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احلراك ال�سعبي يكت�سب مناعة �سد االخرتاق

خالل مهام مكافحة الإرهاب وحماية احلدود

ا�ستخدام قتايل للطائرات 
بدون طيار جزائرية ال�سنع 

ب�صبب جتاوزات و غياب جهاز "الأوتوكالف" بوهران

غلق 15 عيادة طبية جلراحة االأ�سنان و اإعذار 10 �سيدليات 
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قائمة اخل�صر امل�صاركة يف الكان 
تثري زوبعة من النتقادات

توقيت املقابلة و كيفية اإجرائها يثريان الت�صاوؤلت
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ب�ضبب جتاوزات و غياب جهاز »الأوتوكالف« بوهران

غلق 15 عيادة طبية جلراحة 
الأ�سنان و اإعذار 10 �سيدليات 

التفتي�ش  حملة  اأ�سفرت 
اأعوان  �سنها  التي  واملراقبة 
مبديرية  املحلفني  التفتي�ش  
بوهران   وال�سكان  ال�سحة 
موؤخرا عن اإعذار 15عيادة طبية  
جلراحة الأ�سنان من جمموع 50 
املراقبة   م�ستها عمليات  عيادة، 
الإعذارات   اأغلب  وتتعلق 
احلراري  الك�سف  جهاز  بغياب 
اإىل  »الأوتوكالف«  الوقاية  و 
بال�سجل  تتعلق  خمالفات  جانب 
تتعلق  اإختاللت  و  التجاري 
بدفرت ال�رشوط  وح�سب املدير 

الولئي لل�سحة وال�سكان بوهران 
تزال  ل   التفتي�ش  حملة  فاإن 
اخلا�سة  العيادات  متوا�سلة عرب 
�سهر  خالل  خا�سة  وال�سيدليات 
الهدف  اأن  اإىل  ،م�سريا   رم�سان 
من ذلك هو توعوي و حت�سي�سي، 
اإعذار  البداية  يف   ي�ستدعي 
املخالفة  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

دون الذهاب مبا�رشة الغلق.
م�سريا اإىل اأنه مت اأي�سا الإنطالق 
يف مراقبة  100 �سيدلية بالتن�سيق 
التجارة  مديرية  م�سالح  مع  
بع�ش  يخ�ش   فيما  خا�سة 

ال�سيدليات التي وجهت ن�ساطها 
اأو  خلطات  اأو  عقاقري  بيع  اإىل 
بال�سحة  ت�رش  قد   كرميات 
اإعذار  ال�ساأن  هذا  يف  مت  ،حيث 
10 �سيدليات خا�سة فيما يخ�ش 
توظف  باتت  التي  ال�سيدليات 
احل�سور  يكون  اأن   دون  بائعني 
ال�سخ�سي لل�سيديل، خا�سة  فيما 
يخ�ش  اخللط  يف �رشف بع�ش 
توؤثر  اأن  �ساأنها  من  التي  الأدوية 
،وجندت  املري�ش  �سحة   على 
مديرية  م�سالح  جهتها  من 
اأعوانها و مفت�سيها من  ال�سحة  

التي  ال�سيدليات  مراقبة  اأجل 
وامل�ستخل�سات  الأع�ساب   تبيع 
والكرميات وبع�ش مواد التجميل 
بال�سحة  امل�رشة  منها  خا�سة 

وهذا من خالل ت�سخري 9 اأعوان 
مراقبة  ومفت�سني حملفني والذين 
التي  التفتي�ش  جملة  اأظهرت 
با�رشوها  جملة من املخالفات 

يخل  ملا  املرتكبة  التجاوزات  و 
اإىل  به  املعمول  العمل  بنظام 

جانب عدم  اإتباع  القوانني.
 اأحمد بن عطية

�سليماين يقرتب من العودة اإىل فريقه ال�سابق

خبر في 
صورة

بلما�سي يواجه الإعالم اليوم
جمال  الوطني  الناخب  اليوم  يعقد 
مبركز  �سحافية  ندوة  بلما�سي 
ب�سيدي  الوطنية  املنتخبات  حت�سري 
خاللها  يواجه  �سوف  والتي  مو�سى 
الأ�سئلة  على  للرد  الإعالم  رجال 
قائمة  بخ�سو�ش  وال�ستف�سارات 
والتي  الر�سمية  الوطني  املنتخب 
ال�سائفة  يف  املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ش  نهائيات  تخو�ش  �سوف 
اأجل  من  موعد  على  الوطني  الناخب  �سيكون  اأين  مب�رش،  املقبلة 
تف�سري اخليارات التي اعتمدها من اأجل و�سع القائمة النهائية للخ�رش 

واختيار لعدد من الأ�سماء على ح�ساب اأخرى.

لتخفي�ض اأ�ضعارها 
الدولة تتكفل مب�ساريف نقل اخل�سر 

والفواكه واللحوم اإىل اجلنوب 
اخل�رش  نقل  باأعباء  التكفل  عن  جالب  �سعيد  التجارة،  وزير  اأعلن 
خف�ش  يف  امل�ساهمة  بغر�ش  اجلنوب  وليات  اإىل  واللحوم  والفواكه 

اأ�سعارها يف هذه املنطقة، ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة.
واأو�سح الوزير خالل اجتماع تقييمي للتدابري املتخذة لتنظيم الأ�سواق 
يف �سهر رم�سان، انه �سيتم اإ�سافة اخل�رش والفواكه واللحوم بنوعيها، 
البي�ساء واحلمراء، اإىل قائمة املواد التي ت�ستفيد من �سندوق تعوي�ش 
تكاليف النقل لوليات اجلنوب، بعد اأن لوحظ »وجود اختالل يف اأ�سعار 
ح�سب  الوليات«،  بهذه  املرجعية  لالأ�سعار  اخلا�سعة  املواد  بع�ش 
نف�ش امل�سدر ويقت�رش حاليا الدعم الذي تقدمه الدولة يف اإطار هذا 

ال�سندوق على املواد الغذائية وا�سعة ال�ستهالك، يذكر البيان.

بلدية درقانة بالعا�ضمة

انقطاع يف التموين بالغاز يوم 
الثنني املقبل 

ل�رشكة  للحرا�ش،التابعة  والغاز  للكهرباء  التوزيع  مديرية  اأعلنت 
يف  انقطاع  عن  اخلمي�ش،  اأم�ش  للجزائر،  والغاز  الكهرباء  توزيع 
التموين بالغاز مربمج يوم الثنني املقبل ببلدية درقانة )اجلزائر(، 

وذلك ب�سبب عملية ربط ال�سكنات ب�سبكة التوزيع.
و  متاما   00 �سا   9 ال�ساعة  من  بداية  النقطاع  هذا  برمج  قد  و 
يوم الثنني 3 جوان  نهار  الـ 13 �سا من  ال�ساعة  ي�ستمر اىل غاية 
املقبل و ذلك ب�سبب اأ�سغال ربط �سكنات الديوان الوطني للرتقية 
و الت�سيري العقاري من �سيغة الجتماعي اليجاري لبلدية درقانة، 
، ي�سيف ذات امل�سدر،و �سيم�ش النقطاع يف التزويد بالغاز اأي�سا 

احلي امل�سمى حو�ش بن دايل باي ي�سيف ذات امل�سدر. 

رم�ضان 2019 بالعا�ضمة

مدار�س القراآن و امل�ساجد 
وزعت 120 األف وجبة

�ساهمت املدار�ش القراآنية و م�ساجد ولية اجلزائر خالل الن�سف 
الأول من �سهر رم�سان الكرمي يف تقدمي اأزيد من 120 األف وجبة 
ال�سبيل،  عابري  من  لل�سائمني   املوجهة  موائدها   عرب  اإفطار 

ح�سبما علم عن مدير ال�سوؤون الدينية و الأوقاف بالولية.
و اأو�سح زهري بوذراع على هام�ش حفل تكرمي الفائزين يف امل�سابقة 
الولئية حلفظ القران الكرمي و احلديث النبوي ال�رشيف اأن اأزيد 
امللحقة  الإفطار  موائد  عرب  تقدميها  مت  وجبة  األف   120 من 
من  الأول  الن�سف  خالل  بالعا�سمة  القراآن  مدار�ش  و  مب�ساجد 
�سهر رم�سان، كما �ساهمت هذه املرافق الدينية  يف توزيع خالل 

نف�ش الفرتة لأزيد من 20 األف قفة موجهة للعائالت  املعوزة.
�سناديق  من  اإعانة  امل�سدر--2326  نف�ش  توزيع--ح�سب  ومت 
الزكاة مل�ستحقيها من املحتاجني، اإىل جانب امل�ساهمة يف اإدخال 
بعملية  التام  التكفل  مت  طفال   150 عائالت   قلوب  اإىل  الفرحة  
و  ال�سابع  ليلة  بحلول  العدد  هذا  يت�ساعف  اأن  ينتظر  ،و  ختانهم 

الع�رشين من �سهر رم�سان الف�سيل.  

الدويل  الالعب  عودة  اأن  يبدو 
�سليماين  اإ�سالم  اجلزائري 
ال�سابق  فريقه  �سفوف  اإىل 
الربتغايل  ل�سبونة  �سبورتينغ 

اأ�سحت م�ساألة وقت فقط بعد 
الرتكية  الإعالمية  التقارير 
مهاجم  اأن  اأم�ش  ك�سفت  التي 
من  قريبا  اأ�سبح  اخل�رش 

الربتغال  اللعب يف  اإىل  الرجوع 
وارتداء قمي�ش نادي �سبورتينغ 
بعدما  وذلك  جمددا،  ل�سبونة 
قرر جمرب ناديه لي�سرت �سيتي 

جانب  اإىل  به  الحتفاظ  عدم 
فريق  اإىل  الإعارة  فرتة  انتهاء 
األوانه  حمل  الذي  فيرنبات�سي 

يف املو�سم املنق�سي.

نائب  الفريق  لتعليمات  طبقا 
رئي�ش  الوطني،  الدفاع  وزير 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش  اأركان 
القتايل  ال�ستخدام  ب�رشورة 
جزائرية  طيار  بدون  للطائرات 
مهام  خالل  وخا�سة  ال�سنع 
مكافحة الإرهاب وحماية احلدود 
وموا�سلة للعمليات املنفذة ال�سهر 
نفذت  الإطار،  نف�ش  يف  املا�سي 
طيار«اجلزائر  بدون  طائرات 

 54 اجلزائر   - ال�سومام(   (  54
اجلزائر   -  )1962 جويلية   05(
ماي  و30   29 يومي  زكار(«،   (  55
2019، طلعات جوية نهارية وليلية، 
للجماعات  اأهداف  تدمري  بغر�ش 
خالل  حتديدها  مت  الإرهابية 
عن  جوي  ا�ستطالع  مهمة  تنفيذ 

طريق طائرات من نف�ش الطراز.
ا�ستطالع  بتنفيذ  املهمة  ا�ستهلت 
اأطقم  خاللها  من  متكن  جوي 

على  احل�سول  من  الطائرات 
�سوئها  على  مت  اآنية  بيانات 
حتديد الأهداف املراد تدمريها، 
لتبا�رش طائرتان بدون طيار مهمة 
الأهداف  وتدمري  جوية  طلعات 
بنجاح  نفذت  التي  املهمة  وهي 
ليلية  الأوىل  جويتني  مهمتني  عرب 
ومنظومات  تقنيات  با�ستعمال 
الطائرات بدون طيار التي تتالئم 
الليلية  الظروف  يف  العمل  مع 

والثانية نهارية يف اجتاه الأهداف 
املحددة وقد نفذت املهمتان يف 
خاللها  من  واأظهر  جيدة  ظروف 
الطائرات  لهذه  الأر�سية  الأطقم 
هذه  مثل  تنفيذ  يف  عاليا  حتكما 
الطائرات  اأثبتت  فيما  املهام، 
والعملياتية  القتالية  كفاءتها 
هذه  مثل  تنفيذ  يف  وجناعتها 

املهام وتدمري الأهداف.

خالل مهام مكافحة الإرهاب وحماية احلدود

ا�ستخدام قتايل للطائرات بدون طيار جزائرية ال�سنع 
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احلراك ال�ضعبي يكت�ضب مناعة �ضد االخرتاق
ا�ضتمر احلراك ال�ضعبي اأم�س اجلمعة بعد اأن خرج االآالف من  املواطنني اإىل خمتلف �ضوارع العا�ضمة. احلراك ال�ضعبي يف جمعته اخلام�ضة ع�ضر يبدو 
اأن و تريته بداأت تتناق�س ال�ضيما بعد انق�ضام وا�ضح �ضواء يف املطالب و حتى انق�ضام يف ال�ضاحات التي يتم التظاهر فيها،بعد اأن ظهر ما �ضمي بجماعة 

�ضاحة ال�ضهداء و جماعة �ضاحة ال قروند بو�ضط.

ع�ضام بوربيع

املتظاهرون  من  العديد  واأرجع 
�ساحة  اإىل  بقوة  ذهبوا  الذي 
من  للكثري  رف�سهم  ال�سهداء 
حتاول  التي  وللفئة  املطالب 
املركزي  الربيد  على  ال�سيطرة 
االنف�ساليني  اأتباع  من  ال�سيما 
االأر�سيدي  وجماعة  املاك  و 
موؤ�رشات  وبداأت  االأفافا�س،  و 
وبوادرها  وا�سحة  االنق�سام 
اأن  يوما،خا�سة  بعد  يوما  تكرب 
يف  ي�سهد  كان  الذي  احلراك 
انطالقه  منذ  ال�سلمية  البداية 
�سعارات  22فيفري،وتعميم  يف 

اجلي�س خاوة خاوة ،
و  اخرتاقه  ا  حماوالت  رغم 
ببث  عليه  ال�سيطرة  و  ت�سويهه 
�سعارات اجلهوية من انف�ساليني 

جماعة  من  خ�سو�سا  و 
واملنظمات  املاك  و  االأر�سيدي 
التي حتاول فر�س منطقها على 
ال�سعب اجلزائري،بل و�سل احلد 
بالبع�س اإىل االعتداء على بع�س 
املتظاهرين ملجرد مواقفهم،كما 
التلفزيون  �سحافية  �سوهد طرد 
الغوغائيني  بع�س  طرف  من 
احلراك  اإخراج  يريدون  الذين 
هدفه  و  ال�سلمي  اإطاره  عن 
العديد  �سجل  كما  احلقيقي. 
بع�س  على  االعتداءات  من 
اأن�سار  بطلها  كان  املنا�سلني 
يتميزون  الذين  مهني  لفرحات 
على  اعتدوا  ،حيث  بالتطرف 
ال�سعارات  اإحدى  رفعت  اإمراأة 
باملوازاة  و  تعجبهم.  مل  التي 
املتظاهرين  من  العديد  اأ�رش 
الربيد  يف  التظاهر  رف�س  على 

اأنها  اأ�سا�س  على  املركزي 
امتالأت باملند�سني ومطالبهم ال 
احلقيقي.  ال�سعب  مطالب  متثل 
و اأن العديد منهم من االأر�سيدي 
املاك،و�سوهدت  واتباع 
طرف  من  كالمية  مناو�سات 
للحراك  املوؤطرين  من  العديد 
اإىل  التوجه  منع  حاولوا  الذين 
ذلك  رغم  ال�سهداء،لكن  �ساحة 
اإىل  التوجه  املتظاهرون  اأ�رش 
�ساحة ال�سهداء حتت �سعار »لكم 
وقال   ، حراكنا«  ولنا  حراككم 
توجهوا  ممن  املتظاهرين  احد 

اإىل �ساحة ال�سهداء .
ال�سلوكات  من  الكثري  ويرف�سون 
يف  موجودة  اأ�سبحت  التي 
خرجنا  هنا  قائال«نحن  احلراك 
وحتقيق  حقوقنا  عن  للدفاع 
مطالبنا ومل نخرج هنا للمطالبة 

برحيل القايد �سالح ،  و انق�سم 
احلراك بذلك بالرغم من حماولة 

العديد من اإف�سال هذه النية التي 
ظهرت و�سط املتظاهرين الذين 

علم  و�سد  بالوطنيني  و�سفوا 
جاك بينيث.
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بني موؤيد و راف�س

مبادرة جمعية العلماء امل�ضلمني اجتهاد حلل االأزمة
.    ال�ضيخ اآيت علجات اأم�ضى البيان بنف�ضه 

احلراك ال�ضعبي يكت�ضب م�ضاحات جديدة

بقايا امل�ضاليني و و�ضيوخ الزوايا 
يلتحقون باحلراك 

اأثارت مبادرة جمعية علماء 
االأزمة  حلل  امل�سلمني 
تعي�سها  التي  ال�سيا�سية 
رف�س  ظل  يف  اجلزائر 
النظام  لرموز  ال�سعب 
ال�سابق جدال وا�سعا فهنالك 
من ثمن املبادرة و اعتربها 
ال�سحيح  مبادرة يف االجتاه 
فيما اعتربها البع�س االآخر 
اجتهاد منهم يجب مناق�سة 
م�سمونها و اإثرائها و منهم 

من ذهب اإىل انتقادها .
وترتكز املبادرة على تفعيل 
والثامنة  ال�سابعة  املادتني 
من الد�ستور التي تن�س على 
و«اللتني  ال�سعبية،  ال�سيادة 
جتعالن من ال�سعب م�سدراً 
اال�ستفتاء  واأن  لل�سلطة، 
يف  ال�سعب  قدمه  الذي 
حراكه  جمعات  خمتلف 
ليغني عن اأي ا�ستفتاء اآخر«، 
ودعت »النخبة ال�سيا�سية كي 
مطالب  م�ستوى  اإىل  ترقى 
احلراك، يف وجوب القطيعة 
املا�سي،  ممار�سات  مع 
ومف�سديها،  مفا�سدها  بكل 
وتقدمي الت�سحيات من اأجل 
نحو  جديدة  �سفحة  فتح 
االأف�سل و�سددت  امل�ستقبل 
على  العلماء  جمموعة 
املجال  »فتح  �رشورة 
التناف�سي اأمام كل ال�رشفاء، 
اإىل  يتوقون  الذين  النزهاء، 
الغد  نحو  الوطن،  قيادة 
باحلفاظ  التزاماً  االأف�سل، 
الوطن، وحماية  على وحدة 
مواهبه،  وتنمية  مكا�سبه، 

طاقاته  ا�ستغالل  وح�سن 
انتقالية  وموارده مرحلة 
حتظى  ل�سخ�سية  »تُ�سند 
ال�سعب  اأغلبية  مبوافقة 
قيادة  م�سوؤولية  لتويل 
الوطن، نحو انتخابات حرة 
م�سداقية«،  وذات  ونزيهة 
الرئي�س  يلتزم  اأن  على 
حكومة  »بتعيني  االنتقايل 
العليا،  الكفاءات  ذوي  من 
اإدانتهم  تثبت  مل  وممن 
فرتات  من  فرتة  اأية  يف 
وتعيني  الوطني،  تاريخنا 
لالإ�رشاف  م�ستقلة  جلنة 
املقبلة،  االنتخابات  على 
من  ومراقبتها،  وتنظيمها، 
البداية اإىل النهاية و من بني 
املبادرة  على  املوقعني 
اآيت  الطاهر  حممد  ال�سيخ 
علجات، وهو من اأبرز علماء 
الدين ومقاوم �سابق يف ثورة 
ورئي�س  اجلزائر،  حترير 
امل�سلمني  العلماء  جمعية 
الرزاق  عبد  اجلزائريني 
ق�سوم، وع�سو جمل�س عمي 
ال�سعيد االإبا�سي )املرجعية 
االإبا�سي  للمذهب  الدينية 
بلحاج  ال�سيخ  اجلزائر(  يف 
الرتبية  ووزير  �رشيفي، 
�سعيد  ال�سيخ  ال�سابق 

�سيبان.

د.اأرزقي فراد
مبادرة ت�ضري يف االجتاه 

ال�ضحيح
املحلل  جهته  اعترب  من 
ال�سيا�سي اأرزقي فراد مبادرة 

امل�سلمني  علماء  جمعية 
االجتاه  يف  ت�سري  مبادرة 
اأنهم  م�سيفا  ال�سحيح 
ينتمون اإىل املجتمع املدين 
انتقالية  مبرحلة  طالبوا  و 
اأن  املتحدث  ذات  اأو�سح  و 
هو  الدميقراطي  املنطق 
الذي يقت�سي وجود  احلوار 
جهة  من  انتقالية  مرحلة 
جامعة  اأ�ستاذ  انتقد  اأخرى 
التي تقوم  اجلزائر اجلهات 
اأبناء  م�ساهمات  بتخوين 
حل  اإيجاد  ملحاولة  الوطن 
ليدهم  اأن  قال  و  لالأزمة 
اأن  مو�سحا  �سيا�سي  فقر 
الذين يكفرون و يخونون ال 
ميلكون ثقافة الدميقراطية 
من  الظاهرة  اأن  اأ�ساف  و 
و  الواحد  احلزب  روا�سب 
للذهاب  االأوان  اآن  اأنه  قال 
اإىل الدميقراطية و التخل�س 
الواحد  احلزب  اأفكار  من 
النظام  اإىل  ينتمي  الذي 

اال�ستبدادي .
د.اإ�ضماعيل دب�س
مبادرة اجلمعية 

غام�ضة  
املحلل  اعترب  جانبه  من 
دب�س  اإ�سماعيل  ال�سيا�سي 
غام�سة  اجلمعية  مبادرة 
الهدف،و  تتجاوز  النها 
ان  املتحدث  ذات  قال 
خارج  تتم  التي  املبادرات 
و  ه�سة  الد�ستورية  االأطر 
توؤدي اإىل االنحراف و ابرز 
املحلل ال�سيا�سي ان الهدف 

على  جار  هو  و  التغيري  هو 
م�ستوى رموز النظام و على 
و  نزيهة  انتخابات  م�ستوى 

�سفافة .
العلماء  جمعية   رئي�س 

عبد الرزاق ق�ضوم
ال�ضيخ علجات ا�ضتقبلنا 

و قراأنا له البيان و 
اأم�ضاه

العلماء  جمعية  رئي�س  قال 
عبد  اجلزائريني  امل�سلمني 
الرزاق ق�سوم يف ات�ساله مع 
جريدة الو�سط انه يف حالة 
بعد  انتخابات  وجود  عدم 
�ستمدد  جويلية  اخلام�س 
قائال  اأو�سح  و  الفرتة 
مرحلة  ن�سميه  التمديد 
الهدف  ان  موؤكدا  انتقالية 
هو  اجلمعية  مبادرة  من 
،من  لالزمة  حل  اإيجاد 
رئي�س  نفى  اأخرى  جهة 
امل�سلمني  العلماء  جمعية 
املعلومات  اجلزائريني 
اأقرباء  نفي  حول  املتداولة 
توقيعه  علجات  اآيت  ال�سيخ 
ذهبت  وقال  البيان  على 
احل�سني  الهادي  حممد  و 
لنا  فتح  و  ال�سيخ  لزيارة 
الباب و قراأنا له ن�س البيان 
يف  حتدثنا  قائال  اأ�ساف  و 
حتى  و  املوا�سيع  خمتلف 
الدين  م�ساألة اعتقال رجال 
ال�سيخ  يف ال�سعودية  موؤكدا 
يتابع  و  العقلية  قواه  باأمت 

جميع االأحداث.  
 ف.ن�ضرين 

الغرب خالل  �سهدت واليات 
ع�رش  اخلام�سة  اجلمعة 
جماهريية  قوة  التوايل  على 
العديد من  كبرية  مع دخول 
البلديات   وعمال  النقابات 
�ساحة  امل�سالح  وخمتلف 
اإنحاء  مبختلف  احلراك 
الواليات الغربية للوطن ، كما 
متيزت هذه امل�سرية بظهور 
اأوجه �سيا�سية  ودينية  كبرية 
قيادات  من   الظل  يف  ظلت 
خا�سة   الوطنية  احلركة 
و  امل�سلمني  العلماء  جمعية 
منا�سلون يف اأحزاب اإ�سالمية 
من   جمع  اىل  باالإ�سافة 
ي�ستعدون  الذين  امل�ساليني 
لوفاة  ال46  الذكرى  الإحياء 
و  احلاج    مي�سايل  زعيمهم 
الذين ظهروا يف عدة واليات 
على غرار تلم�سان وم�ستغامن  
اإىل  تدعو  �سعارات   وحملوا 
حكومة  اإقالة  يف  االإ�رشاع 
بن  حكم  و�سقوط  بدوي 
تاأ�سي�س   والدخول يف   �سالح 
اإىل   تهدف  جمهورية جديدة 
التجاوز اخلالفات وحماكمة 
عرفت  كما   ، الع�سابات  
ع�رش   اخلام�سة  اجلمعة 
اأن�سار  بني  ال�رشخ  بع�س 
احلوار ال�سيا�سي ، والداعمني 
 ، الع�سكرية  للموؤ�س�سة 
واأ�سحاب » يتنحاو قاع » مبا 
اأدى  ما  �سالح  القايد  فيهم 
بع�س  مناو�سات يف  اإىل عدة 

الواليات خا�سة تلم�سان  .

جتمهر  تلم�سان  ففي 
املحتجون  بال�ساحة املقابلة 
الإطالق   الكبري  للم�سجد 
اخلام�سة  اجلمعة  م�سرية  
بروزا  �سهدت  والتي  ع�رش   
لقيادات حزب ال�سعب وبع�س 
تركو  الذين  اال�سالميني 
وم�سايخ  ال�سيا�سي   العمل 
الزوايا الذين �سارو يف م�سرية 
الوالية   مقر  نحو  حا�سدة  
حاملني �سعارات بع�سها يعود 
اإىل مطالب احلركة الوطنية، 
التعجيل  اإىل   باالإ�سافة 
برحيل الرموز الباقية للنظام  
لتاأ�سي�س جمهورية جديدة  ، 
نف�س االأجواء عرفتها مدينة 
مغنية  التي جاب �سبابها  من 
ال�ساحة املركزية  بالقرب من 
املخرج  اإىل  الكبري  امل�سجد 
الغربي  والتي حملت مطالب 
�رشاح  واإطالق  اجتماعية  
جاب  وبالغزوات   ، ال�سجناء 
البلدية  �سوارع  املحتجون  
غليزان   وبوالية   ، وامليناء 
م�سرية  يف  ال�سكان  خرج 
ب�رشورة  للمطالبة  �سلمية 
ورئي�س  احلكومة  رحيل 
الدولة ، و�سارو املتظاهرون  
وهم يهتفون ب�سقوط النظام 
اأموال  با�سرتجاع  واملطالبة 
ال�سعب املهربة اىل  اخلارج 
احلراك  ا�ستد  وببلعبا�س    ،ّ
ال�سماوية  القبة  ب�سارع 
باجتاه   « كاردو  و«بال�س 
توقيف  مت  اأين  الوالية 

حيث  املرورية   احلركة  
طالب �سكان عا�سمة املكرة 
بتنفيذ املادة 119 التي تن�س 
خلونا   « قاع  »يروحو  على  
جديدة  جمهورية  نوؤ�س�س 
اأحفاد  خرج  ومبع�سكر   ،
مطالبني  القادر  عبد  االأمري 
ال�سلطات  تطهري   ب�رشورة  
البوتفليقي  النظام  بقايا  من 
للجزائريني  وال�سماح 
باالإ�رشاع بتاأ�سي�س جمهورية 
جديدة حترتم فيها احلقوق ، 
وب�سعيدة اأكد املحتجون على 
املادة2019  تفعل  �رشورة 
بقايا  برحيل  تطالب  التي   
نهبوا  الذين  بوتفليقة  نظام 
و�رشورة  ال�سعب  اأموال 
جليل  وال�سماح  حما�سبتهم  
م�سعل  بحمل  اال�ستقالل  
اجلمهورية اجلديدة ، وبعني 
ال�سكان  خرج  متو�سنت 
عارمة  احتجاجات   يف 
للمطالبة  برحيل بدوي وبن 
وترك  وحكومتهما   �سالح 
 ، جديدة   حلكومة  ال�ساحة 
العديد  ظهر  ومب�ستغامن  
البادي�سي  الفكر  اأن�سار  من 
وجمعية  ال�سعب  وحزب 
الذين   امل�سلمني  العلماء 
ظهروا بقوة للمطالبة برحيل 
اجل  من  النظام   بقايا 
جمهورية  لتاأ�سي�س  ال�سماح 
امل�ساكل  وجتاوز  جديدة 

التي تعرفها اجلزائر  .
حممد بن ترار



عمال  من  الع�رشات  اأبدى 
للأ�شغال  الوطنية  املوؤ�ش�شة 
م�شعود  بحا�شي  الكربى  البرتولية 
املحتجني اأمام مقر الدائرة  ، يف 
»الو�شط«  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتيائهم 
من انتهاج املدير العام للموؤ�ش�شة 
�شب  يف  املفا�شلة  ل�شيا�شة 
رواتب العمال ، من خلل حتويل 
ح�شاباته  لت�شفية  �شاحة  ال�رشكة 
اأبدوا  بدورهم  الذين  العمال   مع 
ب�رشعية  و�شفه  مبا  كبري  مت�شك 
الق�شائية  املتابعة  مطالبهم عدم 
عامل  اأي  تعري�ض  اأو  والإدارية 
احلايل  النزاع  نتيجة  عقوبة  لأي 
الق�شائية  الدعوى  �شحب  مع 
املرفوعة من طرف الإدارة �شد 
�شياق  ، ويف  العمال  جمموعة من 
مت�شل فقد اأبدى العمال بال�رشكة 

جاء  ملا  التام  رف�شهم  املذكورة 
بني  امل�شرتك  البيان  حمتوى  يف 
لـ gtp و  العام  املدير  الرئي�ض 
مت  اأين  الجتماعي،  ال�رشيك 
لعدد  الإ�شتجابة  على  التاأكيد 
هام من املطالب لعل من اأبرزها 

باملائة   20 بن�شبة  الزيادة  تطبيق 
العمال،  ممثلي  من  طلب  بعد 
تعوي�ض  على  املوافقة  حيث  مت 
زيادة 20 باملائة بزيادة 7000 دج 
العمال  لكل  القاعدي  الأجر  يف 
خلل  جانفي  الفاحت  من  ابتداء 

ال�شنة اجلارية ، وبخ�شو�ض نظام 
العطل 4/4 ، فقد متت املوافقة 
على  تن�شيب جلنة  على  املبدئية 
اأن ت�شدر نتائجها قبل نهاية �شهر 

�شبتمرب 2019.
ذات  ذهب  فقد  ثانية  جهة   من 
حديثهم  خ�شم  يف  املتحدثني 
عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل   ، معنا 
الدفاع  وزير  نائب  طالبوا 
الأركان  هيئة  وقائد  الوطني 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ض  العامة 
�شالح  قايد  اأحمد  الفريق  الأول 
لدى  ال�شخ�شي  التدخل  ب�رشورة 
الرئي�ض املدير العام ل�شوناطراك 
تقدمي  اأجل  من  ح�شي�شي  ر�شيد 
للموؤ�ش�شة  العام  املدير  الرئي�ض 
البرتولية  للأ�شغال  الوطنية 
الكربى اأمام امل�شاءلت القانونية  
جملة  حول  تو�شيحات  لتقدمي 
التجاوزات واخلروقات التي باتت 
وم�شتقبل  العمال  م�شري  تهدد 

املوؤ�ش�شة .

بعد انتهاجه ل�صيا�صة املفا�صلة يف �صب الرواتب وعالوات الأرباح

اأحمد باحلاج 

املدير العام لـ gtp يحدث فتنة بامل�ؤ�س�سة 
ومطالب بتدخل �س�ناطراك

.        العمال يتوجهون ل�صحب الثقة من النقابة

توقيت املقابلة و كيفية اإجرائها يثريان الت�صاوؤلت

»فران�س24 » ت�ست�سيف 
قياديا يف قاعدة ال�ساحل

 اأجرت قناة فران�ض24 فرن�شية 
اخلمي�ض  اأم�ض  اأول  اأم�شية 
 12 حمتواه  يف  ت�شمن  حوارا 
جمل�ض  وجه  لرئي�ض  �شوؤال 
الأعيان بتنظيم  القاعدة  ببلد 
املغرب ، حتدث من خلل ذلك 
احلراك  واقع  عن  باإ�شهاب  و 
ما  وهو   ، باجلزائر  ال�شلمي 
باأمن  الرتب�ض  خانة  يف  ي�شنف 
يعد  الذي  البلد  وا�شتقرار 
الرد  وجب  اأحمر  خط  مبثابة 

عليه  فورا .
اأبو  هو  املعني  القيادي 
قادة  اأهم  اأحد  العنابي  عبيدة 
املغرب  ببلد  القاعدة  تنظيم 
جمل�ض  ورئي�ض  الإ�شلمي 
الذي   ، التنظيم  يف  الأعيان 
بدوره اأجاب عن  12 �شوؤال وجه 
اأبرز تلك الأ�شئلة  له ، ولعل من 
حراك اجلزائر ال�شلمي والعلقة 
الإ�شلمية  ،  الدولة  تنظيم  مع 
�شويف  الفرن�شية  الرهينة  و�شع 
املوجهة  التهديدات   ، بيرتونني 
لفرن�شا ومل�شاحلها  يف منطقة 
ال�شاحل الإفريقي  والعلقة مع 
عنا�رش تنظيم الدولة الإ�شلمية 

.
اأجمع عدد  فقد  ثانية  من جهة 
الأمن  بخبايا  العارفني  من 
على   ، الإفريقي  ال�شاحل  بدول 
ذات  اأجرته  الذي  احلوار  اأن 
الفرن�شية  الإعلمية  الو�شيلة 
التنظيم  قادة  اأخطر  احد  مع 
ال�شوداء  القائمة  على  املو�شوع 
الدوليني  للإرهابيني  الأمريكية 

منذ عام 2015، يعد يف حد ذاته 
تهديدا �رشيحا لأمن وا�شتقرار 
ووحدة و�شلمة الرتاب الوطني 
اجلزائري  ، وهو الأمر الذي بات 
ي�شتدعي ح�شب ذات املتحدثني 
حد  لو�شع  ب�رشعة  عليه  الرد 
�شد ما و�شفوه بالتمادي العلني 
ال�شلمي  احلراك  �شلمية  على 
جملة  اإقرار  خلل  من   وذلك 
من الإجراءات ال�شارمة لعل من 
الفرن�شي  ال�شفري  طرد  اأبرزها 

احلايل باجلزائر .
ال�شلمي  احلراك  اأن  ومعلوم 
باجلزائر ل زال متوا�شل بعدما 
اإ�شقاط  يف  بعيد  حلد  جنح 
بهدف  الف�شاد  رموز  من  عدد 
على  الفرن�شية  الو�شاية  اإنهاء 
ترويج  بعد  خا�شة  اجلزائر، 
فرن�شا  ح�شول  عن  معلومات 
عن الغاز اجلزائري جمانا وهو 
يف  امل�شاركني  حفيظة  اأثار  ما 
رفعوا  الذين  ال�شلمي  احلراك 
�شعارات عديدة لعل من اأبرزها 
» ياماكرون خذ اأولدك اجلزائر 

بادي�شية ،ولي�شت باري�شية ».
ويف نوفمرب 2019 ك�شفت �شهادة 
املقبو�ض  الإرهابيني  اأحد 

عليهم يف تيزي وزو
العنابي  اأبوعبيدة  الإرهابي  اأن 
يف  بليغة  بجروح  اأ�شيب  قد 
مبنطقة  اجلي�ض   لأفراد  كمني 
لدائرة  التابعة  ”ام�شوحان”، 
بوزقن بولية تيزي وزو، اأدى اإىل 

الق�شاء على 3 اإرهابيني 
اأحمد باحلاج 

  gtp جتمهر يوم اأم�س الع�صرات من عمال املوؤ�ص�صة الوطنية لالأ�صغال البرتولية الكربى املعروفة بـ 
بقاعدة احلياة بارارة، اأمام مقر الدائرة  بحا�صي م�صعود بورقلة تنديدا وا�صتنكارا ملحاولت املديرية 

العامة الهادفة لت�صفية ح�صاباتها مع العمال املتم�صكني  بخيار الت�صعيد من لهجة احتجاجهم اإىل غاية 
ال�صتجابة ملطالبهم امل�صروعة .
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رئي�س النقابة الوطنية لل�صيادلة اخلوا�س م�صعود بلعمربي

البد من حتيني قان�ن تاأمني ال�سيديل 
الوطنية  النقابة  رئي�ض  دعا 
م�شعود  اخلوا�ض  لل�شيادلة 
بلعمربي لدى ا�شت�شافته يف برنامج 
الإذاعية  للقناة  الظهرية«  »�شيف 
ون�رش  القانون  حتيني  الأوىل  اإىل 
الأدوية  لهذه  م�شبوطة  قائمة 
مهنة  ال�شيديل  ممار�شة  ل�شمان 
اإ�رشاب  اأن  م�شريا  اآمن،  و�شع  يف 
ن�شبة  بلغت  اخلوا�ض   ال�شيادلة 
ال�شتجابة فيه اإىل  96.99 باملائة 
على امل�شتوى الوطني  معتربا اإياها 
الأخطار  ترتجم  ا�شتغاثة   نداء 
لها  يتعر�ض  التي  والعتداءات  
ال�شيديل ب�شبب املوؤثرات العقلية. 

اإذا  مل   « اأنه  اأعلن  بلعمربي  كما 
النقابة  ملطالب  ال�شتجابة  تتم 
اخلطوة  لتفعيل  اللجوء  �شيتم 
المتناع  يف  القادمة  واملتمثلة 

اإىل  والتوجه  الأدوية  هذه  بيع  عن 
واأرجع  مرجعا  اأخرى«.  اإ�رشابات 
لل�شيادلة  الوطنية  النقابة  رئي�ض 
التي  اأمن   الل  حالة   ، اخلوا�ض 
من   ال�شيديل  لها   يتعر�ض 
بالأ�شلحة  والعتداءات  تهديدات 
والقتل  وال�شطو  وال�شيوف  البي�شاء 
داخل ال�شيدليات يف الآونة الأخرية 
الن�ض  وغياب  القانوين  الفراغ  اإىل  
املوؤثرات  هذه  لت�شيري  التنظيمي 
العقلية مقدما بع�ض الأمثلة احلية 
اأبرزها اغتيال والد وزوج �شيدلنية 
يف مع�شكر و�شجن 3 �شيادلة ب�شبب 
عامني  ملدة  الأول  الأدوية  هذه 
الثانية  واحلالة    ، البليدة  ولية  يف 
وتتمثل  �شنوات    5 ملدة  باأدرار 
مت  والتي  ميلة  يف   الثالثة   احلالة 
فيها �شجن امراأة  ملدة 10 �شنوات.

اأنه  املتحدث  ذات   واأو�شح   
�شنوات   3 ت�شجيل  خلل  مت 
كبري  نحو مواد غري  الأخرية طلب 
املوؤثرات  �شمن  ر�شميا  م�شنفة 
تدهور  اإىل  اأدى  ما  العقلية  وهذا 
الو�شع وك�رش العلقة بني املري�ض 
املتحدث  ذات  كا�شفا   ، وال�شيديل 
اأن »و�شفات املحاباة« كان لها اأثر 
الأخرية  هذه  ت�شببت  �شلبي  فلقد 
يف الكثري من امل�شاكل وال�شغوطات 
تورط  اإىل  واأدت  ال�شيديل  على 
تربئتهم  متت  الكثريين  حيث 
ب�شعوبة موؤكدا  اأن هوؤلء ال�شيادلة 
هذه  حقيقة  من  ل ميكنهم  التاأكد 

الو�شفات.
هناك  اأن  بلعمربي  م�شعود   وقال 
ال�شحة  وزارة  بني  م�شرتكة  جلنة 
 2016 اأكتوبر  منذ  عملت  والعمل 

 04/18 القانون  تعديل  على 
املوؤثرات  هذه  بت�شيري  اخلا�ض  
حتيينه  والعتماد  يتم  مل  العقلية 
اأن  كا�شفا   ، هذا  يومنا  اإىل  عليه 
لوزارة  العام  والأمني  وزير ال�شحة 
الوقفة  ا�شتقبلهم  عقب  العدل 
الـ  التي قاموا  بها يف  الحتجاجية 
الوزير  اجلاري  ،معربا   ماي   20
عن  بلعمربي  اأكده  ما  ،ح�شب  
اأمله يف امل�شادقة عليه ون�رشه يف 
وقت   اأقرب  يف  الر�شمية  اجلريدة 
وزارتي  �شيكون مع  وهذا امل�رشوع 
جلان  اإطار  يف  والعمل  ال�شحة 
تنظيمي  ن�ض  اإعداد  على  م�شرتكة 
�شيتم  تنفيذي،  مر�شوم  �شكل  يف 
اإ�شداره لأول مرة منذ ال�شتقلل، 
والإداري  التقني  العمل  لتنظيم 

للموؤثرات العقلية.

