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املحلل ال�صيا�صي حممد بو�صياف 
...يف حوار "للو�صط":

""الأفالن" اأ�سبح
 كيانا هجينا ملوثا

جمل�ص ق�صاء اجلزائر

النيابة العامة توؤكد ا�ستقالليتها الكاملة
وايل العا�صمة اجلديد 

 �سرورة اإ�سكان �سحايا النهيار
 بحي الق�سبة ال�سفلى

وزير اخلارجية �صربي بوقادوم

 اجلزائر جتدد دعوة احلوار 
لإنهاء الأزمة الليبية 

اجلمعة العا�صرة توؤكد: 

احلراك ال�سعبي يّوحد اجلزائريني حول التغيري
�ص3

ري عالوة
ت/ب�ص

ري عالوة
ت/ب�ص



�شهرزاد  اجلزائرية    املمثلة  اأكدت 
كرا�شني عن �رسقة حقيبتها فيها مبلغ 

مايل معتربووثائق ر�شمية وم�شتلزمات 
�شخ�شية من �شيارتها بباركينغ« مهرجا 

العا�شمة  باجلزائر  اإبراهيم  »بدايل 
 « »�شارة  دور  �شاحبة  وجهت   فلقد  

يف امل�شل�شل الرم�شاين »اخلاوة«  نداء 
ا�شتغاثة ال�شرتجاع ما �شاع منها .

ال�رسطة  م�شالح  اأم�س،  متكنت 
الوالئية  للم�شلحة  التابعة 
والية  الأمن  الق�شائية  لل�رسطة 
معترب  كمية  حجز  من  وهران، 

من االأقرا�س املهلو�شة املعروفة 
باإ�شم »ال�شاروخ« قدرت  ب2199 
اإىل  بريقابالني،  نوع  من  قر�س 
جانب 03 اأ�شلحة بي�شاء حمظورة 

واالأحجام   االأنواع  خمتلف  من 
متمثلة يف  01بو�شية كبرية احلجم 
على �شكل �شاطور،01 بو�شية من 
بندقية �شيد   ، املتو�شط  احلجم 

اإيقاف   مع  برمح،  مزودة  بحرية 
تزال  ال  فيما   ، فيهما  م�شتبهني 
التحقيقات متوا�شلة يف الق�شية.
 �أ ب

وزارة الـدفـاع الوطني
تو�ضيح

 

يف حماولة ت�شليلية مف�شوحة، قامت بع�س عناوين ال�شحف 

الوطنية يف ن�شخها ال�شادرة نهار اليوم االأربعاء 24 اأفريل 2019، 

بتقدمي قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني املتعلق بكلمة 

ال�شيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س 

الوطني ال�شعبي، التي األقاها يوم الثالثاء 23 اأفريل 2019، اأمام 
اإطارات الناحية الع�شكرية االأوىل. 

بهذا ال�شدد، اإن وزارة الدفاع الوطني تُكّذب قطعيا هذه 

االفرتاءات التي جاء بها حمررو  هذه املقاالت ال�شحفية 

الت�شليلية، �شيما املتعلقة باالأوامر »املزعومة« لل�شيد الفريق 

نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي، 

بخ�شو�س فتح امللفات املرتبطة بالف�شاد وت�شيري املرحلة 
االنتقالية.

لقد �شجلت وزارة الدفاع الوطني با�شتغراب هذه التاأويالت غري 

الربيئة وتوؤكد مرة اأخرى عزمية واإ�رسار اجلي�س الوطني ال�شعبي 

على اأداء مهامه مبا يخوله الد�شتور. ويف اإطار روح الواجب 

الوطني يندرج التزام وتعهد ال�شيد الفريق نائب وزير الدفاع 

الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي ب�شمان �شالمة 

واأمن مواطنينا خالل م�شرياتهم ال�شلمية، ومرافقة الهبة ال�شعبية 

يف م�شار البناء الدميقراطي، اإىل جانب توفري ال�شمانات الكافية 

للهيئات الق�شائية الأداء مهامها بكل حرية دون قيود وال �شغوطات، 
خا�شة يف جمال مكافحة الف�شاد ونهب املال العام.  

يف االأخري، اإن وزارة الدفاع الوطني ت�شجب بقوة هذه املغالطات 

االإعالمية، وحتتفظ بحق اللجوء اإىل الطرق القانونية لو�شع حد 
ملثل هذه احلمالت الت�شليلية والتحري�شية للراأي العام

املمثلة �سهرزاد كرا�سني تتعر�ض لل�سرقة 

وهر�ن

حجز 2199 قر�سا مهلو�سا من نوع »ال�ساروخ« 

خبر في 
صورة

�غت�ضب 05 �أطفال من جري�نه دون رحمة  

الأمن يالحق املتهم 
تلم�سان "  باأعايل  "فرماجة 

يف عملية نوعية  مل�ضالح �لدرك و�جلي�ش 

الإطاحة ب�سبكة 
للمتاجرة بالأ�سلحة والذخرية 

مع  بالتعاون  �شعيدة  بوالية  الوطني  عنا�رس  الدرك  متكنت 
قوات اجلي�س الوطني ال�شعبي  من االإطاحة بعن�رسين من �شبكة 
خمت�شة يف املتاجرة باالأ�شلحة والذخرية  وحجز �شالحني من 
ال�شنف اخلام�س وكمية من الذخرية . العملية وح�شب معلومات 
مع  بالتعاون  اجلي�س  م�شالح  تلقي  خلفية  على  جاءت  مدققة 
م�شالح الدرك الوطني  ملعلومات  حول ن�شاط هذه ال�شبكة يف 
املتاجرة باالأ�شلحة والذخرية ليتم  فتح حتقيق انتهى بتوقيف 
باالإ�شافة  م�شخية   واأخرى  �شيد  بندقية   وحجز  العن�رسان 
وال  هذا   ، و�شيف  نارية  طلقة  و155  حربي  ميدان  منظار  اإىل 
م�شادر  اإىل  للو�شول  املوقوفان  مع  جارية  التحقيقات  تزال 
هذه االأ�شلحة التي يحتمل اأنها جاءت من املغرب  بتواطوؤ من 

اأ�شخا�س من واليتي النعامة اأو تلم�شان .
حممد بن تر�ر

بكل من وهر�ن ومع�ضكر

توقيف عن�سري دعم 
للجماعات الإرهابية

يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت  االإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
دعم   )02( عن�رسي  ومع�شكر/ن.ع.2،  وهران  من  بكل   2019 اأفريل   24
 )03( ثالث  اأخرى  مفرزة  ودمرت  ك�شفت  حني  يف  االإرهابية،  للجماعات 
خمابئ لالإرهابيني بتيزي وزو/ن.ع.1. ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، 
�شخ�شني  الوطني  الدرك  وعنا�رس  ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
)02( و�شبطوا بندقيتي )02( �شيد وبندقية م�شخية بكل من �شعيدة/ن.ع.2 
جتار   )04( اأربعة  الوطني  الدرك  عنا�رس  اأوقف  فيما  واالأغواط/ن.ع.4، 
متو�شنت/ بعني  املعالج  الكيف  من  كيلوغرام   )4،4( بحوزتهم  خمدرات 

ن.ع.2.
جانت/ من  بكل  ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت  اأخرى،  جهة  من 
مولدا   )19( و�شبطت  الذهب  عن  منقبا   )62( ومترنا�شت/ن.ع.6،  ن.ع.4 
كهربائيا و)10( مطارق �شغط وجهاز ك�شف عن املعادن، يف حني مت توقيف 
)53( مهاجرا غري �رسعي من جن�شيات خمتلفة بكل من اإيليزي وبرج باجي 

خمتار.

با�رست م�شالح اأمن والية 
تلم�شان  يف مالحقة �شاب 
العمر   من  الثالثينات  يف 
:«فرماجة  با�شم  ملقب 
باأعايل   القلعة  بحي   «
تلم�شان على خلفية تورطه 
يف اغت�شاب 05 اأطفال من 
جريانه على االأقل والفرار 
بعد  جمهولة  وجهة  اإىل 

انك�شاف اأمره .
تبني  الذي  املتهم 
ق�شائيا  م�شبوق  انه 
�شحاياه  ي�شتدرج  كان 
جريانه  الذي  من 

ترتاوح  �شحايا  بلغوا05 
ال04  و09  بني  اأعمارهم 
القلعة   �شنوات  بحي 
با�شتعمال  ال�شعبي 
اأين  منزله  اإىل  احللويات 
ممار�شة  على  يرغمهم 
نزواته  وت�شوير ممار�شته 
ينك�شف  اأن  قبل   ، عليهم 
�شكاوي  خلفية  على  اأمره 
االأطفال لذويهم ، ما عجل 
برفع �شكوى �شده خا�شة 
وانه بعد عر�س  ال�شحايا 
ال�رسعي  الطبيب  على  
ك�شف تعر�شهم العتداءات 

اأثرت  عنيفة  جن�شية  
واأرغمتهم  نف�شيا  عليهم 
 ، واالنعزال  اخلوف  على 
هذا وبع�س عملية تفتي�س 
برتخي�س  املتهم  منزل 
من النيابة مت العثور على 
هاتفه الذي ك�شفت عملية 
معاينته على انه كان يوثق 
االأطفال  على  اعتداءاته  
لتهديدهم  بفيديوهات 
بها ، هذا وال تزال عملية 
لتوقيفه  متوا�شلة   البحث 

واإحالته على الق�شاء .
تلم�ضان حممد بن تر�ر

البنوك ترف�ض الأوراق النقدية اجلديدة

�حلكومة ت�ضتغني عن قفة رم�ضان

اأكرث من 8 مليار دينارت�سب يف ح�سابات املعوزين

رف�س عددا من البنوك التعامل 
اجلديدة  النقدية  باالأوراق 
دينار،   500 فئة  متثل  والتي 

الوطنية  املنظمة  ك�شفت  حيث 
اأن جمموعة  امل�شتهلك  حلماية 
بالفئة  تتعامل  ال  البنوك  من 

النقدية،  االأوراق  من  اجلديدة 
اآالت  ب�شبب عدم مالئمة  وذلك 
النقدية  االأوراق  مع  احل�شاب 

البنوك  ا�شتالم  وعدم  اجلديدة 
لوثيقة ر�شمية متنحهم التعليمة 

بالتعامل بها.

قفة  عن  االإ�شتغناء  احلكومة  قررت 
غذائية  مواد  حتوي  التي  رم�شان 
ب�شيطة و عو�شتها مببالغ مالية �شتقوم 
مبنحها للعائالت املعوزة خالل �شهر 
رم�شان الف�شيل  و ك�شف الوزير االول 
نور الدين بدوي خالل جمل�س وزاري 

حت�شرًيا  موؤخًرا  عقده  مت  م�شغي 
احلكومة  اأن  املبارك  رم�شان  ل�شهر 
يتم  دينار،  مليار   8 من  اأكرث  ر�شدت 
�شبها يف احل�شابات الربيدية اجلارية، 
للعائالت املعوزة والفقرية خالل �شهر 
رم�شان. كما �شدد ذات امل�شوؤول على 

الت�شامنية  العملية  ا�شتكمال  �رسورة 
حلول  قبل  املعوزة  العائالت  لفائدة 
االأول  الوزير  واأعطى  رم�شان،  �شهر 
خالل هذا االجتماع توجيهات، متثلت 
يف  الالزمة  االإجراءات  كل  اتخاذ  يف 
جماالت النظافة وال�شحة العموميتني 

وتهيئة امل�شاجد وحميطها، ال�شتقبال 
ال�شائمني يف اأجواء الئقة، كما طالب 
بدوي ب�رسورة �شمان وفرة املنتجات 
خال  االأ�شا�شية  الغذائية  واملواد 

رم�شان
 ف.ن�ضرين 
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املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف ...يف حوار »للو�سط«:

»�لأفالن« �أ�صبح كيانا هجينا ملوثا
.                املعار�سة ل متثل الإرادة ال�سعبية                   .               املطالبة بتنحية كل قادة البالد نهج تعجيزي  

حاورته: اإميان لوا�س 

 قراءتك للت�سريحات الأخرية 
للقايد �سالح على غرار تقيمه   

لل�سمانات ملحا�سبة الفا�سدين، 
اأطراف باعت �سمريها ودعوته 

لتاأطري احلراك؟

قواته  بكافة  اجلي�ش  املوؤكداأن  من 
ميلك  املخت�صة  اأجهزته  ،وخا�صة 
حول  الدقيقة  املعلومات  من  الكثري 
جيدا  ويعلم  واملمتلكات  الأ�صخا�ش 
اأنظمة احلكم  الت�صابك احلا�صل بني 
بهذا  وهو  املافيوية،  ،وامل�صالح 
ويحررها  العدالة  ي�صجع  الت�رصيح 
اأطلقها  التي  التطهري  عملية  خلو�ش 
احلراك ال�رصيف ، قائد اأركان حدد 
تاريخ 2015 وهو تاريخ �صقوط ع�صابة 
املتورطة  القدمي  الأمني  النظام 
ال�صعب  واأموال  ،واأعرا�ش  دماء  يف 
مثل  اأن  جيدا  ويعلم   ، اجلزائري 
هذه الفر�صة ل تتكرر كثريا فال�صعب 
مباآ�صيه  مثقل  ال�صيادة  �صاحب 
على  حفاظا  ،واجلي�ش  واأوجاعه 
ي�صتجيب  العامة  ،وامل�صالح  الدولة 
اإحالة  اإجراءات  بت�رصيع  يطالب  بل 
يف  وهو   ، متورط  لكل  العدالة  على 
هذا ل يفرق بني اأحد من اجلزائريني 
يف ر�صالة لكل من يريد اأن يهمز باأن 
هناك انتقائية ،وانتقام با�صم الق�صاء 
، فالأ�صخا�ش من كل اجلهات ومن كل 
املاء  يف  لل�صيد  داعي  فال  الوليات 
العكر، حر�ش قائد الأركان اأن يبعث 
بر�صالة للحراك مفادها اأن امل�صكلة 
اإىل  حتتاج  ب�صددها  نحن  التي 

�رصعية وموؤ�ص�صات منتخبة حتى يتم 
ال�صعب  يفو�ش  اأن  وينتظر   ، نفاذها 
الأركان  قائد  قرارات  ويوؤكد  اليوم 
كثريا  لها  يبق  مل  النتقالية  فالفرتة 
وعلى احلراك تفهم ذلك ، واملطالبة 
بالنتخابات لأنها وحدها من يعطي 
على  ال�رصعية  وي�صفي  امل�صداقية 
م�صار ت�صحيحي بهذا احلجم ، رغم 
النتخابات  فان  والرتدد  ال�صعوبات 
احلراك  و�صينتبه  وقتها  يف  �صتجري 
يحاول  التي  الكبرية  اخلديعة  اإىل 

متريرها املغر�صون.

اأعلنت اأحزاب و�سخ�سيات 
معار�سة ت�سكيل جلنة لتنظيم 
لقاء وطني لقوى التغيري يكون 

مفتوحا على كافة فعاليات 
املجتمع، ما قراءتك لهذه 

اخلطوة؟

لالأنظمة  فرعي  ن�صق  املعار�صة 
يرتب  من  هي  والنتخابات  ال�صيا�صية 
ومعار�صة  �صلطة  اىل  ال�صيا�صية  القوى 
بع�ش  فاإن   ، املعايري  هذه  وباعتبار   ،
يوما  يكن  مل  اليوم  معار�صة  ي�صمى  من 
جزءا من العملية ال�صيا�صية اأو يف اأح�صن 
الأحوال مل يتح�صل على العتبة النتخابية 
، فت�صكيلة ما ي�صمى معار�صة والفاعلني 
اأ�صاتذة  من  ون�صطني  اأفراد  هم  فيها 
وحمامني و�صخ�صيات تاأمل اأن تعتمد يف 
احلراك  عاقبهم  وقد   ، احلزبي  النظام 
ال�صلم  جمتمع  حركة  عدا   ، وطردهم 
فان الباقي ل ميثل كثريا الإرادة ال�صعبية 
 ، ال�صعب  با�صم  احلديث  لهم  يحق  ول 
تعك�ش  يطرحونها  التي  احللول  وحتى 
امل�صاهمة  عليهم  كان   ، وزنهم  �صحالة 

ونزيهة  حرة  انتخابات  نحو  الدفع  يف 
ت�صمن متثيال حقيقيا لإرادة من خرج اإىل 
ال�صارع ي�صكوا الظلم واحليف الجتماعي 
اإىل  للو�صول  ما�صيهم  يف  ال�صتثمار  ل   ،
يحاولون  اأنهم  كما   ، واملواقع  الكرا�صي 
اختارت  لقوى  والعزل  الإق�صاء  ممار�صة 
اأن تقف موقفا معينا ظنا  يف مرحلة ما 
منها اأنه ال�صوب، وراهنت عليه لتكت�صف 
فلي�ش   ، قدرت  ما  غري  على  الأمر  اأن 
اأن يحا�صب الأخر على مواقف  لأي كان 
�صيا�صية ، ولنرتك العدالة هي من تف�صل 
تبعات  فليتحمل  متورطا  كان  فمن   ،

موقفه وم�صوؤولية قراراته .

ما موقفك الأطراف التي تريد 
اللتفاف حول مطالب ال�سعب 

من خالل حماولت احتواء 
احلراك ال�سعبي ؟

التفافا حول املطالب  اأن هناك  اأرى   ل 
فقد   ، ذلك  من  العك�ش  على  ال�صعبية 
ببع�ش  منددا  ي�رصخ  ال�صعب  خرج 
 ، والقت�صادية  ال�صيا�صية  املمار�صات 
ال�صلطة ب�صكل �رصيع وحكيم  وا�صتجابت 
اإحالة  وبداأت  اخلام�صة  اأ�صقطت  فقد   ،
بع�ش  لكن   ، العدالة  على  الفا�صدين  
مبن  ترتبط  والتي  امل�صبوهة  اجلهات 
يرتب�ش باجلزائر حتاول اأن تقّول ال�صارع 
ما مل يقل ، فلي�ش هناك من املحتجني 
من يريد امل�صا�ش باملوؤ�ص�صة الع�صكرية ، 
اجلي�ش وال�صعب متفطنون لكل ما يحاك 
احللحلة،  نحو  تتجه  الأمور  اأن  واأظن 
املبادرة  اليوم ل ميتلك  اإىل حد  ال�صارع 
احد  قول  حد  على  اأدواتها  ميتلك  ول 
وكل   ، ومنظريه  ال�صعبي  احلراك  قادة 
متعددة  جهات  هناك  اأن  المر  يف  ما 
ال�صعب  ماآ�صي  ا�صتثمار  تريد  وخمتلفة 
 ، ال�صيا�صية  مل�صاحلها  وتطويعها 

احلل  هو  الد�صتوري  باحلل  التم�صك 
اإىل  الأمر  اإحالة  من  يت�صمن  ملا  الأمثل 
يف  املغامرة  وعدم   - ال�صعب   - اأهله 
مت�ش  وقد  العواقب  جمهولة  اجتاهات 

باأمن وا�صتقرار البلد.
 

اجلي�س احتكم اإىل الد�ستور 
ووافق على اخليار الد�ستوري، 

ما موقفك من ذلك؟
 

هو  للدولة  رئي�صا  �صالح  بن  تن�صيب   
والإبتعاد  الد�صتورية  للممار�صة  تكري�ش 
بالدولة عن املغامرات ال�صيا�صية والفراغ 
املوؤ�ص�صاتي ، واملطالبة بتنحية كل قادة 
جهات  متار�صه  تعجيزي  نهج  البالد 
م�صبوهة تريد اأن ت�صاوي بني من ل ميثل 
 ، ال�صعبية  الأو�صاط  ومن هو متجذر يف 
 ، للدميقراطية  خمالفة  ممار�صة  وهي 
ال�صيد بن �صالح لن يكون يف احلكم �صوى 
ملدة 90 يوما ي�صلم فيها ال�صلطة لرئي�ش 
منتخب ومن خالل هيئة م�صتقلة ت�رصف 

على النتخابات .

 قراءتك ملا يجري داخل 
احلزب العتيد على غرار  رفع 

احل�سانة على ولد عبا�س 
،ف�سل اجتماع اللجنة املركزية 

يف تعيني اأمني عام لالأفالن ؟

فلطاملا  التحرير  جبهة  بخ�صو�ش 
الأ�صا�صية  القاعدة  احلزب  �صكل 
رئا�صته  على  وتعاقبت   ، للحكم 
مار�ش  منها  كل  متعددة  �صخ�صيات 
واإيديولوجيات  قيم  من  يحمل  مبا 
دوائر  مع  ارتباطات  من  له  ومبا   ،

هذه  وتر�صخت   ، اخلفية  احلكم 
من  جعل  مما  وتعمقت  التقاليد 
من�صجم  غري  هجينا  كيانا  احلزب 
املدة  طول  اإىل  اإ�صافة   ، طاهر  ول 
اللجنة  دورات  فيها  تنعقد  مل  التي 
وتذمرا  احتقانا  خلق  مما  املركزية 
عند املنا�صلني ، فطبيعي اأن يحدث 
الت�صحيح  حمطة  عند  التململ  هذا 
والإرادات  اجلهات  كل  وتن�صط 
خما�صا  يعرف  احلزب   ، لتتموقع 
من  م�صتهدف  وانه  خا�صة  �صديدا 
الداخلية  القوى  قبل  خارجية  قوى 
ممن يريد اأن يقطع حبل الو�صال بني 
الأجيال الثورية واأجيال ال�صتقالل ، 
لكن اأظن اأن للحزب رجال واإطارات 

قادرة على جتاوز الأزمة
 

هل تظن باأن الو�سع ال�سيا�سي 
يف اجلزائر ي�سمح اإىل تنظيم 

انتخابات رئا�سية املزمع 
اإجراءها يف 4 جويلية املقبل؟

 

حلل  املثلى  الآلية  هي  النتخابات 
ق�صايا  يف  املجتمعية  النزاعات 
لل�صعب  الكلمة  تعيد  بو�صفها  احلكم 
يحتاج  �صحيح   ، اإرادته  وجت�صد 
ال�صعب اإىل تطمينات بخ�صو�ش حياد 
الإدارة ونزاهة و�صفافية النتخابات 
اإليها  دعا  التي  املحادثات  لب  وهو 
جميع  �صالح  بن  الدولة   رئي�ش 
الطبقة ال�صيا�صية واملجتمع املدين ، 
والكرة اليوم يف مرمى ممثلي ال�صعب 
منى  باملبادرة  وعليهم   ، واحلراك 
اأجله  من  ينا�صلون  كانوا  ما  اأجل  
عو�ش الرمتاء يف م�صارات جمهولة 
العواقب، كما اأن اإعالن  النتائج يوم 
05 جويلية حتمل رمزية كبرية لل�صعب 
عن  يبحث  ظل  الذي  اجلزائري 
ال�صتعمارية  الهيمنة  من  التخل�ش 
بكل اأ�صكالها ، واإعالن النتائج يوم 5 
�صيكون مبثابة حترير جديد  جويلية 
يرفع اجلزائر اإىل م�صاف الدول التي 
واخلروج  �رصكائها  مع  بندية  تتعامل 

اإىل ف�صاءات اأو�صع .

 يف عا�سر جمعة

�حلر�ك يو��صل �ملطالبة باقتالع جذور �لع�صابة

اجلمعة العا�سرة توؤكد: 

�حلر�ك �ل�صعبي يّوحد �جلز�ئريني حول �لتغيري

يف  اأم�ش  الوطني  احلراك  ا�صتمر 
الآلف من  عا�رص جمعة ،حيث خرج 
للعديد  رافعني  كالعادة  املواطنني 
من ال�صعارات ومطالبني برحيل باقي 
الذي  اليوم  حراك  وكان  الع�صابة، 

غ�صت به �صوارع العا�صمة منذ الثامنة 
�صباحا نوعا ما منت�صيا وي�صيطر عليه 
املحققة  النتائج  بعد  الفرح،ل�صيما 
ال�صخ�صيات  من  العديد  اإدخال  بعد 
ال�صجن.  اإىل  الف�صاد  ورموز  الكبرية 

ال�صعارات  من  العديد  اأم�ش  ورفعت 
تنقية  يف  بال�صتمرار  املطالبة 
النظام  ورموز  الع�صابة  ورموز  وجوه 
الذين  املتظاهرون  وطالب  ال�صابق. 
كانت تغمرهم ن�صوة النت�صار باإحلاق 

احلرا�ش،  �صجن  اإىل  الع�صابة  باقي 
املتظاهرون اأثنوا يف غالب �صعاراتهم 
الفريق  وقائده  اجلي�ش  مواقف  على 
مواقف  معتربين  �صالح  قايد  اأحمد 
اجلي�ش من هذه الأزمة م�رصفة، ودعا 

حما�صبة  موا�صلة  اإىل  املتظاهرون 
ال�صعارات  من  بالعديد  الف�صاد  رموز 
الرئي�ش  �صقيق  مبحا�صبة  وطالبوا 
كذلك  بوتفليقة،و  ال�صعيد  الأ�صبق 
اويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  اإيداع 

حمافظا  مازال  احلراك  احلرا�ش، 
،كما  احلجم  ناحية  من  اإيقاعه  على 
�صد  ال�صعارات  من  العديد  رفعوا 
اجلهوية ورددوا »ال�صعب خاوة خاوة«      
  ع�سام بوربيع.  

اأحيىا اجلزائريون جمعة احلراك العا�رصة، 
مبطالبهم،  الثابت  مت�صكهم  فيها  معلنني 
ورف�ش اللتفاف على احلراك عرب الوجوه 
القدمية، داعني النظام لت�رصيع بوادر احلل 
املوؤ�ص�صة  دعوة  مع  اللهاء،  �صيا�صة  بدل 
على  والتاأكيد  بوعودها،  للوفاء  الع�صكرية 
الرهان الأكرب عرب ال�صلمية ووحدة ال�صف.
جمعتها  يف  العا�صمة  م�صريات  اأكدت 
هتافات  عرب  الوحدة  على  العا�رصة 
و«لجلريي  خاوة«  خاوة  زاجلرييان  »يل 
ال�صهداء« و قوتنا يف وحدتنا .. والن�رص لنا 
الأمازيغ والعرب التح�رص يف الطلب �صلمية 
فتحوا  التي  النية«  تف�صد  ما  واهلل  �صلمية 
العا�رصة  قبيل  املركزي  الربيد  هتاف  بها 
ال�صتمرارية  على  التاأكيد  مقابل  �صباحا، 
حتقق  حتى  را�صها  حتط�ش  ما  »ثورتنا 
جابت  ب�صعارات  وم�صاندتها  اأهدافها«، 
غري  موحدة  واحدة  اجلزائر   « احلراك 
ال�صلمية  على  والرهان  للتفرقة«  قابلة 
نبلغ  وبال�صلمية  البقية  نكمل  »بال�صلمية 
ملفات  ال�صعارات  املرادية«.وعاجلت 
يا  البالد  »كليتوا  بهتاف  بالتم�صك  الف�صاد 
لبا�ش«  نولوا  الع�صابة  و«نحوا  ال�رصاقني« 
مع الرتاوح بني »ل ق�صاء م�صتقل مع بقاء 
يلهينا عن  لن  الف�صاد  الع�صابة« و«م�صل�صل 
اأولوياتنا« و�صعارات اأخرى ب« ال�صعب من 
املفر«  اأين  ورائكم  من  والعدالة  اأمامكم 

القانون  دولة  نحقق  حتى  رجوع  و«ل 
مراحل  حددوا  كما  اجلميع«  فوق  العدالة 
»تنحية بن �صالح وبدوي وانتخابات فعلية 
لتحقيق تغيري فعلي«.   وعاد املتظاهرون 
القدمية  الوجوه  برف�ش  مت�صكهم  لتاأكيد 
�صالح  بن  خماطبني  قاع«،  »تتنحاو  ب�صعار 
ال�صعب  لكن  ال�صتقالة  �رصف  لك  »لي�ش 
ت�صقط  الذل  و«حكومة  الإقالة«  �رصف  له 
توفري  �رصورة  على  ت�صقط«والتاأكيد 
وجلنة  باإ�صالحات  توافقية  »حكومة 
تعددت  كما  الإنتخابات«.  لتنظيم  م�صتقلة 
الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  املوجهة  الر�صائل 
خاوة  �صعب  جي�ش  على  التاأكيد  من  بداية 
�رصطتنا  وال�رصطة  جي�صنا  واجلي�ش  خاوة 
�صالح  قايد  خطابات  مع  التفاعل  اإىل 
�صواء بدعوته لاللتزام باملادتني 7 و8 بعد 
تطبيق 102 والتاأكيد على اأن ال�صعب واعي 
واجلميع اإخوة، داعني لت�صفية الع�صابة مع 
دماء  �صخ  وتتبعها  القانون  دولة  تاأ�صي�ش 
جديدة يف النظام مع رفع �صعارات »يا قايد 

�صالح ال�صعب ما راهو�ش جايح«. 
الربتقالية  ال�صرتات  اأ�صحاب  جهتهم  من 
ارتداء  عرب  اأم�ش،  خطوتهم  جددوا 
�صلمية،  عليها  مكتوب  الربتقالية  ال�صرتات 
على  بالرهان  معجبون  اأنهم  موؤكدين 
�صلمية احلراك وجاوؤوا لتدعيمه من خالل 
وال�رصطة،  امل�صريات  بني  ما  الوقوف 

على  احلفاظ  يف  الأمن  دور  وتو�صيح 
كهمزة  اأي  واخلا�صة،  العمومية  الأمالك 
ما  وهو  الأجواء،  وتلطيف  للتو�صيح  و�صل 
ج�صدوه على م�صتوى نفق اأودان الذي اأغلق 
من  العديد  و�صاندتهم  الأمن،  طرف  من 
الهتافات، بخاوة خاوة لالأمن، مقابل �صب 

جام الغ�صب على امل�صوؤولني.

روؤ�ساء البلديات ينزلون لل�سارع 

البلديات  من  عدد  روؤ�صاء  بدورهم 
اأغريب  مري  اأو�صح  حيث  امل�صاركة، 
لأن  م�صاركتهم  اأن  مربزا  وزو  تيزي  من 
ول  ال�صعب  و�صط  ال�صعبيني  املنتخبني 

الفا�صد،  النظام  اأجندة  م�صاندة  ميكن 
النتخابات  تنظيم  رف�صوا  عليهم  وبناء 
�صليمان  خرمو�ش  واأ�صاف  جويلية،    ٤ يف 
اأجل اجلزائريني، م�صيفا  اأمن�صاندتهم من 
من  وتنظيمها  الرئا�صيات  رف�صوا  اأنهم 
الوجوه  لرتحيلهم  ال�صوت  توحيد  اأجل 
�صالح  وبن  بدوي  لرحيل:  داعيا  القدمية، 
الثانية،  للجمهورية  للمرور  النظام  ووجوه 
اأبرز  ال�صعب  باأن  الأركان  رئي�ش  خماطبا 
مطالبه ومنه ي�صتمد القوة ووجب التحرك. 
واأ�صاف اآخر بتوجيه نداء لروؤ�صاء البلديات 
لل�صارع  للنزول  الوطني  امل�صتوى  على 
وم�صاندته ورف�ش امل�صاركة فيما اأ�صماها 

باملهازل.

مرابط
 احلراك يتوا�سل يف كل احلالت

 
اأكد رئي�ش نقابة ممار�صي ال�صحة العمومية 
لأن  يتوا�صل  احلراك  اأن  مرابط  اليا�ش 
اأن  ،مو�صحا  كلية  تتحقق  مل  املطالب 
ال�صلطة  وردود  جهة  يف  ال�صعبية  املطالب 
الباءات  ا�صتمرار  ظل  يف  خا�صة  جهة،  يف 
يف  جت�صدت  والتي  لهم  التام  الرف�ش  رغم 
مقاطعة امل�صاورات التي دعا لها بن �صالح 
اأن  يربز  ما  الوزارية، وهو  الزيارات  ورف�ش 
ممكن  غري  جويلية   ٤ لنتخابات  الذهاب 
ال�رصعية  لتاأ�صي�ش  الوقت  ا�صتغالل  ووجب 
يف ظل حجم ال�صلمية التي فر�صها احلراك، 
الظروف  من  الأدنى  احلد  اأن  مو�صحا 
بوجوه  انتقالية  مرحلة  اأدناها  توؤ�ص�ش  مل 
توافقية، كما اأ�صاف اأن الظروف و�صعوبتها 
بدل  العمل  يف  الإ�رصاع  من  لبد  اأنه  تفيد 
وخطوتني  لالأمام  وخطوة  ال�صبابية  �صيا�صة 

للخلف.

حممد الأمني بلغيث
 لن يف�سد النظام فرحتنا

اأن  بلغيث،  الأمني  حممد  الأ�صتاذ  واأو�صح 
تالعب  توا�صل  ظل  يف  احلراك  ا�صتمرار 

النظام الذي ي�صعى لتفرقتنا، يف حني نوؤكد 
القدمية،  بالوجوه  الر�صا  وعدم  وحدتنا 
ول  جهودنا  اإيقاف  ي�صتطيعوا  اأن  اأنه  قائال 

اللتفاف يف حالة وا�صلنا و�صع اليد باليد. 

الأحياء تنظم اإطعاما جمانيا

عقون  بن  الإخوة  حي  اأبناء  جهتهم  من 
اإطعام  مبادرة  نظموا  الو�صطى  باجلزائر 
للمتظاهرين، مو�صحني اأن مبادرتهم جاءت 
للتعاون مع املتظاهرين، خا�صة اأن بع�صهم 
قادمون من مناطق بعيدة، فجاءت كت�صامن 
�صعبي على غرار عادات اجلزائريني، خا�صة 

اأنها تتزامن ويوم اجلمعة.

ال�ساب رمزي و�سحايا الق�سبة 
حا�سرون 

احلراك  املتظاهرين  من  العديد  وجاب 
رافعني �صور ال�صاب رمزي هاتفني ب«خونا 
حي  ابن  ال�صاب  وهو  يرحمو«،  ربي  رمزي 
اإ�صابته  عقب  تويف  الذي  بالبليدة  العبازيز 
حيوا  كما  الثامنة،  اجلمعة  م�صرية  عقب 
موؤخرا.  املبنى  انهيار  اإثر  الق�صبة  �صحايا 
كما حتول الطابق الأر�صي لعمارة اخلطابي 

اإىل مقر لالإ�صعافات الأولية .
�سارة بومعزة 
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اأ�ساد املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف يف حوار خ�س به »الو�سط« بالدور الذي تلعبه  املوؤ�س�سة الع�سكرية يف اإخراج البالد من الأزمة احلالية، معتربا باأن القايد �سالح حري�س على اأن  يبعث بر�سالة للحراك 
مفادها اأن امل�سكلة التي نحن ب�سددها حتتاج اإىل �سرعية وموؤ�س�سات منتخبة ،م�سريا باأن الذهاب اإىل  بالنتخابات هو احلل الوحيد  الذي  يعطي امل�سداقية وي�سفي ال�سرعية على م�سار ت�سحيحي بهذا احلجم.

ري عالوة
ت/ب�س



ال�شعبي  احلراك  ل�شري  املتتبع 
ي�شجل  للوطن   الغربية   باجلهة 
التي  لالحتجاجات  الكبري  االرتفاع 
الغرب  بلديات  من  العديد  عرفتها 
الف�شاد  تعرية  اجل  اجلزائري  من 
واملطالبة باحلقوق   والتي بلغت 278 
احتجاج ما اأدى اإىل  توقيف 03 اأميار 
وا�شتقالة اآخر زيادة على 18 ع�شو من 
املجل�س الوالئي ، وعلق م�شنعني بكل 
من وهران و�شيدي خطاب ، هذا وتعد 
اأكرث  وغليزان  بلعبا�س  �شيدي  واليتي 
الواليات احتجاجا  متبوعة  بتلم�شان 
وم�شتعامن  يف حني  ومع�شكر  وتيارت 
�شعيدة  من  بكل  االحتجاجات   تقل 
والنعامة  ت�شم�شيلت ،وعني متو�شنت ، 
هذا وقد متيزت اأغلبية االحتجاجات  
او  املحلني  للمنتخبني  بالرف�س 
،زيادة على  العمل  اأو  العي�س  لظروف 
بعد االحتجاجات  �شد زيارات الوزراء 
، هذا وقد ت�شبب اغلب االحتجاجات 
بال�شال�شل  اأحيانا  البلديات   غلق  يف 
لزرق  �شيدي  ببلديات  حدث  مثلما 
بغليزان وبوهني مبع�شكر  وت�شببت يف 
نتائج اإيجابية على راأ�شها اإقالة جملة 
من االأميارعلى غرار الرمكة و�شيدي 
ال�شرتجاع  ق�شائيا  ومتابعتهم   لزرق 
حقوق ال�شعب ، حيث ونظرا حل�شارة 
النيابة  اأ�شبحت  وتطورهم  ال�شعب 
بعدما   خا�شة   ، للمتابعة  تتحرك 
اأ�شحى االحتجاج ياأخذ �شبغة  وطنية 

بفعل الفاي�شبوك .
بزرع  احلراك  �شاهم  اآخر  جانب  من 
اإىل  اأدى  ما  ال�شلمية  والوعي  فكرة 
يف  منها  يتمكن  مل  نتائج  حتقيق 
ال�شنوات املا�شية على راأ�شها حماية 
املافيا  وك�شف  البلدية  ممتلكاته 
واإعادة فتح ملفات الف�شاد على غرار 
،عني  تلم�شان  ب�شواحل  العقار  نهب 
ك�شف  على  ووهران  زيادة  متو�شنت 
من  الفالحية  االأرا�شي  نهب  عمليات 
على  قطع  وال�شيطرة   ، املافيا  قبل 
اأر�شية موجهة لال�شتثمار ال�شناعي ، 

وخا�شة  امل�شوؤولني  الذي جعل  االأمر 
الوالة يتخذون قرارات اإيجابية .

احلراك ي�شجع التكافل االجتماعي 
ك�شفت قيادة خفر ال�شواحل للواليات 
،عني  غرار تلم�شان  على  الغربية 
اأن  وم�شتغامن  وهران   ، متو�شنت 
حماولة  اأي  ت�شجل  مل  م�شاحلها 
انطالق  منذ  �رشعية  الغري  للهجرة 
فرباير    22 يف  ال�شعبي   احلراك 
قد  ال�شباب   اأن  يوؤكد  ما   ، املن�رشم 
وبداأ  يعمل  وطنه  يف  الثقة  ا�شتعاد 
امل�شتقبل  االأو�شاع و�شنع  تغيري  على 
الغري  الهجرة  ظاهرة  اأن  موؤكدين   ،
�رشعية عرفت تنامي كبريا مع بداية 
كانت  عنا�رش خفر  �شنة 2019 حيث 
ال�شواحل  تقوم بتوقيف 03 حماوالت 
على االأقل يوميا ، وهي الظاهرة التي 
مفاجئة  وب�شفة  نهائيا   اليوم  اختفت 
رغم توفر الظروف حيث اأن احلراك 
من �شاأنه اأن ي�شغل م�شالح االأمن  لكن 
رغم ذلك فقد مت�شك ال�شباب بوطنه 

اأكرث من وقت م�شى .
احلراك  �شاهم  اأخرى  جهة  من 
مكارم االأخالق  زرع  يف  ال�شعبي 
حمالت  غرار   على  املجتمع   و�شط 
امل�شريات  مع  تزامنت  التي  النظافة 
اإىل  ا�شتمرت  والتي   ، االأ�شبوعية 
تنظيف  مت  حيث  تطوعية  حمالت 
العديد من املواقع عن طريق التويزة  
خالل  بقوة   الظهور  اإىل  عادت  التي 

املقابر  م�شت  فقد   ، االأخرية  االآونة 
املفارغ   ، املدار�س  امل�شاجد   ،
ا�شتغل  املقابل  ويف    ، العمومية 
الت�شكيليون  واجلمعيات  الفنانون 
الإظهار  فنياتهم  الو�شعية   الفاعلة  
وامل�شاهمة يف تلوين وتزين 82 موقعا 
على م�شتوى واليات الغرب على غرار 
تزيني  املدرجات واإقامة اجلداريات 
العمومية   احلدائق  جدران  على  
اللم�شة  واملدار�س واالأ�شواق الإ�شفاء 
هذا  من  واأكرث   ، عليها  اجلمالية 
عن  تتم  امل�شتعملة  املواد  فحتى  
طريق التويزة والتكافل التي انطلقت 
الطعام  توزيع  بفعل  امل�شريات  من 

وال�رشاب .
احلراك  اأخرى  خلق  ناحية  من 
الظهور  اإىل  ت�شعى  جديدة  قيادات 
لركب املوجة  وحماولة قيادة احلراك 
، منهم  �شيا�شيني �شابقني ي�شعون اإىل  
تظهري ما�شيهم واآخرون يطمحون يف 
�شيا�شية عن طريق ك�شب  تبوء مكانة 
ياأخذون   فرتاهم   ال�شعبي  التاأييد 
ويعتمدون  احلراك  مقدمة  يف  �شورا 
�شواء  للواقع  والتحليل   التعليق  على 
بالعلن اأو بدون علم  حتت �شعار املهم 

الظهور بالواجهة .

مافيا املخدرات واملهلو�سات 
ت�ستغل الو�سع 

ال  فاأننا  احلراك  اإيجابيات  عن  بعيد 
ميكن اأن  نهمل بع�س اجلوانب ال�شلبية 
 ، اجلزائري  املجتمع  على   للحراك 
االأ�شبوعي  االكتظاظ  اإىل  فباالإ�شافة 
اإىل  ينزلق  قد  الذي  الزائد  والتحرر 
م�شالح  ترى  ال�شحيح   وجهه  غري 
ارتفاع  ظاهرة  الغربية  للجهة  االأمن  
تهريب املهلو�شات واملخدرات  حيث 
هذا  يف  النا�شطة  ال�شبكات  ت�شعى 
لتهريب  الو�شع  ا�شتغالل  اإىل  املجال 
وحتى  وال�شموم  واملهلو�شات  الكيف 
اإىل  املناطق  والذخرية  الكوكايني 
الداخلية حيث مت اإح�شاء ما يزيد عن 
�شهرين  ظرف  يف  حجز  عملية    914
كميات  حجز  عن  اأ�شفرت  ون�شف 
واملهلو�شات   املخدرات   من  كبرية 
تلم�شان  وتاأتي   ، الكوكايني  وحتى 
ت�رشرا  االأكرث  الواليات  راأ�س   على 
ووهران  بلعبا�س   من  كل  وتليها 
ال�شبكات  هذه  واأ�شبحت   ، وغليزان  
حتاول ا�شتغالل كل الظروف الإغراق  
ا�شتوجب  ما  املخدرات   اجلزائر يف 
الوطني  واجلي�س  االأمن  م�شالح  على 
ال�شعبي  اإقامة خمططات لوقف هذه 

الظاهرة اخلطرية .
بعد عن املخدرات جند اأن اجلامعات 
االأكرث  هي  الرتبوية  واملوؤ�ش�شات 
حيث  ال�شعبي   احلراك  من  ت�رشرا 
الفر�شة  والتالميذ  الطلبة  وجد 
الدرا�شة  مقاعد  من  للهروب  مواتية 
بي�شاء  ب�شنة  يهدد  �شار  الذي  االأمر 
ببع�س اجلامعات ، ففي الوقت الذي 
وخا�شة  الرتبية  املوؤ�ش�شات  تراجعت 
واخلروج  االإ�رشابات  عن  الثانوية 
جند   ، البداية  يف  كانت  التي  لل�شارع 
يلتحقوا  مل  اجلامعيون   الطلبة  اأن 
بعد  مبقاعد الدرا�شة وتعترب جامعات 
وجامعة   ، ب�شلف  بوعلي  بن  ح�شيبة 
ببلعبا�س  الياب�س   وجياليل  �شعيدة 
مل  حيث  ت�رشرا  اجلامعات  اكرب  هي 
منذ  الدرا�شة  مبقاعد  طلبتها  يلتحق 
االمتحان  وان  املا�شي   فرباير   22
يزال  ال  االأول  للف�شل  اال�شتدراكي 
معلقا  ينتظر رجوع الطلبة يف حني مل 
يدر�س الطلبة للف�شل الثاين اإطالقا .

