
اأكرث من 50 حافلة و150 �سيارة تدخل املدينة يوميا 

 توابل رم�ضان والأواين املغربية
�ص5  حتدث الطوارئ مبغنية

عدالة

جنل اجلرنال الهامل اأمام قا�ضي التحقيق
�ص4

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�ضا www.elwassat.com1 €  الإثنني 06   ماي  2019  املوافـق  ل01 رم�ضان 1440هـ العدد:4933   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�ضا

ن�سر م�ساهمة مكتوبة يف �سحيفتني كبريتني

 حمرو�ش يتم�ضك 
�ص4بحــــــلم الـرئا�ضــــة

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص5

�ص5

�ص4�ص3

وزير التجارة �سعيد جالب

 العـــمل بالأ�ضــــــعار 
 املرجعية ابتداءا 
مــــــــن الــــــــيـــــــوم  

حث على التطبيق ال�سارم لتو�سيات التح�سري القتايل

 قايد �ضالح يوا�ضل زيارته 
اإىل الناحية الع�ضكرية الثانية   

بعد 10 اأيام من اإ�سراب العمال

�ضلل باأر�ضفة ميناء م�ضتغامن التجاري 
يف وقت ينتظر البطالون املحتقنون جتاوبا الن�سغاالتهم

 وايل مترنا�ضت ير�ضخ ملطالب 
املحتجني على ال�ضكن

اجلي�ص انتقل اإىل التطبيق بعد جمعة الغ�سب االأخرية

�ضعيد و طرطاق و توفيق رهن احلب�ش املوؤقت 
 �ص3

  .      خطوة  العدالة بتوقيف وجوه ثقيلة �ضرتجع الثقة لل�ضعب
  .       قيادة اجلي�ش تفي بوعودها و ت�ضكت امل�ضككني

.  كل متعامل ي�سبط ب�سدد 
التخزين يحال اإىل العدالة

الوة
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�سوداين  العربي  اجلزائري  الدويل  الالعب  �سجل 
التواجد يف  اأجل  بومرزاق من  ال�سهيد  ح�سوره مبلعب 
قمة ال�سعود التي جمعت فريقه ال�سابق جمعية ال�سلف 
»اأ�سود  ت�سكيلة  �سهدت جناح  والتي  تلم�سان  وداد  اأمام 
العودة اإىل حظرية الكبار رغم  الون�رشي�س« يف ت�سجيل 
التعادل على ملعبها، و�سهد تواجد �سوداين التفاف عدد 
وابن  ال�سابق  العبهم  حول  »اجلوارح«  اأن�سار  كبريمن 

املدينة من اأجل اأخذ �سورتذكارية معه.

تلم�سان

بلديات على وقع 
امل�سريات وحماوالت االنتحار

تعي�س والية تلم�سان على وقع االحتجاجات يف العديد من 

املناطق  بفعل املطالبة بال�سكن وكذا التنمية وا�سرتجاع االأموال  

واملطالبة بحماية االأمالك العمومية واملوؤ�س�سات كما �سهدت 

بع�س املناطق  م�سريات  واقتحام لل�سكنات اجلاهزة وحماوالت 

لالنتحار  . ففي �سبدو34 كلم جنوب تلم�سان  خلقت  عملية توزيع 

ال�سكنات احتجاجات عارمة   خا�سة  املق�سني الذي اقتحم 

الع�رشات منهم  امل�ساكن ال�ساغرة ورف�سوا مغادرتها مهددين 

باالنتحار من اأعالها ، حيث �سعد املقتحمني اإىل  اأعلى العمارات 

مرفقني باأوالدهم  مواجهني م�سالح االأمن ومهددين باالنتحار 

اجلامعي يف حالة اإخراجهم منها ، من جهة اأخرى نظم اآخرون 

م�سرية باجتاه املحكمة  مطالبني الق�ساء بفتح حتقيق يف القائمة 

بعدما ف�سلت م�ساعي غلق الدائرة وقطع  الطريق الوطني رقم 

22  يف الوفاء بالغر�س ، نف�س ال�سيء عرفته منطقة   بوقرة 

ببلدية عمري التي اأقدم �سكانها على قطع الطريق بني احلناية 

،وعني يو�سف  باملتاري�س واحلجارة ، ونف�س االأمر �سبق وان 

عرفته العديد من البلديات عني النحالة وال�سواين وعني فتاح 

ومر�سى بن مهيدي ، احلناية ، الرم�سي و�سبع �سيوخ ، الواد 

خل�رش ، البويهي والعري�سة ،  وبالغزوات اأقدم  اإطارات وعّمال 

موؤ�س�سة الزنك بالغزوات  باالحتجاج للمطالبة  برحيل جمل�س 

االإدارة الذي و�سفوه بالغري ال�رشعي   واأكدوا  اأن اجتماع جمل�س 

االإدارة  الذي اقيم بتاريخ 28 مار�س 2019،  مت دون ح�سور ممثلي 

العمال ال�رشعيني، وقد متخ�س عن هذا االجتماع اإقرار باإفال�س 

املوؤ�س�سة والدعوة اإىل جمعية عامة عادية واأخرى غري عادية من 

اأجل اإمتام �سفقة  من �ساأنها اأن حتيل 480 عامال على البطالة

حممد بن ترار

تاألق الفت لباليلي مع الرتجي التون�سي

�سوداين حا�سر بقمة ملعب بومرزاق

خبر في 
صورة

اإثر عملية بحث ومت�سيط قرب ال�سريط احلدودي بتمرنا�ست

العثور على خمباأ لالأ�سلحة و الذخرية

البويرة

جمعيات خريية اأم رم�سانية ؟
هذا الت�ساوؤل نقلناه عن ال�سارع البويري الذي تداول موؤخرا بقوة 
ظاهرة ا�ستفاقة عديد اجلمعيات امل�سماة باخلريية من �سباتها 

العميق تزامنا مع حلول �سهر رم�سان الف�سيل ، حيث اأكد املواطنون 
الذين حتدثوا معنا اأنهم يثمنون جميع االأعمال اخلريية والت�سامنية 

مع الفئات اله�سة واملحتاجة خا�سة يف مثل هذه املنا�سبات ، لكن ما 
يثري ا�ستنكارهم هو اقت�سار مثل هذه املبادرات على �سهر رم�سان 

فقط يف حني جتد اأغلبية هذه اجلمعيات نائمة طيلة اأيام ال�سنة وكاأن 
فعل اخلري يجوز يف هذا ال�سهر ال غري ، وذهب حمدثونا اىل ابعد 

من ذلك حني ا�ستغربوا بع�س الت�رشفات غري الالثقة التي ميار�سها 
اأ�سحاب هذه اجلمعيات الذين يبحثون عن ال�سهرة والظهور امام 

الراأي العام وال�سلطات الأغرا�س �سخ�سية وهي اأمور اأفقدت املواطن 
البويري م�سداقية مثل هذه اجلمعيات التي تنمو كالطفيليات دون 

فائدة على املجتمع ، كما ان هناك لالأمانة جمعيات تعد على اأ�سابع 
اليد الواحدة تن�سط طوال ال�سنة ويعرفها العام واخلا�س يف والية 

البويرة ح�سب ت�رشيحات املواطنني . 
اأ.م

احليطة واحلذر خالل �سهر رم�سان
حت�سبا ل�سهر رم�سان املبارك و نظرا للعدد الهائل من احلوادث 
امل�سجلة خالل هذه الفرتة من طرف وحدات احلماية املدنية، 
ال�سيما حوادث املرور، احلوادث املنزلية، والتي تخاف عدد 

معترب من ال�سحايا، لذا تدعوا املديرية العامة للحماية املدنية 
كافة املواطنني الأخذ احلطة واحلذر، وهذا باإحرتام وتطبيق 

خمتلف الن�سائح والتدابري االأمنية لتفادي متلف احلوادث .
ال�سياقة اخلطرية، خالل هذا ال�سهر املبارك وخا�سة حلظات 
قبيل االإفطار، من جراء ، اإ�ستعمال ال�رشعة املفرطة التعب و 

النعا�س من جراء �سيام طيلة اليوم من اأ�سباب الرئي�سية حلدوث 
حوادث املرور، خا�سة ل�سائقي احلافالت، �سيارات االأجرة 

و�ساحنات نقل الب�سائع، والذين يتنقلون عرب امل�سافات طويلة 
املدى. لذا من الواجب التقيد بقواعد قانون املرور و ال�سالمة 

املرورية، تفادي ال�رشعة املفرطة و التجاوزات اخلطرية، احرتام 
م�سافة االأمان وكذا اأخذ ق�سط كاف من الراحة عند االإح�سا�س 
بالتعب اأو النعا�س و عدم املجازفة مبو�سلة ال�سياقة من جهة 

اأخرى، نداء اإىل م�ستعملي الدراجات النارية ب�رشورة لب�س اخلوذة 
عند ال�سياقة.

يو�سف  اجلزائري  النجم  دخل 
باليلي التاريخ من اأبوابه الوا�سعة 
فريقه  قيادة  يف  جناحه  بعد 
تن�سيط  اإىل  التون�سي  الرتجي 

اإفريقيا  اأبطال  دوري  نهائي 
املناف�س  عقبة  تخطيه  عقب 
يف  الكونغويل  مازميبي  بي  تي 
اأ�سبح  اأين  النهائي،  ن�سف  الدور 

اأول العب جزائري ين�سط نهائي 
يف  مرة  لثالث  القارية  امل�سابقة 

امل�سوار
و2019،   2018  ،2012 اأعوام  بعد 

التتويج  اإىل  ي�سعى  الذي  وهو 
الثاين  للمو�سم  القاري  باللقب 
على التوايل بعدما فعلها املو�سم 
املن�رشم اأمام االأهلي امل�رشي.

يف اإطار مكافحة 
الإرهاب وبف�سل 

ا�ستغالل املعلومات، 
ك�سفت مفرزة 

للجي�ش الوطني 
ال�سعبي، يوم 04 ماي 

عملية  اإثر   2019
بحث ومت�سيط قرب 

ال�سريط احلدودي 
بتمرنا�ست/ن.ع.6، 

خمباأ للذخرية 
يحتوي على ما يلي:

- خم�سة )05( 

�سواريخ م/د للقاذف 
ال�ساروخي RPG-7 ؛
- ع�سرة )10( قذائف 

مدفعية عيار 85 
ملم ؛ - ع�سرين )20( 

  FLG قنبلة للبندقية
؛ - ثمانية وع�سرون 
)28( طلقة عيار 23 

ملم.
ويف �سياق مت�سل، 

اأوقفت مفرزة 
م�سرتكة للجي�ش 

الوطني ال�سعبي 

عن�سر دعم 
للجماعات الإرهابية 

بالوادي/ن.ع.4.
من جهة اأخرى ويف 

اإطار حماربة الهجرة 
غري ال�سرعية، 

اأوقفت مفارز للجي�ش 
الوطني ال�سعبي )44( 

مهاجرا غري �سرعي 
من جن�سيات خمتلفة 

بكل من عني قزام 
وجانت ووهران 

والطارف. 

م�سالح االأمن الوطني ترافق وزارة التجارة 
ترافق م�سالح االأمن الوطني وزارة 
الوطنية  احلملة  خالل  التجارة، 
من  الوقاية  حول  التح�سي�سية 
الت�سممات الغدائية، التي �ستطلقها 
ماي   05 االأحد  اأم�س  من  ابتداء 
2019، طيلة مو�سم ال�سيف، وهذا 
من  الفاعلني  خمتلف  مب�ساركة 
�سلطات عمومية و ممثلي احلركة 

اجلمعوية.
من  املعد   الربنامج  يت�سمن  و 
قبل م�سالح االأمن الوطني يف هذا 
ميدانية  خرجات  تنظيم  ال�ساأن 
على  التجارة  وزارة  م�سالح  رفقة 
الف�ساءات  و   ، االأ�سواق  م�ستوى 
مدى  على  للوقوف  التجارية، 
ال�سلع،  عر�س  قواعد  احرتام 

والنظافة   العامة  ال�سحة  �رشوط 
وحيازة ال�سجل  والرخ�س التجارية 
املوؤهلة ملمار�سة الن�ساط التجاري 
خالل  انتعا�سا  يعرف  الذي 
ال�سيف.                       ومو�سم  رم�سان  �سهر 
االأمن  من  اإطارات  �ست�سارك 
الوطني يف امللتقيات الوالئية التي 
التجارة  مديريات  عليها  �ست�رشف 

عر�س  اأجنحة  تنظيم  املحلية، 
�رشطة  ومهام  دور  تربز  خا�سة 
ال�سحة  على  احلفاظ  يف  البيئة 
العمومية، وم�ساهمة الفرق املالية 
الوطني  لالأمن  واالقت�سادية  
الغ�س  اأ�سكال  كل  مكافحة  يف 
باالإ�سافة   ، والتجاري  االقت�سادي 

اإىل  ن�ساطات وقائية حت�سي�سية. 
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اجلي�ش انتقل اإىل التطبيق بعد جمعة الغ�ضب الأخرية

�سعيد و طرطاق و ت�فيق رهن احلب�س امل�ؤقت 
            خط�ة  العدالة بت�قيف وج�ه ثقيلة �سرتجع الثقة لل�سعب

 اإميان لوا�ش

يف حني اعترب نا�سطون �سيا�سيون يف ت�رصيح 
»للو�سط«  باأن توقيف رئي�س جهاز املخابرات 
مدين،  حممد  املتقاعد  الفريق  ال�سابق، 
اجلرنال  �سابقا  الأمنية  الأجهزة  ومن�سق 
املتقاعد عثمان طرطاق، وال�سعيد بوتفليقة 
قبل  رئي�س اجلمهورية  رد �رصيع  من  �سقيق 
حراك  ميز  ما  على  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
غ�سبها  عن  عربت  التي  الأخرية  اجلمعة 
اجلي�س  موؤ�س�سة  طرف  من  والتاأين  للتماطل 
يف غياب اإجراءات عملية وميدانية ، جممعني 
على �رصورة عدم اإغفال املطالب ال�سيا�سية 
املتمثلة يف ا�ستقالة الباءاث الثالثة و ذهاب 

كل رموز النظام

بن خالف
لبد من عدم اإغفال 

املطالب ال�ضيا�ضية 
العدالة  جبهة  عن  الربملاين  النائب  اعترب 
والتنمية بن خالف باأن توقيف القائد ال�سابق 
وقائد  الرئي�س  وم�ست�سار  املخابرات  جلهاز 
مطلب  على  بناءا  جاء  ال�ستعالمات  جهاز 
روؤو�س  وكل  املف�سدين  كل  ال�سعب مبحا�سبة 
اأدخلوا  والذي  فرن�سا  اأذناب  من  الأفاعي 

البالد يف اأزمة خانقة على حد تعبريه.
ثمن بن خالف يف ت�رصيح خ�س به »الو�سط« 
وحترير  الف�ساد  ق�سايا  فتح  العدالة  خطوة 
العدالة من كل القيود، معتربا باأن توقيف كل 
من التوفيق وال�سعيد وطرطاق جاء بناء على 
حما�سبة  ب�رصورة  املطالب  ال�سعب  مطلب 
كل من �ساهم يف حتطيم البالد، قائال »هذه 
الوجوه �ساهمت حتطيم البالد وجعلوها لعبة 
انتحل  بوتفليقة  الرئي�س  �سقيق  اأيديهم،  يف 
 7 منذ  البالد  و�سري  اجلمهورية  رئي�س  �سفة 
يف  و�ساعد  ال�سعب،  من  توكيل  بدون  �سنوات 
بالإ�سافة  البالد،  وخريات  العامل  املال  نهب 
اإىل اأنه تاأمر مع قوات اأجنبية لإحداث حرب 

اأهلية«.
وجوه  توقيف  »خطوة  املتحدث  واأ�ساف 
من  لبد  لكن  لل�سعب،  الثقة  �سرتجع  ثقيلة 
يف  املتمثلة  ال�سيا�سية  املطالب  اإغفال  عدم 
رموز  كل  ذهاب  و  الثالث  الباءاث  ا�ستقالة 
لقيادة  توافقية  �سخ�سية  ،وتعيني  النظام 
جت�سيد  اإىل  الذهاب  النتقالية  و  املرحلة 
لتنظيم  الآليات  توفري  مع   8 7و  املادة 
واأ�ساد املتحدث   « نزيهة و نظيفة  انتخابات 
مبحاربة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بدعوة  بالدور 

لتحرير  �سمانات  وتقدمي  الف�ساد  ق�سايا 
العدالة من جميع القيود، معتربا ذلك خطوة 
كبرية من مطالب ال�سعب، يف حني �سدد على 
املتعلقة  ال�سيا�سية  املطالب  اإغفال  عدم 
بتنحية رموز الع�سابة ورف�س ت�سيري املرحلة 
مرفو�سة  �سخ�سيات  قبل  من  النتقالية 
الباءات  ذهاب  �رصورة  على  موؤكدا  �سعبيا، 
اإىل  الثالث وتوفري الآليات القانونية للذهاب 

رئا�سيات نزيهة ونظيفة .
ويف �سياق مت�سل، اأكد بن خالف باأن الو�سع 
لي�سمح بالذهاب اإىل انتخابات رئا�سية ولبد 

من تاأجيلها
 

مقري:
 نثمن م�ضاءلة امل�ضوؤولني 

مهما كانت قوتهم 
�سقيق  م�ساءلة  ال�سلم  جمتمع  حركة  اعتربت 
ال�سابقني  وامل�سوؤولني  الرئي�س  وم�ست�سار 
مهما يف  نوعيا  تطورا  املخابرات  عن جهاز 
حملة العتقالت اجلارية يف اجلزائر، مثمنة 
اإمكانية م�ساءلة امل�سوؤولني مهما كانت قوتهم 

وح�سانتهم وامتداداتهم
ثمن مقري موقف اجلي�س بخ�سو�س حماربة 
بالفتنة،  املتهمني  الروؤو�س  وتوقيف  الف�ساد 
اأكد باأن ما ي�سمن ا�ستمرار وفاعلية  يف حني 
والنت�سار  والتاآمر  الف�ساد  مكافحة  وعدالة 
برملانية  موؤ�س�سات  بناء  هو  نهائيا  عليهما 

وق�سائية وجمتمعية قوية وذات م�سداقية.
باأن  املتحدث  اعترب  ال�سدد،  ذات  ويف 
ومتابعة  الف�ساد  النطالق يف م�سار مكافحة 
تاأييده  ويجب  جدا  مهم  بالتاآمر  املتهمني 
ما  ي�سمن  باأن  مو�سحا  �سعبيا،  وم�ساندته 
ال�ستجابة  هو  الرتاجع  وعدم  ال�ستمرار 
احلراك  عنها يف  املعرب  املواطنني  ملطالب 
ال�سعبي بتغيري الباءات الثالث، وحتقيق جناح 
يج�سد  الذي  ال�سل�س  الدميقراطي  النتقال 
حرة  انتخابات  خالل  من  ال�سعبية  الإرادة 

ونزيهة ي�سارك فيها الناخبون
وقال املتحدث »من اأن�ساأ الع�سابة ومّكن لها 
القائم  ال�سيا�سي  النظام  هو  روؤو�سها  ن  وح�سّ
الإرادة  وم�سادرة  النتخابي  التزوير  على 
ت�سكيل  من  البلد  يحفظ  الذي  واإن  ال�سعبية 
اآخرين  مافيويني  قادة  وبروز  اأخرى  ع�سابة 
ونهب جديد لرثوات الوطن هو الدميقراطية 

احلقة ل غري.«
و�سمان  البلد  »م�سلحة  املتحدث  و�سدد 
نظام  جت�سيد  يف  تكمن  وتطوره  ازدهاره 
من  نهائيا  واخلروج  حقيقي  مدين  �سيا�سي 

�رصاعات  اأو  الدميقراطية  الواجهة  نظام 
الع�سب واملحاور، كما اأن م�سلحة املوؤ�س�سة 
م�سداقيتها  ا�ستمرار  و�سمان  الع�سكرية 
وبني  بينها  حتقق  الذي  اللتحام  وا�ستمرار 
ال�سعب يف احلراك ال�سعبي يكمن يف مرافقتها 
الدميقراطي  لالنتقال  وال�سادقة  احلقيقية 
جمددا  ال�سيا�سي  انحيازها  وعدم  ال�سل�س 
-كما كان احلال يف املرحلة ال�سابقة -�سد اأو 

مع اأي جهة حزبية اأو �سيا�سية يف البالد.«
ال�سلم  جمتمع  ،دعت  حركة  اأخرى  جهة  من 
ملعرفة  والعدالة  احلقيقة  م�سار  اإطالق  اإىل 
و�سيا�سيا  انتخابيا  ت�رصرت  التي  اجلهات 
تدخالت  من  ال�سخ�سي  امل�ستوى  وعلى 
ذراعا  طويلة  ل�سنوات  كان  الذي  الديارا�س 
التزوير  يف  مكوناته  بكل  ال�سيا�سي  للنظام 
وال�سخ�سيات،  الأحزاب  ومالحقة  النتخابي 
ون�رص الف�ساد مع �رصورة العرتاف والتعوي�س 

املعنوي.
  

عبد الكرمي عبادة
املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

تتما�ضى مع الطرح ال�ضعبي  

ال�سابق يف »الأفالن« عبد  القيادي  من جهته 
مبحاربة  اجلي�س  دعوة  ثمن  عبادة  الكرمي 
العدالة  لتحرير  �سمانات  وتقدمي  الف�ساد 
الثقة يف  ال�سعب لديه  باأن  القيود، موؤكدا  من 
املوؤ�س�سة الع�سكرية التي بدورها يتما�سى مع 

الطرح ال�سعبي على حد قوله .
باأن  »للو�سط«  ت�رصيح  يف  عبادة  اعترب 
م�سائلة �سقيق وم�ست�سار الرئي�س وامل�سوؤولني 
اإطار  هو يف  املخابرات  ال�سابقني عن جهاز 
قانونية،  املخولة  اجلهة  باعتبارها  العدالة 
لت�سفية  التوقيف  هذا  يكون  اأن  راف�س 

احل�سابات

بادي:
املعتقلون يدفعون ثمن 

اأخطائهم

من  كل  توقيف  بادي  القانوين  النا�سط  اأرجع 
الت�رصيحات  اإىل  طرطاق  و  ووفيق  ال�سعيد 
تريد  اأطراف  باأن  الأركان  لقائد  الأخرية 
�رصب ا�ستقرار الوطن وتقيمه الإنذار الأخري 
يوجد  ل  الن  بانه حلد حلد  م�سريا  لتوفيق، 
م�سدر ر�سمي لكن الق�ساء هو اجلهة الوحيدة 

املخولة لتحديد التهم .

توقيف  باأن  »للو�سط«  ت�رصيح  بادي يف  وقال 
املخابرات  جلهاز  ال�سابق  من القائد  كل 
وم�ست�سار الرئي�س وقائد جهاز ال�ستعالمات 
يف اإطار التحقيق البتدائي حيث ثم اإحالتهم 
اإىل ال�سبطية الق�سائية، و�سيتم ال�ستماع اإىل 
تقيمهم  يتم  ثم  املحا�رص  وتفريغ  اأقوالهم 

للنيابة العامة ».
 

بن طرمول 
التوقيف رد �ضريع من قبل 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية

بن  العزيز  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
نافدة  معروفة  اأ�سماء  توقيف  باأن  طرمول 
والتوفيق وطرطاق هو  ال�سعيد  بال�سلطة مثل 
رد وب�رصعة من قبل املوؤ�س�سة الع�سكرية على 
قراءة  خالل  الأخرية  اجلمعة  حراك  ميز  ما 
غ�سبها  عن  التي عربت  ال�سعارات  مل�سامني 
اجلي�س  موؤ�س�سة  طرف  من  والتاأين  للتماطل 
واتهمت  وميدانية  عملية  اإجراءات  غياب  يف 
جلماعات  �سالح  قايد  الفريق  خطابات 
يف  طرمول  بن  العزيز  عبد  اأ�سار  الع�سابة. 
�سالح  قايد  الفريق  باأن  »للو�سط«  ت�رصيح 
انتقل اإىل املنهج العملي من خالل ا�ستدعاءه 
من   ، الف�ساد  ق�سايا  يف  املتورطة  الأ�سماء 
جموع  مع  وتتدعم  الثقة  لأن  ت�ستقر  اأجل 
احلراك عرب كل وليات الوطن،مت�سائال » بعد 
ماذا  اجلي�س  لقرارات  اليجابي  ال�ستقبال 
بعد وهل ميكن للحراك اأن يتطلع ملحاكمات 
ميكن  وعندها  الأ�سماء  من  العديد  تدين 

ا�سرتاتيجيا  حليفا  يعترب  اجلي�س  اأن  لل�سعب 
بوتفليقة  لنظام  ال�سلبية  احل�سيلة  تقييم  يف 
خمتلف  عرب  املوؤكدة  وجتاوزاته  وانزلقاته 
املتحدث  واأو�سح  والتحقيقات«.  التقارير 
املحورية  احللقة  هي  اجلي�س  املوؤ�س�سة  باأن 
الغا�سب  احلراك  بني  ما  التفاعل  ل�سبط 
ال�سهلة  غري  الو�ساطة  وان   ، القائم  والنظام 
النتقالية  املرحلة  لتامني  للجي�س  وامللغمة 
التي  الو�سعية  تفهم  احلراك  من  ت�ستدعي 
وبعد  الد�ستورية..  احلكمة  اأ�سرية  تبقى 
لردود  تتبعنا  خالل  ومن  النوعية  التوقيفات 
ا�ستقبلت  فاإنها  املجتمع  فئات  لكل  الفعل 
�سمن  التطورات  تنتظر  وهي  بالرتحيب 
املنطق الق�سائي واملحاكمة عندما تتاأ�س�س 

امللفات وتقدم لل�سبطية الق�سائية..
اجلي�س  موؤ�س�سة   « املتحدث  واأ�ساف 
بالعالقة مع مطالب  �ستت�ساعف م�سوؤولياتها 
احلراك واحلاحاته ب�رصورة عقاب الفا�سدين 
املحك،  على  )امل�سداقية(  تكون  وهنا 
و�سنبقى  وغمو�سا  تعقيدا  ازدادت  فالأو�ساع 
من  �ستحمله  ومادا  رم�سان  جلمعة  نتطلع 
اأقدمت عليه موؤ�س�سة  جتاوب وتفاعل مع ما 
اجلي�س التي تعترب نف�سها م�سوؤولة عن روا�سب 
ذهاب النظام با�ستقالة بوتفليقة وان تعوي�سه 
فيه احلراك..  الدي يطمح  التغيري  مل يحقق 
�ستكون  القادمة  وال�سابيع  اليام  ان  والكيد 
حاملة مل�ستجدات بدءا من ال�سلطة احلاكمة 
من طرف بن �سالح وحكومة بدوي وجميعهم 
و�سعوبة  وتباطوؤ  احلراك  �سغوطات  يعاين 
مبطالب  يليق  �سيا�سي  خمرج  عن  البحث 
ال�سكلي  ل  الفعلي  التغبري  اجل  من  احلراك 

املخادع
 

العربي �ضريف
 توقيف اأ�ضماء ثقيلة 

خطوة اإيجابية 
�رصيف  العربي  املتقاعد  العقيد  جهته  من 
والتوفيق  ال�سعيد  من  كل  توقيف  باأن  اعترب 
اأحد  ل  بانه  توؤكد  اإيجابية  خطوة  وطرطاق 
بان م�سائلة وجوه  العدالة، م�سريا  يعلوا على 

ثقيلة امام العدالة حترير للعدالة من القيود.
ثمن العربي �رصيف الدور الذي تلعبه املوؤ�س�سة 
العدالة وحماربة  الف�ساد،  لتحرير  الع�سكرية 
قائال » املوؤ�س�سة الع�سكرية تعهدت باإ�سرتجاع 
لتحرير  وقدمت �سمانات  املختل�سة  الأموال 

العدالة من كل القيود«.

املحامي ميلود براهيمي
 توفيق يخ�ضع لإجراءات 

ابتدائية  
اأن مدير  ك�سف املحامي ميلود براهيمي يف 
الفريق  ال�سابق،  وال�ستعالمات  الأمن  دائرة 
املحكمة  اإىل  حتويله  يتم  مل  مدين،  حممد 

الع�سكرية اإىل غاية �سباح اليوم
ويرى براهيمي املقرب من اجلرنال توفيق اأن 
الأخري يخ�سع لإجراءات ابتدائية بعد توقيفه 
اأي معلومة  اأم�س، باملقابل �سدد على غياب 

ر�سمية تخ�س اأ�سباب توقيفه.

�ضهر ال�ضيام بنكهة احلراك و خما�ضاته الع�ضرية

�س�ء يف اآخر النفق
اإلقاء  من  ال�سعبي  احلراك  زخم  متكن   
ياأتي  ال�سنة،  هذه  رم�سان  على  ظالله 
بداية  الألغام  من  الكثري  تفكيك  و�سط 
ومتكنهم  ال�سيا�سي  النظام  خماطبة  من 
اخلام�سة  العهدة  م�رصوع  اإجها�س  من 
وما  ال�سيا�سي  اخلطاب  طبيعة  تغيري  اإىل 
فتح  راأ�سها  على  تغيريات،  من  حدثت 
تزال  ل  اأنها  اعتربت  واإن  الف�ساد  ملفات 
مل  اأنه  خا�سة  احلراك،  مراحل  اأوىل  يف 
ملن�سب  الروؤية  تو�سح  مرحلة  بلوغ  يتم 
رئي�س منتخب �سعبيا، النقطة الثانية التي 
اخلطاب  على  القفز  هو  احلراك  اأثبتها 
العن�رصي وحماولت التفرقة، خا�سة اأنها 
التوا�سل  مواقع  عرب  كبريا  �سخا  �سهدت 
الجتماعي بخا�سة الفاي�سبوك، اإل اأنه مت 
الرد عليها على اأر�س احلراك، اأين رف�سها 
احلراك  ل�رصب  رف�سه  عن  معربا  بقوة، 
من هكذا، يف ظل قوة احلراك ياأتي �سهر 
رم�سان، الذي اأكد املتظاهرون اأنه دافع 
خالل  معربني  بحراكم،  لتم�سكهم  اإ�سايف 
اجلمعة 11، عن اآمال حتويله ل�سهر حتقيق 
اكت�سح  ثانية  جهة  من  احلراك.  مطالب 
اجلزائريون  اعتاد  التي  امللفات  احلراك 
الرتكيز عليها، فكان ح�سورا باهتا مللفات 
والتح�سريات  والأ�سعار  رم�سان  قفة 

باملجال  الهتمام  بطغيان  مقارنة 
غرار  على  اأطراف  عادت  كما  ال�سيا�سي، 
كل رم�سان حتاول النفخ يف بع�س امللفات 
التي اعتادوا ال�سغط اأو التالعب بها خالل 
رم�سان على راأ�سها الإفطار العلني وجعله 
اأنه  خا�سة  معينة،  منطقة  يخ�س  جتاوزا 
التفرقة  دعوات  اإطار  نف�س  يف  ي�سب 
حتذيرات،  عدة  ا�ستبقت  حيث  ال�سابقة، 
اأي حماولت للتالعب بهذا امللف خا�سة 
اإىل  ذلك  يف  م�ستندين  احلراك،  عز  يف 
العودة  حماولت  واإىل  ال�سابقة  ال�سنوات 
بطرق  التنوع  ا�ستغالل  مبلفات  للواجهة 
تفريقية بدل التقبل اأو حتى اخلالف لكن 
دون حتري�س يف الو�سط ال�سعبي، خا�سة 
اأن ملف الأقليات اأكرث ملف يتم التالعب 
الكلمة  ت�ستيت  م�ستوى  على  لي�س  به 
الدويل  امل�ستوى  على  بل  الداخل  يف 
اخلارجية  وزير  اإعالن  فنجد  اأي�سا، 
الفارط  جويلية  بومبيو  مايك  الأمريكي 
بتعزيز  ملتزمة  املتحدة  الوليات  اأن 
احلرية الدينية، معلنة خطة عمل تت�سمن 
الدين  حرية  حلماية  ملمو�سة«  »و�سائل 
والأقليات الدينية ال�سعيفة، وفقا لإعالن 
»Potomac« وتاأكيد التزام بالده  الثابت 

بتعزيز احلرية الدينية والدفاع عنها.

احليتان الكبرية يف القف�ش

قيادة اجلي�س تفي ب�ع�دها و ت�سكت امل�سككني
مازال الراأي العام ي�ساهد بذهول اأخبار 
املخابرات  مديري  من  كل  اعتقال 
كذلك  و  توفيق  اجلرنال  ال�سابقني 
يف  القوي  والرجل  طرطاق  اجلرنال 
النظام ال�سابق �سقيق الرئي�س ال�سعيد 
بوتفليقة ، حيث مازال الراأي العام بني 
�رصعة  و  العتقالت  منده�س حلجم 
الأخبار ، وبني مرتدد وبني من ريدي 
العام  الراأي  يفاجئ  اأن  قبل   ، الدليل 
بهوؤلء املذكورين يف �سور بثثت على 
التلفزيون العمومي وهم متوجهني اىل 

املحكمة الع�سكرية .
اأم�س على �سا�سات  ال�سور التي بثثت 
دخول  �سور  تخ�س  التي  و  التلفزيون 
املخابرات  مدير  املتقاعد  اجلرنال 
املحكمة  اىل  مدين  حممد  ال�سابق 
الرئي�س  �سقيق  يليه   ، الع�سكرية 
ب�سري  اجلرنال  ثم   ، بوتفليقة  ال�سعيد 
الأمن  من  بعنا�رص  مرفوقني  طرطاق 
ماكان   ، املدين  بالزي  الع�سكري 
الأخبار  مثل هذه  العام  الراأي  ي�سدق 
وحلمهم  ب�سحمهم  هوؤلء  بزغ  حتى   ،

اأمام كامريات التلفزيون .
قا�سي  عرب  الع�سكرية  املحكمة 
التحقيق اأمر باإيداع املتهمني احلب�س 
�سد  التحقيق  ل�ستمرار  املوؤقت 
املتهمني بالتاآمر على الدولة و �سلطة 
اجلي�س ، جاء بعد التحذيرات العديدة 
قايد  اأحمد  الفريق  الأركان  قائد  من 
ال�سابق  املخابرات  ملدير  �سالح 
اإىل  اأ�سار  اأن  بعد   ، توفيق  اجلرنال 
اجتماعات م�سبوهة تعمل �سد م�سالح 
ال�سعب ، وتعمل على زعزعة احلراك 
، وكذلك على تقوي�س �سلطة اجلي�س 
الدولة ، لينتقل الأمر اىل التنفيذ بعد 
واإيداعهم  املتهمني  هوؤلء  اعتقال 
بتهم  الع�سكري  التحقيق  قا�سي  اأمام 

عديدة منها التاآمر على اجلي�س .
يتوقعها  التي مل  تاأتي هذه اخلطوة  و 
ي�سدقوها  مل  حتى  بل   ، الكثرييون 
اأن  لتثبث   ، املعتقلني  حلجم  نظرا 
و  الدولة  بها  يقوم  التي  امل�ساعي 
مثل  باأفالم  لي�ست  العدالة  كذلك 
و  ترويجه  امل�سككني  بع�س  يحاول 

م�سداقية  �رصب  اأجل  من  ت�سويقه 
الأيادي اخلرية التي تعمل على اإعادة 

املياه اإىل جماريها .
حيث ورغم ا�ستجابة اجلي�س لتطلعات 
وتعهده  ال�سعب  وتطلعات  احلراك 
املرحلة  ومرافقة  مطالبه  بتحقيق 
النتقالية ، يبدو اأن هذا اأزعج الكثري 
من الأطراف التي راحت عرب اأتباعها 
ل�رصب  حماولة  يف  الو�سائل  وبكل 
م�سداقية اجلي�س ، والت�سكيك يف كل 
الهدف   ، البالد  لإنقاذ  اخلرية  النوايا 
منها يف الأول هو �رصب اجلي�س وعلى 

راأ�سه الفريق اأحمد قايد �سالح .
الجتماع  كان  هذا  اإىل  اإ�سافة  و 
الأ�سخا�س  بني  حدث  الذي  ال�رصي 
اأجنبية  اأجهزة  اإىل  اإ�سافة  املذكورين 
البداية  نقطة  هو   ، الدولة  باإقامة   ،
لتحريك هذا امللف اخلطري ، خا�سة 
مدير  اأن  تقول  ت�رصيبات  وجود  عن 
اأعرتف  ملزي  حميد  الدولة  اإقامة 
الأمن  م�سالح  اأمام  خطرية  باأ�سياء 

التي حققت معه .

