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عني الو�سط

االربعاء  08ماي  2019املوافـق ل 03رم�ضان 1440هـ

العا�صمة

ترحيل الق�صبة الأخري يلقي
بعائلة مزاحم لل�شارع
تقيم عائلتا الأب والإبن� :شعبان
مزاحم وحممد ه�شام مزاحم
بال�شارع بعد عملية الرتحيل
الأخرية بالق�صبة ،حيث �أو�ضحت
«كنة املعني» لـ»الو�سط»� ،أنه مت
حرمانهم من اال�ستفادة من ال�سكن
خالل عملية ترحيل � 13شارع حاج
عمر بالق�صبة الأخرية ،رغم �إقامة
عائلة زوجها بالعمارة التي تعود
للـ ،1966وكذا �إقامتها هي ب�شقة
مغايرة منذ � ،2011إال �أنه تفاجئوا
من عدم ا�ستفادتهم من ال�سكن
عك�س جريانهم املقيمني بنف�س
العمارة .و�أو�ضحت املتحدثة �أنه
عمدوا لتح�ضري لوازمهم من �أجل

عملية الرتحيل ب�شكل عادي بعدما
زار مبعوث عن البلدية العمارة
م�ساء ال�سبت  4ماي ،وكذلك كان
احلال� ،إال �أنهم فوجئوا بعدم
ا�ستفادتهم عند و�صولهم لبابا
ح�سن ،ليقرروا العودة �أدراجهم
ملقر �إقامتهم ال�سابق �إال �أنهم
وجدوا خمربا عن �آخره ،حيث
متت نزع احلنفيات والعدادات
اخلا�صة بالكهرباء وكذا الغاز
وحتى املراحي�ض ،لتبقى العائلة
كلها يف ال�شارع ،مو�ضحة �أن حماتها
بال�شارع رغم �أنها م�شلولة بن�سبة
 80باملائة وحموها عليل القلب،
وهو ما ي�ضاعف من معاناتهم

«الراي�س قور�صو» يخيب الآمال

التي افتتحوا بها ال�شهر الف�ضيل
لهذه ال�سنة ،بعدما كان منتظرا �أن
ت�سوده الفرحة مب�سكنهم اجلديد
على حد ت�رصيح حماتها لأحدى
القنوات �صبيحة عملية الرتحيل.
من جهة ثانية قالت �أنهم بقوا
رهان تقاذف ملفهم ما بني البلدية
والوايل املنتدب ،فكل يربر
غياب ملفهم ،و�أنهم مل يتعر�ضوا
للإق�صاء �إمنا ملفهم غري موجود
�أ�سا�سا ،م�ؤكدا �أنهم دفعوا ملفاتهم
�أكرث من مرة على غرار جريانهم،
ويف كل عملية ت�سجيل تنظمها
م�صالح البلدية.

�س.ب

خبر في
صورة

"�شهادة الفقر "

جمعيات تطالب بالغائها
واالعتذار لل�شعب

خيبت احللقة الأوىل للم�سل�سل اجلزائري الكوميدي ال�ضخم «الراي�س قور�صو» �آمال
اجلماهري اجلزائرية وال�سبب راجع لغياب عن�رص الت�شويق واحلوار يف هذا العمل الذي
كان ينتظره اجلزائريون ب�شغف كبري ،بعدما �أثار جدال �إعالميا وا�سعا بني قناتي ال�رشوق
والنهار و على �شبكات التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك �إال �أن امل�شاهد اجلزائري مل يلم�س
�أي �إبداع ب�رصي يف هذا العمل وبالتايل فلقد �أكد امل�شاهدون اجلزائريون �أن دور
«الراي�س قور�صو» الذي �أداه الفنان �صالح �أوقروت عبارة عن �صورة مطابقة للأ�صل
لل�شخ�صية الرئي�سية للممثل الأمريكي جوين ديب يف �سل�سلة الأفالم العاملية «قرا�صنة
الكاريبي « الذي تطغى عليه احلركة والكوميديا �أين غابت هذه الأخرية مع قور�صو .

طالب الع�رشات من اجلمعيات الفاعلة باملجتمع اجلزائري تتقدمها جمعيات
نا�س اخلري واجلمعيات اخلريية النا�شطة يف جمال الت�ضامن وزارة الداخلية
واجلماعات املحلية بالتدخل العاجل لإلغاء �شهادة الفقر التي مت �إرغام
الفقراء اجلزائريني على ا�ستخرجها من اجل اال�ستفادة من �إعانة رم�ضان
 ،م�ؤكدين التختلف عن القوانني اال�ستعمارية التي طبقتها فرن�سا على
املجتمع اجلزائري خالل �سنوات  1870والتي تخ�ص الأهايل واالنديجان
،ومعناها زرع الطبقية يف املجتمع اجلزائري  .هذا وقد رف�ضت العديد
من البلديات بالغرب اجلزائري ا�ستخراج هذه ال�شهادة ملا لها من م�سا�س
بحق املواطن وكرامته م�شريين ما بهذه الطريقة توزع الإعانات االجتماعية
 ،وال للم�سا�س بكرامة اجلزائريني من اجل مبلغ 6000دج  ،هذا وقد �شهدت
عدة بلديات عدة احتجاجات على هذه الوثيقة والإعانات على ر�أ�سها بلدية
العمارنة ب�سيدي بلعبا�س التي رف�ض �سكانها هذه الإعانات مقابل �شهادة
جتعل املواطن من الدرجة الثانية .

�شهادة الفقر ت�ستنفر رواد مواقع
التوا�صل االجتماعي
�أقدمت بلدية بجاية على خطوة غري متوقعة عندما فر�ضت على املواطنني الذين
يرغبون يف احل�صول على امل�ساعدة ا�ستخراج �شهادة الفقر والتي متنح لهم من طرف
�أعوان البلدية ويتم من خاللها التحقق من احلالة االجتماعية للمواطن املعوز ،قبل
منحه ال�شهادة مم�ضاة من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي والتي يقوم با�ستعمالها
يف �إطار القانون خا�صة فيما يتعلق باحل�صول على قفة رم�ضان.

العبو الكناري ي�ساهمون بتنظيم مائدة الإفطار

�ساهم العبو فريق �شبيبة القبائل يف تنظيم
مائدة الإفطار وذلك من خالل التواجد �أول
�أم�س �إىل جانب امل�س�ؤولني من �إدارة الفريق

واملتطوعني يف �أول �أيام رم�ضان املبارك،
حيث �أقدموا على التكفل بتنظيم خمتلف
الأمور املتعلقة بتجهيز املائدة املخ�ص�صة

�إىل عابري ال�سبيل واملحتاجني والتي قامت
�إدارة الرئي�س �رشيف مالل بو�ضعها ب�ألوان
الفريق الأ�صفر والأخ�رض.

الأمني العام للمجل�س الإ�سالمي يدعو لالقتداء بال�سودانيني

دعا الأمني العام للمجل�س
الإ�سالمي الأعلى بومدين
بوزيد من خالل من�شور له
اجلزائريني
بالفاي�سبوك،

لالقتداء بال�سودانيني الذين
�أقاموا ليلة �أول رم�ضان يف
�ساحة ،قائال « :هكذا �ست�شهد
�ساحات مدن اجلزائر يف اجلمعة

الأوىل الرم�ضانية  -بحول اهلل
 للحراك الرم�ضاين ت�ضامنااجتماعيا و�صالة قيام يكون
«قنوتها» �شعارات -نتمناها

م ّوحدة -تدعو على الظاملني
وترتجى اهلل يف �أن يحمي هذا
ّ
البلد وي�أمن مواطنيه من اخلوف
ويرزقهم من ثمرات وطنهم».

وزير ال�ش�ؤون الدينية يدعو الأئمة للتخفيف
دعا وزير ال�ش�ؤون الدينية يو�سف
بلمهدي ،الأئمة �إىل التخفيف يف
�صالتهم رفقا بامل�صلني ،وذلك

عمال بو�صية الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم« .وباملنا�سبة �أن�صح
�إخوتي الأئمة بالتخفيف يف درو�س

الوعظ التي ت�سبق �صلوات الرتاويح
قدر الإمكان ،ولو تطلب �أن يكون
الدر�س يف �أربع دقائق فليكن.

يكفي �أن يقدم للم�صلني وعظا
خفيفا يحفظونه �أف�ضل من خطب
ال يفهم �أو يحفظ منها �شيء».

يف روايته اجلديدة «الغجر يحبون �أي�ضا»

بال�شلف ووهران

وا�سيني الأعرج ير�صد ق�صة
املتادور الوهراين

القب�ض على عن�صري
دعم للإرهابيني

ن�رش الروائي اجلزائري الكبري وا�سيني الأعرج
البع�ض من حلقات روايته اجلديدة املو�سومة بـ
« الغجر يحبون �أي�ضا ...ق�صة املتادور الوهراين

الأخري خو�سيه �أوارنو ..والتي �ست�صدر يف 28
جوان  2019ح�سب ما �أكده وا�سيني على
�صفحته الر�سمية بالفاي�سبوك .

يف �إطار مكافحة الإرهاب� ،أوقفت مفارز للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم  06ماي  ،2019بكل من ال�شلف/
ن.ع 1.ووهران/ن.ع ،2.عن�رصي ( )02دعم للجماعات
الإرهابية.

فيما مت م�صادرة كمية  266كلغ من اللحوم
البي�ضاء الفا�سدة

الدرك يحجز  560كلغ من الزبيب
منتهي ال�صالحية بوهران

متكنت �أم�س،
م�صالح ال�رسية الإقليمية لأمن الطرقات ،التابعة
للدرك الوطني
بوهران ،كمية معتربة من العنب املجفف الفا�سد
�أو ما يعرف «
بالزب
يب» .وحجزت م�صالح الدرك بوهران خالل
دوريات
عادية لهم ،كمية معتربة ُق ّدرت بخم�سة قناطري و60
كيلوغرام
من «الزبيب» ،كانت موجهة للت�سويق خالل �شهر
رم�ضان،وق
امت
م
�صالح
ال
درك بتوقيف �سيارة نفعية مت الإ�شتباه
فيها خالل
د
ورية عادية ،حتمل ترقيم والية �سيدي بلعبا�س ،حيث
وبعد �إخ�ضاعها
للتفتي�ش مت العثور بداخلها على كمية معتربة من
العنب امل
جفف الفا�سد� ،إذ تبني بعد �إجراء التحاليل البيولوجية
�أنها غري
�ص
احلة
ل
لإ�ستهالك ،تعود مدة �إنتهاء �صالحيتها ل�سنة
 ،2017ف
�ضال عن �إحتوائها على مواد م�رسطنة للحفاظ على
هيئتها
الطبيعية .كما مت ّكنت عنا�رص من فرقة حماية البيئة
ال
تابعة
لل
درك
الو
طني بوهران ،من حجز كمية معتربة من
ال
لحوم
الب
ي�ضاء الفا�س
موجهة
دة.وكانت هذه اللحوم املحجوزة ّ
للإ�ستهالك
الب�رشي ،حيث �أ�سفرت دورية لذات العنا�رص ببلدية
�سيدي ال�ش
حمي ،عن توقيف �شاحنتني م�شبوهتني ،و�ضبط كمية
من ال
لحوم
الب
ي�ضاء الفا�سدة ق ّ ُدرت بقنطارين و 66كيلوغرام،
كانت منقولة عرب
مركبات غري خم�ص�صة لذلك وال ت�ستويف �رشوط
احلفظ والتربيد،
حيث وبعد عر�ض اللّحوم على الطبيب البيطري،
تبينّ
فا
�أنها �سدة وغري �صاحلة للإ�ستهالك الب�رشي.

�أ ب
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املحلل ال�سيا�سي عبد العزيز بن طرمول يف حوار «للو�سط»:

نتوقع ت�أجيل املوعد االنتخابي رغم �إ�صرار بن �صالح
.

احلراك �سي�ستمر ب�إ�صرار لبلوغ الأهداف

انتقد املحلل ال�سيا�سي عبد العزيز بن طرمول يف حوار خ�ص به «الو�سط» خطاب بن �صالح الأخري نوا�صفا �إياه باال حدث ،م�شريا �أنه كان من املنتظر منه ان يك�شف عن قرارات
تليق بالطموحات وت�ساعد على تخفيف ال�ضغط املتوا�صل واملت�صاعد ،متوقعا الت�أجيل الوارد للموعد االنتخابي رغم �إ�صرار بن �صالح علي املوعد

حاورته� :إميان لوا�س
 .ما تعليقك على خطاب
بن �صالح مبنا�سبة ال�شهر
الكرمي ؟
خطاب الرئي�س بن �صالح ال حدث خا�صة
من جانب احلراك وكدا املتتبعني ،يف حني
كان ينتظر منه �أن يك�شف عن قرارات تليق
بالطموحات وت�ساعد على تخفيف ال�ضغط
املتوا�صل واملت�صاعد ،ويبدو من قراءة
م�ضامني اخلطاب انه كان ي�سعى �إىل �ضمان
اال�ستمرارية للنظام البوتفليقي وفتح املجال
للحل الذي يحاول بن �صالح وجماعته
فر�ضه على ال�شعب اجلزائري من خالل
الإ�رصار على �إجراء االنتخابات الرئا�سية
يف موعدها املحدد بالرابع جويلية القادم،

ويبدو للأ�سف ب�أن النظام ال ميلك احلقائق
املحيطة باحلراك وهدا مند انطالقه وما
يتم�سك به من �إجبارية مغادرة الأ�سماء
املعروفة ل�سلطة احلكم ،كما �أن بن �صالح
�أثبت �أنه يفتقد للحكمة واجلر�أة من �أجل فتح
الأبواب للتفاو�ض والتعاون لتد�شني مرحلة
جديدة بنظام �سيا�سي مغاير لل�سابق وي�ؤ�س�س
لعهد د�ستوري وقانوين �شفاف ودميقراطي،
فهو يعاين �صالح يعاين الف�شل يف اجتهاداته
ومقارباته يف البحث عن �صيغ للحل ال�سيا�سي
الذي ي�أخذ بعني االعتبار مطالب احلراك
ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية وكدا العقابية �ضد
كل الذين اف�سدوا وت�سببوا فيما ك�شفت عنه
التقارير وح�صيلة التبذير املمنهج للمال
العام.

 .بن �صالح مت�سك بتنظيم
االنتخابات الرئا�سية

بتاريخ  4جويلية املقبل،
ماذا ميكنك قوله بهذا
اخل�صو�ص ؟

 .بخ�صو�ص مواقف
اجلي�ش املتخندقة مع
ال�شعب؟

اطلعت على �سرب لر�أى حول موقف احلراك
من االنتخابات وتو�صلت �إىل الرف�ض
ال�شعبي ملوعد الرئا�سيات بن�سبة �أكرث من
الثمانني باملائة ،كما �أن املهتمني واملتتبعني
يقا�سمون نف�س الر�أي ب�سبب غياب ال�رشوط
الأ�سا�سية ملثل هدا احلدث النوعي ،وعليه
ن�ستطيع �أن ن�ؤكد الت�أجيل الوارد للموعد
االنتخابي رغم �إ�رصار بن �صالح علي املوعد
مما �سيمنح الفر�صة للحراك ال�شعبي بالتعبري
عن م�شاركته يف موعد الرابع جويلية�،إذن
�أننا �سنكون �أمام حالة ت�أزم و�شغور حتيط
به عالمات اال�ستفهام حول تفا�صيل عديدة
وح�سا�سة.

م�ؤ�س�سة اجلي�ش تبقى تراقب الأو�ضاع
و�إقرار متابعة املف�سدين من كل القطاعات
و�أ�سماء ثقيلة،و�إىل �أي حد �ست�ؤول �إليه
امللفات والتحقيقات اجلارية خا�صة التي
�أدرجت �ضمن االخت�صا�ص الع�سكري،ومادا
وكيف �سيكون ردود فعل الأطراف املناورة
واملتموقعة �إزاء ما �سي�صدر من �أحكام �إن
كانت هناك وت�أثرياتها على م�سار و�سلمية
احلراك.

م�سريات حا�شدة لـ «الثاين رم�ضان» الطلبة:

ن�صوم الفر�ض وال ن�صوم
على مطالب احلراك
ت/ب�شري عالوة

•�        شحذوا همم م�سريات اجلمعة

�أكد الطلبة� ،أم�س ،التم�سك مبوا�صلة
احلراك ال�شعبي ،من خالل تنظيم
م�سريات الثالثاء الأ�سبوعية �أو ما �سمي
بـ»م�سرية الثاين من رم�ضان» ،م�ؤكدين
�أن ال�شهر الف�ضيل وال�صيام لن يثنيهم عن
ممار�سة احلراك ،يف حني رد عدة فاعلني
بالثناء على اخلطوة معتربين �أن قوافل
الطلبة حتولت لقاطرة للحراك� .أحيى
الطلبة م�سريات الثالثاء على غرار ما كان
متداوال قبل ال�شهر الف�ضيل ومنذ انطالق
احلراك ال�شعبي يف  22فيفري الفارط،
فعلى م�ستوى العا�صمة نظموا م�سرية
بالربيد املركزي الرهان على ا�ستمرارية
امل�سريات بقلب ال�شهر الف�ضيل ،مرددين
هتافات «مارانا�ش حاب�سني ما رانا�ش
حاب�سني يف رم�ضان خارجني» ،و»نكملوا
امل�سرية نكملوا امل�سرية ما رانا�ش
خايفني» ،مع �إبراز الرهان الأكرب القائم
على التم�سك بـ»�سلمية �سلمية مطالبنا
�رشعية» ،مرددين الأنا�شيد الوطنية ،وت�أتي
خطوة خروج املئات يف مظاهرات حا�شدة
�أمام �ساحة الربيد املركزي بتطويق من
قوات الأمن قبل �أن تتحول الوقفة �إىل
م�سرية جاب من خالل الطلبة عدد من
ال�شوارع ،كما جتمعوا قادمني من خمتلف
جامعات العا�صمة �أمام �ساحة الربيدي
املركزي ،رافعني �شعارات تدعوا �إىل
ال�صمود والثبات وجتاوز كل العقبات �إىل
حني حتقيق املطالب .كما رفعوا الفتات
�أعلنوا من خاللها عن جملة من املطالب
على غرار املطالبة ب�شخ�صية توافقية من
خالل رفع الفتة مكتوب عليه « الطالب يريد
�شخ�صية توافقية « وكذا الفتات للمطالبة
مبحا�سبة الفا�سدين مرفوقة ب�صور �شقيق
الرئي�س ال�سابق �سعيد بوتفليقة واجلرنالني
توفيق و ب�شري طرطاق ،كما �أعلنوا
رف�ضهم لإجراء االنتخابات الرئا�سية يف
الظروف احلالية .كما رفع الطلبة �شعارات
«�صامدون �صامدون للحراك موا�صلون»،

و»حراكنا قاطرة يقودها الطلبة ورم�ضان
لن يكون عقبة» ،وهو ما رفعه طلبة �سطيف
عاليا ،يف حني مت�سكوا برف�ض ا�ستمرار
الوجوه القدمية يف ت�سيري املرحلة احلالية
عرب الهتاف �ضد بن �صالح والباءات الثالثة
�إىل جانب �شعارات «اجلزائريون ب�صوت
واحد :ديقاج ماذا تنتظرون؟» ،و»الأحرار
ي�ؤمنون مبن معه احلق  ..والعبيد ي�ؤمنون
مبن معه القوة» .من جهة ثانية نظم الطلبة
عرب خمتلف اجلامعات على امل�ستوى
الوطني م�سريات الثالثاء عرب �سيدي
بلعبا�س عرب الفتات «ال انتخابات حتت
حكم الع�صابات» ،وعرب عنابة وم�ستغامن
مرددين «تتنحاو قاع» ،والبويرة بتيزي وزو
وببجاية هتفوا «جزائر حرة دميقراطية»
وبق�سنطينة رافعني «ن�صوم الفر�ض وال
ن�صوم على مطالب احلراك» ،ومع الهتاف
بـ»طلبة متحدون طلبة واعون للنفاق
راف�ضون» و»لنب �صالح راف�ضون ،وللحكومة
راف�ضون ولبدوي راف�ضون ولفني�ش
راف�ضون» ،وبوهران �أكدوا «م�سرية الطلبة
متوا�صلة حتى حتقيق مطالب احلراك»،
و»من كان �سارقا للبالد لن يكون �أمينا
عليها».
من جهتهم فاعلون �أثنوا على خطوة
الطلبة ،معتربين �أنها بددت خماوف تراجع
احلراك خالل �شهر ال�صيام ،حيث علق
اخلبري االجتماعي نا�رص جابي من خالل
من�شور له على الفاي�سبوك بـ « احلركة
الطالبية تعطينا در�س الثالثاء لن�سري
عليه يوم اجلمعة.مربوك للجزائر اجلديدة
بابنائها(ة) ،و�أكد اخلبري التكنولوجي
يو�سف بو�رشمي« :حتية مل�ستقبل اجلزائر
حتية للطلبة يف وهران واجلزائر العا�صمة
ويف كل الواليات...نعم �إنكم انتم م�ستقبل
اجلزائر واجلزائر لكم لي�س ملن فاق �سنه
� 80سنة ،نعم يجب �أن تعود ال�سلطة لل�شعب
نعم ال�شعب هو ال�سيد».

�سارة بومعزة

 .يف نظرك ماهي
ال�سيناريوهات املطروحة
يف ظل الرف�ض ال�شعبي لنب

�صالح؟
ال�سيناريو املطروح يف حالة رف�ض موعد االنتخابات
من طرف ال�شارع ال�صامد ف�إن اخلرجات اجلمعية
�ستتوا�صل وب�إ�رصار لبلوغ الأهداف ،ومن مت �إجبار
م�ؤ�س�سة اجلي�ش على التفاعل مع مطالب احلراك

وبلوغ الأهداف ب�إ�صدار الأحكام الق�ضائية �ضد كل
من مار�س الف�ساد �إ�ضافة مللف الت�أمر على امن
الدولة ،ومن املتوقع �أن تتابع الرئا�سة الردود التي
�سنتوا�صل من جهة احلراك وحماولة التال�ؤم معها
ب�أكرب ن�سبة حفاظا على �رشعية الغ�ضب امل�سامل
الذي ا�ستطاع يف مدة ق�صرية حتقيق املعجزة.

ثنائية اجلي�ش و احلراك

ت�سا�ؤال عن م�صري احلراك ال�شعبي يف رم�ضان
مام�صري احلراك ال�شعبي وما
م�ستقبله يف ظل امل�ستجدات يف
ال�ساحة الوطنية  ،وكيف �سيكون
احلراك ال�شعبي الذي انطلق يوم
22من �شهر فيفري  ،كيف �سيكون
بعد دخول �شهر رم�ضان  ،وبعد دخول
من و�صفه احلراك ر�أ�س الع�صابة
ال�سجن وهو ال�سعيد بوتفليقة ،
�إ�ضافة �إىل دخول اجلرنال توفيق
وطرطاق ال�سجن  .فمن املتوقع
�أن ي�أخذ احلراك ال�شعبي الذي
انطلق يف22فيفري ال�سابق و ا�ستمر
ل�11أ�سبوع  ،من املتوقع �أن ي�أخذ
منحنيات �أخرى  ،ومنعرجات �أخرى
 ،للعديد من الأ�سباب �سواء الظرفية
� ،أو �سواء ما تعلق برد الفعل النتائج
التي حققها احلراك نف�سه بف�ضل
وقوف اجلي�ش مع احلراك .
الأ�سبوع الأخري من احلراك �أو
اجلمعة رقم  ،11لوحظ �شبه تناق�ص
يف احلراك ال�شعبي والحظ العديد
�أن احلراك بد�أ يتناق�ص ومل يكن مثل
ال�سابق � ،أرجعه العديد من املتتبعني
�إىل بداية فهم املواطنني و ال�شعب
للآلة ال�سيا�سية  ،وا�ست�شعاره بوجود
جتاوب مع احلراك من قبل طرف
يف الدولة و الذي جاءا بناءا على

خطابات اجلي�ش ودعواته لإيجاد
احللول املنا�سبة  ،وزاد ارتياح
احلراك عندما راح ي�شاهد كبار
�أفراد الع�صابة يدخلون ال�سجن على
غرار علي حداد  ،كونيناف ،ربراب ،
وكذلك حماكمة وجرناالت على غرار
احمد اويحيى  ،ولوزير املالية لوكال
� ،إ�ضافة �إىل مدير ال�رشطة ال�سابق
عبد الغني هامل  ،وغريهم من رجال
الأعمال املمنوعني من ال�سفر .
كل هذه النتائج املح�صلة كانت
بالن�سبة للعديد من املدركني للواقع
جيدا من احلراك � ،أنها نتائج فعلية
و ت�شكل تقدما ملحوظا  ،بل نتائج
باهرة مل يكن يتوقعها �أحد من قبل
 ،فيما بقيت فئة �أخرى من احلراك
مازالت تنظر بعني الريبة مل يتحقق
من النتائج وال�سيما التحقيقات �ضد
�شخ�صيات كبرية يف الدولة  ،لدرجة �أن
البع�ض كان يعتربها على الفاي�سبوك
جمرد م�رسحيات  ،ال�سيما و �أنه
كان يرى �أويحيى يدخل املحكمة
ثم يخرج وال�رشطي يقدم له التحية
ب�أنه فعال م�رسحية  ،وال يدركون �أن
حتية ال�رشطي لأويحيى ماهي �إال رد
فعل  ،و الأهم هو ما يوجد يف ملفات
العدالة  ،والتحقيقات متوا�صلة .

احلراك الذي ال ينكر �أحد �أن فيه
الكثري من املند�سني و الكثري من
املح�سوبني على �أحزاب �سيا�سية
خمتلفة  ،هدفهم خدمة �أجندات
�أخرى وم�صالح معينة  ،ال�شك �أنه
�سيعرف نقطة حتول  ،خا�صة بعدما
كان غالبية احلراك يطالبون مبن
�سموه رئي�س الع�صابة ال�سعيد بوتفليقة
 ،بل حتى هناك من طالب ب�إعدامه ،
فمن امل�ؤكد �أن احلراك �سيتحول
بعد �أن �شاهد ال�شعب �صور ال�سعيد
بوتفليقة الآمر الناهي يف املرحلة
ال�سابقة يتجه نحو الق�ضبان من باب
املحكمة الع�سكرية  ،ونف�س ال�شيىء
بالن�سبة لأ�سماء كان يخاف الكثري
ذكرها حتى مع نف�سها ر�أوها تتجه
�إىل الق�ضبان  ،فيما يتعلق باجلرنال
توفيق و اجلرنال ب�شري طرطاق .
كل هذه ردود الفعل �أيقظت احلراك
من ال�صدمة التي كان يعي�شها  ،وبد�أ
يدرك �أن احلرب على الفا�سد التي
انطلقت و حما�سبة رموز النظام
ال�سابق  ،و املتورطني يف الفا�سد ،
والتي كان اجلي�ش وبقيادة الفريق
�أحمد قايد �صالح كان قد دعا �إليها
يف احدى خطاباته  ،مل تكن ال لعبة
وال م�رسحية مثلما يحاول الكثري �أن

ي�شو�شوا على �أ�صحاب النوايا احل�سنة
يف احلراك وزرع ال�شك داخله  ،بل
تعدى الأمر �إىل ت�أليب هذه الفئة
ال�ضالة على اجلي�ش  ،اذ من غري
املعقول �أن يتم ا�ستهداف من كان �أول
املبادرين �إىل الإ�صالح و�أعلن احلرب
على املف�سدين  ،وهنا �أدرك الكثري
من �أهل احلراك � ،أن احلراك فعال
خمرتق  ،و يحاول توجيهه نحو �رضب
اجلي�ش الذي هو بذاته مع مطالب
ال�شعب وبا�رش عملية �إ�صالحات
 ،يبدو �أنها مل تعجب الكثري من
الأطراف مما يعرف بالقوى الغري
الد�ستورية � ،أو الدولة العميقة .
وعلى العموم من املتوقع جدا � ،أن
ي�أخذ احلراك نف�سا �آخر  ،حتى ويف
رم�ضان ال�سيما بعد تيقنه �أن النتائج
التي حققها هي نتائج حقيقية ولي�ست
نتائج وهمية ولي�ست م�رسحيات  ،ومن
امل�ؤكد �أن يزيد التالحم ،و االرتباط
بني ال�شعب و اجلي�ش وتزيد ال�شعارات
الداعمة للجي�ش و الفريق �أحمد قايد
�صالح  ،بعدما �سعت العديد من
امل�ؤدجلني �إىل �رضب تلك الثقة بني
ال�شعب و جي�شه الذي كان يبدو لهم
�أملهم الأخري .
ع�صام بوربيع

نظرا لرف�ض احلراك لبو�شارب

نواب املعار�ضة يدعون ملقاطعة جل�سات املجل�س ال�شعبي

توعد نواب املعار�ضة مبقاطعة ن�شاط
املجل�س ال�شعبي الوطني اخلا�ص ب�إحياء
ذكرى جمازر  8ماي  ،1945نظرا للرف�ض
ال�شعبي لرئي�س املجل�س معاذ بو�شارب.
نقل موقع «�سبق بر�س» ،ت�أكيد النائب
عن جبهة العدالة والتنمية ،خل�رض بن
خالف ،عن مقاطعة كتلته الربملانية

للفعاليات ،مو�ضحا �أنه تلقى ر�سالة
ن�صية عرب هاتفه تدعوه حل�ضور فعاليات
تنظم باملجل�س ال�شعبي وينتظر �أن
يح�رضها وزيري املجاهدين والعالقات
مع الربملان .و�أكد بن خالف مقاطعته
رفقة نواب الكتلة الربملانية التي
ينتمي لها ،ودعا باملقابل جميع النواب

ملقاطعة الن�شاطات التي ي�رشف عليها
رئي�س املجل ال�شعبي الوطني احلايل
معاذ بو�شارب .و�أرجع املتحدث خطوته
كون بو�شارب مرفو�ض �شعبيا وقد طالب
ماليني اجلزائريني يف امل�سريات التي
تنظم منذ يزوم  22فيفري برحيله من
من�صبه ،كما �أنه مطعون يف �رشعيته

والطريقة التي �أخذ بها مكان ال�سعيد
بوحجة.
هذا ووجهت �إدارة املجل�س ال�شعبي
الوطني دعوات للنواب من �أجل ح�ضور
ن�شاط يخ�ص �إحياء ذكرى �أحداث  8ماي
.1945
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بعدما �صرحت الداخلية لـ� 10أحزاب و 22جمعية

وزارة العمل تعتمد  5نقابات

ك�شفت وزارة العمل والت�شغيل وال�ضمان
الإجتماعي ت�سليم و�صل ت�سجيل الت�رصيح
بخم�س منظمات نقابية تابعة لقطاعات
ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات،
التكوين والتعليم املهنيني ،الرتبية
الوطنية والتجارة ،وذلك بعد حتيني
ملفاتها.

ويتعلق الأمر بالنقابة امل�ستقلة لبيولوجي
ال�صحة العمومية ،النقابة الوطنية
للأ�ساتذة املخت�صة يف قطاع التكوين
والتعليم املهنيني ،النقابة الوطنية
مل�رشفني وم�ساعدين الرتبية ،النقابة
الوطنية لأعوان املراقبة للتجارة ،النقابة
الوطنية امل�ستقلة ملوظفي الرتبية.

هذا وجاءت خطوة وزارة العمل
عقب �إعالن احلكومة عن جملة من
الت�سهيالت بخ�صو�ص العمل احلزبي
والنقابي واجلمعوي ،حيث �أعلنت بداية
ال�شهر املن�رصم وزارة الداخلية عن منح
� 10أحزاب تراخي�ص لعقد م�ؤمتراتها
الت�أ�سي�سية واعتماد  22جمعية وطنية

وجمعية ما بني الواليات ،باملقابل
يتوا�صل الرف�ض ال�شعبي عرب م�سريات
احلراك املتوا�صلة للوجوه ال�سائدة من
وجوه النظام القدمي ،وت�أكيد رف�ضهم
للعملية ال�سيا�سية يف حالة ت�سيريها من
طرف الوجوه ال�سائدة.
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� 24ساعة

االربعاء  08ماي  2019املوافـق ل 03رم�ضان 1440هـ

رغم جتنيدها  6500عون ملراقبة الأ�سعار

وزارة التجارة يف موقف حمرج
 .بولنوار :زيادة الطلب ونق�ص الأ�سواق وراء ارتفاع الأ�سعار
 .زبدي :الإ�شكال يكمن يف تطبيق ورقة الطريق
�إميان لوا�س
بولنوار
نق�ص الأ�سواق اجلوارية وراء
ارتفاع الأ�سعار

ت/ب�شري عالوة

عرفت خمتلف الأ�سعار املرجعية للخ�ضر والفواكه �أول يوم من �شهر رم�ضان املبارك ارتفاعا بلغ ن�سبة  50من املئة ،رغم
الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة على غرار حتديد ال�سعر املرجعي وخلق الأ�سواق اجلوارية.

�أرجع رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار
واحلرفيني احلاج الطاهر بولنوار
ارتفاع �أ�سعار اخل�رص مع �أول يوم
ل�شهر رم�ضان �إىل زيادة الطلب
ونق�ص الأ�سواق اجلوارية ،مو�ضحا
ب�أن ن�سبة الطلب بلغت  60باملائة
على املواد الغذائية� .أو�ضح احلاج
طاهر بولنوار ب�أن ارتفاع الأ�سعار
كان ن�سبي يف بع�ض الواليات
فقط ،يف حني توقع انخفا�ض
�أ�سعار اخل�رض والفواكه بداية
من اليوم الثاين لل�شهر الكرمي.
و�أكد بولنوار ب�أن التاجر ال يتحمل
م�س�ؤولية ارتفاع �أ�سعار املواد
اال�ستهالكية خالل �شهر رم�ضان،
مو�ضحا �أن الأ�سعار خا�صة فيما
يتعلق باملنتوجات الغري مدعمة
والغري امل�سقفة خا�ضعة للعر�ض
والطلب ،داعيا �إىل �رضورة خلق
الأ�سواق التجارية للق�ضاء على
العجز الذي يعاين منه القطاع
التجاري ،قائال» البلديات التي
مل تفتح فيها الأ�سواق اجلوارية
عرفت ارتفاع يف الأ�سعار مقارنة
بالبلديات التي فتحت فيها الأ�سواق
اجلوارية»

وبخ�صو�ص عجز الو�صاية يف
ممار�سة الرقابة  ،قال املتحدث  ال
ميكن �أن تلعب دور الرقيب  يف
عملية حتديد الأ�سعار ،خا�صة
�أنها ال متلك ال�صالحية يف مراقبة
الأ�سواق الغري موازية ،مقرتحا
زيادة الإنتاج و تر�شيد اال�ستهالك
حتى تنهار الأ�سعار و يتم الق�ضاء
على امل�ضاربة و االحتكار.
عجز �آليات ال�ضبط واملراقبة
  
�شهدت �أغلب �أ�سعار اخل�رض و
الفواكه بداية من اليوم الأول
من �شهر رم�ضان ارتفاعا عك�س
ما مت ترويجه من قبل امل�صالح
املعنية �أنها �ستنخف�ض نتيجة
الإجراءات التي اتخذتها الو�صاية

على غرار حتديد ال�سعر املرجعي
و زيادة الأ�سواق اجلوارية و
تعيني  6500مراقب ا �إال �أن
الواقف على الأ�سواق يلحظ
حجم الغالء الذي ي�صاحب �أغلب
الفالحية ،بدورها
املنتجات
وزارة التجارة  عجزت على و�ضع
�آليات ملراقبة من املت�سبب يف
ارتفاع الأ�سعار رغم جتنيدها ملا
يقارب �6500أالف عون ملراقبة
واجلودة و الأ�سعار خالل رم�ضان.
زبدي
نحمل بع�ض ر�ؤ�ساء البلديات
�أكد رئي�س املنظمة الوطنية حلماية
امل�ستهلك م�صطفى زبدي ب�أن
املنظمة لي�س لديها ال�سلطة

ح�سب املوقع الإخباري اجلزائر واحد

ودورها
الأ�سعار،
ملراقبة
امل�ساهمة حماية قدرة ال�رشائية
للمواطن ،مو�ضحا ب�أن هناك
�إ�شكال يف تطبيق ورقة الطريق التي
و�ضعتها وزارة التجارة ،لت�سقيف
الأ�سعار تزامنا مع �شهر رم�ضان.
و�أ�شار املتحدث عن وجود بع�ض
الآليات الأخرى ت�ساهم يف تقليل
�أ�سعار اخل�رض والفواكه ،من خالل
توفري الأ�سواق اجلوارية ،التي تكون
فيها الأ�سعار يف متناول امل�ستهلك،
حممال بع�ض ر�ؤ�ساء البلديات
عدم فتح هذه الأ�سواق اجلوارية،
داعيا امل�ستهلكني للبحث عن
�أ�سواق الربيدية التي �أن�ش�أت يف
بلديتهم والتي قد تكون �أ�سعارها
رمزية .كما �أ�شار لدور �أعوان
الرقابة اللذين من �ش�أنهم مراقبة
امل�ضاربني اللذين ت�سببوا يف ارتفاع
الأ�سعار� ،أنّه من ال�رضوري الت�شهري
بالأ�سعار من طرف� أعوان الرقابة
ملعرفة يف حالة ت�سجيل خمالفة
هذا وكان قد �أكد وزير التجارة
�سعيد ويف �إطار الإجراءات
التنظيمية املتخذة خالل �شهر
رم�ضان حر�صنا على م�ضاعفة
عدد الأ�سواق حيث و�صلنا �إىل
�أكرث من � 1300سوق لتلبية حاجيات
املواطنني ب�أ�سعار معقولة مربزا
�أن هناك تعليمات �صارمة للحد
من امل�ضاربة بالتن�سيق مع كل
اجلمعيات والفاعلني ملراقبة
الأ�سعار املرجعية.

