
قدمتها الزهرة قراب

ا�ستقالة جديدة يف جمل�س الأمة

حراك اجلمعة يطالب برحيل بن �صالح

ا�ستعمال خراطيم املياه و الكرميوجان لأول مرة 

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

حذاري من خمطط لإرباك اجلي�س

.    املطالبة بتنحية كل القادة نهج تعجيزي 
.   الطبقة ال�صيا�صية ف�صلت يف بلورة حلول وا�صحة ميكن 

لل�صعب تبنيها

بيان مل�صالح الأمن يك�صف

توقيف اأجانب كانوا يخططون "لإذكاء التوترات"
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�صيدي ال�صعيد من وهران

لن اأتر�سح مرة اأخرى 
لرئا�سة »الإيجيتيا«
  .    اللجنة الوطنية تعاقب 5 اإحتاديات 

ولئية ب�صبب دعوتها لرحيله
�ص5
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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مكلف بالإعالم يف ات�صالت 
اجلزائر

حمو�س”  الروؤوف  “عبد 
اأف�سل مكلف بالإعالم 

ل�سنة 2018

اخلبري الأمني حممد خلفاوي

تعيني بن �سالح رئي�سا يفقد الثقة 
بني ال�سعب و الدولة

خرباء اقت�صاديون يثمنون ت�صريحات قايد �صالح 

فتح ملفات الف�ساد يخلق ديناميكية 
جديدة يف القت�ساد الوطني

الوة
ري ع

ت/ب�ص
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املدنية  احلماية  م�صالح  دقت 
اخلطر  ناقو�س  تلم�صان  لوالية  
نتيجة االرتفاع الكبري يف خمتلف  
االأول  الثالثي   خالل  التدخالت 
بنف�س  مقارنة  اجلارية  ال�صنة  من 
الفرتة من ال�صنة  املا�صية بن�صبة 
يقابله   باملائة    ال50  تقارب 
عدد  يف  حم�صو�س  ارتفاعا  
ال�صحايا والوفيات ، ما ي�صتوجب 
جديد   من  الدرا�صة  اإعادة  علينا 
االأ�صباب  على  الوقوف  اأجل  من 

احلقيقية لهذه الوقائع .
ففي  جمال  حوادث املرور ك�صف 
واالت�صال  االإعالم  خلية  بيان 
ارتفاع عدد  للحماية املدنية عن 
حادثا  ال100  جتاوز  احلوادث 
من  احلوادث  عدد  ارتفعت  حيث 
االأول  الثالثي  247 حادث  خالل 

حادثا   395 اإىل   2018 �صنة  من 
خالل 2019   ما جنم عنه ت�صجيل  
12 قتيال و379 جريحا بعدما كانت 
ويف   ، جريحا  وو276  �صحايا   07
بلغت  االإجالء  و  االإ�صعاف  جمال 
عدد االجالءات ارتفاعا كبريا اإىل  
 3543 نقل  و  اإ�صعاف  حيث   3457
امل�صت�صفى  اإىل  مري�س  و  جريح 
، بعدما كانت 3093 حادث خالل 
نقل  و  اإ�صعاف  عنه   نتج    2018
اإىل  مري�س  و  جريح  من   2972
عدد  �صجلت  كما  امل�صت�صفى 
اأحادي  بغاز  االختناقات  حاالت 
�صقوط  وحاالت  الكربون  اأك�صيد 
العمل  اأثناء  العمارات  طوابق  من 
من  ارتفاعا   ال�صنق،  حاالت  و 
االأول  الثالثي  خالل  حاالت   07
 14 اىل  املا�صية   ال�صنة  من 

ال�صنة  هذه  خالل  وفيات   حالة  
، من جانب اآخر �صهدت احلرائق 
بعدما  حريق    305 اإىل  ارتفاعا  
حرائق  اغلبها  حريق   180 كانت 
�صناعية  ما جنم عنه ارتفاعا يف 
اإىل  ال�صحايا من 13 �صحية  عدد 
25 �صحية اأما العمليات املختلفة 
 1468 العمليات  عدد  بلغ  فقد 
و  م�صاب   99 عنها  اأ�صفر  عملية 

35 متويف ،و هذه  اغلب العمليات 
اأجهزة  و  جثث  نقل  يف  متمثلة 
اأ�صخا�س  جتميع  عملية  و  اأمنية 
اأخرى  عمالت  و  ماأوى  بدون 
عرفت  بدورها  وهي  متفرقة  
يف  وانخفا�صا  العدد  يف  ارتفاعا 
بالثالثي  مقارنة  الوفيات   عدد 

االأول من �صنة .

�لأرندي يفند ��ساعة تر�سح �أويحيى للرئا�سيات

احلماية املدنية  تدق ناقو�س اخلطر 

تز�يد �سحايا �لختناقات،حو�دث �ملرور  و�حلر�ئق  ب50 باملائة 

خبر في 
صورة

وزارة التجارة

متديد �آجال تعديل �ل�سجالت 
�لتجارية للمتعاملني �لقت�ساديني

�لأمن �لوطني يفر�ض ��ستعمال �لر�ية 
�لوطنية دون غريها 

فر�صت م�صالح االأمن على املتظاهرين ا�صتعمال ورفع االأعالم 
الوطنية دون غريها يف امل�صريات ال�صعبية،مانعة بذلك رفع و 
اإ�صتخدام اأية رايات اخرى حفاًظا على وحدة ال�صعب و الوطن 

زيد�ن قدوة بودبوز
اعرتف الالعب الدويل اجلزائري ريا�س بودبوز باإعجابه 

ال�صديد مبواطنه زين الدين زيدان، اأين قال يف مقطع فيديو 
مع ناديه �صيلتا فيغو اال�صباين اأنه يعترب الدويل الفرن�صي 

ال�صابق و�صاحب االأ�صول اجلزائرية زين الدين زيدان قدوته يف 
ممار�صة لعبة الكرة امل�صتديرة، واأ�صاف اأنه يحب ريا�صة التن�س 

ويعترب ال�صوي�رسي روجيه فيدرر االأف�صل عامليا.

��ستقالة جديدة يف جمل�ض �لأمة
الزهرة  الرئا�صي  الثلث  �صمن  املعينة  االأمة  جمل�س  ع�صو  اأعلنت 
ال�صعبي  قراب عن ا�صتقالتها من املجل�س وذلك »تدعيما للحراك 

املطالب بالتغيري ال�صامل«، كما اأورده يوم اخلمي�س بيان للمعنية.
»بعد  جاءت  املجل�س  من  ا�صتقالتها  اأن  قراب  ال�صيدة  واأو�صحت 
ال�صابق  اجلمهورية  رئي�س  هو  و  املجل�س  بهذا  عينها  من  ا�صتقالة 
اأخذ  و  بغرفتيه  الربملان  اجتماع  وعقب  بوتفليقة  العزيز  عبد 
من   102 املادة  وتفعيل  اجلمهورية  لرئا�صة  النهائي  بال�صغور  العلم 

الد�صتور«.
الذي  ل�صمريها  »اإكراما  ا�صتقالتها  قدمت  اأنها  املعنية  واأو�صحت 
ان�صاع خالل 1956 لنداء بيان اأول نوفمرب حيث كان عمرها اآنذاك 
اأنها  الوطني من منطلق  للحراك  �صنة«، معربة عن »م�صاندتها   16
ال�صادر  البيان  للمجاهدين حيث تدعم  الوطنية  ع�صو يف املنظمة 

عنها واملوؤيد للهبة ال�صعبية املطالبة بالتغيري ال�صامل«

الوطني  التجمع  حزب  نفى 
الدميقراطي �صبيحة ام�س اجلمعة 
االأخبار املتداولة حول نية االأمني 

يف  اأويحي  اأحمد  لالأرندي  العام 
الرت�صح للرئا�صيات املقبلة

احلزب  عن  �صادر  بيان  وح�صب 

فقد فند االأرندي االإ�صاعة التي مت 
الرتويج لها عرب و�صائل اإعالم حملية 
التي اأفادت اأن اأويحي يح�رس رفقة 

تر�صحه  الإعالن  حزبه  يف  قياديني 
للرئا�صيات املقبلة .

ف.ن    .

التجارة  لوزارة  بيان  اأفاد 
تعديل  اآجال  متديد  مت  اأنه 
التجارية  ال�صجالت 
االقت�صادين  للمتعاملني 
املعنويني(  اأو  )الطبيعيني 
بعنوان اإدراج الرمز االلكرتوين 

اإىل غاية 31 جويلية 2019،
املتعاملني  الوزارة  وتدعو 
اإىل  املعنيني  االقت�صاديني 
املحلية  بالفروع  االلتحاق 
لل�صجل  الوطني  للمركز 
االآجال  اقرب  يف  التجاري 
لتفادي  �صجالتهم  لتعديل 
االكتظاظ الذي تعرفه االأيام 

االأخرية لهذه العملية للتذكري، 
قد  التجارة  وزارة  كانت 
اأعلنت يف وقت �صابق اأن اآخر 
ال�صجل  على  للح�صول  اأجل 
�صيكون  االلكرتوين  التجاري 

يوم  11 اأفريل 2019 .
�صعيد  التجارة  وزير  كان  و 
يف  اأو�صح  قد  جالب  
ت�رسيحات �صابقة اأنه “بف�صل 
ال�صجل  ا�صتعمال  اللجوء اىل 
التجاري االلكرتوين �صتتمكن 
من  التجارة  وزارة  م�صالح 
تاأطري  يف  حمالة  ال  التحكم 
الرقابة  عملية  وع�رسنة 

ال�صوق  ومتابعة  االقت�صادية 
ا�صفاء  بهدف  و�صبطه، 
عمليات  على  ال�صفافية 

املراقبة و جناعتها”.
و اأكد الوزير اأن  قطاع التجارة 
على غرار القطاعات االأخرى 
اأهمية  مبدى  واعيا  اأ�صبح 
الذي  االداري  االداء  حت�صني 
يتطلب بذل جمهودات جبارة 
باخلدمة  لالرتفاع  وم�صتمرة 
العمومية اىل م�صتويات عليا 

خا�صة يف �صل العوملة”.
ف.ن�سرين 
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حذرت منها  املديرية العامة للأمن الوطني 

تد�ول ون�سر �سور وفيديوهات قدمية 
لت�سليل �لر�أي �لعام  

دعت املديرية العامة لالأمن الوطني كافة م�صتعملي و�صائط التوا�صل 
االجتماعي اإىل �رسورة التحلي باحليطة واحلذر من تداول ون�رس بع�س 
ال�صور والفيديوهات القدمية بهدف »ت�صليل الراأي العام واالإ�صاءة اإىل 

جهاز ال�رسطة«.
ال�صور  هذه  اأن  اجلمعة  اأم�س  لها  بيان  يف  املديرية  واأو�صحت 
 )FAKE NEWS( مغلوطة  باأخبار  »تتعلق  املتداولة  والفيديوهات 
جهاز  اإىل  تن�صب  اأجنبية،  دول  يف  حدثت  ما  منها  قدمية،  واأحداث 

ال�رسطة اجلزائرية وترمي اأ�صا�صا اإىل تغليط الراأي العام الوطني«.
املتابعة  بحق  »حتتفظ  اأنها  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  وتوؤكد 
ال�رسطة  قوات  اأن  تذكر  كما  املغلوطة«،  االأخبار  ملروجي  الق�صائية 
ال�صارم  وتفاين يف ظل االحرتام  بكل حزم  الد�صتورية  »توؤدي مهامها 

لقوانني اجلمهورية ومبادئ حقوق االإن�صان«.

�إد�رة �سو�سطارة ت�سرب بيد 
من حديد

والتعامل  بيد من حديد  ال�رسب  العا�صمة  اإدارة فريق احتاد  وا�صلت 
بحزم مع الالعبني الذين يقعون يف اأخطاء ان�صباطية، ولهذا الغر�س 
فاإن امل�صوؤولني على النادي العا�صمي وجهوا العقوبة حو الالعب اأمني 
حامية الذي مت خ�صم اأجرة �صهرية بعدما قامت االإدارة يف وقت �صابق 
بطرد الالعب فاروق �صافعي من �صفوف النادي نهائيا، وجاءت عقوبة 
تقدمي  ف�صل يف  الذي  وهو  يقدمه  الذي  الباهت  االأداء  ب�صبب  حامية 

االإ�صافة املنتظرة منها يف اخلط االأمامي.



املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف يف حوار »للو�سط«:

حذاري من خمطط لإرباك اجلي�ش
.    املطالبة بتنحية كل القادة نهج تعجيزي 

.    الطبقة ال�سيا�سية ف�سلت يف بلورة حلول وا�سحة ميكن لل�سعب تبنيها

حذر املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف يف حوار خ�ش به »الو�سط« من املخطط الذي يحاك �سد املوؤ�س�سة الع�سكرية والذي يهدف تهديد موؤ�س�سة اجلي�ش ورميها 
مبا لي�ش فيها الإرباكها وا�سعافها ، موؤكدا بان  ال�سعب يقف باملر�ساد وي�سطف مع جي�سه يف وجه حماوالت زعزعة اال�ستقرار، معتربا باأن قرار تن�سيب بن �سالح 

رئي�سا للدولة تكري�سا للممار�سة الد�ستورية واالبتعاد بالدولة عن املغامرات ال�سيا�سية والفراغ املوؤ�س�ساتي على حد قوله .

حاورته: اإميان لوا�ش

بداية، ما تعليقك على قرار تن�صيب 
بن �صالح رئي�صا للدولة؟

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

ت�رشف على االنتخابات.
الت�سريحات   من  ما موقفك 

الدفاع  وزير  لنائب  االأخرية 
اأحمد قايد �سالح؟

منذ  اجلي�س  مواقف  نثمن  نحن 
،املوؤ�ص�صة  ال�صعبي  احلراك  بداية 
عن  امل�صوؤولة  بو�صفها  الع�صكرية 

واملجتمع  الدولة  وا�صتقرار  اأمن 
واملطبوعة  نعي�صها  التي  احلالة  ويف 
للجي�س  ،البد  ال�صيا�صية  بالتجاذبات 
والتح�صريات  امل�صار  يرافق  اأن 
ال�صكة  على  القطار  ي�صع  حتى 
اإطار  يف  دام  ما  ذلك  يف  عيب  وال 
باأن  االإ�صارة  يجدر  كما  الد�صتور، 
بان�صحاب  االأ�صوات  بع�س  تعايل 
باأن  يعلم  ال�صعب  لكن  االأركان،  قائد 
وارتباطات  �صوابق  لها  اجلهات  هذه 
بجهات م�صبوهة فاحدهم متورط يف 
اأحداث غرداية وما �صببته من قالئل 
معروف  واالأخر   ، وا�صطرابات 
املتع�صب  االإيديولوجي  بتوجهه 
والراف�س للتداول على ال�صلطة فقد 
وقف يف ت�صعينيات القرن املا�صي يف 
�صيا�صيا  ال�صعبي وغطى  وجه اخليار 
االنتخابي  امل�صار  اإلغاء  عنف  وبكل 
موؤ�ص�صة  تهديد  يحاول  واليوم   ،
فيها  لي�س  مبا  ورميها  اجلي�س 
الإرباكها واإ�صعافها لكن ال�صعب يقف 
يف  جي�صه  مع  وي�صطف  باملر�صاد 

وجه حماوالت زعزعة اال�صتقرار.

الناخبة  الهيئة  با�ستدعاء  هل 
�سيتوقف احلراك ال�سعبي ؟

حلل  املثلى  االآلية  هي  االنتخابات 
ق�صايا  يف  املجتمعية  النزاعات 
لل�صعب  الكلمة  تعيد  بو�صفها  احلكم 
يحتاج  �صحيح   ، اإرادته  وجت�صد 
بخ�صو�س  تطمينات  اإىل  ال�صعب 
و�صفافية  ونزاهة  االإدارة  حياد 
االنتخابات وهو لب املحادثات التي 
�صالح  بن  الدولة  رئي�س  اإليها  دعا 
واملجتمع  ال�صيا�صية  الطبقة  جميع 
مرمى  يف  اليوم  والكرة   ، املدين 
وعليهم   ، واحلراك  ال�صعب  ممثلي 
ينا�صلون  كانوا  ما  وتلقف  باملبادرة 
من اأجله عو�س االرمتاء يف م�صارات 

جمهولة العواقب
كما اأن اإعالن النتائج يوم 05 جويلية 
حتمل رمزية كبرية لل�صعب اجلزائري 
من  التخل�س  عن  يبحث  ظل  الذي 
اأ�صكالها،  بكل  اال�صتعمارية  الهيمنة 
واإعالن النتائج يوم 5 جويلية �صيكون 
اجلزائر  يرفع  جديد  حترير  مبثابة 
اإىل م�صاف الدول التي تتعامل بندية 
ف�صاءات  اإىل  واخلروج  �رشكائها  مع 

اأو�صع.
 ماردك على بع�ش اجلهات التي  

مطالب  حول  االلتفاف  اأرادت 
ال�سعب ؟

حول  التفاف  هناك  اأن  اأرى  ال 
من  العك�س  على  ال�صعبية  املطالب 
ي�رشخ  ال�صعب  خرج  فقد   ، ذلك 
ال�صيا�صية  املمار�صات  ببع�س  منددا 
ال�صلطة  وا�صتجابت   ، واالقت�صادية 
اأ�صقطت  ب�صكل �رشيع وحكيم ، فقد 
اخلام�صة وبداأت االإحالة على العدالة 
اجلهات  بع�س  لكن   ، للفا�صدين 
امل�صبوهة والتي ترتبط مبن يرتب�س 
باجلزائر حتاول اأن تقّول ال�صارع ما مل 
يقل ، فلي�س هناك من املحتجني من 
الع�صكرية  باملوؤ�ص�صة  يريد امل�صا�س 
وال باركان الدولة ، اجلي�س وال�صعب 
اأن  واأظن  يحاك  ما  لكل  متفطنون 
ال�صارع  احللحلة،  نحو  تتجه  االأمور 
وال  املبادرة  اليوم ال ميتلك  اإىل حد 
احد  قول  حد  على  اأدواتها  ميتلك 
قادة احلراك ال�صعبي ومنظريه ، وكل 
ما يف االأمر اأن هناك جهات متعددة 

وخمتلفة تريد ا�صتثمار ما�صي ال�صعب 
 ، ال�صيا�صية  مل�صاحلها  وتطويعها 
احلل  هو  الد�صتوري  باحلل  التم�صك 
االأمر  اإحالة  من  يت�صمن  ملا  االأمثل 
اإىل اأهله - ال�صعب - وعدم املغامرة 
وقد  العواقب  جمهولة  اجتاهات  يف 

مت�س باأمن وا�صتقرار البلد.

ال�سعب  مطلب  من  موقفك 
با�ستقالة كل رموز النظام؟

بعد جتاوز خطر الفراغ املوؤ�ص�صاتي 
االنتقالية  املرحلة  فكرة  واإف�صال 
لو  م�صكلة  لي�صت   ، الد�صتور  خارج 
اجلهات   ، غريه  اأو  �صالح  بن  ذهب 

املتع�صبة ال تريد اأن تذهب الباءات 
اأركان  تقوي�س  يريدون  هم  فقط 
اجلي�س  قادة  اإىل  بالو�صول  الدولة 
بالبلد  وال�صري  الع�صكرية  واملوؤ�ص�صة 
خارج اأي اإطار ، اجلي�س يدرك ذلك 
ويتح�صن بال�صعب ، وال�صعب يحت�صن 
وال�صعارات  حما�س  بكل  جي�صه 
املرفوعة دليل على ذلك ، نتمنى اأن 
تنتهي هذه املهاترات التي واإن دلت 
على �صيء اإمنا تدل على ف�صل الطبقة 
وا�صحة  حلول  بلورة  يف  ال�صيا�صية 
�صينت�رش   ، تبنيها  لل�صعب  ميكن 

ال�صعب يف االأخري هذا موؤكد.

