24�ص

" �صوب �أليكانت2 وزراء �سابقون و رجال �أعمال يغادرون يف رحلة عرب "الطا�سيلي

توقيف حميد ملزي يحاول الفرار مبيناء وهران
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احلراك ال�شعبي ي ّوحد اجلزائريني حول التغيري
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:اجلمعة العا�شرة ت�ؤكد

جمل�س ق�ضاء اجلزائر

خالل �شهرين ون�صف بالواليات الغربية
ب�شري عالوة/ت

النيابة العامة ت�ؤكد ا�ستقالليتها الكاملة
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وايل العا�صمة اجلديد
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بحي الق�صبة ال�سفلى
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 احتجاج اجلزائر جتدد دعوة احلوار ""الأفالن" �أ�صبح278 احلراك ال�شعبي يت�سبب يف
 اختفاء �شبه كلي لرحالت الهجرة ال�سرية.
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اغت�صب � 05أطفال من جريانه دون رحمة

الأمن يالحق املتهم
"فرماجة " ب�أعايل تلم�سان
با�رشت م�صالح �أمن والية
تلم�سان يف مالحقة �شاب
يف الثالثينات من العمر
ملقب با�سم »:فرماجة
« بحي القلعة ب�أعايل
تلم�سان على خلفية تورطه
يف اغت�صاب � 05أطفال من
جريانه على الأقل والفرار
�إىل وجهة جمهولة بعد
انك�شاف �أمره .
تبني
الذي
املتهم
انه م�سبوق ق�ضائيا
كان ي�ستدرج �ضحاياه
الذي
جريانه
من

جن�سية عنيفة �أثرت
عليهم نف�سيا و�أرغمتهم
على اخلوف واالنعزال ،
هذا وبع�ض عملية تفتي�ش
منزل املتهم برتخي�ص
من النيابة مت العثور على
هاتفه الذي ك�شفت عملية
معاينته على انه كان يوثق
اعتداءاته على الأطفال
بفيديوهات لتهديدهم
بها  ،هذا وال تزال عملية
البحث متوا�صلة لتوقيفه
و�إحالته على الق�ضاء .

بلغوا� 05ضحايا ترتاوح
�أعمارهم بني ال 04و09
�سنوات بحي القلعة
با�ستعمال
ال�شعبي
احللويات �إىل منزله �أين
يرغمهم على ممار�سة
نزواته وت�صوير ممار�سته
عليهم  ،قبل �أن ينك�شف
�أمره على خلفية �شكاوي
الأطفال لذويهم  ،ما عجل
برفع �شكوى �ضده خا�صة
وانه بعد عر�ض  ال�ضحايا
على الطبيب ال�رشعي
ك�شف تعر�ضهم العتداءات

تلم�سان حممد بن ترار

خبر في
صورة

يف عملية نوعية مل�صالح الدرك واجلي�ش

الإطاحة ب�شبكة
للمتاجرة بالأ�سلحة والذخرية

بكل من وهران ومع�سكر

توقيف عن�صري دعم
للجماعات الإرهابية
يف �إطار مكافحة الإرهاب� ،أوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يوم
� 24أفريل  2019بكل من وهران ومع�سكر/ن.ع ،2.عن�رصي ( )02دعم
للجماعات الإرهابية ،يف حني ك�شفت ودمرت مفرزة �أخرى ثالث ()03
خمابئ للإرهابيني بتيزي وزو/ن.ع .1.ويف �إطار حماربة اجلرمية املنظمة،
�أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي وعنا�رص الدرك الوطني �شخ�صني
( )02و�ضبطوا بندقيتي (� )02صيد وبندقية م�ضخية بكل من �سعيدة/ن.ع2.
والأغواط/ن.ع ،4.فيما �أوقف عنا�رص الدرك الوطني �أربعة ( )04جتار
خمدرات بحوزتهم ( )4,4كيلوغرام من الكيف املعالج بعني متو�شنت/
ن.ع.2.
من جهة �أخرى� ،أوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي بكل من جانت/
ن.ع 4.ومترنا�ست/ن.ع )62( ،6.منقبا عن الذهب و�ضبطت ( )19مولدا
كهربائيا و( )10مطارق �ضغط وجهاز ك�شف عن املعادن ،يف حني مت توقيف
( )53مهاجرا غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة بكل من �إيليزي وبرج باجي
خمتار.

متكنت عنا�رص الدرك الوطني بوالية �سعيدة بالتعاون مع
قوات اجلي�ش الوطني ال�شعبي من الإطاحة بعن�رصين من �شبكة
خمت�صة يف املتاجرة بالأ�سلحة والذخرية وحجز �سالحني من
ال�صنف اخلام�س وكمية من الذخرية  .العملية وح�سب معلومات
مدققة جاءت على خلفية تلقي م�صالح اجلي�ش بالتعاون مع
م�صالح الدرك الوطني ملعلومات حول ن�شاط هذه ال�شبكة يف
املتاجرة بالأ�سلحة والذخرية ليتم فتح حتقيق انتهى بتوقيف
العن�رصان وحجز بندقية �صيد و�أخرى م�ضخية بالإ�ضافة
�إىل منظار ميدان حربي و 155طلقة نارية و�سيف  ،هذا وال
تزال التحقيقات جارية مع املوقوفان للو�صول �إىل م�صادر
هذه الأ�سلحة التي يحتمل �أنها جاءت من املغرب بتواط�ؤ من
�أ�شخا�ص من واليتي النعامة �أو تلم�سان .
حممد بن ترار

املمثلة �شهرزاد كرا�شني تتعر�ض لل�سرقة

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

مايل معتربووثائق ر�سمية وم�ستلزمات
�شخ�صية من �سيارتها بباركينغ» مهرجا

«بدايل �إبراهيم باجلزائر العا�صمة
فلقد وجهت �صاحبة دور «�سارة «

يف امل�سل�سل الرم�ضاين «اخلاوة» نداء
ا�ستغاثة ال�سرتجاع ما �ضاع منها .

وهران

حجز  2199قر�صا مهلو�سا من نوع «ال�صاروخ»

متكنت �أم�س ،م�صالح ال�رشطة
التابعة للم�صلحة الوالئية
لل�رشطة الق�ضائية لأمن والية
وهران ،من حجز كمية معترب

من الأقرا�ص املهلو�سة املعروفة
ب�إ�سم «ال�صاروخ» قدرت ب2199
قر�ص من نوع بريقابالني� ،إىل
جانب � 03أ�سلحة بي�ضاء حمظورة

من خمتلف الأنواع والأحجام
متمثلة يف 01بو�شية كبرية احلجم
على �شكل �ساطور 01،بو�شية من
احلجم املتو�سط  ،بندقية �صيد

بحرية مزودة برمح ،مع �إيقاف
م�شتبهني فيهما  ،فيما ال تزال
التحقيقات متوا�صلة يف الق�ضية.

�أ ب

البنوك ترف�ض الأوراق النقدية اجلديدة

رف�ض عددا من البنوك التعامل
بالأوراق النقدية اجلديدة
والتي متثل فئة  500دينار،

حيث ك�شفت املنظمة الوطنية
حلماية امل�ستهلك �أن جمموعة
من البنوك ال تتعامل بالفئة

اجلديدة من الأوراق النقدية،
وذلك ب�سبب عدم مالئمة �آالت
احل�ساب مع الأوراق النقدية

اجلديدة وعدم ا�ستالم البنوك
لوثيقة ر�سمية متنحهم التعليمة
بالتعامل بها.

احلكومة ت�ستغني عن قفة رم�ضان

�أكرث من  8مليار دينارت�صب يف ح�سابات املعوزين
قررت احلكومة الإ�ستغناء عن قفة
رم�ضان التي حتوي مواد غذائية
ب�سيطة و عو�ضتها مببالغ مالية �ستقوم
مبنحها للعائالت املعوزة خالل �شهر
رم�ضان الف�ضيل و ك�شف الوزير االول
نور الدين بدوي خالل جمل�س وزاري

ريا
م�صغي مت عقده م�ؤخ ًرا حت�ض ً
ل�شهر رم�ضان املبارك �أن احلكومة
ر�صدت �أكرث من  8مليار دينار ،يتم
�صبها يف احل�سابات الربيدية اجلارية،
للعائالت املعوزة والفقرية خالل �شهر
رم�ضان .كما �شدد ذات امل�س�ؤول على

�رضورة ا�ستكمال العملية الت�ضامنية
لفائدة العائالت املعوزة قبل حلول
�شهر رم�ضان ،و�أعطى الوزير الأول
خالل هذا االجتماع توجيهات ،متثلت
يف اتخاذ كل الإجراءات الالزمة يف
جماالت النظافة وال�صحة العموميتني

وتهيئة امل�ساجد وحميطها ،ال�ستقبال
ال�صائمني يف �أجواء الئقة ،كما طالب
بدوي ب�رضورة �ضمان وفرة املنتجات
واملواد الغذائية الأ�سا�سية خال
رم�ضان

ف.ن�سرين

تو�ضيح

وزارة الـدفـاع الوطني

يف
حماولة ت�ضليلية مف�ضوحة ،قامت بع�ض عناوين ال�صحف
الوطنية يف ن�
سخها ال�صادرة نهار اليوم الأربعاء � 24أفريل ،2019
بتقدمي قر
اءات
مغ
لوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني املتعلق بكلمة
ال�سيد ال
فريق نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�ش
عبي ،التي �ألقاها يوم الثالثاء � 23أفريل � ،2019أمام
�إطارات الن
احية
الع�س
كرية الأوىل.
بهذا ال
�صدد،
�
إن وزارة الدفاع الوطني تُك ّذب قطعيا هذه
االفرت
اءات التي جاء بها حمررو هذه املقاالت ال�صحفية
الت�ضليلية،
�سيما املتعلقة بالأوامر «املزعومة» لل�سيد الفريق
نائب وزير
ال
دفاع
الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي،
بخ�ص
و�ص فتح امللفات املرتبطة بالف�ساد وت�سيري املرحلة
االنتقالية.
لقد �س
جلت
وزارة
ال
دفاع الوطني با�ستغراب هذه الت�أويالت غري
ال
ربيئة
وت
�
ؤكد
مرة �أخرى عزمية و�إ�رصار اجلي�ش الوطني ال�شعبي
على �أداء
مهامه مبا يخوله الد�ستور .ويف �إطار روح الواجب
الوطني
ي
ندرج
ا
لتزام
و
تعهد ال�سيد الفريق نائب وزير الدفاع
الو
طني،
ر
ئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي ب�ضمان �سالمة
أمن
و� مواطنينا
خالل م�سرياتهم ال�سلمية ،ومرافقة الهبة ال�شعبية
يف م�سار البناء
الدميقراطي� ،إىل جانب توفري ال�ضمانات الكافية
للهيئات الق�
ضائية
لأداء مهامها بكل حرية دون قيود وال �ضغوطات،
خ
ا�صة يف جمال مكافحة الف�ساد ونهب املال العام.
يف الأخري� ،إن
وزارة الدفاع الوطني ت�شجب بقوة هذه املغالطات
الإعالمية،
وحت
تفظ
بحق اللجوء �إىل الطرق القانونية لو�ضع حد
ملثل
هذه احلمالت الت�ضليلية والتحري�ضية للر�أي العام
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املحلل ال�سيا�سي حممد بو�ضياف ...يف حوار «للو�سط»:

«الأفالن» �أ�صبح كيانا هجينا ملوثا
.

.

املعار�ضة ال متثل الإرادة ال�شعبية

املطالبة بتنحية كل قادة البالد نهج تعجيزي

�أ�شاد املحلل ال�سيا�سي حممد بو�ضياف يف حوار خ�ص به «الو�سط» بالدور الذي تلعبه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف �إخراج البالد من الأزمة احلالية ،معتربا ب�أن القايد �صالح حري�ص على �أن يبعث بر�سالة للحراك
مفادها �أن امل�شكلة التي نحن ب�صددها حتتاج �إىل �شرعية وم�ؤ�س�سات منتخبة ،م�شريا ب�أن الذهاب �إىل باالنتخابات هو احلل الوحيد الذي يعطي امل�صداقية وي�ضفي ال�شرعية على م�سار ت�صحيحي بهذا احلجم.

حاورته� :إميان لوا�س
قراءتك للت�صريحات الأخرية
للقايد �صالح على غرار تقيمه
لل�ضمانات ملحا�سبة الفا�سدين،
�أطراف باعت �ضمريها ودعوته
لت�أطري احلراك؟
من امل�ؤكد�أن اجلي�ش بكافة قواته
،وخا�صة �أجهزته املخت�صة ميلك
الكثري من املعلومات الدقيقة حول
الأ�شخا�ص واملمتلكات ويعلم جيدا
الت�شابك احلا�صل بني �أنظمة احلكم
،وامل�صالح املافيوية ،وهو بهذا
الت�رصيح ي�شجع العدالة ويحررها
خلو�ض عملية التطهري التي �أطلقها
احلراك ال�رشيف  ،قائد �أركان حدد
تاريخ  2015وهو تاريخ �سقوط ع�صابة
النظام الأمني القدمي املتورطة
يف دماء ،و�أعرا�ض و�أموال ال�شعب
اجلزائري  ،ويعلم جيدا �أن مثل
هذه الفر�صة ال تتكرر كثريا فال�شعب
�صاحب ال�سيادة مثقل مب�آ�سيه
و�أوجاعه ،واجلي�ش حفاظا على
الدولة ،وامل�صالح العامة ي�ستجيب
بل يطالب بت�رسيع �إجراءات �إحالة
على العدالة لكل متورط  ،وهو يف
هذا ال يفرق بني �أحد من اجلزائريني
يف ر�سالة لكل من يريد �أن يهمز ب�أن
هناك انتقائية ،وانتقام با�سم الق�ضاء
 ،فالأ�شخا�ص من كل اجلهات ومن كل
الواليات فال داعي لل�صيد يف املاء
العكر ،حر�ص قائد الأركان �أن يبعث
بر�سالة للحراك مفادها �أن امل�شكلة
التي نحن ب�صددها حتتاج �إىل

�رشعية وم�ؤ�س�سات منتخبة حتى يتم
نفاذها  ،وينتظر �أن يفو�ض ال�شعب
اليوم وي�ؤكد قرارات قائد الأركان
فالفرتة االنتقالية مل يبق لها كثريا
وعلى احلراك تفهم ذلك  ،واملطالبة
باالنتخابات لأنها وحدها من يعطي
امل�صداقية وي�ضفي ال�رشعية على
م�سار ت�صحيحي بهذا احلجم  ،رغم
ال�صعوبات والرتدد فان االنتخابات
�ستجري يف وقتها و�سينتبه احلراك
�إىل اخلديعة الكبرية التي يحاول
متريرها املغر�ضون.
�أعلنت �أحزاب و�شخ�صيات
معار�ضة ت�شكيل جلنة لتنظيم
لقاء وطني لقوى التغيري يكون
مفتوحا على كافة فعاليات
املجتمع ،ما قراءتك لهذه
اخلطوة؟
املعار�ضة ن�سق فرعي للأنظمة
ال�سيا�سية واالنتخابات هي من يرتب
القوى ال�سيا�سية اىل �سلطة ومعار�ضة
 ،وباعتبار هذه املعايري  ،ف�إن بع�ض
من ي�سمى معار�ضة اليوم مل يكن يوما
جزءا من العملية ال�سيا�سية �أو يف �أح�سن
الأحوال مل يتح�صل على العتبة االنتخابية
 ،فت�شكيلة ما ي�سمى معار�ضة والفاعلني
فيها هم �أفراد ون�شطني من �أ�ساتذة
وحمامني و�شخ�صيات ت�أمل �أن تعتمد يف
النظام احلزبي  ،وقد عاقبهم احلراك
وطردهم  ،عدا حركة جمتمع ال�سلم
فان الباقي ال ميثل كثريا الإرادة ال�شعبية
وال يحق لهم احلديث با�سم ال�شعب ،
وحتى احللول التي يطرحونها تعك�س
�ضحالة وزنهم  ،كان عليهم امل�ساهمة

يف الدفع نحو انتخابات حرة ونزيهة
ت�ضمن متثيال حقيقيا لإرادة من خرج �إىل
ال�شارع ي�شكوا الظلم واحليف االجتماعي
 ،ال اال�ستثمار يف ما�سيهم للو�صول �إىل
الكرا�سي واملواقع  ،كما �أنهم يحاولون
ممار�سة الإق�صاء والعزل لقوى اختارت
يف مرحلة ما �أن تقف موقفا معينا ظنا
منها �أنه اال�صوب ،وراهنت عليه لتكت�شف
�أن الأمر على غري ما قدرت  ،فلي�س
لأي كان �أن يحا�سب الأخر على مواقف
�سيا�سية  ،ولنرتك العدالة هي من تف�صل
 ،فمن كان متورطا فليتحمل تبعات
موقفه وم�س�ؤولية قراراته .

ما موقفك الأطراف التي تريد
االلتفاف حول مطالب ال�شعب
من خالل حماوالت احتواء
احلراك ال�شعبي ؟
ال �أرى �أن هناك التفافا حول املطالب
ال�شعبية على العك�س من ذلك  ،فقد
خرج ال�شعب ي�رصخ منددا ببع�ض
املمار�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية ،
وا�ستجابت ال�سلطة ب�شكل �رسيع وحكيم
 ،فقد �أ�سقطت اخلام�سة وبد�أت �إحالة
الفا�سدين على العدالة  ،لكن بع�ض
اجلهات امل�شبوهة والتي ترتبط مبن
يرتب�ص باجلزائر حتاول �أن تق ّول ال�شارع
ما مل يقل  ،فلي�س هناك من املحتجني
من يريد امل�سا�س بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،
اجلي�ش وال�شعب متفطنون لكل ما يحاك
و�أظن �أن الأمور تتجه نحو احللحلة،
ال�شارع �إىل حد اليوم ال ميتلك املبادرة
وال ميتلك �أدواتها على حد قول احد
قادة احلراك ال�شعبي ومنظريه  ،وكل
ما يف االمر �أن هناك جهات متعددة
وخمتلفة تريد ا�ستثمار م�آ�سي ال�شعب
وتطويعها مل�صاحلها ال�سيا�سية ،

التم�سك باحلل الد�ستوري هو احلل
الأمثل ملا يت�ضمن من �إحالة الأمر �إىل
�أهله  -ال�شعب  -وعدم املغامرة يف
اجتاهات جمهولة العواقب وقد مت�س
ب�أمن وا�ستقرار البلد.

اجلي�ش احتكم �إىل الد�ستور
ووافق على اخليار الد�ستوري،
ما موقفك من ذلك؟
تن�صيب بن �صالح رئي�سا للدولة هو
تكري�س للممار�سة الد�ستورية والإبتعاد
بالدولة عن املغامرات ال�سيا�سية والفراغ
امل�ؤ�س�ساتي  ،واملطالبة بتنحية كل قادة
البالد نهج تعجيزي متار�سه جهات
م�شبوهة تريد �أن ت�ساوي بني من ال ميثل
ومن هو متجذر يف الأو�ساط ال�شعبية ،
وهي ممار�سة خمالفة للدميقراطية ،
ال�سيد بن �صالح لن يكون يف احلكم �سوى
ملدة  90يوما ي�سلم فيها ال�سلطة لرئي�س
منتخب ومن خالل هيئة م�ستقلة ت�رشف
على االنتخابات .
قراءتك ملا يجري داخل
احلزب العتيد على غرار رفع
احل�صانة على ولد عبا�س
،ف�شل اجتماع اللجنة املركزية
يف تعيني �أمني عام للأفالن ؟
بخ�صو�ص جبهة التحرير فلطاملا
�شكل احلزب القاعدة الأ�سا�سية
للحكم  ،وتعاقبت على رئا�سته
�شخ�صيات متعددة كل منها مار�س
مبا يحمل من قيم و�إيديولوجيات
 ،ومبا له من ارتباطات مع دوائر

احلكم اخلفية  ،وتر�سخت هذه
التقاليد وتعمقت مما جعل من
احلزب كيانا هجينا غري من�سجم
وال طاهر � ،إ�ضافة �إىل طول املدة
التي مل تنعقد فيها دورات اللجنة
املركزية مما خلق احتقانا وتذمرا
عند املنا�ضلني  ،فطبيعي �أن يحدث
هذا التململ عند حمطة الت�صحيح
وتن�شط كل اجلهات والإرادات
لتتموقع  ،احلزب يعرف خما�ضا
�شديدا خا�صة وانه م�ستهدف من
قوى خارجية قبل القوى الداخلية
ممن يريد �أن يقطع حبل الو�صال بني
الأجيال الثورية و�أجيال اال�ستقالل ،
لكن �أظن �أن للحزب رجال و�إطارات
قادرة على جتاوز الأزمة
هل تظن ب�أن الو�ضع ال�سيا�سي
يف اجلزائر ي�سمح �إىل تنظيم
انتخابات رئا�سية املزمع
�إجراءها يف  4جويلية املقبل؟

االنتخابات هي الآلية املثلى حلل
النزاعات املجتمعية يف ق�ضايا
احلكم بو�صفها تعيد الكلمة لل�شعب
وجت�سد �إرادته � ،صحيح يحتاج
ال�شعب �إىل تطمينات بخ�صو�ص حياد
الإدارة ونزاهة و�شفافية االنتخابات
وهو لب املحادثات التي دعا �إليها
رئي�س الدولة بن �صالح جميع
الطبقة ال�سيا�سية واملجتمع املدين ،
والكرة اليوم يف مرمى ممثلي ال�شعب
واحلراك  ،وعليهم باملبادرة منى
�أجل ما كانوا ينا�ضلون من �أجله
عو�ض االرمتاء يف م�سارات جمهولة
العواقب ،كما �أن �إعالن النتائج يوم
 05جويلية حتمل رمزية كبرية لل�شعب
اجلزائري الذي ظل يبحث عن
التخل�ص من الهيمنة اال�ستعمارية
بكل �أ�شكالها  ،و�إعالن النتائج يوم 5
جويلية �سيكون مبثابة حترير جديد
يرفع اجلزائر �إىل م�صاف الدول التي
تتعامل بندية مع �رشكائها واخلروج
�إىل ف�ضاءات �أو�سع .

اجلمعة العا�شرة ت�ؤكد:

�أحيىا اجلزائريون جمعة احلراك العا�رشة،
معلنني فيها مت�سكهم الثابت مبطالبهم،
ورف�ض االلتفاف على احلراك عرب الوجوه
القدمية ،داعني النظام لت�رسيع بوادر احلل
بدل �سيا�سة االلهاء ،مع دعوة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية للوفاء بوعودها ،والت�أكيد على
الرهان الأكرب عرب ال�سلمية ووحدة ال�صف.
�أكدت م�سريات العا�صمة يف جمعتها
العا�رشة على الوحدة عرب هتافات
«يل زاجلرييان خاوة خاوة» و»الجلريي
ال�شهداء» و قوتنا يف وحدتنا  ..والن�رص لنا
الأمازيغ والعرب التح�رض يف الطلب �سلمية
�سلمية واهلل ما تف�سد النية» التي فتحوا
بها هتاف الربيد املركزي قبيل العا�رشة
�صباحا ،مقابل الت�أكيد على اال�ستمرارية
«ثورتنا ما حتط�ش را�سها حتى حتقق
�أهدافها» ،وم�ساندتها ب�شعارات جابت
احلراك « اجلزائر واحدة موحدة غري
قابلة للتفرقة» والرهان على ال�سلمية
«بال�سلمية نكمل البقية وبال�سلمية نبلغ
املرادية».وعاجلت ال�شعارات ملفات
الف�ساد بالتم�سك بهتاف «كليتوا البالد يا
ال�رساقني» و»نحوا الع�صابة نولوا البا�س»
مع الرتاوح بني «ال ق�ضاء م�ستقل مع بقاء
الع�صابة» و»م�سل�سل الف�ساد لن يلهينا عن
�أولوياتنا» و�شعارات �أخرى ب» ال�شعب من
�أمامكم والعدالة من ورائكم �أين املفر»

و»ال رجوع حتى نحقق دولة القانون
العدالة فوق اجلميع» كما حددوا مراحل
«تنحية بن �صالح وبدوي وانتخابات فعلية
لتحقيق تغيري فعلي»   .وعاد املتظاهرون
لت�أكيد مت�سكهم برف�ض الوجوه القدمية
ب�شعار «تتنحاو قاع» ،خماطبني بن �صالح
«لي�س لك �رشف اال�ستقالة لكن ال�شعب
له �رشف الإقالة» و»حكومة الذل ت�سقط
ت�سقط»والت�أكيد على �رضورة توفري
«حكومة توافقية ب�إ�صالحات وجلنة
م�ستقلة لتنظيم الإنتخابات» .كما تعددت
الر�سائل املوجهة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
بداية من الت�أكيد على جي�ش �شعب خاوة
خاوة واجلي�ش جي�شنا وال�رشطة �رشطتنا
�إىل التفاعل مع خطابات قايد �صالح
�سواء بدعوته لاللتزام باملادتني  7و 8بعد
تطبيق  102والت�أكيد على �أن ال�شعب واعي
واجلميع �إخوة ،داعني لت�صفية الع�صابة مع
ت�أ�سي�س دولة القانون وتتبعها �ضخ دماء
جديدة يف النظام مع رفع �شعارات «يا قايد
�صالح ال�شعب ما راهو�ش جايح».
من جهتهم �أ�صحاب ال�سرتات الربتقالية
جددوا خطوتهم �أم�س ،عرب ارتداء
ال�سرتات الربتقالية مكتوب عليها �سلمية،
م�ؤكدين �أنهم معجبون بالرهان على
�سلمية احلراك وجا�ؤوا لتدعيمه من خالل
الوقوف ما بني امل�سريات وال�رشطة،

ت/ب�شري عالوة

احلراك ال�شعبي يوحد اجلزائريني حول التغيري
ّ

وتو�ضيح دور الأمن يف احلفاظ على
الأمالك العمومية واخلا�صة� ،أي كهمزة
و�صل للتو�ضيح وتلطيف الأجواء ،وهو ما
ج�سدوه على م�ستوى نفق �أودان الذي �أغلق
من طرف الأمن ،و�ساندتهم العديد من
الهتافات ،بخاوة خاوة للأمن ،مقابل �صب
جام الغ�ضب على امل�س�ؤولني.
ر�ؤ�ساء البلديات ينزلون لل�شارع
بدورهم ر�ؤ�ساء عدد من البلديات
امل�شاركة ،حيث �أو�ضح مري �أغريب
من تيزي وزو مربزا �أن م�شاركتهم لأن
املنتخبني ال�شعبيني و�سط ال�شعب وال

ميكن م�ساندة �أجندة النظام الفا�سد،
وبناء عليهم رف�ضوا تنظيم االنتخابات
يف  ٤جويلية ،و�أ�ضاف خرمو�ش �سليمان
�أمن�ساندتهم من �أجل اجلزائريني ،م�ضيفا
�أنهم رف�ضوا الرئا�سيات وتنظيمها من
�أجل توحيد ال�صوت لرتحيلهم الوجوه
القدمية ،داعيا لرحيل :بدوي وبن �صالح
ووجوه النظام للمرور للجمهورية الثانية،
خماطبا رئي�س الأركان ب�أن ال�شعب �أبرز
مطالبه ومنه ي�ستمد القوة ووجب التحرك.
و�أ�ضاف �آخر بتوجيه نداء لر�ؤ�ساء البلديات
على امل�ستوى الوطني للنزول لل�شارع
وم�ساندته ورف�ض امل�شاركة فيما �أ�سماها
باملهازل.

مرابط
احلراك يتوا�صل يف كل احلاالت

�أكد رئي�س نقابة ممار�سي ال�صحة العمومية
اليا�س مرابط �أن احلراك يتوا�صل لأن
املطالب مل تتحقق كلية ،مو�ضحا �أن
املطالب ال�شعبية يف جهة وردود ال�سلطة
يف جهة ،خا�صة يف ظل ا�ستمرار الباءات
رغم الرف�ض التام لهم والتي جت�سدت يف
مقاطعة امل�شاورات التي دعا لها بن �صالح
ورف�ض الزيارات الوزارية ،وهو ما يربز �أن
الذهاب النتخابات  4جويلية غري ممكن
ووجب ا�ستغالل الوقت لت�أ�سي�س ال�رشعية
يف ظل حجم ال�سلمية التي فر�ضها احلراك،
مو�ضحا �أن احلد الأدنى من الظروف
مل ت�ؤ�س�س �أدناها مرحلة انتقالية بوجوه
توافقية ،كما �أ�ضاف �أن الظروف و�صعوبتها
تفيد �أنه البد من الإ�رساع يف العمل بدل
�سيا�سة ال�ضبابية وخطوة للأمام وخطوتني
للخلف.
حممد الأمني بلغيث
لن يف�سد النظام فرحتنا
و�أو�ضح الأ�ستاذ حممد الأمني بلغيث� ،أن
ا�ستمرار احلراك يف ظل توا�صل تالعب

النظام الذي ي�سعى لتفرقتنا ،يف حني ن�ؤكد
وحدتنا وعدم الر�ضا بالوجوه القدمية،
قائال �أنه �أن ي�ستطيعوا �إيقاف جهودنا وال
االلتفاف يف حالة وا�صلنا و�ضع اليد باليد.
الأحياء تنظم �إطعاما جمانيا
من جهتهم �أبناء حي الإخوة بن عقون
باجلزائر الو�سطى نظموا مبادرة �إطعام
للمتظاهرين ،مو�ضحني �أن مبادرتهم جاءت
للتعاون مع املتظاهرين ،خا�صة �أن بع�ضهم
قادمون من مناطق بعيدة ،فجاءت كت�ضامن
�شعبي على غرار عادات اجلزائريني ،خا�صة
�أنها تتزامن ويوم اجلمعة.
ال�شاب رمزي و�ضحايا الق�صبة
حا�ضرون
وجاب العديد من املتظاهرين احلراك
رافعني �صور ال�شاب رمزي هاتفني ب»خونا
رمزي ربي يرحمو» ،وهو ال�شاب ابن حي
العبازيز بالبليدة الذي تويف عقب �إ�صابته
عقب م�سرية اجلمعة الثامنة ،كما حيوا
�ضحايا الق�صبة �إثر انهيار املبنى م�ؤخرا.
كما حتول الطابق الأر�ضي لعمارة اخلطابي
�إىل مقر للإ�سعافات الأولية .

�سارة بومعزة

يف عا�شر جمعة
ا�ستمر احلراك الوطني �أم�س يف
عا�رش جمعة ،حيث خرج الآالف من
املواطنني كالعادة رافعني للعديد
من ال�شعارات ومطالبني برحيل باقي
الع�صابة ،وكان حراك اليوم الذي

احلراك يوا�صل املطالبة باقتالع جذور الع�صابة
غ�صت به �شوارع العا�صمة منذ الثامنة
�صباحا نوعا ما منت�شيا وي�سيطر عليه
الفرح،ال�سيما بعد النتائج املحققة
بعد �إدخال العديد من ال�شخ�صيات
الكبرية ورموز الف�ساد �إىل ال�سجن.

ورفعت �أم�س العديد من ال�شعارات
املطالبة باال�ستمرار يف تنقية
وجوه ورموز الع�صابة ورموز النظام
ال�سابق .وطالب املتظاهرون الذين
كانت تغمرهم ن�شوة االنت�صار ب�إحلاق

باقي الع�صابة �إىل �سجن احلرا�ش،
املتظاهرون �أثنوا يف غالب �شعاراتهم
على مواقف اجلي�ش وقائده الفريق
�أحمد قايد �صالح معتربين مواقف
اجلي�ش من هذه الأزمة م�رشفة ،ودعا

املتظاهرون �إىل موا�صلة حما�سبة
رموز الف�ساد بالعديد من ال�شعارات
وطالبوا مبحا�سبة �شقيق الرئي�س
الأ�سبق ال�سعيد بوتفليقة،و كذلك
�إيداع الوزير الأول �أحمد اويحيى

احلرا�ش ،احلراك مازال حمافظا
على �إيقاعه من ناحية احلجم ،كما
رفعوا العديد من ال�شعارات �ضد
اجلهوية ورددوا «ال�شعب خاوة خاوة»
ع�صام بوربيع.
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خالل �شهرين ون�صف بالواليات الغربية

احلراك ال�شعبي يت�سبب يف  278احتجاجا
 .اختفاء �شبه كلي لرحالت الهجرة ال�سرية
 278 .احتجاجا يف بلديات واليات الغرب
مرت �10أ�سابيع على انطالق احلراك ال�شعبي ب�شوارع واليات اجلهة الغربية للوطن والتي تبني �أن احلراك ت�سبب يف نتائج
�إيجابية و�أخرى �سلبية ي�ستوجب الوقوف عليها لتدارك نقائ�صها  ،لكن على العموم �أن احلراك ال�شعبي فجر بع�ض املكبوتات
االجتماعية الرامية �إىل التعاون والتكاثف التي ظهرت جليا يف االحتجاجات عن طريق توزيع الأطعمة واملاء ،كما حركت
املطالب باحلقوق واالحتجاج �ضد امل�س�ؤول خا�صة بالبلديات والدوائر  ،ويف املقابل �سمحت احلركية يف تنامي الروح الوطنية
لدى املواطنني من خالل حمالت التنظيف والتزين التي قام بها مواطنون ب�إمكانياتهم اخلا�صة � ،ضف �إىل ذلك مت�سك
املواطنني ب�أوطانهم من خالل تراجع رحالت الهجرة الغري �شرعية وك�شف عمليات نهب العقار ،ويف املقابل حتاول �أطرافا
�أخرى ا�ستغالله يف تهريب املخدرات والظهور �سيا�سيا

حممد بن ترار
املتتبع ل�سري احلراك ال�شعبي
باجلهة الغربية للوطن ي�سجل
االرتفاع الكبري لالحتجاجات التي
عرفتها العديد من بلديات الغرب
اجلزائري من اجل تعرية الف�ساد
واملطالبة باحلقوق   والتي بلغت 278
احتجاج ما �أدى �إىل توقيف � 03أميار
وا�ستقالة �آخر زيادة على  18ع�ضو من
املجل�س الوالئي  ،وعلق م�صنعني بكل
من وهران و�سيدي خطاب  ،هذا وتعد
واليتي �سيدي بلعبا�س وغليزان �أكرث
الواليات احتجاجا متبوعة بتلم�سان
وتيارت ومع�سكر وم�ستعامن يف حني
تقل االحتجاجات بكل من �سعيدة
والنعامة ت�سم�سيلت ،وعني متو�شنت ،
هذا وقد متيزت �أغلبية االحتجاجات
بالرف�ض للمنتخبني املحلني او
لظروف العي�ش �أو العمل ،زيادة على
بعد االحتجاجات �ضد زيارات الوزراء
 ،هذا وقد ت�سبب اغلب االحتجاجات
يف غلق البلديات �أحيانا بال�سال�سل
مثلما حدث ببلديات �سيدي لزرق
بغليزان وبوهني مبع�سكر وت�سببت يف
نتائج �إيجابية على ر�أ�سها �إقالة جملة
من الأميارعلى غرار الرمكة و�سيدي
لزرق ومتابعتهم ق�ضائيا ال�سرتجاع
حقوق ال�شعب  ،حيث ونظرا حل�ضارة
ال�شعب وتطورهم �أ�صبحت النيابة
تتحرك للمتابعة  ،خا�صة بعدما
�أ�ضحى االحتجاج ي�أخذ �صبغة وطنية
بفعل الفاي�سبوك .
من جانب �آخر �ساهم احلراك بزرع
فكرة ال�سلمية والوعي ما �أدى �إىل
حتقيق نتائج مل يتمكن منها يف
ال�سنوات املا�ضية على ر�أ�سها حماية
ممتلكاته البلدية وك�شف املافيا
و�إعادة فتح ملفات الف�ساد على غرار
نهب العقار ب�سواحل تلم�سان ،عني
متو�شنت ووهران زيادة على ك�شف
عمليات نهب الأرا�ضي الفالحية من
قبل املافيا  ،وال�سيطرة على قطع
�أر�ضية موجهة لال�ستثمار ال�صناعي ،

الأمر الذي جعل امل�س�ؤولني وخا�صة
الوالة يتخذون قرارات �إيجابية .
احلراك ي�شجع التكافل االجتماعي
ك�شفت قيادة خفر ال�سواحل للواليات
الغربية على غرار تلم�سان ،عني
متو�شنت  ،وهران وم�ستغامن �أن
م�صاحلها مل ت�سجل �أي حماولة
للهجرة الغري �رشعية منذ انطالق
احلراك ال�شعبي يف  22فرباير
املن�رصم  ،ما ي�ؤكد �أن ال�شباب قد
ا�ستعاد الثقة يف وطنه وبد�أ يعمل
على تغيري الأو�ضاع و�صنع امل�ستقبل
 ،م�ؤكدين �أن ظاهرة الهجرة الغري
�رشعية عرفت تنامي كبريا مع بداية
�سنة  2019حيث كانت عنا�رص خفر
ال�سواحل تقوم بتوقيف  03حماوالت
على الأقل يوميا  ،وهي الظاهرة التي
اختفت اليوم نهائيا وب�صفة مفاجئة
رغم توفر الظروف حيث �أن احلراك
من �ش�أنه �أن ي�شغل م�صالح الأمن لكن
رغم ذلك فقد مت�سك ال�شباب بوطنه
�أكرث من وقت م�ضى .
من جهة �أخرى �ساهم احلراك
ال�شعبي يف زرع مكارم الأخالق
و�سط املجتمع على غرار حمالت
النظافة التي تزامنت مع امل�سريات
الأ�سبوعية  ،والتي ا�ستمرت �إىل
حمالت تطوعية حيث مت تنظيف
العديد من املواقع عن طريق التويزة
التي عادت �إىل الظهور بقوة خالل

الآونة الأخرية  ،فقد م�ست املقابر
 ،امل�ساجد املدار�س  ،املفارغ
العمومية  ،ويف املقابل ا�ستغل
الفنانون الت�شكيليون واجلمعيات
الفاعلة الو�ضعية لإظهار فنياتهم
وامل�ساهمة يف تلوين وتزين  82موقعا
على م�ستوى واليات الغرب على غرار
تزيني املدرجات و�إقامة اجلداريات
على جدران احلدائق العمومية
واملدار�س والأ�سواق لإ�ضفاء اللم�سة
اجلمالية عليها  ،و�أكرث من هذا
فحتى املواد امل�ستعملة تتم عن
طريق التويزة والتكافل التي انطلقت
من امل�سريات بفعل توزيع الطعام
وال�رشاب .
من ناحية �أخرى خلق احلراك
قيادات جديدة ت�سعى �إىل الظهور
لركب املوجة وحماولة قيادة احلراك
 ،منهم �سيا�سيني �سابقني ي�سعون �إىل
تظهري ما�ضيهم و�آخرون يطمحون يف
تبوء مكانة �سيا�سية عن طريق ك�سب
الت�أييد ال�شعبي فرتاهم ي�أخذون
�صورا يف مقدمة احلراك ويعتمدون
على التعليق والتحليل للواقع �سواء
بالعلن �أو بدون علم حتت �شعار املهم
الظهور بالواجهة .

