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هددت مبقاطعة البطولة الوطنية املقبلة

اأندية اجلنوب ال�سرقي تنتف�ض 
التابعة  الريا�ضية  الأندية  هددت 
للق�ضم الوطني هواة وق�ضم مابني 
ال�رشقي  باجلنوب  الرابطات 
مبقاطعة البطولة الوطنية املقبلة 
 2020-2019 الريا�ضي  للمو�ضم 
تعبريا عن »رف�ضها« للقرار الذي 
اجلزائرية  الإحتادية  اتخذته 
لكرة القدم خالل جمعيتها العامة 
ا�ضتحداث  بخ�ضو�ص  العادية 
بني  ما  ببطولة  جمموعتني 
وجنوب  �رشقي  )جنوب  اجلهات 
غربي(، ح�ضبما اأفاد به بيان ن�رش 

اأم�ص الأحد بورقلة .
خالل  الأندية  هذه  واأجمعت 
قرار  على  ملمثليها  اجتماع 

املطالبة  اأجل  من  املقاطعة 
باإن�ضاء ق�ضم وطني هواة للجنوب 
املو�ضم  من  ابتداء  ال�رشقي 
ق�ضم  جمموعة  عو�ص  املقبل 
لو�ضع  وذلك  اجلهات،  مابني 
ربوع  خمتلف  من  النوادي  جميع 
 ، امل�ضاواة  قدم  على  الوطن 
�ضيما فيما يتعلق بفر�ص ال�ضعود 
من  والثاين  الأول  الق�ضمني  اإىل 
)الرابطتان  املحرتفة  البطولة 
جرى  مثلما  الثانية(،  و  الأوىل 

تو�ضيحه.
اأخرى  مطالب  رفع  مت  كما 
على  العمل  �رشورة  بينها  من 
خا�ضة  ماليا  النوادي  تدعيم 

البرتولية  ال�رشكات  جانب  من 
اإن�ضاء  وكذا   ، باملنطقة  العاملة 
املنتخبات  وتدريب  تكوين  مركز 
ال�رشقي  باجلنوب  الوطنية 
حكام  انخراط  اإىل  بالإ�ضافة 
اجلهة يف خمتلف البطولت على 
ذات  ي�ضيف  الوطني،  ال�ضعيد 

امل�ضدر.
بقرار  الإلتزام  على  التاأكيد  ومت 
الوطنية  البطولة  مقاطعة 
ي�ضجل  مل  حال  يف  املقبلة 
ال�ضحيح  الإجتاه  يف  تطور  اأي 
ملطالبهم  الإ�ضتجابة  يتم  ومل 
طرف  من  ><امل�رشوعة<< 
الإحتادية اجلزائرية لكرة القدم. 

طلبة جامعة اجلياليل الياب�س ب�ضيدي بلعبا�س 

اإجناز �ساروخ حلمل قمر �سناعي لغزو الف�ساء

خبر في 
صورة

جماهري بورتو توّدع براهيمي
الربتغايل  بورتو  نادي  وّدعت جماهري 
يا�ضني  اجلزائري  الدويل  لعبها 
اأول  �ضهرة  خا�ص  الذي  براهيمي 
الفريق  رفقة  الأخرية  مباراته  اأم�ص 
الربتغال،  كاأ�ص  نهائي  خا�ص  بعدما 
املنتخب  ميدان  متو�ضط  ذهب  حيث 
الوطني نحو اجلماهري يف املدرجات 
طيلة  �ضاندوه  الذين  اإىل جميع  ور�ضالة  ة  خا�ضّ بتوجيه حتية  وقام 

الفرتة التي حمل فيها قمي�ص الفريق والتي دامت خم�ضة اأعوام.

فيغويل يهنئ فالن�سيا بكاأ�ض امللك
هّناأ الالعب الدويل اجلزائري �ضفيان 
فالن�ضيا  ال�ضابق  فريقه  فيغويل 
كاأ�ص  بلقب  تتويجه  عقب  ال�ضباين 
ح�ضاب  على  اأحرزها  التي  امللك 
الالعب  ن�رش  بر�ضلونة، حيث  نادي 
غالتا�رشاي  رفقة  املحرتف 
يف  ح�ضابه  على  تغريدة  الرتكي 
»تويرت«  الجتماعي  التوا�ضل  موقع 
قال فيها »فالن�ضيا ... برافو«، وه الذي �ضبق له حمل األوان ت�ضكيلة 

»اخلفافي�ص« و�ضنع ا�ضما معروفا.

الديوان الوطني لالإح�ضائيات

ن�سبة الت�سخم بلغت 4 باملائة 

باملائة   4 �ضنة  ال�ضتهالك على مدى  الأ�ضعار عند  تطور  بلغ 
الوطني  الديوان  لدى  علمته   ح�ضبما   ،2019 اأبريل  غاية  اإىل 

لالإح�ضائيات
و ميثل تطور الأ�ضعار عند ال�ضتهالك على مدى �ضنة اإىل غاية 
احت�ضابه  يتم  الذي  ال�ضنوي  الت�ضخم  اأفريل 2019 معدل  �ضهر 
على مدى 12 �ضهرا بدءا من �ضهر ماي اىل اأبريل 2019 مقارنة 
بخ�ضو�ص  و   2018 اأفريل  اإىل   2017 ماي  من  املمتدة  بالفرتة 
الذي ميثل موؤ�رش  ال�ضهري لالأ�ضعار عند ال�ضتهالك و  التغري 
خام الأ�ضعار عند ال�ضتهالك يف اأفريل 2019 مقارنة مبار�ص 

2019 فقد �ضجل ركودا ن�ضبيا ح�ضب ذات امل�ضدر.

نا�ضد 10 طلبة من فرع الطريان 
يف  الياب�ص  اجلياليل  بجامعة 
ال�ضلطات  اإىل  موجهة  ر�ضالة 
دعمهم  اجل  من  للبالد  العليا 
الذي  م�رشوعهم  لإمتام  ماديا 
حامل  �ضاروخ  عن  عبارة  هو 
توفري  �ضناعي  مع  لقمر 
وغزو  لإطالقه  اأر�ضية  قاعدة 

الف�ضاء .

من  الذي  امل�رشوع  هذا 
اجلزائر  يدفع  اأن  �ضاأنه 
جمال  يف  حقيقية  ثورة  اإىل 
الثانية  املرتبة  الف�ضاء  نال 
اجلامعات  بني  ما  م�ضابقة  يف 
يف  طلبة   10 جنح  بعدما   ،
حتت  امل�رشوع  جم�ضم  اجناز 
ر  في�ضو و بر طري   تاأ و بة   قا ر
كندا  جامعة  من  خراط 

�ضيدي  ولية  من  واملنحدر 
الذي  ال�ضاروخ  هذا   ، بلعبا�ص 
اإعداده  مت  7000م  طوله  يبلغ 
جامعة  لهم  اأعدته  مبخرب 
 ، خ�ضي�ضا  الياب�ص  اجلياليل 
الإمكانيات  جعل  نق�ص  لكن 
الورق  على  يبقى  امل�رشع 
على  ي�ضتوجب  فقط  ما 
من  التدخل  العليا  ال�ضلطات 

اجل دعم امل�رشوع وتبنيه ملا 
له من فائدة على الكت�ضافات 
اأ�ضبح  الذي  الف�ضائي  والغزو 
مقيا�ص تطور الدول ، كما من 
ال�ضاروخ حمل قمر  �ضاأن هذا 
التحكم  يف  ي�ضاهم  �ضناعي 
وكذا  القت�ضادي  اأو  الأمني 

دعم  البحث العلمي .

رغم ق�ضاء املحكمة بعدم �ضرعيته

اأعوان الرقابة يدخلون 
يف ا�سراب جديد 

�رشع اأم�ص الأحد اأعوان الرقابة التجارية يف ا�رشاب وطني جديد 
للمطالبة  التجارة  قطاع  مل�ضتخدمي  الوطنية  النقابية  اليه  دعت 
بتح�ضني اأو�ضاعهم املهنية يف حني ق�ضت املحكمة الإدارية لولية 

اجلزائر بعدم �رشعيته.
اإمكانية  مع  املقبل  الأربعاء  يوم  غاية  اإىل  الإ�رشاب  هذا  وميتد 
معاودته الأ�ضبوع املقبل من الأحد 2 جوان اىل الربعاء 5 جوان 
»يف حالة عدم ا�ضتجابة وزارة التجارة ملطالب الأعوان«، ح�ضبما 

اأفاد به الأمني العام للنقابة، اأحمد عاليل، يف ت�رشيح.
وكانت النقابة اأ�ضدرت اإ�ضعارا ر�ضميا بالإ�رشاب يوم 13 ماي عقب 
انعقاد جمعيتها  العامة ال�ضتثنائية والتي �ضوت فيها العمال عن 

طريق القرتاع العام ل�ضالح قرار الدخول يف اإ�رشاب. 
واأو�ضح عاليل اأن هذا القرار جاء ردا على »جتاهل الوزارة لطلبات 
الرقابة  اأعوان  مل�ضاكل  حل  باإيجاد  التعجيل  يف  الوطنية  النقابة 
و�ضائل  عرب  الوعود  بتقدمي  اكتفت  حيث  ككل  القطاع  وموظفي 
العالم«كما اأكد الأمني العام »حر�ص النقابة الوطنية على توفري 

احلد الأدنى من اخلدمة  طبقا ملا ين�ص عليه القانون«.

من  اأزيد  اأم�ص،  اأول  م�ضاء  جتمع 
مائدة  اأكرب  على  �ضخ�ص   2000
تاريخ  يف  رم�ضان  ب�ضهر  اإفطار 
مبادرة  يف  ذلك  و  وهران،  ولية 
�ضماها منظموها ب«مائدة زبانة« 

الذي  زبانة  اأحمد  لل�ضهيد  ن�ضبة 
لال�ضتعمار  الغدر  مق�ضلة  اغتالته 
نظمت  و  الغا�ضم،  الفرن�ضي 
املبادرة الفريدة من نوعها من قبل 
عدد من ال�ضباب و املجتمع املدين 

الذي ح�رش بقوة يف وجود خمتلف 
و  فنانني  من  املجتمعية  ال�رشائح 
املمثلة كرمية  تتقدمهم  فكاهيني 
�ضا�ضلة  جنمات  اإحدى  زيان  بن 
م�ضل�ضل بو�ضو و بطلة »ال�ضيتكوم« 

م�ضعودة«،   و  »م�ضعود  ال�ضنة  لهذه 
اإ�ضافة لإطارات من قطاع الرتبية 
ال�ضعبي  باملجل�ص  منتخبني  و 
من  اأعيان  و  ريا�ضيني  و  الولئي 

ولية وهران .

�ضمت اأزيد من 2000 �ضخ�س مب�ضاركة فنانني و ريا�ضيني و منتخبني 

اأكرب مائدة اإفطار حتت ت�سمية »مائدة زبانة« بوهران

م.ب



خمت�س�ن يف  القان�ن الد�ست�ري ي�ؤكدون:

�لرئا�سيات �ألغيت تلقائيا والميكن متديدها
.         تفعيل املادة 103 �سيخلق جدال عقيما

ت�قع خمت�س�ن يف القان�ن الد�ست�ري اإعالن املجل�س الد�ست�ري  اإلغاء االنتخابات الرئا�سية املزمع  اإجراوؤها يف 4 ج�يلية املقبل، م��سحني باأن االنتخابات  
تلغى »وج�ًبا« و »تلقائًيا » لعدم تقدم مرت�سحني الأهم م�عد انتخابي ، يف حني يت�ساءل البع�س يف حالة اإعالن  املجل�س الد�ست�ري عن عدم �سحة الرت�سيحات 

لالنتخابات الرئا�سية، هل �ستك�ن احلل�ل باملرحلة املقبلة د�ست�رية اأم �سيا�سية ؟

اإميان ل�ا�س 

املجل�س  بان  الإ�شارة  ويجدر 
�شحة  يف  يف�شل  الد�شتوري 
اجلمهورية  لرئا�شة  الرت�شيحات 
اأيام   10 اأق�شاه  اأجل  يف  بقرار 
الت�رصيح  اإيداع  تاريخ  من  كاملة 
بالرت�شح” ويف احلالة ال�شتثنائية 
التي مل تعرفها اجلزائر من قبل 
بغياب املرت�شحني فاإن املجل�س 
الد�شتوري ل يحتاج وقتا لإجراء 
تلقيه  عدم  واإعالن  حالة  معاينة 
ي�شتلزم  ما  الرت�شح  مللفات 

ا�شتحالة اإجراء الرئا�شيات.
املجل�س الد�ست�ري ي�ستقبل 

ملفني 

يف  الد�شتوري  املجل�س  اأعلن 
ملفني  اإيداع  عن  اليوم  له  بيان 
لنتخاب  اثنني  ملرت�شحني، 
الـ  يف  املقرر  اجلمهورية  رئي�س 
الأمر  ويتعلق  املقبل،  جويلية   4
حمادي  احلكيم  عبد  باملرت�شح 

واملرت�شح حميد طواهري.
الد�شتوري    املجل�س  بيان  اأفاد 
اأنه »بعد انق�شاء الأجل القانوين 
ماي   25 ال�شبت  بيوم  املحدد 
2019، على ال�شاعة منت�شف الليل 
لنتخاب  الرت�شح  ملفات  لإيداع 
 4 يف  املقرر  اجلمهورية  رئي�س 
املجل�س  �شجل   ،2019 جويلية 
اثنني  ملفني  اإيداع  الد�شتوري 
الأمانة  يوم 25 ماي  2019 لدى 
الد�شتوري،  للمجل�س  العامة 
عبد  باملرت�شح  الأمر  ويتعلق 
احلكيم حمادي واملرت�شح حميد 
املجل�س  و�شيف�شل  طواهري، 
ملفي  �شحة  يف  الد�شتوري 
الد�شتور،  اأحكام  وفق  الرت�شح 
املتعلق  الع�شوي  والقانون 
والنظام  النتخابات  بنظام 
املجل�س  عمل  لقواعد  املحدد 

الد�شتوري”.

جاب اهلل
 الد�ست�ر اأ�سبح قا�سرا 

اأكد رئي�س جبهة العدالة و التنمية 
الد�شتور  بان  اهلل  جاب  اهلل  عبد 
اأ�شبح قا�رصا عن معاجلة الو�شع 
ثالث  منذ  البالد  تعي�شه  الذي 
 102 املادة  باأن  معتربا  اأ�شهر، 
�شور  من  �شورة  جمرد  كانت 
ال�شعب  مطالب  على  اللتفاف 

مبا  ثورته  على  وتاآمر  وخيانة   ،
نف�شه  يجدد  لكي  للنظام  ي�شمع 
عرب لي�شتمر لفرتة زمنية اأخرى 

على حد تعبريه .
امل�شي  اأن  املتحدث  واأعترب 
يف تطبيق املادة 102 �شيع من 
عمر اجلزائريني ثالثة  اأ�شهر، 
ا�شتغرابه   عن  عرب  حني  يف 
باحلل  ال�شلطة  مت�شك  من 
�رصعية  اأن  رغم  الد�شتوري 
كل  اأ�شقطت  ال�شعبية  الثورة 
ال�رصعيات مبا يف ذلك ال�رصعية 

الد�شتورية على حد تعبريه
�رصورة  على  املتحدث  و�شدد 
القانوين  الجتهاد  باب  فتح 
والد�شتوري ، للبحث عن احلل 
يوجد  مل  واإذا  الن�شو�س  يف 
البحث  اإىل  النتقال  يتم  بها 
يف القواعد ، معتربا باأن احلل 
التي  الآليات  و�شع  يف  ميكن 
حتقق م�شامني املادة ال�شابعة

�شبب  عن  املتحدث  وت�شاءل 
»املماطلة«  عليه  اأطلق  ما 
ال�شعب  مطالب  حتقيق  يف 
اأنه  ذكر  كما  له،  وال�شتجابة 
التو�شل  يتم  مل  ال�شاعة  حلد 
اإىل حتقيق التعاون بني خمتلف 
مطالب  لن�رصة  الفعاليات 
على   �شدد  حني  يف  ال�شعب، 
ال�شعب  مع  تكون  اأن  �رصورة 
مطالبه  حتقيق  على  وت�شاعده 
اأن  قبل  �شلطته،  وا�شرتجاع 
والنخب  املوؤ�ش�شات  باأن  يلفت 
طموحات  م�شتوى  يف  تكن  مل 
اجلزائريني حيث قال » اإن واقع 
 ، اليوم  فيه  نحن  الذي  احلال 
وبعد ثالث اأ�شهر من امل�شريات 
، األ يحق لكل غيور على وطنه 
�شواء  النخّب،  باأن  يقول  اأن 
كانت يف املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية 
املوؤ�ش�شات  يف  اأو  واملدنية 
الع�شبية للدولة مل تكن ولي�شت 
ما  م�شتوى  يف  ال�شاعة  حلد 

ي�شتحقه هذا ال�شعب«

منا�سرة
 تاأجيل انتخابات 4 ج�يلية 

�سيك�ن بطابع د�ست�ري 
وقان�ين

 4 انتخابات  تاأجيل  اأن  اعترب 
د�شتوري  بطابع  �شيكون  جويلية 

التي  الطريقة  عك�س  وقانوين، 
اجلمهورية  رئي�س  بها  األغى 

بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�شابق، 
انتخابات 18 اأفريل، مو�شحا بان 
كل امللفات املودعة ل تتوفر يف 

اأ�شحابها على �رصوط الرت�شح .
واأ�شار منا�رصة من خالل من�شور 
اجلزائر  »الفاي�شبوك«   عرب  له 
�شتدخل  املرحلة  هاته  بعد 
مرحلة جديدة، تتمثل يف تاأجيل 
النتخابات املزمع اإجرائها يف 4 
بع�س  ا�شتقالة  املقبل،  جويلية 
بذهابهم،   ال�شعب  طالب  من 
جديد  موعد  عن  الإعالن 
ظرف  يف  الرئا�شية  لالنتخابات 
90 يوما من يوم ا�شتدعاء الهيئة 
تعديل  م�رصوع  اإعداد  الناخبة، 
بخ�شو�س  النتخابات  قانون 
امل�شتقلة  الوطنية  اللجنة 
الرئا�شيات  وتنظيم  لالإ�رصاف 
درا�شة  احلوار،  نتائج  �شوء  على 
التعديل  مل�رصوع  الربملان 
حماربة  دائرة  تو�شع  واعتماده، 
الف�شاد املايل وال�شيا�شي لتطال 

روؤو�س اأخرى.

خالد �سبلي
 متديد االنتخابات وفقا 

للمادة 103 يناق�س الطرح 
القان�ين ال�سليم

القانون  يف  املخت�س  اعترب 
الربملانية  وال�شوؤون  الد�شتوري 
خالد ال�شبلي باأنه ل ميكن متديد 
الرئا�شية  النتخابات  اآجال 
الرابع )04( جويلية  املقررة يوم 
من   103 املادة  بتطبيق   2019
اأخرى،  يوما   60 ملدة  الد�شتور 
ل  املادة  هذه  اأن  باأن  مو�شحا 
التي  احلالة  على  مطلًقا  تنطبق 

منر بها.
البع�س  باأن  ال�شبلي  اأو�شح خالد 
)التاأجيل(  التمديد  فكرة  يطرح 
املقررة  الرئا�شية  النتخابات 
 ،2019 جويلية   )04( الرابع  يوم 
الد�شتور  من   103 للمادة  وفقا 
ملدة 60 يوما اأخرى، هاته الفكرة 
القانوين  )تناق�س(الطرح  انب  تجُ
ال�شليم لأن هذه املادة ل تنطبق 
مطلًقا على احلالة التي منر بها، 
 ، الد�شتور  من   103 املادة  لأن 
حالة  وهي  اأخرى  م�شاألة  تعالج 
الدور  »فرتة  يف  ال�رصعي  املانع 
من  الأول  الدور  بعد  اأي  الثاين« 
ونحن  الآن  ولي�س  النتخابات 

التح�شريية  الأعمال  فرتة  يف 
مع  اجتهاد  »ول  لالنتخابات 
فال  وعليه   ، الن�س«  �رصاحة 
ميكن متديدها بل تلغى »وجوبا« 
و »تلقائًيا » لعدم وجود »مو�شوع« 
لعدم تقدم مرت�شحني، �شف اإىل 
العليا  الهيئة  تن�شيب  عدم  ذلك 
النتخابات،  ملراقبة  امل�شتقلة 
هو  �شيا�شًيا  �شىيء  واأهم 
لعدم  لها  ال�شعبي  الرف�س 
العملية  لنزاهة  �شمانات  وجود 
م�شدر  هو  وال�شعب  النتخابية، 
ال�شابعة  للمواد:  وفقا  ال�شلطة 
70 والثامنة 80 والثاين ع�رص 21 
اإنتفاء   « وبالتايل  الد�شتور،  من 
بها  قام  التي  الإجراءات«  جميع 
ولي�س  احلايل،  الدولة  رئي�س 
التي   301 للمادة  وفقا  متديدها 
»ال�شتحالة  حالة  تدخلنا يف  قد 
يف  تتمثل  والتي  الد�شتورية«، 
رئي�س  ا�شتبدال  اإمكانية  عدم 
انتخاب  غاية  اإىل  احلايل  الدولة 
حيث  جديد،  جمهورية  رئي�س 
ل ميكن اإقالة اأو ا�شتقالة ال�شّيد 
عبد القادر بن �شالح، مما يجعل 
الد�شتور يف مواجهة مبا�رصة مع 
حيث  ال�شعبي،  احلراك  مطالب 
هاته  من  الرابعة  الفقرة  تن�س 
عليها  ال�شتناد  مت  اإذا  املادة 
 : يلي  ما  على  التمديد  حالة  يف 
»عند تطبيق اأحكام هذه املادة، 
ال�شارية  اجلمهورية  رئي�س  يظل 
وظيفة  يتوىل  من  اأو  عهدته 
حتى  من�شبه  يف  الدولة،  رئي�س 
اليمني.«  اجلمهورية  رئي�س  اأداء 
مطالب  مع  يتناق�س  وهذا 
ذهاب  بوجوب  ال�شعبي  احلراك 

جميع رموز النظام ال�شابق«.
واعترب الدكتور �شبلي باأن »احلل 
تعي�شها  التي  ال�شيا�شية  لالزمة 
يف    يكمن  3اأ�شهر   منذ  البالد 
�شالح  بن  القادر  عبد  اإ�شتجابة  
واخلروج  ال�شعبية  للمطالب 
بال�شتقالة،  الوا�شع  الباب  من 
باملهمة  القيام  ا�شتطاعته  لعدم 
بتعيني  ذلك  وقبل  له،  املوكلة 
�شمن  الأمة  جمل�س  يف  اأع�شاء 
تزكية  لهم  الرئا�شي  الثلث  اآلية 
تن�شيب  يتم  وبالتايل  �شعبية، 
رئي�س دولة جديد توكل له مهمة 
الرئا�شية  النتخابات  تنظيم 
جديدة  اآجال  وفق  جديد  من 
على  ين�س  كما  يوما   90 حمددة 
الد�شتور احلايل، ويف هاته  ذلك 
هذه  ا�شتغالل  ميكن  احلالة 
الفر�شة بتعيني �شخ�شية توافقية 
الثلث  �شمن  الأمة  جمل�س  يف 
انتخابه  يتم  املتبقي  الرئا�شي 
من قبل زمالئه؛ كرئي�س ملجل�س 
الأمة ويكون بذلك رئي�س الدولة 
وفقا لقاعدة توازي الأ�شكال لعدم 
الد�شتوري  القرتان  حالة  وجود 

املجل�س  رئي�س  اإىل  نذهب  لكي 
الد�شتوري، وبهذا يتم املزج بني 
احلل ال�شيا�شي �شخ�شية توافقية 
نحو  لل�شري  الد�شتوري،  واحلل 
لالأزمة،  واآمنة  حقيقية  خمارج 
من خالل فتح حوار جاد برعاية 
ثم  ومن  توافقية،  �شخ�شية 
الذهاب اإىل النتخابات الرئا�شية 
يف حالة اإقرار �شمانات حقيقية 
والإرادة  الناخب  �شوت  حلماية 

ال�شعبية.«

مهماه
 تاأ�سي�س حل بناًء على 
املادة 103 من الد�ست�ر 

�سيخلق جدال عقيما
بدور اخلبري مهماه بوزيان باأن 

الو�شع احلايل ل ي�شمح بتفعيل 
الد�شتور،  من   103 املادة 
يف  التفكري  باأن  مو�شحا 
املادة  على  بناًء  حل  تاأ�شي�س 
103 من الد�شتور �شيف�شي اإىل 

اجلدل .
اعترب مهماه بوزيان باأن تاأجيل 
املزمع  الرئا�شية  النتخابات 
اإجراوؤها يف 4 جويلية املقبل  
لن يكون فقط مبقت�شى عدم 
ي�شتويف  واحد  مرت�شح  وجود 
بروز  نتاج  هو  بل  ال�رصوط 
وموؤ�ش�شاتية  �شعبية  قناعة 
يف  اإجرائها  جدوى  بعدم 
م�شيفا  جويلية،    4 تاريخ 
الذي  التعطيل  ب�شبب  »واأي�شا 
خمّول  كان  جهات  مار�شته 
تنظيم  على  الإ�رصاف  لها 
العملية ق�شاة، روؤ�شاء جمال�س 
دعوة  منذ  حملية  �شعبية 
الهيئة الناخبة بتاريخ 9 اأفريل 
2019، وبالتايل مل تتم مبا�رصة 
للقوائم  املراجعة ال�شتثنائية 
بعني  الأخذ  مع  النتخابية، 
الإعتبار التوجه حاليا لإخراج 
الإنتخابات  تنظيم  عملية 
واإ�رصاف  الولة  �شلطة  من 
اجلماعات املحلية واإ�شنادها 
ا�شتحداث  مع  العدالة  جلهاز 
متثلية  م�شتقلة  وطنية  هيئة 
العملية  كامل  على  ت�رصف 
�شي�شتوجب  هذا  النتخابية، 
الهيئة  دعوة  اإعادة  عمليا 
�شنجد  وبالتايل  الناخبة، 
بفرتة  حمكومني  اأنف�شنا 

الت�شعني )90( يوما جمددا.«

 « باأن  املتحدث  واأو�شح 
اأي  تتحمل  ل   103 املادة 
بغر�س  د�شتوري  تاأويل 
قاعدة  لتكون  تطويعها 
جدوى  »عدم  حالة  لتجاوز 
 4 الـ  يف  الإنتخابات  اإجراء 
لالعتبارات  وهذا  جويلية« 
مادة  باعتبارها   ، التالية  
خم�شو�شة  فهي  اإجرائية 
ينال  »عندما  حمددة  بحالة 
الرئا�شية  لالنتخابات  تر�شيح 
الد�شتوري  املجل�س  موافقة 
هي  التالية  الفقرات  وكل 
مبا�رصة  فكرة  على  موؤ�ش�شة 
وبالتايل  النتخابية  العملية 
بعد  ما  مبرحلة  تخت�س 
الد�شتوري  املجل�س  اعتماد 
فهي  ولذلك  للرت�شيحات، 
ميكن  »ل  عن  مثال  تتحدث 
�شحب الرت�شح، وفاة املرت�شح 
وهذا  الثاين(،  الدور  املعني، 
املادتني  وا�شحا يف  ما جنده 
القانون  من  و146(   144(
املتعلق   10-16 الع�شوي 
املادة  النتخابات،  بنظام 
متديد  عن  تتحدث   ،103
انتخابات  تنظيم  اآجال 
�شتون  اأق�شاها  ملدة  جديدة 
ل  الإجراء  وهذا  يوما،   )60(
الو�شع  على  �شحبه  ميكننا 
يتعلق  الأول-  ل�شببني  القائم، 
اإجراء  يعقل  فال  بالتوقيت، 
حياة  يف  مف�شلية  انتخابات 
موعد  اأوت  �شهر  يف  الأمة 
الفئات  لكل  ال�شنوية  العطلة 
�شبتمرب  �شهر  يف  اأو  الن�شطة 

فرتة الدخول الإجتماعي
اأكد مهماه  �شياق مت�شل،  ويف 
يف  للفاعلني  ينبغي  باأنه 
احلراك الوطني التوافق على 
»مر�شح  هو  واحد«  مر�شح 
القوى  كل  وتعبئة  ال�شعب« 
واإ�شناده،  ملنا�رصته  احلية 
من   �شيمكن  ذلك  باأن  م�شريا 
النتخابية  العملية  ح�شم 
حني  يف   ، الأول  الدور  يف 
مع  لكنه   « املتحدث   قال 
والنق�شام  الت�رصذم  حالة 
فينبغي  تتكر�س،  بداأت  التي 
الدور  اإىل  الذهاب  توقع  لنا 
للمادة )146(  الثاين، وا�شتنادا 
 10-16 الع�شوي  القانون  من 
النتخابات،  بنظام  املتعلق 
للعملية  الزمنية  املدة  فاإن 
اإىل  ح�شابيا  �شتو�شلنا  ككل 
وميكن  نوفمرب،  �شهر  بداية 

للجميع ح�شاب ذلك.«
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الوزراء املذكرين  اإحالة ملفات  تاأتي  و 
يف بيان جمل�س الق�ضاء اجلزائر و الذي 
هم على التوايل زعالن عبد الغني ، تو 
عمار ، طلعي بوجمعة ، جودي كرمي ، 
بن يون�س عمارة ، بوعزقي عبد القادر 
، غول عمار ، بو�ضوارب عبد ال�ضالم ، 
، خنفار حممد جمال  القادر  زوخ عبد 
اأحمد  اأويحيى   ، املالك  عبد  �ضالل   ،
،تاأتي بعد اأن كانت العديد من الأ�ضماء 
حمكمة  اإىل  ا�ضتدعاوؤها  مت  املذكورة 
التي عرفت  و   ، موؤخرا  اأحممد  �ضيدي 
بعدها تنحية و كيل اجلمهورية ل�ضيدي 
التغيري  وهو   ، باآخر  وتعيينه   ، حممد 
الذي ح�ضب العديد من امل�ضادر راجع 
متعلق  اأولها  الأ�ضباب  من  العديد  اإىل 
خربة  حتتاج  التي  و   ، امللفات  بحجم 
الإجراءات  يف  لأخطاء  وثانيها   ، اأكرب 
ذلك  ا�ضتدعاء  باعتبار  وقعت  قد  تكون 
العديد الكبري من الوزراء يف يوم واحد 
يحمل  كان  حممد  �ضيدي  حمكمة  اإىل 
بالعامل  ومرتبطة   ، اأخرى  خلفيات 

الزمني اأي�ضا .
اإىل  الإ�ضتدعاءات  تلك  وتزامنت 
النائب  بعدها  تغيري   ، حممد  �ضيدي 
وعودة  العا�ضمة  ق�ضاء  ملجل�س  العام 
نف�س  العام  النائب  زغماتي  بلقا�ضم 
تنحيته  كانت  والذي  �ضابقا  املجل�س 
التوقيف  مذكرة  ب�ضبب  �ضابق  وقت  يف 

 ، خليل  �ضكيب  �ضد  اأ�ضدرها  الذي 
اأن  اإىل  ت�ضري  امل�ضادر  بع�س  اأن  رغم 
يف  اأخطاء  ب�ضبب  كانت  اآنذاك  تنحيته 

الإجراءات .
فياأتي حتويل ملفات الوزراء املذكورين 
اإىل املحكمة العليا ، ما يوؤكد مرة اأخرى 
با�رشتها  التي  املحاكمات  عملية  اأن 

حتررها  بعد  ل�ضيما   ، موؤخرا  العدالة 
مثلما  العيون  رماد يف  ذر  لي�ضت جمرد 
تريد بع�س الأطراف الرتويج له ل�رشب 
البلد  يف  اخلرييني  م�ضاعي  م�ضداقية 
الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  حتدث  ظل  ويف   ،
اأحمد قايد �ضالح  الفريق  راأ�ضها  وعلى 
و الذي دق ناقو�س اخلطر جراء الف�ضاد 
الذي نخر البالد ، وكان قد اأ�ضار موؤخرا 
الع�ضابة  اإىل حماولت  الأخري  بيانه  يف 
يوؤكد  مما   ، العدالة  عمل  عرقلة  اإىل 
بقايا  بها  تقوم  املناورات  بع�س  وجود 
رموز  من  الكثري  من  وغريها  الع�ضابة 
املحا�ضبة  لالإفالت من  ال�ضابق  النظام 

.
حتويل  مت  الذين  فاإن  العموم  وعلى 
بعد  العليا  املحكمة  اىل  ملفاتهم 
الوطني  للدرك  الأوليات  التحقيقات 
بوتفليقة  فرتة  وزراء  احلقيقة  هم يف   ،
على  �ضابت  التي  و   ، وروؤ�ضاء حكوماته 
 ، ال�ضبهات  من  الكثري  منهم  العديد 
قطاعات  ي�ضريون  كانوا  اأنهم  خا�ضة 
اأ�ضبحت حديث  جد ح�ضا�ضة ، �ضبهات 

الراأي العام .

ال�ضلبية  النتائج  من  اأمنية  تقارير  حذرت 
املقلق  التزايد  عن  تنجر  قد  التي 
ما  التي  الحتجاجية  احلركات  ملعدلت 
طالبي  ينظمها  والأخرى  الفينة  بني  فتئ 
العمل بال�رشكات النفطية بكل من وليات 
ورقلة ، مترنا�ضت و اأدرار ، موازاة مع ذلك 
بتقدمي  املطالبة  الأ�ضوات  تعالت  فقد 
جلان القطاعية للت�ضغيل اأمام امل�ضاءلت 
تف�ضي  حول  تو�ضيحات  لتقدمي  القانونية 

مظاهر التوظيف املبا�رش .
لل�ضلطات  رفعت  خا�ضة  تقارير  ت�ضري 
ملعدلت  املقلق  التزايد  اأن  املركزية 
وليات  من  بكل  الحتجاجية  احلركات 
ينذر  بات  اأدرار  و  مترنا�ضت   ، ورقلة 
اأن  علمنا  اذا  خا�ضة  الو�ضع  بانفجار 

خريجي  غرار  على  ال�ضغل  طالبي 
واملدار�س  الكربى  املعاهد  اجلامعات 
املهني  التكوين  مراكز  مرتب�ضي   ، العليا 
العمل  بخيار  متم�ضكني  والتمهني 
خدمات  غرار  على  النفطية  بال�رشكات 
املوؤ�ض�ضة   ، الأبار  يف  الأ�ضغال   ، الأبار 
الوطنية  املوؤ�ض�ضة   ، للتنقيب  الوطنية 
ووحدات  الكربى  البرتولية  لالأ�ضغال 
باملجمع  والنتاج  ال�ضناعة  و  الرتكيب 
النفطي العمالق �ضوناطراك ،دون �ضواها 
الأمر الذي يتما�ضى مع تعليمات احلكومة 
اجلنوب  لبطايل  الأولوية  اأعطت  التي 
بخ�ضو�س التوظيف يف ال�ضناعة النفطية ، 
وهي التعليمة املجمدة يف نظر  م�ضوؤولني 
نافذين بذات ال�رشكة ب�ضبب حجج واهية 

اجلنوب  اأبناء  افتقار  اأبرزها   من  لعل   ،
لل�رشوط القانونية املعمول بها للتوظيف 
يف مثل هذا امل�ضتوى وعلى راأ�ضها عامل 

اخلربة و امل�ضتوى الدرا�ضي .
عديد  ت�ضاءلت  فقد  مت�ضل  مو�ضوع  ويف 
اليد  مبلف  املهتمة  املحلية  اجلمعيات 
عن متل�س   ، املذكورة  بالوليات  العاملة 
جلان الت�ضغيل القطاعية التي ي�رشف عليها 
الولة ، مقابل اح�ضاء جتاوزات وخروقات 
من  بطالني  بتوظيف  تتعلق  باجلملة 
الوكالت  املرور على  دون  اأخرى  وليات 
دفع  الذي  الأمر  وهو   ، للت�ضغيل  املحلية 
بتعيني  للمطالبة  اجلمعيات  ذات  مبمثلي 
لرتوي�س  الت�ضيري  يف  كفاءة  ميلكون  ولة 
قوانني  على  املتمردين  ال�رشكات  مدراء 

ظرف  تعي�س  التي  باجلزائر  التوظيف 
با�ضقاط  ال  خما�ضه  ينتهي  لن  ع�ضيب 
حولوا  الذين  الف�ضاد  رموز  وحما�ضبة 

موؤ�ض�ضات الدولة مللكية خا�ضة .
البطالون  قال  �ضلة،  ذي  �ضياق  ويف 
ذكرها  ال�ضالف  بالوليات  ال�ضاخطون 
من  تف�ضي ظاهرة املح�ضوبية واملحاباة 
يعلقون  اأنهم  ال�ضغل،  لطالبي  والر�ضوة 
اآمال كبرية على احلراك ال�ضلمي  للتكفل 
مبطلبهم الوحيد املتمثل يف احلق بالعمل 
�ضواها، مهددين  دون  الوطنية  بال�رشكات 
لهجة  من  بالت�ضعيد  ال�ضياق،  نف�س  يف 
الحتجاجات يف حالة ما مل جتد مطالبهم 

اآذانا �ضاغية .
�أحمد باحلاج      

 متابعون يف �سبهات ف�ساد ثقيلة

يف وقت �أ�سبحت �للجان �لقطاعية للت�سغيل جمرد هيكل بدون روح

ع�سام بوربيع

رجال بوتفليقة اأمام املحكمة العليا

خماوف من تزايد االحتجاجات ب�سوق ال�سغل بورقلة ، مترنا�ست و اأدرار
.        مطالب بتعيني والة قادرين على ردع مديري �ل�سركات �لنفطية �ملتمردين

با�ستثناء �لذين باعو� �لعتاد

جتميد املتابعات الق�سائية �سد 
امل�ستفيدين من اأون�ساج

بدوي  الدين  نور  الأول  الوزير  قرر 
و  الق�ضائية  املتابعات  جتميد 
احلجوزات  كذا  و  العتاد  م�ضادرة 
البنكية �ضد املرقني  على احل�ضابات 

ال�ضباب .
والت�ضغيل  العمل  وزير  واأو�ضح 
تيجاين  ح�ضان  الجتماعي  وال�ضمان 
ممثلي  مع  لقائه  خالل  اأم�س  هدام 
اجلمعيات املعتمدة املمثلة لأ�ضحاب 
امل�ضتحدثة  امل�ضغرة  املوؤ�ض�ضات 
اأن  العمومية  الدعم  اأجهزة  اإطار  يف 
املوؤقت  بالتجميد  يق�ضي  القرار 
وم�ضادرة  الق�ضائية،  للمتابعات 
املوؤ�ض�ضات  اأ�ضحاب  على  العتاد، 
امل�ضاريع وقال  وحاملي  امل�ضغرة 
اأي�ضا،  ي�ضمل  الإجراء  اأن  هدام 
فيها  �رشع  التي  الق�ضائية  املتابعات 
�ضد  البنكية  املوؤ�ض�ضات  قبل  من 
املرقني ال�ضباب، بالنظر اإىل الو�ضعية 
ال�ضباب  منها  يعاين  التي  ال�ضعبة 
القرار  امل�ضاريع وي�ضتثني  اأ�ضحاب 
عتادهم  ببيع  قاموا  الذين  املقاولني 
املمثلني  مع  لقائه  يف  الوزير  و�ضدد 
اأ�ضحاب  م�ضاركة  على  حري�س  باأنه 
يف  املن�ضاأة  امل�ضغرة  املوؤ�ض�ضات 
و  ان�ضغالتهم  الدعم  اأجهزة  اإطار 

اأثناء  يواجهونها  التي  والتحديات 
احلوار  اأن  موؤكدا  ن�ضاطهم،  ممار�ضة 
لإيجاد  ال�ضبيل  هو  الآراء  وتبادل 
مهما  و�ضعية  لأي  املالئمة  احللول 
طرح  اللقاء   وخالل  معقدة  كانت 
ممثلي اجلمعيات املعتمدة ان�ضغالت 
اأمام  امل�ضغرة  املوؤ�ض�ضات  اأ�ضحاب 
وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل  وزير 

الجتماعي
للتكفل  قرارات  بعدة  اللقاء  و خل�س   
باإن�ضغالت اأ�ضحاب امل�ضاريع املمولة 
لدعم  العمومية  الأجهزة  طريق  عن 
هدام  اأمر  و  امل�ضغرة  املوؤ�ض�ضات 
اإجراءات  لكل  �ضامل  تدقيق  باإعداد 
اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة كما كلف 
ذات امل�ضوؤول كل من الوكالة الوطنية 
ال�ضندوق  و  ال�ضباب  ت�ضغيل  لدعم 
بدرا�ضة  البطالة  عن  للتامني  الوطني 
حالة بحالة م�ضاكل الطرفني وفق ما 
كما  به  املعمول  التنظيم  عليه  ين�س 
طلب الوزير من املدير العام لل�ضندوق 
الجتماعي  باإعادة  لل�ضمان  الوطني 
بح�ضاب  املتعلقة  التدابري  يف  النظر 
اإ�ضكالية  حول  و  الإجراء  ا�ضرتاكات 

ال�ضتفادة من العقار ال�ضناعي .