اخلبري االأمني حممد خلفاوي

تعيني بن �سالح رئي�سا يفقد الثقة بني 
ال�سعب و الدولة

والعقيد  االأمني   اخلبري  قال 
اإن تعيني  املتقاعد حممد خلفاوي 
للدولة  رئي�صا  �صالح  بن  عبدالقادر 
ال�صعب  بني  الثقة  �صيفقد  خطاأ 
اأن  م�صيفا   والدولة،  اجلزائري 
ال�صعب اجلزائري عندما خرج كان 
اإحداث تغيري يف  طلبه ب�صيطا وهو 
اإطار منظم يتوىل مبوجبه اأ�صخا�س 

نزهاء ت�صيري املرحلة اجلديدة.
ا�صت�صافته  خالل  خلفاوي  واأو�صح 
للقناة  ال�صباح  �صيف  برنامج  يف 
اأحد  ميثل  �صالح  بن  ،اأن  االأوىل 
اأيد  كان  و  ال�صابق  النظام  ركائز 
اخلام�صة  العهدة  اإىل  املرور  بقوة 
حزب  يف  ع�صو  كونه  عن  ف�صال 
الدميقراطي،  الوطني  التجمع 
الثقة  �صيفقد  تعيينه  فاإن  وبالتايل 
مع الفاعلني يف البلد واأبرز اأن �صعار 
ميثل  خاوة«  خاوة  اجلي�س  »ال�صعب 
ر�صالة من املواطنني مفادها : على 
وحاميا  متما�صكا  يبقى  اأن  اجلي�س 
للبلد وحلدوده واأن ترافقه موؤ�ص�صة 
قوية حتارب املف�صدين الذين نهبوا 
خريات البلد، وذلك من اأجل جزائر 
اجلميع ورد  يريدها  مثلما  اأف�صل 
الت�رشيحات  العقيد املتقاعد على 
االأخرية لقائد اأركان اجلي�س الفريق 
فيها  اأ�صار  التي  �صالح  قايد  اأحمد 
حتاول  خارجية  اأياد  وجود  اإىل 
 « قائال:   ال�صعبي  احلراك  اإخرتاق 
اأياد خارجية، مثلما  كان هناك  اإذا 
�صالح،  قايد  اأحمد  الفريق  حتدث 
ثم حتدث  يوقفهم،  اأن  االأمن  فعلى 

)فرن�صا(  ال�صابق  امل�صتعمر  عن 
امل�صوؤولني  اأن  جيدا  نعلم  ونحن 
ال�صابقني هم الذين كانوا يتوجهون 
عند  مر�صحهم  لتزكية  فرن�صا  اإىل 
كل ا�صتحقاق رئا�صي، وبالتايل فاإن 
تزكية  ال�صعب مل يطلب من فرن�صا 

اأو �صيء من هذا القبيل
احلراك  اأن  املتحدث  ذات  واعترب 
فرباير   22 منذ  املتوا�صل  ال�صعبي 
املا�صي ميثل حم�صلة تراكم حوايل 
ع�رشين �صنة من االإحتقان والغ�صب 
والالعدالة  الظلم  من  ال�صعبي 
بع�س  قبل  من  البلد  ثروات  ونهب 
ال�صعب  يخرج  اأن  قبل  الفا�صدين 
للمطالبة  فرباير   22 يف   لل�صارع  
حتمية  �رشورة  بات  الذي  التغيري 
ال�صعب  اأن   تعبريه واأو�صح  ح�صب 
لل�صارع  خرج  عندما  اجلزائري 
اإحداث  كان طلبه ب�صيطا يتمثل يف 
تغيري يف اإطار منظم يتوىل مبوجبه 
ثقته  فيهم  ي�صع  نزهاء  اأ�صخا�س 
اإن  اجلديدة وقال  املرحلة  ت�صيري 
قاع«  »يتنحاو  قال  عندما  ال�صعب 
االأ�صخا�س  يرحل  اأن  يطالب  فهو 
وا�صتمرارية  الف�صاد  يف  املت�صببون 
الو�صع احلايل على غرار ال�صيا�صيني 
من منتخبي جبهة التحرير الوطني 
الدميقراطي  الوطني  والتجمع 
الذين  وامل�صوؤولني  الوزراء  وبع�س 
ال�صعب  ا�صتفزاز  اإىل  عمدوا 
وت�رشفاتهم  بت�رشيحاتهم  واإثارته 

املنفرة .
ف.ن�سرين 

بعد التزامه مبرافقة املرحلة االنتقالية

اأحزاب تثمن مواقف اجلي�ش من احلراك ال�سعبي
اإجراء انتخابات نزيهة حل للأزمة ال�سيا�سية

ت�رشيحات  االأحزاب  من  عدد  ثمن 
�صالح  قايد  اأحمد  الدفاع  وزير  نائب 
املوؤ�ص�صة  بالتزام  خاللها  اأكد  التي 
الع�صكرية مبرافقة املرحلة االنتقالية 
النزاهة  �صمانات  كافة  وتوفري 
وال�صفافية لالنتخابات املقبلة املزمع 
اإجراءها يف 4 جويلية املقبل، يف حني 
انتخابات  اإىل  الذهاب  باأن  اأجمعوا 
لالأزمة  التي  هو   خمرج  نزيهة 

تعي�صها البالد .
املوؤ�ص�صة  مبوقف  ينوه  االأرندي 

الع�صكرية
الدميقراطي  الوطني  التجمع  ونوه 
الدفاع  وزير  نائب  بت�رشيحات 
خاللها  اأكد  التي  �صالح،  قايد  اأحمد 
مبرافقة  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  بالتزام 
كافة  وتوفري  االنتقالية  املرحلة 
داعيا  وال�صفافية،  النزاهة  �صمانات 
ال�صيا�صيني  الفاعلني  و�صفهم  مبن 
للم�صاهمة بكثري من امل�صوؤولية ق�صد 
البالد  واإخراج  املوعد،  هذا  اإجناح 
خيار  طريق  عن  احلالية  االأزمة  من 

دميقراطي �صيد.
اأخرى، ثمن التجمع الوطني  من جهة 
الدولة عبد  رئي�س  الدميقراطي قرار 
الهيئة  با�صتدعاء  �صالح  بن  القادر 
يوم  املحلية  لالنتخابات  الناخبة 
بح�صارية  اأ�صاد  حني  يف  جويلية،   4
خالل  وهذا  اجلزائري،  ال�صعب 
 102 و  و8   7 املواد  بتطبيق  مطالبته 

من الد�صتور.
 

الد�ستوري  احلل  يثمن  االأفلن 
يف جتاوز االأزمة ال�سيا�سية

له  بيان  خالل  من  االأفالن  اعترب 

من  و102   ،8  ،7 املواد  تفعيل  باأن 
اجلزائر  يجنب  خمرجا  الد�صتور 
عنها  ينجر  قد  وما  ال�صغور  مغامرة 
من تداعيات جمهولة العواقب، معربا 
عن ارتياحه لرتجيح احلل الد�صتوري 
وحتقيق  الراهنة  االأزمة  جتاوز  يف 
التي  وامل�رشوعة،  الطموحة  الغايات 
ويرافق  اجلزائري،  ال�صهب  ين�صدها 
التعهدات التي التزم بها رئي�س الدولة 

يف املرحلة القادمة.
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  وثمن 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  قيادة  التزام 
االنتقالية  املرحلة  �صري  مبرافقة 
االنتخابات  لتح�صري  املخ�ص�صة 
متابعتها  على  وال�صهر  الرئا�صية، 
احرتام  اإطار  ويف  الهدوء  من  جو  يف 
والنزاهة،  ال�صفافية  لقواعد  ال�صارم 
كل  لفتح  املطلق  دعمه  م�صددا 
امللفات املتعلقة بالف�صاد، من خالل 
املتورطني  كل  �صد  ق�صائية  متابعات 

يف ق�صايا فا�صد و نهب املال العام.
يجدد  »واإذ  ال�صياق  ذات  يف  واأ�صاف 
اجلي�س  قيادة  والتزام  حلكمة  تثمينه 
العمل  و  بالد�صتور  ال�صعبي  الوطني 
الدائم  وانحيازه  اأحكامه  اإطار  يف 
النابعة  قناعاته  من  انطالقا  لل�صعب، 
من مت�صكه بال�رشعية الد�صتورية واأن 
لل�صلطة،  الوحيد  ال�صعب هو امل�صدر 
اجلي�س  اىل  اإكبار  بتحية  يتوجه 
الوطني ال�صعبي ال�صامن الوحيد الأمن 
احلزب  عرب  البالد«.كما  وا�صتقرار 
العتيد عن اإ�صادته بال�صلوك احل�صاري 
والن�صج الذي اأبانه ال�صعب اجلزائري 
عن  واأعرب  ال�صلمية،  م�صرياته  يف 
حتلت  ما  على  االأمن  لقوات  تقديره 
مرافقة  مثالية يف  و  احرتافية  به من 

امل�صريات ال�صعبية.

 تاج ي�سدد
حول  االلتفاف  اجلميع  على   

قرارات املوؤ�س�سة الع�سكرية

اجلزائر  اأمل  جتمع  حزب  نوه 
اتخذتها  التي  االأخرية  بالقرارات 
اجلميع  داعيا  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة 
اإىل االلتفاف حول م�صمونها للحفاظ 
واجتياز  واال�صتقرار  االأمن  على 
واأمان  ب�صال�صة  االنتقالية  املرحلة 
ملجابهة املخاطر املحدقة بالوطن.

ودعا حزب تاج كل االأطراف ومكونات 
يف  امل�صاهمة  اإىل  اجلزائري  ال�صعب 
اإطار  يف  االنتقالية  املرحلة  اإجناح 
املطالب  و  الد�صتورية  ال�رشعية 
من  اجلزائري  لل�صعب  امل�رشوعة 
و  جاد  وطني  حوار  مبا�رشة  خالل 
�صفافية  و�صمانات  اآليات  حول  جامع 
يف  الرئا�صية  االنتخابات  ونزاهة 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  تعهد  ظل 
اإطار  يف  املرحلة  متابعة  و  مبرافقة 
الثقة املتبادلة بني ال�صعب و اجلي�س.

اأحمد الدان
نطالب با�ستقالة الباءات الثلث

البناء  حركة  رئي�س  نائب  جهته  من 
اأحمد الدان طالب اجلي�س باال�صتمرار 
ال�صعبي  احلراك  مع  التخندق  يف 
االإداري،  التع�صف  من  وحمايته 
باالنحياز  اجلي�س  موقف  باأن  معتربا 
وهو  ال�رشفاء  كوقف  هو  ال�صعب  اىل 

موقف تاريخي.
خ�س  ت�رشيح  يف  الدان  اأحمد  دعا 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  »الو�صّط«  به 
يطالب  الذي  ال�صعب  اإىل  االنحياز 
باإ�صقاط حكومة بدوي، قائال »ال�صعب 
الذي  هو  بلعيز  يكون  اأن  يقبل  ال 
رئي�س  الأن  املرت�صحني  ملفات  يقبل 
ال�رشعية  يفتقد  الد�صتوري  املجل�س 
الد�صتورية بقوة املادة 7 من الد�صتور 
وقبلها بقوة القانون املانع له من تويل 

املن�صب .
البناء الوطني  وقال املتحدث »حركة 
ال�صعب  اإىل  منحازة  واأخريا  اأوال 
ال�صيا�صية،  وخياراته  اجلزائري 
مع  توا�صل  يف  �صتكون  وبالتايل 
قبل  ال�صيا�صية  والقوى  املواطنني 
الوطني  ال�صورى  جمل�س  تعقد  اأن 
الأنه  النهائي  املوقف  يحدد  الذي 
البناء  حركة  يف  قرار  موؤ�ص�صة  على 

الوطني«
املزمع  لالنتخابات  بالن�صبة  واأما 
اإجراءها يف 4 جويلية املقبل ،اأو�صح 
املتحدث » اإذا كانت انتخابات نزيهة 
وبعيدة عن التزوير والت�صويه، فحركة 
البناء الوطني تعتربها االآلية االأ�صا�صية 
وتر�صيخ  ال�صعبية  االإرادة  عن  للتعبري 
االعتداء  نرف�س  وكنا  الدميقراطية، 
توقيف  ورف�صنا  االنتخابات  على 
كما  الت�صعينات  يف  االنتخابي  امل�صار 
يف  االنتخابي  امل�صار  توقيف  رف�صنا 
بوتفليقة  املر�صح  طرف  من   2019
 ، مرتني  اأزمة  يف  البالد  اأدخل  الذي 
واأما يف هذه املرحلة فاإن االنتخابات 
قبلها  اإذا  االأزمة  من  خمرجا  �صتكون 
عن  تعرب  التي  وامل�صريات  احلراك 
رف�صها ال�صتن�صاخ النظام القدمي باأية 

طريقة كانت .«
اإميان لوا�ش 
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الثامنة  اجلمعة  يف  اجلزائريون  اأكد 
رف�ض  يف  الثابت  موقفهم  للحراك 
باإ�سقاطها  هاتفني  القدمية،  الوجوه 
تثبيت  بعد  �سالح  بن  من  بداية 

تن�سيبه رئي�سا للدولة .
الثامنة،  جدد اجلزائريون م�سريتهم 
وجوه  تكري�ض  رف�ض  بهتافات 
ب«ي�سقط  هاتفني  القدمي  النظام 
على  الرف�ض  و�ساحبني  �سالح«،  بن 
موؤكدين  القدمية  الوجوه  خمتلف 
حراكهم  ت�سليم  يف  يثقون  ال  اأنهم 
بن  باالم�ض:  النظام  ب�رشكاء  لي�سري 
فبالعا�سمة  وبدوي،  وبلعيز  �سالح 
ال�سورة  �سنع  االآالف  ع�رشات  جدد 
ال�سبيحة  من  بداية  االأ�سبوعية، 
العا�رشة  حوايل  باملئات  لتنطلق 
منت�سف  للآالف  وت�سل  �سباحا 
من  الوفود  تلمئ  اأن  قبل  النهار، 
اجلزائر  حميط  االأحياء  خمتلف 
التعبري  لقبلة  حتول  الذي  و�سط، 
وهتف  بالعا�سمة،  واحلراك 
�سالح«،  بن  ب«ي�سقط  احلا�رشون 
عفى وجه اخل�سو�ض وذلك ردا على 
مع  الد�ستور،  بحكم  تن�سيبه  تثبيت 
اعتبار املطالب  التاأكيد على رف�ض 
تعجيزية على حد تعبري قائد االأركان 
قايد �سالح، موؤكدين عرب �سعاراتهم 
اأنها �رشعية واأن الذهاب النتخابات 
لل�سورة احلالية يعني تزويرها  وفقا 
احلراك  هتافات  كما جددوا  فقط، 
اأنه  وتاأكيد  ال�سعب  لدور  املفخمة 
م�سدر ال�رشعية وحتى وفقا للد�ستور 
القائم، و«نحوا الع�سابة نولوا البا�ض« 
رافعني  قع«،  يتنحاو  يريد  و«ال�سعب 
الدولة  »اإقامة  نوفمرب  بيان  الفتة 
اجلزائرية الدميقراطية االجتماعية 
املبادئ  اإطار  �سمن  ال�سيادة  ذات 

االإ�سلمية«، والهتاف ب« يا بن �سالح 
و«ي�سقط  اأوالدها«  عندها  اجلزائر 
بن �سالح«. وكذا �سعارات »بن �سالح 
بن �سالح  بدوي ال  و«ال  غري �سالح« 
نريد رجل �سالح« و«بن �سالح ديقاج 
الرئا�سة« وحول موعد 4جويلية  من 
التاريخ  ت�سوهوا  ال   « للرئا�سيات، 
ارتداء  مع  لل�ستقلل«  جويلية   5
وال�سهداء  للوحدة  ترافع  قم�سان 
و«اجلزائر  مهيدي«  بن  حفيد  »اأنا 

تناديني«.

ال ت�ضربونا بالغاز فدموعنا 
جفت الأجل اجلزائر

امل�سيل  الغاز  ا�ستعمال  وبخ�سو�ض 
باجتاه  املياه  وخراطيم  للدموع 
ت�رشبوا  »ال  رفعوا   والعمال،  الطلبة 
دموعنا  الأن  للدموع  امل�سيل  بالغاز 
و«اأيها  اجلزائر«  على  بكاء  جفت 
اأنك  باهلل  اأق�سمت  لقد  ال�رشطي 
جي�سنا  و«اجلي�ض  الوطن«  �ستحمي 
وال�رشطة �رشطتنا والدرك اإخوتنا«. 
وحول وحدة اجلزائر »خاوة خاوة ولو 
كره اخلائنون حتيا اجلزائر« موؤكدين 
على ال�سعب م�سدر ال�سلطة » و« اليد 
ال�سعب  الغد«   جزائر  نبني  اليد  يف 
�سيد  »ال�سعب  ال�سلطة«و  كل  م�سدر 
حني  يف  و<  البلد«  لبناء  وم�سوؤول  
بني  الكبري  احلجم  من  الفتة  ثبتوا 
الكهربائي  والعمود  املركزي  الربيد 
اخلائنني  واقلع جذور  املحاذي ب« 
فمنهم كل العطب« و«ال�سعب ال يثق 
بن  ال  ال�سلطة  هو  و«ال�سعب  فيكم« 
�سالح ال بلعيز ال بدوي ال بو�سارب« 
ال�سعبي  املجل�ض  االأمة  جمل�ض   «
غري  و«الباءات  الزبى«   ال�سيل  بلغ 

�ساحلني«.
هتفوا  اخلارجي  التدخل  وحول 
رو�سيا«  ال  االإمارات  ال  »فرن�سا  بل 
اجلزائريون  ماكرون  يا  تفرح  و«ال 

�سامدون«
اجلزائريون  حافظ  وكالعادة 
بح�سور  احلراك  حما�ض  على 
االأولياء  ومرافقة  االأطياف  خمتلف 
وفئات  منهم،  الر�سع  حتى  واالأبناء 
اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  من 
حاملني  املكفوفني  غرار  على 
�سعارات«مكفوفني غا�سبون للع�سابة 

راف�سون«.

بورقعة
البد اأن يبقى اجلي�ش داعما 

لل�ضعب
 

احلفاظ  البد  اجلي�ض  اأن  بورقعة 
اأن يكون بل �سعب  عليها، وال ميكن 
بع�سهما  حماية  من  البد  والعك�ض، 
بع�سا، م�ستغربا من اخلطاب االأخري 
تراجع  اأنه  معتربا  االأركان،  لقائد 
اأن  ال�سابقة،قاىال  اخلطابات  عن 

�سيا�سيا،  اأو  احلل  يت�سمن  الد�ستور 
باملقابل البد اأن يتما�سى مع ال�سعب 
وحتى الد�ستور يتيح ذلك من خلل 
واأن  �سبق  ملن  عاد  كما  العهدة7. 
م�ست  زمرة  باأنها  بالع�سابة  و�سفوا 
وحاولت  بالد�ستور  وتكرارا  مرارا 
الرحيل  لعدم  التلعب  موؤخرا 
يف  دليل،  كانت  احلكومة  وتعيينات 
وبخا�سة  امللفات  فتح  ينبغي  حني 

العهدة الرابعة.

غول
 املادة 8 تدعو الآليات تطبيق 

�ضوت ال�ضعب 

غول  جمال  ف�رشح  االأئمة  عن  اأما 
8تدعو  واملادة  راف�ض،  ال�سعب  اأن 
الآليات لتطبيق �سوته، واليوم راف�ض 
والرئي�ض  واحلكومة  الوجوه  لهذه 
م�رشوع  الأن  نرتاجع  ولن  واحلكونة، 
لن  ونحن  االأفق  يلوح يف  بداأ  فرن�سا 

نر�سى به يف بلد ال�سهداء. 

�ضارة بومعزة

اأم�ض  ال�سعبي  احلراك  توا�سل 
منذ  جمعة  ثامن  يف  بالعا�سمة 
�سارك  وقد  22مار�ض  يوم  بدايته 
اأم�ض اجلمعة االآالف من املواطنني 
العا�سمة  �سوارع  اكت�سحوا  الذين 
املتظاهرون  ورفع  ال�سباح  منذ 
العديد  كالعادة  بقوة  كانوا  الذين 
تركزت  التي  و  ال�سعارات  من 
عبد  برحيل  باملطالبة  اأ�سا�سا 
جمل�ض  رئي�ض  �سالح  بن  القادر 
االأمة الذي مت تعيينه رئي�سا للبلد 
االأول  الوزير  ل90يوم،وكذلك 
املجل�ض  بدوي،ورئي�ض  نورالدين 
اأبدع  و  بلعيز  طيب  الد�ستوري 
على  حر�سوا  الذين  املتظاهرون 
اإطلق خمتلف  يف  ال�سلمية  �سعار 
تطالب  كانت  التي  ال�سعارات 
ح�سبهم  �سالح،والذي  بن  برحيل 
اأ�سا�ض مطالبهم و�سهدت م�سريات 
العديد من  العادة  اأم�ض على غري 

امل�ستجدات،حيث  و  احلوادث 
ب�رشب  ال�رشطة  م�سالح  قامت 
املياه  بخراطيم  املتظاهرين 
يفهم  ومل  اأودان  �سارع  و�سط 
من  اخلطوة  هذه  املتظاهرون 
من  االأول  تعد  التي  ال�رشطة،و 
جمعات  يخ�ض  فيما  نوعها 
التظاهر.لكن العديد من امل�سادر 
التجاوزات  من  العديد  بوقوع 

اأو  املند�سني  بع�ض  طرف  من 
اخللطني لكن �رشعان ما توا�سل 
ان�سحاب  بعد  ب�سلمية  التظاهر 
م�سالح  كانت  هذا  وقبل  ال�رشطة 
مرابطة  كانت  التي  ال�رشطة 
العا�سمة  �سوارع  يف  ال�سباح  منذ 
اأن  قبل  املركزي  الربيد  و�ساحة 

تن�سحب و تخفف من تواجدها 
االأر�سيدي  �سعدي وجماعة  �سعيد 

بلفتات م�سبوهة
العنا�رش  من  العديد  ت�سلل 
املظاهرات  و�سط  املح�سوبة 
ب�سعارات  توجيههم  مت  حيث 
ا�ستثنائية و�ساذة يف هذا احلراك 
اجلي�ض  ت�ستهدف  كانت  التي  و 
�سالح  قايد  اأحمد  الفريق  وقائده 
ت�سهد  مل  التي  اللفتات  وهي 
تكاد  وال  املتظاهرين  من  جتاوبا 
ك�سف  مت  اأن  بعد  ،خا�سة  تظهر 
حزب  اأروقة  يف  حررت  اأنها 

االأر�سيدي
االأ�سلحة  من  كبرية  كمية  حتجز 
البي�ساء ب�سواحي الربيد املركزي

م�سادر  وعلمت«الو�سط«من 
عرثت  االأمن  م�سالح  اأن  خا�سة 
 « »�سكني  ابي�ض  450�سلح  على 
ب�سواحي  ،وذلك  واحد  مكان  يف 
على  مايدل  املركزي،وهو  الربيد 
�سلمية  النتهاك  مبيتة  نوايا  وجود 
الو�سع  تعفني  و  املظاهرات 

الخرتاق هذا احلراك.