ردت النيابة العامة لدى جمل�س 
لها،  بيان  يف  اجلزائر،  ق�شاء 
العدالة  اتهمت  تعليقات  على 
اأو  تلقيها  بذلك  نافية  بالتحرك 
انتظارها الأي اإيعاز من اأي جهة 
كانت للقيام بواجبها يف حماربة 
وهدوء  رزانة  بكل  الف�شاد 
جميع  اأن  ،م�شرية  واحرتافية 
اجلارية  االبتدائية  التحقيقات 
جتري  فيها  �شي�رشع  التي  اأو 
اإ�رشاف  حتت   �شتكون   حتت 

مبا�رش لوكالء اجلمهورية.
النيابة  دعت  ال�شياق  ذات  ويف 
هذه  اإىل  االحتكام  اإىل  العامة  
فيما  اخلو�س  وعدم  املبادئ 
يوؤدي اإىل مغالطة الراأي العام اأو 
الق�شاة واإحباط  الت�شوي�س على 
املهام  اإجناز  يف  عزائمهم 
للقانون«  وفقا  لهم  امل�شندة 
»التقيد  من  البد  اأنه  موؤكدة 
ممار�شاتها  جميع  يف  ال�شارم 
التي  والقرارات  االإجراءات  و 

التحري  ب�رشية  تتخذها، 
والتحقيق طبقا الأحكام الق�شاء، 
�شمانات  كافة  بتوفري  وكذلك 
مراحل  خمتلف  عرب  الدفاع 

الدعوى العمومية.
الف�شاد  مكافحة  يخ�س  وفيما 
تعد  اأنها  العامة  النيابة  اأكدت 
من »اأولويات ال�شيا�شة اجلزائية 
على  العامة  النيابة  ت�شهر  التي 
اأنها ال تعمل  تنفيذها«،  موؤكدة 
ب�شفة انتقائية ال�شتدعاء رجال 

بعينها  و�شخ�شيات  اأعمال 
ب�شغط من موؤ�ش�شة اجلي�س«.

 ومن جهتها   حثت هذه االأخرية 
اإىل �رشورة  االبتعاد عن اإ�شدار 
�رشية  واحرتام  م�شبقة  اأحكام 
الرباءة«،   وقرينة  التحقيق 
كا�شفة اأن خلية االإعالم ملجل�س 
ت�شهر  »�شوف  اجلزائر،  ق�شاء 
م�شتقبال، على تقدمي املعلومات 

ال�شحيحة وفقا للقانون.
 ح.م

خالل �سهرين ون�سف بالواليات الغربية

جمل�س ق�ساء اجلزائر

حممد بن ترار

احلراك ال�سعبي يت�سبب يف 278 احتجاجا         

النيابة العامة ت�ؤكد ا�ستقالليتها الكاملة

.         اختفاء �سبه كلي لرحالت الهجرة ال�سرية  
.               278 احتجاجا  يف بلديات واليات الغرب 

طاقة

�س�ناطراك جتدد عقدها 
مع �سركة اإيني

 اأكدت �سرورة ا�ستقاللية الق�ساء
 يف معاجلة ق�سايا الف�ساد

املعار�سة ترحب بدع�ة اجلي�ش للح�ار 

وزير اخلارجية �سربي بوقادوم

اجلزائر جتدد دع�ة احل�ار 
الإنهاء االأزمة الليبية

وايل العا�سمة اجلديد 

�سرورة اإعادة اإ�سكان �سحايا 
االنهيار بحي الق�سبة ال�سفلى 

للمحروقات  الوطنية  ال�رشكة   وقعت 
املجمع  مع  اأم�س  اأول  �شوناطراك 
»اإيني« على بروتوكول  الطاقوي االيطايل 
ايطاليا  متوين  عقد  جتديد  حول  تفاهم 
نهاية  يف  �شينتهي  الذي  اجلزائري  بالغاز 

2019 ح�شب بيان ل�رشكة �شوناطراك
املدير  الرئي�س  وقع  اأنه  البيان  و جاء يف 
ح�شي�شي  ر�شيد  الوطنية  لل�رشكة  العام 
كالوديو  الإيني  العام  املدير  الرئي�س  و 
يوؤكد   ، تفاهم  بروتوكول  على  دي�شكالزي 
بالغاز  التموين  عقد  جتديد  يف  رغبتهما 
الغاز  انبوب  عرب  النقل  اأمناط  و  قريبا 
العابر للحو�س املتو�شط خالل ال�شنوات 

املقبلة
 ، لها  بيان  ”اإيني“يف  قالت  جهتها  ومن 
”التاأكيد  اإىل  تهدف  التفاهم  مذكرة  اأن 
على اال�شتعداد لتجديد عقد اإمداد الغاز 
الذي  االأنابيب  خط  عرب  نقله  وترتيبات 
اإىل  اجلزائر  من  املتو�شط  البحر  يعرب 
القادمة واعترب  ال�شنوات  خالل  اإيطاليا 
خطوة  ”متثل  التفاهم  مذكرة  اأن  البيان 
االأجل  طويلة  العالقة  تعزيز  نحو  اأخرى 
الإطار  االأ�شا�س  وو�شع  ال�رشكتني،  بني 
يف  التغريات  مراعاة  مع  جديد  تعاقدي 

ظروف ال�شوق .
ف.ن�سرين 

للحوار  الدعوة  املعار�شة  اأحزاب  ثمنت 
اجلي�س،  موؤ�ش�شة  بيان  يف  عنها  املعرب 
مبادرة  كل  على  تفتحها  على  م�شددة 
مطالب  تلبية  يف  امل�شاهمة  ميكنها 
لتنظيم  جلنة  ت�شكيل  عن  معلنة  ال�شعب، 
مفتوحا  يكون  التغيري  لقوى  وطني  لقاء 
اأجل  من  املجتمع  فعاليات  كافة  على 
للمطالب  ي�شتجيب  حل  عن  البحث 
قوى  فعاليات  اأ�شادت  ال�شلمية.  ال�شعبية 
املجتمعة  ال�شعب  خيار  لن�رشة  التغيري 
العدالة  جبهة  مقر  يف  اأم�س  اأول 
احلوار  مببداأ  االلتزام  ب�رشوة   والتنمية 
لذلك،  ت�شتجيب  التي  احللول  اإيجاد  يف 
باإعادة  للعدالة  اجلي�س  بدعوة  م�شيدة 

�رشورة  موؤكدة  الف�شاد،   ملفات  فتح 
جميع  معاجلة  يف  الق�شاء  ا�شتقاللية 
امللفات باحرتام قواعد العدالة والنزاهة 
وامل�شاواة، واملطالبة با�شتمراره يف فتح 
دعوة  وجهوا  كما  الف�شاد.  ملفات  جميع 
للنيابة العامة ب�رشورة اإعالم الراأي العام 
ملفات  يف  الق�شائية  املتابعات  حول 
القانون،  يقت�شيه  ملا  وفقا  الف�شاد، 
يف  اجلزائرية  »االإطارات  اأي�شا  وطالبوا 
وامل�رشفية  االقت�شادية  املوؤ�ش�شات 
املالية  املعامالت  كل  بر�شد  لليقظة، 
الظروف  هذه  يف  تتم  التي  والعقارية 

اال�شتثنائية والت�شدي لها«
اإميان لوا�س

بوقادوم،  �شربي  اخلارجية  وزير   اأكد 
يف  ع�شكري  حل   اليوجد  اأنه   ، اأم�س 
طاولة  اإىل  العودة  من  البد  واأنه  ليبيا 
ليبي وقال  ليبي  املفاو�شات وبدء حوار 
ذات املتحدث خالل موؤمتر �شحفي مع 
ال  اجلهيناوي،  خمي�س  التون�شي  نظريه 
نقبل اأن يتم ق�شف عا�شمة يف دولة من 
�شامتون موؤكدا  ونحن  العربي  املغرب 
ال�شغط  �رشورة  على  ال�شياق،  ذات  يف 
على االأطراف يف ليبيا من اأجل التو�شل 

حل  اليوجد  �شيا�شي اأنه  حل  اإىل 
اأن  ليبيا وعلى لغة املدافع  ع�شكري يف 
تتوقف واأو�شح بوقادوم اأن احلل الوحيد 
يكمن يف احلوار بني االأطراف املتنازعة 
م�شكل  اأي  اأن  اأ�شاف  االأزمة و  حللحلة 
يف بلد يوؤثر على االآخر من جهته، قال  
يتوا�شل  اأن  النقبل  التون�شي  الوزير 
القتال يف دولة �شقيقة والبد من الوقف 

الفوري للقتال يف ليبيا
ف.ن�سرين  

�شيودة  اخلالق  عبد  اجلزائر  وايل  �شدد 
العائالت  اإ�شكان  اإعادة  �رشورة  على 
الذي  االنهيار  �شحايا  ذوي  من  اخلم�س 
م�شددا  ال�شفلى،  الق�شبة  بحي  حدث 
باإجراءات  ذلك  مرافقة  �رشورة  على 
يف  معهم  والوقوف  ملوا�شاتهم  خا�شة 

اأن  االإ�شارة  االأليمة، وجتدر  الفاجعة  هذه 
اأنه مت ت�شجيل انهيار لطابقني يوم االثنني 
�شارع  م�شتوى  على  بناية  يف  املا�شي 
تاملقيت ببلدية الق�شبة، وقد اأدى احلادث 

لوفاة 5 اأ�شخا�س.
اإميان لوا�س

مرت 10اأ�سابيع على انطالق احلراك ال�سعبي ب�سوارع واليات اجلهة الغربية للوطن والتي تبني اأن احلراك ت�سبب يف نتائج 
اإيجابية واأخرى �سلبية  ي�ستوجب الوقوف عليها  لتدارك نقائ�سها ، لكن على العموم اأن احلراك ال�سعبي فجر بع�س املكبوتات 
االجتماعية الرامية اإىل التعاون والتكاثف التي ظهرت جليا يف االحتجاجات عن طريق توزيع االأطعمة واملاء ،كما حركت 

املطالب باحلقوق  واالحتجاج �سد امل�سوؤول خا�سة  بالبلديات والدوائر ، ويف املقابل �سمحت احلركية يف تنامي الروح الوطنية 
لدى املواطنني من خالل حمالت التنظيف والتزين التي قام بها مواطنون  باإمكانياتهم  اخلا�سة ، �سف اإىل ذلك مت�سك 

املواطنني باأوطانهم من خالل تراجع رحالت الهجرة الغري �سرعية وك�سف عمليات نهب العقار، ويف املقابل  حتاول اأطرافا 
اأخرى ا�ستغالله  يف تهريب املخدرات  والظهور �سيا�سيا 
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عني الرتك بوهران

ال�ضكان ينتف�ضون �ضد 
م�ضروع حظرية �ضيارات 
.    رئي�س البلدية: »امل�شروع 

هادف و �شيمت�س البطالة«
غرب  الرتك  عني  بلدية  �سكان  من  الع�رشات  اأم�س،  اأول  م�ساء  اأقدم 
وهران، رفقة ممثلني عن جمعيات املجتمع املدين ، على تنظيم وقفة 
عن  تعبريا  الرتك«  »عني  بكورني�س  البحر  واجهة  ب�ساحة  احتجاجية 
رف�سهم املطلق مل�رشوع اإجناز حظرية لل�سيارات . واأّكد  املحتجون، 
بلدية  بها مدخل  يتميز  التي  للواجهة اجلمالية،  �سي�سيء  اأّن امل�رشوع  
اأنهم  »الو�سط«  به  خ�سوا  ت�رشيح  يف  املحتجون  ك�سف  و  الرتك  عني 
ت�سويه  يف  �سلبا  �سي�ساهم  كونه  تف�سيال  و  جملة  امل�رشوع  يرف�سون 
الواجهة البحرية للمنطقة التي تعود ملكيتها جلميع �سكان عني الرتك 
ع�رشات  تعدادهم  يفوق  الذين  ال�سياح  و  امل�سطافني  من  زوارها  و 
املحتجون  نا�سد  و  اال�سطياف،  مو�سم  خالل  �سيما  �سنة  كل  االآالف 
الغرب  عا�سمة  �سوؤون  ت�سيري  عن  االأول  التنفيذي  امل�سوؤول  تدخل 
مولود �رشيفي من اأجل اإلغاء امل�رشوع كونه ي�ساف ح�سبهم اإىل �سل�سلة 
املنظر  �سوهت  التي  و  باملنطقة   ت�سيد  التي  العقارية  التعاونيات 
ال�سياق  اجلمايل للكورني�س الذي يعد الوجهة االأوىل للم�سطافني . يف 
ذاته هون رئي�س بلدية عني الرتك �سمارة عبد النور يف ت�رشيح اإعالمي، 
م�ساريع  �سمن  ي�سنف  امل�رشوع  اأن  معتربا  ال�ساكنة،  تخوف  من حجم 
التقنية  الت�ساميم  خالل  من  مالكه  و  »الكالبرياف«  املحلي  اال�ستثمار 
االأ�سلي،  ت�سميمها  وفق  البحرية  الواجهة  على  باالإبقاء  وعودا  اأعطى 
و اأ�ساف اأن امل�رشوع هادف ومن �ساأنه امت�سا�س معدالت البطالة يف 
اأنه �سيعمل على احليلولة دون  اأو�ساط ال�سباب العاطل عن العمل، كما 
االحتبا�س املروري �سيما يف مو�سم اال�سطياف و �سيعمل على الق�ساء 
احتوائه  عن  ناهيك  للمركبات،  الع�سوائي  التوقف  لظاهرة  التدريجي 
على مرافق ترفيهية ي�سمن امل�ستثمر بت�سييدها من بينها ملعب جمهز 

و �ساحة لال�سرتخاء و �سيكون ا�ستغاللها جمانا . 
اأحمد بن عطية

اجلمعية الوطنية للتجارواحلرفيني

 الك�ضف عن ال�ضعر
 املرجعي للخ�ضر اليوم

الطاهر  احلاج  للتجارواحلرفيني  الوطنية  اجلمعية  ممثل  اأكد 
بولنوار اأن جميع االإجراءات مت اتخاذها ل�سمان التموين و ا�ستقرار 
االأ�سعار م�سريا اإىل اأن اإلغاء الر�سوم االإ�سافية للمنتجات الوا�سعة 
اال�ستهالك خالل �سهر رم�سان و حتديد اأ�سعار مرجعية �سي�ساهم 

يف الق�ساء على اأ�سكال امل�ساربة
اأن القائمة  اأو�سح ذات املتحدث يف ات�سال مع جريدة الو�سط  و 
الوقائي  املوؤقت  االإ�سايف  للر�سم  اخلا�سعة  املنتجات  �سملت 
وحلوم البقر الطازجة اأو املجمدة، الزبدة ،الفواكه اجلافة )الفول 
اخلوخ(  و  )الزبيب  املجففة  ،الفواكه  وغريها(  واللوز  ال�سوداين 
املنتجات  من  وغريها  الطبية  االأغرا�س  ذات  احلمية  ،اأطعمة 
اإلغاء  اأن  بولنوار  وقال  الكرمي  ال�سهر  يف  الطلب  عليها  يكرث  التي 
ك�سف  اأخرى  جهة  من  و  االأ�سعار  ا�ستقرار  يف  �سي�ساهم  الر�سم 
�سعر  حتديد  مت   اأنه  احلرفيني  و  للتجار  الوطنية  اجلمعية  ممثل 
مرجعي للمنتجات الفالحية الوا�سعة اال�ستهالك يف ال�سوق، �سيتم 
اأنه  الك�سف عن االأ�سعار اليوم من قبل وزير التجارة واأبرزبولنوار 
لتقرير مف�سل حول  الفالحة  وزارة  اإر�سال م�سالح  بعد  جاء ذلك 
معدل اأ�سعار املنتجات الفالحية عند الفالح واأ�سار ذات املتحدث 
،الب�سل،الثوم  ،البطاطا  الطماطم  تخ�س  ال�سبعة   املواد  اأن 
،القرعة،اجلزر،اخل�س واأكد ذات املتحدث اأن االأ�سعار �ستكون يف 
االأ�سعار  على  للتعرف  واملواطنني  املهنية  اجلمعيات  كل  متناول 
احلقيقية عند البيع، و اأو�سح بولنوار اأنه يف حال مت حتديد ال�سعر 
ت�سويقها  للتاجر  ال ميكن  مثال  دينارا  للطماطم ب120  املرجعي 
ب180 دينار، من منطلق اأن هام�س ربح كل تاجر حمدد بني 5 و10 
دنانري لكل منتج، يف حني هام�س ربح الفالح يكون حمددا م�سبقا 
املنتجات  بيع  ميكن  اأنه  واأ�ساف  املرجعية.  االأ�سعار  و�سع  عند 
اأن  اإىل  م�سريا  املرجعي،  ال�سعر  من  بكثري  اأقل  باأ�سعار  الفالحية 
حيث  والطلب،  العر�س  بقانون  حمددة  والفواكه  اخل�رش  اأ�سعار 
تقل  كبرية من املزروعات  بكميات  ال�سوق  اأنه يف حال مت متويل 
اأ�سعارها ويف ذات ال�سياق اأكدت اجلمعية وفرة املنتجات و تنفي 
با�رشت عدة  التجارة  وزارة  اأن  الغذائية وقال  ندرة يف املواد  اأي 
تدابري اأهمها اإجناز عدد كايف من االأ�سواق اجلوارية املوؤقتة عرب 
�سائر الواليات عرب الوطن  و قال اأن االإجراء يهدف اإىل الق�ساء على 
اأ�سكال امل�ساربة ويحدد هام�س الربح لدى الفالح اأو امل�ستوردين 
للر�سم  اخلا�سعة  امل�ستوردة  الب�سائع  قائمة  تعديل  لالإ�سارة مت  و 
اجلريدة  ن�رش يف  وزاري  قرار  املوؤقت مبوجب  االإ�سايف  الوقائي 
الر�سمية رقم 26 ، حيث مت اإعفاء املئات من املنتجات من هذا 
الر�سم مبا يف ذلك حلوم البقرو يهدف القرار املوؤرخ يف 8 اأبريل 
"تعديل القرار املوؤرخ يف 26 يناير 2019 الذي يحدد  2019 ، اإىل 
قائمة الب�سائع اخلا�سعة للر�سم الوقائي االإ�سايف املوؤقت والن�سب 
املتعلقة به ،ح�سبما تن�س عليه املادة 1 من ذات القرار وبالتايل، 
االإ�سايف  الوقائي  للر�سم  اخلا�سعة  الب�سائع  قائمة  ا�ستبدال  مت 
املوؤقت والن�سب اخلا�سة به، و التي كانت قد اأدرجت يف امللحق 
املرفق بالقرار املوؤرخ يف 26 يناير 2019 ، بالقائمة املرفقة بهذا 
القرار وت�سمل القائمة املعدلة 992 منتج خا�سعة للر�سم الوقائي 
االإ�سايف املوؤقت والذي ترتاوح ن�سبه ما بني 30 و120 باملائة،يف 
للر�سم  خا�سعة  منتجا   1.095 ال�سابقة  القائمة  ت�سمنت  حني 
 200 و   30 بني  ما  ن�سبه  ترتاوح  الذي  املوؤقت  االإ�سايف  الوقائي 

باملائة، والتي ذكرت يف القرار الوزاري ال�سابق.
ف.ن�شرين

القوائم  من  املق�سيني  ممثلي  هدد  
م�ساكن   2056 حل�سة  النهائية 
اجتماعيا ايجاريا عموميا بتمرنا�ست 
التي مت االإفراج عنها منت�سف ال�سهر 
اجلاري مبعية املق�سني من فئة ذوي 
اأنف�سهم  ،بحرق  املحدود   الدخل 
، يف حالة  الوالية  اأمام مقر  بالبنزين 
ما مل تتحرك ال�سلطات املعنية وعلى 
دومي  مترنا�ست  والية  وايل  راأ�سها 
حد  و�سع  اأجل  من  �ساكنا  اجلياليل 

ملا اأ�سموه بقائمة العار التي �سمت ، 
اإطارات  بينهم  من  م�ستفيدين  اأ�سماء 
جتار   ، للطريان  الطا�سيلي  ب�رشكة 
مبختلف  الإطارات  اإ�سافة  ومقاولني 
 ، واالقت�سادية  العمومية  املوؤ�س�سات 
االأحقية  لذوي  ممنهج  اإق�ساء  مقابل 
يف اال�ستفادة من ذات النمط املوجه 
الدخل  ذوي  لفئة  االأوىل  بالدرجة 
مرتباتهم  تتجاوز  ال  الذي  املحدود 
جزائري  دينار  األف   24 ال�سهرية 
ت�سجيل  مت  فقد  ذلك  مع  موازاة   ،
�سمن امل�ستفيدين  موظفني ب�رشكات 
�سبيل  وعلى  الرمل  بحا�سي  نفطية 

 « »ب،م  املدعو  احل�رش  ال  املثال 
العامل بحا�سي الرمل باالأغواط الذي 
تقدم يف حقه طعن بعدم �رشعيته يف 

اال�ستفادة من ال�سكن.
اىل جانب ذلك فقد طالب املت�رشرين 
العار ب�رشورة  بقائمة  ما و�سفوه  من 
التجاوزات  عن  امل�سوؤولني  تقدمي 
عملية  �ساحبت  التي  واخلروقات 
احل�سة  لهذه  النهائية  القوائم  �سبط 
خا�سة   ، القانونية  امل�ساءالت  اأمام 
قبل  ن�رشها  القوائم مت  اأن  اإذا علمنا 
اإ�سدار قرار جتديد امللفات، وهو ما 

اعتربوه باخلرق ال�سارخ للقانون .

االأ�سوات  تعالت  فقد  ثانية  جهة  من 
بالوالية  االأول  الرجل  من  املطالبة 
لتجميد القوائم النهائية للم�ستفيدين 
معمق  اإداري  و  اأمني  حتقيق  وفتح   ،
لف�سح املتورطني يف التالعب بالقوائم 
اخلا�سة بح�سة 2056 �سكنا اجتماعيا 
تقدميهم  ثم  ومن  عمومي  اإيجاريا 
الزيت على  بتهمة �سب  الق�ساء  اأمام 
غري  املحلي  االحتقان  لتاأجيج  النار 
دولتي  مع  حدودية  بوالية  امل�سبوق 
مايل والنيجر ، ناهيك عن املخا�س 
الع�سري الذي متر به  اجلزائر والذي 

ي�سعب التكهن بنتائجه . 

اأحمد باحلاج 

اأم�س، وكيل اجلمهورية لدى  اأول  ا�ستدعى 
حمكمة ال�سانيا غرب وهران، رئي�س بلدية 
الكرمة احلايل« م بن« رفقة 3 من معتادي 
بتهمة  �سقيقني،  �سمنهما  من  االإجرام 
رئي�س  ابن  على  االعتداء  على  التحري�س 
احلايل  املنتخب  و  االأ�سبق  الكرمة  بلدية 
لطفي   « الوطني  التحرير  عن حزب جبهة 
ب« الذي تعر�س لل�رشب و ال�سب و ال�ستم 
ببلدية  االإجرام  معتادي  من   3 قبل  من 
االإتهام  اأ�سابع  ال�سحية  ووجه   . الكرمة 
�سده،  التحري�س  بتهمة  البلدية  لرئي�س 
ب�سبب اخل�سومة ال�سيا�سية بينه و بني والده 
و  للكرمة،  البلدي  باملجل�س  املنتخب، 
البلدية  العامة لرئي�س  النيابة  اإ�ستمع ممثل 

و  جملة  اإليه  املوجهة  التهم  نفا  الذي 
تف�سيال، م�سريا اأنها جمرد اإدعاءات كاذبة 
ال�سحة و جمرد و�سيلة  لها من  اأ�سا�س  وال 
من  احل�سابات  ت�سفية  و  �سورته  لت�سويه 
قبل والد املدعي الذي ح�سب ت�رشيحات 
يحاول  اأنه  معه،  التحقيق  خالل  »املري« 
ب�ستى الطرق ت�سفية ح�ساباته معي و العمل 
للبلدية.  كرئي�س  من�سبي  من  اإقالتي  على 
ل�ساعات  اجلمهورية  وكيل  ا�ستمع  كما 
على  باعتدائهم  اأقروا  الذين   ،3 للمتهمني 
كالمية  مال�سنات  ن�سوب  بعد  ال�سحية 
حادة �رشعان ما تطورت اإىل �رشب و�ستم 
املدعي، و نفوا عالقتهم برئي�س البلدية اأو 
حتري�سه لهم على ال�سحية . من جهته وكيل 

االأ�سبوع  لغاية  التحقيق  اأجل  اجلمهورية 
تهمة  البلدية  رئي�س  يتهدد  حيث  املقبل، 
ت�سكيل ع�سابة اأ�رشار و التحري�س يف حالة 
اإليه . جدير بالذكر  ثبوت التهمة املوجهة 
الذي  للكرمة  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  اأن 
من  دي�سمرب  الفاحت  تاريخ  منذ  تن�سيبه  مت 
و  �رشاعات  وقع  على  يعي�س   ،2017 �سنة 
خالفات حادة بني املنتخبني 19 امل�سكلني 
خالل  االحتقان  حدة  زادت  و  للمجل�س، 
 14 اأقدم  عندما  املا�سية  القليلة  االأ�سهر 
منتخبا من ت�سكيالت �سيا�سية خمتلفة من 
رئي�س  ت�سكيلة  نف�س  االأرندي  و  االأفالن 
على  »االأفانا«  الوطنية  اجلبهة  و  البلدية 
التوقيع �سد »املري« و مطالبة وايل الوالية 

مولود �رشيفي اإىل عزله كونه اأبرم �سفقات 
م�سبوهة و متورط يف تبديد و نهب املال 
عقب  �سيما  الوظيفة،  ا�ستغالل  و  العام 
املا�سية  ال�سنة  نهاية  قبل  معه  التحقيق 
من قبل قا�سي التحقيق بالغرفة الثانية لدى 
الفواتري  ت�سخيم  ق�سية  يف  ال�سانيا  حمكمة 
و  كرا�سي  القتناء  اتفاقية  اإبرام  خالل  من 
اإبادة كالب �سالة مببالغ مبالغ  كذلك ق�سية 
من  جمموعة  اأن  يذكر   ، فيها  م�سخم  و 
يقوم  بو�سيخي  معمر  يتقدمهم  املنتخبني 
و  �سكان  قبل  من  التوقيعات  بجمع  حاليا 
الكرمة و رفعها لوايل وهران  اأعيان منطقة 
ال�سوؤون  و  التنظيم  مدير  و  العام  االأمني  و 

القانونية من اأجل اإقالة »املري«.
 اأحمد بن عطية

�سقطت الهدنة و االإتفاق املربم بني اإدارة 
للحديد  اجلزائري   – الرتكي  املركب 
�سهايرية  مبنطقة  »تو�سيايل«  ال�سلب  و 
�رشقي وهران، يف املاء و عاد م�ساء اأول 
اأم�س، االآالف من العمال اجلزائريني على 
الدخول يف اإ�رشاب عن العمل و االإحتجاج 
مت  الذي  للمركب  الرئي�سية  البوابة  اأمام 
اأزيد من �سهر و ت�سبب ذلك يف  �سله منذ 
توقف وحدات االإنتاج عن العمل ما ت�سبب 
يف خ�سائر مالية تعد مباليني الدوالرات .

يف  الرتكي  ال�رشيك  اإجراءات  متنع  مل  و 

يف  الطعن  من  املنتف�سني  العمال  ردع 
الق�ساء  اإىل  اللجوء  و  االإ�رشاب  �رشعية 
�ساحبة  اأرزيو  مبحكمة  االإ�ستعجايل 
االإتفاق  يدم  مل  و  االإقليمي،  االإخت�سا�س 
اأطراف  عدة  باإ�رشاك  مت  الذي  االأويل 
وهران  لوالية  العام  االأمني  �سمنها  من 
العمل الأرزيو مرورا  �سي مداح و مفت�سية 
مطوال   ، ل«االإيجتيا«  املحلي  باالإحتاد 
فبعد 24 �ساعة من االتفاق عاد التوتر من 
جديد بعد اإ�ستثناء االإدارة الرتكية الأعوان 
من  الرفع  اإتفاقية  من  النظافة  و  االأمن 

العمال املتعاقدين  االأجر و حتويل عقود 
اإىل عقود دائمة غري حمددة املدة، ناهيك 
عن منح املردودية و منح عيد االأ�سحى . 
وعادت موجة االإ�رشاب بقوة �سيما عقب 
الو�سائل  تعر�س عمال وعامالت م�سلحة 
العاملة  الإ�ستفزازات  و�سوء املعاملة من 
ما  وهو  »االأتراك  »املناجرة  اأحد  طرف 
اأكده لنا  العمال   الذين مت تبليغهم باأنهم 
اأن  بحجة  التثبيت  بعقود  معنيني  غري 
االأمر  ويتعلق  م�ستهدفة   منا�سبهم غري 
و  النظافة  وعامالت  احلرا�سة   باأعوان 

عمال املطبخ  وهو ما اأثار  هلعا بعدما 
بقية  لت�سمل  القرارات   هذه  تو�سعت 
بالطرد   تهديدات  تلقوا  الذين  العمال 
تعوي�سهم   حول   معلومات   وت�رشيب 
ب�رشكات خا�سة  يف النظافة واحلرا�سة 
دفع  ما  وهو  املناولة   عقود  اإطار  يف 
لالإ�رشاب  جمدد  العودة  اإىل  بالعمال 
ت�سامنا مع  زمالئهم املهددين بالف�سل 
احلرا�سة   عمال  �سيما  ال  منا�سبهم  من 

واالأمن . 
اأحمد بن عطية

الرقابة  واأعوان  مفت�سو  االأ�سبوع  نهاية   ، نظم 
وقفة  بالبويرة  التجارة  ملديرية  التابعني 
رف�سهم  عن  للتعبري  مقرها  اأمام  احتجاجية 
وزارة  اأبرقتها  التي  بالتعليمة  التقيد  املطلق 
رقم  حتت  اجلاري  اأفريل   9 بتاريخ  التجارة 
الوطن  واليات  عرب  مديرياتها  كافة  اإىل   340
لالأ�سواق  الدورية  الرقابة  بربنامج  واملتعلقة 

رم�سان  �سهر  خالل  التجارية  واملحالت 
الف�سيل ، وذلك خوفا على �سالمتهم وحياتهم 
من خطر االعتداءات يف ظل غياب احلماية لهم 
اأثناء اأداء مهامهم تزامنا مع الو�سع احل�سا�س 
الذي متر به اجلزائر منذ 22 فيفري الفارط ، 
حيث اأكد املحتجون يف ت�رشيحاتهم ليومية » 
الو�سط » اأنهم يرف�سون اأن يتم و�سعهم يف فم 

املدفع اأمام الغ�سب ال�سعبي الذي مل ي�سلم منه 
وزراء احلكومة خالل الزيارات الوزارية االأخرية 
التعليمة  لتلك  االإلزامية  اأن املهمة  اإىل  اإ�سافة 
مادي  تعوي�س  اأو  منحة  اأي  عنها  يتقا�سون  ال 
، ويف �سياق مت�سل عرب امل�ستهلك البويري عن 
قلقه اأن ي�ستغل التجار ودخالء املهنة الفر�سة 
فا�سدة  وحتى  مطابقة  غري  منتجات  لت�سويق 

�سحتهم  ح�ساب  على  ال�رشيع  الربح  لتحقيق 
مثل  فيه  تنت�رش  الذي  املبارك  ال�سهر  خالل 
ال�سلبية ، وطالب  هذه املمار�سات وال�سلوكات 
حلول  اإيجاد  املعنية  اجلهات  من  املواطنون 
التالعب  يجب  ال  التي  العامة  ال�سحة  ت�سمن 

بها .
اأح�شن مرزوق

وهران

مركب« تو�شيايل« بوهران

مديرية التجارة بالبويرة

»مري« الكرمة مهدد بال�ضجن التهامه يف ت�ضكيل ع�ضابة اأ�ضرار 

�ضقوط الهدنة بني االإدارة الرتكية و اآالف العمال 

اأعوان الرقابة يرف�ضون العمل يف رم�ضان

يف وقت هدد املق�شيون من باالنتحار حرقا

  �ضلطات مترنا�ضت حتدث فتنة يف ملف ال�ضكن 
.       مئات امل�شتفيدين غري قانونني

.       اأ�شوات تطالب  بتجميد القائمة لتفادي ت�شجيل انزالقات خطرية 
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�شهد ليلة االأربعاء اىل اخلمي�س من االأ�شبوع 
الفارط ، مقر الوالية بتمرنا�شت حالة  ت�شنج 

واحتقان كبريين  يف �شفوف املق�شيني من القائمة 
النهائية لل�شكنات االجتماعية االيجارية العمومية 

و اأ�شحاب احلق من فئة ذوي الدخل املحدود 
واملحرومني كادت اأن تودي باملنطقة احلدودية 

حلاالت انزالق قد ال حتمد عقباها .



»الو�سط«،  يومية  عيون  اأح�ست 
 15 املن�رصم  الأ�سبوع  خالل 
حركة احتجاجية م�ست بالدرجة 
ظل  يف  الت�سغيل   ملف  الأوىل 
جميع  عرب  البطالني  مت�سك 
للت�سغيل  املحلية  الوكالت 
الفحو�سات  باإجراء  املعنيني 
النفطية  بال�رصكات  املهنية 
�رصكات  غرار  على  الكربى 
يف  الأ�سغال   ، الآبار  خدمات 
الوطنية  واملوؤ�س�سة  الآبار 
املبا�رص  بالتوظيف   ، للتنقيب 
ال�سارخ  باخلرق  التنديد  مع 
الرامية  احلكومة  لتعليمات 
لفائدة  التوظيف  اأولويات  ملنح 
الحتقان  لتفادي  املنطقة  ابناء 
،موازاة  امل�سبوق   غري  املحلي 
نف�س  خالل  نظم  فقد  ذلك  مع 
املناولة  ال�رصكات  عمال  الفرتة 
النفطي  املجمع  مع  املتعاقدة 
وقفات  �سوناطراك   العمالق 
ب�رصورة  للمطالبة  احتجاجية 
لن�سغالتهم  الفورية  ال�ستجابة 
املتمثلة  والجتماعية  املهنية 
العطل  نظام  يف  اأحقيتهم  يف 
القاعدي   الأجر  وحتديد   ،4/4

بـ80 باملائة  .
من جهة ثانية فقد �سجل احتقان 
 ، بورقلة  الدائرة  اأمام مقر  كبري 
للمطالبة  مواطنني  جتمع  حيث 
من  للم�سوؤولني  جاد  بتدخل 

على  الإفراج  يف  الإ�رصاع  اأجل 
القوائم ال�سمية للم�ستفيدين من 
اليجارية  الجتماعية  ال�سكنات 
العمومية ، ومما يحز يف نفو�س 
املتكررة  املواعيد  حمدثينا 
على  اللثام  باإماطة  للم�سوؤولني 
احل�س�س ال�سكنية ، حيث تتذيل 
الولية الرتتيب الوطني من حيث 
الإفراج  يف  املربر  غري  التاأخر 
بالدرجة  املوجهة  ال�سكنات  عن 
الأوىل لفئة ذوي الدخل املحدود 

.
مت�سك  فقد  ذلك  جانب  اإىل   
الوطني  ال�سندوق  عمال 

للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
بخيار  ورقلة  وكالة  الأجراء 
لهجة  من  الت�سعيد  موا�سلة 
جاد  تدخل  غاية  اىل  خطابهم 
لتلبية  العام  املدير  طرف  من 
بال�رصعي  الذي و�سفوه  مطلبهم 
املدير  رحيل  يف  واملتمثل 
الأحداث  الذي جتاوزته  الولئي 
عن   ، الأخري  هذا  تاأكيد  رغم 

و�سفه للمحتجني باملعرقلني .
دخل  فقد  اأخر  �سعيد  وعلى   
البي�ساء  عني  بلدية  مواطني 
لالأ�سبوع  احتجاج  يف  بورقلة 
برحيل  للمطالبة   ، تواليا  الثالث 

البلدي   ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
ا�ستعداده  جدد  بدوره  الذي 
التام رفقة اأع�ساء املجل�س لفتح 
املحتجني  مع  احلوار  قنوات 
لن�سغالتهم  اجلاد  وال�ستماع 

الجتماعية والتنموية .
بالولية  الأحداث  اأن  ومعلوم 
ظل  يف   ، كبري  ب�سكل  تت�سارع 
املركزية  ال�سلطات  مت�سك 
جميع  عرب  املف�سدين  مبتابعة 
فيهم  مبا   ، اجلمهورية  وليات 
التنفيذيني  املدراء   ، الولة 
الدوائر  روؤ�ساء  و  الولئيني  و 

والبلديات .

بولية  ال�ستثمار  طالبي  نا�سد 
الأول  امل�سوؤول  مترنا�ست  
على الهيئة التنفيذية ، ب�رصورة 
م�سالح  لدى  العاجل  التدخل 
و  املناجم  و  ال�سناعة  مديرية 
ال�ستثمار ، لو�سع حد للعراقيل 
التي يواجهونها يف احل�سول على 
م�ساريعهم  ملبا�رصة  املوافقة 
اأكدت  وقت  يف   ، ال�ستثمارية 
م�سادرنا اخلا�سة  اإح�ساء زهاء 

100 ملف لال�ستثمار معطال .
اأعرب الع�رصات من الراغبني يف 
ال�ستثمار يف خمتلف املجالت 
ال�سناعية و الطاقوية وال�سياحية 
بولية مترنا�ست  ، عن ا�ستيائهم 
وتذمرهم الكبريين من العراقيل 
التي  البريوقراطية  و  الإدارية 
من  ال�ستفادة  يف  يواجهونها 
يف  التاأخر  ب�سبب   ، م�ساريعهم 
المتياز  عقود  على  ح�سولهم 
اإح�ساء  بدليل   ، البناء  ورخ�س 
لعديد  الولئية  ال�سلطات 
 ، املعطلة    ال�ستثمار  ملفات 
اإ�سافة للتاأخر الفادح يف درا�سة 
ومعاجلة امللفات املودعة لدى 
املناجم  و  ال�سناعة  مديرية 
يتنافى  ما  وهو   ، الإ�ستثمار   و 

مع التعليمات ال�سارمة املوجهة 
اإىل جميع  احلكومة   من طرف 
بوليات  اجلمهورية  ولة 
القا�سية  و   ، الكبري  اجلنوب 
يف  يوما   15 مدة  جتاوز  بعدم 
اأو  املوافقة  لإعالن  الدرا�سة 
 ، امل�ستثمرين  ملفات  رف�س 
ال�ستثمار  ت�سجيع  بهدف  وذلك 
القت�ساد  ركيزة  لتقوية  املحلي 
عن  البحث  اإطار  يف   ، الوطني 
التبعية  اإنهاء  �ساأنها  من  بدائل 
الذي   ، املحروقات  لقطاع 
البور�سات  يف  اأ�سعاره  تهاوت 

العاملية  .
من جهة ثانية فقد اتهم منتخبون 
حمليون بولية مترنا�ست ، �سناع 
عرقلة  وراء  بالوقوف  القرار  
املحلي  ال�ستثمار  م�ساريع 
مالية  اأزمة  تعي�س  بالولية،التي 

كبرية ب�سبب �سح مداخليها .
تخيم  التي  ال�سوائب  اأن  ومعلوم 
بهاته  ال�ستثمار  ملف  على 
الرتاكمات  من  تعترب   ، الولية 
التي ورثها امل�سوؤول الأول على 
الهيئة التنفيذية دومي اجلياليل 

عن �سابقيه .
�أحمد باحلاج 

واحات  من  العديد  تعي�س 
كارثية  حالة  يف  النخيل باأدرار 
يعتربها  لها  والتي  يرثى  وحالة 
باملنطقة  باحلالة  الفالحني 
من  الألف  واأن  �سيما  املقلقة 
مهددة  املثمرة  والأ�سجار  النخيل 
العديد  ظهور  بعد  وذلك  باملوت 
مر�س  �سيما  الأمرا�س  من 
خالل  بقوة  عاد  الذي  البيو�س 
الأ�سهر املا�سية  وذلك بعد توقف 
خطري  مر�س  يعترب  ل�سنوات وهو 
املثمر  اإىل  النخيل  على  يق�سي 
ظهرت  اأخرى  اأمرا�س  جانب 
البوفروة الذي  كمر�س  باملنطقة 
النخيل  من  العديد  على  ق�سى 

املثمرة  .
من  بالرغم  وذلك 
طرف  من  الإجراءات  املتخذة 
بالولية   غري  الفالحة  مديرية 
مما  كافية  غري  تبقى  اأنها 
اإ�سافية  اإجراءات  اتخاذ  يتطلب 
خمتلف  من  النخيل  ثروة  لإنقاذ 
باتت  التي  املحتملة  الأمرا�س 
بالإ�سافة  املثمرة  تهدد  النخيل 
التح�سي�س  حمالت  تكثيف  اىل 
حلماية  الفالحني  بني  والتوعية 
التي  الأمرا�س  من  نخيلهم 
اأتلفت  اأزيد من 1600 نخلة   عرب 
احلقول الفالحية  هذا ف�سال عن 
من  العديد  تتلف  التي  احلرائق 
اأيام  يف  الغابية  خا�سة  الواحات 

يجب  ما  وال�سيف  ال�ستاء  ف�سل 
قبل حلول  اإجراءات  لزمة  اتخاذ 
الفالحون  يقول   ، ال�سيف  ف�سل 
يف  طالبوا  الذين  املت�رصرون 
مع  لهم  متفرقة  ت�رصيحات 
التنفيذية  ال�سلطات  »الو�سط« من 
حمو  الولية  وايل  راأ�سها  وعلى 
العاجل  التدخل  ب�رصورة  بكو�س 

لو�سع حد للم�سكل القائم .
منتخبون  فتح  اأخر  جانب  من 
جديد  من  الت�ساوؤل  باب  حمليون 
ال�سخمة  الدولة  اأموال  عن م�سري 
املر�سودة للنهو�س بواقع الفالحة 
،خا�سة اذا علمنا اأنها م�سدر رزق 
مدينة  �سكان  من  الأعظم  ال�سواد 

توات .
�صالح ، ب

�صجلت ولية ورقلة خالل �لأ�صبوع �ملن�صرم 15 �حتجاج  م�صت قطاعات �ل�صغل ، �ل�صكن ، �صندوق 
�لتاأمينات �لجتماعية للعمال �لأجر�ء وكالة ورقلة ،وهو ما �صل حتركات �مل�صوؤولني على جميع 

�مل�صتويات، خا�صة بعد ترويج معلومات عن �صلتهم يف ق�صايا ف�صاد من �لعيار �لثقيل .

