
تتعلق مبا �صرح به عن حماولة فر�ض الطوارئ 

�سهادة نزار ت�سيق احلبل حول ال�سعيد بوتفليقة

خرباء اقت�صاديون "للو�صط" يحذرون:
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 .        فرحات اأيت علي: البد من اإعادة 
النظر  يف املنظومة املالية 

بتهمة التاآمر على تفكيك و تخوين اجلي�ض

الق�ساء الع�سكري ي�ستدعي كرمي طابو
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العقيد املتقاعد العربي ال�صريف

7 ملفات ف�ساد ثقيلة 
يتم تفكيكها حاليا

  �ض3
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الواليات املتحدة

اأ�سرار ج�سيمة 
تلحق مب�سجد 

مت اإحراقه 

بال�صراكة مع وزارة الدفاع الوطني

 تركيب اأجهزة ت�سوي�ض
 يف مراكز االمتحانات 

وزارتا ال�صياحة و العمل و ال�صمان االجتماعي

 ت�سهيل انت�ساب احلرفيني
 اإىل ال�سمان االجتماعي 

ب�صبب م�صاندتها احلراك

 ت�سامن وا�سع مع اأ�ستاذة 
مطرودة من اجلامعة  �ض4



لقي 46 �صخ�صا حتفهم و�أ�صيب 1367 
�لفرتة  حادث خالل   1241 �آخرون يف 
�جلاري  ماي   11 �إىل   05 من  �ملمتدة 
عرب عدة واليات من �لوطن ح�صب ما 
مل�صلحة  بيان  �لثالثاء  �أم�س  به  �فاد 

للحماية  �لعامة  للمديرية  �الإعالم  
�ملدنية. 

و�صجلت م�صالح �حلماية �أثقل ح�صيلة 
بوفاة  �مل�صيلة  والية  م�صتوى  على 
مت  �آخريــن   30 جرح  و  �أ�صخا�س   06

�ملر�كز  �إىل  حتويلهــم  و  �إ�صعافهم 
�إثـر  34  حو�دث  �الإ�صت�صفـائية  على 
�حلماية  وحد�ت  قامت  كما  مرور 
باإخـــماد  �صمح  بـ 998 تدخال  �ملدنية 
�صناعية  منزلية  منها  حريق   682

يخ�س  فيما  �أما  مــختلفـة.  وحر�ئق 
وحد�ت  فقامت  �ملختلفة  �لعمليات 
فـي  تدخـل   3777 بـ  �ملدنية  �حلماية 
عملية   3312 لتغطية  �لفرتة  نف�س 

�إ�صعاف و �إنقاذ �الأ�صخا�س يف خطر

ب�سبب م�ساندتها احلراك

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

لقيت �الأ�صتاذة » جميلة  �صطيطح« �ملطرودة موؤخر� من جامعة بوزريعة 

 , �لوطن  �الأ�رسة �جلامعية عرب  قوية من طرف  وم�صاندة  و��صعا  ت�صامنا 

مبن�صور�ت  �جلامعات  �صتى  من  و�لدكاترة  �الأ�صاتذة  عديد  تفاعل  حيث 

ور�صائل م�صاندة عرب مو�قع �لتو��صل �الجتماعي وهناك حتى من �قرتح 

تنظيم وقفات �حتجاجية للتنديد مبا ح�صل لزميلتهم �لتي تعر�صت لظلم 

��صتب�رس �جلميع  �لذي  �لوقت  �أنه يف  تعبريهم موؤكدين  جمحف على حد 

يتفاجاأ  �لر�صمية  �لذي حرر �جلميع مبا فيها �ملوؤ�ص�صات  خري� باحلر�ك 

و�ملنافية   �ملعادية  و�ملمار�صات  �لقر�ر�ت  هذه  مبثل  �جلميع  ويذهل 

للحريات و�لدميقر�طية �لتي ينا�صل من �أجلها �ل�صعب �جلز�ئري منذ 22 
فيفري �لفارط .

اأ.م

الطبعة الثالثة خليمة 
القراءة بال�سلف

يرتقب �أن ي�صارك بفعاليات �لطبعة �لثالثة خليمة �لقر�ءة �ملنظمة بال�صلف, 

�صعر�ء و�أدباء من خارج �لوالية, ح�صبما علم �أم�س لدى �ملنظمني, و�أو�صح 

�لطبعتني  تو�صيات  على  وبناء�  �إد�رته  �أن  قمومية,  �ملكتبة, حممد  مدير 

�ل�صابقتني من تظاهرة خيمة �لقر�ءة ويف ظل طلبات �مل�صاركة �ملتز�يدة, 

»قررت تو�صيع جمال �لن�صاطات �ملقّدمة وذلك من خالل �إ�صهامات �أدباء 

وطنيا  بعد�  �لقر�ءة(  )خيمة  �إعطائها  بهدف  �لوالية  خارج  من  و�صعر�ء 

و�حتكاك �الأدباء �ملحليني بنظر�ئهم من خمتلف �ملناطق«.

اإعكورن بتيزي وزو

حتديد هوية اإرهابي مق�سي عليه

من 05 اإىل 11 ماي اجلاري

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 46 �سخ�سا

خبر في 
صورة

اعتدوا �سربا على عدد من اجلزائريني

عمال �سينيون ينتهكون حرمة يف مع�سكر

وهران

رعية فرن�سي يعتنق الإ�سالم 

�لدينية و �الأوقاف بوالية وهر�ن  لل�صوؤون  �لوالئي  �أم�س, �ملدير  �صلم 
�حلنيف,  �الإ�صالمي  �لدين  �إعتناق  �صهادة  م�صعود,  عمرو�س  �ل�صيد 
لرعية فرن�صي �جلن�صية و �لذي �إختار ت�صميته ب«بينو حامد نور �لدين 
�ملدير  مبكتب  متت  �لالزمة  �لوثائق  �لرعية  ت�صليم  عملية  بلخري«, 
مفعمة  روحانية  �أجو�ء  يف  لطفي  �لعقيد  بحي  �جلديدة  باملديرية 

بالفرحة يف عز �صهر �لرحمة و �ل�صيام . 
اأحمد بن عطية

اإدارة الكناري حت�سر اإفطارا جماعيا 
لأن�سار �سو�سطارة

حت�رس �إد�رة فريق �صبيبة �لقبائل �إىل �لقيام باإفطار جماعي الأن�صار فريق 
�حتاد �لعا�صمة حت�صبا للمقابلة �لتي جتمع �لفريقني غد� �صمن �لبطولة 
�لوطنية و�لتي �صوف تكون م�صريية للفريقني حول ح�صم �ملتوج باللقب, 
�أين ينتظر �أن تعرف هذه �ملبادرة توطيد �لعالقات بني �أن�صار �لفريقني 

خا�صة يف ظل �لتنقل �لقوي الأن�صار �لنادي �لعا�صمي �إىل مدينة تيزي وزو 
من �أجل ت�صجيعفريقهم.

جاليت يعتزل اللعب اأمام فريقه ال�سابق
�أعلن �لالعب م�صطفى جاليت �إعتز�ل لعب �لكرة �مل�صتديرة مبنا�صبة 
�ملقابلة �لتي يخو�صها فريقه �صبيبة �ل�صاورة �أمام فريقه �ل�صابق وفاق 
�صطيف و�ملقررة غد� �صمن �جلولة 29 وما قبل �الأخرية من �لر�بطة 
�ملحرتفة �الأوىل, حيث ف�صل جاليت توديع �ملالعب من �أمام جمهور 

فريقه �لذي �صيخو�س �آخر مقابلة د�خل �لقو�عد هذ� �ملو�صم, �إىل جانب 
�ن �ملبار�ة تز�من مع لقاء �لنادي �ل�صطايفيو�لذي �صبق له حمل �ألو�نه يف 

وقت �صابق.

�الإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
نفذتها  �لتي  للعملية  وتبعا 
�لوطني  للجي�س  مفرزة 
 2019 ماي   12 يوم  �ل�صعبي, 

بعز�زقة,  �إعكورن  من  بالقرب 
وزو/ن.ع.1,  تيزي  والية 
على  �لق�صاء  من  مّكنت  و�لتي 
م�صد�س  و��صرتجاع  �إرهابي 

كال�صنكوف  نوع  من  ر�صا�س 
ونظارة  ذخرية   )02( وخمزين 
هوية  على  �لتعرف  مّت  ميد�ن, 
�الأمر  يتعلق  �إذ  �ملجرم,  هذ� 

»زريفي  �خلطري  باالإرهابي 
�أبو  »عادل  �ملدعو  فاروق« 
ه�صام« �لّذي �لتحق باجلماعات 

�الإرهابية �صنة 1993.

م�سنع  اأم�س،  اإهتز 
مبنطقة  الإ�سمنت 
مع�سكر  بولية  هنني 
ف�سيحة  وقع  على 
الثقيل،  العيار  من 
الع�سرات  اأقدم  حيث 
ال�سينني  العمال  من 
حمل  على  بامل�سنع 
حادة  اأدوات  و  ع�سي 
على  �سربا  اإنهالوا  و 
العمال  من  الع�سرات 
الذين  اجلزائريني 
العمل  عن  اإ�سرابا  �سنوا 
بتح�سني  للمطالبة 
و  املهنية  اأو�ساعهم 

الجتماعية و تثبيتهم 
قارة،  عمل  منا�سب  يف 
انتهاك  حلادثة  اإ�سافة 
ل�سهر  ال�سينية  العمالة 
خالل  من  رم�سان 
تعاطي ال�سجائر و �سرب 
يف  الروحية  امل�سروبات 
عن  ناهيك  ال�سيام  عز 
جهارا  الطعام  تناول 
ت�سبب  ما  هو  و  نهارا 
العمال  ا�ستفزاز  يف 
امل�سلمني،  اجلزائريني 
الذين انتف�سوا يف وجه 
ليتفاجاأوا  ال�سينيني 
بتعر�سهم لل�سرب املربح 

ما  ال�سينيني،  قبل  من 
عدد  اإ�سابة  يف  ت�سبب 
بليغة  بجروح  منهم 
و  الهلع  حلالة  اإ�سافة 
جراء  الكبريين  الذعر 
ت�سرفات ال�سينيني التي 
املحليون  العمال  و�سفها 
طالبوا  و  بالهمجية، 
بتدخل اجلهات الو�سية 
يف مقدمتها وايل ولية 
ملا  حد  لو�سع  مع�سكر 
يتعر�سون له من ظلم و 
»حقرة« على يد العمال 

ال�سينيني.
اأ.ب

الثوم ب15 دينار يف ميلة...؟
�أثار �لرت�جع �لكبري �لذي عرفته 
�ل�صنة  هذه  �لثوم  مادة  �أ�صعار 
ميلة  بوالية  �لفالحني  خماوف 
باأثمان  �إنتاجهم  ت�صويق  من 
لتغطية  حتى  تكفي  »ال  زهيدة 

ما  ح�صب  و�لتكاليف«,  �الأعباء 
رئي�س  �لثالثاء  �أم�س  به  �أفاد 
و�لب�صل  �لثوم  منتجي  جمعية 

بذ�ت �لوالية حممد جازي.
و يف ت�رسيح �أو�صح ذ�ت �مل�صوؤول 

�أن »�صعر �لثوم يف �صوق �جلملة 
رغم  د.ج   15 بلغ  بالتالغمة 
مر�حلها  يف  �جلني  عملية  �أن 
�الأوىل حيث �أنها �نطلقت �أو�خر 
فقط«,  �ملنق�صي  �أفريل  �صهر 

�أنه »يف حال ��صتمر�ر  الفتا �ىل 
�صيت�صبب  �ل�صكل  بهذ�  �لو�صع 
هذه  ملنتجي  كبرية  خ�صارة  يف 
عددهم  و�لبالغ  بالوالية  �ملادة 

.»400
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7 ملفات ف�شاد ثقيلة يتم تفكيكها، العربي �شريف:

اجتماعات للتوافق الوطني بعد رم�سان حول الرئا�سيات
توقع العقيد املتقاعد عبد احلميد العربي ال�شريف اأن يتم فتح باب احلوار لتنظيم الرئا�شيات املقبلة، يف حني يتم انهاء ملفات حماربة الع�شابة خالل ال�شهر الف�شيل، يتم 
خالل احلوار جمع خمتلف االأطراف، داعيا الأن تكون من اأجل تنظيم انتخابات رئا�شية ت�شفي ل�شعود رئي�س قوي، راف�شا طروحات املجل�س التاأ�شي�شي واملرحلة االنتقالية 

كون التحديات االإقليمية حتتاج حل�شور �شخ�شية قوية على راأ�س اجلزائر ت�شتمد قوتها من �شرعية االإنتخابات ولي�س �شخ�شيات تقود مرحلة تبقي على غياب اجلزائر، 
م�شتدال بحجم التمادي بليبيا يف ظل ان�شغال اجلزائر، م�شيفا اأن رئي�شا قويا لي�س مطلبا �شعبيا فقط بل م�شاألة اأمن قومي.

�شارة بومعزة
 

خالل  �رشيف  العربي  العقيد  اأكد 
جريدة  منتدى  على  �ضيفا  حلوله 
 4 رئا�ضيات  اأن  اأم�س،  كوريي«،  »لو 
جويلية، فرجح التخلي عن موعدها، 
الأركان  رئي�س  خطاب  اأن  خا�ضة 
معتربا  مفتوحا،  الأمر  ترك  الأخري 
اأركان  حما�رشة  يقت�ضي  الو�ضع  اأن 
ل  املرحلة  اجناح  لأن  الع�ضابة 
احلوار  باب  فتح  ثم  ذلك،  دون  يتم 
من  الأطراف  كل  ليجمع  ال�ضامل 
لنتخاب  والذهاب  الرئا�ضيات  اأجل 
جلنة  اإن�ضاء  عرب  �رشعي  رئي�س 
م�ضتقلة  انتخابات  لتكون  مو�ضعة 
اأن  م�ضيفا  الداخلية،  وزارة  خارج 
ميكن  لكن  كبرية  عيوب  به  الد�ضتور 
لتكون  املرحلة  لت�ضيري  ا�ضتغالله 
اأول مهمة للرئي�س املقبل هي اإن�ضاء 
اأما  الد�ضتور،  �ضياغة  لإعادة  جلنة 
احلايل فيمكن اخلروج عنه يف بع�س 
لأنه  عنه  البتعاد  دون  لكن  النقاط 
يبقى هو النقطة اجلامعة، م�ضت�ضهدا 
جدار  �ضقوط  ع�ضية  اأمانيا  بد�ضتور 
من  يحمله  كان  ما  وحجم  برلني 
اإهانة لل�ضعب الأملاين ورغم ذلك مت 
الرتكيز  راف�ضا  تعديله،  ثم  م�ضايرته 
كثريا على الباءات قائال اأن احلكومة 
يف الأول والأخري هي اآخر لغم زرعه 
يتوجب  ومنه  رحيله  قبل  بوتفليقة 

الرتكيز حاليا على النقاط امل�ضتعجلة 
واملتمثلة بح�ضبه يف التفاق الوطني 
والجتاه نحو الرئا�ضيات، م�ضيفا اأن 
الدولة  مبفا�ضل  املتواجدين  بع�س 
اأع�ضاء  من  اأكرب  خطرا  ميثلون 
من  ع�ض�س  الف�ضاد  كون  احلكومة 

البلدية اإىل الوزارة.
واأ�ضاف بخ�ضو�س تركيز قايد �ضالح 
الوحيد،  املخرج  باأنه  احلوار  على 
التي  والنخب  ال�ضخ�ضيات  اأن  قائال 
للحوار  �ضالح  بن  دعوة  رف�ضت 
من  اأكرب  بذكاء  اللعب  ميكنها  كان 
لتنظيم  م�ضتقلة  جلنة  اإن�ضاء  خالل 
حتيدي  يتم  وبالتايل  النتخابات، 
مهاجما  بدوي،  وحكومة  �ضالح  بن 
اإياهم باأنه رف�ضوا اأن يكونوا فاعلني 
وتخوفوا من اأن ينقلب عليهم احلراك 
ال�ضعبي، وذلك كونهم اعتادوا انتظار 
اأي  الكوطة،  ومنح  وتعليماته  الهاتف 
اجلراأة  ولي�س  م�ضالح  اأ�ضحاب  اأنهم 
حرب  ظل  يف  بح�ضبه،  ال�ضيا�ضية 

الوقت الذي يجب ا�ضتغالله.
اخلارجية  احل�ضابات  وبخ�ضو�س 
نتيجة  كانت  ال�ضابقة  املرحلة  اأكد 
ح�ضابات واتفاقات داخلية وخارجية 
وبدليل  البع�س،  لبع�ضهم  خدمة 
الوطني  القت�ضاد  م�ضاريع  ارتباط 
اجلي�س  موؤ�ض�ضة  حني  يف  بفرن�ضا، 
اأكرث من مرة ففي  الن�ضياع  رف�ضت 
الع�ضكرية  القاعدة  رف�ضت   2012

رئي�س  رف�س  وموؤخرا  بتمرنا�ضت 
ا�ضتقباله من طرف ماكرون  الأركان 
الفرن�ضية،  ال�ضفارة  م�ضتوى  على 
اأهمية  على  يدل  ما  اأن  م�ضيفا 
اجلزائر بالن�ضبة لفرن�ضا هي تن�ضيبها 
على  احلراك  بداية  مع  اأزمة  خللية 
على  ثم  اخلارجية  وزارة  م�ضتوى 
م�ضتوى وزارة الدفاع  ثم بعد ا�ضتقالة 
اأزمة بالرئا�ضة، فاإذا  بوتفليقة بخلية 
خرجت اجلزائر من العباءة الفرن�ضية 
امل�ضتعمرات  خلروج  بادرة  �ضتكون 
اإفريقيا،  م�ضتوى  على  لها  ال�ضابقة 
تدعمه  التوجه  هذا  اأن  خا�ضة 

الوليات املتحدة الأمريكية.
 

االأمن  DRS لعبت دور 
البولي�شي اأكرث من 

اال�شتخبارات
 

كما عاد مللف مديرية ال�ضتعالمات 
كانت  اأنها  قائال  القطاع،  ابن  وهو 
ا�ضتخبارات،  منها  اأكرث  بولي�ضي  اأمن 
الأحزاب  م�ضتوى  على  فكانت 
اأعلى  اإىل  البلدية  ومن  والوزارات 

املنا�ضب.
 

ملفات ف�شاد ثقيلة   7
يتم تفكيك األغامها

 
راهن  التي  الف�ضاد  مللفات  وبالعودة 
العقيد املتقاعد على تفكيك األغامها 
فاأكد اأن 7 ملفات ثقيلة هي امل�ضجلة: 
احلب�س  رهن  هم  اأ�ضحابها  من   4
انتظار  يف  النتظار  قيد  و3  الآن 
التحقيقات،  نتائج  عنه  �ضت�ضفر  ما 
النقل  وزارة  عرب  املبا�رشة  حيث مت 
مللفات  بالإ�ضافة  وغريها،  واملالية 
الف�ضاد  يكون  اأن  نافيا  ثقال،  اأقل 
دون  بعينها  اأطراف  على  مركزا 
الأخرى، مو�ضحا اأن ملف طليبة قيد 
مببالغ  عمارتني  بخ�ضو�س  التحقيق 
خيالية، متداركا اأن وترية التحقيقات 

هي ما جتعلها غري معلنة لالآن.
 

بن حديد عا�س 
باالمتيازات

 
حديد  بن  اجلرنال  بخ�ضو�س  اأما 
فقال العقيد العربي �رشيف اأنه رجل 
اأنه  لها  ي�ضاف  بالمتيازات،  عا�س 
والعراق ومل يدخل  تون�س  عا�س بني 
اإىل  بالإ�ضافة  اإل يف 1963،  اجلزائر 
باأنه  و�ضفه  الذي  الع�ضكرية  م�ضاره 
راأ�ضها  على  بالتجاوزات،  مملوء 
م�ضت�ضهدا  امل�ضوؤولية،  حتمل  عدم 
بذبح 50 ع�ضكريا ليلة العيد ب�ضيدي 
الأركان  هيئة  ومبا�رشة  بلعبا�س، 
اأن  اإل  حتقيق،  فتح  العماري  بقيادة 
امل�ضوؤول الأول عن املنطقة وهو بن 
حديد مل يعلم باحلادثة اإىل ظهر ذلك 

اليوم، بالإ�ضافة لق�ضف منزل بكامله 
على  اإرهابيني  اختباء  بحجة  بب�ضار 

م�ضتواه.
 

حنون �شالعة يف اللقاء 
امل�شبوه

 
اأما عن الأمينة العامة حلزب العمال 
تتعلق  تهمتها  اأن  فقال  حنون  لويزة 
امل�ضبوهة  بالجتماعات  بالعالقة 
ولي�س ب�ضفتها �ضيا�ضية، كون اللقاءات 
مثلت موؤامرات تخ�س �رشب احلراك 
ال�ضعبي وتنظيم الجتاه نحو مرحلة 
ال�ضكوت  ميكن  ل  ما  وهو  انتقالية، 

عنه بح�ضبه.
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تتعلق مبا �شرح به عن حماولة فر�س الطوارئ 

�سهادة ت�سيق احلبل حول ال�سعيد بوتفليقة
�ضهادات  تزيد  اأن  املوؤكد جدا   من 
وزير الدفاع ال�ضابق خالد نزار اأمام 
ا�ضتداد  من  الع�ضكرية  املحكمة 
اخلناق حول ال�ضعيد بوتفليقة �ضقيق 
على  التاآمر  بتهمة  ال�ضابق  الرئي�س 
على  النقالب  وحماولة  اجلي�س 
اأحمد  قايد  الفريق  الأركان  قائد 
الذي  و  نزار  خالد  .اجلرنال  �ضالح 
كان يف اإحدى خرجاته موؤخرا �رشح 
ات�ضالت  و  لقاءات  عن  لل�ضحافة 
بوتفليقة  ال�ضعيد  الرئي�س  ل�ضقيق 
كان  كيف  نزار  خالد  اأ�ضطر  و   ، به 
باحلكم  متم�ضكا  بوتفليقة  ال�ضعيد 
لآخر يوم من ا�ضتقالة اأخيه الرئي�س 
. كما كان ت�رشيحات خالد نزار التي 
ك�ضفها فيها عن خمطط خطري كان 
ينوي القيام به ال�ضعيد بوتفليقة ومن 
ال�ضعيد الذي كان يرى نف�ضه   ، معه 
ح�ضب نزار هو احلاكم الفعلي للبالد 
الطوارئ  حالة  فر�س  اأراد  اأنه  و   ،
على  اللتفاف  اأجل  من  احل�ضار  اأو 
ح�ضب  جاء  هذا  كل   ، احلراك 
 ، الإعالمية  نزار  خالد  ت�رشيحات 
والتي كان قد ك�ضف فيها كيف حاول 
على  النقالب  بوتفليقة  ال�ضعيد 
الإعالن  خالل  من  �ضالح  القايد 
قد حذره  ماكان  وهو   ، تنحيته  عن 
منه نزار اأي حذر ال�ضعيد  من مغبة 

الأمر و انق�ضام اجلي�س .
احلقائق  و  الت�رشيحات  هذه  كل 
قا�ضي  ا�ضتدعاء  وراء  ال�ضبب  كانت 
الع�ضكرية  باملحكمة  التحقيق 
حول  نزار  خالد  للجرنال  للبليدة 
ال�ضعيد  �ضهادته حول  اىل  ال�ضتماع 

بوتفليقة ، و طرطاق و توفيق .
ومن املوؤكد اأن تزيد �ضهادات خالد 
رقبة  حول  احلبل  ا�ضتداد  من  نزار 
ال�ضعيد بوتفليقة ، هذا الأخري الذي 

للجزائر  الفعلي  احلاكم  فعال  كان 
مند ما يقارب ال�ضتة �ضنوات ، حتى 
الغري  بالقوى  عليها  ي�ضطلح  اأ�ضبح 
على  ال�ضتيالء  نتيجة   ، الد�ضتورية 
ختم الرئا�ضة و ا�ضتغالله يف العديد 

من قرارات الدولة .
ا�ضتدعاء خالد نزار لتقدمي �ضهادته 
اأمام احلكمة الع�ضكرية ، من املوؤكد 
احلقائق  من  الكثري  �ضتحمل  اأنها 
خا�ضة اأن خالد نزار يعي ما يقول، 
رغم  الكوالي�س  من  بالكثري  وعارف 

اأنه كان بعيدا عن ال�ضلطة .
الذي كان قد موؤخرا يف  خالد نزار 
ت�رشيحات اإعالمية ، اأعطى اإ�ضارات 
اأنه لي�س مع اجلماعات املتاآمرة ، و 
قال  عندما  باأحد  يتلقي  ل  اأنه  اأكد 
قا�ضدا  بجاره  يلتقي  ل  حتى  اأنه 
اجلرنال توفيق ، و اأكد نزار اأنه لي�س 
مع اأحد و اأنه دائما وحده ، مبا يعني 
اأنه خارج نوايا بع�س الأطراف التي 
الفريق  و  اجلي�س  �ضد  تدبر  كانت 

اأحمد قايد �ضالح .
�ضهادته  اإىل  ا�ضتمع  الذي  نزار 
قا�ضي التحقيق لأكرث من ال�ضاعتني 
حبلى  �ضتكون  اأن  املوؤكد  من   ،
اأنها  و  ل�ضيما   ، احلية  بال�ضهادات 
وزير  ، و�ضادرة من  اآخر  من طراز 
دفاع �ضابق يعرف جيدا م�ضطلحات 
النقالبات ويعي ما يقول ، خا�ضة 
بوتفليقة  ال�ضعيد  حماولت  اأن  و 
من  العديد  كذلك  و  منه  التقرب 
ت�ضمح  مل  اأنه  يبدو  ال�ضخ�ضيات 
هذه  مثل  يخبىء  باأن  نزار  خلالد 
الأ�ضياء اخلطرية و احلقائق ، �ضف 
معروف  نزار  خالد  اأن  ذلك  اإىل 
بامتالكه �ضجاعة املواجهة وهو ما 
يجعله يديل بالت�رشيحات �ضابقة .

ع�شام بوربيع

بخ�شو�س ق�شية ال�شعيد و توفيق وطرطاق

خالد نزار يقدم �سهادته يف املحكمة الع�سكرية

حتت �شعار "�شائمون �شامدون لن ن�شكت حتى ترحلوا"

الطلبة يلهبون ال�سوارع تنديدا ببقايا نظام بوتفليقة

بتهمة التاآمر على تفكيك و تخوين اجلي�س

الق�ساء الع�سكري ي�ستدعي كرمي طابو

املتقاعد  اللواء  الأم�س،  قدم 
خالد نزار ، �ضهادته اأمام قا�ضي 
باملحكمة  الع�ضكري  التحقيق 
الع�ضكرية يف البليدة بخ�ضو�س  
من  كل  فيها  املتابع  الق�ضية 
رئي�س  �ضقيق  بوتفيلقة  ال�ضعيد 
ومدير  ال�ضابق،  اجلمهورية 
حممد    ال�ضابق  املخابرات 
املتقاعد  واجلرنال  مدين، 

عثمان طرطاق.
اإطار  يف  نزار  �ضهادة  وتاأتي 
حماولة  ق�ضية  يف  التحقيق 
�ضالح   القايد  �ضد  النقالب 
اجلي�س  �ضد  تاآمر    وحماولة 

   ،حيث  متمّ ال�ضعبي  و احلراك 
�ضعيد  اأفريل،   4 يوم  توقيف 

بوتفليقة �ضقيق الرئي�س ال�ضابق، 
واجلرنالني توفيق وطرطاق، يف 

اجلزائر العا�ضمة
نزار  خالد  باأن  الذكر  ويجذر 
يف ت�رشيحات �ضابقة قال  اأنه 
بوتفليقة  ال�ضعيد  مع  »حتدث 
احلراك  فرتة  خالل  مرتني 
طريقة  ب�ضاأن  ل�ضت�ضارته 
فهم  واإنه  الأزمة،  مع  التعامل 
احلاكم  كان  اأنه  حديثه  من 
الرئي�س  واأن  للبالد،  الفعلي 
الدقيقة  وحتى  مغيبًا،  كان 
يتم�ضك  ال�ضعيد  كان  الأخرية 
اأجل  من  ويناور  بال�ضلطة 

الإبقاء عليها«.
اإميان لوا�س 

م�ضريتهم  الطلبة  الأم�س  جدد   
ال�ضلطة  بتجاهل  املنددة  ال�ضلمية 
و  للنظام  الراف�س  ال�ضعب  ملطالب 
كل رموزه ، منطلقني من �ضاحة اودان 
اىل  و�ضول  املركزي  بالربيد  مرورا 
قبة الربملان وحمكمة �ضيدي اأحممد 

جمددين .
م�ضرية  خالل  الأم�س  الطلبة  رفع 
عن  منهم  تعبريا  لفتات  عدة  �ضلمية 
رف�ضهم للنظام ال�ضيا�ضي و كل وجوهه 
ومطالبني باإ�ضقاط الباءات الثالث، و 

من  العديد  الالفتات  هذه  حملت 
للنظام  واعون  "طلبة  ال�ضعارات 
�ضامدون  "�ضائمون  راف�ضون"... 
"..."ماكا�س  ترحلون  حتى  �ضكت  لن 

انتخابات يالع�ضابات".
عن  امل�ضرية  خالل  من  الطلبة  وعرب 
رئا�ضية  انتخابات  لإجراء  رف�ضهم 
اإ�رشاف  بتاريخ 4 جويلية  و حتت  يف 
على   ،   �ضعبيا  مرفو�ضة  �ضخ�ضيات 
ال�ضابق،  النظام  رموز  انهم  اعتبار 
رئي�س  رحيل  �رشورة    على  م�ضددين 

الدولة عبد القادر بن �ضالح، والوزير 
الول نور الدين بدوي

مبمار�ضة  ال�ضلطة  الطلبة  واتهم 
مطالب    اأمام    التجاهل  �ضيا�ضة 
 22 جمعة  منذ  خرج  الذي  ال�ضعب 
باإ�ضقاط  للمطالبة  املن�رشم  فيفري 
توجه  كما  رموزه.  كل  وذهاب  النظام 
اىل حمكمة  الربملان  قبة  من  الطلبة 
�ضيدي حممد مرددين �ضعارات "كليتو 
قاع"  ،"تتحا�ضبو  ال�رشاقني"  يا  لبالد 
احلرا�س  "�ضجن  قاع"  "تت�ضجنوا   ،

ينادي يال�رشاقني"، مطالبني ب�رشورة 
ق�ضايا  يف  املتورطني  كل  حما�ضبة 

الف�ضاد ونهب وتبديد املال العام.
واعترب املتظاهرون اأن �ضجن الثالثي 
توفيق  واجلرنالني  بوتفليقة  �ضعيد 
وطرطاق لي�س كافيا وامنا يجب على 
التحرك ملحا�ضبة  الق�ضائية  اجلهات 
بقية اأفراد الع�ضابة من روؤ�ضاء احزاب 
الربملان  ونواب  الرئا�ضية  الأغلبية 

والوزراء.
 اإميان لوا�س 

اأن  اأم�س  تقاريراإعالمية  ذكرت 
»الأفافا�س«  بحزب  الأ�ضبق  القيادي 
ا�ضتدعاًءا  ر�ضمًيا  تلقى  طابو  كرمي 
التحقيق  قا�ضي  اأمام  للمثول 

بالبليدة بتهمة   الع�ضكرية  باملحكمة 
القذف والإ�ضاءة  للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية  
للبالد و  القومي  التاآمر على الأمن  و 
التاآمر على تفكيك اجلي�س و تخوينه. 



ال�سياحة  وزير  من   اأ�رشف اأم�س كل 
العمل  ووزير  التقليدية  وال�سناعات 
افتتاح  على  االجتماعي  وال�سمان 
اإجراءات  حول  اإعالمي  يوم  فعاليات 
الر�سمي  الطابع  واإ�سفاء  االنت�ساب 
قطاع  يف  املنظم  غري  العمل   على 
ال�سناعة التقليدية واحلرف باملدر�سة 
العليا لل�سمان االجتماعي بنب عكنون 
باجلزائر العا�سمة . وقال وزير العمل 
االجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 
له  كلمة  يف  هدام  ح�سان  تيجاين 
اأن  اليوم الدرا�سي هو منا�سبة تتناول 
و  املنظم  الطابع  اإ�سفاء  مو�سوع 
يتطلب  و  الوطني  لالقت�ساد  الر�سمي 
هذا امل�سعى و�سع اآليات التن�سيق بني 
اآليات  و�سع  و  ال�سلة  ذات  القطاعات 
االنت�ساب  اإجراءات  تب�سيط  و  لتبادل 
ميار�سون  الذين  احلرفيون  �سيما  ال 
لال�ستفادة  ر�سمية  ب�سفة غري  ن�ساطا 
يقدمها  التي  االأداءات  خمتلف  من 
ال�سندوق و ال يتحقق هذا امل�سعى اإال 
هيئات  بني  املعلومات  تبادل  ب�سمان 

كل من القطاعني
ال�سياحة  وزير  اأكد  جهته   من 
القادر  عبد  التقليدية  وال�سناعات 
نظام  تعميم  على �رشورة  م�سعود  بن 
من  االجتماعي   لل�سمان  االنت�ساب 
االتفاقية  التنفيذ  حيز  و�سع  خالل 
تهدف  التي  القطاعني    بني  املربمة 
اإىل تو�سيع التغطية االجتماعية لفائدة 
ين�سطون  الذين  ال�سيما  احلرفيني 
ب�سفة غري ر�سمية و مرافقة احلرفيني 
االجتماعيني من اأجل تو�سيع احلماية 
املنظم  غري  القطاع  اإىل  االجتماعية 
االأجراء،  لغري  االجتماعي  وال�سمان 
بكل  العمل  ب�رشورة  كذلك  منوها 
منظومة  حتيني  ق�سد  التو�سيات 
احلماية االجتماعية و تنظيم عمليات 
البلديات  م�ستوى  على  حت�سي�سية 
ين�سطون  الذين  احلرفيني  النخراط 
يف  االجتماعية  التغطية  خارج 
امتيازاته  من  اال�ستفادة  و  ال�سندوق 
االآليات  لو�سع  العمل   فريق  دعا  كما 
التي ت�سمن هذا احلق القانوين و من 

لل�سحافة  ت�رشيح  ويف  اأخرى  جهة 
م�سعود  بن  اأكد  اللقاء  هام�س  على 
اال�سطياف  للمو�سم  وزارته  ا�ستعداد 
جاهزة  املرافق  كل  قائال  اأ�ساف  و 
ك�سف  و  متوفرة  االإمكانيات  كل  و 
ذات امل�سوؤول عن دخول 85 موؤ�س�سة 

فندقية جديدة راقية حيز اخلدمة .
من جانبه قال املدير العام لل�سندوق 
لغري  االجتماعي  لل�سمان  الوطني 
ت�رشيح  يف  �سوقي  عا�سق  االأجراء 
قوية  دفعة  �سيمد  اللقاء  ان  للو�سط 
حريف   18000 اأنه  اأ�ساف  و  للعملية 
اأبرز  ،و  التجريبية  العملية  م�ستهم 
خرج  اليوم  لقاء  اأن  املتحدث  ذات 
بعدة تو�سيات اأهمها  �رشورة تب�سيط 
اإجراءات االنت�ساب اإىل نظام ال�سمان 
جلان  و�سع  خالل  من  االجتماعي 
الهيئتني  بني  املهام  لتن�سيق  حملية 
و  واملنتخبني  احلرفيني  وبح�سور 
تبادل املعلومات اخلا�سة باالأ�سخا�س 
حرفية  ن�ساطات  ميار�سون  الذين 
بطاقة  على  احل�سول  من  لتمكينهم 
احل�سول  و  ال�سفاء  وبطاقة   احلريف 
متكينهم  و  مزاياها  جميع  على 
العيادات  م�ستوى  على  العالج  من 
من  غريها  اإىل  املتخ�س�سة   الطبية 
ال�سمان  مينحها  التي  االمتيازات 

االجتماعي.
ف.ن�سرين

فرحات �أيت علي
 البد �إعادة �لنظر يف 

�ملنظومة �ملالية الإنقاذ 
�لدينار �جلز�ئري

الو�سع  من  االقت�سادي  اخلبري  حذر 
بالو�سع  اإياه  وا�سفا  اجلزائر،  يف  املايل 
قوله،  حد  على  حاليا  مطمئن  الغري 
النظر  اإعادة  �رشورة  اإىل  احلكومة  داعيا 
اإعادة  خالل  من  املالية  املنظومة  يف 

االعتبار اإىل الدينار اجلزائر.
اأيت علي يف ت�رشيح خ�س  توقع فرحات 
به »الو�سط« انهيار �سعر الدينار قبل نهاية 
للميزانية  متويل  اإيجاد  يتم  مل  اإذا  ال�سنة 
وخارج  املقابل  دون  اإ�سدار  خارج 
م�سددا  قوله،  حد  على  النقدي  االإ�سدار 
اإىل مراجعة  على �رشورة توجه احلكومة 
لتفادي  اجلزائري  املايل  للنظام  عاجلة 

�سدمات كربى عام 2021
العملة  ه�سا�سة  املايل  املحلل  واعترب 
حاجيات  تلبية  اإمكانية  عدم  ب�سبب 
اأنه  مو�سحا  اال�سترياد،  دون  املواطن 
لالأ�سف البلد لي�س لديها اأي اإنتاج داخلي 
لديها عملة كل املداخيل مرتبطة  ولي�س 
والتي  املحروقات  وهي  واحدة  مبادة 
حتما �سياأتي وقت وتنفذ على حد تعبريه.

اإعادة  على  علي  اأيت  فرحات  و�سدد 
هيكلتها  يف  الوطنية  العملة  يف  النظر 
واإعادة االعتبار للدينار بدل اال�ستمرار يف 
ا�ستنزاف اخلزينة واإغراق ال�سوق بالعملة، 
والفئات  املداخيل  وتوزيع  االأجور  ويف 
ب�سفة  توزيعا  خالل  من  االقت�سادية 
خالل  من  العملة  واإنقاذ  وعادلة  معقولة 
بطريقة  العملة  وتوزيع  جديد  دينار  خلق 
�سيا�سة  تبني  �رشورة  على  موؤكدا  عادلة، 
الوطني  لالإقت�ساد  خادمة  جديدة  نقدية 
والفئات  املنتجة  للفئات  االعتبار  واإعادة 

اله�سة.

