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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
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من�سق الكنا�ش عبد احلفيظ ميالط

 لن تكون هناك 
�سنة بي�ساء 

طالب بعدم الت�سرع

الأفافا�ض يعترب رئا�سيات 
4  جويلية هدفا خياليا 

الوزير ال�سابق عمار تو

 م�ستعد لك�سف ما و�سلني
 من موارد ووجهاتها 

الكنفدرالية العامة امل�ستقلة للعمال 

 دعوة منظمة العمل 
الدولية لتاأجيل زيارتها 

ph/app.com



فتحي معمري  

�صوت ي�صدح يف 
�صماء الليايل 

الرم�صانية 
بعني احلجل

الذي  ال�صايف،  ال�صجي  ب�صوته 
امل�رشقي،  الطابع  عليه  يغلب 
معمري  فتحي  الأ�صتاذ  داأب 
 ، �صنوات  اأربع  مدار  على   ،
الرم�صانية  الليايل  اإحياء  على 
مب�صجد عثمان بن عفان ، حيث 
من  امل�صلني  من  املئات  اعتاد 
خ�صو�صا   ، احلجل  عني  اأبناء 
ارتياد  ، على  �صكان حي ل�صيتي 
امل�صجد الذي يحل به لال�صتمتاع 
خالل  الناعم  ال�صجي  ب�صوته 

�صالة الرتاويح الرم�صانية 
املقرئ  الأ�صتاذ  رحلة  بداأت 
اأظافره  نعومة  منذ  القراآن  مع 
اأنهى  اأن  اإىل  ع�صامي   وبتكوين 
ختمته  يف  كامال،  القراآن  حفظ 
الريا�صيات  مادة  اأ�صتاذ  فتعلق 
بثانوية الرائد بن يحي يف �صيدي 
�صنة  مواليد  من  وهو   ( عي�صى  
دفعه   ، الكرمي  بالقراآن   )  1986
اإىل اأن يوا�صل  ويتاأثر  يف م�صريته 
القراء  من  بالعديد  القراآنية 
ال�صيخ  ل�صيما  الكبار،  امل�صارقة 
الآن  يف  لكنه   ، املعيقلي  ماهر 
ذاته اأقر بقوة املدر�صة امل�رشقية 
، التي تعتمد رواية ور�ش عن نافع 
اجلزائري  القارئ  متنح  التي   ،
م�صتوى  على  هائلة  اإمكانيات 
والتفنن  وال�صبط  واجلودة  الأداء 
يف القراءة، وهذا �رش تاألق فتحي 
جتعل  �رشقية  قراءة  يقدم  الذي 
القراآن  حالوة  يتذوق  امل�صلي 
ويتدبر معانيه الراقية  يقول  لقد 
من  الأ�صياء  من  الكثري  تعلمت 
التحلي  تعلمت   ، الكرمي  القراآن 
تعلمت  احلميدة،  بالأخالق 
اإىل  والح�صان  والأدب  ال�صدق 
الأهل واجلريان والتعامل الطيب 
منه  اأتعلم  زلت  وما  اجلميع،  مع 
الكثري والكثري، فاخلري والعلم يف 
كتاب اهلل ل ينتهي اأبدا »، م�صريا 
اإىل اأن » هذا الأمر �صاعدين كثريا 
للتقرب من النا�ش يف مدينتي  »    
باملجال  الكبري  فخره  يخف  ومل 
التجربة  اأن  معتربا  الديني، 
الرتبية  ميدان  يف  �صت�صاعده 

والتعليم وجمال تخ�ص�صه.

ب.ل

اإفطار جماعي ببجاية

خبر في 
صورة

الوزير ال�سابق عمار تو

م�صتعد لك�صف ما و�صلني من موارد ووجهاته

يهجرون الإقامات نحو مطاعم الرحمة

وجبات الإفطار تثري �صخط 
طلبة جامعة البويرة

اأبدى طلبة الإقامات اجلامعية مبدينة البويرة ، �صخطهم ال�صديد من نوعية 
الوجبات الغذائية املقدمة لهم عند موعد الإفطار ، والتي و�صفوها يف 
لقائهم بيومية » الو�صط » بالرديئة وغري املالئمة ملنا�صبة �صهر رم�صان 

الف�صيل ، وهو الأمر الذي جعل البع�ش منهم وباخل�صو�ش البنات ي�صتغنون 
عنها ويتكفلن بطهي وجبات الالإفطار على ح�صابهن اخلا�ش ، كونهن 
يقطن يف مناطق بعيدة وتزامن هذه الفرتة مع ا�صتئناف الدرا�صة بعد 

توقفات عديدة ب�صبب احلراك ال�صعبي ، اأما فيما يخ�ش الطلبة الذكور 
منهم الأجانب  اأكدوا لنا اأنهم يف�صلون تناول وجبات الإفطار على م�صتوى 

مطاعم الرحمة املوجودة باملدينة حتى اأن هناك بع�ش القائمني على هذه 
املطاعم وفروا حافالت خا�صة جللبهم من الإقامات واإعادتهم اإليها بعد 

تناول اإفطارهم ورغم ذلك اأ�رش حمدثونا على توجيه نداء للجهات املعنية 
والقائمني على هذه الإقامات من اجل حت�صني اخلدمات وتقدمي وجبات 
لئقة للطلبة خا�صة يف هذه املنا�صبة العظيمة التي يق�صونها بعيدا عن 

الأهل .
اأح�سن مرزوق

هبة فرن�صية من اأجل حنون
ك�صفت قناة فران�ش 24 عن  عري�صة 

وقعها نحو األف �صخ�صية فرن�صية 
من نا�صطني �صيا�صيني ونقابيني 
ومدافعني عن حقوق الإن�صان، 

اإىل الإفراج الفوري عن 
لويزة حنون الأمينة العامة 

حلزب العمال اجلزائري 
24 ،بعد توقيفها من قبل 

الق�صاء الع�صكري يف 9 ماي 
بتهمة التاآمر �صد �صلطة الدولة 
وامل�صا�ش ب�صلطة اجلي�ش وذكر 

املوقعون على العري�صة: »ل نفهم �صبب 
التوقيف التع�صفي حلنون الذي ولد لدينا �صعورا �رشعيا لويزة حنون 

معروفة منذ �صنوات مبواقفها احلادة ون�صالها املميز يف الدفاع 
عن الدميقراطية، احلريات، حقوق املراأة واإىل جانب ال�صعوب 

امل�صطهدة، وما اإن كنا مع اأو �صد مواقفها ال�صيا�صية، ل �صيء يربر 
و�صعها رهن احلب�ش املوؤقت، وعليه نطالب بالإفراج الفوري عنها«.

اأقدم مواطنون من ولية بجاية على تنظيم اإفطار 
جماعي بو�صط املدينة، حيث مت تنظيم الطاولت 

عرب الأر�صفة وحت�صري الأطعمة من اأجل حت�صري 
اإفطار جماعي جمع املواطنون من املدينة اإىل 

جانب م�صاركة عابري ال�صبيلن يف �صورة توؤكد 
الت�صامن وروح الأخوة التي جتمع اأبناء البلد الواحد.

ن�رش الوزير ال�صابق للنقل عمار تو 
تو�صيحا ب�صاأن ا�صتدعائه للمثول 
اأمام حمكمة �صيدي احممد رفقة 

العديد من امل�صوؤولني
على  �صفحته  عرب  تو  وقال 
�صبحانه  ربي  “اإن  الفي�صبوك 
كل  يبتلى  كما  يبتليني  وتعاىل 
اهلل  اأمام  لأ�رشح  واإين  موؤمن 
مل  اأنني  واأمامكم  الكبري  العلي 
اأخون  اأن  اأبدا  بايل  على  يخطر 
مهامي”،  تاأدية  يف  الأمانة 
اأنتم  اأمامكم  “واأ�رشح  واأ�صاف 
امل�صوؤوليات  حملتموين  الذين 
يف خمتلف املنا�صب  لأ�صهد اهلل 
على اأنني مل اأتعد ولو على �صنتيم 
كلفت  التي  الأموال  من  واحد 
لك�صف  مل�صتعد  واإين  بت�صيريها، 
كل ما و�صلني من موارد والك�صف 

عن وجهاته، وعن ملفات الف�صاد 
التي فتحتها املحاكم قال تو “اإن 
على  الوطنية  ال�صلطات  حر�ش 
حماربة الف�صاد كان دائما �صغلي 
ال�صاغل يف تاأدية مهامي ملا �صهد 
يل به، عدا تلك التنكرات الهزيلة 
املعزولة. اأرجو من اهلل اأن يحالف 
ال�صلطات  م�صعى  نبيل  ال�صواب 
التي  العميقة  التحولت  �صمن 

تعرف حاليا خما�صها الأكيد”.
كما اأكد عمار تو اأنه مت ا�صتدعاوؤه 
ك�صاهد، حيث يقول “فاإ�صتدعائي 
ت�رشيف  اأميا  ي�رشفني  ك�صاهد 
مني  تتطلبه  ما  رهني  واأبقى 
�صمن  املتوا�صعة  م�صاهمتي 
هذا  يف  املبذولة  املجهودات 

ال�صاأن”.
ف.ن

عني الو�صطالأحد 19  ماي 2019  املوافـق  ل14 �سعبان 1440هـ 2



ماتبقى  من خيارات النقاذ الو�ضع

عقد م�ؤمتر وطني جامع وتاأجيل الرئا�سيات املقبلة
عربت الت�ضكيلة ال�ضيا�ضة عن رف�ضها للحوار الذي دعا اإليه رئي�س الدولة عبد القادر بن �ضالح يوم االإثنني املقبل، معتربين باأن حوار بنف�س الوجوه واالآليات وبنف�س االأ�ضاليب التقليدية 

البالية لن ياأتي باجلديد، يف حني ا�ضتبعدت تنظيم انتخابات رئا�ضية بتاريخ 4 جويلية املقبل يف ظل ما تعرفه البلد من اأحداث، موؤكدين بان احلل يكمن يف تاأجيل هذه االنتخابات 
والذهاب اإىل مرحلة انتقالية بقيادة �ضخ�ضيات توافقية، يف حني التزال ال�ضلطة رغم اال�ضتق�ضاء ال�ضعبي  االأ�ضبوعي كل جمعة متم�ضكة بانتخابات 4 جويلية املقبلة، فهل �ضتظل ال�ضلطة 

متم�ضكة بهذا اال�ضتحقاق الرئا�ضي اأم �ضتتجه اإىل عقد موؤمتر وطني جامع وتاأجيل الرئا�ضيات املقبلة؟

اإميان لوا�س

جل�سة  ب�أن  الإ�س�رة  وجتدر 
�س�لح  بن  عجز  التي  احلوار 
منه�  الهدف  ك�ن  تنظيمه�  على 
امل�ستقلة  الهيئة  ت�سكيلة  من�ق�سة 
ق�م  التي  النتخ�ب�ت  ملراقبة 
اذ  بحله�،  امل�ستقيل  الرئي�س 
من  يجعل  اللجنة  تلك  غي�ب  اأن 
اإجراء النتخ�ب�ت ي�سطدم بع�ئق 
مل�س�ر  والذه�ب  اأي�س�،  د�ستوري 
ت�سكيل  ي�ستوجب  جديد  انتخ�بي 
كل  من  مقبولة  م�ستقلة  جلنة 

الأطراف.

بن خالف 
نرف�س انتخابات حتت 

اإ�ضراف رموز النظام 
البوتفليقي

عن  الربمل�ين  الن�ئب  �سدد 
على  التنمية  و  العدالة  جبهة 
الق�نونية  اللي�ت  و�سع  �رضورة 
انتخ�ب�ت  لتنظيم  والد�ستورية 
رحيل  بعد  ونزيهة  حرة  رئ��سية 
النظ�م  رموز  وكل  الب�ءات 
»البوتفليقي«، موؤكدا ب�أنه  من غري 
رئ��سية  انتخ�ب�ت  تنظيم  املمكن 
كلمته  ق�ل  اجلزائري  وال�سعب 
وعرب عن رف�سه لإجراء انتخ�ب�ت 
ببق�ي� النظ�م ال�س�بق الذي لط�مل� 

زور ال�ستحق�ق�ت النتخ�بية
ت�رضيح  يف  خالف  بن  و�سف 
مت�سك  »الو�سط«  به  خ�س 
ال�سلطة بتنظيم انتخ�ب�ت رئ��سية 
الو�سع  ب�ن  موؤكدا  ب�ملغ�مرة، 
ال�سي��سي الراهن ل ي�سمح ب�إجراء 
حني  يف  رئ��سية،  اإ�ستحق�ق�ت 
عرب عن رف�سه و مق�طعة حلزبه 
يدعوا  التي  امل�س�ورات  جلميع 
�سعبي�  املرفو�س  �س�لح  بن  اإليه� 

على حد قوله

حممد بو�ضياف
ال ميكن تنظيم انتخابات يف 

ظل مقاطعة االأحزاب 

حممد  ال�سي��سي  املحلل  ا�ستبعد 

اإ�ستحق�ق�ت  تنظيم  بو�سي�ف 
املقبل  جويلية   4 بت�ريخ  رئ��سية 
له�  الأحزاب  مق�طعة  جراء 
ومت�سك احلراك بذه�ب منظميه�، 
م�سريا ب�أن الق�يد �س�لح اأ�س�ر يف 
ت�أجيل  اإمك�نية  اإىل  خط�ب�ته 
منهج  على  وحر�س  النتخ�ب�ت 
الأزمة  حل  يف  والتدرج  احلوار 

التي تتهدد البالد.

بن طرمول 
الرف�س  ن�ضبة  باملائة   80
ال�ضعبي ال�ضتحقاقات 4 

جويلية املقبل

حول  لراأى  �سرب  على  اطلعت 
النتخ�ب�ت  من  احلراك  موقف 
ال�سعبي  الرف�س  اإىل  وتو�سلت 
ملوعد الرئ��سي�ت بن�سبة اأكرث من 
الثم�نني ب�مل�ئة، كم� اأن املهتمني 
الراأي  نف�س  يق��سمون  واملتتبعني 
الأ�س��سية  ال�رضوط  غي�ب  ب�سبب 
النوعي، وعليه  ملثل هدا احلدث 
الوارد  الت�أجيل  نوؤكد  اأن  ن�ستطيع 
اإ�رضار  رغم  النتخ�بي  للموعد 
مم�  املوعد  علي  �س�لح  بن 
ال�سعبي  للحراك  الفر�سة  �سيمنح 
موعد  يف  م�س�ركته  عن  ب�لتعبري 
�سنكون  اأنن�  اإذن  جويلية،  الرابع 
به  و�سغور حتيط  ت�أزم  اأم�م ح�لة 
عالم�ت ال�ستفه�م حول تف��سيل 

عديدة وح�س��سة.

اأحمد �ضادوق
نحن مع مقرتح املرحلة 

االنتقالية بقيادة �ضخ�ضيات 
توافقية

عرب رئي�س الكتلة الربمل�نية حلركة 
حم�س عن اأ�سفه من �سي��سة الأمر 
ال�سلطة  مت�ر�سه�  التي  الواقع 
بتنظيم  مت�سكه�  بخ�سو�س 
 4 بت�ريخ  رئ��سية  اإ�ستحق�ق�ت 
حل  ب�أن  معتربا  املقبل،  جويلية 
الأزمة ال�سي��سة الراهنة لن يكون 
حوار  بفتح  اإمن�  و  ب�لنتخ�ب�ت 
ج�د و الذه�ب اإىل مرحلة بقي�دة 
�سخ�سي�ت توافقية مقبولة �سعبي� 

.
ت�رضيح  يف  �س�دوق  اأحمد  وق�ل 
خ�س به »الو�سط« ب�أن »بن �س�لح 
ومن يدعمه م�رضين  على فر�س 
خالل  من  الواقع  الأمر  �سي��سة 
الف��سلة  اخلطوات  نف�س  تكرار 
الآن  يقدمه  م�لذي  الت�س�وؤل  و 
جمددا  احلوار  لنج�ح  ك�سم�ن�ت 
مطلبه  اجلزائري   ،ال�سعب 
وا�سح و هو اأن ل ت�رضف الوجوه 
على  و  احلوار  على  البوتفليقية 
نتوقع  لذلك  النتق�لية  املرحلة 
مق�طعته  و  احلوار  هذا  ف�سل 
يف  الأ�س��سية  القوى  طرف  من 
املجتمع و بذلك نكون قد �سيعن� 
مزيدا من الوقت و اأهدرن� عديدا 
ت�أخرن� يف جت�سيد   و  الفر�س  من 
جلية  و  وا�سحة  الطريق  خريطة 
كم� يط�لب به� ال�سعب اجلزائري 
و ث�بت عليه� طيلة 13 جمعة من 
بن  يعني  اأن  هي  ،و  امل�سريات 
الد�ستوري  للمجل�س  رئي�س�  �س�لح 
ير�سى عنه احلراك بعد ا�ستق�لة 
و  �س�لح  بن  ي�ستقيل  ثم  فني�س 
يخلفه رئي�س املجل�س الد�ستوري 
و تعني  ي�ستقيل بدوي  ثم  اجلديد 
حكومة كف�ءات و بعده� ن�رضع يف 
حوار ج�د لتحديد الروؤية و �سبط 
مع�مل املرحلة الق�دمة و الرزن�مة 
يتم  حيث  لالنتخ�ب�ت  الزمنية 
ت�أجيل انتخ�ب�ت 4جويلية اىل وقت 
ل يتج�وز ت�سعة اأ�سهر و يتم خالل 
الوطنية  الهيئة  ت�سكيل  املرحلة 
و  النتخ�ب�ت  لتنظيم  امل�ستقلة 
مو�سعة  بقراءة  قد   نكون  هكذا 

للد�ستور دون اخلروج عليه«
الربمل�نية  الكتلة  رئي�س  واعترب 
�س�دوق  اأحمد  حم�س  حلركة 
على  تدل  املوؤ�رضات  كل  ب�أن 
انتخ�ب�ت  هن�ك  تكون  لن  اأنه 
من  بداية  جويلية،   4 يوم  رئ��سية 
اإىل الآن حيث  نوعية املرت�سحني 
يعرفه�  ل  جمهولة  ا�سم�ء  كله� 
ب�أن  لفت�  قوله،  حد  على  الن��س 
ال�رضار على اإجرائه� يف ظل كل 
عبثية  عملية  هو  الظروف  هذه 
لفر�س  وحم�ولة  للوقت  وم�سيعة 

�سي��سة المر الواقع

احلراك  ب�أن  �س�دوق  واأ�س�ر 
ال�سعبي مطلبه وا�سح وهو ذه�ب 
النظ�م  على  من هو حم�سوب  كل 
البوتفليقي، م�سريا ب�أن ال�سعب ل 
اإ�رضاف  حتت  انتخ�ب�ت  يف  يثق 
هذا النظ�م، ق�ئال »خ�سو�س� اأنهم 
متهمون ب�لتزوير وبدوي منذ اأ�سهر 
لبوتفليقة  توقيع  �ستة ماليني  زور 
امل�ستقلة  الهيئة  غي�ب  اأن  كم� 
اأحد  النتخ�ب�ت يجعل ل  لتنظيم 

يثق يف نت�ئج النتخ�ب�ت

اأحمد الدان
الرئا�ضيات لن حتل االأزمة

من جهته رئي�س الكتلة الربمل�نية 
اعترب  الدان  اأحمد  البن�ء  حلركة 
ب�أن حل الأزمة لن يكون ب�نتخ�ب�ت 
تر�سكل النظ�م القدمي بل بتجديد 
حد  على  كله�  ال�سي��سية  لل�س�حة 
هو  احلل  اأول  ب�ن  موؤكدا  قوله، 
واخلروج  للثقة  ال�سعب  ا�ستع�دة 
على  اللتف�ف  حم�ولت  من 
مت�سل  �سي�ق  يف  ق�ئال  خي�راته، 
نظ�م دميقراطي  يكون يف  »احلل 
الق��سي  ودولة مدنية حيث يكون 
الأول والنتخ�ب هو  الق��سي  هو 
اأ�سل ال�رضعية والق�نون هو ح�سن 
الدولة ب�لتطور دون تنكر للثوابت 

والوحدة الوطنية التي ازدادت قوة 
يف ثورة 22فيفري ال�سلمية.«

 
علي ربيج 

 البيان اخلتامي للقاءات 
الت�ضاورية اأكد على تاأجيل 

الرئا�ضيات املقبلة

ربيج  علي  ال�سي��سي  املحلل  اأكد 
يف ت�رضيح »للو�سط«  ب�أنه ل ميكن 
رئ��سية  انتخ�ب�ت  اإىل  الذه�ب 
م�سريا  املقبل،  جويلية   4 بت�ريخ 
للق�ءات  اخلت�مي  البي�ن  ب�أن 
ت�أجيل  على  اأكد  الت�س�ورية 
ب�أنه  متوقع�  املقبلة،  الرئ��سي�ت 
رئ��سية  انتخ�ب�ت  تنظيم  يتم  لن 
مرفو�سة  �سخ�سية  اإ�رضاف  حتت 
و  الق�نون  نف�س  ظل  ويف  �سعبي� 

نف�س الهيئة

لزهر ماروك
نتوقع ف�ضل احلوار الذي دعا 

اإليه بن �ضالح 

لزهر  ال�سي��سي  املحلل  اأو�سح 
ب�أن  »للو�سط«  ت�رضيح  م�روك يف 
ل  اأنه  توؤكد  الراهنة  املعطي�ت 
رئ��سية  انتخ�ب�ت  تنظيم  ميكن 
ب�أن  م�سريا  جويلية،   4 بت�ريخ 

تعي�سه  الذي  ال�سي��سي  الظرف 
ب�أن  معتربا  من��سب،  غري  البالد 
تخرج  ولن  ال�ستحق�ق�ت  هذه 
التي  ال�سي��سية  الأزمة  من  البالد 
اأ�سهر،   3 يق�رب  م�  منذ  تعي�سه� 
دع�  الذي  احلوار  ف�سل  متوقع� 
من  ومق�طعته  �س�لح  بن  اإليه 

طرف القوى الأ�س��سية.
اأظن  »ل   م�روك  لزهر  وق�ل 
حوار  بفتح  يكون  الأزمة  حل  ب�أن 
جلنة  عليه  ت�رضف  �س�مل  وطني 
وطنية  �سخ�سي�ت  قي�دة  حتت 
ب�لقبول  حتظى  م�سداقية  ذات 
تقوم  ال�سعب،  قبل  من  والحرتام 
مع  احلوار  بفتح  اللجنة  هذه 
من  ال�سي��سية  الأطراف  خمتلف 
ونق�ب�ت  مدين  وجمتمع  اأحزاب 
للتو�سل  الفئ�ت  وخمتلف  ونخب، 
احلد  حتقق  طريق  ورقة  اإىل 
الوطني  الإجم�ع  من  الأدنى 
جلميع  امل�سرتك  الق��سم  لت�سكل 
،و  الأحزاب  فيه�  مب�  الأطراف 
وعلى  احلراك،  رموز  ،و  ال�سلطة 
الطريق  اخل�رطة  هذه  �سوء 
اإىل جت�سيده� يف امليدان  نذهب 
ولكن يف ظرف زمني ق�سري ينتهي 
ب�إجراء انتخ�ب�ت رئ��سية ت�س�رك 
وت�رضف  الأطراف  جميع  فيه� 

عليه� جلنة م�ستقلة .

طالب بعدم الت�ضرع

 الأفافا�س يعترب رئا�سيات 4 
ج�يلية هدفا خياليا

الرئ��سية  الهيئة  ع�سو  �سيوخ،  �سفي�ن  �رضح  
اأم�س  �سهرة  ال�سرتاكية،  القوى  جبهة  حلزب 
الرئ��سية املعلن عنه�  اأن النتخ�ب�ت  اجلمعة، 
خي�لي�  »هدف�  تعد   ، الق�دم  جويلية   4 ليوم 
دعم  جمددا  قوله،  ح�سب  به�  يوؤمن  اأحد«  ل 
ال�سعبية. و على ه�م�س لق�ء  احلزب للمط�لب 
وطني مع املنتخبني املحليني للحزب خ�س�س 
لدرا�سة الأزمة ال�سي��سية الراهنة، اأ�س�ر �سيوخ 
جويلية   4 مبوعد  يوؤمن  اأحد  »ل  اأن  لل�سح�فة 
الق�دم. الفكرة تكمن يف اأخذ الوقت الك�يف، لكن 

اإيج�د حلول م�ستدامة،  دون ال�ستط�لة، لأجل 
اأي تن�سيب موؤ�س�س�ت قوية و ممثلة للجزائريني 
و  م�سداقية  ذات  انتخ�ب�ت  اإىل  الذه�ب  و 
�سف�فة«.  و  بعد الإ�س�رة اإىل اأن هذا الجتم�ع 
ركز على املنتخبني املحليني الذين هم مبث�بة 
الدميقراطية  و  للجمهورية  الأوىل  »احللقة 
اأن  املتحدث  اأ�س�ف  احلزب«،  تقدير  وفق 
القول  هو  الجتم�ع  هذا  من  املرجو  الهدف 
ب�أن احلزب »من�سجم مع الثورة ال�سلمية » التي 

يخو�سه� ال�سعب منذ عدة اأ�س�بيع.

 م�ضادر توؤكد للو�ضط

خرب ا�ستدعاء مقري للمحكمة الع�سكرية غري �سحيح

اأطلقتها نقابات و اأحزاب �ضيا�ضية 

فعاليات حملية و جه�ية مل�اكبة احلراك ال�سعبي

اأحمد  الربمل�نية عن حركة حم�س  الكتلة  اأكد رئي�س 
ا�ستدع�ء  بخ�سو�س  تداوله  ثم  م�  كل  ب�أن  �س�دوق 
رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري اإىل املحكمة 

اأحمد  واأو�سح   . ال�سحة  من  له  اأ�س��س  ل  الع�سكرية 
ثم  م�  »ب�أنه  »الو�سط  به  خ�س  ت�رضيح  يف  �س�دوق 
املحكمة  اإىل  مقري  ا�ستدع�ء  بخ�سو�س  تداوله 

الع�سكرية عب�رة عن اإ�س�ع�ت فقط ول اأ�س��س له� من 
ال�سحة، معتربا ب�أنه� غري �سحيح هي جمرد اأمني�ت 
تنم  اإذا  وحتى  تتحقق  ان  البع�س  يتمن�ه�  مغر�سة 

اأو  الف�س�د  ا�ستدع�وؤه ف�لرجل نزيه بعيد عن �سبه�ت 
التزوير اأو اخلي�نة اأو الت�آمر.

اإميان لوا�س

الطالبية  املنظم�ت  من  الع�رضات  ب��رضت 
اإطالق   يف  ال�سي��سية   والأحزاب  والعم�لية 
احلراك   حول  وجهوية  وطنية   ندوات 
للتموقع   للوطن  يف حم�ولة  الغربية  ب�جلهة 
يحدث هذا يف الوقت الذي ب��رضت فع�لي�ت 
مط�لبه   من   احلراك  حتويل  يف  املجتمع  
وتدعيمه  اجتم�عية  مط�لب  اىل  ال�سي��سية 
الإدارية  املوؤ�س�س�ت  وغلق  ب�لحتج�ج 

والطرق�ت.
اأطلقت  ال�سي��سية  الأحزاب  م�ستوى  فعلى 
احلراك  ندوة  مب�درة   ال�سلم  جمتمع  حركة 

اليوم الع�ملي لل�سح�فة  الوطني تزامن� مع  
وتقرر اأن تكون ن�سف �سهرية يف حم�ولة من  
ال�سي��سي  ن�سق احلراك  الوقوف على   اجل 
التي  الطالبية  املنظم�ت  ك�نت  حني   يف   ،
قررت تنظيم احلراك اأ�سبوعي� من اجل�معة 
اإىل  غ�ية مقر الولية  قد ب��رضت يف اإق�مة 
على  واأثره  احلرك  حول  وندوات  ملتقي�ت 
للبالد   والجتم�عية  القت�س�دية  الو�سعية 
ب�لعديد من ج�مع�ت الغرب اجلزائري على 
مت  حيث  و�سلف  وبلعب��س  تلم�س�ن  راأ�سه� 
يف  دك�ترة خمت�سني  قبل  من  احلراك  طرح 

العلوم الجتم�عية والنف�سية وال�سي��سية بغية 
اأطلقت  اآخر  ،  من ج�نب  الو�سعية  مع�جلة 
الرتبية  لعم�ل  الوطنية  النق�بة  مك�تب  
تلبية   ندوات ولئية  حول احلراك   ب�لغرب 
حيث  النق�بة  لذات  الولئي   املكتب  لطلب 
اأ�س�تذة  الآراء  حيث جمعت  اإىل   ال�ستم�ع 
ج�معيني وحم�مني يف حم�ولة  لإيج�د حتليل 
منطقي للحراك ، الذي ت�سعى   من خالله 
احلراك  ا�ستغالل  املنظم�ت   هذه  ق�دة 
املرحلة  يف  والظهور  ال�سي��سي   للت�سلق 
املقبلة. يحدث هذا يف الوقت الذي ي�سعى 

املجتمع اجلزائري اإىل حتويل من  مط�لب 
فرباير   22 يف  به�  انطلق  التي  �سي��سية 
غرار  على  اجتم�عية  مط�لب  اإىل  امل��سي 
ال�سكن ، العمل ، فك العزلة ، وذلك من خالل 
غلق البلدي�ت واإق�لة روؤ�س�ء البلدي�ت ، حيث 
عرفت اجلهة الغربية منذ  انطالق احلراك 
البلدي�ت  ملقرات  غلق�  و68  احتج�ج�   423
ومقرات الولي�ت  منه� 05 بلدي�ت مت غلقه� 
 ، تلم�س�ن  من  بكل  والبالط   ب�لإ�سمنت 

غليزان ، م�ستغ�من  وبلعب��س .
 حممد بن ترار
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 ، باحلوار  للجي�ش  الثالثي  هذا  دعوة 
قائد  ل�سان  وعلى  بذاته  اجلي�ش  كان 
�سالح  قايد  اأحمد  الفريق  الأركان 
من  احلوار  اإىل  الدعوة  اإىل  ال�سباق 
هذه  من  للخروج  حلول  اإيجاد  اأجل 

الأزمة ال�سيا�سية .
هذا  بداية  ومنذ  اجلي�ش  كان  فقد 
الرئي�ش  ا�ستقالة  وبعد  احلراك، 
ل�سان  على  اجلي�ش  كان   ، ال�سابق 
رئي�ش الأركان احمد قايد �سالح يلح 
الأطراف  خمتلف  بني  احلوار  على 
 ، الأزمة  لهذه  وخمارج  حلول  لإيجاد 
يف اإطار مرحلة انتقالية يكون اجلي�ش 
على  احلفاظ  مع  طبعا   ، لها  مرافقا 
ين�سه  ما  اإطار  ويف  املوؤ�س�سات 

الد�ستور .
اجلي�ش  اأولويات  من  كانت  وفعال 
احلر�ش على اللتزام بالد�ستور ،رغم 
 ، ال�سابقة  املرحلة  خطورة  و  دقة 
املوؤ�س�سات  على  احلفاظ  اإىل  ودعا 
التخلي عن  ، حيث من غري املعقول 
كل املوؤ�س�سات ، مما ي�سكل فراغا و 

تعطيال للكثري من امل�سالح.
ر�سائل اجلي�ش و حتى افتتاحية اجلي�ش 
الأخرية ، كانت كلها دعوات اىل حوار 
 ، الأزمة  لهذه  خمارج  لإيجاد  هادىء 
النتقالية  املرحلة  هذه  اإطار  ويف 
التي تعهد اجلي�ش مبرافقتها ، وبعث 
جت�سدت  التي  و  الطمئنان  بر�سائل 

فعال يف الواقع .
و  الأحداث  من  العديد  من  وي�ستنتج 
املواقف  و  الت�رصيحات  من  العديد 
هي  للجي�ش  الأولويات  اأولوية  اأن   ،
الذي  ال�ستقرار  اجلزائر  ا�ستقرار 
هو الع�سب احلقيقي للبالد، وهو رمبا 

ماركز عليه قائد الأركان احمد قايد 
�سالح ، عندما تعهد بحماية احلراك 
قطرة  �سقوط  عدم  على  واحلر�ش   ،

دم واحدة .
نتيجة  اإىل  الو�سول  يتم  هنا  ومن 
يهمه  اجلي�ش  اأن  وهي  واحدة 
ال�ستقرار و الأمن اأكرب من طموحات 
�سيا�سية و الو�سول اإىل ق�رص املرادية 
لتغليط  ت�سويقه  البع�ش  اأراد  مثلما   ،
الراأي العام ، وحماولة �رصب م�ساعي 
اجلي�ش يف اإيجاد احللول لهذه الأزمة 
، التي بداأت فعال يف النفراج بف�سل 

مواقف اجلي�ش و�سمانته .
وكان قائد الأركان الفريق اأحمد قايد 
خطاباته  يف  اأ�سار  كان  نف�سه  �سالح 
�سيا�سية  طموحات  اأية  له  لي�ش  باأنه 
 ، البالد  ا�ستقرار  يهمه  ما  ،بقدر 
واإيجاد   ، اإىل جماريها  املياه  وعودة 
فعال  الأيام  اأثبثت   ، و خمارج  حلول 

اأن حالة اجلزائر الآن يف حالة حت�سن 
مرافقة  ظل  يف   ، �سفاء  حالة  يف  و 
و  النتقالية  املرحلة  لهذه  اجلي�ش 
يخرج  نزيهة  لنتخابات  التح�سري 
البالد  قيادة  على  قادر  رئي�ش  منها 
ال�سعب  لهذا  طويلة  معاناة  بعد   ،
، و�سقيق رئي�ش  برئي�ش غري موجود 

و�سلته ت�سري البالد يف اخلفاء .
الكثري من الواعون فهموا اأو حت�س�سوا 
بل اأيقنوا بوجود نوايا �سادقة للجي�ش 
و التي جت�سدت طبعا اأول يف حماية 
منذ  انطلق  الذي  ال�سعبي  احلراك 
ال�سماح  اأو  تقوي�سه  وعدم  22فيفري 
بعرقلته اأو اإجها�سه ، اإذ ل اأحد ينكر 
ف�سل اجلي�ش يف هذا ، وطبعا ومابقي 
من هذا فهم مند�سون مبعنى الكلمة 
اأ�سبحوا  و   ، كالم  جمرد  ولي�ش   ،
وا�سحني و�سوح ال�سم�ش كون الكثري 
خملفات  طرف  من  ماأجورين  منهم 

الد�ستورية   الغري  القوى  و  الع�سابة 
لإ�ستهذاف اجلي�ش ب�سعارات معادية 
احلراك  مطالب  انق�سام  يف  ت�سببت 
لهذه  الأعظم  ال�سواد  ورف�ش   ،
ال�سعارات التي ل تتوافق مع مطالبه 

احلقيقية .
طبعا اجلي�ش وعند مواجهته للع�سابة 
ال�سابقة ورموز النظام ال�سابق ومافيا 
من  كان  املايل  الكارتل  و  املال 
من  هجمة  اإىل  يتعر�ش  اأن  املتوقع 
اأذيال النظام ال�سابق �سواء متظاهرون 
حركتهم  متظاهرون  اأو   ، مزيفون 
الغوغائية  ظل  يف  باخلطاأ  احلمية 
املوجودة ، وجعلتها ترى اأن اجلي�ش 
هو امل�سكلة ، فيما اأن حاليا اجلي�ش 
هو احلل بل هو احلل الوحيد يف مثل 
هذه الظروف املعقدة طبعا يف ظل 

الحتكام اإىل الد�ستور .
هوؤلء  به  حاول  ما  بع�ش  من  وكان 
باإعادة  التخويف  حماولة  ،هو 
 ، اجلزائر  يف  امل�رصي  ال�سيناريو 
وجتربة ال�سي�سي ، و اإطالق �سعارات 
 » ع�سكرية ّ ول  مدنية   « مغر�سة 
ول  �سي�سي  ل  هي  احلقيقة  اأن  فيما 
ق�سية  هي  الق�سية   ، حمزنزن  هم 
ا�ستقرار مهدد ، وانتقال من مرحلة 
�سري فيها »الكادر » البالد لطيلة من 
رئي�ش  دون  من  �سارت  بالد   ، الزمن 
ا�ستولت قوى  و  ال�سنوات  للعديد من 
ممثلة  البالد  على  د�ستورية  غري 
 ، كثرية  األغاما  وتركت   ، �سقيقه  يف 
القوى  و  لبد من تظافر كل اجلهود 
رئي�ش  انتخاب  و   ، منها  للتخل�ش 
جديد يقود البالد على الأقل يخاطب 
ويخاطب   ، ال�سعب  ويراه  اجلماهري 
يتجول  ونراه  ال�سفراء  ويلتقي  الدول 

يف الطائرة ويزور البلدان .

