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عنابة

حجز  4470لبا�س �إحرام
م�صنعة يف الكيان ال�صهيوين
متكنت م�صالح جمارك
عنابة يف ثالث عمليات
متفرقة على م�ستوى ميناء
عنابة اثناء فح�ص حاويات
مو�ضوع ت�رصيح باال�سترياد,
و ذلك نتيجة فطنة و يقظة
�أعوان اجلمارك من �إحباط
�إدخال ب�ضائع
عمليات
حمظورة العملية الأوىل
مكنت من حجز 4470
قطعة لبا�س �إحرام ذا من�ش�أ
«ا�رسائيلي» قادمة من

ال�صني و ذلك بعد تفطن
�أعوان اجلمارك �إىل الكتابة
املوجودة باللغة العربية ,
حيث مت حجز الب�ضاعة و
حترير ملف منازعة نتيجة
خمالفة احكام املواد ,12
 325 ,312مكرر من قانون
اجلمارك ،العملية الثانية
كذلك تعلقت بب�ضاعة
«ا�رسائلية» املن�ش�أ قادمة من
ال�صني متثلت يف  980وحدة
خردوات flexibles de

 quincailleriesويف ذات
ال�سياق ف�إن العملية الثالثة
فتمثلت يف حجز  1952طرد
ثريا  LUSTRESذات
من�ش�أ �صيني و ذلك نتيجة
خمالفة متعلقة بت�رصيح
كاذب �أجنز �ضد �أفراد
الع�صابة ملفا ق�ضائيا
م�ستوى لكافة الإجراءات
اجلزائية قدموا �أمام الق�ضاء
اجلزائري .
ر�.ش

خبر في
صورة

الأندية اجلزائرية تت�ألق قاريا
توا�صل الأندية
اجلزائرية الت�ألق
على م�ستوى
امل�شاركة القارية
بعدما كانت �إىل
وقت قريب حمل
ا�ستهزاء من طرف
املتتبعني الذين
مل يكن �أف�ضل
املتفائلني يعتقد
�أن فريقي �شبيبة
ال�ساورة و�شباب
ق�سنطينة قادرون على الوقوف يف وجه �أندية كبرية يف �صورة
الأهلي امل�رصي ،تي بي مازميبي وفيتا كلوب الكونغوليان� ،إال �أن
ممثلي اجلزائر يف رابطة �أبطال �إفريقيا جنحا يف لفت االنتباه
وجنحا يف ت�صدر املجموعتني الثالثة والرابعة يف انتظار اقتطاع
الفريقني ت�أ�شرية الت�أهل �إىل الدور ربع النهائي.

�أمن والية اجلزائر

�إزالة  14مفرغة ع�شوائية

تعازينا القلبية �إىل �شعب تون�س ال�شقيق �إثر
وفاة  11ر�ضيع ب�سبب جرعة دواء فا�سدة
انا هلل و�أنا �إليه راجعون

جيجل

ال�صالون الدويل للبيئة

تدمري 3قنابل تقليدية ال�صنع
متكنت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي ,بجيجل ,من ك�شف وتدمري ثالث
( )3قنابل تقليدية ال�صنع  ,ح�سب ما �أفاد به �أم�س الأحد بيان لوزارة
الدفاع الوطني .و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه »:يف �إطار مكافحة الإرهاب
و�إثر عملية بحث ومت�شيط بجيجل/ن.ع ،5.ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم  9مار�س  ،2019ثالث ( )3قنابل تقليدية ال�صنع»و»يف
�إطار حماربة اجلرمية املنظمة� ،أوقف عنا�رص الدرك الوطني بخن�شلة/

ن.ع� ،5.أربعة (� )4أ�شخا�ص بحوزتهم ( )6بنادق تقليدية ال�صنع وكمية من
مادة البارود ،فيما مت حجز ( )18قنطار من �أوراق التبغ بالوادي/ن.ع4.
« ,ي�ضيف نف�س البيان من جهة �أخرى« ،حجز عنا�رص الدرك الوطني
بالقالة/ن.ع ،5.ثالثة (� ) 3أجهزة لل�صيد املحظور للمرجان ،يف حني
�أحبط حرا�س ال�سواحل حماولة هجرة غري �رشعية لـ (� )19شخ�صا من
جن�سية مغربية كانوا على منت قارب مطاطي بالغزوات/ن.ع. « 2.

حمرز يهنئ �سرتلينغ
�أقدم الالعب الدويل اجلزائري
ريا�ض حمرز على تهنئة زميله يف
نادي مان�ش�سرت �سيتي االجنليزي

رحيم �سرتلينغ عقب الثالثية
التي وقعها يف مقابلة �أول �أم�س
�أمام نادي واتفورد �ضمن الدوري

االجنليزي ،حيث ن�رش متو�سط
ميدان اخل�رض
تغريدة عرب ح�سابه على موقع

التوا�صل االجتماعي «تويرت» �أكد
خاللها �أن الفريق قام بعمل رائع،
و�أ�ضاف« :قمت بعمل كبري رحيم».

تي�سم�سيلت

حترر � 8آالف امر�أة من الأمية
مكنت جهود ملحقة الديوان
الوطني ملحو الأمية وتعليم
الكبار لوالية تي�سم�سيلت من
حترر �أزيد من � 8آالف امر�أة

من الأمية وذلك منذ �سنة
 ,2007ح�سبما �أفاد به �أم�س
الأحد مدير هذه الهيئة.
و �أو�ضح حممد �سعاد على

هام�ش حفل انتظم يف �إطار
�إحياء اليوم العاملي للمر�أة ب�أن
هذا العدد من املتخرجات
�سمح برتاجع كبري لن�سبة الأمية

متكنت فرق �رشطة العمران
وحماية البيئة لأمن والية اجلزائر
خالل �شهر فرباير املن�رصم من
�إزالة  14مفرغة ع�شوائية و �إح�صاء
� 227إجناز بناء بدون رخ�صة وذلك
يف �إطار احلفاظ على العمران
والبيئة وال�صحة ,ح�سبما جاء
يف بيان �أم�س االحد عن خلية
االت�صال لذات الهيئة الأمنية .
و�أو�ضح البيان �أن فرق �رشطة
العمران التابعة لأمن والية اجلزائر
خالل �شهر فرباير املن�رصم متكنت
فيما تعلّق بحماية البيئة يف �ش ّقها املتعلّق بت�سيري النفايات ومراقبتها من �إزالة 14
موقع ومفرغة غري �رشعية بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية ،كما ّ
مت �إح�صاء 480
ّ
تدخل متحور على اخل�صو�ص حول رمي و�إهمال النفايات الناجتة عن ا�ستغالل
املناجم واملحاجر وا�شغال البناء وو�ضع مواد من �شانها منع حرية املرور والقاء
قاذورات يف الطرق العمومي من �شانها احداث �رضر بال�صحة.

بالوالية عند العن�رص الن�سوي
من �أكرث من  33باملائة يف
� 2007إىل 70ر 18باملئة �إىل
غاية نهاية ال�سنة املا�ضية.

 205اتفاقية �شراكة بني
م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة

توجت الطبعة
الثانية لل�صالون
الدويل
للبيئة و الطاقات
املتجددة و التي
اختتمت �أم�س
الأحد باجلزائر
العا�صمة ,ب�إبرام
 205اتفاقية
�رشاكة بني
م�ؤ�س�سات وطنية
متخ�ص�صة و
أج
نظريتها ال نبية,
ح�سب ما �أ
كدته وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة ,فاطمة
الزهراء
زرواطي و �أو�ضحت زرواطي يف كلمة لها مبنا�سبة
اختتام
ال�صالون �أن هذه التظاهرة �شكلت « ف�ضاء للتعاون
و التبادل
ما بني امل�ؤ�س�سات الوطنية العمومية و اخلا�صة
النا�شطة
يف امليدان البيئي و الطاقات املتجددة ,م�ضيفة
�أن ا
الحتكاك ما بني امل�ؤ�س�سات الوطنية و نظرياتها
الأجنبية
قد �سمح بالتوقيع �أم�س ال�سبت على عدد كبري من
اتفاقيات ال�رشاكة بلغ  205اتفاقية.
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الدفع بالتالميذ �إىل ال�شارع يثري الريبة

مترد جامعي �ضد قرارات وزير التعليم العايل
 .جتار يقومون بتخفي�ضات للأ�سعار و يرف�ضون الإ�ضراب  .م�ؤ�س�سات عمومية ت�ستجيب للإ�ضراب  .حرب �شائعات عرب و�سائط التوا�صل االجتماعي
�شهدت �أم�س كثري من امل�ؤ�س�سات اجلامعية عودة االحتجاجات و االعت�صامات احتجاجا على القرارات الأخرية لوزير التعليم احلايل الطاهر حجار اخلا�صة
بتقدمي مفاجئ للعطلة الربيع و متديدها بع�شرة �أيام وو�صل الأمر �إىل حد مترد بع�ض عمداء اجلامعات ورف�ضهم االن�صياع لقرار حجار كما حدث يف تيزي
وزو �أين عرب عميد اجلامعة عن رف�ضه تطبيق قرار الوزارة بحجة �أن الأمر فيه خلط بني االعتبارات ال�سيا�سية و البداغوجية .موازاة مع ذلك خرج تالميذ
املتو�سطات و الثانويات يف العديد من واليات الوطن و ح�سب �أ�صداء واردة ف�إن مدراء بع�ض امل�ؤ�س�سات يف العا�صمة ،و تيارت �أ�شرفوا �شخ�صيا على �إخراج التالميذ
�إىل ال�شارع الأمر الذي يثري �أكرث من عالمة ا�ستفهام عن اجلهة التي �أوحت بهذه اخلطوة.
ت/ب�شري عالوة

ن�سب ا�ستجابة متفاوتة للإ�ضراب
بالواليات الغربية

التالميذ يخرجون يف م�سريات
رفقة النقابات واجلامعيني
عا�شت نهار �أم�س خمتلف عوا�صم الواليات
الغربية �شلال �شبه تام بفعل غلق التجار
ملحالتهم تلبية لنداء الع�صيان املدين
من جهة واخلوف على �أمالكهم من جهة
�أخرى  ،كما �صاحب التوقف احتجاجات
عارمة لتالميذ املدار�س الذين التحقوا
بالركب وكذا خمتلف النقابات والطلبة
والأ�ساتذة اجلامعيون الراف�ضني للعهدة
اخلام�سة وتوظيف اجلامعة �سيا�سيا.
يف والية وهران �شلت احلركة يف العديد
من الأ�سواق واملحالت الذين رف�ض
�أ�صحابها فتحها خوفا من املتظاهرين
من جهة وتلبية لنداء الع�صيان من جهة
�أخرى  ،كما تزامن اليوم مع التحاق
تالميذ املدار�س بالركب ورف�ضهم
االلتحاق باملدار�س والدخول يف م�سريات
 ،كما توقف العديد من العمال على غرار
عمال م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ،
كما نظم الطلبة اجلامعيون و�أ�ساتذة
جامعات وهران م�سريات راف�ضة
لتوظيف اجلامعة �سيا�سيا  ،حيث ت�سببت
االحتجاجات يف �شل احلركة و�سط
املدينة بعد توقف الرتامواي وو�سائل
النقل نتيجة امل�سريات .
التالميذ
خرج
وببلعبا�س
راف�ضني الدخول �إىل الأق�سام� إىل
امل�سريات مدعومني ب�أ�ساتذتهم والعديد
من الطلبة الراف�ضني للعهدة اخلام�سة
حيث ت�سببت االحتجاجات يف �شل حركة
تراموي وكذا النقل بالعديد من ال�شوارع
الرئي�سية

يف خرجة نادرة
جتار اجلملة يخف�ضون
الأ�سعار
�أعلن جتار اجلملة عن تخفي�ضات يف
�أ�سعار املواد الغذائية دعما للحراك
ال�شعبي بعدما كانوا قد �أغلقوا حمالتهم
يف الفرتة ال�صباحية  ،وبغيليزان خرج
تالميذ املدار�س بالعديد من الدوائر
يف م�سريات و�سط املدينة كما �أدت
احلركة االحتجاجية املنظمة يف �شل
احلركة و�سط املدينة التي حتولت �إىل

مدينة �أ�شباح �صبيحة �أم�س  ،من جانب
�آخر عا�شت مدينة تلم�سان �شلال جتاريا
منذ ال�صباح الباكر مرفقة باحتجاجات
عارمة من قبل الطلبة اجلامعيني
الراف�ضني للعهدة اخلام�سة والذين
ان�ضم �إليهم تالميذ املدار�س والثانويات
الراف�ضني للعهدة اخلام�سة كما التحقت
النقابات املختلفة ،حيث �شهدت املدينة
م�سرية عارمة انطلقت من م�ست�شفى
تيجاين دمرجي يتلم�سان وجابت ال�شوارع
الرئي�سية منا�شدة الرئي�س بوتفليقة
بالعدول عن ر�أيه يف الرت�شح لعهدة
خام�سة  .هذا وكانت خمتلف حمالت
املدينة �أ�صبحت مغلقة يف حني �شهدت
حمطات النقل غياب تام للحافالت
و�سيارات الأجرة �إىل ما بعد العا�رشة
�صباحا  ،من جهتهم رف�ض الأ�ساتذة
اجلامعيني العطلة املفرو�ضة عليهم
لظروف �سيا�سية م�ؤكدين �أن هذا الأ�سبوع
حا�سم  لأنه متعلق بتنظيم االمتحانات
اال�ستدراكية والتعوي�ض للطلبة املتخلفني
عن االمتحانات .

ت�سيري ناجح للح�شود
عرفت مدينة الرم�شي م�سرية للمحامني
قادها النا�شط ال�سيا�سي واجلمعوي
الأ�ستاذ ح�سيني بوح�سون مبعية
جمموعة من الأ�ساتذة املحامني  ،كما
�شهدت ذات املدينة م�سرية لتالميذ
الثانويات الذين جابو �شارع العربي بن
مهيدي قبل االعت�صام �أمام مقر البلدية
يف م�سريات �سلمية مطوقة من قبل
م�صالح الأمن التي متكنت من التحكم يف
�سلمية امل�سريات بدرجة عالية.
ومبدينة مغنية خرج التالميذ الثانويات
يف م�سريات حا�شدة تزامنت مع وقفة
�أ�ساتذة امللحقة اجلامعية  ،يف حني
�شهدت املدينة خالل ال�صباح �شلال
�شبه تام بفعل خوف التجار من فتح
حمالتهم  ،ونف�س الأجواء �شهدتها مدينة
الغزوات التي جاب �شوارعها التالميذ
الذين رف�ضوا االلتحاق باملدار�س منذ
ال�صباح الباكر.
حممد بن ترار

اعتربوها قرار �سيا�سيا بعيدا عن البيداغوجيا

"ثورة جامعية" �ضد قرارات الوزير حجار

رد �أ�ساتذة اجلامعات والطلبة ،على قرار
وزارة التعليم العايل القا�ضي بتقدمي
العطلة بداية من الأحد ،معتربين �أنه قرار
غري بيداغوجي و�سيا�سي جاء لف�صلهم
كنخبة عن احلراك ،حيث جتمع املئات
منهم عرب اجلامعات ،حيث ر�صدت
«الو�سط» ذلك بالعا�صمة عرب جامعة
الطب وكذا احلقوق ،يف حني جتمع املئات
على م�ستوى كليتي العلوم ال�سيا�سية
وكلية الإعالم هاتفني من �أ�ساتذة وطلبة
برف�ضهم لقرار الوزارة ،خا�صة �أنه ي�رضب
م�سار ال�سدا�سي الثاين ،حيث جتمهروا
على م�ستوى ال�ساحة امل�ؤدية �إىل وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي �أمام مدخل

كلية العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية،
يف حني �ساهم قلة عددهم ،يف ظل عدم
االتفاق امل�سبق واقت�صار االحتجاج على
طلبة و�أ�ساتذة العلوم ال�سيا�سية وكذا
الإعالم واالت�صال وكذا احلاجز الأمني
املفرو�ض من بلوغهم مقر م�صالح
الطاهر حجار.
من جهته �أكد �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
�سفيان �صخري �أن قرار وزارة التعليم
العلمي غري �أكادميي وغري بيداغوجي بل
�سيا�سي م�ستبعدا �أن يكون قرار الوزير
بل اجلهات العليا التي �أرادت كبح جماح
احلراك الذي تتخوف منه ،ومن الدور
املحوري الذي تلعبه الأ�رسة اجلامعية

من �أ�ساتذة وطلبة فيه ،م�ضيفا �أن القرار
مناورة لكبح االنخراط الكبري يف احلراك
ال�سلمي واملتح�رض ،مو�ضحا �أن ردهم
هو الإكمال واحرتام الرزنامة اجلامعية،
خا�صة �أنه �أ�سبوع مربمج لالمتحانات
اال�ستدراكية ون�سري يف �إطار برنامج
قدمناه للطلبة وبالتايل ال يعقل رمي كل
ذلك يف املاء بقرارات غري علمية وخارج
اجلامعة ،م�ؤكدا التزامهم بالتدري�س
واالمتحانات و�إرجاع العطلة ملوعدها
الأ�صلي.
كما �أكد موا�صلة انخراط الأ�رسة اجلامعية
يف احلراك ،وكذا امل�ساهمة يف مرافقته
كنخبة بخارطة طريق علمية وميدانية.

وحول م�سار تدري�س ال�سدا�سي الثاين،
قال �أنه حقيقة ق�صري من ناحية الربجمة
بالإ�ضافة لبع�ض التدخل لي�ضاف لها
العطلة طويلة املدى ،وهو ما �سي�رض �أكرث
بالربجمة وامل�سار البيداغوجي ،داعيا
�أ�صحاب القرار لرتك اجلامعة بعيدا عن
ال�سيا�سية وتقوم بدورها.
من جهة ثانية �رضب الطلبة موعدا
للتحرك ب�صوت واحد الثالثاء للتجمع
على م�ستوى الربيد املركزي ،وهو نف�س
املكان الذي احت�ضن �آالف الطلبة يف
نف�س اليوم من الأ�سبوع الفارط ،قادمني
من خمتلف اجلامعات بالعا�صمة.
�سارة بومعزة

العديد منهم ق�ضوا ليلتهم يف الطرقات

الطلبة بواليات الغرب ينددون بقرار الوزير حجار

عا�شت م�ساء �أول �أم�س املحطات الربية
مبختلف واليات اجلهة الغربية اكتظاظاكبريا
ونق�صا يف و�سائل النقل ما بني الواليات بفعل
خروج الطلبة ملغادرة اجلامعات نحو والياتهم
بعد قرار وزير التعليم العايل ومعه قرارات
مدراء الإقامات ب�إرغام الطلبة على املغادرة
 ،الأمر الذي خلق م�شكال عوي�صا للطلبة
الذين وجدوا �أنف�سهم بني دفع مبالغ خيالية �أو
ق�ضاء ليلتهم يف املحطات بفعل غياب النقل
 ،خا�صة طلبة اجلنوب  .ففي وهران اكتظت
حمطة امل�سافرين بحي ال�صباح بالطلبة وكذا
حمطتي �سيارات االجرة بحيي ال�صباح واي�سطو
بالطلبة والطالبات الذين وجدو �صعوبة يف
التنقل اىل والياتهم ما �أرغم بع�ضهم على
املبيت يف العراء خا�صة من قبل طلبة ورقلة

وادرار وب�شار وبع�ض طلبة البي�ض ،وبتيارت
التي تنعدم بها حمطة حممية ل�سيارات االجرة
وجد طلبة جامعة ابن خلدون �أنف�سهم حتت
رحمة الكلوند�ستان يف حني حت�صنت الطالبات
يف الإقامات ورف�ضت القرار بحكم �أنهن
معر�ضات لكل �أنواع االعتداءات  ،ومب�ستغامن
عا�ش الطلبة ليلة �سوداء نتيجة غياب النقل
ما بني الواليات فقد تكفلت بع�ض العائالت
ب�إقامة طالبات وجدن �أنف�سهن مرغمات على
البقاء يف املحطة نتيجة غياب النقل .املحطة
الربية بتلم�سان �شهدت حالة من االكتظاظ
والفو�ضى بفعل ت�أخر التحاق الطلبة والطالبات
اللواتي �أرغمن على مغادرة االقامات اجلامعية
بعد قرار الوزارة املفاجئ الذي �أرغم الطلبة
على عطلة  25يوما لأول مرة يف التاريخ تبد�أ

بيوم الأحد وتنتهي بيوم اخلمي�س يف الوقت
الذي وجد الطلبة الأجانب �أنف�سهم يف م�شكل
حقيقي ل�ضمان التنقل �إىل بلدانهم هذا و�أ�شار
الطلبة �أن بع�ض املدراء رف�ضوا بقاء الطلبة
بالإقامة وفهموا التعليمة ب�أنها ذات ا�ستعجال
يف حني �أن مديرية اخلدمات اجلامعية �أمهلتهم
الوقت ومل ت�ستعجل القرار  .هذا وقد وجد
الطلبة والطالبات �أنف�سهم مرغمني على دفع
�ضعف املبلغ من اجل االلتحاق مبنازلهم على
منت �سيارات الكلوند�ستان التي ا�ستغل �أ�صحابها
الظرف لرفع الأ�سعار ،من جانب �آخر ق�ضى
الع�رشات من الطلبة املنحدرين من اجلنوب
ليلتهم داخل املحطة ليفاجئوا يف ال�صباح
الباكر بحالة الع�صيان وبقوا �إىل غاية منت�صف
النهار قبل مغادرتهم  ،وب�سيدي بلعبا�س رف�ضت

العديد من الطالبات مغادرة احلي اجلامعي
خا�صة طالبات اجلنوب الغربي بفعل غياب
النقل يف حني ق�ضى الع�رشات من الطلبة ليلتهم
يف الطريق بني املحطات و�آخرون يف حمطات
النقل خا�صة �سكان اجلنوب الذين ي�ستوجب
عليهم التنقل على مراحل  ،ويف عني متو�شنت
عا�ش الطلبة القادمني من املناطق البعيدة نف�س
الإ�شكال  ،وبال�شلف رف�ض العديد من الطلبة خا�صة
املقيمني باجلنوب الغربي اخلروج من االقامات
اجلامعية يف حني غادرها البع�ض حتت ال�ضغط
ليجدوا نف�سهم مي�ضون ليلتهم باملحطة بالربية
مبدخل ال�شلف الغربي  ،ونف�س الأجواء عا�شتها مدينة
�سعيدة حيث ق�ضى طلبة البي�ض ليلتهم بني املحطات
والطرق لبلوغ منازلهم.

حممد بن ترار

�شلل �شبه تام بجنوب البالد
�سجلت عيون «الو�سط» �شلل �شبه
تام لن�شاط التجاري يف خمتلف
املجاالت عرب معظم واليات جنوب
البالد الكبري وذلك ا�ستجابة لنداء
الإ�رضاب ا�ستجاب عدد كبريمن
جتار املواد الغذائية وال�صناعية
وعدد من املخابز بواليات ورقلة ،
مترنا�ست � ،أدرار ،ب�سكرة و الأغواط

للحمالت التي �أطلقها نا�شطون
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
واملطالبة ب�رضورة الدخول يف
�إ�رضاب عن العمل  ،حتت ما ي�سمى
بـ»الع�صيان املدين « ،من �أجل
ال�ضغط على رئي�س اجلمهورية عبد
العزيز بوتفليقة والدفع به عن العدول
يف الرت�شح لعهدة رئا�سية خام�سة ،

بالنظر لعجزه الكبري يف احلركة و
الكالم ب�سبب تدهور حالته ال�صحية
 ،ورغم نفي اجلمعية الوطنية
للحرفني والتجار ما ن�سب لها حول
دعوتها لهذا االحتجاج �،إال �أن جتار
اجلنوب الكبري ا�ستجابوا للنداء ،
و�ضع �سمح للمحتكرين وامل�ضاربني
ب�أ�سعار املواد اال�ستهالكية للدخول

على اخلط وفر�ض الأ�سعار ح�سب
�أهوائهم وعلى ح�ساب املواطن
الب�سيط .
وح�سبما �أفادت به الأ�صداء الواردة
�إلينا ف�إن احتجاج التجار بالواليات
املذكورة قد يعرف ت�صعيدا خطريا
يف ال�ساعات القليلة القادمة  ،وهو ما
دفع بغالبية املواطنني �إىل اقتناء كم

هائل من املواد الغذائية وتخزينها
مبنازلهم حت�سبا لأي طارئ ح�سب
املعلومات الأولوية املتوفرة  .من
جهة ثانية فقد طالب جمموعة من
املواطنني يف ت�رصيح لهم مع يومية
«الو�سط « التجار �إىل العدول عن
قرار اال�ستجابة للإ�رضاب الذي
ي�ستهدف بالدرجة الأوىل املواطن

الب�سيط بعدما و�صفوه بقرار
«جتويع املواطن « .جدير بالذكر
�أن الواليات ال�سالف ذكرها �سجلت
يوم �أم�س موجات احتجاجات
�سلمية منددة بقرار مت�سك رئي�س
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة
بالرت�شح لعهدة خام�سة .
�أحمد باحلاج
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جياليل �سفيان

دعوات الع�صيان املدين تك�سري للدولة
 .نرف�ض املواقف امل�ضادة لإرادة ال�شعب

دعا رئي�س حزب اجليل اجلديد جياليل �سفيان �إلغاء امل�سار االنتخابي املزمع �إجرائه يف � 18أفريل املقبل ،مع تكليف �شخ�صية توافقية مبهمة �إجراء
م�شاورات فورية مع الطبقة ال�سيا�سية ،واملجتمع املدين ،و ال�شخ�صيات الفاعلة من �أجل تن�صيب منتدى وطني لت�شكيل حكومة حيادية غري متحزبة يتم
التفاو�ض ب�ش�أن مدتها و مهامها ،و االن�سحاب نهائيا مبا�شرة بعد انتهاء عهدته يف � 26أفريل .2019

�إميان لوا�س
�أكد رئي�س حزب اجليل اجلديد جياليل
�سفيان ب�إن يف ندوة �صحفية مبقر حزبه ب�أن
احلراك ال�شعبي �أ�سقط ال�رشعية ال�شعبية
للنظام و�سحب ال�رشعية ال�شعبية للم�ؤ�س�سات
 ،وا�صفا �إياه بالنظام املنتهي �صالحيته رمزيا
 ،يف حني فتح النار على املعار�ضة داعيا �إياها
�إىل الإنحياز لل�شعب و اخلروج من امل�ؤ�س�سات
املزيفة التي تتح�صل على الدعم من قبل
النظام ال�سيا�سي  .حذر جياليل �سفيان
من دعوات الع�صيان املدين التي ميكن �أن
تلحق ال�رضر باملواطنني ،مو�ضحا ب�أن من
حق اجلزائريني االحتجاج رف�ض للنظام و
العهدة اخلام�سة لكن ال يجوز تك�سري الدولة،
م�شريا �أن �إعالن حالة الطوارئ لن يخدم البلد
حيث �سيجد اجلزائريون �أنف�سهم يف الفراغ.
�أ�شاد رئي�س حزب اجليل اجلديد ب�سلمية

امل�سريات �ضد العهدة اخلام�سة  ،معتربا ب�أن
احلراك ال�شعبي الذي عرفته �أغلب واليات
الوطن مبثابة ا�ستفتاء مبا�رش لل�شعب،
م�ؤكدا �أن خروج ال�شعب �إىل ال�شارع تعبريا عن
رف�ض لرت�شح الرئي�س لوالية �أخرى وداعيا
�إىل �إ�سقاط النظام قد �أ�سقط ال�رشعية
ال�شعبية لهذا النظام  ،معتربا �أن النظام قد
انتهى رمزيا رغم ت�شبته ،داعيا �إياه �إىل
اال�ستجابة ملطالب ال�شعب تفاديا جلر البالد
�إىل ماال يحمد عقباه .ويف ذات ال�صدد ،قال
املتحدث «تعي�ش اجلزائر حلظات ا�ستثنائية
يف تاريخها الفتي ك�أمة م�ستقلة ،ال�شعب
اجلزائري �أذهل العامل ب�أكمله يف ا�ستفتاء
على الهواء الطلق� ،أعلن من خالله ب�شكل ال
لب�س فيه عن رف�ضهم املطلق لعهدة خام�سة
وطالبو بالتغيري ال�سلمي للنظام لتحل حمله
دميقراطية حديثة «.
و اقرتح املتحدث « البد من تنظيم عملية
ت�سليم ال�سلطة ال�شعب عن طريق �إلغاء امل�سار

الإنتخابي وقيام الرئي�س بحل املجل�س الوطني
و جمل�س الأمة و املجل�س الد�ستوري ،مع
تعيني منتدى وطني بالتوافق �شخ�صية وطنية
�أو هيئة لأداء مهام رئي�س الدولة ،كما يتعهد
رئي�س الدولة و�أع�ضاء احلكومة بعدم الرت�شح
لال�ستحقاقات الرئا�سية املقبلة ،مع ان�سحاب
رئي�س اجلمهورية نهائيا مبا�رشة عند انتهاء
عهدته يف � 26أفريل  ،2019مبا�رشة بعد
انتخاب رئي�س اجلمهورية اجلديد ،ال�رشوع
يف م�سار ت�أ�سي�سي متفق عليه من �أجل �إعداد
د�ستور توافقي يطرح اال�ستفتاء ال�شعبي
و تنظيم االنتخابات الت�رشيعية « .ورف�ض
املتحدث حماوالت بع�ض الأطياف ال�سيا�سية
�إحتواء احلراك ،م�ؤكدا �أن احلراك ملك
لل�شعب  ،داعيا النخبة �إىل التدخل عن قول
كلمتها و لي�س تبني احلراك ،م�ضيفا « النخبة
مهما كانت عالقتها باملجتمع حان الوقت �أن
تتدخل و تقول كلمتها  ،منذ �شهر ال�شارع دون
ت�أطري ،الأفراد وحدهم لن ي�ستطيعو جلب

�أطراف جمهولة تدفع بهم نحو ال�شارع

احلل  .وفيما يتعلق مبطلب تفعيل املادة 102
من الد�ستور� ،أو�ضح املتحدث « قبل �سنة
ون�صف خرجنا و طالبنا بتطبيق املادة 102
 ،املعار�ضة وقفت �ضدنا بحجة نحن نريد
�إ�سقاط النظام ،اليوم املادة  102غري �صاحلة
ولن تخدم البلد لأن تطبيقها يعني االحتفاظ
بنف�س النظام وهذا لن ي�أتي بجمهورية جديدة
« .و انتقد املتحدث ب�شدة املعار�ضة،
رف�ضنا امل�شاركة يف اجتماعات املعار�ضة
التي �أثبتت ف�شلها بحيث مل ت�ستطيع اخلروج
باجلديد و مواقف موحدة  ،م�شريا �أنها ليلة
احلراك �أخذت مواقف �ضد امل�سريات ،
داعيا �إياها لعدم الإنحياز لل�شعب و اخلروج
من امل�ؤ�س�سات املزيفة ،وترك اخلطابات
املزدوجة .وت�ساءل املتحدث ملاذا تعامل
ال�سلك الأمني بعنف مع حركة املواطنة
رغم �أنها حركة م�ؤطرة و معروفة ولديها
خطاب �سيا�سي ،يف حني تعامل ب�سلمية مع
مظاهرات جمهولة الن�سب .

التالميذ ي�ستن�سخون جتربة احلراك ال�شعبي ؟

جاب �أم�س �آالف التالميذ �شوارع العا�صمة
�سائرين باجتاه �ساحة �أول ماي و�صوال للربيد
املركزي ،هاتفني ب�شعارات مناه�ضة للعهدة
اخلام�سة ،و�سط حتفظ الكثريين نظرا ل�صغر
�سن التالميذ �سواء الثانويات �أو املتو�سطات.
نظم تالميذ الثانويات وبع�ض املتو�سطات
م�سريات جابت العا�صمة على حد ما ر�صدته
«الو�سط» ،فتجمع املئات عرب �ساحة الربيد
املركزي بداية من ال�صبيحة ،كما انتقل بع�ضهم
للتجمهر على م�ستوى �ساحة موري�س �أودان
و�شارع ديدو�ش مراد ،قبل �أن تتهاطل الأعداد
عرب �ساحة �أول ماي باجتاه الربيد املركزي
قادمني من مناطق متفرقة من العا�صمة قبيل
منت�صف النهار و�صوال للزوال ،حيث جتمهروا
ب�أعداد كبرية على م�ستوى املنطقة البع�ض
من احلرا�ش و�آخرون من بلديات �أبعد ،يف
حني حاول رجال الأمن توجيههم لالبتعاد

عن غلق حركة النقل ،خا�صة �أنهم مت�سكوا
بال�سري على م�ستوى الطريق ال�سيار .كما
جابت م�سريات م�صغرة عدة مناطق� ،إذ نظم
بع�ض تالميذ املتو�سطات م�سرية على م�ستوى
القبة متجهني نحو حي بن عمر قرابة الواحدة
زواال .وت�ضاربت ردود الفعل من طرف البالغني
الكبار لي�س رف�ضا لدعم احلراك بالزخم
العددي من �أجل امل�ساهمة يف ال�ضغط ولكن
ب�صغر �سن التالميذ ،خا�صة �أن غالبيتهم ق�رص،
�إذ حذرت �إحدى احلا�رضات بالربيد املركزي
من انزالقات هكذا خطوة مت�س فئة ي�سهل
ا�ستفزازها ،م�ؤكدة �أنها مل تعلم بربجمة ذلك
وفور �إبالغها ح�رضت ال�صطحاب ابنتها وحتى
بنات جريانها ،يف حني �أيدت �أخرى اخلطوة
قائلة �أنها جاءت لدعم ابنتها .باملقابل روت
لنا �إحدى التلميذات� ،أن االتفاق مت عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي و�أنهم رف�ضوا دخول

الثانويات ،يف حني �أن ثانويات �أدوا حتية العلم
ثم غادروا املدار�س.
من جهته رئي�س املنظمة الوطنية لأولياء
التالميذ علي بن زينة� ،أنهم �سبقوا وحذروا
من هكذا انزالقات فالتالميذ تركيزهم على
الدرا�سة �أما تعبري ال�شارع فخا�ص بالبالغني،
قائال �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات �سمحت بخروجهم
بعد ت�أدية حتية العلم الوطني ،يف حني �أن
التالميذ ق�رص ويحتاجون للتكوين ،فهم ميكن
�أن ي�ستفزوا وقد ي�ستغلوا حتى فيما ي�رض
احلراك ،وغري قادرون على التمييز بني ال�صح
والغلط ،فاحلراك يخت�ص به الواعون �سيا�سيا
ولي�س الق�رص.
كما ت�ساءل حمدث «الو�سط» كيف ميكن
التحكم يف تالميذ يف ذلك ال�سن ،ميكن �أن
يقدموا على التك�سري �أو حتى التخريب يف
حالة مت الزج بهم من �أحد البلطجية.

كما حمل امل�س�ؤولية لقطاع الرتبية وللم�س�ؤولني
املركزيني بالقطاع ،قائال �أنهم امل�س�ؤولني عن
الفو�ضى يف و�سط املجتمع .بدوره النائب
الربملاين واملنا�ضل النقابي �سابقا م�سعود
عمراوي �أكد لـ»الو�سط» �أن خروج التالميذ
لل�شارع �أ�صبح واقعا وجب التعامل معه ،و�إن
كان غري موافق عليه ،قائال �أنه مت الدفع
بهم باعتبارهم جزء من املجتمع ،يف حني
دعا لعدم اقحامهم يف كل الأحوال ،خا�صة ما
تعلق بالطورين االبتدائي واملتو�سط ،خا�صة
�أنهم ق�رص ،قائال �أنه كان يتوجب على الأولياء
والأ�ساتذة توعيتهم ،فهم على عك�س طلبة
اجلامعات الذين لهم م�س�ؤولية� ،أما التالميذ
فهو اف�ساد �أكرث منه �إ�صالح باال�ستناد لكيفية
ت�أطريهم ومدى وعيهم وحملهم للأبعاد
واخللفيات التي جتنبهم �أي انزالقات.