حراك اجلمعة يطالب برحيل بن �ضالح

ع�ضام بوربيع

ا�ستعمال خراطيم املياه و
 الكرميوجان لأول مرة 

.           م�ضالح االأمن حتجز كمية كبرية من"ال�ضكاكني"

واليات اجلهة الغربية

م�سريات عارمة  للمطالبة 
ب�سقوط حكم بن �سالح 

من  الع�رشات  اأم�ض  نهار  خرج 
اجلزائري  بالغرب  املواطنني 
من  التغيري  با�ستكمال  املطالبني 
خلل اإلغاء رئا�سة بن �سالح  ب�سفته 
انه  بحكم  ال�سابق   للنظام  ا�ستمرارا 
يجعل  ما  فقط  ومعني  منتخب  غري 
املحتجون  ،وطالب  قليلة  فيه  الثقة 
الد�ستور  من   7 املادة  اىل  بالعودة 
من خلل ا�سرتجاع  ال�سيادة لل�سعب 
تكفلت   التي  املجموعة   وحما�سبة 
�سنة    20 طيلة  اجلزائر   بت�سيري 
االأموال  ا�سرتجاع  ل�سمان  وهذا 
من  املاأخوذة  والقرو�ض  املنهوبة 
تنموية  م�ساريع   لتج�سيد  البنوك  
وقد  الوطني  باالقت�ساد  للنهو�ض 
�سارك املحتجني منتخبني ونوابا يف 
الربملان من خمتلف التيارات  حتت 

تاأطري اأمني قوي .
من  الع�رشات  خرج   تيارت  ففي 
ال�ستكمال  املطالبني  املواطنني 
التنمية  وحتقيق  احل�رشي  التغيري  
طريق  عن  الوطني  واالقت�ساد 
املنهوبة   االأموال  ا�سرتجاع 
عنها  امل�سوؤولني   وحما�سبة  
من  املئات  جتمع  وبتلم�سان   ،
املواطنني  بعد �سلة  اجلمعة  بكل 
من  �ساحة امل�سجد الكبري بتلم�سان 
واأمام  بالغزوات   البلدية   واأمام 
حاملني  مبغنية  القدمية  البلدية 
 ، ال�سلمي  التغيري  اإىل  �سعارات تدعو 
عبد  الرئي�ض  املحتجون   نا�سد  كما 
تنفيذا  باال�ستقالة  �سالح  بن  القادر 
املحتجون  وطاف  ال�سعب  لرغبة 
اأمام   واعت�سموا  الرئي�سية  ال�سوارع 
دوائر  ومراكز  بتلم�سان  الوالية  مقر 
بكل من مغنية والغزوات ،من جانب 
الراف�سون   املحتجون  خرج  اآخر 

م�سرية  يف  �سالح   بن  لرئا�سة 
الرئي�سية   ال�سوارع   جابت  حا�سدة 
اأمام مقر الوالية  وانتهت باالعت�سام 
بالتغيري  تدعو  �سعارات  حاملني 
 ، املكت�سبات  وحماية  اجلدري  
املتظاهرون  جتمع   غليزان  ويف 
بال�ساحة  الرئي�سية  وجابوا ال�سوارع 
�سعارات  حاملني  للمدينة   الرئي�سية 
احلايل  احلكم  اإنهاء  اإىل  تدعو  
مع   ، لل�سعب  ال�سيادة  وا�سرتجاع 
اأموال  وا�سرتجاع  ال�سابقني  حما�سبة 
البنوك  يف  املكد�سة  اجلزائريني 
م�ساريع  يف  وا�ستثمارها   االأجنبية 

اقت�سادية  �ساملة .
املتظاهرين  خرج  ومب�ستغامن  
خاملني  للمدينة   الرئي�سي   بال�سارع 
االإعلم الوطنية وال�سعارات  الداعية 
بن �سالح   با�ستقلل  التغيري  ل�رشورة 
نف�ض   ، ال�سابقني  الوزراء  وحما�سبة 
�سلف  مدينة  عا�ستها  التي   االأجواء 
اأين نادى ال�سلفاوة ب�سقوط بن �سالح 
املجموعة  على   حم�سوب  ب�سفته 
التي حكمت اجلزائر طيلة 20�سنة مع 
املهربة  االأموال   ا�سرتجاع  �رشورة 
املتظاهرين  خرج  ومبع�سكر   ،
عبد  االأمري  ب�ساحة  وجتمهروا 
حا�سدة  م�سرية   يف  و�سارو  القادر 
الرئا�سة  واإ�سقاط  بالتغيري  للمطالبة 
قبل  من  معني  ب�سفته  �سالح  بن  عن 
 ، واليته  املنتهية  ال�سابق  الرئي�ض 
املتظاهرون  خرج  متو�سنت  وبعني 
بال�سوارع الرئا�سية مطالبني ب�سقوط  
احلكم احلايل بقيادة بن �سالح ب�سفته 
املنتهية  ال�سابق  للنظام  ا�ستكماال 
عهدته كما رفهوااملحتجون �سعارات 

املحا�سبة وا�سرتجاع االأموال .
حممد بن ترار
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اجلمعة الثامنة للحراك توؤكد:

مطالبنا �سرعية ولن نر�سى بالوجوه القدمية
.     االإجماع على رف�ش بن �ضالح

جددوا مت�ضكهم الكبري باجلي�ش ك�ضامن 
حقيقي للمطالب احلراك

 م�سرية �سلمية حا�سدة بورقلة 
للمطالبة برحيل الباءات الثالثة

خرج مواطني ورقلة يف م�سرية �سلمية 
حا�سدة للجمعة الثامنة على التوايل 
 ، الثلثة  الباءات  برحيل  للمطالبة 
ويتعلق االأمر بكل من عبد القادر بن 
بلعيز  الطيب   ، الدولة  رئي�ض  �سالح 
ونور  الد�ستوري  املجل�ض  رئي�ض 

الدين بدوي الوزير االأول .
الثامنة  للجمعة  ال�سلمية  امل�سرية 
جميع  غرار  وعلى  ورقلة  بوالية 
والواليات  الوطني  الرتاب  واليات 
املنتدبة ،  متيزت بارتفاع م�ساعف 
الأعدادها ممثلني ملختلف ال�رشائح 
عن  تعرب  عديدة  �سعارات  رافعني   ،
من  لعل  اجلزائريني  معاناة  مدى 
الثلثة  الباءات  ،«رحيل  اأبرزها  
»بدوي   ،« ...ديقاج  �سالح  »بن   ،«
»،كما  »بلعيز...ديقاج   ،« ...ديقاج 
بعا�سمة  �سلميا  املتظاهرين  وجه 
للأطراف  مبا�رشة  ر�سائل  الواحات 
املوؤ�س�سة  لتوريط  ت�سعى  التي 
كاأداة  بدورها  وامل�سا�ض  الع�سكرية 
اأبرز  ومن   ، العباد  و  الوطن  حلماية 
ال�سعب  »اجلي�ض  اللفتات  تلك 
للفتات  خاوة«اإ�سافة  ...خاوة 
اأحمر  خطاأ  »اجلي�ض  عليها  مكتوب 

.«
طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ورقلة  بوالية  �سلميا  املتظاهرين 

اأ�رشع وقت على  العمل يف  ب�رشورة 
وناهبي  الف�ساد  رموز  حما�سبة 
العام خلل فرتة حكم رئي�ض  املال 
العزيز  عبد  امل�ستقيل  اجلمهورية 

بوتفليقة .
االأالف  خرج  فقد  ثانية  جهة  من 
االدارية  باملقاطعة  املواطنني  من 
رافعني   ، احلرية  ب�ساحة   ، تقرت 
الفوري  بالرحيل  تطالب  �سعارات 
كما   ، باجلزائر  الف�ساد  رموز  لبقايا 
وغري  املبا�رشة  بالتدخلت  نددوا 
اميانويل  فرن�سا  لرئي�ض  املبا�رشة 
ماكرون  يف ال�ساأن الداخلي للجزائر 
عليها  مكتوب  الفتات  رافعني   ،
بن  اأحفاد  يارخي�ض  »ياماكرون 

بادي�ض ما حتكمها�ض باري�ض ».
االأمن  عنا�رش  اأن  بالذكر  جدير 
وظلت  النقاط  بعديد  متركزت 
هو  مثلما  قرب  عن  الو�سع  تراقب 
الفارطة  اجلمعات  جميع  يف  احلال 
ال�سارم  االلتزام  اطار  يف  وذلك 
املركزية  ال�سلطات  بتو�سيات 
احلراك  مع  االحتكاك  لتفادي 
برحيل  املتم�سك  ال�سعبي  ال�سلمي 
رموز الف�ساد وحما�سبة رجال املال 
واالأعمال املتورطني يف نهب ثروات 

اجلزائر واجلزائريني .
اأحمد باحلاج  

الوة
ري ع

ت/ب�ض



و اأو�ضح اأنه مت الإجماع على تقدمي 
للمركزية،   13 امل�ؤمتر  عقد  م�عد 
على  الثناء  املتحدث  ذات  ووجه 
قائال  ال�ضعبي  ال�طني  اجلي�ش 
مثل  جي�ش  العامل  يف  ي�جد  » ل 
باحلكمة  متيز  الذي  وه�  جي�ضنا، 
واحلر�ش على احلفاظ على الأمن 
املرحلة  هذه  يف  وال�ضتقرار 
اجلي�ش  ن�ضكر  اأ�ضاف«  و  ال�ضعبة« 
ال�طني ال�ضعبي الذي يحافظ على 
ا�ضتقرار ال�طن« دون اأن يعلق على 
خطابات الفريق اأحمد قايد �ضالح 
قائد اأركان اجلي�ش ال�طني ال�ضعبي 

نائب وزير الدفاع .
وا�ضرت�ضل �ضيدي ال�ضعيد من مركب 
ب�هران، اأنه  بالعن�رص  الأندل�ضيات 
جلنة  ت�ضكيل  على  التفاق  مت 
وطنية للتح�ضري للم�ؤمتر 13 و التي 
اجتماعها  تعقد  اأن  املرتقب  من 
�ضهر  من   27 بتاريخ  التح�ضريي 
اإنتهاء  تاريخ  اأن  و  اجلاري،  اأفريل 
�ضنة  �ضيك�ن يف جانفي من  عهدته 
2020 و يف معر�ش حديثه جدد اأن 
العميقة  ال�رصخة  ي�ضجل  الإحتاد 
�ضبابنا  �ضيما  ل  ال�ضعبي  للحراك 
الأبي الذي يعرب بكل �رصعية يحذوه 
اأف�ضل،  جزائر  يف  كبري  طم�ح 
ب�ضلمية  ال�ضياق  ذات  يف  م�ضيدا 
وببعدها  امل�اطنني  م�ضريات 

مع  وقفنا  »اإننا  م�ضيفا  ال�طني، 
بيانا يف  واأ�ضدرنا  ال�ضعبي  احلراك 
11 مار�ش املا�ضي، ول�ضنا من الذين 

ي�ضع�ن ل�ضرتجاعه اأو رك�به«.
اأنه  ال�ضعيد قائال  اأ�ضاف �ضيدي   و 
يتطلع اإىل انتقال دميقراطي هادئ 
ال�ضيدة  الإرادة  عن  يعرب  و�ضلمي 
اإىل  اأن  احلاجة  معتربا  لل�ضعب 
ملحة  �رصورة  اأ�ضبحت  قد  التغيري 
الهادف  احل�ار  �رصورة  مثل  متاما 
جمه�رية  بناء  يتيح  ت�افقي  وحل 
وطم�حات  واأمال  تتنا�ضب  جديدة 
ال�ضعب، و دافع �ضيدي ال�ضعيد على 
عبد  ال�ضابق  للرئي�ش  دعمه  خيار 

للعهدة  للرت�ضح  ب�تفليقة  العزيز 
املكا�ضب  و�ضفها  ما  اإىل  اخلام�ضة 
التي  الجتماعية  و  الإقت�ضادية 
ويف  العمال  ميدان  يف  حتققت 
م�ضار اإعادة البناء ال�طني يف كنف 

ال�ضلم.
اأن الجتماع متخ�ش  بالذكر  جدير 
قبل  من  بالإجماع  عنه  الت�ض�يت 
على  التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء 
الداخلي  النظام  احرتام  م�ا�ضلة 
للمركزية  الأ�ضا�ضي  والقان�ن 
العمل  م�ا�ضلة  ينتظر  اأين  النقابية 
�ضقه  غرار  على  الإطار  بهذا 

العقابي .

�ضالحية  اإعطاء  الجتماع  �ضهد  و 
للمركزية  العام  الأمني  معاقبة 
القيادات  ت�بيخ  و  ملعاقبة  النقابية 
على  للرحيل،  دعته  التي  ال�لئية 
غرار �ضكيكدة ،و �ضعيدة و تلم�ضان 
اأقرت  كما  وزو،  بجاية  تيزي  و 
حالة  يف  عنهم  ال�ضفح  اإمكانية 
جرى  و  كتابي،  لعتذار  تقدميهم 
تخلله  مل  هادئ  ج�  يف  الجتماع 
متت  و  احتجاج  اأو  مقاطعة  اأي 
ظل  يف  القرارات  على  امل�ضادقة 
غياب  ب�ضبب  الن�ضاب  اإكتمال  عدم 
�ضبق  ولئية  احتاديات   5 ممثلي 

ذكرها �ضالفا. 

يف اجتماع �ضم االأمني العام للوالية 
مع 13 منتخبا

بلدية الربية ت�سري من دون 
»مري«منذ 3 اأ�سهر بوهران

.     االإدارة تطالبه باال�ضتقالة فورا 

ال�ضعبي  املجل�ش  رئي�ش  مداح  وهران  ل�لية  العام  الأمني  ت�عد 
البلدي للربية بن عمر عبد القادر املجمدة مهامه و �ضالحياته، 
بتعيني مت�رصف اإقليمي يف حالة ت�ا�ضلت حالة الن�ضداد باملجل�ش 
البلدي، و دعا امل�ض�ؤول ذاته رئي�ش البلدية يف اإجتماع مع منتخبي 
املجل�ش، اإىل حتمل جميع م�ض�ؤولياته و القيام بتقدمي اإ�ضتقالته و 
من  العظمي  الغالبية  ك�ن  بلدية جديد  رئي�ش  اإختيار  على  العمل 
املنتخبني �ضد بقائه يف رئا�ضة املجل�ش عدا منتخب واحد و ه� 

نائبه الأول » ب ع«.
منذ  معطلة  وهران  �رصق  جن�بي  الربية  بلدية  م�ضالح  زالت  ل 
الأول  التنفيذي  امل�ض�ؤول  تدخل  عقب  تقريبا،  اأ�ضهر   3 من  اأزيد 
مهام  و جتميد  م�ل�د �رصيفي  الغرب،  عا�ضمة  �ض�ؤون  ت�ضيري  عن 
غالبية  بني  التام  الن�ضداد  حلقات  ت�ا�ضل  ب�ضبب  البلدية  رئي�ش 
ال�طني،  التحرير  جبهة  حلزب  املنتمي  »املري«  و  املنتخبني 
اإ�ضتدعى الرجل الثاين يف اجلهاز التنفيذي ب�هران اأع�ضاء  حيث 
خمريا  نهائي  حل  اإيجاد  اأجل  من  اأم�ش،   اأول  البلدي  املجل�ش 
رئي�ش البلدية بني الإ�ضتقالة و امل�ضي قدما نح� انتخاب خلف له 
من اأجل ال�ضهر على حتريك عجلة التنمية بهذه البلدية النائية و 
الفقرية من حيث امل�ارد اأو اللج�ء خليار تعيني مت�رصف اإقليمي 
لت�ضيري �ض�ؤون البلدية و احلر�ش على احلفاظ على املرفق العام 
و م�ضالح امل�اطنني �ضيما م�ضلحة احلالة املدنية ، عمال بنف�ش 
حالة  اإ�ضطرت  التي  يبقى  بن  �ضيدي  ببلدية  املتخذ  ال�ضيناري� 
الإن�ضداد و اخلالفات احلادة بني رئي�ش البلدية ي��ضف خبيزات و 
بقية املنتخبني اإىل جتميد مهامه و تعيني مت�رصف اإقليمي لإدارة 

�ض�ؤون البلدية .
جدير بالذكر اأن عددا من املجال�ش البلدية ب�لية وهران ت�ضهد 
�رصاعا حادا بني املنتخبني، على غرار بلدية الكرمة التي اجتمع 
مبنتخبي  اأحمد  حمم�دي  القان�نية  ال�ض�ؤون  و  التنظيم  مدير 
اأين   ، بن ميينة  م��ضى  البلدية  رئي�ش  على  الغا�ضبني   ،19 البلدية 
اإختيار خليفة ل«املري« احلايل  �ضدد امل�ض�ؤول عينه على �رصورة 
يك�ن له اإجماع من غالبية املنتخبني املنتمني ملختلف الت�ضكيالت 

ال�ضيا�ضية على غرار اجلبهة ال�طنية و الأفالن و الأرندي .
 اأ بن عطية

بتهمة التزوير و اإ�ضتعمال املزور بوهران

رئي�س بلدية بئر اجلري الأ�سبق و نائبه 
مهددون بال�سجن بوهران

التم�ش اأول اأم�ش، ممثل النيابة العامة مبحكمة عني الرتك الإبتدائية 
تطبيق عق�بة القان�ن يف حق كل من رئي�ش بلدية بئر اجلري الأ�ضبق، 
النائب  و  �ش«  ح   « احلايل  البلدية  رئي�ش   نائب  و  ق«  » ب  املدع� 
الأ�ضبق لل�ض�ؤون الإجتماعية » ه ر« و اأجل قا�ضي امل��ض�ع النطق 

باحلكم لغاية اجلل�ضة القادمة الأ�ضب�ع املقبل .
و كانت غرفة الإتهام لدى جمل�ش ق�ضاء وهران قد اأيدت قرار و�ضع 
املتهمني الثالثة رهن الرقابة الق�ضائية، يف مقدمتهم النائب الأول 
 « الثقافية  و  الإجتماعية  بال�ض�ؤون  املكلف  احلايل  البلدية  لرئي�ش 
مزورة  تراخي�ش  منح  و  العام  املال  تبديد  بتهمة  ذلك  و   « �ش«  ح 
لتن�ضيب خيم جتارية مبنطقة اإي�ضط� بتاريخ �ضهر �ضبتمرب من �ضنة 

 .2014
ب�هران  ال�لئي  بالأمن  الق�ضائية  ال�رصطة  م�ضالح  با�رصت  قد  و 
البلدية الأ�ضبق، و  اآنذاك حترياتها و حتقيقاتها مع كل من رئي�ش 
نائبه املكلف بال�ض�ؤون الإجتماعية، و مندوب حي الأمري عبد القادر 
بال�ض�ؤون  املكلف  البلدية  رئي�ش  نائب  من�ضب  حاليا  ي�ضغل  الذي 
الإجتماعية، اأين اأثبت التحقيقات ت�رط ه�ؤلء يف خمالفة القان�ن 
الإ�ضتعمال  و  التزوير  و  ال�ظيفة  اإ�ضتغالل  و  الت�رصيعات،  و  البلدي 
املزور، �ضيما عقب امل�ضادقة على امل�رصوع يف ظل �ضغ�ر من�ضب 
الأمينة العامة ال�ضابقة التي كانت يف فرتة عطلة �ضن�ية، و �ضبق و 
اأن رف�ش نائبها امل�ضادقة على امل�رصوع الذي من خالله مت منح 
تراخي�ش لن�ضب خيم جتارية ، دون مراعاة الإجراءات التي ين�ش 

عليها دفرت ال�رصوط. 
اأ بن عطية

اأ بن عطية

اقت�ضادي�ن  خرباء  ثمن 
الدفاع  وزير  نائب  ت�رصيحات 
�ضالح  قايد  الفريق  ال�طني، 
الف�ضاد  ملفات  بفتح  تتعلق  التي 
خلق  يف  ت�ضاهم  اأنها  قال�ا  و 
القت�ضاد  يف  جديدة  ديناميكية 
ال�طني بينما هناك من انتقدها 
،و اعتربها لي�ضت من �ضالحيات 

قيادة الأركان .

م�ضدال عبد القادر
القانون يفر�ض امل�ضاواة بني 

امل�ضتثمرين

يف  م�ضدال  القادر  عبد  قال 
اأن  ال��ضط  جلريدة  ت�رصيحه 
اإىل طماأنة  يحتاج�ن  املتعاملني 
امل�ضاواة  يفر�ش  القان�ن  و 
ذات  اأ�ضاف  و  املتعاملني  بني 
نائب  ت�رصيحات  ان  املتحدث 
انتظام  على  م�ؤ�رص  الدفاع  وزير 
الآلة  يحرك  الذي  و  ال�ض�ق 
اأن  على  اأكد  كما  الإنتاجية 

ال�رصيفة  املناف�ضة  وج�د  عدم 
املتعاملني  عزمية  من  يثبط 
اأن  فتحها  القت�ضاديني بعد 
على  ديناميكية  هناك  تك�ن 
الروؤية  وات�ضاح  البن�ك  م�ضت�ى 
دعا  القت�ضادي و  للبعد  العامة 
اىل  الدولة  القت�ضادي  اخلبري 
و  املراقبة  اإىل  امل�ضتقبل  يف 
ت�ضهيل  و  الحتكار  حماربة 

ظروف العمل.

اخلبري االقت�ضادي علي 

عبد الرحمان 
التحقيق يف ف�ضاد 

�ضوناطراك �ضيكون عربة

من جانبه قال اخلبري القت�ضادي 
ملف  اأن  الرحمان   عبد  علي 
ح�ضا�ش  ملف  ه�  �ض�ناطراك 
ثروة  يخلق  بن�ضاط  يتعلق  لأنه 
مربزا  ال�طني  لالقت�ضاد  كاملة 
لت�ضاح  كاقت�ضاديني  تطلعهم 
الأمر  يقت�رص  ل  حيث  الروؤية 
يف  املت�ضبب  معاقبة  على  فقط 

بهذا  املتعلق  العام  املال  هدر 
اأي�ضا  ولكن  احل�ضا�ش  القطاع 

اأخذ العربة.
اخلبري االقت�ضادي فرحات 

اآيت علي
الف�ضاد لي�ض من �ضالحيات 

قيادة االركان

اخلبري  اأبرز  اأخرى  جهة  من 
علي  اآيت  فرحات  القت�ضادي 
ال��ضط  جريدة  مع  حديثه  يف 
األ  يجب  الأركان  قيادة  اأن 
من  لي�ش  لأنه  الف�ضاد  عن  تتكلم 
وزارة  اأن  اأ�ضاف  و  �ضالحياتها 
التكلم  لها  يحق  التي  هي  العدل 
و  الفا�ضدين  و حما�ضبة  ك�ضف  و 
اأكد اخلبريالقت�ضادي اأن اإ�ضالح 
ال�ضالحيات  من  يبداأ  الدولة 
كل  اأن  على  �ضدد  كما  املحددة 
فرد اأن يحرتم احلدود الد�ضت�رية 

املخ�لة له .

