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الوزير ال�سابق عمار تو

م�ستعد لك�شف ما و�صلني من موارد ووجهاته

ن�رش الوزير ال�سابق للنقل عمار تو
تو�ضيحا ب�ش�أن ا�ستدعائه للمثول
�أمام حمكمة �سيدي احممد رفقة
العديد من امل�س�ؤولني
وقال تو عرب �صفحته على
الفي�سبوك “�إن ربي �سبحانه
وتعاىل يبتليني كما يبتلى كل
م�ؤمن و�إين لأ�رصح �أمام اهلل
العلي الكبري و�أمامكم �أنني مل
يخطر على بايل �أبدا �أن �أخون
الأمانة يف ت�أدية مهامي”،
و�أ�ضاف “و�أ�رصح �أمامكم �أنتم
الذين حملتموين امل�س�ؤوليات
يف خمتلف املنا�صب لأ�شهد اهلل
على �أنني مل �أتعد ولو على �سنتيم
واحد من الأموال التي كلفت
بت�سيريها ،و�إين مل�ستعد لك�شف
كل ما و�صلني من موارد والك�شف

عن وجهاته ،وعن ملفات الف�ساد
التي فتحتها املحاكم قال تو “�إن
حر�ص ال�سلطات الوطنية على
حماربة الف�ساد كان دائما �شغلي
ال�شاغل يف ت�أدية مهامي ملا �شهد
يل به ،عدا تلك التنكرات الهزيلة
املعزولة� .أرجو من اهلل �أن يحالف
ال�صواب نبيل م�سعى ال�سلطات
�ضمن التحوالت العميقة التي
تعرف حاليا خما�ضها الأكيد”.
كما �أكد عمار تو �أنه مت ا�ستدعا�ؤه
ك�شاهد ،حيث يقول “ف�إ�ستدعائي
ك�شاهد ي�رشفني �أميا ت�رشيف
و�أبقى رهني ما تتطلبه مني
م�ساهمتي املتوا�ضعة �ضمن
املجهودات املبذولة يف هذا
ال�ش�أن”.

ف.ن

يهجرون الإقامات نحو مطاعم الرحمة

وجبات الإفطار تثري �سخط
طلبة جامعة البويرة
�أبدى طلبة الإقامات اجلامعية مبدينة البويرة � ,سخطهم ال�شديد من نوعية
الوجبات الغذائية املقدمة لهم عند موعد الإفطار  ,والتي و�صفوها يف
لقائهم بيومية « الو�سط « بالرديئة وغري املالئمة ملنا�سبة �شهر رم�ضان
الف�ضيل  ,وهو الأمر الذي جعل البع�ض منهم وباخل�صو�ص البنات ي�ستغنون
عنها ويتكفلن بطهي وجبات اللإفطار على ح�سابهن اخلا�ص  ,كونهن
يقطن يف مناطق بعيدة وتزامن هذه الفرتة مع ا�ستئناف الدرا�سة بعد
توقفات عديدة ب�سبب احلراك ال�شعبي � ,أما فيما يخ�ص الطلبة الذكور
منهم الأجانب �أكدوا لنا �أنهم يف�ضلون تناول وجبات الإفطار على م�ستوى
مطاعم الرحمة املوجودة باملدينة حتى �أن هناك بع�ض القائمني على هذه
املطاعم وفروا حافالت خا�صة جللبهم من الإقامات و�إعادتهم �إليها بعد
تناول �إفطارهم ورغم ذلك �أ�رص حمدثونا على توجيه نداء للجهات املعنية
والقائمني على هذه الإقامات من اجل حت�سني اخلدمات وتقدمي وجبات
الئقة للطلبة خا�صة يف هذه املنا�سبة العظيمة التي يق�ضونها بعيدا عن
الأهل .

�أح�سن مرزوق

هبة فرن�سية من �أجل حنون
ك�شفت قناة فران�س  24عن  عري�ضة
وقعها نحو �ألف �شخ�صية فرن�سية
من نا�شطني �سيا�سيني ونقابيني
ومدافعني عن حقوق الإن�سان،
�إىل الإفراج الفوري عن
لويزة حنون الأمينة العامة
حلزب العمال اجلزائري
، 24بعد توقيفها من قبل
الق�ضاء الع�سكري يف  9ماي
بتهمة الت�آمر �ضد �سلطة الدولة
وامل�سا�س ب�سلطة اجلي�ش وذكر
املوقعون على العري�ضة« :ال نفهم �سبب
التوقيف التع�سفي حلنون الذي ولد لدينا �شعورا �رشعيا لويزة حنون
معروفة منذ �سنوات مبواقفها احلادة ون�ضالها املميز يف الدفاع
عن الدميقراطية ،احلريات ،حقوق املر�أة و�إىل جانب ال�شعوب
امل�ضطهدة ،وما �إن كنا مع �أو �ضد مواقفها ال�سيا�سية ،ال �شيء يربر
و�ضعها رهن احلب�س امل�ؤقت ،وعليه نطالب بالإفراج الفوري عنها».

�إفطار جماعي ببجاية

�أقدم مواطنون من والية بجاية على تنظيم �إفطار
جماعي بو�سط املدينة ،حيث مت تنظيم الطاوالت
عرب الأر�صفة وحت�ضري الأطعمة من �أجل حت�ضري
�إفطار جماعي جمع املواطنون من املدينة �إىل
جانب م�شاركة عابري ال�سبيلن يف �صورة ت�ؤكد
الت�ضامن وروح الأخوة التي جتمع �أبناء البلد الواحد.

فتحي معمري

�صوت ي�صدح يف
�سماء الليايل
الرم�ضانية
بعني احلجل
ب�صوته ال�شجي ال�صايف ،الذي
يغلب عليه الطابع امل�رشقي،
د�أب الأ�ستاذ فتحي معمري
 ،على مدار �أربع �سنوات ،
على �إحياء الليايل الرم�ضانية
مب�سجد عثمان بن عفان  ،حيث
اعتاد املئات من امل�صلني من
�أبناء عني احلجل  ،خ�صو�صا
�سكان حي ال�سيتي  ،على ارتياد
امل�سجد الذي يحل به لال�ستمتاع
ب�صوته ال�شجي الناعم خالل
�صالة الرتاويح الرم�ضانية
بد�أت رحلة الأ�ستاذ املقرئ
مع القر�آن منذ نعومة �أظافره
وبتكوين ع�صامي �إىل �أن �أنهى
حفظ القر�آن كامال ،يف ختمته
فتعلق �أ�ستاذ مادة الريا�ضيات
بثانوية الرائد بن يحي يف �سيدي
عي�سى ( وهو من مواليد �سنة
 ) 1986بالقر�آن الكرمي  ،دفعه
�إىل �أن يوا�صل ويت�أثر يف م�سريته
القر�آنية بالعديد من القراء
امل�شارقة الكبار ،ال�سيما ال�شيخ
ماهر املعيقلي  ،لكنه يف الآن
ذاته �أقر بقوة املدر�سة امل�رشقية
 ،التي تعتمد رواية ور�ش عن نافع
 ،التي متنح القارئ اجلزائري
�إمكانيات هائلة على م�ستوى
الأداء واجلودة وال�ضبط والتفنن
يف القراءة ،وهذا �رس ت�ألق فتحي
الذي يقدم قراءة �رشقية جتعل
امل�صلي يتذوق حالوة القر�آن
ويتدبر معانيه الراقية يقول لقد
تعلمت الكثري من الأ�شياء من
القر�آن الكرمي  ،تعلمت التحلي
بالأخالق احلميدة ،تعلمت
ال�صدق والأدب واالح�سان �إىل
الأهل واجلريان والتعامل الطيب
مع اجلميع ،وما زلت �أتعلم منه
الكثري والكثري ،فاخلري والعلم يف
كتاب اهلل ال ينتهي �أبدا « ،م�شريا
�إىل �أن « هذا الأمر �ساعدين كثريا
للتقرب من النا�س يف مدينتي «
ومل يخف فخره الكبري باملجال
الديني ،معتربا �أن التجربة
�ست�ساعده يف ميدان الرتبية
والتعليم وجمال تخ�ص�صه.

ب.ل

خبر في
صورة
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ماتبقى من خيارات النقاذ الو�ضع

عقد م�ؤمتر وطني جامع وت�أجيل الرئا�سيات املقبلة
عربت الت�شكيلة ال�سيا�سة عن رف�ضها للحوار الذي دعا �إليه رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح يوم الإثنني املقبل ،معتربين ب�أن حوار بنف�س الوجوه والآليات وبنف�س الأ�ساليب التقليدية
البالية لن ي�أتي باجلديد ،يف حني ا�ستبعدت تنظيم انتخابات رئا�سية بتاريخ  4جويلية املقبل يف ظل ما تعرفه البلد من �أحداث ،م�ؤكدين بان احلل يكمن يف ت�أجيل هذه االنتخابات
والذهاب �إىل مرحلة انتقالية بقيادة �شخ�صيات توافقية ،يف حني التزال ال�سلطة رغم اال�ستق�صاء ال�شعبي الأ�سبوعي كل جمعة متم�سكة بانتخابات  4جويلية املقبلة ،فهل �ستظل ال�سلطة
متم�سكة بهذا اال�ستحقاق الرئا�سي �أم �ستتجه �إىل عقد م�ؤمتر وطني جامع وت�أجيل الرئا�سيات املقبلة؟
�إميان لوا�س
وجتدر الإ�شارة ب�أن جل�سة
احلوار التي عجز بن �صالح
على تنظيمها كان الهدف منها
مناق�شة ت�شكيلة الهيئة امل�ستقلة
ملراقبة االنتخابات التي قام
الرئي�س امل�ستقيل بحلها ،اذ
�أن غياب تلك اللجنة يجعل من
�إجراء االنتخابات ي�صطدم بعائق
د�ستوري �أي�ضا ،والذهاب مل�سار
انتخابي جديد ي�ستوجب ت�شكيل
جلنة م�ستقلة مقبولة من كل
الأطراف.
بن خالف
نرف�ض انتخابات حتت
�إ�شراف رموز النظام
البوتفليقي
�شدد النائب الربملاين عن
جبهة العدالة و التنمية على
�رضورة و�ضع االليات القانونية
والد�ستورية لتنظيم انتخابات
رئا�سية حرة ونزيهة بعد رحيل
الباءات وكل رموز النظام
«البوتفليقي» ،م�ؤكدا ب�أنه من غري
املمكن تنظيم انتخابات رئا�سية
وال�شعب اجلزائري قال كلمته
وعرب عن رف�ضه لإجراء انتخابات
ببقايا النظام ال�سابق الذي لطاملا
زور اال�ستحقاقات االنتخابية
و�صف بن خالف يف ت�رصيح
خ�ص به «الو�سط» مت�سك
ال�سلطة بتنظيم انتخابات رئا�سية
باملغامرة ،م�ؤكدا بان الو�ضع
ال�سيا�سي الراهن ال ي�سمح ب�إجراء
�إ�ستحقاقات رئا�سية ،يف حني
عرب عن رف�ضه و مقاطعة حلزبه
جلميع امل�شاورات التي يدعوا
�إليها بن �صالح املرفو�ض �شعبيا
على حد قوله
حممد بو�ضياف
ال ميكن تنظيم انتخابات يف
ظل مقاطعة الأحزاب
ا�ستبعد املحلل ال�سيا�سي حممد

بو�ضياف تنظيم �إ�ستحقاقات
رئا�سية بتاريخ  4جويلية املقبل
جراء مقاطعة الأحزاب لها
ومت�سك احلراك بذهاب منظميها،
م�شريا ب�أن القايد �صالح �أ�شار يف
خطاباته �إىل �إمكانية ت�أجيل
االنتخابات وحر�ص على منهج
احلوار والتدرج يف حل الأزمة
التي تتهدد البالد.
بن طرمول
 80باملائة ن�سبة الرف�ض
ال�شعبي ال�ستحقاقات 4
جويلية املقبل
اطلعت على �سرب لر�أى حول
موقف احلراك من االنتخابات
وتو�صلت �إىل الرف�ض ال�شعبي
ملوعد الرئا�سيات بن�سبة �أكرث من
الثمانني باملائة ،كما �أن املهتمني
واملتتبعني يقا�سمون نف�س الر�أي
ب�سبب غياب ال�رشوط الأ�سا�سية
ملثل هدا احلدث النوعي ،وعليه
ن�ستطيع �أن ن�ؤكد الت�أجيل الوارد
للموعد االنتخابي رغم �إ�رصار
بن �صالح علي املوعد مما
�سيمنح الفر�صة للحراك ال�شعبي
بالتعبري عن م�شاركته يف موعد
الرابع جويلية� ،إذن �أننا �سنكون
�أمام حالة ت�أزم و�شغور حتيط به
عالمات اال�ستفهام حول تفا�صيل
عديدة وح�سا�سة.
�أحمد �صادوق
نحن مع مقرتح املرحلة
االنتقالية بقيادة �شخ�صيات
توافقية
عرب رئي�س الكتلة الربملانية حلركة
حم�س عن �أ�سفه من �سيا�سة الأمر
الواقع التي متار�سها ال�سلطة
بخ�صو�ص مت�سكها بتنظيم
�إ�ستحقاقات رئا�سية بتاريخ 4
جويلية املقبل ،معتربا ب�أن حل
الأزمة ال�سيا�سة الراهنة لن يكون
باالنتخابات و �إمنا بفتح حوار
جاد و الذهاب �إىل مرحلة بقيادة
�شخ�صيات توافقية مقبولة �شعبيا

.
وقال �أحمد �صادوق يف ت�رصيح
خ�ص به «الو�سط» ب�أن «بن �صالح
ومن يدعمه م�رصين على فر�ض
�سيا�سة الأمر الواقع من خالل
تكرار نف�س اخلطوات الفا�شلة
و الت�سا�ؤل مالذي يقدمه الآن
ك�ضمانات لنجاح احلوار جمددا
مطلبه
،ال�شعب اجلزائري
وا�ضح و هو �أن ال ت�رشف الوجوه
البوتفليقية على احلوار و على
املرحلة االنتقالية لذلك نتوقع
ف�شل هذا احلوار و مقاطعته
من طرف القوى الأ�سا�سية يف
املجتمع و بذلك نكون قد �ضيعنا
مزيدا من الوقت و �أهدرنا عديدا
من الفر�ص و ت�أخرنا يف جت�سيد
خريطة الطريق وا�ضحة و جلية
كما يطالب بها ال�شعب اجلزائري
و ثابت عليها طيلة  13جمعة من
امل�سريات ،و هي �أن يعني بن
�صالح رئي�سا للمجل�س الد�ستوري
ير�ضى عنه احلراك بعد ا�ستقالة
فني�ش ثم ي�ستقيل بن �صالح و
يخلفه رئي�س املجل�س الد�ستوري
اجلديد ثم ي�ستقيل بدوي و تعني
حكومة كفاءات و بعدها ن�رشع يف
حوار جاد لتحديد الر�ؤية و �ضبط
معامل املرحلة القادمة و الرزنامة
الزمنية لالنتخابات حيث يتم
ت�أجيل انتخابات 4جويلية اىل وقت
ال يتجاوز ت�سعة �أ�شهر و يتم خالل
املرحلة ت�شكيل الهيئة الوطنية
امل�ستقلة لتنظيم االنتخابات و
هكذا نكون قد بقراءة مو�سعة
للد�ستور دون اخلروج عليه»
واعترب رئي�س الكتلة الربملانية
حلركة حم�س �أحمد �صادوق
ب�أن كل امل�ؤ�رشات تدل على
�أنه لن تكون هناك انتخابات
رئا�سية يوم  4جويلية ،بداية من
نوعية املرت�شحني �إىل الآن حيث
كلها ا�سماء جمهولة ال يعرفها
النا�س على حد قوله ،الفتا ب�أن
اال�رصار على �إجرائها يف ظل كل
هذه الظروف هو عملية عبثية
وم�ضيعة للوقت وحماولة لفر�ض
�سيا�سة االمر الواقع

و�أ�شار �صادوق ب�أن احلراك
ال�شعبي مطلبه وا�ضح وهو ذهاب
كل من هو حم�سوب على النظام
البوتفليقي ،م�شريا ب�أن ال�شعب ال
يثق يف انتخابات حتت �إ�رشاف
هذا النظام ،قائال «خ�صو�صا �أنهم
متهمون بالتزوير وبدوي منذ �أ�شهر
زور �ستة ماليني توقيع لبوتفليقة
كما �أن غياب الهيئة امل�ستقلة
لتنظيم االنتخابات يجعل ال �أحد
يثق يف نتائج االنتخابات
�أحمد الدان
الرئا�سيات لن حتل الأزمة
من جهته رئي�س الكتلة الربملانية
حلركة البناء �أحمد الدان اعترب
ب�أن حل الأزمة لن يكون بانتخابات
تر�سكل النظام القدمي بل بتجديد
لل�ساحة ال�سيا�سية كلها على حد
قوله ،م�ؤكدا بان �أول احلل هو
ا�ستعادة ال�شعب للثقة واخلروج
من حماوالت االلتفاف على
خياراته ،قائال يف �سياق مت�صل
«احلل يكون يف نظام دميقراطي
ودولة مدنية حيث يكون القا�ضي
هو القا�ضي الأول واالنتخاب هو
�أ�صل ال�رشعية والقانون هو ح�صن
الدولة بالتطور دون تنكر للثوابت

والوحدة الوطنية التي ازدادت قوة
يف ثورة 22فيفري ال�سلمية».
علي ربيج
البيان اخلتامي للقاءات
الت�شاورية �أكد على ت�أجيل
الرئا�سيات املقبلة
�أكد املحلل ال�سيا�سي علي ربيج
يف ت�رصيح «للو�سط» ب�أنه ال ميكن
الذهاب �إىل انتخابات رئا�سية
بتاريخ  4جويلية املقبل ،م�شريا
ب�أن البيان اخلتامي للقاءات
الت�شاورية �أكد على ت�أجيل
الرئا�سيات املقبلة ،متوقعا ب�أنه
لن يتم تنظيم انتخابات رئا�سية
حتت �إ�رشاف �شخ�صية مرفو�ضة
�شعبيا ويف ظل نف�س القانون و
نف�س الهيئة
لزهر ماروك
نتوقع ف�شل احلوار الذي دعا
�إليه بن �صالح
�أو�ضح املحلل ال�سيا�سي لزهر
ماروك يف ت�رصيح «للو�سط» ب�أن
املعطيات الراهنة ت�ؤكد �أنه ال
ميكن تنظيم انتخابات رئا�سية
بتاريخ  4جويلية ،م�شريا ب�أن

الظرف ال�سيا�سي الذي تعي�شه
البالد غري منا�سب ،معتربا ب�أن
هذه اال�ستحقاقات ولن تخرج
البالد من الأزمة ال�سيا�سية التي
تعي�شها منذ ما يقارب � 3أ�شهر،
متوقعا ف�شل احلوار الذي دعا
�إليه بن �صالح ومقاطعته من
طرف القوى الأ�سا�سية.
وقال لزهر ماروك «ال �أظن
ب�أن حل الأزمة يكون بفتح حوار
وطني �شامل ت�رشف عليه جلنة
حتت قيادة �شخ�صيات وطنية
ذات م�صداقية حتظى بالقبول
واالحرتام من قبل ال�شعب ،تقوم
هذه اللجنة بفتح احلوار مع
خمتلف الأطراف ال�سيا�سية من
�أحزاب وجمتمع مدين ونقابات
ونخب ،وخمتلف الفئات للتو�صل
�إىل ورقة طريق حتقق احلد
الأدنى من الإجماع الوطني
لت�شكل القا�سم امل�شرتك جلميع
الأطراف مبا فيها الأحزاب ،و
ال�سلطة ،و رموز احلراك ،وعلى
�ضوء هذه اخلارطة الطريق
نذهب �إىل جت�سيدها يف امليدان
ولكن يف ظرف زمني ق�صري ينتهي
ب�إجراء انتخابات رئا�سية ت�شارك
فيها جميع الأطراف وت�رشف
عليها جلنة م�ستقلة .

طالب بعدم الت�سرع

�أطلقتها نقابات و �أحزاب �سيا�سية

الأفافا�س يعترب رئا�سيات 4
جويلية هدفا خياليا

فعاليات حملية و جهوية ملواكبة احلراك ال�شعبي

�رصح �سفيان �شيوخ ,ع�ضو الهيئة الرئا�سية
حلزب جبهة القوى اال�شرتاكية� ,سهرة �أم�س
اجلمعة� ,أن االنتخابات الرئا�سية املعلن عنها
ليوم  4جويلية القادم  ,تعد «هدفا خياليا
ال �أحد» ي�ؤمن بها ح�سب قوله ,جمددا دعم
احلزب للمطالب ال�شعبية .و على هام�ش لقاء
وطني مع املنتخبني املحليني للحزب خ�ص�ص
لدرا�سة الأزمة ال�سيا�سية الراهنة� ,أ�شار �شيوخ
لل�صحافة �أن «ال �أحد ي�ؤمن مبوعد  4جويلية
القادم .الفكرة تكمن يف �أخذ الوقت الكايف ,لكن

دون اال�ستطالة ,لأجل �إيجاد حلول م�ستدامة,
�أي تن�صيب م�ؤ�س�سات قوية و ممثلة للجزائريني
و الذهاب �إىل انتخابات ذات م�صداقية و
�شفافة» .و بعد الإ�شارة �إىل �أن هذا االجتماع
ركز على املنتخبني املحليني الذين هم مبثابة
«احللقة الأوىل للجمهورية و الدميقراطية
وفق تقدير احلزب»� ,أ�ضاف املتحدث �أن
الهدف املرجو من هذا االجتماع هو القول
ب�أن احلزب «من�سجم مع الثورة ال�سلمية « التي
يخو�ضها ال�شعب منذ عدة �أ�سابيع.

با�رشت الع�رشات من املنظمات الطالبية
والعمالية والأحزاب ال�سيا�سية يف �إطالق
ندوات وطنية وجهوية حول احلراك
باجلهة الغربية للوطن يف حماولة للتموقع
يحدث هذا يف الوقت الذي با�رشت فعاليات
املجتمع يف حتويل احلراك من مطالبه
ال�سيا�سية اىل مطالب اجتماعية وتدعيمه
باالحتجاج وغلق امل�ؤ�س�سات الإدارية
والطرقات.
فعلى م�ستوى الأحزاب ال�سيا�سية �أطلقت
حركة جمتمع ال�سلم مبادرة ندوة احلراك

الوطني تزامنا مع اليوم العاملي لل�صحافة
وتقرر �أن تكون ن�صف �شهرية يف حماولة من
اجل الوقوف على ن�سق احلراك ال�سيا�سي
 ،يف حني كانت املنظمات الطالبية التي
قررت تنظيم احلراك �أ�سبوعيا من اجلامعة
�إىل غاية مقر الوالية قد با�رشت يف �إقامة
ملتقيات وندوات حول احلرك و�أثره على
الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية للبالد
بالعديد من جامعات الغرب اجلزائري على
ر�أ�سها تلم�سان وبلعبا�س و�شلف حيث مت
طرح احلراك من قبل دكاترة خمت�صني يف

العلوم االجتماعية والنف�سية وال�سيا�سية بغية
معاجلة الو�ضعية  ،من جانب �آخر �أطلقت
مكاتب النقابة الوطنية لعمال الرتبية
بالغرب ندوات والئية حول احلراك تلبية
لطلب املكتب الوالئي لذات النقابة حيث
اال�ستماع �إىل الآراء حيث جمعت �أ�ساتذة
جامعيني وحمامني يف حماولة لإيجاد حتليل
منطقي للحراك  ،الذي ت�سعى من خالله
قادة هذه املنظمات ا�ستغالل احلراك
للت�سلق ال�سيا�سي والظهور يف املرحلة
املقبلة .يحدث هذا يف الوقت الذي ي�سعى

املجتمع اجلزائري �إىل حتويل من مطالب
�سيا�سية التي انطلق بها يف  22فرباير
املا�ضي �إىل مطالب اجتماعية على غرار
ال�سكن  ،العمل  ،فك العزلة  ،وذلك من خالل
غلق البلديات و�إقالة ر�ؤ�ساء البلديات  ،حيث
عرفت اجلهة الغربية منذ انطالق احلراك
 423احتجاجا و 68غلقا ملقرات البلديات
ومقرات الواليات منها  05بلديات مت غلقها
بالإ�سمنت والبالط بكل من تلم�سان ،
غليزان  ،م�ستغامن وبلعبا�س .

حممد بن ترار

م�صادر ت�ؤكد للو�سط

خرب ا�ستدعاء مقري للمحكمة الع�سكرية غري �صحيح
�أكد رئي�س الكتلة الربملانية عن حركة حم�س �أحمد
�صادوق ب�أن كل ما ثم تداوله بخ�صو�ص ا�ستدعاء
رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري �إىل املحكمة

الع�سكرية ال �أ�سا�س له من ال�صحة  .و�أو�ضح �أحمد
�صادوق يف ت�رصيح خ�ص به «الو�سط «ب�أنه ما ثم
تداوله بخ�صو�ص ا�ستدعاء مقري �إىل املحكمة

الع�سكرية عبارة عن �إ�شاعات فقط وال �أ�سا�س لها من
ال�صحة ،معتربا ب�أنها غري �صحيح هي جمرد �أمنيات
مغر�ضة يتمناها البع�ض ان تتحقق وحتى �إذا تنم

ا�ستدعا�ؤه فالرجل نزيه بعيد عن �شبهات الف�ساد �أو
التزوير �أو اخليانة �أو الت�آمر.
�إميان لوا�س

4

� 24ساعة

الأحد  19ماي  2019املوافـق ل� 14شعبان 1440هـ

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

منحوا مهلة  40يوما قبل
�إحالتهم على الق�ضاء

الإبراهيمي و �شركا�ؤه
يغردون خارج ال�سرب
ت�ضمنت ر�سالة طالب الإبراهيمي ومن معه من ال�شخ�صيات على غرار املحامي يحيى علي
عبد النور ،و اجلرنال املتقاعد بن يل�س دعوة اىل اجلي�ش بفتح حوار �صريح مع ممثلي
احلراك وخمتلف الأحزاب ال�سيا�سية للخروج من هذه الأزمة .
ع�صام بوربيع
دعوة هذا الثالثي للجي�ش باحلوار ،
كان اجلي�ش بذاته وعلى ل�سان قائد
الأركان الفريق �أحمد قايد �صالح
ال�سباق �إىل الدعوة �إىل احلوار من
�أجل �إيجاد حلول للخروج من هذه
الأزمة ال�سيا�سية .
فقد كان اجلي�ش ومنذ بداية هذا
احلراك ،وبعد ا�ستقالة الرئي�س
ال�سابق  ،كان اجلي�ش على ل�سان
رئي�س الأركان احمد قايد �صالح يلح
على احلوار بني خمتلف الأطراف
لإيجاد حلول وخمارج لهذه الأزمة ،
يف �إطار مرحلة انتقالية يكون اجلي�ش
مرافقا لها  ،طبعا مع احلفاظ على
امل�ؤ�س�سات ويف �إطار ما ين�صه
الد�ستور .
وفعال كانت من �أولويات اجلي�ش
احلر�ص على االلتزام بالد�ستور ،رغم
دقة و خطورة املرحلة ال�سابقة ،
ودعا �إىل احلفاظ على امل�ؤ�س�سات
 ،حيث من غري املعقول التخلي عن
كل امل�ؤ�س�سات  ،مما ي�شكل فراغا و
تعطيال للكثري من امل�صالح.
ر�سائل اجلي�ش و حتى افتتاحية اجلي�ش
الأخرية  ،كانت كلها دعوات اىل حوار
هادىء لإيجاد خمارج لهذه الأزمة ،
ويف �إطار هذه املرحلة االنتقالية
التي تعهد اجلي�ش مبرافقتها  ،وبعث
بر�سائل االطمئنان و التي جت�سدت
فعال يف الواقع .
وي�ستنتج من العديد من الأحداث و
العديد من الت�رصيحات و املواقف
� ،أن �أولوية الأولويات للجي�ش هي
ا�ستقرار اجلزائر اال�ستقرار الذي
هو الع�صب احلقيقي للبالد ،وهو رمبا

ماركز عليه قائد الأركان احمد قايد
�صالح  ،عندما تعهد بحماية احلراك
 ،واحلر�ص على عدم �سقوط قطرة
دم واحدة .
ومن هنا يتم الو�صول �إىل نتيجة
واحدة وهي �أن اجلي�ش يهمه
اال�ستقرار و الأمن �أكرب من طموحات
�سيا�سية و الو�صول �إىل ق�رص املرادية
 ،مثلما �أراد البع�ض ت�سويقه لتغليط
الر�أي العام  ،وحماولة �رضب م�ساعي
اجلي�ش يف �إيجاد احللول لهذه الأزمة
 ،التي بد�أت فعال يف االنفراج بف�ضل
مواقف اجلي�ش و�ضمانته .
وكان قائد الأركان الفريق �أحمد قايد
�صالح نف�سه كان �أ�شار يف خطاباته
ب�أنه لي�س له �أية طموحات �سيا�سية
،بقدر ما يهمه ا�ستقرار البالد ،
وعودة املياه �إىل جماريها  ،و�إيجاد
حلول و خمارج � ،أثبثت الأيام فعال

�أن حالة اجلزائر الآن يف حالة حت�سن
و يف حالة �شفاء  ،يف ظل مرافقة
اجلي�ش لهذه املرحلة االنتقالية و
التح�ضري النتخابات نزيهة يخرج
منها رئي�س قادر على قيادة البالد
 ،بعد معاناة طويلة لهذا ال�شعب
برئي�س غري موجود  ،و�شقيق رئي�س
و�شلته ت�سري البالد يف اخلفاء .
الكثري من الواعون فهموا �أو حت�س�سوا
بل �أيقنوا بوجود نوايا �صادقة للجي�ش
و التي جت�سدت طبعا �أوال يف حماية
احلراك ال�شعبي الذي انطلق منذ
22فيفري وعدم تقوي�ضه �أو ال�سماح
بعرقلته �أو �إجها�ضه � ،إذ ال �أحد ينكر
ف�ضل اجلي�ش يف هذا  ،وطبعا ومابقي
من هذا فهم مند�سون مبعنى الكلمة
 ،ولي�س جمرد كالم  ،و �أ�صبحوا
وا�ضحني و�ضوح ال�شم�س كون الكثري
منهم م�أجورين من طرف خملفات

من�سق الكنا�س عبد احلفيظ ميالط

الع�صابة و القوى الغري الد�ستورية
لإ�ستهذاف اجلي�ش ب�شعارات معادية
ت�سببت يف انق�سام مطالب احلراك
 ،ورف�ض ال�سواد الأعظم لهذه
ال�شعارات التي ال تتوافق مع مطالبه
احلقيقية .
طبعا اجلي�ش وعند مواجهته للع�صابة
ال�سابقة ورموز النظام ال�سابق ومافيا
املال و الكارتل املايل كان من
املتوقع �أن يتعر�ض �إىل هجمة من
�أذيال النظام ال�سابق �سواء متظاهرون
مزيفون � ،أو متظاهرون حركتهم
احلمية باخلط�أ يف ظل الغوغائية
املوجودة  ،وجعلتها ترى �أن اجلي�ش
هو امل�شكلة  ،فيما �أن حاليا اجلي�ش
هو احلل بل هو احلل الوحيد يف مثل
هذه الظروف املعقدة طبعا يف ظل
االحتكام �إىل الد�ستور .
وكان من بع�ض ما حاول به ه�ؤالء
،هو حماولة التخويف ب�إعادة
ال�سيناريو امل�رصي يف اجلزائر ،
وجتربة ال�سي�سي  ،و �إطالق �شعارات
مغر�ضة « مدنية وال ع�سكرية ّ »
فيما �أن احلقيقة هي ال �سي�سي وال
هم حمزنزن  ،الق�ضية هي ق�ضية
ا�ستقرار مهدد  ،وانتقال من مرحلة
�سري فيها «الكادر « البالد لطيلة من
الزمن  ،بالد �سارت من دون رئي�س
للعديد من ال�سنوات و ا�ستولت قوى
غري د�ستورية على البالد ممثلة
يف �شقيقه  ،وتركت �ألغاما كثرية ،
البد من تظافر كل اجلهود و القوى
للتخل�ص منها  ،و انتخاب رئي�س
جديد يقود البالد على الأقل يخاطب
اجلماهري ويراه ال�شعب  ،ويخاطب
الدول ويلتقي ال�سفراء ونراه يتجول
يف الطائرة ويزور البلدان .