�سارة بومعزة

طوابري على املخابز وحمالت مغلقة

امل�شو�شون على "ال�سلمية " يف قب�ضة الأمن
تظاهر �أم�س املئات من طلبة الثانوي و
تالميذ الطور املتو�سط �أمام �ساحة الربيد
املركزي باجلزائر العا�صمة  ،يف ظل �شبه
�إغالق لأغلب املحالت التجارية ب�شوارع
العربي بلمهيدي وخمتلف �أنحاء العا�صمة .
ملن تكن الأجواء �أم�س ب�شوارع العا�صمة عادية
 ،بعد �أن خرج املئات من طلبة الأق�سام الثانوية
 ،و تالميذ املتو�سط ليتظاهروا ب�ساحة الربيد
املركزي �ضد العهدة اخلام�سة .
و ا�ستمرت تظاهرات ه�ؤالء الطلبة الذي

جا�ؤوا من خمتلف ثانويات العا�صمة �ضد
العهدة اخلام�سة  ،قبل �أن يتجمعوا ب�ساحة
الربيد املركزي  ،يف ظل جو خمتلف متاما
بالعا�صمة  ،ال�سيما و �أن �أغلب املحالت
التجارية كانت مغلقة ب�سبب الإ�رضاب الذي
مت الإعالن عنه من قبل .
وا�ستمر احتجاج الطلبة �إىل عدة �ساعات قبل
�أن يلتحق بهم ما و�صف بال�شباب الطائ�ش
راكبني دراجات نارية  ،وبداية حاالت ال�رسقة
 ،قبل �أن تتدخل م�صالح ال�رشطة و حتجز

الع�رشات من الدراجات النارية  ،لأ�صحابها
الذين يبدو �أنهعم حاولوا الت�شوي�ش على هذا
احلراك ال�سلمي .
وبخ�صو�ص الإ�رضاب املعلن عنه  ،فقد
�شوهد يف ال�صباح الباكر بع�ض املحالت
مفتوحة  ،قبيل �أن ي�سارع �أ�صحابها اىل غلقها
خوفا للإظطرار بها  ،وفعال حتول �شارع
العربي بلميهدي �إىل �شارع �أ�شباح ماعدا من
املارة  ،وبقاء حمل �أو ثانني مفتوحني  .نف�س
ال�شيء ب�شارع طنجة �أين كانت �أغلب املطاعم

و املقاهي مغلقة  ،وبقاء احلد الأدنى من
اخلدمة ،حيث مل ي�شهد �سوى مطعمني �أو
ثالثة مفتوحني  ،فيما �شوهدت طوابري على
املخابز  ،خوفا من املواطنني ال�ستمرار هذا
الإ�رضاب  .كما توقفت �أغلب و�سائل النقل ،
وهو ما ي�ؤكد �إىل ا�ستجابة كبرية لهذا الإ�رضاب
الذي حذرت منه العديد من الفعاليات على
�أ�سا�س �أن الع�صيان املدين و الإ�رضاب هو
و�سيلة لك�رس احلراك ال�شعبي .

ع�صام بوربيع

بئر مراد راي�س و املرادية

ا�ستجابة �شبه منعدمة لدعوات الإ�ضراب

مار�ست خمتلف املحالت ببلدية
املرادية باجلزائر العا�صمة ن�شاطها
ب�شكل عادي بينما دخل عدد حمدود
من املحالت يف �إ�رضاب كنوع من
اال�ستجابة يف بئر مراد راي�س حيث
بدت املحالت مغلقة وحركة النقل
نادرة ،لتتو�سع احلركة فت�شمل قطاعات
عمومية.

�أو�صدت �أبوابها ون�رش ربراب على
�صفحته يف الفاي�سبوك جممع �سيفيتال
يت�ضامن مع حركة الإ�رضاب العامة
التي قررها املجتمع املدين للمطالبة
بتغيري النظام و قال لنا احد املارة
انا �ضد ما ي�سمى بالع�صيان املدين
�أو الإ�رضاب العام لأنه مي�س املواطن
الب�سيط و ينقله �إىل التفكري يف ت�أمني
الغذاء و �أ�ضاف انه جمرد �رضر
باملمتلكات للإ�شارة �شهدت بلدية
املرادية تعزيزات �أمنية مكثفة عمت
الطرق امل�ؤدية للمرادية

يف جولة جلريدة الو�سط قادتها لعدة
حمالت جتارية ،و�أ�سواق �شعبية ببلدية
املرادية باجلزائر العا�صمة ،الحظنا
�أجواء عادية يف خمتلف �شوارعها مع
توفر النقل �،أما امل�ساحات التجارية
«�أونو» ،وهي فرع متخ�ص�ص يف التجارة
بالتجزئة تابع ملجمع «�سيفيتال» فقد

بئر مراد راي�س
ا�ستجابة وا�سعة من جتار املحالت

املرادية
�أجواء عادية و�سط تعزيزات
�أمنية مكثفة

عك�س املرادية الحظنا ا�ستجابة وا�سعة
للإ�رضاب من طرف جتار حمالت بئر
مراد راي�س حيث كانت �أغلب املحالت
مغلوقة بال�شارع الرئي�سي با�ستثناء

مطعم ال�سوري و �آخر جزائري وقال
�صاحب �إحدى املحالت التجارية
للو�سط يف اليومني الآخرين �سجلنا
زيادة يف الطلب على املواد الغذائية
الأ�سا�سية ،مقارنة بالأيام املا�ضية
م�ؤكدً ا رمبا احلديث عن ع�صيان مدين
�أو �إ�رضاب عام هو ال�سبب يف ذلك” و
بالن�سبة للنقل توقفت حافالت النقل
العمومي يف حني �شهدت احلافالت
اخلا�صة حركة خفيفة
تناق�ضات على مواقع التوا�صل
االجتماعي
انق�سم رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
بني الداعني للإ�رضاب و املحذرين
منه واعترب البع�ض �أن له عواقب
وخيمة على ال�شعب ت�رض باملواطن
الب�سيط حمذرين من تداعيات الدعوة
للإ�رضاب التي ميكن �أن تتحول

�إىل املطالبة بت�أمني الغذاء و توفري
احلاجيات اليومية و كانت قد ت�سببت
هذه الدعوات يف اقبال كبري على
خمتلف ال�سلع و املنتجات ما ت�سبب يف
زيادات معتربة
حتذيرات من الع�صيان املدين

من جهتها حذرت جبهة التحرير الوطني
اجلزائريني من الع�صيان املدين ،يف ظل
ما و�صل �إليه احلراك ال�شعبي وكتب
احلزب على �صفحته الر�سمية على
الفي�سبوك �أنه “ينبه املواطنني من ق�صة
الع�صيان املدين و ندعوهم لليقظة و
احليطة من التهور يف القرارات ،لأن ما
و�صل �إليه احلراك ال�شعبي هو مك�سب
لل�شعب اجلزائري ،فال ندع بع�ض
اجلهات املتهورة و املجهولة لتزج
باجلزائر و�شعبها نحو املجهول” .
ف.ن�سرين

غرداية

�شلل تام ب�سبب خروج
تالميذ الثانويات
خرج املئات من تالميذ الثانويات مبدينة
غرداية �صباح �أم�سالأحد بداية امل�سريات
كانت انطالقا من كل الثانويات يف م�سريات
متفرقة عرب ال�شوارع الرئي�سية للمدينة و
االلتقاء ب�ساحة �أول ماي عرابة كل الوقفات
بوالية غرداية رافعني االعالم الوطنية منددين
باحلالة التي تعي�شها اجلزائر و يف �صورة �أخرى
وقوف الإخوة امليزاب و العرب مع بع�ضهم
البع�ض مرددين �شعارا دوى املدينة ككل «
مزابي عربي  ،خاوة خاوة  « ...و هو ما يبعث
التفائل من جديد يف الفئة ال�صغرى لل�شباب
الذين حذوا حذو الكبار يف م�سريتهم ال�سلمية
اجلمعة الفارطة يف لوحات فنية جنبا �إىل جنب
نابذين كل �أ�شكال التفرقة بينهم  ،و يف ت�رصيح
مع �أحد التالميذ �أكد �أن اجلهاز احلاكم يف

البالد ي�سبح عك�س التيار خا�صة بعد �صدور
قرار دخول طلبة اجلامعات يف عطلة ملدة
�شهر هذا ما يدل على ان احلكومة تقزم من
املظاهرات و حتاول فكها بطرق ال تدل على
ن�ضج القائمني باحلكم .
نف�س امل�سريات �شهدتها كل من دوائر زلفانة
و ال�ضاية بن �ضحوة يف �صورة عفوية للتالميذ
الذين �أ�رصو على ترك ب�صمتهم يف هذا
احلراك ال�شعبي .
والية غرداية مثلها مثل باقي واليات الوطن
ت�شهد حراكا يكاد يكون ب�شكل يومي يف �إطار
�سلمي خايل من �أي ا�ستفزاز او تخريب او
انفالت و هذا راجع اىل دبلوما�سية رجال الأمن
يف التعامل ال�سل�س مع جموع املتظاهرين.

بن عامر .ع .

اجلمعية الوطنية للتجار و احلرفيني

معظم الأ�سواق التجارية
مل ت�ستجب للإ�ضراب
�أكد رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار و احلرفيني
الطاهر بولنوار يف ات�صال مع الو�سط �أن
معظم الأ�سواق التجارية و املحالت باملدن
اجلزائرية مل ي�ستجيبوا للنداءات املجهولة
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي الداعية
للإ�رضابات و مار�ست ن�شاطها ب�شكل عادي .
و �أرجع ذات املتحدث غلق بع�ض املحالت
�إىل �سببني و�أو�ضح بولنوار قائال نحن يف
ات�صال مع خمتلف فروعنا يف �أرجاء الوطن
قالو �أن بع�ض جتار التجزئة كانوا يعتقدون
�أن �أ�سواق اجلملة لن تفتح و عندما وجدوها
مفتوحة التحق البع�ض و فتح و البع�ض الأخر
يفتح غدا ،و ال�سبب الثاين فيعود �إىل تخوف
التجار من مظاهرات الطلبة ووقوع انفالت

امني و عن املت�رضرين من الإ�رضاب قال
بولنوار �أن املت�رضر الأول هو الفالح مو�ضحا
�أن الفالحني يقومون بجني حما�صيلهم
ب�شكل يومي و عند الإ�رضاب ال يبيع و هذا
ما ي�سبب ارتفاع يف اخل�رض و الفواكه مثلما
�شهدته الأ�سواق اليوم ،و قال ذات املتحدث
�أن املواطن كذلك يت�رضر يرتك عمله و يفكر
يف كيفية توفري الغذاء و التجار لديه �رضائب و
كراء و الإ�رضاب يكبده خ�سائر
كما �أكد بولنوار �أن القطاع التجاري ال �سيما
جتار اجلملة و التجزئة غري معنيني بالنداءات
التي �أطلقت عرب التوا�صل االجتماعي الداعية
�إىل الإ�رضابات

ف.ن�سرين

كنفدرالية القوى املنتجة:

�شلل القطاعات بلغ  75باملائة
عرفت دعوات الإ�رضاب ا�ستجابة على
م�ستوى عدد من القطاعات العمومية ،حيث
قالت الكنفدرالية العامة للقوى املنتجة
–غري املعتمدة� -أن اال�ستجابة كانت وا�سعة
بالقطاعات التي �سبق و�أن مت الدعوى ل�شنها
�إ�رضابا لـ� 5أيام وراج عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،حمددة الن�سبة العامة بـ75
باملائة ،حيث بلغت  40باملائة عرب �سونطراك،
و 60باملائة بنفطال و 50باملائة بال�رضائب،
وكذا  70باملائة �شلل يف املوانئ و 30باملائة
للمالحة اجلوية والتجار  90باملائة.
�أما قطاع التعليم العايل فقالت الكنفدرالية
�أنه �شل بن�سبة  80باملائة و 100باملائة للتعليم
العايل.
ونقل موقع «�سبق بر�س» �أن عمال املنطقة
ال�صناعية بالرويبة والرغاية �رشقي العا�صمة
انتف�ضوا �ضد تر�شح الرئي�س عبد العزيز
بوتفليقة ،وتنديدا مبوقف قيادة االحتاد
العام للعمال اجلزائريني امل�ساند للعهدة
اخلام�سة واملعاك�س لتطلعات غالبية ال�شعب

اجلزائري .وكذا عمال �رشكات عمومية على
غرار �سوناكوم وال�رشكة الوطنية للمن�ش�آت
الفنية الكربى و�أنابيب وغريها من ال�رشكات،
�شنوا �إ�رضابا عاما عن العمل منذ ال�ساعات
الأوىل لل�صباح ،هاتفني �ضد تر�شيح الرئي�س
بوتفليقة لعهدة خام�سة وجتمعوا ب�ساحات
ال�رشكات ،قبل �أن يخرج عددهم منهم لقطع
الطريق وخ�صو�صا من عمال �سوناكوم الذين
كان عددهم الفتا.
من جهة ثانية �شن عمال �رشكتي “ات�صاالت
اجلزائر” و”�سوناطراك” يف اجلزائر
العا�صمة وواليات �أخرى ،حركة احتجاجية،
ا�ستجابة لدعوات ظهرت يف من�صات التوا�صل
الإجتماعي تدعو للدخول يف �إ�رضاب مفتوح.
كما عزف عمال �رشكة “�سوناطراك” يف
العديد من الواليات ،من بينها �أدرار ،و�رشكة
 GTPق�سم االنتاج ب�صحراء حا�سي م�سعود،
عن العمل معلنني ان�ضمامهم للحراك ال�شعبي
الذي انطلق قبل عدة �أيام.

�س.ب

البويرة

م�ؤ�س�سات عمومية و خا�صة يف �إ�ضراب مفتوح
�شهدت والية البويرة �أم�س الأحد غلق
ن�شاط جميع امل�ؤ�س�سات العمومية ،و
اخلا�صة مبا فيها املرافق العمومية
كمقرات الدوائر ،البلديات ،الربيد و
املوا�صالت....الخ �إىل جانب جتمع �شعبي
من خمتلف الفئات ال�شاغلة �أمام مقر والية
البويرة ينددون �شعارات مناه�ضة ال للعهدة
اخلام�سة و الفتات عديدة تطالب بتغيري
النظام احلايل الفا�سد .الإ�رضاب �أعلنه

املجل�س الوطني للكونفدرالية النقابية
للقوى املنتجة « كو� .سي .فوب » يف
بيانه حت�صلت اجلريدة ن�سخة منه من يوم
� 03/10إىل  2019/03/14ا�ستجاب له جميع
جتار التجزئة ،حافالت النقل احل�رضي ،و
ال�شبه احل�رضي ماعدا املراكز ال�صحية ،و
امل�ست�شفيات العمومية �إىل جانب ال�صيادلة
،و اخلبازين ل�رضورة احتياجاتهم .

ز/م

غليزان

مئات التالميذ ينظمون م�سريات كبرية
نظم �أم�س الأحد مئات التالميذ بثانويات
الوالية غليزان م�سرية تتجاوب مع احلراك
ال�شعبي احلا�صل ،جابوا ال�شوارع الرئي�سية
على غرار �شارع خمي�ستي بعا�صمة الوالية
و�شارع ال�شهداء بوادي ارهيو والإمام عبدو
وغريها من ال�شوارع الرئي�سية املحتجون
رددوا �شعارات مطالبة باحلرية والدميقراطية
والإ�صالح ال�سيا�سي العميق ,و�سط انت�شار

كبري لقوات الأمن بينما راح �أ�صحاب ال�سيارات
ي�ستخدمون املنبهات يف الوقت الذي �صار
فيها التحرك �صعبا للغاية ويف نف�س ال�سياق
اقدم الع�رشات من التجار على غلق حمالتهم
التجارية لتفادي االحتكاك مع مئات املحتجني
ومنهم من لبى نداء الع�صيان املدين ومنهم من
زاول ن�شاطه ب�صورة عادية ومنتظمة

ق م
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يف ف�ضيحة فجرها املدير
اجلهوي مليرتو وهران

فيما ترقد م�ؤ�س�سة �سور

فيت
بوهران على ف�ضائح كبرية

�أطنان من مادة اليوريا اخلطرية
مرمية يف االر�ض

برملاين ي�ستويل على
�أر�ض حمطة بال�سانيا
ويحولها �إىل فندق

 .حتويالت نحو جهات جمهولة تتم دون حرا�سة
فجر الع�شرات من عمال �شركة �سورفريت مبنطقة
ببطيوة ف�ضية من العيار الثقيل تخ�ص الثلوث الذي
تعرفه موانئ بطيوة و�أرزيو �شرق وهران واملخت�صة
يف نقل مادة اليوريا اخلطرية  ،والتي تبقى كميات
هامة منه مرمية باملينائني م�شكلة خطرا كبريا على
البيئة منا�شدين وزارة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي
بالتدخل بعد ف�شل مكتب البيئة يف وقف هذه التجاوزات
التي تهدد البيئة وال�صحة العمومية على حد �سواء .
حممد بن ترار
من جهة �أخرى ك�شف ذات العمال
�أن هذه املادة اخلطرية يتم جمعها
ونقلها يف �شاحنات لبيعها خارجا
�سواء للفالحني ك�سماد �أو لإ�شغال
�أخرى ودون �إي مباالة  ،رغم �أن
هذه املادة ال تنقل �إال بحرا�سة
�أمنية بحكم �أنها تدخل �ضمن املواد
املحظورة التداول نظرا الحتوائها
مواد متفجرة تدخل يف �صناعة الألغام
واملتفجرات  ،لكن جتدها مرمية
بالأكوام يف مينائي بطيوة و�أرزيو
والذين يتم منهما نقل املحروقات
دون املباالة مبا قد ينجم عن التفاعل
الذي قد يع�صف باملينائني ناهيك عن
املنطقة املجهولة التي حتول �إليها
بعد جمعها دون حرا�سة �أمنية خا�صة

يف ظل الأخطار التي ترتب�ص باجلزائر
 ،من ناحية �أخرى تطرق ذات العمال
�إىل ق�ضية تخ�ص تبذير هذه املادة
التي يتم احل�صول عليها مببالغ مالية
باهظة يف حماولة لإفال�س ال�رشكة
التي حولت �أغلب �أموالها �إىل اخلارج
من قبل �رشكة �أورا�سكوم ال�رشيكة
ب 51باملائة فيها يف الوقت الذي
حتوز �سوناطراك على  49باملائة منذ
�إن�شاء ال�رشكة �سنة 2009
هذا وقد �سبق �أن فجرت حماكمة
املديرة القانونية ل�رشكة �سورفيت
و�أحد العمال الذي ناب عن املدير
العام نهاية  2017ف�ضائح باجلملة
تخ�ص الن�صب على �رشكة �سوناطراك
اجلزائرية من قبل �رشكة �أور�سكوم
امل�رصية يف ت�شكيل �رشكة �سورفريت
ب�أرزيو والتي د�شنها رئي�س اجلمهورية
يوم  2009/02/24با�ستثمار كبري قدر

ب 01مليار و 200مليون دوالر ،هذه
ال�رشكة التي تعي�ش ف�ساد كبري جر
م�س�ؤولها �إىل املحاكم خا�صة يف وجود
عدة ق�ضايا ما بني الأق�سام اجلزائية
لأرزيو ووهران والقطب اجلزائي
املخت�ص خا�صة بعد �إدانة مديرها
ال�سابق و�رشكائه ب�أحكام ترتاوح ما
 02و�5سنوات حب�س نافذة ،هذا وقد
ك�شفت املحاكمة التي جرت املمثلة
القانونية واحد العمال الذي ناب عن
املدير العام �إىل حمكمة �أرزيو ف�ضائح
باجلملة مت ربطها بظهر املدير العام
دو اجلن�سيتني الباك�ستانية والكندية
الذي مت تهريبه �إىل بلده �،أكرث من هذا
ي�شتبه يف عالقة �رشكة اورا�سكوم مع
الكيان ال�صهيوين من خالل اكت�شاف
قطع الغيار امل�صنوعة ب�إ�رسائيل من
قبل العمال والذين بلغوا م�صالح الأمن
كما ك�شفوا جتاوزات جمة لل�رشيك

امل�رصي الذي ي�سعى �إىل تهريب
ر�ؤو�س �أموال هذه ال�رشكة التي دخلت
مرحلة �إنتاج اليوريا ولأمونياك نهاية
�سنة  2013مبعدل  34مليون طن ي�صدر
بطريقة م�شبوهة ح�سب بع�ض العمال
الذين مت طردهم على خلفية ت�رسيبهم
معلومات حول عمليات تهريب العملة
والإنتاج عرب ميناء بطيوة  ،الأمر
الذي �أدى �إىل بلوغ ف�ضائح ال�رشكة �إىل
العدالة ما �أدى ب�رشكة اور�سكوم �إىل
تهريب �أموالها �إىل اخلارج وت�أمينهم
وهو ما �سيكلف �رشكة �سوناطراك
خ�سائر فادحة يف ر�أ�س املال جتاوزت
ال 600مليون دوالر ناهيك عن الأرباح
رغم ت�سجيلها مل يظهر لها �أثرما
يهدد بانفجار ف�ضيحة �سوناطراك 02
بوهران قريبا

دعوات لعودة التجار للعمل

التجار والنقل يلتحقون بالإ�ضراب العام

�ألقت دعوات الإ�رضاب العام بظاللها
على احلياة التجارية ،حيث �أو�صدت
غالبية املحالت �أبوابها ،يف �صورة
تراوحت قراءتها ما بني الت�أكيد على
دعم الإ�رضاب العام وحراك ال�شارع
وبني الإ�رضار باملواطن بدل خدمة
احلراك ،خا�صة �أنها امتدت على
م�ستوى بع�ض الواليات لت�شمل النقل
ما جعل امل�سافرين و�سط حرية
كبرية.
�أغلقت العديد من املحالت عرب
العا�صمة �أبوابها ،فبداية من �شارع
ح�سيبة بن بوعلي بقلب العا�صمة،
ر�صدت «الو�سط» منذ ال�صبيحة
تراوح املحالت بني الفتح والغلق،

يف حني �أو�صدت جل املحال �أبوابها
على م�ستوى ديدو�ش مراد مرورا
وعلى طول اخلط باجتاه الربيد
املركزي و�صوال ل�ساحة الأمري عدا
القلة القليلة بن�سب ال تتجاوز املحلني
من �أ�صل ع�رشة ،و�أغلبها ما تعلق
باملواد الغذائية .نف�س ال�صورة تتكرر
عرب خمتلف بلديات العا�صمة ،على
م�ستوى الأبيار وبن عكنون على حد ما
ر�صدنا .نف�س ال�صورة �سادت و�سائل
النقل ،فرغم �أن النقل عرف تذبذبا
بال�صبيحة �إال �أنه �رسيعا ما اجته نحو
االنقطاع خالل الزوال ،فعلى م�ستوى
حمطة نقل امل�سافرين بنب عمر
بالقبة مت �إخال�ؤها من احلافالت قبيل

الـ 14زواال ،ونف�س الأمر على م�ستوى
حمطة براقي ،يف حني �أ�شار البع�ض
لأنه طلب منهم ذلك.
بدوره رئي�س املنظمة الوطنية حلماية
امل�ستهلك م�صطفى زبدي دعا يف
ت�رصيح لـ»الو�سط» التجار للعودة
للعمل كون الأمر مي�س امل�ستهلكني وال
ي�رض ال�سلطة وبالتايل دعم احلراك،
م�سجال �أ�سفه للو�ضع ،مو�ضحا �أن
غالبية التجار الذين �أغلقوا حمالتهم
�أغلقوها خوفا ،فالبع�ض مت التهجم
عليهم وك�رس حمالتهم من طرف
بلطجية ا�ستغلوا احلراك من �أجل
النهب حتت م�سمى املواطنة ،متهمني
راف�ضني الإ�رضاب ب�أنه ناق�صي

مواطنة ،قائال �أنهم ن�صبوا �أنف�سهم
متحدثني عن احلراك وعن املواطنة
رغم خط�أ ذلك ،م�ؤكدا �أن الأمر
مرفو�ض ،فيجب احلفاظ على �سلمية
احلراك ولي�س ب�إجبار التجار بالغلق
خا�صة �أنه يثقل كاهل امل�ستهلك �أي
املواطنني ولي�س ال�سلطة ،مت�سائال
من امل�ستفيد من جتويع املواطنني،
داعيا التجار للم�س�ؤولية وال�شجاعة.
�أما بخ�صو�ص خلفيات اخلطوة
فا�ستبعد �أنها حماولة ل�رضب
احلراك و�إمنا جمرد �أخطاء ،يف ظل
ان�شغال احلراك �سمحت بربوز بع�ض
الطفيليني بح�سبه.
�سارة بومعزة

من �ش�أن احلراك افراز قيادات فئوية� ،سليم قاللة:

احلا�صل يف اجلزائر احتجاج مدين ولي�س ع�صيانا
�أو�ضح �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة اجلزائر � 3سليم قاللة،
لـ»الو�سط» بخ�صو�ص اخلطوات
الت�صعيدية للحراك ب�أن ال�شارع
منذ ال�صبيحة عك�س عرب البلديات
ا�ستجابة ميكن �أن حتدد بـ 80باملائة
من املحالت مغلقة عدا بع�ض
املحال بالأحياء املغلقة ،معتربا �أنه
بدرجة �أوىل جاء كتفاعل من طرف
التجار وخمتلف الفئات مع احلراك،
مو�ضحا �أنه على ال�سلطة الإ�رساع
يف اال�ستجابة للمطالب ،معتربا �أنه
ال يزال هناك حيز من الوقت و�إن
كان �ضيقا لغاية � 13أفريل بقرار
حكيم ي�ستجيب للمطلب ال�شعبي

ال�شامل.
وحول الع�صيان املدين ،فقال قاللة
�أن الع�صيان املدين مفهوم مطاط
ولكن احلا�صل على م�ستوى اجلزائر
هو نوع من االحتجاج املدين ولي�س
ع�صيانا مدنيا� ،أي بطريقة ترف�ض
البقاء �ضمن التعابري ال�سابقة
واالقت�صار على اخلروج لل�شارع،
�أي تدعيم خطوات التعبري ،ولها
�سلبياتها على املواطن وعلى
التاجر ولكن يف ظل اال�ستجابة
ميكن مل�س اال�ستعداد للت�ضحية
وهو ما مل يحدث منذ اال�ستقالل،
عائدا بال�صورة للع�صيان املدين
بالت�سعينات ب�أنه مل يكن �شعبيا

هكذا و�إمنا حزبيا ،مف�ضال ت�سمية
احلا�صل بالتعبري بطريقة �أخرى من
طرف ال�شعب بدل الع�صيان املدين.
�أما بخ�صو�ص حاجة احلراك
ملمثلني فقال �أنه يحتمل وجهني:
�إيجابيا و�سلبيا ،فالإيجابي فهو
�سي�سمح للحراك بتوفري قيادة
ت�ستطيع حتديد خطوات �أو �أ�ساليب
االحتجاج يوما بيوم وت�صبح معروفة
وظاهرة للعيان ،يف حني من �سلبياتها
�أن املواطنون �سي�شعرون بوجود
قيادة �أو �شخ�صنة رمبا ال يقبل بها
البع�ض ،بدل حالة احلرية احلا�صلة
التي جعلت اجلميع ي�شعرون �أنهم
يتخذون القرار ب�أنف�سهم ،بف�ضل

و�سائل التوا�صل االجتماعي والتي
جتعل حراكا دون قيادة بل عرب
�شبكة والأوامر ال تعطي من مركز
معني بل من طرف خمتلف �أفراد
ال�شبكة ،وهو نظام عمل ال�شبكات،
وهو ما بد�أ يت�شكل يف اجلزائر
بعيدا عن القيادة الهرمية ال�سابقة
�سواء الفردية واجلماعية ،م�ضيفا
�أنه يف حالة بلوغ مرحلة التفاو�ض
فالقطاعات لديها ممثلني :التجار
�أو الطلبة وعرب خمتلف الفئات من
�ش�أنها خلق قيادات فئوية ،كونه
لي�س �سهال �إعالن جمموعة معينة �أو
تعيني نف�سها يف القيادة.
�سارة بومعزة

فجر املدير اجلهوي مل�ؤ�س�سة ميرتو اجلزائر
ملنطقة الغرب ف�ضبحة من العيارالثقيل
بطلها نائب برملاين بوهران والذي قام
بال�سيطرة على قطعة �أر�ضية م�ساحتها 20
�ألف مرت مربع تابعة مل�ؤ�س�سة ميرتو اجلزائر
كانت موجهة لت�شييد حظرية �سيارات تابعة
وم�ص�صة لركن
مل�ؤ�س�سة ميرتو وهران خُ
�سيارات ركاب امليرتو مبنطقة ال�سانيا �رشق
وهران والتي مت �إقامة درا�ستها ومبا�رشة
ا�شغالها قبل ان يتم توقيفها وحتويلها
للنائب بالدينار الرمزي لإقامة فندق راق
بدعم من الدولة .
هذه امل�ساحة التي ا�ستوىل عنها الربملاين
بتواط�ؤ م�س�ؤولني �سامني الذين قاموا بوقف
املتابعة الق�ضائية �ضد النائب على خلفية
قيام املدير اجلهوي برفع �شكوى �أمام
م�صالح امن دائرة ال�سانية على
خلفية قيام الربملاين بت�سييجه للقطعة
الأر�ضية ،هذا و�أ�شار املدير اجلهوي �أن
العدالة مل تتحرك رغم �أن امل�رشوع تابع
مل�ؤ�س�سة ميرتو وهران التابعة لوزارة النقل
والتي بتخ�صي�ص غالف مايل ناهز  5ماليري
�سنتيم لتجهيز القطعة الأر�ضية بعد درا�سة
امل�رشوع و�إقامة كل الأ�شغال القاعدية التي
تحُول القطعة الأر�ضية قابلة لتج�سيد امل�رشو
والتي تكفل بها مكتب درا�سات �إ�سباين الذي
تكفل بدرا�سة امل�رشوع والذي حدد قيمته
ب  4.4مليار �سنتيم �إ�ضافة �إىل تكاليف
درا�سة امل�رشوع ،وقامت م�ؤ�س�سة ميرتو
وهران العمومية بتهيئة القطعة الأر�ضية مع
مد جماري �رصف املياه والكهرباء واملاء
وغري ذلك كما قامت ب�ضخ �أموال تهيئة
القطعة الأر�ضية وت�سطيحها لتتحول القطعة
الأر�ضية ملوقف �سيارات راقي ومجُ هز
وحني نهاية الأ�شغال قام الربملاين بـال�سطو
على قطعة الأر�ض  ،عن طريق موافقة من
م�س�ؤويل وهران التي منحوه القطعة الأر�ضية
يف اطار اال�ستثمار اخلا�ص «كالبرياف
«ومت اال�ستغناء على القطعة الأر�ضية التي
ا�ستهلكت الدولة املاليري لتهيئتها بالدينار
الرمزي و �أ�صبح الربملاين املحظوظ مالك
لقطعة �أر�ضية تبلغ م�ساحتها  20000مرت
مربع يف منطقة �سعر املرت فيها يُقدر بـ 10
ماليني �سنيم ما يعني ان قيمتها احلقيقية
يف ال�سوق تُقدر بـ  200مليار �سنتيم وبا�رش
�إقامة عليها ت�شييد فُندق  5جنوم ومن اجل
ذلك ا�ستعمل القطعة الأر�ضية من احل�صول
على دعم الدولة مل�رشوعه ال�سياحي عن
طريق قر�ض من بنك عمومي بقيمة 200
مليار �أخرى االمر الدي ي�ستوجب تدخل
ال�سلطات العليا من اجل وقف هذه املهزلة
وتبديد املال العام .
وهران حممد بن ترار
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وايل ورقلة طالب املنتخبني بتحمل م�س�ؤلياتهم

ب�سبب تدهورم�ستمر بقطاعي ال�صحة و �سونلغاز

�سكان قرية �أراك
�أحياء �سكنية ببلدية الروي�سات
ت�شتكي االق�صاء من م�شاريع التنمية بتمرنا�ست يعانون
نددت بع�ض اجلمعيات املحلية يف الروي�سات بورقلة  ،بالتهمي�ش والإق�صاء الذي تتعر�ض له بع�ض الأحياء التابعة
لهذه البلدية منها حيي بوذراع واحلدب اللذين �أ�صبحا خارج اهتمامات ال�سلطات وكذا املنتخبني  ،يف الوقت الذي
ا�ستفادت فيه البلدية من غالف مايل معترب لإنعا�ش التنمية عرب الأحياء ال�سكنية بذات البلدية .
�أحمد باحلاج
�أعرب قاطني حي بوذراع ببلدية
الروي�سات يف ورقلة  ،من ا�ستيائهم
من ما و�صفوه بالإق�صاء املمنهج
الذي طال احلي ذاته رغم املجال�س
املتعاقبة على ت�سيري البلدية  ،حيث
ظل التجمع ال�سكني املذكور خارج
اهتمام املنتخبني وهو ما يعك�سه
واقع التنمية باجلهة الذي ينعت
باملزري .
وقالت �شكاوى يف املو�ضوع �أن البلدية
�أجحفت يف حق احلي ذاته الذي مل
ينل ن�صيبه يف التنمية املحلية رغم
ال�شكاوى والنداءات التي رفعها قاطنوا
التجمع �إىل امل�س�ؤولني واملنتخبني
لكن ال حياة مل تنادي ح�سب �شكاوى
ال�سكان  .وطالب �أكرث من متحدث
من احلي نف�سه بوجوب تدخل الوايل
وت�شكيل جلنة حتقيق للوقوف على
الرتاكمات امل�سجلة باملنطقة ،
ف�ضال عن م�ساءلة املق�رصين عن
التهمي�ش الذي يتعر�ض له احلي من
طرف بع�ض املنتخبني  ،و�أكد نف�س
املتحدثني �أن �أرقام التنمية بالبلدية
تك�شف الظلم املمار�س على حي
بوذراع الذي مل ي�ستفد على غرار
بع�ض الأحياء من امل�شاريع الهامة
وظل ل�سنوات خارج جمال التنمية .
وغري بعيد عن احلي نف�س  ،يعاين
التجمع ال�سكني احلدب من عدة

م�شاكل ونقائ�ص تنموية �أهمها
م�شاريع التهيئة احل�رضية و�شبكات
الطاقة على غرار التجزئة ال�سكنية
 160التي بحاجة ما�سة �إىل ال�شبكات
ال�رضورية  ،وقال عدد من امل�شتكني
�أن رئي�س بلدية الروي�سات تعهد يف
وقت �سابق مبعاجلة هذا الإ�شكال
من خالل ت�سجيل عملية لربط هذه
امل�ساكن بالكهرباء غري �أن هذا الوعد
مل يتحقق على �أر�ض الواقع حلد
الآن  .و�شدد مواطنون من احليني
املذكورين على �رضورة حتمل البلدية
مل�س�ؤلياتها اجتاه التجمعني ال�سكنيني

من خالل احتواء النقائ�ص املطروحة
وتخ�صي�ص �أغلفة مالية ملعاجلة
امل�شاكل ظلت رهينة وعود املنتخبني
 .وكان وايل ورقلة عبد القادر جالوي
 ،قد �أكد على وجوب حتمل البلديات
التي ا�ستفادت من خم�ص�صات مالية
لل�سنة اجلارية  ،م�س�ؤولياتها اجتاه
جت�سيد التنمية م�شاريع و�إعطاء
الأولوية للعمليات امل�ستعجلة على
�سبيل املثال ال احل�رص عمليات
الرتميم بامل�ؤ�س�سات االبتدائية وهو
امللف الذي و�صفه وايل الوالية عبد
القادر جالوي بـ « الأولوية « كونه

حمل متابعة من طرف وزارة الداخلية
واجلماعات املحلية .
كما لوح امل�س�ؤول االول بالوالية يف
ت�رصيحات �سابقة بف�ضح املنتخبني
املتقاع�سني �أمام املواطنني  ،على
اعتبار �أن م�س�ؤولية النهو�ض بالتنمية
تعود بالدرجة االوىل للبلديات
لأنها الأقرب �إىل م�شاكل ال�سكان
مما يتوجب عليها االهتمام الفعال
بان�شغاالت املواطنني والعمل على
معاجلة النقائ�ص التي تتخبط يف
االحياء ال�سكانية خا�صة امل�شاكل
التي حتمل الطابع اال�ستعجايل .