وتاأتي هذه العتقالت من هذا النوع 
كما  التي  العديدة  الأبواق  لتخر�س   ،
اجلي�س  م�سداقية  �رصب  اإىل  �سعت 
�رصب  اإىل  اأي�سا  �سعت   ، وم�ساعيه 
اأن  م�سداقية العدالة ، وراحت ت�سور 
املحاكمات الكبرية للعديد من رجال 
اجلرنالت  وحتى  الوزراء  و  الأعمال 
ماهي اإىل اأفالم من اأجل الهاء الراأي 
العام ، وهي الأفكار التي �سعت بع�س 
زرع  اأجل  من  ترويجها  اىل  اجلهات 
الت�سكيك يف النفو�س ، واإف�ساد النوايا 
اخلرية لإيجاد حلول لالأزمة املتجذرة 
يف اجلزائر . وعلى العموم مت ت�سجيل 
ارتياح كبري لدى الراأي العام بخ�سو�س 
العديد من املحاكمات ، خا�سة و اأن 
البالد  بناء  اأجل  من  م�سداقية  لها 
ال�سخ�سية  احل�سابات  عن  بعيدا 
اأ�سحاب  بع�س  دائما  لها  يروج  التي 
امل�سالح ال�سيقة ، والذين مازالوا مل 
يعوا اأن ا�ستقرار البالد اأهم و اأكرب من 

كل �سيء .
ع�ضام بوربيع  
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�سواء  حمرو�ش  اأن  اأو�سح   كما 
اأو  حمتمال  مر�سحا  ب�سفته 
على  نف�سه  يعر�ش  مر�سحا 
اأطراف النزاع لتلقي الدعم يبقى 
يلقى  اأنه  خا�سة  مطروحا  اإ�سما 
احلراك  من  الفاعلني  من  �سدى 
يف  ال�سيا�سية  القوى  وبع�ش 
نقي�ش  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  البالد، 
العميقة«،  بـ«الدولة  يعرف  ما 
كونه يعترب اأنها من هم�سته ملدة 
طويلة، بالإ�سافة اإىل اأنه جماهد 
بجي�ش التحرير و�سابط باجلي�ش 

الوطني ال�سعبي.
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اأما 
بجامعة  الدولية  والعالقات 
عقون،  بن  عي�سى   3 اجلزائر 
حمرو�ش  اأن  اعترب  واأن  �سبق 
واأنه  الرئا�سيات،  على  يراهن 
لي�ش  اأنه  له  ال�سابق  بيانه  يف 
مر�سحا لتبواأ اأي من�سب للمرحلة 
النتقالية �سواء اخلا�سة بـ3 اأ�سهر 
وخمتلف  الرئا�سي  املجل�ش  اأو 
يت�سح  ومنه  املطروحة،  ال�سيغ 
اأن الهدف هو التوجه للرئا�سيات، 
امل�ساهمة  خالل  من  اأنه  معتربا 
امل�سريات  اجلهتني:  ك�سب  يريد 
مغازلة  وثانيا  ال�سعبي  واحلراك 
املوؤ�س�سة الع�سكرية لطرح ا�سمه 
معروف  لأنه  لتدعه،  كمرت�سح 
اأنه يف حالة عدم دعمه من  عنه 
البحث  اأي  يرت�سح،  فلن  اجلي�ش 
ما  وهو  املبا�رشة،  التزكية  عن 
للجراأة  نق�سا  عقون  بن  اعتربه 
مقارنة ب�سيا�سيني اآخرين تقدموا 
يف  املراحل،  خمتف  يف  مرارا 
حني قراأها اآخرون اأنه بحكم اأنه 
مرت�سح  اأي  اأن  يعلم  النظام  ابن 
اأو  ال�سلطة  ملر�سح  مناف�ش 

اجلي�ش ف�سيكون خا�رشا.
حالة  يف  اأنه  عقون  بن  واأ�ساف 
فالأمر  ف�سيرت�سح،  دعمه 
اجلي�ش  تعاطي  بطريقة  مرهون 
املرت�سحني،  ومع  املرحلة  مع 
توؤكد  اجلي�ش  موؤ�س�سة  اأن  خا�سة 
النتقال  مرافقة  على  الرهان 

الدميقراطي.
بخ�سو�ش حمرو�ش ومدى  اأما 
القادمة،  للمرحلة  مالءمته 
مبادراته،  ولديه  موؤهل  اأنه  فقال 
دراية  على  اأنه  اإىل  بالإ�سافة 
النظام، يف  الأو�ساع و�سط  ب�سري 
حني ما يوؤاخذ عليه هو تركيزه يف 
كل مرة على اجلي�ش، يف حني اأنه 
�سخ�سية �سيا�سية يفرت�ش التقدم 

بدل الرتباط بالتزكية.
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  بدوره 
لقرع  علي  بن  م�ستغامن  بجامعة 
حمرو�ش  م�ساهمة  اأن  اعترب 
ويف  ال�سيادي  »يف  بعنوان 
خاللها  من  عمد  ال�رشعي« 
اجلي�ش  بوحدة  الإ�سادة  اإىل 
�رشورة  اإىل  داعيا  معا،  وال�سعب 
احلراك  اأن  معتربا  ا�ستمرارها، 
تاريخية  حركية  هو  ال�سعبي 

ال�سائدة  احلكم  اأزمة  اأفرزتها 
اأن  يعني  وهذا  اجلزائر.  يف 
احلراك ال�سعبي ل يكتفي برف�ش 
الأ�سخا�ش بل هو راف�ش للنظام 
يف حد ذاته ويطالب بنظام جديد 
ال�رشعية  واإحالل  احلرية  ي�سمن 

والدميقراطية واحرتام القانون.
يف  حمرو�ش  اأن  اأ�ساف  كما 
تخوف  عن  عربرّ  امل�ساهمة  هذه 
بتغيري  الكتفاء  هو  م�رشوع 
اعتباره  خالل  من  الأ�سخا�ش، 
لال�ستجابة  كاف  غري  ذلك  اأن 
مت  لو  حتى  احلراك  ملطالب 
باملقابل  نزهاء،  م�سوؤولني  تعيني 
حقيقي  د�ستور  �سياغة  اإىل  دعا 
�رشعية  و�سلطة  موؤ�س�سات  وبناء 
للرقابة وامل�ساءلة، وهذا  تخ�سع 
الدميقراطية  اإىل  ال�سبيل  هو 
مو�سحا  واحلرية،  القانون  ودولة 
الغاية  هذه  حتقيق  �سبيل  يف  اأنه 
�رشورة  بناء  حمرو�ش  حدد 
توافق وطني ي�سارك فيه اجلميع 
والنخب  اجلي�ش،  )احلراك، 
اإىل  ويوؤدي  الأحزاب(،  فيها  مبا 
واأ�ساد  الدميقراطي.  النتقال 
باختتام  »الو�سط«  حمدث 
باأهمية  مل�ساهمته  حمرو�ش 
لأزمة  كحل  الدميقراطية 
اجلزائر،  تعي�سها  التي  احلكم 
فالدميقراطية بالن�سبة حلمرو�ش 
هي اأم احللول التوافقية و�سمانة 

للتداول ال�سلمي.
 

حمرو�ش
 تطبيق ال�سيادة 
ال�سعبية تقت�سي 

التوافق
 

م�ساهمته  خالل  حمرو�ش  وقدم 
ويف  ال�سيادي  »يف  عنوان:  حتت 
جريدتي  اأم�ش، عرب   ، ال�رشعي« 
»اخلرب« و«الوطن«، دعوته لتوافق 

الذي  العام  الإطار  مع  ين�سجم 
مو�سحا  احلراك،  به  يطالب 
الد�ستور  من  و8   7 املادتني  اأن 
ملمار�سة  طريقني  تتيحان 
ال�سيادة ال�سعبية الأوىل عن طريق 
القرتاع والثانية ال�ستفتاء لإن�ساء 
ل  ذلك  اأن  مو�سحا  املوؤ�س�سات، 
�سلطة  من طرف  معاجلته  ميكن 
النتخابية،  ال�رشعية  منزوعة 
حلالتها  نظرا  الأحزاب  عرب  ول 
اأن  مو�سحا  احلالية،  التنظيمية 
مهام رئي�ش الدولة بالنيابة الذي 
ول  ال�سيادية  باملهام  يخت�ش 
الد�ستورية  باملهام  القيام  ميكنه 
ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  على 
ال�سيادية، كما ل ميكن لأي هيئة 
انتقالية تويل ال�سلطة على املهام 
ال�سيادية، اأي يحق لرئي�ش الدولة 
لكن  ال�سيادية  املهمات  ممار�سة 
 7 املادتني  تفعليل  له  يحق  ل 
و8، مو�سحا اأن تفعيلهما يقت�سي 
اجلميع  من  توافقية  م�ساهمة 

لتبقى يف اإطار احلراك.
حول  النقا�ش  حمرو�ش  وفتح 
احلل ال�سيا�سي واحلل الد�ستوري 
انتقالية  مرحلة  دعوات  وحول 
ال�سري  اأو  كفوؤة  بقيادة �سخ�سيات 
اأن  مو�سحا  الرئا�سيات،  باجتاه 
الطروحات القائمة على ال�ساحة 
تف�سي  لن  انتخابية  عملية  واأي 
مادام  ال�سدق  �سمانات  اإىل 
عمليات  بكل  املكلف  اجلهاز 
وو�سع  والت�سجيل  التح�سري 
الوطنية  النتخابية  القوائم 
الدوائر  و�سجالت  واملحلية 
ومراكز ومكاتب الت�سويت مل تتم 
مراجعتها وت�سحيحها وامل�سادقة 
عليها من طرف �سلطات م�ستقلة 
اأنه  معتربا  ومتقاطعة،  خمتلفة 
نظام  من  للتحرر  اأ�سا�سي  �رشط 
م الفعل النتخابي،  انتخابات حررّ
التزام  وكل  زائل  وعد  كل  موؤكدا 

جمرد كالم، من دون احلكم على 
�سدق النوايا املعرب عنها«.

كما خاطب مت�سك النظام باإجراء 
 4 مبوعد  الرئا�سية  النتخابات 
باأن احلراك جتاوز ذلك،  جويلية 
واأنه ينبغي عدم ربط النتخابات 
�رشوط  بتوفر  بل  حمدد  مبوعد 
�سالح  �ستكون  واإل  تنظيمها، 
زعزعة  نحو  يتوجه  حدين  ذو 
العرتا�سات  ب�سبب  ال�ستقرار 
وعدم العرتاف بالنتائج، حمذرا 
غري  وامل�ساورات  النقا�سات  من 
ملخارج  توؤدي  التي  املقنعة 

وهمية.
ومنه جند اأن املرت�سح لرئا�سيات 
اجلي�ش  كفة  بني  وازن   1999
وال�سعب قائال اأن الأول ل ميكنه 
الوقوف يف وجه طموحات ال�سعب 
من طرف اجلي�ش، يف ظل �سعيه 
ال�سيا�سية  الواجهة  حكم  لإلغاء 
ا�ستبدال  اأن  املفربك.واأكد 
الأ�سخا�ش ل يكون جوابا �سافيا، 
املرحلة  ت�ستوجب  حني  يف 
و�سع  اإعادة  اأولوية  نحو  الجتاه 
الرقابة  واإقامة  ال�رشعي  املعيار 
وتعوي�ش  الوظائف،  كل  على 
حقيقي  بد�ستور  الأ�سخا�ش 

وموؤ�س�سات فعلية.
و�سعية  حمرو�ش  �ش  و�سخرّ
الأحزاب القائمة بعدم القدرة 
القائم،  ال�سغور  ملء  على 
قوى  وجود  لعدم  بالإ�سافة 
منظمة  واجتماعية  �سيا�سية 
ملرافقة عملية �سياغة الأدوات 
واملوؤ�س�سات  وامليكانيزمات 
تنظيم  مرافقة  اأو  الالزمة 
عدالة  تفعيل  اأو  انتخابات  اأي 
احلراك  باأن  معرتفا  حقيقية، 
تلك  بع�ش  ت�سحيح  من  متكن 
يف  حلجمه،  نظرا  العيوب 
ال�رشعية  ملنح  ي�سل  مل  حني 

للحكم.
املرحلة  اأن  اأو�سح  كما 
ت�ستوجب م�ساهمة اجلميع يف 
من  للحلول  جماعية  �سياغة 
ميكن  ول  م�سبقة،  نوايا  دون 
بعينها  اأحزاب  اأو  طرف  لأي 
بحجم  طريق  خريطة  فر�ش 
نقائ�ش  نتاج  كونها  احلراك، 
نظام  �سببها  ونظامية  هيكلية 
الفعل  غيرّب  الذي  احلكم 
الروابط  وتفكيك  ال�سيا�سي 
على  م�سددا  الجتماعية، 
فعل  كل  يكون  اأن  �رشورة 
حمل  واقرتاح  واإجراء  وقرار 
معاينة انطالقا من املحافظة 
على حيوية احلراك الوحدوية. 
املطبات  جمموعة  من  ر  وحذرّ
التي اأكد اأنها ترتب�ش باحلراك 
فيها  »مبا  والنخب  واجلي�ش 
ال�سلطة«،  يف  املتواجدة  تلك 
احلراك  بلوغ  على  مراهنا 
لن�سدادات  ولي�ش  لأهدافه 
نتيجة  انزلقات  اأو  جديدة 
تدفع  باأنها  و�سفها  مزايدات 

نحو مهالك ي�سعب جتنبها.

ن�سر م�ساهمة مكتوبة يف �سحيفتني كبريتني

�سارة بومعزة 

حمرو�ش يتم�سك بحلم الرئا�سة
وزير التجارة �سعيد جالب

العمل بالأ�سعار املرجعية 
ابتداء من اليوم

جالب  �سعيد  التجارة  وزير  اأكد 
مت  التي  املرجعية  الأ�سعار  اأن 
من  احلد  اأجل  من  اإعدادها 
ال�ستهالكية  اأ�سعار  يف  امل�ساربة 
خالل �سهر رم�سان �سيتم تطبيقها 

ابتداء من ليلة ال�سك
اأن  املتحدث  ذات  ينف  مل  و 
يف  ارتفاعا  �سهدت  الأ�سواق 
املبارك  رم�سان  قبيل  الأ�سعار 
مثل كل �سنة موؤكدا اأنها �ست�سبط 
وفق  رم�سان  يوم  اأول  من  ابتداء 
اأو�سح  و  املرجعية  الأ�سعار 
جالب اأن القرار جاء بالت�ساور مع 
امل�ستهلكني  و  املهنية  اجلمعيات 
وكذا وزارة الفالحة و الذي خ�ش 
املنتجات الفالحية املحلية والتي 
الذي  اجلهاز  اإطار  يف  تندرج 
حت�سبا  التجارة  وزارة  و�سعته 
ل�سهر رم�سان 2019  و ك�سف ذات 
املتحدث الأ�سعار املرجعية حيث 
ال�ستهالكية  البطاطا  �سعر  حدد 
باجلملة   البيع  عند  )املو�سمية( 
عند  45و50  و  دينار  40ر45  ب  
�سعر  يرتاوح  فيما  بالتجزئة،  البيع 
الطماطم  من  الواحد  الكيلوغرام 
البال�ستيكية  البيوت  املنتجة يف   (
خارج الف�سل(  بني 60 و 80 دينار 
عند البيع باجلملة و 90 و 110 دج 
وبخ�سو�ش  التجزئة  اأ�سواق  يف 
اجلملة  �سعر  حدد  فقد  الب�سل 
للنوع اجلاف ) املخزن( ما بني 45 
و50 دج/كلغ يف حني يرتاوح �سعره 
يف التجزئة ما بني 55 دج و60دج. 
)املو�سمي(  الأخ�رش  الب�سل  اأما 
دج/ و25   20 بني  ثمنه  فيرتاوح 
بني  وما  باجلملة  البيع  لدى  كلغ 
الكو�سة  اأما  التجزئة  يف  و35   30
الواحد  الكيلوغرام  �سعر  فيرتاوح 
منها ما بني 45 دج و 60 دج عند 
دج   80 و  دج   65 و  باجلملة  البيع 
�سعر  يرتاوح  فيما  التجزئة   عند 
املرجعي ملنتج اخل�ش )املنتج يف 
اإطار تقنية الزراعات البال�ستيكية( 
ما بني 50 دج  و 55 دج  عند البيع 
باجلملة و ما بني 60 دج و 70 دج 

يف اأ�سواق التجزئة.
)املو�سمي(  اجلزر  �سعر   ويرتاوح 
دج   35 بني  ما  باجلملة  البيع  لدى 
 60 و  دج    55 بني  ما  و  دج   45 و 
بخ�سو�ش  و  التجزئة  عند  دج  
املخزن(    ( اجلاف  بنوعيه  الثوم 
فقد  املو�سمي(   ( الخ�رش  و 
حدد ال�سعر املرجعي للنوع الأول 
البيع  عند  دج   80 و  60دج  بني  ما 
باجلملة و ما بني 100دج و 150دج 
عند التجزئة   كما ت�سمنت القائمة 
حتديد �سعر فاكهة املوز عند البيع 
و  دج   220 و   200 بني  ما  باجلملة 
اأ�سواق  يف  دج   250 و   230 بني  ما 
فقد  اللحوم  التجزئة وبخ�سو�ش 
البقري املجمد  اللحم  حدد �سعر 
ب  650 دج/كلغ عند البيع باجلملة 
و 750 دج عند التجزئة، فيما حدد 
الطازج  ب  البقري  اللحم  �سعر 
باجلملة  البيع  عند  دج/كلغ   820
بالتجزئة  البيع  عند  دج   950 و 
املعبئة  الطازجة  البقر  حلوم  اأما 
فقد  اجلودة(  )عالية  بال�سغط 

البيع  حدد �سعرها املرجعي عند 
باجلملة ب  900 دج/ كلغ و 1000 

دج عند البيع بالتجزئة.
امل�ساربة  من  الوزير  حذر   و 
ي�سبط  متعامل  كل  اأن  كا�سفا 
امل�ساربة  بغر�ش  التخزين  ب�سدد 
اإىل  مبا�رشة  ملفه  �سنحيل  فاإننا 
الوزارة  اأن م�سالح  العدالة  اأو�سح 
امل�ستوردين  مراقبة  يف  �رشعت 
الغذائية  املواد  م�سار  باإتباع 
منلك  اأننا  اأ�ساف  امل�ستوردة و 
�سرناقب  و  امل�ستوردين  عناوين 
مبا�رشة  املخزون  اإخراج  عملية 
ت�سمل  العملية  اأن  وقال  لل�سوق 
جميع الوليات و�ستكون هناك يف 
كل ولية فرق ت�سهر على عمليات 
جميع  على  املخزون  ت�رشيف 
امل�ستويات كما اأكد ذات املتحدث 
املخزون  اإفراغ  عملية  اأن 
ك�سف  كما  بالأ�سعار  �ستهوي 
جتنيد6500  عن  املتحدث  ذات 
و  الأ�سعار  ملراقبة  رقابة  عون 
و  املرجعي  ال�سعر  جتاوز  عدم 
التي  بالأ�سعار  العمل  على  �سدد 
حددتها الوزارة و توعد املخالفني 

مبتابعات ق�سائية .
هددت  الذي  الإ�رشاب  عن  و 
مل�ستخدمي  الوطنية  النقابة  به 
وزارة التجارة خالل �سهر رم�سان 
اإل يكون  قال وزير التجارة نتمنى 
يف  بدورهم  ويقوموا  اإ�رشاب 
املهمة النبيلة التي اأ�سديت اإليهم و 
التي تخ�ش مراقبة الأ�سعار و التي 

ت�سب يف م�سلحة امل�ستهلك.
ف.ن�سرين 

اعترب اخلبري الد�ستوري عامر رخيلة، يف ت�سريح لـ«الو�سط« اأن م�ساهمة رئي�ش احلكومة ال�سابق مولود حمرو�ش، تعد م�سروع 
برنامج عمل للرئا�سيات، يف حني تبقى الت�ساوؤالت حول من اجلهة التي تر�سحه، م�سيفا اأنه �ساد اعتقاد باأنه مل يتم الرد على 

الر�سالة االأوىل حلمرو�ش اإال املتغريات اجلديدة وعودته فهناك اإيحاء باأنه �سيكون اأحد الفر�سان اأو فار�ش الرئا�سيات، م�ستندا 
يف راأيه على ت�سريحات حمرو�ش ال�سابقة باأنه ال يرت�سح دون موقف اجلي�ش، ب�سفته الفاعل الرئي�ش يف املنا�سب احل�سا�سة، 

وهو ما يعني اأنه اإما يغازل قيادة اجلي�ش اأو تلقى اإ�سارات مع حماولته طرح نف�سه بديال اأمام احلراك م�ستقبال.
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.   كل متعامل ي�سبط ب�سدد التخزين يحال اإىل العدالة
.  جالب يدعو اأعوان الرقابة  للعدول عن االإ�سراب

عدالة

جنل اجلرنال 
عبدالغني هامل 

اأمام قا�سي 
التحقيق

املدير  جنل  الأم�ش  مثل 
العام ال�سابق لالأمن الوطني 
قا�سي  اأمام  هامل  مراد 
قا�سي  اأمام  التحقيق 
يف  اأقواله  ل�سماع  التحقيق 
على  مفتوح  حتقيق  اإطار 
تيبازة  حمكمة  م�ستوى 
و مثل    . ف�ساد  �سبهة  حول 
لالأمن  ال�سابق  املدير  جنل 
الوطني ا�ستجابة ل�ستدعاء 
مبحكمة  التحقيق  قا�سي 
تيبازة ل�سماع اأقواله يف اإطار 
املفتوح  الق�سائي  التحقيق 
تيبازة  على م�ستوى حمكمة 
حول ق�سايا ف�ساد بناء على 
مديرية  قدمتها  �سكوى 
وقت  يف  الدولة  اأمالك 
ا�ستغرقت  ،و  بتيبازة  �سابق 
ال�سماع الأوىل قرابة  جل�سة 

�ساعتني من الزمن.

ph/app.com



 حثعلى التطبيق ال�صارم
 لتو�صيات التح�صري القتايل

قايد �صالح يوا�صل 
زيارته اإىل الناحية 
الع�صكرية الثانية 

 
الدفاع  وزير  نائب  �صالح،  قايد  اأحمد  الفريق  وا�صل 
اأم�س  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  الوطني، 
الأحد، زيارته اإىل الناحية الع�صكرية الثانية بتفقد بع�س 
وحدات اجلي�س التابعة للناحية، ح�صب ما اأفاد به بيان 
قايد  الفريق  ترحم  وباملنا�صبة  الوطني.  الدفاع  لوزارة 
�صالح رفقة اللواء مفتاح �صواب، قائد الناحية الع�صكرية 
الثانية، ومبدخل مقر قيادة الناحية، على روح املجاهد 
املتويف بوجنان اأحمد املدعو »�صي عبا�س« الذي يحمل 
مقر قيادة الناحية ا�صمه، حيث و�صع اإكليال من الزهور 
الكتاب  فاحتة  وتال  له،  املخلد  التذكاري  املعلم  اأمام 

على روحه وعلى اأرواح ال�صهداء الأطهار.
بعدها، قام رئي�س اأركان اجلي�س ال�صعبي الوطني بزيارة 
الكبري،  مر�صى  الرئي�صية  البحرية  القاعدة  اإىل  تفتي�س 
امل�صاريع  حول  �صامال  عر�صا  امل�صتهل  يف  تابع  حيث 
التي مت اإجنازها يف اإطار تطوير وحتديث وع�رصنة هذه 
القاعدة البحرية الإ�صرتاتيجية، كما عاين بقية امل�صاريع 
القائمني  داعيا  الجناز،  التي هي يف طريق  املن�صاآتية 
على هذه امل�صاريع اإىل »�رصورة الإ�رصاع يف جت�صيدها 

وفقا للموا�صفات املطلوبة ويف اأقرب الآجال«.
اإثر ذلك، قام الفريق قايد �صالح بتفتي�س وتفقد بع�س 
الوحدات البحرية، حيث عاين عن كثب درجة جاهزية 
لهم  �صاكرا  اأطقمها،  الوحدات وحتدث مطول مع  هذه 
الإقليمية«  مياهنا  حماية  �صبيل  يف  املثابرة  »جهودهم 
والدقيق  ال�صارم  التطبيق  »موا�صلة  على  اإياهم  وحاثا 
ملحتويات برامج التح�صري القتايل من اأجل تثبيت دعائم 
من  ومتكينه  البحرية  لقواتنا  املعركة  قوام  لدى  القوة 
الت�صدي الفاعل لأي تهديد طارئ اأو  حمتمل مهما كان 
م�صدره«. وكان نائب وزير الدفاع الوطني قد زار اأم�س 
ال�صبت مدر�صة اأ�صبال الأمة بوهران واطلع ميدانيا على 
التي �صهدتها املدر�صة والتي �صمحت  التو�صعة  م�رصوع 
بتفقد  قام  كما  ال�صتيعابية،  طاقتها  من  بالرفع  لها 
خمتلف مرافقها خا�صة منها البيداغوجية واملعي�صية. 
مت  ما  امليدانية  زيارته  حمطات  جميع  خالل  وعاين 
اإجنازه يف املجال املن�صاآتي، جمددا بذلك التاأكيد على 
»توفري كافة الظروف املالئمة معي�صيا ،وحياتيا ،ومهنيا 
لفائدة الأفراد الع�صكريني، هي كلها اأدوات بل ومتطلبات 
ملّحة حتر�س القيادة العليا للجي�س الوطني ال�صعبي على 
اأن يكون اجلانب املن�صاآتي مكونا اأ�صا�صيا من مكوناتها، 
ذلك اأن الظرف املالئم واملحيط امل�صاعد على الأداء 
الأمثل ملختلف الأعمال واملهام، ميكن له اأن ينتج ثمارا 
مهنية راقية وايجابية تفتح املجال رحبا اأمام م�صتقبل 

مهني وعملي جيد وواعد«.

البويرة 

ت�صليم 21 �صوق �صعبي 
 بغالف مايل يفوق 

516 مليار �صنتيم
�صعبي  �صوق   21 اإجناز  من  البويرة  ولية  ا�صتفادت 
بغالف  املختلفة  البقوليات  و  الفواكه  و  للخ�رص 
اأ�صواق مغطاة   مايل فاق 516 مليار �صنتيم منها  8 
اإعادة  معظمها متت  �صنتيم  مليار   80 مايل  بغالف 
بئر   ، ب�صلول  بلدية  من  بكل  متواجدة  و  تهيئتها 
اأغبالو ، �صورالغزلن ، القاديرية ، ال�رصفة ، ديرة ، 
عمر و �صحاريج و 13  �صوق جواري  جديد بغالف 
 ، البويرة  من  بكل  �صنتيم   مليار    336 فاق  مايل 
 ، اأخري�س  برج   ، خل�رصية   ، حيزر   ، الغزلن  �صور 
، اأهل لق�رص، امل�صدور  و الها�صمية  .الأ�صواق  مت 
كما  ت�صيريها  اأجل  من  البلديات  لروؤ�صاء  ت�صليمها  
حتتوي كل واحدة على 40 من�صب �صغل تتوفر فيها 
جميع ال�رصوط  القانونية خا�صة املتعلقة بالتجارة 
و البيئة ، فيما يبقى م�رصوع اإجناز �صوق مغطاة كبري 
احل�رصي  القطب  م�صتوى  على  دولية   مبقايي�س 
�صنتيم  مليار   130 تفوق   مالية  بقيمة  اجلديد  
�صينطلق اجنازه  قريبا  يحتوي  ح�صب مدير التجارة  
بالنيابة على عدد كبري من الن�صاطات التجارية  ينتج  
موقع  باإعتبار  وا�صعة  ديناميكية  حركة   خالله  من 
كثافتها  و  الرابط  �رصق غرب   اجلغرايف  البويرة  
�صغل   منا�صب  توفري  باإمكانها   الكبرية   ال�صكانية  
زايدي  / م   عديدة .                                                                           

يوميا  مغنية  مدينة  يدخل   حيث 
ما يزيد عن 50 حافلة من خمتلف 
املئات  اىل  بالإ�صافة  الوليات  
يحدثون  الذين  ال�صيارات  من 
التي  الطوارئ  باملدينة  من  حالة 
با�رصت م�صاحلها الأمنية خمططا 
خا�صة بغية اإجناح  ا�صتقبال هوؤلء 
املدينة  على   الوافدين  ال�صيوف 
رم�صان  مب�صتلزمات  التزود  بغية 
ال�صهرية  التوابل  مقدمتها   ويف 
ت�صتهر  املغربي التي  الطاجني  و 
ويعرف  مدة   منذ  املدينة  بها 
ا�صتعدادا   و  كبريا  انتعا�صا  �صوقها 
املعظم  رم�صان  �صهر  ل�صتقبال 
اأين يكرث الطلب على خمتلف اأنواع 
التوابل والأواين املغربية املعروفة 
املدينة  تعرف  حيث   ، بجودتها 
معدات  لقتناء  وا�صعة  حركية 
التوابل  حمالت  وت�صهد  رم�صان 

للمواطنني  كبريا  تدافعا  والأواين 
القادمني من خمتلف الوليات .

 من جهة اأخرى  تفنن  جتار يف 
اأنواع  مبختلف  طاولتهم  تزين 
ي�رص  رونقا  يف  التوابل  األوان  و 
الزبائن   اإليه  الناظرين  ويجلب 
هذه  حول  يتزاحمون  الذين 
يلزمهم  ما  ل�رصاء  الطاولت  
والتمتع     ، الف�صيل  ال�صهر  لهذا 
وتعرف  ،هذا  رم�صان  بحريرة 
توابلها  بجودة  مغنية   مدينة 
والتي  املغرب   من  القادمة 
التي  القوية  برائحتها  متتاز 
ت�صفي دوقا خا�صا على  �صوربة 
رم�صان ، هذه التوابل يتم جلبها 
اأن يتم تنقيتها  من املغرب قبل 
ب600دج  وبيعها  ،وطحنها  
وقد  ،هذا  الواحد  للكيلوغرام 
مزج  من  الزبائن  مطالب  تتنوع 
يف  واحدا  كي�س  يف  التوابل 
ب«بالعطرية«  يعرف  م�صطلح 
الزبائن  اأغلب  يف�صل  حني  يف 

اأخد عينات من خمتلف التوابل 
منف�صلة بالإ�صافة اإىل الزعفران 
ال�صهري،وال�صامنة  املغربي 
التي  امل�صتلزمات  وبع�س   ،
توجد  ول  التوابل  �صمن  تدخل 
جانب  ،من  مغنية  مدينة  يف  ال 
الأواين  على  الطلبات  تكرث  اأخر 
الطاجني  خا�صة  املغربية 
املغربي  املعروف بلدة طعامه 
النار  على  طهي  ما  اإذا  خا�صة 
تاجر  ب�صفته  حممد  واأ�صار 
على  الطلب  اأن  مغنية  يف  اأواين 
بقوة  يتزايد  املغربي  الطجني 
قبل  من  رم�صان  �صهر  قبيل 
اإ�صفاء  حتاول  التي  العائالت 

خالل  مائدتها  على  خا�صة  لذة 
يتمتع  وانه  خا�صة  رم�صان   
واحد الطبع  اآن  يف  بخا�صيتني 
بالنار وبالبخار ، هذا ومن اجل 
املحافظة على الزبائن والتجار 
وحمايتهم  فقد  �صكلت م�صالح 
فيما  لذلك  خمططا  الأمن  
مواقف  البلدية  م�صالح  وفرتا 
لتفادي  وال�صيارات  للحافالت 
املدينة   اأن  خا�صة   ، الزدحام 
 100 اإىل   50 من  يوميا  ت�صتقبل 
مركبة   500 اإىل   150 ومن  حافلة 
الوطن  الأمر  اأنحاء  خمتلف  من 
حركة  ت�صهد  املدينة  يجعل  الذي 

الطوارئ  وحركة جتارية ممتازة.

تلم�صان :حممد بن ترار

ميناء  اأر�صفة  خمتلف  تزال  ل 
�صلال  ت�صهد  التجاري  م�صتغامن 
املا�صي  اأبريل   25 منذ  تاما 
بها  يقوم  احتجاجية  حركة  ب�صبب 
برحيل  للمطالبة  املوؤ�ص�صة  عمال 
ح�صبما  العام  املدير  الرئي�س 
وا�صل  و  الأحد.  اأم�س  لوحظ 
ال�صباح  هذا  امل�رصبني  العمال 
غلق  التوايل  على  الثامن  لليوم  و 
التي  و  للميناء  العامة  املديرية 
تقع بحي »�صالمندر« و الإ�رصاب 
ال�صتغالل  عمال  �صمل  الذي 
و  الداخلي  الأمن  و  ال�صيانة  و 
موؤكدين  امليناء  قيادة  و  الإدارة 
اأن امل�صاألة -ح�صب ت�رصيحاتهم- 

بزيادة  لي�س  و  ب«الكرامة  تتعلق 
منذ  العمال  وطالب  الأجور«.  يف 
الرئي�س  بداية الحتجاج ب«رحيل 
و  امليناء  ملوؤ�ص�صة  العام  املدير 
»حما�صبة  و  امل�صرية«  الإطارات 
املتورطني يف ال�صفقات امل�صبوهة 
ب«اإدماج  و  الأموال«  تبديد  و 
»تر�صيم  و  املطرودين«  العمال 
الأجور  يف  »زيادة  و  املتعاقدين« 
و   ».2018 يناير  من  رجعي  باأثر 
بالرغم من حماولة الإدارة للتفاو�س 
مع العمال و الو�صاطة التي قامت 
بها الو�صاية و امل�صاحلة من اأجل 
اإعادة فتح املديرية العامة ل يزال 
الو�صع على ما هو عليه ح�صب ما 

مليناء  العام  املدير  الرئي�س  اأكده 
ذكر  و  ريا�س بوجلويجة  م�صتغامن 
قامت  »املوؤ�ص�صة  اأن  بوجلويجة 
ق�صائية  دعوى  برفع  الأحد  اأم�س 
اأمام حمكمة م�صتغامن  ا�صتعجالية 
من اأجل اإعادة فتح مقر املديرية 
له  ملا  اأ�صبوع  منذ  املغلق  العامة 

من م�صا�س بحق و حرية العمل.«
اأو�صحت  اأخرى  جهة  من  و 
ميناء  ملوؤ�ص�صة  املالية  املديرية 
م�صتغامن اأن اخل�صائر اليومية التي 
يتكبدها امليناء جراء هذا التوقف 
بلغت ما قيمته 6ر7  مليون دج يف 
اليوم من بينها 5 ماليني دج كرقم 
اخل�صائر  هذه  ت�صاف  و  اأعمال. 

خل�صائر  امليناء  يتكبدها  التي 
نتيجة  للدولة  العمومية  اخلزينة 
البحر  عر�س  يف  البواخر  بقاء 
دون دخولها لالأر�صفة و التي تبلغ 
دولر  األف   15 و  األف   5 بني  ما 
ي�صيف  باخرة  لكل  يوميا  اأمريكي 
نف�س امل�صدر. و ل تزال اأكرث من 
بخليج  البحر  بعر�س  باخرة   11
منذ  للميناء  الدخول  تنتظر  اأرزيو 
بالرغم  العمايل  النزاع  هذا  بداية 
بع�س  لتوجيه  امل�صاعي  من 
و  املجاورة  املوانئ  اإىل  البواخر 
التي كللت بتحويل �صفينتني باجتاه 
ميناء تن�س التجاري )ولية ال�صلف( 

كما متت الإ�صارة اإليه. 

اأمالك  م�صالح  اأن  م�صادر  ك�صفت 
اإجراءات  نهائية  با�رصت  الدولة  قد 
ل�صمان  مناق�صة  قانونية  اإجراء  بغية 
من  هكتار  ال500  قرابة  ا�صتغالل 
 480 من  واأكرث  الفالحية  الأرا�صي 
هكتار من الأرا�صي  ال�صناعية  التي مت 
تاأميمها من  اأ�صحابها الذين حت�صلوا 
عليها بطرق غري قانونية اغلبهم من 

الوزراء  وامل�صوؤولني  الذين  اأبناء 
حت�صلوا عليها بطرق م�صبوهة .

مقربة  م�صادر  واأ�صارت  هذا 
اأن  الدولة  اأمالك  من  مديرية 
التي  الفالحية  الأرا�صي  اغلب 
مت  ال�صتيالء عليها من قبل م�صوؤولني 
لأمالك  تابعة  هي  اأبنائهم  والتي  اأو 
 ، للقانون  وفقا  تاأميمها  الدولة  يتم 

الذين  املخالفني  اإحالة  يتم  حني  يف 
هذه   املباين  بالبناء  فوق  قاموا 
منها  وال�صناعية  الفالحية  خا�صة 
على العدالة ، هذا واأ�صارت املديرية 
الدولة  والتابعة  لأمالك  العامة 
على  وقفت  املالية  اأنها  لوزارة 
الأرا�صي  من  وا�صعة  م�صاحات  نهب 
من  بالعديد  وال�صناعية  الفالحية 

 ، وهران  راأ�صها  على  الوليات 
عني   ، تلم�صان   ، بومردا�س   ، عنابة 
الع�رصات  نهب  مت  متو�صنت  كما 
الهكتارات  باملناطق  ال�صهبية  من 
ولة  ابناء  قبل  من  وال�صحراوية 
�صامني  وم�صوؤولني  ووزراء  وجرنالت 

يف  الدولة .
حممد بن ترار

بعد 10 اأيام من اإ�صراب العمال

�صيتم الإعالن عن مناق�صة ل�صمان ا�صتغاللها بطريقة قانونية

�صلل باأر�صفة ميناء م�صتغامن التجاري 

م�صالح املالية ت�صرتجع  املئات من الهكتارات  الفالحية وال�صناعية  

اأكرث من 50 حافلة و150 �صيارة تدخل املدينة يوميا 

 توابل رم�صان والأواين املغربية
 حتدث الطوارئ مبدينة مغنية
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تعي�ش  مدينة مغنية احلدودية 
50 كلم غرب تلم�صان وعلى مدى 

اأ�صبوع كامال فو�صى عارمة  يف الأيام 
الأخرية  من �صهر �صعبان   بفعل 

حتولها قبلة اإىل الزوار من خمتلف 
اأنحاء الوليات .



�أ�صدرتها  �لتي  للتعليمات  تنفيذ� 
�لوطني  للأمن  �لعامة  �ملديرية 
�لأمن  م�صالح  �رشعت  ،فقد 
 ، مترن��صت   ، ورقلة  بوليات 
 ، ،ب�صكرة  ،�يليزي  �لأغو�ط 
ب�صار   ، �أدر�ر   ، ،غرد�ية  �لو�دي 
جميع  �صبط  يف  وتيندوف   
�ملخطط  �ملتعلق   �لإجر�ء�ت  
�لنطلقة  و   ، �لرم�صاين  �لأمني 
�ل�صهر  �أيام  طيلة   به   بالعمل 
�أكرث  ت�صخري  خلل  من  �لف�صيل 
من 3500 �رشطي  ، و هذ� بهدف 
 ، �جلر�ئم  �أنو�ع  خمتلف  مكافحة 
و  �لأ�صخا�ص  على  �ملحافظة  و 
حركة  ت�صهيل  كذ�  و   ، �ملمتلكات 
�ل�صري من �أجل �لتقليل من حو�دث 
عدد  زيادة  خلل  من  �ملرور 
�لطرق  ، خا�صة عرب  �لأمن  رجال 
�لرئي�صية و بع�ص �لنقاط �ل�صود�ء 
�لتي ت�صهد حر�كية كبرية ، ناهيك 
�ل�صكنية  �لتجمعات  تدعيم  عن 

غر�ر  على  �لعمومية  �لأماكن  و 
�صلة  فيها  توؤدى  �لتي  �مل�صاجد 
يرتدد  �لتي  �لأ�صو�ق  و  �لرت�ويح 
�لإفطار  بعد  �ملو�طنني  عليها 
خا�صة يف �لأيام �لأخرية من �ل�صهر 
تكثيف  و  �لأمن  بعنا�رش  �لف�صيل 
�لدوريات �لر�جلة و �ملتنقلة �لتي 
ت�صمح بالتدخل �ل�رشيع ملنع وقوع 
�أي �عتد�ء من �صاأنه �أن يوؤثر �صلبا 
على  �ل�صهر  و  �لعام  �لو�صع  على 
جتنب �لختناقات �ملرورية خا�صة 

بالنقاط �ل�صود�ء باملنطقة . 
�جلديدة   �لإجر�ء�ت  و�صتخ�ص 
على  �لعمومي  �لأمن  �أعو�ن 
�ملرورية  �حلركة  �أن  �عتبار 
 ، �لإفطار  بعد  حيوية  تعرف 
بخروج �لعديد من �لعائلت ليل 
لتبادل �لزيار�ت و�لتنزه ، خا�صة 
و  �ل�صيف  �أجو�ء  ��صتمر�ر  مع 
منهم  للكثري  بالن�صبة  �لعطل 
�ملوفدة  �لتعليمات  ت�صدد  و   ،
تز�منا  �لوطني  �لأمن  لوحد�ت 
مع حلول �ل�صهر   �لف�صيل ، على 
م�صاحلها  �نت�صار  �إعادة  �إلز�مية 

تعد  �لتي  �ل�صعبية  بالأ�صو�ق 
و   ، للجز�ئريني  �لأوىل  �لقبلة 
ت�صجيل  �لأماكن  �أكثـر  لكونها 
للحو�دث كال�رشقة و �لعتد�ء�ت 
، وهذ� لتمكني �ل�صكان من �إيد�ع 
�لتبليغ عن �حلو�دث  �صكاويهم و 
نف�صها  �لأمنية  �مل�صالح  و�صعت 

�لأخ�رش  �لرقم  خدمتهم  يف 
عملية   ، �لنجدة  �رشطة  و 
�أعو�ن  عليها  ي�رشف  �لت�صالت 
�رشطة موؤهلني على م�صتوى �أمن 
�لوليات �ل�صالفة ذكرها  مهمتهم 
توجيه �لفرق �لعاملة يف �مليد�ن 

بغية �لتدخل ل�صالح �ملت�صل .