ملجل�ش  الوطني  املن�سق   اأكد 
لن  اأنه  العايل  التعليم  اأ�ساتذة 
م�سددا  بي�ساء  �سنة  هناك  تكون 
على  البي�ساء  ال�سنة  خطر  على 
اأّنها  مو�سحا   ، التعليمي  امل�سار 
بل  فقط  اجلامعة  على  توؤثر  ل 
اأو�سح  و  الأخرى.  الأطوار  حتى 
جريدة  مع  ات�سال  ميالط  يف 
التعليم  اأ�ساتذة  اأن جمل�ش  الو�سط 
العايل �سد املقاطعة لأنه ليخدم 
الوزارة وهو  ول  الطالب واجلامعة 
مايوؤثر على م�سار التعليمي للطالب 

هو  احلل  ان  الكنا�ش  من�سق  وقال 
و  دي�سمرب  �سهر  اإىل  ال�سنة  متديد 
انه  مو�سحا  ترقيعي  احلل  اعترب 
�سكلي  بحل  الأمر  تدارك  �سيتم 
لأ�ساتذة  الوطني  املن�سق  وقال 
الوزارة  ا�ستفاقة  اأن  العايل  التعليم 
جاءت متاأخرة بحيث مل ن�سهد اأي 
اإ�رصابات  اجتاه  ر�سمي،  موقف 
الطلبة  ومقاطعة  اجلامعات 
دام  الذي  والمتحانات  للدرو�ش 
ن�سبة  و عن  اأ�سهر  ثالثة  من  لأكرث 
اأن  اإ�رصاب اجلامعات قال ميالط 

مي�سها  مل  اجلامعات  بع�ش  هناك 
ال�رصاب نهائيا ، وهناك من م�سها 
100 باملائة وحلد ال�ساعة مازالت 
�سوؤال  رده على  الإ�رصاب و يف  يف 
حول اجلدل الذي اأثارته ت�رصيحاته 
التعليمي  النظام  اأن  التي قال فيها 
ي  لذ ا  P R O G R E S مج  ملد ا
العايل  التعليم  وزارة  اعتمدته 
جت�س�ش  اأداة  هو  العلمي  والبحث 
ح�سبه  متلك  التي  فرن�سا  ل�سالح 
ميكنها  الذي  الربنامج  مفاتيح 
ال�رصية  باملعلومات  الإطالع 

ميالط  اأكد  اجلزائريني  للباحثني 
جزائرية  جهة  اأي  يتهم  مل  اأنه 
اأو  الوزارة  داخل  من  باجلو�س�سة 
خمالفة  اأعمال  وباأي  خارجها 
تاأكيد  ميالط  وا�ستغرب  للقانون 
مل  النظام  هذا  اأن  على  الوزارة 
جو�س�سة  حماولة  لأي  يتعر�ش 
اأن حقيقة  اأي جهة، وقال  من قبل 
بعد  اإل  اكت�سافها  ميكن  الأمرل 
وخمابراتية  اأمنية  حتقيقات 

عميقة.
ف.ن�سرين

رغم مت�سك اجلي�ش باحلوار كحل للخروج من الأزمة

من�سق الكنا�ش عبد احلفيظ ميالط

.      مل نتهم اأي جهة باجلو�س�سة و طالبنا بتحقيق

ع�سام بوربيع

 الإبراهيمي � �شركا�ؤه 
يغرد�ن خارج ال�شرب

لن تكون هناك �شنة بي�شاء � ا�شتفاقة الوزارة متاأخرة

 منحوا مهلة 40 يوما قبل
 اإحالتهم على الق�ساء

 األف م�شتثمر حت�شلوا 
 على قطع  اأر�شية

 �قر��ض باملاليري 
وال�سياحة  ال�سناعة  مديريات  با�رصت 
الع�رصات  مرا�سلة  يف  الغربية   للوليات 
ل�رصوط  املخالفني  امل�ستثمرين  من 
اأم�سوها  التي  ال�رصوط  وفق  ال�ستثمار 
من  وال�سياحة  ال�سناعة  وزارتي  مع  
والتي  ا�ستثمارية  م�ساريع  جت�سيد  اجل 
اأر�سية   مكنتهم من احل�سول على  قطع 
بالدينار الرمزي  وقرو�ش باملاليري قبل 
اأن تتوقف امل�ساريع اأو حتول اإىل �سكنات 
امل�ستثمرين  اأغلب  اأن  تبني  كما  فاخرة 
من  باملاليري  قرو�ش  على   حت�سلوا 
ك�سمانات   القطع  هذه  ،وقدموا  البنوك 
دون جت�سيدها ما يعد نهب للعقار وتبديد 
للمال العام ون�سب واحتيال يف اأن واحد 
هذا واأمهلت املديريات امل�ستثمرين 40 
يوما للوفاء بالتزاماتهم قل اإحالتهم على 
الق�ساء  ،هذا واأ�سارت املعطيات الأولية 
اأن مديريات ال�سناعة قد وجهت ما يفوق  
بالوليات  مل�ستثمرين  اإعذار  ال800 
الغربية  يف حني وجهت مديرية ال�سياحة 
اأكرث من 200 اعذرا مل�ستثمرين بوليات 
�سلف ، م�ستغامن ، وهران ،عني متو�سنت 
مواقع  على  ح�سلوا  والذين  وتلم�سان  
يحرتموا  مل  اأ�سحابها  لكن  لال�ستثمار 

دفرت ال�رصوط .
مديرية   وجهت  تلم�سان  ولية  ففي   
مل   مل�ستثمرين   اإعذار   180 ال�سناعة 
وان   خا�سة   ، م�سارعهم  يج�سدوا  
للم�ستثمرين  اقبال كبريا  الولية عرفت  
بالولية  ال�ستثمار  ملفات  اأودعوا  الذين 
املحلية  ال�سلطات  جعل  الذي  الأمر 
ال�سناعية  املناطق  تو�سيع  عملية  تبا�رص 
رفع  يف  اأمال  امل�ساريع  ل�ستقطاب 
وفتح  للمنطقة  القت�سادي   امل�ستوى 
يف  خا�سة  ال�سباب  و�سط  الت�سغيل  اأفاق 
تو�سعا  عرفت  التي  احلدودية  املناطق 
التهريب  منابع  جتفيف  عقب  للبطالة 
مت  الذي  مغنية«   »لل  خمطط  �سمن 
من  باأمر   2016/01/25 يوم  مبا�رصته 
احلكومة  عملت  وقد    ، الداخلية  وزارة 
على رفع عدد القطع الأر�سية ال�سناعية 
اإىل 895 قطعة خالل �سنة 2018 فقط ، 
وهذا بعد  اإيداع 648 ملفا لال�ستثمار من 
 148 قبول  مت  والذين   امل�ستثمرين  قبل 
�سوى  جت�سيد  يتم  مل  لكن    ، منها  ملفا 
م�رصوعان اللذين دخال اخلدمة و مل يتم  
الأ�سغال �سوى يف  67 م�رصوعا   مبا�رصة 
و24  اأر�سية،  قطعة   194 منح  مّت  كما   .
بتكلفة  لال�ستثمار  خم�س�سة  م�ساحة 
مليار   77.6 ب  تقّدر  لال�ستثمار  مالية  
دج ليزال ا�سحبها مل  يطلقوا م�ساريعهم 
بعد ، مت  اإعادة تهيئة املنطقة ال�سناعية 
م�ساحة  على  مبغنية  دامو  بن  لأولد 
قطعة   61 منها  �ش  ُخ�سّ هكتارات،   103
بغالف  اقت�ساديا،  م�ستثمرا   43 ل 
لإجناز  دج  مليار   1.7 ب  يقّدر  مايل  
م�ساريع �سخمة، وم�ساريع اأخرى خا�سة 
واملتو�سطة.  ال�سغرية  باملوؤ�س�سات 
من  اأكرث  بخلق  املوؤ�س�سات  هذه  وت�سمح 
مبا�رصة  بطريقة  �سغل  من�سب  األف   16
�سغل  من�سب   3500 منها  مبا�رصة،  وغري 
مبا�رص دائم، اإىل جانب اأكرث من 10 اآلف 
اأن  اإذ من املرتقب  من�سب غري مبا�رص؛ 
 ، ال�سناعية  الوحدات  خمتلف  ت�ستقبل 
لأولد  ال�سناعية  احلظرية  �ستتدعم  كما 
بن دامو مبغنية، مبحطة لت�سفية ب 300 
هكتار، بغالف مايل يقدر  ب 4.5 ماليري 
�ش منها 152.37 هكتارا، بغالف  دج، ُخ�سّ
مايل  يقّدر ب 2.43 مليار دج، يف حني 
املنطقة،  هذه  يف  الإجناز  ن�سبة  بلغت 
مل  امل�ساريع  اإطالق  لكن  باملائة    80
يتجاوز ن�سبة ال10 باملائة  وهو ما يعترب 
متو�سنت  عني  وبولية   . حقيقيا  خطرا 
مل  مل�ستثمرين  اإعذارا   90 توجيه  مت 
منهم  ال�ستثمارية  م�ساريعهم  يج�سدوا 

متو�سنت  لعني  ال�سناعية  باملنطقة   40
حمام  مناطق   على  موزعون  و50 
�ساف  بني    ، ال�سايف  �سيدي   ، بوحجر 
هوؤلء  اأن  تبني  حيث   ، الأربعاء  وعني 
اأر�سية  امل�ستثمرون ا�ستفادوا  من قطع 
ومبع�سكر    . م�ساريعهم  جت�سيد  دون 
اإىل  اعذارات  ال�سناعة  مديرية  وجهت 
من  ا�ستفادوا  �سناعيا  م�ستثمرا   89
مل  مل    لكنهم  لال�ستثمار  اأر�سية  قطع 
عليها  علق  التي  م�ساريعهم  يج�سدوا  
النهو�ش  يف  كبرية  اأمال  املنطقة  �سكان 
ال�سغل  منا�سب  وفتح  الولية  باقت�ساد 
خا�سة بالأقاليم ال�سمالية على غرار �سيق 
و�سيدي قادة واملحمدية ، وب�سعيدة  مت 
منحهم  م�ستثمر  ل150  اإعذارات  توجيه 
لإجراء  اأر�سية  قطع   ال�سابق   الوايل 
تتج�سد   ا�ستثمارية  �سناعية مل  م�ساريع 
من  امل�ستفيدين   اغلب  وان  خ�سو�سا 
الوليات املجاورة  ول عالقة لهم بولية 
�سعيدة  وبالبي�ش مت اإح�ساء 32 م�ستثمرا 
معني باعذارات وزارة ال�سناعة  بعد اأن 
منحت لهم قطع اأر�سية  بالدينار الرمزي 
مل  لكنها  ال�سناعي  ال�ستثمار  لإقامة 
 76 اإعذار  بلعبا�ش مت  وب�سيدي   ، جت�سد 
من  اغلبهم   امل�سكل  لنف�ش  م�ستثمرا  
على  والغربية  اجلنوبية  دوائر  البلديات 
بادي�ش  ،بن  �سفيزف   ، املاء  راأ�ش  غرار 
علي  �سيدي  �سفيون  وادي   ، مرحوم   ،
 38 اإعذار  مت  ومب�ستغامن   ... بو�سيدي 
م�ستثمرا  خا�سة املنطقة ال�رصقية على 
بوقرياط    ، ع�سعا�سة  اهلل  مع  اأولد  غرار 
م�ستثمرحت�سل    102 اعذار  مت  وب�سلف 
باملناطق  اغلبها  اأر�سية  قطع  على  
الغربية  وال�سمالية على غرار  ال�سناعية 
 ، فار�ش  ولد   ، بوقادير   ، �سلي  وادي 
ال�سطية و�سلف ، هذا وقد تبني اأن اغلب 
قرو�ش  على  حت�سلوا  قد  امل�ستثمرين 
بهذه القطع التي قدمت ك�سمان للبنوك  

دون جت�سيد امل�ساريع.
اإعذار  ال�سياحي  مت توجيه  ويف املجال 
ال�سياحي   املجال  يف  م�ستثمرا  ل14 
ال�ستثمار  �سحب  كما مت  تلم�سان  بولية 
من حق 03 اخرين  ،خا�سة وان امل�سالح 
ا�ستثماريا  ملفا   28 وافقت على  الولئية 
دج،  مليار   165 بحوايل  مايل   بغالف 
من  امل�ستثمرين  هوؤلء  انتقاء  مّت  حيث 
ال�سياحة  مديرية  لدى  مودعا  ملفا   44
وُر�سد غالف مايل يقدر ب 310 ماليري 
اأجل  النهو�ش  بغية  لتج�سيدها  �سنتيم  
النهو�ش بالقطاع ال�سياحي على م�ستوى 
قطب  اإىل  لتحويلها   ، تلم�سان  ولية 
ثالث  تهيئة  خالل  من  بامتياز؛  �سياحي 
مناطق للتو�ّسع ال�سياحي ال�ساطئي بغرب 
بن مهيدي وعني عجرود  الولية مر�سى 
اأعذرت  متو�سنت  وبعني   ، ومو�سكاردة 
مديرية ال�سياحة 33 م�ستثمرا مل يج�سدوا  
�سياحية   ومدن  فنادق  من  م�ساريعهم  
بالدينار  اأرا�ش   من  ا�ستفادوا  بعدما 
الرمزي ، كما تبني ان بع�ش امل�ستثمرين 
غري  م�ساريع  يف  الدولة  على  ن�سبوا  قد 
يف   ، بوجمعة  باأولد  خا�سة  حقيقية 
على  ي�ستولون  م�ستثمرين   05 جند  حني 
ال�سواطئ العمومية ويحولونها اىل ملكية 
ال�سلطات  على  ي�ستوجب  ما  خا�سة  
العليا التدخل وذلك بفعل نفوذ اأ�سحابها 
بولية  اأما  املركزي،  امل�ستوى  على 
ال�سياحة   م�ستغامن  فقد وجهت مديرية 
قطع  منحهم   اإعذار مل�ستثمرين مت   13
ع�سعا�سة   ، علي  �سيدي  من  بكل  اأر�سية 
 ، م�ساريعهم  جت�سيد  دون  ومزغران 
من  مل�ستثمرين  العذارات  وجهت  كما 
حمام بوحنيفية بولية مع�سكر وم�ستثمر 
لنف�ش  ب�سلف  اآخر  و13  بلعبا�ش  ب�سيدي 

ال�سبب .
حممد بن ترار 

ت�سمنت ر�سالة طالب الإبراهيمي ومن معه من ال�سخ�سيات على غرار املحامي يحيى علي 
عبد النور ،و اجلرنال املتقاعد بن يل�ش دعوة اىل اجلي�ش بفتح حوار �سريح مع ممثلي 

احلراك وخمتلف الأحزاب ال�سيا�سية للخروج من هذه الأزمة .
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الكنفدرالية العامة امل�ستقلة للعمال 

دعوة منظمة العمل الد�لية بتاأجيل زيارة اجلزائر
العامة  الكنفدرالية  طالبت 
اجلزائر  يف  للعمال  امل�ستقلة 
للعمل  الدولية  املنظمة 
للجزائر  البعثة  زيارة  بتاأجيل 
بعد ال�سكاوى املرفوعة خالل 

الفارطة  ال�سنة  جوان  اجتماع 
له  العمل  وزير  مغادرة  و�سهد 
ك�سف  زمايل.  مراد  اآنذاك 
العامة  الكنفدرالية  رئي�ش 
اجلزائر  يف  للعمال  امل�ستقلة 

تلقينا  بيان  ر�سيد معالوي يف 
»الكنفدرالية  اأن  منه،  ن�سخة 
حل�سور  ر�سمية  دعوة  تلقت 
اإجتماع رفيع امل�ستوى ملنظمة 
ماي   22 يوم  الدولية  العمل 

العا�سمة  باجلزائر  اجلاري 
لال�ستعالم عن الو�سع النقابي 
ومتابعة خمتلف ال�سكاوى التي 

رفعت لها«. 
�سارة بومعزة



بع�ضها مل يغري ن�ضاطه وانتهك حرمة ال�ضهر الف�ضيل

�سكان » الكورني�ش 
الوهراين« يطلقون حملة 

لغلق املالهي الليليلة 
.   حتت �سعار »يغلقوا قاع«

اأطلق اأم�س، عدد من جمعيات املجتمع املدين و النا�شطون يف جلان 
احلي على م�شتوى دائرة عني الرتك بالكورني�س الوهراين حتديدا 
ببلديات عني الرتك و بو�شفر �شاطئ و العن�رص، حملة للدعوة اإىل 

غلق كلي للمالهي الليليلة بعا�شمة الكورني�س، نظرا لإ�شائتها ل�شكان 
الولية الباهية ، و ك�شف ممثل عن املجتمع املدين بعني الرتك يف 
ت�رصيح خ�س به »الو�شط« اأن �شكان دائرة عني الرتك ذاقوا ذرعا 

بهذه املالهي التي طعنت يف �شمعة و عفة عا�شمة الغرب اجلزائري 
وهران، �شيما اأن بع�س هذه املالهي الليلية مل تتوقف عن الن�شاط 
حتى خالل ال�شهر الف�شيل، و حولت ن�شاطها اإىل مراق�س و اأمكنة 

لتعاطي املمنوعات و املخدرات و »ال�شي�شة« يف �رصب �شارخ 
حلرمة �شه رم�شان و اإطالق العنان للمو�شيقى ال�شاخبة على غرار 

ما يحدث باأحد تلك املالهي ببو�شفر �شاطئ . و تبنى اأعيان و 
�شباب ينتمون جلمعيات املجتمع املدين مبادرة غلق الع�رصات من 

املالهي«الكباريهات« التي اإزداد عددها خالل ال�شنوات القليلة 
املا�شية كالنار يف اله�شيم، و املثري للقلق هو اأن مالكها نافذون 

من رجال مال و اأعمال و م�شريين لكربى الفرق الريا�شية و بع�شهم 
ع�شكريون �شابقون متقاعدون، اأين يتم بيع اخلمور طيلة ال24 /24 

دون اأي اإحرتام ل�شاعات البيع التي تن�س على الإمتناع عن ذلك عقب 
حلول ال�شاعة 19 م�شاء، ناهيك عن جرائم القتل املروعة التي وقعت 

داخل هذه املالهي و التي راح �شحيتها اأعوان احلرا�شة » البودي 
قارد« و حتى زبائن املالهي حتت تاأثري قوي للحبوب املهلو�شة و 
املخدرات و امل�رصوبات الروحية . و يبدوا اأن خروج �شكان حي 

الدرب العتيق لل�شارع خالل الأ�شبوع املن�رصم، تنديدا باإ�شاءة م�شل�شل 
»اأولد احلالل« ل�شكان الولية، من خالل م�شاهد م�شيئة ل�شكان احلي 
العتيق بو�شط املدينة، �شيما م�شاهد حمل الأ�شلحة البي�شاء و تعاطي 
املمنوعات و الكلمات ال�شوقية وو�شف املراأة الوهرانية بحي الدرب 

بنعوت اأكد اأبناء الولية باأنها غري حقيقية و ل تظاهي مايحدث 
على اأر�س الواقع، هذا الإحتجاج �شجع الغيورين ببلديات الكورني�س 
الوهراين لتنظيم و اإطالق حملة تهدف لغلق فوري جلميع املالهي 
الليلية و حمالت بيع امل�رصوبات الكحولية �شواء تلك املرخ�شة اأو 
غري املرخ�شة من قبل الإدارة ممثلة يف مديرية التنظيم و ال�شوؤون 

القانونية.
و من املنتظر اأن ينظم املئات من �شباب بلدية عني الرتك وقفة 

اإحتجاجية وا�شعة النظاق، عقب �شالة الرتاويح اأمام مقر البلدية و 
بال�شاحات العمومية للمطالبة برحيل جميع املالهي الليليلة و عنا�رصها 

من العاهرات و م�شريي تلك املالهي ، و ي�شيف �شكان املنطقة اأنهم 
براء من م�شريي و مرتادي تلك املالهي الذين غالبيتهم ل ينحدرون 

من وهران بل من وليات بعيدة من ال�رصق و الو�شط و اجلنوب، و �شدد 
املحتجون اأنهم �شئموا ربط ولية وهران على الوجه العام و الكورني�س 

الوهراين ب�شكل خا�س بالف�شوق و الفجور و الإنحالل الأخالقي و 
الدياثة، منوهني اأن ولية وهران هي مدينة اأحمد زبانة و زدور اإبراهيم 

بلقا�شم و مدينة العلم و الإ�شالم و الزاوية البلقايدية الهربية و مدينة 
الويل ال�شالح �شيدي الهواري و �شيدي احل�شني و �شيدي بالل و غريه 
، و لطاملا كانت و ظلت وهران منارة للعلم و الكفاح �شد الغزاة �شواء 

الإ�شبان اأو الإ�شتعمار الفرن�شي . 
اأحمد بن عطية

تقارير �ض�داء حملتهم م�ض�ؤولية العبث مب�ضدر رزق اجلزائريني

تغريات وا�سعة النطاق بال�سركات الوطنية النفطية  قبل نهاية رم�سان

.        03 مدريرن مت�رط�ن يف التالعب بـ 350  من�ضب عمل حتت الطاولة 

علمت ي�مية »ال��ضط »من 
م�ضادر مطلعة اأن ال�ضلطات 
املركزية  تدر�س يف الظرف 

الراهن امكانية اجراء 
حركة تغيري وا�ضعة النطاق 

يف �ضلك املدراء العام�ن 
ومدراء الت�ضيري وامل�ارد 

الب�ضرية بال�ضركات النفطية 
ب�اليات جن�ب البالد الكبري 
وذلك على خلفية ت�رطهم 

يف العبث برثوات البالد 
و ال�ق�ف خلف عديد 

حاالت الت�ظيف امل�ضب�هة 
وه� ما اأجج غليان اجلبهة 

االجتماعية املحلية.

تقارير  اأن  اخلا�شة  م�شادرنا  اأفادت 
الطاقة  وزارة  مل�شالح  رفعت  �شوداء 
العليا  لل�شلطات  لتحويلها  متهيدا 
تغيري  حركة  اعالن  اأجل  من  بالبالد 
الوطنية  بال�رصكات  النطاق  وا�شعة 
النفطية  ال�شناعة  يف  العاملة  الكربى 
 ، مترنا�شت   ، ورقلة  وليات  من  بكل 
غرار  وايليزي  على  الغواط   ، اأدرار 
 ، الأبار  يف  الأ�شغال   ، الآبار  خدمات 
املوؤ�ش�شة الوطنية للتنقيب ، املوؤ�ش�شة 
الكربى  البرتولية  لالأ�شغال  الوطنية 
رقان  ،  دائرة  �شمال  غاز  وجممع 
عن  التغيريات  هذه  �شتتمخ�س  حيث 
الروؤ�شاء  من  عدد  وحتويل  مهام  انهاء 

و  العامون  ومدراء  العامون  املدراء 
مدراء الت�شيري واملوارد الب�رصية وذلك 
تكرار  على خلفية حتذيرات من مغبة 
امل�شجلة  العنف   احداث  �شيناريو 
وتفاديا  باأدرار  تيرنكوك  ببلدية 
امل�شجلة  الحتقان  لنفجار  اأي�شا 
ومترنا�شت  الأغواط   ، ورقلة  بوليات 
احلدودية  ايليزي  ولية  اقل  وبدرجة 
ال�شارع  مت�شك  خلفية  على  وذلك   ،
الذي  الف�شاد  رموز  مبحا�شبة  املحلي 
رزق  مب�شدر  طويلة  ل�شنوات  تالعبوا 
مبا�رص  ب�شكل  التورط  و  اجلزائريني 
بعرو�س  التالعب  يف  مبا�رص  وغري 
العمل املوجهة لفائدة بطايل اجلنوب 
نحو وجهة جمهولة ا�شتفادت منها يد 
الأمر  وهو  اأخرى  وليات  من  عاملة 
وتوجيهات  تعليمات  مع  يتنافى  الذي 

احلكومة الرامية ملنح اأولوية التوظيف 
لتكرار  جتنبا  املنطقة  ابناء  لفائدة 
�شيناريو احلراك الجتماعي امل�شجل 

بولية ورقلة �شهر مار�س �شنة 2013.
اأوردت  التي  اجلهات  نف�س  من   وعلم 
القائمني  امل�شوؤولني  اأن  املعلومة، 
الإطارات والروؤ�شاء  على توظيف كبار 
البرتولية،  بال�رصكات  العامني  املدراء 
مرات   10 من   لأكرث  اجلوا،  كانوا 
بالإطاحة  الكبرية  التغيري  حركة   ،
نفطية  �رصكات   04 بـ  مبدراء  عاميني 
، حتفظت جهات مقربة من ال�شلطات 
هويتهم،  عن  الك�شف  يف   ، املركزية 
كما �شيتم اأي�شا ترقية 10 م�شوؤولني من 
باملديرية  نافذين  م�شوؤولني   06 بينهم 
اإىل منا�شب  ل�شوناطراك،  اجلهوية 
باجلزائر  املركزية  بامل�شالح  �شامية 

العا�شمة .
ال�شغل  ملف  يعترب  ثانية  جهة  من 
ولية  اإليها  �شف  املذكورة  بالوليات 
 ، حذر  هدوء  تعي�س  التي  غرداية 
عجزت  التي  ال�شائكة  امللفات  من 
وكالت   يف  ممثلة  املحلية  ال�شلطات 
جذرية  حلول  عن  البحث  يف  الت�شغيل 
بالعمل  املتم�شكني  البطالني  ملطالب 
 ، �شواها   دون  الوطنية  ال�رصكات  يف 
كما هدد العاطلني عن العمل بالت�شعيد  
من لهجة الحتجاجات  للتنديد بتف�شي 
مظاهر املح�شوبية واملحاباة لطالبي 
التي  الرقابية  الأدوات  وتفاوت  ال�شغل 
لتعليمة  ال�شارم  التطبيق  دون  حالت 
الوزير الأول الأ�شبق عبد املالك �شالل 
عن  للعاطلني  الأولية  مبنح  والقا�شية 

العمل من اأبناء املنطقة  .

اأحمد باحلاج 

اأجرتها  التي  التحقيقات  اأ�شقطت 
ملفات  بتطهري  املخت�شة  اللجان 
التي  و  رم�شان  قفة  من  امل�شتفيدين 
قدرها  مالية  اإعانة  اإىل  حتويلها  مت 
 22 من  اأزيد  ال�شنة،  هذه  دج   6000
األف م�شتفيد منهم الوهمي و غالبيتهم 
القائمة  �شمت  و  احلال  مي�شوري  من 
اإطارات مبوؤ�ش�شتي »�شونلغاز«  جتار و 
ح�شبما  مقاولني  و  »�شوناطراك«  و 
من  م�شوؤول  م�شدر  اأم�س،  ك�شفه 
املديرية الولئية للن�شاط الإجتماعي 
و الت�شامن يف ت�رصيح خ�س به يومية 
الذين  امل�شتفيدين  هوؤلء   ، »الو�شط« 
خالل  الإ�شتفادة  من  اإق�شائهم  مت 
هذه ال�شنة من منحة 6000 دج و التي 
و  الداخلية  وزارة  م�شالح  بها  بادرت 
الإقليم،  تهيئة  و  املحلية  اجلماعات 
ك�شفت تواطئ كبري للمنتخبني و روؤ�شاء 
و  بالدوائر  اإطارات  حتى  و  البلديات 
املديرية الو�شية للت�شامن يف ت�شجيل 
الطرف  غ�س  و  املي�شورين  هوؤلء 

عنهم .
العائالت  هته  اإ�شتفادت  اأن  و  �شبق  و 
جلان  حتقيقات  اأ�شقطتها  التي 
و  القوائم  غربلت  التي  و   ، البلديات 
األف   88 من  اأزيد  اأ�شل  من  طهرتها 
عائلة اإ�شتفادة من قفة رم�شان، ال�شنة 
ال�شنة  هذه  اإنخف�شت  التي  املا�شية 
للمحقيقني  م�شنية  جمهودات  بف�شل 

باجلان التابعة ل26 بلدية اإىل  66 األف 
زالت متوا�شلة  التحقيقات ل  و  عائلة 
حلد كتابة هذه الأ�شطر ح�شبما ذكره 
م�شدرنا . و متكنت اللجان من اإ�شقاط 
هذا العدد الكبري من امل�شتفيدين من 
الإجراءات  بف�شل  الدولة،  اإعانات 
مقابل  و�شعها  مت  التي  ال�رصوط  و 
املعوزين،  قوائم  �شمن  الإدراج 
و  الراتب  ك�شف  طلب  يف  تتمثل  و 
و  ختمه  يتم  الذي  ال�شخ�شي  التعهد 
التوقيع عليه بوا�شطة �شاهدين عدلني 
كل  يف  املدنية  احلالة  م�شالح  لدى 
�شواء  التاأمينات  بك�شف  مرورا  بلدية، 

بالن�شبة  كا�شنون�س«  اأو  »كنا�س  لدى 
بك�شف  مرورا  التجار،  و  للحرفيني 
الأدين  الأجر  اأن  يقل  الذي  الراتب 
قانون  يف  املقدر  امل�شمون  الوطني 
العمل ب 18 األف �شنتيم جزائري، كما 
لعملية  املتتبعني  الكثري من  اإ�شتح�شن 
ال�شيام  �شهر  تخ�س  التي  الإعانات 
مالية  اإعانة  تقدمي  ب�شدة  الكرمي، 
مبا�رصة  �شبها  يتم  دج   6000 قدرها 
و  للم�شتفيد،  الربيدي  احل�شاب  يف 
وقعت  عنقودية  ف�شائح  جنب  ما  هو 
اأين  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  خالل 
من  بالعديد  رم�شان«  »قفة  اأطاحت 

الذين  املنتخبني  و  البلديات  روؤ�شاء 
�شلع  جللب  �شفقات  اإبرام  يف  تورطوا 
و  ال�شالحية  منتهية  غدائية  مواد  و 
الذي  ال�شداع  ذات نوعية رديئة و هو 
اأ�شاب ولة عدة وليات الذين وجدوا 
اأنف�شهم م�شطرين لعزلهم و متابعهتم 
اجلديدة  املباردة  اأن  كما   ، ق�شائيا 
كرامة  على  حافظت  ال�شنة  لهذه 
م�شاهد  مع  �شيما  املعوزة  العائالت 
ال�شنوات  �شهدتها  التي  الطوابري 
املا�شية وو�شلت حد نقل القفف عرب 

�شاحنات النظافة .
 اأحمد بن عطية  

من �ضمنهم جتار و اإطارات ب«�ض�ناطراك« و »�ض�نلغاز« 

اإ�سقاط 22 األف م�ستفيد وهمي من قفة رم�سان بوهران

24 �ساعةاالأحد 19  ماي 2019  امل�افـق  ل14 �ضعبان 1440هـ 5



باأحياء  ال�شباب  من  الع�رشات  اأكد 
 ، الروي�شات   ، ورقلة  بلديات 
احلجرية ، تقرت وحا�شي م�شعود 
، اأن غياب مرفق الرتفيه والت�شلية 
لك�رش  للمقاهي  يلجاأون  جعلهم 
�شاق من  يوم  بعد  اململل  الروتني 
بارتفاع  عادة  يتميز  الذي  ال�شيام 
مع  موازاة   ، احلر  ملوجة  مقلق 
العائالت  فقد وجدت عديد  ذلك 
اأنف�شها اأمام حتمية التزام منازلها 
الثقافة  مديرية  عجزت  بعدما 
تو�شيات  تنفيذ  عن   ، بالوالية 
ب�رشورة  القا�شية  الو�شية  الوزارة 
و  وان�شادية  فنية  �شهرات  تنظيم 
ال�شهر  ليايل  طيلة  فكاهية  اأخرى 
القطاع  ا�شتفادة  رغم  الف�شيل، 
لتنظيم  �شخمة  ميزانية  من 
العائالت  لفائدة  ال�شهرات  هذه 
ظل  يف  لها  متنف�شا  جتد  مل  التي 
الرتفيه  مرافق  يف  الفادح  النق�ص 
لل�شاأن  متابعون  واعترب  والت�شلية، 
الوزارة  اأن  املحلي،  الثقايف 
يف  حتقيق  بفتح  مطالبة  الو�شية 
الربنامج  لهذا  املر�شودة  االأموال 
م�شريين  رم�شان،  �شهر  خالل 
الثقافة  وزارة  ا�شرتاتيجية  اأن  اإىل 
رم�شان،  ليايل  باإحياء  املتعلقة 

الواقع،  على  اثر  اأي  لها  يظهر  مل 
االأوىل   الع�رش  يف  ونحن  خا�شة 
وهو  والغفران،  التوبة  �شهر   من 
حول  ا�شتفهام  من  اأكرث  طرح  ما 
مديرية  الثقافة بعا�شمة اجلنوب 
ت�شطري  يف  ف�شلت  التي  ال�رشقي  
توجهات  مع  ين�شجم  برنامج 

واأهداف الدوائر الو�شية.
طالب  فقد  ثانية  جهة  من   
لل�شاأن املحلي ب�رشورة  املتتبعني 

املبا�رشين  امل�شوؤولني  تقدمي 
ال�شباب   ، الثقافة  قطاعات  على 
بالوالية  القرار  و�شناع  والريا�شة 
لتقدمي  القانونية  اأمام امل�شاءالت 
االموال  م�شري  حول  تو�شيحات 
ال�شخمة التي تر�شد �شنويا لفائدة 
والت�شلية  الرتفيه  مرافق  اجناز 
الذين  الوالية  �شكان  لفائدة 
يعي�شون و�شط روتني مملل خالل 
من  زاد  املبارك  رم�شان  �شهر 

حدته االرتفاع املقلق يف درجات 
الـ45  عتبة  جتاوزت  التي  احلرارة 
درجة مئوية حتت الظل يف بع�ص 
هذا  اأن  اذا  خا�شة  االأحيان، 
املطلب تزامن مع مت�شك ال�شارع 
للق�شاء  املوجه  مبطلبه  املحلي 
ق�شائية  دعوات  حتريك  اأجل  من 
باجلملة �شد رموز الف�شاد حمليا.

الرابط  الطريق  م�شتعملي  طالب 
على   ، ب�شكرة  و  ورقلة   خطي  بني 
م�شافة400 كلم من ال�شلطات العليا 
يف  املخت�شة  الوزارة  يف   بالبالد 
االأ�شغال العمومية ، للتدخل العاجل 
من اأجل تخ�شي�ص الطريق مب�رشوع 
اإجناز طريق مزدوج ، يرمي للتقليل 
من حدة اإرهاب الطرقات و التقليل 
ي�شجل  الطريق  �شار  بعدما   ، منها 
حوادث  حلدوث  تفاديا  و  حوادث 
باأن الطريق يعد  مماثلة ، و خا�شة 
عنه  االإ�شتغناء  ميكن  ال  جوهريا 
االإختناق  حالة  يف�رشه  ما  هو  و   ،

املروري بالطريق ال�شالف ذكره .
املركبات  اأ�شحاب  خمتلف  طالب 
بورقلة يف ت�رشيحات متفرقة لهم مع 
االأ�شغال  وزارة  »الو�شط«من  يومية 
الوالية  وايل  م�شالح  و  العمومية  
عبد القادر جالوي    ،ب�رشورة  فك 
يربط  الذي  الطريق  عن  احل�شار 
واليتهم بوالية ب�شكرة مرورا بدائرة 
م�رشوع   ب�شن  وذلك  الكربى   تقرت 
، م�شتنكرين  الجناز طريق مزدوج  
لالأمر  املحلية  ال�شلطات  جتاهل 

 ، بالو�شع  درايتها  من  بالرغم   ،
اخلطر  من  حمايتهم  مطالبني 
مهددين   ، يوميا  يرت�شدهم  الذي 
احتجاجاتهم   لهجة  من  بالت�شعيد 
اإعادة النظر يف  يف حالة ما مل يتم 
خالل  من  ،وذلك  مطالبهم  �رشعية 
ال�شلطات  اإنتباه  للفت  الطريق  غلق 
عموما   الوالئية  و  املعنية  املحلية 
ت�شوية  عاتقها  على  يبقى  التي  و   ،
امل�شكل العالق ، و و�شع حد له ، و 
ذلك لن يتم اإال باال�شتجابة ملطلب 
 ، ال�رشعي  مطلبهم  يف  الع�رشات 
اأ�شغال  برجمة  يتعدى  ال  الذي  و 
تو�شعة للطريق ، و من ثم ازدواجيته 
�شجلت  فقد  ذاته  ال�شياق  يف  و   .
الرابعة  اجلهوية  القيادة  م�شالح 
خميفة  اأرقام   ، الوطني   للدرك 
اإرهاب  معدالت  ارتفاع  بخ�شو�ص 
الطرقات وذلك عقب ت�شجيل خالل 
مرور  حادث   187  ، الفارطة  ال�شنة 
بني  الرابط  الٍطريق  م�شتوى  على 
ورقلة وب�شكرة مما خلف  19 قتيال 

و 160 جريح .
�أحمد باحلاج

مو�شى  عوينة  قرية  �شكان  حتدث 
لوالية  التابعة  خويلد  �شيدي  ببلدية 
ورقلة، يف ت�رشيحات  لهم مع يومية 
واقعهم  عن  مبرارة    ،« »الو�شط 
املزري وزيادة على هذا االجحاف 
الذي يتخبط فيه اأهايل هذه القرية 
يف جملة من امل�شاكل ذات العالقة 
مما  اليومية  بحياتهم  املبا�رشة 
جعلهم يطرحون عدة ت�شاوؤالت عن 
القرية   بهذه  التنمية  انعدام  �شبب 
تق�شري  اإىل  ال�شكان  يرجعها  التي 
م�شئولو البلدية وعدم اإعطاء عوينة 
بالرغم من  التنمية  مو�شى حقا من 
انطالق بع�ص امل�شاريع كالطرقات 
قلب  يف  ال�شحي  �رشف  وقنوات 
املدينة االأم لكن قريتهم  مل مت�شها 
النداءات  من  بالرغم  التنمية  هذه 
لل�شلطات  وجهت  التي  املتكررة 
بعني  القرية  هذه  باأخذ  الو�شية 
االعتبار واإعطائها ق�شط من بع�ص 
امل�شاريع اإ�شافة اإىل انت�شار الكالب 
واالأو�شاخ  القمامات  و  ال�شالة 
امل�شوؤولية  البلدية  م�شالح  حمملني 

الكاملة عن تدهور هذا احلي.
�شالف  اجلهة  �شكان  توعد  وقد 

لهجة  من  بالت�شعيد  ذكرها 
جتد  مل  ما  حالة  يف  االحتجاجات 
مطالبني  �شاغية،  اأذانا  مطالبهم 
جالوي   القادر  عبد  الوالية  وايل 
للوقوف  ميدانية  زيارة  لهم  بربجمة 
على اأمهات امل�شاكل التي يكابدونها 
حمدثونا   نفو�ص  يف  يحز  ومما   ،
ال�شخمة  املالية  االأغلفة  هو 
بان�شغاالت  للتكفل  املر�شودة  
اجلبهة االجتماعية ح�شب االأولويات 
واالمكانات املتاحة ،ليذهب بعدها 
البع�ص االأخر من حمدثنا اىل ابعد 
قوافل  بان  اكدوا  عندما  ذلك  من 
�شوى  قريتهم  يعرفون  ال  املنتخبني 
يف املواعيد االنتخابية اين يقدمون 
لهم وعود ع�شلية �رشعان ما تتال�شى   
مو�شى  قريةعوينة  تفتقر  كما   .
ملمهالت   ، خويلد  �شيدي  بدائرة 
 ، امل�شاعدة  �شاأنها  من  قانونية 
للتقليل  املرور  حركة  تنظيم  على 
طالب  حيث    ، املرور  حوادث  من 
بالناحية  املركبات  خمتلف  �شائقي 
املذكورة مديرية اال�شغال العمومية 

بالتدخل للتكفل بامل�شكل القائم .
�أحمد باحلاج

تعترب �ملقاهي وجهت �ل�ضباب �ملف�ضلة يف ليايل رم�ضان ، يف وقت تلتزم �لعائالت منازلها بوالية 
ورقلة �لتي تنام على �ملاليري ، و�ضكانها يفتقرون ملر�فق �لرتفيهة و�لت�ضلية ، ناهيك عن �لتز�م 
مديرية �لثقافة �ل�ضمت عو�ض برجمة ليايل فكاهية لتمكني �لعائالت من ك�ضر �لروتني �ململل .