�لت�صغيل ، �ل�صكن و لكنا�ص بورقلة على �صفيح �صاخن  

�أحمد باحلاج 

15 احتجاجا بوالية ورقلة يف اأ�سبوع واحد 

بولية  خالد   �سيدي  مدينة  تظل 
م�ساكلها  يف  تتخبط   ، ب�سكرة 
فرتة  كل  يف  املتجددة  و  الأزلية 
على غرار الطرق الكارثية و انعدام 
املياه اإ�سافة اإىل النقطاع اليومي 
الأخري  يف  و   ، الإنرتنت  ل�سبكة 
ال�سحي  ال�رصف  مياه  ت�رصب 
التي طغت على �سوارع اأحد اأحياء 
القرابة  بال�سبط حي  املنطقة 
قنوات  يف  اأزمة  الآن  يعي�س  الذي 
و  املك�سورة  ال�سحي  ال�رصف 
ذالك جراء تهاون البلدية يف اإعادة 
النداءات املتكررة  ت�سليحها رغم 

من جانب املواطنني.
حي  �سكان  من  حمدثونا   يروي 
خالد  �سيدي  ببلدية  القرابة  
معاناة  حجم    ، الزيبان  بعا�سمة 
هذه  من  يعاين  الذي  القرابة  حي 
الظاهرة التي �سببت �سداعا كبريا 
لل�سكان بحيث متتد املياه العكرة 
جراء  احلي  �سوارع  طول  على 
الت�رصب الكارثي الذي �سوه احلي 
الروائح  و  الأوحال  ب�سبب  كليا 
من  عنها  يرتتب  ما  و   ، الكريهة 
حمدثنا  ي�سيف   ، اأخرى  م�ساكل 
متاما  مقطوع  ال�سوارع  اأحد  اأن 

املتواجدة  املياه  من�سوب  ب�سبب 
يتحا�سى  بحيث  طوله  على 
املياه  لكمية  نظرا  عبوره  ال�سكان 
وا�سعا  فيه  املوجودة  الأوحال  و 
من جهتهم قاطنيه يف موقف اأ�سد 
للم�سي  ي�سطرون  الذين  حرجا 
الأو�ساخ  و  الأوحال  تلك  كل  فوق 

للو�سول اإىل بيوتهم .
احلي  �سكان  اأعرب  وقد  هذا 
�سابقة  مرات  يف  ا�ستياءهم  عن 
قطع  طريق  عن  احتجاجات  يف 
منهم  تعبريا  احلي  �سوارع  اأحد 
حلقت  التي  املزرية  احلالة  عن 

البلدية  مطالبني  ب�سوارعهم 
ذلك  و  وقت  اأ�رصع  يف  بالتدخل 
التي  املهزلة  لهذه  حل  لو�سع 
على  متهكما  حمدثنا  و�سفها 
حمام  باأنها  البلدية  م�سوؤويل 
ل�سكان  البلدية  خ�س�سته  �سباحة 
 ، �سيفا  فيه  لالإ�ستجمام  احلي 
املواطنني  نداء  حمدثنا  ليجدد 
للقائمني  اليومي  املحور  عرب 
يف  النظر  اأجل  من  ذلك  و  بالأمر 
�سوؤون رعاياهم التي تنتقل ال�سيئ 

اإىل الأ�سواأ.
�صالح ،ب

ميلود  قرية حا�سي  �سكان  طالب 
بورقلة ، ب�رصورة التدخل  العاجل 
حلل م�سكل التذبذب احلا�سل يف 
�سبب  مما   ، النت  �سبكة  توفري 
للمنطقة  امل�ساكل  من  العديد 
على غرار املنازل  التي ت�ستعمل 

هذه ال�سبكة يف اأعمالها
ميلود  حا�سي  قرية  مواطنو   

مع  حديثهم  معر�س  يف  عربوا 
من  ا�ستياءهم  على  »الو�سط« 
القرية   اإليه  اآلت  الذي  الو�سع 
يف  التهمي�س  و  الق�ساء  نتيجة 
�ستى اجلوانب ولعل هذا امل�سكل 
من بني تلك امل�ساكل التي ظلت 
هذه  اأن  ،ذلك  بالقرية   تع�سف 
النرتنت  ل�سبكة  النقطاعات 

تعود لفرتة طويلة مما دفع باأبناء 
القرية  لتقدمي �سكاوي على هذا 
الو�سع علما اأنهم يدفعون اأموال 
لكن  اخلدمة  هذه  مقابل  كبرية 
بالدور  تقم  مل  املعنية  اجلهات 
املنوط بها �ساربة هذه ال�سكاوي 
الذي  ،هذا  احلائط  عر�س  على 
يطرح الت�ساوؤل –ح�سبهم - حول 

بن�رص  الوكالة  هذه  تقوم  كيف 
 3G التقنية احلديثة املعروفة ب
من  املواطن  ي�ستفيد  ل  بينما 
ليدل  النرتنت  الب�سيطة  ال�سبكة 
يف  احلا�سل  الكبري  الفارق  على 
التقدم التكنولوجي الذي مل ن�سل 

اإىل م�ستواه احلقيقي.
�أحمد باحلاج 

مدينة �صيدي خالد  بولية ب�صكرة

ورقلة

تذبذب التزود مبياه ال�سرب و�سعود املياه القذرة 

انقطاعات متكررة للأنرتنت بقرية حا�سي ميلود بورقلة 

 فيما مت  �إح�صاء عديد ملفات
 �ل�صتثمار �ملعطلة 

عقب �لنت�صار �ملذهل ملر�ص �لبيو�ص 

مطالب بتدخل وايل  مترنا�ست  
لو�سع للبريوقراطية االإدارية 

 واحات النخيل باأدرار
  مهددة بالزوال 
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املا�ضية  اجلمعة  �ضالة  عقب 
الكبري،  اخلرطوم  م�ضجد  يف 
ال�ضنو�ضي  اإبراهيم  تعر�ض 
حزب  يف  القيادي  عاما(،   82(
التوجه  ذا  ال�ضعبي"  "املوؤمتر 
الإ�ضالمي، اإىل الطرد بوا�ضطة 

امل�ضلني الغا�ضبني.
وكان ال�ضنو�ضي املنتمي للحزب 
الإ�ضالمي  الزعيم  اأ�ض�ضه  الذي 
ي�ضغل  الرتابي،  ،ح�ضن  الراحل 
يف  الرئي�ض  م�ضاعد  من�ضب 
الذي  الب�ضري  عمر  حكومة 
 11 يف  �ضعبية  ثورة  به  اأطاحت 
�ضهود  ،وقال  اجلاري  اأفريل 
حاول  ال�ضنو�ضي  اإن  عيان 
ودعاهم  امل�ضلني  خماطبة 
الع�ضكري  باملجل�ض  للقبول 
الربهان  الفتاح  عبد  بقيادة 
بعد  امل�ضوؤولية  توىل  الذي 
م�ضلني  لكن  الب�ضري،  �ضقوط 
الذي  بالهتاف املحلي  قاطعوه 
الإ�ضالمية":  بـ"اجلماعة  يندد 
ثم  دو�ض"،  ندو�ضو  كوز  "اأي 
ح�ضبوا زجاج �ضيارته باحلجارة 

لدى مغادرته.
حمليا  "كوز"  لفظة  وتطلق 
"اجلماعة  اإىل  لالإ�ضارة 
الإ�ضالمية" التي اأ�ض�ضها الرتابي 
املا�ضي،  القرن  �ضتينيات  منذ 
ونفذ بها انقالبا يف عام 1989 
عمر  -وقتها-  العميد  قاده 
ملدة  البالد  به  وحكم  الب�ضري، 
ثالثني �ضنة حتت م�ضمى حزب 
اأعلن  الذي  الوطني"،  "املوؤمتر 

عن تاأ�ضي�ضه يف العام 1992.
امل�ضجد  يف  ال�ضنو�ضي  وحادثة 
قيادة  موقف  على  ردا  جاءت 
التى  ال�ضعبي"،  "املوؤمتر  حزب 
"الوحدة  حكومة  يف  ا�ضتمرت 
الب�ضري،  �ضكلها  التي  الوطنية"، 
حتى اإعالن عزله يف 11 اأفريل 
قواعد  مطالبة  رغم  اجلاري، 
تلك  من  بالن�ضحاب  احلزب 

احلكومة قبل ذلك بكثري.
العديد  �ضارك  املقابل،  ففي 
يف  الرتابي  حزب  �ضباب  من 
الب�ضري،  �ضد  الحتجاجات 
على  غ�ضبه  اأبدى  منهم  وكثري 
حزبهم  كوادر  اأحد  قتل  واقعة 
مبدينة  اخلري  اأحمد  املعلم 
الأمن  قوات  يد  على  ك�ضال 
التي  الحتجاجات  هذه  اإبان 

اأ�ضقطت الب�ضري.
ومنذ ال�ضتينيات، اتخذت جماعة 
الرتابي عدة م�ضميات: الإخوان 
امليثاق  جبهة  امل�ضلمون، 

الإ�ضالمية  اجلبهة  الإ�ضالمي، 
الوطني،  املوؤمتر  ثم  القومية، 
اإثر خالف  الرتابي  عنه  لين�ضق 
ويوؤ�ض�ض   1999 يف  الب�ضري  مع 
حزب "املوؤمتر ال�ضعبي" وعقب 
عاد   ،2015 يف  الرتابي  رحيل 
لي�ضارك يف  ال�ضعبي"  "املوؤمتر 
وزارية  منا�ضب  بعدة  احلكومة 
وبينما يجادل البع�ض باأن فرتة 
على  حم�ضوبة  الب�ضري  حكم 
احلكم الع�ضكري اأكرث من كونها 
الإ�ضالميني،  على  حم�ضوبة 
ينظر اآخرون اإىل اأن فرتة حكم 
كانت مبثابة فرتة حكم  الب�ضري 
فاإن  وبالتايل  الإ�ضالمي،  للتيار 
الب�ضري تطال  الثورة على نظام 

بال�رضورة هذا التيار.
املوؤرخ  قال  �ضابق،  وقت  ويف 
اهلل  عبد  الربوفي�ضور  ال�ضوداين 
الإ�ضالميني  اإن  اإبراهيم  علي 
بالإ�ضارة  "اكتفوا  احلاكمني 
جهاز  ليتوىل  اأعدائهم  اإىل 
نفى  بقية املهمة"، رغم  الأمن 
الإ�ضالمية  القيادات  الكثري من 
والتاأكيد  لذلك،  ال�ضودان  يف 
الإ�ضالمية"  "احلركة  اأن  على 
ا�ضتلمت احلكم بالفعل يف العام 
�ضيئا  حتول  احلكم  لكن   ،1989
ف�ضيئا لي�ضبح يف قب�ضة الرئي�ض 
البالد  يف  املعاناة  واأن  وحده، 
طالت  كما  الإ�ضالميني  طالت 

غريهم من التيارات.
من جهته، قال الكاتب والباحث 
ال�ضيا�ضي،  الإ�ضالم  �ضاأن  يف 
اإنه  لالأنا�ضول،  النعمان،  خباب 
التجربة  "�ضقوط  يتوقع  كان 
واقع  من  احلكم  يف  الإ�ضالمية 
بغري  اأمامها  الأفق  ان�ضداد 

النفط واملوارد القت�ضادية".
ال�ضودان  جنوب  انف�ضال  ومنذ 
حالة  ال�ضودان  يعاين   ،2011 يف 
ت�ضخم وارتفاع حاد يف الأ�ضعار 
النقدية  ال�ضيولة  يف  ونق�ض 
وال�ضلع ال�ضتهالكية الأ�ضا�ضية.

على  ان�ضق   ،2013 العام  ويف 
الفكريني  قادته  اأبرز  الب�ضري 
�ضالح  غازي  الإ�ضالميني، 
احلكومة  تعامل  اإثر  الدين، 
قتل  �ضعبية  هبة  مع  الفظ 
طبقا  قتيل   200 من  اأكرث  فيها 

لإح�ضائيات غري ر�ضمية.
"حركة  الدين  �ضالح  واأ�ض�ض 
مبثابة  لتكون  الآن"،  الإ�ضالح 
لالإ�ضالم  الع�رضي"  "املعيار 
من  البع�ض  وتبعه  ال�ضيا�ضي 
الإ�ضالميني ال�ضباب الذين يََرْون 
وليربالية  انفتاحا  اأكرث  اأنف�ضهم 
على امل�ضتوى ال�ضيا�ضي، ح�ضب 
يف  حتدث  الذي  نف�ضه  غازي 
مبنزل  عقد  منتدى  يف   2013
حزب  من  الإ�ضالميني  اأحد 

"املوؤمتر الوطني".
اأنف�ضهم  الإ�ضالميون  يجد  الآن 
�ضقوط  بعد  حرج  و�ضع  يف 
حكومة الب�ضري وعدم قبول من 
املتظاهرين،  من  كثري  طرف 
يف  ح�ضورا  ت�ضجيلهم  رغم 
لعزل  قادت  التي  الحتجاجات 

الب�ضري.
فقبل عزل الب�ضري، زار املراقب 
"الإخوان  جلماعة  العام 
امل�ضلمون" يف ال�ضودان، عو�ض 
اأمام  املعت�ضمني  ح�ضن،  اهلل 
للجي�ض  العامة  القيادة  مقر 
�ضور،  يف  وظهر  باخلرطوم، 
وهو يخط بيديه لفتات تطالب 

ما  املعتلقني؛  �رضاح  باإطالق 
التيار  هذا  م�ضاركة  يعني  اأن 
الإ�ضالمي يف الثورة على نظام 

الب�ضري.
من  بيان  اأ�ضدرت  عزله،  وبعد 
لالإخوان  ال�ضيا�ضية  الأمانة 
فيه  رحبت  بيانا  امل�ضلمني، 
"هذه  اأن  بتلك اخلطوة، موؤكدة 
الثورة املباركة ل ت�ضتطيع جهة 
اأو توجيهها  اأو حزب احتكارها 
بل الكل م�ضارك دون اإق�ضاء اإل 

من يدان ق�ضائيا".
كما اأن غازي �ضالح الدين، الذي 
اأحزاب  ائتالف من عدة  يتوىل 
كانت ذات تقارب مع الب�ضري، هو 
وجه اإ�ضالمي اآخر كان حا�رضا 
خلفه  ومن  الثورة،  يف  بقوة 
اأن�ضاره من  الكثري من  بالتاأكيد 
التقى  وقد  الإ�ضالميني  �ضباب 
رئي�ض  اخلمي�ض،  الدين،  �ضالح 
باملجل�ض  ال�ضيا�ضية  اللجنة 
الع�ضكري النتقايل الفريق اأول 
ركن عمر زين العابدين، واأبلغه 
ت�ضتدعي  الراهنة  املرحلة  اأن 
بني  الإق�ضاء  فكرة  حماربة 
القوى ال�ضيا�ضية ويقول النعمان 
التي  الإ�ضالميني  "جتربة  اإن 
ثورة  عرب  ال�ضودان  يف  �ضقطت 
اأمامها  لي�ض  متح�رضة  �ضلمية 
اإعمال  الأول  خيارين،  �ضوى 
والثاين  واملراجعة  النقد 
الإنكار واإنتاج خطاب ما ورائي 
نظريات  ت�ضويغ  على  يقوم 

املوؤامرة".
للخيار  الغلبة  خباب  وتوقع 
تيارات  اإنتاج  يتم  حيث  الأول؛ 
تتجاوز  اإ�ضالمية"،  بعد  "ما 

اأخطاء املرحلة ال�ضابقة.

بينما يجادل البع�ض باأن فرتة حكم الب�شري حم�شوبة على احلكم الع�شكري اأكرث من كونها 
حم�شوبة على الإ�شالميني، ينظر اآخرون اإىل اأن فرتة حكم الب�شري كانت مبثابة فرتة حكم للتيار 

الإ�شالمي، وبالتايل فاإن الثورة على نظام الب�شري تطال بال�شرورة هذا التيار

تقدير موقف

م٫�ض

اأين الإ�سالميون من 
الثورة ال�سودانية؟ 

رغم التحذيرات

م�سلمو �سريالنكا ي�سلون 
اجلمعة يف امل�ساجد

بايدن يطلب من اأوباما عدم دعم 
تر�سحه للرئا�سة الأمريكية

يف  امل�ضلمني  مئات  حتّدى 
لهم  احلكومة  دعوة  �رضيالنكا، 
اجلمعة،  �ضالة  اإقامة  بعدم 
نحو  الآذان،  رفع  فور  وتوجهوا 
اأحد م�ضاجد العا�ضمة �رضيالنكا، 
عودة  اأجل  من  ر�ضالة  يف 
واخلمي�ض،  البالد  اإىل  ال�ضالم 
ال�رضيالنكية  احلكومة  دعت 
عدم  اإىل  البالد  م�ضاجد  كافة 
لـ"اأ�ضباب  اجلمعة،  �ضالة  اإقامة 
اإعالمية  و�ضائل  اأمنية"،وذكرت 
"امل�ضلمني  اأن  �رضيالنكية 
يوجهون عرب �ضالتهم، دعوة اإىل 
للم�ضاعدة  الديانات  جميع  اأتباع 

يف عودة ال�ضالم اإىل البالد".
و�ضددت ال�ضلطات من اإجراءاتها 
الأمنية باملدينة ال�ضاحلية، وذلك 
منذ ا�ضتهدافها، الأحد، ب�ضل�ضلة 
من�ضقة،  اإرهابية  تفجريات 
عيد  يف  وفنادق  كنائ�ض  �ضملت 
 253 عن  واأ�ضفرت  الف�ضح، 
الإرهابية  للهجمات  وكان  قتيال 
التي  �رضيالنكا  يف  ال�ضدمة  وقع 
تعي�ض هدوءا ن�ضبي منذ عقد من 
قرابة  ال�ضلطات  ون�رضت  الزمن 
اأرجاء  يف  جندي  اآلف  ع�رضة 
البلد الواقع يف املحيط الهندي، 

وتاأمني  تفتي�ض  عمليات  لتنفيذ 
نف�ضه،  ال�ضياق  ويف  العبادة  دور 
�رضيالنكا،  علماء  جمعية  دعت 
الإ�ضالمية  الدينية  الهيئة  وهي 
ال�ضالة  اإىل  امل�ضلمني  الرئي�ضية، 
حال  يف  اجلمعة،  املنازل  يف 
حلماية  حاجة  هناك  "كانت 
الأ�رضة واملمتلكات". واخلمي�ض، 
اأعلنت ال�ضلطات ال�رضيالنكية اأن 
الكنائ�ض  هجمات  قتلى  ح�ضيلة 
الأحد  وقعت  التي  والفنادق 
"تقريبًا"،   253 بلغت  املا�ضي، 
بدًل من 359 التي �ضبق اأن اأعلنتها 
 8 ا�ضتهدفت  والأحد،  ال�رضطة. 
هجمات كنائ�ض وفنادق، بالتزامن 
بـ  امل�ضيحيني  احتفالت  مع 
ك�ضفت  الف�ضح"والإثنني،  "عيد 
بني  اأن  ال�رضيالنكية  ال�ضلطات 
من  مواطنني  الأجانب  القتلى 
والدمنارك،  وبريطانيا،  الهند، 
وال�ضني،  املتحدة،  والوليات 
واأ�ضرتاليا،  وتركيا،  وفرن�ضا، 
وهولندا،  وال�ضعودية،  و�ضوي�رضا، 
واإ�ضبانيا، والربتغال، وبنغالدي�ض، 
تنظيم  اأعلن  ولحًقا،  واليابان 
"داع�ض" الإرهابي م�ضوؤوليته عن 

تلك التفجريات.

الأمريكي  الرئي�ض  نائب  طلب 
الرئي�ض  من  بايدن  جو  ال�ضابق 
دعم  عدم  اأوباما  باراك  ال�ضابق 
الرئا�ضية  لالنتخابات  تر�ضحه 
باأنه  ذلك  مربراً   ،2020 يف 
الدميوقراطي  املر�ضح  "على 
بايدن  وقال  بجدارته".  الفوز 
اأوباما  من  "طلبت  لل�ضحفيني: 
اأن  م�ضيفاً  تر�ضيحي"،  يدعم  األ 
اأن  احلزب  برت�ضيح  الفائز  "على 
ينتزع فوزه بجدارته". وفيما و�ضل 
الدميوقراطيني  املر�ضحني  عدد 
يف  املقررة  الرئا�ضية  لالنتخابات 
يت�ضدر  مر�ضحاً،   20 اإىل   2020
تر�ضحه،  اإعالن  قبل  حتى  بايدن، 
الناخبني  اآراء  ا�ضتطالعات  معظم 
ال�ضياق،  هذا  ويف  الدميوقراطيني 
اأ�ضارت جملة "يو.اأ�ض. توداي" اىل 
املرجح"  وغري  املبكر  "من  اأنه 
املر�ضحني،  اأحد  اأوباما  يدعم  اأن 
جمعته  مميزة"  "عالقة  اأن  رغم 

رئا�ضي  عهد  خالل  بايدن  مع 
اإذ بقيا مقربني  ا�ضتمر 8 �ضنوات، 
قالت  ما  وفق  املدة،  هذه  طيلة 
كايتي  اأوباما  با�ضم  املتحدثة 
اخلمي�ض  اأعلن  بايدن  وكان  هيل 
يف  الرئا�ضية  لالنتخابات  تر�ضحه 
ت�ضجيل م�ضور، م�ضدداً على اأنه لن 
"يغري  بينما  اليدين  مكتوف  يقف 
�ضخ�ضية  ترامب  دونالد  الرئي�ض 

الأمة الأمريكية ب�ضكل جذري".
على  ترامب  علق  بدوره، 
بـ"جو  اإياه  وا�ضفاً  بايدن  تر�ضح 
عرب  تغريدة  يف  النع�ضان"وقال 
بايدن  لدى  يكون  اأن  "اأرجو  تويرت 
فيه،  م�ضكوك  اأمر  وهو  الذكاء، 
احلزب"من  تر�ضيح  حملة  ل�ضّن 
اجلدير ذكره، اأن هذه املرة الثالثة 
التي يرت�ضح فيها بايدن البالغ من 
اأمريكا،  لرئا�ضة  عاماً   76 العمر 
العامني  يف  مّرتني  ف�ضل  بعدما 

1988 و2008.



»اجليل 
الرابع«م�ستمرة 

وتعتمد على اإنهاك 
اجليو�ش النظامية

م�صطلحى  �أن  من  �لرغم  وعلى 
و�خلام�س،  �لر�بع  �جليل  حروب 
م�صطلحات  �لأ�صا�س  فى  هما 
ع�صكرية، فاإن �لإعالم �مل�رصى بد�أ 
�لأخرية،  �لأعو�م  خالل  تد�ولهما 
نوع  من  موؤ�مرة  وجود  على  للدللة 
ولكن  �مل�رصية،  �لدولة  لإف�صال  ما 
تعريف  �أن  �إىل  هنا  �لإ�صارة  جتدر 
كثري�  �صهد  �ل�صابقني  �مل�صطلحني 
من �ملغالطة و�لت�صوي�س، وهو �لأمر 
�مل�صادر  �إىل  �لعودة  ��صتوجب  �لذى 
�مل�صطلحان  ن�صاأ  حيث  �لأمريكية، 

�ل�صابقان.

اجليل الأول

ل  عدد  يوجد  �لإنرتنت  �صبكة  على 
تف�رص  �لتى  �مل�صادر  من  يح�صى 
�أغلبها  لكن  �لأجيال،  حروب  نظرية 
يعود �إىل �جتهاد�ت �صخ�صية ملحللني 
فى  وبخا�صة  وحمققني،  �صيا�صيني 
مت  فيما  �لعربية،  باللغة  �مل�صادر 
�أهمها  معدودة،  كتب  على  �لعثور 
»�أمازون«  موقع  على  �أمريكى  كتاب 
حلروب  �ملخت�رص  »�لدليل  بعنو�ن 

�جليل �خلام�س«.
�أجيال  تق�صيم  لفكرة  ��صت�صلمنا  و�إذ� 
ف�صنجد  �أجيال  خم�صة  �إىل  �حلروب 
�لتاريخ  فى  �لأول  �جليل  حروب  �أن 
�حلديث، تنح�رص فى �لفرتة �لزمنية 
ما بني 1648 و1860، وهى �حلروب 
و�لتى  عليها،  �ملتعارف  �لتقليدية 
�جلي�صني  بني  مو�جهة  خاللها  يتم 
معركة  �أر�س  فى  �ملتناحرين 
تقليدية،  حربية  بتكتيكات  حمددة، 
�لـ17  �لقرون  حروب  تدخل  وبذلك 

و�لـ18 و�لـ19، �صمن ذلك �لتعريف.
وقد تز�منت حروب �جليل 

تلك  �لأول 
مع �حتالل �أغلب 
�لعربية،  �لدول 
عقب �ملو�جهات 
�لدول  بني 

�ل�صتعمارية، 
لة  و لد � و
نية  لعثما �
كانت  فى �لتى  تلقب 
جل �آخر �أيامها  بر

با  و ر و ، �أ ي�س ملر �
كان  فقد 
ر  �صتعما ل �
ينه�س فى �جل�صد 
�لعربى طو�ل �لقرون 
�لثالثة �ل�صابق ذكرها، ومينح خري�ت 
وبخا�صة  �لعظمى،  للدول  �أر��صيه 
ل  �لتى  �لإمرب�طورية  بريطانيا، 

جنحت  و�لتى  �ل�صم�س،  عنها  تغيب 
و�ليمن،  م�رص،  من  كل  �حتالل  فى 
و�لعر�ق  و�ل�صومال  و�ل�صود�ن، 

وفل�صطني، و�لأردن و�ليمن.
و�لثالث،  �لثانى  �جليلني  حروب  �أما 
زمنية  فرت�ت  فى  ظهرت  فقد 
�لعاملية  �حلرب  خالل  متقاربة، 
�لفرتة  خالل  جرت  و�لتى  �لأوىل، 
 ،1918 عام  �إىل   ،1914 عام  من 
�لثانى  �جليل  حروب  تعرف  حيث 
بذلك �لنوع من �حلروب �لذى يتميز 
باملدفعيات  ��صتباقية  ب�رصبات 
�أكرب  �إحد�ث  بهدف  و�لطائر�ت، 
جي�س  �صفوف  فى  خ�صائر  ن�صبة 
�صالح  دور  ذلك  بعد  لياأتى  �لعدو، 
حتقيق  عليه  ي�صهل  �لذى  �مل�صاة، 
�نت�صار خالل نقاط �لتقاء �جلي�صني 
�لف�صل  ويرجع  �ملعركة،  �أر�س  فى 
لدولة فرن�صا، فى �بتكار ذلك �جليل 

من �حلروب.
فقد  �لثالث،  �جليل  حروب  �أما 
�لأملانية  �لقو�ت  بو��صطة  طورت 
فى �حلرب �لعاملية �لأوىل �أي�صا، ول 
تعتمد حروب �جليل �لثالث على قوة 
�ل�صالح، بقدر ما تعتمد على عنا�رص 
�ل�رصعة و�ملفاجاأة و�لتالعب �لعقلى 
باخل�صم، و�ل�صعى للو�صول �إىل عمق 
وزرع  �لد�خل،  من  وحتطيمه  �لعدو 
�ل�صتباك  من  بدل  �جلو��صي�س، 
�جليل  حروب  توؤد  ومل  و�لتدمري، 
�لتكتيكات �حلربية  �إىل تغيري  �لثالث 
�لثقافة  تغيري  �إىل  هدفت  بل  فقط، 
باتت  حيث  كذلك،  �لع�صكرية 
�لطاعة  من  �أهم  �لفردية  �ملبادر�ت 

�لعمياء وتنفيذ �لأو�مر.

حرب الع�سابات

وخالل عام 1989، وبينما كان حائط 
من  عاما  �أربعني  بعد  ي�صقط  برلني 
»بيل  كتب  �أملانيا،  لدولة  تق�صيمه 
�لأمريكى،  �ل�صيا�صى  �ملحلل  ليند«، 
�حلرب  �أوجه  »تغري  بعنو�ن  مقالة 
مو�صحا  �لر�بع«،  �جليل  حروب  �إىل 
�لقرون  بينما كانت �حلروب فى  �أنه 
�ل�صابقة تعتمد على �جلي�س و�لعتاد، 
�ملحكمة،  �لع�صكرية  و�خلطط 
�حلروب  فاإن 

ملقبلة  �
�صتعتمد على جماعات 

وع�صابات  �إرهابية 
نوعية،  وعمليات 
�إىل  حتتاج  ل 
�أر�س �ملعارك 
ول  �لتقليدية، 

ط  �جلي�صني لنقا �لتقاء 
�ملت�صارعني.

وللتاأكيد على وجهة �لنظر تلك، �أورد 
»بيل ليند« تق�صيمات حمددة للحروب 
�أن  و�أكد  �ملا�صية،  �لقرون  خالل 
هناك �أربعة �أجيال من �حلروب، و�أن 
كل جيل منها، كان يهزم �جليل �لذى 

�صبقه، ب�صبب تطور تكتيكاته، و�لتى 
�لتكنولوجى،  �لتطور  مع  تتز�من 
�لأوىل  �لثالث  �لأجيال  كانت  وبينما 
�صاحات  على  تعتمد  �حلروب،  من 
�ملتناحرة،  �لبلد�ن  فى  �ملعارك 
�لر�بع ل حتتاج  �جليل  باتت حروب 

�إىل �صاحات قتال.
روب«،  »جون  كتب   ،2006 عام  فى 
�لطيار �ل�صابق فى وحد�ت �لعمليات 
مقال  �لأمريكى،  باجلي�س  �خلا�صة 
حول �لفرق بني حروب �جليل �لر�بع، 
و�لتى  �لتقليدية،  �لع�صابات  وحرب 
حققت جناحا فى مو�جهة �جليو�س 
�أمريكا  دول  فى  وبخا�صة  �لنظامية 

�جلنوبية.
�ل�صطح جند  �إنه على  يقول »روب«، 
تت�صابه  �لر�بع  �جليل  حروب  �أن 
�لع�صابات  حروب  خ�صائ�س  مع 
�لتقليدية، �ملعروفة من حيث �لرتكيز 
قو�ه،  و�إنهاك  �خل�صم  ت�صتيت  على 
�لأو�صاع  مع  �لتكيف  على  و�لقدرة 
�صيئة، مع  كانت  �لأر�س، مهما  على 
�حلربية  �لإمد�د�ت  تلقى  �إمكانية 
حروب  �أن  �إل  مركزى،  غري  ب�صكل 
�جليل �لر�بع تركز �أي�صا على �لعامل 
�لثقافى و�ملعرفى بنقاط قوة �لعدو، 
ي�صهل  �صعف  نقاط  �إىل  لتحويلها 
خ�صائر  فى  و�لت�صبب  مهاجمتها، 
�أحد�ث  ذلك  على  مثال  فادحة، 
�لـ11 من �صبتمرب، حني مت ��صتخد�م 
وهما  �لأمريكية،  �لقوة  رموز  �أحد 
�رصب  فى  �لعامليان،  �لتجارة  برجا 
�لدولة نف�صها بتفجريهما بطرق غري 

تقليدية، و�إحد�ث خ�صائر فادحة.
�جليل  حروب  �أن  �ملحللون  ويذكر 
�لأمد،  طويلة  باأنها  تو�صف  �لر�بع 
حيث  �أجيال،  �إىل  متتد  �أن  وميكن 
للعدو  �مل�صتمر  �لإ�صعاف  تتعمد 
�ل�صغط  و�صائل  كل  با�صتخد�م 
�قت�صادى  ح�صار  من  �ملتاحة، 
ومتويل  و�إ�صاعات  دوىل  و�صغط 
كانت  �صو�ء  �صغط،  جلماعات 
�صيا�صية �أو م�صلحة، وكل ذلك يحتاج 
�لنتيجة  تتم  حتى  �صنو�ت،  عدة  �إىل 

�ملرجوة.
ويتطابق �لطرح �ل�صابق مع ما حدث 
فى �لعر�ق وليبيا و�صوريا وغريها من 
�لدول �لعربية، �لتى مل تغامر �لقو�ت 
مدى  �إبر�ز  قبل  بق�صفها،  �لدولية 
على  بد�خلها  �لو�صع  خطورة 

ل  و لد �
و�ملدنيني،  �ملحيطة 

�لرتويج  مت  �لعر�ق  حالة  ففى 
�صامل،  دمار  �أ�صلحة  لوجود 
وهو �لأمر �لذى ف�صلت �لقو�ت 

�لأمريكية �لغازية فى �إثباته على 
�لأر�س.

غزو العراق

»وليم  �لأمريكى  للكاتب  مقالة  وفى 

لند«، ن�رصت بتاريخ 2004، ذكر �أنه 
�لع�صكريني،  �خلرب�ء  �صمن  من  كان 
حروب  نظرية  بتطوير  قامو�  �لذين 
�أهميتها  �لر�بع، و�لتى مل�صت  �جليل 
حربها  خالل  �لأمريكية،  �لقو�ت 
فى  ف�صلت  حني  �أفغان�صتان،  فى 
»تور�  جلبال  �لوعرة  �لبيئة  �خرت�ق 
�ملعرفى  �لق�صور  ب�صبب  بور�«، 
حول طبيعة �لبالد، بينما وجهت لها 
موجعة  �رصبات  وطالبان،  �لقاعدة، 
هم  يتعر�صو�  �أن  دون  خمبئهم،  من 

�أنف�صهم لإ�صابات تذكر. 
ما  لبلد  �لثقافى  �لغزو  �أن  و�أ�صاف 
فى مرحلة من �ملر�حل، يعد �أ�صعب 
�لبلد،  لنف�س  �لع�صكرى  �لغزو  من 
و�رصب مثال على ذلك باأن �لوليات 
ت�صتطع  مل  �لأمريكية،  �ملتحدة 
بعد  �إل  ل�صيطرتها،  �لعر�ق  �إخ�صاع 
�لقب�س على �لرئي�س �لعر�قى �صد�م 
ملن  تظهر  مذلة،  بطريقة  ح�صني، 
�ملقاومة  �أن  �صفوفه،  فى  يحارب 

�صارت بال جدوى.
وبرغم ظهور م�صطلح حروب �جليل 
�خلام�س فى �لغرب منذ بد�ية �لقرن 
�لو�حد و�لع�رصين، فاإن �مل�صطلح مل 
يتم تد�وله فى م�رص، ومل يربز ب�صكل 
تلت  �لتى  �ل�صنو�ت  �إل خالل  و��صح 
قيام �لثورة، فى �إ�صارة �إىل حماولت 
و�صائل  ��صتخد�م  �لدول  من  عدد 
و�لدعاية  �لجتماعى  �لتو��صل 
عن  كاذبة  �أخبار  لن�رص  �لإعالمية 

�لدولة �مل�رصية، بهدف �إ�صقاطها.
�لأمريكى  �لع�صكرى  �ملحلل  ويرى 
�جليل  حرب  �أن  �لربمان«،  »ر�ى 
على  �لأ�صا�س  فى  تعتمد  �خلام�س 
دون  �ل�صماء،  من  �لعدو  مهاجمة 
و��صتخد�م  �لأر�س،  على  �ل�صتباك 
و�ملكانى،  �لزمانى  �لتالعب  خطط 
ل  مقاومة  �أى  باأن  �لعدو  و�إيهام 
جدوى منها، وبالتاىل ي�صت�صلم �لعدو 

دون قتال.
»توما�س  �ملحقق  ذكر  حني  فى 
مبجلة  ن�رص  له،  تقرير  فى  برنت«، 
مييز  ما  �أهم  �أن  �لأمريكية،  �لتاميز 
�لقدرة  �خلام�س  �جليل  حروب 
ووعيه  �لعدو  دفاعات  تعطيل  على 
�حلروب،  تلك  خالل  و�أنه  باخلطر، 
ميكن �أن ت�صتخدم �حلرب �لبيولوجية 
من  ومنعه  �لعدو،  لإ�صعاف  �أي�صا، 
�إنتاج غذ�ئه، و�أعطى مثال على 
ذلك مبا حدث خالل عام 2003، 
�لبقر،  جنون  مر�س  �نت�رص  حني 
�أغالق  �إىل  �أدى  �لذى 

ق  � �صو �أ
�لدول  �أمام  �لت�صدير 
�لتى �كت�صف على �أر�صها 

�ملر�س، و�إعد�م �آلف �لروؤو�س 

�حلاملة للمر�س.
وميكن تطبيق نف�س �ملفهوم �ل�صابق 
على فريو�س �أنفلونز� �لطيور، و�لذى 
�حلرب  �صمن  من  �لبع�س  يعده 
�لبيولوجية بقيادة �لوليات �ملتحدة 
فى  ت�صببت  و�لذى  �لأمريكية، 
�لرثوة  من  بها  باأ�س  ل  ن�صبة  �إعد�م 
�ل�صنو�ت  خالل  م�رص،  فى  �لد�جنة 
ت�صبب  �لذى  �لأمر  �ملا�صية،  �لع�رص 
�لذعر  ون�رص  �ملز�رعني،  �إفقار  فى 
�إغالق  عن  ف�صال  �مل�صتهلكني،  بني 

�أبو�ب �لت�صدير. 

الثورات امللونة

وخالل �صهر جويلية من �لعام �ملا�صى، 
�لرو�صية  �لدفاع  وز�رة  عقدت 
�لع�صكرية  »�جلو�نب  بعنو�ن  موؤمتر� 
حيث  �لأوروبى«،  لالأمن  و�ل�صيا�صية 
وهو  جديد  م�صطلح  ��صتخد�م  مت 
يتفق  مبفهوم  �مللونة«،  »�لثور�ت 
كونها  �خلام�س،  �جليل  حروب  مع 
�لتى  و�ملظاهر�ت  �لحتجاجات 
بالأنظمة  �لإطاحة  فى  تت�صبب 
�لقمعية، و��صتبد�لها باأنظمة جديدة 
غري  �لأقل  على  �أو  دميقر�طية، 

معادية لالأنظمة �لغربية.
فى  �مل�صاركون  �خلرب�ء  و�أعطى 
بالثورة  ذلك  على  �أمثلة  �ملوؤمتر 
�لتى حدثت فى جورجيا عام 2003، 
�أوكر�نيا،  فى  �لربتقالية  و�لثورة 
�لربيع  ثور�ت  من  حدث  ما  وكذلك 
�لعربى، ويعلل �جلانب �لرو�صى و�صع 
�لثور�ت  �صمن  �لأوكر�نية  �لثورة 
�مللونة، ب�صبب �لتدخالت �لأمريكية 
لالإطاحة  �لو��صحة،  و�لأوربية 
�نتهت  و�لتى  �لأوكر�نى،  بالنظام 
بال�صتفتاء حول �نف�صال �صبه جزيرة 
�لرو�صى.  للجانب  و�صمها  �لقرم، 
بعيد�  �ل�صود�ن  �نق�صام  كان  وهل 
عن مفهوم حروب �جليل �خلام�س؟ 
حيث ��صتغلت �لدول �لغربية، �لنزعة 
�جلنوب،  جماعات  لدى  �لنف�صالية 
ودعمتها، حتى ��صطر نظام �لب�صري 
�نتهى  ��صتفتاء،  على  �ملو�فقة  �إىل 
بانف�صال �ل�صمال عن �جلنوب، �لأمر 
تق�صيم  حماولت  فى  تكرر  �لذى 
بطرق  و�صوريا،  وليبيا  �لعر�ق  دول 
غري �لتق�صيم �ل�صتعمارى �لتقليدى، 
�لذى �صهدته �ملنطقة خالل �لقرنني 
حدود  و�صع  فى  وت�صبب  �لـ19، 
كما  �لو�حدة،  �لدولة  بني  جغر�فية 

حدث فى بالد �ل�صام. 
يثار  �لذى  �جلدل  من  �لرغم  وعلى 
 25 ثورة  حول  و�لآخر  �حلني  بني 
من جانفي، فاإن �لنظام 
ىل  حلا �

�صعبية،  كثورة  بها  يعرتف 
خمططات  �صمن  ي�صعها  ول 
بدليل  �خلام�س،  �جليل  حروب 

�إدر�جها فى �لد�صتور، و�عتبار تاريخ 
�ندلعها �صمن �لحتفالت و�لأعياد 
�لر�صمية بالبالد، وذكر �لرئي�س عبد 
�لفتاح �ل�صي�صى لها، خالل خطاباته 
تتمثل  �ملوؤ�مرة  ولكن  �ل�صابقة. 
و�نت�صار  فنت،  من  �لثورة  تبع  فيما 
�ملغلوطة  �ملعلومات  من  للعديد 
غري �ملوثقة، على �صبكات �لتو��صل 
�لجتماعى وو�صائل �لإعالم، بهدف 
غا�صبة  �رصيعة  �أفعال  ردود  �إحد�ث 
و�لدوىل،  �ملحلى  �مل�صتوى  على 
من �أبرز �لأمثلة على ذلك ما حدث 
عند �صقوط �لطائرة �لرو�صية د�خل 
و�ل�صتنتاج  �مل�رصية،  �لأر��صى 
�ل�رصيع غري �ملربر من قبل �لإعالم 
�لطائرة  باأن  و�لأمريكى،  �لربيطانى 
ولي�س  �إرهابى،  بفعل  �إ�صقاطها  مت 
ب�صبب عطل فنى بها، رغم �إن �للجنة 
�مل�صوؤولة عن �لتحقيق حول �أ�صباب 
عملها  بد�أت  قد  تكن  مل  �صقوطها، 
ن�رصت  نف�صه،  �ل�صياق  فى  بعد. 
جريدة »�لإندبندنت«، تقرير� مطول 
فى  �لأمنية  �لإجر�ء�ت  �صعف  عن 
مطار �رصم �ل�صيخ للدللة على وجود 
�إ�صقاط  فى  ت�صبب  �إرهابى  حادث 
�لطائرة �لرو�صية، ودعمت �ل�صحيفة 
»بى  �لتقطها مر��صل  ب�صور  �لتقرير 
موظفى  لأحد  م�رص،  فى  �صى«  بى 
�رصم  مبطار  �ل�رصيعة«  »�خلدمة 
�ل�صيخ، وهو يتقا�صى ر�صوم �خلدمة 
�ملعمول بها بعدة مطار�ت عاملية، 
وزعمت  دبى،  مطار  بينها  ومن 
يتقا�صون  �أمن  رجال  تظهر  �أنها 
�أجانب  �صياح  مرور  لت�صهيل  »ر�صوة« 
فى  �لأمنية.  �لإجر�ء�ت  وتخطيهم 
�لإعالم  نقل  يعترب  نف�صه  �ل�صياق 
و�ل�صهد�ء  �جلرحى  لأعد�د  �لغربى 
�ملعارك  وفى  �مل�رصى  جي�س  من 
�صد �جلماعات �لإرهابية فى �صيناء، 
فاأعد�د  �لدعاية،  تلك  قبل  من 
حتمل  ما  كثري�  �ملذكورة  �خل�صائر 
�صعوبة  ظل  فى  �ملبالغة،  من  نوعا 
تلك  �لإعالم  و�صائل  من  �أى  و�صول 
�نقطاع  ب�صبب  �ل�رص�ع،  مناطق  �إىل 

�لطرق وخطورة �لأو�صاع هناك.
ولكن كيف ميكن هزمية �لعدو �خلفى 
�صوؤ�ل  �خلام�س؟،  �جليل  فى حروب 
�ملر��صل  �ك�س«،  »د�فيد  عنه  �أجاب 
له  مقال  فى  �لأمريكى،  �حلربى 
بنف�س �لعنو�ن، موؤكد� �أن �حلل ياأتى 
فى  �لرد  عدم  فى  �لأول  �ملقام  فى 
فى  �لدخول  وعدم  �لأول،  �ملقام 
معارك وحروب معلوماتية ومعرفية 
فى �ملقابل، متنع �لنظام من �لرتكيز 
فى  �ملتمثل  �لأهم،  �لهدف  فى 
ورفع  �لقت�صادية  و�لتنمية  �لتطور 
ومر�عاة  �ملو�طن  معي�صة  م�صتوى 

معايري حقوق �لإن�صان.
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وترويج �سائعات انت�سار الأمرا�ش 

حروب اجليل اخلام�س 
خطر يهدد العرب.. 
فى ظل ال�سراعات ال�سيا�سية التى ي�سهدها الواقع العربى 

بوجه عام، وانعكا�ش ذلك على الداخل امل�سرى، ظهر م�سطلحا 
حروب اجليل الرابع واخلام�ش، للإ�سارة اإىل حماولت الدول 

الغربية، وبخا�سة الوليات املتحدة الأمريكية، التلعب بدول 
ال�سرق الأو�سط، وحتقيق خمططها لتغري خارطته اإىل »�سرق 
اأو�سط جديد«، با�ستخدام طرق جديدة ل ت�سمل الحتلل 
الفعلى للأرا�سى واملواجهات املبا�سرة مع اجليو�ش النظامية، 

واإمنا تعتمد فى الأ�سا�ش على حروب املعلومات ون�سر ال�سائعات، 
اإ�سافة اإىل ا�ستخدام اجلماعات املاأجورة مثل »داع�ش« واأن�سار 

بيت املقد�ش لتنفيذ عمليات نوعية على الأر�ش.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 والية ورقلة

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 
م�شلحة التنظيم العام

الرقم : 30/2019

و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

مبقت�صى القانون رقم 12/ 06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق لـ 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم 2019/04/21 ت�صليم 
و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع الإجتماعي 
امل�صماة : جمعية مكتتبي ال�صكن الرتقوي العمومي لولية ورقلة  

الكائن مقرها " : حي بامنديل اجلديدة بالعمارة رقم 3 جناح 5 حمل 
رقم 91 ورقلة    لرئي�صها اجلمعية ال�صيد : الأخ�رصي �صليمان

تاريخ ومكان امليالد :1985/05/05  تقرت 
العنوان ال�صخ�صي : حي املخادمة – ورقلة 

مالحظة : الـتاأ�صي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام الإجباري ب�صكليات 
الإ�صهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية واحدة ذات توزيع 

وطني وفقا لأحكام 18 الفقرة 02 من القانون ال�صالف الذكر .  