لن تكون هناك �سنة بي�ضاء و ا�ستفاقة الوزارة مت�أخرة
 .مل نتهم �أي جهة باجلو�س�سة و طالبنا بتحقيق

� أكد املن�سق الوطني ملجل�س
�أ�ساتذة التعليم العايل �أنه لن
تكون هناك �سنة بي�ضاء م�شددا
على خطر ال�سنة البي�ضاء على
امل�سار التعليمي  ،مو�ضحا �أ ّنها
ال ت�ؤثر على اجلامعة فقط بل
حتى الأطوار الأخرى .و �أو�ضح
ميالط يف ات�صال مع جريدة
الو�سط �أن جمل�س �أ�ساتذة التعليم
العايل �ضد املقاطعة لأنه اليخدم
الطالب واجلامعة وال الوزارة وهو
ماي�ؤثر على م�سار التعليمي للطالب

وقال من�سق الكنا�س ان احلل هو
متديد ال�سنة �إىل �شهر دي�سمرب و
اعترب احلل ترقيعي مو�ضحا انه
�سيتم تدارك الأمر بحل �شكلي
وقال املن�سق الوطني لأ�ساتذة
التعليم العايل �أن ا�ستفاقة الوزارة
جاءت مت�أخرة بحيث مل ن�شهد �أي
موقف ر�سمي ،اجتاه �إ�رضابات
اجلامعات ومقاطعة الطلبة
للدرو�س واالمتحانات الذي دام
لأكرث من ثالثة �أ�شهر و عن ن�سبة
�إ�رضاب اجلامعات قال ميالط �أن

هناك بع�ض اجلامعات مل مي�سها
اال�رضاب نهائيا  ،وهناك من م�سها
 100باملائة وحلد ال�ساعة مازالت
يف الإ�رضاب و يف رده على �س�ؤال
حول اجلدل الذي �أثارته ت�رصيحاته
التي قال فيها �أن النظام التعليمي
ا ملد مج  P R O G R E Sا لذ ي
اعتمدته وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي هو �أداة جت�س�س
ل�صالح فرن�سا التي متلك ح�سبه
مفاتيح الربنامج الذي ميكنها
الإطالع باملعلومات ال�رسية

للباحثني اجلزائريني �أكد ميالط
�أنه مل يتهم �أي جهة جزائرية
باجلو�س�سة من داخل الوزارة �أو
خارجها وب�أي �أعمال خمالفة
للقانون وا�ستغرب ميالط ت�أكيد
الوزارة على �أن هذا النظام مل
يتعر�ض لأي حماولة جو�س�سة
من قبل �أي جهة ،وقال �أن حقيقة
الأمرال ميكن اكت�شافها �إال بعد
حتقيقات �أمنية وخمابراتية
عميقة.
ف.ن�سرين

الكنفدرالية العامة امل�ستقلة للعمال

دعوة منظمة العمل الدولية بت�أجيل زيارة اجلزائر
طالبت

الكنفدرالية

العامة

امل�ستقلة للعمال يف اجلزائر
املنظمة الدولية للعمل
بت�أجيل زيارة البعثة للجزائر
بعد ال�شكاوى املرفوعة خالل

اجتماع جوان ال�سنة الفارطة
و�شهد مغادرة وزير العمل له
�آنذاك مراد زمايل .ك�شف
رئي�س الكنفدرالية العامة
امل�ستقلة للعمال يف اجلزائر

ر�شيد معالوي يف بيان تلقينا
ن�سخة منه� ،أن «الكنفدرالية
تلقت دعوة ر�سمية حل�ضور
�إجتماع رفيع امل�ستوى ملنظمة
العمل الدولية يوم  22ماي

اجلاري باجلزائر العا�صمة
لال�ستعالم عن الو�ضع النقابي
ومتابعة خمتلف ال�شكاوى التي
رفعت لها».

�سارة بومعزة

�ألف م�ستثمر حت�صلوا
على قطع �أر�ضية
وقرو�ض باملاليري
با�رشت مديريات ال�صناعة وال�سياحة
للواليات الغربية يف مرا�سلة الع�رشات
من امل�ستثمرين املخالفني ل�رشوط
اال�ستثمار وفق ال�رشوط التي �أم�ضوها
مع وزارتي ال�صناعة وال�سياحة من
اجل جت�سيد م�شاريع ا�ستثمارية والتي
مكنتهم من احل�صول على قطع �أر�ضية
بالدينار الرمزي وقرو�ض باملاليري قبل
�أن تتوقف امل�شاريع �أو حتول �إىل �سكنات
فاخرة كما تبني �أن �أغلب امل�ستثمرين
حت�صلوا على قرو�ض باملاليري من
البنوك ،وقدموا هذه القطع ك�ضمانات
دون جت�سيدها ما يعد نهب للعقار وتبديد
للمال العام ون�صب واحتيال يف �أن واحد
هذا و�أمهلت املديريات امل�ستثمرين 40
يوما للوفاء بالتزاماتهم قل �إحالتهم على
الق�ضاء ،هذا و�أ�شارت املعطيات الأولية
�أن مديريات ال�صناعة قد وجهت ما يفوق
ال� 800إعذار مل�ستثمرين بالواليات
الغربية يف حني وجهت مديرية ال�سياحة
�أكرث من  200اعذرا مل�ستثمرين بواليات
�شلف  ،م�ستغامن  ،وهران ،عني متو�شنت
وتلم�سان والذين ح�صلوا على مواقع
لال�ستثمار لكن �أ�صحابها مل يحرتموا
دفرت ال�رشوط .
ففي والية تلم�سان وجهت مديرية
ال�صناعة � 180إعذار مل�ستثمرين مل
يج�سدوا م�شارعهم  ،خا�صة وان
الوالية عرفت اقباال كبريا للم�ستثمرين
الذين �أودعوا ملفات اال�ستثمار بالوالية
الأمر الذي جعل ال�سلطات املحلية
تبا�رش عملية تو�سيع املناطق ال�صناعية
ال�ستقطاب امل�شاريع �أمال يف رفع
امل�ستوى االقت�صادي للمنطقة وفتح
�أفاق الت�شغيل و�سط ال�شباب خا�صة يف
املناطق احلدودية التي عرفت تو�سعا
للبطالة عقب جتفيف منابع التهريب
�ضمن خمطط «الال مغنية» الذي مت
مبا�رشته يوم  2016/01/25ب�أمر من
وزارة الداخلية  ،وقد عملت احلكومة
على رفع عدد القطع الأر�ضية ال�صناعية
�إىل  895قطعة خالل �سنة  2018فقط ،
وهذا بعد �إيداع  648ملفا لال�ستثمار من
قبل امل�ستثمرين والذين مت قبول 148
ملفا منها  ،لكن مل يتم جت�سيد �سوى
م�رشوعان اللذين دخال اخلدمة و مل يتم
مبا�رشة الأ�شغال �سوى يف  67م�رشوعا
 .كما ّ
مت منح  194قطعة �أر�ضية ،و24
م�ساحة خم�ص�صة لال�ستثمار بتكلفة
مالية لال�ستثمار تقدّر ب  77.6مليار
دج اليزال ا�صحبها مل يطلقوا م�شاريعهم
بعد  ،مت �إعادة تهيئة املنطقة ال�صناعية
لأوالد بن دامو مبغنية على م�ساحة
 103هكتاراتُ ،خ ّ�ص�ص منها  61قطعة
ل  43م�ستثمرا اقت�صاديا ،بغالف
مايل يقدّر ب  1.7مليار دج لإجناز
م�شاريع �ضخمة ،وم�شاريع �أخرى خا�صة
بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
وت�سمح هذه امل�ؤ�س�سات بخلق �أكرث من
� 16ألف من�صب �شغل بطريقة مبا�رشة
وغري مبا�رشة ،منها  3500من�صب �شغل
مبا�رش دائم� ،إىل جانب �أكرث من � 10آالف
من�صب غري مبا�رش؛ �إذ من املرتقب �أن
ت�ستقبل خمتلف الوحدات ال�صناعية ،
كما �ستتدعم احلظرية ال�صناعية لأوالد
بن دامو مبغنية ،مبحطة لت�صفية ب 300
هكتار ،بغالف مايل يقدر ب  4.5ماليري
دجُ ،خ ّ�ص�ص منها  152.37هكتارا ،بغالف
مايل يقدّر ب  2.43مليار دج ،يف حني
بلغت ن�سبة الإجناز يف هذه املنطقة،
 80باملائة لكن �إطالق امل�شاريع مل
يتجاوز ن�سبة ال 10باملائة وهو ما يعترب
خطرا حقيقيا  .وبوالية عني متو�شنت
مت توجيه � 90إعذارا مل�ستثمرين مل
يج�سدوا م�شاريعهم اال�ستثمارية منهم

 40باملنطقة ال�صناعية لعني متو�شنت
و 50موزعون على مناطق حمام
بوحجر � ،سيدي ال�صايف  ،بني �صاف
وعني الأربعاء  ،حيث تبني �أن ه�ؤالء
امل�ستثمرون ا�ستفادوا من قطع �أر�ضية
دون جت�سيد م�شاريعهم  .ومبع�سكر
وجهت مديرية ال�صناعة اعذارات �إىل
 89م�ستثمرا �صناعيا ا�ستفادوا من
قطع �أر�ضية لال�ستثمار لكنهم مل مل
يج�سدوا م�شاريعهم التي علق عليها
�سكان املنطقة �أماال كبرية يف النهو�ض
باقت�صاد الوالية وفتح منا�صب ال�شغل
خا�صة بالأقاليم ال�شمالية على غرار �سيق
و�سيدي قادة واملحمدية  ،وب�سعيدة مت
توجيه �إعذارات ل 150م�ستثمر منحهم
الوايل ال�سابق قطع �أر�ضية لإجراء
م�شاريع ا�ستثمارية �صناعية مل تتج�سد
خ�صو�صا وان اغلب امل�ستفيدين من
الواليات املجاورة وال عالقة لهم بوالية
�سعيدة وبالبي�ض مت �إح�صاء  32م�ستثمرا
معني باعذارات وزارة ال�صناعة بعد �أن
منحت لهم قطع �أر�ضية بالدينار الرمزي
لإقامة اال�ستثمار ال�صناعي لكنها مل
جت�سد  ،وب�سيدي بلعبا�س مت �إعذار 76
م�ستثمرا لنف�س امل�شكل اغلبهم من
البلديات دوائر اجلنوبية والغربية على
غرار ر�أ�س املاء � ،سفيزف ،بن بادي�س
 ،مرحوم  ،وادي �سفيون �سيدي علي
بو�سيدي  ...ومب�ستغامن مت �إعذار 38
م�ستثمرا خا�صة املنطقة ال�رشقية على
غرار �أوالد مع اهلل ع�شعا�شة  ،بوقرياط
وب�شلف مت اعذار  102م�ستثمرحت�صل
على قطع �أر�ضية اغلبها باملناطق
ال�صناعية الغربية وال�شمالية على غرار
وادي �سلي  ،بوقادير  ،والد فار�س ،
ال�شطية و�شلف  ،هذا وقد تبني �أن اغلب
امل�ستثمرين قد حت�صلوا على قرو�ض
بهذه القطع التي قدمت ك�ضمان للبنوك
دون جت�سيد امل�شاريع.
ويف املجال ال�سياحي مت توجيه �إعذار
ل 14م�ستثمرا يف املجال ال�سياحي
بوالية تلم�سان كما مت �سحب اال�ستثمار
من حق  03اخرين ،خا�صة وان امل�صالح
الوالئية وافقت على  28ملفا ا�ستثماريا
بغالف مايل بحوايل  165مليار دج،
حيث ّ
مت انتقاء ه�ؤالء امل�ستثمرين من
 44ملفا مودعا لدى مديرية ال�سياحة
و ُر�صد غالف مايل يقدر ب  310ماليري
�سنتيم لتج�سيدها بغية النهو�ض �أجل
النهو�ض بالقطاع ال�سياحي على م�ستوى
والية تلم�سان  ،لتحويلها �إىل قطب
�سياحي بامتياز؛ من خالل تهيئة ثالث
للتو�سع ال�سياحي ال�شاطئي بغرب
مناطق
ّ
الوالية مر�سى بن مهيدي وعني عجرود
ومو�سكاردة  ،وبعني متو�شنت �أعذرت
مديرية ال�سياحة  33م�ستثمرا مل يج�سدوا
م�شاريعهم من فنادق ومدن �سياحية
بعدما ا�ستفادوا من �أرا�ض بالدينار
الرمزي  ،كما تبني ان بع�ض امل�ستثمرين
قد ن�صبوا على الدولة يف م�شاريع غري
حقيقية خا�صة ب�أوالد بوجمعة  ،يف
حني جند  05م�ستثمرين ي�ستولون على
ال�شواطئ العمومية ويحولونها اىل ملكية
خا�صة ما ي�ستوجب على ال�سلطات
العليا التدخل وذلك بفعل نفوذ �أ�صحابها
على امل�ستوى املركزي� ،أما بوالية
م�ستغامن فقد وجهت مديرية ال�سياحة
� 13إعذار مل�ستثمرين مت منحهم قطع
�أر�ضية بكل من �سيدي علي  ،ع�شعا�شة
ومزغران دون جت�سيد م�شاريعهم ،
كما وجهت االعذارات مل�ستثمرين من
حمام بوحنيفية بوالية مع�سكر وم�ستثمر
ب�سيدي بلعبا�س و� 13آخر ب�شلف لنف�س
ال�سبب .
حممد بن ترار
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بع�ضها مل يغري ن�شاطه وانتهك حرمة ال�شهر الف�ضيل

تقارير �سوداء حم

لتهم م�س�ؤولية العب
ث مب�صدر رزق اجلزائريني
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وطنية النفطية قبل نهاية رم�ضان
.

 03مدريرن

علمت يومية «الو�سط «من
م�صادر مطلعة �أن ال�سلطات
املركزية تدر�س يف الظرف
الراهن امكانية اجراء
حركة تغيري وا�سعة النطاق
يف �سلك املدراء العامون
ومدراء الت�سيري واملوارد
الب�شرية بال�شركات النفطية
بواليات جنوب البالد الكبري
وذلك على خلفية تورطهم
يف العبث برثوات البالد
و الوقوف خلف عديد
حاالت التوظيف امل�شبوهة
وهو ما �أجج غليان اجلبهة
االجتماعية املحلية.
�أحمد باحلاج
�أفادت م�صادرنا اخلا�صة �أن تقارير
�سوداء رفعت مل�صالح وزارة الطاقة
متهيدا لتحويلها لل�سلطات العليا
بالبالد من �أجل اعالن حركة تغيري
وا�سعة النطاق بال�رشكات الوطنية
الكربى العاملة يف ال�صناعة النفطية
بكل من واليات ورقلة  ،مترنا�ست ،
�أدرار  ،االغواط وايليزي  على غرار
خدمات الآبار  ،الأ�شغال يف الأبار ،
امل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب  ،امل�ؤ�س�سة
الوطنية للأ�شغال البرتولية الكربى
وجممع غاز �شمال دائرة رقان ،
حيث �ستتمخ�ض هذه التغيريات عن
انهاء مهام وحتويل عدد من الر�ؤ�ساء
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 .حتت �شعار «يغلقوا قاع»

املدراء العامون ومدراء العامون و
مدراء الت�سيري واملوارد الب�رشية وذلك
على خلفية حتذيرات من مغبة تكرار
�سيناريو احداث العنف امل�سجلة
ببلدية تيرنكوك ب�أدرار وتفاديا
�أي�ضا النفجار االحتقان امل�سجلة
بواليات ورقلة  ،الأغواط ومترنا�ست
وبدرجة اقل والية ايليزي احلدودية
 ،وذلك على خلفية مت�سك ال�شارع
املحلي مبحا�سبة رموز الف�ساد الذي
تالعبوا ل�سنوات طويلة مب�صدر رزق
اجلزائريني و التورط ب�شكل مبا�رش
وغري مبا�رش يف التالعب بعرو�ض
العمل املوجهة لفائدة بطايل اجلنوب
نحو وجهة جمهولة ا�ستفادت منها يد
عاملة من واليات �أخرى وهو الأمر
الذي يتنافى مع تعليمات وتوجيهات

احلكومة الرامية ملنح �أولوية التوظيف
لفائدة ابناء املنطقة جتنبا لتكرار
�سيناريو احلراك االجتماعي امل�سجل
بوالية ورقلة �شهر مار�س �سنة .2013
وعلم من نف�س اجلهات التي �أوردت
املعلومة� ،أن امل�س�ؤولني القائمني
على توظيف كبار الإطارات والر�ؤ�ساء
املدراء العامني بال�رشكات البرتولية،
كانوا اجلوا ،لأكرث من  10مرات
 ،حركة التغيري الكبرية بالإطاحة
مبدراء عاميني بـ � 04رشكات نفطية
 ،حتفظت جهات مقربة من ال�سلطات
املركزية  ،يف الك�شف عن هويتهم،
كما �سيتم �أي�ضا ترقية  10م�س�ؤولني من
بينهم  06م�س�ؤولني نافذين باملديرية
اجلهوية ل�سوناطراك� ،إىل منا�صب
�سامية بامل�صالح املركزية باجلزائر

العا�صمة .
من جهة ثانية يعترب ملف ال�شغل
بالواليات املذكورة �ضف �إليها والية
غرداية التي تعي�ش هدوء حذر ،
من امللفات ال�شائكة التي عجزت
ال�سلطات املحلية ممثلة يف وكاالت
الت�شغيل يف البحث عن حلول جذرية
ملطالب البطالني املتم�سكني بالعمل
يف ال�رشكات الوطنية دون �سواها ،
كما هدد العاطلني عن العمل بالت�صعيد
من لهجة االحتجاجات للتنديد بتف�شي
مظاهر املح�سوبية واملحاباة لطالبي
ال�شغل وتفاوت الأدوات الرقابية التي
حالت دون التطبيق ال�صارم لتعليمة
الوزير الأول الأ�سبق عبد املالك �سالل
والقا�ضية مبنح الأولية للعاطلني عن
العمل من �أبناء املنطقة .

من �ضمنهم جتار و �إطارات ب»�سوناطراك» و «�سونلغاز»

�إ�سقاط � 22ألف م�ستفيد وهمي من قفة رم�ضان بوهران
�أ�سقطت التحقيقات التي �أجرتها
اللجان املخت�صة بتطهري ملفات
امل�ستفيدين من قفة رم�ضان و التي
مت حتويلها �إىل �إعانة مالية قدرها
 6000دج هذه ال�سنة� ،أزيد من 22
�ألف م�ستفيد منهم الوهمي و غالبيتهم
من مي�سوري احلال و �ضمت القائمة
جتار و �إطارات مب�ؤ�س�ستي «�سونلغاز»
و «�سوناطراك» و مقاولني ح�سبما
ك�شفه �أم�س ،م�صدر م�س�ؤول من
املديرية الوالئية للن�شاط الإجتماعي
و الت�ضامن يف ت�رصيح خ�ص به يومية
«الو�سط»  ،ه�ؤالء امل�ستفيدين الذين
مت �إق�صائهم من الإ�ستفادة خالل
هذه ال�سنة من منحة  6000دج و التي
بادرت بها م�صالح وزارة الداخلية و
اجلماعات املحلية و تهيئة الإقليم،
ك�شفت تواطئ كبري للمنتخبني و ر�ؤ�ساء
البلديات و حتى �إطارات بالدوائر و
املديرية الو�صية للت�ضامن يف ت�سجيل
ه�ؤالء املي�سورين و غ�ض الطرف
عنهم .
و �سبق و �أن �إ�ستفادت هته العائالت
التي �أ�سقطتها حتقيقات جلان
البلديات  ،و التي غربلت القوائم و
طهرتها من �أ�صل �أزيد من � 88ألف
عائلة �إ�ستفادة من قفة رم�ضان ،ال�سنة
املا�ضية التي �إنخف�ضت هذه ال�سنة
بف�ضل جمهودات م�ضنية للمحقيقني

�سكان « الكورني�ش
الوهراين» يطلقون حملة
لغلق املالهي الليليلة

باجلان التابعة ل 26بلدية �إىل � 66ألف
عائلة و التحقيقات ال زالت متوا�صلة
حلد كتابة هذه الأ�سطر ح�سبما ذكره
م�صدرنا  .و متكنت اللجان من �إ�سقاط
هذا العدد الكبري من امل�ستفيدين من
�إعانات الدولة ،بف�ضل الإجراءات
و ال�رشوط التي مت و�ضعها مقابل
الإدراج �ضمن قوائم املعوزين،
و تتمثل يف طلب ك�شف الراتب و
التعهد ال�شخ�صي الذي يتم ختمه و
التوقيع عليه بوا�سطة �شاهدين عدلني
لدى م�صالح احلالة املدنية يف كل
بلدية ،مرورا بك�شف الت�أمينات �سواء

لدى «كنا�س �أو كا�سنون�س» بالن�سبة
للحرفيني و التجار ،مرورا بك�شف
الراتب الذي يقل �أن الأجر الأدين
الوطني امل�ضمون املقدر يف قانون
العمل ب � 18ألف �سنتيم جزائري ،كما
�إ�ستح�سن الكثري من املتتبعني لعملية
الإعانات التي تخ�ص �شهر ال�صيام
الكرمي ،ب�شدة تقدمي �إعانة مالية
قدرها  6000دج يتم �صبها مبا�رشة
يف احل�ساب الربيدي للم�ستفيد ،و
هو ما جنب ف�ضائح عنقودية وقعت
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أين
�أطاحت «قفة رم�ضان» بالعديد من

ر�ؤ�ساء البلديات و املنتخبني الذين
تورطوا يف �إبرام �صفقات جللب �سلع
و مواد غدائية منتهية ال�صالحية و
ذات نوعية رديئة و هو ال�صداع الذي
�أ�صاب والة عدة واليات الذين وجدوا
�أنف�سهم م�ضطرين لعزلهم و متابعهتم
ق�ضائيا  ،كما �أن املباردة اجلديدة
لهذه ال�سنة حافظت على كرامة
العائالت املعوزة �سيما مع م�شاهد
الطوابري التي �شهدتها ال�سنوات
املا�ضية وو�صلت حد نقل القفف عرب
�شاحنات النظافة .
� أحمد بن عطية

�أطلق �أم�س ،عدد من جمعيات املجتمع املدين و النا�شطون يف جلان
احلي على م�ستوى دائرة عني الرتك بالكورني�ش الوهراين حتديدا
ببلديات عني الرتك و بو�سفر �شاطئ و العن�رص ،حملة للدعوة �إىل
غلق كلي للمالهي الليليلة بعا�صمة الكورني�ش ،نظرا لإ�سائتها ل�سكان
الوالية الباهية  ،و ك�شف ممثل عن املجتمع املدين بعني الرتك يف
ت�رصيح خ�ص به «الو�سط» �أن �سكان دائرة عني الرتك ذاقوا ذرعا
بهذه املالهي التي طعنت يف �سمعة و عفة عا�صمة الغرب اجلزائري
وهران� ،سيما �أن بع�ض هذه املالهي الليلية مل تتوقف عن الن�شاط
حتى خالل ال�شهر الف�ضيل ،و حولت ن�شاطها �إىل مراق�ص و �أمكنة
لتعاطي املمنوعات و املخدرات و «ال�شي�شة» يف �رضب �صارخ
حلرمة �شه رم�ضان و �إطالق العنان للمو�سيقى ال�صاخبة على غرار
ما يحدث ب�أحد تلك املالهي ببو�سفر �شاطئ  .و تبنى �أعيان و
�شباب ينتمون جلمعيات املجتمع املدين مبادرة غلق الع�رشات من
املالهي»الكباريهات» التي �إزداد عددها خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية كالنار يف اله�شيم ،و املثري للقلق هو �أن مالكها نافذون
من رجال مال و �أعمال و م�سريين لكربى الفرق الريا�ضية و بع�ضهم
ع�سكريون �سابقون متقاعدون� ،أين يتم بيع اخلمور طيلة ال24/ 24
دون �أي �إحرتام ل�ساعات البيع التي تن�ص على الإمتناع عن ذلك عقب
حلول ال�ساعة  19م�ساء ،ناهيك عن جرائم القتل املروعة التي وقعت
داخل هذه املالهي و التي راح �ضحيتها �أعوان احلرا�سة « البودي
قارد» و حتى زبائن املالهي حتت ت�أثري قوي للحبوب املهلو�سة و
املخدرات و امل�رشوبات الروحية  .و يبدوا �أن خروج �سكان حي
الدرب العتيق لل�شارع خالل الأ�سبوع املن�رصم ،تنديدا ب�إ�ساءة م�سل�سل
«�أوالد احلالل» ل�سكان الوالية ،من خالل م�شاهد م�سيئة ل�سكان احلي
العتيق بو�سط املدينة� ،سيما م�شاهد حمل الأ�سلحة البي�ضاء و تعاطي
املمنوعات و الكلمات ال�سوقية وو�صف املر�أة الوهرانية بحي الدرب
بنعوت �أكد �أبناء الوالية ب�أنها غري حقيقية و ال تظاهي مايحدث
على �أر�ض الواقع ،هذا الإحتجاج �شجع الغيورين ببلديات الكورني�ش
الوهراين لتنظيم و �إطالق حملة تهدف لغلق فوري جلميع املالهي
الليلية و حمالت بيع امل�رشوبات الكحولية �سواء تلك املرخ�صة �أو
غري املرخ�صة من قبل الإدارة ممثلة يف مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون
القانونية.
و من املنتظر �أن ينظم املئات من �شباب بلدية عني الرتك وقفة
�إحتجاجية وا�سعة النظاق ،عقب �صالة الرتاويح �أمام مقر البلدية و
بال�ساحات العمومية للمطالبة برحيل جميع املالهي الليليلة و عنا�رصها
من العاهرات و م�سريي تلك املالهي  ،و ي�ضيف �سكان املنطقة �أنهم
براء من م�سريي و مرتادي تلك املالهي الذين غالبيتهم ال ينحدرون
من وهران بل من واليات بعيدة من ال�رشق و الو�سط و اجلنوب ،و �شدد
املحتجون �أنهم �سئموا ربط والية وهران على الوجه العام و الكورني�ش
الوهراين ب�شكل خا�ص بالف�سوق و الفجور و الإنحالل الأخالقي و
الدياثة ،منوهني �أن والية وهران هي مدينة �أحمد زبانة و زدور �إبراهيم
بلقا�سم و مدينة العلم و الإ�سالم و الزاوية البلقايدية الهربية و مدينة
الويل ال�صالح �سيدي الهواري و �سيدي احل�سني و �سيدي بالل و غريه
 ،و لطاملا كانت و ظلت وهران منارة للعلم و الكفاح �ضد الغزاة �سواء
الإ�سبان �أو الإ�ستعمار الفرن�سي .

�أحمد بن عطية
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للتقليل من ارتفاع معدالت حوادث املرور

املقاهي وجهت ال�شباب املف�ضلة و العائالت حبي�سة املنازل

ليايل رم�ضان بورقلة ...مديرية الثقافة يف قف�ص االتهام
 .ت�سا�ؤالت حول م�صري املاليري الجناز مرافق الرتفيه والت�سلية
تعترب املقاهي وجهت ال�شباب املف�ضلة يف ليايل رم�ضان  ،يف وقت تلتزم العائالت منازلها بوالية
ورقلة التي تنام على املاليري  ،و�سكانها يفتقرون ملرافق الرتفيهة والت�سلية  ،ناهيك عن التزام
مديرية الثقافة ال�صمت عو�ض برجمة ليايل فكاهية لتمكني العائالت من ك�سر الروتني اململل .
�أحمد باحلاج
�أكد الع�رشات من ال�شباب ب�أحياء
بلديات ورقلة  ،الروي�سات ،
احلجرية  ،تقرت وحا�سي م�سعود
� ،أن غياب مرفق الرتفيه والت�سلية
جعلهم يلج�أون للمقاهي لك�رس
الروتني اململل بعد يوم �شاق من
ال�صيام الذي يتميز عادة بارتفاع
مقلق ملوجة احلر  ،موازاة مع
ذلك فقد وجدت عديد العائالت
�أنف�سها �أمام حتمية التزام منازلها
بعدما عجزت مديرية الثقافة
بالوالية  ،عن تنفيذ تو�صيات
الوزارة الو�صية القا�ضية ب�رضورة
تنظيم �سهرات فنية وان�شادية و
�أخرى فكاهية طيلة ليايل ال�شهر
الف�ضيل ،رغم ا�ستفادة القطاع
من ميزانية �ضخمة لتنظيم
هذه ال�سهرات لفائدة العائالت
التي مل جتد متنف�سا لها يف ظل
النق�ص الفادح يف مرافق الرتفيه
والت�سلية ،واعترب متابعون لل�ش�أن
الثقايف املحلي� ،أن الوزارة
الو�صية مطالبة بفتح حتقيق يف
الأموال املر�صودة لهذا الربنامج
خالل �شهر رم�ضان ،م�شريين
�إىل �أن ا�سرتاتيجية وزارة الثقافة
املتعلقة ب�إحياء ليايل رم�ضان،

مل يظهر لها �أي اثر على الواقع،
خا�صة ونحن يف الع�رش الأوىل
من �شهر التوبة والغفران ،وهو
ما طرح �أكرث من ا�ستفهام حول
مديرية الثقافة بعا�صمة اجلنوب
ال�رشقي التي ف�شلت يف ت�سطري
برنامج ين�سجم مع توجهات
و�أهداف الدوائر الو�صية.
من جهة ثانية فقد طالب
املتتبعني لل�ش�أن املحلي ب�رضورة

تقدمي امل�س�ؤولني املبا�رشين
على قطاعات الثقافة  ،ال�شباب
والريا�ضة و�صناع القرار بالوالية
�أمام امل�ساءالت القانونية لتقدمي
تو�ضيحات حول م�صري االموال
ال�ضخمة التي تر�صد �سنويا لفائدة
اجناز مرافق الرتفيه والت�سلية
لفائدة �سكان الوالية الذين
يعي�شون و�سط روتني مملل خالل
�شهر رم�ضان املبارك زاد من

حدته االرتفاع املقلق يف درجات
احلرارة التي جتاوزت عتبة الـ45
درجة مئوية حتت الظل يف بع�ض
الأحيان ،خا�صة اذا �أن هذا
املطلب تزامن مع مت�سك ال�شارع
املحلي مبطلبه املوجه للق�ضاء
من �أجل حتريك دعوات ق�ضائية
باجلملة �ضد رموز الف�ساد حمليا.

م�ستعملي طريق ورقلة-ب�سكرة
يطالبون بازدواجية الطريق
طالب م�ستعملي الطريق الرابط
بني خطي ورقلة و ب�سكرة  ،على
م�سافة 400كلم من ال�سلطات العليا
بالبالد يف الوزارة املخت�صة يف
الأ�شغال العمومية  ،للتدخل العاجل
من �أجل تخ�صي�ص الطريق مب�رشوع
�إجناز طريق مزدوج  ،يرمي للتقليل
من حدة �إرهاب الطرقات و التقليل
منها  ،بعدما �صار الطريق ي�سجل
حوادث و تفاديا حلدوث حوادث
مماثلة  ،و خا�صة ب�أن الطريق يعد
جوهريا ال ميكن الإ�ستغناء عنه
 ،و هو ما يف�رسه حالة الإختناق
املروري بالطريق ال�سالف ذكره .
طالب خمتلف �أ�صحاب املركبات
بورقلة يف ت�رصيحات متفرقة لهم مع
يومية «الو�سط»من وزارة الأ�شغال
العمومية و م�صالح وايل الوالية
عبد القادر جالوي ،ب�رضورة فك
احل�صار عن الطريق الذي يربط
واليتهم بوالية ب�سكرة مرورا بدائرة
تقرت الكربى وذلك ب�سن م�رشوع
الجناز طريق مزدوج  ،م�ستنكرين
جتاهل ال�سلطات املحلية للأمر

 ،بالرغم من درايتها بالو�ضع ،
مطالبني حمايتهم من اخلطر
الذي يرت�صدهم يوميا  ،مهددين
بالت�صعيد من لهجة احتجاجاتهم
يف حالة ما مل يتم �إعادة النظر يف
�رشعية مطالبهم ،وذلك من خالل
غلق الطريق للفت �إنتباه ال�سلطات
املحلية املعنية و الوالئية عموما
 ،و التي يبقى على عاتقها ت�سوية
امل�شكل العالق  ،و و�ضع حد له  ،و
ذلك لن يتم �إال باال�ستجابة ملطلب
الع�رشات يف مطلبهم ال�رشعي ،
و الذي ال يتعدى برجمة �أ�شغال
تو�سعة للطريق  ،و من ثم ازدواجيته
 .و يف ال�سياق ذاته فقد �سجلت
م�صالح القيادة اجلهوية الرابعة
للدرك الوطني � ،أرقام خميفة
بخ�صو�ص ارتفاع معدالت �إرهاب
الطرقات وذلك عقب ت�سجيل خالل
ال�سنة الفارطة  187 ،حادث مرور
على م�ستوى الطٍ ريق الرابط بني
ورقلة وب�سكرة مما خلف  19قتيال
و  160جريح .