�ملقاهي وجهت �ل�ضباب �ملف�ضلة و �لعائالت حبي�ضة �ملنازل 

�أحمد باحلاج 

ليايل رم�ضان بورقلة ...مديرية الثقافة يف قف�ص االتهام 
.   ت�ضاوؤالت حول م�ضري �ملاليري الجناز مر�فق �لرتفيه و�لت�ضلية

والدرك  االأمن  م�شالح  متكنت 
الفارطة،  ال�شنة  الوطنيني، خالل 
الرعايا  من  كبري  عدد  طرد  من 
اإقامتهم بطريقة  االأفارقة ب�شبب 
الوطن،  اأر�ص  على  قانونية  غري 
اإجرامية  اأعمال  يف  وتورطهم 
وا�شتهالكها  املمنوعات  برتويج 
.  �شجلت  بطريقة غري �رشعية  
الكبري على  البالد  واليات جنوب 
ب�شار   ، ايليزي   ، غرار مترنا�شت 
،اأدرار ، تيندوف ، الوادي ، ب�شكرة 
، غرداية ، ورقلة واالأغواط خالل 
ال�شنة اجلارية ، 168 عملية اأمنية 
النظام  حفظ  الإعادة  ناجحة 
الوطني  الرتاب  وحماية  العام 
غري  اخرتاق  حماولة  اأي  من 
اإثرها  على  مت  حيث  قانوين، 
رعية   1000 عن  يزيد  ما  توقيف 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  اإفريقي، 
يحملون  �شنة،  و27   19 الـ  بني 
لدول   خمتلفة  افريقية  جن�شيات 
�شينغال،  كامريون،  ،ت�شاد،  مايل 
من  والغابون   النيجر  جمهورية 
طرف م�شالح االأمن املتخ�ش�شة 
ومكافحة  والتحري  البحث  يف 
بقطاعي  املنظمة  اجلرمية 

الدرك وال�رشطة، واأثناء تقدميهم 
اأمام ال�شادة وكالء اجلمهورية كل 
حيث   اخت�شا�شه  اقليم  ح�شب 
حكم  اجلميع،  حق  يف  �شدر 
مع   النفاذ،  موقوفة  �شجنا  ب�شنة 
 48 بـ  منهم  واحد  كل  تغرمي  مع 
ال�شتكمال  جزائري  دينار  األف 
الرتاب  من  الطرد  اإجراءات 
الغري  االإقامة  بتهمة  الوطني 
�رشعية، ويف �شياق ذي �شلة، علم 
من نف�ص امل�شادر املطلعة على 
ح�شيلة ن�شاطات امل�شالح االأمنية 
احلدودية  بالواليات   امل�شرتكة 
وبطريقة  والنيجر  مايل  دول  مع 
 ، والكامريون  ت�شاد  مبا�رشة  غري 
اأن من بني املرحلني 250  رعية 
بتهمة  متلب�شني  اإفريقي، �شبطوا 
واملتاجرة  واحليازة  الرتويج 
يزيد  ال�شخ�شي ملا  واال�شتهالك 
و03  الكيف  من  كلغ   200 عن 
بطريقة  الكوكايني  مادة  من  كلغ 
املعلومات  ح�شب  �رشعية،  غري 

املتاحة .
م�شالح  متكنت  جهتها،  من 
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة  االأمن 
غري  والهجرة  املنظمة  اجلرمية 

مع  اجلنوبية  باحلدود  ال�رشعية 
وبال�شبط  النيجر،  جمهورية 
الرعوي  والواد  اإميقزي  ب�شحراء 
العثور  من  بتمرنا�شت،  باأر�شوان 
يف  اأفارقة  لرعايا  جثث   04 على 
مت  التعفن،  من  متقدمة  حالة 
املخت�شة  امل�شالح  اإىل  نقلهم 
ال�رشعي  الطبيب  على  لعر�شهم 
الوفاة  حاالت  مالب�شات  لك�شف 
م�شادرنا  به  اأفادت  وح�شبما    .

االأمنية  العمليات  فاإن  اخلا�شة 
يف  تندرج  املذكورة  النوعية 
اإطار اال�شتجابة ملطالب اجلبهة 
الرامية  املحلية  االجتماعية 
املقيمني  االأفارقة  لرتحيل 
غري  بطريقة  الوطني  بالرتاب 
لتورط  بالنظر    وذلك  �رشعية 
خملة  جرائم  يف  منهم  عددهم 

بالنظام العام .
�أحمد باحلاج

�ضبط بحوزة 250منهم 200كلغ من �لكيف و 03كلغ من �لكوكايني 

ترحيل األف افريقي  باجلنوب خالل 2019  

 للتقليل من �رتفاع معدالت حو�دث �ملرور 

حملو� �ل�ضلطات �ملحلية مر�رة �لعي�ض 

م�ضتعملي طريق ورقلة-ب�ضكرة 
يطالبون بازدواجية الطريق 

�ضكان قرية عوينة مو�ضى بورقلة  
يعانون يف �ضمت 
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تداعيات  اأن  من  الرغم  وعلى 
هذه التطورات ال تزال حمدودة، 
على  باآخر  اأو  ب�شكل  توؤثر  ومل 
الدولية؛  للأ�شواق  النفط  تدفق 
قد  التهديدات  ت�شاعد  اأن  اإال 
يف  وا�شعة  تداعيات  يرتك 
تغيري  يف  تتمثل  قد  امل�شتقبل 
للنفط،  البحري  النقل  م�شارات 
والتاأمني  ال�شحن  تكلفة  وارتفاع 
�شغوط  عن  ف�شلاً  اخلام،  لنقل 
اأ�شعار  على  قوية  حمتملة 

النفط.

م�صادر التهديدات:

الطاقة  اإمدادات  تتعر�ض 
وا�شعة  لتهديدات  باملنطقة 
ت�شاعد  جراء  االأخرية  باالآونة 
بني  اجليو�شيا�شية  التوترات 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 
واإيران ب�شكل غري م�شبوق، وفيما 
التهديدات  م�شادر  اأبرز  يلي 

القائمة:
البحرية:  امللحة  تهديد   -1
ا  موؤخراً اإيران  هددت  ا،  جمدداً
امللحي  املجرى  باإغلق 
مل�شيق هرمز اأمام حركة التجارة 
غرار  على  وذلك  العاملية، 
اعتاد  عندما  املا�شية  ال�شنوات 
امل�شئولون االإيرانيون اأثناء فرتة 
الدولية  االقت�شادية  العقوبات 
 )2015-2012( عليها  املفرو�شة 
توجيه ر�شائل للواليات املتحدة 
على  مبقدرتها  الدولية  والقوى 
النفط باملنطقة  اإمدادات  قطع 

باإغلق املمر امللحي.
طهران  تهديد  ياأخذ  ورمبا 
ا اأكرث جدية  باالآونة االأخرية طابعاً
�شيما  ال  ال�شابقة،  املرات  من 
احلالية  االأمريكية  االإدارة  واأن 
يف  ك�شابقتها  مت�شاهلة  تبدو  ال 
على  بفعالية  العقوبات  تطبيق 
االقت�شاد االإيراين، حيث فر�شت 
ا وا�شعة على كافة االأن�شطة  قيوداً
فيها  مبا  االإيرانية  االقت�شادية 
قطاع النفط مبوجب جولتني من 
اأغ�شط�ض ونوفمرب  العقوبات يف 
املا�شيني، كما ت�شغط بقوة على 
بهذه  لللتزام  كافة  العامل  دول 

العقوبات.
اإعفاءات  وا�شنطن  اإلغاء  ومع 
النفط  ل�رشاء  الدول  بع�ض 
قائد  قال  نهائيااً،  االإيراين 
احلر�ض  يف  البحرية  القوات 
"علي  االأمريال  االإيراين  الثوري 
اإبريل   22 يف  تنك�شريي"،  ر�شا 
�شتغلق  طهران  اإن  املا�شي، 
ُمنعت  حال  يف  هرمز  م�شيق 

الذي  االأمر  ا�شتخدامه،  من 
يف  يت�شبب  قد  بالفعل  حدث  اإن 
ما بني بني 18-17  عرقلة مرور 
مليون برميل نفط يومياًّا، اأي ما 
ي�شكل حوايل خم�ض اإنتاج النفط 
اإجمايل  من   %40 ونحو  اليومي 

اخلام املتداول يومياًّا.
النفط:  من�شاآت  ا�شتهداف   -2
التي  التهديدات  اأن  الوا�شح  من 
يف  الطاقة  من�شاآت  لها  تتعر�ض 
خطورة  اأكرث  حالياًّا  املنطقة 
من اأي وقت م�شى، حيث تطال 
اأ�رشار  واأية  حيوية،  ا  اأهدافاً
على  �شك  بل  �شتوؤثر  بها  تلحق 
اأو  النفط  ونقل  اإنتاج  عمليات 
للأ�شواق  ب�شدة  الطبيعي  الغاز 
االإطار،  هذا  ويف  الدولية. 
جتارية  �شفن  اأربع  تعر�شت 
را�شية بالقرب من ميناء الفجرية 
ا عاملياًّا لتخزين  -الذي يعد مركزاً
الوقود ومتوين ال�شفن- لعمليات 
تخريبية بح�شب وزارة اخلارجية 

االإماراتية يف 12 مايو اجلاري.
فقط،  بيومني  ذلك  اأعقاب  ويف 
تعر�شت حمطتا �شخ نفط خلط 
الذي  "�رشق-غرب"  االأنابيب 
ينقل النفط ال�شعودي من حقول 
اإىل  ال�رشقية  باملنطقة  النفط 
الغربي  ال�شاحل  ينبع على  ميناء 
طيار  بدون  طائرات  من  لهجوم 
نفذته جماعة  مفخخة  "درونز" 
احلوثيني ح�شبما اأعلنت يف قناة 
و�شبق  لها.  التابعة  "امل�شرية" 
احلوثيني  جماعة  قادت  اأن 
النفطية  هجمات على املن�شاآت 
املا�شي  العام  يف  بال�شعودية 
ناقلة  على  بينها هجوم  من  كان 
االأحمر  البحر  �شعودية يف  نفط 
يف �شهر يوليو، وهجوم اآخر على 
م�شفاة �رشكة اأرامكو يف الريا�ض 

بال�شهر نف�شه.

يبدو  اإلكرتونية:  هجمات   -3
املنطقة  يف  النفط  �رشكات  اأن 
كذلك عر�شة لهجمات اإلكرتونية 
بح�شب  اإيران  قبل  من  حمتملة 
الدولية  التقارير  من  عدد 
يف  وذلك  ا،  موؤخراً ال�شادرة 
اإحلاق  طهران  حماوالت  اإطار 
بقطاع  ا  ات�شاعاً اأ�شد  اأ�رشار 
قرا�شنة  �شن  اأن  و�شبق  الطاقة، 
اأنهم مرتبطون باحلكومة  يُعتقد 
على  اإلكرتونياًّا  ا  هجوماً االإيرانية 
�رشكة اأرامكو ال�شعودية وذلك يف 
عام 2012، مما اأدى حينذاك اإىل 
�شل جزئي لعمليات ال�رشكة قبل 
ا.  الحقاً له  ال�رشكة  تت�شدى  اأن 
اإيرانيون  قرا�شنة  قام  كما 
مبحاوالت  نف�شه  العام  خلل 
الطريان  �رشكات  الخرتاق 

والبرتوكيماويات ال�شعودية.

دالالت متنوعة:

التي  االأخرية  احلوادث  تك�شف 
عن  الطاقة  اإمدادات  ت�شتهدف 
جمموعة من الدالالت ال�شيا�شية 
يف  اأبرزها  يتمثل  واالقت�شادية، 

االآتي:
1- تهديد وا�شنطن: على ما يبدو 
اإر�شال  يف  ترغب  طهران  فاإن 
عرب  لوا�شنطن  حتذير  اإ�شارات 
لديها  باأن  احلوادث  هذه  تنفيذ 
من  نها  مُتِكّ التي  الو�شائل  من 
االقت�شادية  العقوبات  على  الرد 
اإذ  ا،  موؤخراً عليها  املفرو�شة 
حدوث  يف  تت�شبب  اأن  باإمكانها 
الطاقة  اإمدادات  يف  ا�شطراب 
للأ�شواق الدولية، االأمر الذي قد 
النفط  اأ�شعار  �شعود  اإىل  يوؤدي 
�شلباًا  يوؤثر  ومبا  وا�شع،  ب�شكل 
االقت�شادات املتقدمة مبا  على 

فيها االقت�شاد االأمريكي.
االأمريكي  للرئي�ض  ُيكن  ال  كما 
�شوء  يف  ترامب"  "دونالد 
التطورات االأخرية احلفاظ على 
م�شتويات  عند  النفط  اأ�شعار 
يعتربه  الذي  االأمر  منخف�شة، 
اإر�شاء  اأجل  من  جوهرياًّا 
ثقته  ونيل  االأمريكي  امل�شتهلك 
يف االنتخابات الرئا�شية املقبلة. 
رمبا  اإيران،  نظر  وجهة  ومن 
االإدارة  االعتبارات  هذه  تدفع 
عن  جزئياًّا  للتخلي  االأمريكية 
االقت�شادية  العقوبات  ت�شديد 
القوى  من  ا  اأي�شاً وب�شغط  عليها 
االحتاد  مثل  االأخرى  الدولية 
االأوروبي اأو الدول االآ�شيوية التي 
تُويل تاأمني الطاقة اأولوية ق�شوى 

لديها.
بجانب  طهران:  تخوفات   -2
االإدارة  على  ال�شغط  ر�شائل 
اأن  جلياًّا  يت�شح  االأمريكية، 

يتخوفون  ووكلءها  طهران 
البديلة  النفط  نقل  م�شاريع  من 
�شبيل  فعلى  هرمز.  لطريق 
اأحد  الفجرية  يُعد ميناء  املثال، 
منافذ االإمارات البديلة لت�شدير 
النفط من خليج عمان للأ�شواق 
من  بدالاً  واالأوروبية  االآ�شيوية 
خط  خلل  من  وذلك  هرمز، 
اخلام"  للنفط  "اأبو ظبي  اأنابيب 
الذي يتد مل�شافة 400 كلم من 
اأبوظبي  باإمارة  حب�شان  حقل 
امليناء،  اإىل  ب�شويحان  ا  مروراً
وب�شعة تقارب 1.5 مليون برميل 
�شادراتها  ن�شف  )اأي  يومياًّا 

للعامل تقريبااً(.
ومن جانب اآخر، يُعد خط اأنابيب 
اأحد  بال�شعودية  "�رشق-غرب" 
النفط  لنقل  الرئي�شية  البدائل 
هرمز،  مب�شيق  املرور  دون 
اخلام  النفط  بنقل  يقوم  حيث 
ال�رشقية  باملنطقة  احلقول  من 
اإىل ميناء ينبع على �شاحل البحر 
مل�شافة  اخلط  ويتد  االأحمر، 
بنقل 2 مليون  1200 كلم، ويقوم 
يومياًّا  اخلام  النفط  من  برميل 
من اأ�شل طاقته الكلية البالغة 5 
مليني برميل يومياًّا، كما تخطط 
�رشكة اأرامكو لتو�شيع طاقته اإىل 

6.5 مليني بحلول عام 2023. 
تك�شف  الدرونز:  توظيف   -3
جلوء  عن  االأخريتان  احلادثتان 
ال�شتخدام  ووكلئها  طهران 
"الدورنز"  طيار  دون  الطائرات 
يف ا�شتهداف املن�شاآت النفطية، 
قدرة  لديها  باأن  االأخرية  وتتميز 
بدقة،  اأهدافها  حتديد  على 
و�رشب االأهداف ب�شهولة، حيث 
يتم  حمدد  لربنامج  ا  وفقاً ت�شري 
ت�شلكه،  لطريق  عليه  برجمتها 
بعمليات  القيام  يكنها  كما 
خاطفة بكل �شهولة دون التعر�ض 

الطائرات  مثل  كبرية  خل�شائر 
احلربية.

ترتيبات جديدة:

احلادثتني  فاإن  الواقع،  يف 
االأخريتني باالإمارات وال�شعودية 
حمدودة  اأ�رشار  �شوى  تُلحق  مل 
مبن�شاآت النفط، وكان من ال�شهل 
�شلطات  قبل  من  حما�رشتهما 
توؤثرا  مل  اأنهما  كما  البلدين، 
اإمدادات  على  باآخر  اأو  ب�شكل 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  النفط. 
فاإن قيام طهران ووكلئها بتكرار 
مثل هذه احلوادث �شوف يفر�ض 
اجلديدة  املتغريات  من  ا  عدداً
التي  العاملية  النفط  اأ�شواق  يف 

تتمثل يف االآتي:

قد  للنفط:  البحري  النقل   -1
البحري،  النقل  �رشكات  تُ�شطر 
م�شارات  تعر�ض  خلفية  على 
لتهديدات  البحري  النقل 
اأ�شاليب حتوطية  متكررة، التباع 
لتاأمني �شحنات النفط يف االأجل 
حتميل  غرار  على  الق�شري، 
�شحنات النفط على �شفن �شغرية 
احلجم،  كبرية  ال�شفن  من  بدالاً 
اأعلى  �رشعة  االأوىل  لدى  حيث 
التحرك  ت�شتطيع  يجعلها  مبا 
�شاحل  من  اأقرب  م�شافة  على 
بالقرب  املرور  وتفادي  عمان، 
من م�شيق هرمز. ومن املرّجح 
التطورات  هذه  تدفع  اأن  ا  اأي�شاً
لفر�ض  البحري  النقل  �رشكات 
النقل  لعمليات  اإ�شافية  ر�شوم 
النفط  �شحنات  على  والتاأمني 
العابرة مل�شيق هرمز اأو املوانئ 

القريبة من اإيران.
ا�شتجابت  النفط:  اأ�شعار   -2
�رشيع  ب�شكل  النفط  اأ�شواق 

للتطورات االأخرية، وفور االإعلن 
�شخ  حمطتي  على  الهجوم  عن 
خام  ارتفع  بال�شعودية  النفط 
تك�شا�ض  غرب  وخام  برنت 
جل�شتي  مدى  على  الو�شيط 
اإىل   %2 من  باأكرث  مايو  و15   14
و62.02  للربميل  ا  دوالراً  71.77
التوايل.  على  للربميل  ا  دوالراً
�شعود  يكبح  قد  ذلك،  ومع 
املقبلة  االأيام  يف  النفط  اأ�شعار 
عوامل اأخرى ياأتي يف �شدارتها 
على  العاملي  الطلب  انخفا�ض 
التجارية  احلرب  ب�شبب  النفط 
املتحدة  والواليات  ال�شني  بني 
النفط  اإنتاج  ارتفاع  بجانب 

االأمريكي.
بيد اأن ذلك ال ينفي اأن االأ�شعار 
كبري  ل�شعود  تتعر�ض  �شوف 
هرمز  م�شيق  اإغلق  مت  ما  اإذا 
وبح�شب  كلّي.  اأو  جزئي  ب�شكل 
تقديرات بنك رويال اأوف كندا، 
باملمرات  توترات  حدوث  فاإن 
ال�رشق  مبنطقة  امللحية 
اأ�شعار  الرتفاع  �شيقود  االأو�شط 
دوالرات   10 من  باأكرث  النفط 
 80 الـ  حاجز  ليتخطى  للربميل 

ا.  دوالراً
اأ�شواق  اإن  القول  يكن  ا،  وختاماً
ا  تهديداً تواجه  العاملية  النفط 
التهديدات  ب�شبب  ا  مت�شاعداً
هرمز  م�شيق  بغلق  القائمة 
ا�شتهداف  حماوالت  بجانب 
االأمر  للنفط،  حيوية  من�شاآت 
اجلهود  ح�شد  ي�شتلزم  الذي 
االأخطار  ملواجهة  الدولية 
االإيرانية باملنطقة ل�شمان تدفق 
للأ�شواق  املنطقة  اإمدادات 
م�شتويات  وا�شتقرار  الدولية 

االأ�شعار.

ت�صاعدت باالآونة االأخرية حدة التهديدات الإمدادات الطاقة باملنطقة تزامًنا مع التوتر ال�صديد يف العالقات بني الواليات املتحدة االأمريكية واإيران 
بعد قيام االأوىل بت�صديد العقوبات االقت�صادية على طهران، االأمر الذي دفع االأخرية للتهديد بغلق املجرى املالحي مل�صيق هرمز، كما قام بع�ض 

وكالئها با�صتهداف من�صاآت حيوية للطاقة يف عدد من الدول الرئي�صية باملنطقة.

�صياقات متوترة:

اإبراهيم الغيطاين/مركز امل�صتقبل 
للدرا�صات و االأبحاث املتقدمة

تاأثري التهديدات الإيرانية للمنطقة على اأ�سواق النفط العاملية
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عائلة زعرب الفل�ضطينية .. اإفطار رم�ضاين فوق الركام

الإفطار اجلماعي: عادة م�ضلمي اأثينا الرم�ضانية

مل ُتعد جتتمع عائلة ال�شاب راأفت زعرب كما كل عام على ماأدبة الإفطار الرم�شانية داخل منزلها الذي اأ�شبح ركاًما بعد اأن دمرته 
الطائرات احلربية الإ�شرائيلية بالكامل، خالل الت�شعيد الأخري، مبدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ركام  فوق  العائلة  جتتمع  اليوم، 
ذلك املنزل لتناول الإفطار، بعد 
داخل  الوحيد  ماأواها  فقدت  اأن 
من  اأكرث  تقطنها  التي  البناية 
م�رشدين  اليوم  اأ�صبحوا  اأ�رشة، 
اأجواء  غابت  فيما  ماأوى؛  بال 
الف�صيل،  ال�صهر  بقدوم  الفرحة 
الأطفال  ابت�صامة  معها  وغابت 
والديهما  حول  من  التفوا  الذين 
حول املائدة. اأجواء الطق�س غري 
امل�صتقر على اأطفال العائلة، مل 
جتعل ولديهما يطيالن اجللو�س 
يف املكان، وهم ينظران بح�رشة 
الذين  ولالأطفال  تارة،  للركام 
الربد  تقيهم  مالب�س  بال  باتوا 
اأن  بعد  امل�صاء،  يحّل  اإن  ما 
الركام،  حتت  جميعها  فقدوا 
حتطمت  التي  اأحالمهم  ومعها 

وذكرياتهم اجلميلة.
به  تقطن  الذي  املنزل  ويتكون 
يف  طابقني،  من  راأفت  اأ�رشة 
يف  وتعي�س  �صقتني،  طابق  كل 
ب�صوٍت  يقول  اأ�رشة.  واحد  كل 
»اأتاأمل   : »�صفا«،  ملرا�صل  ُمنهك 
لأجل  كبريين،  ب�صيق  واأ�صعر 
لهم  اأنظر  واأنا  واأ�رشتي،  اأطفال 
امُلبارك، يفطرون يف  ال�صهر  يف 

العامل  باقي  اأن  حني  يف  العراء، 
مبنازلهم  واأمان،  اأمن  يف  يفطر 

ولي�س فوق ركامها«.
ن�صرت  اأن  »نريد  وي�صيف 
ذلك؛  من  اأكرث  نريد  ل  اأنف�صنا، 
لأطفال  اأنظر  واأنا  قلبي  يتقطع 
ومل  البارد،  اجلو  من  يرجتفون 
ويت�صاءل  »؛  مالب�س  لديهم  تعد 
: »ما ذنب هوؤلء الأطفال، ماذا 
منزلهم  من  يحرموا  كي  فعلوا 
وطفولتهم؟!«. وي�صتذكر »زعرب« 
ق�صف  ليلة  ال�صعبة  اللحظات 
اأطلقت  عندما  فيها،  منزله 
�صواريًخا  الحتالل  طائرات 
من  لتدمريه  متهيًدا  �صغرية 
»هربنا  ويقول:  مقاتلة؛  طائرات 
فقط،  نرتديها  التي  مبالب�صنا 
تقريبًا  200مرت  ابتعدنا  اإن  وما 
من املنزل مت ق�صفه ب�صاروخني 

وتدمّر بالكامل«.
»هربنا والطائرات فوق روؤو�صنا«، 
تلك  يف  امل�صهد  ي�صف  هكذا 
العدوان  اأيام  من  الظلماء  الليلة 
اأن  ال�صوداء، م�صيًفا: »نحمد اهلل 
اأحد  خرجنا �صاملني، ومل يُ�صب 
بنا  ي�صعر  الكل  ونتمنى  باأذى؛ 
الآن،  واأطفالنا  نعانيه نحن  ومبا 

فالإن�صان  املنزل،  فقدان  بعد 
له، ول  ياأويه ل قيمة  دون مكان 
ويتابع »يف هذه  باحلياة«.  ي�صعر 
يف  عام  كل  كنا  املباركة،  الأيام 
منزلنا، والأطفال �صعداء يلعبون 
اأطفال  مع  حميطه  ويلهون 
رم�صان  واجلريان؛  الأقارب 

بطبيعته �صهر عظيم وجميل وله 
التي  الظروف  مع  لكن  بهجة، 
ب�صيء،  ن�صعر  نعد  مل  بها  منر 
مت�صابهة، فحل  باتت  الأيام  كاأن 
ويوا�صل  ثقياًل«.  �صيًفا  علينا 
على  ال�صهل  من  »لي�س  زعرب 
م�صكنه  يفقد  اأن  �صخ�س  اأي 

فجاأة، ولي�س من ال�صهل اأن يُعيد 
بناوؤه؛ كما اأنه من ال�صعب العي�س 
بدون ماأوى، والأ�صعب من ذلك، 
وكل  واملالب�س  الأثاث  فقدان 
خلفنا،  تركناه  بنا  يتعلق  �صيء 

ودفن بني اأكوام الركام«.
بداأ  عدواًنا  »اإ�رشائيل«  و�صنت 

حتى  وا�صتمر  اجلمعة  م�صاء 
ل�صت�صهاد  اأدت  الأحد،  م�صاء 
نحو  واأ�صيب  27فل�صطينًيا، 
ال�صحة؛  وزارة  وفق  154اأخرين؛ 
�صكنية  800وحدة  تعر�صت  بينما 
جزئي  700ب�صكٍل  منها  للتدمري، 

وحوايل 100ب�صكٍل كامل.

يقيم يف العا�صمة اليونانية )اأثينا( 
امل�صلمني،  من  الآلف  ع�رشات 
وجميعهم تغمرهم ال�صعادة حللول 
وبينما  املعظم،  رم�صان  �صهر 
التي  القت�صادية  الأزمة  ت�صببت 
حدثت لليونان يف الأعوام الأخرية 
البطالة، ومن ثم تق�صف  يف زيادة 
الأحوال لدى امل�صلمني، ثم مغادرة 
عدد كبري منهم البالد، يحاول من 
تبقى منهم اإحياء �صهر ال�صوم عن 
كر  طريق قراءة القراآن الكرمي والِذّ
والعبادات على الرغم من كل هذه 
يونانيو  امل�صلمون  اأما  ال�صعاب، 
وقت  بيوتهم  فيفتحون  الأ�صل 
بامل�صلمني  ويرحبون  الإفطار، 
خمتلف  من  لليونان  املهاجرين 
ر�صالة  بذلك  مر�صلني  الدول، 
والتكافل  الت�صامن  معاين  حتمل 

والإخاء.

 
موائد الإفطار العامرة 

باخلريات يف اأثينا:

يف  املقيمون  امل�صلمون  يحاول 
اأثينا التجمع مًعا على الإفطارات 
امل�صاجد  يف  اجلماعية 
واجلمعيات، التي يقع معظمها يف 
البدروم، اأما امل�صلمون اليونانيون 
بدعوة  عادتهم  على  فيداومون 
لالإفطار  الآخرين  امل�صلمني 

م�صاركة  ويحاولون  منازلهم،  يف 
دول  من  القادمني  امل�صلمني 
خمتلفة بهجة رم�صان على ح�صب 
مًعا  فيجتمعون  منازلهم،  م�صاحة 
�صمن  ومن  واحدة،  مائدة  حول 
اأثينا:  يف  املقيمة  العائالت  هذه 
عائلة اأن�س )اأن�صتا�صيو�س( وزوجته 
مارتينا بانو�صي�س، يبلغ رب الأ�رشة 
اأن�س بانو�صي�س من العمر 49 عاًما، 
ولقد اعتنق الإ�صالم قبل 21 عاًما، 
اأما زوجته مارتينا ف�صارت م�صلمة 

منذ 3 اأعوام فقط.
بلدية  يف  بانو�صي�س  اأن�س  يعمل 
زوجته  اأما  اأثينا،  يف  )األيمو�س( 
رة  م�صِوّ فهي  مارتينا  ال�صيدة 
ول�صهر  حمرتفة،  فوتوغرافية 
بالن�صبة  خا�س  معنى  رم�صان 
الزوجان  ويود  الثنان،  هما  لهما 
الرحمة  �صهر  من  ال�صتفادة 
واملغفرة؛ لذلك دَعَوا اإىل منزلهما 
امل�صلمني  من  جمموعة  موؤخًرا 
على  العا�صمة  يف  املقيمني 

الإفطار.
تاألفت  جمموعة  الزوجان  دعا 
الباك�صتانيني  من  م�صلًما   20 من 
وامل�رشيني واملغاربة واليونان على 
مائدة اإفطار غنية، عِمال جاهدين 
على اإعدادها ملدة �صاعات؛ فهما 
امل�صلمني  هوؤلء  يُ�صِعرا  اأن  يودان 
املهاجرين عن اأوطان تبعد مئات 
العائلي،  بالدفء  الكيلومرتات 

مبطبخهما  الزوجان  وعِهد 
الأ�صل  مغربيتني  جاَرتَيْهما  اإىل 
و)حبيبة  زهراء(  فاطمة  )داهو 
مر�صحة  كانت  والثانية  �رشيز(، 
يف  اليوناين  ال�صيوعي  احلزب 
التي انعقدت  النتخابات املحلية 
يف �صهر مايو املا�صي، وا�صطلعت 
اجلارتان املغربيتان باإعداد مائدة 
مارتينا  ال�صيدة  وكانت  الإفطار، 
كانت  ت�صاعدهما.  املنزل  ربة 
الواحدة  تتم  الإفطار  ا�صتعدادات 

ال�صيدتني  مبعونة  الأخرى  تلو 
الرئي�صي  الطبق  وكان  املغربيتني، 
مع  الربغل  هو  الإفطار  لهذا 
جانبه  واإىل  واللحوم،  اخل�رشوات 
)البغرير(، وهو نوع من اخلبز على 
ال�صيدة  اأما  املغربية،  الطريقة 
اإىل  املكرونة  تعد  فكانت  مارتينا 
جانب امل�رشوبات واملياه الباردة. 
يف  ال�صتعدادات  ت�صتمر  وبينما 
كتاًبا  اأن�س  الزوج  يقراأ  املطبخ، 
ي�صلون  الذين  �صيوفه،  انتظار  يف 

بوقت  الأذان  موعد  قبل  بدورهم 
غرفة  اإىل  وينتقلون  ق�صري، 
املعي�صة ليتبادلوا اأطراف احلديث 
يف انتظار موعد الإفطار، وعندما 
حان الوقت بدوؤوا اإفطارهم باأدعية 
من اأحد علماء الدين الباك�صتانيني، 
الذي دعوه �صمن املجموعة، وهو 
يزور املدينة لب�صعة اأيام، اأما باقي 
املنزل  يت�صع  مل  الذين  املدعوين 
لهم فتناولوا اإفطارهم يف امل�صجد 

املقام يف بدروم املنزل.

م�شجد البدروم ال�شغري 
يف اأثينا:

بعد تناول الإفطار انتقل اجلميع 
اإىل امل�صجد املوجود يف البدروم 
ل�صالة املغرب مًعا، كان اأن�س قد 
م�صجد  اإىل  منزله  بدروم  حول 
 15 م�صاحته  تبلغ  �صغري،  منمق 
جامع  وجود  لعدم  نظًرا  مرًتا، 
)اأن�س  ويقول  اأثينا،  اأو م�صجد يف 
م�صجد  هذا  »اإن  بانو�صي�س(: 
امل�صاجد  كتلك  �صغري  بدروم 
يف  املنت�رشة  البدروم  يف  الواقعة 
اأنحاء اأثينا، ب�صبب عدم وجود دار 
العا�صمة،  يف  لنا  ر�صمية  عبادة 
الرتاويح  �صالة  ن�صلي  ونحن 

هنا«.
مثالً  يعد  امل�صجد  هذا  اإن   
م�صغًرا مل�صجد متو�صط احلجم، 
حمراب  من  فيه  مبا  له،  منرب  ل 
اجلدران،  يزين  عربي  وخط 
كما  ال�رشيفة،  للكعبة  و�صور 
امل�صجد مكتبة حتتوي  يوجد يف 
ويقول  الكتب،  ع�رشات  على 
اإماًما  يدعو  اإنه  بانو�صي�س:  اأن�س 
مبنا�صبة  ال�صغري  م�صجده  اإىل 
�صالة  وي�صلي  رم�صان،  �صهر 
الرتاويح هناك مع َمن يرغب من 
ثون يف  امل�صلمني، وبعد ذلك يتحَدّ

الأمور الدينية حتى ال�صحور.

رم�ضان يف العامل
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و املتعلقة بقييم العرو�ض.



تقرير: اإعالم الأ�سرى

�أمين  �لأ�سري  �أم�ساها  قرن  ربع 
مدينة  من  عاما(   ٥٣( �سدر 
�سجون  يف  �ملحتلة  �لقد�س 
�لتي غيبته عن عائلته  �لحتالل 
من  و�ملكونة  جد�  �ل�سغرية 
يبلغ  كان  �سغري  وطفل  زوجته 
من �لعمر �أربعة �أ�سهر فقط حني 

�عتقل.
وتو�سح زوجته �أم حممد لـ مكتب 
�إعالم �لأ�رسى باأن زوجها �عتقل 
�أيار  مايو/  من  ع�رس  �لثالث  يف 
حلاجز  عبوره  �أثناء   ١٩٩٥ عام 
قطاع  �سمال  �لع�سكري  "�إيرز" 
نقل  يف  يعمل  كان  حيث  غزة، 
و�تهمه �لحتالل  �لب�سائع وقتها 
ع�سكرية  خلية  يف  بامل�ساركة 

تابعة حلركة حما�س.
بحجم  قا�سيا  يكن  مل  �لعتقال 
�لحتالل  �أ�سدره  �لذي  �حلكم 
�حلياة  مدى  فم�سطلح  عليه؛ 
�لعائلة ويحدث ما  يوؤرق  ز�ل  ما 
�حتمل  �لذي  قلبها  يف  يحدثه 
من  طويلة  �سنو�ت  خالل  �لكثري 

�لعتقال.
�لحتالل  باأن  �لزوجة  وتقول 
�لأ�سري  باإغالق منزل  قام كذلك 
��سطرها  ما  �مل�سلح  بالأ�سمنت 
بينما  عائلتها،  منزل  يف  للعي�س 
ما  �أكرث  هو  �ل�سغري  طفلها  كان 
تربيه  فكيف  تفكريها؛  ي�سغل 
تغر�س  وكيف  و�لده  عن  بعيد� 

فيه ��ستمر�ر �لعالقة بينهما.
كبري�  حتديا  كان  وت�سيف:" 
بالن�سبة يل �أن يتو��سل حممد مع 
�أن  �لبد�ية  و�لده، فكان يظن يف 
وكنت  و�لده  هو  و�لدي  �أي  جده 
�أقول له بابا يف �ل�سجن ثم �أ�سبح 
ينتظم يف زيارته بل وينتظرها يف 
كل مرة وي�سعى �إىل �لتعرف �أكرث 
على و�لده من خالل �لزيار�ت".