عبد �لرحمان هادف
�إ�سرت�تيجية طبع �لنقود 

لها تاأثري �سلبي 
باأن  هادف  االقت�سادي  املحلل  اأ�سار 
حرجة،  و�سعية  يف  الوطني  االقت�ساد 
العملة وعجزا  انخفا�سا يف قيمة  متوقعا 
ال�سنة  نهاية  مع  التجاري  امليزان  يف 
للموؤ�س�سة  االإعتبار  اإىل �رشورة رد  ،داعيا 

املنتجة للرثوة على حد قوله .
ت�رشيح  يف  هادف  الرحمان  عبد  اإعترب 

طبع  ا�سرتاتيجية  اأن  »الو�سط«  به  خ�س 
عليها  ركزت  التي  الفائدة  بدون  النقود 
احلكومة هذه ال�سنة، �سيكون لها تاأثري جد 
�سلبي على االقت�ساد الوطني الأ�سباب عدة 
ومتابعني  خرباء  قبل  من  لها  التطرق  مت 
احلكومة  تُتابعها  اأن  لهذا  ال�سيا�سة،  لهذه 
اأي  لتفادي  متوا�سلة  ودميومة  بحذر 
ويف  الوطني،  االقت�ساد  ت�سعف  خ�سائر 
االأخري طالب عبد الرحمان هادف اجلهات 
وور�سات  نقا�سات  فتح  ب�رشورة  الو�سية 

اقت�سادية تهتم بهذه اال�سرتاتيجية.
قال  املطروحة،  البدائل  وبخ�سو�س 
املتحدث »البد من اإعادة بعث االقت�ساد 
تبني  و  املنتج  االقت�ساد  و  الوطني 
نحو  والتوجه  معمقة،  هيكلية  اإ�سالحات 
التنمية املحلية بدال من امل�ساريع الكربى 
املنتجة  املوؤ�س�سة  اإىل  االإعتبار  اإعادة  و 

.«
ال�رشف  قانون  على  املتحدث  واأعاب 
يعترب  القانون  هذا  بان  معتربا  النقد،  و 
عائق خا�سة فيما يتعلق باملوؤ�س�سات التي 

تتعامل مع االأ�سواق العاملية     

هارون عمر 
�نهيار �لعملة ر�جع 
لغياب �إنتاج �لوطني

 
االقت�سادي  ال�ساأن  يف  املخت�س  اإعترب 
التقليدي  غري  التمويل  باأن   عمر  هارون 
والقر�س  النقد  قانون  تعديل  اأقره  الذي 
التنفيذ  اجلهاز  قدرة  حالة  اأمام  جعلنا 
اأن يكون  على طباعة دينار جزائري دون 
التي  ال�سعبة  العملة  من  له  مقابل  هناك 
يف  مقابلتها  املركزي  البنك  ي�ستطيع 
�سبب  مرجعا  حتويلها،  يف  الرغبة  حالة 
االإنتاج  غياب  اإىل  الوطنية  العملة  انهيار 
االأموال  اأن  حيث  الوطني  االقت�ساد  يف 

من  اأكرث  املواطنني  لدى  املوجودة 
وهو  ال�سوق  يف  املوجود  ال�سلعي  احلجم 
ما يجعل اال�سترياد حتمية لتغطية العجز 
قولهنفي  حد  على  والطلب  العر�س  بني 
حني �سدد املتحدث على �رشورة تطوير 
جدا  �رشيع  ب�سكل  املحلية  ال�سناعة 

الإنعا�س االإحتياطات النقدية .
خ�س  ت�رشيح  يف  عمر   هارون  اأو�سح  
العملة  انهيار  »�سبب   باأن  »الو�سط«  به 
االقت�ساد  يف  االإنتاج  غياب  هو  الوطنية 
املوجودة  االأموال  اأن  حيث  الوطني 
ال�سلعي  احلجم  من  اأكرث  املواطنني  لدى 
يجعل  ما  وهو  ال�سوق  يف  املوجود 
بني  العجز  لتغطية  حتمية  اال�سترياد 
قبل  اجلزائر  كانت  والطلب،  العر�س 
2015 ت�ستورد ما ي�سل اإىل 62 مليار دوالر 
وهي �سلع وخدمات كانت تغطي حاجات 
املواطنني ومتوفرة بحجم يغطي طلبهم، 
 42 حدود  اإىل  الواردات  تراجع  بعد  االآن 
من  اأقل  ال�سلع  حجم  ا�سبح  دوالر  مليار 
مما  ترتفع  االأ�سعار  جعل  ما  وهو  الطلب 
للوحدة  ال�رشائية  القدرة  انخفا�س  يعني 
ذلك  اإىل  ي�ساف  النقود،  من  الواحدة 
تخفي�س قيمة الدينار اجلزائري من بنك 
اجلزائر خالل ال�سنة املا�سية حيث ارتفع 
االأورو بحوايل 60 يف املئة مقارنة مبا كان 
اأن  يعني  ما  وهو  الع�رشية  بداية  عليه يف 
لعاملني  تاأثرت  للدينار  ال�رشائية  القدرة 
ال�رشائية  القدرة  تراجع  عامل  هما 
وانخفا�س  اجلزائر  بنك  قرارات  �سبب 
املعرو�س من ال�سلع واخلدمات مما رفع 
االأ�سعار، ي�ساف اإليهم عامل ثالث ناجت عن 
احلراك وال�سبابية االقت�سادية ويتمثل يف 
حالة من عدم التاأكد وعدم اليقني لدى كل 
الوطني،  االقت�ساد  يف  الفاعلة  االأطراف 
اجلزائر  عوائد  ارتفاع  اإال  يغريه  لن  واقع 
من املحروقات ويف حالة مل ترتفع �سيوؤدي 
انكما�س االحتياطي النقدي ل�سعف متويل 

بنك  قدرت  عدم  خالل  من  ال�سادرات 
اجلزائر على دعم امل�ستوردين وكذا عدم 
قدرته على دعم قيمة العملة املحلية مما 
ب�سبب  الوطنية  العملة  انهيار  اإىل  �سيوؤدي 
باالأموال  مقارنة  ال�سلع  حجم  انخفا�س 

املوجودة يف ال�سوق »
قال   ال�رشف،  باحتياطي  يتعلق  وفيما  
كيف  فهم  ن�ستطيع  وحتى   « املتحدث 
�سيا�سات  نفهم  اأن  قبلها  علينا  يتاآكل 
احلكومات،  اأمام  املتاحة  ال�رشف 
ال�رشف  �سعر  فيها  يكون  االأوىل  فاحلالة 
اأن  ميكن  للقارئ  ال�سورة  ولتقريب  حرا، 
نعترب العملة يف هذه احلالة ك�سلعة، يرتقع 
وينخف�س  عليها  الطلب  زاد  كلما  ثمنها 
اأن  يعني  ما  وهو  الطلب،  انخف�س  كلما 
�سيكون  احلالة  هذه  يف  ال�رشف  �سعر 
بلد  عملة  على  الطلب  زاد  فكلما  طليقا، 
ارتفع  جتارية  اأو  �سياحية  الأغرا�س  ما 
هذه  على  الطلب  قل  وكلما  عملتها  �سعر 
العملة انخف�س �سعر العملة، وهي احلالة 
لرتاجع  التون�سي  الدينار  بها  مر  التي 
الطلب عليه بعد انهيار املجال ال�سياحي 
اأجربت م�رش  اأو�ساع  العربي،  الربيع  بعد 
البنك  من  الدعم  فك  على  االأخرى  هي 
بجعل  وتعوميه،  اجلنيه  على  املركزي 
عليه،  والطلب  بالعر�س  مرتبطة  قيمته 
وهذا لعدم قدرتها على دعمه وهي التي 
يف  يكون  والتي  الثانية  احلالة  تتبع  كانت 
العر�س  لقوى  خا�سع  غري  ال�رشف  �سعر 
اأو جزئي  ب�سكل كلي  والطلب، بل حمددا 
من احلكومة اأو البنك املركزي، كليا كما 
الفرنك  ي�ساوي  اجلزائري  الدينار  كان 
الفرن�سي يف عهد الراحل هواري بومدين 
من  الفرق  كامل  يغطي  �سيا�سي  بقرار 
العملة  االحتياطات  من  الدولة  ر�سيد 
اجلزائري  فالدينار  اليوم  اأما  ال�سعبة، 
واملوؤ�س�سات  فالبنوك  جزئيا،  مغطى 
املالية تواجه الطلب على العملة ال�سعبة 
مما متلكه من عملة �سعبة، حيث يفرت�س 
العملة ال�سعبة ملن يريد اخلروج  اأن تبيع 

من اجلزائر لل�سياحة اأو حتى التجارة، .
و بخ�سو�س التمويل غري التقليدي الذي 
اأقره تعديل قانون النقد والقر�س، اأ�سار 
املتحدث »التمويل الغري تقليدي  جعلنا 
على  التنفيذ  اجلهاز  قدرة  حالة  اأمام 
يكون  اأن  دون  جزائري  دينار  طباعة 
هناك مقابل له من العملة ال�سعبة التي 
يف  مقابلتها  املركزي  البنك  ي�ستطيع 
الهدف  وكان  حتويلها،  يف  الرغبة  حالة 
الرئي�سي متويل امل�ساريع الداخلية ودفع 
الدين العام، وهي معامالت تتم بالدينار 
اجلزائري، ولن ت�سكل عائق رغم ارتفاع 
املبلغ املطبوع والذي اأقر بنك اجلزائر 
منها  دينار  مليار   6500 اإىل  و�سل  اأنه 
ح�ساباته  يف  تزال  ال  دينار  مليار   3400

جممدة .

خرب�ء �قت�ساديون »للو�سط« يحذرون:

�إميان لو��س

الدينار اجلزائري معر�ض النهيار تاريخي 
.           فرحات اأيت علي: البد اإعادة النظر يف املنظومة املالية الإنقاذ الدينار اجلزائري

.            عبد الرحمان هادف: ا�صرتاتيجية طبع النقود �صيكون لها تاأثري �صلبي على االقت�صاد الوطني
.             هارون عمر : انهيار العملة الوطنية  راجع  اإىل غياب االإنتاج يف االقت�صاد الوطني

وز�رتي �ل�سياحة و �لعمل و �ل�سمان �الجتماعي

 تب�صيط اإجراءات انت�صاب احلرفيني  
اإىل نظام ال�صمان االجتماعي

بال�سر�كة مع وز�رة �لدفاع �لوطني

تركيب اأجهزة ت�صوي�ض 
يف مراكز االمتحانات

احلكيم  عبد  الوطنية،  الرتبية  وزير  اأعلن 
بلعابد، اأم�س الثالثاء باجلزائر العا�سمة، 
بتزويد  قامت  الوطني  الدفاع  وزارة  اأن 
لالمتحانات  الوطني  الديوان  فروع 
ملحاربة  الت�سوي�س  باأجهزة  وامل�سابقات 
لل�سنة  الوطنية  االمتحانات  خالل  الغ�س 

الدرا�سية اجلارية.
وزارة  اأن  ندوة �سحفية  بلعابد يف  و�رشح 
وجتهيز  »بتزويد  قامت  الوطني  الدفاع 
لالمتحانات  الوطني  الديوان  فروع 
نوعية  ذات  مب�سو�سات  وامل�سابقات 
جيدة« ملنع اأية حماوالت لت�رشيب االأ�سئلة 

اإلكرتونيا، معربا عن امتنانه لوزارة الدفاع 
جدا  الهام  االإجراء  هذا  »على  الوطني 
والذي يدخل يف �سميم تاأمني االمتحانات 

املدر�سية«.
و اأو�سح بلعابد اأن فرعي الديوان الوطني 
العا�سمة  واجلزائر  بباتنة  لالمتحانات 
�سهادة  امتحانات  بطباعة  مكلفان 
ال�سبعة  الفروع  اأن  حني  يف  البكالوريا 
امتحانات  طباعة  يف  تخت�س  االأخرى 
نهاية  و�سهادة  املتو�سط  التعليم  �سهادة 

مرحلة التعليم االبتدائي. 
م.�س

حذر خرب�ء �قت�ساديون يف ت�سريح »للو�سط« من �لو�سع �القت�سادي �لذي تعي�سه �لبالد، متوقعني �نهيار �لدينار و عجز يف 
�مليز�ن �لتجاري مع نهاية �ل�سنة،د�عني �إىل على �إعادة �لنظر يف �لعملة �لوطنية يف هيكلتها و�إعادة �العتبار للدينار بدل 

�ال�ستمر�ر يف ��ستنز�ف �خلزينة و�إغر�ق �ل�سوق بالعملة.
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من   املق�سني  من  الع�رشات  اأقدم 
االحتجاج  على  رم�سان  قفة  منحة 
وغلق العديد من البلديات على م�ستوى 
اجلهة الغربية مطالبني ال�سلطات العليا 
بالتدخل العاجل  من اجل فتح حتقيق يف 
اال�ستفادات التي و�سفوها بامل�سبوهة 
اأ�سخا�س مقربني  اأ�سماء  احتوت  الأنها 
قوائم  اإقامة  على  القائمني  من  
املعوزين  فئات  وحرموا  امل�ستفيدين 
من   العديد  جعلت  االحتجاجات  هذه 
البلديات ترتيث يف تقدمي هذه املنحة 
حيث مت اإح�ساء ما يزيد عن 50 بلدية 

بالغرب اأجلت توزيع هذه املنحة خوفا 
من االحتجاجات خا�سة واأنها تزامنت 
مع احلراك ال�سعبي وتوزيع ال�سكن يف 

العديد من املناطق .
 ففي تلم�سان عا�ست نهار اأم�س بلدية 
عارمة  احتجاجات  وقع  على  فالو�سن 
املواطنني  من  الع�رشات  اقدام  بعد 
متهمني  البلدية   مقر  غلق  على 
والتهمي�س   باحلقرة  البلدي  املجل�س 
خا�سة  نتائج اإعانة قفة رم�سان  التي 

مل تكن عادلة التوزيع ح�سبهم .
من  املناو�سات  انطلقت  وقد  هذا 

املركز الربيدي بعدما مل يجد العديد 
اأ�سمائهم  وامل�ساكن  الفقراء  من 
من  م�ستفيد  ال400  قائمة  �سمن 
مت  الذي  الوقت  يف  رم�سان  اإعانة 
رئي�س  من  مقربون  ا�ستفادة  ت�سجيل 
اقربائهم  خا�سة  االأول  ونائبه  البلدية 
املجل�س  ان  املحتجون  اأ�سار  حيث   ،
لبع�س  االإعانات  منح  يف  ي�ستحيي  مل 
وحرمان  الفالحني   امل�ستثمرين 
جتمهر  الرم�سي  ومبدينة   ، املعوزين 
اإق�سائهم  على  لالحتجاج  املحتاجني 
من قوائم  احتوت اأ�سخا�سا لديهم منح 

االأرامل  منها  وحرمت  واجور   وعمال 
االأو�ساع  نف�س   ، وامل�ساكني  والفقراء 
عرفتها كل من بلديات �ستوان وتلم�سان 
االحتجاجات  تعالت  اين   ومغنية 
 ، املنحة  من  بحقهم  للمطالبني 
وب�سيدي بلعبا�س  اأقدم  املق�سيون من 
اأق�سى  تنرية  ببلدية  دج  ال6000  منحة 
جنوب الوالية  على غلق  مقر البلدية 
من  اأ�سمائهم  ا�سقاط  على  احتجاجا 
التي وزعت على  قائمة ال1000 منحة 
تلقت  التي  النائية   البلدية  فقراء هده 
1600طلب ح�سب رئي�س البلدية والذي 

اأ�سار اأن املنحة املخ�س�سة لهذه الفئة 
مت  والتي  �سنتيم  مليون  ب600  قدرت 
واملعايري  لالأولويات  وفقا  تقدميها  
اأن  موؤكدا  كان  اأي  يحرم  اأن  نافيا 
عدد  ارتفاع   وراء  الفقر  دائرة  تو�سع 
اعت�سمت  وبغليزان   ، املحتاجني 
البلدية   مقر   امام  الن�سوة  من  العديد 
لزرق  �سيدي  بكل من غليزان ومنطقة 
التي  املنحة  من   بحقهم  طالبوا  اأين 
ح�سبهم وزعت على مقربني من  املري 
واأعيانه ، ومبع�سكر  اعت�سم الع�رشات 
اأمام  احل�سم  ببلدية  املحتاجني  من 

بالتدخل  الوايل  مطالبني  البلدية  مقر 
قائمة  التحقيق  يف  اجل   من  العاجل 
  ، ال6000دج  منحة   من  امل�ستفيدين 
جلنة  ورئي�س  البلدية   رئي�س  متهمني 
هذه  حتويل  يف  االجتماعية  ال�سوؤون  

االإعانات للمقربني منهم .
هدا من جانب اآخر اأجلت ما يزيد عن 
هذه  توزيع  عملية  بالغرب   بلدية   50
وهو  االحتجاج  من  خوفا  االإعانات 
ال�سبب الذي جعل املواطنني يتهافتون 

يوميا على مراكز الربيد والبلدية .

حممد بن تر�ر

�لعملية  تاأجيل  قررت  بلدية   50

اإعانات رم�صان تفجر احتجاجات عارمة 



جلنة اخلدمات االجتماعية 
مبديرية الرتبية بوهران

 جلنة حتقيق وزارية
 لر�صد التجاوزات
.       اجتماع طارئ جمع الوايل مع 

نقابات التكتل  امل�ستقل

.         جلنة اخلدمات تعرتف 
بالتق�سري و حتمل الرقمنة ارتكاب 

االأخطاء

يعي�ش قطاع الرتبية ب�الية وهران م�ؤخرا حالة من 
االحتقان  الغليان عقب تفجري عدد من النقابات 

امل�ضتقلة لف�ضيحة ثغرات مالية معتربة يف ميزانية، 
جلنة اخلدمات االجتماعية مبديرية الرتبية، و التي 
ا�ضتدعت تدخال عاجل من قبل وايل ال�الية م�ل�د 
�رشيفي خالل لقائه املنعقد مبقر ال�الية م�ؤخرا و 
�ضمل كل من نقابات » �ضناب�ضت، االأ�ضنتي�، و الكال، 
اأ�ضنتي�، و اإيناباف و ال�ضاتاف« بح�ض�ر االأمني العام 
ل�الية وهران �ضي مداح و املراقب املايل لل�ظيف 

العم�مي.
 و خل�ش هذا االجتماع الطارئ اإىل مرا�ضلة امل�ض�ؤول 

التنفيذي االأول عن ت�ضيري اجلهاز التنفيذي، م�ل�د 
�رشيفي م�ضالح وزارة الرتبية، لتحل اأول اأم�ش، 

جلنة خا�ضة تتك�ن من مفت�ضني مركزيني من ال�زارة 
ال��ضية، و التي �رشعت يف عملية حتقيق �ضاملة م�ضت 

م�ضلحة امل�ضتخدمني و التي عاجلت امللف ال�ضائك 
املتمثل يف ق�ضية »ال�ضلف« املالية امل�زعة من قبل 

جلنة اخلدمات االجتماعية بطرق غري �ضفافة، ناهيك 
عن ملف اخلربة املالية العالق منذ �ضن�ات و الذي لغم 

القطاع ودفع نقابات القطاع للخروج عن �ضمتها يف 
عدة مرا�ضالت ملدير الرتبية ، اأين اتهمت النقابات 

�ضالفة الذكر يف بياناتها الر�ضمية التي �ضبق و اأن تلقت 
»ال��ضط«ن�ضخا منها، بالتماطل يف ت�ض�ية امللف الذي 

يثري حتفظ اإطارات و عمال الرتبية بعا�ضمة الغرب، 
�ضيما عقب ترباأ املراقب املايل من حتميله م�ض�ؤولية 

�ض�ء ت�ضيري املديرية، اأين ك�ضف يف معر�ش حديثه 
خالل اللقاء ال�الئي العاجل التي مت برئا�ضة وايل 

ال�الية، اأنه مل يتلقى حلد كتابة هذه االأ�ضطر اأي ملف 
يتعلق باخلربة من قبل مديرية الرتبية، م�ضريا اأن املدة 

الق�ض�ى ملعاجلة و درا�ضة و تنقيح هذه امللفات ال 
تتعدى 10 اأيام من قبل م�ضاحله،  وهي الت�رشيحات 
التي تناق�ش ت�رشيحات ملدير الرتبية ال�ضيد اأرزقي 
الذي �ضبق له اأن �رشح ملمثلي النقابات اأن م�ضاحله 

يف مرحلة التاأ�ضري على 700 ملف خا�ش باخلربة 
عقب تاأ�ضري م�ضالح ال�ظيف العم�مي منذ تاريخ �ضهر 

جانفي املا�ضي و ه� ما فنده املراقب املايل االأمر 
الذي و�ضع مدير الرتبية ال�الئي يف حالة من احلرج ال 

يح�ضد عليها. 
و اتهمت النقابات الرتب�ية ما يجري باأنه يعطل عمل 

جميع امل�ضالح الرتب�ية �ض�اء م�ضالح امل�ضتخدمني 
و الرواتب اأو جلنة اخلدمات االإجتماعية حيث قامت 

هذه االأخرية يف االأونة االأخرية على ت�جيه نح� 10 
اإعذارات الإطارات اإ�ضتفادت من »ال�ضلف املالية« 

بطرق غري قان�نية.
و�ضدد تكتل النقابات امل�ضتقلة على  اأن ت�ضمل هذه 
العملية كل  العمال مبا فيهم نقابني من« الكناب�ضت« 

الذي ح�ضبهم ا�ضتفاد  اأحد النقابيني من �ضلفة بقيمة 
قدرها 40 ملي�ن �ضنتيم  وا�ضمه غري م�ج�د �ضمن 

قائمة امل�ضتفيدين ، يف ال�قت الذي نفا املن�ضق 
ال�الئي لنقابة »الكنابا�ضت« االإتهامات م�ضريا اأنه 

�ضيقدم كل االأدلة و احلجج التي تطعن يف �ضحة هذا 
االإتهام ك�ن امل�ضتفيد من ال�ضلفة مت احل�ض�ل عليها 

وفق ما ين�ضه القان�ن ك�نه حت�ضل على منحة الزواج و 
ال�ثائق تثبت ذلك ب�ضكل �ضفاف .

 من جهتها اأو�ضحت نقابة »الكنابا�ضت« حدوث 
خروقات باجلنة ال�الئية للخدمات االإجتماعية، و 

ت�رط اأع�ضاء من اللجنة وم�ظفني  من املديرية يف 
ارتكاب خروقات على م�ضت�ى جلنة ال�ضلف وت�ضيري 

ملفات العمال واإبرام ال�ضفقات وبناء على االأدلة التي 
قدمت مل�ض�ؤويل مديرية  الرتبية يف لقاء جمعهم مع 

املكتب لل�الئي لنقابة«الكناب�ضت » حمل  مدير القطاع 
امل�ض�ؤولية  كاملة  لالإطارات التي اأخطاأت و ت�رطت  

يف �ض�ء  الت�ضيري م�ؤكدا اأنه �ضيطبق  الق�انني التي تردع 
املخالفني للق�انني.

 ويف رد الأع�ضاء جلنة اخلدمات االجتماعية  اأرجعت 
�ضبب حدوث هذه االأخطاء  اإىل  كرثة العمليات و 

عدم رقمنة امللفات والعمليات  املنجزة على م�ضت�ى 
اللجنة.

 اأحمد بن عطية

اليد  مبلف  املهتمني  اأ�ض�ات  تعالت 
املعروفة  ورقلة  والية  باقليم  العاملة 
ال�رشقي  للجن�ب  املركزية  بالعا�ضمة 
من  جاد  بتدخل  املطالبة  اأجل  من   ،
وعلى  املركزيني  امل�ض�ؤولني  طرف 
راأ�ضهم وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان 
لل�كالة  العام  واملدير  االجتماعي 
مطالبة  اأجل  من   ، للت�ضغيل  ال�طنية 
العمل  ومفت�ضية  ورقلة  والية  وايل 
التجاوزات  ح�ل  ت��ضيحات  بتقدمي 
واخلروق التي ظل م�ضك�ت عنها ب�رشكة 
اأنرتب�ز املخت�ضة يف الرتكيب و ال�ضيانة 
م�ضع�د  حا�ضي  دائرة  باقليم  ال�ضناعية 
حالة   200 من  اأزيد  ت�ضجيل  بخ�ض��ش 

ت�ظيف مبا�رشة لعمال من خارج ال�الية 
املحلية  ال�كاالت  على  املرور  دون 
مع  يتنافى  الذي  االأمر  وه�   ، للت�ضغيل 
الرامية  احلك�مة  وتعليمات  ت��ضيات 
ال�ضناعة  يف  العاملة  ال�رشكات  اللزام 
ال�رشقي ورقلة  بب�ابة اجلن�ب  النفطية 
اأبناء  لفائدة  الت�ظيف  اأول�ية  ملنح 
املنطقة بتطبيق مبداأ ح�ضب االأول�يات 
واالإمكانات املتاحة وذلك تفاديا لتكرار 
املت�ضنج  االجتماعي  احلراك  �ضيناري� 
عا�ضمة  وقعه  على  عا�ضت  الذي 

البطالني �ضهر مار�ش 2013.
ق�ضية  اأعادت  فقد  ثانية  جهة  من 
ب�رشكة  باجلملة  امل�ضب�هة  الت�ظيف 
عن  جديد  من  احلديث   ، انرتب�ز 
اللجنة  طرف  من  املطبق  ال�ضمت 
القطاعية للت�ضغيل ب�ضفتها اأدات رقابية 

اذا  ، خا�ضة  لردع مثل هكذا جتاوزات 
اأكدوا  العمل  عن  العاطلني  ان  علمنا 
يف  ت��ضع  لن  ثقتهم  اأن  ومرارا  تكرارا 
الكبري  مت�ضكهم  مقابل   ، �ضخ�ش  اأي 
مبطلبهم ال�رشعي املتمثل يف الت�ظيف 
العاملة  الكربى  النفطية  بال�رشكات 
حتت و�ضاية املجمع النفطي العمالق 

�ض�ناطراك دون �ض�اها.
والية  �ضجلت  فقد  ذلك  جانب   اإىل 
ورقلة  منذ مطلع ال�ضنة اجلارية ما يزيد 
عن 30 حركة احتجاجية األهبت ال�ضارع 
يف  بحقهم  املطالبة  اأجل  ال�رقلي من 
كما   ، ب�ض�ناطراك  ال�طنية  ال�رشكات 
ال يزال ال��ضع حلد كتابة هذه االأ�ضطر 
حلظة  اأي  يف  ينفجر  قد   ، م�ضطربا 
ملطالبهم  االإ�ضتجابة  لعدم  ذلك  و 
تنفيذ  تتعدى  ال  التي  و   ، امل�رشوعة 

منبثقة   ، حك�مية  و  وزارية  تعليمات 
 ، احلك�مة   قرارات  من  االأ�ضا�ش  يف 
االأول  ال�زير  بتعليمة  املتعلقة  كتلك 
 19  /  04 بقان�ن  املعروفة  االأ�ضبق  
يف  ال�ضاحقة  االأول�ية  متنح  التي  و   ،
هائلة  بن�ضبة   ، املنطقة  الأبناء  العمل 
قدرت ب 80 باملائة ، من  اأجل حتقيق 
العدل و تكافئ الفر�ش يف ال�رشكات ، 
بعدما كرث احلديث عن عدة جتاوزات 
خارج  من  العاملة  اليد  جلب  منها  بها 
املنطقة ، هذا االأخري الذي اأثار ثائرة 
باعتباره  العمل  عن  العاطل  ال�ضباب 
املحلية  العاملة  بليد  اإ�ضتهانة  يعترب 
من  املنطقة  اأبناء  متتع  من  بالرغم   ،
نف�ش الكفاءات و امل�ؤهالت التي يتمتع 
بها نظرائهم الذين يتم جلبهم باملئات  

من ال�اليات االأخرى .

اأحمد باحلاج

الفرقة  عنا�رش  اأم�ش،  �رشعت 
التابعة  االقت�ضادية  و  املالية 
مل�ضلحة ال�رشطة الق�ضائية باالأمن 
اإ�ضتدعاء  يف  ب�هران،  ال�الئي 
و  الكرمة  لبلدية  العام  االأمني 
م�ظفني مب�ضلحة اإبرام ال�ضفقات 
املنتخبني  من  عدد  و  العم�مية، 
ال�ضيا�ضية  الت�ضكيالت  من خمتلف 
احلايل  البلدية  لرئي�ش  املعار�ضة 
ال�طني  التجمع  حلزب  املنتمي 
حمقق�ا  قام  قد  و  الدميقراطي، 
و  با�ضتج�اب  االأمنية  امل�ضالح 
و  املنتخبني  لت�رشيحات  ال�ضماع 
من  عدد  و  للبلدية  العام  الكاتب 
جميع  ح�ل  االإداريني  امل�ظفني 
العم�مية  االتفاقيات  و  ال�ضفقات 
التي مت اإبرامها منذ بداية العهدة 
من  املمتدة  احلالية  االنتخابية 
�ضنة  من  دي�ضمرب  الفاحت  تاريخ 
االأ�ضطر  هذه  كتابة  لغاية  و   2017
العم�مية  اخلزينة  كلفت  التي  و 

مبالغ مالية تف�ق 100 مليار �ضنتيم 
مليزانية  املايل  املخطط  �ضمن 
ينب�ش  اأين   ،2019 و   2018 �ضنتي 
املال  تبديد  �ضبهة  يف  املحقق�ن 
�ض�ء  و  الف�اتري  ت�ضخيم  و  العام 
الت�ضيري،  و  ال�ظيفة  اإ�ضتغالل 
امل�ردة  امل�ضادر  اأو�ضحت  و 
اأنه �ضيتم خالل االأ�ضب�ع  للمعل�مة 
بن  م��ضى  البلدية  رئي�ش  املقبل 
ق�ضايا  يف  الأق�اله  لل�ضماع  ميينة 
ت�رطه يف �ضبهات الف�ضاد املايل .

تاأتي هذه اخلط�ة من قبل حمققي 
االقت�ضادية  و  املالية  الفرقة 
الق�ضائية  ال�رشطة  مل�ضالح 
ب�هران، عقب جملة من البالغات 
املجتمع  طرف  من  ال�ضكاوى  و 
معار�ضني  منتخبني  و  املدين 
وهمية  م�ضاريع  تخ�ش  ل«املري« 
اأبرزها  و  الف�اتري،  م�ضخمة  و 
ق�ضية اإبادة الكالب ال�ضالة واقتناء 
حقق  اأن  و  �ضبق  التي  و  الكرا�ضي 

مبحكمة  التحقيق  قا�ضي  فيها 
خالل  من  بال�ضانيا،  اجلنح 
الذي  املقاول  و  »املري«  ا�ضتدعاء 
اأ�رشف على عملية اقتناء الكرا�ضي 
و عملية اإبادة ع�رشات الكالب من 
خالل اإحت�ضاب قيمة مالية قدرها 
ملي�ن و ن�ضف �ضنتيم عن كل راأ�ش 

كلب مباد .
تت�قف  مل  �ضلة  ذي  �ضياق  يف 
التحقيقات االأمنية بعا�ضمة الغرب 
امتدت  بل  الكرمة،  بلدية  على 
لعدد من البلديات التي بلغ عددها 
بلدية   26 اأ�ضل  من  بلدية   22
ب�الية  اأقاليم 9 دوائر  م�زعة عرب 
وهران، حيث اأقدم حمقق� الدرك 
التحريات  فرقة  حتديدا  ال�طني 
و  املالية  بالفرقة  االأبحاث  ،و 
ال�الئية  باملجم�عة  االقت�ضادية 
مع  التحقيق  يف  ب�هران،  للدرك 
روؤ�ضاء بلديات و منتخبني حمليني 
يف  ت�رطهم  يف  اال�ضتباه  بتهمة 

العام  للمال  تبديد  و  ف�ضاد  ق�ضايا 
من خالل خمالفة القان�ن و دفاتر 
ال�ضفقات  اإبرام  يف  ال�رشوط 
اجلماعية  االتفاقيات  و  العم�مية 
املداوالت  مئات  على  االإطالع  و 
خالل  من  خل�ضت  التي  الر�ضمية 
العادية  �ض�اء  العامة  املداوالت 
العهدة  بداية  منذ  اال�ضتثنائية  اأو 
االنتخابية احلالية، و التي �ضهدت 
ت�قيف كل من رئي�ش بلدية الربية 
حالة  ب�ضبب  يبقى  بن  �ضيدي  و 
اجلم�د و االإن�ضداد، مرورا ب�ضجن 
نائبه  و  اجلري  بئر  بلدية  رئي�ش 
العام  االأمني  و  باملالية  املكلف 
التحقيق  قا�ضي  من  باأمر  للبلدية 
�رشقي  باأرزي�  اجلنح  مبحكمة 
من  ن�ابه  اإ�ضتفاد  فيما  وهران، 
رفقة  الق�ضائية،  الرقابة  اإجراءات 
ق�ضية  يف  االإطارات  من  عدد 

اختال�ش 40 مليار �ضنتيم .
 اأحمد بن عطية

العاطلني  االأخريين  الي�مني  يف  اأقدم 
اأدرار  ب�الية  بتيرنك�ك  العمل  عن 
على غلق مقري البلدية والدائرة ببناء 
جدار ا�ضمنتي يف خط�ة ت�ضعيدية لرد 
امل�ؤدي  بالطرق  اعت�ضامهم  على فك 

الإحدى ال�رشكات البرتولية
العمل  عن  العاطل  ال�ضباب  حذر 
االدارية  باملقاطعة  تيرنك�ك  ببلدية 
تيميم�ن ب�الية اأدرار من مغبة ت�ضجيل 
ماال  اإىل  ت�ؤدي  قد  خطرية  انزالقات 
ا�ضتنفاذهم  بعد   وذلك  عقباه  يحمد 

من  املمكنة  ال�دية  احلل�ل  جلميع 
مع  الف�ري  بالتجاوب  املطالبة  اأجل 
املتمثلة  االجتماعية  ان�ضغاالتهم 
لتعليمة  ال�ضارم  التطبيق  يف  اأ�ضا�ضا 
الت�ظيف  الأول�ية  الرامية  احلك�مة 
الأبناء املنطقة على م�ضت�ى ال�رشكات 
ذات  به  اأفاد  وح�ضبما   ، النفطية 
مقري  لغلق  جل�ئهم  فاإن  املتحدثني 
ا�ضمنتي  جدار  ببناء  والدائرة  البلدية 
جاء كرد �رشيح على ف�ش اعت�ضامهم 
لل�رشكة  امل�ؤدي  بالطريق  ال�ضلمي 

وحدات  طرف  من  الق�ة  با�ضتعمال 
اإعادة حفظ النظام العام .

من  اأكرث  حمل  فقد  ثانية  جهة  من 
ال�رشكة  اإحدى  امل��ض�ع  يف  متحدث 
برتاب  العاملة  البرتولية  ال�طنية 
الع�اقب  تبعات  م�ض�ؤولية  بلديتهم 
تف�ضي  عن  تنجر  قد  التي  ال�خيمة 
لعمال  املبا�رش  الت�ظيف  مظاهر 
على  املرور  دون  ال�الية  خارج  من 

ال�كاالت املحلية للت�ضغيل .
اأدرار  والية  بلديات  جل  اأن   ومعل�م 

وذلك  �ضاخن  �ضفيح  وقع  على  تعي�ش 
االأ�ض�ات املطالبة  تعايل  على خلفية 
من  املحلية  االإدارة  تطهري  ب�رشورة 
راأ�ضهم  وعلى  الفا�ضلني  امل�ض�ؤولني 
الذي  ت�ات  بعا�ضمة  ال�الية  وايل 
جتاوزته االأحداث يف عدة ملفات على 
غرار نهب العقار ، ف�ضاد �ض�ق ال�ضغل 
التنم�ي  ال�اقع  تده�ر  عن  ناهيك 
لقاطني  وال�ضحي  واالجتماعي 

ال�الية  .
اأحمد باحلاج   

ا�ستدعاء االأمني العام و املنتخبني املعار�سني ل«املري«

تيرنكوك باأدرار

ال�صرطة حتقق يف الف�صاد املايل ببلدية الكرمة بوهران

بطالون يغلقون مقري البلدية و الدائرة بجدار

دا�ست تعليمات اأولوية التوظيف الأبناء املنطقة 

 اأخطبوط التوظيف ينخر ج�صد 

�صركة اأنرتبوز حا�صي م�صعود
.      توظيف 200 عامل من خارج الوالية 
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اأخذت  ظاهرة التوظيف املبا�سر لعمال من 
خارج والية ورقلة ب�سركة انرتبوز املخت�سة يف 
الرتكيب وال�سيانة ال�سناعية بحا�سي م�سعود ، 

منحنى ت�ساعديا خطري يف ظل �سمت امل�سوؤولني 
غري املربر وعلى راأ�سهم رئي�س اللجنة القطاعية 

للت�سغيل وايل الوالية .



يعترب ملف الت�شغيل من بني القنابل 
يف  بالإنفجار  املهددة  املوقوتة 
بدائرة  العالية  ببلدية   حلظة  اأية 
الواقعة على بعد حوايل  احلجرية 
ورقلة  ولية  مقر  عن  كلم   100
هو  ال�شكان  تذمر  من  زاد  وما   ،
يخيم  بات  الذي  البطالة  �شبح 
على �شباب املنطقة وكغريهم من 
�شباب البلديات املجاورة فاإنعدام 
ال�شغل دفع بهذه الفئة اإىل الإهتمام 
بعدة اأمور اإنحرافية وغرياأخالقية 
وذلك يف ظل غياب مرافق الرتفيه 
من  التي  اجلوارية  كاملركبات 
معاناتهم  من  التخفيف  �شاأنها 
ولو  فراغاتهم  ومالأ  اليومية 
اإت�شاح  اإنتظار  يف  موؤقتة  ب�شفة 
املهني  م�شتقبلهم  ب�شاأن  الروؤية 
تقطن  التي  العائالت  وتطالب   ،
ن�شيبها  و مهرتئة  ب�شكنات قدمية 
يف ح�ش�ص الرتميم كما تطالب يف 
حقها يف التنمية خا�شة واأنها تعد 
من اأفقر العائالت واأفقر البلديات 
هي  التي  الولئي  امل�شتوى  على 
اإلتفاتة  من  اإىل  احلاجة  اأم�ص  يف 
يوميات  من  تخفف  اأن  �شاأنها 
بالفقر  املمزوجة  املواطنني 

واحلرمان.
�شكان  نا�شد  فقد  ثانية  جهة  من 
حديثهم  معر�ص  يف  العالية  بلدية 

معنا ، وايل ولية ورقلة عبد القادر 
الأول  امل�شوؤول  ب�شفته  جالوي 
ب�رضورة  التنفيذية  الهيئة  على 
برجمة زيارة ميداينة لهم للوقوف 
على حجم املعاناة التي يكابدونها  
يف ظل تف�شي مظاهر �شعود املياه 
الو�شعية  هذه  اأن  حيث   ، القذرة 
يوميات  �شفو  عكرت  املزرية 
ف�شل  حلول  مع  تزامنا  ال�شاكنة 
ال�شيف الذي عادت ما تتجاوز فيه 
درجات احلرارة عتبة الـ 60 مئوية 
الأمر  اأن هذا  ، حيث  الظل  حتت 

من �شاأنه ان ي�شاهم ب�شكل مبا�رض 
يف تكاثر احل�رضات ال�شامة .