بعد اإحالة 35 باملائة من الأعوان   على التقاعد  

نق�س حاد يف اأع�ان
 حماية الغابات 

.   ا�صتالم 80 مركبة مر�صيد�س جديدة
ناقو�ض  الغابات   م�شالح  دقت  
النق�ض  خلفية  على  اخلطر  
الذي  الغابات  لعمال  الكبري 
عون   8000 من  اأكرث  من  تقل�ض 
على  عون  ال5000   حدود  اإىل 
من  اغلبهم  الوطني  امل�شتوى 
يزيد  ما  اإحالة  الإطارات  بفعل 
التقاعد  على   عون   3000 على 
ال�شنوات  الثلث  خلل  الن�شبي 
ي�شب  �شار  الذي  الأخرية  الأمر 
من  وحمايتها  الغابة  مراقبة  من 
وبارونات  والفحامني  احلطابني 
نهب العقار ، خا�شة يف ظل  نق�ض 
النريان  باإطفاء  اخلا�ض  العتاد 
التي  املحافظات  حظرية  من  
عتاد  اأو   جدد  باأعوان  تتدعم  مل 
منذ 8�شنوات با�شتثناء 80 �شاحنة  
مر�شيد�ض التي مت ا�شتلمها على 
�رشكة  من   ال�شنة  هذه  دفعتني 
مر�شيد�ض بتيارت والتي ل تكفي  

للتكفل بالغطاء النباتي الكثيف .
اأن  الغابات  نقابات  واأ�شارت  هذا 
ما�شة  حاجة  يف  اأ�شبح  القطاع 
اإىل توظيف اأعوان  ،الذين تقل�ض 
عددهم اإىل 10 باملائة ، خا�شة يف 
ظل الرتفاع الكبري لنهب الغابات 

�شلف  مبدينة  حدث  ما  اأخرها   ،
ناهيك  2200عمود   حجز  مت  اأين 
على ما حدث بكل من م�شتغامن ، 
بومردا�ض ، تلم�شان ،جيجل  وعني 
متو�شنت اأين مت نهب الع�رشات من 
الهكتارات  من قبل بارونات العقار 
ناهيك على اإتلف النريان ملئات 
الهكتارات  مبختلف غابات الوطن 
التي مت اإيقادها من قبل الفحامني 
اأو النحالني اأو ناهبي العقار ، كما 
للتهديد  يتعر�شون  الأعوان  �شار 
حيث   ، البارونات  هذه  قبل  من 
 ، بتب�شة  الأعوان  اأحد  �شبق مقتل 
هذا ونا�شدت النقابة ب�رشورة فتح 
التوظيف ل3000عون على الأقل ، 
جتهيز  على  العمل  على  زيادة 
من  اللزم    بالعتاد  املحافظات 
اجل �شمان �شهولة التدخل حلماية 
ومن  �شيفا  احلرائق  من  الغابات 
مع   ، املوا�شم  باقي  النهب خلل 
لتعوي�ض  الت�شجري  اإعادة  اإمكانية 
واتت  ا  نهبها  التي مت  امل�شاحات 
الغابات حلماية  النريان يف  عليها 
جهة  من  الجنراف  من  الرتبة 

واحلفاظ على التوازن  البيئي .
حممد بن ترار

بوليات  الرتبية  مديريات  با�رشت 
ا�شرتجاع  اجل  من  الوطن  غرب 
من  امل�شتغلة  الوظيفة  امل�شاكن 
القطاع  بطريقة  عن  غرباء   قبل 
غري �رشعية  عمل مبرا�شلة  الوزير 
املنازعات  م�شالح  اإىل  بلعابد 
على  �شدد  الرتبية  الذي  مبديريات 
مديريات  اأملك  ا�شرتجاع  �رشورة 
التي  الغري  لدى  املوجودة  الرتبية 
وظيفي  م�شكن  ال500  جتاوزت 
بالوليات الغربية قبل بداية املو�شم 
املقبل ، يف الوقت الذي يعاين مدراء 
م�شاكل  من  ومقت�شدين  وحجاب 
بعيدة   اليومي على م�شافات  التنقل 

وجودهم  ي�شتوجب  الذي  الوقت  يف 
الدائم باملوؤ�ش�شة .

بلعبا�ض  و�شيدي  وهران   وتعد  هذا 
حتوي  التي  الوليات  اأكرث  وتلم�شان 
قبل  من  م�شتغلة  وظيفية  م�شاكن 
50م�شكن  من  باأكرث   ، الغرباء 
بع�ض  ان  تبني  حيث  منها   لكل 
واملقت�شدين  املدراء  واملفت�شني 
ال�شابقني  املديريات  واإطارات 
وبناتهم  اأ�شهارهم  اإىل  حولوها  قد 
حق  وجهة  بدون  لهم  واأقرباء 
باأ�شمائهم  عليها  ي�شيطرون  وبقوا 
من  القطاع  وذلك  مغادرتهم  رغم 
الإقامة  مزايا  من  ال�شتفادة  اجل 

م�شاريف  دفع  عدم  وكذا  املجانية 
تكلف  التي  واملاء   والغاز  الكهرباء 
خزائن امل�شالح العمومية املليري ، 
حتى ان بع�شها يف وهران وتلم�شان 
حتولت اإىل  �شكنات مو�شمية  خلل 
تبني   ، هذا وقد  مو�شم ال�شطياف 
اأ�شخا�ض  اإىل   بع�شها  كراء  اأي�شا 
تاريخ  يف  �شابقة  يعد  ما  لهم  لحق 
قطاع الرتبية ، يف حني توجد بكل من 
�شلف ، غليزان  ومتو�شنت و�شعيدة ما 
يزيد عن 40 م�شكن لكل منها  والتي 
لهم  علقة  ل  اأ�شخا�ض  اإىل  حولت 
 34 حوايل  اإىل   ت�شاف  بالقطاع  
م�شكن بتيارت و30 مبع�شكر وحوايل 

22 بالنعامة  والتي يرف�ض اأ�شحابها  
اعتذارات   توجيه  رغم   مغادرتها  
الق�شائيني  املح�رشين  قبل  من  لهم 
اإىل  لل�شكن  ال�شاغلني  ويلجاأ   هذا   ،
حيل  للتهرب من اخلروج على غرار 
اأجل  تاأخري   من  بناء  تقدمي رخ�ض 
النقابات  اإىل  اللجوء  وكذا   ، اخلروج 
التي تدافع عن العمال  ، هذا الأمر 
املدراء  من  الع�رشات  جعل  الذي 
املعينني  واحلجاب  واملقت�شدين 
م�رشدين  املوؤ�ش�شات  بهذه  حديثا 
اإخراج  م�شاعي  كل  ف�شل  ظل  يف   ،

�شابقيهم من ال�شكنات الوظيفية.
حممد بن ترار

مديريات الرتبية بوليات الغرب 

اإجراءات ا�سرتجاع اأكرث من 500�سكن وظيفي  

ح.م 
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بقلم د.بوعالم بطاطا�ش

القت  املبادرات  تلك  بع�ض 
الفعلية  ال�سلطة  قبل  من  رف�سا 
�رصيحا  رف�سا  القت  منها  وبع�سا 
االأخري  فهذا  احلراك،  قبل  من 
جوهرية  يراها  مطالب  يحمل 
امل�سار  اإىل  للعودة  ومو�سوعية 
الدميقراطي، بحكم اأنه ال يريد اأن 
يتوىل رموز النظام م�سوؤولية تنظيم 
من  عنهم  عرف  ملا  االنتخابات 
قبل باحرتافية يف التزوير، فنزالء 
الرئا�سة واحلكومة ما هم اإال تركة 
يريد  واحلراك  ال�سابقة،  ال�سلطة 
تطهريها منهم لطي �سفحة نظام 
الذي  النحو  على  للأبد  بوتفليقة 
من  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  به  تقوم 
غري  القوى  من  ل�سفوفها  تطهري 
جند  املقابل  ويف  الد�ستورية. 
خماطر  من  قلقة  الفعلية  ال�سلطة 
اأن  اأ�سا�ض  على  االنتقالية،  الفرتة 
هذه القوى غري الد�ستورية ال تزال 
ميكن  التي  القوة  من  بنوع  حتظى 
وبالتايل  الفو�سى  حتدث  اأن  لها 
الدولة،  موؤ�س�سات  انهيار  اإمكانية 
خا�سة واأنها بداأت تخرتق �سفوف 
اجلهوية  النعرات  ببث  احلراك 
بني  وهمي  �رصاع  خلق  وحماولة 
ال�سعب وبني املوؤ�س�سة الع�سكرية.

اإيجاد  يجب  االأ�سا�ض  هذا  وعلى 
يتما�سى  و�سطي  توافقي  خمرج 
مع مطالب احلراك من جهة ومع 
عدم  يف  الفعلية  ال�سلطة  مطلب 
مواد  عليه  تن�ض  عما  اخلروج 
اأن احلل يكمن  اأرى  واأنا  الد�ستور، 
يف  ت�سببت  التي   102 املادة  يف 
وبف�سلها  ال�سيا�سية  االأزمة  هذه 
اأي�سا تكمن احللول، على �رصط اأن 
يتحلى اجلميع بروح امل�سوؤولية واأن 
تكون النوايا �سافية بني الطرفني.

اإليه  دعت  الذي  احلوار  اإن 
اأن  له  ميكن  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
التي  تلك  غري  ظروف  يف  ينجح 
احلالية  االأزمة  فحلول  نعي�سها، 
لي�ست ال بيد اأحزاب املعار�سة وال 
بيد اأحزاب املواالة و ال حتى بني 
يدي ال�سخ�سيات الوطنية، وبالتايل 
فاحلوار اإن جرى �سيتحول اإىل حلبة 
تبادل للتهم بني االأطراف لي�ض اإال، 

ه  ت�سريرّ ال  احلراك  اأن  يعلم  والكل 
اأحزاب  وال  املعار�سة  اأحزاب  ال 
الرتكيز على  لذلك يجب  املواالة، 
بها  مت  تقدرّ التي  االأوىل  املبادرة 
احلل  يف  واملتمثلة  االأركان  قيادة 

الد�ستوري.
الذي  ال�سارع  حراك  اأفرز  لقد 
املواطنني  �رصائح  تنظمه خمتلف 
كل جمعة ويدعمه الطلبة واالأ�ساتذة 
من  جملة  ثلثاء،  كل  اجلامعيون 
ل  ت�سكرّ اأن  ميكن  التي  املطالب 
اإجماعا من قبل املتظاهرين اإزاء 
نف�سه  واالأمر  االأزمة،  حلرّ  اآليات 
التي  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  بالن�سبة 
تراهن على اأن احلل يجب اأن يكون 
الروؤيتني  هاتني  ووفق  د�ستوريا، 
�سيا�سي  حل  اإىل  ن�سل  اأن  ميكن 
الد�ستور،  مواد  مع  يتما�سى 
نحن  التي  الورطة  من  و�سينقذنا 
عبارة  حقيقته  يف  واحلل  فيها، 
يجب  التي  االآليات  من  جملة  عن 
اأجندة حمكمة ميكن  تترّبع وفق  اأن 
اإىل  اآخر املطاف  بنا يف  توؤدي  اأن 
اآخر  على  ترتكز  حيث  االأمان،  بر 
امل�ستجدات على ال�ساحة الوطنية، 
وعلى ما تن�ض عليه مواد الد�ستور، 
وقد ح�رصتها يف ع�رص خطى هي 

كالتايل:
رئي�ض  تقدمي  االأوىل:  اخلطوة 
ا�ستقالته،  الد�ستوري  املجل�ض 
طالب  الأحمد  �سالح  بن  وتعيني 
املجل�ض،  يف  ع�سوا  االإبراهيمي 
نتيجة  ال�سخ�سية  لهذه  واختيارنا 
بني  قبول  من  به  حتظى  ملا 
اأو�ساط احلراك اأو لدى املوؤ�س�سة 

�سخ�سية  واأنها  خا�سة  الع�سكرية، 
مت الكثري �سواء اأثناء  نوفمربية قدرّ
وفوق  بعدها،  اأو  التحرير  حرب 
املتف�سي  بالف�ساد  تتلطخ  مل  ذلك 

بني اأو�ساط ال�سلطة.
اخلطوة الثانية: تروؤ�ض االإبراهيمي 
بن  وتقدمي  الد�ستوري  للمجل�ض 
�سالح ا�ستقالته من من�سبي رئي�ض 
وان  الدولة،  ورئي�ض  االأمة  جمل�ض 
رئي�ض  تقدمي  االأمر  ا�ستدعى 

جمل�ض االأمة بالنيابة ال�ستقالته.
 102 للمادة  تبعا  الثالثة:  اخلطوة 
طالب  اأحمد  يتوىل  الد�ستور  من 
االإبراهيمي من�سب رئي�ض الدولة.

حكومة  تقدمي  الرابعة:  اخلطوة 
104من  فاملادة  ا�ستقالتها،  بدوي 
اإمكانية  عدم  على  تن�ض  الد�ستور 
عن  مطلقا  تتحدث  وال  االإقالة 

اال�ستقالة.
رئي�ض  يعنيرّ  اخلام�سة:  اخلطوة 
ال�سخ�سيات  اإحدى  الدولة 
وهذا  للحكومة،  رئي�سا  التوافقية 
من  وزراءه  بدوره  يختار  االأخري 
بني  متحزرّ غري  تكنوقراطيني 
ويجب  االأعمال،  ت�رصيف  مهمتهم 
اإبعاد  هنا  االعتبار  بعني  االأخذ 
رغبتها  اأعلنت  التي  ال�سخ�سيات 

الرت�سح للرئا�سيات.
اخلطوة ال�ساد�سة: ت�ستحدث جلنة 
على  باالإ�رصاف  خا�سة  وطنية 
وتنظيمها،  ومراقبتها  االنتخابات 
رئي�ض  مثل  يرتاأ�سها  اأن  ميكن 
اأحد  اأو  للق�ساة  الوطنية  النقابة 
لها  ،ومتنح  التوافقية  ال�سخ�سيات 
حرية اختيار اأع�سائها من الق�ساة 

واملحامني.
اخلطوة ال�سابعة: تنظيم انتخابات 
االعتبار  بعني  االأخذ  مع  رئا�سية، 

اإمكانية اللجوء اإىل دور ثان.
اخلطوة الثامنة: من بني االأولويات 
هو  بها  القيام  الرئي�ض  على  التي 
اإن�ساء هيئة م�ستقلة ملراجعة مواد 
الد�ستور، بحيث جترى التعديلت 
ت�سيري  نظام  بخلق  ت�سمح  التي 
املوؤ�س�سات  ا�ستقللية  ي�سمن 
والق�سائية،  والتنفيذية  الت�رصيعية 
�سلحيات  بع�ض  من  واحلد 
الرئي�ض، وميكن اللجوء اإىل اإجراء 
نظام  ال�سعب  فيه  يختار  ا�ستفتاء 
الربملاين  بني  يريده،  الذي  احلكم 
ذلك  نتائج  ووفق  والرئا�سي، 
اال�ستفتاء ي�ساغ الد�ستور اجلديد.

النظر يف  اإعادة  التا�سعة:  اخلطوة 
االأعلى  للمجل�ض  الع�سوي  القانون 
للق�ساة  الع�سوي  والقانون  للق�ساء 
الق�ساء  ا�ستقللية  ن�سمن  حتى 
اإىل  العدل،  لوزارة  تبعيته  وعدم 

جانب توفري احلماية للق�ساة.
التي  االأخرى  االإطارات  اأما 
فيمكن  بتنحيتها،  احلراك  يطالب 
الو�سول اإليها عن طريق النظر يف 
التي جمعت  التوقيعات  ا�ستمارات 
قائمة،  التزوير  ف�سبهة  لبوتفليقة، 
الوالة  اإىل  الو�سول  ميكن  وبها 
البلديات  وروؤ�ساء  الدوائر  وروؤ�ساء 
حيث  العملية،  تلك  يف  امل�ساركني 

يرتك للق�ساء الف�سل يف اأمرهم.

بو�سمة  تيبازة حممد  وايل  اأ�سدر 
بغلق ثلثة حماجر  يق�سي  قرارا 
باأعايل  احلجرية  الكتلة  ت�ستغل 
حممية  امل�سنف  �سنوة  جبل 
عقب   2017 �سنة  منذ  وطنية 
تاأثري  حول  معمق  حتقيق  اإجراء 
على  املوؤ�س�سات  تلك  ن�ساط 
ح�سب  املواطنني  و�سحة  البيئة 
ما علم اأم�ض اجلمعة من م�سالح 

الوالية.
االإداري  الغلق  قرار  جاء  و 
اللجنة  ت�سجيل  بعد  »حتفظيا« 
مبراقبة  املكلفة  التقنية  الوالئية 
الن�ساطات املنجمية يف حتقيقها 
بجبل  املحاجر  ن�ساط  حول 
فيما  عديدة«  »خروقات  �سنوة 
ل�رصكة  تابعة  ا�ستثناء حمجرة  مت 
الطريق  باإجناز  مكلفة  �سينية 
اإىل  ل�رص�سال  االإجتنابي  ال�رصيع 
غاية االنتهاء من اإجناز امل�رصوع 
خلل �سهر اأكتوبر قبل غلقها هي 

االأخرى.
الوالئية  ال�سلطات  التزمت  و 
حمجرة  ن�ساط  مراقبة  مبوا�سلة 
م�رصوع  ورّل  متمُ التي  ال�سينيني 
على  االإجتنابي  ال�رصيع  الطريق 
�رص�سال-املخرج  حمور  م�ستوى 
غيل�ض-حجرة  الغربي-�سيدي 
الن�ض على اإمتداد 4 كلم باحل�سى 
لهم  يت�سنى  حتى  احلجارة  و 
م�رصوع  ت�سليم  بعد  نهائيا  غلقها 

الطريق.
بو�سمة  تيبازة حممد  وايل  كان  و 
حتقيق  جلنة  بت�سكيل  اأمر  قد 
من  �سل�سلة  عقب  والئية  تقنية 
قادتها  املواطنني  اإحتجاجات 
بيئته  و  امل�ستهلك  جمعية حماية 
املوؤدي  الطريق  غلق  حد  بلغت 
على  تن�سط  التي  للمحاجر 
امل�سنف  �سنوة  جبل  م�ستوى 
 2017 �سنة  منذ  وطنية  حممية 
املحاجر  تلك  بغلق  للمطالبة 
تت�سبب فيها  التي  نظرا للأ�رصار 
املكلفة  الوالئية  اللجنة  عملت  و 
املنجمية  الن�ساطات  مبراقبة 
اأخطار  و  تاأثري  مدى  حول 
امل�ستعملة  املواد  و  التفجريات 
خلل  اإ�ستعمالها  مواقيت  كذا  و 
اليوم الواحد على �سحة املواطن 
جانب  اإىل  بيئته  �سلمة  كذا  و 
التاكد من مدى �سحة االإجراءات 
وثائق   منحها  مبوجبها  مت  التي 

اإ�ستغلل منطقة �سنوة التي يعود 
ن�ساط اول حمجرة فيها 

تتو�سع خلل  ان  قبل  ل�سنة 2009 
حماجر  لثلثة  االأخرية  ال�سنوات 

اأخرى.
منطقة  �سكان  اقدم  جهتهم  من 
احلي  �سكان  منهم  �سيما  �سنوة 
فتح  على  مو�سى  �سيدي  الريفي 
املحاجر  اإىل  املوؤدي  الطريق 
قرابة  منذ  مغلوقة  ظلت  التي  و 
من  اأجواء  يف  اأ�سابيع  الثلثة 
بقرار  احتفاال  العارمة  الفرحة 
غلقها معتربين اإياه انت�سارا للبيئة 
يف حركة اإحتجاحية  �سلمية بف�سل 
تاأطري جمعوي قوي تكلل ب�سل�سلة 
لقاءات مع ال�سلطات الوالئية التي 
و  مطالبهم  مع  بجدية  تفاعلت 

ا�ستجابت لطموحهم .

جمعية حماية امل�ستهلك و 
بيئته

القرار اأن�سف املواطنني

رئي�ض  بلعبا�ض  حمزة  و�سف  و 
و  امل�ستهلك  حماية  جمعية 
�سنتني  منذ  تقوم  التي  بيئته، 
بلغق  للمطالبة  وا�سعة  بحملة 
ال�سلطات  قرار  املحاجر،  تلك 
ال�سجاع  و  ب«التاريخي  الوالئية 
التحدي«  من  الكثري  تطلب  الذي 
ملف  ح�سا�سية«  و  »�سعوبة  رغم 

املحاجر.
بلعبا�ض  النا�سط اجلمعوي  و كان 
اأن   �سابق  ت�رصيح  يف  اعترب  قد 
�سنوة  بجبل  حماجر  ا�ستغلل 
بعد »كارثة« اأملت باملنطقة منذ 
ع�رصة �سنوات مربزا اأن ال�سلطات 
ذنبا  اإقرتفت  وقتها  العمومية 
منح  على  باإقدامها  يغتفر«  ال 
�سنوة  جبل  ا�ستغلل  تراخي�ض 
الو�سع  اأ�سبح  فيما  »ال�ساحر« 
و  الغابية  الرثوة  يهدد  خطرا 
البيئي  للتوازن  ي�سيء  احليوانية و 
التي  التفجريات  ب�سبب  للمنطقة 

اأحدثت ت�سدعات يف املنازل.
يعترب  الذي  �سنوة  جبل  يحتوي  و 
بوالية  املناطق  اأجمل  بني  من 
تيبازة من غابات متنوعة م�سكلة 
ال�سنوبر  اأ�سجار  من  اأ�سا�سا 
مادي  الرتاث  جانب  اإىل  احللبي 
اأمازيغية قدمية و  يتمثل يف قرى 

اآثار رومانية.

راأي

املخرج الد�ستوري للأزمة ال�سيا�سية
�سهدت اجلزائر منذ 22 فيفري عدة مبادرات اأتت من قبل اأحزاب �سيا�سية موالية لل�سلطة 

اأومعار�سة لها، اإىل جانب �سخ�سيات وطنية ونخب حاولت اأن تقّدم حلوال للأزمة ال�سيا�سية التي 
تتخبط فيها اجلزائر.

فقر مدقع بعا�سمة البرتوكيماويات بوهران

البنايات الفو�سوية حتا�سر قرى بطيوة و مر�سى احلجاج ،عني البية 
حتا�رص دائرة بطيوة ببلدياتها الثلثة 
بناية   100 من   اأزيد   وهران  �رصق 
التي  املنطقة  ت�سوه  باتت   فو�سوية  
ت�سم كربى املناطق ال�سناعية و كربى 
و  ال�سناعية،  املركبات  و  امل�سانع  
اإ�ستنفر  الذي  االأمر  البرتوكيماوية، 
من  بالرغم   التي  املحلية  ال�سلطات 
الفو�سوية  ال�سكنات  من  لعدد  هدمها 
املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خلل 
انت�سار  اأن  اإال  الهدم  معاول  بوا�سطة 
متوا�سل  ظل  الع�سوائية  البنايات 
»و  »العرابة  و  »العيايدة«  بقرى  �سيما 
ب�سبب  القرانني  كذلك  و  »ال�سوا�سة« 
ال�سكنية  امل�ساريع  قلة  و  ال�سكن  اأزمة 

االإيجارية  االجتماعية  �سيغتها  يف 
تقم  مل  التي  للمنطقة  املخ�س�سة 
بتوزيع اأي ح�سة �سكنية االأمر الذي دفع 
بالعائلت املتاأزمة �سكنيا اللجوء خليار 
البناءات الفو�سوية، �سيما من حمدودي 
اإىل  بالزواج،   العهد  حديثي  و  الدخل 
يف   ال�سكن   طلبات   تراكم   جانب  
بال�سكن   املتعلقة  الربامج   �سح   ظل 
االإجتماعي  حيث  ت�سم بلديات بطيوة 
الدواوير  كالعرار�سة«،  من   العديد 
 ،« »العرابة   ،« »احلواوة  »ال�سوا�سة«، 
اإكت�سحها  التي  الت�سميات  من  وغريها 
االأكواخ  على  ترتبع  والتي   الق�سدير 
البناءات  بها  وطغت  ال�سفيح  و�سكنات 

على  املنطقة  �سوهت  التي  الع�سوائية 
حتت  الق�سدير  �سكان  معاناة  خلفية 

وطاأة االإهمال والتهمي�ض.
ال�رصورية ن�سع  اإنعدام املرافق  جراء 
يعد  الذي  ال�رصوب  املاء  يف مقدمتها 
الربط  �سبكات  وكذا  اأ�سا�سيا،  عن�رصا 
ال�سكان  يواجه  حيث  املدينة،  بغاز 
م�ساكل  باجلملة  فيما  يخ�ض  التزود  
 ، املعزولة  الدواوير«    « بهذه  باملاء  
ب�سهاريج  التزود  اإىل  ي�سطرهم   ما  
اجلفاف  ثغرات  ل�سد  املتنقلة   املياه 
الذي  االأمر  املنطقة،  اإكت�سح  الذي 
دفع  مع  باملوازاة  جيوبهم  اإ�ستنزف 
التي  البوتان،  غاز  قارورات  تكاليف 

رم�سان  �سهر  خلل  اأ�سعارها  اإلتهبت 
الطلب   على  الزيادة  بحكم   احلايل 
خا�سة  خلل  اأيام  حت�سري  احللويات  
ح�سور   ت�ستوجب   التي   التقليدية 
الغاز  للطهي ، والطبخ وبغ�ض  النظر  
عن  حاجة  ال�سكان  اإىل  هذه  املادة 
اإنت�سار  من   اأي�سا   يعانون   احليوية  
التي  واجلرذان  ال�سارة  احل�رصات 
اأ�سحت قنبلة موقوتة، اأي�سا من اإهرتاء 
املعي�سي  الو�سع  وتردي  الطرقات 
يكابدها  التي  اخلانقة  البطالة  بحكم 
فر�ض  غياب  ظل  يف  املنطقة  �سباب 
العمل مبدينة الغاز التي توظف مئات 
اأبناء  يحرم  حني  يف  العاملة  االأيادي 

البرتول  ب�رصكات  العمل  من  املنطقة 
الق�سدير  بنايات  غزته  الذي  باملكان 
غياب  عن  ،ناهيك  املدقع  والفقر 
االإ�ستجمام  واأماكن  الرتفيه  و�سائل 
اإنحراف  يولد  الذي  االأمر  والراحة، 
يقعون  الذين  الق�رص  من  العديد 
واملمار�سات  االإدمان  �رصاك  يف 
فئة  تعر�ض  عن  ناهيك  املحظورة، 
احل�سانة،  بديل  جتد  التي  االأطفال 
و�سط  اللعب  يف  التح�سريي  والتعليم 
يجعلهم  ،والقذارة مما  النفايات  اأكوام 
حيث  واالأوبئة،  للأمرا�ض  عر�سة 
الق�سدير  اأطفال  يوميات  تتلخ�ض 
القذرة،  الوديان  يف  ال�سباحة  يف 

وامل�ستنقعات والرك�ض باأوحال االأتربة 
العربات  واإعتلء  اجلدران،  وت�سلق 
معر�سون  يجعلهم  مما  وال�ساحنات 
البع�ض  ينجرف  حني  يف  للأخطار 
االإجرام  ع�سابات  ت�سكيل  نحو  االأخر 

و الل�سو�سية.
الذي  املرتدي  الواقع  هذا  ظل  ويف 
يزال  ال  الق�سدير  �سكان  يعاي�سه 
ال�سواد االأعظم منهم يت�سبث بب�سي�ض 
وعي�ض  الئق  ب�سكن  الظفر  نحو  االأمل 
العي�ض  بهذه   كرمي وحت�سني  ظروف  

املناطق  املعزولة. 
اأحمد بن عطية

حماية جبل �سنوة بتيبازة

الوايل ي�سدر قرارا يق�سي
 بغلق ثلثة حماجر



زاد  �شهر  غانية  ال�شيدة  طالبت 
م�شنع  اجناز  م�رشوع  �شاحبة 
للخياطة ببلدية انقو�شة يف �شكوى 
لل�شندوق  العام  للمدير   موجهة 
كانت  البطالة  للتاأمني عن  الوطني 
قد ت�شلمت يومية »الو�شط » ن�شخة 
العاجل  التدخل  ب�رشورة   ، منها 
تواجهها  التي  للعراقيل  لو�شع حد 
للقطاع  الوالئي  املدير  من طرف 
وهو ما حال دون اإن�شائها مل�رشوع 
تاأكيد  رغم   ، اخلياطة  م�شنع 
املت�رشرة من ما و�شفته بالعراقيل 
بتلقيها لكافة الت�شهيالت وت�شجيع 
انقو�شة  بلدية  رئي�س  طرف  من 
مقر  عن  تبعد  التي  االأخرية  هذه 
مبنحها  كلم   20 بحوايل  الوالية 
الن�شاط  لهذا  ي�شلح  كبريا  حمال 
بورقلة  الكناك  مدير  اأن  غري   ،
م�شار م�رشوعها من خالل  عرقل 
امل�رشوع  لهذا  مهم  عتاد  حذف 
اللجنة  واأمام  احل�شور  اأثناء  وهذا 
التي  امل�شاريع  بقبول  املخت�شة 

وافق كل اأع�شائها على م�رشوعها 
–ح�شبها –با�شتثناء املدير .

من جهة ثانية فقد تقدمت املعنية 
اللجنة التي قررت  بطعن يف قرار 
اأربع  ذات  اخلياطة  ماكينة  تغيري 
علما  واحد  راأ�س  ذات  اإىل  روؤو�س 
اأهداف  تخدم  ال  االأخرية  هذه  اأن 
اإن�شاء  ب�شدد  الأنها  م�رشوعها 

ور�شة خياطة �شناعية .
اأن هذا امل�رشوع يف حالة  ومعلوم 
من  �شيمكن  النجاح  له  كتب  ما 

وتعليم  تكوين  منا�شب  ا�شتحداث 
يرتاوح  الذين  للن�شاء  اخلياطة 

عددهم بني الـ 10 و 15 اإمراأة .
اأ�رشت  فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
لنا م�شادرنا اخلا�شة اأن املديرية 
الوالئية للتاأمني عن البطالة بوالية 
احلايل  املدير  عهد  يف   ، ورقلة 
حتولت  بقدرة قادر مللكية خا�شة 
 ،  b الت�شنيف  حتتل  اأنها   بدليل 
من  النفوذ  ا�شتعمال  ب�شبب  وذلك 
بدون  ملفات  قبول  عرقلة  خالل 

اأ�شحاب  يبقى  ، حيث  �شبب مقنع 
مبطلبهم  متم�شكني  امللفات 
يف  املتمثل  وال�شعبي  ال�رشوري 
تعيني اإطار حملي ذي كفاءة وخربة 
تقرر  التي  املوؤ�ش�شة  هذه  لت�شيري 
ا�شتحداثها عرب كافة واليات الوطن 
م�شغرة  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  بهدف 
بامكانها ا�شتحداث منا�شب �شغل 
للبطالني ن�شاء ورجاال للتخفيف من 
املوؤ�ش�شات  على  املتزايد  الطلب 

العمومية واالقت�شادية .

القاطنني  من   الع�رشات  ي�شتكي 
 ، الروي�شات   ، ورقلة  ببلديات 
الندرة  من  والعالية  احلجرية 
احلادة التي ت�شهدها املنطقة يف 
التزود بقارورات غاز البوتان ، و 
جعلهم  و  عي�شتهم  اأنغ�س  الذي 
االأحياء  من  بتعبئتها  يعجلون 
بذلك  متحملني   ، املجاورة 
لوحدهم م�شقة احل�شول عليها ، 
و خا�شة اأن اأغلبهم يقوم بالبحث 
تعبئة قاروراتهم جرا  اأماكن  عن 
باالأقدام ، و ذلك اأمام اإفتقارهم 
اأن  باعتبار   ، خا�شة  ملركبات 
حمدودة  عائالت  من  اأغلبهم 
هو  و  معدومة  اأخرى  و  الدخل 

الذي �شعب من العملية .
املواطنني  من  عدد  اأكد 
بالبلديات املذكورة بوالية ورقلة  
 « لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
الو�شط  » باأن معاناتهم اإزدادت  
رم�شان  �شهر  حلول  مع  اأكرث 
املبارك  ، اأين يكرث الطلب على 
اإ�شتغالل قارورات غاز البوتان ، 
�شبه  اإىل  احلياة  يحول  ما  هو  و 

البع�س من  ذكر  كما   ، م�شتحيلة 
الناقمني  و  املت�رشرين  ال�شكان 
من الو�شع العالق باأن احلالة من 
اللجوء  اإىل  تدفعهم  اأن  و  �شاأنها 
لالحتطاب ، فيما ت�شائل العديد 
عن ح�شة اأحيائهم من  امليزانية 
يف  للوالية  املر�شودة  ال�شخمة 
التنموية  امل�شاريع  دعم   �شبيل 
يف  تنمويا  بالوالية  النهو�س  و 
من  دوائرها  و  بلدياتها  جميع 
و  نظرا   ، اإق�شاء  و  ا�شتثناء  دون 
اأن تلك امل�شاريع ال ينكر مواطن 
مدى اأهميتها يف ت�شيري  ظروف 
فك  كذا  و   ، القا�شية  حياتهم 
التي حتا�رشهم و خا�شة  العزلة 
يف املناطق اجلنوبية من الوطن 
امل�شوؤولة  اجلهات  منا�شدين   ،
و�شع ميكانيزمات و فر�س رقابة 
�شارمة من اأجل اإجناح امل�شاريع 
غاز  �شبكة  باجناز  اخلا�شة 
الدولة  تر�شدها  التي  املدينة  
، و التي بقيت يف اأغلبها حبي�شة 
يتخبط  املواطن  تاركة  االأدراج 

يف املعاناة .

 اتهم عدد من طالبي قرو�ض الوكالة الوالئية للتاأمني عن البطالة »الكناك« بورقلة ، املدير الوالئي 
للقطاع بعرقلة تعليمات وتوجيهات الو�صاية الرامية لتقدمي الت�صهيالت وتذليل ال�صعوبات لفائدة طالبي 

القرو�ض بالوالية الذين يعانون من اأزمة بطالة حادة .

م�صتثمرة �صحية جهل املدير مل�صروع م�صنع اخلياطة 

اأحمد باحلاج 

مدير وكالة "الكناك"بورقلة خارج
 نطاق التغطية 

تزامنا مع حلول ف�صل ال�صيف وارتفاع معدالت الت�صمم العقربي 

طالبوا بحقهم من منا�صب ال�صغل

املناوبة الليلية مطلب �سكان القرى ببلديات ورقلة

بطالو رقان باأدرار يحتجون

يف ظل غياب بديل 

قارورات غاز البوتان مطلب 
�سكان بلديات ورقلة 

اأخبار اجلنوباجلمعة31 ماي- ال�صبت 1 جوان 2019  املوافـق  ل27 رم�صان 1440هـ 6

طالبوا الوايل بالتدخل 

�سائقو بلدية املنيعة بغرداية  
ي�ستكون تدهور الطرقات

عرب العديد من �شائقي ال�شيارات 
واملركبات مبدينة املنيعة بغرداية  
،عن ا�شتيائهم ال�شديد من تدهور 
خا�شة  املدينة  داخل  الطرقات 
يف بع�س  الطرقات الرئي�شية ويف 

و�شط االأحياء   .
حفر  املنطقة  موؤخرا  و�شهدت 
فيها  االأماكن  املتواجد  بع�س 
خا�شة  ال�شحي  ال�رشف  قنوات 
�شبب يف   املدينة مما  قلب  يف 
�شكلت عباأ كبري  التي  كرثة احلفر 
منها  خا�شة  ال�شيارات  الأ�شحاب 
بع�س  تعبيد  رغم   ، اجلديدة 
�شنوات  الثالث  خالل  الطرقات 
احلفر  ظاهرة  اأن  اإال  االأخرية 
ال�شائقني  ا�شتياء  تثري  اأ�شبحت 
يف  يقيمون  الذين  ال�شكان  وحتى 
طريق  اأوالد  غرار  على  االأحياء 
كارثي  و�شع  ي�شهد  الذي  زيد  
اأ�شغال  طويلة  جراء  مدة  منذ 

احلفر التي م�شته يف اإعادة قنوات 
الطريق  ال�شحي  وبقي  ال�رشف 
حد  اإىل  الو�شعية  نف�س  على 
ال�شري  يف  اأهميته  ال�شاعة  رغم 
ال�شمالية  اجلهة  ل�شكان  خا�شة 
رئي�شية  عبور  نقطة  ويعترب   ،
املدينة  م�شت�شفى  اإىل  للذهاب 
طرقات  ت�شهد  ال�شياق  نف�س  ويف 
 ، كبريا  تدهور  املجاورة  القرى 
تدخل   ي�شتدعي  بات  الذي  االمر 
ال�شلطات املعنية  جاد من طرف 

للتكفل باملع�شلة امل�شتمرة     .
و�شكان  �شائقو  وينتظر 
ال�شلطات  املنطقة  من 
الطرقات  تعبيد جميع  املحلية 
جديد  من  خا�شة  املتدهورة 
هذه  يف  النظر  اإىل  دعوا  حيث 
هاج�شهم  اأ�شبحت  التي  امل�شكلة 

اليومي.
�صالح ، ب

مبنطقة  البطالني  من  عدد  طالب 
رقان بوالية اأدرار ، اجلهات املعنية 
والقائمني على ملف ال�شغل بالوالية 
ملف  حللحلة  العاجل  التدخل   ،
ال�شغل الذي نخر اأج�شادهم وجعلهم 
قاهرة  اجتماعية  ظروف  يعي�شون 
يعي�س  نائية  املنطقة  واأن  خا�شة 
جملة  نتيجة  املعاناة  يف  �شكناها 

النقائ�س امل�شجلة .

وح�شب ت�رشيح عدد من البطالني لـ 
التي  العمل  عرو�س  فاإن   « »الو�شط 
للت�شغيل  املحلية  الوكالة  اإىل  ترد 
بذات اجلهة ، مترر من حتت الطاولة 
ولالأقارب  باملحاباة  منحها  ويتم 
خارج  من  لبطالني  متنح  اأنها  كما   ،
ال�رشكات  عديد  ورغم   ، الوالية 
البرتولية الوطنية واالأجنبية النا�شطة 
ال  البطالة  اأن  اإال   ، املنطقة  برتاب 

تزال تنهكهم حلد ال�شاعة .
االحتجاجية  الوقفات  عديد  ورغم 
التي نظمها بطالوا املنطقة يف وقت 
�شابق للمطالبة باإيجاد حلول مل�شكلة 
ملف ال�شغل والتقيد بتعليمات الوزير 
االأول االأ�شبق  القا�شية مبنح االأولوية 
اأن  غري   ، اجلنوب  الأبناء  ال�شغل  يف 
الو�شع ال يزال على ما هو عليه حلد 
من  هوؤالء  طالب  وعليه   ، ال�شاعة 

ملف  على  القائمة  املعنية  اجلهات 
والعمل  بالتدخل  اأدرار  بوالية  العمل 
للتقليل  �شغل  منا�شب  منحهم  على 
دائرة  من  واإخراجهم  معاناتهم  من 
خا�شة  عليهم   املمار�س  احلرمان 
واأن اأغلب ال�شباب تخلوا عن مقاعد 
ثانوية  تواجد  عدم  جراء  الدرا�شة 

باملنطقة  .
اأحمد باحلاج 

واملناطق  القرى  �شكان  جدد 
،مت�شكهم  ورقلة  ببلديات  النائية 
املناوبة  توفري  مطلب  بتج�شيد 
حلول  مع  خا�شة   ، الليلة  الطبية 
ما  عادت  الذي  احلار  ال�شيف 
تتجاوز فيه درجات احلرارة عتبة 
الظل وهو ما  باملائة حتت  الـ 50 
�شاهم يف تكاثر احل�رشات ال�شامة 

 .
القاطنني  املواطنني  ا�شتكى 
ببلديات  النائية  واملناطق  بالقرى 
انقو�شة ، ورقلة ، �شيدي خويلد ، 
احلجرية ، تقرت، العالية وحا�شي 
م�شعود  ، من مع�شلة عدم احرتام  
و  العالج  بقاعات  الليلية  املناوبة 

العيادات الطبية  اجلوارية ، االأمر 
يوؤرق  هاج�شا  ي�شكل  بات  الذي 
مع  تزامنا  وذلك  ال�شاكنة  يوميات 
ف�شيل  حللول  التنازيل  العد  بدء 
ما  عادت  الذي  احلار  ال�شيف 
ارتفاعا  تبلغ فيه درجات احلرارة 
الظروف  هذه  اأن  حيث   ، مرعبا 
يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  اجلوية 
وعلى  ال�شامة  احل�رشات  تكاثر 
�شبيل املثال ال احل�رش العقارب .