حتويل ملفات �لعديد من �لوزر�ء �إىل �ملحكمة �لعليا ، بعد �أن كان �لعديد من �لوزر�ء �ملذكورين �أم�س يف بيان جمل�س 
�لق�ساء ، �إ�سافة �إىل �سماع �لعديد منهم من طرف ف�سيلة �الأبحاث و �لتحري للدرك �لوطني بباب جديد ، يدل على �أن 

�آلة �حلرب على �لف�ساد ، وفتح �لعديد من �مللفات ماز�لت م�ستمرة ، وهي �مللفات �لتي ما من �سك �أن لها عالقة بالعديد من 
�مللفات �لتي حتدثت عنها قيادة �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية و �لتي �أ�سرت باقت�ساد �لبالد .
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�إلغاء �نتخابات �لر�بع جويلية 2019 : 

»الفر�سة الذهبية المتزاج احلل ال�سيا�سي باحلل الد�ستوري
 اأم  الوقوع يف الفخ الد�ستوري ؟ 

 وجهة نظر من منظور د�ستوري 
بقلم �الأ�ستاذ خالد �سبلي

باحث خمت�س يف �لقانون 
�لد�ستوري و�ل�سوؤون �لربملانية
ع�سو مبخرب �لقانون، �لعمر�ن 

و�ملحيط

يخ�س  فيما    : القانونية  الإ�ضكالية 
النتخابات الرئا�ضية املقررة ليوم )04( 
يتم  اأم  تلغى  : هل   2019 الرابع جويلية 

متديد اآجالها ؟
-البع�س يطرح فكرة التمديد )التاأجيل( 
النتخابات  الرئا�ضية املقررة يوم الرابع 
)04( جويلية 2019، وفقا للمادة 103 من 
هاته  اأخرى،  يوما   )60( ملدة  الد�ضتور 
انب  )تناق�س(الطرح القانوين  الفكرة جتجُ
ال�ضليم لأن هذه املادة ل تنطبق مطلًقا 
املادة  لأن  بها،  منر  التي  احلالة  على 
يف  تن�س  والتي   ، الد�ضتور  من   103

فقرتها الثالثة )03( على مايلي : 
اأحد املرت�ضحني للدور  » يف حالة وفاة 
�رشعي،يعلن  ملانع  تعر�ضه  اأو  الثاين 
بكل  القيام  وجوب  الد�ضتوري  املجل�س 

النتخابية من جديد. وميدد  العمليات 
انتخابات  تنظيم  اآجال  احلالة  هذه  يف 
جديدة ملدة اأق�ضاها �ضتون  )06( يوما 
.« فاملادة وا�ضحة  تعالج م�ضاألة  اأخرى 
»فرتة  يف  ال�رشعي  املانع  حالة  وهي 
من  الأول  الدور  بعد  اأي  الثاين«  الدور 
فرتة  يف  ونحن  الآن  ولي�س  الإنتخابات 
:«ول  لالنتخابات  التح�ضريية  الأعمال 
وعليه   - الن�س«.  �رشاحة  مع  اجتهاد 
»وجوبًيا«  تلغى  بل  التمديد  ميكن  فال 
يف  »مو�ضوع«   وجود  »لعدم  »تلقائًيا  و 
�ضف  مرت�ضحني،  تقدم  عدم  حالة 
العليا  الهيئة  تن�ضيب  عدم  ذلك  اإىل 
واأهم  النتخابات،  ملراقبة  امل�ضتقلة 
ال�ضعبي  الرف�س  هو  �ضيا�ضًيا  �ضىيء 
لها لعدم وجود �ضمانات لنزاهة العملية 
النتخابية، وال�ضعب هو م�ضدر ال�ضلطة 
وفقا للمواد: ال�ضابعة )07( والثامنة  )08( 
والثاين ع�رش )12( من الد�ضتور؛ وبالتايل 
» اإنتفاء جميع الإجراءات« التي قام بها 
متديدها  ولي�س  احلايل،  الدولة  رئي�س 
يف  تدخلنا  قد  التي   103 للمادة  وفقا 

والتي   الد�ضتورية«،  »ال�ضتحالة  حالة 
ا�ضتبدال رئي�س  اإمكانية  تتمثل يف عدم 
رئي�س  انتخاب  غاية  اإىل  احلايل  الدولة 
جمهورية جديد، حيث ل ميكن اإقالة اأو 
�ضالح،  بن  القادر  عبد  ال�ضّيد  ا�ضتقالة 
مما يجعل الد�ضتور يف مواجهة مبا�رشة 
حيث  ال�ضعبي.  احلراك  مطالب  مع 
املادة  هاته  من  الرابعة  الفقرة  تن�س 
اإذا مت ال�ضتناد عليها يف حالة التمديد 
على ما يلي : »عند تطبيق اأحكام هذه 
املادة،  يظل رئي�س اجلمهورية ال�ضارية 
رئي�س  وظيفة  يتوىل  من   اأو  عهدته 
رئي�س  اأداء  حتى  من�ضبه  يف   الدولة،  
اجلمهورية اليمني .« وهذا يتناق�س مع 
مطالب احلراك ال�ضعبي بوجوب ذهاب 

جميع رموز النظام ال�ضابق.
2- احلل هو ا�ضتجابة ال�ضيد عبد القادر  
واخلروج  ال�ضعبية  للمطالب  �ضالح   بن 
لعدم  بال�ضتقالة،  الوا�ضع  الباب  من 
لها،  املوكلة  باملهمة  القيام  ا�ضتطاعته 
جمل�س  يف  اأع�ضاء  بتعيني  ذلك  وقبل 
لهم  الرئا�ضي«  »الثلث  اآلية  �ضمن  الأمة 

تن�ضيب  يتم  وبالتايل  �ضعبية،  تزكية 
رئي�س دولة جديد توكل له مهمة تنظيم 
وفق  جديد  من  الرئا�ضية  النتخابات 
كما  يوما   90 بـــ  حمددة  جديدة  اآجال 

ين�س على ذلك الد�ضتور احلايل.
ا�ضتغالل  ميكن  احلالة  هاته  ويف   -3
توافقية  �ضخ�ضية  بتعيني  الفر�ضة  هذه 
يف جمل�س الأمة) �ضمن الثلث الرئا�ضي 
زمالئه؛  قبل  انتخابه من  يتم  املتبقي( 
بذلك  ويكون  الأمة  ملجل�س  كرئي�س 
توازي  لقاعدة  )وفقا  الدولة  رئي�س 
القرتان  حالة  وجود  لعدم  الأ�ضكال 
رئي�س  اإىل  نذهب  لكي  الد�ضتوري 
يتم املزج  الد�ضتوري(، وبهذا  املجل�س 
بني احلل ال�ضيا�ضي ) �ضخ�ضية توافقية( 
خمارج  نحو  لل�ضري  الد�ضتوري،  واحلل 
فتح  خالل  من  لالأزمة،  واآمنة  حقيقية 
توافقية،  �ضخ�ضية  برعاية  جاد  حوار 
النتخابات  اإىل  الذهاب  ثم  ومن 
�ضمانات  اإقرار  حالة  يف  الرئا�ضية 
حقيقية حلماية �ضوت الناخب والإرادة 

ال�ضعبية.

بعد رو�ج �خلرب 

الوجود ل�سفقة بني توتال و 
اأناداركوا باجلزائر 

عرقاب  حممد  الطاقة،  وزير  نفى  
اأم�س الأحد باجلزائر العا�ضمة وجود 
الفرن�ضية  ال�رشكة  بني  �ضفقة  اأية 
المريكي  املجمع  و  »طوطال« 
الأخري  هذا  اأ�ضول  ل�رشاء  »اأناداركو« 

باجلزائر.
مرا�ضم  هام�س  على  عرقاب  وقال 
ا�ضتالم الرئي�س املدير العام اجلديد 
ملجمع �ضونلغاز ملهامه، يف رده على 
ال�ضحفيني حول احتمال  �ضوؤال لأحد 
للمجمع  لأ�ضول  »توتال«  �رشاء 
»متت  انه  اجلزائر،  يف  الأمريكي 
لال�ضتف�ضار  اناداركو  جممع  مرا�ضلة 
حول هذه املعلومة غري اأنه مل يردنا 
يعني  ذلك  طرفه،  من  جواب  اأي 

�ضفقة  هناك  لي�س  اأنه  لنا  بالن�ضبة 
بينهما«.

كما اأكد الوزير انه يف حالة ثبوث هذه 
ال�ضفقة »�ضنتدخل يف الوقت املنا�ضب 
القانونية  الو�ضائل  جميع  و�ضن�ضتعمل 
�ضوناطراك  م�ضلحة  يف  تن�ضب  التي 

و اجلزائر ب�ضفة عامة«.
نحن  الآن  »حلد  انه  اأي�ضا  قال  و 
متفقون مع �رشيكنا )جممع اأناداركو( 
معه  اجنزنا  و  باجلزائر  املتواجد 
بالفائدة  عادت  �ضخمة  م�ضاريع 
الكبرية على �ضوناطراك«، م�ضيفا انه 
اناداركو و  »لدينا عالقات جيدة مع  
طريق  عن  معه  التعامل  �ضنوا�ضل 

�ضوناطراك«.

ح�سان خليفاتي يوؤكد
ل�ست نادما على  �سحب تر�سحي 

لرئا�سة االأف�سيو
لأليان�س  العام  الرئي�س املدير  اأو�ضح 
باأن  خليفاتي  ح�ضان  للتاأمينات 
لرئا�ضة  الرت�ضح  �ضباق  من  ان�ضحابه 
و  الف�ضاد  حالة  ب�ضبب  كان  الأف�ضيو 
النزاعات التي اأفقد املنتدى �رشعية 
يف  الثقة  يفقد  جعله  مما  وجوده 
ال�ضتحقاق  هذا  نزاهة  و  م�ضداقية 
خليفاتي  ح�ضان  ك�ضف  النتخابي 
الأم�س يف حوار له مع موقع كل �ضيء 

خمادعة  مناورات  عن  اجلزائر  على 
املناو�ضات  حد  بلغت  و�ضغوطات  
الرئي�س  نهج  يف  ال�ضتمرار  حتاول 

ال�ضابق لالأف�ضيو علي حداد.
احلالة  من  اأ�ضفه  عن  عرب  حني  يف 
املزرية التي يعي�ضها املنتدى، م�ضريا 
للقيام  معلنة  اإرادة  و  نية  له  كان  بان 
باملنتدى  للرقي  عميقة  باإ�ضالحات 

بدعم مطلق الأع�ضاء

رئي�س فيدر�لية �ملقاولني �ل�سباب خري �لدين هامل

جتميد املتابعات الق�سائية يعيد 
ال�سباب اىل احلياة املقاوالتية

و يف ت�رشيح  رئي�س فيدرالية املقاولني 
جلريدة  هامل  الدين  خري  ال�ضباب 
الو�ضط قال اهم مطلب مت ال�ضتجابة له 
وا�ضاف ان اخلرب �ضيثلج �ضدور الآلف 
من ذوي املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة واأ�ضاف 
ان القرار �ضيمدهم الثقة  و يرجعهم اىل 
مرتفعة  مبعنويات  املقاولتية  احلياة 

كما ثمن خري الدين خطوة الوزارة وقال 
ان الوزارة بكل اطاراتها فتحت ابوابها 
لن�ضغالت  �ضاغية  اآذان  كلها  وكانت 
وقال  امل�ضغرة  املوؤ�ض�ضات  ا�ضحاب 
دورها  لعبت  واجلمعيات  الفيدرالية  ان 

باإي�ضال م�ضاغلها للوزارة الو�ضية .
ف.ن�سرين

�إميان لو��س 



�أحمد بن عطية

التي  النقاط اخلالفية  مقدمة  و يف 
بالتجاوزات  التوتر  حدة  من  زادت 
اإدارة  يف  املتواجدة  ال�صارخة 
الإئتالف  �صلطة  ت�صيري  �صوؤون 
املالحظون  و�صف  حيث  املوؤقتة، 
كارثية  اأ�صحت  ت�صيريها  طريقة  اأن 
م�صبوطة،  غري  و  املقايي�س  بكل 
و  العامة  العقود  اإبرام  طريقة  من 
منح امل�صاريع و ال�صفقات العمومية 
املالية  قيمتها  تقدر  التي  ال�صخمة 
مع  �صنتيم،  مليار   50 اإىل   30 بني  ما 
املبهمة  املنح  و  املقيد  الت�صاور 
جلنة  يف  عرو�س  تواجد  عدم  و 
بقية  مع  مقارنة  الدائمة  التحكيم 
التي  القطرة  عن  ناهيك  البلديات، 
املتعلقة  املرتفة  الكوؤو�س  اأفا�صت 
باإختيار نف�س املقاولني و املوردين 
و  البلدية  م�صالح  مع  تعاقدهم  و 
مندوبياتها البلدية 12 و التي تخ�س 
اخلا�صة  تلك  و  املكتبية  املعدات 
باملباين و ال�صيانة اإ�صافة اإىل فواتري 
اإىل  تن�صب  التي  و  الإ�صافية  ال�صحن 
جلنة العقود ما اإ�صطر بنائب »املري« 
من  الإ�صتقالة  و  املن�صفة  رمي  اإىل 
من�صبه  توج�صا من حتميله م�صوؤولية 
اخللل و التجاوزات الواقعة و يتعلق 
الأمر باملنتخب الذي ي�صغل من�صب 
الرحمن  عبد  »الأول  »املري  نائب 
خلفه  و  موؤخرا  امل�صتقيل  بلعبا�س 
الذي  عمر  فاروق  هو  و  اأخر  بنائب 

اإ�صتقال بعد فرتة وجيزة من من�صبه 
لنف�س الأ�صباب و املخاوف.

اللجنة  بقيت هذه  ذلك احلني  ومنذ 
م�صلولة بدون رئي�س، لي�صتقيل نائب 
قدار،  �صامل  املحامي  هو  و  ثالث 
�صينما  بيع  لعملية  رف�صه  ب�صبب 
ب«املن�صورة«  ال�صهرية  »اللينك�س« 
العربي  حممد  ب�صارع  املتواجدة 
غالبية  اإجماع  كذلك  و  مهيدي،  بن 
�صينما  بيع  رف�س  على  املنتخبني 
مو�صيقى  جمعية  ل�صالح  »الو�صق« 
اجلاز وبناء على اإقرتاح الوايل احلايل 
،حيث اأن مدينة وهران لديها املعهد 
املو�صيقي بالوي الهواري ل�صم هذه 
اجلمعية ملو�صيقى اجلاز. كان ميكن 

اأن مير هذا الو�صع الغام�س دون اأن 
ا�صتقالة  باإ�صتثناء   ، اأحد  يالحظه 
مل�صدرنا  وفًقا   ، الذي  رئي�س  نائب 
لتوقيع  لل�صغوط  اخل�صوع  رف�س   ،
امل�صتند املتعلق بهذا النقل، وطرح 
م�صلحة املدينة قبل اأي اإعتبار اآخر 
جتريد  يف  متواطئا  ليكون  ولي�س   ،
تن�س  كما  ممتلكاته  من  املدينة 
الالئحة على تقدمي ملف النقل اإىل 
النقل  فاإن  واإل   ، اجلمعية  مداولت 

�صيكون غري قانوين.
احلا�صلة  التجاوزات  عن  ناهيك 
حتولت  التي  كنا�صتيل  غابة  حق  يف 
ملكان ي�صيل لعاب مافيا العقار، حيث 
البنايات  من  معترب  عدد  ت�صييد  مت 

فجر  ما  هو  و  باملنطقة  الفو�صوية 
املدين  املجتمع  جمعيات  غ�صب 
مرقي  لقيام  اإ�صافة   ، ال�صاكنة  و 
البناء متحججا  بال�رشوع يف  عقاري 
قدمي  بناء  ت�رشيح  على  يحوز  باأنه 
للعدوان  التع�صفي  يتبعه من الإ�صناد 

على جمال الغابات.
املتعلقة  و  مهمة  مل�صاألة  اإ�صافة 
للمالعب  التذاكر  مكتب  باإيرادات 
اجلوارية، على راأ�صها ملعب احلبيب 
جلمعية  اإ�صناده  مت  الذي  بوعقل 
جمع  عن  امل�صوؤولة  هي  ريا�صية 
ل�صاحلها،  املباريات  من  الإيرادات 
مرورا ب3 اإعانات مالية يف العام من 

طرف مديرية ال�صباب و الريا�صة.

وهران  ولية  م�صالح  ت�صعى 
الأمن  مع  امل�صرتك  بالتن�صيق 
الأقطاب  تدعيم  على  الولئي 
مبراكز  اجلديدة،  العمرانية 
�صيما  احل�رشي  لالأمن  جديدة 
الكربى  الرتحيل  عمليات  عقب 
التي �صهدتها هذه الأقطاب خالل 
غرار  على  املا�صيتني  ال�صنتني 
زبانة  اأحمد  العمراين  القطب 
مب�رشغني و القطب العمراين اللواء 
اجلري  ببئر  ببلقايد  علي  جمعي 
و  تليالت،  ووادي  قديل  قطب  و 
اإ�صتنادا لت�رشيحات مدير التجهيز 
ل  بانوح  م�صطفى  وهران  بولية 
املجمعات  هذه  فاإن  »الو�صط« 
مبقرات  تزويدها  �صيتم  ال�صكنية 
اإرتفاع  ظل  يف  جديدة  اأمنية 
لإنت�صار  منعا  و  ال�صكانية  الكثافة 
احلماية  وتوفري  الإجرام   بوؤر 

للممتلكات اخلا�صة و العمومية.
لالأمن  الولئية  املديرية  توا�صل 
خططها  تنفيذ  بوهران  الوطني 
تعزيز  بغية  الطموحة،  واأهدافها 
و  واأداًء  جودًة  الأمني،  العر�س 
الأمنية  التحديات  مع  مالئمته 

وذلك  املواطنني،  وتطلعات 
�رشطة  مركز  اإجناز  من  اإنطالقا 
ال�صواحي  اأمنية يف  ونقاط  جديد 

والأقطاب ال�صكنية اجلديدة.
 10 اإجناز   برجمة  عن  وك�صف 
املراكز  و  الوحدات  من  مرافق 
الأقطاب  عرب  اجلوارية  الأمنية 
غرار  على  اجلديدة،  ال�صكنية 
و  بلقايد  و  قديل  و  تليالت  وادي 
الربنامج  اإطار  يف  وذلك  زبانة، 

الإ�صتثنائي.
يجري  امل�صدر  نف�س  وح�صب 
العمل حاليا على اإ�صتكمال اإجناز  
لل�رشطة  اجلوارية  املدر�صة 
م�صاريع  اأكرب  من  وهي  بقديل، 
اجلهوي،  امل�صتوى  على  القطاع 
 25 بها  الأ�صغال  تقدم  ن�صبة  بلغت 
بت�صليمه  توقعات  و�صط  باملائة، 
�صنة  من  الأول  ال�صدا�صي  خالل 

.2020
وقد �صهدت وهران خالل ال�صنوات 
 20 من  اأكرث  اإ�صتالم   الأخرية 
ال�رشطة  مل�صلحة  جواري  مقر 

بالإ�صافة اإىل مقرات خمت�صة.
 �أحمد بن عطية

رف�شو� �لتوقيع على م�شاريع �شخمة و بيع �شينما »�للينك�س« و »�لو�شق«

ا�ستقالة 3 نواب ل"مري" بلدية وهران
 من رئا�سة جلنة العقود
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تعي�س بلدية وهر�ن حتديد� جمل�شها �لتنفيذي حالة من �لتوج�س يف �شفوف نو�ب »�ملري« نور �لدين 
بوخامت، حيث ينف�س �لعديد منهم �أيديهم من �لتوقيع على بع�س �مل�شاريع �لكربى �لتي ت�شيل �للعاب و 

مرتبطة بجهات نافذة جد� �ألفت �أخذ غالبية �مل�شاريع �لتي تتعدى قيمتها ع�شر�ت �ملاليري، ما دفع بالعديد 
من �ملنتخبني و ممثلي �ملجتمع �ملدين باأكرب بلدية بولية وهر�ن ملنا�شدة و�يل �لولية مولود �شريفي لإيفاد 

جلنة حتقيق و حتري لالإطالع على ما يجري د�خل د�ر �لأ�شدين �لتي لحت يف �أفقها خالفات حادة بني 
�ملنتخبني و رئي�س �لبلدية �ملرتبع على عر�س �لبلدية للعهدة �خلام�شة.

حممد  جامعة  مدير  اأكد 
الربوفي�صور  بامل�صيلة  بو�صياف 
كمال بداري  على �رشورة تكثيف 
والتدريبية   التكوينية   الأيام 
املقاولتية  حول   والور�صات  
و�صدد    ، الطلبة  لفائدة 
الربوفي�صور بداري خالل عر�س 
دار  لأعمال  ال�صنوية  احل�صيلة 
املقاولتية للجامعة على مواكبة 
العمل  �صوق  ملتطلبات  اجلامعة 
الجتماعية  التحولت  ومراعاة 
والقت�صادية بالولية. م�صريا اإىل 
�رشورة ن�رش الثقافة املقاولتية 
وتطوير  اجلامعي  الو�صط  يف 
من  للطلبة  الفردية  املبادرات 
موؤ�ص�صات  ا�صتحداث  خالل 
نا�صئة ت�صاهم يف تطوير الن�صيج 
والوطني  املحلي  القت�صادي 
جديدة،ومن  عمل  فر�س  وخلق 
جهته قدم مدير دار املقاولتية 
جلامعة امل�صيلة الدكتور جباري 
ال�صنوية  الوهاب  احل�صيلة  عبد 
لأعمال دار املقاولتية للجامعة، 
عديد  تنظيم  عرفت  والتي 
والتدريبية  العلمية  الن�صاطات 
موجهة لطلبة اجلامعة، وي�صيف 
هو  الهدف  ان  جباري  الدكتور  
مرافقة حاملي الأفكار  لتج�صيد 
الواقع  اأر�س  على  م�صاريعهم 
دعم  وكالت  طرف  من  بدعم 
وت�صغيل ال�صباب املتواجدة على 
الوكالة  و  امل�صيلة،  ولية  تراب 
وال�صندوق  للت�صغيل،  املحلية 
البطالة،  على  للتاأمني  الوطني 
ال�صباب  وت�صغيل  دعم  وكالة 

القر�س  وكالة  اإىل  بالإ�صافة 
الن�صاطات  بني  امل�صغر.ومن 
املقاولتية  دار  بها  قامت  التي 
اليوم  التح�صي�صي التكويني، حول 
بال�رشاكة  الرقمية  املقاولتية 
والذي  اأوك�صجني«،  »مبادرة  مع 
رقمياُ  الطلبة  متكني  اإىل  يهدف 
بالفر�س  تعريفهم  خالل  من 
املتاحة على خمتلف املن�صات 
الرقمية، والعمل على ت�صجيعهم 
الأعمال  �صياق  يف  لالندماج 
واإن�صاء  التجارية على النرتنت، 
)فريالن�س(،  م�صتقل  عمل 
اأبعاد  ذات  نتائج  لتحقيق 
اقت�صادية واجتماعية مهمة، اأين 
ترتكز حماور هذا اليوم التكويني 
املهارات  الطلبة  اإك�صاب  حول 
واأ�صا�صيات  ال�رشورية،  الرقمية 
وا�صرتاتيجيات  الأعمال،  ريادة 
بناء  ومنهجية  الفعالة،  الت�صويق 
خطة عمل جيدة. مما �صيمكنهم 
املقاولتية،كما   عامل  ولوج  من 
بجامعة  املقاولتية  دار  نظمت 
اإعالمية  اأيام  ثالث  امل�صيلة 
اإطارات  بح�صور  تدريبية، 
ملرافقة  متخ�ص�صني  ودكاترة 
جت�صيد  نحو  امل�صاريع  حاملي 
اأر�س  على  م�صاريعهم  اأفكار 
لتنظيم  ت�صتعد  الواقع.وهي 
�صعار  حتت  ال�صيفية،  اجلامعة 
الإن�صاء  اإىل  املقاولتية  »من 
دورة  وهي  لل�صغل«،  الذاتي 
�صنة  كل  نهاية  تتم  تكوينية 
ال�رشكاء  مع  بال�رشاكة  جامعية 

القت�صاديني .

   مدير جامعة �مل�شيلة يوؤكد

�سرورة ن�سر الثقافة املقاوالتية
 يف الو�سط اجلامعي

ت�شيري حظائر �ملركبات �لعمومية بغرب �لبالد

174 مركبة حمطمة متاما ت�ستهلك الوقود وقطع الغيار 
.       �لدرك �لوطني يبا�شر حتقيقات ميد�نية يف �لف�شيحة

للغرب   اجلهوية  القيادة  با�رشت 
حتقيقات معمقة يف ت�صري حظائر  
بالوليات   العمومية  املوؤ�ص�صات 
حظرية   مقدمتها  ويف  الغربية  
والدوائر  والبلديات  الوليات 
حيث   ،، التنفيذية  واملديرية 
ك�صفت م�صادر ر�صمية مقربة من 
التحقيق اأن اأعوان اجلمارك وقفوا 
على جتاوزات كربى يف العديد من 
تلم�صان   ، تيارت  خا�صة  الوليات 
 ، وم�صتغامن  �صعيدة    ، بلعبا�س   ،
الأولية  التحقيقات  اأ�صارت  حيث 
الوثائق  �صيارة موجودة يف   35 اأن 
فقط ناهيك عن 124 �صيارة و45 
جرارات   و03  وحافلتني  �صاحنة 
اأنها  اإل  لغري  هياكل  عن  عبارة  
ت�صتهلك  املحا�صبية  اجلداول  يف 

الوقود بكميات كربى .
اأن  الأويل  التقرير  واأ�صار  هذا 
مديريات  بع�س  يف  التحقيقات 

�صيارات  ك�صف  مت  مت�صان  ولية 
الوقود  من  مليون   50 ت�صتهلك 
اإ�صالحها  مت  واأخرى  �صهريا 
، ناهيك عن وجود  ب�صعف ثمنها 
فواتري خيالية لقطع الغيار باأ�صعار 
من   ، بال�صوق  اأ�صعارها  ت�صاعف 
�صيارات  اكت�صاف  مت  اآخر  جانب 
اأنها  اإل   2000 منذ  تتحرك  مل 
من  معتربة  كميات  ت�صتهلك 
الوقود يوميا ، يف نف�س ال�صياق مت 
حافالت  متلك  بلديات  اكت�صاف 
تتعاقد  اأنها  اإل  املدر�صي  للنقل 
وت�صتهلك  جهة  من  اخلوا�س  مع 
وهو  اأخرى  ناحية  من  الوقود 
 ، املحققني  حري  الذي   الأمر 
�صيارات  هناك  اأن  تبني  وبتيارات 
حيث  فقط  الوثائق  يف  موجودة 
العمومية  احلظائر   من   اختفت 
عبارة  واأخرى  طويل  زمن  منذ 
عن هياكل  فقط منذ ع�رشية من 

الزمن اإل اأنها ت�صتهلك قطع الغيار  
والوقود وفقا للفواتري املحا�صبية 
، وب�صيدي بلعبا�س توجد �صيارات 
ال�صوداء  الع�رشية  يف  حرقها  مت 
بجنوب الولية لكنها لتزال �صمن 
مكونات احلظائر ت�صتهلك الوقود 
�صجلت  وب�صعيدة    ، الغيار  وقطع 
�صيارات عمومية  و�صع  احلظرية  
نافذة   �صخ�صيات  خدمة  يف 
الغيار  وقطع  الوقود   وت�صتهلك 
مت  كما   ، العمومية  اخلزينة  من 
اأ�صعار  يف   كربى  ك�صف جتاوزات 
والعجالت املطاطية  الغيار  قطع 
، مب�صتغامن �صجلت حظرية الولية  
الوقود  ا�صتهالك  يف  ت�صخيما 
باإح�صاء  مقارنة  الغيار  وقطع 
املطروحة  العمومية  ال�صيارات 
�صجلت  وبغليزان  للخدمة، 
التحقيقات مركبات موجودة على 
ارتفاع  عن  ناهيك  فقط  الوثائق 

وقطع  الوقود  ا�صتهالك  يف  كبري 
الغيار

من  مقربة  م�صادر  وك�صفت  هذا 
روؤ�صاء  من  العديد  اأن  التحقيق 
الق�صاء  على  �صيحالون  احلظائر 
بحكم  الوقوف على اختفاء كميات 
كبرية من الإطارات وقطع الغيار، 
ناهيك عن الإ�رشاف يف ا�صتغالل 
ما  العطل  اأيام  يف  حتى  الوقود 
الوظيفية  ال�صيارات  اأن  يوؤكد 
ال�صخ�صي   ال�صتغالل  اإىل  حتول 
كما تبني حتويل �صيارات عمومية 
وتكاليف  نافذة   �صخ�صيات  اإىل 
ال�صيارات  لإ�صالح   م�صخمة 
�صيارات  ت�صجيل  على  زيادة 
حمطمة على اأ�صا�س اأنها وظيفية 
الغيار ما  الوقود وقطع  وت�صتهلك 
الدينارات  ماليري  نهب  اإىل  اأدى 

من اخلزينة العمومية .
حممد بن تر�ر

دو�ئر قديل وو�دي تليالت و م�شرغني بوهر�ن 

تدعيم االأقطاب العمرانية اجلديدة 
ب 10 مراكز اأمنية 

 ع ب



اأبدى الع�رشات من رواد �سوق ال�سبت 
القدمي لبيع التمور ببلدية ورقلة يف 
يومية«الو�سط«،  مع  لهم  ت�رشيح 
عن امتعا�سهم الكبري من االرتفاع 
التي  التمور  الأ�سعار  ال�ساروخي 
املعقول  حدود  ح�سبهم  جتاوزت 
الكيلوغرام  �سعر  بلغ  بعدما 
 90 الـ  عتبة  نور  دقلة  من  الواحد 
ذات  حمل  حيث   ، جزائري  دينار 
الكاملة   امل�سوؤولية  املتحدثني 
واملراقبة  التفتي�ش  مل�سالح 
م�ستوى  على  االأ�سعار  و�سبط 
لعب  ف�سلت  التي  التجارة  مديرية 
دور املتفرج عو�ش اتخاذ التدابري 
واالجراءات القانونية الالزمة �سد 
كل  ا�ستغلوا  الذين  التجارة  هوؤالء 
االأ�سعار خالل  لرفع  العوامل  هذه 
ح�سب  املبارك  رم�سان  �سهر 

اهوائهم ، االأمر الذي دفع بغالبية 
الزبائن خا�سة ما تعلق منهم بفئة 
ملقاطعة  املحدود  الدخل  ذوي 
على  تاأكيدهم  رغم  التجارة  هوؤالء 
باعتبارها  لتمور  املا�سة  حاجتهم 

ال�سهر  خالل  املائدة  �سيدة 
الف�سيل.

اأكرث من متحدث يف  اأكد  وح�سبما 
العجيبة  فاإن املفارقات  املو�سوع 
االأ�سعار  الواحات  عا�سمة  اأن 

نف�ش  تباع  وقت  يف   ، ملتهبة  بها 
الوطن  �سمال  بواليات  النوعية 
بقيمة ال تفوق 450 دينار جزائري 
، حيث �سدد ذات املتحدثني على 
و�سفوه  فيمن  فتح حتقيق  �رشورة 
للتمور  واملحتكرين  بامل�رشبني 
الذين بدورهم برروا ارتفاع ال�سعر 
املماثل  لالإرتفاع  التجزئة  ب�سوق 

ب�سوق اجلملة .
فتحت  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف   
باب  للتمور  املرتفعة  االأ�سعار 
م�سري  عن  جديد  من  الت�ساوؤل 
ال�سخمة  الفالحي  الدعم  اأموال 
اأ�سحاب  لفائدة  ر�سدت  التي 
النخيل بالوالية دون حتقيق النتائج 
املرجوة ، وهو ما �سنفه املهتمون 
التبديد  خانة  يف  امللف  بهذا 
عهد  يف  العام  للمال  ال�سارخ 
العزيز  عبد  امل�ستقيل  الرئي�ش 

بوتفليقة .

من  �سكان  بع�ش  موؤخرا  اأبدى 
الوالية  و�سط   دبي  حي 
تذمرهم  املغري،   املنتدبة 
وا�ستياءهم  ال�سديدين  حيال 
اإليها  اآلت  التي  املزرية  احلالة 
احتلها  التي  حيهم  اأر�سفة 
الع�رشات من الباعة الفو�سويني، 
وبال�سبط يف �سارع دبي املعروف 
يف املدينة  مرورا ب�سارع املوؤدي 

اىل حي الذاتي .
ت�رشيحاتهم  يف  ال�سكان  واأعرب 
امتعا�سهم  عن   « لـ«الو�سط 
الذين  الفو�سويني  الباعة  من 
املتمثلة  ب�ساعتهم  يعر�سون 
على  االألب�سة   اأنواع  خمتلف  يف 
االأر�سية،  كل  اكت�سحت  طاوالت 
الطريق   م�ستوى  على  خا�سة 
للمركبات  املخ�س�ش  الثانوي 
عرقلة  يف  ت�سبب  والراجلني ما 
معظم  يف  و�سلها  ال�سري  حركة 
هوؤالء  اأن  عن  ف�سال  االأحيان، 
يرثى  حالة  اىل  املكان  يحولون 
الع�سوائي  الرمي  ب�سبب  لها 
البال�ستيكية  االأكيا�ش  ملخلفات 
اآبهني  الكارطونية غري  والعلب  
وهي  احلي،  ملنظر  بت�سويههم 
ال�سارع  يعي�سها   الو�سعية  نف�ش 
ويف  الذاتي   حي  اإىل  املوؤدي 

�ساعات متاأخرة من امل�ساء.
�سكان  �رشح  ال�سياق  ذات  يف 
من  انزعاجهم  عن  املنطقة 

يحدثها  التي  العارمة  الفو�سى 
التجار اأثناء الرتويج ملنتوجاتهم 
املختلفة، حيث تتعاىل اأ�سواتهم 
بال�رشاخ  جللب اأكرب عدد ممكن 
الذي  االأمر  وهو  الزبائن،  من 
بات يزعج �سكان  حي دبي منذ 
ال�سباح،  من  االأوىل  ال�ساعات 
لل�سخب  نظرا  راحتهم  ويقلق 

الذي يعلو املجمع ال�سكني.
يف حني اأبدى اأ�سحاب املحالت 
ليومية  حديثهم  ،يف  التجارية 
ن�ساط  من  ا�ستياءهم  »الو�سط« 
باعتبارهم  الطفيليني  الباعة 
ذات  اأمام  �سلعهم  يعر�سون 
معقولة  وباأ�سعار  املحالت 
مقارنة  جتاري   �سجل  وبدون 
ال  اأنهم  مبا  املحالت  باأ�سعار 
ما  وهذا  ال�رشيبة،  يدفعون 
يتوافدون  املت�سوقني  جعل 
يف  االأ�سعار  لكون  بكرثة  عليهم 
املعرو�سة  وال�سلع  متناولهم 
اأن  باعتبار  حاجاتهم  تلبي 
نف�ش  يعر�سون  االأر�سفة  جتار 
منتوجات املحالت، هذا وينا�سد 
�سكان حي  �سارع دبي  ال�سلطات 
املحلية التدخل من اأجل تنظيم 
الذين  الفو�سويني  الباعة  جتارة 
من  احلي  حميط  �سورة  �سوهوا 
لهم  اإزعاج  م�سدر  وباتوا  جهة 
ويعرقلون حركة ال�سري باملنطقة 

من جهة ثانية.

تعرف اأ�سعار التمور خا�سة ما تعلق بنوعية دقلة نور ب�سوق ال�سبت القدمي ببلدية  ورقلة ارتفاع 
رهيبا ، فتح باب الت�ساوؤل من جديد عن ال�سمت املطبق من طرف م�سالح التجارة التي ف�سلت لعب 

دور املتفرج عو�ض حتريك الأدوات الرقابية لردع ج�سع التجار .

م�سالح التجارة  بورقلة تكتفي بدور املتفرج 

اأحمد باحلاج 

م�ساربون ب�سوق ال�سبت القدمي 
يلهبون اأ�سعار التمور 

.     �سعر دقلة نور بـ 900دج 

تخوفا من تنامي اإرهاب الطرقات

م�سالح ال�سحة يف قف�ض التهام ب�سبب غياب املناوبة 

ال�سائقون ي�ستكون و�سعية الطريق بنب دومة بورقلة

اأوىل حاالت وفيات الت�سمم العقربي بقرية البور بورقلة 

يف وقت تلعب فيه ال�سلطات املحلية
 دور املتفرج 

�سكان حي �سوق دبي م�ستاوؤون من 
الباعة الفو�سويني باملغري 
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نتيجة تفاوت الأدوات الرقابية 

انت�سار فظيع للمواقف 
ال�سيارات الفو�سوية بورقلة 

ال�سيارات   حظائر  اأزمة  تزال  ما 
ورقلة  قائمة  «بوالية  الفو�سوية  
املواطنني  ا�ستياء  اأثار  ما  وهو   ،
�سباب  بع�ش  واأن  �سيما   ، ورقلة 
الو�سعية  هذه  يف  وجدوا  االأحياء 
فر�سة �سانحة من خالل ا�ستغالل 
وحتويلها  الفارغة  امل�ساحات 
وفر�سوا  ع�سوائية،  حظائر  اإىل 
وجود  دون  تنا�سبهم  التي  االأ�سعار 

رقابية قانونية لت�رشفاتهم. 
ت�سهد  الذي  الكبري  االكتظاظ  اإن 
والية ورقلة  وما تبعه من ازدحام 
كبري يف حركة املرور داخل املدن 
غياب  اإىل  باالإ�سافة  و�سواحيها، 
مواقف ال�سيارات املنظمة التي قد 
تخّفف من معاناة ال�سائقني الذين 
كثريا ما ترهقهم رحلة البحث عن 
�سياراتهم، فتح  لركن  موقف فارغ 
واملراهقني  ال�سباب  بع�ش  �سهية 
من  البطالة،  من  يعانون  الذين 
الو�سع  با�ستغالل  قيامهم  خالل 
داخل  ع�سوائية  مواقف  وخلق 
املدن، ويف االأحياء املجاورة، من 

اأجل ك�سب بع�ش النقود.
ب�سكل  انت�رشت  قد  الظاهرة  هذه 
واأحياء  �سوارع  داخل  وُملفت  كبري 

مدن الوالية، �سّعب على امل�سوؤولني 
املحليني واملخت�سني حتديد عدد 
يعمد  حيث  الع�سوائية،  املواقف 
بع�ش ال�سباب اإىل احتالل ال�سوارع 
تكون  التي  ال�سعبية  واالأحياء 
املوؤ�س�سات  االأ�سواق،  من  قريبة 
وغريها  امل�ست�سفيات،  العمومية، 
عليها  يرتّدد  التي  االأماكن  من 
با�ستغاللها  ويقومون  املواطنون، 
رخ�سة،  دون  ع�سوائي  ب�سكل 
على  ال�سيارات  اأ�سحاب  الإجبار 
بدون  التوقف  م�ستحقات  ت�سديد 
حق من خالل فر�ش اأ�سعار معتربة 
عليهم، وهو ما اأثار �سخط وغ�سب 
اأ�سحاب املركبات، الذين اعتربوا 
اأّن مثل هذه الت�رشفات اأمر مبالغ 
اأو  حي  كل  يف  واأنه  خا�سة  فيه، 
ع�سوائي،  موقف  يوجد  �سارع 
حيث ي�سطرون اإىل الدفع كل مرة 
ما  وهو  �سياراتهم،  فيها  يركنون 

يكلّفهم مبالغ كبرية يف اليوم.
غياب  �سجلنا  اخرى  جهة  ومن 
الرقابية  لالأدوات  و  للو�سائل  تام 
ال�سارع  يف  عارمة  فو�سى  ولد  ما 

الورقلي .
اأحمد باحلاج 

تبلغ  طفلة  اأم�ش  اأول  ليلة  لقيت 
بقرية  تقطن  �سنة   15 العمر  من 
بوالية ورقلة   اأنقو�سة  ببلدية  البور 
للت�سمم  تعر�سها  اثر  م�رشعها 
املناوبة  غياب  لكن   ، العقربي 
الطبية بالعيادة نهاية االأ�سبوع حال 

دون التكفل بال�سحية .
علمت يومية«الو�سط » من م�سادر 

�سجلت  ورقلة  والية  اأن  مطلعة  
بالت�سمم  الوفيات  حاالت  اوىل 
البور  بقرية  وبال�سبط  العقربي 
طفلة  لقيت  ،اأين  اأنقو�سة  ببلدية 
م�رشعها  �سنة   15 العمر  من  تبلغ 
 ، عقربي  للت�سمم  تعر�سها  اثر 
فاإن  م�سادرنا  به  اأفادت  وح�سبما 
النجاة  على  قادرة  كانت  ال�سحية 

التكفل  من املوت يف حالة ما مت 
وا�سحة  اإ�سارة  يف   ، بها  الفوري 
اإىل العيادة الطبية بنف�ش املنطقة 
كل  نهاية  مع  اأبوابها  تو�سد  التي 

اأ�سبوع .
�سكان  حذر  فقد  ثانية  جهة  من 
بلديات ورقلة ، ال�سلطات املعنية 
ممثلة يف م�سالح ال�سحة وال�سكان 

بالوالية من مغبة العواقب الوخيمة 
عن  تنجر  اأن  �ساأنها  من  التي 
بالت�سمم  الوفيات  معدالت  ارتفاع 
احلالية  ال�سائفة  خالل  العقربي 
حقيقية  اإرادة  غياب  ب�سبب  وذلك 
لتدارك  الو�سية  ال�سلطات  من 

النقائ�ش .
اأحمد باحلاج 

م�ستعملي  من  عدد  ا�ستكى 
الطريق املوؤدي اإىل حي بن دومة  
بعد  على  املتواجد  التجاري 
بورقلة  الدولة  مقرات  من  اأمتار 
ل�سبكة  الكارثية  الو�سعية  من   ،
بالتجمع  املتواجدة  الطرقات 
ال�سكني املذكور ، جراء ت�سدعها 
�ساحلة  تعد  مل  والتي  وان�سقاقها 
حتولها  نتيجة  املركبات  ل�سري 
اإىل تراب بدل العمل على تزفيتها 
من  زاد  وما   ، تهيئتها  واإعادة 
االأر�سفة  اهرتاء  هوؤالء  امتعا�ش 
التي متلوؤها احلفر التي نتج عنها 

تطاير االأتربة والغبار .
من  جمموعة  ت�رشيح  وح�سب 

ال�سائقني لـ »الو�سط  »  فاإنه ورغم 
اأبرقوها  التي  ال�سكاوي  عديد 
 ، �سابق  وقت  يف  املعنية  للجهات 
اإال اأن امل�سكل ال يزال قائما حلد 
املطبق  ال�سمت  ب�سبب  ال�ساعة 
من طرف ال�سلطات املعنية اجتاه 
املو�سوع املتعفن الذي بات يهدد 
مرور  حوادث  بوقوع  �سالمتهم 
مميتة ، ف�سال عن تكبدهم خ�سائر 
اإ�سالح  مركباتهم  ب�سبب  باجلملة 
التي  االأعطاب  نتيجة  مرة  كل  يف 
ت�سيبها والتي تكلفهم اأموال كبرية 
يتخلون عن  ، ما جعل عدد منهم 
التنقل  وتف�سيل  �سياراتهم  �سياقة 
امل�سافرين  نقل  حافالت  عرب 

خا�سة اأ�سحاب الدخل الب�سيط .  
بالتجمع  الطرقات  �سبكة  وتعاين 
كارثية  و�سعية   ، املذكور  ال�سكني 
مال�سنات  ن�سوب  يف  �ساهمت 
ال�سائقني  بني  م�سادات  و  كالمية 
هطول  عند  خا�سة   ، وال�سكان 
جتمع  ب�سبب  املطر  من  كميات 
املتواجدة  احلفر  يف  مياهها 
يف  وتطايرها  نف�سه   بامل�سلك 
يثري حفيظة  ما  وهو   ، املواطنني 
يف  اأنف�سهم  يجدون  الذين  هوؤالء 
دائرة امل�ساجرات مع ال�سائقني .   
وعليه طالب ال�سائقني من اجلهات 
مديرية  راأ�سها  وعلى  املعنية 
ذاتها  بالوالية  العمومية  االأ�سغال 

على  للوقوف   العاجل  التدخل   ،
الطرقات  ل�سبكة  الكارثي  الو�سع 
على  والعمل   ، املذكور  باحلي 
وفق  تهيئتها  واإعادة  تزفيتها 
بها  املعمول  العاملية  املقايي�ش 
من  للتقليل  الطرقات  اجناز  يف 
يرتب�ش  الذي  الطرقات  اإرهاب 
يذهبون  الذي  املواطنني  باأرواح 
من  احلا�سلة  التالعبات  �سحية 
يعتمدون  الذين  املقاولني   طرف 
امل�ساريع  يف  الغ�ش  مبداأ  على 
وجهة  عن  ال�سكان  ت�ساءل  كما   ،
تر�سدها  التي  ال�سخمة  االأموال 
�سبكة  اجناز  مل�ساريع  احلكومة 

اأحمد باحلاج الطرقات .