اإىل جانب ذلك فقد حذر قاطني 
حي �شيدي خملوف بنف�ص البلدية 
راأ�شها  وعلى  املحلية  ال�شلطات 
البلدي  ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص 
وم�شالح الدائرة من مغبة العواقب 
الوخيمة التي قد تنجر عنها كارثة 
الظروف  هذه  مثل  يف  وبائية 
النفايات  تراكم  ب�شبب  احلارة 
املنظر  �شوهت  التي  والأو�شاخ 

اجلمايل للمنطقة . 

اإنتظار تدخل جاد من �شناع  ويف 
لنت�شال  ورقلة  بولية  القرار 
العالية  بلدية  وقرى  احياء  قاطني 
بورقلة من براثن التخلف التنموي 
اللجوء  ال�شاكنة  على  لزاما  يبقى 
خليار الت�شعيد من لهجة خطابهم 
ل  الذين  امل�شوؤولني  انظار  للفت 
مناطقهم  اىل  الطريق  يعرفون 
النتخابات  اقرتاب  مع  �شوى 
على  جميع امل�شتويات لمطارهم 
بوابل من الوعود �رضعان ما تتبخر 
مبجرد و�شولهم لكر�شي ال�شلطة .

الأوعية  نهب  ظاهرة  اأخذت 
العقارية املح�شوبة على ممتلكات 
 ، �شالح  عني  ببلديات  الدولة  
امقل  وعني  ادل�ص   ، مترنا�شت 
ال�شمت  ظل  يف  خطريا  منحى 
املطبق للجهات الو�شية العاجزة 
قرار   658 تنفيذ  عن  الآن  حلد 
وامل�شتودعات  البنايات  لهدم 

واحلظائر الع�شوائية  .
 ، البلديات  هاته  قاطني  طالب   
مترنا�شت  بولية  الأول  الرجل 
رئي�ص  ب�شفته  اجلياليل  دومي 
العقار   بقطاع  الدارة  جمل�ص 
حتقيق  وفتح  العاجل  التدخل 
املمنهج  ال�شتيالء  حادثة  يف 
التابعة  العقارية  الأوعية  على 
للخوا�ص، اأو تلك املح�شوبة على 
املنفعة العامة، املر�شودة لجناز 
عليها،  هادفة  تنموية  م�شاريع 
بقطاعات  �شلة  لها  م�شاريع 
والتجهيزات  وال�شكن  الرتبية 
بان�شغالت  للتكفل  العمومية  
ح�شب  الجتماعية  اجلبهة 
املتاحة،  والإمكانات  الأولويات 
املت�رضرين  من  الع�رضات  وقال 
اأنهم  العقارية،  الأوعية  نهب  من 
قرروا نقل ال�رضاع مع البارونات 
يف  طمعا  العدالة  لأروقة 
و�شفوه  ما  ل�شتعادة  اإن�شافهم، 

بحقوقهم امله�شومة .

م�شاريع  اأن  بالذكر،  جدير 
تنموية عديدة بالبلديات ال�شالف 
الرتبية  لقطاعات  تابعة  ذكرها 
 ، والريا�شة  وال�شباب  ال�شحة   ،
وترية  يف  كبريا  تاأخرا  �شهدت 
ايجاد  يف  التاأخر  ب�شبب  الإجناز 
ما  وهو  لذلك،  منا�شبة  اأر�شية 
وال�شخط  الغليان  من  حالة  ولد 
الذين  ال�شكان،  لدى  الكبريين 
لل�شغط  بالنتفا�شة  توعدوا 
اأجل  من  الو�شية  ال�شلطات  على 
و  وديا،  امل�شكل  حلل  التدخل 
للق�شاء  �شارمة  تعليمة  اإ�شدار 
عن  الناجمة  الظاهرة  على 
على  الرقابية  الأدوات  تفاوت 
م�شتوى م�شالح مديريات اأمالك 
الدولة ، احلفظ العقاري، امل�شح 
الولئية  والوكالة   الإداري، 

للت�شيري العقاري.
اأ�رضت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
م�شادرنا اخلا�شة عن اح�شاء ما 
يزيد عن 658 قرار لهدم البنايات 
واحلظائر  وامل�شتودعات 
فوق  �شيدت  التي  الع�شوائية 
موجهة  عمومية  عقارية  اأوعية 
املنفعة  اإطار  يف  لال�شتغالل 
الأدراج  حبي�شة  تزال  ل  العامة 
ح�شب  الأ�شطر  هاته  كتابة  حلد 

املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج 

بني  الرابط  الطريق  ي�شهد   
�شالح  عني  الإدارية  املقاطعة 
 ، مترنا�شت    التقليدية  والولية 
مرور  مع  حتولت  كارثية  و�شعية 
يرتب�ص  حقيقي  لكابو�ص  الوقت 
ب�شبب  الطريق  م�شتعملي  بحياة 
الت�شققات الكبرية يف عديد النقاط 
ب�شكل  �شاهم  ما  وهو  احل�شا�شة، 
حوادث  معدلت  ارتفاع  يف  كبري 
الع�رضات  نا�شد   . املميتة  املرور 
من املواطنني  و�شائقي املركبات 
بالإ�شافة  واخلا�شة  النفعية 
الوزن  و�شاحنات  للحافالت 
العمومية  الأ�شغال  وزير  الثقيل، 
بالتدخل الفوري لدى م�شالح واليي 
والوايل  اجلياليل  دومي  مترنا�شت 
عني  الدارية  باملقاطعة  املنتدب 
اأجل  من  �شدا�ص   خل�رض  �شالح 
لقتطاع  م�شرتكة  خلية  ت�شكيل 
امليزانية  من  خا�ص  مايل  غالف 
العتبار  اإعادة  بهدف  ال�شنوية 
�شوداء  877نقطة  عن  يزيد  ملا 

بني  الرابط  الطريق  م�شتوى  على 
ومترنا�شت  �شالح  عني  مدينتي 
كلم،   700 م�شافة  على  املمتد 
يف  �شاهمت  التي  الو�شعية  وهي 
املرور  حوادث  معدلت  ارتفاع  
�رضية  م�شالح  �شجلت  اإذ  املميتة، 
الدرك  بكتائب  الطرقات  اأمن 
 ، الفارطة  ال�شنة   خالل  الوطني، 
  . املميتة  املرور  حوادث  عديد 
ويف �شياق ذي �شلة  ، ت�شال مرتادو 
الطريق يف نف�ص ال�شياق عن م�شري 
اموال الدعم من ال�شندوق الوطني 
لتنمية املناطق اجلنوبية واله�شاب 
العليا  ، التي مل يظهر  لها اثر على 
و�شعا   ، الوطنية   الطرقات  �شبكة 
بالتهديد  الغا�شبني  مبحدثينا  دفع 
الحتجاجات  لهجة  من  للت�شعيد 
على  لل�شغط  لل�شارع  واخلروج 
الدفع  اأجل  من  الو�شية  ال�شلطات 
حلول جذرية  عن  البحث  نحو  بها 

للم�شكل القائم  .
�أحمد باحلاج 

يعاين �شكان بلدية �لعالية بد�ئرة �حلجرية والية ورقلة من عزلة كبرية وتهمي�ش يف جميع ميادين �حلياة فمن جملة �مل�شاكل �لتي مل تبارح 
حياتهم �لي�مية هي تده�ر �لبنية �لتحتية خا�شة و�أن معظم طرقات �لبلدية مهرتئة تنتظر �لتفاتة من �مل�ش�ؤولني الإعادة ترميمها وتزفيتها 

وكذلك غياب �الإنارة �لعم�مية ، ناهيك عن تف�شي ظاهرة �شع�د �ملياه �لقذرة  ف�ق �شطح �الأر�ش.

�لبطالة ، �ل�شرف �ل�شحي و  �لقمامات ثال�ث ي�ؤرق �ل�شكان 

�أحمد باحلاج 

بلدية العالية بدائرة احلجرية 
بورقلة ...هنا تنتهي احلياة 

الوطنية  الطرقات  �شبكة  ت�شهد   
عديدة،  حماور  عرب  والولئية  
ولة  اأدخلت  �شيئة،  و�شعية 
اجلمهورية بوليات ورقلة،ب�شكرة 
الزجاجة،  عنق  يف  الوادي،  و 
لكابو�ص  الطرقات  حتول  نتيجة 
حقيقي يهدد حياة م�شتعمليه يف 
حلوادث  املخيف  الرتفاع  ظل 

املرور املميتة .
م�شتعملي  من  الكثري  ا�شتكى 
 46،51  ،01 الوطنية  الطرقات 
تقرت،  و  ورقلة  بني  الرابطة 
التدهور  من  وب�شكرة   الوادي 

الطرقات  ل�شبكة  امل�شتمر 
غري  الكبري  والتاأخر  الوطنية 
وهو  تهيئتها،  اإعادة  يف  املربر 
اأ�رضار  اإحلاق  يف  �شاهم  ما 
و  اخلوا�ص  مبركبات   ج�شيمة 
الإدارية، دون احلديث  امل�شالح 
عن تو�شل املحققني من م�شالح 
ال�شنة  خالل  الوطني  الدرك 
1150حادث  اأن  اإىل  الفارطة 
�شالف  بالطرق  امل�شجلة  مرور 
راجع   الرئي�شي  �شببها  ذكرها، 
للطرقات،  ال�شيئة  الو�شعية  اإىل 
وهو ما اأودى بحياة 212 �شخ�شا 

و خلف 870 جريحا، الأمر الذي 
فيما  لل�شارع  املواطنني  اأخرج 
احتجاجية  حركة   25 عن  يزيد 
تطالب ولة اجلمهورية بالتدخل 
الأ�شغال  لوزارة  طلباتهم  ورفع 
اأغلفة  ور�شد  للتدخل  العمومية 
يف  النظر  اإعادة  اأجل  من  مالية 
اأ�شبحت  التي  ال�شوداء،  النقاط 
�شائقي  م�شاجع  يق�ص  هاج�شا 
و�شاحنات  النفعية  املركبات 

الوزن الثقيل  .
ويف �شياق ذي �شلة، قال م�شدر 
الأ�شغال  وزارة  من  موثوق 

عن  يزيد  ما  اأن   ، العمومية 
74باملائة من الطرقات الوطنية 
الكربى  اجلزائرية  بال�شحراء 
غري  والغربي،  ال�رضقي  ب�شقيها 
ورف�شت  لال�شتعمال،  �شاحلة 
نف�ص اجلهات تقدمي تو�شيحات 
عن نتائج التفتي�ص الوزارية التي 
اأر�شلها احلكومة  ال�شنة الفارطة 
اأجل تق�شي حقيقة  للجنوب من 
عديد  يف  العام  باملال  التالعب 
اأبرزها  من  ولعل  القطاعات، 

الأ�شغال العمومية  .
�أحمد باحلاج 

 و�شعت م�شالح اجلي�ص الوطني ال�شعبي 
بولية  ال�شاد�شة  الع�شكرية  بالناحية 
وحدات  مع  بالتن�شيق  و    ، مترنا�شت 
حر�ص احلدود بالقيادة اجلهوية للدرك 
على  يدها  الأخريين   اليومني  ،يف 
بالطريق  �شبطها  مت  تهربيه   عملية 

بولية  تيمياوين  مدينتي  بني  الرابط 
�شمال  باقليم  كيدال  و�شواحل  ادرار 
مايل على م�شافة 700  كلم وبالتحديد 
اثر  وذلك   135 الكيلومرتية  النقطة  يف 
جيبيا�ص  نوع  من  �شاحنتني  مطاردة 
ما  بداخلهما  �شبط  توقيهما  اأثناء  و 

يزيد عن 350 مليون �شنتيم من املواد 
الغذائية التي كانت مهربة خارج الرتاب 
املحجوزات  حتويل  الوطني،ليتم 
ملفتي�شيية  التابعة  املعنية  للم�شلحة 
نقل  فيما  اجلزائرية  اجلمارك  اأق�شام 
ملقر  املعتقلني  الثالث  املهربني 

املذكورة  بالناحية  الع�شكري  القطاع 
معهم  امليدانية  التحقيقات  ل�شتكمال 
برقان  الق�شاء  اأمام  تقدميهم  قبل 
بولية و ادرار بتهمة التهريب  والإ�رضار 

بالقت�شاد  الوطني .
�أحمد باحلاج 

ورقلة ، �ل��دي وب�شكرة  

تيماوين باأدر�ر 

74 باملائة من الطرقات يف و�سعية �سيئة 

 حجز 350 مليون �سنتيم من املواد الغذائية املوجهة للتهريب 

لفتح حتقيق يف �ال�شتيالء على �أوعية �لعقارية 

.      658 قر�ر� لهدم �لبنايات �لف��ش�ية ال 
تز�ل حبي�شة �الأدر�ج 

طالب�� وز�رة �الأ�شغال �لعم�مية بالتدخل 
الإ�شالح �لنقاط �ل�ش�د�ء  

�سكان بلديات مترنا�ست  
يطالبون بتدخل الوايل 

مرتادو طريق عني �سالح 
�ساخطون   –مترنا�ست  
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هذه  �أن  �ل�صحيفة،  و�أ�صافت 
�خلطة و�صعت بطلب من م�صت�صار 
�لقومي  �لأمن  ل�صوؤون  �لرئي�س 
وح�صب"نيويورك  بولتون  جون 
ل  �ل�صيناريو  هذ�  فاإن  تاميز"، 
�إير�ن،  يف  �لربي  �لتدخل  ي�صمل 
من  كبري�  عدد�  ذلك  يتطلب  �إذ 

�لقو�ت.
من   6 �أن  تاميز  نيويورك  وذكرت 
�لأمريكي  �لقومي  �لأمن  م�صوؤويل 
�صدمو� بعد �طالعهم على حجم 
�لبنتاغون  يخطط  �لتي  �لقوة 
يو�زي  لأنه  �خلليج،  �إىل  لإر�صالها 

حجم �لقو�ت �لتي غزت �لعر�ق.
وقالت �ل�صحيفة، �إن ن�رش مثل هذه 
و�لبحرية  و�لربية  �جلوية  �لقو�ت 
�لقوية من �صاأنه �أن يعطي طهر�ن 
لل�رشب،  �لأهد�ف  من  �ملزيد 
ورمبا �أكرث من �صبب للقيام بذلك، 
ما يهدد بتورط �لوليات �ملتحدة 
يف �رش�ع طويل. كما �أنه �صيعك�س 
�جلي�س  تقلي�س  من  �صنو�ت 
�لأو�صط  �ل�رشق  يف  �لأمريكي 
بار�ك  �لرئي�س  ب�صحب  بد�أ  �لذي 
�لعر�ق يف عام  �أوباما للقو�ت من 

.2011
عن  نقلت  تاميز  نيويورك  لكن 
�لقومي  �لأمن  م�صوؤويل  من  �ثنني 
�لأمريكي قولهما �إن �إعالن تر�مب 
�صحب  عن  �ملا�صي  دي�صمرب  يف 
�صوريا،  من  �لأمريكية  �لقو�ت 
يف  �ملتناق�س  �لبحري  و�لوجود 
�صجع  قد  يكون  رمبا  �ملنطقة، 
و�أقنع  طهر�ن  يف  �لقادة  بع�س 
لي�س  باأنه  �لثوري  �حلر�س  فيلق 
�ل�صهية  �ملتحدة  �لوليات  لدى 

�لكافية ملحاربة �إير�ن.
م�صاعدي  لكبار  �جتماع  ويف 
�لأمن  ل�صوؤون  تر�مب  �لرئي�س 
�ملا�صي،  �خلمي�س  يوم  �لقومي 

قدم وزير �لدفاع بالوكالة باتريك 
حمدثة  ع�صكرية  خطة  �صاناهان 
تن�س على �إر�صال ما ي�صل �إىل 120 
�ألف جندي �إىل �ل�رشق �لأو�صط يف 
حال قيام �إير�ن مبهاجمة �لقو�ت 
يف  �لعمل  �أوت�رشيع  �لأمريكية 

جمال �لأ�صلحة �لنووية.
هذه  �إن  تاميز  نيويورك  وقالت 
�أو�مر  على  بناء  و�صعت  �خلطط 
جون  بقيادة  �ملت�صددين  من 
�لقومي  �لأمن  م�صت�صار  بولتون، 
�لتطور  هذ�  و�إن  تر�مب.  لل�صيد 
�أحد  بولتون،  �ل�صيد  تاأثري  يعك�س 
جتاه  ق�صوة  �لإد�رة  �صقور  �أكرث 
�لرئي�س  جتاهل  و�لذي  طهر�ن، 
بو�س جهوده  دبليو  �لأ�صبق جورج 
مع  �ملو�جهة  �إىل  لدفعه  �حلثيثة 

�إير�ن قبل �أكرث من عقد.
ما  �ملوؤكد  غري  "من  و�أ�صافت: 
�إىل  �صعى  �لذي  تر�مب،  كان  �إذ� 
عن  �ملتحدة  �لوليات  ف�صل 
يف  �صيعيد  و�صوريا،  �أفغان�صتان 
�لقو�ت  �لكثري من  نهاية �ملطاف 
�لأو�صط.  �ل�رشق  �إىل  �لأمريكية 
�إذ�  ما  �لو��صح  غري  من  �أنه  كما 
عدد  على  �أطلع  قد  �لرئي�س  كان 
�لتفا�صيل  من  غريها  �أو  �لقو�ت 
يف �خلطط، لأنه عندما �صئل يوم 

�لثنني، عما �إذ� كان ي�صعى لتغيري 
تر�مب:  قال  �إير�ن؟  يف  �لنظام 
�إير�ن.  مع  �صيحدث  ما  "�صرنى 
ف�صيكون  �صيء،  �أي  فعلو�  �إذ� 
و�أكدت  للغاية".  �صيًئا  خطاأً  ذلك 
�نق�صامات  هناك  �أن  �ل�صحيفة 
حول  �لأمريكية  �لإد�رة  يف  حادة 
وقت  يف  �إير�ن  على  �لرد  كيفية 
ب�صاأن  �لتوتر�ت  فيه  تت�صاعد 
ونو�ياها  �لنووية  �إير�ن  �صيا�صة 
بع�س  وقال  �لأو�صط.  �ل�رشق  يف 
�لبارزين  �لأمريكيني  �مل�صوؤولني 
�إن �خلطط، حتى وهي يف مرحلة 
خطورة  مدى  تُظهر  للغاية،  �أولية 
�آخرون،  وقال  �لإير�ين.  �لتهديد 
دبلوما�صي  حل  على  يحثون  ممن 
للتوتر�ت �حلالية، �إن �لأمر مبثابة 
تكتيك يهدف لإثارة خماوف �إير�ن 
وحتذيرها من �عتد�ء�ت جديدة.

�لذين  �لأوروبيون  �حللفاء  وقال 
مايك  �خلارجية  بوزير  �لتقو� 
بومبيو يوم �لثنني �إنهم قلقون من 
�أن �لتوتر�ت بني و��صنطن وطهر�ن 
قد تتفاقم، ورمبا عن غري ق�صد، 
��صتهد�ف  �أن  �ل�صحيفة  و�عتربت 
قبالة  وتخريبها  �لنفط  ناقالت 
�صو�حل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أثار  �لأ�صبوع،  نهاية  عطلة  خالل 

�أن  من  و��صنطن  يف  �ملخاوف 
ميكن  �خلليج  يف  �ل�صحن  خطوط 
�أن ت�صبح نقطة �صعف. فقد قال 
�صئل  عندما  �لثنني  يوم  تر�مب 
عن هذه �حللقة: "�صتكون م�صكلة 
ما"  �صيء  حدث  �إذ�  لإير�ن  �صيئة 
من هذ� �لقبيل. وي�صتبه �مل�صوؤولون 
�إير�ن. غري  تورط  �لأمريكيون يف 
حذرو�  �مل�صوؤولني  من  �لعديد  �أن 
من �أنه ل يوجد حتى �لآن �أي دليل 
وكالءها  �أو  �إير�ن  يربط  قاطع 
وو�صفه  عنها.  �ملبلغ  بالهجمات 
�خلارجية  وز�رة  با�صم  متحدث 

�لإير�نية �حلادث باأنه "موؤ�صف".
وزير  �لتقى  بروك�صل،  ويف 
بومبيو  مايك  �أمريكا  خارجية 
بوزر�ء خارجية بريطانيا وفرن�صا 
�لتفاق  يف  �ل�رشكاء  و�أملانيا 
�لنووي �لإير�ين لعام 2015، وكذلك 
�خلارجية  �ل�صيا�صة  رئي�صة  مع 
فيديريكا  �لأوروبي،  لالحتاد 
بعد  يتحدث  ومل  موغريني. 
لكن  �لإعالم،  و�صائل  �إىل  �للقاء 
�إنهم  قالو�  �لأوروبيني  �مل�صوؤولني 
حثو� و��صنطن على �صبط �لنف�س، 
خوفا من �لت�صعيد �لعر�صي �لذي 
�إىل ��صتعال �ل�رش�ع مع  قد يوؤدي 

�إير�ن و�نفالته.

ذكرت �صحيفة "نيويورك تاميز" �أن �لبنتاغون �أعد خطة ع�صكرية مطورة، لإر�صال ما ي�صل �إىل 
120 �ألف جندي �إىل �ل�صرق �لأو�صط �إذ� هاجمت �إير�ن قو�ت �أمريكية �أو ��صتاأنفت �إنتاج �أ�صلحة 
نووية، ونقلت �ل�صحيفة �أم�ض �لثالثاء عن م�صوؤولني يف �لبيت �لأبي�ض مل تذكر �أ�صماءهم، �أن 

�لقائم باأعمال وزير �لدفاع �لأمريكي باتريك �صاناهان قدم هذه �خلطة يف �جتماع لكبار م�صاعدي 
�لرئي�ض دونالد تر�مب �لأمنيني �خلمي�ض �ملا�صي.

120 �ألف جندي للخليج

ق.د

البنتاغون يقدم خطة ع�سكرية 
ملواجهة اإيران

فل�صطني �ملحتلة

وا�سع  القتحام  الهيكل" حت�سد  "جماعات 
للأق�سى يف 28 رم�سان

�لحتاد �لأوروبي:

 هجوم حفرت على 
 طرابل�س يهدد 

االأمن الدويل

فرقاطة اإ�سبانية تن�سحب 
من االأ�سطول االأمريكي 
املتجه لل�سرق االأو�سط

وقف  �لأوروبياإىل  �لحتاد  دعا 
من  حمذر�  ليبيا،  يف  �لنار  �إطالق 
يقوده  �لذي  �لع�صكري  �لهجوم  �أّن 
�للو�ء �ملتقاعد خليفة حفرت قائد 
على  �لليبي،  �ل�رشق  يف  �جلي�س 
�لأمن  "يهدد  طر�بل�س  �لعا�صمة 
�لدويل"،جاء ذلك يف بيان لالحتاد، 
خارجية  لوزر�ء  �جتماع  عقب 
رئي�س  ح�رشه  �لأع�صاء،  �لدول 
�ملجل�س �لرئا�صي حلكومة �لوفاق 
�ملوجود  �ل�رش�ج،  فايز  �لليبية 
جولة  �إطار  يف  حاليا  بروك�صل  يف 
"�أ�صو�صيتيد  وكالة  ح�صب  �أوروبية، 

بر�س". 
�لأطر�ف  "جميع  �لحتاد  وطالب 
يف ليبيا بوقف فوري لإطالق �لنار 
�ملتحدة  �لأمم  مع  و�مل�صاركة 
و�صامل  كامل  وقف  ل�صمان 
دول  �لعد�ئية"،و�أكدت  لالأعمال 
�لع�صو�ئية  "�لهجمات  �أّن  �لحتاد 
�ملكتظة  �ل�صكنية  �ملناطق  على 
�إىل حد جر�ئم  بال�صكان قد ت�صل 
�إنه  �لبيان  يف  وقالت  �حلرب".  
عن  �مل�صوؤولني  حما�صبة  "يجب 

تلك �جلر�ئم". 
دعا  �ليوم،  �صابق  وقت  ويف 
�إىل  �لأوروبي  �لحتاد  "�ل�رش�ج"، 
ترتكبها  �نتهاكات  لوقف  �لتدخل 
�لقو�ت  تزويد  عرب  �لدول  بع�س 
طر�بل�س  �لعا�صمة  على  �ملعتدية 
�أن  �ل�رش�ج  ،و�أ�صاف  بال�صالح 
ي�صمها(  )مل  �لدول  بع�س  تزويد 
يعد  بال�صالح،  �ملهاجمة  �لقو�ت 
خرقا و��صحا لقر�ر جمل�س �لأمن 
�لت�صليح  بحظر  �ملتعلق  �لدويل 
جولة  �ل�رش�ج  يجري  �أيام،  ،ومنذ 
و�أملانيا  �إيطاليا  �صملت  �أوروبية 
دعم  حل�صد  وبريطانيا،  وفرن�صا 
دويل �صد هجوم قو�ت حفرت على 
طر�بل�س.  ومنذ 4 �أفريل �ملا�صي، 
ي�صن �للو�ء �ملتقاعد خليفة حفرت 
�لليبي  �ل�رشق  يف  �جلي�س  قائد 
طر�بل�س،  على  لل�صيطرة  هجوما 
خطوة  يف  "�لوفاق"،  حكومة  مقر 
دوليني،  و��صتنكاًر�  ا  رف�صً �أثارت 
لعدة  تعر�صت  قو�ته  �أن  غري 

�نتكا�صات على �أكرث من حمور.

"ب�صكل موؤقت"،  �إ�صبانيا  �صحبت 
ملجموعة  �ملر�فقة  فرقاطتها 
�صفن هجومية �أمريكية، �أر�صلتها 
�لأو�صط  �ل�رشق  �إىل  و��صنطن 
موؤخًر� �إثر �لتوتر �ملت�صاعد مع 
"�أ�صو�صييتد  وكالة  ونقلت  �إير�ن 
بر�س" عن وز�رة �لدفاع �لإ�صبانية 
"ميندز  �لفرقاطة  �إن  قولها 
مونيز" �لتي تقل 215 بّحاًر�، لن 
تعرب مع �لأ�صطول بقيادة حاملة 
"�أبر�هام  �لأمريكية  �لطائر�ت 
نحو  هرمز  م�صيق  لينكولن"، 

�خلليج.
�أ�صباب  تو�صيح  �لوز�رة  ورف�صت 
بح�صب  �ملفاجئ،  قر�رها 
�لوكالة �لأمريكية بدورها ذكرت 
نقال  �لإ�صبانية،   "EFE" وكالة 
�لدفاع،  بوز�رة  م�صادر  عن 
روبل�س،  مارغريتا  �لوزيرة  �أن 
ب�صحب  تعليمات  �أ�صدرت 
�ل�صفن  جمموعة  من  �لفرقاطة 
�ل�رشق  �إىل  �ملتجهة  �لهجومية 

�لأو�صط.
و�أو�صحت �مل�صادر �أنه مت تعليق 
�لإ�صبانية يف  �لفرقاطة  م�صاركة 
مهمة جمموعة �ل�صفن �لهجومية، 
�أن  موؤقتة"و�أ�صافت  "لفرتة 
�صتلتحق  �لإ�صبانية  �لفرقاطة 
يف  �ملذكورة،  باملجموعة 
منطقة  �لأخرية  غادرت  حال 
و�صائل  وقالت  �لأو�صط  �ل�رشق 
�إ�صبانية نقاًل عن م�صادر  �إعالم 

من  قلقة  مدريد  �إن  حكومية، 
غري  �رش�ع  �إىل  جّرها  �إمكانية 
بني  �لأزمة  ب�صبب  فيه  مرغوب 

و��صنطن وطهر�ن.
�لإ�صبانية  �لفرقاطة  �أن  ي�صار 
غري  �لوحيدة  �ل�صفينة  هي 
�ملتجه  �لأ�صطول  يف  �لأمريكية 
من  و�لتي  �لأو�صط،  �ل�رشق  �إىل 
كاليفورنيا  �إىل  تبحر  �أن  �ملقرر 
بح�صب  �ملقبل،  �أكتوبر  �أو�خر 
�أ�صو�صييتد بر�س ونهاية �لأ�صبوع 
�لدفاع  وز�رة  �أعلنت  �ملا�صي، 
�إر�صال  "�لبنتاغون"  �لأمريكية 
�أرلينغتون"  �إ�س  �إ�س  "يو  �صفينة 
وبطارية  �لربمائية،  �حلربية 
باتريوت  �صو�ريخ  من  و�حدة 
�لتوتر  �إثر  �لأو�صط،  �ل�رشق  �إىل 
وذكر  �إير�ن  مع  �ملت�صاعد 
�لدفاع  وزير  �أن  للبنتاغون  بيان 
بالوكالة، باتريك �صاناهان، و�فق 
و�ل�صفينة  �لبطارية  �إر�صال  على 
��صتجابة لطلب من قيادة �لقو�ت 
�ملركزية، لدعمها بقوة ع�صكرية 

�إ�صافية.
�لبطارية  �أن  �لبيان  و�أ�صار 
�إىل  �صتن�صمان  و�ل�صفينة 
جمموعة �صفن هجومية تقودها 
"�أبر�هام  �لطائر�ت  حاملة 
��صرت�تيجية،  وقاذفات  لينكولن" 
�ملنطقة  �إىل  و��صنطن  �أر�صلتها 

مطلع �لأ�صبوع �ملا�صي.

�ملزعوم  �لهيكل"  "جماعات  �أعلنت 
�لحتالل  �رشطة  قر�ر  ك�رش  نيتها 
�لأق�صى  �مل�صجد  �قتحام  مبنعها 
�ملبارك من قبل �مل�صتوطنني يف �لثاين 
من �صهر حزير�ن �لقادم، وهو يوم 28 
�لهجري،  بالتقومي  �جلاري  رم�صان 
�لحتالل  ي�صميه  ما  ي�صادف  و�لذي 

�صطري  توحيد  )ذكرى  �لقد�س"  "يوم 
�ملدينة �ملقد�صة( وطالبت "جماعات 
و�دعت  فور�،  �لقر�ر  باإلغاء  �لهيكل" 
باأنها �صوف "حت�صد �لآلف ملو�جهته 
�أحد  وقدم  �ليوم."  و�قتحامه يف ذ�ت 
�ملتطرفني يف هذه �جلماعات �لتما�صا 
لإلغاء  �لعليا  �لحتالل  حمكمة  �إىل 

�لقر�ر، وقال �إنهم "م�صتعدون للحرب 
ذلك  يف  �لأق�صى  �قتحام  �أجل  من 
"جماعات  �أعلنت  �ل�صياق،  �ليوم"يف 
�أع�صاء  مع  �لتو��صل  نيتها  �لهيكل" 
حكومة  رئي�س  على  لل�صغط  كني�صت 
مبلف  نتنياهو  بنيامني  �لحتالل 
ت�صكيل �حلكومة �جلديدة حتى ي�صمح 

لهم باقتحامه يف يوم 28 رم�صان. ويتم 
بوجه  عادة  �لأق�صى  �مل�صجد  �إغالق 
�لقتحامات �ليهودية �ملتطرفة طيلة 
�لأو�خر من �صهر رم�صان من  �لع�رش 
كل عام، حت�صباً من �أعد�د �مل�صلمني 
�لهائلة �لتي تتو�جد بالأق�صى يف تلك 

�لفرتة.
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رم�ضان يف ماليزيا
ماليزيا من الدول التي يعي�ش فيها اأغلبية من 

امل�ضلمني، فما مظاهر ا�ضتقبال رم�ضان يف ماليزيا؟ 
وكيف ي�ضتعد امل�ضلمون املاليزيون ل�ضتقبال �ضهر 

رم�ضان؟

ق.د

منطقة  قلب  يف  ماليزيا  دولة  تقع 
جنوب �رشق اآ�سيا؛ ويحدها من الغرب 
اإندوني�سيا، ومن ال�رشق مملكة بروناي 
)دار ال�سالم(، ومن ال�سمال �سنغافورة، 
عدد  ويبلغ  تايالند.  اجلنوب  ومن 
ن�سمة،  مليون   )20( من  اأكرث  �سكانها 
 )329.733( الإجمالية  م�ساحتها  وتبلغ 
الدول  من  وماليزيا  مربًعا،  كيلومرًتا 
التي يعي�ش فيها اأغلبية من امل�سلمني، 
م�سلم،  مليون   )12( على  عددهم  يزيد 
اإجمايل  من   )%60( اإىل  ن�سبتهم  ت�سل 
حوايل  فيها  يعي�ش  كما  ال�سكان،  عدد 
و)%15(  البوذيني،  ال�سينيني  من   )%25(
من الهندو�ش، وجن�سيات اأخرى متفرقة 

الأعراق.
يف  الر�سمي  الدولة  دين  هو  والإ�سالم 
الدولة من امل�سلمني.  ماليزيا، ورئي�ش 
ويو�سف ال�سعب املاليزي امل�سلم باأنه 
تقاليده  على  واحلفاظ  التدين،  �سديد 
املاليزيون  ي�ستعد امل�سلمون  وعاداته، 
بتنظيف  رم�سان  �سهر  ل�ستقبال 
اإىل  الن�ساء  وتُهرع  واملنازل،  امل�ساجد 
�رشاء املزيد من احتياجاتهن املنزلية؛ 

ا�ستعداًدا لقدوم �سهر رم�سان.
�سهر  من  والع�رشين  التا�سع  ليلة  ويف 
بتحري  الأفراد  بع�ش  يقوم  �سعبان 
بهذا  واحتفاًء  رم�سان؛  هالل  روؤية 
ال�سئون  وزير  يقوم  الكرمي  ال�سهر 
الدينية بنف�سه بالتما�ش هالل رم�سان، 
وحاملا تتم ولدة هالل رم�سان، يجري 
الإعالم  و�سائل  عرب  الر�سمي  الإعالن 
ال�سوم؛  وبدء  رم�سان  �سهر  دخول  عن 
بفرح  كلهم  امل�سلمون  ينتظر  حيث 
اإىل  فيخرجون  الإعالن،  هذا  و�رشور 
ون�ساًء  رجالً  جماعات،  يف  امل�ساجد 
و�سباًبا واأطفالً، ويوؤدون �سالة الرتاويح 
اإىل  اجلميع  يعود  وبعدها  جماعة،  يف 

بيوتهم لإعداد وجبات ال�سحور.
وفور الإعالن عن دخول �سهر رم�سان 
تقوم البلديات بر�ش ال�سوارع الرئي�سة، 
وتن�سب  العامة،  ال�ساحات  وتنظيف 
الكهربائية يف  وامل�سابيح  الزينة  حبال 

ال�سوارع الرئي�سة للبلد.

فرحة بال�ضيف الكرمي

التهاين  بتبادل  امل�سلمون هناك  ويقوم 
املحال  اأ�سحاب  ويعلق  بينهم،  فيما 
عبارات  عليها  ُكتب  لفتات،  التجارية 
مثل  ال�سيام،  �سهر  بدخول  التهنئة 
الذي  رم�سان  و)�سهر  مبارك(  )�سهر 
وبينات  للنا�ش  هدى  القراآن  فيه  اأنزل 
من  ذلك  وغري  والفرقان(،  الهدى  من 
ما  غالبًا  التي  والفرح،  التهنئة  عبارات 
ماآذن  تُ�ساء  كما  العربية.  باللغة  تكون 
امل�ساجد طوال الليل، ويُعلن من خالل 

تلك املاآذن عن دخول �سهر ال�سيام.
امل�سلمون  فيحتفل  القرى،  يف  اأما 
بالتجمع  الكرمي  ال�سهر  بدخول  هناك 
ا،  بع�سً بع�سهم  وتهنئة  امل�ساجد،  يف 
رم�سان  �سهر  دخول  عن  ويعلنون 
عندهم  وت�سمى  الكبرية،  الطبول  بقرع 

)الدوق(.
اأبوابها  تفتح  ماليزيا  يف  وامل�ساجد 
الليل  اآناء  املبارك  ال�سهر  هذا  طوال 
واأطراف النهار، ول تغلق مطلًقا، على 
�سالة  وعند  نَة.  ال�َسّ اأيام  باقي  خالف 
َعة  وال�َسّ الف�سل  اأهل  يُح�رش  املغرب 
وامل�رشوبات،  املاأكولت  بع�ش  معهم 
يف  طويلة  مفار�ش  على  تو�سع  حيث 
الأروقة، وتكون الدعوة عامة ومفتوحة 
طعام  تناول  يف  للم�ساركة  للجميع 

الإفطار.
وبعد النتهاء من �سالة املغرب يذهب 
الإفطار  وجبة  تناول  اإىل  امل�سلون 
يف  وذويهم  عائالتهم  مع  الأ�سا�سية 
�سالة  لأداء  اجلميع  يخرج  ثم  بيوتهم، 
الع�ساء والرتاويح يف امل�سجد، واجلدير 
على  يُْحَر�ش  البخور  اأن  هنا،  ذكره 
امل�ساجد؛  يف  وا�ستمراره  اإطالقه 
يقوم  وكذلك  رم�سان،  ب�سهر  احتفاًء 
العطور  بر�ش  املو�رشين  بع�ش 
تقديًرا  امل�ساجد؛  يف  الزكية  والروائح 

منهم ملكانة هذا ال�سهر يف نفو�سهم.
الع�ساء  �سالة  من  النتهاء  وعند 
يف  ثانية  امل�سلون  يجتمع  والرتاويح 
ما  وقراءة  القيام،  ل�سالة  امل�ساجد 
واأفراًدا.  جماعات  القراآن  من  تي�رش 
الفاكهة  من  ياأكلون  ا�سرتاحتهم  وعند 
من  ويتناولون  يتخريون،  مما  ا  بع�سً

احللوى �سيًئا مما ي�ستهون.
املاليزية  الأ�رشة  اأفراد  ويتعاهد 
البيوت  يف  كاماًل  القران  قراءة  على 
ال�سغل  وي�سبح  رم�سان،  �سهر  خالل 
وارتياد  القراآن  قراءة  للجميع  ال�ساغل 

امل�ساجد.
البالد  تلك  يف  ال�سبية  اأن  ويالحظ 
مالب�سهم  ارتداء  على  يحر�سون 
رءو�سهم  على  وي�سعون  الوطنية، 
حني  يف  ال�سكل؛  امل�ستطيلة  القبعات 
ال�سابغة  املالب�ش  يرتدين  الفتيات  اأن 
على  وي�سعن  الف�سفا�سة،  الطويلة 

رءو�سهن احلجاب ال�رشعي.
وتويل  تهتم  املاليزية  واحلكومة 
وتتجلى  رم�سان؛  ب�سهر  خا�سة  عناية 
بت�سجيع  الهتمام  وذلك  العناية  هذه 
امل�سلمني على العمل والن�ساط والإنتاج 
يف رم�سان، وتر�سد لأجل ذلك احلوافز 

واجلوائز خالل هذا ال�سهر.
ماليزيا  يف  الدينية  الإذاعة  وتقوم 
بالإعداد لربامج خا�سة ب�سهر رم�سان؛ 
حمورها ال�سرية النبوية، و�سري ال�سحابة 
الكرام، واأحكام الفقه، والتف�سري، وتالوة 
امل�سابقات  من  ذلك  وغري  القراآن، 

وامل�ساركات والفعاليات الرم�سانية.
ومن معتاد الأ�رش والعائالت املاليزية 
تبادل الهدايا والأطعمة واحللويات مع 
الكرمي؛  ال�سهر  البع�ش يف هذا  بع�سها 
والوئام  املحبة  لأوا�رش  تدعيًما 
ال�سهر يف  هذا  وتعظيًما ملكانة  بينها، 
املاليزية  امل�ساجد  ومتتلئ  نفو�سها، 
جميع  يف  بامل�سلني  ال�سهر  هذا  يف 

ال�سلوات، ول �سيما يف �سالتي الع�ساء 
والفجر؛ وعادة ما تقام الدرو�ش الدينية 
الفجر  �سالة  ُعَقيب  هناك  واملواعظ 
حتى  الدرو�ش  تلك  وت�ستمر  مبا�رشة، 
تطلع ال�سم�ش، حيث يتوجه اجلميع اإىل 
عمله يف حيوية ون�ساط، اإذ اأكرث النا�ش 
ل  الأعمال،  اأ�سحاب  وخا�سة  هناك، 
يعرفون النوم بعد الفجر، بل ميار�سون 
يف  وخا�سة  مبكر،  وقت  يف  اأعمالهم 
اأذان  ال�سهر، وعند اقرتاب موعد  هذا 
يف  وال�سغار  الرجال  يتجمع  املغرب 
امل�ساجد القريبة من منازلهم، يف حني 
وجتهيز  حت�سري  على  الن�ساء  تعكف 
املغرب،  اأذان  ومع  الإفطار؛  طعام 
على  امل�ساجد  يف  الرجال  يفطر 
م�رشوب حملي يعّدونه مع بع�ش التمر، 
ويعودون  املغرب،  �سالة  يوؤدون  ثم 
مع  الإفطار  طعام  لتناول  بيوتهم  اإىل 

عائالتهم.