على  ي�شتوجب  بات  و�شعا  وهو 
ال�شلطات املعنية التدخل العاجل 
الليلية  املناوبة  نظام  واعتماد 
املواطنني،  معاناة  من  لتقليل 
اأرواح املر�شى يف الوقت  وحماية 

امل�شابني  خا�شة  املنا�شب 
والت�شمم  احلرارة  درجات  بارتفاع 
ج�شم  يف  يتف�شى  الذي  العقربي 
عدم  حالة  يف  ب�رشعة  االإن�شان 
امل�شاد  بامل�شل  امل�شاب  حقن 

للت�شمم العقربي .
اجلهات  من  ال�شكان  طالب  وقد 
م�شالح  راأ�شها  وعلى  املعنية 
بالتدخل  الوالية،  بذات  ال�شحة 
على  واملمر�شني  االأطباء  واإجبار 
بالتناوب  الليلية  الفرتة  يف  العمل 
يف  امل�شتعجلة  احلاالت  لعالج 
�شدة  زيادة  قبل  املنا�شب  الوقت 

املر�س وفقدان املري�س .  
مدير  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 

ورقلة  بوالية  وال�شكان  ال�شحة 
م�شدق فا�شل يف ت�رشيح �شحفي 
اأنه  »الو�شط«،  يومية  له مع  �شابق 
توفري  اأجل  من  جاهدا  ي�شعى 
يف  املطلوبة  ال�شحية  التغطية 
بالعا�شمة  ال�شحة  هياكل  جميع 
املركزية للجنوب ال�رشقي ، م�شيفا 
يف ذات ال�شدد اأن توفري املناوبة 
ال�شحية  الهياكل  ببع�س  الطبية 
احلدودية  و  النائية  باملناطق 
مادية  اإمكانيات  توفري  ي�شتوجب 
�شخمة اإ�شافة الأطقم طبية  و�شبه 
اجلبهة  بان�شغاالت  للتكفل  طبية 

االجتماعية املحلية .
اأحمد باحلاج 

اأحمد باحلاج 
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دبلوما�شيُة �شفقِة القرِن ن�شطٌة ووقحٌة
بقلم د. م�ضطفى يو�ضف اللداوي

قد  الأمريكية  الإدارة  اأن  يبدو 
�صفقة  ملنظمي  العنان  اأطلقت 
القرن وم�صاعديهم، للقيام باأو�صع 
منطقة  يف  دبلوما�صية  حملة 
زياراٍت  وتنظيم  الأو�صط،  ال�رشق 
العربية  القرار  لعوا�صم  ق�صريٍة 
على  للتاأكيد  املختلفة،  والدولية 
ال�صفقة، ومراجعة  اأهمية وجدية 
باأطرافها،  املنوطة  الأدوار 
لقادة  ر�صميٍة  دعواٍت  وتوجيه 
الور�صة  يف  للم�صاركة  الدول 
يف  �صتعقد  التي  القت�صادية 
نهاية  املنامة  البحرين  عا�صمة 
اأنها  يبدو  القادم، التي  ال�صهر 
ال�صفقة،  انطالق  �صافرة  �صتكون 
امل�صاركة  الدول  جميع  وعلى 
ل  اإذ  م�صتوى،  واأرفع  باأعلى  فيها 
ي�صمح بالغياب، ول يقبل من اأحٍد 
يجب  بل  العرقلة،  اأو  الت�صويف 
على كل الأطراف احل�صور الفاعل 

وامل�صاركة الإيجابية.
ترامب  الرئي�س  م�صاعدو  ق�صم 
بينهم،  فيما  الأدوار  الكبار  الأبعة 
الرئي�س  �صهر  كبريهم  فذهب 
الرباط  اىل  كو�صنري  جاريد 

العا�صمتان  وهما  وعمان، 
اإذ  بالقد�س،  املعنيتان  العربيتان 
منذ  القد�س  جلنة  الأوىل  تراأ�س 
القرن  �صتينيات  نهاية  تاأ�صي�صها 
على  الثانية  وت�رشف  املا�صي، 
الأق�صى  امل�صجد  على  الإ�رشاف 
يف  املقد�صة  الأماكن  وتدير 
املدينة، حيث �صيكون للعا�صمتني 
كونهما  ال�صفقة،  يف  كبرٌي  دوٌر 
ملفات  اأهم  اأحد  على  ي�صطلعان 
عن  ف�صاًل  الفل�صطينية،  الق�صية 
جتري  لأن  مر�صحة  عمان  اأن 
تغيرياً جذرياً يف قوانينها، ي�صمح 
الوطني  الرقم  مبنح  مبوجبه 
الفل�صطينيني،  اآلف  ملئات 
الأردينة بكامل  ومنحهم اجلن�صية 

حقوقها وامتيازاتها.
الريا�س  اإىل  �صينتقل  عمان  ومن 
العهد  ويل  فيها  �صيلتقي  حيث 
الذي  �صلمان،  بن  حممد  الأمري 
وثيقٍة  تربطه معه عالقة �صداقة 
اأنهما  ويبدو  كبرية،  وم�صالح 
ال�صفقة،  على  كلياً  متفاهمان 
لل�صغط  يكون معه يف حاجٍة  ولن 
معه  فهو �رشيٌك  اإقناعه،  اأو  عليه 
وين�صق  معه  وما�ٍس  له،  وم�صاعٌد 
التوقيت  مثله  وينتظر  واإياه، 

املبا�رشة  عن  لالإعالن  املنا�صب 
يف تنفيذ بنود ال�صفقة، وقد �صبقت 
لها  الرتويج  يف  اإعالمه  و�صائل 
والتب�صري بها، وتهديد املعار�صني 
لها والتعري�س بهم، بل اإن بع�صهم 
بال�رشيك  اإ�رشائيل  ي�صف  اأ�صبح 
ويب�رش بزيارتها، ويدعو لإن�صافها 
وتربئتها، اإذ اأنها تتعر�س لهجماٍت 
واعتداءاٍت فل�صطينية تهدد اأمنهم 

وحياة م�صتوطنيهم.
رائد  بولوتون  جون  الغراب  اأما 
الفتنة و�صانع اخلراب، الذي يدق 
با�صتخدام  ويهدد  احلرب  طبول 
دولة  اإىل  ذهب  فقد  القوة، 
التي  املتحدة،  العربية  الإمارات 
من  واحدة  تكون  اأن  منها  يتوقع 
�صفقة  مل�صاريع  املمولني  اأكرب 
لويل  اأكد  وبدوره  الكربى،  القرن 
عهدها وجوب امل�صاركة يف القمة 
وال�صتعداد  القادمة،  القت�صادية 
للتعامل الإيجابي مع امللفات التي 

�صتطرح على من�صة املوؤمتر.
اإىل م�رش  �صينتقل  اأبو ظبي   ومن 
التي  اخلليجية،  العوا�صم  وبقية 
التعليمات،  نف�س  منه  �صتتلقى 
للموؤمتر،  الدعوة  بطاقة  و�صت�صلم 
نيتها  عن  غالبيتها  اأعلنت  التي 

الدعوة  امل�صاركة فيه قبل توجيه 
اأن  املتوقع  ومن  اإليها،  الر�صمية 
بع�س  على  املنامة  يف  ي�رشف 

التفا�صيل املتعلقة باملوؤمتر.
مو�صكو،  زار  قد  قبل  من  وكان 
على  الكرملني  قيادة  واأطلع 
يف  لل�صالم  الأمريكية  اخلطة 
منها  وطلب  الأو�صط،  ال�رشق 
العقبات  واإزالة  خطتهم  تاأييد 
الأوان  اآن  فقد  طريقها،  من 
ال�رشق  –بزعمهم- لإنهاء م�صكلة 
مل�صكلة  حٍل  واإيجاد  الأو�صط، 
والبحث  الفل�صطينيني،  الالجئني 
تريحهم  اقت�صادية  حلوٍل  عن 

وتنع�س حياتهم.
ال�صهيونيان  اليهوديان  اأما 
جي�س  يف  اجلنديان  امل�صتوطنان 
ديفيد  الإ�رشائيلي،  العدوان 
غرينبالت،  وجي�صون  فريدمان 
القد�س  مدينة  يف  يقيمان  فهما 
املحتلة، وين�صقان بدقٍة مواقفهما 
مع احلكومة الإ�رشائيلية، وينقالن 
وا�صنطن  يف  اإدارتهما  توجهات 
حيث  ال�صهيوين،  الكيان  قادة  اإىل 
الإدارة  انحياز  اأبداً  يخفون  ل 
وتفهمها  معهم،  الأمريكية 
حلجم  وتقديرها  ملواقفهم 

املبعوثان  يرتك  ول  تنازلتهم، 
اإل  منا�صبٍة  اأو  فر�صًة  ان  الَفَجّ
وي�صتغالنها يف التاأكيد على �صفقة 
القرن، وت�رشيب بع�س بنودها، اأو 
نفي بع�س ما ي�صاع عنها اأو ي�رشب 

وين�صب اإليها.
املندوبان  ي�صطر  ل  وقد 
ال�رشق  منطقة  اإىل  الأمريكيان 
عرٍب  م�صوؤولني  للقاء  الأو�صط 
يدركان  باتا  اأنهما  ورغم  اآخرين، 
اأن الفل�صطينيني جميعاً قد عزموا 
اأمرهم ووحدوا كلمتهم على رف�س 
زال  ما  اأنهما  اإل  القرن،  �صفقة 
اجلهود  اأق�صى  ويبذلن  ياأمالن 
فل�صطينيني من  م�صوؤولني  ملقابلة 
ال�صلطة الفل�صطينية اأو من ف�صائل 
اأو  الفل�صطينية،  التحرير  منظمة 
عموماً  الفل�صطينيني  عامة  من 

و�صخ�صياتهم امل�صتقلة.
الأمريكية  الدبلوما�صية 
ت�صتخدم  مزدوجة،  دبلوما�صية 
مع  فهي  متناق�صتني،  لغتني 
ورقيقة،  ناعمة  ال�صهيوين  الكيان 
ولطيفة وودودة، وتخاطبها باأدب، 
اإليها  وتتو�صل  بهدوء،  وت�صاألها 
عليها  وتتمنى  للقبول،  برجاٍء 
وترجو  ال�صجر،  وعدم  ال�صرب 

وت�رش  والطماأنينة،  الثقة  منها 
ماآلت  اأن  ب�صدٍق  نا�صحًة  اإليها 
وم�صتقبل  ل�صاحلهم،  ال�صفقة 
بع�س  واأن  يخدمهم،  امل�رشوع 
ال�صرب �صيعود عليهم بالنفع الوفري 

واخلري الكبري.
الأنظمة  مع  دبلوما�صيتهم  اأما 
واملعار�صة  املوؤيدة  العربية 
لئقة  غري  دبلوما�صية  فهي  لها، 
ولي�صت موؤدبة، بل حتط من القدر 
خ�صنة  فهي  الكرامة،  وتخد�س 
و�صمجة  وعنيفة،  وفظة  وقا�صية، 
ووقحة، وحادة وجارحة، ومبا�رشة 
باملوافقة  تاأمرهم  اإذ  و�رشيحة، 
والن�صياع،  والت�صليم  والقبول، 
وتكلفهم  والتنفيذ،  والعمل 
والتربع  والت�صهيل،  بالتمويل 
التاأديب  ع�صا  فاإن  واإل  والتنازل، 
الق�صا�س  �صيف  اأو  تنظرهم، 
تهددهم،  والنقالبات  يتعقبهم، 
والويل  بهم،  يرتب�صون  والبدائل 
اإرادتهم،  يعار�س  ملن  الويل  كل 
اأو يرتدد يف  اأو يقف يف طريقهم، 
فقد  ولالأ�صف  اأوامرهم،  تنفيذ 
ن�صوا  وقد  لهم  الأنظمة  خطعت 
واأن احلياة  كلمة حق،  ال�رشف  اأن 

وقفة عز.

يف اأفران مغلقة

هكذا يعي�ش الأ�شرى خالل رم�شان 
وموجات احلر!

كان رم�ضان هذا العام �ضعبا على الأ�ضرى؛ نظرا لتدهور العالقة بني م�ضلحة ال�ضجون والأ�ضرى، 
اإ�ضافة اإىل موجة احلر ال�ضديدة التي تزامنت مع الن�ضف الثاين من ال�ضهر الف�ضيل، والتي ل ميلك 

الأ�ضرى مقومات للتعامل معها.
واقع احلر  اأ�رشى حمررون  ي�صف 
يف �صجن النقب "ل�صيما يف اأق�صام 
بالقول:  البال�صتيكية"  اخليام 
ي�صتطيع  ب�رشي  كائن  يوجد  ل 
كهذا  يوم  ظهر  يف  داخلها  البقاء 
وخا�صة  اأفران  فهي  رم�صان،  يف 
الأبرا�س العلوية القريبة من �صقف 
اخليمة؛ فاإن خرجت خارج اخليمة 
بحثت  فاإن  تلّظى،  �صم�صاً  جتد 
وجدت  فاإن  �صتعاين،  ظل  عن 
هواء من  ن�صمات  وجهك  ف�صتلفح 

حرارتها".
وي�صيف الأ�رشى يف و�صفهم: "اأنت 
م�صطر لأن تغ�صل وجهك وراأ�صك 
وج�صمك ع�رشات املرات يف نهار 
ال�صم�س  تكاد  اأن  وما  يوم،   كل 
يبداأ  حتى  الغروب  من  تقرتب 
قد  تكون  وقتها  بالتخفيف،  اجلو 
�صدح  فاإن  النتهاء،  على  �صارفت 
حتى  اأكرب  اهلل  بـ  املوؤذن  �صوت 
ت�صعر بن�صف اإفراج، واهلل لئن كان 
فطره  عند  فرحتان  منا  لل�صائم 
عند فطورهم ل  اأفراحاً  لهم  فاإن 

يعلم بها اإل اهلل".
مكيفات احلرية

النفاع  عزمي  الأ�صري  والد  ويقول 
عن التعامل مع احلرارة يف �صجن 
خالل  الأ�رشى  عن  نقال  جلبوع،  

يغلقون  الأ�رشى  "اإن  جنله:  زيارة 
اأر�صية  وميلوؤون  املياه،  م�صارف 
ويلعبون  وي�صبحون  باملاء،  الغرفة 
احلر..  من  يخففوا  كي  باملاء، 

اأ�صميتها مكيفات احلرية".
واأكد النفاع اأن حماولت التكييف 
من  نابعة  الأ�رشى  بها  يقوم  التي 
تتطلب  ولكنها  التحدي،  روح 
التحرك العاجل ملنا�رشة الأ�رشى 
يف  معاناتهم  واإبراز  اخلارج  يف 
حيث  ال�صتثنائية؛  الظروف  هذه 
مع  التعامل  لديهم يف  مقومات  ل 
مع  تزامنا  ال�صديد  احلر  موجات 

�صهر رم�صان.
اأكد  فل�صطني  اأ�رشى  مركز  وكان 
جنوب  �صجون  يف  الأ�رشى  اأن 
يف  تقع  التي  املحتلة  فل�صطني 

اإطار �صحراء النقب وهي )النقب، 
ورميون ونفحة واإي�صل( عانوا هذه 
الأيام ظروًفا �صعبة وقا�صية للغاية 
ال�صديد؛ حيث  ب�صبب موجة احلر 
من  "قطعة  اأنها  ال�صجون  و�صفوا 

جهنم".
يف  الأ�رشى  عن  املركز  ونقل 
يف  تقع  التي  الأربعة  ال�صجون 
فيها  ترتفع  �صحراوية  منطقة 
معدلت  اإىل  احلرارة  درجات 
الغرف  اأن  ي�صعرون  اأنهم  كبرية، 
واخليام حتولت اإىل اأفران م�صتعلة 
�رشبت  التي  احلر  ملوجة  نظًرا 
املنطقة، وبع�صهم �صعر بالختناق 
ال�صيام،  �صهر  يف  واأنهم  خا�صة 
و�صائل  يف  �صديد  نق�س  وهناك 
اإغالق  وكذلك  كاملراوح،  التهوية 

الغرف باإحكام.
ل خيار �ضوى ال�ضرب

-بح�صب  املعاناة  اأوجه  وتتعدد 
بكر  اأبو  علي  املحرر  الأ�صري 
اأ�رشى  فهناك  ملرا�صلنا-؛  
احلر  يف  انفراديا  معزولون 
ال�صديد، يف حني تتالعب م�صلحة 
اإدخال  باأوقات  اأحيانا  ال�صجون 
وكذلك  والإفطار،  ال�صحور  طعام 
متنع اإدخال كثري من املواد ومنها 
يجعل  ما  اخلارج؛  من  التمور 
هو  الكانتينا  خالل  من  ال�رشاء 
ي�صتنزف  والذي  الوحيد  اخليار 

الأ�رشى ماليا.
يف  ال�صديد  احلر  اإن  واأ�صاف: 
اإيالما  الأكرث  يبقى  رم�صان 
للتعامل  مقومات  فال  لالأ�رشى؛ 
معه �صوى ال�صرب يف حني ل تبايل 
م�صلحة ال�صجون بتقدمي اأي �صيء 
يف  لرم�صان  مراعاة  ا�صتثنائي 

موجات احلر ال�صديد.
الأ�رشى عرّبوا خالل  اأن  اإىل  ونّبه 
الأيام املا�صية عن معاناة �صديدة 
جعلت  العام  هذا  رم�صان  يف  لهم 
الفرا�س  طريحي  الأ�رشى  من 
للفورة  وغري قادرين على اخلروج 
التي ينتظرونها عادة بفارغ ال�صري 

كل يوم.

اأكد الناطق با�صم كتائب الق�صام، 
اجلناح الع�صكري حلركة حما�س، 
"اأبو عبيدة"، اخلمي�س، اأن القد�س 
ووجهة  ال�رشاع،  اأيقونة  �صتظل 

البندقية، وبو�صلة املقاومة. 
له  تغريده  يف  عبيدة،   اأبو  وقال 
على ح�صابه يف تطبيق )تلغرام(: 
نوؤكد  العاملي  القد�س  يوم  "يف 
للعامل باأن القد�س �صتظل اأيقونة 
البندقية،  ووجهة  ال�رشاع، 
و�صنبذل  املقاومة،  وبو�صلة 
ولن  ونفي�س،  غال  كل  اأجلها  من 
�رشقة  اأو  هويتها  بتغيري  ن�صمح 

اإرث الأمة املتجذر فيها".
بـ"يوم  الحتفال  تاريخ  ويعود 
القد�س العاملي" اإىل العام 1979، 
الإيراين  املر�صد  اأعلن  عندما 
جمعة  اآخر  اخلميني،  اهلل  اآية 
من �صهر رم�صان املبارك، يوما 

عامليا ملدينة القد�س.
املقاومة  "اإن  عبيدة:  اأبو  وتابع 
حربة  راأ�س  تقف  فل�صطني  يف 

وقد  القد�س،  عن  الدفاع  يف 
م�صاريع  كل  و�صتف�صل  اأف�صلت 
والعار  الوهم  و�صفقات  الت�صفية 
التي ت�صتهدف القد�س والأق�صى 

وق�صية فل�صطني".
وتاأتي هذه الت�رشيحات بالتزامن 
مع ح�صد وا�صنطن ملوؤمتر دويل 
يف  عقده  مقرر  البحرين،  يف 
يُنظم  اأنه  يرتدد  املقبل،  جوان 
القت�صادية  اجلوانب  لبحث 
يعتزم  التي  القرن"  لـ"�صفقة 
عنها  الك�صف  الأبي�س  البيت 
اإعالم  عقب �صهر رم�صان، وفق 

اأمريكي.
على  الأمريكية  الإدارة  وتعمل 
مطلع  منذ  "ال�صفقة"  �صياغة 
بنودها  عن  الك�صف  دون   ،2017
�صتجرب  اأنها  ويرتدد  الآن،  حتى 
الفل�صطينيني على تقدمي تنازلت 
"اإ�رشائيل"،  مل�صلحة  جمحفة 
القد�س  مدينة  و�صع  فيها  مبا 

وحق عودة الالجئني.

اأبو عبيدة

 لن ن�شمح بتغيري هوية القد�ش 
و�شنف�شل م�شاريع الت�شفية



ق.د

�صفحته  عرب  حديثه  �صباعنة  وا�صتهل 
بالقول:  بوك  الفي�س  على  ال�صخ�صية 
هور اإلاّ �صهر  »يف الأ�رس تت�صابه كلاّ ال�صاّ
عند  اآخر  طعم  فله  املبارك؛  رم�صان 
التي تختلف  ا�صتعداداته  وله  الأ�رسى، 
ال�صتعداد  يتماّ  اإذ  الأ�صهر،  باقي  عن 
باأ�صابيع،  حلوله  قبل  الأ�رسى  عند  له 
ئي�صياّة من اأهلهم  فيطلبون احلاجيات الراّ
اإدارة  اأن  غري  يارة،  الزاّ لإدخالها خالل 
باإدخال  ت�صمح  ل  هيونية  ال�صاّ جن  ال�صاّ
عدد كبري من تلك احلاجيات اإمعاًنا يف 
التاّ�صييق عليهم«. واأكمل: »يبداأ الأ�رسى 
ل�صهر  الرئي�صية  احلاجيات  بتخزين 
ة التاّمور التي ت�صل اإليهم  رم�صان وخا�صاّ
اأحياًنا عن طريق وزارة الأ�رسى، اأو عن 
ة  طريق �رسائها من »الكانتينا« اخلا�صاّ
بهم، ويبقون بانتظار الإعالن عن بدء 
اديو،  والراّ التاّلفاز  عرب  م  املعظاّ هر  ال�صاّ
هر حتاّى يتبادلوا  وما اأن تُعلن بداية ال�صاّ
التاّهاين والتربيكات فرًحا بقدومه. فرٌح 
الأهل  بُعد  ه  مرداّ دفني  حزن  يخالطه 

والأحباب«.
وتابع �صباعنة: »منذ �صباح اليوم الأول 
اأو  الق�صم  �صاحات  يف  الأ�رسى  ينت�رس 
الغرف اأو اخليمة بن�صاط وعمل دوؤوب 
الرم�صانية  احللقات  لإعداد  حت�صرًيا 
والدعاء،  والذكر  القراآن  قراءة  يف 
الظهر،  بعد �صالة  القيظ  ي�صتد  وحني 
تنال  حتى  املكان  اأرجاء  الهدوء  يعماّ 
فهنا  الراحة؛  من  ق�صطاً  اأج�صادهم 
ت يف القيلولة، واأخرى  جمموعة قد غطاّ

الكتب،  تقراأ  وثالثة  التلفاز،  تتابع 
املجاهد  العابد  ا�صرتاحة  وت�صتمر 
تلك حتاّى �صالة الع�رس«. وعن الأجواء 
الإميانية قال: »يف امل�صاء ومع اقرتاب 
يف  الأ�رسى  ع  يتجماّ الإفطار  موعد 
عاء من جديد، بينما  كر والداّ حلقات الذاّ
الطبخ  عن  امل�صوؤولون  الإخوة  ين�صط 
لإعداد الطعام وخا�صة »ال�صوربة« التي 
الإفطار،  يف  الفتتاحياّة  الوجبة  تعترب 
التمور  توزيع  يف  الأ�رسى  بع�س  ويبداأ 
على البقياّة، ومع �صوت املوؤذن ي�صارع 
وطبق  التمر  حبات  تناول  يف  اجلميع 
�صالة  يوؤدون  ثم  لهم،  ة  امُلعداّ ال�صوربة 
وجبة  تبداأ  وبعدها  جماعة،  املغرب 
الإفطار«. واأ�صاف: »مع اقرتاب موعد 
اويح يُح�رساّ الأ�رسى الدرو�س  �صالة الرتاّ
امل�صابقات  اإىل  بالإ�صافة  واملواعظ، 
يكونون  الة  ال�صاّ وبعد  الهادفة،  الدينية 
اأحراًرا ُكٌلاّ ح�صب قدرته يف قيام الليل 
الهادفة،  والكتب  القراآن  قراءة  اأو 
التقرب  يف  املت�صابقون  يت�صابق  حيث 
القراآن  ختم  فهذا  بالطاعات؛  اهلل  اإىل 
اآخر  واأ�صري  ع�رًسا،  وذاك  ات  مراّ اأربع 
وذاك  ن�صفه  واآخر  اللاّيل  ربع  يقوم 
ور�صا  والأجر  الثواب  يف  طمًعا  كله، 
اإىل  �صباعنة  واأ�صار  العاملني«.  رب 
بع�صهم  لإ�صعاد  ين�صطون  الأ�رسى  اأن 
يف  الأ�رسى  »ين�صط  قائال:  ا،  بع�صً
بع�صهم  ليُ�صِعدوا  املبارك  ال�صهر  هذا 
الأهل  عن  التعوي�س  ويحاولوا  البع�س 
املطبخ  على  فامل�رسفون  والأحبة، 
يُعدون اأف�صل الطعام -ح�صب املتوفر- 
ا  ويقومون باإعداد احللوى الب�صيطة جًداّ

تلك  فاإناّ  الغالب  ويف  يومي،  ب�صكل 
احللوى مكونة من اخلبز البائت والتمر 
لإعداد  الأ�رسى  بع�س  ويُ�صارع  واللنب، 
الرتفيهية  وامل�رسحيات  امل�صابقات 
حتاّى يُدخلوا الفرح اإىل قلوب اإخوانهم، 
اأما من ميلكون ال�صوت اجلميل فاإناّهم 
واإقامة  والغناء  الن�صيد  عن  يتوانون  ل 

الأم�صيات وال�صهرات الروحانية«.
رم�صان،  انتهاء  اقرتاب  »مع  واأردف: 
يبداأ الأ�رسى يف ال�صتعداد لعيد الفطر 
اإ�صعاد  وهي  واحدة  وغايتهم  ال�صعيد، 
اجلميع، ويف حدود الإمكانياّات املتاحة 

الب�صيطة،  احللويات  اأحدهم  ز  يجهاّ
وي�صارع ثاٍن لعمل الزينة مبا يتوفر من 
وثالث  املجالت،  اأو  اجلرائد  اأوراق 
الغرفة،  اأو  اخليمة  جتهيز  على  يعمل 
الر�صوم  ر�صم  يف  رابع  اأ�صري  ويبدع 
التهنئة  بطاقات  يخط  اأو  اجلميلة 
واإثر  العيد  �صباح  ويف  الأ�رسى،  لباقي 
يف  الأ�رسى  كل  ي�صطف  ال�صالة  اأداء 
والتهاين  ال�صالم  يتبادلون  كبرية  حلقة 
وتطرق  والتمور«.  احللوى  وتوزيع 
ال�صجون  اإدارة  ممار�صات  اإىل  �صباعنة 
يف  الأ�رسى  حياة  تنغي�س  اإىل  الهادفة 

الحتالل  اإدارة  »تنتهز  وقال:  رم�صان 
لل�صغط  ال�صهر  ال�صجون هذا  ة  كافاّ يف 
على الأ�رسى واإذللهم، فهي على علم 
مبا ميثله �صهر رم�صان لهم، لذلك تقوم 
بال�صغط عليهم بطرق خمتلفة: فتمنع 
وخالل  رم�صان  قبل  »الكانتينا«  دخول 
مب�صايقة  وتقوم  املباركة،  اأيامه 
ال�صحور،  وجبة  تناول  اأثناء  الأ�رسى 
اإىل  بالإ�صافة  عنهم  الكهرباء  وتقطع 
منعهم من اأداء �صالة الرتاويح جماعة 

جون«. احة يف معظم ال�صاّ يف ال�صاّ
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يوميات الأ�سرى يف رم�سان.. �سهادة املحرر ثامر �سباعنة

البارد نهر  خميم  يف  رم�سانية  حملة  "مبادر".. 

و�ضف االأ�ضري املحرر ثامر �ضباعنة طقو�س ويوميات رم�ضان لدى االأ�ضرى يف �ضجون االحتالل، واأهم اال�ضتعدادات التي يقومون بها قبل ال�ضهر 
الف�ضيل واأثناءه ونهايته.

بهمة عالية ينطلق العديد من املتطوعني 
للعمل  لبنان،  �صمال  البارد  نهر  خميم  يف 
للمحتاجني  الإفطار  وجبات  تقدمي  على 
رم�صان  ليج�صدوا  املخيم،  �صكان  من 

اخلري والربكة.
املتطوعون  ينطلق  »بادر«  حملة  وعرب 
العون  يد  وتقدمي  الغري  مل�صاعدة 
يزداد  حميدة  �صفات  مكر�صني  للمحتاج، 
و�صمن  املبارك،  رم�صان  يف  ح�صورها 
احلملة تنهمك �صيدات »مطبخ البارد دائم 
اليوم  يف  واظنب  الالتي  مبادر«،  الرزق- 
لرم�صان على عمل طبخ املن�صف  الثالث 
الفل�صطيني، ويقول امل�صوؤول عن احلملة، 
يو�صف احلاج حممد، لـ«قد�س بر�س«: اإن 
التي  العوز  حالة  مع  انطلقت  بادر  حملة 
يعي�صها �صكان املخيم منذ اأحداث 2007، 

وما �صاحبها من اإغالق تام للمخيم.
رم�صان  من  �صهر  قبل  »عمدنا  واأ�صاف: 
اخلريي،  لن�صاطنا  عمل  خطة  و�صع  على 
وم�صاهمني  متطوعني  عن  فبحثنا 

الأهداف  و�صعت   ،)..( للحملة،  وممولني 
يف  اليوم  العمل  وجاء  الأدوار،  وتوزعت 
حممد:  احلاج  واأكد  الكرمي«.  ال�صهر 
اإىل م�صاعدتنا، بع�صهم قدم  »كرٌث عمدوا 
ربطات خبز، ومنهم من قدم اأمواًل نقدية 
تكاليف  دفع  يف  �صاعد  وغريهم  للحملة، 
هذا  يف  كثري  فاخلري  اللحم،  اأو  الدجاج 
اإىل  اأن احلملة ت�صعى  ال�صهر«،و�صدد على 
يف  واأدًبا  رقًياّا  الو�صائل  اأكرث  عن  »البحث 
»هدفنا  موؤكًدا:  الإفطار«،  تقدمي وجبات 
العك�س متاًما،  بل  النا�س،  اإذلل  هو عدم 
نريد تقدمي وجبات اإفطار تليق بالالجئني 
»العاملني  اأن  اإىل  واأ�صار  الفل�صطينيني«. 
واملتطوعني يف احلملة اأغلبهم من �صكان 
ارتاأينا  اأننا  اإل  البارد،  نهر  ون�صاء  و�صباب 
ا من  اأن ن�رسك معنا يف العمل اخلريي بع�صً
الإخوة من فل�صطينيي �صورية«،وا�صتدرك: 
»كلنا ن�صارك ذات املعاناة«، متابًعا: »نوزع 
بعناية  مطبوًخا  طعاًما  املحتاجني  على 
فائقة يليق بال�صائمني، ونوزع الطعام قبل 

�صاعة من الإفطار، لي�صل اإىل النا�س وهو 
العام  هذا  ن�صاطنا  »بداأنا   : وبنياّ طازج«. 
يف  وزعنا  حيث  رم�صان،  اأيام  ثاين  منذ 
الثاين  ويف  اإفطار،  وجبة   70 الأول  يومنا 
عدد  اإىل  الآن  حتى  و�صلت  فالوجبات 
لالجئني  خميم  البارد؛  وجبة«،ونهر   90
الفل�صطينيني يقع يف �صمال لبنان، بالقرب 
حوايل  وي�صم  طرابل�س،  مدينة  ميناء  من 
على  املخيم  ويقع  فل�صطيني.   30000
م�صافة 16 كيلومرًتا من طرابل�س بالقرب 
من الطريق ال�صاحلي، واأن�صاأه يف الأ�صا�س 
احتاد جمعيات ال�صليب الأحمر عام 1949 
الفل�صطينيني من  الإقامة لالجئني  لتوفري 
ماي  فل�صطني، ويف  �صمايل  احللوة  بحرية 
2007 اأ�صبح هذا املخيم حمور �رساع بني 
فتح  وجماعة  اللبنانية  امل�صلحة  القوات 
الإ�صالم امل�صلحة -تتبع تنظيم القاعدة- 
التي دخلت املخيم بريبة وجهل من اأهله 
ا يدور بينهم، وقد اأدت هذه ال�صتباكات  عماّ
اإىل نزوح �صكان املخيم وتدمريه بالكامل 
ومقتل عدد كبري من الطرفني. ويعد خميم 
مزدهًرا  كان  جتاريا  خزانا  البارد،  نهر 
يعتمد  التي  املتنوعة  التجارية  باأ�صواقه 
عليها معظم �صكانه يف تاأمني لقمة العي�س 
الكرمي، وي�صم املخيم اآلف املتعلمني من 
كفاءة  ذات  عاملة  ويد  ومهند�صني  اأطباء 
املخيم  على  يطغى  لذلك  عالية،  ومهارة 

الطابع التعليمي والتجاري عامة.
�صكان  عدد  اأن  م�صوؤولة  جهات  وتقدر 
تاأ�صي�صه،  عند  فرد   6000 بلغ  قد  املخيم 
من  اأكرث  �صكانه  عدد  بلغ  فقد  اليوم  اأما 

38000 ن�صمة.

الفل�صطينيون يف قطاع غزة  اأم�صك 
املبارك،  رم�صان  �صهر  اأيام  باأول 
على اأ�صوات الق�صف »الإ�رسائيلي«، 
النفجارات  دوي  غياّب  اأن  بعد 
�صوت امل�صحراتي العذب، ويف ظل 
غياب امل�صحراتي، الذي كان يقرع 
طعام  لتناول  النا�س  ليوقظ  طبلته 
الحتالل  طائرات  ظلت  ال�صحور، 
الليل،  طوال  احلرب  طبول  تقرع 
من  الأبي�س  اخليط  تبني  حتى 
لتعلن  الفجر،  من  الأ�صود  اخليط 
م�رس التو�صل اإىل وقف اإطالق النار 
اإم�صاكهم عن  الفل�صطينيني  بدء  مع 
كذلك  املقاومة  لتم�صك  الطعام، 
قطاع  من  ال�صواريخ  اإطالقها  عن 
بها  التزم  بالتهدئة، ما  التزاما  غزة 

املحتل.

اأجواء الق�ضف 

 43( م�صطفى  براء  املواطن  يقول 
بر�س«:  »قد�س  لوكالة  وفقا  عاما( 
يف  كبرية  �صعوبة  اأجد  العادة  »يف 
هذه  ولكن  لل�صحور،  اأولدي  اإيقاظ 
الليلة، مل اأجد اأي عناء، فهم اأ�صال 
الق�صف  اأ�صوات  من  م�صتيقظون 

الذي مل يهداأ«.
ال�صحور  تناولنا  »حينما  واأ�صاف: 
و�صلت  قد  اأنباء  اأية  هناك  تكن  مل 
هياأنا  وقد  التهدئة،  بخ�صو�س 
العدوان،  من  الثالث  لليوم  اأنف�صنا 

يف اأول اأيام �صهر رم�صان املبارك، 
انتهاء  بعد  الأخبار  جاءت  حتى 
توقف  ومع  تهدئة،  بوجود  ال�صحور 

الق�صف اأدركنا اأن الأمر حقيقي«.

ال�ضحور االإجباري

اأما ال�صاب ح�صام عطية )18 عاما( 
يف  كبرية  م�صكلة  لدي  »اأنا  فقال: 
ال�صحور،  طعام  لتناول  ال�صتيقاظ 
دخول  ومع  ولكن  اأقوم،  ل  واأحيانا 
فزعا  اأهرع  بي  اإذ  ال�صحر،  وقت 
من دوي الق�صف الإ�رسائيلي على 
البيت  اأن  »�صعرت  غزة«واأ�صاف: 
كان  الذي  الق�صف،  �صدة  يهتز من 
اأو�صح  جهته  بيتنا«من  من  قريبا 
اأن  عاما(   23( �صالمة  ه�صام 
ليايل  اأول  يف  غاب  امل�صحراتي 
رمبا  النا�س  اإيقاظ  عن  رم�صان 
اأمنية، فالو�صع كان �صعبا  لأ�صباب 
ا، فطائرات الحتالل ت�صتهدف  جًداّ
�صالمة:  وقال  يتحرك.  �صيء  كل 
»تعودنا اأن ياأتي امل�صحراتي بطبلته 
امل�صتحدثة  الإذاعة  ب�صيارة  اأو 
ليوقظ النا�س على ال�صحور وينادي 
عليهم كال با�صمه، ولكن هذه الليلة 
بفعل  ا�صتيقظنا  اأننا  اإل  ياأت،  مل 
التي  ال�صواريخ  انفجارات  اأ�صوات 
الحتالل،  طائرات  تطلقها  كانت 
قرع  اأ�صوات  كل  يفوق  دويها  وكان 

الطبول«.

يف غزة.. اختفى »امل�سحراتي« واأم�سك 
اأهلها على طبول احلرب
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الو�ضط:2019/06/01

مكتب اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش ق�ضائي معتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22
اعالن عن جل�ضة  لبيع عقار باملزاد العلني 

بطلب من/ �رشكة بن دحمان لال�ضترياد والت�ضدير �س.ذ.م.م املمثلة من طرف م�ضريها  .
تختارت موطنها عند  والتي  توتة  بئر  املقربة  05 مركز طريق  رقم  111 قطعة  الكائن مقرها ب/ جتزئة 

عرواطي علي 04 �ضارع احمد غرو�س القليعة 
�ضد : عليوة �ضماعني .

ال�ضاكن ب : طريق اوالد فايت ال�رشاقة .
بناء على  قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 2019/01/20  حتت رقم 2019/003 باحل�ضور 

جلل�ضة البيوع املوؤجلة ليوم 2019/06/10 على ال�ضاعة : احلادية ع�رش �ضباحا امام حمكمة القليعة .
االأر�ضية 9/1 )ح�ضة من �ضمن ح�ض�س   : البيع  . ح�ضب عقد  و امل�ضاحة االجمالية  العقار وو�ضفه  تعيني 
مت�ضاوية يف ال�ضيوع( من قطعة اأر�س م�ضاحتها االجمالية 45 هكتار 25ار00�ضار ح�ضب املخطط املعد يف 
1992/04/27 و التي تقع باملكان امل�ضمى امل�ضتثمرة الفالحية اجلماعية رقم 46 ، مزرعة االإخوة فلي�ضي 

�ضابقا القليعة دائرة القليعة والية تيبازة . 
بوم  جلل�ضة  العلني   املزاد  طريق  عن  عقار  لبيع  جل�ضة  عن  نعلن   ، دج   3.812.173،61 افتتاحي  ب�ضعر 
2019/06/10 على ال�ضاعة : احلادية ع�رش �ضباحا امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او 
االطالع على دفرت ال�رشوط ان يت�ضل مبكتبنا نحن املح�رش الق�ضائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة 

�ضبط  حمكمة القليعة املح�رش الق�ضائي .
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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 بقلم / عبد النا�صر 
عوين فروانة

 
61( الغرباوي  حممد   حممود 
الأوائل املوؤ�س�سني  من   عاماً( 
فل�سطني لتحرير  ال�سعبية   للجبهة 
مكتبها وع�سو  غزة،  قطاع   يف 
الزمن رجالت  واأحد   ال�سيا�سي، 
يعرف ل  يَعرفه  ل  َمن   اجلميل. 
 اجلبهة ال�سعبية، ومل يقراأ تاريخها
اأدبياتها يت�سفح  ومل   ون�ساأتها، 
الوطنية احلركة  ول   ون�رشاتها، 

.الأ�سرية، ون�سالتها ورموزها
اأن قبل  فل�سطيني،  ثائر   حممود. 
وجماهريي، جبهاوي  قائد   يكون 
مبختلف للأ�رشى  منوذج   وهو 
 انتماءاتهم، يف وعيه و�سلوكه وقلمه
 الرائع. اأم�سى عقدين وما يزيد من
على الحتلل،  �سجون  يف   الزمن 

 اأربع فرتات، فكان من بُناة احلركة
 الوطنية الأ�سرية الأ�سا�سيني، واأحد
وم�سئول الرا�سخة،   اأعمدتها 
 اللجنة ال�سيا�سية يف اللجنة ال�سعبية

.للجئني مبخيم الربيج
 كتب ال�سعر داخل ال�سجن وخارجه
املقاومة �سعراء  رواد  من   ويُعترب 
لعائلة ينتمي  ال�سجون.   واأدب 
 منا�سلة ت�سكن خميم الربيج و�سط
مرارة اأفرادها  ذاق  غزة،   قطاع 
 الأ�رش من قبل، وقدمت ال�سهداء.
حترره بعد  لبنتني.  واأب   متزوج 
ح�سل الت�سعينيات،  مت�سف   يف 
 على �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة

.الأعمال
اأربع للعتقال  حممود   تعر�س 
فق�سى  .1970 عام  اأولها   مرات. 
بني متنقًل  عاماً،  وع�رشين   اثنني 
تارة، الإ�رشائيلية  ال�سجون   غرف 
وغرف النفرادي  العزل   وزنازين 

فتعر�س اأخرى.  تارة   التحقيق 
التعذيب من  خمتلفة   ل�سنوف 

.اجل�سدي والنف�سي
املنا�سل، هذا  اإىل  تعرفت   لقد 
الثاين العتقال  من  حترره   بعد 
"مكتبة فتح  حينما   ،1982  عام 

مدر�سة من  بالقرب   اجلماهري" 
 الزهراء الثانوية، بالقرب من حمل
العريق عامر  بني  حي   �سكناي يف 
 مبحلة الدرج. كانت مكتبة حممود
واملن�سوات الكتب  اأف�سل   ت�سم 
تعمقت ثم  الثورية.   والكا�سيتات 

 علقتي به بعد ذلك يف فرتة �سجن
غزة �سجن  جدران  بني   اأخرىن، 

.املركزي
مغرم غري  بعيد.  حد  اإىل   هادئ 
من تخرج  كلماته  فرتى   بالكلم، 
اإن لكنك  ب�سعوبة.  �سفتيه   بني 
كنا فقد  لذا  تن�ساها.  ل   �سمعتها 
ل�سماع منه  للقرتاب   نت�سارع 
 كلماته النادرة. فحني ل نوفق اإىل
 ذلك، نبحث فيما كتبه من مقالت
 وتقارير، واأ�سعار وق�سائد، يف غاية

.الروعة
احتاد يف  ع�سو  باملنا�سبة   وهو 
منذ الفل�سطينيني  والأدباء   الكتاب 
احتاد يف  وع�سو   ،1981  اأوائل 
حاز الفل�سطينيني،   ال�سحافيني 
مبهرجان الثالثة  املرتبة   على 
املحتلة. الأر�س  يف  الأول   الأدب 
 و�سدر له ديوان �سعري عام 1989
وديوان والق�سبان"،  "الفجر   با�سم 

 �سعري اآخر بعنوان "رفيق ال�ساملي
 ي�سقي غابة الربتقال". كما �سارك
 يف حترير جملة "اإبداع نفحة" عام
"�سدى الثانية  املجلة  وكذا   1988 

.نفحة" التي تاأ�س�س عام 1989
وال�ساعر والأ�سري  الثائر   حممود 
الثلثني يف  عنا  رحل   وال�سديق 
 من اآيار/مايو 2012 بعد �رشاع مع

.املر�س
 حممود، يا �سديقي، كنت منوذجاً
 لكل من عرفك، يف حياتك و�سهيدا
 خالداً يف مماتك، و�ستبقى قنديًل
لي�س الرحيل.  بعد  نوره  ينطفئ   ل 
 فقط لرفاقك يف اجلبهة ال�سعبية،
و�سمع عرفك  من  لكل   وامنا 
وق�سائدك �سريتك  قراأ  اأو   عنك، 

.وا�سعارك
�سم�سك غابت  الغرباوي،   حممود 
 عن حياتنا ليبزغ جنمك يف اأعماق

.قلوبنا

اأتردد كثرياً قبل الكتابة عن ال�صهداء. ويزداد الرتدد حني اأرغب يف الكتابة عن �صهداء اأعرفهم عن قرب، اأو عاي�صتهم بني جدران ال�صجون. و�صّكلوا يل ولأجيال 
تذى يف الوعي وال�صلوك. وحممود الغرباوي واحد منهم. كثرية مدار�س ومناذج تحُ

يف ذكرى رحيله

حممود الغرباوي: املنا�شل ال�شاعر
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تقرير : اإعالم الأ�صرى
 

وتنكيله تعذيبه  الحتلل   يوا�سل 
وا�ستهتاره الأطفال  الأ�رشى   �سد 
الإن�سان حقوق  وقيم  مبادئ   بكل 
الدولية التفاقيات  اأقرتها   التي 
 حلماية حقوق الأ�رشى القا�رشين
ممار�سة على  يقدم  من   وجرمت 

.التعذيب بحقهم
باأن اأو�سح  الأ�رشى   اإعلم 
الأ�رشى الأطفال  من   �سهادات 
الحتلل �سيا�سة  ا�ستمرار   توؤكد 
اعتقال من  بحقهم،   الإجرامية 
وتعذيب، وابتزاز  و�سغط   همجي 
 ويف كل يوم تنك�سف حقائق جديدة
يدلون التي  ال�سهادات  خلل   من 
ظروٍف يف  يعتقلون  حيث   بها 
ومتار�س اإن�سانية،  وغري   قا�سية 
بعيداً التعذيب  اأ�سكال  كل   بحقهم 

.عن الأ�سواء
على ي�رش  ال�سهيوين   الحتلل 
 ال�ستهتار بالع�رشات من الن�سو�س
عدم اإىل  دعت  التي   والقرارات 
الأ�رشى بحق  التعذيب   ا�ستخدام 
جواز بعدم  وتنادي   واملعتقلني، 
املعاملة اأو  للتعذيب  اأحد   تعر�س 