�سالح ،ب



دويل الإثنني 27 ماي 2019  املوافـق  ل22 رم�ضان 1440هـ 7

واأ�سار ح�ساب “نائب تائب” الذي 
يحظى مبتابعة وا�سعة على تويرت، 
الأخرية  زايد  ابن  زيارة  اأن  اإىل 
للبحرين ولقائه امللك حمد كانت 
لحتواء  ال�ساأن  هذا  بخ�سو�ص 
املوقف باأوامر من امللك �سلمان 
الذي اأبدى ا�ستياءه من حممد بن 
بعيدا  الق�سية  بحل  وطالب  زايد 

عن الإعالم.
هناك  اأن  اإىل  احل�ساب  ولفت 
تورط  احتمالية  من  اأي�سا  �سكوكا 
واحلر�ص  اجلي�ص  اأفراد  بع�ص 
“الغراب  م�رشوع  يف  الوطني 
وهو  اأبوظبي،  ل�سالح  التج�س�سي” 
عي�سى  بن  حمد  امللك  دفع  ما 
كبار  مع  عاجل  اجتماع  لعقد 
وذكر  الأمنية،  بالأجهزة  �سباطه 
امللك  اأن  تائب”  “نائب  ح�ساب 
يف  نوه  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 
ات�سال هاتفي مع امللك حمد بن 
عي�سى، اإىل اأن املرحلة الراهنة ل 
بني  العالقات  توتر يف  اأي  حتتمل 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول 
وطلب من امللك مناق�سة ف�سيحة 
اأبوظبي  مع  الإماراتي  التج�س�ص 

بعيداً عن الإعالم ودون ت�سعيد.
وكان حتقيق مو�ّسع لوكالة “رويرتز” 
)30 جانفي 2019( ك�سف عن توّرط 
�سابقني  عمالء  بتجنيد  الإمارات 
الأمريكي  القومي  الأمن  وكالة  يف 
لأغرا�ص  الأمريكية؛  واملخابرات 
“اأعدائها”،  على  التج�ّس�ص 

وقر�سنة هواتفهم وحوا�سيبهم.
امل�رشوع  فاإن  الوكالة  وبح�سب 
الإماراتي ال�رشي اأُطلق عليه ا�سم 
الأ�سود”،  “الغراب  اأو  “رافني”، 
وهو فريق �رشي ي�سم اأكرث من 12 

الأمريكية  املخابرات  من  عمياًل 
مراقبة  على  العمل  اأجل  من 
وامل�سلّحني،  الأخرى،  احلكومات 
الذين  الإن�سان  حقوق  ون�سطاء 

ينتقدون النظام.
م�رشوع  اأهداف  قائمة  و�سملت 
الن�سطاء،  الإماراتي،  الغراب 
اجلماعات  لت�سمل  تطّورت  ثم 
امل�سلّحة يف اليمن، واأعداء اأجانب 
واأفراداً  وتركيا،  وقطر  اإيران  مثل 
اأولئك  وخا�سة  اأبوظبي،  ينتقدون 

الذين وّجهوا اإهانات للحكومة.

ل�ستهداف  حماولة  هناك  وكانت 
باأمري  اخلا�ص  فون”  “اآي  جهاز 
اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  قطر، 
اأ�سخا�ص  هواتف  واأي�ساً  ثاين، 

مقّربني منه، و�سقيقه.
بل  بذلك،  الإمارات  تكتِف  ومل 
على  جت�س�ص  عملية  يف  تورطت 
من  نوفمرب  ففي  ُعمان،  �سلطنة 
العام املا�سي تناقل نا�سطون على 
اأنباء  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
جديدة  اإماراتية  خلية  ك�سف  عن 
يف  عليها  ُقب�ص  التي  تلك  غري 

جانفي 2011.
ت�سلم  مل  البحرين  حيلفتها  حتى 
وتوترت  الإماراتي  التج�س�ص  من 
بعد  اأبوظبي  مع  موؤخرا  العالقة 
زايد  ابن  م�ساعي  عن  الك�سف 

التج�س�سية.
ويف ذلك التاريخ قالت وكالة الأنباء 
“�سبكة  عن  ُك�سف  اإنه  العمانية 
الدولة  اأمن  جلهاز  تابعة  جت�س�ص 
بدولة الإمارات العربية املتحدة”، 
نظام  “ت�ستهدف  اأنها  مو�سحة 
واآلية  ُعمان،  �سلطنة  يف  احلكم 

العمل احلكومي والع�سكري”.

ن�ضر ح�ضاب �ضهري خمت�ص باأخبار البحرين على موقع التوا�ضل الجتماعي تويرت، 
اأن هناك حالة من التوتر غري امل�ضبوق بني ملك البحرين حمد بن عي�ضى اآل خليفة، 
وويل عهد اأبوظبي حممد بن زايد بعد اكت�ضاف ال�ضلطات البحرينية خلية جت�ض�ص 

اإماراتية يف البالد.

م٫�ص

توتر غري م�ضبوق بني ملك البحرين وويل عهد اأبوظبي 

الإمارات تتج�س�س على البحرين 
وامللك �سلمان يحتوي الف�سيحة

م�ستقبل الحتاد الأوروبي يف امليزان
يف انتخابات الربملان الأوروبي 

فل�ضطني املحتلة

اأ�سرى �سجن "عت�سيون" 
ي�سومون لأيام متتالية

56 يوما على الإ�سراب املتوا�سل 
للأ�سري ح�سن العويوي

الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  قالت 
اإن  الأحد،  اأم�ص  واملحررين، 
الأ�رشى القابعني يف مركز توقيف 
"ع�سيون" جنوب بيت حلم، يعانون 
�سعبة وقا�سية ب�سبب �سوء  ظروفاً 
املقدمة  والحتياجات  املعاملة 
لهم من اإدارة املعتقل خ�سو�سا يف 

�سهر رم�سان.
زارت  التي  الهيئة  حمامية  ولفتت 
اأن  اأم�ص،  اأول  املعتقل  اأ�رشى 
الأ�رشى ي�سومون اأياما متتالية ول 
ب�سبب  املاء  بع�ص  �سوى  يتناولون 
لهم  تقدم  التي  الأطعمة  �سوء 
كاإفطار من حيث الكم والنوعية، ما 
يدفع املعتقلني للرف�ص والحتجاج 

باإرجاعها وعدم تناولها.
اأنه ويف بع�ص الأحيان  واأو�سحت، 
يتم تقدمي بي�سة باردة �سيئة الطعم 
�ساعات  عدة  قليها  على  م�سى 

قطعة  اأخرى  واأحيانا  لالأ�سري، 
عند  اللبنة  من  قليل  عليها  خبز 
الإدارة  تتعمد  كما  الليل،  منت�سف 
تقدمي املياه �ساخنة وغري نظيفة 

للمحتجزين.
اأ�ساليب  من  اأن  الهيئة،  واأ�سافت 
خالل  الأ�رشى  على  التنغي�ص 
�سهر رم�سان رف�ص الإدارة توفري 
مراوح لالأ�رشى يف مراكز التوقيف 
لتلطيف  ال�سحراوية،  وال�سجون 
الأجواء احلارقة يف ف�سل ال�سيف 
وطالبت  والرطوبة  احلرارة  �سديد 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  الهيئة، 
لوقف  التدخل  ب�رشورة  الدولية 
الأ�رشى  بحق  الحتالل  انتهاكات 
ال�سهر  هذا  خالل  واملوقوفني 
احتياجاتهم  وخ�سو�سية  الف�سيل، 
البارد ل  من الطعام اجليد واملاء 

�سيما بظروف الطق�ص احلالية.

حممد  ح�سن  الأ�سري  وا�سل 
اخلليل  من  عاماً(   35( العويوي 
اإ�رشابه املفتوح عن الطعام لليوم  
اإ�رشاب  وياأتي  التوايل  على   56
على  احتجاجاً  العويوي  الأ�سري 
دون  الإداري  اعتقاله  ا�ستمرار 
و�سط  �سده   اتهام  لئحة  توجيه 

خطورة حقيقة على حياته.
وبرغم الأجواء احلارة اإل اأن الأ�سري 
ي�رش على موا�سلة اإ�رشابه املفتوح 
مطالبه،  حتقيق  حتى  الطعام  عن 

والتي تق�سي ب�رشورة الإفراج عنه 
اأنه  الإداري، حيث  اعتقاله  واإنهاء 
على  فقط  ويفطر  رم�سان  ي�سوم 
احلاد  الرتاجع  رغم  واملاء  امللح 

يف حالته ال�سحية. 
الإداري �سجنا بال  ويعد العتقال 
الأ�سري  مع  يتكرر  ما  وهو  تهمة، 
بح�سب  وذلك  مرة،  من  اأكرث 
تقديرات خمابرات الحتالل حول 
تّدعيه حول  الذي  ال�رشي  التقرير 

الأ�سري.

اأم�ص  اأوروبا   يف  الناخبون  بداأ 
انتخابات  يف  باأ�سواتهم   الإدلء 
جديد  من  تهز  اأن  املتوقع  من 
مكانة الأحزاب التقليدية املوؤيدة 
التيار  وتدعم  الأوروبي  لالحتاد 
الأوروبي  الربملان  يف  القومي 
امل�سرتك  العمل  يكبح  قد  مبا 
القت�سادية  ال�سيا�سات  يف 

واخلارجية.
اأبوابها  الت�سويت  مراكز  فتحت 
يف  �سباحا   ال�سابعة  ال�ساعة  يف 
 11 ال�ساعة  و�ستغلق  ال�رشق  دول 
اأجريت  وقد  اإيطاليا.  )يف  م�ساء 
النتخابات من قبل يف �سبع دول 
فيما  دولة   21 يف  الأحد  وجتري 
للدميقراطية  اأكرب ممار�سة  ميثل 

على م�ستوى العامل بعد الهند.
الراأي  ا�ستطالعات  ويت�سدر 
اليميني  ال�سعبوي  التيار  اأ�سحاب 
يف اثنتني من الدول الأربع الكربى 
وهما  الحتاد،  يف  الأع�ساء 
يفرت�ص  التي  وبريطانيا  اإيطاليا 
ومن  الحتاد،  عن  تنف�سل  اأن 
التيار  هذا  يحقق  اأن  املحتمل 

فرن�سا  هي  ثالثة  دولة  يف  الفوز 
ليهز بذلك حملة الدعاية املوؤيدة 
الرئي�ص  ت�سدرها  التي  لالحتاد 

الو�سطي اإميانويل ماكرون.
غري اأن ا�ستطالعات اآراء الناخبني 
بع�ص  يف  باأ�سواتهم  الإدلء  بعد 
النتخابات  اأجريت  التي  الدول 
املوؤيدة  لالأحزاب  اأتاحت  فيها 
لالحتاد قدرا من الرتياح. اإذ يبدو 
الذي  الهولندي،  العمل  حزب  اأن 
�سيحتل  فوزه،  امل�ستبعد  من  كان 
املركز الأول بف�سل عوامل منها 
ال�سرتاكيني  مر�سح  م�ساركة 
الأوروبي  الحتاد  يف  الرئي�سي 
احلايل  النائب  تيمرمانز  فرانز 

للرئي�ص التنفيذي لالحتاد.

الأحزاب  ح�سلت  هولندا  ويف 
املوؤيدة لالحتاد على 70 يف املئة 
من الأ�سوات بزيادة قدرها ثالث 
الربملان  انتخابات  عن  نقاط 
 2014 يف  ال�سابقة  الأوروبي 
ليحتل حزب تريي بوديت اجلديد 
الرابع  املركز  للهجرة  املناه�ص 

بح�سوله على 11 يف املئة.
الهولنديون  الناخبون  �سارك  كما 
باأعداد اأكرب رغم اأن ن�سبة الإقبال 
بلغت 41 يف املئة فقط الأمر الذي 
يعزز الآمال يف بروك�سل بحدوث 
حتول يف تيار تراجع الإقبال على 
ال�سائد  النتخابات  يف  امل�ساركة 
ي�سفه  والذي  عاما   40 منذ 
منتقدون باأنه ”عجز دميقراطي“ 
ي�سعف �رشعية العملية الت�رشيعية 

يف الحتاد الأوروبي.
الناخبني  اآراء  ا�ستطالع  واأ�سار 
لدى اخلروج من مراكز الت�سويت 
املوؤيدة  اأيرلندا  يف  الأربعاء  يوم 
لالحتاد الأوروبي اإىل موجة �سعود 
تدعم  ورمبا  للخ�رش.  متوقعة 
فيما  الحتاد  اأنحاء  يف  خماوف 
والبيئة  املناخي  بالتغري  يتعلق 
لالحتاد  املوؤيدة  اخل�رش  جماعة 
يف  اللوائح  ت�سديد  تعني  ورمبا 
التي  وال�رشوط  ال�سناعة  قطاع 
قد يفر�سها الحتاد على �رشكائه 
ال�ساعني لتوقيع اتفاقات جتارية.

يوم  النتخابات  اأجريت  كما 

وت�سري  بريطانيا  يف  اخلمي�ص 
�سبقت  التي  ال�ستطالعات 
جديدا  حزبا  اأن  اإىل  الت�سويت 
من  اخلروج  على  ن�ساطه  يركز 
�سيت�سدر  الأوروبي  الحتاد 
نتائجها لكن مل تتوفر بيانات عن 
عند  الناخبني  اآراء  ا�ستطالعات 

خروجهم من مراكز الت�سويت.
وتركز الهتمام يف بريطانيا على 
ترييزا  الوزراء  رئي�سة  ا�ستقالة 
وقت  يف  النتائج  و�ستعلن  ماي. 
انتهاء  بعد  الأحد  يوم  متاأخر 

الت�سويت يف جميع دول الحتاد.

غمو�ص يلف امل�سار
تواجه  التي  التحديات  من 
غري  اإهانات  الأوروبي  امل�رشوع 
الوليات  رئي�ص  من  م�سبوقة 
املتحدة الذي يحتفي بال�سعبويني 
خالفات  وكذلك  اأوروبا  يف 
ب�سبب  اأع�ساء  دول  بني  حدودية 
الذي  والقت�ساد  املهاجرين 
�سعود  وميثل  العام  الدين  يكبله 

ال�سني حتديا له.

تهيمن  اإن  املنتظر  من  اأن  غري 
التي  الأحزاب  النتخابات  على 
ت�سعى للعمل اجلماعي اأو الق�سايا 
والأمن  التجارة  مثل  امل�سرتكة 
وذلك  املناخي  والتغري  والهجرة 
تكون  اأن  املتوقع  من  اأن  رغم 
اأغلبيتها اأقل حجما ب�سفة عامة.

لالحتفال  الأوروبيون  وي�ستعد 
الحتاد.  �سكلت  اأحداث  بذكرى 
نزول  على  عاما   75 مر  فقد 
فرن�سا  يف  الأمريكية  القوات 
ومنذ  النازية  اأملانيا  لهزمية 
�سمحت القوات الرو�سية لالأملان 
ب�سحق حماولة بولندية للح�سول 
 30 مرور  وكذلك  احلرية  على 
�سنة منذ هدم الأملان �سور برلني 
اأوروبا يف  توحيد �سطري  لإعادة 
اأن ذكريات  والغرب. غري  ال�رشق 
مل  وباردها،  �ساخنها  احلرب، 
مب�ستقبل  الإميان  لبلورة  تكف 

موحد.
الرئي�سي  التيار  اأحزاب  وتواجه 
التكامل  لتوثيق  الداعي 
اليورو  منطقة  يف  القت�سادي 

ناخبني  ا�ستمالة  يف  �سعوبات 
النخب  من  امللل  انتابهم 

ال�سيا�سية.
فرمبا يتفوق حزب الرابطة الذي 
الوزراء  رئي�ص  نائب  اإليه  ينتمي 
على  اإيطاليا  يف  �سالفيني  ماتيو 
امل�سيحيني  الدميقراطيني 
الأملانية  امل�ست�سارة  بزعامة 
اأكرب حزب  اأجنيال مريكل لي�سبح 
منفرد يف الربملان الأوروبي الذي 

يبلغ عدد اأع�سائه 751 ع�سوا.
اليمينية  الأحزاب  �ستعيد  كما 
احلاكمة يف بولندا واملجر، والتي 
يتعلق  فيما  بروك�سل  تتحدى 
بالقيود على ال�ستقالل الق�سائي 
والإعالمي، النواب امل�سككني يف 
يوم  للربملان  الأوروبية  الوحدة 

الأحد.
غدا  �سداما  كثريون  ويتوقع 
الثالثاء اإذ من املرجح اأن يتجاهل 
بروك�سل  يف  املجتمعون  القادة 
باأن  الأوروبي  الربملان  مطالب 
يدير املفو�سية واحد من النواب 

اجلدد يف الربملان.
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البحرينيون و �شهر اخلري

الوقت  ذلك  يف  النا�س  ولب�ساطة 
كانوا يتعاونون يف دق احلب )طحن 
ك�ست  وقد  البيوت،  اأمام  الدقيق( 
وجوهم الفرحة والبهجة يف انتظار 
فيعاد  املجال�س  اأما  ال�سهر  هذا 
جوانبها  يف  �سفت  وقد  تهيئتها 
عادة  ي�ستدعى  حيث  امل�ساحف 
ال�سهر الكرمي عدد  يف بداية هذا 
الدراري�س هكذا يطلق عليهم  من 
القراآن الكرمي طوال  وذلك لتالوة 

�سهر رم�سان.
العديد من جمال�س بع�س  وهناك 
تفتح  اأن  اعتادت  التي  العائالت 
فما  والزوار  للجريان  جمال�سها 
حتى  الإفطار  مدفع  يطلق  اأن 
احلي  اأبناء  من  الع�رشات  ترى 
تلك  حول  ملتفني  جل�سوا  وقد 
املائدة العامرة بالأكالت ال�سعبية 
يبداأ  ال�سالة  بعد  و  الرم�سانية 
حتى  القراآن  قراءة  يف  الدراري�س 
واإذا  ال�سحور  من  قريب  وقت 

�سادف جميء �سهر رم�سان.
من  فالع�رشات  ال�سيف  ف�سل  يف 
امل�سايف  اإىل  يذهنب  العائالت 
وام  وعراد  الق�سيبية  كمناطق 

احل�سم وال�سويفية واجلا بور ويعترب 
رم�سان  ليايل  وال�سباب  الأطفال 
كل  ففي  الليايل  واأجمل  اأمتع  من 
متتلئ  كانت  والطرقات  الأحياء 
بالأطفال وال�سباب وهم ميار�سون 
مثل  الرم�سانية  ال�سعبية  الألعاب 
ال�سعكري واخل�سي�سة وظال لوه فلم 
يكن اأجهزة تلفزيونية و م�سل�سالت 
يف البيوت ت�سغلهم . ومن الأطباق 
املجتمع  يف  عنها  لغنى  التي 
ب�سكل  تتواجد  والتي  البحريني 
يومي على ال�سفرة الرم�سانية هي 
التمر والرثيد والهري�س واللقيمات 
واملحلبي  والكباب  واخلنفرو�س 
من  واأي�سا  والطابي  والفالودة 
يومنا  حتى  املتبعة  العادات 
الكالت  اطباق  تبادل  هي  هذا 
والأهل  اجلريان  بني  الرم�سانية 
يعج  احلي  ترى  حيث  والأ�سدقاء 
بالأطفال الذين ي�سعون يف تو�سيل 
مدفع  اإطالق  قبيل  الأطباق  تلك 

الإفطار.
يف  تقام  التي  الولئم  من  كذلك 
وت�سمى  رم�سان  ليايل  منت�سف 
)الغبقة( وعادة ما تتكون من الرز 

املحمر بال�سكر او الدب�س وي�سمى 
وتاأتي  وال�سمك  )باملحمر(  حملياً 
رم�سان  �سهر  من  الن�سف  ليلة 
الأزياء  مرتدين  الأطفال  ليخرج 
الأكيا�س  يحملون  هم  و  ال�سعبية 
امللون  القما�س  من  امل�سنوعة 

واحللويات  املك�رشات  )جلمع 
القرقاعون(  حمليا  ت�سمى  والتي 
ال�سباب  من  اأخرى  جماعات  و 
حاملني الدفوف والطبول وجم�سم 
على �سكل فر�س مغطى بالأقم�سة 
وهم  »الفري�سة«  ي�سمى  امللونة 

مرددين  البيوت  مابني  يطوفون 
الأهازيج ال�سعبية الرم�سانية.

الف�سيل كذلك  ال�سهر  ويت�سم هذا 
والأ�سحاب  الأهل  بني  بالتوا�سل 
الزيارات  طريق  عن  والأ�سدقاء 
ب�سكل  الن�ساء  اأو  للرجال  �سواء 

مكثف وهذا بالرغم من اأن البع�س 
من ال�رشيحة ال�سبابية وبع�س من 
الزيارات  عن  يتغا�سون  الكبار 
التجارية  للمجمعات  ويذهبون 
يف  باحلركة  تعج  التي  واملقاهي 
اخليم  تتكاثر  كما  رم�سان  �سهر 
وتاأخذ  ملحوظ  ب�سكل  الرم�سانية 
لعامة  والتجمع  لل�سهرة  مقراً 
النا�س وهو تقليد ع�رشي متبع يف 

اأيامنا هذه.
يحمل  �سخ�س  وهو  امل�سحر  اما 
عادة جمموعة  ب�سحبة  طبلة  معه 
الليايل  يف  يتكفل  ال�سباب  من 
الرم�سانية بالتطبيل بني الفرجان 
الهايل  مناداة  بغر�س  والزقة 
لال�ستيقاظ وتناول طعام ال�سحور، 
اما يف الوقت احلايل فيت�سم �سهر 
رم�سان الكرمي بروح الفرح واللفة 
قبل  حتى  النا�س  بني  والتوا�سل 
ا�سبحت  فقد  ال�سهر  هذا  حلول 
الهواتف  عرب  تتبادل  التهاين 
من  حيزا  اخذت  والتي  النقالة 

الروح الجتماعية ال�سيلة.

رم�شان يف العامل

ول�ضهر رم�ضان الكرمي قدميا يف مملكة البحرين نكهة خا�ضة فاإىل جانب غبقاته الروحانية له ذكريات جميلة ي�ضتمتع بها اأهايل البحرين، حيث 
كان لقدوم هذا ال�ضهر يف املا�ضي عادات جترى يف اغلب مناطق البحرين فما اأن يهل �ضهر �ضعبان حتى ترى الكثري من العائالت يف البحرين، وقد بداأت 

بال�ضتعداد ل�ضتقبال هذا ال�ضيف الكرمي.

اأم الدنيا و رم�شان

اأهم ما مييز رم�سان يف م�رش 
توؤكد  حيث  الإفطار  مدفع 
التاريخية  الروايات  من  كثري 
علي«  »حممد  م�رش  وايل  اأن 
كبرًيا  عدًدا  ا�سرتى  قد  كان 
احلديثة  احلربية  املدافع  من 
جي�س  لبناء  خطته  اإطار  يف 
من  يوم  ويف  قوي،  م�رشي 
جتري  كانت  الرم�سانية  الأيام 
اأحد  لإطالق  ال�ستعدادات 
هذه املدافع كنوع من التجربة، 
مدوًيّا  املدفع  �سوت  فانطلق 
يف نف�س حلظة غروب ال�سم�س 
القلعة  فوق  من  املغرب  واأذان 
مكانها  نف�س  يف  حالًيا  الكائنة 
جنوب  القدمية  م�رش  حي  يف 
ال�سائمون  فت�سور  القاهرة، 
اأن هذا تقليد جديد، واعتادوا 
عليه، و�ساألوا احلاكم اأن ي�ستمر 
هذا التقليد خالل �سهر رم�سان 
وال�سحور،  الإفطار  وقت  يف 

املدفع  اإطالق  وحتول  فوافق، 
يومًيّا  مرتني  احلية  بالذخرية 
مرتبطة  رم�سانية  ظاهرة  اإىل 
بامل�رشيني كل عام، ومل تتوقف 
احلروب  فرتات  خالل  اإل 
الآن  املدفع  وي�ستقر  العاملية، 
وهي  املقطم،  ه�سبة  فوق 
القلعة،  من  قريبة  منطقة 
يف  اأخرى  مدافع  ون�سبت 
اأماكن خمتلفة من املحافظات 

امل�رشية.
الفانو�س مييز ال�سارع امل�رشي
موائد  اأي�سا  م�رش  مييز  وما 
فيها  العمل  يبداأ  التي  الرحمن 
لتكون  اأيام  بعدة  رم�سان  قبل 
من  �سيوفها  ل�ستقبال  جاهزة 
�سهر  اأيام  اأول  مع  ال�سائمني 
تقام  حيث  الكرمي  رم�سان 
م�ستندة  القما�سية  اخليام 
ويتم  اخل�سب،  من  اأوتار  على 
ت�سميمها بحيث ت�سمح بالتهوية 

ومتنع املارة من روؤية روادها.
وكما يقول اإبراهيم عناين ع�سو 
احتاد املوؤرخني العرب بجريدة 
داخل  اأن  امل�رشية  »الأهرام« 
يتم الحتفال  حمافظات م�رش 
خمتلفة  بطرق  برم�سان 
اأن  الغربية  حمافظة  يف  فنجد 
مبهنة  يقمن  الن�ساء  من  عددا 
يحر�س  حني  يف  امل�سحراتي 
على  »ب�سيون«  منطقة  �سكان 
اململح  الف�سيخ  وجبة  تناول 
�سهر  من  يوم  اآخر  يف  والرجنة 
هذه  على  ويطلقون  �سعبان 
قرية  يف  اأما  »ال�سعبنة«  العادة 
فيتناول  بالغربية  يزيد«  »ميت 
من  الأخري  اليوم  اإفطار  اأهلها 
يف  املقابر  و�سط  رم�سان 
وي�سرتط  جماعية  احتفالية 
احلم�س  الإفطار  يت�سمن  اأن 

والبي�س.
ويف حمافظة بور�سعيد يحر�س 
يف  البط  تناول  على  الأهايل 
ن�ساء  ويتبارى  ال�سهر  اأيام  اأول 
تربية  على  ال�سعبية  املناطق 
بعدة  رم�سان  بداية  قبل  البط 
»بلطيم  مدينة  ويف  �سهور 
الأهايل  يحر�س  ال�سياحية« 
اليوم  اإفطار  يت�سمن  اأن  على 
الفول  رم�سان  �سهر  من  الأول 

النابت.

مطروح  اأهل  يعرف  ول 
يرتبط  حني  يف  امل�سحراتي 
معظم  يف  امل�سحراتي 
حمافظات م�رش ب�سهر رم�سان 

ارتباطا وثيقا.

اأجواء رم�شان يف بالد الرافدين العراق
يف  امل�سلمني  لدى  نكهتُه  لرم�سان 
والإ�سالمية،  العربية  الديار  كل 
العراق  يف  الف�سيل  ال�سهِر  ولهذا 
غريه  يف  جتده  ل  اآَخر،  مميز  طعٌم 
العراق  واأهل  الأخرى،  ال�سهور  من 
قبل  ا�ستقباله  يف  عاداتُهم  لهم 
جميئه اأولً، و�سيام اأيامه حني يُطُلّ 
توديعه  يف  وعادات  عليهم،  بربكته 
حني ي�سُدّ الرحال يف الأيام الأخرية، 
عن  ُمتواَرث  بع�ُسها  العادات  وهذه 
العثمانيني اأياَم وليتهم على العراق، 
نفو�س  يف  رت  جتَذّ طبائع  وبع�سها 

العراقِيّني خالل عقود طويلة.
فمن تلك العادات التي تربَّينا عليها 
اأطفالً،  بذاكرتنا  ُحفرت  وقد  نحن 
رم�سان  ِمدَفع  كباًرا  معنا  ومَنْت 
يف  والأ�سل  بالرتكيَّة،  )الطوب(  اأو 
حكايته اأنَّه يعود اإىل الع�رش العثماين؛ 
املدفُع  هذا  يُ�ستخَدم  كان  حيث 
الإفطار،  مبوعد  بغداد  اأهل  لتنبيه 
يف  �سوتية  اإطالقة  باإطالق  وذلك 

ا�ستخدام  يف  ال�سبب  وكان  الهواء، 
املدفع هو انعدام الإذاعات وو�سائل 
املدفُع  هذا  وبقي  اآنذاك،  الإعالم 
اإىل يومنا هذا تقليًدا حَتِر�س و�سائل 
وغريها  الر�سميُة  العراقية  الإعالم 
ِمدَفع  اأَنّ  اإل  به،  ك  التم�ُسّ غلى 
م  اليوم هو ر�سٌم ثالثي الأبعاد ُم�سَمّ
الأطفال  وينتظره  بـ)الكومبيوتر(، 
قبل  النظري  منقطع  ب�سغٍف  ًة  خا�سَّ

اأذان املغرب مبا�رشًة.
ومن عادات اأهل العراق يف رم�سان 
كرثةُ التزاور فيما بينهم يف رم�سان، 
وكذلك  العائلية،  الولئم  واإقامة 
يتميَّز العراقيون باإخراج الطعام قبل 
الإفطار اإىل اجلريان، فيح�سل تبادٌل 
رائع باأطباق الطعام املختلفة، حتى 
لي�س  اأن  الواحد  الدار  يجد �ساحب 
هو  �سنَعه  مما  طعامه  �سفرة  يف 
اأطباق  فهي  الباقي  اأما  القليل،  اإل 

منَوّعة جاءت من هنا وهناك.
اأّما امل�ساجد، فتعي�س اأجواء مميَّزة 

فتمتلئ  احلال؛  بطبيعة  رم�سان  يف 
قبل  امل�ساجد  وتَ�ستِغل  بامل�سلني 
مكثَّفة  دورية  ب�سيانة  رم�سان 
ا  وخ�سو�سً التربيد،  واأجهزة  لالإنارة 
العراق  ويف  �سيًفا  رم�سان  جاء  اإن 
يف  تَن�َسط  امل�ساجد  اأَنّ  كما 
خاللها  توَزّع  فكريَّة  ُم�سابقات 
جوائُز وم�ساحف وكتٌب للفائزين يف 

جٍوّ اإميايٍنّ وتناُف�سي ممتع.
ال�سائمني  اإفطار  موائد  وتُقام 
نفقات  من  بع�سها  امل�ساجد  يف 
يَحمله  مما  وبع�سها  امل�سجد، 
الإفطار  موائد  واأ�سهى  امُلح�سنون، 
العراقي،  التمر  هو  العراقيني  عند 
اأو  الب�رشة(  بـ)متر  واملعروف 
ت�ستهر  كما  واللنب،  )اخل�ستاوي( 
موائد العراقِيّني يف رم�سان ب�رشاب 
مميَّز  �رشاٌب  وهو  ب�رشة(،  )النومي 
ال�سحور  عند  العراقيون  يحت�سيه 
دواء  اإنَّه  عنه  ويقولون  والإفطار، 

لل�سداع.

�شلطنة عمان ورم�شان
يف �سلطنة عمان �سهر رم�سان له �سحره اخلا�س وخا�سة 
اأيام  طوال  تتحول  التي  العمانية  والقرى  الوليات  يف 
بال�سالة  الأذان  نداء  يجمعها  واحدة  اأ�رشة  اإىل  ال�سهر 
ربوع  كل  يف  تنت�رش  التي  املاآذن  مئات  من  يرتفع  وهو 

عمان يجمعها احلب والتاآلف على ماأدبة الإفطار.
ومع اأذان املغرب يخرج اأبناء عمان من كل حدب و�سوب 
يحر�سون  التي  ال�سالة  لأداء  امل�ساجد  اإىل  يتجهون 
بتناول  يبدءون  ال�سالة  اأداء  من  العودة  وبعد  عليها 
الإفطار، وعادة ما يتكون من وجبة خفيفة تختلف من 
منطقة لأخرى وتتكون وجبة الإفطار من اأنواع الفاكهة 
وبعدها  املختلفة،  والع�سائر  واللنب  والتمور  املختلفة 
يذهبون لأداء �سالة الع�ساء وعقب ال�سالة يجتمع اأبناء 
القرية و�سبابها و�سيوخها يف حلقات ي�ستمعون فيها اإىل 
بع�س الدرو�س واملحا�رشات الدينية التي عادة ما تدور 

حول اأف�سال ال�سهر الكرمي.

ومع اقرتاب ال�ساعة من العا�رشة م�ساء تبداأ وجبة الع�ساء 
والهري�س  والرثيد  والدواجن  اللحوم  من  تتكون  التي 
اإىل  بالإ�سافة  الرم�سانية،  الأطباق  من  خمتلفة  واأنواع 
رم�سان  �سهر  اأيام  املحلية وخالل  احللوى  اأنواع  بع�س 
الكرمي تبداأ كل القرى العمانية يف اإعداد بع�س الدورات 
الريا�سية  الألعاب  من  العديد  ت�سمل  التي  الريا�سية 
اأو  القرية  �سباب  فيها  ي�سارك  التي  ال�سمر  وحلقات 

املنطقة.
ال�سهر  ل�ستقبال  ال�ستعدادات  كل  الأ�سواق  تتخذ  كما 
الكرمي من بينها اإ�سدار �سلطان عمان ال�سلطان قابو�س 
تدعمها  باأ�سعار  الغذائية  املواد  كل  بتوفري  توجيهاته 
املواطنني،  عن  الأعباء  تخفيف  اإطار  يف  وذلك  الدولة 
دورات  العمانية  الأندية  تنظم  الريا�سي  املجال  ويف 
رم�سانية خا�سة وفق برامج لتبادل الزيارات بني اأندية 

الوليات و�سبابها.
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non distribution de notre journal, de nous 
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Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذة : لع�شب فتيحة/ حم�رضة ق�شائية

التابعة لإخت�شا�س حمكمة ال�رضاقة و جمل�س ق�شاء تيبازة
27 �شارع مولهم حممد اأولد فايت – اجلزائر 

حم�رض تبليغ ر�شمي ل�شند تنفيذي عن طريق الن�رض
املادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�شتاذة / لع�شب فتيحة املح�رضة الق�شائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة .
تنفيذا للأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/05/02، رقم 19/1941، فهر�س رقم : 19/1640 املت�شمن الإذن بن�رض م�شمون 

عقد التبليغ الر�شمي ) ل�شند تنفيذي( يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على اأن يكون الن�رض على نفقة الطالب .
بطلب من / بوبكر خ�شايف

العنوان ب / جتزئة زمري حي مرج �شكري املدية  
بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة : ال�رضاقة ، الق�شم : التجاري / البحري ، بتاريخ : 17/06/19 ، رقم الفهر�س : 17/05266 ، رقم اجلدول : 
17/01412 املمهور بال�شيغة التنفيذية و املوؤيد بالقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة ، الغرفة : التجارية / البحرية جل�شة يوم : 17/12/19 رقم 

الفهر�س : 17/03390 ، رقم الق�شية 17/02774 ، و مبقت�شى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الدارية
كلفنا عن طريق الن�رض

 ال�رضكة ذات امل�شوؤولية املحدودة ذات طابع التجاري لتحويل املواد البل�شتيكية امل�شماة روايال 
 - الكائن مقره ب / مقرها الجتماعي بتجزئة امللكية رقم 194 رقم 01 بابا ح�شن  

- بدفعه بني اأيدينا خلل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�شليمه و�شل على الأداء:
ما جمموعه مبلغ 600.000.00 دج �شتمائة األف دينار جزائري الذي ميثل املبلغ املطلوب لل�شداد عن طريق عقد اعرتاف بدين و العالق يف ذمته 
و مبلغ 52.311.00 دج اثنان و خم�شون الف و ثلثمائة و احدى ع�رض  دينار جزائري الذي ميثل م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية و الر�شم 
على القيمة امل�شافة و نبهناه باأن له اجل خم�شة ع�رض 15 يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض و اإل �شيتم التنفيذ �شده جربا بكافة الطرق 

القانونية . 
وليكن على علم و حتى ل يجهل

اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�شخة منه بجريدة يومية وطنية طبقا للقانون 
املح�رضة الق�شائية
لع�شب فتيحة  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذة : لع�شب فتيحة/ حم�رضة ق�شائية

التابعة لإخت�شا�س حمكمة ال�رضاقة و جمل�س ق�شاء تيبازة
27 �شارع مولهم حممد اأولد فايت – اجلزائر 

حم�رض تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض
املادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�شتاذة / لع�شب فتيحة املح�رضة الق�شائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة .
تنفيذا للأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/05/02، رقم 19/1941، فهر�س رقم : 19/1640 املت�شمن الإذن بن�رض م�شمون 

عقد التبليغ الر�شمي ) تكليف بالوفاء( يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على اأن يكون الن�رض على نفقة الطالب .
بطلب من / بوبكر خ�شايف

العنوان ب / جتزئة زمري حي مرج �شكري املدية  
بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة : ال�رضاقة ، الق�شم : التجاري / البحري ، بتاريخ : 17/06/19 ، رقم الفهر�س : 17/05266 ، رقم اجلدول : 
17/01412 املمهور بال�شيغة التنفيذية و املوؤيد بالقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة ، الغرفة : التجارية / البحرية جل�شة يوم : 17/12/19 رقم 

الفهر�س : 17/03390 ، رقم الق�شية 17/02774 ، و مبقت�شى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الدارية
كلفنا عن طريق الن�رض

 ال�رضكة ذات امل�شوؤولية املحدودة ذات طابع التجاري لتحويل املواد البل�شتيكية امل�شماة روايال 
 - الكائن مقره ب / مقرها الجتماعي بتجزئة امللكية رقم 194 رقم 01 بابا ح�شن  

- بدفعه بني اأيدينا خلل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�شليمه و�شل على الأداء:
ما جمموعه مبلغ 600.000.00 دج �شتمائة األف دينار جزائري الذي ميثل املبلغ املطلوب لل�شداد عن طريق عقد اعرتاف بدين و العالق يف ذمته 
و مبلغ 52.311.00 دج اثنان و خم�شون الف و ثلثمائة و احدى ع�رض  دينار جزائري الذي ميثل م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية و الر�شم 
على القيمة امل�شافة و نبهناه باأن له اجل خم�شة ع�رض 15 يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض و اإل �شيتم التنفيذ �شده جربا بكافة الطرق 

القانونية . 
وليكن على علم و حتى ل يجهل

اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�شخة منه بجريدة يومية وطنية طبقا للقانون 
املح�رضة الق�شائية
لع�شب فتيحة  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�رض الق�شائي 
مكتب الأ�شتاذ / ن�رض الدين تيغزة 

حم�رض ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�رض تبليغ اإعذار عن طريق الن�رض
املواد 12و 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ ال�شاد�س و الع�رضون من �شهر ماي �شنة األفني وت�شعة ع�رض 2019/05/26
نحن الأ�شتاذ / ن�رض الدين تيغزة حم�رض ق�شائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعله و املوقع اأ�شفله .

لفائدة : البنك الوطني اجلزائري ، ممثل من طرف مديره  
الكائن )ة( ب : زرالدة ولية اجلزائر 

بوا�شطة القائمة يف حقه �رضكة املحاماة للأ�شتاذ / حمودة زين الدين و من معه ، حمام 
بعد الإطلع على املادة 12 من قانون تنظيم مهنة املح�رض الق�شائي و املواد من 406 اإىل غاية 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمل باأحكامها . 

بناء على اإعذار بالدفع قبل املتابعة الق�شائية ال�شادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة زرالدة بتاريخ 2017/08/29 املم�شي من طرف مدير البنك ، الكائن مقره بالعنوان املذكور 
اأعله .

بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار بوا�شطة ر�شالة م�شمنة بتاريخ : 2017/11/05 حتت رقم : 000482  
بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و املوؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2019/02/03 

بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و املوؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط لدى رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية املعاملة  بتاريخ 2019/02/14 
و مبوجب الأمر ال�شادر عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة  بتاريخ: 2019/05/07 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00572 و الذي يرخ�س للمح�رض الق�شائي بن�رض م�شمون عقد التبليغ 

الر�شمي على اإحدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
بلغنا و�شلمنا اإىل

املدعو )ة( : حبو�شي ه�شام    ، ال�شاكن )ة( ب : طريق عمار عبد القادر رقم 35 املعاملة ، ولية اجلزائر  ، اإعذار بالدفع قبل املتابعة الق�شائية للمبلغ املقدر ب : 1.758.247.43 
دج و الذي هو مر�شح للرتفاع عن كل تاأخري يف ت�شديد القر�س ال�شادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة زرالدة بتاريخ 2017/08/29  ، املحرر و املم�شي من طرف مدير البنك 

، الكائن مقره بالعنوان املذكور اأعله 
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعله و �شلمنا ن�شخة طبق الأ�شل من املح�رض احلايل مرفقة بالإعذار للمخاطب )ة(  و الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�شائية

الأ�شتاذة معزوز نبيلة
حم�رضة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة

36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة 
0551.19.61.45

الإعلن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني 
املادة 749 من ق اإ م اإ

تعلن املح�رضة الق�شائية املوقعة اأدناه اأنه تنفيذا ال�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�شم التجاري / البحري ، موؤرخ يف 2013/10/07 
حتت رقم الفهر�س 4501/ 13 ممهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2014/07/22 حتت رقم 14/104.