وجبة الإفطار املاليزية

اأنواع  تتعدد  املاليزية  الإفطار  ووجبة 
اأطباقها، غري اأن الأرز يبقى هو الطبق 
الأطباق،  تلك  بني  والأهم  الأ�سا�ش 
الدجاج.  اأو  اللحم  جانبه  اإىل  ويكون 
�رشب  اجلميع  يف�سل  الإفطار  وبعد 

القهوة اخلفيفة اأو ال�ساي.
الأ�سا�سية،  الإفطار  وجبة  تناول  بعد 
لأداء  امل�ساجد  اإىل  اجلميع  يتوجه 
وامل�سلمون  والرتاويح؛  الع�ساء  �سالة 
ع�رشين  الرتاويح  �سالة  ي�سلون  هناك 
اأغلب امل�ساجد، وي�سرتك يف  ركعة يف 
و�سغاًرا،  كباًرا  اجلميع،  ال�سالة  هذه 

ورجالً ون�ساًء، و�سيوًخا و�سباًبا.
تعقد  الرتاويح  �سالة  من  النتهاء  ومع 
القراآن؛  حلقات  وتنظم  العلم،  جمال�ش 
حيث تتحلق جموع امل�سلني يف حلقات 
اأهل  من  ال�رشعي  العلم  درو�ش  ل�سماع 
احللقات  تلك  تنف�ش  ما  وغالبًا  العلم، 
يغادر  ثم  الليل،  منت�سف  حلول  مع 
بينما  بيوتهم،  اإىل  امل�سلني  معظم 
لقراءة  امل�سجد  يف  البع�ش  ميكث 

القراآن والعبادة.
وما زال امل�سلمون يف ماليزيا يحر�سون 
على �سخ�ش )امل�سحراتي(، فهو حا�رش 
يف العديد من القرى واملدن مع بداية 
حيث  نهايته؛  اإىل  وم�ستمر  رم�سان، 
والطواف  الأزقة،  يف  بالتطواف  يقوم 
النا�ش  لينبه  والبيوت؛  الأحياء  على 
لال�ستيقاظ لتناول طعام ال�سحور، وهو 
ب�ساعة  الفجر  قبل  ذاك  ن�ساطه  يبداأ 

تقريبًا.
ومن عادة امل�سلمني هناك اأن يتناولوا 
�رشاًبا  ال�سحور  طعام  من  الفراغ  بعد 
ي�ساعد  وهو �رشاب  )الكولك(،  ي�سمى 
على حتمل العط�ش، ويدفع الظماأ عن 
اجل�سم يف نهار رم�سان، ناهيك عن اأنه 
تعينه  وقوة خا�سة  بطاقة  �ساربه  يزود 
على القيام بعمله وواجبه اأثناء ال�سيام.
هذا  يف  امل�ساجد  من  كثري  م  وتُنَِظّ
الكرمي،  القراآن  م�سابقات  ال�سهر 
مو�سوعات  يف  الدينية  وامل�سابقات 
وحديث  فقه  من  الإ�سالمية،  العلوم 
وتف�سري...حيث ي�سارك فيها الكثري من 
�سباب وفتيات هذا البلد امل�سلم، ويتم 
توزيع اجلوائز والهدايا يف احتفال كبري 
وزارة  ورعايته  تنظيمه  على  ت�رشف 
عرب  وقائعه  وتُنقل  الدينية،  ال�سئون 

و�سائل الإعالم كافة.
من  الأواخر  الع�رش  يف  وامل�ساجد 
رم�سان تلقى اإقبالً حمموًدا، وح�سوًرا 
العبَّاد واملعتكفني؛ بحيث  م�سهوًدا من 
امل�ساجد  من  م�سجد  يخلو  يكاد  ل 
هناك من قارئ للقراآن، اأو قائٍم ي�سلي 
يف املحراب، اأو عاكف على عبادة اهلل.

وكما ذكرنا بداية، فاإن يف دولة ماليزيا 
طوائف غري م�سلمة، وهي يف عمومها 
ترعى للم�سلمني حرمة يف هذا ال�سهر؛ 
رم�سان،  نهار  يف  جهاًرا  تاأكل  ل  فهي 
م�ساعر  جترح  مبمار�سات  تقوم  ول 
بع�ُسهم  ي�سارك  واأحياًنا  بل  امل�سلمني، 
الريا�سية،  اأن�سطتهم  يف  امل�سلمني 
هنا  تقام  التي  الرتفيهية  وفعالياتهم 
ويعترب  البالد.  تلك  اأرجاء  من  وهناك 
امل�ساركة  هذه  هناك  امل�سلمون 
و�سيلة لتعريف هوؤلء بحقيقة الإ�سالم 
وعامليته، وكثرًيا ما تثمر هذه اللقاءات 
جمال  يف  اإيجابية  نتائج  وامل�ساركات 

الدعوة لالإ�سالم.
للرحيل،  رم�سان  �سهر  اقرتاب  ومع 
بع�ش  يقوم  العيد،  يوم  حلول  واقرتاب 
واملعاهد  املدار�ش  من  املتخرجني 
الدينية بعمل جلان يف امل�ساجد جلمع 
ثََمّ يقومون بتوزيعها  الفطر، ومن  زكاة 
ع  يوِزّ كما  واملحتاجني.  الفقراء  على 
اجلديدة،  املالب�ش  اخلري  اأهل  بع�ش 
وحلويات العيد، والأموال على الفقراء 
جو  يف  يجري  ذلك  كل  واملحتاجني. 
اأخوي واإمياين، يدل على مدى التكافل 
والتعاطف بني امل�سلمني يف تلك البالد، 
ال�سعادة  غاية  يف  اجلميع  يكون  حيث 

والفرح مع قدوم عيد الفطر.
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مكتب اجلمعيات

رقم : 2333 /و.م/د.ا.د /م ج /2019
و�شل ا�شتالم حتديد املكتب التنفيذي للجمعية ذات طابع �شبابني

ذات طابع : �شباين
اأودع يوم : ................

امل�شماة : ترقية ن�شاطات الطفولة و ال�شباب
اخلراي�شية

ت�شمية / اجلمعية : ترقية ن�شاطات الطفولة و ال�شباب لبلدية 
اخلراي�شية

الكائن مقرها : دار ال�شباب بلدية اخلراي�شية 
رئي�ش اجلمعية : عري�ش اإ�شماعيل 

الأهداف : ترقية الطفولة و ال�شباب عن طريق الأن�شطة الرتفيهية ، 
الثقافية ، العلمية لل�شباب ، تنظيم رحالت ا�شتطالعية و ا�شتك�شافية 
للطفولة و ال�شباب ، ترقية اأن�شطة الوقاية و توعية ال�شباب و الطفولة 

عن الآفات الجتماعية ، غر�ش روح املواطنة يف نفو�ش ال�شباب.
املالحظة : 

- قانون اجلمعيات 12/06 املوؤرخ يف 2012/01/12
- قانون رقم 05/13 املوؤرخ يف 2013/08/23

املالحظة : هذا الو�شل ل يخول الوجود القانوين لهذه اجلمعية 
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ق.د

مع  �صفقة  �إىل  �ملتهم  وتو�صل 
مكتب �ملدعي �لعام �لإ�رس�ئيلي، 
تق�صي باأن يعرتف �لفتى بالتاآمر 
مت  لكن  جرمية،  �رتكاب  على 
عالقة  له  باأن  �تهامه  �صطب 
للعملية  بالتخطيط  مبا�رسة 
دو�ب�صة،  عائلة  منزل  و�إحر�ق 
�إىل  ي�صل  مل  �أنه  بادعاء  وذلك 
منزل �لعائلة و�أنه "توجد �صعوبة 
يف �إثبات �لنية"، رغم �ملعلومات 
�ل�صاباك  جهاز  من  �ملوؤكدة 
�أنه  على  �ملتهم  حماكمة  طو�ل 
عمري�م  �مل�صتوطن  مع  ��صرتك 
�ملنزل  �إحر�ق  يف  �أوليل  بن 
ن�صت  كما  دو�ب�صة.  عائلة  وقتل 
تطلب  �أل  على  �لدعاء  �صفقة 
بحق  بال�صجن  عقوبة  �لنيابة 
�لدفاع  حمامي  و�أن  �مل�صتوطن، 
فور�  �رس�حه  باإطالق  �صيطالب 
يف  �صنو�ت  ثالث  ق�صاء  بعد 
�ل�صجن. وو�صفت �لهيئة "�ل�صفقة 
باملهزلة �ل�صخيفة، و�أن �ل�صلطات 
ق�صاوؤها  فيها  مبا  �لإ�رس�ئيلية 
�صبل  كل  يوفرون  �ملتطرف، 
مل�صتوطنيها  و�حلماية  �لتغطية 

وجنودها من �أية م�صوؤوليات حول 
ت�صجعهم  بل  فل�صطينيني،  قتلهم 
قتل  على  وحتر�صهم  بذلك 
�لعامل  على  �ملزيد".و�أ�صافت،" 
�لإ�رس�ئيلي  �لكيان  �أن  �لعرت�ف 
متطرف،  و�إرهابي  جمرم  كيان 
وم�صتوطنني  جنود�  قتلته  يربئ 
فيما  �لفل�صطينيني،  دماء  من 

على  �ملوؤبد�ت  بع�رس�ت  يحكم 
من يد�فعون عن حقهم باحلرية 
�لحتالل". ورف�ض  و�حلياة 
و�صهد 31 يوليو/ متوز عام 2015، 
جرمية ب�صعة �رتكبها م�صتوطنون 
حيث  بنابل�ض،  دوما  قرية  يف 
دو�ب�صة  عائلة  منزل  �أحرقو� 
�حلارقة  �لزجاجات  باإلقاء  ليال، 

فيه  مبن  وحرقه  �ملنزل  د�خل 
ورهام  �صعد  �لو�لد�ن  و��صت�صهد 
نتيجة  علي،  �لر�صيع  وطفلهما 
�إ�صاباتهم بحروق بالغة، يف حني 
كان  �لذي  �أحمد  طفلهما  جنا 
حينها يبلغ �أربع �صنو�ت، و�أ�صيب 
بحروق ت�صل لـ60%، ول ز�ل يعالج 

من �آثارها حتى �ليوم.

نددت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، بتوقيع �سفقة ق�سائية اإ�سرائيلية يتم 
مبوجبها تربئة م�ستوطن متورط يف ق�سية قتل واإحراق 3 اأفراد من عائلة دواب�سة يف 

قرية دوما ق�ساء نابل�س يف عام 2015.

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

�سفقة تربئة قاتل �لدو�ب�سة" �إرهاب ر�سمي 
وحتري�ض علني لقتل �لفل�سطينيني

يف ذكرى النكبة الـ71

ما ميار�ض بحق �لأ�سرى �لفل�سطينيني هو �أ�سو�أ خملفات و�آثار �لنكبة
�أكد مدير مركز �لأ�رسى للدر��صات د. 
ر�أفت حمدونة على مقربة من ذكرى 
�لنكبة �لـ71 و�لتي ت�صادف يوم �لأربعاء 
من  ع�رس  �خلام�ض  �ملو�فق  �ملقبل، 
و�آثار  خملفات  �أ�صو�أ  �أن  �أيار،  مايو/ 
�لنكبة هى ق�صية 5700 �أ�صري و�أ�صرية  
ميار�ض بحقهم �صتى �أ�صناف �لعذ�ب 
و�لنتهاكات فى �ل�صجون و�ملعتقالت 
من  يقارب  ما  وق�صية   ، �ل�رس�ئيلية 
مليون �أ�صري ومعتقل فل�صطينى دخلو� 
يف  فل�صطني  �حتالل  منذ  �ل�صجون 
�لقرن �ملا�صى حلتى �للحظة ، منهم 
جماعية  جمازر  فى  �عد�مه  مت  من 
�لتز�م  ول  رحمة  بال  �لعتقال  بعد 
من  �صو�ء  �لن�صانية  �لأخالق  باأدنى 
و�لع�صابات  �لربيطانى  �لنتد�ب 
�لحتالل  �أوجي�ض  �ل�صهيونية 

حمدونة  د.  . و�أ�صاف  �لإ�رس�ئيلي 
فى هذه �لذكرى نوؤكد �أن هنالك من 
�لأ�رسى من له 37 عام متو��صلة د�خل 
وماهر  كرمي   " كالأ�رسى  �لعتقال 
يون�ض " ، و )45( �أ�صرية و )250( طفل 
قا�رس، و )500( �إد�رى بال لئحة �تهام 
يف �ل�صجون و�ملعتقالت �ل�رس�ئيلية 
منهم  جد�  و�صعبة  قا�صية  بظروف 

من هو �صيخ بعمر �ل�صبعني وطفل �أو 
�أ�صرية بعمر 14 عام و�أم لأبناء  طفلة 
وفى   ، �لتحقيق  �أقبية  فى  ز�لو�  ل 
عتمة عزل �لزنازين ، ومر�صى بحال 
رحمة  حتت  طبى  با�صتهتار  �خلطر 
�لنتهاكات  تفا�صيل  وبكل  �ل�صجان 
و�آثارها  �لنكبة  و�قع  يعي�صو�  بحقهم 
ونا�صد حمدونة �لكل �لوطني و�لعربي 

�إىل  بالوقوف  و�لأحر�ر و�ملت�صامنني 
وم�صاندة  ودعم  �لأ�رسى،  جانب 
�حلروب  عودة   ( �لإد�ريني  �ملعتقلني 
وح�صن �لعويوي �مل�رسبني منذ )42( 
رجوب  �صليم  �لأ�صري  وكذلك  يوماً، 
متو��صلة يف  يوماً   )19( منذ  م�رسب 
على  �مل�صلط  �ل�صيف  هذ�  مو�جهة 
لئحة  بال  �لفل�صطينى  �ل�صعب  رقاب 
�تهام ومبلف �رسى . ودعا كل �رس�ئح 
موؤ�ص�صات  من  �لفل�صطيني  �ملجتمع 
ومر�كز خا�صة بالأ�رسى ، ومنظمات 
�إعالم  وو�صائل   ، و�إن�صانية  حقوقية 
تفا�صيل  لنقل  وعربية  حملية 
�نتهاكات �إد�رة �ل�صجون بحق �لأ�رسى 
لإجناح  �لحتالل  على  و�ل�صغط   ،

خطوتهم و�لعمل على �إنقاذ حياتهم.

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

تربئة قاتل عائلة دو�ب�سة ُيثبت 
ُمددً� �سورية �ملحاكم �لإ�سر�ئيلية 

وتورطها يف قتل �لفل�سطينيني

نقابة ال�سحفيني الفل�سطينيني

قو�ت �لحتالل �ل�سهيونى حتتجز 
�سبعة �سحفيني

قال رئي�ض نادي �لأ�صري �لفل�صطيني 
حمكمة  م�صادقة  �إن  فار�ض  قدورة 
قاتل  لتربئة  �صفقة  على  �لحتالل 
على  جديد  برهان  دو�ب�صة،  عائلة 
و�صوء  �لحتالل،  حماكم  �صورية 
�ملزيد  لتنفيذ  للم�صتوطنني  �أخ�رس 
�لفل�صطينيني،  بحق  �جلر�ئم  من 
ومظلة حماية جديدة للقتلة. وتابع 
فار�ض: �إن تربئة �لقاتل يثبت جمدد�ً 
�أن �أجهزة دولة �لحتالل متورطة يف 
هذه �لق�صية بدء�ً من رئي�ض �لدولة 
مرور�ً بكل موؤ�ص�صاتها وعلى ر�أ�صها 
�لق�صية  هذه  �أن  م�صيفاً  �لق�صاء، 
ما  �لأخرية  تكن  ولن  �لأوىل  لي�صت 
من  فاملئات  قائماً،  �لحتالل  د�م 
عملية �لإعد�م و�لقتل نفذها جنود 
�مل�صتوطنني  وقطعان  �لحتالل 
حما�صبة.  �أي  دون  ومرت،  وطويت 
باب  من  ولي�ض  �أنه  فار�ض  و�أ�صاف 
�ملقارنة، �إل �أنه لو كان �لأمر يتعلق 

�ملحكمة  لقررت  بالفل�صطيني 
�ملتكرر  �ملوؤبد  �حلكم  �إ�صد�ر 
بيته.  د�عياً  وهدم  منه  �نتقاماً 
�لهيئات �لقانونية �لدولية �إىل متابعة 
�لق�صية لو�صع حد جلر�ئم �لحتالل. 
و�عترب فار�ض �أن هذه �لق�صية تُعيد 
حول  �لأ�صئلة  من  �لعديد  طرح 
�إىل  �لفل�صطينيون  نحن  توجهنا 
دعوته  جُمدد�ً  �لحتالل،  حماكم 
للحركة �لوطنية �لفل�صطينية لتخاذ 
ما  ملقاطعة  ��صرت�تيجي  قر�ر 
�لإ�رس�ئيلي.  �لق�صاء  جهاز  ي�صمى 
نفذ   2015 عام  ويف  �أنه  �إىل  يُ�صار 
عائلة  حرق  جرمية  م�صتوطنون 
دوما  قرية  يف  منزلهم  يف  دو�ب�صة 
يف  و�أُ�صت�صهد  نابل�ض،  مبحافظة 
 18 وعمرة  علي  �لر�صيع  �جلرمية 
و�أمه  دو�ب�صة  �صعد  وو�لده  �صهر�ً، 
ريهام ح�صني، وبقي على قيد �حلياة 

�صقيقه �أحمد. 

�لفل�صطينيني  �ل�صحفيني  نقابة 
ت�صتنكر با�صد �لعبار�ت قيام قو�ت 
�لحتالل باحتجاز �صبعة �صحفيني 
ونا�صط حقويف يف منطقة �لأغو�ر 
وت�صادر   . �ل�صمالية �رسق طوبا�ض 
هوياتهم وتقتادهم ملع�صكر �حتاليل 
�ملع�صكر  وعند.بو�بة  �لأغو�ر  يف 
م�صادرة  �لحتالل  قو�ت  حتاول 
و�ل�صحفيني  �ل�صحفيني  �صيار�ت 
�ملتحجزون هم خالد بدير - حازم 
�صادي  فوزي-  حممود   - نا�رس 
�صو�فطه-�صذى  رنني  جر�رعه- 
بالإ�صافة  �بو �صقره  حماد- ه�صام 
فقها  فار�ض  �حلقوقي  �لنا�صط 

من موؤ�ص�صة �حلق وتطالب �لنقابة 
�لتابعة  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  كافة 
�لتدخل  �رسعة  �ملتحدة  لالأمم 
ومعد�تهم  �صحفيينا  عن  لالإفر�ج 
و�صيار�تهم وتطالب �لحتاد �لدويل 
على  للعمل  ممكن  جهد  كل  ببذل 
�لعمل  توفري حماية حقيقة حلرية 
ووقف.كل  �لفل�صطيني  �ل�صحفي 
بحق  �لحتالل  وجر�ئم  �نتهاكات 
�لذين  �لفل�صطينيني  �ل�صحفيني 
منظم  مل�صل�صل  يوميا  يتعر�صون 
نقل  منع  بهدف  �لعتد�ء�ت  من 
حقيقة جر�ئم �لحتالل �صد �صعبنا 

�لفل�صطيني
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اأخواتي املاجدات  الأماجد  اإخوتي 
ال�صابرين  ال�صامدين  دربي  رفاق 
قالع  يف  املتمر�صني  الثابتني 
اأحبتي  القراء  اأعزائي  الأ�رس, 
هو  اليوم  ب�صدده  اأنا  فما  الأفا�صل 
حالت  اخطر  على  ال�صوء  ت�صليط 
بال�رسطان  امل�صابني  الأ�رسى 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �صجون  يف 
البطيء  املوت  يواجهون  والذين 
وجميعهم يعانون من ظروف �صحية 
وال�صعوبة,  ال�صوء  بالغة  واعتقاليه 
وتعترب من ابرز الأ�رسى والأ�صريات 
بال�رسطان  امل�صابني  الفل�صطينيني 
نتيجة  حرجة  ال�صحية  وحالتها 
وا�صتهتار  الطبي  الإهمال  �صيا�صة 

اإدارة م�صلحة ال�صجون بحياتها,
هي الأ�صرية/ ن�رسين اأبو كميل اأم مع 
وقف التنفيذ ابنة الأَربعة والأَربعني 
�صجن  يف  حالياً  والقابعة  ربيعاً, 
الدامون وتعد من احلالت املر�صية 
املوجودة يف �صجون الحتالل التي 
عنها  والإفراج  عالجها  ت�صتوجب 
املتفاقم,  ال�صحي  و�صعها  ل�صوء 
وقد  الغدد  ب�رسطان  م�صابة  فهي 
يرافقها  متقدمة,  ملرحلة  و�صل 
يف  وا�صحة  ومماطلة  طبي  اإهمال 
اإدارة  قبل  من  الالزم  العالج  تقدمي 

معتقالت الحتالل.
الأ�صريات  كل  كحال  حالها  فاإن 
الحتالل  �صجون  يف  والأ�رسى 
الذين يعانون الويالت من �صيا�صات 
تتعمد  التي  العن�رسية  الإدارة 
القيام  دون  بامل�صكنات  عالجهم 
بت�صخي�ص �صليم حلالتهم ومعاناتهم 
لرتكها  الأمرا�ص  مع  امل�صتمرة 
فري�صة للمر�ص يفتك بج�صدها وقد 
الق�صبان  خلف  الثالث  عامها  اأنهت 
التوايل  على  الرابع  عامها  ودخلت 
منها  الحتالل  �صجون  بني  متنقلة 
,الرملة وع�صقالن وال�صارون و�صولً 
ال�صجون  ح�صيلة  وهي  للدامون, 
ن�رسين  الأ�صرية  التي حجزت حرية 
العربية"  "للغة  اتقانها  بف�صل  والتي 
حتاول م�صاعدة رفيقاتها يف الأ�رس 
من  معاناتها  رغم  ت�صتطيع  ما  بكل 
تتقا�صي  كانت  ال�رسطان,  مر�ص 
حتى  ال�صلطة  قبل  من  راتب  ن�صف 
�صهر 12/ ويف تاريخ 2019/1/6 مت 
ال�صباب  معرفة  دون  راتبها  قطع 

وراء ذلك..

الأ�سرية املري�سة: ن�سرين 
ح�سن عبد اهلل اأبو كميل 

)46 عامًا (

1975/7/5م  امليالد:  تاريخ 
الهوية  حيفا, وحتمل  مدينة  مواليد 

"الإ�رسائيلية "
تقطن  غزة  مدينة   : الإقامة  مكان 
ال�صناعة  الهوى - �صارع  يف حي تل 

بالقر ب من م�صت�صفى الردين 
احلالة الجتماعية: الأ�صرية ن�رسين 
حيفا  مدينة  من  لعائلة  تنتمي 
يف  متزوجة  عام1948م  املحتلة 
املواطن  1999,من  عام  مدينة غزة 
بائعاً  يعمل  والذي  كميل  اأبو  حازم 
متجول يف بيع كروت اجلوالت عند 
عن  عاطل  هو  وحالياً  اجلامعات 
منهم  اأبناء  �صبعة  له  واجنبت  العمل 
فرا�ص  اأكربهم  اأولد(  و3  بنات   4(
)18 عاًما( وفار�ص )17 عاًما( واأمرية 
وداليا  عاًما(   12( وملك  عاًما(   16(
)10 اأعوام( وندمي )7 اأعوام( واأحمد 
العمر  يبلغ من  اأعوام( الذي كان   5(
�صتة اأ�صهر حني اعتقال والدته والآن 
اأوىل  يف  يتذكرها  ان  ي�صتطيع  ل 
لن�صكة  تعر�ص  وقد  اعتقالها,  اأيام 
املفاجئ  والدته  غياب  بعد  �صحية 
تتمكن  ومل  الر�صاعة"  عن  لتوقفه 
العام 2000م  زيارة عائلتها منذ  من 
لزيارتها  امل�صتمرة  حماولتها  رغم 
زوجها  تزوج  بعامني  اعتقالها  وبعد 
اأخرى من اجل رعاية ابنائها  امراأة 
اجنبت  وقد  اأمهم  فقدان  بعد  من 
ا�صمها  وبنت  طاهر  ا�صمه  له طفال 

ن�رسين.... 

تاريخ العتقال: 
18/10/2015

مكان العتقال: الدامون

اإليها: وجهت النيابة  التهمة املوجه 
منها  التهم  من  العديد  الع�صكرية 
و�صكة  الداخلية  وزارة  ت�صوير 
وميناء  حيفا  ومركز �رسطة  القطار 
مواقع  عن  معلومات  وجمع  حيفا 
ف�صائل  ل�صالح  �صهيونية  واأهداف 
واأ�صدرت  الفل�صطينية  املقاومة 
عدة  بعد  الحتالل  حماكم  بحقها 
على  حكم  للمحاكمة  جل�صات 
تاريخ 2-20- كميل يف  اأبو  الأ�صرية 
ق�صت  �صنوات,  �صت  بال�صجن   2018
اربع �صنوات, علما  اليوم  منها حتى 
مرة  من  اأكرث  املحكمة  اأ�صدرت 
قراراً بالإفراج عن الأ�صرية ن�رسين, 
لكن النيابة ترف�ص ذلك ب�صكٍل متكرر 
,وعلماً لها حمكمة �صتنظر بالإفراج 

عنها قريبا بتاريخ 2019/7/2م 

اإجراء تع�صفي وظامل: 
يف  ال�صهيوين  الحتالل  ميعن 
الأ�صرية  بحق  اإجرامه  موا�صلة 
من  بحرمانها  كميل  اأبو  ن�رسين 
ل  كونها  اأ�رستها  اأفراد  زيارة 
من  فعائلتها  الزيارة  حق  متلك 
غزة كما ول ميكن اإدخال مالب�ص 
لها, ومن ال�صعب كذلك احل�صول 
ح�صل  اإن  وحتى  كانتينا,  على 
ال�صجن  اإدارة  كانت  فقد  ذلك 
اأن  الأحيان  كثرٍي من  ترف�ص يف 
املتوا�صع,  احلق  هذا  تعطيها 
اأبناوؤها  ول  زوجها  ي�صتطع  مل 
بطبيعة احلال اأن يزوروها بتاًتا, 
ول حتى مهاتفتها كما جرى يف 

اأوىل اأيام اعتقالها, 
يكون من  بينهم  التوا�صل  اإن  بل 
خالل ر�صائل وبع�ص امل�صغولت 
كميل  اأبو  ا�صتطاعت  اليدوية 
الحتالل  �صجون  من  اإخراجها 
�صناء  املحررة  الأ�صرية  مع 
احلايف عام 2016م,تخ�ص ذكرى 
اأطفالها,  زواجها,واأ�صماء  يوم 
فهي  لالت�صالت  بالن�صبة  اأما 
حمكمة  اأن  علما  ممنوعه, 
�صمحت  الإ�رسائيلي  الحتالل 
لها باملكاملات ولكن الإدارة يف 
ال�صجن رف�صت, وقد مرت اأربع 
الأطفال  يربط  ما  وكل  �صنوات 
وحيدة جرت يف  مكاملة  باأمهم 
يوليو/  من  والع�رسون  ال�صاد�ص 

متوز 2018م 

احلالة ال�سحية للأ�سرية 
املري�سة: ن�سرين اأبو 

كميل

كانت  كميل  اأبو  الأ�صرية  اأن 
الغدد  تعاين من مر�ص �رسطان 
الورم  لكن  الأ�رس,  عملية  قبل 
الذي كان ب�صيًطا زاد كثرًيا بعد 
املياه  من  ومعاناتها  اعتقالها, 
ال�صغط  ومر�ص  ركبتها,  يف 
الكول�صرتول  وارتفاع  وال�صكر 
يف الدم واآلم اأع�صاب يف يديها 
طوياًل  يديها  ورفع  ال�صبح  من 
وبعد  التحقيقات,  اأثناء  يف 
عر�صها على الأطباء تبني وجود 
تخ�صى  ال�صدر  يف  واأورام  كتل 
لها  وت�صبب  خبيثة,  تكون  ان 
مطالبات  وبعد  �صديدة,  األما 
الإدارة  وافقت  الأ�صريات  من 
عملية  باإجراء  لها  ال�صماح  على 
جراحية ل�صتئ�صال اأحد الأورام 
وقد نقلتها مبا�رسة بعد العملية 
"وتخ�صع  "الدامون  �صجن  اىل 

جلل�صات العالج الكيماوي
الغدد  ب�رسطان  م�صابة  فهي 
وقد و�صل ملرحلة متقدمة واأن 
و�صعها ال�صحي اآخٌذ يف الرتدي 
اأ�صابع  اإ�صابة  نتيجة  وال�صوء, 
الأظافر  بال�صواد حتت  اأقدامها 
والإهمال  العالج  تاأخر  ب�صبب 
بخ�صو�ص  واما  املتعمد  الطبي 
اأ�صهر  قبل  ك�رست  التي  يدها 
الزنزانة  يف  �صقوط  حادثة  يف 
وعندها مت اجراء عملية جتبري 
خاطئة لها وبعد اأيام من العملية 
بحجة  ك�رسها  باإعادة  قاموا 
اأ�رس  مما  التجبري  يف  اخلطاأ 
يدها  يف  الأ�صا�صي  بالع�صب 
وبعد التجبري للمرة الثانية قرروا 

اعطائها 12 جل�صة عالج طبيعي 
ومت  )ه�صارون(  ل�صجن  ونقلت 
اأيديها  يف  ع�صب  عملية  اجراء 
جل�صات  تتلقي  هي  وحاليا 

العالج الطبيعي

كيفية اعتقال ال�سرية 
البطلة: ن�سرين ابو كميل

اأبو  ن�رسين  ال�صرية  غادرت 
كميل �صوب حاجز بيت حانون- 
2015/10/18م  بتاريخ  ايرز 
ع�رسة  احلادية  ال�صاعة  عند 
عن  مندوب  ملقابلة  �صباًحا 
ال�رسائيلية  الداخلية  وزارة 
من  هاتفًيّا  ات�صاًل  تلقيها  بعد 
للح�صور  الحتالل,  خمابرات 
وا�صتالم ت�رسيح زوجها للدخول 
1948م  عام  املحتلة  لالأرا�صي 
)كانت  2015/10/17م  بتاريخ 
قدمت الت�رسيح لزوجها لكونها 
من �صكان حيفا( وحتمل الهوية " 
الإ�رسائيلية "وهي متزوجة بغزة 
�صكان  من  ذويها  وان  وخا�صة 

الأرا�صي املحتلة عام 1948
النقطة  اإىل  دخلت  اإن  وما 
باإدخالها  تفاجاأت  ال�رسائيلّية 
والإدعاء  التحقيق,  غرفة  اإىل 
باأنها تنتمي حلركة املجاهدين, 
اأجل  من  جتنيدها  مت  واأنه 
يف  اأهداف  عن  معلومات  جمع 
على  ح�صولها  بحكم  الداخل, 
"الإ�رسائيلية"  الزرقاء  الهوية 
التهم  تلك  اأنكرت  وبدورها 
وتعر�صت لتحقيق قا�ٍص 31 يوما 
�صباط  ايدي  على  ع�صقالن  يف 

وقد  ال�رسائيلية  املخابرات 
البندقية  باأعقاب  �رسبة  اآذتها 
كانت  لأنها  املرات,  اإحدى  يف 
تزال  ول  القلب  على  مبا�رسة 
ع�صلة  يف  �صعف  من  تعاين 
�صجن  اإىل  نقلها  ثم  القلب 
حوايل  هناك  وبقيت  ال�صارون, 
نقلها  ثم مت  �صهر ون�صف, ومن 

ل�صجن الدامون 
اأوجه  مقايل  �صطور  على  من 
املوؤ�ص�صات  كافة  اإىل  ندائي 
والهيئات الدولية وخا�صة منظمة 
اأطباء  ال�صحة العاملية ومنظمة 
العاجل  بالتدخل  حدود  بال 
ن�رسين  الأ�صرية/  حياة  لإنقاذ 
لتقدمي  عنها  لالإفراج  كميل  اأبو 
العالج الالزم لها خارج ال�صجون 
�صهداء  بكوكبة  تلتحق  اأن  قبل 
اأي  الأ�صرية يف  الوطنية  احلركة 
الطبي  الإهمال  نتيجة  حلظة 
قبل  من  بحياتها  وال�صتهتار 
اإدارة ال�صجون ويرف�ص الحتالل 

اإطالق �رساحها ...

احلرية كل احلرية 
لأ�سرانا واأ�سرياتنا 

املاجدات

للمر�صى  العاجل  وال�صفاء 
ال�رسطان  باأمرا�ص  امل�صابني 
الفتاكة  الأمرا�ص  من  وغريها 

بالإن�صان...

واحدة من ع�سرات الأمهات ال�سابرات الثابتات املرابطات القاب�سات على اجلمر اللواتي لزلن يقبعن يف زنازين �سجون الحتلل يف ظروف 
اعتقاليه قا�سية وموؤملة، حيث حرمن من اأبنائهن ق�سراً بني غرٍف �سيقة وجدرانها رطبه ومتاآكلة، ول ي�ستوطن قلوبهن �سوى احلزن والأمل 

والفراق واحلرمان ولوعة ال�سوق واحلنني اإىل روؤية اأبنائهن، 

بقلم : �سامي اإبراهيم فودة 

�لأ�صرية ن�صرين �أبو كميل ت�صارع 
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عي�شة ق.

من  بفوز  العودة  وان  خا�صة 
تيزي وزو �صوف يكون املنعرج 
للنادي العا�صمي من اأجل اإحراز 
اللقب الذي توجوا به املو�صم 
ما قبل املا�صي 2017/2016، 
من  االحتاد  اأن�صار  وطالب 
ح�صتهم  رفع  »الكناري«  اإدارة 
من التذاكر خا�صة واأن امللعب 
اأكرب  املدرجات  �صعة  ميلك 
واملعاملة  حمادي  عمر  من 
خ�ص�صت  كانت  بعدما  باملثل 
اإدارة االحتاد يف لقاء الذهاب 
الأن�صار  تذكرة   1500 جمموع 
اأن  ظل  يف  وذلك  ال�صبيبة، 
اللونني  لع�صاق  الكبري  التوافد 
يكون  �صوف  واالأحمر  االأ�صود 

غفريا وعدد التذاكر املمنوحة 
لهم لن يكون كافيا.

�صهرة  �رشعت  املقابل،  يف 
اأم�س ت�صكيلة اأبناء »�صو�صطارة« 
الغد من  التح�صري ملقابلة  يف 
التدريبات  ا�صتئناف  خالل 
بنتيجة  للعودة  العدة  واإعداد 
الفوز  وان  خا�صة  ايجابية 
كافيا  يكون  قد  وزو  تيزي  من 
والتتويج  االأفراح  لالإعالن عن 
على  جولتني  قبل  بالبطولة 
الغر�س  ولهذا  املو�صم،  نهاية 
بقيادة  الفني  الطاقم  فغن 
يح�رش  كبري  ملني  املدرب 
التعديالت  ببع�س  للقيام 
التي  االأ�صا�صية  الت�صكيلة  على 
�صوف تلعب اللقاء خا�صة وانه 
الالعب  غياب  يعرف  �صوف 

ب�صبب  غيث  بن  الروؤوف  عبد 
العقوبة وهو االأمر الذي يجعل 
مر�صحا  كودري  حمزة  زميله 
ي�صتبعد  بينما  اأ�صا�صيا،  للعب 
الذي  برفان  مراد  احلار�س 
اأوملبي  اأمام  �صعيفا  ظهر 
يدخل  اأن  وير�صح  املدية 
مكانه ا�صماعيل من�صوري، يف 
املقابل يوف تعرف التعديالت 
ا�صتبعاد  عرب  الهجومي  ال�صق 
برين�س  الكونغويل  الالعب 
عبد  على  واالعتماد  اإيبارا 
خا�صة  اأ�صا�صيا  زواري  الكرمي 
الثاين  ال�صوط  يف  دخوله  وان 
منح  املدية  اأوملبي  اأمام 
من  الطاولة  وقلب  االإ�صافة 
يف  التاأخر  حتويل  خالل 

النتيجة اإىل االنت�صار.