�أنباء عن �إنهاء مهام �سفري اجلزائر بفرن�سا
اجلزائري يف فرن�سا م�سدوة
عبد القادر مع قرار ب�إنهاء
مهامه الذي كان مدافعا
�رش�سا عن تر�شيح الرئي�س

ذكر �أم�س موقع اجلزائر واحد
�أن رئي�س الدولة يكون قد
�أ�صدر �أوامره لوزارة اخلارجية
باال�ستدعاء العاجل لل�سفري

الأ�سبق بوتفليقة لعهدة خام�سة
و �سبق للرجل �أن �رصح للقناة
الإخبارية الفرن�سية “�سي
نيوز”“ :لي�س النظام من قرر

مكانه ،بل هو من قرر بكل
حرية الرت�شح لعهدة �أخرى بعد
تقييمه للو�ضع”.
م�.س

�سوق اجلملة بلكاليتو�س

ا�ضطرابات تفاقم من �أزمة الأ�سعار
.

قام الأم�س جتار �سوق اجلملة
بالكاليتو�س بغلق جميع املربعات،
تنديدا بقرار �إدارة ال�سوق القا�صي
بغلق مربعات التجار الذين ملم
تتم ت�سوية و�ضعيتهم الإدارية،
مطالبني وايل العا�صمة بالتدخل
العاجل لت�سويتهم و�ضعيتهم
القانونية وتنحية مدير ال�سوق.
احتج جتار �سوق اجلملة للخ�رض
والفواكه يف الكاليتو�س بالعا�صمة،

�إدارة ال�سوق تغلق بع�ض مربعات التجار

للمطالبة برحيل املدير امل�رشف
على ت�سيريه ،ورف�ض التجار فتح
حمالتهم ،معلنني عن الدخول
يف �إ�رضاب �إىل غاية اال�ستجابة
ملطالبهم برحيل املدير الذي
اتهموه ب�سوء الت�سيري ،و�أكد
املحتجون �أنهم �سيقومون
ب�شل حركية البيع وال�رشاء رغم
حلول �شهر رم�ضان ،بغية �إبالغ
�صوتهم لل�سلطات املحلية ووايل

العا�صمة.
توفيق كركوب
«مدير ال�سوق راه يحقر فينا»
�إتهم ممثل �سوق اجلملة
بالكاليتو�س توفيق كركاب
مدير ال�سوق مبمار�سات
القرارت التع�سفية �ضد
التجار ،قائال « مدير ال�سوق

راه يحقر فينا» ،معتربا ب�أن
قرار غلق بع�ض املربعات
جاء نتيجة م�ستنكرا من قرار
غلق بع�ض املربعات بحجة
عدم ت�سوية و�ضعيتهم ،يف
حني طالب املتحدث بتدخل
وايل العا�صمة العاجل لت�سوية
و�ضعية حمالت التجار وتنحية
مدير ال�سوق
�إميان لوا�س

يف العمق

فيما يخ�ص «�شهادة الفقر»...باجلزائر.
هاته ال�شهادة كانت ت�ستخرج من
�أجل وقف تنفيذ الإكراه البدين
 ،وقد مت اال�ستغناء عن وجوبية
ا�ستخراجها بل ميكن الإثبات ب�أي
و�سيلة �أخرى الع�رس املايل (...
فهي لي�ست وثيقة �أو م�ستخرج

�إداري ر�سمي الآن) مبوجب
التعديل الأخري لقانون الإجراءات
اجلزائية ..ارجع املادة  603من
القانون رقم � 06-18أي» �إثبات
الع�رس « يكون ب�أي « و�سيلة « ،
وهناك اختالف جوهري بني

و�ضعية «الع�رس»  ،وحالة «الفقر»...
وقد تدارك الت�رشيع اجلزائري
الو�ضعي م�ؤخرا هذا اخللط
(اللب�س)� .أما بخ�صو�ص طلبها
فيما يخ�ص «قفة» �أو «م�ساعدة»
�شهر رم�ضان الكرمي فهو ت�رصف

غري عقالين وال �أخالقي من قبل
الهيئات املعنية «بلدية» كانت �أو
م�صالح «وزارة الأ�رسة والت�ضامن
الوطني»..فيكفيكم �إذالالً لهذا
ال�شعب الأبي
د.خالد �شبلي

ف�ضيحة متزيق �إطار للعلم الوطني تلغم الأو�ضاع

�إ�ضراب عمال ميناء
م�ستغامن يدخل يومه 15
 .املطالبة برحيل الرئي�س املدير العام
و �إيفاد جلنة حتقيق وزارية
دخل �أم�س� ،إ�رضاب عمال و
�إطارات ميناء م�ستغامن يومه
اخلام�س ع�رش حيث رف�ض
املحتجون الإذعان لقرارات
الإدارة  ،و �شددوا على �رضورة
تدخل عاجل لوزير النقل من
�أجل �إقالة املدير العام للميناء ،و
�إيفاد جلنة حتقيق وزارية ب�صورة
م�ستعجلة للنب�ش فيما و�صفها
ممثل املحتجني بالتجاوزات
اخلطرية .
تعقدت الأمور ب�شكل كبري مبيناء
م�ستغامن ،ب�سبب �إقدام الرئي�س
املدير العام للميناء على �إيداع
�شكوى �ضد �أزيد من  30عامال
مدير عام ميناء م�ستغامن يودع
�شكوى �ضد  30عامل الذين
ي�شنون �إ�رضابا مفتوحا عن العمل
دخل �أ�سبوعه الثاين و املرفق
باحتجاجات عارمة �أمام البوابة
الرئي�سية مقر �إدارة امليناء  ،و
طالب �أم�س ،ممثل عن العمال
املنتف�ضني يف ت�رصيح ل»الو�سط»
بفتح حتقيق يف حادثة قيام �أحد
�إطارات امليناء املح�سوب على
املدير العام ب�إهانة رمز من رموز
الدولة اجلزائرية املتمثل يف
العلم الوطني الذي قام بتمزيقه
منذ يومني �أمام �أنظار و م�سمع
املدير و العمال املحتجني ،و

انتقد العمال ب�شدة عدم معاقبة
الإطار الذي قام بتمزيق العلم
الوطني حلد كتابة هذه الأ�سطر
كونه يتمتع بالنفوذ.
هذا و ا�ستنكر املحتجون ب�شدة ما
و�صفوه بال�صمت املحري مل�صالح
وزارة النقل و الأ�شغال العمومية،
و املديرية العامة لت�سيري املوانئ
 14على امل�ستوى الوطني� ،سيما
يف ظل تكبد اخلزينة العمومية
خ�سائر مالية باملاليري نظري
توا�صل الإ�رضاب العمايل من
خالل حالة من ال�شلل يف حركة
املالحة و نقل احلاويات و �شحنها
من ال�سفن الرا�سية بامليناء منذ
�أ�سبوعني  .و �أو�ضح ممثل العامل يف
معر�ض حديثه �أنهم تلقوا �إ�ستهزاء
باحتجاجهم و �إ�رضابهم من خالل
�أحد الإطارات ،الذي �أكد للعمال
�أن مديرية املوانئ عو�ض تلبية
مطالب العمال املحتجني بتنحية
مدير عام امليناء الذي ت�شوب
فرتة ت�سيريه عدة ملفات ف�ساد
 ،و هنالك �شكوى �سوف تودع
من طرف العمال �ضد الرئي�س
املدير العام الذي مت التحقيق
معه م�ؤخرا من قبل م�صالح الأمن
كونه قام ب�إتالف عدد من الوثائق
الإدارية الهامة .
�أحمد بن عطية

االحتاد العام للعمال اجلزائريني بتلم�سان

�سيدي ال�سعيد يجمد
مهام الأمني الوالئي
�شهد مقر االحتاد الوالئي لالحتاد
العام للعمال اجلزائريني م�ساء �أول
�أم�س �رصاعا �شديدا بني جناحي
الأمينة الوالئية �سعاد بارودي التي
مت �إنهاء مهامها من قبل الأمني
العام �سيدي ال�سعبيد املرفو�ض
�شعبيا و جناح الأمني العام الذي
مت تفوي�ضه �سيدي ال�سعيد لت�سيري
االحتاد الوالئي بقيادة كل من
�شلدة خل�رض وح�سني لوزمي  ،حيث
حتول املقر وعwو�ض الدفاع
عن حقوق العمال امله�ضومة �إىل
�ساحة للوغى من اجل الظفر
مبن�صب الأمانة الوالئية ما ي�ؤكد
�أن هذا ال�رصاع خارج م�صالح
العمال و�إمنا ي�صب يف امل�صالح
اخلا�صة للجنحني املت�صارعني.
هذا وقد �أقدم جناح الأمني العام
على اقتحام املكتب وطرد الأمينة
الوالئية ب�أمر من الأمني العام
خا�صة وان هذه الأخرية قامت
خالل الأ�سبوع املا�ضي بتنظيم
وقفة احتجاجية وطنية �أمام مقر
االحتاد الوالئي بتلم�سان للمطالبة
بر�أ�س الأمني العام برفقة كل من
الأمناء الوالئيني لكل من �سعيدة
وبجاية وتيزي وزو الذي تبني ان
�سيدي ال�سعيد قد جمد ع�ضويتهم
 ،لتقوم هي الأخرى باال�ستنجاد

ب�أحالفها من العمال النقابني
املقربني منها وتعيد اقتحام
املكتب والدخول يف �رصاع مع
جناح الأمني العام الذي كاد
يتحول اىل �رصاع م�سلح لوال
تدخل بع�ض
 ،لتتواىل االتهامات ما بني الأمينة
الوالئية و�أتباعها و�أتباع الأمني
العام �سيدي ال�سعيد بقيادة �أمني
فرع من�صورة خل�رض �شلدة ولوزمي
ح�سني الذين حملوا االمينة
الوالئية م�س�ؤولية ال�رصاعات
والت�رسيبات التي م�ست العمال
خالل فرتة توليها الأمانة الوالئية
ما جعل مكتبها مرفو�ض من قبل
القاعدة العمالية  ،من جهة اخرى
اتهم جناح الأمينة الوالئية جناح
لوزمي بتميع االحتاد يف عهده
وترك ال�سيطرة للنقابات احلرة
التي �سيطرت على التمثيل يف كافة
القطاعات هذا وامام هذا وذاك
وغياب ال�رشعية من الطرفني
يبقى مقر االحتاد الوالئي بالقرب
من الربيد املركزي �ساحة
لل�رصاعات النقابية عو�ض الدفاع
عن حقوق العمال امله�ضومة
خا�صة وان العديد من العمال يتم
ت�رسيحهم دون تعوي�ض .
تلم�سان حممد بن ترار

� 24ساعة

ر�ؤى

ت/ب�شري عالوة
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كل هذه الأمور دفعت ب�شرائح كبرية من ال�شعب للنزول �إىل ال�شارع
للتعبري عن رف�ضها للأو�ضاع التي و�صلت �إليها البالد ،منادين
ب�ضرورة �إحداث تغيري �شامل على منظومة الت�سيري بدءا بتغيري
رموز النظام امل�شاركني يف احلكم ،فهذا املطلب ال�سيا�سي يحمل يف
طياته دعوة �إىل �إن�شاء منط جديد للت�سيري يختلف عما هو م ّتبع
من قبل ،ولي�س االكتفاء بتغيري الأ�شخا�ص على النحو املعهود� ،أو
�إ�ضفاء بع�ض التعديالت الطفيفة على مواد مع ّينة من الد�ستور
لإحداث التغيري املن�شود .لقد �شهدت اجلزائر ع�شرات احلكومات
ومئات الوزراء وثمانية د�ساتري �إذا ما احت�سبنا التعديالت التي قام
بها الر�ؤ�ساء ،من دون �أن يحدث �أدنى تغيري يف نظام احلكم ،فكيف
ميكن لل�شعب �أن ي�صل �إىل مبتغاه؟

بقلم د.بوعالم بطاطا�ش�/أ�ستاذ جامعي

ت/ب�شري عالوة

هناك عدة طرق للو�صول �إىل حتقيق مطالب
ال�شعب� ،إذ ميكن تغيري منظومة احلكم عن
طريق �إعادة �صياغة الد�ستور والقوانني
املنظمة للجمهورية على النحو الذي جنعل
فيه ال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية
تت�ساوى بحيث ال تهيمن �سلطة على �أخرى،
وت�ؤدي كل واحدة منها عملها على النحو
املن�شود :ال�سلطة التنفيذية تراقب عملها كال
من ال�سلطتني الت�رشيعية والق�ضائية ،يف حني
تراقب املحكمة الد�ستورية كال من ال�سلطة
الت�رشيعية والتنفيذية� ،أما عمل اجلي�ش
ف�سيكون حم�صورا يف �ضمان �أمن و�سالمة
حدود الوطن من �أي اعتداء .وميكن الو�صول
�إىل ذلك عن طريق عدة �آليات ،كانتخاب
جمل�س ت�أ�سي�سي� ،أو تعيني جلنة من املخت�صني
امل�سية
ملراجعة مواد الد�ستور والقوانني
رّ
ملختلف هياكل الدولة...لكن ما يجب الت�أكيد
عليه هو مدى حدود التح ّول املن�شود� ،إن
كان تعديال طفيفا �أو تغيريا جذريا ،فاملراد
الآن �إحداث تغيري حقيقي وملمو�س ميكن �أن
يدفع باجلزائر لأن تكون مثاال يحتذى به ،ال

من قبل الدول النامية فح�سب ،بل حتى من
قبل الدول التي كانت تقدّ م لنا درو�سا يف
الدميقراطية ،لكون �أنظمتها يف احلقيقة
مليئة بالتناق�ضات ،فعلى �سبيل املثال ،النظام
الفرن�سي الذي ا�ست�شهدنا به يف بداية املقال
عرف جمهوريته اخلام�سة بعد امل�ساومات
التي و�ضعها ديغول للعودة �إىل احلكم �أثناء
بلوغ الأزمة يف فرن�سا �أوجها بعد �صمود ثورة
التحرير ،فالد�ستور الذي و�ضع على مقا�س
ديغول �آنذاك ال ي�ضمن التوازن بني ال�سلطات،
لأن رئي�س اجلمهورية ميلك �صالحيات
كثرية ي�ستطيع وفقها التعدي على ال�سلطتني
الت�رشيعية والقانونية ،كاحل�صانة التي يتمتع
بها� ،أو �إلغاء الأحكام الق�ضائية �أو �إمكانية
ّ
حل الغرفة ال�سفلى متى �شاء ،الأمر الذي �أدى
بفرن�سا �أن ت�سّ ري يف بع�ض املراحل من تاريخها
باجتاهني خمتلفني عندما ال ينتمي الرئي�س
�إىل الأغلبية التي يقودها رئي�س حكومته.
�إن الأزمة ال�سيا�سية يف اجلزائر مردها �إىل
قيام ال�سلطات بعد اال�ستقالل مبا�رشة بن�سخ
النظام الفرن�سي مبختلف قوانينه وت�رشيعاته
وتطبيقه على اجلزائر .كان من ال�رضوري
يف تلك احلقبة املرور بفرتة انتقالية ،تتمكن
فيها ال�سلطة الفتية من ب�سط �سيطرتها على

خمتلف مناطق البالد ،والبحث يف الوقت نف�سه
عن طبيعة النظام الذي ميكن للجزائر العمل
به ،وذلك عن طريق املقارنة بني خمتلف
الأنظمة املتواجدة يف العامل .لكن الذي حدث
�أن قوى خارجية فر�ضت منطقها على �أفراد
مع ّينني من ال�سلطة احلاكمة ،وه�ؤالء �أجربوا
ّ
البقية على �إتباع النهج
امل�سطر لهم عن
طريق القوة ،ومن هنا بد�أ اخلروج عن �سكة
الدميقراطية ،ون�ش�أ مبد�أ الو�صاية ،وهو �أمر
ت�شرتك فيه جميع الأنظمة التي انبثقت عن
الثورات ،فالزعماء يعتقدون �أنهم املت�سببون
يف ا�ستقالل البالد ،و�أن �آراءهم دوما �سليمة،
وال يحق لأحد معار�ضتها� .إ�شكالية النظام يف
اجلزائر تقوم على بع�ض النقاط التي نراها
يف غاية الأهمية بحكم �أنها ترتبط ب�إعادة
هند�سة الآليات املتبعة بحيث تتما�شى مع
�أ�س�س الدميقراطية احلقيقية ال ك�شعارات
تر ّدد يف اخلطابات ،و�إمنا كقوانني تعيد ترتيب
امل�س�ؤوليات على نحو �سليم ي�ضمن العدالة
االجتماعية.
ف�أول �شيء يجب تغيريه هو ت�سمية الدولة،
فالأ�صل �أن نتبنى ت�سمية اجلمهورية
اجلزائرية ،و�أن نتخلى عن عبارة الدميقراطية

ال�شعبية التي ورثناها عن االحتاد ال�سوفياتي،
وهي �شعار للأنظمة غري الدميقراطية ،لكونها
تقوم على فر�ض اجتاه م ّعني من �أعلى هرم
ال�سلطة وال ميلك ال�شعب حرية ابداء الر�أي
�أو املعار�ضة ،وهذا ما وقع فيه نظام احلكم
ي�سي البلد على هواه،
يف اجلزائر الذي كان رّ
معتمدا يف البداية على اال�شرتاكية ونظام
املخططات ،لينقلنا بني ع�شية و�أخرى �إىل
ّ
حطمت القدرة ال�رشائية
الر�أ�سمالية التي
للمواطنني ،و�أفرزت يف املقابل �أباطرة
فا�سدين يف التجارة واالقت�صاد� .ضف �إىل ذلك
امل�سية
كله نظام تعيني االطارات ال�سامية
رّ
للحياة اليومية لل�شعب ،فالدميقراطية
احلقيقية تن�ص على �أن امل�سار ال�سليم هو
م�سييه من الأ�سفل �إىل
�أن يختار ال�شعب
رّ
الأعلى ،ال العك�س ،بحيث �أ�صبح امل�س�ؤول
الأعلى يف البالد واملتمثل يف �شخ�ص الرئي�س
�أو م�ست�شاريه �أو وزراءه يفر�ضون �أ�شخا�ص
مع ّينني على خمتلف القطاعات من م�ؤ�س�سات
و�إدارات  ،وهذا ما خلق نظام الت�سيري املركزي
الذي فاقم من معاناة املواطنني ،فالوالة
مع ّينون من الأعلى ولهم الكلمة الأخرية يف
ت�سيري والياتهم ،والأمر نف�سه بالن�سبة لر�ؤ�ساء
الدوائر ،مما يجعل ر�ؤ�ساء البلديات مكتويف
ي�سيون يف غالب الأحيان �سوى
الأيدي ،ال
رّ
القمامة ،و�أر�صفة ال�شوارع ،وال�شيء نف�سه
بالن�سبة لل�رشكات العمومية واجلامعات
وغريها من امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة.
علينا �أي�ضا االنتقال من النظام الرئا�سي
بغرفتني �إىل نظام برملاين بغرفة واحدة
للحدّ من هدر املال العام و�ضمان ت�سيري
دميقراطي حقيقي وف ّعال ،بحيث ال يكون
لرئي�س اجلمهورية �سوى اجلانب الربوتوكويل
ال �أكرث ،فنحن قد ر�أينا م�صري اجلزائر عندما
ح�رصت القرارات امل�صريية يف يد �شخ�ص
واحد ،يف حني لو و�ضعت ال�سلطة التنفيذية
يف يد �أع�ضاء الربملان الذين يختارون من
الأغلبية رئي�سا للحكومة �سيجعلها دوما �أمام
ميزان ال�شعب الذي �سي�ؤيد عملها ويزكيها
لعهدات �أخرى �أو �أن يزيحها من على هرم
ال�سلطة عرب ال�صندوق .ويجب الإ�شارة هنا
�إىل �أن نظام الت�صويت املعتمد يف الربملان
يجب �أن يتح ّول �إىل ت�صويت �رسّ ي لتفادي
� ّأي �ضغط ،فاملنتخب يعمل ل�صالح ال�شعب
ال ل�صالح جهة معينة� .إن اجلمهورية الثانية
وفق نظري ت�ستدعي بال�رضورة الق�ضاء
على الت�سيري املركزي وتعيني الوالة ،وال يت ّم
ذلك �إال عن طريق �إعادة تق�سيم اجلزائر
�إىل مقاطعات كربى ،ينتخب �أفرادها من
يتوىل رئا�ستها من �سكان املقاطعة لأنهم
�أدرى مب�شاكلها و�إمكانياتها ،فاملقاطعات
ذات الطابع الزراعي تختلف عن املقاطعات
ذات الطابع ال�صناعي ،مثلما تختلف فيها
الآليات املعتمدة خللق اقت�صاد بديل ي�سمح
للمقاطعات بعدم االتكال على ريع البرتول يف
الت�سيري� ،إذ من غري املعقول مثال �أن �رضائب
والية بجاية جتمع يف �سطيف ويت�رصف فيها
امل�س�ؤولون املتواجدون يف العا�صمة على نحو
هواهم� ،أو �أن يقوم مدير م�ؤ�س�سة عمومية
ب�إفال�س ال�رشكة التي عينّ فيها ليح ّول من قبل
م�س�ؤوليه �إىل �إدارة �رشكة �أخرى من دون �أدنى
حما�سبة .ولتحقيق التوازن بني ال�سلطات
يجب �سحب �صالحية التعيني من يد ال�سلطة
التنفيذية على ال�سلطة الق�ضائية ،الأمر
الذي ي�ضمن ا�ستقاللية العدالة وعدم ربطها

بوزارتها �إال فيما يخ�ص اجلوانب الإدارية،
فالتحويالت ،والأمور الت�أديبية والف�صل
والتعيينات يجب �أن تتم من قبل جمل�س
ق�ضاء م�ستقل ومنتخب ،والأمر نف�سه بالن�سبة
للمجل�س الد�ستوري الذي يجب �أن يتحول �إىل
حمكمة د�ستورية م�ستقلة عن باقي ال�سلطات،
وتتمتع باحل�صانة بحيث تبدي ر�أيها برف�ض �أو
قبول الت�رشيعات التي تعر�ض عليها ،و�أحيانا
�أخرى حتاكم امل�س�ؤولني من ال�سلطة التنفيذية
والت�رشيعية الذين يثبت عليهم حماولة تعديهم
على مواد الد�ستور .وللحفاظ على الطابع
اجلمهوري الدميقراطي للنظام ،يجب
تخ�صي�ص مواد د�ستورية ب�صيغة �رصيحة
تن�ص على رف�ض ا�ستعمال الدين والهوية
واجلهوية يف الن�شاط ال�سيا�سي ،لأن اخلطر
الأكرب على الدميقراطية ي�أتي من احلرية التي
متنحها للأفراد .من الواجب �أي�ضا تنظيم
الن�شاط ال�سيا�سي ،وي�ستدعي هذا الأمر ّ
حل
جميع الأحزاب دون ا�ستثناء ودعوتها لإقامة
م�ؤمتراتها الت�أ�سي�سية لفرز الأحزاب احلقيقية
عن تلك التي ال يتعدى �أع�ضا�ؤها �أفراد الأ�رسة
الواحدة .وال يجب جتديد ن�شاط حزب الأفالن
لكونه حزب جميع اجلزائريني وال يجب
موا�صلة تلطيخ �سمعته �أكرث ،وعلى ال�سلطة
ا�ستعادة جميع مقراته وممتلكاته وتوزيعها
على وزارتي ال�شباب والثقافة لتحويلها �إىل
مكتبات �أو دور ثقافة ،كما يح�رض ن�شاط حزب
الأرندي الرتباط تواجده بالتزوير والف�ساد.
وينادي ال�شعب �أي�ضا ب�إقامة جمهورية مدنية،
بحيث تكون مهام اجلي�ش حم�صورة يف حماية
�أمن الوطن وذلك بحماية حدودها من �أي
اعتداء .وبالتايل يجب �إبعاد اجلي�ش عن �أي
عمل �سيا�سي وفق ما هو معمول به يف جميع
البلدان الدميقراطية ،لأن انحياز اجلي�ش �إىل
طرف �سيا�سي دون �آخر �سيخلق ان�شقاقا ي�ؤثر
ال حمالة على ا�ستقرار الوطن .لقد ورثنا
عن اال�ستعمار الفرن�سي الفروع التي ينق�سم
�إليها اجلي�ش ،ونحن ل�سنا م�ضطرين للتم�سك
بها ،فاملدنية التي ن�ستهدفها ت�ستدعي �إبقاء
اجلي�ش بعيدا عن احلياة اليومية للمواطنني،
وترك امل�ؤ�س�سات املدنية هي التي تتوىل
تنظيم احلياة العامة ،وبالتايل �أرى �أنه من
ال�رضوري �إحلاق جهاز الدرك بوزارة الداخلية
ودمج خمتلف عنا�رصه ب�سلك ال�رشطة التي
اكت�سبت احرتافية كبرية يف �أداء عملها ،الأمر
الذي �سي�سمح باحلفاظ على �أمن الأفراد على
النحو املعمول به يف معظم دول العامل.
�أثناء �صياغة الد�ستور اجلديد يجب مراعاة
عدم و�ضع فوارق جهوية يف مواده كالتباين
املوجود بني اللغتني العربية والأمازيغية يف
د�ستور  2016يف مادته  212التي ت�شري ب�أنه
ال ميكن �إجراء �أي تعديل د�ستوري مي�س
اللغة العربية كلغة وطنية ور�سمية ،م�ستثنيا
اللغة الأمازيغية من ذلك  ،وك�أنها لي�ست لغة
وطنية ور�سمية� .إن الهدف يف الأخري هو بناء
موحدة� ،أ�سا�سها
جمهورية مدنية دميقراطية ّ
العدالة االجتماعية� ،أين ت�ضمن لأفرادها
حرية التعبري ،وت�ساوي الفر�ص بغ�ض النظر
عن دينهم �أو جن�سهم �أو لغتهم �أو منطقتهم،
بحيث يطبق القانون على اجلميع دون ا�ستثناء
من �أب�سط مواطن �إىل �أعلى م�س�ؤول على هرم
ال�سلطة.
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ت�ضارب الت�صريحات بني الوايل ورئي�س الدائرة

جت�سيدا ملخطط احتالل امليدان

من يقف خلف ت�أجيل الإفراج
عن ال�سكن االجتماعي بورقلة

�أمن دائرة حا�سي م�سعود
يحجز كمية من املخدرات

 .عا�صمة اجلنوب ال�شرقي حتتل ذيل الرتتيب الوطني يف التوزيع
�أخفق وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي يف �أكرث من  07مواعيد تتعلق باالفراج على القوائم
اال�سمية للم�ستفيدين من ال�سكن االجتماعي االيجاري العمومي  ،ب�سبب عدم التزامه ب�أكرث من 07
مواعيد �أطلقها لن�شر قوائم امل�ستفيدين .
�أحمد باحلاج
�أفادت م�صادر مطلعة على ن�شاط
م�صالح والية ورقلة املعروفة
بالعا�صمة املركزية للجنوب
ال�رشقي �أن هذه الأخرية حتتل
ذيل الرتتيب الوطني بخ�صو�ص
توزيع احل�ص�ص ال�سكنية ذات
الطابع االجتماعي االيجاري
العمومي على م�ستوى دائرة
ورقلة  ،حيث اتهم متابعني لل�ش�أن
املحلي وايل الوالية و�صناع القرار
بالتماطل غري املربر يف الإفراج
على القائمة اال�سمية للم�ستفيدين
من ح�صة �أكرث من  1000وحدة
�سكنية اجتماعية  ،وح�سبما
�أفادت به نف�س امل�صادر ف�إن
امل�س�ؤولني متخوفني من ردة فعل
ال�شارع املحلي بعد ن�رش القوائم
اال�سمية للم�ستفيدين باعتبار �أن
احل�صة املطروحة للتوزيع ال تلبي
حاجيات �ساكنة بلديتي ورقلة
والروي�سات وذلك على خلفية
اح�صاء م�صالح الدائرة لأكرث من
� 15ألف ملف مودع اليها .
من جهة ثانية فقد اقرتح ن�شطاء
جمعويون على ال�سلطات املعنية
باالفراج الفوري على ح�صة
 4000قطعة �أر�ض �صاحلة للبناء
احل�رضي مع توفري �صيغة الدعم

املايل لها للتخفيف من الطلب
املتزايد على �صيغة االيجاري
العمومي .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد حذرت
تقارير �أمنية خا�صة ال�سلطات
املركزية من مغبة العواقب
الوخيمة التي قد تنجر عن انتهاج
م�صالح الوالية ل�سيا�سة االلتفاف
على مطلب ال�ساكنة املتعلق
بالغمو�ض الذي يكتنف ح�ص�ص
ال�سكن االجتماعي بعا�صمة
الواحات التي مرت �أكرث من 06

�سنوات على توزيع �أخر ح�صة .
ومعلوم �أن ملف ال�سكن يعترب من
بني امللفات ال�شائكة التي دفعت
جموع امل�شاركني يف احلراك
االجتماعي للمطالبة بالرحيل
الفوري لوايل بعدما اتهموه بالعجز
يف تفعيل جلان التوزيع ون�رش
القوائم اال�سمية للم�ستفيدين ،
حيث يبقى الت�سا�ؤل مطروح حول
الوعود التي قدمها الرجل الأول
بالوالية الذي تعهد يف �أكرث من
 07منا�سبة بتوزيع ال�سكن على

م�ستحقيه لكن دار لقمان بقيت
على حالها  ،موازاة مع ذلك فقد
حذرت عديد اجلمعيات املحلية
من مغبة االحتقان يف حالة ت�سجيل
جتاوزات وخروق يف �ضبط القوائم
اال�سمية للم�ستفيدين .
ويف انتظار الإفراج على قوائم
ال�سكن االجتماعي املوجه
بالدرجة االوىل لفئة ذوي الدخل
املحدود يبقى لزاما على ال�شارع
املحلي العي�ش على حالة من
الرتقب واالنتظار .

بالرغم من �سعرها املرتفع

دقلة تاقربو�شت قبلة امل�ستهلكني ب�أدرار
تعترب» تاقربو�شت « من بني
�أكرث �أ�صناف التمور رواجا و
�إقباال بوالية �أدرار  ،و هو بالفعل
ما تعك�سه �أ�سواق و نقاط بيع
التمور بالوالية  ،حيث تعرف تلك
الأخرية �إقباال وا�سع النظري من
قبل املواطنني � ،إذ ال يكاد يخلو
عموما �أي  بيت يف املنطقة من
تلك املادة الغذائية خالل ال�شهر

الف�ضيل .
جتدر الإ�شارة ب�أن دقلة «
تاقربو�شت « من بني �أ�صناف
التمور املعروفة خا�صة يف ف�صل
اخلريف   ،تلقى رواجا يف والية
�أدرار و كذا خارجها  ،ملا تتمتع به
من نوعية جيدة و مذاق مميز مما
جعلها حمل ا�ستقطاب كبري من
طرف امل�ستهلكني لتزيني موائدهم

بهذه املادة الغذائية  ،و هو متاما
ما يتوافق مع انطباعات التجار و
بالأخ�ص منهم البائعني للتمور ،
�أن هذا النوع من الدقلة يعترب من
�أكرث �أ�صناف التمور �إقباال كبريا
على �رشائها  ،و بالرغم من ذلك
ف�إن امل�ستهلكني عربوا كذلك عن
�إ�ستيائهم ،و امتعا�ضهم ال�شديدين
لل�سعر الباه�ض لها  ،و الذي تراوح

بني  200و  250دج للكيلو غرام
الواحد  ،و هو ما �أثقل كاهلهم  ،و
خا�صة القدرة ال�رشائية املحدودة
 ،غري �أن التجار كان لهم ر�أي حول
ال�سعر الباه�ض للتمور  ،لكونهم
يجلبونها من منطقة �أجدير ب�إقليم
قورارة .

�أحمد باحلاج

تقرت

قلة حاويات القمامة يثري �سخط املواطنني
�أبدى عدد من املواطنني مبدينة
تقرت التابعة لوالية ورقلة  ،خ�صو�صا
يف الأحياء الرئي�سية يف ت�رصيحات
متفرقة لهم مع «الو�سط « � ،سخطهم
وا�ستيائهم ال�شديدين  ،من العدد
القليل حلاويات القمامة التي وزعتها
امل�صالح البلدية منذ مدة على م�ستوى

مدينة تقرت .
�إذ �أن عددا كبريا من الأحياء مل ي�ستفد
منها وبقيت مق�صورة على اماكن
قليلة وحمددة  ،وهو الأمر الذي �أدى
للرمي الع�شوائي للمخلفات املنزلية
وما ينجم عنه من ت�شويه للمنظر
العام وكذا االنت�شار الكبري للأو�ساخ

خ�صو�صا �أن املواطنني الذين ال
يجدون حاويات رمي القمامة يعمدون
�إىل جمع املخلفات و النفايات على
حواف ال�شوارع �أو يف و�سط التجمعات
ال�سكانية  ،و هو الأمر الذي ي�ؤدي
النت�شار الروائح القذرة  ،وقد طالب
ال�سكان م�صالح البلدية بتزويدهم

بحاويات رمي القمامة بال�شكل الكايف
خ�صو�صا �أن �أحياء رئي�سية و �شعبية يف
املدينة توجد من دون حاويات .
ويف انتظار تدخل امل�صالح املعنية
يبقى الزما على املواطنني معاي�شة
الو�ضع املزري لأجل غري م�سمى.