بعد الطلع على اأمر احلجز التنفيذي على عقار ، املوؤرخ يف 2016/11/28، ق�شية رقم 16/3921، الفهر�س رقم 
بعد الطلع على جدول ال�رضيبة العقارية املوؤرخة يف 2019/03/05

بعد الإطلع على ال�شهادة ال�شلبية املوؤرخة يف 2018/11/27 
بعد الطلع على تقرير اخلربة املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2019/01/17 حتت رقم 2019/66 

فقد مت اإيداع دفرت �رضوط البيع املعدة من قبلنا باأمانة �شبط حمكمة ال�رضاقة  بتاريخ 2019/03/21 حتت رقم 2019/03 
و املوؤ�رض عليها من قبل رئي�شة البيوع العقارية ملحكمة ال�رضاقة  وذلك ب�شاأن بيع العقار باملزاد العلني.

لفائدة: ال�شيد عيمر عمر
ال�شاكن ب : حي القدماء املجاهدين رقم 07 ج�رض ق�شنطينة ، اجلزائر  

�شد : كمال علي 
ال�شاكن ب : حي الزيتونة رقم 21 وادي الرمان ، بلدية العا�شور  

التعيني: العقار عبارة عن قطعة اأر�س للبناء كائنة ببلدية العا�شور دائرة الدرارية باملكان امل�شمى حي الزيتون و املقدر م�شاحتها ب : 429.25 م2 حتمل رقم 21 
من خمطط التجزئة ماأخوذة من م�شاحة اأكرب  منها تقدر ب ر021 هكتار و 175 و 20 �شنتيمرت و هي حمدودة مبا يلي : 

من ال�شمال بطريق ، من اجلنوب بطريق احلي ، و من ال�رضق بطريق احلي ، من الغرب بالقطعة رقم 20 ، القطعة م�شيد عليها بنايتني .
و اأن ال�شعر الفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبرية الق�شائية مببلغ يقدر ب :334.573.724.00 دج ثلثمائة و اأربعة و ثلثون مليون و خم�شمائة و 

ثلثة و �شبعون األف و �شبعمائة و اأربعة و ع�رضون دينار جزائري 
واأنه مت حتديد جل�شة العرتا�شات ليوم الثلثاء املوافق لـ 2019/04/30 مبحكمة ال�رضاقة   على ال�شاعة العا�رضة �شباحا )10:00(

وانه مت حتديد جل�شة البيع باملزاد العلني ليوم الأحد املوافق ل 2019/06/02 قاعة  رقم )02( على ال�شاعة التا�شعة  �شباحا)09:00(
ملزيد من املعلومات يرجى الت�شال مبكتب املح�رضة الق�شائية بالعنوان والرقم املدون اأعله.

ANEP N°:  1916012139 الو�ضط:2019/05/27



تقرير  »القد�س العربي«

ال�سجن  وغرف  زنازين  داخل  ففي 
التي تفتقر ملعظم مقومات احلياة، 
بينهم  اأ�سري،  اآالف  �ستة  نحو  يقبع 
اأمهات  بينهن  اأ�سرية،   50 من  اأكرث 
�سغارا،  اأطفاال  وراءهن  تركن 
عالوة  قا�رص،   300 من  واأكرث 
وتفيد  ال�سن.  وكبار  املر�سى  على 
بني  من  اأن  الر�سمية  االإح�سائيات 
وابنة،  ابنا  لـ79  اأما،   22 االأ�سريات 
زيارة  من  بع�سهن  حترم  حيث 
االأ�سريات  وحترم  كما  اأبنائهن، 
املفتوحة،  الزيارات  من  االأمهات 
ومن متكينهن من احت�سان اأبنائهن، 
اأو لقاء اأبنائهن االأ�رصى، وتقول هيئة 
�سوؤون االأ�رصى اإن من بني االأ�سريات 
اعتقلتهن  ر�سع  الأطفال  اأمهات 
عليهن  وحكمت  االحتالل  �سلطات 
عالوة  طويلة،  ل�سنوات  بال�سجن 
افتقار  من  االأ�سريات  معاناة  على 
اخل�سو�سية، ب�سبب وجود كامريات 
داخل ال�سجون. كما ا�ستكى االأ�رصى 
الق�رص مرارا من تعر�سهم لل�رصب 
والتهديد، وي�سعرون بالوحدة واالأمل 
ال�سديد، يف ال�سهر الف�سيل، حلنينهم 
تزداد  فيما  االأ�رصي،  الدفء  اإىل 
يحتاجون  الذي  ال�سن  كبار  معاناة 
هوؤالء  وي�ستكي  خا�سة.  رعاية  اإىل 

قبل  من  معاملتهم  من  جميعا 
مهني،  ب�سكل  االإ�رصائيلي  ال�سجان 
وال�رصائع  القوانني  لكل  وخمالف 
قلة  ي�ستكي  فجميعهم  الدولية، 
جانب  اإىل  جودته،  و�سوء  الطعام 
الكثري منهم يف زنازين  تعمد و�سع 
املر�سى  تلقي  وعدم  انفرادية، 
�سيا�سة  الالزم، �سمن  العالج  منهم 
»االإهمال الطبي«، وكذلك حرمانهم 
وجود  بدون  �سغارهم  لقاء  من 

ق�سبان حديدية.
ي�سعر  االأ�سياء،  هذه  جانب  واإىل 
ال�سهر  يف  اأكرث  ب�سيق  هوؤالء 
ال�رصاب  وال  الطعام  فال  الف�سيل 
جتعلهم  العامة  االأجواء  حتى  وال 
كباقي  ال�سهر  هذا  يعاي�سون 
واأن  خا�سة  اخلارج،  يف  املواطنني 
حول  االأهل«،  »ملة  يفتقر  جميعهم 
االآباء  خا�سة  واحدة،  طعام  مائدة 
ال�سجان  حرمهم  الذين  واالأمهات 

هذا ال�سعور.
االأ�رصى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  وي�سري 
اإىل  بكر  اأبو  قدري  واملحررين 
االأ�رصى  لها  يتعر�س  التي  املعاناة 
تعمد  وت�سمل  االأوقات،  هذه  يف 
»التنغي�س«  االحتالل  �سجون  اإدارة 
عليهم، وتعكري االأجواء الرم�سانية، 
اإدخال  تاأخري  تعمد  خالل  من 
االإفطار لالأ�رصى القابعني يف مراكز 

التوقيف ل�ساعات متاأخرة من الليل، 
وتقدم اأطعمة ووجبات �سيئة الكمية 
اأداء  من  االأ�رصى  ومنع  واجلودة، 
�سيا�سات  وتوا�سل  الرتاويح،  �سالة 
يقول  والعزل.  والتفتي�س  النقل 
با�سم مركز  الناطق  االأ�سقر  ريا�س 
اجلهات  اإحدى  فل�سطني،  اأ�رصى 
اإن  االأ�رصى،  اأو�ساع  تتابع  التي 
اإدارة ال�سجون تتعمد اإرباك الو�سع 
ال  حتى  االأيام،  هذه  يف  االعتقايل 
ي�سعر االأ�رصى بخ�سو�سية رم�سان، 
االقتحام  عمليات  عرب  وذلك 
والتفتي�س واال�ستنفار الدائمة حتت 
ت�ستمر  التي  واهية،  وذرائع  حجج 
موعد  وحتى  ال�سباح  منذ  اأحياناً 

االإفطار  بعد  تبداأ  اأو  االإفطار، 
وتنتهي بعد اأذان الفجر ب�ساعات.

االأ�رصى  على  الت�سييق  يف  وامعاناً 
ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  تعطل 
اإدخال االأغرا�س اخلا�سة برم�سان 
واحلاجيات  الزيتون  وزيت  كالتمور 
ل�سناعة  االأ�رصى  ي�ستخدمها  التي 
مركز  يوؤكد  ما  وفق  احللويات، 
حول  لها  تقرير  ويف  االأ�رصى. 
معاناة االأ�رصى يف ال�سهر الف�سيل، 
تقول هيئة �سوؤون االأ�رصى، اإن ذلك 
العقائدي  »احلقد  اإىل  اأي�سا  مرده 
ال�سجانني،  قبل  من  والفكري«، 
القا�سية  باملمار�سات  يرتجم  الذي 
بحق االأ�رصى وعدم منا�سبة وجبات 

وال�سحور  ال�سيام  حالة  مع  الطعام 
واالإفطار.

اأن  حمررون،  اأ�رصى  ويوؤكد 
وطقو�س  االأ�رص،  قبل  ما  اأوقات 
العائلة  جتمع  بني  الف�سيل  ال�سهر 
تغيب  كانت ال  املعتادة،  والزيارات 
واأن  رم�سان،  يف  حلظة  بالهم  عن 
وجعهم  من  يزيد  كان  االأمر  ذلك 
ومن ماأ�ساتهم التي خلقها االحتالل 

بفعل �سيا�ساته امل�سددة �سدهم.
وهو  فروانة،  النا�رص  عبد  ويوؤكد 
وحدة  وم�سوؤول  حمرر  اأ�سري 
التوثيق يف هيئة االأ�رصى لـ »القد�س 
ال�سجون  �سلطات  اأن  العربي« 
يف  االأ�رصى  على  التنغي�س  تتعمد 
رم�سان، من خالل حمالت تفتي�س 
من  اآخرين  ومتنع  االإفطار،  وقت 
هناك  اأن  اإىل  الفتا  االأهل،  زيارات 
اأ�رصى قدامى حرموا على مدار 37 
ال�سهر  اأجواء  ح�سور  من  عاما 
تزال  وال  اأ�رصهم،  بني  الف�سيل 
حترمهم من »الزيارات اخلا�سة« 
برفقة  واالإفطار  ال�سجن،  داخل 
ذويهم، وهو ما يك�سف »اجلانب 
وحتدث  لالحتالل.  العن�رصي« 
يف  االحتالل  تعمد  عن  كذلك 
االإفطار،  وجبة  و�سول  تقدمي 
باردة،  االأ�رصى  يتناولها  التي 
وجبة  و�سول  تاأخري  وكذلك 

�سيام  يف  يت�سبب  مما  ال�سحور، 
االأوقات  من  كثري  يف  االأ�رصى 

بدون �سحور.
االأ�رصى  اإن  يقول  فروانة  لكن 
بقدر  يحاولون  ذلك  رغم 
ال�سهر  التمتع بطقو�س  االإمكان، 
املعروفة، فرتاهم مثال ي�سنعون 
احللويات من  »لب اخلبز«، لعدم 
اخلا�سة  امل�ستلزمات  توفر 
الرتاويح  �سالة  ويقيمون  بذلك، 
منهم  م�سعى  يف  القراآن،  ويتلون 

ملعاي�سة الواقع خارج ال�سجون.
من  اإن  حمررون  اأ�رصى  ويقول 
�سناعة  يف  اجتهد  من  بينهم 
ال�سهرية  »القطايف«  حلويات 
ال�سجن  باإمكانيات  رم�سان،  يف 
اآخرون  حاول  فيما  املتوفرة، 
وقد  االأطعمة،  بع�س  اإعداد 
ك�سف النقاب قبل اأيام عن جلوء 
االأ�رصى  حلرمان  ال�سجون  اإدارة 
من �رصاء الكثري من امل�ستلزمات 

من »كانتينا« ال�سجن.
الرتاويح  �سالة  هوؤالء  ويوؤدي 
من  بدال  االعتقال  غرف  داخل 
مع  ال�سجن  �ساحة  يف  اأدائها 
املتواجدين  االأ�رصى  جميع 
تالوة  على  وكذلك  ال�سجن،  يف 
القراآن والدعاء، خا�سة دعائهم 

ال�سهري باأن يك�رص قيدهم قريبا.

 تزداد ماأ�صاة الأ�صرى الفل�صطينيني خا�صة الن�صاء والأطفال، يف �صهر رم�صان، فاإ�صافة اإىل البعد عن الأهل وق�صاء وقت ال�صيام يف الأجواء العائلية املعتادة، تزيد 
�صلطات الحتالل من اإجراءاتها التع�صفية �صدهم، غري اأن ذلك مل مينعهم من الحتفاء بال�صهر وطقو�صه بقدر امل�صتطاع.

 الأ�سرى يعاي�سون اأجواء رم�سان رغم قيد ال�سجانني
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بقلم: �صامي ابراهيم فودة

االأ�سري املحرر: اأ�رصف م�سطفى 
جرب النباهني 

مواليد: 22 جانفي 1980
البلدة االأ�سلية: بئر ال�سبع 

مكان االإقامة: خميم الربيج و�سط 
قطاع غزة.

واأب  متزوج  االجتماعية:  احلالة 
وله من االأبناء 4 اأبناء وهم) �سليم- 
�سادي- تيم- وطفلة ر�سيعة تبلغ 

من العمر 8 �سهور ا�سمها دانا (
املوؤهل العلمي: تعليمه االبتدائي 
وكالة  مدار�س  يف  واالإعدادي 
الغوث " االأونروا " مبخيم "الربيج" 
تعليمه  واأكمل  غزة،  قطاع  و�سط 
ودر�س  ال�سجن  داخل  يف  الثانوي 

املرحلة اجلامعية باالنت�ساب..
عائله  تتكون  الكرمية:  عائلته 
الوالدة  من  املحرر  االأ�سري 

وافته  الذي  املرحوم  والوالد 
خم�سة  االإخوة  من  وله  املنية 

وثالث اأخوات.. 
النباهني/  ا�رصف  حمرر  االأ�سري 
اعتقل �سابقاً مرتني كانت االأوىل 
حيث   2002  /  6  /  22 تاريخ  يف 
اأم�سى اأكرث من عام يف االعتقال 
كان  الثاين  واالعتقال  االإداري 
بتاريخ 10 / 1 / 2003 كما اعتقل 
يف ال�سجون االإ�رصائيلية بتاريخ 13 
ال�سجون  من  وحترر   2004/  1  /
االإ�رصائيلية يف 27 اأكتوبر 2008 م 
بعد ق�ساء حكماً بال�سجن ملدة 5 
�سهور   3( خاللها  اأم�سى  �سنوات 
قام  وقد  االنفرادي(  العزل  يف 
االأ�سري  منزل  بق�سف  االحتالل 
الربي  االجتياح  اأيام  رابع  يف 

لقطاع غزة.
االأ�سري  للمري�س  ال�سحية  احلالة 

املحرر: اأ�رصف النباهني

النباهني  اأ�رصف  املحرر  االأ�سري 
مبر�س  اإ�سابته  من  يعاين 
تلقى  وقد  الدماغ  يف  ال�رصطان 
القد�س  م�ست�سفى  يف  العالج 
�سنوات ومت  املقا�سد قبل ثالث 
منعه من ال�سفر من قبل �سلطات 
�ستة  ملدة  االإ�رصائيلي  االحتالل 
بال�سفر  له  �سمح  وبعدها  �سهور 
م�ست�سفى  يف  العالج  لتلقي 
املطلع يف مدينة القد�س وحاليا 
املوت  فرا�س  على  يرقد  هو 
م�ست�سفى  يف  املر�س  ي�سارع 
ان  بعد  الرنتي�سي  العزيز  عبد 
ال�سحي  وو�سعه  دخل يف غيبوبة 
فعل  عن  ناجت  وهذا  للغاية  حرج 
لالحتالل  االإجرامية  ال�سيا�سات 
�سيا�سة  هي  واأبرزها  ال�سهيوين 
بحق  املتعمد  الطبي  االإهمال 

االأ�رصى املنا�سلني،
وال�سديق  واالأخ  املحرر  االأ�سري 

ال�سهر  هذا  يف  النباهني  ا�رصف 
املبارك  رم�سان  �سهر  الف�سيل 
لدعائكم  احلاجة  اأم�س  يف  هو 
بالغيب لعل اهلل يك�سف عنه ال�رص 
فهو م�ساب بال�رصطان ن�ساأل اهلل 
ان ي�سفيه منه وان ي�رصفه عنا.. 

اأخي  مع  توجهت  اأنني  اأذكر 
با�سم مفو�سية  الناطق  و�سديقي 
فتح  بحركة  واملحررين  االأ�رصى 
فتح  يف قطاع غزة وممثل حركة 
الوطنية  للقوى  االأ�رصى  جلنة  يف 
االأحد  يوم  م�ساء  واالإ�سالمية 
لزيارة  2017/3/5م  املوافق 
النباهني  اأ�رصف  املحرر  االأ�سري 
مبدينة  ال�سفاء  دار  مب�ست�سفى 
حادة  غيبوبة  بعد  نقله  اإثر  غزة 

اأ�سابته...
الباأ�س  اأذهب  النا�س  رب  اللهم 
بيدك ال�سفاء وال كا�سف ال�رص اإال 

اأنت �سبحانك.

بقلم ثامر �صباعنه

 .. احلقيقيون  االأحرار  اأنتم  اأ�رصانا 
اإن هذا االأ�رص مهما طال فال بد له 
اأن ينتهي .. ومهما بدا الليل املظلم 
طويال وثقيال ... �سوف يبزغ الفجر 
االأبد  اإىل  ال�سجن  يدوم  لن   .. حتما 
.. ولن يُخلد ال�سجانون .. ونقول لهم 
كل  يا   .. اأ�سودنا  عرين  معتقالتكم 
اأ�رصانا االأبطال ال�سابرين يف �سجون 
االحتالل ، بالرغم من انه من بلدتي 
و�سمعت عنه الكثري اإال اين مل التقي 
�سطه،  �سجن  يف   2013 عام  اال  به 
حمكوم  وعر،  اأبو  اأمني  جنيب  كمال 
عاماً،  و50  موؤبدات   6 بال�سجن 

ومعنقل منذ 15 يناير 2003 .
�سني االأ�رص مل تك�رص عزمية واإرادة 
باحلب  ينب�س  قلبه  الزال  كمال، 
عقله  الزال  وق�سيتها،  لفل�سطني 
ال�سجن  من  جعل  بق�سيته،  مرتبط 
وثبات  و�سرب  مواجهه  �ساحة  اي�سا 

اإ�رصاب  مير  يكاد  ال  ال�سجان،  اأمام 
اإدارة  �سد  مطلبيه  خطوة  اي  او 
اول  من  كمال  ووجدت  اال  ال�سجون 
امل�ساركني دون النظر اىل التنظيم او 
الف�سيل، فقد انتمى كمال لفل�سطني 

واالأ�رصى.
اعتقال  اأ�سباب  عن  احلديث  كرث 
يف  لكن  له  املوجهة  والتهم  كمال 
قام  كمال  ان  اىل  ت�سري  جمملها 
تعر�سن  ما  نتيجة  لفتيات  باالنتقام 
عام  الثانية  االنتفا�سة  بداية  له 
ب�سمت  عمل  قد  كمال  وان   ،2000

دون �سجيج.
اأ�رص  منه،  وتقربوا  االأ�رصى  اأحبه 
ون�رصة  احلق،  عن  الدفاع  على 
اأزعج  كانوا،  حيث  املظلومني 
النقل  االحتالل  رد  فكان  املحتل 
حتى  ال�سجون  بني  لكمال  امل�ستمر 
اليكاد مير عام اال ومتت عمليه نقل 
لكمال بني ال�سجون يف حماولة لك�رص 

اإرادته واإبعاده عن االأ�رصى.

الأ�سري املحرر اأ�سرف النباهني ي�سارع املوت 
بعد اإ�سابته بورم �سرطاين يف الدماغ

الأ�صري كمال ابو وعر

كنت معهم يف الأ�سر
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تقرير :  البيادر ال�ضيا�ضي 

م�سئولة  بدوان،  عرين  اأو�سحت 
ح�سب  والأ�سريات،  الأطفال  ملف 
املمار�سات  باأن  “�سوا”،  و�سل  ما 
تعترب  الأطفال  �سد  متار�سها  التي 
الدويل،  امل�ستوى  على  مرفو�سة 
جميع  يتمتع  اأن  �رضورة  موؤكدة 
التي  حقوقهم  بكافة  العامل  اأطفال 
كونهم  الدولية  القوانني  عليها  ن�ست 
باأم�س احلاجة اإىل الرعاية ال�سحية، 
والنف�سية وهي ما كفلته  واجل�سمية، 

جميع القوانني.
قوات  ا�ستمرار  اإن   ” بدوان:  وقالت 
الحتلل ب�سيا�سة العتقال للأطفال 
الفل�سطينيني �ساربة عر�س احلائط 
اأكرث  مبوجب  حمايتهم  �رضورة 
دولية؛  اتفاقية  وع�رضون  �سبعة  من 
غياب  نلحظ  ذلك  اإىل  اإ�سافة  و 
حماكمات  و  الأحداث  ق�ساء  نظام 
يف  �سامل  الأطفال  لهوؤلء  عادلة 
يعمل  الإ�رضائيلي،  القانوين  النظام 
نيابة  واأع�ساء  وق�ساة  موظفون  فيه 
يتنا�سب  القانون مبا  بتنفيذ  مكلفون 

مع حقوق الطفل”.
الحتلل  �سلطات  باأن  واأ�سارت 
يتعلق  فيما  احلقوق  كل  جتاوزت 
بالأ�سريات الفل�سطينيات، التي ن�ست 
وانتهكتها  املراأة  اتفاقيات  عليها 
كل  ت�ستخدم  حيث  �سارخ،  ب�سكل 

ال�سبل لإذللهن وقمعهن.
الأ�رضى  هيئة  عمل  باأن  وبينت 
دائرتها  فيها  مبا  واملحررين 
الأ�رضى  متابعة  يت�سمن  القانونية، 
ب�سكل عام وفئة الأطفال والأ�سريات 
هذه  وتوثيق  متخ�س�س  ب�سكل 
الأوىل  اللحظات  منذ  النتهاكات 
للعتقال ومن ثم اإجراءات التحقيق 
فرتة  ثم  حماكمة  تليها  قد  والتي 

ال�سجن.
يتبعون  الحتلل  جنود  باأن  واأكدت 
القمعية  املمار�سات  من  العديد 
بحق الن�ساء والأطفال خلل حلظات 
احلرمان  ومنها  الأولية،  اعتقالهم 
كفلتها  التي  الأ�سا�سية  حقوقهن  من 
الدولية  والتفاقيات  املواثيق  جميع 

والقوانني الب�رضية.
الذين  الأطفال  بعدد  يتعلق  وفيما 
عاما   18-12 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
يف �سجون الحتلل، قالت: ” بلغ ما 
يقارب 250 طفل فل�سطيني، موزعني 
داخل ال�سجون التالية: �سجن جمدو، 
عوفر، و�سحن دامون )اأ�سبال القد�س 
و�سواحيها( والتي متار�س بحقهم كل 
واملعاملة  والتنكيل،  القمع،  اأ�سكال 

املهينة”.
حالت  عدد  تزايد  اأنه  اإىل  واأ�سارت 
ر�سدها  مت  التي  الأطفال  اعتقال 
طفل   172 وبلغت   2019 بداية  منذ 
حالة   40 يقارب  ما  اأن  ويلحظ   ،

خلل  ملفاتها  ا�ستلم  مت  جديدة 
ت�سليم  تاريخ  وحتى  ابريل  �سهر 
اإىل  بياناتهم  اأدخلت  حيث  التقرير، 

نظام هيئة الأ�رضى واملحررين.
اإىل  ي�سار  بدوان،  توثيقات  وبح�سب 
الزيارات  تقارير  خلل  ومن  انه 
 )114  ( ر�سد  لل�سجون مت  امليدانية 
طفل يف �سجن عوفر و)52 اأ�سري �سبل 
يف ق�سم 3 ( يف �سجن جمدو، و )25( 
و�سواحيها  القد�س  اأ�رضى  من  �سبل 
يف �سجن الدامون اإ�سافة اإىل اأطفال 

القد�س يف احلجز املنزيل.
احلديثة  ال�ستطلعات  وت�سري  كما 
الأ�سريات  عدد  باأن  الأخرية 
امراأة   46 و�سل  قد  الفل�سطينيات 
اأ�سرية، املوقوفات منهن 13 اأ�سرية و 
اأ�سرية حمكومة وواحدة احتجاز   32
يقبعن  وكلهن  حماكمة،  دون  اإداري 
يف �سجن الدامون الإ�رضائيلي، علماً 

خلل  من  معلومات  وردتنا  قد  باأنه 
اأحد التقارير باأن الأ�سريات حديثات 
العتقال يتم احتجازهن يف ما ي�سمى 
مبعرب �سارون وملدة طويلة لوحدهن 
ودون اأدنى مقومات احلياة مما يزيد 
واحلقوقية  الأمنية  التخوفات  من 
بحقهن  ميار�س  اللواتي  للأ�سريات 
اجل�سدي  التعذيب  اأنواع  خمتلف 
والنف�سي، يف بيئات ال�سجون الرديئة 
التي ل ت�سلح للعي�س، ويتم متابعتهم 
�سوؤون  هيئة  يف  املحامني  قبل  من 
حمامني  مع  وبالتن�سيق  الأ�رضى 
�سلودي  زكريا  فواز  وهم  الزيارات 

وحنان اخلطيب.

حلظة العتقال

اعتقال  يتم  اأنه  بدوان،  واأو�سحت 
لهم  املوجه  الفل�سطينيني  الأطفال 
تهم اأمنية من خلل اعرتاف معتقل 

معلومات  خلل  من  اأو  عنهم  اآخر 
طرق  تتعدد  حيث  ا�ستخبارية؛ 

العتقال واأماكنه.
عن  الأ�رضى  اأفاد  املتابعات،  ووفق 
مفاجاأة  باأنها  العتقال  حلظات 
ووح�سية، حيث يتعر�س فيها الطفل 
وبالأغلب اإىل ال�رضب املربح ج�سديا 
باأعقاب  بالهراوات والع�سي واأحياناً 
اجلنود  يحملها  التي  الأ�سلحة 

الإ�رضائيليني.
اأو  البيت  من  الطفل  اأخذ  يتم  وقد 
اأو يتم تنفيذ العتقال  من املدر�سة 
من خلل نقطة التفتي�س واحلواجز 
بان  يعلمون  ل  وهم  الإ�رضائيلية 
خلل  من  اأو  مكتوبة؛  اأ�سمائهم 
املظاهرات اأو من خلل التواجد يف 
بتوقيف  اجلنود  يقوم  حيث  ال�سارع 
ير�سق  �سوهد  انه  بحجة  الطفل 
اأو  �ساعات،  اأو  اأيام  قبل  احلجارة 
الفا�سل  ال�سياج  من  بالقرب  من 
على حدود غزة ؛ اأو من بلدهم وهم 
برفقة والديهم، اأو يتم ت�سليم الطفل 
لذويه  �سابط  من  ات�سال  على  بناًء 

حتى يتم ا�ستجوابه.
واأ�سارت اأنه ل يعطى هوؤلء الأطفال 
فر�سة بالت�سال بذويهم اأو مبحامي 
ويف اأغلب الأحيان يتم اعتقالهم ليًل 
من البيت بطريقة وح�سية من حيث 
بال�سياح  فرا�سه  من  الطفل  يوؤخذ 
ملب�س  تبديل  دون  اإخراجه  ويتم 

نومه، كما يتم تعريتهم من ملب�سهم 
اإ�سافة  الداخلية،  امللب�س  عدا  ما 
حمتويات  يف  اجلنود  عبث  اإىل 

البيت.
للجيب  الطفل  اإدخال  ويتم  كما 
م�سايقته  على  والعمل  الع�سكري 
ذات  باأحذيتهم  اجلنود  قبل  من 
البواريد  وبوا�سطة  احلديدي  النعل 
الرف�س  او  اأيديهم  اأو  بحوزتهم  التي 
خلل  من  بينهم  فيما  بالأرجل 

جلو�سه بني اإقدامهم.
قبل  من  اعتقالهم  يتم  انه  ويذكر 
الأحيان  بع�س  يف  امل�ستعربني 

وتعري�سهم لل�رضب املربح.
العتقال  بعملية  يتعلق  فيما  اأما 
اأنه  بدوان،  اأو�سحت  للأ�سريات، 
احلواجز؛  خلل  من  اعتقالهن  يتم 
بعد  البيت  من  وح�سية  بطريقة  اأو 
وقد  ليل؛  همجية  ب�سورة  اقتحامه 
تكون خطيبة اأ�سري، وقد تكون عزباء 
يف ريعان �سبابها ، حيث يتم اعتقالهن 
بتهمة ن�ساطات يف تقدمي اخلدمة اأو 
طعن  وحماولة  �سكني  حيازة  بحجة 
منفذ  والدة  لأنها  اأو  احلواجز  على 
�رضائح  اإدخال  بتهمة  اأو  عملية 
طريق  عن  للأ�رضى  نقالة  هواتف 
املناطيد اأو الدخول بدون ت�رضيح اأو 
وزيارة  معادي  تنظيم  اإىل  الن�سمام 
دولة معادية اأثناء عوتها من البلد اأو 

بتهمة حماولة دع�س اأو التحري�س.

ر�سالة كتبتها بيان فرعون ممثلة 
الأ�سريات – �سجن الدامون – حيفا

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�سايف  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
هلل   ، العا�سقني  جروح 
و�سال   ، امل�ستاقني  �سوق 
دفء  معيد  املقطوعني،  حبل 
بقدرته،  ذلك  كل  املحبني 
باأحب  ابتلنا  الذي  هلل  احلمد 
ال�سرب  ورزقنا  لنا  الأ�سياء 
عليهما معني لنا على النجاح يف 
الختبار فله احلمد واملنة وله 

الثناء احل�سن .
على  اأعرفكم  بحب  �سيء  اأول 
حايل ، اأنا بيان فرعون - عزام 

- العيزرية �سواحي القد�س.
خالتو  عن  كتبت  اإْن  اأخي  اعلم 
اللغة  �ساأَُحِمل  اأ�سامة  اأم 
هلل  احلمد  ت�ستطيع.  ما  فوق 
النعم  بعظيم  علّي  اأنعم  الذي 
اأم  "خالتو  هي  نعمة  واأعظمها 
ملى  عن  اأ�سمع  كنت   ، اأ�سامة" 
تخيلت  وما  واأ�سوفها  خاطر 
�سجن  يجمعنا  الأيام  من  بيوم 

واحدة  غرفة  وجتمعنا  واحد 
اأم  بهنيكم على هيك  للأمانة   ،
وعفوية:  بب�ساطة  اأحكي  ورح   ،
لإيل  بالن�سبة  اأ�سامة  اأم  خالتو 
بال�سجن  الأمان  م�سدر  هي 
غربتي،  عني  خففت  اللي  هي 
اأكمل  بتوقع من دونها ما بقدر 
م�س  الأ�سريات"  "ممثلة  واأكون 
مبالغة ول قلة ثقة بالنف�س ب�س 
هي علمتني ما اأخاف ، علمتني 
كثري اأ�سياء اأ�سل اأحكي من هون 
عمو  اأخل�س،  راح  م�س  لل�سبح 
هيك  على  بهنيك  اأ�سامة  اأبو 
الرائعني  اإخوتي   ، رائعة  زوجة 
وامللك  الدين  وعز  اأ�سامة 
يحيى اأخواتي الغاليات الرائعات 
بي�سان وميان ي�سعد قلبكم وربي 
واآخرة  دنيا  مرتبتكم  يعلي 
العارفني،  فتوح  عليكم  ويفتح 
لنا�س  تكتب  �سعب  انو  بحكوا 
ما بتعرفهم ب�س طلعوا كذابيني 
نحيا  نحن  �رضاحة   ، هههه 
ونطرب على اأ�سواتكم عرب اأثري 

الإذاعات وت�سعد اأعيننا عندما 
نرى �سوركم، هي �سور من نور 

بل نور الكون يف �سوركم .
.....

داخل  لقاءنا  قدر  ربنا  عنجد 
الأ�رض ورغم كل الظروف اإل اأن 
لقائي مع اأم اأ�سامة داخل الأ�رض 
يبقى  لقاء  واأرق  معرفة  اأجمل 
للأبد يف الذاكرة باملنا�سبة اأول 

لقاء كان يف البو�سطة.
اأمكم  وعلى  عليكم  اهلل  �سلم 
والقلب  الروح  ا�ستوطنت  التي 

يف ليايّل.
و�سلتكم  طاعاتكم  اهلل  تقبل 
اهلل،  باإذن  لقاء  ولنا  و�سيامكم 
نحبكم ومع هذا احلب �سنلتقي 

باإذن اهلل.

لكم  والداعية  املحبة  ابنتكم 
دوما

بيان فرعون .
قلعة الدامون.

وثق تقرير �سادر عن هيئة 
�سوؤون الأ�رضى واملحررين، 
لأ�رضى  قا�سية  �سهادات 
من  ي�سفون  واأطفال، 
التنكيل  تفا�سيل  خللها 
من  له  تعر�سوا  وما  بهم 
ج�سدي  واأذى  تعذيب، 
عملية  خلل  ونف�سي 

اعتقالهم وا�ستجوابهم.
فقد  لإفاداتهم،  ووفقاً 
تعر�س الأ�سري الطفل علي 
من  عاماً(   17( �سفية  اأبو 
مبحافظة  �سريا  بيت  بلدة 
قا�س  لتحقيق  اهلل،  رام 
مركز  ا�ستجوابه يف  خلل 
"امل�سكوبية"،  توقيف 
ل�ساعات  معه  حقق  حيث 
اليدين  مقيد  وهو  طويلة 
كر�سي  على  والقدمني 
اأحد  قام  كما  �سغري، 
عليه  بالعتداء  ال�سجانني 

على  وال�سغط  و�سفعه 
بالإ�سافة  امل�سابة،  رجله 
اإىل ما تعر�س له من تهديد 
متوا�سل  و�رضاخ  واإهانة 
على يد املحققني،  احتجز 
الفتى اأبو �سفية لـ 16 يوماً 
"امل�سكوبية"،  زنازين  يف 

ومن ثم نُقل اإىل "عوفر".
جي�س  اعتدى  بينما 
الفتى  على  الحتلل 
قي�س البا�سطي )17 عاماً( 
باحات  من  اعتقاله  خلل 
بعد  الأق�سى،  امل�سجد 
اأن هاجمه عدد من جنود 
بطرحه  وقاموا  الحتلل 
اأر�ساً و�رضبه ب�سكل عنيف 
باأيديهم واأرجلهم، واعتدى 
عليه اأحد ال�سباط و�سفعه 
يف  تواجده  خلل  بقوة 
"الق�سلة"،  �رضطة  مركز 
مركز  اإىل  نقل  ثم  ومن 

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

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

يقبع الآن.  
اأي�ساً  الهيئة  تقرير  ور�سد 
الحتلل  جنود  اعتداء 
كل  على  املربح  بال�رضب 
حممد  املعتقلني:  من 
�رضيتح من املزرعة الغربية 
مبحافظة رام اهلل، و�سلح 
 17  ( ال�رضباتي  الدين 
عاماً(  من مدينة اخلليل، 
عادي  اأبو  الرحمن  وعبد 
كفر  قرية  من  عاماً(   15(
اهلل،  رام  مبحافظة  نعمة 
اأبو خليل )18 عاماً(  وثائر 
مبحافظة  حزما  بلدة  من 
القد�س، وحممود ابو عليا 
)18 عاماً( من قرية املغري 
وذلك  اهلل،  رام  مبحافظة 

خلل عملية اعتقالهم.
الأ�رضى  هوؤلء  باأن  يذكر 
معتقل  يف  حالياً   يقبعون 

"عوفر".

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

اأبرز النتهاكات داخل ال�سجون الإ�سرائيلية يف ني�سان وحتى منت�سف اأيار
تخطت دولة الحتالل كل القوانني الدولية واحلقوقية فيما يتعلق باعتقال الفل�ضطينيني وتعذيبهم وممار�ضة كافة اأنواع النتهاكات �ضدهم، 

بالإ�ضافة اإىل �ضيا�ضاتها التي تنتهجها �ضد الفل�ضطينيني عامة و على راأ�ضهم الأطفال والن�ضاء .



مولودية  فريق  يخو�ض  �أن  ينتظر 
�جلز�ئر مبار�ة ودية �أمام �أوملبيك 
�سبتمرب  �سهر  �لفرن�سي  مار�سيليا 
م�سادر  �أكدت  حيث  �ملقبل، 
�أنه  �لعا�سمي  �لنادي  من  مقربة 
مبار�ة  من  ي�ستفيد  �ن  ي�ستبعد  ال 
قوية ومن �لعيار �لثقيل مع بد�ية 
ويالقي  �جلاري  �لكروي  �ملو�سم 
حيث  �لفرن�سي،  �جلنوب  نادي 
�ال�ستعر��سي  �للقاء  برجمة  ياأتي 
خملّفات  من  �لفريقني  بني 
�إد�رة  وقعته  �لذي  �لتمويل  عقد 
»بيما«  م�سوؤويل  رفقة  �ملولودية 
ت�سكيلة  العبو  يحمل  �سوف  �أين 
»�لعميد« عالمة �ل�رشكة �لريا�سية 
و�لتي �سوف تتكفل باإعد�د �الألب�سة 
و�لعتاد �لريا�سي للفريق على مد�ر 
جانب  �إىل  �ملقبلة،  �أعو�م  �أربعة 
بني  �ملربمج  �لعقد  يف  جاء  ذلك 
�لطرفني متكني مولودية �جلز�ئر 
�أحد  �أمام  عاملية  مبار�ة  خو�ض 

�إىل  �لكبرية،  �الأوروبية  �الأندية 
جانب �أن �ملدرب �لعائد للعار�سة 
�لفرن�سي  �لعا�سمي  للنادي  �لفنية 
برنارد كازوين �بن مدينة مار�سيليا 
و�أعرب  �لنادي  تدريب  له  و�سبق 
يف ت�رشيحاته �الأخرية عن رغبته 
�لكبرية يف مو�جهة فريق م�سقط 

ر�أ�سه.

�لعام  �ملدير  يتوّجه  �ملقابل،  يف 
غريب  عمر  �جلز�ئر  ملولودية 
�الحتفاظ  على  �لعمل  نحو 
�إبر�هيم  �مللغا�سي  بالالعب 
�أماد� يف �لتعد�د �إىل غاية جانفي 
ينتهي  �لالعب  �أن  باعتبار   2020
�ملو�سم  بنهاية  �لفريق  مع  عقده 

�جلاري.

تر�جع رئي�ض وفاق �سطيف ح�سان 
من�سبه  من  �ال�ستقالة  عن  حمار 
بعدما  �جلاري  �ملو�سم  نهاية  يف 
�لفارطة  �الأيام  يف  �أعلن  كان 
عقب  �لفريق  رئا�سة  عن  رحيله 
�لتي تعّر�ض لها طيلة  �ل�سغوطات 
�إىل  �لعودة  يف  وف�سله  �ملو�سم 
لقب  و�إحر�ز  �لتتويجات  من�سة 
�لتو�يل، حيث  �لثاين على  للمو�سم 
بعدما  �سعبا  مو�سما  حّمار  عا�ض 
�ملناف�سات  خمتلف  من  خرج 
و�لقارية  �الإقليمية  �ملحلية، 
وف�سلت  �لت�سكيلة  خا�ستها  �لتي 
�إىل  منها،  �أي  �إحر�ز  يف  خاللها 
حمار  من  �الأن�سار  مطالبة  جانب 
عن  بالرحيل  �الإد�ري  و�ملكتب 
�لذي  �ملو�سم  بنهاية  �لفريق 
و�سفوه بالفا�سل على طول �خلط، 
�ملركز  �سوى  يحقق  لن  و�لوفاق 
�لرتتيب يف حال  �لر�بع يف جدول 
بجاية  مولودية  �أمام  �أم�ض  �لفوز 

�لعربية يف  �لبطولة  لعب  �أجل  من 
م�سادر  وح�سب  �ملقبلة،  ن�سختها 
من د�خل �لفريق فاإن حمار يكون 
ر�أ�ض  على  مهامه  مو��سلة  قرر 
�لنادي و�لعمل على بناء جمموعة 
من  �ملقبل،  للمو�سم  حت�سبا  قوية 
�جل �لعودة �إىل �لتناف�ض بقوة على 
�الألقاب �ملحلية و��ستعادة �لطريق 
للعب �ملناف�سة �لقارية يف �ملو�سم 

�ملو�يل.
تو�جه  �سوف  خمتلف،  �سياق  يف   
�الأ�سود«  »�لن�رش  ت�سكيلة  �إد�رة 
�لالعبني  من  عدد  �إقناع  مع�سلة 
�أجل  من  عقودهم  �ملنتهية 
�لدفاع  ملو��سلة  معهم  �لتجديد 
على �ألو�ن �لفريق �ملو�سم �ملقبل، 
حيث يتو�جد �سبعة العبني معنيني 
�ملو�سم  بنهاية  عقودهم  بانتهاء 
�آخر  �أم�ض  وخا�سو�  �حلايل 
بجاية،  مولودية  �أمام  مو�جهاتهم 
ويتعلق �الأمر بكل من �لقائد عبد 

�ملوؤمن جابو، �أكرم جحنيط، عبد 
�لقادر بدر�ن، �سمري عيبود، �إليا�ض 
م�سطفى  و�حلار�ض  �سيدهم 
نحو  �الأخبار  تتوجه  حيث  زغبة، 
عن  وعيبود  بدر�ن  �لثنائي  رحيل 
يف  �ملو�سم  هذ�  بنهاية  �لفريق 
ظل �الأخبار �لر�ئجة حول �قرت�ب 
مولودية  رفقة  �لتوقيع  من  بدر�ن 
�إىل  عيبود  عودة  ونحو  �جلز�ئر 
�لقبائل،  �سبيبة  �ل�سابق  فريقه 
زغبة  ي�سهد  �أن  ي�ستبعد  ال  بينما 
يف  �حرت�فية  جتربة  خو�ض 
تاألقه  ظل  يف  �خلليجي  �لدوري 

هذ� �ملو�سم.
�لوفاق  �إد�رة  فاإن  �لغر�ض  ولهذ� 
رحيل  الإمكانية  حيطتها  �أخذت 
زغبة عن �لتعد�د، وو�سعت حار�ض 
�لدين  �سم�ض  ق�سنطينة  �سباب 
�لالعبني  قائمة  �سمن  رحماين 
معهم يف  �لتوقيع  ت�ستهدف  �لذين 
وهو  �ملقبل،  �ل�سيفي  �ملركاتو 
�لنادي  من  م�سادر  ح�سب  �لذي 
خو�ض  يف  ميانع  ال  �ل�سطايفي 
جانب  �إىل  �لوفاق،  مع  جتربة 
�هتمام �إد�رة �لوفاق بالعب �سبيبة 
ال  و�لذي  حد�د  معاذ  �سكيكدة 
ي�ستبعد �أن يوقع مع �لفريق بطلب 
من �ملدرب نبيل نغيز �لذي �رشع 
�لكروي  للمو�سم  �لتح�سري  يف 

�ملقبل.
عي�شة ق

عي�شة ق.