مافيا املخدرات واملهلو�سات
ت�ستغل الو�ضع

بعيد عن �إيجابيات احلراك ف�أننا ال
ميكن �أن نهمل بع�ض اجلوانب ال�سلبية
للحراك على املجتمع اجلزائري ،
فبالإ�ضافة �إىل االكتظاظ الأ�سبوعي
والتحرر الزائد الذي قد ينزلق �إىل
غري وجهه ال�صحيح ترى م�صالح
الأمن للجهة الغربية ارتفاع ظاهرة
تهريب املهلو�سات واملخدرات حيث
ت�سعى ال�شبكات النا�شطة يف هذا
املجال �إىل ا�ستغالل الو�ضع لتهريب
الكيف واملهلو�سات وال�سموم وحتى
الكوكايني والذخرية �إىل املناطق
الداخلية حيث مت �إح�صاء ما يزيد عن
 914عملية حجز يف ظرف �شهرين
ون�صف �أ�سفرت عن حجز كميات
كبرية من املخدرات واملهلو�سات
وحتى الكوكايني  ،وت�أتي تلم�سان
على ر�أ�س الواليات الأكرث ت�رضرا
وتليها كل من بلعبا�س ووهران
وغليزان  ،و�أ�صبحت هذه ال�شبكات
حتاول ا�ستغالل كل الظروف لإغراق
اجلزائر يف املخدرات ما ا�ستوجب
على م�صالح الأمن واجلي�ش الوطني
ال�شعبي �إقامة خمططات لوقف هذه
الظاهرة اخلطرية .
بعد عن املخدرات جند �أن اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات الرتبوية هي الأكرث
ت�رضرا من احلراك ال�شعبي حيث
وجد الطلبة والتالميذ الفر�صة
مواتية للهروب من مقاعد الدرا�سة
الأمر الذي �صار يهدد ب�سنة بي�ضاء
ببع�ض اجلامعات  ،ففي الوقت الذي
تراجعت امل�ؤ�س�سات الرتبية وخا�صة
الثانوية عن الإ�رضابات واخلروج
لل�شارع التي كانت يف البداية  ،جند
�أن الطلبة اجلامعيون مل يلتحقوا
بعد مبقاعد الدرا�سة وتعترب جامعات
ح�سيبة بن بوعلي ب�شلف  ،وجامعة
�سعيدة وجياليل الياب�س ببلعبا�س
هي اكرب اجلامعات ت�رضرا حيث مل
يلتحق طلبتها مبقاعد الدرا�سة منذ
 22فرباير املا�ضي وان االمتحان
اال�ستدراكي للف�صل الأول ال يزال
معلقا ينتظر رجوع الطلبة يف حني مل
يدر�س الطلبة للف�صل الثاين �إطالقا .

جمل�س ق�ضاء اجلزائر

طاقة

�سوناطراك جتدد عقدها
مع �شركة �إيني
وقعت ال�رشكة الوطنية للمحروقات
�سوناطراك �أول �أم�س مع املجمع
الطاقوي االيطايل «�إيني» على بروتوكول
تفاهم حول جتديد عقد متوين ايطاليا
بالغاز اجلزائري الذي �سينتهي يف نهاية
 2019ح�سب بيان ل�رشكة �سوناطراك
و جاء يف البيان �أنه وقع الرئي�س املدير
العام لل�رشكة الوطنية ر�شيد ح�شي�شي
و الرئي�س املدير العام لإيني كالوديو
دي�سكالزي على بروتوكول تفاهم  ,ي�ؤكد
رغبتهما يف جتديد عقد التموين بالغاز
قريبا و �أمناط النقل عرب انبوب الغاز
العابر للحو�ض املتو�سط خالل ال�سنوات

املقبلة
ومن جهتها قالت ”�إيني“يف بيان لها ،
�أن مذكرة التفاهم تهدف �إىل ”الت�أكيد
على اال�ستعداد لتجديد عقد �إمداد الغاز
وترتيبات نقله عرب خط الأنابيب الذي
يعرب البحر املتو�سط من اجلزائر �إىل
�إيطاليا خالل ال�سنوات القادمة واعترب
البيان �أن مذكرة التفاهم ”متثل خطوة
�أخرى نحو تعزيز العالقة طويلة الأجل
بني ال�رشكتني ،وو�ضع الأ�سا�س لإطار
تعاقدي جديد مع مراعاة التغريات يف
ظروف ال�سوق .

ف.ن�سرين

�أكدت �ضرورة ا�ستقاللية الق�ضاء
يف معاجلة ق�ضايا الف�ساد

املعار�ضة ترحب بدعوة اجلي�ش للحوار
ثمنت �أحزاب املعار�ضة الدعوة للحوار
املعرب عنها يف بيان م�ؤ�س�سة اجلي�ش،
م�شددة على تفتحها على كل مبادرة
ميكنها امل�ساهمة يف تلبية مطالب
ال�شعب ،معلنة عن ت�شكيل جلنة لتنظيم
لقاء وطني لقوى التغيري يكون مفتوحا
على كافة فعاليات املجتمع من �أجل
البحث عن حل ي�ستجيب للمطالب
ال�شعبية ال�سلمية� .أ�شادت فعاليات قوى
التغيري لن�رصة خيار ال�شعب املجتمعة
�أول �أم�س يف مقر جبهة العدالة
والتنمية ب�رضوة االلتزام مببد�أ احلوار
يف �إيجاد احللول التي ت�ستجيب لذلك،
م�شيدة بدعوة اجلي�ش للعدالة ب�إعادة

فتح ملفات الف�ساد ،م�ؤكدة �رضورة
ا�ستقاللية الق�ضاء يف معاجلة جميع
امللفات باحرتام قواعد العدالة والنزاهة
وامل�ساواة ،واملطالبة با�ستمراره يف فتح
جميع ملفات الف�ساد .كما وجهوا دعوة
للنيابة العامة ب�رضورة �إعالم الر�أي العام
حول املتابعات الق�ضائية يف ملفات
الف�ساد ،وفقا ملا يقت�ضيه القانون،
وطالبوا �أي�ضا «الإطارات اجلزائرية يف
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية وامل�رصفية
لليقظة ،بر�صد كل املعامالت املالية
والعقارية التي تتم يف هذه الظروف
اال�ستثنائية والت�صدي لها»
�إميان لوا�س

وزير اخلارجية �صربي بوقادوم

اجلزائر جتدد دعوة احلوار
لإنهاء الأزمة الليبية
� أكد وزير اخلارجية �صربي بوقادوم،
�أم�س � ،أنه اليوجد حل ع�سكري يف
ليبيا و�أنه البد من العودة �إىل طاولة
املفاو�ضات وبدء حوار ليبي ليبي وقال
ذات املتحدث خالل م�ؤمتر �صحفي مع
نظريه التون�سي خمي�س اجلهيناوي ،ال
نقبل �أن يتم ق�صف عا�صمة يف دولة من
املغرب العربي ونحن �صامتون م�ؤكدا
يف ذات ال�سياق ،على �رضورة ال�ضغط
على الأطراف يف ليبيا من �أجل التو�صل

�إىل حل �سيا�سي� أنه اليوجد حل
ع�سكري يف ليبيا وعلى لغة املدافع �أن
تتوقف و�أو�ضح بوقادوم �أن احلل الوحيد
يكمن يف احلوار بني الأطراف املتنازعة
حللحلة الأزمة و �أ�ضاف �أن �أي م�شكل
يف بلد ي�ؤثر على الآخر من جهته ،قال
الوزير التون�سي النقبل �أن يتوا�صل
القتال يف دولة �شقيقة والبد من الوقف
الفوري للقتال يف ليبيا

ف.ن�سرين

وايل العا�صمة اجلديد

�ضرورة �إعادة �إ�سكان �ضحايا
االنهيار بحي الق�صبة ال�سفلى

النيابة العامة ت�ؤكد ا�ستقالليتها الكاملة
ردت النيابة العامة لدى جمل�س
ق�ضاء اجلزائر ،يف بيان لها،
على تعليقات اتهمت العدالة
بالتحرك نافية بذلك تلقيها �أو
انتظارها لأي �إيعاز من �أي جهة
كانت للقيام بواجبها يف حماربة
الف�ساد بكل رزانة وهدوء
واحرتافية ،م�شرية �أن جميع
التحقيقات االبتدائية اجلارية
�أو التي �سي�رشع فيها جتري
حتت �ستكون حتت �إ�رشاف

مبا�رش لوكالء اجلمهورية.
ويف ذات ال�سياق دعت النيابة
العامة �إىل االحتكام �إىل هذه
املبادئ وعدم اخلو�ض فيما
ي�ؤدي �إىل مغالطة الر�أي العام �أو
الت�شوي�ش على الق�ضاة و�إحباط
عزائمهم يف �إجناز املهام
امل�سندة لهم وفقا للقانون»
م�ؤكدة �أنه البد من «التقيد
ال�صارم يف جميع ممار�ساتها
و الإجراءات والقرارات التي

تتخذها ،ب�رسية التحري
والتحقيق طبقا لأحكام الق�ضاء،
وكذلك بتوفري كافة �ضمانات
الدفاع عرب خمتلف مراحل
الدعوى العمومية.
وفيما يخ�ص مكافحة الف�ساد
�أكدت النيابة العامة �أنها تعد
من «�أولويات ال�سيا�سة اجلزائية
التي ت�سهر النيابة العامة على
تنفيذها» ،م�ؤكدة �أنها ال تعمل
ب�صفة انتقائية ال�ستدعاء رجال

�أعمال و�شخ�صيات بعينها
ب�ضغط من م�ؤ�س�سة اجلي�ش».
ومن جهتها حثت هذه الأخرية
�إىل �رضورة االبتعاد عن �إ�صدار
�أحكام م�سبقة واحرتام �رسية
التحقيق وقرينة الرباءة»،
كا�شفة �أن خلية الإعالم ملجل�س
ق�ضاء اجلزائر�« ،سوف ت�سهر
م�ستقبال ،على تقدمي املعلومات
ال�صحيحة وفقا للقانون.

ح.م

�شدد وايل اجلزائر عبد اخلالق �صيودة
على �رضورة �إعادة �إ�سكان العائالت
اخلم�س من ذوي �ضحايا االنهيار الذي
حدث بحي الق�صبة ال�سفلى ،م�شددا
على �رضورة مرافقة ذلك ب�إجراءات
خا�صة ملوا�ساتهم والوقوف معهم يف

هذه الفاجعة الأليمة ،وجتدر الإ�شارة �أن
�أنه مت ت�سجيل انهيار لطابقني يوم االثنني
املا�ضي يف بناية على م�ستوى �شارع
تاملقيت ببلدية الق�صبة ،وقد �أدى احلادث
لوفاة � 5أ�شخا�ص.

�إميان لوا�س
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عني الرتك بوهران

يف وقت ه

دد املق�صيون من باالنتحار حرقا

ال�سكان ينتف�ضون �ضد
م�شروع حظرية �سيارات

� .سلمئاتطاامل�ت مترنا�ست حتدث فتنة يف ملف ال�سكن

ستفيدين غري قانونني
� .أ�صوات تطالب بتجميد القائ
مة
ل
تفا
دي
ت�
سج
يل
انز
الق
ات
خطرية

 .رئي�س البلدية« :امل�شروع
هادف و �سيمت�ص البطالة»

�شهد ليلة الأربعاء اىل اخلمي�س من الأ�سبوع
الفارط  ،مقر الوالية بتمرنا�ست حالة ت�شنج
واحتقان كبريين يف �صفوف املق�صيني من القائمة
النهائية لل�سكنات االجتماعية االيجارية العمومية
و �أ�صحاب احلق من فئة ذوي الدخل املحدود
واملحرومني كادت �أن تودي باملنطقة احلدودية
حلاالت انزالق قد ال حتمد عقباها .
�أحمد باحلاج
هدد ممثلي املق�صيني من القوائم
النهائية حل�صة  2056م�ساكن
اجتماعيا ايجاريا عموميا بتمرنا�ست
التي مت الإفراج عنها منت�صف ال�شهر
اجلاري مبعية املق�صني من فئة ذوي
الدخل املحدود ،بحرق �أنف�سهم
بالبنزين �أمام مقر الوالية  ،يف حالة
ما مل تتحرك ال�سلطات املعنية وعلى
ر�أ�سها وايل والية مترنا�ست دومي
اجلياليل �ساكنا من �أجل و�ضع حد

ملا �أ�سموه بقائمة العار التي �ضمت ،
�أ�سماء م�ستفيدين من بينهم �إطارات
ب�رشكة الطا�سيلي للطريان  ،جتار
ومقاولني �إ�ضافة لإطارات مبختلف
امل�ؤ�س�سات العمومية واالقت�صادية ،
مقابل �إق�صاء ممنهج لذوي الأحقية
يف اال�ستفادة من ذات النمط املوجه
بالدرجة الأوىل لفئة ذوي الدخل
املحدود الذي ال تتجاوز مرتباتهم
ال�شهرية � 24ألف دينار جزائري
 ،موازاة مع ذلك فقد مت ت�سجيل
�ضمن امل�ستفيدين موظفني ب�رشكات
نفطية بحا�سي الرمل وعلى �سبيل

املثال ال احل�رص املدعو «ب،م «
العامل بحا�سي الرمل بالأغواط الذي
تقدم يف حقه طعن بعدم �رشعيته يف
اال�ستفادة من ال�سكن.
اىل جانب ذلك فقد طالب املت�رضرين
من ما و�صفوه بقائمة العار ب�رضورة
تقدمي امل�س�ؤولني عن التجاوزات
واخلروقات التي �صاحبت عملية
�ضبط القوائم النهائية لهذه احل�صة
�أمام امل�ساءالت القانونية  ،خا�صة
�إذا علمنا �أن القوائم مت ن�رشها قبل
�إ�صدار قرار جتديد امللفات ،وهو ما
اعتربوه باخلرق ال�صارخ للقانون .

من جهة ثانية فقد تعالت الأ�صوات
املطالبة من الرجل الأول بالوالية
لتجميد القوائم النهائية للم�ستفيدين
 ،وفتح حتقيق �أمني و �إداري معمق
لف�ضح املتورطني يف التالعب بالقوائم
اخلا�صة بح�صة � 2056سكنا اجتماعيا
�إيجاريا عمومي ومن ثم تقدميهم
�أمام الق�ضاء بتهمة �صب الزيت على
النار لت�أجيج االحتقان املحلي غري
امل�سبوق بوالية حدودية مع دولتي
مايل والنيجر  ،ناهيك عن املخا�ض
الع�سري الذي متر به اجلزائر والذي
ي�صعب التكهن بنتائجه .

وهران

«مري» الكرمة مهدد بال�سجن التهامه يف ت�شكيل ع�صابة �أ�شرار
ا�ستدعى �أول �أم�س ،وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة ال�سانيا غرب وهران ،رئي�س بلدية
الكرمة احلايل» م بن» رفقة  3من معتادي
الإجرام من �ضمنهما �شقيقني ،بتهمة
التحري�ض على االعتداء على ابن رئي�س
بلدية الكرمة الأ�سبق و املنتخب احلايل
عن حزب جبهة التحرير الوطني « لطفي
ب» الذي تعر�ض لل�رضب و ال�سب و ال�شتم
من قبل  3من معتادي الإجرام ببلدية
الكرمة  .ووجه ال�ضحية �أ�صابع الإتهام
لرئي�س البلدية بتهمة التحري�ض �ضده،
ب�سبب اخل�صومة ال�سيا�سية بينه و بني والده
املنتخب ،باملجل�س البلدي للكرمة ،و
�إ�ستمع ممثل النيابة العامة لرئي�س البلدية

الذي نفا التهم املوجهة �إليه جملة و
تف�صيال ،م�شريا �أنها جمرد �إدعاءات كاذبة
وال �أ�سا�س لها من ال�صحة و جمرد و�سيلة
لت�شويه �صورته و ت�صفية احل�سابات من
قبل والد املدعي الذي ح�سب ت�رصيحات
«املري» خالل التحقيق معه� ،أنه يحاول
ب�شتى الطرق ت�صفية ح�ساباته معي و العمل
على �إقالتي من من�صبي كرئي�س للبلدية.
كما ا�ستمع وكيل اجلمهورية ل�ساعات
للمتهمني  ،3الذين �أقروا باعتدائهم على
ال�ضحية بعد ن�شوب مال�سنات كالمية
حادة �رسعان ما تطورت �إىل �رضب و�شتم
املدعي ،و نفوا عالقتهم برئي�س البلدية �أو
حتري�ضه لهم على ال�ضحية  .من جهته وكيل

اجلمهورية �أجل التحقيق لغاية الأ�سبوع
املقبل ،حيث يتهدد رئي�س البلدية تهمة
ت�شكيل ع�صابة �أ�رشار و التحري�ض يف حالة
ثبوت التهمة املوجهة �إليه  .جدير بالذكر
�أن املجل�س ال�شعبي البلدي للكرمة الذي
مت تن�صيبه منذ تاريخ الفاحت دي�سمرب من
�سنة  ،2017يعي�ش على وقع �رصاعات و
خالفات حادة بني املنتخبني  19امل�شكلني
للمجل�س ،و زادت حدة االحتقان خالل
الأ�شهر القليلة املا�ضية عندما �أقدم 14
منتخبا من ت�شكيالت �سيا�سية خمتلفة من
الأفالن و الأرندي نف�س ت�شكيلة رئي�س
البلدية و اجلبهة الوطنية «الأفانا» على
التوقيع �ضد «املري» و مطالبة وايل الوالية

مولود �رشيفي �إىل عزله كونه �أبرم �صفقات
م�شبوهة و متورط يف تبديد و نهب املال
العام و ا�ستغالل الوظيفة� ،سيما عقب
التحقيق معه قبل نهاية ال�سنة املا�ضية
من قبل قا�ضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى
حمكمة ال�سانيا يف ق�ضية ت�ضخيم الفواتري
من خالل �إبرام اتفاقية القتناء كرا�سي و
كذلك ق�ضية �إبادة كالب �ضالة مببالغ مبالغ
و م�ضخم فيها  ،يذكر �أن جمموعة من
املنتخبني يتقدمهم معمر بو�شيخي يقوم
حاليا بجمع التوقيعات من قبل �سكان و
�أعيان منطقة الكرمة و رفعها لوايل وهران
و الأمني العام و مدير التنظيم و ال�ش�ؤون
القانونية من �أجل �إقالة «املري».
� أحمد بن عطية

مركب» تو�سيايل» بوهران

�سقوط الهدنة بني الإدارة الرتكية و �آالف العمال

�سقطت الهدنة و الإتفاق املربم بني �إدارة
املركب الرتكي – اجلزائري للحديد
و ال�صلب «تو�سيايل» مبنطقة �شهايرية
�رشقي وهران ،يف املاء و عاد م�ساء �أول
�أم�س ،الآالف من العمال اجلزائريني على
الدخول يف �إ�رضاب عن العمل و الإحتجاج
�أمام البوابة الرئي�سية للمركب الذي مت
�شله منذ �أزيد من �شهر و ت�سبب ذلك يف
توقف وحدات الإنتاج عن العمل ما ت�سبب
يف خ�سائر مالية تعد مباليني الدوالرات .
و مل متنع �إجراءات ال�رشيك الرتكي يف

ردع العمال املنتف�ضني من الطعن يف
�رشعية الإ�رضاب و اللجوء �إىل الق�ضاء
الإ�ستعجايل مبحكمة �أرزيو �صاحبة
الإخت�صا�ص الإقليمي ،و مل يدم الإتفاق
الأويل الذي مت ب�إ�رشاك عدة �أطراف
من �ضمنها الأمني العام لوالية وهران
�سي مداح و مفت�شية العمل لأرزيو مرورا
بالإحتاد املحلي ل»الإيجتيا»  ،مطوال
فبعد � 24ساعة من االتفاق عاد التوتر من
جديد بعد �إ�ستثناء الإدارة الرتكية لأعوان
الأمن و النظافة من �إتفاقية الرفع من

الأجر و حتويل عقود العمال املتعاقدين
�إىل عقود دائمة غري حمددة املدة ،ناهيك
عن منح املردودية و منح عيد الأ�ضحى .
وعادت موجة الإ�رضاب بقوة �سيما عقب
تعر�ض عمال وعامالت م�صلحة الو�سائل
العاملة لإ�ستفزازات و�سوء املعاملة من
طرف �أحد «املناجرة «الأتراك وهو ما
�أكده لنا العمال الذين مت تبليغهم ب�أنهم
غري معنيني بعقود التثبيت بحجة �أن
منا�صبهم غري م�ستهدفة ويتعلق الأمر
ب�أعوان احلرا�سة وعامالت النظافة و

عمال املطبخ وهو ما �أثار هلعا بعدما
تو�سعت هذه القرارات لت�شمل بقية
العمال الذين تلقوا تهديدات بالطرد
وت�رسيب معلومات حول تعوي�ضهم
ب�رشكات خا�صة يف النظافة واحلرا�سة
يف �إطار عقود املناولة وهو ما دفع
بالعمال �إىل العودة جمدد للإ�رضاب
ت�ضامنا مع زمالئهم املهددين بالف�صل
من منا�صبهم ال �سيما عمال احلرا�سة
والأمن .

�أحمد بن عطية

مديرية التجارة بالبويرة

�أعوان الرقابة يرف�ضون العمل يف رم�ضان

نظم  ,نهاية الأ�سبوع مفت�شو و�أعوان الرقابة
التابعني ملديرية التجارة بالبويرة وقفة
احتجاجية �أمام مقرها للتعبري عن رف�ضهم
املطلق التقيد بالتعليمة التي �أبرقتها وزارة
التجارة بتاريخ � 9أفريل اجلاري حتت رقم
� 340إىل كافة مديرياتها عرب واليات الوطن
واملتعلقة بربنامج الرقابة الدورية للأ�سواق

واملحالت التجارية خالل �شهر رم�ضان
الف�ضيل  ,وذلك خوفا على �سالمتهم وحياتهم
من خطر االعتداءات يف ظل غياب احلماية لهم
�أثناء �أداء مهامهم تزامنا مع الو�ضع احل�سا�س
الذي متر به اجلزائر منذ  22فيفري الفارط ,
حيث �أكد املحتجون يف ت�رصيحاتهم ليومية «
الو�سط « �أنهم يرف�ضون �أن يتم و�ضعهم يف فم

املدفع �أمام الغ�ضب ال�شعبي الذي مل ي�سلم منه
وزراء احلكومة خالل الزيارات الوزارية الأخرية
�إ�ضافة �إىل �أن املهمة الإلزامية لتلك التعليمة
ال يتقا�ضون عنها �أي منحة �أو تعوي�ض مادي
 ,ويف �سياق مت�صل عرب امل�ستهلك البويري عن
قلقه �أن ي�ستغل التجار ودخالء املهنة الفر�صة
لت�سويق منتجات غري مطابقة وحتى فا�سدة

لتحقيق الربح ال�رسيع على ح�ساب �صحتهم
خالل ال�شهر املبارك الذي تنت�رش فيه مثل
هذه املمار�سات وال�سلوكات ال�سلبية  ,وطالب
املواطنون من اجلهات املعنية �إيجاد حلول
ت�ضمن ال�صحة العامة التي ال يجب التالعب
بها .
�أح�سن مرزوق

�أقدم م�ساء �أول �أم�س ،الع�رشات من �سكان بلدية عني الرتك غرب
وهران ،رفقة ممثلني عن جمعيات املجتمع املدين  ،على تنظيم وقفة
احتجاجية ب�ساحة واجهة البحر بكورني�ش «عني الرتك» تعبريا عن
رف�ضهم املطلق مل�رشوع �إجناز حظرية لل�سيارات  .و�أ ّكد املحتجون،
�أ ّن امل�رشوع �سي�سيء للواجهة اجلمالية ،التي يتميز بها مدخل بلدية
عني الرتك و ك�شف املحتجون يف ت�رصيح خ�صوا به «الو�سط» �أنهم
يرف�ضون امل�رشوع جملة و تف�صيال كونه �سي�ساهم �سلبا يف ت�شويه
الواجهة البحرية للمنطقة التي تعود ملكيتها جلميع �سكان عني الرتك
و زوارها من امل�صطافني و ال�سياح الذين يفوق تعدادهم ع�رشات
الآالف كل �سنة �سيما خالل مو�سم اال�صطياف ،و نا�شد املحتجون
تدخل امل�س�ؤول التنفيذي الأول عن ت�سيري �ش�ؤون عا�صمة الغرب
مولود �رشيفي من �أجل �إلغاء امل�رشوع كونه ي�ضاف ح�سبهم �إىل �سل�سلة
التعاونيات العقارية التي ت�شيد باملنطقة و التي �شوهت املنظر
اجلمايل للكورني�ش الذي يعد الوجهة الأوىل للم�صطافني  .يف ال�سياق
ذاته هون رئي�س بلدية عني الرتك �سمارة عبد النور يف ت�رصيح �إعالمي،
من حجم تخوف ال�ساكنة ،معتربا �أن امل�رشوع ي�صنف �ضمن م�شاريع
اال�ستثمار املحلي «الكالبرياف» و مالكه من خالل الت�صاميم التقنية
�أعطى وعودا بالإبقاء على الواجهة البحرية وفق ت�صميمها الأ�صلي،
و �أ�ضاف �أن امل�رشوع هادف ومن �ش�أنه امت�صا�ص معدالت البطالة يف
�أو�ساط ال�شباب العاطل عن العمل ،كما �أنه �سيعمل على احليلولة دون
االحتبا�س املروري �سيما يف مو�سم اال�صطياف و �سيعمل على الق�ضاء
التدريجي لظاهرة التوقف الع�شوائي للمركبات ،ناهيك عن احتوائه
على مرافق ترفيهية ي�ضمن امل�ستثمر بت�شييدها من بينها ملعب جمهز
و �ساحة لال�سرتخاء و �سيكون ا�ستغاللها جمانا .

�أحمد بن عطية

اجلمعية الوطنية للتجارواحلرفيني

الك�شف عن ال�سعر
املرجعي للخ�ضر اليوم
�أكد ممثل اجلمعية الوطنية للتجارواحلرفيني احلاج الطاهر
بولنوار �أن جميع الإجراءات مت اتخاذها ل�ضمان التموين و ا�ستقرار
الأ�سعار م�شريا �إىل �أن �إلغاء الر�سوم الإ�ضافية للمنتجات الوا�سعة
اال�ستهالك خالل �شهر رم�ضان و حتديد �أ�سعار مرجعية �سي�ساهم
يف الق�ضاء على �أ�شكال امل�ضاربة
و �أو�ضح ذات املتحدث يف ات�صال مع جريدة الو�سط �أن القائمة
�شملت املنتجات اخلا�ضعة للر�سم الإ�ضايف امل�ؤقت الوقائي
وحلوم البقر الطازجة �أو املجمدة ،الزبدة ،الفواكه اجلافة (الفول
ال�سوداين واللوز وغريها) ،الفواكه املجففة (الزبيب و اخلوخ)
�،أطعمة احلمية ذات الأغرا�ض الطبية وغريها من املنتجات
التي يكرث عليها الطلب يف ال�شهر الكرمي وقال بولنوار �أن �إلغاء
الر�سم �سي�ساهم يف ا�ستقرار الأ�سعار و من جهة �أخرى ك�شف
ممثل اجلمعية الوطنية للتجار و احلرفيني �أنه مت حتديد �سعر
مرجعي للمنتجات الفالحية الوا�سعة اال�ستهالك يف ال�سوق� ،سيتم
الك�شف عن الأ�سعار اليوم من قبل وزير التجارة و�أبرزبولنوار �أنه
جاء ذلك بعد �إر�سال م�صالح وزارة الفالحة لتقرير مف�صل حول
معدل �أ�سعار املنتجات الفالحية عند الفالح و�أ�شار ذات املتحدث
�أن املواد ال�سبعة تخ�ص الطماطم ،البطاطا ،الب�صل،الثوم
،القرعة،اجلزر،اخل�س و�أكد ذات املتحدث �أن الأ�سعار �ستكون يف
متناول كل اجلمعيات املهنية واملواطنني للتعرف على الأ�سعار
احلقيقية عند البيع ،و �أو�ضح بولنوار �أنه يف حال مت حتديد ال�سعر
املرجعي للطماطم ب 120دينارا مثال ال ميكن للتاجر ت�سويقها
ب 180دينار ،من منطلق �أن هام�ش ربح كل تاجر حمدد بني  5و10
دنانري لكل منتج ،يف حني هام�ش ربح الفالح يكون حمددا م�سبقا
عند و�ضع الأ�سعار املرجعية .و�أ�ضاف �أنه ميكن بيع املنتجات
الفالحية ب�أ�سعار �أقل بكثري من ال�سعر املرجعي ،م�شريا �إىل �أن
�أ�سعار اخل�رض والفواكه حمددة بقانون العر�ض والطلب ،حيث
�أنه يف حال مت متويل ال�سوق بكميات كبرية من املزروعات تقل
�أ�سعارها ويف ذات ال�سياق �أكدت اجلمعية وفرة املنتجات و تنفي
�أي ندرة يف املواد الغذائية وقال �أن وزارة التجارة با�رشت عدة
تدابري �أهمها �إجناز عدد كايف من الأ�سواق اجلوارية امل�ؤقتة عرب
�سائر الواليات عرب الوطن و قال �أن الإجراء يهدف �إىل الق�ضاء على
�أ�شكال امل�ضاربة ويحدد هام�ش الربح لدى الفالح �أو امل�ستوردين
و للإ�شارة مت تعديل قائمة الب�ضائع امل�ستوردة اخلا�ضعة للر�سم
الوقائي الإ�ضايف امل�ؤقت مبوجب قرار وزاري ن�رش يف اجلريدة
الر�سمية رقم  ، 26حيث مت �إعفاء املئات من املنتجات من هذا
الر�سم مبا يف ذلك حلوم البقرو يهدف القرار امل�ؤرخ يف � 8أبريل
� ، 2019إىل "تعديل القرار امل�ؤرخ يف  26يناير  2019الذي يحدد
قائمة الب�ضائع اخلا�ضعة للر�سم الوقائي الإ�ضايف امل�ؤقت والن�سب
املتعلقة به ،ح�سبما تن�ص عليه املادة  1من ذات القرار وبالتايل،
مت ا�ستبدال قائمة الب�ضائع اخلا�ضعة للر�سم الوقائي الإ�ضايف
امل�ؤقت والن�سب اخلا�صة به ،و التي كانت قد �أدرجت يف امللحق
املرفق بالقرار امل�ؤرخ يف  26يناير  ، 2019بالقائمة املرفقة بهذا
القرار وت�شمل القائمة املعدلة  992منتج خا�ضعة للر�سم الوقائي
الإ�ضايف امل�ؤقت والذي ترتاوح ن�سبه ما بني  30و 120باملائة,يف
حني ت�ضمنت القائمة ال�سابقة  1.095منتجا خا�ضعة للر�سم
الوقائي الإ�ضايف امل�ؤقت الذي ترتاوح ن�سبه ما بني  30و 200
باملائة ,والتي ذكرت يف القرار الوزاري ال�سابق.

ف.ن�سرين
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الت�شغيل  ،ال�سكن و الكنا�ص بورقلة على �صفيح �ساخن

 15احتجاجا بوالية ورقلة يف �أ�سبوع واحد

�سجلت والية ورقلة خالل الأ�سبوع املن�صرم  15احتجاج م�ست قطاعات ال�شغل  ،ال�سكن � ،صندوق
الت�أمينات االجتماعية للعمال الأجراء وكالة ورقلة ،وهو ما �شل حتركات امل�س�ؤولني على جميع
امل�ستويات ،خا�صة بعد ترويج معلومات عن �صلتهم يف ق�ضايا ف�ساد من العيار الثقيل .
�أحمد باحلاج
�أح�صت عيون يومية «الو�سط»،
خالل الأ�سبوع املن�رصم 15
حركة احتجاجية م�ست بالدرجة
الأوىل ملف الت�شغيل يف ظل
مت�سك البطالني عرب جميع
الوكاالت املحلية للت�شغيل
املعنيني ب�إجراء الفحو�صات
املهنية بال�رشكات النفطية
الكربى على غرار �رشكات
خدمات الآبار  ،الأ�شغال يف
الآبار وامل�ؤ�س�سة الوطنية
للتنقيب  ،بالتوظيف املبا�رش
مع التنديد باخلرق ال�صارخ
لتعليمات احلكومة الرامية
ملنح �أولويات التوظيف لفائدة
ابناء املنطقة لتفادي االحتقان
املحلي غري امل�سبوق ،موازاة
مع ذلك فقد نظم خالل نف�س
الفرتة عمال ال�رشكات املناولة
املتعاقدة مع املجمع النفطي
العمالق �سوناطراك وقفات
احتجاجية للمطالبة ب�رضورة
اال�ستجابة الفورية الن�شغاالتهم
املهنية واالجتماعية املتمثلة
يف �أحقيتهم يف نظام العطل
 ،4/4وحتديد الأجر القاعدي
بـ 80باملائة .
من جهة ثانية فقد �سجل احتقان
كبري �أمام مقر الدائرة بورقلة ،
حيث جتمع مواطنني للمطالبة
بتدخل جاد للم�س�ؤولني من

�أجل الإ�رساع يف الإفراج على
القوائم اال�سمية للم�ستفيدين من
ال�سكنات االجتماعية االيجارية
العمومية  ،ومما يحز يف نفو�س
حمدثينا املواعيد املتكررة
للم�س�ؤولني ب�إماطة اللثام على
احل�ص�ص ال�سكنية  ،حيث تتذيل
الوالية الرتتيب الوطني من حيث
الت�أخر غري املربر يف الإفراج
عن ال�سكنات املوجهة بالدرجة
الأوىل لفئة ذوي الدخل املحدود
.
�إىل جانب ذلك فقد مت�سك
الوطني
ال�صندوق
عمال

للت�أمينات االجتماعية للعمال
الأجراء وكالة ورقلة بخيار
موا�صلة الت�صعيد من لهجة
خطابهم اىل غاية تدخل جاد
من طرف املدير العام لتلبية
مطلبهم الذي و�صفوه بال�رشعي
واملتمثل يف رحيل املدير
الوالئي الذي جتاوزته الأحداث
رغم ت�أكيد هذا الأخري  ،عن
و�صفه للمحتجني باملعرقلني .
وعلى �صعيد �أخر فقد دخل
مواطني بلدية عني البي�ضاء
بورقلة يف احتجاج للأ�سبوع
الثالث تواليا  ،للمطالبة برحيل

مدينة �سيدي خالد بوالية ب�سكرة

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
الذي بدوره جدد ا�ستعداده
التام رفقة �أع�ضاء املجل�س لفتح
قنوات احلوار مع املحتجني
واال�ستماع اجلاد الن�شغاالتهم
االجتماعية والتنموية .
ومعلوم �أن الأحداث بالوالية
تت�سارع ب�شكل كبري  ،يف ظل
مت�سك ال�سلطات املركزية
مبتابعة املف�سدين عرب جميع
واليات اجلمهورية  ،مبا فيهم
الوالة  ،املدراء التنفيذيني
و الوالئيني و ر�ؤ�ساء الدوائر
والبلديات .

تذبذب التزود مبياه ال�شرب و�صعود املياه القذرة

تظل مدينة �سيدي خالد بوالية
ب�سكرة  ،تتخبط يف م�شاكلها
الأزلية و املتجددة يف كل فرتة
على غرار الطرق الكارثية و انعدام
املياه �إ�ضافة �إىل االنقطاع اليومي
ل�شبكة الإنرتنت  ،و يف الأخري
ت�رسب مياه ال�رصف ال�صحي
التي طغت على �شوارع �أحد �أحياء
املنطقة بال�ضبط حي القرابة
الذي يعي�ش الآن �أزمة يف قنوات
ال�رصف ال�صحي املك�سورة و
ذالك جراء تهاون البلدية يف �إعادة
ت�صليحها رغم النداءات املتكررة

من جانب املواطنني.
يروي حمدثونا من �سكان حي
القرابة ببلدية �سيدي خالد
بعا�صمة الزيبان  ،حجم معاناة
حي القرابة الذي يعاين من هذه
الظاهرة التي �سببت �صداعا كبريا
لل�سكان بحيث متتد املياه العكرة
على طول �شوارع احلي جراء
الت�رسب الكارثي الذي �شوه احلي
كليا ب�سبب الأوحال و الروائح
الكريهة  ،و ما يرتتب عنها من
م�شاكل �أخرى  ,ي�ضيف حمدثنا
�أن �أحد ال�شوارع مقطوع متاما

ب�سبب من�سوب املياه املتواجدة
على طوله بحيث يتحا�شى
ال�سكان عبوره نظرا لكمية املياه
و الأوحال املوجودة فيه وا�ضعا
من جهتهم قاطنيه يف موقف �أ�شد
حرجا الذين ي�ضطرون للم�شي
فوق كل تلك الأوحال و الأو�ساخ
للو�صول �إىل بيوتهم .
هذا وقد �أعرب �سكان احلي
عن ا�ستياءهم يف مرات �سابقة
يف احتجاجات عن طريق قطع
�أحد �شوارع احلي تعبريا منهم
عن احلالة املزرية التي حلقت

ب�شوارعهم مطالبني البلدية
بالتدخل يف �أ�رسع وقت و ذلك
لو�ضع حل لهذه املهزلة التي
و�صفها حمدثنا متهكما على
م�س�ؤويل البلدية ب�أنها حمام
�سباحة خ�ص�صته البلدية ل�سكان
احلي للإ�ستجمام فيه �صيفا ,
ليجدد حمدثنا نداء املواطنني
عرب املحور اليومي للقائمني
بالأمر و ذلك من �أجل النظر يف
�ش�ؤون رعاياهم التي تنتقل ال�سيئ
�إىل الأ�سو�أ.
�صالح ،ب

ورقلة

انقطاعات متكررة للأنرتنت بقرية حا�سي ميلود بورقلة

طالب �سكان قرية حا�سي ميلود
بورقلة  ،ب�رضورة التدخل العاجل
حلل م�شكل التذبذب احلا�صل يف
توفري �شبكة النت  ،مما �سبب
العديد من امل�شاكل للمنطقة
على غرار املنازل التي ت�ستعمل
هذه ال�شبكة يف �أعمالها
مواطنو قرية حا�سي ميلود

عربوا يف معر�ض حديثهم مع
«الو�سط» على ا�ستياءهم من
الو�ضع الذي �آلت �إليه القرية
نتيجة االق�صاء و التهمي�ش يف
�شتى اجلوانب ولعل هذا امل�شكل
من بني تلك امل�شاكل التي ظلت
تع�صف بالقرية ،ذلك �أن هذه
االنقطاعات ل�شبكة االنرتنت

تعود لفرتة طويلة مما دفع ب�أبناء
القرية لتقدمي �شكاوي على هذا
الو�ضع علما �أنهم يدفعون �أموال
كبرية مقابل هذه اخلدمة لكن
اجلهات املعنية مل تقم بالدور
املنوط بها �ضاربة هذه ال�شكاوي
على عر�ض احلائط ،هذا الذي
يطرح الت�سا�ؤل –ح�سبهم  -حول

كيف تقوم هذه الوكالة بن�رش
التقنية احلديثة املعروفة ب 3G
بينما ال ي�ستفيد املواطن من
ال�شبكة الب�سيطة االنرتنت ليدل
على الفارق الكبري احلا�صل يف
التقدم التكنولوجي الذي مل ن�صل
�إىل م�ستواه احلقيقي.