تن�سى  �ل�سابرة  �لزوجة  تكاد 

رم�ساين  �سهر  �آخر  تفا�سيل 
حيث  منزله،  يف  زوجها  ق�ساه 
�أن عملية �عتقاله كانت يف عيد 
متُح  مل  ولكنها  �ل�سعيد  �لفطر 
�لعائلة  ز�لت  ما  جميلة  ذكريات 
�لعائلة  باأن  وتو�سح  ت�ستذكرها. 
من  �أكرث  مرور  ورغم  �لآن  حتى 
٢٤ عاما على �عتقاله ت�ستح�رس 
وتبقي  يوم  كل  يف  معها  وجوده 
ذكره و�حلديث عن �سفاته  على 
وكيف  ياأكل  �أن  يحب  كان  وماذ� 
قبل  حياته  تفا�سيل  كانت 
جمرد  �ل�سجن  وكاأن  �لعتقال، 
�سيء عابر �سينتهي قريبا �إن �ساء 

�هلل.
قا�ٍس  �ل�سجن قهر وهو  وتتابع:" 
للغاية ولكن باإر�دتنا ن�ستطيع �أن 
جنعل  و�أن  �لأمور  بع�س  ن�سريرّ 
�أنه  ولآثاره رغم  له  قوتنا قاهرة 

�أمر و�قع ومفرو�س علينا".

احلرمان

كرب �لطفل حممد وهو ل يعرف 

و�لده �إل من ور�ء �أ�سالك �سائكة 
يت�ساءل  كان  مقوى؛  وزجاج 
�ل�سجن  عن  د�ئما  �لربيء  عقله 
قا�سية  �أخرى  وم�سطلحات 
يف  طفل  بها  يفكر  �أن  يجب  ل 
يف  �سابا  �أ�سبح  و�لآن  عمره، 
�لر�بعة و�لع�رسين من عمره من 
�أم  وتبني  �لقهر و�لعتقال.  عمر 
رم�سان  �سهر  مرور  باأن  حممد 
كل  يف  �لعائلة  على  قا�سيا  كان 
�خلا�س  �ل�سهر  �أنه  حيث  مرة؛ 
و�ملو�ئد  �لعائلية  باجلمعات 
�لتي تلم �لأقرباء بينما كان �أهم 
وهو  غائب  �لعائلة  يف  عن�رس 

�لزوج و�لو�لد.
كان  �لذي  �لأمل  رغم  وت�سيف:" 
�أننا  �إل  ز�ل  وما  بنا  يع�سف 
فكرة  على  �لتغلب  ��ستطعنا 
هناك  بالطبع  و�ملعاناة،  �لقهر 
نن�ستعني باهلل  للفر�ق ولكن  لوعة 
بع�س  على  �لتغلب  على  تعاىل 

�مل�ساعر �ل�سعبة".
طفولة  حممد  �أم  وت�ستذكر 
كان  و�لذي  رم�سان  يف  �بنها 

يف  �آبائهم  برفقة  �لأطفال  يرى 
�حللويات  ويبتاعون  �مل�ساجد 
وهو  �لفو�ني�س،  لهم  وي�سرتون 
ما جعلها ت�رس �أكرث على �رسورة 
تعميق �لعالقة بني حممد وو�لده 

حتى لو كان �لأ�رس عائقا.
�سعبا  �لأمر  كان  �لقول:"  وتتابع 
للغاية بالن�سبة يل و�كن بف�سل �هلل 
و�لتحديات  �لعو�ئق  كل  تخطيت 
على  قادرة  �أنني  لنف�سي  و�أثبترّ 
�جلديدة  �حلياة  هذه  تويل 
�لقا�سية، فربطت حممد� بو�لده 
له  بالن�سبة  �سيء  �أهم  وجعلته 
حياته  يف  �لأ�سا�سي  و�لعن�رس 
حتى كرب على ذلك وحافظ على 
وبالتايل  معه  �لقوية  �لعالقة 
تغلبنا على فكرة �ل�سجن �لر�مية 
مئات  و�لن�سيان".  �لتفريق  �إىل 
تفتقد  �لفل�سطينية  �لعائالت 
�سنو�ت  عليهم  م�ست  �أ�رسى 
�لأحياء  مقابر  د�خل  طو�ل 
�سملهم  جتمع  حرية  وبانتظار 
وتعيدهم �إىل عائالتهم مهما بلغ 

�لقهر مد�ه. 

ما زالت تذكر اآخر �سهر ف�سيل ق�ساه يف املنزل؛ جتل�س على املائدة وتتخيل وجوده يف كل مرة بل 
وحتاكي طيفه وكاأنه ما زال يرافقهم حماولة تنا�سي الظرف القاتل الذي تعي�سه منذ ٢٤ عاما.

الأ�ضري اأمين �ضدر وحكاية رم�ضان الرابع 
والع�ضرين بعيدا عن عائلته!

تخفي�ض حكم الأ�ضرية املقد�ضية ملك �ضليمان لت�ضع �ضنوات
�ل�رسى  �سوؤون  هيئة  حمامي  متكن 
من   ، حممود  حممد  و�ملحررين 
تخفي�س �حلكم �ل�سادر بحق �لأ�سرية 
يو�سف  حممد  ملك  �ملقد�سية 
�سليمان، من ع�رس �سنو�ت �ىل ت�سعة 
�حلكم  على  ��ستئناف  تقدمي  بعد 

ما  �أن  �لهيئة،  و�أو�سحت  �ل�سابق. 
�لإ�رس�ئيلية  �لعليا  باملحكمة  ت�سمى 
قررت تخفي�س حكم �لأ�سرية �سليمان 
�سنة  �سفافا،  بيت  بلدة  من  عاما   ١8
وجهود  طويلة  مد�ولت  بعد  و�حدة 
حماميها.  قبل  من  حثيثة  قانونية 

وكانت �سلطات �لحتالل �لإ�رس�ئيلية 
قد �عتقلت �سليمان وهي طفلة قا�رس 
باب  من  بالقرب   ٢0١6/٢/٩ بتاريخ 
طعن،  عملية  تنفيذ  بذريعة  �لعمود 

و�إدعاء �لحتالل حيازتها �سكني.
�سليمان  �لأ�سرية  �أن  �لهيئة،  ولفتت 

تنقلت بني عدة �سجون ومر�كز حتقيق 
منذ �عتقالها، وتقبع حاليا يف �سجن 
�لد�مون �ىل جانب ٤٢ �أ�سرية بظروف 
وت�سيقات  وقا�سية  �سعبة  �عتقالية 
متعمدة من قبل �د�رة �ل�سجن تتنفى 
مع كل �لعر�ف و�ل�رس�ئع �لن�سانية.

مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

100 حالة اعتقال منذ 
بداية �ضهر رم�ضان

فل�سطني  �أ�رسى  مركز  قال 
للدر��سات باأن �سلطات �لحتالل 
رم�سان  �سهر  حرمه  تر�ِع  مل 
�ملبارك، �و خ�سو�سيته وو��سلت 
�أنحاء  كل  يف  �لعتقال  عمليات 
حيث  �لفل�سطينية،  �لأر��سي 
ر�سد �ملركز حو�ىل )١00( حالة 
فل�سطينيني  ملو�طنني  �عتقال 
منذ بد�ية رم�سان قبل ١0 �أيام .

و�أو�سح “ريا�س �ل�سقر” �لناطق 
�لحتالل  باأن  للمركز  �لإعالمي 
و��سل خالل هذ� �ل�سهر �لف�سيل 
للمناطق  �لقتحام  عمليات 
وقرى  مدن  وخا�سة  �لفل�سطينية 
�ل�سفة �لغربية و�لقد�س ومد�همة 
و�عتقل  وتفتي�سها،  �ملنازل 
�لع�رس�ت من بينهم ن�ساء و�طفال 
حمررين،  و��رسى  قا�رسين، 
فئات  من  وغريهم  و�سيادين 
 . �ملختلفة  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
بني  من  �ن  “�لأ�سقر”  و�أ�ساف 
�لع�رس  هذ�  خالل  �ملعتقلني 
�سيد�ت   ٤ رم�سان  من  �لأو�ئل 
“�سذى  وهما  �سحفيتني،  بينهن 
حماد”، و”رنني �سو�فطة” وذلك 
خالل تغطيتهم لأحد�ث عمليات 
قرية  من  �ملو�طنني  ترحيل 
حم�سة يف �لأغو�ر �ل�سمالية عن 
م�ساكنهم، و�طلقت �رس�حهن بعد 

�ساعات من �لتحقيق.
“غدير  �عتقال  �ىل  ��سافة 
�لقد�س  من  عام  �لعموري” 
عائلتها  منزله  �قتحام  بعد 
�لأ�رسى،  هيئة  يف  موظفة  وهى 
حب�سها  ب�رسط  عنها  و�أفرجت 
ودفع  �أيام،  خم�سة  ملدة  منزلياً 
�آلف   ١0 بقيمة  مالية  كفالة 
�لفتاة  �عتقال  وكذلك  �سيقل، 
١٩عام  �سليمان”  يحيى  “فاطمة 
من بلدة بيت �سفافا، وذلك بعد 
مد�همة منزل عائلتها ، و�طلقت 
�رس�حها بعد �ساعات ب�رسط دفع 
“للحب�س  وحتويلها  مالية  كفالة 

�ملنزيل” لعدة �أيام.
من  �أن  �ىل  “�لأ�سقر”  و�أ�سار 
طفاًل   ١8 �ي�ساً  �ملعتقلني  بني 

قا�رس�ً �أ�سغرهم �لطفل ” مو�سى 
رم�سان ” و�لذى ل يتجاوز عمره 
)٩ �أعو�م( وكان �عتقل عن حاجز 
�ل�سهد�ء  �سارع  يف  ع�سكري 
و�ل�سقيقني  �خلليل،  مبدينة 
�بو  �أحمد  و  “حممد  �لتو�أمني 
�قتحام  بعد  عاما   )١٣( عادي 
منزل و�لدهم يف قرية كفر نعمة 

غرب ر�م �هلل .
�لتقرير  باأن  “�لأ�سقر”  وبني 
ر�سد �ي�ساً ٥ حالت �عتقال من 
قطاع غزة خالل رم�سان، بينهم 
عملهم  �ثناء  �أ�سقاء  �سيادين   ٣
�سو�طئ  قباله  �لأ�سمال  يف �سيد 
غزة، بعد �غر��س مركبهم، بينما 
�ل�سلك  جتاوز�  �سابني  �عتقلت 
�ل�رسقية  �حلدود  مع  �لفا�سل 
و��سل  رم�سان  وخالل   . للقطاع 
مدينة  من  �د�ريني  �أ�رسى  ثالثة 
عن  �ملفتوح  ��رس�بهم  �خلليل 
�لطعام لع�رس�ت �لأيام �حتجاجاً 
بحقهم  �لإد�ري  متديد  على 
مربر  �أي  دون  جديدة  لفرت�ت 
“ح�سن  �لأ�سري  وهم  قانونى، 
حممد �لعويوي” )٣٥ عاماً(، وهو 
�أ�سري �سابق  �أطفال، و  �أب لثالثة 
“م�ست�سفى  �ىل  موؤخر�ً  ونقل 
�سحته،  تدهور  بعد  كابالن” 
�حلروب”)٣٢  “عوده  و�لأ�سري 
عاماً( ويخو�سان ��رس�با مفتوحا 
عن �لطعام منذ �لثاين من �بريل 
�ملا�سي. و�لأ�سري “�سليم يو�سف 
بدء  و�لذى  عاماُ،   ٥0  ” �لرجوب 
يف  �لطعام  عن  �ملفتوح  ��رس�به 
�بريل  من  و�لع�رسين  �خلام�س 
�عتقاله  على  �حتجاجاً  �ملا�سي 
�لإد�ري، وهو �ل�رس�ب �لثالث له 

خالل �لعتقال �حلايل .
فيما �حتجز �لحتالل 7 �سحفيني 
 6 من  لأكرث  حقوقي  ونا�سط 
�ساعات قبل �ن يطلق �رس�حهم ، 
وذلك خالل تو�جدهم يف منطقة 
�لغو�ر �ل�رسقية لتغطيه عمليات 
�ر�سهم  عن  �ملو�طنني  ترحيل 
�لحتالل  قو�ت  تنفيذ  بحجة 

تدريبات ع�سكرية.
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م�ستوطن  غا�سب  �أقدم  بعدما 
)�َساحنتِه(،  َُقطورتِه  ِبمّ ُمرم 
�لعمال  من  مموعة  ده�س  علي 
يف  عملُهم  �أثناء  يف  �لفل�سطينيني 
�مُلحتلة،  �لفل�سطينية  �لأر��سي 
�إيل  �أدي  مما  1948م،  �لنكبة  عام 
�لعمال،  من  مموعة  ��ست�سهاد 
نار�ً،  �ملحتلة  �لأر�س  فا�ستعلت 
؛  �لحتالل  ع�سابة  �سد  ولهيباً 
�ل�سعب  �أبناء  و�نتمّف�ْس �جلميع من 
و�سيبًا،  �أطفالً،  �لفل�سطيني، 
وكان  ون�ساًء،،  رجالً،  و�ُسباًنا، 
�جلميل يف ذلك �لوقت هو �لتالحم، 
و�لإ�سالمية،  �لوطنية،  و�لوحدة 
وكان �جلميع علي قلب رجل و�حد 
�نتفا�سة  وكانت  �لحتالل،  �سد 
وقتها  جناهد،  مل  نمّزيهة،  عفوية 
�أو   من�سب  يف  طمعاً  �لحتالل 
�أو لأي �سيء من  ر�تب،  �أو  وظيفة 
ن�س  �لدنيا، ومل يكن لنا هدف �إل كمّ
لفل�سطني،  �لغا�سب  �لحتالل 
و�أ�سمي  �لقد�س  وقتها  وبو�سلتنا 
�أو  �لف�سيل  �إر�ساء  لي�س  �أمانينا 
�أو جماعة!!؛ بل هي �إحدى  حزب 
�ل�سهادة؛  �أو  �لن�رص  �إما  نَينَْي  �حُل�سمّ
فجعلت تلك �لنتفا�سة �أنْف جنود 
تر�ب  يف  يتمرغ  �لحتالل  ع�سابة 
فل�سطني،  خميمات  و�سو�رع  �أزقة 

�أبطال  �أمام  من  كالفئر�ن  ويُهرب 
�حلجر،  من  ُمرتعباً  �حلجارة 
�أنو�ع  و�أ�رص�س  �أف�سل،  وهو ميلك 
�حلربية،  و�ملعد�ت  �لأ�سلحة 
ومن  معنا،  �هلل  كان  وقتها  لكننا، 
و�أما  عليه؟!!.  فمن  معُه  �هللُ  كان 
يف  ذلك  بعد  �ملريرة  �لتجربة 
يف  �لعتقال  فكانت  �لنتفا�سة 
كانت  وفعاًل  �لحتالل،  �سجون 
تلك �ل�سجون مقربةُ �لأحياء، وكان 
�لد�خل �إليها مفُقود، و�خلارُج منها 
مُولود؛ ومن �سدة ما جترعنا كوؤو�س 
�ملوت، و�لعذ�ب ممن ُهم عدميي 
�ل�سمري، و�لن�سانية، و�لأخالق، بل 
ُهْم �أ�سوء من "هتلر" نف�سُه،  و�أ�سد 
�لنازي  لأن  وقتاًل،  وظلماً،  ق�سوة، 
يقولون  كما  �لنازية  �أيام  "هتلر" 
�لذي  �ليهود  فور�ً  وقتل  رُق  �أحمّ
�أند�ك!؛  ف�ساًد�  �أملانيا  يف  عاثو� 
�لغا�سبني  �ليهود  ع�سابة  بينما 
�لأن يفعلون يف �لأ�رصي �ملعتقلني 
مما  و�أ�سو�أ  �أب�سع  �لفل�سطينيني 
و�حدة  قتلهُم مرًة  لأنُه  فعلُه هتلر 
يف �ساعات معدودة �أنهي حياتهُم، 
�ل�سهيوين  �لحتالل  ع�سابة  بينما 
�لأن يقتلون �لأ�رصي موًتا تدريجياً 
عذ�ب،  يتلوه  عذ�باً  بالبطيء، 
و�خليال،  �لت�سور،  تفوق  باأ�ساليب 
�أكرث  لي�س  نف�سُه  �إبلي�س  �أن  حتي 
ودليل  و�إجر�ًما!؛  �سيطنة  منُهم 

�سنو�ت  عدة  �أم�سيت  و�أنا  ذلك، 
�لحتالل،  �سجون  يف  ُعمري  من 
جتربة  يل  كانت  حمرر  وكاأ�سري 
معتقل  يف   �لعتقال   يف  مريرة 
�أم�سينا  ثم  �سابقاً"،   "1" �أن�سار 
�لنقب  معتقل  يف  �ل�سجن  �سنو�ت 
وي�سميِه   ،"2" �أن�سار  �ل�سحر�وي 
"كيت�سعوت"،  ُمعتقل  �لحتالل 
يف  ت�سمعها  كلمة  �أف�سل  فكانت 
)�سحرور(  هي:  بالعربي  �ملعتقل 
�أي: �إفر�ج �أو "رو�ح"، بينما  �أ�سو�أ 
�لفل�سطيني  �ل�سري  ي�سمعها  كلمة 
 : �أي  َ�ِه(  ريمّ ِكْ )حمّ بالعربي:  �لبطل 
يعمل  ل  مدة  فتمكت  "حتقيق"، 
مد�ها �إل �هلل بني �ل�سبِح مع�سوب 
�لعينني �أو ي�سُعون يف ر�أ�سك كي�س 
ننت �لر�ئحة، و�لأيدي خلف �لظهر 
رهيب،  بال�ستيكي  ب�سلك  مربوطة 
كلما  �لأمل  من  يدك  حركت  كلما 
و�سًد�  ق�سوة،  �ل�سلك  هذ�  ز�د 
حتي  يمّديَك،  مع�سم  حول  وي�سيق 
من  بها  ت�سعر  ول  يديك،  تنتفخ 
�ل�سبح،  بعد  وكذلك   ، �لأمل  �سدة 
يومياً  �ساعات   8 من  لأكرث  وقوفاً 
مدهونة  �سود�ء  زنز�نة  يف  تو�سع 
عن  م�ساحتها  تزيد  ل  تَة،  بالزفمّ
مرتين  يف  عر�ساً  ون�سف  مرت 
ناهيك  لالأحياء،  رب�ً  قمّ فهي  طولً، 
و�جل�سدي،  �لنف�سي  �لعذ�ب  عن 
وحينما يكون �أحد  ع�سابة �سباط 

�أحدُهم  �أدو�ر:  ميثلون  �لحتالل 
لالأ�سري،  �حلنون  �ل�سديق  دور 
و�لأخر دور  �لقا�سي �لعنيف، وبني 
�أجل  من  و�لرتهيب،  �لرتغيب، 
من  �لعرت�ف  علي  يح�سلون  �أن 
�لحتالل  يقاوم  كان  باأنه  �لأ�سري 
�أم�سي  �لأ�رصي  وبع�س  �لخ...، 
وهي  �لزنازين  تلك  يف  �سنو�ت 
كاملقابر، ومنها حتت �لأر�س فال 
يري �لأ�سري �سم�ساً، ول �أي �سياء، 
�لعذ�ب،  �أنو�ع  لأب�سع  ويتعر�س 
ومي�سي �سنو�ت من عمره يف تلك 
�لفا�سية  و�لبا�ستيالت  �لزنازين 
�ملنُهك  ج�سده  تنه�س  �ل�سهيونية 
�دخال  خالل  من  �لأمر��س، 
غري  طعام  لالأ�سري   �لحتالل 
مثل:  للب�رص،  ي�سلح  ل  بل  �سحي 
غالبية  ي�سيب  مما  وْربِيَحْة(،  )�لمّزمّ
�ملزمنة،  �لمر��س  �لأ�رصي 
لذلك  كال�رصطان!،  و�خلطرية، 
و�أحقر،  �أب�سع  �لحتالل  هذ� 
�لعامل،  يف  �حتالل  ع�سابة  و�أظلم 
ملجازرهم  ول  لُظلمهم  لي�س 
ول  جمعاء!؛  �لب�رصية  يف  مثيل 
و�أحفاد  �أبناء،  مع  ذلك  يف  غر�بة 
�لأنبياء  قتلة  و�خلنازير،  �لقردة، 
�لإن�سانية!؛  �أعد�ء   و  و�مًلر�سلني، 
وعلي �لرغم من كل ما �سبق فلقد 
�سجون  �لأبطال  �لأ�رصي  ُوْل  حمّ
تُخرج  جامعات  �إيل  �لحتالل 

�لثو�ر �لأبطال �لأحر�ر، عك�س ما 
�لأ�سري  ي�سبح  باأن  �لحتالل  �أر�د 
زو�يا  يف  ًمهماًل  كًما  �لفل�سطيني 
لأن  ذلك،  عك�س  فكان  يَاْم؛  ِ �خلمّ
�لأبطال  �لرجال  م�سنع  فل�سطني 
�لثو�ر،  و�ملجاهدين  و�لأحر�ر، 
ول  �لأ�رصي،  �ألف  عاين  ومهما 
�ألف   7 يقارب  ما  يعاين  ز�ل 
�أ�سري يف �سجون ع�سابة �لحتالل 
و�لجر�م  و�لذلل،  �لقهر  من 

فجر  �أن  �إل  بحقِهم!!؛  �ل�سهيوين 
�حلرية و�لتمكني، ودحر �لحتالل، 
و�لنت�سار  بات قريباً؛ ول�سان حال 
�ل�سجن  ظالم  "يا  يقول:  �لأ�رصي 
لي�س  �لمَّظاِلَما،  نهوى  �إننا  خيمّم، 
بعد �لليل �إل فجَر مٍد يت�سامى" 
و�لحتالل �إيل زو�ل وحتت �لنعال 
�أ�رص�نا  قادم  �حلرية  وفجر 

�ملغاوير �لأ�ساو�س.

يف ذَلك الزمان اجلميل، ُكنا اأيامها �ضغاًرا ّكربِاعم اُلورود حينما تتفتح يف ف�ضل الربيع، ولكننا ُكنا اأي�ضًا َجّذُوْة، و�ُضعلَة، واأبطال انتفا�ضة احلجارة 
الأويل، والتي اندلعت �ضرارتها عام 1987م، من قطاع غزة.

الأ�ضري الثوار الأبطال اأُّ�ُضَوداً يف ُمعتقالت الحتالل

م٫�س 

د. جمال عبد �لنا�صر�أبو نحل

�لأ�صري �ل�صحفي م�صطفى �خلاروف .. قهر وتهديد بالرتحيل!
تقرير: اإعالم الأ�ضرى

�لحتالل  تعذيب  يقت�رص  ل 
على  �لفل�سطينيني  لالأ�رصى 
�لغر�مات  �لأحكام �خليالية ول 
�لتنكيل  ول  �لباهظة  �ملالية 
�لتع�سفية؛  و�لإجر�ء�ت  �ليومي 
مدينة  �أ�رصى  على  ز�دها  بل 
بقر�ر�ت  �ملحتلة  �لقد�س 
�إىل  تهدف  جديدة  قدمية 
ترحيلهم منها و�سحب هوياتهم 
�لظلم  �أ�سكال  �أق�سى  لتتجلى 

بحقهم.
وتعي�س عائلة �لأ�سري �ل�سحفي 
من  حالة  �خلاروف  م�سطفى 
قر�ر  بعد  �مل�ستمر  �لقلق 
مدينته  من  ترحيله  �لحتالل 
�أو  مربر  دون  �ملحتلة  �لقد�س 

م�سوغ.
مكتب  لـ  �لأ�سري  عائلة  وتقول 
قو�ت  �إن  �لأ�رصى  �إعالم 
يناير  يف  �عتقلته  �لحتالل 
منزله؛  مد�همة  بعد  �ملا�سي 
فظنت �أنه مرد �عتقال عادي 
وقد يفرج عنه بعد �أيام بكفالة 
مالية �أو حب�س بيتي، ولكن �لأمر 

طال كثري�ً.
و�ل�سحفي  �أ�سهر  عدة  منذ 
�سجون  يف  �أ�سري  �خلاروف 
ما  يعلم  ل  �ل�سهيوين  �لظلم 
�ل�سبب  �أو  �قرتفها  �لتي  �لتهمة 
كل  ويف  �أ�سري�ً،  جعله  �لذي 
دون  حماكمته  تاأجيل  يتم  مرة 

م�سوغ.
�لحتالل  باأن  �لعائلة  وتو�سح 
يهدده  �ل�سحفي  �عتقال  ومنذ 

حيث  �لقد�س؛  عن  بالرتحيل 
باأنه �سيتم  باإبالغ حماميته  قام 
هذ�  و�أن  �ملدينة  عن  ترحيله 
�سبب  �أي  دون  نهائي  قر�ر 
تعلمه، �لأمر �لذي ز�د من قهر 

�لعائلة وت�سبب بر�س و�لدته.
من  مموعة  هناك  وت�سيف:" 
و�لأور�ق  و�ملحاكم  �لقر�ر�ت 
�لتي نتابعها ول يبدو �أن هناك 
�أفق يف �لنهاية، فالحتالل يريد 
خارج  �إىل  م�سطفى  ترحيل 
حقه  من  منعه  ويريد  �لقد�س 
�لعي�س  وهو  �لطبيعي  �لب�سيط 

يف مدينته".
خمتلفة؛  �أبعاد�  بلغ  �لقر�ر 
�ل�سحفي  عمله  م�ستوى  فعلى 
و�أنه  خا�سة  كبري  وب�سكل  تاأثر 
م�سدر رزقه �لوحيد، �أما طفلته 

فتنادي عليه  �لوحيدة  �ل�سغرية 
كل يوم دون ميب وتتمنى روؤيته 
و�حدة،  مرة  ولو  �لأ�رص  خارج 
�ملدى  بعيد  �مل�ستوى  وعلى 
فالقر�ر مي�س حق كل مقد�سي 
ولي�س فقط هذ� �ل�سحفي �لذي 
وقع �سحية خمابر�ت �لحتالل 

وخمططاتها �لتهويدية.

م�ضاندة

�إىل  عام  ب�سكل  �لقر�ر  ويرمي 
�ملقد�سيني  وجود  على  �لتاأثري 
ي�سعى  فالحتالل  مدينتهم،  يف 
من  تفريغها  �إىل  �سنو�ت  منذ 
و�قع  وخلق  �لفل�سطينيني 
�إىل  �لعائلة  جديد فيها. وت�سري 
و�سعه  يختلف  ل  م�سطفى  �أن 

�لقانوين عن �أي فل�سطيني �آخر 
�ملحتلة،  �لقد�س  يف  يعي�س 
�لتي  �لهوية �لزرقاء  فهو يحمل 
لتثبيت  �ملقد�سيون  ي�ستخدمها 

بياناتهم وت�سيري �أمورهم.
�ملقهورة  �لعائلة  وتطلب 
�لإعالم  و�سائل  من  �لعون 
�ملعنية  و�ملوؤ�س�سات �حلقوقية 
كي  �ملقد�سيني  عن  بالدفاع 
ت�ساعدها يف ن�رص هذه �لق�سية 
وما  �لحتالل  �سيا�سات  وف�سح 
�بنها  بحق  به  يقوم  �أن  يحاول 
�ل�سحفي �لذي مل يرتكب جرما 
�سوى �أنه قام بعمله عرب عد�سة 
وتتابع:"  بع.  �خلا�سة  �لكامري� 
يعي�س  �أن  جرمية  باتت  هل 
باتت  هل  وطنه؟  �لفل�سطيني 
جرمية �أن ت�سكن يف منزلك و�أن 

عي�س  توؤمن  كي  لرزقك  ت�سعى 
�لعامل  دول  كل  ففي  طفلتك؟ 
جلرمية  �إل  �لرتحيل  يحدث  ل 
�ل�سخ�س  عليها  �أقدم  كربى 
هو  �لرتحيل  فل�سطني  يف  وهنا 
حتمية  ونهاية  به  م�سلمّم  �أمر 
خمابر�ت  تختاره  �سخ�س  لأي 
�لحتالل ويكون �سمن �أهد�فها 

�لعن�رصية".
حماكم  وجل�سات  منا�سد�ت 
ذلك  وكل  ومتابعات  و�أور�ق 
ول  له  �أمد  ل  �سجٌن  فوقه 
هذه  �سحايا  عدد  ليزد�د  �أفق، 
وي�سبح  �لعن�رصية  �ل�سيا�سات 
�أمام  لها  �أ�سري�  �لفل�سطيني 
جلر�ئم  يكرتث  ل  عامٍل  مر�أى 
بجر�ئم  باله  فما  و�لهدم  �لقتل 

�لرتحيل و�لعتقال!
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عي�شة ق.

اأين ك�شفت اأن غرف تغيري املالب�س 
»�شو�شطارة«  لت�شكيلة  اخلا�شة 
من  االقتحام  اإىل  عر�شة  كانت 
قامت  »بلطجية«  جمموعة  طرف 
وهم  وترهيبهم  الالعبني  بتهديد 
لهم  عالقة  ال  غرباء  اأ�شخا�س 
البيان  وا�شل  حيث  بالفريق، 
واملدير  مالل  �شلوع  اإىل  االإ�شارة 
العام ملجل�س اإدارة �شبيبة القبائل 
ن�شيم بن عبد الرحمان خلف دعم 
هوؤالء االأ�شخا�س الغرباء من خالل 
تدخلهما لدى اأعوان ال�رشطة التي 
وتوفري  الإيقافهم  تدخلت  كانت 
لكن  العا�شمة  احتاد  لوفد  االأمن 
دافعا  الرحمان  عبد  وبن  مالل 
عنهم ومت اإخالء �شبيلهم ووا�شلوا 
ا�شتفزازاتهم لالعبي االحتاد دون 
لتوفري  مالل  اإدارة  من  تدخل  اأي 

احلماية للفريق الزائر.
واجهت  التي  العراقيل  وتوا�شلت 
من  الوطنية  البطولة  مت�شدر 
من  وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب 
واجهت  التي  ال�شغوطات  خالل 

الفريق  رافقوا  الذين  امل�شوؤولني 
خالل  من  وزو  تيزي  مدينة  اإىل 
له  عر�شة  كانوا  الذي  التهديد 
جانب  اإىل  ال�رشفية  املن�شة  يف 
الالعبني  على  االعتداء  حماولة 
من�شوري  واإ�شماعيل  مفتاح  ربيع 
اإىل  املوؤدي  النفق  مدخل  عند 
باالإ�شافة  املالب�س،  تغيري  غرف 
ولوج  من  الفريق  حافلة  منع  اإىل 
لها  تفتح  والتي مل  امللعب  مدخل 
االأبواب ومت حما�رشتها من طرف 

جماهري �شبيبة القبائل.
اإدارة  وجهت  املقابل،  يف 
»�شو�شطارة« ر�شالتها اإىل مالل بان 
امل�شتطيل  على  تلعب  القدم  كرة 
واحتاد  النفق،  يف  ولي�س  االأخ�رش 
العا�شمة �شوف يفوز هذا الثالثاء 
الوطنية دون  البطولة  بلقب  ويتوج 
االعتداء اأو توجيه االأذى اإىل الفرق 
اإىل  كان ح�رش  الذي  وهو  الزائرة 
الورود،  بباقة  بولوغني  ملعب 
العا�شمي  النادي  اإدارة  تن�س  ومل 
توجيه االحرتام اإىل اأن�شار النادي 
جيدا  ا�شتقبلوا  الذين  القبائلي 
وفيا  كان  والذي  االحتاد  جمهور 

لتقاليده وتنقل بقوة اإىل تيزي وزو 
الالعب  رفقاء  بجانب  للوقوف 

عبد الكرمي زواري.

الأن�شار يرف�شون جمانية 
الدخول اأمام مولودية وهران

جهة اأخرى، رف�شت غالبية اأن�شار 
الذي  االقرتاح  العا�شمة  احتاد 
بخ�شو�س  االإدارة  به  تقّدمت 
حمادي  عمر  ملعب  اأبواب  فتح 
اجلمهور  اأمام  جمانا  ببولوغني 
وت�شجيع  بقوة  التنقل  اأجل  من 
وهران  مولودية  اأمام  الالعبني 
التتويج  و�شمان  الفوز  بهدف 
بلقب البطولة الوطنية ر�شميا قبل 
ال�شتار  اإ�شدال  على  واحدة  جولة 
واأنها  خا�شة  احلايل  املو�شم  عن 
القواعد  داخل  املقابلة  �شتكون 
اأ�رّش االأن�شار  هذا املو�شم، حيث 
اأجل  من  اللقاء  تذكرة  دفاع  على 
اإىل  بيعها  اأرباح  من  ن�شبة  منح 
يعاين  الذي  �شيفو  الفريق  منا�رش 
من املر�س وعالجه يتطلّب اإجراء 

عملية جراحية خارج الوطن.