ANEP N°:  1916009762 الو�شط:2019/04/27

الو�شط:2019/04/27
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بقلم: عي�سى قراقع

ال�شهيد اأبو جهاد كان يربط الداخل باخلارج، 
اهتماماً  اأعطى  انه  العبقرية  �شماته  واإحدى 
واعتربها  ذلك  على  وركز  املحتلة  للأرا�شي 
من  الفل�شطيني  الوطني  للعمل  الثقل  مركز 
واجلماهريية  التنظيمية  الأطر  بناء  خلل 
للمجتمع  التحتية  والبنية  املوؤ�ش�شات  وبناء 
الفل�شطيني وخلق حالة نهو�ض وطني حولت 
يف  الأهم  ال�شاحة  اإىل  املحتلة  الأرا�شي 
الأخرية  ر�شالته  وكانت  الحتلل،  مواجهة 
اإىل  موجهة  الغتيال  ع�شية  تكتمل  مل  التي 

القيادة الوطنية املوحدة للنتفا�شة.
اطل  فل�شطيني  قائد  اأول  جهاد  اأبو  ال�شهيد 
القابعني  الأ�رسى  على  واهتمامه  بر�شائله 
يف  هاماً  دوراً  له  وكان  الحتلل،  �شجون  يف 
وحتويل  وتنظيمها  العتقالية  املوؤ�ش�شة  بناء 
للرتبية  وخنادق  مدار�ض  اإىل  ال�شجون 
الطاقات  وتخريج  والتنظيمية  ال�شيا�شية 
الوطنية التي لعبت الدور الأهم يف النتفا�شة 
القيادة  اأع�شاء  معظم  كان  حيث   ،1987 عام 

املوحدة من الأ�رسى املحررين.
اخرتق اأبو جهاد جدران ال�شجون وتوا�شل مع 
منذ  اأدرك  من  اأول  وهو  وعائلتهم  الأ�رسى 
املنا�شل  الأ�شري  الإن�شان  اأهمية  البدايات 
اأ�رسته  واحت�شان  به  الهتمام  و�رسورة 
للأ�رسى  جهاد  اأبو  روؤية  و�شكلت  ورعايتها، 
حتى  وثابته  را�شخة  ظلت  وفل�شفة  عقيدة 
اليوم بعد ان حتولت اإىل نهج وطني وموؤ�ش�شي 
ذلك  برز  الفل�شطينية، وقد  التحرير  ملنظمة 
بتاريخ  فل�شطيني  اأ�شري  اأول  اعتقل  عندما 
1965/1/8 وهو حممود بكر حجازي وحينها 
قال اأبو جهاد: من حق املنا�شلني علينا وعلى 
حركتهم ان توفر لهم ثلثة اأنواع اأ�شا�شية من 

احلماية وهي:
1 - حماية ع�شويتهم يف حركة فتح

2 - حق احلماية ال�شيا�شة التي تفر�ض على 
بني  من  اأ�شري  اأو  معتقل  كل  تبني  احلركة 
وتلتزم  عنه  الدفاع  على  وتعمل  اأع�شائها 

بال�شعي لإطلق �رساحه.
3 - حق احلماية الجتماعية التي توفر للأ�شري 
واأ�رسته م�شتوى لئق من احلياة وتعليم اأبنائه 

والوفاء باللتزامات املادية لأ�رسته.
وعلى املدى حتولت روؤية اأبو جهاد اإىل �شمة 
من  بارزاً  وعنواناً  الثورة  �شمات  من  م�رسفة 
موؤ�ش�شة  تاأ�ش�شت  عندما  العظيمة  عناوينها 
ثم  ومن  واجلرحى  وال�شهداء  الأ�رسى  رعاية 
وزارة الأ�رسى وهيئة الأ�رسى، واأ�شبحت هذه 
الحتلل  مع  املعركة  من  جزء  املوؤ�ش�شات 
يف ظل العدوان على الأ�رسى وقر�شنة اأموال 
عوائلهم  اإعانة  ب�شبب  الفل�شطيني  ال�شعب 
ن�شال  جترمي  الحتلل  حكومة  وحماولت 
الأ�رسى ونزع م�رسوعية ن�شالهم الوطني التي 
ر�شمها ال�شهيد اأبو جهاد، فروح اأبو جهاد بعد 
31 عاماً من اغتياله لزالت تقاتل دفاعاً عن 
باحلرية  امل�رسوع  وحقه  املنا�شل  الإن�شان 

والكرامة الإن�شانية.
اأعطى ال�شهيد اأبو جهاد منذ انطلقة الثورة 
�شخ�شياً  وتابع  للأ�رسى  اهتمامه   1965 عام 

الأ�شري  وقع  فعندما  وظروفهم،  اأو�شاعهم 
اأبو  قال  بالأ�رس  حجازي  بكر  حممود  الأول 
ق�شيته  خلف  كله  العامل  حركنا  لقد  جهاد: 
مذكرات  رفعنا  قد  كنا  اأ�شهر  �شتة  وخلل 
اإىل هيئة الأمم املتحدة وكل الهيئات الدولية 
الأجنبية التي ترعى حقوق الأ�رسى، وات�شلنا 
للدفاع  الأجانب  املحامني  نقابات  من  بعدد 
عن حممود الذي �شدر بحقه حكماً بالإعدام 
ورف�شت �شلطات الحتلل ان يتوىل املحامي 
الفرن�شي ال�شهري )جاك فريج�ض( الدفاع عنه 

والذي كلفناه بذلك.
وقال ال�شهيد اأبو جهاد ان بلغ القيادة العامة 
يف  �شدر  الذي   34 رقم  العا�شفة  لقوات 
1965/11/22 قد خ�ش�شناه بالكامل ملو�شوع 
خلله  واأكدنا  حجازي  بكر  حممود  الأ�شري 
حماكمة  اإىل  حماكمته  حتويل  �رسورة  على 
وقد  نف�شه،  الإ�رسائيلي  الحتلل  ل�شلطات 
اأطلق �رساح حجازي عام 1971 خلل اإجراء 
مقابل  واإ�رسائيل  ف  ت  م  بني  تبادل  عملية 
روزنفر(  )�شموئيل  الإ�رسائيلي  �رساح  اإطلق 
اأبي  من  بتعليمات  فتح  حركة  اأ�رسته  الذي 

جهاد.
ان الهاج�ض الدائم للقائد ال�شهيد اأبو جهاد كان 
الحتلل،  �شجون  الأ�رسى من  اإطلق �رساح 
على  العدوان  خلل  دائماً  تعليماته  وكانت 
الع�شكرية  العمليات  وخلل   1982 عام  لبنان 
عرب  املت�شللة  الدوريات  خا�شة  للفدائيني 
لأجل  اإ�رسائيليني  جنود  بخطف  احلدود 
لهذه  وتنفيذاً  فل�شطينيني،  باأ�رسى  مبادلتهم 
اإ�رسائيليني  جنود  ثمانية  ا�رس  مت  التعليمات 
الإ�رسائيلي  الغزو  خلل   1982  /9/4 يوم 
اأبو جهاد مفاو�شات  للبنان، وعلى اأثرها قاد 
اإطلق  مبوجبها  مت  الأ�رسى  تبادل  عملية 
يف  الأوىل  مرحلتني:  على  الأ�رسى  �رساح 
 6 �رساح  اإطلق  ت�شمنت   1983/11/27
اأ�رسى اإ�رسائيليني مقابل اإطلق �رساح 4800 
اأن�شار  مع�شكر  من  ولبناين  فل�شطيني  معتقل 
و65 ا�شرياً من �شجون الحتلل يف الأرا�شي 
املحتلة منهم 8 اأ�رسى من فل�شطني املحتلة 
عام 1948، و35 معتقًل كان قد مت اأ�رسهم يف 
الإقليمية  املياه  البحرية يف  القر�شنة  علمية 
الوثائق  عن  الإفراج  اإىل  اإ�شافة  اللبنانية، 
والتقارير واملراجع والدرا�شات التي �شودرت 
من مركز الأبحاث الفل�شطيني يف بريوت، ثم 
التي  التبادل  عملية  وهي  الثانية  املرحلة 
ال�شعبية  اجلبهة  بني   1985/5/20 يف  جرت 
القيادة العامة واإ�رسائيل، حيث كانت القيادة 
الثماينة،  من  باأ�شريين  احتفظت  قد  العامة 
اأ�شري   1150 �رساح  اإطلق  جرى  ومبوجبها 

فل�شطيني ولبناين.
املتابع لعملية املفاو�شات حول اإطلق �رساح 
الأ�رسى التي اأ�رسف عليها ال�شهيد اأبو جهاد 
وعلى  التفا�شيل  على  حر�شه  مدى  يكت�شف 
مع  التعامل  يف  اإن�شانية  قانونية  روؤية  و�شع 
ملف املعتقلني، فقد اأعلن يوم 1983/3/19 ان 
م ت ف على ا�شتعداد لإطلق �رساح الأ�رسى 
�شلطات  وافقت  اإذا  الثمانية  الإ�رسائيليني 
الحتلل على معاملة كافة الأ�رسى يف لبنان 
ويف ال�شجون الإ�رسائيلية كاأ�رسى حرب ح�شب 

القوانني والأنظمة الدولية، وطالب اأبو جهاد 
ب�شمانات بعدم تعر�ض الأ�رسى بعد الإفراج 
اأخرى،  مرة  والعتقال  امللحقة  اإىل  عنهم 
حينها  الإ�رسائيلية  ال�شحف  اعتربت  وقد 
اعرتافاً  تعني  جرت  التي  التبادل  عملية  ان 
الفل�شطينيني  باملعتقلني  واقعياً  �شمنياً 
كاأ�رسى حرب، وان اأبا جهاد قائد املفاو�شات 
احدث تغيرياً يف الذهنية الإ�رسائيلية ال�شائدة 
يقاتل  عادلة  ق�شية  بوجود  العرتاف  باجتاه 
الفل�شطيني من اجلها واعتباره اإن�شانا ك�شائر 
اأكرث  ظهروا  الفل�شطينيني  وان  الب�رس،  بني 
القانون  بقواعد  الإ�رسائيليني  من  التزاماً 
الدويل يف معاملة الأ�رسى املعاملة الإن�شانية 

اللزمة.
ا�رسف  التي  الفدائية  العمليات  كافة  ان 
تت�شمن  كانت  والتي  اأبو جهاد  ال�شهيد  عليها 
مبادلة  واإجراء  اإ�رسائيليني  احتجاز  اأهدافها 
ومنها:  فل�شطينيني  اأ�رسى  �رساح  لإطلق 
اأبيب التي وقعت  عملية فندق �شافوي يف تل 
التي  املغربي  دلل  وعملية   ،1975/3/5 يوم 
يف  البحرية  العملية   ،1978/3/11 يف  وقعت 
اجلزائر  من  انطلقت  والتي   1985/4/21
التوجه  هدفها  كان  والتي  فدائياً   20 ت�شم 
اأبيب  تل  يف  الإ�رسائيلية  الدفاع  وزارة  اإىل 
والعمل على ا�رس اكرب عدد من كبار ال�شباط 
الإ�رسائيليني، وعلمية دميونا يوم 1988/3/6 
املفاعل  هدفها  والتي  النقب  �شحراء  يف 
لإطلق  رهائن  واحتجاز  الإ�رسائيلي  النووي 
الدفاع  وزير  �رسح  حيث  الأ�رسى،  �رساح 
الفدائيني  ان  رابني  ا�شحق  الإ�رسائيلي 
فتح  حركة  من  اأنهم  اأنف�شهم  على  عرفوا 
وان هدفهم اخذ رهائن  لأبي جهاد  وتابعون 
 9 يتواجد  حينها  وكان  عليهم،  وامل�شاومة 
اآلف اأ�شري فل�شطيني حمتجزين يف ال�شجون 

الإ�رسائيلية.
ان عملية دميونا هي اآخر العمليات الع�شكرية 
فيها  قتل  التي  جهاد  اأبو  عليها  ا�رسف  التي 
املفاعل  يف  عاملني  وتقنيني  خرباء  ثلثة 
النووي، وكانت على مقربة من �شجني نفحة 
والنقب ال�شحراوي، فالر�شا�شة الأخرية لأبي 
جهاد كانت التحية وال�شلم على اأ�رسى نفحة 
الحتلل،  �شجون  املعتقلني يف  وكل  والنقب 
فقد و�شل اأبو جهاد اإىل بوابة ال�شجن، اجتاز 

كل امل�شافات واقرتب من الأبواب املو�شدة، 
هي  العميلة  هذه  ان  اإ�رسائيل  واعتربت 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  دللتها  يف  الأخطر 
وان  احلمراء  اخلطوط  كل  جتاوزت  واأنها 
للغتيال،  ا�شرتاتيجياً  اأ�شبح هدفاً  اأبا جهاد 
من  باأنه عدو  العربية  ال�شحافة  و�شفته  وقد 
الدرجة الأوىل لإ�رسائيل وان اأبا جهاد كاد ان 
اإىل مناطق ل ميكن  يحول املناطق املحتلة 

حكمها من قبل اإ�رسائيل.
اغتيل القائد الرمز ابو جهاد يف ليلة 17 ني�شان 
يوم ال�شري الفل�شطيني ويف نف�ض اليوم الذي 
النقب  ملعتقل  الع�شكري  القائد  فيه  اطلق 
ال�شريين  على  الر�شا�ض  )ت�شيمح(  املدعو 
ال�شوا،  وا�شعد  ال�شمودي  ب�شام  ال�شهيدين 
عن  الرمل  بني  يبحثون  املعتقلون  فانتف�ض 
احلجارة واحل�شى، وا�شتمر الهجوم وهو نداء 
ابو جهاد يف ق�شيدة ال�شحراء امل�شتعلة التي 
ال�شري  ال�شاعر  ل�شان  على  ال�رسى  اطلقها 

املتوكل طه:
اع�شف فاين عا�شفة

ودماء قلبي راعفة
وجموعنا يف كت�شيعوت املوت

هبت واقفة
ل املوت يك�رسنا

ول رعب ال�شفاه النا�شفة
ولتحذروا

هذه اجلموع، �شيولنا الغ�شبى
تهدر جارفة
اأيها النا�ض:

�شتجدون  جهاد  ابو  وار�شيف  خزائن  افتحوا 
يف  املعتقلني  اىل  وحتيات  ور�شائل  ر�شا�شا 
ارواح  جمهولني،  �شهداء  ا�شماء  ال�شجون، 

منقوعة بالدم والوعد والنتفا�شات.
ايها النا�ض اغتيل ابو جهاد يف �شهر القيامة 
املجيدة، حمل كل اللم يف م�شريته الطويلة 
ليو�شلنا اىل احلق والعدالة واحلياة، �شكب دم 
حياته يف املوت فقامت النتفا�شة وا�شتعلت 
ال�شجون بالرادات والبطولت والنت�شارات، 
خطى  وعلى  �شليبها  عن  فل�شطني  نزلت 
باملوت  املوت  على  دا�شت  جهاد  ابو 
احلرية  �شبيل  يف  وال�شمود  الكرامة  لتمنحنا 

وال�شتقلل.

الأ�سرى الفل�سطينيون.. 
اأيقونة احلرية..

طوبى لأحرار فل�سطني ..لأنهم 
كما يبدو اآخر ما تبقى من العبري 

يف حديقة احلرية
بقلم : اأ.د.حنا عي�سى

بحجم الوردة يف ريعان طفولتها..وبحجم اخلفقة يف ريعان 
ع�شقها ..وبحجم القافيِة على و�شادة ال�شعر يف زمن احلب 

العذري الأول..هذه هي فل�شطني !
ترابها م�شمخ باأنفا�ض الأنبياء والنبوات، ف�شاوؤها مزدحم 

بقوافل امللئكة وال�شهداء وفوق ترابها بدا الإن�شان اأبجدية 
احل�شارة من الرعاية اإىل الزراعة يف اأول مدينة عرفها هذا 

الكوكب وهي اأريحا...
فلو مل اأكن فل�شطينيا لوددت اأن اأكون..ل اأقول ذلك �شعرا 

اأو كلم اإن�شاء ولكنني اأقول ما اأقول لإدراكي يقينا بان هذا 
النتماء الرا�شخ املتجذر يف الوجدان و الأعماق هو احلقيقة 

بكل اأبعادها، فلول هذه الهوية ال�شتثنائية طهرا وقدا�شة 
لأ�شابني ما ي�شيب احلمام اجلريح يف زمن الع�شق و الهديل 

النازف باحلب حتى الثمالة.
ولكل املحبطني و املت�شائمني اأقول: فل�شطني ل حتتمل الع�شق 

اجلليدي الفاتر ..ولكنها ت�شتقطب الفرا�ض اللهث حول 
�رساجها يرف بجناحيه وهو يحرتق من �شدة الع�شق وهو�ض 

العذاب الفل�شطيني املمتع..
فطوبى لفل�شطني....

وطوبى لأحرار فل�سطني....

لأنهم كما يبدو اآخر ما تبقى من العبري يف حديقة احلرية....
يف زمن كهذا الذي نعي�ض، تقف احل�شارة الإن�شانية مبهوتة 

اأمام هذا القهر املربمج �شد احلد الأدنى من حقوق الإن�شان 
وقدا�شة الإن�شانية النازفة من الوريد اإىل الوريد، وحني ندخل 

هذا الوطن الزنزانة حتت م�شمى"فل�شطني" تفقد احل�شارة 
توازنها وقدرتها على الحتمال، ويح�رسين يف هذه اللحظة ما 

قاله ال�شاعر اللبناين "جربان خليل جربان":اأن الع�شفور ياأبى 
اأن يبي�ض يف القف�ض حتى ل يورث العبودية لأفراخه".

�شعبنا على مر التاريخ كان وما زال و�شيبقى رمزا للتمرد 
على كل الأقفا�ض و الزنازين، تزدحم النكبة بكل ف�شولها 

على عتبات ال�شمري الإن�شاين ل ت�رسخ باأعلى �شوتها 
فقط، ولكنها ت�رسخ باأعلى حزنها اإىل حد الدمعة، وباأعلى 

جرحها اإىل حد النزيف.. فماذا بقي من حقيبة العدالة 
الب�رسية وحقوق اإن�شانها الفل�شطيني الذبيح بعد هذا الكم 
الهائل من التهمي�ض واللمبالة؟!!وماذا بقي من القوانني 
ال�شماوية و الو�شعية بعد هذا الطوفان الأهوج من العتمة 

و الظلم و اجلاهلية يف زمن يدعي اأهله باخرتاق الف�شاء و 
تروي�ض النجوم و الكواكب؟!!.

يف كل بيت فل�شطيني تنتع�ض الذاكرة الإن�شانية وراءا 
وحا�رسا و م�شتقبل فاإذا بهابيل الفل�شطيني ما زال يبت�شم 

يف وجه اأخيه يبحث يف عينيه عن حلظة وفاء وحمبة، 
وما زال يبحث يف قابيل عن خفقة ولو خافته يف حمراب 

احلرية و املحبة وال�شلم..ولكن ل حياة ملن تنادي..
ما العمل؟!!�شوؤال بحجم اجلرمية ما زال ينتظر 

اجلواب،،،�شوؤال بحجم ال�شحية وحجم القاتل ما زال 
حائرا يف دائرة الطل�شم امل�شكونة بالأ�شباح.

فالق�شية من األفها اإىل يائها واحدة من بديهيات الفطرة 
الب�رسية..اإن�شان يف وطنه يكدح يف اأر�شه ويغفو م�شاملا 
يف كوخه اأو بيته اأو ق�رسه باحللل، ويف غفلة من تاريخ 
اللمنطق و اللمعقول، يقتل وي�رسد ويذبح لكل اأدوات 
و القهر و العذاب، ورغم هذا مل ي�شقط الزيتون من يد 
هابيل، ورغم هذا ظل قابيل يطارده مع �شبق الإ�رسار.

فاإذا ما تبقى من الوطن الذبيح يتحول اإىل �شاحة 
م�شتباحة للقتل والقهر والعتقال يف ظل الحتلل الذي 

دا�ض على كل القوانني و التفاقيات و املبادئ و الثوابت و 
القيم، ورغم هذا ما زالت يدنا ممدودة بالزيتون و احلمام 

وكل مفردات ال�شلم،،وما زال قابيل يجتث الزيتون من 
جذوره ويذبح احلمام يف الأع�شا�ض وعلى الأغ�شان ويف 

كل زوايا الف�شاء يف هذا الوطن..وعند الوقوف اأمام 
الإن�شان الفل�شطيني يقف القانون عاجزا حتى احلد 
الأدنى من املوا�شاة لهذا الإن�شان..الذي فقد قدرته 

على احتمال التعاي�ض مع اأخيه الإن�شان يف غابة الذئاب 
الب�رسية املتوح�شة.
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�سالٌم على اأ�سرى نفحة والنقب..�سوت الر�سا�سة 
الأخرية لل�سهيد خليل الوزير

بتاريخ 1988/4/16 اغتالت دولة الحتالل الإ�سرائيلي القائد ال�سهيد خليل الوزير اأبو جهاد، ومل تكن عملية اغتيال عادية، بل هي حرب �ساملة خطط لها جرنالت 
احلرب يف اإ�سرائيل بكافة م�ستوياتهم الع�سكرية والأمنية والتي اعتربت احلرب الثالثة بالن�سبة للكيان الإ�سرائيلي باغتيال الراأ�س املدبر واملخطط للعمل الع�سكري 
والنتفا�سي يف الأرا�سي املحتلة، وكما و�سفته ال�سحافة الإ�سرائيلية والأمريكية باأن اأبا جهاد خمطط بارع ل يهزم وكان من اأخطر اأعداء اإ�سرائيل على مدى ثالثة 

عقود، واأن بقاء اأبو جهاد حيًا اأ�سبح اأمراً ل يطاق بالن�سبة لإ�سرائيل، واأن غياب اأبو جهاد هو �سربة قا�سمة لالنتفا�سة ، هذه النتفا�سة التي تو�سعت وا�ستمدت روحها 
الثورية من الد�ستور الذي و�سعه اأبو جهاد يف ر�سالته اإىل ال�سعب الفل�سطيني حتت عنوان لن�ستمر يف الهجوم حتى تهدم كل ما توهم العدو انه بناه و�سيده يف �سنوات 

الغت�ساب والحتالل، فال تراجع ول تهاون ول تعاي�س مع الحتالل فال �سوت يعلو فوق �سوت النتفا�سة.



عامر  نبيل  حممد  الأ�سري/  هو 
ربيعاً,عميد  ال�ستني  ابن  العرقان 
وعندما  الأ�رسى  عمداء  اأحد 
ويعد  عاما   35 عمرة  كان  اعتقل 
�سجون  يف  القدامى  الأ�رسى  من 
الحتالل, والقابع حالياً يف �سجن 
من  ويعد  الإ�رسائيلي  رميون 
ال�سعبة  اأخطر احلالت املر�سية 
الحتالل  �سجون  يف  املوجودة 
والإفراج  عالجه  ت�ستوجب  التي 
ال�سحي  و�سعه  ل�سوء  عنه 
وجود  من  يعاين  فهو  املتفاقم, 
يرافقها  الكبد  على  حميد  ورم 
اإهمال طبي ومماطلة وا�سحة يف 
تقدمي العالج الالزم من قبل اإدارة 

معتقالت الحتالل. 
يف  الأ�رسى  كل  كحال  حاله  فاإن 
يعانون  الذين  الحتالل  �سجون 
الإدارة  �سيا�سات  من  الويالت 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رسية 
بامل�سكنات دون القيام بت�سخي�ص 
ومعاناتهم  حلالتهم  �سليم 
لرتكه  الأمرا�ص  مع  امل�ستمرة 
بج�سده,  يفتك  للمر�ص  فري�سة 
اأنهى عامه الرابع والع�رسين  وقد 
عامه  ودخل  الق�سبان  خلف 
التوايل  على  والع�رسين  اخلام�ص 
واأم�سى  الحتالل  �سجون  يف 
بني  متنقاًل  منقاًل  عاماً   24 منها 
وامل�ست�سفيات  ال�سجون  عيادات 
نتيجة و�سعه ال�سحي ال�سعب... 

نبيل  حممد  املري�ص:  الأ�سري 
عامر العرقان" اأبو في�سل"

تاريخ امليالد: 1959/4/28.
مكان الإقامة : من مدينة اخلليل 
منطقة اجللدة �سابقاً وحالياً حارة 

القدمية  للبلدة  املال�سقة  ال�سيخ 
ت�سمى  كانت  والتي  اخلليل  يف 
احت�سنت  كونها  القيادة(,  بـ)حارة 
منذ  املقاومة  خاليا  من  العديد 

عام 1936م,
ورب  متزوج  الجتماعية:  احلالة 
ا�سمها  اإبنة  البناء  من  وله  اأ�رسة 
جمانة وثالث اأولد وهم- في�سل- 

حيان- فرا�ص.
تاريخ العتقال: 1995/2/24م.

الحتالل:  حماكم  بحقه  اأ�سدرت 
مرتني,  املوؤبد  بال�سجن  حكماً 

وع�رسين عاماً .
اإىل  النتماء  اإليه:  املوجه  التهمة 
حلركة  تابعة  ع�سكرية  جمموعة 
العمليات  من  العديد  وتنفيذ  فتح 
مقتل  اإىل  اأدت  التي  النوعية 

واإ�سابة عدد من امل�ستوطنني.
درا�سته  تلقي  العلمي:  املوؤهل 
يف  الإعدادية  املرحلة  حتى 
مدينة  يف  حممد  الأمري  مدر�سة 
الدرا�سي  مقعده  وترك  اخلليل 
م�ساركاً  ليكون  للعمل  .وتوجه 
جمال  يف  وعمل  اأ�رسته  اإعالة  يف 

البناء.
مكان العتقال: رميون.

حمطات م�سيئة يف حياة الأ�سري: 
حممد العرقان

كان الأ�سري البطل حممد العرقان 
يعي�ص هو واأ�رسته يف الردن وعاد 
باخلليل  و�سكن  الوطن  اأر�ص  اىل 
يف حارة ال�سيخ وانتقل بعدها اىل 
يف  العمل  بني  ما  ليجمع  الأردن 
ومتديد  املركزية  التدفئة  جمال 
املوا�سري والتدريب على العمال 
ت-  م-  نطاق  �سمن  الع�سكرية 
التدفئة  جمال  يف  وعمل  ف 

املركزية... 

ويف العام 1979 عندما كان عمره 
ع�رسين عاماً ان�سم اإىل م- ت- ف 
الكبري  اأخيه  قرب  ذلك  �ساعد يف 
منظمة  يف  العظام  القادة  من 
ال�سهيد  الفل�سطينية  التحرير 
وال�سهيد  عمار  اأبو  عرفات  يا�رس 
1980م  اأبو جهاد يف  الوزير  خليل 
.. اعتقل على يد قوات الحتالل 

ال�سهيوين يف عام 1987م 
بداأ ن�ساطه الن�سايل ب�سكل مبا�رس 
يف بداية الت�سعينات وبرز دوره يف 
النا�سفة  العبوات  و�سناعة  تركيب 
تدرب  اأن  بعد  دوره  برز  وقد 
الكيمياوية  املواد  تركيب  على 
النا�سفة  العبوات  ل�سنع  الالزمة 
العبوات واحدة و�سعت  اأبرز  ومن 
ل�ستهداف  عوا  بيت  منطقة  يف 
يف  ال�سهيوين  الحتالل  قوات 
�سلطات  اكت�سفت  وعندما  1991م 
العبوة  هذه  ال�سهيوين  الحتالل 
ارادت تفكيكها اأو اإبطال مفعولها 
العبوة  هذه  تركيب  ل�سعوبة  ولكن 
هذه  فانفجرت  ذلك  دون  حالت 
املتفجرات  خبري  يف  العبوه 
عن  وا�سفرت  الإ�رسائيلي 
م�رسعه.. جنا من حماولة اغتيال 
عوا  بيت  منطقة  يف  وجوده  اأثناء 
الكرمي  عبد  �سديقه  منزل  يف 
م�ساملة وقد ا�ست�سهد بعد ق�سف 
من  البطل  متكن  وقد  املنزل 

الهروب رغم تعر�سه لالإ�سابة.. 
زار قطاع غزة عند عودة ال�سلطة 
والتقى  الوطن  اأر�ص  اىل  الوطنية 
بالأخ القائد ال�سهيد يا�رس عرفات 

اأبو عمار
اأمعن  وظامل/  تع�سفي  اإجراء 
النتقام  يف  ال�سهيوين  الحتالل 
فرغم  "عرقان"  الأ�سري  من 

ظروفه ال�سحية ال�سيئة مينع ذويه 
�سنوات,   10 من  لأكرث  زيارته  من 
ومل ي�سمح �سوى لزوجته املري�سة 
تعد  مل  والتي  بزيارته  في�سل  اأم 
على  الأخرية  الأ�سهر  يف  قادرة 
مل  لهذا  �سهور,  �سته  منذ  امل�سي 
تتمكن من زيارة زوجها, حيث كان 
لنجله  ال�سماح  يرف�ص  الحتالل 
"عدم  بحجة  بالزيارة  "فرا�ص" 
القرابة, واأخرياً وبعد حرمان البن 
16عاماً  والده  زيارة  من  فرا�ص 
لنجله  ال�سجن  اإدارة  �سمحت 
قبل حوايل  اأبيه  زيارة  من  فرا�ص 
املقابل  يف  ومنعت  �سهور  �سته 
والده حتت  زيارة  البن حيان من 
حجج وذرائع اأمنية" كما ان البن 
في�سل يزور والده كل ثالثة �سهور 
الفقدان  مرارة  فاإن  واحدة,  مرة 
حيان  على  يقت�رس  مل  واحلرمان 
جومانة  �سقيقته  ليطال  امتد  بل 
وهي ت�ستذكر باحل�رسة والمل يوم 
زفافها بعد ان حرمت من ح�سور 
اأم  ان  كما  ق�رساً,  املغيب  ابيها 
للمراأة  منوذج  ب�سربها  في�سل 
وحتملها  ب�سربها  الفل�سطينية 
لتلعب  ابنائها  ورعاية  امل�سوؤولية 
يف حماولتها  معاً  والأم  الأب  دور 

�سداً ولو جزءاً ي�سري.

احلالة ال�صحية 
للأ�صري املري�ض: 
حممد العرقان 

ان الأ�سري حممد العرقان" يعي�ص 
حياة �سحية قا�سية جداً يف �سجون 
الحتالل منذ 17 عام, بينما تهمل 
تقدم  ول  عالجه  ال�سجون  اإدارة 

من  ويعاين  امل�سكنات  �سوى  له 
منذ  الكبد  ورم حميد على  وجود 
�سنوات وي�سمى )همغوما(,وي�سبب 
له اآلماً متقطعة �سديدة, واآلم يف 
الراأ�ص, وفى الآونة الخرية ا�ستد 
و�سط  كبري,  ب�سكل  املر�ص  عليه 
الإدارة,  قبل  من  وا�سح  ا�ستهتار 
عملية  اجراء  يف  متاطل  حيث 
يهدد  مما  الورم  لهذا  ا�ستئ�سال 
اإجراء  بالرغم من  حياته باخلطر 
اهتماٍم  اأي  دون  له  الفحو�سات 
خ�سع  وقد  ال�سجون,  اإدارة  من 
جراحية  لعملية  العرقان  الأ�سري 
مت فيها ا�ستئ�سال 7 �سنتيمرت من 
�سهور  �سته  حوايل  قبل  الأمعاء 
هي  ما  عن  لذويه  الف�ساح  دون 
الأ�سباب التي اأدت بهم ل�ستئ�سال 
اأجزاء من المعاء ,كما اأنه اأ�سيب 
اأثناء  بر�سا�سات  اعتقاله  خالل 
مقاومته لالحتالل ويعاين من عدة 
اأمرا�ص وم�ساكل �سحية زادت من 

معاناته داخل الأ�رس..
 

كيفية عملية اعتقال 
الأ�صري البطل : حممد 

العرقان 

يوم  رم�سان  �سهر  اأواخر  يف 
ال�ساعة  عند  اليتيمة  اجلمعة 
1995/2/24م  بتاريخ  لياًل  الثانية 
وتطويقه  املكان  حما�رسة  مت 
ومداهمة  الع�سكرية  بالأليات 
ال�سيخ  حارة  يف  الكائن  منزله 
واقتياده  اعتقاله  وجرى  باخلليل 
اىل جهة غري معلومة وقد تعر�ص 
مكث  حيث  القا�سي  للتعذيب 
�سهور  ثالثة  التحقيق  اقبية  يف 

وقد وجهت  وبعدها مت حماكمته 
تهمة  الع�سكرية  املحكمة  له 
ع�سكرية  جمموعة  اىل  النتماء 
العديد  وتنفيذ  فتح  حلركة  تابعة 
اأدت  التي  النوعية  العمليات  من 
من  عدد  وا�سابة  مقتل  اىل 
امل�ستوطنني وعمالئه وقد ارتقى 
�سهداء  اأبناء جمموعته  من  ثالثة 
وهم ال�سري املحرر �سهيد احلركة 
ال�سرية / نعيم ال�سوامرة ون�سال 
بر�سا�ص  اغتيل  الذي  الفاخوري 
انتفا�سة  يف  ا�رسائيلي  قنا�ص 
�سجون  من  حترره  بعد  الق�سى 
الفاخوري  و�سكري  الحتالل 
الذي ق�سى نتيجة اإ�سابته مبر�ص 
ال�رسطان واأ�سدرت بحقه حماكم 
املوؤبد  بال�سجن  حكماً  الحتالل 
مرتني, اأم�سى منها 24 عاماً منقاًل 
بني ال�سجون يف ظل تراجع و�سعه 
ال�سحي.. من على �سطور مقايل 
اأوجه ندائي اإىل كافة املوؤ�س�سات 
الدولية وخا�سة منظمة  والهيئات 
اأطباء  ومنظمة  العاملية  ال�سحة 
بال حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ 
العرقان  حممد  الأ�سري/  حياة 
لالإفراج عنه لتقدمي العالج الالزم 
يلتحق  اأن  قبل  ال�سجون  خارج  له 
الوطنية  احلركة  �سهداء  بكوكبة 
نتيجة  حلظة  اأي  يف  الأ�سرية 
الإهمال الطبي وال�ستهتار بحياته 
ويرف�ص  ال�سجون  اإدارة  قبل  من 

الحتالل اإطالق �رساحه ...
لأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 

واأ�سرياتنا املاجدات
للمر�سى  العاجل  وال�سفاء 
ال�رسطان  باأمرا�ص  امل�سابني 
الفتاكة  الأمرا�ص  من  وغريها 

بالإن�سان 

اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�صامدين ال�صابرين الثابتني املتمر�صني يف قلع الأ�صر, عزائي القراء اأحبتي الأفا�صل فما اأنا ب�صدده اليوم هو ت�صليط ال�صوء على اخطر حالت 
الأ�صرى امل�صابني بال�صرطان يف �صجون الحتلل الإ�صرائيلي والذين يواجهون املوت البطيء وجميعهم يعانون من ظروف �صحية واعتقاليه بالغة ال�صوء وال�صعوبة, ويعترب من ابرز الأ�صرى 

الفل�صطينيني امل�صابني بال�صرطان وحالته ال�صحية حرجة للغاية نتيجة �صيا�صة الإهمال الطبي وا�صتهتار اإدارة م�صلحة ال�صجون بحياته,

بقلم : �صامي اإبراهيم فودة 

الأ�صري حممد العرقان ي�صارع املوت بعد اإ�صابته بورم حميد على الكبد
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عي�شة ق.

التاريخ  بجاية  �شبيبة  فريق  ودخل 
جمددا بعدما عّبد الطريق لنف�شه 
على  بقوة  التناف�س  اأجل  من 
اللقب  اإحراز  اجل  من  التناف�س 
الكاأ�س  وحمل  م�شواره  يف  الثاين 
البجاوي  النادي  وحقق  الثانية، 
ال�شيدة  مناف�شة  يف  رائعا  م�شوارا 
الكاأ�س بعدما جنح يف بلوغ النهائي 
الرابطة  يف  ين�شط  الذي  وهو 
وا�شل  حيث  الثانية،  املحرتفة 
الطريق نحو حمل الكاأ�س وحتقيق 
املناف�شة  يف  مثايل  م�شوار 
ومناف�شة الأندية الكبرية املتعودة 
على التتويج باللقب خا�شة بعدما 

اأخرجت اأحد املخت�شني و�شاحب 
الرقم القيا�شي يف عدد التتويجات 
�شطيف،  وفاق  اجلمهورية  بكاأ�س 
املدرب  اأ�شبال  جنح  حيث 
التون�شي معز بوعكاز يف الإطاحة 
اإىل  والو�شول  الكبار  وجتاوز  به 

املحطة النهائية.
�شبيبة  جماهري  اأحالم  ارتفعت 
الغالية  الكاأ�س  حمل  يف  بجاية 
النادي  تاريخ  يف  الثانية  للمرة 
والتي  الأوىل  للمرة  فعلوها  بعدما 
متكنوا  اأين   2008 العام  يف  كانت 
التتويج  بف�شل  اللقب  اإحراز  من 
يف  تلم�شان  وداد  ح�شاب  على 
يف  رائعة  اأجواء  �شهدت  مباراة 
الأجواء  عا�شمة احلماديني، وهي 

البجاوية  اجلماهري  ترغب  التي 
على  �شنة   11 مرور  بعد  تكرارها 

اأول لقب للفريق.
�شبيبة  فريق  يتواجد  املقابل،  يف 
التهديدات  طائل  حتت  بجاية 
جماهريه  على  قا�شية  بعقوبات 
اللقاء  عقب اقتحام امللعب نهاية 
كان  والذي  �شطيف  وفاق  اأمام 
اأفراد  على  بالعتداء  مرفوقا 
كانوا  الذين  �شطي  وفاق  فريق 
واأن�شار  امللعب  اأر�شية  على 
اأن  ينتظر  حيث  ال�شيف،  الفريق 
اجتماع  الفريق خالل  معاقبة  تتم 
الثنني  املربمج  الن�شباط  جلنة 
احلكم  تقرير  ت�شلم  بعد  املقبل 

وحمافظ املباراة.