�أحمد باحلاج

يف �إطـار مكافحة ظاهرة ترويج
املخدرات و�سط ال�شباب ،متكن
عنا�رص ال�رشطة الق�ضائية التابعني
لأمن دائرة حا�سي م�سعود ويف عمليتني
متفرقتني من و�ضع حد لن�شاط ثالثة
�شباب يف الع�رشينيات من العمر
�إحرتفوا ترويج املخدرات .
العملية الأوىل ،متت بعد �إ�ستغالل
عنا�رص ال�رشطة ملعلومات تفيد
بقيام �شاب يف الع�رشينيات من
العمر يقوم برتويج املخدرات و�سط
ال�شباب ،م�ستعمل دراجة نارية يف
تنقالته ،لتبا�رش فور ذلك عنا�رص
ال�رشطة عمليات البحث والتحري
وجمع املعلومات والأدلة ،التي
�أ�سفرت عن حتديد هوية امل�شتبه
فيه ومعرفة طريقة تنقله بالدراجة
النارية ،ليتم �إعداد خطة �أمنية
حمكمة جنح من خاللها عنا�رص
ال�رشطة من توقيف امل�شتبه فيه
وهو على منت دراجته النارية ميار�س
ن�شاطه الإجرامي و�أثناء �إخ�ضاعه
لعملية التلم�س اجل�سدي حيث عرث
بحوزته على مبلغ مايل مقدر بـ
1000دج و�أثناء تفتي�ش دراجته عرث
بحوزته على  03قطع خمدرات(
كيف معالج) خمتلفة الأحجام خمب�أة
مبو�ضع بطارية الدراجة النارية،
ليتم حتويله مبا�رشة �إىل مقر �أمن
الدائرة وموا�صلة �إجراءات التحقيق
معه� ،أين جنح عنا�رص ال�رشطة من
توقيف �رشيكه مع التو�صل �إىل مكان
�إقامتهما املتمثل يف م�ستودع ،ليتم
اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة
وتفتي�ش امل�ستودع �أين عرث بداخله
على  04قطع من املخدرات و�أدوات
تقطيع وتهيئة املخدرات من �أجل
عر�ضها وبيعها على الغري املتمثلة
يف �أداة تقطيع (�شفرة فوالذية) ولفافة
بال�ستيكية وقطع من املخدرات .
�أما العملية الثانية ،متت �أثناء قيام
عنا�رص �رشطة حا�سي م�سعود بدوريات
راكبة وراجلة ب�إقليم االخت�صا�ص� ،أين
لفت �إنتباههم تواجد مركبة م�شبوهة
قادمة ب�إجتاه و�سط املدينة ،ليتم
توقيفها بالطريقة القانونية و�إخ�ضاع
راكبيها لعملية التلم�س اجل�سدي مع
تفتي�ش املركبة� ،أين مت العثور على

قطعتني من املخدرات (كيف معالج)
كانت بحوزة مرافق ال�سائق ومبلغ
مايل مقدر بـ 3000دج ،وموا�صلة
للتحقيق مت التو�صل �إىل �أن ال�شخ�ص
املرافق لل�سائق الذي �ضبط بحوزته
املخدرات عامل ب�رشكة وي�ستغل
الغرفة التي يقيم بها بال�رشكة لتخزين
املخدرات ،ليتم �إتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة ق�صد تفتي�ش غرفة
املعني املتواجدة بقاعدة احلياة
التابعة لل�رشكة� ،أين عرث بداخلها
على كمية ثانية من املخدرات خمب�أة
ب�إحكام داخل الوحدة الداخلية للمكيف
الهوائي ،و � 02شفرتني حديديتني
ت�ستعمل يف تقطيع املخدرات ،ليتم
حجز املمنوعات وحتويل املعني �إىل
مقر �أمن الدائرة ملوا�صلة التحقيق.
بذلك تكون عنا�رص �رشطة امن
دائرة حا�سي م�سعود� ،أوقفت
يف ظرف �أ�سبوع ثالثة مروجني
للمخدرات ،مع حجز  13قطعة من
مادة الكيف املعالج املقدر وزنها
ب�أزيد من  180غرام و�أدوات ت�ستعمل
يف تقطيع املخدرات بهدف الرتويج
لها و�سط ال�شباب.
عقب �إ�ستيفاء كافة الإجراءات
القانونية الالزمة ،مت �إجناز ملفات
ق�ضائية �ضد املوقوفني الثالثة يف
كلتا العمليتني ،وتقدميهما �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة ،التي
�أ�صدرت يف حق املتورطني يف
الق�ضية الأوىل حكم ق�ضائي ب�إدانة
كل واحد منهم � 03سنوات حب�س
نافدة مع الإيداع وغرامة مالية
قدرها � 100000ألف دج مع م�صادرة
املحجوزات لإرتكابهما جرم
حيازة ونقل وعر�ض من �أجل البيع
للمخدرات بطريقة غري م�رشوعة،
�أما الق�ضية الثانية �أ�صدرت اجلهات
الق�ضائية حكم يق�ضي بـ � 07سنوات
حب�س نافدة مع الإيداع وغرامة
مالية قدرها 100000دج مع م�صادرة
املحجوزات لتورط املوقوف يف
جرم حيازة املخدرات بطريقة غري
م�رشوعة لغر�ض البيع .
�أحمد باحلاج

يربط بني الوادي و ب�سكرة

الطريق الوطني رقم 46
يف و�ضعية كارثية
ي�شتكي يف الآونة الأخرية
م�ستخدمو الطريق الوطني
رقم46الذي يربط بلدية ام الطيور
بوالية الوادي ببلدية �أوالد جالل
بب�سكرة من تدهور حالة الطريق
والتي �أ�صبحت غري الئقة جراء
كرثة احلفر،واملطيات املتواجدة
على طول الطريق تقريبا على
م�سافة 50كم.
مما �شكلت هذه الو�ضعية �صعوبات
كبرية لأ�صحاب ال�سيارات
واملركبات خا�صة وان العديد من
م�ستعملو الطريق يق�صدون هدا

الطريق للذهاب  اىل املناطق
الداخلية لالخت�صار امل�سافة
والدخول على منطقة �أوالد
جالل بدل الذهاب على الطريق
الوطني رقم 3من جهة بلدية
ا�سطيل مبدينة �ألف قبة وقبة ،
مما �أ�صبح هذا الأمر يحتم على
اجلهات املخت�صة �إعادة النظر
فيه و �إعادة تعبيده من جديد
مما يتما�شى مع الطرق احلديثة
حتى يت�سنى لأ�صحاب ال�سيارات
واملركبات ال�سري ب�أمان .
�أحمد باحلاج
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�صحيفة لوموند الفرن�سية

�إ�سرائيل تتجاهل البديهيات
وو�ضعها ه�ش يف غزة
قالت �صحيفة لوموند الفرن�سية� :إن "�إ�سرائيل" دفعت خالل عطلة نهاية هذا
الأ�سبوع ثمن جتاهلها للبديهيات ،خا�صة و�أن و�ضعها ه�ش يف مقابل الف�صائل
الفل�سطينية يف غزة ،رغم قوة جي�شها ال�ضاربة.
"الإ�رسائيليني" كانوا يف مناطق
خمتلفة ،و�أن �صفارات الإنذار
ظلت تعمل دون توقف يف جنوب
"�إ�رسائيل" (فل�سطني املحتلة)،
ف�إن الف�صائل الفل�سطينية مل
ت�ستخدم �صواريخها البعيدة املدى،
واكتفت برد يعك�س مدى الت�صعيد
"الإ�رسائيلي" .وذكر املرا�سل عددا
من املن�ش�آت من �ضمن  350هدفا
قال �إن اجلي�ش الإ�رسائيلي هاجمها
يف قطاع غزة ،مبا ذلك العديد
من املباين يف املناطق امل�أهولة
بال�سكان ،م�شريا �إىل �أن هيئة
الأركان العامة �أمرت با�ستهداف
منازل العديد من القادة ،و�أنه مت
تدمري مكتب رئي�س قوى الأمن
الداخلي اللواء توفيق �أبو نعيم .غري
�أن الأمر الذي بدا للمرا�سل �أهم من
كل هذا هو ا�ستئناف "�إ�رسائيل"
�سيا�سة االغتياالت امل�ستهدفة التي
طالب �صقور اجلناح اليميني بها منذ
�شهور ،وع ّد �أن ا�ستهداف �سيارة
حامد اخل�رضي ( 34عاما) ،الذي
قال بيان للجي�ش �إنه "امل�س�ؤول عن
التحويالت املالية من �إيران" �إىل
حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،كان
ر�سالة حتذير وا�ضحة للف�صائل دون
ا�ستهداف م�س�ؤول كبري.
و�أفاد املرا�سل �أن "�إ�رسائيل" كانت
تدر�س �سيناريو يرتكز على ق�صف
جوي دون تدخل بري ،مثل حرب
نوفمرب/ت�رشين الآخِ ر  ،2012التي
جل�أت خاللها لالغتيال امل�ستهدف،
�إال �أن قدرات الف�صائل التي �أ�صبحت

�أقوى حالت دون ذلك .وي�ضيف
�أن العام اجلاري �أي�ضا �شهد وقوع
حلقات عدة من القتال املتحكم
فيه ،م�شريا �إىل �أن ال�سيناريو نف�سه
يحدث كل مرة ،وهو املتمثل يف
�إطالق �صواريخ من غزة مقابل حملة
من الغارات اجلوية "الإ�رسائيلية"
عليها ،بعدها يرتاجع اخل�صمان
بف�ضل عمل املن�سق اخلا�ص للأمم
املتحدة لعملية ال�سالم نيكوالي
مالدينوف والو�سيط امل�رصي الذي
بقي يعمل يوم الأحد وراء الكوالي�س،
النتزاع الهدنة يف النهاية .وخالل
عطلة نهاية الأ�سبوع ،رفع كل طرف
من مدى قوته الع�سكرية ،حتى
ال مينح خ�صمه ال�شعور بالقوة،
كما يقول املرا�سل ،مو�ضحا �أن
العالقة بني "�إ�رسائيل" وحما�س
والقائمة على عدم الثقة والت�سويات

وراء الكوالي�س والوعود الكاذبة
واحل�سابات املغالطة ،لي�س لها
�سوى هدف واحد هو ك�سب الوقت.
وخل�ص املرا�سل �إىل �أنه ال �أحد
ي�سعى حقيقة لتغيري �رشوط هذه
املعادلة التي تفر�ض على مليونني
من �سكان غزة العي�ش يف حمنة
وعوز ،وعلى الإ�رسائيليني اخلوف
الدائم من �سقوط ال�صواريخ على
مناطق �سكناهم� .شبه املرا�سل
قطاع غزة مبري�ض يف و�ضع متدهور
يح�صل من وقت لآخر على بل�سم
يتال�شى مفعوله بعد وقت ق�صري،
م�شريا �إىل �أن نتنياهو يف نوفمرب/
ت�رشين الآخِ ر  2018قبل نقل
م�ساعدات مالية من قطر للقطاع
لتفجر الو�ضع ،ولكن منع نقل
تفاديا ّ
هذه امل�ساعدات من جديد �أدى �إىل
حالة من التوتر ال�شديد.

�أعلن حمامو رئي�س الوزراء ال�صهيوين
بنيامني نتانياهو �أنه تراجع عن
طلبه للح�صول على متويل للدفاع
القانوين بقيمة  2مليون دوالر من
ابن عمه ناتان ميليكوف�سكي .كذلك
رف�ض االف�صاح عن قيمة ثروته.
وقال نتنياهو �أنه �سي�سعى جلمع
الأموال من رجل الأعمال �سبن�رس
بارتريدج و�أنه يفكر يف طلب جمع
�أموال من متربع �آخر بدالً من ابن
عمه كما �أعلن طاقم الدفاع عن

نتنياهو� ،أنهم يرف�ضون ال�رشوط
الأولية التي و�ضعتها اللجنة للقاء
بهم ،مبا يف ذلك �رشط تقدمي
بيانات املتعلقة بر�أ�س املال وثروة
نتنياهو وتفا�صيل كاملة عن العالقة
بينه وبني بارتريدج.
وزعم حمامو نتنياهو �أن هذه
املطالب تتناق�ض مع الت�سوية التي
مت التو�صل �إليها باملحكمة العليا،
والتي مبوجبها �ستعقد اللجنة
جل�سة �إ�ضافية حول طلب نتنياهو

لال�ستفادة من دعم رجال الأعمال،
و�سيقدم نتنياهو للجنة بناء على
طلبها �أي تفا�صيل تطلبها لغر�ض
مناق�شة الإجراء.
وردا على التما�س نتنياهو ،كتب
�أع�ضاء اللجنة يف تركيبتها ال�سابقة:
"على ما يبدو مل يكلف نف�سه عناء
دفع �شيكل واحد من �أمواله لتمويل
دفاعه القانوين"� .إ�ضافة �إىل ذلك،
كتب �أن رئي�س احلكومة مل يرد على
�أ�سئلة اللجنة ،مبا يف ذلك املبلغ

الإجمايل املطلوب لتمويل النفقات
القانونية ،فهل دفع من جيبه
لتمويل دفاعه ،وما هو املبلغ الذي
ي�ستطيع �أن ميوله من جيبه؟.
وذكرت �صحيفة ه�آرت�س ال�شهر
املا�ضي �أن حمامي دفاع نتنياهو
يرف�ضون جمع مواد التحقيق
امل�شتبه فيها حتى يتم ت�سديد
ر�سومهم� .أعلن النائب العام �أن
اجلل�سة �ستعقد بحلول يوليو  ،لكن
الفر�ص كانت �ضئيلة.

قالت القناة العربية الثانية� ،إن
ف�صائل املقاومة يف غزة �أطلقت
خالل يومي الت�صعيد املا�ضيني،
� 690صاروخاً جتاه عدة مناطق
يف "�إ�رسائيل" ،ت�سببت يف مقتل
� 4إ�رسائيليني ،وتدمري  21منزال،

و�إ�صابة الع�رشات ،و�أ�رضار لعدة
مركبات .وزعمت القناة �أن القبة
احلديدية جنحت يف اعرتا�ض 240
�صاروخا فقط ،من �إجمايل عدد
ال�صواريخ التي �أطلقت من قطاع
غزة ،خالل جولة الت�صعيد الأخرية،

ووفقا للقناة ،ف�إن جي�ش االحتالل
قال �إن هناك احتمالية �إىل التو�صل
�إىل اتفاقية مع حما�س بالقطاع،
ويجب دعم هذه االحتماالت من
امل�ستوى ال�سيا�سي ،من خالل
املوافقة على حت�سني الأو�ضاع

االقت�صادية بالقطاع .و�أ�شارت
القناة العربية� ،إىل �أن اجلي�ش
"الإ�رسائيلي" ،تعمد يف هذه احلملة
مهاجمة اجلهاد الإ�سالمي ،ولي�س
فقط حما�س ،ولكن مب�ستوى ال
ي�ؤدي �إىل اندالع احلرب.

م�٫س
ويف مقال ملرا�سلها بيوتر �سموالر،
قالت لوموند� :إن "�إ�رسائيل"
والف�صائل الفل�سطينية يف غزة
تو�صلوا �إىل وقف ه�ش لإطالق النار
ال يغري �شيئا بعد مقتل (ا�ست�شهاد)
 23مدنيا فل�سطينيا (عدد ال�شهداء
الفل�سطينيني � 27شهيدا) و(مقتل)
�أربعة �إ�رسائيليني ،وبعد �إطالق
ما يقارب  690قذيفة (�صواريخ
وقذائف هاون) من غزة .و�أ�شارت
ال�صحيفة �إىل �أن هذا العدد من
القتلى الإ�رسائيليني مل ي�سبق له
مثيل منذ حرب �صيف  ،2014التي
قتل فيها �ستة "�إ�رسائيليني" و67
جنديا "�إ�رسائيليا" مقابل �أكرث
من  2200فل�سطيني ،ما يعني �أن
رئي�س الوزراء "الإ�رسائيلي" بنيامني
نتنياهو يجد نف�سه بعد خم�س
�سنوات يف مواجهة تناق�ضات �إدارته
الأمنية البحتة لق�ضية غزة ،كما يقول
املرا�سل .وخل�ص املرا�سل �إدارة
نتنياهو للق�ضية يف �أنها ترتكز على
جتنب احلرب والدخول يف مغامرة
دون ن�رص ،مع عدم حتمل �سالم
متفاو�ض عليه ،و�أو�ضح �أن الهدنة
اله�شة التي دخلت حيز التنفيذ
فجر�أول �أم�س االثنني ال تغري �شيئا،
و�إن كانت ت�سمح لـ"�إ�رسائيل" برفع
القيود عن التنقل يف اجلنوب و�إعادة
فتح املدار�س وي�ضيف املرا�سل
�أنه على الرغم من �أن القتلى

�أبو عبيدة

"الق�سام" جنح يف جتاوز
القبة احلديدية وت�ضليلها
�أكد الناطق با�سم كتائب الق�سام
�أبو عبيدة �أن الكتائب جنحت يف
جتاوز القبة احلديدية وت�ضليلها
وقال �أبو عبيدة يف تغريده له على
ح�سابه يف التليجرام" :لقد جنحت
كتائب الق�سام بف�ضل اهلل يف جتاوز
ما ي�سمى (بالقبة احلديدية)
من خالل اعتماد تكتيك �إطالق
ع�رشات ال�صواريخ يف الر�شقة
الواحدة" .وتابع" :لقد جنحت
كتائب الق�سام بف�ضل اهلل يف جتاوز
ما ي�سمى (بالقبة احلديدية)
من خالل اعتماد تكتيك �إطالق

ع�رشات ال�صواريخ يف الر�شقة
املقاومة
الواحدة"ونفذت
ر�شقات �صاروخية وا�سعة على
م�ستوطنات االحتالل؛ ر ًّدا على
العدوان ال�صهيوين خالل اليومني
املا�ضيني .و�أقر االحتالل ب�سقوط
نحو  700قذيفة �أطلقت من
غزة على م�ستوطناته يف جنوب
فل�سطني املحتلة؛ ما �أدى ملقتل
 4م�ستوطنني و�إ�صابة الع�رشات
ف�ضال عن الدمار الوا�سع يف
املنازل وال�سيارات خا�صة يف
�إ�سدود وبئر ال�سبع وع�سقالن.

�أ�سريان يدخالن �أعوا ًما جديدة
داخل �سجون االحتالل

نتنياهو يرف�ض الإف�صاح عن ثروته

ما �أطلقته املقاومة وق�صفه االحتالل ..
نتائج الت�صعيد بالأرقام

يدخل اليوم ال�سابع من ماي
�أ�سريان من قطاع غزة �أعوا ًما
جديدة داخل �سجون االحتالل
بينهما �أ�سري حمكوم بال�سجن
امل�ؤبد مدى احلياة ،وهما:
الأ�سري نعيم جهاد نعيم م�رصان
( 39عا ًما) من مدينة رفح جنوب
قطاع غزة املحكوم بال�سجن

امل�ؤبد مدى احلياة ومعتقل منذ
العام  ،2002و�أم�ضى  17عا ًما
داخل �سجون االحتالل ،والأ�سري
حمدان خليل حمدان �أبو طعيمة
من مدينة خانيون�س جنوب
القطاع املحكوم بال�سجن  15عا ًما
ومعتقل منذ العام  ،2008و�أم�ضى
 11عا ًما داخل �سجون االحتالل.

االحتالل هدم  51من�ش�أة
بالقد�س ال�شهر املا�ضي

هدمت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
خالل �أفريل املا�ضي  51من�ش�أة �سكنية
وجتارية يف مدينة القد�س املحتلة وقال
مركز معلومات وادي حلوة يف تقرير
�شهري ير�صد االنتهاكات الإ�رسائيلية
باملدينة� ،إن بلدية االحتالل �صعدت
خالل ال�شهر املن�رصم من عمليات الهدم
يف القد�س ،حتت ذريعة "البناء دون
ترخي�ص" ،يف وقت تفر�ض فيه ال�رشوط
وقيود باهظة التكاليف للح�صول على

"رخ�صة بناء" .وذكر �أن  11من�ش�أة هُدمت
ب�أيدي �أ�صحابها ذات ًيا ،فيما �شملت
عمليات الهدم  10منازل �سكنية 5 ،غرف،
برك�سا للموا�شي� 2 ،أ�سوار 2 ،مواقف
ً 26
للمركبات ،برك�س �سكني ،خمزنني،
�رشفة ،من�ش�أة جتارية ،وبناية �سكنية.
ولفت �إىل �إىل هدم  23من�ش�أة يف جبل
املكرب 7 ،يف �صور باهر 11،يف �سلوان،
 3مبخيم �شعفاط� 3 ،إم طوبا 3 ،بالقد�س
القدمية ،ومن�ش�أة واحدة يف بيت حنينا.

الختباء القا�ضي يف ملج�أ ..االحتالل
ي�ؤجل حماكمة والدة نعالوه

�أجلت حمكمة االحتالل الع�سكرية يف
"�سامل" ،حماكمة الأ�سرية وفاء مهداوي
( 54عا ًما) من طولكرم لع�رشة �أيام،
لعدم وجود القا�ضي .وذكرت م�صادر
�إعالمية وحملية� ،أن العائلة �أُبلغت
بت�أجيل اجلل�سة حتى يوم الأربعاء 15
ماي اجلاري ،لأن القا�ضي يريد درا�سة
ملف الق�ضية �إذ كان م�شغوالً يف الأيام
املا�ضية ب�سبب وجوده يف امللج�أ

ب�سبب احلرب وكان متوق ًعا الإفراج
عن مهداوي ،بعدما مددت املحكمة
اعتقالها عدة مرات �ساب ًقا �آخرها
كان يوم الأربعاء املا�ضي ( 1ماي)
ب�سبب خلل يف امللف ،وهي معتقلة
منذ تاريخ � 17أكتوبر  2018وال�سيدة
مهداوي ،هي والدة ال�شهيد �أ�رشف
نعالوة الذي اغتاله جي�ش االحتالل يف
نابل�س قبل �شهور.
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بوركينا فا�سو ا�ستقبال
�ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ــر رم ـ ـ ــ�ضـ ـ ــان
ت�شهد مدن وقرى «بوركينا فا�سو» ُق َبيل
ً
ريا ،وحركة
حلول �شهر رم�ضان
ن�شاطا كب ً
منقطعة النظري؛ ا�ستعدادًا ال�ستقبال �شهر
الرحمة والغفران ،و�سع ًيا لت�أمني متطلبات
ال�شهر وتوفري احتياجاته ،رغم قلة ذات
اليد لدى كثري من ال�شعب البوركيني.
ويظهر اهتمام البوركينيني ب�شهر
رم�ضان وعنايتهم بقدومه ،يف
�أكرث من جانب من جوانب احلياة
العامة ،فيحر�صون كل احلر�ص
على اجلوانب التالية:
 -1جمع نفقات ال�شهر ،و�رشاء
االحتياجات :من امل�أكوالت،
واملواد الغذائية الرئي�سة ،قبل
حلول ال�شهر؛ ا�ستعدادًا لقدومه،
وحت�سبًا ملا قد يطر�أ من ارتفاع
كبري للأ�سعار مع حلوله يف كثري
من املوا�سم -2 .حملة تنظيف
امل�ساجد ،وجميع مرافقه،
وجتديد حمتوياته :من احل�رص،
وال�سجادات � -إن تي�رس  -والتعاون
الكبري يف ذلك ،ويف �إعداد �ساحات

امل�ساجد ال�صغرية ،وتهيئتها
لل�صلوات ،وال�ستيعاب الأعداد
الكبرية املتدفقة �إىل امل�ساجد
ل�صالة الرتاويح.
رتبني للعمل
 -3عودة كثري من املغ ِ
يف اخلارج� ،إىل ُق َراهم لق�ضاء �شهر
رم�ضان بني �أهليهم وذويهم ،و
ِّ
يف�ضل -كذلك -كثري من املوظفني
�أخذ �إجازاتهم ال�سنوية خالل
هذا ال�شهر الف�ضيل؛ ا�ستعدادًا
له ،ورغبة يف اغتنامه ،وم�شاركة
�أهليهم يف االحتفاء به ،والتعبد
فيه.
 -4ومن الغرائب املتعلقة
باال�ستعداد لهذا ال�شهر� ،إقبال
كثري من ال�شباب على الزواج

ُقبَيل حلوله؛ تي ّ ُم ًنا بالزواج فيه،
ولأن العرف ال�سائد يف املجتمع
البوركيني �أن عبادة املتزوج �أف�ضل
من عبادة العزب؛ لذا يحر�ص
الكثري على التب ّ ُعل قبل حلول
ال�شهر ،فتكرث مرا�سم عقد الزواج
يف �شهر �شعبان ب�شكل الفت للنظر،
بدرجة �أن بع�ضها تكون جماعية،
ال �سيما يف الأيام الأخرية من �شهر
�شعبان.

مظاهر االحتفاء بقدوم
�شهر رم�ضان يف «بوركينا
فا�سو».
�شهر رم�ضان مو�سم عظيم ،و�ضيف

كرمي يَفِد على الأمة الإ�سالمية
مرة كل عام ،يفرحون بقدومه،
ويبتهجون بحلوله يف كل �أنحاء
العامل ،ولهذا ال�شهر و ْقع كبري،
وطعم خا�ص يف نفو�س م�سلمي
«بوركينا فا�سو» ،فما �أن يه َّل هالل
رم�ضان ،حتى يعم البال َد مظاهر
الفرح وال�رسور ،وم�شاعر الغبطة
واحلبور ،ويظهر ذلك جل ًّيا يف
حياتهم اليومية.
فمع غروب �شم�س �آخر يوم من
�شعبان ،يكون ال�شغل ال�شاغل
جلميع امل�سلمني ترائي الهالل
و�إثبات ر�ؤيته ،ف�إن ثبتت الر�ؤية
ي�سمع دوي �أ�صوات املدافع �أو
البندقيات عالية؛ لإ�شعار اجلميع

بحلول ال�شهر ،ويكون ذلك يف
القرى على وجه اخل�صو�ص.
و�أما يف املدن الكربى ومدينة
«بوبو جوال�سو» حتديدًا ،فبمجرد
ثبوت حلول ال�شهر تطلق بلدية
املدينة �صفارتها التي يبلغ �صداها
جميع �أرجاء املدينة عالية ،فيعم
الفرح واالبتهاج كل مكان ،وتنطلق
مرا�سم تبادل التهاين ،والأدعية،
والتربيكات بقدوم ال�شهر الكرمي
وال�ضيف العزيز .ف�إن مل تتمكن
الر�ؤية املحلية ،ان�رصف اجلميع
�إىل متابعة خرب الهالل عرب
خمتلف و�سائل الإعالم املحلية
والوطنية ،كالإذاعات الإ�سالمية،
والإذاعة الوطنية ،والتلفزيون

الوطني البوركيني ،وغالبًا ما
تن�شب خالفات بني اجلمعيات
الإ�سالمية يف ثبوت ر�ؤية الهالل
�أو عدمه؛ وذلك لتباين �آرائها يف
م�س�ألة «ما يثبت به دخول ال�شهر»،
�أو لفقْد املرجعية الدينية التي
حتظى بالقبول لدى جميع �رشائح
املجتمع الإ�سالمي.
ومع ما يح�صل يف بع�ض الأحيان
من االختالف يف حتديد بداية
ال�صوم ،ف�إن االحتفاء بحلول ال�شهر
ي�أخذ �أبعادًا كثرية و� ً
أمناطا خمتلفة
يف «بوركينا فا�سو» ،مبجرد ثبوت
حلول ال�شهر وتتجلى �أبعاد و�أمناط
االحتفاء بال�شهر على وجه
اخل�صو�ص عرب اجلهات التالية:

كيف يق�ضي امل�سلمون رم�ضان يف �إ�ستونيا؟
حتى يف �أق�صى بقاع العامل هناك
دائ ًما من يعي�ش من �إخواننا
امل�سلمني ،حتى يف �إ�ستونيا؛ حيث
�أجرينا حوا ًرا مع بع�ض امل�سلمني
حول طريق ِة معي�شتهم.
والآن ك�سائر امل�سلمني يق�ضي
�إخواننا الإ�ستونيون �شه َر رم�ضان
املبارك ويَ�صومونه ،رمبا ال تع ّ ُم
الفرح ُة البال َد ب�أ�رسها كما هو
احلال لدينا ،ولكنهم بال �شك
أوج َه جما ٍل خمتلفة
يكت�شفون � ُ
خالل �شهر رم�ضان ،فهم ي�صومون
ما يقرب من � 17ساعة ون�صف
يوم ًّيا ،ويقر�ؤون القر�آ َن الكرمي
بتف ّ ُكر ،ويتدبرونه.
ولقد �س�ألنا �إخواننا هناك :كيف
يق�ضون �شهر رم�ضان ،وح�صلنا
على �إجاباتٍ متنوعة ،وفيما
يلي الأ�سئلة التي طرحناها على
م�سلمي �إ�ستونيا:
• بالطبع� ،إن �شه َر رم�ضان �شهر

مميز ،فكيف ت�شعرون لدى قدوم
هذا ال�شهر املبارك؟ وما هي
العادات احلميدة التي اكت�سبتموها
يف رم�ضان وداومتم عليها بعد
انق�ضائه؟ • �إن ُروح رم�ضان تكمن
يف ال�صوم ب�شك ٍل كبري ،ماذا تعتقدون
بخ�صو�ص ال�صوم؟ وهل من ال�صعب
ال�صيا ُم هذه ال�ساعات الطويلة؟ •
ويف نف�س الوقت �شه ُر رم�ضان هو
�شهر القر�آن ،فهل تهت ّ ُمون بتالوة
القر�آن الكرمي خالل هذا ال�شهر؟ �إن
�شهر رم�ضان مي ِّثل يل العا َم ب�أ�رسه،
وهو ال�شهر الذي �أنطوي فيه على
نف�سي ،و�أف�سح وق ًتا �أطو َل لل�صالة
وقراءة القر�آن ،وتعلّ ُم �أحكام ديني،
نوعا من االن�سجام
و�أنا �أرى يف هذا ً
مع مفهوم ال�شهر الف�ضيل ،حتى لو
مل �أقم بتلك العبادات يف امل�سجد،
وبالإ�ضافة �إىل ذلك �أهت ّ ُم �أك َ
رث يف
�شهر رم�ضان ب�أداء �صلواتي يف
موعدِ ها .يف العام املا�ضي كان
ينتابني القلي ُل من املخاوف حول
�صيام رم�ضان؛ لأننا ن�صوم لفرتاتٍ

حتر�ص امل�ساجد على ّ
بث روح
التعاون والت�ضافر بني امل�سلمني
وغري امل�سلمني ممن يتواجدون على

الأرا�ضي اليابانية ،وذلك من خالل
تنظيم م�آدب الإفطارات اجلماعية
التي جتمع على �أطرافها العديد من

�إ�سماعيل قبالن

طويلة هنا� ،إال �أ َّن العام املا�ضي
علي واحلمد
كان �أ�سه َل رم�ضان مر َّ
هلل ،فعلى الرغم من طول الأيام،
َ
العط�ش �أو اجلوع،
ف�إين مل �أقا�سي
يبدو �أن هذه هي واحدة من � ِ
آيات
اهلل التي يرينا بها رحمتَه ،كما
أدركت �أن ان�شغال املرء بعم ٍل ما
� ُ
وقيا َمه بالأن�شطة املختلفة ،مين ُعه
من الإح�سا�س باجلوع والعط�ش.
ق�ضيت معظم �شهور
حتى الآن
ُ
رم�ضان يف بالد غري �إ�سالمية،
مثل� :إ�ستونيا وفرن�سا ،لكن هناك
ق�ضيت فيها
بع�ض ال�سنوات التي
ُ
رم�ضان يف بالد �إ�سالمية مثل
املغرب ،ولكي �أ�ص ُد َقكم القو َل:
�أنا � ِّ
أف�ضل ال�صو َم يف البالد غري
الإ�سالمية؛ لأنه يف مكا ٍن كهذا
ميكنكم �أن ت�ستوعبوا املعنى
احلقيقي لل�صوم ب�صورة �أ�سه َل،
َّ
فل�ستم م�ضطرين لتح�ضري الطعام
طوال اليوم وق�ضاء الليل يف اللهو
والت�سلية؛ لأنه يف وقتنا احلا�رض
بد�أ رم�ضان يف الدول الإ�سالمية

ي�شبه تدريج ًّيا ر�أ�س ال�سنة بالن�سبة
للن�صارى� .إن رم�ضا َن يرينا رحم َة
اهلل املطلقة ،وتبدو قراءةُ القر�آن
و�أداء ال�صالة وتعلّ ُم الدين يف هذا
ال�شهر �أك َ
رث جماالً ومع ًنى ،و�إ�ضافة
�صحي ج ًدّا
�إىل هذا ،ف�إن ال�صو َم
ٌّ
لأج�سادنا �إذا �أديناه كما يجب دون
الإفراط يف تنا ُولِ الأطعمة يف
الإفطار وال�سحور ،فلن�ستَ ِف ْد ب�إذن
اهلل من رحمة هذا ال�شهر الف�ضيل.
�أيفار لوبالو :فلن�س َع للحِ فاظ على
خ�صالنا احلميد ِة بعد انق�ضاء �شهر
رم�ضان � ً
أي�ضا.
َ
عندما يحل رم�ضان �أح َم ُد اهلل �أكرث،
و�أ�شعر ب�سعادة غامرة ،وبالطبع
�أ�شعر قلي ً
ال باجلوع والعط�ش بفعل
ال�صوم ،لكن ال مي ِّثل هذا �أهمي ًة
كبرية بالن�سبة يل ،و�أنا �أق�ضي هذا
العام �أول رم�ضان يل مع م�سلمني
�آخرين ،نقوم بتناول الإفطار،
ونذهب بعد الإفطار �إىل �صالة
الرتاويح م ًعا ،ومن جهة �أخرى
ح�ساب مقدا ِر زكاتي لهذا
�أحاول
َ

العام.
نعم ،قد يكون ال�صوم �صعبًا ،لكن
هذا يرتبط �أك َ
ِ
بنمط حياتنا
رث
وطبيعة عملنا ،فعلى �سبيل املثال:
كنت �أعمل العام املا�ضي يف الهواء
ُ
َّ
الطلق حتت ال�شم�س؛ لذلك مل �أق َو
على ال�صيام يف بع�ض الأيام� ،إال

�أنني عو�ضتُهم جمي ًعا بعد رم�ضان،
�أما هذا العام ،ف�أنا �أكرث راحة؛
لأنني �أعمل يف مكان مغلق ،وال�صوم
يع ِلّمنا �شك َر اهلل على نعمه علينا ،فما
�أتناوله من لقيمات �صغرية ور�شفات
للمياه على الإفطار ،يجعلني �أحمد
اهلل َ �أكرث.

رم�ضان يف اليابان
النا�س يف مظهر تكافلي وتعاوين رائع،
كما ويقبل امل�سلمون يف اليابان على
�سماع القر�آن الكرمي من املقرئني

الراحلني وعلى ر�أ�سهم املقرئ عبد
البا�سط عبد ال�صمد ،واملن�شاوي،
عدا عن حر�صم على �أداء �صالة

الرتاويح ب�شكل دائم وم�ستمر .كما
تبد�أ يف اليابان الدعوة مبكراً لأداء
�صالة العيد؛ حيث تبد�أ بابتداء

الع�رش الأواخر من رم�ضان ،و�أخرياً
تكرث الأعمال اخلريية يف هذا ال�شهر
الف�ضيل يف اليابان.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

وزارة العدل
مكتب الأ�ستاذ  /عليوان حممد
حم�ضر ق�ضائي بح�سني داي
� 03شارع علي مدو�ش ح�سني داي

حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
�إلزام بالدفع عن طريق الن�شر باجلريدة

طبقا للمادة  612 ، 412من ق �إ م �إ و ما يليها
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ :عليوان حممد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مقرمكتبه ب � 03 :شارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر
لفائدة ال�سيد(ة)  :بنك التنمية املحلية �رشكة ذات �أ�سهم املمثلة من طرف مديره العام وكالة ح�سني داي رمز  104املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي العنوان :
� 05شارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها الأ�ستاذة باري جميلة
و تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة ح�سني داي الق�سم التجاري  /البحري بتاريخ  2018/02/18رقم الفهر�س  2017/01155رقم اجلدول  2017/05323 :و املمهور
بال�صيغة التنفيذية امل�ؤرخة بتاريخ  2019/01/24حتت رقم 19/172
 و بناءا على حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ( �إلزام بالدفع) امل�ؤرخني يف  2019/02/26املر�سلني بر�سالة م�ضمنة مع �إ�شعار بالإ�ستالم بناءا على املحا�رض املذكورة �أعاله ال�سند التنفيذي  +التكليف بالوفاء املعلقة و املن�شورة مبحكمة ح�سني داي بتاريخ  2019/03/14و املعلقة و املن�شورة ببلدية القبةيف2019/03/12
 و بناءا على الأمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ  2019/03/19حتت رقم 2019/644 و بعد الإطالع على املواد  612-412من ق �إ م �إ و مراعاة لأحكام املواد من � 406إىل  416و ما يليها من نف�س القانونكلفنا و لزمنا ال�سيد(ة)  :مزمي�ش م�سعود
العنوان  :حي حممد �سعيدون رقم  09القبة والية اجلزائر
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور �أعاله و دفع املبالغ التالية :
.1دفع مبلغ  5.076.539.77دج ( خم�سة مليون و �ستة و �سبعون الف و خم�سمائة و ت�سعة و ثالثون دينار جزائري و �سبعة و �سبعون �سنتيم )
.02دفع مبلغ  8.222.00دج م�صاريف التنفيذ
.03دفع مبلغ  73.530.78دج احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي
و بلغناه و نبهناه و �أخطرناه ب�أن له �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوم للتنفيذ ابتداءا نت تاريخ هذا الن�رش باجلريدة مل�ضمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة  612من ق �إ م �إ و يف حالة عدم
امتثاله �سيحرر حم�رض عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي ال يجهل ما تقدم و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .

الو�سط2019/05/08:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�ضرة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي
-جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبها ب � 04شارع عبد القادر �سباعي -ح�سني داي – اجلزائر

تبليغ �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر يف جريدة يومية
طبقا للمادة  412/04من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بتاريخ الثامن و الع�رشون من �شهر مار�س �سنة �ألفني و ت�سعة ع�رش
لفائدة /ال�صندوق الوطني للتوفري و االحتياط بنك �رشكة ذات �أ�سهم مديرية �شبكة اجلزائر غرب و املمثلة يف �شخ�ص مديرها العام.
الكائن مقرها  /ب � 42شارع خليفة بوخالفة اجلزائر
ح�رضت عنه وكيلته الأ�ستاذة  /باري جميلة ( حمامية لدى املجل�س)
مراعاة لأحكام املادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على ال�سند التنفيذي ال�صادر عن حمكمة بئرمراراي�س الق�سم  :التجاري /البحري بتاريخ  14/01/21 :رقم اجلدول  13/08040 :فهر�س رقم  14/00162 :املمهور
بال�صيغة التنفيذية .
�ضد ال�سيد(ة) � /أيت �سالمات حممد �سعيد
ال�ساكن(ة)  /حي �سيليار عمارة �أ مدخل  02رقم  281حيدرة – اجلزائر
بناء على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء املر�سالن عن طريق ر�سالة م�ضمنة بتاريخ  2018/04/25 :حتت رقم 00430736616 :بناء على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي مع حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق (لوحة الإعالنات حمكمة بئرمرادراي�س ) امل�ؤرخ يف 2018/04/18 :بناء على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي مع حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق ( لوحة الإعالنات بلدية حيدرة )امل�ؤرخ يف 2018/04/08 :
بناء على الإذن بالن�رش ال�صادر عن ال�سيد  /رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  2018/02/27 :حتت رقم 19/1745:تطبيقا لأحكام املادة  4/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي -جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب � 72شارع بوجمعة مغني -ح�سني داي – اجلزائراملوقعة �أدناه
كلفنا املدعو ال�سيد(ة) � /أيت �سالمات حممد �سعيد
ال�ساكن  /حي �سيليار عمارة �أ مدخل  02رقم  281حيدرة – اجلزائر
 �أن ي�سدد فورا بني �أيدينا مبلغ الدين .املحكوم به املقدر ب  139.299.93 :دج مع بالإ�ضافة �إىل م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�رض الق�ضائيو نبهناه ب�أن له مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رش م�ضمون التكليف بالوفاء يف اجلريدة و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
مع كافة التحفظات
�إثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا للقانون

الو�سط2019/05/08:

املح�ضرة الق�ضائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�ضرة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي
�إخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبها ب � 04شارع عبد القادر �سباعي -ح�سني داي – اجلزائر
ن�شر م�ستخرج من قائمة �شروط بيع عقار
باملزاد العلني
طبقا للمواد  748من ق �إ م �إ

بطلب من ورثة عبدات مباركة و هم � :إبنها مهاد �أحمد الدائن  /طلب – بيع
املختار موطنه لدى مكتب الأ�ستاذة  /ولد علي كرمية الكائن مكتبها  /ب � 02شارع البروفوار – اجلزائر الو�سطى
�ضد  /ورثة عبدات مباركة و هم  :ابنتها قرقور مليكة  /املحجوز عليها
ال�ساكنة  /بحي فرنان حنفي عمارة �ش  02الطابق � 03شقة رقم  84القبة – اجلزائر
مبقت�ضى ال�سند التنفيذي للحكم ال�صادر عن حمكمة ح�سني داي ( الق�سم  :العقاري) بتاريخ  2018/06/25 :جدول رقم 18/1204 :
فهر�س رقم  18/03774 :املمهور بال�صيغة التنفيذية بتاريخ  2019/02/07 :حتت رقم  2019/295القا�ضي ببيع العقار متمثل يف
ال�شقة الكائنة  /بحي فرنان حنفي عمارة ح  02الطابق � 03شقة رقم  84القبة ت�شتمل على غرفتني  ،مطبخ  ،حمام و ملحقات
�أخرى ذات م�ساحة قدرها  43.75م 2و ن�سبة  82/1000من الأجزاء امل�شرتكة .
نعلن نحن املح�رضة الق�ضائية الأ�ستاذة  /حيمور نورة �أن مت �إيداع قائمة �رشوط البيع اخلا�صة بال�شقة ب�أمانة �ضبط املحكمة و
مت ت�أ�شري على حم�رض الإيداع بتاريخ  2019/04/25 :حتت رقم  2019/20 :و مت حتديد جل�سة االعرتا�ضات بتاريخ 2019/05/13 :
على ال�ساعة � 10.00صباحا
التعيني :ال�شقة الكائنة  /بحي فرنان حنفي عمارة ح  02الطابق � 03شقة رقم  84القبة ت�شتمل عل غرفتني  ،مطبخ  ،حمام و
ملحقات �أخرى ذات م�ساحة قدرها  43.75م 2و ن�سبة  82/1000من الأجزاء امل�شرتكة .
 تقدم االعرتا�ضات بعري�ضة �إىل رئي�س ق�سم البيوع العقارية لدى حمكمة ح�سني داي � 03أيام قبل جل�سة االعرتا�ضات  /حددال�سعر االفتتاحي للمزايدة ب  15.531.531.62دج ح�سب اخلبري عبا�ش �سفيان.
املح�ضرة الق�ضائية
الو�سط2019/05/08:

الو�سط2019/05/08:

ANEP N°: 1916010603
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معاناة الأ�سرى وذويهم تتفاقم يف رم�ضان
�شهر رم�ضان هو ال�شهر التا�سع يف التقومي الهجري ،وهو �شهر مميز عند امل�سلمني عن
باقي �شهور ال�سنة الهجرية ،ففيه �أنزل القر�آن الكرمي .وهو �شهر ال�صوم حيث ميتنع
يف �أيامه امل�سلمون عن ال�شراب والطعام واجلماع من الفجر وحتى غروب ال�شم�س،
و�صوم رم�ضان هو الركن الرابع من �أركان الإ�سالم.
عبد النا�صر فروانة
رئي�س وحدة الدرا�سات والتوثيق
يف هيئة �ش�ؤون اال�سرى

ورم�ضان � ..شهر عظيم ومبارك،
ت�ضاعف فيه احل�سنات والأجور ،فهو
�شهر التوبة واملغفرة� ،شهر ال�صرب
والدعاء ،و اجلود والإح�سان.
وهو �شهر مبارك يق�ضي امل�سلم وقته
بني �صيام وقيام وتالوة القر�آن ،وعمل
واجتهاد يف الطاعات وتق ُرب من اهلل
عز وجل.
رم�ضان � ..شهر ي�ستقبله النا�س
بفرح و�رسور ،وتلتقي فيه الأحبة
وجتتمع العائالت على مائدة واحدة
مزينة ب�أكالت وم�رشوبات متعددة،
وتتبادل فيها التهاين والتربيكات
با�ستمرار ،وتكرث فيه زيارات �صلة
الرحم والأ�صدقاء .فهنيئاً لكم �أيها
امل�سلمون ب�شهر رم�ضان.
هذا هو حال �شهر رم�ضان بالن�سبة
لكافة امل�سلمني يف بقاع الأر�ض،
ولكن احلال خمتلف بالن�سبة للأ�رسى
الفل�سطينيني داخل �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي.
فاال�رسى ي�ستقبلون هذا ال�شهر بفرح
و�رسور ويتبادلون التهاين والتربيكات
فيما بينهم كباقي امل�سلمني ،ويق�ضون
�أوقاته بال�صوم وال�صالة وتالوة القر�آن
وقيام الليل والإبتهال اىل اهلل بالدعاء
ب�أن يفرج اهلل كربهم.
وبع�ض الأ�رسى يتممون قراءة القر�آن
وحفظه يف هذا ال�شهر الف�ضيل ،كما
وتنظم فيه دورات عدة يف التالوة
والتجويد ،ويتخلله برامج ترفيهية
وم�سابقات وطنية ودينية يف �إطار
برامج رم�ضانية �شاملة.
ولكن معاناة اال�رسى تتفاقم يف
هذا ال�شهر ،حيث يُحرم الأ�سري من
االلتقاء بذويه و�أطفاله على مائدة
واحدة ،كما حُ
وترم العائلة من وجود
ابنها �أو رب الأ�رسة على مائدة
ال�سحور والإفطار ،وهذا يفاقم من
معاناة الطرفني طوال �شهر رم�ضان.
والأمر ال يقت�رص على هذا احلرمان
الق�رسي ،بل هناك االالف من
الأ�رسى حمرومني من ر�ؤية ذويهم
من خالل الزيارات� ،أو �أقرباء لهم من
فئة القرابة الأوىل منذ �سنوات طويلة
ب�سبب االجراءات والقيود او بذريعة
املنع الأمني.
واملعاناة ال تتوقف عند هذا احلد،
ومل تقت�رص �صورها على احلرمان

من الإلتقاء والإلتفاف حول مائدة
واحدة� ،أو التوا�صل والتزاور
وا�ستقبال الأطفال و�صلة الأرحام
على �شبك الزيارة ،و�إمنا تتعدى
ذلك بكثري لتملأ �ألبوماً من ال�صور
وجملدات من الق�ص�ص واحلكايات.
ف�إدارة ال�سجون وقوات القمع
املدججة بال�سالح تتعمد الت�ضييق
على الأ�رسى وذويهم يف هذا ال�شهر
الف�ضيل ،وت�سعى جاهدة للتنكيد
عليهم و�إف�ساد فرحتهم بقدوم هذا
ال�شهر العظيم عرب جمموعة من
الإجراءات التع�سفية والتنقالت
واالقتحامات واالعتداءات والتفتي�ش
امل�ستمر لغرف ال�سجون وخيام
املعتقالت وحتى زنازين العزل
الإنفرادي مل ت�سلم من ذلك ،بحجة
البحث عن هواتف نقالة “مهربة” �أو
مواد ” حمظورة” .ويف هذا ال�شهر
تُ�صعِد ادارة ال�سجون من �إجراءاتها
العقابية لأتفه الأ�سباب وتزج الكثري
من الأ�رسى يف زنازين انفرادية ،كما
وت�ضع العراقيل �أمام حرية ممار�سة
ال�شعائر الدينية وقراءة القر�آن
ب�صوت جهور وال�صالة اجلماعية
و�صالة الرتاويح يف �ساحة الق�سم �إال
ما ندر وهذا يخالف ما ن�صت عليه
اتفاقية جنيف (ت�ضع الدولة احلاجزة
حتت ت�رصف املعتقلني �أياً كانت
عقيدتهم  ،الأماكن املنا�سبة لإقامة
�شعائرهم الدينية).
والأدهى من ذلك تالعب ادارة
ال�سجون �أحياناً ب�أوقات �إي�صال
وجبات الطعام للأ�رسى ،فتُح�رض
وجبات ال�سحور بعد رفع �آذان الفجر،
وجترب الأ�رسى على ا�ستالم وجبات
الإفطار قبل موعد �آذان املغرب

بفرتة زمنية طويلة ،ودائما هي
وجبات منقو�صة و�سيئة كما ونوعاً
وتفتقر للمقومات الأ�سا�سية دون
مراعاة لإحتياجات اجل�سم يف هذا
ال�شهر ،فيما يحاول الأ�رسى تعوي�ض
ذلك من خالل �رشاء احتياجاتهم
على نفقتهم اخلا�صة وب�أ�سعار باهظة
من الكنتينة “مق�صف ال�سجن” .كما
ويبدع اال�رسى ويتفننون يف �صنع
الأطعمة واحللويات اخلا�صة على
طريقتهم اخلا�صة ووفقا للإمكانيات
املتوفرة مبا يتنا�سب وطقو�س
هذا ال�شهر العظيم .و�أحيانا �أخرى
تُ�ؤخر ادارة ال�سجن �ساعة اخلروج
للفورة (�ساحة الق�سم) وتتعمد �أن
تكون يف وقت ت�شتد فيه احلرارة
للتنغي�ص عليهم ،مما يدفع الأ�رسى
لرف�ض اخلروج والبقاء يف غرفهم.
وكثرية هي املحاوالت التي ُرف�ضتها
ادارة ال�سجون لإدخال التمور وزيت
الزيتون واحللويات من قبل هيئة
�ش�ؤون اال�رسى وم�ؤ�س�سات اخرى،
فيما يُ�سمح �أحيانا ب�إدخال كميات
قليلة من احلاجيات “الرم�ضانية”
ال تكفي لإجمايل الأ�رسى يف هذا
ال�سجن �أو ذاك املعتقل ،و�أحيانا
�أخرى وب�شكل مزاجي ومتفاوت من
�سجن لآخر ت�سمح �إدارة ال�سجون
بزيادة مبلغ �إ�ضايف مُي ّكن الأ�رسى
من �رشاء احتياجاتهم من مق�صف
ال�سجن .اما الأ�رسى الذين يتعر�ضون
لوعكات �صحية يف رم�ضان فهم
ال يتلقون الرعاية املنا�سبة� ،أو
اال�ستجابة ال�رسيعة� ،إمنا يُعاملون
ببطء متعمد كي ي�شعروا باملعاناة
والعذاب �أكرث .
فاال�رسى يعانون الأمرين يف �شهر

رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين
اللواء قدري ابو بكر

على �إ�سرائيل ان حترتم حرمة
�شهر رم�ضان املبارك يف تعاملها
مع املعتقلني الفل�سطينيني

رم�ضان .ما بني مطرقة احلرمان
وال�شوق واحلنني للأهل والأبناء
والأحبة ،و�سندان ظروف الأ�رس
والإجراءات القمعية املت�صاعدة
يف هذا ال�شهر العظيم  ..ومع ذلك
ي�ستعلون على جراحهم ويُخفون
�آالمهم �أمام ال�سجان ،وي�ستغلون
وال�صلوات
بالدعاء
�أوقاتهم
واملطالعة والتثقيف الذاتي وحفظ
القر�آن وتف�سريه ،فتتحول الغرف
اىل م�ساجد و�أماكن للعبادة و�صفوف
للدرا�سة.
و�أهايل اال�رسى يعانون حني يجتمعون
على مائدة الإفطار يف غياب ق�رسي
للأب و الإبن� ،أو ال�شقيق وال�شقيقة،
فيخيم احلزن على اجلميع لفقدانهم
�أحد �أركان الأ�رسة ،وجته�ش الأمهات
بالبكاء ،وي�ضطر الأبناء لل�س�ؤال عن
�أ�سباب غياب �آبائهم املتوا�صل عن
مائدة الإفطار �أو �إح�ضار احتياجات
رم�ضان ،فيما الزيارات ملن يُ�سمح
لهم بذلك تكون مغم�سة بالأمل
واحلزن واملعاناة ،ول�سان حالهم
يقول دائما اللهم اجمعنا ب�أ�رسانا
العام القادم على مائدة واحدة بعيدا
عن ظلم ال�سجان .
هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين
وخالل ال�سنوات الأخرية ت�صاعدت
الإجراءات القمعية بحق الأ�رسى،
وا�شتدت الهجمة وات�سعت الإجراءات
العقابية واالنتقامية بحق الأ�رسى
فتقل�صت �ساعات الفورة ومدة
زيارات الأهل و�صودرت العديد من
حمطات التلفزة ومل ي�سمح للأ�رسى
�سوى �إدخال القليل من الأموال عرب  نقلت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين يف حتقيق “ع�سقالن” ،مكث هناك  20يوماً
ذويهم ل�رشاء ما ينق�صهم من حاجيات تقرير �صدر عنه ، ،افادات �أدىل بها �شبان يف الزنازين ُحقق معه ل�ساعات طويلة وهو
�أ�سا�سية من مق�صف ال�سجن مما وفتية فل�سطينيون مت اعتقالهم م�ؤخرا مقيد اليدين والقدمني ومن ثم جرى نقله
�ضاعف من معاناتهم ومن املتوقع ان وزجهم يف عدة معتقالت �إ�رسائيلية� ،إىل ق�سم الأ�رسى الأ�شبال يف “جمدو” حيث
وي�رسدون فيها تفا�صيل التنكيل بهم يقبع الآن.
يعمق �صعوبة احلياة يف رم�ضان.
هذا هو حال الأ�رسى وذويهم يف واالنتهاكات اجل�سدية واملعنوية التي يف حني اعتدى جي�ش االحتالل على كل من
�شهر رم�ضان املبارك … �أمل يتعر�ضون لها من قبل جنود االحتالل ،بدءاً ال�شابني حماد �أبو ماريا ( 27عاماً) و �أحمد
ومعاناة ،وق�سوة ظروف ال�سجن بلحظات االعتقال الأوىل ،ومروراً بالتعذيب �صبارنة ( 27عاماً) وكالهما من بلدة بيت
والتحقيق معهم وانتزاع االعرتافات منهم �أمر ق�ضاء اخلليل ،عقب اقتحام  40جندي
ومعاملة ال�سجان ..و�شوق وحنني
حتت ال�ضغط النف�سي واجل�سدي يف مراكز من وحدة اليمام ملنزلهما وتك�سريه �أبواب
املداخل ،وتفتي�ش كال املنزلني بالكالب
للأحبة ولوعة اللقاء بالأبناء التوقيف الإ�رسائيلية.
والأمهات والآباء  ..ور�سالتنا لكل ومن بني الذين تعر�ضوا لل�رضب والإهانة البولي�سية ،وخالل مداهمة قوات االحتالل
امل�سلمني يف بقاع العامل … تذكروا ب�شكل مق�صود وجنوين خالل عملية اعتقاله ،ملنازلهما تعر�ض كال ال�شابني لل�رضب
�أ�رسى فل�سطني يف �سجون االحتالل الأ�سري القا�رص الأحمد اغبارية ( 17عاماً) واللكمات كما تعمد اجلنود �رضب ر�أ�سيهما
الإ�رسائيلي يف ال�سحور وعلى موائد من خميم جنني ،والذي جرى اعتقاله بعد باجلدار عدة مرات ،مل يتم ا�ستجوابهما
الإفطار ويف ال�سجود  ،وادعوا لهم مداهمة منزله فجراً وتفتي�شه وقلبه ر�أ�ساً وجر نقلهما �إىل معتقل “عوفر”.
كلما تذكرمتوهم  ،ب�أن يفرج اهلل على عقب ،وبعد �أن �أخرجوه من املنزل كما ر�صد تقرير الهيئة �أي�ضاً اعتداء جنود
قام جنود االحتالل بجره مل�سافات طويلة االحتالل بال�رضب ب�شكل عنيف على كل من
كربهم و�أن يفك �أ�رسهم .
اللهم فك قيد �أ�رسانا و �أ�رسى وهم يدفعوه وي�رضبوه على ظهره ،ومن ثم ال�شابني عي�سى زغارنة ( 22عاماً) من بلدة
جرى نقله �إىل حاجز “اجللمة” وهناك مت الرما�ضني جنوب اخلليل ،وعماد فرادية (29
امل�سلمني وفرج كربهم وارحم
تفتي�شه تفتي�شاً عارياً واحتجازه ل�ساعات عاماً) من بلدة عناتا ق�ضاء مدينة القد�س،
�ضعفهم وردهم �إىل �أهلهم �ساملني .
طويلة داخل كونتيرن ،وبعدها نُقل �إىل مركز وكالهما يقبعان حالياً يف معتقل “عوفر” .
طالب رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين اللواء قدري ابو بكر،
حكومة الإحتالل الإ�رسائيلي
�إحرتام حرمة �شهر رم�ضان
املبارك يف تعاملها مع املعتقلني
الفل�سطينيني ،ووقف كل الهجمات
عليهم ،و�إلغاء العقوبات التي فر�ضت
م�ؤخرا من غرامات وحرمان من
الزيارات والعزل وم�صادرة االجهزة
الكهربائية ومقتنيات الغرف
واملقتنيات اخلا�صة.
وبني اللواء ابو بكر ان ل�شهر رم�ضان
مكانة خا�صة وطقو�س لدى كل
الفل�سطينيني وامل�سلمني يف انحاء
العامل ،وان من حق املعتقل
الفل�سطيني �أن يعي�ش كل تفا�صيل
هذا ال�شهر ،وان ميار�س ال�شعائر
الدينية بهدوء ،ويف جو من املحبة
والت�سامح ،دون وجود ان منغ�صات
مفتعلة من قبل �إدارة املعتقالت
التي ت�ستغل مثل هذه املنا�سبات
خللق �ضغط نف�سي �إنتقامي من
الأ�رسى.
ووجه اللواء ابو بكر دعوته لل�صليب

االحمر الدويل وامل�ؤ�س�سات
احلقوقية والإن�سانية ،بتكثيف
الزيارة اىل املعتقالت وال�سجون،
ومتابعة كل التفا�صيل اليومية،
وعدم ال�سماح للإحتالل التفرد
ب�أ�رسانا العزل ،وان تكون هذه
امل�ؤ�س�سات وفية لر�ساالتها التي
وجدت من اجلها.
�أقوال اللواء ابو بكر جاءت خالل
زيارته لعدد من اال�رسى املحررين
الذين ام�ضوا �سنوات طويلة يف
معتقالت الإحتالل وهم :يو�سف
زيود من بلدة ال�سيلة احلارثية يف
حمافظة جنني ام�ضى  15عاما،
عبا�س مزاحم من بلدة عبوين يف
حمافظة رام اهلل �أم�ضى  16عاما،
حممد ابو ليلى وجهاد عيا�ش من
خميمي ع�سكر وبالطة يف نابل�س
ام�ضيا  14عاما و 10اعوام على
التوايل ،كما قام اللواء ابو بكر ووفد
الهيئة بزيارة اال�سري املحرر قدميا،
الذي يعاين و�ضعا �صحيا �صعبا
حممود عدوي من خميم ع�سكر يف
نابل�س والذي ام�ضى  12عاما.

تنكيل واعتداء متوا�صل بحق اال�سرى
واملعتقلني خالل عملية اعتقالهم
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الأ�سري فواز بعارة :

أمرا�ض ال ح�صر لها
 15عام ًا ا�ستنزفت �صحته ب� ٍ

مل تعد ذاكرة �شقيقة الأ�سري فواز �سبع فايز بعارة (47عام ًا) من �سكان مدينة نابل�س ،حتمل القدرة على تذكر �سنوات �شقيقها املختلفة
جداً يف الأ�سر ،حني اكت�شف �إ�صباته بال�سرطان ،وحني فقد القدرة على ا�ست�شعار نعم ثالث من حوا�سه ،وحني �أ�صيب فوق كل هذا مبر�ض
ً
منا�شدة
القلب ،لكن ال�شيء الذي تتذكره جيداً هو الرزم املتكد�سة من �أمرا�ض �شقيقها التي تتفاقم يف كل يوم ،وال متلك هي �إال �أن تر�سل
يفعل من ق�ضية �شقيقها.
أحد ي�ستطيع �أن ِ ّ
لأي � ٍ
تقرير �:إعالم الأ�سرى
يف ذاكرة �أم �سمري بعارة املتعبة،
تتواجد م�شاهد دخول �شقيقها يف
زيارتها له ،هذه امل�شاهد مل تغادر
كما ال�سنوات ،ال يزال م�شهد دخوله
م�ستنداً على �أكتاف الأ�رسى يف
�أحد زياراتها له موجوداً ،وال يزال
�صوته اخلافت يف الزيارة الأخرية
وتعبه ماث ً
ال يف ذهنها ،وقدرته على
ري �أمام ابنته �آية ال يغادر
�أن يبدو بخ ٍ
ذهنها.

اللحظات الأوىل
قبل ثماين �سنواتٍ تقريباً وتزامناً
مع اكت�شاف مر�ض ال�رسطان
لدى الأ�سري فواز بعارة� ،أجريت
له عملية يف منطقة الرقبة حتت
�أنظار االحتالل ،وبدالً من �أن
تخفف العملية من مر�ضه زادت
و�ضعه ال�صحي �سوءاً.
عقب العملية �أ�صيب الأ�سري بعارة
بخل ٍل يف ثالث من حوا�سه الرئي�سية،
تقول �شقيقته" مل يعد ميلك القدرة
�أن ي�ستع�رش طعم ما ي�أكل ،فقد
قدرته على التذوق ولأجل ذلك ف�إن
نوع الأطعمة التي ي�أكلها حمدودة
للغاية ،كما �أنه �أ�صيب بخلل يف
حوا�سه يف املنطقة الي�رسى من
ر�أ�سه ،فلم يعد ي�سمع جيداً يف �أذنه

الي�رسى ،كما ومل يعد ي َر جيداً يف
عينه الي�رسى �أي�ضاً".
ال�رسطان الذي يعاين منه الأ�سري
بعارة ال يزال جمهول النوع بالن�سبة
لعائلته حتى الآن ،لكن العملية التي
�أجريت له يف الرقبة �أ�شارت �إىل
�أن ال�رسطان يتواجد يف منطقة
الر�أ�س والرقبة لديه ،لكن ما يقتل
عائلته هو العملية التي �أجريت له
حال اكت�شاف ال�رسطان يف منطقة
الرقبة قبل ثماين �سنوات ،و�أحدثت
له كل هذه الرزم من الأمرا�ض،
وو�صلت �إىل �أن �سببت ق�رصاً يف
قدمه.
عالو ًة على ذلك� ،أ�صيبت ع�ضلة
قلب الأ�سري بعارة الحقاً باختالل،
ونتيجة �ضعفها مت �إجراء عملية
�أخرى له ،وركبت بطارية لقلبه
لتح�سني و�ضعه ال�صحي قلي ً
ال.

عملية رابعة
حتى بعد ثماين �سنوات من الأمل
والقهر وانتظار العائلة للأخبار
التي ت�صلهم عرب املحامي ،مل
تنت ِه �سل�سلة �آالم ابنهم فواز ،تقول
�شقيقته" �أجريت له عملية ق�سطرة
قبل فرتة ق�صرية ،و�أنا زرته قبل
�أ�سبو ٍع تقريباً ،وعلمت منه يف
الزيارات الالحقة ب�أن و�ضعه
ال�صحي �ساء بعد زيارة العائلة

الأخرية له قبل �أ�سابيع ،فقد بقي
ملدة �ستة �أيام غري مدركٍ ملا
يجري من حوله ل�شدة �آالمه".
تتابع �شقيقة الأ�سري بعارة حديثها
فتقول" نقل عقب �ستة �أيام �إىل
امل�ست�شفى ،وبعد عمل فحو�صات
له ال نعلم نحن وال هو نتائجها،
ات�ضح �أنه �سيحتاج �إىل �إجراء عملية
قلب مفتوح طبقاً لهذه النتائج ،و�إن
حدث و�أجريت له العملية �ستكون
�إما يف العفولة كما مت �إبالغه �أو
يف الرملة حيث يتواجد ،و�سيحتاج
�إىل ثالث �أو �أربع �أ�شهر نقاهة بعد
العملية يف امل�ست�شفى".
ب�إجراء عملية القلب املفتوح
�ستكون هذه العملية الرابعة التي
جترى للأ�سري بعارة منذ اكت�شاف
ال�رسطان لديه قبل ثماين �سنوات،
وجتهل عائلته حتى اللحظة
تفا�صيل الفحو�صات التي جترى
له ونتائجها ،وكل ما ي�صلهم من
�أخبار �شحيحة عن طريق الأ�رسى
املحررين وتوا�صل حماميه ي�ؤكد
لهم ب�أن و�ضعه ال�صحي يزداد
�سوءاً.
تقول �شقيقته" علمنا بنقله من
�سجن جلبوع �إىل م�ست�شفى الرملة
قبل �أيام ،وقد �أبلغنا �أحد الأ�رسى
الذين حترروا من ذات ق�سمه ب�أن
و�ضعه ال�صحي �سيء وب�أنه بحاجة
�إىل �إدخال كانتينا له ،ونحن نن�شاد

�أ�صحاب ال�ضمائر احلية لتفعيل
ق�ضيته".

أبناء وذكريات
ٍ �3
بعيداً عن ج�سد الأ�سري بعارة
املليء بالآالم والأمرا�ض،
ينتظر لقائه ثالثة �أبناء وزوجة
وعائلة و�أبٍ ب�صح ٍة �سيئ ٍة �أي�ضاً،
جعفر(25عاماً) نا�رص(24عاماً)
و�آية(18عاماً) ثالثة �أبناء للأ�سري

بعارة ينتظرون حريته بفارغ ال�صرب
وترتاكم حلظات الفرح واحلزن من
�أعمارهم بعيداً عنه ،ويحتاجون �أن
ينال حريته �إليهم حياً .والد الأ�سري
بعارة مل يعد يحمل القوة لزيارته،
قدرته على ال�سري واللحاق بابنه
بني ال�سجون املختلفة التي ينقله
�إليها االحتالل اختفت ،و�سريهق
كاهله معرفة �أخبا ٍر جديدة حول
الو�ضع ال�صحي املتهالك لنجله،
خا�ص ًة بعد �أن توفيت زوجته وبقي
ينتظر حرية جنله وحيداً .الأ�سري

بعارة يواجه حكماً بال�سجن امل�ؤبد
املكرر ثالث مرات� ،إ�ضافة �إىل
 35عاماً �أخرى ،اعتقله االحتالل
بتاريخ  ،2004/10/20و�أم�ضى 15
أعوام
عاماً من عمره �أ�سرياً ،وثماين � ٍ
مري�ضاً ،ي�ستهلكه العالج الكيماوي
وملف فحو�صاته املجهول وتنقله
الدائم بني ال�سجون وامل�ست�شفيات
وعيادات ال�سجون ،وكغريه من
الأ�رسى املر�ضى �أ�صحاب امللفات
الطبية امل�ستع�صية كل ما يريده هو
�أن ينال حريته حيا

مركز �أ�سرى فل�سطني للدار�سات

 %16من الأ�سرى يعانون من �أمرا�ض خمتلفة ،بينهم  23م�صابون بال�سرطان
�أكد الناطق الإعالمي ملركز �أ�رسى
فل�سطني للدرا�سات الباحث “ريا�ض
الأ�شقر” ب�أن �سيا�سة االهمال
الطبي التي ي�ستخدمها االحتالل
بحق الأ�رسى املر�ضى جتعلهم
معر�ضني للموت البطئ نتيجة تراجع
�أو�ضاعهم اىل حد اخلطورة م�شرياً
اىل ان ما ن�سبته  %16من الأ�رسى
داخل �سجون االحتالل يعانون من
�أمرا�ض خمتلفة  .و�أ�ضاف “الأ�شقر”
ب�أن االحتالل يتعمد ترك الأ�رسى

لفرتات طويلة دون عالج ودون ك�شف
طبى الكت�شاف الأمرا�ض يف بدايتها
حتى ت�ستفحل هذه الأمرا�ض يف
اج�سادهم وبالتايل ي�صعب �شفا�ؤها
فيما بعد حتى لو توفر العالج
الطبي للأ�سري او اجريت له عمليات
جراحية ،م�ؤكداً بان الع�رشات من
الأ�رسى املر�ضى اجريت لهم عدة
عمليات ومل تفلح يف حت�سن او�ضاعهم
ال�صحية بل بع�ضهم ازدادت �سوءاً
ب�سبب ت�أخر اجرا�ؤها لوقت طويل.

وك�شف الأ�شقر ب�أن االحتالل يعتقل
(� )5800أ�سري فل�سطيني ،بينما تبلغ
ن�سبة الأ�رسى امل�صابني ب�أمرا�ض
خمتلفة يف ال�سجون  ،%16وهذه
الأمرا�ض ترتاوح ما بني الأمرا�ض
الب�سيطة واخلطرية ،بينما هناك
�أ�رسى يتعر�ضون للموت يف كل حلظة
نتيجة تدهور �أو�ضاعهم ال�صحية
�إىل حد اخلطورة الق�صوى و�سط
ا�ستهتار وا�ضح ومتعمد من قبل
الإدارة لقتل ه�ؤالء الأ�رسى ب�شكل

بطئ  .م�شريا اىل وجود � 23أ�سرياً
م�صابني مبر�ض ال�رسطان مبختلف
انواعه ،ال يقدم لهم عالج منا�سب
لهذا املر�ض اخلطري او متابعات
طبية م�ستمرة لل�سيطرة على
تطورات هذا املر�ض  ،مبيناً ب�أن
�أخطر تلك احلاالت للأ�سري ” �سامى
ابودياك” والأ�سري ” ب�سام ال�سايح”
والأ�سري “ي�رسى امل�رصي” والأ�سري
“معت�صم رداد”  .وبني “الأ�شقر”
ب�أن ادارة ال�سجون مُتعن بانتهاج

�سيا�سة القتل البطيء بحق الأ�رسى
املر�ضى  ،وخا�صة القابعني مبا
ي�سمى “م�ست�شفى الرملة” ،حيث ال
توفر لهم احلد االدنى من العالج ،
رغم خطورة او�ضاعهم ال�صحية،
كما �أن ظروف االعتقال ال�صعبة
والعزل تعترب �أر�ضية خ�صبة لإ�صابة
الأ�رسى بالأمرا�ض املختلفة نتيجة
قلة التهوية والرطوبة ال�شديدة
واالكتظاظ الهائل بالإ�ضافة �إىل
النق�ص ال�شديد يف مواد التنظيف

ومكافحة احل�رشات ال�ضارة.
و�أعترب “الأ�شقر” ممار�سات
االحتالل بحق الأ�رسى املر�ضى
من اهمال عالجهم وتركهم للموت
البطئ ،بل و�إعطاءهم �أدوية ال
تنا�سب �أمرا�ضهم ،و تعمد ت�أخري
�إجراء العمليات اجلراحية� ،أو �إجراء
حتاليل طبية و�صور �إ�شاعة ،لعدة
�سنوات هي جرمية حرب وا�ضحة
يرتكبها االحتالل بحق � 1000أ�سري
مري�ض خلف الق�ضبان .
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ريا�ضة
اقاموا �أم�س وقفة
تنديدا بقرار
الرابطة

ا

رة يف الت�شكيل

ن ب�إحداث ثو

لأن�صار يطالبو

ال

ة نهاية املو�سم

وم ويلعب على البقاء

�سيا�سي ي�ضيع البودي

�ض ّيع فريق �شباب ق�سنطينة نهائيا فر�صة اللعب على البوديوم و�إنهاء املو�سم الكروي
احلايل �ضمن �إحدى املراكز الثالثة الأوىل امل�ؤهلة �إىل �ضمان م�شاركة قارية املو�سم
املقبل ،حيث �أنهى الفريق مو�سمه قبل الأوان و�أ�ضحى يلعب من اجل تفادي ال�سقوط،
وذلك عقب الهزمية التي تعر�ض لها �أمام �شباب بلوزداد من ملعب � 20أوت بالعا�صمة
�ضمن ت�سوية اللقاء املت�أخر عن اجلولة  24من البطولة الوطنية

عي�شة ق.
حيث عادت ت�شكيلة «ال�سيا�سي»
جمددا غلى الديار وهي جتر
خيبة الهزائم بعدما �سبق لها
تلقي اخل�سارة على نف�س امللعب
قبل ما يقارب �أ�سبوعني وكلفها
الإق�صاء من الدور ن�صف النهائي
لك�أ�س اجلمهورية ،حيث �أ�ضاع
�شباب ق�سنطينة جميع الأهداف
هذا املو�سم وخرج بخيبة �أمل
كبرية ،خا�صة و�أن الت�شكيلة
�أ�صبحت تلعب ما تبقى من

املو�سم من �أجل البقاء باعتبار
�أن الفريق �أ�ضحى على بعد �ست
نقاط فقط على ثالث املهددين
بال�سقوط قبل �أربع جوالت على
نهاية املو�سم ،وبالتايل �سيكون
�أ�شبال املدرب الفرن�سي ديني�س
الفان �أمام حتمية الفوز بلقاءين
من �أجل �ضمان البقاء وهو الذي
�سيكون على موعد يف اجلولة
املقبلة املقررة ال�سبت القادم
مع ا�ستقبال �شبيبة القبائل داخل
القواعد بدن جمهور.
وعب �أن�صار �شباب ق�سنطينة عن
رّ
غ�ضبهم من الأداء الذي قدمه

رفقاء الالعب زعالين والذين
كانوا خارج الإطار متاما خا�صة
يف ال�شوط الثاين الذي قدموا
خالله مردودا باهتا ومل يكونوا يف
يومهم متاما ،وهو ما جعل حمبي
الفريق يطالبون �إدارة النادي
ب�إحداث ثورة نهاية املو�سم من
خالل �إبعاد الالعبني الذين خ ّيبوا
الظن ومل يقدموا الدور الذي كان
منتظرا منهم والقيام با�ستقدامات
نوعية من خالل التعاقد مع
�أف�ضل الأ�سماء لتح�ضري فريق
قوي يناف�س املو�سم املقبل على
الأدوار الأوىل.

بعد �سحب الثقة من طرف املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية للمالكمة

برناوي يرد االعتبار ر�سميا �إىل نحا�سية
ردت وزارة ال�شباب والريا�ضة
ر�سميا االعتبار للرئي�س املخلوع
لالحتادية اجلزائرية للمالكمة
عبد املجيد نحا�سية ،ح�سبما
افاد به بيان للوزارة ،وقرر
وزير ال�شباب والريا�ضة �سليم
ر�ؤوف برناوي الغاء �سحب
الثقة امل�ؤقتة للرئي�س املخلوع
لالحتادية اجلزائرية للمالكمة
عبد املجيد نحا�سية يف  24ماي
 2017وبالتايل رد االعتبار له
كرئي�س �رشعي للهيئة الفدرالية،
وجاء هذا القرار  -ح�سب البيان-
بعد الطلب الذي تقدم به نحا�سية
وحمكمة ت�سوية النزاعات
الريا�ضية واملحكمة االدارية
عقب �سحب الثقة منه كرئي�س
الحتادية املالكمة يف  15جويلية
 ،2017لي�ستفيد يف الأخري من رد
االعتبار من طرف الوزير احلايل
لل�شباب والريا�ضة �سليم ر�ؤوف
برناوي ،وهو قرار ا�ستقبلته عائلة
املالكمة اجلزائرية بارتياح
واعتربته عودة لل�رشعية.
وكان املعني قد �رصح يف وقت
�سابق« :مبجرد �إم�ضاء قرار رد
االعتبار ل�شخ�صي من طرف
الوزير� ،س�أطلب من الو�صاية،
تعيني مفت�شني اثنني وحم�رض
ق�ضائي حتى يت�سنى يل العودة
جمددا اىل من�صبي ،هذا امر
معقد مقارنة مبوقف الفريق

الفدرايل احلايل اجتاه �شخ�صي،
�أملك دالئل خطرية حول املكتب
الفدرايل احلايل ومبجرد عودتي
لالحتادية �س�أت�سلم املهام واطلب
جل�سة �سماع خارجية حول طريقة
الت�سيري املايل والإداري خالل
عهدة مراد �أوهيب ،الرئي�س
بالنيابة لالحتادية .وكان نحا�سية
قد انتخب يف  4مار�س 2017
رئي�سا الحتادية املالكمة للعهدة
الأوملبية  2020-2017خلفا لنبيل
�سعدي ،لكنه عوقب من طرف
وزارة ال�شباب والريا�ضة ب�سبب
�سوء الت�سيري قبل �أن تتم ازاحته
من من�صبه من طرف اجلمعية
العامة اال�ستثنائية لالحتادية يف
 15جويلية  ،2017كانت متبوعة
بجمعية انتخابية انعقدت يف
الفاحت �أوت واختارت عبد ال�سالم
ذراع رئي�سا لها ،وبعد قرار حمكمة
التحكيم الريا�ضي ،ا�ستعاد
نحا�سية �رشعيته كرئي�س للهيئة

االحتادية ،لكنه وجد �صعوبة من
�أجل تطبيق القرار بعد الطعن
الذي تقدم به الرئي�س ذراع،
ومنذ � 26أكتوبر  2018تاريخ نهاية
عهدة عبد ال�سالم ذراع ،تعي�ش
احتادية املالكمة و�ضعية جمود
مما تطلب تويل نائب الرئي�س
مراد �أوهيب من�صب الرئي�س
بالنيابة ،ومنذ ذلك التاريخ مت
ت�أجيل جمعيتني انتخابيتني 17
نوفمرب و 29دي�سمرب  2018ب�أمر
من االحتادية الدولية للمالكمة
التي طالبت بتو�ضيحات حول
�أ�سباب رف�ض ملفات املرت�شحني
نبيل �سعدي و فزيل فرحات
اللذين �أعيد لهما االعتبار كذلك
من طرف الو�صاية ،ونتيجة
هذه الو�ضعية ،خ�رست اجلزائر
متثيلها لدى اللجنة التنفيذية
لالحتاد الدويل للمالكمة.