للتجار  �لكبري  �لنت�صار  �صاهم 
ببلدية  �حلجر  ب�صوق  �لفو�صويني 
ورقلة ، يف �ختناق مروري يف ظل 
غياب �إر�دة حقيقية من �ل�صلطات 
�لقائم  بامل�صكل  للتكفل  �ملحلية 
يف  مبا�رش  ب�صكل  �صاهم  �لذي 
لعا�صمة  �جلمايل  �ملنظر  ت�صويه 

�لو�حات .
�ملو�طنني  من  �لع�رش�ت  ندد 
بعا�صمة  ب�صوق �حلجر  �ملتجولني 
�لو�حات ، يف  ت�رشيحات متفرقة 
بحجم   « »�لو�صط  يومية  مع  لهم 
�ملروري  و�لختناق  �لفو�صى 
�ملوؤدية  �لطرق  فيه  تتخبط  �لذي 
حلول  مع  تز�منا  �حلجر  ل�صوق 
حيث   ، �ملبارك  رم�صان  �صهر 
�مل�صكل  من  �ملت�رشرين  �صدد 
كافة  جتند  �رشورة  على  �لقائم 

�إز�لة  �أجل  من  �ملعنية  �لو�صائل 
�مللب�ص  بيع  جتار  طاولت  كافة 
و�لفو�كه  �خل�رش  و  �لأحذية   ،
�لتي �حتلت جزء�  كبري من حرمة 
�لطريق ، �لأمر �لذي �أعاق ب�صكل 
مبا�رش حركة �لر�جلني و �ملرور  ، 
�ملتاأزمة  �لو�صعية  هذه  �أن  حيث 
�إختناق  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت 

مروري  .
حمل  فقد  ثانية  جهة  من   
�ملتتبعني لل�صاأن �ملحلي ، م�صالح 
�لتجارة و�لبلدية ومديرية �لتنظيم 
تبعات  م�صوؤولية  �لعامة  و�ل�صوؤون 
تنجر  قد  �لتي  �لوخيمة  �لعو�قب 
ب�صوق  �ملروري  �لختناق  عن 
�لوجهة  يعترب  �لذي  �حلجر 

�ملف�صلة لعديد �لعائلت.
�أحمد باحلاج  

قرية  �صكان  من  �لع�رش�ت  عرب 
بعد  على  �لو�قعة  خلويلد�ت 
بلدية  مقر  عن  كلم    20 حو�يل 
ورقلة،  بولية  م�صعود  حا�صي 
�لفتقار  من  غ�صبهم  جام  عن 
ما  نتيجة  �ل�صحية  للتغطية 
يف  �حلق  من  باإق�صائهم  و�صفوه 
�لطبية  �لبعثات  من  �ل�صتفادة 
 ، �لو�صية   �لوز�رة  �أ�رش   �لتي 
ب�رشورة �إيفادها يف كل 15  يوما 
�لنائية  و�ملناطق  �لقرى  ل�صكان 
مبا فيها �حلدودية باقليم وليات 

�جلنوب �لكبري .
بتلك   منها  تعلق  ما  خا�صة   
�ملر�فق  غياب  من  ت�صكو  �لتي 
�ل�صحية ح�صبما جاء على ل�صان 
�جلميع  حملو�  �لذين  حمدثونا 
مبا فيهم ممثلي �لولية و�ل�صحة 

�لو�صع  تاأزم  م�صوؤولية   ، و�لبلدية 
�ملحلي  .

وعلم من جهات مكلفة مب�صلحة 
�ل�صالفة  �لقرية  �أن   ، �لوقاية 
�حلالت   من  �لع�رش�ت  حت�صي 
�ملر�صية �مل�صتع�صية ، �لتي باتت 
تقلق �ل�صكان �لعاجزين حتى عن 
�لفحو�صات  م�صتحقات  دفع 
بعني  �أخذنا  ما  �ذ�   ، �لطبية 
�لعتبار  غالبية �صكانها يرزحون  

حتت خط نار �لفقر .
�حلالت  �أن  بالذكر  جدير   
 ، �خلويلد�ت   بقرية  �ملر�صية 
مل�صلحة  نقلها  يتم  ما  عادة 
باملوؤ�ص�صة  �ل�صتعجالت 
�ل�صت�صفائية بحا�صي م�صعود وهو 

ما �أثار ��صتهجان �ملت�رشرين .
�صالح،ب

�لوطني  �لدرك  وحد�ت  �صجلت 
�لر�بعة   �جلهوية  �لقيادة  �إقليم  عرب 
خلل  مرور  80حادث  ورقلة  بولية 
�لأ�صبوعني �ملن�رشمني ، مما خلف 
معني  وعدد  �جلرحى  من  �لع�رش�ت 
نف�ص  �أرجعته  ما  وهو  �لقتلى  من 
�جلهات لل�رشعة �ملفرطة و�لتجاوز 

�خلطري .
ب�صكرة   ولية  �إقليم  �صجل  و  
�حلو�دث  عدد  يف  �لكبرية  �حل�صيلة 
و23   قتلى   07 خلفت  حادث   15 بـ 
جريح، تليها ولية �لو�دي 07 حادث 
خلفت قتيلني  �ثنني و37 جريح، �أما 
بولية �لأغو�ط فقد مت ت�صجيل 12 
حادث خلفت 06 قتلى  و18 جريح ، 

وبولية ب�صكرة فقد �صجل 25 حادث 
خلفت قتيل و�حد و54 جريح، تليها 
خلفت  حو�دث    08 بـ  غرد�ية  ولية 
18 جريح، �أما بخ�صو�ص ولية �إليزي  
فقد �صجل بها 03 حو�دث خلفت 03 

جرحى. 
فقد  م�صادرنا  به  �أفادت  وح�صبما 
�لطرقات  �أمن  �رش�يا  �صجلت 
للدرك  �لإقليمية  باملجموعات 
 458 �جلارية  �ل�صنة  خلل  �لوطني 
خمالفة و 312 جنحة مرورية ، مما 
�أ�صفر عن �صحب 871 رخ�صة �صياقة 
�لتعليق ملدة ترت�وح بني 03  بغر�ص 

و 06 �أ�صهر .
�أحمد باحلاج 

�صخرت مديريات �الأمن �لوطني بواليات جنوب �لبالد �لكبري �أكرث من 3500 �صرطي من خمتلف 
�لرتب لتاأمني �الأماكن �لعمومية ، �ملمتلكات و �الأ�صخا�ص خالل �صهر رم�صان �ملبارك وذلك يف �إطار 

�لتطبيق �ل�صارم ملخطط �إحتالل �مليد�ن .

�صهر رم�صان باجلنوب  

.        جت�صيد� ملخطط �إحتالل �مليد�ن لتطويق بوؤر �الإجر�م وحماية �ملو�طن 

�أحمد باحلاج 

3500 �شرطي لتاأمني الأماكن 
العمومية واملمتلكات 

ت�صهد �ملقاطعة �لإد�رية عني قز�م 
توفري  يف  تذبذب    ، بتمرن��صت 
حمطات  جميع  عرب  �لوقود  مادة 
�صخط  �أثار  ما  وهو   ، �خلدمات 
تلعب  وقت  يف   ، �ملركبات  �صائقي 
دور  نفطال  مديرية  م�صالح  فيه 
حلول  عن  �لبحث  عو�ص  �ملتفرج 
جذرية للم�صكل �لقائم  ح�صبما جاء 
على ل�صان غالبية �ل�صائقني �لناقمون 
��صتمر�ر  �ملزري جر�ء  �لو�صع  من 
بهذه  �لتزود  يف  �لندرة  م�صل�صل 
مركباتهم  بت�صغيل  �خلا�صة  �ملادة  
�صائقي  من  �لع�رش�ت  .طالب 
معر�ص  ،يف  قز�م   بعني  �ملركبات 
حديثهم مع جريدة »�لو�صط«  و�يل 
�لولية �ملنتدب ، ب�رشورة �لتدخل 

لدى م�صالح مديرية نفطال بهدف 
�لتذبذب  �أزمة  �أ�صباب  يف  �لبحث 
غالبية  عرب  �لوقود  مادة  توفري  يف 
 ، و�لعمومية   �خلا�صة  �ملحطات 
�أ�صعار  لرفع  �لبع�ص  ��صتغله  و�صع 
بال�صوق  �لطاقوية  �ملادة  هذه 
�ل�صود�ء ،ح�صبما �أفادت به �صهاد�ت 
غالبية �ملت�رشرين من �أزمة �لوقود 
�صل  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  �لتي 
معا  و�لتجارية  �ملرورية  �حلركة 
من  جادة  تدخل  �نتظار  ويف   ،
بامل�صكل  للتكفل  �لو�صية  �جلهات 
على  لزما  يبقى  ذكره  �ل�صالف 
غالبية �أ�صحاب �ملركبات و �لتجار 
�لو�صع �ملزري  و�لفلحني معاي�صة 

لأجل غري م�صمى .

من جانبها ��صتبعدت جهات حملية 
�صلة �أزمة �لوقود بثالث  �أكرب جتمع 
بظاهرة  مترن��صت   بولية  �صكني 
نف�ص  يف  �صجلت  حيث   ، �لتهريب 
و  �لوطني  �لدرك  م�صالح  �ل�صياق 
يف  كبري  تر�جع  �لق�صائية  �ل�رشطة 
ظاهرة �لتهريب مثل هذ� �لنوع من 
�لطاقوية لوليتي مترن��صت  �ملو�د 
�أوردت  ما  وفق  و�أدر�ر �حلدوديتني 
م�صادرنا .ومعلوم �أن م�صالح �لأمن 
�جلرمية  مكافحة  يف  �ملتخ�ص�صة 
نفذت  قد  �لتهريب  و  �ملنظمة 
عملية   19  ، �جلارية  �ل�صنة  خلل 
�إجها�ص  من  مكنت  نوعية  �أمنية 
من  لرت   23470 تهريب  حماولة 
و�ملازوت  �لبنزين  بنوعيه  �لوقود 

من  �لعمليات  هذه  مكنت  كما   ،
من  مهرب   16 و�عتقال  توقيف 
��صتكمال  وبعد   ، �أجانب   06 بينهم 
و�عد�د  �لقانونية معهم  �لإجر�ء�ت 
ملفات ق�صائية �صدهم مت مبوجبها 
�إحالتهم على م�صالح �لعد�لة ، �أين 
�صدر يف حق 10 منهم �أمر بالإيد�ع 
بتهمة  �ملوؤقت  �حلب�ص  رهن 
بالقت�صاد  و�لإ�رش�ر  �لتهريب 
ب�صنة  �لبقية  �إد�نة  �لوطني فيما مت 
تغرمي  مع  �لنفاذ  موقوفة  �صجنا 
دينار  �ألف   48 بـ  منهم  و�حد  كل 
�إجر�ء�ت  ��صتكمال  قبل  جز�ئري 
ترحيلهم من �لرت�ب �لوطني بتهمة 

�لإقامة غري �ل�رشعية .
�أحمد باحلاج 

يف وقت تلعب فيه م�صالح مديرية نفطال دور �ملتفرج 

تذبذب يف توفري مادة الوقود بعني قزام بتمرنا�شت 

يف وقت تلعب فيه �ل�صلطات �ملحلية دور �ملتفرج 

 ت�صاءلو� عن �صر �إق�صائهم 
من �ال�صتفادة من �لبعثات �لطبي

خلف 16  قتياال وع�صر�ت �جلرحى

اختناق مروي ب�شوق احلجر ببلدية 
ورقلة   �شببه احتلل التجار للأر�شفة

�شكان قرية خلويلدات بحا�شي 
م�شعود  يطالبون بال�شحة 

قيادة الدرك بورقلة ت�شجل 80  
حادث مرور خلل 2019
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متكنت م�صالح �لأمن �ملتخ�ص�صة 
�ملنظمة  �جلرمية  مكافحة  يف 
باجلنوب  �ل�رشعية  غري  و�لهجرة 
�ل�صنة �جلارية من  �ل�رشقي خلل 
توقيف و�عتقال 50 رعية  �إفريقيا 

لدول  خمتلفة  جن�صيات  يحملون 
مايل ، �لنيجر ، ت�صاد ، �لكامريون 
�لغابون و�ل�صينغال ليتم حتويلهم   ،
ورقلة  بوليات  �لأمنية  للمقر�ت 
 ، �لو�دي   ، �يليزي   ، مترن��صت   ،

�جناز  وبعد   ، �لأغو�ط  و  ب�صكرة 
ملفات ق�صائية �صدهم مت مبوجبها 
�جلمهورية  وكلء  على  �إحالتهم 
�صجنا  ب�صنة  �جلميع  �إد�نة  مت  �أين 
موقوفة �لنافذ مع تغرمي كل و�حد 

جز�ئري  دينار  �ألف   48 بـ  منهم 
ترحيلهم  �إجر�ء�ت  ��صتكمال  قبل 
غري  �لإقامة  بتهمة  �لرت�ب  خارج 

�ل�رشعية.
�أحمد باحلاج

 خالل �ل�صنة �جلارية باجلنوب �ل�صرقي 

 توقيف واعتقال 50 رعية اإفريقيا بتهمة الإقامة غري ال�شرعية 



االحتالل  طائرات  وتوا�صل 
الباكر،  "االإ�رسائيلي" منذ ال�صباح 
�صن غاراتها على خمتلف مناطق 
ال�صت�صهاد  اأدى  ما  غزة،  قطاع 
واإ�صابة  طفلة،  اأحدهما  مواطنني 
يف  خمتلفة  بجراح  اآخرين   13
املقاومة  ف�صائل  ردت  املقابل 
�صاروخية،  بر�صقات  الفل�صطينية، 
اإن  الرد  دائرة  بتو�صيع  ملوحة 

ا�صتمر العدوان.

جولة ت�صعيد

اإياد  ال�صيا�صي  واملحلل  الكاتب 
هو  االآن  يح�صل  ما  اأن  اأكد  القرا 
اجلديدة  الت�صعيدات  من  موجة 
االأخرية،  الت�صعيد  حمالت  �صمن 
هي  اجلولة  هذه  اأن  اإىل  م�صريا 
االأكرث عنفا من حيث اال�صتهدافات 

واالعتداءات "االإ�رسائيلية".
خا�ص  ت�رسيح  يف  القرا  واأو�صح 
لالإعالم"،  الفل�صطيني  لـ"املركز 
تزال  ال  الت�صعيد  م�صببات  اأن 
احل�صار  ا�صتمرار  اأولها:  موجودة 
مربرات  حتت  املختلفة  باأ�صكاله 
اأو  نار  اإطالق  اأو  �صواريخ  اإطالق 
وفق   – الثاين  ال�صبب  اأما  غريها 
ترجمة  وجود  عدم  فهو   - القرا 
التهدئة  لتفاهمات  حقيقية 
ال�صابقة ما �صبب اإزعاجا للف�صائل 
واأ�صار  غزة  قطاع  يف  الفل�صطينية 
للتدحرج،  قابلة  االأو�صاع  اأن  اإىل 
�صياقها،  عن  تخرج  اأن  وميكن 
الو�صطاء  جهود  اأن  م�صتدركا 
تزال  ال  امل�رسيني  وخا�صة 
قياديان  وفدان  ويتواجد  م�صتمرة 
يف  قائدها  برئا�صة  حما�ص  من 
واجلهاد  ال�صنوار،  يحيى  غزة 
برئا�صة اأمينها العام زياد النخالة، 
للتباحث  م�رسية  دعوة  على  بناء 
الق�صية  تطورات  جممل  يف 
تفاهمات  ومنها  الفل�صطينية 

التهدئة.
الت�صعيد  موجة  اأن  القرا  وراأى 
يف  املواقع  م�صتوى  يف  تزال  ال 
االأطراف، وكذلك ردود املقاومة، 
باأن  كفيلة  القادمة  وال�صاعات 

و�صدد  االأمور  تذهب  اأين  حتدد 
على اأن الف�صائل لن تقبل املراوغة 
"االإ�رسائيلية" اأو تتما�صى معها كما 
انتهت  لو  اأنه  اإىل  منبها  ال�صابق، 
هدوء  مقابل  بهدوء  اجلولة  هذه 
قد  القادمة  القريبة  املدة  فاإن 
تكون مقبلة على مواجهة جديدة.

طابع خمتلف

واملخت�ص  الكاتب  الرفاتي  اأمين 
يرى  االإ�رسائيلي،  ال�صاأن  يف 
بني  احلالية  الت�صعيد  جولة  اأن 
واالحتالل  الفل�صطينية  املقاومة 
خمتلفا  طابعا  حتمل  اال�رسائيلي 
اإنه  حيث  املا�صية،  املرات  عن 
هدف  الفل�صطينية  املقاومة  لدى 
اإلزام  وهو  املرة؛  هذه  وا�صح 
التفاهمات  بتنفيذ  االحتالل 

االأخرية دون تلكوؤ اأو مماطلة.
اأن  ت�رسيح  يف  الرفاتي  واأكد 
متتلك  الفل�صطينية  املقاومة 
خالل  القوة  اأوراق  من  عددا 
رغبة  عدم  ظل  يف  احلالية  املدة 
مبواجهة  الذهاب  يف  االحتالل 
الفرتة  خالل  �صاملة  ع�صكرية 
ال�صيا�صي  للو�صع  اإ�صافة  احلالية، 
االحتالل،  لدى  احلايل  واالأمني 
الفتا اإىل اأن االحتالل ال زال يرى 
اأنه مل يكمل ا�صتعداداته ملواجهة 
وخا�صة  الفل�صطينية،  املقاومة 
بناء اجلدار االأر�صي وتعزيز القبة 

احلديدية.
ومن اأبرز اأوراق القوة التي متتلكها 

وجود  الرفاتي-  وفق   - املقاومة 
الو�صع  ببقاء  نتنياهو  لدى  رغبة 
مع  خا�صة  الهدوء  من  حالة  يف 
اجلديدة،  احلكومة  ت�صكيل  قرب 
االأمريكية  االإدارة  اإعالن  وقرب 
القرن،  ب�صفقة  ي�صمى  ما  عن 
على  االحتالل  اإقبال  اإىل  اإ�صافة 
فيجن"  "يورو  مهرجان  تنظيم 
ال�صهر  منت�صف  يف  عقده  املزمع 
اجلاري لتح�صني �صورته ال�صيا�صية 

واالقت�صادية وتعزيز ال�صياحة.
الوفد  وجود  اأن  الرفاتي  واأو�صح 
خالل  بالقاهرة  الفل�صطيني 
يكون  اأن  ميكن  احلايل  الت�صعيد 
الفل�صطينية  للمقاومة  قوة  ورقة 
التفاو�ص  ممار�صة  من  متكنها 
على  الو�صطاء،  عرب  االحتالل  مع 
باأن  البع�ص  يتوقعه  ما  عك�ص 
وجوده �صيكون ورقة لل�صغط على 
ال�صغط  عن  للرتاجع  املقاومة 
على  متار�صه  الذي  امليداين 

االحتالل.
احلالية  اجلولة  تطول  اأن  وتوقع 
ميار�ص  االحتالل  بداأ  بعدما 
�صيا�صة اغتيال املقاومني، وهو ما 
لن تقبل به املقاومة وقد ت�صل اإىل 

تو�صيع ردها على االحتالل.
احلالية  املباحثات  اأن  اإىل  واأ�صار 
تعقيدا  اأكرث  اأو�صاعا  ت�صهد  قد 
واأكرث عمقا يف ذات الوقت ب�صبب 
التفاهمات  يف  االحتالل  مماطلة 
من  عدد  تنفيذ  وعدم  ال�صابقة 

بنودها.

�صيناريو متكرر

واملحلل  الكاتب  عّد  جانبه  من 
اأن  الدجني  ح�صام  ال�صيا�صي 
احلايل  الت�صعيدات  م�صهد  تكرر 
ف�صوله  يحفظ  اجلميع  بات 

و�صيناريوهاته.
ثمة  اأن  حديثه  يف  الدجني  وراأى 
املرة  هذه  الت�صعيد  بني  اختالف 
يف  يتمثل  اأنه  مو�صحا  غريه،  عن 
الناحية  من  اأولها  دوائر:  ثالث 
االإدارة  تاأجيل  وهو  الدولية 
�صفقة  عن  االإعالن  االأمريكية 
االإقليمية  الناحية  ومن  القرن، 
اأما  نفطها،  ت�صدير  اإيران  منع 
�صعور  هناك  فبات  فل�صطينًيّا 
خلديعة  تعر�صت  املقاومة  باأن 
تهدف  كانت  والتي  التفاهمات، 

لتمرير االنتخابات االإ�رسائيلية.
وتوقع الدجني عدم تقبل املقاومة 
لتمرير  ال�صيناريو  نف�ص  تكرار 
ال�صهيونية،  االأغنية  مهرجان 
م�صريا اإىل اأن انتقال االحتالل من 
اخلالية  االأرا�صي  ا�صتهداف  مربع 
املواقع ومن  ا�صتهداف  اإىل مربع 
بداخلها، موؤ�رس على رغبة نتنياهو 

يف الت�صعيد.
القاهرة  بحوارات  يتعلق  وفيما 
يف  الرئي�ص  املحدد  اأنها  فراأى 
م�صار املواجهة و�صكلها وحجمها، 
واجلهاد  حما�ص  وفدي  اأن  كون 
ي�صم قادة كبار ومقررين، م�صددا 
مهم،  حمدد  امليدان  اأن  على 
�صتك�صف  القادمة  وال�صاعات 

امل�صار اإىل اأين يتجه.

من جديد عاد العدوان "الإ�صرائيلي" لي�صرب قطاع غزة، وجتابهه املقاومة الفل�صطينية و�صط ترقب لتطورات ال�صاعات 
القادمة اإن كانت �صتقود اإىل اإعادة تفعيل تفاهمات التهدئة اأم تتو�صع موجة الت�صعيد.

فل�صطني

م٫�س 

غزة حتت الق�سف .. �سيناريوهات 
الت�سعيد واالحتواء

املقاومة ُتو�سع دائرة النار.. توجيه �سربة موجعة لع�سقالن

املقاومة توا�سل رد العدوان.. 
مقتل م�ستوطن اإ�سرائيلي بع�سقالن

االحتالل ُيقرر فتح املالجئ 
جنوب "تل اأبيب"

قتل م�صتوطن اإ�رسائيلي يف مدينة 
لر�صقات  تعر�صها  بعد  ع�صقالن 
من  اأطلقت  ثقيلة  �صاروخية 
مفزاك  موقع  وقال  غزة،  قطاع 
الذي  اإن امل�صتوطن  العربي  اليف 
اأ�صيب  عاماً   60 العمر  من  يبلغ 
اإثرها  على  نُقل  حرجة  بجراح 
اإىل م�صت�صفى برزالي يف املدينة، 
و�صوله  لدى  وفاته  عن  واأعلن 

امل�صفى.
املقاومة  ف�صائل  وتوا�صل 
ال�صواريخ  اإطالق  الفل�صطينية 
دائرة  وو�صعت  غزة،  غالف  على 
مالخي  كريات  اإىل  لت�صل  النار 
وبئر  واأ�صدود،  جات،  وكريات 
تبعد  التي  وامل�صتوطنات  ال�صبع 
وح�صب  كم   40 غزة  قطاع  عن 
فاإن  العربية   13 القناة  يف  ورد  ما 
للف�صائل  امل�صرتكة  "الغرفة 
باإطالق  هددت  الفل�صطينية 
اإذا  كم،   40 من  اأبعد  �صواريخ 
متادى "العدو" يف عدوانه، ح�صب 
"امل�صرتكة"ووفق  بيان  ما جاء يف 
االحتالل؛  جي�ص  بل�صان  الناطق 
فاإن املقاومة الفل�صطينية ق�صفت 
اأم�ص  منذ  االحتالل  م�صتوطنات 
القبة  اعرت�صت  �صاروًخا،  بـ430 
كما  فقط  منها   100 احلديدية 
هدف   200 ا�صتهداف  عن  اأعلن 
يف قطاع غزة، واأ�صفر ذلك عن 7 
�صهداء يف نف�ص ال�صياق فقد اأفاد 
اجلي�ص  باأن  النقب  يف  عكا  موقع 
اأماكن  على  يتكتم  االإ�رسائيلي 
من  تطلق  التي  ال�صواريخ  �صقوط 
غزة. وك�صف املوقع عن �صواريخ 
احلديدية  القبة  ت�صتطع  مل  ثقيلة 
مناطق  يف  �صقطت  اعرتا�صها 
يتبع  مركز  بينها  من  ح�صا�صة، 
اآخر  و�صاروخ  ال�صاباك،  جلهاز 
�صقط قرب من�صاأة تابعة للجي�ص، 
بطاريات  من  بطارية  اأنها  يُعتقد 
ال�صبت،  واأم�ص  احلديدية.  القبة 

وا�صلت املقاومة الفل�صطينية دك 
ومواقعه  االحتالل  م�صتوطنات 
القذائف  بع�رسات  الع�صكرية 
العدوان  على  ا  رًدّ ال�صاروخية 
املتوا�صل على قطاع غزة واأعلنت 
عن  للمقاومة  امل�صرتكة  الغرفة 
واأوفاكيم  ع�صقالن  ا�صتهداف 
بر�صقات �صاروخية  وكريات جات 
االحتالل  ا�صتهداف  على  ردا 
يف  اأنه  حمذرة  ال�صكنية،  للبنايات 
ردها  �صتو�صع  العدو  متادى  حال 

اإىل اأ�صدود وبئر ال�صبع.
ومع ا�صتمرار العدوان، قالت الغرفة 
اإنها  املقاومة  لف�صائل  امل�صرتكة 
العدوان،  على  ردها  دائرة  و�صعت 
بعدد  ال�صبع  وبئر  اأ�صدود  وق�صف 
وفعليا  ال�صاروخية  الر�صقات  من 
جمددا،  االإنذار  �صافرات  دوت 
اأ�صدود  مدن:  يف  ال�صبت،  م�صاء 
ال�صبع.  بر  جانب  اإىل  وع�صقالن 
وانطلقت �صافرات االإنذار يف بئر 

ال�صبع الأول مرة ال�صبت.
جي�ص  اأعلن  �صابق  وقت  ويف 
ر�صد  اإنه  له:  بيان  يف  االحتالل 
�صاروخية  قذيفة   250 اإطالق 
جتمعات  باجتاه  غزة  قطاع  من 
منذ  غزة  غالف  يف  ا�صتيطانية 
م�صت�صفى  وقال  ال�صبت  �صباح 
اإن  "اإ�رسائيل"  جنوبي  برزالي 
امل�صت�صفى  اإىل  نقلوا  م�صابا   41
اإ�صابة  بينهم  ال�صبت،  �صباح  منذ 
و24  متو�صطة  واإ�صابة  خطرية 
اإ�صابة طفيفة و15 نتيجة ال�صدمة 
اأعلنت  التطورات،  هذه  اإثر  وعلى 
الداخلية  "اجلبهة  ي�صمى  ما 
م�صاء  االإ�رسائيلي"،  اجلي�ص  يف 
اليوم  الدرا�صة  تعليق  عن  ال�صبت، 
جنوبي  امل�صتوطنات  يف  االأحد 
من  العديد  واأعلنت  "اإ�رسائيل". 
خالل  وامل�صتوطنات  املدن 
�صاعات نهار ال�صبت، فتح املالجئ 

العامة.

عربية،  اإعالمية  م�صادر  اأفادت 
لت�صيون  ري�صون  بلدية  باأن 
)و�صط  اأبيب"  "تل  �رسق  جنوب 
قررت   ،)48 املحتلة  فل�صطني 
القناة  ونقلت  املالجئ.  فتح 
العربية ال�صابعة عن عمدة ري�صون 
لت�صيون، ريز كين�صتلي�ص، قوله، اإنه 
املدينة  يف  املالجئ  فتح  تقرر 
اإطالق  نطاق  لتو�صعة  نتيجة 
اال�صتعداد"وقتل  ولزيادة  النار، 
واأ�صيب  اإ�رسائيلي،  م�صتوطن 
ق�صف  اإثر  اآخرين،   90 من  اأكرث 
قطاع  يف  الفل�صطينية  املقاومة 
يف  اإ�رسائيلية  الأهداف  غزة 
جنوب فل�صطني املحتلة؛ ال �صيما 
ال�صبع  وبئر  واأ�صدود  ع�صقالن 

والنقب الغربي.
املنازل  من  العديد  ت�رسرت  وقد 
اخلا�صة  واملمتلكات  وال�صيارات 

االأخرية  ال�صاعات  خالل  والعامة 
ا�صتهدفتها  منطقة  من  اأكرث  يف 
واعرتف  الفل�صطينية  املقاومة 
اأكرث من  ب�صقوط  جي�ص االحتالل 
اأطلقها  �صاروخية  قذيفة   430
�صباح  منذ  فل�صطينيون  مقاومون 
اأم�ص ال�صبت من قطاع غزة، طال 
واأ�صدود  ال�صبع  بئر  مدن  اآخرها 
فيما  جات،  وكريات  واأوفاكيم 
ق�صف جي�ص االحتالل 200 هدف 
داخل القطاع وقررت قيادة اجلبهة 
االحتالل  جي�ص  يف  الداخلية 
يف  الدرا�صة  تعطيل  اأم�ص  م�صاء 
امل�صتوطنات التي تبعد عن قطاع 
وفتح  كيلومرًتا   40 م�صافة  غزة 
املالجئ. داعية امل�صتوطنني اإىل 
 200 القرار  وطال  بقربها  البقاء 
األف طالب يدر�صون يف املدار�ص 

وموؤ�ص�صات التعليم العايل.

الفل�صطينية  املقاومة  وا�صلت 
الليلة املا�صية وفجر اليوم االأحد 
اإطالق دفعات من ال�صواريخ جتاه 
املحتلة  الفل�صطينية  االأرا�صي 
بتو�صيع  مهددة  1948م،  عام 
دائرة الرد اإذا ما توا�صل العدوان 

االإ�رسائيلي على غزة.
التي  الر�صقات  كربى  وكانت 
وجهتها غرفة العمليات امل�صرتكة 
تدير  والتي  املقاومة  لف�صائل 
�رسبة  توجه  هي  املعركة، 

�صاروخية كبرية ملدينة ع�صقالن 
كيلو   35 غزة  عن  )تبعد  املحتلة 
ا  رًدّ �صاروخا  بخم�صني  مرًتا( 
على جرائم االحتالل ومتاديه يف 
ا�صتهداف البيوت االآمنة واأعلنت 
غرفة العمليات امل�صرتكة يف بيان 
مدينة  ق�صف  اأن  لها،  مقت�صب 
يف  اأوفكيم  وم�صتوطنة  ع�صقالن 
ا على قتل  النقب الغربي ياأتي رًدّ
اأم فل�صطينية وجنينها ور�صيعتها، 
واملن�صاآت،  املنازل  وا�صتهداف 

الرد  تو�صيع  تدر�ص  اأنها  موؤكدة 
حال  يف  االحتالل  جرائم  على 
وقالت  عدوانه  االحتالل  وا�صل 
اإذاعة جي�ص االحتالل يف ح�صيلة 
اإنه  العدوان،  على  املقاومة  رد 
�ُصجل مقتل م�صتوطن واإ�صابة 80 
خالل  ال�صواريخ  بنريان  اآخرين 
االأربع والع�رسين �صاعة املا�صية 
دوت  الليل  طوال  اأنه  واأ�صافت 
من  كثري  يف  االإنذار  �صافرات 

امل�صتوطنات.

"�رسايا  يف  كبري  قائد  وقال 
القد�ص" الذراع الع�صكري حلركة 
ت�رسيح  يف  االإ�صالمي  اجلهاد 
تكتم عن  "العدو  باأن  له،  مكتوب 
اأماكن �صقوط وفعالية ال�صواريخ 
لالأيام  نرتك  اأحدثت.  وماذا 
االإجابة عن الذي حدث بال�صبط 
وغريها"واأكد:  ع�صقالن  يف 
دائرة  مدى  لتو�صيع  "جاهزون 
ا وما زلنا يف بداية  ا ونوًعّ النار كًمّ

املعركة".
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م٫�س

ال�صيني  الر�صمي  الإح�صاء  بيانات  ووفق 
من  فاإن  �صابقة،  �صنوات  اأعلنت يف  والتي 
مليار   1،3 تعدادهم  البالغ  ال�صكان  بني 
ل الأقليات اخلم�س واخلم�صون  ن�صمة، ت�صِكّ
يف جمملها من عدد ال�صكان ما ن�صبته 8،4 
 1،7 فيها  امل�صلمني  ن�صبة  وتبلغ  فقط،   %
واخلم�صني  اخلم�س  بني  ومن  فقط.   %
اأقلية يف ال�صني، يواجه با�صتمرار كٌلّ من 
الأويغوريني والتبتيني نظام الدولة ال�صارم 
اليومية، مبا يف  الذي يعكر �صفو حياتهم 

ذلك املجال الديني.
والواقع اأن نظام جمهورية ال�صني ال�صعبية 
اإقليمي  يف  تاأهب  حالة  يف  دائًما  يبقى 
ال�صطرابات  ب�صبب  والتبت؛  �صينجيانغ 
 ،2009 عام  منذ  امل�صتمرة  ال�صيا�صية 
واملتمثلة بالهجمات العنيفة يف �صينجيانغ 
حدا  مما  التبت؛  يف  والحتجاجات 
يف  الأمنية  الإجراءات  لتكثيف  بال�صني 
وا�صعة من  قيود  ، وفر�س  كلتا املنطقتنينْ
والأن�صطة  رم�صان  �صهر  �صوم  منع  قبيل 
اأ�صكال  من  �صكل  اأي  منع  بهدف  الدينية 
من  تتطور  قد  التي  ال�صيا�صية  املعار�صة 

خالل ال�صبكات الدينية.

الأ�سلم الزاحفة

ويف هذا ال�صاأن دعا م�صوؤول �صيني م�صلم 
مما  احلذر  اإىل  ال�صينيني  امل�صلمني  بارز 
ذلك  يف  مبا  الزاحفة“  ”بالأ�صلمة  و�صفه 
وحثهم  اأجنبية  اأ�صاليب  امل�صاجد  انتهاج 
على ممار�صة عقيدتهم بالطريقة املعتادة 

 20 نحو  ال�صني  يف  ويعي�س  بالدهم،  يف 
اجلزء  يف  منهم  كثري  يقطن  م�صلم  مليون 
اأن  من  الرغم  وعلى  البالد،  من  الغربي 
فقد  الأديان  حرية  ر�صميا  تكفل  ال�صني 
يف  املا�صية  الأعوام  يف  الرقابة  �صددت 
املناطق التي يقطنها الكثري من امل�صلمني 

خ�صية التطرف اأو العنف.
وقال يانغ فامينغ رئي�س الرابطة الإ�صالمية 
الهيئة  اأمام  باحلكومة  املرتبطة  ال�صينية 
ال�صت�صارية التابعة ملجل�س نواب ال�صعب 
يف  وجميدا  طويال  تاريخا  لالإ�صالم  اإن 
اإنها  لكنه حذر من م�صكالت قال  البالد. 
اأ�صبحت وا�صحة يف الأعوام املا�صية ول 
من  لن�صخة  وفقا  وذلك  جتاهلها  ميكن 
ال�صني  اأنباء  وكالة  ن�رشتها  خطابه  ن�س 
�صبيل  ”على  )�صينخوا(،وقال  اجلديدة 
يقلد  امل�صاجد  بع�س  بناء  اأ�صلوب  املثال 
الدين  وبات  اأجنبية...  مناذج  بال�صبط 
واأ�صاف  العلمانية“،  احلياة  مع  يتداخل 
اأكرب  اأهمية  الدين  تعاليم  يويل  ”البع�س 
الوطني...  القانون  اأهمية  بكثري جدا من 

علينا بالقطع اأن نتوخى احلذر ب�صدة“.
ال�صت�صارية  والهيئة  الربملان  ويعقد 
جل�صاتهما  ال�صعب  نواب  ملجل�س  التابعة 
م�صوؤولية  ال�صني  واألقت  حاليا،  ال�صنوية 
ال�صنوات  يف  وقعت  الهجمات  من  �صل�صلة 
مت�صددين  على  �صينجيانغ  يف  الأخرية 
اإ�صالميني، وتقول جماعات معنية بالدفاع 
عن حقوق الإن�صان اإن العنف ما هو اإل رد 
فعل على القيود املفرو�صة على احلقوق 
الدينية والثقافية للويغور امل�صلمني الذين 
التهامات  ال�صني  وتنفي  هناك.  يعي�صون 

بحدوث قمع يف الإقليم.

اعتقالت م�ستمرة

كبرية  دبلوما�صية  قالت  اآخر  جانب  من 
ع�رشات  اإن  الأمريكية  اخلارجية  بوزارة 
�صينجيانغ  اإقليم  يف  اعتقلوا  الآلف 
امل�صطرب الواقع يف اأق�صى غرب ال�صني، 
وذلك و�صط ت�صعيد حملة اأمنية ت�صتهدف 
الويغور واأقليات اأخرى م�صلمة يف البالد، 
نائب  باأعمال  القائمة  �صتون،  لورا  وقالت 
م�صاعد وزير اخلارجية الأمريكي ل�صوؤون 
لل�صحفيني  الهادي،  واملحيط  اآ�صيا  �رشق 
اجلماعية  العتقالت  اإن  بكني  يف 
التاأهيل  اإعادة  مبراكز  يعرف  ما  داخل 
ودعت  مقلقة“،  �صورة  ”تر�صم  ال�صيا�صي 
اأكرث  ”نظام  لإتباع  ال�صينية  ال�صلطات 
”ن�صعر  واأ�صافت  وم�صاءلة“.  �صفافية 
بقلق من اجلهود ال�صينية لتقييد احلقوق 
يف  اآخرين  وم�صلمني  للويغور  امل�رشوعة 
عن  احلديث  اإثارة  نوا�صل  �صينجيانغ... 
خماوفنا مع احلكومة ال�صينية وندعو اإىل 
اإتباع الإجراءات امل�رشوعة عند احتجاز 
املعلومات  قلة  اإن  وقالت  مواطنيها“، 
ال�صعب  �صينجيانغ جعلت من  الواردة من 
للمحتجزين،  بها  موثوق  اأعداد  ا�صتنتاج 
على  الآلف  ”بع�رشات  يقدرون  لكنهم 

الأقل“.
مدى  على  املحلية  ال�صلطات  واأ�رشفت 
يف  كبري  ت�صعيد  على  املا�صيني  العامني 
اإجراءات الأمن والرقابة يف �صينجيانغ يف 
ما يبدو اأنه م�صعى لفر�س �صلطة مركزية 
ال�صني  اأكرب ووقف �صل�صلة هجمات تقول 
اإن منفذيها انف�صاليون اإ�صالميون، وتقول 
اإىل  فروا  واأ�صخا�س  حقوقية  جماعات 
ال�صني  تفر�صها  التي  القيود  اإن  اخلارج 

يف  احلركة  وحرية  والثقافة  الدين  على 
عن  تقارير  مع  م�صبوقة،  غري  �صينجيانغ 
ت�صمل  لأ�صباب  النطاق  وا�صعة  اعتقالت 
املعتقل  اعتبار  اأو  اخلارج  اإىل  ال�صفر 

�صديد التدين. بح�صب رويرتز.
قمع  اأي  متكرر  نحو  على  ال�صني  وتنفي 
علنا  امل�صوؤولون  يقر  ول  �صينجيانغ،  يف 
بحدوث اعتقالت جماعية يف مراكز اإعادة 
ال�صيا�صي يف الإقليم. وقالت هوا  التاأهيل 
ت�صون ينغ املتحدثة با�صم وزارة اخلارجية 
ال�صينية، ردا على �صوؤال ب�صاأن ت�رشيحات 
�صتون، ”باإمكان اجلميع روؤية اأن النا�س يف 
العرقية  النتماءات  مبختلف  �صينجيانغ 
واطمئنان“.  �صالم  يف  ويعملون  يعي�صون 
”ناأمل  دورية  �صحفية  اإفادة  يف  وقالت 
وغريها  املتحدة  الوليات  ت�صتطيع  اأن 
اأن تقّيم وتنظر على نحو اإيجابي ملوقف 
ال�صني واأن تتوقف عن اأي �صكل من اأ�صكال 
توجيه  اأو  الداخلية  �صوؤونها  يف  التدخل 

انتقادات غري املربرة“.
وحثت الوليات املتحدة ماليزيا اي�صا 
ع�رش  لأحد  موؤقتة  حماية  توفري  على 
الذين  الويغور  م�صلمي  من  �صخ�صا 
وقالت  ت�صلمهم.  اإىل  ال�صني  ت�صعى 
دعت  اإنها  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 
ماليزيا اإىل ال�صماح للمفو�صية ال�صامية 
بلقاء  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم 
يف  اأحقيتهم  مدى  لتحديد  الويغور 
وتوطينهم  دولية  حماية  على  احل�صول 
يف بلد ثالث يف نهاية الأمر. وكان هوؤلء 
من  موؤلفة  جمموعة  �صمن  الأ�صخا�س 
فروا  الذين  ال�صني  الويغور من  20 من 
من تايالند العام املا�صي. وقال مايكل 
كايف املتحدث با�صم مكتب �رشق اآ�صيا 
”نحث  الأمريكية  اخلارجية  بوزارة 
ال�صلطات املاليزية على اإجراء حتقيق 
من  لأي  موؤقتة  حماية  وتوفري  �صفاف 
هوؤلء الأ�صخا�س الذين رمبا يتعر�صون 
رغما  عادوا  اإذا  ا�صطهاد  اأو  لتعذيب 
حميدي  زاهد  اأحمد  وكان  عنهم“. 
قال  قد  املاليزي  الوزراء  رئي�س  نائب 
اإن ماليزيا تلقت طلبا ر�صميا من ال�صني 
بت�صليمها هوؤلء الويغور. وقال حميدي 
اإن ماليزيا تدر�س الطلب واإن ال�رشطة 
هذه  من  فرد  اأي  كان  اإذا  فيما  حتقق 
اأن�صطة  يف  دور  له  كان  املجموعة 
اإرهابية. ودعت منظمة هيومن رايت�س 
اإىل �صمان عدم ترحيل  ووت�س ماليزيا 
يواجهون  لأنهم  ق�رشا  الويغور  هوؤلء 
بال�صجن  بها  موثوقا  ”تهديدات 
مت�صددين  ال�صني  وتتهم  والتعذيب“. 
انف�صاليني من اأقلية الويغور بالتخطيط 
�صينجيانغ  منطقة  يف  هجمات  ل�صن 
اأخرى  ومناطق  ال�صني  غرب  باأق�صى 
يف البالد على �صينيني من الهان الذين 

ي�صكلون غالبية ال�صكان.