�سبيبة بجاية يتاأهل اإىل النهائي ويحلم ب�سيناريو 2008الفريق مهدد بعقوبات قا�شية ب�شبب االعتداء على جماهري �شطيف
جنح فريق �شبيبة بجاية يف ح�شم تاأ�شرية التاأهل اإىل املباراة النهائية ملناف�شة كاأ�س 
اجلمهورية وذلك رغم اخل�شارة التي تعّر�س لها على ملعبه الوحدة املغاربية اأمام 
وفاق �شطيف، اأين انتهى لقاء العودة من الدور ن�شف النهائي بهدف لواحد لفائدة 

الزوار، لكن النادي البجاوي متكن من اقتطاع تاأ�شرية لقاء النهائي بعد الفوز الثمني 
الذي عاد به االأ�شبوع املن�شرم من ملعب �شطيف بهدفني لواحد، والذي كان كافيا من 

اأجل تن�شيط النادي للنهائي الثاين يف تاريخه من مناف�شة ال�شيدة الكاأ�س

اأكد اأن �شتال 
مل يعد �شمن 

ح�شاباته

عمراين: 
التاأهل اإىل 

نهائي الكاأ�س 
يرفع معنوياتنا 

يف البطولة
اأكد مدرب فريق �شباب 

بلوزداد عبد القادر عمراين 
اأن التاأهل الذي حققه اأ�شباله 

اإىل نهائي كاأ�س اجلمهورية 
�شوف مينحهم دعما معنويا 

كبريا من اأجل املوا�شلة على 
نف�س الريتم حت�شبا للتح�شري 

ملا تبقى من مباريات يف 
البطولة الوطنية واإكمال مهمة 

الفريق العا�شمي يف حتقيق 
البقاء بالرابطة املحرتفة 

الأوىل، ويف هذا ال�شدد 
اأو�شح عمراين يف ت�رصيحات 

لالإذاعية الوطنية اأم�س اأن 
الالعبني كان لهم الف�شل يف 
حتقيق التاأهل بف�شل الإرادة 
وروح النت�شار التي ت�شلّحوا 
بها، خا�شة واأنه دخل مباراة 

الدور ن�شف النهائي اأمام 
�شباب ق�شنطينة وهو ل ميلك 

حلول كثرية على ار�شيةا 
مليدان ب�شبب النقائ�س التي 

كانت تعاين منها الت�شكيلة 
خا�شة يف من�شب و�شط 

امليدان، اإىل جانب اأن موعد 
اللقاء جاء بعد خو�س الفريق 

ملقابالت م�شريية يف البطولة 
الوطنية، مو�شحا اأن التاأهل 

اإىل نهائي ال�شيدة الكاأ�س جاء 
اإكراما للجهود املبدولة يف 

الأدوار الت�شفوية لكن الهدف 
الأول للفريق البلوزدادي 

يتمثل يف اإنقاذه من ال�شقوط 
وحتقيق البقاء يف نهاية 

املو�شم.
واأ�شار ابن مدينة تلم�شان 
اأنه ل ميكنه التكهن بهوية 

املتوج بلقب الكاأ�س اأو 
الأندية املر�شحة لل�شقوط 

اإىل الرابطة الثانية، معتربا اأن 
ال�رصاع �شوف يكون على ا�شده 

يف املناف�شتني، اإىل جانب 
ال�رصاع القوي الذي يتواجد 
على م�شتوى كوكبة املقدمة 

والتناف�س الثالثي حول التتويج 
بلقب البطولة الوطنية والذي 
يجمع اندية احتاد العا�شمة، 
�شبيبة القبائل ونادي بارادو.

تطّرق عمراين غلى ق�شية 
لعبه جمال �شتال الذي 

قام بطرده من الفندق ليلة 
املقابلة اأمام �شباب ق�شنطينة 
ب�شبب ت�رصف غري ان�شباطي، 
حيث �شدد انه ل يتالعب مع 

لعبيه من اجلانب الن�شباطي 
ويرف�س جميع التجاوزات التي 
حتدث يف املجموعة، واأ�شاف 

اأنه ل ميكنه اإعادة الرتبية 
لالعب و�شل �شنا معينة، 

ومّلح عمراين اإىل ا�شتغنائه 
نهائيا عن الالعب من �شفوف 

الت�شكيلة، بعدما قال اأنه 
نزعه من راأ�شه نهائيا ومل يعد 
�شمن ح�شاباته فيما تبقى من 

م�شوار الفريق هذا املو�شم.
عي�شة ق.

االأن�شار تنقلوا اإىل مقر الفريق وت�شر على رحيل حمار

وفاق �سطيف ينهي املو�سم خايل الوفا�س

خ�رص فريق وفاق �شطيف جميع اأهدافه 
هذا املو�شم وخرج خايل الوفا�س من 
مناف�شة  من  الإق�شاء  بعد  املناف�شة 
كاأ�س اجلمهورية وتوديع اآخر مناف�شة 
كان الأن�شار يعلقون عليها اآمال كبرية 
من اأجل التتويج بلقبها واإنقاذ املو�شم 
ل�شمان  الكاأ�س  ال�شيدة  مبناف�شة 
املو�شم  قارية  مناف�شة  يف  امل�شاركة 
الفني والالعبني  الطاقم  املقبل، لكن 
من  خائبني  وعادوا  املهمة  ف�شلوا يف 
مدينة بجاية رغم الفوز الذي حققوه 
بهدف  بجاية  �شبيبة  امل�شيف  اأمام 
اأجل  لكنه كان غري كايف من  رد،  دون 
الهزمية  بعد  النهائية  املحطة  بلوغ 
املن�رصم  الأ�شبوع  لها  تعر�شوا  التي 
ملعبهم  على  الذهاب  مباراة  يف 
بهدفني لواحد، وهو املر الذي يجعل 
يف  ويف�شل  املناف�شة  يودع  الفريق 

التم�شك باإحراز اللقب وت�شدر اأف�شل 
اجلمهورية  بكاأ�س  تتويجا  الأندية 
احتاد  فريقي  رفقة  يتقا�شمها  والتي 
بثمانية  اجلزائر  ومولودية  العا�شمة 
يجعل  الذي  الأمر  فريق،  لكل  األقاب 
من  اأخرى  لفرتة  ينتظرون  الأن�شار 
تاريخ  يف  التا�شعة  الكاأ�س  حمل  اأجل 
اأن�شار  تعّر�س  املقابل،  يف  الفريق. 
خطرية  اإعتداءات  اإىل  �شطيف  وفاق 
وذلك  بجاية  �شبيبة  اأن�شار  طرف  من 
اللقاء  نهاية  �شافرة  بعد  مبا�رصة 
اعتداءات  تلقوا  اأين  الت�شكيلتني،  بني 
خطرية يف خمتلف اأنحاء اجل�شم عرب 
ال�رصب الذي واجهوه بطريقة عنيفة، 
مت  متفاوتة  اإ�شابات  يتلقون  جعلتهم 
م�شت�شفى  اإىل  اإثرها  على  حتويلهم 
الإ�شعافات  تلقي  اأجل  منت  بجاية 
�شياق  ويف  عائالتهم.  اإىل  والعودة 

اأن�شار  من  املئات  توجه  مت�شل، 
ت�شكيلة »الن�رص الأ�شود« م�شاء البارحة 
اأين  بومر�شي،  يف  الفريق  مقر  اإىل 
وعلى  الإدارة  برحيل  مطالبهم  رفعوا 
الذي  حمار  ح�شان  الرئي�س  راأ�شها 
والرحيل  الفريق  رئا�شة  برتك  طالبوه 
بعد ف�شله يف قيادة الوفاق اإىل الألقاب 
وف�شله يف الت�شيري خا�شة هذا املو�شم 
الذي �شهد ت�شييع رفقاء الالعب غ�شة 
جلميع املناف�شات التي خا�شها حمليا 
الوفاق  و�شدد جمهور  واإقليميا،  قاريا 
وامل�شري  الأعمال  رجل  قدوم  على 
من  �شادي  وليد  النادي  يف  ال�شابق 
ابتداء  الفريق  بزمام  الإم�شاك  اجل 
اأ�شهم  فتح  اأو  املقبل،  املو�شم  من 
وطنية  �رصكة  وقدوم  للبيع  الوفاق 

لت�شيري الوفاق.
عي�شة ق.

ريحان يتاأهل لن�سف نهائي 
الدورة الدولية للتن�س

ريحان،  يو�شف  اجلزائري  اقتطع 
الن�شف  الدور  اىل  التاأهل  تاأ�شرية 
نهائي للطبعة 13 من الدورة الدولية 
تلم�شان،  ملدينة  للتن�س«لالأوا�شط« 
مبيدان  فعالياتها  املتوا�شلة 
املن�شورة يف الفرتة املمتدة من 21 
تفوقه  اجلاري،عقب  اأفريل   27 اىل 
ا�شماعيل  املغربي  مناف�شه  على 
�شعدي بنتيجة �شوطني ل�شفر، ففي 
مقابلة جرت يف اجتاه واحد فر�س 
الالعب اجلزائري ريحان، امل�شنف 
فئة  يف  عامليا   70 املركز  يف 
على  املطلقة  �شيطرته  الوا�شط، 
بنتيجة  اأنهاه  الذي  الأول  ال�شوط 

ينهي  و  ثباته  يوا�شل  ان  قبل   0-6
ال�شوط الثاين 6-2، ويف مقابلة الدور 
ن�شف نهائي يواجه ريحان امل�شنف 
الفائز  الوىل  را�س املجموعة  على 
الفرن�شي   جتمع   التي  املقابلة  من 
را�س  على  امل�شنف  دي�شامب  اآلن 
وال�شباين  الرابعة  املجموعة 
على  امل�شنف  غريي  الكال  ماك�س 
ويعد  اخلام�شة.  املجموعة  را�س 
افريقيا  نائب بطل   ، يو�شف ريحان 
الوحيد  اجلزائري  الوا�شط،  لفئة 
الذي  من املناف�شة، بعد ان توقف 
م�شوار بقية العنا�رص اجلزائرية 11 

امل�شاركة يف الدور الأول والثاين .

 الرابطة املحرتفة للعبة حتتفظ
 بحقها يف متابعته ق�شائيا

حتويل ملف زعيم اإىل جلنة 
الأخالقيات للفاف

لكرة  املحرتفة  الرابطة  قررت 
فريق  رئي�س  ملف  حتويل  القدم 
زعيم  البا�شط  عبد  عنابة  احتاد 
التابعة  الأخالقيات  جلنة  اإىل 
حيث  للعبة،  اجلزائرية  لالحتادية 
للرابطة  التابعة  اللجنة  عاجلت 
يف  زعيم  ملف  للعبة  املحرتفة 
اأجرته  الذي  الأخري  اجتماعها 
تقرر  اأن  قبل  املن�رصم،  الأربعاء 
اأجل  من  الفاف  جلنة  اإىل  حتويله 
�شوف  التي  العقوبات  يف  احل�شم 
هيئة  وك�شفت  �شده،  ت�شلطها 
اأن  مدوار  الكرمي  عبد  الرئي�س 
حتتفظ  للعبة  املحرتفة  الرابطة 
ق�شائية  دعوى  برفع  بحقها 
على  العدالة  يف  زعيم  ومتابعة 

التي  النارية  الت�رصيحات  خلفية 
والذي  الفارطة،  الأيام  اأطلقها يف 
الأندية  جميع  ان  من خاللها  اأكد 
وتقود  املباريات  برتتيب  تقوم 
من  اللقاءات  و�رصاء  بيع  عمليات 
الأق�شام  اإىل  ال�شعود  اجل حتقيق 
العليا، وك�شف اأنه دفع مبلغ �شبعة 
�شعود  اأجل  من  �شنتيم  ماليري 
الرابطة  اإىل  عنابة  احتاد  فريقه 
الثانية، واأعلن زعيم وجود الر�شوة 
واعرتف  الوطنية  البطولة  يف 
ال�شعود  حتقق  ل  الأندية  باأن 
وهي  الر�شوة،  ا�شتعمال  دون 
املعني  تهدد  التي  الت�رصيحات 

بعقوبات قا�شية يف حقه.
ع.ق.
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عي�شة ق.

وت�ضييق اخلناق على الرائد احتاد 
تقلي�ص  خالل  من  العا�ضمة، 
واحدة،  نقطة  اإىل  عنه  الفارق 
البطولة  هداف  رفقاء  ويدرك 
اأمام  اأنهم  نعيجي  زكريا  الوطنية 
دخول  اأجل  من  تعّو�ص  ال  فر�ضة 
باأول لقب بطولة  والتتويج  التاريخ 

وهو  الفريق  م�ضوار  يف  وطنية 
تاأ�ض�ص  اأنه  باعتبار  الن�ضاأة  حديث 
لهذا  الت�ضعينيات،  منت�ضف  يف 
له  منا�ص  ال  بارادو  فاإن  الغر�ص 
يف  فوزه  وتاأكيد  االنت�ضار  �ضوى 
�ضبيبة  اأمام  املن�رصمة  اجلولة 
الطريق  وا�ضتعادة  ال�ضاورة، 
التي  اخل�ضارة  عقب  ال�ضحيح 
�ضبقتها  التي  اجلولة  يف  �ضجلها 

اأمام اأهلي برج بوعريريج.
يف املقابل يدخل ن�رص ح�ضني داي 
اللقاء بحثا عن تدارك هزميته يف 
اجلار  اأمام  املن�رصمة  اجلولة 
�ضباب بلوزداد، وي�ضعى اإىل حتقيق 
نتيجة ايجابية ت�ضاهم يف ا�ضتعادة 
التي  االنت�ضارات  �ضكة  الت�ضكيلة 
الثالث  اجلوالت  يف  عنها  تغيب 
الوطنية،  البطولة  من  االأخرية 

اأمام  اأ�ضحى  الفريق  واأن  خا�ضة 
جديد  تعرث  واأي  الطرق  مفرتق 
�ضوف يدخله النفق املظلم باعتبار 
قا�ضمي  اأحمد  الالعب  رفقاء  اأن 
يف  الهزمية  تفادي  على  يعولون 
مواجهة اليوم واالبتعاد عن منطقة 
النقاط  فارق  تو�ضيع  من  اخلطر 
اإىل  بالنقاط  املهددين  ثالث  عن 

ثمان نقاط على االأقل.

نادي بارادو/ ن�شر ح�شني داي

بارادو ي�صوب الأعني نحو ال�صدارة والن�صرية للتدارك
ي�شهد م�شاء اليوم ملعب عمر حمادي ببولوغني خو�ض مباراة الداربي العا�شمي التي �شوف جتمع فريقي 
نادي بارادو ون�شر ح�شني داي والتي تندرج �شمن املقابلة املتاأخرة عن اجلولة 24 من الرابطة املحرتفة 

الأوىل، حيث ميلك نادي بارادو فر�شة ثمينة من اأجل العودة اإىل �شباق التناف�ض بقوة على التتويج بلقب 
البطولة الوطنية خا�شة واأن فوزه بالنقاط الثالث اأم�شية اليوم اأمام الن�شرية �شوف يجعل بارادو يرتقي 

يف جدول الرتتيب ويخطف الو�شافة من �شبيبة القبائل.

�شبيبة ال�شاورة / �شباب ق�شنطينة اليوم 
ابتداء من 18:00

ن�صور اجلنوب لالقرتاب من املقدمة 
وال�صيا�صي لطي �صفحة الكا�س

ك�شف اأن عرامة معاقب وممنوع من ح�شور 
اجلمعية العادية للرابطة

م�صباح: تقرير احلكم وّرط جنم 
مقرة ومل نطبق �صوى القانون

بب�ضار  اوت   20 ملعب  يحت�ضن 
�ضبيبة  فريقي  جتمع  مباراة 
والتي  ق�ضنطينة  و�ضباب  ال�ضاورة 
اللقاءات  ت�ضوية  �ضمن  تندرج 
العبو  يعول  حيث  املتاأخرة، 
الفوز  حتقيق  على  ال�ضاورة 
تكبدوها  التي  الهزمية  وتدارك 
نادي  اأمام  املن�رصمة  اجلولة  يف 
الر�ضيد  تدعيم  اأجل  من  بارادو 
يعول  حيث  ثمينة،  نقاط  بثالث 
اجلنوب«  »ن�ضور  ت�ضكيلة  العبو 
االأر�ص  عاملي  ا�ضتغالل  اإىل 
واجلمهور من اأجل اإحراز النقاط 
بتدعيم  لهم  ت�ضمح  والتي  الثالث 
كوكبة  من  واالقرتاب  الر�ضيد 
االنت�ضار  واأن  خا�ضة  املقدمة، 
باالرتقاء  لالعبني  ي�ضمح  اليوم 
اإىل  وال�ضعود  الرتتيب  جدول  يف 
اأين  الرتتيب،  يف  ال�ضاد�ص  املركز 
االنت�ضار  اأهمية  الالعبون  يدرك 
اليوم يف خطوة نحو االقرتاب من 
اإحدى املراكز الثالث يف الرتتيب 
املو�ضم  قارية  م�ضاركة  و�ضمان 
اإدارة  ت�ضعها  والتي  املقبلة 
هدفا  زرواطي  حممد  الرئي�ص 
اجلاري،  املو�ضم  بنهاية  لتحقيقه 
مباراة  متلك  ال�ضاورة  واأن  خا�ضة 
بلعبا�ص  احتاد  اأمام  ثانية  موؤجلة 
واملربجمة يف الثاين ماي الداخل، 
�ضبيبة  ت�ضكيلة  تعرف  و�ضوف 

علي  �ضيد  الثنائي  غياب  ال�ضاورة 
يحي �رصيف ب�ضبب االإ�ضابة ون�رص 
الدين خوالد املعاقب بلقاءين من 

طرف جلنة االن�ضباط.
يف املقابل، ي�ضعى �ضباب ق�ضنطينة 
من  االإق�ضاء  جراح  مداواة  اإىل 
اأمام  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�ضة 
العودة  طريق  عن  بلوزداد  �ضباب 
ب�ضار،  مدينة  من  ايجابية  بنتيجة 
املدرب  فاإن  ال�ضدد  هذا  ويف 
ميلك  ال  الفان  ديني�ص  الفرن�ضي 
خيارا اآخر �ضوى تدارك التعرث يف 
وتفادي  الكاأ�ص  ال�ضيدة  مناف�ضة 
�ضوف  جديدة  �ضلبية  نتيجة  اأي 
من  تبقى  وما  الفريق  على  تاأثر 
الوطنية،  البطولة  يف  مو�ضاره 
لن  »ال�ضيا�ضي«  ت�ضكيلة  اأن  ورغم 
االأوىل  االأدوار  بلعب  معنية  تكون 
كبرية  بن�ضبة  الوطنية  البطولة  يف 
نقاط  بت�ضع  تبتعد  واأنها  خا�ضة 
كاملة عن املركز الثالث يف جدول 
يريدون  الالعبني  اأن  اإال  الرتتيب، 
ايجابية  بنتيجة  االإق�ضاء  جتاوز 
واأن  الو�ضع خا�ضة  تعقيد  وتفادي 
الت�ضكيلة مل تفز يف اأربع مواجهات 
التعداد  عن  ويغيب  التوايل،  على 
من  كل  ب�ضار  مدينة  اإىل  املتنقل 
الثنائي يطو وجعبوط اللذان طردا 

يف مباراة الكاأ�ص.
عي�شة ق.

االن�ضباط  جلنة  رئي�ص  برر 
الثقيلة  العقوبات  م�ضباح  كمال 
نادي  اإ�ضدارها يف حق  التي مت 
العنف  اأحداث  مقرة عقب  جنم 
مقرة  ملعب  يف  وقعت  التي 
مولودية  اأمام  لقاءها  مبنا�ضبة 
املتحدث  اأو�ضح  حيث  �ضعيدة، 
الهيئة  ت�ضلّمته  الذي  التقرير  اأن 
املحرتفة  للرابطة  التابعة 
احلكم  طرف  من  القدم  لكرة 
اأ�ضودا  كان  املقابلة  اأدار  الذي 
وجاءت فيه حيثيات تدين ب�ضدة 
ميكن  ال  حيث  مقرة  جنم  نادي 
م�ضباح  واأو�ضح  عنها،  التغا�ضي 
خالل تدخله اأم�ص عرب االإذاعة 
املباراة  اأحداث  اأن  الوطنية 
اإعالن  غاية  اإىل  عادية  كالنت 
بعدها  لكن  نهايتها،  �ضافرة 
اأن�ضار  اقتحام  �ضهد  مبا�رصة 
امليدان  الأر�ضية  مقرة  جنم 
منا�رص   2000 حوايل  مبجموع 
ان  مو�ضحا  املعني،  ي�ضيف 
اقتحموا امللعب  الذين  االأن�ضار 
االأبي�ص  ال�ضالح  يحملون  كان 
وفق التقرير الذي مت تدوينه من 
وا�ضح  والقانون  احلكم،  طرف 
خالل  من  احلالة  هذه  خالل 
اإ�ضابات  اإىل  الالعبني  تعر�ص 
املحلي  الفريق  �ضيعترب  فاإنه 
منه  وتخ�ضم  اللقاء  يف  منهزما 

وذلك  الر�ضيد،  من  نقاط  ثالث 
بدون منح نقاط الفوز ملولودية 

�ضعيدة.
معاقبة  اأن  املتحدث  واأو�ضح 
طارق  ق�ضنطينة  �ضباب  مناجري 
نظرا  قانونية  كانت  عرامة 
التي  اخلطرية  للت�رصيحات 
القنوات  اإحدى  عرب  بها  اأدىل 
دفع  ما  وهو  التلفزيونية، 
للعبة  اجلزائرية  االحتادية 
االن�ضباط، حيث  ملرا�ضلة جلنة 
اأن  م�ضيفا  موؤقتا،  توقيفه  مت 
الوقت  ويف  قانونية  العقوبة 
اجللو�ص  لعرامة  ميكن  الراهن 
لكنه  ال�رصفية  املن�ضة  يف 
غرف  دخول  قانونا  ممنوع 
حال حدث  ويف  املالب�ص  تغيري 
اإىل  عقوبته  ت�ضل  �ضوف  االأمر 
اأي  من  احلياة  مدى  االق�ضاء 
ن�ضاط كروي، م�ضيفا اأن عرامة 
اأع�ضاء  اأمام  االمتثال  رف�ص 
من  املن�رصم  االثنني  اللجنة 
ومت  اأقواله  اإىل  اال�ضتماع  اأجل 
يف  لال�ضتدعاء  مرا�ضلته جمددا 
وك�ضف  املقبل،  االثنني  جل�ضة 
من  ممنوع  عرامة  اأن  م�ضباح 
العادية  اجلمعية  اأ�ضغال  ح�ضور 
يف  املقررة  املحرتفة  للرابطة 

30 اأفريل املقبل.
ع.ق.

كاأ�ض اإفريقيا للكرة الطائرة ال�شاطئية

اإق�صاء املنتخب 
الوطني لل�صيدات

 

اأق�ضي املنتخب الوطني الن�ضوي للكرة ال�ضاطئية يف الدور االأول  

لكا�ص افريقيا لالأمم اأكابر اجلارية من 23 اىل 28 افريل يف العا�ضمة 

النيجريية اأبوجا، فيما �ضجل نظريه للرجال انت�ضاره االأول يف الدورة، 

بعد دخوله غمار املناف�ضة االربعاء املن�رصم بانهزامه اأمام النيجر 

حل�ضاب املجموعة الثانية بنتيجة 1-2 )225-24، 21-15 و 15-12( 

�ضجل الزوجي اجلزائري امل�ضكل من اآزم و زايدي هزمية ثانية 

اأمام منتخب رواندا املمثل من الثنائي �ضارلوت نزايوزنقا و بنيت 

موكانداينقا ب�ضوطني نظيفني 11-21 و19-21، وهي الهزمية التي 
عجلت باإق�ضائه من املناف�ضة.

ويف �ضنف الرجال، متكن الزوجي اجلزائري الذي ميثله �ُضعادي و بن 

بوعلي من حتقيق الفوز اأمام نظريه امل�رصي 2-0 )21-15 و 17-21( 

حل�ضاب املجموعة الرابعة بعد اأن �ضجل الهزمية اأمام املغرب 0-2 

)14-21 و 14-21، ولعب اأم�ص املنتخب اجلزائري لقاءه الثالث اأمام 
رواندا من اأجل التاأهل للدور ربع النهائي.

وحل�ضاب نف�ص املجموعة، حقق املغرب انت�ضاره الثاين اأمام رواندا 

ب�ضوطني نظيفني 2-0 )21-17 و21-17(، و�ضمحت لقاءات اأول اأم�ص 

لدى ال�ضيدات ملنتخبات نيجرييا و م�رص املجموعة االأوىل ورواندا 

و النيجر املجموعة 2 واملغرب وبوت�ضوانا املجموعة 3 واملوزمبيق 

وموري�ص املجموعة 4 من اقتطاع تاأ�ضرية التاأهل للدور ربع النهائي 
بعد ت�ضجيلها النت�ضارين متتاليني.

وكالت

البطولة الإفريقية للجيدو اليوم الأول

اجلزائر حترز اأربع ميداليات
 

م�رصم رجال و�ضيدات التي جترى وقائعها مبدينة كاب تاون بجنوب برونزيات خالل اليوم االأول من فعاليات بطولة اإفريقيا اأكابر اأحرز املنتخب اجلزائري للجيدو اأربع ميداليات ف�ضية و ثالث  هاجر  ن�ضيب  من  الف�ضية  امليدالية  وكانت  اإيبون لوزن اأقل من 48 كغ لدى ال�ضيدات حيث انهزمت يف النهائي اإفريقيا،  ويتيبو عن طريق  اإفريقيا جريوناي  للم�ضارعة بي�ضاو لتفز بعدها يف املنازلة من اأجل الربونز اأمام املغربية انهزامها يف الدور ن�ضف النهائي اأمام تا�ضيانا �ضيزار من غينيا مرمي مو�ضى وزن اأقل من 52 كغ على امليدالية الربونزية بعد بعد مرور دقيقتني و22 ثانية من املنازلة، من جهتها حت�ضلت اأمام ممثلة جنوب  بالن�ضبة  االأمر  وكذلك  القر�ضي،  الزهراء  ميينة حالطة اأقل من 57 كغ واإميان ربيعي اللتني تناف�ضتا من فاطمة 
يحالف لدى الرجال فاز �ضليم رباحي وزن اقل من 60 كغ بامليدالية اأجل املركز الثالث لتعد امليدالية الربونزية. ومل  با�ضو،  ع�ضام  املغربي  اأمام  فوزه  بعد  اجلزائر مبجموع 17 ريا�ضيا، يف املناف�ضة القارية التي ت�ضهد زرداين اأقل من 66 كغ ابتداء من دور املجموعات، وت�ضارك الرحمان لينهي املناف�ضة يف املركز اخلام�ص بينما اأق�ضي هود اال�ضتدراك  من اأجل املركز الثالث اأمام امل�رصي احمد عبد احلظ زميله وائل الزين اأقل من 66 كغ الذي انهزم يف منازلة الربونزية 

ح�ضور 212 م�ضارع من بينهم 85 �ضيدة ميثلون 31 بلدا.
وكالت

ريا�صةاجلمعة 26 ال�شبت27   اأفريل  2019  املوافـق  ل21 �شعبان 1440هـ 13



�شول�شكار مقتنع من �شمان م�شاركة �أوروبية
�أبدى �ملدرب �لرنوجي �أويل غونار �سول�سار قناعته بقدرة فريقه مان�س�سرت يونايتد على 
�إنهاء �لدوري �لإجنليزي يف مركز يوؤهله للم�ساركة يف دوري �لأبطال يف �ملو�سم �ملقبل، 

على رغم �أد�ئه �ل�سلبي يف �لفرتة �ملا�سية، وتلقى يونايتد �لأربعاء �ملن�رصم خ�سارته 
�لتا�سعة يف �لدوري هذ� �ملو�سم ب�سقوطه على �أر�سه �أمام �سيفه وغرميه مان�س�سرت �سيتي 

0-2، يف مبار�ة موؤجلة من �ملرحلة 31 من �لدوري، ومع تبقي ثالث مباريات لل�سياطني 
�حلمر حتى نهاية �ملو�سم، يجد �لفريق نف�سه �ساد�ساً يف �لرتتيب مع 64 نقطة، بفارق 

ثالث نقاط خلف ت�سيل�سي �ساحب �ملركز �لر�بع �آخر �ملر�كز �ملوؤهلة للم�سابقة �لقارية 
�لأم.

وقال �سول�سار يف ت�رصيحات نقلها �ملوقع �للكرتوين للنادي: »علينا تقدمي �أد�ء �أف�سل 
�لأحد، بالطبع نريد �أن نكون �سمن �لأربعة �لأو�ئل«، وتابع: »مل �أخطط خلو�ض مباريات 

م�ساء �خلمي�ض بعد، علينا فقط �أن مننح �أنف�سنا فر�سة �لأحد«، م�سيفاً: »تتبقى لنا ثالث 
مباريات حتى نهاية �ملو�سم، ونبتعد بفارق ثالث نقاط عن �لأربعة �لأو�ئل، وقبل �أ�سهر، 

مل يكن �أحد ليقول �إننا نحظى باأي فر�سة«.

بوفون مر�شح للعودة �إىل جوفنتو�س 
�قرتب �لإيطايل جيانلويجي بوفون حار�ض باري�ض �سان جريمان، من �لعودة �إىل نادي 

جوفنتو�ض بعد �نتهاء �ملو�سم �حلايل، ووفًقا ل�سبكة »�سبورت ميديا�ست« �لإيطالية، فاإن 
بوفون قد يعود �إىل جوفنتو�ض يف من�سب �إد�ري �إذ� مل يجدد عقده  �حلايل مع �سان 

جريمان، و�أ�سار �إىل �أن بوفون ي�سعى للعب مو�سم �آخر مع �سان جريمان وحماولة �لفوز 
بدوري �أبطال �أوروبا، ولكن رغبة �حلار�ض �لإيطايل ت�سطدم بقر�ر �لنادي �لباري�سي �لذي 
مييل لإنهاء حقبته يف �ل�سيف �ملقبل، و�أو�سح �أن �سيلفانو مارتينا وكيل بوفون، �سيجتمع 
مع م�سوؤويل �سان جريمان خالل �لأ�سبوع �ملقبل لبحث م�سري �حلار�ض �لإيطايل، و�سبق 

�أن �رصح �أندريا �أنيللي رئي�ض جوفنتو�ض، يف �ملوؤمتر �لود�عي لبوفون �أن �أبو�ب �لنادي 
�ستظل مفتوحة �أمام �حلار�ض �ملخ�رصم. يذكر �أن �سان جريمان ي�سعى للتعاقد مع 

�لإ�سباين ديفيد دي خيا حار�ض مان�س�سرت يونايتد، يف �ل�سيف �ملقبل خلالفة بوفون.

�لأندية �لأوروبية تبحث تعديالت دوري 
�لأبطال جو�ن �ملقبل

تعقد ر�بطة �لأندية �لأوروبية جمعية عمومية 
��ستثنائية يف جو�ن �ملقبل للبحث يف �لتعديالت 

�ملثرية للجدل �ملقرتح �إدخالها على م�سابقة 
دوري �لأبطال بعد عام 2024، و�أ�سارت �لر�بطة 

يف بيان �أول �أم�ض �أن �لجتماع �لذي �ستعقده 
يف مالطا يف �ل�ساد�ض و�ل�سابع جو�ن ياأتي يف 
�إطار �سعي جمل�ض �إد�رتها لالإبقاء على م�سار 

�سفاف، مبا�رص، ومنخرط حول م�سابقات 
�لحتاد �لأوروبية لكرة �لقدم بعد �لعام 2024«، 

و�أثارت �لتعديالت �ملقرتحة على �مل�سابقة 
�لقارية �لأم، �عرت��سات و��سعة من دوريات و�أندية �أوروبية، وبح�سب �لتقارير، تتمحور 

�لإ�سالحات حول تغيري كبري يف دور �ملجموعات ي�سمل توزيع �لفرق على �أربع جمموعات 
من ثماين فرق بدل من �ل�سيغة �حلالية لثماين جمموعات من �أربعة فرق، كما ت�سمل 

�قرت�حات متعلقة ببلوغ �لأدو�ر �لإق�سائية و�ملو�سم �ملقبل، و�إقامة مباريات يف نهاية 
�لأ�سبوع بدل من �لثالثاء و�لأربعاء فقط، ما �سيوؤثر على بر�مج �لدوريات �لتي تقام 

غالبيتها �ل�سبت و�لأحد، وي�سمل �لقرت�ح تاأهل �لفرق �ل�ستة �لأوىل يف كل جمموعة �ىل 
�لن�سخة �ملقبلة من �مل�سابقة، بدل من �أن يكون ذلك مرتبطا -كما هو �حلال حاليا- 

بت�سنيفها يف نهاية �ملو�سم �لكروي يف بالدها.
لكن يف ر�سالة وجهها �لأربعاء �إىل �لأنديةـ232 �ملن�سوية يف �إطار �لر�بطة، حتدث رئي�ض 

ر�بطة �لأندية �لأوروبية �لإيطايل �أندريا �أنييلي رئي�ض نادي جوفنتو�ض �لإيطايل عن 
وجود تكهنات و�سائعات غري دقيقة يف و�سائل �لإعالم، موؤكد� �أنه مل يتم �لتفاق بعد 

ب�سكل نهائي على �أي �قرت�حات ملمو�سة، و�أثارت �لتعديالت �ملقرتحة قلق �لعديد من 
ر�بطات �لبطولت �لأوروبية �لوطنية، و�لتي دعت نحو 900 من �أندية �لقارية �إىل �جتماع 

يف مدريد يف �ل�ساد�ض ماي و�ل�سابع منه لدر��سة �لقرت�حات، و�سياأتي �للقاء ع�سية 
�جتماع يف �سوي�رص� بني �لحتاد �لوروبي للعبة ور�بطة �لبطولت ملناق�سة تعديالت 

�قرتحتها ر�بطة �لأندية �لأوروبية، ويف ر�سالته �ىل �لأندية، �أبدى �أنييلي معار�سته 
لالجتماع �ملقرتح يف مدريد بني ر�بطات �لدوريات و�لأندية، د�عيا �لأخرية لعدم 

ح�سوره.     

مان�ش�شرت �شيتي وليفربول �شر�ع �لأمتار �لأخرية
 

يبد�أ �لعد �لعك�سي نحو لقب �لدوري 
�جلمعة،  من  �عتباًر�  �لإجنليزي 
ملان�س�سرت  �أ�سبحت  و�لأف�سلية 
بعد  م�سريه  �سيد  بات  �لذي  �سيتي 
بفوزه مببار�ته  �ل�سد�رة  على  تربعه 
�ملوؤجلة �سد جاره مان�س�سرت يونايتد 
�ملو�سم  طو�ل  حلم  �أن  وبعد   ،0-2
منذ  �لأوىل  للمرة  �للقب  باإحر�ز 
نف�سه يف حالة  ليفربول  يجد   ،1990
معنوية ل يح�سد عليها قبل مبار�ته 
�جلمعة مع �سيفه هادر�سفيلد �لهابط 
�إىل �لدرجة �لأوىل، وذلك بعد تنازله 
عن �ل�سد�رة ل�سالح �سيتي قبل ثالث 
مر�حل على �نتهاء �ملو�سم، و�سيكون 

على �ملدرب �لأملاين يورغن كلوب حتفيز لعبيه وح�سهم على عدم �ل�ست�سالم حتى �لرمق �لأخري من �ملو�سم، على �أمل �أن 
يتعرث �سيتي يف �لأمتار �لأخرية من �أجل حماولة تعوي�ض فارق �لنقطة و�لفوز باللقب �لذي طال �نتظاره، ويدخل ليفربول �إىل 
مبار�ة �جلمعة �أمام فريق خرج مهزوما من �ملر�حل �ل�سبع �ملا�سية ومل يذق طعم �لفوز �سوى ثالث مر�ت هذ� �ملو�سم، وذهنه 
يف »كامب نو« حيث يحل �لأربعاء �ملقبل �سيًفا على بر�سلونة �لإ�سباين يف ذهاب �لدور ن�سف �لنهائي مل�سابقة دوري �أبطال 

�أوروبا. 
ومن �ملوؤكد �أن �لأجو�ء يف مان�س�سرت �سيتي �أ�سبحت بعد مبار�ة �لأربعاء �سد �جلار �للدود يونايتد �أكرث حما�سة، لكن �ملدرب 
�لإ�سباين لأبطال �ملو�سم �ملا�سي جو�سيب غو�رديول ح�ض لعبيه بعد �لنت�سار �لغايل جد�ً يف »�أولد تر�فورد« على �حلفاظ 
على هدوئهم، وبعد �خلروج �لقا�سي من �لدور ربع �لنهائي لدوري �لأبطال على يد �لغرمي �ملحلي توتنهام، ي�سعى غو�رديول �إىل 
�إنهاء �ملو�سم باأف�سل طريقة من خالل �إحر�ز �لثالثية �ملحلية، وتبقى للفريقني ثالث مباريات حتى نهاية �ملو�سم، �ذ يخو�ض 
ليفربول مبار�تني على �أر�سه �سد هادر�سفيلد وولفرهامبتون تتو�سطهما زيارة �إىل نيوكا�سل، بينما يخو�ض �سيتي مبار�تني خارج 

�أر�سه �سد برينلي وبر�يتون تتو�سطهما ��ست�سافة لي�سرت �سيتي.
وبعيد�ً عن �رص�ع �للقب، تتجه �لأنظار غد� �إىل ملعب »�أولد تر�فورد« حيث يحظى مان�س�سرت يونايتد بفر�سة �أخرية ملحاولة 
�إىل  �ملوؤهل  �لأخري  �لر�بع  �ملركز  ت�سيل�سي، �ساحب  �لفوز على �سيفه  �ملقبل من خالل  �ملو�سم  �لأبطال  دوري  �إىل  �لتاأهل 
�مل�سابقة �لقارية، وجتمد ر�سيد يونايتد عند 64 نقطة يف �ملركز �ل�ساد�ض، بفارق ثالث نقاط عن ت�سيل�سي �لذي متكن من 
�ملحافظة على �ملركز �لر�بع بف�سل �سقوط غرميه �للندين �أر�سنال �خلام�ض على �أر�ض ولفرهامبتون 1-3 يف مبار�ة �أقيمت 
�لأربعاء �أي�ساً وموؤجلة من �ملرحلة 31، و�سيحاول �أر�سنال �لتعوي�ض حني يحل غد� �سيفاً على لي�سرت �سيتي، فيما يبدو توتنهام 

مر�سحاً لتعزيز مركزه �لثالث حني يتو�جه �ليوم على ملعبه �جلديد مع جاره �للندين و�ست هام.

�لر�بعة  �لبطاقة  على  �لأملاين  �لدوري  يف  �ل�رص�ع  ي�ستعل 
ح�سم  �أن  بعد  لأوروبا،  �أبطال  دوري  �إىل  �ملوؤهلة  �لأخرية 
بايرن ميونيخ �ملت�سدر ومالحقه بورو�سيا دورمتوند ر�سميا 
�أوروبا،  �أبطال  دوري  �إىل  �ملوؤهلتني  �لأوليني  �لبطاقتني 
�لأملاين  �لدوري  بلقب  �سيتوج  منهما  �أي  معرفة  بانتظار 
ليبزيغ،  �إىل  منطقيا  �لثالثة  �لبطاقة  وذهاب  �ملو�سم  لهذ� 
�أربعة  بني  حاميا  �رص�عا  �لأخرية  �لأربع  �ملر�حل  ت�سهد 
فرق على �لبطاقة �لر�بعة �لأخرية، و�سيكون باير ليفركوزن 
بالفوز �جلمعة يف �فتتاح �ملرحلة 31 على م�سيفه  مطالبا 
�إىل  بالعودة  حظوظه  على  �لإبقاء  �أر�د  �إذ�   14 �أوغ�سبورغ 
مرتني  �سوى  عنها  يغب  مل  �لتي  �لأبطال  دوري  م�سابقة 
و2018-2017-،  منذ مو�سم 2011-2012 -يف 2013-2012 
مبار�ة  �إىل  بو�ض  بيرت  �لهولندي  �ملدرب  فريق  ويدخل 
بفارق  نقطة،   48 بر�سيد  �ل�سابع  �ملركز  يف  وهو  �جلمعة 
�لر�بع  �ملركز  �ساحب  فر�نكفورت  �ينرت�خت  عن  نقاط   5
�ليوم على  يلعب  و�لذي  �لأبطال  دوري  �إىل  �ملوؤهل  �لأخري 

�أر�سه �سد هرتا برلني 11، ويدرك ليفركوزن �أن ل بديل له 
عن �لفوز يف مبار�ة �جلمعة ل�سيما �أنه مدعو يف �ملرحلة 
يف  بالذ�ت  فر�نكفورت  �ينرت�خت  ��ست�سافة  �ىل  �ملقبلة 
مو�جهة م�سريية حلظوظه �لقارية، قبل �أن ي�ست�سيف �سالكه 
�إىل �ملرحلة �خلتامية  �لهبوط، و�سول  لتجنب  يقاتل  �لذي 

�لتي يحل فيها �سيفا على �لعا�سمة وهرتا برلني.
لكن �ل�رص�ع لي�ض حم�سور� بني ليفركوزن وفر�نكفورت، بل 
�للذ�ن  وهوفنهامي  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  بينهما  يف�سل 
ونقطتني  نقاط  ثالث  بفارق  بو�ض  فريق  على  يتقدمان 
على �لتو�يل قبل �أن يلعب �لأول مع �سيفه فولف�سبورغ غد�، 
و�لثاين مع م�سيفه �ستوتغارت 16 �ليوم، ويبقى �لعنو�ن �لأبرز 
�ل�ساعي  ميونيخ  بايرن  بني  �للقب  على  �ملحتدم  �ل�رص�ع 
�طمئن  فيما  دورمتوند،  وغرميه  تو�ليا  �ل�سابع  تتويجه  �ىل 
�لأبطال مبا  دوري  �ىل  �ملوؤهل  �لثالث  ليبزيغ على مركزه 
�لر�بع قبل هذه  نقاط عن فر�نكفورت   8 بفارق  يتقدم  �أنه 

�ملرحلة �لتي يلتقي فيها مع �سيفه فر�يبورغ.

ليفركوزن يو��شل �ل�شر�ع على بطاقة دوري �لأبطال

ليون يف مهمة حجز �لبطاقة �لأوروبية
�لدور ي�سعى ليون �إىل تعزيز حظوظه يف حجز على �لأقل بطاقة �لدور �لتمهيدي مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا �ملو�سم �ملقبل عندما  �إىل  �ملوؤهل  �لثالث  �ملركز  ليون  ويحتل  �لفرن�سي،  �لدوري  34 من  �ملرحلة  �فتتاح  �جلمعة يف  بوردو  �سيفًا على  �لر�بع 56 نقطة يحل  �إتيان  �سانت  ويو�جه مناف�سة �رص�سة من غرميه  59 نقطة  �أوروبا، بر�سيد  �أبطال  �لثانية �ملوؤهلة �لتمهيدي مل�سابقة دوري  �ملعنويات �ملهزوزة لالعبي بوردو 14 عقب خ�سارتني متتاليتني �أمام �سانت �إتيان ونيم.  يطمح �إىل �لرتكيز على �ملركز �لثالث بانتظار مو�جهتهما يف �ملرحلة �ملقبلة يف �خلام�ض ماي �ملقبل، وياأمل ليون يف ��ستغالل مبا�رصة �إىل �مل�سابقة �لقارية �لعريقة و�لتي تكون من ن�سيب �ساحب �ملركز �لثاين �لذي يحتله ليل حاليًا بر�سيد 65 نقطة، لكنه ومر�سيليا �خلام�ض 54 نقطة قبل 5 مر�حل من نهاية �ملو�سم، ول تز�ل حظوظ ليون قائمة حلجز �لبطاقة 
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تون�س

ندوة قف�صة للق�صة حتتفي بالقا�ص اجلزائري حفناوي ال�صيد
خ�س�ست ندوة قف�سة للق�سة حيزا هاما لأعمال الكاتب اجلزائري حفناوي ال�سيد و دامت الندوة ثالثة اأيام ودارت املناق�سات حول الكتابة الن�سائية يف 

املغرب العربي الكبري يف الق�سة الق�سرية على وجه اخل�سو�س .