واملهينة الإن�سانية  غري   القا�سية 
.واعتبارها جرائم حرب

ي�ستعر�س الأ�رشى  اإعلم   مكتب 
اأطفال بها  اأدىل  جديدة   �سهادات 
للتعذيب تعر�سهم  حول   قا�رشين 
اأفاد حيث  القا�سي،   وال�رشب 
�سفية)17عاماً( اأبو  علي   الطفل 
لتحقيٍق تعر�س  باأنه  اهلل،  رام   من 
مركز يف  ا�ستجوابه  خلل   قا�ٍس 
ُحقق حيث  امل�سكوبية،   توقيف 
مقيد وهو  طويلة  ل�ساعات   معه 
كر�سي على  والقدمني   اليدين 
ال�سجانني اأحد  قام  كما   �سغري، 
وال�سغط و�سفعه  عليه   بالعتداء 

.على رجله امل�سابة
 واأ�ساف الطفل اأبو �سفية يف اإفادته
لتهديد تعر�س  باأنه   للمحامي 
يد على  متوا�سل  و�رشاخ   واإهانة 
 املحققني، وذلك لأكرث من 16 يوم
 يف زنازين امل�سكوبية ال�سيئة، قبل
 اأن تقوم قوات الحتلل بنقله اإىل

.ق�سم الأ�سبال يف �سجن عوفر
قي�س الطفل   واأفاد 
 البا�سطي)17عاماً( باأنه اعتقل من
اأن  باحات امل�سجد الأق�سى، بعد 
الحتلل جنود  من  عدد   هاجمه 

و�رشبه اأر�ساً  بطرحه   وقاموا 
واأرجلهم، باأيديهم  عنيف   ب�سكل 
 ومت نقله اإىل مركز �رشطة الق�سلة
لتحقيق هناك  تعر�س   حيث 
 واإهانة واعتدى عليه اأحد ال�سباط
ثم جرى ومن  بقوة،  ب�سفعه   وقام 
اإىل مركز توقيف امل�سكوبية  نقله 
ق�سم اإىل  وبعدها   ل�ستجوابه، 

.الأ�سبال يف �سجن الدامون
اأحمد الطفل   الأ�سري 
خميم من   اغبارية)17عاماً( 
لل�رشب تعر�س  باأنه  اأو�سح   جنني 
وجنوين مق�سود  ب�سكل   والإهانة 
بعد اعتقاله،  عملية   خلل 
جنني يف  عائلته  منزل   مداهمة 
حيث الأوىل،  الفجر  �ساعات   مع 
تفتي�سه بعد  املنزل  من   اأخرجوه 
 وقلبه راأ�ساً على عقب، وقام جنود
طويلة مل�سافات  بجره   الحتلل 
.وهم يدفعوه وي�رشبوه على ظهره
 واأ�ساف اغبارية باأنه جرى نقله اإىل
 حاجز اجللمة، وهناك مت تفتي�سه
ل�ساعات واحتجازه  عارياً   تفتي�ساً 
 طويلة داخل كونتيرن، وبعدها نُقل
 اإىل مركز حتقيق ع�سقلن، ومكث
 هناك 20 يوماً يف الزنازين وُحقق

مقيد وهو  طويلة  ل�ساعات   معه 
جرى ثم  ومن  والقدمني،   اليدين 
 نقله اإىل ق�سم الأ�رشى الأ�سبال يف

.جمدو حيث يقبع الآن
باأن يعترب  الأ�رشى  اإعلم   مكتب 
هي اجلديدة  ال�سهادات   هذه 
له يتعر�س  مما  ب�سيط   جزء 
العتقال خلل  الأ�رشى   الأطفال 
اأن من  الرغم  على   والتحقيق، 
حلقوق الدولية   التفاقيات 
حقوق اتفاقية  وحتديداً   الإن�سان 
 الطفل �سددت على �رشورة توفري
اأن �سلطات اإل   احلماية للأطفال، 
من جعلت  الإ�رشائيلي   الحتلل 
الفل�سطينيني الأطفال   تعذيب 
 واعتقالهم امللذ الأول، واأذاقتهم
واملعاملة العذاب   اأ�سناف 
�رشب من  واملهينة   القا�سية 
ومن النوم  من  وحرمان   و�سبح 
مكتب و�ستائم.  وتهديد   الطعام 
 اإعلم الأ�رشى يطالب املوؤ�س�سات
ب�رشورة الأطفال  ب�سوؤون   املعنية 
للطلع متخ�س�سة  جلان   اإر�سال 
بحق ترتكب  التي  اجلرائم   على 
ووقف الفل�سطينيني   الأطفال 

.اجلرام امل�ستمرة بحقهم

جرائم  �صهيونية بحق الطفولة الفل�صطينية

�شهادات القا�شرين حول تعر�شهم للتعذيب خالل 
التحقيق واالعتقال

االأ�شرية فداء دعم�س تدخل 
عامها الثاين يف االعتقال االإداري

 تقرير: اإعالم الأ�صرى

 نهت الأ�سرية املعاد اعتقالها فداء
 حممد يو�سف دعم�س )24عاماً(
�سمال امر،  بيت  �سكان   من 
 اخلليل، عامها الأول يف العتقال
 الإداري املتجدد، ودخلت عامها
الأ�رشى اإعلم  مكتب   الثاين، 
 اأو�سح باأن قوات الحتلل كانت
 اأعادت اعتقال الأ�سرية املحررة
 دعم�س بتاريخ 2018/5/29 بعد
بيت يف  ذويها  منزل   مداهمة 
وحتطيم همجية،  بطريقة   امر 
واإثارة للمنزل،  الرئي�سة   الأبواب 
الأطفال نفو�س  يف   الرعب 
ب�سكل املنزل  وتفتي�س   والن�ساء، 
مركز اإىل  ونقلها   ا�ستفزازي، 
ذلك بعد  ثم  عت�سيون،   حتقيق 
 نقلها اإىل �سجن ه�سارون ثم اإىل
 الدامون. واأ�ساف اإعلم الأ�رشى
 باأن حمكمة عوفر اأ�سدرت بحق
اعتقاٍل قرار  دعم�س   الأ�سرية 
اعتقالها من  اأ�سبوع  بعد   اإداري 
 ملدة �ستة اأ�سهر، وبعد اأن قاربت
لها جددتها  النتهاء  على   املدة 
 ملرة ثانية ملدة ثلثة �سهور، ثم

ملدة الثالثة  للمرة  لها   جددت 
قد تكون  وبذلك  �سهور،   اأربعة 
 اأم�ست عاماً كامًل حتى الآن يف
 العتقال الإداري ودخلت عامها
باأن الأ�رشى  اإعلم    وبنينّ  الثاين. 
جامعية طالبة  دعم�س   الأ�سرية 
تخ�س�س يف  الثالثة  �سنتها   يف 
العتقال وهذا  اأعمال،   اإدارة 
اأ�سرية فهي  لها،  الأول   لي�س 
تاريخ يف  اعتقلت  كانت   حمررة 
بحقها و�سدر   ،2015/1/28 
�ستة مدة  الفعلي  بال�سجن   حكم 
 �سهور، اإ�سافة اإىل فر�س غرامة
 مالية بقيمة 2000 �سيكل بحقها،
وحتررت حكمها  اأم�ست   وقد 
العام. نف�س  من  يوليو  نهاية   يف 
الأ�سرية اأن  اإىل  الإ�سارة   جتدر 
الوحيدة الأ�سرية  هي   دعم�س 
�سجون يف  اأ�سرية   40 بني   من 
للعتقال تخ�سع  التي   الحتلل 
كانت حيث  تهمة،  دون   الإداري 
النائبة الأ�سرية  موؤخراً   حتررت 
خالدة الت�رشيعي  املجل�س   يف 
اأن بعد  جرار)53عاماً(   كنعان 
 اأم�ست عاماً ون�سف يف العتقال

. الإداري
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د.ح�ضن عبد اهلل

عدت امل�شاركتني   وبني 
بعيدة، �شنوات  اإىل   بالذاكرة 
يتوقون الطلبة  كان   حينما 
ثقايف، ن�شاط  اأي   حل�شور 
بفارغ املوعد  ينتظرون   بل 
 ال�شرب. وعلى خلفية الن�شاطني
كيف اأدري  ال   املذكورين، 
بني املقارنة،  يف   اأغرقت 
الثقافة كانت  قدمية   حالة 
 فيها حا�رضة ب�شكٍل مكثف يف
 الربنامج اليومي للطلبة، وبني
يعي�شها التي  الت�شتت   حالة 
وخ�شوعهم اليوم،   طلبتنا 
 لثقافة ا�شتهالكية تقودهم اإىل
احلياة �شطح  على   التزحلق 
 دون اأية حماولة للتوغل قلياًل

 .نحو العمق
"العربية جنني  جامعتي   يف 
اأثلج حلم،  وبيت   االأمريكية" 
م�شتوى على  التطور   �شدري 
وتعدد والتجهيزات   البنايات 
والكفاءات،  التخ�ش�شات 
ذلك مبوازاة  املطلوب   لكن 
 العمل ال�شتعادة الدور الثقايف
مبا للجامعات،   واملجتمعي 
البعد ويعمق  ويعزز   يدعم 
ال هذه  ودعوتي   االأكادميي، 
االأحوال من  حاٍل  باأي   تقلل 
يبذله الذي  اجلهد   من 
اأو  مبادرون يف هذه اجلامعة 
ندوة، اأو  موؤمتر  لعقد   تلك 
 فهم وكاأنهم يكورون قب�شاتهم
مذكرين اجلدران،   ويطرقون 
اأو الثقايف،  الفعل    باأهمية 
عن عبارة  به  يقومون  ما   ان 
متباعدة اأنها  ولو   خطوات 
ا�شتعادة طريق   على 
الثقايف الدور  من   بع�ض 
الفل�شطينية،  للجامعات 
 ال�شيما واأن موؤ�ش�شات التعليم
�شبعينيات يف  كانت   العايل 
املا�شي القرن   وثمانينيات 
مزدوجتني مبهمتني   ت�شطلع 
)التعليمية  متكاملتني 
اأن ولطاملا   والثقافية(، 
االأخرى، دعمت  منهما   كاًل 

 .ليتناغم ويتنا�شق العطاء
م�شافة حلم  وبيت  جنني   بني 
اأن بيد  جغرافياً،   طويلة 
ف�شل يف  جنني  اإىل   الطريق 

باخل�رضة مفرو�ض   الربيع 
الزيتون باأ�شجار   ومطرز 
حتفر بقرى   ومزدان 
لكي ال�شخر  يف   باأظافرها 
قرية ولكل  �شامدة.   تظل 
ق�شماتها القرى  هذه   من 
االإعالن يف  واأ�شلوبها   ولونها 
اأن امل�شرتك نف�شها، مع   عن 
االأم بح�شن  التت�شبث   بينها، 
اإىل الطريق  اأما  فل�شطني.   – 
 بيت حلم بالن�شبة اإيّل واإْن كان
من واإ�شكالياً  وملتوياً   �شعباً 
يظل اأنه  اإال  النار"،   "وادي 
حيث بالذكريات،   مفرو�شاً 
هذه اإىل  التوجه  جمرد   اإن 
 املدينة، اإيذان للذكريات لكي
اجل�شد وتغ�شل  تروي   تهطل، 
 والعقل والروح، وتفتح النوافذ
 واالأبواب على م�شاريعها من
املعا�شة العمرية   املرحلة 
ال�شباب، مرحلة  على   لتطل 
جامعة بوابة  دخول  اأن   غري 
خمتلف معنى  له  حلم   بيت 
 على امل�شتوى ال�شخ�شي، الأن
املطر من  انتقلت   الذكريات 
الغزير املطر  اإىل   الناعم، 
حيث الغزارة.  �شديد   بل 
حدود ال  دفقات   دهمتني 
واملواقف االأ�شماء  من   لها 
اأبحلق يف ورحت   واالأحداث، 
لتتلقفني البنايات،   ال�شاحة، 
كانت الواجهة،  يف   غرفة 
اأع�شاء ونحن  لنا   خم�ش�شة 
وقد الطلبة،  جمل�ض   يف 
"كافترييا"، اإىل  االآن   حتولت 
يف اأ�شدقائي   تخيلت 
واأوائل ال�شبعينيات   اأواخر 
هنا يتحركون   الثمانينيات 
 وهناك، يتحدثون، يتناق�شون،
االأر�ض، باأقدامهم   يدقون 
 وكاأنهم ي�شتحثون الزمن لياأتي
اال�شتقالل بالتغيري،   اإليهم 

 والتحرر.... ومنهم من اأ�شبح
 يعمل يف اجلامعة ذاتها اإدارياً
 اأو حما�رضاً، ومنهم من �شافر
غيبه اأو  اخلارج،  يف   للعمل 
 املوت ورحل عن هذه احلياة،
اأن يكحل عينيه بتحقيق  دون 

 .ولو �شذرات من حلم
ا�شتمعت املوؤمتر،  قاعة   يف 
وا�شتف�شارات مداخالت   اإىل 
من وبالرغم   واقرتاحات، 
بني التداخل  انفك  ما   ذلك 
ي�شعني واملا�شي   احلا�رض 
 يف لب�ض بني الزمنني، فاأحاول
دون بينهما  اال�شتباك   فك 

 .جدوى
ا�شكالية من   اأجنو   كيف 
وقد مرحلتني؟  بني   التداخل 
م�شاريع اجلامعة  يف   كنا 
معني اأ�شدقاء  "اأربعة   اأدباء 
وعبد جوهر  وابراهيم   جرب 
 الكرمي قرمان واأنا"، ويف هذه
االنتماءات عرفنا   اجلامعة 
االنفتاح وعرفنا   ال�شيا�شية، 
 على االآخر املختلف �شيا�شياً
التع�شب وعرفنا   وفكرياً، 
 واالنغالق والتقوقع ال�شيا�شي
اأقمنا اجلامعة  ويف   اأي�شاً، 
لدرجة والفعاليات،   االأن�شطة 
 االعتقاد، اأن وجودنا هنا  هو
الفعاليات تنظيم  اأجل   من 
 !!!الثقافية والوطنية لي�ض اإال
واملا�شي احلا�رض  جعل   وما 
تداخلهما يف  علَيّ   يلتب�شان 
حتديد اأ�شتطيع  فال   الغريب 
وجود بينهما،   الفوا�شل 
الدرا�شة اأيام  وزميلي   �شديق 
الذي جرب،   د.معني   ال�شاعر 
 كان طالباً يف اجلامعة اأواخر
فيها زال  وما   ال�شبعينيات 
خبري كمحا�رض  اليوم،   حتى 
 يف تخ�ش�شه. بني معني ع�شو
والنا�شط، الطلبة،   جمل�ض 

وال�شاعر،  وامل�شاك�ض، 
 واملطرب، والقائد الطالبي،
 وبني معني املحا�رض ، �شنوات
مثقلة وحياة  وتعب   من جهد 
وبالرغم اأنه  اإال   بالهموم، 
ومنغ�شات العمر  تقدم   من 
م�شكوناً زال  ما   املر�ض 
الأ�شدقائه، وحميميته   بوده 
كل باذالً  بي،  احتفل   فقد 
تعريفي اأجل  من   اجلهد 
حري�شاً وكان   باملتغريات، 
اأ�شدقاء ا�شتنفار   على 
ا�شتدعاء يف  جنح   قدامى، 
 بع�شهم، فيما كان من ال�شهل
يف يعملون  اآخرين   مقابلة 
د.فوؤاد كاالأخوين   اجلامعة 
�شعدت اللذين  بنورة   وفريال 
الكاتب وكذلك   بلقائهما، 
 جميل ح�شني احلو�شاين الذي
م�شابقة يف  انطالقته   كانت 
الثانوية املدار�ض   لطلبة 
يف الثقايف  النادي   نظمها 
حينذاك وكنت   1979  العام 
  رئي�شاً للنادي، وهو اأحد اأندية
قابلت الطلبة.   جمل�ض احتاد 
يعزف موهوباً،  فناناً   اأي�شاً 
عدد على  ومهارة   باقتدار 
اإنه املو�شيقية،  االآالت   من 
 الفنان �شليمان اللو�شي الذي
�شفحات ب�شع  له   خ�ش�شت 
يكتب "الب�شتان  كتابي   يف 

 ."بالندى
حظيت اأي�شاً  اجلامعة   يف 
ق�شطندي الدكتور   بلقاء 
 ال�شوملي الذي عمل حما�رضاً
العربية اللغة  لدائرة   ورئي�شاً 
وخالل عاماً،  اأربعني   منذ 
وبحث علم  الفرتة   هذه 
على وح�شل  واأنتج   واألف 
ذلك ومع  االأ�شتاذية،   درجة 
الهادئ ب�شوته  يتحدث   بقي 
التحق وكاأنه   املتوا�شع، 
للتو، اجلامعة  يف   بالعمل 
م�شوار بعد  يبداأ  مل   اأوكاأنه 
ميكن ما  وهذا   اإجنازه، 

 .تو�شيفه بتوا�شع الكبار
من االأول  اليوم   انتهى 
د.معني اأ�رض  فيما   املوؤمتر، 
بيته اإىل  ي�شطحبنا   اأن 
واأنا"، �شالح  جهاد   "الكاتب 
مع �شاعتني  بعد  لنلتقي   ثم 
الذي قراقع  عي�شى   الكاتب 

 اأخربين اأنه ن�رض مقاالً بعنوان
احلب"، تعرف  ال  اهلل   "رام 
ال اأن  املرجح  "من  يل   وقال 
رام الأنك حتب  املقال   حتب 
 اهلل كثرياً ". قراأت املقال يف
 اليوم التايل وقررت اأن اأكتاب
اأ�شدرت واأنا  ال  كيف   رداً، 
 كتاباً كاماًل عن رام اهلل بعنوان

. "" رام اهلل ت�شطاد الغيم
خل�ض الثاين  اليوم  ختام   يف 
ال�شديق املوؤمتر   رئي�ض 
عياد �شعيد   الدكتور 
اإىل االإ�شارة  مع   التو�شيات، 
 اأن د.عياد تزاملت معه  ب�شع
االإدارية الهيئة  يف   �شنوات 
 لنقابة ال�شحفيني، وخربت عن
 قرب حيويته ورغبته الدائمة
واخرياً واالإجناز.  العمل   يف 
 عدت و�شديقي الكاتب جهاد
حني يف  اهلل،  رام  اإىل   �شالح 
زمالئي اأ�شوات   ا�شتمرت 
 الطلبة يف اأواخر ال�شبعينيات
وحما�شها بنرباتها   تالحقني 
اأعد من  ال�شبابي، وكاأنني مل 
من واإمنا  كباحث،   موؤمتر 
كطالب عادي  درا�شي   يوم 
ويفكر حما�رضاته،    اأنهى 
 من موقعه كع�شو يف جمل�ض
اأن يجب  باأن�شطة   الطلبة، 

 . تنجز يف الغد

بيت حلم تلملم �شظاياَيّ  وتوحد 
ذاتي يف الذكريات

بعد يومني من م�ضاركتي يف ن�ضاط ثقايف يف اجلامعة العربية الأمريكية يف جنني بتنظيم وزارة الثقافة، 
�ضاركت يف موؤمتر "نقد النقد" الذي عقدته دائرة اللغة العربية يف جامعة بيت حلم، حيث قدمت ورقة 

بحثية بعنوان "نقد النقد يف التجربة الثقافية والإبداعية للمعتقلني الفل�ضطينيني". 

يواجه االأ�شري:  نادي   – اهلل   رام 
 االأ�شري ح�شن العويوي امل�رضب
يوماً،  )61( منذ  الطعام   عن 
مع خطرية  �شحية   ظروفاً 
 ا�شتمرار تعنت �شلطات االحتالل
املتمثل مطلبه  تلبية   ورف�شها 
وقال االإداري.  اعتقاله   باإنهاء 
 نادي االأ�شري اإن اإدارة معتقالت
االأ�شري على  فر�شت   االحتالل 
منذ ممنهجة  تنكيلية   اإجراءات 
حيث االإ�رضاب،  يف  �رضع   اأن 
 بداأت بعزله وحرمانه من زيارة
والذي امل�شتمر  ونقله   العائلة، 
زيارات مرات  عدة   عرقل 
�شهر وخالل  له،   املحامني 
اجلاري واأيار  املا�شي   ني�شان 

من مرات  عدة  نقله   جرى 
اإىل الرملة"  "نيت�شان   معتقل 
التابعة املدنية   امل�شت�شفيات 
االأ�شري نادي   لالحتالل. ولفت 
35( العويوي  االأ�شري  اأن   اإىل 
كانون  15 منذ  معتقل   عاماً( 
اأب وهو   ،2019 يناير   الثاين/ 
�شابقاً وق�شى  اأطفال،   لثالثة 
 �شنوات يف معتقالت االحتالل.
بدر ثائر  االأ�شري  يوا�شل    كما 
لقيا بيت  بلدة  من  عاماً(   43( 
اإ�رضابه اهلل  رام  حمافظة   يف 
مايو  اأيار/   18 منذ  بداأه   الذي 
العتقاله رف�شاً  وذلك    ،2019 
اأ�شدرت حيث   االإداري، 
اعتقال اأمر  االحتالل   �شلطات 

الذي اليوم  يف  بحقه   اإداري 
اأن يتم االإفراج  كان من املقرر 
اأيار/ من  ع�رض  الرابع  يف   عنه 
مدة ق�شاء  بعد  وذلك   مايو، 
متزوج االأ�شري   حمكوميته. 
�شابقاً وق�شى  اأبناء،  اأربعة   وله 
 �شنوات يف معتقالت االحتالل،
 ويقبع يف عزل "جمدو".يُ�شاف
اأحمد االأ�شري  امل�رضبني   اإىل 
مدينة من  عاماً(   30(  احلروب 
 دورا ق�شاء اخلليل، والذي �رضع
مايو اأيار/   21 منذ   باإ�رضابه 
 2019 وهو تاريخ اعتقاله احلايل
 وذلك رف�شاً العتقاله، علماً اأنه
يف �شنوات  ق�شى  �شابق   اأ�شري 

.معتقالت االحتالل

 مازال الأ�ضراب م�ضتمرا

الأ�شري ح�شن العويوي يوا�شل اإ�شرابه لليوم
 )61( على التوايل

مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات
 مع اقرتاب نهاية رم�شان

 الحتالل يوا�شل ا�شتهداف
 الأ�شرى باإجراءات التنكيل

 اأكد مركز اأ�رضى فل�شطني للدرا�شات
 باأن ادارة �شجون االحتالل توا�شل
ال�شجون يف  االأ�رضى   ا�شتهداف 
التنكيل اإجراءات  من   بالعديد 
الذى رم�شان  �شهر  خالل   والقمع 
�شهراً يكون  ان  املفرت�ض   من 

. للراحة والعبادة واال�شتقرار
الناطق االأ�شقر”  “ريا�ض   الباحث 
 االإعالمي للمركز قال بان االحتالل
 ال يروق له اأن يعي�ض االأ�رضى اجواء
ال�شهر هذا  الروحانيات خالل   من 
ينتهك لذلك  للعبادة،  يتفرغوا   وان 
الف�شيلة االأيام  هذا   خ�شو�شية 
القمعية املمار�شات  من   باملزيد 
والتي االأ�رضى  على   والتنغي�ض 
 كان اخرها تقلي�ض كمية االغرا�ض
اىل الكنتني  من  ب�رضائها   امل�شموح 

. الن�شف
االأ�رضى باأن  “االأ�شقر”   واأو�شح 
 يعتمدوا ب�شكل كبري على م�شرتيات
االأ�شعار ارتفاع  ال�شجن رغم   كنتني 
ما ان  حيث  الطعام  الأنواع   �شواء 
كماً �شيء  االإدارة  من  لهم   يقدم 
التي االخرى  االغرا�ض  اأو   ونوعاً، 
 يحتاجونها ال�شتمرار احلياة داخل
واالحذية كاالأغطية   ال�شجون 
وانواع واملعلبات،   وامل�رضوبات، 
ال�رضاء كمية  وتقلي�ض   اخرى، 
�شلبى ب�شكل  �شيوؤثر  الن�شف   اىل 
واأ�شار  . املعي�شية  اأو�شاعهم   على 
 “اال�شقر” اىل انه ا�شتمراراً للتنغي�ض
كانت رم�شان  يف  االأ�رضى   على 
 اقتحمت الوحدات اخلا�شة قبل ايام
 �شجن ع�شقالن للمرة الثالثة خالل
 ال�شهر بحجة نقل ممثل االأ�رضى يف
 ال�شجن االأ�شري” نا�رض اأبو حميد”،
 وخربت اأغرا�ض االأ�رضى، وفر�شت
بحرمانهم متثلت  بحقهم   عقوبات 

�شهر، ملدة  والكنتني  الزيارة   من 
على غرامات  فر�ض  اإىل   اإ�شافة 
�شيقل،اى  )500( بقيمة  اأ�شري   كل 
، امريكى  دوالر   )150( يعادل   ما 
من الكهربائية  االأدوات   و�شحب 
ادارة باأن  االأ�شقر”  وبني   .  الغرف 
حماية ترف�ض  تزال  ال   ال�شجون 
االأ�رضى يف �شجون اجلنوب  اأق�شام 
 االأربعة من احل�رضات ال�شارة التي
يف كبرية  باأعداد  االأق�شام   غزت 
ا�شافة رم�شان،  من  االأوىل   االيام 
 اىل مكافحة الزواحف ال�شارة التي
 انت�رضت نتيجة احلر ال�شديد خالل
 االأيام املا�شية، وت�شكل خطر على
 حياتهم. واأ�شاف بان ادارة ال�شجون
 ال تزال ورغم اأجواء ال�شيام توا�شل
النقل عرب  االأ�رضى  تعذيب   رحلة 
 بالبو�شطة احلديدية والتي ت�شتغرق
عر�شهم حني  باأكمله   النهار 
ل�شجون نقلهم  او  املحاكم   على 
يت�شبب يف اجهاد كبري  اأخرى، مما 
احلر، اأيام  يف  وخا�شة   لالأ�رضى 
“حممد االأ�شري  ا�شابه  اىل   م�شرياً 
اخلليل من  )29عاماً(   حمارمة” 
داخل �شقوطه  اإثر  كتفه،  يف   بخلع 
من نقله  خالل  “البو�شطة”   عربة 
املحكمة اإىل  “رميون”   �شجن 
وجدد “عوفر”.  يف   الع�شكرية 
مطالبته فل�شطني  اأ�رضى   مركز 
واالإن�شانية احلقوقية   للموؤ�ش�شات 
الدويل القانون  لتطبيق   التدخل 
االلتزام على  االحتالل   وارغام 
لالأ�رضى الدينية  احلقوق   بتوفري 
جنيف اتفاقية  عليها  ن�شت   التي 
�شهر خ�شو�شية  ،واحرتام   الرابعة 
كل ووقف  امل�شلمني  لدى   العبادة 
والقمعية التنكيلية   االجراءات 

 . بحقهم



الريا�ضي  املجمع  حافظ 
البرتويل على لقب كاأ�س اجلزائر 
للمو�ضم  رجال  الطائرة  للكرة 
تتويجه  اإثر  التوايل  على  الثاين 
املو�ضم  هذا  بن�ضخة  امل�ضتحق 
على  النهائي  يف  فوزه  بف�ضل 
اأ�ضواط  بثالثة  امليلية  اأوملبي 
جرى  لقاء  خالل  مقابل،  دون 
�ضهرة اول ام�س بالقاعة متعددة 
»م�ضطفى  ملركب  الريا�ضات 
�ضهد  والذي  بالبليدة  ت�ضاكر« 
وفر�س  »البرتوليني«،  �ضيطرة 
فريق املجمع املدجج بالالعبني 
الكاأ�س  م�ضيفا  منطقه،  الدوليني 
فاز  الذي  النادي،  خزائن  يف   13

حتت   1984 �ضنة  الأوىل  بكاأ�ضه 
ف�ضال  اجلزائر  مولودية  ت�ضمية 
البطولة  لقب  ت�ضييع  تداركه  عن 
اأمام  قوته  موؤكدا  املو�ضم.  لهذا 
فريق اأوملبي امليلية، الذي خ�رس 
بعد  تاريخه  يف  الثاين  النهائي 
نادي  اأمام   2017 عام  هزميته 
بتحقيق  مكتفيا  بوعريريج،  برج 

م�ضوار م�رسف.
للمباراة،  الأوىل  الوهلة  ومنذ 
اأبدى اأ�ضبال املدرب طارق نهاي، 
على  منطقهم  فر�س  يف  رغبتهم 
مناف�ضهم اأوملبي امليلية وال�ضعي 
لتدارك خيبة ت�ضييع لقب البطولة 
بعقر ديارهم اأمام غرميهم نادي 

برج بوعريريج �ضمن دورة اللقب، 
دخول  العا�ضمي  الفريق  ليحقق 
موفقا يف اأطوار املواجهة، متكن 
بف�ضلها من ت�ضجيل 13 هدفا بعد 
 8 مقابل  اللعب  من  دقائق  ع�رس 
جيجل،  مدينة  لأبناء  اأهداف 
الأوملبي  مبدرب  اأدى  ما  وهو 
وقت  طلب  اإىل  كاتي،  حممود 
م�ضتقطع من اأجل تنظيم �ضفوف 
حيث  جدوى،  دون  لكن  لعبيه، 
الفارق  البرتويل  املجمع  عّمق 
دقيقة   15 مرور  بعد  لل�ضعف 
»البرتوليون«  ليح�ضم  اللعب  من 
الأول ل�ضاحلهم، و�ضارت  ال�ضوط 
بداية املرحلة الثانية على نف�س 

املنوال، حيث ا�ضتغل العا�ضميون 
للنجاح يف عمليات  قامتهم  طول 
عمليات  باأغلب  والفوز  الإر�ضال 

ال�ضحق 
الثالث،  ال�ضوط  اأطوار  وخالل 
امليلية  اأوملبي  ت�ضكيلة  عجزت 
الذي  العايل  الن�ضق  جماراة  من 
م�ضطفى  القائد  رفاق  فر�ضه 
خربتهم  وظفوا  والذين  �ضعيدي 
الرثية، يف ت�ضيري النتيجة لفائدتهم 
عمر  من  الأخرية  الدقائق  خالل 
املحاولت  بع�س  ُرغم  املقابلة 
ملمثلي  املحت�ضمة  الإ�ضتماتة  و 

مدينة جيجل.

عي�ضة ق.

بني  النّية  وجود  بقوة  يربهن 
و�ضباب  القبائل  �ضبيبة  رئي�ضي 
على  العمل  اأجل  من  ق�ضنطينة 
ترتيب الأمور بينهما ق�ضد حرمان 
التتويج  من  العا�ضمة  احتاد 
ون�رست  الوطنية،  البطولة  بلقب 
عرب  بيانا  العا�ضمة  احتاد  اإدارة 
ح�ضابها الر�ضمي يف »الفاي�ضبوك« 
مالل  من  كل  اأن  خالله  اأو�ضحت 
على  للت�ضوي�س  يعمالن  وعرامة 
»�ضو�ضطارة«  اأبناء  ت�ضكيلة  اأفراح 
التتويج وهدفهما املبّيت من  بعد 
بت�ضجيل  املرفوق  الدليل  خالل 
يف  رغبتهما  يوؤكد  بينهما  �ضوتي 
ق�ضد  والر�ضوة  املال  ا�ضتعمال 
وهو  اللقب  من  الحتاد  حرمان 
القانون  عليه  يعاقب  الذي  الأمر 
خالل  من  وذلك  اجلزائري، 
والظاهر  ال�رسيح  مالل  حديث 
مالية  حتفيزات  منح  عن  للعيان 
الفوز  ق�ضد  »ال�ضيا�ضي«  لالعبي 
على الحتاد وتتويج �ضبيبة القبائل 

باللقب.
ونّددت اإدارة الحتاد حول الدعوة 
�ضد  العنف  ا�ضتعمال  اإىل  املبّيتة 

خالل  العا�ضمي  الفريق  وفد 
ق�ضنطينة  مدينة  يف  تواجده 
حت�ضريا ملقابلة ال�ضباب املحلي، 
اإيفاد  مالل  عر�س  خالل  من 
اإىل  الأ�ضخا�س  من  جمموعة 
فر�س  ق�ضد  »�ضريتا«  عا�ضمة 
العا�ضميني،  على  �ضغوطات 
حاجة  ل  اأنه  عرامة  رد  مقابل 
لالعتداء  العدة  ح�رس  بعدما  لهم 
وك�ضفت  الزوار،  وفد  اأع�ضاء  على 
عزمها  العا�ضمي  الفريق  اإدارة 
عرامة  �ضد  ق�ضائية  دعوى  رفع 
النادي  مل�ضوؤويل  اتهامه  بعد 
اأجل  من  منه  القرتاب  العا�ضمي 
الفريقني  بني  املواجهة  ترتيب 
وهو الأمر الذي نفاه البيان جملة 
قاله  ما  كل  اأن  موؤكدا  وتف�ضيال 
املعني عار من ال�ضحة، اإىل جانب 
الإعالم  و�ضائل  من  مقا�ضاة عدد 
رفقاء  فوز  عن  حتدثوا  الذين 
بلقاء  بلخما�ضة  حممد  الالعب 
حيث  م�ضبوهة،  بطرق  ق�ضنطينة 
تطالب جميع من ي�ضن حربا حول 
اللقب  باأحقية  الفريق  م�ضداقية 
اإىل  والدلئل  الرباهني  تقدمي 
»ليا�ضما«  اإدارة  اأين دعت  العدالة، 
معاقبة  اإىل  اجلزائري  الق�ضاء 

�ضلعا  التي متلك  الأطراف  جميع 
بها  جاء  التي  الر�ضوة  ق�ضية  يف 
الذي جمع كال  ال�ضوتي  الت�ضجيل 

من مالل وعرامة.

الوايل ا�ستقبل االحتاد ومنح 
مكافاأة 3 ماليري �سنتيم

وفد  ح�ضي  خمتلف،  �ضياق  يف 
بحفل  العا�ضمة  احتاد  فريق 
تنظيم  من  �رسفهم  على  ا�ضتقبال 
القادر �ضيودة  العا�ضمة عبد  وايل 
اأول  �ضهرة  با�ضتقبالهم  قام  والذي 
اأجل  من  ال�ضفارة  مبقر  اأم�س 
تهنئتهم على التتويج بلقب البطولة 
حيث  الفريق،  م�ضوار  يف  الثامنة 
قيمتها  مالية  مكافاأة  النادي  نال 
اإىل  الوايل  منحها  �ضنتيم  مليار   3
الإدارة والتي �ضوف تكون متنف�ضا 
للم�ضوؤولني من اأجل القيام بت�ضوية 
التزاماتهم خا�ضة فيما  بع�س من 
التي  املالية  بامل�ضتحقات  يتعلق 
يدين  والذين  الالعبون  بها  يدين 

اأغلبيتهم اأربعة اأ�ضهر كاملة.

كبري: جتربة العبينا 
اأحدثت الفارق وطعم اللقب 

خا�ص

ملني  العا�ضمة  احتاد  مدرب  ثّمن 
التي  الكبرية  املجهودات  كبري 
قيادة  اجل  من  لعبوه  بذلها 
البطولة  بلقب  التتويج  اإىل  النادي 
التتويج  كبري  اأوعز  الوطنية، حيث 
التي ميلكها  اإىل اخلبرية  بالبطولة 
اأ�ضباله والتي كان لها دور كبري يف 
ح�ضم البطولة ل�ضالح الحتاد اأمام 
التي وجدها من  القوية  املناف�ضة 
طرف املالحقني، واأكد املتحدث 
ان  اأم�س  اإذاعية  ت�رسيحات  يف 
اللقب الثامن لديه طعم خا�س يف 
التي  امل�ضاكل  و�ضط  اإحرازه  ظل 
مّر بها النادي ومرحلة ال�ضك التي 
مّرت على الالعبني الذين جنحوا 
ح�ضبه يف رفع التحدي وجتاوز كل 

العراقيل.
وا�ضتطرد ان الربجمة كانت كارثية 
واأنهم  خا�ضة  الفريق  تخدم  ومل 
كانوا يلعبون مقابلة قبل ال�ضتئناف 
بعد 20 يوما خلو�س جولة جديدة، 
له  �ضبب  الدفاع  خط  اأن  مو�ضحا 
وكان  املحور  يف  كبريا  �ضداعا 
اأجل  من  ل�رسيفي  وقتا  ي�ضتلزم 

التعود على من�ضبه اجلديد.

اأعلنت رفع دعوى ق�سائية �سد عرامة

اإدارة احتاد العا�شمة تك�شف م�ؤامرة مالل وعرامة

الوزير طالب م�سوؤويل الكرة رفع امل�ستوى

برناوي: ت�شريحات مالل لن 
متر مرور الكرام والعدالة 

�شتاأخذ جمراها
عبد  والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  �ضّدد 
الروؤوف برناوي اأن الت�رسيحات التي 
القبائل �رسيف  �ضبيبة  رئي�س  اأطلقها 
تقدمي  عر�ضه  بخ�ضو�س  مالل 
�ضباب  لالعبي  حتفيزية  مالية  منحة 
ق�ضنطينة للفوز على احتاد العا�ضمة لن 
متر مرور الكرام ولهذا الغر�س اأعلن 
املخت�ضة  اجلهات  طالب  اأن  الوزير 
بالإجراءات  للقيام  التحرك  اجل  من 
بحزم  والتعامل  الأمر  بهذا  اخلا�ضة 
تعترب  التي  الت�رسفات  هذه  مثل  مع 
دولة  اجلزائر  اأن  واأ�ضار  ريا�ضية،  ل 
من  احلرية  لديها  والعدالة  القانون 
هذه  ملثل  والت�ضدي  التحرك  اجل 

مبنح  مالل  مطالبا  التجاوزات، 
الذي  الكالم  حول  والرباهني  الأدلّة 
اأطلقه برتتيب فريقي احتاد العا�ضمة 
و�ضباب ق�ضنطينة للقاء الذي جمعهما 
البطولة  من  اخلتامية  اجلولة  يف 

الوطنية.
ت�رسيحاته  خالل  برناوي  وطالب 
رفع  �رسورة  الوطنية  لالإذاعة 
القدم  كرة  م�ضوؤويل  بني  امل�ضتوى 
تلك  مثل  اإطالق  تفادي  خلال  من 
ب�ضلة  متت  ل  التي  الت�رسيحات 
بالروح الريا�ضية، اأين عرب عن اأ�ضفه 
للو�ضع الذي اأ�ضحى عليه امل�ضوؤولون 

يف الكرة ببالدنا. 
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كا�ص اجلزائر للكرة الطائرة رجال

املجمع البرتويل يحتفظ بالكاأ�س للم��شم الثاين على الت�ايل

فتحت اإدارة نادي احتاد العا�سمة النار على �سريف مالل وطارق عرامة رئي�ص فريق �سبيبة القبائل 
واملدير الريا�سي ل�سباب ق�سنطينة بعدما �سّددت اأن الفريق يعي�ص موؤامرة كبرية يتم حياكتها 

والتخطيط لها من اأجل ال�سرب مب�سداقية تتويج النادي العا�سمي بلقب البطولة الوطنية الذي 
اأحرزه يف املو�سم املنق�سي وهو مت�سدر للمناف�سة منذ اجلولة الثانية، وذلك من خالل الت�سجيل 

ال�سوتي الذي يجمع الرجلني وكان مت ن�سره عرب موقع التوا�سل االجتماعي »فاي�سبوك«

االأن�سار طالبوا برحيله رفقة االإدارة
 يف وقفة احتجاجية

حمكمة �شطيف ت�شحب 
ج�از �شفر حمار ومتنعه من 

مغادرة البالد

�ضحبت حمكمة �ضطيف جواز �ضفر 
رئي�س وفاق �ضطيف ح�ضان حمار 
بعد القرار الذي �ضدر منها مبنعه 
ب�ضبب  الوطني  الرتاب  من مغادرة 
الختال�س  ق�ضية  يف  �ضلوعه 
املوال  وتبديد  الأمانة  وخيانة 
اإىل  وذلك  خا�ضة  عقارية  ل�رسكة 
اآخرين  متهمني  جمموعة  جانب 
والذين يواجهون عقوبات احلب�س، 
حكما  ميلك  حمار  وان  خا�ضة 
البتدائية  املحكمة  عن  ق�ضائيا 
�ضنوات  خم�س  عقوبة  بت�ضليط 
�ضجنا، وهو الذي غاب عن جميع 
جل�ضات املحاكمة التي رفعها �ضده 
التعاونية  عن  ال�ضحايا  من  عدد 
العقارية، يف ظل اأن الق�ضية تتمثل 
بها،  التالعب  مت  اأر�ضية  قطع  يف 
والتي جتعل امل�ضائب تتزايد على 
على  م�ضاكل  يواجه  الذي  حمار 

م�ضتوى الفريق.
ت�ضكيلة  اأن�ضار  خرج  املقابل،  يف 
يف  اأم�س  �ضهرة  الأ�ضود«  »الن�رس 
من  يطالبون  احتجاجية  وقفة 
رئا�ضة  عن  حمار  رحيل  خاللها 
الفريق وطرد جميع اأع�ضاء جمل�س 
الإدارة للفريق بعد الف�ضل الذريع 
يف قيادة النادي اإىل العودة ملن�ضة 
جميع  من  واخلروج  التتويجات 
يتناف�س  كان  التي  املناف�ضات 
فيها النادي حمليا قاريا واإقليميا، 
الذي  املايل  الإفال�س  جانب  اإىل 

ال�ضطايفي  النادي  عليه  يتواجد 
خا�ضة وان ديون الفريق يف ارتفاع 
بالنظر غلى ق�ضية الالعب ال�ضابق 
للت�ضكيلة امللغا�ضي اإبراهيم اأمادا 
العالقة  املالية  وامل�ضتحقات 
لالعبني الذين يطالبون بت�ضويتها. 

