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اعتدوا �ضربا على عدد من اجلزائريني

عمال �صينيون ينتهكون حرمة يف مع�سكر
�إهتز �أم�س ،م�صنع
مبنطقة
الإ�سمنت
هنني بوالية مع�سكر
على وقع ف�ضيحة
من العيار الثقيل،
حيث �أقدم الع�شرات
من العمال ال�صينني
بامل�صنع على حمل
ع�صي و �أدوات حادة
و �إنهالوا �ضربا على
الع�شرات من العمال
الذين
اجلزائريني
�شنوا �إ�ضرابا عن العمل
بتح�سني
للمطالبة
�أو�ضاعهم املهنية و

االجتماعية و تثبيتهم
يف منا�صب عمل قارة،
�إ�ضافة حلادثة انتهاك
العمالة ال�صينية ل�شهر
رم�ضان من خالل
تعاطي ال�سجائر و �شرب
امل�شروبات الروحية يف
عز ال�صيام ناهيك عن
تناول الطعام جهارا
نهارا و هو ما ت�سبب
يف ا�ستفزاز العمال
اجلزائريني امل�سلمني،
الذين انتف�ضوا يف وجه
ال�صينيني ليتفاج�أوا
بتعر�ضهم لل�ضرب املربح

وهران

رعية فرن�سي يعتنق الإ�سالم

من قبل ال�صينيني ،ما
ت�سبب يف �إ�صابة عدد
منهم بجروح بليغة
�إ�ضافة حلالة الهلع و
الذعر الكبريين جراء
ت�صرفات ال�صينيني التي
و�صفها العمال املحليون
بالهمجية ،و طالبوا
بتدخل اجلهات الو�صية
يف مقدمتها وايل والية
مع�سكر لو�ضع حد ملا
يتعر�ضون له من ظلم و
«حقرة» على يد العمال
ال�صينيني.
�أ.ب

خبر في
صورة

�إدارة الكناري حت�ضر �إفطارا جماعيا
لأن�صار �سو�سطارة
حت�رض �إدارة فريق �شبيبة القبائل �إىل القيام ب�إفطار جماعي لأن�صار فريق
احتاد العا�صمة حت�سبا للمقابلة التي جتمع الفريقني غدا �ضمن البطولة
الوطنية والتي �سوف تكون م�صريية للفريقني حول ح�سم املتوج باللقب،
�أين ينتظر �أن تعرف هذه املبادرة توطيد العالقات بني �أن�صار الفريقني
خا�صة يف ظل التنقل القوي لأن�صار النادي العا�صمي �إىل مدينة تيزي وزو
من �أجل ت�شجيعفريقهم.

جاليت يعتزل اللعب �أمام فريقه ال�سابق

�سلم �أم�س ،املدير الوالئي لل�ش�ؤون الدينية و الأوقاف بوالية وهران
ال�سيد عمرو�ش م�سعود� ،شهادة �إعتناق الدين الإ�سالمي احلنيف،
لرعية فرن�سي اجلن�سية و الذي �إختار ت�سميته ب»بينو حامد نور الدين
بلخري» ،عملية ت�سليم الرعية الوثائق الالزمة متت مبكتب املدير
باملديرية اجلديدة بحي العقيد لطفي يف �أجواء روحانية مفعمة
بالفرحة يف عز �شهر الرحمة و ال�صيام .

�أعلن الالعب م�صطفى جاليت �إعتزال لعب الكرة امل�ستديرة مبنا�سبة
املقابلة التي يخو�ضها فريقه �شبيبة ال�ساورة �أمام فريقه ال�سابق وفاق
�سطيف واملقررة غدا �ضمن اجلولة  29وما قبل الأخرية من الرابطة
املحرتفة الأوىل ،حيث ف�ضل جاليت توديع املالعب من �أمام جمهور
فريقه الذي �سيخو�ض �آخر مقابلة داخل القواعد هذا املو�سم� ،إىل جانب
ان املباراة تزامن مع لقاء النادي ال�سطايفيوالذي �سبق له حمل �ألوانه يف
وقت �سابق.

�أحمد بن عطية

من � 05إىل  11ماي اجلاري

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح � 46شخ�صا
لقي � 46شخ�صا حتفهم و�أ�صيب 1367
�آخرون يف  1241حادث خالل الفرتة
املمتدة من � 05إىل  11ماي اجلاري
عرب عدة واليات من الوطن ح�سب ما
افاد به �أم�س الثالثاء بيان مل�صلحة

الإعالم للمديرية العامة للحماية
املدنية.
و�سجلت م�صالح احلماية �أثقل ح�صيلة
على م�ستوى والية امل�سيلة بوفاة
� 06أ�شخا�ص و جرح � 30آخريــن مت

�إ�سعافهم و حتويلهــم �إىل املراكز
الإ�ست�شفـائية على �إثـر  34حوادث
مرور كما قامت وحدات احلماية
املدنية بـ  998تدخال �سمح ب�إخ ــماد
 682حريق منها منزلية �صناعية

وحرائق مــختلفـة� .أما فيما يخ�ص
العمليات املختلفة فقامت وحدات
احلماية املدنية بـ  3777تدخـل فـي
نف�س الفرتة لتغطية  3312عملية
�إ�سعاف و �إنقاذ الأ�شخا�ص يف خطر

�إعكورن بتيزي وزو

حتديد هوية �إرهابي مق�ضي عليه

يف �إطار مكافحة الإرهاب
وتبعا للعملية التي نفذتها
مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،يوم  12ماي 2019

بالقرب من �إعكورن بعزازقة،
والية تيزي وزو/ن.ع،1.
والتي م ّكنت من الق�ضاء على
�إرهابي وا�سرتجاع م�سد�س

ر�شا�ش من نوع كال�شنكوف
وخمزين ( )02ذخرية ونظارة
ميدانّ ،
مت التعرف على هوية
هذا املجرم� ،إذ يتعلق الأمر

بالإرهابي اخلطري «زريفي
فاروق» املدعو «عادل �أبو
ه�شام» الّذي التحق باجلماعات
الإرهابية �سنة .1993

الثوم ب 15دينار يف ميلة...؟
�أثار الرتاجع الكبري الذي عرفته
�أ�سعار مادة الثوم هذه ال�سنة
خماوف الفالحني بوالية ميلة
من ت�سويق �إنتاجهم ب�أثمان
زهيدة «ال تكفي حتى لتغطية

الأعباء والتكاليف» ,ح�سب ما
�أفاد به �أم�س الثالثاء رئي�س
جمعية منتجي الثوم والب�صل
بذات الوالية حممد جازي.
و يف ت�رصيح �أو�ضح ذات امل�س�ؤول

�أن «�سعر الثوم يف �سوق اجلملة
بالتالغمة بلغ  15د.ج رغم
�أن عملية اجلني يف مراحلها
الأوىل حيث �أنها انطلقت �أواخر
�شهر �أفريل املنق�ضي فقط»,

الفتا اىل �أنه «يف حال ا�ستمرار
الو�ضع بهذا ال�شكل �سيت�سبب
يف خ�سارة كبرية ملنتجي هذه
املادة بالوالية والبالغ عددهم
.»400

ب�سبب م�ساندتها احلراك

ت�ضامن وا�سع مع الأ�ستاذة
املطرودة من اجلامعة

لقيت الأ�ستاذة « جميلة
�شطيطح» املطرودة م�ؤخرا من جامعة بوزريعة
ت�ضامنا وا�سعا وم�
ساندة
قوية
من
طرف الأ�رسة اجلامعية عرب الوطن ,
حيث تفاعل عديد
ال
أ�
ساتذة
والد
كاترة من �شتى اجلامعات مبن�شورات
ور�سائل م�ساندة
عرب
مواقع
الت
وا�صل االجتماعي وهناك حتى من اقرتح
تنظيم وقفات
احت
جاجية
لل
تنديد
مبا ح�صل لزميلتهم التي تعر�ضت لظلم
جمحف على
حد
تعب
ريهم
م
�
ؤ
كدين �أنه يف الوقت الذي ا�ستب�رش اجلميع
خريا با
حلراك
الذي
حرر
ا
جلميع
مبا فيها امل�ؤ�س�سات الر�سمية يتفاج�أ
ويذهل
ا
جلميع
مبثل
هذه
الق
رارات واملمار�سات املعادية واملنافية
للح
ريات
وال
دميق
راطية
التي
ي
نا�ضل من �أجلها ال�شعب اجلزائري منذ 22
فيفري الفارط .

الطبعة الثالثة خليمة
القراءة بال�شلف

�أ.م

يرتقب �أن ي�شارك بفع
اليات الطبعة الثالثة خليمة القراءة املنظمة بال�شلف,
�شعراء و�أدباء من
خارج
ال
والية,
ح
�سبما
علم �أم�س لدى املنظمني ،و�أو�ضح
مدير املكتبة,
حممد
قم
ومية,
�
أن
�
إ
دارته وبناءا على تو�صيات الطبعتني
ال�سابقتني من
ت
ظاهرة
خيمة
ال
قراءة
ويف ظل طلبات امل�شاركة املتزايدة,
«قررت ت
و�سيع
جمال
الن�شا
طات
املق
دّ مة وذلك من خالل �إ�سهامات �أدباء
و�شعراء
من
خارج
ال
والية
ب
هدف
�
إع
طائها (خيمة القراءة) بعدا وطنيا
واح
تكاك
ال
أدباء
امل
حليني
بنظ
رائهم
من
خمتلف املناطق».
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 7ملفات ف�ساد ثقيلة يتم تفكيكها ،العربي �شريف:

اجتماعات للتوافق الوطني بعد رم�ضان حول الرئا�سيات
توقع العقيد املتقاعد عبد احلميد العربي ال�شريف �أن يتم فتح باب احلوار لتنظيم الرئا�سيات املقبلة ،يف حني يتم انهاء ملفات حماربة الع�صابة خالل ال�شهر الف�ضيل ،يتم
خالل احلوار جمع خمتلف الأطراف ،داعيا لأن تكون من �أجل تنظيم انتخابات رئا�سية ت�ضفي ل�صعود رئي�س قوي ،راف�ضا طروحات املجل�س الت�أ�سي�سي واملرحلة االنتقالية
كون التحديات الإقليمية حتتاج حل�ضور �شخ�صية قوية على ر�أ�س اجلزائر ت�ستمد قوتها من �شرعية الإنتخابات ولي�س �شخ�صيات تقود مرحلة تبقي على غياب اجلزائر،
م�ستدال بحجم التمادي بليبيا يف ظل ان�شغال اجلزائر ،م�ضيفا �أن رئي�سا قويا لي�س مطلبا �شعبيا فقط بل م�س�ألة �أمن قومي.
الرتكيز حاليا على النقاط امل�ستعجلة
�سارة بومعزة
واملتمثلة بح�سبه يف االتفاق الوطني
�أكد العقيد العربي �رشيف خالل واالجتاه نحو الرئا�سيات ،م�ضيفا �أن
حلوله �ضيفا على منتدى جريدة بع�ض  املتواجدين مبفا�صل الدولة
«لو كوريي»� ،أم�س� ،أن رئا�سيات  4ميثلون خطرا �أكرب من �أع�ضاء
جويلية ،فرجح التخلي عن موعدها ،احلكومة كون الف�ساد ع�ش�ش  من
خا�صة �أن خطاب رئي�س الأركان البلدية �إىل الوزارة.
الأخري ترك الأمر مفتوحا ،معتربا و�أ�ضاف بخ�صو�ص تركيز قايد �صالح
�أن الو�ضع يقت�ضي حما�رصة �أركان على احلوار ب�أنه املخرج الوحيد،
الع�صابة لأن اجناح املرحلة ال  قائال �أن ال�شخ�صيات والنخب التي
يتم دون ذلك ،ثم فتح باب احلوار رف�ضت دعوة بن �صالح للحوار
ال�شامل ليجمع كل الأطراف من كان ميكنها اللعب بذكاء �أكرب من
�أجل الرئا�سيات والذهاب النتخاب خالل �إن�شاء جلنة م�ستقلة لتنظيم
رئي�س �رشعي عرب �إن�شاء جلنة االنتخابات ،وبالتايل يتم حتيدي
مو�سعة لتكون انتخابات م�ستقلة بن �صالح وحكومة بدوي ،مهاجما
خارج وزارة الداخلية ،م�ضيفا �أن �إياهم ب�أنه رف�ضوا �أن يكونوا فاعلني
الد�ستور به عيوب كبرية لكن ميكن وتخوفوا من �أن ينقلب عليهم احلراك
ا�ستغالله لت�سيري املرحلة لتكون ال�شعبي ،وذلك كونهم اعتادوا انتظار
�أول مهمة للرئي�س املقبل هي �إن�شاء الهاتف وتعليماته ومنح الكوطة� ،أي
جلنة لإعادة �صياغة الد�ستور� ،أما �أنهم �أ�صحاب م�صالح ولي�س اجلر�أة
احلايل فيمكن اخلروج عنه يف بع�ض  ال�سيا�سية بح�سبه ،يف ظل حرب
النقاط لكن دون االبتعاد عنه لأنه الوقت الذي يجب ا�ستغالله.
يبقى هو النقطة اجلامعة ،م�ست�شهدا وبخ�صو�ص  احل�سابات اخلارجية
بد�ستور �أمانيا ع�شية �سقوط جدار �أكد املرحلة ال�سابقة كانت نتيجة
برلني وحجم ما كان يحمله من ح�سابات واتفاقات داخلية وخارجية
�إهانة لل�شعب الأملاين ورغم ذلك مت خدمة لبع�ضهم البع�ض ،وبدليل
م�سايرته ثم تعديله ،راف�ضا الرتكيز ارتباط م�شاريع االقت�صاد الوطني
كثريا على الباءات قائال �أن احلكومة بفرن�سا ،يف حني م�ؤ�س�سة اجلي�ش 
يف الأول والأخري هي �آخر لغم زرعه رف�ضت االن�صياع �أكرث من مرة ففي
بوتفليقة قبل رحيله ومنه يتوجب  2012رف�ضت القاعدة الع�سكرية

بتمرنا�ست وم�ؤخرا رف�ض  رئي�س
الأركان ا�ستقباله من طرف ماكرون
على م�ستوى ال�سفارة الفرن�سية،
م�ضيفا �أن ما يدل على �أهمية
اجلزائر بالن�سبة لفرن�سا هي تن�صيبها
خللية �أزمة مع بداية احلراك على
م�ستوى وزارة اخلارجية ثم على
م�ستوى وزارة الدفاع ثم بعد ا�ستقالة
بوتفليقة بخلية �أزمة بالرئا�سة ،ف�إذا
خرجت اجلزائر من العباءة الفرن�سية
�ستكون بادرة خلروج امل�ستعمرات
ال�سابقة لها على م�ستوى �إفريقيا،
خا�صة �أن هذا التوجه تدعمه
الواليات املتحدة الأمريكية.

 DRSلعبت دور الأمن
البولي�سي �أكرث من
اال�ستخبارات
كما عاد مللف مديرية اال�ستعالمات
وهو ابن القطاع ،قائال �أنها كانت
�أمن بولي�سي �أكرث منها ا�ستخبارات،
فكانت على م�ستوى الأحزاب
والوزارات ومن البلدية �إىل �أعلى
املنا�صب.

 7ملفات ف�ساد ثقيلة
يتم تفكيك �ألغامها

تتعلق مبا �صرح به عن حماولة فر�ض الطوارئ

وبالعودة مللفات الف�ساد التي راهن
العقيد املتقاعد على تفكيك �ألغامها
ف�أكد �أن  7ملفات ثقيلة هي امل�سجلة:
 4من �أ�صحابها هم رهن احلب�س
الآن و 3قيد االنتظار يف انتظار
ما �ست�سفر عنه نتائج التحقيقات،
حيث مت املبا�رشة عرب وزارة النقل
واملالية وغريها ،بالإ�ضافة مللفات
�أقل ثقال ،نافيا �أن يكون الف�ساد
مركزا على �أطراف بعينها دون
الأخرى ،مو�ضحا �أن ملف طليبة قيد
التحقيق بخ�صو�ص  عمارتني مببالغ
خيالية ،متداركا �أن وترية التحقيقات
هي ما جتعلها غري معلنة للآن.

بن حديد عا�ش
باالمتيازات
�أما بخ�صو�ص  اجلرنال بن حديد
فقال العقيد العربي �رشيف �أنه رجل
عا�ش  باالمتيازات ،ي�ضاف لها �أنه
عا�ش بني تون�س والعراق ومل يدخل
اجلزائر �إال يف  ،1963بالإ�ضافة �إىل
م�ساره الع�سكرية الذي و�صفه ب�أنه
مملوء بالتجاوزات ،على ر�أ�سها
عدم حتمل امل�س�ؤولية ،م�ست�شهدا
بذبح  50ع�سكريا ليلة العيد ب�سيدي
بلعبا�س ،ومبا�رشة هيئة الأركان
بقيادة العماري فتح حتقيق� ،إال �أن
امل�س�ؤول الأول عن املنطقة وهو بن
حديد مل يعلم باحلادثة �إىل ظهر ذلك

اليوم ،بالإ�ضافة لق�صف منزل بكامله
بب�شار بحجة اختباء �إرهابيني على
م�ستواه.

حنون �ضالعة يف اللقاء
امل�شبوه
�أما عن الأمينة العامة حلزب العمال
لويزة حنون فقال �أن تهمتها تتعلق
بالعالقة باالجتماعات امل�شبوهة
ولي�س ب�صفتها �سيا�سية ،كون اللقاءات
مثلت م�ؤامرات تخ�ص �رضب احلراك
ال�شعبي وتنظيم االجتاه نحو مرحلة
انتقالية ،وهو ما ال  ميكن ال�سكوت
عنه بح�سبه.

بخ�صو�ص ق�ضية ال�سعيد و توفيق وطرطاق

�شهادة ت�ضيق احلبل حول ال�سعيد بوتفليقة خالد نزار يقدم �شهادته يف املحكمة الع�سكرية
من امل�ؤكد جدا �أن تزيد �شهادات
وزير الدفاع ال�سابق خالد نزار �أمام
املحكمة الع�سكرية من ا�شتداد
اخلناق حول ال�سعيد بوتفليقة �شقيق
الرئي�س ال�سابق بتهمة الت�آمر على
اجلي�ش  وحماولة االنقالب على
قائد الأركان الفريق قايد �أحمد
�صالح .اجلرنال خالد نزار و الذي
كان يف �إحدى خرجاته م�ؤخرا �رصح
لل�صحافة عن لقاءات و ات�صاالت
ل�شقيق الرئي�س ال�سعيد بوتفليقة
به  ،و �أ�ضطر خالد نزار كيف كان
ال�سعيد بوتفليقة متم�سكا باحلكم
لآخر يوم من ا�ستقالة �أخيه الرئي�س
 .كما كان ت�رصيحات خالد نزار التي
ك�شفها فيها عن خمطط خطري كان
ينوي القيام به ال�سعيد بوتفليقة ومن
معه  ،ال�سعيد الذي كان يرى نف�سه
ح�سب نزار هو احلاكم الفعلي للبالد
 ،و �أنه �أراد فر�ض  حالة الطوارئ
�أو احل�صار من �أجل االلتفاف على
احلراك  ،كل هذا جاء ح�سب
ت�رصيحات خالد نزار الإعالمية ،
والتي كان قد ك�شف فيها كيف حاول
ال�سعيد بوتفليقة االنقالب على
القايد �صالح من خالل الإعالن
عن تنحيته  ،وهو ماكان قد حذره
منه نزار �أي حذر ال�سعيد من مغبة
الأمر و انق�سام اجلي�ش .
كل هذه الت�رصيحات و احلقائق
كانت ال�سبب وراء ا�ستدعاء قا�ضي
التحقيق باملحكمة الع�سكرية
للبليدة للجرنال خالد نزار حول
اال�ستماع اىل �شهادته حول ال�سعيد
بوتفليقة  ،و طرطاق و توفيق .
ومن امل�ؤكد �أن تزيد �شهادات خالد
نزار من ا�شتداد احلبل حول رقبة
ال�سعيد بوتفليقة  ،هذا الأخري الذي

كان فعال احلاكم الفعلي للجزائر
مند ما يقارب ال�ستة �سنوات  ،حتى
�أ�صبح ي�صطلح عليها بالقوى الغري
الد�ستورية  ،نتيجة اال�ستيالء على
ختم الرئا�سة و ا�ستغالله يف العديد
من قرارات الدولة .
ا�ستدعاء خالد نزار لتقدمي �شهادته
�أمام احلكمة الع�سكرية  ،من امل�ؤكد
�أنها �ستحمل الكثري من احلقائق
خا�صة �أن خالد نزار يعي ما يقول،
وعارف بالكثري من الكوالي�س رغم
�أنه كان بعيدا عن ال�سلطة .
خالد نزار الذي كان قد م�ؤخرا يف
ت�رصيحات �إعالمية � ،أعطى �إ�شارات
�أنه لي�س مع اجلماعات املت�آمرة  ،و
�أكد �أنه ال  يتلقي ب�أحد عندما قال
�أنه حتى ال  يلتقي بجاره قا�صدا
اجلرنال توفيق  ،و �أكد نزار �أنه لي�س
مع �أحد و �أنه دائما وحده  ،مبا يعني
�أنه خارج نوايا بع�ض الأطراف التي
كانت تدبر �ضد اجلي�ش  و الفريق
�أحمد قايد �صالح .
نزار الذي ا�ستمع �إىل �شهادته
قا�ضي التحقيق لأكرث من ال�ساعتني
 ،من امل�ؤكد �أن �ستكون حبلى
بال�شهادات احلية  ،ال�سيما و �أنها
من طراز �آخر  ،و�صادرة من وزير
دفاع �سابق يعرف جيدا م�صطلحات
االنقالبات ويعي ما يقول  ،خا�صة
و �أن حماوالت ال�سعيد بوتفليقة
التقرب منه و كذلك العديد من
ال�شخ�صيات يبدو �أنه مل ت�سمح
خلالد نزار ب�أن يخبىء مثل هذه
الأ�شياء اخلطرية و احلقائق � ،ضف
�إىل ذلك �أن خالد نزار معروف
بامتالكه �شجاعة املواجهة وهو ما
يجعله يديل بالت�رصيحات �سابقة .
ع�صام بوربيع

قدم الأم�س ،اللواء املتقاعد
خالد نزار � ،شهادته �أمام قا�ضي
التحقيق الع�سكري باملحكمة
الع�سكرية يف البليدة بخ�صو�ص  
الق�ضية املتابع فيها كل من
ال�سعيد بوتفيلقة �شقيق رئي�س
اجلمهورية ال�سابق ،ومدير
املخابرات ال�سابق   حممد
مدين ،واجلرنال املتقاعد
عثمان طرطاق.
وت�أتي �شهادة نزار يف �إطار
التحقيق يف ق�ضية حماولة
ال�شعبي  ،حيث  ت
االنقالب �ضد القايد �صالح   و احلراك
مّ
وحماولة   ت�آمر �ضد اجلي�ش  توقيف يوم � 4أفريل� ،سعيد

بوتفليقة �شقيق الرئي�س ال�سابق،
واجلرنالني توفيق وطرطاق ،يف

اجلزائر العا�صمة
ويجذر الذكر ب�أن خالد نزار
يف ت�رصيحات �سابقة قال  �أنه
«حتدث مع ال�سعيد بوتفليقة
مرتني خالل فرتة احلراك
ال�ست�شارته ب�ش�أن طريقة
التعامل مع الأزمة ،و�إنه فهم
من حديثه �أنه كان احلاكم
الفعلي للبالد ،و�أن الرئي�س
كان مغيبًا ،وحتى الدقيقة
الأخرية كان ال�سعيد يتم�سك
بال�سلطة ويناور من �أجل
الإبقاء عليها».
�إميان لوا�س

بتهمة الت�آمر على تفكيك و تخوين اجلي�ش

الق�ضاء الع�سكري ي�ستدعي كرمي طابو

ذكرت تقارير�إعالمية �أم�س �أن
القيادي الأ�سبق بحزب «الأفافا�س»
كرمي طابو تلقى ر�سم ًيا ا�ستدعا ًءا
للمثول �أمام قا�ضي التحقيق

باملحكمة الع�سكرية بالبليدة بتهمة
القذف والإ�ساءة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
و الت�آمر على الأمن القومي للبالد و
الت�آمر على تفكيك اجلي�ش و تخوينه.

حتت �شعار "�صائمون �صامدون لن ن�سكت حتى ترحلوا"

الطلبة يلهبون ال�شوارع تنديدا ببقايا نظام بوتفليقة
جدد الأم�س الطلبة م�سريتهم
ال�سلمية املنددة بتجاهل ال�سلطة
ملطالب ال�شعب الراف�ض  للنظام و
كل رموزه  ،منطلقني من �ساحة اودان
مرورا بالربيد املركزي و�صوال  اىل
قبة الربملان وحمكمة �سيدي �أحممد
جمددين .
رفع الطلبة الأم�س خالل م�سرية
�سلمية عدة الفتات تعبريا منهم عن
رف�ضهم للنظام ال�سيا�سي و كل وجوهه
ومطالبني ب�إ�سقاط الباءات الثالث ،و

حملت هذه الالفتات العديد من
ال�شعارات "طلبة واعون للنظام
راف�ضون"�" ...صائمون �صامدون
لن �سكت حتى ترحلون ""...ماكا�ش 
انتخابات يالع�صابات".
وعرب الطلبة من خالل امل�سرية عن
رف�ضهم لإجراء انتخابات رئا�سية
يف بتاريخ  4جويلية  و حتت �إ�رشاف
�شخ�صيات مرفو�ضة �شعبيا    ،على
اعتبار انهم رموز النظام ال�سابق،
م�شددين على   �رضورة رحيل رئي�س

الدولة عبد القادر بن �صالح ،والوزير
االول نور الدين بدوي
واتهم الطلبة ال�سلطة مبمار�سة
�سيا�سة التجاهل  �أمام   مطالب
ال�شعب الذي خرج منذ جمعة 22
فيفري املن�رصم للمطالبة ب�إ�سقاط
النظام وذهاب كل رموزه .كما توجه
الطلبة من قبة الربملان اىل حمكمة
�سيدي حممد مرددين �شعارات "كليتو
لبالد يا ال�رساقني" "،تتحا�سبو قاع"
" ،تت�سجنوا قاع" "�سجن احلرا�ش 

ينادي يال�رساقني" ،مطالبني ب�رضورة
حما�سبة كل املتورطني يف ق�ضايا
الف�ساد ونهب وتبديد املال العام.
واعترب املتظاهرون �أن �سجن الثالثي
�سعيد بوتفليقة واجلرنالني توفيق
وطرطاق لي�س كافيا وامنا يجب على
اجلهات الق�ضائية التحرك ملحا�سبة
بقية �أفراد الع�صابة من ر�ؤ�ساء احزاب
الأغلبية الرئا�سية ونواب الربملان
والوزراء.

�إميان لوا�س
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خرباء اقت�صاديون «للو�سط» يحذرون:

الدينار اجلزائري معر�ض النهيار تاريخي
 .فرحات �أيت علي :البد �إعادة النظر يف املنظومة املالية لإنقاذ الدينار اجلزائري
 .عبد الرحمان هادف :ا�سرتاتيجية طبع النقود �سيكون لها ت�أثري �سلبي على االقت�صاد الوطني
 .هارون عمر  :انهيار العملة الوطنية راجع �إىل غياب الإنتاج يف االقت�صاد الوطني
حذر خرباء اقت�صاديون يف ت�صريح «للو�سط» من الو�ضع االقت�صادي الذي تعي�شه البالد ،متوقعني انهيار الدينار و عجز يف
امليزان التجاري مع نهاية ال�سنة،داعني �إىل على �إعادة النظر يف العملة الوطنية يف هيكلتها و�إعادة االعتبار للدينار بدل
اال�ستمرار يف ا�ستنزاف اخلزينة و�إغراق ال�سوق بالعملة.

�إميان لوا�س

فرحات �أيت علي
البد �إعادة النظر يف
املنظومة املالية لإنقاذ
الدينار اجلزائري
حذر اخلبري االقت�صادي من الو�ضع
املايل يف اجلزائر ،وا�صفا �إياه بالو�ضع
الغري مطمئن حاليا على حد قوله،
داعيا احلكومة �إىل �رضورة �إعادة النظر
يف املنظومة املالية من خالل �إعادة
االعتبار �إىل الدينار اجلزائر.
توقع فرحات �أيت علي يف ت�رصيح خ�ص
به «الو�سط» انهيار �سعر الدينار قبل نهاية
ال�سنة �إذا مل يتم �إيجاد متويل للميزانية
خارج �إ�صدار دون املقابل وخارج
الإ�صدار النقدي على حد قوله ،م�شددا
على �رضورة توجه احلكومة �إىل مراجعة
عاجلة للنظام املايل اجلزائري لتفادي
�صدمات كربى عام 2021
واعترب املحلل املايل ه�شا�شة العملة
ب�سبب عدم �إمكانية تلبية حاجيات
املواطن دون اال�سترياد ،مو�ضحا �أنه
للأ�سف البلد لي�س لديها �أي �إنتاج داخلي
ولي�س لديها عملة كل املداخيل مرتبطة
مبادة واحدة وهي املحروقات والتي
حتما �سي�أتي وقت وتنفذ على حد تعبريه.
و�شدد فرحات �أيت علي على �إعادة
النظر يف العملة الوطنية يف هيكلتها
و�إعادة االعتبار للدينار بدل اال�ستمرار يف
ا�ستنزاف اخلزينة و�إغراق ال�سوق بالعملة،
ويف الأجور وتوزيع املداخيل والفئات
االقت�صادية من خالل توزيعا ب�صفة
معقولة وعادلة و�إنقاذ العملة من خالل
خلق دينار جديد وتوزيع العملة بطريقة
عادلة ،م�ؤكدا على �رضورة تبني �سيا�سة
نقدية جديدة خادمة للإقت�صاد الوطني
و�إعادة االعتبار للفئات املنتجة والفئات
اله�شة.

عبد الرحمان هادف
�إ�سرتاتيجية طبع النقود
لها ت�أثري �سلبي
�أ�شار املحلل االقت�صادي هادف ب�أن
االقت�صاد الوطني يف و�ضعية حرجة،
متوقعا انخفا�ضا يف قيمة العملة وعجزا
يف امليزان التجاري مع نهاية ال�سنة
،داعيا �إىل �رضورة رد الإعتبار للم�ؤ�س�سة
املنتجة للرثوة على حد قوله .
�إعترب عبد الرحمان هادف يف ت�رصيح

خ�ص به «الو�سط» �أن ا�سرتاتيجية طبع
النقود بدون الفائدة التي ركزت عليها
احلكومة هذه ال�سنة� ،سيكون لها ت�أثري جد
�سلبي على االقت�صاد الوطني لأ�سباب عدة
مت التطرق لها من قبل خرباء ومتابعني
لهذه ال�سيا�سة ،لهذا �أن تُتابعها احلكومة
بحذر ودميومة متوا�صلة لتفادي �أي
خ�سائر ت�ضعف االقت�صاد الوطني ،ويف
الأخري طالب عبد الرحمان هادف اجلهات
الو�صية ب�رضورة فتح نقا�شات وور�شات
اقت�صادية تهتم بهذه اال�سرتاتيجية.
وبخ�صو�ص البدائل املطروحة ،قال
املتحدث «البد من �إعادة بعث االقت�صاد
الوطني و االقت�صاد املنتج و تبني
�إ�صالحات هيكلية معمقة ،والتوجه نحو
التنمية املحلية بدال من امل�شاريع الكربى
و �إعادة الإعتبار �إىل امل�ؤ�س�سة املنتجة
«.
و�أعاب املتحدث على قانون ال�رصف
و النقد ،معتربا بان هذا القانون يعترب
عائق خا�صة فيما يتعلق بامل�ؤ�س�سات التي
تتعامل مع الأ�سواق العاملية

هارون عمر
انهيار العملة راجع
لغياب �إنتاج الوطني
�إعترب املخت�ص يف ال�ش�أن االقت�صادي
هارون عمر ب�أن التمويل غري التقليدي
الذي �أقره تعديل قانون النقد والقر�ض
جعلنا �أمام حالة قدرة اجلهاز التنفيذ
على طباعة دينار جزائري دون �أن يكون
هناك مقابل له من العملة ال�صعبة التي
ي�ستطيع البنك املركزي مقابلتها يف
حالة الرغبة يف حتويلها ،مرجعا �سبب
انهيار العملة الوطنية �إىل غياب الإنتاج
يف االقت�صاد الوطني حيث �أن الأموال

املوجودة لدى املواطنني �أكرث من
احلجم ال�سلعي املوجود يف ال�سوق وهو
ما يجعل اال�سترياد حتمية لتغطية العجز
بني العر�ض والطلب على حد قولهنفي
حني �شدد املتحدث على �رصورة تطوير
ال�صناعة املحلية ب�شكل �رسيع جدا
لإنعا�ش الإحتياطات النقدية .
�أو�ضح هارون عمر يف ت�رصيح خ�ص
به «الو�سط» ب�أن «�سبب انهيار العملة
الوطنية هو غياب الإنتاج يف االقت�صاد
الوطني حيث �أن الأموال املوجودة
لدى املواطنني �أكرث من احلجم ال�سلعي
املوجود يف ال�سوق وهو ما يجعل
اال�سترياد حتمية لتغطية العجز بني
العر�ض والطلب ،كانت اجلزائر قبل
 2015ت�ستورد ما ي�صل �إىل  62مليار دوالر
وهي �سلع وخدمات كانت تغطي حاجات
املواطنني ومتوفرة بحجم يغطي طلبهم،
الآن بعد تراجع الواردات �إىل حدود 42
مليار دوالر ا�صبح حجم ال�سلع �أقل من
الطلب وهو ما جعل الأ�سعار ترتفع مما
يعني انخفا�ض القدرة ال�رشائية للوحدة
الواحدة من النقود ،ي�ضاف �إىل ذلك
تخفي�ض قيمة الدينار اجلزائري من بنك
اجلزائر خالل ال�سنة املا�ضية حيث ارتفع
الأورو بحوايل  60يف املئة مقارنة مبا كان
عليه يف بداية الع�رشية وهو ما يعني �أن
القدرة ال�رشائية للدينار ت�أثرت لعاملني
هما عامل تراجع القدرة ال�رشائية
�سبب قرارات بنك اجلزائر وانخفا�ض
املعرو�ض من ال�سلع واخلدمات مما رفع
الأ�سعار ،ي�ضاف �إليهم عامل ثالث ناجت عن
احلراك وال�ضبابية االقت�صادية ويتمثل يف
حالة من عدم الت�أكد وعدم اليقني لدى كل
الأطراف الفاعلة يف االقت�صاد الوطني،
واقع لن يغريه �إال ارتفاع عوائد اجلزائر
من املحروقات ويف حالة مل ترتفع �سي�ؤدي
انكما�ش االحتياطي النقدي ل�ضعف متويل

ال�صادرات من خالل عدم قدرت بنك
اجلزائر على دعم امل�ستوردين وكذا عدم
قدرته على دعم قيمة العملة املحلية مما
�سي�ؤدي �إىل انهيار العملة الوطنية ب�سبب
انخفا�ض حجم ال�سلع مقارنة بالأموال
املوجودة يف ال�سوق «
وفيما يتعلق باحتياطي ال�رصف ،قال
املتحدث « وحتى ن�ستطيع فهم كيف
يت�آكل علينا قبلها �أن نفهم �سيا�سات
ال�رصف املتاحة �أمام احلكومات،
فاحلالة الأوىل يكون فيها �سعر ال�رصف
حرا ،ولتقريب ال�صورة للقارئ ميكن �أن
نعترب العملة يف هذه احلالة ك�سلعة ،يرتقع
ثمنها كلما زاد الطلب عليها وينخف�ض
كلما انخف�ض الطلب ،وهو ما يعني �أن
�سعر ال�رصف يف هذه احلالة �سيكون
طليقا ،فكلما زاد الطلب على عملة بلد
ما لأغرا�ض �سياحية �أو جتارية ارتفع
�سعر عملتها وكلما قل الطلب على هذه
العملة انخف�ض �سعر العملة ،وهي احلالة
التي مر بها الدينار التون�سي لرتاجع
الطلب عليه بعد انهيار املجال ال�سياحي
بعد الربيع العربي� ،أو�ضاع �أجربت م�رص
هي الأخرى على فك الدعم من البنك
املركزي على اجلنيه وتعوميه ،بجعل
قيمته مرتبطة بالعر�ض والطلب عليه،
وهذا لعدم قدرتها على دعمه وهي التي
كانت تتبع احلالة الثانية والتي يكون يف
�سعر ال�رصف غري خا�ضع لقوى العر�ض
والطلب ،بل حمددا ب�شكل كلي �أو جزئي
من احلكومة �أو البنك املركزي ،كليا كما
كان الدينار اجلزائري ي�ساوي الفرنك
الفرن�سي يف عهد الراحل هواري بومدين
بقرار �سيا�سي يغطي كامل الفرق من
ر�صيد الدولة من االحتياطات العملة
ال�صعبة� ،أما اليوم فالدينار اجلزائري
مغطى جزئيا ،فالبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية تواجه الطلب على العملة ال�صعبة
مما متلكه من عملة �صعبة ،حيث يفرت�ض
�أن تبيع العملة ال�صعبة ملن يريد اخلروج
من اجلزائر لل�سياحة �أو حتى التجارة. ،
و بخ�صو�ص التمويل غري التقليدي الذي
�أقره تعديل قانون النقد والقر�ض� ،أ�شار
املتحدث «التمويل الغري تقليدي جعلنا
�أمام حالة قدرة اجلهاز التنفيذ على
طباعة دينار جزائري دون �أن يكون
هناك مقابل له من العملة ال�صعبة التي
ي�ستطيع البنك املركزي مقابلتها يف
حالة الرغبة يف حتويلها ،وكان الهدف
الرئي�سي متويل امل�شاريع الداخلية ودفع
الدين العام ،وهي معامالت تتم بالدينار
اجلزائري ،ولن ت�شكل عائق رغم ارتفاع
املبلغ املطبوع والذي �أقر بنك اجلزائر
�أنه و�صل �إىل  6500مليار دينار منها
 3400مليار دينار ال تزال يف ح�ساباته
جممدة .