هدد قاطني قرية �أراك املوجودة
على حافة الطريق الرئي�سي
الرابط بني مترنا�ست واملقاطعة
الإدارية عني �صالح  ،بالنزوح نحو
التجمعات ال�سكنية يف حالة ما
مل تعجل ال�سلطات الوالئية يف
انت�شالهم من م�ستنقع التخلف
التنموي  .وقال �سكان ذات القرية
يف �شكاوى مرفوعة لل�سلطات
الو�صية وم�صالح املجل�س ال�شعبي
البلدي ببلدية عني �أمقل � ،أنه
حان الوقت من �أجل الف�صل يف
م�صريهم املعي�شي  ،م�شددين
على �رضورة الق�ضاء على النقائ�ص
التي تلقي بظاللها على م�ستوى
قاعة العالج ب�سبب �إفتقار هذه
الأخرية لأدنى ال�رضوريات على
غرار الأطباء العامون و�أخ�صائيو
الن�ساء والتوليد  ،مما بات يرغم
غالبية املر�ضى مبا يف ذلك
الن�ساء احلوامل لقطع م�سافات

طويلة تتجاوز  270كلم باجتاه
امل�ؤ�س�سة العمومية لل�صحة
اجلوارية بعني امقل طلبا للعالج
 ،كما مل يخفي ذات املتحدثني يف
ت�رصيحات لهم مع جريدة «الو�سط
«  ،عن �إمتعا�ضهم ال�شديد من
الت�أخر الغري مفهوم يف ت�سجيل
برامج �إ�ستعجالية لربطهم ب�شبكة
الكهرباء الريفية  ،وذلك من �أجل
تخلي�صهم من حجم املعاناة التي
يكابدونها مع تبعات احلرمان
من احلق يف الإ�ستفادة من هذه
املادة لإنارة �شوارع وم�ساكن
القرية  ،حيث �أكد ممثلو ال�ساكنة
بهذه الأخرية عن نيتهم يف النزوح
عن التجمعات ال�سكنية احل�رضية
بكل من مدن عني �صالح وعني
امقل ومترنا�ست يف حالة ما مل
ترفع قيود الإ�ستعباد التنموي
عنهم .
�أحمد باحلاج

فيما مت �سحب  72رخ�صة �سياقة بغر�ض التعليق

 05حوادث مرور تخلف جرحى
خالل �شهر فيفري ب�أدرار

مقدرة م�ساحتها بـ 500هكتار والتي تظم  292قطعة

وايل ورقلة يرت�أ�س اجتماع لدرا�سة عر�ض احلظرية ال�صناعية

تر�أ�س يوم �أول �أم�س وايل والية ورقلة
عبد القادر جالوي  ،اجتماع الهيئة
التنفيذية لدرا�سة عر�ض احلظرية
ال�صناعية ببلدية حا�سي بن عبد اهلل
بوالية ورقلة لإعادة بعث امل�شاريع
اال�ستثمارية ذات الطابع ال�صناعي .
عقد بحر الأ�سبوع اجلاري امل�س�ؤول
الأول على الهيئة التنفيذية جل�سة عمل
بح�ضور كل من ال�سيد االمني العام
للوالية  ،مدراء ال�صناعة و املناجم
 ،التعمري و البناء  ،املوارد املائية
 ،م�ؤ�س�سة �سونلغاز  ،ر�ؤ�ساء الفروع
و ر�ؤ�ساء امل�صالح التقنية و هذا من
�أجل درا�سة عر�ض احلظرية ال�صناعية
بحا�سي بن عبد اهلل وذلك يف �إطار
االلتزام بتو�صيات احلكومة الرامية
لتذليل ال�صعوبات وتقدمي الت�سهيالت

لكافة امل�ستثمرين الراغبني يف
امل�ساهمة يف بناء االقت�صاد الوطني
متا�شيا مع خطة عمل احلكومة
الهادفة للبحث عن بدائل حقيقية

لقطاع املحروقات الذي تهاوت
�أ�سعاره يف البور�صات العاملية � . .إىل
جانب ذلك فقد �أعطى الرجل الأول
بالوالية خالل اجلل�سة التعليمات من

�أجل التن�سيق املحكم ملبا�رشة كافة
�أ�شغال الور�شات للحظرية ال�صناعية
املقدرة م�ساحتها بـ 500هكتار والتي
تظم  292قطعة .من جهة ثانية
فقد ثمن املعنيني باال�ستفادة من
قطع الأرا�ضي باحلظرية ال�صناعية
ببلدية حا�سي بن عبد اهلل بورقلة ،
هذه املبادرة مطالبني من ال�سلطات
املعنية بتذليل ال�صعوبات والق�ضاء
على ما �أ�سموه بظاهرة البريقرواطية
التي تنخر ج�سد االدارة املحلية
لتمكينهم من جت�سيد م�شاريعهم التي
�ستعزز ح�سبهم مداخيل اخلزينة
العمومية كما �ستمكن من خلق
منا�صب عمل مبا�رشة وغري مبا�رشة
للعاطلني عن العمل .

�أحمد باحلاج

ب�سبب النق�ص الفادح يف اخلدمات ال�صحية

قرية غر�س �سيدي بوغفالة ببلدية �أنقو�سة تعاين التهمي�ش

ت�شكوقرية غر�س �سيدي بوغفالة
ببلدية �أنقو�سة التابعة لوالية ورقلة
 ،تدهورا كبري يف جمال تقدمي
اخلدمات ال�صحية  ،مما ا�ضطر
بغالبية املر�ضى لتحمل عناء التنقل
وم�شقة ال�سفر للمدن املجاورة للبحث
عن �سبل العالج  .نا�شد الع�رشات من
�سكان قرية غر�س �سيدي بوغفالة
ببلدية �أنقو�سة يف ت�رصيحات لهم

مع جريدة «الو�سط «  ،اجلهات
الو�صية وعلى ر�أ�سها مديرية ال�صحة
وال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات
ب�رضورة التدخل العاجل  ،من �أجل
�إعادة الإعتبار لن�شاط قاعة العالج
التي �أ�صبحت جمرد هيكل بدون
روح  ،وذلك جراء افتقارها لأدنى
اخلدمات الطبية ال�رضورية لعل من
ابرزها افتقارها للأطباء العامون

واالخ�صائيون خا�صة ما تعلق يف
املجاالت احل�سا�سة كالن�ساء والتوليد
وطب الأطفال والعيون  ،ومما زاد
الطني بلة ح�سب ذات املتحدثني هو
االفتقار التام للعتاد الطبي ك�أجهزة
الراديو وال�سكانري  ،دون احلديث عن
اللقحات املو�سمية لفائدة املر�ضى
مبا يف ذلك الأطفال ال�صغار دون
اخلم�س �سنوات ،حيث �أن هذه

الو�ضعية �أرغمت غالبية املر�ضى
على حتمل عناء التنقل وم�شقة ال�سفر
على م�سافات بعيدة ب�إجتاه عا�صمة
الوالية للبحث عن �سبل ال�شفاء  ،وهو
ما كبد غالبيتهم تكاليف مالية باه�ضة
 ،الأمر الذي تولد عنه ت�أجيج غليان
اجلبهة االجتماعية املحلية الناقمة
من الو�ضع املخزي .

�أحمد باحلاج

�سجلت امل�صلحة الوالئية للأمن
العمومي ب�أمن والية �أدرار خالل
�شهر فيفري املن�رصم  05حوادث
مرور ج�سمانية �أ�سفرت عن
ت�سجيل�إ�صابة � 06أ�شخا�صبجروح
متفاوتة اخلطورة لأ�سباب تعود يف
املقام الأول �إىل العن�رص الب�رشي.
وح�سبما �أفادت به نف�س امل�صادر
فقد متكنت ذات امل�صلحة من
خالل حواجز املراقبة املرورية
والدوريات الراكبة والراجلة على
م�ستوى �إقليم االخت�صا�ص من
ت�سجيل  38جنحة مرورية تعلقت
يف جمملها بقيادة الدارجات
النارية دون احليازة على رخ�صة
ال�سياقة مع انعدام �شهادة التامني
،عدم �رسيان حما�رض املراقبة
التقنية للمركبات و اال�ستمرار يف
قيادتها رغم التبليغ ب�سحب رخ�صة
ال�سياقة ،عدم �رسيان �شهادة

التامني و القيادة بدون رخ�صة
ال�سياقة بالإ�ضافة �إىل 33جنحة
تن�سيقية .نف�س الإح�صائيات
�سمحت بت�سجيل  622خمالفة
 ،مع �إح�صاء  195حالة توقيف
للمركبات والدراجات النارية
ا�ستوجبت و�ضع  26حالة يف
احلظرية  ،ليتم يف نف�س ال�سياق
ت�سجيل  72حالة �سحب لرخ�ص
ال�سياقة لغر�ض التعليق  .عالوة
على ذلك فقد �سجلت فرقة
�رشطة العمران وحماية البيئة
عددا من املخالفات وذلك يف ظل
املجهودات امليدانية املبذولة
ملحاربة خمتلف املخالفات
املا�سة بالبيئة والعمران متثلت
يف ت�سجيل  11خمالفات متعلقة
بالعمران و 05خمالفات يف جمال
البيئة .
�أحمد باحلاج
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يف ت�صريح نقلته وكالة رويرتز

مقاتل بداع�ش يحذر من
"خاليا نائمة" يف �إيطاليا
حث مقاتل من تنظيم داع�ش االرهابي
حمتجز يف �سوريا ال�سلطات الإيطالية
على ال�سماح له بالعودة لبالده ليبد�أ حياة
جديدة قائال �إنه تخلى عن ”اخلالفة“
التي �أعلنها التنظيم بعد �شعور متزايد
باال�ستياء من قادته.
م�٫س
وحتدث من�صف املخري ( 22عاما)
املنحدر من �أ�صول مغربية ون�ش�أ
يف �إيطاليا �إىل وكالة رويرتز يف �أول
مقابلة منذ ا�ست�سالمه لقوات �سوريا
الدميقراطية املدعومة من الواليات
املتحدة قبل �شهرين ،والرجل
حمتجز يف ال�سجن منذ خروجه من
قرية الباغوز� ،آخر جيب للتنظيم يف
�رشق �سوريا .وتت�أهب قوات �سوريا
الدميقراطية النتزاع الباغوز من
التنظيم الذي ب�سط �سيطرته يف وقت
من الأوقات على ثلث العراق و�سوريا،
وحتدث املخري عن تزايد الفو�ضى
بني �أع�ضاء التنظيم مع اقرتاب
الهزمية وعن نزاعات بينهم مع فرار
كبار القادة من �سوريا.
لكنه �أو�ضح �أن الدولة الإ�سالمية
تخطط للمرحلة التالية ،وتهرب مئات

من الرجال لت�ؤ�س�س خاليا نائمة عرب
العراق و�رشق �سوريا ،و�أن املت�شددين
م�صممون على الرد ،واملخري واحد
من �آالف من �أنحاء العامل جذبتهم
وعود �إقامة خالفة �إ�سالمية تتجاوز
احلدود .وو�صفه م�س�ؤولو الأمن
الأكراد ب�أنه �إيطايل ،ويقول هو �إنه
يحمل اجلن�سية الإيطالية ،وقال
املخري الذي ي�سري على عكازين
بعد �إ�صابة �ساقه يف الق�صف ”�أنا
�أمتنى �أن �أرجع �إىل �إيطاليا عند �أهلي
و�أ�صدقائي...ي�ستقبلوين ي�ساعدوين
�أن �أعي�ش حياة جديدة� .أنا �أريد فقط
�أن �أخرج من هذا الفيلم تعبت“.
من ميالنو �إىل امليادين
تقول و�سائل �إعالم �إيطالية �إن
حمكمة يف ميالنو ق�ضت على املخري
يف عام  2017بال�سجن ثمانية �أعوام
بتهمة ن�رش دعاية للدولة الإ�سالمية

وحماولة جتنيد �إيطاليني .ونتيجة
لذلك ،فمن املحتمل �أن يق�ضي
العقوبة �إذا عاد �إىل �إيطاليا و�أجرت
رويرتز معه املقابلة يف مكتب �أمني
ب�شمال �سوريا يف وجود م�س�ؤول من
قوات �سوريا الدميقراطية.
ومع اقرتاب الن�رص ،ت�سعى قوات
�سوريا الدميقراطية حلل مع�ضلة
املقاتلني الأ�رسى الذين جاءوا من
اخلارج بزوجاتهم و�أطفالهم لاللتحاق
بالتنظيم ،وقبل الهجوم النهائي
على الباغوز ،قالت قوات �سوريا
الدميقراطية التي يقودها الأكراد �إنها
حتتجز نحو  800مت�شدد �أجنبي ف�ضال
عن وجود �ألفني من زوجات و�أطفال
املت�شددين داخل خميمات .وارتفع
العدد ب�شكل كبري منذ ذلك احلني.
وتريد قوات �سوريا الدميقراطية
�إعادة املت�شددين الأ�رسى �إىل بلدانهم
الأ�صلية .لكن احلكومات الأجنبية ال
ترغب يف ا�ستقبال مواطنني قد جتد

�صعوبة يف مقا�ضاتهم بعدما بايعوا
اخلالفة التي ارتكبت �سل�سلة من
املجازر ،وان�ضم املخري ،الذي كان
ملحدا ويهوى مو�سيقى الراب ويحلم
باالنتقال �إىل الواليات املتحدة� ،إىل
الدولة الإ�سالمية يف �سن الثامنة
ع�رشة ،وقال �إنه ق�ضى معظم حياته
يف ميالنو مع خالته التي ي�صفها ب�أنها
�أمه قبل �إيداعه يف دار ي�رشف عليها
ق�س �إيطايل لل�شبان الذين يعانون
من ا�ضطرابات  .وق�ضى املخري
�أي�ضا �شهرا يف ال�سجن يف تهمة
تتعلق باملخدرات .وبعد ذلك ،بد�أ
ي�شارك يف ت�سجيالت فيديو لداع�ش
على موقع يوتيوب ،ويتحدث �إىل
امل�س�ؤولني عن التجنيد على موقع
في�سبوك .واحتاج ال�شاب �شهرا
واحدا ليقرر االنتقال �إىل �سوريا مع
�أحد �أ�صدقائه قبل �أربعة �أعوام ،وقتل
�صديقه فيما بعد ب�ساحة املعركة.
وبعد تدريب ع�سكري وديني ،حارب

قوات حفرت تتطلع لل�سيطرة على العا�صمة

خماوف من مواجهات دموية مع م�صراتة يف الطريق �إىل طرابل�س
�أملحت قوات اجلي�ش الليبي بقيادة اللواء
خليفة حفرت� ،إىل �أن العا�صمة قد تكون
هدفها التايل بعد �أن اجتاحت اجلنوب
و�سيطرت على ما تبقى من حقول النفط
خالل الأ�سابيع القليلة املا�ضية ،ويقول
دبلوما�سيون غربيون �إن الأمم املتحدة،
التي �أده�شها التقدم يف اجلنوب ،ت�سعى
جاهدة للتو�سط بني قوات �رشق ليبيا
(اجلي�ش الوطني الليبي) بقيادة القائد
الع�سكري خليفة حفرت ،وحكومة طرابل�س
املعرتف بها دوليا بقيادة رئي�س الوزراء
فائز ال�رساج.
وي�أخذ حفرت ،البالغ من العمر  75عاما،
بزمام الأمور على نحو متزايد بدعم من
دول عربية ترى فيه ح�صنا
الأ�صوليني
�ضد
و ا ل�شخ�ص

املنا�سب لإعادة النظام .ومل يعلن حفرت
نيته الزحف نحو طرابل�س ،لكن املوقع
الإلكرتوين للجي�ش الوطني الليبي ذكر
�أن "بع�ض امل�صادر الع�سكرية قالت �إن
اجلي�ش �سيتحرك باجتاه طرابل�س بعد
ت�أمني اجلنوب و�إعالن تطهريه ..كذلك
�أكدت م�صادر �أنه يوجد تن�سيق مع بع�ض
الوحدات يف طرابل�س و�ضواحيها لدخول
اجلي�ش �إىل طرابل�س"،ونفى املتحدث
با�سم اجلي�ش الوطني الليبي �صحة �أمر
من�سوب حلفرت للقوات بالتحرك .وتعج
العا�صمة الليبية ب�شائعات تقدم قوات
اجلي�ش باجتاهها ،وحتدث �سكان عن
ر�ؤية �شبان يتجولون ب�سياراتهم ،فيما
ت�صدح الأغاين التي ت�شيد بحفرت
من �أجهزة املذياع فيها،
وتقول م�صادر
من اجلي�ش
ا لو طني

الليبي �إن عدة وحدات من قوات اجلي�ش
عادت هذا ال�شهر �إىل بنغازي ،قاعدة
متركزها الدائمة  ،بينما ذهبت بع�ض
الوحدات الأخرى �إىل اجلفرة ،وهي
مدينة يف ال�صحراء متتد �أرا�ضيها �رشقا
وغربا .ومن هناك ،ميكن لها العودة
لديارها �أو التحرك نحو ال�شمال الغربي
باجتاه طرابل�س ،فيما ي�صفه دبلوما�سيون
ب�أنه تهديد �ضمني� ،إذا ف�شلت املحادثات
ب�ش�أن تقا�سم ال�سلطة واالنتخابات.
فبالن�سبة للكثريين ،خا�صة يف ال�رشق،
يعد حفرت ال�شخ�ص الوحيد القادر على
�إنهاء قتال جماعات كثرية تتغري �أ�سما�ؤها
با�ستمرار.
�أما �أعدا�ؤه يف املدن الغربية والإ�سالميون
الذين تعر�ضوا للقمع من النظام القدمي،
فيعتربونه القذايف اجلديد ،و�سيطر
حفرت على حقلي ال�رشارة والفيل ال�شهر
املا�ضي ،ليكمل بذلك حملة حققت
له �سيطرة فعلية على �إنتاج اخلام يف
البالد الذي ي�صل �إىل نحو مليون برميل
يوميا ،لكن امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط يف
طرابل�س ،التي تعمل مع ال�رساج ،هي من
يدير ال�صادرات.
ويقول اجلي�ش الوطني الليبي �إن لديه 85
�ألف مقاتل ،بينهم جنود يتلقون رواتبهم
من احلكومة املركزية .وتقول م�صادر
يف اجلي�ش الوطني الليبي �إن قوات
ال�صاعقة ،وهي قوة النخبة يف �صفوفه،
ت�ضم نحو  3500مقاتل ،بينما يقود
�أبناء حفرت �أي�ضا قوات جمهزة جيدا،
وبف�ضل دعم �رسي من الإمارات وم�رص
وثقته الأمم املتحدة� ،أ�صبحت حلفرت
الأف�ضلية تدريجيا منذ عام  2014مما
�سمح له بوقف تعزيزات كانت تر�سلها
طرابل�س جوا خالل حملته يف اجلنوب،
وال�ضغط على امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط
ب�إغالق مهابط الطائرات بحقول النفط.
وال ميلك رئي�س حكومة الوفاق يف طرابل�س
فايز ال�رساج قوات حقيقية ،ويعتمد على

جماعات م�سلحة ت�سيطر على الكثري من
املباين التي يعمل فيها وزرا�ؤه ،وال�شيء
الوحيد الذي ميلكه هو من�صبه الر�سمي
و�سلطته على �أموال الدولة ،لكن هناك
قبوال متزايدا بحفرت بني قوى غربية،
بينها �إيطاليا على �سبيل املثال التي
خاطبته برتبته الر�سمية (امل�شري).
وهناك بع�ض الدعم الغربي حلفرت.
وباال�شرتاك مع بريطانيا والواليات
املتحدة ،قدمت قوات فرن�سية خا�صة
امل�شورة للجي�ش الوطني الليبي خالل
حملة بنغازي .ويوم االثنني� ،أ�شاد ال�رساج
على نحو غري متوقع بالتعاون مع حفرت،
قائال �إنهما بحاجة للعمل معا ،وذلك يف
كلمة �ألقاها �أمام ر�ؤ�ساء بلديات بغرب
البالد عقب ظهور �أوىل ال�شائعات عن
اقرتاب قوات اجلي�ش الوطني الليبي.
ويقول حمللون �إن �أكرب عقبة �أمام حفرت
هي مدينة م�رصاتة الواقعة يف الغرب
والتي توجد بها قوات ميكن �أن ت�ضاهي،
جزئيا على الأقل ،قوات اجلي�ش الوطني
الليبي على الأر�ض.
واملدينة معروفة ب�إيوائها جماعة
الإخوان امل�سلمني وبدعم تركيا لها،
وبرزت روح املقاومة فيها خالل عام
 2011عندما حا�رصتها قوات القذايف
لثالثة �أ�شهر ،وبعد �أ�سابيع من بدء
حفرت حملته على بنغازي عام ،2014
زحفت قوات م�رصاتة �إىل طرابل�س
و�أطاحت بحكومة موالية ل�رشيك
حلفرت يف معركة ا�ستمرت �شهرا و�أدت
النق�سام ليبيا ،و�أدىل �سكان يف م�رصاتة
بتعليقات عدوانية خالل الأيام القليلة
املا�ضية ،لكن من غري الوا�ضح ما
�إذا كانوا �سيقاتلون ،ويج�س حفرت
والإمارات نب�ض قوات طرابل�س ،وي�أمل
دبلوما�سيون يف �أن يوافق حفرت على
التفاو�ض نظرا حلاجته للو�صول لأموال
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط بعد ا�ستنزاف
موارده خالل اجتياح اجلنوب.

املخري على جبهات عديدة .وبعدما
خ�رس التنظيم مدينة الرقة معقله يف
�سوريا ،اجته املخري �إىل امليادين
على نهر الفرات ثم اجته �رشقا عرب
ال�صحراء باجتاه احلدود العراقية.
الفو�ضى بني زعماء التنظيم
وقال املخري �إنه و�سط �سل�سلة من
الهزائم الع�سكرية يف �رشق �سوريا،
عمت الفو�ضى بني زعماء التنظيم
م�شريا �إىل �أنهم قتلوا رجال دين وقادة
مناف�سني ،و�أ�ضاف �أنه حاول الفرار
من القتال لكنه ُو�ضع يف ال�سجن ثم
�أر�سل جمددا للخطوط الأمامية مع
احتدام الهجمات .و�أ�صيب املخري
يف الباغوز حيث قال �إن املت�شددين
انق�سموا بني جمموعة ترغب يف
اال�ست�سالم و�أخرى �آثرت القتال حتى
املوت .وقال املخري �إن زوجته ،وهي
كردية �سورية من كوباين تزوجها قبل

ثالثة �أعوام� ،أقنعته بالرحيل.
و�أ�ضاف ”خال�ص قلنا نحن نخرج نحن
ن�شوف �أطفال ماتوا من اجلوع�...صار
�شي فوق الطاقة ف�أنا �شوف طفلي
�صغرية ماريا �ضعيفة كتري فخفت على
�أطفايل ميوتوا“وقال �إنه ال ي�ستطيع
النوم من التفكري يف زوجته وطفلتيه
املقيمات يف خميم للنازحني بجزء
�آخر يف �شمال �رشق �سوريا ،وتنتظر
زوجته مولودا جديدا خالل �شهر،
و�أو�ضح املخري �أنه ال يزال ي�ؤمن
بفكرة �إقامة خالفة للم�سلمني لكنه
اتهم قادة تنظيم داع�ش االرهابي
بحكم الأرا�ضي التي كانت تابعة
للتنظيم مثل ”املافيا“ عرب ال�سعي
فقط جلمع املال وانتهاك القواعد
التي �أ�س�سها التنظيم ذاته مع االفالت
من العقاب وقال �إن القادة �رسقوا
الأموال وفروا �إىل تركيا �أو العراق �أو
دول �أوروبا الغربية و�أمروا الأع�ضاء
بالبقاء .

خمرج م�صري

هناك �إرها�صات وا�ضحة
لنهاية نظام ال�سي�سي
قال الربملاين واملخرج امل�رصي،
خالد يو�سف� ،إن هناك �إرها�صات
وا�ضحة لنهاية نظام رئي�س بالده
عبد الفتاح ال�سي�سي ،و�أ�ضاف
يو�سف ،خالل مقابلة مع ف�ضائية
"بي بي �سي" العربية� ،أن العبث
يف الد�ساتري تكون فيها نهاية
الأنظمة ،ويف  14فرباير املا�ضي،
وافق الربملان "مبدئيا" على طلب
تعديل بع�ض مواد الد�ستور ،بينها
مد فرتة الرئا�سة �إىل � 6سنوات
بدال من  ،4ورفع احلظر عن تر�شح
الرئي�س احلايل لواليات جديدة.
و�أو�ضح الربملاين �أن الأنظمة
ت�ستنفذ نف�سها عندما تعبث
بالد�ساتري وت�ؤ�س�س لأ�شكال مل
يتفق عليها مع ال�شعوب ور ًدا
على �س�ؤال هل هذه �إرها�صات
نهاية النظام احلايل� ،أجاب:
"بكل ت�أكيد ،حتى و�إن طالت
قليال ،العبث بالد�ساتري تكون فيها
نهاية الأنظمة� ،أيا كانت النهاية،
تداول �سلمي �أو ثورة"و�أو�ضح
�أن التعديالت املقرتحة لي�ست
مبثابة تعديالت "بل ت�شويه
للد�ستور"،وحول اتهامات موجهة
له بفيديوهات خملة للآداب،
قال" :هناك ت�سيي�س لق�ضية
الفيديوهات ،موجودة منذ ،2015
وتقدمت ببالغ ر�سمي ورغم ذلك
تركوا الرذيلة تنت�رش على مدار 3
�سنوات ون�صف ومل يقب�ضوا على
اجلاين ،وبني احلني والآخر يتم
التلويح بها".

وعرب من�صات التوا�صل االجتماعي،
انت�رشت فيديوهات خملة بالآداب،
مت القب�ض على من ظهر فيها
وعددهن  4فتيات بينهن فنانات
م�شهورات قبل �أن يتم حظر الن�رش
فيها من قبل النيابة العامة.
ويتواجد املخرج امل�رصي يف
العا�صمة الفرن�سية باري�س و�أكد
اكرث من مرة �أنه �سيعود للقاهرة،
فور توجيه اتهام ر�سمي له.

ا�ستقالة وزير
ال�صحة التون�سي
ذكرت وكالة �أنباء تون�س الر�سمية
�إن وزير ال�صحة عبد الر�ؤوف
ال�رشيف ا�ستقال يوم ال�سبت بعد
وفاة  11ر�ضيعا ب�شكل غام�ض
خالل � 24ساعة يف م�ست�شفى
بالعا�صمة و�أ�ضافت �أن وزارة
ال�صحة وممثلي االدعاء بد�أوا
حتقيقا ملعرفة �سبب وفاة
الأطفال التي من املرجح
�أن تكون نتيجة تلوث بالدم،
وي�شكو التون�سيون من تراجع
اخلدمات التي تقدمها الدولة
منذ الإطاحة بزين العابدين
بن علي يف  2011التي �أدت �إىل
حدوث حتول دميقراطي يف
تون�س ولكن دفعت البالد �إىل
�أزمة اقت�صادية.
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الثقة املفقودة:

قمة ترامب -كيم � ..أ�سباب
الف�شل ومكا�سب ال�صني

مل ُت�سفر القمة الأخرية بني «دونالد ترامب» و»كيم جوجن �أون»
ّ
التوقعات الإيجابية التي
عن نتائج ملمو�سة ،على الرغم من
�سادت لدى العديد من املحللني قبل عقد القمة ،وهو ما يرجع �إىل
مت�سك كوريا ال�شمالية برفع العقوبات مقابل التخلي عن برناجمها
النووي ،يف مقابل رف�ض الواليات املتحدة التخلي عن العقوبات
ك�أداة لل�ضغط على بيوجن ياجن ،ودفعها لالمتثال اللتزاماتها
رجح �أن تتوا�صل
�ضمن االتفاقات املزمع عقدها بني الطرفني .و ُي َّ
املفاو�ضات بني الطرفني ،وقد تقوم الواليات املتحدة باللجوء
�إىل بع�ض القوى الإقليمية ملمار�سة �ضغوط على كوريا ال�شمالية
لدفعها �إىل عدم الت�صعيد ،وا�ستمرار املفاو�ضات.

�إميان فخري/مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة
خالفات القمة الأوىل:
عقد ك ّ ٌل من الرئي�س الأمريكي «دونالد
ترامب» والرئي�س الكوري ال�شمايل «كيم جوجن
�أون» قمة ثانية يف هانوي بفيتنام خالل يومي
 27و 28فرباير  ،2019وذلك للنقا�ش حول
م�ستقبل الربنامج النووي الكوري ال�شمايل،
و�إحالل ال�سالم ب�شكل دائم يف �شبه اجلزيرة
الكورية .واجلدير بالذكر �أن القمة الأوىل بني
الرئي�سني ُعقدت يف �سنغافورة يف يونيو ،2018
وو�صفت بالتاريخية ،حيث �إنها كانت املرة
الأوىل التي يجتمع فيها رئي�سا البلدين.
ونتج عن القمة الأوىل و�ضع �إطار عام يت�ضمن
�إعالن مبادئ ب�ش�أن ق�ضايا ال�سالم والتعاون،
ونزع ال�سالح النووي ،ورفع العقوبات ،وتطبيع
العالقات ،حيث مت الإعالن يف نهاية قمة
�سنغافورة عن �إطار رباعي يرتكز على
جمموعة من املبادئ ،منها :وقف التجارب
ال�صاروخية من جانب كوريا ال�شمالية،
وتخفي�ض حجم وطبيعة املناورات التي
جُتريها الواليات املتحدة مع كوريا اجلنوبية،
ونقل رفات اجلنود الأمريكيني للواليات
املتحدة ،واالتفاق املبدئي على العمل
لإخالء �شبه اجلزيرة الكورية من الأ�سلحة
النووية وبناء ال�سالم.
وظهرت خالفات حول املق�صود بـ»بناء
ال�سالم» ،و»التخل�ص من الأ�سلحة النووية»،
وب�صفة عامة كانت النتائج التي حققتها
القمة الأوىل حمدودة للغاية ،فعلى الرغم
من التزام بيوجن ياجن بت�سليم رفات اجلنود �إىل
الواليات املتحدة ،والأهم من ذلك التزامها
بوقف التجارب ال�صاروخية ،بل وعقد قمة
مع كوريا اجلنوبية؛ �إال �أن عملية نزع ال�سالح
النووي الكوري ال�شمايل مل ت�شهد �أي تقدم.
ولذلك ر�أى العديد من املحللني �أن القمة
الثانية قد ت�ؤدي �إىل حدوث بع�ض التقدم
يف هذا ال�صدد� ،أو على الأقل قد يتو�صل
الطرفان �إىل مفهوم م�شرتك حول
التخل�ص من الأ�سلحة النووية
و�سبل �إقرار ال�سالم يف �شبه
اجلزيرة الكورية.

�إنه واثق من �أنه �ستكون هناك «نتيجة ممتازة
يرحب بها اجلميع».

التو�صل �إىل اتفاق على بع�ض النقاط كما
حدث يف القمة الأوىل.

وقد بد�أ «ترامب» املباحثات الثنائية
بالإ�شارة �إىل �أن هناك �إمكانيات اقت�صادية
هائلة لدى كوريا ال�شمالية ،كما �أ�شار �إىل
�أن «كيم جوجن �أون» �سيكون لديه م�ستقبل
هائل لتنمية كوريا ال�شمالية ،و�أنه يتطلع
حلدوث ذلك ،بل وامل�ساهمة يف حتقيقه
� ً
أي�ضا ،فمن الوا�ضح �أن «ترامب» ي�ستخدم
�سيا�سة «الع�صا واجلزرة» ب�شكل وا�ضح يف
التعامل مع ملف كوريا ال�شمالية .وبالتايل
فقد بد�أ «ترامب» املحادثات بالت�أكيد على
وجود مكا�سب اقت�صادية لبيوجن ياجن �إذا
�سارت املحادثات ب�شكل جيد ،وذلك حلث
زعيم كوريا ال�شمالية على �إبداء مزيد من
املرونة �أثناء املفاو�ضات .ود�أب «ترامب»
على القول �إنه «ال يوجد عجلة للو�صول �إىل
اتفاق ،ف�أنا والزعيم «كيم» نريد التو�صل �إىل
االتفاق ال�صحيح ،وال�رسعة لي�ست مهمة».
ومن جانبه ،قام «كيم» بالرد على �س�ؤال �أحد
ال�صحفيني -وهي املرة الأوىل التي يجيب
فيها كيم على �س�ؤال �صحفي �أجنبي-حول
مدى جديته حيال التخلي عن برناجمه
النووي ،حيث قال« :مل �أكن لأقطع كل هذه
لدي للتخلي
امل�سافة لوال وجود نية �صادقة ّ
عن الأ�سلحة النووية».
ونتج عن هذا ارتفاع �سقف التوقعات جتاه
هذه القمة ،وتوقع العديد من املحللني �أن
يناق�ش الرئي�سان خارطة طريق للتخل�ص من
الأ�سلحة النووية يف �شبه اجلزيرة الكورية،
بل وتوقيع معاهدة ر�سمية تُنهي احلرب
الكورية ،وكذلك �إن�شاء مكاتب ات�صال بني
البلدين.
وعلى ال ّرغم من كل هذه امل�ؤ�رشات
والتوقعات الإيجابية مل�سار القمة
ونتائجها� ،إال �أن البيت الأبي�ض �أعلن
ب�شكل مفاجئ يف  28فرباير  2019عن
انتهاء القمة قبل موعدها املحدد ،مما
يعني �أن القمة ف�شلت يف التو�صل
حتى �إىل بيان

مطالب رفع العقوبات:

�إخفاق القمة
الثانية:
كا نت
بد ا يا ت
لقمة
ا
الثانية مب�رشة
حيث
للغاية،
تخلى الطرفان عن
ا�ستخدام �أي لغة عدائية
جتاه بع�ضهما ،فقد امتدح
«دونالد ترامب» نظريه الكوري
ال�شمايل وو�صفه بالقائد العظيم ،بل �إنه
قبيل عقد القمة غ ّرد «ترامب» وا�ص ًفا «كيم
جوجن �أون» بـ»�صديقي» .ويف املقابل ،و�صف
«كيم» الرئي�س الأمريكي ب�أنه «�شجاع» ،وقال

م�شرت ك
بني
ا لبلد ين ،
ناهيك عن

خرج كال الطرفني من القمة لي�شري ب�أ�صابع
االتهام نحو الطرف الآخر وحتميله م�سئولية
عدم التو�صل �إىل اتفاق ،فقد �رصح «ترامب»
خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده بنهاية
القمة يوم اخلمي�س� ،أن ال�سبب الرئي�سي
للف�شل هو عر�ض «كيم» التخلي عن جزء
كبري من �أ�سلحته النووية ،و�إغالق جممع
( )Yongbyonالنووي الذي يُعد من �أهم
املحطات احليوية للربنامج النووي الكوري،
ولكن يف مقابل رفع العقوبات ب�شكل كامل.
وهذا ما مل يقبله «ترامب» لأن العقوبات
هي �أداة ال�ضغط الرئي�سية التي ي�ستخدمها
للتعامل مع ملف بيوجن ياجن النووي ،وبالتايل
�إذا مت رفع العقوبات ب�شكل كامل فلن يجد
«ترامب» و�سائل �ضغط فعالة �أخرى على
كوريا ال�شمالية .فيما �رصح وزير اخلارجية
الكوري ال�شمايل ب�أن «كيم جوجن �أون» مل
يطلب رفع العقوبات ب�شكل كامل ،بل �إنه
طالب برفع العقوبات ب�شكل جزئي .ويختلف
املحللون حول �سبب �إ�رصار كوريا ال�شمالية
مطلب رفع
على

العقوبات� ،سواء ب�شكل كامل �أو جزئي ،حيث
ي�ؤكد بع�ضهم �أن «كيم جوجن �أون» قد طالب
بذلك لإدراكه �أن الواليات املتحدة ال ميكنها
�أن توافق على رفع كامل �أو جزئي للعقوبات
املفرو�ضة ب�إجماع دويل على كوريا ال�شمالية
منذ عام  2006مقابل وعد بتفكيك حمطة
رئي�سية يف الربنامج النووي فح�سب ،لذا فمن
املرجح �أن يكون قد تع ّمد ذلك لكي تتوقف
ّ
املحادثات دون اخلروج بنتيجة ملمو�سة،
ويرجع ذلك �إىل عدم وجود رغبة حقيقية لدى
بيوجن ياجن للتخلي عن ال�سالح النووي الذي
يعتربه النظام �رضورة لبقائه .ويف�رس الفريق
الثاين هذا املطلب ب�أنه نابع من تخوف «كيم
جوجن �أون» من «ترامب» وعدم ثقته فيه نظ ًرا
لطبيعته املتهورة.
�إعادة التفاو�ض:
على الرغم من ف�شل القمة يف التو�صل �إىل
اتفاق� ،إال �أن «كيم جوجن �أون» وعد «ترامب»
ب�أال ي�ؤثر ذلك على ما مت �إجنازه يف القمة
الأوىل ،و�أكد �أن نظامه لن ي�ست�أنف التجارب
ال�صاروخية .ولكن هذا ال يُعد كاف ًيا لإحالل
ال�سالم يف املنطقة� ،أو ر�سم طريق وا�ضح
ل�سري املباحثات حيال ملف بيوجن ياجن
النووي .ويف هذا ال�سياق ،ميكن الإ�شارة �إىل
رد فعل «ترامب» جتاه ف�شل القمة ،فهو له
تاريخ يف تبادل العبارات الالذعة مع «كيم»� ،إال
�أن هذا مل يحدث يف هذه احلالة ،بل �إن وزير
اخلارجية «مايك بومبيو» �رصح ب�أن الواليات
املتحدة «حري�صة على العودة ملوا�صلة تلك
املحادثات» ،ف�ضلاً عن ت�رصيح «ترامب» ب�أن
املهم هو التو�صل �إىل اتفاق �صحيح ولي�س
�إمتام االتفاق ب�شكل �رسيع ،وهذا يعني �أن
اجلانب الأمريكي مل يفقد الأمل �أو الرغبة
يف ا�ستمرار احلوار مع كوريا ال�شمالية،
وامل�ؤ�رش الأقوى لذلك هو ت�أكيد «ترامب»
على ا�ستمرار تعليق املناورات الع�سكرية مع
كوريا اجلنوبية ،وبالتايل ف�إنه من امل�ستبعد
�أن تقوم الإدارة الأمريكية بانتهاج �سيناريو
ت�صعيدي جتاه كوريا ال�شمالية.
كما �أنه ي�ستبعد جلوء كوريا
ال�شمالية �إىل مزي ٍد من
الت�صعيد يف ظل احلاجة
�إىل �إنعا�ش االقت�صاد
الكوري ال�شمايل
و حتقيق