ف.ن�ضرين 

خرباء اقت�ضاديون يثمنون ت�ضريحات قايد �ضالح 

فتح ملفات الف�ساد يخلق ديناميكية جديدة 
يف القت�ساد الوطني
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ك�ضف االأمني العام للمركزية النقابية عبد املجيد �ضيدي ال�ضعيد اأول اأم�ض، من وهران اأنه لن 
يرت�ضح لعهدة جديدة على راأ�ض »االأوجيتيا«، و ذلك على هام�ض اإ�ضرافه على اجتماع مغلق �ضم 

كل من اأع�ضاء اللجنة التنفيذية الوطنية لالحتاد العام للعمال اجلزائريني

�ضيدي ال�ضعيد من وهران

لن اأتر�سح مرة اأخرى ووقفنا مع احلراك 
.    اللجنة الوطنية تعاقب 5 احتاديات والئية ب�ضبب دعوتها لرحيله



ليومية  مطلع  م�صدر  �أفاد 
�لعامة  �ملديرية  »�لو�صط«�أن 
  enspبـ �ملعروفة  �لآبار  خلدمات 
�ملجمع  و�صاية  حتت  �لنا�صطة 
�صوناطر�ك  �لعمالق  �لنفطي 
باإقليم د�ئرة حا�صي م�صعود بورقلة 
معنيني  بطال   1000 ق�صمت  قد   ،
باجر�ء �لفح�ص �ملهني يف من�صب 
»�أوبارتور » لثالث جمموعات ،وذلك 
�أيام �خلمي�ص ، �ل�صبت و �لأحد من 
ذلك  مع  مو�ز�ة   ، �جلاري  �لأ�صبوع 
فقد حذر �ملر�صحني للنجاح يف 100 
طرف  من  ��صتحد�ثها  مت  من�صب 
هاته �ل�رشكة هذه �لأخرية و �لوكالة 
�لولئية للت�صغيل ، من مغبة �لعو�قب 
�صيناريو  تكر�ر  عن  تنجر  قد  �لتي 
 ، للناجحني  �لتع�صفية  �لق�صاء�ت 
كما ندد ذ�ت �ملتحدثني با�صتعمال 
يف  و�ملحاباة  و�ملح�صوبية  �لنفوذ 
�صبط قو�ئم �لناجحني ، وهو �لأمر 
�لذي يتنافى مع تعليمات �حلكومة 
�لتوظيف  �أولوية  ملنح  �لر�مية 

لفائدة  �أبناء �ملنطقة .

�إىل جانب ذلك فقد طالب �ملتتبعني 
مللف �ليد �لعاملة بورقلة �ملعروفة 
باجلنوب  �ملركزية  بالعا�صمة 
�ل�رشقي ب�رشورة تفعيل �ملزيد من 
�لأدو�ت �لرقابية لتفادي �لتالعبات 
�ملتكررة  و�خلروقات  و�لتجاوز�ت 
�لختبار�ت  جميع  مد�ر  على 
�ل�صنو�ت  طيلة  �مل�صجلة  �ملهنية 

�لأخرية .
�أقدم   فقد  مت�صل   مو�صوع  ويف 

�ل�صنة  خالل  �لبطالني  من  عدد 
وقفات  تنظيم   على  �جلارية 
�ملوؤ�ص�صة  مقر  �أمام  �حتجاجية  
للتجاوز�ت   حد  بو�صع  للمطالبة 
توظيف  عمليات  �صاحبت  �لتي 
مبا�رشة دون �ملرور على �لوكالت 
عن  ناهيك   ، للت�صغيل  �ملحلية 
غياب قنو�ت �حلو�ر بني �ملوؤ�ص�صة 

وممثلي �لبطالني .
ورقلة  عبد  ولية  و�يل  �أن  ومعلوم 

�لقادر جالوي قد دعا يف ت�رشيح 
�ىل  �لبطالني  له  �صابق  �عالمي 
و�لتحكم  �لنف�ص  �صبط  �رشورة 
بت�صحيح  �أياهم  متعهد�   ، للعقل 
كما   ، بورقلة  �ل�صغل  ملف  م�صار 
�لولية  على  �مل�صوؤول  توعد 
كل  �صد  �لق�صائية  باملتابعة  
�لتالعب  يف  تورطه  يثبت  م�صوؤول 
مبلف �ل�صغل و�ثارة �لفتنة وتاأجيج 

�لحتقان �ملحلي  .

و�صط  �لريا�صة  تعزيز  �إطار  يف 
�لوطني،  �لأمن  جهاز  منت�صبي 
�إحت�صن �أمن ولية ورقلة �لبطولة 
بامل�صد�ص  للرمي  �جلهوية 
 ،2020/2019 للمو�صم  �لفردي 
�لبطولة  هذه  يف  �صارك  حيث 
)غرد�ية،  �ل�صت  �لوليات  �أمن 
�إليزي،ب�صكرة،  �لو�دي،  ورقلة، 

�لأغو�ط(.
�جلهوية  �لبطولة  فعاليات   
مت  �لفردي  بامل�صد�ص  للرمي 
قاعة  م�صتوى  على  �إحت�صانها 
�لرمي �لتابعة لالأمن �لوطني بحي 
 09 بتاريخ  �إنطلقت  �لن�رش، حيث 
 09:00 �ل�صاعة  �أفريل2019  على 
�ل�صخ�صي  �صباحا  بالإ�رش�ف 
ل�رشطة  �جلهوي  �ملفت�ص  لنائب 
رفقة  ورقلة،  �ل�رشقي  �جلنوب 
وروؤ�صاء  ورقلة  ولية  �أمن  رئي�ص 
��صتهلت  �أين  �جلهوية،  �مل�صالح 
عقبه  �لوطني  بالن�صيد  �لبطولة 
ورقلة  ولية  �من  رئي�ص  كلمة 
بالوفود  خاللها  من  رحب 
�مل�صاركة، ليتم بعدها �إلقاء كلمة 
من طرف نائب �ملفت�ص �جلهوي 
حيث  �ل�رشقي،  �جلنوب  ل�رشطة 
�لتي  �لأهمية  خاللها  من  �أكد 
لالأمن  �لعامة  �ملديرية  توليها 
منت�صبي  و�صط  للريا�صة  �لوطني 
بهدف  �لوطني  �لأمن  جهاز 

لل�رشطي،  �ملهني  بالأد�ء  �لرقي 
لإنطالق  �لر�صمي  مع  �لإعالن 
�لبطولة �لتي ميزتها روح ريا�صية 
�مل�صاركني،  بني  ومناف�صة  عالية 
�ليوم  �صبيحة  �ختتمت  �أين 
2019/04/10 على �ل�صاعة 12:00 

زو�ل يف ظروف تنظيمية جيدة.
مناف�صة  �لبطولة  يف  نتائج  عن 
�لأوىل  باملرتبة  فاز  ذكور  فردي 
�أمن  عقبها  ورقلة،  ولية  �أمن 
ولية  �أمن  ثم  �لأغو�ط،  ولية 
�لو�دي يف �ملرتبة �لثالثة، وح�صب 
فرق �أمن �لوليات فاز �أمن ولية 
بينما  �لأوىل،  باملرتبة  ورقلة 
�لثانية لأمن ولية  عادت �ملرتبة 
ب�صكرة  ولية  �أمن  تالها  �لو�دي، 

يف �ملرتبة �لثالثة .
�أما مناف�صة �لفردي �خلا�صة بفئة 
�لأمن  جهاز  منت�صبات  �لإناث 
�ل�رشقي  �جلنوب  لناحية  �لوطني 
ولية  �أمن  �لأوىل  باملرتبة  فاز 
غرد�ية ،عقبها �أمن ولية ب�صكرة، 
ولية  �أمن  �لثالثة  �ملرتبة  ويف 

ورقلة .
و يف مناف�صة �لإناث ح�صب �لفرق 
ولية  �أمن  �لأوىل  باملرتبة  فاز 
ب�صكرة، وباملرتبة �لثانية فاز �أمن 
ولية غر�دية، ويف �ملرتبة �لثالثة 

�أمن ولية ورقلة .
�أحمد باحلاج 

�أميه  قرية  م�صاكن  غالبية  تعرف 
ون�صة  �أميه  ببلدية  �لأع�صا�ص 
من  �لغربية  �جلهة  يف  �لو�قعة 
ولية �لو�دي و�صعا قا�صيا نتيجة 
�ملبنية  م�صاكنها  غالبية  ه�صا�صة 
و�لتي  �ملحلي  و�جلب�ص  بالطوب 
نهاية  �إىل  بنائها  تاريخ  يعود 
تاآكل  بعد  �أ�صبحت   ، �ل�صتينات 
وباتت  لل�صقوط  �آيلة  منها  �أجز�ء 
�لظروف  مقاومة  على  عاجزة 
للمنطقة،  �لقا�صية  �ملناخية 
�صو�ء �لأمطار يف ف�صل �ل�صتاء �أو 

�حلر�رة �ملرتفعة يف �ل�صيف .

عجز  يف   �ملعاناة،  ز�د  ومما   
بيوتهم  ترميم  على  �صاكنيها 
�ل�صديدين  و�لفقر  �لعوز  نتيجة 
�إىل  �إ�صافة   ، �لقرية  ل�صكان 
نق�ص دعم �لدولة لرتميم �لبيوت 
�لتي  للقرية  �ملوجهة  �له�صة  
�صقوط  من  �صكانها  يتخوف 
 ، روؤو�صهم  فوق  منازلهم  �أ�صقف 
دفعهم ملطالبة �جلهات  ما  وهو 
�ملعنية مب�صاعفة تدعيم �لقرية 
على  للق�صاء  ريفية  ب�صكنات 

�لتفكري  �أو   ، �له�صة  �لبيوت  هذه 
بجدية يف تو�صيات خرب�ء وز�رة 
�آخر  يف  �أحلو�  �لذين  �ل�صكن 
ملتقى  عقدوه مبقر �لولية قبل 
05 �صنو�ت  على �رشورة �لتفكري 
يف مو�د بناء حملية جديدة تكون 
مظاهر  مقاومة  على  قادرة 
�لطبيعة �لقا�صية للمنطقة، وذلك 
�لإ�صمنت   ��صتعمال  من  للتقليل 
على  و�لت�صجيع  و�حلديد 
يحافظ  �لذي  �لتقليدي  �لبناء 
�لرت�ثية،   �ملنطقة  معامل  على 
�ملناخي  �جلو  توفري  وي�صتطيع 
�ملنجز  �لبيت  د�خل  �ملالئم 
تخ�صي�ص  مع  �ملحلية  بالو�صائل 
على  للق�صاء  جديدة  بر�مج 

�لبناء�ت �له�صة.
من  جاد  تدخل  �إنتظار  ويف 
ر�أ�صها  وعلى  �ملعنية  �ل�صلطات 
و  �ل�صكن  ومديرية  �لولية  و�يل 
يبقى  و�لبلدية   �لد�ئرة  م�صالح 
�أميه  قرية  قاطني  على  لز�ما 
�لع�صا�ص بالو�دي معاي�صة �لو�صع 

�ملزري لأجل غري م�صمى .
�أحمد باحلاج 

با�سر �أول فوج للبطالني �أم�سية �أول �أم�س �خلمي�س �الختبار�ت �ملهنية لتحديد �لقو�ئم �ال�سمية للناجحني يف م�سابقة 
�لتوظيف ب�سركة خدمات �الآبار بحا�سي م�سعود بورقلة ، مو�ز�ة مع ذلك فقد حذر �لبطالني �ملرت�سحني للتوظيف من 

مغبة �لعو�قب �لوخيمة �لتي قد تنجر عن تكر�ر �سيناريو �الق�ساء�ت �لتع�سفية للناجحني .

حذرو� من تكر�ر �سيناريو �الق�ساء�ت �لتع�سفية للناجحني  

�أحمد باحلاج 

1050بطاال يتناف�صون على 70من�صبا 
يف م�صابقة ENSP بحا�صي م�صعود

يومية  ن�رشته  ما  خلفية  على 
»�لو�صط«،  يف عددها �ل�صابق حول 
على  �ثنني   م�صتثمرين  ح�صول 
ومو�فقة  هكتار   �ألف   20 م�صاحة 
بنكية لتمويلهم بقر�ص بنكي تكلفته 
�إلغاوؤها  مت  �لتي  �صنتيم  مليار   400
�لثنني  �مل�صتثمرين  تقدمي  بعد 
جت�صيد  �إمكانية  حول  ل�صمانات 
�أمو�لهم �خلا�صة  ،  م�صاريعهم من 
تبني بعدها �أن �مل�صتثمرين لديهما 
نية يف خدمة �لأر�ص ومن ثم خلق 
منا�صب عمل لفائدة �لعاطلني عن 

�لعمل من �أبناء �ملنطقة .
 ، �إلينا  �لو�ردة  �ملعطيات  ت�صري   
�ملعنيني  �لثنني  �مل�صتثمرين  �أن 
�متياز  عقد  على  بح�صولهما 

مبنطقة  هكتار  �ألف   20 مل�صاحة 
يهدفنا   ، بورقلة  م�صعود  حا�صي 
ذ�ت  ��صتثمارية  م�صاريع  خللق 
ح�صولهما  بعد  فالحي  طابع 
�لأطر  �إطار  يف  �لت�صهيالت  على 
جت�صيد  �أجل  من  �لقانونية 
�للتز�م  �إطار  يف  وذلك  م�صاريعهم 
لتذليل  �لر�مية  بتو�صيات �حلكومة 
�لت�صهيالت  وتقدمي  �ل�صعوبات 
�لأر�ص  خدمة  يف  �لر�غبني  لكافة 
مد�خيل  عن  �لبحث  بهدف  وذلك 
�لتبعية  لإنهاء  �لعمومية  للخزينة 
لقطاعات �ملحروقات �لذي تهاوت 

�أ�صعاره يف �لبور�صات �لعاملية .
�جلهات  نف�ص  به  �أفادت  وح�صبما 
فاإن �مل�صتثمرين ميلكان مطاحن و 

ي�صعيان لال�صتثمار �أي�صا يف �لزر�عة 
على  �لأوىل  بالدرجة  بالعتماد 
�لعتماد  خالل  ،من  �لقمح  مادة 
م�صاريعهم  لإجناح  �لذ�تي  �لتمويل 
�لتي تعترب من بني �لعمليات �ملعول 
�لفالحة  و�قع  لنعا�ص  عليها 
وولية  عموما  �لكبري  باجلنوب 

ورقلة على وجه �خل�صو�ص .
�ليجابية  �مليز�ت  بني  ومن 
�مل�رشوع  هذ�  بها  يتمتع  �لتي 
�لفالحي  �ل�صق  يف  �ل�صتثماري 
منا�صب  بخلق  كفيل  �صيكون  �أنه 
وهو  مبا�رشة  وغري  مبا�رشة  عمل 
ما من �صاأنه �أن ي�صاهم ب�صكل كبري 
يف �مت�صا�ص �لتز�يد �ملقلق ل�صبح 

�لبطالة .

و�يل  �أكد  فقد  ثانية  جهة  من 
جالوي  �لقادر  عبد  ورقلة  ولية 
ب�صفته �مل�صوؤول �لأول على �لهيئة 
�صحفي  ت�رشيح  يف  �لتنفيذية 
»�لو�صط«�أن  يومية  به  خ�ص  �صابق 
�ل�صلطات �ملحلية ممثلة يف م�صالح 
�لفالحة ، �لري و�ملو�رد �ملائية و 
�لولئية  و�للجنة  �لدولة  �أمالك 
تام  ��صتعد�د  على  لال�صتثمار 
لتقدمي �لت�صهيالت لكافة �لر�غبني 
عما  بعيد�  �حلقيقي  �ل�صتثمار  يف 
�مل�صتثمرين  مب�صطلح  �أ�صماه 
��صتحوذو�  �لذين  �ملغامرين 
عن  وعجزو�  �صا�صعة  �أر��ص  على 

خدمتها .
�أحمد باحلاج 

تعزيز م�سادر �لدخل للخزينة وخلق منا�سب عمل �أبرز �مليز�ت 

لفائدة �ملعتمرين �ملتوجهني للبقاع �ملقد�سة 

م�صتثمران اثنان بحا�صي م�صعود يتطلعان لتعزيز اأفاق الفالحة بورقلة 

اأمن والية اأدرار يتخذ اإجراءات ت�صهيلية 

�ملرتبتني �الأول يف �لفردي و�لفرق
 عادت لورقلة 

بعدما �أ�سبحت ت�سكل خطر� على 
حياة �ملو�طنني 

اأمن والية ورقلة يحت�صن 
البطولة اجلهوية للرمي 

بامل�صد�س الفردي 

املطالبة بالق�صاء على امل�صاكن 
اله�صة بقرية اأميه الع�صا�س  بالوادي
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�ملعتمرين  مغادرة  مبنا�صبة 
�ملقد�صة  �لبقاع  �ىل  �مليامني 
�در�ر  ولية  �من  م�صالح  قامت 
بالتان�صيق   2019/04/10 بتاريخ: 
�جلوية  �حلدود  �رشطة  فرقة  مع 
بت�صخري كافة �لإمكانيات �لب�رشية 
توفري  ق�صد  �لتقنية  و  �ملادية 

�ل�صالمة  و  �لر�حة  �رشوط  كافة 
للمعتمرين �ملتوجهني �ىل �ملدينة 
�ل�صيخ  �إنطالقا من مطار  �ملنورة 

�صيدي حممد بلكبري .
�إنطالق مو�صم �لعمرة لهذه �ل�صنة 
مت مبوجبه ت�صطري خمطط �مني 
خمتلف  �إقحام  خالله  من  مت 

�مليد�ن  يف  �لأمنية  �لت�صكيالت 
تاأمني �حليز  �ل�صهر على  من �جل 
تكثيف  على  عالوة  �ملطاري  
و  �لر�جلة  و  �لر�كبة  �لدوريات 
طول  على  مر�قبة  نقاط  وو�صع 
من  �ملطار  �ىل  �ملوؤدي  �مل�صلك 
�جل ت�صهيل و تنظيم حركة �ملرور 

خمتلف  تقدمي  على  �لعمل  مع 
�ملثلى  �ل�رشطية  �لت�صهيالت 
�لكفيلة  �ل�صبل  كافة  لتحقيق 
�لأمنية  �خلذمات  �رقى  بتقدمي 
توجههم  ت�صهيل  ق�صد  للمعتمرين 
�ح�صن  يف  �ملقد�صة  �لبقاع  �ىل 

�أحمد باحلاج �لظروف .



وتعهد باأنه "�سيبذل كل ما ي�ستطيع 
من �أجل دعم جهود غ�سان �سالمة 
"م�سيفا" �لو�سع يف غاية �خلطورة 
�أي�سا  ولكن  لليبيني  بالن�سبة  لي�س 
و�ملهاجرين  لالجئني  بالن�سبة 
�لعالقني وكذلك بالن�سبة لالأجانب 
�لذين يعي�سون يف طر�بل�س"،و�أردف 
قائال "�أنا ممنت للغاية �إز�ء فر�سة 
�ملجل�س  لأع�ساء  �إحاطة  تقدمي 
تذكرون عندما كنت  ليبيا..  ب�ساأن 
�إنني  وقلت  �أيام(  )قبل  ليبيا  يف 
باحلزن.  مثقل  وقلبي  للغاية  قلق 
ومن �لو��سح �أن هذه �مل�ساعر قد 

تاأكدت �لآن".

خطري  موقف  �أمام  "نحن  وتابع 
بحاجة  �أننا  �لو��سح  ومن  للغاية 
حو�ر  و��ستئناف  �لقتال،  لوقف 
بدون  يحدث  لن  وهذ�  �سيا�سي 

وقف �لأعمال �لعد�ئية و�لعنف".
عملية  حفرت،  �أطلق  و�خلمي�س، 
ع�سكرية لل�سيطرة على طر�بل�س، 
دوليا  ��ستنكار�  �أثارت  خطوة  يف 
و��سعا، يف ظل �أحاديث عن وجود 
وتز�من  لتحركاته  �إقليمي  دعم 
�لأمم  حت�سري�ت  مع  �لت�سعيد، 
للحو�ر  موؤمتر  لعقد  �ملتحدة 
غرب(،  )جنوب  غد�م�س  مبدينة 
و�لثالثاء  �لأحد  بني  مقرر�  كان 
طريق  خريطة  �سمن  �ملقبلني، 
�لبلد  يف  �لنز�ع  ملعاجلة  �أممية 
�لعربي �لغني بالنفط، قبل �أن يعلن 

غ�سان  ليبيا  �ىل  �لأممي  �ملبعوث 
�سالمة تاأجيله �إىل �أجل مل يحدده 
�رص�عا  ليبيا  ت�سهد   ،2011 ومنذ 
يتمركز  و�ل�سلطة  �ل�رصعية  على 

يف  �لوفاق  حكومة  بني  حاليا 
حفرت،  وقو�ت  )غرب(،  طر�بل�س 
�ملنعقد  �لنو�ب  ملجل�س  �لتابعة 

مبدينة طربق )�رصق(.

قال �أمني عام �لأمم �ملتحدة، �أنطونيو غوتريي�ش، �إن "�لو�ضع يف ليبيا �لآن بات يف منتهي �خلطورة"، حمذر� من �أنه ما 
مل يتوقف �لقتال "ف�ضوف يحدث �لأ�ضو�أ ون�ضهد معركة دموية يف طر�بل�ش"جاء ذلك يف ت�ضريحات �أديل بها �لأمني 
�لعام لل�ضحفيني مبقر �لأمم �ملتحدة بنيويورك، عقب �نتهاء جل�ضة م�ضاور�ت مغلقة ملجل�ش �لأمن حول �لو�ضع يف 

ليبيا.. و�أكد غوتريي�ش، م�ضاندته �لكاملة جلهود مبعوثه �خلا�ش �إىل ليبيا، غ�ضان �ضالمة.

غوتريي�ش

ق.د

الو�ضع يف منتهى اخلطورة بطرابل�س الآن

معركة �لكر�مة 2 

�حلاجة زويا بدر�نة

 "بن عوف" يوؤدي �لق�ضم رئي�ضا للمجل�ش 
�لع�ضكري

الأ�ضرى الفل�ضطينيون يوا�ضلون اإ�ضرابهم لليوم اخلام�س

ورحلت مرابطة الأق�ضى وحبيبته!