وكاالت

�أن�صار وداد
تلم�سان يتهمون
مدوار بحرمانهم
من ال�صعود
ثارت ثائرة �أن�صار وداد
تلم�سان بعد ك�شف الرابطة
املحرتفة لكرة القدم عن
قرارات جلنة االن�ضباط
والتي ث ّبتت نتيجة املباراة
التي جمعت فريقهم �أمام
جمعية ال�شلف نهاية
الأ�سبوع املن�رصم ورف�ضت
احرتازات �إدارة النادي التي
جاء فيها مقاطع فيديو من
املباراة والتي تظهر عدم
�إعالن حكم املواجهة عن
نهاية اللقاء ب�سبب اقتحام
جماهري جمعية ال�شلف
�أر�ضية امليدان احتفاال
بال�صعود ،حيث �شهدت
�شوارع تلم�سان غليانا كبريا
رف�ضا لقرار الهيئة الكروية
التي ع ّر�ضت فريقهم �إىل
احلقرة ح�سبهم وحرمته من
�صعود م�ستحق ب�سبب عدم
تطبيق القانون الذي يعاقب
جمعية ال�شلف بخ�سارة نقاط
املواجهة على الب�ساط وهو
الأمر الذي يخ�صم نقطة
التعادل من ر�صيد ال�شلف
ومينح ت�أ�شرية ال�صعود �إىل
ت�شكيلة «الزيانيني».
وارتفعت �أ�صوات �أن�صار
وداد تلم�سان بخ�صو�ص
الرابطة
قرار
رف�ض
وموا�صلة املعركة من �أجل
ا�سرتجاع حقهم امله�ضوم
ح�سبهم و�أحقية فريقهم يف
ال�صعود ،ولهذا الغر�ض اتفق
�أن�صار وحمبي اللونني الأزرق
والأبي�ص على القيام بوقفة
�سهرة البارحة من اجل
�إ�سماع �صوتهم و�إ�رصارهم
على رف�ض قرار هيئة
الرئي�س عبد الكرمي مدوار
والذي كان حمل االتهام
الرئي�سي من طرف �أن�صار
«الزرقا» خلف قرار جلنة
االن�ضباط برت�سيم �صعود
جمعية ال�شلف باعتباره
الرجل الأول للهيئة الكروية
والرئي�س ال�سابق للنادي
الأخري� ،أين يلح �أن�صار وداد
تلم�سان عدم ال�سكوت عن
حق فريقهم والإ�رصار على
ا�سرتجاع حقهم يف ال�صعود
من خالل وقفة تنديد لقرار
جلنة االن�ضباط� ،.إىل جانب
ذلك طالب الأن�صار من
�إدارة الرئي�س برحال عدم
البقاء مكتويف الأيدي ورفع
ملف الطعن على م�ستوى
املحكمة الريا�ضية وال�ضغط
من �أجل تطبيق القانون.

عي�شة ق.

رف�ضت احرتازات وداد تلم�سان وعاقبت
ال�شلف بلقاء دون جمهور

تر�سم �صعود جمعية
جلنة االن�ضباط ّ
ال�شلف لدوري الأ�ضواء

ح�سمت الرابطة املحرتفة لكرة
القدم �صعود نادي جمعية ال�شلف
ر�سميا �إىل الرابطة املحرتفة
الأوىل وذلك بعد نهاية املقابلة
التي جمعته بوداد تلم�سان والتي
�شهدت �رصاعا كبريا حول عدم
�إعالن حكم املقابلة عوينة نهاية
املقابلة ب�سبب اقتحام �أن�صار
جمعية ال�شلف لأر�ضية امليدان
لالحتفال ب�صعود فريقهم والذي
عاد �إىل حظرية الأ�ضواء جمددا
بعد اللعب يف املوا�سم ال�سابقة
بالرابطة الثانية بف�ضل التعادل
الذي حققه على ملعبه ال�سبت
املن�رصم �ضمن اجلولة 30
والأخرية من الرابطة الثانية،
�أين مالت �إليه كفة ال�صعود رغم
�إنهاء الفريقني املو�سم يف املركز
الثاين منا�صفة بف�ضل املباريات
املبا�رشة بني الفريقني.
و�أعلنت جلنة االن�ضباط عقب
اجتماعها �أول �أم�س �صعود
جمعية ال�شلف عقب درا�ستها
مللف االحرتازات الذي و�ضعته
�إدارة «الزيانيني» والتي طالبت
بتطبيق القانون ومنح ال�صعود
لفريقها ب�سبب ت�سبب �أن�صار
ال�شلف يف �إيقاف اللقاء قبل

�إعالن �صافرة احلكم� ،إال �أن
�أع�ضاء اللجنة ح�سموا الأمر
ل�صالح اجلمعية بعد درا�سة تقرير
احلكم وحمافظ اللقاء والذي
جاء فيه �إعالن �صافرة النهاية،
وهو ما جعلها تثبت نتيجة اللقاء
النهائية ،وعوقبت جماهري
جمعية ال�شلف مبباراة نافذة
ب�سبب ا�ستعمال الألعاب النارية
و�إلقائها على �أر�ضية امليدان.

لقاء ال�سيا�سي
والكناري دون جمهور
ي املقابل ،عاقبت جلنة
االن�ضباط فريق �شباب ق�سنطينة
بلقاء واحد دون جمهور بعد
ا�ستعمال اجلماهري الألعاب
النارية و�إلقائها بامللعب خالل
اللقاء املت�أخر الذي خا�ضه
النادي �أمام مولودية اجلزائر،
وهذه العقوبة جتعل ت�شكيلة
«ال�سيا�سي» حمرومة من الالعب
رقم  12خالل لقاء القمة املنتظر
ال�سبت املقبل امام �شبيبة القبائل
حت�سبا للجولة  27من الرابطة
املحرتفة الأوىل.

ع.ق.

�أومتيتي يرف�ض عر�ض جوفنتو�س

ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل ،عن
رف�ض الفرن�سي �صامويل �أومتيتي
مدافع نادي بر�شلونة ،العر�ض الذي
تقدم به يوفنتو�س ،للح�صول على
خدماته خالل املريكاتو ال�صيفي
املقبل.وبح�سب �شبكة «راي
�سبورت» ،ف�إن يوفنتو�س عر�ض
التعاقد مع �صامويل �أومتيتي ،بعد
اقرتاب بر�شلونة من �ضم ماتيا�س
دي ليخت مدافع �أياك�س �أم�سرتدام
يف املريكاتو املقبل.و�أ�ضافت
ال�شبكة «رغبة �أومتيتي هي البقاء
يف ملعب الكامب نو للمو�سم املقبل،
ويتطلع �إىل العودة �إىل كامل لياقته

يف الفرتة التح�ضريية قبل بداية
املو�سم اجلديد».ونوهت ال�شبكة
�أن �صامويل �أومتيتي ينوي البقاء
مع بر�شلونة حتى يورو  2020على
الأقل ،قبل اتخاذ �أي قرار حول
م�ستقبله.و�أ�شارت ال�شبكة� ،إىل �أن
يوفنتو�س يف الوقت احلايلُ ،م�ضطر
للبحث عن بديل �آخر ،وميكن �أن
يلج�أ ل�ضم توبي �ألديرفيلد توتنهام،
�أو روبن دياز بنفيكا� ،أو �سافيت�ش
�أتلتيكو مدريد� ،أو مانوال�س روما �أو
هوميلز بايرن ميونخ.

وكاالت
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ريا�ضة

املان �سيتي يف�صله فوز عن التتويج بالربميرليغ

حمرز يوا�صل املعاناة ويغيب
عن �ساد�س لقاء على التوايل
يوا�صل الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز معاناة البقاء بعيدا
عن املناف�سة واالكتفاء باجللو�س على دكة االحتياط ،حيث غاب
الالعب عن املباراة التي خا�ضها زمالئه يف مان�ش�سرت �سيتي �أمام
فريقه ال�سابق لي�سرت �سيتي والتي �شهدت فوزا �صعبا للمان �سيتي
بهدف الالعب كومباين منح الفريق الأمل يف احلفاظ على لقب
الدوري االجنليزي للمو�سم الثاين على التوايل بعدما ا�ستعاد ال�صدارة
جمددا من املناف�س ليفربول و�أ�صبح يبتعد عنه بنقطة واحدة،
وبالتايل ف�إن املان �سيتي على بعد حتقيق الفوز يف
اجلولة الأخرية من دوري «الربميرليغ» عندما يالقي
خارج القواعد امل�ضيف برايتون من �أجل التتويج
ر�سميا باللقب دون انتظار نتيجة مقابلة ليفربول
وولفرهامبتون املقررة خو�ضها الأحد املقبل.
و�شهد لقاء املان �سيتي ولي�سرت غياب متو�سط
ميدان الت�شكيلة الوطنية عن املناف�سة للمقابلة
ال�ساد�سة على التوايل� ،أين �أ�ضحى يعي�ش
و�ضعية �صعبة مع النادي يف ظل عدم
اعتماد املدرب اال�سباين بيب غوراديوال
على خدماته� ،سواء يف املناف�سة املحلية
والأوروبية وال يزال متم�سكا بحظوظه
يف اللعب جمددا قبل �إ�سدال
ال�ستار على نهاية املو�سم
خا�صة وان الالعب ال
ميلك الفر�صة
يزال
مواجهة
للعب �آخر
برايتون
التي تنتظر نادي �أمام
االحتاد
يف الدوري االجنليزي وك�أ�س
يف 18
االجنليزي �أمام واتفورد املقررة
ماي املقبل.
عي�شة ق.

عمراين يقوم بعمل كبري مع التعداد

�شباب بلوزداد يقرتب من حتقيق البقاء

يوا�صل �شباب بلوزداد بخطى
ثابتة م�شوار حتقيق البقاء �ضمن
الرابطة املحرتفة الأوىل� ،أين
اغتنم فر�صة اال�ستقبال مبلعبه
�شباب ق�سنطينة وحقق فوزا �صعبا
�سمح له تدعيم الر�صيد بثالث
نقاط ثمينة ،حيث �سمح االنت�صار
للنادي العا�صمي االرتقاء يف جدول
الرتتيب وال�صعود �إىل املركز
التا�سع يف جدول الرتتيب� ،أين
ع ّمق الفارق عن ثالثي امل�ؤخرة
�إىل خم�س نقاط ،وهو االنت�صار
الذي يجعل النادي العا�صمي
يوا�صل التم�سك بحظوظه يف
البقاء وتفادي ال�سقوط �إىل
غياهب الرابطة الثانية جنح
العبو ت�شكيلة �أبناء «العقيبة» يف
قلب الطاولة على ال�ضيف الذي
كان ال�سباق �إىل افتتاح الت�سجيل
وجنحوا يف ت�سجيل هدفني عرب
الثنائي ب�شو وبالغ منحا بف�ضلهما
ثالث نقاط ثمينة �أعادت الثقة
غلى الفريق لتحقيق هدف
املو�سم ،ورفعوا املعنويات قبل
التنقل ال�صعب الذي ينتظرهم
ال�سبت املقبل ملالقاة �أهلي
برج بوعريريج والذي مل ي�ضمن

بدوره البقاء حيث ميلك الفريقان
نف�س الر�صيد يجعل املباراة قوية
على �أر�ضية امليدان ،وهو الأمر
الذي يجعل الالعبني يح�رضون
بجدية ملوعد املقابلة املقبلة
مبعنويات مرتفعة .وكان العبو
النادي البلوزدادي الأف�ضل خا�صة
يف ال�شوط الثاين �أين دخلوا بقوة
�أر�ضية امليدان وجنحوا يف
خطف فوز ثمني ملا تبقى من
مباريات املو�سم احلايل ،حيث
جنح املدرب عبد القادر عمراين
يف �شحن العبيه وامل�ساهمة يف
العودة القوية خالل املرحلة
الثانية من اللقاء والذي ح�سموه
بفوز هام.
عليق :تف�صلنا  4نقاط على
البقاء والطاقم الفني باق
املو�سم املقبل
�أ�شاد املدير الريا�ضي لفريق
�شباب بلوزداد �سعيد عليق
بالأداء الكبري والنزعة القوية
التي اعتمدها العبو الفريق �أمام
�شباب ق�سنطينة والتي انتهت
بتحقيق فوز هام ،و�أ�شار عليق

يف ت�رصيحات �صحافية عقب
نهاية اللقاء �أن الفريق يوا�صل
امل�شوار من �أجل حتقيق البقاء
والذي مل يعد يف�صلهم عنه �سوى
�أربع نقاط ،وقال �أنهم يعولون
على الو�صول �إىل ر�صيد  37نقطة
من �أجل تفادي لغة احل�سابات
نهاية املو�سم ،م�ضيفا انهم
يحققون الأهم والفريق يقرتب
من حتقيق هدف املو�سم بتحقيق
البقاء ،وطالب عليق من الالعبني
املوا�صلة على نف�س الريتم من
اجل �إنهاء املو�سم بقوة.
يف املقابل ،عبرّ عليق عن
انزعاجه من الت�أخر يف الك�شف
عن تاريخ نهائي ك�أ�س اجلمهورية

والذي مل يتم الإعالن عنه بعد،
و�أو�ضح يف ال�سياق ذاته �أن عدم
الك�شف عن تاريخ النهائي الذي
يخو�ضونه �أمام �شبيبة بجاية
يقلق الطاقم الفني ويعرقل و�ضعه
لربنامج التح�ضريات من �أجل
�إعداد العبيه من الناحية املعنوية
لهذا املوعد الكروي الكبري ،و ّ
ملح
عليق يف مو�ضوع منف�صل �إىل بقاء
الطاقم الفني بقيادة عمراين مع
الفريق املو�سم املقبل ،حيث
�شدد �أنه يقوم بعمل كبري مع
التعداد وبالتايل بقائه �سيكون
بن�سبة كبرية ملوا�صلة العمل الذي
يقوم به.
عي�شة ق.

ك�شف رغبته يف البقاء بالدوريات اخلليجية

جماين :اخل�ضر قادرون على
التتويج باللقب القاري
�أكد الدويل اجلزائري ال�سابق
واملدافع احلايل لنادي �أحد
ال�سعودي كارل جماين �أن
املنتخب الوطني لكرة القدم
ب�إمكانه التتويج بلقب ك�أ�س
افريقيا للأمم املقررة مب�رص من
 21جوان اىل  19جويلية املقبلني،
و�أو�ضح الالعب ال�سابق لنادي
طرابزون �سبور الرتكي يف حوار
له مع �أحد املواقع املتخ�ص�صة:
«الفريق الوطني لديه م�رشوعه
اجلديد مع املدرب جمال
بلما�ضي ،حيث ميتلك ت�شكيلة
قوية ،قادرة على تقدمي م�ستوى
مميز والتتويج بك�أ�س �أفريقيا»،
و�أ�ضاف�« :س�أكون �أول امل�ساندين
للمنتخب اجلزائري يف نهائيات
ك�أ�س �إفريقيا للأمم ،لقد ق�ضيت
ثماين �سنوات رائعة يف �صفوف
اخل�رض و�أمتنى لهم التوفيق».
كما تطرق خريج مدر�سة نادي
�سانت �إيتيان الفرن�سي �إىل
م�ستقبله مع نادي �أحد الذي
نزل �إىل الق�سم الأول بعدما كان
ين�شط �ضمن البطولة املمتازة
ال�سعودية ،و�أفاد�« :أنا جاهز
لياقة وبدنيا خلو�ض جتربة
جديدة املو�سم املقبل ،لعبت

 30مباراة و�أمتنى البقاء يف
البطولة ال�سعودية �أو يف �أحد
البطوالت اخلليجية املو�سم
املقبل ،وحاليا �أتطلع لإنهاء
املو�سم ب�أف�ضل طريقة ممكنة
مع نادي �أُحد» ،وقبل جولتني عن
نهاية املو�سم ،يحتل نادي �أُحد
املركز  16والأخري بر�صيد 15
نقطة ،مت�أخرا ع�رش نقاط عن
�صاحب ال�صف ما قبل الأخري
و 13نقطة عن رابع الهابطني
�إىل الق�سم الأول .وفيما يتعلق
بالتجربة الق�صرية له مع نادي
املدينة املنورة� ،أخرب الالعب
اجلزائري�« :سعيد جدا بها،
لكن غري �سعيد بالنهاية احلزينة
لنادي �أُحد الذي احتل املركز
الأخري يف الرتتيب ،حيث �أخفقنا
يف البقاء ،كون الفريق بد�أ
املو�سم بطريقة �سيئة ،كنت على
علم ب�أن الأمر �سيكون �صعبا� ،إال
�أنني قبلت العر�ض لأين �أع�شق
التحدي» ،والتحق جماين البالغ
� 34سنة ب�أ�صحاب اللونني الأحمر
والأ�صفر قادما من �سيفا�سبور
الرتكي جانفي الفارط بعقد
يدوم �ستة ا�شهر فقط.
ق.ر.

بوجناح يت�أهل �إىل ثمن
نهائي دوي �أبطال �آ�سيا
ت�أهل الالعب الدويل اجلزائري بغداد
بوجناح رفقة ناديه ال�سد القطري �إىل
الدور ثمن النهائي ملناف�سة دوري
�أبطال �آ�سيا بعد الفوز الثمني الذي
حققه داخل القواعد �أمام �أهلي جدة
ال�سعودي بنتيجة هدفني لواحد يف
املباراة التي جمعت الفريقني �سهرة
�أول �أم�س حل�ساب اجلولة اخلام�سة
وما قبل الأخرية من دور جمموعات

املناف�سة القارية ،و�شارك مهاجم
املنتخب الوطني يف املقابلة �أ�سا�سيا
�أين لعب الت�سعني دقيقة كاملة لكنه
مل ي�سجل �أحد هديف فريقه يف
املقابلة ،لكنه قدم مردودا موفقا
على امل�ستطيل الأخ�رض رغم عدم
الو�صول �إىل �شباك املناف�س على غري
العادة.
ع.ق.

باليلي يناف�س على جائزة
العب ال�شهر يف تون�س
يناف�س الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف باليلي على لقب �أف�ضل
العب يف الدوري التون�سي ل�شهر
�أفريل املن�رصم ،حيث تواجد
مهاجم املنتخب الوطني على
ر�أ�س قائمة الالعبني املر�شحني
للتناف�س على اجلائزة والتي �سوف
يتم الإعالن عن �صاحبها خالل
الأيام املقبلة� ،أين ت�ضم القائمة
خم�سة العبني قدموا م�ستويات
رائعة خالل ال�شهر املنق�ضي،
ويتقدمهم باليلي الذي قاد ناديه
الرتجي التون�سي للت�أهل �إىل نهائي
دوري �أبطال �إفريقيا ومواجهة

الوداد البي�ضاوي املغربي خالل
ال�شهر احلايل من خالل ت�سجيل
هدف الفوز يف مباراة ذهاب
ن�صف النهائي للمناف�سة القارية
�أمام تي بي مازميبي الكونغويل،
و�إىل جانب باليلي يتواجد كل
من يا�سني ال�شيخاوي وماهر
احلنا�شي من النجم ال�ساحلي،
عالء املرزوقي العب ال�صفاق�سي
ورفيق كابو االحتاد املن�ستريي،
حيث ي�صوت على املتوج باجلائزة
رجال الإعالم الريا�ضي يف
تون�س.

عي�شة ق.

�أوملبيك مار�سيليا مهتم بالتعاقد مع براهيمي
ان�ضم نادي �أوملبيك مار�سيليا الفرن�سي �إىل قائمة الأندية الراغبة يف التعاقد مع الالعب الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي الذي �صار حمل
اهتمام الفرق يف ظل تواجده يف نهاية العقد مع فريقه بورتو الربتغايل و�سيكون حرا من �أي التزام� ،أين ك�شفت تقارير �إعالمية فرن�سية �أن متو�سط
ميدان الت�شكيلة الوطنية يتواجد �ضن اهتمام نادي اجلنوب الفرن�سي والذي يرغب يف التوقيع معه خالل املركاتو ال�صيفي املقبل ،خا�صة وانه
�أبدى اهتماما كريا بخدمات براهيمي بالنظر للإمكانيات الفنية التي ميلكها والتي جتعله حمط �أطماع عددا من الفرق .ولهذا الغر�ض ف�إن �إدارة
مار�سيليا حت�رض لتقدمي عر�ض ر�سمي �إىل الالعب وذلك قبل تنقله مع املنتخب الوطني للم�شاركة يف ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة ال�صائفة
املقبل مب�رص من �أجل احل�سم يف التوقيع معه رغم �أن ان�ضمام خريح نادي ملعب رين الفرن�سي �إىل �أوملبيك مار�سيليا لن يكون �سهال يف ظل
ال�رشوط املالية التي �سوف يفر�ضها الالعب من خالل املطالبة باجرة �سنوية قيمتها مليوين �أورو.

ع.ق.
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املان �سيتي على بعد فوز من اللقب

عانى مان�ش�سرت �سيتي حامل اللقب
قبل تخطي �ضيفه لي�سرت �سيتي
 ،0-1يف املرحلة  37قبل الأخرية
من الدوري الإجنليزي املمتاز �أول
�أم�س ،و�سجل الهدف قائد الفريق
البلجيكي فين�سنت كومباين من
ت�سديدة قوية يف الدقيقة  70ليعود
الفريق �إىل قمة الدوري الإجنليزي،
معيداً الفارق عن ليفربول �إىل نقطة
واحدة  95ل�سيتي و 94لليفربول،
و�ستتجه الأنظار يوم الأحد القادم
�إىل املرحلة الأخرية حيث �سيقابل
�سيتي خارج ملعبه برايتون �أما
الريدز في�ستقبلون على ملعبهم
ولفرهامبتون ،بدوره ا�ستقر لي�سرت
�سيتي يف املركز التا�سع بر�صيد  51نقطة .فريق املدرب الإ�سباين جو�سيب غوارديوال حقق فوزه  13توالياً يف الدوري ،لي�صبح
�أول فريق يف تاريخ الدوري املمتاز يحقق �سل�سلة من  12انت�صاراً �أو �أكرث مرتني بح�سب «�أوبتا» لالح�صاءات ،لكن هذا الإجناز
ال يعني الكثري بالن�سبة ل�سيتي بل كل ما يهمه �أن يخرج منت�رصاً الأحد من ملعب برايتون ليتوج باللقب ،على �أمل �أن ي�ضيف
�إليه �أي�ضاً لقب م�سابقة الك�أ�س التي يخو�ض مباراتها النهائية �ضد واتفورد يف  18احلايل ،بعد �أن �سبق له �إحراز درع املجتمع
التي ت�سبق انطالق املو�سم وك�أ�س الرابطة �أي�ضاً� .أما ليفربول ،احلامل بلقبه الأول يف الدوري منذ  1990فيختتم مو�سمه على
�أر�ضه يف اليوم ذاته �ضد ولفرهامبتون مع الأمل ب�أن ي�سديه برايتون خدمة م�ستبعدة ال�سيما �أنه خرج مهزوماً من مبارياته
الأربع الأخرية مع «ال�سيتيزين�س» ،كما �أنه يخو�ض اللقاء دون حافز كونه �ضمن بقاءه يف الدوري املمتاز بتقدمه يف املركز 17
بفارق  5نقاط عن كارديف �سيتي الذي هبط ب�صحبة فولهام وهادر�سفيلد �إىل الدرجة الأوىل.

كا�سيا�س يغادر امل�ست�شفى وم�ستقبله غري م�ضمون
غادر حار�س املرمى الدويل الإ�سباين ال�سابق �إيكر كا�سيا�س
�أول �أم�س امل�ست�شفى الذي �أدخل اليه الأربعاء املا�ضي
ب�سبب �أزمة قلبية ،م�ؤكدا �أن م�ستقبله غري م�ضمون ،و�رصح
حار�س مرمى فريق بورتو الربتغايل لل�صحافيني الذين كانوا
يف انتظاره �أمام امل�ست�شفى�« :إين مت�أثر قليال لكني ب�صحة
جيدة ،كنت حمظوظا جدا» ،وتابع حار�س مرمى ريال مدريد
وقائد منتخب �إ�سبانيا �سابقا الذي كان برفقة زوجته �سارة
كاربونريا« :يجب �أن �أخلد للراحة ملدة �أ�سبوعني �أو رمبا
�شهرين ،ال �أعرف ،يف احلقيقة الأمر �سيان بالن�سبة �إيل،
واملهم �أين هنا الآن ،ال �أعرف كيف �سيكون امل�ستقبل»،
و�أ�صبح كا�سيا�س �شخ�صية رمزية مهمة يف كرة القدم والريا�ضة
عموما يف �إ�سبانيا بعد الفوز بثالثية تاريخية ك�أ�س �أوروبا
 ،2008مونديال  ،2010ك�أ�س �أوروبا  2012وقد �أعلن ناديه
�أنه عانى من �أزمة قلبية حادة خالل ح�صة تدريبية للفريق
�صباح الأربعاء و�أدخل �إىل امل�ست�شفى ب�شكل طارئ ،و�أو�ضح
النادي �أن الأزمة كانت عبارة عن ان�سداد حاد يف ال�رشايني،
ويف امل�ساء طم�أن كا�سيا�س الذي �سيحتفل بعيد ميالده 38
يف  20ماي م�شجعيه و�أن�صاره عرب ح�سابه على «تويرت» بن�رش
�صورة له وهو على �رسير امل�ست�شفى ،يبت�سم ويرفع �إبهامه
مع تعليق« :كل الأمور حتت ال�سيطرة هنا ،خوف كبري لكن
كل قواي �سليمة» ،وبح�سب و�سائل الإعالم الربتغالية ،ذهب
كا�سيا�س بو�سائله اخلا�صة اىل م�ست�شفى «�سي يو �إف» اخلا�ص
يف بورتو حيث �أجريت له عملية ق�سطرة يف القلب ،و�أ�شارت
امل�صادر نف�سها �أن كا�سيا�س �شعر باالنزعاج خالل التمارين،

ميالن يحافظ على �آمال امل�شاركة
بدوري الأبطال

�أبقى ميالن على حظوظه بامل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا للمرة الأوىل منذ مو�سم -2013
 ،2014وذلك بفوزه �أول ام�س على �ضيفه بولونيا  1-2يف ختام املرحلة  35من الدوري الإيطايل،
وبعد تعادل وهزميتني يف مبارياته الثالث الأخرية� ،إحداها يف ن�صف نهائي ك�أ�س �إيطاليا �أمام
الزيو روما جنح رجال جينارو غاتوزو يف البقاء �ضمن ال�رصاع على الت�أهل �إىل دوري الأبطال
املو�سم املقبل بف�ضل هديف الإ�سباين �سو�سو والبديل فابيو بوريني ،فيما كان هدف ال�ضيوف
من ن�صيب البديل �أي�ضاً ماتيا دي�سرتو الذي �سجل يف �شباك فريقه ال�سابق.
ورفع ميالن الذي �أكمل ربع ال�ساعة الأخري بع�رشة العبني بعد طرد الربازيلي لوكا�س باكيتا
حل�صوله على �إنذارين يف غ�ضون ثوان معدودة ب�سبب اعرتا�ضه على قرارات احلكم ،ر�صيده
�إىل  59نقطة يف املركز اخلام�س بفارق املواجهتني املبا�رشتني مع روما ال�ساد�س ،وثالث
نقاط عن �أتاالنتا �صاحب املركز الرابع الأخري امل�ؤهل �إىل دوري الأبطال املو�سم املقبل،
ويف الأمتار الأخرية من املو�سم ،يخو�ض ميالن ثالث مباريات يف متناوله �أقله على الورق� ،ضد
فيورنتينا  ،وفروزينوين الذي هبط الدرجة الثانية و�سبال

كولن يعود �إىل البوند�سليغا
عاد كولن الذي هبط من دوري الدرجة الأوىل الأملاين املو�سم املا�ضي �رسيعاً للأ�ضواء من
�أول حماولة بعدما �ضمن ال�صعود اليوم االثنني بفوزه  0-4على م�ست�ضيفه جروتر فورت بف�ضل
ثالثية من جون كوردوبا ،وكان كولن يحتاج للتعادل فقط ل�ضمان العودة للأ�ضواء لكنه تقدم
�رسيعاً  0-3يف ال�شوط الأول ليحرز لقب دوري الدرجة الثانية قبل مباراتني من النهاية.
وا�ستفاد كوردوبا من �ضعف الرقابة لي�ضع كولونيا يف املقدمة بعد مرور ثماين دقائق قبل �أن
يحرز دانييل �شتاينينجر الكرة بر�أ�سه باخلط�أ يف �شباك فريقه بعد ركلة ركنية ،و�سجل كوردوبا
الهدف الثالث لفريقه والثاين له م�ستفيداً من متريرة دومينيك درك�سلر قبل �أربع دقائق من
نهاية ال�شوط الأول ،و�أكمل الالعب الكولومبي ثالثيته ال�شخ�صية ب�رضبة ر�أ�س يف الدقيقة 65
لي�صعد كولن من الدرجة الثانية للمرة ال�ساد�سة منذ مو�سم  2000-1999واملرة الرابعة كبطل
لهذه الدرجة.

�سان�شو ال�شاب الأعلى قيمة يف العامل
و�أن العملية التي خ�ضع لها �أنهت مو�سمه قبل مرحلتني من
نهاية الدوري حيث يحتل بورتو املركز الثاين خلف بنفيكا،
و�سيخو�ض نهائي م�سابقة الك�أ�س �ضد �سبورتينغ يف 25
اجلاري .ون�ش�أ كا�سيا�س يف ريال ،وبد�أت ق�صته مع النادي
امللكي عام  1990ثم �شق طريقه �إىل الفريق الأول عام ،1999
وم�ضى لإحراز كل الألقاب املمكنة و�أبرزها دوري �أبطال
�أوروبا ثالث مرات والدوري الإ�سباين خم�س مرات ،وانتقل
كا�سيا�س من ريال اىل بورتو عام  2015و�أحرز يف �صفوفه
وج�سد كا�سيا�س
بطولة الدوري املحلي املو�سم املا�ضي،
ّ
�صورة الريا�ضي �صاحب اللياقة البدنية العالية ،وهو خا�ض
يف العام املا�ضي مباراته الألف يف م�سريته االحرتافية ،كما
�إنه مدد عقده مع بورتو يف مار�س حتى عام  ،2020ويت�ضمن
العقد اجلديد خيار التمديد لعام �إ�ضايف وقد �أ�شار الالعب
�إىل �إمكانية بقائه مع النادي الربتغايل حتى �سن  40عاما.

يمار يبحث طريق اخلروج من حديقة الأمراء

ن

ريا�ضة دولية

يحاول �إيجاد خمرج ي�سمح له بالرحيل
مار دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان
حفي �إ�سباين �أول ام�س �أن الربازيلي ني
مار يريد مغادرة �صفوف باري�س �سان
ذكر تقرير �ص
قبل ،وذكرت �صحيفة «�سبورت»� ،أن ني
امل
ادي الباري�سي خالل املريكاتو ال�صيفي
نيمار عن باري�س �سان جريمان لي�س
عن �صفوف الن
خدماته ،و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن رحيل
مام بالغ من ريال مدريد للح�صول على
�صحيفة �أن عقد نيمار يحتوي فقط
جريمان و�سط اهت
يحتوي على �رشط جزائي .وتابعت ال
�صة و�أن عقده مع الفريق الفرن�سي ال
يال مدريد ال يريد الدخول يف �صدام
بالأمر ال�سهل ،خا
 170مليون يورو ،ونوهت ال�صحيفة �أن ر
على �إمكانية رحيله يف عام  ،2020مقابل
غط من �أجل مغادرة حديقة الأمراء.
على بند ين�ص
رئي�س امللكي من نيمار ممار�سة ال�ض
جريمان ،ولذلك يريد فلورنتينو برييز
مع باري�س �سان

�أ�صبح الإجنليزي جادو �سان�شو العب دورمتوند الأملاين ،ال�شاب الأعلى قيمة يف العامل ،ووف ًقا
ملر�صد « »CIESلكرة القدم ،ف�إن القيمة املالية احلالية ل�سان�شو تزيد قليلاً عن  150مليون
يورو ،ويعترب دورمتوند من �أف�ضل الأندية حول العامل يف اكت�شاف الالعبني ال�شباب وحتويلهم
�إىل جنوم كبار ،ويت�ألق �سان�شو البالغ  19عا ًما ب�شكل الفت هذا املو�سم بقمي�ص دورمتوند،
حيث �ساهم بقوة يف قيادة النادي للمناف�سة على لقب البوند�سليغا .وكان دورمتوند قد جنح يف
�ضم �سان�شو يف �صيف  ،2017قادما من مان�ش�سرت �سيتي ،و�أو�ضح «ً � »CIES
أي�ضا �أن الفرن�سي
ماتيو جندوزي العب �أر�سنال الإجنليزي ي�أتي يف املركز الثاين خلف �سان�شو بقيمة 70.1
مليون يورو ،يليه الإيطايل نيكولو زانيولو العب روما الإيطايل بقيمة  67.4مليون يورو ،ويحتل
الإيطايل جيانلويجي دوناروما حار�س مرمى ميالن الإيطايل ،املركز ال�ساد�س بقيمة 59.4
مليون يورو.

البي �أ�س جي يربمج جولة يف ال�صني
�أعلن نادي باري�س �سان جرمان بطل الدوري الفرن�سي انه �سيخو�ض جولة يف ال�صني بني 23
جويلية و� 3أوت املقبلني ،تتخللها مباراة ودية مع �إنرت ميالن الإيطايل قبل خو�ضه مباراة ك�أ�س
الأبطال الفرن�سية امام مواطنه رين يف مدينة �شنزن ال�صينية ت�سبق بداية املو�سم اجلدي،
وقال العب �سان جرمان ال�سابق ومن�سق الفريق الأول احلايل الربازيلي ماك�سويل يف بيان
ن�رشه النادي الباري�سي «�إنها فرتة مثرية ،مل ي�سبق �أن بلغ جنون كرة القدم هذه الدرجة يف
ال�صني ،ونريد �أن نبني عالقات متينة مع امل�شجعني املحليني» ،وي�أمل �سان جرمان الذي �سبق
له �أن خا�ض مباريات ودية يف ال�صني عامي  2014و ،2018يف الرتويج لعالمته التجارية يف �أكرب
الأ�سواق العاملية .ويواجه بطل فرن�سا يف  27جويلية يف ماكاو فريق �إنرت ميالن اململوك منذ
العام  2016من املجموعة ال�صينية �سونينغ ،ومن ثم يف  30منه يف �سوزهو بالقرب من �شنغهاي
فريق �إ�سبانيول بر�شلونة الإ�سباين الذي يدافع عن �ألوانه النجم املحلي وو يل ،وينهي �سان
جرمان جولته يف � 3أوت يف �شنزن بخو�ضه مباراة ك�أ�س الأبطال الفرن�سية التي جتمع بني الفائز
بالدوري والك�أ�س املحليني �ضد رين يف افتتاح مو�سم  ،2020-2019والتي يحمل لقبها الفريق
الباري�سي يف الأعوام ال�ستة املا�ضية.
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ت�أليف فرانز روزنتال ترجمة يحيى القعقاع و �إخال�ص القنانوة

العلم يف جتل ....ومفهوم العلم يف الإ�سالم يف القرون الو�سطى
ً
حديثا عن �سل�سلة «ترجمان» يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب العلم يف ٍ ّ
جتل :مفهوم العلم يف الإ�سالم يف القرون الو�سطى ،وهو
�صدر
ترجمة يحيى القعقاع و�إخال�ص القناونة لكتاب فرانز روزنتال .Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam

وكاالت
يت�ألف هذا الكتاب (� 416صفحة
ومفهر�سا)
بالقطع الو�سط ،موث ًقا
ً
من ثمانية ف�صول ،وي�أتي ا�ستجابةً
للحاجة �إىل كتابات غربية جادة
عن احل�ضارة العربية الإ�سالمية،
لفهم التالقح الثقايف واحل�ضاري
بني الإ�سالم والغرب ،مع ازدياد
امل�شاعر ال�سلبية والتحامل
الوا�سع �ضد الإ�سالم وامل�سلمني
ب�سبب جهل (�أو جتاهل) كثريين
للدور الريادي للح�ضارة العربية
الإ�سالمية يف نه�ضة ح�ضارات
و�أمم و�شعوب عديدة .كما ي�سعى
�إىل تقدمي معلومات عن الإجنازات
الرائدة للح�ضارة الإ�سالمية ،يف
حماولة جادة لإن�صافها و�إعادة
احلقائق التاريخية �إىل ع�رصها
الذهبي ،حني قدمت �إ�سهامات
م�رشقة يف جماالت كثرية،
كالفنون والآداب والثقافة والعلوم
والتقانة.