العلم الوطني

ال�صلطات  اأعلنت  ذلك  جانب  اإىل 
كل  على  ان  ال�صني  يف  ال�صالمية 
ال�صيني  العلم  البالد رفع  امل�صاجد يف 
يف  للوطن«،  النتماء  روح  ل«تقوية 
ال�صيوعي  احلزب  فيه  يُحكم  وقت 
احلاكم قب�صته على املنظمات الدينية 
ال�صالمية  املنظمة  وقالت  امل�صلمة. 
لل�صني يف بيان ن�رشته على موقعها يف 
النرتنت اإنه يجب و�صع الأعالم لتكون 
»ظاهرة ب�صفة جلية« يف اأماكن العبادة. 
عليها  ي�رشف  التي  املنظمة  واأكدت 
»هذا  اأن  ال�صيني  ال�صيوعي  احلزب 
يقوي ال�صعور بالنتماء الوطني وم�صاعر 

املواطنة ويُنمي الروح الوطنية«.
الطالع  بامل�صاجد  القائمني  وعلى 
يف  )املنقح  ال�صيني  الد�صتور  على 
ال�صيني  الرئي�س  اأفكار  لبراز   2018
املحورية  القيم  وعلى  جينبينغ(  �صي 
احلزب  عنها  يدافع  التي  لال�صرتاكية« 
يف  ال�صالمي  الدين  وينت�رش  ال�صيني. 
عدد  ويبلغ  ال�صابع،  القرن  منذ  ال�صني 
ع�رشين  من  اكرث  البالد  يف  امل�صلمني 
يناهز  �صكان  عدد  جمموع  من  مليون 
1،38 مليار. وبينت املنظمة ال�صالمية 
يف بيانها الذي خ�ص�صته للدعوة لدماج 
من  قرن  نحو  »بعد  لال�صالم  اأو�صع 
ال�صالمية  الثقافة  اأ�صبحت  التقدم، 

جزءا من الثقافة ال�صينية«.
يف  امل�صوؤولني  املنظمة  دعت  كما 
املوؤلفات  »درا�صة  اىل  امل�صاجد 
الثقافية ال�صينية الكال�صيكية املتميزة« 
ال�صالم  اكرب ملدر�صي  اأهمية  واإعطاء 
ويحكم  الجانب.  من  اأكرث  العقالء 
ويت�صدى   1949 منذ  ال�صيني  احلزب 
كما  لنظامه.  املناه�صة  القوى  لكل 
ب�صكل  الدينية  املنظمات  مراقبة  تتم 
تواجه  انها  ال�صلطات  وتقول  مكثف، 
ال�صالم  من  متنامية  تهديدات 
قلقها  عن  ال�صني  وتعرب  املتطرف. 
جتاه الو�صع يف �صينيانغ )�صمال غرب( 
امل�صلمني.  من  العديد  يقطنها  التي 
يف  الأ�صخا�س  من  املئات  قتل  وكان 
الخرية.  ال�صنوات  خالل  اعتداءات 
وحتذر بكني من عالقات بني نا�صطني 
اأجنبية.  متطرفة  وجماعات  متطرفني 

بح�صب فران�س بر�س.
منذ2017  املحلية  ال�صلطات  ومتنع 
ول  املنطقة،  هذه  يف  النقاب  ارتداء 
ت�صجع ال�صيام خالل �صهر رم�صان بني 
املوظفني والطلبة. ومنذ مطلع فرباير 
القوانني  من  جمموعة  دخلت  الفائت، 
يف  التطبيق  حيز  للديانات  املوؤطرة 
اخلارجية،  الهبات  متنع  وهي  ال�صني، 
مدار�س  فتح  على  قيودا  ت�صع  كما 

دينية. 
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اعتقالت جماعية يف مراكز اإعادة التاأهيل ال�سيا�سي 

معاناة م�ضلمي ال�ضني 
تتفاقم و العامل يتفرج
.     تكثيف الإجراءات الأمنية يف منطقة التبت و �سينجيانغ

معطيات كثرية تفيد اأن م�سلمي ال�سني �سيق�سون �سهر رم�سان يف ظل ظروف 
�سيئة للغاية متيزها املمار�سات املذلة التي تقوم بها ال�سلطات ال�سينية،فكيف 

�سيكون اليوم الأول من ال�سهر الكرمي على هوؤلء ازدادت معاناة الأقليات الدينية 
يف ال�سني يف ال�سنوات الأخرية ب�سكل كبري ولأ�سباب خمتلفة، وتوجه ال�سني 

كما نقلت بع�س امل�سادر، اتهامات بانتهاك حقوق الإن�سان يف �سينجيانغ وتعذيب 
املعتقلني الويغور وت�سديد القيود على ممار�ستهم ل�سعائرهم الدينية وثقافتهم، 

وهو ما اأثار قلق وخماوف املنظمات ،واملوؤ�س�سات الإن�سانية واأثار اأي�سا انتقادات 
دولية لل�سني، املتهمة بالتمييز على اأ�سا�س ديني ِعرقي يف تعاملها مع امل�سلمني، 

ل�سيما مع اأقلية الأويغور يف اإقليم �سينجيانغ ،وترى �سرورة تقدمي الهوية 
ال�سينية على الهوية الدينية اخلا�سة بالأقليات، بينما يعترب الأويغور اأنف�سهم 

يف حالة دفاع عن حقوقهم الإن�سانية وال�سيا�سية. وتنفي بكني ارتكاب خمالفات. 
وعلى مدى �سنوات فر مئات ورمبا اآلف من الويغور من ال�سطرابات يف �سينجيانغ.



�إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية ذ�ت �شبغة حملية 
طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06  املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات  
لقد مت هذا اليوم 24 اأفريل 2019  جتديد 

الهيئة القيادية للجمعية املحلية    
امل�ضماة :جمعية املركب الريا�ضي 

اجلواري النذير مر�ضلي 
املعتمدة بتاريخ  26 فيفري 2008 حتت 

رقم 34 
الرئي�س : بن عبد الرحمن الرعربي 

  ومقرها الجتماعي  املركب الريا�ضي 
اجلواري النذير مر�ضلي  بلدية اأولد �ضيدي 

ابراهيم ولية امل�ضيلة  

�شكر على تعاز
قبل �أيام فقط 

رحل عن دنيانا 
�لأخ و�حلبيب 
�لكرمي قويزي 

بومدين 
�ملدعو)مناين( 

عن عمر يناهز 
�لـ40�سنة و�إثر 

هذ� �مل�ساب 
يتقدم و�لده 

وجميع �إخوته من عني �حلجل ـ �مل�سيلةـ 
خا�سة ه�سام عزيز حمزة و�سمري وحممد �إىل 
كل من و��سى �لعائلة �لكرمية وعز�ها .ر�جني 
من �جلميع �أن يدعو� للفقيد بالرحمة و�ملغفرة 

و�أن ي�سكنه عّزوجل ف�سيح �جِلنان ـ �إنّا �إليه 
و�إنا �إليه ر�جعون 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية الأغواط

دائرة عني ما�ضي 
بلدية اخلنق

الأمانة العامة
رقم 001/ ت ج /19

و�سل �إيد�ع �لت�سريح
بتجديد جمعية بلدية

 1433 �ضفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون  مبقت�ضى 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 
15 جانفي 2019 اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �ضبغة بلدية: 
- ت�ضمية اجلمعية : جمعية عطر الأمل للم�ضنوعات التقليدية 

و اليدوية و الع�رصية باخلنق.
 1000 بحي  اجلمعية  رئي�ضة  والدة  ملكية   : الجتماعي  املقر 

�ضكن باخلنق 
- املودع : بوعالوي �ضليحة بنت قايد

- الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ضة اجلمعية 
رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي 

مبجرد  الو�ضل  هذ  اإرجاع  اجلمعية  رئي�س  عن   : مالحظة 
احل�ضول على العتماد 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية اورقلة

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة 
م�ضلحة التنظيم العام 

رقم 27 /19
و�ضل ت�ضجيل الت�رصيح بتاأ�ضي�س جمعية حملية

 1433 �ضفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون  مبقت�ضى 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم 
: 2019/03/25 ت�ضليم و�ضل  الت�رصيح بتاأ�ضي�س جمعية حملية 

ذات الطابع البيئي امل�ضماة : 
جمعية ال�ضعفة اخل�رصاء للبيئة – ورقلة 

الكائن مقرها : حي اأولد ن�ضري املخادمة – ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�ضيد : �ضعد معاذ دغة

تاريخ و مكان امليالد : 1996/10/21 ورقلة 
العنوان ال�ضخ�ضي : حي اأولد ن�ضري املخادمة – ورقلة 

مالحظة : التاأ�ضي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام الإجباري 
ب�ضكليات الإ�ضهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية 
واحدة ذات توزيع وطني وفقا لأحكام  املادة 18 الفقرة 02 من 

القانون ال�ضالف الذكر  

ANEP N°:  1916010396 �لو�سط:2019/05/06

�لو�سط:2019/05/06�لو�سط:2019/05/06�لو�سط:2019/05/06
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بقلم: عبد النا�صر فروانة

هذا هو حال �سهر رم�سان بالن�سبة 
الأر�ض،  بقاع  امل�سلمني يف  لكافة 
ما  نوعا  خمتلف  احلال  ولكن 
�سجون  داخل  للأ�رسى  بالن�سبة 

الحتلل الإ�رسائيلي.
فهم -اأي الأ�رسى- ي�ستقبلون هذا 
ويتبادلون  و�رسور  بفرح  ال�سهر 
بينهم  فيما  والتربيكات  التهاين 
كباقي امل�سلمني، ويق�سون اأوقاته 
القراآن  وتلوة  وال�سلة  بال�سوم 
اهلل  اإىل  والبتهال  الليل  وقيام 

بالدعاء باأن يفرج اهلل كربهم.
قراءة  يتممون  الأ�رسى  وبع�ض 
ال�سهر  هذا  يف  وحفظه  القراآن 
دورات  فيه  تنظم  كما  الف�سيل، 
عدة يف التلوة والتجويد، ويتخلله 
وطنية  وم�سابقات  ترفيهية  برامج 
رم�سانية  برامج  اإطار  يف  ودينية 

�ساملة.
هذا  يف  اآخر  �سكل  للمعاناة  ولكن 
من  الأ�سري  يُحرم  حيث   .. ال�سهر 
اللتقاء بذويه واأطفاله على مائدة 
من  العائلة  ُترم  كما   ، واحدة 
على  الأ�رسة  رب  اأو  ابنها  وجود 
وهذا   ، والإفطار  ال�سحور  مائدة 
طوال  الطرفني  معاناة  من  يفاقم 
�سهر رم�سان. واملعاناة مل تتوقف 
تقت�رس  ومل  احلد،  هذا  عند 
�سورها على احلرمان من اللتقاء 
 ، واحدة  مائدة  حول  واللتفاف 
وا�ستقبال  والتزاور  التوا�سل  اأو 
الأطفال و�سلة الأرحام على �سبك 
بكثري  ذلك  تتعدى  واإمنا  الزيارة، 
لتملأ األبوماً من ال�سور وجملدات 
واحلكايات.  الق�س�ض  من 
القمعية  وقواتها  ال�سجون  فاإدارة 
املدججة بال�سلح تتعمد الت�سييق 
على الأ�رسى وذويهم يف هذا ال�سهر 
للتنكيد  وت�سعى جاهدة   ، الف�سيل 
عليهم واإف�ساد فرحتهم بقدوم هذا 
من  جمموعة  عرب  العظيم  ال�سهر 
والتنقلت  التع�سفية  الإجراءات 
امل�ستمر  والتفتي�ض  والقتحامات 
ال�سجون وخيام املعتقلت  لغرف 
النفرادي  العزل  لزنازين  وحتى 

نقالة  هواتف  عن  البحث  بحجة 
مهربة اأو مواد حمظورة ..

من  تُ�سّعد  ال�سهر  هذا  ويف 
اإجراءاتها العقابية لأتفه الأ�سباب 
الأ�رسى  من  مبجموعات  وتزج 
وب�سكل فرادي يف زنازين انفرادية، 
حرية  اأمام  العراقيل  ت�سع  كما 
وقراءة  الدينية  ال�سعائر  ممار�سة 
وال�سلة  جهور  ب�سوت  القراآن 
يف  الرتاويح  و�سلة  اجلماعية 
وهذا  ندر  ما  اإل  الق�سم  �ساحة 
اتفاقية  عليه  ن�ست  ما  يخالف 
احلاجزة  الدولة  ت�سع   ( جنيف 
كانت  اأياً  املعتقلني  ت�رسف  تت 
املنا�سبة  الأماكن   ، عقيدتهم 

لإقامة �سعائرهم الدينية (.
اإدارة  اأن  ذلك  من  والأدهى 
باأوقات  اأحياناً  تتلعب  ال�سجون 
للأ�رسى  الطعام  وجبات  اإي�سال 
بعد  ال�سحور  وجبات  فتُح�رس   ،
الأ�رسى  وجترب  الفجر،  اآذان  رفع 
الإفطار  وجبات  ا�ستلم  على 
بفرتة  املغرب  اآذان  موعد  قبل 
وجبات  هي  ودائما  طويلة،  زمنية 
منقو�سة و�سيئة كّما ونوعاً وتفتقر 
مراعاة  دون  الأ�سا�سية  للمقومات 
لحتياجات اجل�سم يف هذا ال�سهر 
، فيما يحاول الأ�رسى تعوي�ض ذلك 
من خلل �رساء احتياجاتهم على 
باهظة  وباأ�سعار  اخلا�سة  نفقتهم 

من الكنتينة مق�سف ال�سجن .
�ساعة  يف  تُوؤخر  اأخرى  واأحيانا 
الق�سم(  )�ساحة  للفورة  اخلروج 
ت�ستد  وقت  يف  تكون  اأن  وتتعمد 
 ، عليهم  للتنغي�ض  احلرارة  فيه 
مما يدفع الأ�رسى لرف�ض اخلروج 
هي  وكثرية  غرفهم.  يف  والبقاء 
اإدارة  رف�ستها  التي  املحاولت 
وزيت  التمور  لإدخال  ال�سجون 
قبل  من  واحللويات  الزيتون 
كوزارة  املخت�سة  اجلهات  بع�ض 
الأ�رسى واملحررين ، فيما يُ�سمح 
من  قليلة  كميات  باإدخال  اأحيانا 
تكفي  ل  الرم�سانية  احلاجيات 
ال�سجن  الأ�رسى يف هذا  لإجمايل 
اأخرى  واأحيانا  املعتقل،  ذاك  اأو 
من  ومتفاوت  مزاجي  وب�سكل 

ال�سجون  اإدارة  ت�سمح  �سجن لآخر 
بزيادة مبلغ اإ�سايف ُيّكن الأ�رسى 
من �رساء احتياجاتهم من مق�سف 

ال�سجن.
�سهر  يف  الأمرين  يعانون  اأ�رسى 
رم�سان .. ما بني مطرقة احلرمان 
والأبناء  للأهل  واحلنني  وال�سوق 
الأ�رس  ظروف  و�سندان  والأحبة، 
املت�ساعدة  القمعية  والإجراءات 
يف هذا ال�سهر العظيم .. ومع ذلك 
ويُخفون  جراحهم  على  ي�ستعلون 
وي�ستغلون  ال�سجان،  اأمام  اآلمهم 
وال�سلوات  بالدعاء  اأوقاتهم 
الذاتي  والتثقيف  واملطالعة 
وحفظ القراآن وتف�سريه .. فتتحول 
الغرف اىل م�ساجد واأماكن للعبادة 

و�سفوف للدرا�سة.
مائدة  على  يجتمعون  واأهايل 
للأب  ق�رسي  غياب  يف  الإفطار 
وال�سقيقة،  ال�سقيق  اأو   ، والبن 
اجلميع  على  احلزن  فيخيم 
الأ�رسة،  اأركان  اأحد  لفقدانهم 
وجته�ض الأمهات بالبكاء، وي�سطر 
غياب  اأ�سباب  عن  لل�سوؤال  الأبناء 
مائدة  عن  املتوا�سل  اآبائهم 
احتياجات  اإح�سار  اأو  الإفطار 
ملن  الزيارات  فيما   .. رم�سان 
مغم�سة  تكون  بذلك  لهم  يُ�سمح 
ول�سان  واملعاناة،  واحلزن  بالأمل 
حالهم دائما اللهم اجمعنا باأ�رسانا 
واحدة  مائدة  على  القادم  العام 

بعيدا عن ظلم ال�سجان.
ت�ساعدت  الأخرية  احلملة  ومنذ 
الإجراءات القمعية بحق الأ�رسى، 
تفاقمت  الف�سيل  ال�سهر  بدء  ومع 
املعاناة وا�ستدت الهجمة وات�سعت 
الإجراءات العقابية والنتقامية من 
الفورة  �ساعات  فتقل�ست  الأ�رسى 
و�سودرت  الأهل  زيارات  ومدة 
ومل  التلفزة  حمطات  من  العديد 
ي�سمح للأ�رسى �سوى اإدخال القليل 
ما  ل�رساء  ذويهم  الأموال عرب  من 
اأ�سا�سية  حاجيات  من  ينق�سهم 
�ساعف  مما  ال�سجن  مق�سف  من 
�سعوبة  من  وعمق  معاناتهم  من 
حال  هو  هذا  رم�سان.  يف  احلياة 
رم�سان  �سهر  يف  وذويهم  الأ�رسى 
وق�سوة  ومعاناة،  اأمل   ... املبارك 
ظروف ال�سجن ومعاملة ال�سجان.. 
و�سوق وحنني للأحبة ولوعة اللقاء 

بالأبناء والأمهات والآباء ..
بقاع  يف  امل�سلمني  لكل  ور�سالتنا 
العامل ... تذكروا اأ�رسى فل�سطني 
الإ�رسائيلي  الحتلل  �سجون  يف 
الإفطار  موائد  وعلى  ال�سحور  يف 
كلما  لهم  وادعوا   ، ال�سجود  ويف 
تذكرمتوهم ، باأن يفرج اهلل كربهم 

واأن يفك اأ�رسهم.
واأ�رسى  اأ�رسانا  قيد  فك  اللهم 
وارحم  كربهم،  وفرج  امل�سلمني، 
اأهلهم  اإىل  وردهم  �سعفهم، 

�ساملني.

رم�صان .. �صهر ي�صتقبله النا�س بفرح و�صرور، وتلتقي فيه الأحبة وجتتمع العائالت على مائدة 
واحدة مزينة باأكالت وم�صروبات متعددة، وتتبادل فيه التهاين والتربيكات با�صتمرار، وتكرث 

فيه زيارات �صلة الرحم والأ�صدقاء .. فهنيئًا لكم اأيها امل�صلمون برم�صان.

الأ�ضرى و�ضهر رم�ضان

نادي الأ�ضري ي�ضارك بفعاليات ت�ضامنية مع الأ�ضرى يف تون�س
الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  اأنهى 
بعده  م�ساركته  بعد  لتون�ض  زيارته 
مع  ت�سامنية  واأن�سطه  فعاليات 
وفد  و�سارك  واملعتقلني   الأ�رسى 
نادي الأ�سري بفعاليات ا�سبوع الأ�سري 
فداء  بدعوة من جمعيه  الفل�سطيني 
حيث  األفل�سطينييه  الق�سية  لن�رسه 

مت تنظيم ندوه حول اأو�ساع الأ�رسى 
الحتلل  �سجون  يف  واملعتقلني 
ن�رس  املحرر  الأ�سري  بها  و�سارك 
عام  مدير  عامر  ورائد  جي�ض  ابو 
وليد  وحممد  الدولية  العلقات 
واأكد  فداء   جمعيه  عن  ممثل 
واإ�سناد  اأهميه دعم  امل�ساركني على 

الأ�رسى على كافه امل�ستويات واإبراز 
بالفعاليات  الوفد  و�سارك  معاناتهم 
الزيارة  خلل  نظمت  التي  ال�سعبية 
تنظيم مهرجان جماهريي  حيث مت 
بورقيبه  احلبيب  �سارع  يف  و�سعبي 
للأ�رسى  كلمات داعمة  والقيت عده 
امللتزم  الفنان  بالفعالية  و�سارك 

الوفد  و�سارك  الفل�سطيني   منهل 
التون�سي  الرتاث  با�سبوع  اي�سا 
الفل�سطيني ملقاومه التطبيع بدعوة 
تون�سيه  وفعاليات  موؤ�س�سات  من 
�سكره  لفل�سطني ووجه عامر  داعمة 
لكل املوؤ�س�سات واجلمعيات الداعمة 

لفل�سطني  خلل الزيارة.

وقفة ت�ضامنية مع الأ�ضرى امل�ضربني عن 
الطعام فى مدينة خليل الرحمن 

دعما واإ�سنادا للأ�رسى امل�رسبني 
عن الطعام �سد �سيا�سة العتقال 
الأ�سري  نادي  نظم  الإداري 
اخلليل  حمافظة  يف  الفل�سطيني 
وهيئة  اخلليل  اإقليم  فتح  وحركة 
اأهايل  وجلان  الأ�رسى  �سوؤون 
الأ�رسى وقفة ت�سامنية مع الأ�رسى 
امل�رسبني عن الطعام وهم حممد 
الهيموين وهو م�رسب عن الطعام 
العويوي  وح�سن  يوماً،   )37( منذ 
يوماً   )35( منذ  احلروب  وعودة 

وجميعهم من حمافظة اخلليل. .
القوى  ممثلي  الوقفة  يف  و�سارك 
وحركة  املحافظة  وموؤ�س�سات 
الأ�رسى  وذوي  اخلليل  اإقليم  فتح 
وجلنة  الطعام  عن  امل�رسبني 
بلدية  وجمل�ض  الأ�رسى  اأهايل 

اخلليل ..
اأبنائهم  �سور  امل�ساركون  ورفع 
الطعام  عن  امل�رسبني  الأ�رسى 
املوؤ�س�سات  تطالب  ويافطات 
لإنقاذ  العاجل  التدخل  الدولية 
اخلطر  من  امل�رسبني  الأ�رسى 
نتيجة تردي واأو�ساعهم ال�سحية .
ويف كلمة اجمد النجار مدير نادي 
حمافظة  يف  الفل�سطيني  الأ�سري 
الفل�سطيني  ال�سعب  مهنئا  اخلليل 
�سهر  بحلول  الأ�سرية  واحلركة 
التحية  وموجها  املبارك  رم�سان 
وخا�سة  الأ�سرية  احلركة  اإىل 
�سد  الطعام  امل�رسبني  الأ�رسى 
والذين  الإداري  العتقال  �سيا�سة 
يتعر�سون ل�سيا�سة الإهمال الطبي 

يف و�سط ظروف �سعبة جدا ..
العتقال  اأن  النجار  واعترب 
رقاب  على  م�سلط  �سيف  الإداري 
ابناء �سعبنا ودفع ثمنه الآلف من 
زهرة �سبابهم نتيجة هذا العتقال 
حكومة  تزال  ول  دوليا  املحرم 
اأبناء  بحق  ت�ستخدمه  الحتلل 

ال�سعب الفل�سطيني ..
الوطنية  الفعاليات  النجار  وطالب 
مع  الت�سامن  دائرة  بتو�سيع 
الطعام  عن  امل�رسبني  الأ�رسى 
من  الحتلل  على  وال�سغط 
خلل املوؤ�س�سات الدولية للإفراج 

الفوري عنهم .
اخلليل  بلدية  رئي�ض  طالب  فيما 
يف  �سنينة  اأبو  تي�سري  الأ�ستاذ 
املحافظة  موؤ�س�سات  با�سم  كلمته 
الأ�رسى  جانب  اإىل  الوقوف 
امل�رسبني عن الطعام لأنهم باأم�ض 
اإىل  معاناتهم  اإي�سال  اإىل  احلاجة 
اجلميع للوقوف اإىل جانبهم كونهم 
اخلاوية  الأمعاء  معركة  يخو�سون 
اجل  ومن  كرامتهم  عن  دفاعا 

احلرية 
ملف  اأن  جناجرة  اإبراهيم  واعترب 
اأنواع  اأ�سواأ  هو  الإداري  العتقال 
اعتقال  من  ملايثله  العتقال 
تع�سفي بدون اأي تهمة وهو حمرم 

الدولية  املوؤ�س�سات  مطالبا  دوليا 
الحتلل  حكومة  على  بال�سغط 
الإداري  العتقال  ملف  لإنهاء 
جميع  عن  الفوري  والإفراج 

الأ�رسى الإداريني 
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اجتماعات اللجنة 
ال�ضبانية لدعم 
الأ�ضرى لتقييم 
اأعمال املوؤمتر 

اخلام�س للأ�ضرى 
فى بروك�ضل

الأوربي  التحالف  جلنه  عقدت 
اجتماع  ال�سبانية  الأ�رسي  لدعم 
اخلام�ض  املوؤمتر  اأعمال  لتقيم 
بلجيكيا  بروك�سل  يف  عقد  الذي 
واتخذت  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية 
ايجابي  تثمني   ، التالية  القرارات 
مل�ساركه اللجنة مبحامني يثلون 
ال�سباين  الي�سار  من  اأحزب 
التي  و  باملوؤمتر،  ومداخلتهم 
قدمت باللغة الجنليزية،  قدمها 
الدويل  القانون  يف  املحامي 
والتي عك�ست معانات  برث  ميغل 
الحتلل  �سجون  يف  الأطفال 
امل�ستمرة  القانونية  ،واخلروق 
بحق الأ�رسي والتي تعترب جرية 
طالبت  ،كما  الن�سانيه  �سد 
لوقف  التدخل  الدويل  املجتمع 
تطرقت  كما   . اجلرائم  لهذه  حد 
ال�سبانية  اللجنة  لدور  املداخلة 
يف الفعاليات املتعددة يف ا�سبانيا 
امل�ساركون،التح�سري  قيم   ،
والفل�سطيني  الأوربي  ،واحل�سد 
والنتائج  جيد  ب�سكل  والدويل 
الفعالية  علي  متخ�ست  التي 
الأوروبية وخا�سة ح�سور الأطفال 
حي  ك�ساهد  وعائلتهم  الأ�رسي 
بحق  ال�سهيوين  الإجرام  علي 
الطفولة الفل�سطينية وعائلتهم . 
اللجنة ال�سبانية للتحالف اتدت 
بتنفيذ  وبداأت  التالية  القرارات 
بيان  .ا�سدرا  منها   ال�رسوري 
لل�سحافة ين�رس �سهادات الأطفال 
الطفل  الأ�سري  والده  مع  ومقابله 
وتطالب   ، القد�ض  من  فرحان 
�سحيا  مب�ساعدته  العام  الراأي 
 . مبا�رسه  عائلته  ،عرب  ونف�سيا 
وثيقة  تقدمي  اللجنة  اأقرت  كما 
العاملة  واملوؤ�س�سات   للأحزاب 
العفو  جلنه   ( الإن�سان  بحقوق 
الأحمر  وال�سليب   ، ال�سبانية 
العاملية  الطفولة  ،وموؤ�س�سة  
جانب  ايل   ) ال�سيا�سية  والأحزاب 
بالطفولة  متعلق  مل�سق  اخرج 
هذه  تكون  ان  .علي  بالأ�رس 

اخلطوات خلل هذا ال�سهر.



بقلم : �سامي اإبراهيم فودة

�أمني  جنيب  كمال  �لأ�سري/  هو 
و�لأربعون  �ل�ساد�سة  �بن  �أبو وعر، 
�سجن  يف  حالياً  و�لقابع  ربيعاً، 
يعاين  و�لذي  �لإ�رس�ئيلي  جلبوع 
بالدم  �حلديد  ن�سبة  زيادة  من 
ير�فقها  �ملعدة  يف  وتقرحات 
و��سحة يف  �إهمال طبي ومماطلة 
تقدمي �لعالج �لالزم من قبل �إد�رة 

معتقالت �لحتالل.
يف  �لأ�رسى  كل  كحال  حاله  فاإن 
يعانون  �لذين  �لحتالل  �سجون 
�لإد�رة  �سيا�سات  من  �لويالت 
عالجهم  تتعمد  �لتي  �لعن�رسية 
بامل�سكنات دون �لقيام بت�سخي�ص 
�سليم حلالتهم ومعاناتهم �مل�ستمرة 
مع �لأمر��ص لرتكه فري�سة للمر�ص 
عامه  �أنهى  وقد  بج�سده،  يفتك 
�لق�سبان  خلف  ع�رس  �خلام�ص 
�ل�ساد�ص ع�رس، على  ودخل عامه 
�لتو�يل يف �سجون �لحتالل منقاًل 
�ل�سجون  عياد�ت  بني  متنقاًل 
و�سعه  نتيجة  و�مل�ست�سفيات 

�ل�سحي �ل�سعب...
�لأ�سري �ملري�ص: كمال جنيب �أمني 

�أبو وعر "�لكنية " �أبو �أجمد "
تاريخ �مليالد: 1973/7/24م

مكان �لإقامة : بلدة قباطية جنوب 
جنني

�حلالة �لجتماعية: �أعزب
�ألـ17  جهاز  يف  موظف   : �ملهنة 

حر�ص �لرئا�سة
�لو�لد  �لكرمية: تتكون من  �لعائلة 
ثالثة  �لخوة  من  وله  و�لو�لدة 
�مني  وهم  كمال  �ل�سري  فيهم  مبا 
و�حدة فقط ل  �أخت  وله  وحممد 

غري
تعليمه  تلقى  �لعلمي:  �ملوؤهل 
و�لعد�دي  �لبتد�ئي  �لدر��سي 
�ملرحلة  ويف  �لكويت  مد�ر�ص  يف 
بالأردن ومل  در�ص  �لعامة  �لثانوية 
�أر�ص  �ىل  عاد  وعندما  يكملها 
�لوطن وبعد �عتقاله �أكمل �لثانوية 

�لعامة "�لتوجيهي" د�خل �ل�سجن
تاريخ �لعتقال : 2003/1/15م 

مكان �لعتقال: جلبوع 
�لنتماء  �إليه:  �ملوجه  �لتهمة 

و�لقيام  �لأق�سى  �سهد�ء  لكتائب 
�لحتالل  �سد  �ملقاومة  باأعمال 
�لعدو  خنازير  من  �لعديد  وقتل 

�ل�سهيوين
�لحتالل:  حماكم  بحقه  �أ�سدرت 
و50  موؤبد�ت   6 بال�سجن  حمكوم 

عاماً،
حمطات م�سيئة يف حياة �لأ�سري: 

- يف عام 1995م غادر �لكويت مع 
:بال�سفة  �لوطن  �أر�ص  �إىل  عائلته 
 17 عمره  كان  عندما  �لغربية" 

عاما 
�لوطنية  بال�سلطة  �لتحق   -
�لفل�سطينية وعمل يف جهاز �ل17 

حر�ص �لرئا�سة 
- ح�سل على �لعديد من �لدور�ت 
من  وكان  و�لتن�سيطية  �لتدريبة 
يف  �ملتفوقني  �ل�سناديد  �لرجال 

مو�قع �لتدريب 
يف  �لوطني  بالعمل  �نخرط   -
�سفوف كتائب �سهد�ء �لأق�سى يف 

مدينة نابل�ص
�حلالة �ل�سحية لالأ�سري �ملري�ص : 

كمال �أبو وعر 

�آلم حادة  من  يعاين  كمال  �ل�سري 
تقرحات  وجود  نتيجة  باملعدة 
بالدم  �حلديد  ن�سبة  وزيادة 
ح�سب �لفحو�سات �لطبية وهناك 
فحو�سات �أظهرت زيادة يف كريات 
فحو�سات  وهناك  �لبي�ساء  �لدم 

جديدة �سيتم �إجر�وؤها له قريباً..
كيفية عملية �عتقال �لأ�سري �لبطل 

: كمال �أبو وعر
وعر  �أبو  كمال  �لأ�سري  غ�سب 
بفتاة  �إ�رس�ئيلي  جندي  لتحر�ص 
جندي  بطعن  فقام  نابل�ص  قرب 
�لثاين/  كانون   15 يوم  �إ�رس�ئيلي 
جهة  �ىل  �قتياده  2003،ومت  يناير 
لتحقيق  خ�سع  وقد  معلومة  غري 
�ل�سني  �سباط  �أيدي  على  قا�سي 
�لحتالل  �سلطات  وُقدمت  بيت 
�أن  فيها  قيل  �سده،  �تهام  لئحة 
وم�ستوطناً،  جمند�ً   11 ذمته  يف 
�لحتالل  �سلطات  عليه  وحكمت 
عاماً،  و50  موؤبد�ت   6 بال�سجن 
وقد خا�ص مع �لأ�رسى �مل�رسبني 
�حلرية  �إ�رس�ب  يف  �لطعام  عن 

�لكر�مة.

من على �سطور مقايل �أوجه ند�ئي 
و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  كافة  �إىل 
�ل�سحة  منظمة  وخا�سة  �لدولية 
�لعاملية ومنظمة �أطباء بال حدود 
حياة  لإنقاذ  �لعاجل  بالتدخل 
لالإفر�ج  وعر  �أبو  كمال  �لأ�سري/ 
عنه لتقدمي �لعالج �لالزم له خارج 
بكوكبة  يلتحق  �أن  قبل  �ل�سجون 
�لأ�سرية  �لوطنية  �حلركة  �سهد�ء 

يف �أي حلظة نتيجة �لإهمال �لطبي 
�إد�رة  قبل  من  بحياته  و�ل�ستهتار 
�ل�سجون ويرف�ص �لحتالل �إطالق 
�حلرية  كل  �حلرية   ... �رس�حه 

لأ�رس�نا و�أ�سري�تنا �ملاجد�ت
للمر�سى  �لعاجل  و�ل�سفاء 
�ل�رسطان  باأمر��ص  �مل�سابني 
�لفتاكة  �لأمر��ص  من  وغريها 

بالإن�سان

اإخوتي االأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�سامدين ال�سابرين الثابتني املتمرت�سني يف قالع االأ�سر, عزائي القراء اأحبتي االأفا�سل فما اأنا ب�سدده اليوم هو ت�سليط ال�سوء على اخطر حاالت 
االأ�سرى امل�سابني بال�سرطان يف �سجون االحتالل االإ�سرائيلي والذين يواجهون املوت البطيء وجميعهم يعانون من ظروف �سحية واعتقاليه بالغة ال�سوء وال�سعوبة, ويعترب من ابرز االأ�سرى 

الفل�سطينيني امل�سابني بال�سرطان وحالته ال�سحية حرجة للغاية نتيجة �سيا�سة االإهمال الطبي وا�ستهتار اإدارة م�سلحة ال�سجون بحياته,

الأ�سري كمال اأبو وعر يعاين من زيادة ن�سبة احلديد بالدم

خم�س�سات ال�سهداء والأ�سرى لي�ست كوبونة اجتماعية
 وهي غري قابلة للت�سنيفات 
العن�سرية ال�سهيواأمريكية

با�سم  �لناطق  �لوحيدي  ن�ساأت  �أكد 
و�جلرحى  و�لأ�رسى  �ل�سهد�ء  مفو�سية 
يف  فتح  حلركة  �لعليا  �لقيادية  بالهيئة 
فتح يف جلنة  قطاع غزة وممثل حركة 
و�لإ�سالمية  �لوطنية  للقوى  �لأ�رسى 
و�لأ�رسى  �ل�سهد�ء  خم�س�سات  �أن 
كوبونة  لي�ست  �لفل�سطينيني  و�جلرحى 
�جتماعية �أو منة من �لعامل �لذي يتغنى 
من  �أنها  على  م�سدد�  بالدميقر�طية 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  �أبناء  حقوق  �أهم 

�أن  �لوحيدي  وقال   . �لإن�سان  وحقوق 
�ملقرتحات �لتي يتد�ولها م�سوؤولني يف 
ل�سان  على  وجاءت  �لأوروبي  �لإحتاد 
هان  جوهان�ص  �لأوروبي  �ملفو�ص 
�ملانحة  �لدول  منتدى  �جتماع  منذ 
 30 �لثالثاء  يف  بربوك�سل  للفل�سطينيني 
�أبريل 2019 لدمج خم�س�سات �ل�سهد�ء 
و�لأ�رسى يف نظام �لرعاية �لجتماعية 
هي  �لفل�سطينية  �لوطنية  لل�سلطة 
مقرتحات ظاملة لن�سالت وم�رسوعية 
تخرج  ول  �لفل�سطيني  �لوطني  �لن�سال 
�لإمالء�ت  فر�ص  حماولة  د�ئرة  عن 
و�لت�سنيفات �لعن�رسية �ل�سهيو�أمريكية 

�لتاريخية  �ل�رسعية  لنزع  تهدف  �لتي 
لن�سالت �ل�سعب �لفل�سطيني �لتاريخية 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  مقاومة  يف 
نحو  و�لإنعتاق  �لقيد  من  و�لتخل�ص 
و�أ�ساف   . و�لإن�سان  �لأر�ص  حرية 
ن�ساأت �لوحيدي �لناطق با�سم مفو�سية 
بالهيئة  و�جلرحى  و�لأ�رسى  �ل�سهد�ء 
قطاع  يف  فتح  حلركة  �لعليا  �لقيادية 
غزة وممثل حركة فتح يف جلنة �لأ�رسى 
�أي  �أن  و�لإ�سالمية  �لوطنية  للقوى 
حماولة �أوروبية لتمرير هذه �لت�سنيفات 
و�ل�سهد�ء  �لأ�رسى  خم�س�سات  باإدر�ج 
�سوف تاأتي يف �سياق �رسعنة �لحتالل 

�لإ�رس�ئيلي و�لتقاطع و�لت�ساوق و�لتو�طوؤ 
�لتي  �لعن�رسية �لإ�رس�ئيلية  �لرو�ية  مع 
�لفل�سطينيني  و�ل�سهد�ء  �لأ�رسى  ت�سف 
بالإرهابيني �مللطخة �أياديهم بالدماء . 
و�أو�سح �لوحيدي �أن �لأ�رسى و�ل�سهد�ء 
�لفل�سطينيني هم رموز ملقاتلي �حلرية 
�لإن�سان  وحقوق  و�لإ�ستقالل  و�لكر�مة 
�إعالنها  بذكرى  �لعامل  يحتفل  �لتي 
كل  من  دي�سمرب   10 يف  عنها  و�لدفاع 
�أجل  من  يعمل  �أن  �لعامل  وعلى  عام 
�لأمريكية  لالإمالء�ت  �لر�سوخ  عدم 
و�إلز�م �لحتالل �لإ�رس�ئيلي بالإعرت�ف 
�حلرية  �لفل�سطيني يف  �ل�سعب  بحقوق 

�لدولة  و�إقامة  �مل�سري  وتقرير 
وعا�سمتها  �مل�ستقلة  �لفل�سطينية 
تطويق  من  بدل  �ل�رسيف  �لقد�ص 
خارطة  وفر�ص  �لفل�سطينية  �لق�سية 
وتت�ساوق  تتماهى  جديدة  و�سيا�سات 
مع �سفقة �لقرن �لبغي�سة وفقا للمز�ج 
ودعا   . �ل�سهيو�أمريكية  و�لعن�رسية 
ن�ساأت �لوحيدي �لناطق با�سم مفو�سية 
بالهيئة  و�جلرحى  و�لأ�رسى  �ل�سهد�ء 
قطاع   يف  فتح  حلركة  �لعليا  �لقيادية 
لك�رس  و�لإ�سالمية  �لوطنية  للقوى 
�لإ�رس�ئيلية  �لعن�رسية  �لرو�ية  وف�سح 
�لتي تعمل على �إبر�ز �لأ�رسى و�ل�سهد�ء 

على  و�لعمل  كاإرهابيني  �لفل�سطينيني 
�لإ�رس�ئيلية  �لعن�رسية  �جلر�ئم  ف�سح 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  �أبناء  بحق 
�إىل  �لدولية  �ملحافل  كل  يف  و�إبر�زها 
�جلهود  كل  ��ستنفار  �رسورة  جانب 
و�لطاقات �لد�عمة للق�سية �لفل�سطينية 
و�لفل�سطينية  �لعربية  و�لديبلوما�سية 
عربي  لوبي  ت�سكيل  �أجل  من  و�لعمل 
�للجنة  قيادة  ل�سحب  �ساغط  ودويل 
�ملتحدة  �لأمم  يف  �ل�ساد�سة  �لقانونية 
�لذي  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  �أنياب  من 
�للجنة  قيادة  تويل  منذ  تغوله  ت�ساعد 

�لقانونية لالأمم �ملتحدة .