وزارتي ال�سياحة و العمل و ال�ضمان االجتماعي

تب�سيط �إجراءات انت�ساب احلرفيني
�إىل نظام ال�ضمان االجتماعي
� أ�رشف� أم�س كل من وزير ال�سياحة
وال�صناعات التقليدية ووزير العمل
وال�ضمان االجتماعي على افتتاح
فعاليات يوم �إعالمي حول �إجراءات
االنت�ساب و�إ�ضفاء الطابع الر�سمي
على العمل غري املنظم يف قطاع
ال�صناعة التقليدية واحلرف باملدر�سة
العليا لل�ضمان االجتماعي بنب عكنون
باجلزائر العا�صمة  .وقال وزير العمل
والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي
تيجاين ح�سان هدام يف كلمة له
�أن اليوم الدرا�سي هو منا�سبة تتناول
مو�ضوع �إ�ضفاء الطابع املنظم و
الر�سمي لالقت�صاد الوطني و يتطلب
هذا امل�سعى و�ضع �آليات التن�سيق بني
القطاعات ذات ال�صلة و و�ضع �آليات
لتبادل و تب�سيط �إجراءات االنت�ساب
ال �سيما احلرفيون الذين ميار�سون
ن�شاطا ب�صفة غري ر�سمية لال�ستفادة
من خمتلف الأداءات التي يقدمها
ال�صندوق و ال يتحقق هذا امل�سعى �إال
ب�ضمان تبادل املعلومات بني هيئات
كل من القطاعني
من جهته �أكد وزير ال�سياحة
وال�صناعات التقليدية عبد القادر
بن م�سعود على �رضورة تعميم نظام
االنت�ساب لل�ضمان االجتماعي من
خالل و�ضع حيز التنفيذ االتفاقية
املربمة بني القطاعني   التي تهدف
�إىل تو�سيع التغطية االجتماعية لفائدة
احلرفيني ال�سيما الذين ين�شطون
ب�صفة غري ر�سمية و مرافقة احلرفيني
االجتماعيني من �أجل تو�سيع احلماية
االجتماعية �إىل القطاع غري املنظم
وال�ضمان االجتماعي لغري الأجراء،
منوها كذلك ب�رضورة العمل بكل
التو�صيات ق�صد حتيني منظومة
احلماية االجتماعية و تنظيم عمليات
حت�سي�سية على م�ستوى البلديات
النخراط احلرفيني الذين ين�شطون
خارج التغطية االجتماعية يف
ال�صندوق و اال�ستفادة من امتيازاته
كما دعا فريق العمل لو�ضع الآليات
التي ت�ضمن هذا احلق القانوين و من

جهة �أخرى ويف ت�رصيح لل�صحافة
على هام�ش اللقاء �أكد بن م�سعود
ا�ستعداد وزارته للمو�سم اال�صطياف
و �أ�ضاف قائال كل املرافق جاهزة
و كل الإمكانيات متوفرة و ك�شف
ذات امل�س�ؤول عن دخول  85م�ؤ�س�سة
فندقية جديدة راقية حيز اخلدمة .
من جانبه قال املدير العام لل�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي لغري
الأجراء عا�شق �شوقي يف ت�رصيح
للو�سط ان اللقاء �سيمد دفعة قوية
للعملية و �أ�ضاف �أنه  18000حريف
م�ستهم العملية التجريبية ،و �أبرز
ذات املتحدث �أن لقاء اليوم خرج
بعدة تو�صيات �أهمها �رضورة تب�سيط
�إجراءات االنت�ساب �إىل نظام ال�ضمان
االجتماعي من خالل و�ضع جلان
حملية لتن�سيق املهام بني الهيئتني
وبح�ضور احلرفيني واملنتخبني و
تبادل املعلومات اخلا�صة بالأ�شخا�ص
الذين ميار�سون ن�شاطات حرفية
لتمكينهم من احل�صول على بطاقة
احلريف وبطاقة ال�شفاء و احل�صول
على جميع مزاياها و متكينهم
من العالج على م�ستوى العيادات
الطبية املتخ�ص�صة �إىل غريها من
االمتيازات التي مينحها ال�ضمان
االجتماعي.

ف.ن�سرين

بال�شراكة مع وزارة الدفاع الوطني

تركيب �أجهزة ت�شوي�ش
يف مراكز االمتحانات
�أعلن وزير الرتبية الوطنية ,عبد احلكيم
بلعابد� ,أم�س الثالثاء باجلزائر العا�صمة,
�أن وزارة الدفاع الوطني قامت بتزويد
فروع الديوان الوطني لالمتحانات
وامل�سابقات ب�أجهزة الت�شوي�ش ملحاربة
الغ�ش خالل االمتحانات الوطنية لل�سنة
الدرا�سية اجلارية.
و�رصح بلعابد يف ندوة �صحفية �أن وزارة
الدفاع الوطني قامت «بتزويد وجتهيز
فروع الديوان الوطني لالمتحانات
وامل�سابقات مب�شو�شات ذات نوعية
جيدة» ملنع �أية حماوالت لت�رسيب الأ�سئلة

�إلكرتونيا ,معربا عن امتنانه لوزارة الدفاع
الوطني «على هذا الإجراء الهام جدا
والذي يدخل يف �صميم ت�أمني االمتحانات
املدر�سية».
و �أو�ضح بلعابد �أن فرعي الديوان الوطني
لالمتحانات بباتنة واجلزائر العا�صمة
مكلفان بطباعة امتحانات �شهادة
البكالوريا يف حني �أن الفروع ال�سبعة
الأخرى تخت�ص يف طباعة امتحانات
�شهادة التعليم املتو�سط و�شهادة نهاية
مرحلة التعليم االبتدائي.
م�.س

 50بلدية قررت ت�أجيل العملية

�إعانات رم�ضان تفجر احتجاجات عارمة
�أقدم الع�رشات من املق�صني من
منحة قفة رم�ضان على االحتجاج
وغلق العديد من البلديات على م�ستوى
اجلهة الغربية مطالبني ال�سلطات العليا
بالتدخل العاجل من اجل فتح حتقيق يف
اال�ستفادات التي و�صفوها بامل�شبوهة
لأنها احتوت �أ�سماء �أ�شخا�ص مقربني
من القائمني على �إقامة قوائم
امل�ستفيدين وحرموا فئات املعوزين
هذه االحتجاجات جعلت العديد من
البلديات ترتيث يف تقدمي هذه املنحة
حيث مت �إح�صاء ما يزيد عن  50بلدية

بالغرب �أجلت توزيع هذه املنحة خوفا
من االحتجاجات خا�صة و�أنها تزامنت
مع احلراك ال�شعبي وتوزيع ال�سكن يف
العديد من املناطق .
ففي تلم�سان عا�شت نهار �أم�س بلدية
فالو�سن على وقع احتجاجات عارمة
بعد اقدام الع�رشات من املواطنني
على غلق مقر البلدية متهمني
املجل�س البلدي باحلقرة والتهمي�ش
خا�صة نتائج �إعانة قفة رم�ضان التي
مل تكن عادلة التوزيع ح�سبهم .
هذا وقد انطلقت املناو�شات من

املركز الربيدي بعدما مل يجد العديد
من الفقراء وامل�ساكن �أ�سمائهم
�ضمن قائمة ال 400م�ستفيد من
�إعانة رم�ضان يف الوقت الذي مت
ت�سجيل ا�ستفادة مقربون من رئي�س
البلدية ونائبه الأول خا�صة اقربائهم
 ،حيث �أ�شار املحتجون ان املجل�س
مل ي�ستحيي يف منح الإعانات لبع�ض
وحرمان
امل�ستثمرين الفالحني
املعوزين  ،ومبدينة الرم�شي جتمهر
املحتاجني لالحتجاج على �إق�صائهم
من قوائم احتوت �أ�شخا�صا لديهم منح

وعمال واجور وحرمت منها الأرامل
والفقراء وامل�ساكني  ،نف�س الأو�ضاع
عرفتها كل من بلديات �شتوان وتلم�سان
ومغنية اين تعالت االحتجاجات
للمطالبني بحقهم من املنحة ،
وب�سيدي بلعبا�س �أقدم املق�صيون من
منحة ال 6000دج ببلدية تنرية �أق�صى
جنوب الوالية على غلق مقر البلدية
احتجاجا على ا�سقاط �أ�سمائهم من
قائمة ال 1000منحة التي وزعت على
فقراء هده البلدية النائية التي تلقت
1600طلب ح�سب رئي�س البلدية والذي

�أ�شار �أن املنحة املخ�ص�صة لهذه الفئة
قدرت ب 600مليون �سنتيم والتي مت
تقدميها وفقا للأولويات واملعايري
نافيا �أن يحرم �أي كان م�ؤكدا �أن
تو�سع دائرة الفقر وراء ارتفاع عدد
املحتاجني  ،وبغليزان اعت�صمت
العديد من الن�سوة امام مقر البلدية
بكل من غليزان ومنطقة �سيدي لزرق
�أين طالبوا بحقهم من املنحة التي
ح�سبهم وزعت على مقربني من املري
و�أعيانه  ،ومبع�سكر اعت�صم الع�رشات
من املحتاجني ببلدية احل�شم �أمام

مقر البلدية مطالبني الوايل بالتدخل
العاجل من اجل التحقيق يف قائمة
امل�ستفيدين من منحة ال6000دج ،
متهمني رئي�س البلدية ورئي�س جلنة
ال�ش�ؤون االجتماعية يف حتويل هذه
الإعانات للمقربني منهم .
هدا من جانب �آخر �أجلت ما يزيد عن
 50بلدية بالغرب عملية توزيع هذه
الإعانات خوفا من االحتجاج وهو
ال�سبب الذي جعل املواطنني يتهافتون
يوميا على مراكز الربيد والبلدية .
حممد بن ترار
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جلنة اخلدمات االجتماعية
مبديرية الرتبية بوهران

دا�ست تعليمات �أولوي

ة التوظيف لأبناء املنطقة

� أ
خطبوط التوظيف ينخر ج�سد
�شركة �أنرتبوز حا�سي م�سعود

جلنة حتقيق وزارية
لر�صد التجاوزات

 .توظيف 0

 20عامل من خارج الوالية

 .اجتماع طارئ جمع الوايل مع
نقابات التكتل امل�ستقل

�أخذت ظاهرة التوظيف املبا�شر لعمال من
خارج والية ورقلة ب�شركة انرتبوز املخت�صة يف
الرتكيب وال�صيانة ال�صناعية بحا�سي م�سعود ،
منحنى ت�صاعديا خطري يف ظل �صمت امل�س�ؤولني
غري املربر وعلى ر�أ�سهم رئي�س اللجنة القطاعية
للت�شغيل وايل الوالية .
�أحمد باحلاج
تعالت �أ�صوات املهتمني مبلف اليد
العاملة باقليم والية ورقلة املعروفة
بالعا�صمة املركزية للجنوب ال�رشقي
 ،من �أجل املطالبة بتدخل جاد من
طرف امل�س�ؤولني املركزيني وعلى
ر�أ�سهم وزير العمل والت�شغيل وال�ضمان
االجتماعي واملدير العام للوكالة
الوطنية للت�شغيل  ،من �أجل مطالبة
وايل والية ورقلة ومفت�شية العمل
بتقدمي تو�ضيحات حول التجاوزات
واخلروق التي ظل م�سكوت عنها ب�رشكة
�أنرتبوز املخت�صة يف الرتكيب و ال�صيانة
ال�صناعية باقليم دائرة حا�سي م�سعود
بخ�صو�ص ت�سجيل �أزيد من  200حالة

توظيف مبا�رشة لعمال من خارج الوالية
دون املرور على الوكاالت املحلية
للت�شغيل  ،وهو الأمر الذي يتنافى مع
تو�صيات وتعليمات احلكومة الرامية
اللزام ال�رشكات العاملة يف ال�صناعة
النفطية ببوابة اجلنوب ال�رشقي ورقلة
ملنح �أولوية التوظيف لفائدة �أبناء
املنطقة بتطبيق مبد�أ ح�سب الأولويات
والإمكانات املتاحة وذلك تفاديا لتكرار
�سيناريو احلراك االجتماعي املت�شنج
الذي عا�شت على وقعه عا�صمة
البطالني �شهر مار�س .2013
من جهة ثانية فقد �أعادت ق�ضية
التوظيف امل�شبوهة باجلملة ب�رشكة
انرتبوز  ،احلديث من جديد عن
ال�صمت املطبق من طرف اللجنة
القطاعية للت�شغيل ب�صفتها �أدات رقابية

 .جلنة اخلدمات تعرتف
بالتق�صري و حتمل الرقمنة ارتكاب
الأخطاء

لردع مثل هكذا جتاوزات  ،خا�صة اذا
علمنا ان العاطلني عن العمل �أكدوا
تكرارا ومرارا �أن ثقتهم لن تو�ضع يف
�أي �شخ�ص  ،مقابل مت�سكهم الكبري
مبطلبهم ال�رشعي املتمثل يف التوظيف
بال�رشكات النفطية الكربى العاملة
حتت و�صاية املجمع النفطي العمالق
�سوناطراك دون �سواها.
� إىل جانب ذلك فقد �سجلت والية
ورقلة منذ مطلع ال�سنة اجلارية ما يزيد
عن  30حركة احتجاجية �ألهبت ال�شارع
الورقلي من �أجل املطالبة بحقهم يف
ال�رشكات الوطنية ب�سوناطراك  ،كما
ال يزال الو�ضع حلد كتابة هذه الأ�سطر
م�ضطربا  ،قد ينفجر يف �أي حلظة
و ذلك لعدم الإ�ستجابة ملطالبهم
امل�رشوعة  ،و التي ال تتعدى تنفيذ

تعليمات وزارية و حكومية  ،منبثقة
يف الأ�سا�س من قرارات احلكومة ،
كتلك املتعلقة بتعليمة الوزير الأول
الأ�سبق املعروفة بقانون 19 / 04
 ،و التي متنح الأولوية ال�ساحقة يف
العمل لأبناء املنطقة  ،بن�سبة هائلة
قدرت ب  80باملائة  ،من �أجل حتقيق
العدل و تكافئ الفر�ص يف ال�رشكات ،
بعدما كرث احلديث عن عدة جتاوزات
بها منها جلب اليد العاملة من خارج
املنطقة  ،هذا الأخري الذي �أثار ثائرة
ال�شباب العاطل عن العمل باعتباره
يعترب �إ�ستهانة بليد العاملة املحلية
 ،بالرغم من متتع �أبناء املنطقة من
نف�س الكفاءات و امل�ؤهالت التي يتمتع
بها نظرائهم الذين يتم جلبهم باملئات
من الواليات الأخرى .

ا�ستدعاء الأمني العام و املنتخبني املعار�ضني ل»املري»

ال�شرطة حتقق يف الف�ساد املايل ببلدية الكرمة بوهران

�رشعت �أم�س ،عنا�رص الفرقة
املالية و االقت�صادية التابعة
مل�صلحة ال�رشطة الق�ضائية بالأمن
الوالئي بوهران ،يف �إ�ستدعاء
الأمني العام لبلدية الكرمة و
موظفني مب�صلحة �إبرام ال�صفقات
العمومية ،و عدد من املنتخبني
من خمتلف الت�شكيالت ال�سيا�سية
املعار�ضة لرئي�س البلدية احلايل
املنتمي حلزب التجمع الوطني
الدميقراطي ،و قد قام حمققوا
امل�صالح الأمنية با�ستجواب و
ال�سماع لت�رصيحات املنتخبني و
الكاتب العام للبلدية و عدد من
املوظفني الإداريني حول جميع
ال�صفقات و االتفاقيات العمومية
التي مت �إبرامها منذ بداية العهدة
االنتخابية احلالية املمتدة من
تاريخ الفاحت دي�سمرب من �سنة
 2017و لغاية كتابة هذه الأ�سطر
و التي كلفت اخلزينة العمومية

مبالغ مالية تفوق  100مليار �سنتيم
�ضمن املخطط املايل مليزانية
�سنتي  2018و � ،2019أين ينب�ش
املحققون يف �شبهة تبديد املال
العام و ت�ضخيم الفواتري و �سوء
�إ�ستغالل الوظيفة و الت�سيري،
و �أو�ضحت امل�صادر املوردة
للمعلومة �أنه �سيتم خالل الأ�سبوع
املقبل رئي�س البلدية مو�سى بن
ميينة لل�سماع لأقواله يف ق�ضايا
تورطه يف �شبهات الف�ساد املايل .
ت�أتي هذه اخلطوة من قبل حمققي
الفرقة املالية و االقت�صادية
مل�صالح ال�رشطة الق�ضائية
بوهران ،عقب جملة من البالغات
و ال�شكاوى من طرف املجتمع
املدين و منتخبني معار�ضني
ل»املري» تخ�ص م�شاريع وهمية
و م�ضخمة الفواتري ،و �أبرزها
ق�ضية �إبادة الكالب ال�ضالة واقتناء
الكرا�سي و التي �سبق و �أن حقق

فيها قا�ضي التحقيق مبحكمة
اجلنح بال�سانيا ،من خالل
ا�ستدعاء «املري» و املقاول الذي
�أ�رشف على عملية اقتناء الكرا�سي
و عملية �إبادة ع�رشات الكالب من
خالل �إحت�ساب قيمة مالية قدرها
مليون و ن�صف �سنتيم عن كل ر�أ�س
كلب مباد .
يف �سياق ذي �صلة مل تتوقف
التحقيقات الأمنية بعا�صمة الغرب
على بلدية الكرمة ،بل امتدت
لعدد من البلديات التي بلغ عددها
 22بلدية من �أ�صل  26بلدية
موزعة عرب �أقاليم  9دوائر بوالية
وهران ،حيث �أقدم حمققو الدرك
الوطني حتديدا فرقة التحريات
،و الأبحاث بالفرقة املالية و
االقت�صادية باملجموعة الوالئية
للدرك بوهران ،يف التحقيق مع
ر�ؤ�ساء بلديات و منتخبني حمليني
بتهمة اال�شتباه يف تورطهم يف

ق�ضايا ف�ساد و تبديد للمال العام
من خالل خمالفة القانون و دفاتر
ال�رشوط يف �إبرام ال�صفقات
العمومية و االتفاقيات اجلماعية
و الإطالع على مئات املداوالت
الر�سمية التي خل�صت من خالل
املداوالت العامة �سواء العادية
�أو اال�ستثنائية منذ بداية العهدة
االنتخابية احلالية ،و التي �شهدت
توقيف كل من رئي�س بلدية الربية
و �سيدي بن يبقى ب�سبب حالة
اجلمود و الإن�سداد ،مرورا ب�سجن
رئي�س بلدية بئر اجلري و نائبه
املكلف باملالية و الأمني العام
للبلدية ب�أمر من قا�ضي التحقيق
مبحكمة اجلنح ب�أرزيو �رشقي
وهران ،فيما �إ�ستفاد نوابه من
�إجراءات الرقابة الق�ضائية ،رفقة
عدد من الإطارات يف ق�ضية
اختال�س  40مليار �سنتيم .
� أحمد بن عطية

تيرنكوك ب�أدرار

بطالون يغلقون مقري البلدية و الدائرة بجدار

�أقدم يف اليومني الأخريين العاطلني
عن العمل بتيرنكوك بوالية �أدرار
على غلق مقري البلدية والدائرة ببناء
جدار ا�سمنتي يف خطوة ت�صعيدية لرد
على فك اعت�صامهم بالطرق امل�ؤدي
لإحدى ال�رشكات البرتولية
حذر ال�شباب العاطل عن العمل
ببلدية تيرنكوك باملقاطعة االدارية
تيميمون بوالية �أدرار من مغبة ت�سجيل
انزالقات خطرية قد ت�ؤدي �إىل ماال
يحمد عقباه وذلك بعد ا�ستنفاذهم

جلميع احللول الودية املمكنة من
�أجل املطالبة بالتجاوب الفوري مع
ان�شغاالتهم االجتماعية املتمثلة
�أ�سا�سا يف التطبيق ال�صارم لتعليمة
احلكومة الرامية لأولوية التوظيف
لأبناء املنطقة على م�ستوى ال�رشكات
النفطية  ،وح�سبما �أفاد به ذات
املتحدثني ف�إن جلوئهم لغلق مقري
البلدية والدائرة ببناء جدار ا�سمنتي
جاء كرد �رصيح على ف�ض اعت�صامهم
ال�سلمي بالطريق امل�ؤدي لل�رشكة

با�ستعمال القوة من طرف وحدات
�إعادة حفظ النظام العام .
من جهة ثانية فقد حمل �أكرث من
متحدث يف املو�ضوع �إحدى ال�رشكة
الوطنية البرتولية العاملة برتاب
بلديتهم م�س�ؤولية تبعات العواقب
الوخيمة التي قد تنجر عن تف�شي
مظاهر التوظيف املبا�رش لعمال
من خارج الوالية دون املرور على
الوكاالت املحلية للت�شغيل .
ومعلوم �أن جل بلديات والية �أدرار

تعي�ش على وقع �صفيح �ساخن وذلك
على خلفية تعايل الأ�صوات املطالبة
ب�رضورة تطهري الإدارة املحلية من
امل�س�ؤولني الفا�شلني وعلى ر�أ�سهم
وايل الوالية بعا�صمة توات الذي
جتاوزته الأحداث يف عدة ملفات على
غرار نهب العقار  ،ف�ساد �سوق ال�شغل
ناهيك عن تدهور الواقع التنموي
واالجتماعي وال�صحي لقاطني
الوالية .
�أحمد باحلاج

يعي�ش قطاع الرتبية بوالية وهران م�ؤخرا حالة من
االحتقان الغليان عقب تفجري عدد من النقابات
امل�ستقلة لف�ضيحة ثغرات مالية معتربة يف ميزانية،
جلنة اخلدمات االجتماعية مبديرية الرتبية ،و التي
ا�ستدعت تدخال عاجل من قبل وايل الوالية مولود
�رشيفي خالل لقائه املنعقد مبقر الوالية م�ؤخرا و
�شمل كل من نقابات « �سناب�ست ،الأ�سنتيو ،و الكال،
�أ�سنتيو ،و �إيناباف و ال�ساتاف» بح�ضور الأمني العام
لوالية وهران �سي مداح و املراقب املايل للوظيف
العمومي.
و خل�ص هذا االجتماع الطارئ �إىل مرا�سلة امل�س�ؤول
التنفيذي الأول عن ت�سيري اجلهاز التنفيذي ،مولود
�رشيفي م�صالح وزارة الرتبية ،لتحل �أول �أم�س،
جلنة خا�صة تتكون من مفت�شني مركزيني من الوزارة
الو�صية ،و التي �رشعت يف عملية حتقيق �شاملة م�ست
م�صلحة امل�ستخدمني و التي عاجلت امللف ال�شائك
املتمثل يف ق�ضية «ال�سلف» املالية املوزعة من قبل
جلنة اخلدمات االجتماعية بطرق غري �شفافة ،ناهيك
عن ملف اخلربة املالية العالق منذ �سنوات و الذي لغم
القطاع ودفع نقابات القطاع للخروج عن �صمتها يف
عدة مرا�سالت ملدير الرتبية � ،أين اتهمت النقابات
�سالفة الذكر يف بياناتها الر�سمية التي �سبق و �أن تلقت
«الو�سط»ن�سخا منها ،بالتماطل يف ت�سوية امللف الذي
يثري حتفظ �إطارات و عمال الرتبية بعا�صمة الغرب،
�سيما عقب ترب�أ املراقب املايل من حتميله م�س�ؤولية
�سوء ت�سيري املديرية� ،أين ك�شف يف معر�ض حديثه
خالل اللقاء الوالئي العاجل التي مت برئا�سة وايل
الوالية� ،أنه مل يتلقى حلد كتابة هذه الأ�سطر �أي ملف
يتعلق باخلربة من قبل مديرية الرتبية ،م�شريا �أن املدة
الق�صوى ملعاجلة و درا�سة و تنقيح هذه امللفات ال
تتعدى � 10أيام من قبل م�صاحله ،وهي الت�رصيحات
التي تناق�ض ت�رصيحات ملدير الرتبية ال�سيد �أرزقي
الذي �سبق له �أن �رصح ملمثلي النقابات �أن م�صاحله
يف مرحلة الت�أ�شري على  700ملف خا�ص باخلربة
عقب ت�أ�شري م�صالح الوظيف العمومي منذ تاريخ �شهر
جانفي املا�ضي و هو ما فنده املراقب املايل الأمر
الذي و�ضع مدير الرتبية الوالئي يف حالة من احلرج ال
يح�سد عليها.
و اتهمت النقابات الرتبوية ما يجري ب�أنه يعطل عمل
جميع امل�صالح الرتبوية �سواء م�صالح امل�ستخدمني
و الرواتب �أو جلنة اخلدمات الإجتماعية حيث قامت
هذه الأخرية يف الأونة الأخرية على توجيه نحو 10
�إعذارات لإطارات �إ�ستفادت من «ال�سلف املالية»
بطرق غري قانونية.
و�شدد تكتل النقابات امل�ستقلة على �أن ت�شمل هذه
العملية كل العمال مبا فيهم نقابني من» الكناب�ست»
الذي ح�سبهم ا�ستفاد �أحد النقابيني من �سلفة بقيمة
قدرها  40مليون �سنتيم وا�سمه غري موجود �ضمن
قائمة امل�ستفيدين  ،يف الوقت الذي نفا املن�سق
الوالئي لنقابة «الكنابا�ست» الإتهامات م�شريا �أنه
�سيقدم كل الأدلة و احلجج التي تطعن يف �صحة هذا
الإتهام كون امل�ستفيد من ال�سلفة مت احل�صول عليها
وفق ما ين�صه القانون كونه حت�صل على منحة الزواج و
الوثائق تثبت ذلك ب�شكل �شفاف .
من جهتها �أو�ضحت نقابة «الكنابا�ست» حدوث
خروقات باجلنة الوالئية للخدمات الإجتماعية ،و
تورط �أع�ضاء من اللجنة وموظفني من املديرية يف
ارتكاب خروقات على م�ستوى جلنة ال�سلف وت�سيري
ملفات العمال و�إبرام ال�صفقات وبناء على الأدلة التي
قدمت مل�س�ؤويل مديرية الرتبية يف لقاء جمعهم مع
املكتب للوالئي لنقابة»الكناب�ست « حمل مدير القطاع
امل�س�ؤولية كاملة للإطارات التي �أخط�أت و تورطت
يف �سوء الت�سيري م�ؤكدا �أنه �سيطبق القوانني التي تردع
املخالفني للقوانني.
ويف رد لأع�ضاء جلنة اخلدمات االجتماعية �أرجعت
�سبب حدوث هذه الأخطاء �إىل كرثة العمليات و
عدم رقمنة امللفات والعمليات املنجزة على م�ستوى
اللجنة.

�أحمد بن عطية
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البطالة  ،ال�صرف ال�صحي و القمامات ثالوث ي�ؤرق ال�سكان

لفتح حتقيق يف اال�ستيالء على �أوعية العقارية

بلدية العالية بدائرة احلجرية
بورقلة ...هنا تنتهي احلياة

�سكان بلديات مترنا�ست
يطالبون بتدخل الوايل

يعاين �سكان بلدية العالية بدائرة احلجرية والية ورقلة من عزلة كبرية وتهمي�ش يف جميع ميادين احلياة فمن جملة امل�شاكل التي مل تبارح
حياتهم اليومية هي تدهور البنية التحتية خا�صة و�أن معظم طرقات البلدية مهرتئة تنتظر التفاتة من امل�س�ؤولني لإعادة ترميمها وتزفيتها
وكذلك غياب الإنارة العمومية  ،ناهيك عن تف�شي ظاهرة �صعود املياه القذرة فوق �سطح الأر�ض.
�أحمد باحلاج
يعترب ملف الت�شغيل من بني القنابل
املوقوتة املهددة بالإنفجار يف
�أية حلظة ببلدية العالية بدائرة
احلجرية الواقعة على بعد حوايل
 100كلم عن مقر والية ورقلة
 ،وما زاد من تذمر ال�سكان هو
�شبح البطالة الذي بات يخيم
على �شباب املنطقة وكغريهم من
�شباب البلديات املجاورة ف�إنعدام
ال�شغل دفع بهذه الفئة �إىل الإهتمام
بعدة �أمور �إنحرافية وغري�أخالقية
وذلك يف ظل غياب مرافق الرتفيه
كاملركبات اجلوارية التي من
�ش�أنها التخفيف من معاناتهم
اليومية وملأ فراغاتهم ولو
ب�صفة م�ؤقتة يف �إنتظار �إت�ضاح
الر�ؤية ب�ش�أن م�ستقبلهم املهني
 ،وتطالب العائالت التي تقطن
ب�سكنات قدمية و مهرتئة ن�صيبها
يف ح�ص�ص الرتميم كما تطالب يف
حقها يف التنمية خا�صة و�أنها تعد
من �أفقر العائالت و�أفقر البلديات
على امل�ستوى الوالئي التي هي
يف �أم�س احلاجة �إىل �إلتفاتة  من
�ش�أنها �أن تخفف من يوميات
املواطنني املمزوجة بالفقر
واحلرمان.
من جهة ثانية فقد نا�شد �سكان
بلدية العالية يف معر�ض حديثهم

معنا  ،وايل والية ورقلة عبد القادر
جالوي ب�صفته امل�س�ؤول الأول
على الهيئة التنفيذية ب�رضورة
برجمة زيارة ميداينة لهم للوقوف
على حجم املعاناة التي يكابدونها
يف ظل تف�شي مظاهر �صعود املياه
القذرة  ،حيث �أن هذه الو�ضعية
املزرية عكرت �صفو يوميات
ال�ساكنة تزامنا مع حلول ف�صل
ال�صيف الذي عادت ما تتجاوز فيه
درجات احلرارة عتبة الـ  60مئوية
حتت الظل  ،حيث �أن هذا الأمر

من �ش�أنه ان ي�ساهم ب�شكل مبا�رش
يف تكاثر احل�رشات ال�سامة .
�إىل جانب ذلك فقد حذر قاطني
حي �سيدي خملوف بنف�س البلدية
ال�سلطات املحلية وعلى ر�أ�سها
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
وم�صالح الدائرة من مغبة العواقب
الوخيمة التي قد تنجر عنها كارثة
وبائية يف مثل هذه الظروف
احلارة ب�سبب تراكم النفايات
والأو�ساخ التي �شوهت املنظر
اجلمايل للمنطقة .