تنمية اقت�صادية ،و�أي
ت�صعيد منفرد من

جانب كوريا ال�شمالية قد يقابله فر�ض مزي ٍد
من العقوبات .ومن املتوقع �أن يقوم رئي�س
كوريا اجلنوبية «مون جاي � -إن» ببذل ق�صارى
جهده لدعم �سيناريو عدم الت�صعيد وا�ستمرار
املفاو�ضات ،لأن �أي تراجع يف م�سار
املفاو�ضات يعني انتكا�سة ل�سيا�سة التقارب
مع بيوجن ياجن ،حيث كانت كوريا اجلنوبية
م�ستعدة للبدء يف م�رشوعات م�شرتكة مع
ال�شطر ال�شمايل ،وربط البلدين ب�شبكة �سكك
حديدية لنقل املواطنني والب�ضائع بهدف
تعزيز العالقات االقت�صادية بني البلدين،
�إال �أن ف�شل القمة �سيهدد هذا التقارب.
واليابان هي الأخرى من م�صلحتها �أن ي�ستمر
التفاو�ض و�أن يُثمر عن نتائج ،خا�صة و�أنه �إثر
ف�شل القمة فقد تراجعت �أ�سهم م�ؤ�رش نيكي
 225نقطة يف اليابان بانخفا�ض قدره .%0.8
وتُعد ال�صني امل�ستفيد الإقليمي الأكرب من
عدم تو�صل القمة لأي اتفاق ،فرمبا ت�ضطر
الواليات املتحدة �إىل اللجوء لل�صني لل�ضغط
على كوريا ال�شمالية ،وبالتايل �سيكون لدى
ال�صني ورقة �ضغط جيدة ت�ستطيع �أن ت�ساوم
بها الواليات املتحدة يف حربهما التجارية،
ولكن هذا ال يعني �أن ال�صني �ستعرقل
املفاو�ضات ب�شكل كبري وحتث كوريا
ال�شمالية على انتهاج منهج ت�صعيدي ،لأن
عك�سا عليها حيث �سيتهمها
ذلك �سوف يرتد
ً
«ترامب» بالتالعب مب�صري املنطقة ملجرد
�إنهاء احلرب التجارية مع الواليات املتحدة،
وهي �صورة ذهنية يرف�ض القادة ال�صينيون
تعزيزها عنهم ،فال�صني قد ت�ستخدم بيوجن
ياجن كورقة �ضغط على الواليات املتحدة
ولكن دون �أن تدفع الأمور �إىل االنهيار �أو
الت�صعيد كما كان احلال عام  .2017ختا ًما ،ال
ميكن القول �إن �أزمة الربنامج النووي الكوري
ال�شمايل كان من املمكن �أن يتم حلها ب�شكل
كامل خالل هذه القمة ،ولكن امل�ؤكد �أنه كان
يجب على كل من الواليات املتحدة وكوريا
ال�شمالية الإعداد لها
ب�شكل �أف�ضل ،لأنه ات�ضح
من هذه القمة �أنه مل
ت�سبقها �أية اجتماعات
على
حت�ضريية
ا مل�ستو ى
التنفيذي،
و�أنه

اعتماد
مت
منهج «من الأعلى
للأ�سفل» (up to
 )bottomوهو ما نتج عنه
عدم التو�صل حلل .وحيث �إن كال
البلدين مل ي�صدر عنهما �أي ت�رصف �أو
ت�رصيح عدائي جتاه الآخر فمن املرجح
�أن ال�سيناريو الذي �سيحدث هو ا�ستمرار
املفاو�ضات ،وب�صفة عامة حتتاج �إدارة
«ترامب» التباع �سيا�سة النف�س الطويل يف
التفاو�ض مع بيوجن ياجن التي لن تتخلى عن
كافة �أ�سلحتها النووية ب�سهولة.
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الو�سط2019/03/11:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة
مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام
الرقم 2019 /15 :

و�صل ت�سجيل الت�صريح بت�أ�سي�س
جمعية حملية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر
 1433املوافق لـ  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات
 ،مت هذا اليوم  2019/02/25ت�سليم و�صل الت�رصيح
بت�أ�سي�س اجلمعية املحلية ذاتا الطابع ال�شباين
امل�سماة  :جمعية  :جوهرة ال�صحراء ال�شبانية
والرتفيه ورقلة الكائن مقرها :حي �سيدي مبارك
بلدية الروي�سات ورقلة لرئي�س اجلمعية ال�سيد :
دبابي حممد تاريخ ومكان امليالد 1963/01/10 :
بورقلة العنوان ال�شخ�صي :حي �سيدي مبارك بلدية
الروي�سات ورقلة .
الو�سط2019/03/11:

ANEP N°: 1916005845
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مبنا�سبة الثامن من مار�س يوم املر�أة العاملي

ماهر وكرمي يون�س

الن�ساء املقد�سيات...ال تغلقوا الباب يف وجه الرحمن

36عاما من ال�شموخ يف زمن االنهيار

ي�ستحق ان يتوج الثامن من �آذار يوم املر�أة العاملي هذا العام با�سم الن�ساء الفل�سطينيات
املقد�سيات املرابطات وال�صامدات يف مدينة القد�س ،يف باحات م�ساجدها وكنائ�سها وعلى
عتباتها و�أبوابها و�أ�سوارها ،يت�صدين ببطولة و�شجاعة العتداءات االحتالل على الأماكن
املقد�سة وعلى عروبة املدينة وتاريخها.
بقلم عي�سى قراقع
املدن ن�ساء ،والقد�س حتميها
الن�ساء ،هن يف قلب املواجهة
مع امل�ستوطنني واملتطرفني
الإ�رسائيليني ،الغالة احلاقدين
وخرافاتهم و�أ�ساطريهم الدينية
�شاهد
اجلميع
امل�سلحة،
املقد�سيات وت�صميمهن وعزمهن
على البقاء يف املدينة وحمايتها
من التهويد والت�رشيعات العن�رصية
ومن �شطب القد�س من احلياة
والكتاب والن�شيد والهوية.
املقد�سيات اما مرابطات ثابتات
يدافعن عن القد�س العا�صمة،
�أو �شهيدات �أو �أ�سريات ،ومنذ
قرار الرئي�س الأمريكي ترامب
االعرتاف بالقد�س عا�صمة لدولة
�إ�رسائيل تورط االحتالل مع
الن�ساء املقد�سيات ،خرجن من
كل بيت وحارة و�شارع ،زغاريد
وتكبريات وحجارة� ،صالة دائمة
يف امل�سجد و�أجرا�س تقرع يف
الكنائ�س ،الليل والنهار حتمله
قلوب الن�ساء يف القد�س ،الآيات
والتاريخ  ،ال�شهداء والأحياء
تقودهم الن�ساء يف الت�صدي
ل�سيا�سة التهجري واالقتالع
والتهويد والتطهري العرقي،
الكلمات عربية ،ال�رصخات
عربية ،احلليب ابي�ض فل�سطيني
ير�ضع الأوالد وال�شم�س واحللم يف
م�شهد ملحمي على ار�ض القد�س
ويف �سمائها امل�شتعلة .الثامن من
�آذار هذا العامل له نكهته اخلا�صة
املتكاملة ،نكهة �أنثوية مقد�سية،
الأر�ض �أيقظها املطر ب�أزهارها
ووردها ،والقد�س �أيقظتها الن�ساء،
ال زلن على خط املواجهة الأول
يف مقاومة االحتالل ،وقد

تعر�ضت املئات منهن العتداءات
وح�شية خمتلفة من ال�رضب املربح
واال�ستهداف بالر�صا�ص وقنابل
الغاز بالإ�ضافة �إىل االعتقال
والإبعاد والتهديد ب�سحب الهوية
ال�شخ�صية والرتحيل خارج القد�س
املحتلة� ،أطفالهن يف ال�سجن او
حتت الإقامة املنزلية ،رف�ضن ان
يتحولن �سجانات على �أبنائهن،
�أوالدهن ال�شهداء احتجزوا يف
مقابر الأرقام ،بيوتهن تهدم،
حملن املتاع والرجاء وال�صرب،
اكفهن دم ،عيونهن رمادية غا�ضبة،
�شاهدن الإعدامات امليدانية،
�شاهدن العربدات الكثرية ،لكنهن
جددن دورتهن الوطنية والدموية،
وعلى �صخرتني �سماويتني �صعدن
كامللكات يف الغيوم .املقد�سيات
مل يجل�سن يف البيت ،ا�ستنفرن
و�شددن الهمم ،طهون الطعام
للمعت�صمني ،قدمن املاء والدواء

والدعاء ،فتحن بيوتهن للجرحى
واملطاردين ،كن حار�سات
لل�شجرة والآيات والأر�صفة
العتيقة والذكريات ،يف �صوتهن
�أ�صوات ال�ضحايا واملعارك
والأحالم الكربى ورائحة املكان،
لهن قدرة خارقة على اجلمع بني
جمال القد�س يف الذاكرة و�سورة
الرحمن .لي�س غريبا ان تكون �أول
�أ�سرية يف الثورة الفل�سطينية من
القد�س ،جاءت من حارة الأفارقة،
الأ�سرية فاطمة الربناوي ،ولي�س
غريبا ان يكون انطالق عمل
االحتادات واجلمعيات الن�سوية
يف فل�سطني من القد�س تعبريا
عن م�ستوى م�شاركة املر�أة يف
احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية،
كتفا بكتف مع الرجل ،كتفا بكتف
مع �أ�سوار القد�س العالية ،وكتفا
بكتف مع ال�شيخ والراهب وفتوة
الربيع القادمة.

املر�أة املقد�سية و�صفت ب�أنها
م�صنع الرجال ،لهذا جتد كل
املعجزات الأر�ضية وال�سماوية يف
القد�س� ،أطفال �صغار يواجهون
الدبابات واجلنود ب�صدورهم
العارية ،فتيات جميالت ميالن
حقائبهن املدر�سية باحلجارة،
يرفعن العلم الفل�سطيني ،تهب
الريح املقد�سية ،فال هدنة يف
القد�س بني اخلريف وال�شتاء،
الوقت حتركه الن�ساء املقد�سيات،
الوقت يف القد�س امر�أة ،وميالد
وحقيقة.
الن�ساء املقد�سيات يف باب
الرحمة ،يف باب العمود ،يف باب
اخلليل ،يف اخلان الأحمر ،يف
العي�سوية والطور واملكرب و�سلوان،
وعندما ت�سال يجيبوك ان هناك
عر�س و�صالة ،هناك �صوت ن�سوي
يناديك ان ال تغلق الباب يف وجه
الرحمن ،ان مل ت�صل القد�س ف�أنت
يف قرب �أو منفى ،ان مل تتو�ض�أ
بالقد�س وت�ستحم برتابها لن يغفر
لك البحر وتر�ضى عنك �أمك
وهديل احلمام.
الإ�رسائيليون يعرفون املقد�سيات
منذ النكبة ،العنيدات ال�صابرات
امل�ؤمنات ،فعلى مدار  70عاما
واجهت املر�أة املقد�سية ما
واجهه �أبناء �شعبها الفل�سطيني
من �صنوف الت�رشد والتهجري
وم�صادرة احلق يف التعبري عن
االنتماء والهوية الوطنية وممار�سة
احلياة احلرة الطبيعية ،لكنها ظلت
القارئة واملعلمة واملقاتلة ،الدليل
الوحيد على ان القد�س حية باقية،
هي �أمك و�أمي ،هي القبلة الأوىل
والأخرية ،هي ما تبقى من ذخرية،
فيمم الآن وجهك �شطر العا�صمة.

مفو�ضية ال�شهداء والأ�سرى واجلرحى

بيان الأ�سرى ي�ست�صرخ ال�ضمري العاملي ويدعو لك�سر املاكينة العن�صرية الإ�سرائيلية
ودعا ن�ش�أت الوحيدي الناطق
با�سم مفو�ضية ال�شهداء
والأ�رسى واجلرحى يف
قطاع غزة وممثل حركة
فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى
الوطنية والإ�سالمية املقاومة
الفل�سطينية للتمرت�س خلف
مطالبها العادلة يف حترير

الأ�رسى م�ؤكدا �أن املئات
من الأمهات والأبناء والآباء
وزوجات و�أ�شقاء الأ�رسى
الفل�سطينيني فارقوا احلياة وهم
يتطلعون �شوقا وحنينا للقاء
�أخري مع �أحبتهم من الأ�رسى
واملعتقلني الفل�سطينيني يف
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي

م�شريا �إىل  37عاما ق�ضتها
والدة الأ�سري كرمي يون�س
املعتقل يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي منذ  6يناير 1983
وهي تنتظر حرية وعودة ابنها
حرا وحيا .
�رضورة
على
و�شدد
تظافر وتوحيد كل اجلهود

الفل�سطينية للخروج ب�آلية عمل
ا�سرتاتيجية �إ�سنادية موحدة
قادرة على ف�ضح جرائم
االحتالل الإ�رسائيلي و�إنقاذ
الأ�رسى الفل�سطينيني من
قب�ضة املوت التي حتا�رصهم
بني �أربعة جدران يف ال�سجون
الإ�رسائيلية .

بقلم الأ�سري املحرر :رامي عزاره

مرت �أيام و�سنوات الثالثة عقود
ون�صف وزيادة بطيئة وثقيلة على
الأ�سريين والقامتني الوطنيتني
كرمي وماهر يون�س وعائلتيهما،
كثرية كانت خاللها الأحداث
واملنعطفات التاريخية ،انهارت
العديد من الدول العظمى،
و�أ�صبحت �أجيال و�شخ�صيات
وزعامات من املا�ضي..و�أخرى
ولدت ون�ش�أت من جديد..
فارقتهم ورحلت عنهم �أجيال..
وولدت باملقابل �أجيال �أخرى..
وكرمي وماهر يون�س مازاال خلف
الق�ضبان.
ع�رشات الأالف من الأ�رسى
اعتقلوا..تعاي�شوا مع كرمي
وماهر�..أكال و�رشبا �سويا،
وت�صادقا وحتابا ،وحترر ه�ؤالء
الأ�رسى ،وتزوجوا و�أجنبوا ،وكرب
�أبنائهم..بل وعاود االحتالل
باعتقال ه�ؤالء الأبناء ،وهذين
الأ�سريين �صامدين يف ال�سجن.
�أجنزت العديد من �صفقات تبادل
الأ�رسى من قبل املقاومة من
جهة ،ومن قبل القيادة ال�سيا�سية
من جهة �أخرى ومازاال اجلبلني
�شاخمني ،ومل يفقدا الأمل
باحلرية.
 36عاما �إنق�ضت تويف خاللها
والد كرمي احلاج يون�س ،ووالد
ماهر احلاج عبد اللطيف
ودون �أن يتمكنا الأ�سريين كرمي
وماهر من �إلقاء نظرة الوداع
الأخرية على جثمانهما الطاهر،
كما وتويف ابن عمهما ورفيق
دربهما الأ�سري املحرر �سامي
يون�س ،والعديد من �أقاربهما
و�أ�صدقائهما ،ومل ت�ضعف
عزميتهما ومل ينال الي�أ�س من
ع�ضدهما.
�صديقا الطفولة والأ�رس كرمي
وماهر هذين اجلبلني ال�شاخمني
مل ينهارا ،ومل يتغلغل الي�أ�س �إىل
نفو�سهما ،برغم انهيار العديد من
املنظومات والدول وال�شخ�صيات
العاملية العظمى ،وبرغم انهيار
العديد من الأفكار واملعتقدات
الفكرية من حولهما .مل تنهار
�أو تتغري وطنية ماهر وكرمي �أو
تنحرف بو�صلتهما برغم تغري
العديد من الثقافات ،وبرغم
اختالف امل�صالح لدى البع�ض
ممن �أ�صموا �أذاننا خالل �سنوات
الن�ضال الطويلة باحلديث عن
الوطن ،ولكن مع ذلك كله وبرغم
فقدان ماهر وكرمي زهرة
�شبابهما ،والعديد من الأحباب
والأقارب والأ�صدقاء فمازال

كل واحد منهما ميتلك �أم �صابرة
تنتظره ،جهزا لهما بيتا جميل،
ويحلما بعرو�س وحرية وببع�ض
من حلظات ال�سعادة ،نعم �أن
التجاعيد ملأت وجوههما،
والأمرا�ض �أج�سادهما �إال �أنهما
مازاال يت�شبثان بالأمل ويرقبا
احلرية من بعيد ،ويتمنيا �أن ال
يعيق حلمهما هذه املرة �أحد.
يذكر ب�أن الأ�سري كرمي يون�س
يون�س ولد يف  23ت�رشين الثاين/
نوفمرب من عام 1958بني ثالثة
�أ�شقاء و�شقيقتني يف قرية عارة
باملثلث ال�شمايل من الأرا�ضي
التي �أحتلت عام  ،1948ودر�س
املرحلة االبتدائية والإعدادية
يف قريته ،ثم الثانوية مبدر�سة
ال�ساليزيان يف النا�رصة ،ووا�صل
درا�سته يف ق�سم الهند�سة
امليكانيكية بجامعة "بن
غوريون" يف النقب ،واعتقل
بتاريخ  ،1983/1/6وحكمت
عليه �إحدى املحاكم الإ�رسائيلية
بالإعدام �شنقا ،وخفف بعدها
�إىل ال�سجن امل�ؤبد ،و حدد فيما
بعد بـ 40عاما.
�أما الأ�سري ماهر عبد اللطيف
عبد القادر يون�س ،فقد ولد
يف  9كانون الثاين /يناير من
عام  1958يف قرية عارة ،وله
�أخ وخم�س �شقيقات ،واعتقل
يف  1983/1/18بتهمة االنتماء
حلركة "فتح" ،ب�صفته تنظيماً
معادياً وحمظوراً ،ومقاومة
االحتالل �أي�ضاً وقتل جندي
�إ�رسائيلي ،وحيازة �أ�سلحة
بطريقة غري قانونية ،وحكم
عليه بـ"الإعدام �شنقاً" ،وخفف
الحقاً �إىل ال�سجن امل�ؤبد ،ويف
�أيلول  2012حدد امل�ؤبد �إىل40
عاما ،وهو يعترب ثاين �أقدم �أ�سري
فل�سطيني يف �سجون االحتالل،
بعد ابن عمه كرمي.
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يف ذكرى ا�ست�شهاد الأ�سري املحرر"جيفارا غزة"
�أيها الرفاق يف اجلبهة ال�شعبية ،من حقكم �أن تفخروا بتاريخ جبهتكم وم�سرية رفاقكم ،فلديكم �إرث عريق ومن واجبكم �أن حتافظوا عليه .ولديكم كثري من التجارب ات�سمت بالتميز ،يف
الوطن وال�شتات ويف جماالت عدة ،وبني جدران ال�سجون ويف �أقبية التحقيق .ولديكم من ال�شهداء من حفرت �أ�سمائهم يف �سجل اخلالدين ،وقافلة طويلة من الأ�سرى واملنا�ضلني ممن �ساهموا
يف �صياغة التاريخ الفل�سطيني ،و�سطروا �صفحات م�ضيئة يف تاريخ الثورة الفل�سطينية املعا�صرة يف مراحله املختلفة .فكونوا كما عرفناكم دائما وكما يجب �أن تكونوا دوما ،مدافعني عن الوطن
واملواطن ،وحماة للوحدة الوطنية ،وحمافظني على الثوابت الوطنية ووحدانية و�شرعية متثيل منظمة التحرير الفل�سطينية.
بقلم  /عبد النا�صر عوين فروانة
�أ�سري حمرر وخمت�ص ب�ش�ؤون الأ�سرى

و"التجربة اجليفارية" هي
واحدة من التجارب امل�ضيئة
للرفاق يف اجلبهة ال�شعبية،
والتي تت�شابك مع التجربة
اجلماعية للثورة الفل�سطينية
املعا�رصة .و�أن قائد تلك
التجربة وكنيته "جيفارا غزة"
هو واحد من الفل�سطينيني
الذين تذوقوا مرارة ال�سجن،
ف�أبدع يف �ساحة املواجهة
املبا�رشة مع قوات االحتالل،
مما �أجرب "مو�شيه ديان" وزير
احلرب الإ�رسائيلي �آنذاك
للقول :ب�أن قواتنا حتكم قطاع
غزة نهاراً والفدائيني حتكمه
لي ً
ال" .وهي ذات الأ�سباب
التي دفعته للقدوم اىل غزة
للت�أكد �شخ�صيا من ا�ست�شهاد
"جيفارا" خالل ا�شتباك م�سلح
مع قوات االحتالل .يف التا�سع
من �آذار /مار�س .1973
وحيث ت�صادف اليوم ذكرى
ا�ست�شهاد "جيفارا غزة" .كان
ال بد لنا و�أن نكتب �شيئا يف
هذه املنا�سبة .وفاء له وتقديرا
لتجربته واحرتاما لرفاقه.
قد يكون هذا اليوم اعتيادياً
ملاليني الب�رش يف هذا الكون،
لكنه لي�س عادياً لل�شعب
الفل�سطيني وقواه املنا�ضلة
واملقاومة عام ًة ،وملن انتمى
يوماً ونا�ضل وقاتل يف �صفوف

اجلبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني خا�صة .فهو اليوم
الذي ا�ست�شهد فيه رفيقهم
الثائر "جيفارا غزة" .كيف
ال وهو ا�سم لقائد فذ و�أ�سري
�شجاع وثائر من بلدي و�شهيد
حي يف قلوب �شعبه ،حفر يف
�سجالت الثورة الفل�سطينية،
وارتبط مبرحلة ن�ضالية مميزة.
وا�سم زرع الرعب يف قلوب
جنود االحتالل الإ�رسائيلي
وقياداته الع�سكرية وال�سيا�سية،
فالحقهم والحق عمالئهم ،يف
�شوارع املدن و�أزقة خميمات
قطاع غزة ،و�أحلق بهم الهزائم
تلو الهزائم" .حممد الأ�سود"
�أو "جيفارا غزة" �شخ�صية
فل�سطينية ثائرة ،هي عنوان
لتجربة فل�سطينية جماعية
رائعة يف العمل الفدائي
ويف حرب التحرير ال�شعبية
�ضد االحتالل الإ�رسائيلي
امتدت لب�ضع �سنوات ،ت�ستحق
االعتزاز واالفتخار وتقودنا
لتوثيقها
املنا�شدة
�إىل
و�إن�صافها ،واال�ستفادة منها
ومن درو�سها وعربها .ولي�س
مهماً ان تكون قد انتميت
يوماً للجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني و�أطرها املختلفة
كي حترتم هذا الثائر وتع�شق
جتربته املميزة ،فيكفيك فخراً
�أنه ثائر من بلدي .وينتمي
لفل�سطني وقاوم االحتالل من
�أجل حرية الوطن والإن�سان.

و�أن كل من رافقه ي�شهد
بب�سالته وجر�أته ،وكل من
عا�رص املرحلة يُقر بتميزها
الثوري و�إيالمها لالحتالل
وجنوده .ولد حممد حممود
م�صلح الأ�سود (جيفارا غزة)
يف ال�ساد�س من جانفي عام
 1946يف مدينة حيفا ،وبعد
النكبة  1948نزح �إىل خميمات
قطاع غزة ،ويف بدايات العام
 1963ان�ضم حلركة القوميني
العرب لي�صبح ع�ضواً نا�شطاً
فيها ،ومن ثم ان�ضم للجبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني بعد
انطالقتها يف احلادي ع�رش
من دي�سمرب 1967و�أ�صبح �أحد
�أبرز مقاتليها وقياداتها.
ويف اخلام�س والع�رشين من
جانفي  1968اعتقلته قوات
االحتالل الإ�رسائيلي وزجت
به يف زنازين �سجن غزة
املركزي ،وتعر�ض لأب�شع
�صنوف التعذيب� ،إال �أنه مل
يبح ب�أ�رسار رفاقه ومل يخن
من منحوه الثقة .ومكث وقتئذ
�سنتني ون�صف ال�سنة .وخالل
وجوده يف ال�سجن مل يهد�أ
"حممد الأ�سود" �أو ي�ستكني،
ومل حتيده ال�سال�سل والق�ضبان
�أو ق�ساوة ال�سجان عن نهج
فبقي على
الثورة قيد �أمنلة،
ّ
عالقة توا�صل مع رفاقه خارج
الأ�رس ووا�صل ن�ضاله من
خلف الق�ضبان .وبعد �إطالق
�رساحه منت�صف العام ،1970

حمل م�س�ؤولية قيادة اجلهاز
الع�سكري والعمل الفدائي
للجبهة ال�شعبية يف قطاع غزة،
وحمل ا�سماً حركياً جديداً هو
"جيفارا غزة" تيمماً وتقديراً
و�إعجاباً بتجربة و�شخ�صية
"�أرن�ستو
الأممي
الثائر
ت�شي جيفارا" .ف�أجاد فنون
املطاردة والتخفي و�رسعة
احلركة والتنقل واالختفاء يف
املالجئ وغريها من �أ�ساليب
املقاومة ال�شعبية وحرب
ال�شوارع ،فذاع �صيته وتردد
ا�سمه بكل فخر على كل
�أل�سنة النا�س وافتخر به رفاقه
و�شعبه و�أمته العربية جمعاء،
وبات يخ�شاه العدو وعمالئه

يف كل زمان ومكان .ويف مثل
هذا اليوم التا�سع من �آذار عام
 1973متكنت قوات االحتالل
من معرفة مكان وجوده
فحا�رصت البيت الذي كان
متواجداً به والذي يقع خلف
م�ست�شفى ال�شفاء غرب مدينة
غزة ،م�ستعينة ب�أعداد كبرية
من اجلنود والدبابات وبغطاء
جوي� ،إال �أن "جيفارا" ورفيقيه
عبد الهادي احلايك وكامل
العم�صي رف�ضوا اال�ست�سالم
وا�شتبكوا مع قوات االحتالل
�إىل �أن ا�ست�شهد ثالثتهم،
مما دفع وزير الدفاع �آنذاك
"مو�شيه ديان" �إىل احل�ضور
�شخ�صياً اىل القطاع للت�أكد من

خرب ا�ست�شهاد "الأ�سود" الذي
أق�ض م�ضاجعهم .جيفارا
� َّ
غزة � ..أنت يف القلوب �ساكناً،
ويف مراحل الثورة حا�رضاً.
�أنت عنواناً لتجربة فدائية
جماعية نفخر بها .وتبقى
التجربة اجليفارية ا�سطورة
فل�سطينية ،تتناقلها وتتوارثها
الأجيال املتعاقبة ،حا�رضة
مل تغيبها الأيام من الذاكرة
ولن تطويها �صفحات ال�سنني
وال يخفيها �أو يال�شيها الزمن،
و�سيبقى التاريخ الفل�سطيني
منقو�صاً ما مل ين�صف تلك
التجربة .فاملجد لل�شهداء
واحلرية للأ�رسى وانها لثورة
حتى الن�رص.

مكتب �إعالم الأ�سرى

االحتالل نفذ  75حالة اعتقال من اخلليل خالل فرباير املا�ضي
�أكد مكتب �إعالم الأ�رسى ب�أن
�سلطات االحتالل �صعدت خالل
�شهر نوفمرب املا�ضي حمالت
االعتقاالت بحق مواطنني من مدينة
اخلليل� ،أحد �أكرث املدن الفل�سطينية
التي تتعر�ض لالعتقاالت بعد مدينة
القد�س ،فقد ر�صد مكتب �إعالم
الأ�رسى ( )75حالة اعتقال خالل
ال�شهر املا�ضي من مدينة اخلليل
بينهم ( )13طف ً
ال قا�رصاً ،و()17
�أ�سرياً حمرراً.
قوات االحتالل تقوم يومياً باقتحام
بلدات وقرى يف اخلليل ،وجتري
حمالت دهم وتفتي�ش واقتحام
للمنازل وحتطم الكثري منها ،وتعتقل
عدداً من املواطنني من كافة ال�رشائح

بينهم ن�ساء و�أطفال ومر�ضى� ،إ�ضافة
�إىل �أ�رسى حمررين ،كما وت�صادر
�أموال خا�صة باملواطنني؛ بحجة
�أنها خم�ص�صة لدعم الإرهاب.
�إعالم الأ�رسى �أو�ضح ب�أن قوات
االحتالل اقتحمت خالل �شهر
فرباير منزل النائب الأ�سري حممد
مطلق �أبو جحي�شة(63عاماً) وقامت
بتحطيم حمتوياته بحجة التفتي�ش،
واعتقلت جنليه الأ�سريان املحرران
معتز وجماهد ،علماً ب�أن النائب �أبو
جحي�شة معتقل منذ نوفمرب من
العام املا�ضي و�صدر بحقه قرار
اعتقا ٍل �إداري وجدد له االحتالل
القرار ملرة ثانية ،وقد كان �أم�ضى
ما يقارب ع�رش �سنوات يف �سجون

االحتالل ،كما واقتحمت قوات
االحتالل منزل الوزير الأ�سبق
عي�سى اجلعربي يف اخلليل ،وقامت
مب�صادرة �أموال من منزله دون
�سبب.

قرارات �إدارية
واعتقال �أطفال
و�أفاد �إعالم الأ�رسى ب�أن �سلطات
االحتالل توا�صل اعتقال القا�رصين
يف اخلليل بحجج خمتلفة ،فقد
و�صلت حاالت االعتقال بني
القا�رصين خالل �شهر فربار ل()13
حالة اعتقال ،كان �أ�صغرهم طفل

مل يتجاوز عمره خم�س �سنوات
اختطف مع والده املدر�س حممد
عو�ض زهور ،و�أربعة مدر�سني
�آخرين �أثناء توجههم �إىل مدر�ستهم
يف مدينة اخلليل.
االحتالل �أفرج عنهم بعد التحقيق
معهم ل�ساعات� ،إ�ضافة �إىل اعتقاله
الطفل عامر اقنيبي(13عاماً) من
البلدة القدمية و�سط اخلليل ،وقد
اعتدى االحتالل بال�رضب على
والده امل�سن حممد اقتيبي(65عاماً)
بعد �أن حاول تخلي�صه من اجلنود.
ووا�صلت حماكم االحتالل خالل
�شهر فرباير املا�ضي �إ�صدار
قرارات �إدارية بحق �أ�رسى اخلليل،
فقد ر�صد مكتب �إعالم الأ�رسى

�إ�صدار حماكم االحتالل ال�صورية
( )22قراراً �إدارياً بحق �أ�رسى اخلليل
بينهم (� )8أ�رسى جدد لهم الإداري
لفرتات خمتلفة ،بينما (� )14أ�رسى
�آخرين �أ�صدرت بحقهم قرارات
�إدارية للمرة الأوىل بينهم عدد من
الأ�رسى املحررين الذين اعتقلوا
�سابقاً لدى االحتالل ،ومن بني من
�صدر بحقهم قرارات �إدارية ال�شهر
املا�ضي الأ�سرية املعاد اعتقالها
فداء حممد دعم�س(24عاماً) حيث
جددت لها املحكمة �أمر الإداري
ملرة ثالثة مدة �أربعة �أ�شهر جديدة.

الأ�سرى املر�ضى

ويعاين الأ�سري زياد النواجعة(48عاماً)
من بلدة يطا ،من دي�سكات يف ظهره
تُ�سبب له �آالماً حادة ،ويف كثري من
الأحيان ال ي�ستطيع احلركة �أو
امل�شي ،كما �أنه يعاين من م�شاكل
يف النظر ،وال تقدم له �إدارة �سجن
النقب �سوى امل�سكنات ،وكذلك
يعاين الأ�سري وجد عواودة(20عاماً)
من دورا من وجود ق�ضيب بالتني يف
منطقة احلو�ض جراء حادثة تعر�ض
لها قبل االعتقال ،وهو بحاجة ما�سة
لإزالته لأنه ي�سبب له �إ�شكالية طبية
و�أوجاع حادة ،كما وي�شتكي الأ�سري
عواودة �أي�ضاً من متزق الأربطة يف
رجله اليمنى.
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ريا�ضة
الفريق مهدد باللعب دون جمهور �أمام
مولودية وهران

وفاق �سطيف يعود بقوة للعب
الأدوار الأوىل بالبطولة الوطنية

نقا�ش

ي�صابفي الكاحل وي�ضيع داربي احتاد العا�صمة

العميد يواجه �أزمة نتائج وعمرو�ش يدق ناقو�س اخلطر
يتواجد فريق مولودية اجلزائر رهن فرتة الفراغ التي مير بها والتي ازدادت حدتها عقب هزميته �أول
فوت النادي العا�صمي فر�صة العودة بنتيجة
�أم�س �أمام وفاق �سطيف على ملعب الأخري الثامن ماي ،حيث ّ
ايجابية من عا�صمة اله�ضاب العليا وا�ستعادة الثقة يف النف�س قبل املنعرج الذي ينتظرهم يف اجلوالت
الأخرية من املو�سم الكروي اجلاري� ،أين زادت الهزمية تعقد الأو�ضاع يف بيت املولودية خا�صة يف ظل
خ�سارة النادي لكافة الأهداف التي لعب عليها هذا املو�سم حمليا� ،إقليميا وقاريا

عي�شة ق.
وهو ما جعل االحتقان بني �أن�صار الفريق
والت�شكيلة يزداد ،خا�صة بعد غياب النتائج،
والأداء على �أر�ضية امليدان ،حيث ما زاد
الطني بلّة عدم تقبل �أن�صار العميد الذين تنقلوا
بقوة �إىل مدينة �سطيف امل�ستوى الذي ظهر
به رفقاء الالعب عبد احلرمان ح�شود والذين
كانوا مي�شون على �أر�ضية امليدان ومل يقدموا
�شيئا ي�ؤكدون خالله رغبتهم يف حتقيق الفوز �أو
العودة بنتيجة ايجابية من �سطيف .وابتعدت يبعدهم عن تعداد الفريق خالل ما تبقى من
املولودية عن �سباق لعب الأدوار الأوىل يف مباريات املو�سم احلايل.
البطولة الوطظنية خا�صة بعدما �أ�ضحى الفارق من جهة �أخرى ،يغيب املهاجم ه�شام نقا�ش
�سبع نقاط عن البوديوم وهو ما يجعل مهمتها عن ت�شكيلة «العميد» حت�سبا للداربي العا�صمي
معقدة من �أجل �إحراز �إحدى املراكز الثالث الواعد املنتظر اخلمي�س املقبل امام اجلار
التي متنح لهم م�شاركة قارية املو�سم املقبل .احتاد العا�صمة حل�ساب اجلولة  24من الرابطة
يف املقابل ،يتواجد م�ستقبل املدرب عادل املحرتفة الأوىل ،حيث تلقى الالعب �إ�صابة
عمرو�ش على املحك وهو الذي مل يقنع يف على م�ستوى الكاحل ا�ضطر على �إثرها �إىل
ظل توا�صل �سقوطه يف �سل�سلة النتائج ال�سلبية مغادرة �أر�ضية امليدان ا�ضطراريا خالل �أطوار
مع الفريق وف�شله يف �إنقاذ املو�سم� ،أين يكون اللقاء �أمام وفاق �سطيف.
قد اجتمع �أم�س رفقة املدير الريا�ضي للنادي
كمال قا�سي ال�سعيد من �أجل التطرق �إىل �أ�سباب عمرو�ش :منر ب�أزمة ولن �أ�سكت
الهزمية وتوا�صل الأداء الباهت الذي يقدمه
عما يحدث يف املولودية
الالعبون يف املباريات ،حيث ك�شفت م�صادر
«الو�سط» من داخل بيت النادي �أن عمرو�ش
عب املدرب عاجل عمرو�ش عن ا�ستيائه من الأداء
رّ
غا�ضب من بع�ض الالعبني الذين �سوف يطالب الذي ظهر به العبوه يف مباراة وفاق �سطيف ،حيث
بت�رسيحهم نهاية املو�سم ومن غري امل�ستبعد �أن �شدد �أنه مل ي�سبق له �أن عاي�ش مثل هذا ال�سيناريو

يف وقت �سابق لكن الو�ضع �أ�صبح ميثل الأزمة داخل
النادي ،و�أو�ضح يف ت�رصيحات �إعالمية عقب نهاية
املقابلة �أنه كان يرغب يف �إخراج �أكرث من ثالثة
العبني من امليدان لو كانت القوانني ت�سمح له
يف ظل تواجد بع�ض العنا�رص كانت مت�شي على
امليدان ومل تقجم �شيئا طيلة الت�سعني دقيقة،
و�أ�ضاف �أن املولودية فريق كبري ي�ستحق العبني
يلعبون باحلرارة والقلب عك�س ما يحدث معه
حاليا �أين مير ب�أزمة تتطلب حلوال �رسيعة لإنقاذ
ما ميكن �إنقاذه ،و�شدد �أنه ال يلوم املدربني الذين
�سبقوه على الطاقم الفني لكنه ك�شف �أن الالعبني
يتواجدون يف و�ضعية بدينة كارثية ويعاين معهم يف
هذا اجلانب ،ول ّوح عمرو�ش ب�إمكانية اال�ستقالة من
من�صبه عندما �أ�شار �أنه �سوف يجتمع ب�أع�ضاء �إدارة
النادي ولن ي�سكت مو�ضحا �أنه �سوف يك�شف كل ما
يحدث يف النادي للمطالبة بو�ضع حد �أو �سيكون له
ت�رصف مغاير.