قبل العلم وبعده
يف الف�صل الأول« ،العلم قبل العلم»،
قال روزنتال �إن ما ميكن �أن يقال
عن العلم يف �شبه اجلزيرة العربية
قبل الإ�سالم قليل .ففي ما يبدو،
كان هناك مفهوم �أويل �أ�سا�س
للعلم ب�أنه اكت�ساب معلومات
مادية �شي ًئا ف�شي ًئا .ثم ا�ستبدل
به مبرور الوقت� ،أو اندمج فيه،
مفهوم للعلم ب�أنه �شيء ذو درجات
خمتلفة من الإدراك .ويف نهاية
املطاف ،برزت نظرة �أخرى �إىل
العلم على �أنه �صورة �أجل و�أ�صدق
للحقيقة .هكذا ،كان العلم يف �شبه
جزيرة العرب عندما جاء النبي
حممد و�صاغ املفهوم يف �شكل
�أداة �أ�سا�سية ،وجعل منه غاية
من غايات الوحي الإلهي ،فمهد
الطريق بذلك �إىل قد�سية العلم،
لت�صبح يف ما بعد ال�سمة الأبرز
للح�ضارة الإ�سالمية.
�أكد روزنتال يف الف�صل الثاين،
«العلم يف التنزيل» ،تال�شي
ال�شبهات التي تراود العلم «حاملا
ندنو من القر�آن .فما بني �أيدينا
هنا هو ح ًقا نور التاريخ امل�رشق،
يف الأقل يف ما يتعلق مبفهوم
العلم» .ي�ضيف« :لكن حتى نور

التاريخ الأكرث �إ�رشا ًقا� ،إمنا
ي�سقط على بقع �صغرية متفرقة،
تار ًكا جل امليادين يف نور خافت
منت�رش فوق رقعة وا�سعة .وكما
هي احلال دائ ًما ،ال تزال هناك
م�شكالت كثرية تتعلق باملن�ش�أ
والتحليل والتف�سري ،وال منلك �إال
الإقرار ب�أن حلولها القاطعة بعيدة
ريا �إىل �أن مفهوم النبي
املنال» ،م�ش ً
حممد للعلم و�ضع احليا َة الفكرية
يف الإ�سالم على �رصاطها الذي ال
حميد عن جادته .وقلما متكنت
امل�ؤثرات والتطورات الالحقة
من �إ�ضافة �أفكار جديدة �إىل البنية
الفكرية الأ�سا�سية للنبي �أو �إثرائها
ماد ًيا ،كما عجزت يف جمملها عن
تغيري اجتاهها ووقعها.

علوم وتعريفات
يف الف�صل الثالث« ،جمع كلمة
علم» ،وجد روزنتال �أنه ي�صعب
يف بع�ض املوا�ضع من الأدبيات
الإ�سالمية ،يف كثري من الأحيان،
حتديد املراد من كلمة علم؛ �أهو
الإ�شارة �إىل العلم الدنيوي والديني
م ًعا� ،أم الديني وحده؟ كما ي�صعب
يف الأغلب اجلزم �أيق�صد بكلمة
علم مفهوم العلم املجرد� ،أم
فرعا واحدًا
مفرد كلمة علوم� ،أي ً
من فروع العلم؟ وبح�سبه ،ناد ًرا
ما تبدو هذه الفروق مهمة يف
عقل امل�سلم كما هي يف �أ�سلوب
تفكرينا نحن .وهذا يف حد ذاته
هو �أحد اجلوانب التي ميتاز بها
مفهوم العلم عند امل�سلمني بوجه
عام ،وكذلك نظرتهم �إىل �صيغة
تعب ح ًقا عن
اجلمع منه ،والتي رّ
العلم املجرد.
ر�أى امل�ؤلف يف الف�صل الرابع،
«تعريفات العلم»� ،أنه كانت
للتعريفات والأمثال منزلة كبرية
يف الإ�سالم ،الأمر الذي يتفق
واملفهوم العربي القدمي والب�سيط
للعلم .وكانت هناك حاجة �إليهما
يف كل من الفل�سفة وفقه اللغة.
وكانت ال�صوفية ،بانتدابها
امل�ستمر م�صطلحات ملعا ٍن
ومعاين مل�صطلحات ،مولع ًة بهما
ب�صورة خا�صة .وتقدم مثل هذه
ً
ا�ستعرا�ضا
التعريفات على الدوام
ناف ًعا للآراء املختلفة ال�سائدة
�إزاء �أي م�س�ألة من امل�سائل .وال

بد من ال�رشح والتف�صيل لفهم هذه
�صحيحا ،غري �أنها
التعريفات فه ًما
ً
ريا ما تزيل غ�شاوة الت�شوي�ش
كث ً
ً
عار�ضا
التي تن�ش�أ عن االبتذال،
الكثري من التعريفات املو�ضوعة
للعلم يف الفكر الإ�سالمي.

بني الإ�سالم
والت�صوف
قال روزنتال يف الف�صل اخلام�س،
«العلم هو الإ�سالم (علم الكالم
والعلم الديني)»� ،إن معاجلة
املحدثني للعلم تخدم غر�ضني:
�أولهما ،وهو الأهم ،بيان النهج
القومي و�سبل التعليم التي ينبغي
اتباعها يف درا�سة الأحاديث،
وثانيهما �إبراز العالقة اجلوهرية
بني العلم والإميان بالدين احلق،
تعد العلم جز ًءا �أ�سا�س ًيا منه.
لأنها ّ
فالعلم عند علماء احلديث هو
املفتاح لكل من التنظري والعمل
يف الإ�سالم� .أ�ضاف �أنه ُ�س ّوي بني
العلم والإميان يف القر�آن ،بيد �أن
الأجيال الالحقة من املفكرين
امل�سلمني مل تهمل اخلو�ض يف
تلك امل�ساواة ونقا�شها� ،إذ كان
ال بد من التحقق من تطابق العلم
والإميان من عدمه ،ومن الطريقة
املثلى لتعريف العالقة بينهما.
ويتعلق الأمر هنا ب�سجال بني
�أمناط العلم والفهم العقالنية �أو
املادية ،والالعقالنية �أو الغيبية.
وبح�سبه ،ال ميكن ف�صل ال�صفة
الإلهية للعلم ،وكذلك ا�س َم ْي «عليم»
«عال» من �أ�سماء اهلل احل�سنى،
و
مِ
عن باقي �صفاته و�أ�سمائه.
يف الف�صل ال�ساد�س« ،العلم نور
(ال�صوفية)» ،وجد امل�ؤلف �أن من
ال�سهل تلم�س ما ملفهوم العلم من
�سلطان يف �أعمال ابن عربي ،كما
يف ال�صوفية كلها .وعلى الرغم من
مناه�ضة ال�صوفيني لكل من الفكر
الفقهي والكالمي ونظرتهما �إىل
العلم ،و�إعرا�ضهم عن �أي تعريف
عقالين للعلم ،ف�إنهم وجدوا
�أنف�سهم م�ضطرين ،على مدى
تاريخهم� ،إىل �إجاللهما ب�صورة
�أو ب�أخرى ،وكذلك �إىل النظر �إىل
ال�صوفية على �أنها علم منهجي يف
املقام الأول ،بينما ت�أتي جوانب
�أخرى منها ،كاملعرفة والتنوير،
يف املقام الثاين .ويرى ال�صوفيون

�أن علمهم هو �أ�رشف العلوم كلها؛
�إذ قال اجلنيد« :لو علمت �أن عل ًما
حتت �أدمي ال�سماء �أ�رشف من
علمنا هذا ل�سعيت �إليه و�إىل �أهله
حتى �أ�سمع منهم ذلك».

ً
فل�سفة و�أدبًا
يف الف�صل ال�سابع« ،العلم فكر
(الفل�سفة)» ،ر�أى امل�ؤلف �أن علم
الكالم وال�رشيعة كانا ركيزتي
الإ�سالم ،ولهما يعود الف�ضل
يف خري املجتمع الإ�سالمي يف
الدنيا والآخرة .وميكن �أن نقول
�إنهما و�ضعا حدود بنية اجتماعية
ميزت املجتمع امل�سلم من غريه
من املجتمعات .وما ي�ستحق
عد
االهتمام هو �أن كليهما كان يُ ّ
عل ًما يف الأ�سا�س ،و�أن النا�س
اختاروا �إ�ضافة كلمة «علم» �إىل كل
منهما .و�إمنا كان العلماء ،يف نظر
ممثلي علم الكالم وال�رشيعة � اً
أول
ثم عند عموم امل�سلمني تال ًيا ،هم
�أولئك الذين ينتمون �إىل طبقات
املتعلمني ،وي�ضبطون �ش�ؤون
احلياة الدينية واجلوانب املدنية
للحياة ال�سيا�سية .غري �أن ذلك
مل يكن عل ًما باحلقائق فح�سب،
بل كان عل ًما ي�ستند� ،أو هكذا
كان االعتقاد ال�سائد� ،إىل قاعدة
معرفية ميكن �إثباتها.
قال روزنتال يف الف�صل الثامن
والأخري« ،العلم هو املجتمع
(الأدب)»� ،إن العالقة بني العلم
والعمل ،و�آثارها يف حياة الفرد،
متثل املقيا�س احلقيقي لقيمة
�أي جمتمع .وهناك عالقة �أخرى
تعمل على ت�شكيل احل�ضارة
الإن�سانية ،وهي �أكرث ر�سمي ًة،
وذات جمال �أكرث حتديدًا؛ هي
العالقة بني العلم والتعليم .وتت�سم
هذه العالقة يف الإ�سالم برتكيبة
من العلم والأدب من جهة،
ومن العلم والتعليم والدرا�سة
يعد
من جهة �أخرى .كان العلم ّ
نتيجة للدرا�سة والتعليم بجميع
جوانبه .ولذلك فمن املتوقع �أن
يكون العلم ،و� ً
أي�ضا اجلذر «ع ل
م» ،يف �صميم الكتابات التعليمية
املنهجية يف الإ�سالم .و�أثر
العلم يف الأعمال الأدبية لي�س
وا�ضحا متا ًما ،ويعزى ذلك �إىل
ً
�سعة دالالت كلمة «�أدب» ذاتها.

فالأديب هو الرجل املتعلم؛ وما
يهمنا هنا هو مدى م�ساواة ذلك
ملعنى «عارف» �أو «عامل».
مع العلم �أن هذا الكتاب من ت�أليف
فرانز روزنتال مفكر �أمريكي من
�أ�صل �أملاين� ،أ�ستاذ الدرا�سات
العربية وال�سام ّية يف جامعة
ييل ،وباحث يف الأدب العربي
والإ�سالم .در�س الأثر الكال�سيكي
واللغات ال�رشقية يف برلني ،حيث
ح�صل على الدكتوراه ب�أطروحة
عن النقو�ش التدمرية (.)1935
ترجم وحقق مقدمة ابن خلدون؛
تُرجم له عدد من م�ؤلفاته يف
درا�سة احل�ضارة الإ�سالمية �إىل
العربية ،منها :مناهج العلماء
امل�سلمني يف البحث العلمي،
ومفهوم احلرية يف الإ�سالم ،وعلم
الت�أريخ عند امل�سلمني.
ترجمة :يحيى القعقاع مهند�س
�أردين ،حاز املاج�ستري يف
احلا�سوب من جامعة الريموك يف

الأردن ،والبكالوريو�س يف الهند�سة
الكهربائية والإلكرتونية من
جامعة برادفورد يف بريطانيا .له
اهتمام خا�ص باللغات والرتجمة،
وال �سيما تلك املتعلقة بالرتاثَني
العربي والإ�سالمي.
�إخال�ص القنانوة باحثة �أردنية،
حازت الدكتوراه يف اللغات ال�سام ّية
ال�شمالية الغربية من جامعة برلني
احلرة يف �أملانيا االحتادية .لها
عدد من الرتجمات :ما هي لفائف
البحر امليت وما �أهميتها؟ (ديفيد
نويل فريدمان وبام كولكن)،
ولفائف البحر امليت :بعد
خم�سني عا ًما (�أيلني م� .شولر)،
و�آثار قمران وخمطوطات البحر
امليت (جودي ماغن�س) ،كما
�شاركت يف ترجمة كتاب �أحوال
الزواج يف قرية فل�سطينية (هيلما
غرانكف�ست).

م�سجد طوكيو حتفة عثمانية كاجلامع الأزرق ب�إ�سطنبول

بطراز عثماين قدمي ومنارة �شاهقة
متيزه عن باقي الأ�شكال املعمارية،
يرتبع م�سجد طوكيو و�سط منطقة
�سكنية هادئة يف قلب العا�صمة
اليابانية طوكيو.
ويعد امل�سجد حتفة معمارية ت�شبه
يف طرازها املعماري جامع ال�سلطان
�أحمد (امل�سجد الأزرق) يف مدينة
�إ�سطنبول الرتكية ،ووجهة يق�صدها
الزوار للتعرف عن قرب على الإ�سالم.
ورغم انت�شار عدد من امل�صليات

واجلوامع يف خمتلف �أرجاء اليابان،
ف�إن م�سجد طوكيو يعترب واحدا من
اثنني فقط يف طوكيو� ،إىل جانب
م�سجد دار الأرقم املعروف �أي�ضا
با�سم م�سجد �أ�ساكو�سا.
وقد افتتح م�سجد طوكيو لأول مرة
عام  1938عقب ت�شييده من قبل
�أتراك القازان امل�سلمني التتار
الذين هاجروا من رو�سيا يف �أعقاب
االحتالل البل�شفي عام  1917وجل�ؤوا
�إىل اليابان.

وي�ضم امل�سجد يف مبناه �أي�ضا مركزا
ثقافيا يق�صده �أتباع الديانات والعقائد
املختلفة يف البالد ،لإقامة الفعاليات
الثقافية والعقائدية.
يقول حممد رفعت ت�شنار �أحد �أئمة
امل�سجد وخطبائه� -إن امل�سجد
ا�ستطاع ال�صمود بعد بنائه لغاية عام
 1986فقط ،ب�سبب الزالزل وبنيته
اخل�شبية.
وقد مت ترميمه بعدما وهب �أتراك
القازان �أر�ضا بجواره �إىل احلكومة

الرتكية ،حيث رمم عام  1997ليبقى
على هيئته احلالية منذ ذاك الوقت،
بينما تتكفل رئا�سة ال�ش�ؤون الدينية
الرتكية منذ عام  2000بتعيني
املوظفني والأئمة واخلطباء مل�سجد
طوكيو .ويزور امل�سجد يوميا قرابة
� 150شخ�صا ،حيث يتم تزويد الز ّوار
اليابانيني مبعلومات عن الإ�سالم،
ومع حلول موعد �صالة الع�رص،
ي�ستمع الز ّوار �إىل الأذان ،ويُ�سمح لهم
بعدها بالدخول �إىل امل�سجد لر�ؤية

كيفية �أداء امل�سلمني ال�صالة.
ي�ستقبل امل�سجد �شهريا �سبعة �أو
ثمانية من املواطنني اليابانيني الذين
يريدون اعتناق الإ�سالم ،وينظم لهم
مرا�سم ي�سمونها مرا�سم االهتداء،
كما ينظم القائمون على امل�سجد
برناجما �أ�سبوعيا ملعتنقي الإ�سالم
حديثا ،لتزويدهم مبعلومات حول
الإ�سالم والعبادات� ،إ�ضافة �إىل
برنامج �آخر �سنوي يجتمع فيه كافة
معتنقي الإ�سالم يف ذلك العام.

وي�شري �إمام امل�سجد ت�شنار �إىل زيادة
�أعداد زوار م�سجد طوكيو عقب
الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف
م�سجدي نيوزيلندا منت�صف مار�س
املا�ضي.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد امل�سلمني
اليابانيني يقدر بب�ضعة �آالف ،لكن
م�صادر تقدر عدد امل�سلمني الذين
يعي�شون يف اليابان بنحو �أربعمئة �ألف
ن�سمة.

وكاالت
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للكاتب عمرو منري دهب

ال�شخ�صية ال�سودانية« ..الأعمال الكاملة»
ا�ستق�صاء وحتليل متعدد الزوايا
يف كتابه «ال�شخ�صية ال�سودانية :الأعمال الكاملة» ،ال�صادر يف مار�س  2019عن دار امل�صوّرات باخلرطوم،
يتناول الكاتب ال�سوداين عمرو منري دهب ال�شخ�صية ال�سودانية باال�ستق�صاء والتحليل من خمتلف
الزوايا مبا ي�شمل ما هو اجتماعي ونف�سي وثقايف و�سيا�سي واقت�صادي وفني وريا�ضي .ي�ضم الكتاب
الذي �صدر يف �ألف �صفحة ّ
كل �أعمال الكاتب عن ال�شخ�صية ال�سودانية التي ُن�شرت خالل ال�سنوات
الع�شر الأخرية ،وهي �ستة كتب« :جينات �سودانية»« ،على حوا�شي ال�شخ�صية ال�سودانية»« ،ال�شخ�صية
ال�سودانية بني الطيب �صالح وح�سن الرتابي»« ،حلفا وال�شخ�صية ال�سودانية»« ،من نحن؟ ال بد من
ال�س�ؤال» ،و«ال�شخ�صية ال�سودانية يف عيون �صفوتها».

وكاالت
جوانب متعددة
ا�شتملت الكتب اخلم�سة الأوىل على
ر�ؤية امل�ؤلف عن ال�شخ�صية والهوية
ال�سودانية من زوايا خمتلفة بح�سب
عنوان وتفا�صيل كل عمل ،وذلك
مبا ميكن �إدراجه يف �إطار درا�سات
ال�شخ�صية الوطنية �أو ال�شخ�صية
القومية.
و�إذا كانت الأبحاث املتعلقة
بالهوية الوطنية والقومية رائجة،

ف�إن درا�سات ال�شخ�صية الوطنية
والقومية ال حتظى بالقدر ذاته
من الرواج ،لكن دهب يذهب �أبعد
من ذلك �إىل حيث يقول حول كتابه
«جينات �سودانية» ،الذي �ضمته
«الأعمال الكاملة» �إنه يتناول
ال�شخ�صية ال�سودانية من منطلقات
�أقرب �إىل اجلانب النف�سي منها �إىل
اجلانب االجتماعي على غري ما
هو دارج يف الدرا�سات املماثلة عن
ال�شخ�صيات الوطنية ،ال �سيما تلك
التي تنطلق من خلفيات �أكادميية
بحتة.

تتطلب درا�سات ال�شخ�صية الوطنية
قدراً من اجلر�أة �إذا �أراد الكاتب �أن
يقول جديداً ويتناول تلك الق�ضية
املعقدة بقدر من املو�ضوعية،
وهذا هو التحدي الذي تواجهه
الأعمال الكاملة عن ال�شخ�صية
ال�سودانية ،تلك ال�شخ�صية التي
ظلت تعتمل يف �أتون الت�ش ّكل على
امتداد تاريخ ال�سودان الطويل.
مقابل الكتب اخلم�سة الأوىل
�ضمن الأعمال الكاملة ،قام دهب
يف الكتاب الأخري «ال�شخ�صية
ال�سودانية يف عيون �صفوتها»

با�ستطالع �آراء �أكرث من خم�س
وع�رشين (� )25شخ�صية �سودانية
بارزة يف الفكر وال�سيا�سة
والدبلوما�سية واالقت�صاد والفن
والريا�ضية ليديل ك ّل منها بدلوه
حول ال�شخ�صية ال�سودانية من
خالل جتربته العملية ك�شخ�صية
عامة يف جانب بعينه من جوانب
حياة املجتمع ال�سوداين.
ومن بني ال�شخ�صيات امل�ستطلعة
الرئي�س ال�سوداين الراحل عبد
الرحمن �سوار الدهب ،ورئي�س
الوزراء الأ�سبق ال�صادق املهدي،

واملعرو�ضات ،وب�أننا �شعب له
�أر�ض وتاريخ وجغرافيا».
�أما �أحمد �أمني الع�ضو يف
النادي الثقايف فيقول �إن «هذا
املعر�ض يج�سد رمزية ذكرى
النكبة ،وله داللة على مت�سكنا
بحق العودة ،وهناك تفاعل
كبري من قبل �أهايل املخيم
واجلوار الذين يزورن املعر�ض
للتعرف �أكرث على الق�ضية
الفل�سطينية».
يعد النادي الثقايف الفل�سطيني
من الهيئات النا�شطة والعاملة
للق�ضية الفل�سطينية يف
املخيمات� ،إذ ت�أ�س�س عام
 1993من قبل جمموعة من
ال�شباب امل�ؤمن بعدالة ق�ضيته
يف جامعة بريوت العربية،
ومن ثم يف خميم البداوي عام
 1996على يد جمموعة من
ال�شباب اجلامعيني امل�ستقلني
يف اجلامعة اللبنانية مبدينة
طرابل�س �شمال لبنان.
انطلق النادي بهدف تعزيز
احل�ضور الفل�سطيني على
ال�صعيد اجلامعي ب�شكل
خا�ص ،وعلى �صعيد العمل
الطالبي الثقايف يف املخيمات
ب�شكل عام بعد �سنوات الركود
والهبوط يف العمل الطالبي يف
كل خميمات لبنان ،وتال�شي كل
الأ�شكال التنظيمية الطالبية
يف املخيمات واجلامعات
خ�صو�صا بعد عام  1990وبعد
اتفاقية �أو�سلو عام .1993
ملء الفراغ
يقول رئي�س النادي الثقايف
يف بريوت عمار يوزبا�شي �إنه
«بعد خروج منظمة التحرير
الفل�سطينية من لبنان و�ضعف

الف�صائل الفل�سطينية ،عا�ش
ال�شباب الفل�سطيني يف فراغ
كبري �آنذاك ،مما جعله يبحث
عن مكان يجد فيه هويته
الفل�سطينية ،فكان النادي
الثقايف هو امل�ساحة التي
ا�ستقبلت ه�ؤالء ال�شباب».
ويهدف النادي من خالل
ن�شاطاته املتنوعة لرت�سيخ
الوعي الوطني عند اجليل
ال�شاب ،وتعزيز نب�ض الق�ضية
الوطنية وثقافة املقاومة
بكافة �أ�شكالها و�ألوانها
الثقافية والإعالمية وامل�سلحة
والفكرية.
كما يعمل على زيادة الوعي
بتاريخ الق�ضية من خالل �إعطاء
درو�س حول تاريخ وجغرافية
فل�سطني ،ورفع امل�ستوى
الثقايف والتوعوي والأكادميي
لل�شباب الفل�سطيني ،كما ي�ساهم
النادي يف الإر�شاد والتوجيه
والدعم لل�شباب يف اختياراته
امل�ستقبلية على ال�صعيد
العلمي واملهني والعمل على
دعم وتقوية ح�ضور املواهب
الثقافية الفل�سطينية يف احلياة
الثقافية.
كما يرمي النادي -وفق
يوزبا�شي� -إىل «�إعداد جيل
من ال�شباب متم�سك بالق�ضايا
الوطنية والعمل على �إبراز
الق�ضية الفل�سطينية العادلة
يف املحيط اللبناين الذي
يعي�ش فيه ،والتم�سك بالأ�س�س
الوطنية الثابتة ومن �أ�سا�ساتها
حقنا ب�أر�ضنا والعودة �إليها».
�أما عن ال�صعوبات ،فيو�ضح
اليوزبا�شي �أن التمويل املادي
ي�شكل عقبة كبرية� ،إذ �إن

واملفكر والدبلوما�سي من�صور
خالد ،وال�شاعر حممد املكي
�إبراهيم ،والفنان علي مهدي،
واملو�سيقار حممد وردي.

مرجع
و�إذ يتوجه الكتاب �إىل القراء ب�صفة
عامة ،ف�إنه يعني �أي�ضاً ب�صفة خا�صة
الباحث املهتم بدرا�سة ال�شخ�صية
ال�سودانية ،ويف الوقت نف�سه ميكن
النظر �إىل الكتاب بو�صفه مرجعاً
للمهتمني بدرا�سات ال�شخ�صية

الوطنية وال�شخ�صية القومية على
امتداد العامل العربي.
يُعد الكتاب �إ�ضافة �إىل املكتبة
العربية يف هذا املجال الذي
توجه به الباحثون �إىل القراء
قلّما ّ
خارج �إطار الدرا�سات الأكادميية،
وهو جمال بحثي وا�سع كان من
رواده على امل�ستوى العربي
املفكر امل�رصي جمال حمدان،
والدكتور علي الوردي من العراق،
والربوفي�سور حممد �إبراهيم �أبو
�سليم من ال�سودان ،متثي ً
ال ال
ح�رصاً.

مع�سكر النكبة ..العمل الثقايف لتوعية الالجئني بق�ضيتهم
وكاالت

حتول �شارع املدار�س الواقع
يف خميم البداوي لالجئني
الفل�سطينيني �شمايل لبنان �إىل
�شارع فل�سطيني ،فكل ما فيه
ي�شري �إىل فل�سطني من �أوله
حتى �آخره ،ومل تغب م�شاعر
احلزن عن املارة من ال�صغار
والكبار الذين ارت�سمت على
وجوههم م�شاعر ال�شوق �إىل
هجروا
القرى واملدن التي
ّ
منها خالل النكبة عام .1948
«مع�سكر النكبة» هو ا�سم
نظمه
الذي
املعر�ض
النادي الثقايف الفل�سطيني
تزامنا مع قدوم الذكرى
الفل�سطينية،
للنكبة
71
من �أجل تعزيز الهوية

الفل�سطينية وتر�سيخها وحث
الأجيال ال�صاعدة على التفاعل
مع تراثهم كي تبقى الق�ضية
الفل�سطينية حا�رضة يف
قلوبهم.
و�ضم املعر�ض العديد من
الزوايا الفنية والثقافية
وتراثيات متنوعة من تطريز
فل�سطيني و�أطعمة وحلويات
فل�سطينية و�صور ملدن
فل�سطينية ومل�صقات ولوحات
حتكي معاناة اللجوء والنكبة.
وتقول النا�شطة الفل�سطينية
تانيا النابل�سي �إن «مع�سكر
الق�ضية
يخدم
النكبة»
الفل�سطينية من خالل حث
الأجيال الفل�سطينية املتعاقبة
على �أن تتذكر دوما �أن لها وطنا
وق�ضية وحقوقا ويجب �أن تعمل
للرجوع �إليها.
وت�ضيف تانيا �أن «هناك بع�ض
امل�شاريع امل�شبوهة التي
ت�ستهدف الق�ضية الفل�سطينية
واملخيمات ،فمثل هكذا
ن�شاطات ت�ساعد نوعا ما
على توعية النا�س جتاه
ق�ضيتهم ..من خالل
هذا الن�شاط يعرف
الزائر �-سواء كان
فل�سطينيا �أو غري
ذلك -مفهوم
من
النكبة
خالل ال�صور
و ا لال فتا ت

النادي ال يتلقى دعما من �أي
جهة �أو حزب �أو ف�صيل ،وتقوم
ن�شاطاته وتُدعم وت�ستمر من
خالل اال�شرتاكات ال�شهرية
التي يقدمها �أع�ضاء النادي
من �أجل اال�ستمرارية يف العمل
حتى العودة لفل�سطني.

احلب موت �صغري:
قراءة يف ديوان
«�شوكوال» لل�شاعر
عالء زريفة
ال�شوكوال هي الذهب الذي
مل ي�ستطع تذويبه امل�ستعمر
الإ�سباين وورثته يف الأمريكيتني،
فظلّت �شاهدة بحالوتها
ومرارتها على تاريخ العبودية
و�إبادة ال�شعوب.
ّ
ال�شعر هو البيان الأخري،
قيا�سا على البيان رقم واحد.
ً
و�آخريته تت�أتّى من �أ ّنه �آخر
ح�صون الفردية يف عامل ي�سري
نحو ت�شيئ ّ
كل �شيء وحتويله
�إىل �سائل غري �أمربيقي،
فعندما تكلّم زيغمونت باومان
يف كتابه «احلداثة ال�سائلة»
عن متييع احلدود والأن�ساق،
الذي من املمكن فهمه على
�أّ ّنه مزج املثال /املطلق مع
الن�سبوي /الدوغما يف كلية
قاهرة ،مل تعمل على م�صادرة
فرادة الكائن كما كانت تفعل
كليات املطلق والدوغما ،على
الرغم من �أ ّنها تركت له م�ساحة
لالحتجاج /امله ّرج يف بالطها.
� ّأما كلية الزمن ال�سائل التي
بد�أت مع �إعالن نيت�شه «موت
اهلل» ومع بارت «موت امل�ؤلف»،
مل ترتك للكائن الب�رشي /الفرد

� اّإل �صحوة املوت.
هذه املقدمة املبت�رسة لي�ست
� اّإل مدخلاً للتعريف بالديوان
الثاين ّ
ال�سوري عالء
لل�شاعر ّ
زريفة الذي عتّب بعنوان:
«�شوكوال» ،الذي نلحظ فيه
�إحلاحه على جعل ذاته /ذات
احلبيبة مبد�أً �أعلى وبالوقت
نف�سه دوغمائياً ،كي يرتك
لقوله م�ساحة يف الن�سبي ،ل ّأن
الفردية ال تكون � اّإل باحلق يف
�إ�ضافة «�ألـ» التعريف من قبل
ال�شاعر الذي يعترب نف�سه وري ًثا
لالهوت مندثر ونا�سوت مبهم.
فيقول عالء يف �أحدى ق�صائده:
ّ
ّ
وظل
«تع�شقت (الأوليمب) ده ًرا
ياب�سا ،كنت خليل �أم�سي
ج�سدي
ً
و�أ�سري خلودي يف ال�ضياع ،ويف
نرج�س
اخلروج الق�رسي من
ٍ
مكابر .على ال�ساحل ال�رشقي
�أحتفي بال�س�ؤال عن غرميي
الفناء� ،أر ّق�ص ثور ر�ؤاي يف
البعيد ،فا�سمع �صداي الغائب
يف التيه ويخرج منّي قرنان
يُغمدان �سيف النهاية يف
الوريد».
لي�ست ال�شوكوال طعماً من
ح�ضارة ال�رشق حيث الالهوت
قد وعد مبا مل ت َره عني
وال �سمعت به �أذن ولي�ست
� ً
أي�ضا ربيبة التنوير الأوروبي
� ً
أي�ضا ،فال�شوكوال هي الذهب
الذي مل ي�ستطع تذويبه
امل�ستعمر الإ�سباين وورثته يف
الأمريكيتني ،فظلّت �شاهدة
بحالوتها ومرارتها على تاريخ
العبودية و�إبادة ال�شعوب ويف
الوقت نف�سه ظلّت دليل �سايكي
زوجة كيوبيد وم�أ�ساتها حيث
يف اللحظة التي جمع.
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يف خمتلف املراكز الثقافية باجلزائر العا�صمة

�أ�صوات مطربي ال�شعبي ت�صدح
يف ليايل رم�ضان 2019
�ست�شهد مدينة اجلزائر «املحرو�سة « �إحياء جمموعة من احلفالت يف ليايل
رم�ضان املنظم من طرف م�ؤ�س�سة فنون وثقافة لوالية اجلزائر والتي �سطرت
برناجما ثريا متنوعا فيه عدة ن�شاطات ثقافية وفنية من  09ماي �إىل  03جوان
 2019يف العديد من املرافق الثقافية وعلى م�ستوى العديد من هياكل هذه
امل�ؤ�س�سة املوزعة عرب كل �أقطاب واليات اجلزائر والتي تعرف م�شاركة �أملع جنوم
الفن ال�شعبي يف اجلزائر وهذا لإ�ضفاء البهجة وال�سرور على قلوب اجلزائريني يف
هذا ال�شهر الف�ضيل مع تقدمي باقة براجمية منوعة متتزج فيها خمتلف الألوان
الثقافية والطبوع الفنية كالقعدات ال�شعبية واحلفالت الأندل�سية وكل هذا
�إر�ضاء للجمهور اجلزائري باختالف �أذواقه وم�شاربه الويف للمبادرات الفنية.

حكيم مالك
القعدات ال�شعبية تعود
�إىل الواجهة من جديد
و�سجلت القعدات ال�شعبية عودة
قوية �إىل الواجهة من جديد عرب
«طحطاحة الفنانني « املتواجدة
بقلب اجلزائر العا�صمة حيث
�سيكون عمالقة مطربي ال�شعبي
�أوفياء ملحبي الفن ال�شعبي طيلة
�سهرات �شهر رم�ضان الكرمي من
 09ماي �إىل  03جوان  2019التي
تعرف ح�ضور العائالت اجلزائرية
بغية اال�ستمتاع ب�أحلى ال�سهرات
املتنوعة �إىل جانب م�شاركة
الفنانني الهواة لهذا الف�ضاء الذي
متكن خالل ال�سنوات الأخرية من
الوجود من ك�سب وفاء اجلمهور
اجلزائري يف ظل غياب ف�ضاءات
عمومية مهيئة ذات طابع ثقايف
وبربامج نوعية وهذا ما جعل
طحطاحة الفنانني تنال �إعجاب
اجلمهور العا�صمي من كل الفئات
و�سي�صدح القعدات
العمرية
ال�شعبية كل من املطرب ال�شعبي
القدير عبد القادر �شاعو ونور دين
عالن ونا�رص الدين قاليز وحممد
قا�ضي وبوجلواح مرزاق وكرمي
ثلجة وبوزعمة يا�سني ون�سيم

بور ونا�رص خملوف وعبد احلق
بوروبة و�شطوان حممد ور�ضا
لعالل وعمريو�ش ميموين وجمال
زياين وعبد الرزاق قنيف وجزمي
خليفة وطاهر زهاين و�رسقوة
حممد وكمال لونا�س ونا�رص �آية
وكمال بلخريات وفي�صل هدروق .
كما �ستحت�ضن مكتبة ر�شيد كوا�ش
التي �ست�ست�ضيف الفنان ال�شعبي
كمال القبي يوم  09ماي 2019
و�سيحيي يف  16ماي اجلاري الفنان
حممد عالية حفال فنيا �إ�ضافة
مل�شاركة الفنان احلبيب نبيل يف
 23من ال�شهر اجلاري  ،حيث
�ستحت�ضن مدر�سة الإخوة �إباري
بال�رشاقة حفالت فنية يحييها
كل من الفنان عينني �أح�سن
وبوعدو �سيد �أحمد وعماري فاحت
و�سيدعلي لقام يف  31ماي 2019
 ،كما �سيزين ال�سهرات الفنية
الرم�ضانية الفنان متورت توفيق
والفنان املبدع يو�سف بن يغزر
وحممد احلاج علي وح�سني دري�س
مدر�سة املو�سيقى عبد احلميد
بن هدوقة بالقبة و�ستحت�ضن
مدر�سة املو�سيقى ال�شيخ عبد
الكرمي دايل حفالت ال�شعبي
للفنان حممد حمدين وبن رجدال
ودغي�ش دحمان وولد عزوز فيما
�ستجتمع �أ�صوات مطربي ال�شعبي
باملركز الثقايف هارون الر�شيد

والتي �سيزينها نخبة من الفنانني
اجلزائريني كبوعروة عزيز وعبد
القادر �رش�شام وعثمان رويبي
و�رشيف �سفيان ومزيان خمتار
و�شياح ر�شيد وعيلو�ش رمزي
و�سليمان فتان .

م�شاركة الأغنية
ال�شبابية الع�صرية
كما �سيحظى م�رسح الهواء الطلق
�سيد علي كويرات بالعا�صمة منتزه
ال�صابالت بح�صة الأ�سد لتكون
ف�ضاء رحب لكل حمبي الأغنية
اجلزائرية من طبوع غنائية متنوعة
كال�شعبي واحلوزي والقبائلي والتي
�سيتداول على �أدائها كبار الفنانني
اجلزائريني على ر�أ�سهم الفنان
القبائلي القدير بوعالم �شاكر
والفنان ال�شعبي مراد جعفري
وحممد لعراف وح�سيبة عمرو�ش
وحميدو وباجي البحري وح�سيبة
عبد الر�ؤوف و�إليا�س الق�سنطيني
وال�شاب توفيق وعبدو القناوي
ونوال مبارك وحممد مرباح
ونادية دزيرية وال�شاب حمفوظ
و�أمني �صوالي ولطيفة بن عكو�ش
ووهيبة مهدي و�سامي زياب
وحليم العا�صمي وفريد جودي

وثنينة و�سمري العا�صمي و�سيدعلي
دزيري ولقد منحت الفر�صة يف
رم�ضان للأغنية ال�شبابية الع�رصية
التي �ستكون بدورها يف املوعد
لإبراز القدرات الفنية لهذه الفرق
النا�شئة وهذا و�سط ح�ضور
للجمهور اجلزائري ال�شاب الذي
يع�شق خمتلف الطبوع الغنائية
املتواجدة يف اجلزائر.