ويف �إنتظار تدخل جاد من �صناع
القرار بوالية ورقلة النت�شال
قاطني احياء وقرى بلدية العالية
بورقلة من براثن التخلف التنموي
يبقى لزاما على ال�ساكنة اللجوء
خليار الت�صعيد من لهجة خطابهم
للفت انظار امل�س�ؤولني الذين ال
يعرفون الطريق اىل مناطقهم
�سوى مع اقرتاب االنتخابات
على جميع امل�ستويات المطارهم
بوابل من الوعود �رسعان ما تتبخر
مبجرد و�صولهم لكر�سي ال�سلطة .

تيماوين ب�أدرار

 658 .قرارا لهدم البنايات الفو�ضوية ال
تزال حبي�سة الأدراج
�أخذت ظاهرة نهب الأوعية
العقارية املح�سوبة على ممتلكات
الدولة ببلديات عني �صالح ،
مترنا�ست  ،ادل�س وعني امقل
منحى خطريا يف ظل ال�صمت
املطبق للجهات الو�صية العاجزة
حلد الآن عن تنفيذ  658قرار
لهدم البنايات وامل�ستودعات
واحلظائر الع�شوائية .
طالب قاطني هاته البلديات ،
الرجل الأول بوالية مترنا�ست
دومي اجلياليل ب�صفته رئي�س
جمل�س االدارة بقطاع العقار
التدخل العاجل وفتح حتقيق
يف حادثة اال�ستيالء املمنهج
على الأوعية العقارية التابعة
للخوا�ص� ،أو تلك املح�سوبة على
املنفعة العامة ،املر�صودة الجناز
م�شاريع تنموية هادفة عليها،
م�شاريع لها �صلة بقطاعات
الرتبية وال�سكن والتجهيزات
العمومية للتكفل بان�شغاالت
اجلبهة االجتماعية ح�سب
الأولويات والإمكانات املتاحة،
وقال الع�رشات من املت�رضرين
من نهب الأوعية العقارية� ،أنهم
قرروا نقل ال�رصاع مع البارونات
لأروقة العدالة طمعا يف
�إن�صافهم ،ال�ستعادة ما و�صفوه
بحقوقهم امله�ضومة .

جدير بالذكر� ،أن م�شاريع
تنموية عديدة بالبلديات ال�سالف
ذكرها تابعة لقطاعات الرتبية
 ،ال�صحة وال�شباب والريا�ضة ،
�شهدت ت�أخرا كبريا يف وترية
الإجناز ب�سبب الت�أخر يف ايجاد
�أر�ضية منا�سبة لذلك ،وهو ما
ولد حالة من الغليان وال�سخط
الكبريين لدى ال�سكان ،الذين
توعدوا باالنتفا�ضة لل�ضغط
على ال�سلطات الو�صية من �أجل
التدخل حلل امل�شكل وديا ،و
�إ�صدار تعليمة �صارمة للق�ضاء
على الظاهرة الناجمة عن
تفاوت الأدوات الرقابية على
م�ستوى م�صالح مديريات �أمالك
الدولة  ،احلفظ العقاري ،امل�سح
الوالئية
الإداري ،والوكالة
للت�سيري العقاري.
�إىل جانب ذلك فقد �أ�رست
م�صادرنا اخلا�صة عن اح�صاء ما
يزيد عن  658قرار لهدم البنايات
واحلظائر
وامل�ستودعات
الع�شوائية التي �شيدت فوق
�أوعية عقارية عمومية موجهة
لال�ستغالل يف �إطار املنفعة
العامة ال تزال حبي�سة الأدراج
حلد كتابة هاته الأ�سطر ح�سب
املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج

طالبوا وزارة الأ�شغال العمومية بالتدخل
لإ�صالح النقاط ال�سوداء

حجز  350مليون �سنتيم من املواد الغذائية املوجهة للتهريب مرتادو طريق عني �صالح
–مترنا�ست �ساخطون

و�ضعت م�صالح اجلي�ش الوطني ال�شعبي
بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة بوالية
مترنا�ست  ،و بالتن�سيق مع وحدات
حر�س احلدود بالقيادة اجلهوية للدرك
،يف اليومني الأخريين يدها على
عملية تهربيه مت �ضبطها بالطريق

الرابط بني مدينتي تيمياوين بوالية
ادرار و�سواحل كيدال باقليم �شمال
مايل على م�سافة  700كلم وبالتحديد
يف النقطة الكيلومرتية  135وذلك اثر
مطاردة �شاحنتني من نوع جيبيا�ش
و �أثناء توقيهما �ضبط بداخلهما ما

يزيد عن  350مليون �سنتيم من املواد
الغذائية التي كانت مهربة خارج الرتاب
الوطني،ليتم حتويل املحجوزات
للم�صلحة املعنية التابعة ملفتي�شيية
�أق�سام اجلمارك اجلزائرية فيما نقل
املهربني الثالث املعتقلني ملقر

القطاع الع�سكري بالناحية املذكورة
ال�ستكمال التحقيقات امليدانية معهم
قبل تقدميهم �أمام الق�ضاء برقان
بوالية و ادرار بتهمة التهريب والإ�رضار
باالقت�صاد الوطني .

�أحمد باحلاج

ورقلة  ،الوادي وب�سكرة

 74باملائة من الطرقات يف و�ضعية �سيئة
ت�شهد �شبكة الطرقات الوطنية
والوالئية عرب حماور عديدة،
و�ضعية �سيئة� ،أدخلت والة
اجلمهورية بواليات ورقلة،ب�سكرة
و الوادي ،يف عنق الزجاجة،
نتيجة حتول الطرقات لكابو�س
حقيقي يهدد حياة م�ستعمليه يف
ظل االرتفاع املخيف حلوادث
املرور املميتة .
ا�شتكى الكثري من م�ستعملي
الطرقات الوطنية 46،51 ،01
الرابطة بني ورقلة و تقرت،
الوادي وب�سكرة من التدهور

امل�ستمر ل�شبكة الطرقات
الوطنية والت�أخر الكبري غري
املربر يف �إعادة تهيئتها ،وهو
ما �ساهم يف �إحلاق �أ�رضار
ج�سيمة مبركبات اخلوا�ص و
امل�صالح الإدارية ،دون احلديث
عن تو�صل املحققني من م�صالح
الدرك الوطني خالل ال�سنة
الفارطة �إىل �أن 1150حادث
مرور امل�سجلة بالطرق �سالف
ذكرها� ،سببها الرئي�سي راجع
�إىل الو�ضعية ال�سيئة للطرقات،
وهو ما �أودى بحياة � 212شخ�صا

و خلف  870جريحا ،الأمر الذي
�أخرج املواطنني لل�شارع فيما
يزيد عن  25حركة احتجاجية
تطالب والة اجلمهورية بالتدخل
ورفع طلباتهم لوزارة الأ�شغال
العمومية للتدخل ور�صد �أغلفة
مالية من �أجل �إعادة النظر يف
النقاط ال�سوداء ،التي �أ�صبحت
هاج�سا يق�ض م�ضاجع �سائقي
املركبات النفعية و�شاحنات
الوزن الثقيل .
ويف �سياق ذي �صلة ،قال م�صدر
موثوق من وزارة الأ�شغال

العمومية � ،أن ما يزيد عن
74باملائة من الطرقات الوطنية
بال�صحراء اجلزائرية الكربى
ب�شقيها ال�رشقي والغربي ،غري
�صاحلة لال�ستعمال ،ورف�ضت
نف�س اجلهات تقدمي تو�ضيحات
عن نتائج التفتي�ش الوزارية التي
�أر�سلها احلكومة ال�سنة الفارطة
للجنوب من �أجل تق�صي حقيقة
التالعب باملال العام يف عديد
القطاعات ،ولعل من �أبرزها
الأ�شغال العمومية .
�أحمد باحلاج

ي�شهد الطريق الرابط بني
املقاطعة الإدارية عني �صالح
والوالية التقليدية مترنا�ست ،
و�ضعية كارثية حتولت مع مرور
الوقت لكابو�س حقيقي يرتب�ص
بحياة م�ستعملي الطريق ب�سبب
الت�شققات الكبرية يف عديد النقاط
احل�سا�سة ،وهو ما �ساهم ب�شكل
كبري يف ارتفاع معدالت حوادث
املرور املميتة  .نا�شد الع�رشات
من املواطنني و�سائقي املركبات
النفعية واخلا�صة بالإ�ضافة
للحافالت و�شاحنات الوزن
الثقيل ،وزير الأ�شغال العمومية
بالتدخل الفوري لدى م�صالح واليي
مترنا�ست دومي اجلياليل والوايل
املنتدب باملقاطعة االدارية عني
�صالح خل�رض �سدا�س من �أجل
ت�شكيل خلية م�شرتكة القتطاع
غالف مايل خا�ص من امليزانية
ال�سنوية بهدف �إعادة االعتبار
ملا يزيد عن 877نقطة �سوداء

على م�ستوى الطريق الرابط بني
مدينتي عني �صالح ومترنا�ست
املمتد على م�سافة  700كلم،
وهي الو�ضعية التي �ساهمت يف
ارتفاع معدالت حوادث املرور
املميتة� ،إذ �سجلت م�صالح �رسية
�أمن الطرقات بكتائب الدرك
الوطني ،خالل ال�سنة الفارطة ،
عديد حوادث املرور املميتة .
ويف �سياق ذي �صلة  ،ت�سال مرتادو
الطريق يف نف�س ال�سياق عن م�صري
اموال الدعم من ال�صندوق الوطني
لتنمية املناطق اجلنوبية واله�ضاب
العليا  ،التي مل يظهر لها اثر على
�شبكة الطرقات الوطنية  ،و�ضعا
دفع مبحدثينا الغا�ضبني بالتهديد
للت�صعيد من لهجة االحتجاجات
واخلروج لل�شارع لل�ضغط على
ال�سلطات الو�صية من �أجل الدفع
بها نحو البحث عن حلول جذرية
للم�شكل القائم .
�أحمد باحلاج
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� 120ألف جندي للخليج

البنتاغون يقدم خطة ع�سكرية
ملواجهة �إيران
ذكرت �صحيفة "نيويورك تاميز" �أن البنتاغون �أعد خطة ع�سكرية مطورة ،لإر�سال ما ي�صل �إىل
� 120ألف جندي �إىل ال�شرق الأو�سط �إذا هاجمت �إيران قوات �أمريكية �أو ا�ست�أنفت �إنتاج �أ�سلحة
نووية ،ونقلت ال�صحيفة �أم�س الثالثاء عن م�س�ؤولني يف البيت الأبي�ض مل تذكر �أ�سماءهم� ،أن
القائم ب�أعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك �شاناهان قدم هذه اخلطة يف اجتماع لكبار م�ساعدي
الرئي�س دونالد ترامب الأمنيني اخلمي�س املا�ضي.
ق.د
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أن هذه
اخلطة و�ضعت بطلب من م�ست�شار
الرئي�س ل�ش�ؤون الأمن القومي
جون بولتون وح�سب"نيويورك
تاميز" ،ف�إن هذا ال�سيناريو ال
ي�شمل التدخل الربي يف �إيران،
�إذ يتطلب ذلك عددا كبريا من
القوات.
وذكرت نيويورك تاميز �أن  6من
م�س�ؤويل الأمن القومي الأمريكي
�صدموا بعد اطالعهم على حجم
القوة التي يخطط البنتاغون
لإر�سالها �إىل اخلليج ،لأنه يوازي
حجم القوات التي غزت العراق.
وقالت ال�صحيفة� ،إن ن�رش مثل هذه
القوات اجلوية والربية والبحرية
القوية من �ش�أنه �أن يعطي طهران
املزيد من الأهداف لل�رضب،
ورمبا �أكرث من �سبب للقيام بذلك،
ما يهدد بتورط الواليات املتحدة
يف �رصاع طويل .كما �أنه �سيعك�س
�سنوات من تقلي�ص اجلي�ش
الأمريكي يف ال�رشق الأو�سط
الذي بد�أ ب�سحب الرئي�س باراك
�أوباما للقوات من العراق يف عام
.2011
لكن نيويورك تاميز نقلت عن
اثنني من م�س�ؤويل الأمن القومي
الأمريكي قولهما �إن �إعالن ترامب
يف دي�سمرب املا�ضي عن �سحب
القوات الأمريكية من �سوريا،
والوجود البحري املتناق�ص يف
املنطقة ،رمبا يكون قد �شجع
بع�ض القادة يف طهران و�أقنع
فيلق احلر�س الثوري ب�أنه لي�س
لدى الواليات املتحدة ال�شهية
الكافية ملحاربة �إيران.
ويف اجتماع لكبار م�ساعدي
الرئي�س ترامب ل�ش�ؤون الأمن
القومي يوم اخلمي�س املا�ضي،

قدم وزير الدفاع بالوكالة باتريك
�شاناهان خطة ع�سكرية حمدثة
تن�ص على �إر�سال ما ي�صل �إىل 120
�ألف جندي �إىل ال�رشق الأو�سط يف
حال قيام �إيران مبهاجمة القوات
الأمريكية �أوت�رسيع العمل يف
جمال الأ�سلحة النووية.
وقالت نيويورك تاميز �إن هذه
اخلطط و�ضعت بناء على �أوامر
من املت�شددين بقيادة جون
بولتون ،م�ست�شار الأمن القومي
لل�سيد ترامب .و�إن هذا التطور
يعك�س ت�أثري ال�سيد بولتون� ،أحد
�أكرث �صقور الإدارة ق�سوة جتاه
طهران ،والذي جتاهل الرئي�س
الأ�سبق جورج دبليو بو�ش جهوده
احلثيثة لدفعه �إىل املواجهة مع
�إيران قبل �أكرث من عقد.
و�أ�ضافت" :من غري امل�ؤكد ما
�إذا كان ترامب ،الذي �سعى �إىل
ف�صل الواليات املتحدة عن
�أفغان�ستان و�سوريا� ،سيعيد يف
نهاية املطاف الكثري من القوات
الأمريكية �إىل ال�رشق الأو�سط.
كما �أنه من غري الوا�ضح ما �إذا
كان الرئي�س قد �أطلع على عدد
القوات �أو غريها من التفا�صيل
يف اخلطط ،لأنه عندما �سئل يوم

االثنني ،عما �إذا كان ي�سعى لتغيري
النظام يف �إيران؟ قال ترامب:
"�سرنى ما �سيحدث مع �إيران.
�إذا فعلوا �أي �شيء ،ف�سيكون
ذلك خط�أً �سي ًئا للغاية" .و�أكدت
ال�صحيفة �أن هناك انق�سامات
حادة يف الإدارة الأمريكية حول
كيفية الرد على �إيران يف وقت
تت�صاعد فيه التوترات ب�ش�أن
�سيا�سة �إيران النووية ونواياها
يف ال�رشق الأو�سط .وقال بع�ض
امل�س�ؤولني الأمريكيني البارزين
�إن اخلطط ،حتى وهي يف مرحلة
�أولية للغاية ،تُظهر مدى خطورة
التهديد الإيراين .وقال �آخرون،
ممن يحثون على حل دبلوما�سي
للتوترات احلالية� ،إن الأمر مبثابة
تكتيك يهدف لإثارة خماوف �إيران
وحتذيرها من اعتداءات جديدة.
وقال احللفاء الأوروبيون الذين
التقوا بوزير اخلارجية مايك
بومبيو يوم االثنني �إنهم قلقون من
�أن التوترات بني وا�شنطن وطهران
قد تتفاقم ،ورمبا عن غري ق�صد،
واعتربت ال�صحيفة �أن ا�ستهداف
ناقالت النفط وتخريبها قبالة
�سواحل الإمارات العربية املتحدة
خالل عطلة نهاية الأ�سبوع� ،أثار

املخاوف يف وا�شنطن من �أن
خطوط ال�شحن يف اخلليج ميكن
�أن ت�صبح نقطة �ضعف .فقد قال
ترامب يوم االثنني عندما �سئل
عن هذه احللقة�" :ستكون م�شكلة
�سيئة لإيران �إذا حدث �شيء ما"
من هذا القبيل .وي�شتبه امل�س�ؤولون
الأمريكيون يف تورط �إيران .غري
�أن العديد من امل�س�ؤولني حذروا
من �أنه ال يوجد حتى الآن �أي دليل
قاطع يربط �إيران �أو وكالءها
بالهجمات املبلغ عنها .وو�صفه
متحدث با�سم وزارة اخلارجية
الإيرانية احلادث ب�أنه "م�ؤ�سف".
ويف بروك�سل ،التقى وزير
خارجية �أمريكا مايك بومبيو
بوزراء خارجية بريطانيا وفرن�سا
و�أملانيا ال�رشكاء يف االتفاق
النووي الإيراين لعام  ،2015وكذلك
مع رئي�سة ال�سيا�سة اخلارجية
لالحتاد الأوروبي ،فيديريكا
موغريني .ومل يتحدث بعد
اللقاء �إىل و�سائل الإعالم ،لكن
امل�س�ؤولني الأوروبيني قالوا �إنهم
حثوا وا�شنطن على �ضبط النف�س،
خوفا من الت�صعيد العر�ضي الذي
قد ي�ؤدي �إىل ا�شتعال ال�رصاع مع
�إيران وانفالته.

فل�سطني املحتلة

"جماعات الهيكل" حت�شد القتحام وا�سع
للأق�صى يف  28رم�ضان
�أعلنت "جماعات الهيكل" املزعوم
نيتها ك�رس قرار �رشطة االحتالل
مبنعها اقتحام امل�سجد الأق�صى
املبارك من قبل امل�ستوطنني يف الثاين
من �شهر حزيران القادم ،وهو يوم 28
رم�ضان اجلاري بالتقومي الهجري،
والذي ي�صادف ما ي�سميه االحتالل

"يوم القد�س" (ذكرى توحيد �شطري
املدينة املقد�سة) وطالبت "جماعات
الهيكل" ب�إلغاء القرار فورا ،وادعت
ب�أنها �سوف "حت�شد الآالف ملواجهته
واقتحامه يف ذات اليوم ".وقدم �أحد
املتطرفني يف هذه اجلماعات التما�سا
�إىل حمكمة االحتالل العليا لإلغاء

القرار ،وقال �إنهم "م�ستعدون للحرب
من �أجل اقتحام الأق�صى يف ذلك
اليوم"يف ال�سياق� ،أعلنت "جماعات
الهيكل" نيتها التوا�صل مع �أع�ضاء
كني�ست لل�ضغط على رئي�س حكومة
االحتالل بنيامني نتنياهو مبلف
ت�شكيل احلكومة اجلديدة حتى ي�سمح

لهم باقتحامه يف يوم  28رم�ضان .ويتم
�إغالق امل�سجد الأق�صى عادة بوجه
االقتحامات اليهودية املتطرفة طيلة
الع�رش الأواخر من �شهر رم�ضان من
كل عام ،حت�سباً من �أعداد امل�سلمني
الهائلة التي تتواجد بالأق�صى يف تلك
الفرتة.

االحتاد الأوروبي:

هجوم حفرت على
طرابل�س يهدد
الأمن الدويل
دعا االحتاد الأوروبي�إىل وقف
�إطالق النار يف ليبيا ،حمذرا من
� ّأن الهجوم الع�سكري الذي يقوده
اللواء املتقاعد خليفة حفرت قائد
اجلي�ش يف ال�رشق الليبي ،على
العا�صمة طرابل�س "يهدد الأمن
الدويل"،جاء ذلك يف بيان لالحتاد،
عقب اجتماع لوزراء خارجية
الدول الأع�ضاء ،ح�رضه رئي�س
املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق
الليبية فايز ال�رساج ،املوجود
يف بروك�سل حاليا يف �إطار جولة
�أوروبية ،ح�سب وكالة "�أ�سو�شيتيد
بر�س".
وطالب االحتاد "جميع الأطراف
يف ليبيا بوقف فوري لإطالق النار
وامل�شاركة مع الأمم املتحدة
ل�ضمان وقف كامل و�شامل
للأعمال العدائية"،و�أكدت دول
االحتاد � ّأن "الهجمات الع�شوائية
على املناطق ال�سكنية املكتظة
بال�سكان قد ت�صل �إىل حد جرائم
احلرب" .وقالت يف البيان �إنه
"يجب حما�سبة امل�س�ؤولني عن

تلك اجلرائم".
ويف وقت �سابق اليوم ،دعا
"ال�رساج" ،االحتاد الأوروبي �إىل
التدخل لوقف انتهاكات ترتكبها
بع�ض الدول عرب تزويد القوات
املعتدية على العا�صمة طرابل�س
بال�سالح ،و�أ�ضاف ال�رساج �أن
تزويد بع�ض الدول (مل ي�سمها)
القوات املهاجمة بال�سالح ،يعد
خرقا وا�ضحا لقرار جمل�س الأمن
الدويل املتعلق بحظر الت�سليح
،ومنذ �أيام ،يجري ال�رساج جولة
�أوروبية �شملت �إيطاليا و�أملانيا
وفرن�سا وبريطانيا ،حل�شد دعم
دويل �ضد هجوم قوات حفرت على
طرابل�س .ومنذ � 4أفريل املا�ضي،
ي�شن اللواء املتقاعد خليفة حفرت
قائد اجلي�ش يف ال�رشق الليبي
هجوما لل�سيطرة على طرابل�س،
مقر حكومة "الوفاق" ،يف خطوة
ً
رف�ضا وا�ستنكا ًرا دوليني،
�أثارت
غري �أن قواته تعر�ضت لعدة
انتكا�سات على �أكرث من حمور.

فرقاطة �إ�سبانية تن�سحب
من الأ�سطول الأمريكي
املتجه لل�شرق الأو�سط
�سحبت �إ�سبانيا "ب�شكل م�ؤقت"،
فرقاطتها املرافقة ملجموعة
�سفن هجومية �أمريكية� ،أر�سلتها
وا�شنطن �إىل ال�رشق الأو�سط
م�ؤخ ًرا �إثر التوتر املت�صاعد مع
�إيران ونقلت وكالة "�أ�سو�شييتد
بر�س" عن وزارة الدفاع الإ�سبانية
قولها �إن الفرقاطة "ميندز
بحا ًرا ،لن
مونيز" التي تقل ّ 215
تعرب مع الأ�سطول بقيادة حاملة
الطائرات الأمريكية "�أبراهام
لينكولن" ،م�ضيق هرمز نحو
اخلليج.
ورف�ضت الوزارة تو�ضيح �أ�سباب
قرارها املفاجئ ،بح�سب
الوكالة الأمريكية بدورها ذكرت
وكالة " "EFEالإ�سبانية ،نقال
عن م�صادر بوزارة الدفاع،
�أن الوزيرة مارغريتا روبل�س،
�أ�صدرت تعليمات ب�سحب
الفرقاطة من جمموعة ال�سفن
الهجومية املتجهة �إىل ال�رشق
الأو�سط.
و�أو�ضحت امل�صادر �أنه مت تعليق
م�شاركة الفرقاطة الإ�سبانية يف
مهمة جمموعة ال�سفن الهجومية،
"لفرتة م�ؤقتة"و�أ�ضافت �أن
الفرقاطة الإ�سبانية �ستلتحق
باملجموعة املذكورة ،يف
حال غادرت الأخرية منطقة
ال�رشق الأو�سط وقالت و�سائل
�إعالم �إ�سبانية نقلاً عن م�صادر

حكومية� ،إن مدريد قلقة من
�إمكانية ج ّرها �إىل �رصاع غري
مرغوب فيه ب�سبب الأزمة بني
وا�شنطن وطهران.
ي�شار �أن الفرقاطة الإ�سبانية
هي ال�سفينة الوحيدة غري
الأمريكية يف الأ�سطول املتجه
�إىل ال�رشق الأو�سط ،والتي من
املقرر �أن تبحر �إىل كاليفورنيا
�أواخر �أكتوبر املقبل ،بح�سب
�أ�سو�شييتد بر�س ونهاية الأ�سبوع
املا�ضي� ،أعلنت وزارة الدفاع
الأمريكية "البنتاغون" �إر�سال
�سفينة "يو �إ�س �إ�س �أرلينغتون"
احلربية الربمائية ،وبطارية
واحدة من �صواريخ باتريوت
�إىل ال�رشق الأو�سط� ،إثر التوتر
املت�صاعد مع �إيران وذكر
بيان للبنتاغون �أن وزير الدفاع
بالوكالة ،باتريك �شاناهان ،وافق
على �إر�سال البطارية وال�سفينة
ا�ستجابة لطلب من قيادة القوات
املركزية ،لدعمها بقوة ع�سكرية
�إ�ضافية.
و�أ�شار البيان �أن البطارية
�إىل
�ستن�ضمان
وال�سفينة
جمموعة �سفن هجومية تقودها
حاملة الطائرات "�أبراهام
لينكولن" وقاذفات ا�سرتاتيجية،
�أر�سلتها وا�شنطن �إىل املنطقة
مطلع الأ�سبوع املا�ضي.
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رم�ضان يف ماليزيا

ماليزيا من الدول التي يعي�ش فيها �أغلبية من
امل�سلمني ،فما مظاهر ا�ستقبال رم�ضان يف ماليزيا؟
وكيف ي�ستعد امل�سلمون املاليزيون ال�ستقبال �شهر
رم�ضان؟
ق.د

فرحة بال�ضيف الكرمي

تقع دولة ماليزيا يف قلب منطقة
جنوب �رشق �آ�سيا؛ ويحدها من الغرب
�إندوني�سيا ،ومن ال�رشق مملكة بروناي
(دار ال�سالم) ،ومن ال�شمال �سنغافورة،
ومن اجلنوب تايالند .ويبلغ عدد
�سكانها �أكرث من ( )20مليون ن�سمة،
وتبلغ م�ساحتها الإجمالية ()329.733
كيلومرتًا مرب ًعا ،وماليزيا من الدول
التي يعي�ش فيها �أغلبية من امل�سلمني،
يزيد عددهم على ( )12مليون م�سلم،
ت�صل ن�سبتهم �إىل ( )%60من �إجمايل
عدد ال�سكان ،كما يعي�ش فيها حوايل
( )%25من ال�صينيني البوذيني ،و()%15
من الهندو�س ،وجن�سيات �أخرى متفرقة
الأعراق.
والإ�سالم هو دين الدولة الر�سمي يف
ماليزيا ،ورئي�س الدولة من امل�سلمني.
ويو�صف ال�شعب املاليزي امل�سلم ب�أنه
�شديد التدين ،واحلفاظ على تقاليده
وعاداته ،ي�ستعد امل�سلمون املاليزيون
ال�ستقبال �شهر رم�ضان بتنظيف
امل�ساجد واملنازل ،وتُهرع الن�ساء �إىل
�رشاء املزيد من احتياجاتهن املنزلية؛
ا�ستعدا ًدا لقدوم �شهر رم�ضان.
ويف ليلة التا�سع والع�رشين من �شهر
�شعبان يقوم بع�ض الأفراد بتحري
ر�ؤية هالل رم�ضان؛ واحتفا ًء بهذا
ال�شهر الكرمي يقوم وزير ال�شئون
الدينية بنف�سه بالتما�س هالل رم�ضان،
وحاملا تتم والدة هالل رم�ضان ،يجري
الإعالن الر�سمي عرب و�سائل الإعالم
عن دخول �شهر رم�ضان وبدء ال�صوم؛
حيث ينتظر امل�سلمون كلهم بفرح
و�رسور هذا الإعالن ،فيخرجون �إىل
امل�ساجد يف جماعات ،رجاالً ون�سا ًء
و�شبا ًبا و�أطفاالً ،وي�ؤدون �صالة الرتاويح
يف جماعة ،وبعدها يعود اجلميع �إىل
بيوتهم لإعداد وجبات ال�سحور.
وفور الإعالن عن دخول �شهر رم�ضان
تقوم البلديات بر�ش ال�شوارع الرئي�سة،
وتنظيف ال�ساحات العامة ،وتن�صب
حبال الزينة وامل�صابيح الكهربائية يف
ال�شوارع الرئي�سة للبلد.

ويقوم امل�سلمون هناك بتبادل التهاين
فيما بينهم ،ويعلق �أ�صحاب املحال
التجارية الفتاتُ ،كتب عليها عبارات
التهنئة بدخول �شهر ال�صيام ،مثل
(�شهر مبارك) و(�شهر رم�ضان الذي
�أنزل فيه القر�آن هدى للنا�س وبينات
من الهدى والفرقان) ،وغري ذلك من
عبارات التهنئة والفرح ،التي غالبًا ما
تكون باللغة العربية .كما تُ�ضاء م�آذن
امل�ساجد طوال الليل ،ويُعلن من خالل
تلك امل�آذن عن دخول �شهر ال�صيام.
�أما يف القرى ،فيحتفل امل�سلمون
هناك بدخول ال�شهر الكرمي بالتجمع
بع�ضا،
يف امل�ساجد ،وتهنئة بع�ضهم
ً
ويعلنون عن دخول �شهر رم�ضان
بقرع الطبول الكبرية ،وت�سمى عندهم
(الدوق).
وامل�ساجد يف ماليزيا تفتح �أبوابها
طوال هذا ال�شهر املبارك �آناء الليل
و�أطراف النهار ،وال تغلق مطلقًا ،على
ال�سنَة .وعند �صالة
خالف باقي �أيام َّ
وال�س َعة
املغرب يُح�رض �أهل الف�ضل
َّ
معهم بع�ض امل�أكوالت وامل�رشوبات،
حيث تو�ضع على مفار�ش طويلة يف
الأروقة ،وتكون الدعوة عامة ومفتوحة
للجميع للم�شاركة يف تناول طعام
الإفطار.
وبعد االنتهاء من �صالة املغرب يذهب
امل�صلون �إىل تناول وجبة الإفطار
الأ�سا�سية مع عائالتهم وذويهم يف
بيوتهم ،ثم يخرج اجلميع لأداء �صالة
الع�شاء والرتاويح يف امل�سجد ،واجلدير
ذكره هنا� ،أن البخور يُ ْح َر�ص على
�إطالقه وا�ستمراره يف امل�ساجد؛
احتفا ًء ب�شهر رم�ضان ،وكذلك يقوم
بع�ض املو�رسين بر�ش العطور
والروائح الزكية يف امل�ساجد؛ تقدي ًرا
منهم ملكانة هذا ال�شهر يف نفو�سهم.
وعند االنتهاء من �صالة الع�شاء
والرتاويح يجتمع امل�صلون ثانية يف
امل�ساجد ل�صالة القيام ،وقراءة ما
تي�رس من القر�آن جماعات و�أفرا ًدا.
وعند ا�سرتاحتهم ي�أكلون من الفاكهة
بع�ضا مما يتخريون ،ويتناولون من
ً

احللوى �شي ًئا مما ي�شتهون.
ويتعاهد �أفراد الأ�رسة املاليزية
على قراءة القران كام ً
ال يف البيوت
خالل �شهر رم�ضان ،وي�صبح ال�شغل
ال�شاغل للجميع قراءة القر�آن وارتياد
امل�ساجد.
ويالحظ �أن ال�صبية يف تلك البالد
يحر�صون على ارتداء مالب�سهم
الوطنية ،وي�ضعون على رءو�سهم
القبعات امل�ستطيلة ال�شكل؛ يف حني
�أن الفتيات يرتدين املالب�س ال�سابغة
الطويلة الف�ضفا�ضة ،وي�ضعن على
رءو�سهن احلجاب ال�رشعي.
واحلكومة املاليزية تهتم وتويل
عناية خا�صة ب�شهر رم�ضان؛ وتتجلى
هذه العناية وذلك االهتمام بت�شجيع
امل�سلمني على العمل والن�شاط والإنتاج
يف رم�ضان ،وتر�صد لأجل ذلك احلوافز
واجلوائز خالل هذا ال�شهر.
وتقوم الإذاعة الدينية يف ماليزيا
بالإعداد لربامج خا�صة ب�شهر رم�ضان؛
حمورها ال�سرية النبوية ،و�سري ال�صحابة
الكرام ،و�أحكام الفقه ،والتف�سري ،وتالوة
القر�آن ،وغري ذلك من امل�سابقات
وامل�شاركات والفعاليات الرم�ضانية.
ومن معتاد الأ�رس والعائالت املاليزية
تبادل الهدايا والأطعمة واحللويات مع
بع�ضها البع�ض يف هذا ال�شهر الكرمي؛
تدعي ًما لأوا�رص املحبة والوئام
بينها ،وتعظي ًما ملكانة هذا ال�شهر يف
نفو�سها ،ومتتلئ امل�ساجد املاليزية
يف هذا ال�شهر بامل�صلني يف جميع

ال�صلوات ،وال �سيما يف �صالتي الع�شاء
والفجر؛ وعادة ما تقام الدرو�س الدينية
واملواعظ هناك ُعقَيب �صالة الفجر
مبا�رشة ،وت�ستمر تلك الدرو�س حتى
تطلع ال�شم�س ،حيث يتوجه اجلميع �إىل
عمله يف حيوية ون�شاط� ،إذ �أكرث النا�س
هناك ،وخا�صة �أ�صحاب الأعمال ،ال
يعرفون النوم بعد الفجر ،بل ميار�سون
�أعمالهم يف وقت مبكر ،وخا�صة يف
هذا ال�شهر ،وعند اقرتاب موعد �أذان
املغرب يتجمع الرجال وال�صغار يف
امل�ساجد القريبة من منازلهم ،يف حني
تعكف الن�ساء على حت�ضري وجتهيز
طعام الإفطار؛ ومع �أذان املغرب،
يفطر الرجال يف امل�ساجد على
يعدونه مع بع�ض التمر،
م�رشوب حملي ّ
ثم ي�ؤدون �صالة املغرب ،ويعودون
�إىل بيوتهم لتناول طعام الإفطار مع
عائالتهم.