اأن�صار احتاد العا�صمة غري را�صني بح�صة التذاكرالت�شكيلة �شرعت يف التح�شري لكال�شيكو �شبيبة القبائل

عبرّ اأن�شار فريق احتاد اجلزائر عدم ر�شاهم عن احل�شة من التذاكر التي و�شعتها 
اإدارة فريق �شبيبة القبائل لهم حت�شبا للكال�شيكو املبمج بني الفريقني والذي يلعب 
غدا مبلعب اول نوفمب بتيزي وزو حل�شاب اجلولة 28 من الرابطة املحرتفة الأوىل، 
حيث اعتبوا اأن جمموع 500 تذكرة لي�شت كافية للعدد الكبري من اجلماهري التي 

حت�شر للتنقل بقوة غلى امللعب ملوؤازرة الفريق وت�شجيعه وهو الذي لزال يناف�س بقوة 
مالحقيه من اأجل التتويج بلقب البطولة الوطنية

برجمت خم�شة 
لقاءات يف ال�شهرة

الرابطة تخالف 
قواعد الربجمة 

املوّحدة 
للمباريات 

اخلم�س الأخرية
خرجت الرابطة املحرتفة 

لكرة القدم عن املاألوف 
وقررت برجمة مباريات 
اجلولة 28 من الرابطة 

املحرتفة االأوىل يف توقيت 
خمتلف رغم التعود على 
اإقامة اللقاءات اخلم�صة 

االأخرية من البطولة 
الوطنية يف توقيت موحد 
لتفادي ترتيب املباريات 

وعملية ال�رشاء والبيع فيما 
يتعلق باللقاءات لالأندية 
التي تلعب على االأدوار 

االأوىل والبقاء، لكنها 
مل تقم بهذا االأمر ومل 

جت�صد اللعب يف التوقيت 
املوّحد منذ اجلولة 

ال�صابقة وهو االأمر الذي 
يهدد ب�رشب م�صداقية 
نتائج املباريات يف ظل 
التناف�س ال�صديد الذي 

ت�صهده البطولة الوطنية 
هذا املو�صم والتي تعرف 
�صو�صبان�س كبري للتعرف 
على هوية املتوج بلقب 

البطولة واملعنيني باللعب 
على البوديوم واالأندية 

الثالث املعنية بال�صقوط 
اإىل الرابطة الثانية، وذلك 

قبل ثالث جوالت على 
اإ�صدال ال�صتار عن املو�صم 

احلايل.
ويف هذا ال�صدد فاإن الهيئة 

التي يراأ�صها عبد الكرمي 
مدوار برجمت خو�س 

خم�س مقابالت يف ال�صهرة 
ابتداء من ال�صاعة العا�رشة 

والن�صف ليال، والتي 
�صوف ت�صمح باللعب بعد 
االإفطار و�صمان فرجة 

كروية م�صوقة للمباريات 
والتي يتقدمها الكال�صيكو 

الذي يجمع فريقي 
�صبيبة القبائل واحتاد 

العا�صمة والذي �صيكون 
م�صرييا للفريقني اللذان 

يناف�صان على اللقب، 
باالإ�صافة اإىل مباريات 

مولودية وهران و�صباب 
ق�صنطينة، وفاق �صطيف 

واأهلي برج بوعريريج، 
مولودية اجلزائر 

ومولودية بجاية، نادي 
بارادو واحتاد بلعبا�س، 
يف املقابل تلعب ثالث 

لقاءات عن اجلولة ذاتها 
قبل االإفطار وذلك ابتداء 
من ال�صاعة الرابعة م�صاء 
وتتمثل يف لقاءات �صباب 
بلوزداد و�صبيبة ال�صاورة، 
جمعية عني مليلة ودفاع 
تاجنانت، اأوملبي املدية 

ون�رش ح�صني داي.
عي�شة ق.

حت�شبا للكال�شيكو الواعد امام احتاد العا�شمة

اإدارة �صبيبة القبائل تفتح اأبواب امللعب جمانا للأن�صار

القبائل  �صبيبة  فريق  اإدارة  قّررت 
دخول اأن�صار فريقها جمانا خالل 
املقابلة التي تنتظرهم اأمام رائد 
العا�صمة  احتاد  الوطنية  البطولة 
�صهرة الغد على ملعب اأول نوفمرب 
بتيزي وزو، اأين ف�صلت االإدارة فتح 
اأبواب امللعب جمانا اأمام اأن�صارها 
التنقل  اإىل  دعوتهم  اأجل  من 
القبائلي  الفريق  وم�صاندة  بقوة 
حتفيز  اأجل  من  املدرجات  من 

معنوية  دفعة  ومنحهم  الالعبني 
اإىل اخلروج باالنت�صار من املقابلة 
وتدارك هزمية اجلولة املن�رشمة 
وجهة  اأين  ق�صنطينة،  �صباب  اأمام 
الدعوة اإىل حمبي الفريق من اأجل 
رجال  والوقوف  املدرجات  مالأ 
واحدا يف م�صاندة الالعبني الذين 
اإنهاء  على  بقوة  اللعب  يوا�صلون 
اأن  باعتبار  البوديوم،  يف  املو�صم 
ممكنا  الزال  اللقب  على  اللعب 

املت�صدر  على  الفوز  واأن  خا�صة 
يقل�س الفارق عنه اإىل ثالث نقاط 
نهاية  عن  جولتني  قبل  فح�صب 
املو�صم الكروي، غلى جانب ذلك 
القادر  عبد  احلار�س  رفقاء  فاإن 
�صاحلي يعولون على اإنهاء املو�صم 
الثالثة  املراكز  اإحدى  �صمن 
االأوىل يف الرتتيب ل�صمان م�صاركة 

قارية يف املو�صم املقبل.
ع.ق.

اإيقاف �شيواد برحال وبن �شني حتفظيا

دفاع تاجنانت ينهي املو�صم 
داخل القواعد دون جمهور

دفاع  فريق  االن�صباط  جلنة  عاقبت 
دون  واحدة  مباراة  بلعب  تاجنانت 
االأن�صار  اإقدام  بعد  وذلك  جمهور 
ور�صق  النارية  االألعاب  باإ�صعال 
اأر�صية امللعب خالل مقابلة مولودية 
االأ�صبوع  نهاية  جرت  التي  وهران 
الذي  الثالث  االإنذار  وهو  املنق�صي، 
الفريق االأمر الذي جعل حكم  يتلقاه 
وقعت  التي  االأحداث  يدون  املقابلة 
وبالتايل  التقرير،  على  اللقاء  يف 
جمهور  بدون  املو�صم  الفريق  ينهي 
مقابلته  يخو�س  �صوف  الذي  وهو 
القواعد  داخل  املو�صم  االأخرية هذا 
اأمام مدرجات �صاغرة عندما ي�صتقبل 
املواجهة  يف  ق�صنطينة  �صباب 
املقبل  االأ�صبوع  بينهما  املرتقبة 
البطولة  من   29 اجلولة  حل�صاب 

الوطنية.
بجاية  مولودية  تلقت  املقابل،  يف 
عقوبة  توقيع  قبل  االأخري  االإنذار 
احلرمان من اجلمهور ب�صبب غ�صعال 
االألعاب النارية ور�صق اأر�صية امليدان 
بارادو،  نادي  اأمام  مباراتها  خالل 
واألزمت جلنة االن�صباط يف اجتماعها 
التكفل  »املوب«  اإدارة  اأم�س  اأول 
نادي  بحافلة  حلقت  التي  باخل�صائر 

االعتداء  اإىل  تعّر�صت  التي  بارادو 
الوحدة  مبلعب  الزجاج  وك�رش 
و�صع  بعد  وذلك  بجاية  يف  املغاربية 
الفواتري  العا�صمية  النادي  م�صوؤويل 
اإىل  الت�صليح،  عملية  كلّفتها  التي 
جانب ذلك تلقى ثالثة العبني عقوبة 
اال�صتبعاد مباراة واحدة ويتعلق االأمر 
عبد  العا�صمة  احتاد  العب  من  بكل 
يغيب  �صوف  الذي  غيث  بن  الروؤوف 
حممد  القبائل،  �صبيبة  كال�صيكو  عن 
دفاع  العبا  هريات  وحمزة  العايب 
على  وهران  ومولودية  تاجنانت 
الطرد  اإىل  تعر�صهما  بعد  التوايل 
الفريقني   جمعت  التي  املواجهة  يف 
ب�صكرة  احتاد  من العب  كل  حتفظيا 
التزامه  عدم  ب�صبب  �صيواد  حممد 
املن�صطات  فح�س  اإىل  باخل�صوع 
املباريات  انتهاء  عقب  يجري  الذي 
الالعب،  ملف  يف  احل�صم  حني  اإىل 
واأوقفت كل من رئي�صي وداد تلم�صان 
م�صتغامن  وترجي  برحال  يو�صف 
الت�رشيحات  ب�صبب  �صني  بن  �صارف 
حني  اإىل  بها  ادلوا  التي  االإعالمية 
اأع�صاء  اأمام  لالمتثال  ا�صتدعائهما 

جلنة االن�صباط.
عي�شة ق.

جمعية وهران

رئي�س النادي الهاوي 
يلوح بالن�صحاب

جلمعية  الهاوي  النادي  رئي�س  لوح 
اأ�صهم  اأغلبية  �صاحب  وهران 
النا�صط  للنادي  الريا�صية  ال�رشكة 
مروان  الثانية  املحرتفة  الرابطة  يف 
يف  من�صبه  من  باالن�صحاب  بغور 
امل�صاعدات  على  ح�صوله  عدم  حال 
املالية الالزمة من ال�صلطات املحلية 
ا�صتفيد  ما  ح�صب  املقبل،  املو�صم 
اإدارة اجلمعية، واجتاز  اأم�س من  اأول 
بغور اخلمي�س املن�رشم بنجاح اختبار 
اجلمعية العامة العادية بعد امل�صادقة 
باالإجماع على تقريريه املايل واالأدبي 
فريقه  اأن  رغم   2019-2018 ملو�صم 
اإىل  النزول  من  كبرية  ب�صعوبة  جنا 
العامة،  الهواة، وخالل اجلمعية  ق�صم 
اأفاد التقرير املايل باأن اإدارة اجلمعية 
ا�صتفادت من مداخيل قدرت قيمتها 
 44 �رشفها  مقابل  دينار  مليون   12
فاإن  التقرير،  نف�س  ووفق  مليون، 
النادي  اإدارة  اأقر�س  بغور  الرئي�س 
مبلغ 30 مليون دينار لرتتفع ديونه جتاه 
خزينة اجلمعية اإىل 150 مليون دينار، 
مت  الذي  التقرير  ذات  اإىل  وا�صتنادا 
ح�رشوا  الذين  االأع�صاء  على  عر�صه 
اأ�صغال اجلمعية العامة، فاإن مداخيل 
املجل�س  م�صدرها  كان  النادي 
 5.2 بقيمة  لوهران  البلدي  ال�صعبي 

املحلية  واملديرية  دينار  مليون 
دينار،  ماليني   6 والريا�صة  لل�صباب 
املدينة  نادي  اإدارة  اعتربته  ما  وهو 
متطلبات  يفي  وال  حمدود  اجلديدة 
املحرتفة  الرابطة  يف  ين�صط  فريق 
الثانية. وجاءت تهديدات بغور ح�صب 
نف�س امل�صدر، للتدليل على املخاوف 
التي تنتابه من تكرار املو�صم اجلاري 
من  �صيما  كثرية،  بهزات  متيز  الذي 
اجلانب املايل مر بها ثاين اأكرب فريق 
وكادت  اجلزائري  الغرب  بعا�صمة 
ترمي به اإىل الدرجة الثالثة، وموازاة 
م�صتقبل  مييز  الذي  الغمو�س  مع 
اجلمعية  اإدارة  تواجه  بغور،  الرئي�س 
من  حمتملة  عقوبات  خطر  دائما 
التابعة  النزاعات  ت�صوية  جلنة  طرف 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
على خلفية تهديدات عدد من العبي 
الفريق برفع �صكاوى لديها ب�صبب عدم 
اأ�صهر،  ا�صتالمهم الأجورهم منذ عدة 
وتفيد م�صادر من حميط الالعبني اأن 
ديون االإدارة جتاههم تقدر بحوايل 60 
الرئي�س  دينار قد ي�صعب على  مليون 
يف  توفريها  مكتبه  واأع�صاء  بغور 
به  الذي مير  ال�صعب  الظرف احلايل 

النادي من الناحية املالية.
وكالت
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عي�شة ق.

على  الأول  امل�س�ؤول  وتطرق 
ت�رصيحات  يف  ال��سية  ال�زارة 
التي  الزيارة  خالل  اإعالمية 
املركب  لتفقد  اأم�س  اأول  قادته 
التنقل  اإىل  فرج  ل�سيدي  ال�سياحي 
وزارته  اأن  واأو�سح  اجلماهريي، 
امل�ساهمة  اأجل  من  م�ستعدة 
الكبرية  اجلماهري  م�ساعدة  يف 
وم�ساندة  م�رص  اإىل  التنقل  على 
عن  وت�سجيعه  ال�طني  املنتخب 
منح  ق�سد  املدرجات  ومن  قرب 
لتحقيق  معن�يا  دفعا  الالعبني 
م�ساركة ايجابية يف الدورة الكروية 

ال�زارة  ان  اأ�سار  حيث  القارية،، 
ببالدنا  الريا�سة  على  امل�س�ؤولة 
للعر�س  التح�سري  يف  انطلقت 
الكروي القاري وتعمل على ت�فري 
اأف�سل الظروف وال�رصوط من اأجل 
ال�طنية،  للنخبة  ايجابية  م�ساركة 
ق�سد  اأريحية  يف  الأن�سار  وو�سع 
ال�ق�ف اإىل جانب اأ�سبال الناخب 

ال�طني جمال بلما�سي.
تطّرق  منف�سل،  م��س�ع  ويف 
كا�س  نهائي  مباراة  اإىل  برناوي 
يجمع  �س�ف  الذي  اجلمه�رية 
و�سبيبة  بل�زداد  �سباب  فريقي 
لي�س  تاريخها  اأن  قال  اأين  بجاية، 
الإعالن  يتم  و�س�ف  بعد  حمددا 
متمنيا  املقبلة،  الأيام  خالل  عنه 

رم�سان  �سهر  عقب  جتري  اأن 
يف  برجمتها  تتم  حتى  املبارك 
النهار ع��س لعب املقابلة ليال يف 
�سهرة رم�سانية، و�سّدد املتحدث 
الذي  امللعب  بق�سية  يتعلق  فيما 
بالدنا  اأن  النهائي  يحت�سن  �س�ف 
ولديها  الكروية  املن�ساآت  متلك 
عليها  ت�سع  �س�ف  التي  اخليارات 
يحت�سن  الذي  املركب  لختيار 
يتم  �س�ف  اأنه  م�سيفا  امل�اجهة، 
الذي  امللعب  اختيار  على  العمل 
ينا�سب الفريقني من اجل احت�سان 

امل�عد الكروي الكبري.

حمرز مفخرة الكرة 
اجلزائرية وم�شاهدته متعة

الدويل  الالعب  ال�زير  هّناأ 
عقب  حمرز  ريا�س  اجلزائري 
الجنليزي  الدوري  بلقب  تت�يجه 
م�س�ار  يف  الثانية  للمرة  املمتاز 
اعتربه  اأين  الكروي،  الالعب 
امل�ستديرة  الكرة  مفخرة 
الرائعة  العرو�س  بعد  اجلزائرية 
مان�س�سرت  يقدمها مع فريقه  التي 
�سيتي وم�ساهمته يف قيادة الفريق 
اإىل اإحراز لقب البط�لة الجنليزية، 
على  حمرز  م�ساهدة  اأن  وقال 
اأر�سية امليدان متعة فنية، خا�سة 
�سّجله  الذي  العاملي  الهدف  بعد 
الدوري  من  اخلتامية  اجل�لة  يف 

الجنليزي اأمام برايت�ن.

متّنى برجمة نهائي كاأ�س اجلمهورية بعد رم�شان

برناوي: اخل�صر مر�صحون للتتويج بالكان و�صن�صاعد الأن�صار للتنقل
جّدد وزير ال�شباب والريا�شة عبد الروؤوف برناوي التاأكيد اأن اجلزائر قادرة على التتويج بلقب كاأ�س اإفريقيا للأمم املقرر برجمتها 
يف ال�شائفة املقبلة مب�شر، وقال اأن املنتخب الوطني لديه الإمكانيات للعودة من م�شر بطل للقارة ال�شمراء وقادر على رفع التحدي 

ومناف�شة اأكرب املنتخبات الإفريقية على التاج القاري، وذلك يف ظل ال�شمعة الكروية التي متلكها بلدنا على املحفل القاري وحيازة 
الت�شكيلة الوطنية على لعبني من م�شتويات عاملية ين�شطون يف اأكرب الدوريات الأوروبية

مهدد بالإق�شاء رفقة ناديه من امل�شاركة بدوري 
الأبطال املو�شم املقبل

حمرز يعلن البقاء مع مان�ص�صرت 
�صيتي املو�صم املقبل

فيغويل: مرتاح يف غالتا�صراي 
ول اأفكر يف الرحيل

 عبا�س يعلن ال�صتمرار
 مع جنم مقرة

اجلزائري  الدويل  الالعب  ح�سم 
ريا�س حمرز م�ستقبله مع فريقه 
يف  الجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
ربط  الذي  الكثري  الكالم  ظل 
نهاية  الفريق  عن  رحيله  اإمكانية 
وك�سف  اجلاري،  الكروي  امل��سم 
ال�طني  مت��سط ميدان املنتخب 
اأنه قرر البقاء يف �سف�ف الفريق 
املقبل  امل��سم  الجنليزي 
وم�ا�سلة اللعب يف �سف�فه، وقال 
يف ت�رصيحات نقلها اأم�س الإعالم 
�سعب  مب��سم  مر  اأنه  الجنليزي 
ي�ستفد  ومل  كثريا خالله  يلعب  مل 
يعتقده،  كان  مما  اأكرب  فر�س  من 
لي�س من طراز  اأنه  ا�ستطرد  لكنه 
ي�ست�سلم�ن  الذين  الالعبني 
املغادرة  ويقررون  ب�رصعة 
اأنهم  الفريق مبجرد  والرحيل عن 
مل يحظ�ا بثقة الطاقم الفني ومل 
اأكرب من الدقائق،  يخ��س�ا عددا 
اإىل  تزامن  قدومه  واأنه  خا�سة 
املان �سيتي يف ال�سائفة املا�سية 
تت�يج  مع  �سيتي  لي�سرت  قادما من 

الجنليزي  الدوري  بلقب  فريقه 
امل��سم،  ها  به  يحتفظ  اأن  قبل 
م�ست�يات  يقدم  فريقا  ويجد 
كبرية، واأ�ساف انه �س�ف ي�ساعف 
العمل من اأجل التناف�س بق�ة على 
ت�سكيلة  اأ�سا�سية يف  �سمان مكانة 
غ�رادي�ل  بيب  ال�سباين  املدرب 
الذي  من  اأف�سل  م��سم  وتقدم 

فات.
حمرز  يت�اجد  اأخرى،  جهة  من 
حتت طائل الإق�ساء من امل�ساركة 
يف ن�سخة العام املقبل من رابطة 
ك�سف  حيث  اأوروبا،  اأبطال 
اأن  اأم�س  اأول  الربيطاين  الإعالم 
حتقيقا  فتح  الأوروبي  الحتاد 
ح�ل اإمكانية حدوث جتاوزات يف 
والذي  للفريق  املالية  املعامالت 
قد  الإماراتي�ن  مالكه  يك�ن  قد 
املايل  اللعب  ق�اعد  انتهك�ا 
مبالغ  حت�يل  خالل  من  النظيف 
للتحايل  الإمارات  من  مالية 

وجتاوز الأزمة املالية للفريق.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأعلن 
يف  بقاءه  عن  فيغ�يل  �سفيان 
غالتا�رصاي  ناديه  �سف�ف 
رفقته  اللعب  وم�ا�سلة  الرتكي 
املقبل،  الكروي  للم��سم  حت�سبا 
املنتخب  ميدان  مت��سط  وقال 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  ال�طني 
الرتكية  »�سب�رك�س«  جلريدة 
لقب  حامل  رفقة  مرتاح  اأنه 
امل��سم  املمتاز  الرتكي  الدوري 
املا�سي ويلعب براحة مع النادي 
الرحيل  اجل  من  �سببا  يجد  ول 
اجلاري،  امل��سم  نهاية  يف  عنه 

يفكر  ل  اأنه  فيغ�يل  وا�ستطرد 
غالتا�رصاي،  عن  الرحيل  يف 
العديد  بتلقي  اعرتافه  رغم 
الراغبة  لالأندية  العرو�س  من 
امل��سم  نهاية  معه  التعاقد  يف 
الكروي اجلارين لكنه �سّدد اأنه ل 
يرغب يف مغادرة فريقه و�س�ف 
غاية  غلى  معه  اللعب  ي�ا�سل 
اأنه  م�سيفا  معه،  العقد  نهاية 
ي�ستمتع كثريا باللعب مع زمالئه 
و�سيك�ن �سعيدا ل� ي�ا�سل اللعب 

معهم مل��سم اآخر. 
ع.ق.

عبا�س  عزيز  املدرب  ح�سم 
م�ستقبله مع نادي جنم مقرة بعد 
حققه  الذي  التاريخي  ال�سع�د 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  النادي 
الأوىل، وقرر عزيز عبا�س م�ا�سلة 
امل��سم  النجم  رفقة  م�س�اره 
املقبل، يف اأول جتربة لهذا النادي 
عبا�س  واأدىل  الأ�س�اء،  دوري  يف 
يف  قائال  �سحافية  بت�رصيحات 
م�ا�سلة  »قررت  ال�سدد:  هذا 
الفني  الطاقم  راأ�س  على  مهامي 

لنجم مقرة، بعدما وجدت راحتي 
على  وتع�دت  املدينة  هذه  يف 
اأحبذ  »اأنا  واأ�ساف:  فيها«،  العمل 
ال�ستقرار، ولهذا قررت البقاء يف 
النادي  قيادة  على  والعمل  النجم 
امل��سم  مميزة،  نتائج  لتحقيق 
املقبل، خا�سة اأنني اأملك اخلربة 
الالزمة لذلك«. لالإ�سارة فاإن جنم 
وغري  تاريخيا  �سع�دا  مقرة حقق 

م�سب�ق لدوري املحرتفني.
وكالت

م�شوؤولو النادي الباري�شي اجتمعوا 
مبقربني من اللعب عقب لقاء ني�س

اإدارة البي اأ�س جي ت�صتهدف 
عطال خلالفة األفي�س

اأعربت اإدارة فريق باري�س �سان جرمان 
عن اهتمامها بخدمات الالعب الدويل 
اجلزائري ي��سف عطال حت�سبا للتعاقد 

معه خالل املركات� ال�سيفي املقبل، حيث 
ك�سفت جملة »فران�س ف�تب�ل« اأن اإدارة 
نادي العا�سمة الفرن�سية كانت اجتمعت 

مبقربني من الالعب وذلك مبا�رصة عقب 
نهاية اللقاء الذي خا�سه الفريقان و�سهد 

تاألقا لفتا للمدافع الأمين للمنتخب 
ال�طني اأين قدم مباراة كبرية اأمام جن�م 
»البي اأ�س جي« وقدم فنيات جميلة منها 

مراوغة لعبني من بطل الدوري الفرن�سي 
وه� ما جعله حمل املتابعة من طرف 
غدارة الرئي�س نا�رص اخلليفي، والذي 

يح�رص ملرحلة ما بعد رحيل لعبه 

ال�سباين داين األفي�س، حيث يبحث التعاقد 

مع ظهري اأمين وي�سع عطال �سمن الالعبني 
الذين ي�ستهدف �سمهم اإىل �سف�فه.

و�سيك�ن م�س�ؤول� النادي الباري�سي اأمام 

خيار دفع قيمة ل تقل عن مبلغ 50 ملي�ن 
اأورو مقابل التعاقد مع الالعب، وهي 

القيمة التي ا�سرتطتها غدارة ناديه ني�س 

الفرن�سي مقابل فتح الأب�اب اأمام اإمكانية 
رحيله والتي لن تك�ن �س�ى بعر�س مايل 

مغري.

عي�شة ق.

غريب ي�شرع يف ا�شتهداف اللعبني حت�شبا 
للمركاتو ال�شيفي

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

عّينت اإدارة فريق م�ل�دية اجلزائر حميد م�سع�دي من�سقا 
للفريق الأول للنادي بعد قرار التعيني الذي ن�رصته اإدارة 

النادي العا�سمي والذي جاء اأول اأم�س بت�قيع املدير 
العام عمر غريب، حيث ياأتي تعيني حميد م�سع�دي 
املدع� »حميد ال�س�ري« يف هذا املن�سب يف اإطار 

اإعادة الهيكلة الإدارة للنادي والتي يعتزم غريب اإحداثها 
حت�سريا لنطالق امل��سم الكروي اجلديد، خا�سة واأن 

عدة تغيريات �س�ف يعرفها الفريق بعد قدوم املدير 
بعد اإقالة الأخري من من�سبه، اأين �سيك�ن املن�سق اجلديد العام اجلديد القدمي والذي خلف كمال قا�سي ال�سعيد 
امل�س�ؤول الأول على الفريق الأول ويعمل مع غريب يف 

هذا ال�سياق.
يف �سياق اآخر، با�رص غريب و�سع اأ�سماء الالعبني الذين 

ال�سيفي، حيث ك�سفت م�سادر »ال��سط« اأن املعني لزال للم��سم الكروي اجلديد، يف ظل التح�سري الباكر للمركات� ين�ي ا�ستهدافهم من اأجل تدعيم الت�سكيلة حت�سبا 
�سافعي من اجل التعاقد معه عقب ف�سخ عقده مع الفريق على ات�سال مع لعب احتاد العا�سمة ال�سابق فاروق 
اجلار وع�دة املعني اإىل فريقه ال�سابق، واإىل جانبه 

اأعرب امل�س�ؤول الأول على الفريق عن اهتمامه بالتعاقد 
مع ثنائي وفاق �سطيف اإ�سالم باكري وعبد القادر بدران 

اللذان يتاألقان يف �سف�ف ناديهما. يف املقابل، تاأجل 
الت�قيع على عقد الرعاية والتم�يل مع �رصكة العتاد 

اإدارة »العميد« قدوم م�س�ؤويل ال�رصكة الأ�سلية من اأملانيا الريا�سي »بيما« اإىل غاية الأ�سب�ع املقبل، حيث تنتظر 
من اأجل القيام باإجراءات التعاقد معهم.

عي�شة ق.
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تقارير اإعالمية ت�ؤكد انتقال هازارد اإىل الريال
ذكرت �سحيفة »ليكيب« الريا�سية الفرن�سية اأن ناديي ريال مدريد الإ�سباين وت�سل�سي الإجنليزي 
اتفقا على انتقال جنم الثاين البلجيكي اإدين هازار اىل �سفوف الأول على اأن يعلن ذلك بعد 
املباراة النهائية مل�سابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم املقررة يف 29 ماي احلايل، واأو�سحت 
ال�سحيفة اأن قيمة ال�سفقة تقارب 100 مليون يورو ما يجعل الدويل البلجيكي الالعب الأغلى 
الذي يتعاقد معه النادي امللكي يف تاريخه، متفوقا على الويلزي غاريث بايل 99،7 مليون يورو 
اإىل جوفنتو�س الإيطايل، واأ�سارت  انتقل  والربتغايل كري�ستيانو رونالدو 94 مليون يورو الذي 
ال�سحيفة اأن التفاق بني الناديني من جهة، وبني النادي امللكي والالعب البالغ 28 عاما من 
هذا  الر�سمي عن  الإعالن  �سوى حتديد  يتبق  ومل  اأ�سابيع،  قبل  اإليه  التو�سل  اأخرى مت  جهة 

النتقال«.
اإعجابه  زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  لريال  التدريبية  الدفة  لقيادة  العائد  املدرب  يخف  مل 
مبهاجم ت�سل�سي الذي يالقي مواطنه اأر�سنال يف نهائي »يوروبا ليغ« يف باكو عا�سمة اأذربيجان، 
اأقدره، واجلميع يعلم ذلك، �سبق له  اأنه لعب  واأو�سح الفرن�سي يومها: »ما ميكنني قوله هو 
اأن لعب يف فرن�سا، وتابعته كثريا واأعرفه �سخ�سيا، لكن ل جديد ب�ساأن به كالعب هو لعب 

رائع«.
من جهته، مل يخف هازار الذي ينتهي عقده مع ت�سل�سي عام 2020 ومل يقدم على متديده على 
رغم �سعي فريقه لذلك يف الأ�سهر املا�سية، رغبته يف الن�سمام يف يوم من الأيام ل�سفوف 
العري، وبدا هازار دبلوما�سيا يف ت�رصيحاته عقب املباراة الأخرية لفريقه  الإ�سباين  النادي 
يف الدوري الجنليزي، موؤكدا اأنه اتخذ القرار ب�ساأن م�ستقبله، من دون اأن يك�سف ما اإذا كان 
مدربه  وقال  فقط«،  بي  يتعلق  ل  الأمر  لكن  قراري  اتخذت  »لقد  وقال:«  يبقى،  اأم  �سريحل 
اأعرف  اأعرف،  الراهن ل  الوقت  اأن يبقى معنا، لكن يف  »اآمل يف  الإيطايل ماوريت�سيو �ساري 
جيدا اأن اإدين حاول القيام باأف�سل ما ميكنه يف املوا�سم ال�سبعة مع ت�سل�سي لكن اأعتقد اأي�سا 

اأن علينا ان نحرتمه ونحرتم قراره«.

اأتلتيك� مدريد ي�شت�شلم اأمام بر�شل�نة
يوؤمن اأتلتيكو مدريد الإ�سباين اأن جنمه الفرن�سي اأنطوان غريزمان اقرتب اأكرث من اأي وقٍت 
اأتلتيكو  فاإن  الإ�سبانية،  �سري«  »كادينا  لإذاعة  ووفًقا  بر�سلونة،  ل�سفوف  الن�سمام  من  م�سى 
تاأكده من  بوليتانو«، يف ظل  اإمكانية بقاء غريزمان داخل »واندا ميرتو  ا�ست�سلم فيما يخ�س 
هناك  اأن  اأكدت  الإ�سبانية  الإذاعة  ال�سفقة،  تفا�سيل  كل  على  البار�سا  مع  الالعب  اتفاق 
اجتماع �سوف يعقد هذا الأ�سبوع بني اإدارتي بر�سلونة واأتلتيكو مدريد من اأجل التفاق على 
قيمة ال�سفقة، ولفتت اإىل اأن هناك خيار اآخر هو اأن يدفع بر�سلونة ال�رصط اجلزائي يف عقد 
غريزمان والذي �سي�سبح بقيمة 120 مليون يورو بداية من الفاحت جويلية املقبل، و�سهد ال�سيف 
املا�سي مفاو�سات مكثفة بني بر�سلونة وغريزمان، حيث كان الأخري قريبا للغاية من الرحيل 

اإىل كامب نو قبل اتخاذ قرار مفاجئ بالبقاء مع اأتلتيكو مدريد.

املان �شيتي مهدد باال�شتبعاد من دوري اأبطال اأوروبا
�سيتي  مان�س�سرت  با�ستبعاد  �سيو�سي  الأوروبي  الحتاد  اأن  تاميز«  »نيويورك  �سحيفة  ذكرت 
اأوروبا ب�سبب خروق لقوانني اللعب املايل  بطل الدوري الإجنليزي من م�سابقة دوري اأبطال 
النظيف، وبح�سب ال�سحيفة الأمريكية فاإن الحتاد 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، واأ�سافت اأن الحتاد الأوروبي �سيعلن قراره اعتباراً من هذا الأ�سبوع، واأو�سحت 
نيويورك تاميز: »لي�س وا�سحاً ما اإذا كان هذا ال�ستبعاد يف حال اإقراره، �سينفذ باأثر فوري 
اأ�سخا�س  اإىل  اأو املو�سم بعد املقبل«، وتابعت ال�سحيفة الأمريكية ا�ستناداً  املو�سم املقبل  
مقربني من امللف اأن الحتاد الأوروبي يريد معاقبة مان�س�سرت �سيتي اململوك منذ عام 2008 
من الإماراتي ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، على اإدلئه بت�رصيحات خاطئة خالل حتقيق 

�سابق ومبالغته يف تقدير عقود الرعاية.
ويخ�سع مان�س�سرت �سيتي لتحقيق جديد من الحتاد الأوروبي بخ�سو�س العديد من النتهاكات 
املزعومة لقواعد اللعب املايل النظيف منذ مطلع مار�س املا�سي، كما اأعلن بعدها الدوري 
الإجنليزي املمتاز الذي يدير بطولة اإجنلرتا، اأنه يحقق اأي�ساً يف ال�سوؤون املالية ملان�س�سرت 
اأحد  النادي الإجنليزي مع فريق باري�س �سان جريمان بطل الدوري الفرن�سي  �سيتي، ويعترب 
الأندية التي وجهت اإليها اأ�سابع التهام ت�رصيبات فوتبول ليك�س التي ك�سفت اأن اأبو ظبي تعمدت 
التحايل على قوانني اللعب املايل النظيف لالحتاد الأوروبي، من خالل ال�سماح لأطراف راعية 
له يف الإمارات ب�سخ اأموال نقداً لتغطية عجز ميزانيته، قدرتها بنحو 2.7 مليار يورو يف �سبع 

�سنوات خ�سو�ساً عرب عقود رعاية مبالغ فيها.
اأكرث  الريا�سية،  لال�ستثمارات  قطر  �رصكة  من  اململوك  جريمان  �سان  وباري�س  �سيتي  وكان 
الأندية حتت جمهر الحتاد القاري يف ما يخ�س قاعدة اللعب املايل النظيف، وقد فر�س على 
كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو ب�سبب خمالفة هذه القاعدة، لكن الحتاد 
ببنود  الأخريان  التزم  يف حال  مليوناً   40 مبلغ  با�ستعادة  اتفاق  اإىل  تو�سلوا  والناديني  القاري 

الت�سوية.

اأتاالنتا والزي� يف �شراع مفت�ح على لقب كاأ�س اإيطاليا
مو�سمه  بتتويج  اأتالنتا  ياأمل 
لقب  اإحراز  خالل  من  التاريخي 
م�سابقة كاأ�س اإيطاليا للمرة الأوىل 
يتواجه  حني  وذلك   ،1963 منذ 
املباراة  يف  روما  لزيو  مع  اليوم 
امللعب  يحت�سنها  التي  النهائية 
اأن  وبعد  العا�سمة،  يف  الأوملبي 
الكاأ�س يف  لقب  جوفنتو�س  احتكر 
فتح  املا�سية،  الأربعة  املوا�سم 
بطل  تتويج  اأمام  الباب  اأتالنتا 
اإق�ساء  جديد للم�سابقة من خالل 
رجال املدرب ما�سيميليانو األيغري 
من الدور ربع النهائي باكت�ساحهم 
تخل�س  النهائي،  ن�سف  ويف   ،0-3
بيريو  جان  املدرب  فريق 
الذي  فيورنتينا  من  غا�سبرييني 
للمرة  النهائي  يف  مقعده  حجز 

الأوىل منذ 1996 والرابعة يف تاريخه املتوج بلقب يتيم وكان يف الكاأ�س بالذات عام 1963 على ح�ساب تورينو، ول ينح�رص اإجناز 
اأتالنتا بالو�سول اىل نهائي م�سابقة الكاأ�س وح�سب، بل يناف�س اأي�سا من اأجل امل�ساركة يف دوري اأبطال اأوروبا للمرة الأوىل 
يف تاريخه، اإذ يدخل اإىل املرحلتني الأخريتني من الدوري وهو يف املركز الرابع الأخري املوؤهل اإىل امل�سابقة القارية بفارق 
ثالث نقاط اأمام كل من العمالقني روما وميالن، ونقطة خلف جار الأخري اإنرت الثالث، الفوز بلقب الكاأ�س الأربعاء يف العا�سمة، 

�سيكون اأف�سل تتويج لهذا املو�سم ال�ستثنائي لأتالنتا.
اأما لزيو الذي يعترب من املتمر�سني يف م�سابقة الكاأ�س كونه يخو�س النهائي الرابع منذ 2013 والعا�رص يف تاريخه املر�سع 
ب�ستة األقاب اآخرها عام 2013 ففقد الأمل يف التواجد بني الأربعة الأوائل يف الدوري، وحتى اأن م�ساركته يف م�سابقة »اليوروبا 
ليغ« م�ستبعدة من خالل ترتيبه يف »ال�سريي اآ«، ما يجعل تتويجه بلقب الكاأ�س م�سريياً لأنه �سيمنحه بطاقة امل�ساركة يف الدوري 
الأوروبي، ويدخل فريق العا�سمة بقيادة مدربه �سيموين اإينزاغي اإىل املباراة متمتعاً باأف�سلية اللعب على امللعب الأوملبي الذي 
يت�ساركه مع جاره اللدود روما، لكن ذلك ل يعني باأنه قادر على ا�ستغالل هذه الأف�سلية ل�ساحله يف مواجهة اأتالنتا، واأبرز دليل 

ما ح�سل قبل اأقل من اأ�سبوعني حني خرج فريق غا�سبرييني منت�رصاً من ملعب مناف�سه 3-1 يف املرحلة 35 من الدوري.

عزز اإنرت ميالن حظوظه بحجز بطاقته اإىل م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا 
ال�سعب  الأول  بفوز  الأوىل  الدرجة  يف  بالبقاء  وبولونيا  املقبل  املو�سم 
على �سيفه كييفو فريونا 2-0، والثاين الكبري على �سيفه بارما 4-1 يف 
الدوري اليطايل، يف املباراة الأوىل على ملعب  ختام املرحلة 36 من 
النت�سارات  �سكة  ميالن  اإنرت  ا�ستعاد  ميالنو،  يف  ميات�سا«  »جو�سيبي 
الهابطني  اأول  فريونا  كييفو  على  تغلب  عندما  الثالث  املركز  ومعها 
املو�سم  هذا  ميالن  لإنرت   19 الفوز  وهو  بهدفني،  الثانية  الدرجة  اإىل 
والأول بعد 3 تعادلت متتالية والثاين يف مبارياته اخلم�س الأخرية التي 
املركز  م�ستعيدا  نقطة   66 اإىل  ر�سيده  فرفع  فقط،  فوزين  فيها  حقق 
الثالث بفارق نقطة واحدة من اأتالنتا الفائز على جنوى 2-1 يف افتتاح 
يتقا�سمان  اللذين  وروما  ميالن  جاريه  اأمام  نقاط   4 وبفارق  املرحلة، 
املركز اخلام�س. وبات اإنرت ميالن بحاجة اإىل فوز يف مباراتيه املتبقيتني 
ل�سمان تواجده بني الأربعة الأوائل وبالتايل التواجد يف امل�سابقة القارية 
يف  �سيلعب  واأنه  خ�سو�سا  �سهلة  تكون  لن  مهمته  لكن  املقبل،  املو�سم 
الذي  اإمبويل  وي�ست�سيف  املقبلة،  املرحلة  يف  الو�سيف  نابويل  �سيافة 
ملعب  على  الثانية  ويف  الأخرية.   املرحلة  يف  البقاء  اأجل  من  ي�سارع 
»ريناتو دالرا« يف بولونيا، انتظر �ساحب الأر�س ال�سوط الثاين لرتجمة 
اأف�سليته على �سيفه، ف�سجل ثالثة اأهداف بوا�سطة ريكاردو اأور�سوليني 
اإيفاجنيلي�ستا  ليانكو  وال�رصبي  باخلطاأ يف مرمى فريقه  �سيبي  ولويجي 

فاينوفيت�س، وقل�س روبرتو اإينغلي�سي الفارق لل�سيوف الذي لعبوا بع�رصة 
لتلقيه  األفي�س  برونو  الربتغايل  لطرد مدافعهم   62 الدقيقة  منذ  لعبني 
الإنذار الثاين بت�سجيله الهدف الوحيد لهم، بيد اأن مدافع بارما الت�سيلي 
اأعاد الفارق ل�سابق عهده بت�سجيله الهدف الرابع  فران�سي�سكو �سيريالتا 
لأ�سحاب الأر�س باخلطاأ يف مرمى فريقه، فرفع ر�سيده اإىل 40 نقطة 
و�سعد اإىل املركز 13بفارق الأهداف اأمام كالياري ونقطتني اأمام بارما 

الذي تراجع اإىل املركز 15.