�أحمد باحلاج

فيما مت �إح�صاء عديد ملفات
اال�ستثمار املعطلة

مطالب بتدخل وايل مترنا�ست
لو�ضع للبريوقراطية الإدارية
نا�شد طالبي اال�ستثمار بوالية
امل�س�ؤول الأول
مترنا�ست
على الهيئة التنفيذية  ،ب�رضورة
التدخل العاجل لدى م�صالح
مديرية ال�صناعة و املناجم و
اال�ستثمار  ،لو�ضع حد للعراقيل
التي يواجهونها يف احل�صول على
املوافقة ملبا�رشة م�شاريعهم
اال�ستثمارية  ،يف وقت �أكدت
م�صادرنا اخلا�صة �إح�صاء زهاء
 100ملف لال�ستثمار معطال .
�أعرب الع�رشات من الراغبني يف
اال�ستثمار يف خمتلف املجاالت
ال�صناعية و الطاقوية وال�سياحية
بوالية مترنا�ست  ،عن ا�ستيائهم
وتذمرهم الكبريين من العراقيل
الإدارية و البريوقراطية التي
يواجهونها يف اال�ستفادة من
م�شاريعهم  ،ب�سبب الت�أخر يف
ح�صولهم على عقود االمتياز
ورخ�ص البناء  ،بدليل �إح�صاء
ال�سلطات الوالئية لعديد
ملفات اال�ستثمار املعطلة ،
�إ�ضافة للت�أخر الفادح يف درا�سة
ومعاجلة امللفات املودعة لدى
مديرية ال�صناعة و املناجم
و الإ�ستثمار  ،وهو ما يتنافى

مع التعليمات ال�صارمة املوجهة
من طرف احلكومة �إىل جميع
والة اجلمهورية بواليات
اجلنوب الكبري  ،و القا�ضية
بعدم جتاوز مدة  15يوما يف
الدرا�سة لإعالن املوافقة �أو
رف�ض ملفات امل�ستثمرين ،
وذلك بهدف ت�شجيع اال�ستثمار
املحلي لتقوية ركيزة االقت�صاد
الوطني  ،يف �إطار البحث عن
بدائل من �ش�أنها �إنهاء التبعية
لقطاع املحروقات  ،الذي
تهاوت �أ�سعاره يف البور�صات
العاملية .
من جهة ثانية فقد اتهم منتخبون
حمليون بوالية مترنا�ست � ،صناع
القرار بالوقوف وراء عرقلة
م�شاريع اال�ستثمار املحلي
بالوالية،التي تعي�ش �أزمة مالية
كبرية ب�سبب �شح مداخليها .
ومعلوم �أن ال�شوائب التي تخيم
على ملف اال�ستثمار بهاته
الوالية  ،تعترب من الرتاكمات
التي ورثها امل�س�ؤول الأول على
الهيئة التنفيذية دومي اجلياليل
عن �سابقيه .

�أحمد باحلاج

عقب االنت�شار املذهل ملر�ض البيو�ض

واحات النخيل ب�أدرار
مهددة بالزوال

تعي�ش العديد من واحات
النخيل ب�أدرار يف حالة كارثية
وحالة يرثى لها  والتي يعتربها
باملنطقة  باحلالة
الفالحني
املقلقة �سيما و�أن الألف من
النخيل والأ�شجار املثمرة مهددة
باملوت وذلك بعد ظهور العديد
من الأمرا�ض �سيما مر�ض
البيو�ض الذي عاد بقوة خالل
الأ�شهر املا�ضية  وذلك بعد توقف
ل�سنوات وهو يعترب مر�ض خطري
يق�ضي على النخيل املثمر�  إىل
جانب �أمرا�ض �أخرى ظهرت
باملنطقة كمر�ض البوفروة الذي
ق�ضى على العديد من النخيل
املثمرة.  
من
بالرغم
وذلك
الإجراءات  املتخذة من طرف
مديرية الفالحة بالوالية   غري
�أنها تبقى غري كافية مما
يتطلب اتخاذ �إجراءات �إ�ضافية
لإنقاذ ثروة النخيل من خمتلف
الأمرا�ض املحتملة التي باتت
تهدد  النخيل املثمرة بالإ�ضافة
اىل تكثيف حمالت التح�سي�س
والتوعية بني الفالحني حلماية
نخيلهم من الأمرا�ض التي
�أتلفت�  أزيد من  1600نخلة   عرب
احلقول الفالحية  هذا ف�ضال عن
احلرائق التي تتلف العديد من
الواحات الغابية  خا�صة يف �أيام

ف�صل ال�شتاء وال�صيف ما يجب
اتخاذ �إجراءات  الزمة قبل حلول
ف�صل ال�صيف  ،يقول الفالحون
املت�رضرون الذين طالبوا يف
ت�رصيحات متفرقة لهم مع
«الو�سط» من ال�سلطات التنفيذية
وعلى ر�أ�سها وايل الوالية حمو
بكو�ش ب�رضورة التدخل العاجل
لو�ضع حد للم�شكل القائم .
من جانب �أخر فتح منتخبون
حمليون باب الت�سا�ؤل من جديد
عن م�صري �أموال الدولة ال�ضخمة
املر�صودة للنهو�ض بواقع الفالحة
،خا�صة اذا علمنا �أنها م�صدر رزق
ال�سواد الأعظم من �سكان مدينة
توات .

�صالح  ،ب
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رغم التحذيرات

تقدير موقف

�أين الإ�سالميون من
الثورة ال�سودانية؟
بينما يجادل البع�ض ب�أن فرتة حكم الب�شري حم�سوبة على احلكم الع�سكري �أكرث من كونها
حم�سوبة على الإ�سالميني ،ينظر �آخرون �إىل �أن فرتة حكم الب�شري كانت مبثابة فرتة حكم للتيار
الإ�سالمي ،وبالتايل ف�إن الثورة على نظام الب�شري تطال بال�ضرورة هذا التيار
م�٫س

عقب �صالة اجلمعة املا�ضية
يف م�سجد اخلرطوم الكبري،
تعر�ض �إبراهيم ال�سنو�سي
( 82عاما) ،القيادي يف حزب
"امل�ؤمتر ال�شعبي" ذا التوجه
الإ�سالمي� ،إىل الطرد بوا�سطة
امل�صلني الغا�ضبني.
وكان ال�سنو�سي املنتمي للحزب
الذي �أ�س�سه الزعيم الإ�سالمي
الراحل ،ح�سن الرتابي ،ي�شغل
من�صب م�ساعد الرئي�س يف
حكومة عمر الب�شري الذي
�أطاحت به ثورة �شعبية يف 11
�أفريل اجلاري ،وقال �شهود
عيان �إن ال�سنو�سي حاول
خماطبة امل�صلني ودعاهم
للقبول باملجل�س الع�سكري
بقيادة عبد الفتاح الربهان
الذي توىل امل�س�ؤولية بعد
�سقوط الب�شري ،لكن م�صلني
قاطعوه بالهتاف املحلي الذي
يندد بـ"اجلماعة الإ�سالمية":
"�أي كوز ندو�سو دو�س" ،ثم
ح�صبوا زجاج �سيارته باحلجارة
لدى مغادرته.
وتطلق لفظة "كوز" حمليا
للإ�شارة �إىل "اجلماعة
الإ�سالمية" التي �أ�س�سها الرتابي
منذ �ستينيات القرن املا�ضي،
ونفذ بها انقالبا يف عام 1989
قاده العميد -وقتها -عمر
الب�شري ،وحكم به البالد ملدة
ثالثني �سنة حتت م�سمى حزب
"امل�ؤمتر الوطني" ،الذي �أعلن
عن ت�أ�سي�سه يف العام .1992
وحادثة ال�سنو�سي يف امل�سجد
جاءت ردا على موقف قيادة
حزب "امل�ؤمتر ال�شعبي" ،التى
ا�ستمرت يف حكومة "الوحدة
الوطنية" ،التي �شكلها الب�شري،
حتى �إعالن عزله يف � 11أفريل
اجلاري ،رغم مطالبة قواعد
احلزب باالن�سحاب من تلك
احلكومة قبل ذلك بكثري.
ففي املقابل� ،شارك العديد
من �شباب حزب الرتابي يف
االحتجاجات �ضد الب�شري،
وكثري منهم �أبدى غ�ضبه على
واقعة قتل �أحد كوادر حزبهم
املعلم �أحمد اخلري مبدينة
ك�سال على يد قوات الأمن
�إبان هذه االحتجاجات التي
�أ�سقطت الب�شري.
ومنذ ال�ستينيات ،اتخذت جماعة
الرتابي عدة م�سميات :الإخوان
امل�سلمون ،جبهة امليثاق

الإ�سالمي ،اجلبهة الإ�سالمية
القومية ،ثم امل�ؤمتر الوطني،
لين�شق عنه الرتابي �إثر خالف
مع الب�شري يف  1999وي�ؤ�س�س
حزب "امل�ؤمتر ال�شعبي" وعقب
رحيل الرتابي يف  ،2015عاد
"امل�ؤمتر ال�شعبي" لي�شارك يف
احلكومة بعدة منا�صب وزارية
وبينما يجادل البع�ض ب�أن فرتة
حكم الب�شري حم�سوبة على
احلكم الع�سكري �أكرث من كونها
حم�سوبة على الإ�سالميني،
ينظر �آخرون �إىل �أن فرتة حكم
الب�شري كانت مبثابة فرتة حكم
للتيار الإ�سالمي ،وبالتايل ف�إن
الثورة على نظام الب�شري تطال
بال�رضورة هذا التيار.
ويف وقت �سابق ،قال امل�ؤرخ
ال�سوداين الربوفي�سور عبد اهلل
علي �إبراهيم �إن الإ�سالميني
احلاكمني "اكتفوا بالإ�شارة
�إىل �أعدائهم ليتوىل جهاز
الأمن بقية املهمة" ،رغم نفى
الكثري من القيادات الإ�سالمية
يف ال�سودان لذلك ،والت�أكيد
على �أن "احلركة الإ�سالمية"
ا�ستلمت احلكم بالفعل يف العام
 ،1989لكن احلكم حتول �شيئا
ف�شيئا لي�صبح يف قب�ضة الرئي�س
وحده ،و�أن املعاناة يف البالد
طالت الإ�سالميني كما طالت
غريهم من التيارات.
من جهته ،قال الكاتب والباحث
يف �ش�أن الإ�سالم ال�سيا�سي،
خباب النعمان ،للأنا�ضول� ،إنه
كان يتوقع "�سقوط التجربة
الإ�سالمية يف احلكم من واقع
ان�سداد الأفق �أمامها بغري

النفط واملوارد االقت�صادية".
ومنذ انف�صال جنوب ال�سودان
يف  ،2011يعاين ال�سودان حالة
ت�ضخم وارتفاع حاد يف الأ�سعار
ونق�ص يف ال�سيولة النقدية
وال�سلع اال�ستهالكية الأ�سا�سية.
ويف العام  ،2013ان�شق على
الب�شري �أبرز قادته الفكريني
الإ�سالميني ،غازي �صالح
الدين� ،إثر تعامل احلكومة
الفظ مع هبة �شعبية قتل
فيها �أكرث من  200قتيل طبقا
لإح�صائيات غري ر�سمية.
و�أ�س�س �صالح الدين "حركة
الإ�صالح الآن" ،لتكون مبثابة
"املعيار الع�رصي" للإ�سالم
ال�سيا�سي وتبعه البع�ض من
الإ�سالميني ال�شباب الذين يَ َر ْون
�أنف�سهم �أكرث انفتاحا وليربالية
على امل�ستوى ال�سيا�سي ،ح�سب
غازي نف�سه الذي حتدث يف
 2013يف منتدى عقد مبنزل
�أحد الإ�سالميني من حزب
"امل�ؤمتر الوطني".
الآن يجد الإ�سالميون �أنف�سهم
يف و�ضع حرج بعد �سقوط
حكومة الب�شري وعدم قبول من
طرف كثري من املتظاهرين،
رغم ت�سجيلهم ح�ضورا يف
االحتجاجات التي قادت لعزل
الب�شري.
فقبل عزل الب�شري ،زار املراقب
العام جلماعة "الإخوان
امل�سلمون" يف ال�سودان ،عو�ض
اهلل ح�سن ،املعت�صمني �أمام
مقر القيادة العامة للجي�ش
باخلرطوم ،وظهر يف �صور،
وهو يخط بيديه الفتات تطالب

ب�إطالق �رساح املعتلقني؛ ما
�أن يعني م�شاركة هذا التيار
الإ�سالمي يف الثورة على نظام
الب�شري.
وبعد عزله� ،أ�صدرت بيان من
الأمانة ال�سيا�سية للإخوان
امل�سلمني ،بيانا رحبت فيه
بتلك اخلطوة ،م�ؤكدة �أن "هذه
الثورة املباركة ال ت�ستطيع جهة
�أو حزب احتكارها �أو توجيهها
بل الكل م�شارك دون �إق�صاء �إال
من يدان ق�ضائيا".
كما �أن غازي �صالح الدين ،الذي
يتوىل ائتالف من عدة �أحزاب
كانت ذات تقارب مع الب�شري ،هو
وجه �إ�سالمي �آخر كان حا�رضا
بقوة يف الثورة ،ومن خلفه
بالت�أكيد الكثري من �أن�صاره من
�شباب الإ�سالميني وقد التقى
�صالح الدين ،اخلمي�س ،رئي�س
اللجنة ال�سيا�سية باملجل�س
الع�سكري االنتقايل الفريق �أول
ركن عمر زين العابدين ،و�أبلغه
�أن املرحلة الراهنة ت�ستدعي
حماربة فكرة الإق�صاء بني
القوى ال�سيا�سية ويقول النعمان
�إن "جتربة الإ�سالميني التي
�سقطت يف ال�سودان عرب ثورة
�سلمية متح�رضة لي�س �أمامها
�سوى خيارين ،الأول �إعمال
النقد واملراجعة والثاين
الإنكار و�إنتاج خطاب ما ورائي
يقوم على ت�سويغ نظريات
امل�ؤامرة".
وتوقع خباب الغلبة للخيار
الأول؛ حيث يتم �إنتاج تيارات
"ما بعد �إ�سالمية" ،تتجاوز
�أخطاء املرحلة ال�سابقة.

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

حتدى مئات امل�سلمني يف
ّ
�رسيالنكا ،دعوة احلكومة لهم
بعدم �إقامة �صالة اجلمعة،
وتوجهوا فور رفع الآذان ،نحو
�أحد م�ساجد العا�صمة �رسيالنكا،
يف ر�سالة من �أجل عودة
ال�سالم �إىل البالد واخلمي�س،
دعت احلكومة ال�رسيالنكية
كافة م�ساجد البالد �إىل عدم
�إقامة �صالة اجلمعة ،لـ"�أ�سباب
�أمنية"،وذكرت و�سائل �إعالمية
�رسيالنكية �أن "امل�سلمني
يوجهون عرب �صالتهم ،دعوة �إىل
�أتباع جميع الديانات للم�ساعدة
يف عودة ال�سالم �إىل البالد".
و�شددت ال�سلطات من �إجراءاتها
الأمنية باملدينة ال�ساحلية ،وذلك
منذ ا�ستهدافها ،الأحد ،ب�سل�سلة
تفجريات �إرهابية من�سقة،
�شملت كنائ�س وفنادق يف عيد
الف�صح ،و�أ�سفرت عن 253
قتيال وكان للهجمات الإرهابية
وقع ال�صدمة يف �رسيالنكا التي
تعي�ش هدوءا ن�سبي منذ عقد من
الزمن ون�رشت ال�سلطات قرابة
ع�رشة �آالف جندي يف �أرجاء
البلد الواقع يف املحيط الهندي،

لتنفيذ عمليات تفتي�ش وت�أمني
دور العبادة ويف ال�سياق نف�سه،
دعت جمعية علماء �رسيالنكا،
وهي الهيئة الدينية الإ�سالمية
الرئي�سية ،امل�سلمني �إىل ال�صالة
يف املنازل اجلمعة ،يف حال
"كانت هناك حاجة حلماية
الأ�رسة واملمتلكات" .واخلمي�س،
�أعلنت ال�سلطات ال�رسيالنكية �أن
ح�صيلة قتلى هجمات الكنائ�س
والفنادق التي وقعت الأحد
املا�ضي ،بلغت " 253تقريبًا"،
اً
بدل من  359التي �سبق �أن �أعلنتها
ال�رشطة .والأحد ،ا�ستهدفت 8
هجمات كنائ�س وفنادق ،بالتزامن
مع احتفاالت امل�سيحيني بـ
"عيد الف�صح"والإثنني ،ك�شفت
ال�سلطات ال�رسيالنكية �أن بني
القتلى الأجانب مواطنني من
الهند ،وبريطانيا ،والدمنارك،
والواليات املتحدة ،وال�صني،
وفرن�سا ،وتركيا ،و�أ�سرتاليا،
و�سوي�رسا ،وال�سعودية ،وهولندا،
و�إ�سبانيا ،والربتغال ،وبنغالدي�ش،
واليابان والح ًقا� ،أعلن تنظيم
"داع�ش" الإرهابي م�س�ؤوليته عن
تلك التفجريات.

بايدن يطلب من �أوباما عدم دعم
تر�شحه للرئا�سة الأمريكية

طلب نائب الرئي�س الأمريكي
ال�سابق جو بايدن من الرئي�س
ال�سابق باراك �أوباما عدم دعم
تر�شحه لالنتخابات الرئا�سية
يف  ،2020مربراً ذلك ب�أنه
"على املر�شح الدميوقراطي
الفوز بجدارته" .وقال بايدن
لل�صحفيني" :طلبت من �أوباما
�أال يدعم تر�شيحي" ،م�ضيفاً �أن
"على الفائز برت�شيح احلزب �أن
ينتزع فوزه بجدارته" .وفيما و�صل
عدد املر�شحني الدميوقراطيني
لالنتخابات الرئا�سية املقررة يف
� 2020إىل  20مر�شحاً ،يت�صدر
بايدن ،حتى قبل �إعالن تر�شحه،
معظم ا�ستطالعات �آراء الناخبني
الدميوقراطيني ويف هذا ال�سياق،
�أ�شارت جملة "يو�.أ�س .توداي" اىل
�أنه "من املبكر وغري املرجح"
�أن يدعم �أوباما �أحد املر�شحني،
رغم �أن "عالقة مميزة" جمعته

مع بايدن خالل عهد رئا�سي
ا�ستمر � 8سنوات� ،إذ بقيا مقربني
طيلة هذه املدة ،وفق ما قالت
املتحدثة با�سم �أوباما كايتي
هيل وكان بايدن �أعلن اخلمي�س
تر�شحه لالنتخابات الرئا�سية يف
ت�سجيل م�صور ،م�شدداً على �أنه لن
يقف مكتوف اليدين بينما "يغري
الرئي�س دونالد ترامب �شخ�صية
الأمة الأمريكية ب�شكل جذري".
بدوره ،علق ترامب على
تر�شح بايدن وا�صفاً �إياه بـ"جو
النع�سان"وقال يف تغريدة عرب
تويرت "�أرجو �أن يكون لدى بايدن
الذكاء ،وهو �أمر م�شكوك فيه،
ل�شن حملة تر�شيح احلزب"من
ّ
اجلدير ذكره� ،أن هذه املرة الثالثة
التي يرت�شح فيها بايدن البالغ من
العمر  76عاماً لرئا�سة �أمريكا،
بعدما ف�شل م ّرتني يف العامني
 1988و.2008
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�ساهمت فى تق�سيم ال�سودان
وترويج �شائعات انت�شار الأمرا�ض

حروب اجليل اخلام�س
خطر يهدد العرب..
فى ظل ال�صراعات ال�سيا�سية التى ي�شهدها الواقع العربى
بوجه عام ،وانعكا�س ذلك على الداخل امل�صرى ،ظهر م�صطلحا
حروب اجليل الرابع واخلام�س ،للإ�شارة �إىل حماوالت الدول
الغربية ،وبخا�صة الواليات املتحدة الأمريكية ،التالعب بدول
ال�شرق الأو�سط ،وحتقيق خمططها لتغري خارطته �إىل «�شرق
�أو�سط جديد» ،با�ستخدام طرق جديدة ال ت�شمل االحتالل
الفعلى للأرا�ضى واملواجهات املبا�شرة مع اجليو�ش النظامية،
و�إمنا تعتمد فى الأ�سا�س على حروب املعلومات ون�شر ال�شائعات،
�إ�ضافة �إىل ا�ستخدام اجلماعات امل�أجورة مثل «داع�ش» و�أن�صار
بيت املقد�س لتنفيذ عمليات نوعية على الأر�ض.

«اجليل
الرابع»م�ستمرة
وتعتمد على �إنهاك
اجليو�ش النظامية
وعلى الرغم من �أن م�صطلحى
حروب اجليل الرابع واخلام�س،
هما فى الأ�سا�س م�صطلحات
ع�سكرية ،ف�إن الإعالم امل�رصى بد�أ
تداولهما خالل الأعوام الأخرية،
للداللة على وجود م�ؤامرة من نوع
ما لإف�شال الدولة امل�رصية ،ولكن
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن تعريف
امل�صطلحني ال�سابقني �شهد كثريا
من املغالطة والت�شوي�ش ،وهو الأمر
الذى ا�ستوجب العودة �إىل امل�صادر
الأمريكية ،حيث ن�ش�أ امل�صطلحان
ال�سابقان.

اجليل الأول
على �شبكة الإنرتنت يوجد عدد ال
يح�صى من امل�صادر التى تف�رس
نظرية حروب الأجيال ،لكن �أغلبها
يعود �إىل اجتهادات �شخ�صية ملحللني
�سيا�سيني وحمققني ،وبخا�صة فى
امل�صادر باللغة العربية ،فيما مت
العثور على كتب معدودة� ،أهمها
كتاب �أمريكى على موقع «�أمازون»
بعنوان «الدليل املخت�رص حلروب
اجليل اخلام�س».
و�إذا ا�ست�سلمنا لفكرة تق�سيم �أجيال
احلروب �إىل خم�سة �أجيال ف�سنجد
�أن حروب اجليل الأول فى التاريخ
احلديث ،تنح�رص فى الفرتة الزمنية
ما بني  1648و ،1860وهى احلروب
التقليدية املتعارف عليها ،والتى
يتم خاللها مواجهة بني اجلي�شني
املتناحرين فى �أر�ض معركة
حمددة ،بتكتيكات حربية تقليدية،
وبذلك تدخل حروب القرون الـ17
والـ 18والـ� ،19ضمن ذلك التعريف.
وقد تزامنت حروب اجليل

الأول تلك
مع احتالل �أغلب
الدول العربية،
عقب املواجهات
الدول
بني
اال�ستعمارية،
و ا لد و لة
ا لعثما نية
التى كانت
�آخر �أيامها
�أ و ر و با

تلقب فى
جل
بر
ا ملر ي�ض ،
كان
فقد
اال �ستعما ر
ينه�ش فى اجل�سد
العربى طوال القرون
الثالثة ال�سابق ذكرها ،ومينح خريات
�أرا�ضيه للدول العظمى ،وبخا�صة
بريطانيا ،الإمرباطورية التى ال

تغيب عنها ال�شم�س ،والتى جنحت
فى احتالل كل من م�رص ،واليمن،
وال�سودان ،وال�صومال والعراق
وفل�سطني ،والأردن واليمن.
�أما حروب اجليلني الثانى والثالث،
فقد ظهرت فى فرتات زمنية
متقاربة ،خالل احلرب العاملية
الأوىل ،والتى جرت خالل الفرتة
من عام � ،1914إىل عام ،1918
حيث تعرف حروب اجليل الثانى
بذلك النوع من احلروب الذى يتميز
ب�رضبات ا�ستباقية باملدفعيات
والطائرات ،بهدف �إحداث �أكرب
ن�سبة خ�سائر فى �صفوف جي�ش
العدو ،لي�أتى بعد ذلك دور �سالح
امل�شاة ،الذى ي�سهل عليه حتقيق
انت�صار خالل نقاط التقاء اجلي�شني
فى �أر�ض املعركة ،ويرجع الف�ضل
لدولة فرن�سا ،فى ابتكار ذلك اجليل
من احلروب.
�أما حروب اجليل الثالث ،فقد
طورت بوا�سطة القوات الأملانية
فى احلرب العاملية الأوىل �أي�ضا ،وال
تعتمد حروب اجليل الثالث على قوة
ال�سالح ،بقدر ما تعتمد على عنا�رص
ال�رسعة واملفاج�أة والتالعب العقلى
باخل�صم ،وال�سعى للو�صول �إىل عمق
العدو وحتطيمه من الداخل ،وزرع
اجلوا�سي�س ،بدال من اال�شتباك
والتدمري ،ومل ت�ؤد حروب اجليل
الثالث �إىل تغيري التكتيكات احلربية
فقط ،بل هدفت �إىل تغيري الثقافة
الع�سكرية كذلك ،حيث باتت
املبادرات الفردية �أهم من الطاعة
العمياء وتنفيذ الأوامر.

حرب الع�صابات
وخالل عام  ،1989وبينما كان حائط
برلني ي�سقط بعد �أربعني عاما من
تق�سيمه لدولة �أملانيا ،كتب «بيل
ليند» ،املحلل ال�سيا�سى الأمريكى،
مقالة بعنوان «تغري �أوجه احلرب
�إىل حروب اجليل الرابع» ،مو�ضحا
�أنه بينما كانت احلروب فى القرون
ال�سابقة تعتمد على اجلي�ش والعتاد،
واخلطط الع�سكرية املحكمة،
احلروب
ف�إن

ملقبلة
ا
�ستعتمد على جماعات
وع�صابات
�إرهابية
وعمليات نوعية،
ال حتتاج �إىل
�أر�ض املعارك
التقليدية ،وال
اجلي�شني
ط التقاء
لنقا
املت�صارعني.
وللت�أكيد على وجهة النظر تلك� ،أورد
«بيل ليند» تق�سيمات حمددة للحروب
خالل القرون املا�ضية ،و�أكد �أن
هناك �أربعة �أجيال من احلروب ،و�أن
كل جيل منها ،كان يهزم اجليل الذى

�سبقه ،ب�سبب تطور تكتيكاته ،والتى
تتزامن مع التطور التكنولوجى،
وبينما كانت الأجيال الثالث الأوىل
من احلروب ،تعتمد على �ساحات
املعارك فى البلدان املتناحرة،
باتت حروب اجليل الرابع ال حتتاج
�إىل �ساحات قتال.
فى عام  ،2006كتب «جون روب»،
الطيار ال�سابق فى وحدات العمليات
اخلا�صة باجلي�ش الأمريكى ،مقاال
حول الفرق بني حروب اجليل الرابع،
وحرب الع�صابات التقليدية ،والتى
حققت جناحا فى مواجهة اجليو�ش
النظامية وبخا�صة فى دول �أمريكا
اجلنوبية.
يقول «روب»� ،إنه على ال�سطح جند
�أن حروب اجليل الرابع تت�شابه
مع خ�صائ�ص حروب الع�صابات
التقليدية ،املعروفة من حيث الرتكيز
على ت�شتيت اخل�صم و�إنهاك قواه،
والقدرة على التكيف مع الأو�ضاع
على الأر�ض ،مهما كانت �سيئة ،مع
�إمكانية تلقى الإمدادات احلربية
ب�شكل غري مركزى� ،إال �أن حروب
اجليل الرابع تركز �أي�ضا على العامل
الثقافى واملعرفى بنقاط قوة العدو،
لتحويلها �إىل نقاط �ضعف ي�سهل
مهاجمتها ،والت�سبب فى خ�سائر
فادحة ،مثال على ذلك �أحداث
الـ 11من �سبتمرب ،حني مت ا�ستخدام
�أحد رموز القوة الأمريكية ،وهما
برجا التجارة العامليان ،فى �رضب
الدولة نف�سها بتفجريهما بطرق غري
تقليدية ،و�إحداث خ�سائر فادحة.
ويذكر املحللون �أن حروب اجليل
الرابع تو�صف ب�أنها طويلة الأمد،
وميكن �أن متتد �إىل �أجيال ،حيث
تتعمد الإ�ضعاف امل�ستمر للعدو
با�ستخدام كل و�سائل ال�ضغط
املتاحة ،من ح�صار اقت�صادى
و�ضغط دوىل و�إ�شاعات ومتويل
جلماعات �ضغط� ،سواء كانت
�سيا�سية �أو م�سلحة ،وكل ذلك يحتاج
�إىل عدة �سنوات ،حتى تتم النتيجة
املرجوة.
ويتطابق الطرح ال�سابق مع ما حدث
فى العراق وليبيا و�سوريا وغريها من
الدول العربية ،التى مل تغامر القوات
الدولية بق�صفها ،قبل �إبراز مدى
خطورة الو�ضع بداخلها على

ا لد و ل
املحيطة واملدنيني،
ففى حالة العراق مت الرتويج
لوجود �أ�سلحة دمار �شامل،
وهو الأمر الذى ف�شلت القوات
الأمريكية الغازية فى �إثباته على
الأر�ض.

غزو العراق
وفى مقالة للكاتب الأمريكى «وليم

الند» ،ن�رشت بتاريخ  ،2004ذكر �أنه
كان من �ضمن اخلرباء الع�سكريني،
الذين قاموا بتطوير نظرية حروب
اجليل الرابع ،والتى مل�ست �أهميتها
القوات الأمريكية ،خالل حربها
فى �أفغان�ستان ،حني ف�شلت فى
اخرتاق البيئة الوعرة جلبال «تورا
بورا» ،ب�سبب الق�صور املعرفى
حول طبيعة البالد ،بينما وجهت لها
القاعدة ،وطالبان� ،رضبات موجعة
من خمبئهم ،دون �أن يتعر�ضوا هم
�أنف�سهم لإ�صابات تذكر.
و�أ�ضاف �أن الغزو الثقافى لبلد ما
فى مرحلة من املراحل ،يعد �أ�صعب
من الغزو الع�سكرى لنف�س البلد،
و�رضب مثاال على ذلك ب�أن الواليات
املتحدة الأمريكية ،مل ت�ستطع
�إخ�ضاع العراق ل�سيطرتها� ،إال بعد
القب�ض على الرئي�س العراقى �صدام
ح�سني ،بطريقة مذلة ،تظهر ملن
يحارب فى �صفوفه� ،أن املقاومة
�صارت بال جدوى.
وبرغم ظهور م�صطلح حروب اجليل
اخلام�س فى الغرب منذ بداية القرن
الواحد والع�رشين ،ف�إن امل�صطلح مل
يتم تداوله فى م�رص ،ومل يربز ب�شكل
وا�ضح �إال خالل ال�سنوات التى تلت
قيام الثورة ،فى �إ�شارة �إىل حماوالت
عدد من الدول ا�ستخدام و�سائل
التوا�صل االجتماعى والدعاية
الإعالمية لن�رش �أخبار كاذبة عن
الدولة امل�رصية ،بهدف �إ�سقاطها.
ويرى املحلل الع�سكرى الأمريكى
«راى الربمان»� ،أن حرب اجليل
اخلام�س تعتمد فى الأ�سا�س على
مهاجمة العدو من ال�سماء ،دون
اال�شتباك على الأر�ض ،وا�ستخدام
خطط التالعب الزمانى واملكانى،
و�إيهام العدو ب�أن �أى مقاومة ال
جدوى منها ،وبالتاىل ي�ست�سلم العدو
دون قتال.
فى حني ذكر املحقق «توما�س
برنت» ،فى تقرير له ،ن�رش مبجلة
التاميز الأمريكية� ،أن �أهم ما مييز
حروب اجليل اخلام�س القدرة
على تعطيل دفاعات العدو ووعيه
باخلطر ،و�أنه خالل تلك احلروب،
ميكن �أن ت�ستخدم احلرب البيولوجية
�أي�ضا ،لإ�ضعاف العدو ،ومنعه من
�إنتاج غذائه ،و�أعطى مثاال على
ذلك مبا حدث خالل عام ،2003
حني انت�رش مر�ض جنون البقر،
الذى �أدى �إىل �أغالق

�أ �سو ا ق
الت�صدير �أمام الدول
التى اكت�شف على �أر�ضها
املر�ض ،و�إعدام �آالف الر�ؤو�س

احلاملة للمر�ض.
وميكن تطبيق نف�س املفهوم ال�سابق
على فريو�س �أنفلونزا الطيور ،والذى
يعده البع�ض من �ضمن احلرب
البيولوجية بقيادة الواليات املتحدة
الأمريكية ،والذى ت�سببت فى
�إعدام ن�سبة ال ب�أ�س بها من الرثوة
الداجنة فى م�رص ،خالل ال�سنوات
الع�رش املا�ضية ،الأمر الذى ت�سبب
فى �إفقار املزارعني ،ون�رش الذعر
بني امل�ستهلكني ،ف�ضال عن �إغالق
�أبواب الت�صدير.

الثورات امللونة
وخالل �شهر جويلية من العام املا�ضى،
عقدت وزارة الدفاع الرو�سية
م�ؤمترا بعنوان «اجلوانب الع�سكرية
وال�سيا�سية للأمن الأوروبى» ،حيث
مت ا�ستخدام م�صطلح جديد وهو
«الثورات امللونة» ،مبفهوم يتفق
مع حروب اجليل اخلام�س ،كونها
االحتجاجات واملظاهرات التى
تت�سبب فى الإطاحة بالأنظمة
القمعية ،وا�ستبدالها ب�أنظمة جديدة
دميقراطية� ،أو على الأقل غري
معادية للأنظمة الغربية.
و�أعطى اخلرباء امل�شاركون فى
امل�ؤمتر �أمثلة على ذلك بالثورة
التى حدثت فى جورجيا عام ،2003
والثورة الربتقالية فى �أوكرانيا،
وكذلك ما حدث من ثورات الربيع
العربى ،ويعلل اجلانب الرو�سى و�ضع
الثورة الأوكرانية �ضمن الثورات
امللونة ،ب�سبب التدخالت الأمريكية
والأوربية الوا�ضحة ،للإطاحة
بالنظام الأوكرانى ،والتى انتهت
باال�ستفتاء حول انف�صال �شبه جزيرة
القرم ،و�ضمها للجانب الرو�سى.
وهل كان انق�سام ال�سودان بعيدا
عن مفهوم حروب اجليل اخلام�س؟
حيث ا�ستغلت الدول الغربية ،النزعة
االنف�صالية لدى جماعات اجلنوب،
ودعمتها ،حتى ا�ضطر نظام الب�شري
�إىل املوافقة على ا�ستفتاء ،انتهى
بانف�صال ال�شمال عن اجلنوب ،الأمر
الذى تكرر فى حماوالت تق�سيم
دول العراق وليبيا و�سوريا ،بطرق
غري التق�سيم اال�ستعمارى التقليدى،
الذى �شهدته املنطقة خالل القرنني
الـ ،19وت�سبب فى و�ضع حدود
جغرافية بني الدولة الواحدة ،كما
حدث فى بالد ال�شام.
وعلى الرغم من اجلدل الذى يثار
بني احلني والآخر حول ثورة 25
من جانفي ،ف�إن النظام
ا حلا ىل

يعرتف بها كثورة �شعبية،
وال ي�ضعها �ضمن خمططات
حروب اجليل اخلام�س ،بدليل

�إدراجها فى الد�ستور ،واعتبار تاريخ
اندالعها �ضمن االحتفاالت والأعياد
الر�سمية بالبالد ،وذكر الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سى لها ،خالل خطاباته
ال�سابقة .ولكن امل�ؤامرة تتمثل
فيما تبع الثورة من فنت ،وانت�شار
للعديد من املعلومات املغلوطة
غري املوثقة ،على �شبكات التوا�صل
االجتماعى وو�سائل الإعالم ،بهدف
�إحداث ردود �أفعال �رسيعة غا�ضبة
على امل�ستوى املحلى والدوىل،
من �أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث
عند �سقوط الطائرة الرو�سية داخل
الأرا�ضى امل�رصية ،واال�ستنتاج
ال�رسيع غري املربر من قبل الإعالم
الربيطانى والأمريكى ،ب�أن الطائرة
مت �إ�سقاطها بفعل �إرهابى ،ولي�س
ب�سبب عطل فنى بها ،رغم �إن اللجنة
امل�س�ؤولة عن التحقيق حول �أ�سباب
�سقوطها ،مل تكن قد بد�أت عملها
بعد .فى ال�سياق نف�سه ،ن�رشت
جريدة «الإندبندنت» ،تقريرا مطوال
عن �ضعف الإجراءات الأمنية فى
مطار �رشم ال�شيخ للداللة على وجود
حادث �إرهابى ت�سبب فى �إ�سقاط
الطائرة الرو�سية ،ودعمت ال�صحيفة
التقرير ب�صور التقطها مرا�سل «بى
بى �سى» فى م�رص ،لأحد موظفى
«اخلدمة ال�رسيعة» مبطار �رشم
ال�شيخ ،وهو يتقا�ضى ر�سوم اخلدمة
املعمول بها بعدة مطارات عاملية،
ومن بينها مطار دبى ،وزعمت
�أنها تظهر رجال �أمن يتقا�ضون
«ر�شوة» لت�سهيل مرور �سياح �أجانب
وتخطيهم الإجراءات الأمنية .فى
ال�سياق نف�سه يعترب نقل الإعالم
الغربى لأعداد اجلرحى وال�شهداء
من جي�ش امل�رصى وفى املعارك
�ضد اجلماعات الإرهابية فى �سيناء،
من قبل تلك الدعاية ،ف�أعداد
اخل�سائر املذكورة كثريا ما حتمل
نوعا من املبالغة ،فى ظل �صعوبة
و�صول �أى من و�سائل الإعالم تلك
�إىل مناطق ال�رصاع ،ب�سبب انقطاع
الطرق وخطورة الأو�ضاع هناك.
ولكن كيف ميكن هزمية العدو اخلفى
فى حروب اجليل اخلام�س؟� ،س�ؤال
�أجاب عنه «دافيد اك�س» ،املرا�سل
احلربى الأمريكى ،فى مقال له
بنف�س العنوان ،م�ؤكدا �أن احلل ي�أتى
فى املقام الأول فى عدم الرد فى
املقام الأول ،وعدم الدخول فى
معارك وحروب معلوماتية ومعرفية
فى املقابل ،متنع النظام من الرتكيز
فى الهدف الأهم ،املتمثل فى
التطور والتنمية االقت�صادية ورفع
م�ستوى معي�شة املواطن ومراعاة
معايري حقوق الإن�سان.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الو�سط2019/04/27:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام
الرقم 30/2019 :

و�صل ت�سجيل الت�صريح
بت�أ�سي�س جمعية حملية
مبقت�ضى القانون رقم  06 /12امل�ؤرخ يف � 18صفر  1433املوافق لـ 12
يناير  2012املتعلق باجلمعيات  ،مت هذا اليوم  2019/04/21ت�سليم
و�صل الت�رصيح بت�أ�سي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع الإجتماعي
امل�سماة  :جمعية مكتتبي ال�سكن الرتقوي العمومي لوالية ورقلة
الكائن مقرها "  :حي بامنديل اجلديدة بالعمارة رقم  3جناح  5حمل
رقم  91ورقلة لرئي�سها اجلمعية ال�سيد  :الأخ�رضي �سليمان
تاريخ ومكان امليالد  1985/05/05:تقرت
العنوان ال�شخ�صي  :حي املخادمة – ورقلة

مالحظة  :الـت�أ�سي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام الإجباري ب�شكليات
الإ�شهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية �إعالمية واحدة ذات توزيع
وطني وفقا لأحكام  18الفقرة  02من القانون ال�سالف الذكر .