ا�ستعاد فريق وفاق �سطيف ن�شوة
االنت�صارات بعد هزمية اجلولة
املن�رصمة �أمام �شبيبة القبائل،
ومتكن املهاجم احلبيب بوقلمونة
من منح االنت�صار لزمالئه عقب
توقيعه لثنائية اللقاء �أمام مولودية
اجلزائر والذي ا�ستعاد بف�ضله
النادي التوازن جمددا يف البطولة
الوطنية وانفرد باملركز الرابع
يف جدول الرتتيب وعلى بعد
�ست نقاط عن كوكبة املقدمة،
حيث يتم�سك �أ�شبال املدرب
نبيل نغيز بحظوظهم كاملة من
اجل �إنهاء املو�سم احلايل �ضمن
ثالثي املقدمة و�ضمان م�شاركة
قارية املو�سم املقبل رغم
�صعوبة املهمة يف ظل التناف�س
القوي بني الأندية� ،أين قدمت
ت�شكيلة «الن�رس الأ�سود» مباراة يف
امل�ستوى وحققت الأهم باخلروج
بالنقاط الثالث وموا�صلة تفادي

�إنهاء املو�سم �صفر اليدين و�ضمان
على الأقل م�شاركة قارية يف ظل
حظوظ الن�رس الأ�سود يف التتويج
بلقب ك�أ�س اجلمهورية التي ت�أهل
�إىل دورها ن�صف النهائي.
يف املقابل ،يتواجد رفقاء الالعب
ميلود ربيعي حتت طائل التهديد
بلعب مقابلتهم القادمة �أمام
مولودية وهران املقررة الأحد
املقبل حل�ساب اجلولة  24دون
جمهور بعد تدوين حكم اللقاء
ر�شق جمهور الوفاق �أر�ضية
امليدان بالألعاب النارية وهو
الإنذار الثالث الذي ميلكه النادي
ما يجعله معاقبا �آليا مبقابلة
دون جمهور ،ويف �سياق التح�ضري
ملواجهة «احلمراوة» منح الطاقم
الفني يومني راحة لأ�شباله ق�صد
اال�سرتجاع والراحة قبل ا�ستئناف
التح�ضريات للقاء ابتداء من الغد.

عي�شة ق.

ت�شكيلة �أبناء ميا قورايا �ضيعت
فوزا باملتناول �أمام بارادو

�إدارة �شبيبة بجاية
تتهم احلكم با�صريي
�ض ّيع فريق �شبيبة بجاية فر�صة
حتقيق الفوز على ملعبه «الوحدة
املغاربية» عندما ا�ست�ضاف نادي
بارادو �ضمن مباراة ذهاب الدور
ربع النهائي من مناف�سة ك�أ�س
اجلمهورية �أين اكتفى بالتعادل
ال�سلبي على ميدانه و�أمام جمهوره،
حيث مل ينجح العبو ال�شبيبة يف
اخلروج بفوز رغم �أن الالعبني
كانوا الأف�ضل على امل�ستطيل
الأخ�رض مقارنة باملناف�س ،حيث
افتقدوا للرتكيز �أمام املرمى وهو
ما حرمهم من الو�صول �إىل �شباك
احلار�س مو�ساوي والت�سجيل عليه،
حيث �ضيعوا التواجد يف و�ضعية
�أف�ضل قبل موعد مقابلة الإياب
املقررة بتاريخ  29مار�س القادم،
رغم �أن ت�شكيلة «جيا�سامبي»
حتافظ دوما على حظوظها من
�أجل موا�صلة املغامرة يف مناف�سة
ال�سيدة الك�أ�س خا�صة و�أن التعادل
الإيجابي مينحها الت�أهل مبا�رشة
�إىل ن�صف النهائي ولعب حظوظها
يف التناف�س على التتويج بلقب
ال�سيدة الك�أ�س جمددا وهي التي
حتمل لقبا واحدا.
وتوجه �أع�ضاء فريق �شبيبة بجاية
بانتقادات الذعة �إىل حكم املقابلة
با�صريي الذي اتهموه بعرقلة

فريقهم واالنحياز �إىل الفريق
املناف�س من خالل الإغفال عن
منح خمالفات لأ�صحاب الأر�ض
وك�رس حماوالت الفريق البجاوي
نحو �شباك بارادو ،وهو ما جعل
با�صريي يواجه اتهامات من
وفد نادي �شبيبة بجاية بعرقلة
فريقهم وحرمانه من حتقيق فوز
كان باملتناول ،وهم الذين كانوا
الأف�ضل طيلة الت�سعني دقيقة
مقارنة بالنادي العا�صمي الذي
كان العبوه غائبون ومل يقدموا
�شيئا.
يف املقابل ،يح�رض �أن�صار �شبيبة
بجاية نحو تنقل قوي �إىل العا�صمة
من �أجل م�ساندة العبيهم يف مباراة
الإياب والتي يحت�ضنها نهاية
ال�شهر احلايل ملعب عمر حمادي
ببولوغني ،حيث يعولون على تنظيم
تنقل قوي من �أجل منح دفع معنوي
للفريق والعمل على العودة �إىل
عا�صمة احلماديني بت�أ�شرية الت�أهل
�إىل املربع الذهبي ،وموا�صلة
البقاء يف �سباق الك�أ�س باعتباره
الفريق الوحيد يف الرابطة الثانية
الذي بقي يف املناف�سة بعد �إق�صاء
�إحتاد عنابة �أمام وفاق �سطيف يف
ربع النهائي.

عي�شة ق.
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ريا�ضة
الطبعة  16للبطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو

وداد الكاليتو�س يحرز اللقب
الوطني مبجموع  21ميدالية
حققت فوزا ث�أريا على �سيمبا وتتواجد على �أبواب ت�أهل قاري تاريخي

�شبيبة ال�ساورة على �أبواب نهائي ناري �أمام الأهلي امل�صري
حقق فريق �شبيبة ال�ساورة فوزا ثمينا على ح�ساب نادي �سيمبا التنزاين يف املباراة التي جمعت الناديني
�أول �أم�س �ضمن اجلولة اخلام�سة حل�ساب دور جمموعات رابطة �أبطال �إفريقيا ،حيث قم ممثل اجلزائر يف
املناف�سة القارية مباراة بطولية جنحوا على �إثرها من الث�أر من النادي التنزاين الذي كان النادي الوحيد
الذي انهزموا �أمامه منذ انطالق دور جمموعات املناف�سة القارية ،والذي افتتحوه بخ�سارة بثالثية نظيفة
عي�شة ق.
قبل �أن يتمكنوا من �إعادة
االعتبار لأنف�سهم �أمامه عرب
الإطاحة به بهدفني دون رد من
توقيع الثنائي �سيد علي يحي
�رشيف وحامية اللذان منحا
ثالث نقاط ثمينة لفريقهما
جعلته يت�صدر املجموعة الرابعة
م�ستغال هزمية الأهلي امل�رصي
يف الكونغو �أمام فيتا كلوب� ،أين
ا�صبح الفارق بينهما نقطة واحدة

قبل موعد النهائي املبكر الذي
يجمع ال�ساورة والأهلي يف م�رص
حل�ساب اجلولة الأخرية من دور
املجموعات والذي �سيكون
حا�سما يف حتديد هوية املت�أهل
�إىل الدور ربع النهائي.
والأكيد �أن العبي ت�شكيلة «ن�سور
اجلنوب» ا�ستعادوا الثقة بالنف�س
بعد امل�شوار الطيب الذي حققوه
يف دور املجموعات وهم الذين
مل ينهزموا يف املباريات الأربع
على التوايل و�سجلوا فوزين

منح متريرة حا�سمة وقاد املان �سيتي
�إىل الفوز

حمرز يت�ألق جمددا ويرد
على املنتقدين
وا�صل الالعب الدويل اجلزائري
ريا�ض حمرز الت�ألق ورد
االعتبار لنف�سه بعد املباراة
الرائعة التي قدمها رفقة ناديه
مان�ش�سرت �سيتي �أمام واتفورد
والتي جمعت الفريقني م�ساء
�أول �أم�س �ضمن اجلولة  30من
الدوري االجنليزي املمتاز،
حيث �ساهم يف الفوز الثمني
الذي حققه بطل املو�سم
املن�رصم بنتيجة ثالثة لهدف،
بعدما منح متريرته احلا�سمة  12منذ انطالق املو�سم الكروي
جلاري والتي جاء منها الهدف الثاين للمان �سيتي يف الدقيقة  50من
ا
ملباراة� ،أين كان فائزا رفقة زمالئه بثنائية دون رد قبل �أن يعمقوا
ا
الفارق يف الدقيقة  59عرب الالعب الدويل االجنليزي رحيم �سرتلينغ
الذي وقع ثالثة املان �سيتي و�سجل الزوار هدف ال�رشف يف الدقيقة
 .60وك�سب حمرز ثقة مدربه اال�سباين بيب غوارديوال الذي �أقحمه
�سا�سيا للمباراة الثانية على التوايل بعد مواجهة اجلولة ال�سابقة امام
�أ
رمنوث والتي منح خالله ت�شكيلة «ال�سبريز» النقاط الثالث بف�ضل
بو
لهدف الوحيد يف اللقاء الذي �سجله ،ومنح بف�ضله ال�صدارة لفريقه،
ا
حيث اختار املدرب اكلتالوين متو�سط ميدان اخل�رض لو�ضع الثقة
فيه على ح�ساب زميله �سانيه الذي دخل بديال ،وا�ستغل حمرز غياب
زميله البلجيكي دي بروين الذي يعاين �إ�صابة من �أجل فر�ض نف�سه
والعمل على ا�ستعادة مكانته �ضمن الت�شكيلة الأ�سا�سية وتوجيه �صفعة
قوية �إىل امل�شككني يف امكانياته ،للإ�شارة غادر حمرز �أر�ضية امليدان
الوقت ا ل�ضائع من اللقاء تاركا مكانه �إىل زميله فيل قودين ،وهو
يف
الذي مت اختياره ثاين �أف�ضل العب يف املقابلة عقب �سرتلينغ الذي
خرج رجل اللقاء بعالمة  9.5متبوعا مبحرز بعالمة .8.5
عي�شة ق.

متتاليني �أمام فيتا كلوب و�سيمبا،
ويتواجدون على بعد نقطة واحدة
من �أجل حتقيق ت�أهل تاريخي �إىل
الدور ربع النهائي يف �أول م�شاركة
قارية ملمثل الكرة اجلزائرية.

الإدارة تتلقى حتذيرات
من احلكم التون�سي
ال�ساملي
من جهة �أخرى ،تلقت �إدارة
زراوطي
حممد
الرئي�س

حتذيرات من م�صادر تون�سية
حول احلكم الذي �سوف يدير
لقائهم �أمام الأهلي امل�رصي
املقرر ال�سبت املقبل ويتعلق
الأمر باحلكم �صادق ال�ساملي
والذي و�صفوه بحكم املهمات
القذرة� ،أين طالبوهم بتوخي
احليطة منه باعتبار �أنه معروف
عنه خدمة م�صالح �أندية على
ح�ساب �أخرى ،و�سوف يكون
منحازا �إىل الأهلي امل�رصي يف
لقاء الفريقني.

ا

لثاين ف�شل يف الث�أر من ريال بيتي�س
وقدم �أداء �شاحبا

�أحرز نادي وداد الكاليتو�س
لقب الطبعة  16لبطولة اجلزائر
للفوفينام فيات فوداو �أكابر عقب
ح�صده جمموع  21ميدالية �ست
منها ذهبية يف ختام النهائيات
م�ساء �أول �أم�س بالقاعة البي�ضوية
باملركب االوملبي حممد
بو�ضياف ،وانتزعت عنا�رص وداد
الكاليتو�س التاج الوطني الذي كان
بحوزة نظرائهم من جمعية الأمن
الوطني العام املا�ضي بعد نيلهم
يف املجموع �ست ذهبيات� ،ست
ف�ضيات وت�سع برونزيات خالل
النهائيات  25التي كانت حمل
تناف�س بني الفرق امل�شاركة،
وح�صل نادي وفاق الدار البي�ضاء
على املرتبة الثانية ب�ست ذهبيات,
ف�ضيتني و برونزية واحدة متبوعا
بنادي اوملبي بوروبة يف املرتبة
الثالثة بخم�س ذهبيات ،خم�س
ف�ضيات وبرونزيتني ،وكل هذه
الفرق عريقة يف ريا�ضة الفوفينام
فيات فوداو.
و�رصح املدرب الوطني كمال
لونا�س قائال« :على الرغم من
ّ
جل عنا�رص املنتخب
غياب
الوطني املت�شكلني �أ�سا�سا من
جمعية الأمن الوطني ونادي
بوروبة ,ف�إن امل�ستوى الفني
للم�سابقة الوطنية كان جيدا،
الحظنا عودة الأندية املتح�صلة
على املراتب الثالث الأوىل
يف هذه امل�سابقة �إىل ال�ساحة

الريا�ضية الوطنية» ،و�أ�ضاف:
« ممثلو فرق وداد الكاليتو�س
 ,وفاق الدار البي�ضاء و�أوملبي
بوروبة املنحدرة كلها من
والية اجلزائر هيمنوا كلية على
النهائيات ،جدير ذكره هو عودة
الريا�ضي عادل دين بطل العامل
لأقل من  72كغ يف مونديال الهند
 2018الذي قدم م�ستوى فنيا
عامليا ويبحث حاليا عن مكانته
املعروف بها ».
وح�سب التقني اجلزائري ,ف�إن
املنتخب اجلزائري للفوفينام
فيات فوداو �سيكون على موعد
�شهر جويلية املقبل مب�رص ,مع
مناف�سات الدورة العربية لالندية,
مب�شاركة �أربعة �أح�سن االندية
الوطنية للبلدان امل�شاركة ,حيث
�ست�شارك اجلزائر بالت�شكيالت
التابعة لفرق ,وداد الكاليتو�س
 ,وفاق الدار البي�ضاء واوملبي
بوروبة وجمعية االمن الوطني،
م�شريا اىل ان املوعد العربي هو
مبثابة حمطة حت�ضريية ملونديال
 2019بكمبوديا ،و�شارك يف
الطبعة  16لبطولة اجلزائر
للفوفينام فيات فوداو جمموع 81
ريا�ضيا منهم � 13سيدات ميثلون
 25ناديا تابعني لت�سع واليات وهي
اجلزائر ،تيزي وزو ,بومردا�س ,
املدية ,وهران ,مع�سكر ,تلم�سان
 ,عني الدفلى وبرج بوعريريج .
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جنح
الالعب الدويل
اجلزائري عي�سى ماندي يف الإطاحة
مبوا
طنه
ريا�ض بودبوز والعودة با
لزاد كامال خالل املواجهة التي جمعت
فريقي ريال بيتي�س ظهر �أ
م�س على ملعب �سيلتا فيغو �ضمن اجلولة
 27من الدوري اال�سباين� ،
أين عاد النادي الأندل�سي بالزاد كامال من
خارج �أر�ضه بعد الفوز
على م�ضيفه بهدف دون رد جاء توقيعه يف
�آخر ع�رش دقائق من ا
ملواجهة ،و�شهد اللقاء مواجهة مبا�رشة بني
لبعبني جزائريني �أين لعب
بودبوز امام فريقه الذي قام ب�إعارته يف
املركاتو ال�شتوي املن�رصم
�إىل �سيلتا فيغو �إىل نهاية املو�سم الكروي
اجلاري بعد خروجه من
ح�سابات مدرب النادي ،وهو الذي ف�شل يف
قيادة النادي الذي يلعب له
على �شكل �إعارة �إىل الفوز مبلعبه بعدما
�سقط يف فخ الهزمية
رغم �أنه �شارك �أ�سا�سيا و�سجل عودته �إىل
املناف�سة بعد ا�ستنفاذه
للعقوبة التي كان نالها �إثر الطرد بالبطاقة
احلمراء يف �أول مقابلة
خا�ضها بقمي�ص ناديه اجلديد مطلع العام
اجلديد ،حيث ظهر ب�أداء
�شاحب ومل يقد ما كان منتظرا منه وهو
الأمر الذي دفع مدرب ن
اديه �سيلتا فيغو �إىل �إخراجه من �أر�ضية
امليدان يف الدقيقة  64يف
�أول تبديالت النادي ،يف املقابل خا�ض
ماندي املب
اراة �أ�سا�سيا ولعب الت�سعني دقيقة كاملة.

ع.ق.

عزز الفرن�سي زين الدين زيدان
املدير الفني ال�سابق لفريق ريال
مدريد ال�شائعات حول اقرتابه من
قيادة �صفوف جوفنتو�س يف الفرتة
املقبلة ،مع االقرتاب املحتمل
لرحيل ما�سيميليانو �أليغري مدرب
البيانكونريي احلايل ،وقالت
�صحيفة «ال �ستامبا» الإيطالية،
�إن زيدان تواجد يف مدينة تورينو
خالل الأيام القليلة املا�ضية،
لت�ضيف خطوة املدرب الفرن�سي
الزخم �إىل التقارير التي تفيد ب�أنه
�سيكون املدير الفني جلوفنتو�س
يف املو�سم املقبل ،و�أ�ضافت� ،أن
ريا
زيارة زيدان كانت مفاجئة ،م�ش ً
�إىل �أنه ميكن �أن يكون هناك �سبب
وراء تلك الزيارة وهي �أن كبري

وكاالت

مدينة تورينو ينظر �إىل �أنه على
ر�أ�س �أولوياته يف ال�صيف.
وتابعت ال�صحيفة �أن نيكوال
�أموروزو العب جوفنتو�س ال�سابق
وزميل زيدان ،قام بن�رش �صورة
�سابقة جتمعه بزيدان خالل
زيارتهم لأحد �أكادمييات كرة
القدم مبدينة تورينو ،ليُزيد من
�شائعات االقرتاب من اليوف،
.وت�شري تقارير �صحفية �إىل
اقرتاب �أليجري من الرحيل عن
يوفنتو�س عقب نهاية املو�سم،
بعدما �أم�ضى � 5أعوام بني جدران
ال�سيدة العجوز منذ احتل من�صب
املدير الفني يف �صيف 2014
قاد ًما من الغرمي ميالن.
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قطار بر�شلونة يده�س رايو فاليكانو بثالثية
حقق بر�شلونة انت�صا ًرا غال ًيا بنتيجة
 1-3على رايو فاليكانو يف �إطار
مناف�سات اجلولة  27من الدوري
اال�سباين يف معقل البار�صا «كامب
نو» ،و�سجل الأهداف لرب�شلونة
جريارد بيكيه يف الدقيقة  38وليونيل
مي�سي من ركلة جزاء يف الدقيقة
 51ولوي�س �سواريز يف الدقيقة ،82
بينا �سجل را�ؤول دي توما�س الهدف
الوحيد لرايو فاليكانو يف الدقيقة
 ،24وبهذا االنت�صار يرفع بر�شلونة
ر�صيده �إىل  63نقطة يف �صدارة
ترتيب الليغا ،بينما جتمد ر�صيد
رايو فاليكانو عند  23نقطة يف
املركز  ،19و�أعاد بر�شلونة بهذا االنت�صار الفارق �إىل  7نقاط مع الو�صيف �أتلتيكو مدريد لي�ستمر ال�رصاع بني الثنائي م�شتعال
حتى اجلوالت الأخرية من الليغا.
�أول تهديد �رصيح يف املباراة ،كان من �أ�صحاب الأر�ض بر�شلونة يف الدقيقة  ،18حيث �سدد لوي�س �سواريز كرة قوية ت�صدى لها
حار�س رايو فاليكانو دمييرتيف�سكي برباعة وحولها �إىل ركلة ركنية ،وكاد ليونيل مي�سي �أن ي�سجل �أوىل �أهداف املباراة ،من كرة
ر�أ�سية يف الدقيقة  22لكن احلار�س دمييرتيف�سكي ت�صدى للكرة ،ومن هجمة مرتدة جنح را�ؤول دي توما�س مهاجم رايو فاليكانو
يف ت�سجيل الهدف الأول ،واقتن�ص جريارد بيكيه مدافع بر�شلونة هدف التعادل للبار�صا يف الدقيقة .39
احت�سب حكم املباراة ركلة جزاء ل�صالح بر�شلونة يف الدقيقة  49بعد تدخل املدافع �أمات �ضد نيل�سون �سيميدو ،نفذها ليونيل
مي�سي بنجاح حيث �سدد على ي�سار احلار�س دمييرتيف�سكي ،وكاد مي�سي �أن يُ�سجل الهدف الثالث يف الدقيقة  ،58حيث ا�ستقبل
متريرة من كوتينيو يف منطقة جزاء رايو فاليكانو لكن احلار�س دمييرتيف�سكي ت�صدى لها على مرتني بنجاح  ،73وجنح لوي�س
�سواريز يف ت�سجيل الهدف الثالث لرب�شلونة ،حيث مرر �سواريز لدميبيلي و�أعادها له ليمرر لراكيتيت�ش الذي راوغ الدفاع
وو�ضعها �أمام الأوروجوياين الذي �أ�سكنها يف ال�شباك اخلاوية ب�سهولة.
من جهته ،حقق �أتلتيكو مدريد فوزاً بغاية ال�صعوبة على �ضيفه ليغاني�س ليذلل الفارق مع بر�شلونة ويبتعد عن ريال مدريد
م�ؤقتاً ،جنح �أتلتيكو مدريد يف اقتنا�ص النقاط الثالث عقب فوزه ال�صعب على �ضيفه ليغاني�س  ،0-1وو ّقع البديل �ساوول على
هدف املباراة الوحيد من متابعة لركلة جزاء نفذها بنف�سه.

هاتريك �ستريلينغ ي�ؤمن ال�صدارة للمان �سيتي

عزز حامل اللقب مان�ش�سرت �سيتي �صدارته للدوري االجنليزي
بفوزه على �ضيفه واتفورد  1-3على ملعب «االحتاد» حل�ساب
اجلولة  ،30ولعب الدويل الإجنليزي رحيم �ستريلينغ دور
البطولة ب�إحراز �أهداف فريقه الثالثةيف الدقائق  46و50
و ،59بينما �سجل هدف ال�ضيوف الوحيد جريارد دولوفيو
يف الدقيقة  ،66وبهذا الفوز رفع �سيتي ر�صيده يف ال�صدارة
�إىل  74نقطة بفارق  4نقاط �أمام ليفربول الو�صيف ،الذي
لعب �أم�س مع برينلي ،بينما جتمد واتفورد عند النقطة 43
يف املركز الثامن.
يف املقابل ،ف�شل توتنهام الثالث يف حتقيق الفوز للمباراة
الرابعة على التوايل بخ�سارته �أمام م�ست�ضيفه �ساوثهامبتون
بهدفني مقابل ،و�ضمن املرحلة ذاتها عاد نيوكا�سل من بعيد
وحقق فوزاً مثرياً بثالثة �أهداف مقابل هدفني على �ضيفه
�إيفرتون يف مباراة كان الفريق الزائر فائزاً فيها بهدفني دون
رد .على ملعب �سانت مرييز تقدم هاري كاين لتوتنهام يف
الدقيقة  26بهدف من �صناعة العائد من الإ�صابة الدويل

الإجنليزي ال�شاب دايل �أيل ،والهدف هو  17لكاين هداف
ك�أ�س العامل ال�سابقة ،ومل ي�ستفد توتنهام من هدف جنمه
وهدافه الأول �إذ متكن �ساوثهامبتون من �إدراك التعادل عن
طريق يان فالريي يف الدقيقة  76قبل �أن يتمكن جيم�س وارد
من �إحراز الهدف الثاين الهام جداً لأ�صحاب الأر�ض والذي
رفع ر�صيدهم �إىل  30نقطة يف املركز  16بينما توقف فريق
توتنهام الثالث عند  61نقطة.
وعلى ملعب �سانت جيم�س بارك تقدم �إيفرتون بهدفني
يف ال�شوط الأول على �صاحب الأر�ض نيوكا�سل عن
طريق دومينيك كالفريت ليوين يف الدقيقة  18والربازيلي
ريت�شارلي�سون يف الدقيقة  32ويف ال�شوط الثاين عاد نيوكا�سل
بقوة حمرزاً ثالثة �أهداف متتالية تناوب على ت�سجيلها كل من
خو�سيه �سولومون روندون يف الدقيقة  65ثم �أيوزي برييز يف
الدقيقتني  81و 84وتقدم نيوكا�سل �إىل املركز  13بعد �أن رفع
ر�صيده �إىل  34نقطة فيما تراجع �إيفرتون مركزاً و�أ�صبح يف
املركز  11بر�صيد  37نقطة.

� 5أ�سماء تهدد م�ستقبل توخيل يف باري�س

بعد اخلروج من دوري �أبطال �أوروبا
جمهوال مع نادي باري�س �سان جريمان،
قب الأملاين توما�س توخيل م�صريا
�سبورت الفرن�سية� 5 ،أ�سماء من العيار
يرت
ويف هذا ال�صدد ر�شحت �شبكة 10
زي،
على يد مان�ش�سرت يونايتد الإجنلي
�أن زين الدين زيدان الذي قاد ريال
ا�ستمرار توخيل يف من�صبه ،وذكرت
لقيادة الفريق الباري�سي حال عدم
كبريا للإدارة واجلماهري الباري�سية.
الثقيل
لما
ح
يعد
ية،
تتال
م
ات
مر
ريد للتتويج بدوري �أبطال �أوروبا 3
رب توتنهام الإجنليزي ،و�أ�شارت �إىل
مد
�سي ال�سابق ماوري�سيو بوكيتينو مد
ظهر يف ال�صورة �أي�ضا الالعب الباري
جتاربه الأخرية مثل �إقالته من تدريب
ي
كما
بارزا رغم الأزمات التي عا�شها يف
جوزيه مورينيو ،يبقى �أي�ضا مر�شحا
�سي وما�سيمليانو �أليغري الذي �أثبت
�أن
نيو كونتي املدير الفني ال�سابق لت�شيل
�سرت يونايتد ،ويربز �أي�ضا ا�سم �أنطو
� 10سبورت ،هل هذه الأ�سماء كافية
مان�ش
نهائية يف دوري الأبطال ،وت�ساءلت
كبرية يف قيادة يوفنتو�س للأدوار ال
قى توما�س توخيل يف من�صبه ،علما
اءة
كف
حلم الفوز بالك�أ�س ذات الأذنني �أو يب
ستكمال امل�رشوع الباري�سي وحتقيق
ال�
أملاين ينتهي تعاقده يف جوان .2020
ب�أن ال

ريا�ضة دولية

زلزال بايرن ميونخ يطيح بفولف�سبورغ
دك بايرن ميونخح�صون �ضيفه فول�سفبورغ ب�سدا�سية نظيفة على ملعب �أليانز �أرينا يف
�إطار اجلولة  25من الدوري الأملاين� ،سجل �أهداف بايرن ميونخ� ،سريجي جنابري،
روبرت ليفاندوفي�سكي ثنائية ،خامي�س رودريغيز ،توما�س مولر وجو�شوا كيميت�ش،
وا�ستطاع بايرن ميونخ ،اعتالء �صدارة البوند�سليغا بفارق الأهداف عن بورو�سيا
دورمتوند بعدما ت�ساوى الفريقان بر�صيد  57نقطة ،بينما جتمد ر�صيد فولف�سبورغ عند
 39نقطة يف املركز ال�سابع ،و�شكل بايرن ميونخ ،خطورة يف وقت مبكر على مرمى
فولف�سبور ،مبحاولة من روبرت ليفاندوف�سكي ،الذي ف�شل يف حتويلها لهدف �أول ،وكاد
مانويل نوير ،حار�س بايرن ميونخ �أن يت�سبب يف هدف مبكر لل�ضيوف ،بعدما مرر كرة
باخلط�أ للهولندي فيجور�ست ،قبل �أن يبعدها الدفاع البافاري بنجاح.
و�ساد الهدوء بعد ذلك حتى الدقيقة  ،28التي �شهدت ت�سديدة قوية من روبرت
ليفاندوف�سكي لكن احلار�س كوين كا�ستيل�س كان لها باملر�صاد .ومع حلول الدقيقة 34
تلقى توما�س مولر متريرة داخل منطقة اجلزاء من جو�شوا كيميت�ش لري�سلها املهاجم
الأملاين عر�ضية �أر�ضية قابلها جنابري بقدمه �إىل داخل ال�شباك ،ليتقدم بايرن
ميونخ بهدف �أول ،ومل ميهل الفريق البافاري فر�صة لفولف�سبورغ لال�ستفاقة ،بعدما
مرر خامي�س كرة بينية جلنابري داخل منطقة اجلزاء ،لري�سل الأخرية متريرة جيدة
لليفاندوف�سكي الذي و�ضعها ب�سهولة داخل ال�شباك معززًا تقدم البايرن.

بوكيتينو :نعاين ال�ضغط و�أخ�شى
على دوري الأبطال
عرب ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام عن خيبة �أمله من خ�سارة فريقه �أمام
�ساوثهامبتون بنتيجة  1/2على ملعب «�سانت مرييز» يف اجلولة  30من الدوري االجنليزي،
وقال بوكيتينو ،يف ت�رصيحات نقلتها هيئة الإذاعة الربيطانية « :BBCال ا�ستطيع فهم
كيف حتول الأداء من ال�شوط الأول �إىل الثاين� ،أنا حمبط جدا ،كنا الطرف الأف�ضل يف كل
�شيء ،ثم خ�رسنا املباراة ،كان من املفرت�ض زيادة النتيجة بعد الهدف الأول �إذا �أردنا �أن
نناف�س على الأ�شياء الكربى» ،و�أ�ضاف« :ال�شوط الثاين مل ندخله بقوة ،ال �أريد االنتقاد
�أكرث من ذلك ،لكن عندما تخ�رس مباراة انت املتحكم بها ملدة  45دقيقة ،كان يجب �أن
تكون النتيجة � 3أو  ،4لكنها انتهت بخ�سارتنا  1/2وهذا غري مقبول» ،ووا�صل املدرب
الأرجنتيني« :بد�أنا يف الدخول يف بع�ض املخاطر غري ال�رضورية ،وهذه هي الأزمة ،لقد
ح�صل �ساوثهامبتون على الثقة بعدها ،وبد�ؤوا يف العودة للمباراة جمددا ،عندما تخ�رس
مباراة بعد ال�سيطرة يف ال�شوط الأول تكون امل�شكلة يف العقلية ،لأننا يجب �أن نوا�صل
�أقوياء».
و�أكمل بوكيتينو« :اجلماهري تر�سم ت�صورات كبرية لنا ،و�إذا مل نقاتل من �أجل دوري
الأبطال� ،سنكون يف م�شكلة ،احلقيقة �أننا يجب �أال نلعب ملدة  45دقيقة فقط ،نحن فريق
يلعب يف ت�شامبيونز ليغ ،وت�أهلنا للدور ربع النهائي ،الفريق لي�س لديه اخلربة للتعامل مع
املواقف ال�صعبة ،لكن هذا جيد من �أجل التعلم».

بالوتيلي يرغب بالبقاء مع مر�سيليا
عب املهاجم الإيطايل ماريو بالوتيلي عن رغبته يف البقاء مع فريقه احلايل مر�سيليا يف
رّ
مقابلة ل�صحيفة «ال بروفن�س» �أم�س ،ملمحا يف الوقت ذاته �إىل احتمال عدم رحيله عنه
حتى لو مل يت�أهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا ،وعنونت ال�صحيفة ال�صادرة يف مر�سيليا «�أرغب
يف البقاء مع مر�سيليا» ،م�ضيفة« :عقدي ينتهي نهاية املو�سم احلايل ،الحقا �سندخل
مبناق�شات قلت ملدير �أعمايل �إين �سعيد هنا و�أريد البقاء» ،وتابع «�سوبر ماريو» قائال:
«�أرغب يف البقاء هنا ،الحقا الأمر خمتلف �إذا خ�ضت دوري �أبطال �أوروبا �أو يوروبا ليغ،
ويقدم مر�سيليا
لهذا ال�سبب �أريد �أن �أفعل امل�ستحيل الحتالل املركز الثاين �أو الثالث»،
ّ
عرو�ضاً مقنعة يف الآونة الأخرية ،وحتديدا منذ ان�ضمام بالوتيلي �إليه قادما من جاره
ني�س الذي ا�ست�ضافه �أم�س �ضمن املرحلة  28من الدوري ،فتقدم �إىل املركز الرابع
حمققا �أربعة انت�صارات مقابل خ�سارة وتعادل.
بدوره ،يبدو �أن بالوتيلي ا�ستعاد مهاراته التهديفية بعدما �سجل يف مرمى �سانت �إتيان
يف املرحلة ال�سابقة هدفه الرابع يف مباراته ال�ساد�سة بقمي�ص فريقه اجلديد ،وبات �أول
العب يهز ال�شباك يف مبارياته الثالث الأوىل يف «فيلودروم» يف الدوري منذ الإيفواري
�إبراهيم باكايوكو الذي حقق هذا االجناز بني جويلية و�أوت  ،1999وت�أكيدا على �صعوبة
الفرتة التي مر بها مع فريقه ال�سابق ،قال «مل �أعد �أفكر بني�س خالل الأ�شهر اخلم�سة
الأوىل للمو�سم ،مل �أكن يف ني�س ،مر�سيليا «ي�شبه قليال نابويل» ،وتابع الالعب الدويل
الإيطايل «لو نتحدث عن اجلماهري احلرارة ،فيلودروم هو �إىل حد ما مثل مدرجات
مالعب نابويل ،ب�شيكتا�ش وغاالتا�رساي ،مثل هذه املالعب نادرة ،ال يوجد منها �إال
ثالثة �أو �أربعة يف العامل» ،و�أردف «بالن�سبة �إىل مر�سيليا هو �أكرب ناد يف فرن�سا».
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�سفرية اجلزائر يف نادي الهايكو املغاربي الكاتبة بدادرة الزهرة �إينا�س

" الإبداع " ال حدود له و خلقنا لنتحدى ونتميز
يف البداية نرحب بك ونود �أن نتعرف �أو ً
ال على ال�سرية الذاتية ؟* بدادرة الزهرة �إينا�س هايك�ست وكاتبة دي�سمربية من مواليد  2003بوالية �سطيف  ،طالبة يف الطور الثانوي
�شعبة علوم � ،سفرية اجلزائر يف الهايكو عن نادي الهايكو املغاربي  ،م�ؤلفة كتاب �صد�أ البقايا وم�شاركة يف العديد من الكتب االلكرتونية والورقية
بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن يو�سف

متى كانت بداياتك
مع ال�شعر ومن هي
ال�شخ�صيات الأدبية
التي ت�أثرت بها
لتجعل منك �شاعرة
مميزة ؟
بداياتي كانت ب�سيطة بقدر ماهي
رائعة ومميزة  ،بد�أت �أكتب ال�شعر
و�أنا يف �سن الثانية ع�رش من عمري،
كنت مولعة بق�صائد ال�شاعر
نزار قباين و �أحاول الكتابة على
منواله فكتبت عن احلب واحلرب
عن ال�سالم والأحالم وعن كل
مكنوناتي � ،أما عن ال�شخ�صيات
الأدبية التي ت�أثرت بها فقد
كنت �أقر�أ كثريا مل�صطفى لطفي
املنفلوطي � ،أحالم م�ستغامني
غري �أنني مولعة ب�أ�سلوب الكاتب
�أمين العتوم وكذلك الدكتور �أحمد
خريي العمري  ،كرثة املطالعة
هي التي �ساعدتني على اكت�ساب
املفردات والكلمات البليغة

واحلديث �صدر عن دار املثقف
م�ؤخرا عزفت كلماته حلن
الوجدان والكيان وو�صفت طبيعة
الروح والوجود  ،ا�ستوحيت فكرة
الكتاب من الطبيعة املتمردة
والتي �أعلنت �سالمي معها قبل
�أن �أتوغل يف بحور الكلمات ،
كذلك العنوان هو ملخ�ص لبع�ض
التجارب الوجدانية و�أق�صد ب�صد�أ
البقايا �صد�أ بقايا مع علق يف
الروح

ما هو �شعر الهايكو
ً
قليال
 ،لو حتدثينا
عن هذا النوع من
ال�شعر ؟
الهايكو لون �أدبي ينتمي �إىل فن
ال�شعر  ،يرجع �أ�صله اىل موطن
اخليال واالبداع « اليابان « يكتب
يف ثالثة �أ�سطر ميتاز بالتكثيف
والإيجاز وكذلك الإيحاء �أحيانا ،
و الهايكو خمطوطة الفكر والقول
و�سمفونية الطبيعة

كيف ت�س ّنى لك
مَ
العال
اكت�شاف هذا
حدثينا �أكرث عن
ال�سحري الذي
ِّ
ا�صدارك االول
ُيدعى ِ�شعر الهايكو
�صد�أ البقايا  ،كيف
وملاذا نهجت نهج
جاءتك الفكرة
الكتابة يف هذا الفن
ومن اين ا�ستوحيت ال�صعب بالرغم �أنه
العنوان وملا ذا
من املعروف على
اخرتت هذا العنوان ال�شباب املبدع من
بال�ضبط وماهي
�أمثالك يتجه نحو
مدلوالته ؟
الرواية فما ال�سبب
يف ذلك ؟
�صد�أ البقايا كتاب ي�ضم بني طياته

جمموعة من الهايكو الكال�سيكي

�أنا جد متفتحة ومطلعة على
الثقافة اليابانية �سيما الألوان
الأدبية يف هذا الكوكب  ،بد�أت
�أكتب الهايكو ومل �أكن �أعلم �أنه
فن ولون �أدبي موجود حقا �إىل �أن
�أر�شدتني �صديقة �أديبة وعلمتني
�أ�صوله الأ�ستاذة فايزة لكحل ،
وجلت �إىل هذا الفن لأ�صنع فكرا
خا�صا بي و�أخلق بذلك نهجا
�صحيحا ي�شبع غليلي و�أ�صنع
للتميز عنوانا بحول الرحمان
ولأننا خلقنا لنتحدى ونتميز

ما هو تو�صيفك
لق�صيدة الهايكو؟
ق�صيدة الهايكو لغز الروح و حل
املنطق والفكر  ،ك�أنها قانون
الوجود مربعه بدر ي�سمو وجذره
قلب ي�شكو  ،بني �أحرف ق�صيدة
الهايكو مواجع و�أفراح ويف بحر
كلماتها درر الطبيعة املتمردة
 ،ق�صيدة الهايكو �صدى ي�سمع

�صوته من �أعايل جبال االبداع
ومن �شق الغمو�ض تبزغ �شم�سها

تقيمي قواعد
كيف ِ ّ
فن الهايكو؟ هل
علينا االن�ضباط
جلميع القواعد
لبع�ضها� ،أم ب�إمكاننا
كتابته بنوع من
التحرر؟
ّ
مل يثبت الهايكو بعد على قوانني
حمددة كونه غري عربي ولكن
هناك رئي�سيات ال يجب اخرتاقها
كاحلجم والو�صف الدقيق والغامق
 ،االيجاز والتكثيف وجمالياته
اخلا�صة  ،وبالتايل ميكن القول �أن
الهايكو يكتب بحرية مطلقة مع
مراعاة الأ�سا�سيات

ما الذي �أ�ضافه
الهايكو �إليك
ك�شاعرة ؟
منحني هذا الأ�سلوب �أو النوع
الأدبي حرية فكرية مطلقة
و�سهولة يف التعبري عن ما
يختلجني دون االف�صاح مبا�رشة
و�أي�ضا مكانة بني الأدباء والأديبات
من اجلزائر والعامل العربي

هل ميكن �أن
نراك تكتبني �أو
تتوجهني يف الكتابة
�إىل جن�س �أدبي
�آخر غري الهايكو
كالرواية ؟
نعم وارد جدا  ،حاليا �أعمل
على رواية �ستكون �رصخة

مميزة جدا �إن �شاء اهلل
�س�أعطيها وقتها الالزم كي
تكون ناجحة بحول اهلل �أما
عن الأق�صو�صة ف�أنا �أكتب
هذا اللون الأدبي و�أع�شق
الطابع ال�سيكولوجي

ماهي طموحاتك
امل�ستقبلية ؟
طموحاتي لي�س لديها �سقف
حمدود ولكن �أ�سعى �إىل �أن
�أر�سخ ا�سمي يف ال�ساحة
العلمية والأدبية بحول اهلل
يف ختام هذا احلوار كلمة
تودي �أن تقولينها للقارئ
واجلريدة
�أ�شكركم على هذا احلوار
املمتع وعلى االلتفاتة الطيبة
منكم  ،باقات تقدير واحرتام
لكم وللجريدة وكذلك للقارئ
املتميز وفقكم اهلل و�سدد
خطاكم.