�أحمد باحلاج

حملوا ال�سلطات املحلية مرارة العي�ش

�سكان قرية عوينة مو�سى بورقلة
يعانون يف �صمت

�ضبط بحوزة 250منهم 200كلغ من الكيف و 03كلغ من الكوكايني

ترحيل �ألف افريقي باجلنوب خالل 2019
متكنت م�صالح الأمن والدرك
الوطنيني ،خالل ال�سنة الفارطة،
من طرد عدد كبري من الرعايا
الأفارقة ب�سبب �إقامتهم بطريقة
غري قانونية على �أر�ض الوطن،
وتورطهم يف �أعمال �إجرامية
برتويج املمنوعات وا�ستهالكها
بطريقة غري �رشعية � .سجلت
واليات جنوب البالد الكبري على
غرار مترنا�ست  ،ايليزي  ،ب�شار
�،أدرار  ،تيندوف  ،الوادي  ،ب�سكرة
 ،غرداية  ،ورقلة والأغواط خالل
ال�سنة اجلارية  168 ،عملية �أمنية
ناجحة لإعادة حفظ النظام
العام وحماية الرتاب الوطني
من �أي حماولة اخرتاق غري
قانوين ،حيث مت على �إثرها
توقيف ما يزيد عن  1000رعية
�إفريقي ،ترتاوح �أعمارهم ما
بني الـ  19و� 27سنة ،يحملون
جن�سيات افريقية خمتلفة لدول
مايل ،ت�شاد ،كامريون� ،سينغال،
جمهورية النيجر والغابون من
طرف م�صالح الأمن املتخ�ص�صة
يف البحث والتحري ومكافحة
اجلرمية املنظمة بقطاعي

الدرك وال�رشطة ،و�أثناء تقدميهم
�أمام ال�سادة وكالء اجلمهورية كل
ح�سب اقليم اخت�صا�صه حيث
�صدر يف حق اجلميع ،حكم
ب�سنة �سجنا موقوفة النفاذ ،مع
مع تغرمي كل واحد منهم بـ 48
�ألف دينار جزائري ال�ستكمال
�إجراءات الطرد من الرتاب
الوطني بتهمة الإقامة الغري
�رشعية ،ويف �سياق ذي �صلة ،علم
من نف�س امل�صادر املطلعة على
ح�صيلة ن�شاطات امل�صالح الأمنية
امل�شرتكة بالواليات احلدودية
مع دول مايل والنيجر وبطريقة
غري مبا�رشة ت�شاد والكامريون ،
�أن من بني املرحلني  250رعية
�إفريقي� ،ضبطوا متلب�سني بتهمة
الرتويج واحليازة واملتاجرة
واال�ستهالك ال�شخ�صي ملا يزيد
عن  200كلغ من الكيف و03
كلغ من مادة الكوكايني بطريقة
غري �رشعية ،ح�سب املعلومات
املتاحة .
من جهتها ،متكنت م�صالح
الأمن املتخ�ص�صة يف مكافحة
اجلرمية املنظمة والهجرة غري

ال�رشعية باحلدود اجلنوبية مع
جمهورية النيجر ،وبال�ضبط
ب�صحراء �إميقزي والواد الرعوي
ب�أر�سوان بتمرنا�ست ،من العثور
على  04جثث لرعايا �أفارقة يف
حالة متقدمة من التعفن ،مت
نقلهم �إىل امل�صالح املخت�صة
لعر�ضهم على الطبيب ال�رشعي
لك�شف مالب�سات حاالت الوفاة
 .وح�سبما �أفادت به م�صادرنا

اخلا�صة ف�إن العمليات الأمنية
النوعية املذكورة تندرج يف
�إطار اال�ستجابة ملطالب اجلبهة
االجتماعية املحلية الرامية
لرتحيل الأفارقة املقيمني
بالرتاب الوطني بطريقة غري
�رشعية وذلك بالنظر لتورط
عددهم منهم يف جرائم خملة
بالنظام العام .

�أحمد باحلاج

حتدث �سكان قرية عوينة مو�سى
ببلدية �سيدي خويلد التابعة لوالية
ورقلة ،يف ت�رصيحات لهم مع يومية
«الو�سط « ،مبرارة عن واقعهم
املزري وزيادة على هذا االجحاف
الذي يتخبط فيه �أهايل هذه القرية
يف جملة من امل�شاكل ذات العالقة
املبا�رشة بحياتهم اليومية مما
جعلهم يطرحون عدة ت�سا�ؤالت عن
�سبب انعدام التنمية بهذه القرية
التي يرجعها ال�سكان �إىل تق�صري
م�سئولو البلدية وعدم �إعطاء عوينة
مو�سى حقا من التنمية بالرغم من
انطالق بع�ض امل�شاريع كالطرقات
وقنوات �رصف ال�صحي يف قلب
املدينة الأم لكن قريتهم مل مت�سها
هذه التنمية بالرغم من النداءات
املتكررة التي وجهت لل�سلطات
الو�صية ب�أخذ هذه القرية بعني
االعتبار و�إعطائها ق�سط من بع�ض
امل�شاريع �إ�ضافة �إىل انت�شار الكالب
ال�ضالة و القمامات والأو�ساخ
حمملني م�صالح البلدية امل�س�ؤولية
الكاملة عن تدهور هذا احلي.
وقد توعد �سكان اجلهة �سالف

ذكرها بالت�صعيد من لهجة
االحتجاجات يف حالة ما مل جتد
مطالبهم �أذانا �صاغية ،مطالبني
وايل الوالية عبد القادر جالوي
بربجمة لهم زيارة ميدانية للوقوف
على �أمهات امل�شاكل التي يكابدونها
 ،ومما يحز يف نفو�س حمدثونا
هو الأغلفة املالية ال�ضخمة
للتكفل بان�شغاالت
املر�صودة
اجلبهة االجتماعية ح�سب الأولويات
واالمكانات املتاحة ،ليذهب بعدها
البع�ض الأخر من حمدثنا اىل ابعد
من ذلك عندما اكدوا بان قوافل
املنتخبني ال يعرفون قريتهم �سوى
يف املواعيد االنتخابية اين يقدمون
لهم وعود ع�سلية �رسعان ما تتال�شى
 .كما تفتقر قريةعوينة مو�سى
بدائرة �سيدي خويلد  ،ملمهالت
قانونية من �ش�أنها امل�ساعدة ،
على تنظيم حركة املرور للتقليل
من حوادث املرور  ،حيث طالب
�سائقي خمتلف املركبات بالناحية
املذكورة مديرية اال�شغال العمومية
بالتدخل للتكفل بامل�شكل القائم .

�أحمد باحلاج
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�سياقات متوترة:

ت�أثري التهديدات الإيرانية للمنطقة على �أ�سواق النفط العاملية
ت�صاعدت بالآونة الأخرية حدة التهديدات لإمدادات الطاقة باملنطقة تزام ًنا مع التوتر ال�شديد يف العالقات بني الواليات املتحدة الأمريكية و�إيران
بعد قيام الأوىل بت�شديد العقوبات االقت�صادية على طهران ،الأمر الذي دفع الأخرية للتهديد بغلق املجرى املالحي مل�ضيق هرمز ،كما قام بع�ض
وكالئها با�ستهداف من�ش�آت حيوية للطاقة يف عدد من الدول الرئي�سية باملنطقة.

�إبراهيم الغيطاين/مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

وعلى الرغم من �أن تداعيات
هذه التطورات ال تزال حمدودة،
ومل ت�ؤثر ب�شكل �أو ب�آخر على
تدفق النفط للأ�سواق الدولية؛
�إال �أن ت�صاعد التهديدات قد
يرتك تداعيات وا�سعة يف
امل�ستقبل قد تتمثل يف تغيري
م�سارات النقل البحري للنفط،
وارتفاع تكلفة ال�شحن والت�أمني
اً
ف�ضل عن �ضغوط
لنقل اخلام،
حمتملة قوية على �أ�سعار
النفط.
م�صادر التهديدات:
تتعر�ض �إمدادات الطاقة
باملنطقة لتهديدات وا�سعة
بالآونة الأخرية جراء ت�صاعد
التوترات اجليو�سيا�سية بني
الواليات املتحدة الأمريكية
و�إيران ب�شكل غري م�سبوق ،وفيما
يلي �أبرز م�صادر التهديدات
القائمة:
 -1تهديد املالحة البحرية:
جمد ًدا ،هددت �إيران م�ؤخ ًرا
ب�إغالق املجرى املالحي
مل�ضيق هرمز �أمام حركة التجارة
العاملية ،وذلك على غرار
ال�سنوات املا�ضية عندما اعتاد
امل�سئولون الإيرانيون �أثناء فرتة
العقوبات االقت�صادية الدولية
املفرو�ضة عليها ()2015-2012
توجيه ر�سائل للواليات املتحدة
والقوى الدولية مبقدرتها على
قطع �إمدادات النفط باملنطقة
ب�إغالق املمر املالحي.
ورمبا ي�أخذ تهديد طهران
بالآونة الأخرية طاب ًعا �أكرث جدية
من املرات ال�سابقة ،ال �سيما
و�أن الإدارة الأمريكية احلالية
ال تبدو مت�ساهلة ك�سابقتها يف
تطبيق العقوبات بفعالية على
االقت�صاد الإيراين ،حيث فر�ضت
قيو ًدا وا�سعة على كافة الأن�شطة
االقت�صادية الإيرانية مبا فيها
قطاع النفط مبوجب جولتني من
العقوبات يف �أغ�سط�س ونوفمرب
املا�ضيني ،كما ت�ضغط بقوة على
دول العامل كافة لاللتزام بهذه
العقوبات.
ومع �إلغاء وا�شنطن �إعفاءات
بع�ض الدول ل�رشاء النفط
الإيراين نهائياً ،قال قائد
القوات البحرية يف احلر�س
الثوري الإيراين الأمريال "علي
ر�ضا تنك�سريي" ،يف � 22إبريل
املا�ضي� ،إن طهران �ستغلق
م�ضيق هرمز يف حال ُمنعت

من ا�ستخدامه ،الأمر الذي
�إن حدث بالفعل قد يت�سبب يف
عرقلة مرور ما بني بني 18-17
مليون برميل نفط يوم ًّيا� ،أي ما
ي�شكل حوايل خم�س �إنتاج النفط
اليومي ونحو  %40من �إجمايل
اخلام املتداول يوم ًّيا.
 -2ا�ستهداف من�ش�آت النفط:
من الوا�ضح �أن التهديدات التي
تتعر�ض لها من�ش�آت الطاقة يف
املنطقة حال ًّيا �أكرث خطورة
من �أي وقت م�ضى ،حيث تطال
�أهدا ًفا حيوية ،و�أية �أ�رضار
تلحق بها �ست�ؤثر بال �شك على
عمليات �إنتاج ونقل النفط �أو
الغاز الطبيعي ب�شدة للأ�سواق
الدولية .ويف هذا الإطار،
تعر�ضت �أربع �سفن جتارية
را�سية بالقرب من ميناء الفجرية
الذي يعد مركزًا عامل ًّيا لتخزينالوقود ومتوين ال�سفن -لعمليات
تخريبية بح�سب وزارة اخلارجية
الإماراتية يف  12مايو اجلاري.
ويف �أعقاب ذلك بيومني فقط،
تعر�ضت حمطتا �ضخ نفط خلط
الأنابيب "�رشق-غرب" الذي
ينقل النفط ال�سعودي من حقول
النفط باملنطقة ال�رشقية �إىل
ميناء ينبع على ال�ساحل الغربي
لهجوم من طائرات بدون طيار
"درونز" مفخخة نفذته جماعة
احلوثيني ح�سبما �أعلنت يف قناة
"امل�سرية" التابعة لها .و�سبق
�أن قادت جماعة احلوثيني
هجمات على املن�ش�آت النفطية
بال�سعودية يف العام املا�ضي
كان من بينها هجوم على ناقلة
نفط �سعودية يف البحر الأحمر
يف �شهر يوليو ،وهجوم �آخر على
م�صفاة �رشكة �أرامكو يف الريا�ض
بال�شهر نف�سه.
 -3هجمات �إلكرتونية :يبدو
�أن �رشكات النفط يف املنطقة
كذلك عر�ضة لهجمات �إلكرتونية
حمتملة من قبل �إيران بح�سب
عدد من التقارير الدولية
ال�صادرة م�ؤخ ًرا ،وذلك يف
�إطار حماوالت طهران �إحلاق
ات�ساعا بقطاع
�أ�رضار �أ�شد
ً
الطاقة ،و�سبق �أن �شن قرا�صنة
يُعتقد �أنهم مرتبطون باحلكومة
الإيرانية هجو ًما �إلكرتون ًّيا على
�رشكة �أرامكو ال�سعودية وذلك يف
عام  ،2012مما �أدى حينذاك �إىل
�شل جزئي لعمليات ال�رشكة قبل
�أن تت�صدى ال�رشكة له الح ًقا.
كما قام قرا�صنة �إيرانيون
خالل العام نف�سه مبحاوالت
الخرتاق �رشكات الطريان
والبرتوكيماويات ال�سعودية.

دالالت متنوعة:
تك�شف احلوادث الأخرية التي
ت�ستهدف �إمدادات الطاقة عن
جمموعة من الدالالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،يتمثل �أبرزها يف
الآتي:
 -1تهديد وا�شنطن :على ما يبدو
ف�إن طهران ترغب يف �إر�سال
�إ�شارات حتذير لوا�شنطن عرب
تنفيذ هذه احلوادث ب�أن لديها
من الو�سائل التي تمُ ِّكنها من
الرد على العقوبات االقت�صادية
املفرو�ضة عليها م�ؤخ ًرا� ،إذ
ب�إمكانها �أن تت�سبب يف حدوث
ا�ضطراب يف �إمدادات الطاقة
للأ�سواق الدولية ،الأمر الذي قد
ي�ؤدي �إىل �صعود �أ�سعار النفط
ب�شكل وا�سع ،ومبا ي�ؤثر �سلبًا
على االقت�صادات املتقدمة مبا
فيها االقت�صاد الأمريكي.
كما ال مُيكن للرئي�س الأمريكي
"دونالد ترامب" يف �ضوء
التطورات الأخرية احلفاظ على
�أ�سعار النفط عند م�ستويات
منخف�ضة ،الأمر الذي يعتربه
جوهر ًّيا من �أجل �إر�ضاء
امل�ستهلك الأمريكي ونيل ثقته
يف االنتخابات الرئا�سية املقبلة.
ومن وجهة نظر �إيران ،رمبا
تدفع هذه االعتبارات الإدارة
الأمريكية للتخلي جزئ ًّيا عن
ت�شديد العقوبات االقت�صادية
عليها وب�ضغط �أي�ضً ا من القوى
الدولية الأخرى مثل االحتاد
الأوروبي �أو الدول الآ�سيوية التي
تُويل ت�أمني الطاقة �أولوية ق�صوى
لديها.
 -2تخوفات طهران :بجانب
ر�سائل ال�ضغط على الإدارة
الأمريكية ،يت�ضح جل ًّيا �أن

طهران ووكالءها يتخوفون
من م�شاريع نقل النفط البديلة
لطريق هرمز .فعلى �سبيل
املثال ،يُعد ميناء الفجرية �أحد
منافذ الإمارات البديلة لت�صدير
النفط من خليج عمان للأ�سواق
اً
بدل من
الآ�سيوية والأوروبية
هرمز ،وذلك من خالل خط
�أنابيب "�أبو ظبي للنفط اخلام"
الذي ميتد مل�سافة  400كلم من
حقل حب�شان ب�إمارة �أبوظبي
مرو ًرا ب�سويحان �إىل امليناء،
وب�سعة تقارب  1.5مليون برميل
يوم ًّيا (�أي ن�صف �صادراتها
للعامل تقريباً).
ومن جانب �آخر ،يُعد خط �أنابيب
"�رشق-غرب" بال�سعودية �أحد
البدائل الرئي�سية لنقل النفط
دون املرور مب�ضيق هرمز،
حيث يقوم بنقل النفط اخلام
من احلقول باملنطقة ال�رشقية
�إىل ميناء ينبع على �ساحل البحر
الأحمر ،وميتد اخلط مل�سافة
 1200كلم ،ويقوم بنقل  2مليون
برميل من النفط اخلام يوم ًّيا
من �أ�صل طاقته الكلية البالغة 5
ماليني برميل يوم ًّيا ،كما تخطط
�رشكة �أرامكو لتو�سيع طاقته �إىل
 6.5ماليني بحلول عام .2023
 -3توظيف الدرونز :تك�شف
احلادثتان الأخريتان عن جلوء
طهران ووكالئها ال�ستخدام
الطائرات دون طيار "الدورنز"
يف ا�ستهداف املن�ش�آت النفطية،
وتتميز الأخرية ب�أن لديها قدرة
على حتديد �أهدافها بدقة،
و�رضب الأهداف ب�سهولة ،حيث
ت�سري وف ًقا لربنامج حمدد يتم
برجمتها عليه لطريق ت�سلكه،
كما ميكنها القيام بعمليات
خاطفة بكل �سهولة دون التعر�ض

خل�سائر كبرية مثل الطائرات
احلربية.
ترتيبات جديدة:
يف الواقع ،ف�إن احلادثتني
الأخريتني بالإمارات وال�سعودية
مل تُلحق �سوى �أ�رضار حمدودة
مبن�ش�آت النفط ،وكان من ال�سهل
حما�رصتهما من قبل �سلطات
البلدين ،كما �أنهما مل ت�ؤثرا
ب�شكل �أو ب�آخر على �إمدادات
النفط .وعلى الرغم من ذلك،
ف�إن قيام طهران ووكالئها بتكرار
مثل هذه احلوادث �سوف يفر�ض
عد ًدا من املتغريات اجلديدة
يف �أ�سواق النفط العاملية التي
تتمثل يف الآتي:
 -1النقل البحري للنفط :قد
تُ�ضطر �رشكات النقل البحري،
على خلفية تعر�ض م�سارات
النقل البحري لتهديدات
متكررة ،التباع �أ�ساليب حتوطية
لت�أمني �شحنات النفط يف الأجل
الق�صري ،على غرار حتميل
�شحنات النفط على �سفن �صغرية
اً
بدل من ال�سفن كبرية احلجم،
حيث لدى الأوىل �رسعة �أعلى
مبا يجعلها ت�ستطيع التحرك
على م�سافة �أقرب من �ساحل
عمان ،وتفادي املرور بالقرب
املرجح
من م�ضيق هرمز .ومن
ّ
�أي�ضً ا �أن تدفع هذه التطورات
�رشكات النقل البحري لفر�ض
ر�سوم �إ�ضافية لعمليات النقل
والت�أمني على �شحنات النفط
العابرة مل�ضيق هرمز �أو املوانئ
القريبة من �إيران.
� -2أ�سعار النفط :ا�ستجابت
�أ�سواق النفط ب�شكل �رسيع

للتطورات الأخرية ،وفور الإعالن
عن الهجوم على حمطتي �ضخ
النفط بال�سعودية ارتفع خام
برنت وخام غرب تك�سا�س
الو�سيط على مدى جل�ستي
 14و 15مايو ب�أكرث من � %2إىل
 71.77دوال ًرا للربميل و62.02
دوال ًرا للربميل على التوايل.
ومع ذلك ،قد يكبح �صعود
�أ�سعار النفط يف الأيام املقبلة
عوامل �أخرى ي�أتي يف �صدارتها
انخفا�ض الطلب العاملي على
النفط ب�سبب احلرب التجارية
بني ال�صني والواليات املتحدة
بجانب ارتفاع �إنتاج النفط
الأمريكي.
بيد �أن ذلك ال ينفي �أن الأ�سعار
�سوف تتعر�ض ل�صعود كبري
�إذا ما مت �إغالق م�ضيق هرمز
ب�شكل جزئي �أو كلّي .وبح�سب
تقديرات بنك رويال �أوف كندا،
ف�إن حدوث توترات باملمرات
املالحية مبنطقة ال�رشق
الأو�سط �سيقود الرتفاع �أ�سعار
النفط ب�أكرث من  10دوالرات
للربميل ليتخطى حاجز الـ 80
دوال ًرا.
وختا ًما ،ميكن القول �إن �أ�سواق
النفط العاملية تواجه تهديدًا
مت�صاعدًا ب�سبب التهديدات
القائمة بغلق م�ضيق هرمز
بجانب حماوالت ا�ستهداف
من�ش�آت حيوية للنفط ،الأمر
الذي ي�ستلزم ح�شد اجلهود
الدولية ملواجهة الأخطار
الإيرانية باملنطقة ل�ضمان تدفق
�إمدادات املنطقة للأ�سواق
الدولية وا�ستقرار م�ستويات
الأ�سعار.
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عائلة زعرب الفل�سطينية � ..إفطار رم�ضاين فوق الركام
مل ُتعد جتتمع عائلة ال�شاب ر�أفت زعرب كما كل عام على م�أدبة الإفطار الرم�ضانية داخل منزلها الذي �أ�صبح ركا ًما بعد �أن دمرته
الطائرات احلربية الإ�سرائيلية بالكامل ،خالل الت�صعيد الأخري ،مبدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
اليوم ،جتتمع العائلة فوق ركام
ذلك املنزل لتناول الإفطار ،بعد
�أن فقدت م�أواها الوحيد داخل
البناية التي تقطنها �أكرث من
�أ�رسة� ،أ�صبحوا اليوم م�رشدين
بال م�أوى؛ فيما غابت �أجواء
الفرحة بقدوم ال�شهر الف�ضيل،
وغابت معها ابت�سامة الأطفال
الذين التفوا من حول والديهما
حول املائدة� .أجواء الطق�س غري
امل�ستقر على �أطفال العائلة ،مل
جتعل ولديهما يطيالن اجللو�س
يف املكان ،وهم ينظران بح�رسة
للركام تارة ،وللأطفال الذين
باتوا بال مالب�س تقيهم الربد
ّ
يحل امل�ساء ،بعد �أن
ما �إن
فقدوا جميعها حتت الركام،
ومعها �أحالمهم التي حتطمت
وذكرياتهم اجلميلة.
ويتكون املنزل الذي تقطن به
�أ�رسة ر�أفت من طابقني ،يف
كل طابق �شقتني ،وتعي�ش يف
كل واحد �أ�رسة .يقول ب�صوتٍ
ُمنهك ملرا�سل «�صفا»�« : ،أت�أمل
و�أ�شعر ب�ضيق كبريين ،لأجل
�أطفال و�أ�رستي ،و�أنا �أنظر لهم
يف ال�شهر ا ُ
ملبارك ،يفطرون يف

العراء ،يف حني �أن باقي العامل
يفطر يف �أمن و�أمان ،مبنازلهم
ولي�س فوق ركامها».
وي�ضيف «نريد �أن ن�سرت
�أنف�سنا ،ال نريد �أكرث من ذلك؛
يتقطع قلبي و�أنا �أنظر لأطفال
يرجتفون من اجلو البارد ،ومل
تعد لديهم مالب�س «؛ ويت�ساءل
« :ما ذنب ه�ؤالء الأطفال ،ماذا
فعلوا كي يحرموا من منزلهم
وطفولتهم؟!» .وي�ستذكر «زعرب»
اللحظات ال�صعبة ليلة ق�صف
منزله فيها ،عندما �أطلقت
ً
�صواريخا
طائرات االحتالل
�صغرية متهي ًدا لتدمريه من
طائرات مقاتلة؛ ويقول« :هربنا
مبالب�سنا التي نرتديها فقط،
وما �إن ابتعدنا 200مرت تقريبًا
من املنزل مت ق�صفه ب�صاروخني
وتدم ّر بالكامل».
«هربنا والطائرات فوق ر�ؤو�سنا»،
هكذا ي�صف امل�شهد يف تلك
الليلة الظلماء من �أيام العدوان
ال�سوداء ،م�ضي ًفا« :نحمد اهلل �أن
خرجنا �ساملني ،ومل يُ�صب �أحد
ب�أذى؛ ونتمنى الكل ي�شعر بنا
ومبا نعانيه نحن و�أطفالنا الآن،

بعد فقدان املنزل ،فالإن�سان
دون مكان ي�أويه ال قيمة له ،وال
ي�شعر باحلياة» .ويتابع «يف هذه
الأيام املباركة ،كنا كل عام يف
منزلنا ،والأطفال �سعداء يلعبون
ويلهون حميطه مع �أطفال
الأقارب واجلريان؛ رم�ضان

بطبيعته �شهر عظيم وجميل وله
بهجة ،لكن مع الظروف التي
منر بها مل نعد ن�شعر ب�شيء،
ك�أن الأيام باتت مت�شابهة ،فحل
علينا �ضي ًفا ثقي ً
ال» .ويوا�صل
زعرب «لي�س من ال�سهل على
�أي �شخ�ص �أن يفقد م�سكنه

فج�أة ،ولي�س من ال�سهل �أن يُعيد
بنا�ؤه؛ كما �أنه من ال�صعب العي�ش
بدون م�أوى ،والأ�صعب من ذلك،
فقدان الأثاث واملالب�س وكل
�شيء يتعلق بنا تركناه خلفنا،
ودفن بني �أكوام الركام».
ً
و�شنت «�إ�رسائيل» عدوانا بد�أ

م�ساء اجلمعة وا�ستمر حتى
م�ساء الأحد� ،أدت ال�ست�شهاد
27فل�سطين ًيا ،و�أ�صيب نحو
�154أخرين؛ وفق وزارة ال�صحة؛
بينما تعر�ضت 800وحدة �سكنية
للتدمري ،منها 700ب�شك ٍل جزئي
وحوايل 100ب�شك ٍل كامل.

الإفطار اجلماعي :عادة م�سلمي �أثينا الرم�ضانية
يقيم يف العا�صمة اليونانية (�أثينا)
ع�رشات الآالف من امل�سلمني،
وجميعهم تغمرهم ال�سعادة حللول
�شهر رم�ضان املعظم ،وبينما
ت�سببت الأزمة االقت�صادية التي
حدثت لليونان يف الأعوام الأخرية
يف زيادة البطالة ،ومن ثم تق�شف
الأحوال لدى امل�سلمني ،ثم مغادرة
عدد كبري منهم البالد ،يحاول من
تبقى منهم �إحياء �شهر ال�صوم عن
طريق قراءة القر�آن الكرمي ِّ
والذكر
والعبادات على الرغم من كل هذه
ال�صعاب� ،أما امل�سلمون يونانيو
الأ�صل فيفتحون بيوتهم وقت
الإفطار ،ويرحبون بامل�سلمني
املهاجرين لليونان من خمتلف
الدول ،مر�سلني بذلك ر�سالة
حتمل معاين الت�ضامن والتكافل
والإخاء.

موائد الإفطار العامرة
باخلريات يف �أثينا:
يحاول امل�سلمون املقيمون يف
�أثينا التجمع م ًعا على الإفطارات
امل�ساجد
يف
اجلماعية
واجلمعيات ،التي يقع معظمها يف
البدروم� ،أما امل�سلمون اليونانيون
فيداومون على عادتهم بدعوة
امل�سلمني الآخرين للإفطار

يف منازلهم ،ويحاولون م�شاركة
امل�سلمني القادمني من دول
خمتلفة بهجة رم�ضان على ح�سب
م�ساحة منازلهم ،فيجتمعون م ًعا
حول مائدة واحدة ،ومن �ضمن
هذه العائالت املقيمة يف �أثينا:
عائلة �أن�س (�أن�ستا�سيو�س) وزوجته
مارتينا بانو�سي�س ،يبلغ رب الأ�رسة
�أن�س بانو�سي�س من العمر  49عا ًما،
ولقد اعتنق الإ�سالم قبل  21عا ًما،
�أما زوجته مارتينا ف�صارت م�سلمة
منذ � 3أعوام فقط.
يعمل �أن�س بانو�سي�س يف بلدية
(�أليمو�س) يف �أثينا� ،أما زوجته
ال�سيدة مارتينا فهي م�ص ِّورة
فوتوغرافية حمرتفة ،ول�شهر
رم�ضان معنى خا�ص بالن�سبة
لهما هما االثنان ،ويود الزوجان
اال�ستفادة من �شهر الرحمة
دع َوا �إىل منزلهما
واملغفرة؛ لذلك َ
م�ؤخ ًرا جمموعة من امل�سلمني
املقيمني يف العا�صمة على
الإفطار.
دعا الزوجان جمموعة ت�ألفت
من  20م�سل ًما من الباك�ستانيني
وامل�رصيني واملغاربة واليونان على
مائدة �إفطار غنية ،عمِ ال جاهدين
على �إعدادها ملدة �ساعات؛ فهما
يودان �أن يُ�شعِرا ه�ؤالء امل�سلمني
املهاجرين عن �أوطان تبعد مئات
الكيلومرتات بالدفء العائلي،

م�سجد البدروم ال�صغري
يف �أثينا:

وعهِد الزوجان مبطبخهما
�إىل جا َرتَيْهما مغربيتني الأ�صل
(داهو فاطمة زهراء) و(حبيبة
�رسيز) ،والثانية كانت مر�شحة
احلزب ال�شيوعي اليوناين يف
االنتخابات املحلية التي انعقدت
يف �شهر مايو املا�ضي ،وا�ضطلعت
اجلارتان املغربيتان ب�إعداد مائدة
الإفطار ،وكانت ال�سيدة مارتينا
ربة املنزل ت�ساعدهما .كانت
ا�ستعدادات الإفطار تتم الواحدة

تلو الأخرى مبعونة ال�سيدتني
املغربيتني ،وكان الطبق الرئي�سي
لهذا الإفطار هو الربغل مع
اخل�رضوات واللحوم ،و�إىل جانبه
(البغرير) ،وهو نوع من اخلبز على
الطريقة املغربية� ،أما ال�سيدة
مارتينا فكانت تعد املكرونة �إىل
جانب امل�رشوبات واملياه الباردة.
وبينما ت�ستمر اال�ستعدادات يف
املطبخ ،يقر�أ الزوج �أن�س كتا ًبا
يف انتظار �ضيوفه ،الذين ي�صلون

بدورهم قبل موعد الأذان بوقت
ق�صري ،وينتقلون �إىل غرفة
املعي�شة ليتبادلوا �أطراف احلديث
يف انتظار موعد الإفطار ،وعندما
حان الوقت بد�ؤوا �إفطارهم ب�أدعية
من �أحد علماء الدين الباك�ستانيني،
الذي دعوه �ضمن املجموعة ،وهو
يزور املدينة لب�ضعة �أيام� ،أما باقي
املدعوين الذين مل يت�سع املنزل
لهم فتناولوا �إفطارهم يف امل�سجد
املقام يف بدروم املنزل.

بعد تناول الإفطار انتقل اجلميع
�إىل امل�سجد املوجود يف البدروم
ل�صالة املغرب م ًعا ،كان �أن�س قد
حول بدروم منزله �إىل م�سجد
منمق �صغري ،تبلغ م�ساحته 15
مرتًا ،نظ ًرا لعدم وجود جامع
�أو م�سجد يف �أثينا ،ويقول (�أن�س
بانو�سي�س)�« :إن هذا م�سجد
بدروم �صغري كتلك امل�ساجد
الواقعة يف البدروم املنت�رشة يف
�أنحاء �أثينا ،ب�سبب عدم وجود دار
عبادة ر�سمية لنا يف العا�صمة،
ونحن ن�صلي �صالة الرتاويح
هنا».
�إن هذا امل�سجد يعد مثاالً
م�صغ ًرا مل�سجد متو�سط احلجم،
ال منرب له ،مبا فيه من حمراب
وخط عربي يزين اجلدران،
و�صور للكعبة ال�رشيفة ،كما
يوجد يف امل�سجد مكتبة حتتوي
على ع�رشات الكتب ،ويقول
�أن�س بانو�سي�س� :إنه يدعو �إما ًما
�إىل م�سجده ال�صغري مبنا�سبة
�شهر رم�ضان ،وي�صلي �صالة
الرتاويح هناك مع َمن يرغب من
امل�سلمني ،وبعد ذلك يتح َّدثون يف
الأمور الدينية حتى ال�سحور.
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الأ�سري �أمين �سدر وحكاية رم�ضان الرابع
 100حالة اعتقال منذ
والع�شرين بعيدا عن عائلته!
مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات

ما زالت تذكر �آخر �شهر ف�ضيل ق�ضاه يف املنزل؛ جتل�س على املائدة وتتخيل وجوده يف كل مرة بل
وحتاكي طيفه وك�أنه ما زال يرافقهم حماولة تنا�سي الظرف القاتل الذي تعي�شه منذ  ٢٤عاما.