وجبة الإفطار املاليزية
ووجبة الإفطار املاليزية تتعدد �أنواع
�أطباقها ،غري �أن الأرز يبقى هو الطبق
الأ�سا�س والأهم بني تلك الأطباق،
ويكون �إىل جانبه اللحم �أو الدجاج.
وبعد الإفطار يف�ضل اجلميع �رشب
القهوة اخلفيفة �أو ال�شاي.
بعد تناول وجبة الإفطار الأ�سا�سية،
يتوجه اجلميع �إىل امل�ساجد لأداء
�صالة الع�شاء والرتاويح؛ وامل�سلمون
هناك ي�صلون �صالة الرتاويح ع�رشين
ركعة يف �أغلب امل�ساجد ،وي�شرتك يف
هذه ال�صالة اجلميع ،كبا ًرا و�صغا ًرا،
ورجاالً ون�سا ًء ،و�شيوخً ا و�شبا ًبا.
ومع االنتهاء من �صالة الرتاويح تعقد
جمال�س العلم ،وتنظم حلقات القر�آن؛
حيث تتحلق جموع امل�صلني يف حلقات
ل�سماع درو�س العلم ال�رشعي من �أهل
العلم ،وغالبًا ما تنف�ض تلك احللقات
مع حلول منت�صف الليل ،ثم يغادر
معظم امل�صلني �إىل بيوتهم ،بينما
ميكث البع�ض يف امل�سجد لقراءة
القر�آن والعبادة.
وما زال امل�سلمون يف ماليزيا يحر�صون
على �شخ�ص (امل�سحراتي) ،فهو حا�رض
يف العديد من القرى واملدن مع بداية
رم�ضان ،وم�ستمر �إىل نهايته؛ حيث
يقوم بالتطواف يف الأزقة ،والطواف
على الأحياء والبيوت؛ لينبه النا�س
لال�ستيقاظ لتناول طعام ال�سحور ،وهو
يبد�أ ن�شاطه ذاك قبل الفجر ب�ساعة

تقريبًا.
ومن عادة امل�سلمني هناك �أن يتناولوا
بعد الفراغ من طعام ال�سحور �رشا ًبا
ي�سمى (الكوالك) ،وهو �رشاب ي�ساعد
على حتمل العط�ش ،ويدفع الظم�أ عن
اجل�سم يف نهار رم�ضان ،ناهيك عن �أنه
يزود �شاربه بطاقة وقوة خا�صة تعينه
على القيام بعمله وواجبه �أثناء ال�صيام.
وتُن َِّظم كثري من امل�ساجد يف هذا
ال�شهر م�سابقات القر�آن الكرمي،
وامل�سابقات الدينية يف مو�ضوعات
العلوم الإ�سالمية ،من فقه وحديث
وتف�سري...حيث ي�شارك فيها الكثري من
�شباب وفتيات هذا البلد امل�سلم ،ويتم
توزيع اجلوائز والهدايا يف احتفال كبري
ت�رشف على تنظيمه ورعايته وزارة
ال�شئون الدينية ،وتُنقل وقائعه عرب
و�سائل الإعالم كافة.
وامل�ساجد يف الع�رش الأواخر من
رم�ضان تلقى �إقباالً حممو ًدا ،وح�ضو ًرا
م�شهو ًدا من الع ّبَاد واملعتكفني؛ بحيث
ال يكاد يخلو م�سجد من امل�ساجد
هناك من قارئ للقر�آن� ،أو قائ ٍم ي�صلي
يف املحراب� ،أو عاكف على عبادة اهلل.
وكما ذكرنا بداية ،ف�إن يف دولة ماليزيا
طوائف غري م�سلمة ،وهي يف عمومها
ترعى للم�سلمني حرمة يف هذا ال�شهر؛
فهي ال ت�أكل جها ًرا يف نهار رم�ضان،
وال تقوم مبمار�سات جترح م�شاعر
بع�ضهم
امل�سلمني ،بل و�أحيا ًنا ي�شارك
ُ
امل�سلمني يف �أن�شطتهم الريا�ضية،
وفعالياتهم الرتفيهية التي تقام هنا
وهناك من �أرجاء تلك البالد .ويعترب
امل�سلمون هناك هذه امل�شاركة
و�سيلة لتعريف ه�ؤالء بحقيقة الإ�سالم
ريا ما تثمر هذه اللقاءات
وعامليته ،وكث ً
وامل�شاركات نتائج �إيجابية يف جمال
الدعوة للإ�سالم.
ومع اقرتاب �شهر رم�ضان للرحيل،
واقرتاب حلول يوم العيد ،يقوم بع�ض
املتخرجني من املدار�س واملعاهد
الدينية بعمل جلان يف امل�ساجد جلمع
زكاة الفطر ،ومن ثَ َّم يقومون بتوزيعها
على الفقراء واملحتاجني .كما يو ِزّع
بع�ض �أهل اخلري املالب�س اجلديدة،
وحلويات العيد ،والأموال على الفقراء
واملحتاجني .كل ذلك يجري يف جو
�أخوي و�إمياين ،يدل على مدى التكافل
والتعاطف بني امل�سلمني يف تلك البالد،
حيث يكون اجلميع يف غاية ال�سعادة
والفرح مع قدوم عيد الفطر.
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الو�سط2019/05/15:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجلزائر
الدائرة الإدارية للدرارية
مكتب اجلمعيات
رقم / 2333 :و.م/د.ا.د /م ج 2019/
و�صل ا�ستالم حتديد املكتب التنفيذي للجمعية ذات طابع �شبابني
ذات طابع � :شباين
�أودع يوم ................ :
امل�سماة  :ترقية ن�شاطات الطفولة و ال�شباب
اخلراي�سية
ت�سمية  /اجلمعية  :ترقية ن�شاطات الطفولة و ال�شباب لبلدية
اخلراي�سية
الكائن مقرها  :دار ال�شباب بلدية اخلراي�سية
رئي�س اجلمعية  :عري�ش �إ�سماعيل
الأهداف  :ترقية الطفولة و ال�شباب عن طريق الأن�شطة الرتفيهية ،
الثقافية  ،العلمية لل�شباب  ،تنظيم رحالت ا�ستطالعية و ا�ستك�شافية
للطفولة و ال�شباب  ،ترقية �أن�شطة الوقاية و توعية ال�شباب و الطفولة
عن الآفات االجتماعية  ،غر�س روح املواطنة يف نفو�س ال�شباب.
املالحظة :
 قانون اجلمعيات  12/06امل�ؤرخ يف 2012/01/12 قانون رقم  05/13امل�ؤرخ يف 2013/08/23املالحظة  :هذا الو�صل ال يخول الوجود القانوين لهذه اجلمعية

الو�سط2019/05/15:

ANEP N°: 1916011139
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هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

�صفقة تربئة قاتل الدواب�شة" �إرهاب ر�سمي
وحتري�ض علني لقتل الفل�سطينيني
نددت هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ،بتوقيع �صفقة ق�ضائية �إ�سرائيلية يتم
مبوجبها تربئة م�ستوطن متورط يف ق�ضية قتل و�إحراق � 3أفراد من عائلة دواب�شة يف
قرية دوما ق�ضاء نابل�س يف عام .2015
ق.د
وتو�صل املتهم �إىل �صفقة مع
مكتب املدعي العام الإ�رسائيلي،
تق�ضي ب�أن يعرتف الفتى بالت�آمر
على ارتكاب جرمية ،لكن مت
�شطب اتهامه ب�أن له عالقة
مبا�رشة بالتخطيط للعملية
و�إحراق منزل عائلة دواب�شة،
وذلك بادعاء �أنه مل ي�صل �إىل
منزل العائلة و�أنه "توجد �صعوبة
يف �إثبات النية" ،رغم املعلومات
امل�ؤكدة من جهاز ال�شاباك
طوال حماكمة املتهم على �أنه
ا�شرتك مع امل�ستوطن عمريام
بن �أوليل يف �إحراق املنزل
وقتل عائلة دواب�شة .كما ن�صت
�صفقة االدعاء على �أال تطلب
النيابة عقوبة بال�سجن بحق
امل�ستوطن ،و�أن حمامي الدفاع
�سيطالب ب�إطالق �رساحه فورا
بعد ق�ضاء ثالث �سنوات يف
ال�سجن .وو�صفت الهيئة "ال�صفقة
باملهزلة ال�سخيفة ،و�أن ال�سلطات
الإ�رسائيلية مبا فيها ق�ضا�ؤها
املتطرف ،يوفرون كل �سبل
التغطية واحلماية مل�ستوطنيها

رئي�س نادي الأ�سري الفل�سطيني قدورة فار�س

تربئة قاتل عائلة دواب�شة يُثبت
جُمدد ًا �صورية املحاكم الإ�سرائيلية
وتورطها يف قتل الفل�سطينيني
قال رئي�س نادي الأ�سري الفل�سطيني
قدورة فار�س �إن م�صادقة حمكمة
االحتالل على �صفقة لتربئة قاتل
عائلة دواب�شة ،برهان جديد على
�صورية حماكم االحتالل ،و�ضوء
�أخ�رض للم�ستوطنني لتنفيذ املزيد
من اجلرائم بحق الفل�سطينيني،
ومظلة حماية جديدة للقتلة .وتابع
فار�س� :إن تربئة القاتل يثبت جمدداً
�أن �أجهزة دولة االحتالل متورطة يف
هذه الق�ضية بدءاً من رئي�س الدولة
مروراً بكل م�ؤ�س�ساتها وعلى ر�أ�سها
الق�ضاء ،م�ضيفاً �أن هذه الق�ضية
لي�ست الأوىل ولن تكن الأخرية ما
دام االحتالل قائماً ،فاملئات من
عملية الإعدام والقتل نفذها جنود
االحتالل وقطعان امل�ستوطنني
وطويت ومرت ،دون �أي حما�سبة.
و�أ�ضاف فار�س �أنه ولي�س من باب
املقارنة� ،إال �أنه لو كان الأمر يتعلق

بالفل�سطيني لقررت املحكمة
�إ�صدار احلكم امل�ؤبد املتكرر
انتقاماً منه وهدم بيته  .داعياً
الهيئات القانونية الدولية �إىل متابعة
الق�ضية لو�ضع حد جلرائم االحتالل.
واعترب فار�س �أن هذه الق�ضية تُعيد
طرح العديد من الأ�سئلة حول
توجهنا نحن الفل�سطينيون �إىل
حماكم االحتالل ،مجُ دداً دعوته
للحركة الوطنية الفل�سطينية التخاذ
قرار ا�سرتاتيجي ملقاطعة ما
ي�سمى جهاز الق�ضاء الإ�رسائيلي.
يُ�شار �إىل �أنه ويف عام  2015نفذ
م�ستوطنون جرمية حرق عائلة
دواب�شة يف منزلهم يف قرية دوما
مبحافظة نابل�س ،و�أُ�ست�شهد يف
اجلرمية الر�ضيع علي وعمرة 18
�شهراً ،ووالده �سعد دواب�شة و�أمه
ريهام ح�سني ،وبقي على قيد احلياة
�شقيقه �أحمد.

نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني
وجنودها من �أية م�س�ؤوليات حول
قتلهم فل�سطينيني ،بل ت�شجعهم
بذلك وحتر�ضهم على قتل
املزيد".و�أ�ضافت "،على العامل
االعرتاف �أن الكيان الإ�رسائيلي
كيان جمرم و�إرهابي متطرف،
يربئ قتلته جنودا وم�ستوطنني
من دماء الفل�سطينيني ،فيما

يحكم بع�رشات امل�ؤبدات على
من يدافعون عن حقهم باحلرية
واحلياة ورف�ض االحتالل".
و�شهد  31يوليو /متوز عام ،2015
جرمية ب�شعة ارتكبها م�ستوطنون
يف قرية دوما بنابل�س ،حيث
�أحرقوا منزل عائلة دواب�شة
ليال ،ب�إلقاء الزجاجات احلارقة

داخل املنزل وحرقه مبن فيه
وا�ست�شهد الوالدان �سعد ورهام
وطفلهما الر�ضيع علي ،نتيجة
�إ�صاباتهم بحروق بالغة ،يف حني
جنا طفلهما �أحمد الذي كان
حينها يبلغ �أربع �سنوات ،و�أ�صيب
بحروق ت�صل لـ ،%60وال زال يعالج
من �آثارها حتى اليوم.

قوات االحتالل ال�صهيونى حتتجز
�سبعة �صحفيني

يف ذكرى النكبة الـ71

ما ميار�س بحق الأ�سرى الفل�سطينيني هو �أ�سو�أ خملفات و�آثار النكبة
�أكد مدير مركز الأ�رسى للدرا�سات د.
ر�أفت حمدونة على مقربة من ذكرى
النكبة الـ 71والتي ت�صادف يوم الأربعاء
املقبل ،املوافق اخلام�س ع�رش من
مايو� /أيار� ،أن �أ�سو�أ خملفات و�آثار
النكبة هى ق�ضية � 5700أ�سري و�أ�سرية
ميار�س بحقهم �شتى �أ�صناف العذاب
واالنتهاكات فى ال�سجون واملعتقالت
اال�رسائيلية  ،وق�ضية ما يقارب من
مليون �أ�سري ومعتقل فل�سطينى دخلوا
ال�سجون منذ احتالل فل�سطني يف
القرن املا�ضى حلتى اللحظة  ،منهم
من مت اعدامه فى جمازر جماعية
بعد االعتقال بال رحمة وال التزام
ب�أدنى الأخالق االن�سانية �سواء من
االنتداب الربيطانى والع�صابات
ال�صهيونية �أوجي�ش االحتالل

الإ�رسائيلي  .و�أ�ضاف د .حمدونة
فى هذه الذكرى ن�ؤكد �أن هنالك من
الأ�رسى من له  37عام متوا�صلة داخل
االعتقال كالأ�رسى " كرمي وماهر
يون�س "  ،و (� )45أ�سرية و ( )250طفل
قا�رص ،و (� )500إدارى بال الئحة اتهام
يف ال�سجون واملعتقالت اال�رسائيلية
بظروف قا�سية و�صعبة جدا منهم

من هو �شيخ بعمر ال�سبعني وطفل �أو
طفلة �أ�سرية بعمر  14عام و�أم لأبناء
ال زالوا فى �أقبية التحقيق  ،وفى
عتمة عزل الزنازين  ،ومر�ضى بحال
اخلطر با�ستهتار طبى حتت رحمة
ال�سجان وبكل تفا�صيل االنتهاكات
بحقهم يعي�شوا واقع النكبة و�آثارها
ونا�شد حمدونة الكل الوطني والعربي

والأحرار واملت�ضامنني بالوقوف �إىل
جانب الأ�رسى ،ودعم وم�ساندة
املعتقلني الإداريني ( عودة احلروب
وح�سن العويوي امل�رضبني منذ ()42
يوماً ،وكذلك الأ�سري �سليم رجوب
م�رضب منذ ( )19يوماً متوا�صلة يف
مواجهة هذا ال�سيف امل�سلط على
رقاب ال�شعب الفل�سطينى بال الئحة
اتهام ومبلف �رسى  .ودعا كل �رشائح
املجتمع الفل�سطيني من م�ؤ�س�سات
ومراكز خا�صة بالأ�رسى  ،ومنظمات
حقوقية و�إن�سانية  ،وو�سائل �إعالم
حملية وعربية لنقل تفا�صيل
انتهاكات �إدارة ال�سجون بحق الأ�رسى
 ،وال�ضغط على االحتالل لإجناح
خطوتهم والعمل على �إنقاذ حياتهم.

نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني
ت�ستنكر با�شد العبارات قيام قوات
االحتالل باحتجاز �سبعة �صحفيني
ونا�شط حقويف يف منطقة الأغوار
ال�شمالية �رشق طوبا�س  .وت�صادر
هوياتهم وتقتادهم ملع�سكر احتاليل
يف الأغوار وعند.بوابة املع�سكر
حتاول قوات االحتالل م�صادرة
�سيارات ال�صحفيني وال�صحفيني
املتحجزون هم خالد بدير  -حازم
نا�رص  -حممود فوزي� -شادي
جرارعه -رنني �صوافطه�-شذى
حماد -ه�شام ابو �شقره بالإ�ضافة
النا�شط احلقوقي فار�س فقها

من م�ؤ�س�سة احلق وتطالب النقابة
كافة امل�ؤ�س�سات الدولية التابعة
للأمم املتحدة �رسعة التدخل
للإفراج عن �صحفيينا ومعداتهم
و�سياراتهم وتطالب االحتاد الدويل
ببذل كل جهد ممكن للعمل على
توفري حماية حقيقة حلرية العمل
ال�صحفي الفل�سطيني ووقف.كل
انتهاكات وجرائم االحتالل بحق
ال�صحفيني الفل�سطينيني الذين
يتعر�ضون يوميا مل�سل�سل منظم
من االعتداءات بهدف منع نقل
حقيقة جرائم االحتالل �ضد �شعبنا
الفل�سطيني
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الأ�سرية ن�سرين �أبو كميل ت�صارع

واحدة من ع�شرات الأمهات ال�صابرات الثابتات املرابطات القاب�ضات على اجلمر اللواتي الزلن يقبعن يف زنازين �سجون االحتالل يف ظروف
غرف �ضيقة وجدرانها رطبه ومت�آكلة ،وال ي�ستوطن قلوبهن �سوى احلزن والأمل
اعتقاليه قا�سية وم�ؤملة ،حيث حرمن من �أبنائهن ق�سراً بني
ٍ
والفراق واحلرمان ولوعة ال�شوق واحلنني �إىل ر�ؤية �أبنائهن,
بقلم � :سامي �إبراهيم فودة
�إخوتي الأماجد �أخواتي املاجدات
رفاق دربي ال�صامدين ال�صابرين
الثابتني املتمر�سني يف قالع
الأ�رس� ,أعزائي القراء �أحبتي
الأفا�ضل فما �أنا ب�صدده اليوم هو
ت�سليط ال�ضوء على اخطر حاالت
الأ�رسى امل�صابني بال�رسطان
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي
والذين يواجهون املوت البطيء
وجميعهم يعانون من ظروف �صحية
واعتقاليه بالغة ال�سوء وال�صعوبة,
وتعترب من ابرز الأ�رسى والأ�سريات
الفل�سطينيني امل�صابني بال�رسطان
وحالتها ال�صحية حرجة نتيجة
�سيا�سة الإهمال الطبي وا�ستهتار
�إدارة م�صلحة ال�سجون بحياتها,
هي الأ�سرية /ن�رسين �أبو كميل �أم مع
وقف التنفيذ ابنة الأَربعة والأَربعني
ربيعاً ,والقابعة حالياً يف �سجن
الدامون وتعد من احلاالت املر�ضية
املوجودة يف �سجون االحتالل التي
ت�ستوجب عالجها والإفراج عنها
ل�سوء و�ضعها ال�صحي املتفاقم،
فهي م�صابة ب�رسطان الغدد وقد
و�صل ملرحلة متقدمة ،يرافقها
�إهمال طبي ومماطلة وا�ضحة يف
تقدمي العالج الالزم من قبل �إدارة
معتقالت االحتالل.
ف�إن حالها كحال كل الأ�سريات
والأ�رسى يف �سجون االحتالل
الذين يعانون الويالت من �سيا�سات
الإدارة العن�رصية التي تتعمد
عالجهم بامل�سكنات دون القيام
بت�شخي�ص �سليم حلالتهم ومعاناتهم
امل�ستمرة مع الأمرا�ض لرتكها
فري�سة للمر�ض يفتك بج�سدها وقد
�أنهت عامها الثالث خلف الق�ضبان
ودخلت عامها الرابع على التوايل
متنقلة بني �سجون االحتالل منها
,الرملة وع�سقالن وال�شارون و�صوالً
للدامون ،وهي ح�صيلة ال�سجون
التي حجزت حرية الأ�سرية ن�رسين
والتي بف�ضل اتقانها "للغة العربية"
حتاول م�ساعدة رفيقاتها يف الأ�رس
بكل ما ت�ستطيع رغم معاناتها من
مر�ض ال�رسطان ,كانت تتقا�ضي
ن�صف راتب من قبل ال�سلطة حتى
�شهر  /12ويف تاريخ  2019/1/6مت
قطع راتبها دون معرفة اال�سباب
وراء ذلك..

الأ�سرية املري�ضة :ن�سرين
ح�سن عبد اهلل �أبو كميل

ً
عاما )
(46
تاريخ امليالد1975/7/5 :م
مواليد مدينة حيفا ،وحتمل الهوية
"الإ�رسائيلية "
مكان الإقامة  :مدينة غزة تقطن
يف حي تل الهوى � -شارع ال�صناعة
بالقر ب من م�ست�شفى االردين
احلالة االجتماعية :الأ�سرية ن�رسين
تنتمي لعائلة من مدينة حيفا
املحتلة عام1948م متزوجة يف
مدينة غزة عام ،1999من املواطن
حازم �أبو كميل والذي يعمل بائعاً
متجوال يف بيع كروت اجلواالت عند
اجلامعات وحالياً هو عاطل عن
العمل واجنبت له �سبعة �أبناء منهم
( 4بنات و� 3أوالد) �أكربهم فرا�س
( 18عا ًما) وفار�س ( 17عا ًما) و�أمرية
( 16عا ًما) وملك ( 12عا ًما) وداليا
(� 10أعوام) وندمي (� 7أعوام) و�أحمد
(� 5أعوام) الذي كان يبلغ من العمر
�ستة �أ�شهر حني اعتقال والدته والآن
ال ي�ستطيع ان يتذكرها يف �أوىل
�أيام اعتقالها ،وقد تعر�ض لن�سكة
�صحية بعد غياب والدته املفاجئ
لتوقفه عن الر�ضاعة" ومل تتمكن
من زيارة عائلتها منذ العام 2000م
رغم حماوالتها امل�ستمرة لزيارتها
وبعد اعتقالها بعامني تزوج زوجها
امر�أة �أخرى من اجل رعاية ابنائها
من بعد فقدان �أمهم وقد اجنبت
له طفال ا�سمه طاهر وبنت ا�سمها
ن�رسين....

تاريخ االعتقال:
18/10/2015
مكان االعتقال :الدامون
التهمة املوجه �إليها :وجهت النيابة
الع�سكرية العديد من التهم منها
ت�صوير وزارة الداخلية و�سكة
القطار ومركز �رشطة حيفا وميناء
حيفا وجمع معلومات عن مواقع
و�أهداف �صهيونية ل�صالح ف�صائل
املقاومة الفل�سطينية و�أ�صدرت
بحقها حماكم االحتالل بعد عدة
جل�سات للمحاكمة حكم على
الأ�سرية �أبو كميل يف تاريخ -2-20
 2018بال�سجن �ست �سنوات ،ق�ضت
منها حتى اليوم اربع �سنوات ,علما
�أ�صدرت املحكمة �أكرث من مرة
قراراً بالإفراج عن الأ�سرية ن�رسين،
لكن النيابة ترف�ض ذلك ب�شك ٍل متكرر
,وعلماً لها حمكمة �ستنظر بالإفراج
عنها قريبا بتاريخ 2019/7/2م

�إجراء تع�سفي وظامل:
ميعن االحتالل ال�صهيوين يف
موا�صلة �إجرامه بحق الأ�سرية
ن�رسين �أبو كميل بحرمانها من
زيارة �أفراد �أ�رستها كونها ال
متلك حق الزيارة فعائلتها من
غزة كما وال ميكن �إدخال مالب�س
لها ،ومن ال�صعب كذلك احل�صول
على كانتينا ،وحتى �إن ح�صل
ذلك فقد كانت �إدارة ال�سجن
ري من الأحيان �أن
ترف�ض يف كث ٍ
تعطيها هذا احلق املتوا�ضع,
مل ي�ستطع زوجها وال �أبنا�ؤها
بطبيعة احلال �أن يزوروها بتاتًا،
وال حتى مهاتفتها كما جرى يف
�أوىل �أيام اعتقالها،
بل �إن التوا�صل بينهم يكون من
خالل ر�سائل وبع�ض امل�شغوالت
اليدوية ا�ستطاعت �أبو كميل
�إخراجها من �سجون االحتالل
مع الأ�سرية املحررة �سناء
احلايف عام 2016م،تخ�ص ذكرى
يوم زواجها،و�أ�سماء �أطفالها,
�أما بالن�سبة لالت�صاالت فهي
ممنوعه ,علما �أن حمكمة
االحتالل الإ�رسائيلي �سمحت
لها باملكاملات ولكن الإدارة يف
ال�سجن رف�ضت ,وقد مرت �أربع
�سنوات وكل ما يربط الأطفال
ب�أمهم مكاملة وحيدة جرت يف
ال�ساد�س والع�رشون من يوليو/
متوز 2018م

احلالة ال�صحية للأ�سرية
املري�ضة :ن�سرين �أبو
كميل

�أن الأ�سرية �أبو كميل كانت
تعاين من مر�ض �رسطان الغدد
قبل عملية الأ�رس ,لكن الورم
ً
ريا بعد
الذي كان
ب�سيطا زاد كث ً
اعتقالها ،ومعاناتها من املياه
يف ركبتها ،ومر�ض ال�ضغط
وال�سكر وارتفاع الكول�سرتول
يف الدم و�آالم �أع�صاب يف يديها
من ال�شبح ورفع يديها طوي ً
ال
يف �أثناء التحقيقات ,وبعد
عر�ضها على الأطباء تبني وجود
كتل و�أورام يف ال�صدر تخ�شى
ان تكون خبيثة ،وت�سبب لها
�أالما �شديدة ،وبعد مطالبات
من الأ�سريات وافقت الإدارة
على ال�سماح لها ب�إجراء عملية
جراحية ال�ستئ�صال �أحد الأورام
وقد نقلتها مبا�رشة بعد العملية
اىل �سجن "الدامون "وتخ�ضع
جلل�سات العالج الكيماوي
فهي م�صابة ب�رسطان الغدد
وقد و�صل ملرحلة متقدمة و�أن
و�ضعها ال�صحي �آخ ٌذ يف الرتدي
وال�سوء ،نتيجة �إ�صابة �أ�صابع
�أقدامها بال�سواد حتت الأظافر
ب�سبب ت�أخر العالج والإهمال
الطبي املتعمد واما بخ�صو�ص
يدها التي ك�رست قبل �أ�شهر
يف حادثة �سقوط يف الزنزانة
وعندها مت اجراء عملية جتبري
خاطئة لها وبعد �أيام من العملية
قاموا ب�إعادة ك�رسها بحجة
اخلط�أ يف التجبري مما �أ�رض
بالع�صب الأ�سا�سي يف يدها
وبعد التجبري للمرة الثانية قرروا

اعطائها  12جل�سة عالج طبيعي
ونقلت ل�سجن (ه�شارون) ومت
اجراء عملية ع�صب يف �أيديها
وحاليا هي تتلقي جل�سات
العالج الطبيعي

كيفية اعتقال اال�سرية
البطلة :ن�سرين ابو كميل
غادرت اال�سرية ن�رسين �أبو
كميل �صوب حاجز بيت حانون-
ايرز بتاريخ 2015/10/18م
عند ال�ساعة احلادية ع�رشة
�صباحا ملقابلة مندوب عن
ً
وزارة الداخلية اال�رسائيلية
اً
ات�صال هاتف ًّيا من
بعد تلقيها
خمابرات االحتالل ،للح�ضور
وا�ستالم ت�رصيح زوجها للدخول
للأرا�ضي املحتلة عام 1948م
بتاريخ 2015/10/17م (كانت
قدمت الت�رصيح لزوجها لكونها
من �سكان حيفا) وحتمل الهوية "
الإ�رسائيلية "وهي متزوجة بغزة
وخا�صة وان ذويها من �سكان
الأرا�ضي املحتلة عام 1948
وما �إن دخلت �إىل النقطة
اال�رسائيل ّية تفاج�أت ب�إدخالها
�إىل غرفة التحقيق ،والإدعاء
ب�أنها تنتمي حلركة املجاهدين،
و�أنه مت جتنيدها من �أجل
جمع معلومات عن �أهداف يف
الداخل ،بحكم ح�صولها على
الهوية الزرقاء "الإ�رسائيلية"
وبدورها �أنكرت تلك التهم
قا�س  31يوما
وتعر�ضت لتحقيق ٍ
يف ع�سقالن على ايدي �ضباط

املخابرات اال�رسائيلية وقد
�آذتها �رضبة ب�أعقاب البندقية
يف �إحدى املرات ,لأنها كانت
مبا�رشة على القلب وال تزال
تعاين من �ضعف يف ع�ضلة
القلب ثم نقلها �إىل �سجن
ال�شارون ،وبقيت هناك حوايل
�شهر ون�صف ،ومن ثم مت نقلها
ل�سجن الدامون
من على �سطور مقايل �أوجه
ندائي �إىل كافة امل�ؤ�س�سات
والهيئات الدولية وخا�صة منظمة
ال�صحة العاملية ومنظمة �أطباء
بال حدود بالتدخل العاجل
لإنقاذ حياة الأ�سرية /ن�رسين
�أبو كميل للإفراج عنها لتقدمي
العالج الالزم لها خارج ال�سجون
قبل �أن تلتحق بكوكبة �شهداء
احلركة الوطنية الأ�سرية يف �أي
حلظة نتيجة الإهمال الطبي
واال�ستهتار بحياتها من قبل
�إدارة ال�سجون ويرف�ض االحتالل
�إطالق �رساحها ...

احلرية كل احلرية
لأ�سرانا و�أ�سرياتنا
املاجدات
وال�شفاء العاجل للمر�ضى
امل�صابني ب�أمرا�ض ال�رسطان
وغريها من الأمرا�ض الفتاكة
بالإن�سان...
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ريا�ضة
برجمت خم�سة
لقاءات يف ال�سهرة

الرابطة تخالف
قواعد الربجمة
املوحدة
ّ
للمباريات
اخلم�س الأخرية
�ضري لكال�سيكو

رعت يف التح

الت�شكيلة �ش

�شبيبة القبائل

ضني بح�صة التذاكر

د العا�صمة غري را�

�أن�صار احتا

عب �أن�صار فريق احتاد اجلزائر عدم ر�ضاهم عن احل�صة من التذاكر التي و�ضعتها
رّ
�إدارة فريق �شبيبة القبائل لهم حت�سبا للكال�سيكو املربمج بني الفريقني والذي يلعب
غدا مبلعب اول نوفمرب بتيزي وزو حل�ساب اجلولة  28من الرابطة املحرتفة الأوىل،
حيث اعتربوا �أن جمموع  500تذكرة لي�ست كافية للعدد الكبري من اجلماهري التي
حت�ضر للتنقل بقوة غلى امللعب مل�ؤازرة الفريق وت�شجيعه وهو الذي الزال يناف�س بقوة
مالحقيه من �أجل التتويج بلقب البطولة الوطنية

عي�شة ق.
خا�صة وان العودة بفوز من
تيزي وزو �سوف يكون املنعرج
للنادي العا�صمي من �أجل �إحراز
اللقب الذي توجوا به املو�سم
ما قبل املا�ضي ،2017/2016
وطالب �أن�صار االحتاد من
�إدارة «الكناري» رفع ح�صتهم
من التذاكر خا�صة و�أن امللعب
ميلك �سعة املدرجات �أكرب
من عمر حمادي واملعاملة
باملثل بعدما كانت خ�ص�صت
�إدارة االحتاد يف لقاء الذهاب
جمموع  1500تذكرة لأن�صار
ال�شبيبة ،وذلك يف ظل �أن
التوافد الكبري لع�شاق اللونني
الأ�سود والأحمر �سوف يكون

غفريا وعدد التذاكر املمنوحة
لهم لن يكون كافيا.
يف املقابل� ،رشعت �سهرة
�أم�س ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة»
يف التح�ضري ملقابلة الغد من
خالل ا�ستئناف التدريبات
و�إعداد العدة للعودة بنتيجة
ايجابية خا�صة وان الفوز
من تيزي وزو قد يكون كافيا
للإعالن عن الأفراح والتتويج
بالبطولة قبل جولتني على
نهاية املو�سم ،ولهذا الغر�ض
فغن الطاقم الفني بقيادة
املدرب ملني كبري يح�رض
للقيام ببع�ض التعديالت
على الت�شكيلة الأ�سا�سية التي
�سوف تلعب اللقاء خا�صة وانه
�سوف يعرف غياب الالعب

عبد الر�ؤوف بن غيث ب�سبب
العقوبة وهو الأمر الذي يجعل
زميله حمزة كودري مر�شحا
للعب �أ�سا�سيا ،بينما ي�ستبعد
احلار�س مراد برفان الذي
ظهر �ضعيفا �أمام �أوملبي
املدية وير�شح �أن يدخل
مكانه ا�سماعيل من�صوري ،يف
املقابل يوف تعرف التعديالت
ال�شق الهجومي عرب ا�ستبعاد
الالعب الكونغويل برين�س
�إيبارا واالعتماد على عبد
الكرمي زواري �أ�سا�سيا خا�صة
وان دخوله يف ال�شوط الثاين
�أمام �أوملبي املدية منح
الإ�ضافة وقلب الطاولة من
خالل حتويل الت�أخر يف
النتيجة �إىل االنت�صار.

حت�سبا للكال�سيكو الواعد امام احتاد العا�صمة

�إدارة �شبيبة القبائل تفتح �أبواب امللعب جمانا للأن�صار

ق ّررت �إدارة فريق �شبيبة القبائل
دخول �أن�صار فريقها جمانا خالل
املقابلة التي تنتظرهم �أمام رائد
البطولة الوطنية احتاد العا�صمة
�سهرة الغد على ملعب �أول نوفمرب
بتيزي وزو� ،أين ف�ضلت الإدارة فتح
�أبواب امللعب جمانا �أمام �أن�صارها
من �أجل دعوتهم �إىل التنقل
بقوة وم�ساندة الفريق القبائلي
من املدرجات من �أجل حتفيز

الالعبني ومنحهم دفعة معنوية
�إىل اخلروج باالنت�صار من املقابلة
وتدارك هزمية اجلولة املن�رصمة
�أمام �شباب ق�سنطينة� ،أين وجهة
الدعوة �إىل حمبي الفريق من �أجل
ملأ املدرجات والوقوف رجال
واحدا يف م�ساندة الالعبني الذين
يوا�صلون اللعب بقوة على �إنهاء
املو�سم يف البوديوم ،باعتبار �أن
اللعب على اللقب الزال ممكنا

خا�صة و�أن الفوز على املت�صدر
يقل�ص الفارق عنه �إىل ثالث نقاط
فح�سب قبل جولتني عن نهاية
املو�سم الكروي ،غلى جانب ذلك
ف�إن رفقاء احلار�س عبد القادر
�صاحلي يعولون على �إنهاء املو�سم
�ضمن �إحدى املراكز الثالثة
الأوىل يف الرتتيب ل�ضمان م�شاركة
قارية يف املو�سم املقبل.

ع.ق.