 عزيزي ر�سيد 

حالميية  دالل  الدكتورة  ومع 
ق�ص�ص  حول  درا�صة  قدمت  التي 
الكاتب حفناوي ال�صيد ومتحورت 
الغرباء  الدرا�صة حول كتابة دموع 
 2014 �صنة  باالأردن  ال�صادر 
وتناولت الباحثة املراأة يف ق�ص�صه 
كيف  بينت  حيث  والنقد  بالتحليل 
الن�صاء  �صخ�صية  الكاتب  تناول 
التي  الق�ص�صية  جمموعته  يف 
حولها  يدور  الندوة  حمور  كانت 
تون�ص  بلد  من  حتديدا.و�صارك 
الناقد نور الدين اخلبثاين وعديد 
املتميزين  والنقاد  الكتاب  من 
لكتابة  نظرية  تقدمي  مت  حيث 
الندوة  وكانت  املغاربية  الق�ص�ص 
تناول  فرتات  �صتة  اإىل  مق�صمة 
فيها املتدخلون قراءات ق�ص�صية 
تخللتها مناق�صات عميقة  متنوعة 
دارت حول مفهوم املراأة والكتابة 
ب�صفة  العربي  الوطن  يف  الن�صوية 
ب�صفة  العربي  عامة واملغرب 
اجلزائري  القا�ص  خا�صة ، قراأ 
ق�صته  من  جزءا  ال�صيد  حفناوي 
غرائبية  ق�صة  وهي  توت  قرب  يف 
كيفية  الكاتب  فيها  قدم  عجائبية 

توظيفه للرتاث امل�رصي و ا�صتعمل 
فيها تقنيات ق�ص�صية خمتلفة ومت 
من  الق�ص�ص  من  العديد  تقدمي 
ال�صقيقة  تون�ص  من  كتاب  طرف 
من  العديد  يف  النقاد  تدخل  كما 
من  جعلت  مناق�صات  يف  املرات 
الندوة تتجه نحوى البناء ال�رصدي 
الق�صرية  الق�صة  م�صمون  وحتليل 
للكاتب  كان  حيث  املغاربية 
املغاربة ح�صورا كبريا فيها حالل 
الندوة  اختتمت  كما  قف�صة  ندوة 
التح�صري  منها  عديدة  بتو�صيات 
للدورة الع�رصين لندوة قف�صة بعد 
�صهر رم�صان الكرمي مع ا�صت�صافة 
العربي  املغرب  من  اآخرين  كتاب 
الكبري الإعطاء الفر�صة لكل االأقالم 
يف  وامل�صاركة  للح�صور  املغاربية 

ندوات تون�ص ال�صقيقة
الت�صكيلي  والفنان  الكاتب  ي�صار 
تب�صة  مبدية  ال�صيد  حفناوي 
وكان  الكتاتيب  يف  تعليمه  وتلقى 
ال�صغر  والكتابة منذ  بالفن  ولع  له 
املواهب  مهرجان  يف  �صارك 
 1986 �صنة  واالكت�صافات  ال�صابة 
اللون  هذا  يف  جوائز  ونال  بتب�صة 
يف  �صارك  الفنون، اأي�صا  من 
الت�صكيلية  ال�صالونات  من  العديد 

و�صدر له �صنة 2014 كتاب بعنوان 
ثانيا  وكتابا  الغرباء باالأردن  دموع 
املتحدة  بالواليات   2015 �صنة 
االأمريكية �صنة 2015 بعنوان ليايل 
يف  الكاتب  توا�صل  اأي�صا  اجلزائر 

هو  و  تب�صة  ملدينة  االأدبية  االأيام 
ع�صو يف احتاد الكتاب اجلزائريني 
كري�صتال  جمعية  يف  وين�صط 
�صبعة  اأجنز  وقد  والثقافة  للفنون 
جداريات لل�صهداء ثورة التحريرية 

الفنية  اللوحات  من  العديد  وله 
من  الكثري  يف  كبري  ح�صور  وله 
الثقافة  بدار  ال�صعرية  االم�صيات 
و املكتبة املركزية بالوالية وحني 
نظم احتاد الكتاب التون�صيني فرع 

الق�صة  مغاربية حول  ندوة  قف�صة 
قوي  ح�صور  له  كان  الن�صائية 
الكاتب  اجلزائر  و�صاركة من  فيها 
حفناوي ال�صيد يف هذه الندوة مع 

نخبة من النقاد والكتاب املغاربة

من هو ال�صاعر العراقي خ�صري هادي؟
العراقي  الراحل  ال�صاعر  اأقبل 
ال�صعر  عا�صمة  من  هادي  خ�صري 
ب�صور  وخرج  بغداد،  والثقافة 
ذاكرة  ا�صتوطنت  جميلة  �صعرية 

حمبيه الكثريين.
يف   1960 العام  يف  ال�صاعر  ولد 
الكرادة ال�رصقية يف بغداد املدينة 
دجلة،  �صفاف  على  امل�صرتخية 
حمطة  كانت  ال�صعرية  وال�صورة 
وهو  بها  تعلّق  اإذ  االأوىل،  ع�صقه 
ذي  مدر�صة  االأوىل  مدر�صته  يف 
الثورة  مدينة  يف  االبتدائية  قار 

حالًيا(  ال�صدر  )مدينة  بغداد  يف 
ثم  عمره،  من  الثامنة  يف  وهو 
وعاد  العبيدي  مدينة  اإىل  انتقل 
بداأ  الكرادة،  مدينة  من  وتزوج 
م�صواره ال�صعري مع جمموعة من 
حمزة  اأمثال  ال�صعراء  اأ�صدقائه 
و�صمري  احلمراين  وجواد  احللفي 
وها�صم  عودة  وماجد  �صبيح 
يلتقون  وكانوا  وغريهم،  احلرمي 
العراق  ل�صباب  العام  االحتاد  يف 
وهناك  ال�صعبية  ال�صعراء  وجمعية 
تفجرت طاقاتهم وهم يبحثون عن 

النجومية.
ليدفعه  لديه  الع�صق  ات�صع 
الكبري  ال�صعر  بعامل  للدخول 
من  العديد  يف  ال�صاعر  ف�صارك 
وحاز  الطالبية  املهرجانات 
العديد من اجلوائز، واأول من غنى 
ال�صيخ  حممد  املطرب  كان  له 
وال  جدوى  وبال  اآ�صف  اأنا  باأغنية 
مودك،  على  وكل  بخاطري  تخلي 

والكثري من االأعمال االأخرى.
من  العديد  مع  ال�صاعر  وتعامل 
حممد  مثل  ال�صباب  املطربني 

وهيثم  العراقي  عبداجلبار وحامت 
وحممد  البحر  و�صالح  يو�صف 

الفار�ص و�صالم ح�صن وغريهم.
مع  م�رصحيات  بعدة  و�صارك 
جمموعة من الفنانني منهم خ�صري 
التي  حممود،  ومتارا  عبا�ص  اأبو 
النجاح  م�رصح  على  تقدم  كانت 
اآنذاك. �صجل ال�صاعر اأول �رصيط 
له يف العام 1996 وهو من االأوائل 
املو�صيقية  الفرقة  اأدخلوا  الذين 
مع ال�صعر اأثناء اإلقائه، حيث اأ�ص�ص 
مدر�صة جديدة وخ�صو�صية جميلة 

احلديث،  ال�صعبي  ال�صعر  باإلقاء 
و�صور عدًدا من الق�صائد بطريقة 
�صور  وكذلك  الكليب،  الفيديو 
وحدة  عن  يتحدث  وطنًيا  عماًل 
العراق مع الفنان امل�رصي �صعبان 

عبد الرحيم.
الرئي�ص  اأمام  هادي  واألقى 
ح�صني  �صدام  الراحل  العراقي 
ق�صيدة ”خم�صة زايد خم�صة“ عن 
�صهداء العراق يف احلرب االإيرانية 
اإلقائها  من  اأيام  وبعد  العراقية، 
ذكر  كرًثا  �صعراء  �صم  جمل�ص  يف 

مّكنه  مما  ق�صيدته  ح�صني  �صدام 
من �صهرة وا�صعة حينها.

ليبداأ   2003 بالعام  العراق  غادر 
منها  دول  بعدة  غربته  م�صوار 
واالإمارات  ولبنان  واالأردن  �صوريا 

وقطر والكويت.
العراقي  ال�صعبي  ال�صاعر  وتويف 
االأربعاء  هادي  خ�صري  امل�صهور 
 59 ناهز  عمر  عن   ، املا�صي 
عاًما  اإثر نزيف يف الدماغ يف اأحد 
اإقليم  عا�صمة  اأربيل  م�صت�صفيات 

كرد�صتان.
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وثائق جديدة عن اأبي خليل القباين موؤ�ص�ص امل�صرح ال�صوري
ال�صوري  الفل�صطيني  الباحث  اأ�صدر 
فيه  ن�رص  جديًدا  كتاًبا  خلف،  تي�صري 
عن  قبل  من  معروفة  غري  وثائق 
امل�رصح  موؤ�ص�ص  ومعاناة  تفا�صيل 
القباين، يف دم�صق  اأبو خليل  ال�صوري 

اأواخر القرن التا�صع ع�رص.
ويحمل الكتاب اجلديد عنوان ”وقائع 
دم�صق“  القباين يف  خليل  اأبي  م�رصح 
رواد  اأهم  اأحد  حياة  ل�صرية  كتوثيق 
امل�رصح العربي، ويقع يف 336 �صفحة 

من القطع املتو�صط.
ويرى نقاد يف الكتاب اجلديد مبادرة 
اإىل  الو�صول  من  كاتبه  متكن  مفيدة، 
ي�صبقه  مل  مهمة،  ومراجع  م�صادر 
تعدد  من  الرغم  على  اأحد،  اإليها 
مدى  على  القباين  عن  الدرا�صات 
بوثائق  م�صتعيًنا  القرن،  ون�صف  قرن 
معا�رصة  �صحفية  واأخبار  جمهولة 
لالأحداث ومذكرات ويوميات لرحالة 
وم�صت�رصقني مل ي�صتخدمها اأي باحث 

من قبل.

القباين  ن�صاط  عن  الكتاب  ويتحدث 
قبل  �صوريا  داخل  امل�رصحي، 
الدقة  حتري  مع  م�رص،  اإىل  هجرته 
مرجًعا  الكتاب  لي�صكل  واملو�صوعية، 
جديًدا ي�صهم يف اإثراء املكتبة العربية، 
واملتخ�ص�صني،  للباحثني  ومرجًعا 
تن�رص  ووثائق  �صوًرا  الكتاب  وي�صم 
الأول مرة، ُمركًزا على اأحداث وحقائق 
الكاتب  ا�صتخدام  خالل  من  تاريخية 
الأدواته البحثية املعتمدة على الوثائق 
الكتاب  ويتطرق  ال�صحف.  واأقوال 
واالجتماعية  ال�صيا�صية  للحياة  ا  اأي�صً
يف دم�صق، اأواخر القرن التا�صع ع�رص؛ 
مه الكاتب اإىل مقدمة ومتهيد و19  وق�َصّ
من  جمموعة  ت�صم  ومالحق  ف�صاًل، 
ون�صو�ص  ال�صحف،  ومواد  الن�صو�ص 
والر�صائل  العثمانية،  الوثائق  من 
ومرجع  لل�صور،  وملحٍق  والربقيات، 
العربية  املراجع  وخمتلف  لالأ�صماء 
واالأجنبية من كتب وجرائد ودوريات 

وجمالت اعتمد عليها الكاتب.

جدول  على  ا  اأي�صً الكتاب  ويحتوي 
مرتبة  القباين،  م�رصحيات  ل  يف�صّ
وقائمة  عر�صها،  اأعوام  ت�صل�صل  وفق 
ال�صنوي  الكتاب  يف  القباين  مل�رصح 
الر�صمي لوالية �صوريا، واآخر مل�صارح 

القباين يف دم�صق.
ال�صياق  على  اإطالعنا  خلف  وحاول 
القباين،  فيه  عا�ص  الذي  التاريخي 
والتحوالت الكربى يف عموم املنطقة، 
يف الف�صل االأول من الكتاب الذي حمل 
عنوان ”القباين وع�رصه ووثائقه“ويف 
الف�صل الثاين حتدث عن ن�صاأة القباين 
ومترده،  درا�صته  وظروف  وعائلته 
الثالث ال�صوء على  و�صلط يف الف�صل 
 ،1875 العام  يف  العربي  امل�رصح  دار 
م�رصح  ذكر  على  اأتت  لوثيقٍة  وفًقا 
احلقبة  تلك  يف  دم�صق،  يف  عربي 
لتتوقف  الف�صول  وتتواىل  املبكرة، 
املرحلة  تلك  حتوالت  تفا�صيل  على 
الدم�صقية؛ من تاأ�صي�ص م�رصٍح جديد 
اإىل اإغالقه، وثورة الدم�صقيني، و�صواًل 

املرحلة  على  جديدة  اأ�صواء  اإىل 
املجهولة  بريوت  ومرحلة  امل�رصية 
فيه  �صارك  الذي  �صيكاغو  ومعر�ص 
القباين، ثم عودته االأخرية اإىل دم�صق، 

ور�صالة القباين امل�رصحية.

عن الكاتب
وباحث  روائي  خلف؛  تي�صري 
العمر  من  يبلغ  �صوري،  فل�صطيني 
52 عاًما، �صدر له جمموعة موؤلفات 
اأدبية وبحثية؛ منها جمموعة ق�ص�صية 
 ،1993 عام  اأخرى“  ”قطط  بعنوان 
ورواية ”دفاتر الكتف املائلة“ عام 
رحالت  ”مو�صوعة  وكتاب   ،1996
فل�صطني“  اإىل  وامل�صلمني  العرب 
عام  ”موفيوال“  ورواية   ،2009 عام 
الفال�صفة“  ”مذبحة  ورواية   ،2013
”ع�صافري  ورواية   ،2016 عام 

داروين“ عام 2018.

ال�صياع

ـ اأ�صعتك يا نف�صي و كم اأن فقدانك رهيب ، 

بحثت عنك فلم اأجد منك �صوى اأ�صالء قد 
م�صت.

ـ اأح�ص�صت اأن غ�صب االإله االآن قد حل فاين 

اطلب الغفران منك يا رب .

ـ و هل ي�صرتجع ما قد فقد و رحل اأم ادفن ما 

بقي يف �صدري من اأوجاع و حزن .

ـ اآه لو ي�صمع احد اأنني �صدري ال�صامت و 

�رصخات قلبي املتاأمل اأم على قلوب اأقفالها .

ـ دموعي قد �رصدت ما ح�صل و جروحي ر�صمت 

ما وقع و اأغم�صت عيني للزمن .

ـ اإن كياين يحرتق لهيبا فال اأكاد ا�صتطيع اأن 

اأطفئ نريانا قد حولتني بعدها اإىل رماد .

الهي اإن اأملي ال يطاق و �صربي قد نفذ فار�صد 

قلبي اإىل ال�صواب و اجعلني اطمئن ليتني ا�صعد 

يوما من االأيام فهذا ما اأرجو و اأمتنى .

بقلم : اأية �سولف �سالمي)النعامة(



متابعات

امراأة ال�ساعة ال�ساد�سة والثالثني 
للفل�سطيني عي�سى قراقع

بداية ال ميكن ف�سل كتاب »امراأة ال�ساعة ال�ساد�سة والثالثني« عن اإ�سدارات �سبقته للكاتب املبدع عي�سى قراقع 
ومنها على �سبيل املثال »مربع اأزرق«، و«كيف تنام وقيدي يكبل حلمك« و«زوابع اخلن�ساء يف �سجن الن�ساء« و«ذاكرة 

ملح وحديد« وغري ذلك، بل ال ميكن لنا قراءة هذه النتيجة املتقدمة اإبداعيًا واإن�سانيًا مبعزل عن املقدمات الكتابية 
التي راأت النور على �سوء المبة كاز يف خميم عايدة، اأو تلك املحاوالت ال�سعرية والق�س�سية للطالب عي�سى قراقع 

يف جامعة بيت حلم التي ب�سرت بوالدة كاتب مبذاق خمتلف، لتاأتي جتربة االعتقال وتعمد هذه الوالدة قراءة 
وكتابة وانتاجًا ومرا�سًا، ليتجلى التزاوج بني املوهبة واملرا�س باأو�سح ال�سور على راأي الروائي الكبري حنا مينا، حيث 
اإن التجربة االإبداعية من اأجل اأن تتوازن وتتكامل ال بد من توافر املوهبة واملرا�س فيها، فاملوهبة بال مرا�س ت�ساوي 

خم�سني يف املئة، واملرا�س بال موهبة حقيقية ينتج ج�سم كاتب تنق�سه الروح. 

د.ح�سن عبد اهلل

مبدع  كاتب  عن  نتحدث  �أننا  ومبا 
�إبد�عي  بج�سم  قر�قع  عي�سى  ��سمه 
باجلمال،  روح مطرزة  ت�سكنه  وثقايف 
�لنهائية  �ملح�سلة  يف  ح�سدنا  فقد 
�ملهمة  �لإ�سد�ر�ت  من  جمموعة 
معظمها،  مع  �سخ�سياً  تفاعلت  �لتي 
منها  لإثنني  تقدميني  بكتابة  و�سعدت 

وهما:
»كيف تنام وقيدي يكبل حلمك« وكتاب 
»مربع �أزرق« �لذي قلت من �سمن ما 

قلت يف مقدمته: 
وعي�سى  �لأ�سري  قر�قع  عي�سى  »بني 
قر�قع �لوزير، يُِطُل �لإن�سان �لب�سيط، 
يكتب،  تلقائي،  ب�سكل  مهماته  يوؤدي 
قلبه  ينفطر  يفرح  يغ�سب  ي�رصخ، 
ي�ستعل  كربياًء،  مارده  ي�سمخ  حزناً، 
قر�قع  يكتب  برقاً،  عنفو�نه  ح�سان 
و�أم�سه،  ويومه  وقلبه  وقلمه  بخياله 
مبد�د  يكتب  و�سم�سه،  بقمره  يكتب 
�لكتابة  فت�سري  دمه،  ومد�د  ب�رصته 
وماء  تارة،  �لرب�ش  بر�ئحة  جمبولة 

�لورد �جلوري تارة �أخرى«. 
عند  تنته  مل  �لعتقال  جتربة  �إن 
�لأ�رصى  �لكتاب  من  قليل  غري  عدد 
فاأدب  م�ستمرة،  هي  بل  �ملحررين، 

�لأدب  ذلك  لي�ش  ر�أيي  يف  �لعتقال 
فقط،  �لعتقال  فرتة  يف  كتب  �لذي 
�ملبدع،  حترر  بعد  �أي�ساً  و�إمنا 
�أن �لأدب �لذي يكتبه �لأ�سري  و�عتقد 
�ملحرر، خارج د�ئرة �لعتقال ل يقل 
�لعتقال،  يف  يكتب  �لذي  عن  �أهمية 
�سنو�ت  بعد  يكتب  ما  يتفوق  وقد 
حيث  من  قبله،  عما  �لتحرر  من 
�مل�سمون،  وعمق  �لغنية  �ملو��سفات 
�حلياة،  و�نفتاح  �ل�سنني،  مرور  لأن 
و�لنظر للأمور من زو�يا خمتلفة، من 
�ساأن ذلك �أن يعمق �لتجربة �لإبد�عية 
�لتي  �لثقيلة  �ملبا�رصة  من  ويخل�سها 

يفر�سها �عتقال ثقيل. 
�لكتاب  �أجو�ء  عن  �بتعد  ل  ولكي 

�أقول:- 
ر�م  يف  �لإ�سد�ر  هذ�  �إطلق  خلل 
دقائق،  ثلث  يف  مد�خلة  قدمت  �هلل 
كتابه  يف  جمع  قر�قع  �أن  فيها  ذكرت 
بني ثلثة م�ستويات �أو ثلث قدر�ت، 
�سحفي  بقلم  ن�سو�سه  كتب  فهو 
يف  يل  يت�سن  ومل  و�ساعر،  وقا�ٍش 
ل كيف منيز  عجالة �أن �أو�سح �أو �أف�سّ
جو�بي  �أن  بيد  �مل�ستويات،  هذه  بني 
�لتي  »�لأدو�ت  يف  فاأخل�سه  �لتلقائي 

��ستخدمها �لكتاب لكل م�ستوى«. 
فقر�قع بخربة �سحفي يلتقط عناوينه 

ومو��سيعه، فلديه عني ح�سا�سة جد�ً، 
�أبعد  �أي  �لنفاذة،  �لروؤية  على  قادرة 
�لعادي،  �لإن�سان  يرى  مما  بكثري 
و�أق�سد روؤية ما بعد �لظاهرة، وروؤية 
يختفي  ما  وروؤية  �ملو�سوع،  حول  ما 

وي�سترت يف دهاليز �لعمق. 
من �لعناوين �ل�سحفية مثًل: 

خميم  يف  �لحتلل  تورط  »عندما 
�لدهي�سة«، وحتت هذ� �لعنو�ن حترك 
قلم �ل�سحفي و��ستعل ح�سه �لو�سفي 
�لدهي�سة  خميم  من  �أ�رصى  »�أربعة 
يدقون  �لعزل،  زنازين  يف  يعي�سون 
بجوعهم«،  و�ل�سجن  �لنكبة  جدر�ن 
�لقا�ش  جند  ذ�ته،  �ل�سياق  يف  ثم 

�ملتمر�ش ميت�سق قلمه ويكتب: 
»تورط �لحتلل مع خميم �لدهي�سة، 
�لأ�رصى،  يتنهد  �ملخيم،  يتنهد 
ويف  �لزنازين  يف  ي�سيل  وملح  ماء 
له  تت�سع  وكاأن زمن �ملخيم ل  �لأرقة 

�ل�سماء«.
متدفقة،  ر�سيقة،  ق�س�سية  لغة  �إنها 
متهد لنهاية �سعرية ممزوجة باجلمال 

و�حلزن: 
ج�سد/  �للحظة  هذه  »�ملخيم 
يرتجل/  �أبٌد  �للحظة  هذه  �ملخيم 
قربهم  على  يتكئون  �أ�رصى  �ملخيم 
�ملقبل/ يتحولون �إىل عقود يف �أعناق 

�لأ�سجار«. 
»بني  �آخر:  عنو�ن  �إىل  وبالنتقال 
�ل�سهيدين �أحمد هز�ع وزياد �أبو عني 

�سوءُ ميلد«. 
�أما  �ل�سحفي،  �إىل  �أقرب  �لعنو�ن 
�لبد�ية فقد جاءت على �لنحو �لتايل: 
و�مليلد،  و�لربد  �لثلج  �سهر  »يف 
�أبو  �أحمد  �لقائد�ن  �ل�سهيد�ن  �سقط 
هز�ع وزياد �أبو عني«، فاملقدمة هنا 
�إخبارية،  �سحفية  مو��سفات  ذ�ت 
دوره  �لقا�ش  ياأخذ  �أن  يلبث  ما  ثم 
كل  وقبل  وحرفية  ومهنية  وباقتد�ر 
ذلك مبوهبة متدفقة، فماذ� يقول:-  
»بني �ل�سهيدين �أحمد هز�ع وزياد �أبو 
عني �سوء ميلد، �سجرة ت�ساء يف كل 
�ساحة، �أولد يرك�سون �إىل �أحلمهم، 
يطاردهم  حاجز  كل  على  يعدمون 
�لقنا�ش �لإ�رص�ئيلي يف �لنوم و�ليقظة 
يدو�ش على �حللوى و�لر�سائل و�لعمر 
�ل�سفاه  ت�سمت  �لدم،  ي�سيل  �لآتي، 

�ل�سغرية، ت�سكت �لأجر��ش«. 
�لأدبي  م�رصوعه  بد�أ  قر�قع  ولأن 
�ساعر�ً منذ كان طالباً، فاإنه ل يتخلى 
عن �ل�سعر يف ن�سو�سه، �إْذ يطيب له �أن 
تكون نهاياته �سعرية » بني �ل�سهيدين 
�لثاين  من  �لأول  خرج  وحتية/  �سلم 
زيتونة/ خرج �لثاين من �لأول حرية/ 

�لظلم و�لنور يف ثوب و�حد/ طوبى 
.... طوبى«. 

على  للتدليل  �ي�ساً  و��ست�سهد 
»مائة  بن�ش  �لثلثة  �مل�ستويات 
�إىل  حلم  بيت  من  دقيقة  وع�رصون 
بامتياز،  �إخباري  فالعنو�ن  �خلليل«، 
على  �لباب  لتفتح  �ملقدمة  تاأتي  ثم 
بد�ية �أخبارية »مائة وع�رصين دقيقة 
بيت  مدينة  من  �لو�سول  ��ستغرق 
�أ�سل،  �أل  وكدت  �خلليل،  �إىل  حلم 
خم�ش  �سوى  ت�ستغرق  ل  فامل�سافة 
بعد  وي�ستنفر  دقيقة...«.   وع�رصين 
يف  �لق�س�سية  خرب�ته  قر�قع  ذلك 
�لتعامل مع �للغة وح�سدها وتوظيفها 
من  دقيقة  وع�رصون  مائة  �جلميل« 
�أ�سجار �سنوبر  بيت حلم �إىل �خلليل، 
�قتعلو�  و�لتني،  �لزيتون  بدل  زرعت 
�لأر�ش،  جلدة  وق�رصو�  �لأ�سماء 
طابون  هنا  »كان  تقول:  و�ل�ساعة 
وحقل وقمح وجرن ومدر�سة للبنات، 
كانت هنا عني »�ملعمودية« �لتي تعمد 

فيها ذلك �لطفل �لر�سيع«. 
يتاأخر قر�قع عن �لو�سول �إىل �خلليل، 
ب�سبب  م�سبقاً  �ملحدد  �ملوعد  حيث 
�عتذ�ر�ً  فيقدم  �لحتلل،  معوقات 
لأهايل  باحلزن  وطافحاً  موؤثر�ً 

�خلليل: 

»يا �أهل مدينة �خلليل �عتذر 
مل �أتقدم نحوكم �أكرث 

�أعتذر 
مل �أ�سل حتى �لآن 

�أنا و�قف �أو عائد مقتول �أو حي
ويف �حلالتني �سوف �أتاأخر«. 

�كتفي بهذ� �لقدر من �ل�ست�سهاد�ت، 
�مكانية  هناك  �أن  �لتاأكيد  مع 
للتدليل  باقتبا�سات  لل�ست�سهاد 
مو�سوعات  كل  من  ذكرت  ما  على 
�أن  يهمني  لكن  �لكتاب،  ون�سو�ش 
�نفتاح  �إن  �لتالية:  باخلل�سة  �أختم 
هو  بع�سها  على  �لثلثة  �مل�ستويات 
�أبعاد  وتعدد  وتنوع،  قوة،  م�سدر 
�إىل  ميد�ن  من  �لنتقال  يف  ور�ساقة 
�آخر، فعندما جتتمع ثلثة م�ستويات 
يف كاتب و�حد، �أو يف ن�ش و�حد، �أو 
�إىل  بالن�سبة  فاإنها  و�حدة،  يف جتربة 
�لكاتب تعني �أنه و��سع �ملد�رك وفري 
معني  ن�ش  يف  وح�سورها  �خلربة، 
حيوية  يتدفق  �لن�ش  هذ�  �أن  يعني 
يف  تتكامل  حينما  �أما  حياة،  ويتفتق 
كلماً  �لتجربة  ت�سبح  كلية،  جتربة 
�أمل  ي�سمده  ونزيفاً  ووجعاً  جميًل 
�ملبدع  معاناة  و�قع  من  �نطلقنا  �إذ� 
�سديدة  مرحلة  يف  �لفل�سطيني 

�ل�سعوبة. 

حافظ اأبو عباية وحممد البريوتي

يقيمان ن�سبًا تذكاريًا لأبناء �سعبنا
جهاد اأحمد �سالح

�لبريوتي  وحممد  عباية  �أبو  حافظ 
حمرر�ن،  �أ�سري�ن  منا�سلن،  كاتبان 
تفا�سيلها،  بكل  �ل�سجن،  عا�سا جتربة 
�لن�سالية  للتجربة  �لتوثيق  قيمة  عرفا 
جمالها،  �ل�سجن  وكان  �سعبنا،  لأبناء 
�إندفاعاً  �لفئات  �أكرث  يتجمع  حيث 
عن  للدفاع  �لكفاحية  �مل�سرية  يف 
�أبنائها  بحقوق  و�ملطالبة  فل�سطني، 
نيل �حلرية و�ل�ستقلل، فا�ستمعا  يف 
نذرو�  �لذين  زملئهما  رو�يات  �إىل 
�أولئك  �مل�سرية،  هذه  يف  �أنف�سهم 
�لذين يعرفون �أنهم �أمام خيارين: �إما 
�ملوت و�إما �لإعتقال، ثمناً مل�سريتهم 
حمتل،  عدو  مو�جهة  يف  �لكفاحية 
�ل�سجون  من  جعل  بغي�ش،  عن�رصي 
خمترب�ت لتيئ�س�ش �ملنا�سلني للتخلي 

عن �أهد�فهم و�أحلمهم.
يف  و�لرغبة  و�لإيثار،  �لتحدي،  لكن 
�ملرحلة  �لكرمية،  �حلرة  �حلياة 
�ملنا�سلون  يحملها  �لتي  �جلديدة 
�لأول  �ليوم  منذ  �لق�سبان  خلف  من 
لعتقالهم، وكل و�حد منهم قد حتّول 
�إىل جتربة ن�سالية قائمة بذ�تها. هكذ� 
متّكن �لكاتبان �أبو عباية و�لبريوتي، �أن 
ي�ستمعا �إىل رو�يات وتفا�سيل يف غاية 
�لرجال  �أولئك  مع  فذهبا  �لأهمية، 
�جتهت  وحيث  �نطلقو�،  حيث  من 
وما  وجماعات،  كاأفر�د  طموحاتهم 
عانوه خلل هذه �لرحلة من م�ساعب 

�لحتلل،  �إجر�ء�ت  وم�ساعب  ذ�تية، 
�جلمعية  �لذ�كرة  مللمة  يف  ��ستطاعا 
نف�ش  يحملن  كتابني  �إىل  حتّولت 
�أر�د�ه  تذكاري«  »ن�سب  �لعنو�ن: 
تكرمياً لأولئك �لذين تعلّقو� باأ�سطورة 
�لبطولة على درب �لن�سال رغم �لقيد 
�ل�سهد�ء،  وتوديع  �لقمع  وحفلت 
�أن  توؤكد  �لتي  �لعتقالية  و�ل�سور 
�لرغبة يف �حلياة هي �لتحدي �ل�سارخ 

يف وجه خمططات �لعدو.
وجتارب  رو�يات  من  تذكاري«  »ن�سب 
و�أحد�ث  و�سخو�ش  وحيو�ت 
خلل  من  عليها  �أطّل  ومو�جهات، 
�حلميمة  و�لعلقة  �ل�سجن،  مرحلة 
وقبلها  بهم،  جمعتهما  �لتي  �لن�سالية 
وبعدها  و�لإندفاع،  �لطموح  مبرحلة 
بعد  �لتجربة  هذه  ��ستثمار  مرحلة 
ن�سالية،  مر�حل  �ل�سجن،  من  �لتحرر 
�سبقتها  �رص��سة مما  �أ�سّد  مرحلة  كل 
�لكتاب  هذ�  لنا  بنّي  هكذ�  تليها.  �أو 
�سبعة  حكاية  روى  �لأول  بجزئيه: 
و�لثاين،  ن�سالية.  جتربة  وثلثني 
وحكاية  رو�ية  ب�سدده،  نحن  �لذي 
�أد�ئهما  تطّور  �أخرى،  جتربة  �أربعني 
�سورة  ع�رصة  ثلثة  فيه  فز�دو� 
من  ت�سكيلية  لوحات  و�ست  �عتقالية، 
حممد  �لفنانني  هم:  �لأ�رصى  قبل 
وعي�سى  �لعدوي،  وزهدي  �لركوعي، 
من  بقائمة  �لكتاب  و�أتبعو�  عبيدو�، 
�أثناء  بع�سهم  رحلو�،  �لذين  �لأ�رصى 
وبع�سهم  �ل�سجون،  د�خل  �لتعذيب 

حملوها  �لتي  �جل�سدية  �لآلم  بفعل 
من �ل�سجن بعد �إطلق �رص�حهم، وقد 
و�أربعني  مئتني  �لر�حلني  قائمة  بلغت 
�سهيد�ً، تعدّدت عطاء�تهم وجتاربهم، 
من  �لفل�سطيني  �لتاريخ  حيّز  فدخلت 

�أو�سع �أبو�به.
�مل�ساحة  تت�سع  ل  تذكاري،  ن�سب 
رّو�دها  �أ�سماه  ذكر  على  �لزمنية 
هذه  يف  ميكننا  فكيف  و�سخو�سها، 
�لعجالة �لغو�ش يف تفا�سيل �حلكايات 
ن�ستطيع  لكننا  �لن�سالية،  ومر�ميها 
�أنه  نقول:  باأن  �لكاتبني،  ن�سارك  �أن 
تذكارياً  ن�سباً  نقيم  �أن  و�سعنا  يف 
�ملقاوم،  �لفل�س�سطيني  للتاريخ  يت�سع 
�لرو�يات  �أثارتها  باأ�سباب  متذرعني 
يف  �ملوؤلفان  �رصدها  �لتي  و�حلكايات 
هذ� �لكتاب: �أولً: تعرفنا يف �لكتابني 
على جتارب جمموعة من �ملنا�سلني، 
مقاتلة  فد�ئية  بعمليات  قام  بع�سهم 
وبع�سهم  باحلجر،  وبع�سهم  بال�سلح، 
تنظيمات  �ل�سجن من  بالكلمة، جاوؤو� 
�سفوف  د�خل  متعددة،  و�أحز�ب 
وبع�سهم  وخارجها،  �لتحرير  منظمة 
دفعته  وبع�سهم  ف�سائلها،  عن  من�سق 
�لذ�تي.  بالتحّدي  �لعدو  �إجر�ء�ت 
و�آخر  تنظيمه  يف  م�سوؤولً  بع�سهم 
عادي،  مو�طن  و�آخر  �أدنى  مرتبة  يف 
و�آخر متو�سطه  �لتعليم،  بع�سهم عايل 
�إىل  جميعاً  فتحولو�  �أمّياً،  وغريهما 
�أو فئة موحّدة �لجتاهات، فئة  طبقة 
و�لنتماء�ت  �لطبقات  عن  خارجة 

و�سعت  و�ملح�سوبيات،  و�لفئويات 
حترير فل�سطني هدفاً لها.

�مل�سرتكة،  �حلياة  �أفرزت  لقد  �لثاين: 
�ل�سجن، فئة من  و�لهدف �ملوحّد يف 
معاناتهم  جتاوزو�  �لذين  �لنا�سطني 
�لذ�تية. و�آلم �لقمع �ملتو��سل، فربزو� 
�لحتجاج،  حركة  يقودون  بن�ساطهم 
يقودون  ظروفهم،  بتح�سني  مطالبني 
ويتحدثون  �لطعام،  عن  �لإ�رص�ب 
�سوؤونهم،  �ملعتقلني يف خمتلف  با�سم 
و�لتثقيف  �لتعليم  جل�سات  ويقودون 
�لتي  �لن�ساطات  من  وغريها  �لذ�تي، 
�ملحتل.  �سجون  طبيعة  تفر�سها 
فتخّرج من هذه �ل�سجون قادة وكو�در 
�لر�أي  موّحدة  جتربتها،  لها  جديدة، 
و�لأحز�ب،  �لتنظيمات  �ختلف  رغم 
وّحدت  �جلماعي،  بالعمل  �آمنت 
�سبيل  يف  و�لتفاين  و�ل�سلوك،  �لر�أي 
يف  تاأثري  لها  كان  �لهدف،  حتقيق 
وهم  حتى  �لن�سالية  �مل�سرية  قيادة 
خلف �لق�سبان. �لثالث: يرى �ملتمّعن 
و�لتجارب  �حلكايات  يف  و�لد�ر�ش 
تعلّق  مدى  �جلزئني،  يف  وردت  �لتي 
�آفة  وتزيني  �حلياة،  بحب  �ملعتقلني 
وم�سمونه،  �لتحّدي  بروعة  �ل�سجن 
ومد�ر�ش  قلع  �إىل  �ل�سجن  وحتويل 
�إد�رة  يف  �لعدو  خمططات  �أ�سقطت 
�سجونه، و�أفرزت حالت �إن�سانية بالغة 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  �لتاأثري يف م�سرية 
�لتجارب  موؤرخو�  ي�سعها  �لن�سالية، 
�لإن�ساين  �لعطاء  �لعامليني يف مقّدمة 

على  �لكاتبان  تناوله  �لذي  �ملوّثق، 
ليذكر�  �لتذكاري،  �لن�سب  �سفحات 
�ن�سانيته  يفقد  مل  �سعباً  �أن  �لعامل 
يف  مدة  ولأطول  �لحتلل،  هذ�  رغم 
له  يقّدم  باأن  جدير  �لب�رصي،  �لتاريخ 

ن�سباً تذكارياً يذكر �لعامل بق�سيته.
ونذكر على �سبيل �ملثال: كيف حتّولت 
ويرغول  �لدير�وي،  علي  �أبو  �سبابة 
مكّونه  نفخية،  �آلت  �إىل  �سلطان  �أبو 
من  م�سنوعة  كهربائية  تو�سيلت  من 
مو�سيقى  تر�سل  �ملقوى  �لبل�ستيك 
�أ�سعار من �ملو�ويل و�لعتابا،  ير�فقها 
م�سط  من  �ملنبعثه  �لنغام  يزيدها 
باأكيا�ش  �ملغطى  حلوة  غ�سان 
مو�سيقية،  بجوقة  فاإذ�  �لنايلون. 
�إىل  باميه  �سعرية من ح�سام  وق�سائد 
�سليمان  �أبو  �إليها  ين�سم  فنية،  فرقة 
ور�جح  �سعيد  وجماهد  �مل�سد، 
�لثورة.  مو�ويل  لطلق  �ل�سلفيتي 
�لربغوثي  حممود  �سوت  وي�سدح 
�سم�ش  ن�رصي  �سوت  ي�سبه  �لذي 
�لدين، مر�فق �ملطربة فريوز، ير�فقه 
جوقة  في�سكل  �ملرقطن  ح�سن  مو�ل 
�أخرى. ويوؤلف �ل�ساعر حممد �أبو لنب 
حممد  �لأ�سري  يلحنه  ع�سقلن  ن�سيد 
كل  يف  ن�سيد�ً  في�سبح  �لزنابيط،  �أبو 
�عتقالية،  �أخرى  و�سور  �ملعتقلت. 
كيف  �ملثال:  �سبيل  على  يورد�نها، 
�سائد  من  �لدودة  ��سماعيل  حتّول 
للبعو�ش، �إىل مربى للع�سافري و�حلمام 
و�لبط، و�سط ��ستغر�ب �لآخرين بهذه 

مع  جمعته  �لتي  �حلميمة  �لعلقات 
هذه �لطيور.

�لحتفال  مت  كيف  �أخرى،  �سور  ويف 
ب�سناعة �لكنافة �لنابل�سية على يد �أبي 
و�لدهن  �ملجفف  �خلبز  من  �لبي�سوم 
جمعه  ��ستمر  �لذي  و�جلنب  �لنباتي 
�لعدو،  �إجر�ء�ت  رغم  طويلة  فرتة 
��ستطاع �لأ�رصى من �لحتفال باأعياد 
�نطلقه �لثورة. وي�سور� كيف متكنو� 
من رفع �لعلم �لفل�سطيني على �أ�سو�ر 

�ملعتقل يف �ملنا�سبات �لوطنية.
�ل�سور  مئات من  بل  �ل�سور،  ع�رص�ت 
�لب�سيطة  و�ملخرتعات  �لإبد�عية 

حتدو� بها �سطوة �جلّلد.  
ويف نهاية هذ� �لعر�ش، �ملوجز جد�ً، 
�أبو  حافظ  �ملوؤلفني،  ذ�كرة  �أ�سكر 
عباية، وحممد �لبريوتي، �للذ�ن �أتاحا 
�لتعّرف  على  �لقارئني  وللأخوة  يل، 
وحا�رص�ً  تاريخاً  فل�سطني  على 
�لتي  �لرو�يات  خلل  من  وم�ستقبًل 
�ملعتقل،  يف  �ملنا�سلني  عن  �رصد�ها 
فل�سطني  مدن  على  فتعرفنا  وقبلها 
وودياتها  وجبالها  وخميماتها  وقر�ها 
و�سمائها  و�أر�سها  �لبحر،  و�سو�طئ 
وعا�سمتها  �لتاريخية  وحدودها 
و�حلكايات  �لرو�يات  هذه  �لأبدية. 
�ن  حقنا  من  �لتوثيقية،  و�لتجارب 
عاملية،  جتربة  ونقّدمها  بها،  نحتفل 
من  بلده  يحرر  �أن  �أر�د  لإن�سان 
�لحتلل  ر�ف�ساً  �لإحتلل،  �إجر�ء�ت 

برمته جملة وتف�سيًل.  
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الروائية ال�شاعدة ريهام بلعلمي، ح�شريا »للو�شط«

»�صجيج �صمت«... �صورة حية 
لت�صاركية الروح الربيئة

ا�شتطاعت يومية »الو�شط »اأن  تنفرد بهذا احلوار احل�شري  مع ريهام بلعلمي  هذه الفتاة املليئة بالطموح  التي 
تهوى الكتابة بطريقة ل مثيل  لها وهذا ما جعلها تبدع يف اأول اأعمالها الأدبية التي  �شت�شدر قريبا عن دار املثقف 

واملتمثلة  يف رواية جديدة حتمل عنوان »�شجيج �شمت«،  فالكاتبة  من مواليد 31 جويلية 2001 تنحدر من  منطقة 
بريكة  التابعة لولية  باتنة مدينة الأحرار، ومن جبال الأورا�ش الأ�شم،  لتنتقل اإىل العي�ش بدائرة بوحجار 

ولية الطارف ، وحاليا تدر�ش بثانوية عبد الرحمان بن �شامل بنف�ش الولية،  فرغم اأنها  مقبلة على اجتياز �شهادة 
البكالوريا  ل�شنة 2019، غري اأن هذا مل يثنها عن الكتابة ومطالعة الكتب املعرفية لت�شبع  قريحتها الأدبية فهي 
اإن�شانة موؤمنة بالكتابة  والإبداع  ت�شاهم يف اإبراز ابداعات املراأة اجلزائرية الطموحة التي ا�شتطاعت اأن تك�شر 
جدارن ال�شمت واخلوف لتبدع بحربها الدافق املليء باملعاين والر�شائل الجتماعية  والنف�شية  والروحية التي 
ت�شعى  من خاللها دائما اإىل حتقيق الإ�شالح العام للمجتمع اجلزائري  املتعدد الثقافات واللهجات ،فهذه الكاتبة 

املبدعة  توؤكد اأن القلم الن�شوي  ميكنه  التعبري بكل حرية مطلقة عن ما يختلجه من اآلم وما يحمله من اآمال.