اإدارة احتاد العا�صمة تفتح النار على ماللاتهمته بتاأليب بلطجية اأمام غرف املالب�س لالعتداء على الالعبني
فتحت اإدارة فريق العا�شمة النار على رئي�س �شبيبة القبائل �شريف مالل بعد ال�شتقبال ال�شيئ الذي 

خ�ش�شه لأع�شاء وفد الفريق العا�شمي والذي و�شفته يف البيان الذي ن�شرته �شهرة اأول اأم�س عرب 
موقعها اللكرتوين و�شفحة النادي يف موقع التوا�شل الجتماعي »فاي�شبوك« بالعار بالنظر للعراقيل 

التي واجهتها والعتداءات التي كان وفد النادي العا�شمي عر�شة لها، والتي عمل م�شوؤويل الحتاد على 
ك�شفها للراأي العام، نظرا للرتهيب الذي عا�شه اجلميع يف ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو وفق البيان 

بحثا عن اكت�شاف 
املواهب

اإبرام اتفاقية 
تعاون بني 
احتاديتي 
الريا�صة 

املدر�صية 
والريغبي

اجلزائرية  االحتادية  اأبرمت 
مع  املدر�شية  للريا�شة 
للريغبي  الوطنية  نظريتها 
اأجل  من  تعاون  اتفاقية 
ال�شابة يف  اكت�شاف املواهب 
م�شتوى  على  الريا�شة  هذه 
على  ذلك  وجاء  املدار�س، 
هام�س اأ�شغال اجلمعية العامة 
والريا�شية  لالأوملبية  للجنة 
ليلة  انعقدت  التي  اجلزائرية 
اخلمي�س اإىل اجلمعة، وتهدف 
تطوير  اىل  االتفاقية  هذه 
على  الريغبي  ريا�شة  وتعميم 
م�شتوى املدار�س اجلزائرية، 
االحتادية  رئي�س  واأو�شح 
اجلزائرية عبد احلفيظ ايزم 
وان  »�شبق  التوقيع:  عقب 
مع  مماثلة  اتفاقيات  وقعنا 
احتاديات اأخرى وهذا لتعميم 
االخت�شا�شات  خمتلف 
املدار�س«،  يف  الريا�شية 
يخ�س  »فيما  واأ�شاف: 
الريغبي فهو اخت�شا�س جديد 
�شن�شعى  لذا  اجلزائر  يف 
االحتادية  مع  بالتن�شيق 
الرتبية  وزارة  ومع  املخت�شة 
يف  الريا�شة  هذه  الإدراج 
انه  ايزم  واعترب  املدار�س«، 
ممار�شة  ال�شعب  من  لي�س 
هذه اللعبة يف املدار�س الأنها 
ال تتطلب الكثري من الو�شائل 
با�شتثناء امل�شاحة التي تكون 
مب�شاعدة  و�شننطلق  منا�شبة 
ال�شغار  تلقني  من  التقنيني 
االخت�شا�س  هذا  الأبجديات 
النخبة.  ريا�شيي  تكوين  اىل 
رئي�س  اأو�شح  جهته،  من 
للريغبي  اجلزائرية  االحتادية 
نيو  »يف  ح�شان:  بن  �شفيان 
يف  مندرج  الريغبي  زيلندا، 
وما  الدرا�شية  املقررات 
على  الهيئات  دعم  يلزمنا 
غرار وزارة ال�شباب والريا�شة 
اإىل  اإ�شافة  االوملبية  واللجنة 
والريا�شة  ال�شباب  مديريات 
الوالئية«،  الرابطات  وحتى 
واأفاد املتحدث اأي�شا »هدفنا 
لل�شبان  الفر�شة  اإتاحة  هو 
م�شتوى  على  الظهور  يف 
االن�شمام  اأجل  املدار�س من 
اإىل الفرق«. و�شبق لالحتادية 
اجلزائرية للريا�شة املدر�شية 
تعاون  اتفاقيات  اأبرمت  واأن 
الفيدراليات  من  عدد  مع 
االأمر  ويتعلق  الريا�شية 
تن�س  التايكوندو،  من  بكل 
الكاراتي  ال�شطرجن،  الطاولة، 
وال�شباحة،  امل�شارعة  دو، 
الفيدرالية  الهيئة  حت�رش  كما 
على  قريبا  التوقيع  اإىل  اأي�شا 
اأخرى  احتادات  مع  �رشاكات 
كرة  القوى،  األعاب  على غرار 

الري�شة وكرة القدم.
وكالت

البطولة الوطنية لألعاب القوى �شباق 10 اآلف مرت

عدو�ش وكنزة دحماين يفوزان باللقب

املنتمي  عدو�س  يو�شف  توج 
وكنزة  الع�شكري  املنتخب  اإىل 
برج  نادي  عداءة  دحماين 
الوطنية  بالبطولة  بوعريريج 
ل�شباق 10 اآالف مرت الذي جرت 
املنق�شي  االأ�شبوع  نهاية  وقائعه 
وتفوق  لطفي،  العقيد  مبلعب 
عدو�س على ابراهيم حممد من 
وعبد  ثانيا  حل  الذي  االأربعاء( 
اهلل بو�شارب من نادي ب�شار الذي 

اكتفى باملرتبة الثالثة، بينما لدى 
بال�شباق  دحماين  فازت  �شيدات، 
ال�شلف  من  بوع�شمة  عودة  اأمام 
ونوال زنداوي املنتمية اإىل نادي 
ق�شنطينة. بينما يف فئة االأوا�شط 
اأو�رش  يون�س  بال�شباق  توج  ذكور، 
حيث تفوق على كل من عزالدين 
اأما  زبري،  علي  واإليا�س  فار�س 
برج  عداءة  حلت  االإناث،  لدى 
يف  حبا�س  خديجة  بوعريريج 

من  كل  اأمام  االأوىل،  املرتبة 
ون�شيمة  حبا�س  اأ�شماء  زميلتها 
ا�شماعيل من �شوق االثنني، ورغم 
العداءة  فاإن  ال�شن  يف  تقدمها 
38�شنة  البالغة  دحماين  كنزة 
امل�شافات  على  �شيطرتها  توؤكد 
الطويلة يف اجلزائر مثل 10 اآالف 
والعدو  املاراتون  ن�شف  مرت، 

الريفي.
وكالت

تواجد 7 حكام رئي�شيني و7 م�شاعدين

ان�صمام بوكوا�صة اإىل قائمة احلكام 
الدوليني للعام 2019

بوكوا�شة  اإليا�س  احلكم  اأدرج 
الدوليني  احلكام  قائمة  �شمن 
اجلزائريني للعام 2019، ال�شادرة 
لكرة  الدويل  االحتاد  طرف  من 
القدم »فيفا« والتي حملت 7 حكام 
م�شاعدين،  حكام  و7  رئي�شيني 
ح�شبما ك�شفت عنه الهيئة الدولية 
اأول اأم�س، وباالإ�شافة اإىل اإليا�س 
احلكام  قائمة  �شمت  بوكوا�شة، 
من  كل  اجلزائريني  الرئي�شيني 
»عميد«  �شارف  عبيد  مهدي 
الدوليني اجلزائريني منذ 2011، 
 ،2017 منذ  اأعراب  الرزاق  عبد 
لطفي بوكوا�شة منذ 2016، حللو 
م�شطفى   ،2017 منذ  براهم  بن 
غربال منذ 2014، وجاءت قائمة 
النحو  على  امل�شاعدين  احلكام 

منذ  ايت�شيعلي  احلق  عبد  التايل 
 ،2015 منذ  بونوة  نبيل   ،2009
علي  �شيد  احلمالوي  براهيم 
منذ  قوراري  مقران   ،2014 منذ 
2014، عمر عبد اهلل منذ 2007، 
واأكرم   2014 منذ  �رشاج  حممد 

عبا�س زرهوين منذ 2017.
احلكمات  قائمة  �شمت  كما 
�شيدات،   2019 للعام  الدوليات 
كل من المية عثمان منذ 2018، 
منذ  حمجوبة  م�شطفاي  وثيبة 
رئي�شيات،  كحكمات   ،2018
منذ  الغايل  حنان  عن  ف�شال 
2018 واأ�شماء فريال وهاب منذ 
2018 كحكمتني م�شاعدتني منذ 

.2018
وكالت

 ينتظر نهاية املو�شم لرت�شيم 
الأمور مع اإدارة �شبيبة القبائل

دوما يعلن عن رغبته يف 
البقاء املو�صم املقبل

يتوّجه مدرب فريق �شبيبة القبائل 
راأ�س  ىل  البقاء  نحو  دوما  فرانك 
وموا�شلة  للنادي  الفنية  العار�شة 
للمو�شم  حت�شبا  معه  امل�شوار 
الكروي املقبل، اأين ك�شف املدرب 
الفرن�شي للمقربني منه يف النادي 
العمل  موا�شلة  ينوي  اأنه  القبائلي 
للبقاء  النية  ولديه  الفريق  مع 
الكروي  للمو�شم  حت�شبا  للتح�شري 
نحو  دوما  يتوّجه  حيث  املقبل، 
مناف�شة  خو�س  اإىل  الفريق  قيادة 
وذلك  املقبل  املو�شم  قارية 
اأبطال  رابطة  خو�س  خالل  من 
جماهري  بها  تطالب  التي  اإفريقيا 
النادي العا�شمي، حيث جنح دوما 
الواجهة  اإىل  ال�شبيبة  اإعادة  يف 
والتي  املو�شم  هذا  خالل  من 
تناف�س على التتويج بلقب البطولة 
الوطنية يف ظل موا�شلتها مالحقة 
الرائد احتاد العا�شمة الذي كانت 

املن�رشمة  اجلولة  يف  عليه  فازت 
نقاط  ثالث  اإىل  الفارق  وقلّ�شت 
اإ�شدال  على  جولتني  قبل  فقط 

ال�شتار عن املو�شم احلايل.
رئي�س  مع  دوما  يلتقي  اأن  وينتظر 
مالل  �رشيف  »الكناري«  ت�شكيلة 
املو�شم  مباريات  نهاية  عقب 
اإىل  التطرق  اأجل  من  احلايل 
م�شتقبله مع الفريق والذي يتوّجه 
وموا�شل  البقاء  نحو  كبرية  بن�شبة 
رفقاء  مع  به  يقوم  الذي  العمل 
�شيكون  اأين  �شعدو،  نبيل  الالعب 
دوما على  احلديث حول م�شتقبل 
اإىل  لل�شبيبة  الفنية  العار�شة  راأ�س 
الكروي  للمو�شم  التح�شري  جانب 
حول  االتفاق  خالل  من  اجلديد 
بالت�رشيح  املعنيني  الالعبني 
اإدارة  ت�شتقدمها  التي  واالأ�شماء 

الفريق بالتن�شيق مع املدرب.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

بيت  داخل  من  م�صادر  وح�صب 
مكان  بلما�صي  ح�صم  الفاف، 
يف  اأ�صباله  يجريه  الذي  الرتب�ص 
باإقامته  مرتددا  كان  بعدما  قطر 
بني اإمارة اأبو ظبي اأو اإ�صبانيا قبل 
والتي  قطر  يف  الرتب�ص  يقرر  اأن 
املناخية  الأجواء  تعرف  �صوف 
موجود  هو  ما  مع  ت�صابها  هناك 
يف م�رص من اجل متكني الالعبني 

دخول  قبل  عليها  التعود  من 
املناف�صة الر�صمية، ولهذا الغر�ص 
فاإن اخل�رص �صوف يجرون ترب�صا 
ينطلق  اأين  الوطن،  باأر�ص  اأول 
الرتب�ص ابتداء من تاريخ 27 ماي 
املقبل مبركز حت�صري املنتخبات 
وهو  مو�صى،  �صيدي  يف  الوطنية 
بن�صبة  يعرف  لن  الذي  الرتب�ص 
بعدما  ودية  مباراة  برجمة  كبرية 
�صابق  وقت  يف  التفاق  مت  كان 
وديا،  موريتانيا  منتخب  مبالقاة 

الكتفاء  بلما�صي  يعتزم  حيث 
على  والرتكيز  الفنية  بالتدريبات 
اأ�صباله  مع  التكتيكي  اجلانب 
العا�صمة  نحو  الرحال  �صد  قبل 
الثامن جوان  الدوحة يف  القطرية 
الرتب�ص  خو�ص  اأجل  من  الداخل 
ع�رصة  ميتد  �صوف  والذي  الثاين 

اأيام.
الالعب  رفقاء  خالله  يخو�ص 
مباراتني  بنا�رص  اإ�صماعيل 
مايل  منتخبي  اأمام  وديتني 

واملوزمبيق يومي 15 و18 جوان 
العنا�رص  وتتوجه  التوايل،  على 
الوطنية نحو م�رص يف 18 اأو 19 
�صيكون  اأين  ال�صهر،  نف�ص  من 
اأجل  من  الكاف  الوقت  لها 
املناف�صة  اأجواء  يف  الدخول 
اأف�صل  يف  والتح�صري  القارية 
يف  مواجهاتها  لأول  الظروف 
كاأ�ص اإفريقيا مبالقاة املنتخب 
اخل�رص  افتتاح  لقاء  يف  الكيني 

باملجموعة.

الت�شكيلة الوطنية تخو�ض لقاءين وديني اأمام مايل واملوزمبيق

بلما�ضي يختار قطر لإقامة ترب�ص اخل�ضر
اختار الناخب الوطني جمال بلما�شي اإقامة ترب�ض املنتخب الوطني التح�شريي لنهائيات كاأ�ض اإفريقيا للأمم املقرر 

ال�شائفة املقبلة يف م�شر بقطر، حيث تراجع امل�شوؤول الأول على العار�شة الفنية الوطنية عن برجمة الرتب�ض يف اإ�شبانيا 
مثلما كان مقررا يف وقت �شابق اأين كان يفرت�ض اأن يواجه اخل�شر املنتخب الكونغويل يف مباراة ودية مثلما ك�شفت عنه 

مرا�شلة الفاف والتي ن�شرتها الحتادية الكونغولية لكرة القدم

اأكد اأنه لعب جمتهد ويقطف ثمار ال�شرب

جنكيز: فيغويل رف�ص العرو�ص 
الأوروبية ووعدين بالعودة بقوة

اأونا�ض يوا�شل الغياب عن التدريبات ب�شبب 
الإ�شابة

غولم باق يف نابويل 
املو�ضم القادم

غالتا�رصاي  نادي  رئي�ص  ك�صف 
الرتكي م�صطفى جنكيز اأن لعبه 
الدويل اجلزائري �صفيان فيغويل 
كثرية  اأوروبية  عرو�صا  تلقى 
خالل املركاتو ال�صتوي املن�رصم 
والتي تزامنت مع الفرتة ال�صعبة 
اإل  الفريق  مع  بها  كان مير  التي 
يف  املتحدث  واأكد  رف�صها،  اأنه 
ت�رصيحات نقلها الإعالم الرتكي 
اأنه يعترب متو�صط ميدان الت�صكيلة 
خا�صة  عائلته  من  فردا  الوطنية 
واأنه لعب جمتهد ويعمل بجد يف 
التدريبات حتى يكون عند ح�صن 
وهو  الفني،  الطاقم  وثقة  الظن 
نهاية  الثمار يف  ما جعله يقطف 
ثقة  ك�صب  اإىل  ويعود  املطاف 
اأعاده  الذي  تريمي  فاحت  املدرب 

اإىل الت�صكيلة الأ�صا�صية.
م�صاهدة  يحب  انه  جنكيز  وقال 
امليدان  اأر�صية  على  فيغويل 
بالنظر لالداء الذي يقدمه، وهو 
يقطف ثمار اجتهاده طيلة الفرتة 
املا�صية التي كان جال�صا خاللها 
واأو�صح  الحتياط،  دكة  على 
نادي غرونوبل  اأن خريج  املعني 
ب�صان  اإليه  حتدث  الفرن�صي 
و�صلته  التي  الوروبية  العرو�ص 
من اأجل تغيري الأجواء والن�صمام 
اإىل احد الندية املهتمة بالتعاقد 
ال�صعبة  و�صعيته  وا�صتغالل  معه 
لكن  اآنذاك،  الرتكي  النادي  مع 
البقاء  يف�صل  اأنهه  �صّدد  فيغويل 

من  وال�صرب  غالتا�رصاي  مع 
والعمل  اجلهود  م�صاعفة  خالل 
ما  وهو  بقوة  بالعودة  ووعده 

حدث يف نهاية املطاف ح�صبه.

اإ�شبيلية مهتم باإعادة 
فيغويل اإىل الليغا

دائرة  فيغويل  دخل  املقابلن  يف 
اأوروبية  فرق  عدة  اهتمام 
خالل  معه  التعاقد  اجل  من 
املقبلة،  ال�صيفية  التحويالت 
ويف هذا ال�صدد ك�صفت �صحيفة 
»اآ�ص« ال�صبانية اأن نادي اإ�صبيلية 
قائمة  �صن  الالعب  و�صع 
با�صتقدامهم  املهتمة  الالعبني 
واإعادته  املقبلة  ال�صائفة  يف 
الدوري  يف  جمددا  اللعب  اإىل 
حمل  له  �صبق  بعدما  ال�صباين 
يجد  حيث  فالن�صيا،  نادي  األوان 
اإ�صبيلية مناف�صة من اأندية اأوروبية 
فول�صفبورغ  �صورة  يف  عريقة 
اأن  رغم  الأملانيان،  و�صالكه04 
بن�صبة كبرية نحو  الالعب يتوجه 
مع  الكروي  م�صواره  موا�صلة 
بعد  الرتكي  غالتا�رصاي  ناديه 
مع  �صجلها  التي  القوية  العودة 
النادي خالل املقابالت الأخرية 
عقب فرتة الفراغ التي ق�صاها يف 

بداية املو�صم اجلاري.
عي�شة ق.

اليطايل  نابويل  نادي  اإدارة  تعتزم 
الحتفاظ بالالعب الدويل اجلزائري 
املعني  التعداد  �صمن  غولم  فوزي 
للمو�صم  حت�صبا  الفريق  عن  بالدفاع 
ال�صدد  هذا  ويف  املقبل،  الكروي 
فاإن الظهري الأي�رص للمنتخب الوطني 
كارلو  اليطايل  املدرب  ثقة  اكت�صب 
التخلي  عدم  قرر  الذي  اأنت�صيلوتي 
املقبل  ال�صيفي  املركاتو  يف  عنه 
الذي  التعداد  �صمن  به  والحتفاظ 
ويف  اجلديد،  املو�صم  عليه يف  يعول 
الريا�صي  اخلبري  اأّكد  ال�صدد  هذا 
مع  ت�رصيحات  يف  �صكوتو  جيوفاين 
باأخبار  املهتم  اللكرتوين  املوقع 
»اأريا  الإيطايل  اجلنوب  فريق 
للمنتخب  الأي�رص  الظهري  اأن  نابويل« 
قمي�ص  حمل  يوا�صل  �صوف  الوطني 
وذلك  اجلديد  املو�صم  يف  الفريق 
يحمله  الذي  الكبري  للوزن  بالنظر 
ما  وهو  الفريق  يف  امل�صوؤولني  لدى 
رغم  به  الحتفاظ  يقررون  يجعلهم 
اأنه مل يلعب كثريا هذا املو�صم ب�صبب 
على  تلقاها  التي  اخلطرية  الإ�صابة 
طويال  اأبعدته  والتي  الركبة  م�صتوى 
موؤخرا  يعود  ان  قبل  املناف�صة  عن 

وب�صفة تدريجية للعب.
فاإن  امل�صدر  نف�ص  وح�صب  انه  اإل 

الفرن�صي  ايتيان  �صانت  نادي  خريج 
�صوف يجد مناف�صة قوية يف املو�صم 
اأي�رص  ظهريا  من�صبه  حول  املقبل 
من  كبري  عمل  اأمامه  يكون  و�صوف 
املخ�رصم  املدرب  ثقة  ك�صب  اأجل 
�صمن  تواجده  و�صان  اأنت�صيلوتي 
الت�صكيلة الأ�صا�صية لنابويل واملدعو 
اأبطال  رابطة  للعب  املقبل  املو�صم 

اأوروبا.
مواطنه  يعاين  لزال  املقابلن  يف 
من  اأونا�ص  اآدم  النادي  يف  وزميله 
الإ�صابة والتي اأبعدته لليوم الرابع عن 
متو�صط  يعاين  اأين  نابويل،  تدريبات 
ع�صلية  اإ�صابة  من  اخل�رص  ميدان 
الذي  العالج  رغم  تفارقه  ل  لزالت 
يخ�صع له غري انه لزال مل يندمج يف 
و�صيغيب  بعد،  التدريبات مع زمالئه 
املدعوة ملواجهة  نابويل  قائمة  عن 
اأنتري ميالن اليوم يف اجلولة اخلتامية 
وتتوايل  اليطايل،  الدوري  من 
الذي  اأونا�ص  مالحقة  يف  امل�صاكل 
يعول عليه الطاقم الفني الوطني من 
النهائية  القائمة  التواجد �صمن  اأجل 
للت�صكيلة الوطنية املعنية بامل�صاركة 
يف كاأ�ص اإفريقيا لالأمم املقررة هذا 

ال�صيف يف م�رص.
عي�شة ق.

الطاقم الفني رف�ض التخلي عنه 
وجدد الثقة يف خدماته

اإدارة نوثينغهام فوري�ضت 
حتتفظ ب�ضوداين

يتوّجه الالعب الدويل اجلزائري العربي �صوداين 

نحو موا�صلة م�صواره الكروي مع ناديه نوثينغهام 

فوري�صت الجنليزي النا�صط يف الدرجة الأوىل 
الجنليزية، ويف هذا ال�صدد ك�صفت تق<ارير 

اإعالمية اجنليزية اأم�ص اأن اإدارة فريق نوثينغهام 
فوري�صت تعتزم الحتفاظ بخدمات مهاجم 

املنتخب الوطني ومنحه فر�صة ثانية من اأجل 

الربهنة على اإمكانياته على اأر�صية امليدان وذلك 

بعد عدم متكنه من ا�صتغاللها هذا املو�صم ب�صبب 
الإ�صابات املتوالية والتي تعر�ص لها الالعب 

اأين اأبعدته الإ�صابة اخلطرية التي تلقاها خالل 

الفرتة املا�صية طويال عن امليادين ومل ي�صفى 
منها �صوى موؤخرا بعد قيامه بعملية التاأهيل 

الع�صلي يف م�صحة اأ�صبيتار القطرية، اأين يف�صل 

الطاقم الفني للفريق الحتفاظ بالعبه اجلزائري 

حت�صبا للمو�صم املقبل وال�صتفادة من اإمكانياته 
وهو الذي با�رص التدريبات اجلماعية لكن دون 

الحتكاك مع زمالئه ويوا�صل الرتكيز يف العمل 

البدين لتفادي اي م�صاعفات �صلبية قد توؤثر على 
م�صتقبله الكروي لحقا.

ع.ق.

 فرحات ينهي املو�شم ثاين
 اأف�شل ممرر يف الدرجة الثانية

لكحل لعب املو�ضم يف لوهافر
الت�صكيلة، ومّت تكرمي لكحل قبل انطالق مقابلة لوهافر ولوريون اختيار اأف�صل لعب يف املو�صم 2019/2018 الأح�صن يف �صفوف من طرف اأن�صار الفريق والذين اختاروه من خالل ال�صتفتاء حول يف املو�صم مع فريقه لوهافر الفرن�صي والنا�صط يف الدرجة الثانية افتّك الالعب الدويل اجلزائري فيكتور لكحل جائزة اأح�صن لعب 

مباراة قدم خاللها م�صتوى رائعا قبل ان يتلقى الإ�صابة مع املنتخب قدم م�صتويات رائعة مع النادي وخا�ص معه هذا املو�صم جمموع 33 الفرن�صية حيث ت�صلم جائزته لأح�صن لعب يف املو�صم، وهو الذي التي جرت اأول اأم�ص �صمن اجلولة الأخرية من الدرجة الثانية 
الوطني. 

من جهته، اأنهى مواطنه وزميله يف لوهافر زين الدين فرحات 
املو�صم بت�صجيل هدف ومنح متريرة حا�صمة اأمام لوريان رغم 
يف نهاية العقد �صهر جوان الداخل اأين ينتظر اأن يغادر بن�صبة كبرية الذي منح 10 متريرات، ويتواجد الالعب ال�صابق لحتاد العا�صمة الدرجة الثانية الفرن�صية بفارق متريرة واحدة خلف كيفني فورتيني اأهداف وت�صع متريرات حا�صمة، واأنهى املو�صم ثاين اأف�صل ممرر يف الثاين وي�صجل هدفا رفع من خالله ر�صيده هذا املو�صم اإىل خم�صة الأول من خالل تنفيذ خمالفة، قبل اأن ي�صل ال�صباك يف ال�صوط ميدان الت�صكيلة الوطنية متريرة حا�صمة غلى زميله بيتي يف ال�صوط الهزمية التي �صجلها فريقه بنتيجة )2-3(، حيث منح متو�صط 
 عي�شة ق.يف املركاتو ال�صيفي نحو فريق من الدرجة الأوىل الفرن�صية.
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عقبتان تو�جهان �نتقال غريزمان �إىل بر�شلونة
�أكد تقرير �صحفي �إ�صباين �أم�س �أن �نتقال �لفرن�صي �أنطو�ن غريزمان مهاجم �أتلتيكو مدريد، �إىل �صفوف 
وكيل  فاإن  �لإ�صبانية  »ماركا«  ل�صحيفة  ووفًقا  بعقبتني،  مهدد  �ملقبل  �ل�صيفي  �ملريكاتو  يف  بر�صلونة 
غريزمان كان يدفع �لالعب نحو �لتوقيع لباري�س �صان جريمان، قبل �أن ي�صتقر �ملهاجم �لفرن�صي على 

�لن�صمام �إىل بر�صلونة يف �ملريكاتو �ل�صيفي.
و�أ�صارت �أن �لنتقاد�ت �لكبرية �لتي وجهت لل�صفقة يف �لأيام �لأخرية، تهدد بعدم وفاء �لنادي �لكتالوين 
بوعده ب�صاأن �لتعاقد مع �لالعب �لفرن�صي، كما �أو�صحت �ل�صحيفة �لإ�صبانية �أن غريزمان يتخوف من �أن 
�نتقاله �إىل بر�صلونة �صيت�صبب يف تقليل ر�تبه �ل�صنوي بقيمة 5 ماليني يورو، بالنظر �إىل ما يتقا�صاه حالًيا 
رفقة �أتلتيكو.ي ذكر �أن جريزمان �أبلغ �إد�رة �أتلتيكو مدريد �لثالثاء �ملا�صي بقر�ر رحيله، ون�رش �لنادي 

�لإ�صباين فيديو ود�عي لالعب على �حل�صاب �لر�صمي للروخيبالنكو�س بالتويرت.

�أن�شيلوتي ي�شعى ك�شر �لعقدة �أمام �شباليتي
يحل �إنرت ميالن �صيًفا ثقياًل م�صاء �ليوم على نظريه نابويل م�صاء على ملعب �صان باولو، حل�صاب مناف�صات 
�لأ�صبوع 37 من �لدوري �لإيطايل، نابويل �صمن �لتاأهل ملناف�صات دوري �أبطال �أوروبا يف �ملو�صم �ملقبل 
ب�صكل ر�صمي، يف ظل �حتالله �ملركز �لثاين بجدول ترتيب �لكالت�صيو بر�صيد 76 نقطة بفارق 11 نقطة 
عن �ملركز �لر�بع، �أما �إنرت ميالن فيحتل �ملركز �لثالث بر�صيد 66 نقطة، ويحتاج �إىل �لفوز على نابويل 
من �أجل �صمان �لتاأهل ر�صمًيا لدوري �لأبطال قبل جولة من نهاية �مل�صابقة، ويرغب �لفريقان يف حتقيق 
ا �صيحاول تخطي حاجز 80 نقطة، كدفعة معنوية للفريق  �لفوز وح�صد �لنقاط، ل�صيما و�أن نابويل �أي�صً
�لهزمية  لعنة  من  �جلنوب  لفريق  �لفني  �ملدير  �أن�صيلوتي،  كارلو  �لإيطايل  ويخ�صى  �ملقبل.  �ملو�صم  يف 
�أمام مدرب �إنرت ميالن لوت�صيانو �صباليتي، يف �ملو�جهات �لتي يخو�صها �لثنائي وجًها لوجه على مد�ر 
تاريخيهما �لتدريبي برفقة �لأندية �لتي تولو� تدريبها.، توىل �أن�صيلوتي �لقيادة �لفنية للعديد من �لأندية 
يف  �صباليتي  �أمام  �أن�صيلوتي  لعب  بارما،  فمع  نابويل،  و�أخرًي�  ميالن  جوفنتو�س،  بارما،  مثل  �لإيطالية 
مبار�تني، متكن من �إدر�ك �لفوز يف مبار�ة وخ�رش �لأخرى، ومع جوفنتو�س فاز �أن�صيلوتي يف �ملبار�تني 
�للتني قاد فيهما �لبيانكونريي �أمام �صباليتي، ومع تويل �أن�صيلوتي قيادة ميالن �لفنية وتويل �صباليتي مهمة 
تدريب �أودينيزي، حقق كارلو 3 �نت�صار�ت، بينما تعادل يف 2 وخ�رش 3 مو�جهات.  و�نتقل �صباليتي لتويل 
�أن يحقق  �لرو�صونريي، و��صتطاع �لأخري  �أن�صيلوتي برفقة  �لفنية لروما يف عام 2005 فيما بقى  �ملهمة 
�لفوز يف مبار�ة وحيدة، بينما تعادل يف 3 وخ�رش يف 6 لقاء�ت، و��صتمرت �صيطرة �صباليتي يف مو�جهاته 
�ملبا�رشة مع �أن�صيلوتي، ومتكن من �إدر�ك �لفوز يف لقاء �لذهاب باجلولة 18 من �لدوري �لإيطايل هذ� 
�ملو�صم برفقة �إنرت ميالن على نابويل، ومل ينجح �أن�صيلوتي يف حتقيق �أي فوز يف مو�جهاته �صد �صباليتي 
منذ مو�صم 2006/2005 عندما قاد ميالن للفوز على روما  ليف�صل حتى وقتنا هذ� يف حتقيق �أي فوز، 
فمنذ تلك �ملبار�ة خ�رش �أن�صيلوتي 6 مباريات وتعادل يف 3، وخالل 23 مبار�ة لأن�صيلوتي �أمام �صباليتي، 

حقق كارلو 7 �نت�صار�ت، 5 تعادلت فيما خ�رش يف 11 مبار�ة.

غو�رديول يثق بامل�شاركة يف دوري �لأبطال
�لدوري  لبطل  �لإ�صباين  �ملدرب  �أكد 
مان�ص�صرت  �لأخريين  �لعامني  يف  �لإجنليزي 
بروؤ�صائه  ثقته  غو�رديول  جو�صيب  �صيتي 
�لنادي، �ملهدد بال�صتبعاد من م�صابقة  يف 
بخرق  �صكوك  ب�صبب  �أوروبا  �أبطال  دوري 
وقال  �لنظيف،  �ملايل  �للعب  قو�نني 
ع�صية  �صحايف  موؤمتر  خالل  غو�رديول 
نهائي كاأ�س �إجنلرت� �أمام و�تفورد �أم�س على 
�لأول يف  �ملركز  »حللنا يف  وميبلي:  ملعب 
�لدوري، ومع ذلك منذ يومني �أو ثالثة �أيام، 
�جلميع  عنه  يتحدث  �لذي  �لوحيد  �ل�صيء 
�أثق  »�صخ�صياً،  وتابع:  �مل�صاألة«،  هذه  هو 

نحن  �لآن،  ولكن حتى  �إد�نتنا،  تتم  �أن  ينتظر  �جلميع  �أّن  »�أعرف  ي�صيف:  �أن  قبل  وبالإد�ريني«،  بالنادي 
�إثبات �لعك�س«. ويقف فريق »�ل�صيتيزن�س« على �أعتاب �جناز غري م�صبوق يف تاريخ �لكرة  بريئون حلني 
�لجنليزية يتمثل باإحر�ز �لثالثية �ملحلية عندما يلتقي و�تفورد يف نهائي كاأ�س �إجنلرت�، بعدما تّوج بكاأ�س 
�لدوري  مثري�ً يف  �صباقاً  ينهي  �أن  �لرتجيح، قبل  ت�صيل�صي بركالت  بفوزه على  �لإجنليزية  �لأندية  ر�بطة 
�ملحلي حمتفظاً بلقبه بفارق نقطة و�حدة عن مناف�صه �ملبا�رش ليفربول، وتابع غو�رديول: »يعمل �لحتاد 
�لأوروبي لكرة �لقدم حالياً مع حمامي مان�ص�صرت �صيتي، �لنادي حا�رش للك�صف عن جميع �مل�صتند�ت وكّل 
ما حدث، �أنا ل�صت �صليعاً بامل�صائل �لقانونية، ول�صت على علم مبا يح�صل يف �لكو�لي�س«. وجّدد �ملدرب 
�لإيطايل جوفنتو�س، وقال: »ل  �لدوري  لتدريب بطل  �لنتقال  نيته  ب�صاأن  نفيه  �لبالغ 48 عاماً  �لإ�صباين 
�أعرف عدد �ملر�ت �لتي �صاأ�صطر لتكر�ر ذلك، ولكن لن �أذهب �إىل �إيطاليا، �صاأبقى يف �صيتي ملدة عامني 
�إ�صافيني، يف حال �أر�دو� مني �لبقاء، �أنا مرتبط بعقد و�أنا �صعيد بالعمل هنا، لن �أذهب �إىل �أي مكان«، 
و�أعلن �لحتاد �لأوروبي �خلمي�س �ملن�رشم �أّن نتائج �لتحقيق �أر�صلت �إىل غرفة �حلكم لتخاذ قر�ر ب�صاأن 
هذه �لق�صية �ل�صائكة، وكانت �صحيفة »نيويورك تاميز« ذكرت على موقعها �لإلكرتوين �أّن �لحتاد �لأوروبي 
�صيو�صي با�صتبعاد مان�ص�صرت �صيتي، يف حال ثبتت �إد�نته من م�صابقة دوري �أبطال �أوروبا �ملو�صم �ملقبل 

�أو �ملو�صم بعد �ملقبل.

برييز ي�شحي بالالعبني لتوفري 300 مليون يورو
و�حد�  يكون  �أن  مدريد  ريال  يطمح 
من �أهم �لأندية يف �صوق �لنتقالت 
وترية  ترتفع  حيث  �لقادم،  �ل�صيفية 
لدى  كبرية  خطط  عن  �حلديث 
�صفقات  عقد  يف  �مللكي  �لنادي 
�صخمة لرتميم �صفوفه و�لعودة بقوة 
و�أوروبيا،  حمليا  �ملناف�صة  ل�صاحة 
�لإ�صبانية  ماركا  �صحيفة  ون�رشت 
تقرير� مطول عن توجهات فلورنتينو 
برييز رئي�س نادي ريال مدريد، �لذي 
�صفقة  �أي  �إبر�م  قبل  كثري�  يتمهل 
�للعب  تعليمات  �خرت�ق  من  خوفا 
�لذهاب  وعدم  �لنظيف،  �ملايل 
�لتي  �ل�صارمة  �لقو�نني  �صحية 
توفري  �لنادي، ب�رشورة  تفر�س على 
كافة  ل�صد�د  �لكافية  �ل�صمانات 

�ل�صفقات وعدم وجود ميل يف �مليز�ن ما بني �لنفقات و�لإير�د�ت فيما يتعلق بهذه �ل�صفقات، وهو �لأمر �لذي عّر�س ت�صيل�صي 
لعقوبة قا�صية مبنع �لتعاقد�ت �ملو�صم �ملقبل، ول يريد برييز �أي�صا �أن يكون يف موقف ناديي باري�س �صان جريمان ومان�ص�صرت 
�صيتي، �لتي تالحقهما �تهامات خرق قو�عد �للعب �ملايل �لنظيف، حيث بينت �ل�صحيفة �أن �ل�صيتي قد يكون معر�صا للعقوبة 
يف مو�صم 2020-2021 �إذ� ��صتمر بذ�ت �صيا�صة �لتعاقد�ت، وقبل �لإعالن عن �ل�رش�ء �أو �لبيع، يعي قادة ريال مدريد خطورة 
�لأمر، حيث ينبغي عليهم �ملو�زنة جيد� بني قيمة �لالعبني �لذين �صيغادرون �صانتياغو برينابيو و�لقادمني �إليه، للبقاء �صمن 
قو�عد �للعب �لنظيف. وبينت �ل�صحيفة �أن ريال مدريد ح�صل على توقيع كال من جوفيت�س وميندي، و�قرتب كثري� من �صم 
هاز�رد ويف �ملقابل بات غاريث بيل و�صيبايو�س �ملنزعج من و�صعه يف �لفريق حاليا حتت قيادة زيد�ن �أول �لر�حلني عن قلعة 
�مللكي، و�صي�صاف لهم �أي�صا لورنتي و�حلار�س كيلور نافا�س ويعترب �ملد�فع فار�ن �أي�صا على قائمة �لرحيل رغم مت�صك زيد�ن 
به، وبالتايل يطمح �لنادي يف تاأمني مبلغ 200 مليون يورو من هذه �ملبيعات، ي�صاف لها مبلغ 100 مليون يورو ي�صرتط �لحتاد 
�لأوروبي و�صعها ك�صمان ليتمكن �لنادي من �لتوقيع مع �لالعبني �جلدد. مبلغ 300 مليون يورو �صيكون طموح �ملريينغي يف 
تاأمني �ملبالغ �لالزمة لإبر�م �ل�صفقات �لكبرية �ملر�صحة للقدوم ملدريد خالل �ل�صيف �ملقبل، كما �أن برييز ير�هن على قدرته 
�أ�صعارهم  �آخرين قد ت�صاعف  �لدخول يف مز�د�ت على لعبني  �أ�صعار بع�س �لالعبني �ملبالغ فيها، كذلك عدم  يف تخفي�س 
�حلقيقية، ولكن يف حال كانت هناك �إمكانية جللب لعب بحجم و�صعر نيمار، ف�صيكون على ريال مدريد �ل�صري مع قانون �ل�صوق 

ببيع �ملزيد من �لالعبني، من �أجل توفري �ملزيد من �ملبالغ لإمتام مثل هذه �ل�صفقات.

�ختار مدرب منتخب �لرب�زيل تيتي قائد باري�س �صان جرمان بطل 
فرن�صا �ملد�فع تياغو �صيلفا رغم خ�صوعه لعملية جر�حية، �صمن 
�لت�صكيلة �لتي �صتخو�س بطولة كوبا �أمريكا �لتي ت�صت�صيفها بالده 
من 14 جو�ن �إىل 7 جويلية، وخ�صع �صيلفا 35 عاما لعملية جر�حية 
يف ركبته باملنظار ملعاجلة �رشر يف �لغ�رشوف قبل �أ�صبوعني، لكن 
�مل�رشف على �للياقة �لبدنية لالعبي �ملنتخب فابيو مه�رشجيان 
ماي   28 بحلول  جيدة  حالة  يف  �صيكون  �ل�صابق  �لقائد  �ن  �أكد 
نيمار مهاجم �صان  �لنجم  ��صم  �أي�صا  �لت�صكيلة  �حلايل، وت�صمنت 
جرمان، و�لعائد من �إ�صابة يف م�صط �لقدم �أبعدته نحو �صهرين 
��صتبعد لوكا�س مور� بطل بلوغ توتنهام  عن �ملالعب، لكن تيتي 
�لإجنليزي �ملبار�ة �لنهائية مل�صابقة دوري �أبطال �أوروبا بت�صجيله 
�إياب ن�صف �لنهائي  �أم�صرتد�م �لهولندي يف  �أجاك�س  �أمام  ثالثية 
�ل�صاب فيني�صيو�س جونيور.  �لإ�صباين  وكذلك لعب ريال مدريد 
ويف موؤمتر �صحايف، �عترب تيتي رد� على �صوؤ�ل �أن نيمار �رتكب 
خطاأ عندما ��صتبك مع �أحد م�صجعي رين يف نهائي م�صابقة كاأ�س 
فرن�صا و�أوقف ثالث مباريات.و�أ�صاف: »لقد �رتكب خطاأ، و�أريد 
�أن �أحتدث �ليه وجها لوجه«، وعن �ختياره لفرناندينيو لعب و�صط 

مان�ص�صرت �صيتي �لإجنليزي �لذي يعترب �ل�صبب يف خ�صارة �لرب�زيل 
�أمام بلجيكا 1-2 يف ربع نهائي مونديال 2018 يف رو�صيا، قال: »�أنه 
خيار �صعب للغاية، فرناندينيو يعرف م�صوؤولياته«، معترب�: »�إنها 
�أ�صعب ت�صكيلة يتعني عليها و�صعها«، وت�صمنت �لالئحة �لر�صمية 
�لذي  �لإجنليزي ريت�صارلي�صون  �يفرتون  ��صم جناح  من 23 لعبا 
باللقب  �لفائزة  �لرب�زيل  وتو�جه  فريقه،  مع  ر�ئعا  مو�صما  قدم 
ثماين مر�ت يف �لدور �لأول من مناف�صات �ملجموعة �لأوىل كال 

من بوليفيا وفنزويال و�لبريو.