�مل�سوؤول  ت�رشيحات  وجاءت 
يف  �لريا�سة  قطاع  على  �الأول 
نهائي  من�سطا  مطالبة  بعد  بالدنا 
و�سبيبة  بلوزد�د  �سباب  �لكاأ�ض 
�لتاريخ  حتديد  ب�رشورة  بجاية 
و�مللعب  �ملقابلة  فيه  جتري  �لذي 
�ل�سماح  �أجل  من  يحت�سنها  �لذي 
�سبط  للفريقني  �لفني  للطاقم 
معامل  وو�سع  �لتح�سريي  �لربنامج 

و�أن  خا�سة  لالعبني  �لتح�سري�ت 
من  فريق  لكل  هدفا  تبقى  �لكا�ض 
�لر�سيد  و�إثر�ء  بلقبها  �لتتويج  �أجل 
خا�سة و�ن �لنادي �لعا�سمي يبحث 
تتويجا  �الأندية  باأكرث  �اللتحاق  عن 
�لكاأ�ض  �إحر�ز  خالل  من  بالكاأ�ض 
�أندية  ومقا�سمة  تاريخه  �لثامنة يف 
�جلز�ئر  مولودية  �لعا�سمة،  �حتاد 
�لقيا�سي  �لرقم  �سطيف  ووفاق 
�سيكون  بينما  �ملناف�سة،  الألقاب 
�إحر�ز  فر�سة  �أمام  بجاية  �سبيبة 

�لكاأ�ض �لثانية يف تاريخه.
وجرى حديث وتناقل لالأخبار حول 
�لنهائية  �ملبار�ة  موعد  حتديد 
�أحدثت  و�لتي  �لكاأ�ض  لل�سيدة 
�سجة خالل �الأيام �ل�سابقة يف ظل 
�الختالف حول تاريخ برجمة مبار�ة 
�الأو�ساع  ظل  يف  خا�سة  �لنهائي 
�إىل  بالدنا  تعي�سها  �لتي  �ل�سيا�سية 
مباريات  من  �النتهاء  تاأخر  جانب 
تز�من  و�لتي  �لوطنية  �لبطولة 

جوالتها �خلرية مع �سهر رم�سان.

بعد مطالب �شباب بلوزداد و�شبيبة بجاية حتديد موعد اللقاء

برجمة نهائي كاأ�س اجلمهورية يف 8 جوان مبلعب ت�شاكر
اأعلن وزير ال�شباب والريا�شة عبد الروؤوف برناوي اأن برجمة نهائي مناف�شة كاأ�س 

اجلمهورية حتددت واملقابلة �شوف تلعب يف الثامن جوان الداخل على ملعب م�شطفى ت�شاكر 
يف البليدة، حيث جتمع مباراة نهائي ال�شيدة الكاأ�س بني فريقي �شباب بلوزداد و�شبيبة 

بجاية، حيث جاءت ت�شريحات الوزير خالل اإ�شرافه �شهرة اأول اأم�س على تكرمي الريا�شيني 
املتاألقني يف خمتلف مهرجانات هذا املو�شم الريا�شي مبطعم ميدان الغولف يف دايل براهيم

كاأ�س اجلزائر لكرة 
ال�شلة �شيدات

بحرية ح�شني داي 
واملجمع البرتويل 

ين�شطان النهائي

د�ي  ح�سني  بحرية  فريقا  تاأهل 
و�ملجمع �لبرتويل للدور �لنهائي 
�ل�سلة  كرة  يف  �جلز�ئر  لكاأ�ض 
�سيد�ت عقب فوزهما �أمام على 
 22-75 ريا�سة  �جلز�ئر  �لتو�يل 
يف   00-20 �سطيف  وم�ستقبل 
للمناف�سة  �لنهائي  ن�سف  �لدور 
�أم�ض،  �أول  م�ساء  بينهما  جمع 
للمرة  �لفريقان  و�سيتالقى 
نهائي  بعد  �لتو�يل  على  �لثانية 
فيه  عاد  حيث   2018 ن�سخة 
 ،50-74 �لبرتويل  للمجمع  �لفوز 
يوم  �لنهائية  �ملبار�ة  و�ستجري 
حر�سة  بقاعة  �ملقبل  �جلمعة 

ح�سان. 
�ملجمع  كان  �ملقابل،  يف 
للمبار�ة  متاأهل  �أول  �لبرتويل 
كرة  يف  �جلز�ئر  لكاأ�ض  �لنهائية 
على  فوزه  بعد  رجال  �ل�سلة 
ن�رش ح�سني د�ي بنتيجة 88-98 
�لنهائي  ن�سف  �لدور  مبار�ة  يف 
ليلة  بينهما  جمعت  للمناف�سة 
�لبي�ساوية  بالقاعة  �أم�ض  �أول 
�لتابعة للمركب �الأوملبي »حممد 
�ملجمع  و�سيو�جه  بو�سياف«، 
�لنهائية  �ملبار�ة  يف  �لبرتويل 
بقاعة  ماي   31 يوم  �ملقررة 
من  �ملتاأهل  ح�سان  حر�سة 
�ملبار�ة �لثانية بني �حتاد �لبليدة 

وطليعة �لدر�رية.
وكاالت 

وفاق �شطيف اأولوية  ورحماين  املو�شم  بنهاية  تنتهي عقودهم  العبني   7

حمار يرتاجع عن اال�شتقالة ويتوجه نحو البقاء

غريب يتوّجه نحو االحتفاظ باأمادا اإىل جانفي املقبل

مولودية اجلزائر تواجه اأوملبيك 
مار�شيليا وديا يف �شبتمرب

مولودية وهران

بابا متم�شك باال�شتقالة والغمو�س 
م�شري العقد مع هيربوك

�أحمد  وهر�ن  مولودية  رئي�ض  يلح 
مبا�رشة  من�سبه  ترك  على  بلحاج 
مع نهاية �ملو�سم �جلاري، ح�سب 
يف  �الإعالم  لو�سائل  ت�رشيحاته 
�ل�سبابية  تخيم  �لذي  �لوقت 
�ملبدئي  �لعقد  م�سري  بخ�سو�ض 
�ملن�رشم  جانفي  يف  �أبرمه  �لذي 
�لتي  ><هيربوك<<  �رشكة  مع 
�لتزمت ب�رش�ء �أغلبية �أ�سهم �لنادي 
�لر�بطة  يف  �لنا�سط  �لوهر�ين 
�لذي  بلحاج،  ينجح  ومل  �الأوىل، 
�خلام�ض  مو�سمه  الإنهاء  ي�ستعد 
حتقيق  يف  �ملولودية  ر�أ�ض  على 
تتمثل  و�لتي  �مل�سطرة  �الأهد�ف 
><�حلمر�ة<<  قيادة  يف  �أ�سا�سا 
للعودة �إىل من�سة �لتتويجات �لتي 
غابو� عنها منذ 1996، وهي �ل�سنة 
بلقب  لهم  فوز  �آخر  �سهدت  �لتي 
بلحاج  و�سّخر  �جلز�ئر،  كاأ�ض 
مالية  �إمكانيات  »بابا<<  �مللقب 
�ملو�سم  �نطالق  قبل  معتربة 
�جلاري من �أجل و�سع حد لقر�بة 
حيث  �الإخفاقات،  من  قرن  ربع 
للعب  وعود  تقدمي  �إىل  �سارع 
من  متكن  بعدما  �الأوىل  �الأدو�ر 
على  معروفني  العبني  عدة  جلب 
�ل�ساحة �لكروية �لوطنية ف�سال عن 
�نتد�ب �ملدرب �الأ�سبق للمنتخب 
�ملغربي بادو ز�كي، لكن �لرياح مل 
�مل�سوؤول  �سفن  ت�ستهيه  مبا  جتر 
حتول  حيث  �ملولودية،  يف  �الأول 
يوؤرق  كابو�ض  �إىل  �لتتويج  حلم 
�الأن�سار د�ئما باعتبار �أن فريقهم 
�ساحة  يف  �لبقاء  �أجل  من  ي�سارع 
�لكبار قبل جولة و�حدة عن نهاية 

�لبطولة.
�لباهية  ت�سكيلة  و�سعية  وتاأزمت 
منذ �جلوالت �الأوىل من �مل�سابقة 
�ملغربي،  �ملدرب  رحيل  بعد 
�جلدد  �لالعبني  �أغلبية  ليتبعه 
�ل�ستوية،  �لتحويالت  فرتة  خالل 

من  دو�مة  يف  �لفريق  ليدخل 
�مل�ساكل مل ينجح �ملدربون �لذين 
بعد  �لفنية  �لعار�سة  على  تعاقبو� 
ودفعت  �ملغربي،  �لتقني  مغادرة 
الحت  �لتي  �الإخفاق  موؤ�رش�ت 
�ملو�سم  بد�ية  منذ  �الأفق  يف 
�لو�جهة  �إىل  �ل�سعود  �إىل  �الأن�سار 
با�ستقالة  مطالبتهم  خالل  من 
�لرئي�ض �حلايل وبقية �مل�ساهمني 
�لذين غالبا  �لريا�سية  �ل�رشكة  يف 
عن  �ملتو��سل  بغيابهم  تاألقو�  ما 

يوميات �لنادي.
يحدق  �لذي  �خلطر  و�أمام 
�ل�سلطات  �سارعت  باملولودية، 
�ملحلية �إىل تكثيف �ت�ساالتها مع 
�القت�ساديني  �ملتعاملني  خمتلف 
�الإعد�د  �أجل  من  باملنطقة 
جديد  عهد  يف  �لنادي  لدخول 
�قت�سادية  �رشكة  قبعة  حتت 
على  �لتاألق  �إىل  �لعودة  له  ت�سمن 
و�لدولية،  �لوطنية  �ل�ساحتني 
�لتوقيع  مت  �مل�سعى،  هذ�  و�سمن 
مع  �ملبدئي  �ل�رش�كة  عقد  على 
�لتابعة  ><هيربوك<<  موؤ�س�سة 
يف  و�ملتخ�س�سة  ل�سوناطر�ك 
وهو  للمحروقات،  �لبحري  �لنقل 
�ل�سارع  ��ستقبله  �لذي  �حلدث 
كبرية  بحفاوة  �لوهر�ين  �لكروي 
قبل �أن تبد�أ �ل�سكوك يف �لت�رشب 
�إليه على خلفية �لركود �ملح�سو�ض 
�لذي يعرفه هذ� �مللف، ولعل ما 
عملية  �إمتام  تعقيد  من  يزيد 
�ل�رشكة  �أ�سهم  �أغلبية  عن  �لتنازل 
�لريا�سية للمولودية �لتي تاأ�س�ست 
><هيربوك<<  ل�سالح   2010 يف 
ملختلف  �ملالية  �لتقارير  �أن 
�لروؤ�ساء �لذين تعاقبو� على رئا�سة 
رغم  بعد  �إعد�دها  يتم  مل  �لنادي 
ملجمع  �لتابع  �لفرع  م�سوؤويل  �أن 
بها  طالبو�  قد  كانو�  �سوناطر�ك 

منذ فرتة.
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وكاالت

عي�شة ق.



عي�شة ق.

وقتها  يف  املباراة  انتهت  حيث 
قبل  �شبكة  كل  يف  بهدف  الأ�شلي 
يف  هدفا  فريق  كل  ي�شجل  اأن 
عادل  حيث  الإ�شافيني  ال�شوطني 
املنتخب  ميدان  متو�شط  رفقاء 
الأخرية  الدقيقة  يف  الوطني 
منحت  الرتجيح  ركالت  لكن  منه، 
املناف�س  للفريق  الأف�شلية 
الكاأ�س  وحمل  باللقب  توج  الذي 
براهيمي،  زمالء  ح�شاب  على 

كاملة  املقابلة  لعب  الأخري  هذا 
ف�شل  لكنه  دقيقة   120 وخا�س 
�شواء  باأطوارها  ب�شمته  ترك  يف 
وخرج  حا�شمة  متريرة  اأو  بهدف 
بعدما  املو�شم  هذا  اليدين  �شفر 
لقب  باأي  التتويج  من  يتمكن  مل 
اأو  الدوري  لقب  �شواء  الفريق  مع 

الكاأ�س.
رين  ملعب  مدر�شة  خريج  وقام 
فريقه  جماهري  بتوديع  الفرن�شي 
من خالل التوجه نحوهم يف نهاية 
لعب  حيث  بتحيتهم،  والقيا  اللقاء 
وهو  بورتو  بقمي�س  لقاء  اآخر 

مع  العقد  نهاية  يف  يتواجد  الذي 
الإدارة  عر�س  ورف�س  الفريق 
خو�س  يف�شل  حيث  التجديد، 
بعد  جديدة  احرتافية  جتربة 
ملعب  يف  موا�شم  خم�شة  ق�شائه 

»الدارغاو«.
نادي  ان�شحب  خمتلف،  �شياق  يف 
�شفقة  من  ال�شباين  بيتي�س  ريال 
ب�شبب  براهيمي  مع  التعاقد 
ال�رشوط املالية التي اأمالها على 
والتي  الأندل�شي  النادي  م�شريي 
التعاقد  فكرة  عن  ترتاجع  جعلها 
معه يف املركاتو ال�شيفي املقبل، 

ميتد  عقدا  براهيمي  وا�شرتط 
�شنوي  راتب  مقبل  موا�شم  ثالثة 
اأورو اإىل جانب  بقيمة 3.2 مليون 
مليون   4 بقيمة  الإم�شاء  منحة 
�شمن  براهيمي  ويتواجد  اأورو، 
الرتكي  فيرنبات�شي  نادي  اأولوية 
التعاقد  يف  ب�شدة  يرغب  الذي 
الإعالم  لكن  ال�شائفة،  هذه  معه 
من  اقرتابه  على  �شدد  الربتغايل 
الجنليزي  الدوري  يف  اللعب 
اتفاق  اإىل  تو�شل  بعدما  املمتاز 

نهائي مع فريقه اجلديد.

ريال بيتي�س ين�شحب من �شفقة التعاقد معه

براهيمي يف�شل يف توديع بورتو بلقب
ف�شل الالعب اجلزائري يا�شني براهيمي يف توديع فريقه بورتو باأف�شل طريقة بعدما عجز عن قيادته يف اآخر امل�شوار 

معه اإىل التتويج بلقب اإثر خ�شارته لقب كاأ�س الربتغال عقب خو�شه مباراة النهائي التي جرت م�شاء اول اأم�س 
وجمعته بنادي �شبورتينغ ل�شبونة، حيث عاد اللقب غلى الأخري بعدما ح�شم املقابلة ل�شاحله بركالت الرتجيح اإثر 

نهاية املقابلة التي ذهبت اإىل الوقت الإ�شايف وانتهت بالتعادل هدفني يف كل �شبكة

5 اأ�شباب خلف اإخفاق بر�شلونة
مو�شم  اإنهاء  فر�شة  بر�شلونة  اأهدر 
تاريخي بتكرار الثالثية عندما خ�رش 
كاأ�س  نهائي  يف  فالن�شيا  اأمام   1-2
ملك اإ�شبانيا اأول اأم�س بعد خروجه 
من الدور قبل النهائي بدوري اأبطال 
اأ�شاع  ليفربول، حني  اأوروبا على يد 
نو باخل�شارة  تقدمه 3- 0 يف كامب 
و�شائل  وو�شفت  اأنفيلد،  يف   0  -4
باأنه  بر�شلونة  مو�شم  اإ�شبانية  اإعالم 
بلقب  التتويج  رغم  لالآمال  خميب 
الدوري املحلي للمرة الثامنة يف اآخر 
املدرب  م�شتقبل  وبات  مو�شماـ   11
اإرن�شتو فالفريدي على املحك، رغم 
مي�شي  ليونيل  الفريق  اأيقونة  دعم 
ل�شتمراره قبل �شاعات من اخل�شارة 
اأمام فالن�شيا، ورف�س جو�شيب ماريا 
الكتالوين،  النادي  رئي�س  بارتوميو 
للمدرب  الإخفاق  م�شوؤولية  حتميل 
»موندو  �شحيفة  و�شلطت  مبفرده، 
اأ�شباب   5 على  ال�شوء  ديبورتيفو«، 
معظمها  للمو�شم،  ال�شيئة  للنهاية 
يتعلق بهبوط م�شتوى بع�س الالعبني 
وطالبت بتغيريات يف ت�شكيلة املو�شم 

املقبل.
العتماد على مي�شي فقط

الدوري  يف  هدفا   36 مي�شي  �شجل 
الأبطال،  دوري  يف  و12  الإ�شباين 
للمرة  الذهبي  احلذاء  جائزة  ونال 
مباراة  قبل  م�شريته  يف  ال�شاد�شة 
العتماد  ميكن  ل  لكن  فالن�شيا، 
على لعب مبفرده لقيادة فريق نحو 
اإن  حتى  مباراة،  كل  النت�شارات يف 
تاريخ  يف  بالأف�شل  البع�س  و�شفه 
�شواريز  لوي�س  غياب  ويف  اللعبة، 
�شكل  لالإ�شابة،  دميبلي  وعثمان 
مي�شي م�شدر اخلطورة الوحيد على 
مرمى فالن�شيا و�شجل هدف فريقه 
اأن  دون  املرمى  اإطار  يف  �شدد  كما 

يجد الدعم من زمالئه.
اختفاء كوتينيو

لعب  اأغلى  كوتينيو،  فيليب  وا�شل 
من  واملن�شم  بر�شلونة  تاريخ  يف 
يورو   مليون   165 مقابل  ليفربول 
املحبطة  عرو�شه  املا�شي  العام 
وغاب عن الأنظار يف مواجهة كربى 

ملي�شي  العون  يد  يقدم  ومل  جديدة 
يف الهجوم.

ظهريان بال حلول

�شيف  يف  األفي�س  داين  رحيل  منذ 
م�شكلة  من  بر�شلونة  يعاين   ،2016
حيث  الأمين  الظهري  مركز  يف 
لي�س  لكنه  بال�رشعة  �شيميدو  يت�شم 
كما  الربازيلي،  الالعب  مثل  خطريا 
اأن �شريجي روبريتو ين�شغل بالأدوار 
الدفاعية ولي�س فعال يف الهجوم، ول 
مركز  يف  مناف�شة  األبا  جوردي  يجد 
الظهري الأي�رش منذ �شنوات وتراجع 
حملته  لذا  املو�شم  هذا  م�شتواه 
ثالثة  م�شوؤولية  ديبورتيفو«  »موندو 
اأهداف اأحرزها ليفربول يف انتفا�شة 
يف  وا�شحا  �شببا  كان  كما  اأنفيلد، 
خ�رش  بعدما  الثاين  فالن�شيا  هدف 

�شباق �رشعة مع كارلو�س �شولري.
اأخطاء �شاذجة

الدفاع  ثنائي  الإ�شادة مب�شتوى  رغم 
لينجليت،  وكليمنت  بيكية  جريارد 
على مدار املو�شم دفع بر�شلونة ثمن 
اأخطاء دفاعية �شاذجة يف املباريات 
ا�شتقبل  فالن�شيا  واأمام  الكربى 
الفريق هدفني من ت�شديدتني فقط 
اأول ن�شف �شاعة  على مرماه خالل 

تقريبا بال�شوط الأول.
اإرهاق رغم التناوب

لعبيه  جتنيب  فالفريدي  حاول 
املو�شم  من  الدر�س  وتعلم  الإرهاق 
الفريق  اأبرز لعبي  باإراحة  املا�شي 
�شيا�شة  واتباع  املعتاد  من  اأكرث 
بر�شلونة  بدا  ذلك  ورغم  التناوب، 
منهكا بدنيا يف نهاية املو�شم وظهر 
ويف  اأنفيلد  هزمية  يف  بو�شوح  هذا 
بعد  بارتوميو  واأقر  الكاأ�س،  نهائي 
هزمية اأول اأم�س باأن هناك تغيريات 
تكهنات  و�شط  الفريق  يف  �شتحدث 
�شتوؤدي  الدماء  جتديد  مطالب  باأن 
واإ�شافة  باملدرب،  الإطاحة  اإىل 
دي  فرينكي  بجانب  عنا�رش جديدة 
يوجن لعب و�شط اأجاك�س اأم�شرتدام 

الواعد.
وكالت
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اجلزائري  الدويل  الالعب  اختتم 
الكروي  املو�شم  غولم  فوزي 
يف  جنح  بعدما  طريقة  باأف�شل 
املناف�شة  الأول يف  هدفه  ت�شجيل 
عن  عام  من  لأكرث  الغياب  بعد 
اخلطرية  الإ�شابة  ب�شبب  امليادين 
التي كان تلقاها على م�شتوى الركبة 
واأجرى عليها عمليتني جراحيتني، 
الأي�رش  الظهري  انهزم  حيث 
للت�شكيلة الوطنية يف اآخر مواجهات 
فريقه نابويل باملو�شم الكروي يف 
القواعد  اللقاء الذي خا�شه خارج 
اأمام امل�شيف بولونيا �شمن اجلولة 
38 والأخرية من الدوري الإيطايل 
انهزم خاللها نادي اجلنوب  والتي 

اليطايل بنتيجة 2-3، وكان غولم 
النتيجة  تقلي�س  هدف  �شجل 
متاأخرا  كان  الذي  نابويل  ل�شالح 
قبل  نظيفني  بهدفني  النتيجة  يف 
اأن ينهزم يف اآخر املطاف بثالثية 
التي  املقابلة  وهي  لهدفني، 
ايتيان  �شانت  نادي  خريج  خا�شها 
الت�شعني  ولعب  اأ�شا�شيا  الفرن�شي 

دقيقة كاملة.
وا�شل  غولم،  من  النقي�س  وعلى 
املدرب اليطايل كارلو اأنت�شيلوتي 
اأونا�س  اآدم  مواطنه  تهمي�س  يف 
والذي ا�شتبعده عن قائمة الالعبني 
تواجد  حيث  باملقابلة،  املعنيني 
ي�شجل ح�شوره  القائمة ومل  خارج 

يف  البدلء،  دكة  من  الأقل  على 
املدرب  ا�شتبعاد  توؤكد  �شورة 
ملتو�شط  املخ�رشم  اليطايل 
وهو  ح�شاباته  من  اخل�رش  ميدان 

عن  الرحيل  نحو  يتوجه  الذي 
نابويل والنتقال اإىل وجهة جديدة 

يف املركاتو ال�شيفي املقبل.
عي�شة ق.

اأنت�شيلوتي يبعد اأونا�س من الباب ال�شيق

غوالم ينهي املو�شم بهدف وينهزم خارج القواعد

التي  التذاكر  بيع  عملية  عرفت 
اأول  مبلعب  اأم�س  �شباح  جرت 
من  جتاوزات  وزو  بتيزي  نوفمرب 
اأن�شار فريق �شبيبة القبائل  طرف 
الباكر  ال�شباح  يف  تواجدوا  الذين 
تنقل  من  وهناك  امللعب  اأمام 
�شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة  على 
انطالق  عند  التواجد  اأجل  من 
اقتناء  ق�شد  التذاكر  بيع  عملية 
بالولوج  لهم  ت�شمح  التي  التذكرة 
اإىل امللعب ومتابعة املقابلة التي 
�شهرة  القبائلي  النادي  خا�شها 
بوعريريج،  برج  اأهلي  اأمام  اأم�س 
غال اأن عملية بيع التذاكر ل ت�رش 
بعدما  لها  مربجمات  كان  مثلما 
بقوة  كانوا  الذين  الأن�شار  اأقدم 
امللعب  باقتحام  امللعب  اأمام 
اإىل  والدخول  الأبواب  تك�شري  عرب 
امللعب عنوة يف ظل عدم التحكم 

يف التنظيم والذي كان �شيئا للغاية، 
ت�شكيلة  اأن�شار  دخول  كان  حيث 
»الكناري« قبل انطالق عملية بيع 

التذاكر ودون اقتنائها.
و�رشبت ال�شوق ال�شوداء بقوة عند 
خا�شة  نوفمرب  اأول  ملعب  معقل 
الأ�شخا�س  من  جمموعة  وان 
عملوا على ا�شتغالل فر�شة خو�س 
املقابلة الهامة لت�شكيلة »الكناري« 
التتويج  بوابة  تكون  قد  والتي 
من  وذلك  الوطنية  البطولة  بلقب 
كبرية  بكمية  التذاكر  �رشاء  اأجل 
ال�شوق  يف  خيالية  مببالغ  وبيعها 
ال�شوداء ت�شل يف عدة مرات غلى 
قيمة 2000 دينار رغم اأن التذكرة 
ما  وهو  دينار   500 تبلغ  الواحدة 
يجعل املنا�رش الب�شيط اأمام خيار 
دفع ثالثة اأ�شعاف ال�شعر احلقيقي 

للتذكرة الواحدة.

اأقدموا على تك�شري الأبواب وتنظيم كارثي 
لعملية بيع التذاكر

اأن�شار الكناري يقتحمون امللعب 
�شباحا دون تذاكر

عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأنهى 
الكروي  املو�شم  ماندي  عي�شى 
اخلام�س  املركز  �شمن  املنق�شي 
ناديه  �شفوف  يف  لعب  كاأف�شل 
ريال بيتي�س ال�شباين، حيث اأقدمت 
على  الأندل�شي  النادي  جماهري 
اختيار اأف�شل الالعبني لفريقها يف 
وجاء  املن�رشم،  الكروي  املو�شم 

مدافع املنتخب الوطني يف املركز 
هذا  الالعبني  لأح�شن  اخلام�س 
جماهري  اختارت  بعدما  املو�شم 
الأرجنتيني  الالعب  بيتي�س  ريال 
لو�شيل�شو اأف�شل لعب يف الت�شكيلة 
القادم من نادي باري�س �شان  وهو 
الفريق  مع  تاألق  حيث  جرمان 
ب�شكل لفت جعلته ينال الإعجاب 

�شفوف  يف  الأف�شل  اإختياره  ويتم 
ماندي  تراجع  بينما  الت�شكيلة، 
وهو  اأداء  الأف�شل  زمالئه  �شمن 
امل�شتوى  نف�س  يف  يكن  مل  الذي 
الذي قدمه يف املو�شم املن�رشم، 
وتراجع اأداوؤه ب�شكل كبري يف مرحلة 

الإياب من الدوري ال�شباين.
ع.ق.

ماندي خام�س اأف�شل الالعبني يف ريال بيتي�س



نابويل ينهي مو�سمه بخ�سارة يف بولونيا
افتتاح  يف   3-2 بولونيا  �ضيفه  اأمام  بخ�ضارة  مو�ضمه  الإيطايل  الدوري  بطل  و�ضيف  نابويل  اأنهى 
املرحلة 38 والأخرية، وكانت املباراة هام�ضية بني الفريقني بعدما �ضمن الفريق اجلنوبي الو�ضافة 
وامل�ضاركة يف م�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا املو�ضم املقبل، وبولونيا بقاءه بني الكبار، وكان نابويل 
الطرف الأف�ضل يف املباراة لكن �ضباكه ا�ضتقلبت هدفني من هجمتني مرتدتني يف ال�ضوط الأول 

عرب الباراغوياين فيديريكو �ضانتاندر والدويل ال�ضوي�رسي بيلريمي دزميايلي.
وانتف�ص نابويل مطلع ال�ضوط الثاين وجنح يف تقلي�ص الفارق عرب مدافعه الدويل اجلزائري فوزي 
�ضانتاندر،  الفوز عرب  بولونيا خطف هدف  لكن  مرتنز،  دري�ص  البلجيكي  الدويل  ومهاجمه  غالم 
و�ضعد بولونيا اإىل املركز العا�رس، وحقق بولونيا الذي كان ميلك فوزين فقط حتى املرحلة 21 

جمموع 9 انت�ضارات يف 17 مرحلة بقيادة ميهايلوفيت�ص و�ضمن بقاءه.

ريال مدريد يحدد 5 مر�سحني خلالفة رامو�س
خالل  ال�ضحفية  التقارير  من  العديد  خرجت 
�ضريجيو  رغبة  حول  املا�ضية  القليلة  الأيام 
هذا  الرحيل  يف  مدريد  ريال  قائد  رامو�ص 
مريكاتو«  »كالت�ضيو  موقع  وبح�ضب  ال�ضيف، 
لتاأمني  ي�ضتعد  مدريد  ريال  فاإن  الإيطايل، 
نف�ضه من رحيل رامو�ص، حيث بداأ البحث عن 
الريال حدد  اأن  واأ�ضاف املوقع  مدافع جديد، 
لرامو�ص  حمتملة  بدائل   5 ت�ضم  قائمة  بالفعل 
مدافع  �ضكرينيار  ميالن  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
اإنرت ميالن وكاليدو كوليبايل جنم نابويل، وياأتي 
فريجيل  جانب  اإىل  القائمة،  راأ�ص  على  هذان 
ليخت  دي  وماتيا�ص  ليفربول  لعب  ديك  فان 
ماريا  وخو�ضيه  اأم�ضرتدام  اأجاك�ص  مدافع 

خيمينيز لعب اأتلتيكو مدريد.
ووفقا لـ«كالت�ضيو مريكاتو« ل ميانع ريال مدريد 

يف بيع رامو�ص وال�ضتفادة منه مالًيا، بدًل من النتظار ورحيله يف �ضيف 2020 جماًنا، وارتبط ا�ضم 
اإدارة  من  رونالدو  كري�ضتيانو  الإيطايل، حيث طلب  بالنتقال جلوفنتو�ص  موؤخًرا  الإ�ضباين  النجم 

البيانكونريي التعاقد معه بح�ضب تقارير �ضحفية.

هندر�سون: من ال�سعب حتمل خ�سارة
 دوري الأبطال جمدًدا

حتدث جوردان هندر�ضون قائد ليفربول عن نهائي 
اأوروبا الذي �ضيجمع فريقه بتوتنهام  اأبطال  دوري 
ميرتوبوليتانو  واندا  ملعب  على  املقبل  ال�ضبت 
الثاين  هو  والنهائي  مدريد،  اأتلتيكو  فريق  معقل 
العام  بعدما خ�رس  الإجنليزي  للفريق  التوايل  على 
اأمام ريال مدريد، ومع اقرتابه من عامه  املا�ضي 
29، يتمنى هندر�ضون اأن يتوج بلقب البطولة، والتي 
الإجنليزية  الرابطة  كاأ�ص  بعد  له  الثانية  �ضتكون 
يف  هندر�ضون  وقال  �ضنوات،   7 منذ  بها  فاز  التي 
ت�رسيحات ل�ضحيفة »مريور« الربيطانية اأم�ص: »من 
الوا�ضح اأنه اأمر �ضعب، حًقا اإنه �ضعب«، واأ�ضاف: 
ك�ضخ�ص  اإيّل  ينظرون  �ضوف  النا�ص  اأَنّ  »اأعرف 
ويقولون مل يتمكن من التتويج بدوري الأبطال، اأو 
الو�ضول لنهائي املونديال، اأو يحقق اأي �ضيء«، واأو�ضح: »لكن نظرتي خمتلفة بع�ص ال�ضيء، فالأمر 
ل يتعلق بي وحدي، اإنها تتعلق بالفرق التي لعبت فيها، كل �ضيء يف كرة القدم يتعلق بالفريق ككل«، 
واأكمل: »ما مررنا به موؤخًرا منحنا قدًرا من الت�ضميم، والدافع للتح�ضن، ح�ضلنا على الفر�ضة مرة 
اأخرى ونتمنى ا�ضتغاللها«، وتابع: »يف العام املا�ضي، بعد خ�ضارة نهائي الأبطال، كان من ال�ضعب 
جًدا تقبل الأمر، لكن القوي هو من ي�ضتخدم خيبة الأمل هذه بالطريقة ال�ضحيحة«، ووا�ضل: »يف 
مب�ضاعر  متر  اأن  مبجرد  النهاية  يف  لكن  الوقت،  لبع�ص  نحتاج  ورمبا  �ضعبًا،  الأمر  يكون  البداية 

خمتلفة، كما تعتقد.
بعد مناف�ضة  بفارق نقطة وحيدة عن مان�ض�ضرت �ضيتي،  الإجنليزي،  الدوري  ليفربول لقب  وخ�رس 
ما حدث يف  تغيري  »ل ميكننا  هندر�ضون:  قال  الأمر  هذا  وعن  املو�ضم،  طوال  ا�ضتمرت  �رس�ضة 
الدوري الإجنليزي، لكن ميكننا تغيري ما نقوم به يف املباراة النهائية لدوري الأبطال، فهي مل تبداأ 
بعد«، واأ�ضاف: »اأعتقد اأننا �ضعرنا جميًعا بخيبة اأمل لب�ضعة اأيام، ولكن كرة القدم تتغري ب�رسعة 

وكذلك يتغري تركيزك«.
واأكمل قائد ليفربول: »لي�ص هناك ما يجعلك اأف�ضل من الرتكيز على نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 
هذه فر�ضة كبرية لنا، ونحن نريد حًقا اإنهاء هذا املو�ضم بهذه البطولة«، ووا�ضل: »اإذا مل يحدث 
ذلك، ف�ضيكون من ال�ضعب حًقا حتمله، لكن يف نف�ص الوقت ل يزال باإمكاننا التطلع اإىل ما �ضياأتي 

يف املوا�ضم املقبلة«.

فالن�سيا ُيف�سد مو�سم بر�سلونة ويزيحه عن العر�س
حامل  بر�ضلونة  جراح  فالن�ضيا  عّمق 
املا�ضية  الأربعة  الأعوام  يف  اللقب 
ملك  كاأ�ص  يف  الثامن  لقبه  حمرزاً 
اأم�ص  اأول   1-2 عليه  بفوزه  اإ�ضبانيا 
ملعب  على  النهائية  املباراة  يف 
اإ�ضبيلية،  يف  »بنيتو-فيامارين« 
ال�ضوط  يف  بهدفني  فالن�ضيا  وتقّدم 
غامريو  كيفن  الفرن�ضي  عرب  الأول 
ورودريغو مورينو )33(، قبل اأن يقلّ�ص 
الفارق  مي�ضي  ليونيل  الأرجنتيني 
اأول  ي�ضبح  اأن  عجز  الذي  لرب�ضلونة 
فريق يف تاريخ امل�ضابقة يحرز اللقب 
5 مرات توالياً، وبعدما كان قريباً من 
املريح  لتتويجه  تاريخية،  ثالثية 
على  وتقدمه  املحلي  الدوري  بلقب 
ذهاب  يف   0-3 الجنليزي  ليفربول 

ن�ضف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، خرج »البالوغرانا« من امل�ضابقة القارية برباعية على اأر�ص ليفربول اإياباً، و�ضقط اأمام فالن�ضيا 
الذي ابتعد عنه 26 نقطة يف الليغا، وبرغم الدفاع الظاهر من اإدارة بر�ضلونة وجنمه مي�ضي عن املدرب اإرن�ضتو فالفريدي، اإل اأّن 
الأخري الذي عجز عن تكرار ثنائية املو�ضم املا�ضي �ضي�ضتهل عطلته ال�ضيفية باأ�ضواأ طريقة ممكنة، وكان بر�ضلونة املتوج 30 مرة 
بلقب الكاأ�ص التي انطلقت قبل 117 عاماً، يبحث اأن ي�ضبح اأول ناد يتوج خم�ص مرات توالياً، لكنه بقي متعادلً مع اإجنازي ريال مدريد 

1905-1908 واأتلتيك بلباو 1930-1933 املتّوجني اأربع مرات على التوايل.
يف املقابل، جنح فالن�ضيا بتكري�ص عقدته لرب�ضلونة هذا املو�ضم، فربغم اأنه ا�ضتهل املباراة مع فوز يتيم يف اآخر 14 مواجهة بني 
الطرفني، اإّل اأنه كان تعادل مرتني مع بر�ضلونة يف الدوري، وتّوج »اخلفافي�ص« مع املدرب مار�ضيلينو الذي حقق فوزه الأول كمدرب 
على بر�ضلونة يف 21 مباراة، فورتهم الرائعة يف نهاية املو�ضم يف الدوري و�ضمانهم التاأهل اإىل م�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا، فاحتفلوا 

باأف�ضل طريقة مبئويتهم من خالل اإحراز الكاأ�ص للمرة الثامنة يف تاريخهم والأوىل منذ 2008.
بالنفراد  لرودريغو  �ضمح  لنغليه،  كليمان  للفرن�ضي  فادح  دفاعي  خطاأ  من  الت�ضجيل  لفتتاح  ذهبية  فر�ضة  على  فالن�ضيا  وح�ضل 
الفر�ضة  ا�ضتحواذ بر�ضلونة، كانت  بيكيه عن اخلط، وبرغم  الدفاع جريار  النف�ص قلب  ان ينقذها ب�ضق  ف�ضددها يف املرمى قبل 
املنطقة  ا�ضتلم غامريو على حافة  اثر مرتدة،  الي�رسى  اجلهة  غايا على  لوي�ص  لفالن�ضيا، فمن عر�ضية خلو�ضيه  التالية  اخلطرية 
فرو�ص واأطلق ت�ضديدة �ضاروخية يف قلب مرمى �ضيلي�ضن، و�ضاعف فالن�ضيا �ضدمة لعبي بر�ضلونة والنتيجة هذه املرة من اجلهة 
امل�ضت�ضلم  �ضيلي�ضن  �ضباك  ال�ضغرى يف  املنطقة  من  براأ�ضه  رودريغو  تابعها  املنطلق �رسيعا  �ضولري  كارلو�ص  من  بعر�ضية  اليمنى 

واملتذبذب امل�ضتوى
قل�ص مي�ضي الفارق من م�ضافة قريبة يف املرمى اخلايل بعد راأ�ضية خطرية لالنغليه اثر ركنية اأبعدها احلار�ص ب�ضعوبة، فاأ�ضبح اأول 
لعب يف تاريخ امل�ضابقة ي�ضجل يف �ضت مباريات نهائية، و�ضغط بر�ضلونة واحكم قب�ضته على منطقة فالن�ضيا الذي اأفلت مبرتداته 

يف الثواين الأخرية واأهدر له الربتغايل غون�ضالو غيدي�ص هدفني حمققني ليطلق احلكم �ضافرته معلنا عن تتويج فالن�ضيا.