الو�سط2019/04/27:

ANEP N°: 1916009762
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�سالم على �أ�سرى نفحة والنقب�..صوت الر�صا�صة
ٌ
الأخرية لل�شهيد خليل الوزير
طوبى لأحرار فل�سطني ..لأنهم
الأ�سرى الفل�سطينيون..
�أيقونة احلرية..

بتاريخ  1988/4/16اغتالت دولة االحتالل الإ�سرائيلي القائد ال�شهيد خليل الوزير �أبو جهاد ،ومل تكن عملية اغتيال عادية ،بل هي حرب �شاملة خطط لها جرناالت
احلرب يف �إ�سرائيل بكافة م�ستوياتهم الع�سكرية والأمنية والتي اعتربت احلرب الثالثة بالن�سبة للكيان الإ�سرائيلي باغتيال الر�أ�س املدبر واملخطط للعمل الع�سكري
واالنتفا�ضي يف الأرا�ضي املحتلة ،وكما و�صفته ال�صحافة الإ�سرائيلية والأمريكية ب�أن �أبا جهاد خمطط بارع ال يهزم وكان من �أخطر �أعداء �إ�سرائيل على مدى ثالثة
عقود ،و�أن بقاء �أبو جهاد ً
حيا �أ�صبح �أمراً ال يطاق بالن�سبة لإ�سرائيل ،و�أن غياب �أبو جهاد هو �ضربة قا�صمة لالنتفا�ضة  ،هذه االنتفا�ضة التي تو�سعت وا�ستمدت روحها
الثورية من الد�ستور الذي و�ضعه �أبو جهاد يف ر�سالته �إىل ال�شعب الفل�سطيني حتت عنوان لن�ستمر يف الهجوم حتى تهدم كل ما توهم العدو انه بناه و�شيده يف �سنوات
االغت�صاب واالحتالل ،فال تراجع وال تهاون وال تعاي�ش مع االحتالل فال �صوت يعلو فوق �صوت االنتفا�ضة.

بقلم :عي�سى قراقع
ال�شهيد �أبو جهاد كان يربط الداخل باخلارج،
و�إحدى �سماته العبقرية انه �أعطى اهتماماً
للأرا�ضي املحتلة وركز على ذلك واعتربها
مركز الثقل للعمل الوطني الفل�سطيني من
خالل بناء الأطر التنظيمية واجلماهريية
وبناء امل�ؤ�س�سات والبنية التحتية للمجتمع
الفل�سطيني وخلق حالة نهو�ض وطني حولت
الأرا�ضي املحتلة �إىل ال�ساحة الأهم يف
مواجهة االحتالل ،وكانت ر�سالته الأخرية
التي مل تكتمل ع�شية االغتيال موجهة �إىل
القيادة الوطنية املوحدة لالنتفا�ضة.
ال�شهيد �أبو جهاد �أول قائد فل�سطيني اطل
بر�سائله واهتمامه على الأ�رسى القابعني
يف �سجون االحتالل ،وكان له دوراً هاماً يف
بناء امل�ؤ�س�سة االعتقالية وتنظيمها وحتويل
ال�سجون �إىل مدار�س وخنادق للرتبية
ال�سيا�سية والتنظيمية وتخريج الطاقات
الوطنية التي لعبت الدور الأهم يف االنتفا�ضة
عام  ،1987حيث كان معظم �أع�ضاء القيادة
املوحدة من الأ�رسى املحررين.
اخرتق �أبو جهاد جدران ال�سجون وتوا�صل مع
الأ�رسى وعائالتهم وهو �أول من �أدرك منذ
البدايات �أهمية الإن�سان الأ�سري املنا�ضل
و�رضورة االهتمام به واحت�ضان �أ�رسته
ورعايتها ،و�شكلت ر�ؤية �أبو جهاد للأ�رسى
عقيدة وفل�سفة ظلت را�سخة وثابته حتى
اليوم بعد ان حتولت �إىل نهج وطني وم�ؤ�س�سي
ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وقد برز ذلك
عندما اعتقل �أول �أ�سري فل�سطيني بتاريخ
 1965/1/8وهو حممود بكر حجازي وحينها
قال �أبو جهاد :من حق املنا�ضلني علينا وعلى
حركتهم ان توفر لهم ثالثة �أنواع �أ�سا�سية من
احلماية وهي:
 - 1حماية ع�ضويتهم يف حركة فتح
 - 2حق احلماية ال�سيا�سة التي تفر�ض على
احلركة تبني كل معتقل �أو �أ�سري من بني
�أع�ضائها وتعمل على الدفاع عنه وتلتزم
بال�سعي لإطالق �رساحه.
 - 3حق احلماية االجتماعية التي توفر للأ�سري
و�أ�رسته م�ستوى الئق من احلياة وتعليم �أبنائه
والوفاء بااللتزامات املادية لأ�رسته.
وعلى املدى حتولت ر�ؤية �أبو جهاد �إىل �سمة
م�رشفة من �سمات الثورة وعنواناً بارزاً من
عناوينها العظيمة عندما ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة
رعاية الأ�رسى وال�شهداء واجلرحى ومن ثم
وزارة الأ�رسى وهيئة الأ�رسى ،و�أ�صبحت هذه
امل�ؤ�س�سات جزء من املعركة مع االحتالل
يف ظل العدوان على الأ�رسى وقر�صنة �أموال
ال�شعب الفل�سطيني ب�سبب �إعانة عوائلهم
وحماوالت حكومة االحتالل جترمي ن�ضال
الأ�رسى ونزع م�رشوعية ن�ضالهم الوطني التي
ر�سمها ال�شهيد �أبو جهاد ،فروح �أبو جهاد بعد
 31عاماً من اغتياله الزالت تقاتل دفاعاً عن
الإن�سان املنا�ضل وحقه امل�رشوع باحلرية
والكرامة الإن�سانية.
�أعطى ال�شهيد �أبو جهاد منذ انطالقة الثورة
عام  1965اهتمامه للأ�رسى وتابع �شخ�صياً

�أو�ضاعهم وظروفهم ،فعندما وقع الأ�سري
الأول حممود بكر حجازي بالأ�رس قال �أبو
جهاد :لقد حركنا العامل كله خلف ق�ضيته
وخالل �ستة �أ�شهر كنا قد رفعنا مذكرات
�إىل هيئة الأمم املتحدة وكل الهيئات الدولية
الأجنبية التي ترعى حقوق الأ�رسى ،وات�صلنا
بعدد من نقابات املحامني الأجانب للدفاع
عن حممود الذي �صدر بحقه حكماً بالإعدام
ورف�ضت �سلطات االحتالل ان يتوىل املحامي
الفرن�سي ال�شهري (جاك فريج�س) الدفاع عنه
والذي كلفناه بذلك.
وقال ال�شهيد �أبو جهاد ان بالغ القيادة العامة
لقوات العا�صفة رقم  34الذي �صدر يف
 1965/11/22قد خ�ص�صناه بالكامل ملو�ضوع
الأ�سري حممود بكر حجازي و�أكدنا خالله
على �رضورة حتويل حماكمته �إىل حماكمة
ل�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي نف�سه ،وقد
�أطلق �رساح حجازي عام  1971خالل �إجراء
عملية تبادل بني م ت ف و�إ�رسائيل مقابل
�إطالق �رساح الإ�رسائيلي (�شموئيل روزنفر)
الذي �أ�رسته حركة فتح بتعليمات من �أبي
جهاد.
ان الهاج�س الدائم للقائد ال�شهيد �أبو جهاد كان
�إطالق �رساح الأ�رسى من �سجون االحتالل،
وكانت تعليماته دائماً خالل العدوان على
لبنان عام  1982وخالل العمليات الع�سكرية
للفدائيني خا�صة الدوريات املت�سللة عرب
احلدود بخطف جنود �إ�رسائيليني لأجل
مبادلتهم ب�أ�رسى فل�سطينيني ،وتنفيذاً لهذه
التعليمات مت ا�رس ثمانية جنود �إ�رسائيليني
يوم  1982 /9/4خالل الغزو الإ�رسائيلي
للبنان ،وعلى �أثرها قاد �أبو جهاد مفاو�ضات
عملية تبادل الأ�رسى مت مبوجبها �إطالق
�رساح الأ�رسى على مرحلتني :الأوىل يف
 1983/11/27ت�ضمنت �إطالق �رساح 6
�أ�رسى �إ�رسائيليني مقابل �إطالق �رساح 4800
معتقل فل�سطيني ولبناين من مع�سكر �أن�صار
و 65ا�سرياً من �سجون االحتالل يف الأرا�ضي
املحتلة منهم � 8أ�رسى من فل�سطني املحتلة
ً
معتقال كان قد مت �أ�رسهم يف
عام  ،1948و35
علمية القر�صنة البحرية يف املياه الإقليمية
اللبنانية� ،إ�ضافة �إىل الإفراج عن الوثائق
والتقارير واملراجع والدرا�سات التي �صودرت
من مركز الأبحاث الفل�سطيني يف بريوت ،ثم
املرحلة الثانية وهي عملية التبادل التي
جرت يف  1985/5/20بني اجلبهة ال�شعبية
القيادة العامة و�إ�رسائيل ،حيث كانت القيادة
العامة قد احتفظت ب�أ�سريين من الثماينة،
ومبوجبها جرى �إطالق �رساح � 1150أ�سري
فل�سطيني ولبناين.
املتابع لعملية املفاو�ضات حول �إطالق �رساح
الأ�رسى التي �أ�رشف عليها ال�شهيد �أبو جهاد
يكت�شف مدى حر�صه على التفا�صيل وعلى
و�ضع ر�ؤية قانونية �إن�سانية يف التعامل مع
ملف املعتقلني ،فقد �أعلن يوم  1983/3/19ان
م ت ف على ا�ستعداد لإطالق �رساح الأ�رسى
الإ�رسائيليني الثمانية �إذا وافقت �سلطات
االحتالل على معاملة كافة الأ�رسى يف لبنان
ويف ال�سجون الإ�رسائيلية ك�أ�رسى حرب ح�سب

القوانني والأنظمة الدولية ،وطالب �أبو جهاد
ب�ضمانات بعدم تعر�ض الأ�رسى بعد الإفراج
عنهم �إىل املالحقة واالعتقال مرة �أخرى،
وقد اعتربت ال�صحف الإ�رسائيلية حينها
ان عملية التبادل التي جرت تعني اعرتافاً
�ضمنياً واقعياً باملعتقلني الفل�سطينيني
ك�أ�رسى حرب ،وان �أبا جهاد قائد املفاو�ضات
احدث تغيرياً يف الذهنية الإ�رسائيلية ال�سائدة
باجتاه االعرتاف بوجود ق�ضية عادلة يقاتل
الفل�سطيني من اجلها واعتباره �إن�سانا ك�سائر
بني الب�رش ،وان الفل�سطينيني ظهروا �أكرث
التزاماً من الإ�رسائيليني بقواعد القانون
الدويل يف معاملة الأ�رسى املعاملة الإن�سانية
الالزمة.
ان كافة العمليات الفدائية التي ا�رشف
عليها ال�شهيد �أبو جهاد والتي كانت تت�ضمن
�أهدافها احتجاز �إ�رسائيليني و�إجراء مبادلة
لإطالق �رساح �أ�رسى فل�سطينيني ومنها:
عملية فندق �سافوي يف تل �أبيب التي وقعت
يوم  ،1975/3/5وعملية دالل املغربي التي
وقعت يف  ،1978/3/11العملية البحرية يف
 1985/4/21والتي انطلقت من اجلزائر
ت�ضم  20فدائياً والتي كان هدفها التوجه
�إىل وزارة الدفاع الإ�رسائيلية يف تل �أبيب
والعمل على ا�رس اكرب عدد من كبار ال�ضباط
الإ�رسائيليني ،وعلمية دميونا يوم 1988/3/6
يف �صحراء النقب والتي هدفها املفاعل
النووي الإ�رسائيلي واحتجاز رهائن لإطالق
�رساح الأ�رسى ،حيث �رصح وزير الدفاع
الإ�رسائيلي ا�سحق رابني ان الفدائيني
عرفوا على �أنف�سهم �أنهم من حركة فتح
وتابعون لأبي جهاد وان هدفهم اخذ رهائن
وامل�ساومة عليهم ،وكان حينها يتواجد 9
�آالف �أ�سري فل�سطيني حمتجزين يف ال�سجون
الإ�رسائيلية.
ان عملية دميونا هي �آخر العمليات الع�سكرية
التي ا�رشف عليها �أبو جهاد التي قتل فيها
ثالثة خرباء وتقنيني عاملني يف املفاعل
النووي ،وكانت على مقربة من �سجني نفحة
والنقب ال�صحراوي ،فالر�صا�صة الأخرية لأبي
جهاد كانت التحية وال�سالم على �أ�رسى نفحة
والنقب وكل املعتقلني يف �سجون االحتالل،
فقد و�صل �أبو جهاد �إىل بوابة ال�سجن ،اجتاز

كل امل�سافات واقرتب من الأبواب املو�صدة،
واعتربت �إ�رسائيل ان هذه العميلة هي
الأخطر يف دالالتها ال�سيا�سية والع�سكرية
و�أنها جتاوزت كل اخلطوط احلمراء وان
�أبا جهاد �أ�صبح هدفاً ا�سرتاتيجياً لالغتيال،
وقد و�صفته ال�صحافة العربية ب�أنه عدو من
الدرجة الأوىل لإ�رسائيل وان �أبا جهاد كاد ان
يحول املناطق املحتلة �إىل مناطق ال ميكن
حكمها من قبل �إ�رسائيل.
اغتيل القائد الرمز ابو جهاد يف ليلة  17ني�سان
يوم اال�سري الفل�سطيني ويف نف�س اليوم الذي
اطلق فيه القائد الع�سكري ملعتقل النقب
املدعو (ت�سيمح) الر�صا�ص على اال�سريين
ال�شهيدين ب�سام ال�سمودي وا�سعد ال�شوا،
فانتف�ض املعتقلون يبحثون بني الرمل عن
احلجارة واحل�صى ،وا�ستمر الهجوم وهو نداء
ابو جهاد يف ق�صيدة ال�صحراء امل�شتعلة التي
اطلقها اال�رسى على ل�سان ال�شاعر اال�سري
املتوكل طه:
اع�صف فاين عا�صفة
ودماء قلبي راعفة
وجموعنا يف كت�سيعوت املوت
هبت واقفة
ال املوت يك�رسنا
وال رعب ال�شفاه النا�شفة
ولتحذروا
هذه اجلموع� ،سيولنا الغ�ضبى
تهدر جارفة
�أيها النا�س:
افتحوا خزائن وار�شيف ابو جهاد �ستجدون
ر�صا�صا ور�سائل وحتيات اىل املعتقلني يف
ال�سجون ،ا�سماء �شهداء جمهولني ،ارواح
منقوعة بالدم والوعد واالنتفا�ضات.
ايها النا�س اغتيل ابو جهاد يف �شهر القيامة
املجيدة ،حمل كل االالم يف م�سريته الطويلة
ليو�صلنا اىل احلق والعدالة واحلياة� ،سكب دم
حياته يف املوت فقامت االنتفا�ضة وا�شتعلت
ال�سجون باالرادات والبطوالت واالنت�صارات،
نزلت فل�سطني عن �صليبها وعلى خطى
ابو جهاد دا�ست على املوت باملوت
لتمنحنا الكرامة وال�صمود يف �سبيل احلرية
واال�ستقالل.

كما يبدو �آخر ما تبقى من العبري
يف حديقة احلرية

بقلم � :أ.د.حنا عي�سى
بحجم الوردة يف ريعان طفولتها..وبحجم اخلفقة يف ريعان
ع�شقها ..وبحجم القافي ِة على و�سادة ال�شعر يف زمن احلب
العذري الأول..هذه هي فل�سطني !
ترابها م�ضمخ ب�أنفا�س الأنبياء والنبوات ,ف�ضا�ؤها مزدحم
بقوافل املالئكة وال�شهداء وفوق ترابها بدا الإن�سان �أبجدية
احل�ضارة من الرعاية �إىل الزراعة يف �أول مدينة عرفها هذا
الكوكب وهي �أريحا...
فلو مل �أكن فل�سطينيا لوددت �أن �أكون..ال �أقول ذلك �شعرا
�أو كالم �إن�شاء ولكنني �أقول ما �أقول لإدراكي يقينا بان هذا
االنتماء الرا�سخ املتجذر يف الوجدان و الأعماق هو احلقيقة
بكل �أبعادها ,فلوال هذه الهوية اال�ستثنائية طهرا وقدا�سة
لأ�صابني ما ي�صيب احلمام اجلريح يف زمن الع�شق و الهديل
النازف باحلب حتى الثمالة.
ولكل املحبطني و املت�شائمني �أقول :فل�سطني ال حتتمل الع�شق
اجلليدي الفاتر ..ولكنها ت�ستقطب الفرا�ش الالهث حول
�رساجها يرف بجناحيه وهو يحرتق من �شدة الع�شق وهو�س
العذاب الفل�سطيني املمتع..
فطوبى لفل�سطني....

وطوبى لأحرار فل�سطني....
لأنهم كما يبدو �آخر ما تبقى من العبري يف حديقة احلرية....
يف زمن كهذا الذي نعي�ش ,تقف احل�ضارة الإن�سانية مبهوتة
�أمام هذا القهر املربمج �ضد احلد الأدنى من حقوق الإن�سان
وقدا�سة الإن�سانية النازفة من الوريد �إىل الوريد ,وحني ندخل
هذا الوطن الزنزانة حتت م�سمى"فل�سطني" تفقد احل�ضارة
توازنها وقدرتها على االحتمال ,ويح�رضين يف هذه اللحظة ما
قاله ال�شاعر اللبناين "جربان خليل جربان"�:أن الع�صفور ي�أبى
�أن يبي�ض يف القف�ص حتى ال يورث العبودية لأفراخه".
�شعبنا على مر التاريخ كان وما زال و�سيبقى رمزا للتمرد
على كل الأقفا�ص و الزنازين ,تزدحم النكبة بكل ف�صولها
على عتبات ال�ضمري الإن�ساين ال ت�رصخ ب�أعلى �صوتها
فقط ,ولكنها ت�رصخ ب�أعلى حزنها �إىل حد الدمعة ,وب�أعلى
جرحها �إىل حد النزيف ..فماذا بقي من حقيبة العدالة
الب�رشية وحقوق �إن�سانها الفل�سطيني الذبيح بعد هذا الكم
الهائل من التهمي�ش والالمباالة؟!!وماذا بقي من القوانني
ال�سماوية و الو�ضعية بعد هذا الطوفان الأهوج من العتمة
و الظلم و اجلاهلية يف زمن يدعي �أهله باخرتاق الف�ضاء و
تروي�ض النجوم و الكواكب؟!!.
يف كل بيت فل�سطيني تنتع�ش الذاكرة الإن�سانية وراءا
وحا�رضا و م�ستقبال ف�إذا بهابيل الفل�سطيني ما زال يبت�سم
يف وجه �أخيه يبحث يف عينيه عن حلظة وفاء وحمبة,
وما زال يبحث يف قابيل عن خفقة ولو خافته يف حمراب
احلرية و املحبة وال�سالم..ولكن ال حياة ملن تنادي..
ما العمل؟!!�س�ؤال بحجم اجلرمية ما زال ينتظر
اجلواب�,,,س�ؤال بحجم ال�ضحية وحجم القاتل ما زال
حائرا يف دائرة الطال�سم امل�سكونة بالأ�شباح.
فالق�ضية من �ألفها �إىل يائها واحدة من بديهيات الفطرة
الب�رشية�..إن�سان يف وطنه يكدح يف �أر�ضه ويغفو م�ساملا
يف كوخه �أو بيته �أو ق�رصه باحلالل ,ويف غفلة من تاريخ
الالمنطق و الالمعقول ,يقتل وي�رشد ويذبح لكل �أدوات
و القهر و العذاب ,ورغم هذا مل ي�سقط الزيتون من يد
هابيل ,ورغم هذا ظل قابيل يطارده مع �سبق الإ�رصار.
ف�إذا ما تبقى من الوطن الذبيح يتحول �إىل �ساحة
م�ستباحة للقتل والقهر واالعتقال يف ظل االحتالل الذي
دا�س على كل القوانني و االتفاقيات و املبادئ و الثوابت و
القيم ,ورغم هذا ما زالت يدنا ممدودة بالزيتون و احلمام
وكل مفردات ال�سالم,,وما زال قابيل يجتث الزيتون من
جذوره ويذبح احلمام يف الأع�شا�ش وعلى الأغ�صان ويف
كل زوايا الف�ضاء يف هذا الوطن..وعند الوقوف �أمام
الإن�سان الفل�سطيني يقف القانون عاجزا حتى احلد
الأدنى من املوا�ساة لهذا الإن�سان..الذي فقد قدرته
على احتمال التعاي�ش مع �أخيه الإن�سان يف غابة الذئاب
الب�رشية املتوح�شة.
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الأ�سري حممد العرقان ي�صارع املوت بعد �إ�صابته بورم حميد على الكبد
�إخوتي الأماجد �أخواتي املاجدات رفاق دربي ال�صامدين ال�صابرين الثابتني املتمر�سني يف قالع الأ�سر ,عزائي القراء �أحبتي الأفا�ضل فما �أنا ب�صدده اليوم هو ت�سليط ال�ضوء على اخطر حاالت
الأ�سرى امل�صابني بال�سرطان يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي والذين يواجهون املوت البطيء وجميعهم يعانون من ظروف �صحية واعتقاليه بالغة ال�سوء وال�صعوبة ,ويعترب من ابرز الأ�سرى
الفل�سطينيني امل�صابني بال�سرطان وحالته ال�صحية حرجة للغاية نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي وا�ستهتار �إدارة م�صلحة ال�سجون بحياته,

بقلم � :سامي �إبراهيم فودة
هو الأ�سري /حممد نبيل عامر
العرقان ابن ال�ستني ربيعاً,عميد
�أحد عمداء الأ�رسى وعندما
اعتقل كان عمرة  35عاما ويعد
من الأ�رسى القدامى يف �سجون
االحتالل ,والقابع حالياً يف �سجن
رميون الإ�رسائيلي ويعد من
�أخطر احلاالت املر�ضية ال�صعبة
املوجودة يف �سجون االحتالل
التي ت�ستوجب عالجه والإفراج
عنه ل�سوء و�ضعه ال�صحي
املتفاقم ،فهو يعاين من وجود
ورم حميد على الكبد يرافقها
�إهمال طبي ومماطلة وا�ضحة يف
تقدمي العالج الالزم من قبل �إدارة
معتقالت االحتالل.
ف�إن حاله كحال كل الأ�رسى يف
�سجون االحتالل الذين يعانون
الويالت من �سيا�سات الإدارة
العن�رصية التي تتعمد عالجهم
بامل�سكنات دون القيام بت�شخي�ص
ومعاناتهم
حلالتهم
�سليم
امل�ستمرة مع الأمرا�ض لرتكه
فري�سة للمر�ض يفتك بج�سده,
وقد �أنهى عامه الرابع والع�رشين
خلف الق�ضبان ودخل عامه
اخلام�س والع�رشين على التوايل
يف �سجون االحتالل و�أم�ضى
ال متنق ً
منها  24عاماً منق ً
ال بني
عيادات ال�سجون وامل�ست�شفيات
نتيجة و�ضعه ال�صحي ال�صعب...
الأ�سري املري�ض :حممد نبيل
عامر العرقان" �أبو في�صل"
تاريخ امليالد.1959/4/28 :
مكان الإقامة  :من مدينة اخلليل
منطقة اجللدة �سابقاً وحالياً حارة

ال�شيخ املال�صقة للبلدة القدمية
يف اخلليل والتي كانت ت�سمى
بـ(حارة القيادة) ،كونها احت�ضنت
العديد من خاليا املقاومة منذ
عام 1936م،
احلالة االجتماعية :متزوج ورب
�أ�رسة وله من االبناء �إبنة ا�سمها
جمانة وثالث �أوالد وهم -في�صل-
حيان -فرا�س.
تاريخ االعتقال1995/2/24 :م.
�أ�صدرت بحقه حماكم االحتالل:
حكماً بال�سجن امل�ؤبد مرتني،
وع�رشين عاماً .
التهمة املوجه �إليه :االنتماء �إىل
جمموعة ع�سكرية تابعة حلركة
فتح وتنفيذ العديد من العمليات
النوعية التي �أدت �إىل مقتل
و�إ�صابة عدد من امل�ستوطنني.
امل�ؤهل العلمي :تلقي درا�سته
حتى املرحلة الإعدادية يف
مدر�سة الأمري حممد يف مدينة
اخلليل وترك مقعده الدرا�سي
.وتوجه للعمل ليكون م�شاركاً
يف �إعالة �أ�رسته وعمل يف جمال
البناء.
مكان االعتقال :رميون.
حمطات م�ضيئة يف حياة الأ�سري:
حممد العرقان
كان الأ�سري البطل حممد العرقان
يعي�ش هو و�أ�رسته يف االردن وعاد
اىل �أر�ض الوطن و�سكن باخلليل
يف حارة ال�شيخ وانتقل بعدها اىل
الأردن ليجمع ما بني العمل يف
جمال التدفئة املركزية ومتديد
املوا�سري والتدريب على االعمال
الع�سكرية �ضمن نطاق م -ت-
ف وعمل يف جمال التدفئة
املركزية...

ويف العام  1979عندما كان عمره
ع�رشين عاماً ان�ضم �إىل م -ت -ف
�ساعد يف ذلك قرب �أخيه الكبري
من القادة العظام يف منظمة
التحرير الفل�سطينية ال�شهيد
يا�رس عرفات �أبو عمار وال�شهيد
خليل الوزير �أبو جهاد يف 1980م
 ..اعتقل على يد قوات االحتالل
ال�صهيوين يف عام 1987م
بد�أ ن�شاطه الن�ضايل ب�شكل مبا�رش
يف بداية الت�سعينات وبرز دوره يف
تركيب و�صناعة العبوات النا�سفة
وقد برز دوره بعد �أن تدرب
على تركيب املواد الكيمياوية
الالزمة ل�صنع العبوات النا�سفة
ومن �أبرز العبوات واحدة و�ضعت
يف منطقة بيت عوا ال�ستهداف
قوات االحتالل ال�صهيوين يف
1991م وعندما اكت�شفت �سلطات
االحتالل ال�صهيوين هذه العبوة
ارادت تفكيكها �أو �إبطال مفعولها
ولكن ل�صعوبة تركيب هذه العبوة
حالت دون ذلك فانفجرت هذه
العبوه يف خبري املتفجرات
عن
وا�سفرت
الإ�رسائيلي
م�رصعه ..جنا من حماولة اغتيال
�أثناء وجوده يف منطقة بيت عوا
يف منزل �صديقه عبد الكرمي
م�ساملة وقد ا�ست�شهد بعد ق�صف
املنزل وقد متكن البطل من
الهروب رغم تعر�ضه للإ�صابة..
زار قطاع غزة عند عودة ال�سلطة
الوطنية اىل �أر�ض الوطن والتقى
بالأخ القائد ال�شهيد يا�رس عرفات
�أبو عمار
�إجراء تع�سفي وظامل� /أمعن
االحتالل ال�صهيوين يف االنتقام
من الأ�سري "عرقان" فرغم

ظروفه ال�صحية ال�سيئة مينع ذويه
من زيارته لأكرث من � 10سنوات،
ومل ي�سمح �سوى لزوجته املري�ضة
�أم في�صل بزيارته والتي مل تعد
قادرة يف الأ�شهر الأخرية على
امل�شي منذ �سته �شهور ,لهذا مل
تتمكن من زيارة زوجها ,حيث كان
االحتالل يرف�ض ال�سماح لنجله
"فرا�س" بالزيارة بحجة "عدم
القرابة ،و�أخرياً وبعد حرمان االبن
فرا�س من زيارة والده 16عاماً
�سمحت �إدارة ال�سجن لنجله
فرا�س من زيارة �أبيه قبل حوايل
�سته �شهور ومنعت يف املقابل
االبن حيان من زيارة والده حتت
حجج وذرائع �أمنية" كما ان االبن
في�صل يزور والده كل ثالثة �شهور
مرة واحدة ,ف�إن مرارة الفقدان
واحلرمان مل يقت�رص على حيان
بل امتد ليطال �شقيقته جومانة
وهي ت�ستذكر باحل�رسة واالمل يوم
زفافها بعد ان حرمت من ح�ضور
ابيها املغيب ق�رصاً ,كما ان �أم
في�صل ب�صربها منوذج للمر�أة
الفل�سطينية ب�صربها وحتملها
امل�س�ؤولية ورعاية ابنائها لتلعب
دور الأب والأم معاً يف حماولتها
�سداً ولو جزءاً ي�سري.

احلالة ال�صحية
للأ�سري املري�ض:
حممد العرقان
ان الأ�سري حممد العرقان" يعي�ش
حياة �صحية قا�سية جداً يف �سجون
االحتالل منذ  17عام ،بينما تهمل
�إدارة ال�سجون عالجه وال تقدم

له �سوى امل�سكنات ويعاين من
وجود ورم حميد على الكبد منذ
�سنوات وي�سمى (همغوما)،وي�سبب
له �آالماً متقطعة �شديدة ،و�آالم يف
الر�أ�س ،وفى الآونة االخرية ا�شتد
عليه املر�ض ب�شكل كبري ،و�سط
ا�ستهتار وا�ضح من قبل الإدارة،
حيث متاطل يف اجراء عملية
ا�ستئ�صال لهذا الورم مما يهدد
حياته باخلطر بالرغم من �إجراء
الفحو�صات له دون �أي اهتما ٍم
من �إدارة ال�سجون ,وقد خ�ضع
الأ�سري العرقان لعملية جراحية
مت فيها ا�ستئ�صال � 7سنتيمرت من
الأمعاء قبل حوايل �سته �شهور
دون االف�صاح لذويه عن ما هي
الأ�سباب التي �أدت بهم ال�ستئ�صال
�أجزاء من االمعاء ,كما �أنه �أ�صيب
خالل اعتقاله بر�صا�صات �أثناء
مقاومته لالحتالل ويعاين من عدة
�أمرا�ض وم�شاكل �صحية زادت من
معاناته داخل الأ�رس..

كيفية عملية اعتقال
الأ�سري البطل  :حممد
العرقان
يف �أواخر �شهر رم�ضان يوم
اجلمعة اليتيمة عند ال�ساعة
الثانية لي ً
ال بتاريخ 1995/2/24م
مت حما�رصة املكان وتطويقه
بالأليات الع�سكرية ومداهمة
منزله الكائن يف حارة ال�شيخ
باخلليل وجرى اعتقاله واقتياده
اىل جهة غري معلومة وقد تعر�ض
للتعذيب القا�سي حيث مكث
يف اقبية التحقيق ثالثة �شهور

وبعدها مت حماكمته وقد وجهت
له املحكمة الع�سكرية تهمة
االنتماء اىل جمموعة ع�سكرية
تابعة حلركة فتح وتنفيذ العديد
من العمليات النوعية التي �أدت
اىل مقتل وا�صابة عدد من
امل�ستوطنني وعمالئه وقد ارتقى
ثالثة من �أبناء جمموعته �شهداء
وهم اال�سري املحرر �شهيد احلركة
اال�سرية  /نعيم ال�شوامرة ون�ضال
الفاخوري الذي اغتيل بر�صا�ص
قنا�ص ا�رسائيلي يف انتفا�ضة
االق�صى بعد حترره من �سجون
االحتالل و�شكري الفاخوري
الذي ق�ضى نتيجة �إ�صابته مبر�ض
ال�رسطان و�أ�صدرت بحقه حماكم
االحتالل حكماً بال�سجن امل�ؤبد
مرتني� ،أم�ضى منها  24عاماً منق ً
ال
بني ال�سجون يف ظل تراجع و�ضعه
ال�صحي ..من على �سطور مقايل
�أوجه ندائي �إىل كافة امل�ؤ�س�سات
والهيئات الدولية وخا�صة منظمة
ال�صحة العاملية ومنظمة �أطباء
بال حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ
حياة الأ�سري /حممد العرقان
للإفراج عنه لتقدمي العالج الالزم
له خارج ال�سجون قبل �أن يلتحق
بكوكبة �شهداء احلركة الوطنية
الأ�سرية يف �أي حلظة نتيجة
الإهمال الطبي واال�ستهتار بحياته
من قبل �إدارة ال�سجون ويرف�ض
االحتالل �إطالق �رساحه ...
احلرية كل احلرية لأ�رسانا
و�أ�سرياتنا املاجدات
للمر�ضى
العاجل
وال�شفاء
امل�صابني ب�أمرا�ض ال�رسطان
وغريها من الأمرا�ض الفتاكة
بالإن�سان
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ريا�ضة
�أكد �أن �شتال
مل يعد �ضمن
ح�ساباته

عمراين:
الت�أهل �إىل
نهائي الك�أ�س
ى جماهري �سطيف يرفع معنوياتنا
ب االعتداء عل
ت قا�سية ب�سب
ق مهدد بعقوبا
�سيناريو  2008يف البطولة
الفري
ىل النهائي ويحلم ب

�شبيبة بجاية يت�أهل �إ

جنح فريق �شبيبة بجاية يف ح�سم ت�أ�شرية الت�أهل �إىل املباراة النهائية ملناف�سة ك�أ�س
تعر�ض لها على ملعبه الوحدة املغاربية �أمام
اجلمهورية وذلك رغم اخل�سارة التي ّ
وفاق �سطيف� ،أين انتهى لقاء العودة من الدور ن�صف النهائي بهدف لواحد لفائدة
الزوار ،لكن النادي البجاوي متكن من اقتطاع ت�أ�شرية لقاء النهائي بعد الفوز الثمني
الذي عاد به الأ�سبوع املن�صرم من ملعب �سطيف بهدفني لواحد ،والذي كان كافيا من
�أجل تن�شيط النادي للنهائي الثاين يف تاريخه من مناف�سة ال�سيدة الك�أ�س

عي�شة ق.
ودخل فريق �شبيبة بجاية التاريخ
جمددا بعدما ع ّبد الطريق لنف�سه
من �أجل التناف�س بقوة على
التناف�س من اجل �إحراز اللقب
الثاين يف م�شواره وحمل الك�أ�س
الثانية ،وحقق النادي البجاوي
م�شوارا رائعا يف مناف�سة ال�سيدة
الك�أ�س بعدما جنح يف بلوغ النهائي
وهو الذي ين�شط يف الرابطة
املحرتفة الثانية ،حيث وا�صل
الطريق نحو حمل الك�أ�س وحتقيق
م�شوار مثايل يف املناف�سة
ومناف�سة الأندية الكبرية املتعودة
على التتويج باللقب خا�صة بعدما

�أخرجت �أحد املخت�صني و�صاحب
الرقم القيا�سي يف عدد التتويجات
بك�أ�س اجلمهورية وفاق �سطيف،
حيث جنح �أ�شبال املدرب
التون�سي معز بوعكاز يف الإطاحة
به وجتاوز الكبار والو�صول �إىل
املحطة النهائية.
ارتفعت �أحالم جماهري �شبيبة
بجاية يف حمل الك�أ�س الغالية
للمرة الثانية يف تاريخ النادي
بعدما فعلوها للمرة الأوىل والتي
كانت يف العام � 2008أين متكنوا
من �إحراز اللقب بف�ضل التتويج
على ح�ساب وداد تلم�سان يف
مباراة �شهدت �أجواء رائعة يف
عا�صمة احلماديني ،وهي الأجواء

التي ترغب اجلماهري البجاوية
تكرارها بعد مرور � 11سنة على
�أول لقب للفريق.
يف املقابل ،يتواجد فريق �شبيبة
بجاية حتت طائل التهديدات
بعقوبات قا�سية على جماهريه
عقب اقتحام امللعب نهاية اللقاء
�أمام وفاق �سطيف والذي كان
مرفوقا باالعتداء على �أفراد
فريق وفاق �سطي الذين كانوا
على �أر�ضية امللعب و�أن�صار
الفريق ال�ضيف ،حيث ينتظر �أن
تتم معاقبة الفريق خالل اجتماع
جلنة االن�ضباط املربمج االثنني
املقبل بعد ت�سلم تقرير احلكم
وحمافظ املباراة.