بعد �أن فجر ابنها نف�سه

فرن�سية حتارب الفكر املتطرف بامل�سرح
يف دي�سمرب  2013فجر �إبنها نيكوال
نف�سه يف �سوريا م�ستهدفاً قرية
بعد �أن اعتنق الفكر املتطرف،
ومنذ تلك الفرتة تن�شط دومينيك
بون�س ملحاربة انت�شار هذا
الفكر بني ال�شبان الفرن�سيني،
وملنع تكرار م�أ�ساة ابنها ،وكتبت
مع املمثل فن�سان دوفور قطعة
م�رسحية حتمل ا�سم «�شهيد»
تروي ب�شكل �أو ب�آخر رواية
ابنها ،وت�أمل ب�أن يتم تقدمي هذه
امل�رسحية يف املدار�س ومناق�شة
ما ورد فيها.
وبعد  3ا�سابيع على تلقيها ر�سالة
ق�صرية على هاتفها املحمول جاء
فيها �أن ابنها «ا�ست�شهد»� ،أن�ش�أت
دومينيك بون�س جمعية �أطلقت
عليها ا�سم «فلنتحرك»،وجاء مقتل
نيكوال ( 30عاماً) بعد �أ�شهر قليلة

من مقتل �أخيه غري ال�شقيق جان
دانيال �أي�ضاً يف �سوريا ،بينما كان
يقاتل يف �صفوف املتطرفني.
وقالت من منزلها يف تولوز (جنوب
غرب) «ما كان ب�إمكاين اجللو�س
مكتوفة اليدين ،كنت حزينة جداً
على ابني فبد�أت العمل ملنع
تكرار امل�أ�ساة نف�سها مع �آخرين»
،كانت يف ال�ستني من العمر عندما
قتل ابنها ،ومل تكن تعرف �شيئا
عن العمل االجتماعي وخ�صو�صا
�أنها ع�سكرية متقاعدة.
وتروي دومينيك «كنت وحيدة
بالفعل لوال دعم واحد» جاءها
من مرا�سل �صحيفة ليبريا�سيون
الي�سارية يف تولوز ،الذي ما لبث
�أن تويف ،وملا با�رشت ن�شاطها
�رسعان ما تلقت ع�رشات
االت�صاالت من عائالت تخ�شى

على �أبنائها �أو �سبق �أن ان�ضم
ابنا�ؤها �إىل الن�شاط املتطرف.
وتركزت مهمتها ب�شكل خا�ص
على تقدمي املعلومات املفيدة
والدعم �إليها وتتهم دومينيك
ال�سلطات الر�سمية بالتخلي
عنهم .تقول «�إنهم يرف�ضون حتى
تقدمي �شهادة وفاة بحجة �أن بع�ض
املتطرفني يعلنون وفاتهم لت�سهيل
حتركهم الحقاً».
وم�ساهمة منها يف تقا�سم جتربتها
مع �آخرين تروي دومينيك م�سرية
عائلتها وابنها قبل حتوله �إىل
العمل املتطرف ،فقد عا�ش
نيكوال بعيداً من والده الذي
تطلقت منه دومينيك باكراً،
ف�سقط يف املخدرات و�صدرت
بحقه �أحكام ق�ضائية ومل تكن له
م�سرية مهنية حمددة.

وتقول �أوي�سا كي�س اخلبرية
االجتماعية واملتخ�ص�صة ب�ش�ؤون
التطرف والتي ت�ساهم يف عمل
اجلمعية� ،إن «لدى دومينيك
«خطاباً الفتاً ال ي�سقط يف
الكراهية بل يت�سم بالهدوء وي�شيع
االطمئنان» �،إال �أن عمل دومينيك
بون�س تعقد كثريا بعد االعتداءات
التي ا�ستهدفت باري�س عام
� 2015إذ تبني �أن املتورطني
بهذه االعتداءات لديهم خلفيات
تختلف متاما عن خلفية ابنها
الذي يو�صف ب�أنه «الولد اجليد»
الذي �ضل الطريق ومت ا�ستغالله،
تقول دومينيك بون�س بهذا
ال�صدد �إن «�أقرباء املتطرفني
حتولوا �أي�ضاً �إىل «�أبناء �ضالني»،
وخ�صو�صاً �إذا كانوا من امل�سلمني
�إذ باتت امل�ؤ�س�سات العاملة يف

هذا املجال تتجاهلهم».
�إال �أن هذا الو�ضع املعقد مل
يدفع دومينيك �إىل اال�ست�سالم ،بل
بالعك�س جعلها ت�ضاعف ن�شاطها
خ�صو�صا مع هزمية تنظيم
داع�ش يف �سوريا وكرثة الكالم عن
املتطرفني الأ�رسى الذين ترف�ض
حكومات بلدانهم ا�ستقبالهم.
تقول دومينيك بت�أثر �شديد «�إن
الر�أي العام يتعاطى ب�سلبية حتى
مع فكرة �إعادة �أطفال املتطرفني،
وهذا الأمر جنوين مع ترداد
كثريين �أنه من الأف�ضل تركهم
يهلكون هناك» ،مع العلم ب»�أن
هناك جدوداً وجدات م�ستعدون
ال�ستقبالهم واالعتناء بهم».
وتعترب �أن «الأولوية يجب �أن تكون
لإعادة الأطفال وبعدها ليقم
الق�ضاء مبا يريد �أن يقوم به»� .إال

�أنها تعرتف مع ذلك ب»�أن الو�ضع
معقد جداً ،لأن ق�سماً كبرياً ممن
توجهوا �إىل �سوريا اعتنقوا الفكر
املتطرفن فعلياً وحتى �أمهات
منهم»،ودومينيك حالياً على
ات�صال بعائلة كوانتان لو بران
الذي ان�ضم �إىل تنظيم داع�ش منذ
العام  2014مع زوجته ،وقد �سلم
الزوجان نف�سيهما مع �أوالدهما
الأربعى بينهم  3ولدوا يف �سوريا،
�إىل قوات �سوريا الدميوقراطية،
وي�أمل جدا وجدتا الأطفال يف
التمكن من ت�سلمهم لالعتناء بهم.
وتقول دومينيك �إن «هزمية
داع�ش يف �سوريا ال تعني �أن جتنيد
املتطرفني �سيتوقف».
وتختم «ال �أحد ميلك احلل لكن
الكالم عن الأمر ال بد من �أن
ي�ساعد».
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حلقة 8

رواية

خطوط الرخام
كانت املدينة تتعري كعاهرة من وراء زجاج
�سيارة الأجرة � ،إذ �أتذكرها الآن بعد ال�سنني
التي مرت حني عدنا �أنا و�صاحبي  ،كانت تتعرى
يف الأزقة والزوايا بال خجل « لكم كانت جارحة
و�أتذكر ما به هتف �صاحبي قائال « يا مدينة
الأ�صابع املقطعة والر�ؤو�س امله�شمة «.
ي�سني بوغازي
فج�أة يف الزخم الذي كان  ،تقفز
�إىل خميلتي « احلديقة « هاهي
�أدن تالحقني وال تتوقف يف
مراودتي على ما كان  ،تدخل
يف غفلتي ويف وعيي « احلديقة»
هنالك ق�ضى �سنوات طويلة تركت
حطاما ال يداوى ،ال �شك �أن
رائحتها تالم�سه حوا�سه حينما
كانت �سيارة الأجرة ت�أكل طرق
املدينة  ،هو ال يخطئها ودائما
جتدبه  .قال يوما لقد تدربت
حوا�سي ف�رصت ال �أخطاها،
حوا�سي تزودين مبا �أريد عناء.
كيف ا�ستطاع البقاء �س�ؤال بغري
�إجابة ،وكثرية هي الأ�سئلة بال
�أجوبة ،كثرية هي الق�ص�ص الغريبة
التي دارت رحاها يف احلديقة
وعلى كر�سي احلجر القدمي
وبني �أ�شجار كدية الليل و�أعتاب
ال�شاطئ الكبري..ق�ص�ص وحكايات
مازال ذكراها حتدث فيه في�ض
البكاء .
رغم �أن ال�سيارة قد جتاوزت
احلديقة لكنه مازالت تغدي
بداخليه الكثري من الهواج�س

هو اليوم ال يعرف ملاذا كان
يقوم بذاك الذي قام به طويال ،
وكيف كان يعود �إليه كل مرة من
جتواله وتيه  ،كان ا�سمه « �شم�س
الدين « فال يعرف نف�سه متاما،
حتى امل�شاعر والأحا�سي�س ال
ي�ستطيع �أن يتحكم فيها ،فهوال
يرى حتى وجهه لوقت طويل.
وان حدث فلي�س �إال نادرا ويف
�شوارع املدينة .هنالك �أين �صارت
مرايا ال�سيارات منا�سبة جدا لكي
يكت�شف وجهه كما �أول مرة .فرتاه
يرمقه مارا �أمامه ب�رسعة ،كمن
يخاف �أن يطيل النظر..؟ ال يكاد
يتعرف عليه ال يذكر منه �شيء
كمن يبحث عن جلدة وجهه وقد
�أ�ضاعها كجميع الدين �أ�ضاعوا
وجوههم يف املدينة ،فال يغ�سله
حتى �إال يف �أيام ال�صيف ؟ حتى
ر�أ�سه �صار يتعبه فرتاه يحرك
رقبته كمن يعيد جتريب حتريك
ع�ضالته لأول مرة ،ج�سمه ال
يعرفه متاما ،ثالث عقودا مل
تكفيه ملعرفة �أدميته.
�أحيانا يلمح جزء منه �أمامه كامال
فال يعريه انتباه  ،ومي�ضى وقتا
طويال ين�سى لون عينيه وت�رسيحة
�شعره  ،و�أخر جملة قالها  ،ولو ر�آه

ج�سده  ،فلي�ست �سوى الواجهات
الزجاجية الفاخرة للمحالت
التجارية الكربى تلك القادرة �أن
تعك�سه �أمامه كامال  ،لكي يت�سنى
له �أن يراه  ،ورمبا يتذكر انه حيا
 ،واجهات �أ�أ�صطنع لها �أ�صحابها
بوابات زجاجية كبرية �صارت
منا�سبة جدا لتفقد �أج�سام الب�رش
احلزانى والغرباء .
هنالك تراكمت عربا لوقت
حكايات حيوات مل تنتهي يوميات
كانت تنبت كالع�شوائيات وما
يحفظه �أن يوميات من عرفهم
هنا كانت تنبت على هوام�ش
احلياة  ،كانت بال هدف
لكنها كانت كاحلار�سة لهده
احلديقة .
ع�شوائيات املدن ويوميات ع�شاق
احلديقة ال �أدري ما الذي يجمع
بينهما لكنها يف النهاية خبط
ع�شواء الهواج�س ،هنا االحتفاليات
امل�سائية �أين ي�صري كل �شيء موقدا
ل�شهية الكالم .وي�صري اى �شيء
منا�سبة جدا لرثثرة عند امل�ساء
كان ي�أخذ مكانه باحلديقة  ،وقبل
ميكانيكية
ما تنهى ال�شم�س
الغروب يكون قد فتح �صناديق
ذكرياته وحكايات ترميه على
�ضفتي احلزن والفرح  ،فيتناوبان
عليه تناوب الليل والنهار.
«�شم�س الدين « بد�أ يتابع تكوينا
يف اللغة الفرن�سية مع « �سيزيف
« فال ينتهي �أبدا من التعقيب
والتعليق غريبة حياته يعي�ش
يف زخم ن�سائي من اجلميالت
املتحررات  ،لكنه م�سكونا بعوامل
الذكورة  ،كل �أنواع الن�ساء وال
ي�سكن تفكريه �إال الذكورة � ،أنا
من لقبه �أ�شعت عليه « �سيزيق
« فقد كان �أمامي جامدا متاما
كما فندقه  ،و�سيزييف كان �إلها
يوناين  ،وحالق الن�ساء حني ينطق
اجلملة يظل يعيدها مرات ومرات
متكررة وبال طائل  .متاما مثلما
�صخرة �سيزيف الإله ،وكان بخيال
حدا املر�ض وكنت ال �أ�صدقه �أبدا
لأين اعلم انه ال يقول احلقيقة ولو
علق من قدميه ! حالق الن�ساء
ال يتكلم �إال فرن�سية مك�رسة
اقرب �إىل اللهجة الدارجة منها
للفرن�سية فكنت �أت�ساءل ما جدوى
التكوين الذي يهدر فيه ماله.
حني ت�شدين الذكري �إذ كيف مل
�أجد �أين �آوي �إال يف بناية الكولون
هذه « فندق �سيزييف « الذي لي�س
فندقه  ،لقد كان احدي حمميات
معارفه  ،ذاك الذي جاء �إليه مرة
نف�سه الذي �إلتقيناه و�صاحبي على
عجل عندما ق�صدناه يوما �.أتذكر

انه مل يرغب يف لقاءنا وفعل ملا
اخربه �صاحبي « �إننا من معارف
�سييزيف « توقف حينا وقدم
وعدا �أكلته الأيام كما �أكلت كل
�شيء �أيام املدينة .
« �شم�س الدين « كان �شغوفا
بالقراءة مند �أيامه القروية  ،يف
�أول لقاء به ملحت بحقبته �صحفا
 ،ف�شعرت و�أنا انحنى لرفع
احلقيبة �إنني �أمام �شخ�ص غري
عادى  ،وقد كان كذلك منذ نعومة
�أظافره � ،صمته كالم  ،نحافة يف
�أناقة �إفراط يف التدخني وحقيبة
ال ترتك كتفه تفي�ض جرائد ولوازم
الرجل الغريب الأطوار .ما �شدين
�أنى قر�أت ورقة �أخرى من رزم
الأوراق  ،جملة كتبت بيده غريت
�أ�شياء كثرية من �أحكامي ال�سالفة
عما يرده مني « املدن الكربى مل
ت�ضيف يل �شيئا  ،ومل تن�سيني
القرب وذكري �أبى وقد تركته «
�شعره الطويل وقد لفه �إىل الوراء
كان مميزا  ،يف �أوىل لياليه كنزته
ال�سوداء وقد احكم غلق �أزرارها
العلوية يف هدا ال�صباح اخلريفي
� .سرتة اجللد ال�سوداء كانت
مفخرته  .لقد وك�أنه يقول « �إليكم
مفاخر حياتي «
يف املدن الكربى خالية �أيامنا
حتى من الألب�سة الأ�صلية وحده
امل�ستعمل �ضد احلر وال�رص

� ،رسوال اجلينز املهرتىء يكاد
يتمزق فوق جلد رجليه وجهه
امل�صفر وانكما�شه مبكانه
بعينني غائرتني كان يوحى �أن
بردا قار�صا ميلى روحه  ،عينني
غائرتني و�شفتان خيل يل �أنها ال
تتحرك �أبدا ال�صمت حكمة ادن و»
�شم�س الدين « �أكرث خلق الأر�ض
التزاما به .
�سيارة الأجرة اجلديدة تنطلق
فوق طرق املدينة ب�رسعة �أكرث،
ومازال فكره عالقا هنالك خياالته
ت�سبح به كثريا فال يعود منها �أال
وقد �أهلكته �أعتاب التذكر ،بل
لقد �أ�صبحت « احلديقة « ت�ضغطه
وكادت تن�سيه �سبب ركوبه �سيارة
الأجرة .وكيف لهدا املكان �أن
ينال من تفكري رجل بهذا اجلنون.
حكاياته هنالك مغرو�سة كالإبر يف
كامل كيانه �سكنت البال وغا�صت
�إىل القلب وقالتها العينني .فرتاه
يكاد يهمى الدمع وال يفعل  ،حني
يتذكر ما فعلته به « احلديقة «
والتي ما زال يراها بعني العا�شق
« �شم�س الدين « مل ي�ستطع
الن�سيان  ،لهذا احلد �أتعبه التذكار
 ،لطاملا قتل بنات يومه كالوائد
�أحالمه يف الفراغ  ،هنا تعلم
كيف ميليء ال�صناديق املحيطة
بر�سائل وهمية ال تقر�أ ،وهنا كتب
بالكويف بطاقات �شاعرية لكل

الدنيا ي�ستعجل حياته التي طال
انتظارها � ،صدره نارا �أحرقت
عمره الثاين الذي بد�أه منذ �أول
يوم دخوله املدن الكربى  ،وكتب
عن �أحالمه و الأمنيات يف �أعماره
التي تلت � .سيدي احللم متى
جتيء  ،هاك رجائي فلتحمله
املالئكة �أو الأبال�سة �سيان ،
�أنت كاملوت واحد ؟ فمتى جتيء
وت�أخذ يل ث�أري من التجوال و
ال�سنني والتيه و نقع الذكريات،
متى جتيء وت�أخذ يل ث�أري من
كر�سي احلديقة احلديدي ومن
الليل ومن النهار  ،غريبة هذه
احلياة التي نعي�شها فال تفكر �إال
كيف تهزمنا  ،لأكرث من مليون
مرة هزمتنا وكانت �رصخات
هزائمنا تدمى االروح وترتك
مواجع ال ي�شفيها حر البكاء ..
حياة ال ا�ستطاع قبولها وال هي
ا�ستطاعت الر�أفة بي  ،فرتاها
تتالطم كالذي �أ�ضاع نا�صيته ،
فتغدو كل الأمكنة منا�سبة للإيواء
وجميع الب�رش منا�سبني لل�صداقة
والليل منا�سب جدا للهروب لنا
جميعا � .سيارة الأجرة توقف ،الح
�أمامي الفندق ،فلقد �أثقل احلزن
خطواتنا فلم نتحرك ،مثلما �أثقل
ال�صمت وقت ال�سائق ففعل ما
فعل ،ومل ن�ست�شعره �إال عندما
�أوقف �سيارته.
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الذكرى الـ» « 25لرحيل عبد القادر علولة

عر�ض «الأجواد» مب�سرح وهران
تخليد لذكرى الـ  25لرحيل امل�سرحي اجلزائري الراحل عبد القادر
علولة ( )1939-1994مت �أم�س بامل�سرح اجلهوي بوهران �إعادة عر�ض
م�سرحية «الأجواد» لعلولة التي يعود تاريخها �إىل  1985من طرف
املجموعة الفنية املحلية «ا�ستجمام» والتي تهدف �إىل احلفاظ على
�أعمال علولة الذي وظف �شكل احللقة يف م�سرحه .
ق.ث
رد االعتبار لأيقونة
امل�سرح اجلزائري
ولقد �أكد مدير امل�رسح اجلهوي
مراد �سنو�سي � ،أنه مت عر�ض
بامل�رسح اجلهوي
«الأجواد»
لوهران معتربا �أن هذا العر�ض هو
تكرمي للراحل عبد القادر علولة
ولعمالقة امل�رسح اجلزائري الذين
خدموا الركح بوفاء وت�ضحية
فهو تعبري رمزي لوفائنا للمرحوم
علولة �صاحب الأفكار املتفتحة
حيث كان ينادي بالتعاون
امل�رسحي املثمر  ،كا�شفا ذات
املتحدث �أن علولة قد التحق

به يف  1963بامل�رسح الوطني
اجلزائري و�شارك يف الأعمال
الأوىل كممثل مع م�صطفى
كاتب وعالل املحب وا�سطنبويل
ثم خا�ض بعدها جتربة الكتابة
امل�رسحية والإخراج امل�رسحي
فهو �صاحب �أول موندرام جزائري
«حمق �سليم « مت �إجنازه و�إنتاجه
باجلزائر العا�صمة لينتقل فيما
بعد �إىل امل�رسح اجلهوي وهران.

مراد �سنو�سي :عر�ض
«�آرلوكان خادم ال�سيدين
«يف  16مار�س
كما �سيتم االحتفاء ح�سب ما
ك�شف عنه �سنو�سي بعر�ض جديد

يف  16مار�س بعنوان «�آرلوكان
خادم ال�سيدين» الذي �شارك يف
�إنتاجه كل من امل�رسح اجلهوي
لوهران و امل�رسح الوطني
للجزائر العا�صمة  ،مب�شاركة
العديد من املواهب ال�شابة
للم�رسح الوطني اجلزائري  ،حتت
�إ�رشاف املخرج امل�رسحي زياين
�رشيف عياد الذي يقرتح ن�سخة
جديدة من امل�رسحية نف�سها التي
كتبها علولة يف  ،1993م�ضيفا ذات
املتحدث �أنه وقع اختيارنا على
ن�ص م�رسحية «�أرلوكان خادم
ال�سيدين « باعتباره ن�ص خارج
جتربة احللقة واملوجه لل�شباب
والذي يتطرق فيه ملو�ضوع احلب
وجعلنا نفكر يف جت�سيد هذا

العمل امل�شرتك لإحدى روائعه
امل�رسحية واملتمثلة يف م�رسحية
«�أرلوكان خادم ال�سيدين» التي
�أخرجها �سنة  1993والتي مت
فيها االنتقال �إىل جتربة فنية
جديدة حيث �سي�شارك جمموعة
من املمثلني اجلزائريني يف
هذا العمل امل�رسحي امل�شرتك
بني امل�رسح الوطني بالعا�صمة
و امل�رسح اجلهوي لوهران مع
االعتماد يف م�رسحية «�آرلوكان
خادم ال�سيدين» على الطاقات
ال�شبانية اجلزائرية املوهوبة
النوعية
بغر�ض الو�صول �إىل
جللب ع�شاق الفن الرابع لتحقيق
م�رسح جزائري متكامل. .

عبد القادر علولة يف
�سطور.....
مع العلم �أن عبد القادر علولة هو
كاتب م�رسحي جزائري ولد يوم 8
جويلية  1939يف مدينة الغزوات
بوالية تلم�سان الواقعة يف الغرب
اجلزائري ،ودر�س الدراما يف
فرن�سا .وان�ضم �إىل امل�رسح الوطني
اجلزائري و�ساعد على �إن�شاءه يف
عام  1963بعد اال�ستقالل .فلقد
اقتب�س و�أخرج عدة م�رسحيات
�شهرية كانت بالعامية اجلزائرية
والعربية منها م�رسحية «العلق»
العام « ،1969اخلبزة» العام
« ،1970حمق �سليم» العام 1972
التي اقتب�سها عن «مذكرات

جمنون» للروائي الرو�سي
نيكوالي غوغول« ،حمام ربي»
العام « ،1975حوت ياكل حوت»
العام  ،1975وله �أي�ضا م�رسحيات
«املايدة»« ،النحلة» و»املنتوج»
و»الق َّوال» ( )1980و»اللثام»
( )1989و»الأجواد» (،)1985
و»التفاح» ( )1992و»�أرلوكان
خادم ال�سيدين» ( ،)1993وكان
قبل مقتله يف جانفي  1994يتهي�أ
لكتابة م�رسحية جديدة بعنوان
«العمالق» ،ولقد �أغتيل �شهر
رم�ضان يف  10مار�س  1994من
طرف الإرهاب الأعمى وبالتايل
فربحيله ،خ�رست اجلزائر �أحد
�أكرب م�رسحييها من الذين �أعطوا
نف�سا جديدا للركح.

للباحث الأكادميي والفنان الت�شكيلي التون�سي خليل قويعة

وحتوالته ..بني النظر والنظرية
الفني
العمل
ّ

�صدر �أوائل العام اجلاري ،كتاب جديد
للباحث الأكادميي والفنان الت�شكيلي
التون�سي خليل قويعة ،حتت عنوان «العمل
الفني وحت ّوالته بني النظر والنظرية -
حماولة يف �إن�شائية النظر» ،يطرح من
خالله جملة من الق�ضايا الإ�شكالية،
الفن املعا�رص يف
عرب مالم�سته ثقافة ّ
العامل ،وبع�ض �إ�شكال ّياته.
ا�شتغال �إبداعي

ووفق كلمة النا�رش« :ما عاد العمل الفني
املعا�رص حكراً على عبقرية املبدع
الأ�صيل ،بل ي�ستمد مقومات وجوده من
عر�ضه �أمام اجلمهور ،ما يجعل النظر

وامل�شاهدة وامل�شاركة �أفعاالً من �صميم
اال�شتغال الإبداعي ،الذي يكون العمل
الفني من خالله عم ً
ال فنياً ،فاجلمهور
كف عن �أن يكون متقب ً
ال عر�ضياً� ،إىل
حد القول �إن الناظر هو ما ي�صنع
اللوحة ،ومتحورت التحوالت القيمية
واملفاهيمية ،التي �أجلت طالئعية الفن
املعا�رص ،و�شكلت �أطروحاته حول
�إعادة ترتيب منزلتي النظر والناظر،
بينما كانت املراحل ال�سابقة ،ت�ؤ�س�س
م�رشوع العمل الفني ،بالنظر �إىل مركزية
مبدعه الأ�صيل يف العملية الإبداعية،
فجرى �إعالء جمالية الإنتاج على ح�ساب
جمالية التلقي».

مفهوم النظر يف ثقافة الفكر
اجلمايل

من هذا املنطلق ،يتناول هذا الكتاب
مفهوم النظر يف ثقافة الفكر اجلمايل،
والعمل الفني نف�سه بني النظر والنظرية،
ودور النظر يف الت�أ�سي�س الإنطولوجي
للعمل الفني ،وما يرتتب على النظر
عندما ي�صبح معرفة وفكراً ،فعندما
ي�صنع املفهوم العمل الفني ،ي�ؤكد قدرة
النظر على �أن ي�صنع النظرية ،لأنه ما
عاد مكتفياً بالإب�صار ،بل ي�شمل �أي�ضاً
عمليات �إنتاجية وذهنية داخل الآلة

�أقدم متاحف اجلزائر تتعر�ض لـ «التخريب والنهب»
تع ّر�ض املتحف الوطني للآثار
القدمية والفنون الإ�سالمية،
الذي يعترب �أقدم متاحف
اجلزائر �إىل التخريب والنهب
وحماولة �إتالف بع�ض مكاتبه
خالل االحتجاجات ال�شعبية
املناه�ضة لرت�شح الرئي�س
املنتهية واليته عبد العزيز
بوتفليقة لعهدة رئا�سية
خام�سة.
املتحف الوطني للآثار
القدمية والفنون الإ�سالمية
د�شن يف العام  1897خالل
فرتة اال�ستعمار الفرن�سي ،وهو
بذلك �أحد �أقدم املتاحف يف
قارة افريقيا ويغطي حقبة
متتد على  2500عام من تاريخ
الفن يف اجلزائر.
وزارة الثقافة اجلزائرية نددت
يف بيان ما �أ�سمته با�ستغالل
“جناة” مل�سريات �سلمية

جرت يف و�سط العا�صمة
“ليقوموا بجرميتهم النكراء
يف حق املوروث الثقايف
الوطني ،وامل�سا�س مبتحف
يغطي فرتات هامة من تاريخ
ال�شعب اجلزائري” .و�أعلنت
الوزارة تع ّر�ض بع�ض �أجنحة
املتحف لعمليات تخريب
و�رسقة عدد من مقتنياته
بعد �إ�رضام النريان يف بع�ض
املكاتب الإدارية و�إتالف
وثائق و�سجالت .و�أ�شادت
الوزارة بتدخل م�صالح احلماية
املدنية يف الوقت املنا�سب ما
حال دون امتداد �أل�سنة النريان
لأجنحة العر�ض ،كما نوهت
مبجهودات عنا�رص الأمن
وال�رشطة وجناحهم يف ا�ستعادة
�سيف يعود لفرتة املقاومة
ال�شعبية .وفتحت وزارة الثقافة
اجلزائرية بالتن�سيق مع م�صالح

ال�رشطة حتقيقا ملعرفة
تفا�صيل احلادث والتعرف على
اجلناة .وزير الثقافة عز الدين
ميهوبي قام بزيارة تفقدية �إىل
املتحف حيث عاين الأ�رضار
و�أكد اتّخاذ �إجراءات �إ�ضافية
لتعزيز احلماية والأمن.
ويقع املتحف الوطني للآثار
القدمية والفنون الإ�سالمية
بالقرب من تقاطع ي�ؤدي �إىل

مقر الرئا�سة على بعد نحو
كيلومرتين ،وهي املنطقة
التي �شهدت اجلمعة مواجهات
بعد �أن منعت قوات الأمن
و�صول جمموعة من ال�شبان،
على غرار الأ�سابيع املا�ضية،
يف حني تف ّرق امل�شاركون
يف م�سرية �سلمية ا�ستمرت
ل�ساعات بهدوء.
وكالة �أنباء ال�شعر

الع�صبية ،على نحو ما ظهر من نظريات
الإدراكيني� ،أو يف خمابر فيزيولوجيي
العني واجلهاز الع�صبي� ،أو حتى يف
نظرية اللون وال�ضوء.

�إجناز جديل
ومن خالل الكتاب ،ي�سعى خليل قويعة ،وهو
�أ�ستاذ اجلماليات ونظريات الفن باملعهد
العايل للفنون واحلِرف ،جامعة «�صفاق�س»
(تون�س) ،وباحث مبخرب ( )LARAبجامعة
«تولوز ( »2فرن�سا)� ،إىل تكري�س ر�ؤيته لدور
املتلقي يف حتديد معامل الإبداع ،و�إعادة
بلورة العمل الفني ،كم�شارك يف ت�أ�سي�س

الر�ؤية الإبداعية من داخلها ،ال كمجرد ناظر
�إليها من خارجها ،فالإبداع يف نظر امل�ؤلف،
مل يعد عملية �أحادية ل�صاحبه املركزي،
و�إمنا هو �إجناز جديل تتقاطع فيه عبقريتان:
عبقرية املبدع ،وعبقرية قارئ الإبداع،
وتندجمان معاً ،حيث تتداخل النظرية مع
النظر ،لتحديد وت�أكيد معامل خ�صوبة العمل
الفني .وما يزيد من �أهمية هذه الر�ؤية،
�أنها ت�صدر عن باحث �أكادميي ،هو يف ذات
الوقت فنان ت�شكيلي �صاحب منجز يح�سب
له ،و�شاعر حاول دائماً �أن يجعل من لوحته
الق�صيدة التي ي�رشع نوافذها على العامل وما
وراءه.
وكاالت

للكاتبة �إميانويل البوري وترجمة دينا مندور

«�صرخة النور�س»� ...أول رواية
مرتجمة للمكفوفني
�أ�صدر املركز القومي للرتجمة يف
م�رص �أول رواية مرتجمة بطريقة
«برايل» للمكفوفني ،هي «�رصخة
النور�س» للكاتبة �إميانويل البوري،
ترجمة د .دينا مندور .والقت الرواية
املرتجمة قبوالً وا�سعاً ومت تداولها
على «يوتيوب» وتتناول ال�سرية الذاتية
للم�ؤلفة وهي فتاة فرن�سية �صماء
وقدرتها على تخطي حمنة العزلة
والإعاقة وت�صميمها على النجاح
والت�أكيد على فعل �أ�شياء اليقدر عليها
الآخرون ،وهي تت�شابه مع �سرية طة
ح�سني فى كتابه «الأيام» ،الذي حمل
روح التحدي ذاتها لتحقيق النجاح.

و�أوردت املرتجمة يف تقدميها للكتاب،
�أن امل�ؤلفة نقلت جتربتها يف الرواية
للمطالبة بحقوق ال�صم ،وحقوقها ،حتى
�أنها خرجت يف تظاهرات يف فرن�سا
للمطالبة باعتماد لغة الإ�شارات ،حتى
اعرتف القانون الفرن�سي بهذه اللغة.
من ناحيته ،ك�شف د� .أنور مغيث مدير
املركز القومي للرتجمة عن عزم
املركز �إعداد كتب �أخرى بطريقة
«برايل» و�سيتوىل توزيعها على الأماكن
املخ�ص�صة لذوي الإعاقة الب�رصية،
م�شرياً �إىل �أن الكتاب اخلا�ص بطريقة
«برايل» يكتب باليد .

وكاالت
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ابتكار جهاز جديد بالغ الدقة لت�شخي�ص ال�سرطان

ابتكر باحثون يف جامعة كان�سا�س و�أو�ضح الباحثون يف جامعة
الأمريكية جهازاً جديداً كان�سا�س �أن ابتكار «خمترب
لت�شخي�ص الإ�صابة مبر�ض على رقاقة» يعتمد على تقنيات
ال�رسطان بدقة بالغة� ،إذ ي�سمح الهند�سة ثالثية الأبعاد متناهية
للأطباء اكت�شاف املر�ض بتحليل ال�صغر ،وتتمثل فكرته يف
قطرة دم �أو بالزما من املري�ض ،تعري�ض «الإك�سوزومات» ل�سطح
ما يعني ق�رص فرتة الت�شخي�ص الرقاقة من خالل عملية �أكرث
فعالية يطلق عليه ا�سم «نقل
و�رسعة البدء يف العالج.
ويعتمد اجلهاز اجلديد الذي �أطلق الكتلة».
عليه ا�سم «خمترب على رقاقة» واخترب فريق الدرا�سة اجلهاز
على ر�صد «الإك�سوزومات» ،اجلديد على عينات من مر�ضى
وهي حوي�صالت متناهية ال�صغر م�صابني ب�رسطان الرحم،
م�شتقة من اخلاليا ،حتمل وتو�صلوا �إىل �أن الرقاقة ميكنها
داخلها املعلومات التي ت�صدر اكت�شاف وجود ال�رسطان يف كمية
من اخلاليا ال�رسطانية لتحفيز �ضئيلة من البالزما امل�ستخرجة
من ج�سم املري�ض.
منو الأورام داخل اجل�سم.