حمار ي�سرب ال�سغوطات 
عر�ص احلائط ويح�سر 

للمو�سم اجلديد

الت�ضعيد  نحو  الأمور  وتتوجه 
يف  والأن�ضار  حمار  الرئي�س  بني 
الفريق  مغادرة  الأول  رف�س  ظل 
واملوا�ضلة  البقاء  على  واإ�رساره 
للوفاق،  اأول  م�ضوؤول  مهامه  يف 
من  مقربة  م�ضادر  ك�ضفت  حيث 
الغدارة اأن املعني بات�رس التح�ضري 
للمو�ضم الكروي املقبل من خالل 
ال�رسوعه يف الت�ضال مع مدربني 
من اأجل تعيني اأحدهم على راأ�س 
للمو�ضم  حت�ضبا  الفنية  العار�ضة 
نغيز  نبيل  للمدرب  خلفا  اجلديد 
على  الرحيل  نحو  توجه  الذي 
غرار البلجيكي باتريك اأو�ضيم�س، 
الت�ضال  ذلك �رسع يف  اإىل جانب 
الذين يرغب يف تدعيم  بالالعبني 
يف  بخدماتهم  التعداد  �ضفوف 
العا�ضمة  احتاد  ثالثي  �ضورة 
حممد بلخما�ضة، عبد الروؤوف بن 
غيث واحلار�س زمامو�س و ولعب 

مولودية اجلزائر اأ�ضامة تبي.
عي�سة ق.
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عي�شة ق.

�سليماين  بالعب  يتعلق  فيما  خا�سة 
املناف�سة  عن  بعيدا  يتواجد  الذي 
خاللها  يلعب  مل  طويلة  لفرتة 
فرنبات�سي  ناديه  رفقة  املباريات 
معه  اإعارته  انتهت  والذي  الرتكي 
عن  الفني  الطاقم  ا�ستبعده  بعدما 
خياراته، حيث جاء ا�ستدعائه ليطرح 
برغبة  يتعلق  فيما  ت�ساوؤالت  عدة 
يعاين  العب  على  االعتماد  بلما�سي 
البدنية  واللياقة  املناف�س  نق�س 
يف  اأخرى  عنا�رص  ا�ستبعاد  مقابل 
�سورة هداف البطولة الوطنية زكريا 
من  ا�ستدعاوؤه  يتم  مل  الذي  نعيجي 
»الكان«  دورة  يف  امل�ساركة  اأجل 
فاإن  ذلك  جانب  اإىل  املقبلة، 
االنتقادات  جعل  قديورة  ا�ستدعاء 
الذي  وهو  خياره  بدورها  تطال 
تراجع م�ستواه خالل الفرتة االأخرية، 

رغم اأن بلما�سي جلاأ اإىل هذا اخليار 
العبي  تطال  التي  الغيابات  ب�سبب 
التي  االإ�سابة  عقب  امليدان  و�سط 
�سيتة  اأ�سامة  الثنائي  لها  تعّر�س 
من  متنعهما  والتي  لكحل  وفيكتور 

امل�ساركة يف الدورة القارية.
اخلا�سة  باملا�سي  قائمة  و�سهدت 
اول  توجيه  م�رص  دورة  بطبعة 
رفقة  بلقبلة  الالعب  اإىل  ا�ستدعاء 
اللعب  �سبق  بعدما  االأول  املنتخب 
يف  و�سارك  االأوملبي  املنتخب  مع 
دي  بريو  االأخرية  االأوملبية  االألعاب 
العب  يعترب  اأين  الربازيلية،  جانريو 
الدرجة  يف  النا�سط  بري�ست  نادي 
قائمة  جديد  الفرن�سية  الثانية 
اخل�رص وهو الذي �سيلعب الأول مرة 
اإىل جانب زمالء ريا�س حمرز بعدما 
مع  حت�سريي  ترب�س  اأي  ي�سارك  مل 

الت�سكيلة الوطنية.
من  عددا  بلما�سي  ا�ستبعد  بينما 

االأ�سماء يف �سورة اإ�سحاق بلفو�سيل، 
بن  ونبيل  تايدر  �سفري  فوزي غوالم، 
طالب خليارات فنية بالن�سبة للثنائي 
االإعفاء  غوالم  طلب  بينما  االأخري 
توجيه  رغم  القارية  امل�ساركة  من 
بلفو�سيل من  يعاين  بينما  له  الدعوة 

االإ�سابة.
اخل�رص  قائمة  متّيزت  املقابل،  يف 
با�ستبعاد بلما�سي لالعبني املحليني 
وهو الذي مل يوجه الدعوة �سوى اإىل 
بوداوي  ه�سام  بارادو  نادي  العب 
البطولة  العبي  �رصف  اأنقذ  والذي 
العبني  ت�سم  قائمة  و�سط  الوطنية 
خمتلف  ويف  خارجها  ين�سطون 
ان  يبدو  اأين  العاملية،  الدوريات 
مل  الوطني  للمنتخب  ال�سابق  القائد 
من  املحليني  الالعبني  باأداء  يقتنع 
مباريات  من  عددا  معاينته  خالل 
البطولة الوطنية، رغم تواجد اأ�سماء 
�سمن  التواجد  مبقدورها  كان 

حممد  الثنائي  �سورة  يف  القائمة 
غيث  ين  الروؤوف  وعبد  بلخما�سة 
يف ظل الغيابات التي يعرفها من�سب 

و�سط امليدان.

قائمة الالعبني:
احلرا�س: راي�س وهاب مبوحلي، عز 

الدين دوخة واألك�سندر اأوكيدجا
يو�سف  ماندي،  عي�سى  الدفاع: 
عطال، حممد فار�س، مهدي زفان، 
العمري،  بن  جمال  تاهرات،  مهدي 

رامي بن �سبعيني ورفيق حلي�س
قديورة،  عدالن  امليدان:  و�سط 
فيغويل،  �سفيان  بنا�رص،  اإ�سماعيل 
مهدي عبيد، ه�سام بوداوي وهاري�س 

بلقبلة
يا�سني  حمرز،  ريا�س  الهجوم: 
اإ�سالم  بوجناح،  بغداد  براهيمي، 
ويو�سف  اأونا�س  اآدم  �سليماين، 

باليلي.

قائمة اخل�شر امل�شاركة يف الكان تثري زوبعة من االنتقادات
بلما�سي يفاجئ با�ستدعاء بلقبلة �سليماين وقديورة

.      تهمي�ش املحليني جمددا وبوداوي يحفظ ماء الوجه 

اأعلن الناخب الوطني جمال بلما�شي عن القائمة النهائية املعنية بلعب كاأ�ش اإفريقيا لالأمم املقررة يف 
ال�شائفة املقبلة مب�شر والتي �شهدت عددا من املفاجاآت التي اأثارت زوبعة من االنتقادات للم�شوؤول االأول 

على العار�شة الفنية الوطنية ب�شاأن اخليارات التي قام بها واالأ�شماء التي قّرر االعتماد عليها ق�شد الدفاع 
على االألوان الوطنية، حيث متّيزت القائمة بت�شجيل عودة الثنائي عدالن قديورة واإ�شالم �شليماين اللذان 

اعترب املتتبعون تواجدهما �شمن قائمة الكان مفاجاأة غري متوّقعة

�شّجع العنا�شر الوطنية على حتقيق م�شاركة قوية

تاأهيل الفيفا يحرم ديلور من 
خو�س كاأ�س اإفريقيا

غاب الالعب اآندي ديلور عن قامة 
بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب 
اإفريقيا  كاأ�س  بخو�س  املتعلقة 
من  تاأهيله  عدم  ب�سبب  املقبلة 
لكرة  الدولية  االحتادية  طرف 
االألوان  متثيل  اجل  من  القدم 
امل�سوؤول  ا�سطّر  حيث  الوطنية، 
االأول على العار�سة الفنية الوطنية 
دورة  يف  عليه  االعتماد  عدم  اإىل 
جلن�سية  منحه  عدم  ب�سبب  م�رص 
الريا�سية للعب مع اجلزائر وذلك 
اجلن�سية  على  حت�سل  كان  بعدما 
االأ�سول  ذا  باعتباره   اجلزائرية 
اجلزائرية من جانب والدته، حيث 
الدعوة  توجيه  ينتظر  كان اجلميع 
لالعب املحرتف يف �سفوف نادي 
اأعلن  بعدما  الفرن�سي  مونبلييه 
االألوان  الدفاع على  عن رغبته يف 
ب�سبط  بنف�سه  وقام  الوطنية 
القانونية على م�ستوى  االإجراءات 
من  بفرن�سا  اجلزائرية  ال�سفارة 

اأجل احل�سول على الوثائق الثبوتية 
اقتناع  جانب  اإىل  جزائريا،  لكونه 
باإمكانياته  الوطني  الفني  الطاقم 
لكن ا�سطدم بعقبة عدم تاأهيله من 
اخل�رص  مع  لالعب  الفيفا  طرف 
من  الرت�سيم  و�سول  تاأخر  بعدما 
ب�ساأن  للعبة  الدولية  الهيئة  طرف 
منحه ال�سوء االأخ�رص للدفاع على 

االألوان الوطنية.
الذي  الالعب  وّجه  املقابل،  يف 
والية  اإىل  والدته  اأ�سول  تعود 
اإىل  حتفيزية  ر�سالة  غليزان 
خالل  من  الوطنية  العنا�رص 
التوا�سل  موقع  على  من�سور  و�سع 
خالله  قام  »تويرت«  االجتماعي 
بت�سجيع الالعبني من اأجل تقدمي 
االأف�سل يف العر�س الكروي القاري 
»�ساأكون  املن�سور:  يف  وقال   ،
حتيا  فعلها،  على  قادرون  معكم، 

اجلزائر«.
عي�شة ق.
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تعرف قائمة املدرب الوطني جمال 
للم�ساركة  ا�ستدعاها  التي  بلما�سي 
عدم  املقبلة   اإفريقيا  كاأ�س  يف 
التوازن بني الالعبني يف ظل تواجد 
العبني اأ�سحاب اخلربة والذين �سبق 
لهم امل�ساركة يف املناف�سة القارية، 
يف املقابل ا�ستدعاء عنا�رص تكت�سف 
اأجواء املناف�سة القارية الأول مرة يف 
مع  وم�ساركاتها  الكروي  م�سوارها 
النخبة الوطنية، ويف هذا ال�سدد فاإن 
اخل�رص ميلكون ثالثة العبني �سوف 

يخو�سون امل�ساركة الرابعة يف كاأ�س 
الدويل  م�سوارهم  طيلة  اإفريقيا 
احلار�س  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
راي�س وهاب مبوحلي، رفيق حلي�س 
واإ�سالم �سليماين الذين خا�سوا اأكرث 
ببقية  مقارنة  القارية  امل�ساركات 
لعب  حيث  املنتخب،  يف  زمالئهم 
الثالث  الن�سخ  جراح  با�س  حي  ابن 
 ،2010 اعوام  يف  اإفريقيا  لكاأ�س 
ثماين  خاللها  خا�س  و2014   2013
مقابالت و�سجل هدفا واحدا، بينما 

و�سليماين  مبوحلي  الثنائي  لعب 
طبعات 2013، 2015 و2017 وخا�س 
مباريات  ثماين  مبوحلي  خاللها 
�سجل  ت�سعة  �سليماين  لعب  بينما 

خاللها هدفا واحدا.
العبني  �ستة  يتواجد  املقابل،  يف 
لكاأ�س  الثالثة  الن�سخة  �سيخو�سون 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  اإفريقيا 
براهيمي،  يا�سني  فيغويل،  �سفيان 
ريا�س حمرز، عي�سى ماندي، عدالن 

قديورة واحلار�س عز الدين دوخة.

الت�سكيلة  تعرف  مناق�س،  �سياق  يف 
يكت�سفون  العبا   11 تواجد  الوطنية 
يف  مرة  الأول  اإفريقيا  كاأ�س  اأجواء 
مل  الذين  وهم  الدويل  م�سوارهم 
الكروي  العر�س  خو�س  لهم  ي�سبق 
ويتعلق  اللعبة،  يف  م�سوارهم  طيلة 
بلقبلة،  اأوكيدجا،  باحلار�س  االأمر 
اأونا�س،  بوداوي،  عطال،  باليلي، 
فار�س  العمري،  بن  بنا�رص، 

وتاهرات.
عي�شة ق. 

3 العبني يخو�شون الكان للمرة الرابعة و11 الأول مرة

بلما�سي ميزج بني اخلربة وال�سباب

بعد دعوة مولودية اجلزائر و�شباب 
ق�شنطينة

اإدارة �سبيبة ال�ساورة ت�ستغرب 
خيارات االحتاد العربي

ال�ساورة  �سبيبة  اإدارة  اأبدت 
والدعوات  للخيارات  ا�ستغرابها 
العربي  االإحتاد  قبل  من  املوجهة 
اجلزائر  ملولودية  القدم  لكرة 
يف  للم�ساركة  ق�سنطينة  و�سباب 
العرب  كاأ�س  من  القادمة  الن�سخة 
اأنهيا  اأنهما  رغم  البطلة  لالأندية 
ممثل  خلف  الوطنية  البطولة 
وو�سف  الرتتيب،  يف  اجلنوب 
رئي�س جمل�س االإدارة لنادي �سبيبة 
االأنباء  لوكالة  ت�رصيح  يف  ال�ساورة 
املوجهة  الدعوات  اجلزائرية 
مثري  >اأمر  باأنه  الناديني  لهاذين 
مامون  واأ�ساف  لالإ�ستغراب، 
مل  ال�ساورة  »�سبيبة  حمليلي: 
ت�ستغل مرتبتها الرابعة يف البطولة 
ونحن  العرب،  كاأ�س  يف  للم�ساركة 
اجلزائرية  االحتادية  من  نطالب 
تثمني االأندية التي ت�ستحق ذلك«، 
معربا يف ذات الوقت عن اأمله يف 
اأن تعامل اأندية الرابطة املحرتفة 

االأوىل �سوا�سية واأن متنح احلظوظ 
اأن  لها  ي�سمح  لكل واحد منها مبا 

ت�سارك يف مثل هذه املناف�سات.
نف�س ردود الفعل �سجلت اأي�سا يف 
�سفوف اأن�سار هذا النادي ال�ساعد 
من اجلنوب، حيث قال رئي�س جلنة 
من  »فوجىء  اأنه  بدوره  االأن�سار 
هذه الدعوات، واأكد حممد بغالب 
لنا  بالن�سبة  مفاجئ  »اأمر  بقوله: 
اأطوار  اأنهت  اأندية  دعوة  يتم  اأن 
املرتبتني  يف  الوطنية  البطولة 
نحن«،  ولي�س  وال�سابعة  ال�ساد�سة 
وتاأتي ردود الفعل مل�سريي �سبيبة 
االحتادية  اإعالن  عقب  ال�ساورة 
عرب  الفارط  االأربعاء  اجلزائرية 
االإحتاد  اأن  االإنرتنت  موقعها على 
العربي اأر�سل بريدا يت�سمن دعوة 
مولودية اجلزائر و�سباب ق�سنطينة 
للم�ساركة يف مناف�سة كاأ�س العرب 

لالأندية ملو�سم 2019 /2020.
وكاالت

الدويل  الالعب  يعرف  اأن  ينتظر 
مريكاتو  عطال  يو�سف  اجلزائري 
االأ�سداء  ظل  يف  �ساخن  �سيفي 
�سمن  تواجده  حول  تتحدث  التي 
االأندية  عمالقة  من  عدد  اهتمام 
االأوروبية الراغبة يف التعاقد معه، 
جملة  ك�سفت  ال�سدد  هذا  ويف 
التي  االأندية  اأن  فوتبول  فران�س 
بخدمات  اهتمامها  عن  ك�سفت 
الوطنية  للت�سكيلة  االأمين  الظهري 
ر�سمية  خطوة  باأي  بعد  تقم  مل 
الإدارة  العر�س  تقدمي  خالل  من 
عدا  ما  الفرن�سي،  ني�س  ناديه 

�سان  باري�س  الفرن�سي  العمالق 
جرمان الذي حتركت اإدارة النادي 
خالل  من  عطال  �سمن  اجل  من 
الالعب  حميط  اإىل  احلديث 
اإقناعه  وتقدمي عر�س اأويل ق�سد 
باملوافقة على االن�سمام اإىل نادي 
�ستكون  الفرن�سية، حيث  العا�سمة 
اخلليفي  نا�رص  الرئي�س  اإدارة 
من  كبري  مايل  مبلغ  بدفع  مطالبة 
اجل اإقناع اإدارة ني�س للتنازل عنه 
و70   50 بني  ما  �سيكون  والذي 
�سابقة  ت�رصيحات  ح�سب  مليون 

لرئي�س ني�س.

البي اأ�س جي يتحرك للتعاقد 
مع عطال

ع.ق.

احرتامه  عن  بارادو  نادي  العب  عرّب 
جمال  الوطني  الناخب  خليارات 
من  له  الدعوة  توجيه  وعدم  بلما�سي 
النهائية  القائمة  �سمن  التواجد  اأجل 
بخو�س  واملعنية  الوطني  للمنتخب 
املقبلة،  اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات 

بعدم  يتاأثر  اأنه مل  نعيجي  اأ�سار  حيث 
املناف�سة  يف  للم�ساركة  ا�ستدعائه 
اأنها  القارية املقبلة وكل ما يف االأمر 
وت�ستلزم  الوطني  الناخب  خيارات 
الوطنية  النخبة  وت�سجيع  احرتامها 
منها،  امل�سطرة  االأهداف  لتحقيق 

ا�سمه عن  ا�ستقبل غياب  اأنه  واأ�ساف 
وعليه  عادية  ب�سفة  اخل�رص  قائمة 
اأجل  من  م�ستقبال  العمل  م�ساعفة 
م�ستوى  اأف�سل  يف  ويكون  التح�سن 
الإقناع الناخب الوطني خالل املواعيد 

املقبلة.

نعيجي: مل اأتاأثر لعدم ا�ستدعاء بلما�سي و�ساأ�ساعف العمل م�ستقبال

ع.ق.



رونالدو يتوقع نتيجة نهائي
 دوري الأبطال 

توقع �أ�سطورة كرة �لقدم �لرب�زيلية رونالدو ناز�ريو نتيجة �ملبار�ة �لنهائية من دوري �أبطال 
�أوروبا ، و�لتي �ستقام �ليوم بني ليفربول وتوتنهام على ملعب و�ند� ميرتوبوليتانو، ومتكن نادي 
بر�سلونة  على  فوزه  بعد   2019-2018 للمو�سم  �أوروبا  �أبطال  دوري  نهائي  بلوغ  من  ليفربول 
4-0 رغم خ�سارته بثالثية نظيفية يف �لذهاب، فيما تاأهل توتنهام بفوز �ملثري على �أجاك�س 

�أم�سرتد�م �لهولندي 2-3.
نتيجة �ملبار�ة من  �لرب�زيلية رونالدو من خالل �سورة كتب عليها  �لظاهرة  توقعات  وجاءت 
خالل �حل�ساب �لر�سمي ملوقع دوري �أبطال �أوروبا على موقع “تويرت” للتو��سل �الجتماعي، 
توتنهام،  ليفربول على ح�ساب  ل�سالح   1-3 نتيجة  �ل�سابق  وريال مدريد  بر�سلونة  وكتب جنم 
�إمكانية حدوث  �إىل  �إ�سارة  تو�فقون؟، يف  “هل  �أوروبا عبارة  �أبطال  فيما و�سع ح�ساب دوري 
مثل هذه �لنتيجة، و�سيحاول توتنهام كتابة �لتاريخ �ليوم من �حل�سول على لقب دوري �أبطال 
�أوروبا للمرة �الأوىل يف تاريخه ، فيما يبحث ليفربول عن �لتتويج باللقب �ل�ساد�س يف تاريخه 

و�الأول منذ عام 2005.

كونتي مدرًبا لإنرت ميالن
قال نادي �إنرت ميالن �الإيطايل �أم�س �إنه تعاقد 
مع �أنطونيو كونتي ليتوىل تدريب �لفريق خلفا 
�ملدرب  كونتي  .وكان  �سباليت،  للوت�سيانو 
منذ  عمل  بال  و�إيطاليا،  جلوفنتو�س  �ل�سابق 
كونتي  وقال   ،2018 يف  ت�سيل�سي  عن  �نف�ساله 
�لر�سمي يف  �إنرتنا�سيونايل  بيان عرب موقع  يف 
حياتي،  يف  جديد�  ف�سال  »�ساأبد�أ  �الإنرتنت: 
�سنبد�أ  »�أخرًي�  و�أ�ساف:  للغاية«،  متحم�س  �أنا 
�أن  كما  �الأ�سباب،  �لعديد من  لدى  من جديد، 
�مل�سجعون  ولذلك  �سخ�س  �أي  ينا�سب  ال  �لنادي  »هذ�  وتابع:  �لتحديات«،  من  �لكثري  �أمامي 
ي�ساألون ملاذ� مت �ختياري �أنا، الأننا نت�سارك نف�س �لطموح و�ل�سجاعة و�الإ�رص�ر و�لرغبة نحو 
حتقيق �الألقاب«، و�أنهى كونتي �لفيديو �لتقدميي له، قائاًل: »�الآن جاء دوري، و�أنا هنا �ساأعمل 
مع �إنرت ميالن«، وياأمل م�سوؤولو �إنرت ميالن �لعودة �إىل من�سات �لتتويج بالبطوالت بعد غياب 

8 �أعو�م.
و�سيحل �ملدرب �لبالغ 49 عاما بدال من لوت�سيانو �سباليتي �لذي رحل عن �لفريق �ململوك 
ونال  �أوروبا،  �أبطال  لدوري  �لتاأهل  رغم  عقده  نهاية  من  عامني  قبل  �سينيني  مل�ستثمرين 
�إنرتنا�سيونايل لقب �لدوري 18 مرة وكاأ�س �إيطاليا يف �سبع منا�سبات لكنه عانى منذ ح�سده 
ثالثية دوري �الأبطال و�لدوري و�لكاأ�س مع جوزيه مورينيو يف 2010، وجاء لقبه �الأخري عندما 
نال بطولة كاأ�س �إيطاليا يف 2011 وف�سل يف بلوغ دوري �الأبطال يف �ستة مو��سم متتالية قبل 
�لعودة بقيادة �سباليتي يف �ملو�سم �حلايل، و�سيكون كونتي �ملدرب رقم 11 يف 9 �سنو�ت منذ 

رحيل مورينيو وتغيري �إد�رة �لنادي مرتني.

فالكاو ورودريغيز يقودان كولومبيا 
بكوبا اأمريكا

�أعلن �ملدرب �لربتغايل كارلو�س كريو�س �ملدير 
�لفني ملنتخب كولومبيا �أول �أم�س قائمة �لفريق 
��ستعد�ًد� للم�ساركة يف بطولة كوبا �أمريكا، �لتي 
وقال  �جلاري،  بال�سيف  �لرب�زيل  ت�ست�سيفها 
كريو�س: »ن�سعر �أن وجود هوؤالء 23 العبًا هنا، مبا 
فيهم حر��س �ملرمى و�لدفاع، والعبني ميتلكون 
�إمكانيات خمتلفة، �سيمنحنا خيار�ت متنوعة يف 
وبد�أ  �لع�سل  �سهر  »�نتهى  و�أ�ساف:  مبار�ة«،  كل 

وقت �لعمل، لي�س هناك وقًتا لالحتفاالت«.
وجاء على ر�أ�س قائمة كولومبيا �لثنائي ر�د�ميل 

فالكاو مهاجم موناكو �لفرن�سي، وخامي�س رودريغيز العب ريال مدريد �ملنتهية �إعارته مع بايرن 
ميونخ �الأملاين، ومتثلت �أبرز م�ستجد�ت �لقائمة يف ��ستدعاء �ملد�فع جون لو�سيمي �لذي يرتدي 
قمي�س جينك �لبلجيكي وديفيد �أو�سبينا حار�س نابويل �الإيطايل وجناح جوفنتو�س خو�ن كو�در�دو 
�لعائد بعد �سل�سلة من �الإ�سابات، كما �أعاد كريو�س �إىل �سفوف �ملنتخب �لكولومبي �إدوين كاردونا 
العب و�سط بات�سوكا �ملك�سيكي، و�أ�سفرت قرعة �لبطولة عن خو�س كولومبيا �ملجموعة �لثانية من 
كوبا �أمريكا �إىل جو�ر منتخبات �الأرجنتني وبار�جو�ي وقطر، و�الأخرية ت�سارك يف �لبطولة بناء على 

دعوة وجهت �إىل �ملنتخب �لياباين �أي�سا.

نهائي دوري �أبطال �أوروبا

�صدام اجنليزي خال�ص بني ليفربول وتوتنهام
�سيكون �لفاحت من �سهر يونيو �ملقبل خري 
عندما   201/2018 مميز  ملو�سم  ختام 
مبناف�سه  �الإجنليزي  ليفربول  يلتقي 
نهائي  فعاليات  �سمن  هوت�سبري  توتنهام 
ملعب  و�سي�ست�سيف  �أوروبا،  �أبطال  دوري 
“و�ند� ميرتوبوليتانو” معقل فريق �أتلتيكو 
مدريد �الإ�سباين م�ساء �ليوم مبار�ة نهائي 
دوري �أبطال �أوروبا بني ليفربول ومو�طنه 
توتنهام هوت�سبري، نهائي �إجنليزي خال�س 
�لكرة  على  �لربميريليغ  �سيطرة  يوؤكد 
�الأوروبية هذ� �ملو�سم، خا�سًة و�أن نهائي 
ت�سيل�سي  به  فاز  �لذي  �الأوروبي  �لدوري 
بجاره  �لبلوز  جمع  قد  �ملن�رصم  �الأربعاء 
�للندين �أر�سنال، نظرًيا هو نهائي �إجنليزي 
�أر�س  على  ولكن  وتوتنهام،  ليفربول  بني 
�لعامل  منتخب  بني  مو�جهة  فهي  �لو�قع 

و�الإجنليز.
ت�سكيلة  على  �رصيعة  نظرة  �لقينا  �إذ� 

ليفربول وتوتنهام �حلالية، �سنجد فريًقا مليًئا بنجوم عديدة من خمتلف �جلن�سيات، وفريًقا �آخر م�سدر قّوته من �الإجنليز �أي 
مبعنى �أ�سح من �لالعبني �ملحليني، كما يعلم �جلميع، فاإن جميع �لالعبني �الأوروبيني يتعاملون معاملة �لالعب �ملحلي يف �أي 
دولة د�خل �لقارة �لعجوز، لذلك قد ت�سهد فريًقا كاماًل قو�مه �لرئي�سي ال يتو�جد فيه �أي العب يحمل جن�سية هذ� �لفريق، 

وهذه �حلالة متو�جدة ب�سكل كبري يف ت�سكيلة ليفربول باملقارنة مع توتنهام هوت�سبري �لذي يعتمد على �لالعبني �الإجنليز.
ت�سكيلة ليفربول �الأ�سا�سية �لتي لعب بها �الأملاين يورعن كلوب معظم مباريات هذ� �ملو�سم، �سهدت تو�جد العبني فقط من 
�إجنلرت� وهما �أرنولد وهيندر�سون، �ل�سيء �ملثري �أكرث يف ت�سكيلة ليفربول هو �أن ن�سف عدد �لالعبني يف �لت�سكيلة �الأ�سا�سية من 

خارج �أوروبا، بتو�جد 6 العبني، ثالثة من �لرب�زيل وو�حد من م�رص و�آخر من �لكامريون والعب من �ل�سنغال.

�إ�سباين  �سحفي  تقرير  �أكد 
نيمار  �لرب�زيلي  �أن  �أم�س 
باري�س  جنم  �سيلفا  د� 
على  عازم  جريمان،  �سان 
�لفرن�سي  �لنادي  مغادرة 
ووفًقا  �ملقبل،  �ل�سيف  يف 
ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« 
مل  نيمار  فاإن  �الإ�سبانية، 
فرن�سا  يف  بال�سعادة  ي�سعر 
�للذين  �ملو�سمني  خالل 
�سان  باري�س  رفقة  لعبهما 
جريمان، و�أ�سارت �ل�سحيفة 
�سان  تخلي  �أن  �الإ�سبانية 
جريمان عن نيمار يف �لوقت 
�حلايل �أمر غاية يف �ل�سعوبة، 
�لفرن�سي  �لنادي  �أن  ال�سيما 
�أنفق �لكثري من �الأمو�ل على 

�لالعب، �سو�ء قيمة �لتعاقد 
�ل�سخمة 222 مليون يورو �أو 
ر�تبه �ل�سنوي �لذي ي�سل �إىل 
و�أو�سحت  يورو،  مليون   50
�الن�سمام  �أر�د  �إذ�  نيمار  �أن 
�إىل بر�سلونة فعليه �لت�سحية 
بن�سف ر�تبه �ل�سنوي �حلايل 
على �الأقل للعودة �إىل »كامب 
متاما،  نيمار  ويدرك  نو، 
�ملو�سم  يف  رحيله  �أمر  �أن 
�حلايل عن �لقلعة �لباري�سية 
�لنادي  رئي�س  بيد  �سيكون 
نا�رص �خلليفي، �لذي ميتلك 
�الأور�ق �لقانونية �لتي تبقي 
ب�سبب  �أ�سريه  نيمار  على 
عدم وجود �رصط جز�ئي يف 
عقده، لكن �الأمر لن ي�ستمر 

طويال على هذ� �لنحو.
نيمار  �أن  بينت  �ل�سحيفة 
بند  من  �ال�ستفادة  باإمكانه 
�لتي  �لفيفا  تعليمات  يف 
�لالعبني،  �نتقال  تنظم 
يف  �أنه  على  تن�س  و�لتي 
ثالثة  �لالعب  �إكمال  حال 
�سنو�ت  ثالث  �أو  مو��سم 
وقبل  �لعقد،  توقيع  بعد 
يحق  فاإنه   ،28 �سن  �إكماله 
ب�رصط  �لنادي  مغادرة  له 
�ملنا�سب  �لتعوي�س  دفع 
للرحيل.، نظر� لعدم جتديد 
نيمار عقده مع باري�س �سان 
و�حدة  �سنة  وبقاء  جريمان 
فاإن  �لعقد،  مدة  من  فقط 
على  قادر�  �سيكون  نيمار 

دفع  مع   2020 عام  �لرحيل 
للنادي  �لالزم  �لتعوي�س 
يقدر  و�لذي  �لباري�سي، 
بقيمة 170 مليون يورو متثل 
�أنفقه  ملا  ح�سابية  عملية 
�لنادي يف �رص�ئه، و�لرو�تب 
وقيمته  بدفعها  قام  �لتي 
�ملبلغ  �أن  ورغم  �ل�سوق،  يف 
نيمار  �أن  �إال  باهظا،  يعد 
��ستخد�مه ك�سالح  �سيحاول 
�سان  باري�س  على  لل�سغط 
باإطالق  الإقناعه  جريمان 
�سو�ء  للرحيل،  �رص�حه 
مدريد،  ريال  �أو  لرب�سلونة 
�أ�سعار  �رتفاع  مع  خا�سة 
يف  جنوين  ب�سكل  �لالعبني 

�سوق �النتقاالت.

نيمار يلجاأ للفيفا من اأجل العودة لرب�صلونة
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�أنطو�ن غريزمان مهاجم بر�صلونة ينهي اجلدل حول غريزمان �لفرن�سي  �لتعاقد مع  �أنهى �جلدل حول �سفقة  �أن نادي بر�سلونة  �أم�س  �إ�سباين  يعد �سمن �أولويات �لنادي �لكتالوين يف �ملريكاتو �ل�سيفي.�ل�سيفي. يذكر �أن تقارير �سحفية �إ�سبانية �أكدت موؤخًر� �أن بر�سلونة قام بتجميد �سفقة �لتعاقد مع غريزمان، و�أن �الأخري مل �الإ�سبانية باأن �إرن�ستو فالفريدي �ملدير �لفني لرب�سلونة، يف مقدمة �ملد�فعني عن �رصورة �إمتام �سفقة غريزمان يف �ملريكاتو �لر�تب �ل�سنوي، رغم �أنه �سيتقا�سى بذلك ر�تبًا يقل عما يح�سل عليه يف عقده �جلديد رفقة �أتلتيكو مدريد، و�أفادت �ل�سحيفة و�أ�سارت �أن �لالعب �أبلغ بر�سلونة �أنه على ��ستعد�د لاللتز�م باالتفاق �لذي �أبرمه مع م�سوؤويل �لبار�سا يف �ل�سيف �ملا�سي ب�ساأن �سيقدم �إ�سافة كبرية للفريق على �مل�ستوى �لهجومي كما �أنه يقوم باأدو�ر دفاعية.وزن كبري يف بر�سلونة يعار�س توقيع �لنادي مع غريزمان و�سن حملة �سد �ل�سفقة، �إال �أن �لفنيني يف �لبار�سا يرون �أن �الأخري ر�سمي يف �لفاحت جو�ن �ملقبل، عندما ينخف�س �ل�رصط �جلز�ئي يف عقده مع �أتلتيكو �إىل 120 مليون يورو، ورغم �أن العب ذو �أتلتيكو مدريد يف �ل�سيف �ملقبل، ووفًقا ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« �الإ�سبانية، فاإن بر�سلونة �سيتحرك ل�سم �لالعب ب�سكل �أكد تقرير �سحفي 



رثاء

املونوفيجن الفكري.. اأزمة العقل العربي
ح�صن العا�صي

كاتب وباحث فل�صطيني مقيم يف 
الدامنرك

العربي  العقل  اإ�شكاليات  اأبرز  اإحدى 
التام  االن�شداد  و�شعية  يف  تكمن 
واال�شتع�شاء التي مل متكنه من التطور 
نتيجة  واحلداثة،  املعا�رصة  واإدراك 
يف  تغيري  اإجراء  عن  املزمن  عجزه 
خلت،  قرون  منذ  املوروثة  ثقافته 
اأنهم  موؤمنني  معتنقيها  جتعل  ثقافة 
اأخري النا�س، اأ�شحاب الُر�شد واالأخالق 
الثواب واخلري يعود  فاإن  واحلق، لذلك 
والبوؤ�س  وال�شاللة  الرذيلة  واإن  لهم، 
لالآخرين االأقل مكانة، اإن هذا الق�شور 
اال�شتداليل حول التنوع الفكري والتعدد 
العربي غري فطن  العقل  الثقايف، جعل 
العلوم  قطعته  الذي  الهائل  للتطور 
جيو- التق�شيم  ع�شور  معه  واأنهت 
ومل  اجلغرافيا،  ب�شبب  لالأمم  ثقايف 
اأحدثتها  التي  الكارثية  النتائج  يالحظ 
بني  والكراهية  واحلروب  ال�رصاعات 
باالختالفات  ترتبط  الأ�شباب  الب�رص 
العربي ظل  العقل  الثقافية، ولهذا فاإن 
منظومة  يدرك  ومل  طليق  غري  مكباًل 
اأ�شا�س  �شكلت  التي  االإن�شانية  القيم 

قيام العامل احلديث.
يف  العلوم  حققته  الذي  التقني  التطور 
اجلدران  اأ�شقط  قد  االت�شاالت  قطاع 
فبداأت  والعرقية،  والدينية  اجلغرافية 
قيم  من  مكونة  جديدة  ثقافة  تتاأ�ش�س 
العامة،  واحلريات  وامل�شاواة  العدالة 
ثقافة  واخل�شو�شية،  الفردية  حترتم 
بال هويات دينية اأو مذهبية اأو قومية، 
واإفرازاتها  مفاعيلها  كافة  وتتجنب 
تعتمد  بل  والفكرية،  االجتماعية 

التفاعل االإن�شاين والهوية االأممية.
مركبة  بالعلم  العربي  العقل  عالقة 
و�شائكة وطفولية وغالباً تبدو ا�شتعالئية 
حيث  والتخلف،  اجلهل  عمق  تك�شف 
كل  �شّباقون يف  العرب  اأن  اأفكار  ت�شود 
اهلل  خ�شهم  �شيء  كل  ولديهم  م�شمار، 
فيه دون �شواهم، يف جمتمعات ي�شيطر 
الثقايف  واملوروث  الغيبي  الفكر  عليها 
العلمية  الفجوة  �شعة  يعك�س  الذي 
التي  االأمم  وبني  بيننا  واحل�شارية 

حققت التقدم.
عمق  يف  وتاأ�شلها  اخلرافات  تف�ّشي 
يعتربه  الذي  واالإرث  العربي  العقل 
االأدمغة  متكن  دون  حال  مقد�شاً 
العربية من اأن جتد لها مكاناً يف نادي 
االكت�شافات العلمية. كيف يتطور العقل 
العربي ومازال الكثريين يوؤمنون بالقدرة 
من  ال�شفاء  على  البعري  لبول  اخلارقة 
بال�شحر  ويعتقدون  االأمرا�س،  خمتلف 
الدينية. ما  الطقو�س  واإقامة  واحلجب 
زالت عالقة العقل العربي مع االآخرين 
خمتلطة  العاملية،  احل�شارة  ومع 
التوح�س  عليها  يطغى  وملتب�شة 
بالرغم  القبلي،  ال�شحراوي  وال�شلوك 
التي  ال�شلع  اأحدث  العرب  امتالك  من 

ينتجها العلم.

فل�صفة الإق�صاء

للعقاب  اأ�شلوب  هو  تربوياً  االإق�شاء 
يت�شمن اإلغاء التعزيز االإيجابي لفرد اأو 
جماعة، لفرتة حمددة اأو ب�شورة نهائية. 
البعيدة.  اللغة فاإنه االإبعاد والغاية  ويف 
واالإق�شاء اجتماعياً ويعرف اأي�شاً با�شم 
االجتماعي  احلرمان  هو  التهمي�س 
وهو  املجتمع،  حافة  اإىل  واالإبعاد 
م�شطلح ي�شتخدم على نطاق وا�شع يف 
ال�شيا�شية  امليادين  خمتلف  يف  اأوروبا 
ويتم  واالجتماعية،  واالقت�شادية 
ب�شكل  االأفراد  منع  اأنه  على  تعريفه 
بع�س  اأو  لكافة  الو�شول  من  منهجي 
املجتمعية  واملوارد  والفر�س  احلقوق 

اأ�شوة باالآخرين.