بطل  ميونيخ  بايرن  حقق 
الدوري الأملاين يف املوا�ضم 
الثنائية  الأخرية  ال�ضبعة 
اإثر  الكاأ�ص  بلقب  بتتويجه 
ليبزيغ  على  الكبري  فوزه 
الأوملبي،  امللعب  على   0-3
روبرت  البولندي  و�ضجل 
والفرن�ضي  ليفاندوف�ضكي 
اأهداف  كومان  كينغ�ضلي 
ظفر  الذي  ميونيخ  بايرن 
يف  تاريخه  يف   19 باللقب 
منذ   12 وبالثنائية  امل�ضابقة 
اأ�ضبوع  بعد  وذلك  تاأ�ضي�ضه، 

ح�ضمه  على  فقط  واحد 
البوند�ضليغا  يف   29 اللقب 
بعد �رساع مرير مع بورو�ضيا 
خربة  ولعبت  دورمتوند، 
دورا  ميونيخ  بايرن  وواقعية 
لأن  باللقب  التتويج  كبريا يف 
البوند�ضليغا،  ثالث  ليبزيغ 
كان الأخطر والأقرب اإىل هز 
ال�ضباك قبل اأن ينجح الفريق 
حماولة  اأول  يف  البافاري 
خطرة له يف املباراة يف هز 

ال�ضباك.
فيه  حاول  الذي  الوقت  ويف 

اإىل  ليبزيغ الذي كان ي�ضعى 
الأول  باللقب  التاريخ  كتابة 
يف تاريخه بعد 10 اأعوام من 
املوقف  تدارك  تاأ�ضي�ضه، 
اأجهز  الثاين  ال�ضوط  يف 
بهدفني  ميونيخ  بايرن  عليه 
وليفاندوف�ضكي،  لكومان 
لبايرن  الأول  اللقب  وهو 
منذ  امل�ضابقة  يف  ميونيخ 
مدربه  بقيادة   2016-2015
جو�ضيب  الإ�ضباين  ال�ضابق 
ح�ضاب  على  غوارديول 
بركالت  دورمتوند  بورو�ضيا 

ف�ضل  املقابل  يف  الرتجيح، 
مدرب ليبزيغ رالف رانغنيك 
امل�ضابقة  بلقب  التتويج  يف 
الأوىل  بعد  الثانية  للمرة 
عام 2011 عندما كان مدربا 
ت�ضكيلة  و�ضهدت  ل�ضالكه، 
حار�ص  عودة  ميونيخ  بايرن 
نوير  مانويل  العمالق  مرماه 
منت�ضف  منذ  غياب  بعد 
اأفريل املا�ضي ب�ضبب اإ�ضابة 

يف ربطة ال�ضابق 

بايرن ميونيخ يتّوج بلقب كاأ�س اأملانيا
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وودعنا دوري الأبطال، وخ�رسنا الكاأ�ص اأمام فالن�ضيا هذه هي كرة القدم«.بر�ضلونة بالفا�ضل، قائاًل: »مو�ضمنا كان جيًدا جًدا، لي�ص ممتاًزا اأو رائًعا فزنا بالدوري لكننا خ�رسنا يف اأنفيلد اأمام ليفربول الكرة بن�ضبة 80%، و�ضددنا اأكرث من 20 ت�ضديدة على املرمى، لكن الفائز دائًما ما ي�ضجل اأكرث«، ورف�ص بارتوميو و�ضف مو�ضم باأخبار جديدة قريبًا«، واأ�ضاف بارتوميو: »يجب اأن نهنئ فالن�ضيا، ا�ضتحق اأن يكون بطاًل، حاولنا جاهدين وا�ضتحوذنا على »منذ فرتة طويلة ونحن نخطط للمو�ضم املقبل، الآن لي�ص الوقت املنا�ضب لإعالن ما �ضيحدث اليوم، �ضي�ضتمر العمل و�ضنبلغكم »فالفريدي لديه عقد، هو مدرب بر�ضلونة، وهزمية اليوم ل يتحملها، من �ضجل اأكرث يفوز وفالن�ضيا �ضجل اأكرث منا«، واأو�ضح: اإ�ضبانيا، نافيًا اأن يكون املدرب �ضببًا يف اخل�ضارة، وقال بارتوميو يف ت�رسيحات نقلها موقع »موندو ديبورتيفو« عقب املباراة: ا�ضتبعد جوزيف ماريا بارتوميو رئي�ص نادي بر�ضلونة الإ�ضباين رحيل اإرن�ضتو فالفريدي مدرب البلوغرانا بعد خ�ضارة كاأ�ص ملك بارتوميو: فالفريدي مل يخطئ ورحيله ُم�ستبعد



ر�أي

حرية التعبري من الت�ضييق اإىل التقييد
بقلم د.بوعالم بطاطا�ش

فيفري   22 حراك  �ساهم 
عقدة  فك  يف  انطالقه  منذ 
اإذ  اجلزائريني،  لدى  اخلوف 
ذلك  قبل  ال�سلطة  اعتمدت 
ماآ�سي  ا�ستغالل  على  التاريخ 
اآراء  لكبت  ال�سوداء  الع�رشية 
املواطنني  بتخويف  معار�سيها 
دوامة  التدحرج جمددا يف  من 
نقد  كل  فاأ�سحى  العنف، 
�رشيحة  دعوة  مبثابة  لل�سلطة 
وعلى  والتقتيل،  العنف  لعودة 
مواد  من  الكثري  اأن  من  الرغم 
التعبري  حرية  ت�سمن  الد�ستور 
اأمر  عن  يعبرّ  الواقع  اأن  اإال 
مل  اجلزائري  فاملواطن  اآخر، 
اإبداء  يف  حقيقية  بحرية  ينعم 
اآرائه اإال مع االأ�سابيع االأوىل من 
بداية احلراك ، اإذ مار�سها بكل 
يتجاوز  اأن  دون  من  احرتافية 
احلدود املتعارف عليها دوليا، 
الرئي�س املنتهية  اإقالة  لكن مع 
تقييد  وترية  بداأت  عهدته 
وكاأن  وتت�سع  تتزايد  احلريات 
قد  باحلراك  املنوط  الدور 
الرئي�س  بتنحية  اجنازه  اكتمل 
وما على ال�سعب اإال العودة اإىل 
منازلهم اأو اأكواخهم والكف عن 
املطالبة بحقوقهم امل�رشوعة، 
اإىل  جديد  من  عدنا  حيث 
�سئم  التي  البالية  االأ�سطوانة 
منذ  �سماعها  اجلزائريون 
االأيادي  يف  واملتمثلة  عقود، 
والتخابر  والعمالة  اخلارجية، 

واملرتب�سني بنا وهلم جرا .

م�سار�ت

اأنه منذ �سهر تقريبا  املالحظ 
اخلناق  ت�سد  ال�سلطة  بداأت 
مت�سارع،  ب�سكل  احلراك  على 
ثم  اجلامعي  النفق  بغلق  بدءا 
�سالمل البيد املركزي، وبع�س 
خمتلف  يف  الكبى  ال�ساحات 
ربوع الوطن، و�سيئا ف�سيئا نترّجه 

وفق  التقييد  من  مزيد  نحو 
اجتاه  د  املت�سدرّ ال�سلطة  تعامل 
حيث  امل�رشوعة،  املطالب 
التظاهر  على  حظر  �سيفر�س 
يف بع�س اأحياء العا�سمة ليمتد 
اإىل كامل الوالية ثم ي�سمل بعد 
تبعا  االأخرى  الواليات  ذلك 
اآنذاك،  �ستختلق  التي  للذرائع 
باملواطنيناإما  تدفع  وكاأنها 
والتوقيع  الواقع   االأمر  بقبول 
التي  الطريق  خارطة  على 
ر�سمها النظام، اأو خنق احلراك 
اإىل  املتاحة  الو�سائل  مبختلف 
غاية الق�ساء عليه. واملوؤ�سف اأن 
هناك م�رشوعان على الطاولة، 
اأحدهما عر�سه ال�سعب ويتمثل 
الد�ستورية  حقوقه  ا�ستعادة  يف 
تامة وكاملة حامال مطلب تغيري 
النظام واإ�سقاط رموزه ومذكرا 
اأنه امل�سدر احلقيقي لل�سلطة، 
بني  هي  التاأ�سي�سية  وال�سلطة 
مادة  ثنايا  بني  ولي�ست  يديه 
الد�ستورالذي  من  مادتني  اأو 
مقا�سه،  على  بوتفليقة  خاطه 
وبنته  ال�سلطة  مته  قدرّ والثاين 
الد�ستور  من   102 املادة  على 
حرفيا  بتطبيقها  تت�سبث  حيث 
على الرغم من معار�سة اأغلبية 
له  ال�سعب لذلك امل�سار ملا ي�سكرّ
من خطورة على ا�ستقرار البلد، 
يف  لي�س  امل�سكلة  اأ�سل  الأن 
اآليات  يف  بل  الرئي�س  �سخ�س 
فال�سلطة  الرئي�س،  انتخاب 
التعيني  عرف  ا�ستمرارية  تريد 
بحرية  ال�سعب  يطالب  حني  يف 
الأ�سحاب  كان  فما  االختيار، 
التهويل  طبول  دق  اإال  القرار 
فراغ  الوقوع يف  من  والتخويف 
اأن  من  الرغم  على  د�ستوري، 
هذا الد�ستور مل يحرتم البتة من 
قبل رموز ال�سلطة املت�ساقطة، 
كثرية،  ذلك  عن  واالأمثلة 
من  االنتخابات  اإلغاء  واآخرها 
من  عهدته  منتهية  رئي�س  قبل 
اأية جهة ملعار�سة  دون حترك 

لتاأتي  القرارالالد�ستوري،  ذلك 
وتفعيل  املتاأخرة  ا�ستقالته 
حلماية  102كو�سيلة  املادة 
الزمرة  وم�سالح  م�ساحله 
حما�سبة،  اأية  من  به  املحيطة 
التخويف  االإ�رشار على  فلماذا 
والعامل  الد�ستوري  بالفراغ 
و�سلمية  بتح�رش  ي�سهد  اأجمع 
الذي  اجلزائري  ال�سعب 
ي�ستطيع اأن ي�سع لنف�سه ب�رشعة 
ال  ال�سعب  مقا�س  على  د�ستورا 
على مقا�س الروؤ�ساء املعيرّنني؟

تر�جعات ومر�جعات

تقوم ال�سلطة منذ اأيام مبحاولة 
اإ�سكات االأ�سوات املعار�سة لها 
واملنادية بالتغيري بحيث اأ�سبح 
الوحيدين  امل�ساندين  اأن  جليا 
ر�سمها  التي  الطريق  لورقة 
النظام هم اأحزاب ال�سلطة التي 
فخامته  بتعجيل  تنادي  كانت 
ثم  خام�سة،  لعهدة  الرت�سح 
لبناجمه  م�ساندين  اأ�سحوا 
من  �ساندوا  مثلما  املعلن  غري 
ال�سابقة  عهداته  خالل  قبل 
ينكر  اأن من  لدرجة  ثقلهم  بكل 
راأيهم  فخامته ح�سب  اإجنازات 
وميكن  جاحد،  اإال  هو  ما 

ال�رشيع  انقالبهم  نتفهم  اأن 
لل�سلطة  املطلقة  وم�ساندتهم 
امللفات  بحكم  االآن  القائمة 
اإطارات  يحملها  التي  الثقيلة 
من  وتخورّفهم  االأحزاب  تلك 
حني  يف  الق�سائية،  املتابعات 
مبطالبه  ت�سبثال�سعب  جند 
وعلى  التغيري  على  واإ�رشاره 
مدين  جمهوري  نظام  اإقامة 
العراقيل  خمتلف  متحديا 
اأمامه.  ال�سلطة  ت�سعها  التي 
ما  اأن  يلي  ما  يف  و�سنو�سح 
اأ�سوات  لكبت  ال�سلطة  به  تقوم 
يتنافى  و  قانونيا  لي�س  احلراك 
يطالب  التي  الد�ستور  مواد  مع 
باحرتامه،  مرة  كل  يف  النظام 
على  تن�س  34مثال  فاملادة 
عليها  الدولة  موؤ�س�سات  اأن 
امل�ساركة  لل�سعب  ت�سمن  اأن 
ال�سيا�سية  احلياة  يف  الفعلية 
واالجتماعية  واالقت�سادية 
احلق يف  اإذن  فلديه  والثقافية، 
وعلى  ال�سيا�سية  اآرائه  اإبداء 
يف  م�ساعدته  املوؤ�س�سات 
عرقلته،  ال  الدور  هذا  تاأديته 
خا�سة واأن االأزمة التي تعي�سها 
بالدرجة  �سيا�سية  اجلزائر 
غلق  االأوىل،وبالتاليفعملية 

املواطنني   اأمام  الطرقات 
يف  امل�ساركة  يف  الراغبني 
املظاهرات ال�سلمية للتعبري بكل 
حرية عن اآرائهم ال�سيا�سية غري 
اأخريني  مادتني  ومي�س  قانوين 
املادة  الد�ستور:  مواد  من 
حرية  اأن  على  تن�س  التي   49
للمواطنني،  م�سمونة  التظاهر 
على  تن�س  التي   55 واملادة 
التنقل  مواطن  اأيرّ  حق  من  اأنه 
الوطني،  الرتاب  عب  بحرية 
امل�سا�س  جهة  الأيرّ  ميكن  وال 
كانت  اإذا  اإال  التنقل  بحرية 
مبوجب قرار مبرّر من ال�سلطة 
فهل  دة،  حمدرّ وملدة  الق�سائية 
اأ�سدرت  قد  الق�سائية  ال�سلطة 
من  اجلزائريني  قرارامتنع 
فلم  العا�سمة؟  اإىل  االنتقال 
تلك  لردع  الق�ساء  يتحرك  مل 
املمار�سات؟ االأمر نف�سه جنده 
التع�سفيةللوالة  املمار�سات  يف 
تنظيم  من  املواطنني  مبنعهم 
ي�سارك  حما�رشات  اأو  ندوات 
فيها معار�سون لل�سلطة القائمة 
وهو اأمر غري قانوين يتنافى مع 
التي  الد�ستور  من   48 املادة 
تن�س على �سمان حرية التعبري 
لي�س  فال�سعب  للمواطنني، 

ملزما دوما مب�سايرة التوجهات 
لذلك  ال�سلطة  من  تاأتي  التي 
الق�سائية  ال�سلطات  وجب على 
من  امل�ستعادة  حريتها  بفعل 
قبل احلراك اأن تتحرك بدورها 
املمار�سات  تلك  من  للحد 
بعهد  تذكرنا  التي  ال�ستالينية 
عاد  البائد،اإذ  الواحد   احلزب 
املفرو�س  االإعالمي  التعتيم 
واخلا�س  العام  القطاعني  على 
الدعاية  نالحظ  حيث  بقوة 
لتوجهات  امل�ساندة  الكثيفة 
االآراء  انح�سار  اأمام  ال�سلطة 
ال  اأمر  وهو  لها  املعار�سة 
ومع  الواقع  مع  البتة  يتما�سى 
من  املاليني  حراك  مطالب 
وجند  ال�سارع.  يف  املواطنني 
املادتني 50و51 تن�سان �رشاحة 
تقييد  عدم  �رشورة  على 
ال�سحافة باأي �سكل من اأ�سكال 
الرقابة القبلية، واملواطن لديه 
احلق يف احل�سول على املعلومة 
�ستتحرك  فهل  حجبها،  وعدم 
االت�سال  وزارة  �سد  العدالة 
ووزارة البيد واالت�ساالت التي 
حتجب املواقع وحتد من تدفق 
االأنرتنيت، وبالتايل عدم و�سول 

املعلومة اإىل املواطنني؟
يتباهى  اأن  بلد  الأي  ميكن  ال 
مل  اإن  والدميقراطية  بالعدالة 
حقيقية  تعبري  حرية  ي�سمن 
والراأي  فالراأي  ملواطنيه، 
الأنهما  منهما  بد  ال  النقي�س 
تنوير  يف  ي�ساهمان  بب�ساطة 
العيوب  واإظهار  العام  الراأي 
يف  اخللل  اإ�سالح  من  للتمكن 
وبهما  املوؤ�س�سات،  خمتلف 
تتحقق العدالة والتقدم والرقي، 
الراأي  بوتقة  يف  االنغالق  اأما 
الواحد وجعله وحيا ربانيا منزال 
�سيخلق دوما اأنظمة ديكتاتورية 
بارتداء  ولو  اإخفاوؤها  ميكن  ال 

األف عباءة دميقراطية وهمية.

د.بوعالم بطاطا�ش
�أ�ستاذ جامعي
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للكاتب �ملغربي حممد �لأ�سعري

»العني القدمية«رواية جليل الأحالم املك�ضورة باملغرب
املغربي حممد  الكاتب  يقرتح 
اجلديدة  روايته  يف  االأ�سعري 
حافلة  رحلة  القدمية«  »العني 
ذات  عوامل  يف  باملطبات 
مثخنة  اأحالمها،  نك�ست 
واال�سطرابات،  باالأعطاب 
الأعطاب  انعكا�س  تغدو جمرد 
واجهة  على  اأو�سع  واختالالت 

املجتمع وال�سيا�سة.
املتو�سط  من�سورات  عن 
الرواية  �سدرت  باإيطاليا، 
تكر�س  التي  �سفحة(   255(
موؤخرا  االأ�سعري  انحياز 

اأوىل  م�سرية  بعد  ال�رشد  لفتنة 
اأبرز  من  كواحد  خاللها  برز 
باملغرب.  ال�سعرية  االأ�سوات 
ذات  معامل  الكاتب  ير�سم 
ال  الذي  »م�سعود«  ا�سم  حتمل 
يطابق م�سماه، الرجل ال�ستيني 
كحلقات  حياته  يتاأمل  الذي 
واالأحالم  االأوهام  من  متعاقبة 

املك�سورة.
من  اأو  »م�سعود«  بعني  و�سواء 
ويف  ذاته  يف  خارجي  تاأمل 
عالقته مع حميطه االجتماعي 
تغدو  والعائلي،  وال�سيا�سي 

الرواية ديوان الزمن ال�سيا�سي 
االأ�سبع  ت�سع  بامتياز،  الراهن 
جتعل  التي  العلل  مكامن  على 
مر�سية  حالة  احلا�رش  من 
غارقة يف وحل االزدواجية بني 
واحلداثة  االإ�سالح  �سعارات 
والكوابح امل�سدودة اإىل التقليد 
والف�ساد واإعادة اإنتاج التخلف.
انك�سار الفرد وعطب املجتمع

جدلية  اإذن  االأ�سعري  ين�سج 
ال�سكيزوفرينيا  بني  العالقة 
تفرز  التي  واجلماعية  الفردية 
انف�سال  حالة  مظهريها  يف 

عن الواقع، و�سبابية يف الروؤية 
وتوترا مع املا�سي وعجزا عن 
حيلة  امل�ستقبل.  مع  الت�سالح 
حتريك  ذلك  يف  االأ�سعري 
درب  على  »م�سعود«  �سخ�سية 
متخيلة  واأخرى  واقعية  حياة 
له،  م�ساعفة  �سخ�سية  تفرز 
ندا ونقي�سا، ي�سميها يف الن�س 
مراآة  ي�سبح  الذي  »االآخر«، 
يحاورها  مل�سعود،  م�سوهة 
ك�رشها  ويحاول  ويناكفها، 

اأحيانا.



للكاتب م�صطفى اأيت خروا�ش

عزمي ب�سارة - نقد ال�سرديات الكربى 
للعلمنة والعلمانية

يعّرف م�صطفى اأيت خروا�ش كتابه نظرية العلمانية عند عزمي ب�صارة - نقد ال�صرديات 
الكربى للعلمنة والعلمانية، ال�صادر  عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات، باأنه 
عنا م�صروع الدين والعلمانية يف �صياق تاريخي  تتويج »لعمل ُم�صٍن ُقمنا به من خلل تتُبّ

للمفكر العربي عزمي ب�صارة،  ويرجع �صبب اهتمامنا مب�صروع الدين والعلمانية عموًما اإىل 
عنا عدًدا من امل�صروعات النقدية التي قاربت اإ�صكال الدين  اعتبارين: يكمن اأولهما يف تتُبّ
يف العامل الإ�صلمي، �صواء تلك التي انتقدت املوروث الديني من زاوية الإ�صلح واإعادة 

النهو�ش، اأم تلك التي انتقدت الدين بغر�ش التجاوز اأو القطيعة الإبي�صتيمولوجية.
 وكالت

وا�ضتنتجنا �ضخامة املجهود العلمي 
املبذول لدرا�ضة هذا الإ�ضكال، لكن 
الديني  الفكر  يتجدد  اأن  دون  من 
واملجتمعي، ومن دون اأن يح�ضل اأي 
العتبار  اأما  حقيقي.  ديني  اإ�ضالح 
الثاين، فيتمحور حول فر�ضية اعتبار 
يُعبرّ  الدين �ضوؤاًل م�ضتهلًكا ل  �ضوؤال 
حتاول  الذي  الإ�ضكال  جوهر  عن 
واأنه  حلَرّه،  امل�رشوعات  هذه  جلرّ 
اأمناط الوعي  رمبا يجدر بنا درا�ضة 
التي  العلمنة  اأمناط  وكذا  ره،  وتطورّ

تُفرزه«.

دين وتدين
يقع هذا الكتاب )144 �ضفحة بالقطع 
ثالثة  يف  ومفهر�ًضا(  موثًقا  الو�ضط، 
منها  كاًل  املوؤلف  ي�ضمي  ف�ضول، 
الثالثة  املجلدات  من  جملد  با�ضم 

التي توؤلف كتاب ب�ضارة.
الأول،  الف�ضل  يف  خروا�ش  ي�ضب 
»الدين والتدين«، اأغوار اجلزء الأول 
ب�ضارة،  كتاب  من  الأول  املجلد  من 
والأ�ضطورة  املقد�ش  عن  فيتكلم 
والدين والأخالق، وعن التدين، وعن 
التعريفات  مقدًما  الدين،  نقد  نقد 
هذا  يختم  ثم  ب�ضارة،  اأدرجها  التي 
الدين  مبحث  من  بالنتقال  الف�ضل 
والتدين اإىل مبحث العلمانية. يكتب: 
»يُعدرّ اجلزء الأول من م�رشوع الدين 
ديباجة  تاريخي  �ضياق  والعلمانية يف 
ب�ضارة  فيه  توقف  �رشورية،  معرفية 
الظاهرة  اأو  الدين  مو�ضوع  عند 
الدينية، ودر�ش عنا�رشها ومكوناتها 
بها  ت  مررّ التي  املختلفة  واإفرازاتها 
التاريخية  و�ضياقاتها  الَعلمنة  عملية 
العلمنة  نظريات  ليفرز  املختلفة، 
كي  ويدر�ضها،  املتباينة  وجدليتها 
نظري  اأمنوذج  طرح  اإىل  يخل�ش 

هذه  اإجمايل  من  انطالًقا  متكامل 
على  �ضيدر�ضها  التي  الإ�ضكالت 
تناول  اإنرّ  امل�رشوع.  جملدات  طول 
مو�ضوع الدين والتدين يف هذا اجلزء 
لي�ش من منطق اأنه اأ�ضا�ش امل�رشوع 
ونواتُه املحورية، بل العك�ش؛ فجوهر 
م�رشوع ب�ضارة هو الَعلمنة والعلمانية. 
اإل اأنه بفعل تنامي ال�رشديات الكبى 
الدينية،  والظاهرة  الدين  حول 
بالأ�ضطورة  الدين  خلط  قبيل  من 
يجري  عندما  والأخالق  واخلرافة 
بداأ  الدينية،  الظاهرة  عن  احلديث 
درا�ضة  اأي  بال�ضبط؛  هنا  من  ب�ضارة 
ظواهر  من  حوله  يحوم  وما  الدين 
خمتلفة، مفرًزا كل ظاهرة على حدة، 
التعميمات  جَلرّ  املح�ضلة  وناقًدا يف 
الدين  درا�ضة  وت�ضمل  �ضملت  التي 

والظاهرة الدينية عموًما«.

علمانية وعلمنة
يف الف�ضل الثاين، الذي جاء بعنوان، 
ال�ضريورة  والعلمنة:  »العلمانية 
الفكرية«، يطوف خروا�ش يف اجلزء 
كتاب  من  الأول  املجلد  من  الثاين 
ب�ضارة، والذي يعتبه »النواة الأ�ضا�ش 
املتقدمة للم�رشوع، يف �ضوء النتائج 
التي و�ضل اإليها، نظًرا اإىل اأن درا�ضة 
العلمانية  ل  وت�ضُكرّ العلمنة  �ضريورة 
الدين  ر  تطُورّ درا�ضة  مع  بالتوازي 
بلورتها  جرت  قد  نقده  ونقد  ونقده 
يف  م�ضتفي�ش  نحو  على  وتقدميها 
حركة لولبية للتاريخ الفكري يف هذا 
اجلزء املهم. ارتكز جهد املوؤلف يف 
الظاهرة  درا�ضة  على  الأول  اجلزء 
ظواهر  من  بها  يتعلق  وما  الدينية 
على  ظاهرة  كل  مفرًزا  مت�ضابكة، 
املتداخل،  املعريف  بالتف�ضري  حدة 
التعريفية  ال�ضيغة  و�ضِعه  اإىل  و�ضوًل 
العلمنة  ملفهوم  البارزة  املفهومية 
التي اعتبها اأمنوذًجا �ضو�ضيولوجًيا 

يتعر�ش  تراكمية  تاريخية  و�ضريورة 
بنف�ضه  الوعي  لإعادة  الدين  فيها 
باعتباره ديًنا، واإعادة قراءته على اأنه 
َعلمنته  اإعادة  بل  للمعرفة،  مو�ضوع 
وما  احلديثة  املعرفة  ر  تطُورّ نتيجة 
�ضاحبها من علمنة للوعي واملجتمع 
والدولة«. يعر�ش املوؤلف ما ورد يف 
والأن�ضنة  النه�ضة  عن  ب�ضارة  كتاب 
الإن�ضان  ومركزية  الكاثوليكية 
منطق  ون�ضوء  الديني  والإ�ضالح 
العلمية،  الكت�ضافات  وبداية  الدولة 
ويف مرحلة ما بعد التنوير من الريبية 
نقد  اإىل  ومنه  املطلق  العقل  اإىل 
العقل، ثم يتناول العلمانية باعتبارها 
ع�رش،  التا�ضع  القرن  يف  اأيديولوجيا 
للتنوير  النقد احلداثي  مع مناذج يف 
ودميقراطية  ليبالية  من  ومناذج 
والعقيدة،  الدين  حرية  يف  معا�رشة 
خامًتا با�ضتدراك يف الأن�ضنة العربية 

والعلمانية.

علمانية ونظريات
الثالث،  الف�ضل  يف  املوؤلف،  يتناول 
»العلمانية ونظريات العلمنة«، التاأريخ 
الأوروبي  الأمنوذج  تعميم  وم�ضاألة 
تاريخية  مناذج  مقدًما  العلمنة،  يف 
الإنكليزية  التجارب  من  للعلمنة 
والفرن�ضية والأملانية والإ�ضبانية، اإىل 
ينتقل  ثم  البولندي،  الأمنوذج  جانب 
ونظرياتها،  العلمنة  يف  البحث  اإىل 
واأمنوذج العلمنة بني اأوروبا واأمريكا، 
والديانة ال�ضيا�ضية والديانة املدنية. 
عب  العلمنة  مفهوم  �ش  »تعَررّ يكتب: 
جتلياته املختلفة يف الف�ضاء الأوروبي 
للتطور من مفردة كانت تُ�ضتخدم يف 
الف�ضاء الكن�ضي، كما اأ�ضلفنا يف �ضوء 
قراءتنا مل�رشوع ب�ضارة، اإىل م�ضطلح 
التا�ضع  القرن  اأيديولوجيا  اأك�ضبته 
’براديغًما‘  اأ�ضبح  مفهوًما  ع�رش 
بعد.  ما  يف  الجتماعية  العلوم  يف 

وتطورت نظريات العلمنة، �ضواء تلك 
�رشدياتها  يف  النظرية  تنتقد  التي 
طورّرت  التي  تلك  اأو  التاريخية، 
ال�ضريورة  فهم  اإعادة  عب  النظرية 
بتاأثري  العلمنة،  عليها  ترتكز  التي 
حتى  املعرفية،  املناهج  تداخل 
املفروغة  الف�ضل  اأطروحة  ُدح�ضت 
التاريخية  لل�ضياقات  اعتبار  اأي  من 
اإىل  وينتهي  املتباينة«.  وال�ضريورات 
املجالني  بني  الف�ضل  اأطروحة  اأن 
الديني والدنيوي ل تعبرّ عن حقيقة 
املعرفية  املجالت  بني  التمايز 
املختلفة و�ضريوراتها املتباينة، ومن 
بني  التمييز  ال�رشوري  من  فاإن   ، ثمرّ
الجتماعية  والفئات  التدين  اأمناط 
ر  واأنواع الدولة وتاريخها ودرجة تطُورّ
الوعي  علمنة  ودرجة  املجتمعات 
فيها، واإل فاإن نظرية العلمنة ت�ضقط 

يف تعميمات وا�ضتقراءات خاطئة.

َدنيَوة الدين
الكتاب،  »خامتة«  يف  خروا�ش  يقول 
يُعتب  ل  والعلمانية  الدين  بحث  اإن 
بحًثا فل�ضفًيا باملفهوم الكال�ضيكي يف 
الإبي�ضتيمولوجية  »مبحدداته  الأقل، 
واللغوية واملنهجية. اإنه بحث فكري 
تتداخل  مو�ضوًعا  يقارب  ونظري 
فيه الفل�ضفة )فل�ضفة الدين، فل�ضفة 
التاريخ ...اإلخ( مع العلوم الإن�ضانية 
والجتماعية الأخرى، لذلك اعتمد 
ب�ضارة لهذا العتبار منهجية تداخل 
العلوم. وتكمن قوة الكتابة الفكرية 
�ضموليتها  ب�ضارة يف  اعتمدها  التي 
نف�ضه؛  الوقت  يف  �ضها  وتخ�ُضرّ
مناحي  جميع  ا�ضتوعبت  اأنها  ذلك 
مًعا  والدين  العلمانية  عن  الكتابة 
رت  وتبحرّ تركيبي،  تكاملي  مبنهج 
ق�ضايا  يف  متخ�ض�ش  نحو  على 
ي�ضمح  ما  دقيقة،  ونظرية  فل�ضفية 
املتخ�ض�ش  وغري  للمتخ�ض�ش 

متفاوتة«.  بدرجة  با�ضتيعابها 
نظريَة  ب�ضارة  َمنَهَج  وبح�ضبه، 
للدين  »َدنيَوة«  هي  مبا  العلمنة، 
معتمًدا  ومنظمة،  مركبة  بطريقة 
النواظم  ترتيب  منهجية  على 
م�رشوعه  تُقورّي  التي  املعرفية 
درا�ضة  من  نتج  كما  الفكري. 
العلمانية  ل  ت�ضُكرّ العلمنة  �ضريورة 
يف �ضيغ �ضيا�ضية وتاريخية متعددة، 
اإىل  النظر  املجحف  من  واأ�ضبح 
اأو  فل�ضفة،  اأنها  على  العلمانية 
الدولة  يف�ضل  �ضيا�ضي  موقف 
فا�ضحة،  اختزالية  يف  الدين،  عن 
ال�ضياقات  درا�ضة  عن  النظر  بغ�ش 
من  واختالفها  لن�ضوئها،  التاريخية 
دينية  ثقافة  ومن  اآخر،  اإىل  بلد 
�ضيا�ضي  نظام  ومن  اأخرى،  اإىل 
اأن مقاربة  موؤكًدا  اآخر. ويختم  اإىل 
ب�ضارة �ضت�ضاهم يف م�ضاحلة الوعي 
ومع  ذاته،  مع  والإ�ضالمي  العربي 
ا  خ�ضو�ضً الأيديولوجيني،  خ�ضومه 
التي  العلمانية  الأيديولوجيات 
للنظرية  ا�ضتقدامها  يف  ف�ضلت 
اأنها م�رشوع جمرد،  العلمانية على 
على  ق�رًشا  تطبيقها  وحماولة 
هجينة،  ودول  تقليدية  جمتمعات 

وعلى ثقافة دينية �ضمولية.
يف  باحث  خروا�ش  اأيت  م�ضطفى 
الأدب املقارن والدرا�ضات الثقافية 
الدكتوراه  دكتوراه مبدر�ضة  وطالب 
الإن�ضانية  والعلوم  والفنون  »الآداب 
الآداب  لكلية  التابعة  والجتماعية« 
ابن  جامعة  يف  الإن�ضانية  والعلوم 
على  حا�ضل  باملغرب،  طفيل 
من  املقارن  الأدب  يف  املاج�ضتري 
يف  العليا  للدرا�ضات  الدوحة  معهد 
قطر، مهتم بق�ضايا الأدب العاملي 
وحتولت التنظري الأدبي واملعريف 
�ضياق  يف  »العاملية«  لإ�ضكالية 
وق�ضايا  والأدبي،  املعريف  الإنتاج 
يف  وال�ضيا�ضية  الثقافية  التحولت 
الوطن العربي. عمل باحًثا م�ضاعًدا 
يف املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة 
ال�ضيا�ضات، وباحًثا م�ضارًكا يف مركز 
اأفكار للدرا�ضات والأبحاث. ا�ضتغل 
مراكز  من  العديد  مع  مرتجًما 
الدولية.  واملوؤ�ض�ضات  الأبحاث 
وندوات  موؤمترات  يف  و�ضارك 
بحوًثا  ون�رش  عدة،  وحملية  دولية 
دولية  دوريات  يف  عدة  ودرا�ضات 
حمكمة، كما يكتب مقالت راأي يف 

عدد من املنابر الإعالمية.
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انطالق اأول معر�ض للكتاب الإماراتي
»معر�ش  فعاليات  اأم�ش  انطلقت 
تنظمه  الذي  الإماراتي«،  الكتاب 
بالتعاون  للكتاب،  ال�ضارقة  هيئة 
الإمارات  واأدباء  كتاب  احتاد  مع 
اإماراتية،  ن�رش  دار   25 مب�ضاركة 
لالأدباء  العناوين  اآلف  وتعر�ش 
التجربة  بدايات  منذ  الإماراتيني 
مدار  على  املحلية  الإبداعية 
ثالثة اأيام يف مبنى مدينة ال�ضارقة 

للن�رش.

روؤية  مع  توافقاً  املعر�ش  وياأتي 
حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�ضو 
�ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضارقة، 
بن حممد القا�ضمي، يف تخ�ضي�ش 
يوماً  عام،  كل  من  ماي  من   26
للكاتب الإماراتي و�ضمن احتفالت 
ال�ضارقة العا�ضمة العاملية للكتاب 
عدد  يخ�ض�ش  حيث   2019
التي  واجلل�ضات  الفعاليات  من 
الإماراتي  الأدب  لذاكرة  توثق 

روادها  �ضرية  وت�ضتعيد  املعا�رشة 
املوؤ�ض�ضني.

اأوىل  يف  املعر�ش  وخ�ض�ش 
»الكاتب  متحف  انطالقته 
بالتعاون  ينظم  الذي  الإماراتي«، 
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  مع 
ثناياه  يف  وي�ضم  والرتاث، 
نخبة  واإبداعات  وحياة  مالمح 
الرواد  الإماراتيني  الكتاب  من 
بن  اأمثال املاجدي  واملعا�رشين، 

و�ضامل  ال�ضام�ضي،  وحميد  ظاهر، 
وي�ضتعر�ش  وغريهم،  العوي�ش، 
من  والفريد  املتميز  املتحف 
العطاء  مناذج  من  جمموعة  نوعه 
واملقتنيات  خلفوه،  الذي  الرثي 
واملبدعني،  لالأدباء  ال�ضخ�ضية 
وخمطوطات  واأقالم  حمابر  من 

وغريها.
�ضعرية  خمتارات  املتحف  وي�ضم 
الكتب  وموؤلفات  الدواوين  ت�ضمها 

الإماراتيني،  املبدعني  ومقالت 
الإ�ضدارات  من  وجمموعة 
ت�ضجيالت  ت�ضم  التي  ال�ضوتية 
اإبداعية مبثابة الأر�ضيف امل�ضموع 

لأولئك الرواد.
املعر�ش  من  الآخر  اجلانب  ويف 
ملهمة  �ضفحة   80 من  اأكرث  توجد 
مكتوبة  �ضفحات  راأ�ضها  على 
�ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  يد  بخط 
جانب  اإىل  القا�ضمي،  حممد  بن 

�ضعراء،  خطها  اأخرى  من�ضورات 
وكتاب، واأدباء الإمارات باأياديهم، 
على  التعرف  للزائر  ليت�ضنى 
كتابتهم  وتقنيات  يدهم  خطوط 
اأدباء  خطوط  »معر�ش  �ضمن 

الإمارات«.
من  جمموعة  املعر�ش  ويقدم 
الثقافية  والندوات  اجلل�ضات 
املوؤلفني،  من  لنخبة  واحلوارية 

وكالتوالأدباء الإماراتيني.
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الكاتب ال�ضاب حممد بوزيد يفتح قلبه "للو�ضط"

البطولة  دور  يف  االجتماعي  الواقع  ميلينا"...  "ذكرى 

حاوره: حكيم مالك

.     بداية، من هو حممد 
بوزيد؟ 

 حممد بوزيد 22 �سنة من جيجل 
اجتماع  علم  لي�سان�س  طالب 
تا�سو�ست  اجلامعي  القطب  يف 
بجيجل ، وحكم كرة �سلة و ع�سو 
العقول  الثقافية  اجلمعية  يف 
الأول  الأدبي  واملولود  املتفتحة 
يل �سيكون جاهزا بعد عيد الفطر 
املبارك باإذن اهلل ويتمثل يف رواية  
ميلينا«  ذكرى   « عنوان  حتمل 
والتي �ست�سدر عن دار ن�رش اأوراق 
عيد  بعد  والتوزيع  للن�رش  ثقافية 

الفطر .

.       متى دخلت عامل 
الكتابة؟  ومن هو ال�ضخ�ص 

الذي �ضجعك خلو�ص 
غمارها؟ 

الكتابة  عامل  يف  بدايتي  كانت   
اأكتب خواطر  كنت   ، �سنوات  مند 
ما  كل  يعني   ، ن�سو�س  ،ق�س�س، 
كتاباتي  ومعظم  ببايل  يخطر 
حتدثت  فيها عن اأمور اجتماعية 
وبخ�سو�س  اجتماعي،  واقع  و 
الت�سجيع  اأتلقى  مل  فاأنا  الت�سجيع 
لأي  اأاأبه  مل  لكني  للكتابة  الكايف 
جعلت  ،فلقد  يل  يقال  كان  �سيء 
عزميتي  من  حتبط  كلمة  كل  من 
نف�سي  �سند  كنت  انت�ساري  بداية 

بنف�سي.

.      ملن تقراأ؟ 

ت�سارلز  الإجنليزي  للروائي  اأقراأ 
ق�سة  كتاب«  �ساحب  ديكنز 
الرو�سي  للكاتب  و   مدينتني«  
من  واحد  وهو  دو�ستويف�سكي 
اأ�سهر  الكتاب واملوؤلفني يف العامل  
تول�ستوي«   ليو   « لـ  اأي�سا  واأقراأ   ،
الروائيني  عمالقة  من  يعد  الذي 
اجلزائري  وللمفكر   ، الرو�س 
الكبري مالك بن نبي   الذي قراأت 
»و   للقرن  �ساهد  »مذكرات  له 
والأديب  فرعون  مولود  الكاتب 
امللقب  ح�سني  طه  امل�رشي  
وقراأت      ، العربي   الأدب  بعميد 
الفل�سطيني  والقا�س   للروائي 
�رشقاوي  اأدهم  كنفاين،  غ�سان 
الكثري  قراأت  فلقد   وعليه   ،

يف  الكتب  عامل  اإىل  دخويل  منذ 
و  ال�سيا�سية  املجالت  خمتلف 
الدينية  من اأدب ، و روايات  ومن 
بني هذه العناوين اأبرزها : اإذا ما 
الأملاين   للكاتب  احلرب  ا�ستمرت 
عبارة  وهي    « هي�سة  »هريمان 
وال�سالم  احلرب  مذكرات يف  عن 
الفندق  يف  »جثة  رواية  كذلك    ،
اآرنالدور   « الأي�سلندي  »للكاتب 
اإندرياد�سون » احلائز على جائزة 
متنحها  التي  الذهبي  اخلنجر 

جمعية الأدب البولي�سي.

.         ماهي الدللة 
التي يحملها عنوان 

روايتك«ذكرى ميلينا »؟  

»ذكرى  اأ�سميتها  روايتي  بطلة 
جمموعة  عن  تعرب  لأنها  ميلينا« 
اأو  �سادفتها  ذكريات حقيقية  من 
ال�سخ�سية  حياتها  يف  بها  مرت 
لذلك  ن�سيانها  ت�ستطع  مل  والتي 
من  عليها  اأطلعكم  اأن  حاولت 
�ست�سدر  التي  الرواية  هذه  خالل 
كعادتها  وقفت  فميلينا   ، قريبا 
اأمام ذلك ال�سف الغري منتهي من  
راأيها  ح�سب  والذين  الأ�سخا�س  
احلافلة  ركوب  ينتظرون  كلهم 
وكعادتها تنتظر احلافلة ويف يدها 
اللوت�س  زهرة  حتب  الزهرة  تلك 
يف  وملاذا  حتبها   ملا  تدري  ل 
�رشائها  عليها  يجب  �سباح  كل 
�سحر!  فيها  ي�سع  بائعها  اأن  لبد 
ل باأ�س حتب �سحره ، مير اأمامها 
م�سيته  يف  معتدل  رجل  يوم  كل 
اأو مدير  رئي�س موؤ�س�سة ما  تظنه 
يف م�سنع لبيع الأناقة ... ماذا لو 
حلم  جمرد  العامل  هذا  كل  يكون 
ف�سائي  كائن  ليل  يوؤرق  �سخيف 
ح�ساباتنا  تبلغها  ل  جمرة  يف 
املحدودة ... داخل اأ�سوار احللم 

ال�سخيف!. 

.     كيف كان تعاملك مع دار 
للن�ضر  ثقافية  اأوراق  ن�ضر 

والتوزيع بجيجل؟
 

تعاملي مع  دار ن�رش اأوراق ثقافية 
للن�رش و التوزيع بجيجل  كان جيدا 
نوعا ما ، ت�رشفت بالتعامل معهم 
اأ�رشتهم   من  كاأنني  احت�سنتني   ،
بي   ورحبوا  قيمة  اأعطوين  فلقد  
تعطي  لأنها  بها  اأن�سح  لذلك   ،
لي�س  و  الأدبية  لالأعمال  اأهمية 
 ، اأي�سا  التوزيع  بل  فقط  الن�رش 

ن�رش  الكاتب يف  على  ت�سهل  فهي 
هذا  وغري   ، اأو�سع  ب�سكل  عمله 
الدار  هذه  مع  بالتعامل  �رشرت 

حتديدا  .

.      ماهي العقبات التي 
واجهت طريقك ككاتب 

نا�ضئ؟ 

 هي اأنني ل اأملك خربة كبرية يف 
لبع�س  اأفتقر  يعني  الكتابة  جمال 
اللم�سات على كتاباتي، كنت اأبحث 
وم�سوق  راقي  اأ�سلوب  عن  دائما 
يف  اأتعر�س  كنت  القارئ،  يجلب 
بع�س الأحيان لال�ستهزاء ومل اأجد 

الدعم املعنوي يف هذه التجربة.

.      ما هو امل�ضروع الذي 
تقرتحه للنهو�ص بالثقافة 

والأدب اجلزائري؟ 

الثقافة  تاريخ  اإىل  رجعنا  اإذا 
تكون  اأن  قبل  من  اجلزائرية 
كل  مبعنى  معا�رشة،  جزائرا 
مرت  التي  التاريخية  احلقب 
عليها و كل الت�سميات التي �سميت 
اإىل  مزغنة  اإىل  نوميديا  من  بها 
ما نعرفه اليوم »اجلزائر«، �سوف 
اأبعد  اإىل  �ساربة  ثقافة  جندها 
ل  احلظ  ل�سوء  لكن  احلدود، 
تعليم  و  تقدمي  عن  بعيدين  زلنا 
لأنف�سنا،  ثقافتنا حتى  و  تاريخنا 
بل و حتى لأولدنا الذين هم ن�ساأة 
جزائر الغد، لذلك اأرى اأنه ل بد 
على  فيه  نركز  ثري  برنامج  من 
يحيا  و  فتحيا  ال�رشيحة،  هاته 

معها كل ما هو جزائري اأ�سيل. 

.      كيف يتحقق ذلك؟ 

 عن طريق زرع ثقافة حب الثقافة 
والتثقف، و هذا مثال بالإكثار من 
ن�رش الكتب التي حتكي عن تاريخ 
يكون  ل  وهذا   ، اجلزائر  اأر�س 
اإل بتو�سيع دائرة الإ�سعاع الأدبي 
اإىل  املدر�سة  مكتبة  من  للكتب 
حتى  ال�ساحة،  و  الق�سم  مكتبة 
باأن  اأبنائنا  لدى  انطباعا  نخلق 
ثقافتهم هي من �سنع اأيديهم وما 
لهم من علم اإل و كان خادما لهاته 

الثقافة.