رئي�س اأركان اجلي�س كمال عبد 
املعروف يوؤدي اليمني الد�ضتوري 

نائبا لرئي�س املجل�س

عو�س بن عوف نائب الب�ضري 
ورفيق دربه منذ النقالب

يف  �لر�سمي  �لتلفزيون  �أعلن 
وزير  �أن  �خلمي�س،  �ل�سود�ن، 
�أدى  عوف،  بن  عو�س  �لدفاع 
رئي�سا  �لد�ستورية،  �ليمني 

للمجل�س �لع�سكري �لنتقايل.
�لتلفزيون  بثها  لقطات  و�أظهرت 
عوف"،  "بن  �آد�ء  �حلكومي 
�لق�ساة  رئي�س  بح�سور  �لق�سم 

عبد �ملجيد �إدري�س.
�جلي�س  �أركان  رئي�س  �أدى  فيما 
�ليمني  �ملعروف،  عبد  كمال 
�لد�ستورية، نائبا لرئي�س �ملجل�س 

�لنتقايل.
�خلمي�س،  �سابق  وقت  ويف 
�لرئي�س  عزل  عوف،  بن  �أعلن 

وبدء  و�عتقاله،  �لب�سري،  عمر 
تتحمل  لعامني  �نتقالية  فرتة 
�لأمنية  �للجنة  فيها  �مل�سوؤولية 

�لعليا و�جلي�س.
�أعلن بن عوف، يف بيان بثه  كما 
�إعمال حالة  �لر�سمي،  �لتلفزيون 
وفر�س  �أ�سهر،  لثالثة  �لطو�رئ 
حظر �لتجو�ل ل�سهر �عتبار� من 
م�ساء �خلمي�س وتاأتي قر�ر�ت بن 
عوف، عقب �حتجاجات ت�سهدها 
دي�سمرب   19 منذ  �ل�سود�ن 
بالغالء  منددة  بد�أت  �ملا�سي، 
باإ�سقاط  �ملطالبة  �إىل  وحتولت 
�سقوط  عن  و�أ�سفرت  �لنظام، 

عديد من �لقتلى و�جلرحى.

�أول عو�س بن عوف �لنائب  �لفريق 
��سم  �لب�سري  عمر  للرئي�س  �لأول 
يف  بقوة  �لإعالم  و�سائل  تد�ولته 
�ل�سود�ن لرئا�سة �ملجل�س �لع�سكري 
�إطاحة  عن  �لأنباء  مع  �لنتقايل 
يف  بالرئي�س،  �ملرتقبة  �جلي�س 
�سعبي  برف�س  م�سادر  تفيد  وقت 
�لنظام،  من  جزء  كونه  عوف  لنب 

و�فتقاره لالإد�رة �ل�سيا�سية.
بن  بتويل  �لت�رصيبات  �ختالف  ومع 
�لع�سكري  �ملجل�س  رئا�سة  عوف 
بالب�سري،  �ملرتقبة  �لإطاحة  بعد 
بيان  �إذ�عة  تاأخر  مر�قبون  �أرجع 
يف  �لرغبة  �إىل  �خلمي�س،  �جلي�س، 
�ل�سود�ين،  �ل�سارع  فعل  ردة  حتديد 

ومدى قبوله لنب عوف.
ولد بن عوف يف �إحدى قرى منطقة 
"قري"، �سمايل �لعا�سمة �خلرطوم، 
ليتخرج  �حلربية،  بالكلية  و�لتحق 
�سفوف  �سمن  مالزم،  برتبة  منها 
تدريباً  بعدها  ونال   ،23 �لدفعة 
ب�سالح  وعمل  م�رص،  يف  ع�سكرياً 
بكلية  مدر�سا  عمل  كما  �ملدفعية، 

�لقادة و�لأركان.
بن عوف �ملو�يل للحركة �لإ�سالمية، 
�لب�سري  �نقالب  من  قريبا  كان 
"�ل�سادق  حكومة  �سد   1989 عام 
�ملهدي"، ما �أتاح له �لفر�سة للرتقي 
�لع�سكرية،  �ملنا�سب  يف  و�لتدرج 
�لأمن، ومدير�  ليعمل مدير� جلهاز 

لهيئة �ل�ستخبار�ت �لع�سكرية.
�جلي�س  �أركان  لهيئة  نائبا  كما عمل 
�لعمل  من  وتقاعد  �ل�سود�ين، 
�سفري�  وعني   ،2010 عام  �لع�سكري 
حيث  �خلارجية،  وز�رة  يف  بعدها 

�لأزمات،  �إد�رة  مدير  من�سب  توىل 
قبل �أن ي�سبح قن�سال عاما لل�سود�ن 
للخرطوم  �سفري�  ثم  �لقاهرة،  يف 

لدى �سلطنة ُعمان.
�ملوؤ�س�سة  �إىل  عاد  عوف  بن 
�لع�سكرية بعد 5 �سنو�ت من �لبتعاد 
وزير  من�سب  توىل  عندما  عنها، 
�لدفاع �لوطني عام 2015، مبر�سوم 
بعد  �لب�سري،  من  �سدر  جمهوري 
جرت  �لتي  �لرئا�سية  �لنتخابات 

ذلك �لعام، وفاز �لب�سري مبوجبها.
عمل  للدفاع،  وزير�  عمله  وخالل 
على تقوية ت�سليح �جلي�س �ل�سود�ين 
و�لنوعية،  �حلديثة  بالأ�سلحة 
قو�ت  مل�ساركة  دعمه  عنه  وعرف 
�حلزم"،  "عا�سفة  عملية  يف  بالده 
يف  �لعربي  �لتحالف  يقودها  �لتي 
�ملا�سي،  فرب�ير   23 ويف  �ليمن، 
عوف  بن  دفاعه  وزير  �لب�سري  عني 
�حتفاظه مبن�سب  له، مع  �أول  نائبا 
�أوىل  �سابقة  وكانت  �لدفاع،  وزير 
�لتي  حكوماته  يف  �لب�سري  لها  يلجاأ 
30 عاما،  قبل  �نقالبه  منذ  �أن�ساأها 
باأن يجمع نائبه من�سبا وز�ريا، وذلك 
حتت وطاأة �سغط �حلر�ك �ل�سعبي، 

وحماولة �لب�سري ع�سكرة �حلكومة.
بن  ميار�س  مل  مر�قبني،  وح�سب 
م�ستوى  على  �إل  �لقيادة  عوف 
ولي�ست  و�لأ�سلحة،  �لأمنية  �لفروع 
�لكافية  �ل�سيا�سية  �خلربة  لديه 
�أن تطابق �لروؤى  لقيادة �لبالد، كما 
�لب�سري،  وبني  بينه  �لنظر  ووجهات 
ما  وهو  منه،  يقربه  �لأخري  جعل 
مطالب  �سعبي  برف�س  ي�سطدم 

بت�سليم �ل�سلطة ملجل�س �نتقايل.

�سجون  يف  �لأ�رصى  مئات  و��سل 
عن  �ملفتوح  �إ�رص�بهم  �لحتالل 
�لطعام لليوم �خلام�س تو�لًيا، �سمن 
تز�يد  و�سط  2؛  �لكر�مة  معركة 
على  و�إ�رص�ر  �مل�رصبني  �أعد�د 

حتقيق �ملطالب �لعادلة.
ووفق جلنة �أهايل �لأ�رصى؛ فاإن عدد 
�لأ�رصى �مل�رصبني عن �لطعام د�خل 
�رتفع  �لإ�رص�ئيلي  �لحتالل  �سجون 

�إىل 353 �أ�سرًي� يف �سبعة �سجون.
 120 كالتايل:  موزعون  �أنهم  وذكرت 
�أ�سري� يف �سجن ر�مون، 20 �أ�سري� يف 
�سجن  يف  �أ�سري   100 جلبوع،  �سجن 
نفحة،  �سجن  يف  �أ�سري�   33 �لنقب، 
35 �أ�سري� يف �سجن جمدو، 20 �أ�سري� 
يف �سجن عوفر، 25 �أ�سري� يف �سجن 

�إي�سل. 
د�خل  فل�سطينيا  �أ�سري�   150 وبد�أ 
�ملا�سي،  �لثنني  �لحتالل،  �سجون 
�لطعام  عن  �ملفتوح  �لإ�رص�ب 
�سجون  �إد�رة  مع  �حلو�ر  ف�سل  بعد 
�ملرحلة  بذلك  مد�ّسنني  �لحتالل، 
�لأوىل من "معركة �لأمعاء �خلاوية" 
�لكر�مة  "معركة  �أطلقو� عليها  �لتي 

 ."2
بعد  �ل�سجن  زي  �لأ�رصى  و�رتدى 
جميع  يف  �لنفري  حالة  �إعالن 
�ل�سجون، و�سلمو� قو�ئم بامل�رصبني 
�أقدمت  �لتي  �ل�سجون  لإد�رة 
عزل  على  �ملا�سية  �لأيام  خالل 
�مل�رصبني، ويرفع �لأ�رصى 4 مطالب 
�أ�سا�سية؛ �أولها متكينهم من �لتو��سل 

�لأ�رصى  كباقي  وذويهم  �أهلهم  مع 
يتمثل يف  و�لثاين  �لعامل،  �سجون  يف 
رفع �أجهزة �لت�سوي�س على �لهو�تف 

�لنقالة. 
كما يطالبون باإعادة زيار�ت �لأهايل 
�إىل طبيعتها �أي �ل�سماح لأهايل �أ�رصى 
حما�س من غزة بزيارة ذويهم كباقي 
�أهايل  بزيارة  و�ل�سماح  �لأ�رصى، 
�ل�سفة �لغربية جميعاً مرتني بال�سهر، 
و�لعقوبات  �لإجر�ء�ت  جميع  و�إلغاء 
عقوبات  نوعان:  وهي  �ل�سابقة، 
،وت�سهد  جديدة  وعقوبات  قدمية 
منذ  ت�سعيد�  �لحتالل  �سجون 
�إجر�ء�ت  خلفية  على   ،2019 مطلع 
�ل�سجون  م�سلحة  تتخذها  قمعية 
وز�دت  �لفل�سطينيني،  �لأ�رصى  �سد 

عدد  �قتحام  عقب  موؤخر�  وتريتها 
من �ل�سجون و�لعتد�ء على �لأ�رصى 
للدموع،  �مل�سيل  و�لغاز  بال�رصب 
�لع�رص�ت،ومنذ  لإ�سابة  �أدى  ما 
"�لإ�رص�ئيلي"،  �لحتالل  بد�ية 
 28 �لفل�سطينيون  �لأ�رصى  خا�س 
لنتز�ع  وجماعيا  كبري�  �إ�رص�با 
مطالبهم، وبجانب هذه �لإ�رص�بات 
�ملحدودة  �لإ�رص�بات  مئات  هناك 
�لأ�سرية  �حلركة  تاريخ  يف  و�لفردية 

�لفل�سطينية. 
وتعتقل قو�ت �لحتالل يف �سجونها 
�مر�أة،   45 منهم  �أ�سري،   5700 نحو 
�إد�رًيّا،  معتقل  و500  طفال،  و230 
700 يف  �سمنهم  من  مري�س  و1800 

حاجة لعالج د�ئم ومتابعة طبية.

�مل�سجد  باحات  �ستفتقدها 
�ستفتقدها  �ملبارك،  �لأق�سى 
�لتي  وهي  �لقدمية،  �لبلدة  بو�بات 
للرباط  با�ستمر�ر  ترتدد  كانت 
�سنو�ت  منذ  �لأ�سري  �مل�سجد  يف 

طويلة، رغم �سنها، ومر�سها.
�حلاجة زويا بدر�نة يف �ل�سبعينات 
كانت  �أم�س  توفيت  �لتي  �لعمر  من 
�لالتي  �لعظيمات  �لن�ساء  �إحدى 
ذهب  من  مباء  �أ�سماءهن  �سجلن 
�لأق�سى،  �مل�سجد  يف  �لرباط  يف 
�لحتالل  جنود  تتحدى  وكانت 
تعر�سو�  طاملا  �لذين  �لإ�رص�ئيلي 
من  منعها  يحاولون  وكانو�  لها 

�لرباط يف �لأق�سى.
تنحدر �حلاجة بد�رنة )70 عاًما( من 
بلدة عر�بة يف �لد�خل �لفل�سطيني 
ت�سد  وكانت   ،1948 عام  �ملحتل 
�لأق�سى  �إىل  يومّي  �سبه  �لرحال 
مزيلة  �سنها،  وكرب  مر�سها،  رغم 

�أي عذر عن �أي فل�سطيني ي�ستطيع 
�لذي  �لأق�سى  �مل�سجد  �لذود عن 

يتعر�س للتهويد �ملتو��سل.
و�لرت�ث  مدير مركز �ملخطوطات 
�لأق�سى  �مل�سجد  يف  �لإ�سالمي 
ننعى �حلاجة  ر�سو�ن عمرو، قال: 
�ملنية  و�فتها  �لتي  بد�رنة  زويا 
بعد مر�س ع�سال بعد م�سرية من 
�لرباط و�لثبات و�لذود عن �لأق�سى 
ن�سيب  لها  كان  �أنه  عمرو  ي�سيف 
و�ملحاكم،  و�لإبعاد  �لعتقال  من 
من  �آثم  �عتد�ء  يف  يدها  وك�رصت 
غليك،  يهود�  �ل�سهيوين  �ملتطرف 
ويعود هذ� �لعتد�ء �لآثم �إىل تاريخ 
كان  عندما   ،2014 عام  �أوت   31
غليك  يهود�  �ل�سهيوين  �ملتطرف 
�لأق�سى،  للم�سجد  �قتحاًما  يقود 
و�عتدى عليها )�حلاجة بد�رنة( ما 

ا وك�رص يدها. �أدى ل�سقوطها �أر�سً
بر�أت   2016 من  فرب�ير   25 ويف 

من  غليك  "�إ�رص�ئيلية"  حمكمة 
�ملر�بطة  على  �لآثم  �لعتد�ء 
�سورة  يف  بد�رنة،  زويا  �مل�سنة 
�لعتد�ء�ت  على  للتغطية  جلية 

على �مل�سجد �لأق�سى ومر�بطيه.
�مل�سجد  مر�بطي  �أحد  يقول 
�ملرحومة  �حلاجة  �إن  �لأق�سى: 
بد�رنة كانت �أحد �أعمدة �لرباط يف 
�مل�سجد �لأق�سى، رغم كرب �سنها، 
مكان  وبُعد  �ل�سديد،  ومر�سها 

�سكنها يف بلدة عر�بة باجلليل.
�أحد  فقد  �لأق�سى  �أن  ي�سيف 
�ملد�فعني  �أ�سد  و�أحد  حمبيه، 
ثقيال  �إرثا  ور�ءها  وتركت  عنه، 
عنه  و�لدفاع  �لأق�سى  �أن  مفاده 
و�أ�سار  �جلميع،  �أعناق  يف  �أمانة 
يد  على  يدها  ك�رص  حادثة  �إىل 
�ملتطرف غليك، ونبه �إىل �أن هذه 
بد�رنة  �حلاجة  تثن  مل  �حلادثة 
للم�سجد  �لرحال  �سد  عن مو��سلة 

وت�سجيل  فيه،  و�لرباط  �لأق�سى، 
باحاته  يف  و�ل�رصف  �لعز  مو�قف 
�سفحة  �أعادت  فيديو  مقطع  ويف 
لالإعالم"  �لفل�سطيني  "�ملركز 
تظهر  ن�رصه،  "في�سبوك"  عرب 
�حلاجة بد�رنة وهي بحالة غ�سب 
�سديد بعد تعر�س جنود �لحتالل 
منعها  وحماولتهم  لها  �لإ�رص�ئيلي 
لأد�ء  �لأق�سى  �مل�سجد  دخول  من 
"�أنا  بدر�نة:  تقول �حلاجة  �ل�سالة 
على  حاملة  م�س  �أ�سلي،  ر�يحة 
قنبلة  ول  مثلهن،  بارودة  كتفي 
مثلهن، ول معي حجر، �سو بدهم، 

خلي �لعامل ي�سوف".
كم  "�سوفو�  �لفيديو:  يف  ت�سيف 
�رصطي و�قف قد�م حاجة عمرها 
70 عاًما، و�قفني ملنعها من �ل�سالة 
يوجعني،  رجليا  �مل�سجد،  يف 
�أ�ستطيع  �أمر��س كثرية، ل  وعندي 

�حلديث و�لتوقف".
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عر�ض/ يا�سمني �أمين –مركز 
�مل�ستقبل للدر��سات و �لأبحاث 

�ملتقدمة

»روجر  يُناق�ش  ال�سياق،  هذا  ويف 
�سابًقا  م�ست�ساًرا  )عمل  مكنامي« 
ا(  ب�رشكة في�سبوك وم�ستثمًرا بها اأي�سً
»زوكيد:  بعنوان:  جاء  الذي  كتابه  يف 
الفي�سبوك«،  كارثة  على  اال�ستيقاظ 
دور �سبكات التوا�سل االجتماعي، وال 
ال�سيطرة  يف  الفي�سبوك،  موقع  �سيما 
على العقول. ويف كتابه يدعو املوؤلف 
قواعد  فر�ش  ل�رشورة  احلكومات 
�سلوكية معينة على تلك ال�سبكات، وال 

ي�ستثني منها اأي من�سة. 

تطور و�دي �ل�سيلكون 

اأن  اإىل  »مكنامي«  ي�سري  بداية، 
املقولة  من  ا�ستفاد  ال�سيلكون  وادي 
مير  دعه  يعمل  »دعه  االقت�سادية 
اأن  مو�سًحا   .Laissez-faire«
التكنولوجيا  اأن  هو  االأ�سا�سي  التوجه 
فال�سوق  اأحد،  على  حكًرا  لي�ست 
جدد  ملبتكرين  با�ستمرار  مفتوحة 
باأفكار خمتلفة. واأن الرغبة امل�ستمرة 
ا  فر�سً خلقت  االحتكار  ك�رش  يف 
للظهور  جديدة  تكنولوجية  ل�رشكات 

واملناف�سة. 
ويذكر اأن وادي ال�سيلكون كان مق�سوًرا 
على عدد من ال�رشكات الهند�سية التي 
تعمل يف نطاق �سيق قبل ظهور موقع 
ال�ساحة  لكن   ،2004 عام  يف  في�سبوك 

كانت مفتوحة لل�رشكات النا�سئة.
تغري  قد  الو�سع  اأن  الكاتب  وي�سيف 
-مثل  الكربى  ال�رشكات  اكت�ساح  بعد 
ال�سيلكون،  لوادي  وغوغل-  في�سبوك 
حيث اأ�سحت ال�رشكات النا�سئة ت�سارع 
يف االن�سمام لتلك ال�رشكات بعد عام 
لعدم قدرتها  ن�ساأتها؛  االأكرث من  على 

على اال�ستمرار واملناف�سة. 
تطبيق  اأن  »مكنامي«  يرى  ولهذا، 
ت�سبب  قد  االأ�سواق«  »حرية  نظريات 
كغوغل  الكربى،  ال�رشكات  توغل  يف 
االقت�ساد  يف  واأمازون،  وفي�سبوك 
دفع  مما  عليه،  والهيمنة  العاملي 
ب�رشورة  للمطالبة  االقت�ساديني 
ترك  وعدم  امل�ساألة،  ل�سبط  التدخل 
االأمر برمته يف قب�سة �رشكات بعينها 
العاملية،  االأ�سواق  على  ت�ستحوذ 
حياة  من  جزء  �سغل  على  لقدرتها 
زيادة  ثم  ومن  االجتماعية،  النا�ش 
يف  دورها  عن  ف�سًل  اإليها،  حاجتهم 
فالنمو  املجتمعات.  اأمناط  تغيري 
مدينة  يف  في�سبوك  ل�رشكة  ال�رشيع 
�سان فران�سي�سكو -على �سبيل املثال- 
مب�ستخدمي  تعج  مدينة  اإىل  حّولها 

اأ�سعار  ارتفعت  كما  التكنولوجيا، 
العقارات بها نتيجة تدافع املواطنني 
لل�سكن بها للتواجد بالقرب من وادي 

ال�سيلكون.