الأن�صار تنقلوا �إىل مقر الفريق وت�صر على رحيل حمار

وفاق �سطيف ينهي املو�سم خايل الوفا�ض

خ�رس فريق وفاق �سطيف جميع �أهدافه
هذا املو�سم وخرج خايل الوفا�ض من
املناف�سة بعد الإق�صاء من مناف�سة
ك�أ�س اجلمهورية وتوديع �آخر مناف�سة
كان الأن�صار يعلقون عليها �آماال كبرية
من �أجل التتويج بلقبها و�إنقاذ املو�سم
مبناف�سة ال�سيدة الك�أ�س ل�ضمان
امل�شاركة يف مناف�سة قارية املو�سم
املقبل ،لكن الطاقم الفني والالعبني
ف�شلوا يف املهمة وعادوا خائبني من
مدينة بجاية رغم الفوز الذي حققوه
�أمام امل�ضيف �شبيبة بجاية بهدف
دون رد ،لكنه كان غري كايف من �أجل
بلوغ املحطة النهائية بعد الهزمية
التي تعر�ضوا لها الأ�سبوع املن�رصم
يف مباراة الذهاب على ملعبهم
بهدفني لواحد ،وهو املر الذي يجعل
الفريق يودع املناف�سة ويف�شل يف

التم�سك ب�إحراز اللقب وت�صدر �أف�ضل
الأندية تتويجا بك�أ�س اجلمهورية
والتي يتقا�سمها رفقة فريقي احتاد
العا�صمة ومولودية اجلزائر بثمانية
�ألقاب لكل فريق ،الأمر الذي يجعل
الأن�صار ينتظرون لفرتة �أخرى من
�أجل حمل الك�أ�س التا�سعة يف تاريخ
الفريق .يف املقابل ،تع ّر�ض �أن�صار
وفاق �سطيف �إىل �إعتداءات خطرية
من طرف �أن�صار �شبيبة بجاية وذلك
مبا�رشة بعد �صافرة نهاية اللقاء
بني الت�شكيلتني� ،أين تلقوا اعتداءات
خطرية يف خمتلف �أنحاء اجل�سم عرب
ال�رضب الذي واجهوه بطريقة عنيفة،
جعلتهم يتلقون �إ�صابات متفاوتة مت
حتويلهم على �إثرها �إىل م�ست�شفى
بجاية منت �أجل تلقي الإ�سعافات
والعودة �إىل عائالتهم .ويف �سياق

مت�صل ،توجه املئات من �أن�صار
ت�شكيلة «الن�رس الأ�سود» م�ساء البارحة
�إىل مقر الفريق يف بومر�شي� ،أين
رفعوا مطالبهم برحيل الإدارة وعلى
ر�أ�سها الرئي�س ح�سان حمار الذي
طالبوه برتك رئا�سة الفريق والرحيل
بعد ف�شله يف قيادة الوفاق �إىل الألقاب
وف�شله يف الت�سيري خا�صة هذا املو�سم
الذي �شهد ت�ضييع رفقاء الالعب غ�شة
جلميع املناف�سات التي خا�ضها حمليا
قاريا و�إقليميا ،و�شدد جمهور الوفاق
على قدوم رجل الأعمال وامل�سري
ال�سابق يف النادي وليد �صادي من
اجل الإم�ساك بزمام الفريق ابتداء
من املو�سم املقبل� ،أو فتح �أ�سهم
الوفاق للبيع وقدوم �رشكة وطنية
لت�سيري الوفاق.

عي�شة ق.

�أكد مدرب فريق �شباب
بلوزداد عبد القادر عمراين
�أن الت�أهل الذي حققه �أ�شباله
�إىل نهائي ك�أ�س اجلمهورية
�سوف مينحهم دعما معنويا
كبريا من �أجل املوا�صلة على
نف�س الريتم حت�سبا للتح�ضري
ملا تبقى من مباريات يف
البطولة الوطنية و�إكمال مهمة
الفريق العا�صمي يف حتقيق
البقاء بالرابطة املحرتفة
الأوىل ،ويف هذا ال�صدد
�أو�ضح عمراين يف ت�رصيحات
للإذاعية الوطنية �أم�س �أن
الالعبني كان لهم الف�ضل يف
حتقيق الت�أهل بف�ضل الإرادة
وروح االنت�صار التي ت�سلّحوا
بها ،خا�صة و�أنه دخل مباراة
الدور ن�صف النهائي �أمام
�شباب ق�سنطينة وهو ال ميلك
حلوال كثرية على ار�ضيةا
مليدان ب�سبب النقائ�ص التي
كانت تعاين منها الت�شكيلة
خا�صة يف من�صب و�سط
امليدان� ،إىل جانب �أن موعد
اللقاء جاء بعد خو�ض الفريق
ملقابالت م�صريية يف البطولة
الوطنية ،مو�ضحا �أن الت�أهل
�إىل نهائي ال�سيدة الك�أ�س جاء
�إكراما للجهود املبدولة يف
الأدوار الت�صفوية لكن الهدف
الأول للفريق البلوزدادي
يتمثل يف �إنقاذه من ال�سقوط
وحتقيق البقاء يف نهاية
املو�سم.
و�أ�شار ابن مدينة تلم�سان
�أنه ال ميكنه التكهن بهوية
املتوج بلقب الك�أ�س �أو
الأندية املر�شحة لل�سقوط
�إىل الرابطة الثانية ،معتربا �أن
ال�رصاع �سوف يكون على ا�شده
يف املناف�ستني� ،إىل جانب
ال�رصاع القوي الذي يتواجد
على م�ستوى كوكبة املقدمة
والتناف�س الثالثي حول التتويج
بلقب البطولة الوطنية والذي
يجمع اندية احتاد العا�صمة،
�شبيبة القبائل ونادي بارادو.
تط ّرق عمراين غلى ق�ضية
العبه جمال �شتال الذي
قام بطرده من الفندق ليلة
املقابلة �أمام �شباب ق�سنطينة
ب�سبب ت�رصف غري ان�ضباطي،
حيث �شدد انه ال يتالعب مع
العبيه من اجلانب االن�ضباطي
ويرف�ض جميع التجاوزات التي
حتدث يف املجموعة ،و�أ�ضاف
�أنه ال ميكنه �إعادة الرتبية
لالعب و�صل �سنا معينة،
و ّ
ملح عمراين �إىل ا�ستغنائه
نهائيا عن الالعب من �صفوف
الت�شكيلة ،بعدما قال �أنه
نزعه من ر�أ�سه نهائيا ومل يعد
�ضمن ح�ساباته فيما تبقى من
م�شوار الفريق هذا املو�سم.

عي�شة ق.

الرابطة املحرتفة للعبة حتتفظ
بحقها يف متابعته ق�ضائيا

حتويل ملف زعيم �إىل جلنة
الأخالقيات للفاف

قررت الرابطة املحرتفة لكرة
القدم حتويل ملف رئي�س فريق
احتاد عنابة عبد البا�سط زعيم
�إىل جلنة الأخالقيات التابعة
لالحتادية اجلزائرية للعبة ،حيث
عاجلت اللجنة التابعة للرابطة
املحرتفة للعبة ملف زعيم يف
اجتماعها الأخري الذي �أجرته
الأربعاء املن�رصم ،قبل �أن تقرر
حتويله �إىل جلنة الفاف من �أجل
احل�سم يف العقوبات التي �سوف
ت�سلطها �ضده ،وك�شفت هيئة
الرئي�س عبد الكرمي مدوار �أن
الرابطة املحرتفة للعبة حتتفظ
بحقها برفع دعوى ق�ضائية
ومتابعة زعيم يف العدالة على

خلفية الت�رصيحات النارية التي
�أطلقها يف الأيام الفارطة ،والذي
�أكد من خاللها ان جميع الأندية
تقوم برتتيب املباريات وتقود
عمليات بيع و�رشاء اللقاءات من
اجل حتقيق ال�صعود �إىل الأق�سام
العليا ،وك�شف �أنه دفع مبلغ �سبعة
ماليري �سنتيم من �أجل �صعود
فريقه احتاد عنابة �إىل الرابطة
الثانية ،و�أعلن زعيم وجود الر�شوة
يف البطولة الوطنية واعرتف
ب�أن الأندية ال حتقق ال�صعود
دون ا�ستعمال الر�شوة ،وهي
الت�رصيحات التي تهدد املعني
بعقوبات قا�سية يف حقه.

ع.ق.

ريحان يت�أهل لن�صف نهائي
الدورة الدولية للتن�س

اقتطع اجلزائري يو�سف ريحان،
ت�أ�شرية الت�أهل اىل الدور الن�صف
نهائي للطبعة  13من الدورة الدولية
للتن�س»للأوا�سط» ملدينة تلم�سان،
املتوا�صلة فعالياتها مبيدان
املن�صورة يف الفرتة املمتدة من 21
اىل � 27أفريل اجلاري،عقب تفوقه
على مناف�سه املغربي ا�سماعيل
�سعدي بنتيجة �شوطني ل�صفر ،ففي
مقابلة جرت يف اجتاه واحد فر�ض
الالعب اجلزائري ريحان ،امل�صنف
يف املركز  70عامليا يف فئة
االوا�سط� ،سيطرته املطلقة على
ال�شوط الأول الذي �أنهاه بنتيجة

 0-6قبل ان يوا�صل ثباته و ينهي
ال�شوط الثاين  ،2-6ويف مقابلة الدور
ن�صف نهائي يواجه ريحان امل�صنف
على را�س املجموعة االوىل الفائز
من املقابلة التي جتمع الفرن�سي
�آالن دي�شامب امل�صنف على را�س
املجموعة الرابعة واال�سباين
ماك�س الكاال غريي امل�صنف على
را�س املجموعة اخلام�سة .ويعد
يو�سف ريحان  ،نائب بطل افريقيا
لفئة االوا�سط ،اجلزائري الوحيد
الذي من املناف�سة ،بعد ان توقف
م�شوار بقية العنا�رص اجلزائرية 11
امل�شاركة يف الدور الأول والثاين .
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ريا�ضة
�شبيبة ال�ساورة � /شباب ق�سنطينة اليوم
ابتداء من 18:00

ن�سور اجلنوب لالقرتاب من املقدمة
وال�سيا�سي لطي �صفحة الكا�س
نادي بارادو /ن�صر ح�سني داي

بارادو ي�صوب الأعني نحو ال�صدارة والن�صرية للتدارك
ي�شهد م�ساء اليوم ملعب عمر حمادي ببولوغني خو�ض مباراة الداربي العا�صمي التي �سوف جتمع فريقي
نادي بارادو ون�صر ح�سني داي والتي تندرج �ضمن املقابلة املت�أخرة عن اجلولة  24من الرابطة املحرتفة
الأوىل ،حيث ميلك نادي بارادو فر�صة ثمينة من �أجل العودة �إىل �سباق التناف�س بقوة على التتويج بلقب
البطولة الوطنية خا�صة و�أن فوزه بالنقاط الثالث �أم�سية اليوم �أمام الن�صرية �سوف يجعل بارادو يرتقي
يف جدول الرتتيب ويخطف الو�صافة من �شبيبة القبائل.

عي�شة ق.
وت�ضييق اخلناق على الرائد احتاد
العا�صمة ،من خالل تقلي�ص
الفارق عنه �إىل نقطة واحدة،
ويدرك رفقاء هداف البطولة
الوطنية زكريا نعيجي �أنهم �أمام
فر�صة ال تع ّو�ض من �أجل دخول
التاريخ والتتويج ب�أول لقب بطولة

وطنية يف م�شوار الفريق وهو
حديث الن�ش�أة باعتبار �أنه ت�أ�س�س
يف منت�صف الت�سعينيات ،لهذا
الغر�ض ف�إن بارادو ال منا�ص له
�سوى االنت�صار وت�أكيد فوزه يف
اجلولة املن�رصمة �أمام �شبيبة
ال�ساورة ،وا�ستعادة الطريق
ال�صحيح عقب اخل�سارة التي
�سجلها يف اجلولة التي �سبقتها

البطولة الإفريقية للجيدو اليوم الأول

اجلزائر حترز �أربع ميداليات

أحرز املنتخب اجلزائري للجيدو �أربع ميداليات ف�ضية و ثالث
�
برونزيات خالل اليوم الأول من فعاليات بطولة �إفريقيا �أكابر
رجال و�سيدات التي جترى وقائعها مبدينة كاب تاون بجنوب
ريقيا ،وكانت امليدالية الف�ضية من ن�صيب هاجر م�رسم
�إف
لوزن �أقل من  48كغ لدى ال�سيدات حيث انهزمت يف النهائي
أمام ممثلة جنوب �إفريقيا جريوناي ويتيبو عن طريق �إيبون
�
بعد مرور دقيقتني و 22ثانية من املنازلة ،من جهتها حت�صلت
مرمي مو�سى وزن �أقل من  52كغ على امليدالية الربونزية بعد
انهزامها يف الدور ن�صف النهائي �أمام تا�سيانا �سيزار من غينيا
بي�ساو لتفز بعدها يف املنازلة من �أجل الربونز �أمام املغربية
اطمة الزهراء القر�شي ،وكذلك الأمر بالن�سبة للم�صارعة
ف
ميينة حالطة �أقل من  57كغ و�إميان ربيعي اللتني تناف�ستا من
�أجل املركز الثالث لتعد امليدالية الربونزية.
لدى الرجال فاز �سليم رباحي وزن اقل من  60كغ بامليدالية
الربونزية بعد فوزه �أمام املغربي ع�صام با�سو ،ومل يحالف
احلظ زميله وائل الزين �أقل من  66كغ الذي انهزم يف منازلة
اال�ستدراك من �أجل املركز الثالث �أمام امل�رصي احمد عبد
الرحمان لينهي املناف�سة يف املركز اخلام�س بينما �أق�صي هود
رداين �أقل من  66كغ ابتداء من دور املجموعات ،وت�شارك
ز
جلزائر مبجموع  17ريا�ضيا ،يف املناف�سة القارية التي ت�شهد
ا
ح�ضور  212م�صارع من بينهم � 85سيدة ميثلون  31بلدا.

وكاالت

�أمام �أهلي برج بوعريريج.
يف املقابل يدخل ن�رص ح�سني داي
اللقاء بحثا عن تدارك هزميته يف
اجلولة املن�رصمة �أمام اجلار
�شباب بلوزداد ،وي�سعى �إىل حتقيق
نتيجة ايجابية ت�ساهم يف ا�ستعادة
الت�شكيلة �سكة االنت�صارات التي
تغيب عنها يف اجلوالت الثالث
الأخرية من البطولة الوطنية،

خا�صة و�أن الفريق �أ�ضحى �أمام
مفرتق الطرق و�أي تعرث جديد
�سوف يدخله النفق املظلم باعتبار
�أن رفقاء الالعب �أحمد قا�سمي
يعولون على تفادي الهزمية يف
مواجهة اليوم واالبتعاد عن منطقة
اخلطر من تو�سيع فارق النقاط
عن ثالث املهددين بالنقاط �إىل
ثمان نقاط على الأقل.

ك�أ

�س �إفريقيا للكرة الطائرة ال�شاطئية

�إق�صاء املنتخب
الوطني لل�سيدات

�أق�صي املنتخب الو
طني الن�سوي للكرة ال�شاطئية يف الدور الأول
لكا�س افريقيا للأمم �أكابر
اجلارية من  23اىل  28افريل يف العا�صمة
النيجريية �أبوجا ،فيما �
سجل نظريه للرجال انت�صاره الأول يف الدورة،
بعد دخوله غمار املنا
ف�سة االربعاء املن�رصم بانهزامه �أمام النيجر
حل�ساب املجموعة ال
ثانية بنتيجة  15-21 ،24-225( 2-1و )15-12
�سجل الزوجي اجلزا
ئري امل�شكل من �آزم و زايدي هزمية ثانية
�أمام منتخب رواندا ا
ملمثل من الثنائي �سارلوت نزايوزنقا و بنيت
موكانداينقا ب�شوطني
نظيفني  21-11و ،21-19وهي الهزمية التي
عجلت ب�إق�صائه من املناف�سة.
ويف �صنف الرجال ،متكن
الزوجي اجلزائري الذي ميثله ُ�سعادي و بن
بوعلي من حتقيق الفوز �
أمام نظريه امل�رصي  15-21( 0-2و )17-21
حل�ساب املجموعة ال
رابعة بعد �أن �سجل الهزمية �أمام املغرب 0-2
( 21-14و  ،21-14ولعب �أ
م�س املنتخب اجلزائري لقاءه الثالث �أمام
رواندا من �أجل الت�أهل للدور ربع النهائي.
وحل�ساب نف�س املجم
وعة ،حقق املغرب انت�صاره الثاين �أمام رواندا
ب�شوطني نظيفني 21( 0-2
 17و ،)17-21و�سمحت لقاءات �أول �أم�سلدى ال�سيدات ملنتخبات
نيجرييا و م�رص املجموعة الأوىل ورواندا
و النيجر املجموعة 2
واملغرب وبوت�سوانا املجموعة  3واملوزمبيق
وموري�س املجموعة 4
من اقتطاع ت�أ�شرية الت�أهل للدور ربع النهائي
بعد ت�سجيلها النت�صارين متتاليني.

وكاالت

يحت�ضن ملعب  20اوت بب�شار
مباراة جتمع فريقي �شبيبة
ال�ساورة و�شباب ق�سنطينة والتي
تندرج �ضمن ت�سوية اللقاءات
املت�أخرة ،حيث يعول العبو
ال�ساورة على حتقيق الفوز
وتدارك الهزمية التي تكبدوها
يف اجلولة املن�رصمة �أمام نادي
بارادو من �أجل تدعيم الر�صيد
بثالث نقاط ثمينة ،حيث يعول
العبو ت�شكيلة «ن�سور اجلنوب»
�إىل ا�ستغالل عاملي الأر�ض
واجلمهور من �أجل �إحراز النقاط
الثالث والتي ت�سمح لهم بتدعيم
الر�صيد واالقرتاب من كوكبة
املقدمة ،خا�صة و�أن االنت�صار
اليوم ي�سمح لالعبني باالرتقاء
يف جدول الرتتيب وال�صعود �إىل
املركز ال�ساد�س يف الرتتيب� ،أين
يدرك الالعبون �أهمية االنت�صار
اليوم يف خطوة نحو االقرتاب من
�إحدى املراكز الثالث يف الرتتيب
و�ضمان م�شاركة قارية املو�سم
املقبلة والتي ت�ضعها �إدارة
الرئي�س حممد زرواطي هدفا
لتحقيقه بنهاية املو�سم اجلاري،
خا�صة و�أن ال�ساورة متلك مباراة
م�ؤجلة ثانية �أمام احتاد بلعبا�س
واملربجمة يف الثاين ماي الداخل،
و�سوف تعرف ت�شكيلة �شبيبة

ال�ساورة غياب الثنائي �سيد علي
يحي �رشيف ب�سبب الإ�صابة ون�رص
الدين خوالد املعاقب بلقاءين من
طرف جلنة االن�ضباط.
يف املقابل ،ي�سعى �شباب ق�سنطينة
�إىل مداواة جراح الإق�صاء من
مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية �أمام
�شباب بلوزداد عن طريق العودة
بنتيجة ايجابية من مدينة ب�شار،
ويف هذا ال�صدد ف�إن املدرب
الفرن�سي ديني�س الفان ال ميلك
خيارا �آخر �سوى تدارك التعرث يف
مناف�سة ال�سيدة الك�أ�س وتفادي
�أي نتيجة �سلبية جديدة �سوف
ت�أثر على الفريق وما تبقى من
مو�شاره يف البطولة الوطنية،
ورغم �أن ت�شكيلة «ال�سيا�سي» لن
تكون معنية بلعب الأدوار الأوىل
يف البطولة الوطنية بن�سبة كبرية
خا�صة و�أنها تبتعد بت�سع نقاط
كاملة عن املركز الثالث يف جدول
الرتتيب� ،إال �أن الالعبني يريدون
جتاوز الإق�صاء بنتيجة ايجابية
وتفادي تعقيد الو�ضع خا�صة و�أن
الت�شكيلة مل تفز يف �أربع مواجهات
على التوايل ،ويغيب عن التعداد
املتنقل �إىل مدينة ب�شار كل من
الثنائي يطو وجعبوط اللذان طردا
يف مباراة الك�أ�س.

عي�شة ق.

ك�شف �أن عرامة معاقب وممنوع من ح�ضور
اجلمعية العادية للرابطة

م�صباح :تقرير احلكم و ّرط جنم
مقرة ومل نطبق �سوى القانون
برر رئي�س جلنة االن�ضباط
كمال م�صباح العقوبات الثقيلة
التي مت �إ�صدارها يف حق نادي
جنم مقرة عقب �أحداث العنف
التي وقعت يف ملعب مقرة
مبنا�سبة لقاءها �أمام مولودية
�سعيدة ،حيث �أو�ضح املتحدث
�أن التقرير الذي ت�سلّمته الهيئة
التابعة للرابطة املحرتفة
لكرة القدم من طرف احلكم
الذي �أدار املقابلة كان �أ�سودا
وجاءت فيه حيثيات تدين ب�شدة
نادي جنم مقرة حيث ال ميكن
التغا�ضي عنها ،و�أو�ضح م�صباح
خالل تدخله �أم�س عرب الإذاعة
الوطنية �أن �أحداث املباراة
كالنت عادية �إىل غاية �إعالن
�صافرة نهايتها ،لكن بعدها
مبا�رشة �شهد اقتحام �أن�صار
جنم مقرة لأر�ضية امليدان
مبجموع حوايل  2000منا�رص
ي�ضيف املعني ،مو�ضحا ان
الأن�صار الذين اقتحموا امللعب
كان يحملون ال�سالح الأبي�ض
وفق التقرير الذي مت تدوينه من
طرف احلكم ،والقانون وا�صح
خالل هذه احلالة من خالل
تعر�ض الالعبني �إىل �إ�صابات
ف�إنه �سيعترب الفريق املحلي
منهزما يف اللقاء وتخ�صم منه

ثالث نقاط من الر�صيد ،وذلك
بدون منح نقاط الفوز ملولودية
�سعيدة.
و�أو�ضح املتحدث �أن معاقبة
مناجري �شباب ق�سنطينة طارق
عرامة كانت قانونية نظرا
للت�رصيحات اخلطرية التي
�أدىل بها عرب �إحدى القنوات
التلفزيونية ،وهو ما دفع
االحتادية اجلزائرية للعبة
ملرا�سلة جلنة االن�ضباط ،حيث
مت توقيفه م�ؤقتا ،م�ضيفا �أن
العقوبة قانونية ويف الوقت
الراهن ميكن لعرامة اجللو�س
يف املن�صة ال�رشفية لكنه
ممنوع قانونا دخول غرف
تغيري املالب�س ويف حال حدث
الأمر �سوف ت�صل عقوبته �إىل
االق�صاء مدى احلياة من �أي
ن�شاط كروي ،م�ضيفا �أن عرامة
رف�ض االمتثال �أمام �أع�ضاء
اللجنة االثنني املن�رصم من
�أجل اال�ستماع �إىل �أقواله ومت
مرا�سلته جمددا لال�ستدعاء يف
جل�سة االثنني املقبل ،وك�شف
م�صباح �أن عرامة ممنوع من
ح�ضور �أ�شغال اجلمعية العادية
للرابطة املحرتفة املقررة يف
� 30أفريل املقبل.

ع.ق.
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مان�ش�سرت �سيتي وليفربول �صراع الأمتار الأخرية
يبد�أ العد العك�سي نحو لقب الدوري
الإجنليزي اعتبا ًرا من اجلمعة،
والأف�ضلية �أ�صبحت ملان�ش�سرت
�سيتي الذي بات �سيد م�صريه بعد
تربعه على ال�صدارة بفوزه مبباراته
امل�ؤجلة �ضد جاره مان�ش�سرت يونايتد
 ،0-2وبعد �أن حلم طوال املو�سم
ب�إحراز اللقب للمرة الأوىل منذ
 ،1990يجد ليفربول نف�سه يف حالة
معنوية ال يح�سد عليها قبل مباراته
اجلمعة مع �ضيفه هادر�سفيلد الهابط
�إىل الدرجة الأوىل ،وذلك بعد تنازله
عن ال�صدارة ل�صالح �سيتي قبل ثالث
مراحل على انتهاء املو�سم ،و�سيكون
على املدرب الأملاين يورغن كلوب حتفيز العبيه وح�ضهم على عدم اال�ست�سالم حتى الرمق الأخري من املو�سم ،على �أمل �أن
يتعرث �سيتي يف الأمتار الأخرية من �أجل حماولة تعوي�ض فارق النقطة والفوز باللقب الذي طال انتظاره ،ويدخل ليفربول �إىل
مباراة اجلمعة �أمام فريق خرج مهزوما من املراحل ال�سبع املا�ضية ومل يذق طعم الفوز �سوى ثالث مرات هذا املو�سم ،وذهنه
يف «كامب نو» حيث يحل الأربعاء املقبل �ضي ًفا على بر�شلونة الإ�سباين يف ذهاب الدور ن�صف النهائي مل�سابقة دوري �أبطال
�أوروبا.
ومن امل�ؤكد �أن الأجواء يف مان�ش�سرت �سيتي �أ�صبحت بعد مباراة الأربعاء �ضد اجلار اللدود يونايتد �أكرث حما�سة ،لكن املدرب
الإ�سباين لأبطال املو�سم املا�ضي جو�سيب غوارديوال ح�ض العبيه بعد االنت�صار الغايل جداً يف «�أولد ترافورد» على احلفاظ
على هدوئهم ،وبعد اخلروج القا�سي من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال على يد الغرمي املحلي توتنهام ،ي�سعى غوارديوال �إىل
�إنهاء املو�سم ب�أف�ضل طريقة من خالل �إحراز الثالثية املحلية ،وتبقى للفريقني ثالث مباريات حتى نهاية املو�سم ،اذ يخو�ض
ليفربول مباراتني على �أر�ضه �ضد هادر�سفيلد وولفرهامبتون تتو�سطهما زيارة �إىل نيوكا�سل ،بينما يخو�ض �سيتي مباراتني خارج
�أر�ضه �ضد برينلي وبرايتون تتو�سطهما ا�ست�ضافة لي�سرت �سيتي.
وبعيداً عن �رصاع اللقب ،تتجه الأنظار غدا �إىل ملعب «�أولد ترافورد» حيث يحظى مان�ش�سرت يونايتد بفر�صة �أخرية ملحاولة
الت�أهل �إىل دوري الأبطال املو�سم املقبل من خالل الفوز على �ضيفه ت�شيل�سي� ،صاحب املركز الرابع الأخري امل�ؤهل �إىل
امل�سابقة القارية ،وجتمد ر�صيد يونايتد عند  64نقطة يف املركز ال�ساد�س ،بفارق ثالث نقاط عن ت�شيل�سي الذي متكن من
املحافظة على املركز الرابع بف�ضل �سقوط غرميه اللندين �أر�سنال اخلام�س على �أر�ض ولفرهامبتون  3-1يف مباراة �أقيمت
الأربعاء �أي�ضاً وم�ؤجلة من املرحلة  ،31و�سيحاول �أر�سنال التعوي�ض حني يحل غدا �ضيفاً على لي�سرت �سيتي ،فيما يبدو توتنهام
مر�شحاً لتعزيز مركزه الثالث حني يتواجه اليوم على ملعبه اجلديد مع جاره اللندين و�ست هام.

ريا�ضة دولية

�سول�شكار مقتنع من �ضمان م�شاركة �أوروبية
�أبدى املدرب الرنوجي �أويل غونار �سول�شار قناعته بقدرة فريقه مان�ش�سرت يونايتد على
�إنهاء الدوري الإجنليزي يف مركز ي�ؤهله للم�شاركة يف دوري الأبطال يف املو�سم املقبل،
على رغم �أدائه ال�سلبي يف الفرتة املا�ضية ،وتلقى يونايتد الأربعاء املن�رصم خ�سارته
التا�سعة يف الدوري هذا املو�سم ب�سقوطه على �أر�ضه �أمام �ضيفه وغرميه مان�ش�سرت �سيتي
 ،2-0يف مباراة م�ؤجلة من املرحلة  31من الدوري ،ومع تبقي ثالث مباريات لل�شياطني
احلمر حتى نهاية املو�سم ،يجد الفريق نف�سه �ساد�ساً يف الرتتيب مع  64نقطة ،بفارق
ثالث نقاط خلف ت�شيل�سي �صاحب املركز الرابع �آخر املراكز امل�ؤهلة للم�سابقة القارية
الأم.
وقال �سول�شار يف ت�رصيحات نقلها املوقع االلكرتوين للنادي« :علينا تقدمي �أداء �أف�ضل
الأحد ،بالطبع نريد �أن نكون �ضمن الأربعة الأوائل» ،وتابع« :مل �أخطط خلو�ض مباريات
م�ساء اخلمي�س بعد ،علينا فقط �أن مننح �أنف�سنا فر�صة الأحد» ،م�ضيفاً« :تتبقى لنا ثالث
مباريات حتى نهاية املو�سم ،ونبتعد بفارق ثالث نقاط عن الأربعة الأوائل ،وقبل �أ�شهر،
مل يكن �أحد ليقول �إننا نحظى ب�أي فر�صة».

بوفون مر�شح للعودة �إىل جوفنتو�س
اقرتب الإيطايل جيانلويجي بوفون حار�س باري�س �سان جريمان ،من العودة �إىل نادي
جوفنتو�س بعد انتهاء املو�سم احلايل ،ووف ًقا ل�شبكة «�سبورت ميديا�ست» الإيطالية ،ف�إن
بوفون قد يعود �إىل جوفنتو�س يف من�صب �إداري �إذا مل يجدد عقده احلايل مع �سان
جريمان ،و�أ�شار �إىل �أن بوفون ي�سعى للعب مو�سم �آخر مع �سان جريمان وحماولة الفوز
بدوري �أبطال �أوروبا ،ولكن رغبة احلار�س الإيطايل ت�صطدم بقرار النادي الباري�سي الذي
مييل لإنهاء حقبته يف ال�صيف املقبل ،و�أو�ضح �أن �سيلفانو مارتينا وكيل بوفون� ،سيجتمع
مع م�س�ؤويل �سان جريمان خالل الأ�سبوع املقبل لبحث م�صري احلار�س الإيطايل ،و�سبق
�أن �رصح �أندريا �أنيللي رئي�س جوفنتو�س ،يف امل�ؤمتر الوداعي لبوفون �أن �أبواب النادي
�ستظل مفتوحة �أمام احلار�س املخ�رضم .يذكر �أن �سان جريمان ي�سعى للتعاقد مع
الإ�سباين ديفيد دي خيا حار�س مان�ش�سرت يونايتد ،يف ال�صيف املقبل خلالفة بوفون.

الأندية الأوروبية تبحث تعديالت دوري
ليفركوزن يوا�صل ال�صراع على بطاقة دوري الأبطال الأبطال جوان املقبل

ي�شتعل ال�رصاع يف الدوري الأملاين على البطاقة الرابعة
الأخرية امل�ؤهلة �إىل دوري �أبطال لأوروبا ،بعد �أن ح�سم
بايرن ميونيخ املت�صدر ومالحقه بورو�سيا دورمتوند ر�سميا
البطاقتني الأوليني امل�ؤهلتني �إىل دوري �أبطال �أوروبا،
بانتظار معرفة �أي منهما �سيتوج بلقب الدوري الأملاين
لهذا املو�سم وذهاب البطاقة الثالثة منطقيا �إىل اليبزيغ،
ت�شهد املراحل الأربع الأخرية �رصاعا حاميا بني �أربعة
فرق على البطاقة الرابعة الأخرية ،و�سيكون باير ليفركوزن
مطالبا بالفوز اجلمعة يف افتتاح املرحلة  31على م�ضيفه
�أوغ�سبورغ � 14إذا �أراد الإبقاء على حظوظه بالعودة �إىل
م�سابقة دوري الأبطال التي مل يغب عنها �سوى مرتني
منذ مو�سم - 2012-2011يف  2013-2012و،-2018-2017
ويدخل فريق املدرب الهولندي بيرت بو�س �إىل مباراة
اجلمعة وهو يف املركز ال�سابع بر�صيد  48نقطة ،بفارق
 5نقاط عن اينرتاخت فرانكفورت �صاحب املركز الرابع
الأخري امل�ؤهل �إىل دوري الأبطال والذي يلعب اليوم على

�أر�ضه �ضد هرتا برلني  ،11ويدرك ليفركوزن �أن ال بديل له
عن الفوز يف مباراة اجلمعة ال�سيما �أنه مدعو يف املرحلة
املقبلة اىل ا�ست�ضافة اينرتاخت فرانكفورت بالذات يف
مواجهة م�صريية حلظوظه القارية ،قبل �أن ي�ست�ضيف �شالكه
الذي يقاتل لتجنب الهبوط ،و�صوال �إىل املرحلة اخلتامية
التي يحل فيها �ضيفا على العا�صمة وهرتا برلني.
لكن ال�رصاع لي�س حم�صورا بني ليفركوزن وفرانكفورت ،بل
يف�صل بينهما بورو�سيا مون�شنغالدباخ وهوفنهامي اللذان
يتقدمان على فريق بو�س بفارق ثالث نقاط ونقطتني
على التوايل قبل �أن يلعب الأول مع �ضيفه فولف�سبورغ غدا،
والثاين مع م�ضيفه �شتوتغارت  16اليوم ،ويبقى العنوان الأبرز
ال�رصاع املحتدم على اللقب بني بايرن ميونيخ ال�ساعي
اىل تتويجه ال�سابع تواليا وغرميه دورمتوند ،فيما اطمئن
اليبزيغ على مركزه الثالث امل�ؤهل اىل دوري الأبطال مبا
�أنه يتقدم بفارق  8نقاط عن فرانكفورت الرابع قبل هذه
املرحلة التي يلتقي فيها مع �ضيفه فرايبورغ.

ليون يف مهمة حجز البطاقة الأوروبية

أبطال �أوروبا املو�سم املقبل عندما
اقة الدور التمهيدي مل�سابقة دوري �
زيز حظوظه يف حجز على الأقل بط
املركز الثالث امل�ؤهل �إىل الدور
ي�سعى ليون �إىل تع
من الدوري الفرن�سي ،ويحتل ليون
34
بوردو اجلمعة يف افتتاح املرحلة
غرميه �سانت �إتيان الرابع  56نقطة
يحل �ضيف ًا على
نقطة ويواجه مناف�سة �رش�سة من
بقة دوري �أبطال �أوروبا ،بر�صيد 59
ئمة حلجز البطاقة الثانية امل�ؤهلة
التمهيدي مل�سا
املو�سم ،وال تزال حظوظ ليون قا
 54نقطة قبل  5مراحل من نهاية
حتله ليل حالي ًا بر�صيد  65نقطة ،لكنه
م�س
ومر�سيليا اخلا
ن�صيب �صاحب املركز الثاين الذي ي
بقة القارية العريقة والتي تكون من
ماي املقبل ،وي�أمل ليون يف ا�ستغالل
مبا�رشة �إىل امل�سا
هما يف املرحلة املقبلة يف اخلام�س
على املركز الثالث بانتظار مواجهت
يطمح �إىل الرتكيز
تني متتاليتني �أمام �سانت �إتيان ونيم.
ملهزوزة لالعبي بوردو  14عقب خ�سار
املعنويات ا

تعقد رابطة الأندية الأوروبية جمعية عمومية
ا�ستثنائية يف جوان املقبل للبحث يف التعديالت
املثرية للجدل املقرتح �إدخالها على م�سابقة
دوري الأبطال بعد عام  ،2024و�أ�شارت الرابطة
يف بيان �أول �أم�س �أن االجتماع الذي �ستعقده
يف مالطا يف ال�ساد�س وال�سابع جوان ي�أتي يف
�إطار �سعي جمل�س �إدارتها للإبقاء على م�سار
�شفاف ،مبا�رش ،ومنخرط حول م�سابقات
االحتاد الأوروبية لكرة القدم بعد العام ،»2024
و�أثارت التعديالت املقرتحة على امل�سابقة
القارية الأم ،اعرتا�ضات وا�سعة من دوريات و�أندية �أوروبية ،وبح�سب التقارير ،تتمحور
الإ�صالحات حول تغيري كبري يف دور املجموعات ي�شمل توزيع الفرق على �أربع جمموعات
من ثماين فرق بدال من ال�صيغة احلالية لثماين جمموعات من �أربعة فرق ،كما ت�شمل
اقرتاحات متعلقة ببلوغ الأدوار الإق�صائية واملو�سم املقبل ،و�إقامة مباريات يف نهاية
الأ�سبوع بدال من الثالثاء والأربعاء فقط ،ما �سي�ؤثر على برامج الدوريات التي تقام
غالبيتها ال�سبت والأحد ،وي�شمل االقرتاح ت�أهل الفرق ال�ستة الأوىل يف كل جمموعة اىل
الن�سخة املقبلة من امل�سابقة ،بدال من �أن يكون ذلك مرتبطا -كما هو احلال حاليا-
بت�صنيفها يف نهاية املو�سم الكروي يف بالدها.
لكن يف ر�سالة وجهها الأربعاء �إىل الأنديةـ 232املن�ضوية يف �إطار الرابطة ،حتدث رئي�س
رابطة الأندية الأوروبية الإيطايل �أندريا �أنييلي رئي�س نادي جوفنتو�س الإيطايل عن
وجود تكهنات و�شائعات غري دقيقة يف و�سائل الإعالم ،م�ؤكدا �أنه مل يتم االتفاق بعد
ب�شكل نهائي على �أي اقرتاحات ملمو�سة ،و�أثارت التعديالت املقرتحة قلق العديد من
رابطات البطوالت الأوروبية الوطنية ،والتي دعت نحو  900من �أندية القارية �إىل اجتماع
يف مدريد يف ال�ساد�س ماي وال�سابع منه لدرا�سة االقرتاحات ،و�سي�أتي اللقاء ع�شية
اجتماع يف �سوي�رسا بني االحتاد االوروبي للعبة ورابطة البطوالت ملناق�شة تعديالت
اقرتحتها رابطة الأندية الأوروبية ،ويف ر�سالته اىل الأندية� ،أبدى �أنييلي معار�ضته
لالجتماع املقرتح يف مدريد بني رابطات الدوريات والأندية ،داعيا الأخرية لعدم
ح�ضوره.