خرجت الرابطة املحرتفة
لكرة القدم عن امل�ألوف
وقررت برجمة مباريات
اجلولة  28من الرابطة
املحرتفة الأوىل يف توقيت
خمتلف رغم التعود على
�إقامة اللقاءات اخلم�سة
الأخرية من البطولة
الوطنية يف توقيت موحد
لتفادي ترتيب املباريات
وعملية ال�رشاء والبيع فيما
يتعلق باللقاءات للأندية
التي تلعب على الأدوار
الأوىل والبقاء ،لكنها
مل تقم بهذا الأمر ومل
جت�سد اللعب يف التوقيت
املوحد منذ اجلولة
ّ
ال�سابقة وهو الأمر الذي
يهدد ب�رضب م�صداقية
نتائج املباريات يف ظل
التناف�س ال�شديد الذي
ت�شهده البطولة الوطنية
هذا املو�سم والتي تعرف
�سو�سبان�س كبري للتعرف
على هوية املتوج بلقب
البطولة واملعنيني باللعب
على البوديوم والأندية
الثالث املعنية بال�سقوط
�إىل الرابطة الثانية ،وذلك
قبل ثالث جوالت على
�إ�سدال ال�ستار عن املو�سم
احلايل.
ويف هذا ال�صدد ف�إن الهيئة
التي ير�أ�سها عبد الكرمي
مدوار برجمت خو�ض
خم�س مقابالت يف ال�سهرة
ابتداء من ال�ساعة العا�رشة
والن�صف ليال ،والتي
�سوف ت�سمح باللعب بعد
الإفطار و�ضمان فرجة
كروية م�شوقة للمباريات
والتي يتقدمها الكال�سيكو
الذي يجمع فريقي
�شبيبة القبائل واحتاد
العا�صمة والذي �سيكون
م�صرييا للفريقني اللذان
يناف�سان على اللقب،
بالإ�ضافة �إىل مباريات
مولودية وهران و�شباب
ق�سنطينة ،وفاق �سطيف
و�أهلي برج بوعريريج،
مولودية اجلزائر
ومولودية بجاية ،نادي
بارادو واحتاد بلعبا�س،
يف املقابل تلعب ثالث
لقاءات عن اجلولة ذاتها
قبل الإفطار وذلك ابتداء
من ال�ساعة الرابعة م�ساء
وتتمثل يف لقاءات �شباب
بلوزداد و�شبيبة ال�ساورة،
جمعية عني مليلة ودفاع
تاجنانت� ،أوملبي املدية
ون�رص ح�سني داي.

عي�شة ق.

جمعية وهران

رئي�س النادي الهاوي
يلوح باالن�سحاب

لوح رئي�س النادي الهاوي جلمعية
وهران �صاحب �أغلبية �أ�سهم
ال�رشكة الريا�ضية للنادي النا�شط
يف الرابطة املحرتفة الثانية مروان
بغور باالن�سحاب من من�صبه يف
حال عدم ح�صوله على امل�ساعدات
املالية الالزمة من ال�سلطات املحلية
املو�سم املقبل ،ح�سب ما ا�ستفيد
�أول �أم�س من �إدارة اجلمعية ،واجتاز
بغور اخلمي�س املن�رصم بنجاح اختبار
اجلمعية العامة العادية بعد امل�صادقة
بالإجماع على تقريريه املايل والأدبي
ملو�سم  2019-2018رغم �أن فريقه
جنا ب�صعوبة كبرية من النزول �إىل
ق�سم الهواة ،وخالل اجلمعية العامة،
�أفاد التقرير املايل ب�أن �إدارة اجلمعية
ا�ستفادت من مداخيل قدرت قيمتها
 12مليون دينار مقابل �رصفها 44
مليون ،ووفق نف�س التقرير ،ف�إن
الرئي�س بغور �أقر�ض �إدارة النادي
مبلغ  30مليون دينار لرتتفع ديونه جتاه
خزينة اجلمعية �إىل  150مليون دينار،
وا�ستنادا �إىل ذات التقرير الذي مت
عر�ضه على الأع�ضاء الذين ح�رضوا
�أ�شغال اجلمعية العامة ،ف�إن مداخيل
النادي كان م�صدرها املجل�س
ال�شعبي البلدي لوهران بقيمة 5.2

مليون دينار واملديرية املحلية
لل�شباب والريا�ضة  6ماليني دينار،
وهو ما اعتربته �إدارة نادي املدينة
اجلديدة حمدود وال يفي متطلبات
فريق ين�شط يف الرابطة املحرتفة
الثانية .وجاءت تهديدات بغور ح�سب
نف�س امل�صدر ،للتدليل على املخاوف
التي تنتابه من تكرار املو�سم اجلاري
الذي متيز بهزات كثرية� ،سيما من
اجلانب املايل مر بها ثاين �أكرب فريق
بعا�صمة الغرب اجلزائري وكادت
ترمي به �إىل الدرجة الثالثة ،وموازاة
مع الغمو�ض الذي مييز م�ستقبل
الرئي�س بغور ،تواجه �إدارة اجلمعية
دائما خطر عقوبات حمتملة من
طرف جلنة ت�سوية النزاعات التابعة
لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم
على خلفية تهديدات عدد من العبي
الفريق برفع �شكاوى لديها ب�سبب عدم
ا�ستالمهم لأجورهم منذ عدة �أ�شهر،
وتفيد م�صادر من حميط الالعبني �أن
ديون الإدارة جتاههم تقدر بحوايل 60
مليون دينار قد ي�صعب على الرئي�س
بغور و�أع�ضاء مكتبه توفريها يف
الظرف احلايل ال�صعب الذي مير به
النادي من الناحية املالية.

وكاالت

�إيقاف �سيواد برحال وبن �شني حتفظيا

دفاع تاجنانت ينهي املو�سم
داخل القواعد دون جمهور
عاقبت جلنة االن�ضباط فريق دفاع
تاجنانت بلعب مباراة واحدة دون
جمهور وذلك بعد �إقدام الأن�صار
ب�إ�شعال الألعاب النارية ور�شق
�أر�ضية امللعب خالل مقابلة مولودية
وهران التي جرت نهاية الأ�سبوع
املنق�ضي ،وهو الإنذار الثالث الذي
يتلقاه الفريق الأمر الذي جعل حكم
املقابلة يدون الأحداث التي وقعت
يف اللقاء على التقرير ،وبالتايل
ينهي الفريق املو�سم بدون جمهور
وهو الذي �سوف يخو�ض مقابلته
الأخرية هذا املو�سم داخل القواعد
�أمام مدرجات �شاغرة عندما ي�ستقبل
�شباب ق�سنطينة يف املواجهة
املرتقبة بينهما الأ�سبوع املقبل
حل�ساب اجلولة  29من البطولة
الوطنية.
يف املقابل ،تلقت مولودية بجاية
الإنذار الأخري قبل توقيع عقوبة
احلرمان من اجلمهور ب�سبب غ�شعال
الألعاب النارية ور�شق �أر�ضية امليدان
خالل مباراتها �أمام نادي بارادو،
و�ألزمت جلنة االن�ضباط يف اجتماعها
�أول �أم�س �إدارة «املوب» التكفل
باخل�سائر التي حلقت بحافلة نادي

بارادو التي تع ّر�ضت �إىل االعتداء
وك�رس الزجاج مبلعب الوحدة
املغاربية يف بجاية وذلك بعد و�ضع
م�س�ؤويل النادي العا�صمية الفواتري
التي كلّفتها عملية الت�صليح� ،إىل
جانب ذلك تلقى ثالثة العبني عقوبة
اال�ستبعاد مباراة واحدة ويتعلق الأمر
بكل من العب احتاد العا�صمة عبد
الر�ؤوف بن غيث الذي �سوف يغيب
عن كال�سيكو �شبيبة القبائل ،حممد
العايب وحمزة هريات العبا دفاع
تاجنانت ومولودية وهران على
التوايل بعد تعر�ضهما �إىل الطرد
يف املواجهة التي جمعت الفريقني
حتفظيا كل من العب احتاد ب�سكرة
حممد �سيواد ب�سبب عدم التزامه
باخل�ضوع �إىل فح�ص املن�شطات
الذي يجري عقب انتهاء املباريات
�إىل حني احل�سم يف ملف الالعب،
و�أوقفت كل من رئي�سي وداد تلم�سان
يو�سف برحال وترجي م�ستغامن
�شارف بن �شني ب�سبب الت�رصيحات
الإعالمية التي ادلوا بها �إىل حني
ا�ستدعائهما لالمتثال �أمام �أع�ضاء
جلنة االن�ضباط.
عي�شة ق.
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ريا�ضة
مهدد بالإق�صاء رفقة ناديه من امل�شاركة بدوري
الأبطال املو�سم املقبل

حمرز يعلن البقاء مع مان�ش�سرت
�سيتي املو�سم املقبل
مت ّنى برجمة نهائي ك�أ�س اجلمهورية بعد رم�ضان

برناوي :اخل�ضر مر�شحون للتتويج بالكان و�سن�ساعد الأن�صار للتنقل
ّ
جدد وزير ال�شباب والريا�ضة عبد الر�ؤوف برناوي الت�أكيد �أن اجلزائر قادرة على التتويج بلقب ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقرر برجمتها
يف ال�صائفة املقبلة مب�صر ،وقال �أن املنتخب الوطني لديه الإمكانيات للعودة من م�صر بطال للقارة ال�سمراء وقادر على رفع التحدي
ومناف�سة �أكرب املنتخبات الإفريقية على التاج القاري ،وذلك يف ظل ال�سمعة الكروية التي متلكها بالدنا على املحفل القاري وحيازة
الت�شكيلة الوطنية على العبني من م�ستويات عاملية ين�شطون يف �أكرب الدوريات الأوروبية

عي�شة ق.
وتطرق امل�س�ؤول الأول على
الوزارة الو�صية يف ت�رصيحات
�إعالمية خالل الزيارة التي
قادته �أول �أم�س لتفقد املركب
ال�سياحي ل�سيدي فرج �إىل التنقل
اجلماهريي ،و�أو�ضح �أن وزارته
م�ستعدة من �أجل امل�ساهمة
يف م�ساعدة اجلماهري الكبرية
على التنقل �إىل م�رص وم�ساندة
املنتخب الوطني وت�شجيعه عن
قرب ومن املدرجات ق�صد منح
الالعبني دفعا معنويا لتحقيق
م�شاركة ايجابية يف الدورة الكروية

القارية ،،حيث �أ�شار ان الوزارة
امل�س�ؤولة على الريا�ضة ببالدنا
انطلقت يف التح�ضري للعر�س
الكروي القاري وتعمل على توفري
�أف�ضل الظروف وال�رشوط من �أجل
م�شاركة ايجابية للنخبة الوطنية،
وو�ضع الأن�صار يف �أريحية ق�صد
الوقوف �إىل جانب �أ�شبال الناخب
الوطني جمال بلما�ضي.
ويف مو�ضوع منف�صل ،تط ّرق
برناوي �إىل مباراة نهائي كا�س
اجلمهورية الذي �سوف يجمع
فريقي �شباب بلوزداد و�شبيبة
بجاية� ،أين قال �أن تاريخها لي�س
حمددا بعد و�سوف يتم الإعالن
عنه خالل الأيام املقبلة ،متمنيا

غريب ي�شرع يف ا�ستهداف الالعبني حت�سبا
للمركاتو ال�صيفي

حميد «ال�صوري» من�سقا
لأكابر مولودية اجلزائر

عينت �إدارة فريق مولودية اجلزائر حميد م�سعودي من�سقا
ّ
للفريق الأول للنادي بعد قرار التعيني الذي ن�رشته �إدارة
النادي العا�صمي والذي جاء �أول �أم�س بتوقيع املدير
العام عمر غريب ،حيث ي�أتي تعيني حميد م�سعودي
املدعو «حميد ال�صوري» يف هذا املن�صب يف �إطار
�إعادة الهيكلة الإدارة للنادي والتي يعتزم غريب �إحداثها
حت�ضريا النطالق املو�سم الكروي اجلديد ،خا�صة و�أن
عدة تغيريات �سوف يعرفها الفريق بعد قدوم املدير
العام اجلديد القدمي والذي خلف كمال قا�سي ال�سعيد
بعد �إقالة الأخري من من�صبه� ،أين �سيكون املن�سق اجلديد
امل�س�ؤول الأول على الفريق الأول ويعمل مع غريب يف
هذا ال�سياق.
يف �سياق �آخر ،با�رش غريب و�ضع �أ�سماء الالعبني الذين
ينوي ا�ستهدافهم من �أجل تدعيم الت�شكيلة حت�سبا
للمو�سم الكروي اجلديد ،يف ظل التح�ضري الباكر للمركاتو
ال�صيفي ،حيث ك�شفت م�صادر «الو�سط» �أن املعني الزال
على ات�صال مع العب احتاد العا�صمة ال�سابق فاروق
�شافعي من اجل التعاقد معه عقب ف�سخ عقده مع الفريق
اجلار وعودة املعني �إىل فريقه ال�سابق ،و�إىل جانبه
�أعرب امل�س�ؤول الأول على الفريق عن اهتمامه بالتعاقد
مع ثنائي وفاق �سطيف �إ�سالم باكري وعبد القادر بدران
اللذان يت�ألقان يف �صفوف ناديهما .يف املقابل ،ت�أجل
التوقيع على عقد الرعاية والتمويل مع �رشكة العتاد
الريا�ضي «بيما» �إىل غاية الأ�سبوع املقبل ،حيث تنتظر
�إدارة «العميد» قدوم م�س�ؤويل ال�رشكة الأ�صلية من �أملانيا
من �أجل القيام ب�إجراءات التعاقد معهم.
عي�شة ق.

�أن جتري عقب �شهر رم�ضان
املبارك حتى تتم برجمتها يف
النهار عو�ض لعب املقابلة ليال يف
و�شدد املتحدث
�سهرة رم�ضانية،
ّ
فيما يتعلق بق�ضية امللعب الذي
�سوف يحت�ضن النهائي �أن بالدنا
متلك املن�ش�آت الكروية ولديها
اخليارات التي �سوف ت�ضع عليها
الختيار املركب الذي يحت�ضن
املواجهة ،م�ضيفا �أنه �سوف يتم
العمل على اختيار امللعب الذي
ينا�سب الفريقني من اجل احت�ضان
املوعد الكروي الكبري.
حمرز مفخرة الكرة
اجلزائرية وم�شاهدته متعة

ه ّن�أ الوزير الالعب الدويل
اجلزائري ريا�ض حمرز عقب
تتويجه بلقب الدوري االجنليزي
املمتاز للمرة الثانية يف م�شوار
الالعب الكروي� ،أين اعتربه
امل�ستديرة
الكرة
مفخرة
اجلزائرية بعد العرو�ض الرائعة
التي يقدمها مع فريقه مان�ش�سرت
�سيتي وم�ساهمته يف قيادة الفريق
�إىل �إحراز لقب البطولة االجنليزية،
وقال �أن م�شاهدة حمرز على
�أر�ضية امليدان متعة فنية ،خا�صة
�سجله
بعد الهدف العاملي الذي ّ
يف اجلولة اخلتامية من الدوري
االجنليزي �أمام برايتون.

م�س�ؤولو النادي الباري�سي اجتمعوا
مبقربني من الالعب عقب لقاء ني�س

�إدارة البي �أ�س جي ت�ستهدف
عطال خلالفة �ألفي�ش

�
أعربت �إدارة فريق باري�س �سان جرمان
عن اهتمامها بخدمات الالعب الدويل
اجلزائري يو�سف عطال حت�سبا للتعاقد
معه
خالل املركاتو ال�صيفي املقبل ،حيث
ك�شفت جملة «فران�س فوتبول» �أن �إدارة
نا
دي العا�صمة الفرن�سية كانت اجتمعت
مبقربني من الالعب وذلك مبا�رشة عقب
ن
هاية اللقاء الذي خا�ضه الفريقان و�شهد
ت�ألقا الفتا للمدافع الأمين للمنتخب
الو
طني �أين قدم مباراة كبرية �أمام جنوم
«ا
لبي
�أ�س جي» وقدم فنيات جميلة منها
مرا
وغة العبني من بطل الدوري الفرن�سي
وهو ما جعله حمل املتابعة من طرف
غدارة الرئي�س نا�رص اخلليفي ،والذي
يح�رض ملرحلة ما بعد رحيل العبه
اال�س
باين داين �ألفي�ش ،حيث يبحث التعاقد
مع ظ
هري �أمين وي�ضع عطال �ضمن الالعبني
الذين ي�ستهدف �ضمهم �إىل �صفوفه.
و�سيكون م�س�ؤولو النادي الباري�سي �أمام
خيار دفع قيمة ال تقل عن مبلغ  50مليون
�أورو مقابل التعاقد مع الالعب ،وهي
الق
يمة التي ا�شرتطتها غدارة ناديه ني�س
الفرن
�سي مقابل فتح الأبواب �أمام �إمكانية
ر
حيله والتي لن تكون �سوى بعر�ض مايل
مغري.

عي�شة ق.

ح�سم الالعب الدويل اجلزائري
ريا�ض حمرز م�ستقبله مع فريقه
مان�ش�سرت �سيتي االجنليزي يف
ظل الكالم الكثري الذي ربط
�إمكانية رحيله عن الفريق نهاية
املو�سم الكروي اجلاري ،وك�شف
متو�سط ميدان املنتخب الوطني
�أنه قرر البقاء يف �صفوف الفريق
االجنليزي املو�سم املقبل
وموا�صلة اللعب يف �صفوفه ،وقال
يف ت�رصيحات نقلها �أم�س الإعالم
االجنليزي �أنه مر مبو�سم �صعب
مل يلعب كثريا خالله ومل ي�ستفد
من فر�ص �أكرب مما كان يعتقده،
لكنه ا�ستطرد �أنه لي�س من طراز
الالعبني الذين ي�ست�سلمون
ب�رسعة ويقررون املغادرة
والرحيل عن الفريق مبجرد �أنهم
مل يحظوا بثقة الطاقم الفني ومل
يخو�ضوا عددا �أكرب من الدقائق،
خا�صة و�أنه قدومه تزامن �إىل
املان �سيتي يف ال�صائفة املا�ضية
قادما من لي�سرت �سيتي مع تتويج

فريقه بلقب الدوري االجنليزي
قبل �أن يحتفظ به ها املو�سم،
ويجد فريقا يقدم م�ستويات
كبرية ،و�أ�ضاف انه �سوف ي�ضاعف
العمل من �أجل التناف�س بقوة على
�ضمان مكانة �أ�سا�سية يف ت�شكيلة
املدرب اال�سباين بيب غوراديوال
وتقدم مو�سم �أف�ضل من الذي
فات.
من جهة �أخرى ،يتواجد حمرز
حتت طائل الإق�صاء من امل�شاركة
يف ن�سخة العام املقبل من رابطة
�أبطال �أوروبا ،حيث ك�شف
الإعالم الربيطاين �أول �أم�س �أن
االحتاد الأوروبي فتح حتقيقا
حول �إمكانية حدوث جتاوزات يف
املعامالت املالية للفريق والذي
قد يكون مالكه الإماراتيون قد
انتهكوا قواعد اللعب املايل
النظيف من خالل حتويل مبالغ
مالية من الإمارات للتحايل
وجتاوز الأزمة املالية للفريق.

عي�شة ق.

فيغويل :مرتاح يف غاالتا�سراي
وال �أفكر يف الرحيل
�أعلن الالعب الدويل اجلزائري
�سفيان فيغويل عن بقاءه يف
�صفوف ناديه غاالتا�رساي
الرتكي وموا�صلة اللعب رفقته
حت�سبا للمو�سم الكروي املقبل،
وقال متو�سط ميدان املنتخب
الوطني يف ت�رصيحات �إعالمية
جلريدة «�سبورك�س» الرتكية
�أنه مرتاح رفقة حامل لقب
الدوري الرتكي املمتاز املو�سم
املا�ضي ويلعب براحة مع النادي
وال يجد �سببا من اجل الرحيل
عنه يف نهاية املو�سم اجلاري،

وا�ستطرد فيغويل �أنه ال يفكر
يف الرحيل عن غاالتا�رساي،
رغم اعرتافه بتلقي العديد
من العرو�ض للأندية الراغبة
يف التعاقد معه نهاية املو�سم
�شدد �أنه ال
الكروي اجلارين لكنه ّ
يرغب يف مغادرة فريقه و�سوف
يوا�صل اللعب معه غلى غاية
نهاية العقد معه ،م�ضيفا �أنه
ي�ستمتع كثريا باللعب مع زمالئه
و�سيكون �سعيدا لو يوا�صل اللعب
معهم ملو�سم �آخر.
ع.ق.

عبا�س يعلن اال�ستمرار
مع جنم مقرة
ح�سم املدرب عزيز عبا�س
م�ستقبله مع نادي جنم مقرة بعد
ال�صعود التاريخي الذي حققه
النادي �إىل الرابطة املحرتفة
الأوىل ،وقرر عزيز عبا�س موا�صلة
م�شواره رفقة النجم املو�سم
املقبل ،يف �أول جتربة لهذا النادي
يف دوري الأ�ضواء ،و�أدىل عبا�س
بت�رصيحات �صحافية قائال يف
هذا ال�صدد« :قررت موا�صلة
مهامي على ر�أ�س الطاقم الفني

لنجم مقرة ،بعدما وجدت راحتي
يف هذه املدينة وتعودت على
العمل فيها» ،و�أ�ضاف�« :أنا �أحبذ
اال�ستقرار ،ولهذا قررت البقاء يف
النجم والعمل على قيادة النادي
لتحقيق نتائج مميزة ،املو�سم
املقبل ،خا�صة �أنني �أملك اخلربة
الالزمة لذلك» .للإ�شارة ف�إن جنم
مقرة حقق �صعودا تاريخيا وغري
م�سبوق لدوري املحرتفني.

وكاالت

14

الأربعاء  15ماي  2019املوافـق ل 10رم�ضان 1440هـ

ريا�ضة دولية

�أتاالنتا والزيو يف �صراع مفتوح على لقب ك�أ�س �إيطاليا تقارير �إعالمية ت�ؤكد انتقال هازارد �إىل الريال
ي�أمل �أتاالنتا بتتويج مو�سمه
التاريخي من خالل �إحراز لقب
م�سابقة ك�أ�س �إيطاليا للمرة الأوىل
منذ  ،1963وذلك حني يتواجه
اليوم مع الزيو روما يف املباراة
النهائية التي يحت�ضنها امللعب
الأوملبي يف العا�صمة ،وبعد �أن
احتكر جوفنتو�س لقب الك�أ�س يف
املوا�سم الأربعة املا�ضية ،فتح
�أتاالنتا الباب �أمام تتويج بطل
جديد للم�سابقة من خالل �إق�صاء
رجال املدرب ما�سيميليانو �أليغري
من الدور ربع النهائي باكت�ساحهم
 ،0-3ويف ن�صف النهائي ،تخل�ص
فريق املدرب جان بيريو
غا�سبرييني من فيورنتينا الذي
حجز مقعده يف النهائي للمرة
الأوىل منذ  1996والرابعة يف تاريخه املتوج بلقب يتيم وكان يف الك�أ�س بالذات عام  1963على ح�ساب تورينو ،وال ينح�رص �إجناز
�أتاالنتا بالو�صول اىل نهائي م�سابقة الك�أ�س وح�سب ،بل يناف�س �أي�ضا من �أجل امل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا للمرة الأوىل
يف تاريخه� ،إذ يدخل �إىل املرحلتني الأخريتني من الدوري وهو يف املركز الرابع الأخري امل�ؤهل �إىل امل�سابقة القارية بفارق
ثالث نقاط �أمام كل من العمالقني روما وميالن ،ونقطة خلف جار الأخري �إنرت الثالث ،الفوز بلقب الك�أ�س الأربعاء يف العا�صمة،
�سيكون �أف�ضل تتويج لهذا املو�سم اال�ستثنائي لأتاالنتا.
�أما الزيو الذي يعترب من املتمر�سني يف م�سابقة الك�أ�س كونه يخو�ض النهائي الرابع منذ  2013والعا�رش يف تاريخه املر�صع
ب�ستة �ألقاب �آخرها عام  2013ففقد الأمل يف التواجد بني الأربعة الأوائل يف الدوري ،وحتى �أن م�شاركته يف م�سابقة «اليوروبا
ليغ» م�ستبعدة من خالل ترتيبه يف «ال�سريي �آ» ،ما يجعل تتويجه بلقب الك�أ�س م�صريياً لأنه �سيمنحه بطاقة امل�شاركة يف الدوري
الأوروبي ،ويدخل فريق العا�صمة بقيادة مدربه �سيموين �إينزاغي �إىل املباراة متمتعاً ب�أف�ضلية اللعب على امللعب الأوملبي الذي
يت�شاركه مع جاره اللدود روما ،لكن ذلك ال يعني ب�أنه قادر على ا�ستغالل هذه الأف�ضلية ل�صاحله يف مواجهة �أتاالنتا ،و�أبرز دليل
ما ح�صل قبل �أقل من �أ�سبوعني حني خرج فريق غا�سبرييني منت�رصاً من ملعب مناف�سه  1-3يف املرحلة  35من الدوري.

�إنرت يعزز حظوظه الأوروبية وبولونيا بالبقاء
عزز �إنرت ميالن حظوظه بحجز بطاقته �إىل م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
املو�سم املقبل وبولونيا بالبقاء يف الدرجة الأوىل بفوز الأول ال�صعب
على �ضيفه كييفو فريونا  ،0-2والثاين الكبري على �ضيفه بارما  1-4يف
ختام املرحلة  36من الدوري االيطايل ،يف املباراة الأوىل على ملعب
«جو�سيبي ميات�سا» يف ميالنو ،ا�ستعاد �إنرت ميالن �سكة االنت�صارات
ومعها املركز الثالث عندما تغلب على كييفو فريونا �أول الهابطني
�إىل الدرجة الثانية بهدفني ،وهو الفوز  19لإنرت ميالن هذا املو�سم
والأول بعد  3تعادالت متتالية والثاين يف مبارياته اخلم�س الأخرية التي
حقق فيها فوزين فقط ،فرفع ر�صيده �إىل  66نقطة م�ستعيدا املركز
الثالث بفارق نقطة واحدة من �أتاالنتا الفائز على جنوى  1-2يف افتتاح
املرحلة ،وبفارق  4نقاط �أمام جاريه ميالن وروما اللذين يتقا�سمان
املركز اخلام�س .وبات �إنرت ميالن بحاجة �إىل فوز يف مباراتيه املتبقيتني
ل�ضمان تواجده بني الأربعة الأوائل وبالتايل التواجد يف امل�سابقة القارية
املو�سم املقبل ،لكن مهمته لن تكون �سهلة خ�صو�صا و�أنه �سيلعب يف
�ضيافة نابويل الو�صيف يف املرحلة املقبلة ،وي�ست�ضيف �إمبويل الذي
ي�صارع من �أجل البقاء يف املرحلة الأخرية .ويف الثانية على ملعب
«ريناتو داالرا» يف بولونيا ،انتظر �صاحب الأر�ض ال�شوط الثاين لرتجمة
�أف�ضليته على �ضيفه ،ف�سجل ثالثة �أهداف بوا�سطة ريكاردو �أور�سوليني
ولويجي �سيبي باخلط�أ يف مرمى فريقه وال�رصبي ليانكو �إيفاجنيلي�ستا

ذكرت �صحيفة «ليكيب» الريا�ضية الفرن�سية �أن ناديي ريال مدريد الإ�سباين وت�شل�سي الإجنليزي
اتفقا على انتقال جنم الثاين البلجيكي �إدين هازار اىل �صفوف الأول على �أن يعلن ذلك بعد
املباراة النهائية مل�سابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم املقررة يف  29ماي احلايل ،و�أو�ضحت
ال�صحيفة �أن قيمة ال�صفقة تقارب  100مليون يورو ما يجعل الدويل البلجيكي الالعب الأغلى
الذي يتعاقد معه النادي امللكي يف تاريخه ،متفوقا على الويلزي غاريث بايل  99,7مليون يورو
والربتغايل كري�ستيانو رونالدو  94مليون يورو الذي انتقل �إىل جوفنتو�س الإيطايل ،و�أ�شارت
ال�صحيفة �أن االتفاق بني الناديني من جهة ،وبني النادي امللكي والالعب البالغ  28عاما من
جهة �أخرى مت التو�صل �إليه قبل �أ�سابيع ،ومل يتبق �سوى حتديد الإعالن الر�سمي عن هذا
االنتقال».
مل يخف املدرب العائد لقيادة الدفة التدريبية لريال الفرن�سي زين الدين زيدان �إعجابه
مبهاجم ت�شل�سي الذي يالقي مواطنه �أر�سنال يف نهائي «يوروبا ليغ» يف باكو عا�صمة �أذربيجان،
و�أو�ضح الفرن�سي يومها« :ما ميكنني قوله هو �أنه العب �أقدره ،واجلميع يعلم ذلك� ،سبق له
�أن لعب يف فرن�سا ،وتابعته كثريا و�أعرفه �شخ�صيا ،لكن ال جديد ب�ش�أن به كالعب هو العب
رائع».
من جهته ،مل يخف هازار الذي ينتهي عقده مع ت�شل�سي عام  2020ومل يقدم على متديده على
رغم �سعي فريقه لذلك يف الأ�شهر املا�ضية ،رغبته يف االن�ضمام يف يوم من الأيام ل�صفوف
النادي الإ�سباين العري ،وبدا هازار دبلوما�سيا يف ت�رصيحاته عقب املباراة الأخرية لفريقه
يف الدوري االجنليزي ،م�ؤكدا �أنه اتخذ القرار ب�ش�أن م�ستقبله ،من دون �أن يك�شف ما �إذا كان
�سريحل �أم يبقى ،وقال« »:لقد اتخذت قراري لكن الأمر ال يتعلق بي فقط» ،وقال مدربه
الإيطايل ماوريت�سيو �ساري «�آمل يف �أن يبقى معنا ،لكن يف الوقت الراهن ال �أعرف� ،أعرف
جيدا �أن �إدين حاول القيام ب�أف�ضل ما ميكنه يف املوا�سم ال�سبعة مع ت�شل�سي لكن �أعتقد �أي�ضا
�أن علينا ان نحرتمه ونحرتم قراره».

�أتلتيكو مدريد ي�ست�سلم �أمام بر�شلونة
ي�ؤمن �أتلتيكو مدريد الإ�سباين �أن جنمه الفرن�سي �أنطوان غريزمان اقرتب �أكرث من �أي وقتٍ
م�ضى من االن�ضمام ل�صفوف بر�شلونة ،ووف ًقا لإذاعة «كادينا �سري» الإ�سبانية ،ف�إن �أتلتيكو
ا�ست�سلم فيما يخ�ص �إمكانية بقاء غريزمان داخل «واندا ميرتو بوليتانو» ،يف ظل ت�أكده من
اتفاق الالعب مع البار�صا على كل تفا�صيل ال�صفقة ،الإذاعة الإ�سبانية �أكدت �أن هناك
اجتماع �سوف يعقد هذا الأ�سبوع بني �إدارتي بر�شلونة و�أتلتيكو مدريد من �أجل االتفاق على
قيمة ال�صفقة ،ولفتت �إىل �أن هناك خيار �آخر هو �أن يدفع بر�شلونة ال�رشط اجلزائي يف عقد
غريزمان والذي �سي�صبح بقيمة  120مليون يورو بداية من الفاحت جويلية املقبل ،و�شهد ال�صيف
املا�ضي مفاو�ضات مكثفة بني بر�شلونة وغريزمان ،حيث كان الأخري قريبا للغاية من الرحيل
�إىل كامب نو قبل اتخاذ قرار مفاجئ بالبقاء مع �أتلتيكو مدريد.