بداية �شهر رم�ضان

تقرير� :إعالم الأ�سرى
ربع قرن �أم�ضاها الأ�سري �أمين
�سدر ( ٥٣عاما) من مدينة
القد�س املحتلة يف �سجون
االحتالل التي غيبته عن عائلته
ال�صغرية جدا واملكونة من
زوجته وطفل �صغري كان يبلغ
من العمر �أربعة �أ�شهر فقط حني
اعتقل.
وتو�ضح زوجته �أم حممد لـ مكتب
�إعالم الأ�رسى ب�أن زوجها اعتقل
يف الثالث ع�رش من مايو� /أيار
عام � ١٩٩٥أثناء عبوره حلاجز
"�إيرز" الع�سكري �شمال قطاع
غزة ،حيث كان يعمل يف نقل
الب�ضائع وقتها واتهمه االحتالل
بامل�شاركة يف خلية ع�سكرية
تابعة حلركة حما�س.
االعتقال مل يكن قا�سيا بحجم
احلكم الذي �أ�صدره االحتالل
عليه؛ فم�صطلح مدى احلياة
ما زال ي�ؤرق العائلة ويحدث ما
يحدثه يف قلبها الذي احتمل
الكثري خالل �سنوات طويلة من
االعتقال.
وتقول الزوجة ب�أن االحتالل
قام كذلك ب�إغالق منزل الأ�سري
بالأ�سمنت امل�سلح ما ا�ضطرها
للعي�ش يف منزل عائلتها ،بينما
كان طفلها ال�صغري هو �أكرث ما
ي�شغل تفكريها؛ فكيف تربيه
بعيدا عن والده وكيف تغر�س
فيه ا�ستمرار العالقة بينهما.
وت�ضيف ":كان حتديا كبريا
بالن�سبة يل �أن يتوا�صل حممد مع
والده ،فكان يظن يف البداية �أن
جده �أي والدي هو والده وكنت
�أقول له بابا يف ال�سجن ثم �أ�صبح
ينتظم يف زيارته بل وينتظرها يف
كل مرة وي�سعى �إىل التعرف �أكرث
على والده من خالل الزيارات".
تكاد الزوجة ال�صابرة تن�سى

تفا�صيل �آخر �شهر رم�ضاين
ق�ضاه زوجها يف منزله ،حيث
�أن عملية اعتقاله كانت يف عيد
الفطر ال�سعيد ولكنها مل مت ُح
ذكريات جميلة ما زالت العائلة
ت�ستذكرها .وتو�ضح ب�أن العائلة
حتى الآن ورغم مرور �أكرث من
 ٢٤عاما على اعتقاله ت�ستح�رض
وجوده معها يف كل يوم وتبقي
على ذكره واحلديث عن �صفاته
وماذا كان يحب �أن ي�أكل وكيف
كانت تفا�صيل حياته قبل
االعتقال ،وك�أن ال�سجن جمرد
�شيء عابر �سينتهي قريبا �إن �شاء
اهلل.
قا�س
وتتابع ":ال�سجن قهر وهو
ٍ
للغاية ولكن ب�إرادتنا ن�ستطيع �أن
ن�سي بع�ض الأمور و�أن جنعل
رّ
قوتنا قاهرة له ولآثاره رغم �أنه
�أمر واقع ومفرو�ض علينا".
احلرمان
كرب الطفل حممد وهو ال يعرف

والده �إال من وراء �أ�سالك �شائكة
وزجاج مقوى؛ كان يت�ساءل
عقله الربيء دائما عن ال�سجن
وم�صطلحات �أخرى قا�سية
ال يجب �أن يفكر بها طفل يف
عمره ،والآن �أ�صبح �شابا يف
الرابعة والع�رشين من عمره من
عمر القهر واالعتقال .وتبني �أم
حممد ب�أن مرور �شهر رم�ضان
كان قا�سيا على العائلة يف كل
مرة؛ حيث �أنه ال�شهر اخلا�ص
باجلمعات العائلية واملوائد
التي تلم الأقرباء بينما كان �أهم
عن�رص يف العائلة غائب وهو
الزوج والوالد.
وت�ضيف ":رغم الأمل الذي كان
يع�صف بنا وما زال �إال �أننا
ا�ستطعنا التغلب على فكرة
القهر واملعاناة ،بالطبع هناك
لوعة للفراق ولكن نن�ستعني باهلل
تعاىل على التغلب على بع�ض
امل�شاعر ال�صعبة".
وت�ستذكر �أم حممد طفولة
ابنها يف رم�ضان والذي كان

يرى الأطفال برفقة �آبائهم يف
امل�ساجد ويبتاعون احللويات
وي�شرتون لهم الفواني�س ،وهو
ما جعلها ت�رص �أكرث على �رضورة
تعميق العالقة بني حممد ووالده
حتى لو كان الأ�رس عائقا.
وتتابع القول ":كان الأمر �صعبا
للغاية بالن�سبة يل واكن بف�ضل اهلل
تخطيت كل العوائق والتحديات
أثبت لنف�سي �أنني قادرة على
و� ّ
تويل هذه احلياة اجلديدة
القا�سية ،فربطت حممدا بوالده
وجعلته �أهم �شيء بالن�سبة له
والعن�رص الأ�سا�سي يف حياته
حتى كرب على ذلك وحافظ على
العالقة القوية معه وبالتايل
تغلبنا على فكرة ال�سجن الرامية
�إىل التفريق والن�سيان" .مئات
العائالت الفل�سطينية تفتقد
�أ�رسى م�ضت عليهم �سنوات
طوال داخل مقابر الأحياء
وبانتظار حرية جتمع �شملهم
وتعيدهم �إىل عائالتهم مهما بلغ
القهر مداه.

تخفي�ض حكم الأ�سرية املقد�سية ملك �سليمان لت�سع �سنوات
متكن حمامي هيئة �ش�ؤون اال�رسى
واملحررين حممد حممود  ،من
تخفي�ض احلكم ال�صادر بحق الأ�سرية
املقد�سية ملك حممد يو�سف
�سليمان ،من ع�رش �سنوات اىل ت�سعة
بعد تقدمي ا�ستئناف على احلكم

ال�سابق .و�أو�ضحت الهيئة� ،أن ما
ت�سمى باملحكمة العليا الإ�رسائيلية
قررت تخفي�ض حكم الأ�سرية �سليمان
 18عاما من بلدة بيت �صفافا� ،سنة
واحدة بعد مداوالت طويلة وجهود
قانونية حثيثة من قبل حماميها.

وكانت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلية
قد اعتقلت �سليمان وهي طفلة قا�رص
بتاريخ  2016/2/9بالقرب من باب
العمود بذريعة تنفيذ عملية طعن،
و�إدعاء االحتالل حيازتها �سكني.
ولفتت الهيئة� ،أن الأ�سرية �سليمان

تنقلت بني عدة �سجون ومراكز حتقيق
منذ اعتقالها ،وتقبع حاليا يف �سجن
الدامون اىل جانب � 42أ�سرية بظروف
اعتقالية �صعبة وقا�سية وت�ضيقات
متعمدة من قبل ادارة ال�سجن تتنفى
مع كل االعراف وال�رشائع االن�سانية.

قال مركز �أ�رسى فل�سطني
للدرا�سات ب�أن �سلطات االحتالل
مل ترا ِع حرمه �شهر رم�ضان
املبارك ،او خ�صو�صيته ووا�صلت
عمليات االعتقال يف كل �أنحاء
الأرا�ضي الفل�سطينية ،حيث
ر�صد املركز حواىل ( )100حالة
اعتقال ملواطنني فل�سطينيني
منذ بداية رم�ضان قبل � 10أيام .
و�أو�ضح “ريا�ض اال�شقر” الناطق
الإعالمي للمركز ب�أن االحتالل
وا�صل خالل هذا ال�شهر الف�ضيل
عمليات االقتحام للمناطق
الفل�سطينية وخا�صة مدن وقرى
ال�ضفة الغربية والقد�س ومداهمة
املنازل وتفتي�شها ،واعتقل
الع�رشات من بينهم ن�ساء واطفال
قا�رصين ،وا�رسى حمررين،
و�صيادين وغريهم من فئات
ال�شعب الفل�سطيني املختلفة .
و�أ�ضاف “الأ�شقر” ان من بني
املعتقلني خالل هذا الع�رش
الأوائل من رم�ضان � 4سيدات
بينهن �صحفيتني ،وهما “�شذى
حماد” ،و”رنني �صوافطة” وذلك
خالل تغطيتهم لأحداث عمليات
ترحيل املواطنني من قرية
حم�صة يف الأغوار ال�شمالية عن
م�ساكنهم ،واطلقت �رساحهن بعد
�ساعات من التحقيق.
ا�ضافة اىل اعتقال “غدير
العموري” عام من القد�س
بعد اقتحام منزله عائلتها
وهى موظفة يف هيئة الأ�رسى،
و�أفرجت عنها ب�رشط حب�سها
منزلياً ملدة خم�سة �أيام ،ودفع
كفالة مالية بقيمة � 10آالف
�شيقل ،وكذلك اعتقال الفتاة
“فاطمة يحيى �سليمان” 19عام
من بلدة بيت �صفافا ،وذلك بعد
مداهمة منزل عائلتها  ،واطلقت
�رساحها بعد �ساعات ب�رشط دفع
كفالة مالية وحتويلها “للحب�س
املنزيل” لعدة �أيام.
و�أ�شار “الأ�شقر” اىل �أن من
بني املعتقلني اي�ضاً  18طف ً
ال

قا�رصاً �أ�صغرهم الطفل ” مو�سى
رم�ضان ” والذى ال يتجاوز عمره
(� 9أعوام) وكان اعتقل عن حاجز
ع�سكري يف �شارع ال�شهداء
مبدينة اخلليل ،وال�شقيقني
التو�أمني “حممد و �أحمد ابو
عادي ( )13عاما بعد اقتحام
منزل والدهم يف قرية كفر نعمة
غرب رام اهلل .
وبني “الأ�شقر” ب�أن التقرير
ر�صد اي�ضاً  5حاالت اعتقال من
قطاع غزة خالل رم�ضان ،بينهم
� 3صيادين �أ�شقاء اثناء عملهم
يف �صيد الأ�سمال قباله �شواطئ
غزة ،بعد اغرا�ض مركبهم ،بينما
اعتقلت �شابني جتاوزا ال�سلك
الفا�صل مع احلدود ال�رشقية
للقطاع  .وخالل رم�ضان وا�صل
ثالثة �أ�رسى اداريني من مدينة
اخلليل ا�رضابهم املفتوح عن
الطعام لع�رشات الأيام احتجاجاً
على متديد الإداري بحقهم
لفرتات جديدة دون �أي مربر
قانونى ،وهم الأ�سري “ح�سن
حممد العويوي” ( 35عاماً) ،وهو
�أب لثالثة �أطفال ،و �أ�سري �سابق
ونقل م�ؤخراً اىل “م�ست�شفى
كابالن” بعد تدهور �صحته،
والأ�سري “عوده احلروب”(32
عاماً) ويخو�ضان ا�رضابا مفتوحا
عن الطعام منذ الثاين من ابريل
املا�ضي .والأ�سري “�سليم يو�سف
الرجوب ”  50عاماُ ،والذى بدء
ا�رضابه املفتوح عن الطعام يف
اخلام�س والع�رشين من ابريل
املا�ضي احتجاجاً على اعتقاله
الإداري ،وهو اال�رضاب الثالث له
خالل االعتقال احلايل .
فيما احتجز االحتالل � 7صحفيني
ونا�شط حقوقي لأكرث من 6
�ساعات قبل ان يطلق �رساحهم ،
وذلك خالل تواجدهم يف منطقة
االغوار ال�رشقية لتغطيه عمليات
ترحيل املواطنني عن ار�ضهم
بحجة تنفيذ قوات االحتالل
تدريبات ع�سكرية.
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الأ�سري الثوار الأبطال �أُّ ُ�س َوداً يف ُمعتقالت االحتالل

د .جمال عبد النا�صر�أبو نحل

�صغارا ّكرب ِاعم ا ُلورود حينما تتفتح يف ف�صل الربيع ،ولكننا ُكنا �أي�ض ًا َج ّذ ُو ْةُ ،
و�ش َ
علة ،و�أبطال انتفا�ضة احلجارة
يف ذ َلك الزمان اجلميلُ ،كنا �أيامها
ً
الأويل ،والتي اندلعت �شرارتها عام 1987م ،من قطاع غزة.
م�٫س
بعدما �أقدم غا�صب م�ستوطن
َ
(�شاحنتهِ)،
بقُطورت ِه
جُمرم ِمّ َ
علي ده�س جمموعة من العمال
الفل�سطينيني يف �أثناء عمل ُهم يف
الأرا�ضي الفل�سطينية ا ُ
ملحتلة،
عام النكبة 1948م ،مما �أدي �إيل
ا�ست�شهاد جمموعة من العمال،
فا�شتعلت الأر�ض املحتلة ناراً،
ولهيباً �ضد ع�صابة االحتالل ؛
ّف�ض اجلميع من �أبناء ال�شعب
وانت ْ
الفل�سطيني� ،أطفاالً ،و�شيبًا،
ُ
و�شبا ًنا ،رجاالً ،ون�سا ًء ،،وكان
اجلميل يف ذلك الوقت هو التالحم،
والوحدة الوطنية ،والإ�سالمية،
وكان اجلميع علي قلب رجل واحد
�ضد االحتالل ،وكانت انتفا�ضة
عفوية ّنزيهة ،مل جناهد ،وقتها
االحتالل طمعاً يف من�صب �أو
وظيفة �أو راتب� ،أو لأي �شيء من
الدنيا ،ومل يكن لنا هدف �إال ّكن�س
االحتالل الغا�صب لفل�سطني،
وبو�صلتنا وقتها القد�س و�أ�سمي
�أمانينا لي�س �إر�ضاء الف�صيل �أو
حزب �أو جماعة!!؛ بل هي �إحدى
ا ُ
حل ّ�سنَيَينْ �إما الن�رص �أو ال�شهادة؛
فجعلت تلك االنتفا�ضة � ْ
أنف جنود
ع�صابة االحتالل يتمرغ يف تراب
�أزقة و�شوارع خميمات فل�سطني،

ويُهرب كالفئران من �أمام �أبطال
احلجارة ُمرتعباً من احلجر،
وهو ميلك �أف�ضل ،و�أ�رش�س �أنواع
الأ�سلحة واملعدات احلربية،
لكننا ،وقتها كان اهلل معنا ،ومن
كان اهلل ُ مع ُه فمن عليه؟!! .و�أما
التجربة املريرة بعد ذلك يف
االنتفا�ضة فكانت االعتقال يف
�سجون االحتالل ،وفع ً
ال كانت
تلك ال�سجون مقربةُ الأحياء ،وكان
الداخل �إليها مفقُود ،واخلار ُج منها
م ُولود؛ ومن �شدة ما جترعنا ك�ؤو�س
املوت ،والعذاب ممن ُهم عدميي
ال�ضمري ،واالن�سانية ،والأخالق ،بل
ُه ْم �أ�سوء من "هتلر" نف�سهُ ،و�أ�شد
ق�سوة ،وظلماً ،وقت ً
ال ،لأن النازي
"هتلر" �أيام النازية كما يقولون
� ّأحر ُق وقتل فوراً اليهود الذي
عاثوا يف �أملانيا ف�سادًا �أنداك!؛
بينما ع�صابة اليهود الغا�صبني
الأن يفعلون يف الأ�رسي املعتقلني
الفل�سطينيني �أب�شع و�أ�سو�أ مما
فعل ُه هتلر لأن ُه قتله ُم مر ًة واحدة
يف �ساعات معدودة �أنهي حياته ُم،
بينما ع�صابة االحتالل ال�صهيوين
الأن يقتلون الأ�رسي مو ًتا تدريجياً
بالبطيء ،عذاباً يتلوه عذاب،
ب�أ�ساليب تفوق الت�صور ،واخليال،
حتي �أن �إبلي�س نف�س ُه لي�س �أكرث
من ُهم �شيطنة و�إجرا ًما!؛ ودليل

ذلك ،و�أنا �أم�ضيت عدة �سنوات
من ُعمري يف �سجون االحتالل،
وك�أ�سري حمرر كانت يل جتربة
مريرة يف االعتقال يف معتقل
�أن�صار "� "1سابقاً" ،ثم �أم�ضينا
�سنوات ال�سجن يف معتقل النقب
ال�صحراوي �أن�صار " ،"2وي�سمي ِه
االحتالل ُمعتقل "كيت�سعوت"،
فكانت �أف�ضل كلمة ت�سمعها يف
املعتقل بالعربي هي�( :شحرور)
�أي� :إفراج �أو "رواح" ،بينما �أ�سو�أ
كلمة ي�سمعها اال�سري الفل�سطيني
(ح ِ ْكيرّ َاهِ) �أي :
البطل بالعربيّ :
"حتقيق" ،فتمكت مدة ال يعمل
ال�شبح مع�صوب
مداها �إال اهلل بني
ِ
العينني �أو ي�ض ُعون يف ر�أ�سك كي�س
ننت الرائحة ،والأيدي خلف الظهر
مربوطة ب�سلك بال�ستيكي رهيب،
كلما حركت يدك من الأمل كلما
زاد هذا ال�سلك ق�سوة ،و�شدًا
وي�ضيق حول مع�صم ّيديَك ،حتي
تنتفخ يديك ،وال ت�شعر بها من
�شدة الأمل  ،وكذلك بعد ال�شبح،
وقوفاً لأكرث من � 8ساعات يومياً
تو�ضع يف زنزانة �سوداء مدهونة
بالز ّفتَة ،ال تزيد م�ساحتها عن
مرت ون�صف عر�ضاً يف مرتين
طوالً ،فهي ّقرباً للأحياء ،ناهيك
عن العذاب النف�سي واجل�سدي،
وحينما يكون �أحد ع�صابة �ضباط

االحتالل ميثلون �أدوار� :أحد ُهم
دور ال�صديق احلنون للأ�سري،
والأخر دور القا�سي العنيف ،وبني
الرتغيب ،والرتهيب ،من �أجل
�أن يح�صلون علي االعرتاف من
الأ�سري ب�أنه كان يقاوم االحتالل
الخ ،...وبع�ض الأ�رسي �أم�ضي
�سنوات يف تلك الزنازين وهي
كاملقابر ،ومنها حتت الأر�ض فال
يري الأ�سري �شم�ساً ،وال �أي �ضياء،
ويتعر�ض لأب�شع �أنواع العذاب،
ومي�ضي �سنوات من عمره يف تلك
الزنازين والبا�ستيالت الفا�شية
ال�صهيونية تنه�ش ج�سده املنُهك
الأمرا�ض ،من خالل ادخال
االحتالل للأ�سري طعام غري
�صحي بل ال ي�صلح للب�رش ،مثل:
(الّزّو ْربي َِح ْة) ،مما ي�صيب غالبية
الأ�رسي االمرا�ض املزمنة،
واخلطرية ،كال�رسطان! ،لذلك
هذا االحتالل �أب�شع و�أحقر،
و�أظلم ع�صابة احتالل يف العامل،
لي�س ُ
لظلمهم وال ملجازرهم
مثيل يف الب�رشية جمعاء!؛ وال
غرابة يف ذلك مع �أبناء ،و�أحفاد
القردة ،واخلنازير ،قتلة الأنبياء
وا ً
ملر�سلني ،و �أعداء الإن�سانية!؛
وعلي الرغم من كل ما �سبق فلقد
ّح ُو ْل الأ�رسي الأبطال �سجون
االحتالل �إيل جامعات تُخرج

الثوار الأبطال الأحرار ،عك�س ما
�أراد االحتالل ب�أن ي�صبح الأ�سري
الفل�سطيني ك ًما ًمهم ً
ال يف زوايا
الخّ ِ يَا ْم؛ فكان عك�س ذلك ،لأن
فل�سطني م�صنع الرجال الأبطال
والأحرار ،واملجاهدين الثوار،
ومهما عاين �أالف الأ�رسي ،وال
زال يعاين ما يقارب � 7أالف
�أ�سري يف �سجون ع�صابة االحتالل
من القهر واالذالل ،واالجرام

ال�صهيوين بحقهِم!!؛ �إال �أن فجر
احلرية والتمكني ،ودحر االحتالل،
واالنت�صار بات قريباً؛ ول�سان حال
الأ�رسي يقول" :يا ظالم ال�سجن
خ ّيم� ،إننا نهوى الّ َظ ِ
ال َما ،لي�س
بعد الليل �إال فج َر جم ٍد يت�سامى"
واالحتالل �إيل زوال وحتت النعال
وفجر احلرية قادم �أ�رسانا
املغاوير الأ�شاو�س.

الأ�سري ال�صحفي م�صطفى اخلاروف  ..قهر وتهديد بالرتحيل!
تقرير� :إعالم الأ�سرى
ال يقت�رص تعذيب االحتالل
للأ�رسى الفل�سطينيني على
الأحكام اخليالية وال الغرامات
املالية الباهظة وال التنكيل
اليومي والإجراءات التع�سفية؛
بل زادها على �أ�رسى مدينة
القد�س املحتلة بقرارات
قدمية جديدة تهدف �إىل
ترحيلهم منها و�سحب هوياتهم
لتتجلى �أق�صى �أ�شكال الظلم
بحقهم.
وتعي�ش عائلة الأ�سري ال�صحفي
م�صطفى اخلاروف حالة من
القلق امل�ستمر بعد قرار
االحتالل ترحيله من مدينته
القد�س املحتلة دون مربر �أو

م�سوغ.
وتقول عائلة الأ�سري لـ مكتب
�إعالم الأ�رسى �إن قوات
االحتالل اعتقلته يف يناير
املا�ضي بعد مداهمة منزله؛
فظنت �أنه جمرد اعتقال عادي
وقد يفرج عنه بعد �أيام بكفالة
مالية �أو حب�س بيتي ،ولكن الأمر
طال كثرياً.
منذ عدة �أ�شهر وال�صحفي
اخلاروف �أ�سري يف �سجون
الظلم ال�صهيوين ال يعلم ما
التهمة التي اقرتفها �أو ال�سبب
الذي جعله �أ�سرياً ،ويف كل
مرة يتم ت�أجيل حماكمته دون
م�سوغ.
وتو�ضح العائلة ب�أن االحتالل
ومنذ اعتقال ال�صحفي يهدده

بالرتحيل عن القد�س؛ حيث
قام ب�إبالغ حماميته ب�أنه �سيتم
ترحيله عن املدينة و�أن هذا
قرار نهائي دون �أي �سبب
تعلمه ،الأمر الذي زاد من قهر
العائلة وت�سبب مبر�ض والدته.
وت�ضيف ":هناك جمموعة من
القرارات واملحاكم والأوراق
التي نتابعها وال يبدو �أن هناك
�أفق يف النهاية ،فاالحتالل يريد
ترحيل م�صطفى �إىل خارج
القد�س ويريد منعه من حقه
الب�سيط الطبيعي وهو العي�ش
يف مدينته".
القرار بلغ �أبعادا خمتلفة؛
فعلى م�ستوى عمله ال�صحفي
ت�أثر وب�شكل كبري خا�صة و�أنه
م�صدر رزقه الوحيد� ،أما طفلته

ال�صغرية الوحيدة فتنادي عليه
كل يوم دون جميب وتتمنى ر�ؤيته
خارج الأ�رس ولو مرة واحدة،
وعلى امل�ستوى بعيد املدى
فالقرار مي�س حق كل مقد�سي
ولي�س فقط هذا ال�صحفي الذي
وقع �ضحية خمابرات االحتالل
وخمططاتها التهويدية.

م�ساندة
ويرمي القرار ب�شكل عام �إىل
الت�أثري على وجود املقد�سيني
يف مدينتهم ،فاالحتالل ي�سعى
منذ �سنوات �إىل تفريغها من
الفل�سطينيني وخلق واقع
جديد فيها .وت�شري العائلة �إىل
�أن م�صطفى ال يختلف و�ضعه

القانوين عن �أي فل�سطيني �آخر
يعي�ش يف القد�س املحتلة،
فهو يحمل الهوية الزرقاء التي
ي�ستخدمها املقد�سيون لتثبيت
بياناتهم وت�سيري �أمورهم.
وتطلب العائلة املقهورة
العون من و�سائل الإعالم
وامل�ؤ�س�سات احلقوقية املعنية
بالدفاع عن املقد�سيني كي
ت�ساعدها يف ن�رش هذه الق�ضية
وف�ضح �سيا�سات االحتالل وما
يحاول �أن يقوم به بحق ابنها
ال�صحفي الذي مل يرتكب جرما
�سوى �أنه قام بعمله عرب عد�سة
الكامريا اخلا�صة بع .وتتابع":
هل باتت جرمية �أن يعي�ش
الفل�سطيني وطنه؟ هل باتت
جرمية �أن ت�سكن يف منزلك و�أن

ت�سعى لرزقك كي ت�ؤمن عي�ش
طفلتك؟ ففي كل دول العامل
ال يحدث الرتحيل �إال جلرمية
كربى �أقدم عليها ال�شخ�ص
وهنا يف فل�سطني الرتحيل هو
�أمر م�سلّم به ونهاية حتمية
لأي �شخ�ص تختاره خمابرات
االحتالل ويكون �ضمن �أهدافها
العن�رصية".
منا�شدات وجل�سات حماكم
و�أوراق ومتابعات وكل ذلك
فوقه �سج ٌن ال �أمد له وال
�أفق ،ليزداد عدد �ضحايا هذه
ال�سيا�سات العن�رصية وي�صبح
الفل�سطيني �أ�سريا لها �أمام
مل ال يكرتث جلرائم
مر�أى عا ٍ
القتل والهدم فما باله بجرائم
الرتحيل واالعتقال!
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ريا�ضة
بحثا عن اكت�شاف
املواهب

ينتظر نهاية املو�سم لرت�سيم
الأمور مع �إدارة �شبيبة القبائل

�إبرام اتفاقية دوما يعلن عن رغبته يف
البقاء املو�سم املقبل
تعاون بني
�س لالعتداء

على الالعبني

اتهمته بت�أليب بلطجية �أمام غرف املالب ح النار على مالل
حتاد العا�صمة تفت
�إدارة ا
فتحت �إدارة فريق العا�صمة النار على رئي�س �شبيبة القبائل �شريف مالل بعد اال�ستقبال ال�سيئ الذي
خ�ص�صه لأع�ضاء وفد الفريق العا�صمي والذي و�صفته يف البيان الذي ن�شرته �سهرة �أول �أم�س عرب
موقعها االلكرتوين و�صفحة النادي يف موقع التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك» بالعار بالنظر للعراقيل
التي واجهتها واالعتداءات التي كان وفد النادي العا�صمي عر�ضة لها ،والتي عمل م�س�ؤويل االحتاد على
ك�شفها للر�أي العام ،نظرا للرتهيب الذي عا�شه اجلميع يف ملعب �أول نوفمرب بتيزي وزو وفق البيان

عي�شة ق.
�أين ك�شفت �أن غرف تغيري املالب�س
اخلا�صة لت�شكيلة «�سو�سطارة»
كانت عر�ضة �إىل االقتحام من
طرف جمموعة «بلطجية» قامت
بتهديد الالعبني وترهيبهم وهم
�أ�شخا�ص غرباء ال عالقة لهم
بالفريق ،حيث وا�صل البيان
الإ�شارة �إىل �ضلوع مالل واملدير
العام ملجل�س �إدارة �شبيبة القبائل
ن�سيم بن عبد الرحمان خلف دعم
ه�ؤالء الأ�شخا�ص الغرباء من خالل
تدخلهما لدى �أعوان ال�رشطة التي
كانت تدخلت لإيقافهم وتوفري
الأمن لوفد احتاد العا�صمة لكن
مالل وبن عبد الرحمان دافعا
عنهم ومت �إخالء �سبيلهم ووا�صلوا
ا�ستفزازاتهم لالعبي االحتاد دون
�أي تدخل من �إدارة مالل لتوفري
احلماية للفريق الزائر.
وتوا�صلت العراقيل التي واجهت
مت�صدر البطولة الوطنية من
ملعب �أول نوفمرب بتيزي وزو من
خالل ال�ضغوطات التي واجهت

امل�س�ؤولني الذين رافقوا الفريق
�إىل مدينة تيزي وزو من خالل
التهديد الذي كانوا عر�ضة له
يف املن�صة ال�رشفية �إىل جانب
حماولة االعتداء على الالعبني
ربيع مفتاح و�إ�سماعيل من�صوري
عند مدخل النفق امل�ؤدي �إىل
غرف تغيري املالب�س ،بالإ�ضافة
�إىل منع حافلة الفريق من ولوج
مدخل امللعب والتي مل تفتح لها
الأبواب ومت حما�رصتها من طرف
جماهري �شبيبة القبائل.
يف املقابل ،وجهت �إدارة
«�سو�سطارة» ر�سالتها �إىل مالل بان
كرة القدم تلعب على امل�ستطيل
الأخ�رض ولي�س يف النفق ،واحتاد
العا�صمة �سوف يفوز هذا الثالثاء
ويتوج بلقب البطولة الوطنية دون
االعتداء �أو توجيه الأذى �إىل الفرق
الزائرة وهو الذي كان ح�رض �إىل
ملعب بولوغني بباقة الورود،
ومل تن�س �إدارة النادي العا�صمي
توجيه االحرتام �إىل �أن�صار النادي
القبائلي الذين ا�ستقبلوا جيدا
جمهور االحتاد والذي كان وفيا

لتقاليده وتنقل بقوة �إىل تيزي وزو
للوقوف بجانب رفقاء الالعب
عبد الكرمي زواري.
الأن�صار يرف�ضون جمانية
الدخول �أمام مولودية وهران

جهة �أخرى ،رف�ضت غالبية �أن�صار
احتاد العا�صمة االقرتاح الذي
تقدمت به الإدارة بخ�صو�ص
ّ
فتح �أبواب ملعب عمر حمادي
ببولوغني جمانا �أمام اجلمهور
من �أجل التنقل بقوة وت�شجيع
الالعبني �أمام مولودية وهران
بهدف الفوز و�ضمان التتويج
بلقب البطولة الوطنية ر�سميا قبل
جولة واحدة على �إ�سدال ال�ستار
عن املو�سم احلايل خا�صة و�أنها
�ستكون املقابلة داخل القواعد
رص الأن�صار
هذا املو�سم ،حيث �أ� ّ
على دفاع تذكرة اللقاء من �أجل
منح ن�سبة من �أرباح بيعها �إىل
منا�رص الفريق �سيفو الذي يعاين
من املر�ض وعالجه يتطلّب �إجراء
عملية جراحية خارج الوطن.

البطولة الوطنية لألعاب القوى �سباق � 10آالف مرت

عدو�ش وكنزة دحماين يفوزان باللقب

توج يو�سف عدو�ش املنتمي
�إىل املنتخب الع�سكري وكنزة
دحماين عداءة نادي برج
بوعريريج بالبطولة الوطنية
ل�سباق � 10آالف مرت الذي جرت
وقائعه نهاية الأ�سبوع املنق�ضي
مبلعب العقيد لطفي ،وتفوق
عدو�ش على ابراهيم حممد من
الأربعاء) الذي حل ثانيا وعبد
اهلل بو�شارب من نادي ب�شار الذي

اكتفى باملرتبة الثالثة ،بينما لدى
�سيدات ،فازت دحماين بال�سباق
�أمام عودة بوع�ضمة من ال�شلف
ونوال زنداوي املنتمية �إىل نادي
ق�سنطينة .بينما يف فئة الأوا�سط
ذكور ،توج بال�سباق يون�س �أو�رس
حيث تفوق على كل من عزالدين
فار�س و�إليا�س علي زبري� ،أما
لدى الإناث ،حلت عداءة برج
بوعريريج خديجة حبا�ش يف

املرتبة الأوىل� ،أمام كل من
زميلتها �أ�سماء حبا�ش ون�سيمة
ا�سماعيل من �سوق االثنني ،ورغم
تقدمها يف ال�سن ف�إن العداءة
كنزة دحماين البالغة �38سنة
ت�ؤكد �سيطرتها على امل�سافات
الطويلة يف اجلزائر مثل � 10آالف
مرت ،ن�صف املاراتون والعدو
الريفي.
وكاالت

احتاديتي
الريا�ضة
املدر�سية
والريغبي

�أبرمت االحتادية اجلزائرية
للريا�ضة املدر�سية مع
نظريتها الوطنية للريغبي
اتفاقية تعاون من �أجل
اكت�شاف املواهب ال�شابة يف
هذه الريا�ضة على م�ستوى
املدار�س ،وجاء ذلك على
هام�ش �أ�شغال اجلمعية العامة
للجنة للأوملبية والريا�ضية
اجلزائرية التي انعقدت ليلة
اخلمي�س �إىل اجلمعة ،وتهدف
هذه االتفاقية اىل تطوير
وتعميم ريا�ضة الريغبي على
م�ستوى املدار�س اجلزائرية،
و�أو�ضح رئي�س االحتادية
اجلزائرية عبد احلفيظ ايزم
عقب التوقيع�« :سبق وان
وقعنا اتفاقيات مماثلة مع
احتاديات �أخرى وهذا لتعميم
االخت�صا�صات
خمتلف
الريا�ضية يف املدار�س»،
و�أ�ضاف« :فيما يخ�ص
الريغبي فهو اخت�صا�ص جديد
يف اجلزائر لذا �سن�سعى
بالتن�سيق مع االحتادية
املخت�صة ومع وزارة الرتبية
لإدراج هذه الريا�ضة يف
املدار�س» ،واعترب ايزم انه
لي�س من ال�صعب ممار�سة
هذه اللعبة يف املدار�س لأنها
ال تتطلب الكثري من الو�سائل
با�ستثناء امل�ساحة التي تكون
منا�سبة و�سننطلق مب�ساعدة
التقنيني من تلقني ال�صغار
لأبجديات هذا االخت�صا�ص
اىل تكوين ريا�ضيي النخبة.
من جهته� ،أو�ضح رئي�س
االحتادية اجلزائرية للريغبي
�سفيان بن ح�سان« :يف نيو
زيلندا ،الريغبي مندرج يف
املقررات الدرا�سية وما
يلزمنا دعم الهيئات على
غرار وزارة ال�شباب والريا�ضة
واللجنة االوملبية �إ�ضافة �إىل
مديريات ال�شباب والريا�ضة
وحتى الرابطات الوالئية»،
و�أفاد املتحدث �أي�ضا «هدفنا
هو �إتاحة الفر�صة لل�شبان
يف الظهور على م�ستوى
املدار�س من �أجل االن�ضمام
�إىل الفرق» .و�سبق لالحتادية
اجلزائرية للريا�ضة املدر�سية
و�أن �أبرمت اتفاقيات تعاون
مع عدد من الفيدراليات
الريا�ضية ويتعلق الأمر
بكل من التايكوندو ،تن�س
الطاولة ،ال�شطرجن ،الكاراتي
دو ،امل�صارعة وال�سباحة،
كما حت�رض الهيئة الفيدرالية
�أي�ضا �إىل التوقيع قريبا على
�رشاكات مع احتادات �أخرى
على غرار �ألعاب القوى ،كرة
الري�شة وكرة القدم.