15

ثقافة

اجلمعة  26ال�سبت� 27أفريل  2019املوافـق ل� 21شعبان 1440هـ

تون�س

ندوة قف�صة للق�صة حتتفي بالقا�ص اجلزائري حفناوي ال�صيد
خ�ص�صت ندوة قف�صة للق�صة حيزا هاما لأعمال الكاتب اجلزائري حفناوي ال�صيد و دامت الندوة ثالثة �أيام ودارت املناق�شات حول الكتابة الن�سائية يف
املغرب العربي الكبري يف الق�صة الق�صرية على وجه اخل�صو�ص .
عزيزي ر�شيد
ومع الدكتورة دالل حالميية
التي قدمت درا�سة حول ق�ص�ص
الكاتب حفناوي ال�صيد ومتحورت
الدرا�سة حول كتابة دموع الغرباء
ال�صادر بالأردن �سنة 2014
وتناولت الباحثة املر�أة يف ق�ص�صه
بالتحليل والنقد حيث بينت كيف
تناول الكاتب �شخ�صية الن�ساء
يف جمموعته الق�ص�صية التي
كانت حمور الندوة يدور حولها
حتديدا.و�شارك من بلد تون�س
الناقد نور الدين اخلبثاين وعديد
من الكتاب والنقاد املتميزين
حيث مت تقدمي نظرية لكتابة
الق�ص�ص املغاربية وكانت الندوة
مق�سمة �إىل �ستة فرتات تناول
فيها املتدخلون قراءات ق�ص�صية
متنوعة تخللتها مناق�شات عميقة
دارت حول مفهوم املر�أة والكتابة
الن�سوية يف الوطن العربي ب�صفة
عامة واملغرب العربي ب�صفة
خا�صة  ،قر�أ القا�ص اجلزائري
حفناوي ال�صيد جزءا من ق�صته
يف قرب توت وهي ق�صة غرائبية
عجائبية قدم فيها الكاتب كيفية

توظيفه للرتاث امل�رصي و ا�ستعمل
فيها تقنيات ق�ص�صية خمتلفة ومت
تقدمي العديد من الق�ص�ص من
طرف كتاب من تون�س ال�شقيقة
كما تدخل النقاد يف العديد من
املرات يف مناق�شات جعلت من
الندوة تتجه نحوى البناء ال�رسدي
وحتليل م�ضمون الق�صة الق�صرية
املغاربية حيث كان للكاتب
املغاربة ح�ضورا كبريا فيها حالل
ندوة قف�صة كما اختتمت الندوة
بتو�صيات عديدة منها التح�ضري
للدورة الع�رشين لندوة قف�صة بعد
�شهر رم�ضان الكرمي مع ا�ست�ضافة
كتاب �آخرين من املغرب العربي
الكبري لإعطاء الفر�صة لكل الأقالم
املغاربية للح�ضور وامل�شاركة يف
ندوات تون�س ال�شقيقة
ي�شار الكاتب والفنان الت�شكيلي
حفناوي ال�صيد مبدية تب�سة
وتلقى تعليمه يف الكتاتيب وكان
له ولع بالفن والكتابة منذ ال�صغر
�شارك يف مهرجان املواهب
ال�شابة واالكت�شافات �سنة 1986
بتب�سة ونال جوائز يف هذا اللون
من الفنون� ،أي�ضا �شارك يف
العديد من ال�صالونات الت�شكيلية

و�صدر له �سنة  2014كتاب بعنوان
دموع الغرباء بالأردن وكتابا ثانيا
�سنة  2015بالواليات املتحدة
الأمريكية �سنة  2015بعنوان ليايل
اجلزائر �أي�ضا توا�صل الكاتب يف

الأيام الأدبية ملدينة تب�سة و هو
ع�ضو يف احتاد الكتاب اجلزائريني
وين�شط يف جمعية كري�ستال
للفنون والثقافة وقد �أجنز �سبعة
جداريات لل�شهداء ثورة التحريرية

وله العديد من اللوحات الفنية
وله ح�ضور كبري يف الكثري من
االم�سيات ال�شعرية بدار الثقافة
و املكتبة املركزية بالوالية وحني
نظم احتاد الكتاب التون�سيني فرع

قف�صة ندوة مغاربية حول الق�صة
الن�سائية كان له ح�ضور قوي
فيها و�شاركة من اجلزائر الكاتب
حفناوي ال�صيد يف هذه الندوة مع
نخبة من النقاد والكتاب املغاربة

من هو ال�شاعر العراقي خ�ضري هادي؟
�أقبل ال�شاعر الراحل العراقي
خ�ضري هادي من عا�صمة ال�شعر
والثقافة بغداد ،وخرج ب�صور
�شعرية جميلة ا�ستوطنت ذاكرة
حمبيه الكثريين.
ولد ال�شاعر يف العام  1960يف
الكرادة ال�رشقية يف بغداد املدينة
امل�سرتخية على �ضفاف دجلة،
وال�صورة ال�شعرية كانت حمطة
ع�شقه الأوىل� ،إذ تعلّق بها وهو
يف مدر�سته الأوىل مدر�سة ذي
قار االبتدائية يف مدينة الثورة

يف بغداد (مدينة ال�صدر حال ًيا)
وهو يف الثامنة من عمره ،ثم
انتقل �إىل مدينة العبيدي وعاد
وتزوج من مدينة الكرادة ،بد�أ
م�شواره ال�شعري مع جمموعة من
�أ�صدقائه ال�شعراء �أمثال حمزة
احللفي وجواد احلمراين و�سمري
�صبيح وماجد عودة وها�شم
احلرمي وغريهم ،وكانوا يلتقون
يف االحتاد العام ل�شباب العراق
وجمعية ال�شعراء ال�شعبية وهناك
تفجرت طاقاتهم وهم يبحثون عن

النجومية.
ات�سع الع�شق لديه ليدفعه
للدخول بعامل ال�شعر الكبري
ف�شارك ال�شاعر يف العديد من
املهرجانات الطالبية وحاز
العديد من اجلوائز ،و�أول من غنى
له كان املطرب حممد ال�شيخ
ب�أغنية �أنا �آ�سف وبال جدوى وال
تخلي بخاطري وكل على مودك،
والكثري من الأعمال الأخرى.
وتعامل ال�شاعر مع العديد من
املطربني ال�شباب مثل حممد

عبداجلبار وحامت العراقي وهيثم
يو�سف و�صالح البحر وحممد
الفار�س و�سالم ح�سن وغريهم.
و�شارك بعدة م�رسحيات مع
جمموعة من الفنانني منهم خ�ضري
�أبو عبا�س ومتارا حممود ،التي
كانت تقدم على م�رسح النجاح
�آنذاك� .سجل ال�شاعر �أول �رشيط
له يف العام  1996وهو من الأوائل
الذين �أدخلوا الفرقة املو�سيقية
مع ال�شعر �أثناء �إلقائه ،حيث �أ�س�س
مدر�سة جديدة وخ�صو�صية جميلة

ب�إلقاء ال�شعر ال�شعبي احلديث،
و�صور عددًا من الق�صائد بطريقة
الفيديو الكليب ،وكذلك �صور
عملاً وطن ًيا يتحدث عن وحدة
العراق مع الفنان امل�رصي �شعبان
عبد الرحيم.
و�ألقى هادي �أمام الرئي�س
العراقي الراحل �صدام ح�سني
ق�صيدة ”خم�سة زايد خم�سة“ عن
�شهداء العراق يف احلرب الإيرانية
العراقية ،وبعد �أيام من �إلقائها
يف جمل�س �ضم �شعراء ك ً
رثا ذكر

وثائق جديدة عن �أبي خليل القباين م�ؤ�س�س امل�سرح ال�سوري
�أ�صدر الباحث الفل�سطيني ال�سوري
تي�سري خلف ،كتا ًبا جديدًا ن�رش فيه
وثائق غري معروفة من قبل عن
تفا�صيل ومعاناة م�ؤ�س�س امل�رسح
ال�سوري �أبو خليل القباين ،يف دم�شق
�أواخر القرن التا�سع ع�رش.
ويحمل الكتاب اجلديد عنوان ”وقائع
م�رسح �أبي خليل القباين يف دم�شق“
كتوثيق ل�سرية حياة �أحد �أهم رواد
امل�رسح العربي ،ويقع يف � 336صفحة
من القطع املتو�سط.
ويرى نقاد يف الكتاب اجلديد مبادرة
مفيدة ،متكن كاتبه من الو�صول �إىل
م�صادر ومراجع مهمة ،مل ي�سبقه
�إليها �أحد ،على الرغم من تعدد
الدرا�سات عن القباين على مدى
قرن ون�صف القرن ،م�ستعينًا بوثائق
جمهولة و�أخبار �صحفية معا�رصة
للأحداث ومذكرات ويوميات لرحالة
وم�ست�رشقني مل ي�ستخدمها �أي باحث
من قبل.

ويتحدث الكتاب عن ن�شاط القباين
امل�رسحي ،داخل �سوريا قبل
هجرته �إىل م�رص ،مع حتري الدقة
واملو�ضوعية ،لي�شكل الكتاب مرج ًعا
جديدًا ي�سهم يف �إثراء املكتبة العربية،
ومرج ًعا للباحثني واملتخ�ص�صني،
وي�ضم الكتاب �صو ًرا ووثائق تن�رش
لأول مرةُ ،مركزًا على �أحداث وحقائق
تاريخية من خالل ا�ستخدام الكاتب
لأدواته البحثية املعتمدة على الوثائق
و�أقوال ال�صحف .ويتطرق الكتاب
� ً
أي�ضا للحياة ال�سيا�سية واالجتماعية
يف دم�شق� ،أواخر القرن التا�سع ع�رش؛
وق�سمه الكاتب �إىل مقدمة ومتهيد و19
َّ
ف�صلاً  ،ومالحق ت�ضم جمموعة من
الن�صو�ص ومواد ال�صحف ،ون�صو�ص
من الوثائق العثمانية ،والر�سائل
والربقيات ،وملحقٍ لل�صور ،ومرجع
للأ�سماء وخمتلف املراجع العربية
والأجنبية من كتب وجرائد ودوريات
وجمالت اعتمد عليها الكاتب.

ويحتوي الكتاب � ً
أي�ضا على جدول
يف�صل م�رسحيات القباين ،مرتبة
ّ
وفق ت�سل�سل �أعوام عر�ضها ،وقائمة
مل�رسح القباين يف الكتاب ال�سنوي
الر�سمي لوالية �سوريا ،و�آخر مل�سارح
القباين يف دم�شق.
وحاول خلف �إطالعنا على ال�سياق
التاريخي الذي عا�ش فيه القباين،
والتحوالت الكربى يف عموم املنطقة،
يف الف�صل الأول من الكتاب الذي حمل
عنوان ”القباين وع�رصه ووثائقه“ويف
الف�صل الثاين حتدث عن ن�ش�أة القباين
وعائلته وظروف درا�سته ومترده،
و�سلط يف الف�صل الثالث ال�ضوء على
دار امل�رسح العربي يف العام ،1875
وف ًقا لوثيق ٍة �أتت على ذكر م�رسح
عربي يف دم�شق ،يف تلك احلقبة
املبكرة ،وتتواىل الف�صول لتتوقف
على تفا�صيل حتوالت تلك املرحلة
الدم�شقية؛ من ت�أ�سي�س م�رس ٍح جديد
�إىل �إغالقه ،وثورة الدم�شقيني ،و�صولاً

�إىل �أ�ضواء جديدة على املرحلة
امل�رصية ومرحلة بريوت املجهولة
ومعر�ض �شيكاغو الذي �شارك فيه
القباين ،ثم عودته الأخرية �إىل دم�شق،
ور�سالة القباين امل�رسحية.

عن الكاتب
تي�سري خلف؛ روائي وباحث
فل�سطيني �سوري ،يبلغ من العمر
 52عا ًما� ،صدر له جمموعة م�ؤلفات
�أدبية وبحثية؛ منها جمموعة ق�ص�صية
بعنوان ”قطط �أخرى“ عام ،1993
ورواية ”دفاتر الكتف املائلة“ عام
 ،1996وكتاب ”مو�سوعة رحالت
العرب وامل�سلمني �إىل فل�سطني“
عام  ،2009ورواية ”موفيوال“ عام
 ،2013ورواية ”مذبحة الفال�سفة“
عام  ،2016ورواية ”ع�صافري
داروين“ عام .2018

�صدام ح�سني ق�صيدته مما م ّكنه
من �شهرة وا�سعة حينها.
غادر العراق بالعام  2003ليبد�أ
م�شوار غربته بعدة دول منها
�سوريا والأردن ولبنان والإمارات
وقطر والكويت.
وتويف ال�شاعر ال�شعبي العراقي
امل�شهور خ�ضري هادي الأربعاء
املا�ضي  ،عن عمر ناهز 59
عا ًما �إثر نزيف يف الدماغ يف �أحد
م�ست�شفيات �أربيل عا�صمة �إقليم
كرد�ستان.

ال�ضياع
ـ �أ
�ضعتك يا نف�سي و كم
�أن فقدانك رهيب ،
بحثت عنك فلم �أجد
منك �سوى �أ�شالء قد
م�ضت.
ـ
�أح�س�ست �أن غ�ضب ا
ل
إ
له
ا
ل
آن
قد
حل
فا
ين
اطلب ا
لغفران منك يا رب .
ـو
هل ي�سرتجع ما قد ف
قد و رحل �أم ادفن ما
ي
بق يف �صدر
ي من �أوجاع و حزن .
ـ �آه لو ي�سمع احد �أن
ني �صدري ال�صامت و
�
رصخات قلبي املت�أمل �
أم
عل
ى
ق
لو
ب
�
أق
فال
ها .
ـ دموع
ي قد �رسدت ما ح�
صل
و
ج
رو
ح
ي
ر�
سم
ت
ما وقع و �أ
غم�ضت عيني للزمن .
ـ�
إن كياين يحرتق لهيبا
فال �أكاد ا�ستطيع �أن
�أطفئ نريانا قد حول
تني بعدها �إىل رماد .
اله
ي �إن �أملي ال يطاق و
�ص
رب
ي
قد
ن
فذ
فا
ر�شد
قلبي
�إىل ال�صواب و اجعلن
ي اطمئن ليتني ا�سعد
يوما من الأيام فه
ذا ما �أرجو و �أمتنى .

بقلم � :أية �سوال

ف �سالمي(النعامة)
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متابعات

امر�أة ال�ساعة ال�ساد�سة والثالثني
للفل�سطيني عي�سى قراقع
بداية ال ميكن ف�صل كتاب «امر�أة ال�ساعة ال�ساد�سة والثالثني» عن �إ�صدارات �سبقته للكاتب املبدع عي�سى قراقع
ومنها على �سبيل املثال «مربع �أزرق» ،و»كيف تنام وقيدي يكبل حلمك» و»زوابع اخلن�ساء يف �سجن الن�ساء» و»ذاكرة
ملح وحديد» وغري ذلك ،بل ال ميكن لنا قراءة هذه النتيجة املتقدمة �إبداعي ًا و�إن�ساني ًا مبعزل عن املقدمات الكتابية
التي ر�أت النور على �ضوء المبة كاز يف خميم عايدة� ،أو تلك املحاوالت ال�شعرية والق�ص�صية للطالب عي�سى قراقع
يف جامعة بيت حلم التي ب�شرت بوالدة كاتب مبذاق خمتلف ،لت�أتي جتربة االعتقال وتعمد هذه الوالدة قراءة
وكتابة وانتاج ًا ومرا�س ًا ،ليتجلى التزاوج بني املوهبة واملرا�س ب�أو�ضح ال�صور على ر�أي الروائي الكبري حنا مينا ،حيث
�إن التجربة الإبداعية من �أجل �أن تتوازن وتتكامل ال بد من توافر املوهبة واملرا�س فيها ،فاملوهبة بال مرا�س ت�ساوي
خم�سني يف املئة ،واملرا�س بال موهبة حقيقية ينتج ج�سم كاتب تنق�صه الروح.

د.ح�سن عبد اهلل
ومبا �أننا نتحدث عن كاتب مبدع
ا�سمه عي�سى قراقع بج�سم �إبداعي
وثقايف ت�سكنه روح مطرزة باجلمال،
فقد ح�صدنا يف املح�صلة النهائية
جمموعة من الإ�صدارات املهمة
التي تفاعلت �شخ�صياً مع معظمها،
و�سعدت بكتابة تقدميني لإثنني منها
وهما:
«كيف تنام وقيدي يكبل حلمك» وكتاب
«مربع �أزرق» الذي قلت من �ضمن ما
قلت يف مقدمته:
«بني عي�سى قراقع الأ�سري وعي�سى
قراقع الوزير ،يُطِ ُل الإن�سان الب�سيط،
ي�ؤدي مهماته ب�شكل تلقائي ،يكتب،
ي�رصخ ،يغ�ضب يفرح ينفطر قلبه
حزناً ،ي�شمخ مارده كربيا ًء ،ي�شتعل
ح�صان عنفوانه برقاً ،يكتب قراقع
بخياله وقلمه وقلبه ويومه و�أم�سه،
يكتب بقمره و�شم�سه ،يكتب مبداد
ب�رشته ومداد دمه ،فت�صري الكتابة
جمبولة برائحة الرب�ش تارة ،وماء
الورد اجلوري تارة �أخرى».
�إن جتربة االعتقال مل تنته عند
عدد غري قليل من الكتاب الأ�رسى
املحررين ،بل هي م�ستمرة ،ف�أدب

االعتقال يف ر�أيي لي�س ذلك الأدب
الذي كتب يف فرتة االعتقال فقط،
و�إمنا �أي�ضاً بعد حترر املبدع،
واعتقد �أن الأدب الذي يكتبه الأ�سري
املحرر ،خارج دائرة االعتقال ال يقل
�أهمية عن الذي يكتب يف االعتقال،
وقد يتفوق ما يكتب بعد �سنوات
من التحرر عما قبله ،من حيث
املوا�صفات الغنية وعمق امل�ضمون،
لأن مرور ال�سنني ،وانفتاح احلياة،
والنظر للأمور من زوايا خمتلفة ،من
�ش�أن ذلك �أن يعمق التجربة الإبداعية
ويخل�صها من املبا�رشة الثقيلة التي
يفر�ضها اعتقال ثقيل.
ولكي ال ابتعد عن �أجواء الكتاب
�أقول-:
خالل �إطالق هذا الإ�صدار يف رام
اهلل قدمت مداخلة يف ثالث دقائق،
ذكرت فيها �أن قراقع جمع يف كتابه
بني ثالثة م�ستويات �أو ثالث قدرات،
فهو كتب ن�صو�صه بقلم �صحفي
وقا�ص و�شاعر ،ومل يت�سن يل يف
ٍ
أف�صل كيف منيز
عجالة �أن �أو�ضح �أو � ّ
بني هذه امل�ستويات ،بيد �أن جوابي
التلقائي ف�أخل�صه يف «الأدوات التي
ا�ستخدمها الكتاب لكل م�ستوى».
فقراقع بخربة �صحفي يلتقط عناوينه

وموا�ضيعه ،فلديه عني ح�سا�سة جداً،
قادرة على الر�ؤية النفاذة� ،أي �أبعد
بكثري مما يرى الإن�سان العادي،
و�أق�صد ر�ؤية ما بعد الظاهرة ،ور�ؤية
ما حول املو�ضوع ،ور�ؤية ما يختفي
وي�سترت يف دهاليز العمق.
من العناوين ال�صحفية مث ً
ال:
«عندما تورط االحتالل يف خميم
الدهي�شة» ،وحتت هذا العنوان حترك
قلم ال�صحفي وا�شتعل ح�سه الو�صفي
«�أربعة �أ�رسى من خميم الدهي�شة
يعي�شون يف زنازين العزل ،يدقون
جدران النكبة وال�سجن بجوعهم»،
ثم يف ال�سياق ذاته ،جند القا�ص
املتمر�س ميت�شق قلمه ويكتب:
«تورط االحتالل مع خميم الدهي�شة،
يتنهد املخيم ،يتنهد الأ�رسى،
ماء وملح ي�سيل يف الزنازين ويف
الأرقة وك�أن زمن املخيم ال تت�سع له
ال�سماء».
�إنها لغة ق�ص�صية ر�شيقة ،متدفقة،
متهد لنهاية �شعرية ممزوجة باجلمال
واحلزن:
«املخيم هذه اللحظة ج�سد/
املخيم هذه اللحظة �أب ٌد يرتجل/
املخيم �أ�رسى يتكئون على قربهم
املقبل /يتحولون �إىل عقود يف �أعناق

الأ�شجار».
وباالنتقال �إىل عنوان �آخر« :بني
ال�شهيدين �أحمد هزاع وزياد �أبو عني
�ضوءُ ميالد».
العنوان �أقرب �إىل ال�صحفي� ،أما
البداية فقد جاءت على النحو التايل:
«يف �شهر الثلج والربد وامليالد،
�سقط ال�شهيدان القائدان �أحمد �أبو
هزاع وزياد �أبو عني» ،فاملقدمة هنا
ذات موا�صفات �صحفية �إخبارية،
ثم ما يلبث �أن ي�أخذ القا�ص دوره
وباقتدار ومهنية وحرفية وقبل كل
ذلك مبوهبة متدفقة ،فماذا يقول-:
«بني ال�شهيدين �أحمد هزاع وزياد �أبو
عني �ضوء ميالد� ،شجرة ت�ضاء يف كل
�ساحة� ،أوالد يرك�ضون �إىل �أحالمهم،
يعدمون على كل حاجز يطاردهم
القنا�ص الإ�رسائيلي يف النوم واليقظة
يدو�س على احللوى والر�سائل والعمر
الآتي ،ي�سيل الدم ،ت�صمت ال�شفاه
ال�صغرية ،ت�سكت الأجرا�س».
ولأن قراقع بد�أ م�رشوعه الأدبي
�شاعراً منذ كان طالباً ،ف�إنه ال يتخلى
عن ال�شعر يف ن�صو�صه� ،إ ْذ يطيب له �أن
تكون نهاياته �شعرية « بني ال�شهيدين
�سالم وحتية /خرج الأول من الثاين
زيتونة /خرج الثاين من الأول حرية/

الظالم والنور يف ثوب واحد /طوبى
 ....طوبى».
ً
وا�ست�شهد اي�ضا للتدليل على
امل�ستويات الثالثة بن�ص «مائة
وع�رشون دقيقة من بيت حلم �إىل
اخلليل» ،فالعنوان �إخباري بامتياز،
ثم ت�أتي املقدمة لتفتح الباب على
بداية �أخبارية «مائة وع�رشين دقيقة
ا�ستغرق الو�صول من مدينة بيت
حلم �إىل اخلليل ،وكدت �أال �أ�صل،
فامل�سافة ال ت�ستغرق �سوى خم�س
وع�رشين دقيقة .»...وي�ستنفر بعد
ذلك قراقع خرباته الق�ص�صية يف
التعامل مع اللغة وح�شدها وتوظيفها
اجلميل» مائة وع�رشون دقيقة من
بيت حلم �إىل اخلليل� ،أ�شجار �صنوبر
زرعت بدل الزيتون والتني ،اقتعلوا
الأ�سماء وق�رشوا جلدة الأر�ض،
وال�ساعة تقول« :كان هنا طابون
وحقل وقمح وجرن ومدر�سة للبنات،
كانت هنا عني «املعمودية» التي تعمد
فيها ذلك الطفل الر�ضيع».
يت�أخر قراقع عن الو�صول �إىل اخلليل،
حيث املوعد املحدد م�سبقاً ب�سبب
معوقات االحتالل ،فيقدم اعتذاراً
م�ؤثراً وطافحاً باحلزن لأهايل
اخلليل:

«يا �أهل مدينة اخلليل اعتذر
مل �أتقدم نحوكم �أكرث
�أعتذر
مل �أ�صل حتى الآن
�أنا واقف �أو عائد مقتول �أو حي
ويف احلالتني �سوف �أت�أخر».
اكتفي بهذا القدر من اال�ست�شهادات،
مع الت�أكيد �أن هناك امكانية
لال�ست�شهاد باقتبا�سات للتدليل
على ما ذكرت من كل مو�ضوعات
ون�صو�ص الكتاب ،لكن يهمني �أن
�أختم باخلال�صة التالية� :إن انفتاح
امل�ستويات الثالثة على بع�ضها هو
م�صدر قوة ،وتنوع ،وتعدد �أبعاد
ور�شاقة يف االنتقال من ميدان �إىل
�آخر ،فعندما جتتمع ثالثة م�ستويات
يف كاتب واحد� ،أو يف ن�ص واحد� ،أو
يف جتربة واحدة ،ف�إنها بالن�سبة �إىل
الكاتب تعني �أنه وا�سع املدارك وفري
اخلربة ،وح�ضورها يف ن�ص معني
يعني �أن هذا الن�ص يتدفق حيوية
ويتفتق حياة� ،أما حينما تتكامل يف
جتربة كلية ،ت�صبح التجربة كالماً
جمي ً
ال ووجعاً ونزيفاً ي�ضمده �أمل
�إذا انطلقنا من واقع معاناة املبدع
الفل�سطيني يف مرحلة �شديدة
ال�صعوبة.

حافظ �أبو عباية وحممد البريوتي

جهاد �أحمد �صالح
حافظ �أبو عباية وحممد البريوتي
كاتبان منا�ضالن� ،أ�سريان حمرران،
عا�شا جتربة ال�سجن ،بكل تفا�صيلها،
عرفا قيمة التوثيق للتجربة الن�ضالية
لأبناء �شعبنا ،وكان ال�سجن جمالها،
حيث يتجمع �أكرث الفئات �إندفاعاً
يف امل�سرية الكفاحية للدفاع عن
فل�سطني ،واملطالبة بحقوق �أبنائها
يف نيل احلرية واال�ستقالل ،فا�ستمعا
�إىل روايات زمالئهما الذين نذروا
�أنف�سهم يف هذه امل�سرية� ،أولئك
الذين يعرفون �أنهم �أمام خيارين� :إما
املوت و�إما الإعتقال ،ثمناً مل�سريتهم
الكفاحية يف مواجهة عدو حمتل،
عن�رصي بغي�ض ،جعل من ال�سجون
خمتربات لتيئ�س�س املنا�ضلني للتخلي
عن �أهدافهم و�أحالمهم.
لكن التحدي ،والإيثار ،والرغبة يف
احلياة احلرة الكرمية ،املرحلة
اجلديدة التي يحملها املنا�ضلون
من خلف الق�ضبان منذ اليوم الأول
العتقالهم ،وكل واحد منهم قد حت ّول
�إىل جتربة ن�ضالية قائمة بذاتها .هكذا
مت ّكن الكاتبان �أبو عباية والبريوتي� ،أن
ي�ستمعا �إىل روايات وتفا�صيل يف غاية
الأهمية ،فذهبا مع �أولئك الرجال
من حيث انطلقوا ،وحيث اجتهت
طموحاتهم ك�أفراد وجماعات ،وما
عانوه خالل هذه الرحلة من م�صاعب

يقيمان ن�صب ًا تذكاري ًا لأبناء �شعبنا

ذاتية ،وم�صاعب �إجراءات االحتالل،
ا�ستطاعا يف مللمة الذاكرة اجلمعية
حت ّولت �إىل كتابني يحمالن نف�س
العنوان« :ن�صب تذكاري» �أراداه
تكرمياً لأولئك الذين تعلّقوا ب�أ�سطورة
البطولة على درب الن�ضال رغم القيد
وحفالت القمع وتوديع ال�شهداء،
وال�صور االعتقالية التي ت�ؤكد �أن
الرغبة يف احلياة هي التحدي ال�صارخ
يف وجه خمططات العدو.
«ن�صب تذكاري» من روايات وجتارب
و�أحداث
و�شخو�ص
وحيوات
ومواجهات� ،أط ّ
ال عليها من خالل
مرحلة ال�سجن ،والعالقة احلميمة
الن�ضالية التي جمعتهما بهم ،وقبلها
مبرحلة الطموح والإندفاع ،وبعدها
مرحلة ا�ستثمار هذه التجربة بعد
التحرر من ال�سجن ،مراحل ن�ضالية،
كل مرحلة �أ�شدّ �رشا�سة مما �سبقتها
�أو تليها .هكذا بينّ لنا هذا الكتاب
بجزئيه :الأول روى حكاية �سبعة
وثالثني جتربة ن�ضالية .والثاين،
الذي نحن ب�صدده ،رواية وحكاية
�أربعني جتربة �أخرى ،تط ّور �أدائهما
فزادوا فيه ثالثة ع�رشة �صورة
اعتقالية ،و�ست لوحات ت�شكيلية من
قبل الأ�رسى هم :الفنانني حممد
الركوعي ،وزهدي العدوي ،وعي�سى
عبيدوا ،و�أتبعوا الكتاب بقائمة من
الأ�رسى الذين رحلوا ،بع�ضهم �أثناء
التعذيب داخل ال�سجون ،وبع�ضهم

بفعل الآالم اجل�سدية التي حملوها
من ال�سجن بعد �إطالق �رساحهم ،وقد
بلغت قائمة الراحلني مئتني و�أربعني
�شهيداً ،تعد ّدت عطاءاتهم وجتاربهم،
فدخلت حي ّز التاريخ الفل�سطيني من
�أو�سع �أبوابه.
ن�صب تذكاري ،ال تت�سع امل�ساحة
الزمنية على ذكر �أ�سماه ر ّوادها
و�شخو�صها ،فكيف ميكننا يف هذه
العجالة الغو�ص يف تفا�صيل احلكايات
ومراميها الن�ضالية ،لكننا ن�ستطيع
�أن ن�شارك الكاتبني ،ب�أن نقول� :أنه
يف و�سعنا �أن نقيم ن�صباً تذكارياً
يت�سع للتاريخ الفل�س�سطيني املقاوم،
متذرعني ب�أ�سباب �أثارتها الروايات
واحلكايات التي �رسدها امل�ؤلفان يف
هذا الكتاب� :أوالً :تعرفنا يف الكتابني
على جتارب جمموعة من املنا�ضلني،
بع�ضهم قام بعمليات فدائية مقاتلة
بال�سالح ،وبع�ضهم باحلجر ،وبع�ضهم
بالكلمة ،جا�ؤوا ال�سجن من تنظيمات
و�أحزاب متعددة ،داخل �صفوف
منظمة التحرير وخارجها ،وبع�ضهم
من�شق عن ف�صائلها ،وبع�ضهم دفعته
�إجراءات العدو بالتحدّ ي الذاتي.
بع�ضهم م�س�ؤوالً يف تنظيمه و�آخر
يف مرتبة �أدنى و�آخر مواطن عادي،
بع�ضهم عايل التعليم ،و�آخر متو�سطه
وغريهما �أم ّياً ،فتحولوا جميعاً �إىل
طبقة �أو فئة موحدّ ة االجتاهات ،فئة
خارجة عن الطبقات واالنتماءات

والفئويات واملح�سوبيات ،و�ضعت
حترير فل�سطني هدفاً لها.
الثاين :لقد �أفرزت احلياة امل�شرتكة،
والهدف املوحدّ يف ال�سجن ،فئة من
النا�شطني الذين جتاوزوا معاناتهم
الذاتية .و�آالم القمع املتوا�صل ،فربزوا
بن�شاطهم يقودون حركة االحتجاج،
مطالبني بتح�سني ظروفهم ،يقودون
الإ�رضاب عن الطعام ،ويتحدثون
با�سم املعتقلني يف خمتلف �ش�ؤونهم،
ويقودون جل�سات التعليم والتثقيف
الذاتي ،وغريها من الن�شاطات التي
تفر�ضها طبيعة �سجون املحتل.
فتخ ّرج من هذه ال�سجون قادة وكوادر
موحدة الر�أي
جديدة ،لها جتربتها،
ّ
رغم اختالف التنظيمات والأحزاب،
وحدت
�آمنت بالعمل اجلماعي،
ّ
الر�أي وال�سلوك ،والتفاين يف �سبيل
حتقيق الهدف ،كان لها ت�أثري يف
قيادة امل�سرية الن�ضالية حتى وهم
خلف الق�ضبان .الثالث :يرى املتم ّعن
والدار�س يف احلكايات والتجارب
التي وردت يف اجلزئني ،مدى تعلّق
املعتقلني بحب احلياة ،وتزيني �آفة
ال�سجن بروعة التحدّ ي وم�ضمونه،
وحتويل ال�سجن �إىل قالع ومدار�س
�أ�سقطت خمططات العدو يف �إدارة
�سجونه ،و�أفرزت حاالت �إن�سانية بالغة
الت�أثري يف م�سرية ال�شعب الفل�سطيني
الن�ضالية ،ي�ضعها م�ؤرخوا التجارب
العامليني يف مقدّ مة العطاء الإن�ساين

املو ّثق ،الذي تناوله الكاتبان على
�صفحات الن�صب التذكاري ،ليذكرا
العامل �أن �شعباً مل يفقد ان�سانيته
رغم هذا االحتالل ،ولأطول مدة يف
التاريخ الب�رشي ،جدير ب�أن يقدّ م له
ن�صباً تذكارياً يذكر العامل بق�ضيته.
ونذكر على �سبيل املثال :كيف حت ّولت
�شبابة �أبو علي الديراوي ،ويرغول
�أبو �سلطان �إىل �آالت نفخية ،مك ّونه
من تو�صيالت كهربائية م�صنوعة من
البال�ستيك املقوى تر�سل مو�سيقى
يرافقها �أ�شعار من املواويل والعتابا،
يزيدها االنغام املنبعثه من م�شط
غ�سان حالوة املغطى ب�أكيا�س
النايلون .ف�إذا بجوقة مو�سيقية،
وق�صائد �شعرية من ح�سام باميه �إىل
فرقة فنية ،ين�ضم �إليها �أبو �سليمان
امل�شد ،وجماهد �سعيد وراجح
ال�سلفيتي الطالق مواويل الثورة.
وي�صدح �صوت حممود الربغوثي
الذي ي�شبه �صوت ن�رصي �شم�س
الدين ،مرافق املطربة فريوز ،يرافقه
موال ح�سن املرقطن في�شكال جوقة
�أخرى .وي�ؤلف ال�شاعر حممد �أبو لنب
ن�شيد ع�سقالن يلحنه الأ�سري حممد
�أبو الزنابيط ،في�صبح ن�شيداً يف كل
املعتقالت .و�صور �أخرى اعتقالية،
يوردانها ،على �سبيل املثال :كيف
حت ّول ا�سماعيل الدودة من �صائد
للبعو�ض� ،إىل مربى للع�صافري واحلمام
والبط ،و�سط ا�ستغراب الآخرين بهذه

العالقات احلميمة التي جمعته مع
هذه الطيور.
ويف �صور �أخرى ،كيف مت االحتفال
ب�صناعة الكنافة النابل�سية على يد �أبي
البي�سوم من اخلبز املجفف والدهن
النباتي واجلنب الذي ا�ستمر جمعه
فرتة طويلة رغم �إجراءات العدو،
ا�ستطاع الأ�رسى من االحتفال ب�أعياد
انطالقه الثورة .وي�صورا كيف متكنوا
من رفع العلم الفل�سطيني على �أ�سوار
املعتقل يف املنا�سبات الوطنية.
ع�رشات ال�صور ،بل مئات من ال�صور
الإبداعية واملخرتعات الب�سيطة
حتدوا بها �سطوة اجل ّ
الد.
ويف نهاية هذا العر�ض ،املوجز جداً،
�أ�شكر ذاكرة امل�ؤلفني ،حافظ �أبو
عباية ،وحممد البريوتي ،اللذان �أتاحا
يل ،وللأخوة القارئني على التع ّرف
على فل�سطني تاريخاً وحا�رضاً
وم�ستقب ً
ال من خالل الروايات التي
�رسداها عن املنا�ضلني يف املعتقل،
وقبلها فتعرفنا على مدن فل�سطني
وقراها وخميماتها وجبالها وودياتها
و�شواطئ البحر ،و�أر�ضها و�سمائها
وحدودها التاريخية وعا�صمتها
الأبدية .هذه الروايات واحلكايات
والتجارب التوثيقية ،من حقنا ان
نحتفل بها ،ونقدّ مها جتربة عاملية،
لإن�سان �أراد �أن يحرر بالده من
�إجراءات الإحتالل ،راف�ضاً االحتالل
برمته جملة وتف�صي ً
ال.
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الروائية ال�صاعدة ريهام بلعلمي ،ح�صريا «للو�سط»

«�ضجيج �صمت»� ...صورة حية
لت�شاركية الروح الربيئة
ا�ستطاعت يومية «الو�سط «�أن تنفرد بهذا احلوار احل�صري مع ريهام بلعلمي هذه الفتاة املليئة بالطموح التي
تهوى الكتابة بطريقة ال مثيل لها وهذا ما جعلها تبدع يف �أول �أعمالها الأدبية التي �ست�صدر قريبا عن دار املثقف
واملتمثلة يف رواية جديدة حتمل عنوان «�ضجيج �صمت» ،فالكاتبة من مواليد  31جويلية  2001تنحدر من منطقة
بريكة التابعة لوالية باتنة مدينة الأحرار ،ومن جبال الأورا�س الأ�شم ،لتنتقل �إىل العي�ش بدائرة بوحجار
والية الطارف  ،وحاليا تدر�س بثانوية عبد الرحمان بن �سامل بنف�س الوالية ،فرغم �أنها مقبلة على اجتياز �شهادة
البكالوريا ل�سنة  ،2019غري �أن هذا مل يثنها عن الكتابة ومطالعة الكتب املعرفية لت�شبع قريحتها الأدبية فهي
�إن�سانة م�ؤمنة بالكتابة والإبداع ت�ساهم يف �إبراز ابداعات املر�أة اجلزائرية الطموحة التي ا�ستطاعت �أن تك�سر
جدارن ال�صمت واخلوف لتبدع بحربها الدافق املليء باملعاين والر�سائل االجتماعية والنف�سية والروحية التي
ت�سعى من خاللها دائما �إىل حتقيق الإ�صالح العام للمجتمع اجلزائري املتعدد الثقافات واللهجات ،فهذه الكاتبة
املبدعة ت�ؤكد �أن القلم الن�سوي ميكنه التعبري بكل حرية مطلقة عن ما يختلجه من �آالم وما يحمله من �آمال.

حاورها :حكيم مالك
بداية  ،متى وجلت عامل
الكتابة؟
هاج�س الكتابة رافقني منذ ال�صغر
،كنت �أكتب باللغة الإجنليزية ثم
غريت للعربية  ،اتخذتها �أني�سة
دربي  ،وكامتة �أ�رساري  ،كنت
�أحرر ما يختلج داخلي بحروف
مثواها التعبري عن امل�سكوت عنه
وهو ال�سبب الرئي�سي الذي دفعني
�إىل كتابة روايتي» �ضجيج �صمت»
التي ينقل كل �سطر منها تفا�صيل
ق�ص�ص ع�شتها يف خيايل وبذلك
كانت البداية ،و ال �أزال كاتبة
مبتدئة يف هذا املجال ،لكنني
�أحاول قدر امل�ستطاع تقدمي
الأف�ضل ور�سم خط روائي خا�ص
بكتاباتي فالكتابة حيلة ،وذلك من
منطلق �أن الكتابة تعو�ض عدم
القدرة على الكالم ،وهي الو�سيلة
الوحيدة التي تفتح املجال �أمام
الكثريين ممن لديهم عقدة التعبري
� ،أ�ضيف �إىل ذلك ف�إن الكتابة فعل
يحدث يف �صمت ،لذلك �أرى يف
الكتابة حيلة يتغلب بها املرء على
�صمته ومكبوتاته الداخلية ،وي�سعى
بوا�سطتها �إىل �إخراج ما بداخله
�إىل ال�سطح مبنطقه اخلا�ص
ومنطه الفريد ،فيكون بذلك قد
�أحتال على �صمته بالكتابة ،وتبقى
مثل الهواء الذي يتنف�سه الإن�سان
و الذي ال ميكنه �أن ي�ستغني عنه
يف احلياة .