الفتى الأ�سري اأحمد عبيدة .. بني الطفولة واملوؤبد!
تقرير : اإعالم االأ�سرى 

مل تكن تلك �لليلة متوقعة لدى عائلة 
يف  تقطن  �لتي  �لفل�سطينية  عبيدة 
خميم �جللزون �سمال مدينة ر�م �هلل، 
�أذهانهم  تغيب عن  تكاد  فاأحد�ثها ل 
�لأ�رس  بهّم  من�سغلة  ز�لت  ما  �لتي 

و�لقيد.
وبالن�سبة لها فالوقت متوقف منذ ذلك 
�لبت�سامة  فيه  ُخطفت  وقٌت  �حلني؛ 
�إىل  �ل�سحكات  وحتولت  �لبيت  من 
عابرة  حلظات  �إىل  و�للقاء�ت  دموع 
تطفئ  ول  �لقلب  ت�سفي  ل  �رسيعة 

حرقة �لفر�ق.

�لتا�سع ع�رس من فرب�ير عام  ليلة  يف 
منزل  �لحتالل  قو�ت  د�همت   2016
جمرد  �أنه  ظنت  �لتي  عبيدة  عائلة 
مئات  مع  عادة  يحدث  كما  تفتي�ص 
�لعائالت �لفل�سطينية؛ ولكن �لقتحام 
�أكرث من كل مرة و�رس�خ  كان همجيا 

�جلنود كان يطغى على كل �سيء.
�إعالم  مكتب  لـ  �لعائلة  وتقول 
�ملنزل  مد�همة  �إن  �لأ�رسى 
تفتي�ص  عملية  مع  ت�ساحبت 
دقيقة وت�رسفات وح�سية متعمدة 
على  هجمو�  �لذين  �جلنود  من 
وكبلوه  عاما(   16( �أحمد  �بنها 
�أنه  مر�عاة  دون  و�عتقلوه 

وت�سيف:"  نقله  مت  ثم  قا�رس، 
�لتحقيق  مر�كز  �إىل  �أحمد  نُقل 
وقتها،  �سيئا  تهمته  عن  نعلم  ومل 
ما  علمنا  باأن  �ل�سدمة  كانت  ثم 
وهي  �تهام  من  �لحتالل  يوجهه 
لعملية  �لتخطيط  يف  �مل�ساركة 
�سباح  �أيهم  �لفتيان  نفذها  طعن 
وعمر �لرمياوي يف جممع "ر�مي 
�ل�سهيوين �ملقام  ليفي" �لتجاري 
على �أر��سي �رسق مدينة ر�م �هلل، 
عند  توقفت  �حلياة  باأن  �سعرنا 
تلك �للحظة وبد�أت �لأ�سئلة تغزو 

روؤو�سنا".
ُعقدت  �ملحاكم  من  �سل�سة 

ونيابة  عبيدة  للفتى  ز�لت  وما 
�لحتالل ترف�ص �إل �إنز�ل �حلكم 
�سغر  مر�عاة  دون  عليه  �ملوؤبد 
مع  توجه  باأنه  تتهمه  حيث  �سنه، 
تنفيذ  بنية  �ملجمع  �إىل  �لفتيني 
�أمن �ملركز  ولكن  �لعملية معهما 
�سمح  فيما  باملرور  له  ي�سمح  مل 
بتنفيذ  فقاما  بذلك  للفتيني 
�لعملية وقتال م�ستوطنا �سهيونيا 

و�أ�سيبا بجروح خطرية.
عامه  �سهرين  قبل  �أحمد  دخل 
يقا�سي  وهو  �لأ�رس  يف  �لثالث 
من  �لأعو�م  ومتر  �ل�سجن  ظلمة 
عمره �لفتّي وهو يف مو�جهة كيان 

غا�سب باأكمله.

اأحالٌم �سغرية
�لفتى �لأ�سري �لذي كان يدر�ص يف 
�ل�سف �حلادي ع�رس قبل �عتقاله 
�سغريةٌ  ير�سمها  �أحالم  له  كانت 
و�إمكانياته،  عمره  مقا�ص  على 
و�سعت  �لحتالل  �سجون  ولكن 
غري  تاريخ  �إىل  و�أجلتها  لها  حد� 

معروف.
وتقول عائلته �إن �أحمد كان يحب 
مهنة �لنجارة وكان د�ئما يحدثها 

وكيف  حولها  �أحالمه  وعن  عنها 
ما  يوم  يف  ي�سبح جنار�ً  �أن  يريد 
به،  �خلا�سة  ور�سته  يفتتح  و�أن 
�لب�سيط  �حللم  هذ�  حتى  ولكن 
فتى  حياة  يف  يجد  مل  جد� 

فل�سطيني بقعة �سوء ليتحقق.
خلوق  �ساب  �أحمد  وت�سيف:" 
وهو  �لبت�سامة  وجهه  تفارق  ل 
حتول  بغيابه  �لذي  �لبيت  ع�سب 
�إىل مكان باهت، فال نذكر حدثا 
معه،  �أحمد  ونذكر  �إل  جميال 
�سيء  كل  على  �سابرون  ولكننا 
�هلل  وباإذن  وقت  كل  يف  له  ندعو 

�سيكون �لفرج قريبا".
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عي�شة ق.

�أر�ضية  بلوزد�د  �ضباب  ويدخل 
يف  �لفوز  حتقيق  عن  بحثا  �مللعب 
�لبقاء  حتقيق  درب  مو��ضلة  �ضبيل 
و�أن  خا�ضة  �لكبار  حظرية  �ضمن 
حاالته  �أف�ضل  يف  يتو�جد  �لفريق 
نتائج  يحقق  �لذي  وهو  �ملعنوية 
من  �لثاين  �لن�ضف  يف  �يجابية 
خا�ضة  �حلايل،  �لكروي  �ملو�ضم 
مد�ر  على  �لهزمية  تفادي  بعدما 
وتاأهل  �لتو�يل  ع�رش مقابالت على 
�جلمهورية،  كاأ�س  نهائي  �إىل 
�لعا�ضمي  �لنادي  ي�ضعى  وبالتايل 
�لوترية  نف�س  على  �ملو��ضلة  �إىل 
�لنتائج  حتقيق  مو��ضلة  �جل  من 
�اليجابية وحتقيق �لهدف �الأ�ضا�ضي 
للفريق يف حتقيق �لبقاء خا�ضة و�أن 

�أ�ضبال �ملدرب عبد �لقادر عمر�ين 
مبارحة منطقة �خلطر  متكنو� من 
عن  نقطتني  بعد  على  و�أ�ضحو� 
وبالتايل  بال�ضقوط  �ملهددين  ثالث 
لهم  ي�ضمح  �ليوم  �النت�ضار  حتقيق 
نقاط  خم�س  �إىل  �لفارق  بتعميق 
باأكرث  �ملقبلة  �ملو�جهات  ولعب 
ت�ضكيلة  تعرف  و�ضوف  ر�حة، 
زين  �لالعب  غياب  »�لعقيبة«  �أبناء 
�لعقوبة  ب�ضبب  بوخلوة  �لعابدين 
على �إثر تر�كم �الإنذ�ر�ت، بينما لن 
ي�ضارك زميله بالل تاريكات بن�ضبة 
�ملقابل،  �الإ�ضابة. يف  ب�ضبب  كبرية 
�إىل  ق�ضنطينة  �ضباب  فريق  يتوّجه 
بنتيجة  �لعودة  عن  بحثا  �لعا�ضمة 
�ضباب  �مل�ضيف  �أمام  �يجابية 
�أمام  �لزو�ر  يتو�جد  حيث  بلوزد�د، 
�لهزمية  ت�ضجيل  تفادي  �إلز�مية 

يف  �ضجله  �لذي  �النت�ضار  وتاأكيد 
لقاءه �الأخري �أمام مولودية �جلز�ئر، 
»�ل�ضيا�ضي«  ت�ضكيلة  و�أن  خا�ضة 
�أجل  من  �الأخرية  فر�ضتها  تلعب 
يف  �ملو�ضم  �إنهاء  على  �لتناف�س 
قارية  م�ضاركة  و�ضمان  �لبوديوم 
�ملو�ضم �ملقبل، باعتبار �أن �جلميع 
�ليوم  �لتعرث  �أن  يدرك  �لفريق  يف 
�ضوف ينهي �أحالم �لفريق يف �لعودة 

جمدد� خلو�س م�ضاركة قارية.
�لفرن�ضي  �ملدرب  �أ�ضبال  ي�ضعى 
�ضباب  من  �لثاأر  �إىل  الفان  ديني�س 
�ملربع  من  �أق�ضاه  �لذي  بلوزد�د 
�لكاأ�س،  �ل�ضيدة  ملناف�ضة  �لذهبي 
عن  بحثا  �مللعب  يدخلون  �أين 
هزميتهم  وتد�رك  �لفوز  ت�ضجيل 
على نف�س �الأر�ضية يف مقابلة �إياب 

كاأ�س �جلمهورية.

اأبناء العقيبة لالبتعاد عن اخلطر وال�سيا�سي للعب البوديوم�شباب بلوزداد / �شباب ق�شنطينة
يحت�شن اليوم ملعب 20 اأوت بالعا�شمة القمة التي جتمع فريقي �شباب بلوزداد و�شباب 

ق�شنطينة والتي تندرج �شمن ت�شوية اللقاء املتاأخر عن اجلولة 24 من الرابطة 
املحرتفة الأوىل، حيث يعود الفريقان لاللتقاء جمددا بعد ع�شرة اأيام من املواجهة 
التي خا�شها الطرفان على نف�س امللعب �شمن الدور ن�شف النهائي لكاأ�س اجلمهورية 

والذي �شهد تاأهل النادي العا�شمي لتن�شيط مباراة النهائي

�شليماين ي�شجل 
ثالث مباراة على 

التوايل دون هزمية

احتاد بلعبا�س 
ك  يتم�سّ

بحظوظه يف 
جتنب ال�سقوط

 
�أنع�س فريق �حتاد بلعبا�س 
حظوظه يف �ضباق �لبقاء 

بالر�بطة �الأوىل �ملحرتفة 
بعد فوزه �أول �أم�س على 

�ضيفه �ضبيبة �ل�ضاورة 0-1 
يف مبار�ة متاأخرة وهو 

�لفوز �لذي و�ضفه �ملدرب 
�ضيد �حمد �ضليماين 

مبفتاح �لنجاة من �لنزول 
�إىل �لر�بطة �لثانية، هذ� 

�النت�ضار �لثاين على �لتو�يل 
لالحتاد بعدما غنم نقاط 
مبار�ته �ملتاأخرة �ل�ضابقة 

�أمام دفاع تاجنانت ما 
�ضمح له بااللتحاق مبولودية 
بجاية يف �ل�ضف 15 وما قبل 

�الأخري بر�ضيد 28 نقطة 
لكليهما وبفارق نقطتني 
فقط عن �أول فريق غري 
نازل وهو مولودية وهر�ن.
و�رشح �ضليماين لوكالة 

�الأنباء �جلز�ئرية باأن فريقه 
�أ�ضحى يوؤمن �أكرث من 

�أي وقت م�ضى بالبقاء يف 
�لر�بطة �الأوىل م�ضيفا باأن 
�لفوز باللقاء �ملقبل �أمام 
�ل�ضيف �أمل عني مليلة، 

�لذي ي�ضارع هو �الآخر من 
�أجل �لبقاء �ضيزيد من تعزيز 
حظوظ �أبناء ><�ملكرة<< 

يف �حلفاظ على مكانتهم 
يف �ضاحة �لكبار، ووجه 

�ملدرب باملنا�ضبة ند�ء �إىل 
�الأن�ضار للح�ضور بقوة �إىل 
ملعب 24 فرب�ير ب�ضيدي 

بلعبا�س يف �ملقابلة �ملقبلة 
من �أجل حتفيز �لالعبني 
على ت�ضجيل ثالث �نت�ضار 

على �لتو�يل �ضيكون بالن�ضبة 
�إليهم �ل�ضامن لبقائهم يف 
�لر�بطة �الأوىل على حد 
قوله. وجدد �بن تلم�ضان، 
�لذي خا�س ثالث لقاء له 
مع �الحتاد �لتاأكيد باأن 

�الأخري ال ي�ضتحق �ملكانة 
�لتي يتو�جد عليها يف 
موؤخرة �لرتتيب بالنظر 
�إىل �لعنا�رش �ملتميزة 

�لتي تتمتع بها ت�ضكيلته، 
مرجعا �الأمر �إىل �مل�ضاكل 
�لكثرية �لتي و�جهها �لنادي 
�ملتوج بكاأ�س �جلمهورية 

�ملو�ضم �ملا�ضي، على كافة 
�الأ�ضعدة هذ� �ملو�ضم، 

ومتكن �ضليماين �لذي درب 
هذ� �ملو�ضم فريقني من 

�لر�بطة �لثانية ر�ئد �لقبة 
وجمعية وهر�ن من �حل�ضول 

على �ضبع نقاط من ت�ضع 
مع �أبناء �ضيدي بلعبا�س 

حيث تعرث يف �أول خرجة له 
معهم.

وكالت

مولودية �شعيدة ترمي برتجي م�شتغامن اإىل غياهب الهواة

مقرة تدخل التاريخ احتاد ب�سكرة وال�سلف يعودان اإىل الأ�سواء

جنم  ب�ضكرة،  �حتاد  �أندية  ح�ضمت 
تاأ�ضري�ت  �ل�ضلف  وجمعية  مقرة 
�لكبار  حظرية  �إىل  �لثالث  �ل�ضعود 
�لر�بطة  �إىل  ر�ضميا  �ل�ضعود  وحققت 
نتائج  كانت  بعدما  �الأوىل،  �ملحرتفة 
مباريات �جلولة 30 و�الأخرية للر�بطة 
�م�س  جرت  �لتي  �لثانية  �ملحرتفة 
�ضجل  �أين  �ملعنية،  �الأندية  �ضالح  يف 
مبيد�نه  �ضعبا  فوز�  ب�ضكرة  �حتاد 
�أهد�ف  بثالثة  وهر�ن  جمعية  �أمام 
تتويج  �أجل  من  كافيا  كان  لهدفني 
�أبناء »�لزيبان« باللقب و�إنهاء  ت�ضكيلة 
�لرتتيب،  جدول  �ضد�رة  يف  �ملو�ضم 
بينما �ضجل جنم مقرة عودة قوية يف 
�ضباق �ل�ضعود ودخل �لتاريخ من �أو�ضع 
�الأبو�ب عقب ت�ضجيله �ضعود� تاريخيا 
وذلك الأول مرة يف تاريخ �لفريق �لذي 
يلعب يف �لر�بطة �الأوىل، بعدما جتاز 
عقوبات جلنة �الن�ضباط بخ�ضم �أربع 

�إنهاء  يف  وجنح  �لر�ضيد،  من  نقاط 
�ل�ضعود  وحتقيق  بالو�ضافة  �ملو�ضم 
بف�ضل �لفوز �لهام �لذي عاد من �لتنقل 
�لذي قاده �إىل �لعا�ضمة ملالقاة ر�ئد 
�ضابق  وقت  يف  �ضقط  �لذي  �لقبة 
من  مقرة  ومتكن  �لهو�ة،  بطولة  �إىل 
�ل�ضعود من �ملركز �لر�بع �إىل �لثاين، 
بركب  �ل�ضلف  جمعية  �لتحقت  بينما 
باملركز  �ملو�ضم  و�أنهت  �ملتاأهلني 
و�ضجلت  �لرتتيب  جدول  يف  �لثالث 
�لعودة �إىل دوري �الأ�ضو�ء ر�ضميا رغم 
وحتقيق  ميد�نها  �أر�ضية  على  �لتعرث 
�أين �نهو�  �أمام ود�د تلم�ضان،  �لتعادل 
�ملو�ضم باملركز �لثالث منا�ضفة، لكن 
خطفو�  �لون�رشي�س«  »��ضود  ت�ضكيلة 
تاأ�ضرية �لتاأهل بف�ضل نتيجة �للقاءين 
وحتقيق  �لفريقني،  بني  �ملبا�رشين 
�لفوز يف  �أ�ضبال �ملدرب �ضمري ز�وي 
ترجي  ر�فق  �ملقابل،  يف  تلم�ضان. 

و�حتاد  �لقبة  ر�ئد  فريقي  م�ضتغامن 
�لبليدة �إىل غياهب بطولة �لهو�ة بعد 
�لتي تعر�س لها يف �خلرجة  �هلزمية 
ملو�جهة  �ضعيدة  �إىل  قادته  �لتي 
تلعب  كانت  و�لتي  �ملحلية  �ملولودية 
�ملحليني  لكن  بدورها،  �لبقاء  م�ضري 
جنحو� يف حتقيق �الأهم وحتقيق فوز 
�لثانية  �لر�بطة  يف  �لبقاء  به  �ضمنو� 
مقابل �ضقوط ترجي م�ضتغامن، بينما 
و�حتاد  وهر�ن  جمعية  فريقي  جنا 
هزمية  رغم  �ل�ضقوط،  من  �حلر��س 
ب�ضكرة  �حتاد  �أمام  »الزمو«  ت�ضكيلة 
�إىل �ن �للقاء�ت �ملبا�رشة �أمام ترجي 
بينما  �ضاحلها،  يف  كان  م�ضتغامن 
ت�ضكيلة  به  عادت  �لذي  �لتعادل  كان 
�حلماديني  عا�ضمة  من  »�ل�ضفر�ء« 
ل�ضمانها  كافيا  بجاية  �ضبيبة  �أمام 

�لبقاء.
عي�شة ق.

زاوي: جمعية ال�سلف 
حققت ال�سعود بعرق جبينها

�ل�ضلف  جمعية  مدرب  �ضّدد 
فريقه  �أحقية  على  ز�وي  �ضمري 
�إىل  و�لعودة  �ل�ضعود  حتقيق  يف 
حظرية �لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل، 
�إعالمية  �أين قال يف ت�رشيحات 
�أن �ضعود �جلمعية كان م�ضتحقا 
بناء� على �مل�ضو�ر �لذي حققته 
و�أ�ضاف  �لكروي،  �ملو�ضم  طيلة 
�للعب  ت�ضتحق  ال  �ل�ضلف  �أن 
باعتبارها  �لثانية  �لر�بطة  يف 
يف  وف�ضلت  كبري�،  فريقا  متلك 
�لثانية  بالدرجة  معاملها  �إيجاد 
خالل  فيه  تو�جدها  مد�ر  على 
�ملو��ضم �لثالثة �ل�ضابقة، م�ضري� 
درو�س  ��ضتخل�ضت  �لت�ضكيلة  �أن 
م�ضاعفا  جهد�  وبذلت  �ملا�ضي 

�إحر�ز  �ملو�ضم وجنحت يف  هذ� 
مبجهود  حققته  م�ضتحق  �ضعود 
�لالعبني وجميع حميط �لنادي.

�ل�ضابق  �لدويل  �لالعب  ووّجه 
�ل�ضلف  جمعية  مدر�ضة  وخريج 
بجانب  وقفو�  �لذين  �الأن�ضار 
�لنادي و�ضاندوه �إىل غاية حتقيق 
طرف  من  �مل�ضطر  �لهدف 
�الإد�رة، وعرّب عن �فتخاره بالثقة 
من  �ضخ�ضه  يف  و�ضعت  �لتي 
يف  �لكاملة  �لثقة  منحه  خالل 
�لعار�ضة  قيادة  م�ضوؤولية  تويل 
جميع  مع  و�مل�ضاهمة  �لفنية 
بتحقيق  �لنادي  يف  �لفاعلني 

�ل�ضعود.
ع.ق. 

الفريقان حققا اللقب 20 يف تاريخهما

املجمع البرتويل يتوج بكاأ�س 
اجلزائر لدى الرجال وال�سيدات

�لبرتويل  �ملجمع  نادي  متكن 
يف  �جلز�ئر  بكاأ�س  �لتتويج  من 
للمو�ضم  و�ضيد�ت  رجال  �ليد  كرة 
2018-2019 عقب فوزه >�لرجال 
�ل�ضعب �أمام �أمل �ضكيكدة بنتيجة 
�ضيد�ت  تفّوقت  بينما   ،22-23
ح�ضاب  على  �لبرتويل  �ملجمع 
بنتيجة 27- �الأبيار  نادي  العبات 
24، و�أنهى العبو �ملجمع �لربويل 
بنتيجة  متاأخرين  �الأول  �ل�ضوط 
�لتي  �لنهائية  �ملبار�ة  يف   13-11
بالقاعة  �أم�س  �أول  بينهما  جمعت 
�لبي�ضاوية �لتابعة للمركب �الأوملبي 
»حممد بو�ضياف« حمرز� يف ذ�ت 
�ل�ضدد لقبه �لع�رشين يف تاريخه، 
بو�ضمالة  �حلار�س  رفقاء  ومتكن 
من  �ضكيكدة  �أمل  �أنقد  -�لذي 
�إنهاء  من  �الأهد�ف-  من  �لعديد 
وبعد  ل�ضاحلهم،  �الأول  �ل�ضوط 
�نطالق �ل�ضوط �لثاين، �أبدى العبو 
�لكبرية  رغبتهم  ><�ملجمع<< 
يف �لعودة يف �لنتيجة حيث متكنو� 
ب�رشعة  و�لتقدم  تعديلها  من 
وجنح  فقط،  دقائق   5 ظرف  يف 
><�ملجمع  جعل  �خلربة  عامل 
�لبرتويل<< يف ميل �لكفة ل�ضالح 

لقب  وخطف  �لعا�ضمي  �لنادي 
�لبرتويل  �ملجمع  و�أنقذ  �لكاأ�س، 
�لبطولة  لقب  �ضياع  بعد  مو�ضمه 
برج  �ضباب  بها  توج  �لتي  �لوطنية 

بوعريريج.
العبات  �ضارت  جهتها،  من 
منو�ل  على  �لبرتويل  �ملجمع 
�جلز�ئر  بكاأ�س  وتوجن  �لرجال 
على  �لنهائي  يف  فوزهن  بعد 
�الأول  �ل�ضوط  و�إنهاء  �البيار  نادي 
�لتتويج  بعد   ،14-11 متاأخر�ت 
على  �لثالثة  للمرة  �لبطولة  بلقب 
�ملناف�س  نف�س  �مام  �لتو�يل 
يف   20 �لكاأ�س  »�لبرتوليات«  تنال 
�ملجمع  يتوج  وبهذ�  تاريخهن، 
و�لبطولة  �لكاأ�س  بلقبي  �لبرتويل 
�نهني  وبعدما  �حلايل،  للمو�ضم 
يف  متاأخر�ت  �الول  �ل�ضوط 
العبات  متكنت   ،14-11 �لنتيجة 
قلب  من  دوب  ن�ضيمة  �ملدربة 
�ملرحلة  يف  لفائدتهن  �ملو�زين 
حماوالت  من  �لرغم  على  �لثانية 
تعر�ضن  �لالئي  �البيار  العبات 
�إىل �رشبة قا�ضية بطرد �حلار�ضة 

�ضحابي يف نهاية �ملو�جهة.
وكالت
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عي�شة ق.

ف�إن  »الو�سط«  م�س�در  وح�سب 
نحو  تتوجه  العمومية  ال�رشكة 
�س�حبة  لت�سبح  الأ�سهم  �رشاء 
ولهذا  الفريق،  يف  الأ�سهم  اغلبية 
اإىل  م�س�درن�  تطرقت  الغر�ض 
الحت�د  بيت  يف  القوي  الرجل  اأن 
يف وقت �س�بق �سعيد عليق �سوف 
الن�دي  ت�سيري  اإىل  عودته  ي�سجل 

الكروي  املو�سم  من  بداية  وذلك 
اإىل  حتدث  بعدم�  وذلك  اجلديد، 
م�سوؤويل �سونلغ�ز واتفق معه على 
م�رشوع جديد للن�دي الذي �سوف 
نه�ية  بعد  مب��رشة  عليق  يقوده 
ن�دي  رفقة  يجمعه  الذي  العقد 
معه  يعمل  الذي  بلوزداد  �سب�ب 

مديرا ري��سي�.
احت�د  اإدارة  �رشعت  املق�بل،  يف 
التح�سري  يف  احل�لية  الع��سمة 

ب�كرا من  املقبل  الكروي  للمو�سم 
خالل و�سع ق�ئمة ب�أ�سم�ء الالعبني 
من  معهم  التف�و�ض  تنوي  الذين 
للمو�سم  معه حت�سب�  التع�قد  اأجل 
يتواجد  الغر�ض  ولهذا  اجلديد، 
لعب احت�د بلعب��ض العربي ث�بتي 
ت�ستهدفه�  التي  الأ�سم�ء  �سمن 
التع�قد  تريد  والذي  الفريق  اإدارة 
بنه�ية  �سيكون  واأنه  خ��سة  معه 

العقد يف نه�ية املو�سم.

غي�ب  يتوا�سل  ذلك،  ج�نب  اإىل 
تدريب�ت  عن  بودرب�ل  الالعب 
وذلك  »�سو�سط�رة«  ت�سكيلة 
اإىل ج�نب  ب�سبب بق�ئه يف فرن�س� 
يف  واملتواجدة  املري�سة  والدته 
�سيكون املعني  امل�ست�سفى، حيث 
بن�سبة كبرية خ�رج التعداد املعني 
املدية  اوملبي  مق�بلة  بخو�ض 
حل�س�ب  املقبل  ال�سبت  املقررة 

اجلولة 27 من البطولة الوطنية. 

ثابتي مر�شح لاللتحاق املو�شم املقبل بودربال م�شتبعد اأمام املدية

عليق يعود اإىل احتاد العا�سمة من بوابة �سونلغاز
عاد احلديث جمددا داخل اأ�شوار فريق احتاد العا�شمة عن بيع ا�شهم الفريق بنهاية املو�شم الكروي اجلاري لفائدة �شركة 
�شونلغاز، والتي تعول على �شرائها عند القيام بطرحها اإىل البيع يف ظل الو�شعية احلالية التي مير بها مالك النادي علي 
حداد والذي يتواجد يف �شجن احلرا�ش منذ اأ�شابيع وبالتايل فاإن الفريق بتوجه نحو النف�شال عن �شركة رجل الأعمال 

الذي كان ا�شرتى الأ�شهم يف العام 2011 وبيعها اإىل �شركة جديدة

 خمازين يح�شر ل�شتبعاد بع�ش
 الكوادر اأمام �شبيبة ال�شاورة

غريب: الكفاءة العالية و�سمعته مع 
املولودية دفعتنا لإعادة كازوين

يالقي الوداد البي�شاوي يف نهائي دوري اأبطال 
اإفريقيا

باليلي يحلم باللقب القاري 
الثاين على التوايل 

مولودية  لفريق  الع�م  املدير  بّرر 
التي  الأ�سب�ب  غريب  عمر  اجلزائر 
مع  التع�قد جمددا  اإىل  اإدارته  دفعت 
ك�زوين  برين�رد  الفرن�سي  املدرب 
الع�ر�سة  را�ض  على  جمددا  وتعيينه 
العقد  للفريق من خالل توقيع  الفنية 
معه اأول اأم�ض والذي ميتد ملو�سمني، 
ويف هذا ال�سدد اأكد غريب اأن ك�زوين 
واإمك�ني�ت معتربة  ع�لية  كف�ءة  ميلك 
الذي  الأمر  وهو  التدريب  جم�ل  يف 
جعل اإدارة الفريق الع��سمي ت�ستنجد 
للعودة  العقد  معه  وتوقع  جمددا  به 
الن�دي والإ�رشاف  والعمل جمددا مع 
على الع�ر�سة الفنية، واأو�سح اأن ك�زوين 
العمل  فرتة  خالل  طيبة  �سمعة  ترك 
الفرتة  يف  الفريق  مع  ق�س�ه�  التي 
الرحيل،  اإىل  ي�سطر  اأن  قبل  ال�س�بقة 
مل  انه  رغم  ك�زوين  اأن  غريب  واأ�س�ر 
يعمل طويال مع املولودية اإل اأنه ترك 
الب�سمة مع الن�دي وبقي له اأثرا ولديه 
القدرة يف تقدمي الكثري مع الت�سكيلة 
يف امل�ستقبل. وك�سف امل�سوؤول الأول 
اإعالمية  ت�رشيح�ت  يف  الفريق  على 
ك�زوين  منحت  املولودية  اإدارة  اأن 
ال�رشوع  اجل  من  ال�سالحي�ت  ك�فة 
الفنية  الع�ر�سة  راأ�ض  على  العمل  يف 

وهو الذي �سوف ي�رشع يف العمل بعد 
نه�ية املو�سم احل�يل والنطالق عرب 
مو�سح�  اجلديد،  للمو�سم  التح�سري 
يف  الأن�س�ر  اإ�سع�د  اإىل  ي�سعى  اأنه 
عربوا  واأنهم  خ��سة  اجلديد  املو�سم 
بعودة  �س�بق  وقت  يف  رغبتهم  عن 
الفريق  مع  جمددا  للعمل  ك�زوين 
اتفقت  مت�سل،  �سي�ق  ويف  الع��سمي. 
مدربه�  مع  اجلزائر  مولودية  اإدارة 
الط�قم  اختي�ر  يف  القدمي  اجلديد 
يف  معه  يعمله  �سوف  الذي  الفني 
اختي�ره  وقع  حيث  الفنية،  الع�ر�سة 
له  م�س�عدا  للعمل  م�لك  حكيم  على 
من  كل  هوية  عن  الك�سف  انتظ�ر  يف 

املح�رش البدين ومدرب احلرا�ض.
املدرب  يح�رش  اأخرى،  جهة  من 
حممد  »العميد«  لت�سكيلة  املوؤقت 
يف  ينتظرهم  الذي  للق�ء  خم�زين 
الوطنية  البطولة  من  املقبلة  اجلولة 
اأم�م �سبيبة ال�س�ورة واملقررة ال�سبت 
من  م�س�در  اأ�رّشت  اأين  املقبل، 
الفريق اأنه ل ي�ستبعد اأن يقوم ب�إجراء 
تغيريات على الت�سكيلة الأ�س��سية من 
عنه�  الكوادر  بع�ض  ا�ستبع�د  خالل 

وال�ستع�نة ب�لالعبني ال�سب�ن.
عي�شة ق. 

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأ�س�د 
الالعبني  بزمالئه  باليلي  يو�سف 
بت�أ�سرية  العودة  يف  جنحوا  بعدم� 
الت�أهل اإىل مب�راة نه�ئي رابطة اأبط�ل 
ن�دي  عقبة  جت�وز  عقب  اإفريقي� 
والعودة  الكونغويل  م�زميبي  بي  تي 
الق�رية  امل�س�بقة  نه�ئي  بت�أ�سرية 
عقب التع�دل ال�سلبي الذي ك�ن ك�في�، 
الوطني  املنتخب  مه�جم  ق�ل  حيث 
يف ت�رشيح�ت نقله� الإعالم التون�سي 
فوق  رج�ل  ك�نوا  الالعبني  اأن  اأم�ض 
الت�أهل  يف  وجنحوا  امليدان  اأر�سية 
اإىل النه�ئي رغم �سعوبة املهمة اأم�م 
ميدانه  على  لعب  الذي  املن�ف�ض 
خ��سة  ب�مللعب،  جم�هريه  وبح�سور 
ع�لية،  حرارة  حتت  اللعب  ظل  يف 
املق�بلة  ت�سيري  يف  جنحوا  اأنهم  اإل 
وحتقيق الأهم من ملعب لومومب�ت�سي 
عن  ال�سي�ق  نف�ض  يف  املعني  وعرّب 
الق�ري  النه�ئي  تن�سيط  يف  �سع�دته 
الذي  ذلك  بعد  التوايل  على  الث�ين 
بلقبه  وتوجوا  املن�رشم  الع�م  لعبوه 
ودع�  امل�رشي،  الأهلي  ح�س�ب  على 

ابن مدينة وهران اإىل التحدي واللعب 
الق�ري  اللقب  اإحراز  اأجل  من  بقوة 

واإفراح اأن�س�رهم.
يف املق�بل، جنح باليلي يف امل�س�ركة 
بث�لث نه�ئي ق�ري يف م�سواره الكروي 
نه�ئي  اإىل  الت�أهل  له  �سبق  بعدم� 
من��سبتني  يف  اإفريقي�  اأبط�ل  رابطة 
الت�ج  اأين خ�رش   2012 الع�م  �س�بقتني 
اللتق�ء  ليع�ود  الأهلي  اأم�م  الق�ري 
الق�رية  امل�س�بقة  نف�ض  نه�ئي  يف  به 
الع�م 2018 وق�د املعني الت�سكيلة اإىل 
اإحراز اللقب الق�ري والتتويج ب�للقب 
يف  مرة  لث�ين  نيله  اإىل  ي�سعى  الذي 
يف  دور  له  ك�ن  واأنه  خ��سة  م�سواره 
م�سجل  ك�ن  الذي  وهو  النه�ئي  بلوغ 
الذه�ب  لق�ء  يف  الوحيد  الهدف 
الرتجي  يلتقي  لالإ�س�رة  بتون�ض، 
البي�س�وي  الوداد  من�ف�سه  التون�سي 
الذي  النه�ئي  مب�راة  يف  املغربي 
يف  م�ي   24 بت�ريخ  الذه�ب  يجري 
املغرب، بينم� �سوف يكون الإي�ب يف 

31 م�ي بتون�ض.
عي�شة ق.

البطولة الوطنية للكاراتي دو

املجمع البرتويل يح�سد اأغلب 
الألقاب ويتوج بطال

اأحرز ن�دي املجمع البرتويل لقب البطولة الوطنية للك�راتي دو 

التي اختتمت نه�ئي�ته� اأول اأم�ض ب�لق�عة متعددة الري��س�ت 

»ط�هر خل�رش« ب�ل�رشاقةعقب ح�سده جمموع 17 ميدالية �سبع 

منه�  ذهبية، وتوج املجمع البرتويل ب�ست ميدالي�ت ذهبية يف 

من�ف�س�ت الكوميتي وواحدة يف الك�ت� ح�سب  الفرق رج�ل واأربع 

ف�سي�ت و�ست برونزي�ت، متبوع� بجمعية الأمن الوطني بثالث 

ذهبي�ت واحدة يف الكوميتي واثن�ن يف الك�ت� و ف�سيتني كوميتي 

وخم�ض يرونزي�ت اربع منه� يف الكوميتي، وع�دت املرتبة 

الث�لثة لن�دي بئر توتة بذهبية واحدة وف�سيتني وثالث برونزي�ت 

يف من�ف�س�ت الكوميتي فقط ، كم� اأحرز ن�دي حيدرة لقب� يف 

م�س�بقة كوميتي فردي رج�ل ولقب لن�دي �سب�ب ال�رشاقة يف 

ك�ت� فردي رج�ل. ون�سطت فع�لي�ت البطولة الوطنية للك�راتي 

دو رج�ل و�سيدات  من قبل ازيد من 550 م�س�رع وم�س�رعة 

ومتيزت  بتطبيق تقنية الفيديو والنقل املب��رش على �سبكة 

النرتنت، والتي ت�ستخدم لأول مرة يف اجلزائر، كم� اأ�رشف 

اخلبري الدويل املغربي معطوب زيتوين  على ت�أطري دورة 

تكوينية لف�ئدة حك�م جزائريني ب�ملدر�سة الوطنية العلي� لعلوم 

وتكنولوجي� الري��سة بدايل ابراهيم، جدير ذكره ان املنظمني  
امتنعوا عن اإعط�ء النت�ئج الفنية لل�سحفيني.

وكالت

يف م�شعاه اإىل اللتحاق باملنتخب الوطني

دولور يتح�سل على اجلواز 
اجلزائري اخلمي�س املقبل

جم�ل بلم��سي من اأجل اإقن�عه ب�إمك�ني�ته وتوجيه الدعوة له جهة والدته، اأين ي�سعى الالعب اإىل لفت اأنظ�ر الن�خب الوطني عن رغبته يف اللعب للخ�رش ب�عتب�ر اأن ميلك اأ�سول جزائرية من اجلزائر، مثلم� ك�سفه يف عدة من��سب�ت وهو الذي �سبق اأن اأعلن اإىل رغبته الكبرية يف تقم�ض الألوان الوطنية واللح�ق للعب مع ح�سب نف�ض امل�سدر، وت�أتي اخلطوة التي يقوم به� الالعب دولور اجلزائري والذي �سوف يكون اخلمي�ض املقبل على اق�سى تقدير ن�دي مونبلييه يقرتب من احل�سول ر�سمي� على جواز ال�سفر ك�م�را الذي ي�سغل يف راديو »فران�ض اأنرت« والذي اأكد اأن لعب ال�سفر اجلزائري وذلك ح�سب ت�رشيح�ت لالإعالمي ل�س�ن� يقرتب الالعب الفرن�سي اأندي دولور من احل�سول على جواز 
عي�شة ق.التح�سريي املقبل من طرف الن�خب الوطني جم�ل بلم��سي.ل�ستدع�ئه من عدمه اإىل الت�سكيلة الوطنية حت�سب� للرتب�ض يلعب يف الهجوم وي�سجل الأهداف يف انتظ�ر احل�سم ب�لن�سبة مونبلييه اأين يقدم مب�ري�ت كبرية يف الدوري الفرن�سي وهو الذي ف�إن الالعب امللقب »ب�لغجري« يقدم مردودا رائع� مع ن�ديه اإفريقي� لالأمم املقررة ال�س�ئفة املقبلة يف م�رش، ولهذا الغر�ض �سمن الق�ئمة النه�ئية املعنية ب�مل�س�ركة يف نه�ئي�ت ك�أ�ض 
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ليفربول يعود اإىل �صدارة الربميرليغ
حقق ليفربول انت�ساراً �سعباً اأمام م�سيفه نيوكا�سل يونايتد 3-2 اأول ام�س يف اجلولة 

37 من الدوري الإجنليزي، و�سجل كل من الهولندي فريجيل فان ديك وامل�رصي حممد 
�سالح والبلجيكي ديفوك اأوريجي ثالثية فريق املدرب الأملاين يورغن كلوب، فيما �سجل 

الغاين كري�ستيان اأت�سو والفنزويلي خو�سيه �سولومون روندون هديف اأ�سحاب الأر�س، 
وعاد ليفربول اإىل ال�سدارة موؤقتاً بر�سيد 94 نقطة وبفارق نقطتني عن مان�س�سرت �سيتي 
الذي يلعب اليوم اأمام لي�سرت �سيتي يف ملعب الحتاد يف املقابل يحتل نيوكا�سل املركز 

14 بر�سيد 42 نقطة، وتعر�س �سالح لإ�سابة قد تبدو خطرية يف كرة م�سرتكة بينه وبني 
احلار�س ال�سلوفاكي مارتن دوبرافكا.  