حاورها: حكيم مالك 

بداية ، متى وجلت عامل 
الكتابة؟

هاج�س الكتابة رافقني منذ ال�صغر  
ثم  الإجنليزية  باللغة  اأكتب  ،كنت 
اأني�صة  اتخذتها   ، للعربية  غريت 
كنت   ، اأ�رساري  وكامتة   ، دربي 
بحروف  داخلي  يختلج  ما  اأحرر 
مثواها التعبري عن امل�صكوت عنه 
وهو ال�صبب الرئي�صي الذي دفعني 
كتابة روايتي« �صجيج �صمت«  اإىل 
التي ينقل كل �صطر منها تفا�صيل 
وبذلك  ق�ص�س ع�صتها يف خيايل  
كاتبة  اأزال   ل  و  البداية،  كانت 
لكنني  املجال،  هذا  يف  مبتدئة 
تقدمي  امل�صتطاع  قدر  اأحاول 
الأف�صل ور�صم خط روائي خا�س 
بكتاباتي فالكتابة حيلة ،وذلك من 
عدم  تعو�س  الكتابة  اأن  منطلق 
القدرة على الكالم، وهي الو�صيلة 
اأمام  املجال  تفتح  التي  الوحيدة 
الكثريين ممن لديهم عقدة التعبري 
، اأ�صيف اإىل ذلك فاإن الكتابة فعل 
يف  اأرى  لذلك  �صمت،  يف  يحدث 
الكتابة حيلة يتغلب بها املرء على 
�صمته ومكبوتاته الداخلية، وي�صعى 
بداخله  ما  اإخراج  اإىل  بوا�صطتها 
اخلا�س  مبنطقه  ال�صطح  اإىل 
قد  بذلك  فيكون  الفريد،  ومنطه 
اأحتال على �صمته بالكتابة ،وتبقى 
الإن�صان  يتنف�صه  الذي  الهواء  مثل 
و الذي ل ميكنه اأن ي�صتغني  عنه  

يف احلياة .

القارئ مت�شوق ملعرفة 
تفا�شيل  رواية«�شجيج 

�شمت« التي �شت�شدر 
قريبا عن دار املثقف؟

»قمت  �صمت  »�صجيج  رواية 
بال�صتعانة  اأ�صهر   3 مدة  بكتابتها 
عبارة  فهي   ، الأدبية  باإمكانياتي 
عن اأحداث خيالية ع�صتها ب�صدق 
جت�صيدها  وحاولت   ، خميلتي  يف 
 ، م�صوق  روائي  طابع  يف  للقارئ 
حتتوي على العديد من العناوين ، 

اأمتنى اأن تنال اإعجاب القراء. 

ما املق�شود بعنوان 
روايتك الأوىل؟

هو  ال�صمت«  »�صجيج  اأن  اأظن 
،لأنه  للرواية  املنا�صب  العنوان 
و�صف حلالة الكاتبة »ريهام« و هي 

يف  املكتوبة  اللعنات  تلك  تخرج 
�صفحات الكتاب واأق�صد اأنها كانت 
كل  ب�صبب  داخليا  بالإزعاج  ت�صعر 
داخلها  دفنت  التي  الكلمات  تلك 
منذ وعيها ،كلمات اأثارت ال�صجيج 
يف نف�صها ،و هي غارقة يف حميط 
العامل  جهل  ،و  ل�صانها  �صمت  من 
بتلك  البوح  حولت  ،فلقد  بها 
امل�صاعر للحروف، فولدت �صخبا 
بني نوتات الأحرف و �صو�صاء بعد 
�صمت عتيق وهي مل تنطق بحرف 
فهي  م�صموع  غري  كان  �صوتها   ،
، وجدت  الكتابة  تخرج كبتها بفن 
نف�صي اأتاأملها بوجه �صامت ، واأقراأ 
و  من احلب   ، كثرية   �صطورا  فيه 
وامل�صاجرات  الت�صامح  و  الكره 
اأن تكون  التي وجبت  الأ�صياء  وكل 
طباقا ، من الياأ�س لالأمل بني ثنايا 

ال�صكون. 

هل تفكرين برتجمة 
»�شجيج �شمت« م�شتقبال 

؟ 

نعم اأفكر بهذا ال�صيء خ�صو�صا اإذا 
راأيت اأن كتابي قد لقى رواجا كبريا 
اأو حقق �صيتا  باللغة الجنليزية و 
،وذلك  والإيطالية    ، الفرن�صية 
لكل �صخ�س مولع  الو�صول  بهدف 
عرقه   و  لغته  كانت  مهما  بالكتابة 
، و لكن �صنبداأ بالرتجمة يف الوقت 
اأول الطريق  املنا�صب  ولزلنا يف 
و  موؤلفاتي  اأول  �صمت«  »ف�صجيج 
�صتكون �صل�صلة من الكتب الأخرى 
القراءة  ع�صاق  �صيتوارثها  التي  
و   ، القبور  يف  جثثا  ن�صبح  بعدما 
اأ�صماءنا  �صنرتك ب�صماتنا و نخلد 
الب�رسية  النفو�س  و  العقول  يف 
ترجمة  �صتتم  الطريق  و�صط  يف 
م�صاألة  فهي  بالرتتيب  املوؤلفات 
�صن�صل  و  للوقت  تنظيم  و  برنامج 
و  اإلهامنا  و  بولهاننا  للعاملية 
ب�رسي  اأي  عن  املختلف  اإبداعنا 

عا�س منذ بداية الكون.

من هم الكتاب 
اجلزائريني ال�شباب 
الذين تقرئني لهم؟ 

طواهرية  الرزاق  لعبد  كثريا  اأقراأ 
بدران  احلليم  عبد  والكاتب 
و�صديقاي  باملتمرد  املعروف 
باملتيم  املدعو  بوقراب  حممد 

و�رسيف عماد.

هل ريهام بلعلمي اإن�شانة 
طموحة؟

بالتاأكيد لأنها فتاة اأظنها من عامل 
كما  داخلها  يف  خمباأة  كانت  اآخر 
هائال من ال�صعادة و القوة العقلية 
الروحية،مرتدية  و  اجل�صمية  و 
و  ال�صواد  من  متكامال  طاقما 
عنالب�رس  بعيدا  والكاآبة  العزلة 
يوم   جاء  لكن  و  اأخوتها  حتى 
املبدعة  ريهام  فيه  ا�صتيقظت 
الظالم،و  يف  هناك  �صباتها  من 
دائما  ريهام جديدة تطمح  خلقت 
�صاأ�صعى  اهلل  �صاء  اإن  ،و  لالأف�صل 
لنجاح روايتي و اأمتنى اأن ت�صل اإىل 
ناجحة  كاتبة  اأكون  اأن  و  العاملية 
متواجدا  كتابي   يكون  و  راقية  و 
 ، العاملية  املكتبات  اأعظم  يف 
مكتبة  اأكرب  اأمتلك  اأن  اأود  كذلك 
اأود  اأنني  بالإ�صافة    ، يف اجلزائر 
منا�صك  لأداء  والداي  يذهب  اأن 
متكلة  ذلك  على  ف�صاأعمل  احلج  

على اهلل .

ماهي الآليات التي 
تقرتحينها لرتقية 
املقروئية يف بالدنا ؟

اإهمال  على  بالق�صاء  علينا 
الهامة  امليادين  لبع�س  النا�رسين 
م�صتويات  من  الرفع  يف  واملفيدة 
الذي  الطفل  كتاب  ومنها  القراءة 
�صواء  الكرتاث  حالة  من  يعاين 
على م�صتوى ال�صناعة اأي ما تعلق 
اخلط  وطبيعة  والإخراج  بال�صكل 
وال�صور اأو على م�صتوى امل�صمون 
والرموز  اللغة  اختيار  خالل  من 
مع  املتوافقة  اجلمالية  واجلوانب 
�صن الطفل وم�صتواه. واأي�صا هناك 
يكاد  الذي  الكتاب  من  اآخر  نوع 
يكون منعدما يف مكتباتنا األ وهو 
املوجه  وهو  املتخ�ص�س  الكتاب 
القراء  من  معينة  ل�رسيحة  اأ�صا�صا 
الديوان  م�صوؤولية  تتبدى  وهنا 
اجلامعية  للمطبوعات  الوطني 
لن�رس،  الدولة  تدعمه  الذي 
القراءة  روح  ن�رس  ايل  بالإ�صافة 
وماهيتها وكيف لها ان ت�صارك يف 
و  ثقافة  تزيدها  و  النف�س  تثقيف 

علما. 

 ما مدى م�شاهمة مواقع 
التوا�شل الجتماعي يف 
تعزيز الثقافة والأدب 

عموما؟

اإنها مهمة بف�صلها  يتم  التوا�صل 
مع عقول اأخرى ، عقول غري متزنة 
تتم  امل�صتوى،و  مت�صاوية  غري  و 

اأنا�س  مع  الأفكار  تبادل  عمليات 
احل�صول  ت�صاهم يف  فهي  مثقفني 
على  املعلومة يف ظرف وجيز،كما 
يف  الأطفال  عند  معروفة  اأنها 
الأنرتنت  اأن  البتدائي  م�صتوى 
فهي  �صغرية،  قرية  العامل  جتعل 
العقول  جتعل  و  امل�صافات  تقرب 
ترتقي مع بع�صها البع�س و وتبقى 
هذه وجهة نظري ،  كما اأن و�صائل 
اأداة  تعد   الجتماعي  التوا�صل 
املعلومات  لنت�صار  جّدا  مفيدة 
نوعها،  كان  اأّيا  الثقافات   وتعزيز 
فقد حر�صت  الأدب،  ذلك  مبا يف 
الكربى  الن�رس  دور  من  الكثري 
وحتى  املعروفة  الإعالم  وو�صائل 
اإن�صاء  على  منها،  املغمورة  تلك 
تلك  على  بها  ة  خا�صّ �صفحات 
املواقع، يف حماولة منها للتوا�صل 
مع جمهورها امل�صتهدف وحتديث 
بها،  ة  اخلا�صّ املعلومات  �صبكة 
و  الأدبية  خا�صية  من  م�صتفيدة 
ن�رس الآراء و املواهب وهذا راأيي 

ككاتبة مبتدئة.

 هل تطمحني بالفوز 
باجلوائز الأدبية  يف 

قادم الأيام ؟

يف احلقيقة هي اأ�صياء حمفزة على 
التوا�صل يف التاأليف و القراءة و لها 
دور مهم يف جعل الأدباء  ي�صعرون 
و  فكرهم  برقي  الهتمام  ببع�س 
لكن بالن�صبة يل �صخ�صيا،ل اأكرتث 
اإذا غابت تلك اجلوائز لأنني على 
املنا�صب  فوجي  يف  كنت  الأقل 
يف  اأعمل  كنت  املجتمع،و  من 
اإر�صاء نف�صي اأنني خملوق مبدع و 
الكتابة  ع�صقت  اأنني  تفكريه،يعني 
بالراحة  لل�صعور  ب�صغف  كتبت  و 

النف�صية و لي�س من اأجل اجلوائز.

ما راأيك يف املبادرات 
امل�شجعة لالأدب يف 

خمتلف وليات ال�شرق 
اجلزائري؟

رائعة ،لأنها ت�صجع الأديب و حتفزه 
و ترفع معنوياته و الأهم من هذا 
ي�صعر براحة نف�صية حيث يكون يف 
و�صط العقول الرثية و املتقدمة. 

  هل النوادي الثقافية 
والأدبية لها اأثر اإيجابي 
على الأديب اجلزائري؟

بالعقول  فاللتحام  بالتاأكيد   نعم 

اأوتوماتيكيا  عنه  ترتتب  الراقية 
لكن  و  توعيته،  و  العقل  ا�صتقامة 
لالأ�صف ال�صديد اأن الأدباء يعانون 
جمتمعاتنا  يف  التهمي�س  من 
ل  هي  للنوادي  بالن�صبة  العربية،و 
ت�صتفيد   من اأي دعم من اأي جهة 
الكتب  على  احل�صول  بغية   كانت 
عامة،  الأدب  جديد  و  اجلديدة 
اأن  اأمتنى  و  جدا،  قليل  عدده  و 
اأعي�س الزمن الذي يهتم فيه الب�رس 
بالأدب ،و لكن �صنبقى نتمنى ذلك  
كل  وي�صعر  الب�رس  عقول  لرتتقي 
فرد من املجتمع الإن�صاين باحلياة  
و  الطبيعة  قوانني  من  فيتحرر 
قوانني املجتمع، فالنوادي لها دور 
كبري  لكونها ت�صعر الأديب بعظمة 

ما يكتبه ، ب�صخ�صيته و كفاءته.

كلمة عن باتنة؟

جميلة   ، رونقي   ، بالدي  تلك 
كجمال روح الأنبياء ، كحنان الأم ، 
تعترب مهد الثورة اجلزائرية حتتوي 
الأثرية  الأماكن  من  الكثري  على 
مثل نقاو�س مدينة الروم القدمية 
، تيمقاد  واأحبها كثريا ، ففي كل 
�صارع ذكرى ، ون�صيم عطرها يبهج 
قلبي ، اآ�صفة يا باتنة تركتك طوعا 
و اإين اآمل اأن  اأرجع لك يوما  واأن 
اأمر بكل  و  البهية  ب�صوارعك  اأعرب 

ذكرى مدفونة منذ الطفولة.

ماهي حكمتك يف 
احلياة؟

مل تكن حكمة واحدة واإمنا العديد 
بتجربة  اأمر  و  ب�صنة  اأكرب  فكلما 
لك  قلت  فاإذا   ، حكمة  اأكت�صب 
مررت  اأنني  فاعلم  تعلمت  اأنني 
كانت جدتي   ، اخليبات  بكثري من 
اإ�صعاد  على  حتثني  ما  دائما 
اأقلب  كنت  كذلك   ، لأ�صعد  غريي 
واإن  للوراء  النظر  دون  ال�صفحات 
ول   ، الكتاب  اأقلب  الأمر  ا�صتلزم 
اأجعلها  ل  و  اآهاتي  مبدى  اأهتم 
يتوقف  ل  فالزمن   ، علي  تتغلب 
اأعطي  ول    ، ال�صاعة  تعطلت  اإذا 
�صخ�صا فوق  ما ي�صتحق، لأنني اإن 
حقي  حتت  �صي�صعني  هذا  فعلت 

اأحققه  و  هديف  على  اأركز  واأن   ،
مهما ا�صتلزمني الأمر .

حدثينا عن اأبرز 
م�شاريعك القادمة؟

اأنا ب�صدد كتابة عمل جديد ليكون 
اأن  ميكنك   ، يل  اأدبي  مولود  ثاين 
لأنني  اأعمايل  باكورة  اأنها  تقول 
�صاأ�رسد فيه وقائع حقيقية حدثت 
معي يف خميلتي بني جدران غرفتي 
�صتختبئ  املخفيات  من  والعديد 
وراء حروفه .. و�صاأكون اإن �صاء اهلل 
اأود   ، متواجدة يف جميع املكاتب 
،اأعمل  قارئ  لكل  كتابي  ي�صل  اأن 
الكتب  اأرقى  من  لأجعله  جاهدة 
،�صاأن�رس  يف جمتمعي الوعي  وفن 
�صاأبني   ، الكتابة  وحب  املطالعة 
جيال مثقفا يهتم مبا جتوله تراكم 
احلروف ،  واإن �صاء اهلل �صاأفتح دار 
ن�رس خا�صة بي واأحاول اأن اأ�صاعد 
الأديب ماديا و معنويا ، واأن اأزرع 
املوا�صلة  و  بالنف�س  ثقة  بداخله  
الكاتبة ، بالإ�صافة اإىل  امللتقيات 
اأدبيا ، التي تهدف اإىل  الثقافية و 
الأدبي  الفكر  و  املعارف  توزيع 
الثقايف  الركود  اإحياء  و  الرائع 
جعل  بغية  بلدي   من  تعاين  الذي 
مكلل  وعظيم  راقي  بلد  اجلزائر 

بكتب مذهلة . 

كلمة اأخرية؟ 

هو  الفن  اإذ  فنا  »لي�صت  الكتابة   «
حتتويه  وهي  الكتابة   احتوى  ما 
و�صداها  احلروف  وقع  من خالل 
ما حتدث  دائما  احلرب  قطرات  و 
النف�س  مبكنونات  الأنف�س 
وطموحاتها ، فالأهم هو اأن يعترب 
اأبعاد  من  بالكتابة  ويح�س  القارئ 
خمفية ، » اأريد اأن اأ�صكر  جريدة 
  ، الإ�صغاء  ح�صن  »على  »الو�صط 
 ، واأبي  لأمي  خا�صا  �صكرا  واأوجه 
اللذان دفعاين ملعرتك احلياة بكل 
فخر و اعتزاز ، ولكل من �صدق بي 
من  األهمني  �صخ�س  ولكل  ككاتبة 
اأدعو  اأن  اأود   ، قريب  من  اأو  بعيد 
واألف   ، جدتي  و  جلدي  بالرحمة 

�صكر لأ�صدقائي بنكهة الإخوة.



و�صل البحث عن عالجات ملر�ض 
م�صدود  طريق  اإىل  األزهامير 
ال�صنوات  يف  املتتايل  الف�صل  بعد 
قد  اأننا  اإىل  ي�صري  ما  الأخرية، 
نحتاج اإىل اإعادة التفكري يف بع�ض 
ال�صكل  هذا  حول  الفر�صيات 

ال�صائع من اخلرف.
وتوجه معظم الرتكيز يف الدرا�صات 
الربوتينات،  تراكم  نحو  ال�صابقة 
كما لو كانت م�صوؤولة مبا�رشة عن 

الفقدان التدريجي لوظيفة املخ.
الأملاين  النف�صي  الطبيب  واأبلغ 
الع�صبية،  الأمرا�ض  واأخ�صائي 
األوي�ض األزهامير، منذ اأكرث من 100 
لويحات  وجود  عن  مرة  اأول  عام، 

خرف يف دماغ مري�ض باألزهامير. 
بروتني  اكت�صاف  اإىل  ذلك  واأدى 
 ،)APP( الأميلويد  ال�صالئف 
لويحات  اأو  روا�صب  ينتج  الذي 
�صظايا الأميلويد يف املخ امل�صتبه 

يف اإ�صابته مبر�ض األزهامير.
درا�صة  متت  احلني،  ذلك  ومنذ 
الأميلويد  ال�صالئف  بروتينات 
ارتباطها  ب�صبب  وا�صع  نطاق  على 
ذلك،  ومع  األزهامير.  مبر�ض 
داخل  الربوتينات  هذه  توزيع  فاإن 
وخارجها،  الع�صبية  اخلاليا 
ووظيفتها يف هذه اخلاليا ل تزال 

غري وا�صحة.
و�صعى فريق من علماء الأع�صاب 

بجامعة  الدماغ  معهد  بقيادة 
على  لالإجابة  اأتالنتيك  فلوريدا 
�صوؤال اأ�صا�ض يف �صعيهم ملكافحة 
بروتينات  »هل  األزهامير:  مر�ض 
العقل  هي  الأميلويد  ال�صالئف 
املدبر وراء الإ�صابة باألزهامير اأم 

اأنها جمرد �رشيك؟«.
املوجودة  الطفرات  ربط  ومت 
الأميلويد  ال�صالئف  بروتينات  يف 
بحالت نادرة من مر�ض األزهامير 

املتوارث.
قد  العلماء  اأن  من  الرغم  وعلى 
حول  املعرفة  من  الكثري  اكت�صبوا 
لويحات  اإىل  الربوتني  كيفية حتول 
القليل  يعرفون  اأنهم  اإل  اأميلويد، 
اخلاليا  يف  الأ�صلية  وظيفته  عن 

الع�صبية.
األزهامير،  مر�ض  حالة  ويف 
املتقطع الأكرث �صيوعا، فاإن عامل 
اخلطر الوراثي الأكرب هو الربوتني 
الذي ي�صارك يف نقل الكولي�صرتول 
الأميلويد  ال�صالئف  بروتني  ولي�ض 
ف�صلت  ذلك،  على  وعالوة  هذا. 
ال�رشيرية  التجارب  من  العديد 
مر�ض  ملعاجلة  امل�صممة 
من  التقليل  طريق  عن  األزهامير 

مبا  الأميلويد،  لويحات  تكوين 
 »Biogen« يف ذلك جتربة من
ال�صهر  عنها  الإعالن  مت 

املا�صي.
اجلديدة  الدرا�صة  ويف 
جملة  يف  ن�رشت  التي 
 Neobobiology of«
املعد  تتبع   ،»Disease
ت�صي  الدرا�صة،  يف  الرئي�ض 
معهد  يف  الباحث  ت�صانغ، 
والأ�صتاذ   ،»FAU Brain«
يف  الطب  كلية  يف  امل�صاعد 
اإىل  اأتالنتيك،  فلوريدا  جامعة 
جامعة  من  متعاونني  جانب 
تيني�صي،  ولية  يف  فاندربيلت 
والتغريات  احلركات  تتبعوا 
ال�صالئف  بروتني  جزيئات  يف 
الت�صوير  با�صتخدام  الأميلويد، 

الكمي بدقة غري م�صبوقة.
وعطل الفريق وراثيا، التفاعل بني 
ال�صالئف  وبروتني  الكول�صتريول 
للده�صة،  املثري  ومن  الأميلويد، 
بني  الرتباط  فك  خالل  ومن 
اأن هذا  الباحثون  الثنني، اكت�صف 
التالعب ل يعطل حركة بروتينات 
ال�صالئف الأميلويدية فح�صب، بل 
الكولي�صرتول  توزيع  اأي�صا  يف�صد 

على �صطح اخلاليا الع�صبية.
مثرية  »درا�صتنا  ت�صانغ:  وقال 
وجود  لحظنا  لأننا  لالهتمام 
عالقة غريبة بني بروتني ال�صالئف 
املوجود  والكولي�صرتول  الأميلويد 
امل�صابك  من  اخللية  غ�صاء  يف 
ات�صال  نقاط  وهي  الع�صبية، 
والأ�صا�ض  الع�صبية  اخلاليا  بني 

البيولوجي للتعلم والذاكرة«.
ال�صالئف  »بروتني  قائال:  واأ�صاف 
الأميلويدية قد يكون جمرد واحد 
املتعاونة  العديدة  العوامل  من 
نق�ض  يف  جزئيا  امل�صاهمة 
اأن  الغريب  ومن  الكولي�صرتول. 
يف  جمددا  والدماغ  القلب  يلتقي 
احلرب �صد الكول�صرتول ال�صيئ«. 

�سكري احلمل يهددك 
باكتئاب ما بعد الوالدة

   

قالت اجلمعية الأملانية لل�صكري اإن �صكري احلمل يرفع خطر 
الإ�صابة باكتئاب ما بعد الولدة، وذلك ا�صتناداً اإىل نتائج درا�صة 

حديثة. واأو�صحت اجلمعية اأن اأ�صباب عدة تقف وراء الأمر، منها 
عمليات تتعلق بالغدد ال�صماء الع�صبية مثل اختالل التفاعل بني 

املخ والغدة الكظرية، اأو تاأثري ارتفاع الأن�صولني يف الدم على 
الغدة الدرقية، اأو ا�صطراب اإفراز هرمون ال�صريوتونني املعروف 

با�صم »هرمون ال�صعادة«، اإىل جانب التوتر النف�صي الناجم عن 
ال�صكري.

اأنواع من التوت حتارب 
التهاب املفا�سل

يعد التهاب املفا�صل املزمن م�صكلة �صحية �صائعة يعاين منها 
الكثريون يف جميع اأنحاء العامل وميكن التقليل من اأعرا�ض 

التهاب املفا�صل عن طريق اإجراء بع�ض التغيريات يف النظام 
الغذائي، مثل تناول اأطعمة ذات خ�صائ�ض م�صادة لاللتهاب مبا 

يف ذلك عدة اأنواع من التوت.
فيما يلي 3 اأنواع رئي�صية من التوت ت�صاعد يف حماربة التهابات 

املفا�صل والتقليل من حدتها، وفق ما ورد يف �صحيفة اإك�صرب�ض 
الربيطانية:

1-التوت الأحمر
يحتوي التوت الأحمر على ن�صبة مرتفعة جداً من الفالفونويد 

وهي م�صتقبالت نباتية ميكنها تعزيز الأوعية الدموية ال�صليمة، 
ولها تاأثريات م�صادة لالأك�صدة واللتهابات. كما يحتوي التوت 

الأحمر على كميات كبرية من فيتامني C الذي ي�صاعد يف 
تخفي�ض خطر الإ�صابة بداء النقر�ض وي�صاعد يف حماربة التهاب 

املفا�صل.
2-الفراولة

تنخف�ض ن�صبة ال�صكر يف الفراولة، وحتتوي على كمية فيتامني 
C تفوق الكمية املوجودة يف الربتقال، ووفقاً ملوؤ�ص�صة التهاب 
املفا�صل الربيطانية، فاإن تناول 16 حبة من الفراولة اأو اأكرث يف 
الأ�صبوع، ي�صاهم ب�صكل كبري يف تخفيف اآلم املفا�صل الناجمة 

عن اللتهابات.

الالذع -3الكرز 

على نقي�ض الكرز احللو، يحتوي الكرز على الأنثو�صيانني، الذي 
يعطي الثمرة لونها الأحمر الغني. وبح�صب خرباء التغذية فاإن 

الأنثو�صيانني له تاأثري فعال يف حماربة التهابات املفا�صل، ويقلل 
من خطر التوهجات عند امل�صابني بداء النقر�ض.

تعرف على اأف�سل زيت للطهي 
للوقاية من املوت املبكر

يوؤدي اتباع نظام غذائي �صحي ومتوازن، وممار�صة التمارين 
الريا�صية بانتظام، اإىل احلماية من الأمرا�ض اخلطرية التي قد 

تت�صبب باملوت املبكر.
 ويعترب نوع الزيت الذي ي�صتخدمه املرء يف الطهي عاماًل هاماً 

يف احلماية من الأزمات القلبية، وارتفاع �صغط الدم وزيادة ن�صبة 
الكولي�صرتول ،وبح�صب اأخ�صائية التغذية جولييت كولو فاإن زيت 

الزيتون هو اأف�صل اأنواع الزيوت املفيدة ل�صحة القلب، وذلك لأن 
85% من الدهون املوجودة فيه هي دهون �صديقة للقلب، ت�صاعد 

يف التقليل من ن�صبة الكولي�صرتول.
وعلى الرغم من اأن زيت الزيتون ي�صاهم يف احلماية من ارتفاع 

�صغط الدم والأمرا�ض املرتبطة بالتقدم بال�صن، تن�صح كولو 
بعدم تناول اأكرث من ملعقة كبرية من زيت الزيتون كل يوم، لأنه 

يحتوي على ن�صبة عالية من ال�صعرات احلرارية، من جهتها ذكرت 
اأخ�صائية التغذية الربيطانية �صارة بروير، اإن فوائد زيت الزيتون 
ل تقت�رش على �صحة القلب فح�صب، واإمنا ت�صاعد اأي�صاً يف منع 
اأنواع معينة من ال�رشطان، اإ�صافة اإىل احتوائه على كمية جيدة 
من فيتامني E. وبح�صب الأخ�صائيني فاإن زيت الزيتون يحتوي 

على حم�ض الأوليك الذي ي�صاعد على خف�ض �صغط الدم 
املرتفع، الأمر الذي ي�صاهم يف احلماية من الإ�صابة باجللطات 

الدموية، وفق ما ورد يف �صحيفة اإك�صرب�ض الربيطانية.

»فطريات وبكترييا« يف ال�سجائر االإلكرتونية تهدد حياة م�ستخدميها
اأن  جديدة  درا�صة  ك�صفت 
تكون  الإلكرتونية قد  ال�صجائر 
والفطريات  بالبكترييا  ملوثة 
الرئة  باأمرا�ض  املرتبطة 
ووجد الباحثون الذين اختربوا 
منها  كل  ا�صتخدم  جهازا   75
ال�صوائل  وعلب  واحدة  ملرة 
ال�صجائر  يف  امل�صتخدمة 
خلل  عالمات  الإلكرتونية، 
�صار يف ما يزيد عن ربع هذه 

املنتجات، تقريبا.
الوقت نف�صه، مت اكت�صاف  ويف 
�صكري  جزيء  وهو  الغلوكان، 
الفطريات،  معظم  يف  موجود 
املنتجات  من   %81 يف 
التعر�ض  اإن  الباحثون  ويقول 
مبجموعة  مرتبط  لل�صموم 
مثل  ال�صحية  امل�صكالت  من 
الربو وانخفا�ض وظائف الرئة 
من  فريق  ودر�ض  واللتهابات 
بجامعة  العامة  ال�صحة  كلية 
هارفارد، ال�صجائر الإلكرتونية 
التجارية  العالمات  لبع�ض 
الوليات  يف  مبيعا  الأكرث 
»�صم  وجود  وحددوا  املتحدة، 
جرثومي  املن�صاأ«  داخلي 
الغرام،  �صلبية  بكترييا  من 
�صلبة  خارجية  طبقة  متلك 

خا�ض  ب�صكل  مقاومة  جتعلها 
للم�صادات احليوية.

ديفيد  الربوفي�صور،  وقال 
الفريق:  قاد  الذي  كري�صتيان، 
داخلي  ال�صم  اأن  ثبت  »لقد 
ال�صلبي  اجلرثومي  املن�صاأ 
والغلوكان  جوا  املحمول 
امل�صتق من الفطريات، ي�صببان 
تاأثريات تنف�صية حادة ومزمنة 
يف الظروف املهنية والبيئية«.

قائال:  كري�صتيان  واأ�صاف 

يف  ال�صموم  هذه  على  »العثور 
الإلكرتونية  ال�صجائر  منتجات 
املخاوف  اإىل  ي�صاف 
احتمال  ب�صاأن  املتزايدة 
حدوث اآثار تنف�صية �صارة لدى 
امل�صتخدمني«وكانت م�صتويات 
املن�صاأ«،  داخلي  »ال�صم 
املنكهة  املنتجات  يف  اأعلى 
وجود  اإىل  ي�صري  ما  بالفواكه، 
املكونات  مع  حمتملة  �صلة 
اإنتاج  يف  امل�صتخدمة  اخلام 

الغلوكان  اأن  كما  النكهات. 
املنتجات  يف  وفرة  اأكرث  كان 
بنكهة التبغ ونكهة النعنع، وكان 
بثالث  اجلهاز  يف  تركيزا  اأكرث 
مرات منه يف �صوائل ال�صجائر 
املعد  واأ�صار  الإلكرتونية 
�صون  مي  الدكتور  امل�صارك، 
هذه  مراعاة  �رشورة  اإىل  يل، 
و�صع  عند  اجلديدة  النتائج 
لل�صجائر  تنظيمية  �صيا�صات 

الإلكرتونية.

درا�سة تك�سف عن نظرية جديدة حول امل�سببات االأ�سا�سية الألزهامير
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��ستقبال رم�سان بني �عتناء �ل�سلف، وت�سيب بع�ض �خللف

يحل   - تعاىل  اهلل  �شاء  اإن   - قليلة  اأيام  بعد 
ال�شيام،  �شهر  املبارك،  رم�شان  �شهر  علينا 
والقيام، والعتق من النار، �شهر القوة الإميانية، 
وال�شالمة البدنية، �شهر اجلود والبذل، �شهر 
اهلل،  مع  الت�شالح  �شهر  والت�شامح،  التزاور 
اهلل،  عباد  عن  والتجاوز  اهلل،  اإىل  والرجوع 
وجتاأر  بالدعوات،  الأيدي  فيه  ترفع  �شهر 
�شهر  ال�شيئات،  غفران  بطلب  الأل�شن  فيه 
تف�شل فيه الباري - جل �شاأنه - بفتح اأبواب 
وت�شفيد  النريان،  اأبواب  وتغليق  اجلنان، 
لل�شمو  الأ�شباب  فيه  وهياأ  ال�شياطني،  مردة 
املخبتني،  نفو�س  وتطهري  املوؤمنني،  باأرواح 
ما  فيتداركون  املق�رصون،  فيه  يفطن  �شهر 
فات من تهاون طوته ال�شنون، وي�شتفيق فيه 

املعتدون، فيقلعون عما كانوا يجرتحون.
عجبا للبون ال�شا�شع ما بني ا�شتقبال ال�شلف 
لرم�شان، وما بني ا�شتقباله من طرف بع�س 

اخللف.
لقد كان ال�شلف يفرحون بقدومه، ويحمدون 
اهلل على اإدراكه، كيف ل وهو ركن ركني، يقوم 
اهلل  �شلى   - النبي  يقول  الدين.  �رصح  عليه 
خم�س:  على  الإ�شالم  -:«بُني  و�شلم  عليه 
ر�شول  وان حممداً  اهلل،  اإّل  اإله  ل  اأن  �شهادة 
و�شوم  الزكاة،  واإيتاء  ال�شالة،  واإقام  اهلل، 

رم�شان، وحج البيت« متفق عليه.
فاأعِظْم بها من ب�شارة يزفها النبي - �شلى اهلل 
عليه و�شلم - ل�شحابته حني قال لهم:«اأتاكم 
رم�شان، �شهر مبارك، فر�س اهلل - عز وجل 

ال�شماء،  اأبواب  فيه  تُفتَح  �شيامه،  عليكم   -
َمَردة  فيه  وتَُغُلّ  اجلحيم،  اأبواب  فيه  وتُغلَق 
األف  من  خري  هي  ليلة  فيه  هلل  ال�شياطني، 
�شحيح  حرم«  فقد  خريها  ُحِرَم  من  �شهر، 

�شنن الن�شائي.
ل  -:«كيف  اهلل  رحمه   - رجب  ابن  قال   •
ل  كيف  اجلنان،  اأبواب  بفتح  املوؤمن  يُب�رَصّ 
ل  كيف  النريان،  اأبواب  بغلق  املذنب  يب�رص 
من  ال�شيطان،  فيه  يَُغُلّ  بوقت  العاقل  يب�رص 

اأين ي�شبه هذا الزماَن زمان؟«.
ا�شتقبالهم  يف  ال�شلف  حال  اإىل  فانظر 
بقدومه،  يفرحون  كانوا  كيف  لرم�شان، 
الف�شل:  بن  ُمَعلَّى  قال   • ويبتهجون بحلوله؟ 
يبلغهم  اأن  اأ�شهر  �شتة  اهلل  يدعون  »كانوا 
يتقبله  اأن  اأ�شهر  �شتة  يدعونه  ثم  رم�شان، 

منهم«.
• وكان يحيى بن اأبي كثري يقول:«اللهم �شلمنا 
لنا رم�شان، وت�شلمه منا  اإىل رم�شان، و�شلم 
�شهر  ]»بلوُغ  رجب:  ابن  وقال   • متقبال«. 
من  على  عظيمة  نعمة  و�شياُمه،  رم�شان 
الثالثة  حديث  عليه  ويدل  عليه،  اهلل  اأقدره 
الثالث  مات  ثم  منهم،  اثنان  ا�شتُ�شهد  الذين 
�شابقا  النوم  َفُرِئي يف  بعدهما،  فرا�شه  على 
لهما، فقال ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم 
�شالًة،  وكذا  كذا  بعدهما  �شلى  -:«األي�س 
واأدرك رم�شان ف�شامه، فوالذي نف�شي بيده، 
اإن بينهما لأبعَد مما بني ال�شماء والأر�س«[ 

�شحيح �شنن ابن ماجة. 

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه �سلى �هلل عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها كانت خلق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على النتهاء 

يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( ،ويقول النبي عن 
نف�شه )اأدبني ربي فاأح�شن تاأديبي( ، ويف ذلك قول عائ�شة اأم املوؤمنني ر�شي اهلل عنها حني �شئلت: كيف 
كان خلق ر�شول اهلل فقالت«كان خلقه القرءان« اأي كل خ�شلة خري يف القرءان هي يف ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم.
وقالت عائ�شة ر�شي اهلل عنها يف و�شف خلقه اأي�شاً:«مل يكن ر�شول اهلل فاح�شاً ول متفح�شاً ول يجزي 
ال�شيئة ال�شيئة ولكن يعفو وي�شفح وقالت: ما انتقم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لنف�شه اإل اأن تنتهك 

حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه: كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شد حياء 

من العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �شيئاً عرفناه يف وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�شافه �شلى اهلل عليه و�شلم فقد اأمره ربه تعاىل 

اأن ياأخذ العفو من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن 
اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. اجْلَ

فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم عليه ال�شالة وال�شالم 
فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء اإل �شرباً، ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. 

ومما يدل على ذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اللهم اهد قومي 
فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�شحابه ما فعلوا. وكذلك قوله 

عليه ال�شالة وال�شالم يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 
قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم الطلقاء« وحر�شوا عليه 

الفتح. وذلك يوم 
بن مالك ر�شي اهلل عنه قال:«كنت مع النبي وروى اأن�س 
اهلل عليه و�شلم وعليه برد غليظ احلا�شية �شلى 

فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �شديدة حتى 
اأثرت حا�شية الربد يف �شفحة عنقه ثم 

قال: يا حممد احمل يل على بعريي 
هذين من مال اهلل الذي عندك 
فاإنك ل حتمل يل من مالك 

ول من مال اأبيك!!!
ف�شكت عليه ال�شالة 

وال�شالم ثم قال: 
املال مال اهلل واأنا 
عبده واأعطاه ما 

طلب، فهل هناك 
يف احللم والعفو 

يف مثله �شلى اهلل 
عليه و�شلم.

�أهمية �لتكر�ر لتثبيت �حلفظ
اإن التكرار طريق ال�شلف يف التح�شيل والإتقان، وما ورد عنهم يف تكرار املحفوظ واملقروء لي�س �شرًبا من اخليال؛ واإمنا حقيقة ثابتة بغية 

الإتقان. ومن طرق اإحكام املحفوظ عندهم: كرثة الإعادة، والنا�س يتفاوتون يف ذلك: فمنهم من يثبت معه املحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم َمْن 
ما يف حفظ القراآن الكرمي؛ فعن اأبي مو�شى  ل يحفظ اإَلّ بعد التكرار الكثري، فينبغي للإن�شان اأن يعيد بعد احلفظ ليثبت معه املحفوظ، ول �شَيّ

ر�شي اهلل عنه، عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: ))تعاهدوا هذا القراآن، فو الذي نف�س حممد بيده لهو اأ�شُدّ َتَفُلًّتا من الإبل يف عقلها((]1[، 
وعن ابن عمر ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، قال: ))اإمنا مثل �شاحب القراآن كمثل الإبل املعلقة، اإن عاهد عليها اأم�شكها، 

واإن اأطلقها ذهبت((، ومن اأمثلة التكرار عند العلماء:

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�شن لكن يف الأمراء اأح�شن، 

واحلياء ح�شن لكن يف الن�شاء اأح�شن، وال�شخاء 
ح�شن لكن يف الأغنياء اأح�شن، وال�شرب ح�شن لكن 
يف الفقراء اأح�شن، والتوبة ح�شن لكن يف ال�شباب 

اأح�شن.  يعني ال�شاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة 
األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه 

ال�شخاء، والفقري األزم ما يلزمه ال�شرب، والأمري األزم 
ما يلزمه العدل، ورد:

اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�شد، اأحب الطائعني، 
وحبي لل�شاب الطائع اأ�شد، اأحب املتوا�شعني، وحبي 

للغني املتوا�شع اأ�شد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري 
الكرمي اأ�شد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�شي لثالث اأ�شد، 

اأبغ�س الع�شاة، وبغ�شي لل�شيخ العا�شي اأ�شد، اأبغ�س 
املتكربين، وبغ�شي للفقري املتكرب اأ�شد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�شي للغني البخيل اأ�شد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت 

على معنيني: اإن مل ت�شتِح فال خري فيك، واإن مل 
ت�شتِح من اهلل فافعل ما �شئت ول تعباأ بكالم النا�س.

يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: َواأَنِْفُقوا يِف 
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195(   )  �َشِبيِل اهلَلّ

�شورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم 
اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�شالم 

و�شطي.
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طارق كيوف يح�صل على 
لقب �أرب �صتار 2019«

متكن النجم ال�صاعد طارق كيوف من ع�صفيا من ح�صد لقب » ارب 
�صتار 2019 » ، وذلك بعد اأن متيز يف غنائه واختلف عن ال�صائد 

واملكرر .  وبرع طارق كيوف ع يف توظيف خامة �صوته الرائعة يف 
كل القوالب والألوان املو�صيقية بركوز واإتقان وقدرات وهبه اإياها 
اهلل بالفطرة وكاأن جينات الغناء انتقلت اإليه بالوراثة ، كيف ل وهو 
ينتمي لعائلة فنية حتى النخاع، فجده الفنان املخ�رضم �صمري اأبو 

فار�س اأيقونة الفن اجلميل والطرب الأ�صيل، وخاله الفنان مراد اأبو 
فار�س الذي �صار على نهج والده يف الإبداع والتاألق، وكاأن الثقافة 

املو�صيقية العريقة ت�صري جمرى الدم لديهم.
ظهرت موهبة طارق بالغناء لأول مرة يف حفل ذكرى ميالد جده 

الفنان �صمري اأبو فار�س وبح�صور اأكرث من مئة �صخ�س اأده�س 
اجلميع ب�صوته العذب واأدائه الواثق حيث كان يبلغ من العمر حينها 
4 �صنوات، بعدها وبت�صجيع من عائلته ا�صرتك يف مهرجان البقيعة 
وح�صل على املرتبة الأوىل بجدارة وا�صتحقاق من بني 17 م�صرتكا 

كان هو اأ�صغر منهم بـ 10�صنوات ، ويف ربيعه ال�صابع ا�صرتك يف 
برنامج » كيد �صتار » ونال �صوته واأدائه ا�صتح�صان اجلمهور وجلنة 

التحكيم. وكانت لكيوف ن�صاطات فنية تعليمية حيث كتب موال 
لبلده ع�صفيا واأداه ب�صوته العذب، كما اأهداه مدير مدر�صته الثانوية 

اأغنية »ليه يادنيا« دعماً له واإمياناً مبوهبته الرائعة.
ومل يكتف طارق باملوهبة فح�صب، بل ح�صنها بالدرا�صة والثقافة 

يف جمال �صغفه حيث تعلم العزف على البيانو على يد الأ�صتاذ 
»ليوؤور«، ثم انتقل بعدها ليتعلم العزف على اآلة العود  يف معهد وتر 

بقيادة املاي�صرتو »فرا�س عي�صمي«.
تناف�س طارق على لقب جنم العرب 2019 �صمن م�صاركته يف 

برنامج Arab Star الذي يذاع على �صا�صة قناة مكان 33، حيث 
ا�صتطاع اأن ي�صلب الألباب ويذهل العقول بتاألقه واإبداعه حتى نال 

القلب . ا�صرتك النجم ال�صاعد طارق كيوف يف الكون�صريت الغنائي 
»�صم الن�صيم« يوم ال�صبت 2019/4/6 يف قاعة املركز اجلماهريي 

يف �صفاعمرو مب�صاركة نخبة من اأملع النجوم واأمر العازفني بقيادة 
املاي�صرتو »عماد دلل« .