.      هل تطمح لنيل جوائز 
اأدبية م�ضتقبال؟ 

يكون  اأن  يطمح  ل  منا  من  نعم 
هذه  اهلل  باإذن  حياته  يف  ناجحا 
هي اخلطوة الأوىل يل لنيل جوائز 

اأدبية م�ستقبال اإن �ساء اهلل.

.      ماهي الأهداف التي 
تقدمها جمعية العقول 

املتفتحة؟

جمعية  املتفتحة  العقول  جمعية 
ثقافية تهدف اإىل زيادة املقروئية 
لن�رش  ت�سعى  املجتمع،  يف 
اإقامة  اأنواعها،  مبختلف  الثقافة 
واإبراز  وفكرية  ثقافية  م�سابقات 
و  ال�ساعدة  ال�سبانية  املواهب 
حاليا  القائمة  ن�ساطاتها  بني  من 
طبعته  يف   jijel>s Talents

الأوىل يف اجلزائر بجيجل.

.      كيف مت�ضي اأغلب 
اأوقاتك يف رم�ضان؟

�سهر  يف  الأوقات  اأغلب  حقيقة 
يف  اأم�سيها  الكرمي  رم�سان 
اأعمل على  الدار�سة،  فاأنا حاليا 
اإن  العام  هذا  لي�سان�س  �سهادة 
�ساء اهلل ، مع قراءة الكتب و�سالة 
ومتابعة  القراآن  وختم  الرتاويح 
اقوم  اأحيانا  و  الدينية  احل�س�س 

ببع�س التمارين الريا�سة.

.      ما راأيك يف �ضيناريو 
امل�ضل�ضالت الدرامية 

اجلزائرية؟ 

امل�سل�سالت  اأغلب  اأن  اأرى   
اجلزائرية الرم�سانية مقتب�سة من 
�سيناريوهات �رشقية، تركية، رغم 
�سيناريو  كتاب  لديها  اجلزائر  اأن 
من  تخرجوا  وممثلني  مثقفني، 
ولكن  احلقيقي،  امل�رشح  ركح 
يالحقهم  اجلهوية  �سبح  لالأ�سف 
اأن مدننا  مع  بفنهم،  اأينما ذهبوا 
والأمل  الق�سايا  من  الكثري  تخفي 
طرحها..  الفن  واجب  من  التي 
للدراما  رائعا  تطورا  اأرى  لكن 
تتح�سن  اهلل  �ساء  واإن  اجلزائرية 

لالأف�سل. 

.      حدثنا عن جتربتك 
كحكم يف كرة ال�ضلة؟ 

طاملا ع�سقت هذه الريا�سة كيف 
ال�سلة اجليجلية  كرة  ابن  اأنا  و  ل 
منذ ال�سغر ، اأردت خالفة والدي 

اأ�سبح  الآن   و  مدربا  كان  الذي 
كان   ، ال�سلة  كرة  لرابطة  رئي�سا 
قدوة يل اأردت ال�سري على خطاه ، 
دخلت عامل التحكيم بعد ح�سويل 
الدويل  احلكم  من  �سهادة  على 
هذا  يف  خربة  �سنوات   5 لدي   ،
املجال و رتبتي الآن حكم جهوي 
النجاحات  من  للمزيد  اأتطلع  ،و 

اإن �ساء اهلل .

.      ح�ضب راأيك، ماهي 
بوادر النجاح التي يحملها 

احلراك ال�ضعبي يف طياته؟ 

ال�سعب  وعي  مبدى  مرتبط  ذلك 
ما  انتظار  يف  ونحن  اجلزائري 
اأي�سا  القادمة،  الأيام  �ستفرزه 
احلالية  للقيادة  جتاوب  مدى 

ملطالب ال�سعب.

.      كلمة عن مدينة 
جيجل؟

جيجل غنية عن التعريف، حمبوبة 
 ، النيف  و  احلرمة  بالد  الكل 
اأجل  من  �سحوا  رجال  اأجنبت 
هذا الوطن ، هي الوجود للجمال 
ي�سادفها  التي  الأمور  كل  يف 
الغرباء ، جيجل موطني و منبتي 
اأنني  اأفتخر  لذلك  حا�سنتي  و 

اأنحدر من ولية جيجل.

.      ماذا عن م�ضاريعك 
امل�ضتقبلية؟

اأريد اأن اأ�سل اإىل مرتبة اأو مكانة 
رفيعة يف هذا املجال فلدي   كل 
الثقة اأنني �ساأ�سل اإليها، واأنا على 
يعترب  الذي  العمل  هذا  اأن  يقني 
اهلل  �ساء  اإن  يل،  اأدبي  مولود  اأول 
القراء،  بني  باأهمية  �سيحظى 
اأ�ستطيع  ما  جيدا  اأعي  لذلك 
فهناك  الكتابة  عامل  يف  تقدميه 
هناك  و�ستكون  لأقدمه  الكثري 
م�ساريع اأخرى لحقا والآن يجب 
اأن اأركز اأول على عملي هذا قبل 

كل �سيء.

.      كلمة اأخرية؟

يف اخلتام اأتقدم بال�سكر جلريدة« 
التي  الفر�سة  على  الو�سط« 
من  بع�س  لأقدم  يل  منحتها 
على  واأ�سكركم  العفوية،  كلماتي 
اأمتنى  لروايتي،  الطيبة  التفاتتكم 
اأن تكون عند ح�سن ظن اجلميع، 
كانت  لو  اأنت  للقارئ  ون�سيحتي 
لك قليل من املوهبة ابداأ من الآن 
عزميتك  من  يقلل  �سيئا  تدع  ل 
اأ�سنع تاريخك وخلد ا�سمك، �سع 
مل�ستك يف احلياة ول ت�ست�سلم ... 

�سح رم�سانكم و�سح فطوركم.

  ك�ضف الكاتب  ال�ضاب حممد بوزيد  يف هذا احلوار اخلا�ص ليومية »الو�ضط »  عن  روايته الجتماعية اجلديدة  املو�ضومة بـ »ذكرى ميلينا«  التي �ضت�ضدر 
مبا�ضرة  بعد عيد الفطر عن دار ن�ضر اأوراق ثقافية للن�ضر و التوزيع بجيجل  فلقد  �ضلط من خالل باكورة اأعماله ال�ضوء على ال�ضراع القائم بني الذات 
والذكريات ليجعل الواقع  يلعب دور البطولة يف هذا العمل الروائي الأول بالن�ضبة لهذا املوؤلف الطموح  واخللوق ، املليء باحلياة �ضاعيا من خالل هذه 

الرواية  اأن  يربز اأفكاره على اأر�ص الواقع   عن طريق  اإنارة الوعي لدى  اأفراد  املجتمع اجلزائري   الذين  يدعمون ويوؤمنون  باملواهب التي ميتلكها  ال�ضباب 
اجلزائري املوهوب يف خمتلف املجالت الإبداعية من اأدب  مبختلف اأ�ضنافه  كال�ضعر ، الرواية ، اخلاطرة ، الق�ضة الق�ضرية ، ال�ضعر ال�ضعبي )الزجل (  و 
اأراد من خالل هذا املنتوج الأدبي ك�ضر  كل حواجز النغالق الفكري   ومنح الفر�ضة خليار النفتاح على الثقافات واحل�ضارات  واللغات والكتابات التي 
تعك�ص �ضخ�ضية  �ضعوب العامل  عرب الحتكاك معهم بوا�ضطة تبادل الآراء ووجهات النظر لتحقيق التكامل الفكري و العاملي املن�ضود ، موؤكدا  بوزيد ، يف 

هذا اللقاء  ال�ضيق  اأن  الثقافة اجلزائرية  ثقافة �ضاربة اإىل اأبعد احلدود مقدما يف ذلك جملة من القرتاحات  للنهو�ص بالثقافة والأدب اجلزائري املليء 
بالنجاحات  والإجنازات التي �ضنعها  العظماء يف املا�ضي واحلا�ضر بوا�ضطة اإنارة العقول باأفكارهم الفريدة من نوعها  .



 

1.    يف عالج احلروق: عندما 
من  احلروق  على  احلناء  تو�ضع 
تعطي  والثانية  الأوىل  الدرجة 
كما   . العالج  يف  جيدة  نتائج 
الناجتة  الآلم  من  تقلل  اأنها 
فقدان  من  تقلل  احلروق.  عن 
املحرتقة  اجللد  منطقة 
كانت  اإن  مهم  وهذا  لل�ضوائل 
تاأثري  منطقة احلرق كبرية . لها 
�ضد امليكروبات لذلك يقلل من 
املجلد  مبكان  يلت�ضق  العدوى. 
ي�ضفى  حتى  باحلروق  امل�ضاب 

اإىل  الإ�ضافة  �ضهل  كامل  ب�ضكل 
املكان املحرتق �ضواء كان ب�ضكل 

معجون اأو ب�ضكل مطحون.
 2.    التئام اجلروح : للحناء اأثر 
يف التئام اجلروح وخا�ضة القروح 
املزمنة والأكزما ولقد ا�ضتعملته 
يف عالج التقرحات التي ت�ضيب 
القدم ولقد ثبت اأن له تاأثري فعال 
الذي  العامل  اأما   .)11( جداً 
بعد  يعرف  مل  ال�ضفاء  ي�ضبب 
مغزيل  تاأثري  له  اأن  اأعتقد  ولكن 
امل�ضادة  وخ�ضائ�ضه  للجرح 
اإىل  حتتاج  فاجلروح  للمكروبات 

م�ضادات حيوية عادة .

حيث  النزف:  اإيقاف      .3  
نزف  لالإيقاف  با�ضتعماله  قمت 
بل�ضق  وذلك  الأنف  مقدمة 
مكان  على  احلناء  مطحون 
املل�ضوق  يحزم  حيث  النزف، 
يوؤدي  مم  النزف،  مكان  على 
ثواين  خالل  النزف  توقف  اإىل 
اإيقاف  بطريقة �ضحرية . كذلك 
نزف الأنف اخللفي: حيث ميكن 
ذلك باأن يطلب من املري�ض �ضم 
املنخرين  عرب  احلناء  م�ضحوق 
اأو  يجعله ي�ضل اإىل داخل الأنف 
املنخر اخللفي وهذا امل�ضحوق 
النازفة  املنطقة  يلت�ضق  �ضوف 
اأما  النزف،  باإيقاف  ويقوم 
هي  للحناء  اجلانبية  التاأثريات 
قلياًل  يعط�ض  املري�ض  جعل 
م�ضاد  تاأثري  للحناء  اأن  كما   .
للنزف ميكن ا�ضتعماله يف اأماكن 
قرحة  نزف  اإيقاف  مثل  اأخرى 

الإثني ع�رش.

اجلوع  في�ضيولوجيا  اإىل  وبالنظر 
وال�ضبع، وكذا النظر يف مكونات التمر 
على  نقف  اأن  لنا  اأمكن  وحمتوياته، 
النبوي يف هذا احلديث  الهدي  اأ�رشار 
حكم  من  عليه  انبنى  وما  ال�رشيف 
وال�ضبع  اجلوع  فف�ضيولوجيا  واآيات. 
على حت�ض�ض  اجل�ضم  قدرة  اإىل  ت�ضتند 
وال�رشاب،  الطعام  تناول  اإىل  احلاجة 
وكذا حت�ض�ض الكتفاء منه. وتعتمد اآلية 
والتن�ضيق  التكامل  على  وال�ضبع  اجلوع 
احليوية  الوظائف  من  اأنواع  ثالثة  بني 
والف�ضيولوجية اجل�ضمية وهي: اجلهاز 
الهرموين،  الغدي  واجلهاز  الع�ضبي 

والتح�ض�ض املو�ضعي للطعام وال�رشاب 
يف اجلهاز اله�ضمي. اإذ يحوي الدماغ، 
وحتديداً الغدة امل�ضماة »حتت املهاد«، 
حت�ض�ض  على  قادرة  �ضات  مجِ على 
الدم »اجللوكوز«  وقيا�ض م�ضتوى �ضكر 
يف اجل�ضم، كما يتح�ض�ض الدماغ اجلوع 

من خالل �ضيالت ع�ضبية ت�ضل اإليه.
ولعل العن�رش الأهم يف حتديد ال�ضعور 
»اجللوكوز«.  الدم  �ضكر  هو  باجلوع 
الطاقة  ملة  عجِ اجللوكوز  �ضكر  وميثل 
من  الوحيد  ال�ضكل  وهو  اجل�ضم  يف 
الكربوهيدرات القابل للت�رشيف داخل 

خاليا اجل�ضم واأن�ضجته. 

من اأهم الفوائد ال�صحية لل�صيام
اإ�ضالح  و  اجل�ضم  راحة   -  1

اأعطابه.
يف  املتبقية  املواد  امت�ضا�ض   -2
الأمعاء والتي يوؤدي طول مكثها اإىل 

حتولـها لنفايات �ضامة.
الـه�ضم،  وظيفة  حت�ضني   -3

والمت�ضا�ض.
الإطراح  اأجهزة  ت�ضتعيد   -4
وتتح�ضن  وقوتها  ن�ضاطها  والإفراغ 
مما  اجل�ضم،  تنقية  يف  وظيفتها 
احليوية  الثوابت  �ضبط  اإىل  يوؤدي 
نرى  ولذا  البدن.  و�ضوائل  الدم  يف 
الإجماع الطبي على �رشورة اإجراء 
واملفحو�ض  الدموية  الفحو�ض 
من  عاماًل  اأن  ح�ضل  فاإذا  �ضائماً. 
فاإنه  م�ضتواه  غري  يف  الثوابت  هذه 

يدل على خلل ما.
5- حتليل املواد الزائدة والرت�ضبات 
املختلفة داخل الأن�ضجة املري�ضة.

اإىل  واحليوية  ال�ضباب  اإعادة   -6
يف  املختلفة  والأن�ضجة  اخلاليا 

البدن.
7- تقوية الإدراك وتوقد الذهن.

يقول  اجللد،  وتنظيف  جَتميل   -8
كاريل احلائز على جائزة  الك�ضي�ض 
الإن�ضان  كتابه  يف  الطب  يف  نوبل 
وجبات  كرثة  )اإن  املجهول  ذلك 
اأدت  الطعام ووفرتها تعطل وظيفة 
الأجنا�ض  بقاء  يف  عظيماً  دوراً 

احليوانية وهي وظيفة التكيف على 
قلة الطعام،..اإن �ضكر الكبد يتحرك 
ويتحرك معه اأي�ضاً الدهن املخزون 
جميع  وت�ضحي  اجللد.  حتت 
اأجل  الأع�ضاء مبادتها اخلا�ضة من 
الإبقاء على كمال الو�ضط الداخلي 
و�ضالمة القلب. واإن ال�ضوم لينظف 

ويبدل اأن�ضجتنا (.
اآَمنُوا  يَن  الَّذجِ اأَيَُّها  )يَا  تعاىل:  قال 
َعلَى  ُكتجَِب  َكَما  يَاُم  ّ ال�ضجِ َعلَيُْكُم  ُكتجَِب 
تَتَُّقوَن(  لََعلَُّكْم  َقبْلجُِكْم  ْن  مجِ يَن  الَّذجِ

)البقرة:183(.

اخلري  هو  ال�ضوم  الثانية:  املعجزة 
وال�ضحة لالإن�ضان اأو املعفاة الكاملة 

بدنياً ونف�ضياً وروحياً:
 :Holbrook هالربوك  يقول 
عابرة،  �ضحرية  بلعبة  ال�ضوم  )لي�ض 
بل هو اليقني وال�ضمان الوحيد من 
الدكتور  ويقول  جيدة(،  �ضحة  اأجل 
بف�ضل  اجل�ضم  )يوفر   :  Liek ليك 
ال�ضوم اجلهد، والطاقة املخ�ض�ضة 
للـه�ضم، ويدخرها لن�ضاطات اأخرى، 
ذات اأولوية واأهمية ق�ضوى : كالتئام 

اجلروح، وحماربة الأمرا�ض(.

من  الرغم  برنز)فعلى  توم  ويقول 
تخلي�ض  بهدف  ال�ضوم  بداأت  اإنني 
اأنني  اإل  الزائد  الوزن  من  ج�ضدي 
لتوقد  جدا  نافع  ال�ضوم  اأن  اأدركت 
الروؤية  على  ي�ضاعد  فهو  الذهن، 
بو�ضوح اأكرب، وكذلك على ا�ضتنباط 
امل�ضاعر،  وتركيز  الأفكار اجلديدة 
واأ�ضعر بان�رشاف ذاتي عن النزوات 
والعواطف ال�ضلبية كاحل�ضد والغرية 
وحب الت�ضلط، كما تن�رشف نف�ضي 
اخلوف  مثل  بها  علقت  اأمور  عن 

والرتباك وال�ضعور بامللل(.
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ف�صيولوجيا اجلوع وعالقتها ب�صكر التمر:

بع�س اأ�صباب اآالم الراأ�سا�صتعماالت احلناء :

بع�ض  تناول  نتيجة  عامة  الراأ�ض  اآلم  تنتج 
والكافيني،  كال�ضكر  ال�ضيئة  الغذاء  م�ضادر 
والأطعمة امل�ضنعة  ال�ضطناعية،  واملحليات 
احلافظة  واملواد  الأ�ضباغ  على  حتتوي  التي 
الألبان،  منتجات  وكذلك  ال�ضطناعية، 
نتيجة  الراأ�ض  اأمل  يكون  وقد  والغلوتني، 
خا�ضة  الغذاء  اأ�ضناف  بع�ض  من  احل�ضا�ضية 
ينتج  وغريها.  والغلوتني  الألبان  منتجات  من 
الإجهاد  نتيجة  الأحيان  بع�ض  يف  الراأ�ض  اأمل 
الع�ضلي  التوتر  والكتئاب.  والنف�ضي  العاطفي 
فرتة  احلا�ضوب  �ضا�ضة  اأما  اجللو�ض  نتيجة 
اإفراز  التوازن يف  طويلة وجود حالة من عدم 
يح�ضل  الذي  كالختالل  الهرمونات،  بع�ض 
وم�ضتوى  الدم  �ضغط  ينظم  الذي  للكورتيزول 

ال�ضكر يف الدم.

 توقف عن تناول االأطعمة 
ال�صريعة

لكي تهيئ نف�ضك لل�ضيام، يجب عليك الإقالع عن بع�ض ما يتعلق 
كانت  فاإذا  مكانية،  اأو  زمانية  �رشطية  ارتباطات  من  بوجباتك 
اأجل  من  العمل  زمالء  جتمع  موعد  هي  ظهًرا  الواحدة  ال�ضاعة 
اأن  اأحد املطاعم املجاورة، فمن اجليد  طلب وجبة �رشيعة من 
تبداأ يف حتجيم هذه العادة قبل رم�ضان. بل من الأف�ضل اأن يحل 
حملها بع�ض الفاكهة اأو اخل�رشوات الطازجة اأو الوجبات اخلفيفة 
املعدة منزلًيا، والتي �ضتكون حتًما اأقل يف ال�ضعرات احلرارية من 
كل الأطعمة ال�رشيعة والتي دوًما ما حتتوى على كميات هائلة من 

الدهون امل�ضبعة.

ن وجبتك كل العنا�صر  ِمّ �صَ
الغذائية

بروتني  على  حتتوي  اأن  يجب  الرئي�ضية  وجباتك  من  وجبة  كل 
�ضتت�ضلل  فهي  الدهون  ب�ضاأن  تقلق  ول  وخ�رشوات،  ون�ضويات 
حتًما اإىل ج�ضمك عرب باقي املكونات، فقط احر�ض على اختيار 
نوعيات الأطعمة ذات الدهون اجليدة غري امل�ضبعة مثل ال�ضمك 
والأفوكادو، وابتعد قدر الإمكان عن الدهون امل�ضافة والتي عادة 
ما تكون دهوًنا م�ضبعة يرتبط الإفراط يف تناولها ارتباًطا وثيًقا 

بقائمة طويلة من اأمرا�ض القلب وت�ضلب ال�رشايني.

عدل طريقة طهي وحت�صري 
االأطعمة

بطريقة  �ضحي  وغري  بطريقة  �ضحًيا  يكون  قد  الواحد  ال�ضنف 
الغزير مع�ضوقة لدى  الزيت  البطاط�ض املقلية يف  اأخرى، فمثاًل 
الكثريين، ومبجرد طهوها يف الفرن تتخل�ض من �رشرها وتتحقق 
مثل  الفرن  يف  اأخرى  نكهات  اإ�ضافة  ميكنك  وقد  بل  فائدتها، 
الزعرت والريحان ل ميكن اإ�ضافتها يف زيت القلي، وق�ض على ذلك 

كل املقليات تقريبًا مثل الدجاج والأ�ضماك واملقبالت العربية.

ام�صغ طعامك جيًدا
لكن  دوًنا عن غريه،  برم�ضان فقط  ترتبط  األ  ينبغي  وهي عادة 
لعل التذكري بها له اأهميته هنا عندما تلتقي مائدة عامرة ببطن 
جائع. فجزء من ه�ضم الطعام يحدث يف الفم، لي�ض فقط بطحنه 
بع�ض  على  يحتوى  الفم  لعاب  لكن  للبلع،  منا�ضب  لقوام  وحتويله 
اإنزمي  وهو  الأميليز(،  )اأو  التيالني  اإنزمي  راأ�ضها  على  الإنزميات 
ها�ضم للن�ضويات ي�ضهل كثرًيا من عمل املعدة والأمعاء يف ه�ضم 

الطعام مقلاًل بذلك من م�ضاكل اله�ضم والقولون ال�ضهرية.

انتظم يف ممار�صة الريا�صة
بنهار  نحظى  والتغذية،  النوم  يف  ال�ضليمة  غري  العادات  ب�ضبب 
رم�ضاين ُمرهق وليال رم�ضانية ُمثقلة، فحتى الريا�ضيني منا قد 
يتوقفون عن ممار�ضة الريا�ضة متاًما يف رم�ضان، رغم اأن الريا�ضة 
ل تعني بال�رشورة رفع الأثقال، بل اإن دقائق من امل�ضي املنتظم 
�ضاعة من امل�ضي يف كل  ن�ضف  الغر�ض.  توؤدي  الإفطار قد  بعد 
القوة،  وعظامك  ال�ضالمة،  قلبك  متنح  الأ�ضبوع  اأيام  معظم  اأو 

و�ضغطك الن�ضباط، ونومك ال�ضتقرار.
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�أعمال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �لع�سر �لأو�خر من رم�سان
عائ�شة  به  �أخربت  كما  �أوالً: 
�هلل  ر�شول  »كان  �هلل عنها:  ر�شي 
يف  يجتهد  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى 
يف  يجتهد  ال  ما  �الأو�خر  �لع�رش 
غريه«  »رو�ه م�شلم«. فكان يحيي 
ودعاء  �شالة  من  فيها،  �لليل 
يف  جاء  كما  ونحوه،  و��شتغفار 
عنها:  �هلل  ر�شي  عائ�شة  حديث 
عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  »كان 
و�شلم �إذ� دخل �لع�رش �أحيا �لليل 
و�أيقظ �أهله وجد و�شد �ملئزر«.  
�ملئزر  �شد  ومعنى  عليه.  متفق 
��شتغاالً  �لن�شاء  يعتزل  كان  �أي 
�ملوؤمنني  �أم  وتقول  بالعبادة.  
»كان  عنها:  �هلل  ر�شي  عائ�شة 
�لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم يخلط 

�لع�رشين ب�شالة و�شوم ونوم فاإذ� 
�ملئزر«. و�شد  �شمر  �لع�رش  كان 
هدي  وكان  ثانياً:  �أحمد  رو�ه 
يف  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي 
�أهله  �لع�رش �الأو�خر: كان يوقظ 
حر�شاً  و�لدعاء  و�لذكر  لل�شالة 
�لليايل  تلك  �غتنام  على  منه 
به عائ�شة  �أخربت  �ملباركة، كما 
�هلل  ر�شول  »كان  �هلل عنها:  ر�شي 
دخل  �إذ�  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى 
�أهله  و�أيقظ  �ليل  �أحيا  �لع�رش 
وجد و�شد �ملئزر«.  متفق عليه. 
وكان �شلى �هلل عليه و�شلم يطرق 
فيقول  لياًل  وعلياً  فاطمة  باب 
فت�شليان«.   تقومان  »�أال  لهما:  
هدي  وكان  ثالثاً:  عليه  متفق 

يف  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي 
�لع�رش �الأو�خر، كان يعتكف فيها 
كما جاء يف حديث عائ�شة ر�شي 
�هلل  �شلى  �لنبي  »كان  عنها:  �هلل 
عليه و�شلم يعتكف يف كل رم�شان 
�أيام فلما كان �لعام �لذي  ع�رشة 
قب�ض فيه �عتكف ع�رشين يوماً«.  
هو  و�العتكاف  �لبخاري(.  )رو�ه 
لطاعة  للت�رشع  �مل�شجد  لزوم 
�ل�شنن  من  وهو  وجل،  عز  �هلل 
ر�شوله  و�شنة  �هلل  بكتاب  �لثابتة 
قال  كما  و�شلم.  عليه  �هلل  �شلى 
َو�أَنْتُْم  ُوُهَنّ  تُبَا�رشرِ }َوال  تعاىل:  
{  ]�لبقرة:  درِ ُفوَن يفرِ �مْلَ�َشاجرِ َعاكرِ

 ]187

يف �أي ليلة تكون؟ ليلة �لقدر
ليلة �لقدر يف �شهر رم�شان الأن �هلل �أنزل �لقر�آن �لكرمي فيها وقد �أخرب �شبحانه وتعاىل �أنه �أنزل �لقر�آن يف �شهر 
يهرِ �لُْقْر�آُن{ ]�لبقرة: 185[.  وليلة �لقدر يف �لع�رش  َل فرِ �أُنْـزرِ ي  اَن �لَّذرِ رم�شان كما قال تعاىل:  }�َشْهُر َرَم�شَ
�الأو�خر من رم�شان، كما �أخرب به �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم:  »حترو� ليلة �لقدر يف �لع�رش �الأو�خر من 
رم�شان«.  )متفق عليه(. وهي يف �الأوتار �أقرب من �الأ�شفاع، كما �أخرب به �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم:  
»حترو� ليلة �لقدر يف �لوتر من �لع�رش �الأو�خر من رم�شان«. )رو�ه �لبخاري(. وهي يف �ل�شبع �الأو�خر 
�أقرب، �أي ليلة خم�شة وع�رشين و�شبعة وع�رشين، وت�شعة وع�رشين لقول �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم: 
�أو عجز فال يغلنب على �ل�شبع �لبو�قي«.  )رو�ه  »�لتم�شوها يف �لع�رش �الأو�خر فاإن �شعف �أحدكم 
م�شلم(. ولقوله �شلى �هلل عليه و�شلم:  »�أرى روياكم قد تو�طاأت يف �ل�شبع �الأو�خر ممن كان متحريها 
فليتحرها يف �ل�شبع �الأو�خر«.  )متفق عليه(. و�أقرب �أوتار �ل�شبع �الأو�خر ليلة �شبع وع�رشين وهو 
ما عليه جماهري �لعلماء حلديث �أبي بن كعب قال:  »و�هلل �إين الأعلم �أي ليلة هي �لليلة �لتي �أمرنا 

ر�شول �هلل بقيامها هي ليلة �شبع وع�رشين«. )روه م�شلم(.  

عالمات ليلة �لقدر
هناك عالمات تعرف بها ليلة �لقدر ذكرها لنا ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه 
باردة،  وال  �شمحة طلقة ال حارة  ليلة  �أنها  �الأوىل:  �لعالمة  منها:  و�شلم 
كما قال �شلى �هلل عليه و�شلم: »ليلة �لقدر طلقة ال حارة وال باردة ت�شبح 
�ل�شم�ض يومها حمر�ء �شعيفة«. رو�ه �بن خزمية. �لعالمة �لثانية: قوة 

و�لنور  يف تلك �لليلة و�ن�رش�ح �ل�شدر يف تلك �لليلة �الإ�شاءة 
فيها �أكرث من غريها  يرمى  وال  �شاكنة  فيها  تكون  و�لرياح 
ال تر�شل فيها �ل�شهب، لقول �لنبي �شلى �هلل بنجم، �أي 

عليه و�شلم: »ليلة �لقدر لية بلجة ال حارة وال 
�أحمد.  رو�ه  باردة ال يرمى فيها بنجم«. 
تطلع  �ل�شم�ض  �أن  �لثالثة:  �لعالمة 
�شعاع  لها  لي�ض  �شبيحتها  يف 
يف  كعادتها  لي�شت  �شافية 
�لنبي  لقول  �الأيام،  بقية 
و�شلم:    عليه  �هلل  �شلى 
�لقدر  ليلة  »�شبيحة 
ال  �ل�شم�ض  تطلع 
كاأنها  لها  �شعاع 
حلت حتى ترتفع«.  

)رو�ه م�شلم(. 

من خ�سائ�ص ليلة �لقدر 
خ�ض �هلل تعاىل هذه �لليلة بخ�شائ�ض : 1- منها �أنه نزل فيها �لقر�آن ، كما تقّدم ، قال �بن عبا�ض 
وغريه : �أنزل �هلل �لقر�آن جملة و�حدة من �للوح �ملحفوظ �إىل بيت �لعزة من �ل�شماء �لدنيا ، ثم نزل 
مف�شاًل بح�شب �لوقائع يف ثالث وع�رشين �شنة على ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم . تف�شري �بن 

كثري 529/4 . 
فها باأنها خري من �ألف �شهر يف قوله : ) ليلة �لقدر خري من �ألف �شهر ( �شورة �لقدر �الآية/3  2- و�شْ

3- وو�شفها باأنها مباركة يف قوله : ) �إنا �أنزلنه يف ليلة مباركة ( �شورة �لدخان �الآية 3 .
 ، بركتها  لكرثة  �لليلة  هذه  يف  �ملالئكة  تنزل  يكرث  �أي   «  ، و�لروح   ، �ملالئكة  فيها  تنزل  �أنها   -4

ْكر ، وي�شعون �أجنحتهم لطالب �لعلم ب�شدق تعظيماً  لَق �لذرِّ و�ملالئكة يتنزلون مع تنزل �لربكة و�لرحمة ، كما يتنزلون عند تالوة �لقر�آن ، ويحيطون بحرِ
ه بالذكر ل�رشفه . له » �أنظر تف�شري �بن كثري 531/4 و�لروح هو جربيل عليه �ل�شالم وقد خ�شَّ

5- وو�شفها باأنها �شالم ، �أي �شاملة ال ي�شتطيع �ل�شيطان �أن يعمل فيها �شوء� �أو يعمل فيها �أذى كما قاله جماهد �أنظر تف�شري �بن كثري 531/4 ، وتكرث 
فيها �ل�شالمة من �لعقاب و�لعذ�ب مبا يقوم �لعبد من طاعة �هلل عز وجل .

دعاء �لع�سر �لو�خر من رم�سان مكتوب
�للـهم �فتح يل فيه �بو�ب �جلنان، و�غلق عني فيه �بو�ب �لنري�ن، 

ووفقني فيه لتالوة �لقر�آن، يا منزل �ل�شكينة فى قلوب �ملوؤمنني.
فيه  لل�شيطان  دليال، وال جتعل  فيه �ىل مر�شاتك  �جعل يل  �للـهم 
حو�ئج  قا�شي  يا  ومقيال،  منزال  يل  �جلنة  و�جعل  �شبيال،  علي 

�لطالبني.
�للـهم �فتح يل فيه �بو�ب ف�شلك، و�نزل علي فيه بركاتك، ووفقني 
فيه ملوجبات مر�شاتك، و��شكني فيه بحبوحات جناتك، يا جميب 

دعوة �مل�شطرين.
�للـهم �غ�شلني فيه من �لذنوب، وطهرين فيه من �لعيوب، و�متحن 

قلبي فيه بتقوى �لقلوب، يا مقيل عرث�ت �ملذنبني.
�للـهم �ين ��شاألك فيه ما ير�شيك، و�عوذ بك مما يوؤذيك، و��شاألك 

�لتوفيق فيه الن �طيعك وال �ع�شيك، يا جو�د �ل�شائلني.

قبل �أن يرحل رم�سان
�خلري�ت  �شهر  يا  ود�عاً   ! رم�شان  يا  �شهر  يا  ود�عاً 
و�الإح�شان ! ود�عاً يا �شيفنا �لر�حل ! م�شى كثريك ومل 
يبق بني �أيدينا منك �إال �أيام قالئل ، ع�رش جتاورنا �ليوم 
وهي �إىل �لرحيل �أقرب من �لبقاء ، ولئن قال �بن رجب 
يف لطائفه عند �لفر�ق : يا�شهر رم�شان ترّفق ، دموع 
�ملحبني تدّفق ، قلوبهم من �أمل �لفر�ق ت�شّقق . ع�شى 
، ع�شى  �أحرق  ما  �ل�شوق  نار  للود�ع تطفيء من  وقفة 
، ع�شى  �ل�شيام ماتخّرق  و�إقالع ترقع من  توبة  �شاعة 
منقطع من ركب �ملقبولني يلحق ، ع�شى �أ�شري �الأوز�ر 

من  ع�شى   ، يُعتق يُطلق  �لنار  ��شتوجب 
قوله ، وفعل يطفيء . �هـ فما �أحر�نا بتدّبر 

حر�رة �لود�ع .

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

ن�سيحة
فقط  ليال  ع�رشة  �أنها  تذكر   -
 ، �ملنام  يف  ز�ئر  كطيف  متر   ،
كلمح  وتغادرنا   ، �رشيعاً  تنق�شي 
�لب�رش ، فليكن ��شتق�شارك �ملدة 

معيناً لك على �غتنامها . 
�إال بعد عام  �أنها لن تعود  - تذكر 
كامل ، ال ندري ما �هلل �شانع فيه 
، وعلى من تعود ، وكلنا يعلم يقيناً 
�أن من �أهل هذه �لع�رش من ال يكون 
من �أهلها يف �لعام �لقادم – �أطال 
 ،  - طاعته  على  �أعمارنا  يف  �هلل 
وهذه �شنة �هلل يف خلقه )�إرِنََّك َميرٌِّت 

َو�إرِنَُّهْم َميرِّتُوَن( )�لزمر:30(
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فيلم »الطفيلي« للمخرج الكوري 
اجلنوبي يفوز ب�سعفة »كان« الذهبية

ال�سينمائي  »كان«  مهرجان  اختتم 
دورته  يف  فعالياته  ال�سبت  اأم�س 
فيلم  بفوز  وال�سبعني،  الثانية 
للمخرج  الطفيلي(   »parasite«
هو،  جون-  بونغ  اجلنوبي  الكوري 

بجائزة ال�سعفة الذهبية.
فيلم مهرجان »كان« ال�سينمائي مينح 
احتجاجات  رغم  جائزة  ديلون  اآالن 

الن�ساء
وح�سل فيلم »�سورة الفتاة على النار« من اإخراج الفرن�سية �سيلني �سكيما، على 
»البوؤ�ساء«  لفيلمي  التحكيم  جلنة  جائزة  ذهبت  فيما  �سيناريو،  اأف�سل  جائزة 
للمخرجني  و«بوكارو«  يل،  الدج  الفرن�سي  واملخرج  واملمثل  ال�سيناريو  لكاتب 

الربازيليني كليبري ميندونزا فيلو، وجوليانو دورنيلي�س.
ماتي  الفرن�سية  للمخرجة  »اأتالنتيك«  فيلم  ن�سيب  الكربى من  وكانت اجلائزة 
ديوب، وجائزة اأف�سل اإخراج للمخرجني الفرن�سيني االأخوين جان بيار داردين، 

ولوك داردين على فيلمهما »اأحمد ال�سغري«.
وح�سلت املمثلة الربيطانية اإميلي بيت�سام على جائزة اأف�سل ممثلة على دورها 
اأف�سل  بانديرا�س على جائزة  اأنطونيو  االإ�سباين  واملمثل  »ليتل جو«،  فيلم  يف 

ممثل لدوره يف فيلم »دواور اإي غلوريا«.
تاأ�سي�سه  العامل، ويعود  ال�سينمائية يف  اأهم املهرجانات  ويعد مهرجان »كان«، 

لعام 1946، ويقام يف ماي من كل عام مبدينة »كان« الفرن�سية.

دانيال كريغ يخ�سع لعملية 
جراحية بعد تعر�سه لإ�سابة

   
يخ�سع حالياً النجم دانيال كريغ، لعملية جراحية بعد تعر�سه الإ�سابة يف كاحله 
اأثناء كوالي�س ت�سويره للجزء املقبل من فيلم »جيم�س بوند« يف جامايكا، جاء 
ذلك يف تغريدة ن�رشها احل�ساب الر�سمي ل�سل�سلة اأفالم احلركة واالإثارة جيم�س 

بوند، على تويرت.
ال�رشي  العميل  فيلم  ت�سوير  ال�ستئناف  ا�ستعدادها  املنتجة  ال�رشكة  ك�سفت 
ت�ستمر  تاأهيل  اإعادة  لفرتة  وخ�سوعه  جراحية  لعملية  كريغ  اإجراء  بعد   ،»007
بتاأجيل  املقبل  اجلزء  ل�سدور  املقرر  املوعد  تاأثر  عدم  موؤكدة  الأ�سبوعني، 

الت�سوير الذي حدث موؤخراً.
ومن املتوقع عر�س الفيلم يف �ساالت ال�سينما يوم 8 اأبريل )ني�سان( عام 2020، 
وهو من بطولة دانيال كريغ، ال�سانا لينت�س، اأنا دي اأرما�س، رامي مالك، بيلي 
وديفيد  هاري�س  نعومي  وي�ساو،  بن  فاينز،  رالف  �سيدوك�س،  ليا  ماغنو�سن، 

دين�سيك.

اإيقاف مقدمة "�سيخ احلارة" ب�سمة وهبة ملخالفتها 
ميثاق ال�سرف والإ�ساءة للأفارقة

اأعلنت نقابة الإعالميني امل�ضريني ال�ضبت، اإيقاف ب�ضمة وهبة مقدمة برنامج »�ضيخ احلارة« على قناة القاهرة والنا�س، عن ممار�ضة الن�ضاط 
الإعالمي ملخالفتها »ميثاق ال�ضرف« وعدم تقنني اأو�ضاعها.

رئي�س  �سعدة،  طارق  الدكتور  وقال 
اللجنة التاأ�سي�سية لنقابة االإعالميني، 
اإن جمل�س النقابة اتخذ قرارا بوقف 
ب�سمة وهبة بناء على تقرير املر�سد 
من  الحظه  وما  للنقابة،  االإعالمي 
جتاوزات مهنية واأخالقية بحلقة 19 
الفنان  فيها  ا�ست�سافت  التي  مايو، 
ماجد امل�رشي، التي خالفت ميثاق 
ال�سلوك  ومدونة  االإعالمي  ال�رشف 

املهني.
اأن  له،  بيان  يف  �سعدة،  واأ�ساف 
نقابة  قانون  اأي�سا  خالفت  احللقة 
 ،2016 ل�سنة   93 رقم  االإعالميني 
الن�ساط  ممار�سة  يحظر  الذي 
بجداول  القيد  دون  االإعالمي 

ت�رشيح  على  احل�سول  اأو  النقابة 
مزاولة مهنة.

جمل�س  موافقة  بعد  ذلك  جاء 
للنقابة، يف  التاأ�سي�سية  اللجنة  اإدارة 
جل�ستها املنعقدة يوم ال�سبت، ب�ساأن 
االإعالمي  املر�سد  بتقرير  ورد  ما 
جتاوزات  من  االإعالميني  لنقابة 
�سيخ  بربنامج  واأخالقية«  »مهنية 
احلارة على قناة »القاهرة والنا�س«، 
با�ست�سافة  اخلا�سة  احللقة  ال�سيما 
ح�سب  امل�رشي،  ماجد  الفنان 

القرار.
الذي  قرارها  يف  النقابة  واأ�سارت 
بعد  اأنه   ،2019 ل�سنة   23 رقم  حمل 
و�سجل  النقابة  جداول  فح�س 

الت�ساريح، تبني عدم قيد االإعالمية 
الع�سوية،  بجداول  وهبة  ب�سمة 
وعدم ح�سولها على ت�رشيح موؤقت 

ملزاولة الن�ساط االإعالمي.
احلارة،  »�سيخ  برنامج  وواجه 
على  وهبة  ب�سمة  تقدمه  الذي 
من  العديد  والنا�س،  القاهرة  قناة 
الفنان  حلقة  وخا�سة  ال�سكاوى، 
ماجد امل�رشي التي حملت اإ�ساءات 

لالأفارقة.
وقال م�سدر م�سوؤول باملجل�س، اإنه 
الر�سد  اأن حتقق جلنتا  املقرر  من 
وال�سكاوى يف هذه املخالفات، على 
اأن ي�سدر املجل�س قراره بخ�سو�س 

املخالفات املن�سوبة .

املخرج الن�سراوي اإيليا �سليمان يح�سد جائزة رفيعة 
امل�ستوى مبهرجان »كان« ال�سينمائي

 « اجلديد  الفل�سطيني  الفيلم  ح�سد 
 It Must( - « البد اأن تكون هي اجلنة
Be Heaven( ، للمخرج الن�رشاوي 
االحتاد  جائزة  �سليمان،  اإيليا  ال�سهري 
كبري  اإجناز  الأف�سل  للنّقاد  الدويل 

 - �سليمان  ايليا  الن�رشاوي  للمخرج 
 Pascal Le SegretainGetty
امل�سابقة  يف   ، فيلم   .Images
ال�سينمائي  كان  مبهرجان  الر�سمية 

الدويل ، يف دورته الـ 72 لعام 2019.

 
 ، الفل�سطيني  املخرج  فيلم  واعترب 
�سمن  ُعر�س  الذي   ، �سليمان  اإيليا 
للمهرجان،  الر�سمية  امل�سابقة 
بانت�سار جديد لل�سينما العربية. وقد 
ا�ستمر  باإعجاب كبري وت�سفيق  حظي 

عدة دقائق.
ملحمية  ق�سة  عن  عبارة  الفيلم 
خاللها  من  ي�سعى  بالفكاهة  مطّعمة 
ا�ستك�ساف  اإىل   ، الن�رشاوي  املخرج 
الهوية واجلن�سية واملنفى ، علما بان 
من  فيلمه  م�ساهد  اوىل  بداأ  �سليمان 

م�سقط راأ�سه النا�رشة . 
وقال املخرج الن�رشاوي ، باأن حياته 
طويل  �سينمائي  �رشيط   « عن  عبارة 
لغريب يبحث عن وطن . هذا الغريب 

الذي مثلّه يف اأفالمه ».