منهجية �لفي�سبوك 

الكاتب  ي�رشح  الفي�سبوك  موقع  عن 
ال�رشيع،  انت�ساره  ق�سة  با�ستفا�سة 
جناحه.  واأ�سباب  عمله  ومنهجية 
احلرب  بعد  اأنه  »مكنامي«  فيو�سح 
العاملية الثانية ظهرت فل�سفة مدر�سة 
ال�سيا�سات  من  كجزء  »�سيكاجو« 
والتي  االقت�سادية،  النيوليربالية 
االقت�سادية  القوة  تركيز  اأن  ارتاأت 
تُعد  ال�رشكات ال  يف يد فئة قليلة من 
ترتفع.  ال  االأ�سعار  اأن  طاملا  م�سكلة 
وقد ا�ستفادت عدد من ال�رشكات من 
اأمازون،  راأ�سها:  وعلى  الفل�سفة،  تلك 

وجوجل، وفي�سبوك. 
وتطبيًقا لفل�سفة �سيكاغو، التي بداأت 
ال�سابق  االأمريكي  الرئي�ش  عهد  يف 
�رشكة  ا�سرتت  ريجان«،  »دونالد 
التطبيقات  من  العديد  في�سبوك 
 ،Messenger الناجحة مثل: ما�سنجر
واإن�ستغرام Instagram، حمققًة يف 
االأ�سواق.  على  كامًل  ا�ستحواًذا  ذلك 
اإىل  ال�رشكة  ت�سعى  ذلك  عن  ف�سًل 
با�ستمرار.  النا�سئة  ال�رشكات  �سم 
ففي عام 2013 حاولت في�سبوك �رشاء 
لكن   ،Snapchat �سناب�سات  تطبيق 
فقامت  رف�ست،  له  املنتجة  ال�رشكة 
تطبيق  يف  مميزاته  با�ستن�ساخ  االأوىل 

اإن�ستجرام.
قامت  �سبق،  ما  اإىل  وباالإ�سافة 
ال�رشكة ب�رشاء تطبيقات وبرامج عدة 
البيانات  قاعدة  تو�سيع  من  نها  ُتِكّ
من  مُيّكنها  ما  وهو  املواطنني،  عن 
ا�ستغلل  طريق  عن  اأرباحها  زيادة 
اإىل  الكتاب  وي�سري  البيانات.  تلك 
اليوم  العامل  �سكان  من   %40 نحو  اأن 
مبختلف  الفي�سبوك  ي�ستخدمون 
ي�ساعف  الذي  االأمر  وهو  تطبيقاته، 

من قدرته على اخرتاق العقول. 
في�سبوك،  �رشكة  جناح  عوامل  وعن 
ملجموعة  يعود  اأنه  اإىل  الكاتب  ي�سري 
االإميان  راأ�سها:  وعلى  العوامل،  من 
بالذات، وو�سع خطة مميزة ال ت�سوبها 
جاذبة  جيدة  فكرة  ووجود  �سائبة، 
الرئي�سي  العامل  اأن  وي�سيف  للنا�ش. 
لهذا النجاح يرتكز يف منحها مميزات 
ا�ستطاع  فمثًل  للم�ستخدمني.  ن�سبية 
م�سكلت  على  التغلب  في�سبوك 
قواعد  وو�سع  االأخرى،  ال�رشكات 
تن�ّش على �رشورة التعرف على هوية 
اخل�سو�سية،  ومراقبة  امل�ستخدم 
وهو االأمر الذي بث االأمان يف نفو�ش 

الت�ساهل  يف  بداأ  لكنه  امل�ستخدمني، 
زيادة  يف  منه  رغبًة  القواعد  تلك  يف 
اأعداد امل�ستخدمني، حتى و�سل عدد 
م�ستخدم  مليار   2،1 نحو  م�ستخدميه 

بحلول عام 2017.
 2012 عام  من  الفرتة  يف  ويُ�سيف 
الفي�سبوك  ح�ّسن  2017؛  عام  حتى 
اآليات ا�ستخدامه، وطور اأ�ساليب جمع 
تفّوق  بحيث  املواطنني،  عن  البيانات 
اأجهزة اال�ستخبارات  العديد من  على 
العاملية. كما ح�ّسن اأ�ساليب االإعلنات 
التي  البيانات  امل�ستخدمة عن طريق 
وهو  امل�ستخدمني،  عن  جتميعها  مت 
ما �ساهم يف زيادة اأرباحه حتى بلغت 
نحو 40،7 مليار دوالر يف عام 2017. 
اإىل  اأدى  االإعلنات  يف  التو�سع  ولكن 
زيادة ت�سكك امل�ستخدمني يف انتهاك 
ف�سيحة  بعد  ا  خ�سو�سً خ�سو�سيتهم، 
واالنتخابات  اأناليتيكا،  كامربيدج 

الرئا�سية االأمريكية لعام 2016. 
املتتالية  الرغم من امل�سكلت  وعلى 
ي�سري  في�سبوك،  ب�رشكة  املتعلقة 
اأرباًحا  جنت  اأنها  اإىل  »مكنامي« 
طائلة، حيث تعمل من حني الآخر على 
تطوير اأ�سلوب االإعلنات امل�ستخدمة 
هذا  ومع  امل�ستهدفة.  واجلماهري 
الذي حققته  النجاح  اأن  الكاتب  يوؤكد 
الزائدة  الثقة  اإىل  بروؤ�سائها  يوؤدي  قد 
التي يليها الغرور واال�ستهانة بن�سائح 
النقاد، وهو ما يقود ال�رشكات الكربى 

يف النهاية لل�سقوط والف�سل. 
وي�سيف الكتاب اأن التعامل مع الب�رش 
على اأنهم اأرقام �سيكون �سبيًل النهيار 
الفي�سبوك مع مرور الوقت، خا�سة مع 
مواقع  ب�رشر  الب�رشي  الوعي  تزايد 
وانتهاكها  االجتماعي،  التوا�سل 

للخ�سو�سية.

تد�عيات جمتمعية

مواقع  قدرة  اأن  »مكنامي«  ح  يُو�سّ
على  التاأثري  يف  االجتماعي  التوا�سل 
ما  كبرية  تظل  واالأفراد  املجتمع 
اإزاء  جمتمعي  وعي  هناك  يكن  مل 
ا�ستخدامها. وي�سري »مكنامي« اإىل اأن 
�رشكة في�سبوك جنحت منذ تاأ�سي�سها 
ما  ن�رش  يف  احلرية  �سعار  تطبيق  يف 
وجعل  معلومات،  من  االأفراد  يريده 
ويف  دميقراطية،  اأكرث  مكاًنا  العامل 
وراء  من  طائلة  اأرباًحا  جنت  املقابل 

ذلك.
في�سبوك  �رشكة  خلفت  ذلك،  ومع 
التوا�سل  مواقع  من  وغريها 
االجتماعي اآثاًرا خطرية على االأفراد 
بتقوي�ش  و�سمحت  واملجتمعات، 
الدميقراطية يف بلدان عدة. ويف ظل 
التكنولوجي  االإدمان  معدالت  ارتفاع 

من  �سيكون  االأخرية؛  االآونة  يف 
ال�سعب اإقناع م�ستخدمي تلك املواقع 
بالتخلي عنها، ملا تقدمه من خدمات 
لهم، مما �سيوفر لتلك ال�رشكات قدًرا 
الوقت،  مرور  مع  البيانات  من  اأكرب 
يف  التحكم  من  �سيمكنها  والذي 
حتليل  خلل  من  االأفراد  �سلوكيات 

تلك البيانات. 

�ل�سيا�سة �لأمريكية جتاه 
في�سبوك

اأنه رغم خماطر  اإىل  ي�سري »مكنامي« 
على  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ال�سابقة  االأمريكية  االنتخابات 
ال  وتاأثريها  اأمرها  اأن  اإال  والقادمة، 
ال�سا�سة  فكر  من  كبرًيا  حيًزا  ي�سغل 
االأمريكيني، ويرجع ذلك ملجموعة من 

االأ�سباب ميكن تلخي�سها فيما يلي:
التدخل  باأن  اخلاطئ  االعتقاد  اأواًل- 
التكنولوجيا  يف  احلكومة  قبل  من 

�سي�رش باالبتكار.
اأفراد  بني  والتعا�سد  التاآلف  ثانًيا- 
ال�رشكات  وبني  وال�سا�سة  احلكومة 
جوجل  مثل  الكربى  التكنولوجية 
وفي�سبوك، منذ بداأت يف تدعيم حملة 
الرئي�ش ال�سابق »باراك اأوباما« خلل 
لعام  االأمريكية  الرئا�سية  االنتخابات 

2008
التوا�سل  مواقع  قدرة  ثالًثا- 
االجتماعي على ح�سد الناخبني وجمع 
جعل  بعينه،  مر�سح  ل�سالح  االأ�سوات 
امل�رشعني االأمريكيني يغ�سون الطرف 
التكنولوجية  ال�رشكات  حتركات  عن 
مل�ساحلهم  ا�ستغللها  يف  منهم  رغبة 

اخلا�سة.
على  امل�رشعني  قدرة  عدم  رابًعا- 
كبرية  ب�سورة  التكنولوجيا  مراقبة 
لعدم  ال�رشيعة  تطوراتها  ومواكبة 

فهمهم الدقيق لها.
 ويوؤكد الكاتب اأن ال�سبب االأ�سا�سي اإزاء 
رفع احلكومة يدها عن مواقع التوا�سل 
ماآربها،  حتقيق  هو  االجتماعي 
بقيادة  احلالية  االأمريكية  فاالإدارة 
اجتماعات  تعقد  ترامب«  »دونالد 
بغر�ش  في�سبوك  مديري  مع  متكررة 
تو�سيح اأف�سل االآليات ال�ستخدامه يف 
الت�سويق ال�سيا�سي، ولتاأكيد االدعاءات 
ب�ساأن  االأمريكيني  لل�سا�سة  املتناق�سة 
التوا�سل  مواقع  على  �سوابط  و�سع 
هذا  اإىل  الكاتب  وي�سري  االجتماعي. 
املوؤ�س�سة  تتمكن  حيث  التناق�ش، 
قيود  و�سع  من  االأمريكية  الت�رشيعية 
وتنظيمات على اأداء عمل البنوك التي 
يف  التكنولوجيا،  من  تعقيًدا  اأكرث  تعد 
�سوابط  و�سع  يف  �سعوبة  جتد  حني 

على عمل مواقع التوا�سل االجتماعي 
االنتخابات  لتحد من خماطرها على 

االأمريكية القادمة.

ف�سيحة كامربيدج 
�أناليتيكا

التي  املعلومات  اأن  »مكنامي«  ح  و�سّ  
 50 بيانات  ا�ستغلل  حول  ك�سفها  مت 
لعمل  الفي�سبوك  على  ح�ساب  مليون 
الت�سويتي  بال�سلوك  يتنباأ  برنامج 
وا�سًعا  جداًل  اأثارت  قد  للناخبني، 
حول اخرتاق اخل�سو�سية على مواقع 
وا�ستغلل  االجتماعي،  التوا�سل 
علم  بدون  ال�سخ�سية  البيانات 
اأ�سحابها. ف�رشكة كامربيدج اأناليتيكا 
)م�ساعد  بانون«  »�ستيف  تراأ�سها  التي 
�سابق للرئي�ش »دونالد ترامب« خلل 
حملته االنتخابية يف عام 2016 و�سغل 
�سابًقا من�سب كبري م�ست�ساري الرئي�ش 
لل�سئون اال�سرتاتيجية( قد ا�ستطاعت 
اأواخر  منذ  ُمطور  برنامج  خلل  من 
عام 2014 توجيه مليني االأ�سوات يف 
لعام  االأمريكية  الرئا�سية  االنتخابات 
اجلمهوري  املر�سح  بها  ليفوز   2016
يف  دورها  عن  ف�سًل  »ترامب«، 

ا�ستفتاء الربيك�ست.
في�سبوك  �رشكة  �سعي  من  وبالرغم 
اخرتاق  يف  لل�رشكة  اللوم  لتوجيه 
اأن  اإال  للموقع،  امل�ستخدمني  بيانات 
اأن  اأو�سح  اأناليتيكا  بكامربيدج  باحًثا 
بناء  مت  قد  البيانات  على  احل�سول 
في�سبوك،  �رشكة  من  موافقة  على 
العام  الراأي  اأنظار  وجه  ما  وهو 
االحتاد  داخل  ا  خ�سو�سً وال�سا�سة 
االأوروبي والواليات املتحدة خلطورة 
خ�سو�سية  على  في�سبوك  موقع 
نتائج  على  ال�سارة  واآثاره  املواطنني، 
االنتخابات، مما دفع الدول كربيطانيا 
ا�ستماع  جل�سات  لعقد  ووا�سنطن 
حول  والتحقيق  ال�رشكة  مل�سئويل 
اجلل�سات  تلك  جنحت  وقد  االأمر. 
لفت  يف   2018 اإبريل  منذ  بداأت  التي 
انتباه و�سائل االإعلم وال�سحافة لدور 
مواقع التوا�سل االجتماعي يف احلياة 
يف  تلعبه  الذي  والدور  ال�سيا�سية، 
التاأثري على العقول، ون�رش املعلومات 

امل�سللة يف اأحياٍن عدة.

�نت�سار خطابات �لكر�هية

ي�سري »مكنامي« اإىل اأن درا�سة �سادرة 
عن معهد ما�سات�سو�ست�ش للتكنولوجيا 
الق�س�ش  من   %70 نحو  اأن  اأظهرت 
الزائفة يتم م�ساركتها بني رواد مواقع 
التوا�سل االجتماعي اأكرث من الق�س�ش 

الق�س�ش  وت�ساهم م�ساركة  احلقيقية. 
الكراهية  تعظيم خطابات  الزائفة يف 

جتاه االآخرين. 
حكومة  بطلب  مثااًل  الكاتب  وي�رشب 
التوا�سل  مواقع  حجب  �سرييلنكا 
في�سبوك  �سيما  وال  االجتماعي، 
ن�رش  يف  م�ساهمتها  ب�سبب  ووات�ساب، 
ت�سبب  الذي  االأمر  الكراهية،  خطاب 
امل�سلمة  االأقلية  على  االعتداء  يف 
تعهد  من  الرغم  وعلى  بالدولة. 
اأن  اإال  االأمر،  يف  بالنظر  في�سبوك 
االأهمية  �ساآلة  اإىل  ي�سري  »مكنامي« 
الن�سبية لتلك الدولة بالن�سبة القت�ساد 
�رشكة مثل في�سبوك، وبالتايل فهي لن 
الكراهية  اإزاء خطابات  �ساكًنا  حترك 

التي تُبث عرب من�ساتها.
االأ�سا�سية  الوظيفة  على  وللتاأكيد 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ل�رشكات 
من�ساتها؛  على  يبث  فيما  التحكم  يف 
دول  مواطني  اأن  الكاتب  يو�سح 
معتادين  غري  ميامنار  اأو  �سرييلنكا 
م�سادر  من  املعلومات  تلقي  على 
غريه  اأو  في�سبوك  مثل  حرة  اإعلم 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  من 
املنظمة  املعلومات  تلقي  األفوا  فقد 
الر�سمي،  االإعلم  قبل  من  املنتقاة 
وبالتايل فهم غري قادرين على ت�سنيف 
والنظر يف �سحتها، وهذا  املعلومات 
ج�سيمة  اأ�رشاًرا  يُحدث  اأن  �ساأنه  من 
غياب  حال  يف  املجتمعية  بالبنية 
على  بالثقل  يلقي  مما  العام،  الوعي 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �رشكات 
من  التاأكد  على  تعمل  واأن  بد  ال  التي 
�سحة املعلومات، وت�سع �سوابط على 
من�ساتها  على  املن�سورة  اخلطابات 
خطابات  وقف  يف  منها  اإ�سهاًما 

الكراهية املنت�رشة حول العامل. 
اإىل �رشورة  »مكنامي«  ي�سري  وختاًما، 
توعية االأفراد بكيفية ا�ستخدام مواقع 
التوا�سل االجتماعي، ومن�سات ال�سبكة 
قدرة  فزيادة  عام،  ب�سكل  العنكبوتية 
االأفراد على فرز املعلومات �سيوؤهلهم 
لوقف  ال�رشكات  تلك  على  لل�سغط 
خ�سو�سية  وو�سع  بعقولهم،  التلعب 
ف�سيحة  دفعت  وقد  بياناتهم.  على 
الغربيني  ال�سا�سة  اأناليتيكا  كامربيدج 
في�سبوك  �رشكة  على  ال�سغط  لزيادة 
اأ�سباب ظهور اإعلنات بعينها  لتف�سري 
دون غريها للم�ستخدمني. وهذا يقود 
توافر  عدم  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل 
املال ل�سن حملت توعوية ال�ستخدام 
ميكن  ال  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اأن يقف حجر عرثة يف طريق التوعية. 
عامًل  ميثل  ال�سا�سة  على  فال�سغط 
تنظيمية  قوانني  تفعيلهم  اإزاء  حا�سًما 
مواقع  ا�ستخدام  عملية  ت�سبط 

التوا�سل االجتماعي.

م�ساهمة�جلمعة 12 �ل�سبت 13   �أفريل  2019  �ملو�فـق  ل07 �سعبان 1440هـ 8
�لتالعب بالعقول:

ر�ؤية غربية لتقييد حتكم 
الفي�سبوك باختيارات املواطنني

تلعب مو�قع �لتو��سل �لجتماعي دوًر� ل ي�ستهان به يف 
�لتاأثري على �لتفاعالت �ل�سيا�سية، حيث ت�ساهم يف �لتاأثري 

على �ختيار�ت �ملو�طنني -ول �سيما �ل�سيا�سية- كما حدث 
يف �لنتخابات �لرئا�سية �لأمريكية لعام 2016 على �سبيل 
�ملثال، ودور �سركة »كامربيدج �أناليتيكا« �ل�سلبي يف نتائج 

��ستفتاء �لربيك�ست. ف�ساًل عن م�ساعدتها �ملتطرفني 
�ليمينيني يف ن�سر خطابات �لكر�هية حول �لعامل، و�إن كانت 

من�سات �لتو��سل �لجتماعي بد�أت موؤخًر� يف ممار�سة دور 
جلٍيّ يف �لت�سدي لتلك �خلطابات.
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يامن نوباين

�لأب �لذي يعاين من �إعاقة حركية 
�لعمل  عن  وعاطل  كاملة  �شبه 
�أم  وزوجته  هو  يفعله  ما  يجد  مل 
�أفعى  تكون  �أن  )�لتي خ�شيت  ر�ئد 
غري  �لربية(،  يف  �بنها  لدغت  قد 
�شاملا.  بعودته  و�لدعو�ت  �لبكاء 
�لتميمي  ر�ئد  �لأكرب  �ل�شقيق  توىل 
)16 عاما( عمليات �لبحث يف كافة 
�أنحاء �لقرية، حتى �شاعة متاأخرة 
من �لليل دون نتيجة. يف �شباح �ليوم 
�لتايل، عاود �أهل ر�مز �لبحث عن 
�بنهم، و�أبلغو� �لرتباط �لفل�شطيني 
للبحث  �لرتباط  بفقد�نه، ما دفع 
عنه ليجدوه معتقال لدى �لحتالل 
قرب  �لحتاليل  عوفر  معتقل  يف 
�ختفاء  قبل  ر�ئد:  يروي  بيتونيا. 
�قتحم  بيوم و�حد،  و�عتقاله  ر�مز 
بهمجية،  منزلنا  �لحتالل  جنود 
و�رصخو� يف و�لدي �ملقعد: �بنك 
بدنا نقتلّك �إياه. و�أ�شاف: �قتحمو� 
و�رصبو�  �لليل  منت�شف  يف  �لبيت 
حديدية،  مطارق  بو��شطة  �لباب 
ما �أدى �إىل ترويع �أ�شقائي �ل�شغار، 
حيث لدينا ر�شيعان يف �لبيت بعمر 
�أقل من �شنتني، وبقية �أ�شقائي �لـ6 

خز�نة  ك�رصو�  كما  �أطفال،  هم 
�شقيقتي �ل�شغرية، و�قتحمو� منزل 
وتابع:  حمتوياته.  وخربو�  عمي، 
�قتحم  �جلي�ش  �أن  ر�مز  علم  حني 
باخلوف،  �شعر  عنه  بحثا  �لبيت 
قرية  يف  عمتي  بيت  �إىل  وتوجه 
مل  لكنه  �ملجاورة،  �شالح  �لنبي 
ما  وبح�شب  لأنه  هناك،  �إىل  ي�شل 
و�شلنا، �أن �جلنود �عتقلوه من و�د 
�شالح،  و�لنبي  نظام  دير  بني  يقع 
هذ�  له.  كمينا  يعدون  كانو�  حيث 
فقد  لر�مز،  �لأول  لي�ش  �لعتقال 
�شبق �أن �عتقل ثالث مر�ت، �أولها 
�لتا�شعة من عمره،  كان يف  حينما 

�أربعة  ملدة  �عتقلوين  �أي�شا  و�أنا 
طلب  �أيام  قبل  و�شلموين  �أ�شهر، 
خمابر�ت  ملر�جعة  ��شتدعاء 
�لعام  من  ني�شان  ويف  �لحتالل، 
�ملا�شي �عتقلو� و�لدي رغم حالته 
على  لل�شغط  �ل�شعبة  �ل�شحية 

ر�مز. يقول ر�ئد.
يقول  �خلا�شة  وحياته  ر�مز  وعن 
حمب  باأنه  ر�مز  يتميز  ر�ئد: 
يف  جد�  ذكي  طالب  وهو  للعلم، 
مهتم  �لأ�شا�شي،  �لثامن  �ل�شف 
جد� بالقر�ءة وبدفاتره �ملدر�شية، 
ويحب قر�ءة �لكتب لكننا ل منلك 
مال لن�شرتي �لكتب �أو لن�شنع مكتبة 

�ل�شحفي  وبح�شب  لر�مز.  �شغرية 
فكما  �لتميمي،  جماهد  و�مل�شور 
�عتقال  �شيا�شة  يتبع  �لحتالل  �ن 
منذ  نظام  دير  قرية  يف  �لطفال 
ل  ما  �عتقل  حيث  �شنو�ت،  عدة 
يقل عن 20 طفال يف �لعام 2018، 
�لقرية،  �شد  ترهيب  �شيا�شة  يف 
مدر�شة  �قتحامات  �أ�شبعها  كان 
�لقرية ب�شكل متكرر و�عتقال طلبة 
و�لر�شا�ش  �ل�شام  �لغاز  و�طالق 
�ل�شفوف  د�خل  �ل�شوت  وقنابل 
جماهد:  وي�شيف  �ملدر�شية. 
�ل�شيا�شة �لجر�مية من  تاأتي هذه 
�لغالق  مع  بالتز�من  �لحتالل 
�ملتكرر للمد�خل �لرئي�شية للقرية 
و�لذي  �حلديدية،  بالبو�بات 
باإغالق  حاليا  �لقرية  منه  تعاين 
مع  �أيام،  خم�شة  منذ  م�شتمر 
�إبقاء طريق وحيد مفتوح مير من 
حلمي�ش  م�شتوطنة  م�شتوطني  بني 
�لقرية، وهو  �أر��شي  �ملقامة على 
طريق خطر، ففي كثري من �لأحيان 
على  �حلجارة  �مل�شتوطنون  يلقي 
بالإ�شافة  �ملو�طنني،  �شيار�ت 
�ملدخل  على  �جلنود  لإجر�ء�ت 
من تفتي�ش وتدقيق وحجز �لأهايل 

لفرت�ت طويلة.

لأكرث من 30 �شاعة وعائلة حممد التميمي من قرية دير نظام �شمال غرب رام اهلل تبحث 
عن جنلها رامز )14 عاما(، بعد اأن فقدت اآثاره ظهرية الثالثاء 2 اأفريل اجلاري، قبل اأن 

ي�شلهم خرب اأنه معتقل يف �شجن "عوفر".