اإنرت يعزز حظ�ظه االأوروبية وب�ل�نيا بالبقاء

روما يعلن رحيل دي رو�شي نهاية امل��شم
خارج روما، وقال رئي�س روما جيم بالوتا: »ملجة 18 عامًا دي رو�سي دائمًا كان القلب الناب�س لروما«.الر�سمية الأوىل كانت يف 2001، واأو�سح روما اأّن دي رو�سي البالغ 35 عامًا لن يعتزل بل اإّنه �سيخو�س جتربة احرتافية جديدة مع نهاية املو�سم احلايل«، ولعب دي رو�سي 615 مباراة مع روما يف جميع املناف�سات م�سجاًل 63 هدفًا، علمًا اأّن مباراته نهاية املو�سم، وجاء يف البيان الذي اأ�سدره روما: »ن�ستطيع التاأكيد اأن دي رو�سي الذي لعب 18 عامًا مع النادي �ستنتهي اأعلن نادي روما الإيطايل يف موقعه الر�سمي على الإنرتنت اأم�س اأّن قائده واأ�سطورته دانييلي دي رو�سي �سوف يغادر الفريق 
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خرج ملالقات املحتجني ب�ساحة اأول نوفمرب ب"الدرب" رفقة املمثل خ�ساين

 عبد القادر جريو يوؤكد احرتامه للوهرانيني
.        املحتجون " وهران مدينة العلماء و االأ�سراف و لي�س للف�سق و الدعارة"     .       اتهامات باإ�ساءة م�سل�سل اأوالد احلالل حلي الدرب العتيق
اإ�سطر طاقم امل�سل�سل الدرامي "اأوالد احلالل" الذي مت ت�سوير غالبية لقطاته بحي الدرب العتيق بو�سط مدينة وهران، 

للخروج و الرد على االنتقادات احلادة للم�سل�سل.
اأحمد بن عطية

�أم�س،  �أول  ليلة  خرج  حيث 
كل من �لبطل �لرئي�سي للعمل 
�لقادر  عبد  �ملمثل  �لدر�مي 
�سيدي  مدينة  �إبن  جريو 
�ملمثل حممد  بلعبا�س،رفقة 
�لوهر�نيني  لتهدئة  خ�ساين 
لليوم  لل�سارع  خرجو�  �لذين 
�أين  �لتو�يل  على  �لثاين 
�ساحة  �أمام  باالأالف  جتمعو� 
د�ر  من  بالقرب  نوفمرب  �أول 
جلنبات  �ملتاخمة  �الأ�سدين 
�أ�سهر  و  �أعرق  �لدرب  حي 
بو�سط  �ل�سعبية  �الأحياء 

مدينة �لباهية.
و ت�سري �ل�سور �مللتقطة �إىل 
�مل�رسحي  و  �ملمثل  قيام 
عبد �لقادر جريو باأخد كلمة 
�لغا�سبني،  �ملحتجني  �أمام 
�أ�رسة  �أن  جريو  �أو�سح  و 
باأوالد  �خلا�س  �مل�سل�سل 
�حلالل، مل تكن تهدف باملرة 
وهر�ن،  ملدينة  �الإ�ساءة 
و  للمجون  مرتعا  باإعتبارها 
�لدعارة  �النحر�ف و تعاطي 
بالعك�س  بل  �ملخدر�ت،  و 
�إد�رة  قر�ر  من  �لهدف  �أن 
�مل�سل�سل و �الإخر�ج للت�سوير 
يف حي �لدرب و بعمق وهر�ن 
هو مدى �أهمية هذه �ملدينة 
و  �ل�سينما  مهد�  تعترب  �لتي 
�مل�رسح  م�سيخة  و  �لدر�ما 

�لقادر  عبد  �ملرحوم  �أمثال 
ترعرع  و  عا�س  �لذي  علولة 
ن�سج  و  �لعتيق،  �لدرب  بحي 
م�رسحياته  و  �أعماله  �أروع 
�سغفه  و  حميط  من  �خلالدة 
و ع�سقه له و جلنبات وهر�ن 
كاحلمري  �ل�سعبية  و�أحيائها 

و قمبيطا و �لكميل و غريه.
يف  جريو  �ملمثل  �سدد  و 
نية  ال  �أنه  حديثه  معر�س 
�سكان  و  للوهر�نيني  لالإ�ساءة 
�لدرب، و �إذ� �إرتكبت هفو�ت 
�أو �أخطاء بامل�سل�سل فاأ�رسته 
�لوهر�ين  �جلمهور  تطالب 
�أن  بالذكر  جدير  بال�سماح، 
ز�لت  ال  �مل�سل�سل  حلقات 
�أخرها  �ل�ساعة  حلد  ت�سور 
�ملمثلة  �إبنة  �نتحار  م�سهد 
مليكة بلباي، يف �لوقت �لذي 
�ملخرج  و  �ملمثل  حمل 
م�سوؤولية  جريو  �لقادر  عبد 
�لعمل  على  �مل�سادة  �حلملة 
"�أوالد �حلالل" �إىل  �لدر�مي 
تي  �لنهار  قناة  من  فربكات 
غالبية  و  ال غري  �خلا�سة  يف 
و  �سحيحة  غري  �التهامات 

جمرد �فرت�ء�ت ال غري .
"�أوالد  م�سل�سل  �أن  يذكر 
وقت  يف  يبث  �لذي  �حلالل" 
�ل�رسوق  �سا�سة  عرب  �لذروة 
در�مية  ق�سة  يحمل  �لعامة، 
�حلار�ت  ت�سبه  بحبكة 
ما،  نوعا  �مل�رسية  �ل�سعبية 

و ي�سري �لن�س �إىل �الأب �لذي 
�لدور  هو  و  �لبالد  يهاجر 
�أحمد  �ملمثل  به  يقوم  �لذي 
يرتك  �لذي  و  عي�سى،  بن 
برجل  تلتقي  �لتي  زوجته 
غري  عالقة  يف  معه  تزين  و 
�لذي  �لدور  هو  و  �رسعية، 
تلعبه �ملمثلة مليكة بلباي، و 
�لتي عندما يكت�سف ع�سيقها 

باأنها حامل ببنت يقوم مرز�ق 
بقتله، �لفتاة �لناجتة عن هذه 
�ل�رسعية تتزوج  �لعالقة غري 
دور  فيه  يلعب  بدور  ب�ساب 
�الإجر�م،  معتاد  و  �ملجرم 
�لذي يحمل ��سم توفيق، كما 
�ملتو�ترة  �حللقات  يف  يقوم 
يقوم  مرز�ق  �أن  �كت�ساف 
بتخبئة �أمو�ل عن �أخيه �لذي 

مبجرد علمه بوجود �الأمو�ل 
طالب بحقه و بخطبة حبيبته 

للزو�ج بها 
�ملمثل حممد  يقوم  يف حني 
و  دليلة  زوج  بدور  خ�ساين 
مرز�ق يتكفل بعر�سهما و هو 
يقوم بدرو �الأب �لذي يكفلها 
�لعرو�س  بثوب  يخرجها  و 
�أحد�ث  يعرتي  و  بيتهم،  من 

�مل�سل�سل �الإبر�ز على ظاهرة 
�ل�سعوذة باملجتمع  �ل�سحر و 
بوهر�ن  و  عاما  �لوطني 
قيام  خالل  من  خا�سة، 
�خلادمة لدور خالد بالك�سف 
من  زوجته  به  تقوم  ما  عن 
و  فيه،  تتحكم  حتى  �أ�سحار 
خالد  �سقيقة  �سليمة  بعدها 

تع�سق يف مرز�ق.
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�سدر عن �سل�سلة »ذاكرة فل�سطني« يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

 يوميات اأكرم زعيرت: �سنوات
 الأزمة 1970-1967

�سدر عن �سل�سلة »ذاكرة فل�سطني« يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة 
ال�سيا�سات كتاب يوميات اأكرم زعيرت: �سنوات الأزمة 1967-1970، وهو 

جزء من يومياته يدّون فيه وقائع �سنوات �سعبة، هي �سنوات الأزمة 
املمتدة بني عامي 1967 و1970، حيث كان ع�سًوا يف جمل�س الأعيان 

الأردين، ثم وزيًرا للبلط عقب حرب  جوان 1967.

وكالت

زعيرت  يقّدم  هذا،  موقعه  ومن 
اأردنًيا،  للأو�ضاع؛  دقيقة  �ضورة 
ع�ضية  وعربًيا،  وفل�ضطينًيا 
اأعقابها،  ويف  وخللها،  احلرب 
الوقائع  من  الكثري  مورًدا 
معروفة  اأ�ضحت  التي  والوثائق 
يف خطوطها العامة، اإال اأن تلك 
االإطللة على بع�ض مراكز �ضنع 
من  كثرًيا  تف�ّس  العربي  القرار 
الذي  امل�ضار  وت�سح  الوقائع، 
الهزمية،  ُقبيل  احلوادث  �ضلكته 
مع  والتعامل  وقوعها،  اأثناء  ويف 
ذلك،  بعد  ونتائجها  تداعياتها 
بت�ضاعد حركة املقاومة  مروًرا 
 ،67 حرب  بعد  الفل�ضطينية 
وا�ضطدامها بالنظام االأردين يف 

�ضبتمرب 1970.
�ضفحة   672( الكتاب  يتاألف 
موثًقا  الو�ضط،  بالقطع 
واأربعة  مقدمة،  من  ومفهر�ًضا( 
امللحق  من  وباقة  ف�ضول، 

وال�ضور.

احلرب  وقائع   :1967
ويوميات بني جمل�س 

الأعيان والبلط

يقدم زعيرت يف يومياته يف الف�ضل 
تف�ضيلت   ،»1967 »عام  االأول، 
حني  االأردنية  ال�ضيا�ضة  كوالي�ض 
االأعيان،  جمل�ض  يف  ع�ضًوا  كان 
ال�ضيخ  ولقائه  الكويت  وزيارته 
وزير  ال�ضباح/  ال�ضامل  �ضعد 
واتفاقية  الكويتي،  اخلارجية 
االأردن  بني  امل�ضرتك  الدفاع 
املتحدة،  العربية  واجلمهورية 
اإ�سائيل،  مع  احلرب  واندالع 
وتعيينه وزيًرا للبلط الها�ضمي، 
ووفاة  حاطوم  �ضليم  واإعدام 
�ضورية،  يف  القوتلي  �ضكري 
واإيجاز  املتحدة  االأمم  وزيارته 
وم�ضمون  عنها،  ح�ضني  امللك 
اأثناء  يف  املتداولة  الربقيات 
اإىل  االأردن  واجتاه  املعركة، 

ثم  ع�ضكرية،  حكومة  ت�ضكيل 
الوزارة،  التلهوين  بهجة  تاأليف 
االإ�ضلمية،  الدول  اإىل  ورحلته 

وعودته منها اإىل عّمان.

املقاومة   :1968
الفل�سطينية وال�سيا�سة 

الأردنية

الف�ضل  يف  زعيرت  يتحدث 
الثاين، »عام 1968«، عن االجتاه 
طلبًا  ال�ضوفياتي  االحتاد  اإىل 
االأمريكي  احلظر  بعد  لل�ضلح، 
االأردين،  اجلي�ض  ت�ضليح  على 
�ضكيب  االأمري  بني  لقاء مت  وعن 
غوريون يف جنيف  وبن  اأر�ضلن 
يف الثلثينيات، وحتذير اأر�ضلن 
واليهود  غوريون  بن  مطامع  من 
زيارة  وعن  حينها،  فل�ضطني  يف 
احللو  �ضارل  اللبناين  الرئي�ض 
يناير  الثاين/  كانون   19 يف 
خميمات  يف  وجولته   ،1968
وعن  الفل�ضطينيني،  اللجئني 
وفكرة  الكرامة،  خميم  تطويق 
باإ�ساف  ال�ضفة  حكم حملي يف 
ملدة  املتحدة  االأمم  منظمة 
وعن  ما،  لت�ضوية  حت�ضرًيا  عام 
التا�ضع  يف  العدو  مع  ا�ضتباك 
عن  يتحدث  كما   . فيفري  من 
اخلليج،  ودول  اإيران  بني  التوتر 
والغارات االإ�سائيلية يف ال�ضابع 
ع�س من ال�ضهر نف�ضه، وت�سيح 
ال�ضاجب  االأردين  الداخلية  وزير 
واالت�ضال  الفدائيني،  لعمليات 
ومقرتحات  فتح،  بحركة 
�ضا�ضون  مو�ضيه  االإ�سائيلي 
ال�ضفة  يف  املحلي  للحكم 
الكرامة،  معركة  وعن  الغربية، 
رجال  بكبار  امللك  واجتماع 
الدولة الإطلعهم على املوقف، 
مع  املتبادلة  الربقيات  وعن 
امللك في�ضل، ونتائج مفاو�ضات 
يارينغ، وعن خروجه من الديوان 
جمل�ض  اإىل  وعودته  امللكي 
العراق،  يف  واالنقلب  االأعيان، 

واملن�ضورات االإ�سائيلية امللقاة 
ا  اأي�ضً ويتناول  عّمان.  �ضماء  يف 
الإقامة  االإ�سائيلية  املحاولة 
الغربية،  ال�ضفة  مدنية يف  اإدارة 
مطار  يف  الطائرات  ون�ضف 

بريوت.

اأحاديث   :1969
ال�سيا�سة واحلكومة

يف  يومياته  يف  زعيرت  يتحدث 
 ،»1969 »عام  الثالث،  الف�ضل 
عن االعت�ضام يف كني�ضة القيامة 
ال�ضيدات،  من  جمهرة  نفذته 
اآلني  وم�ضيحيات،  م�ضلمات 
يتناولن طعاًما  اأال  اأنف�ضهن  على 
ال�ضفة  عن  اجللء  يتم  حتى 
الغربية. كما يتحدث عن تكليف 
بتاأليف  الرفاعي  املنعم  عبد 
اجلديدة،  االأردنية  احلكومة 
يف  جوية  غارة  اإ�سائيل  و�ضن 
26 مار�ض على منطقة ا�ضرتاحة 
طريق  على  الواقعة  حريز  عني 
ال�ضلط – وادي �ضعيب، »اأدت اإىل 
ا،  �ضخ�ضً ع�س  ثمانية  ا�ضت�ضهاد 
جراح  وع�سين؛  خم�ضة  وجرح 
ع�سة منهم خِطرة وجميعهم من 
�ضيارات  �ضت  وتدمري  املدنيني، 
اأجرة  و�ضيارة  مدنية  �ضحن 
و�ضيارة للأ�ضغال العامة، وتدمري 
�ضتة منازل مدنية واإحلاق اأ�سار 
ا  اأي�ضً ويتحدث  العام«.  بالطريق 
 ، اأوت  يف  االأق�ضى  اإحراق  عن 
 22 يف  عمان  تظاهرات  وعن 
موقف  على  احتجاًجا  اأكتوبر 
ال�ضلطات اللبنانية من الفدائيني 
الفل�ضطينيني، واال�ضطدام الذي 
منهم  �ضتة  ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأدى 
يف قتال دار بينهم وبني اجلي�ض 
اللبناين، وعن تعيني زيد الرفاعي 

رئي�ًضا للديوان امللكي.

الأ�سود  اأيلول   :1970
وخما�سات ما بعد 

النك�سة

اأما الف�ضل الرابع، »عام 1970«، 
انتقال  عن  زعيرت  فيه  فيتحدث 
اأحمد  من  الفل�ضطينية  القيادة 
عرفات،  يا�س  اإىل  ال�ضقريي 
القد�ض  االإ�ضلمي يف  واملوؤمتر 
واال�ضتباكات   ،1931 عام  يف 
البادية  اأمن  امل�ضلحة بني قوات 
الفل�ضطينيني،  والفدائيني 
الفدائيني  بني  واملباحثات 
وجمعية  االأردنية،  واحلكومة 
الكّف االأ�ضود، وحماولة االعتداء 
 9 يف  ح�ضني  امللك  موكب  على 
جوان ، واال�ضتباكات بني اجلي�ض 
االأردين والفدائيني الفل�ضطينيني، 
حتت  جي�ضه  العراق  وو�ضع 
وتوتر  ح�ضني،  امللك  ت�سف 
بالفدائيني،  التل  و�ضفي  علقة 
املجايل  الوهاب  عبد  وتكليف 
ت�ضكيل  ثم  احلكومة،  بت�ضكيل 
اللجنة الرباعية العربية، وموقف 
تاأليف  ثم  الوزارة،  اأبو عمار من 
الوزارة،  الرفاعي  املنعم  عبد 
ثم  ع�ضكرية،  بحكومة  والتلويح 
احلكومة  بني  املفاو�ضات  تعّث 
احلكومة  واتفاق  والفدائيني، 
واملقاومة الفل�ضطينية، وموافقة 

عبد النا�س على مبادرة روجرز، 
ثم حماولة اغتيال امللك ح�ضني 
وحتذير  �ضبتمرب،  من  االأول  يف 
من  االأردنية  احلكومة  العراق 
املرابطة  العراقية  القوات  اأن 
�ضف  يف  �ضتقف  االأردن  يف 
احلكومة  ورد  الفل�ضطينيني، 
الرفاعي  رئي�ضها  ل�ضان  على 
كما  العراقية.  املذكرة  على 
حماولة  تف�ضيلت  زعيرت  يورد 
اغتيال امللك االأردين، واتفاق ما 
خطف  وم�ضاألة  االنفجار،  قبل 
اللجنة  وجتميد  الطائرات، 
التحرير  ملنظمة  املركزية 
اجلبهة  ع�ضوية  الفل�ضطينية 
ال�ضعبية بعد تفجريها الطائرات 
املحتجزة يف ال�ضحراء، وتاأليف 
وجتميد  ع�ضكرية  حكومة 
الفل�ضطينيني،  مع  االتفاق 
واندالع املواجهات امل�ضلحة يف 
17 �ضبتمرب، ور�ضائل جمال عبد 
الع�ضكري  والتدخل  النا�س، 
واعتقال  امل�ضاألة،  يف  ال�ضوري 
القدومي،  وفاروق  خلف  �ضلح 
عّمان  جتاه  القاهرة  لهجة  تغرّي 
ال�ضوري،  التدخل  عن  و�ضكوتها 
عربي  قمة  موؤمتر  اإىل  والدعوة 

يا�س  واجتماع  القاهرة،  يف 
عرفات بالوفد العربي، وتكليف 
حكومة  بتاأليف  طوقان  اأحمد 
االأردين  امللك  وزيارة  مدنية، 
جلنة  وت�ضكيل  القاهرة،  اإىل 
وقف  على  للإ�ساف  عربية 
جمال  وفاة  ثم  النار،  اإطلق 
عبد النا�س، ثم انقلب حافظ 
االأ�ضد يف �ضورية، وجتدد اإطلق 
واندالع  عّمان،  يف  الر�ضا�ض 
ثم جمع  اال�ضتباكات يف جر�ض، 

�ضلح امليلي�ضيات.
 )1996-1909( زعيرت  اأكرم 
اأردين،  فل�ضطيني  عربي 
منا�ضل  فل�ضطني،  يف  ثائر 
الوطنية  احلركة  �ضفوف  يف 
القومية  واحلركة  الفل�ضطينية 
مثقف  )معلّم(  اأ�ضتاذ  العربية، 
وكاتب واأديب، ومن ثم �ضيا�ضي 
و�ضفرًيا،  وزيًرا  ودبلوما�ضي، 
و�ضاحب �ضلت وا�ضعة ووثيقة 
الوطنية  احلركتني  برجاالت 
العربية،  والقومية  الفل�ضطينية 
ومطلع على الكثري من الوقائع، 
�ضانًعا و�ضاهًدا ومراقبًا متابًعا 

الأدّق التف�ضيلت. 
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ال�ضينمائية  احلياة  جملة  تدخل 
الذي  اجلديد  عددها  ب�ضدور 
االأربعني  عامها   100 الرقم  يحمل 
التطور  خلله  من  عك�ضت  حيث 
له  تعر�ض  الذي  والفكري  الفني 
�ضورية  يف  ال�ضينمائي  احلراك 

وخمرجيه  وموؤلفيه  فنانيه  واأهم 
باأفلم  غنية  فنية  م�ضرية  عرب 
وجوائز  كبرية  �ضهرة  بع�ضها  نال 
مقاالت  العدد  وا�ضتعاد  عديدة. 
خلل  املجلة  ن�ستها  ودرا�ضات 
تطرقت  والتي  املا�ضية  ال�ضنوات 

العملية  مفا�ضل  اإىل  خللها  من 
اإ�ضافة  �ضورية  يف  ال�ضينمائية 
االأفلم  ببع�ض  االإحاطة  اإىل 
الذين  والفنانني  واملخرجني 
ال�ضابع عاملياً. وعن  الفن  عرفهم 
كتب جان  ال�ضورية  ال�ضينما  تاريخ 

الك�ضان مقاالً ن�س يف العدد االأول 
للمجلة �ضنة 1977 بعنوان ال�ضينما 
اأو�ضح  عاماً  خم�ضني  يف  ال�ضورية 
اإنتاج  الربيء  املتهم  فيلم  اأن  فيه 
عام 1928 كان باكورة الفن ال�ضابع 
يف �ضورية. واحتوى العدد لقاءات 

اأجرتها املجلة مع كتاب وخمرجني 
وفنانني اأحياء وراحلني منهم كاتب 
احلي  عبد  ال�ضينمائي  ال�ضيناريو 
اأديب واملخرج والناقد ال�ضينمائي 
حممد  واملخرجون  دهني  �ضلح 
ومروان  �ضميط  وغ�ضان  �ضاهني 

حلام.  دريد  والفنان  حداد 
�ضفحاتها  على  املجلة  وعر�ضت 
اأفلم  اأول  �ضيناريو  االأخرية 
الروائي  الفيلم  ال�ضينما  موؤ�ض�ضة 

الطويل �ضائق ال�ضاحنة.
 وكالت

العدد 100 ملجلة احلياة ال�سينمائية ي�ستعيد �سورًا ومالمح عمرها 40 عامًا
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يف خمتلف ف�ضاءات الديوان الوطني للثقافة والإعالم

جنوم وعمالقة الفن اجلزائري 
يزينون اأحلى ال�ضهرات الرم�ضانية

�ضيكون اجلمهور اجلزائري على موعد مع  اأحلى ال�ضهرات الفنية التي �ضيحييها   عمالقة الفن 
اجلزائري الأ�ضيل الذي يعرب عن  مت�ضك ال�ضعب اجلزائري بتقاليده الفنية املتنوعة  وعلى 

هذا الأ�ضا�ص خ�ض�ص الديوان الوطني للثقافة و الإعالم بالتن�ضيق مع عدد من الوليات �ضهرات 
فنية بكل من  : اأدرار،مترنا�ضت ،بجاية ،عناية ،�ضطيف   يف الن�ضف الثاين من �ضهر رم�ضان وعرب 

خمتلف  قاعاته  اإفريقيا ،�ضريا ماي�ضرتا ،الأطل�ص  باجلزائر العا�ضمة ،اأحمد باي  بق�ضنطينة 
،ي�ضر  ببومردا�ص وخراطة ببجاية  وقاعتي ال�ضعادة  واملغرب  بالباهية وهران و املركب الثقايف 

عبد الوهاب �ضليم ب�ضنوة  تيبازة . 
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فلقد خ�ص�صت يف  ال�صياق  ذات   ويف 
العا�صمة   باجلزائر  اإفريقيا   قاعة 
رم�صان  �صهر  يف  فنية  حفالت 
الفن  اأملع جنوم  فيها  ي�صارك  الكرمي 
 22 يوم  �صتنطلق  والتي  اجلزائري  
ماي اجلاري مع الفنان �صليم  فرقاين 
اليوم  يف  و�صتحيي  دياب   بن  وطالب 
اآيت  المية  املتاألقة  الفنانة  املوايل 
عمارة وفايزة  دزيرية  وعليه ف�صيحيي 
القادر  عبد  الكبري  ال�صعبي  الفنان 
حفال  �صعبان  ن�صيمة  والفنانة  �صاعو 

فنيا يوم اجلمعة 24 ماي 2019 .
 كما �صيعرف الربنامج متنوع ل�صهرات 
فنية م�صاركة الفنانة املحبوبة نعيمة 
دزيرية  يف حفل فني يف 25 من ماي 
خالله  من  �صتقدم   حيث  اجلري 
التي  العا�صمية  اأغانيها  من  جمموعة 
العائالت  عند  وا�صعا  اإقباال  تلقى 
اجلزائرية فا�صم هذه الفنانة مرتبط 

وال�رسور  البهجة  الإ�صفائها  باالأفراح  
ب�صوتها  اجلزائريني   قلوب  على 
اجلمهور  به  تبهج  الذي  الرنان  
يف  �رسائحه   مبختلف  اجلزائري 
الفنانة  ال�صهرة  نف�س  �صتطل يف  حني 
اإ�صافة مل�صاركة ندى   ، المية مديني 
يف  زيقم  و�صفيان  وجازويل   ريحان 
باقي  و�صتعرف  املوالية   ال�صهرة 
حفالت  اإحياء  الرم�صانية   ال�صهرات 
تلم�صان  مدينة  ابنة  طرف   من  فنية 
الفنانة االأندل�صية رمي حقيقي والفنان 
بونة   مدينة  ابن  بناين  حمدي  القدير 
القبائلية  للفنانة  متميزة  اإطاللة  مع 
ح�صيبة عمرو�س  والفنان الق�صنطيني 
زين الدين بو�صعالة    والفنان القدير 
حممد لعراف  والفنان حكيم �صاحلي 
واأهاليل تيميمون و�صماح عقلة  ونورة 

قناوة وجمال �صربي. 
و�صي�صتمتع اجلمهور اجلزائري يف 31 
واعدة  �صبابية   باأ�صوات   2019 ماي 
اجلميلة  اأ�صواتها   بف�صل  ا�صتطاعت 
اجلزائرية  لالأغنية  اإ�صافة  تقدم   اأن 

ت�رسيفها   مع  املعا�رسة    العاطفية 
�صيحي   حيث  وخارجه  الوطن  داخل 
يوغرطة  اأجراد  اأيدول   اأراب  جنم 
فنيا   حفال  يوبا«   ي�صمى«  كما  اأو 
ميكو  من   كل  الركح  معه  و�صيتقا�صم 
ليكون    Anonyme الراب  ومغني 
اجللفة   مدينة  ابن  مع  م�صك  ختامها 
جنم ذافوي�س ح�صني بن حاج .   كما 
احلفالت  من  العديد   اإحياء   �صيتم 
الف�صيل  ال�صهر  هذا   يف  الفنية 
باجلزائر  الوادي  باب  االأطل�س  بقاعة 
فنانون  �صيحييها   والتي  العا�صمة  
على  الثقيل    العيار  من  جزائريون 
الرحمن  عبد  ال�صعبي   الفنان  راأ�صهم 
وال�صيخ  نعيم   ودليلة  ونرج�س  القبي  
الرزاق  وعبد  العلمي   و�صهيلة  رمزي  
طما�س  ومهدي  دلهوم  وحميد  قنيف 
اجلمهور  �صيكون  و   ، القبي  وكمال 
التي  الرم�صانية  ال�صهرات  لهذه  وفيا 
من �صاأنها اأن تزرع  البهجة يف نفو�س 
اجلزائريني املتعط�صني فنيا ملثل هذه 
تروي عط�صهم  التي  الفنية   احلفالت 

�صتعرف  وبالتايل  راقيا  جزائريا   فنا 
الو�صال  فرقة  م�صاركة  هذه احلفالت 

وجمعية الفردو�س.
الفنان  الثقايف  املركب  و�صيحت�صن 
تيبازة  �صنوة-   �صليم  الوهاب  عبد 
من  الفاحت  حتى   ماي   23 من  ابتداء  
�صهر جوان 2019   حفالت فنية  لنخبة 
بور  كن�صيم  اجلزائريني  الفنانني   من 
العافية  وحممد  اأوحوا  وحمفوظ 
ووي�صي  اأمري  وعي�صو  قريف  ونادية 
زيان  وحليم  العا�صيمي و�صعيد بالل 
و�صبرية عبد القادر حممد رباح و علي 
اإبحرين  و�صعيد زروخي، كما  �صتكون 
للجمعيات ثقافية وفنية  ح�صورا بارزا 
الفنية املقامة يف �صهر  يف ال�صهرات  

رم�صان الكرمي  وتتمثل يف  
الغرناطية  دار  الثقافية  اجلمعية 
املدية  الفنية  من  الثقافية  واجلمعية 
و  الرا�صدية  الثقافية  واجلمعية 

جمعية الرحاب البليدة .

لأول مرة يف اجلزائر

اإطالق من�ضة »�ضا�ضة Tv« لدعم الإنتاج 
ال�ضمعي الب�ضري املحلي  

يطلق جممع االت�صال واالإعالم 
Medncom/SENSE  قريبا 
من�صة  اجلزائر،  يف  مرة  والأول 
لبث الفيديو خم�ص�صة للمحتوى 
اجلزائري،  الب�رسي  ال�صمعي 
لت�صهل  »�صا�صة«.   ت�صمية  حتت 
املحتويات  انت�صار  عملية 
اجلزائرية  الب�رسية  ال�صمعية 
واملن�صات  املواقع  خمتلف  يف 

على �صبكة االإنرتنت.

جتميع الرثوة الغنية 
بال�ضمعي الب�ضري 

اجلزائري

يف تي  �صا�صة  من�صة  وت�صعى 
جتميع  اإىل   Chacha.TV
بال�صمعي  الغنية  الرثوة  كل 
وجود  لعدم  اجلزائري  الب�رسي 
وتثمن  جتمعها  موحدة  اأر�صية 
املوجودة  املحلية  االإبداعات 
هذه  جاءت   ال�صبب  ولهذا  بها 
املن�صة لت�صمح بن�رس وم�صاهدة 
الفيديوهات املحلية عرب تقنية 
على  تتوفر  حيث  ال�صرتمي، 
ت�صكيلة وا�صعة من امل�صل�صالت 
الربامج  االأفالم،  التلفزيونية، 
ال�صينمائية  الربامج  الوثائقية، 

والبودكا�صت بجميع اأنواعه.

 
اإن�ضاء حميط توا�ضلي 

حمفز 

احلادة  املناف�صة  ظل  ويف 
�صنوات  منذ  فعليا  القائمة 
�صا�صة  تطمح   عديدة،  
اإن�صاء  اإىل    ،  Chacha.TV
ال�صمعي  لالإنتاج  حمفز  حميط 
يٌثمن  اجلزائري،  الب�رسي 
اأكرث  ويجعله  املحلي  املحتوي 
مل�صتخدمي  يُ�صمح  كما  بروزا. 
خدمة  من  اال�صتفادة  املن�صة 
ال�صيما  ا�صتثنائية،  نوعية  ذات 
املتعددة  املزايا  بف�صل 
وكذا  املن�صة  توفرها  التي 

املحتويات احل�رسية.

منح املزيد من 
ال�ضتقاللية للجمهور

 كما ميكن ملنتجي املحتويات 
اجلزائرية  الب�رسية  ال�صمعية 
مع« �صا�صة تي يف« اال�صتفادة من 
من�صة التي متكنهم من التقرب 
اأكرث من جمهورهم. كما متنحهم 
املزيد من اال�صتقاللية مقارنة 
وذلك  العاملية،  باملن�صات 

املداخيل  تقا�صم  نظام  بف�صل 
التي تدرها املن�صة، مما ي�صمح 
ومالئم  �صفاف  اإطار  بتوفري 
الوطني،  االقت�صادي  الواقع  مع 
لتثمني االإنتاج ال�صمعي الب�رسي 
وجه   فلقد  ولهذا  املحلي 
موؤ�ص�صو »�صا�صة«  دعوة جلميع 
اجلزائرية  املحتويات  منتجي 
اإىل هذا  الراغبني يف االن�صمام 
امل�رسوع يف االت�صال من خالل 
www.chacha.tv/  املوقع

contact
Medncom/ جممع   

SENSE يف �صطور...

  
Medncom/ ويعد    
جزائري  جممع   SENSE
يف  عالية  خربة  ذو  لالت�صال 
مت  الرقمي،  االت�صال  املجال 
اإن�صاوؤه عام 2006. يقدم املجمع 
ومدجمة،  متكاملة  خدمة 
اال�صت�صارات  من  انطالقا 
الت�صويق  با�صرتاتيجية  املتعلقة 
امل�صاريع.  جت�صيد  اإىل 
جميع  املجمع  ن�صاط  يغطي 
االت�صال  الت�صويق،  جماالت 

والتكنولوجيات الرقمية.
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قراءة يف مالمح الربامج 
الرم�ضانية اجلزائرية

تالحقت احل�ص�س املختلفة يف القنوات اجلزائرية، و�صاهد 
اجلزائريون تنوعا وتعددية يف امل�صامني، و�صنقدم بع�س 

املالحظات حول االأداء واملحتوى مع بدايات �صهر رم�صان. 
قدمت بع�س الربامج م�صتويات راقية وك�صفت قدرات املبدع 

اجلزائري يف كل جمال من جماالت ال�صمعي الب�رسي، فارتقت 
بع�س احل�ص�س الدينية و الثقافية و املجتمعية ،يف القنوات 

اخلا�صة و العمومية،وحاولت بع�س احل�ص�س ال�صفر يف التاريخ 
اجلزائري، مثل احل�صة املتميزة »تاريخ مبا�رس« يف قناة البالد 

باإ�رساف من االعالمي ح�صني جمعة وبح�صور اأ�صاتذة خمت�صني 
)اأرزقي فراد،ملني بلغيث، عامر اأرخيلة(،كما خ�ص�صت بع�س 

القنوات ح�ص�صا للنقا�س حول اأعمال رم�صان ودرا�صة واقع الدراما 
والكوميديا يف اجلزائر، وقد اأعجبتني ح�صة »رم�صان دزاير« يف 

قناة دزاير، عندما ا�صتقبال املخرج م�صطفى حجاج، وقد اأبان عن 
ثقافة عالية حول مميزات وتاريخ الدراما اجلزائرية والرهانات 

التي تنتظرها.... و�صعت كل القنوات للتفاعل مع املجتمع ونفحات  
�صهر رم�صان ونقلت مالمح عن االأعمال اخلريية و الت�صامنية، 

كما نقلت الوجه االآخر للجزائري بح�صوره االن�صاين واالإ�صالمي. 
وتراجعت الكامريا املخفية املعتمدة على وجوه من املالهي 

واأجواء ال�صطيح والرديح رغم وجود بع�س املنتجات التي مازلت 
ت�رس على تخويف ال�صيف واإزعاجه، مثل الكامريا املخفية يف 

ال�صريك »الباك موراك«..وعك�صها  اأبدع امل�رسفون على الكامريا 
اخلفية »ان�صان 2« يف فكرتهم وخطتهم يف تقدمي عمل حمرتم يف 
عمق ال�صارع اجلزائري واملوقف من الوالدين وعواطف الرحمة 

والت�صامن. وبالن�صبة لالأعمال الدينية فالحظنا قلة املنتج 
اجلزائري منها، و ما قدم من اأعمال جزائرية اأو عربية يحتاج 

ملراقبة اأكرث ، مع متابعة لوزارة ال�صوؤون الدينية، ونذكر فقط اأننا 
�صمعنا لقراءة اأحاديث الر�صول- �س- بخلفية مو�صيقية يف قناة من 

القنوات اخلا�صة؟؟، وهذا خطري جدا، لكن من جانب اآخر نثني 
برنامج »فار�س القراآن »على قناة نوميديا بن�صيط املن�صد زهري 

فار�س وم�صاركة خبري القراءات واملقامات االأ�صتاذ عمر �صالبي،و 
برز برنامج »ورتل القراآن ترتيال« على قناة النهار.... كما برزت  

اجلودة التقنية وامل�صمونية يف  برامج قناة القراآن الكرمي العمومية، 
بح�ص�صها وندواتها التي تت�صم باالعتدال والو�صطية وت�صويق علماء 
اجلزائر و�صيوخها بطريقة مهنية احرتافية،مثل ح�صة لقاء القناة، 

مع نقل مبا�رس ل�صالة الرتاويح من م�صجد االأمري بق�صنطينة.
اأما بالن�صبة للح�ص�س الفنية الغنائية و الرتاثية فيجب االنتباه 

للبا�س ال�صحفيات وال�صيوف، وقد وجدنا مثال  يف قناة خا�صة 
ح�صة حوارية  ن�صائية حت�رس فيها اإحدى املن�صطات بلبا�س 

تقليدي لكنه غري حمت�صم؟؟ ومل يقم املخرج بتنبيه امل�صور لبعد 
الت�صوير القريب بالكامريا، وكذلك �صاهدنا يف قناة عمومية 
ح�صة �صعبية عن القعدات ، كانت فيها  فنانة لنوع االأندل�صي 

تتغنى مبديح نبوي وق�صيدة يف التوبة واملغفرة بلبا�س غري 
حمت�صم؟؟ فالرجاء االنتباه ..يا نا�س..نحن يف رم�صان، وعلى 

قنواتنا االإعالمية جمع العائلة ولي�س ت�صتيتها؟؟
وقد �صارت بع�س  امل�صاهد يف بع�س امل�صل�صالت يف طريق 

االيحاءات اجلن�صية وخد�س احلياء، مب�صاهد تنّفر االأ�رسة 
اجلزائرية، مثل م�صل�صل ورد اأ�صود وغريه؟؟

ومازالت بع�س االأعمال الفنية الهزلية ال متيز بني اأ�صول الهزل 
وال�صخرية وبني التهريج وال�صخف بذوق املتلقي وعقله، من 

خالل االكثار من ال�رساخ واللبا�س البهرجي، وعدم تقدمي ر�صالة 
فنية حمددة، كل هذا ب�صبب الت�رسع وغياب املخت�صني و اعتماد 
طرق م�صبوهة يف بيع و�رساء املنتجات الفنية، رغم اأنها »عفنية« 

بقلم :  الدكتور وليد بوعديلةولي�صت فنية؟؟.