وكاالت

يتوجه مدرب فريق �شبيبة القبائل
ّ
فرانك دوما نحو البقاء ىل ر�أ�س
العار�ضة الفنية للنادي وموا�صلة
امل�شوار معه حت�سبا للمو�سم
الكروي املقبل� ،أين ك�شف املدرب
الفرن�سي للمقربني منه يف النادي
القبائلي �أنه ينوي موا�صلة العمل
مع الفريق ولديه النية للبقاء
للتح�ضري حت�سبا للمو�سم الكروي
يتوجه دوما نحو
املقبل ،حيث
ّ
قيادة الفريق �إىل خو�ض مناف�سة
قارية املو�سم املقبل وذلك
من خالل خو�ض رابطة �أبطال
�إفريقيا التي تطالب بها جماهري
النادي العا�صمي ،حيث جنح دوما
يف �إعادة ال�شبيبة �إىل الواجهة
من خالل هذا املو�سم والتي
تناف�س على التتويج بلقب البطولة
الوطنية يف ظل موا�صلتها مالحقة
الرائد احتاد العا�صمة الذي كانت

فازت عليه يف اجلولة املن�رصمة
وقلّ�صت الفارق �إىل ثالث نقاط
فقط قبل جولتني على �إ�سدال
ال�ستار عن املو�سم احلايل.
وينتظر �أن يلتقي دوما مع رئي�س
ت�شكيلة «الكناري» �رشيف مالل
عقب نهاية مباريات املو�سم
احلايل من �أجل التطرق �إىل
يتوجه
م�ستقبله مع الفريق والذي
ّ
بن�سبة كبرية نحو البقاء وموا�صل
العمل الذي يقوم به مع رفقاء
الالعب نبيل �سعدو� ،أين �سيكون
احلديث حول م�ستقبل دوما على
ر�أ�س العار�ضة الفنية لل�شبيبة �إىل
جانب التح�ضري للمو�سم الكروي
اجلديد من خالل االتفاق حول
الالعبني املعنيني بالت�رسيح
والأ�سماء التي ت�ستقدمها �إدارة
الفريق بالتن�سيق مع املدرب.

عي�شة ق.

تواجد  7حكام رئي�سيني و 7م�ساعدين

ان�ضمام بوكوا�سة �إىل قائمة احلكام
الدوليني للعام 2019
�أدرج احلكم �إليا�س بوكوا�سة
�ضمن قائمة احلكام الدوليني
اجلزائريني للعام  ،2019ال�صادرة
من طرف االحتاد الدويل لكرة
القدم «فيفا» والتي حملت  7حكام
رئي�سيني و 7حكام م�ساعدين،
ح�سبما ك�شفت عنه الهيئة الدولية
�أول �أم�س ،وبالإ�ضافة �إىل �إليا�س
بوكوا�سة� ،ضمت قائمة احلكام
الرئي�سيني اجلزائريني كل من
مهدي عبيد �شارف «عميد»
الدوليني اجلزائريني منذ ،2011
عبد الرزاق �أعراب منذ ،2017
لطفي بوكوا�سة منذ  ،2016حللو
بن براهم منذ  ،2017م�صطفى
غربال منذ  ،2014وجاءت قائمة
احلكام امل�ساعدين على النحو

التايل عبد احلق ايت�شيعلي منذ
 ،2009نبيل بونوة منذ ،2015
براهيم احلمالوي �سيد علي
منذ  ،2014مقران قوراري منذ
 ،2014عمر عبد اهلل منذ ،2007
حممد �رساج منذ  2014و�أكرم
عبا�س زرهوين منذ .2017
كما �ضمت قائمة احلكمات
الدوليات للعام � 2019سيدات،
كل من المية عثمان منذ ،2018
وثيبة م�صطفاي حمجوبة منذ
 ،2018كحكمات رئي�سيات،
ف�ضال عن حنان الغايل منذ
 2018و�أ�سماء فريال وهاب منذ
 2018كحكمتني م�ساعدتني منذ
.2018

وكاالت
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ريا�ضة
�أكد �أنه العب جمتهد ويقطف ثمار ال�صرب

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

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

بلما�ضي يختار قطر لإقامة ترب�ص اخل�ضر
اختار الناخب الوطني جمال بلما�ضي �إقامة ترب�ص املنتخب الوطني التح�ضريي لنهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقرر
ال�صائفة املقبلة يف م�صر بقطر ،حيث تراجع امل�س�ؤول الأول على العار�ضة الفنية الوطنية عن برجمة الرتب�ص يف �إ�سبانيا
مثلما كان مقررا يف وقت �سابق �أين كان يفرت�ض �أن يواجه اخل�ضر املنتخب الكونغويل يف مباراة ودية مثلما ك�شفت عنه
مرا�سلة الفاف والتي ن�شرتها االحتادية الكونغولية لكرة القدم

عي�شة ق.
وح�سب م�صادر من داخل بيت
الفاف ،ح�سم بلما�ضي مكان
الرتب�ص الذي يجريه �أ�شباله يف
قطر بعدما كان مرتددا ب�إقامته
بني �إمارة �أبو ظبي �أو �إ�سبانيا قبل
�أن يقرر الرتب�ص يف قطر والتي
�سوف تعرف الأجواء املناخية
هناك ت�شابها مع ما هو موجود
يف م�رص من اجل متكني الالعبني

من التعود عليها قبل دخول
املناف�سة الر�سمية ،ولهذا الغر�ض
ف�إن اخل�رض �سوف يجرون ترب�صا
�أوال ب�أر�ض الوطن� ،أين ينطلق
الرتب�ص ابتداء من تاريخ  27ماي
املقبل مبركز حت�ضري املنتخبات
الوطنية يف �سيدي مو�سى ،وهو
الرتب�ص الذي لن يعرف بن�سبة
كبرية برجمة مباراة ودية بعدما
كان مت االتفاق يف وقت �سابق
مبالقاة منتخب موريتانيا وديا،

حيث يعتزم بلما�ضي االكتفاء
بالتدريبات الفنية والرتكيز على
اجلانب التكتيكي مع �أ�شباله
قبل �شد الرحال نحو العا�صمة
القطرية الدوحة يف الثامن جوان
الداخل من �أجل خو�ض الرتب�ص
الثاين والذي �سوف ميتد ع�رشة
�أيام.
يخو�ض خالله رفقاء الالعب
�إ�سماعيل بنا�رص مباراتني
وديتني �أمام منتخبي مايل

فرحات ينهي املو�سم ثاين
�أف�ضل ممرر يف الدرجة الثانية

لكحل العب املو�سم يف لوهافر

افتك الالعب الدويل اجلزائري فيكتور لكحل جائزة �أح�سن العب
ّ
ملو�سم مع فريقه لوهافر الفرن�سي والنا�شط يف الدرجة الثانية
يف ا
طرف �أن�صار الفريق والذين اختاروه من خالل اال�ستفتاء حول
من
ختيار �أف�ضل العب يف املو�سم  2019/2018الأح�سن يف �صفوف
ا
مت تكرمي لكحل قبل انطالق مقابلة لوهافر ولوريون
الت�شكيلة ،و ّ
التي جرت �أول �أم�س �ضمن اجلولة الأخرية من الدرجة الثانية
رن�سية حيث ت�سلم جائزته لأح�سن العب يف املو�سم ،وهو الذي
الف
م�ستويات رائعة مع النادي وخا�ض معه هذا املو�سم جمموع 33
قدم
قدم خاللها م�ستوى رائعا قبل ان يتلقى الإ�صابة مع املنتخب
مباراة
الوطني.
من جهته� ،أنهى مواطنه وزميله يف لوهافر زين الدين فرحات
املو�سم بت�سجيل هدف ومنح متريرة حا�سمة �أمام لوريان رغم
الهزمية التي �سجلها فريقه بنتيجة ( ،)3-2حيث منح متو�سط
ميدان الت�شكيلة الوطنية متريرة حا�سمة غلى زميله بيتي يف ال�شوط
لأول من خالل تنفيذ خمالفة ،قبل �أن ي�صل ال�شباك يف ال�شوط
ا
وي�سجل هدفا رفع من خالله ر�صيده هذا املو�سم �إىل خم�سة
الثاين
هداف وت�سع متريرات حا�سمة ،و�أنهى املو�سم ثاين �أف�ضل ممرر يف
�أ
درجة الثانية الفرن�سية بفارق متريرة واحدة خلف كيفني فورتيني
ال
الذي منح  10متريرات ،ويتواجد الالعب ال�سابق الحتاد العا�صمة
نهاية العقد �شهر جوان الداخل �أين ينتظر �أن يغادر بن�سبة كبرية
يف
يف املركاتو ال�صيفي نحو فريق من الدرجة الأوىل الفرن�سية.
عي�شة ق.

واملوزمبيق يومي  15و 18جوان
على التوايل ،وتتوجه العنا�رص
الوطنية نحو م�رص يف � 18أو 19
من نف�س ال�شهر� ،أين �سيكون
لها الوقت الكاف من �أجل
الدخول يف �أجواء املناف�سة
القارية والتح�ضري يف �أف�ضل
الظروف لأول مواجهاتها يف
ك�أ�س �إفريقيا مبالقاة املنتخب
الكيني يف لقاء افتتاح اخل�رض
باملجموعة.

الطاقم الفني رف�ض التخلي عنه
وجدد الثقة يف خدماته

�إدارة نوثينغهام فوري�ست
حتتفظ ب�سوداين

يتوجه
ّ الالعب الدويل اجلزائري العربي �سوداين
نحو
موا�صلة م�شواره الكروي مع ناديه نوثينغهام
فوري
�ست االجنليزي النا�شط يف الدرجة الأوىل
اال
جنلي
زية ،ويف هذا ال�صدد ك�شفت تق>ارير
�إعال
مية اجنليزية �أم�س �أن �إدارة فريق نوثينغهام
فوري�ست تعتزم االحتفاظ بخدمات مهاجم
املنت
خب الوطني ومنحه فر�صة ثانية من �أجل
الربهنة
على �إمكانياته على �أر�ضية امليدان وذلك
بعد
عدم
متكنه من ا�ستغاللها هذا املو�سم ب�سبب
ال
إ�صابات املتوالية والتي تعر�ض لها الالعب
أين
� �
أبعدته الإ�صابة اخلطرية التي تلقاها خالل
ال
فرتة املا�ضية طويال عن امليادين ومل ي�شفى
منها �سوى م�ؤخرا بعد قيامه بعملية الت�أهيل
الع
�ضلي يف م�صحة �أ�سبيتار القطرية� ،أين يف�ضل
الطاقم
الفني للفريق االحتفاظ بالعبه اجلزائري
حت�سبا
للمو�سم املقبل واال�ستفادة من �إمكانياته
وهو
الذي با�رش التدريبات اجلماعية لكن دون
االحت
كاك مع زمالئه ويوا�صل الرتكيز يف العمل
الب
دين
لتف
ادي اي م�ضاعفات �سلبية قد ت�ؤثر على
م�ستقبله الكروي الحقا.
ع.ق.

ك�شف رئي�س نادي غاالتا�رساي
الرتكي م�صطفى جنكيز �أن العبه
الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل
تلقى عرو�ضا �أوروبية كثرية
خالل املركاتو ال�شتوي املن�رصم
والتي تزامنت مع الفرتة ال�صعبة
التي كان مير بها مع الفريق �إال
�أنه رف�ضها ،و�أكد املتحدث يف
ت�رصيحات نقلها الإعالم الرتكي
�أنه يعترب متو�سط ميدان الت�شكيلة
الوطنية فردا من عائلته خا�صة
و�أنه العب جمتهد ويعمل بجد يف
التدريبات حتى يكون عند ح�سن
الظن وثقة الطاقم الفني ،وهو
ما جعله يقطف الثمار يف نهاية
املطاف ويعود �إىل ك�سب ثقة
املدرب فاحت تريمي الذي �أعاده
�إىل الت�شكيلة الأ�سا�سية.
وقال جنكيز انه يحب م�شاهدة
فيغويل على �أر�ضية امليدان
بالنظر لالداء الذي يقدمه ،وهو
يقطف ثمار اجتهاده طيلة الفرتة
املا�ضية التي كان جال�سا خاللها
على دكة االحتياط ،و�أو�ضح
املعني �أن خريج نادي غرونوبل
الفرن�سي حتدث �إليه ب�شان
العرو�ض الوروبية التي و�صلته
من �أجل تغيري الأجواء واالن�ضمام
�إىل احد الندية املهتمة بالتعاقد
معه وا�ستغالل و�ضعيته ال�صعبة
مع النادي الرتكي �آنذاك ،لكن
فيغويل �شدّد �أنهه يف�ضل البقاء

مع غاالتا�رساي وال�صرب من
خالل م�ضاعفة اجلهود والعمل
ووعده بالعودة بقوة وهو ما
حدث يف نهاية املطاف ح�سبه.

�إ�شبيلية مهتم ب�إعادة
فيغويل �إىل الليغا
يف املقابلن دخل فيغويل دائرة
اهتمام عدة فرق �أوروبية
من اجل التعاقد معه خالل
التحويالت ال�صيفية املقبلة،
ويف هذا ال�صدد ك�شفت �صحيفة
«�آ�س» اال�سبانية �أن نادي �إ�شبيلية
و�ضع الالعب �ضن قائمة
الالعبني املهتمة با�ستقدامهم
يف ال�صائفة املقبلة و�إعادته
�إىل اللعب جمددا يف الدوري
اال�سباين بعدما �سبق له حمل
�ألوان نادي فالن�سيا ،حيث يجد
�إ�شبيلية مناف�سة من �أندية �أوروبية
عريقة يف �صورة فول�سفبورغ
و�شالكه 04الأملانيان ،رغم �أن
الالعب يتوجه بن�سبة كبرية نحو
موا�صلة م�شواره الكروي مع
ناديه غالتا�رساي الرتكي بعد
العودة القوية التي �سجلها مع
النادي خالل املقابالت الأخرية
عقب فرتة الفراغ التي ق�ضاها يف
بداية املو�سم اجلاري.
عي�شة ق.

�أونا�س يوا�صل الغياب عن التدريبات ب�سبب
الإ�صابة

غوالم باق يف نابويل
املو�سم القادم
تعتزم �إدارة نادي نابويل االيطايل
االحتفاظ بالالعب الدويل اجلزائري
فوزي غوالم �ضمن التعداد املعني
بالدفاع عن الفريق حت�سبا للمو�سم
الكروي املقبل ،ويف هذا ال�صدد
ف�إن الظهري الأي�رس للمنتخب الوطني
اكت�سب ثقة املدرب االيطايل كارلو
�أنت�شيلوتي الذي قرر عدم التخلي
عنه يف املركاتو ال�صيفي املقبل
واالحتفاظ به �ضمن التعداد الذي
يعول عليه يف املو�سم اجلديد ،ويف
هذا ال�صدد �أ ّكد اخلبري الريا�ضي
جيوفاين �سكوتو يف ت�رصيحات مع
املوقع االلكرتوين املهتم ب�أخبار
فريق اجلنوب الإيطايل «�أريا
نابويل» �أن الظهري الأي�رس للمنتخب
الوطني �سوف يوا�صل حمل قمي�ص
الفريق يف املو�سم اجلديد وذلك
بالنظر للوزن الكبري الذي يحمله
لدى امل�س�ؤولني يف الفريق وهو ما
يجعلهم يقررون االحتفاظ به رغم
�أنه مل يلعب كثريا هذا املو�سم ب�سبب
الإ�صابة اخلطرية التي تلقاها على
م�ستوى الركبة والتي �أبعدته طويال
عن املناف�سة قبل ان يعود م�ؤخرا
وب�صفة تدريجية للعب.
�إال انه وح�سب نف�س امل�صدر ف�إن

خريج نادي �سانت ايتيان الفرن�سي
�سوف يجد مناف�سة قوية يف املو�سم
املقبل حول من�صبه ظهريا �أي�رس
و�سوف يكون �أمامه عمل كبري من
�أجل ك�سب ثقة املدرب املخ�رضم
�أنت�شيلوتي و�ضان تواجده �ضمن
الت�شكيلة الأ�سا�سية لنابويل واملدعو
املو�سم املقبل للعب رابطة �أبطال
�أوروبا.
يف املقابلن الزال يعاين مواطنه
وزميله يف النادي �آدم �أونا�س من
الإ�صابة والتي �أبعدته لليوم الرابع عن
تدريبات نابويل� ،أين يعاين متو�سط
ميدان اخل�رض من �إ�صابة ع�ضلية
الزالت ال تفارقه رغم العالج الذي
يخ�ضع له غري انه الزال مل يندمج يف
التدريبات مع زمالئه بعد ،و�سيغيب
عن قائمة نابويل املدعوة ملواجهة
�أنتري ميالن اليوم يف اجلولة اخلتامية
من الدوري االيطايل ،وتتوايل
امل�شاكل يف مالحقة �أونا�س الذي
يعول عليه الطاقم الفني الوطني من
�أجل التواجد �ضمن القائمة النهائية
للت�شكيلة الوطنية املعنية بامل�شاركة
يف ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة هذا
ال�صيف يف م�رص.
عي�شة ق.
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برييز ي�ضحي بالالعبني لتوفري  300مليون يورو
يطمح ريال مدريد �أن يكون واحدا
من �أهم الأندية يف �سوق االنتقاالت
ال�صيفية القادم ،حيث ترتفع وترية
احلديث عن خطط كبرية لدى
النادي امللكي يف عقد �صفقات
�ضخمة لرتميم �صفوفه والعودة بقوة
ل�ساحة املناف�سة حمليا و�أوروبيا،
ون�رشت �صحيفة ماركا الإ�سبانية
تقريرا مطوال عن توجهات فلورنتينو
برييز رئي�س نادي ريال مدريد ،الذي
يتمهل كثريا قبل �إبرام �أي �صفقة
خوفا من اخرتاق تعليمات اللعب
املايل النظيف ،وعدم الذهاب
�ضحية القوانني ال�صارمة التي
تفر�ض على النادي ،ب�رضورة توفري
ال�ضمانات الكافية ل�سداد كافة
ال�صفقات وعدم وجود ميل يف امليزان ما بني النفقات والإيرادات فيما يتعلق بهذه ال�صفقات ،وهو الأمر الذي ع ّر�ض ت�شيل�سي
لعقوبة قا�سية مبنع التعاقدات املو�سم املقبل ،وال يريد برييز �أي�ضا �أن يكون يف موقف ناديي باري�س �سان جريمان ومان�ش�سرت
�سيتي ،التي تالحقهما اتهامات خرق قواعد اللعب املايل النظيف ،حيث بينت ال�صحيفة �أن ال�سيتي قد يكون معر�ضا للعقوبة
يف مو�سم � 2021-2020إذا ا�ستمر بذات �سيا�سة التعاقدات ،وقبل الإعالن عن ال�رشاء �أو البيع ،يعي قادة ريال مدريد خطورة
الأمر ،حيث ينبغي عليهم املوازنة جيدا بني قيمة الالعبني الذين �سيغادرون �سانتياغو برينابيو والقادمني �إليه ،للبقاء �ضمن
قواعد اللعب النظيف .وبينت ال�صحيفة �أن ريال مدريد ح�صل على توقيع كال من جوفيت�ش وميندي ،واقرتب كثريا من �ضم
هازارد ويف املقابل بات غاريث بيل و�سيبايو�س املنزعج من و�ضعه يف الفريق حاليا حتت قيادة زيدان �أول الراحلني عن قلعة
امللكي ،و�سي�ضاف لهم �أي�ضا لورنتي واحلار�س كيلور نافا�س ويعترب املدافع فاران �أي�ضا على قائمة الرحيل رغم مت�سك زيدان
به ،وبالتايل يطمح النادي يف ت�أمني مبلغ  200مليون يورو من هذه املبيعات ،ي�ضاف لها مبلغ  100مليون يورو ي�شرتط االحتاد
الأوروبي و�ضعها ك�ضمان ليتمكن النادي من التوقيع مع الالعبني اجلدد .مبلغ  300مليون يورو �سيكون طموح املريينغي يف
ت�أمني املبالغ الالزمة لإبرام ال�صفقات الكبرية املر�شحة للقدوم ملدريد خالل ال�صيف املقبل ،كما �أن برييز يراهن على قدرته
يف تخفي�ض �أ�سعار بع�ض الالعبني املبالغ فيها ،كذلك عدم الدخول يف مزادات على العبني �آخرين قد ت�ضاعف �أ�سعارهم
احلقيقية ،ولكن يف حال كانت هناك �إمكانية جللب العب بحجم و�سعر نيمار ،ف�سيكون على ريال مدريد ال�سري مع قانون ال�سوق
ببيع املزيد من الالعبني ،من �أجل توفري املزيد من املبالغ لإمتام مثل هذه ال�صفقات.

تيتي يختار تياغو �سيلفا ونيمار وي�ستبعد مورا
اختار مدرب منتخب الربازيل تيتي قائد باري�س �سان جرمان بطل
فرن�سا املدافع تياغو �سيلفا رغم خ�ضوعه لعملية جراحية� ،ضمن
الت�شكيلة التي �ستخو�ض بطولة كوبا �أمريكا التي ت�ست�ضيفها بالده
من  14جوان �إىل  7جويلية ،وخ�ضع �سيلفا  35عاما لعملية جراحية
يف ركبته باملنظار ملعاجلة �رضر يف الغ�رضوف قبل �أ�سبوعني ،لكن
امل�رشف على اللياقة البدنية لالعبي املنتخب فابيو مه�رسجيان
�أكد ان القائد ال�سابق �سيكون يف حالة جيدة بحلول  28ماي
احلايل ،وت�ضمنت الت�شكيلة �أي�ضا ا�سم النجم نيمار مهاجم �سان
جرمان ،والعائد من �إ�صابة يف م�شط القدم �أبعدته نحو �شهرين
عن املالعب ،لكن تيتي ا�ستبعد لوكا�س مورا بطل بلوغ توتنهام
الإجنليزي املباراة النهائية مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا بت�سجيله
ثالثية �أمام �أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي يف �إياب ن�صف النهائي
وكذلك العب ريال مدريد الإ�سباين ال�شاب فيني�سيو�س جونيور.
ويف م�ؤمتر �صحايف ،اعترب تيتي ردا على �س�ؤال �أن نيمار ارتكب
خط�أ عندما ا�شتبك مع �أحد م�شجعي رين يف نهائي م�سابقة ك�أ�س
فرن�سا و�أوقف ثالث مباريات.و�أ�ضاف« :لقد ارتكب خط�أ ،و�أريد
�أن �أحتدث اليه وجها لوجه» ،وعن اختياره لفرناندينيو العب و�سط

عقبتان تواجهان انتقال غريزمان �إىل بر�شلونة
�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س �أن انتقال الفرن�سي �أنطوان غريزمان مهاجم �أتلتيكو مدريد� ،إىل �صفوف
بر�شلونة يف املريكاتو ال�صيفي املقبل مهدد بعقبتني ،ووف ًقا ل�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية ف�إن وكيل
غريزمان كان يدفع الالعب نحو التوقيع لباري�س �سان جريمان ،قبل �أن ي�ستقر املهاجم الفرن�سي على
االن�ضمام �إىل بر�شلونة يف املريكاتو ال�صيفي.
و�أ�شارت �أن االنتقادات الكبرية التي وجهت لل�صفقة يف الأيام الأخرية ،تهدد بعدم وفاء النادي الكتالوين
بوعده ب�ش�أن التعاقد مع الالعب الفرن�سي ،كما �أو�ضحت ال�صحيفة الإ�سبانية �أن غريزمان يتخوف من �أن
انتقاله �إىل بر�شلونة �سيت�سبب يف تقليل راتبه ال�سنوي بقيمة  5ماليني يورو ،بالنظر �إىل ما يتقا�ضاه حال ًيا
رفقة �أتلتيكو.ي ذكر �أن جريزمان �أبلغ �إدارة �أتلتيكو مدريد الثالثاء املا�ضي بقرار رحيله ،ون�رش النادي
الإ�سباين فيديو وداعي لالعب على احل�ساب الر�سمي للروخيبالنكو�س بالتويرت.

�أن�شيلوتي ي�سعى ك�سر العقدة �أمام �سباليتي
ً
ثقيال م�ساء اليوم على نظريه نابويل م�ساء على ملعب �سان باولو ،حل�ساب مناف�سات
يحل �إنرت ميالن �ضي ًفا
الأ�سبوع  37من الدوري الإيطايل ،نابويل �ضمن الت�أهل ملناف�سات دوري �أبطال �أوروبا يف املو�سم املقبل
ب�شكل ر�سمي ،يف ظل احتالله املركز الثاين بجدول ترتيب الكالت�شيو بر�صيد  76نقطة بفارق  11نقطة
عن املركز الرابع� ،أما �إنرت ميالن فيحتل املركز الثالث بر�صيد  66نقطة ،ويحتاج �إىل الفوز على نابويل
من �أجل �ضمان الت�أهل ر�سم ًيا لدوري الأبطال قبل جولة من نهاية امل�سابقة ،ويرغب الفريقان يف حتقيق
الفوز وح�صد النقاط ،ال�سيما و�أن نابويل � ً
أي�ضا �سيحاول تخطي حاجز  80نقطة ،كدفعة معنوية للفريق
يف املو�سم املقبل .ويخ�شى الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي ،املدير الفني لفريق اجلنوب من لعنة الهزمية
�أمام مدرب �إنرت ميالن لوت�شيانو �سباليتي ،يف املواجهات التي يخو�ضها الثنائي وجهًا لوجه على مدار
تاريخيهما التدريبي برفقة الأندية التي تولوا تدريبها ،.توىل �أن�شيلوتي القيادة الفنية للعديد من الأندية
ريا نابويل ،فمع بارما ،لعب �أن�شيلوتي �أمام �سباليتي يف
الإيطالية مثل بارما ،جوفنتو�س ،ميالن و�أخ ً
مباراتني ،متكن من �إدراك الفوز يف مباراة وخ�رس الأخرى ،ومع جوفنتو�س فاز �أن�شيلوتي يف املباراتني
اللتني قاد فيهما البيانكونريي �أمام �سباليتي ،ومع تويل �أن�شيلوتي قيادة ميالن الفنية وتويل �سباليتي مهمة
تدريب �أودينيزي ،حقق كارلو  3انت�صارات ،بينما تعادل يف  2وخ�رس  3مواجهات .وانتقل �سباليتي لتويل
املهمة الفنية لروما يف عام  2005فيما بقى �أن�شيلوتي برفقة الرو�سونريي ،وا�ستطاع الأخري �أن يحقق
الفوز يف مباراة وحيدة ،بينما تعادل يف  3وخ�رس يف  6لقاءات ،وا�ستمرت �سيطرة �سباليتي يف مواجهاته
املبا�رشة مع �أن�شيلوتي ،ومتكن من �إدراك الفوز يف لقاء الذهاب باجلولة  18من الدوري الإيطايل هذا
املو�سم برفقة �إنرت ميالن على نابويل ،ومل ينجح �أن�شيلوتي يف حتقيق �أي فوز يف مواجهاته �ضد �سباليتي
منذ مو�سم  2006/2005عندما قاد ميالن للفوز على روما ليف�شل حتى وقتنا هذا يف حتقيق �أي فوز،
فمنذ تلك املباراة خ�رس �أن�شيلوتي  6مباريات وتعادل يف  ،3وخالل  23مباراة لأن�شيلوتي �أمام �سباليتي،
حقق كارلو  7انت�صارات 5 ،تعادالت فيما خ�رس يف  11مباراة.

غوارديوال يثق بامل�شاركة يف دوري الأبطال

مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي الذي يعترب ال�سبب يف خ�سارة الربازيل
�أمام بلجيكا  2-1يف ربع نهائي مونديال  2018يف رو�سيا ،قال�« :أنه
خيار �صعب للغاية ،فرناندينيو يعرف م�س�ؤولياته» ،معتربا�« :إنها
�أ�صعب ت�شكيلة يتعني عليها و�ضعها» ،وت�ضمنت الالئحة الر�سمية
من  23العبا ا�سم جناح ايفرتون الإجنليزي ريت�شارلي�سون الذي
قدم مو�سما رائعا مع فريقه ،وتواجه الربازيل الفائزة باللقب
ثماين مرات يف الدور الأول من مناف�سات املجموعة الأوىل كال
من بوليفيا وفنزويال والبريو.