تيتي يختار تياغو �شيلفا ونيمار وي�شتبعد مور�

�شول�شكاير يهدد م�شتقبل ر��شفورد مع �ملان يونايتد
ووفًقا  تر�فورد«،  »�أولد  قلعة  د�خل  م�صتقبله  على  يخاف  يونايتد،  مان�ص�صرت  مهاجم  ر��صفورد  ماركو�س  �أن  �أم�س  بريطاين  �صحفي  تقرير  ل�صحيفة »ذ� �صن« �لربيطانية فاإن ر��صفورد ينوي تاأجيل مفاو�صات جتديد عقده مع �ل�صياطني �حلمر، لأنه ي�صعر بالقلق من �أن �ليونايتد ل ي�صري �أكد 
يذكر �أن ر��صفورد كان مر�قبًا من قبل بر�صلونة، ليكون بديال لالأوروغو�ئي لوي�س �صو�ريز بالفريق �لكتالوين.�لفريق فر�صة �مل�صاركة يف دوري �أبطال �أوروبا باملو�صم �ملقبل، بعد �أن �حتل �ملركز �ل�صاد�س يف جدول ترتيب �لربميريليغ بر�صيد 66 نقطة. ولذلك تريد �لإد�رة �أن جتدد لنجمها �ل�صاب حتى 2022. وتر�جع �أد�ء ونتائج �ل�صياطني �حلمر يف �لفرتة �لأخرية من �ملو�صم �حلايل، حيث فقد يف �لجتاه �ل�صحيح حتت قيادة �ملدرب �لرنويجي �أويل جونار �صول�صكاير، ومن �ملقرر �أن ينتهي عقد ر��صفورد مع �ليونايتد يف �صيف 2020، 
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املفكر ال�سوري "طيب تيزيني" يف ذمة اهلل
حم�ص  ت�يف اأم�ص ال�سبت، املفكر ال�س�ري "طيب تيزيني" عن عمر يقارب الـ85 �سنة، بعد �سراع مع املر�ص يف مدينته حم�ص و�سط �س�ريا. "م�ؤّذن 
وفيل�س�ف العرب" هكذا و�سف م�قع "مر�سد ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا" الدكت�ر املفكر "طيب تيزيني" يف ح�ار مت�سعب معه تناول ق�سايا 

عدة تتعلق بحياته الي�مية وذكرياته والتاأثريات املعرفية التي �ساهمت يف �سياغة جتربته الفكرية.

م٫�س

ولفت "تيزيني" �إىل �أن حم�س كانت وال 
تز�ل �ملبتد�أ و�ملنتهى يف حياته -وهذ� 
ال يعني �إغفال حق �ملدن �الأخرى �لتي 
وخ�صو�صاً  منها  كثري�ً  و�أخذ  ز�رها 
يف  مهمتني  كانتا  �للتني  وبرلني  �لنم�صا 
حياته، لكن حم�س -على ما هي عليه- 
بطابعها،  كلها  �لزيار�ت  هذه  طبعت 
"وجدت نف�صي �أزور حم�س فيها مر�ت 
هذ�  متعددة،  مدن  يف  متعددة  ومر�ت 
ما يجعلني �أ�صعر ب�صيء من �الأ�صى، �أَنّ 
�صظايا  تعاين  تز�ل  وما  كانت  حم�س 
كتاب  موؤلف  و��صرتجع  �لعامل".  هذ� 
�الإ�صالم �ملحمدي  �أولية يف  "مقدمات 
�لباكر" جانباً من �لبيئة �لتي ن�صاأ فيها، 
منفتحة  بيئة  قال-  -كما  كانت  و�لتي 
على كثري من �لتوجهات �لثقافية �لعامة، 
فيه  مبا  و�لفن  و�لفل�صفة  �الأدب  ومنها 
مكان  �صمن  بد�ياته  فكانت  �لغناء، 
لطيف هو منزل �أهله، حيث تعّرف على 
كثري من �لنا�س كانو� �أ�صدقاء لو�لده �أو 
�أن  �أ�صدقاء الإخوته. وك�صف د. تيزيني 
و�لده "م�صطفى �لتيزيني" كان متديناً، 
بالن�صبة  جديدة  حالة  كان  تدينه  لكن 
�الأقل،  على  فيه  �صكن  �لذي  �حلي  �إىل 
بو�صوح  يتكلم  و��صحاً  �رصيحاً  "كان 
ويحاجج �جلميع، �صجاعاً يف نز�الته"، 
�إىل  يتحول  �لعائلة  بيت  جعل  ما  وهذ� 
�أو  �ملنزول  هو  )�لقناق  بالرتكية،  ِقنَاق 

وحتت  �ليوم(.  بلغة  �الأدبي  �ل�صالون 
ي�صمع  تيزيني  كان  �ملنزل  هذ�  �صقف 
�ل�صيخ  ومنهم  يعرفهم،  ال  ولكن  باأنا�س 
�جلمهورية  ورئي�س  �لرئي�س"  "طاهر 
فيما بعد "ها�صم �الأتا�صي"، و��صتدرك 
تد�همانه  حالتني  �أن  �حلم�صي  �ملفكر 
يعي�صها  �لتي  �الأحد�ث  ب�صبب  �ليوم 
هما: �لن�صيان و�لبكاء. و�أردف "يف هذ� 
�لتو��صع  وبعد  �لتو��صع  تعلمت  �جلو 
ناأخذ  �لتي  �الأفكار  بع�س  �أن  عرفت 
�آخر  عامل  فهناك  وحيدة،  لي�صت  بها 
يتو��صع  جعله  ما  وهذ�  �الأفكار،  من 
كثري�ً يف �أفكاره وعلى هذ� �لنحو م�صى 
�إىل حمطات كثرية، ومل يتوقف  وو�صل 
ولفت  �لطريق".  هذ�  على  يز�ل  وما 
�مل�صي  �أهمية  �إىل  �لثمانيني  �ملفكر 
يف حياته وعدم تف�صيله ركوب �ل�صيارة 
�أن  "�أريد  �أخرى  نقل  و��صطة  �أي  �أو 
فامل�صي  �لعامل،  �إىل  الأتعرف  �أم�صي، 
�إىل  و�لتعرف  �لتعلم  من  فريدة  حالة 
�أ�صمعه  ما  و�أ�صمع  �أر�ه  ما  الأرى  �حلياة 
كثرية  حاالت  يف  و�أحتر�س  �أ�صري  و�أنا 
�ُس  �أحتَرّ �لفقر�ء،  خ�صو�صاً  بكثريين، 
بهم، �أحتدث �إليهم، �أم�صي معهم و�أتعلَُّم 
ت�صنيفه  مت  �لذي  د."تيزيني"  منهم". 
فيل�صوف  مائة  �أهم  من  كو�حد 
عاملي يف �لقرن �لع�رصين ��صرتجع 
�لوعي  بد�يات  �ملذكور  �حلو�ر  يف 
�لتي  حم�س  مدينة  يف  �ل�صيا�صي 
مهماً  وثقافياً  �صيا�صياً  مركز�ً  كانت 

ومبجموعاتها  برجاالتها  ل�صوريا 
ال  حاالت  ولَّدت  �لتي  �ل�صبابية 
�إىل  دخل  �أنه  �إىل  م�صري�ً  تُن�صى، 
هذه  يف  �ل�صيا�صة  عرب  �حلياة 
فيها  تخرج  كانت  حينما  �ملدينة، 
تظاهر�ت من �ملد�ر�س مبنا�صبات 
وعيد  �ال�صتقالل  عيد  منها  عدة 
�ملدينة. ن�صط "تيزيني" �إىل مرحلة 
من  �لعديد  يف  �لثانوية  بعد  ما 

"حزب  قال-  -كما  ومنها  �الأحز�ب 
ومن  �لوطني"،  و"�حلزب  �ل�صعب" 
�مل�صلمني"  "�الإخو�ن  حزب  خالل 
تعّرف �إىل رئي�صه �ل�صيخ "م�صطفى 
مر�ر�ً  و�لتقاه  قرب  عن  �ل�صباعي" 
�جلامع  يف  ل�صماعه  يتوق  وكان 
–ح�صب  الأنه  حم�س  يف  �لكبري 
و�صفه- كان �صخ�صية فذة وم�صتنرية 
و�صجاعة.  ولد "د. طيب �لتيزيني" 

يف مدينة حم�س عام 1934 وغادر 
در��صته  �أنهى  �أن  بعد  تركيا  �إىل 
�إىل  ثم  بريطانيا  �إىل  �الأولية، ومنها 
�أملانيا لينهي در��صته للفل�صـفة فيها 
ويح�صل على �صهادة �لدكتور�ه فيها 
�لعلوم  يف  �الأ�صتاذية  ثم   1967 عام 
�لفل�صفية. �صدر �أول كتاب له باللغة 
"متهيد  بعنو�ن  �الأملانية عام 1972 
ثم  �لو�صيطة"،  �لعربية  �لفل�صفة  يف 

باللغة  �أهمها  ومن  �أعماله  تتالت 
بو�كريه  يف  �لعربي  "�لفكر  �لعربية: 
�الأوىل"، "من يهوه �إىل �هلل"، "�لرت�ث 

و�لثورة" وغريهما.
بحكم  دم�صق  يف  يقيم  كان  �أنه  ورغم 
دم�صق  جامعة  يف  �الأكادميي  عمله 
حم�س  مدينته  �ىل  �لعودة  �آثر  �أنه  �إىل 
من  باملدينة  ما حّل  رغم  فيها  و�لبقاء 

دمار وخر�ب.

فوزي كرمي �ساعر باأ�سابع يغطيها اللون والطني 
�سليم جاي

مبقد�ر ما تكون عليه �صجية �العرت�ف 
�حلميمي، تكون عليه �ملقاربة �لهام�صة 
�حلقيقة  وهذه  �لد�خلية.  للحقيقة 
�لرغبة.  مد�ها  الأن  معتمة،  تكون  لن 
ف�صيلة  على  ينطوي  �لعنف  رف�س  �ن 
�لعر�قي  لدى  �ل�صعرية  �للغة  حترير 
فوزي كرمي. هذ� �ل�صاعر �لذي يحتفل 

به قر�ءٌ على مدى �لوطن
مبقد�ر ما تكون عليه �صجية �العرت�ف 
�حلميمي، تكون عليه �ملقاربة �لهام�صة 
�حلقيقة  وهذه  �لد�خلية،  للحقيقة 
�لرغبة.  مد�ها  الأن  معتمة،  تكون  لن 
ف�صيلة  على  ينطوي  �لعنف  رف�س  �أن 
�لعر�قي  لدى  �ل�صعرية  �للغة  حترير 
فوزي كرمي. هذ� �ل�صاعر �لذي يحتفل 
به قر�ءٌ على مدى �لوطن �لعربي، يعي�س 

يف لندن منذ عام 1979. 
�لكتاب  معر�س  وبف�صل  �جلز�ئر  يف 
�لذي �أقيم هناك، كانت يل م�رصة تبادل 
حو�ر�ت طويلة مع فوزي كرمي. حدثني 
كر�صام  ن�صاطه  عن  �لعر�قي  �ل�صاعر 

�لكال�صيكية.  باملو�صيقى  و�صغفه 
يا�صني  �ملر�ك�صي  �ل�صاعر  وبرفقة 
عدنان، �لذي تذكر لقاء�تهما �ملغربية، 
�كت�صفنا �صوية ديو�نه "ال، لي�س يربكني 
فرحان  �صعيد  ترجمه  �لذي  �لنفي" 
يف  "الن�صكني"  من�صور�ت  �صمن  و�صدر 
تكملة  هو  �لكتاب  هذ�  فرن�صا)2011(. 
لق�صيدته �لطويلة "قار�ت �الأوبئة" �لتي 
و�لتي �صدرت  �لذ�تية  �ل�صرية  �عتمدت 
 ،2003 عام  �لفرن�صية  �إىل  ترجمتها 
باجلهد �مل�صكور ل�صعيد فرحان �أي�صا. 
يقدم �ملرتجم �ل�صاعر باأنه �أحد مريدي 
�ل�صياب  بدر  �لكبري  �لعر�قي  �ل�صاعر 
�لرت�جيديات  و�أمام   .)1964-1927(
�أن  �إال  منلك  ال  �لعر�قي،  بها  مّر  �لتي 
دو  "ماري  �ل�صحفية  كتاب  عنو�ن  جند 
خيانة"  �ل�صمت  ي�صبح  فارين":"�أحيانا 
 )2009 باري�س  كاريري،  �آن  )من�صور�ت 
كما  �الأوبئة"،  "قار�ت  �صائباً.  عنو�ناً 
يخربنا �صعيد فرحان هي " مرثية �صعب 
�صجني،  منفّي،  جائع،  �صعب  باأكمله، 
باأكمله".  لبلد  �لنهائي  �خلر�ب  حتى 
�لفردي  �لذعر  �لك�صف عن  كيف ميكن 

و�جلماعي؟
فوزي كرمي �صاعر يرتاب من �لبيانات، 
ميكن  هل  �ملباهاة.  �أ�صكال  كل  يكره 
�لذ�كرة؟  طّيات  يف  ينزلق  �أن  للتهكم 
م�صدوه،  كحزن  مرير�  �صيكون  طعمه 
بانحالل  يهدد  �خلر�ب  �أن  ذلك 
�لعالقات مع �الآخرين وبت�صويه �لطبيعة 

�ملحتوم:
" �صجرةٌ مقتلعٌة تتعاىل )...( و�رتطمْت 
على مبَعدِة �أمتاٍر �رصةُ من معدن على 
ر�ئحة  وتف�صت  فتف�صى  �ملاء.  �صفحة 
مدفع  قنبلَة  ي�صبه  هذ�   )...( �لدخان 

طائ�صة، �أو قنبلة طائرة غري مرئية".
نتذكر  كرمي،  فوزي  نقر�أ  ونحن  �أحيانا 
على نحو و��صح �ل�صاعر �ل�صوري حممد 
�للطيف  عبد  ترجمه  �لذي  �ملاغوط 
�للعبي �إىل �لفرن�صية عام 1992، "�لفرح 
لي�س مهنتي"، �صمن طبعة "�أورفيو�س" 
�لتي ت�صدرها من�صور�ت "ال ديفر�ن�س"، 
�ليائ�صة يف  �الأ�صو�ت  �أحد  و�لذي يظل 

�ل�صعر �لعربي �ملعا�رص.
�إذ� ما كانت �ملجموعة �ملرتجمة حديثاً 
لفوزي كرمي، معنونة ب�صجاعة "ال، لي�س 

وهي  �لو�صاطة،  فاإن  �لنفّي"،  يربكني 
�صود�وية وجلية يف �لوقت نف�صه، كانت 
�الأوبئة"،  "قار�ت  �صلب  يف  منقو�صة 
�لع�صيان  �صعور  فجاأة  يتعاىل  حيت 

�لعاجز: "بغد�د عويل يف نفق �الأبدية،
بغد�د لو�ءٌ تتو�رثه �جلثث �ملن�صية،

بغد�د كتاٌب يقر�أه �صبٌح يف ليل �لعزلة،
بغد�د مر�يا لقناع �لقاتل".

�ملنفى ي�رصد �ل�صياع و�لعرث�ت:
"و�لنادل تنهكه �لعادةُ كاجلرذ �ملبلوْل،

�حلامِل  وبني  �حللِم  بني  �أتردد  و�أنا 
تثري  �أن  مده�صاً  �أمر�ً  لي�س  كالبندوْل". 
�النتباه �لرتجمُة �النكليزية ل�صعر فوزي 
 ،The plague Landsيف كرمي 
بعد  يل  يبدو   .Carcanet من�صور�ت 
�إنني  �لنفي"  يربكني  لي�س  "ال،  قر�ءة 
�صيئاً  �لعر�قي  �ل�صاعر  عند  �كت�صفت 
�النكليزي"  بـ"�مليل  ت�صميته  مما ميكن 
�لتي  بالدعابة  ذكرتني  �لتي  للدعابة 
غنائية  يف  �أو  الركن"،  "فيليب  عند 

"�أودن".
    �ل�صاعر �لفرن�صي "بول دو بر�ن�صيون" 
يربكني  لي�س  "ال،  لكتاب  مقدمته  )يف 

فوزي  مع  �الأول  لقاءه  يتذكر  �لنفي"( 
مهرجان  �إىل  مدعو�  فرن�صا،  يف  كرمي 

"�أ�صو�ت من �لبحر �ملتو�صط":
"...ر�أيت �ل�صاعر ال يلني �أمام �لت�صويات 
يكن  مل  خطاب.  كل  ر�ف�صاً  �ملد�هنة، 
من ُدعاة �ملو�قف �ل�صيا�صية، �أو ي�صعى 
. و�إز�ء �الأ�صئلة �لتي ال  �إىل فعٍل �إدها�صٍيّ
نفع فيها كان يجيب باأدب جم. ال يطلب 

�صيئا �صوى �أن ن�صمع ق�صائده".
يف �صفحة ي�رصى من �صفحات �لكتاب: 
�صوت  على  يتعاىل  �صدى/  من  "ما 
بها  يبوح  نائية".  نافذة  يغادر  جاز/ 
�ليمنى،  �ل�صفحة  يف  ولكن  �أخري�ً،  لنا 
ب�رص  تبد�أ  با�س،  ركاب  ت�صف  ق�صيدة 
�لذكرى  من  �أرتاب   " �لرعب:  يبعث 
)يف �لليل ب�صكل خا�ْس!( �أنتثقَب ر�أ�صي 

كر�صا�صة قّنا�ْس".
�حلظ  ل�صوء  تبدو  �الأخرية  �لق�صيدة 
وكاأنها ُكتبت �ليوم حتت وطاأة �الأحد�ث 

�ملريعة يف �صوريا:
ب�صاطيلهم  خطو�ُت  تُربكني  "حني 
و�صط  �مُلبعرث  و�لن�صيُد  �لفجر،  �أول 

حناجرهم،

وتاأرجُح �أذرِعهم،...
مثل  �صائكاً  حمرت�صاً،  �أتكّور  حينما 

قنفذ،
بفعِل �لنذير.

�لنو�فِذ،  فوق  كالوحل،  تر�صب  حني 
ظلمُة ليٍل طويل."

لنتذكر  �رصوري  كرمي  فوزي  �صعر 
متحرر�ً  مثاالً  يقدم  �لذي  �الإخال�س 
ال  و�نت�صاب  لغو  كل  من  جذري  ب�صكل 
يوؤ�ص�س  عما  يحدثنا  رجل  له.  قيمة 
يطرحه  �صوؤ�ل  يف  وينبذ  يرف�س  وعما 

على �أبي �لعالء �ملعري)1057-973(:
" من ي�صكنني غريي؟"

�لعمل  هذ�  يالزم  �أن  �لقارئ  على 
�لقر�ءة  تر�فق  �أن  وميكن  �ملرتعد، 
نزهة يف �ملوقع �الإلكرتوين لهذ� �لرجل 
�ملده�س، �لذي هو �أي�صا ر�صام وباحث 
ن�صيان  ميكن  وهل  باملو�صيقى.  مولع 

�أغنيته �لتي ال تكف عن �ملالحقة:
يف  �أظفاري  و�أن�صب  �إليك  �صاأعود   "

�أحز�نك و�أحني �لكَفّ باأطيانك، 
و�أقول هنا تُ�صكرين قهوتك �ملّرة

يُ�صكرين �الأمُل، ولو مّرة".
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وفاة ال�ساعر العراقي فوزي كرمي
و�الإعالميني  �ل�صعر�ء  من  عدد  نعى 
�لعر�قي  �ل�صاعر  �ليوم �جلمعة،  �لعرب، 
ذكر  دون  كرمي،  فوزي  �لربيطاين، 
يف  �ملولود  كرمي  وفوزي  �لوفاة،  �صبب 
بغد�د عام 1945 ، �صاعر وناقد ور�صام 
وكاتب مو�صيقي عر�قي، يحمل جن�صية 

بريطانيا �لتي يقيم فيها. وكتب �ل�صاعر 
�صفحته  على  �الأحمدي  �حل�صن  �أحمو 
�هلل..  رحمة  ”�إىل  ”في�صبوك“:  عرب 
�ل�صاعر فوزي كرمي“، فيما غرد �ل�صاعر 
و�لناقد �ل�صعودي حممد �لعبا�س قائاًل: 
”ود�ًعا فوزي كرمي…“،نزعة �إىل �لذ�ت 

�لعميقة.. ”يف �ل�صيف و�خلريف فقط“ 
�لرو�ئي  �لغني   عبد  حممود  للمغربي 
لـ“عالقة  حتلياًل  يقدم  عزت  عمرو 
�الأبوة و�لبنوة“ يف ”غرفة 304“ ،بدوره، 
قال �لكاتب و�الإعالمي �ملغربي يا�صني 
”في�صبوك“:  عدنان، عرب �صفحته على 

�أيها  ود�ًعا  كرمي..  فوزي  ”ود�ًعا 
�ل�صاعر. كم كنَت وحدك“.

و�لنا�رص  و�ملخرج  �ل�صاعر  وكتب 
�لنا�رصي،  �صليمان  خالد  �لفل�صطيني، 
”�نتهت  ”في�صبوك“:  على �صفحته عرب 
�أ�صياء �صاحب حيث تبد�أ �الأ�صياء، ود�ًعا 

فوزي كرمي ود�ًعا يا حبيب �لقلب“،�إىل 
ريا�س  �لعر�قي  �ملدون  كتب  ذلك، 
�لريح  ”عالنا �مل�صيب، ومل تعد  �لعلي: 
�صمنت،  و�أفر��صنا  �صفائرنا  ترعى 
مز�ًر�…  �صارت  مات  من  ومر�قد 

ود�ًعا فوزي كرمي“.

لعيبي:  جبار  �لعر�قي  �ل�صاعر  وقال 
كرمي،  فوزي  �لعر�قي  �ل�صاعر  ”ود�ًعا 
موتي  يحمُل  �لذي  باخلبِز،  �أق�صُم  �إنني 
وباأيامي، �لتي تخطو مع �لريِح �رص�ًعا: 
�إّن يف دمعِة عينيَك ب�صائر و�أغاين، �آه يا 

�صوَت بالدي“. 



م�ضاهدات رم�ضانية

الربامج الرم�ضانية واملوروث 
ال�ضعبي اجلزائري

مع مرور الأيام الرم�ضانية، ومع م�ضاهدة بع�ص احل�ض�ص التلفزية 
يف القنوات اجلزائرية العامة واخلا�ضة، لحظنا قلة املنتج الوثائقي 

والدرامي الذي ينقل للم�ضاهد اخل�ضو�ضيات الثقافية ال�ضعبية 
اجلزائرية، تابعوا.

د-وليد بوعديلة

-جند  وقناة  قناة  -بني  هناك 
للكامريا  املكثف  احل�ضور 
الزمني  احليز  تتابع  مع  املخفية، 
والأكالت  بالطبخ  اخلا�ص 
وم�ضاهد الأ�ضواق واأ�ضعار اخل�رض 
الوم�ضات  هجمة   مع  والفواكه، 
تتجدد  غريبة  ب�ضورة  ال�ضهارية  

مع كل رم�ضان؟؟
لكن ماذا عن احل�ض�ص التي تقرتح 
وجدن  لقد  �ضعبيا؟  تراثيا  طبقا 
وعددها  فقط  احل�ض�ص  بع�ص 
قليل جدا، منها برنامج »احلديث 
قيا�ص« الذي يعده ويقدمه ال�ضاعر 
لر�ضيد  وباإخراج  اأحمد،  عرون 
نكاع، ويقدم يف قناة الباهية، حيث 
الأمثال  من  جملة  ال�ضاعر  يقدم 
اجلزائرية  واحلكم  ال�ضعبية 
�ضعبي  تراثي  ديكور  يف  اخلالدة، 
جميل، ونن�ضح اجلميع مب�ضاهدته، 
ملا فيه من ن�ضائح �ضعبية وردت يف 
العميقة،  اأمثال الأجداد وكلماتهم 

الع�رض  هذا  يف  نحتاجها  ونحن 
املتطور واملتغري، يف ظل �ضيطرة 
امل�ضاكل  وكرثة  التكنولوجيا 
وحتديات  اليومية  والن�ضغالت 
حلكمة  حتتاج  التي  الع�رض 

ملواجهتها والتفاعل معها.
على  يف  تي  �ضمرية  قناة  وتقرتح   
امل�ضاهد جلزائر والعربي برناجما 
عنوانه«قعدتنا  تراثيا  ثقافيا 
غربيني  منال  تقدمه  جزائرية« 
بتنوع  املتنوع  التقليدي  بلبا�ضها 
مناطق الوطن واختالف املوروث 
ثقافية  تنوعات  بني  فيه  ال�ضعبي 
القبائلي،  ال�ضاوين  فيها  كثرية، 
املزابي،  الق�ضنطيني،  الوهراين، 
الرتقي... وغري ذلك من الثقافات 

ال�ضعبية.
 وقد �ضاهدا عدد خا�ص بالرتاث 
ال�ضاوين حيث ا�ضت�ضاف الربنامج 
الرتاث املادي والالمادي ملنطقة 
يف  الثقايف،  منتجها  بكل  غنية 
املاأكولت  ويف  والأغنية  الألب�ضة 
...، فكان الطرف ال�ضاوي باأنغامه 

لفرقة  �ضاحر  وبح�ضور  املميزة 
الرحابة، ومب�ضاركة جمعية الرتاث 
ال�ضاوي  وجمعية �ضواعد الإح�ضان 

لبلدية عني فكرون باأم البواقي.
التي  الدرامية  الأعمال  ومن 
ملالمح  بت�ضويقها  النتباه  لفتت 
نذكر  ن  جزائرية  �ضعبية  ثقافية 
زكي«،  »د�رضة  الكوميدي  ال�ضل�ضل 
�ضيناريو  يف،  تي  دزاير  قناة  على 
زينب  ومتثيل  لعي�ضي  �ضفيان 
�ضونيا  و  عبدون  و�ضمري  عرا�ص 
هذا  و  �ضاي�ضي...  وفوزي  ب�ضلوخ 
العل الفني ميزج الأداء الكوميدي 
ق�ضايا  تناول  مع  ال�ضاهد  لبع�ص 
عن  واأخرى  تقليدية   اجتماعية 
�رضاع القيم بني التقليد والتجديد 
منوذج  هي  جزائرية  قرية  يف 

م�ضغر لكل القرى اجلزائرية.
من  قريب  امل�ضل�ضل  هذا  اإن 
وا�ضتطاع  اجلزائرية،  العائلة 
املمثلون التعبري عن اأبعاد الق�ضة 
بكلمات �ضعبية جزائرية مفهومة، 
،و  اجلزائري  املكان  رائحة  فيها 

الديكور  ويف  احلوارات  يف  نلحظ 
و  الهوية  عالمات  اللبا�ص  ويف 

ال�ضخ�ضية و الذاكرة.
قنوات  لعودة  كذلك  ون�ضري 
العمومي  اجلزائري  التلفزيون 
احل�ض�ص  و  الربامج  من  لكثري 
وال�ضاهد ال�ضينمائية التي ر�ضخت 
يف ذاكرة امل�ضاهد، يف ظل نق�ص 
مع  ،تزامنا  غيابها  اأو  الأعمال 
ملفات  وفتح  ال�ضعبي،  احلراك 
�رضكات  مع  املالية  التعامالت 
تاأخذ  كانت  التي  اخلا�ضة  الإنتاج 
تافهة  اأعمال  مقابل  طائلة  اأموال 

و�ضطحية، ول جماليات فيها.

زمنية  فرتات  ح�ضور  على  ونثني 
للت�ضويق للفنون ال�ضعبية اجلزائرية 
ال�ضعبي،  من  تنويعاتها  بكل 
لالأندل�ضي...بخا�ضة  للمالوف، 
واأثناء  املغرب   اأذان  زمن  بعد 
تي  بور  قناة  برزت  كما  الإفطار 
يف هنا على وجه التحديد، فتحها 
لالأغنية  الأكرب  الزمن  املجال 
فلطاقمها  اجلزائرية،  ال�ضعبية 
الربجمة  على  امل�رضف  الإداري 
الرتاث  خدمة  يف  وطنيا  ال�ضبق 

اجلزائري والتعريف به.
يف اخلتام

هذه بع�ص امل�ضاهدات لبع�ص من 

احتفت  التي  الرم�ضانية  الربامج 
واإننا  اجلزائري،  ال�ضعبي  بالرتاث 
قناة  فتح  ل�رضورة  الدعوة  جندد 
خا�ضة تهتم برتاثنا الثقايف، وتعيد 
علينا  كل ما هو من الزمن اجلميل، 
واحل�ض�ص  الفنية  املنتجات  بكل 
والربامج  املتحركة  والر�ضوم 
ا�ضم  وليكن  الثقافية...  و  الدينية 
فعل  زمان«،كما  دزاير  القناة« 
اأ�ضقاءنا العرب يف قنواتهم، ومنها 
زمان«  دبي   « المارتية  القناة 
زمان«... ما�ضبريو   « وامل�رضية 
املال  اأ�ضحاب  ي�ضتثمر  فهل 

والأعمال يف هذا امليدان؟؟

مهرجان كان ال�ضينمائي 2019... هذه اأهم قوانينه
مهرجان  فعاليات  تتوا�ضل 
الـ  بدورته  ال�ضينمائي  كان 
72، الذي �ضيجمع اأهم جنوم 
العامل على �ضجادته احلمراء 

ككل عام.

ممنوع ال�ضيلفي

التح�ضريات،  ا�ضتمرار  ومع 
تريى  املهرجان  مدير  اأكد 
من  قواعد  هناك  اأن  فرميو 

احلفاظ  ال�رضورى 
موقع  ح�ضب  وذلك  عليها، 
منع  ليوؤكد   »nytimes«
الـ  بطريقة  ال�ضور  التقاط 
ال�ضجادة  على   «  selfie  «
اإحدى  هي  و   ، احلمراء 
الكثري  اأثارت  التي  القواعد 
الأعوام  خالل  اجلدل  من 
العديد  وك�رضها  املا�ضية 
فرميو  اأن  اإل   ، النجوم  من 
من  عليها  التاأكيد  يعيد 
من  يعتربها  و  جديد 
 ، ت عا ملمنو ا
اإن  قائاًل 
ط  لتقا ا

»ال�ضيلفي«  بطريقة  ال�ضور 
و  »ب�ضعة«  و  عادة »�ضخيفة« 

ت�ضبب »فو�ضى كبرية«.

ارتداء احلذاء ذو 
الكعب العايل

و  مميزة  باإطاللة  الظهور 
 red carpet مذهلة على الـ
اأحد اأهم قوانني املهرجان، 
فرميو  تريي  فر�ص  لذلك 
ظهور  هو  اأ�ضا�ضياً  �رضطاً 
الن�ضاء مرتديات اأحذية ذات 
يعتربه  ما  وهو  عاىل  كعب 
اإطاللتهن  لكتمال  اأ�ضا�ضاً 
و  باملهرجان  تليق  التي 

فعالياته.

امل�ضورون لن يفلتوا من 
قوانني املهرجان

الذين  فقط  النجوم  ولي�ص 
القوانني  عليهم  تفر�ص 
الذين  للم�ضورين  كان  لكن 
ق�رض  خارج  يحت�ضدون 
 palais des « املهرجانات
festivals« اأي�ضاً ن�ضيب يف 

عليهم  يفر�ص  حيث  ذلك، 
بالزي  بالظهور  اللتزام 
باللون  عنق  وربطة  الر�ضمي 
الذي  الأمر  وهو   ، الأ�ضود 
امل�ضورين  من  الكثري  يجده 

يقيد حريتهم بن�ضبة كبرية.

ال�ضحفيون لهم مكان 
بالعرو�ص ال�ضباحية

املهرجان  مدير  اأعلن 
لبع�ص  ي�ضمح  �ضوف  اأنه 
هذا  النقاد  و  ال�ضحفيني 
العرو�ص  بح�ضور  العام 
منع  لكنه  لالأفالم  ال�ضباحية 
العمل  اأي مقالت عن  كتابة 
حتى اإقامة العر�ص الر�ضمي 
فعاليات  خالل  للعمل 
اأجل  من  وذلك  املهرجان 
عر�ص  رونق  على  احلفاظ 

الفيلم بني جنومه.
مهرجان  فعاليات  تنطلق 
يف  الدويل  ال�ضينمائي  كان 
و  ماي   14 اليوم  الـ72  دورته 
ت�ضتمر حتى 25 ماي اجلاري 
الفرن�ضية،  كان  مدينة  يف 
عاملي  مهرجان  اأهم  وهو 
املاليني  فعالياته  يتابع 
و  بال�ضينما  املعنيني  من 

�ضناعها.
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مت اختياره واحداً من اأهم مئة فيل�شوف عاملي 

»اأدباء اجلزائر« ينعون املفكر ال�سوري 
الطيب تيزيني... اآخر فال�سفة التنوير

تويف املفكر ال�شوري طيب تيزيني عن عمر ناهز 85 عاما يف م�شقط راأ�شه ومدينته حم�ص، بعد �شراع مع 
املر�ص،  فلقد �شكل رحيله �شدمة كبرية لدى النخبة املثقفة  يف اجلزائر والوطن العربي ملا قدمه هذا 

املبدع  من اأجل خدمة الأدب والفكر على حد �شواء ليرتك  وراءه ذخرية اأدبية  ي�شهد لها العام واخلا�ص  
فهو   »اأحد كبار املثقفني واملفكرين العرب يف الع�شر احلديث«، مت اختياره واحداً من اأهم مئة فيل�شوف 

عاملي، ح�شب ت�شنيف موؤ�ش�شة كونكورديا الفل�شفية الأملانية الفرن�شية عام 1998 ولقد  نعى الروائي 
اجلزائري وا�شيني الأعرج الراحل رفقة الكاتب والإعالمي ورئي�ص جمعية الكلمة للثقافة والإعالم عبد 

العايل مزغي�ص والأديب  احلبيب ال�شائح  والروائي اأمني الزاوي والكاتب عبد العزيز بوباكري والكاتب 
ال�شوري والناقد ال�شينمائي حممد عبيدو واملخرج ال�شينمائي اجلزائري حممد زاوي .  

 حكيم مالك

وا�شيني الأعرج :  الطيب 
تيزيني جنم ين�شحب 

 نعى الروائي اجلزائري وا�سيني 
الغايل  قائال   الراحل   الأعرج 
احلبيب الطيب تيزيني. احلبيب 
والباحث  اجلميل  وال�سديق 
حما�سك  اأتذكر   العظيم. 
العربي؟  الفكر  يف  مل�رشوعك 
كان �سيئا عظيما ظهر وا�سحا 
طهور  قبل  الروؤية  م�رشوع  يف 
من  بقي  ماذا  الأوىل.  الأجزاء 
�سماء  حتت  كنت  لو  ذلك؟  كل 
اأخرى لطال عمرك اأيها الغايل، 
موؤ�س�سة  يف  براحة  واأحلقت 
فريق  مع  عليها  ت�رشف  كبرية 
عمل ي�سند م�رشوعك لأنه حياة 
والأمية  باجلهل  تتحنى  اأمة 
املافيا  بع�سابات  وحتتفي 
علماءها.  وتقتل  وتذل  والقتلة 
اآخر  ذهبت ب�سمت، كما ع�ست 
عمرك حزينا. لروحك الرحمة 
النبيل.  العزيز  اأيها  وال�سالم 
دم�سق  اأتذكر  اأن  ميكنني  ل 
املرور  دون  واجلامعة  ال�سام، 
على بيتك وجل�سات الأ�سدقاء. 
جنم ين�سحب تاركا وراءه حفنة 

رماد.

عبد العزيز بوباكري:  
الراحل تخرج  على 

يده ع�شرات الطالب 
اجلزائريني

العزيز  عبد  الكاتب  نعى   و 
طيب  الدكتور  رحيل  بوباكري 

17ماي   -1934( تيزيني 
موؤكدا  �سوري  مفكر    )2019
القومي  الفكر  اأن�سار  من  اأنه 
م�رشوعه  يتمثل   املارك�سي، 
الفل�سفي  يف اإعادة قراءة الفكر 
الإ�سالم  قبل  ما  منذ  العربي 
يده  على  تخرج  الآن،  حتى 
اجلزائريني.  الطالب  ع�رشات 
اخلارج  يف  مرات  عدة  التقيته 
نهب  عن  يحدثني  دائما  وكان 
ذلك  معتربا  تلم�سان  يف  بيته 

عمال  اإرهابيا.

احلبيب ال�شائح: تيزيني 
خلف وراءه اإرثا فكريا 

عظيما

ال�سائح    حبيب  الأديب  وحت�رش 
تيزيني    الطيب  الأ�ستاذ  لرحيل 
قائال اأنه من جيلي يف �سبعينيات 
القرن املا�سي مل يبهره م�رشوع 
هذا الأ�ستاذ الكبري ، مثله مثل 
الردات  زمن  يف  مروة،  ح�سني 
املتعاقبة  والنهزامات  الكربى 
وبداية �سيطرة القوى الظالمية 
للتوجهات  بال�سالح  وحماربتها 
من  فمن  وبالتايل  التنورية؟  
جيلي ل ميلك يف مكتبته موؤلفا 
واحدا على الأقل لهذا املفكر 
الفذ؟ اإنه �ساحب »م�رشوع روؤية 
جديدة للفكر العربي املعا�رش 
املرحلة  حتى  بداياته  منذ 
املعا�رشة )من اثني ع�رش )12( 
)جامعة  باجلزائر  مر   جزءا« 
وهو  �سمت.  يف  تلم�سان(، 
اليوم، يف �سمت اأكرب، يرحل من 
ليَْخلفه  الأبد؛  اإىل  بلده  �سوريا 
املتالحقة،  الأجيال  ويف  فينا، 
لروحه  العظيم.  الفكري  اإرثه 

ال�سالم.