ب�ؤب�ؤ العني لر�صد �إجهاد العمل املرهق
اكت�شف باحثون �أن حجم ب�ؤب�ؤ العني يتغري
بطريقة وا�ضحة عندما ن�ضطر ملواجهة
مهام متعددة وتغريات غري متوقعة
وت�شري النتائج �إىل �أن جمرد النظر �إىل
عني ال�شخ�ص ،قد يتيح معرفة مدى
حدة حالة الإجهاد التي مير بها وي�أمل
الباحثون يف �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تطوير
�أداة ميكن لأ�صحاب العمل ا�ستخدامها
ملراقبة موظفيهم وحمايتهم من بلوغ
مرحلة الإجهاد احلاد.
ودر�س الباحثون يف جامعة مي�سوري
بكولومبيا ،كيف ي�ؤثر الإجهاد على
احلالة الذهنية لل�شخ�ص ،وركزوا على
كيفية ت�أثري عبء العمل املرتفع على
اجل�سم مثل الت�سبب يف م�شاكل الظهر
وقال املعد الرئي�سي ،الدكتور جونغ
هيوب كيم� ،إنه على الرغم من عدم
وجود قيا�س لل�سالمة العقلية ل�شخ�ص
ما� ،إال �أنه و�أفراد فريق البحث وجدوا �أن
«حجم ب�ؤب�ؤ العني ميكن �أن يكون املفتاح

الرئي�س لقيا�س احلالة العقلية ل�شخ�ص
ما �أثناء قيامه مبهام متعددة»وتعقب
الباحثون املتطوعني ،من خالل تقنية
التقاط احلركة وتتبع العني بينما كانوا
يجل�سون يف غرفة التحكم يف مكان
يحاكي حمطة لتكرير النفط والغاز.
وكان على امل�شاركني �أن ي�ستجيبوا
للتغيريات غري املتوقعة ،مثل الإنذارات،
بينما ي�رشفون على مراقبة �شا�شتني،
و�أظهرت النتائج خالل املهام الب�سيطة،
�أن حركات �أعني امل�شاركني كانت
متوقعة �إىل حد ما ،ولكنها �أ�صبحت
غري منتظمة عندما حدثت تغريات غري
متوقعة وقارن فريق البحث نتائجه مع
النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة �أجرتها
وكالة نا�سا حول كيفية تغري ب�ؤب�ؤ العني
لدى رواد الف�ضاء ا�ستجابة للإجهاد
وتبني �أن جميع النتائج تك�شف �أن حجم
ب�ؤب�ؤ العني يتغري ب�شكل غري طبيعي عند
الإجهاد.

مادة كيميائية يف م�سحوق الكاري تقاوم الأورام ال�سرطانية
ك�شفت درا�سة حديثة قام بها علماء من جامعة
كاليفورنيا �أن مادة كيميائية يف م�سحوق الكاري
ميكن �أن تقاوم ال�رسطان ويعتقد العلماء �أن
الكركمني ( ،)Curcuminوهي مادة كيميائية يف
الكركم تعطي م�سحوق الكاري لونه الأ�صفر ،ميكن
�أن تبطئ منو الأورام ال�رسطانية يف الثدي والدم،
عرب جعل اخلاليا ال�رسطانية �أقل قدرة على حتطيم
�أو تدمري خاليا �أخرى .وقد يكون الكركمني ،الذي
كان يعتقد يف املا�ضي �أن له قدرة على حماربة
ال�رسطان� ،أقوى بن�سبة  500مرة مما كان يعتقد
�سابقا .وعند دمج الأدوية �شائعة اال�ستخدام لعالج
�رسطان الدم مع الكركم وجدت االختبارات �أن
الكركمني جعلها تعمل ب�شكل �أف�ضل ،و�ساعد يف
التقليل من �آثارها اجلانبية ويقول الباحثون �إن نتائج
التجارب على الفئران كانت «غري متوقعة» ،وي�أملون
الآن يف تطوير عالج ال�رسطان با�ستخدام الكركمني
وميكن ا�ستخدام هذه املادة ملحاربة ال�رسطان
لأنها عندما تتواجد يف الدم ،تربط بني �أنواع
حمددة من الإنزميات ت�سمي « ،»DYRK2وعند
ات�صال االثنني ،ال ميكن للخاليا �أن تتكاثر ب�رسعة
ويو�ضح الباحثون �أن ال�سمة املميزة لل�رسطان هي
القدرة علي النمو ب�رسعة ال ميكن التحكم بها،
ولكن ميكن �إبطا�ؤها من خالل الكركمني ويو�ضح
الباحث �سوراف بانريجي �أنه «ب�شكل عام ،يتم طرد
الكركمني من اجل�سم ب�رسعة كبرية ،ولكي ي�صبح
دواء فعاال ،ف�إنه يحتاج �إىل تعديل لدخول جمرى
الدم والبقاء يف اجل�سم لفرتة كافية ال�ستهداف
ال�رسطان».
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�صحة
هل يحمل العام اجلديد
العالج ال�شايف؟
مر�ض الإيدز الناجت عن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية،
رمبا �صار من القريب اكت�شاف العالج ال�شايف له بح�سب
معهد با�ستور الفرن�سي� ،أ�صبح ب�إمكان الباحثني من معهد
با�ستور� ،أن يفهموا ب�شكل �أف�ضل طريقة عمل التهاب نق�ص
املناعة الب�رشية – الأيدز ،ويبحثون الآن عن و�سائل للتو�صل
ٍ
�شاف متا ًما ،والأبحاث تتقدم يف هذا املجال،
�إىل عالج
ويف حني تغيب الإح�صاءات الدقيقة عن عدد مر�ضى
الإيدز يف الدول العربية ،ف�إ ّنَه يف فرن�سا وحدها على
�سبيل املثال يتعاي�ش حواىل � 150ألف �شخ�ص ب�شكل يومي
مع الإيدز .ومن بني ه�ؤالء ،هناك ما بني � 30ألف �إىل 40
�ألف �شخ�ص يجهلون ذلك .والعالجات احلالية �ضد الإيدز
يجب �أخذها مدى احلياة .ويف واقع الأمر ،ف�إنّ م�ضادات
الفريو�سات الرجعية (بعبارة �أخرى العالج الذي �سوف مينع
تقدم الفريو�س) ال ت�سمح بالق�ضاء على الإيدز متا ًما :هذه
الفريو�سات تبقى دائ ًما يف «املخزون االحتياطي» يف اخلاليا
ولكن فريو�س
التائية  T CD4املوجودة يف نظام املناعة.
ّ
نق�ص املناعة الب�رشية ال ي�صيب جميع اخلاليا ،T CD4
وحتى وقتنا هذا ال يعرف الباحثون ملاذا يح�صل ذلكّ .
ولعل
مف�ضلة للإ�صابة بالتهاب الفريو�س .وبعبارة �أخرى �أو�ضح،
فقد اكت�شف العلماء �أنّ فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
�سي�أخذ الأولوية يف اخلاليا التي تقوم بن�شاط �أي�ضي عالٍ،
وبالتايل �إنتاج كمية �أكرب من الطاقة .احتمال الق�ضاء على
الفريو�س يقول الباحثون« :لكي يتكاثر الفريو�س ف�إنه يقوم
بتحويل الطاقة واملنتجات التي ترد �إىل اخللية» .وي�ضيفون:
«وحاجة الفريو�س هذه �إىل حتويل الطاقة ،و�أخذ املنتجات
التي ترد �إىل اخللية ،ت�شكل لديه حالة من ال�ضعف والتي
ميكن ا�ستغاللها ملهاجمة اخلاليا امل�صابة».
وعلى نحو �أكرث دقة :بف�ضل هذا االكت�شاف الكبري ،ا�ستطاع
العلماء الآن تدمري بع�ض اخلاليا امل�صابة ،وذلك مبنع
الن�شاط الأي�ضي .ويلخ�ص العلماء -الذين مت ن�رش بحثهم
هذا يف جملة  - Cell Metabolismذلك بالقول« :مي ّثل
هذا البحث خطوة مهمة نحو التفكري باحتمال الق�ضاء
على الفريو�س ،من خالل الق�ضاء على خاليا املخزون
االحتياطي .و�سوف تكون اخلطوة التالية يف البحث ،هي
تقييم احتمال منع الن�شاط الأي�ضي يف اجل�سم احلي».
على �أمل �أن يتم التو�صل �إىل عالج نهائي ملر�ض الإيدز،
تبقى �سبل الوقاية هي الأ�سا�س ملنع انتقال الفريو�س من
�شخ�ص م�صاب �إىل �آخر �سليم.

�إنتاج عالج واعد من �أوراق التبغ
لل�سكري وااللتهابات
مت ّكن باحثون من جامعة وي�سرتن �أونتاريو الكندية من
ا�ستخدام �أوراق التبغ يف �إنتاج كمية كبرية من بروتني
تنتجه كلية الإن�سان بكميات �ضئيلة ويقوم ب�ضبط م�ستوى
االلتهابات .ويُعتقد �أن الربوتني الذي يُ�س ّمى  37-ILميكن
�أن يُ�ستخدم يف عالج ال�سكري والتهابات املفا�صل.
تنتج الكلى بروتني  37-ILبكميات �ضئيلة ل�ضبط م�ستوى
االلتهابات يف اجل�سم ،وب�إنتاجه جتارياً من التبغ ميكن
توفري عالج ناجح ومل يتم ا�ستخدام هذا الربوتني من قبل
يف جتارب عديدة على احليوانات ب�سبب عدم قدرة العلماء
على �إنتاجه بكميات كبرية .وتقوم كلية الإن�سان ب�إنتاجه
بكميات �صغرية داخل اجل�سم ،وتلعب هذه الكميات ال�ضئيلة
دوراً هاماً يف �ضبط م�ستوى االلتهابات.
وبح�سب «جورنال �سِ ل بالنيت ريبورت�س» التي ن�رشت نتائج
الدرا�سة ميكن الآن توفري هذا الربوتني كدواء عالجي
ب�أ�سعار معقولة بعدما مت ّكن العلماء من �إنتاجه بكميات
جتارية من خالل معاجلة �أوراق التبغ.
وتتزايد التهابات اجل�سم على نحو كبري بعد عمليات زراعة
الأع�ضاء وخا�صة الكلى ،ما يعيق جناح الزرع ،لكن بوا�سطة
هذا الربوتني ميكن التغلّب على هذه امل�شكلة� ،إىل جانب
خف�ض م�ستوى االلتهابات التي ينتج عنها مر�ض ال�سكري
والتهاب املفا�صل.
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ِّ
بالذكر يكون العبد من ال�سابقني

احلديث عن ِّ
الذكر وفوائده يطول،
ولكن ينبغي للم�سلم � اَّأل يكون ممن ق ّلَ
ذكره لربه ،ويبادر للحفاظ على تلك
النوائل العظيمة ،والف�ضائل اجل�سـيمة
الذكر ،ويحاول �شـيئاً
التي تكون يف ِّ
ف�شـيئا تعويد نف�سه على هذه العبادة،
فيع ِّود نف�سه التي لطاملا نفهت من
بي �صلى
الطاعة ،في�أخذ من ُ
�س ّنَة ال ّنَ ّ
اهلل عليه و�سلم نوعاً ،ويحافظ عليه
مدة حتى �إذا ا�ستمكن منه و�صار هذا
ِّ
الذكر من عمله يف يومه وليلته ،حمل
نف�سه ورفع توقها ،فتاقت لذكر �آخر
وهكذا ،حتى يكون من (ا ُ
ملف َِّردين)،
وهم :الذاكرون اهلل تعاىل كثرياً
والذاكرات.
بي
ن
ال
بقول
�سبقوا
الذين
فيكون من
َ
ّ
ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم ،كما روى م�سلم
يف �صحيحه عن �أبي هريرة ر�ضي
�سو ُل اللهّ ِ �صلى
اهلل عنه ،قالَ :كا َن َر ُ
َ
َ
ّ
ري فيِ طرِ يقِ َمكةَ،
اهلل عليه و�سلم يَ�سـ ُ
َ
(ج ْم َدا ُن)،
ه
ل
َف َم َّر َعلَى َجبَ ٍل يُقَا ُل
ُ
ُ
ريواَ ،هـذَا ُج ْم َدا ُن�َ ،سبَقَ
َفقَالَ�« :س ُ

المْ ُف َِّر ُدو َن» قَالُواَ :و َما المْ ُف َِّر ُدو َن يَا
�سو َل اللهّ ِ؟ قَالَ« :ال َّذا ِك ُرو َن اللهّ َ َك ِثرياً،
َر ُ
ِ
َ
ذ
ّ
َوال
ات».
ر
ك
ا
َ ُ
ا ُ
بي �صلى اهلل
مل ِّ
فردون ع َّرفهم ال ّنَ ّ
عليه و�سلم بالذاكرين اهلل تعاىل كثرياً
واملفردون يف اللغة
والذاكرات،
ِّ
من :االنفراد ،فك�أنهم انفردوا عن
غريهم بذكر اهلل تعاىل فلم ي�صل
�إىل ما و�صلوا �إليه كثري من �أقرانهم،
كما ذكر بع�ض �أهل العلم ،وقبيح �أن
يكون القلب خالياً من ذكر اهلل تعاىل،
والل�سان ياب�ساً من ذلك.
بي �صلى اهلل عليه و�سلم
وقد قال ال ّنَ ّ
لرجل جاءه قال له�« :إِ َّن �رشا ِئ َع
ِ�س اَل ِم َق ْد َك رُ َ
اب نَتَ َم َّ�سكُ
ْإ
ث ْ
ت َعلَيْنَا َفبَ ٌ
ال ْ
ام ٌع ،قَالَ :اَ
ِب ِه َج ِ
«ل يَزَا ُل ِل َ�سان َُك َرطْ بًا
َ
هّ
َ
ِم ْن ِذكْرِ اللِ َع َّز َو َج ّل».
فيا �أخي املبارك ما ال يدرك كله
ال يُرتك كله ،فذكر واحد مت�سك به
حتى ت�ضم �إليه غريه ،وهكذا خري
لك من �أن مي�ضـي عمرك ،ومل يزدد
عملك من هذه العبادة اجلليلة.

كبائر ّ
الذنوب

نوب واملعا�صي يف َوق ِعها
تَختَ ِل ُ
ف ال ّ ُذ ُ
نتيج ِتها والأ�رضار
يف ال ّنَف�س ويف
َ
املُرت ِّتبة عليها ،ومهما كان ،ف�إنَّها
ِك يف كو ِنها خط�أ ال َع ِ
بد لمِ قا ِم
تَ�شترَ ُ
العلماءُ على ت�صنيفِ
ِ
ر ِّبه ،ويَ ّتَف ُق ُ
الذّ ِ
ال�صغا ِئرِ ،
ذنوب
ِ؛
ني
�صنف
نوب يف
ُ
َّ
دالالت تقو ُد
أ�سمائها
�
ويف
والكبائر،
ٌ
جمع الكبرية،
َبائر
ُ
�إىل املَعنى ،فالك ُ
العظيم من ال ّ ُذنوب ،ويف َ
ذلك
ومعناها
ُ
تعظيم لأمرِ ها وتنبي ٌه خِلطَ رِ ها وما
ٌ
ب عليها �أو يَجني ِه ال َعب ُد ِمنها ،وقَد
يَرت ّتَ ُ
َذكَرها اهلل ُ تَعاىل يف القر�آن الكرمي
تتَ ِنبُوا كَبَا ِئ َر َما تُنْ َه ْو َن
فقال� ﴿ :إِ ْن جَ ْ
�س ِّيئَا ِتك ُْم َونُ ْد ِخلْك ُْم
ُم
َعنْ ُه نُ َك ِف ّْر َعنْك ْ َ
ِ
َّ
كرها على
ميا ﴾،
ُم ْدخَ اًل كَرِ ً
فدل ذ ُ
ِ
ِ
ت�صنيف ال ّ ُذ ِ
نوب �إىل كبا ِئ َر
ح ِة
�ص َّ
الَ
و�صغا ِئر ،و ُكلُّها يف مقا ِم اهللِ كبرية� ،إ ّ
َ
ع�ضها ي ّتَ ِ
بال�صغرِ نظراً ملا
ف
�ص ُ
� َّأن بَ َ
ِّ
ال�سحر،
أكب من ِّ
أكب من ُه ،فالقَت ُل � رَ ُ
هو � رَ ُ
أكرب من القتل ،ويف قولِ
�
ك
وال�ش
ُ
ِرّ
ُ
العلماء �أن ال كبري َة مع اال�س ِتغفا ِر وال
ُ
�صغري َة مع الإ�رصار ،و�أمث ُل الأقوالِ
ِ
يف
ب علي ِه
تعريف الكَبائر �أنَّها ما يَرت ّتَ ُ
ح ّ ُد يف ال ّ ُدنيا �أو وعي ٌد يف الآخر ِة �أو
غ�ضب �أو تهدي ٌد �أو ل َعن ،ومع اخ ِت ِ
الف
ٌ
العلما ِء وال ِفرقِ يف مفهو ِم الكَبائر،
يبقى هذا القو ُل �أمثَ َل ما قي َل يف
تعريفها؛ ل�سالم ِت ِه من القوا ِد ِح الواردةِ
ال�سلف.
على غريِه ،وال�ش ِتها ِر ِه عن َد َّ

�شرح لكلمة القيوم :
القيوم �أي قائم على كل نف�س
بعلمه و تدبريه وتربيته و
الأخذ بيده  ،قيوم �صيغة مبالغة
�شديد العناية مبخلوقاته  ،قائم
على كل نف�س مبا ك�سبت � ،أنت
مراقب  ،قال تعاىل� ﴿ :إِ َّن َر َّب َ
ك
اد ﴾ [�سورة الفجر]14 :
�ص ِ
َل ِبالمْ ِْر َ

ف�ضل الدعاء

ون �أَ ْ�ستَ ِج ْب
قال تعاىلَ :و َقا َل َر ّبُ ُك ُم ا ْد ُع يِ
َ
لَ ُك ْم [غافر ،]60:وقالَ :و ِ�إ َذا َ�س�ألَ َك
يب
يب �أُ ِج ُ
عِ بَادِي َع ِّني َف�إِ ِيّن َق ِر ٌ
ان َفلْيَ ْ�ستَ ِجيبُواْ
ّاع �إِ َذا َد َع ِ
َد ْع َو َة ال َد ِ
َ
َ
ّ
يِل َولْيُ�ؤْ ِمنُواْ ِبي ل َعل ُه ْم يَ ْر ُ�شدُو َن
[البقرة ،]186:وقال  { :الدعاء
هو العبادة } ،ثم قر�أَ :و َقا َل َر ّبُ ُك ُم
ون �أَ ْ�ستَ ِج ْب لَ ُك ْم [غافر.]60:
ا ْد ُع يِ
وقال � { :أف�ضل العبادة الدعاء }

،وقال  { :لي�س من �شئ �أكرم على
اهلل تعاىل من الدعاء } ،وقال { :
�إن ربكم تبارك وتعاىل حيي كرمي
ي�ستحي من عبده �إذا رفع يداه �إليه �أن
يردهما �صفراً خائبني } ،وقال  { :ال
يرد الق�ضاء �إال الدعاء ،وال يزيد يف
العمر �إال الرب }.
وقال  { :ما من م�سلم يدعو اهلل
بدعوة لي�س فيها �إثم وال قطيعة رحم

�إال �أعطاه اهلل بها �إحدى ثالث� :إما
�أن تعجل له دعوته ،و�إما �أن يدخرها
له يف الآخرة ،و�إما �أن ي�رصف عنه
من ال�سوء مثلها } ،قالوا� :إذاً نكرث
الدعاء ،قال { :اهلل �أكرث }وقال :
{ �إنه من مل ي�س�أل اهلل تعاىل يغ�ضب
عليه } وقال � { :أعجز النا�س من
عجز عن الدعاء ،و�أبخل النا�س من
بخل بال�سالم }.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
�أيها الأخوة « ،اهلل» َمن ؟ قال بع�ض العلماء َ :علَ ٌم على الذات  ،وقال بع�ضهم  :علَم على واجب الوجود
 ،كلمة علم �أي ا�سم  ،و عندنا يف اللغة ا�سم العلم  ،علَم على واجب الوجود � ،أن يف الكون واجب وجود و
ممكن وجود و م�ستحيل وجود  ،م�ستحيل �أن يكون اجلزء �أكرب من الكل  ،ي�ستحيل �أن يكون االبن �أكرب من
�أبيه  ،هذه �أ�شياء م�ستحيلة � ،أما الأ�شياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن  ،ممكن �أن يكون وممكن �أ ّالَ يكون ،
و�إذا كان على ما هو �أو على غري ما هو � ،أما واجب الوجود فال بد من وجوده �إنه اهلل  ،فكلمة « اهلل « علم
على واجب الوجود  ،واهلل �صاحب الأ�سماء احل�سنى كلها ُ ،جمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف « اهلل « ف�إذا قلت
علي � ،إذا قلت  :يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف
يا اهلل � ،أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا ّ ُ
لفظ اجلاللة  ،الذي هو علم على الذات � ،أو علم على واجب الوجود  ،هل �سمعتم يف الأر�ض كلها �أن جهة
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها « اهلل» ؟ م�ستحيل  ،طبعاً امل�ؤمنون بدافع من �إميانهم و تعظيم ربهم � ،أما الكفار
وامللحدون فال يجر�ؤون على هذا� ،إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن اهلل �سينتقم منهم  ،لأن كفرهم لي�س �أ�صي ً
ال
 ،الكفر و الإحلاد �سطحي  ،هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�شهدون �أن اهلل موجود  ﴿ :لمَ ْ تَ ُك ْن ِفتْنَتُ ُه ْم �إ اَِّل �أَ ْن َقالُوا
َو هَّ
اللِ َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم�شرْ ِ ِك َ
ني ﴾ [�سورة الأنعام ]23 :قال تعاىل ﴿ :انْ ُظ ْر َكيْ َف َك َذبُوا َعلَى �أَنْفُ�سِ ِه ْم﴾ [�سورة
الأنعام]24 :

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
ف�سون� :إنّ �سبب نزول �سورة الإخال�صَ ،مر ّ ُده �إىل �س�ؤال ا ُ
قال ا ُ
وال�سالم-
مل�رشكني
للنبي الكرمي -عليه ّ
ال�صالة ّ
مل ِرّ
ّ
َ
ّبي الكرمي
وطلبهم منه �أن يَ ِ�صف لهم اهلل �سبحانه وتعاىل ،ف�أنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�ص ،و�أجابهم النَ ّ
ُ
بي بن كعب
�
أ
عليه ّال�صالة ّ
وال�سالم -عن �س�ؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل �آيات �سورة الإخال�ص ،حيث َروى ّ ُ
الل ُ تعاىلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
الل ُ علَي ِه و�سلَّ َم :ان�سِ ب لَنا ر ّبَ َك ،ف�أَنز َل هَّ
اللِ �صلَّى هَّ
ني قالوا لر�سولِ هَّ
الل ُ
رشك َ
ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن امل� ِ
�أَ َح ٌد هَّ
ميوت � اَّإل �سيو َرثُ  ،و�إ َّن
موت ،وال �شيء
ُ
لي�س �شيءٌ يولَ ُد � اَّإل �سيَ ُ
ال�ص َم ُد)َّ ،
*الل ُ َّ
وال�ص َم ُد :الَّذِ ي لمَ ْ يَ ِل ْد َولمَ ْ يُولَ ْد؛ لأ ّنَ ُه َ
َ
هَّ
ولي�س كمث ِل ِه �شي ٌء) .وجاء يف �سبب
ميوت وال يو َرثُ َ ،و(لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا �أ َح ٌد) قا َل :مل يَ ُكن لَ ُه �شبي ٌه وال عِ د ٌل،
الل َ ال
ُ
َ
وال�سالم� -أن يَ�صف لهم ر ّبَه ،ف�أنزل اهلل
الة
ال�ص
عليهالنبي
ألوا
�
�س
ّ�صارى
ن
وال
اليهود
�
كذلك
إخال�ص
ل
ا
�سورة
نزول
أنّ
ّ
ّ
ّ
النبي �صلَّى اهلل ُ عليْ ِه و�سلَّ َم ،فقالوا:
تعاىل �سورة الإخال�ص ، .ف ُروِي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن اليهو َد �أتوا
َّ
ف لنا ر ّبَك الذي تعب ُد ،ف�أنزل اهلل ُ ع َّز وج َّلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
ِ�ص ْ
الل ُ �أَ َح ٌد� ..إىل �آخرها) ،فقال :هذه �صف ُة ر ّبي ع َّز وج َّل).
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�أ�سبوع من الأن�شطة الثقافية والفنية باجلزائر

ت�صدر افتتاح املركز الإقليمي حلفظ الرتاث الثقايف غري املادي ب�أفريقيا و تد�شني معر�ض «املوروث الثقايف
غري املادي ب�أفريقيا» الثالثاء املا�ضي بق�صر الثقافة باجلزائر العا�صمة امل�شهد الثقايف للأ�سبوع املن�صرم
�إىل جانب �أن�شطة �أخرى تتعلق بال�سينما والفن الت�شكيلي و ال�سينما و امل�سرح .
مت الثالثاء املا�ضي بق�رصالثقافة مفدي زكرياء افتتاح
املركز الإقليمي حلفظ الرتاث
الثقايف غري املادي ب�أفريقيا وهو
مركز من ال�صنف الثاين حتت
�إ�رشاف منظمة اليوني�سكو.
مت الثالثاء املا�ضي تد�شنيمعر�ض «املوروث الثقايف غري
املادي ب�أفريقيا» الذي عر�ض
عنا�رص تخ�ص الرتاث غري
املادي امل�صنف �ضمن الرتاث
العاملي للإن�سانية وذلك عرب
الفتات �إعالمية وفيديوهات
بق�رص الثقافة - .فاز فيلم «�إىل
�آخر الزمان» للمخرجة اجلزائرية
يا�سمني �شويخ بجائزة «عومارو
غاندا» لأح�سن �أول فيلم ملهرجان
واغادوغو الإفريقي ال26
لل�سينما والتلفزيون (في�سباكو)
الذي �أ�سدل عليه ال�ستار �سهرة
ال�سبت - .توج الفيلم الق�صري
«كاين و ال ما كان�ش» للمخرج
عبد اهلل قادة من عني الدفلى
بجائزة املنارة الذهبية 2019
اخلمي�س يف اختتام املهرجان
الوطني للإبداعات ال�سمعية
الب�رصية لل�شباب ببومردا�س.
 -مت الثالثاء املا�ضي ت�سمية

مكتبة معهد «�رسفانتي�س»لوهران
ب�إ�سم امل�صور واملنا�ضل الإ�سباين
فران�سي�سك بويك�س يف �إطار
�إحياء الذكرى الثمانني لو�صول
�أكرث من  2.600الجئ �إ�سباين �إىل
وهران - .افتتح االثنني املا�ضي
بدار الثقافة «مولود قا�سم نايت
بلقا�سم» لتي�سم�سيلت معر�ض
للكتاب مب�شاركة  10دور ن�رش من
 10واليات.يتوا�صل ملدة �أ�سبوعني
 - .مت ال�سبت بدار الثقافة «مولود

قا�سم نايت بلقا�سم» لتي�سم�سيلت
تقدمي العر�ض ال�رشيف مل�رسحية
«حماية �أبنائنا م�س�ؤوليتنا» من
�إنتاج فرقة «م�رسح اخل�شبة»
التابعة ملديرية احلماية املدنية.
 ي�شارك الفيلم اجلزائري«�إ�سالم طفولتي» لنادية الزواوي
يف املناف�سة الر�سيمة للطبعة
ال 25من مهرجان تطوان لل�سينما
املتو�سطية الذي ينظم بني  23و
 30مار�س اجلاري.

 انطلقت يوم الإثنني املا�ضيلوالية
املجاهد
مبتحف
تي�سم�سيلت تظاهرة تاريخية
حتت �شعار «�شهيد الوطن» �إحياء
للذكرى ال 62ال�ست�شهاد البطل
العربي بن مهيدي.
قدم العر�ض ال�رشيف لفيلم«الكب�ش ال�ساحر» املوجه للأطفال
للمخرج ال�صادق الكبري الذي �أول
�أم�س ال�سبت بدار الثقافة مالك
حداد بق�سنطينة .

«نب�ض الأبطال» يفوز باجلائزة الكربى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة
فاز فيلم «نب�ض الأبطال» للمخرجة هند بن
�صاري باجلائزة الكربى للمهرجان الوطني
للفيلم بطنجة الذي �أ�سدل ال�ستار على دورته
الع�رشين �أم�س ال�سبت مبدينة طنجة �شمال
املغرب .الفيلم وثائقي مدته  80دقيقة و�سبق
عر�ضه يف مهرجان دربان ال�سينمائي بجنوب
�أفريقيا ومهرجان هوت دوك�س للأفالم
الوثائقية يف كندا .ويتتبع الفيلم خطى بطل
�ألعاب القوى املغربي عز الدين النويري
االحتياجات اخلا�صة  2016يف ريو دي جانريو
بالربازيل .ويف باقي جوائز م�سابقة الأفالم
الطويلة ،فاز فيلم «امباركة» للمخرج حممد
زين الدين بجوائز الإخراج و�أف�ضل دور
رجايل للمهدي العروبي و�أف�ضل دور ن�سائي
لفاطمة عاطف �إ�ضافة جلائزة جلنة التحكيم.
كما فاز فيلم «جمال عفينة» بجوائز الت�صوير

وال�سيناريو واملو�سيقى ت�صويرية �إ�ضافة
جلائزة العمل الأول للمخرج يا�سني ماركو
ماروكو .وذهبت جائزة ال�صوت �إىل �سمري
بنعبيد عن فيلم «نذيرة» للمخرج كمال كمال.
ويف م�سابقة الأفالم الق�صرية التي �ضمت
 15فيلماً ،فاز باجلائزة الكربى فيلم «�أبناء
الرمال» للمخرج الغايل اكرمي�ش ،بينما ذهبت
جائزة ال�سيناريو لفيلم «مر�شحون لالنتحار»
�إخراج حمزة عاطفي .ومنحت جلنة حتكيم
امل�سابقة جائزتها اخلا�صة لفيلم «يا�سمينة»
�إخراج علي ال�صميلي وكلري كاهني كما نوهت
اللجنة بفيلمي «قلق» �إخراج علي بنجلون
و»�أغنية البجعة» �إخراج اليزيد القادري.
�أما جائزة النقاد فذهبت يف م�سابقة
الأفالم الطويلة لفيلم «نذيرة» ويف م�سابقة
الأفالم الق�صرية لفيلم «�أغنية البجعة».

عادل �إمام :ارحموين من ال�شائعات

ا�ستنكر الفنان عادل �إمام ما
�أثري �أخرياً عن تعر�ضه لوعكة
�صحية ا�ستدعت �إيقاف
ت�صوير م�سل�سله اجلديد
«فالنتينو» ،املقرر عر�ضه يف
رم�ضان املقبل .وقال �إمام ،
�إنه بخري ويتمتع ب�صحة جيدة،
ويوا�صل ت�صوير م�شاهد
م�سل�سله اجلديد وفقاً جلدول
الت�صوير املحدد ،م�ضيفاً:
«ارحموين من ال�شائعات ،فتارة

يردد مروجوها نب�أ وفاتي،
و�أخري يزعمون تعر�ضي
لأزمة �صحية ،وال �أعلم �سبب
�إطالقهم مثل هذه ال�شائعات
من حني لآخر» .وي�شارك
يف بطولة «فالنتينو» دالل
عبدالعزيز وحمدي املريغني
ورانيا يا�سني و�أحمد فريد
وطارق الإبياري و�أحمد فريد،
من ت�أليف �أمين بهجت قمر
و�إخراج رامي �إمام.

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج
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فيلم «خطايا روح معذبة» لعمر
عمرون ي�صنع احلدث يف مهرجان
الفيلم الأمازيغي
يروي فيلم «اور تارو كرا غاف اوزكاو» (ال تكتب �أي �شيء على قربي)
لعمر عمرون الذي مت عر�ضه يوم الأحد بدار الثقافة «مولود معمري»
يف �إطار املناف�سة على الزيتونة الذهبية للمهرجان الثقايف الوطني
للفيلم االمازيغي ،خطايا روح معذبة لرجل وحيد .ويك�شف هذا الفيلم
الق�صري الذي جاء يف  26دقيقة ،الأمل العميق الذي يعي�شه فرحات،
الذي �أدى دوره �سليمان قرمي ،و الذي احتفل باخلم�سني من عمره
يف الوحدة و الك�آبة و هو بطال و مل ي�ؤ�س�س عائلة .وحاول فرحات
عدة مرات و�ضع حد حلياته من خالل حماولة �شنق نف�سه �أو رمي
نف�سه من منحدر لكن دون جدوى  .علما �أن �أمله الداخلي ال يقلق �أي
�شخ�ص يف قريته على ما يبدو .و تظهر امل�شاهد اخلالبة الطبيعية
اجلميلة ملنطقة بوزغني يف منطقة القبائل �أين مت ت�صوير الفيلم و
تربز هذه املناظر عرب امل�شاهد التي يظهر فيها فرحات .و يعد هذا
الفيلم الق�صري الذي كتبه املخرج واقعيا للغاية لهذا االبن الذي يعي�ش
من معا�ش والدته وغلق مكتب بريد القرية بعد �رسقته و احلواجز
الأمنية املزيفة التي كان �ضحيتها مقاولني من املنطقة .و ال يزال
عمر عمرون الذي حت�صل يف الطبعة ال�سابقة على العالمة اخلا�صة
للجنة التحكيم لفيلمه الق�صري «�أمل للعي�ش» و «متاهة امل�شاعر» وفيا
ملو�ضوعاته التي تتمحور على ا�ستك�شاف تعقيدات الروح الب�رشية،
�آمالها وي�أ�سها ووحدتها وخماوفها و �آالمها املدفونة و هو ما ي�ستلهم
هذا املخرج ال�سينمائي املنحدر من بوزقن بتيزي وزو� ،أفالمه
الق�صرية .وت�رص والدته على تزويجه ،و ي�س�أله قروي عن املكان
الذي يذهب �إليه ويرد فرحات «�أنا ذاهب �إىل حافة اجلرف النتحر»،
فينفجر القروي �ضاحكا ويتابع طريقه وهو ي�ضحك .و هو مرهق  ،يلج�أ
فرحات �إىل حانة ليزيد من وحدته بتعاطي الكحول حيث يقول لزبون
يجل�س �إىل جانبه «عندما �أموت ال تكتب �أي �شيء على قربي» (ومن
هنا جاء عنوان الفيلم) .ويفاجئ فرحات حديث يجري بني جمموعة
من ال�شباب الذين كانوا يخططون لن�صب حاجز مزيف ملقاول ل�رسقة
�أمواله .و ي�ستبق الأحداث ويذهب عند املقاول الذي يعرفه و ي�شهر
له م�سد�سا ويطلب منه �أن يعطيه كل املال الذي ميلكه.