غادر كارديف �سيتي الدوري الإجنليزي املمتاز نحو دوري الدرجة الأوىل عقب هزميته 
اأمام �سيفه كري�ستال بال�س 2-3، ويحتل كارديف املركز 18 بر�سيد 31 نقطة وبفارق 4 

نقاط عن برايتون يف املقابل ياأتي كري�ستال يف املركز 12 بر�سيد 46 نقطة.
تابع توتنهام ثالث الرتتيب تخبطه وخ�رص للمرة الثالثة يف اأربع مباريات على اأر�س 
بورمنوث 0-1 يف مباراة اأكمل ن�سفها تقريبا بت�سعة لعبني، وجتمد ر�سيد توتنهام 

عند 70 نقطة، وبات مركزه الثالث مهددا يف حال فوز ت�سل�سي الرابعاأم�س  على �سيفه 
واتفورد، وكان توتنهام �سي�سمن، يف حال فوزه حلوله بني الأربعة الأوائل وبالتايل تاأهله 

اىل دوري اإبطال اأوروبا املو�سم املقبل، وبدا لعبو الفريق اللندين متوترين فخ�رص اثنني 
بداعي الطرد، اأول املهاجم الكوري اجلنوبي الدويل �سون هيونغ-مني يف نهاية ال�سوط 

الأول ثم املدافع الأرجنتيني البديل خوان فويث مطلع الثاين بعد نحو دقيقتني من نزوله، 
وا�ستعد توتنهام الذي ل يزال يفتقد هدافه الدويل امل�ساب هاري كاين ب�سكل �سيء 

لإياب ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا الأربعاء املقبل.

البي اأ�س جي يكتفي بالتعادل مع ني�س
تابع باري�س �سان جريمان املتوج بطال نتائجه املتوا�سعة يف الفرتة الأخرية عندما 

اكتفى بالتعادل مع �سيفه ني�س 1-1 اأول اأم�س يف املرحلة 35 من الدوري الفرن�سي، على 
ملعب »حديقة الأمراء« ازداد ال�سغط على املدرب الأملاين توما�س توخل رغم هام�سية 

املباراة وتاليف الهزمية بف�سل جنمه الربازيلي نيمار وركلة جزاء، لأن م�ستقبله اأ�سبح 
مهددا بعد مو�سم خميب اكتفى فيه نادي العا�سمة بلقب الدوري فقط، فيما تنازل عن 

لقبي الكاأ�س وكاأ�س الرابطة وودع م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا من ثمن النهائي، ومير 
فريق توخل بفرتة �سعبة، اإذ حقق فوزا وحيدا يف مبارياته ال�سبع الأخرية يف خمتلف 

امل�سابقات، وكان �سد و�سيفه موناكو  يف املرحلة 33 التي ح�سم 
خاللها اللقب، فيما مني باأربعة هزائم بينها يف مباراتيه 

الأخريتني يف نهائي الكاأ�س �سد رين بركالت الرتجيح 
ويف املرحلة 34 من الدوري �سد مونبلييه، وحرم �سان 

جريمان من خدمات جنمه كيليان مبابي الذي غاب 
عن لقاء مونبلييه لالإيقاف ب�سبب طرده يف نهائي 

الكاأ�س، قبل اأن ي�سدر بحقه اجلمعة قرار الإيقاف 
ملباراتني اأخريني من قبل احتاد اللعبة.

وبعد �سوط اأول متكافئ و�سلبي النتيجة، افتتح 
ني�س الت�سجيل بعد مرور ثوان معدودة من ال�سوط 

الثاين بوا�سطة الكامريوين اإغناطيو�س كاناغو، 
ورغم التفوق امليداين لني�س، ح�سل �سان جريمان 

على ركلة جزاء اأوىل اثر خ�سونة من جانب باتريك 
بورنر �سد الأرجنتيني اأنخل دي ماريا، نفذها نيمار 

بنجاح على ميني احلار�س الأرجنتيني والرت بينيتيز، وكاد 
فريق توخل يخرج فائزا ويوقف ال�سل�سلة املخيبة عندما 

ح�سل نيمار يف الوقت ال�سائع على ركلة جزاء مثرية للجدل، 
واحت�سب احلكم فرانك �سنايدر الركلة بعد الرجوع اىل تقنية امل�ساعدة بالفيديو، ونفذها 
الأوروغوياين اإدين�سون كافاين فنجح بينيتيز يف الت�سدي لها واأبعدها الدفاع، و�سار ر�سيد 

�سان جريمان 85 نقطة مقابل 52 لني�س ال�سابع الذي ي�سارع من اأجل احل�سول على 
بطاقة يف الدوري الأوروبي اإذ يبلغ الفارق بينه وبني �سانت اتيان الرابع �سبع نقاط قبل 

لقاء الأخري اأم�س مع م�سيفه موناكو.

انرت يكتفي بالتعادل اأمام اأودينيزي
اكتفى انرت ميالن بنقطة واحدة من تعادله �سلبياً مع م�سيفه اأودينيزي اول ام�س يف 

املرحلة 35 من الدوري الإيطايل، ورفع انرت ميالن ر�سيده اإىل 63 نقطة وبقي على بعد 
�سبع نقاط من نابويل الثاين الذي ا�ست�ساف اأم�س كالياري، لكنه و�سع الفارق اإىل اأربع 

نقاط مع مطارده اأتالنتا الرابع الذي يحل �سيفاً على لزيو روما يف مباراة �سعبة غداً 
اأي�ساً.

خ�صارة معنوية لرب�صلونة قبل ليفربول
تعّر�س بر�سلونة خل�سارة غري موؤثرة 
يف الدوري الإ�سباين اأمام م�ست�سيفه 
 36 املرحلة  �سمن   0-2 فيغو  �سلتا 
�سلتا  ثنائية  و�سجل  امل�سابقة،  من 
ماك�سيميليانو  الأوروغوياين  فيغو 
ركلة  من  ا�سبا�س  واياغو  غوميز 
غري  خ�سارة  هي  ما  وبقدر  جزاء، 
توج  الذي  لرب�سلونة  اإطالقاً  موؤثرة 
ببطولة الدوري من املرحلة ال�سابقة 
املرحلة  هذه  ر�سيده  توقف  رغم 
نقاط  كانت  لكنها   ،83 النقطة  عند 
فيها  ابتعد  فيغو  ل�سلتا  للغاية  مهمة 
عن مرحلة اخلطر بر�سيد 40 نقطة 
يف املركز 14، لكن الأهم من خ�سارة 

النقاط بالن�سبة لرب�سلونة كانت خ�سارة مهاجمه الفرن�سي عثمان دميبيلي قبل اأربعة اأيام من املواجهة املرتقبة مع ليفربول 
الإجنليزي يف اإياب ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

الأرجنتيني  البارزة ويف مقدمها  الأ�سماء  من  ت�سكيلة خلت  يف  اأ�سا�سياً  الفرن�سي  اجلناح  فالفريدي  اإرن�ستو  املدرب  واأ�رصك 
ليونيل مي�سي والأوروغوياين لوي�س �سواريز، لكنه مل ي�سمد اأكرث من �ست دقائق حيث عاودته الإ�سابة يف فخذه الأمين وترك 
مكانه لأليك�س كايادو، واأحلق �سلتا فيغو بالفريق الكاتالوين اخل�سارة الثالثة هذا املو�سم بعد �سقوطه اأمام ليغاني�س يف املرحلة 

ال�ساد�سة وريال بيتي�س يف املرحلة الثانية ع�رصة.
هزم اإ�سبانيول �سيفه اأتلتيكو مدريد بثالثية نظيفة، و�سجل اأهداف اإ�سبانيول مدافع اأتلتيكو مدريد الأوروغوياين دييغو غودين 
وثنائية لبورخا ايغلي�سيا�س و من ركلة جزاء، اإ�سبانيول �سعد اإىل املركز التا�سع بر�سيد 47 نقطة، مقابل جتمد ر�سيد اأتلتيكو 
عند النقطة 74 يف املركز الثاين بعدما ح�سم بر�سلونة لقب الليغا من املرحلة ال�سابقة. بدوره عاد ريال �سو�سييداد من اأر�س 
�سيفه ديبورتيفو األفي�س بالفوز 1-0 �سجله الربازيلي ويليان خو�سي دي �سيلفا، �سو�سييداد �سار يف املركز بفارق الأهداف عن 

اإ�سبانيول واألفي�س الذي يحل يف املركز العا�رص.

اإىل  الفارق  الأملاين  الدوري  مت�سدر  ميونيخ  بايرن  و�ّسع 
 1-3 الرتتيب  متذيل  هانوفر  �سيفه  على  بفوزه  نقاط  اأربع 
يف املرحلة 32، وقّدم له مهاجمه ال�سابق البريويف كالوديو 
اأمام  برمين  لفريدر  التعادل  باإدراكه  جليلة  خدمة  بيتزارو 
بورو�سيا دورمتوند 2-2، يف املباراة الأوىل، �سجل املهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوف�سكي وليون غوريت�سكا والفرن�سي 
دي  كري�ستيان  والربازيلي  بايرن،  اأهداف  ريبريي  فرانك 
ورفع  هانوفر،  هدف  جزاء  ركلة  من  جوناثا�س  جيزو�س 
الفريق البافاري ر�سيده اإىل 74 نقطة يف ال�سدارة بفارق 4 
نقاط عن دورمتوند، وبات يكفي النادي البافاري الفوز على 
ليبزيغ الثالث الذي �سيواجهه جمددا يف نهائي كاأ�س اأملانيا 

تواليا  ال�سابع  للمو�سم  باللقب  ليتّوج  املقبلة  املرحلة  يف 
املرحلة  يف  الرابع  فرانكفورت  اأينرتاخت  ي�ستقبل  اأن  قبل 
وجتّمد  الدوري  يف   22 بخ�سارته  هانوفر  ومني  الأخرية.، 
ر�سيده عند 18 نقطة جمعها من اأربع انت�سارات على اأر�سه 

و�ستة تعادلت.
يف  كان  بفوز  فّرط  اأن  بعد  النقاط  نزيف  دورمتوند  وا�سل 
الأول �سجلهما  ال�سوط  بهدفني نظيفني يف  بتقدمه  متناوله 
األكا�سري  باكو  والإ�سباين  بولي�سيت�س  كري�ستيان  الأمريكي 
ليكتفي بالتعادل بعد اأن �سجل كيفن موهفالد وبيتزارو هديف 
املو�سم  هذا   11 تعادله  حقق  الذي  برمين  ورفع  برمين  

ر�سيده اإىل 47 نقطة يف املركز التا�سع.

البايرن يقرتب من اللقب ال�صابع تواليا للبوند�صليغا

فريمينو يغيب اأمام بر�صلونة يف انتظار �صالح
اإياب اأكد الأملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول الجنليزي اأن  �سد املهاجم الربازيلي روبرتو فريمينو لن ي�سارك يف  غدا  اأوروبا  اأبطال  دوري  م�سابقة  نهائي  كلوب ن�سف  و�رصح  الإ�سابة،  ب�سبب  الإ�سباين  بر�سلونة  ال�سلوفاكي اإنه بحال جيدة، لكن علينا اأن جنري اختبارات اأكرث«، واأ�سيب تلقى �رصبة على راأ�سه، تابع املباراة من غرفة تبديل املالب�س، كلوب ل�سبكة »�سكاي �سبورت�س« الريا�سية: »علينا اأن نرى، لقد يف مباراة الأم�س وخروجه على حمالة يف الدقيقة 70، وقال الهداف امل�رصي حممد �سالح بعد تعر�سه لإ�سابة يف الراأ�س املهمة جدا بعد فوز بر�سلونة ذهابا على ملعبه كامب نو 3-0 والباقي �سرنى ما قد يح�سل«.  وقد يغيب عن املواجهة 3-2 يف الدوري املمتاز: »لن يكون جاهزا ليوم الثالثاء، بعد فوز فريقه ال�سعب اأول ام�س على م�سيفه نيوكا�سل �سيفه  نيوكا�سل  مرمى  حار�س  مع  ا�سطدام  اإثر  اإبعاد كرة عر�سية فوقع �سالح  الدويل امل�رصي على الأر�س دون حراك، وتلقى �سالح العالج مارتن دوبرافكا عندما حاول الأخري 

الكاتالوين ال�ساعي ل�ستعادة اللقب الذي احتكره غرميه ريال مدريد يف ال�سنوات الثالث الأخرية.على اأر�سية امللعب قبل اأن ينقل على حمالة، وتعترب اإ�سابته �رصبة قوية لليفربول اإذا مل ي�ستطع امل�ساركة يف مباراة الإياب �سد العمالق 
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حراك ال�سعب اجلزائري  يف �سوء م�ستلزمات اأ�س�س التغيري الكونية :

مرتكزات البد منها يف �سبيل جناح التداول ال�سل�س لل�سلطة 
ِهْم » ]الرعد:11 وْا َما ِباأَْنُف�سِ ُ ى ُيَغرِيرّ ُ َما ِبَقْوٍم َحَترّ َ اَل ُيَغرِيرّ يقول احلق �سبحانه وتعاىل: » اإَِنرّ اللرّ

االأ�ستاذ خالد �سبلي
باحث جامعي يف القانون 

الد�ستوري وال�سوؤون 
الربملانية

ع�سو مبخرب القانون ، 
العمران واملحيط

متهيد: 
حكمة  الفراغ«،  ت�أبى  »الطبيعة 
يعرفه� ويتداوله� العديد من اأبن�ء 
احلراك ال�شعبي يف اجلزائر، ولكن 
املع�شلة تكمن يف كيفية التع�مل مع 
مط�لبه، والتي  يعرب عنه� ال�شع�ر 
»يتنح�اااو   : اخل�ل�ص  اجلزائري 
 « مطلب  يٌلخ�ص  والذي  قع«،  
ذه�ب جميع رموز الع�ش�بة »، هن� 
اأو  اأ�شخ��ص  الدف�ع عن  ال نح�ول 
وال  وجوده  ل�رشعية  ف�قد  نظ�م 
اأي  نتهم  وال  قراراته،  م�رشوعية 
�شخ�ص ب�أنه جمرم وال نربوؤه،  هن� 
املرتكزات  اأهم  عر�ص  نح�ول 
ِحكم  من  به�  االأخذ  امل�شتوجب 
الأجل  االإن�ش�نية،  التغيري  وفل�شفة 
و�شع مط�لب ال�ش�رع ويف مقدمته�  
احلق  دولة  بن�ء  اأ�ش�ص  و�شع 
ال�شكة  على  االجتم�عية  والعدالة 
يف  الرب�نية  »احلكمة   : احلقيقية 
 ... اأر�شطوا  اآراء   ،« التغيري  اأ�ش�ص 
 « النه�شة   فيل�شوف  اإ�رشاق�ت  و 
م�لك بن نبي« ، حمددات اأ�ش��شية 
ال�شعبية،  الثورة  جن�ح  �شبيل  يف 
عليه�،  ال�شوء  ت�شليط  ي�شتوجب 
�شعبية  ثورة  اأو  �شعبي  ف�أي حراك 
ثورة فكرية، ح�ش�رية  يرافقه�  مل 
�شي��شية،  اإجتم�عية،  ثق�فية،   ،
اأخالقية،  اإقت�ش�دية،  ق�نونية، 
الف�شل  فمرده�  ب�الأ�ش��ص  علمية 

بعد حني.
يكون  قد  القمة  اإىل  الو�شول  اإن 
هو  الق�ع  يف  املكوث  ولكن  �شعبً� 
الواجب  احِلكم  من  لذا  االأ�شعب، 
االأخذ به� من جت�رب م� قبلن�؛ اأن 
ن�أخذ به�ته االأ�ش�ص، ويف مقدمته�  

:
 / الرب�نية  احلكمة  تطبيق   : اأوالً 
اإَِنّ   «  : لقوله جل جالله  م�شداًق� 
ُواْ  يَُغرِيّ َحتَّى  ِبَقْوٍم  َم�   ُ يَُغرِيّ الَ  الّلَ 

]الرعد:11[،   « ِب�أَنُْف�ِشِهْم  َم� 
اأي العمل على تغيري الفرد وبدقة 
نف�شية الفرد اأي �شخ�شيته ويكون 
تتمحور  وكله�  عدة  بطرق  ذلك 
اإىل تع�ليم الدين  وتت�شح ب�لرجوع 
االإ�شالمية  واالأخالق  ال�شمح�ء 
النبوية  ال�شنة  يف  احلقيقية 
الوف�ء،   ، ال�شدق   : املطهرة 
احلف�ظ  الت�شحية...،  املروءة، 
�شن�عة  االإ�شالمية،  االأ�رشة  على 
اإ�شالح  املجتمع،  داخل  القدوة 
اأي العمل على  الرتبية والتعليم .. 
تغيري النف�ص الب�رشية للفرد لتغيري 
اأو  القيم فيه،  قيم املجتمع و�شلم 
العلوم املع��رشة  يُعرف �شمن  م� 

بعلم النف�ص االجتم�عي  .
يراه  كم�  االإ�شالحي  امل�رشوع  اإن 
املفكر االإ�شالمي » م�لك بن نبي 
ثم   ، االإن�ش�ن  بتغيري  يبداأ   «  :  «
اجلم�عة  يف  االإنخراط  بتعليمه 
، وتبداأ  البن�ء  ب�لتنظيم ف�لنقد  ثم 
الأنه  االإن�ش�ن  من  التطور  عملية 
املخلوق الوحيد الق�در على قي�دة 
قفزات  وحتقيق  البن�ء،  حركة 
نوعية ، متهيداً لظهور احل�ش�رة . 
اأمره�  من  يكن  فمهم�  امل�دة  اأم� 
تكدي�ش�ً وزي�دة، ف�إنه� تبقى جتميع 
نوعي�ً،  كيفي�ً  كمي ال يعطي معنى 
له  االإن�ش�ن  ا�شتخدام  ب�شالمة  اإال 
الهدف  »االإن�ش�ن هو  ب�أن  »، فريى 
التغيري  يف  البدء  نقطة  وهو 
منوط  الوحيد  واحلل  والبن�ء...، 
لر�ش�لته  احل�مل  الفرد  بتكوين 
على  ب�أفك�ره  والغني  الت�ريخ،  يف 
ح�ش�ب اأ�شي�ئه.« وعنده� يجب اأن 

يحقق مبفرده �رشوط�ً ثالثة  :

1- اأن يعرف نف�سه،
2- اأن يعرف 

االآخرين ، واأن ال 
يتعاىل عليهم واأن 

ال يتجاهلهم،
3- ويجب عليه يف ال�رشط الث�لث 
ولكن  بنف�شه  االآخرين  يعرف  اأن 
ب�ل�شورة   ، املحببة  ب�ل�شورة 
عملي�ت  كل  عليه�  اأجريت  التي 

من  والت�شفية  التنقية  بعد  التغيري 
لال�شتعم�ر  الق�بلية  روا�شب  كل 

والتخلف واأ�شن�ف التقهقر.

دولة  بن�ء  منذ  احلكمة   : ث�نًي� 
على  تقول  اليون�ن  عند  املدينة 
ل�ش�ن اأحد منظري ه�ته احل�ش�رة 
التغيري  عمل  يف  ال�رش   « العريقة: 
يكمن يف اأن تركز ط�قتك لي�ص يف 
�شيء  بن�ء  يف  بل  القدمي  حم�ربة 
نٌركز  اأن«  ي�شتوجب  اأي  جديد«، 
النظ�م  لي�ص يف حم�ربة   « ط�قتن� 
اأ�شال  ف�شله  اأثبت  فهو  الف��شل 
»العمل  يجب  بل  اأوجه،  عدة  على 
على بن�ء �شيء جديد«، كم� يقول 

الفيل�شوف اليون�ين » �شقراط« .
ث�لًث� :  اأعطى املفكر والفيل�شوف 
اجلزائري االأ�شت�ذ م�لك بني نبي، 
اأمتن�  حل�لة  ت�شخي�ص  الل،  رحمه 
الت��شع ع�رش  القرن  املنت�شف  يف 
واقع  م�زال  الت�شخي�ص  وهذا   ،
نعي�شه اليوم ونحن يف نه�ية العقد 
 « منه:  الع�رشين  القرن  من  الث�ين 
اأنن� نفكر لكي نتكلم وال نفكر لكي 
اجلديد  البن�ء   « هذا  لذا  نعمل«، 
اجليد  ب�لتنظري  يكون  اأن  يجب 
ب�ملوازنة  امليداين  والعمل  اجل�د 

ميكن  فال   ، والزمك�نية  االآنية 
بن�ء �رشح ح�ش�ري بدون خمطط 
املخطط  وهذا   ،... معم�ري 
واإبداعه  جم�له  رغم  الهند�شي 
يف  املكتب  درج  نه�يته  يكون  قد 
اإذا مل  اأو االأر�شيف  اأحواله  اأح�شن 
اأر�ص  يتم العمل على تنفيذه على 

الواقع. 
ق�له  م�  يف  الوقوع  ولعدم  لذا 
نبي؛  بن  م�لك  اجلزائر  املفكر 
عقلن�  ب�أن  دائن�  ت�شخي�ص  عند 
لكي  يفكر  ال  يتكلم  لكي  يفكر 
يف  االنطالق  يجب  يعمل..، 
والعمل  الفكري«  العقلي   « العمل 
»امليداين«...، ولي�ص جمرد ثرثرة 
القنوات  بالطوه�ت  يف  كالم 
العقلي  ف�لعمل  االإعالمية...اإلخ، 
الفكري التنظريي بداأ به فيل�شوف 
احل�ش�رة املع��رشة م�لك بني نبي 
عند غو�شه يف م�شكالت احل�ش�رة 
و�رشوط النه�شة من منطلق بيئتن� 

احل�ش�رية االإ�شالمية.
ح�شب  التغيري  يكون  اأن  يجب 
بعد   « نبي؛  بن  م�لك  اأطروحة 
روا�شب  كل  من  والت�شفية  التنقية 
والتخلف  لال�شتعم�ر  الق�بلية 
ف�لعلوم   ،« التقهقر  واأ�شن�ف 

والنف�شية  واالجتم�عية  االأخالقية 
من  �رشورة  اأكرث  اليوم  تعد   «  :
خطراً  تعترب  فهذه  امل�دية  العلوم 
يجهلون  الن��ص  م�زال  جمتمع  يف 
فيه حقيقة اأنف�شهم اأو يتج�هلونه� 
ومعرفة اإن�ش�ن احل�ش�رة واإعداده، 
اأو  حمرك  �شنع  من  كثرياً  اأ�شق 
بح�جة  ونحن   ،... متطورة  تقنية 
يف  العمل  منهجية  يف  درو�ص  اإىل 

�ش�ئر م�شتوي�ت عملن� ». 
تب�دل  العمل:  منهجية   : رابًع� 
م�لك  يرى  واحلوار/  االأفك�ر 
 « ب�أن  النه�شة  فيل�شوف  نبي  بني 
لتب�دل  �شورة  اأب�شط  هو  احلوار 
املرحلة  بذلك  وهو  االأفك�ر، 
عمل  لكل  الب�شيطة  التمهيدية 
ال  اإذن  احلديث  فقواعد  م�شرتك 
بل   ، فقط  االآداب  ح�شن  تخ�ص 
العمل  تقنية  رئي�شي من  هي جزء 
ب�شورة  ال�شلة،  هذه  ونحن جند   .
عندم�  القدمي  العهد  يف  رمزية، 
عمل  اأ�شبح  كيف  علين�:  يق�ص 
برج  ت�شييد  يف  م�شتحياًل  القوم 
األ�شنتهم،  اختلفت  عندم�  ب�بل، 
ففي هذه الق�شة نرى كيف يتعطل 
تبليغ  تعطل  م�  مبجرد  العمل 

االأفك�ر ب�لكالم » .
 - النموذج   « �شن�عة   : خ�م�ًش� 
ح�ش�ري  وطني  م�رشوع  القدوة«؛ 
حقيقي متك�مل يف جميع املي�دين 
وا�شحة  روؤى  وفق  واملج�الت، 
واالأهداف،  املع�مل  حمددة 
وخطط وبرامج مدرو�شة وحمددة 
الو�ش�ئل واالآج�ل، وال يكون منوذج 
م�شتن�شخ من بلدان اأو بيئ�ت لي�شت 
ببيئتن�...، ال يجب اأن نبقى ميدان 
جت�رب مل�ش�ريع اأو نظري�ت هجينة 
بل  اأعدائن�...،  خم�بر  يف  �شنعت 
جزائري  منوذج  نكون  اأن  يجب 
املليون  بلد  يف  للنه�شة  خ�ل�ص 
ون�شف مليون �شهيد، يكون مرجًع� 
لبلدان  وقدوة  اإله�م  م�شدر  اأو 
املنطقة والع�مل...، لنواجه الع�مل 
ك�نت  كم�  اأعداء..،  ولي�ص  بحلف�ء 
قدوة  القريب  ب�الأم�ص  اجلزائر 

وقبلة للثوار.

يجب  واملعنى/  املبنى  خال�شة 

العمل على تفعيل مع�دالت االإقالع 
احل�ش�ري التي اأ�ش�ص له� فيل�شوف 
اجلزائري  املفكر  النه�شة 
والتي  نبي؛  بن  م�لك  املهند�ص 
فكره  يف  الب�حثني  بع�ص  يلخ�شه� 
اأ�ش��شية،  مع�دالت  ثم�ن  اإىل  
لت�شنع  منه�  مع�دلة  كل  تنت�شب 
احل�ش�ري،  الرقي  �ُشلَّم  يف  درجة 

وهي: 

1-  معادلة )عوامل 
ال�سقوط والنهو�س( 

بني الداخل 
واخلارج،

2-  معادلة )روؤية 
النهو�س( بني 

االأ�سالة واملعا�سرة،
3- معادلة )وقود 

النهو�س( بني املنهج 
واملفردات،

4-  معادلة )مادة 
النهو�س( بني 

الواجبات واحلقوق،
5-  معادلة )جنود 

النهو�س( بني الفكر 
والروح،

6- معادلة )طائرة 
النهو�س( بني 
جناحي الفرد 

واملجتمع،
7- معادلة )حركة 

النهو�س( بني 
االأفكار واالأفراد،

8- معادلة )�سج�سم 
النهو�س( بني 

امل�سامني واالأ�سكال. 
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عن دار » راندم هاو�س – نيويورك

كتاب جديدحول �سري العامل نحو 
لع�سور و�سـطى جديدة اأكرث ظالمية

مع بزوغ جنم املفكر ال�ضيا�ضي الأمريكي باراج خانا يف ال�ضنوات الأخرية ، وفوز 
كتابه » العامل الثاين : ال�ضلطة وال�ضطوة يف النظام العاملي اجلديد » قبل ثالثة 

اأعوام بـ »كتاب العام » ، وو�ضفه مفكر وكاتب وكبري يف حجم واأهمية توما�س 
فريدمان له بقوله : » هذا املوؤلف ل ت�ضتطيع الفكاك من قراءته » ، اأ�ضبح خانا 
اأحد اأهم كتاب الع�ضر ، لي�س يف اأمريكا وحدها ، واإمنا يف العامل ، حيث ترتجم 

مقالته وكتبه واأبحاثه الآن اإىل لغاٍت عدة .

م٫�س

ومنذ اأيام �ضدر كتاب جديد خلانا 
بعنوان » كيف ندير العامل : ر�ضم بياين 
مل�ضار ع�ضرالنه�ضة اجلديد؟ .. الكتاب 

من القطع الكبري ، و�ضدر يف 265 �ضفحة 
عن دار » راندم هاو�س – نيويورك و�ضعر 

الن�ضخة 26 دولرا اأمريكيا .
الكتاب و�ضفه البع�س بـ » الكتاب 

ال�ضدمة » ، لأنه - وبب�ضاطة – ومن 
خالل قراءة متاأنية ومتعمقة ل�ضورة 

العامل الآن ، وا�ضتقراء مل�ضتقبل هذا 
العامل يف �ضوء هذه القراءة ، يخل�س 
لنتيجة �ضادمة ، وهى اأننا يف طريقنا 

لع�ضور و�ضطى جديدة ، رمبا اأكرث 
ظالمية من �ضابقتها .

وي�ضتدعي باراج خانا خبري اجلغرافيا 
ال�ضيا�ضية ، واأحد كبار الباحثني يف 

موؤ�ض�ضة » اأمريكا اجلديدة ، اأحد كربيات 
املوؤ�ض�ضات البحثية الأمريكية ، يف كتابه 

اجلديد » كيف ندير العامل ؟ » مالمح 
احلياة يف اأوربا الع�ضور الو�ضطى لتقريب 

وجهة نظره يف » ل مركزية القوة » 
ال�ضائدة الآن يف العامل ، حيث مل تعد 

حكرا على قوة واحدة يف العامل ، واإمنا 
قوى مت�ضارعة ومتنازعة ومتحاربة كما 

دول اأوربا يف ع�ضور الظالم .
ويقول اأن طابع الع�ضور الو�ضطى 

اجلديدة �ضيكون الفو�ضى . ويرى اأن 
هناك عملية تخمري« لن�ضف اأي ن�ضق 
لل�ضلطة وال�ضرعية وعالقة ال�ضراكة 

بني الأنظمة و املوؤ�ض�ضات وال�ضركات 
واجلماعات ومن بينها الدينية 

واملنظمات غري احلكومية . ونف�س 
ال�ضيء بني الدول حيث ينغلق كل على 

ذاته ، ول ياأبه اإل مب�ضاحله .
ويرى خانا اأن النتيجة �ضتكون » عامل 

منق�ضم على نف�ضه ، دوله ل رابط 
بينها ، ول ق�ضية جتتمع عليها ،عامل ل 

منظومة حتمه ، كل منكفئ على ذاته 
، دوله متباعدة عن بع�ضها البع�س 
، كال�ضظايا املتناثرة ، عامل جديد 

�ضيكون متعدد الأقطاب ، اأو بال اأقطاب 
على الإطالق .  ويقول املوؤلف اإن هذه 

الع�ضور الفو�ضويية ، اأو الع�ضور الو�ضطى 
، لي�ضت بعيدة ، بل قريبة للغاية ، اأو 

على حد قوله يف كتابه : نحن على 
م�ضافة �ضعرة منها » .

ويقول : » لقد بداأت مالمح هذه الع�ضور 
الو�ضطى اجلديدة تتجلى اأمامنا الآن 

كالفو�ضى القت�ضادية ، والقالقل 
الجتماعية ، والإنحالل الأخالقي ، 

والفجور ، واله�ضترييا الدينية .
ويقول خانا اإن الق�ضرة اخلارجية ل�ضطح 

عاملنا املتطور قد وهنت ، ويف اأية حلظة 
�ضتنفجر اأو�ضاع العامل ، لتعم الفو�ضى ، 

وندخل ع�ضور الظالم اجلديدة . 
ولكن خانا اأي�ضا يرى اأي�ضا يف كتابه 
اأن العامل لديه فر�ضة ، رغم ذلك ، 

للحيلولة دون دخوله ع�ضور ظالمية 
جديدة ، بتكاتف كل الدول ، حيث اأن 

دولة بعينها ل ت�ضتطيع اأن ت�ضطلع اإنقاذ 
العامل وحدها .

كما يقول خانا يف كتابه اإن هذه املهمة 
لبد واأن تكون جهدا جمتمعيا عابرا 

للقارات ، ت�ضاهم فيه رموز كل الدول 
، ويف �ضتى املجالت ، ولي�س يف جمال 

ال�ضيا�ضة فقط ، مبا فيهم من اأ�ضماهم بـ 
» دبلوما�ضي امليجا » ، اأمثال بيل جيت�س 

، وجورج �ضورو�س ، ومعهم �ضائر 
ال�ضخ�ضيات العاملية الكربى ، التي ميكن 
اأن تعمل على اإغالق الطريق اأمام دخول 

ع�ضور الفو�ضى .
ودعا خانا لدخول ما اأ�ضماه بـ » ع�ضر 
النه�ضة اجلديد » من خالل ت�ضكيل 
ائتالف كوين لإنقاذ العامل ، لتخاذ 

اإجراءات جماعية ل غنى عنها لوقف 
الندفاع اجلاري نحو ع�ضور الظالم 

اجلديدة ، بنبذ ال�ضيا�ضات املنفردة 
خلدمة م�ضالح دول على ح�ضاب دول 

اأخرى ، وراأب ال�ضدع يف عالقات 
الدول ببع�ضها البع�س ، واإنهاء ال�ضراع 

التاريخي بني ال�ضرق والغرب والتقريب 
بني اأبناء الر�ضالت ال�ضماوية . 

و يوؤكد خانا على حتمية البدء يف اإنهاء 
ع�ضر الدولة الفردية التي ل تعباأ اإل 

مب�ضاحلها على ح�ضاب الآخرين ، هذه 
النزعة الفردية ، التي يرى اأنه حولت 

دول العامل اإىل جزر معزولة عن بع�ضها 
البع�س ، وحتى داخل الدولة الواحدة 

بداأت تت�ضح معامل الع�ضور الو�ضطى 
حيث اأ�ضبحت املدن اأي�ضا جزر معزولة 

داخل الدولة الواحدة .
ويقول خانا اإن الأزمة املالية العاملية 

التي زلزلت العامل يف عام 2008 ، ول 
نزال نعاين توابعها ، قد ر�ضخت النزعة 

الفردية الأنانية للدول .
واأ�ضار خانا اإىل دور املنظمات الإقليمية 

الذي يزداد �ضعفا وخا�ضة يف ال�ضرق 
الأو�ضط واآ�ضيا ، حيث اأ�ضبحت الدول 

تنتمي اإليها �ضكال ، اأما على اأر�س الواقع 
فتعمل منفردة ، ول تاأبه لفكرة العمل 
اجلماعي ، التي اأن�ضئت هذه املنظمات 

اأ�ضال من اأجلها .
ويقول خانا : » اإن مل جند اأر�ضًا 

م�ضرتكة يف قلوبنا وعقولنا للتعاي�س، 
فلي�س هناك على الأر�س من �ضيء 

ميكنه اإنقاذنا«.

اأن للكلمة املكتوبة تاأثري عظيم يف النفو�س ، تلك الرحلة التي ال تقاوم بني ال�سطور، بكل 
ما حتتويه من ت�سويق ومعرفة، الأن فعل القراءة بحد ذاته هو فعل اإرادي ، يقوم به القارئ 

تلبية لنداء حب املعرفة يف داخله، والقارئ بالن�سبة للكاتب هو مثل الزبون يف املحل 
التجاري، فهو دائما على حق ، وعلى الكاتب اأن يطور اأ�ساليبه ، بحيث ي�سعر القراء 

ب�سال�سة الن�س، والطريقة الراقية يف عر�س الفكرة، �سواء اإن كنا نتفق مع م�سمونها اأو 
ال، حينما نقوم بتلك الرحلة املذهلة بني ال�سطور، ونقراأ الكلــــمات ون�ستوعب االأفكار، 

اإن �سعرنا باأننا كقراء ا�ستفدنا معرفيا، واأفادنا املو�سوع يف معرفة الزوايا اخلفية 
مل�ساألة ما، واإن مل يحدث فاإن القراءة ت�سبح رحلة خالية من املعنى ، حينما نقراأ فاإننا 

ن�سعر بنف�سية الكاتب ، �سواء اإن كان غا�سبا اأو حمبطا اأو.....اأو.... ، موؤخرا قراأنا بع�س 
الكتابات ، مثل رواية الرحيل نحو ال�سم�س » للكــاتبة خديجة حمدي ــ واأتكـلم هنا كـقارئة 

فقط ــ التي تابعنا خاللها، رحلة فتاة يف املخيم بكل ما حتمله من األــم واأمـــل ومعــاناة، 
و�سهدنا وجود رواية �سحراوية ، بعد اأن كنا نتجول يف م�رص عن طريق روايات جنيب 
حمفوظ ، وبد اأن جتـولنا يف �سيبرييا عن طريق كتابات دو�ستويف�سكي �سعرنا بعذاب 

ال�سمري الذي عانى منه البطل را�سكولينكوف يف رواية »اجلرمية والعقاب »، ويف كتابات 
امل�سطفى ولد عبد الدائم ، ي�سعر املرء كاأن اللغة حتولت بني يدي الكاتب اإىل عجينة 

طيعة، ي�سكلها كما ي�ساء، قد نتفق معـه اأو نختلف ، ولكن رحلة القراءة املمتعة ، يف ن�سيج 
ال متناه من الكلمات املعربة ، التي متتاز مبتانة و�سالبة الن�س ، هي رحلة فعال ت�ستحق 

العناء ، وهذا ما ن�سميه ب�سحر الكتابة ، ونعني بها تلك اجلاذبية التي يت�سف بها املو�سوع 
املكتوب ، لت�سبح قراءته ، وكاأنها واحة ن�سرتيح فيها ، بعد �سفر طويل يف م�ساغل احلياة 

اليومية الروتينية ،اإنها تلك التي ت�سنع االختالف، ولي�س اخلالف ، هذا لي�س در�سا يف 
الكتابة ، بل هي اأفكار اأ�سا�سية تاأتي انطالقا من اهتماماتنا كقراء ، بالر�سائل الراقية 

التي يفرت�س اأن تتواجد يف الن�سو�س املكتوبة ، �سواء اإن كنا نتفق مع كاتبيها اأو ال .

�سحـر الكتابة ..

حمفوظة رحال/ اجلمهورية العربية ال�صحراوية
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وا�ضيني الأعرج 

اأدين باللغة جلدتي.. والرواية التاريخية هي الأ�صعب

,,
ل وا�ضيني الأعرج ح�ضوراً  ُي�ضِجّ

مميزاً دومًا باأعماله الروائّية 
ح  العديدة التي تفوز اأو ُتر�َضّ

اإىل قوائم معظم اجلوائز 
الأدبّية الكربى، التي حتقق 

مقروئية وا�ضعة، واآخرها 
»مي.. ليايل اإيزي�س كوبيا«، 
التي تفاعل فيها مع ال�ضرية 
الذاتّية للكاتبة مي زيادة.  

نقال عن موقع العني اللكرتوين

متى بداأت عالقتك 
باللغة العربّية؟

لها  جدتي  كانت  ا  ربمّ
بالأمر،  كبرية  عالقة 
يتعلَمّم  مل  الأكرب  فاأخي 
لذا  جيمّداً،  العربيمّة 
على  جدتي  اأ�رَصمّت 
ب�شكل  اإياها  تعليمي 
ال�شعبي  فالوعي  جيمّد، 

باللغة واحل�شارة ل 
ي�شتهان به، فجدتي 
وعياً  متتلك  كانت 
فطرياً كبرياً، وكنت 
منها،  للغاية  قريباً 
رحيل  بعد  خا�شة 
بها  وارتبطت  اأبي، 
اأراها  وكنت  كثرياً، 
م�شمونة،  غري  لغة 
كانت  دوماً  لكنها 
اأردت  اإن  يل  تقول 
اللغة  لهذه  اأنت 
فعليك  ت�شتمر  اأن 

التم�شك بها.
يف  اأ�شتيقظ  كنت 
�شباحاً  اخلام�شة 

الفقيه  اإىل  للذهاب 
العربيمّة  اللغة  لتعِلمّم 
اإىل  بعدها  اأنطلق  ثم 
اأخي  اأما  املدر�شة، 
يف  ي�شتيقظ  فكان 
اإىل  للذهاب  الثامنة 

املدر�شة مبا�رصة.
ما زالت بع�ض التفا�شيل 
املعلم  بهذا  املرتبطة 
روائحها؛  حت�رصين 
الأبي�ض  كال�شل�شال 
الذي  القلم  ورائحة 
نكتب به الذي كان ي�شنع 
واأ�شبحت  الق�شب،  من 
كل هذ الطقو�ض طق�ض 

يف  مت�شابك  عام  واحد 
وعيي.