كاير يهدد م�ستقبل را�شفورد مع املان يونايتد

�سول�س

ريا�ضة دولية

قبله داخل قلعة «�أولد ترافورد» ،ووف ًقا
اجم مان�ش�سرت يونايتد ،يخاف على م�ست
طاين �أم�س �أن ماركو�س را�شفورد مه
أنه ي�شعر بالقلق من �أن اليونايتد ال ي�سري
�أكد تقرير �صحفي بري
ضات جتديد عقده مع ال�شياطني احلمر ،ل
ربيطانية ف�إن را�شفورد ينوي ت�أجيل مفاو�
را�شفورد مع اليونايتد يف �صيف ،2020
ل�صحيفة «ذا �صن» ال
�سول�سكاير ،ومن املقرر �أن ينتهي عقد
حتت قيادة املدرب الرنويجي �أويل جونار
لأخرية من املو�سم احلايل ،حيث فقد
يف االجتاه ال�صحيح
أداء ونتائج ال�شياطني احلمر يف الفرتة ا
جتدد لنجمها ال�شاب حتى  .2022وتراجع �
دول ترتيب الربميريليغ بر�صيد  66نقطة.
أن
�
ولذلك تريد الإدارة
قبل ،بعد �أن احتل املركز ال�ساد�س يف ج
اركة يف دوري �أبطال �أوروبا باملو�سم امل
الفريق فر�صة امل�ش
وائي لوي�س �سواريز بالفريق الكتالوين.
من قبل بر�شلونة ،ليكون بديال للأوروغ
يذكر �أن را�شفورد كان مراقبًا

�أكد املدرب الإ�سباين لبطل الدوري
الإجنليزي يف العامني الأخريين مان�ش�سرت
�سيتي جو�سيب غوارديوال ثقته بر�ؤ�سائه
يف النادي ،املهدد باال�ستبعاد من م�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا ب�سبب �شكوك بخرق
قوانني اللعب املايل النظيف ،وقال
غوارديوال خالل م�ؤمتر �صحايف ع�شية
نهائي ك�أ�س �إجنلرتا �أمام واتفورد �أم�س على
ملعب وميبلي« :حللنا يف املركز الأول يف
الدوري ،ومع ذلك منذ يومني �أو ثالثة �أيام،
ال�شيء الوحيد الذي يتحدث عنه اجلميع
هو هذه امل�س�ألة» ،وتابع�« :شخ�صياً� ،أثق
بالنادي وبالإداريني» ،قبل �أن ي�ضيف�« :أعرف �أ ّن اجلميع ينتظر �أن تتم �إدانتنا ،ولكن حتى الآن ،نحن
بريئون حلني �إثبات العك�س» .ويقف فريق «ال�سيتيزن�س» على �أعتاب اجناز غري م�سبوق يف تاريخ الكرة
االجنليزية يتمثل ب�إحراز الثالثية املحلية عندما يلتقي واتفورد يف نهائي ك�أ�س �إجنلرتا ،بعدما ت ّوج بك�أ�س
رابطة الأندية الإجنليزية بفوزه على ت�شيل�سي بركالت الرتجيح ،قبل �أن ينهي �سباقاً مثرياً يف الدوري
املحلي حمتفظاً بلقبه بفارق نقطة واحدة عن مناف�سه املبا�رش ليفربول ،وتابع غوارديوال« :يعمل االحتاد
الأوروبي لكرة القدم حالياً مع حمامي مان�ش�سرت �سيتي ،النادي حا�رض للك�شف عن جميع امل�ستندات وك ّل
ما حدث� ،أنا ل�ست �ضليعاً بامل�سائل القانونية ،ول�ست على علم مبا يح�صل يف الكوالي�س» .وجدّد املدرب
الإ�سباين البالغ  48عاماً نفيه ب�ش�أن نيته االنتقال لتدريب بطل الدوري الإيطايل جوفنتو�س ،وقال« :ال
�أعرف عدد املرات التي �س�أ�ضطر لتكرار ذلك ،ولكن لن �أذهب �إىل �إيطاليا� ،س�أبقى يف �سيتي ملدة عامني
�إ�ضافيني ،يف حال �أرادوا مني البقاء� ،أنا مرتبط بعقد و�أنا �سعيد بالعمل هنا ،لن �أذهب �إىل �أي مكان»،
و�أعلن االحتاد الأوروبي اخلمي�س املن�رصم �أ ّن نتائج التحقيق �أر�سلت �إىل غرفة احلكم التخاذ قرار ب�ش�أن
هذه الق�ضية ال�شائكة ،وكانت �صحيفة «نيويورك تاميز» ذكرت على موقعها الإلكرتوين �أ ّن االحتاد الأوروبي
�سيو�صي با�ستبعاد مان�ش�سرت �سيتي ،يف حال ثبتت �إدانته من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل
�أو املو�سم بعد املقبل.
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رجل مي�شي على قدميه ليداهمه الن�سيان والبكاء

املفكر ال�سوري "طيب تيزيني" يف ذمة اهلل
تويف �أم�س ال�سبت ،املفكر ال�سوري "طيب تيزيني" عن عمر يقارب الـ� 85سنة ،بعد �صراع مع املر�ض يف مدينته حم�ص و�سط �سوريا" .م�ؤذّ ن حم�ص
وفيل�سوف العرب" هكذا و�صف موقع "مر�صد ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا" الدكتور املفكر "طيب تيزيني" يف حوار مت�شعب معه تناول ق�ضايا
عدة تتعلق بحياته اليومية وذكرياته والت�أثريات املعرفية التي �ساهمت يف �صياغة جتربته الفكرية.

م�٫س
ولفت "تيزيني" �إىل �أن حم�ص كانت وال
تزال املبتد�أ واملنتهى يف حياته -وهذا
ال يعني �إغفال حق املدن الأخرى التي
زارها و�أخذ كثرياً منها وخ�صو�صاً
النم�سا وبرلني اللتني كانتا مهمتني يف
حياته ،لكن حم�ص -على ما هي عليه-
طبعت هذه الزيارات كلها بطابعها،
"وجدت نف�سي �أزور حم�ص فيها مرات
ومرات متعددة يف مدن متعددة ،هذا
ما يجعلني �أ�شعر ب�شيء من الأ�سى� ،أ َّن
حم�ص كانت وما تزال تعاين �شظايا
هذا العامل" .وا�سرتجع م�ؤلف كتاب
"مقدمات �أولية يف الإ�سالم املحمدي
الباكر" جانباً من البيئة التي ن�ش�أ فيها،
والتي كانت -كما قال -بيئة منفتحة
على كثري من التوجهات الثقافية العامة،
ومنها الأدب والفل�سفة والفن مبا فيه
الغناء ،فكانت بداياته �ضمن مكان
لطيف هو منزل �أهله ،حيث تع ّرف على
كثري من النا�س كانوا �أ�صدقاء لوالده �أو
�أ�صدقاء لإخوته .وك�شف د .تيزيني �أن
والده "م�صطفى التيزيني" كان متديناً،
لكن تدينه كان حالة جديدة بالن�سبة
�إىل احلي الذي �سكن فيه على الأقل،
"كان �رصيحاً وا�ضحاً يتكلم بو�ضوح
ويحاجج اجلميع� ،شجاعاً يف نزاالته"،
وهذا ما جعل بيت العائلة يتحول �إىل
ِقنَاق بالرتكية( ،القناق هو املنزول �أو

ال�صالون الأدبي بلغة اليوم) .وحتت
�سقف هذا املنزل كان تيزيني ي�سمع
ب�أنا�س ولكن ال يعرفهم ،ومنهم ال�شيخ
"طاهر الرئي�س" ورئي�س اجلمهورية
فيما بعد "ها�شم الأتا�سي" ،وا�ستدرك
املفكر احلم�صي �أن حالتني تداهمانه
اليوم ب�سبب الأحداث التي يعي�شها
هما :الن�سيان والبكاء .و�أردف "يف هذا
اجلو تعلمت التوا�ضع وبعد التوا�ضع
عرفت �أن بع�ض الأفكار التي ن�أخذ
بها لي�ست وحيدة ،فهناك عامل �آخر
من الأفكار ،وهذا ما جعله يتوا�ضع
كثرياً يف �أفكاره وعلى هذا النحو م�شى
وو�صل �إىل حمطات كثرية ،ومل يتوقف
وما يزال على هذا الطريق" .ولفت
املفكر الثمانيني �إىل �أهمية امل�شي
يف حياته وعدم تف�ضيله ركوب ال�سيارة
�أو �أي وا�سطة نقل �أخرى "�أريد �أن
�أم�شي ،لأتعرف �إىل العامل ،فامل�شي
حالة فريدة من التعلم والتعرف �إىل
احلياة لأرى ما �أراه و�أ�سمع ما �أ�سمعه
و�أنا �أ�سري و�أحتر�ش يف حاالت كثرية
بكثريين ،خ�صو�صاً الفقراء� ،أحت َّر ُ
�ش
بهم� ،أحتدث �إليهم� ،أم�شي معهم و�أتعلَّ ُم
منهم" .د".تيزيني" الذي مت ت�صنيفه
كواحد من �أهم مائة فيل�سوف
عاملي يف القرن الع�رشين ا�سرتجع
يف احلوار املذكور بدايات الوعي
ال�سيا�سي يف مدينة حم�ص التي
كانت مركزاً �سيا�سياً وثقافياً مهماً

ل�سوريا برجاالتها ومبجموعاتها
ال�شبابية التي ولَّدت حاالت ال
تُن�سى ،م�شرياً �إىل �أنه دخل �إىل
احلياة عرب ال�سيا�سة يف هذه
املدينة ،حينما كانت تخرج فيها
تظاهرات من املدار�س مبنا�سبات
عدة منها عيد اال�ستقالل وعيد
املدينة .ن�شط "تيزيني" �إىل مرحلة
ما بعد الثانوية يف العديد من

الأحزاب ومنها -كما قال" -حزب
ال�شعب" و"احلزب الوطني" ،ومن
خالل حزب "الإخوان امل�سلمني"
تع ّرف �إىل رئي�سه ال�شيخ "م�صطفى
ال�سباعي" عن قرب والتقاه مراراً
وكان يتوق ل�سماعه يف اجلامع
الكبري يف حم�ص لأنه –ح�سب
و�صفه -كان �شخ�صية فذة وم�ستنرية
و�شجاعة .ولد "د .طيب التيزيني"

يف مدينة حم�ص عام  1934وغادر
�إىل تركيا بعد �أن �أنهى درا�سته
الأولية ،ومنها �إىل بريطانيا ثم �إىل
�أملانيا لينهي درا�سته للفل�سـفة فيها
ويح�صل على �شهادة الدكتوراه فيها
عام  1967ثم الأ�ستاذية يف العلوم
الفل�سفية� .صدر �أول كتاب له باللغة
الأملانية عام  1972بعنوان "متهيد
يف الفل�سفة العربية الو�سيطة" ،ثم

تتالت �أعماله ومن �أهمها باللغة
العربية" :الفكر العربي يف بواكريه
الأوىل"" ،من يهوه �إىل اهلل"" ،الرتاث
والثورة" وغريهما.
ورغم �أنه كان يقيم يف دم�شق بحكم
عمله الأكادميي يف جامعة دم�شق
�إىل �أنه �آثر العودة اىل مدينته حم�ص
والبقاء فيها رغم ما ّ
حل باملدينة من
دمار وخراب.

فوزي كرمي �شاعر ب�أ�صابع يغطيها اللون والطني

�سليم جاي

مبقدار ما تكون عليه �سجية االعرتاف
احلميمي ،تكون عليه املقاربة الهام�سة
للحقيقة الداخلية .وهذه احلقيقة
لن تكون معتمة ،لأن مداها الرغبة.
ان رف�ض العنف ينطوي على ف�ضيلة
حترير اللغة ال�شعرية لدى العراقي
فوزي كرمي .هذا ال�شاعر الذي يحتفل
به قراءٌ على مدى الوطن
مبقدار ما تكون عليه �سجية االعرتاف
احلميمي ،تكون عليه املقاربة الهام�سة
للحقيقة الداخلية ،وهذه احلقيقة
لن تكون معتمة ،لأن مداها الرغبة.
�أن رف�ض العنف ينطوي على ف�ضيلة
حترير اللغة ال�شعرية لدى العراقي
فوزي كرمي .هذا ال�شاعر الذي يحتفل
به قراءٌ على مدى الوطن العربي ،يعي�ش
يف لندن منذ عام .1979
يف اجلزائر وبف�ضل معر�ض الكتاب
الذي �أقيم هناك ،كانت يل م�رسة تبادل
حوارات طويلة مع فوزي كرمي .حدثني
ال�شاعر العراقي عن ن�شاطه كر�سام

و�شغفه باملو�سيقى الكال�سيكية.
وبرفقة ال�شاعر املراك�شي يا�سني
عدنان ،الذي تذكر لقاءاتهما املغربية،
اكت�شفنا �سوية ديوانه "ال ،لي�س يربكني
النفي" الذي ترجمه �سعيد فرحان
و�صدر �ضمن من�شورات "الن�سكني" يف
فرن�سا( .)2011هذا الكتاب هو تكملة
لق�صيدته الطويلة "قارات الأوبئة" التي
اعتمدت ال�سرية الذاتية والتي �صدرت
ترجمتها �إىل الفرن�سية عام ،2003
باجلهد امل�شكور ل�سعيد فرحان �أي�ضا.
يقدم املرتجم ال�شاعر ب�أنه �أحد مريدي
ال�شاعر العراقي الكبري بدر ال�سياب
( .)1964-1927و�أمام الرتاجيديات
التي م ّر بها العراقي ،ال منلك �إال �أن
جند عنوان كتاب ال�صحفية "ماري دو
فارين"�":أحيانا ي�صبح ال�صمت خيانة"
(من�شورات �آن كاريري ،باري�س )2009
عنواناً �صائباً" .قارات الأوبئة" ،كما
يخربنا �سعيد فرحان هي " مرثية �شعب
منفي� ،سجني،
ب�أكمله� ،شعب جائع،
ّ
حتى اخلراب النهائي لبلد ب�أكمله".
كيف ميكن الك�شف عن الذعر الفردي

واجلماعي؟
فوزي كرمي �شاعر يرتاب من البيانات،
يكره كل �أ�شكال املباهاة .هل ميكن
للتهكم �أن ينزلق يف ط ّيات الذاكرة؟
طعمه �سيكون مريرا كحزن م�شدوه،
ذلك �أن اخلراب يهدد بانحالل
العالقات مع الآخرين وبت�شويه الطبيعة
املحتوم:
" �شجرةٌ مقتلع ٌة تتعاىل ( )...وارتطمتْ
على مب َعد ِة �أمتا ٍر �رصةُ من معدن على
�صفحة املاء .فتف�شى وتف�شت رائحة
الدخان ( )...هذا ي�شبه قنبل َة مدفع
طائ�شة� ،أو قنبلة طائرة غري مرئية".
�أحيانا ونحن نقر�أ فوزي كرمي ،نتذكر
على نحو وا�ضح ال�شاعر ال�سوري حممد
املاغوط الذي ترجمه عبد اللطيف
اللعبي �إىل الفرن�سية عام " ،1992الفرح
لي�س مهنتي"� ،ضمن طبعة "�أورفيو�س"
التي ت�صدرها من�شورات "ال ديفران�س"،
والذي يظل �أحد الأ�صوات اليائ�سة يف
ال�شعر العربي املعا�رص.
�إذا ما كانت املجموعة املرتجمة حديثاً
لفوزي كرمي ،معنونة ب�شجاعة "ال ،لي�س

النفي" ،ف�إن الو�ساطة ،وهي
يربكني
ّ
�سوداوية وجلية يف الوقت نف�سه ،كانت
منقو�شة يف �صلب "قارات الأوبئة"،
حيت يتعاىل فج�أة �شعور الع�صيان
العاجز" :بغداد عويل يف نفق الأبدية،
بغداد لواءٌ تتوارثه اجلثث املن�سية،
كتاب يقر�أه �شب ٌح يف ليل العزلة،
بغداد ٌ
بغداد مرايا لقناع القاتل".
املنفى ي�رسد ال�ضياع والعرثات:
"والنادل تنهكه العادةُ كاجلرذ املبلو ْل،
احلامل
احللم وبني
و�أنا �أتردد بني
ِ
ِ
ً
ً
كالبندو ْل" .لي�س �أمرا مده�شا �أن تثري
االنتباه الرتجم ُة االنكليزية ل�شعر فوزي
كرمي يف،The plague Lands
من�شورات  .Carcanetيبدو يل بعد
قراءة "ال ،لي�س يربكني النفي" �إنني
اكت�شفت عند ال�شاعر العراقي �شيئاً
مما ميكن ت�سميته بـ"امليل االنكليزي"
للدعابة التي ذكرتني بالدعابة التي
عند "فيليب الركن"� ،أو يف غنائية
"�أودن".
ال�شاعر الفرن�سي "بول دو بران�سيون"
(يف مقدمته لكتاب "ال ،لي�س يربكني

النفي") يتذكر لقاءه الأول مع فوزي
كرمي يف فرن�سا ،مدعوا �إىل مهرجان
"�أ�صوات من البحر املتو�سط":
"...ر�أيت ال�شاعر ال يلني �أمام الت�سويات
املداهنة ،راف�ضاً كل خطاب .مل يكن
من دُعاة املواقف ال�سيا�سية� ،أو ي�سعى
إدها�شي .و�إزاء الأ�سئلة التي ال
�إىل فع ٍل �
ٍّ
نفع فيها كان يجيب ب�أدب جم .ال يطلب
�شيئا �سوى �أن ن�سمع ق�صائده".
يف �صفحة ي�رسى من �صفحات الكتاب:
"ما من �صدى /يتعاىل على �صوت
جاز /يغادر نافذة نائية" .يبوح بها
لنا �أخرياً ،ولكن يف ال�صفحة اليمنى،
ق�صيدة ت�صف ركاب با�ص ،تبد�أ ب�رس
يبعث الرعب� " :أرتاب من الذكرى
أنتثقب ر�أ�سي
خا�ص!) � َ
(يف الليل ب�شكل ْ
ا�ص".
كر�صا�صة ق ّن ْ
الق�صيدة الأخرية تبدو ل�سوء احلظ
وك�أنها ُكتبت اليوم حتت وط�أة الأحداث
املريعة يف �سوريا:
"حني تُربكني خطواتُ ب�ساطيلهم
�أول الفجر ،والن�شي ُد ا ُ
ملبعرث و�سط
حناجرهم،

وت�أرج ُح �أذرعِ هم...،
ً
ً
حينما �أتك ّور حمرت�سا� ،شائكا مثل
قنفذ،
بفعل النذير.
ِ
حني تر�سب كالوحل ،فوق النوافذِ ،
ظلم ُة لي ٍل طويل".
�شعر فوزي كرمي �رضوري لنتذكر
الإخال�ص الذي يقدم مثاالً متحرراً
ب�شكل جذري من كل لغو وانت�ساب ال
قيمة له .رجل يحدثنا عما ي�ؤ�س�س
وعما يرف�ض وينبذ يف �س�ؤال يطرحه
على �أبي العالء املعري(:)1057-973
" من ي�سكنني غريي؟"
على القارئ �أن يالزم هذا العمل
املرتعد ،وميكن �أن ترافق القراءة
نزهة يف املوقع الإلكرتوين لهذا الرجل
املده�ش ،الذي هو �أي�ضا ر�سام وباحث
مولع باملو�سيقى .وهل ميكن ن�سيان
�أغنيته التي ال تكف عن املالحقة:
" �س�أعود �إليك و�أن�شب �أظفاري يف
�أحزانك و�أحني َّ
الكف ب�أطيانك،
و�أقول هنا تُ�سكرين قهوتك امل ّرة
يُ�سكرين ال ُ
أمل ،ولو م ّرة".

وفاة ال�شاعر العراقي فوزي كرمي
نعى عدد من ال�شعراء والإعالميني
العرب ،اليوم اجلمعة ،ال�شاعر العراقي
الربيطاين ،فوزي كرمي ،دون ذكر
�سبب الوفاة ،وفوزي كرمي املولود يف
بغداد عام � ، 1945شاعر وناقد ور�سام
وكاتب مو�سيقي عراقي ،يحمل جن�سية

بريطانيا التي يقيم فيها .وكتب ال�شاعر
�أحمو احل�سن الأحمدي على �صفحته
عرب ”في�سبوك“�” :إىل رحمة اهلل..
ال�شاعر فوزي كرمي“ ،فيما غرد ال�شاعر
والناقد ال�سعودي حممد العبا�س قائلاً :
”وداعً ا فوزي كرمي…“،نزعة �إىل الذات

العميقة” ..يف ال�صيف واخلريف فقط“
للمغربي حممود عبد الغني الروائي
عمرو عزت يقدم حتليلاً لـ“عالقة
الأبوة والبنوة“ يف ”غرفة ، “304بدوره،
قال الكاتب والإعالمي املغربي يا�سني
عدنان ،عرب �صفحته على ”في�سبوك“:

”وداعً ا فوزي كرمي ..وداعً ا �أيها
ال�شاعر .كم كنتَ وحدك“.
وكتب ال�شاعر واملخرج والنا�رش
الفل�سطيني ،خالد �سليمان النا�رصي،
على �صفحته عرب ”في�سبوك“” :انتهت
�أ�شياء �صاحب حيث تبد�أ الأ�شياء ،وداعً ا

فوزي كرمي وداعً ا يا حبيب القلب“�،إىل
ذلك ،كتب املدون العراقي ريا�ض
العلي” :عالنا امل�شيب ،ومل تعد الريح
ترعى �ضفائرنا و�أفرا�سنا �سمنت،
ومراقد من مات �صارت مزا ًرا…
وداعً ا فوزي كرمي“.

وقال ال�شاعر العراقي جبار لعيبي:
”وداعً ا ال�شاعر العراقي فوزي كرمي،
ُ
يحمل موتي
�إنني �أق�س ُم باخلب ِز ،الذي
الريح �رساعً ا:
وب�أيامي ،التي تخطو مع ِ
َ
عينيك ب�شائر و�أغاين� ،آه يا
�إ ّن يف دمع ِة
�صوتَ بالدي“.
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م�شاهدات رم�ضانية

الربامج الرم�ضانية واملوروث
ال�شعبي اجلزائري
مع مرور الأيام الرم�ضانية ،ومع م�شاهدة بع�ض احل�ص�ص التلفزية
يف القنوات اجلزائرية العامة واخلا�صة ،الحظنا قلة املنتج الوثائقي
والدرامي الذي ينقل للم�شاهد اخل�صو�صيات الثقافية ال�شعبية
اجلزائرية ،تابعوا.
د-وليد بوعديلة
هناك -بني قناة وقناة -جند
احل�ضور املكثف للكامريا
املخفية ،مع تتابع احليز الزمني
اخلا�ص بالطبخ والأكالت
وم�شاهد الأ�سواق و�أ�سعار اخل�رض
والفواكه ،مع هجمة الوم�ضات
اال�شهارية ب�صورة غريبة تتجدد
مع كل رم�ضان؟؟
لكن ماذا عن احل�ص�ص التي تقرتح
طبقا تراثيا �شعبيا؟ لقد وجدن
بع�ض احل�ص�ص فقط وعددها
قليل جدا ،منها برنامج «احلديث
قيا�س» الذي يعده ويقدمه ال�شاعر
عرون �أحمد ،وب�إخراج لر�شيد
نكاع ،ويقدم يف قناة الباهية ،حيث
يقدم ال�شاعر جملة من الأمثال
ال�شعبية واحلكم اجلزائرية
اخلالدة ،يف ديكور تراثي �شعبي
جميل ،ونن�صح اجلميع مب�شاهدته،
ملا فيه من ن�صائح �شعبية وردت يف
�أمثال الأجداد وكلماتهم العميقة،

ونحن نحتاجها يف هذا الع�رص
املتطور واملتغري ،يف ظل �سيطرة
التكنولوجيا وكرثة امل�شاكل
واالن�شغاالت اليومية وحتديات
الع�رص التي حتتاج حلكمة
ملواجهتها والتفاعل معها.
وتقرتح قناة �سمرية تي يف على
امل�شاهد جلزائر والعربي برناجما
ثقافيا تراثيا عنوانه»قعدتنا
جزائرية» تقدمه منال غربيني
بلبا�سها التقليدي املتنوع بتنوع
مناطق الوطن واختالف املوروث
ال�شعبي فيه بني تنوعات ثقافية
كثرية ،فيها ال�شاوين القبائلي،
الوهراين ،الق�سنطيني ،املزابي،
الرتقي ...وغري ذلك من الثقافات
ال�شعبية.
وقد �شاهدا عدد خا�ص بالرتاث
ال�شاوين حيث ا�ست�ضاف الربنامج
الرتاث املادي والالمادي ملنطقة
غنية بكل منتجها الثقايف ،يف
الألب�سة والأغنية ويف امل�أكوالت
 ،...فكان الطرف ال�شاوي ب�أنغامه

املميزة وبح�ضور �ساحر لفرقة
الرحابة ،ومب�شاركة جمعية الرتاث
ال�شاوي وجمعية �سواعد الإح�سان
لبلدية عني فكرون ب�أم البواقي.
ومن الأعمال الدرامية التي
لفتت االنتباه بت�سويقها ملالمح
ثقافية �شعبية جزائرية ن نذكر
ال�سل�سل الكوميدي «د�رشة زكي»،
على قناة دزاير تي يف� ،سيناريو
�سفيان لعي�شي ومتثيل زينب
عرا�س و�سمري عبدون و �صونيا
ب�شلوخ وفوزي �صاي�شي ...و هذا
العل الفني ميزج الأداء الكوميدي
لبع�ض ال�شاهد مع تناول ق�ضايا
اجتماعية تقليدية و�أخرى عن
�رصاع القيم بني التقليد والتجديد
يف قرية جزائرية هي منوذج
م�صغر لكل القرى اجلزائرية.
�إن هذا امل�سل�سل قريب من
العائلة اجلزائرية ،وا�ستطاع
املمثلون التعبري عن �أبعاد الق�صة
بكلمات �شعبية جزائرية مفهومة،
فيها رائحة املكان اجلزائري ،و

نلحظ يف احلوارات ويف الديكور
ويف اللبا�س عالمات الهوية و
ال�شخ�صية و الذاكرة.
ون�شري كذلك لعودة قنوات
التلفزيون اجلزائري العمومي
لكثري من الربامج و احل�ص�ص
وال�شاهد ال�سينمائية التي ر�سخت
يف ذاكرة امل�شاهد ،يف ظل نق�ص
الأعمال �أو غيابها ،تزامنا مع
احلراك ال�شعبي ،وفتح ملفات
التعامالت املالية مع �رشكات
الإنتاج اخلا�صة التي كانت ت�أخذ
�أمواال طائلة مقابل �أعمال تافهة
و�سطحية ،وال جماليات فيها.

ونثني على ح�ضور فرتات زمنية
للت�سويق للفنون ال�شعبية اجلزائرية
بكل تنويعاتها من ال�شعبي،
للمالوف ،للأندل�سي...بخا�صة
بعد زمن �أذان املغرب و�أثناء
الإفطار كما برزت قناة بور تي
يف هنا على وجه التحديد ،فتحها
املجال الزمن الأكرب للأغنية
ال�شعبية اجلزائرية ،فلطاقمها
الإداري امل�رشف على الربجمة
ال�سبق وطنيا يف خدمة الرتاث
اجلزائري والتعريف به.
يف اخلتام
هذه بع�ض امل�شاهدات لبع�ض من

الربامج الرم�ضانية التي احتفت
بالرتاث ال�شعبي اجلزائري ،و�إننا
جندد الدعوة ل�رضورة فتح قناة
خا�صة تهتم برتاثنا الثقايف ،وتعيد
علينا كل ما هو من الزمن اجلميل،
بكل املنتجات الفنية واحل�ص�ص
والر�سوم املتحركة والربامج
الدينية و الثقافية ...وليكن ا�سم
القناة» دزاير زمان»،كما فعل
�أ�شقاءنا العرب يف قنواتهم ،ومنها
القناة االمارتية « دبي زمان»
وامل�رصية « ما�سبريو زمان»...
فهل ي�ستثمر �أ�صحاب املال
والأعمال يف هذا امليدان؟؟

مهرجان كان ال�سينمائي  ...2019هذه �أهم قوانينه
تتوا�صل فعاليات مهرجان
كان ال�سينمائي بدورته الـ
 ،72الذي �سيجمع �أهم جنوم
العامل على �سجادته احلمراء
ككل عام.
ممنوع ال�سيلفي
ومع ا�ستمرار التح�ضريات،
�أكد مدير املهرجان تريى
فرميو �أن هناك قواعد من

احلفاظ
ال�رضورى
عليها ،وذلك ح�سب موقع
« »nytimesلي�ؤكد منع
التقاط ال�صور بطريقة الـ
«  « selfieعلى ال�سجادة
احلمراء  ،و هي �إحدى
القواعد التي �أثارت الكثري
من اجلدل خالل الأعوام
املا�ضية وك�رسها العديد
من النجوم � ،إال �أن فرميو
يعيد الت�أكيد عليها من
جديد و يعتربها من
ا ملمنو عا ت ،
قائ ً
ال �إن
ا لتقا ط

ال�صور بطريقة «ال�سيلفي»
عادة «�سخيفة» و «ب�شعة» و
ت�سبب «فو�ضى كبرية».
ارتداء احلذاء ذو
الكعب العايل
الظهور ب�إطاللة مميزة و
مذهلة على الـ red carpet
�أحد �أهم قوانني املهرجان،
لذلك فر�ض تريي فرميو
�رشطاً �أ�سا�سياً هو ظهور
الن�ساء مرتديات �أحذية ذات
كعب عاىل وهو ما يعتربه
�أ�سا�ساً الكتمال �إطالالتهن
التي تليق باملهرجان و
فعالياته.
امل�صورون لن يفلتوا من
قوانني املهرجان
ولي�س النجوم فقط الذين
تفر�ض عليهم القوانني
لكن كان للم�صورين الذين
يحت�شدون خارج ق�رص
املهرجانات « palais des
� »festivalsأي�ضاً ن�صيب يف

ذلك ،حيث يفر�ض عليهم
االلتزام بالظهور بالزي
الر�سمي وربطة عنق باللون
الأ�سود  ،وهو الأمر الذي
يجده الكثري من امل�صورين
يقيد حريتهم بن�سبة كبرية.
ال�صحفيون لهم مكان
بالعرو�ض ال�صباحية

�أعلن مدير املهرجان
�أنه �سوف ي�سمح لبع�ض
ال�صحفيني و النقاد هذا
العام بح�ضور العرو�ض
ال�صباحية للأفالم لكنه منع
كتابة �أي مقاالت عن العمل
حتى �إقامة العر�ض الر�سمي
للعمل خالل فعاليات
املهرجان وذلك من �أجل
احلفاظ على رونق عر�ض

الفيلم بني جنومه.
تنطلق فعاليات مهرجان
كان ال�سينمائي الدويل يف
دورته الـ 72اليوم  14ماي و
ت�ستمر حتى  25ماي اجلاري
يف مدينة كان الفرن�سية،
وهو �أهم مهرجان عاملي
يتابع فعالياته املاليني
من املعنيني بال�سينما و
�صناعها.
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مت اختياره واحداً من �أهم مئة فيل�سوف عاملي

«�أدباء اجلزائر» ينعون املفكر ال�سوري
الطيب تيزيني� ...آخر فال�سفة التنوير
تويف املفكر ال�سوري طيب تيزيني عن عمر ناهز  85عاما يف م�سقط ر�أ�سه ومدينته حم�ص ،بعد �صراع مع
املر�ض ،فلقد �شكل رحيله �صدمة كبرية لدى النخبة املثقفة يف اجلزائر والوطن العربي ملا قدمه هذا
املبدع من �أجل خدمة الأدب والفكر على حد �سواء ليرتك وراءه ذخرية �أدبية ي�شهد لها العام واخلا�ص
فهو «�أحد كبار املثقفني واملفكرين العرب يف الع�صر احلديث» ،مت اختياره واحداً من �أهم مئة فيل�سوف
عاملي ،ح�سب ت�صنيف م�ؤ�س�سة كونكورديا الفل�سفية الأملانية الفرن�سية عام  1998ولقد نعى الروائي
اجلزائري وا�سيني الأعرج الراحل رفقة الكاتب والإعالمي ورئي�س جمعية الكلمة للثقافة والإعالم عبد
العايل مزغي�ش والأديب احلبيب ال�سائح والروائي �أمني الزاوي والكاتب عبد العزيز بوباكري والكاتب
ال�سوري والناقد ال�سينمائي حممد عبيدو واملخرج ال�سينمائي اجلزائري حممد زاوي .

حكيم مالك
وا�سيني الأعرج  :الطيب
تيزيني جنم ين�سحب
نعى الروائي اجلزائري وا�سيني
الأعرج الراحل قائال الغايل
احلبيب الطيب تيزيني .احلبيب
وال�صديق اجلميل والباحث
حما�سك
العظيم� .أتذكر
مل�رشوعك يف الفكر العربي؟
كان �شيئا عظيما ظهر وا�ضحا
يف م�رشوع الر�ؤية قبل طهور
الأجزاء الأوىل .ماذا بقي من
كل ذلك؟ لو كنت حتت �سماء
�أخرى لطال عمرك �أيها الغايل،
و�أحلقت براحة يف م�ؤ�س�سة
كبرية ت�رشف عليها مع فريق
عمل ي�سند م�رشوعك لأنه حياة
�أمة تتحنى باجلهل والأمية
وحتتفي بع�صابات املافيا
والقتلة وتذل وتقتل علماءها.
ذهبت ب�صمت ،كما ع�شت �آخر
عمرك حزينا .لروحك الرحمة
وال�سالم �أيها العزيز النبيل.
ال ميكنني �أن �أتذكر دم�شق
ال�شام ،واجلامعة دون املرور
على بيتك وجل�سات الأ�صدقاء.
جنم ين�سحب تاركا وراءه حفنة
رماد.
عبد العزيز بوباكري:
الراحل تخرج على
يده ع�شرات الطالب
اجلزائريني
و نعى الكاتب عبد العزيز
بوباكري رحيل الدكتور طيب

ال�سالم.

و حقوق الإن�سان.

الذين �رسقوا طبيعة حياتك
وحياتنا وكنت تت�صدى لهم
بحرية و�شجاعة لي�ست غريبة
على العقل الفل�سفي �صاحب
،وداعا
الإرادة امل�ستقلة
ونحن نتلم�س ما تركه فيك
الزم ُن الأخري من قهر ودموع
مل تخجل من ذرفها يف �إحدى
ندواتك العربية ،دموع على
�سوريا التي هبطت و�أ�صبحت
على الأر�ض ،يومها بكينا مع
دموع النبل الأليم ،واليوم نغ�سل
م�شهدك بدموع احلزن النبيل
و اليوم ننحني ملوكب رحيلك
وهو مي�ضي نحو بقعة من بقاع
مدينتك التي رف�ضت مغادرتها
وكان ب�إمكانك اخلروج ...عليك
الرحم ُة واملحبة وال�سالم .ولك
اليو َم ا�س ٌم ترتكه يف قامو�سنا
املعريف والنقدي والفل�سفي.
ا�س ٌم ال تقوى مماحي الزمن
على االقرتاب منه وداعا يا
�صديقي و�أ�ستاذي.