»فرانك  االأمريكي  الكاتب  يقول 
�شوا�شية،  النا�س  يخلق  مل  هربرت« 
ويظهر  املجتمع.  ف�شاد  اأ�شل  وهذا 
االق�شاء والتهمي�س يف قلب كافة ق�شايا 
ال�رصاع االجتماعي باختالف ت�شمياتها 

ومظاهرها ومتثالتها.
يرى  ال  الذي  هو  االق�شائي  العقل  اإن 
ويتخذ  بغريه،  يعرتف  ال  ذاته،  �شوى 
ال  وحده،  ح�شاباته  على  بناء  مواقفه 
االق�شائية  يراهم.  وال  باالآخرين  يهتم 
وال�شلوكيات  االأفكار  من  منظومة  هي 
مت ت�شميمها لتخدم م�شالح من متثلهم، 
اإزاحة االآخرين وحرمانهم  وتعمل على 
فاإن  االأ�شباب  ولهذه  اعتبار.  اأي  دون 
لكافة  طارد  عامل  االق�شائي  العقل 
حق  ينفي  عقل  اجلمعية،  اجلهود 
يف  االأفكار  وحق  الوجود،  يف  االآخرين 
اأن يتم نقدها، وحق املمار�شات يف اأن 
االإق�شاء  فاإن  ولهذا  ت�شيب،  اأو  تخطئ 
كافة  يغذي  الذي  اخلفي  ال�رصيان  هو 
العنيفة.  واالأعمال  املتطرفة  االأفكار 
هما  والتع�شب  الت�شدد  يكون  وبهذا 
التي  االق�شائية  لالأفكار  انعكا�س 
اأن  ميكن  االق�شائي  العقل  تربرهما. 
يكون عقاًل دينياً اأو �شيا�شياً اأو اجتماعياً 
اأو عرقياً، كما قد جتد العقل االق�شائي 
يف التيار الي�شاري اأو اليميني اأو القومي 
الليربايل ال فرق بني عباءة واأخرى،  اأو 

فاالق�شاء منت�رص كالفطر ال�شام.
الثقافة االق�شائية هي ال�شبب الرئي�شي 
والعجز  االأخالقي  النكو�س  هذا  خلف 
احلداثي  واالخفاق  احل�شاري، 
العربية  االأمتني  ت�شيب  التي  والهزائم 
واالإ�شالمية. العقل االق�شائي ت�شبب يف 
علمي  وا�شتع�شاء  فكري  ان�شداد  حالة 
اأ�رص االأمة  وجمود ح�شاري، ت�شبب يف 
جميعاً  االأمم  فيما  تاريخها،  ب�شجون 
التقدم  نحو  وانطلقت  قيدها  ك�رصت 

واالزدهار.
ال ميكن اإجراء مقاربة للعقل االق�شائي 
بكافة  االإملام  دون  العربية  احلالة  يف 
االأبعاد الفكرية والثقافية واالجتماعية 
والتاريخية لهذه الظاهرة، الأننا كما نعلم 
يت�شكل مبعزل  اأن  ال ميكن  الواقع  فاإن 
عن االأفكار ال�شائدة، كما اأن الفكر ذاته 
تبدو  واقعه.  عن  منبته  ف�شل  ميكن  ال 
ت�شري  التاريخي  �شياقها  يف  احلقائق 
عامة  ب�شورة  العربي  الفكر  اأن  اإىل 
اق�شائياً  فكراً  واليزال-مبعظمه-  كان 
كان  حيث  التاريخ،  مراحل  مبختلف 
ايديولوجيات  وحمماًل  حاماًل  فكراً 
تدفع بطبيعتها لالق�شاء، والأنه مل يكن 
يقبل بوجود فكر اآخر، مل يتاح لفكرين 
العربي،  الفكر  تاريخ  يف  يتعاي�شا  اأن 
كان  ما  وايديولوجية  فكر  وجود  اأن  اإذ 
وهذا  االآخر،  الفكر  بزوال  اإال  ليكون 
يظهر يف �رصاع احلنابلة واملعتزلة يف 
الذكر،  �شبيل  على  االإ�شالمي  التاريخ 
هذا يعني بب�شاطة اأن التعددية الفكرية 
والتنوع الثقايف �شفات غائبة يف تاريخ 

الفكر العربي.
الدولة  اأن  منها  الأ�شباب  يعود  وذلك 
الدولة  ثم  العربية  االإ�شالمية 
احلديثة  ال�شمولية  فالدولة  ال�شلطانية، 
ينتج  الأنه  الفكرية  بالتعددية  ت�شمح  مل 
الدولة  فيه  راأت  �شيا�شي  تنوع  عنها 
عليها، فلم  العربية اال�شتبدادية خطراً 
الدولة اجلامعة،  العربي  التاريخ  يعرف 
اإما  وحديثاً  قدميا  الدولة  كانت  دوماُ 
خمتلفة  جهة  من  لتلك.  اأو  الفئة  لهذه 
اأنتج  ال�شيا�شية  التعددية  غياب  فاإن 
الفكر  وهيمنة  الفكري،  التعدد  غياب 
واحلزب  االأحادية،  وال�شيا�شة  االأحادي 
يف  وهكذا  االأوحد،  والزعيم  الواحد 
وال�شقاء  بالبوؤ�س  ت�شببت  مغلقة  دائرة 

لالأمة العربية.
تاريخياً  العربيان  والفكر  العقل  خ�شع 
لهيمنة منط حمدد وحيد، كان وال يزال 

اخلروج عنه مبثابة خروج عن اجلماعة 
ي�شتوجب العقاب الإعادة الطاعة، لذلك 
اأحادية فكرية  العربي على  العقل  منى 
لها،  ثانية  ال  ودينية  وثقافية  وفل�شفية 
وهنا متاماً تكمن بذور االق�شاء بو�شفه 
ا�شتعمل من قبل فئات حمددة  �شالحاً 
�شوف  التي  م�شاحلها  على  للحفاظ 
التعددية  �شادت  لو  فيما  مهددة  تكون 

بدالً عن االأحادية.
بال�رصورة  هو  اأحادي  وعقل  فكر   كل 
ومفاعيله،  ومتثله  تكوينه  يف  اق�شائي 
تنتج االأزمة حني ال يواكب الفكر التغريات 
االجتماعية،  البنية  يف  حتدث  التي 
التعدد  بع�س  اأمام  نكون  حني  وبهذا 
والتنوع االجتماعي والعرقي واملذهبي 
يف البلدان العربية، ويظل الفكر اأحادياً، 
ق�شية  كونها  عن  االق�شاء  ق�شية  تكف 
فكرية ونظرية، لتتحول وت�شبح اإ�شكالية 
باإحلاق  تت�شبب  حياتية  اجتماعية 
املركز،  خارج  هو  من  بكل  ال�رصر 
وتعيق اال�شتفادة من مقدرات االآخرين 
املبعدين املهم�شني املق�شيني، وتوؤدي 
بهم لالنكفاء ل�شعورهم بالو�شاية عليهم 
تطور  يكبح  وهذا  املركز،  قبل  من 

املجتمع وتقدمه.
املونوفيجن العقلي 

الذي  الب�رصي  املونوفيجن  كما 
ال�شن  يف  الكبار  بع�س  عيون  ي�شيب 
ق�شور  االأطباء  وي�شميه  النا�س  من 
مونوفيحن  هناك  ال�شيخوخي،  الب�رص 
حتديد  دون  الب�رصي  العقل  ي�شيب 
النظرة  يف  االأحادية  وهو  العمر، 
�شعة  وغياب  والروؤية،  التفكري  ويف 
يف  والتنوع  التعدد  لتقبل  االإدراك 
االختالف،  ورف�س  واالآراء  االأفكار 
تفاعالت  يحدث  خطري  مر�س  وهو 
ظهور  نتيجتها  تكون  توافقية  غري 
الت�شدد والتطرف والتع�شب والعن�رصية 
وهي  الفكري.  واجلمود  االآخر  ورف�س 
املجتمعات،  تقدم  يعيق  ما  اأكرث  باتت 
وال�شيا�شي  الديني  التطرف  خا�شة 
املونوفيجن  يقت�رص  واالجتماعي. ومل 
بل  وااليديولوجيات،  االأفكار  على 
وت�شبب  الب�رصية  العالقات  وطال  امتد 
اأ�شد  وهو  االإن�شاين،  التوافق  عدم  يف 
على  خطراً  الروؤية  اأحادية  حاالت 

االأفراد واملجتمعات.
يرتبط العقل االق�شائي بنزعة عدوانية 
مرت�شبة عرب ال�شريورة التاريخية. وبقدر 
ومتييزية  اق�شائية  االأفكار  تكون  ما 
بقدر ما تظهر ت�شلطها وعنفها. ويظهر 
اأحادية  اأ�شكال  اأعمق  الديني  التطرف 
الروؤية واأ�شدها ا�شتع�شاء على التغيري. 
فالرتاتبية االجتماعية وال�رصاع الطبقي 
والفقر  االقت�شادي  امل�شتوى  وتدين 
ال�شيا�شي  اال�شتبداد  وكذلك  واجلهل، 
وغياب احلريات العامة، هي اأي�شاً اأهم 

اأ�شباب الت�شدد واالق�شاء.
ف�شله  ميكن  ال  الديني  التطرف 
الفكري  التطرف  عن  احلقيقة  يف 
باجلن�س  يرتبط  وال  واالجتماعي، 
الروؤية  الأن  املذهب.  اأو  العرق  اأو 
موروث  من  نابعة  واحدة  االق�شائية 
للب�رص،  البدائية  الثقافة  يف  متاأ�شل 
�شحالة  تك�شف  ميتافيزيقية  نظرة 
الوعي  منظومة  يف  املعريف  العمق 
ينزع  موح�س  وفكر  االجتماعي. 
املخالفني،  االآخرين  حقوق  مل�شادرة 
االآخر  بنفي  اإال  ذاته  حتقيق  يرى  ال 
وعدم االعرتاف به. هو العقل املركب 
بالن�شبة  اأنه  الت�شليم  عدم  على  املبني 
لالأخرين اأي�شاً هو اأخر خمتلف. تتحول 
هذه االأفكار وال�شلوكيات وت�شبح ثقافة 
تاأخذ اأبعاداً دينية اأو عرقية اأو مذهبية 
اأو اجتماعية، ثم مع الوقت تتحول اإىل 

هوية.
 

املخيال العربي والقليات
لق�شية  العربية  الثقافية  املقاربات 
والثقافية  والدينية  العرقية  االأقليات 
على  مبنية  معاجلات  كونها  اأخفقت 
غالبية  والأن  العربية،  االأولويات 
يقراأون  العرب  واملثقفني  ال�شيا�شيني 
ب�شورة  وتعدده  بتنوعه  العربي  الواقع 
�شطحية عابرة، ال ت�شل اإىل عمق البنية 
حيث  لالأقليات.  واالجتماعية  الثقافية 
ب�شورة  غالباً-  العربي-  العقل  تعامل 
وا�شتعالئية مع املجموعات  دوغمائية 
مركزية  من  منطلقاً  واالإثنية،  العرقية 
وتبعية  وهام�شية  العربية  الثقافة 

الثقافات االأخرى.
ال  حيث  من  العربي  املثقف  ي�شقط 
يعلم يف العن�رصية حني يهاجم مركزية 
وبذات  الغربيتني،  والفل�شفة  الثقافة 
الوقت يتبنى مركزية ثقافته �شد االآخر 
ي�شع  بهذا  وهو  تاريخياً،  املوجود 
القاتل  االإق�شاء  اللبنات يف جدار  اأوىل 
يجب  الثقافة.  اأحادية  يعتمد  كونه 
املفكرين  من  العديد  اأن  االعرتاف 
واملثقفني العرب ومنهم الدكتور حممد 
ي�شمى  ما  باأن  موؤمنني  اجلابري،  عابد 
اإ�شهامات  نتيجة  هي  العربية  الثقافة 
منذ  االإ�شالمي  العربي  الوطن  �شعوب 
ثقافات  فكل  وبالتايل  التدوين.  ع�رص 
الوطن العربي هي ثقافات متفرعة من 
الثقافة االأم وهي الثقافة العربية، وهذا 
راأي فيه القول الكثري الأنه يتنكر لثقافة 
االإنتاج  يف  وم�شاهماتهم  االأقليات 

الثقايف واحل�شاري للمنطقة.
اإن املخيال الثقايف املعريف االجتماعي 
الرموز  يعتمد  الذي  العربي  التاريخي 
ال�شيا�شية والدينية والفكرية والفل�شفية 
االآخرين  عن  لتميزه  كمعيار  والعلمية 
وتفوق العقل والثقافة العربية، هو متاماً 
ما ي�شرت�شد به العقل ال�شيا�شي العربي 
االأقليات.  مع  الفوقية  عالقته  بناء  يف 
فعاًل  واأدواتها  املخيلة  هذه  وت�شبح 
وموحداً  جامعاً  ولي�س  لالآخر  طارداً 
على م�شتوى البنية والدالالت. فالرموز 
العربية قد ال تعني  والقيم يف املخيلة 
اأبناء االأقليات ب�شيء بال�رصورة، كما اأن 
ت�شكل  ال  االأقليات  وخميلة  وقيم  رموز 
اهتمام معريف بالن�شبة للعرب، ومن هنا 

تنبع االأزمة.
الق�صاء الديني

نظرية  وروؤية  كمنظومة   التكفري 
باحلركات  فقط  يتعلق  ال  و�شلوكية 
هذا  ع�شبيات  امتدت  بل  الدينية، 
الفكرية  امل�شارب  كافة  اإىل  الت�شدد 
واالجتماعية،  والثقافية  والفل�شفية 
واأ�شبح ميار�شها اجلميع من علمانيني 
حيث  وليرباليني،  وقوميني  وي�شاريني 
�شقط اجلميع يف قعر االإق�شاء واإلغاء 
وجتريده  عليه،  واال�شتعالء  غريهم 
من  وحرمانه  البديهية،  حقوقه  من 
بغريه،  اأ�شوة  العامة  املنفعة  م�شادر 
بل رمبا قتله اأي�شاً. وبهذا فاإن التكفري 
اإ�شكاليتان  اأزمتان  باتا  واالق�شاء 
للكثري من املجتمعات الب�رصية. وهي 
البحث يف جذورها  ظاهرة ت�شتوجب 
االكتفاء  وعدم  لفهمها،  وحتليلها 

بالقراءات ال�شطحية.

الفكر  لهذا  االأوىل  املنابت   تعود 
تيار  بروز  اإىل  االإ�شالمي  التاريخ  يف 
على  احتجاجية  كحركة  اخلوارج 
نهاية  يف  ظهرت  ال�شيا�شي،  الواقع 
ثالث  عفان  بن  عثمان  اخلليفة  عهد 
عهد  وبداية  الرا�شدين  اخللفاء 
طالب  ابي  بن  علي  الرابع  اخلليفة 
االأول  الن�شف  »ر�شي اهلل عنهما«، يف 
من القرن االأول الهجري. وقد خرجوا 
عن جماعة امل�شلمني اأثناء عودة اأمري 
من  طالب«  اأبي  ابن  »علي  املوؤمنني 
اإىل الكوفة بعد التحكيم الذي  �شفني 
وكان  ال�شهرية.   الق�شة  يف  ح�شل 
الفرق  اأكرث  باأنهم  يت�شفون  اخلوارج 
مواقفهم  عن  دفاعاً  االإ�شالمية 
كانوا  واآراءهم.  ملعتقدهم  وتع�شباً 
للخلفاء  والرف�س  بالرباءة  يدعون 
وحلكام بني اأمية، ومت�شكوا باالختيار 
احلركة  قامت  احلكم.  يف  والبيعة 
ب�شياغة خطاب ديني �شيا�شي، اعتمد 
احلكم  »اإن  للحاكمية  مفهومهم  على 

اإال هلل« لتربير االأفعال ال�شنيعة.
والنجدات  االإبا�شية  تيارات  تراجعت 
واالأزارفة و�شواها من فرق اخلوارج، 
املذهبي  االق�شائي  العقل  وظل 
التاريخ  يف  بقوة  حا�رصاً  وال�شيا�شي 

االإ�شالمي والعربي.
يف  والهجرة  التكفري  حركات  ن�شوء 
�شبق  ما  يوؤكد  العربية  البلدان  بع�س 
احلركات  هذه  ظهور  اأ�شباب  اأن  يف 
ال�شيا�شي  الواقع  على  االحتجاج  هو 
املاأزوم، ثم نتيجة اال�شتبداد الفكري 
وال�شيا�شي وغياب احلريات االأ�شا�شية 
ت�شددت  العربي،  العامل  واالق�شاء يف 
و�شلوكها  اأفكارها  يف  احلركات  هذه 
بعد  ب�شكل عنفي،  نف�شها  للتعبري عن 

اأن عانت من القهر والطرد املنظم.
الفكر  �شفات  اأ�شواأ  من  واحداً  لعل 
هو  االق�شائي  املت�شدد  الديني 
لالإ�شالم  بها  يت�شبب  التي  االإ�شاءة 
للقراءات  نتيجة  �شيء،  كل  قبل  ذاته 
اخلاطئة  والتف�شريات  واالجتهادات 
الفكر  فهذا  الفكر.  هذا  الأ�شحاب 
لالأزمات  مقاربات  اأية  يقدم  ال 
يدفع  بل  االأمة،  منها  تعاين  التي 
واالنق�شامات  االن�شقاقات  لرت�شيخ 
دينية  بذرائع  والطرد  واال�شطفاف 
ال تقبل النقا�س. وعليه فاإن االق�شاء 
االق�شاء  اأ�شكال  اأخطر  هو  الديني 
املقد�شة  الن�شو�س  يعتمد  الأنه 
ويداعب م�شاعر النا�س، ويعمل على 
لديهم،  املذهبية  الع�شبية  اإيقاظ 
املختلف،  االآخر  ب�شيطنة  ويقوم 
وحماربته  كراهيته  من  ويجعل 
الفرد  يُوؤجر  �شاحلاً  فعاًل  وطرده 
املخزون  ت�شكل  ثقافة  وهي  عليه. 
والتهجم  والعنف  للتطرف  الفكري 
على اأتباع املذاهب املخالفة، قائمة 
على التفرد باحلقيقة والراأي وتهويل 

النزعات االختالفية.
ال ميكن مواجهة هذا الفكر دون بناء 
على  قائمة  مدنية حديثة  جمتمعات 
الرئي�شية  احلقوق  احرتام  مبادئ 
العامة،  وحرياتهم  للمواطنني 
جمتمعات قادرة على �شناعة اإن�شان 
ح�شارة  بناء  يف  وي�شهم  فاعل  منتج 

االبداع  والتفكري  العقل  عرب  اأمته 
ولي�س  والتميز،  واالإنتاج  والعمل 

بوا�شطة التكفري واالق�شاء.
الق�صاء الثقايف  

للفكر  مال�شقة  �شفة  االق�شائية 
تاريخها  احلافل  العربية  الثقافة  يف 
بقمع احلريات، وممار�شة اال�شطهاد 
خرج  من  لكل  والتعذيب  والرتهيب 
ال�شوابط  وخالف  االأيديولوجية  عن 
الدينية والعرفية. حيث ذاق الفال�شفة 
واملفكرين واملثقفني الذين اأخرجوا 
يف  االأمرين  ال�شندوق  من  عقلهم 
اأن  فمنذ  واالإن�شاين.  العربي  التاريخ 
جاء  التي  ال�شمحة  الر�شالة  حتولت 
بها االإ�شالم من كونها حامل للمحبة 
والتعاي�س االإن�شاين، اإىل مرّكب معقد 
لل�شاعني الو�شول لل�شلطة ال�شيا�شية، 
اأ�شبحت احلقائق مكونات يحتكرها 
وبداأت  االأخرى،  دون  طائفة  اأتباع 
�شببتها  التي  االنق�شامات  معها 
اأنيابها  زالت  ال  التي  االق�شاء  ثقافة 
العربي  الفكر  بنية  يف  ممتدة  حادة 

واالإ�شالمي غالباً بذرائع متعددة.
الراهن  الفكر يف  ات�شعت دوائر هذا 
جماعات  املثقفني  فاأ�شبح  العربي، 
واملوؤ�ش�شات  متناحرة،  وطوائف 
والثقافية  ال�شيا�شية  واالأطر 
واحلزبية والدينية حتولت اإىل مراكز 
املت�شددين  وظهر  ا�شتقطابية، 
هذا  امليادين.  �شتى  يف  املتزمتني 
خلق �رصاعاً بني التيارات وا�شطداماً 
اإىل  اأدى  االأفكار،  بني  توافقياً  غري 
هذا  املن�شجم.  غري  البع�س  اق�شاء 

احلال اأربك امل�شهد الثقايف برمته.
الفر�س،  تكافئ  وجود  عدم  �شيا�شة 
كل  وحماربة  والتهليل،  واملح�شوبية 
اإعالء  يعتمد  اإبداعي  وفعل  عمل 
االق�شاء  عنه  ينتج  العقل،  �شلطة 
تطور  واأ�شحابه.  احلقيقي  للفكر 
حركة الفكر العربي تتطلب االنعتاق 
تكبل  التي  االق�شاء  ثقافة  قيود  من 
التنويري  الفكر  اإن  العربي.  العقل 
كتلة  يوماُ  يكن  مل  الغربي  احلداثي 
عن  تعبري  هو  بل  �شماء،  واحدة 
وم�شارب  متعددة  فكرية  اجتاهات 
عال  م�شتوى  بلغت  متنوعة  فل�شفية 
من الرقي، مل تكن ت�شله لو اعتمدت 

الفكر االأحادي.
 

الق�صاء يف الإ�صالم
تكاد اأن ت�شبح ثقافة االق�شاء ورف�س 
االآخر وعدم قبول راأيه، هوية لالإن�شان 
العربي الذي ي�شتعدي كل من يختلف 
معه يف الفكر. فاالق�شاء احتل حيزاً 
البدوية،  العربية  الثقافة  من  وا�شعاً 
غري  الختالفات  تتقاتل  العرب  كان 
هامة، وتت�شارع القبائل الأ�شباب تافهة 
لفر�س راأيها، حتى بات القتل والغزو 
الثقافة  يف  و�رصورياً  عادياً  اأمراً 
بع�شاً  بع�شهم  العرب  قتل  البدوية. 
التوافق يف املوقف وللتعار�س  لعدم 
ال  عادية  ولت�رصفات  التف�شري،  يف 
�شلوك  اأو  قول  والأي  لبع�شهم،  تروق 
االق�شائية  البدوية  عقليتهم  تعتربه 
بكرامتهم  وم�شا�س  لهم  اإهانة  اأنه 
وانتقا�س من كربيائهم، فكان ال�شيف 
والقتال ال العقل واحلوار هو ال�شبيل 
اأن  حتى  اخلالفات.  حل�شم  الوحيد 
لثالث  اال�شم  بهذا  �شهر �شفر �شمي 
روايات اأحدهما اأنه يعود اإىل اأ�شفار 
والقبائل  خلروجهم  اأهلها  من  مكة 
اجلزء  يف  جاء  كما  للغزو.  االأخرى 
البن  العرب  ل�شان  كتاب  من  الرابع 
اأنه ب�شبب نهاية  منظور. -قيل اأي�شاً 
ف�شل ال�شتاء وا�شفرار اأوراق ال�شجر، 
بعد  مكة  خلو  اإىل  اإ�شارة  اإنه  وقيل 

مو�شم احلج.
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يومية »الو�سط« تلتقي بالكاتبة ال�سهرية مروى �سليماين

 رواية "كنز اأم�صرتدام" ت�صنع احلدث قبل اإ�صدارها
ي�ستعد القراء لكت�ساف رواية يف غاية الروعة للكاتبة مروى �سليماين وهي رواية من احلجم املتو�سط حتكي ق�سة فتاة ت�ساء الأقدار اأن حتملها 

لأوروبا لتعي�ش اكت�سافا غريبا يحول حياتها راأ�سا على عقب.الفتاة تكت�سف يف املنزل الذي توؤجره كنزا ل يقدر بثمن، وهو عبارة عن ر�سائل 
تعود اإىل زمن الفوهرر اأدولف هتلر القائد الأملاين الذي حول اأوروبا اىل دمار ورماد   وتقرر الفتاة بيع الر�سائل التاريخية اىل متحف اوروبي 

وتنال مبالغ طائلة من املال ، لكنها تدخل يف متاهة كبرية وتعي�ش �سل�سلة من املتاعب الكربى وتدخل يف دوامة من الت�ساوؤلت املحرية .

تب�سة: عزيزي ر�سيد 

روائع الواقعية ال�سحرية 
للكاتبة  

الكاتب  تقدمي  من  الرواية   
قريبا  و�صت�صدر  �صيد  حفناوي 
والتوزيع  للن�رش  املاهر  دار  عن 
ال�صحرية  الواقعية  روائع  وهي من 
�صليماين  مروى  ال�صهرية  للكاتبة  
املولودة بتاريخ 16 فيفري 1996م 
تب�صة  والية  ال�رشيعة  مبدينة 
على  متح�صلة  التعليمي  امل�صتوى 
العلوم  �صعبة  الباكالوريا  �صهادة 
متح�صلة  جيد   بتقدير  التجريبية 
ال�رشيعة  يف  لي�صان�س  �صهادة  على 
اأوىل  �صنة  تدر�س  حاليا  والقانون  
  ، وقانون  �رشيعة  تخ�ص�س  ما�صرت 
العاملية  املقاالت  كتابة  الهوايات 
اخليال  مقاالت  خا�صة  واالأدبية 
العلمي و كتابة اخلواطر والق�ص�س 
املنجزة:  االأعمال  ومن   الق�صرية 
مل  »ـ  حامل  وطن  »�رشخة  رواية 
مل  بربرية«  »عيون  رواية  و  تطبع  
تطبع ـ ـ جمموعة ق�ص�صية بعنوان: 
و  تطبع   مل  ـ  املرجان«  »�صحر 
جمموعة ق�ص�صية بعنوان: »جنة ما 

وراء البحار« ـ مل تطبع ـ  وجمموعة 
خواطر بعنوان:« اأي ذنب اقرتفناه 
اأدبية  مقاالت  جمموعة  ـ  ؟« 

وعلمية.
يوميات طالبة جامعية 
جزائرية يف اأم�سرتدام

اأم�صرتدام  كنز يف  رواية:   ملخ�س 
اأم�صرتدام.  الرواية: كنز يف  عنوان 
�س.   144 �صفحاتها:  عدد 
للطباعة  املاهر  دار  النا�رش: 
االأدبية:  احلركة  والتوزيع.  والن�رش 
)العجائبية(.  ال�صحرية  الواقعية 
يف  كنز  �صليماين.  مروى  املوؤلفة: 
من  تتاألف  رواية  هي  اأم�صرتدام 
اأحداثها  تنتقل  ف�صول،  ع�رشة 
اأماكن  بني املا�صي واحلا�رش ويف 
من  الرواية  اأحداث  تبداأ  خمتلفة، 
املعلقة  اجل�صور  مدينة  ق�صنطينة 
حيث تدور يوميات طالبة جامعية 
جزائرية، ثم تتاأزم االأحداث لتنتقل 
القاهرة،  امل�رشية  العا�صمة  اإىل 
الدويل  ت�صارك يف املعر�س  حيث 
لها  كان  االأخري  هذا  للكتاب، 
اخلارج  يف  درا�صتها  الإكمال  بوابة 
الهولندية  العا�صمة  يف  وبال�صبط 
لكلية  تنظم  حيث  اأم�صرتدام، 
العا�صمة  ويف  هناك،  الريا�صيات 

الهولندية حتتدم الوقائع وتت�صادم 
فيتداخل  واملجريات،  االأحداث 
بطلة  تعرث  حني  بالواقع  اخليال 
الرواية »والء« على مذكرات ووثائق 
�رشية يف املنزل الهام الذي �صكنته 
�صدفة، ت�صعى جاهدة لفك �صفرة 
الغام�صة،  واملذكرات  الوثائق 
تعي�صها  ومثرية  �صيقة  مغامرات 
اأم�صرتدام  يف  اجلزائرية  البطلة 
اخلفية  احلقائق  عن  تبحث  وهي 
يف تلك الر�صائل ال�رشية، لتكت�صف 
اأنها تعود لقادة نازيني كبار  الحقا 
احلرب  خالل  يتبادلونها  كانوا 
خاللها  ومن  الثانية،  العاملية 
ت�صل حلقائق خفية، جتتاز البطلة 
للعا�صمة  و�صوال  الوقائع  تلك  كل 
تعي�س  وهناك  باري�س،  الفرن�صية 
تلك  لبيع  اأخرى  مغامرات  عدة 
الوثائق يف اأحد املتاحف العاملية 
الهولندية  ال�صلطات  تعلم  اأن  دون 
اأو الفرن�صية بذلك، لتعود االأحداث 
االإثارة  يف  وت�صتمر  اأم�صرتدام  اإىل 
املا�صي  فيتداخل  والت�صويق 
اأثرياء  من  والء  وت�صبح  باحلا�رش، 
اأوروبا  هولندا، فتقوم بالرتويج يف 
مب�صاعدة  اجلزائر  يف  لل�صياحة 
االأحداث:  وتتداخل  اأ�صدقائها، 
مقلدة،  منتجات  ت�صويق  ق�صايا 

تاريخية،  اأماكن  على  واال�صتيالء 
النازية  اأ�رشار  يحوي  كتاب  تاأليف 
الثانية  العاملية  احلرب  خالل 
وغريها من االأحداث املثرية، وهنا 
تربز الواقعية ال�صحرية يف الرواية 

من خالل املواقف واالأحداث التي 
تتحدى املنطق وال�صياق التاريخي 
اأن  ،كما  االجتماعية  واملخاوف 
العامل  حلبة  يف  تدور  االأحداث 
احلقيقي رغم غرابتها، مما يجعل 

التفرقة  يف  �صعوبة  يجد  القارئ 
االأحداث  الواقع واخليال، الأن  بني 
مو�صوفة بطريقة طبيعية وعابرة، 
لينتبه  للقارئ  املجال  تف�صح  ال 
لغرائبية تلك االأحداث.                         
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للموؤلف جمال كمال حممود

البحر االأحمر يف اال�صرتاتيجيا العثمانية )1801-1517(
العربي لالأبحاث  �صدر عن املركز 
جمال  كتاب  ال�صيا�صات  ودرا�صة 
يف  االأحمر  البحر  حممود  كمال 
-1517( العثمانية  اال�صرتاتيجيا 
البحر  اأهمية  ويتناول   ،)1801
االأحمر اال�صرتاتيجية واالقت�صادية 
والو�صطى،  القدمية  الع�صور  خالل 
باالإغريق  مروًرا  بالفراعنة،  ابتداًء 
االإ�صالمية  والدولة  والرومان 
وانتهاًء  املختلفة،  عهودها  خالل 
مع  وتعاونها  املماليك  ب�صلطنة 
اخلطر  ملواجهة  العثمانية  الدولة 
حماوالت  يتناول  كما  الربتغايل. 
عليه،  ال�صيطرة  الكربى  القوى 
و�صيا�صة الدولة العثمانية يف البحر 
اإخفاقها  اأو  االأحمر ومدى جناحها 
اخلطر  �صد  عنه  الدفاع  يف 
العثمانية  الدولة  وروؤية  الربتغايل، 
اعتمدتها  التي  االإ�صرتاتيجيا  يف 
اأمام  اإغالقه  يف  واملتمثلة  فيه، 
جناح  ومدى  االأوروبية،  ال�صفن 
منظومتهم  تطبيق  يف  العثمانيني 
 227( الكتاب  ويتاألف  فيه.  االأمنية 
موثًقا  الو�صط،  بالقطع  �صفحة 
ومفهر�ًصا( من مقدمة و�صتة ف�صول 

وخامتة وع�رشة مالحق.

الع�سر العثماين والبحر 
الأحمر منذ القدم

االأول،  الف�صل  يف  املوؤلف،  عر�س 

الع�رش  قبل  االأحمر  »البحر 
بها  كان  التي  الكيفية  العثماين«، 
اهتمام  مو�صع  االأحمر  البحر 
االإغريق  ثم  اأواًل،  الفراعنة 
االإ�صالمية،  والدولة  والرومان 
فامل�رشيون  باملماليك.  وانتهاًء 
البحر  هذا  على  �صيطروا  القدماء 
والع�صكري.  التجاري  باأ�صطولهم 
بالبحر  املقدوين  االإ�صكندر  واهتم 
االأحمر. وورث الرومان م�رشوعات 
ون�ّصطوا  فيه،  واالإغريق  الفراعنة 
القر�صنة.  على  وق�صوا  التجارة 
االإ�صالمية،  الدولة  قيام  وبعد 
االأحمر  البحر  على  �صيطرت 
ا. حني  فاأ�صبح بحًرا اإ�صالمًيّا خال�صً
البحر  باإغالق  الربتغاليون  هدد 
ا�صتعان  موانئه،  وهاجموا  االأحمر 
التي  العثمانية  بالدولة  املماليك 
االأحمر وطهرته  البحر  دافعت عن 

من الوجود الربتغايل.

»امتداد  الثاين،  الف�صل  وناق�س 
البحر  على  العثمانية  ال�صيادة 
العثمانية  الدولة  حتّول  االأحمر«، 
ال�رشق  اإىل  اأوروبا  من  بفتوحاتها 
وم�رش،  ال�صام  على  وا�صتيالئها 
الدولة  اإىل  احلجاز  تبعية  وحتّول 
العثمانية، واحلمالت العثمانية على 
اليمن، على نحٍو اأّدى اإىل جعل البحر 
خال�صة.  عثمانية  بحرية  االأحمر 
فالدولة العثمانية جنحت يف ب�صط 

�صيطرتها التامة على البحر االأحمر 
كان  واإن  جنوبه،  اإىل  �صماله  من 
ال�صاحل اليمني قد بقي مبناأى عن 
الع�رش  خالل  العثمانية  ال�صيطرة 
الإحكام  وكان  املديد،  العثماين 
�صيطرة الدولة العثمانية على البحر 
اأثره يف دورها يف مواجهة  االأحمر 

الربتغاليني.
املالحة يف البحر الأحمر 

ودور الدولة العثمانية يف 
الدفاع عنه

الثالث،  الف�صل  يف  املوؤلف  بحث 
»دور الدولة العثمانية يف الدفاع عن 
العثمانيني  ح�صم  االأحمر«،  البحر 
املواجهة مع الربتغاليني وانتهاجهم 
يف  تتمثل  جديدة،  ا�صرتاتيجيا 
ينجح  مل  املالحة.  اأمام  اإغالقه 
العثمانيون يف الو�صول اإىل ال�صوي�س 
الثامن ع�رش،  القرن  نهايات  اإال يف 
اأوروبا  حماوالت  من  الرغم  على 
�صفنها.  اأمام  االأحمر  البحر  فتح 
واعتمدت الدولة العثمانية منظومًة 
خالل  من  البحر  هذا  يف  لالأمن 
الع�صكرية  وقواعدها  اأ�صطولها 
يف  عنه،  الدفاع  من  مّكنتها  التي 
�صق  يف  العثمانيون  فيه  فكر  وقت 
االأحمر  البحرين  بني  تربط  قناة 

واالأبي�س املتو�صط.

»املالحة  الرابع،  الف�صل  تطرق 

علم  ن�صاأة  اإىل  االأحمر«،  البحر  يف 
اإىل  والتعرف  العرب  عند  املالحة 
املختلفة  االأحمر  البحر  موانئ 
ومعّوقاتها  واملالحة  و�صفنه 
املعوقات:  هذه  اأبرز  وخماطرها. 
وريح  اجلنوب،  اأو  االأزيب  ريح 
ال�صمال، وريح الدبور، وريح ال�صبا، 
الكثرية،  وال�صخور  ال�صورم،  وريح 
وال�صعاب املرجانية، وارتفاع درجة 
الرطوبة.  ن�صبة  وزيادة  احلرارة، 
وبح�صب املوؤلف، ما كانت املالحة 
يف البحر االأحمر ي�صرية، »اإىل درجة 
االأحمر  البحر  يعّد  ماجد  ابن  اأن 
تن�صط  حيث  الدنيا،  بحار  اأو�صخ 
وال�صعاب  املتعددة،  الرياح  فيه 
واحلفر  والتجاويف  املرجانية 
احلرائق  اإىل  اإ�صافة  والكهوف، 
اأحياًنا،  ال�صفن  يف  تهب  كانت  التي 
وبقي  ونهبهم.  البدو  وهجمات 
البحر االأحمر، على الرغم من ذلك 
للغاية،  مهًما  مالحًيّا  �رشياًنا  كله، 

ا من الناحية التجارية«. خ�صو�صً
�سعف الدولة العثمانية 

والتجارة عرب البحر الأحمر

اخلام�س،  الف�صل  املوؤلف  خ�ص�س 
االأحمر«،  البحر  عرب  »التجارة 
البحر  جتارة  تطور  اإىل  للتعرف 
متر  التي  والب�صائع  االأحمر 
دخول  اإن  املوؤلف  يقول  عربه. 
جمال  اليمني،  النب  جديد،  منتج 

وازن  االأحمر،  البحر  عرب  التجارة 
عليها  يح�صل  التي  التوابل  جتارة 
االأوروبيون، على الرغم مما اأ�صاب 
و�صول  بعد  �صعف  من  التجارة 
الفرن�صيني  ثم  الهولنديني واالإنكليز 
اإىل املياه ال�رشقية. ويختم الف�صل 
والعاج  البخور  »كان  بالقول: 
واملّر  وال�ص�صم  ال�صيني  واخلزف 
اإ�صافة  ال�صباغة،  ومواد  وال�صرب 
اأخرى، جتد طريقها عرب  �صلع  اإىل 
املختلفة،  وموانئه  االأحمر  البحر 
جتارًيّا  �رشياًنا  جعله  نحو  على 
واإن  مالحًيّا،  �رشياًنا  كان  ما  بقدر 
�صهدت تلك التجارة عربه تغريات، 
ا منذ اأن بداأ ال�صعف يدب  خ�صو�صً
االأمر  العثمانية،  الدولة  اأو�صال  يف 
الذي اأّثر يف ا�صرتاتيجيتها يف البحر 

االأحمر«.
»�صعف  ال�صاد�س،  الف�صل  تناول 
يف  واأثره  العثمانية  الدولة 
االأحمر«،  البحر  يف  ا�صرتاتيجيتها 
العثمانية  الدولة  �صعف  عوامل 
ذلك  واأثر  واخلارجية،  الداخلية 
ال�صعف يف اإ�صرتاتيجيتها يف البحر 
و�صول  بعد  ا  خ�صو�صً االأحمر، 
ال�صوي�س  اإىل  االأوروبية  ال�صفن 
الدويل  التناف�س  وتاأجج  مبا�رشة، 
احلملة  اإبان  االأحمر  البحر  يف 
كان  املوؤلف،  وبح�صب  الفرن�صية. 
وراء تراجع الدولة العثمانية ابتعاد 
اال�صتعداد  عن  ال�صالطني  اأبناء 

مهماته،  على  والتدرب  للحكم 
ملء  عن  العظام  ال�صدور  وعجز 
تراجع  اإىل  اإ�صافة  ال�صلطة،  فراغ 
الدولة  وتدهور  اجلي�س،  حال 
االأوروبية،  اجلبهة  يف  العثمانية 
ا الهزائم املتتالية من اأ�رشة  خ�صو�صً
رو�صيا،  مع  وال�رشاع  هاب�صبورغ، 
ال�صفوي.   - العثماين  ال�رشاع  ثم 
ا الأهم  وجاءت خامتة الكتاب عر�صً
النتائج التي تو�صل اإليها املوؤلف يف 

كتابه.
على  حا�صل  حممود  كمال  جمال 
من  التاريخ  يف  الدكتوراه  �صهادة 
 .2006 عام  يف  القاهرة  جامعة 
والندوات  باملوؤمترات  حما�رش 
واملجل�س  االإ�صكندرية،  مبكتبة 
واجلمعية  للثقافة،  االأعلى 
التاريخية،  للدرا�صات  امل�رشية 
وموظف  الكربى،  القاهرة  ومكتبة 
الثقافة  لق�صور  العامة  الهيئة  يف 
امل�رشية.  الثقافة  لوزارة  التابعة 
الندوات  من  العديد  يف  �صارك 
واملوؤمترات الدولية، ون�رش العديد 
من الدرا�صات والبحوث يف دوريات 
عربية خمتلفة. �صدر له: االأرمن يف 
 ،)2008( العثماين  الع�رش  يف  م�رش 
م�رش  �صعيد  يف  واالأر�س  والفالح 
يف الع�رش العثماين )2010(، وحكاية 
الفالح امل�رشي يف الع�رش العثماين 
)2012(، واخلبز يف م�رش العثمانية 

وكالت )2016( .
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" حقيقية  �سينما  ب�سناعة  كفيل  اجلديد  "اجليل 

حاوره: حكيم مالك

بداية، من هو خالد بوناب ؟ 

خالد بوناب، خمرج �سينمائي  من 
باب  بحي   1985 �أكتوبر   18 مو�ليد 
�لو�دي باجلز�ئر �لعا�سمة ، خريج 
�لعر�ض  فنون  �لعايل ملهن  �ملعهد 
�لكيفان   بربج  �لب�رصي  �ل�سمعي 
تخ�س�ض �سمعي ب�رصي �سنة 2014  
�للي�سان�ض يف  �سهادة  ،حا�سل على 
و�الت�سال  تخ�س�ض  �الإعالم  علوم 
�سمعي ب�رصي  من جامعة �جلز�ئر 
يف  حت�سلت  كما   ،  2010 �سنة   3
�ملا�سرت  �سهادة  على   2016 �سنة 
و�ل�سمعي  �ل�سينمائي  �لنقد  يف 
جياليل  جامعة  من  �لب�رصي 
تخ�س�ض  بلعبا�ض  ب�سيدي  �لياب�ض 
بنية �ل�سيناريو �ل�سينمائي  ، و�أعمل  
هذ� يف  يومنا  �إىل   2010 �سنة  منذ 
�لب�رصي   و�ل�سمعي  �ل�سينما  مهن 
�سيناريو  وكاتب  �إخر�ج  كم�ساعد 

ومعالج در�مي وخمرج.

حدثنا عن اآخر اأعمالك 
ال�ضينمائية ل�ضنة 2019 » 

كوكوطا« ؟

فيلم »كوكوطا »هو �أول فيلم م�سور 
منعدمة  ومبيز�نية   2019 �حرت�فيا 
مطعم  مطبخ  يف  �أحد�ثه   وتدور 
بالكوميديا   �لدر�ما  تتناغم  فاخر 
�سوت  وعلى  �لنري�ن  �إ�سعال  بعد 
�سفري �لطنجرة �لذي يدوي �ملكان 
، يجد �لطباخون �أنف�سهم يف حالة 
�لتي  �خل�رص  مثل  وهيجان  غ�سب 
 ، �لغليان  درجة  بها  �لقدر  تبلغ 
وجبان  و�نتهازي  طائ�ض  ب�سبب 
عبوديتهم  يف  �ملنهمكني  والمباالة 
�إىل حد �لهذيان ،حيث يحتقر رئي�ض 
�لطباخني �لعمال فيزد�د �الحتقان 
فين�سب  ذروته  �إىل  لي�سل  بينهم 
�لفيلم  هذ�  يعالج   و  بينهم  �سجار 
�ملجتمع  يف  �ملوجودة  �ل�سغوط 
ممثال يف �لكوكوطة و�ملطبخ يرمز 

الأماكن �لعمل �الأخرى.

 لنعد قليال ، اإىل  فيلمك 
الق�ضري »العار« الذي حقق  

جناحا منقطع النظري ؟ 

»�لعار«   �لق�سري  �لفيلم  يتحدث  
نف�سها يف موقف  زوجة جتد   عن 
حرج مع �لنا�ض من دون �أن تعرف 
ب�سبب  و  �لعنيفة  �سلوكياتهم  �سبب 
يقرر   ، عنها  و�لقال  �لقيل  كرثة 
حتى  بيديه  �رصفه  غ�سل  �لزوج 
�ختيار  مت  ولقد  �الأفو�ه   يكمم 
�حلد�ض  خالل  من  �ملو�سيقى 
مو�سيقى  كانت  لقد   ، و�الإح�سا�ض 
�الأمل  عن  تعرب  يو�سف  �لظافر 
�لعربية  �ملجتمعات  تعانيه  �لذي 
من تخلف مزمن ، �أما �آهات وديع 

�ل�سايف فقد جاءت كاإ�سافة در�مية  
تغري  �سبب  �لزوجة   عرفت  حني 
وقد   ، معها  حولها  من  �سلوكيات 
كان �ل�سكوت يف �لبد�ية و��ستعمال 
مناجل   فقط  �لطبيعية  �ل�سو�ساء 
�لدخول  فر�سة  �ملتفرج  الإعطاء 
ثم  د�خله  من  �لفيلم  و�قع  �إىل 

�لركوب يف تفا�سيله . 

ماهي اأبرز اجلوائز التي توج 
بها فيلم » العار »؟

توج �لفيلم �لق�سري » �لعار« �ملنتج  
ملهن  �لعايل  �ملعهد  طرف   من 
�لب�رصي  و�ل�سمعي  �لعر�ض  فنون 
�لعا�سمة   باجلز�ئر  �لكيفان  برج 
يف  و�ملتمثلة  عديدة  بجو�ئز 
باالأيام  ق�سري  فيلم  �أح�سن  جائزة 
�سبتمرب2014   باجللفة  �ل�سينمائية 
�أح�سن فيلم ق�سري  ، و جائزة ثاين 
�ل�سينمائية ل�سيدي بلعبا�ض  باالأيام 
نوفمرب  2014  ،وجائزة �أح�سن دور 
�لفيلم  �لوطني  ن�سائي  باملهرجان 
�لق�سري مبدينة ب�سار دي�سمرب2014 
، وح�سد هذ� �لعمل  �جلائزة �الأوىل  
باملهرجان  ق�سري  فيلم  الأح�سن 
مبدينة  �لق�سري  للفيلم  �لدويل 
وجائزة  �أفريل2015   �سطيف 
�ل�سينمائية  باالأيام  �لتحكيم  جلنة 
وجائزة    2016 �أفريل  مل�ستغامن  
�ل�سينمائية  باالأيام  �سورة   �أح�سن 
�جلامعية للفيلم �لق�سري و�لوثائقي 

مبدينة م�ستغامن ماي 2016 .

عن ماذا يحكي فيلم »امللجاأ«؟

�سنة  �سدر  ق�سري  فيلم  »�مللجاأ« 
�لثقة  �نعد�م  عن  يحكي   ،  2016
بني �أفر�د �لع�سابات �ملافياوية يف 
�الأحياء �ل�سعبية �ملروجة �لكوكايني 
�أين  بينهم  نر�ها  �لتي  و�خليانة 
ت�سقط �لع�سابة ب�سبب �لغدر متثيل 
عمريو�ض  وحميد  عبدون  �سمري 

وزهر �لدين جو�د و�أ�سامة جغيم.