اإىل مر�ضى الّربو :
فقد اأجاز بع�ض العلماء ا�شتخدام البّخاخ عند ا�شتداد الربو 

و�شيق التنف�ض دون الإخالل بال�شيام؛ لأن مادة البخاخ لي�شت من 
عنا�رص الطعام ول يف معناه بل هي مواد غازية.

وباجلملة فمر�شى الّربو �شنفان : ال�شنف الأول هم من اأ�شابهم 
هذا املر�ض ويح�رص ا�شتخدام الدواء يف اأنواع البخاخ دون 

غريه. ويو�شفون مبر�شى الربو احلاّد اأو املزمن اخلفيف وهم يف 
حّل كما اأجيز.

اأمّا ال�شنف الآخر ال�شديد فاإ�شافة اإىل اأدوية البخاخ؛ يتناولون 
اأدوية اأخرى مثل الكورتيزون فهوؤلء لبد لهم من الفطر عند 

ا�شتداد الأزمة. 
وكما قيل فدرهم وقاية خري من قنطار عالج؛ فمنع حدوثه يتم 

باتباع الإر�شادات التالية:
ل تدخني بعد اليوم؛ كيف ل، وقد �شمت عنه ال�شاعات الطوال 

وحتّملت ذلك.
ولتعلم اأّن من اأهم م�شّببات الربو واإثارته هو التدخني ب�شتى 

�شوره » ال�شيكار؛ ال�شي�شة؛ والدخان«.
ولتعلم اأي�شا اأن القرتاب من املدخن، وا�شتن�شاق الدخان 

ال�شاعد هو اأي�شا من عوامل الإثارة والت�شبب كما اأثبت ذلك 
طبياً.

وكذلك ا�شتن�شاق » البخور » ال�شاعد مما يثري الّربو.
ا�شتعمال الو�شائد املح�شّوة بالري�ض ؛ والغبار والفر�ض » 

املوكيت« ووجود املري�ض عند ا�شتخدام اأجهزة التنطيف 
الكهربائية، وكذا عند ا�شتخدام بع�ض العطور الفّواحة.

وبع�ض الأطعمة قد تثري ذلك مثل تناول بع�ض الفواكه كاملوز 
والبي�ض و الفراولة .. وغريها. 

وقد يكون الإجهاد النف�شي اأحد اأهم عوامل اإثارة الربو.

ر�ضالة اإىل من اأُ�ضيب مبر�ض

 

 يف اجلهاز اله�ضمي:
كمن اأُ�شيب 

بالإ�شهال احلاّد 
العار�ض اخلفيف؛ 

وهنا قد يكون 
ال�شوم فيه خري من 

الفطر وذلك للتقليل 
من تناول الأطعمة 

املنهكة لوظائف 
اجلهاز اله�شمي.

اأّما من اأُ�شيب 
مبر�ض مزمن يدك 
اأ�شوار هذا اجلهاز 
كالإ�شهال املزمن 

وال�شتفراغ وت�شّخم 
الّطحال والكبد 

وحّمى ال�شفار؛ فالفطر فيه اأوىل لتناولهم ال�شوائل املغذية 
والأدوية املتنوعة للتقليل من خطر ا�شتفحال املر�ض.

ونن�شح بالتخفيف من تناول الأطعمة الد�شمة، وغ�شل الأيدي 
قبل وبعد تناول الطعام وعند ق�شاء احلاجة، وعدم تناول 

الأطعمة املك�شوفة، وغ�شل اخل�شار والفواكه جيداً، وعدم 
ا�شتخدام اأغرا�ض مري�ض ُم�شاب.

داع اأو �ُشعال فهذا  اأمّا الأمرا�ض الأخرى من اأمل �رص�ض اأو �شُ
ممن ليُباح لهم الفطر كما حّدد ذلك العلماء.

والقاعدة يف اتباع الّرخ�ض هو ما ي�شري اإليه الطبيب الثقة من 
اأن املر�ض بعينه لبد فيه الفطر باعتبارات طّبية كاأخذ الدواء 

يف وقته املحدد، وخطر املر�ض على ج�شد امُل�شاب وم�شاعفة 
التاأخري عن العالج وعوامل طبية اأخرى.

اإىل مر�ضى ال�ضرطان : 
فمنهم من ل يُرجى بروؤه فهم على حّل بالفطر كما حّدد 
ذلك الفقهاء، وعليه اأن يطعم م�شكيناً عن كل يوم يفطره 

كما قال تعاىل: )وما جعل عليكم يف الدين من حرج( 
]احلج:87[ . ومنهم من يُرجى بروؤه -باإذن اهلل- فعليه 

اأن يفطر لأن ال�شيام ي�شق عليه؛ فهو بني تناول الأدوية 
الكيماوية ال�رصورية من طريق الفم والأخرى –وهي 

الأغلب – عن طريق الدم فهي بكل الأحوال م�شّببة للجهد 
وامل�شقة وال�شعف؛ فال يقوى فيه على ال�شيام ف�شاًل على 

اأنه يُن�شح بتناول ال�شوائل والإكثار منها عند بدء وانتهاء 
العالج الكيماوي.

ر�ضائل اإىل مر�ضى ال�ضكر
جرعات  تن�شى  اأن  اإياك 
متناويل  من  كنت  اإذا  الإن�شولني 
هذه احلقن دون الأدوية الأخرى 
حتتاج  وامل�شاألة  وقتها،  يف 
الوقت  من  اجلرعة  تنظيم  اإىل 
طبيب  اإ�رصاف  حتت  والكم 
اأن يتناول جرعة  خمت�ض؛ وهي 
الإن�شولني عند اإمتامه لل�شحور، 
حمددة  بجرعات  الفطر  وعند 
ي�شمن  حتى  الطبيب  قبل  من 
الدم �شمن  ال�شيطرة على �شكر 
اأنه  التنبيه  احلّد املعني، ويجب 
يعلم  كما  ال�شكر  ملري�ض  بّد  ل 
بالإجهزة  الدم  �شكر  يحّدد  اأن 
املعلومة  اأوقاتها  يف  املعروفة 
اإذا انتابه �شيء من عالمات  ثم 
لّدوار  كا  الدم  يف  ال�شكر  قلة 
وارتعا�ض اجل�شم والعرق الزائد 
اأن  ميكن  ما  يتناول  اأن  فعليه 
حتى  ال�شّكريات  من  يتناوله 
ذلك؛  مل�شاعفات  يتعر�ض  ل 
عماّل  �شائماً  كان  اإن  فيفطر 
منكم  كان  )ومن  تعاىل:  بقوله 
من  فِعّدة  �شفر  على  اأو  مري�شاً 
اأيام اأُخر( ]البقرة :184[ فال 

يلقي بنف�شه اإىل التهلكة وقد قال 
اهلل عز وجل: )ول تُلقوا باأيديكم 
]البقرة:195[  التهلكة(.  اإىل 

وهو معذور يف ذلك واهلل اأعلم.
اأمّا من يتناول خمّف�شات ال�شكر 
عن طريق الفم فيمكن اأن يتناول 

ذلك بعد ا�شت�شارة الطبيب عند 
بجرعات  والفطور  ال�شحور 

حمددة ومعروفة.

لتجنب نوبات ال�ضداع يف رم�ضان ميكن التقيد بالن�ضائح التالية

اإىل مر�ضى القلب و ال�ضغط املزمن : 

* يجب ترتيب �شاعات واأوقات النوم 
تقليله،  الأقل  على  اأو  ال�شهر  وجتنب 
ال�شداع  مر�شى  لدى  ا  وخ�شو�شً
وال�شداع  التوتري  وال�شداع  الن�شفي 
املزمنة  ال�شداع  واأنواع  العنقودي، 

الأخرى.
قدر  ال�شحور  وجبة  تاأخري  يجب   *
حتتوي  اأن  على  واحلر�ض  الإمكان 
ومتوازن  متنوع  غذائي  نظام  علي 
�شنة  اأنها  ذلك  اإىل  اأ�شف  ومتكامل، 

امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم.
* من العوامل املهمة لتجنب ال�شداع 
هو الإكثار من �رصب املاء وال�شوائل 
الأخرى بني وجبتي الفطور وال�شحور 
النق�ض احلا�شل يف اجل�شم  لتعوي�ض 

خالل �شاعات ال�شيام.
املنبهات  �رصب  من  التقليل  يجب   *
-القهوة  ال�شاي  واأق�شد  باأنواعها، 
ال�شوكولته   - الغازية  امل�رصوبات   -

قدر الإمكان.
ا  اي�شً امل�شاعدة  العوامل  من   *
النظارات  لب�ض  على  احلر�ض 
لأ�شعة  التعر�ض  جتنب  ال�شم�شية، 
ال�شم�ض، لب�ض  القبعة. جميع ما�شبق 

هي عوامل مفيدة جًدا 
* يجب ترك ال�شد الع�شبي والرنفزة 
النهار  �شاعات  ا يف  والتوتر. خ�شو�شً
نوبة  من  اأ�شد  ماهو  اإىل  توؤدي  فقد 
املثال  �شبيل  على  ومنها  ال�شداع، 
الدم  ارتفاع �شغط  اإغماءة -  حدوث 

وحدوث مال حتمد عقباه.
وتدليك  الإ�شرتخاء،  عليك  يجب   *
الرقبة  وع�شالت  الراأ�ض  ع�شالت 

امل�شدوده.
* اإذا كنت تعاين من م�شاكل يف الأ�شنان 
- الأنف - العيون اأو كان لديك �شداع 
اأن  فالبد  ن�شفي  �شداع  اأو  مزمن 

تراجع الطبيب قبل رم�شان.

يف  ت�شهم  علها  الن�شائح  هذه  فاإليكم 
الداء،  هذا  من  معاناتكم  من  التخفيف 

وهي عامة يف كل وقت :
عدم الإفراط يف تناول الأطعمة اململحة 

والتخفيف من تناول امللح يف كل حني.
الريا�شة مثل الهرولة واجلري املعتدل؛ 

لأنها من الأمور املتفق عليها طبياً.
ل  الإخال  دون  املتبعة  الأدوية  تناول 
�شهر  يف  الإفطار  اأوقات  وعند  ذلك  يف 

اخلري.
التقليل من الأطعمة ذات الن�شب العالية 

من الدهون امل�شبعة.
والبعد  النف�شي  الإجهاد  من  التخفيف 
عن مواطن التوتر النف�شي وخ�شو�شاً يف 

�شهر القراآن.
وكرثة  القراآن  قراءة  اأن  تن�شوا  ل  ثم 
يف  ت�شهم  والدعاء  النوافل  من  ال�شالة 

ذلك باإذن اهلل.
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طريقة كرثة �خلتمات يف �لقر�آن

هل تعلم �أنك ت�ستطيع �أن تقر�أ كل يوم ت�سعة 
�أجز�ء ون�سف يف رم�سان ، يعني تختم كل 

ثالثة �أيام تقريباً .
�أ�سحاب  هم  هذ�  على  �لقادرون  طبعاً   •
�لهمم �لعالية ولكن �أريد �أوؤكد �أّنه بالإمكان 

�إجنازه بدون كلُفة �سديدة 
�أما �لطريقة فهي كالتايل :

ت�ستغرق ع�رشون  �جلزء  قر�ءة  �أن  معلوم   (
دقيقة ، ُح�سبت على �أ�سا�س خم�ساً وع�رشين 

دقيقة للجزء �لو�حد (
وطريقة �لإجناز كالتايل :

* �ساعة بعد �لفجر .
* و�ساعة بعد �لظهر .

* و�ساعة ون�سف بعد �لع�رش لطول �لوقت 
.

* ون�سف �ساعة قبل �لع�ساء .
�ملجموع �أربع �ساعات .

4 �ساعات فيها مئتان و�أربعون دقيقة .
240 دقيقة ٪  25 دقيقة مدة قر�ءة �جلزء 
تقريباً  تقر�أ  ت�ستطيع  5.9يعني   = �لو�حد 
ت�سعة �أجز�ء ون�سف يف �ليوم ، يعني ع�رش 

ختمات يف �ل�سهر .
طبعاً ل يُطلب هذ� من �لكثري مّنا ، مع �أنه 

ي�سريه ملن وفقه �هلل له وكان جاد�ً .
) ويف �جلملة من كان هّمه �لأجر و�غتنام 

وجلي�سه  �أني�سه  �لقر�آن  ف�سيكون  �ملو�سم 
غالب وقته يف رم�سان (

# �أّما لو ُجعل �لوقت على �لن�سف من ذلك 
يعني :

* ن�سف �ساعة بعد �لفجر
* ن�سف �ساعة بعد �لظهر

* �ساعة بعد �لع�رش
فيها  تقر�أ  ت�ستطيع  �ساعتني  �ملجموع   *
تقريباً  يعني  �أجز�ء  خم�سة   - �هلل  باإذن   -

خم�س ختمات يف �ل�سهر .
ولو  نقر�أ  �أن  حافز�ً  �ألي�ست  عليك  باهلل   •
ل  يُقال ملن  وماذ�  ؟  يوم  كل  �أجز�ء  ثالثة 

ي�ستطيع �أن يفعل ذلك !؟ 
يختمون مر�ت  �أّن يف ع�رشنا من  تذّكر   *
ومر�ت ، و�لذي �أر�ه معيناً رئي�سياً يف حيازة 

هذ� �خلري �أ�سباباً ، منها :
�أي  يف  �لتفريط  وعدم  �لوقت  ترتيب   -

حلظة منه .
و�لتقنني   ، �لتو��سل  و�سائل  �لإبتعاد عن   -

�جلاد يف ��ستخد�مها .
- جماهدة �لنف�س و�جلدية معها .

- وقبل هذ� وبعده �ل�سدق يف �لطلب وكرثة 
فالتجارة  بربك  فا�ستعن   ، �هلل  �إىل  �للجوء 
�لقلب  على  و�لأثر  عظيم  و�لأجر  ر�بحة 

و�لنف�س مع �لتالوة كبري .

حال �ل�سلف مع �لقر�آن يف رم�سان
حال �ل�سلف مع �لقر�آن يف رم�سان فعجب ُعجاب ، و�إليك طرفاً ي�سري�ً من هديهم معه :

كان �سفيان �لثوري : �إذ� دخل رم�سان ترك جميع �لعبادة و�أقبل على قر�ءة �لقر�آن .
وكان �لأ�سود بن يزيد : يختم يف كل ليلتني يف رم�سان . وكان قتادة : يختم يف كل �سبع د�ئما، ويف 

رم�سان يف كل ثالث ، ويف �لع�رش �لأو�خر كل ليلة . وكان لل�سافعي يف رم�سان �ستون ختمة يقروؤها 
يف غري �ل�سالة ، وعن �أبي حنيفة نحوه . وكان حممد بن �إ�سماعيل يختم يف رم�سان يف �لنهار كل 

يوم ختمة ، ويقوم بعد �لرت�ويح كل ثالث لياٍل بختمة. وكان �أبو �لعبا�س بن عطاء : له يف كل يوم 
ختمة ، ويف �سهر رم�سان كل يوم وليلة ثالث ختمات. وكان �حلافظ بن ع�ساكر: يختم كل جمعة ، 

ويختم يف رم�سان كل يوم ، وكان كثري �لنو�فل و�لأذكار، ويحا�سب نف�سه على كل حلظة تذهب يف 
غري طاعة . و�أخبارهم يف هذ� كثرية جد�ً .

قيامك يف رم�سان
- �أتى جربيل عليه �ل�سالم �إىل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فقال: 

)يا حممد، ع�س ما �سئت فاإنك ميت، و�أحبب من �سئت فاإنك مفارقه، 
و�عمل ما �سئت فاإنك جمزي به، و�علم �أن �رشف �ملوؤمن قيامه 

��ستغناوؤه عن �لنا�س(.بالليل، وعزه 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم مرة باأ�سحابه - قام ر�سول 
�لليل، ومرة �إىل ن�سف �لليل، فقالو�: لو �إىل ثلث 

نفلتنا بقية �لليل؟ فقال �سلى �هلل عليه 
و�سلم : )�إن �لرجل �إذ� �سلى مع �لإمام 
حتى ين�رشف، كتب له بقية ليلته(.

- كان �سلى �هلل عليه و�سلم 
يف �سالة �لقيام ل مير 

باآية تخويف �إل وقف 
وتعوذ، ول باآية رحمة 

�إل وقف و�ساأل. 
فا�ستح�رش �أخي 

عند قيامك �أنك 
متتثل لقول 

�هلل –تعاىل-: 
 ِ } َوُقوُمو� هلِلَّ

َقاِنِتنَي{ ]�لبقرة: 
]238

لنجعله فعاًل �سهر �لقر�آن
اَن �لَِّذي �أُنِْزَل ِفيِه �لُْقْر�آُن..  كثري�ً مانقر�أ ون�سمع عن �لربط �لكبري بني رم�سان و�لقر�آن ففي كتاب �هلل : �َسْهُر َرَم�سَ

وكان جربيل عليه �ل�سالم يد�ر�س نبينا عليه �ل�سالة و�ل�سالم �لقر�آن يف رم�سان .
و�أقرب �لنا�س فهماً للكتاب و�ل�سنة هم �سلفنا �ل�سالح ، ونتيجة لفهمهم هذ� فقد كانو� �سديدي �لعناية بكتاب �هلل يف رم�سان قد �رشفو� له جّل وقتهم و�ساعات نهارهم وليلهم تعظيماً 

للزمان ومبادرة لهذ� �لوقت �لفا�سل .
�نظر �إىل حال �سيدهم �سلى �هلل عليه و�سلم مع �لقر�آن �لكرمي يف رم�سان ، فقد كان يطيل �لقر�ءة يف قيام رم�سان بالليل �أكرث من غريه ، وقد �سلى معه حذيفة ليلة يف رم�سان ، قال :

) فقر�أ بالبقرة ثم �لن�ساء ثم �آل عمر�ن ل مير باآية تخويف �إل وقف و�ساأل ، فما �سلى �لركعتني حتى جاءه بالل فاآذنه بال�سالة ( �أخرجه �أحمد .

رم�سان و�لدعاء
الآيات التي حتدثت عن ال�ضيام يف �ضورة 

َها اَلِّذيَن  البقرة بداأت بقول اهلل تعاىل }َيا اأَُيّ
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  ّ اآَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�ضِ

ُقوَن {البقرة183،  اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتّ
ثم تتالت الآيات يف احلديث عن ال�ضيام 
واأحكامه ، لكن كان هناك اآية �ضمن هذا 
املجموع من الآيات حتدثت عن اأمر اآخر 

وهي قول اهلل تعاىل }َواإَِذا �َضاأََلَك ِعَباِدي 
اِع اإَِذا َدَعاِن  َعِنّي َفاإِِنّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
َتِجيُبوْا ِل َوْلُيوؤِْمُنوْا ِبي َلَعَلُّهْم َيْر�ُضُدوَن  َفْلَي�ضْ
{البقرة186، فكاأن اهلل جل جالله يذكرنا 

بقربه �ضبحانه تعاىل وخا�ضة يف رم�ضان 
وخا�ضة اأثناء ال�ضيام ، قال الإمام ابن كثري 

رحمه اهلل ) ويف ذكره تعاىل هذه الآية 
الباعثة على الدعاء متخللة بني اأحكام 

ال�ضيام اإر�ضاد اإىل الإجتهاد يف الدعاء عند 
اإكمال العدة بل وعند كل فطر ، جاء يف 

احلديث ال�ضحيح ) لل�ضائم عند فطره دعوة 
لترد (
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هذه ن�سيحة ن�سرين طاف�ش 
ملتابعيها يف رم�سان

ال�سورية  ن�رسين  وّجهت املمثلة 
متابعيها،  اىل  ن�سيحة  طاف�ش  
عرب �سفحتها اخلا�سة على اأحد 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
اهلل  اإىل  بالتقرب  فيها  تطالبهم 
م�ساهدة  وعدم  يف  رم�سان ، 

امل�سل�سالت فقط.
ليدها  �سورة  طاف�ش  ون�رست 
ت�سري فيها اىل ال�سماء، وعلّقت: 
جميلة  نعمة  »امل�سل�سالت 

بحياتنا بتعطي متعة ودرو�ش وعرب.. تعالوا نتنقى االأف�سل فعال براأي 
الرم�سانية  الت�سويق.. واخليم  اأو  االإعالنات  تاأثري  حر، م�ستقل عن 

جميلة والعزامي م�سلية ومبهجة وفر�سة اللتقاء باالأحبة«.
واأ�سافت: »لكن رم�سان اأي�سا فر�سة لتكون اأقرب اإىل اهلل.. بوابات 
الطاقة ب�سهر رم�سان مفتوحة لتعطى للكل لتعيد ح�ساباتك لت�ستغفر، 
لت�سكر، لت�سحن نف�سك من جديد لباقي �سهور ال�سنة.. حلو التوازن 
لهالتك  نور  بتعطيك  �سادقة  مناجاة  اأو  اهلل  مع  وخلوة  �سيء  بكل 

وتنظيف لقلبك وبتفتح كل ال�ساكرات )بوابات الطاقة بج�سمك(
لطفا،  اكرث  حلما،  اأكرث  ت�سري  باأنك  التفكري  »عيد  طاف�ش:  وتابعت 
اإىل اهلل  اإيدك  اأكرث هدوءا، واأكرث ا�ستيقاظا ووعيا واأكرث تقبال، مد 

ورح تالقيه اأقرب مما بتتخيل.. كل عام واإنتم اإىل اهلل اأقرب«.

»LBC« كاري�ش ب�سار تهاجم قناة
 »LBC« قناة  ب�سار  كاري�ش  ال�سورية  واملمثلة  النجمة  انتقدت 
الف�سائية ب�سبب تغيريها ملواعيد عر�ش امل�سل�سالت يف بداية �سهر 

رم�سان.
وقالت ب�سار يف فيديو �سخ�سي ن�رسته على قناة يوتيوب: اإن املحطة 
 3 ذهب«  »�سال�سل  م�سل�سل  عر�ش  توقيت  غريت  بعدما  حريتها 

مرات.
يذكر اأن م�سل�سل �سال�سل ذهب من اإخراج اإياد نحا�ش وكتابة �سيف 
اأ�سرب  وجيني  مرجتى  و�سكران  ب�سار  كاري�ش  وبطولة  حامد  ر�سا 

و�سباح جزائري وعبد الهادي ال�سباغ و�سامر اإ�سماعيل.
الـ »LBC« قد تعر�ست اإىل جمموعة انتقادات منذ  وكانت حمطة 
بدء �سهر رم�سان ب�سبب تغيريها ملواعيد عر�ش امل�سل�سالت اأكرث 

من مرة.

م�سرحية »يا ليل« للم�سرح اجلهوي لق�سنطينة تثري اعجاب اجلمهور الوهراين

نادين ن�سيب جنيم - روعة الأداء يف خم�سة ون�ش...

ا�ضتمتع اجلمهور بامل�ضرح اجلهوي لوهران »عبد القادر علولة« بالعر�ض امل�ضرحي بعنوان »يا ليل« من انتاج امل�ضرح اجلهوي لق�ضنطينة وهي فرقة مل 
تقدم عرو�ضا بوهران منذ حوايل 22 �ضنة.

ليل«  »يا  م�رسحية  انتاج  مت  وقد 
اأم�ش  �سهرة  عر�سها  مت  التي 
االأحد يف عام 2018 باقتبا�ش من 
عمل الكاتب املغربي، عبد الكرمي 
والتي  عني«  يا  ليل  »يا  برا�سد، 

اأخرجها هارون الكيالين.
ليايل جمموعة  امل�رسحية  وتروي 
ون�ساء(  )رجال  اال�سخا�ش  من 
ويعي�سون  متقاطعة  اأقدار  لديهم 
عامل  يف  املجتمع  هام�ش  على 

م�سنوع على �سورتهم اخلا�سة.
العامل  مدن  جميع  عمق  ويت�سابه 
اأين يوجد نف�ش اال�سخا�ش تقريبا 
مع نف�ش االنتكا�سات وحتى نف�ش 
الذين مت �سحقهم  الفا�سلني  ق�سة 

من قبل جمتمع قا�سي.

ال�سخ�سيات  يعي�ش  ليل«  »يا  ويف 
و4  رجال   10 منهم  للق�سة   14 ال 
ن�ساء يف هذه االأعماق وعلى مدى 
منهم  كل  تاريخ  ليكت�سف  الدقائق 
واالإبقاء  وتطلعاتهم  اأملهم  وخيبة 
وكذا  االمل  من  ب�سي�ش  على 
يف  يجعلهم  الذي  االأمر  املرح  

بع�ش االأحيان مرتاحني.
بهذه  الفرقة  �ساركت  وقد 
امل�رسح  مهرجان  يف  امل�رسحية 
العا�سمة  باجلزائر  املحرتف 
العام املن�رسم. وياأتي تقدمي هذه 
لدعوة  تلبية  بوهران  امل�رسحية 
ل�سهر  لوهران  اجلهوي  امل�رسح 

رم�سان.
اجلهوي  امل�رسح  وبخ�سو�ش 

الفني  املدير  اأبرز  لوهران، 
كرمي  واملخرج،  واملمثل  للفرقة 
بوت�سي�ش، اأنه »م�رسح منوذجي يف 
اجلزائر حيث نالحظ حاليا احياء 

الفن الرابع الوطني«.
امل�رسح  مدير  اأ�سار  جهته،  من 
اجلهوي لوهران واملخرج والكاتب 
امل�رسحي، مراد �سنو�سي، اأن �سغل 
عالقات  »اعداد  هو  موؤ�س�سته 
تبادل مع امل�سارح االخرى بالوطن 
الفرقة  بدعوة  قمنا  ال�سبب  ولهذا 
اأن  على  وهران  اىل  ق�سنطينة  من 
انتاجها  وهران  من  فرقة  تعر�ش 
ال�سهر  خالل  بق�سنطينة  قريبا 

الف�سيل.

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

جنيم  ن�سيب  نادين  النجمة  خطفت 
االأ�سواء جمدداً باأدائها التمثيلي يف 
تاأليف  من  ون�ش«  »خم�سة  م�سل�سل 
اأ�سمر  فيليب  واإخراج  �سعيد  اإميان 
وبطولتها  اإخوان«،  »ال�سّباح  واإنتاج 
ومعت�سم  خويل  ق�سي  جانب  اإىل 
النهار وروال حمادة وجوزف بون�سار 
من  و�سواهم  اأحمد  علي  ورفيق 

الفنانني.
»الطبيبة  �سخ�سية  جنيم  وجت�ّسد 
بيان جنم الدين« بح�سور الفت حتى 
الدرامي  امل�سل�سل  حتقيق  مع  االأن 
رغم  جداً،  عالية  م�ساهدة  ن�سب 
الب�سيطة كتجولها يف  اأحد االأخطاء 
بحذاء  امل�سفى  داخل  طبية  جولة 
بكعب عاٍل، وفق ما بنّي الناقد الفني 

اأمني حمادة يف من�سور عرب ح�سابه 
ال�سخ�سي على تطبيق »ان�ستغرام«.

غري  حب  ق�سة  العمل   ويتناول 
تقوم  حيث  حبيبني،  بني  اعتيادية 
حبيبها  �سخ�سية  بتطويع  نادين 
يجمع  كما  طباعه،  تغيري  وحماولة 
امل�سل�سل �سمن حبكته جمموعة من 

الق�س�ش امل�سّوقة.

الرجل  املجيد  عبد  �سخ�سية  بيك  حت�سني  ح�سام  الفنان  يلعب 
القلوب”  “غفوة  للخطاأ يف م�سل�سل  الراف�ش  املي�سور وامل�ستقيم 

الذي يعر�ش خالل �سهر رم�سان املبارك.
واإخراج ر�ساد كوك�ش ومن  ا�سماعيل  تاأليف هديل  وامل�سل�سل من 
اإنتاج املوؤ�س�سة العامة لالإنتاج التلفزيوين واالإذاعي �سمن م�رسوع 

خبز احلياة باإ�رساف املخرج زياد جري�ش الري�ش.
وعن ال�سخ�سية التي يوؤديها قال الفنان حت�سني بيك يف ت�رسيح لـ 
ويرف�ش  م�ستقيم  لرجل  باأنها  املجيد  عبد  �سخ�سية  تتميز  �سانا 
اخلطاأ ب�سكل عام ويتعر�ش ملفارقات كثرية خالل �سنوات عمره 
لينف�سل عن زوجته  التي تغري جمرى حياته متاما  ومنها احلادثة 

على اأثرها.
فكرة  اأن  بيك  حت�سني  الفنان  اأو�سح  احلياة  خبز  م�رسوع  وعن 
امل�رسوع “جيدة” من حيث ال�سعي لت�سغيل اأكرب عدد من الفنانني 
اأن ي�سهم  والفنيني رغم حمدودية املردود املادي موؤكدا �رسورة 

اجلميع ب�سكل ما يف هذا امل�رسوع.

ه�سام �سليم: دوري يف »كلب�ش« يحمل بعدًا �سيا�سيًا
يوا�سل  اإنه  �سليم،  ه�سام  الفنان  قال 
من  الثالث  اجلزء  يف  دوره  ت�سوير 

م�سل�سل »كلب�ش« حتى 27 رم�سان.
»اأكرم  �سخ�سية  اأن  �سليم،  واأ�ساف 
نظراً  �سيا�سياً،  بعداً  حتمل  �سفوان« 
ت�سعى  عاملية  جماعات  اإىل  النتمائه 
للتخريب والدمار، وهو ما يت�سابه مع 
اأو�ساع الوطن العربي يف هذا التوقيت، 

عن  تنوب  اجلماعات  هذه  جند  حيث 
واالإرهاب،  الفو�سى  ن�رس  يف  دول 

بح�سب قوله.
للم�ساركة  حتم�سه  اإىل  الفنان  واأ�سار 
حتقيق  بعد  خا�سة  الثالث،  اجلزء  يف 
كبري،  لنجاح  والثاين  االأول  اجلزاأين 
ف�ساًل عن حبه للفنان اأمري كرارة الذي 
»حلظات  م�سل�سل  يف  تعاونهما  �سبق 

اأن  موؤكداً  عدة،  اأعوام  قبل  حرجة« 
�سخ�سية  جت�سيد  يف  جنح  االأخري 
بواقعية  االأن�ساري«  »�سليم  ال�سابط 
يف  وي�سارك  �سديدة.  وم�سداقية 
وهالة  اللوزي  ي�رسا   »3 »كلب�ش  بطولة 
عبد  واأحمد  ال�سناوي  وعمر  فاخر 
تاأليف  من  النجوم،  من  وكوكبة  العزيز 

باهر دويدار واإخراج بيرت ميمي.
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باإنتاج  "مر�سيد�س" تبداأ 
ال�سامتة" "�سيارتها 

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة 
�ستناف�س فورد رينجر

�أنها  مر�سيد�س  �رشكة  �أعلنت 
ل�سيارة  �لتجاري  بالإنتاج  بد�أت 
"EQ" �لكهربائية يف مدينة برمين 
�ل�سيارة  هذه  و�ستاأتي  �لأملانية 
�أي  ت�سدر  ل  كهربائية  مبحركات 
�خلرب�ء  دفع  ما  تقريبا،  �سجيج 
�ل�سامتة"  بـ"�ل�سيارة  ت�سميتها  �إىل 
�لر�حة  �أكرب قدر من  �لتي �ستوفر 
بالقيادة،  و�ل�ستمتاع  للركاب 
وتقلل من ظاهرة �لتلوث �ل�سمعي 
�سكان  �أغلب  منه  يعاين  بات  �لتي 
�ملدن �لكربى و�ملكتظة بال�سكان.  
من  م�سنوع  �أنيق  بهيكل  و�ستتميز 
�حلديد و�لألومينيوم، �سبيه بهياكل 
�أنتجتها  �لتي   "GLC" �سيار�ت 
�لأخريين،  �لعامني  يف  مر�سيد�س 
بطول 474 �سم، وعر�س 188 �سم، 
مبحاور  مزود  �سم،   162 و�رتفاع 

عجالت تبعد عن بع�سها 287 �سم، 
 500 ب�سعة  خلفي  �أمتعة  و�سندوق 
كهربائيني  و�ستزود مبحركني  لرت. 
على  قادرين  ح�سانا،   480 بعزم 
 100 �إىل   0 من  ت�سارعها  زيادة 
ثانية،   5.1 كلم/�ساعة يف غ�سون 
 180 �رشعة  �إىل  بها  و�لو�سول 
تكفيها  وبطاريات  كلم/�ساعة، 
بال�سحنة  كلم   470 م�سافة  لتقطع 

�لو�حدة.
�لأنظمة  باأحدث  و�ستاأتي 
 ،"MBUX" كنظام  �لتكنولوجية، 
باللم�س  تعمالن  وب�سا�ستني 
بالإ�سافة  بو�سة،   10.25 مبقا�س 
�لهو�ء يف قمرة  لتنقية  �أنظمة  �إىل 
�لقيادة، و�أنظمة �إلكرتونية متطورة 
على  و�حلركة  بال�رشعة  للتحكم 

�لطرقات.

طر�ز  �سوى  حالياً  ر�م  توفر  ل 
�لتي  �ب  �لبيك  بفئة   2019  1500
تاأتي ب�سعر �أقل من 30،000 بفارق 
طفيف، ولكن يبدو �أن هذ� �سيتغري 
نية  مع  �لقريب  �مل�ستقبل  يف 
�ب  بيك  طرح  �لأمريكية  �لعالمة 
م�ستوى  عند  تبد�أ  باأ�سعار  جديدة 

20،000 دولر 
كر�ي�سلر  فيات  مدير  �رشح 
مانلي،  مايك  موؤخر�ً،  �لتنفيذي 
�ب  �لبيك  �سيار�ت  �سانعة  �أن 
�ب  بيك  �سنع  تنوي  �لأمريكية 
�أ�سفل جيب  متو�سطة جديدة تقع 
للطرق  �ملخ�س�سة  غالديتور 
�سمن  �ل�سعر  حيث  من  �لوعرة 
تعمل  حيث  �ملجموعة،  طر�ز�ت 
من�سة  تطوير  على  حالياً  ر�م 

متو�سطة  �ب  بيك  تنا�سب  جديدة 
ما  وهو  لالأعمال،  خم�س�سة 
�لنمو  على  �لعالمة  ي�ساعد  �سوف 
و�ملناف�سة ب�سكل �أقوى لحقاً، مع 
كفاءة  �أعلى  حتقيق  على  �لرتكيز 

ممكنة من حيث �لتكلفة.
�أن ر�م تعمل  هذ� وي�سري ذلك �إىل 
�ملتو�سطة  �ب  �لبيك  تطوير  على 
ممكن  وقت  �أقرب  يف  �جلديدة 
طر�ز�ت  يف  �لفجوة  م�سكل  حلل 
�رشيحة  د�خل  باملناف�سة  �ل�رشكة 
�أنها  خا�سة  �ب،  �لبيك  �سيار�ت 
�ستكون خمتلف كلياً عن �لطر�ز�ت 
�ملتاحة حالياً، دون �لتاأثري على ر�م 
1500، لتناف�س �لبيك �ب �جلديدة 
من  وكانيون  كولور�دو  طر�ز�ت 

جرن�ل موتورز وفورد رينجر.

فولفو V60 موديل 2019 مبقاعد خا�سة

مقاعد  على  �حل�سول  تخيلو� 
منقو�سة يف �سيارة �أوروبية مزودة، 
يتبادر  قد  �لذي  �لأول  و�ل�سم 
جولف  فاجن  فولك�س  للذهن 
على  �حل�سول  تخيلو�    GTI

مقاعد منقو�سة يف �سيارة �أوروبية 
قد  �لذي  �لأول  و�ل�سم  مزودة، 
يتبادر للذهن فولك�س فاجن جولف 
�آخر  منوذج  هناك  ولكن   ،  GTI
�أخرى  �سيار�ت  ت�سنيع  �رشكة  من 

�أمريكا،  �إىل  �خليار  نف�س  يجلب 
�سيارة  عن  فولفو  ك�سفت  فعندما 
V60 �جلديدة ، عر�ستها مع خيار 
وكان  للمقاعد  �ملنقو�س  �لتنجيد 
�لتوقع �لرئي�سي هو �أن هذ� �خليار 

لن ي�سل �إىل �أمريكا. ولكن �لتقارير 
�إىل  �لآن  �خليار  �إ�سافة  توؤكد 
 Blondبا�سم �ملتحدة  �لوليات 
 City Weave Textile

.Upholstery

2019 Avant A6 تعرف على اأودي
عن  �لنقاب  �أودي  ك�سفت   A6 من  �ل�سيد�ن  �لن�سخة  تقدمي  �أعقاب  يف 
ن�سخة �ل�ست�سن من �ل �سيارة Avant A6�لتي تاأتي ب�سبكة تهوية عري�سة 
باطار وحيد وج�سم ع�سلي ورغم تركيز �ل�سيارة على �لعملية ولكنها تاأتي 
ب�سقف �ن�سيابي يقلل من �سعة �لتخزين �خللفية يف �ل�سيارة ولكنه يزيد 

من �جلانب �لريا�سي يف ت�سميم �ل�سيارة عن �ملوديل �ل�سابق.
منها  �ل�سد�ر�ت  �أعلى  بينما   LED �أمامية  مب�سابيح  �ل�سيارة  وزودت 
كما  نهارية مميزة  HD Matrix LED مع م�سابيح  حملت م�سابيح 
عرفت �أودي �أن �جلانب �لريا�سي ل يرتبط بال�سكل فقط ولكن بالأد�ء. 
نظام  مع  �ل�سيد�ن  �ملوديل  من  م�ستعارة  فتاأتي  �ل�سيارة  مق�سورة  �أما 
ب�سا�سة  ترفيهي  ونظام  بو�سة   12.3 رقمية  وعد�د�ت   MMI مالحة 
للتحكم يف  بو�سة   8.6 قيا�س  منخف�سة  �أخرى  �سا�سة  مع  بو�سة   10.1

�ملناخ ومز�يا �أخرى.
�لتي ت�سمل فر�س جلدي فالكونا  �ل�سيارة بباقة من �خليار�ت  و�ستتوفر 
ومل�سات من �خل�سب مع مقاعد بخا�سية �لتدفئة و�لتربيد و�لتدليك كما 
ميكن للم�سرتين طلب �سا�سة عر�س بيانات خا�سة وفتحة �سقف زجاجية 

�سماعة   19 مع  فاخرة   Bang & Olufsen �سوتي  ونظام  بانور�مية 
وباقة جودة �لهو�ء �لتي ت�سمل نظام تنقية للهو�ء وموزع للعطر.