جنل عا�صي احلالين «الوليد
«يفوز باملركز الأويل يف
برنامج تلفزيوين للغناء
�صدفة �أم تكري�س للتوريث بكافة �أوجه احلياة يف لبنان �أن ي�شارك جنل
املطرب اللبناين عا�صي احلالين يف برنامج تلفزيوين للغناء ،ويفوز
باملركز الأول وي�صدر مبا�رشة �أول �أغنية خا�صة ،ويروج لبزوغ جنم
جديد� ،إىل جانب عائلة «جنوم» ت�ضم �أخته ووالده.
على ما يبدو مل يعد التوريث حكرا على ال�سا�سة يف بالد الأرز الذي
يورث فيه النائب مقعده النيابي لأحد �أفراد عائلته ،وم�ؤخرا �أحد
الوزراء ورث حقيبته �إىل زوجته ،وهناك من يورث �صهره حتى رئا�سة
احلزب الذي يدعي الدميقراطية وال�شفافية واالنتخابات احلرة.
وعودة �إىل احلالين ،ف�إن جنله الوليد �شارك يف برنامج على �إحدى
املحطات اللبنانية «�صدفة» ،وفاز باملركز الأول «�صدفة» ،و�أ�صدر
�أغنيته اخلا�صة ونزلت للأ�سواق ،وبات احلديث عن �صوته و�إح�سا�سه
و»نبوغه الفني» ،وترافق فرتة �صعوده حملة ترويج كبرية يف الإعالم
اللبناين ومواقع التوا�صل االجتماعي .خطوات ا�ستغرقت �أ�شهرا مع
«الوليد» حتتاج مع غريه ل�سنوات ،هذا �إن و�صل و�أو�صل �صوته للنا�س،
وفقط لأن والده لديه اال�سم والإمكانيات املادية بات جنما غنائيا
يف ليلة و�ضحاها .والوليد لي�س وحده يف عائلة حممد مزين احلالين
(�أطلق عليه ا�سم عا�صي ن�سبة �إىل نهر العا�صي) ،بل اقتحمت ابنته
ماريتا عامل الغناء ب�أغان باللغة الإجنليزية ومبيزانيات كبرية لفيديو
كليباتها ،لكنها ف�شلت يف الو�صول �إىل اجلمهور اللبناين والعربي،
فانتقلت �إىل الغناء باللغة العربية ،ومل حتقق النجاح املطلوب ،حيث
�إن �أعلى �أغنية خا�صة بها مل تتجاوز مليونا ون�صف املليون م�شاهدة
بعد �ستة �أ�شهر من رفعها على يوتيوب.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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�شيفروليه تراك�س 2020
تك�شف تغيرياتها �أثناء اختبارها

رغم �أن الكثري ال يزال جمهوال عن
�شيفروليه تراك�س اجليل الثاين
القادم� ،إال �أن ال�صانعة الأمريكية
بد�أت بالفعل ب�إطالقها للطرق
العامة لالختبارات ،مع متويهات
كثيفة بالطبع.
مقارنة باجليل احلايل الذي ا�ستلم
حتديثات منت�صف العمر يف ،2016
تتميز تراك�س اجلديدة بت�صميم
�أكرث جراءة ب�ألواح ج�سد متعددة

م�شابهة لبليزر  ،2019خا�صة يف
ت�صميم الباب اخللفي وعمود .A
الإلهام من بليزر وا�ضح ،ونتطلع
لر�ؤية التقنيات التي �ستت�رسب
من بليزر �إىل تراك�س اجلديدة،
مثل نظام املعلومات الرتفيهية
الأحدث ل�شيفروليه ،بواي فاي
 4G LTEوتطبيقات ابل كاربالي
واندرويد اوتو ،مع �أنظمة �سالمة
حمدثة ومواد اعلى جودة يف

الداخلية.

من�صة جديدة
وت�شري التقارير �إىل تراك�س القادمة
�ستتخلى عن من�صة Gamma
 IIللموديل احلايل ل�صالح من�صة
 VSSجديدة بينما �ستكون
املحركات اجلديدة �صغرية يف

احلجم مثل حمرك Ecotec
توربو �سعة  1.4لرت امل�ستخدم يف
تراك�س احلايل ،مع �إمكانية ر�ؤية
مولد طاقة هجني.
�شيفروليه �ستك�شف عن تراك�س
 2020اجلديدة الحقاً هذا
العام ،لتمثل مناف�سة مبا�رشة مع
جيب رينيجيد وهوندا HR-V
وتويوتا  C-HRومازدا 3-CX
وهيونداي كونا وني�سان كيك�س.

هكذا ت�ستطيع �إيقاف �سيارتك ب�أ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

ملاذا ت�ضع ال�شركات ر�سائل
خفية يف �سياراتها؟

نالحظ يف كثري من
الأحيان وجود تفا�صيل
�صغرية مميزة مر�سومة
الأجزاء
�أحد
على
الزجاجية �أو البال�ستيكية
من �سياراتها اجلديدة،
حيث حتمل ا�سم الر�سائل
اخلفية والتي تكون دلي ً
ال
على رغبة امل�صممني يف
زيادة �أ�صالة �سياراتهم يف
كثري من الأحيان.
�أحد �أبرز الأمثلة على
ذلك يظهر يف جاكوار
 E-Paceالتي حتمل ر�سم
ظلي ب�سيط لنمر جاكوار
و�صغريه بالزاوية ال�سفلية
من الزجاج الأمامي.
بينما حتمل كورفيت �شعار
�صغري لها على زجاجها
اخللفي ومتتلئ طرازات
جيب ب�شعار �شبك العالمة
املميزة
الأمريكية
الأمامي ل�سياراتها خالل
احلرب العاملية الثانية،
يف الوقت ذاته ،حتمل
كافة ن�سخ بيك اب جيب
جالديتور اجلديدة رقم
 419مع رمز قلب حمفور
يف �صندوقها اخللفي ،ما
يُعد �إ�شارة �إىل كود منطقة
مدينة توليدو يف والية
�أوهايو الأمريكية ،وهو
مكان ت�صنيع كافة طرازات
راجنلر .ولكن بعيداً عن
كون هذه الر�سائل تُ�سعد
حمبي العالمات كثريا

وتُعد �إثبات على كونها
�أ�صلية� ،إال �أنها تزيد من
�أرباح ال�رشكات �أي�ضاً.
نظراً لكون كافة �أجزاء
الأ�صلية
ال�سيارات
حتمل هذا النوع من
هذه ال�شعارات املميزة
حالة
يف
والأ�صلية،
ت�رضر الزجاج الأمامي
احلامل لل�شعار امل�سجل
اخلا�ص بجاكوار �أو حتى
جيب� ،سيفكر مالك هذه
ملياً قبل �أن
ال�سيارات
ّ
يقوموا ب�رشاء قطع غري
�أ�صلية ل�سياراتهم ،فعلى
الرغم من كون هذه القطع
�أرخ�ص عادة �إال �أنها
لن حتمل هذه الر�سائل
اخلفية التي تُعد �إثبات
على �أ�صالة ال�سيارة،
ولهذا يقوم املالك يف
الأغلب بالتوجه �إىل
ال�رشكة الأم ذاتها ل�رشاء
القطع الأ�صلية مما يزيد
من الأرباح .هذا وال
يعني ذلك بالطبع �أن كافة
الر�سائل اخلفية موجهة
لتحقيق �أرباح ،حيث �أن
ت�صميم وت�صنيع ال�سيارات
�أمر مكلف ،وعادة ما ت�ؤدي
�أي �إ�ضافات ت�صميمية ولو
ب�سيطة لرفع هذه التكلفة،
لذا ال متتلك العديد من
العالمات �أي منها يف
�سياراتها املختلفة ،ولكنها
تظل �أمر مميز بالفعل.

اودي  Q4اي ترون االختبارية متهد
لإطالق  SUVكهربائية �أملانية

�أحياناً يواجه ال�سائقني مواقف
�صعبة �أثناء القيادة ،ومنها خطر
التعر�ض للت�صادم نتيجة القيادة
ب�رسعات عالية ،وهنا يُت�ساءل
عن �أف�ضل طريقة لإيقاف
ال�سيارة يف �أق�رص م�سافة،
وهذا ما �سوف نتحدث عنه يف
ال�سطور التالية.
حالة قيادة �سيارة يدوية:

عند القيادة ب�رسعة عالية
يف ال�سيارة اليدوية ،وتعر�ضت
خلطر اال�صطدام ،يجب عليك
ال�ضغط على املكابح بكل قوتك،
وال ترفع قدمك حتى تتوقف
ال�سيارة ،مع عدم ال�ضغط على
دوا�سة “الدبرياج” ،حتى ال حترر
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو
ما ي�ساعدك على التوقف ب�صورة

�أ�رسع وال�سيطرة على ال�سيارة.
حالة قيادة �سيارة �أوتوماتيك:
يجب هنا �أي�ضا ال�ضغط على
مكابح  ABSبكل قوتك ،وال
ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة
مع عدم االقرتاب من القري
الأوتوماتيكي نهائياً.

ويف كلتا احلالتني يجب الإم�ساك
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى
ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة
من االنحراف والرتنح ،مع عدم
تثبيت النظر على اجل�سم الذي
�أنت معر�ض للإ�صطدام به،
وانظر �إىل االجتاه الذي ترغب
يف �أن تبتعد ب�سيارتك �إليه لتفادي
الت�صادم بهذا اجل�سم.

ك�شفت �أودي عن  Q4اي
ترون االختبارية يف معر�ض
جنيف لل�سيارات ،والتي
ت�شارك �سماتها مع موديالت
اي ترون الكهربائية الأخرى،
مع متيزها ببع�ض املالمح
الفريدة من نوعها .وتاتي
مقدمة ال�سيارة ب�شبكة تهوية
ف�ضية كبرية وفتحات هواء
منحرفة مع �شارة اي ترون
م�ضيئة يف اجلزء ال�سفلي
من امل�صد ،وم�صابيح
�أمامية نحيفة ،كونها �سيارة
اختبارية �سمح لأودي بو�ضع
عجالت و�إطارات �ضخمة
غالباً لن نراها يف املوديل
الإنتاجي ،بينما يف اخللفية
نرى �رشيط �ضوئي LED
على مدار عر�ض ال�سيارة،
مع �شارة اي ترون �أخرى
م�ضيئة يف اخللف .بالن�سبة
ملولد الطاقة فتعتمد Q4
اي ترون على موتورين

كهربائيني بقوة �إجمالية
 301ح�صان ،مع نظام دفع
رباعي كواترو وت�سارع ال
ب�أ�س به �إىل  100كم\�س يف
 6.3ثانية ،و�رسعة ق�صوى
حمددة �إلكرتونياً عند
 180كم\�س .بالطبع من
�أهم الأ�شياء يف �أي �سيارة
كهربائية هو مداها ،وهنا
نرى مدى جيد عند 450
كيلومرت لكل �شحنة واحدة،
مع �إمكانية �شحن  %80من
البطارية يف ثالثني دقيقة
الداخلية رحبة وحتتوي على
مق�صورة �أودي االفرتا�ضية
الأحدث ،ب�شا�شة مل�سية
� 12.3إن�ش تتكفل بجميع
مهام املعلومات الرتفيهية
وخا�صيات ال�سيارة ومن
املتوقع و�صول  Q4اي ترون
ملرحلة الإنتاج يف نهايات
 ،2020لتكون خام�س موديل
كهربائي بالكامل لأودي.
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�آبل تعود لإنتاج �آيفون X
وفقاً لتقرير من The Wall Street
 Journalعاودت �رشكة �آبل العمل على
�إنتاج �إ�صدارها ال�سابق �آيفون  Xوذلك
نظراً لكون الطلب على �إ�صدارتها الأخرية
من �آيفون  XSو�آيفون � XS MaXأ�ضعف
من الكم املتوقع من قبل ال�رشكة ،وجاءت
الإدعاءات احلالية بنا ًء على اتفاقية موقعة
بني �آبل و�رشكة �سام�سوجن ل�رشاء كمية من
�شا�شات .OLED
ويبدو �أن الأمر يرجع �إىل عدم وفاء �آبل
با�ستيعاب الكمية املتفق عليها من �شا�شات
 OLEDمع �سام�سوجن للإ�صدارات الأخرية
من هواتفها فلج�أت ال�رشكة لنموذج العام
املا�ضي حلل هذه الإ�شكالية ،حيث عمدت
�آبل �إىل وقف بيع �آيفون  Xمع بداية توفر
�آيفون  XSيف ال�سوق ،بينما ي�شري التقرير
�أي�ضاً �إىل انحفا�ض ثمن املكونات الرئي�سية
يف �آيفون  Xباملقارنة مع  XSوXS Max
نظراً لعمر اجلهاز الذي عدت فرتة من
الزمن على �إطالقه كما طبيعة الهواتف
التي تتخطى فرتتها الزمنية يف ال�سوق.
بالإ�ضافة �إىل �أن �آيفون  XRالأرخ�ص ثمناً
بني الإ�صدارات الثالثة الأخرية لل�رشكة
يواجه هو الآخر حتدي من قبل �آيفون
 8الذي يالقي �شعبية يف �أوا�سط حمبي
هواتف ال�رشكة املهتمني بال�سعر وموافقته
مليزانيتهم ال�شخ�صية حيث ال يزال الهاتف
متاح يف الأ�سواق حالياً وب�سعر �أقل من
.XR

براءات االخرتاع ت�ضع ن�سخة الويب ل�سكايب �أ�صبحت
«�آبل» �أمام املحاكم جمددا قائمة بذاتها يف مت�صفحي
غوغل كروم و�إيدج

بد�أت حمكمة يف والية تك�سا�س
الأمريكية بدرا�سة دعوى تقدمت بها
�رشكة «� »FISIضد �آبل ،متهمة �إياها
بانتهاك قوانني براءات االخرتاع وورد يف
ن�ص الدعوى التي تقدمت بها «،»FISI
يف  11فربايراجلاري� ،أن «�آبل انتهكت
براءات االخرتاع التي تعود ل�رشكة
 ،BlackBerryوالتي ط ّور مهند�سوها
�شواحن  USBخم�ص�صة للهواتف
والأجهزة الذكية ،الأمر الذي ت�سبب
للأخرية بخ�سائر كبرية».
كما �أكد ن�ص الدعوى على �أن «التكنولوجيا

امل�ستخدمة يف جميع �شواحن هواتف
�آيفون ،من �أول هاتف حتى  ،XSجميعها
مطورة وفق براءات اخرتاع تعود لـ
 ،BlackBerryوكذلك الأمر مع �شواحن
�أجهزة  iPadو»MacBookوقالت
« »FISIاململوكة من «،»BlackBerry
�إن «جميع �رشكات التقنية الكربى كـ
(�إل جي) و( )Canonو(،)Huawei
ت�ستخدم براءات اخرتاع تعود لنا ،وتدفع
الأموال مقابل ذلك ،لكن �آبل ت�ستخدم
تلك الرباءات وال تدفع ،رغم مطالبتنا
�إياها بالدفع مرات عدة».

�أبرز موا�صفات هاتف
« »Plus 8 Nokiaاجلديد
طرحت �شركة « »HMD Globalاملالكة حلقوق بيع نوكيا
هاتف « »Nokia 7 Plusمبوا�صفات مناف�سة وت�صميم
ع�صري �أنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة �أن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا
عند ع�شاق نوكيا ،نظرا ملوا�صفاته املتقدمة ،ومن �أهمها:
 معالج ثماين النوى «.»Qualcomm Snapdragon 660 معالج ر�سوميات «.»Adreno 512 ذاكرة و�صول ع�شوائي  4غيغابايت. ذاكرة داخلية بحجم  64غيغابايت ،قابلة للتو�سيعبا�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية «microSD/HC/
.»XC
 �شا�شة بحجم  6بو�صات و�أبعاد « »18:9ودقة عر�ض( )2160х1080بيك�سل ،حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات
واخلدو�ش «.»Corning Gorilla Glass 3
 كامريا خلفية مزدوجة بدقة « »12+13ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  16ميغابيك�سل وفتحة عد�سة«.»f/2.0
 منفذ « »Type-C Genومنفذ  3.5ملم خم�ص�ص ل�سماعاتالر�أ�س.
 �أجهزة ا�ست�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديداملواقع  GPSو A-GPSوغلونا�س.
 منفذين لبطاقات االت�صال «.»nanoSIM بطارية ب�سعة  3800ميللي �أمبري. نظام ت�شغيل (.Android 8.1.0 (Oreo �أبعاد الهاتف ( )158.38х75.64х7.99ملم. -الوزن 183 :غراما.

�إذا كنت من م�ستخدمي �سكايب
بن�سخة الويب فيمكنك الآن التمتع
بكافة خ�صائ�ص برنامج االت�صال
عرب الدخول من مت�صفح جوجل
كروم �أو �إيدج حيث �أ�صبحت
ن�سخة الويب املحدثة ل�سكايب
قائمة بذاتها لكال املت�صفحني
دون حاجة امل�ستخدم لالعتماد
على تطبيق �سطح املكتب
لإجراء مكاملات فيديو عالية
اجلودة على �سبيل املثال.
حيث ميكن الآن التمتع بامليزات
الأخرى التي كان حكراً على
التطبيق ك�إجراء مكاملات الفيديو
ب�صيغة  HDكذلك ت�سجيل
املكاملات بالإ�ضافة لإحلاق
العديد من التح�سينات على
واجهة امل�ستخدم يف �سكايب
الويب لتكون �أكرث �سهولة يف �أداء
املهمات املختلفة والو�صول
للأوامر التي يرغب امل�ستخدم
بتنفيذها.
ومن �ضمن الإ�ضافات املح�سنة
وجود لوحة تنبيه جديدة
للإ�شعارات يف مكان خم�ص�ص
تتيح متابعة التبيهات ب�شكل

دوري ،كما مت تزويد ن�سخة
�سكايب هذه با�ستديو للو�سائط
يحوي ال�صور والروابط وغريها
من املواد املر�سلة الأخرى التي
يتم تبادلها مع الأ�صدقاء؛ بحيث
توفر هذه النافذة و�صول �أ�سهل
و�أ�رسع يف حالة رغبة امل�ستخدم
البحث عن �أي من املواد التي
قام بار�سالها ،كما توفر هذه
الن�سخة �أي�ضاً خا�صية البحث
يف املحادثة للو�صول لفقرة
�أو مقطع معني يود امل�ستخدم
مراجعته
وتعمل ن�سخة �سكايب ويب
املحدثة على ويندوز 10
بالإ�ضافة لن�سخة MacOS
 Sierra 10.12حتديثاتها
الأخري ،وكما ذكرنا تدعم
مت�صفحي كروم و�إيدج يف الوقت
احلايل مع توقع عملها على
باقي املت�صفحات التي تتبنى
مبد�أ �أخر �إ�صدار من مت�صفح
كروميوم مفتوح امل�صدر،فيما ال
تتوفر بعد �أي تفا�صيل حول دعم
مت�صفح فايرفوك�س �أو �سفاري �أو
�أوبرا لها.

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

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

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

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

انتقد مدير �رشكة «مايكرو�سوفت» املطالبات
الأخرية الداعية �إىل وقف بيع تقنيات «التعرف
على الوجوه» جلميع احلكومات العاملية.
و�أ�شار مدير ال�رشكة ،براد �سميث� ،إىل �أن
القرار �سيكون «قا�سيا»� ،إذا ما جل�أت �رشكات
التقنية ملنع احلكومات من احل�صول على تقنية
«التعرف على الوجوه» ،بهدف منع الأخرية
من مراقبة حتركات النا�س و�أفعالها يف كل
مكان ويف ت�رصيحاته خالل منتدى دافو�س
االقت�صادي ،حتدث �سميث قائال« :ال �أفهم
احلجة التي تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح

التقنية لكافة احلكومات ولأي �سبب كان»و�أتت
ت�رصيحات �سميث بعد مطالبة  85منظمة
وجماعة حقوقية بوقف بيع التقنية ال�سابقة
للحكومات ،يف حني وجهت هذه املنظمات
ر�سالتها لكل من «مايكرو�سوفت» و»�أمازون»
و»غوغل»كما بررت املنظمات احلقوقية
مطلبها ،مبخاوف ا�ستخدام احلكومات لتقنية
«التعرف على الوجوه» يف «مراقبة وتهديد»
النا�شطني احلقوقني والالجئني وغريهم
ويف ال�سياق نف�سه� ،أ�ضاف �سميث �أن التقنية
ت�ساعد يف حل عديد من الق�ضايا املعقدة،

«كالعثور على الأطفال املفقودين» ،يف حني
�أكد النا�شطون احلقوقيون �أن القرارات التي
تتخذها ال�رشكات اليوم ،حتدد فيما �إذا كانت
الأجيال القادمة �ستعي�ش يف «خوف من التعقب
واملالحقة يف حال ا�شرتاكها مبظاهرة �ضد
احلكومة �أو ق�صدها لدور عبادة� ،أو حتى يف
حال عي�شها حياة طبيعية».
واملثري للجدل �أي�ضا ،هو �أن املدير �سميث
نف�سه� ،أعلن يف املا�ضي عن خماوف ا�ستخدام
التقنية ال�سابقة ،مل�شاكل متعلقة بالتمييز
العن�رصي واخل�صو�صية وحقوق الإن�سان.

رئي�س نينتندو اجلديد

خطط ال�ستثمار  1مليار دوالر لتطوير �ألعاب الهواتف الذكية

عينت �رشكة الألعاب اليابانية نينتندو رئي�ساً
جديداً لها قبل �أيام خلفاً للرئي�س ال�سابق
تات�سومي كيمي�شيما ،ويبدو �أن الرئي�س اجلديد
يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقب ً
ال.
حيث �رصح الرئي�س اجلديد �شنتارو فوروكاوا،
عن رغبته با�ستثمار  100مليون ين ياباين
(حوايل مليار) لتطوير �ألعاب خمتلفة للهواتف
الذكية.

وكانت �رشكة نينتندو قد حققت نقلة كبرية
يف العامني الأخريين مع �إطالق عدة �ألعاب
للهواتف الذكية ،كما هو احلال مع �إطالق
جهاز �سويت�ش� .إال �أن الرئي�س اجلديد يرى يف
�ألعاب الهواتف جماالً ُمهمهاً لتحول ال�رشكة
وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
وحققت ال�رشكة �أرباحاً و�شعبية كبرية مع
�ألعاب مثل Pokémon GO، Mario

 ،Runو  .Fire Emblem: Heroesكما
�أنها �أعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى
.Dragalia Lost
رمبا بد�أت ال�رشكة بالتفكري �أكرث بالو�ضع
احلايل مع الرئي�س اجلديد ال�شاب ،حيث �أن
هذا التحول من �ش�أنه �أن يُعيد ال�رشكة للواجهة
عو�ضاً عن �سنوات الغياب التي كانت ترف�ض
فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

24

بعد فرتة فحو�صات دورية

عودة الرئي�س
بوتفليقة من جنيف
العدد  /4890 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

الإثنني  11مار�س  2019املوافـق ل  03رجب 1440هـ

مترنا�ست

www.elwassat.com

الفريق �أحمد ڤايد �صالح

انقطاع االت�صال اجلي�ش و ال�شعب يتقا�سمان نف�س القناعات

بثالثة عمال تائهني
ب�صحراء تينزاوتني

با�رشت  04فرق للبحث عن  03عمال تابعني
مل�ؤ�س�سة مقاوالتية للكهرباء  ،يرجح انهم
تاهوا بال�صحراء الرابطة بني مترنا�ست
ودائرة تينزاوتني احلدودية ح�سب املعلومات
املتاحة � .أفادت م�صادر مطلعة ليومية
«الو�سط « � ،أن عملية البحث من طرف 04
فرق خا�صة ملواطنني عارفني بطرقات
ال�صحراء بتمرنا�ست متوا�صلة لتقفي �أثار 03
عمال مب�ؤ�س�سة مقاوالتية للكهرباء خرجوا
من عا�صمة الوالية بتاريخ 2019/03/04
باجتاه مدينة تينزاوتني احلدودية  ،قبل ان
ينقطع االت�صال بهم  ،لتبقى فر�ضية تيهانهم
يف ال�صحراء واردة جدا �إىل جانب ذلك فقد
مت �إبالغ ال�سلطات املدنية و الأمنية بحادثة
اختفاء العمال الثالث منذ قرابة الأ�سبوع وذلك
من �أجل اتخاذ الرتتيبات والإجراءات الأمنية
الالزمة لإطالق حملة بحث عن املفقودين
وفق ما �أوردته م�صادرنا .

�أحمد باحلاج

تارقة بعني متو�شنت

حجز مركبة حمملة
ب 3000وحدة
متكنت عنا�رص الأمن احل�رضي
اخلارجي لتارقة التابعة لأمن والية
عني متو�شنت من حجز  3000وحدة
من امل�رشوبات الكحولية كانت مهربة
على منت مركبة وتوقيف �صاحبها ذو
ال� 56سنة  .العملية جاءت بناء على
معلومات مفادها وجود �شخ�ص يتاجر
بامل�رشوبات الكحولية وهو ب�صدد
نقل كمية كبرية منها على منت مركبة
بالطريق ال�ساحلي لتارقة �شمال عني
متو�شنت ليتم توقيفه بنقل كمية هامة
من امل�رشوبات الكحولية  ،والتي مت
حجزها حيث قدرت ب 3000وحدة
من خمتلف الأنواع و الأحجام وبتقدمي
املتهم �أمام وكيل اجلمهورية �أمر بو�ضعه
رهن احلب�س امل�ؤقت

حممد بن ترار

بعد عهدة ا�ستمرت� 23سنة
على ر�أ�س احتاد العمال

عبداملجيد �سيدي
ال�سعيد يودع
طلب تقاعده
ذكرت قناة ال�رشوق �أم�س �أن الأمني العام
احلايل الحتاد العمال عبد املجيد �سيدي
ال�سعيد قد �أودع ملف تقاعده مما يعني
نهاية عهدته على را�س �أكرب جتمع نقابي
يف اجلزائر،و يتوىل املعني املن�صب منذ
1997خلفا للراحل عبد احلق بن حمودة الذي
اغتيل على يد جماعات �إرهابية �،سيدي
�سعيد من مواليد  1949بعني احلمام بتيزي
وزو ،و ت�أتي هذا اخلطوة عقب تو�سع دائرة
املناه�ضني لوجوده كونه ا�ستهلك � 23سنة
كاملة دون �أن يتزحزح من من�صبه.
م�٫س

يف �إطار تقييم منظومة التكوين والتعليم ،تر�أ�س الفريق �أحمد ڤايد �صالح نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،أم�س الأحد  ،باملدر�سة الوطنية التح�ضريية لدرا�سات مهند�س بالرويبة بالناحية
الع�سكرية الأوىل ،اجتماعا للإطارات املكلفني بالتكوين باجلي�ش الوطني ال�شعبي.

م�٫س
تر�أ�س قائد الأركان لقا ًء توجيهيا ح�رضه كل
من اللواء علي �سيدان قائد الناحية الع�سكرية
الأوىل ،واللواء �رشيف زراد رئي�س دائرة
اال�ستعمال والتح�ضري لأركان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي ،ور�ؤ�ساء �أركان قيادات القوات ،وقادة
م�ؤ�س�سات التكوين الع�سكرية واملكلفني
بالتكوين على م�ستوى قيادات القوات
واملديريات وامل�صالح املركزية.
يف كلمته االفتتاحية التي بُثت �إىل كافة
م�ؤ�س�سات التكوين با�ستعمال نظام التحا�رض
املرئي عن بعد ،و�أمام طلبة املدر�سة
الع�سكرية متعددة التقنيات ،واملدر�سة
الوطنية التح�ضريية لدرا�سات مهند�س
ومدر�سة �أ�شبال الأمة بالبليدة ،ذكر ال�سيد
الفريق بتلك الرابطة القوية الناب�ضة باحلياة
التي ت�شد ال�شعب اجلزائري جلي�شه ،وهي
الرابطة التي ي�شهد على قوتها ومتانتها ذلك
التفاعل العاطفي الذي ما فتئ يعرب على
نف�سه بكل عفوية من خالل �صور الت�ضامن
والتالحم بني ال�شعب وجي�شه يف كل الظروف
والأحوال ،خا�صة �أثناء املحن وامللمات
والكوارث الطبيعية:
«�إن لكل �شعب خ�صال ومميزات يعرف بها

ذكرت عدة منابر �إعالمية م�ساء
�أم�س �أن طائرة تقل رئي�س
اجلمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
عادت �أم�س مطار جنيف حيث �أقلعت
الطائرة على ال�ساعة  15:45دقيقة
متوجهة �إىل اجلزائر ،و طيلة يوم
�أم�س تكثفت التقارير التي تتناول
�صحة الرئي�س وهو الأمر الذي تكرر
مرارا خالل ال�سنوات ال�سابقة مع كل
خرجة عالجية للرئي�س.

�سيدي بلعبا�س

ت�أخر توزيع ال�سكنات
االجتماعية

وتعرف به ،وتت�شكل منها مقومات �شخ�صيته
الوطنية التي تتوارثها الأجيال جيال بعد جيل،
فال�شعب الذي اعتمد بالأم�س على �صالبة
�شخ�صيته وجعل منها �سالحه الأمـ�ضى ،الذي
به احت�ضن ثورته التحريرية والتف حول جي�ش
التحرير الوطني ،وبه قاوم بط�ش اال�ستعمار
البغي�ض ،ومنه ا�ستمد قدرته الفائقة على
مواجهة كافة �أ�شكال املعاناة ،هو نف�سه
وبذات ال�شخ�صية الوطنية ،الذي يربهن �أبنا�ؤه
اليوم عن قدر رفيع من الغرية على وطنه ،وعن
قدر عايل من احلر�ص على �صورته و�سمعته
بني الأمم.

فاجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،سليل جي�ش
التحرير الوطني الذي يفتخر ب�أنه من �صلب
هذا ال�شعب الأبي والأ�صيل ،ويعـتـز ب�أنه
يقا�سمه ذات القيم وذات املبادئ وي�شرتك
معه بالوراثة هذه املقومات العريقة وال�سامية
لل�شخ�صية الوطنية ،يعتقد جازما وبكل اعتزاز
وفخر �أن �شعبا مبثل هذه املميزات وبهذه
اخل�صال ،هو خليق ب�أن ينجب جي�شا بذات
املوا�صفات وبذات اخل�صال .وهنا تتجمع بني
ال�شعب وجي�شه كل مقومات الــود واالحرتام
والتعاطف والت�ضامن وكل مقومات النظرة
امل�ستقبلية الواحدة جلزائر الغد.

على هام�ش الدورة ال
عادية الأوىل للمجل�س ال�شعبي الوالئي
�رصح �سعدي عبد ال
قادر
ر
ئي�س
دائرة
�
سيدي
بلع
با�س � ،أن
م�صاحله قد قامت
ب
�
إ
عادة
�
إ
�سكان
 300مواطن كعملية
�أوىل و قد مت ت
وزيع
هذه
ا
حل�صة ال�سكنية من �أ�صل 1320
وحدة وهي موجهة
للعا
ئالت
التي
كانت
ت
قطن
بال�س
كنات
الفو�ضوية والأقبية و
امل�ستودعات ،و من جهة �أخرى مت
ا�ستدعاء  120م�س
تفيد
م�س
جلني
يف
�سنة  ، 1989و �سيتم
ا�سكانهم قبل  19م
ار�س  ، 2019كما �سيتم يف نهاية �شهر
مار�س �إجراء القرعة ل
فائدة امل�ستفيدين ،كما �سيتم يف
نهاية �شهر مار�س �إ
جراء
ال
قرعة
بح
�ضور
حم�رض ق�ضائي،
لفائدة  900عائلة
ت
�سليم
قر
ارات التخ�صي�ص امل�سبق
لإعادة �إ�سكانها مبوقع
تلموين يف اخلام�س جويلية ،وان
ت�سليم ال�سكنات االجتم
اعية �سيكون بالتوازي مع ا�ستكمال
عمليات ربطها مب
ختلف
�ش
بكات
الك
هرباء والغاز الطبيعي،
يف نف�س ال�سياق عرب ر
ئي�س دائرة �سيدي بلعبا�س عن مدى
ال�ضغط الذي تعاين منه
م�صاحله فيما يتعلق مبلف �سكنات
�صيغة الرتقوي املدعم
LPA
ب
حيث
م
نحت
لدائرة �سيدي
بلعبا�س  500وحدة �
سكنية
بينما
عدد الطلبات على هته
ال�صيغة فاق 7000
طلب ما �أ�ضطر اللجان املخت�صة
لإعداد معايري �ص
ارمة
متنح
ا
ل
أ
ولوية
للمتز
وجني
و
العزّاب
املتقدمني يف ال�سن .

حوا�ش حممد امني

بني � 09إىل  10مار�س 2019

خالل الفرتة املمتدة بني � 09إىل
 10مار�س  2019و �إىل غاية �صبيحة
�أم�س على ال�ساعة الثامنة �صباحا
(�أي خالل � 24ساعة الأخرية)
�سجلت وحدات احلماية املدنية
 2550تدخل يف عــدة مناطق
خمتلفة من الوطن وهذا على �إثر
تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من طرف

�إرهاب الطريق يح�ص �أرواح� 4أ�شخا�ص
املواطنني ،هذه التدخالت �شملت
خمتلف جماالت �أن�شطة احلماية
املدنية �سواء املتعلقة بحوادث
املرور ،احلوادث املنزلية ،الإجالء
ال�صحي� ،إخمــاد احلرائق و الأجهزة
الأمنية ...الخ.
على هذا النحو �سجلت عدة حوادث
مرور منها  05الأكرث دموية ت�سببت

يف وفاة � 04أ�شخا�ص يف مكان
احلوادث و�إ�صابة � 15أخرين بجروح
متفاوتة اخلطورة ،مت �إ�سعافهم يف
مكان احلوادث ثم نقلهم ملختلف
امل�ست�شفيات املحلية� ،أثقل ح�صيلة
�سجلت على م�ستوى والية اجللفة
بوفاة � 01شخ�ص و�إ�صابة � 06أخرين
بجروح متفاوتة اخلطورة ،على �إثر

ا�صطدام بني �سيارة و�شاحنة على
م�ستوى الطريق الوطني رقم 40
على م�ستوى بلدية عني و�سارة.
للإ�شارة ،تدخلت وحدات احلماية
املدنية من �أجل تقدمي الإ�سعافات
الأولية لـ � 08أ�شخا�ص خمتنقني
من جراء ا�ستن�شاقهم غاز �أحادي
�أك�سيد الكربون املنبعث من خمتلف

و�سائل التدفئة و م�سخنات احلمام و
املاء ،بكل من البي�ض � 01شخ�ص،
والية غليزان � 02شخ�صني ،والية
عنابة � 02شخ�صني و والية تيزي وزو
 03ا�شخا�ص مت التكفل بال�ضحايا
يف عني املكان ثم حتويلهم �إىل
امل�ؤ�س�سات الإ�ست�شفائية من طرف
احلماية املدنية.

فرن�سا

الرئا�سة الفل�سطينية

�أطباء يدعون حلظر ا�ستخدام
الر�صا�ص املطاطي

تكليف حممد ا�شتية
بت�شكيل حكومة جديدة

كتبت جملة «»Journal du dimanche
الفرن�سية �أن جمموعة من �أطباء العيون
الفرن�سيني وجهت ر�سالة �إىل الرئي�س
ماكرون دعته فيها �إىل فر�ض حظر على
ا�ستخدام ال�رشطة للر�صا�ص املطاطي
�ضد املحتجني ،وجاء يف الر�سالة التي
وقعها  35طبيب عيون يف  6مار�س
اجلاري� ،أن فرن�سا ت�شهد حاليا «وباء»

ال �سابق له لإ�صابات العيون  ،و�أ�ضافت:
«�إننا ب�صفتنا �أطباء عيون تنح�رص مهمتنا
يف وقاية ومعاجلة �أمرا�ض العيون ،ندعو
لفر�ض حظر على ا�ستخدام هذه الأ�سلحة
التي ت�سبب �إ�صابات �أثناء العمليات التي
جتريها هيئات الأمن .وتعد دعوتنا طبية
و�إن�سانية ال غري ،وهدفها الوحيد هو منع
وقوع �إ�صابات جديدة» يف عيون النا�س.

كلف الرئي�س الفل�سطيني ،حمود عبا�س،
�أم�س الأحد ،حممد ا�شتية بت�شكيل
حكومة جديدة ،و�أكد ع�ضو القيادة
املركزية حلركة «فتح» ،ح�سني ال�شيخ،
�أن الرئي�س الفل�سطيني كلف ا�شتية
بت�شكيل حكومة فل�سطينية جديدة
وقدمت حكومة «التوافق الوطني»
برئا�سة رامي احلمد اهلل ،يف نهاية
يناير املا�ضي ،ا�ستقالتها و�رشعت

حركة «فتح» بعد ذلك يف م�شاورات
مع الف�صائل الفل�سطينية ،بهدف ت�أليف
حكومة جتمع بني الف�صائل وامل�ستقلني
وبح�سب القانون الفل�سطيني ف�إنه
يتم �إمهال ال�شخ�ص املكلف بت�شكيل
احلكومة � 3أ�سابيع ،ويف حال تعرث ذلك
يمُ نح �أ�سبوعني �إ�ضافيني لإنهاء ت�شكيل
احلكومة بالت�شاور مع الف�صائل والقوى
الوطنية.

املجموعة الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر

حجز  51كلغ من الكيف وتوقيف  120م�شتبه فيه
�أوقفت وحدات املجموعة
الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر
�أزيد من � 120شخ�ص من بينهم
 07ن�ساء تورطوا يف عدة جرائم
كما مت حجز  51كلغ من مادة

الكيف املعالج يف �إطار حماربة
اجلرمية بكل �أنواعها خالل �شهر
فرباير املن�رصم  ,ح�سبما علم
�أم�س الأحد عن خلية الإي�صال و
العالقات العامة لذات اجلهاز  ،و

�أو�ضح البيان �أن وحدات املجموعة
الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر
يف �إطار جهود حفظ الأمن و
النظام العموميني و زرع ال�سكينة
لدى املواطنني متكنت خالل

ال�شهر املن�رصم من توقيف 123
�شخ�ص من بينهم  07ن�ساء تورطوا
يف عدة جرائم كما مت حجز 51
كلغ من مادة الكيف املعالج و
 2غرام من الكوكايني بالإ�ضافة

�إىل �أكرث من  400قر�ص مهلو�س
وذلك بعد الإطاحة بعدة �شبكات
�إجرامية منظمة خمت�صة بتهمة
«الن�صب و االحتيال و التزوير
واالعتداءات وال�رسقة.