كيف اأقنعت بطل »ماد اإن« 
�ضمري عبدون للتمثيل يف هذا 

العمل ال�ضينمائي؟

عبدون  �سمري  للممثل  بالن�سبة 
كثري�  معه  �أتفاهم  �سديق  هو 
�لفيلم  يف  دور  بتمثيل  قبل  وقد 
 2016 »�سنة  »�مللجاأ  �لق�سري 
و�لذي كان م�رصوع نهاية �لدر��سة 
�لنقد  يف  �ملا�سرت  �سهادة  حليازة 
�لب�رصي  و�ل�سمعي  �ل�سينمائي 
معروف  عبدون  �سمري  و  يف2016 
كثري�  معروف  غري  لكنه  بو�سامته 

عندما يلعب �أدو�ر منحرفة.

ماهي املعايري التي تعتمد 
عليها الختيار املمثلني 

ال�ضينمائيني يف جل اأعمالك؟

يف  عليها  �أعتمد  �لتي  �ملعايري 
تقارب  �أوال  هي  �ملمثلني  �ختيار 
�ل�سخ�سية  �أبعاد  مع  �ملمثل 
�جل�سمانية و�لنف�سية و�الجتماعية 
ثانيا   ، �ل�سيناريو  يف  �ملوجودة 
وخربته  للممثل  �الأخرى  �الأعمال 
�ل�سابقة  ، ثالثا  �الإح�سا�ض �أن هذ� 

�ملمثل �سيقوم بالدور كما ينبغي.

ماهي املوا�ضيع والق�ضايا التي 
تعاجلها  يف اأفالمك ؟

�أركز يف مو��سيعي على �لعالقات 
منطلق  من  ونتائجها  �الجتماعية 
على  و�أعتمد  و�قعي،  �سينمائي 
فريديريكو فليني كمرجع لل�سينما 
�لو�قعية و�الإلهام ، كما �أعتمد �أي�سا 
�اليتكوكية  �لت�سويق  مدر�سة  على 
على   �ل�سو�سبان�ض  �إ�سفاء  بغية 

�الأفالم 

كيف تقيم الواقع ال�ضينمائي 
حاليا؟

ر�كد  حاليا  �ل�سينمائي  �لو�قع 
�لوقت  نف�ض  يف  باخلري  ومب�رص 
،الأن  �جلمود �حلا�سل ب�سبب قلة 
من  جديدة  موجة  خلق  �لتمويل 
و�لذي  لل�سينما  �لعا�سق  �ل�سباب 
�ل�ساحة  يف  نف�سه  فر�ض  يريد 

�لفنية.

ما هي اال�ضرتاتيجية املثلى 
التي تقرتحها للنهو�ض 

بال�ضناعة ال�ضينمائية يف 
اجلزائر؟

�حلديث  ميكن  ال  �ال�سرت�تيجية 
ت�ستلزم  و�إمنا  جملتني  يف  عليها 
�حلكومية  �جلهات  وقوف 
رجال  �إىل  باالإ�سافة  �ملخت�سة 
�أعمال وجدية كبرية حتى ت�ستعيد 

�ل�سينما �جلز�ئرية مكانتها.

كيف يق�ضي خالد بوناب 
يومياته يف رم�ضان؟

مو�سيقى  ت�ستهويني  رم�سان  يف 
 fusion و�لـ  و�لقناوي  �ل�سعبي 
من  �كرث  بالدر�ما  و��ستمتع 
عك�ض  �لكوميدية  �مل�سل�سالت 
�أ�ستمتع  �لتي  �لعادية  �الأيام 
جلميع   و�أ�ستمع  �أكرث  بالكوميديا 
الأغاين  حتى   �ملو�سيقى  �أنو�ع 

�لر�ي .

ما راأيك يف االأعمال 
الدرامية اجلزائرية يف 

رم�ضان ل�ضنة 2019  ؟ 

�الأعمال  �أن  فقط  �لتنويه  �أريد 

تلفزيونية  �أعمال  هي  �لرم�سانية 
و�ستان بني �ل�سينما و�لتلفزيون هذ� 
من جهة ومن جهة �أخرى ، ميكن 
�لقول �أن �الأعمال �لرم�سانية هذه 
من  �أكرث  بالتح�سن  �ت�سمت  �ل�سنة 
�ل�سابقة خا�سة م�سل�سل   �ل�سنو�ت 
»�أوالد  م�سل�سل  و  »م�ساعر« 
��ستح�سانا  لقي  �لذي  �حلالل« 

عند �جلمهور عموما.

كيف ا�ضتطاع ال�ضاب 
اجلزائري املبدع اأن 

يثبت وجوده يف ال�ضاحة 
ال�ضينمائية؟

�أنف�سهم  فر�ض  �ل�سباب  ��ستطاع 
من خالل حبهم �الأعمى لل�سينما، 
و�الإ�رص�ر،  �لعزمية  بف�سل  كذلك 
�إ�سافة �إىل �لتقنية �ل�سينمائية �لتي 
تكنولوجيا  بف�سل  متوفرة  �سارت 

�لع�رص �حلديث.

ما هو م�ضتقبل الفيلم 
الق�ضري يف اجلزائر؟

عندما  �مل�ستقبل  يف  نحن  �الآن 
ميز�نية  دون  من  �سبابا  ترى 
على  حمرتفة  باأفالم  يقومون 
ب�سيدي  �أباال  �أ�سدقائي  غر�ر 
يف   �لعمر�وي  وجنيب  بلعبا�ض 
�لنوي  وفريد  �لعا�سمة   �جلز�ئر 
جد  �أعمال  .وهي  �سطيف  من 
�سليم  طريق  يف  فنحن  حمرتمة 
�ستبهر  �سينمائية  جديدة  ملوجة 

�لعامل.

هل �ضاهمت« CNCA »يف 
ترقية ال�ضينما يف اجلزائر؟

�ملركز �لوطني لل�سينما و�ل�سمعي 
هي    CNCA �أو  �لب�رصي  
�أي�سا  نحن  لنظام  تابعة  موؤ�س�سة 
تابع  �لعامل  وكل  لنظام  تابعون 
�لهيمنة  حتكمه  عاملي  لنظام 
�لعاملي  �لنظام  تغري  و�ل�سيطرة 
�لعامل  و�قع  �حلال  بطبيعة  يغري 

ويتغري �لـ« cnca« حتما.

�ضجلت اجلزائر ح�ضورا الفتا  
يف مهرجان كان ال�ضينمائي يف 
دورته الـ 72 بفيلم« اأبو ليلى« 

الأمني �ضيدي بومدين وفيلم 
»بابي�ضا »ملونية مدور؟ ما 

راأيك فيهما ؟ 

�أخذ فيلم »�أبو ليلى« للمخرج �أمني 
من  �سنو�ت   4 بومدين  �سيدي 
و�لتقني  و�لفني  �ملايل  �لتح�سري 
�ملخرج  ، �سرب  رو�جا   لقي  لذلك 
حلمه  يرى  جعله  بعمله  و�إميانه 
�ل�ساعة مل  ، حلد  فيلم  يتج�سد يف 
�لفيلمني و�ساأعطي   �أ�ساهد  هذين 

�نطباعي بعد م�ساهدتهما.

هل ميار�ض نقاد ال�ضينما يف 
اجلزائر مهمتهم كما يجب؟اأم 
اأنهم  غائبون متاما عن امل�ضهد 

ال�ضينمائي اجلزائري؟

وفن  �خت�سا�ض  �ل�سينمائي  �لنقد 
�ل�سينمائي  �لنقد  در�ست  ..لقد 
بوالية  �لياب�ض  جياليل  جامعة  يف 
�قر�أ  وعندما  بلعبا�ض  �سيدي 
كل  بعيد�  �أجده  �جلز�ئر  يف  �لنقد 
ومعظم  �حلقيقي  �لنقد  عن  �لبعد 
عبارة  وهناك  هنا  ويكتب  يقال  ما 
ولي�ض  وترويج  �نطباعات  عن 
نقد� حقيقيا ، الأن �لنقد �حلقيقي 
يقوم على ثالث منطلقات رئي�سية  
و�ملتمثلة يف �لنقد �لن�سقي و�لنقد 
حد�ثي  بعد  �ملا  و�لنقد  �ل�سياقي 
�لنقطة  هذه  يف  �لتعمق  ميكن  وال 

الأنها تاأخذ وقتا كثري�.

ما راأيك يف م�ضتوى ال�ضينما 
العربية اليوم؟

ثالثة  �إىل  تنق�سم  �لعربية  �ل�سينما 
�ملغاربية  �ل�سينما  هنالك   ، �أق�سام 
�لدول  وباقي  �مل�رصية  و�ل�سينما 
�لعربية  و بالن�سبة لل�سينما �مل�رصية 
رجعت بقوة لل�سد�رة بف�سل �جليل 
�جلديد من �ملخرجني  و�ملمثلني 
�ملحلي  �الإنتاج  وماكنة  و�لكتاب  

ع�رص  منذ  م�رص  بها  تعرف  �لتي 
�ل�سينما  �أما   ، �جلميل  �لزمن 
كالعادة  حا�رصة  فهي  �ملغاربية 
يحز  وما  �لعاملية  �ملهرجانات  يف 
تون�ض  �أرى  عندما  �أكرث  نف�سي  يف 
�جلز�ئر  على  متفوقتني  و�ملغرب 
يف �الإنتاج و�جلودة رغم �أن �جلز�ئر 
متلك �إمكانيات تخول لها �أن تكون 
لباقي  بالن�سبة  �أما   ، �ل�سد�رة  يف 
�خلليج  بلد�ن  مثل   �لعربية  �لدول 
فهي تعتمد على متويل �الأفالم من 

خالل �سناديق �لدعم .

ما هو �ضبب تراجع م�ضتوى 
املهرجانات ال�ضينمائية يف 

اجلزائر؟

لرت�جع  و�الأخري  �الأول  �ل�سبب 
هو  �جلز�ئر  يف  �ملهرجانات 
�أن  يجب  ،حيث  �ال�سرت�تيجية 
�إنتاج  ��سرت�تيجية  هناك  تكون 
�ل�سينمائية  ومتويل وتوزيع �الأفالم 

و�ملهرجانات �أحد ركائزها.

هل لك اأن تك�ضف لنا عن 
م�ضاريعك امل�ضتقبلية يف 

جمال االإخراج ال�ضينمائي؟

�سيناريوهات  بكتابة  قمت  لقد 
تنتظر  وق�سرية  طويلة  الأفالم 
�أر�ض  على  و�لتج�سيد  �لتمويل 
بعد هذ� �حلر�ك  و�أمتنى   ، �لو�قع 
يف  �الأمور  تتح�سن  �أن  �ل�سعبي 
و�ل�سمعي  �ل�سينمائي  �ملجال 

�لب�رصي.

كلمة اأخرية ملن توجهها؟

�لدولة  ت�سع  �أن  �أمتنى  �الأخري  يف 
و�ل�سمعي  �ل�سينما  �جلز�ئرية 
حتى  �أولوياتها  �سمن  �لب�رصي 
مثلما  للعامل  �أف�سل  �سورة  تعطي 
�ليوم  �لتو��سل  مو�قع  تعطيها 
فرنى ون�سمع تعليقات وفيديوهات 
من  منبهرين  �أجانب  الأ�سخا�ض 
�جلز�ئر الأنها مل تعطى حقها كما 

يجب.

اأثبت املخرج ال�ضينمائي املبدع خالد بوناب، ابن  حي باب الوادي  تفوقه يف  جمال االإخراج ال�ضينمائي عرب ح�ضده العديد من اجلوائز يف خمتلف املهرجانات  والفعاليات التي 
تهتم  بالفن ال�ضابع  يف اجلزائر، فلقد ا�ضتمتع امل�ضاهد اجلزائري  موؤخرا  باآخر اأعماله ال�ضينمائية ل�ضنة 2019  واملتمثلة يف  فيلم ق�ضري  حتت عنوان »كوكوطا »  ،الذي مت عر�ضه 

يف نادي ال�ضينما باملركز الوطني لل�ضينما وال�ضمعي الب�ضري  بالعا�ضمة بح�ضور كوكبة من املمثلني واملخرجني وع�ضاق ال�ضينما ،لذا اختارت يومية »الو�ضط« اأن تواكب احلدث 
باإجراء هذا  احلوار احل�ضري بغية التعرف  عن تفا�ضيل  هذا العمل ال�ضينمائي اجلديد  الذي مت ت�ضويره بطريقة احرتافية، اإ�ضافة لطرح م�ضائل عديدة تتعلق بال�ضينما 
اجلزائرية والعربية ، مع الك�ضف يف هذا اللقاء ال�ضيق عن  م�ضاريع هذا ال�ضاب الطموح املوؤمن بر�ضالة ال�ضينما الهادفة  و بقدرات املخرجني من اجليل اجلديد ، رغم  الغياب 
التام لدعم هذه املواهب ال�ضابة من طرف ال�ضلطات املعنية، اإال اأن هوؤالء اعتمدوا على  اإمكانياتهم الب�ضيطة و متكنوا فعال من اإثبات وجودهم  وفر�ض اأنف�ضهم على ال�ضاحة 

داخليا وخارجيا   وهذا كله بف�ضل عملهم اجلاد ، معتربا  ذات املتحدث  اأن ال�ضينما احلقيقية ت�ضرب يف ال�ضميم الأن اجلزائر تعاين من م�ضكل يف االإنتاج ال�ضينمائي.   
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ن�صائح للتخل�ص من اخلمول 

والك�صل يف رم�صان
القدرة على احلركة من  وال�صداع وعدم  والك�صل  يُعترب اخلمول 
املظاهر ال�صلبية التي نلحظها مع بداية اأول يوم يف �صهر رم�صان 
الف�صيولوجية  احلالة  ب�صبب  نهايته  حتى  ت�صتمر  ورمبا  الكرمي، 
تتزايد  والتي  ال�صيام،  اأثناء  ال�صلوك  على  اجل�صم  يعك�صها  التي 
مع طول فرتة ال�صيام خالل �صهر رم�صان هذا العام، والتي ت�صل 
اإىل �صت ع�رشة �صاعة يف ظل طق�س �صيفي ترتفع فيها درجات 
على  احلفاظ  يف  ت�صاعدك  اأطعمة  تناول  يجب  لذلك  احلرارة، 
ليحافظ  اجلفاف،  وجتّنب  ال�صيام  فرتة  خالل  اجل�صم  رطوبة 
اجل�صم على ن�صاطه وحيويته خالل نهار رم�صان وبعد الإفطار. 
الأ�صباب  اأهم  من  يُعترب  الد�صم  الإفطار  اأن  اإىل  الأطباء  وي�صري 
�صعوبة  اإىل  يوؤدي  كونه  احلركات،  يف  والك�صل  للخمول  امل�صّببة 
يف التنّف�س، وبالتايل تقليل كمية الأك�صجني الداخلة اإىل اجل�صم، 
كذلك ال�صهر وعدم النتظام يف النوم يوؤديان اإىل انخفا�س طاقة 

اجل�صم والك�صل.
خالل  جتنّبها  يجب  والتي  الأطعمة  بع�س  هناك  فاإن  كذلك 
ال�صيام، ومنها الوجبات ال�رشيعة الغنية بالدهون والأكالت املليئة 
بالتوابل والتي تزيد ال�صعور بالعط�س، وامل�رشوبات الغازية التي 
ت�صّبب النتفاخ والغازات، اأي�صاً تناول املخلالت بكرثة يزيد ن�صبة 
اأن  كما  ال�صديد،  بالعط�س  ال�صعور  ثّم  ومن  اجل�صم،  يف  الأمالح 
اإدرار  يزيد  ال�صحور  يف  واملنبهات  ال�صوائل  �رشب  من  الإكثار 

البول؛ مما يفقد اجل�صم لل�صوائل، ويجعله يف احلاجة اإىل املاء.
�صهر  بكرثة خالل  والفواكه  بتناول اخل�رشاوات  الأطباء  وين�صح 
بالإجهاد  ال�صعور  مينع  الذي  باحلديد،  غنيان  لأنهما  رم�صان، 
وجبتي  يف  اليود  وجود  على  احلر�س  بجانب  هذا  والإرهاق، 
وله  والأ�صماك،  البي�س  �صفار  واملوجود يف  وال�صحور،  الإفطار 

دور يف تخلي�س اجل�صم من التعب والإجهاد.
ويُعترب ممار�صة الريا�صة بعد الإفطار ب�صاعتني مفيدة ل�صتعادة 
فاإن  كذلك  طبيعي،  ب�صكل  احلركة  على  وقدرته  اجل�صم،  ن�صاط 
تناول امل�رشوبات التي حتتوي على الفيتامينات وخا�صة فيتامني 
اإن  حيث  البليلة،  ومنها  الك�صل  من  التخلّ�س  على  ي�صاعد  “ب” 
بليلة باملك�رشات عقب الإفطار ي�صاهم ب�صكل كبري  تناول كوب 
عبد  عادل  د.  ويو�صح  والك�صل.  للخمول  اجل�صم  مقاومة  على 
القادر، الأ�صتاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، اأن الإكثار من تناول 
طعام الإفطار الد�صم، هو الذي ي�صّبب اخلمول والك�صل، فبمجرد 
النتهاء من تناول الطعام ي�صّيطر على اجل�صم حالة من اخلمول 
وعدم القدرة على احلركة، وهو ما ميكن جتّنبها بتخفيف وجبة 
بالتوابل، كذلك  والغنية  الد�صمة  الأطعمة  تناول  الإفطار، وعدم 
ي�صاعد  مما  خفيفة؛  حمية  ولو  الإفطار  بعد  الريا�صة  ممار�صة 

اجل�صم على ا�صتعادة ن�صاطه وحيويته.
والفواكه  وال�صلطات  اخل�رشاوات  تناول  �رشورة  على  ويوؤكد 
املختلفة، والتي يغفل عنها الكثري و�صط اأطعمة وحلويات رم�صان 
املختلفة، م�صرياً اإىل اأن الفواكه واخل�رشاوات لهما فوائد كثرية 

على اجل�صم وت�صاعد على تن�صيطه، ومقاومة اخلمول والك�صل. 

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر 

 

عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ال�صوت  �رش  ملعرفة  حديثة  علمية  درا�صة  يف  باحثون  ل  تو�صّ
انفجار  �صببه  اأن  الأ�صابع، مظهرين  »طقطقة«  لدى  ي�صدر  الذي 
فقاعات جمهرية يف ال�صائل املوجود يف املفا�صل، للتو�صل لهذه 
مناذج  اإىل  والأمريكيون  الفرن�صيون  الباحثون  ا�صتند  اخلال�صات، 

ريا�صية.
مرة  لأول  ظهرت  وهي  جديدة،  لي�صت  طرحوها  التي  والفر�صية 
يف  اجلديد  اأن  اإل  لحقة،  درا�صات  بها  �صككت  ثم  عاماً   70 قبل 
خال�صات الدرا�صة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي لإ�صدار 
هذا ال�صوت، بح�صب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية التقنية يف 

باري�س.
�صوت  اأن  عن  حتدثت   2015 العام  يف  اأجريت  درا�صة  وكانت 
وقال  انفجارها  من  ولي�س  الفقاعات  ت�صّكل  من  ياأتي  »القرقعة« 
بركات: »رّكزنا على هذه امل�صاألة من وجهة نظر ريا�صية، لأن كّل 
»حاولنا  املراقبة«نواأ�صاف:  على  تعتمد  كانت  ال�صابقة  الأبحاث 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�صياً لو�صف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�س الباحثون يف الدرا�صة املن�صورة يف جملة »�صاينتيفيك 

ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�صغرية هو امل�صوؤول عن 
اإ�صدار �صوت »القرقعة« لدى »طقطقة« الأ�صابع، ولي�س ت�صّكلها 

ول ت�صبب هذه املمار�صة التهاب املفا�صل، بخالف العتقاد 
ال�صائد.

درا�صة علمية جديدة حول امل�صاّر »املخيفة« لـ تدخني ال�صي�صة
�صدرت  اأمريكية  درا�صة  ح�صب 
اأو  ال�صي�صة  تدخني  فاإن  حديثاً 
جلهاز  كذلك  م�رش  الرنجيلة 
مثل  الدموية  والأوعية  القلب 

تدخني ال�صيجارة.
بف�صل مذاقها ورائحتها احلم�صية 
يغري  امللب�س،  اأو  الفواكه  بطعم 
متزايداً  عدداً  ال�صي�صة  تدخني 
حيث  ل�صتهالكها  ال�صباب  من 
بديل  اأنها  على  اإليها  ينظرون 
ال�صجائر.  تدخني  من  اأماناً  اأكرث 
املنتج  هذا  ا�صتهالك  اأن  غري 
العطرة  الرائحة  ذي  التبغ  من 
متاماً  القلب  ل�صحة  �صاراً  يعترب 
حّذر  وقد  التقليدي.  التبغ  مثل 
من  كاليفورنيا  يف  الباحثون 
اأجنلو�س من �صّمية  جامعة لو�س 
ونظام  القلب  على  املاء  اأنابيب 
املجلة  ويف  الدموية.  الدورة 
القلب  لأمرا�س  الأمريكية 
 The American Journal
يجادل   of Cardiology
نف�س  لل�صي�صة  اإن  بالقول  العلماء 
القلب  على  ال�صاّرة  التاأثريات 

املدى  على  الدموية  والأوعية 
ملدة  تدخينها  مثاًل  الق�صري، 
يحدثها  التي  كتلك  دقيقة،   30
الذي  الأمر  ال�صجائر  تدخني 
على  املخاطر  اأن  اإىل  ي�صري 
عالية  تكون  قد  البعيد  املدى 
اتخذ  الدرا�صة  لإجراء  للغاية. 
اإزاء  خمتلفة  اإجراءات  الباحثون 
ال�صباب  ال�صي�صة  48 من مدخني 
قبل وبعد جل�صة تدخني ملدة 30 
املوؤ�رشات  تقييم  ومَتّ   . دقيقة 
�رشبات  معدل  مثل  املختلفة 
يف  النيكوتني  وم�صتوى  القلب 
الكربون  اأك�صيد  واأحادي  الدم 

قبل وبعد اجلل�صة.
ت�ضلب ال�ضرايني بعد 30 

دقيقة من تدخني ال�ضي�ضة

بعد  التجربة:  نهاية  يف  النتيجة 
تدخني  على  دقيقة   30 مرور 
الرنجيلة اأعطت جميع املوؤ�رشات 
زاد  لقد  القلق:  اإىل  تدعو  نتائج 
مبتو�صط  القلب  �رشبات  معدل 
اأَنّ  كما  الدقيقة.  يف  �رشبة   16

م�صتوى النيكوتني واأحادي اأك�صيد 
الكربون ارتفع كذلك، اإ�صافة اإىل 
ارتفع  ال�رشياين  الدم  �صغط  اأَنّ 
�صبب  الذي  الآخر  الأمر  اأي�صاً. 
لدى  ال�رشايني  اأَنّ  هو  القلق 
ت�صلباً  اأظهرت  ال�صي�صة  مدخني 
ولكن  التدخني.  جل�صة  نهاية  يف 
اإل  هو  ما  ال�رشياين  الت�صلب 
واحًدا من الآثار العديدة امل�رّشة 
للتدخني على القلب، ومَتّ حتديده 
ب�صكل وا�صح على اأنه عامل خطر 
على القلب والأوعية الدموية كما 

ذكرت �صحيفة الـ«ديلي ميل«.
ت�صري هذه النتائج اإىل اأن تدخني 
اأكرث   �صحياً  بدياًل  لي�س  ال�صي�صة 
الباحثون  ويحذر  متاماً.  العك�س 
موا�صلة  من  ال�صي�صة  مدخني 
عملياً  دقيقة؛   30 ملدة  التدخني 
اإىل  ال�صي�صة  مدخنو  مييل 
�صاعات.  لعدة  التبغ  ا�صتن�صاق 
اخلرباء  قّدر   ،2015 عام  ويف 
اأَنّ  العاملية  ال�صحة  منظمة  من 
تعادل  الواحدة  ال�صي�صة  جل�صة 

تدخني 20 اإىل 30 �صيجارة.

الأرز البني .. اختيارك ال�صحي يف رم�صان

املائدة  متتلئ  رم�صان  �صهر  يف 
راأ�صها  وعلى  الطعام  باأ�صناف 
فهو  طهيه،  طرق  مبختلف  الأرز 
للجميع ول غنى عنه  وجبة حمببة 
النظر  نعيد  قد  لكن  املائدة،  على 
يف نوعية الأرز الذي نتناوله اإذا ما 

عرفنا املزيد عنه.
جملة  اأجرتها  درا�صة  اأكدت  فقد 
البني  الأرز  اأن  الأمريكية  التغذية 
الوجبات  يف  ال�صحي  اخليار  هو 
املعتمدة ب�صكل رئي�صي على الأرز  
اأ�صكال الأرز  اأحد  البني هو  والأرز 
لعملية  يتعر�س  مل  ولكنه  الأبي�س 
التكرير او التق�صري فالأرز الأبي�س 
العادي الذي نقوم ب�رشائه يتم نزع 
ق�رشته اخلارجية واإزالة النخالة عنه 
م�صارب  يف  ال�رشب  عملية  خالل 

الأبي�س  اللون  على  للح�صول  الأرز 
انه  قدميا  يعتقد  كان  الذي  النقي 
يرمز لرقي وجودة الأرز ولكن بهذه 
الطريقة يفقد الأرز قيمته الغذائية 
املهمة  العنا�رش  من  ويتم جتريده 
كالكال�صيوم واملغني�صيوم والربوتني 
والألياف وفيتامني B1 والبوتا�صيوم 
وغريها من العنا�رش املغذية التي 
حتتويها النخالة، ومن املعروف اأن 
هذه الألياف لها دور كبري يف عملية 
م�صتويات  على  واحلفاظ  اله�صم 
اجل�صم  يقي  مما  ثابتة  الدم  �صكر 
بال�صكر  الإ�صابة  خماطر  من 

واحلفاظ على وزن �صحي �صليم.
من  الرئي�صية  الأ�صباب  اأحد  هذه 
الأرز  جتعل  التي  الغذائية  الناحية 
البني خياراً �صحياً ملائدة الإفطار 

الغذائية  فالألياف  رم�صان،  يف 
متنحك  اأن  على  القدرة  لديها 
ثبات  ب�صبب  اأطول  لوقت  ال�صبع 
معدل ال�صكر يف الدم، كما ت�صاعد 
اله�صم   عملية  كفاءة  زيادة  على 
البني  فلالأرز  ذلك  اإىل  وبالإ�صافة 

فوائد �صحية اأخرى منها:
الأرز البني ي�صاعدك يف حماولت 
غني  البني  الأرز  الوزن:  فقدان 
ت�صهم  التي  املفيدة  بالألياف 
الأمعاء  �صحة  على  احلفاظ  يف 
ب�صكل  وظيفتها  اأداء  من  ومتكنها 
يف  ي�صاهم  مما  و�صحي  �صليم 
زيادة كفاءتها وقدرتها على ه�صم 
من  حمتواه  ي�صاهم  كما  الطعام، 
بالمتالء  ال�صعور  يف  الألياف 
يعزز  وبالتايل  �رشيعاً  وال�صبع 

تناول  فبعد  الوزن،  فقدان  عملية 
البني،  الأرز  من  واحد  وعاء 
مما  وال�صبع.  بالمتالء  ت�صعرين 
الطعام  كمية  خف�س  يف  ي�صاهم 

التي تتناولينها يف الوجبة.
من  مبحتواه  البني  الأرز  غنى 
مادة   ال�صلينيوم   : ال�صيلينيوم 
ن�صبة  زيادة  نق�صه  ويت�صبب 
و  ال�رشطان  لأمرا�س   التعر�س 
اأمرا�س القلب وحالت اللتهابات 

والتهاب املفا�صل الروماتيزم.
واحد  كوب   : باملغن�صيوم  غني 
من  اأكرث  مينحك  البني  الأرز  من 
80 باملئة من احتياجاتك اليومية 
املعدن  وهذا  املنغنيزيوم،  من 
على  الإن�صان  ج�صم  ي�صاعد 
الهامة  الدهنية  الأحما�س  تكوين 
الكولي�صرتول  باإنتاج  تقوم  التي 
ل�صحة  املفيد  الكثافة  املرتفع 
ج�صم الإن�صان، كما اأنه مفيد اأي�صا 
اجلهاز  و  الع�صبي  اجلهاز  ل�صحة 
التنا�صلي. الأرز البني يتمتع بقيمة 
غذائية: بعك�س الأرز الأبي�س، الذي 
يفتقر للقيمة الغذائية فالأرز البني 
مل يفقد قيمته الغذائية لحتفاظه 
الدرا�صات  وت�صري  كاملة  بخوا�صه 
اأبي�س  اإىل  البني  الأرز  حتويل  اأن 
 B3 يفقده 67 باملائة من فيتامني
،ومن احلديد 60 باملائة، ون�صف 
ون�صف  املنجنيز،  معدن  كمية 
الألياف  وجميع  الفو�صفور،  كمية 
الدهنية  والأحما�س  الغذائية 

الأ�صا�صية.

ال�صيام يعزز اإزالة ال�صموم
املواد  من  العديد  على  حتتوي  م�صبقاً  امل�صنعة  فالأطعمة 
احلافظة والإ�صافات. تلك الإ�صافات تتحول اإىل �صموم داخل 
دهون  داخل  تخزينها  يتم  ال�صموم  تلك  من  العديد  اجل�صم. 
عند  خا�صة  الدهون،  تلك  حرق  يتم  ال�صيام  واأثناء  اجل�صم، 
ال�صيام ملدة اأطول. في�صاعد ذلك على التخل�س من ال�صموم 
اأع�صاء اجل�صم امل�صوؤولة عن  وباقي  والكلى  الكبد  من خالل 

التخل�س من ال�صموم.



هذا القراآن العظيم هو ال�شفاء 
والب�رشى  والربيع  والهدى 
هذا  ارتبط  والنور،  والروح 
القراآن برم�شان اأكرث من غريه، 
اهلل  قال  القراآن؛  اأُنزل  ففيه 
اَن الَِّذي اأُنِْزَل  تعاىل: �َشْهُر َرَم�شَ
ِفيِه الُْقْراآُن - ]البقرة: 185[، 
التالني  تعاىل  اهلل  و�شف  وقد 
اأن  وهو  عظيٍم،  بو�شف  له 
تتطرق  ال  القراآن  مع  جتارتهم 
اإَِنّ  تعاىل:  فقال  خ�شارة،  اإليها 
َواأََقاُموا   ِ اهلَلّ ِكتَاَب  يَتْلُوَن  الَِّذيَن 
َرَزْقنَاُهْم  ا  ِمَّ َواأَنَْفُقوا  َلَة  ال�شَّ
اَرًة لَْن  ا َوَعَلِنيًَة يَْرُجوَن جِتَ �رِشًّ

تَبُوَر - ]فاطر: 29[.
اأطرح  الكرمي  االأخ  اأيها  ولعلي 
و�شايا  املبارك  م�شمعك  على 
ينفعني  اأن  تعاىل  اهلل  اأ�شال 
وت�شل  بها،  وامل�شلمني  واإياك 

على  وهي  و�شية،  ع�رشين  اإىل 
النحو التايل:

الو�صية الأوىل

وهدايتنا  �شلحنا  اأن  اعلَم   
مرتبطة بالقراآن ومبا دَلّ عليه 
املكانة،  بهذه  و�شيء  القراآن، 
اهتمامنا  نوليَه  اأن  علينا  يجب 
قراءًة  الكبري  وجهدنا  البالغ 
وتدبًرا؛  وتعلًما  وعمًل  وعلًما 
من  عظيمة  مقا�شد  هذه  الأن 

اإنزال القراآن الكرمي.
االإقبال  اإن  الثانية:  الو�شية 
باالأعمال  يكون  تعاىل  اهلل  على 
من  واإن  ال�شاحلة،  واالأقوال 
قراءة  هو  واأف�شلها  اأعظمها 
ذلك  كان  اإذا  فكيف  القراآن، 
لك  فهنيًئا  رم�شان،  �شهر  يف 

اأخي الكرمي اإقبالك واهتمامك 
يف  اخلري  حت�شيل  يف  وجهدك 
قراءة  من  فاأكرِث  اخلري،  �شهر 
اجلزاء  تُعَط  بقدرها،  القراآن 

االأوفى.

الو�صية الثالثة: 

برنامج  و�شع  يف  رَت  فَكّ هل 
مع  رم�شان  �شهر  يف  ينا�شبك 
تكون  اأن  اأرجو  القراآن؟  قراءة 
ح�شب  القراءة  واأما  كذلك، 
غري  من  واملوافقة  ال�شدفة 
�شببًا  ذلك  يكون  قد  برنامج، 
الفر�ص  من  الكثري  ت�شييع  يف 
واأقرتح  لديك،  العظيمة 
مثًل  قراءتك  تربط  اأن  عليك 
لل�شلوات،  اخلم�شة  باالأوقات 
مقداًرا  له  جتعل  وقت  فكل 

فعلى  ال�شفحات،  من  معيًنا 
اأربع  و�شعت  لو  املثال،  �شبيل 
�شلة،  وقت  كل  مع  �شفحات 
لقراأَت جزًءا يف اليوم، وختمَت 
قراأَت  ولو  ال�شهر،  يف  ختمة 

وقت  كل  مع  �شفحات  ثماين 
يوم،  كل  جزاأين  لقراأَت  �شلة، 
وهكذا  ال�شهر،  يف  وختمتني 
اأربًعا زدَت جزًءا يف  كلما زدت 
واعلَم  ال�شهر،  اليوم وختمًة يف 

اأن يف اخلتمة الواحدة ما يربو 
على ثلثة مليني ح�شنة، واهلل 
يُ�شاعف ملن ي�شاء، فاعَمل ما 
لتح�شيل  القراءة  ت�شتطيعه من 

تلك االأجور العظيمة.
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تعٌب .. وتربية
اأننا نظرنا يف تاأثري ال�شوم على اجل�شم وما يرتكه فيه من تعب و�شعور ببع�ص ك�شل رمبا  فلو 
، لفهمنا اأن احلال طبيعي ، واأن ال�شوم هو خروج عن ماألوف دام اأحد ع�رش �شهرا كاملة ، 
النا�ص ي�شابون يف  ، والكثري من  اأعتاده اجل�شم والروح معا  للتعود الذي  اإال تغيري  واإن هو 
اأول رم�شان بنوع من الربكة يف املاأكل وامل�رشب والنوم والعمل ونحو ذلك ، ومن هنا نرى 
احلكمة يف �شيام النبي عليه ال�شلة وال�شلم يف �شهر �شعبان االأيام الكثرية ، كي يكون ذلك 
ال�شوم مقدمة ومتهيدا ل�شوم ال�شهر املبارك . ومن يرى باأن حالة اجلفاف الروحي التي 
، فهذا خلل يف فهم فل�شفة  ال�شنة  بقية  اإال حالة عادية مثل  اإن هي  حتدث يف رم�شان 
ال�شوم ، وفهم بركات هذا ال�شهر وما خ�شه اهلل تعاىل به من مزايا ، ويجب ت�شحيح 
هذه النظرة اأوال ، ليكون العلج ثم   ومن يخاف من حاله هذاـ  اجلفاف الروحي 
يف رم�شانـ  فاإن هذا اخلوف يجب اأن يبنى على علم ، واأن يتولد منه 
عمل ، ال اأن يقبل املرء منا باملر�ص وال يبادر لعلجه ، وتخلي�ص 

نف�شه من اآثار املر�ص وتوابعه !
لكنا قد  ـ  ـ كما ذكرت  ال�شيام  تاأملنا فيما ي�شيب اجل�شم من  ولو 
ال�شوم  مثل  لناأخذ   ، ال�شوم  عليها  يبنى  التي  االأر�شية  فهمنا 

يف  حتقيق والرغبة  من  نوعا  ميثل  والذي   ، الزواج 
ة  م�رشوعة ، لوجدنا اأن النبي عليه ال�شلة �شهو

وال�شلم قد وجه ال�شباب باأن يتزوج فاإن 
مل يجد ؟ فعليه بال�شوم ، فاإنه له وجاء 
، اأي معينا على ما يجده يف نف�شه ! 
فال�شوم هنا يكبح ال�شهوة ملن ال 
يجد م�رشفا �رشعيا لها : » 
من  ال�شباب  مع�رش  »يا 
الباءة  منكم  ا�شتطاع 
فاإنه  فليتزوج، 
للب�رش،  اأغ�ص 
للفرج،  واأح�شن 
ي�شتطع  مل  ومن 
بال�شوم،  فعليه 
 . له وجاء«  فاإنه 

رواه البخاري .

روحانيات فقه �ل�سيام
» ال�شوم هلل » هذه العبادة لها ميزة فريدة ، عّب عنها 

النبي عليه ال�شلة وال�شلم بقوله عن رب العزة : » 
ال�شيام يل واأنا اأجزي به » كما يف البخاري . ونقل 
ابن حجر يف الفتح اأراء اأهل العلم يف هذه العبارة 

نخت�رشها هنا للفائدة :
• اأن ال�شوم ال يقع فيه الرياء كما يقع يف غريه . 

ويوؤيد هذا التاأويل قوله �شلى اهلل عليه و�شلم » لي�ص يف 
ال�شيام رياء » . 

• اأن املراد بقوله » واأنا اأجزي به » اأين اأنفرد بعلم 
مقدار ثوابه وت�شعيف ح�شناته . واأما غريه 

من العبادات فقد اطلع عليها بع�ص النا�ص . 
قال القرطبي : معناه اأن االأعمال قد ك�شفت 

مقادير ثوابها للنا�ص واأنها ت�شاعف من ع�رشة 
اإىل �شبعمائة اإىل ما �شاء اهلل ، اإال ال�شيام فاإن اهلل 

يثيب عليه بغري تقدير .. وهذا كقوله تعاىل ) اإمنا 
يوفى ال�شابرون اأجرهم بغري ح�شاب ( .

• ثالثها معنى قوله » ال�شوم يل » اأي اأنه اأحب 
العبادات اإيل واملقدم عندي ، وقد تقدم قول 

بقوله » ال�شوم يل ابن عبد الب : كفى 
�شائر العبادات .» ف�شل لل�شيام على 

دعاء

اَلّلُهَمّ ل َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�صِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  لَت�صِربني ِب�صِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َصَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

مع �لقر�آن يف رم�سان

�سهر رم�سان �سهر مغفرة �لذنوب
ُكْم - ]احلديد: 21[، ويف اآخر  ُكْم - ]اآل عمران: 133[، ويقول يف اآية اأخرى: �َصاِبُقوا اإِىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َرِبّ يقول اهلل تبارك وتعاىل: َو�َصاِرُعوا اإِىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َرِبّ
احلديث ال�صابق: ))وهلل ُعتقاُء من النار، وذلك كَلّ ليلة((. ف�صياُمك اأيها الإن�صان بالنهار، وقيامك بالليل، واإعمارك للوقت بتالوة القراآن، وذكر اهلل عز وجل، 
كل هذه الأمور - وغريها كثرٌي - من اأ�صباب غفران الذنوب يف هذا ال�صهر الكرمي، يقول النبي عليه ال�صالة وال�صالم: ))َمن قام رم�صان اإمياًنا واحت�صاًبا، ُغِفر له 
ا: ))َمن قام مع الإمام حتى ين�صرَف، ُكِتَب له قياُم ليلٍة((]4[. يف وجِه الُع�صاة؛ ليتوبوا ويرِجعوا اإليه، وَيبتعدوا عن طرِق  م من ذنبه((]3[، ويقول اأي�صً ما تقَدّ

وا بذلك دخول النار والعياذ باهلل. مات مرة اأخرى، وي�صتحُقّ اللهو والفجور؛ حتى ل َيقعوا يف املحَرّ

كم هي �مل�سائل �لتي ال يجب فيها ق�ساء وال كفارة وما هي
امل�شائل التي ال يجب فيها ق�شاء وال كفارة وهي من جائزات ال�شوم ع�رشة 1 ( خروج القيء غلبة اإذا مل يزدرد منه �شيئا ولو كرث بخلف خروجه باختياره فعليه الق�شاء فقط اإذا مل يزدرد منه �شيئا عمدا 
اأو غلبة واإال فعليه الكفارة كما تقدم 2 ( وغالب الذباب 3 ( وغالب غبار الطريق 4 ( وغالب الدقيق  ال�شانع فعليه الق�شاء وينزل منزلة ال�شانع من يتوىل اأمور نف�شه يف هاته االأ�شياء كحفر اأر�ص حلاجة من 
قب ونقل تراب لغر�ص وما جرى هذا املجرى 5 ( واحلقنة يف االإحليل وهو ثقب الذكر ولو مبائع الأنه ال ي�شل عادة اإىل املعدة 6 ( ودهن جائفة وهي اجلرح يف البطن واجلنب الوا�شل للجوف يو�شع عليه 
الدهن للدواء وهو ال ي�شل اإىل حمل االأكل وال�رشب 7 ( ونزع املاأكول وامل�رشوب والفرج يف مبداأ طلوع الفجر فاإن ظن النازع اإباحة الفطر فاأ�شبح مفطرا فعليه الق�شاء وال كفارة عليه لتاأويله القريب 8 ( 

وال�شواك لل�شائم كل النهار في�شتحب عند املقت�شى ال�رشعي كالو�شوء 9 ( وامل�شم�شة للعط�ص اأو احلر 10 ( واالإ�شباح باجلنابة اإن اأ�شبح بها لعذر فاإن ق�شد االإ�شباح بها فهو خلف االأوىل
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اأبطال فيلم »املمر« يك�شفون كوالي�س العمل 
نظم منتجو فيلم »املمر« للمخرج �ضريف عرفة موؤمتراً �ضحافيًا،  اأول اأم�س يف القاهرة، بح�ضور اأبطال الفيلم اأحمد عز، وهند �ضربي، واأحمد 
رزق، واإياد ن�ضار، وحممد ال�ضرنوبي، واأحمد �ضالح ح�ضني، وحممد فراج، واأحمد فلوك�س، وحممد جمعة و�ضيف �ضرف الفيلم �ضريف منري.