انطالق الطبعة 16
لأندل�سيات اجلزائر يف
 10ماي
و�ستنطلق الطبعة  16لتظاهرة
�أندل�سيات اجلزائر يف  10ماي
�إىل غاية  02جوان  2019حتت

�إجرام الدولة الفرن�سية
�أحيت اجلزائر �أم�س الذكرى
الـ 74ملجازر  8ماي  1945وتعد
هذه املجازر و�صمة عار على
اال�ستعمار الفرن�سي الغا�شم وكان
هذا نتيجة مطالبة اجلزائريني
بحقوقهم باحلرية واال�ستقالل يف
خمتلف واليات الوطن كخراطة
وقاملة و�سطيف �إال �أن فرن�سا
قتلت �أكرث من � 45ألف �شهيد
جزائري وكان �سعال بوزيد من
�سطيف �أول �شهداء هذه املجزرة
ال�شنيعة .
فلقد ا�ستقبل ال�شعبي اجلزائري
انت�صار احللفاء يف احلرب العاملية
الثانية ،بفرحة عارمة العتقاده �أن
فرن�سا �ستفي بوعودها له وذلك
مبنحه اال�ستقالل  ،وتعبريا عن
فرحته  ،خرج �آالف اجلزائريني
يف مظاهرات �سلمية �ضخمة
يوم الثامن من ماي  1945عمت

معظم املدن الكربى عرب �أنحاء
الوطن  ،رفعوا خاللها الفتات
طلبا لال�ستقالل واحلرية وتذكريا
لفرن�سا بوعودها  ،فكانت هذه
املظاهرات امتداد لتلك التي
قامت بتنظيمها احلركة الوطنية
يف الفاحت من ماي  1945مبنا�سبة
العيد العاملي للعمال فلقد تعالت
الهتافات وزغاريد الن�ساء مواكب
املتظاهرين خلطى ثابتة حاملة
للعلم اجلزائري و�أعالم احللفاء
وهي تن�شد « من جبالنا �صوت
الأحرار « ولكن فرن�سا �أبانت عن
وجهها احلقيقي وجه املحتل
الذي ال يعرف غري اخلديعة
والقمع �سبيال لتحقيق م�آربه ،
فتدخلت قواتها مبختلف �أ�سالكها
من جي�ش ودرك و�رشطة ب�أمر من
اجلرنال ديغول نف�سه لإ�سكات
املتظاهرين وتفرقتهم ب�إطالق

عرو�ض ترفيهية
للأطفال يف رم�ضان
و�ستقام عرو�ض ترفيهية للأطفال
مبنا�سبة �شهر رم�ضان الكرمي
من  09ماي �إىل  03جوان 2019
باجلزائر العا�صمة يف م�سبح
ال�صابالت ومنبع مياه احلرا�ش
وغابة اخلروب بعني اهلل وغابة
 05جويلية وبالتايل فالهدف
الأ�سا�سي من خالله هو زرع

بقاعة �أوبرا اجلزائر «بوعالم ب�سايح» بالعا�صمة

الذكرى الـ  74ملجازر  08ماي 1945

النار والر�صا�ص احلي عليهم .
ويف ذات ال�سياق فلقد �شاركت يف
جمازر  08ماي  1945ميلي�شيات
املعمرين التي قامت بتقتيل
جماعي لل�شعب والإعدامات حيث
�أقحم �سالح الطريان والبحرية
بقرار من اجلرنال ديفال قائد
حملة القمع الفرن�سية  ،فحلقت
الطائرات املحملة بالقنابل يف
�سماء بع�ض مناطق ومدن البالد
وق�صفتها دون هوادة  ،ودكت
ال�سفن بع�ض املدن ال�ساحلية ،
فكانت مناطق من �سطيف وقاملة
وخراطة وعنابة �أكرثها ت�رضرا ملا
دفعته من ثمن غال هنا وهناك
ولقد ا�ستمرت هذه العمليات
الدموية لب�ضعة �أ�سابيع ،راح
�ضحيتها �أكرث من � 45ألف جزائري
ومت اعتقال حوال � 5آالف �آخرين
و�أ�صدرت عدة �أحكام بالإعدام يف

�شعار» تراث وتقاليد « بقاعة
خلدون و�ستجمع هذه
ابن
الطبعة خمتلف الفرق واجلمعيات
املو�سيقية الأندل�سية بالعائالت
املتذوقة للفن الأ�صيل لإعادة
بعث حنني الأغنية الأندل�سية يف
�أو�ساط اجلمهور املتعط�ش ملثل
هذه القعدات حيث و �سيحيي
�أحد �أعمدة املو�سيقى الأندل�سية
عازف الكمان زروق مقداد بقاعة
ابن خلدون حفال فنيا يف  02من
جوان  ، 2019و�ستحل �أ�سماء
علة وح�سنة هني وملياء معديني
وكمال بلخوجة حيث �ستكون هذه
الأ�صوات الأندل�سية حا�رضة بقوة
يف احلفالت الفنية الرم�ضانية
املقامة باجلزائر العا�صمة طيلة
�شهر رم�ضان والتي تعرف م�شاركة

اجلمعيات الأندل�سية يف ال�سهرات
الرم�ضانية وتتمثل هذه اجلمعيات
يف جمعية قرطبة وجمعية اجلزيرة
وجمعية الفخارجية وجمعية
الفنون اجلميلة وجمعية املو�صلية
وجمعية مزغنة .

�صفوف احلركة الوطنية وبالتايل
فاجلزائر عا�شت �أياما وليال دموية
كانت فيها م�رسحا لعمليات رهيبة
�أ�صابت النفو�س بالذهول والآكال
باخليبة .
وي�ؤكد امل�ؤرخون �أن هذه املجزرة
املنظمة مل يكن لها مثيل يف
التاريخ املعا�رص �ضد �شعب �أعزل
لطخت �سمعة فرن�سا �أمام الر�أي
العام العاملي  ،وكانت در�سا �أليما
وعامل وحدة لل�شعب اجلزائري
الذي ت�أكد �أنه ال �سبيل للحرية
دون ت�ضحية  »،وما �أخذ بالقوة ال
ي�سرتد �إال بالقوة ومن هنا ولدت
املنظمة اخلا�صة  ،وبد�أ التح�ضري
للثورة التحريرية النجيدة التي
تفجرت يف الفاحت من نوفمرب 1945
وحررت اجلزائر من اال�ستعمار
الفرن�سي الغا�شم .

حكيم مالك

«جمال لعرو�سي «يفتتح املهرجان
الدويل الأوروبي يف اجلزائر
تنظم �أوبرا اجلزائر «بوعالم
ب�سايح» ب�أوالد فايت باجلزائر
العا�صمة احتفاال ب�شهر
رم�ضان املعظم �سهرات فنية
متنوعة  ،ابتداء من يوم 10
ماي  2019با�ستقبالها للفنان
الدويل « جمال لعرو�سي»
�سيفتتح فعاليات
الذي
املهرجان الدويل الأوروبي يف
اجلزائر بقاعة الأوبرا الذي
يعرف �إقباال وا�سعا من طرف
اجلماهري اجلزائرية .
كما �ستحت�ضن ذات القاعة
خالل هذا ال�شهر الف�ضيل
طبوعا غنائية جزائرية من كل
ربوع الوطن  ،بداية من والية
ب�شار مع فرقة الفردة � ،إىل
مدينة تيزي وزو �أين �ستكون
الأغنية القبائلية حا�رضة

بقوة يف هذه الفعالية الفنية
املقامة يف �شهر رم�ضان
الكرمي ،وال�شعبي العا�صمي
والطرب الأندل�سي الق�سنطيني
و�سيكون رق�ص البايل التقليدي
ال�سيمفونية
واملو�سيقى
وللتذكري ف�سيقام هذا الربنامج
الفني لدار الأوبرا املمتد من
 10ماي � 2019إىل الفاحت من
�شهر جوان املقبل و�ستبد�أ
ال�سهرات الفنية الرم�ضانية
العا�رشة
على ال�ساعة
و الن�صف ليال حيث من
املرتقب �أن ي�ستقطب عددا
كبري من ع�شاق الفن اجلزائري
الأ�صيل الذي يعرب عن هويتنا
اجلزائرية الرثية واملتنوعة
ثقافيا .
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فوائد املوز يف ال�صيام
ُم�ساعدة اجل�سم على االحتفاظ
ب�أكرب كمي ٍة ممُ كن ٍة من املياه،
وبالتايل تقليل الإح�سا�س
بالعط�ش خالل �ساعات ال�صيام؛
الحتوائه على ن�سب ٍة كبري ٍة من
البوتا�سيوم امل�ساعد على ذلك،
لذا يُن�صح بتناول موزة خالل وجبة
ال�سحور .عالج اال�ضطرابات
املعوية التي غالباً ما ي�شعر
بها ال�صائم ،كما يُعترب تناول
املوز ُمنا�سباً جداً ملن يُعانون
من م�شكالتٍ يف املعدة ،مثل:
القرحة ،واحلمو�ضة الزائدة،
�إىل جانب عالج م�شاكل املريء،
مثل االرجتاع .حماربة الإم�ساك،
فهو يحتوي على ن�سب ٍة كبري ٍة من
الألياف التي تُلني جدار الأمعاء،
وتُ�سهل حركتها ،ومن املعروف
� ّأن معظم ال�صائمني يتعر�ضون
مل�شكلة الإم�ساك خالل ال�صيام،
ب�سبب غياب الرتطيب واجلفاف

خالل �ساعات ال�صيام الطويلة،
لذا يُن�صح بتناول املوز ب�شك ٍل
يومي خالل �شهر رم�ضان� ،سوا ًء
ٍ
على وجبة ال�سحور �أو الإفطار.
نا�سب للم�صابني بفقر الدم �أو
ُم
ٌ
الأنيميا؛ الحتوائه على ن�سب ٍة
عالي ٍة من احلديد ،الأمر الذي
يزيد �إنتاج الهيموجلوبني يف
الدم .دعم الأ�شخا�ص ا ُ
مل�صابني
بالتهاب املفا�صل ومر�ض
النقر�س؛ الحتوائه على فيتامني
ب ،6وبالتايل م�ساعدتهم على
ال�صيام ب�صور ٍة �أف�ضل .امل�ساعدة
على التخل�ص من �آثار التدخني،
كونه يحتوي كمي ًة كبري ًة من
فيتامني ب ،6ب ،12بالإ�ضافة
�إىل ن�سبٍ كبرية من عن�رصي
البوتا�سيوم ،واملغني�سيوم ،اللذين
يخل�صا الدم من �شوائب التدخني
ال �سيما النيكوتني .تقليل الوزن،
ال �س ّيما عند تناوله خملوطاً مع

كوبٍ من احلليب خايل الد�سم،
على وجبة ال�سحور .تزويد اجل�سم
بالطاقة الالزمة ،للقيام بالعديد
من املهام خالل فرتة ال�صيام.

ال�شعور بالراحة النف�سية :حيثُ
� ّإن املوز من الفواكه ا ُ
ملنع�شة
لنف�سية الفرد ،وجتعله ي�شعر بنو ٍع
من ال�سعادة.

النق�ص يف النوم يرفع من احتماالت الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة
�أكد باحثون يف جامعة �شيكاغو �أن قلة النوم
ارتبط بانخفا�ض يف ح�سا�سية خاليا الدهون
للإن�سولني مبعدّ ل ،%30مما ي�سبب ارتفاع يف
م�ستوى االن�سولني وال�سكر يف الدم وتط ّور مر�ض
ال�سكري� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ربطت درا�سات �أخرى
قلة النوم ب�ضغط الدم العايل و�أمرا�ض القلب
وال�رشايني حيث ترفع خطر الإ�صابة باجللطات
القلبية مبعدّ ل  %48وباجللطات الدماغية
مبعدّ ل  .%15ومن جانب �آخر ،ك�شفت درا�سات
�أن النق�ص يف �ساعات النوم مرتبط بزيادة
يف جتاعيد الوجه ب�سبب ارتفاع يف هرمون
الكورتيزول الذي يك�سرّ الكوالجني ،وهو مادة
بروتينية م�س�ؤولة عن مرونة الب�رشة .وي�شار �أن
قلة النوم رفعت �أي�ضا من خطر الإ�صابة بعدد
من الأمرا�ض ال�رسطانية من بينها �رسطان
الثدي والربو�ستات .وقد ب ّينت درا�سات �أخرى �أن
�إنقا�ص �ساعات النوم من �سبع �إىل خم�س �ساعات
�ضاعفت خطر املوت من جميع الأ�سباب.

التغيري املفاجئ يف منط ومواعيد
الوجبات يف �شهر رم�ضان والإفراط
يف ال�سهر قد يع ّر�ض ال�صائم
ال�ضطرابات يف النوم التي من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلبا على توازنه
النف�سي واجل�سدي ،فيما يق�ضي
البع�ض عدد من �ساعات النهار يف
�شهر رم�ضان بالنوم� ،إال �أن معظم
خ�صو�صا املوظفني
ال�صائمني،
ً

التو�صيات ل�شهر رم�ضان
ي�ؤكد اخلرباء والباحثني �أن
معظم النا�س يحتاجون �إىل
� 7.5ساعات من النوم يوم ًيا.
نظراً لأهمية احل�صول على
ق�سط كاف من النوم يف
�شهر رم�ضان ،ين�صح ال�صائم
بتنظيم �ساعات النوم ب�شكل
يتما�شى مع طبيعة العبادات
ومواعيد الوجبات بحيث
يح�صل ال�صائم ،ولو ب�شكل
متقطع ،على ق�سط واف
من النوم والراحة� .أما
الأغذية التي حتتوي على
مركبات ت�سبب اال�سرتخاء
والنعا�س فت�ساعدك على

فيما يعتقد الكثريون �أن النوم ي�سبب ال�سمنة لأنه م�صحوب
بالراحة وقلة احلركة ،ك�شف باحثون يف جامعة كولورادو يف
الواليات املتحدة �أن النوم ي�ؤثر يف كمية ونوعية الطعام الذي
ن�ستهلكه� ،إذ �أن احل�صول على ق�سط كاف من النوم كان
م�صحو ًبا با�ستهالك كميات �أقل من ال�سعرات احلرارية وباختيار
الأطعمة ال�صحية� .أما احل�صول على �أقل من � 6-5ساعات من
النوم يف اليوم يوم ًيا فقد رفع من احتماالت الإ�صابة بال�سمنة.
و�أ�ضاف الباحثون �أن احل�صول على �ساعات كافية من النوم
متثل �أف�ضل الو�سائل لكبح ال�شهية والتحكم بالوزن .و�أو�ضحوا
يف درا�سة حديثة �أن احلرمان من النوم يحدث تغيريات كبرية
يف الهرمونات املنظمة لل�شهية ،حيث يرتفع هرمون ghrelin
امل�س�ؤول عن ال�شعور باجلوع م�سب ًبا �شهية �أكرب للأكل.
من جانب �آخر� ،أدت قلة النوم �إىل انخفا�ض يف هرمون leptin
املرتبط بال�شعور بال�شبع في�شعر الإن�سان باحلاجة ال�ستهالك
كميات �أعلى من ال�سعرات احلرارية� .إن احل�صول على ق�سط
كاف من النوم ي�ساهم يف احلفاظ على الر�شاقة ويف ا�ستهالك
كميات �أقل من ال�سعرات احلرارية .وقد نّ
بي الباحثون يف جامعة
كولورادو عددا من التغيريات التي �صاحبت النق�ص يف �ساعات
النوم:
• ا�س
تهالك
كميات
�
أعلى
من
ال�
سعرات احلرارية نتيجة ال�شعور
الأعلى باجلوع
• تناول كميات �أكرب من الن�شويات والدهون
• احلاجة لتناول النقر�شات بني الوجبات
• ارتفاع يف ال�شعور باجلوع يف �ساعات الليل وا�ستهالك كميات
�أكرب من الطعام يف الليل
• تغيريات �سلبية يف الأي�ض الغذائي حيث ي�صبح حرق ال�سعرات
احلرارية بطيء
• ارتفاع يف الوزن
ّ
مبعدل  900غرام بالأ�سبوع� ،أي ما يقارب
الكيلو عند ا
حل�صول
على
5
�
ساعات من النوم �أو �أقل
جمموعة باحثني من جامعة �شيكاغو ك�شفوا �أن قلة النوم ترفع
من مركب  AG-2امل�س�ؤول عن ال�شعور باملكاف�أة واملتعة
املرتبط بالطعام ،مما بف�رس الإهتمام الزائد بالوجبات الغذائية
عند التع ّر�ض للنق�ص يف �ساعات النوم .وي�شار �إىل �أن �أبحاث
�أخرى �سابقة تناولت ت�أثري قلة النوع على الأطفال ووجدت �أن
ح�صول الأطفال على �أقل من ع�رش �ساعات يومية يع ّر�ضهم
لل�سمنة.

ن�صائح لوجبة الإفطار

ال�صوم والنوم وتخفي�ض الوزن

النوم ال�رسيع يف الليل
قبيل وجبة ال�سحور ،فهي
اجلوز ،احلليب ال�ساخن،
الع�سل واملوز .ومن املهم
الإبتعاد عن الكافايني
املوجود بكميات عالية
يف ال�شوكوالتة ،م�رشوبات
الطاقة ،معظم �أنواع
امل�رشوبات الغازية ،ال�شاي
والقهوة لأنه قد ي�سبب
الأرق .وين�صح �أي�ضا بتجنّب
تناول كميات كبرية من
الطعام �إىل درجة التخمة
لأنها مرتبطة بع�رس اله�ضم
وا�ضطرابات يف النوم.

قلة النوم تزيد الوزن

والعاملني ،مع ّر�ضون لنق�ص
يف �ساعات النوم �إذا مل يهتموا
بتخ�صي�ص الوقت الكايف له.
فما هي �أهمية االلتزام بعدد
�ساعات النوم املعتادة يف �شهر
رم�ضان؟ وما هي عالقة النوم
بال�سمنة والأمرا�ض املزمنة؟ يف
تلخي�صا لأهم الأبحاث يف
ما يلي
ً
هذا املجال:

تناول ثالث حبات من التمر قبل البدء بالإفطار؛ لتفادي ح�صول
نق�ص يف معدالت ال�سكر يف الدم ،ث ّم �رشب كوب من املاء �أو
اللنب ،قبل تناول الطعام .بدء الإفطار بتناول ال�شوربة ال�ساخنة؛
لأ ّنها نّ
تلي املعدة ،وتخفف ال�شعور باالنقبا�ضات ،ث ّم تناول
ال�سلطة ،وتناول الوجبة الرئي�س ّية بعدها ب�شكل معتدل .التنويع
يف وجبات الإفطار ،و�إدخال الأطعمة املختلفة كال�سلطات،
واللحوم ،والأ�سماك ،والبقول ّيات وغريها� .رشب كم ّية وفرية
من املياه بني فرتتي الإفطار وال�سحور؛ بحيث ال ّ
تقل عن
ثمانية �أكواب ،مع احلر�ص على �رشبها تدريج ّياً؛ لتجنب ال�شعور
باالنتفاخ .ممار�سة ريا�ضة امل�شي يومياً ،وذلك بعد تناول وجبة
الإفطار ب�ساعتني؛ ليقوم اجلهاز اله�ضمي بعمله ويه�ضم الطعام.

ن�صائح طب ّية ملر�ضى ال�سكري

عدم قدرة مري�ض ال�سكري من النوع الأول ال�صيام نهائ ّياً؛
ب�سبب عر�ضته للإ�صابة بالنق�ص احلا ّد يف م�ستوى ال�سكر بالدم،
واحتمال ّية الدخول يف غيبوبة� .أخذ �أقرا�ص ال�سكري عن طريق
الفم ملر�ضى ال�سكري من النوع الثاين ،مع مراعاة تنظيم وجبات
الإفطار وال�سحور .ا�ست�شارة الطبيب يف حاالت �سكري احلمل
الذي يُقرر قدرة املر�أة على ال�صيام من عدمها ،فهناك بع�ض
الن�ساء اللواتي ي�شعرن بالدوخة ،وزيادة خفقان القلب عند
ال�صيام ،فين�صحن بالإفطار فوراً.

ن�صائح طب ّية ملر�ضى القلب

ا�ست�شارة الطبيب قبل ال�صيام ،فهو الذي يقرر �صيام املري�ض من
عدمه .االلتزام ب�رشب كم ّيات الدواء يف الأوقات املحددة خالل
فرتة الإفطار وال�سحور ،والتي يحددها الطبيب بعد �أن ي�سمح
للمري�ض بال�صيام .تناول الأطعمة ال�صح ّية ،واالبتعاد عن الأطعمة
التي كان يتجنبها مري�ض القلب قبل �شهر رم�ضان املبارك.
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رم�ضان �شهر القر�آن

يقول اهلل تعاىل� :شهر رم�ضان الذي �أنزل فيه
القر�آن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان.
لقد جاء تكرمي اهلل لهذا ال�شهر ب�سبب نزول
القر�آن يف ليلة القدر التي هي خري من �ألف
�شهر ،ففيها نزل به جربيل عليه ال�سالم جملة
واحدة من اللوح املحفوظ �إىل �سماء الدنيا ثم
نزل القر�آن بعد ذلك منجما يف ب�ضع وع�رشين
�سنة ليتكون منه مع ال�سنة املطهرة نربا�س حلياة
امل�ؤمن ود�ستور للأمة الإ�سالمية.
وكتاب اهلل تبارك وتعاىل هو خري زاد يتزود به
امل�سلم قراءة وتدبرا ومدار�سة وتطبيقا و�إذا كان
ذلك مطلوبا على طول �أيام العمر بالن�سبة لكل
م�سلم ف�إنه يف �شهر رم�ضان �ألزم طلبا و�أح�سن
زادا لرت�سيخ �أ�صوله يف قراءة النف�س و�أعماق
القلب حتى يكون رم�ضان فر�صة مواتية ت�شد
امل�ؤمن �إىل رحاب ربه وتعطيه �شحنة متوقدة
تقوي �صلته ب�أحكام اهلل و�آدابه.
وقد ورد يف ف�ضل قراءة القر�آن عموما �أحاديث
كثرية منها:
عن �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول“ :اقر�ؤوا القر�آن
ف�إنه ي�أتي يوم القيامة �شفيعا لأ�صحابه”.

�إ�سالميات

وعن النوا�س بن �سمعان ر�ضي اهلل عنه قال:
�سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول:
“ي�ؤتى يوم القيامة بالقر�آن و�أهله الذين كانوا
يعملون به يف الدنيا تقدمه �سورة البقرة و�آل
عمران حتاجان عن �صاحبهما”.
وعن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�“ :إن اهلل يرفع بهذا
الكتاب �أقواما وي�ضع به �آخرين”.
وعن عثمان ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم قال�“ :إن �أف�ضلكم من تعلم القر�آن
وعلمه”.
وعن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال“ :ال�صيام والقر�آن
ي�شفعان للعبد يوم القيامة يقول ال�صيام �أي رب
�إين منعته الطعام وال�شهوات بالنهار ف�شفعني فيه،
ويقول القر�آن رب منعته النوم بالليل ف�شفعني فيه
في�شفعان” .فالقر�آن كان وال يزال من �أكرب النعم
التي امنت اهلل بها على عباده امل�سلمني� ،إذ يقول
اهلل يف هذه املنة :قد جاءكم من اهلل نور وكتاب
مبني ،يهدي به اهلل من اتبع ر�ضوانه �سبل ال�سالم
ويخرجهم من الظلمات �إىل النور ويهديهم �إىل
�رصاط م�ستقيم.

من ف�ضائل رم�ضان �أحاديث كثرية منها
 -1عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (كل عمل ابن �آدم ي�ضاعف احل�سنة بع�رش �أمثالها �إىل �سبعمائة �ضعف ،قال اهلل تعاىل� :إال ال�صوم فانه يل ،و�أنا
�أجزي به ،يدع �شهوته وطعامه من �أجلي ،لل�صائم فرحتان :فرحة عند فطره ،وفرحة عند لقاء ربه ،وخللوف فم ال�صائم �أطيب عند اهلل من ريح امل�سك.
وال�صوم جنة (ب�ضم اجليم �أي وقاية) و�إذا كان يوم �صوم �أحدكم فال يرفث وال ي�صخب ،فان �سابه  -بت�شديد الباء � -أحد �أو قاتله ،فليقل �إين امر�ؤ �صائم) منفق عليه.
 -2وعن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم (ما من عبد ي�صوم يوما يف �سبيل اهلل تعاىل �إال باعد اهلل بذلك اليوم وجهه عن النار �سبعني خريفا)
متفق عليه.
ً
ً
 -3وروى الن�سائي �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال (من �صام رم�ضان �إميانا واحت�سابا غفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن قام رم�ضان �إميانا واحت�سابا غفر له ما بقدم من ذنبه).
 -4وروى �أحمد وغريه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال (ال�صيام والقر�آن ي�شفعان للعبد يوم القيامة ،يقول ال�صيام� :أي رب منعته الطعام وال�شهوة ف�شفعني فيه .ويقول القر�آن :منعته
النوم بالليل ف�شفعني فيه .قال :في�شفعان).

ف�ضل �أول ليلة يف �صيام رم�ضان
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال � »:إذا كان �أول ليلة من �شهر رم�ضان
�صفدت ال�شياطني ومردة اجلن  ،وغلقت �أبواب النار فلم يفتح منها باب  ،وفتحت �أبواب اجلنة فلم
يغلق منها باب  ،وينادى مناد كل ليلة  :يا باغي اخلري �أقبل ويا باغي ال�رش �أق�رص  ،وهلل عتقاء من
النار وذلك كل ليلة « .
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال � »:أتاكم �شهر رم�ضان �شهر
مبارك فر�ض اهلل عليكم �صيامه تفتح فيه �أبواب اجلنة ،وتغلق فيه �أبواب اجلحيم  ،وتغل فيه مردة
ال�شياطني  ،وفيه ليلة خري من �ألف �شهر من ُحرم خريها فقد ُحرم «

ما يحبط عمل ال�صائم:
الغيبة والنميمة ،وال�صخب ولغو الكالم واالن�شغال بالأالعيب املحرمة
كاللعب بالرند ،والكذب .وروى البخاري �أن الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم قال (من مل يدع قول الزور والعمل به فلي�س هلل حاجة يف �أن يدع
طعامه و�رشابه).
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال (ال�صيام
وروى البخاري
يخرقها .قيل ومب يخرقها؟ قال :بكذب �أو
جنة ما مل
غيبة).
وروى ابن خزمية �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال(:لي�س ال�صيام من الأكل
وال�رشب� .إمنا ال�صيام من اللغو
والرفث ،ف�إن �سابك �أحد �أو
جهل عليك فقل �إين �صائم،
�إين �صائم).
وروى ابن خزمية
� ً
أي�ضا �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قال)
رب قائم حظه
من قيامه ال�سهر،
ورب �صائم حظه
من �صيامه اجلوع
والعط�ش).

�أق�سام ال�صيام
اتفق املالكية ،وال�شافعية ،واحلنابلة
على �أن ال�صيام ينق�سم �إىل �أربعة �أق�سام:
�أحدها �صيام مفرو�ض ،وهو �صيام �شهر رم�ضان �أدا ًء
وق�ضا ًء،
و�صيام الكفارات ،وال�صيام املنذور،
ثانيها :ال�صيام امل�سنون،
ثالثها :ال�صيام ،املحرم،
رابعها :ال�صيام املكروه � ،أما احلنفية فقالوا� :إن �أق�سام
ال�صيام كثرية

�أركان ال�صيام
* لل�صيام ركن واحد عند احلنفية ،واحلنابلة ،وهو الإم�ساك
عن املفطرات الآتي بيانها� ،أما املالكية وال�شافعية،
(املالكية :اختلفوا ،فقال بع�ضهم� :إن لل�صيام ركنني:
�أحدهما :الإم�ساك ،ثانيهما :النية ،فمفهوم ال�صيام ال
يتحقق �إال بهما ،ورجح بع�ضهم �أن النية �رشط ال ركن،
فمفهوم ال�صيام يتحقق بالإم�ساك فقط.
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احلب يف مواجهة ال�سلطة واملال ..يف الدراما االجتماعية «خم�سة ون�ص» على  MBCيف رم�ضان
�ضمن �سياق درامي يعك�س �أبعاد ال�صراع بني احلب من جهة وال�سلطة واملال من جهة �أخرى ،يجتمع النجوم ق�صي خويل ونادين ن�سيب
جنيم ومعت�صم النهار يف الدراما االجتماعية «خم�سة ون�ص» على  MBCيف رم�ضان ،من كتابة �إميان ال�سعيد و�إخراج فيليب �أ�سمر.

تدور حبكة العمل حول
جمموعة خطوط درامية
م�ستمدة من الواقع ،تتقاطع
ّ
ً
لرت�سم �أحداثا �ش ّيقة ال تخلو
من امل�ؤامرات تار ًة واخليانة
والغمو�ض طوراً .وت�أتي
املقدمة املو�سيقية التي
تقدمها �شريين عبد الوهاب
لت�ضيف طابعاً خا�صاً على
العمل..
ق�صي خويل� :أقدم �شخ�صية
بحثت عنها طوي ً
ال..
جديدة
ُ
�أتركها مفاج�أة للجمهوريبدي
ق�صي خويل �سعادته بهذه
التجربة معترباً �أن اجلمهور
�سي�شاهد عمل درامي

مميز يف رم�ضان .وي�ضيف كتبته �إميان ال�سعيد بكثري من
خويل�« :أقدم دوراً جديداً الإبداع ،فكان يل ما �أردت.
علي يف م�سريتي املهنية ،لذا �أعد اجلمهور بتقدمي دور
ّ
�ألتقي خالله مع جمموعة جديد يحمل قراءة جديدة
من النجوم املت�ألّقني الذين ل�شخ�صية خمتلفة ومميزة».
يعطون �أدوارهم حقّها من من جهة �أخرى ،يُبدي خويل
�صميم قلوبهم ،ما مينح العمل �سعادته لعر�ض العمل على
مزيداً من الت�ألّق».
 MBCالتي ي�صفها بقوله:
حول انطباعه عن العمل لدى « هي ال�شا�شة التي قدمت
قراءة الن�ص قال خويل« :كنت عربها �أكرث من عم ٍل ناج ٍح
�أبحث عن عم ٍل � ّ
أطل من يف املا�ضي ».ويختم خويل:
خالله على اجلمهور ب�شكل «�أنتظر حكم اجلمهور بفارع
جديد ال ي�شبه ما قدمته ال�صرب ،و�أترك ك�شف تفا�صيل
يف ال�سنوات الأخرية ..وكان ال�شخ�صية النطالق حلقات
ذلك مبثابة حت ٍّد يل� ،إىل �أن العمل على ال�شا�شة».
عرثت على هذا الن�ص الذي
ُ

«تبد�أ الق�صة بحادثة جترب
ال�شخ�صيات على اتخاذ
قرارات مف�صلية يف حياتهم»
هكذا ت�صف نادين ن�سيب جنيم
ق�صة العمل ،وتو�ضح»:كوننا
ثالث �شخ�صيات ،رجالن
وامر�أة� ،سيعتقد اجلمهور �أن
ثمة �رصاعاً يخو�ضه رجالن
على قلب امر�أة واحدة ،غري
يت�ضمن تفا�صيل
�أن الواقع
ّ
خمتلفة �ستُك�شف تباعاً يف
�سياق الأحداث ».وتتابع
جنيم ..« :حتى بالن�سبة لق�صة
احلب التي جتمع بيان  -وهو
ا�سم ال�شخ�صية التي �أ�ؤديها
 وغمار (ق�صي خويل) جند�أنها ق�صة غريبة من نوعها،
وعندما يدخل جاد (معت�صم
النهار) غمار الأحداث،
�سيتخذ امل�سار الدرامي للعمل
منحى �آخر».
ً
وحول �شخ�صيتها يف العمل،
«�شخ�صية
جنيم:
تقول
علي وحتمل
«بيان» جديدة
ّ
طابعاً �إن�سانياً يجعلها �أقرب
من النا�س ،لذا �سيحبها
امل�شاهدون حتماً ،فامل�شاهد
بحاجة لأن يرى مثل تلك
النماذج يف حياته� .ألعب دور
الإن�سانة التي جتمع الرباءة
والطيبة مع قوة ال�شخ�صية،
فرناها تواجه م�شكالتها
ب�شجاعة و�صدق ،يف ظل
واقع عملها ال�سيا�سي الذي
دخلته بهدف خدمة النا�س
واملجتمع».
وفيما تتوقف جنيم عند
الكيمياء املوجودة بقوة بني
املمثلني يف العمل ،تو�ضح
قائل ًة« :هناك تفاهم وان�سجام
وا�ضحي بني املمثلني ،والن�ص
نْ

اجلميل الذي كتبته �إميان
ال�سعيد  -العائدة �إىل الكتابة
الدرامية بعد �سنوات من
الغياب -يتميز بجمالية خا�صة
�إ�ضاف ًة �إىل تطور �أحداثه
ب�شكل ت�شويقي ومنطقي ،وهو
�أ�شبه بالوثائقي �إىل ح ٍّد ما
يف طريقة تنفيذه و�إخراجه
وت�صويره على يد املخرج
فيليب �أ�سمر الذي �ألتقيه
اليوم جمدداً بعدما كانت
بدايتنا معاً قبل ع�رش �سنوات
تقريباً» .وتختم جنيمِ �« :أع ُد
من ينتظرون امل�سل�سل بعم ٍل
متميز من جميع النواحي،
املقدمة الغنائية التي
كما �أن
ّ
غنتها ب�إبداع النجمة �شريين
عبد الوهاب حتمل الكثري
من ال�شجن واجلمال والتم ّيز،
ونتتظر �أن يكون النجاح حليفنا
كما هو احلال يف كل عام على
�شا�شة  MBCالتي � ّ
أطل
عربها لل�سنة ال�ساد�سة على

نادين جنيم ..امر�أة مثالية جتمع الرباءة وقوة ال�شخ�صية

تدور �أحداث امل�سل�سل الرم�ضاين «حدود ال�رش» الذي يبث على
روتانا خليجية يف عقد اخلم�سينات ،وقبل و�ضع و�إعالن الد�ستور
يف الكويت ..زمن مل يكن للقانون الكويتي �أي �سلطة �أو ت�أثري كما هو
احلال اليوم� .أقدمت (نعيمة) على قتل �أعدائها بهدف ا�ستعادة حب
زوجها وتوفري الأمان وال�سالمة لعائلتها ..ومل يتمكن �أحد من ردعها،
ويظهر امل�سل�سل الثورة الثقافية والتطور الفكري يف بداية عقد
ال�ستينات ،وكيف دفع كل ذلك بالنا�س لتغيري عاداتهم وتقاليدهم.
ويعرف هذا امل�سل�سل م�شاركة املمثلة القديرة حياة الفهد وهبة
الدري و�أحمد اجل�سمي وعبد العزيز الن�صار .

ح�سن الرداد :املقارنة بني م�سل�سلي
وفيلم «الزوجة  »13منطقية
التوايل».
معت�صم النهار� ...صاحب
مواقف نبيلة ولكن!يتحدث
معت�صم النهار عن العمل
أقدم
وال�شخ�صية التي يلعبهاّ �« :
�شخ�صية جاد ،وهو �صديق
غمار (ق�صي خويل) املق ّرب،
بل هما �أكرث من �أخوة �إن جاز
التعبري ،لذا �سيكون مبثابة
عراب ق�صة احلب التي جتمع
�صديقه بـ بيان ،والتي �ستتكلّل
بالزواج» .وي�ضيف« :نكت�شف
يف �سياق احللقات �أن جاد
هو �صاحب مواقف نبيلة
و�صلبة جتعل من غمار يثق به
ثقة تامة ،،غري �أن �شخ�صية
جاد ت�شهد تط ّوراً يف �سياق
الأحداث والقالب الدرامي،
لن�شهد الحقاً مزيجاً من
والرومان�سية
الأك�شن
والغمو�ض».
مبوازاة ذلك ي�ؤكد معت�صم �أن
ال�صداقة التي جتمعه بـ ق�صي

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

العنوان

«حدود ال�شر» ...الثورة الثقافية
والتطور الفكري يف بداية عقد ال�ستينات

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

خويل خارج العمل «قوية يف
الواقع ،غري �أن هذا هو اللقاء
الدرامي الأول بيننا ،و�أمتنى
�أن يحقق النجاح الذي ن�صبو
�إليه» .ختاماً ي�شيد معت�صم
بالعمل مع نادين جنيم ويثني
على ما ي�صفه بـ «هدوئها
و�أ�سلوب عملها الراقي ،فهي
ٍ
�صاف ونقي ،ووا�ضح
�شخ�ص
و�شفاف� .أ�شعر بحما�سة كبرية
لعر�ض العمل على ،MBC
و�آمل �أن يجد التفاعل
اجلماهريي املن�شود».
اجلدير بالذكر �أن العمل
يجمع كل من نادين جنيم،
ق�صي خويل ،معت�صم النهار،
رفيق علي �أحمد ،روال حمادة،
نوال كامل ،جوليان فرحات،
�سينتيا �صموئيل ،رواد عليو،
نعمت ع�ساف ،كارين �سالمة،
نريمني �شوقي و�آخرين،
وهو من كتابة �إميان ال�سعيد
و�إخراج فيليب �أ�سمر.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

قال الفنان ح�سن الرداد� ،إن مقارنة اجلمهور بني م�سل�سله «الزوجة
 »18وفيلم «الزوجة  »13بطولة ر�شدي �أباظة و�شادية منطقية ،بح�سب
قوله .و�أ�ضاف الرداد� ،أن ت�شابه ا�سمي العملني �سبب هذه املقارنة� ،إ�ضافة �إىل كون
البطلني هنا وهناك متعدداً الزيجات ،متابعاً «تظل طبيعة الأحداث هي الفي�صل
واحلكم يف هذه امل�س�ألة ،وبالتايل لن �أعلق على فكرة وجود ت�شابه من عدمه ،و�س�أترك
احلكم للجمهور مع انطالق عر�ض احللقة الأوىل ،اليوم الأحد ،على املحطات
امل�رصية والعربية» .وي�شارك يف بطولة «الزوجة  »18ناهد ال�سباعي وهيدي كرم
و�شيماء �سيف وحممود الليثي و�إينا�س كامل وكوكي ،من �إخراج م�صطفي فكري.