اأمني الزاوي : وداعا طيب 
تيزيني يا �شوت التنوير 

الهادئ

 ونعى الروائي اجلزائري  اأمني 
تيزيني  طيب  لرحيل  الزاوي  
فال�سفة  اآخر  اأنه   موؤكدا 
 Décès de Tayyebالتنوير
 Tizini، le dernier des
 philosophes Arabes
des lumières    وداعا طيب 
تيزيني اآخر لقاء بيننا يعود اإىل 
متر  )11�سنة   ،2008 ماي   24
وقتها  كنت  الكمال(  و  بالتمام 
و  الوطنية  للمكتبة  مديرا عاما 
حما�رشة  لإلقاء  ا�ست�سفته  قد 
الفل�سفي  »املقهى  اإطار  يف 
�سعيدا  كان  الوطنية«،  للمكتبة 
قد  و  اجلزائر،  يف  بوجوده 
لقاءه هذا جمهور غفري  ح�رش 
و  واملثقفني  اجلامعيني  من 
النقا�ش  كان  و  الإعالميني، 
حما�رشة  هام�ش  على  عميقا 
اإىل  النه�سة  »من  تناولت 
التنوير«، كان ح�سوره باملكتبة 
الوطنية اجلزائرية حدثا فكريا 
بامتياز. كانت حما�رشته عامرة 
العامل  »هذا  حول:  بالأ�سئلة 
بحاجة اإىل التنوير قبل الثورة«/ 
على  الأمنية  الدولة  »خطورة  
غريها.  و  التنويري«  الفكر 
�سوت  يا  تيزيني  طيب  وداعا 
زمن  الهادئ، رحلت يف  التنوير 
لكم نحن بحاجة فيه اإليك، اإىل 
اأطروحاتك ونقا�ساتك  املمتدة 
من �سفاف الفل�سفة اإىل �سفاف 
ال�رشيعة اإىل �سواطئ املواطنة 

و حقوق الإن�سان.

حبيب بوخليفة : تيزيني 
كان نريا  يف اإعادة تركيب 

العقلية العربية

والناقد  الدكتور  وترحم 
بوخليفة    حبيب  امل�رشحي 
ال�سوري  املفكر  روح  على 
كان  لقد  قائال   تيزيني  الطيب 
تركيب  اإعادة  يف  نريا  الراحل  
فكر  من خالل  العربية  العقلية 

فعلي خارج اخلرافة الدينية.

حممد زاوي : برحيلك يا 
طيب تيزيني ينغلق باٌب 

من اأبواب حم�ص

ولقد ودع  ال�سينمائي  اجلزائري 
خمرج الأفالم الوثائقية حممد 
بكل  قائال  الراحل   ، زاوي 
ننعي   واجلالل،  واحلزن  الأ�سى 
طيب  الدكتور   الكبري   مفكرنا 
يوم  الأجل  وافاه  الذي  تيزيني 
ماي   17 يف   الواقع  اجلمعة 
2019 يف مدينة حم�ش )�سوريا( 
�سنة  وثمانني  عن خم�ش  وذلك 
اأبواب  من  باٌب  ينغلق  وبهذا 
من  �رشفة  وتهوي  حم�ش، 
عنا  ومي�سي  �سوريا،  �رشفات 
 ، تغييبه  للموت  ميكن  ل  من 
الطيب،  الرجل  يحمل  وبهذا 
يومه  ال�سم�ش،  مدينة  ابن 
الأخري يف قلبه امل�سيء، ويلوح 
فوداعا  الوداع،   تلويحة  لنا 
و�سوف  الأ�ستاذ،  ال�سديق  اأيها 
تركته  مما  القتبا�ش  نوا�سل 
زمن  يف  وتنوير،  نور  من  فينا 
والطغاة  والأزلِم  الظالم 

حياتك  طبيعة  �رشقوا  الذين 
لهم  تت�سدى  وكنت  وحياتنا 
غريبة  لي�ست  و�سجاعة  بحرية 
�ساحب  الفل�سفي  العقل  على 
،وداعا  امل�ستقلة   الإرادة 
فيك  تركه  ما  نتلم�ش  ونحن 
ودموع  قهر  من  الأخري  الزمُن 
اإحدى  مل تخجل من ذرفها يف 
على  دموع  العربية،  ندواتك 
واأ�سبحت  هبطت  التي  �سوريا 
مع  بكينا  يومها  الأر�ش،  على 
دموع النبل الأليم، واليوم نغ�سل 
النبيل  احلزن  بدموع  م�سهدك 
رحيلك  ملوكب  ننحني  اليوم  و 
وهو مي�سي نحو بقعة من بقاع 
مدينتك التي رف�ست مغادرتها 
وكان باإمكانك اخلروج... عليك 
الرحمُة واملحبة وال�سالم. ولك 
قامو�سنا  يف  ترتكه  ا�سٌم  اليوَم 
والفل�سفي.  والنقدي  املعريف 
الزمن  مماحي  تقوى  ل  ا�سٌم 
يا  وداعا  منه  القرتاب  على 

�سديقي واأ�ستاذي.

حممد عبيدو: حم�ص يف 
حياة تيزيني هي املبتداأ 

واملنتهى«

 واأكد الكاتب والناقد ال�سينمائي 
اأن  عبيدو   حممد  ال�سوري 
املفكر  حياة  يف  »حم�ش 
هي  تيزيني   الطيب  ال�سوري 
حم�ش  ويف  واملنتهى«  املبتداأ 
ال�سوري  املفكر  عنا  رحل  
 ،)2019  -1934( تيزيني  الطيب 
عن  املر�ش  مع  �رشاع  بعد 
عمر يناهز 85 عاًما ح�سل على 
درجة الدكتوراه من اأملانيا عام 
يف  »متهيد  )اأطروحة   .1967
الو�سيطة«(.  العربية  الفل�سفة 
يف  الدكتوراه  على  ح�سل  ثم 
العلوم الفل�سفية عام 1973 ،كان 
اأول كتاب للمفكر الراحل باللغة 
الأملانية وحمل عنوان »م�رشوع 
يف  العربي  للفكر  جديدة  روؤية 
ثم   .)1971( الو�سيط«  الع�رش 
ومن  العربية،  موؤلفاته  اأ�سدر 
الثورة  م�سكالت  »حول  اأبرزها 
الثالث:  العامل  يف  والثقافة 
الوطن العربي منوذجاً« )1971(، 
و«روجيه غارودي بعد ال�سمت« 
)1973(، و«من الرتاث اإىل الثورة  
الإ�سالم  يف  اأولية  »مقدمات   ،

املحمدي الباكر« )�ستة اأجزاء(، 
حول   - الثورة  اإىل  الرتاث  »من 
الرتاث  يف  مقرتحة  نظرية 
»م�رشوع    ،  1976 العربي« 
العربي  للفكر  جديدة  روؤية 
املرحلة  حتى  بداياته  منذ 
 1982 جزءا(   12( املعا�رشة« 
بواكريه  يف  العربي  »الفكر   ،
روؤية  م�رشوع  الأوىل،  واآفاقه 
والكثري   ،  1982 للفكر«  جديدة 
بطيب  اخلا�سة  املوؤلفات  من 
فكرية  م�ساريع  هي  تيزيني 
ن�رش  �سال�سل.  �سمن  �سادرة 
مئات  حياته  خالل  التيزيني 
الفكر  ق�سايا  حول  الدرا�سات 
يف  و�سارك  والعاملي،  العربي 
والإقليمية  العربية  املوؤمترات 
يهوه  »من  والعاملية.  والدولية 
جديدة  روؤية  م�رشوع  اهلل«  اإىل 
للفكر العربي« 1985 ،  »درا�سات 
ال�رشق  يف  الفل�سفي  الفكر  يف 
يف  »ف�سول    ،  1988 القدمي« 
 1989 العربي«  ال�سيا�سي  الفكر 
اإىل  الغربي  ال�ست�رشاق  »من   ،
ال�ستغراب املغربي – بحث يف 
العربي  للفكر  اجلابرية  القراءة 
 ،  1996 التاريخية«  اآفاقها  ويف 
ق�سايا  اإىل  الف�ساد  ثالثية  »من 
»من   ،  2001 املدين«  املجتمع 
العربية  الفل�سـفة  اإىل  الالهوت 
الو�سيطة« 2005. اختري تيزيني 
واحًدا من اأهم مئة فيل�سيوف يف 
العامل، �سنة 1998، وفق ت�سنيف 
الفل�سفية  كونكورديا  موؤ�س�سة 

الأملانية الفرن�سية.

عبد العايل مزغي�ص : 
يرحل عن الدنيا واحداً 

من 100 فيل�شوف يف العامل 
للقرن الع�شرين

  وعرب عبد العايل مزغي�ش  الكاتب 
رئي�ش  اجلزائري  والإعالمي 
والإعالم   للثقافة  الكلمة  جمعية 
عن ح�رشته لرحيل املفكر ال�سوري 
والفيل�سوف طيب تيزيني عن الدنيا  
والأدب فلقد تويف اأول اأم�ش تيزيني  
الذي ولد مبدينة حم�ش �سنة 1934 
،وقد جرى اختياره واحداً من 100 
فيل�سوف يف العامل للقرن الع�رشين 
موؤ�س�سة  قبل  من   ،1998 عام 
الأملانية  الفل�سفية   Concordia

الفرن�سية. 



�أطباء غربيون ين�صحون بال�صيام:
ف�ل�سوم اإذا اأُح�سن االلتزام ب�آدابه 
التي �سنه� لن� الر�سول �سلى اهلل 
اأ�سك�ل  اأرقى  ميثل  و�سلم،  عليه 
ال�سكل  هذا  للجوع،  املع�جلة 
من املع�جلة الذي بداأت اأوروب� 
به  ب�الهتم�م  نه�سته�  بداية  مع 
فكتب  االأمرا�ض،  مع�جلة  يف 
ب�ر�سيلو�ض  ال�سوي�رسي  الطبيب 
يف  اجلوع  ف�ئدة  »اإن  يقول: 
العالج قد تفوق مبرات ا�ستخدام 

االأدوية«.
مينع  فك�ن  هيلب�  الدكتور  اأم� 
اأي�م،  مر�س�ه من الطع�م لب�سعة 
وجب�ت  بعده�  لهم  يقدم  ثم 
ت�أثري  واآلية  خفيفة.  غذائية 
ميتلكه  م�  على  تعتمد  ال�سي�م، 
اجل�سم من قدرة على الت�أقلم مع 
خمتلف الظروف، التي ال تتوفر 
للحي�ة  ال�رسورية  االأ�سب�ب  فيه� 
الغذاء  كنق�ض  ك�ف،  ب�سكل 
الأن  البدن  ي�سطر  حيث  وامل�ء، 

يعي�ض على ح�س�ب م� ادخره من 
مواد للح�سول على ط�قته ولبن�ء 
الظروف  هذه  ويف  اأن�سجته، 
عنه  اال�ستقالب  منط  يختلف 
يجري  حيث  الع�دية،  احل�لة  يف 
لقواعد  وفق�ً  االأغذية  �رسف 
ي�أخذ  ثم  �س�رمة،  اقت�س�دية 
وفق�ً  الداخلية  اأن�سجته  بحل 
فيبداأ مب� يدخره من  الأهميته�، 
ال�سحمي،  ب�لن�سيج  ثم  ال�سك�كر، 
الكهل..  الربوتيني  ب�لن�سيج  ثم 
ب�ل�سوم  املع�جلة  فتعتمد  اإذاً 
املتداعية  االأن�سجة  هدم  على 
ترميمه�  اإع�دة  ثم  اجلوع  وقت 
لتن�ول  العودة  عند  جديد  من 
ال�سبب  هو  هذا  ولعل  الطع�م، 
ومنهم  العلم�ء  بع�ض  دع�  الذي 
لل�سوم  اأن  يعتربوا  الأن  ب��سوتني 
ومن  لل�سب�ب،  معيداً  ت�أثرياً 
ن�حية اأخرى فلل�سوم انعك��س�ت 
ال�س�ئم،  على  حميدة  نف�سية 

يتجلى ذلك، برقة امل�س�عر ونبل 
العواطف، وحب اخلري، واالبتع�د 
عن اجلدل وامل�س�ك�سة، وامليول 
العدوانية، ويح�ض ال�س�ئم ب�سمو 
الر�سول  و�سدق  واأفك�ره،  روحه 

يقول:  اإذ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
» ال�سي�م ُجنة، ف�إذا ك�ن اأحدكم 
يجهل،  وال  يرفث،  فال  �س�ئم�ً 
ف�إن امروؤ ق�تله اأو �س�مته فليقل: 

اإين �س�ئم«.
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ن�صائح �صحّية يف رم�صان

 �رسب كمّية من��سبة من امل�ء مب� ال يقل عن ثم�نية اأكواب يف 
اليوم، مع �رسورة مراع�ة �رسب امل�ء على فرتات لتف�دي �سعور 
ال�سخ�ض ب�لثقل واالنزع�ج. تن�ول التمر قبل اأي �سيء، الأّنه يعمل 

على �سد نق�ض ال�سكر الذي ح�سل للج�سم اأثن�ء فرتة ال�سي�م. 
بدء وجبة االإفط�ر بطبق من ال�سوربة؛ حيث اإّن هذا الطبق ميّهد 
املعدة ال�ستقب�ل ب�قي الطع�م والوجبة الرئي�سّية، كم� اأّنه يعّو�ض 
ال�سوائل التي خ�رسه� اجل�سم. احلر�ض على امل�سي بعد تن�ول 
االإفط�ر ب�س�عتني على االأقل، حيث ميكن لل�سخ�ض الذه�ب اإىل 

�سالة الرتاويح م�سي�ً على االأقدام. احلر�ض على عدم ترك وجبة 
ال�سحور على اأي ح�ٍل من االأحوال، وين�سح االأخ�س�ئيون ب�رسورة 

احتواء هذه الوجبة على الن�سوّي�ت بطيئة االمت�س��ض كخبز 
القمح الك�مل، واالأرز ورق�ق الفطور، وذلك من اأجل احلف�ظ 

على م�ستوى ال�سكر يف الدم الأطول فرتٍة ممكنة. احلر�ض 
على تن�ول االأغذية التي حتتوي على الفيت�مين�ت واملع�دن 

خالل يوم ال�سي�م ك�لفواكه واخل�س�ر. تن�ول طبق ال�سلطة على 
وجبة االإفط�ر. تن�ول احللوّي�ت ولكن ب�عتدال، حيث يجب اأن 
يراقب ال�سخ�ض ح�سته من هذه االأطب�ق وجتّنب تن�وله� قبل 
النوم مب��رسًة. جتّنب تن�ول االأطعمة اململّحة مثل املخلالت 

واملك�رسات، واملعلب�ت وكذلك االأغذية ال�سن�عّية. تق�سيم وجبة 
الطبق الرئي�سي اإىل ثالثة اأق�س�م، حيث يحتوي الق�سم االأول 

على الن�سوي�ت بطيئة االمت�س��ض مثل االأرز، والق�سم الث�ين على 
اللحوم ويف�سل اأن تكون قليلة الدهون، والن�سف املتبقي ميكن 
تعبئته ب�خل�س�ر ال�سحّية. تن�ول فنج�ن القهوة بعد مرور �س�عة 
اأو �س�عتني من تن�ول وجبة االإفط�ر، حيث يجب جتّنب �رسبه� 

مب��رسًة بعد الوجبة مع �رسورة احلر�ض على تقليل كمّية القهوة 
امل�رسوبة خالل اليوم قدر االإمك�ن.

ن�صائح لعالج �لإم�صاك
ميكن اأن نك�فح ونع�لج االإم�س�ك من خالل اتب�ع هذه الن�س�ئح:

�رسب امل�ء بكمي�ٍت ك�فية يومي�ً ب�الإ�س�فة لل�سوائل كع�سري 
الفواكه واحل�س�ء.

تن�ول ال�سلطة واخل�س�ر بكمي�ٍت جيدة يومي�ً.
زي�دة تن�ول الفواكه الط�زجة ك�لتف�ح واالإج��ض التي ي�ستح�سن 

تن�وله� مع الق�رسة.
تن�ول الفواكه املجففة ك�لتني، التمر والزبيب.

زي�دة تن�ول االألي�ف الغذائية املوجودة يف منتج�ت احلبوب 
الك�ملة، خبز النخ�لة والربغل.

اإ�س�فة ال�سوف�ن لنظ�من� الغذائي اليومي
تن�ول ملعقة طع�م زيت زيتون على الريق قبل ال�سحور يومي�ً
تنظيم اأوق�ت الوجب�ت الطع�مية واأوق�ت الدخول للحم�م.

زي�دة الن�س�ط احلركي ومم�ر�سة الري��سة اليومية.
االبتع�د عن التن�ول الع�سوائي للملّين�ت واالأع�س�ب امل�سهلة، فهي 
ت�سبب تعودا عليه� ب�الإ�س�فة اإىل اأنه� قد ت�سبب تقرح�ت والته�ب 

ب�لقولون.

�لم�صاك
االإم�س�ك م�سكلة �س�ئعة احلدوث، تكرث مالحظته� اأي�س�ً يف �سهر 
رم�س�ن، وعدم مع�جلته� قد توؤدي اإىل م�س�كل عديدة ك�لبوا�سري 

وال�سعور ب�سوء اله�سم والنفخة والغ�زات.
وال�سبب يعود غ�لب�ً لقلّة �رسب ال�سوائل وكرثة تن�ول اللحوم 

والد�سم وقلّة اخل�س�ر والفواكه واالألي�ف الغذائية ب�الإ�س�فة لقلّة 
احلركة واخلمول.

�خلمول و�لنعا�س

�ل�صد�ع

ن�صائح للتخل�س من م�صاكل �له�صم

يعترب اخلمول والنع��ض من 
املظ�هر ال�س�ئعة يف رم�س�ن، 

خ��سًة بعد تن�ول وجبة 
االإفط�ر، و�سببه� اإم� النق�ض 
يف تن�ول ال�سوائل واالأمالح، 

اأو االإفراط والتخمة من تن�ول 
الطع�م الد�سم. للتغلب على قلة 
الن�س�ط واحليوية ين�سح بتن�ول 

املزيد من ال�سوائل وجتّنب 
االإفراط يف االأكل.

يكرث ال�سداع يف رم�س�ن 
خ��سًة عند املعت�دين 

على �رسب كمي�ٍت كبريٍة 
من القهوة وال�س�ي، 

وعند املدخنني، 
واأحي�ن�ً يكون �سببه قلة 

النوم.
ملك�فحته ين�سح ب�لتعّود 
على التخفيف من �رسب 
القهوة وال�س�ي تدريجي�ً 

يف االأ�س�بيع القليلة 
ال�س�بقة ال�ستقب�ل �سهر 

رم�س�ن، وا�ستبداله� 
ب�مل�رسوب�ت اخل�لية 
من الك�فيني، اإ�س�فًة 

ل�رسورة تنظيم الوقت 
والنوم ل�س�ع�ٍت ك�فيٍة 

يومي�ً.   

للتخلّ�ض من هذه امل�س�كل ين�سح 
ب�تب�ع االإر�س�دات الت�لية:

تن�ول الطع�م ببطء، م�سغه جيداً 
والتوقف عن االأكل فوراً عند ال�سعور 

ب�ل�سبع.
االإقالل من تن�ول االأطعمة الد�سمة 

اأو املقلية.
عدم �رسب امل�رسوب�ت الغ�زية مع 

وجبة االإفط�ر.
عدم اال�ستلق�ء اأو النوم مب��رسة بعد 

الطع�م.
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�ل�سوم عبادة لها ميزة خا�سة
ـ اأيها الإخوة الكرام ـ عبادة متميزة،  لكن ال�صوم 
اخت�صها اهلل من بني �صائر الأعمال، ففي احلديث 
كل   (( وجل:  عز  اهلل  يقول  ال�صحيح،  القد�صي 
عمل ابن اآدم له، اإل ال�صوم، فاإنه يل واأنا اأجزي 
به ((  من حديث قد�صي مرفوع، اإ�صناده �صحيح 
ابن ماجه،وابن خزمية يف �صحيحه عن  اأخرجه 
تنبيهاً  بذلك  فكفى  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي 
وجل،  عز  اهلل  عند  موقعه  عظم  و  �رشفه،  على 
مما يوؤذن بعظم الأجر عليه، فباإ�صافة اهلل تعاىل 
على  تنبيه  العليا  ذاته  اإىل  ال�صيام  على  اجلزاء 

عظم اأجر ال�صائم.
)) فاإنه يل واأنا اأجزي به ((

�صائر  من  اأعظم  الثواب  عليه  ي�صاعف  واأنه 
هريرة  اأبي  عن  م�صلم،  �صحيح  ففي  الأعمال، 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�صي 

قال:

ع�رش  احل�صنة  ي�صاعف،  اآدم  ابن  عمل  كل   ((
اإىل �صبعمائة �صعف، قال اهلل عز وجل:  اأمثالها، 
�صهوته  يدع  به،  اأجزي  واأنا  فاإنه يل،  ال�صوم،  اإل 
وطعامه من اأجلي، لل�صائم فرحتان، فرحة عند 
فطره، وفرحة عند لقاء ربه، وخللوف فيه اأطيب 

عند اهلل من ريح امل�صك ((
البخاري وم�صلم  اأخرجه  حديث مرفوع �صحيح، 
واأبو داود والرتمذي والن�صائي ومالك يف املوطاأ 

عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه.
قال تعاىل:

 ٌ َرُحوا ُهَو َخيرْ َمِتِه َفِبَذِلَك َفلرْيَفرْ ِ َوِبَرحرْ ِل اهلَلهّ ُقلرْ ِبَف�صرْ
َمُعوَن ا يَجرْ مِمَهّ

) �صورة يون�س: الآية 58 ( الإن�صان اأحياناً يبحث 
عن رزقه، اأما اإذا بلغ درجة من الغنى ي�صبح همه 
ُهَو  َرُحوا  َفلرْيَفرْ ِبَذِلَك  اهلل عز وجل: َ يقول  اجلمع، 

َمُعوَن ) �صورة يون�س: الآية 58 ( ا يَجرْ ٌ مِمَهّ َخيرْ

�لتكاليف �ل�سرعية �ساقة على �لأبد�ن، مفرحة للنفو�س
اأيها الإخوة الكرام، هذه القاعدة تنطبق على كل العبادات، بل على كل الطاعات، بل على كل ا�صتجابة 

هلل، العبادات ذات كلفة، �صميت تكاليف لأنها يف الأ�صل تتناق�س مع الطبع، الإن�صان يحب اأن يبقى 
نائماً، و التكليف اأن ي�صتيقظ، يحب اأن ميتع عينيه مبحا�صن الن�صاء، و التكليف اأن يغ�س الب�رش، 

يحب اأن يخو�س يف ف�صائح النا�س، و التكليف اأن ي�صكت، يحب اأن ياأخذ املال، و التكليف اأن 
ينفقه، فالتكاليف كلها مناق�صة للطبع، لكنها مطابقة للفطرة، ترتاح نف�صك اإذا اأديت الفرائ�س، 

ترتاح نف�صك اإذا كنت �صادقاً، ترتاح نف�صك اإذا كنت اأميناً، ترتاح نف�صك اإذا اأعنت اأخاك، اإذا 
رحمته، اإذا ي�رشت عليه، كل اأوامر الدين بعباداته ومعامالته وف�صائله اإن طبقتها ارتاحت نف�صك:  

ِ الَهِّتي َفَطَر النَهّا�َس َعلَيرَْها  �صورة الروم: الآية 30 ( َرَة اهلَلهّ يِن َحِنيفاً ِفطرْ َهَك ِللِدهّ َفاأَِقمرْ َوجرْ
اأي: هذا املنهج الإلهي يتطابق باأدق تفا�صيله مع بنية النف�س، اإن التكاليف تتناق�س مع 

ج�صم الإن�صان، مع طبعه، مع غرائزه، مع �صهواته، لكنها تتوافق مع نف�صه، ذاته التي 
بني جنبيه. اإذاً الطاعات فيها م�صقة اأحياناً، فيها تكليف، فيها تناق�س مع ج�صم 

الإن�صان، الإن�صان يحب اأن ياأكل دائماً، وكلما اأ�صابه عط�س ي�رشب من 
ال�رشاب ما لذ وطاب، اأما حينما ياأتي �صهر ال�صيام ميتنع عن الطعام 

و ال�رشاب، واملباحات الأخرى التي اأبيحت خارج ال�صيام فهو يبذل 
جهداً.

5ـ �ل�سوم من �أ�سباب                      
تكفري �لذنوب:

من ف�صائل ال�صيام ـ اأي�صاً ـ اأنه من 
اأ�صباب تكفي الذنوب، فعن اأبي 

هريرة ر�صي اهلل عنه اأَنهّ النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم قال:
)) ال�صلواُت اخلم�ُس، 

واجلمعُة اإىل اجلمعِة، 
ورم�صان اإىل 

رات  رم�صاَن ؛ ُمَكِفهّ
، اإذا  ملا بينهَنهّ

اجتنبت الكبائر ((

�ل�سوم عبادة �لإخال�س
لو اأن دولة ما ارتاأت اأن ال�صيام مفيد للمواطنني، و اأ�صدرت قانوناً باإلزامهم بال�صيام، هل ت�صتطيع تنفيذ هذا القانون ؟ 

يدخل الإن�صان اإىل بيته في�رشب، ل يوجد قوة تراقبه، انظر اإىل امل�صلم ي�صوم يف اأيام ال�صيف واحلر، ل يحتمل، وهو يف ال�صاعة الثانية ع�رشة يكاد ميوت من العط�س، و يدخل اإىل بيته 
وحيداً، و يقفل الباب ويفتح ال�صنبور ليتو�صاأ، و ل ي�صتطيع اأن ي�صع يف فمه قطرة ماء.

دققوا ـ اأيها الإخوة الكرام ـ كما اأن غ�س الب�رش عبادة الإخال�س، كذلك ال�صوم عبادة الإخال�س، اأنت توقن اأنك خمل�س هلل، لأن جهة يف الأر�س ل ت�صتطيع اأن ت�صبط ال�صيام، ل 
ت�صتطيع جهة يف الأر�س مهما قويت، و مهما متكنت اأن ت�صبط �صيام الإن�صان، اإل اأن الواحد الديان ي�صبط هذا ال�صيام.

1( ـ �لإح�سا�س بجوع �لفقري
ذاق  اإذا  الكالم:  هذا  يف  دققوا  الفقي  بجوع  الإح�صا�س   
ال�صائم تعبداً و اختياراً اأمل اجلوع فلقد ذاقه الفقراء عجزاً 

وا�صطراراً.
ال�صائم يجوع طبعاً لكن هذا اجلوع باختياره، اختار اأن يجوع 
تقرباً اإىل اهلل عز وجل، هو يذوق طعم اجلوع تعبداً واختياراً، 
ولكن الفقي يذوق طعم اجلوع عجزاً وا�صطراراً، و لأنه عاناه 
ال�صائم وقتاً حمدوداً فهو عند الفقراء عناء ممدود، ت�صوم 

ال�صيام لوقت حمدود، لكنه عند الفقراء عناء ممدود، 
لها  الزكاة  هذه  الفطر،  زكاة  رم�صان  الإنفاق يف  كان  لذلك 
اأحكام خا�صة، َمن ملك قوت يومه وجب عليه زكاة الفطر، 
فقي جداً ميلك وجبة طعام واحدة عليه زكاة الفطر، اأي اأن 
اهلل اأراد اأن يذوق الفقي يف العام مرة واحدة طعم الإنفاق، 
كاأن الفقي ماأمور اأن ينفق، و الذي ينفق ميكن اأن ياأخذ الزكاة 
اأنت حينما  اإذاً  الإنفاق،  نذوق طعم  اأن  اهلل  اأراد  لكن  اأي�صاً، 
جتوع يجب اأن تذكر اأنك جتوع اختياراً وتعبداً، لكن الفقي 
حينما يجوع يجوع ا�صطراراً، و اأنت حينما جتوع جتوع لوقت 
اأن  ينبغي  لذلك  ممدود،  لوقت  يجوع  الفقي  ولكن  حمدود، 

يثمر ال�صيام معاونة الآخرين، واأداء الزكاة وال�صالة.

8 ـ �ل�سوم �سبب لدخول �جلنة من باب �لريان:
اأيها الإخوة الكرام، حقيقة ثانية: من ف�صائل 
من  كبي  بباب  اأهله  اخت�س  اهلل  اأن  ال�صيام 
اأبواب اجلنة، ل يدخله اإل ال�صائمون، ينادون 
ل�رشفهم،  واإظهاراً  لهم،  اإكراماًَ  القيامة  يوم 

كما يف ال�صحيحني، عن �صهل بن �صعد ر�صي 
اهلل عليه  اهلل �صلى  ر�صوُل  قال  قال:  اهلل عنه 
يان،  الَرهّ له:  يقال  باباً  اإَنهّ يف اجلنة   (( و�صلم: 
القيامة، ل يدخُل  ال�صائمون يوم  يدخل منه 

؟  ال�صائمون  اأين  يقال:  غُيهم،  اأحد  منه 
فاإذا  غيهم،  اأحد  منه  يدخل  ل  فيقومون، 
ُخل منه اأحد ((  )حديث  ِلق فلم يَدرْ دخلوا اأغرْ
وم�صلم  البخاري  اأخرجه  �صحيح  مرفوع 

والرتمذي والن�صائي(
اأي هذا الذي عط�س يف احلياة الدنيا له ق�رش 
بع�س  قال  لذلك  الريان،  بابه  على  مكتوب 

العلماء: هذا ال�صهر العظيم �صهر ال�صرب.
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املطربة فرح ريغال يف اجلزائر 
لتكرمي »فريوز« يف  اخلريف القادم

�ستتنقل املطربة الفرنكو-مغربية فرح ريغال خالل اخلريف القادم 
فريوز  العربية  للمطربة  تكرميا  حفل  احياء  اأجل  من  اجلزائر  اىل 

ح�سبما علم اليوم اجلمعة لدى منتجها برينار نيكويل.
مدن  بع�رش  حفالت  �ستحيي  التي  »املغنية  اأن  املنتج  اأكد  لقد  و 
جزائرية اثنني منها بالعا�سمة �ستخ�س�ص حفال ا�ستثنائيا و وحيدا 

لتكرمي املطربة اللبنانية فريوز«.

و �ستزور فرح ريغال » قريبا جدا« اجلزائر لإجراء لقاء مع و�سائل 
الثقايف  ال�سعاع  �سنوات  جمد  �سيعيد  الذي  حفلها  حول  العالم 

املو�سيقي للبنان على العامل العربي.
و ي�سم احلفل الذي يعترب »تكرميا للمطربة فريوز« على مدار �ساعة 
عاي�سوا  من  منهم  الفنانني،  من  جمموعة  الزمن  من  دقيقة   40 و 
اأعمال فريوز و منهم من مل يتعرف على اأعمالها  » ال بعد ذلك«، 

ح�سب قوله.
ال�ساب  املطرب  منتج  اأي�سا  يعترب  الذي  نيكويل  برينار  اأ�ساف  كما 
اجلزائري �سمام�ص )ا�سماعيل عريف(، اأن فرح ريغال �ستوؤدي اأغاين 

املطربة اللبنانية يف طابع فونكي.
بطريقة  فريوز  اأغاين  ال�سجي  ال�سوت  ذات  املطربة  هذه  تعيد  و 

ع�رشية.
خمتلفة  اآفاق  من  مبو�سيقيني  املرفوقة  ريغال  فراح  فان  للعلم  و 
قررت يف 2019 العودة اىل م�سادر ثقافتها الأ�سلية و تكرم املطربة 

اللبنانية و من ثمة الثقافة العربية.

حمدي بناين يتاألق يف حفل فني �صاهر باجلزائر العا�صمة

الفنانة ال�صورية »رنا الع�صم« امراأة ف�صولية يف« نا�س من ورق«

اأحيا مغني املالوف العنابي حمدي بناين �شهرة اأول اأم�س بق�شر الثقافة مفدي زكريا باجلزائر العا�شمة حفال فنيا يف الأغنية الأندل�شية اأمتع 
فيه احل�شور بباقة منوعة يف »احلوزي« و«املحجوز« و«العروبي«.

الأبي�ص«  »املالك  وتاألق 
من  يلقب  -كما  للمالوف 
�ساعة  مدار  وعلى  حمبيه- 
تقدمي  يف  الزمن  من  ون�سف 
العديد من الأغاين التي عرف 
وت�سفيق  جتاوب  و�سط  بها 
وخ�سو�سا  احل�سور  من  كبري 

من العائالت.
هوؤلء  من  عدد  واأعرب 
ال�سهرة  بهذه  بهجتهم  عن 
�سيدة  عربت  حيث  الرم�سانية 
بهذا  الكبرية  �سعادتها  عن 
اجلمهور  »لقى  الذي  احلفل 
الفن  قامات  من  كبرية  بقامة 

اجلزائري« كما قالت.
�سنة  بناين  حمدي  الفنان  ولد 
فنية  عائلة  من  بعنابة   1943
يف  الأوىل  خطواته  بداأ  وقد 
قبل   1959 عام  املالوف  عامل 
عميد  من  بدعم  يح�سى  اأن 
فن املالوف يف اجلزائر احلاج 
حممد الطاهر فرغاين لي�سجل 
اأوىل اأغانيه �سنة 1968 ولي�سري 
م�ساهري  خطى  على  بعدها 
غرار  على  بعنابة  الفن  هذا 
م�سطفى الرتيكي وعبد العزيز 

ميمون وح�سن العنابي.

نوال الزغبي تك�صف �صبب رف�صها التمثيل اأمام اأحمد زكي

تلعب الفنانة رنا الع�سم �سخ�سية 
فاتن املراأة الف�سولية يف م�سل�سل 
نا�ص من ورق الذي يعر�ص خالل 

�سهر رم�سان احلايل.
كوك�ص  اأ�سامة  تاأليف  من  العمل 
العامة  املوؤ�س�سة  اإنتاج  ومن 
التلفزيوين  والإذاعي  لالإنتاج 
احلياة  خبز  م�رشوع  �سمن 

جري�ص  زياد  املخرج  باإ�رشاف 
الري�ص.

قالت  امل�سل�سل  يف  دورها  وعن 
ل�سانا:  ت�رشيح  يف  رنا  الفنانة 
الف�سولية  فاتن  �سخ�سية  “األعب 
من  القليل  امتالكها  مع  والطيبة 
زوجها  مع  متتلك  وهي  الدهاء 
الذي  البناء  يف  �سكنية  �سقة 

ويتم  العمل  اأحداث  فيه  تدور 
حلقة  كل  يف  ال�سقة  هذه  تاأجري 
التفاعل  ليتم  جدد  مل�ستاأجرين 
ما بينهم و بني �سكان البناء �سمن 
واأو�سحت  منوعة”.  ق�س�ص 
الفنانة رنا اأن العمل خمتلف عن 
�سادت  التي  الأعمال  من  غريه 
من  املا�سية  ال�سنوات  خالل 

احلياة  وتقدميه  ب�ساطته  خالل 
يحتاجه  ما  وهذا  للنا�ص  اليومية 
اجلمهور بعد كم كبري من الأعمال 
الرتاجيدية خالل �سنوات احلرب 
للنا�ص  ي�سل  العمل  اأن  معتربة 
ب�سال�سة ويذكرنا باأعمال درامية 
اجلمهور  اأحبها  قدمية  �سورية 

ويتذكرها حتى اليوم.

عن  الزغبي،  نوال  اللبنانية  املطربة  ك�سفت 
النجم  اأمام  التمثيل  رف�سها خو�ص جتربة  �سبب 

امل�رشي الراحل اأحمد زكي.
�سو«  »عاي�سة  برنامج  يف  الزغبي،  نوال  وقالت 
الذي تقدمه عائ�سة عثمان: »رف�ست التمثيل مع 
النجم الراحل اأحمد زكي لأنني اأرى اأين ل اأمتلك 

موهبة التمثيل«.
واأ�سافت الزغبي، »لي�ص هناك الكثري من النجوم 
وهبي  وهيفاء  والغناء،  التمثيل  يف  جنحوا  الذين 
والغناء  التمثيل  يف  جناحاً  الأكرث  النجمة  هي 

معاً«.
وتابعت نوال الزغبي، »اأرغب يف تقدمي دويتو مع 
كثرية  وكان هناك م�ساريع  الوهاب،  �سريين عبد 
مرة  كل  يف  ولكن  �سريين،  مع  دويتو  على  للعمل 

نن�سغل اأنا وهي ول يتم تنفيذها ب�سكل نهائي«.