الفيلم  اأ�رسة  كلمته  يف  عز  و�شكر 
خ�شع  اأنه  اإىل  الفتاً  جهودها  على 
اأحد  داخل  ع�شكرية  لتدريبات 
واأن  زمالئه  رفقة  املع�شكرات 
املخرج �رسيف عرفة طالبهم باأداء 
اأدوار �شباط اجلي�ش امل�رسي على 

اأكمل وجه ممكن.
الفيلم  لهذا  قبوله  اأن  على  و�شدد 
الإمالءات  ولي�ش  وطني  بدافع  جاء 
�شيا�شية من اأحد، معرباً عن �شعادته 
التون�شية  وبني  بينه  التعاون  بعودة 
يف  معاً  عملهما  بعد  �شربي  هند 

»مذكرات مراهقة« منذ 18 عاماً.
ومن جانبها، اأعلنت هند �شربي اأن 
م�شاحة  �شغر  رغم  »املمر«  قبولها 
الذي  الفيلم،  الأهمية  جاءت  دورها 
على  واملختلف  باجلديد  و�شفته 

اأن  على  م�شددة  عدة،  م�شتويات 
امل�رسية  للمراأة  ترمز  �شخ�شيتها 

يف 1967.
برفيق  عز  اأحمد  �شربي،  وو�شفت 
معه  التعاون  حتب  التي  جناحها 
دائماً، الأنه عزيز على قلبها وناجح 

على  امل�شتوي املهني. 
موقف  اإىل  رزق  اأحمد  وتعر�ش 
دوره  طبيعة  ك�شف  حني  حمرج 
قائاًل: »اأج�شد دور مرا�شل �شحايف« 
عرفة  �رسيف  املخرج  ليقاطعه 
الفيلم  اأحداث  »اأنت هتحرق  قائاًل: 
احل�شور،  �شحك  اأثار  ما  ايه«،  وال 
وبرر رزق ك�شف طبيعة دوره بانت�شار 
�شابط  دور  جت�شيده  عن  اأخبار 

جي�ش، وهي اأخبار غري �شحيحة.
املخرج  رف�ش  ذاته،  ال�شياق  ويف 

فيلمه  ت�شنيف  عرفة  �رسيف 
مليء  الفيلم  اأن  واأكد  حربي،  بفيلم 
وير�شد  االإن�شانية،  باجلوانب 
اإبان  لل�شعب  املجتمعية  الظروف 

فرتة النك�شة يف 1967.
و�شكر عرفة اأبطال الفيلم، لتنازلهم 
منهم  اإمياناً  اأجورهم  من  جزء  عن 
بتقدميها  يحلم  كان  التي  بالتجربة، 
علي  تتحقق  وبداأت  اأعوام،  منذ 
عنها  حدثه  عندما  الواقع  اأر�ش 
وبداأوا  عبداخلالق،  ه�شام  املنتج 
التح�شري لها، قم الت�شوير، واملونتاج 

واملك�شاج.
يذكر اأن »املمر« من املقرر طرحه 
املبارك،  الفطر  عيد  مو�شم  يف 
م�شاء  اخلا�ش،  عر�شه  و�شيقام 

االأحد املقبل.
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رويدا عطية تك�شف عن جديدها.. 
وكيف تق�شي �شهر رم�شان؟

يف  عطية   الفنانة  رويدا  اأكدت 
حديث خا�ش ملوقع الفن ، انها 
تق�شي حاليا خالل �شهر رم�شان 
اأهلها  مع  اأملانيا  يف  راحة  فرتة 
وعائلتها ، و�شتق�شي عيد الفطر 

هناك اأي�شاً .
الفرتة  هذه  يف  رويدا  و�شت�شدر 
حالياً  وهي  جديدة،  اغنية 

نالت  ان  بعد  ام ال  يا حب«  »كيفك  اغنية  اإذا كانت �شت�شور  �شتقرر ما 
اعجاب النا�ش. وكانت قد تخّطت اأغنية »كيفك يا حب« لـ رويدا عطية 
املليون م�شاهدة عرب قناتها الر�شمية على يوتيوب، وذلك بعد ايام قليلة 

على طرحها.
االأغنية من كلمات عمر �شاري، اأحلان حممد ب�شار، وتوزيع رامي الري�ش، 
وهي هادئة رومان�شية توؤديها رويدا باإح�شا�ش عال، وهي معروفة بجمال 
�شوتها يف هذا النوع من االأغاين ولي�ش فقط باأدائها لالأغنيات اجلبلية 

وااليقاعية.
من  لبنان،  اإىل  عودتها  بعد  ال�شتوديو  دخلت  قد  كانت  رويدا  اأن  يُذكر 
اأن كانت و�شعت �شوتها على  بعد  لها،  اأغنيات جديدة   4 اأجل ت�شجيل 

3 اأغنيات.

داليا البحريي حتتفي بنجاح م�شل�شل 
»زي ال�شم�س«

ن�رست الفّنانة داليا البحريي جمموعة �شور لها خالل ح�شورها ال�شحور 
الذي اأقامته قناة mbc م�رس، وحر�شت يف ال�شور على دعم ابنة زوجها 
اأحداث  �شمن  »كارما«  بدورها  االأنظار  خطفت  التي  ح�شن«،  »ملك 

م�شل�شل »زي ال�شم�ش«.
ويف ال�شور لقطات ِعّدة جتمعها مع ملك ح�شن ابنة زوجها، واأ�شادت بها 
ُمعلّقة: »مع جنمة العائلة ملك ح�شن«، كما ن�رست ِعّدة �شور لها وهي 
حتاور القنوات واملرا�شلني، ولقطات اأخرى جتمعها بالفّنانة ريهام عبد 

الغفور وبوالدها.
ال�شم�ش« خطفت  »زي  م�شل�شل  »كارما« يف  �شخ�شية  اأّن  بالذكر  جدير 
»فريدة«،  الغفور  عبد  ريهام  ابنة  دور  تُوؤِدّي  الفتة، حيث  بقوة  االأنظار 

دة. وهي فتاة متمِرّ

ك�شف تفا�شيل اأحدث اأفالم اأمري كرارة
فيلم  بطولة  على  كرارة  اأمري  تعاقد 
تاأليف  من  »العقرب«،  بعنوان  جديد 
ميمي،  بيرت  واإخراج  اإبراهيم،  تامر 

واإنتاج �رسكة �شيرنجي.
 ، الفيلم  داخل  من  م�شدر  وقال 
امل�شتقبل،  يف  تدور  االأحداث  اإن 
ويج�شد كرارة دور �شجني يف جزيرة 
ت�شهد حماولة هرب من امل�شاجني، 
الفيلم  اأن  وتتوايل االأحداث، م�شيفاً 
املقرر  ومن  االأك�شن،  اأفالم  من 
اال�شتعانة بعدد من النجوم االأجانب 

فيه.
اأنه مل ي�شتقر على  واأو�شح امل�شدر 
باقي االأبطال، ومن املقرر اختيارهم 
فيلمه  على  كرارة  اطمئنان  بعد 
»كازبالنكا«، املقرر طرحه  اجلديد 

يف مو�شم عيد الفطر املبارك.
وي�شارك يف بطولة »كازبالنكا« غادة 
واإياد  عبداجلليل،  وعمرو  عادل، 
واأحمد  البزاوي،  وحممود  ن�شار، 
وهو  اأرغن�ش،  خالد  والرتكي  دا�ش، 

من اإخراج بيرت ميمي.

الزغبي حفاًل  نوال  الفّنانة  حتيي 
املقبل،  اخلمي�ش  يوم  غنائياً 
العربية  اململكة  احتفاالت  �شمن 
املبارك،  الفطر  بعيد  ال�شعودية 
يف  لها  االأوىل  املّرة  لتكون 

ال�شعودية.
ون�رست »نوال« عرب ح�شابها على 
الذي  احلفل  بو�شرت  االنرتنت 
اهلل  الكويتي عبد  بالنجم  يجمعها 

الروي�شد.
وقالت:  ال�شورة  على  وعلّقت 

باجلمهور  التقي  كتري  »حمم�شة 
الأول  بال�شعودية  الرائع  ال�شعودي 
حفالت  ب�شهرة  ناطرتكن  مرة، 
مبدينة  ال�شعودية  يف  العيد 
جوان    6 اخلمي�ش  االأح�شاء 

.2019
اأخرى، ت�شتعد الزغبي  من ناحية 
خالل الفرتة املقبلة لت�شوير كليب 
»كده باي«، باليونان، واالأغنية من 
كلمات اأمين بهجت قمر، واأحلان 

عمرو م�شطفى.

�شمن احتفالت عيد الفطر.. نوال الزغبي لأّول مّرة يف ال�شعودية

عن  دندن،  اأمري  الفنان  اأعلن 
جمموعة حفالت ل�شهر حزيران 
�شيتواجد  حيث  ال�شيف  هذا 
حيث  اأ�شرتاليا،  يف  االأوىل  للمرة 
و   14 يف  حفلتني  دندن  يحيي 
 ، املقبل  جوان   �شهر  من   16
كبريا  تفاعال  القى  الذي  االأمر 

اجلاليات  خا�شة  جمهوره،  من 
والفل�شطينية داخل هذا  العربية 
بيان  يف  ورد  ما  بح�شب  البلد. 
االإعالمي  املكتب  عن  �شادر 

للفنان اأمري دندن.
ت�شويقي«  »بو�شرت  دندن  ون�رس 
فندق  يف  العيد  اأيام  ثاين  حلفلة 

الكرمل - رام اهلل وي�شتعد الإحياء 
مهرجان �شدى ال�شباط اخلام�ش 

يف فل�شطني. 
اأن  يذكر  البيان:«  يف  وجاء 
اجلديدة  اغنيته  اطلق  قد  دندن 
باللهجة  تفتكريني«  »ملا  بعنوان 
واأحلان  كلمات  من  امل�رسية 

عادل  وتوزيع  الزعيم  احمد 
يف  كليب  ت�شويرها  ومت  عا�ش، 
املخرج  اإدارة  حتت  اوكرانيا 
زياد خوري، بينما االأغنية القت 
ح�شدت  حيث  الباهر  النجاح 
من  عالية  م�شاهدة  ن�شبة  على 

اأول انطالقها ....«.

اأمري دندن يف برنامج حافل من احلفالت ل�شهر جوان املقبل 



جم�س كوبيه التخيلية هي كمارو مبقدمة �سيريا بيك اب!
هل من املمكن روؤية �ضيارة �ضقيقة ل�ضيفروليه كمارو �ضمن عالمة جرنال موتورز؟، حمبي 

ال�ضيارة الع�ضلية لن ميانعوا ذلك طاملا متتعت ب�ضخ�ضية خا�ضة وفريدة.
امل�ضممة اأك�ضينوف نيكيتا حاولت تخيل �ضيارة كذلك ور�ضم �ضور توقعية جلم�س 

كوبيه، وهي باالخت�ضار كمارو مبقدمة م�ضابهة ل�ضيارات 
جم�س بيك اب، خا�ضة �ضيريا.

املقدمة تبدو غريبة بع�س ال�ضيء ولكن خلفية 
ال�ضيارة اأجمل وقد تذكر البع�س بخلفية بول�ضتار 1 
كوبيه التابعة لفولفو، خا�ضة ال�ضكل العام للم�ضابيح 

اخللفية.. وقد اهتمت نيكيتا بر�ضم �ضور ملوديل 
كوبيه واآخر ك�ضف.

يف النهاية جرنال موتورز قادرة على اإعادة تخيل 
كمارو وطرحها حتت عالمة اأخرى، ولكن جم�س؟ 
�ضعب جدا، للتاأثري ال�ضلبي الذي قد ت�ضببه ال�ضم 

كمارو يف االأ�ضواق، والتي تواجه بالفعل مناف�ضة بالغة 
ال�رشا�ضة من فورد مو�ضتنج ودودج ت�ضالنجر.

�سياراتاجلمعة31 ماي- ال�ضبت 1 جوان 2019  املوافـق  ل27 رم�ضان 1440هـ 21

روفر 2020 حت�سل على حمرك 6 �سلندر جديد
جاكوار الند روفر طورت حمرك �ضت �ضلندرات م�ضتقيمة جديد �ضعة 3.0 لرت بتقنيات هجينة خفيفة، وقد 
د�ضنته يف بداية العام يف روفر �ضبورت HST بقوة 395 ح�ضان وعزم دوران 550 نيوتن.مرت، واالآن نرى 

هذا املحرك يف روفر االأكرب حجماً لعام 2020.
 HSE P400 قوة املحرك يف روفر هي 355 ح�ضان للن�ضخة االأ�ضا�ضية اأو 395 ح�ضان لن�ضخة

االأعلى اأداًء، والتي تت�ضارع اإىل 96 كم\�س يف 5.9 ثانية فح�ضب، ب�رشعة ق�ضوى 
209 كم\�س، مع اعتماده على �ضاحن خارق “�ضوبرت�ضارجر” 

كهربائي لتح�ضني اال�ضتجابة واإق�ضاء تاأخر ا�ضتجابة التريبو 
املذمومة.

كما تاأتي روفر اجلديدة بجنوط 22 اإن�س، ويبداأ �ضعرها 
من 90،900 دوالر  للن�ضخة االأ�ضا�ضية و209،500 دوالر 

 SVAutobiography 786،000 ريال( لن�ضخة(
االأرقى.

ويقرتب اجليل احلايل من روفر من نهاية عمره عقب 
تد�ضينه يف الن�ضف الثاين من 2012، ومن املتوقع 
الك�ضف عن جيل جديد كلياً يف 2020، بوزن اأخف 

بكثري بف�ضل االعتماد على من�ضة MLA اجلديدة، 
مع توفر ن�ضخة كهربائية بالكامل الحقاً.

بور�س بانامريا 2021 في�س ليفت تظهر لأول مرة 
املربع نت – اجليل الثاين من بور�س بانامريا مت تقدميه للعامل منذ ثالثة اأعوام، واالآن ت�ضتعد ال�رشكة 

الإجراء في�س ليفت على املوديل املحبوب، والذي مت ر�ضده موؤخراً اأثناء اختباره بتمويهات على 
اخللفية، والتي غالباً تخفي �رشيط �ضوئي جديد ي�ضبه امل�ضتخدم يف ماكان في�س ليفت او 

كايني كوبيه. ال توجد الكثري من التغيريات على هذه ال�ضيارة حتديداً، ما ي�ضري اإىل كونها 
منوذج اختباري مبكر لبانامريا 2020 و2021 ونتوقع املزيد من تعديالت 

الت�ضميم مع و�ضول املوديل النهائي.
ويُذكر اأن جمال بانامريا متنوع ويبداأ من 

الن�ضخة االأ�ضا�ضية التي تعتمد على 
حمرك V6 تريبو �ضعة 2.9 لرت 
بقوة 325 ح�ضان وعزم دوران 

450 نيوتن.مرت، وفوقها ن�ضخة 
 V6 التي ت�ضتخدم حمرك S
تريبو مزدودج �ضعة 2.9 لرت 

بقوة 434 ح�ضان وعزم دوران 
550 نيوتن.مرت.

وننتقل لن�ضخة GTS املعتمدة 
على حمرك V8 تريبو مزدوج 

�ضعة 4.0 لرت بقوة 454 ح�ضان 
وعزم دوران 620 ح�ضان، ثم 

ن�ضخة بانامريا تريبو مبحرك V8 بقوة 
542 ح�ضان وعزم دوران 770 نيوتن.مرت.

 E وتتوفر بانامريا بن�ضخني هجينتني بالقاب�س كذلك، االأوىل
هايربد بقوة اإجمالية 456 ح�ضان وعزم دوران 700 نيوتن.مرت، والثانية S E هايربد بقوة 671 ح�ضان وعزم دوران 850 نيوتن.مرت، ما ي�ضمح لل�ضيارة بالت�ضارع 

3.4 ثانية فح�ضب ب�رشعة ق�ضوى 310 كم\�س. من املتوقع ا�ضتمرار املحركات كما هي يف بانامريا يف اإىل 100 كم\�س 
في�س ليفت ولكن مع تعديالت �ضغرية لتح�ضني االأداء واإطالة مدى ال�ضري للموديالت الهجينة.
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باختبار  غوغل  �رشكة  بد�أت 
�لو�قع  على  تعتمد  ميزة جديدة 
 Google« تطبيق  يف  �ملعزز 

Maps« �ملخ�ص�ص للهو�تف.
�إىل  �جلديدة  �مليزة  وتهدف 
م�صاعدة �مل�صتخدم على معرفة 
�لوجهة �لدقيقة لأي مكان يريد 

على  بالعتماد  �إليه،  �لذهاب 
و�لكامري�   »Google Maps«

�ملوجودة يف هاتفه.
�مليزة،  هذه  من  ولال�صتفادة 
�أول  �مل�صتخدم  على  يجب 
خريطة  على  موقعه  حتديد 
وحتديد  �لإلكرتونية،  »غوغل« 

بالذهاب  يرغب  �لتي  �لوجهة 
�إليها، ومن ثم �ل�صغط على خيار 
�لو�قع  على  بالعتماد  �لتحرك 
هاتفه  كامري�  لتبد�أ  �ملعزز، 
يقوم  خاللها،  ومن  بالعمل، 
و�لأبنية  وجوده  مكان  بت�صوير 
�صا�صة  على  ليظهر  �ملجاورة، 

عن  يخربه  �صغريه  �صهم  �لهاتف 
�لبو�صلة  كموؤ�رش  يعمل  وجهته 

متاما.
ول تز�ل �خلدمة �جلديدة متاحة 
لبع�ص �مل�صتخدمني فقط بهدف 
�ختبارها، وتعمل يف بع�ص �ملدن 

�لكربى يف �لوليات �ملتحدة.

بتقييم  �ملتخ�ص�ص   »Antutu« موقع  ن�رش 
�أد�ء �لأجهزة �لذكية قائمة جديدة بالهو�تف 
مع  �لتعامل  يف  �رشعة  �أكرب  �أبدت  �لتي 

�لبيانات.
من   »9  Mi« هاتف  جاء  �لقائمة،  ر�أ�ص  ويف 
 371 على  ح�صل  و�لذي   ،»Xiaomi« �إنتاج 
 ،»Antutu« ت�صنيفات  �صمن  نقطة   849
 »855  Snapdragon« مبعالج  و�ملزود 

وذ�كرة و�صول ع�صو�ئي 12 جيغابايت.
من  ثانيا   »Pro GT  Z5« هاتف  وحل 
»Lenovo«، و�لذي جاء بنف�ص معالج �لهاتف 
�لأول ونف�ص ذ�كرة �لو�صول �لع�صو�ئي، وح�صل 
�ملوقع،  ت�صنيفات  يف  نقطة   469  353 على 
 Nubia« أما �ملرتبة �لثالثة فاحتلها هاتف�

مبعالج  �ملزود   ،»Red Magic Mars
على  ح�صل  و�لذي   ،»845  Snapdragon«
320 763 نقطة، كما �صملت �لقائمة عدد� من 
 Huawei Mate« :لهو�تف �ملميزة �أبرزها�
 Huawei»و  »Honor V20»و  »Pro  20
 »2  Honor Magic»و  »X  20  Mate
 Xiaomi»و  »ASUS ROG Phone»و
 .»Pro 8 Xiaomi Mi»و »Black Shark
�أن هاتف »Mi 9« �لذي �حتل �صد�رة  يذكر 
للمناف�صة   »Xiaomi« و�أطلقته  �لت�صنيف، 
بكامري�  �أي�صا  مزود  �لأوروبية،  �ل�صوق  يف 
من �أف�صل كامري�ت �لهو�تف يف �لعامل، بدقة 
ن�صخه  �أ�صعار  �أما  ميغابيك�صل،   )12+16+48(

فترت�وح ما بني 449 و499 يورو.

»غوغل« تخترب تقنيات الواقع 
املعزز يف خرائطها

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�صد بع�ص �مل�صتخدمني حتديث �إن�صتغر�م �لأخري �لذي �أ�صاف رمز 
في�صبوك على �صفحات �مللفات �ل�صخ�صية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�صتخدم، رديت، قام 
بتحميل �صورة لرمز في�صبوك، وو�صفها باأنها »�إ�صد�ر جتريبي من 

�إن�صتغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�صتخدمني باإ�صعار�تهم 
على في�صبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�صخ�صية يف �إن�صتغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�صغيل تطبيق في�صبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�صاب �إن�صتغر�م مع في�صبوك، ف�صتظهر ر�صالة تقول: »�إن�صتغر�م 
يرغب بفتح في�صبوك«.

وبالن�صبة للم�صتخدمني �لذين ر�صدو� رمز �لإ�صعار�ت على �إن�صتغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�صتغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�صتخدمني 
�إىل تويرت لي�صفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�صخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�صابي على في�صبوك قبل �أ�صهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�صتغر�م ير�صل يل �إ�صعار�ت عن �أن�صطة �أ�صدقائي 

على في�صبوك«. ومع ذلك، قال م�صتخدم �آخر: »يف �لبد�ية �صعرت 
بالنزعاج من �أن في�صبوك �أ�صافت �لإ�صعار�ت �إىل ح�صابي على 

�إن�صتغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�ص علي �لتحقق من في�صبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�صل على �إ�صعار يف �إن�صتغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�صيلة لت�صجيع م�صتخدمي �إن�صتغر�م على 
��صتخد�م في�صبوك، �لذي �صهد �نخفا�صا و��صحا يف �ل�صتخد�م بني 

�ل�صباب خالل �ل�صنو�ت �لأخرية.
و�أو�صح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�صف م�صتخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�صنة، �صي�صتخدمون في�صبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �لأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�صبوك مليوين م�صتخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

تعرف على اأ�سرع الهواتف اأداء يف العامل

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

�ململوكة  موتورول  �رشكة  بد�أت 
�لدعو�ت  توزيع  يف  لينوفو  ل�رشكة 
حدث  حل�صور  �ل�صحافة  على 
مدينة  يف  �ل�رشكة  �صتقيمه  ر�صمي 
�صيكاغو يوم 2 �أوت �لقادم للك�صف 

عن هو�تفها �جلديدة هذ� �لعام.
�أن  �إىل  ت�صري  �لأخرية  �لت�رشيبات 

هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 Motorola باإ�صم  جديدة 
 One Power و   One
يف  ما  حد  �إىل  مت�صابهة 
�ل�صكل مع بع�ص �لختالفات 
و�لعتاد  �ملو��صفات  يف 

�لد�خلي.
م�رشوع  �صمن  �صتكون  �لهاتفني 
�صتعمل  �نها  �أي  ون  �ندرويد 
و�صتتلقى  �خلام  �ندرويد  بنظام 
ومبا�رشة  �رشيع  ب�صكل  �لتحديثات 
من �رشكة قوقل مالكة �لنظام �أي�صا 

�جليل  �إطالق  عن  �أحاديث  هناك 
 Z �صل�صلة  �جلديد من هو�تف من 
�صتك�صف  �ل�رشكة  �ن  يعني  وهذ� 
�ملتو�صطة  �لفئة  من  هاتفني  عن 
وهاتف ر�ئد بعتاد مو��صفات قوية 

.
على كل حال يف�صلنا �كرث من �صهر 
بالتاأكيد   ، �حلدث  موعد  عن  �لآن 
�صيتم ت�رشيب �ملزيد من �ملعلومات 
تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام  خالل 
�ملزيد  ملعرفة  �ليومية  �خبارنا 

حول جديد موتورول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�صف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�صرت  ح�صب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��صل  �صبكات  يف  �ملن�صور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�صل�صلة  من  �ل�صاد�ص  �جليل  �إىل  تتجه 
با�صم  �صلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�صافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�صة  ومتو�صطة  رئي�صية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�صعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��صفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��صفات 
و�لذ�كرة  �ل�صا�صة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�صاً  ذلك  وما�إىل 
�صيكون  هل  و��صح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �صيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�صفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �صام�صونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �صهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�صونغ  و��صتطاعت 

رقم قيا�صي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�صي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�صد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�صية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�صا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�صية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�صيل  عن  تك�صف  مل 
مع  ي�صدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�صكل 
نهاية �صهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�صي  رقم 
ذكر م�صادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�صا�صات، �لبطاريات، … وغريها.



لل�رشطة  املتنقلة   الفرقة  عنا�رش  جنحت 
الق�صائية المن دائرة بني �صاف 40كلم غرب 
من  عنا�رش  ب3  االإطاحة  من  متو�صنت  عني 
و�صط  املخدرات   ترويج  يف  خمت�صة  �صبكة 
الكيف  من  و390غ   01كلغ  حجز  مع  املدينة 

املعالج كانت مهربة على منت مركبة نفعية.
تلقتها  معلومات  اإىل  تعود   الق�صية  وقائع 
ال�صبكة   ن�صاط  حول  �صاف  بني  امن  م�صالح 
منافذ  م�صتوى  على  حواجز  ن�صب  ليتم 
املدينة انتهى  بتوقيف مركبة من نوع »دا�صيا 
لوغان« على متنها كل من املدعوان »ب ع ق 

وبتفتي�ش    ، »39 ومرافقه »ك ب د« 24�صنة  
الكيف  من  كمية  على  العثور  مت  املركبة 
القنب  من  و390غ  ب1كلغ  قدرت  املعالج 
ومبا�رشة  فيهما  امل�صتبه  وبتوقيف   ، الهندي  
»ع �ش  التحقيق معهما  ك�صف عن �رشيكهما 
و«24 �صنة  والذي مت توقيفه وباإحالة االأطراف 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة بني �صاف  
الذي بدوره اأحال امللف على قا�صي التحقيق 
باإيداعهم رهن احلب�ش املوؤقت يف  اأمر  الذي 

انتظار ا�صتكمال التحقيق  .
حممد بن ترار

 اأحمد بن عطية

فتحت موؤخرا م�صالح املديرية الوالئية لل�صيد 
البحري وتربية املائيات بالتن�صيق مع م�صالح 
حول  معمقا  حتقيقا  بوهران  الوطني  الدرك 
امل�صتهدفة  ال�رشقات  ق�صايا  تعدد  خلفيات 
ومالجئ  موانئ  عدة  من  ال�صيد  لقوارب 
لل�صيد ، بعدما جتاوز عدد ال�صكاوى املرفوعة 
ال�صنة  خالل  املخت�صة  االأمنية  لل�صلطات 
املا�صية 38 �صكوى ، تقدم بها �صيادون اأفادوا 
ظروف  يف  اإختفت  قد  اخلا�صة  قواربهم  باأن 
الو�صع  نقاط  من  بكل  ركنها  بعد  غام�صة 
اأرزيو  و  احلجاج  مر�صى  ببلديات  املتواجدة 

وبو�صفر و مداغ والراأ�ش االأبي�ش .
الت�رشيح  يف  ال�صيادين  بع�ش  يتعمد  فيما 
واإ�صتغالل  االأمنية  امل�صالح  لتمويه  الكاذب 
للح�صول  ال�صاأن  هذا  يف  املحررة  املحا�رش 
التحريات  اأن  اإال  التاأمينية،  التعوي�صات  على 
م�صالح  تبا�رشها  ما  غالبا  التي  امليدانية 
الدرك بالتن�صيق مع م�صالح حرا�ش ال�صواحل 
خالل عمليات اإحباطها للمغامرات امل�صريية 
اأ�صحاب  تواطاأ  تف�صح  ما  كثريا  »للحراقة« 
بال�صكاوى  لتتفاجاأ  ال�صبكات  القوارب مع هذه 
املودعة من قبلهم للتبليغ عن اإختفاء قواربهم 

امل�صادر  واأردفت  الظالم  يف  بيعت  التي 
قلما  التحقيقات  اأن  ل«الو�صط«  املتحدثة 
�رشقتها  توؤكد  ملمو�صة  دالئل  باإيجاد  تنتهي 
الفعلية ليبقى اللغز قائما اإىل حني فك رموزه 

الحقا.
واأكدت امل�صادر ذاتها اأن هذه التحقيقات لن 
تقت�رش على والية وهران لوحدها بل �صتتعدى 
ذلك لبقية الواليات املتواجدة باجلهة ال�صاحلية 
لغرب الوطن، مبا فيها م�صتغامن و ال�صلف و عني 
االأخرى  هي  اإهتزت  التي  وتلم�صان  متو�صنت 
يقل عن 280  اإختفاء غام�ش ملا ال  على وقع 

قارب �صيد من خمتلف االأ�صناف وذلك خالل 
اأن  التحقيقات  اأكدت  فيما  اأ�صهر   4 من  اأقل 
هذا النوع من الق�صايا ي�صتفحل ب�صورة مقلقة 
اإقرتاب  مع  تزامنا  الربيع  ف�صل  اأ�صهر  خالل 
الذي يعترب فر�صة ال تعو�ش   ، ال�صيف  مو�صم 
ملغامرات«  املدعمة  ال�صبكات  طرف  من 
اأكرب قدر  االأوفر، وتنفيذ  احلراقة«  للتح�صيل 
ممكن من الق�صايا بالتزامن مع اإ�صتقرار حالة 
املالحة وهدوء البحر ومن ثمة �صمان االأمان 
التحريات  �صتف�صحه  ما  اإنتظار  يف  لزبائنها 

املرافقة لهذه الق�صايا الغام�صة. 

حديث عن حتويلها ل�شبكات »احلراقة« 

اختفاء 38 قارب �صيد من املالجئ البحرية بوهران

ال�شريط احلدودي 
�شمال �شرق اإن اأمنا�س

العثور على خمباأ 
لالأ�صلحة

دورية  واإثر  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
ال�رشيط احلدودي  وتفتي�ش قرب  بحث 
اإن  �رشق  �صمال  العملياتي  بالقطاع 
الرابعة،  الع�صكرية  بالناحية  اأمنا�ش 
ال�صعبي،  ك�صفت مفرزة للجي�ش الوطني 
لالأ�صلحة  خمباأ   ،2019 ماي   30 اليوم 

والذخرية يحتوي على ما يلي:
- )01( قاذف �صاروخي RPG-7؛ 

�صاروخي  للقاذف  قذائف   )03(  -
RPG-7؛

نوع  من  ر�صا�صة  م�صد�صات   )03(  -
كال�صنيكوف؛ 

خمازن   )03( ثالثة  اإىل  باالإ�صافة   -
وكمية من الذخرية.

تاأتي هذه العملية لتوؤكد مرة اأخرى على 
اليقظة العالية واحلر�ش ال�صديد لقوات 
املرابطة على  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش 
ترابنا  احلدود يف احلفاظ على �صالمة 
للم�صا�ش  حماولة  اأية  واإحباط  الوطني 

باأمن وا�صتقرار البالد.
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�شاللة العذاورة املدية 
حريق ياأتي على 20 

هكتارا من احلبوب 
ببلدية  االأربعاء  اأم�ش  م�صاء  �صب  حريق  اأتى 
العذاورة )101 كم �رشق والية املدية(  �صاللة 
على م�صاحة تقدر ب20 هكتارا من حم�صول 
احلماية  م�صالح  من  علم  ح�صبما  احلبوب، 
املدنية، وا�صتنادا لذات امل�صدر فقد اندلعت 
بوؤرة احلريق االأوىل ملح�صول مو�صم احل�صاد 
و الدر�ش لهذا املو�صم يف مكان ي�صمى »اأوالد 
الفالحية  البلدية  عا�صمة  ب�صواحي  �صعيد« 

الرعوية �صاللة العذاورة.

تيزي وزو

اعتداء على رئي�س 
االأمن الوالئي

األوالئي  االأمن  رئي�ش  اأم�ش  اأول  تعر�ش م�صاء 
لتيزي وزو جميد اكنو�ش ملحاولة اعتداء من 
حملي  م�صدر  ح�صب  و  ق�صائيا  م�صبوق  قبل 
بقلب  ف�صولها  جرت  احلادثة  فان  موثوق 
مدينة تيزي وزو حيث كان رئي�ش امن الوالية 
على منت مركبته قبل اأن يفاجئه املتهم الذي 
ينحدر من منطقة بوخالفة بعد انك�صاف اأمره 
بعد  و  �صيف  نوع  من  �صالح  يحمل  بحوزته 
توقيفه  اإىل  الوالية  امن  رئي�ش  تدخل  حماولة 
حاول الفاعل االعتداء عليه با�صتعمال ال�صيف 
الذين  االأمن  عنا�رش  تدخل  ا�صتدعى  مما 

قاموا بتوقيف الفاعل.
ح-كرمي

اأمن ولية  بالأغواط

ختان جماعي لفائدة 
اأبناء م�صتخدمي 

القطاع
على  االأغواط  والية  اأمن  م�صالح  نظمت 
االإ�صت�صفائية  العمومية   املوؤ�ص�صة  م�صتوى 
عملية  باالأغواط،   « عجيلة   بن  حميدة   «
اأمن  م�صتخدمي  اأبناء  لفائدة  جماعي  ختان 
املباركة  القدر  ليلة  مبنا�صبة  ذلك  و  الوالية 
مدى  تعك�ش  مبادرة  يف  الف�صيل،  ال�صهر  من 
لالأمن  العامة  املديرية  توليه  الذي  االهتمام 
اجلهاز  االجتماعي ملنت�صبي  للجانب  الوطني 
و ذويهم، حيث �صبقت هذه العملية اإقامة حفل 
ت�صمن  ال�رشطة  قوات  عائالت  �رشف  على 
تقدمي  مع  االأطفال  لفائدة  ترفيهية  ن�صاطات 

هدايا و األب�صة خا�صة مبنا�صبة اخلتان .

وادي �شوف

توزيع 1427 
وحدة �صكنية 

من  1427وحدة  عن  يقل  ال  ما  توزيع  مت 
م�صاء  الوادي   بوالية  ال�صكن  �صيغ  خمتلف 
بليلة  االحتفاالت  مبنا�صبة  اخلمي�ش  ام�ش  
التي  ال�صكنية  الوحدات  هذه  وتتوزع  القدر  
رمزي  حفل  يف  ا�صتفادة  مقررات  ت�صيلم  مت  
نظم بالقاعة الكربى احمد ر�صيق مقى مبقر 
الوالية على خم�صة   الوالية ا�رشف عليه وايل 
)05( اأمناط �صكنية ووزع يف هذا االطار 140 
اجتماعي  طابع  ذات  اإيجاري  عمومي  �صكن 
االإدارية باملغري  اأم الطيور باملقاطعة  ببلدية 

مبنطقة وادي ريغ.
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بتلم�شان وعني متو�شنت

حت�صريات الجناح مو�صم احل�صاد 

بني �شاف

حجز مركبة حمملة ب  1.39 كلغ كيف  

موبيلي�س يرافق حجاجنا نحو 
البقاع املقد�صة 

تلم�صان  لوالييتي   الفالحة  م�صالح  با�رشت   
ديوان   م�صالح  مع  بالتعاون   متو�صنت   وعني 
وا�صعة  حت�صريات  اجلافة  والبقول  احلبوب 
نهاية  انطلق  الذي  احل�صاد  مو�صم   الجناح 
اال�صبوع بالواليتني  على امل  حتقيق حم�صول 
اجلفاف  وموجة  املغياتية  قلة  رغم  مقبول 

التي اجتاحت الواليتني .
ففي والية عني متو�صنت اأ�رشفت نهاية االأ�صبوع  
االإنطالق  على   ،  « ويناز  لبيبة  الوالية«  وايل 
الر�صمي حلملة احل�صاد و الدر�ش بامل�صتثمرة 
الفالحية اجلماعية » ب�صري عبد القادر » ببلدية 
�صيدي بن عدة8كلم غرب مقر الوالية ويف هذا  
ال�صدد ك�صف  مدير امل�صالح الفالحية للوالية 

على   ، احلبوب  بح�صاد  املعنية  امل�صاحة  اأن 
هكتار   115500 هي   ، الوالئي  القطر  م�صتوى 
و اأن املنتوج االإجمايل املنتظر لهذا املو�صم 
مليون   1،65 يتجاوز  ما  اإىل  �صي�صل  مو�صم 
قنطار ما يعد معدال مقبوال على العموم  رغم 
خا�صة  الوالية  اجتاحت  التي  اجلفاف  موجة 
انها  بحكم  بامتياز  فالحية  تعد  الوالية  وان 
حتوي على م�صاحات �صا�صعة لزراعة احلبوب 

بكل من �رشق الوالية وغربها و�صمالها .
وبتلم�صان مت توفري 279 اآلة ح�صاد، وتخ�صي�ش 
احلبوب  لتعاونية  تابعة  تخزين  نقطة   17

والبقول اجلافة.
حممد بن ترار

مبنا�صبة توُجه ُحجاجنا نحو اململكة العربية 
،موبيلي�ش  العمرة  منا�صك  الأداء  ال�صعودية 
عمرة  التجوال  عر�ش  اإطالق  عن  يعلن 
موبايلي، بال�رشاكة مع املتعامل �رشكة اإحتاد 

اإت�صاالت موبايلي.
فحتى يت�َصنى حلجاجنا الكرام من البقاء على 
ات�صال دائم مع ذويهم خالل اأدائهم ملنا�صك 
العمرة ،يطلق موبيلي�ش عر�ش جديد خا�ش 
امل�صبق  الدفع  لزبائن  ،ي�صمح  بالتجوال 

خا�صة  امتيازات  عدة  من  اال�صتفادة  من 
،لال�صتعمال  اجلوالة  واالنرتنت  باملكاملات 

خالل تواجدهم يف البقاع املقد�صة.
الزبائن  ،على  العر�ش  هذا  من  لال�صتفادة 
،على  عمرة  التجوال  عر�ش  ت�صغيل 
البيع  نقاط  و  التجارية  الوكاالت  م�صتوى 
عرب  اأو   #600* الالئحة  با�صتعمال  اأو 
الواب  واجهة  اأو     MobiSpace التطبيق 

.meetmob

الوليات املتحدة الأمريكية

اأعلى عدد من حاالت 
االإ�صابة باحل�صبة 

قال م�صوؤولون احتاديون اإنه مت ت�صجيل 971 حالة 
الواليات املتحدة يف االأ�صهر  اإ�صابة باحل�صبة يف 
يتجاوز  ما  وهو   ،2019 عام  من  االأوىل  اخلم�صة 
اإجمايل احلاالت امل�صجلة كل عام منذ 1992 قبل 

اأن تعلن الدولة الق�صاء على املر�ش.
احل�صبة  على  الق�صاء  املتحدة  الواليات  واأعلنت 
مكافحة  مراكز  يف  امل�صوؤولني  لكن   ،2000 عام 
يوم اخلمي�ش من  والوقاية منها حذروا  االأمرا�ش 
اأن تفقد البالد هذا الو�صع وقال املركز  احتمال 
يف بيان اإن اإجمايل عدد االإ�صابات الذي �ُصجل عام 
كبري  ب�صكل  املر�ش  وانت�رش  963 حالة  كان   1992
بني اأطفال يف �صن التعليم االأ�صا�صي امتنع اآباوؤهم 

عن اإعطائهم التطعيم.

مدرب اأملانيا يف 
امل�صت�صفى 

قال االحتاد االأملاين لكرة القدم اأم�ش اجلمعة اإن 
امل�صت�صفى  دخل  لوف  يواخيم  املنتخب  مدرب 
ب�صبب حادث و�صيغيب عن مباراتي رو�صيا البي�صاء 
لكرة   2020 اأوروبا  بطولة  ت�صفيات  يف  وا�صتونيا 
دخل  لوف  اأن  االأملاين  االحتاد  ،واأو�صح  القدم 
لل�صغط  اأدى  ريا�صي“  ”حادث  ب�صبب  امل�صت�صفى 
اأملانيا  و�صيقود  للعالج،  ويحتاج  �رشيان  على 
م�صاعد املدرب ماركو�ش زورج يف مواجهة رو�صيا 
املقبل يف  يونيو حزيران  من  الثامن  يوم  البي�صاء 
بثالثة  بعدها  ا�صتونيا  ا�صت�صافة  وعند  بوري�صوف 
”اأنا  االأملاين  لالحتاد  بيان  عرب  لوف  ،وقال  اأيام 
االأربعة  االأ�صابيع  يف  للراحة  احتاج  لكن  بخري 

املقبلة“.

اختتام فعاليات م�صابقة 
»تاج القراآن الكرمي« 

بق�رش  اجلمعة  اإىل  اخلمي�ش  ليلة  )اجلزائر اختتمت  البحري  ال�صنوبر  التا�صعة املعار�ش  الطبعة  فعاليات  ،التي تنظمها العا�صمة(  القران الكرمي  الكرمي مل�صابقة تاج  القران  )قناة  التلفزيون   و موؤ�ص�صة  الدينية  ال�صوؤون  وزارة  مع  بالتعاون  اأ�صماء الفائزين يف (  االإميانية جو طبعه االإميان واملناف�صة ال�رشيفة .االأوقاف باالإعالن عن  االحتفالية  هذه  يف  الدينية و�صارك  ال�صوؤون  وزير  اإىل  وزارات باالإ�صافة  عدة  باملهدي  يو�صف  لل�صفراء واالأوقاف  ممثلني  بع�ش  و  احلكومة  العام يف  واملدير  باجلزائر  واإطارات املعتمدين  رباح  �صليم  للتلفزيون  ملوؤ�ص�صة 
واأع�صاء جلنة التحكيم للجائزة.     

الطبعة اخلام�شة جلائزة 
» Ooredoo ملحو الأمية«

متديد اآجال 
اإيداع ملفات 

الرت�صح اإىل غاية
ل وOoredoo يف اإطار �رشاكتهما، عن متديد تعلن اجلمعية اجلزائرية ملحو االأمية »اقراأ«  للطبعة اخلام�صة  الرت�صيحات  اإيداع  »جائزة Ooredoo ملحو االأمية« اىل غاية اآجال 

اإطالقها يف يوم  اخلمي�ش 13 جوان 2019. التي مت  اخلام�صة  الطبعة  خا�صة، افريل 2018 موجهة لكل �صخ�ش اأو موؤ�ص�صة هذه  اأو  عمومية  جمعية،  اأو  منظمة  االأمية اأو  فعالة يف جهود حمو  ب�صفة  برامج اأ�صهمت  اأو  م�صاريع  اأو  درا�صات  خالل  اأو من  عمل  اأي  اأو  تطبيقات  اأو  من�صورات  االأمية اأو  ُمكافحة  مبو�صوع  �صلة  ذات  مبادرة 
واالإبداع مت تاأ�صي�صها �صنة 2013 من قبل جمعية اإقراأ تهدف جائزة Ooredoo ملحو االأمية التي يف اجلزائر. التميز  مكافاأة  اإىل   ،Ooredooين( و( للفائز  ومتنح  االأمية  حمو  جمال  دينار يف  األف  بخم�صمائة  تقدر  مالية  مكافئة 

جزائري )500.000 دج(.
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