املان �سيتي مهدد باال�ستبعاد من دوري �أبطال �أوروبا

فاينوفيت�ش ،وقل�ص روبرتو �إينغلي�سي الفارق لل�ضيوف الذي لعبوا بع�رشة
العبني منذ الدقيقة  62لطرد مدافعهم الربتغايل برونو �ألفي�ش لتلقيه
الإنذار الثاين بت�سجيله الهدف الوحيد لهم ،بيد �أن مدافع بارما الت�شيلي
فران�شي�سكو �سيريالتا �أعاد الفارق ل�سابق عهده بت�سجيله الهدف الرابع
لأ�صحاب الأر�ض باخلط�أ يف مرمى فريقه ،فرفع ر�صيده �إىل  40نقطة
و�صعد �إىل املركز 13بفارق الأهداف �أمام كالياري ونقطتني �أمام بارما
الذي تراجع �إىل املركز .15

روما يعلن رحيل دي رو�سي نهاية املو�سم

دانييلي دي رو�سي �سوف يغادر الفريق
الإنرتنت �أم�س �أنّ قائده و�أ�سطورته
وما الإيطايل يف موقعه الر�سمي على
ذي لعب  18عام ًا مع النادي �ستنتهي
�أعلن نادي ر
«ن�ستطيع الت�أكيد �أن دي رو�سي ال
وجاء يف البيان الذي �أ�صدره روما:
ال  63هدف ًا ،علم ًا �أنّ مباراته
ميع املناف�سات م�سج ً
�سم،
نهاية املو
دي رو�سي  615مباراة مع روما يف ج
ّه �سيخو�ض جتربة احرتافية جديدة
عب
ول
يل»،
حلا
ا
�سم
ملو
مع نهاية ا
رو�سي البالغ  35عام ًا لن يعتزل بل �إن
كانت يف  ،2001و�أو�ضح روما �أنّ دي
�سي دائم ًا كان القلب الناب�ض لروما».
وىل
ل
أ
الر�سمية ا
جيم بالوتا« :ملجة  18عام ًا دي رو
خارج روما ،وقال رئي�س روما

ذكرت �صحيفة «نيويورك تاميز» �أن االحتاد الأوروبي �سيو�صي با�ستبعاد مان�ش�سرت �سيتي
بطل الدوري الإجنليزي من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا ب�سبب خروق لقوانني اللعب املايل
النظيف ،وبح�سب ال�صحيفة الأمريكية ف�إن االحتاد الأوروبي يرغب يف ا�ستبعاد ملو�سم واحد
بطل الدوري الإجنليزي يف العامني الأخريين من امل�سابقة القارية العريقة التي مل ي�سبق له
الظفر بلقبها ،و�أ�ضافت �أن االحتاد الأوروبي �سيعلن قراره اعتباراً من هذا الأ�سبوع ،و�أو�ضحت
نيويورك تاميز« :لي�س وا�ضحاً ما �إذا كان هذا اال�ستبعاد يف حال �إقراره� ،سينفذ ب�أثر فوري
املو�سم املقبل �أو املو�سم بعد املقبل» ،وتابعت ال�صحيفة الأمريكية ا�ستناداً �إىل �أ�شخا�ص
مقربني من امللف �أن االحتاد الأوروبي يريد معاقبة مان�ش�سرت �سيتي اململوك منذ عام 2008
من الإماراتي ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،على �إدالئه بت�رصيحات خاطئة خالل حتقيق
�سابق ومبالغته يف تقدير عقود الرعاية.
ويخ�ضع مان�ش�سرت �سيتي لتحقيق جديد من االحتاد الأوروبي بخ�صو�ص العديد من االنتهاكات
املزعومة لقواعد اللعب املايل النظيف منذ مطلع مار�س املا�ضي ،كما �أعلن بعدها الدوري
الإجنليزي املمتاز الذي يدير بطولة �إجنلرتا� ،أنه يحقق �أي�ضاً يف ال�ش�ؤون املالية ملان�ش�سرت
�سيتي ،ويعترب النادي الإجنليزي مع فريق باري�س �سان جريمان بطل الدوري الفرن�سي �أحد
الأندية التي وجهت �إليها �أ�صابع االتهام ت�رسيبات فوتبول ليك�س التي ك�شفت �أن �أبو ظبي تعمدت
التحايل على قوانني اللعب املايل النظيف لالحتاد الأوروبي ،من خالل ال�سماح لأطراف راعية
له يف الإمارات ب�ضخ �أموال نقداً لتغطية عجز ميزانيته ،قدرتها بنحو  2.7مليار يورو يف �سبع
�سنوات خ�صو�صاً عرب عقود رعاية مبالغ فيها.
وكان �سيتي وباري�س �سان جريمان اململوك من �رشكة قطر لال�ستثمارات الريا�ضية� ،أكرث
الأندية حتت جمهر االحتاد القاري يف ما يخ�ص قاعدة اللعب املايل النظيف ،وقد فر�ض على
كل منهما عام  2014غرامة بقيمة  60مليون يورو ب�سبب خمالفة هذه القاعدة ،لكن االحتاد
القاري والناديني تو�صلوا �إىل اتفاق با�ستعادة مبلغ  40مليوناً يف حال التزم الأخريان ببنود
الت�سوية.
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خرج ملالقات املحتجني ب�ساحة �أول نوفمرب ب"الدرب" رفقة املمثل خ�ساين

عبد القادر جريو ي�ؤكد احرتامه للوهرانيني

 .املحتجون " وهران مدينة العلماء و الأ�شراف و لي�س للف�سق و الدعارة"  .اتهامات ب�إ�ساءة م�سل�سل �أوالد احلالل حلي الدرب العتيق
�إ�ضطر طاقم امل�سل�سل الدرامي "�أوالد احلالل" الذي مت ت�صوير غالبية لقطاته بحي الدرب العتيق بو�سط مدينة وهران،
للخروج و الرد على االنتقادات احلادة للم�سل�سل.
�أحمد بن عطية
حيث خرج ليلة �أول �أم�س،
كل من البطل الرئي�سي للعمل
الدرامي املمثل عبد القادر
جريو �إبن مدينة �سيدي
بلعبا�س،رفقة املمثل حممد
خ�ساين لتهدئة الوهرانيني
الذين خرجوا لل�شارع لليوم
الثاين على التوايل �أين
جتمعوا بالأالف �أمام �ساحة
�أول نوفمرب بالقرب من دار
الأ�سدين املتاخمة جلنبات
حي الدرب �أعرق و �أ�شهر
الأحياء ال�شعبية بو�سط
مدينة الباهية.
و ت�شري ال�صور امللتقطة �إىل
قيام املمثل و امل�رسحي
عبد القادر جريو ب�أخد كلمة
�أمام املحتجني الغا�ضبني،
و �أو�ضح جريو �أن �أ�رسة
امل�سل�سل اخلا�ص ب�أوالد
احلالل ،مل تكن تهدف باملرة
الإ�ساءة ملدينة وهران،
ب�إعتبارها مرتعا للمجون و
االنحراف و تعاطي الدعارة
و املخدرات ،بل بالعك�س
�أن الهدف من قرار �إدارة
امل�سل�سل و الإخراج للت�صوير
يف حي الدرب و بعمق وهران
هو مدى �أهمية هذه املدينة
التي تعترب مهدا ال�سينما و
الدراما و م�شيخة امل�رسح

�أمثال املرحوم عبد القادر
علولة الذي عا�ش و ترعرع
بحي الدرب العتيق ،و ن�سج
�أروع �أعماله و م�رسحياته
اخلالدة من حميط و �شغفه
و ع�شقه له و جلنبات وهران
و�أحيائها ال�شعبية كاحلمري
و قمبيطا و الكميل و غريه.
و �شدد املمثل جريو يف
معر�ض حديثه �أنه ال نية
للإ�ساءة للوهرانيني و �سكان
الدرب ،و �إذا �إرتكبت هفوات
�أو �أخطاء بامل�سل�سل ف�أ�رسته
تطالب اجلمهور الوهراين
بال�سماح ،جدير بالذكر �أن
حلقات امل�سل�سل ال زالت
ت�صور حلد ال�ساعة �أخرها
م�شهد انتحار �إبنة املمثلة
مليكة بلباي ،يف الوقت الذي
حمل املمثل و املخرج
عبد القادر جريو م�س�ؤولية
احلملة امل�ضادة على العمل
الدرامي "�أوالد احلالل" �إىل
فربكات من قناة النهار تي
يف اخلا�صة ال غري و غالبية
االتهامات غري �صحيحة و
جمرد افرتاءات ال غري .
يذكر �أن م�سل�سل "�أوالد
احلالل" الذي يبث يف وقت
الذروة عرب �شا�شة ال�رشوق
العامة ،يحمل ق�صة درامية
بحبكة ت�شبه احلارات
ال�شعبية امل�رصية نوعا ما،

و ي�شري الن�ص �إىل الأب الذي
يهاجر البالد و هو الدور
الذي يقوم به املمثل �أحمد
بن عي�سى ،و الذي يرتك
زوجته التي تلتقي برجل
و تزين معه يف عالقة غري
�رشعية ،و هو الدور الذي
تلعبه املمثلة مليكة بلباي ،و
التي عندما يكت�شف ع�شيقها

ب�أنها حامل ببنت يقوم مرزاق
بقتله ،الفتاة الناجتة عن هذه
العالقة غري ال�رشعية تتزوج
ب�شاب بدور يلعب فيه دور
املجرم و معتاد الإجرام،
الذي يحمل ا�سم توفيق ،كما
يقوم يف احللقات املتواترة
اكت�شاف �أن مرزاق يقوم
بتخبئة �أموال عن �أخيه الذي

مبجرد علمه بوجود الأموال
طالب بحقه و بخطبة حبيبته
للزواج بها
يف حني يقوم املمثل حممد
خ�ساين بدور زوج دليلة و
مرزاق يتكفل بعر�سهما و هو
يقوم بدرو الأب الذي يكفلها
و يخرجها بثوب العرو�س
من بيتهم ،و يعرتي �أحداث

امل�سل�سل الإبراز على ظاهرة
ال�سحر و ال�شعوذة باملجتمع
الوطني عاما و بوهران
خا�صة ،من خالل قيام
اخلادمة لدور خالد بالك�شف
عن ما تقوم به زوجته من
�أ�سحار حتى تتحكم فيه ،و
بعدها �سليمة �شقيقة خالد
تع�شق يف مرزاق.
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�صدر عن �سل�سلة «ذاكرة فل�سطني» يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

يوميات �أكرم زعيرت� :سنوات
الأزمة 1970-1967

�صدر عن �سل�سلة «ذاكرة فل�سطني» يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة
ال�سيا�سات كتاب يوميات �أكرم زعيرت� :سنوات الأزمة  ،1970-1967وهو
يدون فيه وقائع �سنوات �صعبة ،هي �سنوات الأزمة
جزء من يومياته ّ
املمتدة بني عامي  1967و ،1970حيث كان ع�ض ًوا يف جمل�س الأعيان
وزيرا للبالط عقب حرب جوان .1967
الأردين ،ثم
ً
وكاالت
يقدم زعيرت
ومن موقعه هذاّ ،
�صورة دقيقة للأو�ضاع؛ �أردن ًيا،
وفل�سطين ًيا وعرب ًيا ،ع�شية
احلرب وخاللها ،ويف �أعقابها،
مور ًدا الكثري من الوقائع
والوثائق التي �أ�ضحت معروفة
يف خطوطها العامة� ،إال �أن تلك
الإطاللة على بع�ض مراكز �صنع
ريا من
القرار العربي
تف�س كث ً
رّ
الوقائع ،وت�رشح امل�سار الذي
�سلكته احلوادث ُقبيل الهزمية،
ويف �أثناء وقوعها ،والتعامل مع
تداعياتها ونتائجها بعد ذلك،
مرو ًرا بت�صاعد حركة املقاومة
الفل�سطينية بعد حرب ،67
وا�صطدامها بالنظام الأردين يف
�سبتمرب .1970
يت�ألف الكتاب (� 672صفحة
موثقًا
الو�سط،
بالقطع
ومفهر�سا) من مقدمة ،و�أربعة
ً
ف�صول ،وباقة من املالحق
وال�صور.

ت�شكيل حكومة ع�سكرية ،ثم
ت�أليف بهجة التلهوين الوزارة،
ورحلته �إىل الدول الإ�سالمية،
وعودته منها �إىل ع ّمان.

 :1968املقاومة
الفل�سطينية وال�سيا�سة
الأردنية

يقدم زعيرت يف يومياته يف الف�صل
الأول« ،عام  ،»1967تف�صيالت
كوالي�س ال�سيا�سة الأردنية حني
كان ع�ض ًوا يف جمل�س الأعيان،
وزيارته الكويت ولقائه ال�شيخ
�سعد ال�سامل ال�صباح /وزير
اخلارجية الكويتي ،واتفاقية
الدفاع امل�شرتك بني الأردن
واجلمهورية العربية املتحدة،
واندالع احلرب مع �إ�رسائيل،
وتعيينه وزي ًرا للبالط الها�شمي،
و�إعدام �سليم حاطوم ووفاة
�شكري القوتلي يف �سورية،
وزيارته الأمم املتحدة و�إيجاز
امللك ح�سني عنها ،وم�ضمون
الربقيات املتداولة يف �أثناء
املعركة ،واجتاه الأردن �إىل

يتحدث زعيرت يف الف�صل
الثاين« ،عام  ،»1968عن االجتاه
�إىل االحتاد ال�سوفياتي طلبًا
لل�سالح ،بعد احلظر الأمريكي
على ت�سليح اجلي�ش الأردين،
وعن لقاء مت بني الأمري �شكيب
�أر�سالن وبن غوريون يف جنيف
يف الثالثينيات ،وحتذير �أر�سالن
من مطامع بن غوريون واليهود
يف فل�سطني حينها ،وعن زيارة
الرئي�س اللبناين �شارل احللو
يف  19كانون الثاين /يناير
 ،1968وجولته يف خميمات
الالجئني الفل�سطينيني ،وعن
تطويق خميم الكرامة ،وفكرة
حكم حملي يف ال�ضفة ب�إ�رشاف
منظمة الأمم املتحدة ملدة
ريا لت�سوية ما ،وعن
عام حت�ض ً
ا�شتباك مع العدو يف التا�سع
من فيفري  .كما يتحدث عن
التوتر بني �إيران ودول اخلليج،
والغارات الإ�رسائيلية يف ال�سابع
ع�رش من ال�شهر نف�سه ،وت�رصيح
وزير الداخلية الأردين ال�شاجب
لعمليات الفدائيني ،واالت�صال
بحركة فتح ،ومقرتحات
الإ�رسائيلي مو�شيه �سا�سون
للحكم املحلي يف ال�ضفة
الغربية ،وعن معركة الكرامة،
واجتماع امللك بكبار رجال
الدولة لإطالعهم على املوقف،
وعن الربقيات املتبادلة مع
امللك في�صل ،ونتائج مفاو�ضات
يارينغ ،وعن خروجه من الديوان
امللكي وعودته �إىل جمل�س
الأعيان ،واالنقالب يف العراق،

تدخل جملة احلياة ال�سينمائية
ب�صدور عددها اجلديد الذي
يحمل الرقم  100عامها الأربعني
حيث عك�ست من خالله التطور
الفني والفكري الذي تعر�ض له
احلراك ال�سينمائي يف �سورية

و�أهم فنانيه وم�ؤلفيه وخمرجيه
عرب م�سرية فنية غنية ب�أفالم
نال بع�ضها �شهرة كبرية وجوائز
عديدة .وا�ستعاد العدد مقاالت
ودرا�سات ن�رشتها املجلة خالل
ال�سنوات املا�ضية والتي تطرقت

 :1967وقائع احلرب
ويوميات بني جمل�س
الأعيان والبالط

واملن�شورات الإ�رسائيلية امللقاة
يف �سماء ع ّمان .ويتناول � ً
أي�ضا
املحاولة الإ�رسائيلية لإقامة
�إدارة مدنية يف ال�ضفة الغربية،
ون�سف الطائرات يف مطار
بريوت.

� :1969أحاديث
ال�سيا�سة واحلكومة
يتحدث زعيرت يف يومياته يف
الف�صل الثالث« ،عام ،»1969
عن االعت�صام يف كني�سة القيامة
نفذته جمهرة من ال�سيدات،
م�سلمات وم�سيحيات� ،آلني
على �أنف�سهن �أال يتناولن طعا ًما
حتى يتم اجلالء عن ال�ضفة
الغربية .كما يتحدث عن تكليف
عبد املنعم الرفاعي بت�أليف
احلكومة الأردنية اجلديدة،
و�شن �إ�رسائيل غارة جوية يف
 26مار�س على منطقة ا�سرتاحة
عني حريز الواقعة على طريق
ال�سلط – وادي �شعيب�« ،أدت �إىل
�شخ�صا،
ا�ست�شهاد ثمانية ع�رش
ً
وجرح خم�سة وع�رشين؛ جراح
ع�رشة منهم ِ
خطرة وجميعهم من
املدنيني ،وتدمري �ست �سيارات
�شحن مدنية و�سيارة �أجرة
و�سيارة للأ�شغال العامة ،وتدمري
�ستة منازل مدنية و�إحلاق �أ�رضار
بالطريق العام» .ويتحدث � ً
أي�ضا
عن �إحراق الأق�صى يف �أوت ،
وعن تظاهرات عمان يف 22
احتجاجا على موقف
�أكتوبر
ً
ال�سلطات اللبنانية من الفدائيني
الفل�سطينيني ،واال�صطدام الذي
�أدى �إىل ا�ست�شهاد �ستة منهم
يف قتال دار بينهم وبني اجلي�ش
اللبناين ،وعن تعيني زيد الرفاعي
رئي�سا للديوان امللكي.
ً

� :1970أيلول الأ�سود
وخما�ضات ما بعد
النك�سة

�أما الف�صل الرابع« ،عام ،»1970
فيتحدث فيه زعيرت عن انتقال
القيادة الفل�سطينية من �أحمد
ال�شقريي �إىل يا�رس عرفات،
وامل�ؤمتر الإ�سالمي يف القد�س
يف عام  ،1931واال�شتباكات
امل�سلحة بني قوات �أمن البادية
الفل�سطينيني،
والفدائيني
واملباحثات بني الفدائيني
واحلكومة الأردنية ،وجمعية
ّ
الكف الأ�سود ،وحماولة االعتداء
على موكب امللك ح�سني يف 9
جوان  ،واال�شتباكات بني اجلي�ش
الأردين والفدائيني الفل�سطينيني،
وو�ضع العراق جي�شه حتت
ت�رصف امللك ح�سني ،وتوتر
عالقة و�صفي التل بالفدائيني،
وتكليف عبد الوهاب املجايل
بت�شكيل احلكومة ،ثم ت�شكيل
اللجنة الرباعية العربية ،وموقف
�أبو عمار من الوزارة ،ثم ت�أليف
عبد املنعم الرفاعي الوزارة،
والتلويح بحكومة ع�سكرية ،ثم
رّ
تعث املفاو�ضات بني احلكومة
والفدائيني ،واتفاق احلكومة
واملقاومة الفل�سطينية ،وموافقة

عبد النا�رص على مبادرة روجرز،
ثم حماولة اغتيال امللك ح�سني
يف الأول من �سبتمرب ،وحتذير
العراق احلكومة الأردنية من
�أن القوات العراقية املرابطة
يف الأردن �ستقف يف �صف
الفل�سطينيني ،ورد احلكومة
على ل�سان رئي�سها الرفاعي
على املذكرة العراقية .كما
يورد زعيرت تف�صيالت حماولة
اغتيال امللك الأردين ،واتفاق ما
قبل االنفجار ،وم�س�ألة خطف
الطائرات ،وجتميد اللجنة
املركزية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية ع�ضوية اجلبهة
ال�شعبية بعد تفجريها الطائرات
املحتجزة يف ال�صحراء ،وت�أليف
حكومة ع�سكرية وجتميد
االتفاق مع الفل�سطينيني،
واندالع املواجهات امل�سلحة يف
� 17سبتمرب ،ور�سائل جمال عبد
النا�رص ،والتدخل الع�سكري
ال�سوري يف امل�س�ألة ،واعتقال
�صالح خلف وفاروق القدومي،
تغيرّ لهجة القاهرة جتاه ع ّمان
و�سكوتها عن التدخل ال�سوري،
والدعوة �إىل م�ؤمتر قمة عربي

يف القاهرة ،واجتماع يا�رس
عرفات بالوفد العربي ،وتكليف
�أحمد طوقان بت�أليف حكومة
مدنية ،وزيارة امللك الأردين
�إىل القاهرة ،وت�شكيل جلنة
عربية للإ�رشاف على وقف
�إطالق النار ،ثم وفاة جمال
عبد النا�رص ،ثم انقالب حافظ
الأ�سد يف �سورية ،وجتدد �إطالق
الر�صا�ص يف ع ّمان ،واندالع
اال�شتباكات يف جر�ش ،ثم جمع
�سالح امليلي�شيات.
�أكرم زعيرت ()1996-1909
عربي فل�سطيني �أردين،
ثائر يف فل�سطني ،منا�ضل
يف �صفوف احلركة الوطنية
الفل�سطينية واحلركة القومية
العربية� ،أ�ستاذ (معلّم) مثقف
وكاتب و�أديب ،ومن ثم �سيا�سي
ريا،
ودبلوما�سي ،وزي ًرا و�سف ً
و�صاحب �صالت وا�سعة ووثيقة
برجاالت احلركتني الوطنية
الفل�سطينية والقومية العربية،
ومطلع على الكثري من الوقائع،
و�شاهدا ومراقبًا متاب ًعا
�صان ًعا
ً
لأدقّ التف�صيالت.

الك�سان مقاالً ن�رش يف العدد الأول
للمجلة �سنة  1977بعنوان ال�سينما
ال�سورية يف خم�سني عاماً �أو�ضح
فيه �أن فيلم املتهم الربيء �إنتاج
عام  1928كان باكورة الفن ال�سابع
يف �سورية .واحتوى العدد لقاءات

�أجرتها املجلة مع كتاب وخمرجني
وفنانني �أحياء وراحلني منهم كاتب
ال�سيناريو ال�سينمائي عبد احلي
�أديب واملخرج والناقد ال�سينمائي
�صالح دهني واملخرجون حممد
�شاهني وغ�سان �شميط ومروان

حداد والفنان دريد حلام.
وعر�ضت املجلة على �صفحاتها
الأخرية �سيناريو �أول �أفالم
م�ؤ�س�سة ال�سينما الفيلم الروائي
الطويل �سائق ال�شاحنة.

العدد  100ملجلة احلياة ال�سينمائية ي�ستعيد �صور ًا ومالمح عمرها  40عام ًا
من خاللها �إىل مفا�صل العملية
ال�سينمائية يف �سورية �إ�ضافة
�إىل الإحاطة ببع�ض الأفالم
واملخرجني والفنانني الذين
عرفهم الفن ال�سابع عاملياً .وعن
تاريخ ال�سينما ال�سورية كتب جان

وكاالت
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يف خمتلف ف�ضاءات الديوان الوطني للثقافة والإعالم

جنوم وعمالقة الفن اجلزائري
يزينون �أحلى ال�سهرات الرم�ضانية
�سيكون اجلمهور اجلزائري على موعد مع �أحلى ال�سهرات الفنية التي �سيحييها عمالقة الفن
اجلزائري الأ�صيل الذي يعرب عن مت�سك ال�شعب اجلزائري بتقاليده الفنية املتنوعة وعلى
هذا الأ�سا�س خ�ص�ص الديوان الوطني للثقافة و الإعالم بالتن�سيق مع عدد من الواليات �سهرات
فنية بكل من � :أدرار،مترنا�ست ،بجاية ،عناية �،سطيف يف الن�صف الثاين من �شهر رم�ضان وعرب
خمتلف قاعاته �إفريقيا �،سريا ماي�سرتا ،الأطل�س باجلزائر العا�صمة �،أحمد باي بق�سنطينة
،ي�سر ببومردا�س وخراطة ببجاية وقاعتي ال�سعادة واملغرب بالباهية وهران و املركب الثقايف
عبد الوهاب �سليم ب�شنوة تيبازة .

حكيم مالك
ويف ذات ال�سياق فلقد خ�ص�صت يف
قاعة �إفريقيا باجلزائر العا�صمة
حفالت فنية يف �شهر رم�ضان
الكرمي ي�شارك فيها �أملع جنوم الفن
اجلزائري والتي �ستنطلق يوم 22
ماي اجلاري مع الفنان �سليم فرقاين
وطالب بن دياب و�ستحيي يف اليوم
املوايل الفنانة املت�ألقة المية �آيت
عمارة وفايزة دزيرية وعليه ف�سيحيي
الفنان ال�شعبي الكبري عبد القادر
�شاعو والفنانة ن�سيمة �شعبان حفال
فنيا يوم اجلمعة  24ماي . 2019
كما �سيعرف الربنامج متنوع ل�سهرات
فنية م�شاركة الفنانة املحبوبة نعيمة
دزيرية يف حفل فني يف  25من ماي
اجلري حيث �ستقدم من خالله
جمموعة من �أغانيها العا�صمية التي
تلقى �إقباال وا�سعا عند العائالت
اجلزائرية فا�سم هذه الفنانة مرتبط

بالأفراح لإ�ضفائها البهجة وال�رسور
على قلوب اجلزائريني ب�صوتها
الرنان الذي تبهج به اجلمهور
اجلزائري مبختلف �رشائحه يف
حني �ستطل يف نف�س ال�سهرة الفنانة
المية مديني � ،إ�ضافة مل�شاركة ندى
ريحان وجازويل و�سفيان زيقم يف
ال�سهرة املوالية و�ستعرف باقي
ال�سهرات الرم�ضانية �إحياء حفالت
فنية من طرف ابنة مدينة تلم�سان
الفنانة الأندل�سية رمي حقيقي والفنان
القدير حمدي بناين ابن مدينة بونة
مع �إطاللة متميزة للفنانة القبائلية
ح�سيبة عمرو�ش والفنان الق�سنطيني
زين الدين بو�شعالة والفنان القدير
حممد لعراف والفنان حكيم �صاحلي
و�أهاليل تيميمون و�سماح عقلة ونورة
قناوة وجمال �صربي.
و�سي�ستمتع اجلمهور اجلزائري يف 31
ماي  2019ب�أ�صوات �شبابية واعدة
ا�ستطاعت بف�ضل �أ�صواتها اجلميلة
�أن تقدم �إ�ضافة للأغنية اجلزائرية

العاطفية املعا�رصة مع ت�رشيفها
داخل الوطن وخارجه حيث �سيحي
جنم �أراب �أيدول �أجراد يوغرطة
�أو كما ي�سمى» يوبا» حفال فنيا
و�سيتقا�سم معه الركح كل من ميكو
ومغني الراب  Anonymeليكون
ختامها م�سك مع ابن مدينة اجللفة
جنم ذافوي�س ح�سني بن حاج  .كما
�سيتم �إحياء العديد من احلفالت
الفنية يف هذا ال�شهر الف�ضيل
بقاعة الأطل�س باب الوادي باجلزائر
العا�صمة والتي �سيحييها فنانون
جزائريون من العيار الثقيل على
ر�أ�سهم الفنان ال�شعبي عبد الرحمن
القبي ونرج�س ودليلة نعيم وال�شيخ
رمزي و�سهيلة العلمي وعبد الرزاق
قنيف وحميد دلهوم ومهدي طما�ش
وكمال القبي  ،و �سيكون اجلمهور
وفيا لهذه ال�سهرات الرم�ضانية التي
من �ش�أنها �أن تزرع البهجة يف نفو�س
اجلزائريني املتعط�شني فنيا ملثل هذه
احلفالت الفنية التي تروي عط�شهم

فنا جزائريا راقيا وبالتايل �ستعرف
هذه احلفالت م�شاركة فرقة الو�صال
وجمعية الفردو�س.
و�سيحت�ضن املركب الثقايف الفنان
عبد الوهاب �سليم �شنوة -تيبازة
ابتداء من  23ماي حتى الفاحت من
�شهر جوان  2019حفالت فنية لنخبة
من الفنانني اجلزائريني كن�سيم بور
وحمفوظ �أوحوا وحممد العافية
ونادية قريف وعي�سو �أمري ووي�سي
زيان وحليم العا�صيمي و�سعيد بالل
و�شبرية عبد القادر حممد رباح و علي
�إبحرين و�سعيد زروخي ،كما �ستكون
للجمعيات ثقافية وفنية ح�ضورا بارزا
يف ال�سهرات الفنية املقامة يف �شهر
رم�ضان الكرمي وتتمثل يف
اجلمعية الثقافية دار الغرناطية
واجلمعية الثقافية الفنية من املدية
واجلمعية الثقافية الرا�شدية و
جمعية الرحاب البليدة .

لأول مرة يف اجلزائر

�إطالق من�صة «�شا�شة  »Tvلدعم الإنتاج
ال�سمعي الب�صري املحلي
يطلق جممع االت�صال والإعالم
 Medncom/SENSEقريبا
ولأول مرة يف اجلزائر ،من�صة
لبث الفيديو خم�ص�صة للمحتوى
ال�سمعي الب�رصي اجلزائري،
حتت ت�سمية «�شا�شة» .لت�سهل
عملية انت�شار املحتويات
ال�سمعية الب�رصية اجلزائرية
يف خمتلف املواقع واملن�صات
على �شبكة الإنرتنت.

جتميع الرثوة الغنية
بال�سمعي الب�صري
اجلزائري
وت�سعى من�صة �شا�شة تي يف
� Chacha.TVإىل جتميع
كل الرثوة الغنية بال�سمعي
الب�رصي اجلزائري لعدم وجود
�أر�ضية موحدة جتمعها وتثمن
الإبداعات املحلية املوجودة
بها ولهذا ال�سبب جاءت هذه
املن�صة لت�سمح بن�رش وم�شاهدة
الفيديوهات املحلية عرب تقنية
ال�سرتمي ،حيث تتوفر على
ت�شكيلة وا�سعة من امل�سل�سالت
التلفزيونية ،الأفالم ،الربامج
الوثائقية ،الربامج ال�سينمائية
والبودكا�ست بجميع �أنواعه.

�إن�شاء حميط توا�صلي
حمفز
ويف ظل املناف�سة احلادة
القائمة فعليا منذ �سنوات
�شا�شة
تطمح
عديدة،
� ، Chacha.TVإىل �إن�شاء
حميط حمفز للإنتاج ال�سمعي
الب�رصي اجلزائري ،يٌثمن
املحتوي املحلي ويجعله �أكرث
بروزا .كما يُ�سمح مل�ستخدمي
املن�صة اال�ستفادة من خدمة
ذات نوعية ا�ستثنائية ،ال�سيما
بف�ضل املزايا املتعددة
التي توفرها املن�صة وكذا
املحتويات احل�رصية.

منح املزيد من
اال�ستقاللية للجمهور
كما ميكن ملنتجي املحتويات
ال�سمعية الب�رصية اجلزائرية
مع» �شا�شة تي يف» اال�ستفادة من
من�صة التي متكنهم من التقرب
�أكرث من جمهورهم .كما متنحهم
املزيد من اال�ستقاللية مقارنة
باملن�صات العاملية ،وذلك

بف�ضل نظام تقا�سم املداخيل
التي تدرها املن�صة ،مما ي�سمح
بتوفري �إطار �شفاف ومالئم
مع الواقع االقت�صادي الوطني،
لتثمني الإنتاج ال�سمعي الب�رصي
املحلي ولهذا فلقد وجه
م�ؤ�س�سو «�شا�شة» دعوة جلميع
منتجي املحتويات اجلزائرية
الراغبني يف االن�ضمام �إىل هذا
امل�رشوع يف االت�صال من خالل
املوقع www.chacha.tv/
contact
Medncom/
جممع
 SENSEيف �سطور...

ويعد Medncom/
 SENSEجممع جزائري
لالت�صال ذو خربة عالية يف
املجال االت�صال الرقمي ،مت
�إن�شا�ؤه عام  .2006يقدم املجمع
خدمة متكاملة ومدجمة،
انطالقا من اال�ست�شارات
املتعلقة با�سرتاتيجية الت�سويق
امل�شاريع.
جت�سيد
�إىل
يغطي ن�شاط املجمع جميع
جماالت الت�سويق ،االت�صال
والتكنولوجيات الرقمية.
حكيم مالك

قراءة يف مالمح الربامج
الرم�ضانية اجلزائرية
تالحقت احل�ص�ص املختلفة يف القنوات اجلزائرية ،و�شاهد
اجلزائريون تنوعا وتعددية يف امل�ضامني ،و�سنقدم بع�ض
املالحظات حول الأداء واملحتوى مع بدايات �شهر رم�ضان.
قدمت بع�ض الربامج م�ستويات راقية وك�شفت قدرات املبدع
اجلزائري يف كل جمال من جماالت ال�سمعي الب�رصي ،فارتقت
بع�ض احل�ص�ص الدينية و الثقافية و املجتمعية ،يف القنوات
اخلا�صة و العمومية،وحاولت بع�ض احل�ص�ص ال�سفر يف التاريخ
اجلزائري ،مثل احل�صة املتميزة «تاريخ مبا�رش» يف قناة البالد
ب�إ�رشاف من االعالمي ح�سني جمعة وبح�ضور �أ�ساتذة خمت�صني
(�أرزقي فراد،ملني بلغيث ،عامر �أرخيلة)،كما خ�ص�صت بع�ض
القنوات ح�ص�صا للنقا�ش حول �أعمال رم�ضان ودرا�سة واقع الدراما
والكوميديا يف اجلزائر ،وقد �أعجبتني ح�صة «رم�ضان دزاير» يف
قناة دزاير ،عندما ا�ستقبال املخرج م�صطفى حجاج ،وقد �أبان عن
ثقافة عالية حول مميزات وتاريخ الدراما اجلزائرية والرهانات
التي تنتظرها ....و�سعت كل القنوات للتفاعل مع املجتمع ونفحات
�شهر رم�ضان ونقلت مالمح عن الأعمال اخلريية و الت�ضامنية،
كما نقلت الوجه الآخر للجزائري بح�ضوره االن�ساين والإ�سالمي.
وتراجعت الكامريا املخفية املعتمدة على وجوه من املالهي
و�أجواء ال�شطيح والرديح رغم وجود بع�ض املنتجات التي مازلت
ت�رص على تخويف ال�ضيف و�إزعاجه ،مثل الكامريا املخفية يف
ال�سريك «الباك موراك»..وعك�سها �أبدع امل�رشفون على الكامريا
اخلفية «ان�سان  »2يف فكرتهم وخطتهم يف تقدمي عمل حمرتم يف
عمق ال�شارع اجلزائري واملوقف من الوالدين وعواطف الرحمة
والت�ضامن .وبالن�سبة للأعمال الدينية فالحظنا قلة املنتج
اجلزائري منها ،و ما قدم من �أعمال جزائرية �أو عربية يحتاج
ملراقبة �أكرث  ،مع متابعة لوزارة ال�ش�ؤون الدينية ،ونذكر فقط �أننا
�سمعنا لقراءة �أحاديث الر�سول� -ص -بخلفية مو�سيقية يف قناة من
القنوات اخلا�صة؟؟ ،وهذا خطري جدا ،لكن من جانب �آخر نثني
برنامج «فار�س القر�آن «على قناة نوميديا بن�شيط املن�شد زهري
فار�س وم�شاركة خبري القراءات واملقامات الأ�ستاذ عمر �شالبي،و
برز برنامج «ورتل القر�آن ترتيال» على قناة النهار ....كما برزت
اجلودة التقنية وامل�ضمونية يف برامج قناة القر�آن الكرمي العمومية،
بح�ص�صها وندواتها التي تت�سم باالعتدال والو�سطية وت�سويق علماء
اجلزائر و�شيوخها بطريقة مهنية احرتافية،مثل ح�صة لقاء القناة،
مع نقل مبا�رش ل�صالة الرتاويح من م�سجد الأمري بق�سنطينة.
�أما بالن�سبة للح�ص�ص الفنية الغنائية و الرتاثية فيجب االنتباه
للبا�س ال�صحفيات وال�ضيوف ،وقد وجدنا مثال يف قناة خا�صة
ح�صة حوارية ن�سائية حت�رض فيها �إحدى املن�شطات بلبا�س
تقليدي لكنه غري حمت�شم؟؟ ومل يقم املخرج بتنبيه امل�صور لبعد
الت�صوير القريب بالكامريا ،وكذلك �شاهدنا يف قناة عمومية
ح�صة �شعبية عن القعدات  ،كانت فيها فنانة لنوع الأندل�سي
تتغنى مبديح نبوي وق�صيدة يف التوبة واملغفرة بلبا�س غري
حمت�شم؟؟ فالرجاء االنتباه ..يا نا�س..نحن يف رم�ضان ،وعلى
قنواتنا الإعالمية جمع العائلة ولي�س ت�شتيتها؟؟
وقد �سارت بع�ض امل�شاهد يف بع�ض امل�سل�سالت يف طريق
االيحاءات اجلن�سية وخد�ش احلياء ،مب�شاهد تن ّفر الأ�رسة
اجلزائرية ،مثل م�سل�سل ورد �أ�سود وغريه؟؟
ومازالت بع�ض الأعمال الفنية الهزلية ال متيز بني �أ�صول الهزل
وال�سخرية وبني التهريج وال�سخف بذوق املتلقي وعقله ،من
خالل االكثار من ال�رصاخ واللبا�س البهرجي ،وعدم تقدمي ر�سالة
فنية حمددة ،كل هذا ب�سبب الت�رسع وغياب املخت�صني و اعتماد
طرق م�شبوهة يف بيع و�رشاء املنتجات الفنية ،رغم �أنها «عفنية»
ولي�ست فنية؟؟.
بقلم  :الدكتور وليد بوعديلة
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�إىل مر�ضى ال ّربو :

ر�سائل �إىل مر�ضى ال�سكر
�إياك �أن تن�سى جرعات
الإن�سولني �إذا كنت من متناويل
هذه احلقن دون الأدوية الأخرى
يف وقتها ،وامل�س�ألة حتتاج
�إىل تنظيم اجلرعة من الوقت
والكم حتت �إ�رشاف طبيب
خمت�ص؛ وهي �أن يتناول جرعة
الإن�سولني عند �إمتامه لل�سحور,
وعند الفطر بجرعات حمددة
من قبل الطبيب حتى ي�ضمن
ال�سيطرة على �سكر الدم �ضمن
احل ّد املعني ،ويجب التنبيه �أنه
ال ب ّد ملري�ض ال�سكر كما يعلم
�أن يح ّدد �سكر الدم بالإجهزة
املعروفة يف �أوقاتها املعلومة
ثم �إذا انتابه �شيء من عالمات
قلة ال�سكر يف الدم كا ل ّدوار
وارتعا�ش اجل�سم والعرق الزائد
فعليه �أن يتناول ما ميكن �أن
يتناوله من ال�س ّكريات حتى
ال يتعر�ض مل�ضاعفات ذلك؛
فيفطر �إن كان �صائماً عم ّ
ال
بقوله تعاىل( :ومن كان منكم
مري�ضاً �أو على �سفر ف ِعدّة من
�أيام ُ�أخر) [البقرة  ]184:فال

يلقي بنف�سه �إىل التهلكة وقد قال وهو معذور يف ذلك واهلل �أعلم.
اهلل عز وجل( :وال تُلقوا ب�أيديكم �أم ّا من يتناول خم ّف�ضات ال�سكر
�إىل التهلكة)[ .البقرة ]195:عن طريق الفم فيمكن �أن يتناول

ذلك بعد ا�ست�شارة الطبيب عند
ال�سحور والفطور بجرعات
حمددة ومعروفة.