تيزيني (17 -1934ماي
 )2019مفكر �سوري م�ؤكدا
حبيب بوخليفة  :تيزيني
�أنه من �أن�صار الفكر القومي �أمني الزاوي  :وداعا طيب
كان نريا يف �إعادة تركيب
املارك�سي ،يتمثل م�رشوعه تيزيني يا �صوت التنوير
العقلية العربية
الهادئ
الفل�سفي يف �إعادة قراءة الفكر
العربي منذ ما قبل الإ�سالم
حتى الآن ،تخرج على يده ونعى الروائي اجلزائري �أمني وترحم الدكتور والناقد
ع�رشات الطالب اجلزائريني .الزاوي لرحيل طيب تيزيني امل�رسحي حبيب بوخليفة
التقيته عدة مرات يف اخلارج م�ؤكدا �أنه �آخر فال�سفة على روح املفكر ال�سوري
وكان دائما يحدثني عن نهب التنوير Décès de Tayyebالطيب تيزيني قائال لقد كان
بيته يف تلم�سان معتربا ذلك  Tizini, le dernier desالراحل نريا يف �إعادة تركيب
 philosophes Arabesالعقلية العربية من خالل فكر
عمال �إرهابيا.
 des lumièresوداعا طيب فعلي خارج اخلرافة الدينية.
احلبيب ال�سائح :تيزيني تيزيني �آخر لقاء بيننا يعود �إىل
خلف وراءه �إرثا فكريا
 24ماي �11( ،2008سنة متر حممد زاوي  :برحيلك يا
باب
عظيما
بالتمام و الكمال) كنت وقتها طيب تيزيني ينغلق ٌ
مديرا عاما للمكتبة الوطنية و
من �أبواب حم�ص
وحت�رس الأديب حبيب ال�سائح قد ا�ست�ضفته لإلقاء حما�رضة
لرحيل الأ�ستاذ الطيب تيزيني يف �إطار «املقهى الفل�سفي ولقد ودع ال�سينمائي اجلزائري
قائال �أنه من جيلي يف �سبعينيات للمكتبة الوطنية» ،كان �سعيدا خمرج الأفالم الوثائقية حممد
القرن املا�ضي مل يبهره م�رشوع بوجوده يف اجلزائر ،و قد زاوي  ،الراحل قائال بكل
هذا الأ�ستاذ الكبري  ،مثله مثل ح�رض لقاءه هذا جمهور غفري الأ�سى واحلزن واجلالل ،ننعي
ح�سني مروة ،يف زمن الردات من اجلامعيني واملثقفني و مفكرنا الكبري الدكتور طيب
الكربى واالنهزامات املتعاقبة الإعالميني ،و كان النقا�ش تيزيني الذي وافاه الأجل يوم
وبداية �سيطرة القوى الظالمية عميقا على هام�ش حما�رضة اجلمعة الواقع يف  17ماي حممد عبيدو :حم�ص يف
وحماربتها بال�سالح للتوجهات تناولت «من النه�ضة �إىل  2019يف مدينة حم�ص (�سوريا) حياة تيزيني هي املبتد�أ
واملنتهى»
التنورية؟ وبالتايل فمن من التنوير» ،كان ح�ضوره باملكتبة وذلك عن خم�س وثمانني �سنة
باب من �أبواب
جيلي ال ميلك يف مكتبته م�ؤلفا الوطنية اجلزائرية حدثا فكريا وبهذا ينغلق ٌ
واحدا على الأقل لهذا املفكر بامتياز .كانت حما�رضته عامرة حم�ص ،وتهوي �رشفة من و�أكد الكاتب والناقد ال�سينمائي
الفذ؟ �إنه �صاحب «م�رشوع ر�ؤية بالأ�سئلة حول« :هذا العامل �رشفات �سوريا ،ومي�ضي عنا ال�سوري حممد عبيدو �أن
جديدة للفكر العربي املعا�رص بحاجة �إىل التنوير قبل الثورة» /من ال ميكن للموت تغييبه « ،حم�ص يف حياة املفكر
منذ بداياته حتى املرحلة «خطورة الدولة الأمنية على وبهذا يحمل الرجل الطيب ،ال�سوري الطيب تيزيني هي
املعا�رصة (من اثني ع�رش ( )12الفكر التنويري» و غريها .ابن مدينة ال�شم�س ،يومه املبتد�أ واملنتهى» ويف حم�ص
جزءا» مر باجلزائر (جامعة وداعا طيب تيزيني يا �صوت الأخري يف قلبه امل�ضيء ،ويلوح رحل عنا املفكر ال�سوري
تلم�سان) ،يف �صمت .وهو التنوير الهادئ ،رحلت يف زمن لنا تلويحة الوداع ،فوداعا الطيب تيزيني (،)2019 -1934
اليوم ،يف �صمت �أكرب ،يرحل من لكم نحن بحاجة فيه �إليك� ،إىل �أيها ال�صديق الأ�ستاذ ،و�سوف بعد �رصاع مع املر�ض عن
�سوريا بلده �إىل الأبد؛ ليَخْ لفه �أطروحاتك ونقا�شاتك املمتدة نوا�صل االقتبا�س مما تركته عمر يناهز  85عا ًما ح�صل على
فينا ،ويف الأجيال املتالحقة ،من �ضفاف الفل�سفة �إىل �ضفاف فينا من نور وتنوير ،يف زمن درجة الدكتوراه من �أملانيا عام
أزالم والطغاة �( .1967أطروحة «متهيد يف
�إرثه الفكري العظيم .لروحه ال�رشيعة �إىل �شواطئ املواطنة الظالم وال ِ
الفل�سفة العربية الو�سيطة»).
ثم ح�صل على الدكتوراه يف
العلوم الفل�سفية عام ، 1973كان
�أول كتاب للمفكر الراحل باللغة
الأملانية وحمل عنوان «م�رشوع
ر�ؤية جديدة للفكر العربي يف
الع�رص الو�سيط» ( .)1971ثم
�أ�صدر م�ؤلفاته العربية ،ومن
�أبرزها «حول م�شكالت الثورة
والثقافة يف العامل الثالث:
الوطن العربي منوذجاً» (،)1971
و»روجيه غارودي بعد ال�صمت»
( ،)1973و»من الرتاث �إىل الثورة
« ،مقدمات �أولية يف الإ�سالم

املحمدي الباكر» (�ستة �أجزاء)،
«من الرتاث �إىل الثورة  -حول
نظرية مقرتحة يف الرتاث
العربي» « ، 1976م�رشوع
ر�ؤية جديدة للفكر العربي
منذ بداياته حتى املرحلة
املعا�رصة» ( 12جزءا) 1982
« ،الفكر العربي يف بواكريه
و�آفاقه الأوىل ،م�رشوع ر�ؤية
جديدة للفكر»  ، 1982والكثري
من امل�ؤلفات اخلا�صة بطيب
تيزيني هي م�شاريع فكرية
�صادرة �ضمن �سال�سل .ن�رش
التيزيني خالل حياته مئات
الدرا�سات حول ق�ضايا الفكر
العربي والعاملي ،و�شارك يف
امل�ؤمترات العربية والإقليمية
والدولية والعاملية« .من يهوه
�إىل اهلل» م�رشوع ر�ؤية جديدة
للفكر العربي» « ، 1985درا�سات
يف الفكر الفل�سفي يف ال�رشق
القدمي» « ، 1988ف�صول يف
الفكر ال�سيا�سي العربي» 1989
« ،من اال�ست�رشاق الغربي �إىل
اال�ستغراب املغربي – بحث يف
القراءة اجلابرية للفكر العربي
ويف �آفاقها التاريخية» ، 1996
«من ثالثية الف�ساد �إىل ق�ضايا
املجتمع املدين» « ، 2001من
الالهوت �إىل الفل�سـفة العربية
الو�سيطة»  .2005اختري تيزيني
واحدًا من �أهم مئة فيل�سيوف يف
العامل� ،سنة  ،1998وفق ت�صنيف
م�ؤ�س�سة كونكورديا الفل�سفية
الأملانية الفرن�سية.
عبد العايل مزغي�ش :
يرحل عن الدنيا واحداً
من  100فيل�سوف يف العامل
للقرن الع�شرين
وعرب عبد العايل مزغي�ش الكاتب
والإعالمي اجلزائري رئي�س
جمعية الكلمة للثقافة والإعالم
عن ح�رسته لرحيل املفكر ال�سوري
والفيل�سوف طيب تيزيني عن الدنيا
والأدب فلقد تويف �أول �أم�س تيزيني
الذي ولد مبدينة حم�ص �سنة 1934
،وقد جرى اختياره واحداً من 100
فيل�سوف يف العامل للقرن الع�رشين
عام  ،1998من قبل م�ؤ�س�سة
 Concordiaالفل�سفية الأملانية
الفرن�سية.
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�أطباء غربيون ين�صحون بال�صيام:

فال�صوم �إذا ُ�أح�سن االلتزام ب�آدابه
التي �سنها لنا الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ميثل �أرقى �أ�شكال
املعاجلة للجوع ،هذا ال�شكل
من املعاجلة الذي بد�أت �أوروبا
مع بداية نه�ضتها باالهتمام به
يف معاجلة الأمرا�ض ،فكتب
الطبيب ال�سوي�رسي بار�سيلو�س
يقول�« :إن فائدة اجلوع يف
العالج قد تفوق مبرات ا�ستخدام
الأدوية».
�أما الدكتور هيلبا فكان مينع
مر�ضاه من الطعام لب�ضعة �أيام،
ثم يقدم لهم بعدها وجبات
غذائية خفيفة .و�آلية ت�أثري
ال�صيام ،تعتمد على ما ميتلكه
اجل�سم من قدرة على الت�أقلم مع
خمتلف الظروف ،التي ال تتوفر
فيها الأ�سباب ال�رضورية للحياة
ب�شكل كاف ،كنق�ص الغذاء
واملاء ،حيث ي�ضطر البدن لأن

يعي�ش على ح�ساب ما ادخره من
مواد للح�صول على طاقته ولبناء
�أن�سجته ،ويف هذه الظروف
يختلف منط اال�ستقالب عنه
يف احلالة العادية ،حيث يجري
�رصف الأغذية وفقاً لقواعد
اقت�صادية �صارمة ،ثم ي�أخذ
بحل �أن�سجته الداخلية وفقاً
لأهميتها ،فيبد�أ مبا يدخره من
ال�سكاكر ،ثم بالن�سيج ال�شحمي،
ثم بالن�سيج الربوتيني الكهل..
�إذاً فتعتمد املعاجلة بال�صوم
على هدم الأن�سجة املتداعية
وقت اجلوع ثم �إعادة ترميمها
من جديد عند العودة لتناول
الطعام ،ولعل هذا هو ال�سبب
الذي دعا بع�ض العلماء ومنهم
با�شوتني لأن يعتربوا �أن لل�صوم
ت�أثرياً معيداً لل�شباب ،ومن
ناحية �أخرى فلل�صوم انعكا�سات
نف�سية حميدة على ال�صائم،

يتجلى ذلك ،برقة امل�شاعر ونبل
العواطف ،وحب اخلري ،واالبتعاد
عن اجلدل وامل�شاك�سة ،وامليول
العدوانية ،ويح�س ال�صائم ب�سمو
روحه و�أفكاره ،و�صدق الر�سول

�صلى اهلل عليه و�سلم �إذ يقول:
« ال�صيام ُجنة ،ف�إذا كان �أحدكم
�صائماً فال يرفث ،وال يجهل،
ف�إن امر�ؤ قاتله �أو �شامته فليقل:
�إين �صائم».

ن�صائح للتخل�ص من م�شاكل اله�ضم

للتخلّ�ص من هذه امل�شاكل ين�صح
باتباع الإر�شادات التالية:
تناول الطعام ببطء ،م�ضغه جيداً
والتوقف عن الأكل فوراً عند ال�شعور
بال�شبع.
الإقالل من تناول الأطعمة الد�سمة
�أو املقلية.
عدم �رشب امل�رشوبات الغازية مع
وجبة الإفطار.
عدم اال�ستلقاء �أو النوم مبا�رشة بعد
الطعام.

اخلمول والنعا�س
يعترب اخلمول والنعا�س من
املظاهر ال�شائعة يف رم�ضان،
خا�ص ًة بعد تناول وجبة
الإفطار ،و�سببها �إما النق�ص
يف تناول ال�سوائل والأمالح،
�أو الإفراط والتخمة من تناول
الطعام الد�سم .للتغلب على قلة
الن�شاط واحليوية ين�صح بتناول
املزيد من ال�سوائل وجتنّب
الإفراط يف الأكل.

يكرث ال�صداع يف رم�ضان
خا�ص ًة عند املعتادين
ٍ
كميات كبري ٍة
على �رشب
من القهوة وال�شاي،
وعند املدخنني،
و�أحياناً يكون �سببه قلة
النوم.
ملكافحته ين�صح بالتع ّود
على التخفيف من �رشب
القهوة وال�شاي تدريجياً
يف الأ�سابيع القليلة
ال�سابقة ال�ستقبال �شهر
رم�ضان ،وا�ستبدالها
بامل�رشوبات اخلالية
من الكافيني� ،إ�ضاف ًة
ل�رضورة تنظيم الوقت
ٍ
ل�ساعات كافي ٍة
والنوم
يومياً.

ال�صداع

ن�صائح �صح ّية يف رم�ضان

�رشب كم ّية منا�سبة من املاء مبا ال يقل عن ثمانية �أكواب يف
اليوم ،مع �رضورة مراعاة �رشب املاء على فرتات لتفادي �شعور
ال�شخ�ص بالثقل واالنزعاج .تناول التمر قبل �أي �شيء ،لأ ّنه يعمل
على �سد نق�ص ال�سكر الذي ح�صل للج�سم �أثناء فرتة ال�صيام.
بدء وجبة الإفطار بطبق من ال�شوربة؛ حيث �إنّ هذا الطبق مي ّهد
املعدة ال�ستقبال باقي الطعام والوجبة الرئي�س ّية ،كما �أ ّنه يع ّو�ض
ال�سوائل التي خ�رسها اجل�سم .احلر�ص على امل�شي بعد تناول
الإفطار ب�ساعتني على الأقل ،حيث ميكن لل�شخ�ص الذهاب �إىل
�صالة الرتاويح م�شياً على الأقدام .احلر�ص على عدم ترك وجبة
ال�سحور على �أي حا ٍل من الأحوال ،وين�صح الأخ�صائيون ب�رضورة
احتواء هذه الوجبة على الن�شو ّيات بطيئة االمت�صا�ص كخبز
القمح الكامل ،والأرز ورقاق الفطور ،وذلك من �أجل احلفاظ
على م�ستوى ال�سكر يف الدم لأطول فرت ٍة ممكنة .احلر�ص
على تناول الأغذية التي حتتوي على الفيتامينات واملعادن
خالل يوم ال�صيام كالفواكه واخل�ضار .تناول طبق ال�سلطة على
وجبة الإفطار .تناول احللو ّيات ولكن باعتدال ،حيث يجب �أن
يراقب ال�شخ�ص ح�صته من هذه الأطباق وجتنّب تناولها قبل
النوم مبا�رش ًة .جتنّب تناول الأطعمة اململّحة مثل املخلالت
واملك�رسات ،واملعلبات وكذلك الأغذية ال�صناع ّية .تق�سيم وجبة
الطبق الرئي�سي �إىل ثالثة �أق�سام ،حيث يحتوي الق�سم الأول
على الن�شويات بطيئة االمت�صا�ص مثل الأرز ،والق�سم الثاين على
اللحوم ويف�ضل �أن تكون قليلة الدهون ،والن�صف املتبقي ميكن
تعبئته باخل�ضار ال�صح ّية .تناول فنجان القهوة بعد مرور �ساعة
�أو �ساعتني من تناول وجبة الإفطار ،حيث يجب جتنّب �رشبها
مبا�رش ًة بعد الوجبة مع �رضورة احلر�ص على تقليل كم ّية القهوة
امل�رشوبة خالل اليوم قدر الإمكان.

ن�صائح لعالج الإم�ساك
ميكن �أن نكافح ونعالج الإم�ساك من خالل اتباع هذه الن�صائح:
�رشب املاء بكمياتٍ كافية يومياً بالإ�ضافة لل�سوائل كع�صري
الفواكه واحل�ساء.
تناول ال�سلطة واخل�ضار بكمياتٍ جيدة يومياً.
زيادة تناول الفواكه الطازجة كالتفاح والإجا�ص التي ي�ستح�سن
تناولها مع الق�رشة.
تناول الفواكه املجففة كالتني ،التمر والزبيب.
زيادة تناول الألياف الغذائية املوجودة يف منتجات احلبوب
الكاملة ،خبز النخالة والربغل.
�إ�ضافة ال�شوفان لنظامنا الغذائي اليومي
تناول ملعقة طعام زيت زيتون على الريق قبل ال�سحور يومياً
تنظيم �أوقات الوجبات الطعامية و�أوقات الدخول للحمام.
زيادة الن�شاط احلركي وممار�سة الريا�ضة اليومية.
االبتعاد عن التناول الع�شوائي للمل ّينات والأع�شاب امل�سهلة ،فهي
ت�سبب تعودا عليها بالإ�ضافة �إىل �أنها قد ت�سبب تقرحات والتهاب
بالقولون.

االم�ساك
الإم�ساك م�شكلة �شائعة احلدوث ،تكرث مالحظتها �أي�ضاً يف �شهر
رم�ضان ،وعدم معاجلتها قد ت�ؤدي �إىل م�شاكل عديدة كالبوا�سري
وال�شعور ب�سوء اله�ضم والنفخة والغازات.
وال�سبب يعود غالباً لقلّة �رشب ال�سوائل وكرثة تناول اللحوم
والد�سم وقلّة اخل�ضار والفواكه والألياف الغذائية بالإ�ضافة لقلّة
احلركة واخلمول.
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ال�صوم عبادة لها ميزة خا�صة
لكن ال�صوم ـ �أيها الإخوة الكرام ـ عبادة متميزة،
اخت�صها اهلل من بني �سائر الأعمال ،ففي احلديث
القد�سي ال�صحيح ،يقول اهلل عز وجل (( :كل
عمل ابن �آدم له� ،إال ال�صوم ،ف�إنه يل و�أنا �أجزي
به )) من حديث قد�سي مرفوع� ،إ�سناده �صحيح
�أخرجه ابن ماجه،وابن خزمية يف �صحيحه عن
�أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه فكفى بذلك تنبيهاً
على �رشفه ،و عظم موقعه عند اهلل عز وجل،
مما ي�ؤذن بعظم الأجر عليه ،فب�إ�ضافة اهلل تعاىل
اجلزاء على ال�صيام �إىل ذاته العليا تنبيه على
عظم �أجر ال�صائم.
(( ف�إنه يل و�أنا �أجزي به ))
و�أنه ي�ضاعف عليه الثواب �أعظم من �سائر
الأعمال ،ففي �صحيح م�سلم ،عن �أبي هريرة
ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قال:

(( كل عمل ابن �آدم ي�ضاعف ،احل�سنة ع�رش
�أمثالها� ،إىل �سبعمائة �ضعف ،قال اهلل عز وجل:
�إال ال�صوم ،ف�إنه يل ،و�أنا �أجزي به ،يدع �شهوته
وطعامه من �أجلي ،لل�صائم فرحتان ،فرحة عند
فطره ،وفرحة عند لقاء ربه ،وخللوف فيه �أطيب
عند اهلل من ريح امل�سك ))
حديث مرفوع �صحيح� ،أخرجه البخاري وم�سلم
و�أبو داود والرتمذي والن�سائي ومالك يف املوط�أ
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
قال تعاىل:
َ
هّ
َ
ْ
ي
ُق ْل ِب َف�ضْ لِ اللِ َو ِب َر ْح َم ِت ِه َف ِب َذلِك َفليَ ْف َر ُحوا ُه َو َخ رْ ٌ
ممِ َّ ا يَ ْج َم ُعو َن
ً
( �سورة يون�س :الآية  ) 58الإن�سان �أحيانا يبحث
عن رزقه� ،أما �إذا بلغ درجة من الغنى ي�صبح همه
اجلمع ،يقول اهلل عز وجلِ َ :ب َذل َِك َفلْيَ ْف َر ُحوا ُه َو
ي ممِ َّ ا يَ ْج َم ُعو َن ( �سورة يون�س :الآية ) 58
َخ رْ ٌ

 8ـ ال�صوم �سبب لدخول اجلنة من باب الريان:
�أيها الإخوة الكرام ،حقيقة ثانية :من ف�ضائل
ال�صيام �أن اهلل اخت�ص �أهله بباب كبري من
�أبواب اجلنة ،ال يدخله �إال ال�صائمون ،ينادون
يوم القيامة �إكراماًَ لهم ،و�إظهاراً ل�رشفهم،

كما يف ال�صحيحني ،عن �سهل بن �سعد ر�ضي
اهلل عنه قال :قال ر�سو ُل اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم� (( :إ َّن يف اجلنة باباً يقال له :ال َّريان،
يدخل منه ال�صائمون يوم القيامة ،ال يدخ ُل

ريهم ،يقال� :أين ال�صائمون ؟
منه �أحد غ ُ
فيقومون ،ال يدخل منه �أحد غريهم ،ف�إذا
دخلوا �أ ْغلِق فلم يَد ُْخل منه �أحد )) (حديث
مرفوع �صحيح �أخرجه البخاري وم�سلم

والرتمذي والن�سائي)
�أي هذا الذي عط�ش يف احلياة الدنيا له ق�رص
مكتوب على بابه الريان ،لذلك قال بع�ض
العلماء :هذا ال�شهر العظيم �شهر ال�صرب.

ال�صوم عبادة الإخال�ص
لو �أن دولة ما ارت�أت �أن ال�صيام مفيد للمواطنني ،و �أ�صدرت قانوناً ب�إلزامهم بال�صيام ،هل ت�ستطيع تنفيذ هذا القانون ؟
يدخل الإن�سان �إىل بيته في�رشب ،ال يوجد قوة تراقبه ،انظر �إىل امل�سلم ي�صوم يف �أيام ال�صيف واحلر ،ال يحتمل ،وهو يف ال�ساعة الثانية ع�رشة يكاد ميوت من العط�ش ،و يدخل �إىل بيته
وحيداً ،و يقفل الباب ويفتح ال�صنبور ليتو�ض�أ ،و ال ي�ستطيع �أن ي�ضع يف فمه قطرة ماء.
دققوا ـ �أيها الإخوة الكرام ـ كما �أن غ�ض الب�رص عبادة الإخال�ص ،كذلك ال�صوم عبادة الإخال�ص� ،أنت توقن �أنك خمل�ص هلل ،لأن جهة يف الأر�ض ال ت�ستطيع �أن ت�ضبط ال�صيام ،ال
ت�ستطيع جهة يف الأر�ض مهما قويت ،و مهما متكنت �أن ت�ضبط �صيام الإن�سان� ،إال �أن الواحد الديان ي�ضبط هذا ال�صيام.

التكاليف ال�شرعية �شاقة على الأبدان ،مفرحة للنفو�س
�أيها الإخوة الكرام ،هذه القاعدة تنطبق على كل العبادات ،بل على كل الطاعات ،بل على كل ا�ستجابة
هلل ،العبادات ذات كلفة� ،سميت تكاليف لأنها يف الأ�صل تتناق�ض مع الطبع ،الإن�سان يحب �أن يبقى
نائماً ،و التكليف �أن ي�ستيقظ ،يحب �أن ميتع عينيه مبحا�سن الن�ساء ،و التكليف �أن يغ�ض الب�رص،
يحب �أن يخو�ض يف ف�ضائح النا�س ،و التكليف �أن ي�سكت ،يحب �أن ي�أخذ املال ،و التكليف �أن
ينفقه ،فالتكاليف كلها مناق�ضة للطبع ،لكنها مطابقة للفطرة ،ترتاح نف�سك �إذا �أديت الفرائ�ض،
ترتاح نف�سك �إذا كنت �صادقاً ،ترتاح نف�سك �إذا كنت �أميناً ،ترتاح نف�سك �إذا �أعنت �أخاك� ،إذا
رحمته� ،إذا ي�رست عليه ،كل �أوامر الدين بعباداته ومعامالته وف�ضائله �إن طبقتها ارتاحت نف�سك:
ِط َر َة هَّ
ِلدينِ َحنِيفاً ف ْ
ّا�س َعلَيْ َها �سورة الروم :الآية ) 30
َف�أَ ِق ْم َو ْج َه َك ل ِّ
اللِ الَّتِي َف َط َر النَ َ
�أي :هذا املنهج الإلهي يتطابق ب�أدق تفا�صيله مع بنية النف�س� ،إن التكاليف تتناق�ض مع
ج�سم الإن�سان ،مع طبعه ،مع غرائزه ،مع �شهواته ،لكنها تتوافق مع نف�سه ،ذاته التي
بني جنبيه� .إذاً الطاعات فيها م�شقة �أحياناً ،فيها تكليف ،فيها تناق�ض مع ج�سم
الإن�سان ،الإن�سان يحب �أن ي�أكل دائماً ،وكلما �أ�صابه عط�ش ي�رشب من
ال�رشاب ما لذ وطاب� ،أما حينما ي�أتي �شهر ال�صيام ميتنع عن الطعام
و ال�رشاب ،واملباحات الأخرى التي �أبيحت خارج ال�صيام فهو يبذل
جهداً.

5ـ ال�صوم من �أ�سباب
تكفري الذنوب:
من ف�ضائل ال�صيام ـ �أي�ضاً ـ �أنه من
�أ�سباب تكفري الذنوب ،فعن �أبي
هريرة ر�ضي اهلل عنه �أ َّن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قال:
اخلم�س،
ال�صلوات
((
ُ
ُ
واجلمع ُة �إىل اجلمعةِ،
ورم�ضان �إىل
رم�ضا َن ؛ ُم َك ِفّرات
ملا بينه َّن� ،إذا
اجتنبت الكبائر ))

 )1ـ الإح�سا�س بجوع الفقري
الإح�سا�س بجوع الفقري دققوا يف هذا الكالم� :إذا ذاق
ال�صائم تعبداً و اختياراً �أمل اجلوع فلقد ذاقه الفقراء عجزاً
وا�ضطراراً.
ً
ال�صائم يجوع طبعا لكن هذا اجلوع باختياره ،اختار �أن يجوع
تقرباً �إىل اهلل عز وجل ،هو يذوق طعم اجلوع تعبداً واختياراً،
ولكن الفقري يذوق طعم اجلوع عجزاً وا�ضطراراً ،و لأنه عاناه
ال�صائم وقتاً حمدوداً فهو عند الفقراء عناء ممدود ،ت�صوم
ال�صيام لوقت حمدود ،لكنه عند الفقراء عناء ممدود،
لذلك كان الإنفاق يف رم�ضان زكاة الفطر ،هذه الزكاة لها
�أحكام خا�صةَ ،من ملك قوت يومه وجب عليه زكاة الفطر،
فقري جداً ميلك وجبة طعام واحدة عليه زكاة الفطر� ،أي �أن
اهلل �أراد �أن يذوق الفقري يف العام مرة واحدة طعم الإنفاق،
ك�أن الفقري م�أمور �أن ينفق ،و الذي ينفق ميكن �أن ي�أخذ الزكاة
�أي�ضاً ،لكن �أراد اهلل �أن نذوق طعم الإنفاق� ،إذاً �أنت حينما
جتوع يجب �أن تذكر �أنك جتوع اختياراً وتعبداً ،لكن الفقري
حينما يجوع يجوع ا�ضطراراً ،و �أنت حينما جتوع جتوع لوقت
حمدود ،ولكن الفقري يجوع لوقت ممدود ،لذلك ينبغي �أن
يثمر ال�صيام معاونة الآخرين ،و�أداء الزكاة وال�صالة.
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حمدي بناين يت�ألق يف حفل فني �ساهر باجلزائر العا�صمة
�أحيا مغني املالوف العنابي حمدي بناين �سهرة �أول �أم�س بق�صر الثقافة مفدي زكريا باجلزائر العا�صمة حفال فنيا يف الأغنية الأندل�سية �أمتع
فيه احل�ضور بباقة منوعة يف «احلوزي» و»املحجوز» و»العروبي».
وت�ألق «املالك الأبي�ض»
للمالوف -كما يلقب من
حمبيه -وعلى مدار �ساعة
ون�صف من الزمن يف تقدمي
العديد من الأغاين التي عرف
بها و�سط جتاوب وت�صفيق
كبري من احل�ضور وخ�صو�صا
من العائالت.
و�أعرب عدد من ه�ؤالء
عن بهجتهم بهذه ال�سهرة
الرم�ضانية حيث عربت �سيدة
عن �سعادتها الكبرية بهذا
احلفل الذي «القى اجلمهور
بقامة كبرية من قامات الفن

اجلزائري» كما قالت.
ولد الفنان حمدي بناين �سنة
 1943بعنابة من عائلة فنية
وقد بد�أ خطواته الأوىل يف
عامل املالوف عام  1959قبل
�أن يح�ضى بدعم من عميد
فن املالوف يف اجلزائر احلاج
حممد الطاهر فرغاين لي�سجل
�أوىل �أغانيه �سنة  1968ولي�سري
بعدها على خطى م�شاهري
هذا الفن بعنابة على غرار
م�صطفى الرتيكي وعبد العزيز
ميمون وح�سن العنابي.

ماذا قال عادل �إمام لـ 24يف عيد ميالده الـ79؟
�شكر الفنان عادل �إمام جمهوره
على احتفالهم بعيد ميالده التا�سع
وال�سبعني ،م�ؤكداً �أنه ال ميلك
ر�صيداً يف حياته �سوى حمبة
النا�س ،بح�سب قوله.
وقال �إمام� ،إنه يتابع تهاين حمبيه
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،

وذلك من خالل جنليه «رامي»
و»حممد» وكذلك �أحفاده ،متابعاً:
«�سعيد جداً بهذه املحبة و�أدعو اهلل
�أن يدميها ،وكذلك �أ�شكر الإعالم
امل�رصي والعربي على فقراتهم
االحتفالية بعيد ميالدي.
و�أكد الفنان ا ُ
مللقب بـ»الزعيم» �أنه

يتابع دراما رم�ضان هذا العام،
ولكنه حتفظ عن ذكر �أ�سماء
امل�سل�سالت التي يحظى مبتابعتها،
بدعوى �أنه ال يريد �إغفال حق
�أحد ،لثقته يف بذل اجلميع لأق�صى
جمهود لديهم .يذكر �أن عادل �إمام
ي�ستعد ال�ستكمال ت�صوير م�سل�سل

«فالنتينو» عقب �إجازة عيد الفطر
املبارك ،وي�شاركه البطولة دالل
عبد العزيز ،وداليا البحريي ،ورانيا
حممود يا�سني ،وخالد �رسحان،
وحمدي املريغني ،وكوكبة من
النجوم ،من ت�أليف �أمين بهجت
قمر و�إخراج رامي �إمام.

املطربة فرح ريغال يف اجلزائر
لتكرمي «فريوز» يف اخلريف القادم

نوال الزغبي تك�شف �سبب رف�ضها التمثيل �أمام �أحمد زكي
ك�شفت املطربة اللبنانية نوال الزغبي ،عن
�سبب رف�ضها خو�ض جتربة التمثيل �أمام النجم
امل�رصي الراحل �أحمد زكي.
وقالت نوال الزغبي ،يف برنامج «عاي�شة �شو»
الذي تقدمه عائ�شة عثمان« :رف�ضت التمثيل مع
النجم الراحل �أحمد زكي لأنني �أرى �أين ال �أمتلك
موهبة التمثيل».
و�أ�ضافت الزغبي« ،لي�س هناك الكثري من النجوم
الذين جنحوا يف التمثيل والغناء ،وهيفاء وهبي
هي النجمة الأكرث جناحاً يف التمثيل والغناء
معاً».
وتابعت نوال الزغبي�« ،أرغب يف تقدمي دويتو مع
�شريين عبد الوهاب ،وكان هناك م�شاريع كثرية
للعمل على دويتو مع �شريين ،ولكن يف كل مرة
نن�شغل �أنا وهي وال يتم تنفيذها ب�شكل نهائي».

�ستتنقل املطربة الفرنكو-مغربية فرح ريغال خالل اخلريف القادم
اىل اجلزائر من �أجل احياء حفل تكرميا للمطربة العربية فريوز
ح�سبما علم اليوم اجلمعة لدى منتجها برينار نيكويل.
و لقد �أكد املنتج �أن «املغنية التي �ستحيي حفالت بع�رش مدن
جزائرية اثنني منها بالعا�صمة �ستخ�ص�ص حفال ا�ستثنائيا و وحيدا
لتكرمي املطربة اللبنانية فريوز».