القارئ مت�شوق ملعرفة
تفا�صيل رواية»�ضجيج
�صمت» التي �ست�صدر
قريبا عن دار املثقف؟
رواية «�ضجيج �صمت «قمت
بكتابتها مدة � 3أ�شهر باال�ستعانة
ب�إمكانياتي الأدبية  ،فهي عبارة
عن �أحداث خيالية ع�شتها ب�صدق
يف خميلتي  ،وحاولت جت�سيدها
للقارئ يف طابع روائي م�شوق ،
حتتوي على العديد من العناوين ،
�أمتنى �أن تنال �إعجاب القراء.

ما املق�صود بعنوان
روايتك الأوىل؟
�أظن �أن «�ضجيج ال�صمت» هو
العنوان املنا�سب للرواية ،لأنه
و�صف حلالة الكاتبة «ريهام» و هي

تخرج تلك اللعنات املكتوبة يف
�صفحات الكتاب و�أق�صد �أنها كانت
ت�شعر بالإزعاج داخليا ب�سبب كل
تلك الكلمات التي دفنت داخلها
منذ وعيها ،كلمات �أثارت ال�ضجيج
يف نف�سها ،و هي غارقة يف حميط
من �صمت ل�سانها ،و جهل العامل
بها ،فلقد حولت البوح بتلك
امل�شاعر للحروف ،فولدت �صخبا
بني نوتات الأحرف و �ضو�ضاء بعد
�صمت عتيق وهي مل تنطق بحرف
� ،صوتها كان غري م�سموع فهي
تخرج كبتها بفن الكتابة  ،وجدت
نف�سي �أت�أملها بوجه �صامت  ،و�أقر�أ
فيه �سطورا كثرية  ،من احلب و
الكره و الت�سامح وامل�شاجرات
وكل الأ�شياء التي وجبت �أن تكون
طباقا  ،من الي�أ�س للأمل بني ثنايا
ال�سكون.

هل تفكرين برتجمة
«�ضجيج �صمت» م�ستقبال
؟
نعم �أفكر بهذا ال�شيء خ�صو�صا �إذا
ر�أيت �أن كتابي قد القى رواجا كبريا
�أو حقق �صيتا باللغة االجنليزية و
الفرن�سية  ،والإيطالية ،وذلك
بهدف الو�صول لكل �شخ�ص مولع
بالكتابة مهما كانت لغته و عرقه
 ،و لكن �سنبد�أ بالرتجمة يف الوقت
املنا�سب والزلنا يف �أول الطريق
«ف�ضجيج �صمت» �أول م�ؤلفاتي و
�ستكون �سل�سلة من الكتب الأخرى
التي �سيتوارثها ع�شاق القراءة
بعدما ن�صبح جثثا يف القبور  ،و
�سنرتك ب�صماتنا و نخلد �أ�سماءنا
يف العقول و النفو�س الب�رشية
يف و�سط الطريق �ستتم ترجمة
امل�ؤلفات بالرتتيب فهي م�س�ألة
برنامج و تنظيم للوقت و �سن�صل
للعاملية بولهاننا و �إلهامنا و
�إبداعنا املختلف عن �أي ب�رشي
عا�ش منذ بداية الكون.

من هم الكتاب
اجلزائريني ال�شباب
الذين تقرئني لهم؟
�أقر�أ كثريا لعبد الرزاق طواهرية
والكاتب عبد احلليم بدران
املعروف باملتمرد و�صديقاي
حممد بوقراب املدعو باملتيم
و�رشيف عماد.

هل ريهام بلعلمي �إن�سانة
طموحة؟

ﺑﺎﻟﺘ�ﺄﻛﻴﺪ لأﻧﻬﺎ ﻓﺘﺎﺓ �أﻇﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻢﻟ
�ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺨﻣﺒ�أة يف دﺍﺧﻠﻬﺎ ﻛما
ﻫﺎئال ﻣﻦ ﺍﻟ�ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻭ ﺍﺠﻟ�ﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ،ﻣﺮﺗﺪﻳﺔ
ﻃﺎقما ﻣﺘﻜﺎمال ﻣﻦ ﺍﻟ�ﺴﻮﺍﺩ ﻭ
ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜ�ﺂﺑﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦﺍﻟﺒ�ﺮﺸ
ﺣﺘﻰ �أﺧﻮﺗﻬﺎ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺟﺎء ﻳﻮم
ﺍ�ﺳﺘﻴﻘﻈﺖ فيه ﺭﻳﻬﺎﻡ ﺍﻤﻟﺒﺪﻋﺔ
ﻣﻦ �ﺳﺒﺎﺗﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻲﻓ ﺍﻟﻈﻼﻡ،ﻭ
ﺧﻠﻘﺖ ﺭﻳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻄﻤﺢ ﺩﺍﺋﻤﺎ
للأﻓ�ﻀﻞ ،و �إن �شاء اهلل �س�أ�سعى
لنجاح روايتي و �أمتنى �أن ت�صل �إىل
العاملية و �أن �أكون كاتبة ناجحة
و راقية و يكون كتابي متواجدا
يف �أعظم املكتبات العاملية ،
كذلك �أود �أن �أمتلك �أكرب مكتبة
يف اجلزائر  ،بالإ�ضافة �أنني �أود
�أن يذهب والداي لأداء منا�سك
احلج ف�س�أعمل على ذلك متكلة
على اهلل .

ماهي الآليات التي
تقرتحينها لرتقية
املقروئية يف بالدنا ؟
علينا بالق�ضاء على �إهمال
النا�رشين لبع�ض امليادين الهامة
واملفيدة يف الرفع من م�ستويات
القراءة ومنها كتاب الطفل الذي
يعاين من حالة االكرتاث �سواء
على م�ستوى ال�صناعة �أي ما تعلق
بال�شكل والإخراج وطبيعة اخلط
وال�صور �أو على م�ستوى امل�ضمون
من خالل اختيار اللغة والرموز
واجلوانب اجلمالية املتوافقة مع
�سن الطفل وم�ستواه .و�أي�ضا هناك
نوع �آخر من الكتاب الذي يكاد
يكون منعدما يف مكتباتنا �أال وهو
الكتاب املتخ�ص�ص وهو املوجه
�أ�سا�سا ل�رشيحة معينة من القراء
وهنا تتبدى م�س�ؤولية الديوان
الوطني للمطبوعات اجلامعية
الذي تدعمه الدولة لن�رش،
بالإ�ضافة ايل ن�رش روح القراءة
وماهيتها وكيف لها ان ت�شارك يف
تثقيف النف�س و تزيدها ثقافة و
علما.

ما مدى م�ساهمة مواقع
التوا�صل االجتماعي يف
تعزيز الثقافة والأدب
عموما؟
�إﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ بف�ضلها يتم ﺍﻟﺘﻮﺍ�ﺻﻞ
ﻣﻊ ﻋﻘﻮﻝ �أﺧﺮﻯ  ،عقول ﻏﺮﻴ ﻣﺘﺰﻧﺔ
ﻭ ﻏﺮﻴ ﻣﺘ�ﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻤﻟ�ﺴﺘﻮﻯ،ﻭ ﺗﺘﻢ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ تبادل الأفكار ﻣﻊ �أنا�س
مثقفني فهي ت�ساهم يف احل�صول
على ﺍﻤﻟﻌﻠﻮمة ﻲﻓ ﻇﺮﻑ ﻭﺟﻴﺰ،ﻛﻤﺎ
�أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﻲﻓ
ﻣ�ﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ �أن ﺍلأﻧﺮﺘﻧﺖ
ﺠﺗﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ﻗﺮﻳﺔ �ﺻﻐﺮﻴﺓ ،ﻓﻬﻲ
ﺗﻘﺮﺏ ﺍﻤﻟ�ﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭ ﺠﺗﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ
ﺗﺮﺗﻘﻲ مع بع�ضها البع�ض ﻭ وﺗﺒﻘﻰ
هذه ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ  ،كما �أن و�سائل
التوا�صل االجتماعي تعد �أداة
جدا النت�شار املعلومات
مفيدة ّ
وتعزيز الثقافات �أ ّيا كان نوعها،
مبا يف ذلك الأدب ،فقد حر�صت
الكثري من دور الن�رش الكربى
وو�سائل الإعالم املعروفة وحتى
تلك املغمورة منها ،على �إن�شاء
خا�صة بها على تلك
�صفحات
ّ
املواقع ،يف حماولة منها للتوا�صل
مع جمهورها امل�ستهدف وحتديث
اخلا�صة بها،
�شبكة املعلومات
ّ
م�ستفيدة من خا�صية الأدبية و
ن�رش الآراء و املواهب وهذا ر�أيي
ككاتبة مبتدئة.

هل تطمحني بالفوز
باجلوائز الأدبية يف
قادم الأيام ؟
ﻲﻓ ﺍﺤﻟﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ �أ�ﺷﻴﺎء ﺤﻣﻔﺰﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍ�ﺻﻞ ﻲﻓ ﺍﻟﺘ�ﺄﻟﻴﻒ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻭ ﻟﻬﺎ
ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻲﻓ ﺟﻌﻞ ﺍلأدباء ﻳ�ﺸﻌﺮﻭﻥ
ﺑﺒﻌ�ﺾ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺮﻗﻲ ﻓﻜﺮﻫﻢ ﻭ
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨ�ﺴﺒﺔ ﻲﻟ �ﺷﺨ�ﺼﻴﺎ،ﻻ �أﻛﺮﺘﺙ
�إذا ﻏﺎﺑﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﺠﻟﻮﺍﺋﺰ لأﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍلأﻗﻞ ﻛﻨﺖ ﻲﻓ ﻓﻮﺟﻲ ﺍﻤﻟﻨﺎ�ﺳﺐ
ﻣﻦ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ،ﻭ ﻛﻨﺖ �أﻋﻤﻞ ﻲﻓ
�إﺭ�ﺿﺎء ﻧﻔ�ﺴﻲ �أﻧﻨﻲ ﺨﻣﻠﻮﻕ ﻣﺒﺪﻉ و
ﺗﻔﻜﺮﻴﻩ،ﻳﻌﻨﻲ �أﻧﻨﻲ ﻋ�ﺸﻘﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻭ ﻛﺘﺒﺖ ﺑ�ﺸﻐﻒ ﻟﻠ�ﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ
ﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ ﻭ ﻟﻴ�ﺲ ﻣﻦ �أﺟﻞ ﺍﺠﻟﻮﺍﺋﺰ.

ما ر�أيك يف املبادرات
امل�شجعة للأدب يف
خمتلف واليات ال�شرق
اجلزائري؟
رائعة ،لأنها ت�شجع الأديب و حتفزه
و ترفع معنوياته و الأهم من هذا
ي�شعر براحة نف�سية حيث يكون يف
و�سط العقول الرثية و املتقدمة.

هل النوادي الثقافية
والأدبية لها �أثر �إيجابي
على الأديب اجلزائري؟
نعم بالت�أكيد فااللتحام بالعقول

الراقية ترتتب عنه �أوتوماتيكيا
ا�ستقامة العقل و توعيته ،و لكن
للأ�سف ال�شديد �أن الأدباء يعانون
من التهمي�ش يف جمتمعاتنا
العربية،و بالن�سبة للنوادي هي ال
ت�ستفيد من �أي دعم من �أي جهة
كانت بغية احل�صول على الكتب
اجلديدة و جديد الأدب عامة،
و عدده قليل جدا ،و �أمتنى �أن
�أعي�ش الزمن الذي يهتم فيه الب�رش
بالأدب ،و لكن �سنبقى نتمنى ذلك
لرتتقي عقول الب�رش وي�شعر كل
فرد من املجتمع الإن�ساين باحلياة
فيتحرر من قوانني الطبيعة و
قوانني املجتمع ،فالنوادي لها دور
كبري لكونها ت�شعر الأديب بعظمة
ما يكتبه  ،ب�شخ�صيته و كفاءته.

كلمة عن باتنة؟
تلك بالدي  ،رونقي  ،جميلة
كجمال روح الأنبياء  ،كحنان الأم ،
تعترب مهد الثورة اجلزائرية حتتوي
على الكثري من الأماكن الأثرية
مثل نقاو�س مدينة الروم القدمية
 ،تيمقاد و�أحبها كثريا  ،ففي كل
�شارع ذكرى  ،ون�سيم عطرها يبهج
قلبي � ،آ�سفة يا باتنة تركتك طوعا
و �إين �آمل �أن �أرجع لك يوما و�أن
�أعرب ب�شوارعك البهية و �أمر بكل
ذكرى مدفونة منذ الطفولة.

ماهي حكمتك يف
احلياة؟
مل تكن حكمة واحدة و�إمنا العديد
فكلما �أكرب ب�سنة و �أمر بتجربة
�أكت�سب حكمة  ،ف�إذا قلت لك
�أنني تعلمت فاعلم �أنني مررت
بكثري من اخليبات  ،كانت جدتي
دائما ما حتثني على �إ�سعاد
غريي لأ�سعد  ،كذلك كنت �أقلب
ال�صفحات دون النظر للوراء و�إن
ا�ستلزم الأمر �أقلب الكتاب  ،وال
�أهتم مبدى �آهاتي و ال �أجعلها
تتغلب علي  ،فالزمن ال يتوقف
�إذا تعطلت ال�ساعة  ،وال �أعطي
�شخ�صا فوق ما ي�ستحق ،لأنني �إن
فعلت هذا �سي�ضعني حتت حقي

 ،و�أن �أركز على هديف و �أحققه
مهما ا�ستلزمني الأمر .

حدثينا عن �أبرز
م�شاريعك القادمة؟
�أنا ب�صدد كتابة عمل جديد ليكون
ثاين مولود �أدبي يل  ،ميكنك �أن
تقول �أنها باكورة �أعمايل لأنني
�س�أ�رسد فيه وقائع حقيقية حدثت
معي يف خميلتي بني جدران غرفتي
والعديد من املخفيات �ستختبئ
وراء حروفه  ..و�س�أكون �إن �شاء اهلل
متواجدة يف جميع املكاتب � ،أود
�أن ي�صل كتابي لكل قارئ �،أعمل
جاهدة لأجعله من �أرقى الكتب
�،س�أن�رش يف جمتمعي الوعي وفن
املطالعة وحب الكتابة � ،س�أبني
جيال مثقفا يهتم مبا جتوله تراكم
احلروف  ،و�إن �شاء اهلل �س�أفتح دار
ن�رش خا�صة بي و�أحاول �أن �أ�ساعد
الأديب ماديا و معنويا  ،و�أن �أزرع
بداخله ثقة بالنف�س و املوا�صلة
الكاتبة  ،بالإ�ضافة �إىل امللتقيات
الثقافية و �أدبيا  ،التي تهدف �إىل
توزيع املعارف و الفكر الأدبي
الرائع و �إحياء الركود الثقايف
الذي تعاين من بلدي بغية جعل
اجلزائر بلد راقي وعظيم مكلل
بكتب مذهلة .

كلمة �أخرية؟
« الكتابة «لي�ست فنا �إذ الفن هو
ما احتوى الكتابة وهي حتتويه
من خالل وقع احلروف و�صداها
و قطرات احلرب دائما ما حتدث
الأنف�س مبكنونات النف�س
وطموحاتها  ،فالأهم هو �أن يعترب
القارئ ويح�س بالكتابة من �أبعاد
خمفية � « ،أريد �أن �أ�شكر جريدة
«الو�سط «على ح�سن الإ�صغاء ،
و�أوجه �شكرا خا�صا لأمي و�أبي ،
اللذان دفعاين ملعرتك احلياة بكل
فخر و اعتزاز  ،ولكل من �صدق بي
ككاتبة ولكل �شخ�ص �ألهمني من
بعيد �أو من قريب � ،أود �أن �أدعو
بالرحمة جلدي و جدتي  ،و�ألف
�شكر لأ�صدقائي بنكهة الإخوة.
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«فطريات وبكترييا» يف ال�سجائر الإلكرتونية تهدد حياة م�ستخدميها
ك�شفت درا�سة جديدة �أن
ال�سجائر الإلكرتونية قد تكون
ملوثة بالبكترييا والفطريات
املرتبطة ب�أمرا�ض الرئة
ووجد الباحثون الذين اختربوا
 75جهازا ا�ستخدم كل منها
ملرة واحدة وعلب ال�سوائل
امل�ستخدمة يف ال�سجائر
الإلكرتونية ،عالمات خلل
�ضار يف ما يزيد عن ربع هذه
املنتجات ،تقريبا.
ويف الوقت نف�سه ،مت اكت�شاف
الغلوكان ،وهو جزيء �سكري
موجود يف معظم الفطريات،
يف  %81من املنتجات
ويقول الباحثون �إن التعر�ض
لل�سموم مرتبط مبجموعة
من امل�شكالت ال�صحية مثل
الربو وانخفا�ض وظائف الرئة
وااللتهابات ودر�س فريق من
كلية ال�صحة العامة بجامعة
هارفارد ،ال�سجائر الإلكرتونية
لبع�ض العالمات التجارية
الأكرث مبيعا يف الواليات
املتحدة ،وحددوا وجود «�سم
داخلي املن�ش�أ» جرثومي
من بكترييا �سلبية الغرام،
متلك طبقة خارجية �صلبة

قالت اجلمعية الأملانية لل�سكري �إن �سكري احلمل يرفع خطر
الإ�صابة باكتئاب ما بعد الوالدة ،وذلك ا�ستناداً �إىل نتائج درا�سة
حديثة .و�أو�ضحت اجلمعية �أن �أ�سباب عدة تقف وراء الأمر ،منها
عمليات تتعلق بالغدد ال�صماء الع�صبية مثل اختالل التفاعل بني
املخ والغدة الكظرية� ،أو ت�أثري ارتفاع الأن�سولني يف الدم على
الغدة الدرقية� ،أو ا�ضطراب �إفراز هرمون ال�سريوتونني املعروف
با�سم «هرمون ال�سعادة»� ،إىل جانب التوتر النف�سي الناجم عن
ال�سكري.

جتعلها مقاومة ب�شكل خا�ص
للم�ضادات احليوية.
وقال الربوفي�سور ،ديفيد
كري�ستيان ،الذي قاد الفريق:
«لقد ثبت �أن ال�سم داخلي
املن�ش�أ اجلرثومي ال�سلبي
املحمول جوا والغلوكان
امل�شتق من الفطريات ،ي�سببان
ت�أثريات تنف�سية حادة ومزمنة
يف الظروف املهنية والبيئية».
و�أ�ضاف كري�ستيان قائال:

«العثور على هذه ال�سموم يف
منتجات ال�سجائر الإلكرتونية
املخاوف
�إىل
ي�ضاف
املتزايدة ب�ش�أن احتمال
حدوث �آثار تنف�سية �ضارة لدى
امل�ستخدمني»وكانت م�ستويات
«ال�سم داخلي املن�ش�أ»،
�أعلى يف املنتجات املنكهة
بالفواكه ،ما ي�شري �إىل وجود
�صلة حمتملة مع املكونات
اخلام امل�ستخدمة يف �إنتاج

النكهات .كما �أن الغلوكان
كان �أكرث وفرة يف املنتجات
بنكهة التبغ ونكهة النعنع ،وكان
�أكرث تركيزا يف اجلهاز بثالث
مرات منه يف �سوائل ال�سجائر
الإلكرتونية و�أ�شار املعد
امل�شارك ،الدكتور مي �سون
يل� ،إىل �رضورة مراعاة هذه
النتائج اجلديدة عند و�ضع
�سيا�سات تنظيمية لل�سجائر
الإلكرتونية.

درا�سة تك�شف عن نظرية جديدة حول امل�سببات الأ�سا�سية لألزهامير

و�صل البحث عن عالجات ملر�ض
�ألزهامير �إىل طريق م�سدود
بعد الف�شل املتتايل يف ال�سنوات
الأخرية ،ما ي�شري �إىل �أننا قد
نحتاج �إىل �إعادة التفكري يف بع�ض
الفر�ضيات حول هذا ال�شكل
ال�شائع من اخلرف.
وتوجه معظم الرتكيز يف الدرا�سات
ال�سابقة نحو تراكم الربوتينات،
كما لو كانت م�س�ؤولة مبا�رشة عن
الفقدان التدريجي لوظيفة املخ.
و�أبلغ الطبيب النف�سي الأملاين
و�أخ�صائي الأمرا�ض الع�صبية،
�ألوي�س �ألزهامير ،منذ �أكرث من 100
عام� ،أول مرة عن وجود لويحات

�سكري احلمل يهددك
باكتئاب ما بعد الوالدة

خرف يف دماغ مري�ض ب�ألزهامير.
و�أدى ذلك �إىل اكت�شاف بروتني
ال�سالئف الأميلويد (،)APP
الذي ينتج روا�سب �أو لويحات
�شظايا الأميلويد يف املخ امل�شتبه
يف �إ�صابته مبر�ض �ألزهامير.
ومنذ ذلك احلني ،متت درا�سة
بروتينات ال�سالئف الأميلويد
على نطاق وا�سع ب�سبب ارتباطها
مبر�ض �ألزهامير .ومع ذلك،
ف�إن توزيع هذه الربوتينات داخل
اخلاليا الع�صبية وخارجها،
ووظيفتها يف هذه اخلاليا ال تزال
غري وا�ضحة.
و�سعى فريق من علماء الأع�صاب

بقيادة معهد الدماغ بجامعة
فلوريدا �أتالنتيك للإجابة على
�س�ؤال �أ�سا�س يف �سعيهم ملكافحة
مر�ض �ألزهامير« :هل بروتينات
ال�سالئف الأميلويد هي العقل
املدبر وراء الإ�صابة ب�ألزهامير �أم
�أنها جمرد �رشيك؟».
ومت ربط الطفرات املوجودة
يف بروتينات ال�سالئف الأميلويد
بحاالت نادرة من مر�ض �ألزهامير
املتوارث.
وعلى الرغم من �أن العلماء قد
اكت�سبوا الكثري من املعرفة حول
كيفية حتول الربوتني �إىل لويحات
�أميلويد� ،إال �أنهم يعرفون القليل
عن وظيفته الأ�صلية يف اخلاليا
الع�صبية.
ويف حالة مر�ض �ألزهامير،
املتقطع الأكرث �شيوعا ،ف�إن عامل
اخلطر الوراثي الأكرب هو الربوتني
الذي ي�شارك يف نقل الكولي�سرتول
ولي�س بروتني ال�سالئف الأميلويد
هذا .وعالوة على ذلك ،ف�شلت
العديد من التجارب ال�رسيرية
امل�صممة ملعاجلة مر�ض
�ألزهامير عن طريق التقليل من

تكوين لويحات الأميلويد ،مبا
يف ذلك جتربة من «»Biogen
مت الإعالن عنها ال�شهر
املا�ضي.
اجلديدة
الدرا�سة
ويف
التي ن�رشت يف جملة
Neobobiology
«of
 ،»Diseaseتتبع املعد
الرئي�س يف الدرا�سة ،ت�شي
ت�شانغ ،الباحث يف معهد
« ،»FAU Brainوالأ�ستاذ
امل�ساعد يف كلية الطب يف
جامعة فلوريدا �أتالنتيك� ،إىل
جانب متعاونني من جامعة
فاندربيلت يف والية تيني�سي،
تتبعوا احلركات والتغريات
يف جزيئات بروتني ال�سالئف
الأميلويد ،با�ستخدام الت�صوير
الكمي بدقة غري م�سبوقة.
وعطل الفريق وراثيا ،التفاعل بني
الكول�ستريول وبروتني ال�سالئف
الأميلويد ،ومن املثري للده�شة،
ومن خالل فك االرتباط بني
االثنني ،اكت�شف الباحثون �أن هذا
التالعب ال يعطل حركة بروتينات
ال�سالئف الأميلويدية فح�سب ،بل
يف�سد �أي�ضا توزيع الكولي�سرتول
على �سطح اخلاليا الع�صبية.
وقال ت�شانغ« :درا�ستنا مثرية
لالهتمام لأننا الحظنا وجود
عالقة غريبة بني بروتني ال�سالئف
الأميلويد والكولي�سرتول املوجود
يف غ�شاء اخللية من امل�شابك
الع�صبية ،وهي نقاط ات�صال
بني اخلاليا الع�صبية والأ�سا�س
البيولوجي للتعلم والذاكرة».
و�أ�ضاف قائال« :بروتني ال�سالئف
الأميلويدية قد يكون جمرد واحد
من العوامل العديدة املتعاونة
امل�ساهمة جزئيا يف نق�ص
الكولي�سرتول .ومن الغريب �أن
يلتقي القلب والدماغ جمددا يف
احلرب �ضد الكول�سرتول ال�سيئ».

�أنواع من التوت حتارب
التهاب املفا�صل
يعد التهاب املفا�صل املزمن م�شكلة �صحية �شائعة يعاين منها
الكثريون يف جميع �أنحاء العامل وميكن التقليل من �أعرا�ض
التهاب املفا�صل عن طريق �إجراء بع�ض التغيريات يف النظام
الغذائي ،مثل تناول �أطعمة ذات خ�صائ�ص م�ضادة لاللتهاب مبا
يف ذلك عدة �أنواع من التوت.
فيما يلي � 3أنواع رئي�سية من التوت ت�ساعد يف حماربة التهابات
املفا�صل والتقليل من حدتها ،وفق ما ورد يف �صحيفة �إك�سرب�س
الربيطانية:
-1التوت الأحمر
يحتوي التوت الأحمر على ن�سبة مرتفعة جداً من الفالفونويد
وهي م�ستقبالت نباتية ميكنها تعزيز الأوعية الدموية ال�سليمة،
ولها ت�أثريات م�ضادة للأك�سدة وااللتهابات .كما يحتوي التوت
الأحمر على كميات كبرية من فيتامني  Cالذي ي�ساعد يف
تخفي�ض خطر الإ�صابة بداء النقر�س وي�ساعد يف حماربة التهاب
املفا�صل.
-2الفراولة
تنخف�ض ن�سبة ال�سكر يف الفراولة ،وحتتوي على كمية فيتامني
 Cتفوق الكمية املوجودة يف الربتقال ،ووفقاً مل�ؤ�س�سة التهاب
املفا�صل الربيطانية ،ف�إن تناول  16حبة من الفراولة �أو �أكرث يف
الأ�سبوع ،ي�ساهم ب�شكل كبري يف تخفيف �آالم املفا�صل الناجمة
عن االلتهابات.

3الكرز الالذععلى نقي�ض الكرز احللو ،يحتوي الكرز على الأنثو�سيانني ،الذي
يعطي الثمرة لونها الأحمر الغني .وبح�سب خرباء التغذية ف�إن
الأنثو�سيانني له ت�أثري فعال يف حماربة التهابات املفا�صل ،ويقلل
من خطر التوهجات عند امل�صابني بداء النقر�س.

تعرف على �أف�ضل زيت للطهي
للوقاية من املوت املبكر
ي�ؤدي اتباع نظام غذائي �صحي ومتوازن ،وممار�سة التمارين
الريا�ضية بانتظام� ،إىل احلماية من الأمرا�ض اخلطرية التي قد
تت�سبب باملوت املبكر.
ال هاماً
ويعترب نوع الزيت الذي ي�ستخدمه املرء يف الطهي عام ً
يف احلماية من الأزمات القلبية ،وارتفاع �ضغط الدم وزيادة ن�سبة
الكولي�سرتول ،وبح�سب �أخ�صائية التغذية جولييت كولو ف�إن زيت
الزيتون هو �أف�ضل �أنواع الزيوت املفيدة ل�صحة القلب ،وذلك لأن
 %85من الدهون املوجودة فيه هي دهون �صديقة للقلب ،ت�ساعد
يف التقليل من ن�سبة الكولي�سرتول.
وعلى الرغم من �أن زيت الزيتون ي�ساهم يف احلماية من ارتفاع
�ضغط الدم والأمرا�ض املرتبطة بالتقدم بال�سن ،تن�صح كولو
بعدم تناول �أكرث من ملعقة كبرية من زيت الزيتون كل يوم ،لأنه
يحتوي على ن�سبة عالية من ال�سعرات احلرارية ،من جهتها ذكرت
�أخ�صائية التغذية الربيطانية �سارة بروير� ،إن فوائد زيت الزيتون
ال تقت�رص على �صحة القلب فح�سب ،و�إمنا ت�ساعد �أي�ضاً يف منع
�أنواع معينة من ال�رسطان� ،إ�ضافة �إىل احتوائه على كمية جيدة
من فيتامني  .Eوبح�سب الأخ�صائيني ف�إن زيت الزيتون يحتوي
على حم�ض الأوليك الذي ي�ساعد على خف�ض �ضغط الدم
املرتفع ،الأمر الذي ي�ساهم يف احلماية من الإ�صابة باجللطات
الدموية ،وفق ما ورد يف �صحيفة �إك�سرب�س الربيطانية.
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ا�ستقبال رم�ضان بني اعتناء ال�سلف ،وت�سيب بع�ض اخللف

بعد �أيام قليلة � -إن �شاء اهلل تعاىل  -يحل
علينا �شهر رم�ضان املبارك� ،شهر ال�صيام،
والقيام ،والعتق من النار� ،شهر القوة الإميانية،
وال�سالمة البدنية� ،شهر اجلود والبذل� ،شهر
التزاور والت�سامح� ،شهر الت�صالح مع اهلل،
والرجوع �إىل اهلل ،والتجاوز عن عباد اهلل،
�شهر ترفع فيه الأيدي بالدعوات ،وجت�أر
فيه الأل�سن بطلب غفران ال�سيئات� ،شهر
تف�ضل فيه الباري  -جل �ش�أنه  -بفتح �أبواب
اجلنان ،وتغليق �أبواب النريان ،وت�صفيد
مردة ال�شياطني ،وهي�أ فيه الأ�سباب لل�سمو
ب�أرواح امل�ؤمنني ،وتطهري نفو�س املخبتني،
�شهر يفطن فيه املق�رصون ،فيتداركون ما
فات من تهاون طوته ال�سنون ،وي�ستفيق فيه
املعتدون ،فيقلعون عما كانوا يجرتحون.
عجبا للبون ال�شا�سع ما بني ا�ستقبال ال�سلف
لرم�ضان ،وما بني ا�ستقباله من طرف بع�ض
اخللف.
لقد كان ال�سلف يفرحون بقدومه ،ويحمدون
اهلل على �إدراكه ،كيف ال وهو ركن ركني ،يقوم
عليه �رصح الدين .يقول النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم »:-بُني الإ�سالم على خم�س:
�شهادة �أن ال �إله �إ ّ
ال اهلل ،وان حممداً ر�سول
اهلل ،و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،و�صوم
رم�ضان ،وحج البيت» متفق عليه.
ف� ِ
أعظ ْم بها من ب�شارة يزفها النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -ل�صحابته حني قال لهم�»:أتاكم
رم�ضان� ،شهر مبارك ،فر�ض اهلل  -عز وجل

 عليكم �صيامه ،تُفتَح فيه �أبواب ال�سماء،وتُغلَق فيه �أبواب اجلحيم ،وتُ َغ ّ ُل فيه َم َردة
ال�شياطني ،هلل فيه ليلة هي خري من �ألف
�شهر ،من ُح ِر َم خريها فقد حرم» �صحيح
�سنن الن�سائي.
• قال ابن رجب  -رحمه اهلل »:-كيف ال
يُ رَّ
ب�ش امل�ؤمن بفتح �أبواب اجلنان ،كيف ال
يب�رش املذنب بغلق �أبواب النريان ،كيف ال
يب�رش العاقل بوقت يُ َغ ّ ُل فيه ال�شيطان ،من
�أين ي�شبه هذا الزما َن زمان؟».
فانظر �إىل حال ال�سلف يف ا�ستقبالهم
لرم�ضان ،كيف كانوا يفرحون بقدومه،
ويبتهجون بحلوله؟ • قال ُم َعلَّى بن الف�ضل:
«كانوا يدعون اهلل �ستة �أ�شهر �أن يبلغهم
رم�ضان ،ثم يدعونه �ستة �أ�شهر �أن يتقبله
منهم».
• وكان يحيى بن �أبي كثري يقول»:اللهم �سلمنا
�إىل رم�ضان ،و�سلم لنا رم�ضان ،وت�سلمه منا
متقبال» • .وقال ابن رجب«[ :بلو ُغ �شهر
رم�ضان و�صيا ُمه ،نعمة عظيمة على من
�أقدره اهلل عليه ،ويدل عليه حديث الثالثة
الذين ا�ستُ�شهد اثنان منهم ،ثم مات الثالث
على فرا�شه بعدهماَ ،ف ُرئِي يف النوم �سابقا
لهما ،فقال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم
�»:ألي�س �صلى بعدهما كذا وكذا �صالةً،و�أدرك رم�ضان ف�صامه ،فوالذي نف�سي بيده،
�إن بينهما لأبع َد مما بني ال�سماء والأر�ض»]
�صحيح �سنن ابن ماجة.

�أهمية التكرار لتثبيت احلفظ
�إن التكرار طريق ال�سلف يف التح�صيل والإتقان ،وما ورد عنهم يف تكرار املحفوظ واملقروء لي�س �ضر ًبا من اخليال؛ و�إمنا حقيقة ثابتة بغية
الإتقان .ومن طرق �إحكام املحفوظ عندهم :كرثة الإعادة ،والنا�س يتفاوتون يف ذلك :فمنهم من يثبت معه املحفوظ مع قلة التكرار ،ومنهم َم ْن
ال يحفظ � اَّإل بعد التكرار الكثري ،فينبغي للإن�سان �أن يعيد بعد احلفظ ليثبت معه املحفوظ ،وال �س َّيما يف حفظ القر�آن الكرمي؛ فعن �أبي مو�سى
أ�شد َت َف ُّل ًتا من الإبل يف عقلها))[،]1
ر�ضي اهلل عنه ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال(( :تعاهدوا هذا القر�آن ،فو الذي نف�س حممد بيده لهو � ُّ
وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال�(( :إمنا مثل �صاحب القر�آن كمثل الإبل املعلقة� ،إن عاهد عليها �أم�سكها،
و�إن �أطلقها ذهبت)) ،ومن �أمثلة التكرار عند العلماء:

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه �صلى اهلل عليه و �سلم
و�أما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها كانت خلق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على االنتهاء
يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب العاملني يف �إذ يقول( و�إنك لعلى خلق عظيم) ،ويقول النبي عن
نف�سه (�أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي)  ،ويف ذلك قول عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها حني �سئلت :كيف
كان خلق ر�سول اهلل فقالت»كان خلقه القرءان» �أي كل خ�صلة خري يف القرءان هي يف ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف و�صف خلقه �أي�ضاً»:مل يكن ر�سول اهلل فاح�شاً وال متفح�شاً وال يجزي
ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت :ما انتقم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه �إال �أن تنتهك
حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�شد حياء
من العذراء يف خدرها وكان �إذا كره �شيئاً عرفناه يف وجهه» رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من �أو�صافه �صلى اهلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل
ِ�ض َعنِ
�أن ي�أخذ العفو من �أخالق النا�س فقال تعاىل {خُ ذِ ال ْ َع ْف َو َو�أْ ُم ْر بِال ْ ُع ْر ِف َو�أَ ْعر ْ
الجْ َ اهِ ِلنيَ} (الأعراف.)169/
فما من حليم �إال عرفت له زلة �أما نبينا الأعظم عليه ال�صالة وال�سالم
فكان ال يزيد مع كرثة الإيذاء �إال �صرباً ،ومع �إ�رساف اجلاهل �إال حلماً.
ومما يدل على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :اللهم اهد قومي
ف�إنهم ال يعلمون» بعدما فعلوا به وب�أ�صحابه ما فعلوا .وكذلك قوله
عليه ال�صالة وال�سالم يف الذين �أخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه
قبائل العرب وغريهم «اذهبوا ف�أنتم الطلقاء»
وحر�ضوا عليه
الفتح.
وذلك يوم
بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال»:كنت مع النبي
وروى �أن�س
اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ احلا�شية
�صلى
فجذ به �أعرابي بردائه جذبة �شديدة حتى
�أثرت حا�شية الربد يف �صفحة عنقه ثم
قال :يا حممد احمل يل على بعريي
هذين من مال اهلل الذي عندك
ف�إنك ال حتمل يل من مالك
وال من مال �أبيك!!!
ف�سكت عليه ال�صالة
وال�سالم ثم قال:
املال مال اهلل و�أنا
عبده و�أعطاه ما
طلب ،فهل هناك
يف احللم والعفو
يف مثله �صلى اهلل
عليه و�سلم.