�إىل مر�ضى القلب و ال�ضغط املزمن :

ف�إليكم هذه الن�صائح علها ت�سهم يف
التخفيف من معاناتكم من هذا الداء،
وهي عامة يف كل وقت :
عدم الإفراط يف تناول الأطعمة اململحة
والتخفيف من تناول امللح يف كل حني.
الريا�ضة مثل الهرولة واجلري املعتدل؛
لأنها من الأمور املتفق عليها طبياً.
تناول الأدوية املتبعة دون الإخال ل
يف ذلك وعند �أوقات الإفطار يف �شهر
اخلري.
التقليل من الأطعمة ذات الن�سب العالية
من الدهون امل�شبعة.
التخفيف من الإجهاد النف�سي والبعد
عن مواطن التوتر النف�سي وخ�صو�صاً يف
�شهر القر�آن.
ثم ال تن�سوا �أن قراءة القر�آن وكرثة
ال�صالة من النوافل والدعاء ت�سهم يف
ذلك ب�إذن اهلل.

لتجنب نوبات ال�صداع يف رم�ضان ميكن التقيد بالن�صائح التالية
* يجب ترتيب �ساعات و�أوقات النوم
وجتنب ال�سهر �أو على الأقل تقليله,
وخ�صو�صا لدى مر�ضى ال�صداع
ً
الن�صفي وال�صداع التوتري وال�صداع
العنقودي ,و�أنواع ال�صداع املزمنة
الأخرى.
* يجب ت�أخري وجبة ال�سحور قدر
الإمكان واحلر�ص على �أن حتتوي
علي نظام غذائي متنوع ومتوازن
ومتكامل� ,أ�ضف �إىل ذلك �أنها �سنة
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم.
* من العوامل املهمة لتجنب ال�صداع
هو الإكثار من �رشب املاء وال�سوائل
الأخرى بني وجبتي الفطور وال�سحور
لتعوي�ض النق�ص احلا�صل يف اجل�سم
خالل �ساعات ال�صيام.
* يجب التقليل من �رشب املنبهات
ب�أنواعها ,و�أق�صد ال�شاي -القهوة
 -امل�رشوبات الغازية  -ال�شوكوالته

قدر الإمكان.
* من العوامل امل�ساعدة اي�ضاً
احلر�ص على لب�س النظارات
ال�شم�سية ,جتنب التعر�ض لأ�شعة
ال�شم�س ,لب�س القبعة .جميع ما�سبق
هي عوامل مفيدة جدًا
* يجب ترك ال�شد الع�صبي والرنفزة
خ�صو�صا يف �ساعات النهار
والتوتر.
ً
فقد ت�ؤدي �إىل ماهو �أ�شد من نوبة
ال�صداع ,ومنها على �سبيل املثال
حدوث �إغماءة  -ارتفاع �ضغط الدم
وحدوث ماال حتمد عقباه.
* يجب عليك الإ�سرتخاء ,وتدليك
ع�ضالت الر�أ�س وع�ضالت الرقبة
امل�شدوده.
* �إذا كنت تعاين من م�شاكل يف الأ�سنان
 الأنف  -العيون �أو كان لديك �صداعمزمن �أو �صداع ن�صفي فالبد �أن
تراجع الطبيب قبل رم�ضان.

فقد �أجاز بع�ض العلماء ا�ستخدام ّ
البخاخ عند ا�شتداد الربو
و�ضيق التنف�س دون الإخالل بال�صيام؛ لأن مادة البخاخ لي�ست من
عنا�رص الطعام وال يف معناه بل هي مواد غازية.
وباجلملة فمر�ضى ال ّربو �صنفان  :ال�صنف الأول هم من �أ�صابهم
هذا املر�ض ويح�رص ا�ستخدام الدواء يف �أنواع البخاخ دون
غريه .ويو�صفون مبر�ضى الربو احلا ّد �أو املزمن اخلفيف وهم يف
ّ
حل كما �أجيز.
�أم ّا ال�صنف الآخر ال�شديد ف�إ�ضافة �إىل �أدوية البخاخ؛ يتناولون
�أدوية �أخرى مثل الكورتيزون فه�ؤالء البد لهم من الفطر عند
ا�شتداد الأزمة.
وكما قيل فدرهم وقاية خري من قنطار عالج؛ فمنع حدوثه يتم
باتباع الإر�شادات التالية:
ال تدخني بعد اليوم؛ كيف ال ،وقد �صمت عنه ال�ساعات الطوال
وحت ّملت ذلك.
ولتعلم �أنّ من �أهم م�س ّببات الربو و�إثارته هو التدخني ب�شتى
�صوره « ال�سيكار؛ ال�شي�شة؛ والدخان».
ولتعلم �أي�ضا �أن االقرتاب من املدخن ،وا�ستن�شاق الدخان
ال�صاعد هو �أي�ضا من عوامل الإثارة والت�سبب كما �أثبت ذلك
طبياً.
وكذلك ا�ستن�شاق « البخور « ال�صاعد مما يثري ال ّربو.
ا�ستعمال الو�سائد املح�ش ّوة بالري�ش ؛ والغبار والفر�ش «
املوكيت» ووجود املري�ض عند ا�ستخدام �أجهزة التنطيف
الكهربائية ،وكذا عند ا�ستخدام بع�ض العطور الف ّواحة.
وبع�ض الأطعمة قد تثري ذلك مثل تناول بع�ض الفواكه كاملوز
والبي�ض و الفراولة  ..وغريها.
وقد يكون الإجهاد النف�سي �أحد �أهم عوامل �إثارة الربو.

ر�سالة �إىل من �أُ�صيب مبر�ض
يف اجلهاز اله�ضمي:

كمن ُ�أ�صيب
بالإ�سهال احلا ّد
العار�ض اخلفيف؛
وهنا قد يكون
ال�صوم فيه خري من
الفطر وذلك للتقليل
من تناول الأطعمة
املنهكة لوظائف
اجلهاز اله�ضمي.
�أ ّما من ُ�أ�صيب
مبر�ض مزمن يدك
�أ�سوار هذا اجلهاز
كالإ�سهال املزمن
ّ
واال�ستفراغ وت�ضخم
ّ
الطحال والكبد
وح ّمى ال�صفار؛ فالفطر فيه �أوىل لتناولهم ال�سوائل املغذية
والأدوية املتنوعة للتقليل من خطر ا�ستفحال املر�ض.
ونن�صح بالتخفيف من تناول الأطعمة الد�سمة ،وغ�سل الأيدي
قبل وبعد تناول الطعام وعند ق�ضاء احلاجة ،وعدم تناول
الأطعمة املك�شوفة ،وغ�سل اخل�ضار والفواكه جيداً ،وعدم
ا�ستخدام �أغرا�ض مري�ض ُم�صاب.
�صداع �أو ُ�سعال فهذا
�أم ّا الأمرا�ض الأخرى من �أمل �رض�س �أو ُ
حدد ذلك العلماء.
ممن اليُباح لهم الفطر كما ّ
والقاعدة يف اتباع ال ّرخ�ص هو ما ي�شري �إليه الطبيب الثقة من
�أن املر�ض بعينه البد فيه الفطر باعتبارات ط ّبية ك�أخذ الدواء
يف وقته املحدد ،وخطر املر�ض على ج�سد ا ُ
مل�صاب وم�ضاعفة
الت�أخري عن العالج وعوامل طبية �أخرى.

�إىل مر�ضى ال�سرطان :
فمنهم من ال يُرجى بر�ؤه فهم على ّ
حدد
حل بالفطر كما ّ
ذلك الفقهاء ،وعليه �أن يطعم م�سكيناً عن كل يوم يفطره
كما قال تعاىل( :وما جعل عليكم يف الدين من حرج)
[احلج . ]87:ومنهم من يُرجى بر�ؤه -ب�إذن اهلل -فعليه
�أن يفطر لأن ال�صيام ي�شق عليه؛ فهو بني تناول الأدوية
الكيماوية ال�رضورية من طريق الفم والأخرى –وهي
الأغلب – عن طريق الدم فهي بكل الأحوال م�س ّببة للجهد
وامل�شقة وال�ضعف؛ فال يقوى فيه على ال�صيام ف�ض ً
ال على
�أنه يُن�صح بتناول ال�سوائل والإكثار منها عند بدء وانتهاء
العالج الكيماوي.
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طريقة كرثة اخلتمات يف القر�آن

هل تعلم �أنك ت�ستطيع �أن تقر�أ كل يوم ت�سعة
�أجزاء ون�صف يف رم�ضان  ،يعني تختم كل
ثالثة �أيام تقريباً .
• طبعاً القادرون على هذا هم �أ�صحاب
الهمم العالية ولكن �أريد �أ�ؤكد �أنّه بالإمكان
�إجنازه بدون كل ُفة �شديدة
�أما الطريقة فهي كالتايل :
( معلوم �أن قراءة اجلزء ت�ستغرق ع�رشون
دقيقة ُ ،ح�سبت على �أ�سا�س خم�ساً وع�رشين
دقيقة للجزء الواحد )
وطريقة الإجناز كالتايل :
* �ساعة بعد الفجر .
* و�ساعة بعد الظهر .
* و�ساعة ون�صف بعد الع�رص لطول الوقت
.
* ون�صف �ساعة قبل الع�شاء .
املجموع �أربع �ساعات .
� 4ساعات فيها مئتان و�أربعون دقيقة .
 240دقيقة ٪  25دقيقة مدة قراءة اجلزء
الواحد = 5.9يعني ت�ستطيع تقر�أ تقريباً
ت�سعة �أجزاء ون�صف يف اليوم  ،يعني ع�رش
ختمات يف ال�شهر .
طبعاً ال يُطلب هذا من الكثري منّا  ،مع �أنه
ي�سريه ملن وفقه اهلل له وكان جاداً .
همه الأجر واغتنام
( ويف اجلملة من كان ّ

املو�سم ف�سيكون القر�آن �أني�سه وجلي�سه
غالب وقته يف رم�ضان )
ّ � #أما لو ُجعل الوقت على الن�صف من ذلك
يعني :
* ن�صف �ساعة بعد الفجر
* ن�صف �ساعة بعد الظهر
* �ساعة بعد الع�رص
* املجموع �ساعتني ت�ستطيع تقر�أ فيها
 ب�إذن اهلل  -خم�سة �أجزاء يعني تقريباًخم�س ختمات يف ال�شهر .
• باهلل عليك �ألي�ست حافزاً �أن نقر�أ ولو
ثالثة �أجزاء كل يوم ؟ وماذا يُقال ملن ال
ي�ستطيع �أن يفعل ذلك !؟
* تذ ّكر � ّأن يف ع�رصنا من يختمون مرات
ومرات  ،والذي �أراه معيناً رئي�سياً يف حيازة
هذا اخلري �أ�سباباً  ،منها :
 ترتيب الوقت وعدم التفريط يف �أيحلظة منه .
 الإبتعاد عن و�سائل التوا�صل  ،والتقننياجلاد يف ا�ستخدامها .
 جماهدة النف�س واجلدية معها . وقبل هذا وبعده ال�صدق يف الطلب وكرثةاللجوء �إىل اهلل  ،فا�ستعن بربك فالتجارة
رابحة والأجر عظيم والأثر على القلب
والنف�س مع التالوة كبري .

لنجعله فع ًال �شهر القر�آن
كثرياً مانقر�أ ون�سمع عن الربط الكبري بني رم�ضان والقر�آن ففي كتاب اهلل �َ :ش ْه ُر َر َم َ�ضا َن الَّذِ ي �أُنْ ِز َل فِي ِه ال ْ ُق ْر�آنُ..
وكان جربيل عليه ال�سالم يدار�س نبينا عليه ال�صالة وال�سالم القر�آن يف رم�ضان .
جل وقتهم و�ساعات نهارهم وليلهم تعظيماً
و�أقرب النا�س فهماً للكتاب وال�سنة هم �سلفنا ال�صالح  ،ونتيجة لفهمهم هذا فقد كانوا �شديدي العناية بكتاب اهلل يف رم�ضان قد �رصفوا له ّ
للزمان ومبادرة لهذا الوقت الفا�ضل .
انظر �إىل حال �سيدهم �صلى اهلل عليه و�سلم مع القر�آن الكرمي يف رم�ضان  ،فقد كان يطيل القراءة يف قيام رم�ضان بالليل �أكرث من غريه  ،وقد �صلى معه حذيفة ليلة يف رم�ضان  ،قال :
( فقر�أ بالبقرة ثم الن�ساء ثم �آل عمران ال مير ب�آية تخويف �إال وقف و�س�أل  ،فما �صلى الركعتني حتى جاءه بالل ف�آذنه بال�صالة ) �أخرجه �أحمد .

رم�ضان والدعاء

حال ال�سلف مع القر�آن يف رم�ضان

الآيات التي حتدثت عن ال�صيام يف �سورة
حال ال�سلف مع القر�آن يف رم�ضان فعجب ُعجاب  ،و�إليك طرفاً ي�سرياً من هديهم معه :
البقرة بد�أت بقول اهلل تعاىل { َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين
كان �سفيان الثوري � :إذا دخل رم�ضان ترك جميع العبادة و�أقبل على قراءة القر�آن .
ال�ص َيامُ َك َما ُك ِت َب َع َلى
�آ َم ُنو ْا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ِ ّ
وكان الأ�سود بن يزيد  :يختم يف كل ليلتني يف رم�ضان  .وكان قتادة  :يختم يف كل �سبع دائما ،ويف
رم�ضان يف كل ثالث  ،ويف الع�رش الأواخر كل ليلة  .وكان لل�شافعي يف رم�ضان �ستون ختمة يقر�ؤها ا َّل ِذ َ
ين ِمن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ }البقرة،183
يف غري ال�صالة  ،وعن �أبي حنيفة نحوه  .وكان حممد بن �إ�سماعيل يختم يف رم�ضان يف النهار كل ثم تتالت الآيات يف احلديث عن ال�صيام
يوم ختمة  ،ويقوم بعد الرتاويح كل ثالث ليا ٍل بختمة .وكان �أبو العبا�س بن عطاء  :له يف كل يوم
و�أحكامه  ،لكن كان هناك �آية �ضمن هذا
،
جمعة
ختمة  ،ويف �شهر رم�ضان كل يوم وليلة ثالث ختمات .وكان احلافظ بن ع�ساكر :يختم كل
املجموع من الآيات حتدثت عن �أمر �آخر
ويختم يف رم�ضان كل يوم  ،وكان كثري النوافل والأذكار ،ويحا�سب نف�سه على كل حلظة تذهب يف وهي قول اهلل تعاىل { َو�إِ َذا َ�س�أَ َل َ
ادي
ك ِع َب ِ
غري طاعة  .و�أخبارهم يف هذا كثرية جداً .
يب د َْع َو َة َّ
ان
يب �أُ ِج ُ
َع ِ ّني َف ِ�إ ِ يّن َق ِر ٌ
اع ِ�إ َذا د َ
َع ِ
الد ِ
َف ْل َي ْ�س َت ِجي ُبو ْا يِل َو ْل ُي�ؤْ ِم ُنو ْا ِبي َل َع َّله ُْم َي ْر ُ�ش ُدونَ
}البقرة ،186فك�أن اهلل جل جالله يذكرنا
بقربه �سبحانه تعاىل وخا�صة يف رم�ضان
وخا�صة �أثناء ال�صيام  ،قال الإمام ابن كثري
 �أتى جربيل عليه ال�سالم �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال:رحمه اهلل ( ويف ذكره تعاىل هذه الآية
(يا حممد ،ع�ش ما �شئت ف�إنك ميت ،و�أحبب من �شئت ف�إنك مفارقه،
الباعثة على الدعاء متخللة بني �أحكام
واعمل ما �شئت ف�إنك جمزي به ،واعلم �أن �رشف امل�ؤمن قيامه
ال�صيام �إر�شاد �إىل الإجتهاد يف الدعاء عند
ا�ستغنا�ؤه عن النا�س).
بالليل ،وعزه
�إكمال العدة بل وعند كل فطر  ،جاء يف
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مرة ب�أ�صحابه
 قام ر�سولاحلديث ال�صحيح ( لل�صائم عند فطره دعوة
الليل ،ومرة �إىل ن�صف الليل ،فقالوا :لو
�إىل ثلث
الترد )
نفلتنا بقية الليل؟ فقال �صلى اهلل عليه

قيامك يف رم�ضان

و�سلم �( :إن الرجل �إذا �صلى مع الإمام
حتى ين�رصف ،كتب له بقية ليلته).
 كان �صلى اهلل عليه و�سلميف �صالة القيام ال مير
ب�آية تخويف �إال وقف
وتعوذ ،وال ب�آية رحمة
�إال وقف و�س�أل.
فا�ستح�رض �أخي
عند قيامك �أنك
متتثل لقول
اهلل –تعاىل:-
{ َو ُقو ُموا للِ هَّ ِ
َقا ِن ِتنيَ} [البقرة:
]238
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م�سرحية «يا ليل» للم�سرح اجلهوي لق�سنطينة تثري اعجاب اجلمهور الوهراين
ا�ستمتع اجلمهور بامل�سرح اجلهوي لوهران «عبد القادر علولة» بالعر�ض امل�سرحي بعنوان «يا ليل» من انتاج امل�سرح اجلهوي لق�سنطينة وهي فرقة مل
تقدم عرو�ضا بوهران منذ حوايل � 22سنة.
وقد مت انتاج م�رسحية «يا ليل»
التي مت عر�ضها �سهرة �أم�س
الأحد يف عام  2018باقتبا�س من
عمل الكاتب املغربي ،عبد الكرمي
برا�شد« ،يا ليل يا عني» والتي
�أخرجها هارون الكيالين.
وتروي امل�رسحية ليايل جمموعة
من اال�شخا�ص (رجال ون�ساء)
لديهم �أقدار متقاطعة ويعي�شون
على هام�ش املجتمع يف عامل
م�صنوع على �صورتهم اخلا�صة.
ويت�شابه عمق جميع مدن العامل
�أين يوجد نف�س اال�شخا�ص تقريبا
مع نف�س االنتكا�سات وحتى نف�س
ق�صة الفا�شلني الذين مت �سحقهم
من قبل جمتمع قا�سي.

ويف «يا ليل» يعي�ش ال�شخ�صيات
ال  14للق�صة منهم  10رجال و4
ن�ساء يف هذه الأعماق وعلى مدى
الدقائق ليكت�شف تاريخ كل منهم
وخيبة �أملهم وتطلعاتهم والإبقاء
على ب�صي�ص من االمل وكذا
املرح الأمر الذي يجعلهم يف
بع�ض الأحيان مرتاحني.
وقد �شاركت الفرقة بهذه
امل�رسحية يف مهرجان امل�رسح
املحرتف باجلزائر العا�صمة
العام املن�رصم .وي�أتي تقدمي هذه
امل�رسحية بوهران تلبية لدعوة
امل�رسح اجلهوي لوهران ل�شهر
رم�ضان.
وبخ�صو�ص امل�رسح اجلهوي

لوهران� ،أبرز املدير الفني
للفرقة واملمثل واملخرج ،كرمي
بوت�شي�ش� ،أنه «م�رسح منوذجي يف
اجلزائر حيث نالحظ حاليا احياء
الفن الرابع الوطني».
من جهته� ،أ�شار مدير امل�رسح
اجلهوي لوهران واملخرج والكاتب
امل�رسحي ،مراد �سنو�سي� ،أن �شغل
م�ؤ�س�سته هو «اعداد عالقات
تبادل مع امل�سارح االخرى بالوطن
ولهذا ال�سبب قمنا بدعوة الفرقة
من ق�سنطينة اىل وهران على �أن
تعر�ض فرقة من وهران انتاجها
قريبا بق�سنطينة خالل ال�شهر
الف�ضيل.

قال الفنان ه�شام �سليم� ،إنه يوا�صل
ت�صوير دوره يف اجلزء الثالث من
م�سل�سل «كلب�ش» حتى  27رم�ضان.
و�أ�ضاف �سليم� ،أن �شخ�صية «�أكرم
�صفوان» حتمل بعداً �سيا�سياً ،نظراً
النتمائه �إىل جماعات عاملية ت�سعى
للتخريب والدمار ،وهو ما يت�شابه مع
�أو�ضاع الوطن العربي يف هذا التوقيت،

حيث جند هذه اجلماعات تنوب عن
دول يف ن�رش الفو�ضى والإرهاب،
بح�سب قوله.
و�أ�شار الفنان �إىل حتم�سه للم�شاركة
يف اجلزء الثالث ،خا�صة بعد حتقيق
اجلز�أين الأول والثاين لنجاح كبري،
ً
ف�ضال عن حبه للفنان �أمري كرارة الذي
�سبق تعاونهما يف م�سل�سل «حلظات

حرجة» قبل �أعوام عدة ،م�ؤكداً �أن
الأخري جنح يف جت�سيد �شخ�صية
ال�ضابط «�سليم الأن�صاري» بواقعية
وم�صداقية �شديدة .وي�شارك يف
بطولة «كلب�ش  »3ي�رسا اللوزي وهالة
فاخر وعمر ال�شناوي و�أحمد عبد
العزيز وكوكبة من النجوم ،من ت�أليف
باهر دويدار و�إخراج بيرت ميمي.

ه�شام �سليم :دوري يف «كلب�ش» يحمل بعد ًا �سيا�سي ًا

هذه ن�صيحة ن�سرين طاف�ش
ملتابعيها يف رم�ضان

الفنان ح�سام حت�سني بيك رجل �صاحب مبادئ يف “غفوة القلوب”

يلعب الفنان ح�سام حت�سني بيك �شخ�صية عبد املجيد الرجل
املي�سور وامل�ستقيم الراف�ض للخط�أ يف م�سل�سل “غفوة القلوب”
الذي يعر�ض خالل �شهر رم�ضان املبارك.
وامل�سل�سل من ت�أليف هديل ا�سماعيل و�إخراج ر�شاد كوك�ش ومن
�إنتاج امل�ؤ�س�سة العامة للإنتاج التلفزيوين والإذاعي �ضمن م�رشوع
خبز احلياة ب�إ�رشاف املخرج زياد جري�س الري�س.
وعن ال�شخ�صية التي ي�ؤديها قال الفنان حت�سني بيك يف ت�رصيح لـ
�سانا تتميز �شخ�صية عبد املجيد ب�أنها لرجل م�ستقيم ويرف�ض
اخلط�أ ب�شكل عام ويتعر�ض ملفارقات كثرية خالل �سنوات عمره
ومنها احلادثة التي تغري جمرى حياته متاما لينف�صل عن زوجته
على �أثرها.
وعن م�رشوع خبز احلياة �أو�ضح الفنان حت�سني بيك �أن فكرة
امل�رشوع “جيدة” من حيث ال�سعي لت�شغيل �أكرب عدد من الفنانني
والفنيني رغم حمدودية املردود املادي م�ؤكدا �رضورة �أن ي�سهم
اجلميع ب�شكل ما يف هذا امل�رشوع.

كاري�س ب�شار تهاجم قناة «»LBC

نادين ن�سيب جنيم  -روعة الأداء يف خم�سة ون�ص...
خطفت النجمة نادين ن�سيب جنيم
الأ�ضواء جمدداً ب�أدائها التمثيلي يف
م�سل�سل «خم�سة ون�ص» من ت�أليف
�إميان �سعيد و�إخراج فيليب �أ�سمر
و�إنتاج «ال�ص ّباح �إخوان» ،وبطولتها
�إىل جانب ق�صي خويل ومعت�صم
النهار وروال حمادة وجوزف بون�صار
ورفيق علي �أحمد و�سواهم من

الفنانني.
وجت�سد جنيم �شخ�صية «الطبيبة
ّ
بيان جنم الدين» بح�ضور الفت حتى
الأن مع حتقيق امل�سل�سل الدرامي
ن�سب م�شاهدة عالية جداً ،رغم
�أحد الأخطاء الب�سيطة كتجولها يف
جولة طبية داخل امل�شفى بحذاء
بكعب عالٍ ،وفق ما بينّ الناقد الفني

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

وجهت املمثلة ال�سورية ن�رسين
ّ
طاف�ش ن�صيحة اىل متابعيها،
عرب �صفحتها اخلا�صة على �أحد
مواقع التوا�صل االجتماعي،
تطالبهم فيها بالتقرب �إىل اهلل
يف رم�ضان ،وعدم م�شاهدة
امل�سل�سالت فقط.
ون�رشت طاف�ش �صورة ليدها
ت�شري فيها اىل ال�سماء ،وعلّقت:
«امل�سل�سالت نعمة جميلة
بحياتنا بتعطي متعة ودرو�س وعرب ..تعالوا نتنقى الأف�ضل فعال بر�أي
حر ،م�ستقل عن ت�أثري الإعالنات �أو الت�سويق ..واخليم الرم�ضانية
جميلة والعزامي م�سلية ومبهجة وفر�صة اللتقاء بالأحبة».
و�أ�ضافت« :لكن رم�ضان �أي�ضا فر�صة لتكون �أقرب �إىل اهلل ..بوابات
الطاقة ب�شهر رم�ضان مفتوحة لتعطى للكل لتعيد ح�ساباتك لت�ستغفر،
لت�شكر ،لت�شحن نف�سك من جديد لباقي �شهور ال�سنة ..حلو التوازن
بكل �شيء وخلوة مع اهلل �أو مناجاة �صادقة بتعطيك نور لهالتك
وتنظيف لقلبك وبتفتح كل ال�شاكرات (بوابات الطاقة بج�سمك)
وتابعت طاف�ش« :عيد التفكري ب�أنك ت�صري �أكرث حلما ،اكرث لطفا،
�أكرث هدوءا ،و�أكرث ا�ستيقاظا ووعيا و�أكرث تقبال ،مد �إيدك �إىل اهلل
ورح تالقيه �أقرب مما بتتخيل ..كل عام و�إنتم �إىل اهلل �أقرب».

�أمني حمادة يف من�شور عرب ح�سابه
ال�شخ�صي على تطبيق «ان�ستغرام».
ويتناول العمل ق�صة حب غري
اعتيادية بني حبيبني ،حيث تقوم
نادين بتطويع �شخ�صية حبيبها
وحماولة تغيري طباعه ،كما يجمع
امل�سل�سل �ضمن حبكته جمموعة من
الق�ص�ص امل�ش ّوقة.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

انتقدت النجمة واملمثلة ال�سورية كاري�س ب�شار قناة «»LBC
الف�ضائية ب�سبب تغيريها ملواعيد عر�ض امل�سل�سالت يف بداية �شهر
رم�ضان.
وقالت ب�شار يف فيديو �شخ�صي ن�رشته على قناة يوتيوب� :إن املحطة
حريتها بعدما غريت توقيت عر�ض م�سل�سل «�سال�سل ذهب» 3
مرات.
يذكر �أن م�سل�سل �سال�سل ذهب من �إخراج �إياد نحا�س وكتابة �سيف
ر�ضا حامد وبطولة كاري�س ب�شار و�شكران مرجتى وجيني �أ�سرب
و�صباح جزائري وعبد الهادي ال�صباغ و�سامر �إ�سماعيل.
وكانت حمطة الـ « »LBCقد تعر�ضت �إىل جمموعة انتقادات منذ
بدء �شهر رم�ضان ب�سبب تغيريها ملواعيد عر�ض امل�سل�سالت �أكرث
من مرة.

�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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�سيارات

الأربعاء  15ماي  2019املوافـق ل 10رم�ضان 1440هـ

هيونداي كريتا  2020اجلديدة كليا تظهر بو�ضوح �أثناء اختبارها
بعد تد�شني كرو�س �أوفر فينيو ال�صغرية م�ؤخراً ،تعمل هيونداي حالياً على و�ضع اللم�سات الأخرية باجليل القادم من
 SUVكريتا  2020املدجمة ،والتي مت الك�شف عن ن�سختها ال�صينية يف معر�ض �شنغهاي املا�ضي كاجليل اجلديد
من .ix25
تك�شف ال�صور التج�س�سية عن قدوم كريتا  2020بواجهة جديدة كلياً مع عنا�رص ت�صميم م�ستعارة من فينيو
الأ�صغر وبالي�سايد الأكرب للغاية مثل ال�شبك ال�ضخم الذي يحمل �شعار هيونداي ب�أعاله ،فيما يحيط
به اثنني من م�صابيح  LEDمع �أ�ضواء نهارية ب�أعالها تعمل �أي�ضاً ك�شارات انعطاف.
من اجلانب ،تبدو كريتا القادمة �أطول من اجليل احلايل مع رفارف مربعة بع�ض ال�شيء
عك�س الدائرية حالياً مع وجود عجالت مزدوجة الألوان� ،إىل جانب وجود برز
�أعلى العجالت اخللفية لي�ضيف بع�ض الطابع الع�ضلي مع �رشيط
�أ�سود بكامل عر�ض الباب اخللفي مع ملبة توقف
مدجمة به و�إعادة ت�صميم كاملة ت�ضفي مزيد من
الب�ساطة للخلفية.
�أما عن الداخلية ،فت�شري  ix25التي د�شنت
مبعر�ض �شنغهاي لقدوم كريتا  2020بلوحة
قيادة مزدوجة الألوان مع مقود جديد ي�شبه
املوجود بطراز فينيو ،بجانب وجود �شا�شة
داخلية مل�سية عمودية ت�شبه املوجودة
ببع�ض طرازات تي�سال بجانب ا�ستخدام
نظام  Blue Linkللرتفيه املعلوماتي
من هيونداي ودعم للمكيف املزدوج
و�أنظمة تثبيت ال�رسعة وتغيري و�ضعية
املقاعد الأمامية كهربائياً مع خيار فتحة
�سقف.
هذا ومن املتوقع �أن ت�أتي كريتا 2020
اجلديدة كلياً مع حمركات تتوافق مع قوانني
االنبعاثات العاملية اجلديدة ،ما �سيت�ضمن حمرك
بنزين  1.5لرت مع بقاء خيارات ناقل احلركة كما
هي ب�ستة �رسعات يدوي �أو �أوتوماتيكي.

فولفو  V60موديل  2019مبقاعد خا�صة

تخيلوا احل�صول على مقاعد
منقو�شة يف �سيارة �أوروبية مزودة،
واال�سم الأول الذي قد يتبادر
للذهن فولك�س فاجن جولف
 GTIتخيلوا احل�صول على

مقاعد منقو�شة يف �سيارة �أوروبية
مزودة ،واال�سم الأول الذي قد
يتبادر للذهن فولك�س فاجن جولف
 ، GTIولكن هناك منوذج �آخر
من �رشكة ت�صنيع �سيارات �أخرى

يجلب نف�س اخليار �إىل �أمريكا،
فعندما ك�شفت فولفو عن �سيارة
 V60اجلديدة  ،عر�ضتها مع خيار
التنجيد املنقو�ش للمقاعد وكان
التوقع الرئي�سي هو �أن هذا اخليار

لن ي�صل �إىل �أمريكا .ولكن التقارير
ت�ؤكد �إ�ضافة اخليار الآن �إىل
الواليات املتحدة با�سمBlond
City Weave Textile
.Upholstery

تعرف على �أودي 2019 Avant A6
يف �أعقاب تقدمي الن�سخة ال�سيدان من  A6ك�شفت �أودي النقاب عن
ن�سخة اال�ست�شن من ال �سيارة Avant A6التي ت�أتي ب�شبكة تهوية عري�ضة
باطار وحيد وج�سم ع�ضلي ورغم تركيز ال�سيارة على العملية ولكنها ت�أتي
ب�سقف ان�سيابي يقلل من �سعة التخزين اخللفية يف ال�سيارة ولكنه يزيد
من اجلانب الريا�ضي يف ت�صميم ال�سيارة عن املوديل ال�سابق.
وزودت ال�سيارة مب�صابيح �أمامية  LEDبينما �أعلى اال�صدارات منها
حملت م�صابيح  HD Matrix LEDمع م�صابيح نهارية مميزة كما
عرفت �أودي �أن اجلانب الريا�ضي ال يرتبط بال�شكل فقط ولكن بالأداء.
�أما مق�صورة ال�سيارة فت�أتي م�ستعارة من املوديل ال�سيدان مع نظام
مالحة  MMIوعدادات رقمية  12.3بو�صة ونظام ترفيهي ب�شا�شة
 10.1بو�صة مع �شا�شة �أخرى منخف�ضة قيا�س  8.6بو�صة للتحكم يف
املناخ ومزايا �أخرى.
و�ستتوفر ال�سيارة بباقة من اخليارات التي ت�شمل فر�ش جلدي فالكونا
ومل�سات من اخل�شب مع مقاعد بخا�صية التدفئة والتربيد والتدليك كما
ميكن للم�شرتين طلب �شا�شة عر�ض بيانات خا�صة وفتحة �سقف زجاجية

بانورامية ونظام �صوتي  Bang & Olufsenفاخرة مع � 19سماعة
وباقة جودة الهواء التي ت�شمل نظام تنقية للهواء وموزع للعطر.