وماذا عن بداية 
القراءة؟

يف  فارقة  حلظة  هناك 
يوم  ذات  كنت  حياتي، 
يف »الُكتمّاب« عند الفقيه 
كل  الأولد  اأخذ  حيث 
يتبق  ومل  امل�شاحف، 
غري كتاب واحد مهرتئ 

لأنني  ال�شبية  تركه 
و�شلت متاأخراً، فاأقنعت 
نف�شي اأنَمّه القراآن ول يهم 

مدى اأناقة الن�شخة.
اإىل  عدت  وعندما 
البيت وقراأت �شعرت اأن 
ت  تغرَيمّ باللغة  عالقتي 
ية،  ح�شمّ واأ�شبحت 
عن  عبارة  ولي�شت 
بعدها  فح�شب،  كلمات 
�رصقت الكتاب ويف اأحد 
الأيام �شاألني ابن خالتي 
»اأقراأ  اأقراأ فاأجبته  ا  عممّ
مني  فطلب  القراآن«، 

اأن اأعطيه الكتاب واأخذ 
يف  لأنه  مني  ي�شخر 
»األف  كتاب  كان  النهاية 

ليلة وليلة«.
اأ�شتم  زلت  ما  اليوم  اإىل 
الكتاب  هذا  رائحة 
امل�رصية  بولق  »طبعة 
الطبعة  القدمية- 
اأ�شفى  مما  احلجرية«، 
عليه الكثري من القدا�شة 
بلغته وبرائحته، كما اأنه 
يبداأ بـ«ب�شم اهلل الرحمن 
الرحيم«، ومل اأكن 
اأنه  وقتها  اأعرف 
عادي  طق�ض 
الكثري  بها  تبداأ 

من الكتب.

كيف تنظر 
اإىل املكان يف 
هذا العامل 

املفتوح؟

العامل املعلوماتي 
بفقداننا  يهدد 
لأننا  اإن�شانيتنا 
من  ن�شخاً  ن�شري 
البع�ض  بع�شنا 
جنل�ض  عندما 
�شا�شة  خلف  جميعاً 
كما  نف�شها،  الكمبيوتر 
بلدان  اإىل  ال�شفر  اأن 
اأخرى كال�شني اأو فرن�شا 
لعقد  يدفعنا  غريها  اأو 
والت�شاوؤل  املقارنات 
حول بع�ض الختالفات 
يف النظافة اأو النظام اأو 
املوؤ�ش�شات  قيام  عدم 
يف  بدورها  املدنيمّة 

جمتمعاتنا.

تكتب الرواية 
التاريخّية لكنك 

قلت �ضابقًا اإَنّ هناك 
بع�س املواقف 

النقدية اجلاهزة 
جتاهها.. هل ميكننا 

ال�ضتفا�ضة يف 
الأمر؟

هناك  بالطبع،  نعم 
الذين  النقاد  بع�ض 
للرواية  يعلنون عداءهم 
بو�شفها  التاريخيمّة 
لي�ض  للتاريخ  �رصداً 
رغم  اإبداع،  اأي  به 
كتابة  اأن  ظنمّي  يف  اأنمّه 
من  التاريخيمّة  الرواية 
الكتابة،  اأ�شكال  اأ�شعب 
اأَنمّ  اإىل  �شعوبتها  وتعود 
التاريخيمّة حتتاج  املادة 
حتقيق  يف  كبرياً  جهداً 
لن  وهذا  موثوقيتها، 
هذه  قراءة  بعد  اإل  يتم 
املادة، واأت�شاءل هل هو 
فعاًل،  احلقيقي  التاريخ 
اأم هو ما كتبه امل�شوؤول 
الكبري؟، ففي كل حادثة 
الروايات،  بني  اأجمع 
والغربيمّة  منها  الر�شميمّة 
ن  اأكومّ حتى  وال�شعبيمّة، 
منظوراً �شخ�شياً خا�شاً 
بي، واأ�شتطيع من خالله 
اأن اأقول اإنني و�شلت اإىل 
احلقيقة التي ت�شاعدين 
يف الن�ض، لكن يف الوقت 
نف�شه دون اأن اأدعي اأنَمّها 

احلقيقة املطلقة.

هل ميكن للغة 
ل  وحدها اأن ُت�ضِكّ

هويتنا؟

الهويمّة  فم�شاألة  ل.. 
بالنتماء  تكتفي  ل 
مثاًل،  فح�شب  لالأر�ض 

ب�رص  على  حتتوي  لأنمّها 
منتمني  غري  اآخرين 
ول  نف�شها،  للجن�شية 
لأن  لثقافة  النتماء 
متاحة  الثقافة  هذه 
وهناك  اأي�شاً،  للجميع 
يف  خفيمّة  دوماً  عنا�رص 

كل هويمّة.

�ضاركت يف احلراك 
اجلزائري.. كيف 

تراه؟

مع  اآتي  اأنا  مبدئياً 
خمي�ض  يوم  كل  زوجتي 
احلراك  يف  لن�شارك 
اجلمعة  يوم  طوال 
لياًل   11 ال�شاعة  ونعود 
اأخرى،  مرة  باري�ض  اإىل 
اأ�شبوعياً،  هذا  واأكرر 
ويف كل جمعة ينزل اإىل 
ال�شوارع نحو 20 مليوناً، 
اأي ما يعنى ن�شف �شكان 
ال�شورة  ورغم  البلد، 
�شعب  عن  امل�شهورة 
اجلزائر من تهور وميل 
للعنف، فاإنَمّهم ينزلون اإىل 
ال�شوارع ب�شكل ح�شاري 
دون قطرة دم �شالت ول 

�شيارة اأحرقت.
بوتفليقة،  الرئي�ض  اأما 
الذين  من  واحد  فاأنا 
ع  اأتوقمّ وكنت  انتخبوه 
الذكي  الإن�شان  ذلك 
تاريخاً  ميلك  الذي 
الثورة  يف  و�شارك 
ويتحدث 4 لغات ويعترب 
خارجية  وزير  اأ�شغر 
ي�شتجيب  اأن  وقته،  يف 
لكنه  ال�شعب،  خلطاب 
من  �شنوات   10 بعد 
الد�شتور  ل  عَدمّ ال�شلطة 
الآخرين،  مثل  وفعل 

وهو يف النهاية رئي�ض مل 
يتحدث اإىل �شعبه ملدة 
�شنوات   5 كاملة،  عهدة 
كاملة مل يتحدث بكلمة 
يا اأخي هذا كيف ي�شري 

ببلد؟

ما الفارق بني 
املوروث والتاريخ؟

�شياق  هو  املوروث 
يف  حمددا  ولي�ض  عام 
الزمان ويحتوي على كل 
الثقايف  املنتج  عنا�رص 
بعنى  واحل�شاري، 
الأ�شياء  فيه  تدخل  اأنَمّه 
والأغاين  الفلكلورية 
اإىل  وما  واملو�شيقى 
فهو  التاريخ  اأما  ذلك، 
يف  الب�رصي  املوجز 
اللحظات  من  حلظة 
فعل  ماذا  التاريخيمّة، 
هذه  داخل  الب�رص 
الرقعة؟ ال�رصاعات بني 
والأحزاب  ال�شيا�شات 
اإىل  وال�شخ�شيات 
�شد  ال�رصاع  اآخره، 

امل�شتعمر.

ما الذي ي�ضغلك 
اأكرث.. طريقة 
ال�ضرد اأم اأ�ضلوب 

احلكاية؟

بالطبع،  ة  مهممّ احلكاية 
الأهم،  هو  ال�رصد  لكن 
يو�شلمّك  ما  هو  وهذا 
كانت  فمهما  للقارئ، 
لها  بد  ل  رائعة  ق�شتك 
من و�شيط �رصدي رائع 
لك  يتحقق  حتى  اأي�شاً، 
ما تريد من توا�شل مع 

القارئ.  

الكائن الب�ضري 
يغرّي الأمكنة، 

فعندما تقراأ اأو ترى 
فيديوهات مثاًل يف 

العامل املعلوماتي 
فهو �ضيء جّيد، 

لكن ال�ضفر ينقلك 
اإىل عامل اآخر ل 

ميكن اأن يوّفره لك 
الإنرتنت.



�صوم �صحي
وتنظر امل�صادر الطبية اإىل ال�صوم كفر�صة عظيمة لإعادة 

التوازن ال�صحي يف حياة الإن�صان وعودة تبني النمط ال�صحي 
يف عي�ش احلياة اليومية. ذلك اأنه من خالل ال�صوم يتعلم املرء 
كيفية �صبط اإدارة عمليات تناول الطعام وال�رشاب خالل اليوم 

وتعويد النف�ش على ال�صبط الذاتي لعادات الأكل وال�رشب 
اليومية. �صهر ال�صوم هو فر�صة لإعطاء املعدة واجلهاز 

اله�صمي راحة ع�صوية وف�صيولوجية، واإعطاء اجل�صم كله فر�صة 
للتخل�ش من تراكم ال�صموم التي يُخلفها النفالت اليومي يف 
تناول الأطعمة والأ�رشبة باأنواعها طوال �صاعات اليوم. وما 

يحتاج ال�صائم اإدراكه هو كيفية التفاعل والتعامل مع التغريات 
الف�صيولوجية والع�صوية التي مير بها اجل�صم خالل ممار�صة 

�صعرية ال�صوم، وكيفية تقليل التاأثريات التي تطال اجل�صم جراء 
المتناع عن تناول الطعام وال�صوائل خالل �صاعات النهار، وو�صع 

خطة للتغذية اليومية، والأهم كيفية رفع م�صتوى ال�صتفادة 
الق�صوى من هذه الفر�صة ال�صنوية العظيمة لل�صوم. نوعية ونتائج 

تفاعل اجل�صم مع عملية ال�صوم، يف النهار ويف الليل، اأي يف 
اأوقات المتناع عن الأكل وال�رشب واأوقات اإمكانية ذلك، يعتمد 

على املدة الزمنية التي يتم فيها ال�صوم. ومن املهم اإدراك 
حقيقة علمية، وهي اأن دخول الإن�صان يف مرحلة ال�صوم تختلف 
عن دخول اجل�صم يف ذلك ال�صوم، مبعنى اأن املرء قد ي�صوم 13 

�صاعة ولكن اجل�صم ل ي�صوم تلك املدة كلها ب�صبب تناول الإن�صان 
لوجبة ال�صحور، ولذا فاإن احلر�ش على تاأخري ال�صحور اإىل 

اآخر وقت ممكن هو اأف�صل ما يقوم به املرء لتخفيف تاأثريات 
المتناع عن تناول الطعام وال�رشاب خالل �صوم نهار رم�صان.

اإزالة ال�صموم
 Detoxification والواقع اأن عملية اإزالة ال�صموم عن اجل�صم

Process حت�صل بال�صوم، اأي اإذابة اأي �صموم مت خزنها يف 
�صحوم اجل�صم واإخراجها منه.

وت�صري امل�صادر الطبية اإىل اأن بعد ب�صعة اأيام من ال�صوم ترتفع 
ن�صبة هرمونات اإندروفني Endorphins، وهو ما يرفع من 
م�صتوى الوعي وال�صعور بالراحة النف�صية والبدنية. ومن املهم 
اإدراك �رشورة �صنع حالة من التوازن فيما بني تناول الطعام 
وال�صوائل خالل فرتة �صهر ال�صوم، وهو ما يُ�صاعد الكلى على 

اأداء مهامها وحفظ معدلت الأمالح يف الدم �صمن امل�صتويات 
الطبيعية.�صيام نهار اأيام مفيد لل�صحة، ولكن اإذا مل يتم اتباع 

منط �صحي يف الأكل وال�رشب فاإن الأمر قد يتحول اإىل اأ�رشار 
�صحية تُزيل فوائد ال�صوم للج�صم.

ن�صائح للدخول يف اأجواء ال�صيام 
يف اليوم الأول من رم�صان

ها هو رم�صان �صهر التقوى والإميان بات قريباً جداً ومن 
ال�رشوري اأن نتهياأ ل�صتقباله بكامل �صحتنا وا�صتعدادنا. ومن 

الطبيعي خالل الأيام الأوىل من رم�صان اأن ي�صعر الإن�صان 
بالتعب وال�صداع نتيجة اختالف ال�صاعة البيولوجية للج�صم، 

خا�صًة مع ال�صيام. ولذلك فاليوم الأول من رم�صان هو الأكرث 
�صعوبًة على ال�صائم.ولجتياز اأول يوم من رم�صان والدخول يف 
اأجواء ال�صيام نقدم لكم بع�ش الن�صائح التي من �صاأنها اأن جتعل 

اأول اأيام رم�صان متر ب�صهولة ودون متاعب ال�صداع والدوار.
1. عليك اأولً اأن تتفادى كل ما ميكن اأن ي�صبب لك النزعاج 

والتوتر، اأو القلق والع�صبية خالل ال�صيام. واحر�ش على 
املحافظة على هدوئك وا�صرتخائك ول ت�صتنزف طاقتك حتى 
ل ت�صعر بالك�صل اأو اجلوع. 2. تفادى اخلروج يف اأوقات الظهرية 
عندما ترتفع درجات احلرارة، حتى ل ت�صعر بالعط�ش واحر�ش 

على التواجد يف مكان مريح.
3. �صيكون مثالياً جل�صمك اأن تاأخذ ق�صطاً من الراحة والنوم 
خالل النهار حتى متر �صاعات ال�صيام ب�رشعة و�صهولة  اأكرث، 

واأف�صل وقت لذلك �صيكون وقت الع�رش.
4. لتجنب ال�صعور بالتخمة والنتفاخ بعد الإفطار يف�صل التدرج 
بالإفطار لإعطاء اجلهاز اله�صمي مهلة كي يقوم به�صم الطعام، 

حيث يحتاج ال�صائم بعد هذه ال�صاعات الطويلة من ال�صيام 
اإىل م�صدر �صكري �رشيع، يدفع عنه اجلوع كالتمر حتى يرتفع 

م�صتوى �صكر الدم خالل وقت ق�صري. كما اأن التمر يوفر م�صدر 
�رشيع من الطاقة خلاليا الدماغ واخلاليا الع�صبية

وميكن تناوله مع كوب لنب ثم اأداء �صالة املغرب. مما يخفف 
ال�صعور باجلوع ويقلل احلاجة اىل كمية اأكرب من الطعام، كما اأنه 
يقلل من حمو�صة املعدة، وين�صط حركة الأمعاء ومينع تلبكها. 

بعد ذلك ميكنك ا�صتكمال تناول وجبتك.

م�صادر الطاقة خالل ال�صيام
تعتمد التغريات التي حتدث خالل 
ال�صيام  مدة  طول  على  ال�صيام 
املتوا�صل، حيث يدخل اجل�صم يف 
حالة ال�صيام بعد م�صي 8 �صاعات 
دخلت  وجبة  اخر  على  اأكرث  اأو 
اإليه، حيث تكون الأمعاء قد اأنهت 

امت�صا�ش املغذيات من الطعام.
الكبد  املخزن يف  الغلوكوز  ي�صكل 
الطبيعية  احلالة  يف  والع�صالت 
يف  للطاقة  الأ�صا�صي  امل�صدر 
اجل�صم  ي�صتخدم  حيث  اجل�صم، 
من  املخزون  هذا  ال�صيام  خالل 
بالطاقة،  ليتزود  اأولً  الغلوكوز 
املخزون  هذا  ا�صتنزاف  وبعد 
الثاين  للم�صدر  اجل�صم  يتحول 

ومع  اجل�صم.  �صحوم  وهو  للطاقة 
اأو  اأيام  لعدة  ال�صيام  ا�صتمرار 
با�صتخدام  اجل�صم  يبداأ  اأ�صابيع 
الربوتينات للح�صول على الطاقة.

الخت�صا�صي  الو�صف  هو  وهذا 
»املجاعة«.  بـ  ت�صميته  ي�صاع  ملا 
بال�صحة  �صار  اأنه  الوا�صح  ومن 
نتيجة  الربوتينات  حترر  ويت�صمن 
يجعل  مما  الع�صالت،  تقوي�ش 
ال�صائمني يبدون نحيلني بالإ�صافة 
اإىل اأنه ي�صعف ج�صمهم جداً. ولكن 
امل�صتبعد  من  اأخرى  ناحية  ومن 
خالل  املجاعة  ملرحلة  الو�صول 
يومياً  ال�صيام  لتوقف  رم�صان 

خالل الليل.

اأطعمة طبيعية

الفوائد ال�صحية لل�صيام

التحول اللطيف من الغلوكوز للد�صم

ال�صوم  لي�ش  ال�رشر  من�صاأ  فاإن  ولذا 
واأ�رشبة  اأطعمة  تناوله من  يتم  بل ما 
يف �صاعات الليل، وذلك عرب الإفراط 
والع�صوائية  الأطعمة  تناول  يف 
غري  نوعيات  واختيار  انتقائها  يف 
فاإن  وباملقابل  الأطعمة.  من  �صحية 
العتدال يف تناول الأطعمة واحلفاظ 
الوجبات  مكونات  يف  التوازن  على 
على  واحلر�ش  وال�صحور  لالإفطار 
وطهوها  اإعدادها  مت  اأطعمة  تناول 
ل�صتفادة  املفتاح  هو  �صحية  بطرق 

اجل�صم ب�صكل �صحي من ال�صوم.
طبيعية  اأطعمة  تناول  واملطلوب 
معقدة  �صكريات  على  حتتوي 
وبروتينات ودهون نباتية غري م�صبعة 
وهنا  وفيتامينات.  ومعادن  واألياف 
واحلبوب  البقول  تناول  دور  ياأتي 
قليلة  الألبان  وم�صتقات  الكاملة 

ال�صحوم  من  اخلالية  واللحوم  الد�صم 
والفواكه واخل�رشاوات.

وال�صوفان  القمح  احلبوب  اأمثلة  ومن 
والفا�صوليا  واحلم�ش  الفول  وبقول 
اأمثلة  ومن  والعد�ش،  والبازلء 
اخل�رشاء  الفا�صوليا  اخل�رشاوات 
والورقيات واجلزر والكو�صة والبطاطا 
بق�رشتها. ومن اأمثلة الفواكه امل�صم�ش 
والعنب  والتني  والتمر  والرطب 
تقليل  ال�رشوري  من  ولذا  والرمان. 
املقلية،  الأطعمة  اأنواع  جميع  تناول 
ال�صكر  على  املحتوية  والأطعمة 
الأبي�ش، والأطعمة الد�صمة بالدهون، 
والأطعمة املحتوية على دقيق القمح 
ا تقليل تناول  الأبي�ش وغريها. واأي�صً
الأطعمة وامل�رشوبات املحتوية على 
الكافيني الذي تت�صبب يف اإدرار البول 

وفقد اجل�صم لل�صوائل.

الكلى

البولية  وامل�صالك  الكلى  تنقية  اإىل  ال�صوم  يوؤدي 
تر�صانتها  لتجديد  املنا�صب  الوقت  ويعطيها 
اخللوية كي تكون على اأهبة ال�صتعداد لتاأمني ما 
البول  وطرح  الدم  ت�صفية  اأي  منها،  مطلوب  هو 
ميثل  ال�صوم  اأن  كما  وال�صموم،  ال�صوائب  لطرد 
الكلوية  الإ�صابات  من  العديد  يف  مهماً  عالجاً 

والبولية.

�سكر الدم

الذي  الأن�صولني  هرمون  اإفراز  ال�صوم  ينظم 
الإيجابي  اأثره  له  وهذا  البنكريا�ش  غدة  تنتجه 
�صمن  يبقى  بحيث  الدم  يف  ال�صكر  م�صتوى  على 
اإطاره الطبيعي. واملعروف اأن الإكثار من الطعام 
يلقي عبئاً ثقياًل على غدة البنكريا�ش التي تفرز 

هرمون الأن�صولني احلارق لل�صكر، وهذا العبء قد 
يوؤدي مع مرور الوقت اإىل عجز الغدة عن القيام 
فوق  ويرتفع  الدم  يف  ال�صكر  فيتكوم  بوظيفتها 
بداء  الإ�صابة  له ما يعني طبياً  احلدود املر�صوم 
ي�صهم  الطعام  تناول  عن  الإحجام  اإن  ال�صكري. 
اإىل  يعود  بحيث  الدم  ال�صكر يف  معدل  �صبط  يف 

م�صتواه الطبيعي.

الأوعية الدموية

والدهون  الف�صالت  ن�صبة  من  يقلل  ال�صوم  اإن 
يف  خ�صو�صاً  الدموية،  الأوعية  يف  اجلائلة 
ال�رشايني، ما ي�صهل جتوال الدم يف داخلها، من 
دون عرثات ول عوائق. اإن ال�صوم يحد من اإفراز 
هرمونات الغ�صب )الأدرينالني والنورادرينالني( 
ال�رشياين  ال�صغط  اأرقام  تاأجيج  اإىل  توؤدي  التي 

نحو الأعلى.

مبا اأن مدة ال�صيام خالل 
�صهر رم�صان ت�صتمر من 

الفجر حتى املغرب فقط، 
ميكن اإعادة ملئ خمازن 

الطاقة يف اجل�صم يف وجبات 
ال�صحور والفطور، يجعل 

ذلك اجل�صم يتحول من 
ا�صتخدام الغلوكوز كم�صدٍر 
اأ�صا�صٍي للطاقة ل�صتخدام 

الدهون ومنع حتطم 
بروتينات الع�صالت.
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معرفة قدر هذ� �ل�سهر و ما فيه من �أجور و هبات 

عمله  نظري  ينتظره  ما  املرء عظيم  يعلم  عندما 
ا على حت�صيل  يتحم�س و تزيد همته �صوًقا و حر�صً
هذا الأجر حتى يكون من الفائزين الغامنني ,, و 
يف هذا ال�صهر املبارك اأجور عظيمة و منح جليلة 

منر على بع�صها اإيقاًظا للهمم :
- عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه اأَنّ النبَيّ �صلى اهلل 
ال يف  ِتي خم�َس ِخ�صَ عليه و�صلّم قال: »اأُْعِطيَْت اأَمّ
ٌة من الأَم َقبْلَها؛ ُخلُوف ِفم  رم�صاَن مل تُْعطُهَنّ اأَمّ
ال�صاِئم اأطيُب عند اهلل من ريح امل�ْصك, وت�صتغفُر 
لهم املالئكُة َحتى يُفطروا, ويَُزِيُّن اهلل كَلّ يوم َجنتُه 
عنهم  يُلُْقواْ  اأن  ال�صاحلون  عبادي  يُْو�ِصك  ويقول: 
د فيه َمَردةُ  املوؤونة والأذى وي�صريوا اإليك, وتُ�صَفّ
ال�صياطني فال يخلُ�صون اإىل ما كانوا يخلُ�صون اإليه 
يف غريِه, ويُْغَفُر لهم يف اآخر ليلة, ِقيَْل يا ر�صول اهلل 
ى  اإِمنا يَُوَفّ اأِهَي ليلُة الَقْدِر؟ قال: لَ ولكَنّ العامَل 

اأْجَرهُ اإذا ق�صى َعَملَه« �صحيح اجلامع
ُ َعلَيِْه َو�َصلََّم  لَّى اهلَلّ - وَعْن اأَِبي ُهَريَْرَة , َعِن النَِّبِيّ �صَ
َدِت  ِفّ , َقاَل » اإذا كان اأوُل ليلٍة من �صهِر رم�صاَن �صُ
اأبواُب الناِر فلم  ال�صياطنُي وَمَردةُ اجلِنّ , وُغِلّقْت 
يُغلْق  فلم  اجلنِة  اأبواُب  وُفِتَّحْت   , باٌب  منها  يُفتْح 
منها باٌب , ويُنادي مناٍد كَلّ ليلٍة : يا باغَي اخلرِي 
اأقبْل , ويا باغَي ال�رِصّ اأْق�رْص , وهللِ عتقاءُ من الناِر 

, وذلك كَلّ ليلٍة » �صحيح اجلامع 
- ويف ال�صحيحنِي عن اأبي هريرَة ر�صي اهلل عنه اأن 
اَم رم�صان  النبَيّ �صلى اهلل عليه و�صلّم َقاَل: »َمْن �صَ
قال  ذنبه«  ِمن  م  تقَدّ ما  لَُه  ُغِفَر  واْحت�صاباً  اإمياناً 
رم�صان  �صام  من  القدير«:  في�س   « يف  املناوي 

اإمياناً: اأي ت�صديقاً بثواب اهلل اأو اأنه حق, واحت�صاباً 
لأمر اهلل به, طالباً الأجر اأو اإرادة وجه اهلل, ل لنحو 
رياء, فقد يفعل املكلف ال�صيء معتقداً اأنه �صادق 
و  رياء.  اأو  لنحو خوف  بل  يفعله خمل�صاً  ل  لكنه 
قال احلافظ ابن حجر يف » فتح الباري«: املراد 
بالإميان: العتقاد بفر�صية �صومه. وبالحت�صاب: 

طلب الثواب من اهلل تعاىل
اأن  اأمامة وجابر- ر�صي اهلل عنهما -  اأبي  - عن 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال » اإن هلل عند كل 

فطر عتقاء وذلك يف كل ليلة » �صحيح اجلامع
فلنعزم على اأن جنعل من رم�صان فر�صة لإ�صالح 
اآفة تبعدنا  نفو�صنا و تهذيبها و تطهريها من كل 

عن مر�صات اهلل ,,,
يا اأ�صحاب الهمم .... و يا من يبحثون عن الفوز 
و  ال�صموات  عر�صها  جنات  و  الرحمن  بر�صا 
الأر�س اإنها �صويعات و �صندخل م�صمار ال�صباق و 
يبداأ �صوق التجارة مع اهلل عز و جل و اأربح النا�س 
من كان اأ�صبقهم لطاعة ربه و علم كيف يتاجر مع 

رب العاملني 
فطوبى و هنيًئا ملن اأعد لرم�صان عدته و جتهز 
�صاعد  عن  ف�صمر  جد  الأمر  اأن  علم  و  بعزم  له 

اجلد .
ن�صاأل اهلل عز و جل اأن يبلغنا رم�صان و اأن يجعلنا 
ممن �صامه و قامه اإمياًنا و احت�صاًبا و اأن يجعلنا 
من عتقائه يف هذا ال�صهر املبارك ,, اللهم تقبل 
منا اأعمالنا و اأقولنا و اجعلها لوجهك خال�صة يا 

رحمن يا رحيم .

وقفة حما�سبة 
فلنقف مع اأنف�صنا و نحا�صبها ففي رم�صان الفائت كم من اأجور �صاعت و اأوقات اأُهدرت يف ما ل ينفع 
.. و ندمنا عليها اأ�صد الندم حني ودعنا ال�صهر و اأدركنا اأننا ما كنا اإل يف اأماين و ت�صويف و انق�صى 

ال�صهر و ما حققنا ما كنا نتمناه من طاعات و قربات هلل رب العاملني .
علمنا اأن » غًدا �صوف اأفعل » هي التي جعلت ال�صهر ينفلت من حتت اأيدينا بدون ما ن�صعر فلنجعل 

مبداأنا اإذن ل تاأجيل و ل ت�صويف للطاعات بل فلن�صت�صعر اأن كل يوم يف رم�صان رمبا يكون اأخر 
يوم لنا يف هذه احلياة فنجتهد فيه على قدر ا�صتطاعتنا حتى نكون من الغامنني الفائزين باإذن 

ا اأن نتذكر ما كان يف رم�صان املا�صي من طاعات ا�صت�صعرنا معها  اهلل . من حما�صبة النف�س اأي�صً
حالوة الطاعة و الأن�س و القرب من رب العاملني فنحمد اهلل عز و جل عليها القائل يف كتابه 

ا  الكرمي » لَِئْن �َصَكْرُتْ َلأَِزيَدنَُّكْم » )اإبراهيم : 7( و نعزم على الثبات عليها هذا العام اأي�صً
مع �صكر اهلل عز و جل و �صوؤاله العون .

�لتوبة و �ال�ستغفار
فللذنوب و املعا�صي ظلمة يف القلب حتول بني املرء و طاعة اهلل فمع 

مع كل مع�صية ينكت يف القلب نكتة �صوداء فاإن هو تاب و ا�صتغفر 
و يعود للقلب نقاءه فعن اأبي هريرة ر�صي حميت مع�صيته 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و �صلم » اإَنّ العبَد اهلل عنه : قال 
َخِطيئًَة , نُِكتَْت يف قلِبه نُكتٌة �َصوداءُ , فاإْن اإذا اأخَطاأَ 

ِقَل قلْبُُه , واإْن  هو نََزَع وا�ْصتغفَر وتاَب �صُ
عاَد ِزيَد فيها حتى تَعلُو على قلِبِه , وُهَو 

اُن الذي ذكر اهللُ تعاىل َكاَلّ بَْل َراَن  الَرّ
َعلَى ُقلُوِبِهْم ما َكانُوا يَْك�ِصبُوَن » 

�صحيح اجلامع .
فلنكرث من ال�صتغفار 

يف بداية هذا ال�صهر 
املبارك حتى 

ن�صتقبله بقلب 
اأبي�س خايل من 
�صواد املع�صية 
مهياأ ل�صتقبال 

نفحات اخلري و 
الربكة يف �صهر 

الربكات .

دعاء �ليوم �الأول من �سهر رم�سان
ِبِيّ �ضلى اهلل عليه و اآله: ا�ٍس، َعِن الَنّ عن ابن َعَبّ

اِئِمنَي، َو َهْب  َياَم ال�ضَّ َياِمي ِفيِه �ضِ » الَلُّهَمّ اْجَعْل �ضِ
ِل ُجْرِمي ِفيِه َيا اإَِلَه اْلَعامَلِنَي، َو اْعُف َعِنّي َيا َعاِفيًا 

َعِن امْلُْجِرِمنَي ».  ثواب هذا الدعاء
ْلِف َح�َضَنٍة، َو ُرِفَع َلُه اأَْلُف  » َمْن َدَعا ِبِه اأُْعِطَي اأَْلَف اأَ

َئٍة ». َي َعْنُه اأَْلُف اأَْلِف �َضِيّ اأَْلِف َدَرَجٍة، َو ُمِ

دخول �لفتح �الإ�سالمي م�سر
يف الأول من رم�صان عام 20هـ املوافق 13 

من اأغ�صط�س 641م, ويف عهد اأمري املوؤمنني 
عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه دخل الفتح 

الإ�صالمي م�رص علي يد القائد البطل عمرو 
بن العا�س ر�صي اهلل عنه واأ�صبحت م�رص بلًدا 

اإ�صالمية.

�لنية و �لعزم �ل�سادق 
فلنعقد نيتنا من الآن على ال�صوم .. �صوم عن الطعام و ال�رصاب و 
�صائر املفطرات و �صوم اجلوارح عن املعا�صي و الذنوب و �صوم 

القلب عن كل ما يغ�صب اهلل و �صوم الل�صان عن اللغو و ف�صول 
الكالم . فلنجعل نيتنا ذات همة عالية و نعزم على حتقيقها 

ب�صدق و جد فاإذا مل ندرك ما نوينا بعملنا فلنا اأجر النية باإذن 
اهلل و لكن ب�رصط اأن تكون نية �صادقة و عزم اأكيد فاهلل �صبحانه 

مطلع على ما نفو�صنا عامل ب�صدق نوايانا .

نزول �سحف �إبر�هيم عليه 
�ل�سالم

نزلت �صحف اإبراهيم يف اأول ليلة من �صهر رم�صان, قال 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلّم }اأُنزلت �صحُف اإبراهيم 
يف اأوِل ليلٍة من رم�صان واأُنزلت التوراةُ ل�صت م�صني من 
واأُنزَل  رم�صان  من  ليلٍة  َع�رْصَة  لثالث  والإجنيل  رم�صان 

القراآُن لأربع وع�رصيَن خلت من رم�صان{.

حريق �مل�سجد �لنبوي 
�ل�سريف

يف مثل هذه اليوم من عام 654هـ وكان يوم جمعة, احرتق 
قام  املّنورة, عندما  باملدينة  ال�رصيف  النبوي  امل�صجد 
باإخراج ما يحتاجه من  القناديل  باإيقاد  اخلادم امُلكلّف 
املخزن, ون�صي ما يف املخزن م�صتعاًل, وامتدت النريان 
اإىل امل�صجد واأحرقت �صقفه, وقد عجز اأهُل املدينة عن 
اإطفائها واأحدثت خراباً كبرياً بامل�صجد, وقام عدد من 
خلفاء امل�صلمني و�صالطينهم بعمارته حيث بداأ به العمل 
اأواخر  يف  امل�صجد  عمارة  واكتملت  للهجرة,   755 عام 

القرن التا�صع الهجري.
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�سدور درا�سة حول" احلركات 
الأمازيغية يف �سمال اإفريقيا"

 �صدر موؤخرا موؤلف جماعي جديد بعنوان "احلركات االمازيغية 
يف �صمال افريقيا" عبارة عن درا�صة للحركة االمازيغية يف اجلزائر 

واملغرب وتون�س وليبيا وم�رش حتت ا�رشاف اجلامعي اجلزائري 
نا�رش جابي. يعد هذا املوؤلف الذي يقع يف 358 �صفحة وال�صادر 
عن من�صورات "ال�صهاب" اجلزائرية اأول درا�صة جامعية تخ�ص�س 

لهذه احلركة وي�صم اأعمال عدد من الباحثني يف علم االجتماع 
واالأنرثوبولوجيا وال�صيا�صة  تناولت عينات لت�صع مناطق احتفظت 

باأمازيغيتها يف حياتها اليومية. قدم حرمي نور الدين وخليد مونة 
باحثان يف علم االجتماع من املغرب  حتت اإ�رشاف ادري�س بن 

لعربي يف درا�صة بعنوان  "احلركة الثقافية االمازيغية  باملغرب: 
م�صار التحول، منوذجي الريف واالطل�س االأو�صط" "خرائطية 

ملتحدثي اللغات الرببرية" ا�صافة اىل موؤ�رشات �صو�صيو -اقت�صادية 
للمناطق االمازيغية. ويعترب هذا اجلزء من الدرا�صة هذا "املكون 

اللغوي" مو�صوع رهانات "�صيا�صية وعرقية" �صاهمت بدور كبري 
يف "بناء تاريخ املغرب". وبح�صب هذه الدرا�صة فان تطور احلركة 
االمازيغية باملغرب يذكر مبحاوالت ا�صتعمال هذه الق�صية كعامل 

تق�صيم منذ �صدور القانون اال�صتعماري �صنة 1930 وذلك قبل ظهور 
�صكل من التنظيم املركز على الهوية االمازيغية واحلقوق الثقافية 
يف بداية ال�صبعينات من القرن املا�صي واإىل غاية تكري�س امل�صاألة 

اللغوية  يف د�صتور2011  وهي بداية القطيعة مع احلذر و"مرور" 
الدولة املغربية اإىل و�صع فاعل للأمازيغية. وعادت درا�صة "احلركة 

االمازيغية يف اجلزائر وحتديات االندماج الوطني" التي �صاهم يف 
اجنازها  كل من ديدا بادي ونوح عبد اهلل و�صمري لعربي اإىل بروز 

امل�صاألة االمازيغية يف 1949 يف خ�صم "احلركة الوطنية امل�صتقلة" 
)...( كرد فعل من قبل بع�س منا�صلي حزب ال�صعب اجلزائري جتاه 

"تقرير حول اجلزائر قدمه للأمم املتحدة م�صايل احلاج )...( 
والذي و�صف اجلزائر ب + الدولة العربية اال�صلمية +.  وت�صيف 

هذه الدرا�صة التي تطرقت لتطور هذه امل�صاألة اإىل غاية "التحول" 
الذي �صكله "الربيع االمازيغي" يف 1980 ثم "الربيع اال�صود" 

يف 2001 مذكرة اأ هذه امل�صاألة قد "جمدت" مع اندالع الثورة 
التحريرية و"توا�صل نكران اخل�صو�صية اللغوية والثقافية االمازيغية 

بعد ا�صتقلل البلد" .  

طالب الفنون اجلميلة يك�سفون عر�ض »ابن ال�سعب«

اليوم العاملي للرق�ض: راق�سات بايل مدر�سة اأرابي�سك تتاألقن بق�سر الثقافة

مت افتتاح باجلزائر العا�ضمة عر�س جماعي يجمع اأعمال حوايل اأربعني طالبا باملدر�ضة العليا للفنون اجلميلة و هي اأعمال تعك�س القدرة 
الإبداعية لهوؤلء الر�ضامني ال�ضباب الذين يتابعون تكوينا. 

و يرتكز هذا العر�س املنظم بعنوان 
الفنون  مبعر�س  ال�صعب«  »ابن 
الر�صم  على  الفتح  ريا�س  بديوان 
و ال�صور اإ�صافة اإىل الفن الرقمي.  
و من بني االأعمال املقرتحة اأثناء 
القلوب«  يف  »�صيق  العر�س  هذا 
الإيهاب حمزة فلفي و »الروحانية« 
لوحات  و  مركمال  فطيمة  ملرمي 
بالقلم  خمتلفة  باأمناط  معا�رشة 
االألوان  حتى  و  الفحمي  القلم  و 
م�صاركة  اأي�صا:    اإقراأ  املائية. 
الفنان م�صطفى بو�صنة يف امللتقى 

الت�صكيلي العربي الثالث بالدوحة و 
بعنوان  لوحة  كي�صو  دهية  عر�صت 
»ال�رشاحة« و هي ل�صق يف خلفية 
�صوداء قريبة من اللوح على الزجاج 
منجزة  ل�صور  خمططات  تت�صمن 
بالقلم.  و من جهتها، تعمل الفنانة 
ظروف  على  عمارة  رمي  �صوفيا 
يف  باملجتمع  علقتها  و  املراأة 
و  دي�صيني«  »ال  امل�صماة  لوحتها 
مكبلة  امراأة  فيها  ر�صمت  التي 
الرمزية.   ال�صل�صل  من  بالعديد 
ال�صعبية،  املظاهرات  برزت  كما 

التي تتوا�صل يف العديد من املدن، 
يف اأعمال الطلبة مثل الذي قدمته 
من  عر�صت  التي  و  البار  مرمي 
خلله مل�صقات من �صور اجلرائد 
متثال  �صكل  على  ت�صكيلها  لتعيد 
احلرية اأو مثل ال�صور التي اأخذتها 
خلل  وعلي  با�صمني  الفنانة 
العا�صمة.   باجلزائر  املظاهرات 
العر�س  هذا  فعاليات  تتوا�صل  و 
اىل غاية ال 25 مايو اجلاري على 
باون  »لو  الفنون  معر�س  م�صتوى 

)الطاوو�س(«.

�سوق اأهرا�ض: "مغارة العجب العجيب" تثري اإعجاب اجلمهور يف عر�سها ال�سريف

زكريا  مفدي  الثقافة  ق�رش  احت�صن   
الثلثاء  �صهرة  العا�صمة  باجلزائر 
الرق�س  بني  جمع  كوريغرافيا  عر�صا 
الكل�صيكي و الرق�س الع�رشي  مبنا�صبة 
اليوم العاملي للرق�س. فقد قدمت نحو 
تابعة  اأق�صام  اأربعة  من  تلميذة  اأربعني 
عر�صا  للرق�س  "اأرابي�صك"  ملدر�صة 
الرق�س  بني  مزجت  لوحات  عدة  من 
الكل�صيكي و املعا�رش بح�صور جمهور 
واأ�رشفت  �صممته  الذي  العر�س  غفري. 