تلم�صان: �ل�صالون �لوطني للفنون �لإ�صالمية بدء� من 28 �أفريل

�إيهاب توفيق يطرح »ع�صمي يف ربنا«

يرتقب تنظيم ال�شالون الوطني للفنون الإ�شالمية بتلم�شان بدءا من 28 اأفريل اجلاري مبنا�شبة اإحياء �شهر الرتاث، 
ح�شبما علم اليوم الأربعاء لدى املنظمني.

و �صتعرف هذه التظاهرة املنظمة 
من طرف مركز الفنون و املعار�س 
لتلم�صان اإىل غاية 18 ماي املقبل 
علولة«  القادر  »عبد  الثقافة  بدار 
فن  يف  خمت�صا  فنانا   26 م�صاركة 
املنمنمات من تلم�صان و اجلزائر 
العا�صمة و �صكيكدة و تي�صم�صيلت 
و  امل�صيلة  و  املدية  و  باتنة  و 
م�صتغامن، وفق ما اأفاد به ل«واأج« 

مدير ذات املركز اأمني بودفلة.
ال�صالون  هذا  خالل  �صيتم  و 

اأنغام   « �صعار  حتت  �صيقام  الذي 
رونقها  و  اجلزائرية  املنمنمات 
 80 من  اأزيد  عر�س   « بهجاتها  و 
حت�صلت  منها  البع�س  فنية  لوحة 
اأخرى �صارك  على جوائز دولية و 
بها اأ�صحابها يف م�صابقات وطنية 
يف فن املنمنمات . و �صي�صمح هذا 
بالتعرف  للزوار  الثقايف  املوعد 
اجلديدة  التقنيات  خمتلف  على 
الفنانني يف  من طرف  امل�صتعملة 
جت�صيد هذه اللوحات و موا�صيعها 

املراأة و  و  ال�صلم  تدور حول  التي 
و  اإ�صالمية  موا�صيع  و  املواطنة 
كذا اقتناء بع�صها . ويرتقب تنظيم 
ور�صات  ال�صالون  هام�س  على 
مدر�صة  ملحقة  طلبة  لفائدة 
لتلقينهم  بتلم�صان  اجلميلة  الفنون 
يف  املطبقة  التقنيات  اأحدث 
عدد  يوؤطرها  املنمنمات  جت�صيد 
من الفنانني امل�صاركني اإىل جانب 
ندوة علمية حول اآفاق املنمنمات 

و اإعادة اإحيائها.

حممد عبده ينفي �عتز�ل �لغناء

اإيهاب  امل�رضي  املطرب  طرح 
توفيق دويتو »ع�صمي يف ربنا« مع 
املطرب ال�صعبي اأحمد �صيبة، عرب 
»مزيكا«  ل�رضكة  الر�صمية  القناة 

مبوقع يوتيوب.
»ع�صمي يف ربنا« من كلمات ر�صا 
فهمي،  فار�س  اأحلان  امل�رضي، 

توزيع زيزو، اإخراج يا�رض ع�صام.

ربنا«  يف  »ع�صمي  كليب  وتخطى 
113 األف م�صاهدة، خالل �صاعات 

من طرحه، عرب موقع يوتيوب.
�صيبة  اأحمد  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 

النجم  مع  و�س«   100« كليب  كان 
حجاج،  وم�صطفى  ح�صني،  تامر 
مليون   46 وتخطى  ودياب، 

م�صاهدة، عرب موقع يوتيوب.

غافية  »يا  الأخري  األبومه  عبده،  حممد  و�صف 
قومي« باملختلف. وقال عبده، يف موؤمتر �صحايف 
الغنائي، اجلمعة،  القاهرة، قبل حفله  اخلمي�س يف 
اإنه  امل�رضية،  الأوبرا  بدار  الكبري  امل�رضح  علي 
�صعيد بتعاونه مع املو�صيقار طالل يف هذا الألبوم، 
وال�صاعر الكويتي خالد الفي�صل الذي اأكد اأنه قامة 
القلوب«،  يف  تنغم�س  »كلماته  لأن  ال�صعر،  يف  فنية 
ح�صب قوله. واأو�صح عبده اأنه مل يفكر يف اعتزال 
احلفالت  اعتزال  يف  التفكري  راوده  ولكن  الفن، 
اأرجع �صبب  اأن يرتاجع عن ذلك، كما  الغنائية قبل 
اأغانيه مثل ال�صابق، اإىل رغبته  امتناعه عن تلحني 
يف  متعة  يجد  ولأنه  لل�صباب،  الفر�صة  اإعطاء  يف 

تو�صيل اإح�صا�س وم�صاعر امللحنني.

تفا�صيل م�صل�صل »مل�س �أكتاف« بطولة يا�صر جالل
م�صل�صل  تفا�صيل  بن�رض  ينفرد  
يا�رض  بطولة  اأكتاف«،  »مل�س 
جالل، واملقرر عر�صه يف رم�صان 

املقبل.
يُدعي  مالكم  دور  جالل  ويج�صد 
»اأدهم«، يتعر�س لإ�صابة متنعه من 
ريا�صته، فيتجه للتدريب يف �صالت 
وال�صاحات  الريا�صية  الألعاب 

تنقلب  حياته  ولكن  ال�صعبية، 
تورطهفي  بعد  عقب  على  راأ�صاً 
جرمية قتل رغماً عنه، ويُزج به يف 
ال�صجن، ويتعر�س ملحاولة اغتيال 
منها  ينجو  حمب�صه  داخل  فا�صلة 

باأعجوبة.
»اأدهم«  مع  الأمنية  وتتفق اجلهات 
فتحي  »حمزة«،  بـ  الإيقاع  علي 

الذي  الأعمال  رجل  عبدالوهاب، 
يتاجر يف املمنوعات واملخدرات، 
بعد دخوله ل�رضكة الأخري، ليفاجيء 
�صيدتني  من  »حمزة«  بزواج 
والأخري  مر�صي  �صمر  اإحداهما 
وذراعه  عمه  ابنة  مطاوع،  حنان 

اليمنى يف جتارة املخدرات.
بني  حب  ق�صة  الأحداث  وت�صهد 

دور  يف  العا�صي،  واإميان  »اأدهم« 
اأدهم  ي�صع  ما  »حمزة«،  �صقيقة 
فتحي  ل�صقيقة  حبه  نريان  بني 
به،  لالإيقاع  و�صعيه  عبدالوهاب 

وتتوايل الأحداث.
و م�صل�صل »مل�س اأكتاف« من تاأليف 
ح�صني  واإخراج  �رضحان،  هاين 

املنباوي.

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رضكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن
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كل وثيقة اأو �صورة ت�صل اجلريدة لترد 
اإىل ا�صحابها �صواء ن�رضت  ام  مل تن�رض
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املدير م�صوؤول الن�رض

 �صفيقة �لعرباوي 

�لنقال  :0661.41.25.76  

�لنجمة �صبا مبارك ت�صارك بـ«عبور« يف �ل�صباق �لرم�صاين
ت�صارك النجمة الأردنية �صبا مبارك مب�صل�صل »عبور« من بطولتها واإنتاجها يف رم�صان 2019، الذي �صيُعَر�س امل�صل�صل على قناة اأبوظبي.ويدور 

حول ق�ص�س لعدد من الالجئني. والعاملني من خمتلف اجلن�صيات داخل خميم »مريجب الفهود« امُلقام بتمويل اإماراتي يف الأردن، م�صتعر�صاً 

اجلانب الإن�صاين يف مثل هذه املخيمات وما تن�صح به من م�صاعر احلب والأمل واإرادة احلياة.

واأعربت �صبا يف بيان �صحايف منها عن فخرها بامل�صاركة يف هذا امل�صل�صل، واعتزازها بالفر�صة التي اأتاحها لها يف م�صاركة الالجئني حياتهم 

وتفا�صيلهم اليومية، ومعاي�صة ق�ص�صهم واملواقف املتباينة التي ميرون بها، واختبارها م�صاعرهم بنف�صها.

�صاركت �صبا يف املاراثون الرم�صاين املا�صي من خالل م�صل�صل طايع، وحققت جناحاً كبرياً يف تاأديتها دور مهجة �صمن اأحداث امل�صل�صل.



�أحدث  عن  "�شوبارو" تك�شف 
�شيار�تها رباعية �لدفع

"�سوبارو"  �رشكة  ا�ستعر�ست 
�سيارة  موؤخرا  نيويورك  يف 
لتكون  طورتها  التي   "Outback"
الدفع  �سيارات  اأجمل  من  واحدة 
الرباعي العائلية وبنيت هذه ال�سيارة 
على من�سة "SGP"، واأتت بت�سميم 
�سيارات  ت�ساميم  بني  يجمع  مميز 
التي   "Legacy"و  "Forester"
ال�سنوات  يف  "�سوبارو"  طرحتها 
�سنف  بهيكل  واأتت  الفائتة،   3 الـ 
ال�سيارات  هياكل  اأكرث  من  كواحد 
بقمرة  املركبة  وزودت  متانة. 
قيادة  وواجهة  ركاب،   5 لـ  تت�سع 

اأنظمة  باأحدث  مزودة  متطورة 
نظام  اإىل  بالإ�سافة  املولتيميديا، 
الأمام  وكامريات من  للهواء،  تنقية 
حديثة  قيادة  واأنظمة  واخللف، 
ال�سيارة  ومتنع  بال�رشعة،  تتحكم 
فجاأة  م�سارها  عن  خروجها  من 
اأتت  كما  العالية.  ال�رشعات  على 
رباعي،  دفع  بنظام  ال�سيارة  هذه 
من  متكنها  خا�سة  تعليق  واأنظمة 
وحمرك  الطرق،  اأ�سعب  اجتياز 
توربيني ب�سعة 2.4 لرت، وعزم 264 
اأوتوماتيكية  �رشعة  وعلبة  ح�سانا، 

بـ 8 مراحل.

�لعائلية �شيار�تها  �أحدث  عن  �ل�شتار  "هيوند�ي" تزيح 

يف  "هيونداي"  �رشكة  ك�سفت 
عن  الأخري  نيويورك  معر�ض 
يتوقع  التي   ،"Venue" �سيارة 
�سيارات  اأكرث  من  ت�سبح  اأن 
الكرو�ض اأوفر العائلية ال�سغرية 

انت�سارا يف الأ�سواق.
على  املركبة  هذه  وح�سلت 
هيكل ع�رشي اأنيق، معدل عن 

 "creta" �سيارات  هياكل 
هيونداي،  من  ال�سهرية 

�سيقة،  اأمامية  م�سابيح  تزينه 
باإطارات  �سباب  وم�سابيح 
لتقنيات  وفقا  مطورة  مميزة 

."LED"
كما تتميز هذه ال�سيارات اأي�سا 
وممت�سات  ال�سقف  باألوان 
ال�سدمات التي �ستكون خمتلفة 
لل�سيارة،  الأ�سا�ض  اللون  عن 
 17 مبقا�ض  ريا�سية  وعجالت 
�سغري  هوائي  وجناح  اإن�سا، 

اخللفي،  ق�سمها  على  �سيثبت 
على  اأكرب  ثباتا  ليعطيها 

ال�رشعات العالية.
هذه  فاأتت  الداخل،  من  اأما 
تت�سع  مريحة  بقمرة  املركبات 
بواجهة  مزودة  ركاب،   5 لـ 
اأنظمة  قيادة متطورة، واأحدث 
عن  ف�سال  والإنارة،  التكييف 
واأنظمة  الهواء،  لتنقية  اأنظمة 

ت�سخني وتربيد للمقاعد.

اأي�سا   "Venue" وزودت 
ورباعي،  اأمامي  دفع  بنظامي 
ب�سعة  اقت�سادية  وحمركات 
1.6 لرت، ت�ستهلك 7 لرتات من 
تقطعها،  كلم   100 لكل  الوقود 
بـ  اأوتوماتيكية  �رشعة  وعلب 
لأنظمة  اإ�سافة  مراحل،   6
بني  امل�سافات  ا�ست�سعار 
ال�سيارة والأج�سام الأخرى على 

الطرقات.
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كليا "Highlander" �جلديدة  "تويوتا" تطلق 

ا�ستعر�ست �رشكة "تويوتا" خالل معر�ض نيويورك الأخري النموذج اجلديد كليا من 
�سيارات "Highlander" الكرو�ض اأوفر ال�سهرية.

واأكرث ما لفت انتباه زوار املعر�ض، هو الت�سميم الع�رشي لل�سيارة، 
 "Highlander" والذي اختلف كليا عن ت�ساميم �سيارات

ال�سابقة، اإذ بات الهيكل اأطول بقليل، واأكرث ان�سيابية، 
واختلف ت�سميم امل�سابيح الأمامية واخللفية، وزودت 

ال�سيارة بجناح هوائي �سغري مثبت على الق�سم 
اخللفي من ال�سقف.

اأما قمرة ال�سيارة، فزودت ب�سفني من املقاعد 
اجللدية املريحة التي تت�سع لـ 5 ركاب، وواجهة 

قيادة اأنيقة يزينها اجللد الذي يتداخل مع املعدن 
والبال�ستيك ب�سورة اأنيقة، وزوج من ال�سا�سات، 

واحدة يف منت�سفها تعمل باللم�ض، واأخرى مو�سوعة 
قبالة ال�سائق.

كما �ستطرح هذه املركبة مبحركات بنزين ب�سعة 3.5 لرت، 
وعزم 295 ح�سانا، وعلب �رشعة اأوتوماتيكية بـ 7 مراحل، 

وعجالت مبقا�ض 20 اإن�سا، ونظام دفع رباعي، واأنظمة تعليق 
خا�سة �ستمكنها من اجتياز اأ�سعب الطرق.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�شًا من
اأطلقت �رشكة كيا مودياًل خا�ساً من Ceed، التي تنتمي لفئة موديالت 
الكومبي، يحمل ال�سم Travel ويتمتع باملزيد من التجهيزات 
اخلا�سة. واأو�سحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية اأن �سيارتها 

Ceed Travel اجلديدة تتمتع بالعديد من 
التجهيزات مثل مكيف الهواء الأتوماتيكي، 

ونظام املالحة، وكامريا الرجوع 
للخلف، والطالء املعدين، 

بالإ�سافة اإىل تدفئة املقاعد 
يف الأمام، وجتهيزة 

التحدث احلر، والعجالت 
امل�سنوعة من معدن 

خفيف قيا�ض 16 بو�سة 
ويتوفر لل�سيارة حمركان 
بوقود البنزين بقوة 73 

كيلووات/100 ح�سان اأو 
99 كيلووات/135 ح�سان.
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ت�صريب موا�صفات هاتف 
»OnePlus« املتطور

 »OnePlus« �رشكة  ن�رشت 
تتعلق  التي  املعلومات  بع�ض 
والتقنية  الفنية  باخل�صائ�ض 
للجيل ال�صابع من هواتفها، التي 
�صتطرح يف الأ�صواق، يف 14 ماي 

املقبل.
 OnePlus« ومن اأبرز ما �صيميز
7«، الهيكل املقاوم للماء والغبار، 
اخللفية  واجهته  تغطي  والذي 

الذي  الأ�صود  اجللد  من  طبقة 
الفخامة  طابع  عليه  ي�صفي 
الأمامية  والكامريا  والأناقة، 
الهيكل  داخل  من  �صتخرج  التي 
احلاجة  عند  الأعلى  نحو 

ل�صتخدامها.
و�صيطرح هذا الهاتف بن�صختني، 
ب�صا�صة  مزودة  ن�صخة  اأول 
مبقا�ض 6.4 بو�صة، بدقة عر�ض 

ومعالج  بيك�صل،   )2340/1080(
ثماين   »855  Snapdragon«
ع�صوائي  و�صول  وذاكرة  النوى، 
تخزين  وذاكرة  غيغابايت،   8
وبطارية  256 غيغابايت،  داخلية 
اأمبري، مزودة  ب�صعة 3700 ميللي 

بخا�صية ال�صحن ال�رشيع.
هذه  من   »Pro« ن�صخة  اأما 
ب�صا�صة  ف�صتاأتي  الأجهزة، 

مبقا�ض 6.7 بو�صة، بدقة عر�ض 
ومعالج  بيك�صل،   )3120/1440(
ثماين   »855  Snapdragon«
ع�صوائي  و�صول  وذاكرة  النوى، 
تخزين  وذاكرة  غيغابايت،   12
داخلية 512 غيغاهريتز، وما�صح 
يف  مدمج  الأ�صابع  لب�صمات 
 4000 ب�صعة  وبطارية  ال�صا�صة، 

ميللي اأمبري.

»Intel« تطلق جمموعة من 
معاجلات اجليل التا�صع املتطورة

عن  موؤخرا   »Intel« �رشكة  ك�صفت 
اجليل  معاجلات  من  جديدة  جمموعة 
املكتبية  للحوا�صب  طورتها  التا�صع، 
 ،»Intel« واملحمولة وتبعا للخرباء يف
لتنا�صب  طورت  املعاجلات  هذه  فاإن 
�رشيعا  اأداء  تتطلب  التي  احلوا�صب 
املخ�ص�صة  كاحلوا�صب  البيانات،  مع 
ملحبي األعاب الفيديو، وتلك التي يعمل 
التقنيات  وبف�صل  امل�صممون،  عليها 
�صتكون  عليها،  اأدخلت  التي  اجلديدة 
التي  املعاجلات  من   %33 بنحو  اأ�رشع 

ظهرت يف العامني الأخريين.
ومن اأبرز املعاجلات التي ا�صتعر�صتها 
-Intel Core i9« معالج  ال�رشكة، 

يعمل  والذي  النوى،  ثماين   »9900HK
عند  غيغاهريتز،   5 اإىل  ي�صل  برتدد 
 ،»Turbo Boost« مبيزة  تن�صيطه 

معاجلات  ت�صهده  مل  اأداء  ليعطي 
احلوا�صب من قبل.

اأن ي�صبح هذا املعالج  ومن املفرت�ض 
يف  ا�صتخداما  املعاجلات  اأكرث  من 
على  قادر  لأنه  الألعاب،  حوا�صب 
التعامل مع ال�صور والفيديوهات عالية 
ك�صفت  كما  جدا  كبرية  ب�رشعة  الدقة 
 Core« معالج  تطوير  عن   »Intel«
i7« جديد �صدا�صي النوى، برتدد ي�صل 
 Core« ومعالج  غيغاهريتز،   4.6 اإىل 
i5« رباعي النوى، برتدد ي�صل اإىل 4.3 

غيغاهريتز.
وجميع هذه املعاجلات تدعم رقاقات 
 ،»DDR4« الع�صوائي  الو�صول  ذاكرة 
 Optane« تقنيات  مع  والعمل 
�رشعة  لتوفري   ،»Memory H10

كبرية جدا يف التعامل مع البيانات.

»Lеnovo« تك�صف 
عن اأقوى هواتفها

 ،»Pro Z6« عن هاتفها اجلديد »Lеnovo« ك�صفت �رشكة
الهواتف  اأف�صل  من  واحدا  جتعله  مبوا�صفات  جاء  الذي 

الذكية يف الأ�صواق.
ب�صا�صة  زودت  جميعها  ن�صخ،  بعدة  الهاتف  هذا  و�صيطرح 
عر�ض  ودقة  بو�صة،   3.39 مبقا�ض   »AMOLED«
)1080/2340( بيك�صل، واأبعاد 9:19، كما اأدمج فيها ما�صح 
لب�صمات الأ�صابع مزود بتقنية »Huiding« ليكون قادرا 

على فك قفل ال�صا�صة يف غ�صون 0.13 ثانية فقط.
 »855  Snapdragon« مبعالج  الهواتف  هذه  زودت  كما 
 4000 ب�صعة  وبطارية   ،»Qualcomm« من  الأحدث 
بدقة  العد�صات  رباعية  اأ�صا�صية  وكامريا  اأمبري،  ميللي 
 Hypеr« بتقنيات  تعمل  ميغابيك�صل،   )2+8+16+48(
Vidеo«، وكامريا اأمامية بدقة 32 ميغابيك�صل، قادرة على 

التعرف على الوجوه.
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 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 8 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

برنامج �صهري »جت�ص�س« على 
حوا�صبنا لأكرث من 18 �صنة!

 Check Point« حّذر خرباء من
باأمن  املتخ�ص�صة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  املعلومات 
من  ال�صهري،   »WinRAR«
املمكن اأنها كانت ت�صتغل لخرتاق 

احلوا�صب منذ �صنوات.
موجودة  الثغرة  اإن  اخلرباء  وقال 

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

بيانات احلوا�صب  ي�صتخدم ل�رشقة 
على  القائمون  اأّكد  جانبهم،  من 
اأنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  الربجمية  الثغرة  اأ�صلحوا 
تطبيقهم، واأ�صدروا ن�صخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ل تدعم ملفات

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

»مايكرو�صوفت« املطالبات  انتقد مدير �رشكة 
الأخرية الداعية اإىل وقف بيع تقنيات »التعرف 

على الوجوه« جلميع احلكومات العاملية.
اأن  اإىل  �صميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�صار 
�رشكات  جلاأت  ما  اإذا  »قا�صيا«،  �صيكون  القرار 
التقنية ملنع احلكومات من احل�صول على تقنية 
الأخرية  منع  بهدف  الوجوه«،  على  »التعرف 
كل  يف  واأفعالها  النا�ض  حتركات  مراقبة  من 
دافو�ض  منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
اأفهم  »ل  قائال:  �صميث  حتدث  القت�صادي، 
احلجة التي تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح 

التقنية لكافة احلكومات ولأي �صبب كان«واأتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �صميث  ت�رشيحات 
ال�صابقة  التقنية  بيع  بوقف  حقوقية  وجماعة 
املنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحكومات، 
و«اأمازون«  »مايكرو�صوفت«  من  لكل  ر�صالتها 
احلقوقية  املنظمات  بررت  و«غوغل«كما 
لتقنية  احلكومات  ا�صتخدام  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مراقبة  يف  الوجوه«  على  »التعرف 
وغريهم  والالجئني  احلقوقني  النا�صطني 
التقنية  اأن  �صميث  اأ�صاف  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
املعقدة،  الق�صايا  من  عديد  حل  يف  ت�صاعد 

حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على  »كالعثور 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�صطون  اأكد 
كانت  اإذا  فيما  اليوم، حتدد  ال�رشكات  تتخذها 
الأجيال القادمة �صتعي�ض يف »خوف من التعقب 
�صد  مبظاهرة  ا�صرتاكها  حال  يف  واملالحقة 
يف  حتى  اأو  عبادة،  لدور  ق�صدها  اأو  احلكومة 

حال عي�صها حياة طبيعية«.
�صميث  املدير  اأن  هو  اأي�صا،  للجدل  واملثري 
نف�صه، اأعلن يف املا�صي عن خماوف ا�صتخدام 
بالتمييز  متعلقة  مل�صاكل  ال�صابقة،  التقنية 

العن�رشي واخل�صو�صية وحقوق الإن�صان. 

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�صتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�صمى 

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



الت�سيري  يف  اإطارا  مئة  من  اأزيد  بتكوين  �سمحت 
للتاأمني  الوطني  ال�سندوق  وكاالت  عرب  واملالية 
االأمني  واعترب  هذا  والية   14 عرب  البطالة  على 
اأن فر�ص التكوين والت�سغيل  العام لوالية م�ستغامن 
املتاحة عرب موؤ�س�سة »كناك« �سمحت على امل�ستوى 
هذا  لل�سباب  هامة  عمل  منا�سب  بخلق  املحلي 
املختلفة  الدعم  وكاالت  الت�سغيل  مدراء  و�سارك 
يف اأ�سغال اختتام الدورة التكوينية الإطارات »كناك 
» التي تفاعل معها العديد من االإطارات وال�سباب 
الراغبني يف اإن�ساء موؤ�س�سات م�سغرة اإذ يندرج هذا 
لل�سندوق  العام  املدير  اأ�سار  ما  ح�سب  التكوين 
العمومية  واخلدمات  امل�ستوى  حت�سني  اإطار  يف 
واالإدارية وفتح املجال لتجديد معارف املوظفني 
املحلية  ووكاالته  الوطني  ال�سندوق  واإطارات 
»كناك«  واإطارات  عمال  مع  لقاء  تنظيم  ومت  هذا 
مب�ستغامن ا�ستمع من خالله املدير العام لل�سندوق 
وا�ستقبال  العمل  ظروف  حول  وافية  ل�رشوحات 

اإن�ساء  يف  الراغب  ال�سباب  خا�سة  املواطنني 
مديرة  واأعلنت  هذا  ومنتجة  م�سغرة  موؤ�س�سات 
توجه  عن  فرح  حبيبة  م�ستغامن  بوالية   « »كناك 
هام لتفعيل و�سائل االت�سال باجلمهور واملتعاملني 
على  البطالة  عن  للتامني  الوطني  ال�سندوق  مع 

امل�ستفيدين  تعداد  اأن  معتربة  املحلي  امل�ستوى 
من م�ساريع ال�سندوق قد ارتفع مقارنة بال�سنوات 
املا�سية كما اأن رفع التجميد عن بع�ص امل�ساريع 
موؤ�س�سات  اإن�ساء  يف  للراغبني  وا�سعة  اأفاقا  فتح 

م�سغرة منتجة وخدماتية.

م.�أمني 

م�ستغامن

اختتام دورات تكوين اإطارات ال�صندوق الوطني للتاأمني على البطالة
�حت�سنت م�ستغامن �ختتام �أ�سغال �لدورة �لتكوينية لإطار�ت �ل�سندوق �لوطني للتامني على �لبطالة وهذ� بح�سور �ملدير �لعام لل�سندوق 
حمودي حممد و�لأمني �لعام لولية م�ستغامن ومديرة �لوكالة �لولئية »كناك » هذ� و�أ�سار �ملدير �لعام لل�سندوق �لوطني للتامني عن 

�لبطالة عن تكوين 34 �إطار� باملوؤ�س�سة مكلفني مبهام وت�سري م�سالح �إد�رية حيوية معترب� �أن �لور�سات �لتكوينية

وزر�ء �سابقون و رجال 
�أعمال يغادرون يف رحلة عرب 
�أليكانت "�لطا�سيلي 2" �سوب 

توقيف حميد ملزي 
 يحاول الفرار
 مبيناء وهران

اأمني  م�سدر  من  اأم�ص،"الو�سط"  علمت 
اجلمارك  م�سالح  اأن  امل�ستوى  رفيع 
حميد  �سابقا  الدولة  اإقامة  مدير  منعت 
ملزي من الفرار عرب رحلة بحرية بباخرة 
ذلك عندما  و  وهران،  2 مبيناء  طا�سيلي 
اإىل ميناء  التنقل من مدينة وهران  حاول 

األيكانت االإ�سباين .
االأمن  م�سالح  اأن  م�سدرنا  وك�سف 
الع�سكري تعقبت جميع تنقالت ملزي من 
العا�سمة لغاية و�سوله ملدينة وهران على 
رمادية  "هونداي"  نوع  من  �سيارة   منت 
اللون، عملية توقيف ملزي متت قبل اإقالع 
الباخرة على ال�ساعة العا�رشة ليال و على 
م�سوؤولني  �سمنهم  من  راكب   520 متنها 
مال  رجال  و  مدراء  و  وزراء  من  �سابقني 
باأزيد  اأقاربهم،مرفقني  رفقة  اأعمال  و 
ترقيم  حتمل  غالبيتها  مركبة   320 من 
واليتي العا�سمة و البليدة . جدير بالذكر 
�سابقا  االأوىل  الع�سكرية  الناحية  قائد  اأن 
اللواء حبيب �سنتوف كان قد فر االأ�سبوع 
اأحمد بن بلة بال�سانيا  الفارط عرب مطار 
بعدما كان قادما من مدينة  اإ�سبانيا،  اإىل 
اإقالة  اإىل  اأدى  ما  اأقاربه،  لدى  مع�سكر 

مدير �رشطة احلدود للمطار . 

�أحمد بن عطية 

تلم�سان 

ال�صالون الوطني  للفنون  الإ�صالمية واملنمنمات

وكالة »بلومربغ«

ترامب اأعطى حفرت ال�صوء الأخ�صر للزحف على طرابل�س

�أ�س�س وكالة �سياحية وهمية للن�سب على �ملعتمرين

توقيف �صخ�س ن�صب على 15 �صخ�صا بولية البي�س

�أبر�ج »موبيالر« بوهر�ن

 �صرقة 3 ماليري �صنتيم
 من �صقة« مناجري املولودية »بابا«

و�سط تنديد و��سع

اعتداء همجي على طالبتني بجامعة البويرة

�ملديرية �لعامة للحماية �ملدنية  

ملتقى تكويني لفائدة اأعوان مفرزة لتاأطري احلجاج

تنطلق غدا االأحد  فعاليات ال�سالون الوطني للفنون 
االإ�سالمية  املنظمة من مركز الفنون  واملعار�ص 
فن  يف  خمت�سا  فنانا   26 مب�ساركة  لتلم�سان 
تلم�سان  املنمنمات من عدة واليات  على را�سها  
تي�سم�سيلت  ،و  �سكيكدة  ،و  العا�سمة  اجلزائر  و 
وذلك  م�ستغامن  ،و  امل�سيلة  ،و  املدية  ،و  باتنة  ،و 

 18 غاية  اإىل  �سيدوم  الذي  الرتاث   �سهر  مبنا�سبة 
ماي املقبل .

فان  بودفلة   اأمني  ال�سالون  مدير  وح�سب  هذا 
بدارالثقافة  العر�ص  قاعات  �ستعرفها   التظاهرة 
املنمنمات  اأنغام  �سعار«  حتت  علولة  القادر  عبد 
اجلزائرية،و رونقها، و بهجاتها » اأين ينتظر عر�ص 

اأزيد من 80 لوحة فنية ذات قيمة منها ما حت�سلت 
اأ�سحابها  بها  �سارك  اأخرى  و  دولية  جوائز  على 
،والذي  املنمنمات  فن  يف  وطنية  م�سابقات  يف 
التقنيات  مبختلف  التعريف   اأ�سحابها   �سيحاول 
اجلديدة امل�ستعملة من طرف الفنانني يف جت�سيد 
هذه اللوحات و موا�سيعها التي تدور حول ال�سلم و 

�سيتم  كما  اإ�سالمية   موا�سيع  و  واملواطنة  املراأة 
تنظيم عمليات لبيع  بع�ص اللوحات ، باالإ�سافة اإىل 
تنظيم ور�سات لفائدة طلبة ملحقة مدر�سة الفنون 
اجلميلة بتلم�سان  من قبل بع�ص الفنانني لتلقينهم 

اأحدث التقنيات املطبقة يف جت�سيد املنمنمات .
 حممد بن تر�ر

اأمريكيني  نقلت وكالة »بلومربغ« عن م�سوؤولني 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  اإن  قولهم 
اأثناء االت�سال الهاتفي االأخري مع قائد  اأعرب 
لزحف  دعمه  عن  خليفة حفرت  الليبي  اجلي�ص 

اجلي�ص على طرابل�ص.
االت�سال  اأن  للوكالة  مطلعان  م�سوؤوالن  واأكد 

بني ترامب وحفرت جرى بعد ا�ستقبال الرئي�ص 
االأمريكي نظريه امل�رشي عبد الفتاح ال�سي�سي 
الذي حث �سيد البيت االأبي�ص على دعم حفرت 
وتابعت الوكالة اأن ترامب، قبل يوم من اإ�سدار 
ب�ساأن االت�سال مع  بيانا ر�سميا  االأبي�ص  البيت 
حفرت، اأجرى مفاو�سات مع ويل عهد اأبوظبي 

حممد بن زايد اآل نهيان.
ونقلت الوكالة عن ثالثة دبلوما�سيني تاأكيدهم 
م�ست�سار  مع  �سابقا  جرى  الذي  االت�سال  اأن 
جون  االأمريكية  االإدارة  يف  القومي  االأمن 
بولتون »ترك انطباعا لدى حفرت باأن الواليات 
قواته  لتقدم  االأخ�رش  ال�سوء  تعطيه  املتحدة 

على طرابل�ص«.
فقد  االأبي�ص،  للبيت  الر�سمي  البيان  وح�سب 
بحث ترامب مع حفرت جهود حماربة االإرهاب 
يف ليبيا ودور امل�سري فيها و«روؤيتهما امل�سرتكة 
يف  وم�ستدام  م�ستقر  �سيا�سي  نظام  الإر�ساء 

ليبيا«. 

متكنت عنا�رش املجموعة االإقليمية للدرك الوطني 
بوالية  البي�ص نهاية االأ�سبوع من االإطاحة ب�سخ�ص  
املواطنني  على  للن�سب  وهمية  �سياحية  وكالة  اأقام 
اأموالهم    و�سلبهم  العمرة  منا�سك  اأداء  يف  الراغبني 
�سنتيم   يزيد عن 300 ملون  وما  وثائقهم  وا�سرتجاع 
مت  الذي  املتهم  الن�سب.  عن  الناجمة  االأموال  من 
توقيفه على خلفية كرثة ال�سكاوي املقدمة من قبل 
�سحاياه البالغ عددهم حلد االن 15 �سخ�سا  والذين 
مالية  مبالغ  مقابل  املقد�سة  البقاع  بزيارة  وعدهم 

قدموها له  رفقة جوازات ال�سفر ، لكن اأملهم طال 
ما جعلهم يرفعون �سكوى اإىل م�سالح الدرك الوطني 
 300 وا�سرتجاع  املحتال   توقيف  من  مكنت  التي 
البحث جار  ال�سحايا يف حني اليزال  مليون ووثائق 
عن �سحايا اآخرين من خمتلف الواليات الغربية ، يف 
حني اعرتف املتهم املوقوف بالتهمة املن�سوبة اإليه 
لكنه ربطها بخيانة  وكالة �سياحية له وتراجعها عن 

التزاماتها نافيا اأن  يكون قد ن�سب على ال�سحايا.
 حممد بن تر�ر

اأمني  اأن«  م�سدر  »من  الو�سط  اأم�ص،«   علمت 
مناجري« فريق مولودية وهران اأحمد بابا قد تعر�ص 
منزله لل�سطو و ال�رشقة و كمية معتربة من الذهب، 
و ذلك بعمارات »موبيالر« بالكورني�ص العلوي لوالية 
وهران . و اأكد امل�سدر اأن املبلغ امل�رشوق جتاوز 3 
ماليري �سنتيم نقدا، و اأن املعاينة االأولية لكامريات 
املراقبة املتواجدة باالأبراج الفخمة »موبيالر« اأن 
اأحد اأقارب القائم االأول للفريق هو املتهم بعملية 

ال�رشقة .

جملة  من  الفريق  فيه  يعاين  الذي  الوقت  يف  هذا 
التدريبية  احل�سة  تاأجيل  مت  اأين  التحديات،  من 
اإحرتاما لروح املنا�رش ال�ساب �سويرف �ساحب 24 
ربيعا الذي تويف يف حادث االإ�سطدام بتيزي وزو، 
و من املنتظر اأن يتم البث يف اإقالة مدرب الفريق 
اأن يتم جتميد  »كافايل« غدا االأحد و من املنتظر 
مهام مدير »االأم�سيو« لغاية اإنعقاد اجلمعية العامة 

للفريق . 
�أحمد بن عطية

عادت اأول اأم�ص من جديد م�ساهد العنف لت�سنع احلدث 
بجامعة » اكلي حمند اأوحلاج » بالبويرة ، حيث تعر�ست 
طالبتني العتداء لفظي وج�سدي من طرف اأحد الطلبة يف 
وا�سعا من طرف اجلميع  ا�ستنكارا  لقيت  �سورة موؤ�سفة  
عرب  احلادثة  وقائع  نقل  بعد  البويري  وال�سارع  طلبة  من 
و�سائط التوا�سل االجتماعي خا�سة واأن احلادثة تزامنت 
مع عز احلراك ال�سعبي الذي خلق حلمة كبرية بني اأفراد 
امل�سريات  يف  جنب  اإىل  جنبا  املراأة  وخروج  املجتمع 
م�سايقات  اأو  جتاوزات  اأي  حدوث  دون  واملظاهرات 
ال�سحيتني  ان  علمنا  ال�سياق  ويف   ، املراأة  حق  يف  تذكر 

التي فتحت  االأمنية  اأودعتا �سكوى ر�سمية لدى امل�سالح 
حتقيقاتها التخاذ االإجراءات الالزمة ، ومن جهتهم ندد 
طلبة جامعة البويرة ب�سدة على ما وقع وجددوا مطلبهم 
الت�ساهل  وعدم  اجلامعي  احلرم  داخل  االأمن  توفري  يف 
ال�سلوكات  هذه  مثل  ارتكاب  نف�سه  له  ت�سّول  من  كل  مع 
اأعلنت  كما   ، اجلامعي  الطالب  ت�رّشف  ال  التي  امل�سينة 
االثنني  يوم  وقفة  تنظيم  عن  االأحرار  الطالبات  تن�سيقية 
القادم اأمام قاعة املحا�رشات للتنديد بالعنف واملطالبة 

بتوفري االأمن داخل اجلامعة .
 �أح�سن مرزوق

املدنية  للحماية  العامة  املديرية  تنظم 
ملتقى درا�سي تكويني لفائدة اأعوان احلماية 
مفرزة  �سمن  تعيينهم  مت  الذين  املدنية 
امليامني  لتاأطرياحلجاج  املدنية  احلماية 
 25 اخلمي�ص  يوم  هذا  و  املقد�سة،  بالبقاع 
و  للتدريب  الوطنية  ،بالوحدة   2019 اأفريل 

التدخل بالدار البي�ساء.
اإىل  التطرق  �سيتم  امللتقى  هذا  خالل 
 2019 حج  مو�سم  باإجناح  املتعلقة  النقاط 
من التح�سري و التكوين بغية اإعطاء مل�سات 
�سيتم  كما  املو�سم   هذا  خالل  جديدة 

تنظيم ور�سات تكوين لالأعوان حول خمتلف 
وما  احلج  بعثة  �سمن  اإليهم  املخولة  املهام 
ح�سب  املعمول  و  املتخذة  االإجراءات  هي 
املنورة  املكرمة،املدينة  )مكة  مركز  كل 
املديرية  ت�سارك  للتذكري  جدة(.  مركز  و 
العامة للحماية املدنية يف بعثة احلج التابعة 
مو�سم  منذ  العمرة  و  للحج  الوطني  للديوان 
اأعوان  مئات  من  تتكون  2008،بفرق  حج 
احلماية املدنية بحيث مت جتنيد خالل هذه 
ال�سنة 200 عون حماية مدنية كع�سو بعثة حج 

من اجل اإجناح هذا املو�سم .
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�جلز�ئر �لعا�سمة

تتويج مدير 
�صوفيتيل اجلزائر 

بامليدالية الذهبية

ال�سوفيتيل  لفندق  العام  املدير  توج 
بامليدالية  المورييل"  "ليك  باجلزائر 
واأف�سل   الأح�سن   ال�سياحة   يف  الذهبية  
قام  فلقد  اجلزائر   يف  الفنادق  واأفخم 
"كزافييه  باجلزائر  الفرن�سي  ال�سفري 
بهذه  الموييل   بتكرمي   " دريانكورت 
اجلائزة  عرفانا ملا قدمه هذا االأخري من 

جمهودات كللت  يف بالنجاح .
اأول  اأقيم  الذي  احلفل  هذا  عرف  ولقد   
الكائن  الع�رشي   الفندق  بذات  اأم�ص  
بحديقة احلامة باجلزائر العا�سمة ح�سور 
�سفري  بينهم  من  ال�سفراء   من  العديد 
ح�سورم�سوؤولني  مع  واأوكرانيا    اأملانيا 

ومدراء الفنادق و �سخ�سيات اأخرى.
للعالمة  جنوم    5 الفندق  هذا  اأن  كما   
تابع  هو  الفرن�سية  �سوفيتيل  التجارية 
املتعددة  الفرن�سية  اأكور  ملجموعة 
الرواد  من  واحدة  تعترب  التي  اجلن�سيات 

العامليني يف جمال الفندقة والرتفيه.
 حكيم مالك

�لدورة �لتكوينية �ل�ساد�سة و�ل�ستون 
Ooredoo لنادي �ل�سحافة لـ

مقدمة اإىل ال�صورة 
الوظيفية ال�صحفية 
تُوا�سل Ooredoo برناجمها التكويني لفائدة 
ال�سحافيني وحُمرتيف االإعالم اجلزائري.وذلك 

بتنظيم هذا اخلمي�ص 25افريل 2019، الدورة 
التكوينية ال�ساد�سة وال�ستون لنادي ال�سحافة التابع 

لها، مبعهدها املتواجد بتق�رشاين )اجلزائر 
العا�سمة(.  اأ�رشف على هذه الدورة التكوينية 
حول مو�سوع:« مقدمة اإىل ال�سورة الوظيفية 

ال�سحفية«، ال�سيد حممد �رشيف اأمقران، م�ست�سار 
يف االت�سال. ا�ستهل امُلكون عر�سه بالتطرق اإىل 

خمتلف املدار�ص الفكرية التي كان لها الف�سل 
يف توجيه واإنتاج ال�سورة اجلماهريية، منذ نهاية 

القرن التا�سع ع�رش اإىل يومنا هذا.
تطرق بعد ذلك ال ى�رشح مفهوم ال�سورة 

الوظيفية،التخ�س�ص الذي ظهر يف اأمريكاال�سمالية 
والذي يعتمد ب�سكل خا�ص على ال�سيميولوجيا، 

علم النف�ص،علم االجتماع وعلم الفيزيولوجيا،من 
اأجل ت�سميم �سور فعالة.

كما �سلط اأمقران ال�سوء على اأهمية ال�سورة كاأداة 
ات�سال مربزا خمتلف انواع ال�سور،وخ�سائ�سها 

وجماالت ا�ستخدامها املختلفة. م�ست�سهدا 
بالعديد من االأمثلة امللمو�سة اأ�سار املكون اإىل اأن 

جماالت االإعالن والتعليم وال�سحافة الت�ستخدم 
ال�سورة خل�سائ�سها اجلمالية اأو التزيينية فقط 

وامٍنا لغر�ص اأ�سا�سي، هو نقل ر�سائل دقيقة.
يف ختام هذه الدورة التكوينية، دارنقا�ص غني بني 

ال�سحفيني واملكّون حول مو�سوع الدورة.
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