العا�سمة  يف  املقيم  �سليمان  وبداأ 
االأفالم  اإنتاج  يف  باري�س،  الفرن�سية 
العامني  بني  عا�س  نيويورك حيث  يف 
فيلمني  اأول  وكان   . و1993   1981
جدال«  لنهاية  »مقدمة  له  ق�سريين 
العرب يف  تقدمي  ينتقد طريقة  الذي 
االإعالم،  و�سائل  ويف  هوليوود  اأفالم 
وفيلم »تكرمي بالقتل« الذي ي�ستح�رش 
حرب  خالل  نيويورك  ليايل  اإحدى 

اخلليج.
اإيليا  الفل�سطيني  املخرج  اأن  يُذكر 
كان  مهرجان  يف  �سارك  �سليمان، 
قبل، وح�سد  3 مرات من  ال�سينمائي 
النقاد  ورابطة  التحكيم  جلنة  جائزة 
فيلمه  عن   2002 عام  »فيرب�سي« 

ال�سهري »يد اإلهية«.
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النقال  :0661.41.25.76  

قال املمثل االأمريكي وجنم اأفالم احلركة، 
ع�ساق  من  جلمهور  �ستالون،  �سيلف�سرت 
مل  اإنه  الفرن�سية،  كان  مدينة  يف  ال�سينما 
حادث  ب�سبب  ال�سينما  يف  ينجح  اأن  يتوقع 
وت�سبب يف عدم و�سوح  له عند مولده  وقع 

خمارج الكلمات لديه، لكنه اأ�سبح االآن اأحد 
اأ�سهر رموز هذا الفن.

 1976 عام  عاماً(   72( �ستالون  �سيت  وذاع 
الذي  »روكي«،  ال�سهري  فيلمه  ح�سل  بعدما 
يدور يف اأجواء حلبة املالكمة، على جائزة 

اأو�سكار لي�سبح بعدها اأحد اأهم جنوم اأفالم 
اأفالم  �سل�سلة  عرب  هوليوود  يف  احلركة 

»روكي« و«رامبو«.
يف  كان  عندما  اأنه  اإىل  اأ�سار  �ستالون  لكن 
بداياته املهنية كانت اإعاقته الكالمية تربك 
املخرجني وزمالءه من املمثلني مثل بطل 

فيلم »ترميناتور« اأرنولد �سوارزنيجر.
واأ�ساف اجلمعة اأثناء ح�سور مهرجان كان، 
حيث وجهت له دعوة للحديث عن م�سواره 
)�ساأمتهن  اأنني  اأبداً  اأعتقد  »مل  الفني: 

التمثيل(.
على  احل�سول  اأحاول  كنت  »عندما  وتابع: 
وظيفة يف االإعالنات كان املخرج يقول يل 

ماذا تقول؟ باأي لغة تتحدث؟«.
وا�ستكمل: »علمت مدى �سوء الو�سع عندما 
تتحدث  اأنت  �سوارزنيغر  اأرنولد  يل  قال 
اأحتدث  اأنا  عذراً،  له  قلت  عندها  بلكنة، 
ينبغي  ورمبا  اأرنولد  يا  �سحيح  هذا  بلكنة؟ 
اأفتح مدر�سة لدرو�س احلديث و�سيكون  اأن 

االأمر ممتازاً«.

االآن  الكالمية  �ستالون  اإعاقة  واأ�سبحت 
بنيته  جانب  اإىل  املميزة  �سماته  اأهم  اأحد 

اجل�سدية القوية.
�سديدة  بحفاوة  واملخرج  املمثل  وقوبل 

عند و�سوله اإىل كان اجلمعة.
اأدواره يف  اأ�سهر  عن  اأي�ساً  �ستالون  وحتدث 
ال�سينما، قائاًل: »يتناول فيلم رامبو اجلانب 
بها  يحيا  التي  الطبيعة  من  ب�سدة  املظلم 
ي�سعرون  الأنهم  لالأ�سف  النا�س  من  الكثري 

بالعزلة«.
�سخ�سية  الفيلم  هذا  يف  �ستالون  ويج�سد 
ويكافح  فيتنام  حرب  يف  �سارك  حمارب 

للتكيف جمدداً مع احلياة املدنية.
»روكي  لفت:  روكي،  اأفالم  �سل�سلة  وعن 
لي�س  اأنه  ويدرك  تفاوؤالً  اأكرث  اإنه  خمتلف، 
�سخ�ساً مميزاً لكنه يحاول اأن يكون كذلك«.
بالبوا  روكي  �سخ�سية  ال�سل�سلة  وتقدم 
الذي  اإيطايل،  اأ�سل  من  االأمريكي  املالكم 
نحو  طريقه  وي�سق  عاملة  لطبقة  ينتمي 

ال�سهرة.

�سيلف�سرت �ستالون: مل اأعتقد اأبدًا اأنني �ساأمتهن التمثيل



جمالها  حت�سني  يف  مازدا  ت�ستمر 
تقدمي  مع  با�ستمرار،  و�سورتها 

كلياً  اجلديدة   3 مازدا 
من  والأف�سل 

جانب  كل 
املوديل  من 
 ، بق ل�سا ا

يث  حتد و

اوفر،  كرو�س   5-CXو  6 مازدا 
عزمها  عن  ال�رشكة  اأعلنت  والآن 

 6 حمرك  بناء 

ت  ا ر �سلند
م�ستقيمة.

اأن  يعني  هذا 
�ستن�سم  مازدا 
ام  وبي  لودي 
وجاكوار  دبليو 
�س  �سيد مر و
اإعادة  يف  بنز 
ئهم  حيا اإ
 ، ك للمحر
ي�ستهر  والذي 
بة  ب�سعو
معه  التعامل 
م�ساحة  وتوفري 
يف  له  منا�سبة 

مق�سورة املحرك.
نظام  تقدمي  مازدا  تنوي  كما 

هجني 

لل�سيارات  ومن�سة  جديد  خمفف 
رباعي  دفع  ونظام  الكهربائية 
من  الأهم  ورمبا  جديد  متطور 
كبرية  جديدة  �سيارة  هذا،  كل 
احلجم، وكله جزء من توجه مازدا 
التقنيات  من  القادم  اجليل  نحو 

وال�سيارات.
القادمة   6 مازدا  اأن  املتوقع  من 
على  يح�سل  موديل  اأول  �ستكون 
اجلديد  �سلندرات  ال�ست  حمرك 
بت�سميم  ال�رشكة،  جمال  �سمن 
كوبيه  فيجن  ل�سيارة  م�سابه 
�سورها  املرفقة  املده�سة 
�سعر  ارتفاع  يعني  ما  بالأ�سفل، 
للفئة  ال�سوق  ال�سيارة ومرتبتها يف 
ملناف�سة  توجيهها  مع  الفاخرة 
الثالثة  الفئة  دبليو  ام  بي 
�س  �سيد مر و
 C - C l a s s

مبا�رشة.
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معلومات تهمك عن �سيفروليه 
كمارو 2020

من  احلايل  اجليل  تد�سني  رغم 
كمارو يف 2016، اإل اأن �سيفروليه 
م�ستمر  ب�سكل  بتحديثها  ت�ستمر 
منذ وقتها، وهو ما ينطبق كذلك 
ح�سل  الذي   2020 موديل  على 
مع  للناقل  جديد  خيار  على 
حمرك V6 بجانب عدة حتديثات 
لكم  نعر�س  و�سوف  ت�سميمية، 
اليوم 6 نقاط ينبغي معرفتها عن 

املوديل اجلديد.
حمرك V8 ب�ضعر اأرخ�ص

تاأتي كمارو LT1 اجلديدة كخيار 
و الأدنى   1LT فئات  بني  ممتاز 
�سعرها  اأن  حيث  الأعلى،   SS
يجعلها    34،995 من  يبداأ  الذي 
اأرخ�س كمارو مبحرك V8 �سعة 
6.2 لرت بقوة 455 ح�سان، خا�سة 
بفارق �سعر يبلغ 3،000 عن كمارو 
1SS موديل 2019، كما اأنها تاأتي 
 SS فئة  حمرك  غطاء  نف�س  مع 
مل�سات  عدة  مع  الهواء  منفذ  ذو 

.LT خارجية م�ستعارة من فئة

ناقل اأوتوماتيكي 10 �ضرعات 
V6 مع حمرك

الأوتوماتيكي  الناقل  اإتاحة  بعد 
10 �رشعات بالفئات ذات حمرك 
نف�س  �سيفروليه  اأتاحت   ،V8
الفئات  مع  كخيار  املميز  الناقل 

ذات حمرك V6 �سعة 3.6 لرت.
SS مظهر جديد لفئة

جديد  مظهر   SS كمارو  تتبنى 
ت�سميم  على  يعتمد  ملقدمتها 
الختباري  �سوك  كمارو  منوذج 

�سيما  مبعر�س  ظهر  الذي 
املا�سي مع و�سع �سعار �سيفروليه 
الفا�سل  من  بدلً  ال�سبك  باأعلى 
الو�سطي الذي اأ�سحى بنف�س لون 

الهيكل.
توفري اللون الأخ�ضر

لتوفر فورد مو�ستنج باللون  نظراً 
طرح  �سيفروليه  قررت  الأخ�رش، 
اخليار ذاته با�سم اأخ�رش الراليات 
لكمارو يف 2020، وهو ما يعد ا�سم 
يف  متاحاً  كان  عندما  ذاته  اللون 

اأول اأجيال كمارو.

اإتاحة اجلناح اخللفي 
ومقاعد ريكارو الريا�ضية 

بفئات اأكرث
كان اجلناح اخللفي متوفراً �سابقاً 
اأنه  اإل  فقط،   RS حزمة  مع 
بفئات  اأي�ساً  متوفراً  اأ�سبح  الآن 
كانت مقاعد  وLT، يف حني   LS
فقط  متوفرة  الريا�سية  ريكارو 
الآن  ولكنها �سارت   ،1LE بفئات 
توفري  بجانب   ،LT على  متاحة 
واأحزمة  الأملنيوم  الدوا�سات 

الأمان احلمراء بكافة الفئات.
م�ضابيح خلفية مظللة 

وخيار ملكاب�ص مكابح ملونة

و  LS فئات  ح�سلت  وقد  هذا 
م�سابيح  خيار  على  اأي�ساً   LT
خلفية مظللة بجانب خيار مكابح 
بفئات  برتقالية  اأو  مكابح حمراء 
LT وLT1 وSS اإىل جانب �سعار 
الأ�سود  باللون  �سيفروليه املطلي 

.LT بفئة

من اآخر  جيال  "تويوتا" تطلق 
 �سياراتها الهيدروجينية

�ستطلق  اأنها  الأمريكية  "تويوتا  �رشكة  اأعلنت 
الهيدروجينية.  �سيدانها  من  ثانيا  جيال  قريبا 
ال�سوق  لل�سيارة ف�سيطرح يف  الثالث  اأما اجليل 

خالل 10 اأعوام قادمة.
م�ستقبل  ب�ساأن  توقعاتها  "تويوتا"  وقدمت 

ال�سيارات البيئية التي من �ساأنها اأن حتل حمل 
الحرتاق  ملحركات  امل�ستخدمة  ال�سيارات 
بتخفي�س  ال�رشكة  خرباء  توقع  كما  الداخلي. 

�سعر تلك ال�سيارات فيما بعد.
�سوق  يف  احلا�رش  الوقت  يف  "تويوتا"  وتبيع 

 "Mirai" ال�سيارات اليابانية الداخلية �سيدان
و800  األفا   65 �سعرها  يبلغ  التي  الهيدروجينية 
اجليلني  �سعر  اإن  اليابانيون  قال  فيما  دولر. 
الثاين والثالث لتلك ال�سيارة �سينخف�س. و�سيكون 
باإمكان مقارنتها ب�سعر ال�سيارات الهجينة التي 

تباع حاليا يف �سوق ال�سيارات العاملية.
وقال رئي�س مكتب مبيعات "تويوتا" يف اأوروبا، 
ل�سحيفة  به  اأدىل  حديث  يف  هار�سون،  مات 
 "Prius" �سيارة  �سعر  اإن  نيوز"  "اأوتومتتيف 
 1997 عام  اإطالقها  منذ  انخف�س  الهجينة 

بن�سبة %70.
فيما باعت ال�رشكة ح�سب ال�سحيفة عام 2018 
اأوروبا )مبا فيها رو�سيا( نحو ن�سف مليون  يف 
�سيارة هجينة ت�سكل ح�ستها 46% من املبيعات 

العاملية لل�سيارات الهجينة.
ح�سة  قريب  عما  ترتفع  اأن  "تويوتا"  وتتوقع 
اإىل  الأوروبية  املبيعات  يف  الهجينة  �سياراتها 

.%60

مازدا �ست�سنع حمركات 6 �سلندر م�ستقيمة 
C-Class و�سيارة تناف�س مر�سيد�س

حتديات مهمة  اأمام  املدير اجلديد ملر�سيد�س

زيت�سه، يف لقاء �سحفي مع الرئي�س ال�سابق  ديرت  “دميلر”  قال:” اإن م�ستقبل ال�رشكة يتوقف ملجموعة 

كهربائية  �سيارات  ت�سنيع  على 
حتققه  ملا  مماثلة  ربح  بهوام�س 
الداخلي  الحرتاق  �سيارات  من 

حالياً”.
واأ�ساف زيت�سه اأن خليفته يف قيادة 
ال�رشكة ال�سويدي “اأول كالينيو�س” 
يف  �سعبة  حتديات  تقابله  �سوف 
ال�سنوية  الأرباح  على  احلفاظ 
الطلب  لإنخفا�س  وذلك  لل�رشكة، 
الحرتاق  �سيارات  على  العاملي 
وا�ستبدالها  حالياً،  الداخلي 
وك�سف  الكهربائية،  بال�سيارات 
ال�سيارات  الطلب على  تراجع  عن 
اجلديدة يف ال�سني لل�سهر العا�رش 

على التوايل.
من  اأنه  اإىل  زيت�سه  واأ�سار 
يقابلها  �سوف  التي  ال�سعوبات 
املرحلة  يف  كالينيو�س  خليفته 
تطوير  تكاليف  تفاقم  املقبلة، 

اجلديدة،  الكهربائية  التقنيات 
اإىل ارتفاع  حيث ك�سفت امليزانية 
حجم تكلفة الأبحاث والتطوير يف 
متقدمة  تقنيات  لإخراج  ال�رشكة 
للدفع الكهربائي والقيادة الذاتية، 
من 8 مليارات يورو منذ 4 �سنوات 

اإىل 14 مليار يورو حالياً.
تويل  منذ  كالينيو�س  ي�سعى  لذا 
ماي   22 يف  ال�رشكة  قيادة 
خف�س  على  العمل  على  اجلاري، 
مبليارات  وامل�رشوفات  التكاليف 

الدولرات.
يف  مر�سيد�س  بداأت  وبالفعل 
مواكبة ال�رشكات العاملية امل�سنعة 
ال�سيارات  اإنتاج  يف  لل�سيارات 
الكهربائية، وذلك بتد�سني الطراز 
“اإي كيو �سي”  الكهربائي اجلديد 
يف  طرحه  واملقرر  الرنويج،  يف 
القادمة،  الفرتة  العاملية  الأ�سواق 

مر�سيد�س  �سيارة  وتناف�س 
�سيارات  اجلديدة  الكهربائية 
“موديل اإك�س” الرباعية الريا�سية 

من “تي�سال”.
املحللني  من  كثري  انتقد  ولقد 
يف  تاأخر  كونه  زيت�سه  واخلرباء 
دخول جمال ال�سيارات الكهربائية، 
وكان رد زيت�سه اأن عمالء ال�رشكة 
�رشاء  على  يقبلون  زالوا  ما 
ال�سيارات  من  التقليدية  منتجاتها 

الحرتاق الداخلي.
اجلدير بالذكر فاإن زيت�سه كان من 
من  اأرباح  حققوا  الذين  القالئل 
ال�سيارات الكهربائية �سابقاً، وذلك 
يف  اأ�سهماً  ال�رشكة  ا�سرتت  عندما 
»تي�سال« مببلغ 50 مليون دولر يف 
ذلك  بعد  باعتها  ثم   ،2009 عام 
عام  يف  دولر   مليون   780 مببلغ 

.2014
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�أعلنت �رشكة �سوين عن تو�سيع باقة 
�لر�أ�س  �سماعات  من  موديالتها 
�لال�سلكية من خالل   Over-Ear
 WH-XB900N �ملوديل  �إطالق 

�جلديد.
�أن  �ليابانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
متتاز  �جلديدة  �لر�أ�س  �سماعة 
�لن�سطة،  �ل�سو�ساء  �إلغاء  بوظيفة 
�إيقاف  يف  �مل�ستخدم  رغب  و�إذ� 
تعطيلها  فيمكنه  �لوظيفة،  هذه 
�لعلوي  �ل�سطح  مل�س  خالل  من 
ي�ستمع  وعندئذ  �ليمنى،  لل�سماعة 
�مل�ستخدم �إىل �لأ�سو�ت و�ل�سجيج 

يف �لنطاق �ملحيط.
�ل�سماعة  �أن  �سوين  �رشكة  و�أكدت 

�ل�سوتي  �مل�ساعد  تدعم  �جلديدة 
و�أمازون   Assistant جوجل 
�إىل  م�سرية   ،Siri و�أبل   Alexa
�إىل  �لبطارية متتد  ت�سغيل  �أن فرتة 
�إلغاء  وظيفة  ت�سغيل  مع  �ساعة   30
�إيقاف  وعند  �لن�سطة،  �ل�سو�ساء 
�لبطارية  �سحنة  فاإن  �لوظيفة  هذه 
تكفي ملدة 35 �ساعة، وبف�سل تقنية 
�إعادة  ميكن  فاإنه  �ل�رشيع  �ل�سحن 
�سحن �لبطارية ملدة 10 دقائق من 
ملدة  باملو�سيقى  �ل�ستمتاع  �أجل 

�ساعة كاملة.
�سعر  �أن  �سوين  �رشكة  و�أعلنت 
دولر   250 يبلغ  �جلديدة  �ل�سماعة 

�أمريكي.

جتميد  غوغل  �رشكة  قررت 
هو�وي  �رشكة  مع  �لتقني  �لتعاون 
من حكومة  �سغط  �ل�سينية حتت 
�لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
تثبيت  عدم  عليه  يرتتب  ما  وهو 
على  غوغل  وخدمات  تطبيقات 
�أجهزة �ل�رشكة �ل�سينية �جلديدة، 
لكن ماذ� عن م�سري �أجهزة هو�وي 

�ملوجودة �لآن بالفعل؟
لي�س هناك د�ع �أن يقلق م�ستخدمو 

�لأجهزة  �أو  �لذكية  �لهو�تف 
عن  �أجهزتهم  توقف  من  �للوحية 
�لعمل بني ع�سية و�سحاها، حيث 
باإمكان  يز�ل  ل  �أنه  غوغل  �أكدت 
متجر  �إىل  �لو�سول  �مل�ستخدم 
�لتطبيقات بالن�سبة لالأجهزة، �لتي 
�لتابعة  �ل�رشكة  �أو  تنتجها هو�وي 

لها هونور.
من  �مل�ستخدم  �سيتمكن  وبالتايل 
�لتطبيقات  بخدمات  �ل�ستفادة 

Google Maps و �ملهمة مثل 
.Gmail

�ل�ستمر�ر  للم�ستخدم  ميكن  كما 
يف �ل�ستفادة من وظائف �لأمان، 
 Play تندرج حتت م�سطلح  �لتي 

.Protect
�لتحديثات  باأن  هو�وي  و�رشحت 
�ست�ستمر،  �أندرويد  لنظام  �لأمنية 
نف�سه  �لت�سغيل  نظام  لأن  نظر�ً 

مفتوح �مل�سدر.

�لتعلق  عدم  يف  يرغب  وَمن 
متجر  بتطبيقات  و�لرتباط 
متاجر  �إىل  �للجوء  ميكنه  غوغل، 
و�لذي   ،F-Droid مثل  بديلة 
مفتوحة  جمانية  تطبيقات  يقدم 
�جليدة  �مل�سادر  ومن  �مل�سدر. 
�أي�ساً �أمازون Appstore وموقع 
و�ملو�قع   APKMirror.com
�لتطبيقات  مبطوري  �خلا�سة 

�أنف�سهم.
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»�صوين« تطلق �صماعة راأ�سهاتفك هواوي؟.. هذه الن�صائح تهمك
 تلغي ال�صو�صاء

�أطلقت �رشكة غوغل �إ�سد�ر�ً جديد�ً من 
لقطاع  �ملوجهة  �ملعزز  �لو�قع  نظارة 
�إيدي�سن 2«  �إنرتبر�ي�س  �لأعمال »غال�س 
و�سوف تتوفر ب�سعر 999 دولر�ً �أمريكياً، 

و�ستباع للم�ستهلكني مبا�رشة.
وياأتي �لإ�سد�ر �جلديد مع معالج جديد، 
 USB-C ومنفذ  حم�سنة،  وكامري� 
لتُ�سحن ب�رشعة �أكرب، �إ�سافة �إىل عدد من 

�لتحديثات �لأخرى.

ول يختلف ت�سميم �لنظارة �جلديدة عن 
�لت�سميم �لذي ُعرفت به خالل �ل�سنو�ت 
عتاد  ت�سم  �أ�سبحت  ولكنها  �ملا�سية، 
»�سنابدر�غون  معالج  ذلك:  قوي، مبا يف 
�لو�قع  لأجهزة  مم  �سُ �لذي  �آر1«  �إك�س 
�لفرت��سي و�لو�قع �ملعزز. وتقول غوغل 
قدر�ت  من  يزيد  �سوف  �ملعالج  �إن هذ� 
�حلا�سوبية،  �لروؤية  جمايل  يف  �لنظارة 

و�لتعلم �لآيل �ملتقدم.

�لو�قع  نظارة  من  �جلديد  �جليل  وياأتي 
بالتعاون  جديدة  �أمان  باإطار�ت  �ملعزز 
مع �رشكة �لب�رشيات »�سميث �أوبتيك�س«، 
تعمل  �أنها  كما  �أكرب،  بطارية  �إىل  �إ�سافة 
من�سة  دعم  مع  �أندرويد  �لت�سغيل  بنظام 
قطاع  يف  �ملحمولة  �لأجهزة  �إد�رة 

�لأعمال.

عالمات االخرتاق

تعر�س  �كت�ساف  للم�ستخدم  ميكن 
�لإ�سابة  �أو  لالخرت�ق  �لذكي  هاتفه 
بع�س  بالفريو�سات من خالل مالحظة 
�لهاتف  فاتورة  �رتفاع  مثل  �لعالمات 

��ستهالك  زيادة  �أو 
�سحنة  �أو  �لبيانات 
ظهور  �أو  �لبطارية 
حركات غري معتادة 
�لربيد  �سندوق  يف 
�لبنكي  �حل�ساب  �أو 
بطاقة  ح�ساب  �أو 

�لئتمان.
�أندرويد  هو�تف  مل�ستخدمي  ميكن 
مكافحة  تطبيقات  عن  �ل�ستغناء 
من  �لأحيان،  من  كثري  يف  �لفريو�سات 

تطبيقات  متجر  على  �لقت�سار  خالل 
�لتحديثات  وتثبيت  بالي  غوغل 
بانتظام، ففي هذه �حلالة يظل �لهاتف 

موؤمناً ب�سورة جيدة.
خا�س  برنامج  غوغل  �رشكة  ولدى 
متجر  يف  �لفريو�سات  ملكافحة 
 Play برنامج  وهو  �أل  �لتطبيقات، 
من  بالتحقق  يقوم  �لذي   ،Protect
�لتنبيهات،  ويعر�س  �لتطبيقات،  جميع 
�لتطبيقات  باإز�لة  يقوم  �أنه  عالوة على 

�إذ� لزم �لأمر.

غوغل تطلق نظارة واقع معزز جديدة

اآ�صو�س تطلق هاتفها الذكي اجلديد
   

ميتاز  �لذي  �جلديد،   6  Zenfone �لذكي  هاتفها  عن  �آ�سو�س  �رشكة  ك�سفت 
بكامري� مزدوجة دو�رة.

�لتايو�نية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
�لهاتف  بتجهيز  قامت  �أنها 
تدوير  �إمكانية  يتيح  مبوتور 
�لو�سع  بني  �لكامري�  وحدة 
لها  �لنهائي  و�لو�سع  �لأ�سلي 
درجة،   180 مبقد�ر  ب�سال�سة 
وهو  تثبيتها،  ميكن  كما 
حرية  للم�ستخدم  يوفر  ما 
زو�يا  جميع  من  �لت�سوير 
�هتز�ز  دون  �ملمكنة  �لروؤية 

�ل�سورة.
زودت  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 
�لكامري�  �آ�سو�س  �رشكة 
�لدو�رة بالعديد من �لوظائف 

�ملفيدة مثل �ل�سور �لبانور�مية �ملدعومة �أو تتبع مو�سوع �لت�سوير �أثناء ت�سجيل 
�لفيديو.

�ملتانة،  فائقة  معدنية  �سبيكة  من  �مل�سنوع  �لكامري�،  وحدة  ج�سم  وي�ستمل 
و��سعة  وكامري�  ميجابيك�سل،   48 بدقة   )1.79/f( �لإ�ساءة  �سديدة  كامري�  على 
يف  �لهتز�ز�ت  ت�سحيح  وظيفة  مع  ميغابيك�سل   13 بدقة  درجة(   125( �لز�وية 
بدقة  �لفيديو  مقاطع  ت�سجيل  ميغابيك�سل   48 للكامري�  وميكن  �لفعلي،  �لوقت 
4K وب�رشعة ت�سل �إىل 60 �سورة يف �لثانية، كما يتعرف م�ست�سعر �لت�سارع على 
�سقوط �لكامري� �لهاتف �لذكي، وبالتايل يتم �إعادة وحدة �لكامري� ب�رشعة �لربق 

�إىل �لو�سع �لأ�سلي ب�سكل �آمن.
وت�ستمل باقة �لتجهيز�ت �لتقنية لهاتف �آ�سو�س Zenfone 6 على �سا�سة قيا�س 
ومتتاز  بيك�سل(   1080×2340( �لكاملة  �لفائقة  �لدقة  بتقنية  تعمل  بو�سة   6.4

بدرجة �سطوع ق�سوى تبلغ 600 نيت.
�لهاتف  وزن  ويبلغ   ،855  Snapdragon كو�لكوم  معالج  على  �آ�سو�س  وتعتمد 
�ملزود ببطارية �سعة 5000 ميللي �أمبري �ساعة 190 غر�ماً، ويعمل بنظام ت�سغيل 

.)Pie( 9.0 غوغل �أندرويد
ويتوفر �لهاتف يف �لأ�سو�ق �لعاملية باللون �لف�سي و�لأ�سود بحلول نهاية �ل�سهر 
�جلاري ب�سعر يبلغ 499 دولر�ً �أمريكياً لالإ�سد�ر �ملزود بذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 6 

غيغابايت وذ�كرة د�خلية �سعة 64 جيغابايت.

بنظام  �ملزودة  �لذكية  للهو�تف  تتوفر 
تطبيقات  �أندرويد  غوغل  �لت�سغيل 
هذه  فهل   .. �لفريو�سات  ملكافحة 

�لتطبيقات �رشورية �أم ل؟
قال جورج �أوفرمان، من جملة »كمبيوتر 
�لذكية  �لهو�تف  �إن  �لأملانية،  بيلد« 
�أكرث  �أندرويد  غوغل  بنظام  �ملزودة 
�لإلكرتونية  �لقر�سنة  لهجمات  عر�سة 
مقارنة بالأجهزة �جلو�لة �ملزودة بنظام 
لأن هذ� �لنظام  �إ�س«، نظر�ً  �أو  »�آي  �أبل 

يعترب �لأكرث �سيوعاً و�نت�سار�ً.
حتديث  »يتم  قائاًل:  �أوفرمان  و�أو�سح 

هو�تف �أبل ب�سكل مركزي وبانتظام، �أما 
يختلف  فاإنه  �أندرويد  هو�تف  حتديث 

باختالف �ل�رشكات �ملنتجة لالأجهزة«.
وبالتايل قد تقوم �رشكة باإتاحة حتديثات 
ب�سكل  منتجاتها  يف  �ملهمة  �لأمان 

عالوة  �لأخرى،  �ل�رشكات  عن  مبكر 
�جلو�لة  �أبل  �أجهزة  �إمد�د  يتم  �أنه  على 
بالتحديثات �جلديدة لفرتة �أطول مقارنة 
مبوديالت �أندرويد، وهو ما قد يوؤدي �إىل 

ظهور �لثغر�ت �لأمنية.

تطبيقات مكافحة الفريو�صات لهواتف اأندرويد .. �صرورية اأم ال؟



الوكالة  رئي�س  الأ�سبوع اجلاري  وجه بحر 
الداوي  فار�س  بورقلة  للت�سغيل  الولئية 
الوكالت  روؤ�ساء  اإىل  م�سلحية  تعليمة 
اأجل  من   ، بالولية  للت�سغيل  املحلية 
تدارك النقائ�س املتعلقة بعرو�س العمل 
جتديد  مع  القانونية  اإيداعها  اآجال  و 
التكفل  على  بال�سهر  م�ساحله   مت�سك 

بان�سغالت طالبي ال�سغل .
اأفادت تعليمة م�سلحية موجهة من طرف 
بورقلة  للت�سغيل  الولئية  الوكالة  رئي�س 
فار�س الداوي اإىل روؤ�ساء الوكالت املحلية 
للت�سغيل ، كانت قد ت�سلمت يومية »الو�سط 
»، ن�سخة منها اأن على م�سوؤويل الوكالت 
احرتام ما تقرر عن كيفية معاجلة عرو�س 
 ، الوطنية  املوؤ�س�سات  من  الواردة  العمل 
احرتام  �رضورة  مقدمتها  يف  تاأتي  حيث 
الولئي  التق�سيم  يف  اإليه  امل�سند  العدد 
املعطاة  باحل�سة  والتقيد  العمل  لعرو�س 
لتفادي رف�س املوؤ�س�سات العار�سة للعدد 
م�سداقية  اإحياء  و  املوجهني  من  الهائل 
وطيدة العالقة مع طالبي ال�سغل ، اإ�سافة 
الوكالت  روؤ�ساء  احرتام  اإلزامية  اإىل 
القوائم  اإيداع  وتواريخ  ملواعيد  املحلية 

تاأخري  لأي  تفاديا   ، التوجيه  وبيانات 
جهة  من  ال�سغل  طالبي  يخدم  ل  وتاأجيل 
اأخرى  جهة  من  القت�سادية  واملوؤ�س�سات 

.
الوكالة  على  الأول  الرجل  �سدد  كما 
مبديا   ، اللهجة  بورقلة  للت�سغيل  الولئية 
التي مل  القوائم  لإلغاء  ا�ستعداد م�ساحله 
احل�سة  يف  املطلوب  العدد  فيها  يحرتم 
،دون ن�سيان اللجوء اإىل اإلغاء القوائم التي 
مل ترد اإليهم يف اآجالها القانونية املحددة 

ملعاجلة عرو�س العمل .

من  الداوي  طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
بال�سعوبات  باإبالغه  الوكالت  م�سوؤويل 
معاجلتهم  اأثناء  لهم  املواجهة  والعراقيل 
عرو�س العمل بتقارير كتابية ومو�سوعية 
، موؤكدا يف ذات ال�سدد اأنه يعمل جاهدا 
خدمة  لتقدمي  القطاع  اإطارات  رفقة 
فئة  خا�سة  للمواطن  ونوعية  عمومية 
طالبي ال�سغل وكذا ال�رضكاء من موؤ�س�سات 
القطاع  يف  عاملة  وعمومية  اقت�سادية 

الإقليمي لولية ورقلة .

�أحمد باحلاج

رئي�س �ل�كالة �ل�الئية للت�شغيل ب�رقلة فار�س �لد�وي ي�شدد �للهجة وي�ؤكد 

األزمنا ر�ؤ�ساء الوكاالت املحلية باحرتام معايري 
التق�سيم الوالئي للعر��ض

�جلمعية �لعلمية 
�لفلكية- �لب�زجاين

تعامد ال�سم�ض فوق 
الكعبة املكرمة ظهر 

هذا الثالثاء

،هذا  املكرمة  مكة  مدينة  �ست�سهد 
املوافق  اجلاري  الثالثاء23رم�سان 
تتعامد  ظاهرة   28ماي2019،  لـ 
فوق  مبا�رضة  ال�سم�س  اأ�سعة  خاللها 

الكعبة  . 
وقت  الفلكية   الظاهرة  حتدث هذه 
�سالة  وقت  يحني  عندما  الزوال 
يف  اأي  احلرام  امل�سجد  يف  الظهر 
بالتوقيت  ال�ساعة 12و18دقيقة  متام 
اجلزائر(  بتوقيت    10:18 املحلي) 
ال�سمت  بنقطة  ال�سم�س  متر  حيث 
ينتج عنه  الكعبة مما  فوق  تقع  التي 
اختفاء كلي لظل الكعبة وظل كل ما 

يحيط بها يف تلك اللحظة. 
تقع  املكرمة  مكة  مدينة  اأن  معلوم 
بني خطي ال�ستواء ومدار ال�رضطان 
الظاهرة  هذه  فيها  تتكرر  وبالتايل 
الوىل   ، فقط  ال�سنة  يف  مرتني 
عندما يتزايد ميل ال�سم�س من خط 
ال�رضطان،  مدار  باجتاه  ال�ستواء 
�سهر  يف  الثانية  حتدث  اأن  على 
جويليية القادم  عندما تعود ال�سم�س 
نحو  ال�رضطان  مدار  من  نزول  
ال�ستواء بعد حلول ال�سيف لتتوا�سل 
يف  اجلدي  مدار  نحو  نزول  رحلتها 

ف�سل ال�ستاء.
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مع�شكر

توزيع قرابة 2000 
�سكن بعد العيد 

العقاري  والت�سيري  الرتقية  ديوان  مدير  ك�سف 
لولية مع�سكر  حممد �سابر يف ت�رضيح �سحفي 
اأن م�ساحله تعمل على  قدم و�ساق ل�سمان اإنهاء  
الروتو�سات الأخرية حلوايل 200 م�سكن  ل�سمان 

توزيعها خالل �سهر جوان املقبل .
هذا واأ�سار حممد �سابر اأن الأمر يتمثل  يف 482 
�سكنا اإيجاريا عموميا  الواقع بالقطب احل�رضي 
اجلديد املحاذي  جلامعة  م�سطفى ا�سطمبويل   
ربطها  عملية  وجتريها   ا�سغالها  انتهت  والتي 
بال�سبات احليوية على قدم و�ساق، بالإ�سافة اإىل 
1500 م�سكن اجتماعي موزعة على عدة مواقع  
منها بالقرب من القطب اجلامعي اجلديد �سيدي 
�سعيد ، وقرب اجلامعة ، بالإ�سافة حلي مدبر ، 
الق�ساء  عملية  �سمن  تدخل  التي  العملية  هذه 
اله�س  وال�سكن  عامة  ب�سفة  ال�سكن   اأزمة  على 
ا�ستفادت  مع�سكر  وان  خا�سة   ، خا�سة  ب�سفة 
من 5650 م�سكن  عمومي ايجاري و1952 �سكن 

للق�ساء على  ال�سكن اله�س .
ب.م

�لب�يرة

�سباب يبهجون نزالء 
دار العجزة

نظمت �سهرة اأم�س اجلمعيتان ال�سالم اخلريية  
الريا�سة  وتطوير  لرتقية  الولئية  واجلمعية 
الن�سوية بالتن�سيق مع اخللية اجلوارية ملديرية 
بالبويرة  والت�سامن  الجتماعي  الن�ساط 
دار  نزلء  �رضف  على  جماعي  اإفطار  مائدة 
الن�ساطات  اإطار  يف  البويرة  مبدينة  العجزة 
الت�سامنية خالل ال�سهر الف�سيل و�سط اأجواء 
على  الب�سمة  ر�سم  يف  �ساهمت  بهيجة  اأخوية 
وجوه هذه الفئة من املجتمع املحرومة  من 
ت�سمن  .كما  قا�سية  لأ�سباب  العائلي  الدفء 
تخللته  ديني  حفل  تنظيم  امل�سطر  الربنامج 
تكرميات لفائدة حفظة القراآن الكرمي وتكرمي 
الراحل  الوطني  الواجب  �سهيد  لعائلة  خا�س 
هذه  اإجناح  على  وب�سم   .  « عا�سور  حممد   «
املبادرة الطيبة كل من الأع�ساء النا�سطني يف 
اجلمعيتني »فاتن دريزي » ، �سناء كونطة » ، » 
اأمال بوعمرية » ، » �سيليا وكاهنة ا�سماعيل  ، 

فوؤاد بطاهر وغريهم .
�أح�شن مرزوق

غليز�ن

حم�سن يتكفل بك�سوة 
العيد ل200 يتيم

قام املكتب البلدي جلمعية الإر�ساد و الإ�سالح 
ال�سهر  هذا  يف  خريية  اأن�سطة  بعدة  بغليزان 
الفقرية واملعوزة  الفئات  الف�سيل ت�سامنا مع 
تنظيمها  على  داأبت  التي  املبادرة  وهي 
 300 توزيع  مت  حيث  منا�سبة  كل  اجلمعية 
مواطني  من  املعوزين  ،و  الأرامل  على  قفة 
للم�ستفيدين  القفة  اإي�سال  يتم  حيث  غليزان 
يف بيوتهم عن طريق م�سئويل اجلمعية يف كل 
حي ،و هذا حفظا لكرامتهم ،و كرامتهن حيث 
قدرت القفة ب 4000 دج بالإ�سافة اإىل كي�س 
من الفارينة، كما بادرت اجلمعية بتوزيع 400 
يف  ال�سبيل  عابري  من  ال�سائمني  على  وجبة 
الطريق الوطني الرابط بني تيارت و غليزان و 
بالتحديد يف منطقة اأولد �سويد بغية التقليل 
الإفطار  قبل  لل�سائقني  النف�سي  ال�سغط  من 
التقليل  حماولة  اأخرى  جهة  من  و  جهة  من 
يف  ظاهرة  اأ�سبحت  التي  املرور  حوادث  من 
هذا الطريق الوطني، و يف نهاية هذا الأ�سبوع 
اأمتمت اجلمعية عملية ك�سوة 200 طفل يتيم و 

معوز من تربع اأحد املح�سنني.
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�مل�شيلة 

ارتفاع جنوين يف اأ�سعار
 مالب�ض العيد

تعرف حمالت بيع املالب�س بولية 
طرف  من  كبريا  ،اإقبال  امل�سيلة 
العديد  ا�ستبق  املواطنني،بحيث 
اقرتاب  موعد  الأ�سخا�س  من 
لقتناء  املبارك  الفطر  عيد 
املالب�س واإزاحتها من الطريق اإل 
زال  ما  املالب�س  اأ�سعار  لهيب  اأن 
يطبع امل�سهد العام ، حيث وجدت 
ومتو�سطة  �سعيفة  العائالت 
الدخل نف�سها اأمام هاج�س اأ�سعار 
مع  باملوازاة  جيوبها  على  توؤثر 
ج�سع التجار يف الربح ال�رضيع رغم 

اأين  الفارطة،  لل�سنة  األب�سة  عر�س 
الفاح�س  الغالء  الغالبية  التم�س 
ملختلف  املالب�س  م�س  الذي 
هذه  لتلتهب  والفئات،  الأعمار 
ب�سورة  اأ�سعارها  وترتفع  الأخرية 
املرتفعة  الأ�سعار  رغم  و  خيالية، 
تذمرهم  رغم  الآباء  اأغلبية  جتد 
اإىل  يعمدون  الو�سعية  هذه  من 
اأطفالهم  متطلبات  جميع  �رضاء 
برباءة حلول عيد  ينتظرون  الذين 

الفطر املبارك بفارغ ال�سرب .
عبدالبا�سط بديار

نحالة  عني  بلدية  �سكان  نا�سد 
تلم�سان  ولية  اأق�سى �رضق 
التدخل  للبالد  العليا  ال�سلطات 
من  اإنقاذهم  اجل  من  العاجل 
الذي  امل�ستثمرين  احد  خمالب 
ن�سب على ال�سكان مب�رضوع م�سنع 
وهمي لتجفيف الربقوق والذي مل 

يتج�سد اإىل اليوم.
اأحد  اأن  ال�سكان  واأ�سار  هذا 
امل�ستثمرين املنحدر من منطقة 
البليدة  قام �سنة 2015 بالتقدم اإىل 
البلدية مب�رضوع ا�ستثماري لجناز 
الربقوق حيث  لتجفيف  م�سنع 
كل  البلدية   ال�سلطات  له  وفرت 
للحر�س  مقر  فيها  مبا  الظروف 
 20 تقطنه  كانت  الذي  البلدي  

عائلة والتي مت ترحيلها وت�ستيتها 
من اأجل الفوز بهذا امل�سنع الذي 
وعد امل�ستثمر بتوظيف 70 عامال 
على الأقل ب�سفة دائمة ،وا�ستغالل 
حم�سول الربقوق الذي ت�ستهر به 
يزيد  ما  على  ويتوزع  املنطقة 
اأن امل�ستثمر  اإل  عن 40 هكتارا ، 
اأغلق مقر احلر�س البلدي  واأحكم 
ال�سيطرة عليه بعقد ملدة 33 �سنة 
اجل  من  لعهدتني   للتجديد  قابل 
من  مايل  قر�س  على  احل�سول 
 ، امل�سنع  جت�سيد  دون  البنوك  
ملا  اإىل خمزن  البناية  حيث حول 
خالل  الربقوق  حقول  من  يجنيه 
، قبل حتويله  مو�سم اجلني فقط 

اإىل البليدة .

رّحل 20 عائلة و��شت�ىل على مقر 
للحر�س �لبلدي 

م�ستثمر من البليدة ين�سب على 
�سكان قرية عني نحالة 
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حممد بن تر�ر
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