ماذا قال عادل اإمام لـ24 يف عيد ميالده الـ79؟
جمهوره  اإمام  عادل  الفنان  �سكر 
على احتفالهم بعيد ميالده التا�سع 
ميلك  ل  اأنه  موؤكداً  وال�سبعني، 
حمبة  �سوى  حياته  يف  ر�سيداً 

النا�ص، بح�سب قوله.
تهاين حمبيه  يتابع  اإنه  اإمام،  وقال 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب 

»رامي«  جنليه  خالل  من  وذلك 
متابعاً:  اأحفاده،  وكذلك  و«حممد« 
»�سعيد جداً بهذه املحبة واأدعو اهلل 
الإعالم  اأ�سكر  وكذلك  يدميها،  اأن 
فقراتهم  على  والعربي  امل�رشي 

الحتفالية بعيد ميالدي.
واأكد الفنان امُللقب بـ«الزعيم« اأنه 

العام،  هذا  رم�سان  دراما  يتابع 
اأ�سماء  ذكر  عن  حتفظ  ولكنه 
امل�سل�سالت التي يحظى مبتابعتها، 
حق  اإغفال  يريد  ل  اأنه  بدعوى 
اأحد، لثقته يف بذل اجلميع لأق�سى 
جمهود لديهم. يذكر اأن عادل اإمام 
م�سل�سل  ت�سوير  ل�ستكمال  ي�ستعد 

»فالنتينو« عقب اإجازة عيد الفطر 
دلل  البطولة  وي�ساركه  املبارك، 
عبد العزيز، وداليا البحريي، ورانيا 
�رشحان،  وخالد  يا�سني،  حممود 
من  وكوكبة  املريغني،  وحمدي 
بهجت  اأمين  تاأليف  من  النجوم، 

قمر واإخراج رامي اإمام.
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باإنتاج  "مر�سيد�س" تبداأ 
ال�سامتة" "�سيارتها 

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

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

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

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

�لطرقات.

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

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

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

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

جرن�ل موتورز وفورد رينجر.

فولفو V60 موديل 2019 مبقاعد خا�سة

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

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

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

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

.Upholstery

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

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

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

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

دراجه ناريه مبحرك 2.5 لرت ت�سجل الرقم القيا�سي العاملي
هنالك بع�س �لأ�سياء يف �لعامل �لتي ل يحتاج �إليها �أحد ، ومنها 

در�جه ناريه مبحرك �سخم �سعة 2458 �سم مكعب ولكن يبدو �أن 
�رشكة تر�ميف  للدر�جات �لنارية تخالفنا �لر�أي ، فقد ��ستخدمت 

هذ� �ملحرك بالفعل يف در�جتها روكيت TFC  3 �جلديدة ، 
م�سجلة بذلك �لرقم �لقيا�سي �لعاملي لأكرب حمرك ي�ستخدم يف 

در�جة نارية ، وهو حمرك ثالثي �ل�سطو�نات �سعة 2.5 لرت يولد 
قوة تزيد على 168 ح�سان و 221 نيوتن .م من عزم �لدور�ن

�أكرب حمرك يف در�جة

وللتو�سيح عزيزي �لقارئ ، دعنا نذكرك �أن �سيارة �ل�سيد�ن 
�لريا�سية جيني�سي�س جي 70 مزودة مبحرك رباعي 

�ل�سطو�نات �سعة 2.0 لرت مع �ساحن تريبو يولد ما بكفي 
من �لقوة لتحريك �ل�سيارة �لتي ي�سل وزنها �إىل قر�بة 

1588 كجم ولينطلق بها من �ل�سفر �إىل 100 كم/�س يف 
6.8 ثانية .

وعلى �لرغم من �أن �رشكة تر�ميف 
مل تك�سف عن وزن در�جة 
روكيت 3 �جلديدة �إل �أنها 

�ستكون �أخف وزناً 
من �لطر�ز �ل�سابق 
و�لذي كان وزنه ل 
يتجاوز 363 كجم ، 
ومع 221 نيوتن.م 
من عزم �لدور�ن 

ل بد �أنها �ستحرق 
�لكثري من �لعجالت 

�خللفية ذ�ت قيا�س 240 

ملم .
وكما هو �حلال يف �ل�سيار�ت �لريا�سية �خلارقة فاإن �أي در�جه ناريه 

مزودة مبحركات كبرية ، حت�سل كذلك على جمموعة من �لأنظمة 
�لإلكرتونية �لتي ت�ساعد ر�كب �لدر�جة على حتكم �أف�سل من �أحل 

�حلفاظ على �ل�سالمة و�لأمان ، كما تتدخل هذه �لأنظمة يف حالت 
وقع �حلو�دث �خلطرية .�لطو�رئ لتمنع 

در�جة روكيت TFC 3 بعدة و�سعبات حيث تتمتع 
حتافظ على م�ستويات �آمنة من �لقوة قيادة 

تر�سد �مل�ست�سعر�ت �أن �لطرق عندما 
مبتلة ، وتتمتع كذلك بنظام منع 
�نزلق �ملكابح ونظام 

�لتحكم بتما�سك 

�لعجالت بالإ�سافة �إىل مكابح برميبو �جلبارة ، كما زودت �لدر�جة 
بكل �لأنظمة �ملتطورة �ملوجودة يف در�جات تر�ميف ، و�لتي 

 LED تت�سمن �سا�سة رقمية ميكن ربطها بالأجهزة �لذكية و�أ�سو�ء
ونظام تثبيت �ل�رشعة وغريها من �ملو��سفات .

وي�سار �إىل �أنه ومنذ ظهور در�جة روكيت 3 للمرة �لأوىل عام 2004 
، فقد حاز هذ� �لطر�ز ق�سب �ل�سبق من حيث �متالكه لأكرب 

�ملحركات �مل�ستخدمة يف �لدر�جات �لنارية �لإنتاجية ، ومع توجه 
بع�س م�سنعي �لدر�جات �لنارية نحو زيادة حجم �ملحركات ، يبدو 

�أن تر�ميف �أر�دت تاأكيد موقعها ومكانتها �ملميزة بهذه �لدر�جة 
�جلديدة .

�إل �أن �ل�رشكة �لربيطانية لن ت�سنع �سوى 750 ن�سخة فقط من 
در�جة روكيت TFC 3 �ستبد�أ ببيعها مع نهاية �لعام �حلايل ب�سعر 29 

�ألف دولر للدر�جة �لو�حدة ،
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اأمريكا قد تقل�ص بع�ضا من القيود 
املفرو�ضة على هواوي

التجارة  وزارة  با�سم  قالت متحدث 
تقل�ص  قد  الوزارة  اإن  الأمريكية 
قريبا القيود املفرو�سة على �رشكة 
اأن  بعد  ال�سينية  هواوي تكنولوجيز 
الأ�سبوع  عليها  قيود  فر�ص  اأدى 
�سبه  من  ي�سبح  اأن  اإىل  املا�سي 
�رشاء  لهواوي  بالن�سبة  امل�ستحيل 
�سلع م�سنعة يف الوليات املتحدة.

قد  الوزارة  اأن  املتحدثة  واأ�سافت 

موؤقتا  عاما  ترخي�سا  قريبا  ت�سدر 
الذين  والنا�ص  ال�رشكات  لإعطاء 
فر�سة  هواوي  من  اأجهزة  لديهم 
�سبكات  م�سداقية  على  للحفاظ 

ات�سالتهم واأجهزتهم.
وقالت املتحدثة اإن الرتخي�ص العام 
املحتمل لن ي�رشي على املعامالت 
اجلديدة و�سي�ستمر 90 يوما ومل يرد 
متحدث با�سم هواوي ب�سكل فوري 

وزارة  وكانت  للتعليق  طلب  على 
يوم  هواوي  اأ�سافت  قد  التجارة 
اخلمي�ص اإىل قائمة باأ�سماء �رشكات 
مع  ب�سفقات  القيام  عليها  يحظر 

ال�رشكات الأمريكية دون ترخي�ص.
�رشكات  اأ�سماء  القائمة  وحتدد 
اأن�سطة  يف  متورطة  اأنها  يعتقد 
تتعار�ص مع م�سالح الأمن القومي 
للوليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأو 

املتحدة.
امل�ستفيدين  بني  من  يكون  وقد 
املوؤقت  للرتخي�ص  املحتملني 
�رشكات خدمات الإنرتنت والهواتف 
بها  التي  املناطق  يف  املحمولة 
عدد قليل من ال�سكان مثل وايومنغ 
و�رشق اأوريغون والتي قامت ب�رشاء 
يف  هواوي  من  لل�سبكات  معدات 

ال�سنوات الأخرية.

 الواليات املتحدة تبني اأ�ضرع
 حا�ضوب عمالق يف العامل

خ�س�ست الوليات املتحدة مبلغ 600 مليون دولر لبناء اأ�رشع حا�سوب عمالق يف 
العامل، وثاين حوا�سيبها من فئة Exascale، امل�سمى فرونتري Frontier، والذي 
من املقرر و�سعه يف اخلدمة بحلول عام 2021 ل�سالح خمترب اأوك ريدج الوطني 

يف ولية تيني�سي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.
وميتلك Frontier قدرة معاجلة ت�سل اإىل 1.5 اإك�سا فلوب�ص exaFLOPS، اأي 
ما يعادل مليار عملية ح�سابية يف الثانية الواحدة، ويجري بناءه من قبل �رشكة 
�سناعة الرقاقات اأي اأم دي AMD وال�رشكة امل�سنعة للحوا�سيب العمالقة 

.Cray
و�سيتم ا�ستخدام قدرة معاجلة اأ�رشع حا�سوب عمالق من اأجل جمموعة من 

املهام، مبا يف ذلك التنبوؤ بتغري املناخ، والتنبوؤ مب�سار الأعا�سري، وتطوير اأدوية 
جديدة، اإىل جانب اإجراء ح�سابات متقدمة يف جمالت، مثل البحوث النووية 

واملناخية، ومنذجة م�سادر طاقة الن�سهار، وحماكاة اأنظمة حمركات الحرتاق، 
واإجراء عمليات حماكاة للكون واملجرات.

وللتو�سيح، فاإذا قام كل فرد على وجه الأر�ص باإجراء عملية ح�سابية واحدة 
يف الثانية الواحدة، فاإننا بحاجة لأكرث من �ست �سنوات لإجراء عدد مماثل من 
العمليات احل�سابية التي ميكن حلا�سب Frontier القيام بها يف ثانية واحدة.

وقال ريك بريي Rick Perry، وزير الطاقة الأمريكي يف بيان �سحفي: »ي�سمن 
اأداء Frontier الفريد من نوعه قدرة بالدنا على قيادة العامل يف جمال العلوم، 

والتي حت�سن احلياة وجتلب الزدهار القت�سادي جلميع الأمريكيني والعامل 
باأ�رشه«.

واأ�ساف »ي�رشع Frontier البتكار يف جمال الذكاء ال�سطناعي من خالل 
تزويد الباحثني الأمريكيني ببيانات ذات م�ستوى عاملي وموارد حو�سبة ل�سمان اأن 

تكون الخرتاعات العظيمة القادمة م�سنوعة يف الوليات املتحدة«.
وتقول AMD: »لدى Frontier قوة معاجلة تفوق قدرة معاجلة اأ�رشع 160 
حا�سوًبا عمالًقا مًعا، وهو قادر على التعامل مع كمية مذهلة من البيانات، مع 
عر�ص نطاق ترددي اأكرب مبقدار 24 مليون مرة عن متو�سط الت�سال املنزيل 
بالإنرتنت، مما يجعله قادًرا على تنزيل 100 األف فيلم بدقة HD يف الثانية.
يذكر اأن هذا احلا�سوب العمالق ل يعني بال�رشورة اأن الوليات املتحدة هي 

اأكرب قوة حو�سبة يف العامل، اإذ من املتوقع اأن يكون لدى ال�سني حا�سوب عمالق 
Exascale خا�ص بها بحلول عام 2020 – اأي قبل عام من ح�سول الوليات 

املتحدة على حا�سوبها.

على غرار »في�ضبوك 
ما�ضنجر«.. 

وات�ضاب تخترب 
خا�ضية جديدة
تطبيق  اأن  اإخباري  تقرير  ذكر 
يخترب  »وات�ساب«  الفوري  التوا�سل 
متحركة،  ر�سوم  مل�سقات  حاليا 
يف  امل�ستخدمة  تلك  مثل  متاما 

تطبيق »في�سبوك ما�سنجر«.
 »9to5google  « موقع  وذكر 
الن�سخة  اأن  اجلمعة،  التقني، 
بالتطبيق،  اخلا�سة  التجريبية 
تعمل  التي  للهواتف  واملخ�س�سة 
مل�سقات  »اأندرويد« حتتوي  بنظام 
اخترب  »وات�ساب«  وكان  متحركة 
لكنه  املل�سقات،  هذه  املا�سي  يف 
توقف عن تطويره. وعلى الرغم من 

اأن رموز GIF املرحة متحركة، اإل 
اأنها ل تعمل تلقائيا ويجب التعامل 
يجب  اأي  امللفات،  بقية  مثل  معها 
و�ستعمل  لت�سغيلها  عليها  النقر 
اجلديدة مبجرد  املتحركة  الرموز 
امل�ستخدمني،  قبل  ا�ستالمهما من 
الهواتف  يف  تلقائيا  و�ستعمل 
اإر�سال  ميكن  التي  واحلوا�سيب 
ومن  اأي�سا.  عربها  املل�سقات 
الإ�سدار  �سيتم  متى  الوا�سح  غري 
اجلديدة،  اخلا�سية  لهذا  الر�سمي 
يتم  اأن  توقع  التقني  املوقع  اأن  اإل 

قريبا نظرا اإىل اأنه �سغري ن�سيا.

اأعلن موقع التوا�سل الجتماعي 
باإمكان  اأ�سبح  اأنه  تويرت 
�سورة،  اإ�سافة  امل�ستخدمني 
متحركة  �سورة  اأو  فيديو،  اأو 
التغريد«،  »اإعادة  اإىل   GIF
فقط.  الن�ص  من  بدًل  وذلك 
تغريدة  يف  ال�رشكة  وقالت 
اخلا�ص  الدعم  ح�ساب  عرب 
ال�سهل  »من  موقعها:  على  بها 
من خالل  نف�سك  عن  تعرب  اأن 
اإعادة التغريدة مع تعليق. ولكن 

تخطو  اأن  ا�ستطعت  لو  ماذا 
ذلك  لي�سمل  الأمام  اإىل  خطوة 
املتعددة«واأ�سافت  الو�سائط 
تويرت يف تغريدتها: اأنه اعتباًرا 
للم�ستخدمني  ميكن  اليوم  من 
با�ستخدام  التغريد  اإعادة 
الفيديو،  مقاطع  اأو  ال�سور، 
عرب  وذلك   ،GIF �سور  اأو 
تطبيقها على نظامي اأندرويد، 
اإىل  بالإ�سافة  اإ�ص،  اأو  واآي 

موقعها على الويب.

جديد من تويرت.. انتظره الكثريون!

»مايكرو�سوفت«  �رشكة  مدير  انتقد 
وقف  اإىل  الداعية  الأخرية  املطالبات 
جلميع  الوجوه«  على  »التعرف  تقنيات  بيع 

احلكومات العاملية.
اإىل  �سميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�سار 
جلاأت  ما  اإذا  »قا�سيا«،  �سيكون  القرار  اأن 
من  احلكومات  ملنع  التقنية  �رشكات 
احل�سول على تقنية »التعرف على الوجوه«، 
حتركات  مراقبة  من  الأخرية  منع  بهدف 
النا�ص واأفعالها يف كل مكان ويف ت�رشيحاته 
حتدث  القت�سادي،  دافو�ص  منتدى  خالل 
التي  احلجة  اأفهم  »ل  قائال:  �سميث 
تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح التقنية 
كان«واأتت  �سبب  ولأي  احلكومات  لكافة 
ت�رشيحات �سميث بعد مطالبة 85 منظمة 
وجماعة حقوقية بوقف بيع التقنية ال�سابقة 
للحكومات، يف حني وجهت هذه املنظمات 
»مايكرو�سوفت«  من  لكل  ر�سالتها 
املنظمات  بررت  و«غوغل«كما  و«اأمازون« 
ا�ستخدام  مبخاوف  مطلبها،  احلقوقية 

الوجوه«  على  »التعرف  لتقنية  احلكومات 
احلقوقني  النا�سطني  وتهديد«  »مراقبة  يف 
نف�سه،  ال�سياق  ويف  وغريهم  والالجئني 
حل  يف  ت�ساعد  التقنية  اأن  �سميث  اأ�ساف 
»كالعثور  املعقدة،  الق�سايا  من  عديد 
اأكد  حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�سطون 
اإذا  فيما  حتدد  اليوم،  ال�رشكات  تتخذها 
»خوف  �ستعي�ص يف  القادمة  الأجيال  كانت 

ا�سرتاكها  حال  يف  واملالحقة  التعقب  من 
لدور  ق�سدها  اأو  احلكومة  �سد  مبظاهرة 
حياة  عي�سها  حال  يف  حتى  اأو  عبادة، 

طبيعية«.
واملثري للجدل اأي�سا، هو اأن املدير �سميث 
خماوف  عن  املا�سي  يف  اأعلن  نف�سه، 
ا�ستخدام التقنية ال�سابقة، مل�ساكل متعلقة 
وحقوق  واخل�سو�سية  العن�رشي  بالتمييز 

الإن�سان. 

برنامج �ضهري »جت�ض�ص« على 
حوا�ضبنا الأكرث من 18 �ضنة!

 Check Point« حّذر خرباء من
باأمن  املتخ�س�سة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  املعلومات 
من  ال�سهري،   »WinRAR«
املمكن اأنها كانت ت�ستغل لخرتاق 

احلوا�سب منذ �سنوات.
موجودة  الثغرة  اإن  اخلرباء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
اأنها  فيها  واخلطري   ،2000 العام 
اخرتاق  يف  �ساهمت  قد  تكون  قد 
ذلك  منذ  احلوا�سب  من  الكثري 
التي   »ACE« فملفات  الوقت، 
يدعمها هذا الربنامج ت�ساعد على 
تفعيل فريو�ص اإلكرتوين خطري قد 

بيانات احلوا�سب  ي�ستخدم ل�رشقة 
على  القائمون  اأّكد  جانبهم،  من 
اأنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  الربجمية  الثغرة  اأ�سلحوا 
تطبيقهم، واأ�سدروا ن�سخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ل تدعم ملفات

»مايكرو�ضوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية



�أول  ليلة  من  �لإفطار  بعد  متت  �لتي  �لعملية 
�لفرقة  عنا�رص  ن�صبته  كمني  �ثر  على  جاء  �أم�س 
بناء  وذلك   ، مغنية  غرب  قدور  �أولد  بطريق 
ملكافحة  �جلهوية  عنا�رص  تلقتها  معلومات  عن 
�لهجرة غري �ل�رصعية مبغنية حول ن�صاط �ل�صبكة 
تهريب  يف  �لرت�ويح  �صالة  ووقت  �لإفطار  �صاعة 
توقيف  مت  �أين   ، �لغربية  �حلدود  نحو  �لأجانب 
�صيارتني نفعيتني وعلى متنهما عنا�رص من �ل�صبكة 
و07�صوريني تبني �أنهم ب�صد تهريبهم �إىل �ملغرب 
مقابل مبالغ مالية ترت�وح ما بني 200و500 �أورو ، 
�ملوقوفني  هو�تف  و��صتغالل  �لتحقيق  مكن  كما 
 04 من  تتكون  �لتي  �ل�صبكة  عنا�رص  حتديد  من 
�لعديد  مع  عالقات  ولها  مغنية  من  عنا�رص 
و�لذين  و�ل�صوريني  و�لأفارقة  �ملغاربة   من 
تكمن  حيث   ، �ملال  مقابل  بتهريبهم  تقوم  كانت 
ومنه  منفذ حدودي  �إىل  نقلها  �ل�صبكة يف  مهمة  
ت�صتقبلهم  �صبكة �أخرى من �ملغرب  لنقلهم نحو  
مناطق �صبتة ومليلية ، هذه �ل�صبكة �لتي �ت�صحت 
من  �لع�رص�ت  بتهريب  قامت  �أنها  �لتحقيقات 
و�ل�صورين  نحو �حلدود تبني  �ملغاربة و�لأفارقة 

تهريب �ملخدر�ت  �صبكات  لها عالقات حتى مع 
من  عنهم  �ملبحوث  �لبارونات  تنقل  كانت  حيث 
قبل �لعد�لة من  و�ىل �ملغرب لعقد �صفقات بيع 
�ملخدر�ت  يف �نتظار ما ت�صفر عنه �لتحقيقات 
،�لتي با�رصها قا�صي �لتحقيق  لدى حمكمة مغنية 
و�لذي �أمر باإيد�ع عنا�رص �ل�صبكة �حلب�س �ملوؤقت  
وتعد  هذ�   ، �لنيابة  قبل  من  عليه  �إحالتهم  عقب 

�لتي  تهريب   يف  �ملخت�صة  �لثالثة  �ل�صبكة  هذه 
مت تفكيكها  بعد تلكم �لتي مت توقيف عنا�رصها 
منذ �صهرين مبغنية و�أخرى �لتي مت �صبط 04 من  
عنا�رصها  متلب�صني يف تهريب �لبنغاليني بالعري�صة 
، يف �نتظار ��صتكمال ��صتكمال �لتحقيقات يف هذ� 
�مللف �ل�صائك ملا لهذه �ل�صبكات من خطورة على 

�حلدود �لغربية.

حممد بن ترار

تعد الثالثة ولها عالقة مع الأجانب وبارونات املخدرات

الإطاحة ب�شبكة دولية خمت�شة يف تهريب الب�شر اإىل  املغرب مبغنية
جنحت  عنا�شر الفرقة اجلهوية ملكافحة الهجرة غري ال�شرعية التابعة لأمن ولية تلم�شان ليلة اأول  من الإطاحة ب�شبكة دولية خمت�شة يف تهريب الب�شر 

على احلدود الغربية   وتوقيف 04 من عنا�شرها متلب�شني بتهريب 07 �شورين  نحو املغرب على منت مركبتني .

�شيدي بلعبا�س

اإ�شابة 09 اأ�شخا�ص 
يف انهيار منزل  قدمي  
�صهدت مدينة �صيدي بلعبا�س حالة من �لطو�رئ 

ليلة �أول �أم�س  وذلك على خلفية �نهيار �أر�صية 

منزل  يقع باأحد �ملز�رع �لكولونيانية  ببلدية 

�صيدي بلعبا�س خملفا 09 �أ�صخا�س يف حالة 

حرجة  على ر�أ�صهم طفل دون �ل�صنة من �لعمر 

و04 �آخرين دون �لع�رصة  زيادة على 03 ن�صاء 
ورجل ومر�هق يف �ل15 من �لعمر .

هذ� وح�صب بيان �حلماية �ملدنية فان �حلادثة 

وقعت بعد �صالة  �لع�صاء ، حيث ويف حدود 

�ل23و08 دقائق تدخلت م�صالح �حلماية �ملدنية 

�إىل مكان �لنهيار �لو�قع مبزرعة خري �لذين �أين 

مت �نت�صال �لأ�صخا�س �لت�صعة منهم  �لر�صيع » 

ح،م » 10 �أ�صهر   و�لطفلة » ح،ع«   04 �صنو�ت  

و�لطفل »ح،ع »  05 �صنو�ت  و�لطفل » ح،ع » 08 

�صنو�ت وكذ� �لطفل »ح،ب«  10 �صنو�ت بالإ�صافة 

�إىل 02 ن�صاء  ويتعلق �لأمر بكل من  »ب،ن« 

38  �صنة و »غ،غ » 33 �صنة  زيادة على  02 رجال 

وهم  »ح،ح » 41 �صنة ، و �ملر�هق »ح،غ » 15 �صنة   

�لذين   ينحدرون من عائلة و�حدة  ،حيث  نقلو� 

على جناح �ل�رصعة من قبل م�صالح �حلماية   �إىل  

م�صلحة �ل�صتعجالت بامل�صت�صفى �جلامعي 

عبد�لقادر ح�صاين يف حالة حرجة   ، هذ� وقد 

�صمح �لتدخل �مل�صتعجل مل�صالح �حلماية 

�ملدنية يف �إنقاذ منزل جماور من �لنهيار بعدما 

�صخرت مديرية  �حلماية �ملدنية  لهذ� �لتدخل  

�صاحنة للنجدة و�أخرى لنقل �لعتاد بالإ�صافة �إىل 

03 �صيار�ت �إ�صعاف  مدعمة  بطبيب برتبة ر�ئد 

و04 �صباط و25 عونا ، هذ� و�أ�صارت �ملعطيات 

�أن �ملنزل �ملعني بالنهيار يعود �إىل �لعهد 

�لكولونيايل ، وكان يف و�صعية خطرية  لكن �لعائلة  

كانت تقيم به قبل �أن يفاجئهم �لنهيار وهم نيام 

، هذ� وتلقت هذه �حلادثة تعاطفا من قبل  �صكان 

�صيدي بلعبا�س خا�صة و�أنها تز�منت مع  �صهر 
رم�صان �ملعظم .

م.ب

�شعيدة

 8119 مرت�شحا لإجتياز 
�شهادة التعليم البتدائي

اأيام الإن�شاد الديني تي�شم�شيلت

تاألق لفت جلمعية »نهوند« 

ت�شبب يف عزل 1200 زبون

اإتالف عتاد لت�شالت اجلزائر 
بفعل تخريبي بباب الواد

�صعيدة  لولية  �لرتبية  مديرية  من  م�صدر  �أكد 
�لتعليم  �صهادة  لمتحانات  �ملرت�صحني  عدد  �أن 
ماي  �لع�رصين  و  �لتا�صع  يف  �ملقررة  �لبتد�ئي 
�جلاري بلغ 8119 مرت�صحا �صيجتازون �لمتحان 
�لرتبية  قطاع  عمل  حيث  مركز�   128 عرب 
بالتن�صيق مع خمتلف �جلهات �ملعنية على توفري 

�لمتحان  لجتياز  للتالميذ  �لظروف  �أف�صل 
ل�صمان  و  �لإطعام،  و  �لنقل  خ�صو�صا  ب�صهولة 
حر��صة  على  �صي�رصف  للعملية  �حل�صٍن  �ل�صرٍي 
�أ�صتاذ  مع �لإ�صتعانة  �أكرث من 2000  �ملرت�صحني 

ب 420 موؤطر�.
   خلدون.ع

�أمتعت جمعية »نهوند« لالإن�صاد و�ملو�صيقى لبلدية 
خمي�صتي �جلمهور بد�ر �لثقافة »مولود قا�صم نايت 
بلقا�صم« لتي�صم�صيلت باأنا�صيد دينية موؤثرة وذلك يف 
�إطار �لأيام �لأوىل لالإن�صاد �لديني و�لرت�ث �ل�صعبي 
�حلفل  هذ�  خالل  �جلمعية  هذه  �أع�صاء  وقدم   ،

من  لأزيد  �متد  �جلمعة  �أم�س  �صهرة  �أقيم  �لذي 
�صاعة ون�صف باقة من �أجمل �لأنا�صيد �لدينية �لتي 
ت�صتهر بها و�لتي لقت �صدى لدى �جلمهور �حلا�رص 
على غر�ر » يا خري �لربية« و«يا رب �لعبادي« و«نور 

�لهدى« و«ليايل رم�صان طلت علينا«.

قد  باأن حريقا  �جلز�ئر  لت�صالت  بيان  �أم�س  ذكر 
�ندلع خالل ليلة 17 �إىل 18ماي 2019، بجهاز متعدد 
�خلدمات MSAN و هذ� باملكان �مل�صمى �صوق 
من  �أكرث  عزل  يف  ت�صبب  مما  �لو�د  بباب  منديال 

1200 زبون تابعني لت�صالت �جلز�ئر.
تخريبي  بفعل  �حلريق  �ندلع  مت  فقد  للعلم  و 
فتح  مت  فقد  بالتايل  و  جمهول،  �صخ�س  قبل  من 

�حلادث،  هذ�  على  �مل�صوؤول  عن  للتعرف  حتقيق 
�لتقنية  �لفرق  تعمل  �مل�صوؤوليات،  لتحديد  �أي�صا  و 
�إىل  �لأمور  �إعادة  على  حاليا  �جلز�ئر  لت�صالت 
جمر�ها �لطبيعي يف �أقرب وقت ممكن، كما تبذل 
جمهود� كبري� لتغيري �لأجهزة �ملت�رصرة و تعوي�صها 
هذه  ت�صتغرق  قد  و  �أخرى،   MSAN باأجهزة 

�لعملية ب�صع �أيام. 
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خالل ال 48 �شاعة 
الخرية

اإرهاب الطريق 
يح�شد اأرواح 

11 �شخ�شا

لقي 11 �صخ�صا حتفهم و�أ�صيب 39 �آخرون 
بجروح يف 10 حو�دث �أكرث دموية يف عدة 

مناطق خمتلفة من �لوطن خالل �ل 48 �صاعة 
�لأخرية ، ح�صب ما �أورده �أم�س �ل�صبت بيان 
للمديرية �لعامة للحماية �ملدنية،و�صجلت 
م�صالح �حلماية �أثقل ح�صيلة على م�صتوى 

ولية ورقلة  بوفاة 02 �أ�صخا�س و �إ�صابة 
02 �آخرين بجروح على �إثر �إنقالب �صيارة 

على م�صتوى �لطريق �لوطني  رقم 03 ببلدية 
حا�صي م�صعود.

اأمن العا�شمة

ا�شرتجاع �شيارتني 
م�شروقتني 

 
عاجلت م�صالح �أمن ولية �جلز�ئر، ق�صية 
تكوين جمعية �أ�رص�ر، متّكنت خاللها من 

��صرتجاع مركبتني �رصقتا من م�صنع لأحد 
�خلو��س، بالإ�صافة �إىل �صبط ثالث )03( 

هو�تف نقالة وبع�س �لأ�صلحة �لبي�صاء، مع 
توقيف خم�صة )05( �أ�صخا�س م�صتبه فيهم.

وزير خارجية اإيران 

 لن تندلع حرب
 يف املنطقة

 قال وزير خارجية �إير�ن حممد جو�د ظريف  
لن تندلع حرب لأننا ل�صنا من دعاة �حلرب 
ولي�س هناك من يت�صور �أو يتوهم مو�جهة 

�إير�ن مبينا �أنه يجب �إفهام �ل�صعب �لأمريكي 
بتلك �لتحركات �خلطرة �لتى يقوم بها 

حكامهم يف �ملنطقة .
و�أ�صاف ظريف قبيل مغادرته �ل�صني متوجها 
�إىل طهر�ن �أن تر�مب �أعلنها ر�صميا و�أكدها 

�أخري� �نه ل يطالب بحرب ولكن هناك د�ئرة 
حوله وبحجة �إظهار �لقوة �لأمريكية حيال 

�إير�ن فهى تقوم بجره �إىل �حلرب.
وقال �أن ما قلته يف نيويورك حول �لفريق > 
ب< هو �أمر و�قعي و�ن �جلميع يعرف ذلك 

و لكن ب�صبب �لأجو�ء �لنف�صية �حلاكمة يف 
�أمريكا ل يتجر�أ �حد على قوله، و�أ�صاف �أن 
ما يقال يف �أمريكا باأن > �أمريكا �أول< هو 

تغري �إىل > �إ�رص�ئيل �أول< �أو > بع�س حكام 
�لدول �لرجعية يف �ملنطقة �أول< فباتت 

�ليوم م�صالح تلك �لدول وعن طريق قدر�تها 
�ملالية و�لدعائية متلي �صيا�صاتها على �ل�صعب 

�لأمريكي.

تلم�شان

توقيف ثالثة عنا�شر 
لدعم الإرهابيني

يف �إطار مكافحة �لإرهاب وبف�صل ��صتغالل �ملعلومات 
�أوقفت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�صعبي بتلم�صان/ 

ن.ع.2 ثالثة )03( عنا�رص دعم للجماعات �لإرهابية.
 ويف �إطار حماربة �جلرمية �ملنظمة، �أوقفت مفارز 
للجي�س �لوطني �ل�صعبي بجانت/ن.ع.4 ومترن��صت/

ن.ع.6، )12( منقبا عن �لذهب وحجزت )05( مولد�ت 
كهربائية و)05( مطارق �صاغطة و)15( كي�س من خليط 

خام �لذهب و�حلجارة بالإ�صافة �إىل �صيارتني )02( 
رباعتي �لدفع و�صاحنة و�أربع )04( در�جات نارية.
ويف نف�س �ل�صياق، �أوقف عنا�رص �لدرك �لوطني 

ب�صيدي بلعبا�س/ن.ع.2 تاجري )02( خمدر�ت 
بحوزتهما )49.19( كيلوغر�م من �لكيف �ملعالج، فيما 

مت توقيف تاجرين )02( �آخرين وحجز )540( قر�س 
مهلو�س ب�صكيكدة/ ن.ع.5، يف حني حجزت مفارز 

م�صرتكة للجي�س �لوطني �ل�صعبي يف عمليات متفرقة 
بكل من باتنة وتب�صة/ ن.ع.5، ثمانية )08( بنادق �صيد 

وكمية من �لذخرية. 

 بلدية اأولد �شيدي امليهوب غليزان

تكليف الكاتب العام 
بت�شيري �شوؤون البلدية
علمت �جلريدة من م�صادر ر�صمية �أن و�يل غليز�ن 

ن�صرية �إبر�هيمي كلفت �لكاتب �لعام لبلدية �أولد 
�صيدي �مليهوب عبد�هلل كحلو�س بت�صيري �صوؤون �لبلدية 

ومنحه جميع �ل�صالحيات �لتي يخولها �لقانون ياأتي 
هذ� �لقر�ر عقب �حتجاجات �صكان �لعديد من دو�وير 
�لبلدية منت�صف �صهر �أفريل �ملن�رصم للمطالبة برحيل 

رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي �لبلدي �أين قام �ملحتجون 
بغلق مقر �لبلدية وتن�صيب خيمة �لأمر �لذي نتج عنه 

تعطل م�صالح �ملو�طنني وتوقف �مل�صاريع �لتنموية 
وهذ� بعد ف�صل م�صاعي �للجان �لولئية و�عيان �لبلدية 

يف ر�أب �ل�صدع �ملوجود بني �ملحتجني و�ملنتخبني 
ببلدية �أولد �صيدي �مليهوب وحماولة �إ�صالح وعودة 
�لأمور �إىل جماريها ن �جلدير بالذكر �أن �ملحتجني 
مل يه�صمو� قر�ر �لتكليف كونه يبقي على �ملجل�س 

�س.  اأ�ملنتخب.

وكالة القر�س ال�شعبي 
بالبويرة

الأمن يفك �شفرة 
اإختال�ص 32 مليار 

�ل�صعبي �صكوى ر�صمية على م�صتوى �لأمن �لولئي بالبويرة يف �إطار مكافحة �جلرمية ب�صتى �أنو�عها وعلى �إثر  �لقر�س  وكالة  لدى  69زبون  من �أودعها  مالية  مبالغ  �إختال�س  مفادها  و�لعملة �جلز�ئري  �لوطنية  بالعملة  �لوكالة  بنف�س  �أورو �ل�صعبة مببلغ �إجمايل يفوق 32 مليار و300 مليون ح�صباتهم  �ألف   100 من  و�أزيد  �لوطنية  بالعملة  فتحت �صنتيم  �ل�صكاوى  هذه  �إثر  على  �ل�صعبة.  �لولئية بالعملة  بامل�صلحة  و�ملالية  �لقت�صادية  مع �لفرقة  بالتن�صيق  معمقا  حتقيقا  �لق�صائية  �ملزور لل�رصطة  و�إ�صتعمال  �لتزوير  بتهمة  �ملحلية  �أمو�ل �لنيابة  �إختال�س   ، توفري  ودفاتر  بنكية  �صيكات  �مو�ل يف  �إ�صتعمال   ، �أمو�ل  �إختال�س  يف  ، على نحن غري �رصعي ، �مل�صا�س باأنظمة �ملعاجلة و�مل�صاركة  و�حلذف  �لتعديل  طريق  عن  للمعطيات  بالتبليغ �لآلية  نظامية  هيئة  �إهانة   ، �لن�صب   ، بهم �ل�رصقة  �مل�صتبه   ، وقوعها  بعدم  يعلم  جرمية  �أمام 35�صخ�صا من موظفي �لبنك ، مقاولني ، وجتار . عن  �أطر�ف �لق�صية  �إ�صتكمال �لتحقيق قدم  حتت 15و 16ماي 2019 �صدر يف حق 03 �أ�صخا�س منهم �ل�صيد وكيل �جلمهورية لدى حمكمة �لبويرة بتاريخ بعد  منهم  �أ�صخا�س   09 و�صع  فيما  �إيد�ع  �أمر 
�أح�سن مرزوق    �لرقابة �لق�صائية.

�شينما

 " قاع  "يتنحاو 
 ت�شنع احلدث

 يف مهرجان كان
وياأتي هذ� �ل�صلوك  كتعبري فني عن  ت�صامنهن  مع  �لر�صمية يف �لدورة 72 يف مهرجان كان �ل�صينمائي �لفيلم �جلز�ئري » بابي�صا » �مل�صارك يف �مل�صابقة »�خلاوة » �لتي كانت حا�رصة رفقة فريق من ممثالت قاع« ومن بينهن �لفنانة �صريين بوتلة بطلة م�صل�صل جز�ئريات  جم�صمات �صغرية مكتوب عليها »يتنحاو �حلر�ك �ل�صعبي �إىل �لعامل ، فلقد عر�صت فنانات  �صاب جز�ئري على قناة �صكاي نيوز �أر�بيا  يف   و�صل �صدى عبارة  »يتنحاو قع«  �لتي قالها 

حر�ك 22 فيفري 2019 .   
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