"مر�سيد�س" تبد�أ ب�إنتاج
"�سيارتها ال�صامتة"

�أعلنت �رشكة مر�سيد�س �أنها
بد�أت بالإنتاج التجاري ل�سيارة
" "EQالكهربائية يف مدينة برمين
الأملانية و�ست�أتي هذه ال�سيارة
مبحركات كهربائية ال ت�صدر �أي
�ضجيج تقريبا ،ما دفع اخلرباء
�إىل ت�سميتها بـ"ال�سيارة ال�صامتة"
التي �ستوفر �أكرب قدر من الراحة
للركاب واال�ستمتاع بالقيادة،
وتقلل من ظاهرة التلوث ال�سمعي
التي بات يعاين منه �أغلب �سكان
املدن الكربى واملكتظة بال�سكان.
و�ستتميز بهيكل �أنيق م�صنوع من
احلديد والألومينيوم� ،شبيه بهياكل
�سيارات " "GLCالتي �أنتجتها
مر�سيد�س يف العامني الأخريين،
بطول � 474سم ،وعر�ض � 188سم،
وارتفاع � 162سم ،مزود مبحاور

عجالت تبعد عن بع�ضها � 287سم،
و�صندوق �أمتعة خلفي ب�سعة 500
لرت .و�ستزود مبحركني كهربائيني
بعزم  480ح�صانا ،قادرين على
زيادة ت�سارعها من � 0إىل 100
كلم�/ساعة يف غ�ضون  5.1ثانية،
والو�صول بها �إىل �رسعة 180
كلم�/ساعة ،وبطاريات تكفيها
لتقطع م�سافة  470كلم بال�شحنة
الواحدة.
الأنظمة
ب�أحدث
و�ست�أتي
التكنولوجية ،كنظام "،"MBUX
وب�شا�شتني تعمالن باللم�س
مبقا�س  10.25بو�صة ،بالإ�ضافة
�إىل �أنظمة لتنقية الهواء يف قمرة
القيادة ،و�أنظمة �إلكرتونية متطورة
للتحكم بال�رسعة واحلركة على
الطرقات.

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة
�ستناف�س فورد رينجر
ال توفر رام حالياً �سوى طراز
 2019 1500بفئة البيك اب التي
ت�أتي ب�سعر �أقل من  30,000بفارق
طفيف ،ولكن يبدو �أن هذا �سيتغري
يف امل�ستقبل القريب مع نية
العالمة الأمريكية طرح بيك اب
جديدة ب�أ�سعار تبد�أ عند م�ستوى
 20,000دوالر
�رصح مدير فيات كراي�سلر
التنفيذي م�ؤخراً ،مايك مانلي،
�أن �صانعة �سيارات البيك اب
الأمريكية تنوي �صنع بيك اب
متو�سطة جديدة تقع �أ�سفل جيب
غالديتور املخ�ص�صة للطرق
الوعرة من حيث ال�سعر �ضمن
طرازات املجموعة ،حيث تعمل
رام حالياً على تطوير من�صة

جديدة تنا�سب بيك اب متو�سطة
خم�ص�صة للأعمال ،وهو ما
�سوف ي�ساعد العالمة على النمو
واملناف�سة ب�شكل �أقوى الحقاً ،مع
الرتكيز على حتقيق �أعلى كفاءة
ممكنة من حيث التكلفة.
هذا وي�شري ذلك �إىل �أن رام تعمل
على تطوير البيك اب املتو�سطة
اجلديدة يف �أقرب وقت ممكن
حلل م�شكل الفجوة يف طرازات
ال�رشكة باملناف�سة داخل �رشيحة
�سيارات البيك اب ،خا�صة �أنها
�ستكون خمتلف كلياً عن الطرازات
املتاحة حالياً ،دون الت�أثري على رام
 ،1500لتناف�س البيك اب اجلديدة
طرازات كولورادو وكانيون من
جرنال موتورز وفورد رينجر.

22

الأربعاء  15ماي  2019املوافـق ل 10رم�ضان 1440هـ

�إ�شهار

23

تقني

الأربعاء  15ماي  2019املوافـق ل 10رم�ضان 1440هـ

�سوين ت�شهد تراجع
جديد يف عدد الوحدات
التي مت �شحنها من
الهواتف الذكية

ت
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ل لبيع ق�سم رقاقات املودم
�أ�شار تقرير ن�رش من وول �سرتيت
م�ؤخراً �إىل �أن �إنتل جتري
حمادثات يف الوقت احلايل لبيع
الق�سم اخلا�ص بتطوير رقاقات
املودم بعد �أن �أعلنت خالل
الفرتة ال�سابقة عن قرارها بوقف
تطوير رقاقات مودم .5G
بعد �إعالن �إنتل م�ؤخراً عن
خروجها من مناف�سة تطوير

�رشائح مودم  5Gوحتول
�رشكة ابل للتعاون مع كوالكوم
من جديد ،ن�رش تقرير يك�شف
عن تطورات جديدة يف �رشكة
�إنتل ،حيث �أ�شري �إىل بدء �إنتل
حمادثات لبيع ق�سم تطوير
رقاقات املودم.
ولقد �أ�شار التقرير �إىل �أن �رشكة
ابل هي واحدة من ال�رشكات

املر�شحة للإ�ستحواذ على
هذا الق�سم من �إنتل� ،إال �أن
هذه التفا�صيل مل يتم ت�أكيدها
ب�شكل ر�سمي يف الوقت الراهن،
كما �أ�شار التقرير �إىل �أن ابل
قد �إتخذت هذه اخلطوة لدعم
�إطالق هاتف 5G iPhone
ب�شكل �أ�رسع.
�أي�ضاً �أكد التقرير على �أن �إنتل

غوغل جتلب التيم املظلم لتطبيق
 Chromeعلى من�صة الأندوريد
بد�أت �شركة غوغل يف دفع حتديث جديد لتطبيق
مت�صفح كروم م�ؤخراً تقدم من خالله �إختيار
الثيم املظلم يف واجهة التطبيق للم�ستخدمني.
ينطلق التحديث اجلديد لتطبيق مت�صفح غوغل
كروم الذي ي�أتي ب�إ�صدار رقم 74.0.3729.112
على من�صة الأندوريد مبيزة الثيم املظلم
املرتقبة من م�ستخدمي التطبيق.
وميكن متكني ميزة الثيم املظلم اجلديدة عرب
ن�سخ الراب ط nchrome://flags/#enable-a
 droid-night-modeيف �شريط البحث اخلا�ص
بتطبيق كروم ،ومن ثم ميكن للم�ستخدم النقر
يف القائمة املنزلقة على Android Chrome
 UI dark modeلإختيار متكني الثيم املظلم يف
�إعدادات التطبيق.
يذكر �أن هذا التحديث لتطبيق مت�صفح كروم
ي�ضيف �أي�ض ًا ميزة الرتجمة �إىل جانب الثيم
املظلم ،حيث ت�أتي هذه امليزة من خالل �إخت�صار
جديد يف القائمة لدعم امل�ستخدم برتجمة
�سريعة ل�صفحات البحث حيث تدعم هذه امليزة
الرتجمة �إىل الإجنليزية �أو �أي لغات �أخرى.
�أي�ض ًا من املقرر �أن يظهر �إختيار الرتجمة عند
�إدراك املت�صفح لإختالف لغة ال�صفحات عن
اللغة امل�ستخدمة غالب ًا من امل�ستخدم ،ومن املقرر
�أن يتوفر هذا الإ�صدار من غوغل كروم يف متجر
غوغل بالي الآن.

يف طريقها للإعالن عن نتائج
املحادثات التي �أجريت حول بيع
ق�سم تطوير املودم ،لتك�شف عن
ال�رشكة التي قامت بالإ�ستحواذ
على هذا الق�سم ،وما �إذا كانت
ال�صفقة �إنتهت بالفعل ل�صالح
عمالق التكنولوجيا ابل� ،أو �أن
�إنتل �أنهت �صفقة الإ�ستحواذ
ل�صالح طرف جديد.

تخترب �رشكة �سوين تراجع ملحوظ
يف مبيعات الهواتف الذكية منذ عام
 ،2014وي�ستمر هذا الرتاجع حتى
الربع الأول من  2019الذي �شهد
تراجع جديد يف عدد الوحدات
املباعة من الهواتف الذكية حيث
�سجلت ال�رشكة مبيعات  1.1مليون
وحدة فقط.
رغم توقعات �رشكة �سوين الأوىل
ملبيعات ت�صل �إىل  10مليون وحدة
مع �إنتهاء الربع الأول من 2019
خالل �شهر مار�س� ،إال �أن ال�رشكة
تراجعت عن هذه التوقعات بعد
مرور �شهر فقط لتقل�ص توقعاتها
�إىل  9مليون ومن ثم  7مليون وحدة
فقط ،ومن ثم �إنخف�ضت توقعات
ال�رشكة حتى  6.5مليون وحدة يف
�شهر يناير.
ولقد �سجلت �سوين الإنخفا�ض
الأول يف مبيعات الهواتف الذكية
خالل  ،2014حيث حققت مبيعات
ت�صل �إىل  40مليون وحدة فقط
خالل هذا العام كما �أ�ستمر
الإنخفا�ض يف مبيعات �سوين خالل

 ،2018حيث و�صلت مبيعات ال�رشكة
بني �شهري مار�س ويونيو �إىل 2
مليون وحدة ،ثم انخف�ضت �إىل 1.6
مليون وحدة خالل الأ�شهر الالحقة
حتى �أكتوبر  ،2018ومن ثم ارتفعت
بن�سبة ب�سيطة يف نهاية  2018حيث
مت �شحن  1.8مليون من هواتف
�سوين.
وخالل الربع الأول من 2019
انخف�ضت مبيعات �سوين من جديد
لت�صل �إىل �شحن  1.1مليون وحدة
فقط من هواتفها الذكية ،مما �أدى
�إىل خ�سائر يف ق�سم الهاتف يف
�رشكة �سوين و�صلت �إىل  869مليون
دوالر ،حيث حاولت ال�رشكة معاجلة
هذه اخل�سائر بعمليات ت�رسيح
للموظفني يف الفرتة الأخرية بهدف
خف�ض نفقات الت�شغيل واحلد من
�إرتفاع اخل�سائر.
يذكر �أن �سوين تتوقع �أن ت�صل
مبيعات هواتفها الذكية �إىل  5مليون
وحدة من الآن وحتى مار�س ،2020
لذا نرتقب تطورات ق�سم الهاتف يف
�رشكة �سوين خالل الفرتة القادمة.

ما �أعلنت عنه �سام�سونغ يف م�ؤمتر �إطالق غاالك�سي S10
�أ�سدلت �رشكة �سام�سونغ ال�ستار عن م�ؤمترها
اخلا�ص بالك�شف عن �سل�سلة غاالك�سي S10
وهاتف  ،Galaxy Foldمع �إطالقها ثالثة
هواتف رئي�سية و�أخر قابل للطي وكذلك
ن�سخة تدعم اجليل اخلام�س  5Gو�ساعة
ذكية ،بجانب �سماعة ال�سلكية متثل اجليل
اجلديد من �سماعاتها ،لت�ضع بني �أيدي
امل�ستخدمني جمموعة من املنتجات الرائدة
وعالية الإمكانيات كما هي العادة مع بداية كل
عام؛ بالرغم من �أنها جاءت �أبكر من املعتاد.
وقد �شهد امل�ؤمتر �إعالن ال�رشكة عن بيع 2
مليار هاتف غاالك�سي منذ �إطالقها قبل عقد
من الزمان.

و�إليكم ما �أعلنت عنه ال�شركة يف
م�ؤمترها:
كما كان منتظ ًرا ،فقد ك�شفت �سام�سوجن
عن الهاتف القابل للطي Galaxy Fold
حيث يقدم نقلة كبرية باجلمع بني الهواتف
التقليدية والأجهزة اللوحية من خالل
حتويله بكل �سهولة من �شكله العادي ب�شا�شة
 4.3بو�صة �إىل جهاز ب�شا�شة �أكرب مع �شا�شة
 7.3بو�صة بدقة  2152×1536بك�سل .ويوفر
الهاتف طريقة ا�ستثنائية لت�صفح التطبيقات،
حيث ميكن ا�ستخدامها بالو�ضع العادي ومن
ثم حتويلها للو�ضع الكبري ب�سبب على طريقة
الأجهزة اللوحية ،كما ميكن فتح ثالثة
تطبيقات معًا على ال�شا�شة وذلك بف�ضل
التقنية التي ا�ستخدمتها ال�رشكة يف �صناعة
الهاتف والتي متاثل وجود هاتفني معًا.
ويحمل الهاتف ذاكرة رام ب�سعة  12جيجا
بايت بتقنية  7نانو مرت لأول مرة يف الهواتف
الذكية مع �سعة تخزين  512جيجا بايت.
وي�أتي مع  6كامريات على غري العادة ،بوجود
كامريتني على اجلانب واثنتني بالأمام ومثلهما
يف اخللف .كما ي�ضم بطاريتني ب�سعة 4,380

ملي �أمبري ،بجانب منفذ  eUFSلالت�صال
ال�رسيع.
وي�أتي ب�سعر ,1ابتدا ًء من � 26أفريل القادم �أي
بعد ما يقارب �شهرين من الآن.

�سل�سلة غاالك�سي S10
ك�شفت �سام�سونغ بطبيعة احلال عن �سل�سلة
 ،S10وهذه املرة مع ثالثة هواتف بت�صميم
خمتلف ولأول مرة بوجود النتوء داخل
ال�شا�شة لكن بطبيعة احلال جاءت الهواتف
الثالثة بطريقتني خمتلفتني ب�سبب تواجد
كامريا �أمامية مزدوجة يف الهاتف �صاحب
الإمكانيات الأعلى .لكنها ا�شتملت جميعًا
على م�ست�شعرات للكامريا الأمامية موجودة
�أ�سفل ال�شا�شة لتمنح امل�ستخدم �أكرب قدرة
من اال�ستفادة من امل�ساحة ،كما حتتوي
على م�ست�شعر ب�صمة  UltraSonicيف
ال�شا�شة يف ن�سختني  S10و +S10لأول مرة
يف الهواتف الذكية فيما قدم  S10eم�ست�شعر
ب�صمة بجانب الهاتف .وحتتوي الهواتف
� ً
أي�ضا على منفذ ال�سماعة كما هو يف هذا
اجليل ال�سابق ،بالإ�ضافة �إىل تقدميها تقنية
 Dolby Atmosال�صوتية .وباحلديث �أكرث
عن الهواتف فهي جتتمع معًا بوجود معالج
�سنابدراغون  855ذو القدرات العالية من
ناحية ال�رسعة والذكاء اال�صطناعي ،كما ت�أتي
الهواتف نظام ت�شغيل �أندرويد  9.0وواجهة
امل�ستخدم اجلديدة  One UIوكذلك تقنية
مقاومة املاء  .IP68بالإ�ضافة �إىل دعم تقنية
ال�شحن ال�رسيع وال�شحن الال�سلكي بتقنية
 Qiبوجود ال�شاحن الال�سلكي ال�رسيع Fast
.2.0 Wireless Charging
�أما بتف�صيل املزايا الأخرى ،فالهاتف الأقل
�إمكانيات  S10eي�أتي ب�شا�شة  5.8بو�صة
بدقة  FHD+وتقنية  ،HDR10كما يجلب
بكامريا خلفية مزدوجة بدقة  12ميغا بك�سل

لكل عد�سة �إحداها وا�سعة الزاوية والأخرى
ت�ستطيع الت�صوير برتكيز عايل وو�ضوح كبري،
فيما ت�أتي الكامريا الأمامية بدقة  10ميغا
بك�سل بفتحة غالق  1.9/fمع قدرتها على
الرتكيز التلقائي والتقاط �صور بدقة .UHD
وي�ضيف الهاتف بطارية ب�سعة  3,100ملي
�أمبري تدعم ال�شحن ال�رسيع .كما يوفر
ذاكرة رام  6جيجا بايت مع �سعة تخزين 128
جيجا بايت �أو  8جيجا بايت مع  256جيجا
بايت �سعة تخزين .وي�صل بالألوان :الأبي�ض،
الأ�سود ،الأزرق ،الأخ�رض ،والأ�صفر الكناري.
و�سيبد�أ �سعره من .بينما غاالك�سي  ،S10ي�أتي
مع �شا�شة من نوع �سوبر �أموليد بحجم 6.1
بو�صة وبدقة  +QHDتدعم تقنية العر�ض
 +HDR10وكذلك Dynamic Tone
 ،Mappingوحتمل ال�شا�شة بداخلها
م�ست�شعر لب�صمة الأ�صبع يغطي ن�سبة كبرية
من ال�شا�شة� .أما باحلديث عن الكامريا ،فهو
ي�أتي مع كامريا بثالث عد�سات لديها قدرات
كبرية وت�ستطيع ت�صوير فيديو بدقة  4Kوتقنية
 +HDR10ب�رسعة � 60إطار يف الثانية وتنق�سم
�إىل واحدة بدقة  12ميجا بك�سل للت�صوير
العميق والرتكيز ،فيما ت�أتي الثانية بدقة 12
بزاوية  77درجة وفتحة غالق  1.5/fعالية
احل�سا�سية وتقنية التثبيت الب�رصي ،بالإ�ضافة
�إىل عد�سة بدقة  16ميغا بك�سل وا�سعة جدًا
بزاوية  123درجة وفتحة غالق  .2.2/fفيما
ت�أتي الكامريا الأمامية بدقة  10ميجا بك�سل
�شبيهة بكامريا الهاتف ال�سابق بخا�صية
الرتكيز التلقائي وت�صور بدقة  UHDوتقدم
الكامريا الثالثية الت�صوير البطيء ب�رسعة
� 960إطار يف الثانية .ويحمل الهاتف بطارية
ب�سعة  3,400ملي �أمبري .كما يوفر خيارين من
�سعة التخزين بني  128جيجا بايت و 512جيجا
بايت بجانب ذاكرة رام موحدة  8جيغا بايت.
و�سي�صل بالألوان الأبي�ض ،الأ�سود ،الأخ�رض،
والأزرق .فيما �سيبد�أ �سعره من.
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الواليات املتحدة

تيبازة

توزيع 2100
وحدة �سكنية
يف رم�ضان
�رشعت م�صالح والية تيبازة مطلع الأ�سبوع
اجلاري يف عملية «وا�سعة» لتوزيع �سكنات
�إجتماعية ب�شقيها «العمومي الإيجاري
و الق�ضاء على ال�سكن اله�ش» �ستتوا�صل
طيلة �شهر رم�ضان لت�شمل �أزيد من 2100
وحدة موزعة على عدد من بلديات الوالية,
ح�سب ما علم �أم�س الثالثاء لدى ذات
امل�صالح.

خالل الثالثي الأخري
من �سنة 2018

انخفا�ض الن�شاط
التجاري
�سجل الن�شاط التجاري باجلزائر
انخفا�ضا خالل الثالثي الرابع من 2018
ال�سيما يف قطاع ال�صناعات الغذائية،
فيما متيزت �أ�سعار اقتناء املنتجات
باالرتفاع ،ح�سب حتقيق �أجراه الديوان
الوطني للإح�صائيات لدى م�ؤ�س�سات
جتارية .و ح�سب �آراء جتار اجلملة الذين
م�سهم التحقيق ،فقد انخف�ض الن�شاط
التجاري خالل الثالثي الرابع من ال�سنة
املا�ضية و خا�صة بالن�سبة لل�صناعات
الغذائية و الوقود و مواد الت�شحيم،
باملقابل� ،سجل الن�شاط التجاري ارتفاعا
خ�ص بائعي التجزئة يف جمال العقاقري
و اخلردوات و الأجهزة الكهرومنزلية و
العطور و كذا الن�سيج.

ات�صاالت اجلزائر :

www.elwassat.com

�أ�ضرار ج�سيمة تلحق مب�سجد مت �إحراقه
بح�سب بيان �صادر عن م�ست�شارية ال�ش�ؤون الدينية لدى القن�صلية العامة الرتكية مبدينة نيويورك الأمريكية يف وقت مت�أخر ،م�ساء الإثنني ،ف�إن
التحقيقات �أثبتت �أن النريان التي �شبت بامل�سجد جاءت نتيجة �إحراقه من خالل �إلقاء زجاجات حارقة عليه.

م�٫س
ك�شفت م�ست�شارية ال�ش�ؤون الدينية لدى القن�صلية
العامة الرتكية مبدينة نيويورك الأمريكية ،عن
تعر�ض م�سجد الديانة مبدينة نيوهافن التابعة
لوالية «كونيتيكت» الأمريكية ،لأ�رضار ج�سيمة
جراء �إحراقه من قبل جمهولني ،الإثنني.
وبح�سب بيان �صادر عن امل�ست�شارية يف وقت
مت�أخر ،م�ساء الإثنني ،ف�إن التحقيقات �أثبتت
�أن النريان التي �شبت بامل�سجد جاءت نتيجة
�إحراقه من خالل �إلقاء زجاجات حارقة
عليه ،و�أ�شار البيان �إىل �أن امل�س�ؤولني املعنيني
يوا�صلون جهودهم لتوقيف منفذي االعتداء،
و�أنهم ر�صدوا مكاف�أة مالية ملن يديل ب�أية
معلومات ب�ش�أنهم ،و�أو�ضح البيان �أن احلريق
بد�أ من مدخل امل�سجد نتيجة �إلقاء العبوات
احلارقة عليه ،وامتد حتى و�صل �إىل الطابق
ريا �إىل �أنه مل تقع �أية وفيات �أو
الثالث ،م�ش ً
�إ�صابات ج ّراء ذلك.
و�أ�ضاف «غري �أن هناك خ�سائر مادية كبرية؛ ال
�سيما يف املناطق التي مل يطلها احلريق ،لكنها

ت�رضرت ب�شكل كبري ج ّراء ا�ستخدام �أطنان
من املياه لإطفاء النريان»،ولفت البيان �إىل �أن
اجلالية الرتكية يف الواليات املتحدة ،وال �سيما
يف نيوهافن ت�شعر ب�أ�سف بالغ حيال احلادث،
م�ضيفًا «لكن عزاءنا الوحيد �أنه مل تقع �أية
وفيات �أو �إ�صابات».

جتدر الإ�شارة �أن وزير اخلارجية الرتكي ،مولود
ت�شاوو�ش �أوغلو ،كان قد �أعرب ،الإثنني ،يف
تغريدة ن�رشها على ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع
ريا �إىل �أنه
«تويرت» عن �أ�سفه حيال احلادث ،م�ش ً
«يعترب اً
جديدا على ظاهرة العداء للإ�سالم
مثال
ً
املتزايدة حول العامل».
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زولة  ،ي�ضيف ذات امل�س�ؤول ،وكانت 34
حمطة للجيل الرابع للإنرتنت قد و�ضعت
حيز الت�شغيل منذ انطالق عملية تزويد
زبائن
�إت�صاالت اجلزائر بهذه اخلدمات يف
، 2013
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لكل
حمطة  ،ي�ضيف ذات
امل�صدر .

املجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعا�صمة

م�ست�شفى مزود مبهبط للطائرات العمودية قريبا حملة توعوية لفائدة م�ستعملي الطريق
�سيتم و�ضع امل�ست�شفى اجلامعي � 240رسير بخروبة
�رشق مدينة م�ستغامن حيز اخلدمة خالل ال�صيف
املقبل ,ح�سبما �أعلن عنه �أم�س الثالثاء وايل الوالية
حممد عبد النور رابحي .و�رصح رابحي خالل معاينته
لهذا امل�ست�شفى اجلديد الذي يقع مبنطقة التو�سع
العمراين خروبة �أن «ن�سبة تقدم الأ�شغال اخلا�صة
بهذا امل�رشوع احليوي بلغت ما يفوق  95يف املائة

وهو حاليا يف مرحلة و�ضع التجهيزات الطبية»وي�ضم
هذا الهيكل ال�صحي -وفقا لذات امل�س�ؤول -العديد
من املرافق والأجنحة الطبية على غرار م�صلحة
اجلراحة التي تتكون من  6غرف للعمليات وم�صلحة
للعالج بالأ�شعة وللطب ال�رشعي وجناح لال�ستعجاالت
الطبية اجلراحية مزود مبهبط للطائرات العمودية
�سيتم ا�ستخدامه يف حالة اال�ستعجاالت الق�صوى.

تـج�سيدا للحملة التح�سي�سية التي �سطرتها قيادة
الدرك الوطني لفائدة م�ستعملي الطريق املمتدة
من تاريخ � 2019/05/10إىل  2019/05/30حتت
�شعار» يف رم�ضان  ،خماطرتك قد تف�سد فرحة
عائلتك « وتزامنا مع �شهر رم�ضان املعظم نظمت
املجموعة الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر حملة
حت�سي�سية عرب خمتلف نقاط املراقبة وال�سدود

الثابتة ب�إقليم اجلزائر العا�صمة وكذا حمطات نقل
امل�سافرين من �أجل حت�سي�س م�ستعملي الطريق
بالأ�رضار الوخيمة الناجتة عن عدم �إحرتام قانون
املرور  ،بحكم التداعيات ال�سلبية الناجتة عن
حوادث املرور على كل امل�ستويات الإجتماعية و
الإقت�صادية بغية �إيجاد حلول لهذه الآفة مب�شاركة
جميع القوى الفاعلة يف ميدان الأمن املروري .

تيزي وزو

عمال الوكالة الوالئية للت�شغيل يف �إ�ضراب
دخل عمال و�إطارات الوكاالت املحلية والوالئية
للت�شغيل بتيزي وزو يف �إ�رضاب عن العمل ملدة
ثالثة �أيام تنفيذا لتعليمة املكتب �ألوالئي للنقابة
ودعوتهم للقيام بوقفات احتجاجية ملدة ثالثة �أيام
كل �أ�سبوع وكان �أم�س الثاين للوقفة التي ا�ستمرت
ل�ساعات رافعني �شعارات اللجوء �إىل االحتجاج بح�سب
البيان وكذا الئحة مطالبهم املهنية واملالية وفقا

لالتفاقية اجلماعية التي متت مراجعتها �إال �أن هذه
الأخرية �أف�ضت �إىل جمموعة من التحفظات للعديد
من املواد الواردة يف م�رشوع لالتفاقية على غرار
حتفظها على �إحلاق االطارات امل�سرية اخلا�ضعني
لأحكام خا�صة «خارج الت�صنيف» تطبق �أحكام هذه
االتفاقية واقرتاح اال�ستفادة من من�صب عمل بالوكالة
وكذا قيامها بتجميد امليزانية املالية للوكالة �إىل

جانب منحة التقاعد التي ي�ستفيد منها كل عامل
فور تقاعده باعتبار �أنها منحة ال�شرتاكاته طوال
فرتة عمله �إىل جانب التحفظ على تعوي�ض الأقدمية
لهذا ف�إن النقابة والعمال يدعون املدير العام الدي
يتواجد يف عطلة رغم الأو�ضاع الكارثية التي يع�شيها
القطاع و الوزارة �إىل الرتاجع عن تلك التحفظات مما
ي�ضمن لهم حتقيق مطالبهم ال�رشعية خا�صة �أن قرار

التحفظ مناف للقوانني بح�سب ت�رصيح الأمني الوالئي
لنقابة وكالة الت�شغيل بتيزي وزو وكما �أن هذه الوقفة
االحتجاجية قد مت تنظيمها كنوع من ال�ضغط الأمور
بالوزارة ويف حالة عدم الرتاجع عن تلك التحفظات
نظرا لالحتقان الذي ي�سود عمال الوكالة الوطنية
للت�شغيل ف�إنه �سيتم الت�صعيد واللجوء �إىل الإ�رضابات

ت ـ ـ ــخفـ ـ ــي�ض ـ ـ ـ ــات
للمرة الـ 144
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ــى �أ�س ـ ـ ـعـ ـ ــار
احلل الأمثل هو ت�سليم الب�شري للجنائية الدولية االحتالل يهدم قرية العراقيب يف النقب
املكاملات الهاتفية

ح -كرمي

ال�صادق املهدي

مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املعظم ،2019
تتيح لكم ات�صاالت اجلزائر اال�ستفادة
الكاملة من خدمة الهاتف الثابت من خالل
تخفي�ضات على �أ�سعار مكاملاتكم الهاتفية
نحو �شبكات الهاتف املحمول الوطني وكذا
نحو الثابت الدويل.
يف هذا ال�صدد ،تقرتح عليكم ات�صاالت
اجلزائر ،طيلة �شهر رم�ضان الكرمي،
تخفي�ضات على ت�سعرية املكاملات نحو
الهاتف الثابت الدويل التي حددت بـ  3دج/
دقيقة وهو �سعر املكاملة املحلية وهذا
ابتداء من الدقيقة الثالثة .البلدان املعنية
بهذه التخفي�ضات هي  :فرن�سا� ،أملانيا،
�إيطاليا� ،إ�سبانيا ،كندا ،ال�صني� ،إجنلرتا،
الواليات املتحدة الأمريكية ،املغرب،
�أ�سرتاليا.
كما تقرتح عليكم ات�صاالت اجلزائر
تخفي�ضات على �أ�سعار املكاملات من
الثابت نحو جميع �شبكات الهاتف املحمول
الوطنية ب�سعر  2دج/الدقيقة فقط عو�ض
 8دج/الدقيقة ،من � 20سا م�ساء �إىل � 08سا
�صباحا !

اعترب زعيم حزب الأمة القومي يف
ال�سودان ،ال�صادق املهدي� ،أن ت�سليم
الرئي�س املخلوع عمر الب�شري للجنائية
الدولية �سيكون احلل الأمثل ،حيث �ستتوفر
له حماكمة عادلة.
و�أو�ضح الزعيم ال�سوداين الذي �سجنه الب�شري
مرارا� ،أن ح�صول الب�شري على حماكمة
عادلة يف ال�سودان يرتتب عليه �إجراء
�إ�صالحات للنظام الق�ضائي و�رصح املهدي
الذي انقلب الب�شري على احلكومة التي كان
ير�أ�سها عام  1989يف مقابلة مع �صحيفة

«الديلي تلغراف» قائال�« :شعرت بفرحة
غامرة لدى علمي بخرب عزل الب�شري ونقله
لل�سجن ..لقد عي�شوين يف اجلحيم لنحو 30
عاماً ،لذا �شعرت بالراحة لدى م�شاهدتي
رحيل النظام املتعط�ش للدماء»وختم
بالقول�« :أعتقد �أن ال�سودان �سيكون مثاالً
يحتذى به يف املنطقة ..وتوليفا للحداثة
وال ُهوية»وتناولت ال�صحيفة خالل اللقاء
كيفية طلب رئي�س الوزراء حينها ال�صادق
املهدي ،من بريطانيا امل�ساعدة لإعادة
بناء الدميقراطية يف ال�سودان.

هدمت �آليات وجرافات تابعة ل�سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي� ،صباح �أم�س
الثالثاء ،قرية العراقيب الفل�سطينية
م�سلوبة االعرتاف ،يف النقب املحتل
(جنوبي فل�سطني املحتلة) ،للمرة الـ 144
توال ًيا.
وذكر �شهود عيان� ،أن �آليات �إ�رسائيلية،
بحماية من قوات االحتالل ،دهمت �صباح
اليوم قرية العراقيب ،وهدمت م�ساكنها
و�رشدت �أهلها و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن

عملية الهدم طالت اخليام وامل�ساكن
امل�صنوعة من ال�صفيح وبع�ض الأخ�شاب
والنايلون ،و�رشدت �سكانها من ال�شيوخ
والأطفال والن�ساء وتركتهم دون م�أوى
وهدمت قوات االحتالل العراقيب 144
مرة؛ منذ  27جويلية  ،2010بدعوى �أن
ملكية الأرا�ضي التي �أقيمت عليها القرية
تتبع للدولة العربية وكانت �آخر عملية
هدم (املرة الـ  )143بتاريخ � 16أفريل
.2019

البويرة

مطاعم تتحول �إىل حمالت للزالبية وال�شاربات

غيرّ العديد من �أ�صحاب حمالت الإطعام ال�رسيع
مبدينة البويرة  ,ن�شاطهم وكيفوه ح�سب متطلبات
�شهر رم�ضان الكرمي  ,حيث يف�ضل معظمهم
حتويلها �إىل �صناعة الزالبية وقلب اللوز وبيع
ع�صائر الليمون واملعروفة ب « ال�شاربات « التي
باتت تلقى �إقباال كبريا من قبل املواطنني خالل
هذا ال�شهر الف�ضيل  ,وهو ما يحفز �أ�صحاب مثل

هذه املحالت على تغيري ن�شاطهم جلني الأرباح ,
والحظنا ذلك خالل جولة ا�ستطالعية قامت بها
يومية « الو�سط « بو�سط املدينة خا�صة �ساحة
ال�شهداء وحي ليكوتاك و ال�سيتي وا�ست وذراع
الربج  ,حيث �أكد لنا �صاحب �أحد حمالت الفا�ست
فود انه تعود خالل �شهر رم�ضان ان ميار�س
ن�شاط بيع احللويات  ,لأنها تلقى اقباال وتهافتا

كبريا من طرف املواطنني  ,وذكر �آخر وجدناه
يقوم بتجهيز حمله لبيع احللويات الرم�ضانية انه
ا�ستعان ب�أحد املخت�صني يف �صناعة احللويات
ال�شامية وال�سورية وهي احللويات التي باتت تعرف
تهافتا كبريا خا�صة �أنها القت رواجا كبريا خالل
ال�سنوات املا�ضية  .وخالل جتولنا يف �أزقة املدينة
حيث يوجد احد �أ�شهر �صناع حلوى الزالبية

املتوارثة ابا عن جد  ,قال متحدثا عن ه�ؤالء
الباعة املو�سميني بانهم حقا ا�ستولوا على عدد
هام من الزبائن نظرا للم�ساتهم احلديثة و�إدخالهم
الكثري من النكهات املختلفة عليها �شكال وذوقا ,
حيث �أ�صبحوا ي�ضفون عليها ال�شكوالطة والفانيليا
ونكهات الفراولة والليمون.
� أح�سن مرزوق