الفنانة ال�سورية «رنا الع�ضم» امر�أة ف�ضولية يف» نا�س من ورق»
تلعب الفنانة رنا الع�ضم �شخ�صية
فاتن املر�أة الف�ضولية يف م�سل�سل
نا�س من ورق الذي يعر�ض خالل
�شهر رم�ضان احلايل.
العمل من ت�أليف �أ�سامة كوك�ش
ومن �إنتاج امل�ؤ�س�سة العامة
للإنتاج والإذاعي التلفزيوين
�ضمن م�رشوع خبز احلياة

ب�إ�رشاف املخرج زياد جري�س
الري�س.
وعن دورها يف امل�سل�سل قالت
الفنانة رنا يف ت�رصيح ل�سانا:
“�ألعب �شخ�صية فاتن الف�ضولية
والطيبة مع امتالكها القليل من
الدهاء وهي متتلك مع زوجها
�شقة �سكنية يف البناء الذي

تدور فيه �أحداث العمل ويتم
ت�أجري هذه ال�شقة يف كل حلقة
مل�ست�أجرين جدد ليتم التفاعل
ما بينهم و بني �سكان البناء �ضمن
ق�ص�ص منوعة” .و�أو�ضحت
الفنانة رنا �أن العمل خمتلف عن
غريه من الأعمال التي �سادت
خالل ال�سنوات املا�ضية من

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

خالل ب�ساطته وتقدميه احلياة
اليومية للنا�س وهذا ما يحتاجه
اجلمهور بعد كم كبري من الأعمال
الرتاجيدية خالل �سنوات احلرب
معتربة �أن العمل ي�صل للنا�س
ب�سال�سة ويذكرنا ب�أعمال درامية
�سورية قدمية �أحبها اجلمهور
ويتذكرها حتى اليوم.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

و �ستزور فرح ريغال « قريبا جدا» اجلزائر لإجراء لقاء مع و�سائل
االعالم حول حفلها الذي �سيعيد جمد �سنوات اال�شعاع الثقايف
املو�سيقي للبنان على العامل العربي.
و ي�ضم احلفل الذي يعترب «تكرميا للمطربة فريوز» على مدار �ساعة
و  40دقيقة من الزمن جمموعة من الفنانني ،منهم من عاي�شوا
�أعمال فريوز و منهم من مل يتعرف على �أعمالها « اال بعد ذلك»،
ح�سب قوله.
كما �أ�ضاف برينار نيكويل الذي يعترب �أي�ضا منتج املطرب ال�شاب
اجلزائري �سمام�س (ا�سماعيل عريف)� ،أن فرح ريغال �ست�ؤدي �أغاين
املطربة اللبنانية يف طابع فونكي.
و تعيد هذه املطربة ذات ال�صوت ال�شجي �أغاين فريوز بطريقة
ع�رصية.
و للعلم فان فراح ريغال املرفوقة مبو�سيقيني من �آفاق خمتلفة
قررت يف  2019العودة اىل م�صادر ثقافتها الأ�صلية و تكرم املطربة
اللبنانية و من ثمة الثقافة العربية.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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دراجه ناريه مبحرك  2.5لرت ت�سجل الرقم القيا�سي العاملي

هنالك بع�ض الأ�شياء يف العامل التي ال يحتاج �إليها �أحد  ،ومنها
دراجه ناريه مبحرك �ضخم �سعة � 2458سم مكعب ولكن يبدو �أن
�رشكة تراميف للدراجات النارية تخالفنا الر�أي  ،فقد ا�ستخدمت
هذا املحرك بالفعل يف دراجتها روكيت  TFC 3اجلديدة ،
م�سجلة بذلك الرقم القيا�سي العاملي لأكرب حمرك ي�ستخدم يف
دراجة نارية  ،وهو حمرك ثالثي اال�سطوانات �سعة  2.5لرت يولد
قوة تزيد على  168ح�صان و  221نيوتن .م من عزم الدوران
�أكرب حمرك يف دراجة
وللتو�ضيح عزيزي القارئ  ،دعنا نذكرك �أن �سيارة ال�سيدان
الريا�ضية جيني�سي�س جي  70مزودة مبحرك رباعي
اال�سطوانات �سعة  2.0لرت مع �شاحن تريبو يولد ما بكفي
من القوة لتحريك ال�سيارة التي ي�صل وزنها �إىل قرابة
 1588كجم ولينطلق بها من ال�صفر �إىل  100كم�/س يف
 6.8ثانية .
وعلى الرغم من �أن �رشكة تراميف
مل تك�شف عن وزن دراجة
روكيت  3اجلديدة �إال �أنها
�ستكون �أخف وزناً
من الطراز ال�سابق
والذي كان وزنه ال
يتجاوز  363كجم ،
ومع  221نيوتن.م
من عزم الدوران
ال بد �أنها �ستحرق
الكثري من العجالت
اخللفية ذات قيا�س 240

ملم .
وكما هو احلال يف ال�سيارات الريا�ضية اخلارقة ف�إن �أي دراجه ناريه
مزودة مبحركات كبرية  ،حت�صل كذلك على جمموعة من الأنظمة
الإلكرتونية التي ت�ساعد راكب الدراجة على حتكم �أف�ضل من �أحل
احلفاظ على ال�سالمة والأمان  ،كما تتدخل هذه الأنظمة يف حاالت
وقع احلوادث اخلطرية .
الطوارئ لتمنع
دراجة روكيت  TFC 3بعدة و�ضعبات
حيث تتمتع
حتافظ على م�ستويات �آمنة من القوة
قيادة
تر�صد امل�ست�شعرات �أن الطرق
عندما
مبتلة  ،وتتمتع كذلك بنظام منع
انزالق املكابح ونظام
التحكم بتما�سك

فولفو  V60موديل  2019مبقاعد خا�صة

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

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

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

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

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

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

العجالت بالإ�ضافة �إىل مكابح برميبو اجلبارة  ،كما زودت الدراجة
بكل الأنظمة املتطورة املوجودة يف دراجات تراميف  ،والتي
تت�ضمن �شا�شة رقمية ميكن ربطها بالأجهزة الذكية و�أ�ضواء LED
ونظام تثبيت ال�رسعة وغريها من املوا�صفات .
وي�شار �إىل �أنه ومنذ ظهور دراجة روكيت  3للمرة الأوىل عام 2004
 ،فقد حاز هذا الطراز ق�صب ال�سبق من حيث امتالكه لأكرب
املحركات امل�ستخدمة يف الدراجات النارية الإنتاجية  ،ومع توجه
بع�ض م�صنعي الدراجات النارية نحو زيادة حجم املحركات  ،يبدو
�أن تراميف �أرادت ت�أكيد موقعها ومكانتها املميزة بهذه الدراجة
اجلديدة .
�إال �أن ال�رشكة الربيطانية لن ت�صنع �سوى  750ن�سخة فقط من
دراجة روكيت � TFC 3ستبد�أ ببيعها مع نهاية العام احلايل ب�سعر 29
�ألف دوالر للدراجة الواحدة ،

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

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

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

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

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

على غرار «في�سبوك
ما�سنجر»..
وات�ساب تخترب
خا�صية جديدة
ذكر تقرير �إخباري �أن تطبيق
التوا�صل الفوري «وات�ساب» يخترب
حاليا مل�صقات ر�سوم متحركة،
متاما مثل تلك امل�ستخدمة يف
تطبيق «في�سبوك ما�سنجر».
وذكر موقع « »9to5google
التقني ،اجلمعة� ،أن الن�سخة
التجريبية اخلا�صة بالتطبيق،
واملخ�ص�صة للهواتف التي تعمل
بنظام «�أندرويد» حتتوي مل�صقات
متحركة وكان «وات�ساب» اخترب
يف املا�ضي هذه املل�صقات ،لكنه
توقف عن تطويره .وعلى الرغم من

قالت متحدث با�سم وزارة التجارة
الأمريكية �إن الوزارة قد تقل�ص
قريبا القيود املفرو�ضة على �رشكة
هواوي تكنولوجيز ال�صينية بعد �أن
�أدى فر�ض قيود عليها الأ�سبوع
املا�ضي �إىل �أن ي�صبح من �شبه
امل�ستحيل بالن�سبة لهواوي �رشاء
�سلع م�صنعة يف الواليات املتحدة.
و�أ�ضافت املتحدثة �أن الوزارة قد

ت�صدر قريبا ترخي�صا عاما م�ؤقتا
لإعطاء ال�رشكات والنا�س الذين
لديهم �أجهزة من هواوي فر�صة
للحفاظ على م�صداقية �شبكات
ات�صاالتهم و�أجهزتهم.
وقالت املتحدثة �إن الرتخي�ص العام
املحتمل لن ي�رسي على املعامالت
اجلديدة و�سي�ستمر  90يوما ومل يرد
متحدث با�سم هواوي ب�شكل فوري

على طلب للتعليق وكانت وزارة
التجارة قد �أ�ضافت هواوي يوم
اخلمي�س �إىل قائمة ب�أ�سماء �رشكات
يحظر عليها القيام ب�صفقات مع
ال�رشكات الأمريكية دون ترخي�ص.
وحتدد القائمة �أ�سماء �رشكات
يعتقد �أنها متورطة يف �أن�شطة
تتعار�ض مع م�صالح الأمن القومي
�أو ال�سيا�سة اخلارجية للواليات

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

الواليات املتحدة تبني �أ�سرع
حا�سوب عمالق يف العامل
خ�ص�صت الواليات املتحدة مبلغ  600مليون دوالر لبناء �أ�رسع حا�سوب عمالق يف
العامل ،وثاين حوا�سيبها من فئة  ،Exascaleامل�سمى فرونتري  ،Frontierوالذي
من املقرر و�ضعه يف اخلدمة بحلول عام  2021ل�صالح خمترب �أوك ريدج الوطني
يف والية تيني�سي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.
وميتلك  Frontierقدرة معاجلة ت�صل �إىل � 1.5إك�سا فلوب�س � ،exaFLOPSأي
ما يعادل مليار عملية ح�سابية يف الثانية الواحدة ،ويجري بناءه من قبل �رشكة
�صناعة الرقاقات �أي �أم دي  AMDوال�رشكة امل�صنعة للحوا�سيب العمالقة
.Cray
و�سيتم ا�ستخدام قدرة معاجلة �أ�رسع حا�سوب عمالق من �أجل جمموعة من
املهام ،مبا يف ذلك التنب�ؤ بتغري املناخ ،والتنب�ؤ مب�سار الأعا�صري ،وتطوير �أدوية
جديدة� ،إىل جانب �إجراء ح�سابات متقدمة يف جماالت ،مثل البحوث النووية
واملناخية ،ومنذجة م�صادر طاقة االن�صهار ،وحماكاة �أنظمة حمركات االحرتاق،
و�إجراء عمليات حماكاة للكون واملجرات.
وللتو�ضيح ،ف�إذا قام كل فرد على وجه الأر�ض ب�إجراء عملية ح�سابية واحدة
يف الثانية الواحدة ،ف�إننا بحاجة لأكرث من �ست �سنوات لإجراء عدد مماثل من
العمليات احل�سابية التي ميكن حلا�سب  Frontierالقيام بها يف ثانية واحدة.
وقال ريك بريي  ،Rick Perryوزير الطاقة الأمريكي يف بيان �صحفي« :ي�ضمن
�أداء  Frontierالفريد من نوعه قدرة بالدنا على قيادة العامل يف جمال العلوم،
والتي حت�سن احلياة وجتلب االزدهار االقت�صادي جلميع الأمريكيني والعامل
ب�أ�رسه».
و�أ�ضاف «ي�رسع  Frontierاالبتكار يف جمال الذكاء اال�صطناعي من خالل
تزويد الباحثني الأمريكيني ببيانات ذات م�ستوى عاملي وموارد حو�سبة ل�ضمان �أن
تكون االخرتاعات العظيمة القادمة م�صنوعة يف الواليات املتحدة».
وتقول « :AMDلدى  Frontierقوة معاجلة تفوق قدرة معاجلة �أ�رسع 160
حا�سو ًبا عمال ًقا م ًعا ،وهو قادر على التعامل مع كمية مذهلة من البيانات ،مع
عر�ض نطاق ترددي �أكرب مبقدار  24مليون مرة عن متو�سط االت�صال املنزيل
بالإنرتنت ،مما يجعله قاد ًرا على تنزيل � 100ألف فيلم بدقة  HDيف الثانية.
يذكر �أن هذا احلا�سوب العمالق ال يعني بال�رضورة �أن الواليات املتحدة هي
�أكرب قوة حو�سبة يف العامل� ،إذ من املتوقع �أن يكون لدى ال�صني حا�سوب عمالق
 Exascaleخا�ص بها بحلول عام � – 2020أي قبل عام من ح�صول الواليات
املتحدة على حا�سوبها.

�أن رموز  GIFاملرحة متحركة� ،إال
�أنها ال تعمل تلقائيا ويجب التعامل
معها مثل بقية امللفات� ،أي يجب
النقر عليها لت�شغيلها و�ستعمل
الرموز املتحركة اجلديدة مبجرد
ا�ستالمهما من قبل امل�ستخدمني،
و�ستعمل تلقائيا يف الهواتف
واحلوا�سيب التي ميكن �إر�سال
املل�صقات عربها �أي�ضا .ومن
غري الوا�ضح متى �سيتم الإ�صدار
الر�سمي لهذا اخلا�صية اجلديدة،
�إال �أن املوقع التقني توقع �أن يتم
قريبا نظرا �إىل �أنه �صغري ن�سيا.

جديد من تويرت ..انتظره الكثريون!
�أعلن موقع التوا�صل االجتماعي
تويرت �أنه �أ�صبح ب�إمكان
امل�ستخدمني �إ�ضافة �صورة،
�أو فيديو� ،أو �صورة متحركة
� GIFإىل «�إعادة التغريد»،
اً
بدل من الن�ص فقط.
وذلك
وقالت ال�رشكة يف تغريدة
عرب ح�ساب الدعم اخلا�ص
بها على موقعها« :من ال�سهل
�أن تعرب عن نف�سك من خالل
�إعادة التغريدة مع تعليق .ولكن

ماذا لو ا�ستطعت �أن تخطو
خطوة �إىل الأمام لي�شمل ذلك
الو�سائط املتعددة»و�أ�ضافت
تويرت يف تغريدتها� :أنه اعتبا ًرا
من اليوم ميكن للم�ستخدمني
�إعادة التغريد با�ستخدام
ال�صور� ،أو مقاطع الفيديو،
�أو �صور  ،GIFوذلك عرب
تطبيقها على نظامي �أندرويد،
و�آي �أو �إ�س ،بالإ�ضافة �إىل
موقعها على الويب.

برنامج �شهري «جت�س�س» على
حوا�سبنا لأكرث من � 18سنة!
حذّ ر خرباء من «Check Point
 »Researchاملتخ�ص�صة ب�أمن
املعلومات من ثغرة يف برنامج
« »WinRARال�شهري ،من
املمكن �أنها كانت ت�ستغل الخرتاق
احلوا�سب منذ �سنوات.
وقال اخلرباء �إن الثغرة موجودة

يف برجميات « »WinRARمنذ
العام  ،2000واخلطري فيها �أنها
قد تكون قد �ساهمت يف اخرتاق
الكثري من احلوا�سب منذ ذلك
الوقت ،فملفات « »ACEالتي
يدعمها هذا الربنامج ت�ساعد على
تفعيل فريو�س �إلكرتوين خطري قد

ي�ستخدم ل�رسقة بيانات احلوا�سب
من جانبهم� ،أكّد القائمون على
برنامج «� »WinRARأنهم
�أ�صلحوا الثغرة الربجمية يف
تطبيقهم ،و�أ�صدروا ن�سخة جديدة
منه «،»beta 5.70 WinRAR
ال تدعم ملفات «.»ACE

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

انتقد مدير �رشكة «مايكرو�سوفت»
املطالبات الأخرية الداعية �إىل وقف
بيع تقنيات «التعرف على الوجوه» جلميع
احلكومات العاملية.
و�أ�شار مدير ال�رشكة ،براد �سميث� ،إىل
�أن القرار �سيكون «قا�سيا»� ،إذا ما جل�أت
�رشكات التقنية ملنع احلكومات من
احل�صول على تقنية «التعرف على الوجوه»،
بهدف منع الأخرية من مراقبة حتركات
النا�س و�أفعالها يف كل مكان ويف ت�رصيحاته
خالل منتدى دافو�س االقت�صادي ،حتدث
�سميث قائال« :ال �أفهم احلجة التي
تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح التقنية
لكافة احلكومات ولأي �سبب كان»و�أتت
ت�رصيحات �سميث بعد مطالبة  85منظمة
وجماعة حقوقية بوقف بيع التقنية ال�سابقة
للحكومات ،يف حني وجهت هذه املنظمات
ر�سالتها لكل من «مايكرو�سوفت»
و»�أمازون» و»غوغل»كما بررت املنظمات
احلقوقية مطلبها ،مبخاوف ا�ستخدام

احلكومات لتقنية «التعرف على الوجوه»
يف «مراقبة وتهديد» النا�شطني احلقوقني
والالجئني وغريهم ويف ال�سياق نف�سه،
�أ�ضاف �سميث �أن التقنية ت�ساعد يف حل
عديد من الق�ضايا املعقدة« ،كالعثور
على الأطفال املفقودين» ،يف حني �أكد
النا�شطون احلقوقيون �أن القرارات التي
تتخذها ال�رشكات اليوم ،حتدد فيما �إذا
كانت الأجيال القادمة �ستعي�ش يف «خوف

من التعقب واملالحقة يف حال ا�شرتاكها
مبظاهرة �ضد احلكومة �أو ق�صدها لدور
عبادة� ،أو حتى يف حال عي�شها حياة
طبيعية».
واملثري للجدل �أي�ضا ،هو �أن املدير �سميث
نف�سه� ،أعلن يف املا�ضي عن خماوف
ا�ستخدام التقنية ال�سابقة ،مل�شاكل متعلقة
بالتمييز العن�رصي واخل�صو�صية وحقوق
الإن�سان.
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�سيدي بلعبا�س

�إ�صابة � 09أ�شخا�ص
يف انهيار منزل قدمي

الأحد  19ماي  2019املوافـق ل� 14شعبان 1440هـ

خالل ال � 48ساعة
االخرية

�إرهاب الطريق
يح�صد �أرواح
� 11شخ�صا

لقي � 11شخ�صا حتفهم و�أ�صيب � 39آخرون
بجروح يف  10حوادث �أكرث دموية يف عدة
مناطق خمتلفة من الوطن خالل ال � 48ساعة
الأخرية  ,ح�سب ما �أورده �أم�س ال�سبت بيان
للمديرية العامة للحماية املدنية،و�سجلت
م�صالح احلماية �أثقل ح�صيلة على م�ستوى
والية ورقلة بوفاة � 02أ�شخا�ص و �إ�صابة
� 02آخرين بجروح على �إثر �إنقالب �سيارة
على م�ستوى الطريق الوطني رقم  03ببلدية
حا�سي م�سعود.

�أمن العا�صمة

ا�سرتجاع �سيارتني
م�سروقتني
عاجلت م�صالح �أمن والية اجلزائر ،ق�ضية
تكوين جمعية �أ�رشار ،مت ّكنت خاللها من
ا�سرتجاع مركبتني �رسقتا من م�صنع لأحد
اخلوا�ص ،بالإ�ضافة �إىل �ضبط ثالث ()03
هواتف نقالة وبع�ض الأ�سلحة البي�ضاء ،مع
توقيف خم�سة (� )05أ�شخا�ص م�شتبه فيهم.

وزیر خارجیة �إيران

لن تندلع حرب
يف املنطقة
قال وزیر خارجیة �إيران حممد جواد ظریف
لن تندلع حرب لأننا ل�سنا من دعاة احلرب
ولی�س هناك من یت�صور �أو یتوهم مواجهة
�إيران مبینا �أنه یجب �إفهام ال�شعب الأمريكي
بتلك التحركات اخلطرة التی یقوم بها
حكامهم يف املنطقة .
و�أ�ضاف ظریف قبیل مغادرته ال�صنی متوجها
�إىل طهران �أن ترامب �أعلنها ر�سمیا و�أكدها
�أخريا انه ال یطالب بحرب ولكن هناك دائرة
حوله وبحجة �إظهار القوة الأمريكية حیال
�إيران فهی تقوم بجره �إىل احلرب.
وقال �أن ما قلته يف نیویورك حول الفریق <
ب> هو �أمر واقعي وان اجلمیع یعرف ذلك
و لكن ب�سبب الأجواء النف�سیة احلاكمة يف
�أمريكا ال یتجر�أ احد على قوله ،و�أ�ضاف �أن
ما یقال يف �أمريكا ب�أن < �أمريكا �أوال> هو
تغری �إىل < �إ�رسائيل �أوال> �أو < بع�ض حكام
الدول الرجعیة يف املنطقة �أوال> فباتت
الیوم م�صالح تلك الدول وعن طریق قدراتها
املالیة والدعائیة متلي �سیا�ساتها على ال�شعب
الأمريكي.

العدد  /4943 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا www.elwassat.com €1
تعد الثالثة ولها عالقة مع الأجانب وبارونات املخدرات

الإطاحة ب�شبكة دولية خمت�صة يف تهريب الب�شر �إىل املغرب مبغنية

جنحت عنا�صر الفرقة اجلهوية ملكافحة الهجرة غري ال�شرعية التابعة لأمن والية تلم�سان ليلة �أول من الإطاحة ب�شبكة دولية خمت�صة يف تهريب الب�شر
على احلدود الغربية وتوقيف  04من عنا�صرها متلب�سني بتهريب � 07سورين نحو املغرب على منت مركبتني .

حممد بن ترار
العملية التي متت بعد الإفطار من ليلة �أول
�أم�س جاء على اثر كمني ن�صبته عنا�رص الفرقة
بطريق �أوالد قدور غرب مغنية  ،وذلك بناء
عن معلومات تلقتها عنا�رص اجلهوية ملكافحة
الهجرة غري ال�رشعية مبغنية حول ن�شاط ال�شبكة
�ساعة الإفطار ووقت �صالة الرتاويح يف تهريب
الأجانب نحو احلدود الغربية � ،أين مت توقيف
�سيارتني نفعيتني وعلى متنهما عنا�رص من ال�شبكة
و�07سوريني تبني �أنهم ب�صد تهريبهم �إىل املغرب
مقابل مبالغ مالية ترتاوح ما بني 200و� 500أورو ،
كما مكن التحقيق وا�ستغالل هواتف املوقوفني
من حتديد عنا�رص ال�شبكة التي تتكون من 04
عنا�رص من مغنية ولها عالقات مع العديد
من املغاربة والأفارقة وال�سوريني والذين
كانت تقوم بتهريبهم مقابل املال  ،حيث تكمن
مهمة ال�شبكة يف نقلها �إىل منفذ حدودي ومنه
ت�ستقبلهم �شبكة �أخرى من املغرب لنقلهم نحو
مناطق �سبتة ومليلية  ،هذه ال�شبكة التي ات�ضحت
التحقيقات �أنها قامت بتهريب الع�رشات من
املغاربة والأفارقة وال�سورين نحو احلدود تبني

لها عالقات حتى مع �شبكات تهريب املخدرات
حيث كانت تنقل البارونات املبحوث عنهم من
قبل العدالة من واىل املغرب لعقد �صفقات بيع
املخدرات يف انتظار ما ت�سفر عنه التحقيقات
،التي با�رشها قا�ضي التحقيق لدى حمكمة مغنية
والذي �أمر ب�إيداع عنا�رص ال�شبكة احلب�س امل�ؤقت
عقب �إحالتهم عليه من قبل النيابة  ،هذا وتعد

هذه ال�شبكة الثالثة املخت�صة يف تهريب التي
مت تفكيكها بعد تلكم التي مت توقيف عنا�رصها
منذ �شهرين مبغنية و�أخرى التي مت �ضبط  04من
عنا�رصها متلب�سني يف تهريب البنغاليني بالعري�شة
 ،يف انتظار ا�ستكمال ا�ستكمال التحقيقات يف هذا
امللف ال�شائك ملا لهذه ال�شبكات من خطورة على
احلدود الغربية.

�سعيدة

تلم�سان

 8119مرت�شحا لإجتياز
�شهادة التعليم االبتدائي

توقيف ثالثة عنا�صر
لدعم الإرهابيني

�أكد م�صدر من مديرية الرتبية لوالية �سعيدة
�أن عدد املرت�شحني المتحانات �شهادة التعليم
االبتدائي املقررة يف التا�سع و الع�رشين ماي
اجلاري بلغ  8119مرت�شحا �سيجتازون االمتحان
عرب  128مركزا حيث عمل قطاع الرتبية
بالتن�سيق مع خمتلف اجلهات املعنية على توفري

�أف�ضل الظروف للتالميذ الجتياز االمتحان
ب�سهولة خ�صو�صا النقل و الإطعام ،و ل�ضمان
ري احل�س ٍن للعملية �سي�رشف على حرا�سة
ال�س ٍ
املرت�شحني �أكرث من � 2000أ�ستاذ مع الإ�ستعانة
ب  420م�ؤطرا.

 خلدون.ع

�أيام الإن�شاد الديني تي�سم�سيلت

ت�ألق الفت جلمعية «نهوند»

�أمتعت جمعية «نهوند» للإن�شاد واملو�سيقى لبلدية
خمي�ستي اجلمهور بدار الثقافة «مولود قا�سم نايت
بلقا�سم» لتي�سم�سيلت ب�أنا�شيد دينية م�ؤثرة وذلك يف
�إطار الأيام الأوىل للإن�شاد الديني والرتاث ال�شعبي
 ،وقدم �أع�ضاء هذه اجلمعية خالل هذا احلفل

الذي �أقيم �سهرة �أم�س اجلمعة امتد لأزيد من
�ساعة ون�صف باقة من �أجمل الأنا�شيد الدينية التي
ت�شتهر بها والتي القت �صدى لدى اجلمهور احلا�رض
على غرار « يا خري الربية» و»يا رب العبادي» و»نور
الهدى» و»ليايل رم�ضان طلت علينا».

ت�سبب يف عزل  1200زبون

�إتالف عتاد الت�صاالت اجلزائر
بفعل تخريبي بباب الواد

ذكر �أم�س بيان الت�صاالت اجلزائر ب�أن حريقا قد
اندلع خالل ليلة � 17إىل 18ماي  ،2019بجهاز متعدد
اخلدمات  MSANو هذا باملكان امل�سمى �سوق
منديال بباب الواد مما ت�سبب يف عزل �أكرث من
 1200زبون تابعني الت�صاالت اجلزائر.
و للعلم فقد مت اندالع احلريق بفعل تخريبي
من قبل �شخ�ص جمهول ،و بالتايل فقد مت فتح

حتقيق للتعرف عن امل�س�ؤول على هذا احلادث،
و �أي�ضا لتحديد امل�س�ؤوليات ،تعمل الفرق التقنية
الت�صاالت اجلزائر حاليا على �إعادة الأمور �إىل
جمراها الطبيعي يف �أقرب وقت ممكن ،كما تبذل
جمهودا كبريا لتغيري الأجهزة املت�رضرة و تعوي�ضها
ب�أجهزة � MSANأخرى ،و قد ت�ستغرق هذه
العملية ب�ضع �أيام.

يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات
�أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي بتلم�سان/
ن.ع 2.ثالثة ( )03عنا�رص دعم للجماعات الإرهابية.
ويف �إطار حماربة اجلرمية املنظمة� ،أوقفت مفارز
للجي�ش الوطني ال�شعبي بجانت/ن.ع 4.ومترنا�ست/
ن.ع )12( ،6.منقبا عن الذهب وحجزت ( )05مولدات
كهربائية و( )05مطارق �ضاغطة و( )15كي�س من خليط
خام الذهب واحلجارة بالإ�ضافة �إىل �سيارتني ()02
رباعتي الدفع و�شاحنة و�أربع ( )04دراجات نارية.
ويف نف�س ال�سياق� ،أوقف عنا�رص الدرك الوطني
ب�سيدي بلعبا�س/ن.ع 2.تاجري ( )02خمدرات
بحوزتهما ( )49.19كيلوغرام من الكيف املعالج ،فيما
مت توقيف تاجرين (� )02آخرين وحجز ( )540قر�ص
مهلو�س ب�سكيكدة /ن.ع ،5.يف حني حجزت مفارز
م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي يف عمليات متفرقة
بكل من باتنة وتب�سة /ن.ع ،5.ثمانية ( )08بنادق �صيد
وكمية من الذخرية.

بلدية �أوالد �سيدي امليهوب غليزان

تكليف الكاتب العام
بت�سيري �ش�ؤون البلدية
علمت اجلريدة من م�صادر ر�سمية �أن وايل غليزان
ن�صرية �إبراهيمي كلفت الكاتب العام لبلدية �أوالد
�سيدي امليهوب عبداهلل كحلو�ش بت�سيري �ش�ؤون البلدية
ومنحه جميع ال�صالحيات التي يخولها القانون ي�أتي
هذا القرار عقب احتجاجات �سكان العديد من دواوير
البلدية منت�صف �شهر �أفريل املن�رصم للمطالبة برحيل
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي �أين قام املحتجون
بغلق مقر البلدية وتن�صيب خيمة الأمر الذي نتج عنه
تعطل م�صالح املواطنني وتوقف امل�شاريع التنموية
وهذا بعد ف�شل م�ساعي اللجان الوالئية واعيان البلدية
يف ر�أب ال�صدع املوجود بني املحتجني واملنتخبني
ببلدية �أوالد �سيدي امليهوب وحماولة �إ�صالح وعودة
الأمور �إىل جماريها ن اجلدير بالذكر �أن املحتجني
مل يه�ضموا قرار التكليف كونه يبقي على املجل�س
املنتخب.
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وكالة القر�ض ال�شعبي
بالبويرة

الأمن يفك �شفرة
�إختال�س  32مليار

مكافحة اجلرمية ب�شتى �أنواعها وعلى �إثر
يف �إطار
�سمية على م�ستوى الأمن الوالئي بالبويرة
�شكوى ر
69زبون لدى وكالة القر�ض ال�شعبي
�أودعها
مفادها �إختال�س مبالغ مالية من
اجلزائري
بنف�س الوكالة بالعملة الوطنية والعملة
ح�سباتهم
مببلغ �إجمايل يفوق  32مليار و 300مليون
ال�صعبة
عملة الوطنية و�أزيد من � 100ألف �أورو
�سنتيم بال
ال�صعبة .على �إثر هذه ال�شكاوى فتحت
بالعملة
االقت�صادية واملالية بامل�صلحة الوالئية
الفرقة
الق�ضائية حتقيقا معمقا بالتن�سيق مع
لل�رشطة
املحلية بتهمة التزوير و�إ�ستعمال املزور
النيابة
يكات بنكية ودفاتر توفري � ،إختال�س �أموال
يف �ش
شاركة يف �إختال�س �أموال � ،إ�ستعمال اموال
وامل�
غري �رشعي  ،امل�سا�س ب�أنظمة املعاجلة
على نحن
للمعطيات عن طريق التعديل واحلذف ،
الآلية
الن�صب � ،إهانة هيئة نظامية بالتبليغ
ال�رسقة ،
رمية يعلم بعدم وقوعها  ،امل�شتبه بهم
عن ج
خ�صا من موظفي البنك  ،مقاولني  ،وجتار .
�35ش
كمال التحقيق قدم �أطراف الق�ضية �أمام
بعد �إ�ست
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة البويرة بتاريخ
ال�سيد
1ماي � 2019صدر يف حق � 03أ�شخا�ص منهم
15و 6
يداع فيما و�ضع � 09أ�شخا�ص منهم حتت
�أمر �إ
الرقابة الق�ضائية.
�أح�سن مرزوق

�سينما

"يتنحاو قاع "
ت�صنع احلدث
يف مهرجان كان
و�صل �صدى عبارة «يتنحاو قع» التي قالها
  
جزائري على قناة �سكاي نيوز �أرابيا يف
�شاب
ال�شعبي �إىل العامل  ،فلقد عر�ضت فنانات
احلراك
جم�سمات �صغرية مكتوب عليها «يتنحاو
جزائريات
بينهن الفنانة �شريين بوتلة بطلة م�سل�سل
قاع» ومن
 التي كانت حا�رضة رفقة فريق من ممثالت
«اخلاوة «
اجلزائري « بابي�شا « امل�شارك يف امل�سابقة
الفيلم
يف الدورة  72يف مهرجان كان ال�سينمائي
الر�سمية
ال�سلوك كتعبري فني عن ت�ضامنهن مع
وي�أتي هذا
حراك  22فيفري    . 2019