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا :العدل ح�سن لكن يف الأمراء �أح�سن،
واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء �أح�سن ،وال�سخاء
ح�سن لكن يف الأغنياء �أح�سن ،وال�صرب ح�سن لكن
يف الفقراء �أح�سن ،والتوبة ح�سن لكن يف ال�شباب
�أح�سن .يعني ال�شاب �ألزم ما يلزمه التوبة ،واملر�أة
�ألزم ما يلزمها احلياء ،والغني �ألزم ما يلزمه
ال�سخاء ،والفقري �ألزم ما يلزمه ال�صرب ،والأمري �ألزم
ما يلزمه العدل ،ورد:
�أحب ثالثاً ،وحبي لثالث �أ�شد� ،أحب الطائعني،
وحبي لل�شاب الطائع �أ�شد� ،أحب املتوا�ضعني ،وحبي
للغني املتوا�ضع �أ�شد� ،أحب الكرماء ،وحبي للفقري
الكرمي �أ�شد ،و�أبغ�ض ثالثاً ،وبغ�ضي لثالث �أ�شد،
�أبغ�ض الع�صاة ،وبغ�ضي لل�شيخ العا�صي �أ�شد� ،أبغ�ض
املتكربين ،وبغ�ضي للفقري املتكرب �أ�شد� ،أبغ�ض
البخالء ،وبغ�ضي للغني البخيل �أ�شد.
ت�ستح فا�صنع ما �شئت
فاحلياء من الإميان ،و�إذا مل
ِ
ت�ستح فال خري فيك ،و�إن مل
على معنيني� :إن مل
ِ
ت�ستح من اهلل فافعل ما �شئت وال تعب�أ بكالم النا�س.
ِ
يف �آيات دقيقة جداً من هذه الآياتَ :و�أَنْ ِفقُوا فيِ
َ�سبِيلِ هَّ
اللِ َو اَل تُلْقُوا ِب�أَيْدِ ي ُك ْم �إِلىَ ال ّتَ ْهل ُ َك ِة (( )195
�سورة البقرة ) �إن مل تنفقوا �أو :وال تلقوا ب�أيديكم
�إىل التهلكة �إن �أنفقت كل �أموالكم ،لذلك الإ�سالم
و�سطي.
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تلم�سان :ال�صالون الوطني للفنون الإ�سالمية بدءا من � 28أفريل
يرتقب تنظيم ال�صالون الوطني للفنون الإ�سالمية بتلم�سان بدءا من � 28أفريل اجلاري مبنا�سبة �إحياء �شهر الرتاث،
ح�سبما علم اليوم الأربعاء لدى املنظمني.
و �ستعرف هذه التظاهرة املنظمة
من طرف مركز الفنون و املعار�ض
لتلم�سان �إىل غاية  18ماي املقبل
بدار الثقافة «عبد القادر علولة»
م�شاركة  26فنانا خمت�صا يف فن
املنمنمات من تلم�سان و اجلزائر
العا�صمة و �سكيكدة و تي�سم�سيلت
و باتنة و املدية و امل�سيلة و
م�ستغامن ،وفق ما �أفاد به ل»و�أج»
مدير ذات املركز �أمني بودفلة.
و �سيتم خالل هذا ال�صالون

الذي �سيقام حتت �شعار « �أنغام
املنمنمات اجلزائرية و رونقها
و بهجاتها « عر�ض �أزيد من 80
لوحة فنية البع�ض منها حت�صلت
على جوائز دولية و �أخرى �شارك
بها �أ�صحابها يف م�سابقات وطنية
يف فن املنمنمات  .و �سي�سمح هذا
املوعد الثقايف للزوار بالتعرف
على خمتلف التقنيات اجلديدة
امل�ستعملة من طرف الفنانني يف
جت�سيد هذه اللوحات و موا�ضيعها

التي تدور حول ال�سلم و املر�أة و
املواطنة و موا�ضيع �إ�سالمية و
كذا اقتناء بع�ضها  .ويرتقب تنظيم
على هام�ش ال�صالون ور�شات
لفائدة طلبة ملحقة مدر�سة
الفنون اجلميلة بتلم�سان لتلقينهم
�أحدث التقنيات املطبقة يف
جت�سيد املنمنمات ي�ؤطرها عدد
من الفنانني امل�شاركني �إىل جانب
ندوة علمية حول �آفاق املنمنمات
و �إعادة �إحيائها.

تفا�صيل م�سل�سل «مل�س �أكتاف» بطولة يا�سر جالل

ينفرد بن�رش تفا�صيل م�سل�سل
«مل�س �أكتاف» ،بطولة يا�رس
جالل ،واملقرر عر�ضه يف رم�ضان
املقبل.
ويج�سد جالل دور مالكم يُدعي
«�أدهم» ،يتعر�ض لإ�صابة متنعه من
ريا�ضته ،فيتجه للتدريب يف �صاالت
الألعاب الريا�ضية وال�ساحات

ال�شعبية ،ولكن حياته تنقلب
ر�أ�ساً على عقب بعد تورطهفي
جرمية قتل رغماً عنه ،ويُزج به يف
ال�سجن ،ويتعر�ض ملحاولة اغتيال
فا�شلة داخل حمب�سه ينجو منها
ب�أعجوبة.
وتتفق اجلهات الأمنية مع «�أدهم»
علي الإيقاع بـ «حمزة» ،فتحي

عبدالوهاب ،رجل الأعمال الذي
يتاجر يف املمنوعات واملخدرات،
بعد دخوله ل�رشكة الأخري ،ليفاجيء
بزواج «حمزة» من �سيدتني
�إحداهما �سمر مر�سي والأخري
حنان مطاوع ،ابنة عمه وذراعه
اليمنى يف جتارة املخدرات.
وت�شهد الأحداث ق�صة حب بني

«�أدهم» و�إميان العا�صي ،يف دور
�شقيقة «حمزة» ،ما ي�ضع �أدهم
بني نريان حبه ل�شقيقة فتحي
عبدالوهاب و�سعيه للإيقاع به،
وتتوايل الأحداث.
و م�سل�سل «مل�س �أكتاف» من ت�أليف
هاين �رسحان ،و�إخراج ح�سني
املنباوي.

طارق كيوف يح�صل على
لقب �أرب �ستار »2019

حممد عبده ينفي اعتزال الغناء
و�صف حممد عبده� ،ألبومه الأخري «يا غافية
قومي» باملختلف .وقال عبده ،يف م�ؤمتر �صحايف
اخلمي�س يف القاهرة ،قبل حفله الغنائي ،اجلمعة،
علي امل�رسح الكبري بدار الأوبرا امل�رصية� ،إنه
�سعيد بتعاونه مع املو�سيقار طالل يف هذا الألبوم،
وال�شاعر الكويتي خالد الفي�صل الذي �أكد �أنه قامة
فنية يف ال�شعر ،لأن «كلماته تنغم�س يف القلوب»،
ح�سب قوله .و�أو�ضح عبده �أنه مل يفكر يف اعتزال
الفن ،ولكن راوده التفكري يف اعتزال احلفالت
الغنائية قبل �أن يرتاجع عن ذلك ،كما �أرجع �سبب
امتناعه عن تلحني �أغانيه مثل ال�سابق� ،إىل رغبته
يف �إعطاء الفر�صة لل�شباب ،ولأنه يجد متعة يف
تو�صيل �إح�سا�س وم�شاعر امللحنني.

�إيهاب توفيق يطرح «ع�شمي يف ربنا»

طرح املطرب امل�رصي �إيهاب
توفيق دويتو «ع�شمي يف ربنا» مع
املطرب ال�شعبي �أحمد �شيبة ،عرب
القناة الر�سمية ل�رشكة «مزيكا»

مبوقع يوتيوب.
«ع�شمي يف ربنا» من كلمات ر�ضا
امل�رصي� ،أحلان فار�س فهمي،
توزيع زيزو� ،إخراج يا�رس ع�صام.

وتخطى كليب «ع�شمي يف ربنا»
� 113ألف م�شاهدة ،خالل �ساعات
من طرحه ،عرب موقع يوتيوب.
يذكر �أن �آخر �أعمال �أحمد �شيبة

كان كليب « 100و�ش» مع النجم
تامر ح�سني ،وم�صطفى حجاج،
ودياب ،وتخطى  46مليون
م�شاهدة ،عرب موقع يوتيوب.

النج
مة �باركصبا مبارك ت�شارك بـ»عبور» يف ال�سباق الرم�ضاين
ت�شارك النجمة الأردنية �صبا م

مب�سل�سل «عبور» من بطولتها و�إنتاجها يف رم�ضان 9
 ،201الذي �سيُع َر�ض امل�سل�سل على قناة �أبوظبي.ويدور
حول ق�ص�ص لعدد من الال
جئني .والعاملني من خمتلف اجلن�سيات داخل خميم «مريجب الفهود» ا ُ
ملقام بتمويل �إماراتي يف الأردن ،م�ستعر�ضاً
اجلانب الإن�ساين يف مثل هذه املخ
يمات وما تن�ضح به من م�شاعر احلب والأمل و�إرادة احلياة.
و�أعربت
�صبا يف بيان �صحايف منها عن فخرها بامل�شاركة يف هذا
امل�س
ل�سل،
و
اعتز
ازها
بالف
ر�صة
التي
�
أت
احها
لها
يف
م�
شاركة الالجئني حياتهم
وتفا�صيلهم اليومية ،ومعاي�شة ق�ص�صهم واملواقف
املتباينة التي ميرون بها ،واختبارها م�شاعرهم بنف�سها.
�ش
اركت �صبا يف املاراثون الرم�ضاين املا�ضي من خالل م�
ً
سل�سل
طايع،
ً
وح
ققت
جناحا
كبري
ا
يف
ت
�
أ
ديتها
دور
مهجة �ضمن �أحداث امل�سل�سل.
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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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متكن النجم ال�صاعد طارق كيوف من ع�سفيا من ح�صد لقب « ارب
�ستار  ، « 2019وذلك بعد �أن متيز يف غنائه واختلف عن ال�سائد
واملكرر  .وبرع طارق كيوف ع يف توظيف خامة �صوته الرائعة يف
كل القوالب والألوان املو�سيقية بركوز و�إتقان وقدرات وهبه �إياها
اهلل بالفطرة وك�أن جينات الغناء انتقلت �إليه بالوراثة  ،كيف ال وهو
ينتمي لعائلة فنية حتى النخاع ،فجده الفنان املخ�رضم �سمري �أبو
فار�س �أيقونة الفن اجلميل والطرب الأ�صيل ،وخاله الفنان مراد �أبو
فار�س الذي �سار على نهج والده يف الإبداع والت�ألق ،وك�أن الثقافة
املو�سيقية العريقة ت�سري جمرى الدم لديهم.
ظهرت موهبة طارق بالغناء لأول مرة يف حفل ذكرى ميالد جده
الفنان �سمري �أبو فار�س وبح�ضور �أكرث من مئة �شخ�ص �أده�ش
اجلميع ب�صوته العذب و�أدائه الواثق حيث كان يبلغ من العمر حينها
� 4سنوات ،بعدها وبت�شجيع من عائلته ا�شرتك يف مهرجان البقيعة
وح�صل على املرتبة الأوىل بجدارة وا�ستحقاق من بني  17م�شرتكا
كان هو �أ�صغر منهم بـ �10سنوات  ،ويف ربيعه ال�سابع ا�شرتك يف
برنامج « كيد �ستار « ونال �صوته و�أدائه ا�ستح�سان اجلمهور وجلنة
التحكيم .وكانت لكيوف ن�شاطات فنية تعليمية حيث كتب موال
لبلده ع�سفيا و�أداه ب�صوته العذب ،كما �أهداه مدير مدر�سته الثانوية
�أغنية «ليه يادنيا» دعماً له و�إمياناً مبوهبته الرائعة.
ومل يكتف طارق باملوهبة فح�سب ،بل ح�صنها بالدرا�سة والثقافة
يف جمال �شغفه حيث تعلم العزف على البيانو على يد الأ�ستاذ
«لي�ؤور» ،ثم انتقل بعدها ليتعلم العزف على �آلة العود يف معهد وتر
بقيادة املاي�سرتو «فرا�س عي�سمي».
تناف�س طارق على لقب جنم العرب � 2019ضمن م�شاركته يف
برنامج  Arab Starالذي يذاع على �شا�شة قناة مكان  ،33حيث
ا�ستطاع �أن ي�سلب الألباب ويذهل العقول بت�ألقه و�إبداعه حتى نال
القلب  .ا�شرتك النجم ال�صاعد طارق كيوف يف الكون�سريت الغنائي
«�شم الن�سيم» يوم ال�سبت  2019/4/6يف قاعة املركز اجلماهريي
يف �شفاعمرو مب�شاركة نخبة من �أملع النجوم و�أمر العازفني بقيادة
املاي�سرتو «عماد دالل» .

�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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"تويوتا" تطلق " "Highlanderاجلديدة كليا
ا�ستعر�ضت �رشكة "تويوتا" خالل معر�ض نيويورك الأخري النموذج اجلديد كليا من
�سيارات " "Highlanderالكرو�س �أوفر ال�شهرية.
و�أكرث ما لفت انتباه زوار املعر�ض ،هو الت�صميم الع�رصي لل�سيارة،
والذي اختلف كليا عن ت�صاميم �سيارات ""Highlander
ال�سابقة� ،إذ بات الهيكل �أطول بقليل ،و�أكرث ان�سيابية،
واختلف ت�صميم امل�صابيح الأمامية واخللفية ،وزودت
ال�سيارة بجناح هوائي �صغري مثبت على الق�سم
اخللفي من ال�سقف.
�أما قمرة ال�سيارة ،فزودت ب�صفني من املقاعد
اجللدية املريحة التي تت�سع لـ  5ركاب ،وواجهة
قيادة �أنيقة يزينها اجللد الذي يتداخل مع املعدن
والبال�ستيك ب�صورة �أنيقة ،وزوج من ال�شا�شات،
واحدة يف منت�صفها تعمل باللم�س ،و�أخرى مو�ضوعة
قبالة ال�سائق.
كما �ستطرح هذه املركبة مبحركات بنزين ب�سعة  3.5لرت،
وعزم  295ح�صانا ،وعلب �رسعة �أوتوماتيكية بـ  7مراحل،
وعجالت مبقا�س � 20إن�شا ،ونظام دفع رباعي ،و�أنظمة تعليق
خا�صة �ستمكنها من اجتياز �أ�صعب الطرق.

ونداي" تزيح ال�ستار عن �أحدث �سياراتها العائلية

"هي

ك�شفت �رشكة "هيونداي" يف
معر�ض نيويورك الأخري عن
�سيارة " ،"Venueالتي يتوقع
�أن ت�صبح من �أكرث �سيارات
الكرو�س �أوفر العائلية ال�صغرية
انت�شارا يف الأ�سواق.
وح�صلت هذه املركبة على
هيكل ع�رصي �أنيق ،معدل عن
هياكل �سيارات ""creta
ال�شهرية من هيونداي،

تزينه م�صابيح �أمامية �ضيقة،
وم�صابيح �ضباب ب�إطارات
مميزة مطورة وفقا لتقنيات
"."LED
كما تتميز هذه ال�سيارات �أي�ضا
ب�ألوان ال�سقف وممت�صات
ال�صدمات التي �ستكون خمتلفة
عن اللون الأ�سا�س لل�سيارة،
وعجالت ريا�ضية مبقا�س 17
�إن�شا ،وجناح هوائي �صغري

�سيثبت على ق�سمها اخللفي،
ليعطيها ثباتا �أكرب على
ال�رسعات العالية.
�أما من الداخل ،ف�أتت هذه
املركبات بقمرة مريحة تت�سع
لـ  5ركاب ،مزودة بواجهة
قيادة متطورة ،و�أحدث �أنظمة
التكييف والإنارة ،ف�ضال عن
�أنظمة لتنقية الهواء ،و�أنظمة
ت�سخني وتربيد للمقاعد.

وزودت "� "Venueأي�ضا
بنظامي دفع �أمامي ورباعي،
وحمركات اقت�صادية ب�سعة
 1.6لرت ،ت�ستهلك  7لرتات من
الوقود لكل  100كلم تقطعها،
وعلب �رسعة �أوتوماتيكية بـ
 6مراحل� ،إ�ضافة لأنظمة
ا�ست�شعار امل�سافات بني
ال�سيارة والأج�سام الأخرى على
الطرقات.

"�سوبارو" تك�شف عن �أحدث
�سياراتها رباعية الدفع

ا�ستعر�ضت �رشكة "�سوبارو"
يف نيويورك م�ؤخرا �سيارة
" "Outbackالتي طورتها لتكون
واحدة من �أجمل �سيارات الدفع
الرباعي العائلية وبنيت هذه ال�سيارة
على من�صة " ،"SGPو�أتت بت�صميم
مميز يجمع بني ت�صاميم �سيارات
" "Foresterو" "Legacyالتي
طرحتها "�سوبارو" يف ال�سنوات
الـ  3الفائتة ،و�أتت بهيكل �صنف
كواحد من �أكرث هياكل ال�سيارات
متانة .وزودت املركبة بقمرة
تت�سع لـ  5ركاب ،وواجهة قيادة

متطورة مزودة ب�أحدث �أنظمة
املولتيميديا ،بالإ�ضافة �إىل نظام
تنقية للهواء ،وكامريات من الأمام
واخللف ،و�أنظمة قيادة حديثة
تتحكم بال�رسعة ،ومتنع ال�سيارة
من خروجها عن م�سارها فج�أة
على ال�رسعات العالية .كما �أتت
هذه ال�سيارة بنظام دفع رباعي،
و�أنظمة تعليق خا�صة متكنها من
اجتياز �أ�صعب الطرق ،وحمرك
توربيني ب�سعة  2.4لرت ،وعزم 264
ح�صانا ،وعلبة �رسعة �أوتوماتيكية
بـ  8مراحل.

ال خا�ص ًا من Ceed
كيا تطلق مودي ً

�أطلقت �رشكة كيا مودي ً
ال خا�صاً من  ،Ceedالتي تنتمي لفئة موديالت
الكومبي ،يحمل اال�سم  Travelويتمتع باملزيد من التجهيزات
اخلا�صة .و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية �أن �سيارتها
 Ceed Travelاجلديدة تتمتع بالعديد من
التجهيزات مثل مكيف الهواء الأتوماتيكي،
ونظام املالحة ،وكامريا الرجوع
للخلف ،والطالء املعدين،
بالإ�ضافة �إىل تدفئة املقاعد
يف الأمام ،وجتهيزة
التحدث احلر ،والعجالت
امل�صنوعة من معدن
خفيف قيا�س  16بو�صة
ويتوفر لل�سيارة حمركان
بوقود البنزين بقوة 73
كيلووات 100/ح�صان �أو
 99كيلووات 135/ح�صان.
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« »Intelتطلق جمموعة من
معاجلات اجليل التا�سع املتطورة

ت�سريب موا�صفات هاتف
« »OnePlusاملتطور
ن�رشت �رشكة «»OnePlus
بع�ض املعلومات التي تتعلق
باخل�صائ�ص الفنية والتقنية
للجيل ال�سابع من هواتفها ،التي
�ستطرح يف الأ�سواق ،يف  14ماي
املقبل.
ومن �أبرز ما �سيميز «OnePlus
 ،»7الهيكل املقاوم للماء والغبار،
والذي تغطي واجهته اخللفية

« »Lеnovoتك�شف
عن �أقوى هواتفها

طبقة من اجللد الأ�سود الذي
ي�ضفي عليه طابع الفخامة
والأناقة ،والكامريا الأمامية
التي �ستخرج من داخل الهيكل
نحو الأعلى عند احلاجة
ال�ستخدامها.
و�سيطرح هذا الهاتف بن�سختني،
�أول ن�سخة مزودة ب�شا�شة
مبقا�س  6.4بو�صة ،بدقة عر�ض

( )2340/1080بيك�سل ،ومعالج
« »855 Snapdragonثماين
النوى ،وذاكرة و�صول ع�شوائي
 8غيغابايت ،وذاكرة تخزين
داخلية  256غيغابايت ،وبطارية
ب�سعة  3700ميللي �أمبري ،مزودة
بخا�صية ال�شحن ال�رسيع.
�أما ن�سخة « »Proمن هذه
الأجهزة ،ف�ست�أتي ب�شا�شة

ك�شفت �رشكة « »Lеnovoعن هاتفها اجلديد «،»Pro Z6
الذي جاء مبوا�صفات جتعله واحدا من �أف�ضل الهواتف
الذكية يف الأ�سواق.
و�سيطرح هذا الهاتف بعدة ن�سخ ،جميعها زودت ب�شا�شة
« »AMOLEDمبقا�س  3.39بو�صة ،ودقة عر�ض
( )1080/2340بيك�سل ،و�أبعاد  ،9:19كما �أدمج فيها ما�سح
لب�صمات الأ�صابع مزود بتقنية « »Huidingليكون قادرا

مبقا�س  6.7بو�صة ،بدقة عر�ض
( )3120/1440بيك�سل ،ومعالج
« »855 Snapdragonثماين
النوى ،وذاكرة و�صول ع�شوائي
 12غيغابايت ،وذاكرة تخزين
داخلية  512غيغاهريتز ،وما�سح
لب�صمات الأ�صابع مدمج يف
ال�شا�شة ،وبطارية ب�سعة 4000
ميللي �أمبري.

على فك قفل ال�شا�شة يف غ�ضون  0.13ثانية فقط.
كما زودت هذه الهواتف مبعالج «»855 Snapdragon
الأحدث من « ،»Qualcommوبطارية ب�سعة 4000
ميللي �أمبري ،وكامريا �أ�سا�سية رباعية العد�سات بدقة
( )2+8+16+48ميغابيك�سل ،تعمل بتقنيات «Hypеr
 ،»Vidеoوكامريا �أمامية بدقة  32ميغابيك�سل ،قادرة على
التعرف على الوجوه.

�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.

ك�شفت �رشكة « »Intelم�ؤخرا عن
جمموعة جديدة من معاجلات اجليل
التا�سع ،طورتها للحوا�سب املكتبية
واملحمولة وتبعا للخرباء يف «،»Intel
ف�إن هذه املعاجلات طورت لتنا�سب
احلوا�سب التي تتطلب �أداء �رسيعا
مع البيانات ،كاحلوا�سب املخ�ص�صة
ملحبي �ألعاب الفيديو ،وتلك التي يعمل
عليها امل�صممون ،وبف�ضل التقنيات
اجلديدة التي �أدخلت عليها� ،ستكون
�أ�رسع بنحو  %33من املعاجلات التي
ظهرت يف العامني الأخريين.
ومن �أبرز املعاجلات التي ا�ستعر�ضتها
ال�رشكة ،معالج «-Intel Core i9
 »9900HKثماين النوى ،والذي يعمل
برتدد ي�صل �إىل  5غيغاهريتز ،عند
تن�شيطه مبيزة «،»Turbo Boost

ليعطي �أداء مل ت�شهده معاجلات
احلوا�سب من قبل.
ومن املفرت�ض �أن ي�صبح هذا املعالج
من �أكرث املعاجلات ا�ستخداما يف
حوا�سب الألعاب ،لأنه قادر على
التعامل مع ال�صور والفيديوهات عالية
الدقة ب�رسعة كبرية جدا كما ك�شفت
« »Intelعن تطوير معالج «Core
 »i7جديد �سدا�سي النوى ،برتدد ي�صل
�إىل  4.6غيغاهريتز ،ومعالج «Core
 »i5رباعي النوى ،برتدد ي�صل �إىل 4.3
غيغاهريتز.
وجميع هذه املعاجلات تدعم رقاقات
ذاكرة الو�صول الع�شوائي «،»DDR4
والعمل مع تقنيات «Optane
 ،»Memory H10لتوفري �رسعة
كبرية جدا يف التعامل مع البيانات.

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.
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وزراء �سابقون و رجال
�أعمال يغادرون يف رحلة عرب
"الطا�سيلي � "2صوب �أليكانت

اجلمعة  26ال�سبت� 27أفريل  2019املوافـق ل� 21شعبان 1440هـ
الدورة التكوينية ال�ساد�سة وال�ستون
لنادي ال�صحافة لـ Ooredoo

مقدمة �إىل ال�صورة
الوظيفية ال�صحفية
تُوا�صل  Ooredooبرناجمها التكويني لفائدة
ال�صحافيني ومحُ رتيف الإعالم اجلزائري.وذلك
بتنظيم هذا اخلمي�س 25افريل  ،2019الدورة
التكوينية ال�ساد�سة وال�ستون لنادي ال�صحافة التابع
لها ،مبعهدها املتواجد ﺑتق�رصاين (اجلزائر
العا�صمة)� .أ�رشف على هذه الدورة التكوينية
حول مو�ضوع »:مقدمة �إىل ال�صورة الوظيفية
ال�صحفية» ،ال�سيد حممد �رشيف �أمقران ،م�ست�شار
يف االت�صال .ا�ستهل ا ُ
ملكون عر�ضه بالتطرق �إىل
خمتلف املدار�س الفكرية التي كان لها الف�ضل
يف توجيه و�إنتاج ال�صورة اجلماهريية ،منذ نهاية
القرن التا�سع ع�رش �إىل يومنا هذا.
تطرق بعد ذلك ال ى�رشح مفهوم ال�صورة
الوظيفية،التخ�ص�ص الذي ظهر يف �أمريكاال�شمالية
والذي يعتمد ب�شكل خا�ص على ال�سيميولوجيا،
علم النف�س،علم االجتماع وعلم الفيزيولوجيا،من
�أجل ت�صميم �صور فعالة.
كما �سلط �أمقران ال�ضوء على �أهمية ال�صورة ك�أداة
ات�صال مربزا خمتلف انواع ال�صور،وخ�صائ�صها
وجماالت ا�ستخدامها املختلفة .م�ست�شهدا
بالعديد من الأمثلة امللمو�سة �أ�شار املكون �إىل �أن
جماالت الإعالن والتعليم وال�صحافة الت�ستخدم
ال�صورة خل�صائ�صها اجلمالية �أو التزيينية فقط
واٍمنا لغر�ض �أ�سا�سي ،هو نقل ر�سائل دقيقة.
يف ختام هذه الدورة التكوينية ،دارنقا�ش غني بني
ال�صحفيني واملك ّون حول مو�ضوع الدورة.

اجلزائر العا�صمة

تتويج مدير
�سوفيتيل اجلزائر
بامليدالية الذهبية

العدد  /4927 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

م�ستغامن

اختتام دورات تكوين �إطارات ال�صندوق الوطني للت�أمني على البطالة
احت�ضنت م�ستغامن اختتام �أ�شغال الدورة التكوينية لإطارات ال�صندوق الوطني للتامني على البطالة وهذا بح�ضور املدير العام لل�صندوق
حمودي حممد والأمني العام لوالية م�ستغامن ومديرة الوكالة الوالئية «كناك « هذا و�أ�شار املدير العام لل�صندوق الوطني للتامني عن
البطالة عن تكوين � 34إطارا بامل�ؤ�س�سة مكلفني مبهام وت�سري م�صالح �إدارية حيوية معتربا �أن الور�شات التكوينية

م�.أمني
�سمحت بتكوين �أزيد من مئة �إطارا يف الت�سيري
واملالية عرب وكاالت ال�صندوق الوطني للت�أمني
على البطالة عرب  14والية هذا واعترب الأمني
العام لوالية م�ستغامن �أن فر�ص التكوين والت�شغيل
املتاحة عرب م�ؤ�س�سة «كناك» �سمحت على امل�ستوى
املحلي بخلق منا�صب عمل هامة لل�شباب هذا
و�شارك مدراء الت�شغيل وكاالت الدعم املختلفة
يف �أ�شغال اختتام الدورة التكوينية لإطارات «كناك
« التي تفاعل معها العديد من الإطارات وال�شباب
الراغبني يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات م�صغرة �إذ يندرج هذا
التكوين ح�سب ما �أ�شار املدير العام لل�صندوق
يف �إطار حت�سني امل�ستوى واخلدمات العمومية
والإدارية وفتح املجال لتجديد معارف املوظفني
و�إطارات ال�صندوق الوطني ووكاالته املحلية
هذا ومت تنظيم لقاء مع عمال و�إطارات «كناك»
مب�ستغامن ا�ستمع من خالله املدير العام لل�صندوق
ل�رشوحات وافية حول ظروف العمل وا�ستقبال

املواطنني خا�صة ال�شباب الراغب يف �إن�شاء
م�ؤ�س�سات م�صغرة ومنتجة هذا و�أعلنت مديرة
«كناك « بوالية م�ستغامن حبيبة فرح عن توجه
هام لتفعيل و�سائل االت�صال باجلمهور واملتعاملني
مع ال�صندوق الوطني للتامني عن البطالة على
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مدير �رشطة احلدود للمطار .
�أحمد بن عطية

�أ�س�س وكالة �سياحية وهمية للن�صب على املعتمرين

اعتداء همجي على طالبتني بجامعة البويرة توقيف �شخ�ص ن�صب على � 15شخ�صا بوالية البي�ض
عادت �أول �أم�س من جديد م�شاهد العنف لت�صنع احلدث
بجامعة « اكلي حمند �أوحلاج « بالبويرة  ,حيث تعر�ضت
طالبتني العتداء لفظي وج�سدي من طرف �أحد الطلبة يف
�صورة م�ؤ�سفة لقيت ا�ستنكارا وا�سعا من طرف اجلميع
من طلبة وال�شارع البويري بعد نقل وقائع احلادثة عرب
و�سائط التوا�صل االجتماعي خا�صة و�أن احلادثة تزامنت
مع عز احلراك ال�شعبي الذي خلق حلمة كبرية بني �أفراد
املجتمع وخروج املر�أة جنبا �إىل جنب يف امل�سريات
واملظاهرات دون حدوث �أي جتاوزات �أو م�ضايقات
تذكر يف حق املر�أة  ,ويف ال�سياق علمنا ان ال�ضحيتني

�أودعتا �شكوى ر�سمية لدى امل�صالح الأمنية التي فتحت
حتقيقاتها التخاذ الإجراءات الالزمة  ,ومن جهتهم ندد
طلبة جامعة البويرة ب�شدة على ما وقع وجددوا مطلبهم
يف توفري الأمن داخل احلرم اجلامعي وعدم الت�ساهل
مع كل من ت�س ّول له نف�سه ارتكاب مثل هذه ال�سلوكات
رشف الطالب اجلامعي  ,كما �أعلنت
امل�شينة التي ال ت� ّ
تن�سيقية الطالبات الأحرار عن تنظيم وقفة يوم االثنني
القادم �أمام قاعة املحا�رضات للتنديد بالعنف واملطالبة
بتوفري الأمن داخل اجلامعة .

�أح�سن مرزوق

متكنت عنا�رص املجموعة الإقليمية للدرك الوطني
بوالية البي�ض نهاية الأ�سبوع من الإطاحة ب�شخ�ص
�أقام وكالة �سياحية وهمية للن�صب على املواطنني
الراغبني يف �أداء منا�سك العمرة و�سلبهم �أموالهم
وا�سرتجاع وثائقهم وما يزيد عن  300ملون �سنتيم
من الأموال الناجمة عن الن�صب .املتهم الذي مت
توقيفه على خلفية كرثة ال�شكاوي املقدمة من قبل
�ضحاياه البالغ عددهم حلد االن � 15شخ�صا والذين
وعدهم بزيارة البقاع املقد�سة مقابل مبالغ مالية

قدموها له رفقة جوازات ال�سفر  ،لكن �أملهم طال
ما جعلهم يرفعون �شكوى �إىل م�صالح الدرك الوطني
التي مكنت من توقيف املحتال وا�سرتجاع 300
مليون ووثائق ال�ضحايا يف حني اليزال البحث جار
عن �ضحايا �آخرين من خمتلف الواليات الغربية  ،يف
حني اعرتف املتهم املوقوف بالتهمة املن�سوبة �إليه
لكنه ربطها بخيانة وكالة �سياحية له وتراجعها عن
التزاماتها نافيا �أن يكون قد ن�صب على ال�ضحايا.

حممد بن ترار

تلم�سان

ال�صالون الوطني للفنون الإ�سالمية واملنمنمات
مبنا�سبة �شهر الرتاث الذي �سيدوم �إىل غاية 18
ماي املقبل .
هذا وح�سب مدير ال�صالون �أمني بودفلة فان
التظاهرة �ستعرفها قاعات العر�ض بدارالثقافة
عبد القادر علولة حتت �شعار» �أنغام املنمنمات
اجلزائرية،و رونقها ،و بهجاتها « �أين ينتظر عر�ض

ملتقى تكويني لفائدة �أعوان مفرزة لت�أطري احلجاج
تنظم املديرية العامة للحماية املدنية
ملتقى درا�سي تكويني لفائدة �أعوان احلماية
املدنية الذين مت تعيينهم �ضمن مفرزة
احلماية املدنية لت�أطرياحلجاج امليامني
بالبقاع املقد�سة ،و هذا يوم اخلمي�س 25
�أفريل ، 2019بالوحدة الوطنية للتدريب و
التدخل بالدار البي�ضاء.
خالل هذا امللتقى �سيتم التطرق �إىل
النقاط املتعلقة ب�إجناح مو�سم حج 2019
من التح�ضري و التكوين بغية �إعطاء مل�سات
جديدة خالل هذا املو�سم كما �سيتم

�أزيد من  80لوحة فنية ذات قيمة منها ما حت�صلت
على جوائز دولية و �أخرى �شارك بها �أ�صحابها
يف م�سابقات وطنية يف فن املنمنمات ،والذي
�سيحاول �أ�صحابها التعريف مبختلف التقنيات
اجلديدة امل�ستعملة من طرف الفنانني يف جت�سيد
هذه اللوحات و موا�ضيعها التي تدور حول ال�سلم و

املر�أة واملواطنة و موا�ضيع �إ�سالمية كما �سيتم
تنظيم عمليات لبيع بع�ض اللوحات  ،بالإ�ضافة �إىل
تنظيم ور�شات لفائدة طلبة ملحقة مدر�سة الفنون
اجلميلة بتلم�سان من قبل بع�ض الفنانني لتلقينهم
�أحدث التقنيات املطبقة يف جت�سيد املنمنمات .

حممد بن ترار

�أبراج «موبيالر» بوهران

املديرية العامة للحماية املدنية  

حكيم مالك

امل�ستوى املحلي معتربة �أن تعداد امل�ستفيدين
من م�شاريع ال�صندوق قد ارتفع مقارنة بال�سنوات
املا�ضية كما �أن رفع التجميد عن بع�ض امل�شاريع
فتح �أفاقا وا�سعة للراغبني يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات
م�صغرة منتجة وخدماتية.

و�سط تنديد وا�سع

تنطلق غدا الأحد فعاليات ال�صالون الوطني للفنون
الإ�سالمية املنظمة من مركز الفنون واملعار�ض
لتلم�سان مب�شاركة  26فنانا خمت�صا يف فن
املنمنمات من عدة واليات على را�سها تلم�سان
و اجلزائر العا�صمة ،و �سكيكدة ،و تي�سم�سيلت
،و باتنة ،و املدية ،و امل�سيلة ،و م�ستغامن وذلك

توج املدير العام لفندق ال�سوفيتيل
باجلزائر "ليك المورييل" بامليدالية
الذهبية يف ال�سياحة لأح�سن و�أف�ضل
و�أفخم الفنادق يف اجلزائر فلقد قام
ال�سفري الفرن�سي باجلزائر "كزافييه
دريانكورت " بتكرمي الموييل بهذه
اجلائزة عرفانا ملا قدمه هذا الأخري من
جمهودات كللت يف بالنجاح .
ولقد عرف هذا احلفل الذي �أقيم �أول
�أم�س بذات الفندق الع�رصي الكائن
بحديقة احلامة باجلزائر العا�صمة ح�ضور
العديد من ال�سفراء من بينهم �سفري
�أملانيا و�أوكرانيا مع ح�ضورم�س�ؤولني
ومدراء الفنادق و �شخ�صيات �أخرى.
كما �أن هذا الفندق  5جنوم للعالمة
التجارية �سوفيتيل الفرن�سية هو تابع
ملجموعة �أكور الفرن�سية املتعددة
اجلن�سيات التي تعترب واحدة من الرواد
العامليني يف جمال الفندقة والرتفيه.
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توقيف حميد ملزي
يحاول الفرار
مبيناء وهران

تنظيم ور�شات تكوين للأعوان حول خمتلف
املهام املخولة �إليهم �ضمن بعثة احلج وما
هي الإجراءات املتخذة و املعمول ح�سب
كل مركز (مكة املكرمة،املدينة املنورة
و مركز جدة) .للتذكري ت�شارك املديرية
العامة للحماية املدنية يف بعثة احلج التابعة
للديوان الوطني للحج و العمرة منذ مو�سم
حج ،2008بفرق تتكون من مئات �أعوان
احلماية املدنية بحيث مت جتنيد خالل هذه
ال�سنة  200عون حماية مدنية كع�ضو بعثة حج
من اجل �إجناح هذا املو�سم .

�سرقة  3ماليري �سنتيم
من �شقة» مناجري املولودية «بابا»

علمت �أم�س »،الو�سط «من م�صدر �أمني � أن»
مناجري» فريق مولودية وهران �أحمد بابا قد تعر�ض
منزله لل�سطو و ال�رسقة و كمية معتربة من الذهب،
و ذلك بعمارات «موبيالر» بالكورني�ش العلوي لوالية
وهران  .و �أكد امل�صدر �أن املبلغ امل�رسوق جتاوز 3
ماليري �سنتيم نقدا ،و �أن املعاينة الأولية لكامريات
املراقبة املتواجدة بالأبراج الفخمة «موبيالر» �أن
�أحد �أقارب القائم الأول للفريق هو املتهم بعملية
ال�رسقة .

هذا يف الوقت الذي يعاين فيه الفريق من جملة
من التحديات� ،أين مت ت�أجيل احل�صة التدريبية
�إحرتاما لروح املنا�رص ال�شاب �شويرف �صاحب 24
ربيعا الذي تويف يف حادث الإ�صطدام بتيزي وزو،
و من املنتظر �أن يتم البث يف �إقالة مدرب الفريق
«كافايل» غدا الأحد و من املنتظر �أن يتم جتميد
مهام مدير «الأم�سيو» لغاية �إنعقاد اجلمعية العامة
للفريق .

�أحمد بن عطية

وكالة «بلومربغ»

ترامب �أعطى حفرت ال�ضوء الأخ�ضر للزحف على طرابل�س
نقلت وكالة «بلومربغ» عن م�س�ؤولني �أمريكيني
قولهم �إن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
�أعرب �أثناء االت�صال الهاتفي الأخري مع قائد
اجلي�ش الليبي خليفة حفرت عن دعمه لزحف
اجلي�ش على طرابل�س.
و�أكد م�س�ؤوالن مطلعان للوكالة �أن االت�صال

بني ترامب وحفرت جرى بعد ا�ستقبال الرئي�س
الأمريكي نظريه امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي
الذي حث �سيد البيت الأبي�ض على دعم حفرت
وتابعت الوكالة �أن ترامب ،قبل يوم من �إ�صدار
البيت الأبي�ض بيانا ر�سميا ب�ش�أن االت�صال مع
حفرت� ،أجرى مفاو�ضات مع ويل عهد �أبوظبي

حممد بن زايد �آل نهيان.
ونقلت الوكالة عن ثالثة دبلوما�سيني ت�أكيدهم
�أن االت�صال الذي جرى �سابقا مع م�ست�شار
الأمن القومي يف الإدارة الأمريكية جون
بولتون «ترك انطباعا لدى حفرت ب�أن الواليات
املتحدة تعطيه ال�ضوء الأخ�رض لتقدم قواته

على طرابل�س».
وح�سب البيان الر�سمي للبيت الأبي�ض ،فقد
بحث ترامب مع حفرت جهود حماربة الإرهاب
يف ليبيا ودور امل�شري فيها و»ر�ؤيتهما امل�شرتكة
لإر�ساء نظام �سيا�سي م�ستقر وم�ستدام يف
ليبيا».