30  �ساعة قلق يف بيت التميمي

الأ�شري حممد برا�ش يكتب ر�شالة تدمي القلوب لأخيه

ل تقولوا لأمي باأين اأ�سبحت اأعمى
�أعمى،  �رصت  باأين  لأمي  تقل  ل 
�أبت�شم  �أر�ها،  ل  و�أنا  تر�ين  هي 
�لزيارة  �شبك  على  عليها  و�أحتايل 
عندما تريد �أن تريني �شور �إخوتي 
فهي  �حلارة،  وجري�ن  و�أ�شدقائي 
بعد  كفيفا  �أ�شبحت  �أين  تعرف  ل 
حتى  عينّي  يف  �ملر�ش  دب  �أن 
تقل  ل  ج�شدي.  كل  �لعتمة  غزت 
جر�حية  عملية  �نتظر  باأين  لها 
لزر�عة �لقرنية منذ �شنو�ت، ولكن 
ثم متاطل..  �ل�شجن متاطل  �إد�رة 
�أ�شباب  كل  عيني  �إىل  وت�شتدعي 
لها  تقل  ل  �لنهار.  عن  �لرحيل 
و�لقذ�ئف  �لر�شا�ش  �شظايا  باأن 
تطرز  ز�لت  ل  بها  �أ�شبت  �لتي 
قد  �لي�رصى  قدمي  و�أن  ج�شدي، 
برتت و��شتبدلت بقدم بال�شتيكية، 
�أما �ليمنى فقد تعفنت وجفت من 
عن  لأمي  تقل  ل  و�حلياة.  �ملاء 
حترر �إح�شا�ش �لأ�شري من عنا�رص 
بروؤيا  حمكوما  �لأوىل،  �لتكوين 

�حلديد و�لرماد، فال �أبي�ش ي�شع، 
ول فر�ش ت�رصج �ل�شمت �أمال يطيل 
باأين حّي و�شليم،  لها:  �لرجاء. قل 
�أرى و�أم�شي و�أرك�ش و�لعب و�أقفز 
على  وجعي  حامال  و�أقر�أ،  و�أكتب 
�ل�شهيد  �شقيقي  و�أرى  عكازتي، 
قمر� يفر�ش �ل�شماء ويناديني بقوة 

�لربق و�لرعد و�ل�شحاب.
�لنوم،  �أعرف  ل  باين  لها  تقل  ل 
حتى  �مل�شكنات  على  �أعي�ش 
تخدر ج�شمي، �أحت�ش�ش حاجياتي 
فاأرتطم بالرب�ش �حلديدي، وبزميل 
ينام قربي، فينه�ش لي�شاعدين يف 
�لو�شول �ىل �حلمام. �ليقظة توؤملي 
و�لنوم ل ياأتيني. ل تقل لأمي باأن 
ذلك  يف  مقلتي  �ىل  دخل  بارود� 
�ملخيم،  �شو�رع  يف  �لد�مي  �ليوم 
قن�شوين حتى طارت قدمي و�شال 
�أفقد  �أن  وقبل  ب�رصي،  من  �لدم 
نحوي  يجري  طفال  ر�أيت  �لوعي 
�شهيد  ي�شيح:  وهو  علما  حامال 

�إن كان حلمي ل  لها:  �شهيد.. قل 
يكفي، لك حنني بطويل ل يغادرين، 
ورموزي  وحليبي  لغتي  منك  ويل 
وجعي  بها  �أك�شط  �جلدر�ن  على 
قل  حويل.  من  �ل�شوء  غاب  كلما 
�لرم�شاين  دعاءك  �أتبع  باأين  لها 
معيدي  لأ�شل  يدي  يف  غيمة  �إىل 
ورمبا  ج�شدي،  بي  �شاق  �أن  بعد 
تركت  ولكني  �أعود،  ل  �أو  �أعود 
�لوقوف  و�خرتت  مفتوحا،  �لباب 
غدي.  �خرتت  كاأين  قلبك  قرب 
�ل�شهيوين  �لكيان  �أن  لأمي  تقل  ل 
و�لع�رصين حول  �لو�حد  �لقرن  يف 
�ل�شجون �ىل �أماكن لزرع �لأمر��ش، 
و�إذ�بة �لأج�شاد رويد� رويد�، حتى 
جتارب  حقول  �ل�شجون  �شارت 
�لذين �شيموتون بعد  �لأحياء  على 
�أ�شبحت  باأين  لها  تقل  ل  قليل. 
�لعجيبة  �لعلل  �أ�شماء  كل  �أحفظ 
و�لأدوية �لغريبة و�أنو�ع �مل�شكنات 
زكريا  �شديقي  �أرى  و�أنا  �أبلعها، 

عي�شى يدخل يف غيبوبة طويلة يف 
�لالزمان قبلي.

ل تقل لأمي عن �لأ�رصى �ملر�شى 
�أج�شامهم  يف  �لد�ء  فا�ش  �لذين 
�لرب،  �أبو  �أحمد  وحربا:  جنونا 
�لنجار،  �أحمد  �ل�شاوي�ش،  وخالد 
من�شور،  �أكرم  موقدة،  من�شور 
�رص�غمة،  رميا   ، �شمارة  �أحمد 
رد�د،  معت�شم  عا�شي،  طارق 
ريا�ش �لعمور، يا�رص نز�ل، �أ�رصف 
�أبو ذريع، جهاد �أبو هنية، يذبحهم 
كيان  و��شتهتار  و�ملر�ش  �ل�شجن 
ت�شدير  يجيد  �لذي  �لحتالل 
قل  لالآخرين.  و�جلناز�ت  �ملوت 
بابا  ثالثني  بعد  على  زلت  ل  لها: 
من �لبيت، �أدنو منه كلما طار طائر 
ول�شعتني  �لنار يف عيني  و��شتعلت 
�لأ�شالك بني �أ�شالعك و�ل�شلو�ت 

�خلم�ش.
على  و�ربط  �أ�رصهم  فك  �للهم 

قلوبهم �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

كي يحقق اإ�سراب اأ�سرانا 
النجاح املطلوب ؟!

وليد الهودىل

�حلركة  �ليه  و�شلت  ما  باأن  �شك  ل 
�ل�شرية من خربة طويلة تو�رثتها عرب 
عقود طويلة وجتارب كثرية يف هذ� 
على  قادرة  لتكون  �أهلها  �مل�شمار 
�لتوقيت  يف  �ل�رص�ب  قر�ر  �تخاذ 
 ، �ملنا�شبة  و�لطريقة  �ملنا�شب 
يف  جماعية  ومبنهجية  فاإنهم  لذلك 
�لتفكري ي�شلكون �خلطو�ت �ملطلوبة 
عمله  ميكن  ما  كل  ��شتنفاذ  وبعد 
و�لهد�ف  �ملطالب  �ىل  للو�شول 
هذه  دخول  �ل�رصى  بتجنيب 
�ملعركة ، وبعد �أن ت�شل �لمور �ىل 
�شلطة  �أبو�به  تو�شد  م�شدود  طريق 
بال�شتخبار�ت  ممثلة  �لحتالل 
وبعيد�   ، �ل�شجون  م�شلحة  و�د�رة 
غري  �لفعل  ورد�ت  �لنفعال  عن 
�لف�شائل  قادة  يتد�ول   ، �ملح�شوبة 
�ىل  منهم  كل  يعود  �أن  بعد  �لر�ء 
قر�ر  �ىل  لي�شلو�  ويناق�شها  قاعدته 
جماعي بامتياز ، لن �مل�شالة حياة 
�أو موت ، قد يدفع �أ�رصى �أرو�حهم 
وقد تدفع �حلركة �ل�شرية مبجملها 
تقاع�شت  �إن  �لكرمية  حياتها 
�د�رة  �ملعركة  باد�رة  ف�شلت  �أو 
�ل�رص�ب  فمتطلبات   ، �شحيحة 
�تخاذ  يف  �ل�شحيحة  بالطرق  تبد�أ 
قر�ر �ل�رص�ب ثم حتديد �ملطالب 
و�لهد�ف ثم �تباع خطو�ت �حلو�ر 
و�ملر��شالت �ملطلوبة و��شتنفاذها 
جميعها ثم �لتو��شل مع �خلارج بكل 
�لعالمي  �ل�شاأن  وترتيب  م�شتوياته 
وحركة  �لد�خلية  �جلبهة  وتفعيل 
�لت�شامن �لدويل . و�ملطلوب خارج 
عن  �ملرة  هذه  �خلروج  �ل�شجن 
و�لقمع  �لهجوم  حالة  لأن   ، �ملعتاد 
يف  �ل�رصى  و�رصب  �مل�شبوق،  غري 
حقوقهم  بكل  و�مل�شا�ش  كر�متهم 
و�عالن �شلطات �لحتالل عن ذلك 
و�شادية  وعنجهية  غطر�شة  بكل 
�شجرة  من  مقطوعني  �أ�رص�نا  وكاأن 
�ملطلوب   ، ول ظهري  لهم  �شند  ول 

كل  على  فور�  �لتحرك  �ملرة  هذه 
لال�رص�ب  يوم  �أول  ومن  �ل�شعد 
وعدم �لنتظار حتى ينهك �ل�رصى 

وي�شلو� حافة �ملوت 
حالة  يف  عمليات  غرفة  ت�شكيل   •
�لعليا  �لهيئة  من  د�ئم  �جتماع 
�لوطنية  و�لقوى  �لف�شائل  وكافة 
و�ل�شالمية و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف 

ق�شية �ل�رصى .
 • تفعيل �ل�شاحة �لدولية مبحافلها 
�ل�شعب  مت�شامني  وكل  ونا�شطيها 
�شفار�تنا  تعمل  و�أن  �لفل�شطيني 

�لالزم . 
كبرية  مادة  ب�شخ  �لعالم  تزويد   •
و�لقمع  وم�شبباته  �ل�رص�ب  عن 
�لذي تعر�شت له �ل�شجون يف �لفرتة 

�لخرية .
• تفعيل �ل�شارع �لفل�شطيني ول يتم 
ذلك �ل باأن تفعل �لف�شائل كل وزنها 
يف �ملو�شوع خا�شة كربى �لف�شائل 
كما  ذلك  �أر�دت  �إن  قادرة  وهي   ،

تفعل يف �ملهرجانات �لنتخابية .
�لفعاليات  يف  �ملوؤ�ش�شات  تفعيل   •
عدة  على  فعالية  كل  توزع  بحيث 
موؤ�ش�شات يتم �لتو��شل معها لتتخذ 
وعمالها  موظفيها  بتفعيل  قر�ر�ت 

يف �مل�شاركة .
• دور �مل�شاجد �ن ل يقت�رص على 
خطبة �جلمعة بل على توعية د�ئمة 
وعلى �لز�م �لئمة باأن يكونو� قدوة 
�لد�عمة  �لن�شطة  مع  �لتفاعل  يف 
�مل�شاجد  تتحرك  و�أن  لال�رص�ب 
وقفتهم  �ن  �لنا�ش  يعلم  و�أن  بالفعل 
تقل  ل  �ل�شجون  يف  �خو�نهم  مع 

�أجر� عن �ل�شالة ذ�تها . .
�لرتبية  من  �لنوعية  �مل�شاركة   •
وتخ�شي�ش   ، و�ملد�ر�ش  و�لتعليم 
كل فعالية مبجموعة مد�ر�ش وعدم 
ترك �لمر معمما و"طاقية �شائعة 
" ، بل �عطاء �لطالب درو�ش عملية 
يف �لعمل �لوطني مبجيئهم �ىل خيم 
�لعت�شام �أو �مل�شري�ت مع معلميهم 

ومعلماتهم .
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و�لأ�رصى  �ل�شهد�ء  مفو�شية  �أكدت 
ل�شان  وعلى  فتح  بحركة  و�جلرحى 
فيها  �لإعالمية  �لد�ئرة  م�شئول 
على  عز�رة  ر�مي  �ملحرر  �لأ�شري 
ت�شهدها  �لتي  �لأو�شاع  خطورة 
�ل�شجون �لإ�رص�ئيلية �ملتو��شلة جتاه 
�لأ�رصى، و�إ�شتمر�ر �إنق�شا�ش وق�شم 
�لتي  �ل�شجون للحقوق  �إد�رة م�شلحة 
�أجنزت بف�شل �لت�شحيات �لتي قدمها 
على  �لأ�رصى  من  �للف  ع�رص�ت 
مد�ر جتربة �حلركة �لوطنية �لأ�شرية. 
وحتدث عز�رة باأن �لأ�رصى ير�شمون 
لوحة وطنية جامعة  �ليوم من جديد 

�لقد�ش  بو�شلتها هي  وماز�لت  كانت 
جديدة  ر�شالة  ويو�شلون  و�لوطن، 
�شعبنا  و�أبناء  ف�شائل  كل  �إىل  قدمية 
و�أن  �حلقوق،  ت�شرتد  بالوحدة  باأن 
هي  �ليوم  يخو�شونها  �لتي  �ملعركة 
حقوقهم  وعن  كر�متهم،  عن  للدفاع 
�لفل�شطيني،  �ل�شعب  كل  معركة  هي 
يقفون  و�لذين  �لعامل  �أحر�ر  وكل  بل 
وطالب  �لظلم.  �شد  وي�شطفون 
عز�رة من �جلميع باأن ي�شاند �أ�رص�نا 
وبكافة �لو�شائل �ملتاحة ليكون �شوتا 
و�آلمهم، وحتديد� يف ظل  ملعاناتهم 

ما يتعر�شون له �ليوم.

معركة الأ�سرى هي معركة كل اأبناء 
�سعبنا وكل اأحرار العامل



لن  �أنها  �ملقاومة  ف�صائل  و�أكدت 
يتعر�ض  خطر  �أي  على  ت�صكت 
�الحتالل  �صجون  يف  �أ�صري  �أي  له 
قال  حني  يف  �الإ�رض�ب،  جر�ء 
�إن  �لق�صام:  كتائب  بل�صان  �لناطق 
قيادة �لكتائب �أ�صدرت �لتوجيهات 
�لالزمة لوحدة �لظل لل�صغط على 
باملثل،  معاملة  �لعدو،  �أ�رضى 
و�نت�صار� الأ�رض�نا �لبو��صل يف �صياق 
كما  وغطر�صته.  �الحتالل  بط�ض 
�لفل�صطينية حر�ًكا  �ل�صاحة  ت�صهد 
و�ملخيمات،  �ملدن  يف  �صعبًيّا 
معركتهم،  يف  لالأ�رضى  ن�رضة 
�صد  لت�صعيد  دعو�ت  و�صط 
�الحتالل يف حماور �لتما�ض. ويف 
حلظات كتابة هذ� �لتقرير، وردت 
�صالمة  ح�صن  �الأ�صري  �أن  �الأنباء 
�ملقد�ض  �لثاأر  عمليات  "بطل 

عيا�ض"  يحيى  �ملهند�ض  لل�صهيد 
�لكر�مة2،  ملعركة  �ن�صم  قد 
يف  عاًما   23 �أم�صى  �لذي  وهو 
�الإ�رض�ئيلي.  �الحتالل  �صجون 
�الأمعاء  ملعركة  �الأ�رضى  ويلجاأ 
ووحيد�،  �أخري�  �صالحا  �خلاوية 
و��صتنفاد  �أمام غطر�صة �الحتالل 
رغم  معه،  �لبديلة  �خليار�ت 
�صعوبتها وخطورتها على �صحتهم 
من  ترتكه  وما  �مل�صتقبل،  يف 

�أ�رض�ر على �صحتهم.
 4 �ملعركة  يف  �الأ�رضى  ويرفع 

مطالب �أ�صا�صية هي:
من  متكينهم  �الأول:  �ملطلب 
وذويهم  �أهلهم  مع  �لتو��صل 
�لعامل،  �صجون  �الأ�رضى يف  كباقي 
�الإ�رض�ئيليني،  �الأ�رضى  وحتديًد� 
ومنهم على �صبيل �ملثال �أكرب قاتل 
رئي�ض  قاتل  وهو  "�إ�رض�ئيل"،  يف 
ر�بني  �إ�صحق  �الإ�رض�ئيلي  �لوزر�ء 

من  وذلك  عامري(،  )يغال  �ملدعو 
�لعمومي  �لهاتف  تركيب  خالل 
�ملنت�رض يف �ل�صجون �الإ�رض�ئيلية.

�أجهزة  رفع  �لثاين:  �ملطلب 
�لنقالة  �لهو�تف  على  �لت�صوي�ض 
�الإد�رة  رف�ض  ب�صبب  )�ملهربة( 
بهاتف  لالأ�رضى  �ل�صماح 
متنع  �لت�صوي�ض  فاأجهزة  عمومي، 
بال�صحة  ت�رض  وهي  �الت�صاالت، 
�أجهزة  عمل  تكاد-  -�أو  وتلغي 
غرف  د�خل  و�لتلفزيون  �لر�ديو 

�الأ�رضى.
زيار�ت  �إعادة  �لثالث:  �ملطلب 
�ل�صماح  �أي  طبيعتها؛  �إىل  �الأهايل 
غزة  من  حما�ض  �أ�رضى  الأهايل 
�الأ�رضى،  كباقي  ذويهم  بزيارة 
�ل�صفة  �أهايل  بزيارة  و�ل�صماح 

�لغربية جميعاً مرتني بال�صهر.
ي�صار �إىل �أن قر�ر منع �أ�رضى غزة 
يف  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى  قر�ر  هو 

"�إ�رض�ئيل".
�الإجر�ء�ت  �إلغاء  �لر�بع:  �ملطلب 
وهي  كافة،  �ل�صابقة  و�لعقوبات 
نوعان: عقوبات قدمية وعقوبات 
�لقدمية  �لعقوبات  �أما  جديدة، 
�مل�صتوى  �تخذها  فقد  ن�صبًيّا 
حما�ض  �أ�رضى  �صد  �ل�صيا�صي 

وهي:
1 - زيار�ت �الأهايل �آنفة �لذكر.

2 - �إلغاء بث 7 حمطات تلفزيونية 
من �أ�صل 12 حمطة م�صموًحا فيها 

لكل �أق�صام فتح و�لف�صائل.
3 - عدم �ل�صماح الأ�رضى حما�ض 
كباقي  للكانتينا  �أمو�ل  باإدخال 
�لف�صائل؛ �أي �ل�صماح لهم باإدخال 
دوالر   220 مايعادل  �صيكل   800
 1200 من  بدالً  فقط  �مريكى  
دوالر   322 مايعادل  �ى  �صيكل. 

�مريكى.
منذ  �الأوىل  هي  خطوة  ويف 

 70 قبل  �الإ�رض�ئيلي  �الحتالل 
عاما، �أعلن مكتب �إعالم �الأ�رضى 
�أن �خلطوة �لثانية بعد �الإ�رض�ب 
�ملفتوح عن �لطعام، وهي خطوة  
�ملاء  عن  �ملفتوح  �الإ�رض�ب 
"�لفد�ئيني"  جمموعة  �صتتخذها 
��صم  وهو  �ال�صت�صهاديني  �أي 

جمموعة  �أي  ومعنى،  دالله  له 
و�ال�صت�صهاد  للموت  م�صتعدة 
د�خل �ل�صجون،  فيما �أن �حلركة 
�الأ�صرية مل ت�صهد �صابقا مثل هذه 
جمموعة  يبد�أ   �أن  �أي  �خلطوة 
�إ�رض�باً مفتوحاً عن  من �الأ�رضى 

�ملاء.

جوعهم لي�س فقًرا ول عوًزا، جوعهم فخر وعّز. باأمعائهم اخلاوية يقاتلون، يذودون عن الكرامة باأج�سادهم ال�سعيفة �سد غطر�سة ال�سجان الإ�سرائيلي. 
يدخلون يومهم ال�ساد�س يف معركة الكرامة2، وكلهم اإ�سرار على انتزاع مطالبهم من بني اأنياب املحتل الإ�سرائيلي رغم �سلفه وعنجهيته. زادهم يف هذه 

املعركة املاء وامللح، والإرادة، ومن خلفهم �سعب �سامد يف غزة املحا�سرة، وال�سفة املقهورة، واأرا�سي الـ 48 املغت�سبة، وال�ستات القريب، ومن اأمامهم مقاومة لن 
ترتكهم وحيدون يف معركتهم. 