�أنغام تطرح « 30يوم فرحة»
مبنا�سبة رم�ضان
طرحت �أنغام �أحدث �أغانيها ط 30يوم فرحة» ،مبنا�سبة حلول �شهر
رم�ضان املبارك ،عرب قناتها الر�سمية على يوتيوب.
�أغنية « 30يوم فرحة» من كلمات ال�شاعر �أمري طعيمة ،ومن �أحلان
وتوزيع خالد عز .وتخطت �أغنية « 30يوم فرحة» � 10آالف م�شاهدة،
بعد �ساعات من طرحها .وتقدم �أنغام يف �شهر رم�ضان  2019جرنيك
م�سل�سل «حدوتة مرة» بطولة غادة عبد الرازق ،من كلمات �أمين
بهجت قمر ،و�أحلان وليد �سعد ،وتوزيع �أحمد �إبراهيم.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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هذه هي �أ�سرع � 5سيارات  SUVيف العامل … تعرف عليها!
ال�سيارات – كان من املعروف �سابقاً حققت كبرياً فور طرحها بالأ�سواق،
تتمتع ب�شكل �SUVأن �سيارات الـ وهي بجانب فخامتها الفائقة ت�أتي
�أ�سا�سي بالقدرة على جمابهة الطرق � 12ضخم �سعة  6لرت Wمع حمرك
الوعرة دون م�شكلة ،ولكنها مبرور بقوة  600ح�صان مع قدرة هائلة على
الوقت �أ�صبحت تعمل على زيادة الت�سارع من � 0إىل  100كم�/س خالل 4
رحابتها الداخلية �أي�ضاً لتكون مهتمة ثوان فقط مع �رسعة ق�صوى تبلغ 300
�أكرث بالرفاهية والراحة الداخلية ،ومع .كم�/س
ا�ستمرار تطور هذه ال�رشيحة ،بد�أنا
نرى منها عدة طرازات تقدم �أداء
 )4الفا روميو �ستلفيو
ي�ضاهي �سيارات ال�سوبركار الريا�ضية،
كوادريفوليو
لذا دعونا نلقي نظرة على �أ�رسع 5
يف العامل ح�سب �آخر � SUVسيارات
.التحديثات

 )5بنتلي بنتايغا
على الرغم من �سخرية الكثري من
حمبي عالمة بنتلي الفخمة من
طراز بنتايجا فور �إطالقها� ،إال �أنها

 283.كم�/س

 )3المبورغيني �أورو�س

�أما باملركز الثالث ،ف�سوف جند
المبورجيني اورو�س التي تعد حالياً
يف العامل من حيث  SUVهي �أ�رسع
ال�رسعة الق�صوى ،والتي تبلغ بها 305
كم�/س ،كما �أنها قادرة على الت�سارع
من � 0إىل  100كم�/س خالل 3.6
 8مزدوج Vثانية فقط بف�ضل حمرك
التريبو �سعة  4لرت ذو قوة ت�صل �إىل 641
جاءت �ستلفيو كوادريفوليو م�ستفيدة .ح�صان
بنجاح �سيدان جوليا كوادريفوليو
الهائل ،حيث ت�أتي لتقدم جتربة قيادة
 )2جيب غراند �شريوكي
 6مزدوج Vممتعة لغاية عرب حمرك
تراك هوك
التريبو  2.9لرت بقوة  503ح�صان مع
قدرة على الت�سارع من � 0إىل  100كم�/س
خالل  3.8ثانية و�رسعة ق�صوى تبلغ ت�أتي جيب جراند �شريوكي تراك هوك

�سيارات

� 8ضخم ب�سعة  6.2لرت بقوة Vمبحرك
 707ح�صان ،ما ي�سمح لها بالت�سارع
من � 0إىل  100كم�/س خالل  3.4ثانية
فقط� ،إىل جانب �رسعة ق�صوى تبلغ
 290.كم�/س

 )1 Xتي�سال موديل
هذا و�أخرياً ن�صل �إىل املركز الأول
الذي يعطينا ملحة رائعة عن امل�ستقبل،
 SUVحيث �أن هذه املرتب جاءت من
الكهربائية ال�شهرية  Xتي�سال موديل
 SUVالتي �أ�صبحت بالفعل هي �أ�رسع
يف العامل بقدرتها على الت�سارع من 0
�إىل  100كم�/س خالل  3.2ثانية فقط،
متغلبة بذلك على عدد من �سيارات
ال�سوبركارز الأقدم ،وذلك رغم �أن
�رسعتها الق�صوى حمدودة عند 250
.كم�/س

فورد تقلل انتاج حمركات
 V8مع انخفا�ض الطلب عليها

املربع نت – جنحت حمركات فورد ايكوبو�ست لدرجة دخولها ل�رشيحة �سيارات البيك اب
 8ذات التنف�س الطبيعي ،وهو ما يثبته �أحدث Vالتي عادة ما كان يف�ضل عمالئها حمركات
� 8سعة  5لرت ،وذلك� Coyote Vأخبار ال�صانعة الأمريكية عن نيتها �إبطاء �إنتاج حمركات
اتباعاً ل�صيحة �رشكات ال�سيارات يف التوجه نحو املحركات الأ�صغر والأكرث كفاءة با�ستهالك
.الوقود
وتتوفر كخيار يف بيك � 8 GT،سعة  5لرت يف مو�ستنج Coyote Vت�ستخدم حمركات
 ،150ولكن الطلب عليها يف انخفا�ض م�ستمر مع توجه املالك ملحركات  F2.7اب ،6وهو ما �أدى لوقف �أحد مناوبات العمل الثالثة Vلرت و 3.3لرت و 3.5لرت من نوع
 V8.املخت�صة ب�إنتاج حمركات
� 8سعة  7.3لرت ل�سيارات بيك اب الأعمال Vتنوي فورد اال�ستمرار يف �إنتاج حمركات
ال�شاقة التجارية ب�شكل �أ�سا�سي فقط رغم ذل ،والتي ت�سمح ملالكها باال�ستفادة من
.قوتها الكبرية دون احلاجة لرفع معدل لفاته يف الدقيقة
بتقدمي معدل كفاءة ا�ستهالك وقود �أعلى عند  EcoBoostهذا ومتتاز حمركات
التنقل من مكان لآخر ،مبا يتنا�سب مع خمتلف احتياجات امل�ستخدمني من مالك
البيك اب املخ�ص�صة لال�ستخدام ال�شخ�صي ،ومع انخفا�ض الطلب العاملي على
 ،8فمن الوا�ضح �أن امل�ستقبل �سيكون للمحركات الهايربد ،كما �سرنى يف Vحمركات
 150القادمة التي �ستكون مزودة ب�أنظمة توليد كهربائي Fطرازات مو�ستنج وبيك ابمعاونة ملحركات االحرتاق الداخلي العاملة بالبنزين ( 4و� 6سلندر) لأجل رفع كفاءة
.ا�ستهالك الوقود وخف�ض م�ستوى االنبعاثات ،مبا يتوافق مع القوانني املتعلقة بذلك
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ت

طبيق  Quran Proقر�آن برو

جمموعة من �أعذب �أ�صوات
القراء حول العامل جمان ًا !

يف خ�ضم احلياة حتتاج �أرواحنا �إىل
بع�ض من ال�صفاء وتنقية النف�س من
�ضغوطات احلياة ،ال�سيما يف �شهر
رم�ضان املبارك .لذلك نقدم لكم اليوم
تطبيق القر�آن املميز واملجاين Quran
 Proقر�آن برو .
يقدم التطبيق جمموعة من �أروع و�أعذب
�أ�صوات القر�آن حول العامل مثل  :عبد
الرحمن ال�سدي�س ،ماهر املعيقلي،
�سعود ال�رشمي عبد البا�سط عبد ال�صمد،
م�شاري بن را�شد العفا�سي� ،سعد
الغامدي ،وغريهم من الرثاء املميزين.
ولهذا العام مت �إ�ضافة ثالثة قراء
متميزين وهم :فاحت �سفريافيك  ،عبد
الوهاب طاهر لطيف وفهد عزيز نياز.
تطبيق  Quran Proتطبيق عاملي،
لأنه كما �سيكون منا�سبا للم�ستخدمني

العرب� ،أو القادرين على فهم العربية،
�أي�ضا يتيح للم�سلمني اجلدد غري الناطقني
بالعربية ،فهم معاين القر�آن الكرمي ،حيث
يوفر تطبيق  Quran Proميزة القراءة
باللغة العربية ،مع ا�ستعرا�ض ترجمة
�صوتية م�صاحبة بلغات خمتلفة مثل
الإجنليزية ،والفرن�سية واللغة الأردية.
�أهم مميزات تطبيق Quran Pro
قر�آن برو
تطبيق  Quran Proجماين بدون �أي
قيود.
قراءة القر�آن الكرمي باللغة العربية �إىل
جانب ترجمته (الفرن�سية  ،الإجنليزية
 ،املاليزية  ،الهولندية  ،الإيطالية ،
الإ�سبانية �أو حتى احل�صول على تف�سري

ومعنى ب�أكرث من ثالثني لغة.
الإ�شارات املرجعية :ميكنك و�ضع عالمة
مرجعية لل�سور والقراء املف�ضلة لديك .
و�ضع غري مت�صل بال�شبكة :قم بتنزيل
التالوات وقوائم الت�شغيل وامل�سارات
 ،و�أ�ستمع �إىل القر�آن يف �أي مكان
با�ستخدام و�ضع عدم االت�صال.
املف�ضلة� :إن�شاء جمموعة القر�آن اخلا�صة
بك بب�ساطة عن طريق و�ضع عالمة على
قوائم الت�شغيل املف�ضلة لديك.
من�صات متعددة :يدعم تطبيق Quran
 Proقر�آن برو جمموعة من�صات خمتلفة
مثل  Pro AirPlayو .CarPlay
ميكنك ت�شغيل ال�صوت يف اخللفية �أثناء
ا�ستخدام جهاز .iPhone / iPad
متت �إعادة ت�صميم التطبيق ليكون واجهة
م�ستخدم �أكرث �رسعة و�أب�سط و�سال�سة

و�أكرث جماال .بالإ�ضافة �إىل حت�سينها
لعر�ض  Retinaعلى iPhone / iPad
اجلديد.
مت �إ�ضافة مو�ضوع �أ�سود جميل جديد.
مت حتديث التطبيق ليعمل على جهاز �أبل
.TV
مت �إ�صالح الأخطاء وحت�سني عام يف
الأداء يف الن�سخة الأخرية.
تطبيق  Quran Proكما ذكرنا لكم
يدعم �أجهزة الأيفون والآيباد ،بالإ�ضافة
�إىل هواتف ولوحيات الأندرويد ،وميكنكم
تنزيله جمانا ،واال�ستفادة منه ب�شكل
مبا�رش ،مع العلم �أن التطبيق يحظى
بتحديثات ب�شكل دوري ،مما يتيح لكم
احل�صول على مزايا جديدة يف كل مرة
هذا التطبيق مت تطويره بوا�سطة �رشكة
،Quanticapps

مبنا�سبة �شهر رم�ضان الكرمي

يحتوي تطبيق «دعاء و�أذكار»
 Dua & Azkarعلى جمموعة
من �أدعية �شهر رم�ضان ،مثل
دعاء الإفطار وال�سحور وختم
القر�آن وقيام الليلة وليلة القدر،
وغريها من الأدعية والأذكار.
وميكن اال�ستماع �إىل الأدعية
MP3
بامتداد
املختلفة
القيا�سي واال�ستماع �إىل �أذكار
ال�صباح والنوم و�أدعية م�أثورة عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أدعية
العمرة .ويعد تطبيق «ختمة»
 Khatmahمن �أهم التطبيقات
التي ت�ساعدك على تالوة القر�آن
الكرمي وتذكريك بالوقت اليومي
الذي تخ�ص�صه لتحقيق ذلك.
ويعر�ض التطبيق ال�سور والآيات
بخط وا�ضح ،مع تقدمي �إ�شعارات
لتذكري امل�ستخدم بوقت قراءة
القر�آن الكرمي خلتمه مع حلول
نهاية ال�شهر الف�ضيل.
و�إن كنت ترغب يف اال�ستماع �إىل

تالوة القر�آن الكرمي وال ت�ستطيع
قراءته (�أثناء قيادة ال�سيارة �أو
ال�سفر ،مثال) ،فيمكن حتميل
تطبيق «قر�آن»  Quranلال�ستماع
�إىل تالوات الكثري من ال ُق ّراء دون
وجود ات�صال بالإنرتنت ،ذلك �أن
التطبيق �سيح ّمل الت�سجيالت
ال�صوتية بامتداد  MP3القيا�سي،
مع توفري القدرة على حتديد ا�سم
القارئ الذي تريده .ويقدم لك
تطبيق «امل�صلي» AlMosally
�أدوات مفيدة كثرية ملعرفة
مواقيت ال�صالة والأذان بدقة
خالل �شهر رم�ضان مبجرد
�إدخال العنوان �أو حتديد املوقع
اجلغرايف للم�ستخدم .و�سيذكرك
التطبيق مبواقيت الأذان و�إقامة
ال�صالة وفقا ملدينتك ب�صوت
�أذان تختاره ،و�سيعر�ض التقومي
الهجري وما يعادله يف التقومي
امليالدي لأي �سنة ،و�إم�ساكية
رم�ضان للعام احلايل.

تطبيق «�إم�ساكية رم�ضان»
يقدم تطبيق «�إم�ساكية رم�ضان» مواقيت الإم�ساك والإفطار يف جميع الدول
العربية� ،إىل جانب عدد من الأدعية الرم�ضانية وم�سبحة رقمية لذكر الأدعية
وم�ؤقت للت�سبيح واجتاه القبلة (يدعم التطبيق ميزة املالحة اجلغرافية «جي
ال�صيام ومتابعة الطاعات من خالل تطبيق «قمر الدين»  QamarDeenالذي
�سي�ساعدك يف متابعة كل ما تبذله من الأعمال الروحانية اليومية من �صالة
و�صوم وتالوة القر�آن الكرمي للم�ساعدة يف متابعة وتنظيم الطاعات والعبادات
خالل �شهر رم�ضان .و�سيعطي التطبيق دفعا معنويا للأطفال لدى م�شاهدة
منجزاتهم اليومية من ال�صلوات وتالوة القر�آن الكرمي و�صيام �شهر رم�ضان.

تطبيقات رم�ضانية «مده�شة»

تعرف على برنامج غوغل لتحديد
القبلة عرب تكنولوجيا !AR
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك �أعاده اهلل علينا وعليكم
باخلري وبالربكات ،قامت غوغل ب�إطالق برنامج مبا�رش لتحديد
�إجتاه القبلة للم�سلمني يف �أي مكان من العامل دون احلاجة �إىل
تطبيق!
يعتمد الربنامج على دمج تكنولوجيا الـ  ARوخرائط غوغل
لتحديد االجتاه ال�صحيح للقبلة وح�ساب امل�سافة التي تبعدها عن
الكعبة امل�رشفة ،بطريقة �سهلة وب�سيطة.
خطوات ا�ستخدام برنامج غوغل لتحديد القبلة:
�أوال :قم بالدخول على الربنامج مبا�رشة عرب هذا الرابط :
https://qiblafinder.withgoogle.com/intl/ar/
finder/ar
ثانيا� :سيطلب الربنامج �إذن الو�صول �إىل موقعك عرب خرائط
غوغل.
ثالثا� :سيقوم الربنامج بطلب �إذن الو�صول �إىل الكامريا.
رابعا :قم بتحريك الهاتف يف �إجتاه الأ�سهم كما يظهر يف ال�صورة
بالأ�سفل:
خام�سا� :سوف يقوم الهاتف بتحديد القبلة يف املكان الذي
تتواجد فيه وتعيني مكان الكعبة امل�رشفة كما يظهر ،بالإ�ضافة �إىل
�إظهار امل�سافة بينك وبني الكعبة من مكانك احلايل.
لقد قمت بتجربة الربنامج بنف�سي وهو �أكرث من رائع ودقيق يف
ح�ساباته ،ميكنكم الإعتماد عليه يف �أي مكان ،ال �سيما يف حاالت
ال�سفر �أو التواجد خارج املنزل .واللطيف يف الأمر �أنكم لن
حتتاجو �إىل تطبيق فقط عرب رابط الربنامج

تطبيق «دعاء و�أذكار» Dua
& Azkar

وي�ستطيع الإن�سان حتديد عدد �أكوام
املياه من خالل الإعدادات ،ومنح
خيارات عدة ل�شكل التنبيهات ب�رضورة
�رشب الأكواب التي يبلغ معدلها 8
يوميا.

 .3اللياقة البدنية
مثل بقية املجاالت دخلت التطبيقات
عامل رم�ضان وال�صيام .وقدمت
لل�صائمني حلوال ت�ساعدهم على تخطي
متاعب تواجههم يف ال�صحة واللياقة
البندية والطعام وغريها.
و�إليكم عددا من التطبيقات التي ميكن
�أن ت�ساعدكم يف رم�ضان:

 .1تطبيق �شرب املياه
ب�إمكان م�ستخدمي الهواتف الذكية
حتميل تطبيق Water Drink
 ،Reminderوينبه هذا التطبيق
امل�ستخدم بكميات املياه التي ينبغي
�رشبها يوميا ،خا�صة مع اجلفاف الذي
قد ي�صيب ال�صائم.
يعمل التطبيق على النحو التايل :ت�سجيل
وزن امل�ستخدم ،ويح�سب التطبيق كمية
املياه املنا�سبة له مع تذكري مبواعيد
ل�رشب هذه املياه.

 .2تنبيهات �أكواب املياه
ب�سبب �ضغوط العمل والذاكرة الق�صرية
ين�سى الإن�سان �رشب كميات املياه
املنا�سبة جل�سده .تطبيق water
 ،alertيعمل كمنبه للإن�سان يذ ّكره
مبوعد �رشب املياه.

قد ترتاجع لياقة ال�صائم قليال خالل
ال�صيام� ،إال �أن تطبيق Ramadan
 ،Fitnessيقدم
Challenge
اقرتاحات لل�صائم بالتمارين املنا�سبة
التي حتافظ على لياقته.

 .4الأذان
يف حال كنت بعيدا عن املناطق ال�سكنية
التي يوجد فيها م�ساجد وال تعرف موعد
�آذان املغرب �أو الفجر ،ثمة تطبيقات
حتمل ا�سم « الأذان» �أو «امل�ؤذن» ،كما
يوجد تطبيق « »Athan Proالذي
يقدم اخلدمات نف�سه �إ�ضافة �إىل بو�صلة
حتدد القبلة.

 .5الأكل احلالل

يقدم تطبيق» My Halal Kitchen
« و�صفات ون�صائح للطبخ يف رم�ضان.
يت�ضمن التطبيق مقاطع فيديو ت�رشح
عملية الطبخ واالن�ضمام �إىل جممتع
الطبخ على مواقع التوا�صل االجتماعي
 .وبع�ض خدمات هذا الهاتف تعمل دون
احلاجة �إىل االت�صال بالإنرتنت.

 .6تطبيق القر�آن الكرمي:
يوجد عدد كبري من التطبيقات اخلا�صة
بالقر�آن الكرمي ،لكن تطبيق iQuran
يعد الأكرث �شعبية من بينها ،فهو متوفر
بعدة لغات و�أحكام التجويد ،ف�ضال عن
�أنه م�سجل بال�صوت لي�ساعدك على
النطق ال�صحيح.

 .7الفانو�س
هو حمرك بحث مثل «غوغل» ،لكنه
مكر�س للقر�آن الكرمي فقط ،ويتيح
للم�ستخدم �سواء �أكان متخ�ص�صا �أم
االطالع على �آيات التي يبحث عنها
وعن �رشحها.
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ابتداء من  01دج فقط

خالل ال�شهر الف�ضيل
ا�ستفيدوا من خدمة
« رم�ضانيات»
ﻠ Ooredoo

حتتفل  Ooredooبقدوم �شهر رم�ضان
املعظم مع زبائنها وتقدم لهم عر�ضها اخلا�ص
واحل�رصي «رم�ضانيات» ،اخلدمة التي ت�سمح
لهم با�ستقبال حمتوى ثري ومفيد ي�س ّهل لهم
يومياتهم.
تتيح خدمة «رم�ضانيات» ،للزبون امكانية
ا�ستقبال ،عرب ر�سالة ن�صية ق�صرية ومبا�رشة
على هاتفه النقال ،معلومات مفيدة على غرار
مواقيت االفطار ،الإم�ساك وال�صالة لواليته
وذلك مقابل  1دج فقط للر�سالة الن�صية
الق�صرية.
تقدم �أي�ضا خدمة «رم�ضانيات» حمتوى يتالءم
مع ال�شهر الف�ضيل ،ال�سيما :ن�صائح �صحية،
بوقاالت ،حلول يف الطبخ ،برامج التلفزيون...
الخ».رم�ضانيات» متوفرة باللغتني العربية
والفرن�سية ومتاحة ب�صيغتني :ا�شرتاك �شهري
بـ  100دج و�صيغة عند الطلب بـ  20دج فيما
يخ�ص الن�صائح ال�صحية ،البوقاالت ،حلول
الطبخ وبرامج التلفزيون لال�ستفادة من
مزايا هذه اخلدمة ،ما على الزبون �سوى
ت�شكيل الرمز * #5111واختيار ال�صيغة التي
يُريدها من خالل �إطالق هذه اخلدمة �سهلة
اال�ستعمال واملتوفرة يف �أي وقت ،تُرافق
 Ooredooزبائنها طوال �شهر رم�ضان
الكرمي وذلك بت�سهيل و�إثراء حياتهم اليومية.

الفيدرالية اجلزائرية
للريا�ضة والعمل

فريق كهول �أمن
�سيدي بلعبا�س
يتوج بك�أ�س
جنح فريق كهول �أمن والية �سيدي بلعبا�س
من افتكاك ك�أ�س الفدرالية اجلزائرية
للريا�ضة والعمل والفوز ببطولة املو�سم
الريا�ضي  2019/2018وذلك بعد عقب
فوزه على فريق �أ�سيك اجلزائر الو�سطى
بنتيجة ثالثة �أهداف ل�صفر ( )0 -3يف
اللقاء النهائي الذي جرت فعالياته مبلعب
عني الدفلى نهار �أم�س ح�سبما علم من
خلية االعالم واالت�صال والعالقات العامة
بامن �سيدي بلعبا�س .
هذا وكان فريق كهول �أمن والية �سيدي
بلعبا�س الذي ميتاز بعنا�رص هامة قد
لعب دورا فعاال يف الت�صفيات حيث متكن
من ازاحة يف م�شوار الك�أ�س كل من فريق
م�ست�شفى �أم البواقي يف الدور الثمن
النهائي الذي فاز عليه بنتيجة هدفني
دون رد ( ،)0-2و يف الربع النهائي فاز
على فريق ميناء بومردا�س بهدف دون رد
( )0-1مبلعب وادي الف�ضة� ،أما يف الن�صف
النهائي فتغلب على فريق جامعة �أم البواقي
ب�رضبات اجلزاء بعد �أن انتهى اللقاء
بالتعادل الأبي�ض ( )0-0هذا وقد تلقى
الفريق العائد بالكا�س ترحابا كبريا من قبل
قيادة امن والية �سيدي بلعبا�س التي تعتربه
اجنازا تاريخيا يحتاج اىل التدعيم .

حممد بن ترار

�إرتفاع الطلب على احلليب �إىل � 100ألف كي�س يوميا برم�ضان بوهران
�أمر �أم�س ،وايل وهران مولود �شريفي خالل زيارته التفقدية لعدة قطاعات متعلقة بتوفري املواد الإ�ستهالكية الوا�سعة النطاق خالل ال�شهر الف�ضيل� ،أين
�شدد على �ضرورة توفري �أكيا�س احلليب ب�شكل منتظم حيث يقدر الطلب اليومي على املادة ب�أزيد من � 100ألف كي�س يوميا.

�أحمد بن عطية
و�شدد امل�س�ؤول التنفيذي الأول عن ت�سيري
�ش�ؤون عا�صمة الغرب �إىل �رضورة توفري
اخل�رض و الفواكه عرب الأ�سواق الباري�سية
املنت�رشة عرب  26بلدية بالوالية ،و دعا �إىل
مراقبة الأ�سعار و الت�أكد من نوعية املنتجات
املعرو�ضة.
وا�ضاف على هام�ش زيارته ل�سوق اخل�رض و
الفواكه للجملة ببلدية الكرمة �أن الأيام الثالثة
الأوىل من �شهر رم�ضان �ستعرف ت�سجيل
�إرتفاع يف �أ�سعار املواد الإ�ستهالكية �سيما
اخل�رض والفواكه نظرا للطلب املتزايد عليها
خالل الأيام الأوىل ،وبالتايل ال ميكن التحكم
يف الأ�سعار لأن الأمر يخ�ضع للعر�ض والطلب،
لكن الأ�سعار �رسعان ما تعرف �إنخفا�ض
وتراجع مبجرد �إنق�ضاء الأيام الأوىل ،وهو
ما يتم ت�سجيله مع كل مو�سم رم�ضان داعيا
امل�ستهلكني اىل العقلنة يف الإ�ستهالك
وتفادي التبدير كما دعا جتار �سوق اجلملة �إىل
�ضبط الأ�سعار على مدار ال�شهر ب�إعتبار �أن
ال�سوق املمون الرئي�سي لكل �أ�سواق التجزئة
والأ�سواق اجلوارية الأخرى وجعلها تتوافق مع
الأ�سعار خارجا.
منوها �إىل الإجراءات الرقابية التي مت
�إتخادها فيما يخ�ص تنظيم الأ�سواق ،وكذا
ت�سخري �أعوان الرقابة ملراقبة الأ�سعار ،وو�ضع
حد للم�ضاربة ويف �إطار الإجراءات املتخدة

ل�ضمان راحة امل�ستهلك خالل ال�شهر الف�ضيل
وتلبية �إحتياجاته اليومية ك�شف وايل الوالية
عن خلق  94ف�ضاء جتاري �أو �سوق جواري
�إ�ستثنائي على م�ستوى الأحياء  ،من �أجل
تقدمي �سلع يومية بالتن�سيق مع جلان الأحياء
 ،كما �رصح ب�إن�شاء  1237خيمة �أو « �شابيتو
« ممونة عن طريق ميزانية الوالية لتنظيم
الأ�سواق عرب الأحياء ي�سهر على تنظيمها
ر�ؤ�ساء البلديات بالتن�سيق مع جلان الأحياء.
ويف �إطار العمل الت�ضامني اخلريي ك�شف

الوايل عن منح الرتخي�ص لفتح �أكرث من
 90مطعم رحمة ،من �أجل �إفطار العائالت
املعوزة وعابري ال�سبيل ،وتقدمي وجبات
�ساخنة لهم يوميا كما �أف�صح عن �إح�صاء 64
�ألف عائلة �ست�ستفيد من املنحة الت�ضامنية
لل�شهر الف�ضيل ،املقدرة ب � 6أالف دج عن
طريق ال�صكوك الربيدية ،بدل قفة رم�ضان
يف �إطار الإجراء اجلديد الذي �إ�ستحدثثه
وزارة الداخلية حفاظا على كرامة العائلة
امل�ستفيدة .
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حممد بن ترار

اكت�شفوا العر�ض اجلديد �إيدوم اجليل الرابع Idoom 4G LTE

ا�ستفيدوا من �أحجام �أنرتنت �أكرث ومكاملات غري حمدودة
حر�صا منها على تلبية تطلعات واحتياجات
زبائنها ،تك�شف ات�صاالت اجلزائر ال�ستار عن
العرو�ض اجلديدة للجيل الرابع  4Gمبزايا
رائعة ت�سمح للم�شرتكني باال�ستفادة الكاملة
من خدمة الأنرتنت يف �أي زمان ومكان.
من خالل اقتناء بطاقة التعبئة من فئة 500
دج� ،أ�صبح الزبون ي�ستفيد من حجم �أنرتنت
 05جيغا �صالح ملدة ع�رشة (� )10أيام .بعد
ا�ستهالك احلجم ،ي�ستفيد الزبون من نفاذ
جماين �إىل �شبكات التوا�صل االجتماعي.
مع بطاقة التعبئة من فئة  1000دج ،ي�ستفيد

الزبون من حجم �أنرتنت  20جيغا �صالح ملدة
(� )01شهر واحد ومكاملات غري حمدودة نحو
الثابت وخدمة املكاملات بتقنية ،Volte
بعد ا�ستهالك احلجم الأويل ،ي�ستفيد
الزبون من نفاذ جماين �إىل �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،مو�سوعة ويكيبيديا و يوتوب،
بتدفق خمف�ض �إىل غاية  512كيلوبيت يف
الثانية.
�أما بطاقة التعبئة من فئة  2500دج ،ف�إنها
مت ّكن الزبون من اال�ستفادة من حجم �أنرتنت
 50جيغا �صالح ملدة (� )01شهر واحد
ومكاملات غري حمدودة نحو الثابت وخدمة

خالل � 24ساعة الأخرية

�إرهاب الطريق يح�صد � 9أ�شخا�ص

تويف � 9أ�شخا�ص و �أ�صيب � 16آخرون بجروح خالل
� 24ساعة الأخرية يف حوادث مرور عرب عدة واليات
,ح�سب ما �أفاد به �أم�س الثالثاء بيان للمديرية
العامة للحماية املدنية.
و �أو�ضح ذات البيان �أن �أثقل ح�صيلة �سجلت بوالية
باتنة بوفاة �شخ�صني ( )2كانا على منت دراجتني
ناريتني �صدمتهما �شاحنة من الوزن الثقيل عل

م�ستوى املنطقة ال�صناعية لبلدية بريكة ،و �أ�ضاف
بيان احلماية املدنية ان فرقها تدخلت يف ذات
الفرتة لإخماد  03حرائق ح�رضية على م�ستوى عدة
واليات من بينها اجلزائر �أين مت �إخماد حريق �شب
على �إثر ت�رسب للغاز بقناة رئي�سية ب�سبب �أ�شغال
حفر ببلدية برج الكيفان دون ت�سجيل خ�سائر
ب�رشية.

«�سام�سونغ» تطلق تلفازا غري م�سبوق
ك�شفت �رشكة �سام�سونغ م�ؤخرا عن جهاز «التلفاز
الدوار»� ،أول تلفاز قادر على عر�ض ال�صورة ب�شكل
عمودي ،على غرار الهواتف الذكية واحلوا�سب اللوحية،
وزود جهاز « »The Seroاجلديد ب�شا�شة «»QLED
مبقا�س  43بو�صة ،قادرة على عر�ض فيديوهات بدقة
« ،»8Kمثبتة على قاعدة خا�صة ،لتدور وتعر�ض ال�صورة
ب�شكل �أفقي كما يف التلفزيونات التقليدية� ،أو عمودي
كما يف الهواتف الذكية واحلوا�سب اللوحية.
و�أرفقته ب�رشائح متطورة ليتعامل مع �شبكات بلوتوث و

 ،Wi-Fiومكربات �صوت ممتازة با�ستطاعة  60واطا،
وقدرة على التعامل مع م�ساعد « »Bixbyال�صوتي،
ليتمكن امل�ستخدم من التحكم به عن طريق الأوامر
ال�صوتية ،كما هو احلال مع �أجهزة «�سام�سونغ» الذكية».
كما ي�ستطيع امل�ستخدم ا�ستعماله ك�شا�شة عر�ض بدال
من �شا�شة احلا�سب املحمول �أو ال�شخ�صي� ،أو حتى
�شا�شة الهاتف ،ومن املفرت�ض �أن يظهر هذا اجلهاز
يف الأ�سواق بعد �شهر من الآن ،ب�سعر يبلغ  1600دوالر
تقريبا.

املكاملات بتقنية � Volteإ�ضافة �إىل 1000
دج ر�صيد مكاملات نحو كل ال�شبكات
املقرتحة .بعد ا�ستهالك احلجم الأويل،
ي�ستفيد الزبون من نفاذ جماين �إىل �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،مو�سوعة ويكيبيديا و
يوتوب ،بتدفق خمف�ض �إىل غاية  1ميغا.
من جهتها ،ت�سمح بطاقة التعبئة من فئة 3500
دج للزبون من اال�ستفادة من حجم �أنرتنت 70
جيغا �صالح ملدة (� )01شهر واحد ومكاملات
غري حمدودة نحو الثابت وخدمة املكاملات
بتقنية � Volteإ�ضافة �إىل  2000دج ر�صيد
مكاملات نحو كل ال�شبكات املقرتحة ،بعد

ا�ستهالك احلجم الأويل ،ي�ستفيد الزبون
من ات�صال غري حمدود بالأنرتنت بتدفق
خمف�ض �إىل غاية  2ميغا.
يف حني �أن بطاقة التعبئة من فئة  6500دج
تتيح للزبون اال�ستفادة من حجم �أنرتنت 140
جيغا �صالح ملدة (� )01شهر واحد .ومكاملات
غري حمدودة نحو الثابت وخدمة املكاملات
بتقنية � Volteإ�ضافة �إىل  3000دج ر�صيد
مكاملات نحو كل ال�شبكات املقرتحة .بعد
ا�ستهالك احلجم الأويل ،ي�ستفيد الزبون
من ات�صال غري حمدود بالأنرتنت بتدفق
خمف�ض �إىل غاية  4ميغا.

البويرة

طلبة اجلامعة يردون على بن �صالح

د�شن �أم�س طلبة جامعة « اكلي حمند �أوحلاج «
بالبويرة امل�سريات الرم�ضانية بخروجهم القوي �إىل
�شوارع املدينة متحدين احلرارة احلارقة وال�صيام
 ,حيث �أ�رصوا على موا�صلة ت�سجيل ح�ضورهم يف
احلراك ال�شعبي املندلع يوم  22فيفري الفارط  ,ويف
ال�سياق رفع الطلبة الذين قارب عددهم � 4آالف طالب
�شعارات تطالب ب�رضورة عدم الرتاجع �إىل الوراء يف
الن�ضال ال�سلمي حتى تتحقق جميع املطالب التي
يريدها فخامة ال�شعب  ,م�ؤكدين على رف�ضهم املطلق

جلميع رموز النظام ال�سابق الذين يحاولون ب�شتى
الطرق االلتفاف حول مطالب احلراك منها خرجة
رئي�س الدولة بن �صالح يف خطابه الأخري الهادف �إىل
فر�ض االنتخابات الرئا�سية يوم  4جويلية املقبل على
ح�ساب الإرادة ال�شعبية  ,وهو الأمر الذي لن يتحقق
بف�ضل الإميان الرا�سخ لدى عامة ال�شعب اجلزائري
الذي لن يرتاح له البال حتى يطرد كل �أفراد الع�صابة
وحما�سبة الفا�سدين وا�سرتجاع الأموال املنهوبة .

�أح�سن مرزوق

غليزان

ت�شييع جثمان �شهيد الواجب الوطني بوزياين بخدة مبندا�س
مت ع�رص �أول �أم�س الإثنني ،ت�شييع جثمان �شهيد
الوطن ،بوزياين بخدة� ،إىل مثواه الأخري مبقربة
�سيدي بن عطية مبندا�س ،وقد ح�رض اجلنازة جمع
غفري من املواطنني و�أفراد من اجلي�ش والدرك الذين
قدموا لت�شييع جنازة �شهيد الواجب الوطني ،الذي
�إ�ست�شهد على �أر�ض امليدان يف �إ�شتباك مع الإرهاب

ح�سب م�صادر �أقاربه يف �أعايل تيزي وزو يوم الأحد،
وح�سبما ذكر والد ال�شهيد ف�إنه غادر منزله العائلي
يوم اجلمعة قبل يومني فقط من ا�ست�شهاده ،للإ�شارة
ف�إن املرحوم بوزياين بخدة يبلغ من العمر  21ربيعا
يقطن يف مندا�س بوالية غليزان.
زيدان.ج