هيونداي كريتا 2020 اجلديدة كليا تظهر بو�سوح اأثناء اختبارها
 

�أوفر فينيو �ل�سغرية موؤخر�ً، تعمل هيوند�ي حالياً على و�سع �للم�سات �لأخرية باجليل �لقادم من  بعد تد�سني كرو�س 
SUV كريتا 2020 �ملدجمة، و�لتي مت �لك�سف عن ن�سختها �ل�سينية يف معر�س �سنغهاي �ملا�سي كاجليل �جلديد 

.ix25 من
تك�سف �ل�سور �لتج�س�سية عن قدوم كريتا 2020 بو�جهة جديدة كلياً مع عنا�رش ت�سميم م�ستعارة من فينيو 
�لأ�سغر وبالي�سايد �لأكرب للغاية مثل �ل�سبك �ل�سخم �لذي يحمل �سعار هيوند�ي باأعاله، فيما يحيط 

به �ثنني من م�سابيح LED مع �أ�سو�ء نهارية باأعالها تعمل �أي�ساً ك�سار�ت �نعطاف.
�ل�سيء  بع�س  مربعة  رفارف  مع  �حلايل  �جليل  من  �أطول  �لقادمة  كريتا  تبدو  �جلانب،  من 
برز  وجود  �إىل جانب  �لألو�ن،  مزدوجة  وجود عجالت  مع  حالياً  �لد�ئرية  عك�س 
�أعلى �لعجالت �خللفية لي�سيف بع�س �لطابع �لع�سلي مع �رشيط 
توقف  ملبة  مع  �خللفي  �لباب  عر�س  بكامل  �أ�سود 
و�إعادة ت�سميم كاملة ت�سفي مزيد من  به  مدجمة 

�لب�ساطة للخلفية.
د�سنت  �لتي   ix25 فت�سري  �لد�خلية،  عن  �أما 
بلوحة   2020 كريتا  لقدوم  �سنغهاي  مبعر�س 
قيادة مزدوجة �لألو�ن مع مقود جديد ي�سبه 
�ملوجود بطر�ز فينيو، بجانب وجود �سا�سة 
�ملوجودة  ت�سبه  عمودية  مل�سية  د�خلية 
��ستخد�م  بجانب  تي�سال  طر�ز�ت  ببع�س 
�ملعلوماتي  للرتفيه   Blue Link نظام 
�ملزدوج  للمكيف  ودعم  هيوند�ي  من 
و�سعية  وتغيري  �ل�رشعة  تثبيت  و�أنظمة 
�ملقاعد �لأمامية كهربائياً مع خيار فتحة 

�سقف.
 2020 كريتا  تاأتي  �أن  �ملتوقع  ومن  هذ� 
قو�نني  مع  تتو�فق  حمركات  مع  كلياً  �جلديدة 
حمرك  �سيت�سمن  ما  �جلديدة،  �لعاملية  �لنبعاثات 
بنزين 1.5 لرت مع بقاء خيار�ت ناقل �حلركة كما 

هي ب�ستة �رشعات يدوي �أو �أوتوماتيكي.
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تقرير وول �سرتيت ي�سري اإىل خطط اإنتل لبيع ق�سم رقاقات املودم
�أ�سار تقرير ن�رش من وول �سرتيت 
جتري  �إنتل  �أن  �إىل  م�ؤخر�ً 
حمادثات يف �ل�قت �حلايل لبيع 
رقاقات  بتط�ير  �خلا�ص  �لق�سم 
خالل  �أعلنت  �أن  بعد  �مل�دم 
�لفرتة �ل�سابقة عن قر�رها ب�قف 

.5G تط�ير رقاقات م�دم
عن  م�ؤخر�ً  �إنتل  �إعالن  بعد 
تط�ير  مناف�سة  من  خروجها 

وحت�ل   5G م�دم  �رش�ئح 
ك��لك�م  مع  للتعاون  �بل  �رشكة 
يك�سف  تقرير  ن�رش  جديد،  من 
�رشكة  يف  جديدة  تط�ر�ت  عن 
�إنتل  بدء  �إىل  �أ�سري  حيث  �إنتل، 
تط�ير  ق�سم  لبيع  حمادثات 

رقاقات �مل�دم.
ولقد �أ�سار �لتقرير �إىل �أن �رشكة 
�ل�رشكات  من  و�حدة  هي  �بل 

على  لالإ�ستح��ذ  �ملر�سحة 
�أن  �إال  �إنتل،  من  �لق�سم  هذ� 
تاأكيدها  يتم  مل  �لتفا�سيل  هذه 
ب�سكل ر�سمي يف �ل�قت �لر�هن، 
�بل  �أن  �إىل  �لتقرير  �أ�سار  كما 
لدعم  �خلط�ة  هذه  �إتخذت  قد 
 5G  iPhone هاتف  �إطالق 

ب�سكل �أ�رشع.
�إنتل  �أن  على  �لتقرير  �أكد  �أي�ساً 

نتائج  عن  لالإعالن  طريقها  يف 
�ملحادثات �لتي �أجريت ح�ل بيع 
ق�سم تط�ير �مل�دم، لتك�سف عن 
باالإ�ستح��ذ  قامت  �لتي  �ل�رشكة 
كانت  �إذ�  وما  �لق�سم،  هذ�  على 
ل�سالح  بالفعل  �إنتهت  �ل�سفقة 
�أن  �أو  �بل،  �لتكن�ل�جيا  عمالق 
�الإ�ستح��ذ  �سفقة  �أنهت  �إنتل 

ل�سالح طرف جديد.

غوغل جتلب التيم املظلم لتطبيق 
الأندوريد من�سة  على   Chrome

بداأت �ضركة غوغل يف دفع حتديث جديد لتطبيق 
مت�ضفح كروم موؤخراً تقدم من خالله اإختيار 

الثيم املظلم يف واجهة التطبيق للم�ضتخدمني.
ينطلق التحديث اجلديد لتطبيق مت�ضفح غوغل 

كروم الذي ياأتي باإ�ضدار رقم 74.0.3729.112 
على من�ضة الأندوريد مبيزة الثيم املظلم 

املرتقبة من م�ضتخدمي التطبيق.
وميكن متكني ميزة الثيم املظلم اجلديدة عرب 
nchrome://flags/#enablena  ن�ضخ الراب ط

اخلا�ص  البحث  �ضري ط  يف   droidnnightnmode
بتطبيق كروم، ومن ثم ميكن للم�ضتخدم النقر 

 Android Chrome يف القائمة املنزلقة على
يف  املظلم  الثيم  متكني  لإختيار   UI dark mode

اإعدادات التطبيق.
يذكر اأن هذا التحديث لتطبيق مت�ضفح كروم 

ي�ضيف اأي�ضًا ميزة الرتجمة اإىل جانب الثيم 
املظلم، حيث تاأتي هذه امليزة من خالل اإخت�ضار 

جديد يف القائمة لدعم امل�ضتخدم برتجمة 
�ضريعة ل�ضفحات البحث حيث تدعم هذه امليزة 

الرتجمة اإىل الإجنليزية اأو اأي لغات اأخرى.
اأي�ضًا من املقرر اأن يظهر اإختيار الرتجمة عند 

اإدراك املت�ضفح لإختالف لغة ال�ضفحات عن 
اللغة امل�ضتخدمة غالبًا من امل�ضتخدم، ومن املقرر 
اأن يتوفر هذا الإ�ضدار من غوغل كروم يف متجر 

غوغل بالي الآن.

�سوين ت�سهد تراجع 
جديد يف عدد الوحدات 

التي مت �سحنها من 
الهواتف الذكية

تخترب �رشكة �س�ين تر�جع ملح�ظ 
يف مبيعات �له��تف �لذكية منذ عام 
حتى  �لرت�جع  هذ�  وي�ستمر   ،2014
�سهد  �لذي   2019 من  �الأول  �لربع 
�ل�حد�ت  عدد  يف  جديد  تر�جع 
حيث  �لذكية  �له��تف  من  �ملباعة 
�سجلت �ل�رشكة مبيعات 1.1 ملي�ن 

وحدة فقط.
�الأوىل  �س�ين  �رشكة  ت�قعات  رغم 
ملبيعات ت�سل �إىل 10 ملي�ن وحدة 
 2019 من  �الأول  �لربع  �إنتهاء  مع 
�ل�رشكة  �أن  �إال  مار�ص،  �سهر  خالل 
بعد  �لت�قعات  هذه  عن  تر�جعت 
ت�قعاتها  لتقل�ص  فقط  �سهر  مرور 
�إىل 9 ملي�ن ومن ثم 7 ملي�ن وحدة 
ت�قعات  �إنخف�ست  ثم  ومن  فقط، 
�ل�رشكة حتى 6.5 ملي�ن وحدة يف 

�سهر يناير.
�الإنخفا�ص  �س�ين  �سجلت  ولقد 
�لذكية  �له��تف  مبيعات  يف  �الأول 
خالل 2014، حيث حققت مبيعات 
فقط  وحدة  ملي�ن   40 �إىل  ت�سل 
�أ�ستمر  كما  �لعام  هذ�  خالل 
�الإنخفا�ص يف مبيعات �س�ين خالل 

2018، حيث و�سلت مبيعات �ل�رشكة 
 2 �إىل  وي�ني�  مار�ص  �سهري  بني 
ملي�ن وحدة، ثم �نخف�ست �إىل 1.6 
ملي�ن وحدة خالل �الأ�سهر �لالحقة 
حتى �أكت�بر 2018، ومن ثم �رتفعت 
بن�سبة ب�سيطة يف نهاية 2018 حيث 
ه��تف  من  ملي�ن   1.8 �سحن  مت 

�س�ين.
 2019 من  �الأول  �لربع  وخالل 
�نخف�ست مبيعات �س�ين من جديد 
�إىل �سحن 1.1 ملي�ن وحدة  لت�سل 
فقط من ه��تفها �لذكية، مما �أدى 
يف  �لهاتف  ق�سم  يف  خ�سائر  �إىل 
�رشكة �س�ين و�سلت �إىل 869 ملي�ن 
دوالر، حيث حاولت �ل�رشكة معاجلة 
ت�رشيح  بعمليات  �خل�سائر  هذه 
للم�ظفني يف �لفرتة �الأخرية بهدف 
من  و�حلد  �لت�سغيل  نفقات  خف�ص 

�إرتفاع �خل�سائر.
ت�سل  �أن  تت�قع  �س�ين  �أن  يذكر 
مبيعات ه��تفها �لذكية �إىل 5 ملي�ن 
وحدة من �الآن وحتى مار�ص 2020، 
لذ� نرتقب تط�ر�ت ق�سم �لهاتف يف 
�رشكة �س�ين خالل �لفرتة �لقادمة.

S10 ما اأعلنت عنه �سام�سونغ يف موؤمتر اإطالق غالك�سي
�أ�سدلت �رشكة �سام�س�نغ �ل�ستار عن م�ؤمترها 
 S10 غاالك�سي  �سل�سلة  عن  بالك�سف  �خلا�ص 
ثالثة  �إطالقها  مع   ،Galaxy Fold وهاتف 
وكذلك  للطي  قابل  و�أخر  رئي�سية  ه��تف 
و�ساعة   5G �خلام�ص  �جليل  تدعم  ن�سخة 
�جليل  متثل  ال�سلكية  �سماعة  بجانب  ذكية، 
�أيدي  بني  لت�سع  �سماعاتها،  من  �جلديد 
�مل�ستخدمني جمم�عة من �ملنتجات �لر�ئدة 
وعالية �الإمكانيات كما هي �لعادة مع بد�ية كل 
عام؛ بالرغم من �أنها جاءت �أبكر من �ملعتاد. 
 2 بيع  �ل�رشكة عن  �إعالن  �مل�ؤمتر  �سهد  وقد 
مليار هاتف غاالك�سي منذ �إطالقها قبل عقد 

من �لزمان.

واإليكم ما اأعلنت عنه ال�ضركة يف 
موؤمترها:

�سام�س�جن  ك�سفت  فقد  منتظًر�،  كان  كما 
 Galaxy Fold للطي  �لقابل  �لهاتف  عن 
�له��تف  بني  باجلمع  كبرية  نقلة  يقدم  حيث 
خالل  من  �لل�حية  و�الأجهزة  �لتقليدية 
ب�سا�سة  �لعادي  �سكله  �سه�لة من  بكل  حت�يله 
�أكرب مع �سا�سة  ب�سا�سة  �إىل جهاز  ب��سة   4.3
وي�فر  بك�سل.   2152×1536 بدقة  ب��سة   7.3
�لتطبيقات،  لت�سفح  ��ستثنائية  �لهاتف طريقة 
�لعادي ومن  بال��سع  ��ستخد�مها  حيث ميكن 
ب�سبب على طريقة  �لكبري  لل��سع  ثم حت�يلها 
ثالثة  فتح  ميكن  كما  �لل�حية،  �الأجهزة 
بف�سل  وذلك  �ل�سا�سة  على  مًعا  تطبيقات 
�سناعة  يف  �ل�رشكة  ��ستخدمتها  �لتي  �لتقنية 

�لهاتف و�لتي متاثل وج�د هاتفني مًعا.
جيجا   12 ب�سعة  ر�م  ذ�كرة  �لهاتف  ويحمل 
بايت بتقنية 7 نان� مرت الأول مرة يف �له��تف 
بايت.  جيجا   512 تخزين  �سعة  مع  �لذكية 
وياأتي مع 6 كامري�ت على غري �لعادة، ب�ج�د 
كامريتني على �جلانب و�ثنتني باالأمام ومثلهما 
 4،380 ب�سعة  بطاريتني  ي�سم  كما  �خللف.  يف 

لالت�سال   eUFS منفذ  بجانب  �أمبري،  ملي 
�ل�رشيع.

وياأتي ب�سعر 1،�بتد�ًء من 26 �أفريل �لقادم �أي 
بعد ما يقارب �سهرين من �الآن.

S10 ضل�ضلة غالك�ضي�

�سل�سلة  عن  �حلال  بطبيعة  �سام�س�نغ  ك�سفت 
بت�سميم  ه��تف  ثالثة  مع  �ملرة  وهذه   ،S10
د�خل  �لنت�ء  ب�ج�د  مرة  والأول  خمتلف 
�له��تف  جاءت  �حلال  بطبيعة  لكن  �ل�سا�سة 
ت��جد  ب�سبب  خمتلفتني  بطريقتني  �لثالثة 
�ساحب  �لهاتف  يف  مزدوجة  �أمامية  كامري� 
جميًعا  ��ستملت  لكنها  �الأعلى.  �الإمكانيات 
م�ج�دة  �الأمامية  للكامري�  م�ست�سعر�ت  على 
قدرة  �أكرب  �مل�ستخدم  لتمنح  �ل�سا�سة  �أ�سفل 
حتت�ي  كما  �مل�ساحة،  من  �ال�ستفادة  من 
يف   UltraSonic ب�سمة  م�ست�سعر  على 
مرة  الأول   +S10و  S10 ن�سختني  يف  �ل�سا�سة 
يف �له��تف �لذكية فيما قدم S10e م�ست�سعر 
�له��تف  وحتت�ي  �لهاتف.  بجانب  ب�سمة 
هذ�  يف  ه�  كما  �ل�سماعة  منفذ  على  ا  �أي�سً
تقنية  تقدميها  �إىل  باالإ�سافة  �ل�سابق،  �جليل 
�أكرث  وباحلديث  �ل�س�تية.   Dolby Atmos
معالج  ب�ج�د  مًعا  جتتمع  فهي  �له��تف  عن 
من  �لعالية  �لقدر�ت  ذو   855 �سنابدر�غ�ن 
ناحية �ل�رشعة و�لذكاء �ال�سطناعي، كما تاأتي 
وو�جهة   9.0 �أندرويد  ت�سغيل  نظام  �له��تف 
�مل�ستخدم �جلديدة One UI وكذلك تقنية 
مقاومة �ملاء IP68. باالإ�سافة �إىل دعم تقنية 
بتقنية  �لال�سلكي  و�ل�سحن  �ل�رشيع  �ل�سحن 
 Fast �ل�رشيع  �لال�سلكي  �ل�ساحن  ب�ج�د   Qi

.2.0 Wireless Charging
�الأقل  فالهاتف  �الأخرى،  �ملز�يا  بتف�سيل  �أما 
ب��سة   5.8 ب�سا�سة  ياأتي   S10e �إمكانيات 
يجلب  كما   ،HDR10 وتقنية   FHD+ بدقة 
بكامري� خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا بك�سل 

و�الأخرى  �لز�وية  و��سعة  �إحد�ها  عد�سة  لكل 
كبري،  وو�س�ح  عايل  برتكيز  �لت�س�ير  ت�ستطيع 
ميغا   10 بدقة  �الأمامية  �لكامري�  تاأتي  فيما 
على  قدرتها  مع   1.9/f غالق  بفتحة  بك�سل 
 .UHD لرتكيز �لتلقائي و�لتقاط �س�ر بدقة�
ملي   3،100 ب�سعة  بطارية  �لهاتف  وي�سيف 
ي�فر  كما  �ل�رشيع.  �ل�سحن  تدعم  �أمبري 
ذ�كرة ر�م 6 جيجا بايت مع �سعة تخزين 128 
جيجا   256 مع  بايت  جيجا   8 �أو  بايت  جيجا 
�الأبي�ص،  باالأل��ن:  وي�سل  تخزين.  �سعة  بايت 
�الأ�س�د، �الأزرق، �الأخ�رش، و�الأ�سفر �لكناري. 
و�سيبد�أ �سعره من. بينما غاالك�سي S10، ياأتي 
 6.1 بحجم  �أم�ليد  �س�بر  ن�ع  من  �سا�سة  مع 
�لعر�ص  تقنية  تدعم   +QHD وبدقة  ب��سة 
 Dynamic Tone وكذلك   +HDR10
بد�خلها  �ل�سا�سة  وحتمل   ،Mapping
كبرية  ن�سبة  يغطي  �الأ�سبع  لب�سمة  م�ست�سعر 
من �ل�سا�سة. �أما باحلديث عن �لكامري�، فه� 
ياأتي مع كامري� بثالث عد�سات لديها قدر�ت 
كبرية وت�ستطيع ت�س�ير فيدي� بدقة 4K وتقنية 
HDR10+ ب�رشعة 60 �إطار يف �لثانية وتنق�سم 
للت�س�ير  بك�سل  ميجا   12 بدقة  و�حدة  �إىل 
 12 بدقة  �لثانية  تاأتي  فيما  و�لرتكيز،  �لعميق 
عالية   1.5/f غالق  وفتحة  درجة   77 بز�وية 
�حل�سا�سية وتقنية �لتثبيت �لب�رشي، باالإ�سافة 
و��سعة جًد�  بك�سل  ميغا   16 بدقة  �إىل عد�سة 
f/2.2. فيما  بز�وية 123 درجة وفتحة غالق 
�الأمامية بدقة 10 ميجا بك�سل  �لكامري�  تاأتي 
بخا�سية  �ل�سابق  �لهاتف  بكامري�  �سبيهة 
�لرتكيز �لتلقائي وت�س�ر بدقة UHD وتقدم 
ب�رشعة  �لبطيء  �لت�س�ير  �لثالثية  �لكامري� 
�لهاتف بطارية  �لثانية. ويحمل  �إطار يف   960
ب�سعة 3،400 ملي �أمبري. كما ي�فر خيارين من 
�سعة �لتخزين بني 128 جيجا بايت و512 جيجا 
بايت بجانب ذ�كرة ر�م م�حدة 8 جيغا بايت. 
�الأخ�رش،  �الأ�س�د،  �الأبي�ص،  باالأل��ن  و�سي�سل 

و�الأزرق. فيما �سيبد�أ �سعره من.



ك�صفت م�صت�صارية ال�ص�ؤون الدينية لدى القن�صلية 
الأمريكية، عن  ني�ي�رك  الرتكية مبدينة  العامة 
تعر�ض م�صجد الديانة مبدينة ني�هافن التابعة 
ج�صيمة  لأ�رضار  الأمريكية،  »ك�نيتيكت«  ل�لية 

جراء اإحراقه من قبل جمه�لني، الإثنني.
وقت  يف  امل�صت�صارية  عن  �صادر  بيان  وبح�صب 
اأثبتت  التحقيقات  فاإن  الإثنني،  م�صاء  متاأخر، 
نتيجة  جاءت  بامل�صجد  �صبت  التي  النريان  اأن 
حارقة  زجاجات  اإلقاء  خالل  من  اإحراقه 
اأن امل�ص�ؤولني املعنيني  اإىل  البيان  واأ�صار  عليه، 
العتداء،  منفذي  لت�قيف  جه�دهم  ي�ا�صل�ن 
باأية  يديل  ملن  مالية  مكافاأة  ر�صدوا  واأنهم 
احلريق  اأن  البيان  واأو�صح  ب�صاأنهم،  معل�مات 
العب�ات  اإلقاء  نتيجة  امل�صجد  مدخل  من  بداأ 
الطابق  اإىل  و�صل  حتى  وامتد  عليه،  احلارقة 
اأو  وفيات  اأية  تقع  مل  اأنه  اإىل  م�صرًيا  الثالث، 

اإ�صابات جّراء ذلك.
واأ�صاف »غري اأن هناك خ�صائر مادية كبرية؛ ل 
�صيما يف املناطق التي مل يطلها احلريق، لكنها 

اأطنان  ا�صتخدام  جّراء  كبري  ب�صكل  ت�رضرت 
اأن  اإىل  البيان  النريان«،ولفت  لإطفاء  املياه  من 
اجلالية الرتكية يف ال�ليات املتحدة، ول �صيما 
احلادث،  حيال  بالغ  باأ�صف  ت�صعر  ني�هافن  يف 
اأية  تقع  مل  اأنه  ال�حيد  عزاءنا  »لكن  م�صيًفا 

وفيات اأو اإ�صابات«.

جتدر الإ�صارة اأن وزير اخلارجية الرتكي، م�ل�د 
يف  الإثنني،  اأعرب،  قد  كان  اأوغل�،  ت�صاوو�ض 
مب�قع  ال�صخ�صي  ح�صابه  على  ن�رضها  تغريدة 
»ت�يرت« عن اأ�صفه حيال احلادث، م�صرًيا اإىل اأنه 
»يعترب مثاًل جديًدا على ظاهرة العداء لالإ�صالم 

املتزايدة ح�ل العامل«.

م٫�س

الواليات املتحدة

اأ�سرار ج�سيمة تلحق مب�سجد مت اإحراقه 
بح�سب بيان �سادر عن م�ست�سارية ال�سوؤون الدينية لدى القن�سلية العامة الرتكية مبدينة نيويورك االأمريكية يف وقت متاأخر، م�ساء االإثنني، فاإن 

التحقيقات اأثبتت اأن النريان التي �سبت بامل�سجد جاءت نتيجة اإحراقه من خالل اإلقاء زجاجات حارقة عليه.

ات�ساالت اجلزائر بالوادي

12 حمطة 
خلدمات اجليل 
الرابع للإنرتنت 
يجري اإجناز 12 حمطة خلدمات اجليل 
الرابع لالإنرتنت لفائدة �صكان املناطق 

النائية  ب�لية ال�ادي، ح�صبما اأفاد اأم�ض 
الثالثاء م�ص�ؤول� املديرية العملياتية 

لإت�صالت اجلزائر.
وتندرج تلك املحطات التي ت�صجل ن�صبة 

تقدم اأ�صغال بلغت 30 باملائة على اأن 

ت��صع حيز اخلدمة مع نهاية ال�صنة اجلارية 

يف اإطار اإ�صرتاتيجية امل�ؤ�ص�صة الرامية 
اإىل ت�فري بدائل عملية للزبائن الذين 

تعذر ولأ�صباب تقنية بحتة ربطهم ب�صبكة 

الإنرتنت ذات التدفق العايل ، وذلك يف اإطار 

جه�د الإ�صتجابة لإن�صغالتهم، كما اأو�صح 

مدير اإت�صالت اجلزائر ب�صري العمامرة ومت 

ا�صتحداث هذه »التقنية« امل�جهة للت�ص�يق 

اأ�صا�صا لتمكني زبائن امل�ؤ�ص�صة القاطنني 

بالتجمعات ال�صكانية حمدودة الكثافة من 
امتيازات اجليل الرابع لالإنرتنت �صيما 

القاطنني منهم بالقرى النائية واملناطق 

املعزولة ، ي�صيف ذات امل�ص�ؤول، وكانت 34 

حمطة للجيل الرابع لالإنرتنت قد و�صعت 
حيز الت�صغيل منذ انطالق عملية تزويد 

زبائن اإت�صالت اجلزائر بهذه اخلدمات يف 

2013 ، وذلك على م�صت�ى 34 جتمعا �صكانيا 

عرب 22 بلدية لفائدة اأزيد من 25 األف زب�ن 

مبعدل 750 زب�ن لكل حمطة ، ي�صيف ذات 
امل�صدر .

تيزي وزو

عمال الوكالة الوالئية للت�سغيل يف اإ�سراب  

البويرة

مطاعم تتحول اإىل حملت للزالبية وال�ساربات

املجموعة االإقليمية للدرك الوطني بالعا�سمة

حملة توعوية لفائدة م�ستعملي الطريق
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االحتلل يهدم قرية العراقيب يف النقب 

م�ستغامن

م�ست�سفى مزود مبهبط للطائرات العمودية قريبا

ال�سادق املهدي

احلل االأمثل هو ت�سليم الب�سري للجنائية الدولية

وال�لئية  املحلية  ال�كالت  واإطارات  عمال  دخل 
ملدة  العمل  عن  اإ�رضاب  يف  وزو  بتيزي  للت�صغيل 
للنقابة  األ�لئي  املكتب  لتعليمة  تنفيذا  اأيام   ثالثة 
اأيام  للقيام ب�قفات احتجاجية  ملدة ثالثة  ودع�تهم 
ا�صتمرت  التي  لل�قفة  الثاين  اأم�ض  وكان  اأ�صب�ع   كل 
ل�صاعات رافعني �صعارات اللج�ء اإىل الحتجاج بح�صب 
وفقا  واملالية  املهنية  مطالبهم  لئحة  وكذا  البيان 

اأن هذه  اإل  التي متت مراجعتها  لالتفاقية اجلماعية 
للعديد  التحفظات  من  جمم�عة  اإىل  اأف�صت  الأخرية 
غرار  على  لالتفاقية  م�رضوع  يف  ال�اردة  امل�اد  من 
اخلا�صعني  امل�صرية  الطارات  اإحلاق  على  حتفظها 
هذه  اأحكام  تطبق  الت�صنيف«  »خارج  خا�صة  لأحكام 
التفاقية واقرتاح ال�صتفادة من من�صب عمل بال�كالة 
اإىل  لل�كالة  املالية  امليزانية  بتجميد  قيامها  وكذا 

عامل  كل  منها  ي�صتفيد  التي  التقاعد  منحة  جانب 
ط�ال  ل�صرتاكاته  منحة  اأنها  باعتبار  تقاعده  ف�ر 
فرتة عمله اإىل جانب التحفظ على تع�ي�ض الأقدمية 
الدي  العام  املدير  يدع�ن  والعمال  النقابة  فاإن  لهذا 
يت�اجد يف عطلة رغم الأو�صاع الكارثية التي يع�صيها 
القطاع و ال�زارة اإىل الرتاجع عن تلك التحفظات مما 
ي�صمن لهم حتقيق مطالبهم ال�رضعية خا�صة اأن قرار 

التحفظ مناف للق�انني بح�صب ت�رضيح الأمني ال�لئي 
لنقابة وكالة الت�صغيل بتيزي وزو وكما اأن هذه ال�قفة 
الحتجاجية قد مت تنظيمها كن�ع من ال�صغط الأم�ر 
التحفظات  تلك  الرتاجع عن  بال�زارة ويف حالة عدم 
ال�طنية  ال�كالة  عمال  ي�ص�د  الذي  لالحتقان  نظرا 

للت�صغيل فاإنه �صيتم الت�صعيد واللج�ء اإىل الإ�رضابات
ح- كرمي

غرّي العديد من اأ�صحاب حمالت الإطعام ال�رضيع 
مبدينة الب�يرة ، ن�صاطهم وكيف�ه ح�صب متطلبات 
معظمهم  يف�صل  حيث   ، الكرمي  رم�صان  �صهر 
وبيع  الل�ز  وقلب  الزلبية  �صناعة  اإىل  حت�يلها 
التي   « ال�صاربات   « الليم�ن واملعروفة ب  ع�صائر 
اإقبال كبريا من قبل امل�اطنني خالل  تلقى  باتت 
هذا ال�صهر الف�صيل ، وه� ما يحفز اأ�صحاب مثل 

هذه املحالت على تغيري ن�صاطهم جلني الأرباح ، 
ولحظنا ذلك خالل ج�لة ا�صتطالعية قامت بها 
�صاحة  خا�صة  املدينة  ب��صط   « ال��صط   « ي�مية 
وذراع  وا�صت  ل�صيتي  و  ليك�تاك  وحي  ال�صهداء 
الربج ، حيث اأكد لنا �صاحب اأحد حمالت الفا�صت 
ميار�ض  ان  رم�صان  خالل  �صهر  تع�د  انه  ف�د 
وتهافتا  اقبال  تلقى  لأنها   ، احلل�يات  بيع  ن�صاط 

وجدناه  اآخر  وذكر   ، امل�اطنني  طرف  من  كبريا 
انه  الرم�صانية  لبيع احلل�يات  بتجهيز حمله  يق�م 
احلل�يات  �صناعة  يف  املخت�صني  باأحد  ا�صتعان 
ال�صامية وال�ص�رية وهي احلل�يات التي باتت تعرف 
اأنها لقت رواجا كبريا خالل  تهافتا كبريا خا�صة 
ال�صن�ات املا�صية . وخالل جت�لنا يف اأزقة املدينة 
الزلبية  حل�ى  �صناع  اأ�صهر  احد  ي�جد  حيث 

ه�ؤلء  عن  متحدثا  قال   ، جد  عن  ابا  املت�ارثة 
عدد  على  ا�صت�ل�ا  حقا  بانهم  امل��صميني  الباعة 
هام من الزبائن نظرا للم�صاتهم احلديثة واإدخالهم 
الكثري من النكهات املختلفة عليها �صكال وذوقا ، 
حيث اأ�صبح�ا ي�صف�ن عليها ال�صك�لطة والفانيليا 

ونكهات الفراولة والليم�ن.
  اأح�سن مرزوق

قيادة  �صطرتها  التي  التح�صي�صية  للحملة  تـج�صيدا 
املمتدة  الطريق  م�صتعملي  لفائدة  ال�طني  الدرك 
حتت   2019/05/30 اإىل   2019/05/10 تاريخ  من 
فرحة  تف�صد  قد  خماطرتك   ، رم�صان  يف  �صعار« 
عائلتك » وتزامنا مع �صهر رم�صان املعظم نظمت 
املجم�عة الإقليمية للدرك ال�طني باجلزائر حملة 
وال�صدود  املراقبة  نقاط  خمتلف  عرب  حت�صي�صية 

الثابتة باإقليم اجلزائر العا�صمة  وكذا حمطات نقل 
الطريق  م�صتعملي  حت�صي�ض  اأجل  من  امل�صافرين 
بالأ�رضار ال�خيمة الناجتة عن عدم اإحرتام قان�ن 
عن  الناجتة  ال�صلبية  التداعيات  بحكم   ، املرور 
و  الإجتماعية  امل�صت�يات  ح�ادث املرور على كل 
اإيجاد حل�ل لهذه الآفة مب�صاركة  الإقت�صادية بغية 
جميع الق�ى الفاعلة يف ميدان الأمن املروري .    

ل�صلطات  تابعة  وجرافات  اآليات  هدمت 
اأم�ض  �صباح  الإ�رضائيلي،  الحتالل 
الفل�صطينية  العراقيب  قرية  الثالثاء، 
املحتل  النقب  يف  العرتاف،  م�صل�بة 
)جن�بي فل�صطني املحتلة(، للمرة الـ 144 

ت�الًيا.
اإ�رضائيلية،  اآليات  اأن  عيان،  �صه�د  وذكر 
بحماية من ق�ات الحتالل، دهمت �صباح 
العراقيب، وهدمت م�صاكنها  الي�م قرية 
و�رضدت اأهلها واأ�صارت امل�صادر اإىل اأن 

وامل�صاكن  اخليام  طالت  الهدم  عملية 
امل�صن�عة من ال�صفيح وبع�ض الأخ�صاب 
ال�صي�خ  من  �صكانها  و�رضدت  والنايل�ن، 
ماأوى  دون  وتركتهم  والن�صاء  والأطفال 
 144 العراقيب  الحتالل  ق�ات  وهدمت 
اأن  بدع�ى   ،2010 ج�يلية   27 منذ  مرة؛ 
ملكية الأرا�صي التي اأقيمت عليها القرية 
عملية  اآخر  وكانت  العربية  للدولة  تتبع 
اأفريل   16 بتاريخ   )143 الـ  )املرة  هدم 

.2019

بخروبة  �رضير   240 اجلامعي  امل�صت�صفى  و�صع  �صيتم 
ال�صيف  خالل  اخلدمة  حيز  م�صتغامن  مدينة  �رضق 
ال�لية  وايل  الثالثاء  اأم�ض  اأعلن عنه  املقبل، ح�صبما 
حممد عبد الن�ر رابحي. و�رضح رابحي خالل معاينته 
الت��صع  مبنطقة  يقع  الذي  اجلديد  امل�صت�صفى  لهذا 
اخلا�صة  الأ�صغال  تقدم  »ن�صبة  اأن  خروبة  العمراين 
املائة  يف   95 يف�ق  ما  بلغت  احلي�ي  امل�رضوع  بهذا 

الطبية«وي�صم  التجهيزات  و�صع  وه� حاليا يف مرحلة 
العديد  امل�ص�ؤول-  لذات  -وفقا  ال�صحي  الهيكل  هذا 
م�صلحة  غرار  على  الطبية  والأجنحة  املرافق  من 
وم�صلحة  للعمليات  6 غرف  تتك�ن من  التي  اجلراحة 
للعالج بالأ�صعة وللطب ال�رضعي وجناح لال�صتعجالت 
العم�دية  للطائرات  مبهبط  مزود  اجلراحية  الطبية 

�صيتم ا�صتخدامه يف حالة ال�صتعجالت الق�ص�ى.

يف  الق�مي  الأمة  حزب  زعيم  اعترب 
ت�صليم  اأن  املهدي،  ال�صادق  ال�ص�دان، 
للجنائية  الب�صري  عمر  املخل�ع  الرئي�ض 
الدولية �صيك�ن احلل الأمثل، حيث �صتت�فر 

له حماكمة عادلة.
واأو�صح الزعيم ال�ص�داين الذي �صجنه الب�صري 
حماكمة  على  الب�صري  ح�ص�ل  اأن  مرارا، 
اإجراء  عليه  يرتتب  ال�ص�دان  يف  عادلة 
اإ�صالحات للنظام الق�صائي و�رضح املهدي 
الذي انقلب الب�صري على احلك�مة التي كان 
�صحيفة  مع  مقابلة  يف   1989 عام  يراأ�صها 

بفرحة  »�صعرت  قائال:  تلغراف«  »الديلي 
غامرة لدى علمي بخرب عزل الب�صري ونقله 
لل�صجن.. لقد عي�ص�ين يف اجلحيم لنح� 30 
بالراحة لدى م�صاهدتي  لذا �صعرت  عاماً، 
للدماء«وختم  املتعط�ض  النظام  رحيل 
مثالً  �صيك�ن  ال�ص�دان  اأن  »اأعتقد  بالق�ل: 
للحداثة  وت�ليفا  املنطقة..  يف  به  يحتذى 
اللقاء  خالل  ال�صحيفة  والُه�ية«وتناولت 
ال�صادق  حينها  ال�زراء  رئي�ض  طلب  كيفية 
لإعادة  امل�صاعدة  بريطانيا  من  املهدي، 

بناء الدميقراطية يف ال�ص�دان.

www.elwassat.comالأربعاء  15 ماي  2019  املوافـق  ل10 رم�ضان 1440هـ العدد : 4940/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�ضا €1
تيبازة

توزيع 2100 
 وحدة �سكنية

 يف رم�سان
�رضعت م�صالح ولية تيبازة مطلع الأ�صب�ع 
اجلاري يف عملية »وا�صعة« لت�زيع �صكنات 

اإجتماعية ب�صقيها »العم�مي الإيجاري 
و الق�صاء على ال�صكن اله�ض« �صتت�ا�صل 

طيلة �صهر رم�صان لت�صمل اأزيد من 2100 
وحدة م�زعة على عدد من بلديات ال�لية، 

ح�صب ما علم اأم�ض الثالثاء لدى ذات 
امل�صالح.

 خالل الثالثي االأخري
 من �سنة 2018 

انخفا�ض الن�ساط 
التجاري

�صجل الن�صاط التجاري باجلزائر 
انخفا�صا خالل الثالثي الرابع من 2018 

ل�صيما يف قطاع ال�صناعات الغذائية، 
فيما متيزت اأ�صعار اقتناء املنتجات 

بالرتفاع، ح�صب حتقيق اأجراه الدي�ان 
ال�طني لالإح�صائيات لدى م�ؤ�ص�صات 

جتارية. و ح�صب اآراء جتار اجلملة الذين 
م�صهم التحقيق، فقد انخف�ض الن�صاط 

التجاري خالل الثالثي الرابع من ال�صنة 
املا�صية و خا�صة بالن�صبة لل�صناعات 

الغذائية و ال�ق�د و م�اد الت�صحيم، 
باملقابل، �صجل الن�صاط التجاري ارتفاعا 

خ�ض بائعي التجزئة يف جمال العقاقري 
و اخلردوات و الأجهزة الكهرومنزلية و 

العط�ر و كذا الن�صيج.   
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 ات�ساالت اجلزائر :

 تـــــــخفــــــي�ســـــــــات 
عــــــــلــــــى اأ�ســــــعــــــار 
املكاملات الهاتفية

مبنا�صبة حل�ل �صهر رم�صان املعظم 2019، 
تتيح لكم ات�صالت اجلزائر ال�صتفادة 

الكاملة من خدمة الهاتف الثابت من خالل 
تخفي�صات على اأ�صعار مكاملاتكم الهاتفية 

نح� �صبكات الهاتف املحم�ل ال�طني وكذا 
نح� الثابت الدويل.

يف هذا ال�صدد، تقرتح عليكم ات�صالت 
اجلزائر، طيلة �صهر رم�صان الكرمي، 

تخفي�صات على ت�صعرية املكاملات نح� 
الهاتف الثابت الدويل التي حددت بـ 3 دج/

دقيقة وه� �صعر املكاملة املحلية وهذا 
ابتداء من الدقيقة الثالثة. البلدان املعنية 

بهذه التخفي�صات هي : فرن�صا، اأملانيا، 
اإيطاليا، اإ�صبانيا، كندا، ال�صني، اإجنلرتا، 
ال�ليات املتحدة الأمريكية، املغرب، 

اأ�صرتاليا.
كما تقرتح عليكم ات�صالت اجلزائر 

تخفي�صات على اأ�صعار املكاملات من 
الثابت نح� جميع �صبكات الهاتف املحم�ل 

ال�طنية ب�صعر 2 دج/الدقيقة فقط ع��ض 
8 دج/الدقيقة، من 20 �صا م�صاء اإىل 08 �صا 

�صباحا !
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