عليه املخت�صة يف الكوريغرافيا فاطمة 
موؤ�ص�صة  نامو�س،  �صنو�صي  الزهراء 
عنا�رشه  ا�صتمد  "اأرابي�صك"  ومديرة 
من الرتاث  املحلي لي�صكل لوحات فنية 
جزائرية يف غاية اجلمالية زادتها رونقا 
اإيقاع  فلى  للرق�صات.  الرائعة  االأزياء 
تاألقت  �صاوية  و  عا�صمية  مقتطفات 
بتحركاتهن  ال�صغريات  الراق�صات 
االأنغام  مع  واملتنا�صقة  اخلفيفة 

املرافقة للعر�س.

 نالت م�رشحية "مغارة العجب العجيب" املوجهة للأطفال التي قدم 
عر�صها ال�رشيف م�صاء اأم�س اجلمعة بقاعة "�صينماتيك" �صوق اأهرا�س 

اإعجاب اجلمهور الذي تفاعل مع جميع ف�صولها. و تروي هذه امل�رشحية 
التي تعترب اأول اإنتاج جلمعية "فنار" للإبداع ل�صوق اأهرا�س و التي ا�صتغرقت 
مدة عر�صها 45 دقيقة يف جو وديكور م�صوق و و�صط ح�صور غفري للجمهور 
الذين اكتظت بهم القاعة، ق�صة ال�رشاع بني اخلري وال�رش يف هذه املغارة. و 
ا�صتنادا ملوؤلف وم�صمم وخمرج هذا العمل امل�رشحي الفنان ال�صاب حممود 
قلمامي فاإن هذه امل�رشحية تربز القيم ال�صامية على غرار ال�صلم و املحبة 

يف اإطار بيداغوجي موجه للأطفال بغية غر�صها يف نفو�صهم. و قد تاألقت 
كل من املمثلة املحرتفة من امل�رشح اجلهوي لق�صنطينة، ليندة غنام، 

وريا�س جفافلية، الذي مثل يف عديد االأعمال على امل�صتوى الوطني وكذا 
املمثلتني املبتدئتني، �صيماء دحوي واأ�صماء رحال، يف اأداء االأدوار امل�صندة 

اإليهم حيث اأبدعوا يف العر�س و�صط ت�صفيقات اجلمهور الذي كان موؤلفا 
اأي�صا من عديد الوجوه الثقافية ملدينة طاغ�صت.   واأ�رشف على تنفيذ 

�صينوغرافيا هذا العمل امل�رشحي املبدع نبيل �صكريو و تقني االإ�صاءة يزيد 
رويبي و م�صممة امللب�س حنان بن نا�رش كما متت االإ�صارة اإليه .

م�سرحية " اجلر�ض "لتعاونية" ور�سة الباهية " يف جولة عرب الوطن
لتعاونية  امل�رشحية  الفرقة  �صتقوم 
فنية عرب  لوهران بجولة   " الباهية  "ور�صة 
اإنتاجها  لعر�س  وهران  واليات  خمتلف 
االأخري"اجلر�س" يف اإطار تن�صيط ال�صهرات 
ال�صبت  اليوم  اأ�صتفيد  ح�صبما  الرم�صانية، 
لدى خمرج هذا العمل امل�رشحي. و �صت�رشع 
هذه الفرقة يف جولتها اعتبارا من 16 مايو 
اجلاري لتقدمي م�رشحيتها "اجلر�س" عرب 
10 واليات من الوطن منها ب�صار و النعامة 
بلعبا�س  و ق�صنطينة و بومردا�س و �صيدي 
هلل  بوعبد  �صعيد  امل�رشحي  اأ�صاف  كما 
و   . املذكورة  اجلمعية  رئي�س  يعد  الذي 
قد مت عر�س هذه امل�رشحية املنتجة يف 

 " الباهية  "ور�صة  تعاونية  2018 من طرف 
10 مرات عرب بع�س واليات من الوطن وفق 
"اأن  ال�صياق  ذات  يف  مربزا  املخرج  ذات 
�صهر رم�صان املبارك فر�صة للتعريف اأكرث 
جمهري  اأخرجه  الذي  الفني  العمل  بهذا 
 . بوت�صي�س"  بوحجر  ن�صه  كتب  و  احلبيب 
بني  ال�رشاع  اجلر�س"   " تعالج م�رشحية  و 
زوجي  داخل ع�س  العلم  و  اجلهل  و  املال 
على  �صيطرته  فر�س  الزوج  يحاول  حيث 
العليا  الدرا�صية  ال�صهادات  �صاحبة  زوجته 
اإىل ب�صط منط عي�س  ت�صعى بدورها  التي 
يف  بالنخوة  ت�صبع  الذي  بزوجها  يليق  ال 

طفولته . 
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Qashqai موديل خا�ص من ني�سان

   
 SUV من فئة ،Qashqai لأيقونتها N-Way ك�سفت �رشكة ني�سان النقاب عن املوديل اخلا�ص

املدجمة.
واأو�سحت ال�رشكة اليابانية اأن املوديل اخلا�ص N-Way يعتمد على خط التجهيزات 

القيادة  اأنظمة  وحزمة  مزدوجاً،  هواء  مكيف  يقدم  والذي   ،Acenta
واخللف  الأمام  يف  ال�سيارة  �سف  و�سافرة  امل�ساعدة، 

امل�ساعدة  والأنظمة  املارة،  على  التعرف  ونظام 
للحفاظ على حارة ال�سري، وال�سوء العايل، ونظام 

التعرف على اإ�سارات املرور.
ويقدم املوديل اخلا�ص اأي�سا جتهيزات اإ�سافية 
البانورامي،  وال�سقف  املالحة،  نظام  مثل 

يف  التدفئة  ونظام  ال�سقف  وق�سبان 
الأمام، ووظيفة التدفئة للزجاج الأمامي 
خفيف  معدن  من  امل�سنوعة  واجلنوط 

قيا�ص 18 بو�سة.
ني�سان  اأ�سارت  الدفع،  لنظام  وبالن�سبة 
من  تتوفر يف جمموعة  ال�سيارة  اأن  اإىل 
تغطي  التي  والديزل،  البنزين  حمركات 
نطاق قوة ميتد بني 115 ح�سان اإىل 160 
مع  املحركات  جهود  وتت�سافر  ح�سان، 

القاب�ص  الأوتوماتيكي مزدوج  ناقل احلركة 
الأوتوماتيكي  ناقل احلركة  اأو  من �سبع �رشعات، 

عجالت  على  القوة  لتوزيع   Xtronic
ال�سيارة الأربع.

مر�سيد�ص ت�ستعد لطرح CLA الكوبيه اجلديدة
   

ب�سعر  مايو)اأيار( املقبل  الكوبيه اجلديدة يف   CLA ال�سيارة  لطرح  ت�ستعد �رشكة مر�سيد�ص 
يبداأ من 31475 األف يورو واأو�سحت ال�رشكة الأملانية اأن اجليل الثاين من ال�سيارة الكوبيه 

اأمتار، ويتمتع باملزيد من الرحابة يف  ياأتي بطول 4.69  رباعية الأبواب 
املق�سورة الداخلية خا�سًة املقاعد اخللفية بعد زيادة طول 

ال�سابق، يف  اجليل  �سم عن   3 العجالت حوايل  قاعدة 
 460 اإىل  لت�سل  الأمتعة  �سندوق  �سعة  زادت  حني 

 CLA لل�سيارة  تتوفر  الدفع  لرتاً. وعلى �سعيد 
الكوبيه املدجمة حمركات بنزين وديزل رباعية 
 85 بني  ميتد  قوة  نطاق  تغطي  الأ�سطوانات 
كيلووات/225  و165  ح�سان  كيلووات/116 

ح�سان.
 CLA لل�سيارة  الق�سوى  ال�رشعة  وترتاوح 

ومعدل  كلم/�ص،   250 و   205 بني  الكوبيه 
ال�ستهالك بني 3.8 لرت من الديزل/100 كلم 

و6.5 لرت/100 كلم من البنزين.

فورد ُتطور تقنية لزيادة اأمان مفتاح 
ال�سيارة الال�سلكي

   
اأمان  لزيادة  جديدة  تقنية  فورد  �رشكة  طورت 

�سكل  طاملا  الذي  الال�سلكي،  ال�سيارة  مفتاح 
ال�سيارة  تاأمني  منظومة  يف  اأمنية  ثغرة 

قامت  اأنها  الأمريكية  ال�رشكة  واأو�سحت 
الال�سلكي  ال�سيارة  مفتاح  بتزويد 
مب�ست�سعر حركة تتمثل مهمته يف حتويل 
مرحلة  بعد  ال�ُسبات  و�سع  اإىل  املفتاح 
خالية من احلركة ملدة 40 ثانية. ويف 
باإر�سال  املفتاح  يقوم  ل  الو�سع  هذا 
موجوداً  كان  لو  حتى  بيانات،  اأية 
بالقرب من ال�سيارة. وبهذه الطريقة 
قر�سنة  من  الل�سو�ص  يتمكن  ل 
املر�سلة،  الال�سلكية  الإ�سارة 
دخولهم  اإمكانية  دون  يحول  ما 
تقوم  اأن  املقرر  ومن  ال�سيارة 
 Focus الطرازين  بتجهيز  فورد 
املتطورة  التقنية  بهذه   Fiestaو
باقي  جتهيز  يتم  اأن  على  قريباً، 

العامني  غ�سون  يف  بها  الطرازات 
القادمني.

اإطالق ن�سخة جديدة من طراز 
ميني كلبمان بعد غياب 4 اأعوام
اأزاحت �رشكة ميني النقاب عن املوديل اجلديد من اأيقونتها 
Clubman، يف معر�ص �سنغهاي الدويل لل�سيارات، الذي 

يتوا�سل اإىل 25 من ال�سهر اجلاري.
وقالت ال�رشكة الربيطانية اإن املوديل اجلديد من كومبي ال�سيارة 

ال�سغرية يتميز عن املوديل ال�سابق ب�سبكة املربد اجلديدة 
.Matrix LED وبتقنية ،LED والك�سافات العاملة بتقنية

واأو�سحت ال�رشكة التابعة ملجموعة بي اإم دبليو الأملانية، اأن 
ال�سيارة اجلديدة جتهز ب�سكل قيا�سي مب�سابيح خلفية تعمل 

بتقنية LED، التي تتوفر اأي�ساً على �سكل العلم الربيطاين، ومن 
املالمح اجلديدة التي تطل بها ال�سيارة اأي�ساً ت�سميم العجالت، 

والعديد من العنا�رش بطالء البيانو.
وتعتمد ال�سيارة على برنامج دفع من حمركات بنزين وديزل 
تغطي نطاق قوة ميتد من 75 كيلووات/102 ح�سان اإىل 141 

كيلووات/192 ح�سان، مع معدل ا�ستهالك يرتاوح بني 4.0 لرت 
ديزل و6.5 لرت من البنزين، وهو ما ينتج عنه من 105 اإىل 147 

غراماً/كلم من انبعاثات غاز ثاين اأك�سد الكربون، واأ�سارت ميني 
اإىل اأن ال�سيارة اجلديدة �ستطرح جتارياً يف ال�سيف املقبل.
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 SHARED by«
من�صة  �أول   »Facebook

مل�صاركة �لروؤى يف رم�صان
�أحد  �ملبارك  رم�ضان  �ضهر  يعد 
�أهم �أ�ضهر �لعام عند �أكرث من مليار 
فيه  يجدون  �لعامل،  حول  �ضخ�ص 
وق�ضاء  �لعائلي  للتقارب  فر�ضة 

�أوقات مفيدة.
 SHARED by« وتعترب 
Facebook« من�ضًة لتقدمي �لروؤى 
�ملدعومة ببيانات حملية، وعر�ص 
يف  للمجتمعات  �مللهمة  �لق�ض�ص 
توجيه  �ىل  وتهدف  رم�ضان،  �ضهر 
كيفية  �إىل  و�ملجتمع  �ل�رشكات 
�ملنا�ضبة  هذه  من  �ال�ضتفادة 

�ملهمة باأق�ضى قدر ممكن.
 Facebook ��ضتطالع  وبح�ضب 
 57.6 �ل�رشكات  لدى  يتوفر   ،IQ

�النتباه  جلذب  �إ�ضافية  �ضاعة 
�إىل  بالنظر  وذلك  رم�ضان،  خالل 
يق�ضيه  �لذي  �الإ�ضايف  �لوقت 
في�ص  ت�ضفح  يف  �مل�ضتخدمون 
بوك بف�ضل �ضاعات �لعمل �الأق�رش 

و�لعطالت.
مييل  �ملنطلق،  هذ�  ومن 
م�ضتخدمو منطقة �ل�رشق �الأو�ضط 
ت�ضفح  يف  �أطول  وقت  ق�ضاء  �إىل 
�الجتماعي خالل  �لتو��ضل  مو�قع 
�ضهر رم�ضان، مبعدل �إ�ضايف ي�ضل 
�إىل 5% على في�ص بوك �أكرث من �أي 

وقت �آخر خالل �لعام.
وتعد �لزيادة  يف ��ضتخد�م �الأجهزة 
و�ت�ضاع  منو  على  دلياًل  �ملحمولة 

يف  �الإلكرتونية  �لتجارة  ن�ضاط 
ك�ضف  لكريتو،  ووفًقا  �ملنطقة. 
يف  �ملبيعات  �جتاهات  حتليل 
�ملبيعات  زيادة يف  �ملا�ضي،  �لعام 
�ل�رشق  منطقة  يف  �الإنرتنت  عرب 
�الأو�ضط يف �لفرتة �لتي ت�ضبق حلول 
وخالله.  �ملبارك،  رم�ضان  �ضهر 
ن�ضاط  ذروة  �لدر��ضة  وحددت 
وك�ضفت  �الإنرتنت،  عرب  �لت�ضوق 
�الأو�ضط  �ل�رشق  �ملت�ضوقني يف  �أن 
مبكر  وقت  يف  �لعادة  يف  ين�ضطون 
�ملبارك،  رم�ضان  �ضهر  بد�ية  قبل 
�قرت�ب  مع  �حلركة  تتباطاأ  بينما 
موعد عيد �لفطر، �إذ يكون �لرتكيز 
على �ال�ضتعد�د الحتفاالت  من�ضباً 

للت�ضاعد  �لن�ضاط  يعود  ثم  �لعيد، 
جمدًد� خالل �لعيد.

و�أظهرت �لبيانات يف 2018 �رتفاعاً 
�ملحمول  �لهاتف  مبيعات  يف 
عيد  خالل   %  17 �الأ�ضبوعية 
�الأ�ضبوع  �لفطر، مقابل 13.1% يف 
�ملبارك،  رم�ضان  �ضهر  من  �لثاين 
عرب  �ل�ضفر  حجوز�ت  ز�دت  بينما 
خالل   %  47 بـ  �ملحمول  �لهاتف 
�ملبيعات  وحققت  �لفطر.  عيد 
�إىل  و�ضل  منو�ً  �لتطبيقات  د�خل 
�مل�ضتهلك  �أن  �إىل  ي�ضري  ما   ،%79
�لتطبيقات  عرب  �ل�رش�ء  �إىل  مييل 
عندما يتوفر له جتربة ت�ضوق �ضهلة 

ومريحة.

هو�وي تخطط لإطالق �أول 
تلفزيون 5G يف �لعامل

   

تعتزم هواوي تقدمي اأول جهاز تلفزيون 5G يف العامل 
هذا العام، لتحدي �سام�سونغ واأبل.

 ،5G ومن املفرت�ض تزويد اأجهزة التلفزيون بوحدة
بالإ�سافة اإىل �سا�سة بدقة 8K، وذلك ح�سبما ذكرت 

 Nikkei Asian م�سادر مطلعة على اخلطة ملجلة
Review. ويعني هذا اأن اأجهزة التلفزيون قادرة على 
ا�ستخدام �سبكة اجليل اخلام�ض لتنزيل املحتوى، مثل 
مقاطع الفيديو 360 درجة، والتي ميكن للم�ساهدين 

م�ساهدتها يف كل اجتاه، وبرامج الواقع الفرتا�سي، 
ومع ذلك، فاإن هناك اأ�سئلة حول مدى توفر النظام 

البيئي الأو�سع لهذه اخلدمات. ومن الفوائد املحتملة 
لأجهزة تلفزيون 5G اأنها ل تتطلب الألياف الب�سرية  

الكابالت التقليدية اأو خدمات البث الف�سائي، ح�سب 
البوابة العربية لالأخبار التقنية، اأم�ض الأربعاء.
وميكن اأن يعمل التلفزيون اأي�سًا لتوجيه جميع 

الأجهزة الإلكرتونية الال�سلكية الأخرى يف املنزل 
 VR لتقدمي حمتوى الواقع الفرتا�سي لنظارات

ومقاطع فيديو عالية الدقة للهواتف اأو الأجهزة 
اللوحية. ويف الوقت نف�سه، فاإن دقة 8K الفائقة 
الو�سوح متثل �سا�سة التلفزيون الأكرث تطوراً يف 

ال�سوق، مع بيك�سالت زيادة مبقدار 16 �سعفًا باملقارنة 
مع دقة 1080 بيك�ساًل القيا�سية.

خدمات �أبل حتقق �إير�د�ت قوية 
رغم تر�جع مبيعات �آي فون

   �أعلنت �رشكة �أبل  نتائجها �ملالية 
للربع �لثاين من �ل�ضنة �ملالية 2019. 
و�أظهرت �لنتائج ��ضتمر�ر �نخفا�ص 
ولكن  فون،  �آي  هو�تف  مبيعات 
�ل�رشكة �أبدت تفاوؤلها باملبيعات يف 

�لربع �لثالث.
�الأمريكية  �ل�رشكة  وتوقعت 
ت�ضري  مما  �أقوى  �إير�د�ت  حتقيق 
�لثالث  �لربع  يف  �لتقدير�ت  له 
�لرئي�ص  وقال  �ملالية،  �ل�ضنة  من 
�آي  مبيعات  �إن  كوك  تيم  �لتنفيذي 
يف  �ل�ضني،  يف  ت�ضتقر  بد�أت  فون 
�أ�ضعارها  خف�ص  �أن  على  عالمة 
هبوط  من  وحد  بثماره  �أتى  هناك 
�لعربية  �لبو�بة  وفق  �ملبيعات، 
يف  �أبل  وقالت  �لتقنية،  لالأخبار 
فون  �آي  هو�تف  �إير�د�ت  »�إن  بيان 
�ملالية  �ل�ضة  من  �لثاين  �لربع  يف 
 31.1 �إىل   %17 �نخف�ضت   �حلالية 
مليار دوالر �أمريكي« ومع ذلك فاإن 
توقعات  من  �أعلى  كانت  �لنتائج 
مليار   30.5 �لبالغة  �ملحللني 

قطاع  �أما  »بلومربغ«  ح�ضب  دوالر، 
قيا�ضياً  رقماً  فحقق  �خلدمات، 
دوالر،  مليار   11.5 بلغت  باإير�د�ت 

ومنو بـ %16.
للربع  �إير�د�تها  �أن تبلغ  �أبل  وتتوقع 
 2019 �ملالية  �ل�ضنة  من  �لثالث 
مليار   54.5 �إىل  مليار   52.5 نحو 
 %5 �أبل   �ضهم  �ضعر  و�رتفع  دوالر. 
بعد �لنتائج و�لتوقعات �لتي �أعلنت 
مبيعات  و�ضهدت  �ل�رشكة  عنها 
�إىل   %22 بـ  �رتفاعاً  باد  �آي  �أجهزة 
كوك  وو�ضف  دوالر،  مليار�ت   4.9
يف  باد  الآي  منو  »�أقوى  بـ  �الرتفاع 
�الأخرية«و�ضهد  �ل�ضت  �ل�ضنو�ت 
لالرتد�ء،  �لقابلة  �الأجهزة  قطاع 
و�مللحقات  �ملنزلية،  و�الأجهزة 
قفزة يف �الإير�د�ت بـ 30% �إىل 5.1 

مليار�ت دوالر.
وحققت »�أبل ووت�ص« و�ضماعة »�أير 
بودز«، نحو 50% من �الإير�د�ت، �أما 
فانخف�ضت  �ل�ضخ�ضية،  �حلو��ضيب 

بـ 4.5% �إىل 5.5 مليار�ت دوالر.

�أرباح �صام�صونغ �لت�صغيلية تنخف�ض 1ر60% يف �لربع �لأول

   �أعلنت �رشكة �ضام�ضونغ لالإلكرتونيات 
�الأول  �لربع  يف  �لت�ضغيلية  �أرباحها  �إن   ،
من  �أكرث  �نخف�ضت  �جلاري  �لعام  من 
60% عن نف�ص �لفرتة من �لعام �ل�ضابق، 
�لذ�كرة  �رش�ئح  �أ�ضعار  تر�جع  ب�ضبب 

و�ضعف �لطلب على �ضا�ضات �لعر�ص.
�لكورية  �لتكنولوجيا  �رشكة  وقالت 

�جلنوبية �لعمالقة �إن �أرباحها �لت�ضغيلية 
يف �لفرتة من يناير �إىل مار�ص، �نخف�ضت 
بن�ضبة 1ر60% على �أ�ضا�ص �ضنوي لت�ضل 
�إىل 2ر6 تريليون وون )2ر5 مليار دوالر(، 
�ل�رشكة  �أعلنتها  تقدير�ت  تو�فق مع  يف 
�جلاري  �ل�ضهر  من  �ضابق  وقت  يف 
�ضافية  ف�ضلية  �أرباحا  �ل�رشكة  و�ضجلت 

مليار  )3ر4  وون  تريليون  04ر5  بلغت 
دوالر( وهو �أدنى م�ضتوى   �لربع �لثالث 
�إن  �ضام�ضونغ  وقالت   .  2016 عام  من 
4ر52  بلغت  �الأول  �لربع  يف  �إير�د�تها 
ما  وهو  دوالر(،  مليار   45( وون  ترليون 
مقارنة  5ر%13  بن�ضبة  �نخفا�ضاً  ميثل 

بنف�ص �لفرتة من �لعام �ملا�ضي.

ويندوز 10 �جلديد يحتاج  �إىل �صعف �لذ�كرة
�أن  مايكرو�ضوفت  �رشكة  �أعلنت 
ويندوز  �لت�ضغيل  لنظام  ماي  حتديث 
10 يحتاج �إىل �ضعف �لذ�كرة �خلالية، 

 32 �إىل   1903 �الإ�ضد�ر  يحتاج  حيث 
من 16 غيغابايت من  بدالً  جيغابايت 
�أن  �ملقرر  ومن  �لتخزين  وحدة  �ضعة 

�لتحديث  �الأمريكية  �ل�رشكة  تطرح 
�ل�ضهر  نهاية  يف   ،1903 �جلديد 

�جلاري.
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ليومية  اأكدت م�سادر م�سوؤولة من والية مترنا�ست 
»الو�سط »، اأن وايل الوالية دومي اجلياليل ب�سفته 
قرر  قد  التنفيذية  الهيئة  على  االأول  امل�سوؤول 
على  اال�ستفادة  مقرارات  توزيع  اأم�س  اأول  اأم�سية 
ال�سكنات  توزيع  قرعة  اجراء  تاأخر  من  املحتجني 
بح�سة  املتعلقة  العمومية  االيجارية  االجتماعية 
هذه  امل�سادر  نف�س  و�سفت  حيث   ، م�سكن   2056
اخلطوة بالرتقيعية ، خا�سة اذا علمنا اأن ال�سلطات 
مفاتيح  على  لالفراج  ثابتة  بخطى  تتوجه  املعنية 
الفطر  عيد  بعد  النمط  ذات  من  امل�ستفيدين 
املبارك خا�سة اذا علمنا اأن احل�س�س املتبقية مل 
تكتمل ا�سغال االجناز بها ، االأمر الذي يتنافى مع 
توجيهات  وتعليمات احلكومة التي حتث على توزيع 

ال�سكنات املنتهية اال�سغال بها .
من جهة ثانية يوا�سل البطالني الت�سعيد من لهجة 
بال�رشكات  العمل  يف  باحلق  للمطالبة  خطابهم 
النفطية ، مثلما وعدهم بذلك الرجل االأول بالوالية 

على حد قولهم .
ومعلوم اأن بلديتي ابل�سة وعني امقل ال تزال تعي�س 

الكبريين  واالحتقان  الت�سنج  من  حالة  وقع  على 
من  للوايل  �سخ�سي  بتدخل  ال�ساكنة  ب�سبب مت�سك 
التنموية  الن�سغاالتهم  جذرية  حلول  ايجاد  اأجل 
واالجتماعية . جدير بالذكر اأن اأ�سوات املحتقنني 

مايل  دولتي  مع  احلدودية  مترنا�ست  بلديات  عرب 
بتنحية وايل  اأجل املطالبة  تعالت من  والنيجر قد 
ال�سائكة  امللفات  ت�سيري  يف  عجزه  ب�سبب  الوالية 

كال�سكن ، ال�سغل والعقار .

�أحمد باحلاج 

يف وقت ينتظر �لبطالون �ملحتقنون جتاوبا الن�شغاالتهم

 وايل مترنا�ست ير�سخ ملطالب املحتجني على ال�سكن
ر�شخ و�يل والية مترن��شت دومي �جلياليل جزئيا ملطالب �ملحتجني بتمرن��شت ، بعدما قرر توزيع بع�ض مقرر�ت �ال�شتفادة من �ل�شكن �الجتماعي ، مو�ز�ة مع 

ذلك يو��شل �لبطالني �حتجاجهم للمطالبة باحلق يف �لعمل بال�شركات �لنفطية .

م�شالح �من عني 
متو�شنت

1800 �سرطي 
لتاأمني اأجواء 

رم�سان 
لوالية  الوالئي  االأمن  مديرية  با�رشت 
الوالئية  متو�سنت املديرية  عني 
بت�سطريخمطط  متو�سنت  الأمن عني 
ل�سمان  رم�سان  خا�سا  ب�سهر  اأمنيا 
خالل  املواطنني واأمالكهم  حماية 
هذا ال�سهر الف�سيل ،هذا  وح�سب بيان  
خلية االإعالم واالت�سال فان املخطط 
م�سبقة  درا�سة  بناء  على  جاء  الذي 
�سيفعل  املدينة،   نقاط  ملختلف 
بت�سخري  1800 �رشطي من م�سالح اأمن 
الوالية بالزيني املدين والر�سمي لتاأمني 
تعرف  التي  املواقع  وخا�سة  املدينة  
كاالأ�سواق  رم�سان  يف  كبريا  اكتظاظا 
العمومية  التي  ، امل�ساجد وال�ساحات 
خا�سة  للعائالت  كبري  اإقبال  تعرف 
خالل الفرتة الليلية ، زيادة  على ال�سهر 
على تاأمني التظاهرات الفنية و الثقافية 
وحمطات  الليلية  الفرتة  يف  ال�سيما 
العمومية  واملراكز   ، امل�سافرين  نقل 
كالبنوك، مراكز الربيد حلماية اأمالك 
النا�س ، كما �سيتم تنظيم حواجز اأمنية  

مبداخل املدن واالأحياء

حممد بن تر�ر

�حلدود �لغربية

وباء خطري يق�سي على اآالف الدواجن 

""االأف بي اأي "يعتقل �سخ�سا
هدد "بـاإعدام كو�سرن"

�لبويرة 

تخ�سي�ص 18 مطعم رحمة خالل رم�سان 

�مل�شيلة

القب�ص على جمرم مبحوث عنه 

�لبليدة

 ترقب ببلدية بوقرة لقائمة 
امل�ستفيدين من ال�سكنات 

لوالية  الغربية  احلدودية  املناطق  تعي�س 
خلفية  على  ق�سوى  طوارئ  حالة  تلم�سان 
الدواجن  وق�سى  اأ�ساب  غريب  مر�س  ظهور 
 ، مغنية  غرب  مبناطق  منها  االآالف  على 
مهيدي  ما  بن  مر�سى  اإىل  جبالة  و�سوال 
املربني  واملواطنني  نفو�س  يف  هلعا  خلق 
املربني  من  الع�رشات  واأكد  هذا   . باملنطقة 
�سبيه  مبر�س  ت�ساب  النافقة  الدواجن  اأن 

فيما  اأ�ساب  الذي  اأنفلونزا  الطيور  بداء 
باملغرب  �سبق  املناطق  املجاورة  للحدود 
، هذا وي�ستبه  يف اأن هذا الوباء الذي يزحف 
املغرب  وي�سري  من  قادم  الدواجن  على 
خا�سة   ، الداخل  نحو  فائقة  ب�رشعة 
اآالف  نفوق  املغربي  عرف  وان  ال�رشق 
باإقليمي  االأخرية خا�سة  االآونة  الطيور  خالل 
وجدة واحفري وبركان ،  كما ان نق�س فاعلية 

من  تتمكن  مل  البياطرة  قدمها  االأدوية  التي 
مع  تزامن  الذي  اخلطري  الوباء  هذا  وقف 
على  الطلب  يكرث  اأين  رم�سان  املعظم  �سهر 
حلوم الدواجن ، هذا واأكد العديد من  مربوا 
الدواجن اأنهم تكبدوا  خ�سائر كبرية يف حني مل 
يتمكن حلد االآن  البياطرة من حتديد نوع هذا 
الوباء وهل ي�سكل خطرا على االإن�سان ، هذه 
احلدودية  �سكان  املناطق  املعطيات  جعلت 

يع�سون يف حالة من اخلوف من ا�ستهالك حلوم 
بعدما  خا�سة   ، من  االأمرا�س  خوفا  الدجاج 
اأنفلونزا  هو  نف�سه  املر�س  هذا  اأن  تداول 
بياطرة  اقتطع  ، من جهتهم  الطيور اخلطرية 
النافقة  الدواجن  من  عينات  الفالحة  م�سالح 
من  ،والتاأكد  املخربي  للتحليل  عر�سها  بغية 

�سالمتها  .
حممد بن تر�ر

الفدرايل  التحقيقات  مكتب  اعتقل 
مواقع  يف  ن�رش  �سخ�سا   FBI االأمريكي 
متكررة  تهديدات  االجتماعي  التوا�سل 
دونالد  الرئي�س  عائلة  يف  اأفراد  بقتل 
غاريد  �سهره  االأوىل  بالدرجة  ترامب، 
املعتقل  اأن  املحققون  ويعترب  كو�سرن. 
كوال�سوردو،  بلي�س  �ستي�س  املدعو، 
املقيم يف مدينة كينت بوالية وا�سنطن، 
املا�سيني  ال�سهرين  خالل  مرارا  اأعلن 

التوا�سل  ومواقع  اإلكرتونية  ر�سائل  يف 
كو�سرن  »اإعدام  نيته  عن  االجتماعي 
�سخ�سيا« و«اإطالق الر�سا�س يف راأ�سه«، 
ترامب  ابنة  بقتل  تهديدات  على  عالوة 
ترامب  دونالد  الرئي�س  وابن  اإيفانكا 
»اأ�سواأ  اإنهما  الرجل  قال  اللذين  االأ�سغر 
هذه  يف  املعتقل  ال�رشا�سري«واتهم  من 
»جرائم  بارتكاب  كو�سرن  التهديدات 

خيانة كثرية«.

عن   « ليماين  »م�سطفى  الوالية   وايل  ك�سف 
تخ�سي�س 18 مطعما عرب خمتلف بلديات الوالية  
، حيث اأوفد قبل ال�رشوع يف  ا�ستغاللها  جلنة 
والئية  من اجل معاينة  توفري جميع ال�رشوط 
املتعلقة بالنظافة و �سحة موادها الغذائية اإىل 
األف  جانب توزيع 120 قفة رم�سان بقيمة 944 

دج ،هذا و ك�سف وايل البويرة عن برنامج ثقايف 
، فني  ، ترفيهي  و اأن�سطة دينية  على م�ستوى 
مب�ساركة  العقابية   املراكز  ،و  الثقافة   مراكز 
اأيام �سهر  خمتلف  القطاعات على مدار كامل 

رم�سان املعظم .
ز�يدي  / م  

والية  باأمن  ال�سابع  االأمن احل�رشي  عنا�رش  متكنت 
امل�سيلة من و�سع حد ملجموعة اإجرامية تتكون من 
اأربعة اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم ما بني 20 و26 �سنة. 
وقائع الق�سية تعود اإىل منت�سف ال�سهر الفارط عند 
تواجد  مكان  عن  معلومات  امل�سالح  ذات  تلقي 
املدعو )ع م( 26 �سنة ، الذي كان مطلوب لدى لدى 
م�ساحلنا لتورطه يف عدة ق�سايا ليتم بعدها مداهمة 
ف(  املدعو )ز  من  كل  رفقة  عليه  عرث  اأين  املكان 
امل�سماة )ت  و  20 �سنة  اآ(  ر  املدعو )ب  22 �سنة 
من  كمية  وحجز  توقيفهم  مت  اأين   ، 26 �سنة  �س( 
الوطنية  بالعملة  مايل  مبلغ   ، املهلو�سة  االأدوية 

قدره 44200 د ج ، اأ�سلحة بي�ساء ، ليتم بعدها اإجناز 
ملف ق�سائي �سدهم عن ق�سية تكوين جمعية اأ�رشار 
اأدوية مهلو�سة لغر�س املتاجرة مع حمل  مع حيازة 
االإجراءات مت تقدمي  با�ستيفاء كل  و  بي�ساء  اأ�سلحة 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام  االأطراف  جميع 
على  الق�سية  ملف  اأحال  الذي  امل�سيلة  حمكمة 
 ، املحكمة  بذات  الثالثة  الغرفة  التحقيق  قا�سي 
اإعادة  م( مبوؤ�س�سة  املدعو )ع  باإيداع  اأمر  حيث 
الرتبية بامل�سيلة ، يف حني ا�ستفاد بقية االأطراف من 

اإجراءات الرقابة الق�سائية .
هو�ري ب

بفارغ  البليدة  �رشق  بوقرة  مدينة  �سكان  يرتقب 
القائمة  على  املحلية  ال�سلطات  اإفراج  ال�سرب، 
االجتماعية،  ال�سكنات  من  للم�ستفيدين  النهائية 
من  بوقرة  دائرة  جلنة  اأيام  قبل  انتهت  اأن  بعد 
للعائالت  االجتماعية  للحالة  امليدانية  املعاينة 
انتقادات طالتها  و�سط  �سكن،  اأودعت ملف  التي 
واتهم ذات املواطنني  من قبل بع�س املواطنني. 
دون  العائالت  بع�س  زيارة  يف  بالتمييز  اللجنة 
عائالت اأخرى، بلغ درجة زيارة اأ�رشة دون اأخرى 
مبنزل واحد، ما �ساهم يف انت�سار وا�سع لل�سائعات 
لقائمة  م�سبق  ترتيب  حول  املواطنني  بني 
من  م�سادر  وبررت  ال�سكنات.   من  امل�ستفيدين 
داخل دائرة بوقرة هذا ال�سلوك، باأن هذا ال�سطر 
تتم  مل  التي  العائالت  فقط  يخ�س  الزيارة  من 
زيارتها من قبل، حيث قررت م�سالح دائرة بوقرة 

يف  �سابقا  زارتها  التي  االأ�رش  زيارة  جتديد  عدم 
اإطار م�ساعيها لت�رشيع عملية  هذا املو�سوع، يف 
يف  نوما  عرفت  التي  امل�ستفيدين  قوائم  اإعداد 
عك�س  اأكدوا  املواطنني  بع�س  لكن  �سابق،  وقت 
ذلك، م�سريين باأن عائالت و�سعت امللف منذ اأكرث 
من 8 �سنوات، ومل ت�ستفد من اأي زيارة لل�سلطات 
حلد  االجتماعية  و�سعيتها  ملعاينة  املحلية 
ال�ساعة. وح�رش ع�رشات املواطنني بحر االأ�سبوع 
مقابلة  بوقرة، مطالبني  دائرة  اإىل مقر  املن�رشم 
رئي�س الدائرة، حيث عربوا عن اأملهم يف اأن تتكفل 
قائمة امل�ستفيدين من ال�سكنات االجتماعية، على 
ان�سغاالت فقراء املدينة اأ�سحاب ال�سكنات اجلد 
ه�سة، ولي�س تخ�سي�سها الأقارب امل�سوؤولني مثلما 

ينت�رش يف اإ�ساعات باملدينة يف هذه االأيام.
�ض.ب

24
www.elwassat.comالإثنني 06   ماي  2019  املوافـق  ل01 رم�ضان 1440هـ العدد : 4933/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�ضا €1

ب�شيدي بلعبا�ض

توقيف 07 
عنا�سر من 

�سبكة للمتاجرة 
باملهلو�سات 

جنحت عنا�رش االأمن احل�رشي ال�ساد�س 
بالتعاون مع عنا�رش االأمن احل�رشي  12 

واالأمن احل�رشي الثالث  بوالية �سيدي 
بلعبا�س من االطاحة ب�سبكة  خمت�سة يف 
ترويج املهلو�سات  بو�سط مدينة �سيدي 

بلعبا�س وحجز 612 قر�س ممهلو�س  
و14 مليون من  عائدات بيعها .

ال�سبكة  التي تبني اأنها  ت�سم 07 اأ�سخا�س 
ترتاوح  اأعمارهم بني 28 و 60 �سنة 

والذين مت توقيفهم تباعا  بعد ا�ستغالل 
عنا�رش ال�رشطة بكل من االأمن احل�رشي 

ال�ساد�س والثاين ع�رش والثالث ع�رش 
ملعلومات تفيد بقيام عدد من االأ�سخا�س 

باحليازة على املوؤثرات العقلية لغر�س 
املتاجرة فيهّا، واثر  عمليات مراقبة 

دقيقة متكنت قوات ال�رشطة من توقيف 
07 اأ�سخا�س اأعمارهم بني 28 و 60 �سنة ، 
حيث �سبطت بحوزتهم اأعداد معتربة من 

االأقرا�س املهلو�سة بلغت يف جمموعها 
620 قر�سا مهلو�سا من خمتلف االأنواع ، 
باالإ�سافة اإىل مبالغ مالية متفاوتة فاقت 

يف جمموعها 14 مليون �سنتيم تعترب 
من عائدات ترويج املوؤثرات العقلية 

،وبالتحقيق مع املوقوفني تبني اأن اأحد 
املروجني كان يبيع االأقرا�س املهلو�سة 

بـ 400 دج للقر�س الواحد قبل اأن يتم 
توقيفهم وتقدميهم اأمام النيابة التي 

اأمرت باإيداعهم احلب�س جميعا.
حممد بن تر�ر

�ملرحلة �لثانية لكاأ�ض 
�جلز�ئرللمبارزة

Ooredoo
راعي مناف�سة 

املبارز ال�ساب  
رعت Ooredoo، الراعي الر�سمي 

للفيدرالية اجلزائريةللمبارزة، مناف�سة 
املبارزال�ساب وكاأ�س اجلزائر للمبارزة 

يف مرحلتها الثانية )اأ�ساغر-اأكابر(، 
و التي احت�سنهما املركز الريا�سي 

الن�سوي لنب عكنون باجلزائر العا�سمة 
من 01 اإىل 04 ماي 2019.

جمعت املبارزين اأقل من 13 
�سنة )ذكور – اإناث( يف ثالثة 

تخ�س�سات: �سيف املبارزة، �سيف 
احل�سام وال�سي�س، كما �سارك 

املبارزين)اأ�ساغر-اأكابر( يف املرحلة 
الثانية لكاأ�س اجلزائر للمبارزة يف 

اأ�سناف: �سيف املبارزة،�سيف احل�سام 
وال�سي�س.

من خالل مرافقة هذا احلدث 
الريا�سي، تُوؤكد Ooredooبُعدها 
كال�رشيك االأمثل للريا�سة الوطنية.
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