مي وملح واإرادة

م٫�س 

زاد الأ�سرى الفل�سطينيني يف معركة الكرامة

�الأ�رضى  جمعية  �أكدت 
و�ملحررين "ح�صام" باأن �الأ�رضى 
يف �صجون �الحتالل يخو�صون يف 
م�صريية  معركة  �للحظات  هذه 
ملو�جهة  �الحتالل  حكومة  مع 
ت�صنها  �لتي  �ل�رض�صة  �حلملة 
و�لتي  �ل�صجون  م�صلحة  �إد�رة 
لت�صييق  خاللها  من  ت�صعى 
و�صلب  عليهم  �حلياة  �رضوط 
�لتي  وحقوقهم  منجز�تهم 
�نتزعوها بن�صاالتهم وت�صحياتهم 
�العتقال  �صنو�ت  �متد�د  علي 

باأن  �جلمعية  وقالت   ، �لطويلة 
�لتي  �العتد�ء�ت  وطبيعة  حجم 
�الحتالل  �صجون  �أد�رة  تنتهجها 
�ل�صيا�صي  �لهرم  وباإيعاز من قمة 
ت�صاعد  قد  �الحتالل  دولة  يف 
منذ  وم�صاعف  ملحوظ  ب�صكل 
ترجمة  وذلك  �لعام  هذ�  بد�ية 
جلعاد  جلنة  لتو�صيات  عملية 
ت�صييق  �إيل  �لر�مية  �أرد�ن 
�ال�رضى  علي  �حلياة  �رضوط 
و��صتخد�مهم كورقة �صغط علي 
حلملها  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

علي ت�صليم �ال�رضى �الإ�رض�ئيليني 
لديها يف غزة . و�أردفت �جلمعية 
يخو�صها  �لتي  �ملعركة  باأن 
�ال�رضى مل يختاروها ومل ي�صعو� 
بفعل  �إمنا فر�صت عليهم   ، �ليها 
فظاعة �النتهاكات �لتي مور�صت 
�ل�صجون  �إد�رة  قبل  من  بحقهم 
قتل  مبحاولة  متثلت  و�لتي 
عرب  ببطء  و�غتيالهم  �ال�رضى 
�لتي  �لت�صوي�ض  �أنظمة  تركيب 
وم�رضطنة  �صامة  ��صعاعات  تبث 
و�أق�صامهم   غرفهم  من  بالقرب 

زيارة  من  منهم  �الأالف  وحرمان 
ذويهم وفر�ض �لغر�مات �لباهظة 
�القتحامات  وت�صعيد  بحقهم 
با�صتخد�م  و�أق�صامهم  لغرفهم 
و�الأ�صلحة  �حلي  �لر�صا�ض 
�ملحرمة ، �الأمر �لذي جعل من 
�إد�ر�ت  �ملو�جهة و�ال�صتباك مع 
�ل�صجون �مر� حتميا ال مفر منه 
. و�أو�صحت �جلمعية بان �ال�رضى 
بقوة  �النخر�ط  علي  م�صممون 
علي  للحفاظ  �ملعركة  هذه  يف 
كر�مة ومنجز�ت �حلركة �ال�صرية 

تدجينها  ملحاوالت  ورف�صا 
�المر  كلف هذ�  مهما  وتطويعها 
من ت�صحيات م�صرية �يل ��صتعد�د 
جمموعة من �ال�صت�صهاديني تقدر 
بالع�رض�ت لالنخر�ط يف �ملعركة 
بقية  وحقوق  كر�مة  عن  دفاعا 
ل�صعبهم  وفد�ء  �ال�رضى  زمالئهم 
ودعت   . �لعادلة  وق�صيتهم 
تفعيل  �رضورة  �إيل  �جلمعية 
�لر�صمي  �لت�صامني  �حلر�ك 
 ، �البطال  �الأ�رضى  مع  و�ل�صعبي 
�لفعاليات  هذه  تاأخذ   ال  بحيث 

�لطابع �لرمزي على فئات �صيقة 
من �أبناء �صعبنا و�أهاليهم وذويهم 
فح�صب، خا�صة باأن هذه �ملعركة 
وم�صريية  خطرية  معركة  هي 
و�صحة  بحياة  مرتبطة  وهي 
ق�صية  �أن  كما  �ال�رضى  وكر�مة 
ت�صكل  باتت  عموما  �ال�رضى 
�حد �لق�صايا �لكفاحية �ملركزية 
�لفل�صطيني  بفعل ن�صاال  ل�صعبنا 
من  قدموه  وما  �ملتو��صلة  تهم 
م�صرية  عرب  ج�صيمة  ت�صحيات 

كفاح �صعبنا �لطويلة.
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الأ�سرى يخو�سون معركة م�سريية مع الحتالل

�الأ�رضى  �صوؤون  هيئة  دعت 
توخي  �رضورة  �ىل  و�ملحررين، 
و�ملو�صوعية  و�مل�صد�قية  �لدقة 
�حلركة  �إ�رض�ب  مع  �لتعامل  يف 
و�الإ�صتفادة  وفكرته،  �الأ�صرية 
و�أهمية  �ل�صابقة،  �لتجارب  من 
�ملوؤ�ص�صات  بني  ما  �لتن�صيق 
�لتخبط  لتفادي  �لعالقة  ذ�ت 
وقالت  لالإ�رض�ب.  �ملعلوماتي 

�لهيئة، "�أن كل طو�قمها على �أمت 
�جلهوزية لن�رضة �أ�رض�نا ون�صالهم 
�الإحتالل،  �صجون  �إد�رة  �صد 
جديد  و�قع  فر�ض  حتاول  �لتي 
خالل  من  �ملعتقالت،  د�خل 
�الأ�صرية  �حلركة  �إجناز�ت  �صحب 
من  عقود  خالل  حققتها  و�لتي 
�أن  �لهيئة،  �لن�صال".و�أو�صحت 
خلو�ض  �الأ�صرية  �حلركة  توجه 

�إ�رض�ٍب مفتوٍح عن �لطعام خالل 
هذه �الأيام، جاء بعد تعنت �د�رة 
الإمالء�ت  ور�صوخها  �ل�صجون 
�الأمن  وزير  بلجنة  ت�صمى  ما 
�لتي  �أرد�ن،  جلعاد  �لد�خلي 
�صكلت بقر�ر ر�صمي من �حلكومة 
�ليمينية �ملتطرفة منت�صف �لعام 
�حلياة  و�قع  لدر��صة  �ملا�صي، 
�ليومية للمعتقلني، و�لتي ر�أت فيه 

�صيئا من �لرفاهية ونادت ب�رضورة 
يف  �الأ�رضى  على  �خلناق  طبق 
و�أ�صافت  �ل�صجون.  خمتلف 
�صعوبة  من  بالرغم   " �لهيئة 
�ملعتقالت،  د�خل  �الأو�صاع 
وخطورته،  �لتوقيت  وح�صا�صية 
�إال �إننا �صنكون �ىل جانب �أ�رض�نا 
يف كل �خلطو�ت �لتي يتخذونها، 
على  يجب  �لوقت  ذ�ت  يف  ولكن 

�لتحلي بروح �مل�صوؤولية،  �جلميع 
�ملعلومات  تناقل  يف  حتديد� 
عن  �ملفتوح  �الإ�رض�ب  حول 
تخبط غري  هناك  �لطعام، حيث 
و�ملعلومات  �لبيانات  يف  م�صبوق 
له  �صيكون  ما  حوله،  �ملتد�ولة 
�أ�رض�نا  على  �ل�صلبية  تاأثري�ته 
�لقادمة".و�أ�صارت  وخطو�تهم 
�لهيئة �ىل �أن كل �ملعلومات �لتي 

غري  �الإ�رض�ب  حول  تناقلها  يتم 
مرفقة مب�صادر موثوقة، وبالتايل 
�أدخلنا يف متاهة حقيقية، و�أ�صبح 
هناك فجو�ت بحاجة �ىل معاجلة 
�رضيعة. و�أكدت �لهيئة جمدد� على 
�لدفاع  �الأحر�ض يف  �صتبقى  �أنها 
عن مطالب �الأ�رضى وحتركاتهم، 
وعلينا جميعا �أن نكون على قدٍر 

عاٍل من �مل�صوؤولية.

هيئة الأ�سرى تدعو اإىل توخي الدقة وامل�سداقية

يف البيانات املتداولة حول ق�سية اإ�سراب املعتقلني



اجلديد  العام  املدير  �سّجل 
عمر  اجلزائر  مولودية  لفريق 
ح�سة  اأول  يف  ح�سوره  غريب 
تعيينه  عقب  للفريق  تدريبية 
املن�رصم  الأربعاء  املن�سب  يف 
النادي،  لت�سيري  جمددا  وعودته 
مركز  يف  غريب  تواجد  حيث 
البنيان  بعني  والإطعام  الفندقة 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  رفقة 
التدريبية  احل�سة  وتابع  حري�س 
لالعبني الذين يح�رصون ملباراة 
املربجمة  بوعريريج  برج  اأهلي 
يف 20 اأفريل حل�ساب اجلولة 26 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
الرئي�س  اأمام  الفر�سة  كانت  اأين 
اجليد القدمي من اجل الجتماع 
بالتعداد واحلديث اإليهم اأين قام 
املوا�سلة  ومطالبتهم  بتحفيزهم 
على وترية النتائج اليجابية فيما 
تبقى من املو�سم الكروي احلايل 
لإنهاء املو�سم يف كوكبة املقدمة 
للنادي  قارية  م�ساركة  و�سمان 

العا�سمي املو�سم املقبل.
مركز  اإدارة  منعت  املقابل،  يف 
الالعبني  والإطعام  الفندقة 

الدخول  من  الأمر  بداية  يف 
ح�ستهم  خلو�س  امللعب  اإىل 
ب�سبب  املعتاد  مثل  التدريبية 
على  املرتاكمة  الكبرية  الدبون 
ت�سويتها،  يتم  مل  والتي  الإدارة 
حيث قدرتها اإدارة املركز مببلغ 
4 مليار �سنتيم، قبل تدخل غريب 
الذي وعد م�سوؤويل املركز بدفع 
تلك الديون خالل الفرتة املقبلة 
وهو ما جعل رفقاء الالعب عبد 
ح�ستهم  يخو�سون  دمو  الغني 

التدريبية ب�سفة طبيعية.
غريب: �سوف �أغربل 
�لتعد�د وال �أطلب من 

�الأن�سار �أن يحبوين

ملولودية  العام  املدير  �سّدد 
�سوف  انه  غريب  عمر  اجلزائر 
تعداد  مع  و�رصامة  بحزم  يتعامل 
املو�سم  من  تبقى  فيما  الفريق 
للمو�سم  ا�ستعداد  وذلك  اجلاري 
�سوف  انه  اأو�سح  حيث  اجلديد، 
يقوم بتطهري حميط النادي الذي 
و�سفه باملتعفن وهو ما يدفعه اإىل 
املو�سم  نهاية  يف  التعداد  غربلة 
بالالعبني  الحتفاظ  خالل  من 
اللعب  موا�سلة  ي�ستحقون  الذين 
البقية  وت�رصيح  الفريق  بقمي�س 

غريب  وو�سف  املو�سم،  بنهاية 
بالرائعة،  التدريبات  يف  الأجواء 
لكنه رف�س الت�رصع يف احلكم على 
كلمة  لهم  وجه  والذين  الالعبني 
على  الرتكيز  يف  تتمثل  �سارمة 

اللعب وتقدمي اأف�سل ما لديهم.
الالعبني  اأن  املتحدث  واأ�سار 
ظل  يف  الرتكيز  عدم  من  ي�سكون 
من  امل�ستوى  الرهيب يف  الرتاجع 
غرار  على  ال�سماء  بع�س  طرف 
وبوردمي،  ح�سود  �سعال،  احلار�س 
الأن�سار  من  يطلب  ل  انه  م�سيفا 
اأن  �سوى  عليهم  وما  يحبوه  ان 

يتم�سكوا باملولودية ل غري.
الفني  بالطاقم  غريب  واأ�ساد 
احلايل للفريق على راأ�سه املدرب 
املوؤقت حممد خمازين، حيث اأكد 
يلقى  و�سوف  كبري  بعمل  يقوم  انه 
املو�سم  من  تبقى  فيما  دعمه 
لوحده  يرتكه  لن  اأ�سن  احلايل 
يف  احل�سم  قبل  ي�سانده  و�سوف 
العار�سة  راأ�س  على  م�ستقبله 

الفنية بنهاية املو�سم اجلاري.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

خا�سة عقب تاأجيل مباراة الذهاب 
اأمام �سباب ق�سنطينة من مناف�سة 
ال�سيدة الكاأ�س 24 �ساعة وبرجمتها 
بعدما  اجلاري  اأفريل   17 بتاريخ 
من   16 يف  اإجراوؤها  مقررا  كانت 
الفاف  ت�سدر  اأن  قبل  ال�سهر  هذا 
اللكرتوين  موقعها  على  بيانا 
جلنة  اأن  خالله  اأو�سحت  والذي 
والرابطة  اجلمهورية  كاأ�س 
تراع  مل  القدم  لكرة  املحرتفة 
القيام بربجمة من�سفة وموازية ملا 
يحدث مع اأندية اخرى وا�ستعملت 
حيث  ح�سبها،  مبكيالني  الكيل 
نارية  برجمة  اأمام  الت�سكيلة  ت�سع 
م�سريية  مقابالت  ثالث  بخو�س 
�سباب  واأن  خا�سة  اأيام،  �ست  يف 
موعد  على  يكون  �سوف  بلوزداد 
من  اأقل  يف  مباريات  ثالث  مع 

لقاء  بلعب  الأمر  ويتعلق  اأ�سبوع 
 17 يف  اجلمهورية  لكا�س  الذهاب 
افريل قبل اللعب اأمام ن�رص ح�سني 
داي يف 20 من نف�س ال�سهر اجلولة 
الأوىل  املحرتفة  الرابطة  من   26
جمددا  ق�سنطينة  �سباب  ومالقاة 

يف الإياب يف 23 اأفريل.
بلوزداد  �سباب  اإدارة  وو�سعت 
اأمام  الو�سية  الكروية  الهيئات 
التهديد  خالل  من  الواقع  الأمر 
مناف�سة  خو�س  من  بالن�سحاب 
حال  يف  وذلك  اجلمهورية،  كاأ�س 
الأندية  معاملة  على  الإ�رصار 
جت�سيد  وعدم  ح�سبها  مبكيالني 
مبداأ امل�ساواة بني الأندية يف ظل 
بال�سلب  توؤثر  �سوف  الربجمة  اأن 
وت�رص  العقيبة  اأبناء  ت�سكيلة  على 
منحهم  عدم  ب�سبب  بالالعبني 

الوقت الكايف لال�سرتجاع.

 3 بخ�سم  مهدد  بلوزداد  �سباب 
نقاط من البطولة 

يتواجد �سباب بلوزداد حتت طائل 
من  نقاط  ثالث  بخ�سم  التهديد 
ر�سيد الفريق يف البطولة الوطنية 
قرارها  الإدارة  ج�سدت  حال  يف 
كاأ�س  مناف�سة  من  الن�سحاب 
القوانني  وفق  وذلك  اجلمهورية 
التي ت�سري مناف�سة ال�سيدة الكاأ�س، 
اإىل جانب احلرمان من امل�ساركة 
متتاليني،  ملو�سمني  الكاأ�س  يف 
مليا  تفكر  الإدارة  يجعل  ما  وهو 
النتحاري  القرار  اتخاذ هذا  قبل 
يعود  �سوف  جت�سيده  حال  يف 
اإىل  جمددا  البلوزدادي  النادي 
يبتعد  الذي  وهو  اخلطر  منطقة 
بنقطة واحدة عن ثالث املهددين 

بال�سقوط.

�تهمت جلنة �لكاأ�س �لكيل مبكيالني ورف�ست لعب 3 مباريات بظرف 6 �أيام
اإدارة �سب�ب بلوزداد تهدد ب�الن�سح�ب من ك�أ�س اجلمهورية

هّددت �إد�رة فريق �سباب بلوزد�د باالن�سحاب من مناف�سة كاأ�س �جلمهورية وعدم 
خو�س �لدور ن�سف �لنهائي ب�سبب �لربجمة �جلهنمية �لتي تنتظر �لفريق خالل �ل�سهر 

�حلايل، ويف هذ� �ل�سدد �أ�سدرت �سهرة �أول �م�س �إد�رة �لنادي �لبلوزد�دي بيانا عرب 
ح�سابها يف موقع �لتو��سل �الجتماعي »فاي�سبوك« تندد من خالله بالربجمة �لتي 

و�سعتها �الحتادية �جلز�ئرية فيما يتعلق باملباريات �لتي يجريها �أ�سبال �ملدرب عبد 
�لقادر عمر�ين خالل �ل�سهر �حلايل 

بطولة �إفريقيا 
للكرة �لطائرة 

�ل�ساطئية

املنتخب�ت الوطنية 
ت�سمن ت�أ�سرية 

املوندي�ل
 

�سمنت املنتخبات الوطنية للكرة 
><ذكور  ال�ساطئية  الطائرة 
واإناث<< لفئة اأقل من 21 عاما 
مونديال  يف  امل�ساركة  تاأ�سرية 
>املميزة  نتائجها  2019،عقب 
الفريقية  البطولة  يف  امل�سجلة 
التي جرت وقائعها من 4 اإىل 10 
ح�سبما  مب�رص،  اجلاري  اأفريل 
يف  الفدرالية  الهيئة  عنه  اأعلنت 
متكن  الذكور،  لدى  لها.  بيان 
بن  عمر  من  املركب  الثنائي 
كلو�س  اإ�سالم  وحممد  فاطيمة 
النهائية  للمباراة  الو�سول  من 
من  ثنائي  اأمام  النهزام  قبل 
><اخل�رص<<  وكان  موزمبيق. 
يف  م�رص  مبنتخب  اأطاحوا  قد 
لدى  اأما  النهائي،  ن�سف  الدور 
�سليمة  من  كل  حققت  الناث، 
املرتبة  �سواملي  وملي�سة  ب�سار 
ثنائي  اأمام  الفوز  بعد  الثالثة 

مغربي يف املباراة الرتتيبية.
وكانت املنتخبات الوطنية ذكور 
املدربني  تاأطري  حتت  واإناث 
بدرالدين  و  غا�سي  حممد 
التوايل.وقاد  على  بوتيفنو�ست 
حل�سن زيتوين، ع�سو يف املكتب 
اجلزائرية  لالحتادية  التنفيذي 
املنتخبات  الطائرة،  للكرة 
ت�سجيل  مع  مب�رص  الوطنية 
اجلزائرية  احلكمة  ح�سور 
بكور.و�ستجرى  ح�سيبة  الدولية، 
يف  تايلند  ب  العاملية  البطولة 
 23 اإىل   19 من  املمتدة  الفرتة 

جوان 2019.
وكاالت

وعد م�سوؤويل مركز �لفندقة و�الإطعام بت�سوية �لديون �ملرت�كمة

غريب يح�سر اأول ح�سة تدريبية ويتوّعد الالعبني

بن حمادي يعد بت�سوية �مل�ستحقات قبل
 تنقل �لعا�سمة

دزيري يعفي �س�و�سي من مواجهة 
مولودية اجلزائر

قرر الطاقم الفني لنادي اأهلي برج 
الرابطة  يف  النا�سط  بوعريريج 
احلار�س  اإعفاء  الأوىل  املحرتفة 
�ساو�سي  فوزي  ال�سابق  الدويل 
القادمة  املقابلة  اإجراء  من 
اأمام  الوطنية  البطولة  حل�ساب 
ما  ح�سب  اجلزائر  مولودية  فريق 
الربايجي  النادي  رئي�س  من  علم 
ذات  واأو�سح  حمادي،  بن  اأني�س 
املتحدث باأن قرار الطاقم الفني 
�ساو�سي  فوزي  احلار�س  باإعفاء 
جاء  العا�سمة  اإىل  التنقل  من 
بني  جتاوزات  اأي  حلدوث  تفاديا 
و  ال�سابق  فريقه  واأن�سار  املعني 
كذا لتجنب اإثارة اأي نوع من اأنواع 
مثلما  الفريقني  اأن�سار  بني  الفتنة 
التي  الذهاب  مقابلة  حدث خالل 
�سفوف  اعتقالت يف  عدة  خلفت 

اأن�سار الفريقني.
ذات  اأفاد  اأخرى  جهة  من 

اإدارته �ست�سوي جل  باأن  امل�سوؤول 
قبل  لالعبني  العالقة  امل�ستحقات 
لعب لقاء مولودية العا�سمة وذلك 
حتقيق  موا�سلة  على  لتحفيزهم 
هدف  بلوغ  و  الإيجابية  النتائج 
باأريحية قبل نهاية املو�سم  البقاء 
اأ�سار  جهته  من  جولت.  بخم�س 
مدرب النادي بالل دزيري اإىل اأنه 
لن يربمج مقابالت ودية و�سيكتفي 
�سي�سبط  تطبيقية  مباراة  باإجراء 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  خاللها  من 

للمواجهة املقبلة.
برج  اأهلي  فريق  يحتل  للتذكري 
من  جولة  مرور25  بعد  بوعريريج 
بطولة الرابطة الوطنية املحرتفة 
الثامنة  املرتبة  موبيلي�س  الأوىل 
بعد  على  نقطة   32 مبجموع 
املهددين  ثالث  على  نقاط   6
بال�سقوط جمعية عني مليلة الذي 

تنق�سه مقابلة واحدة.

بوقلمونة منتظر �ليوم يف �لتدريبات 
�جلماعية وزغبة يو��سل �لعالج

وف�ق �سطيف ي�ست�أنف 
التح�سري للق�ء الك�أ�س

عاد فريق وفاق �سطيف اإىل اأجواء 
ال�ستعداد  اأجل  من  التدريبات 
�سبيبة  اأمام  تنتظره  التي  للمباراة 
الدور  ذهاب  حل�ساب  بجاية 
كاأ�س  مناف�سة  من  النهائي  ربع 
الثالثاء  واملقررة  اجلمهورية 
ماي  الثامن  ملعب  على  املقبل 
ب�سطيف، حيث ا�ستاأنف الالعبون 
ي�سع  الذي  اللقاء  حت�سريات 
الفريق رغبة كبرية من اأجل جتاوز 
و�سمان  البجاوي  املناف�س  عقبة 
النهائية  املباراة  اإىل  املرور 
املو�سم  اإنهاء  على  والتناف�س 
الكاأ�س،  بال�سيدة  والتتويج  بلقب 
غياب  التدريبية  احل�سة  و�سهدت 

ثالثة لعبني ويتعلق الأمر بكل من 
لعوايف، غ�سة و�ساعد، بينما يوا�سل 
املهاجم احلبيب بوقلمونة التدرب 
العمل  برنامج  واإنهاء  انفراد  على 
املح�رص  له  �سطره  الذي  اخل�س 
اليوم  اندماجه  انتظرا  يف  البدين 

يف التدريبات اجلماعية.
م�سطفى  احلار�س  يوا�سل  بينما 
اليد،  م�ستوى  على  العالج  زغبة 
م�ستوى  على  التهابا  يعاين  حيث 
الإ�سبع ويعول على تكثيف العالج 
اأجل  من  الطبي  الطاقم  مع 
للم�ساركة يف  التواجد يف جاهزية 
املقررة  اجلمهورية  كاأ�س  مباراة 

الثالثاء املقبل.
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ع.ق. 



عي�شة ق.

هذه امل�شتجدات ت�شع بلما�شي 
اأمام ورطة خا�شة يف ظل الغياب 
ولكحل  �شيتة  للثنائي  الر�شمي 
كاأ�س  نهائيات  امل�شاركة يف  عن 
هذه  املقررة  للأمم  اإفريقيا 
ال�شائفة يف م�رص بينما لن يكون 
عبيد جاهزا للعودة اإىل امليادين 
وهو الذي لن يتعافى من اإ�شابته 
�شوى يف نهاية �شهر ماي املقبل 
على  �شهر  من  اقل  قبل  وذلك 
انطلق العر�س الكوري القاري، 
وبالتايل فاإن العب نادي ديجون 

الفرن�شي لن يكون جاهزا خا�شة 
يف  خا�شة  البدنية  الناحية  من 
ملدة  املناف�شة  عن  ابتعاده  ظل 
االأمر  ون�شف  ال�شهر  تقارب 
الذي يزيد خيارات بلما�شي يف 
املن�شب تعقيدا من اأجل البحث 
عن اأف�شل العنا�رص القادرة للعب 

يف ذلك املن�شب.

لكحل: الإ�سابة �ستبعدين ما 
بني 8 و10 ا�سهر عن املناف�سة

اللعب  ك�شف  ذلك  �شياق  ويف 
يجري  �شوف  اأنه  لكحل  فيكتور 

الركبة  على  جراحية  عملية 
من  التخل�س  اأجل  من  اليمنى 
والتي  منها  يعاين  التي  االإ�شابة 
اآثارها  من  عانى  اأن  له  �شبق 
يعاوده  اأن  قبل  �شابق  وقت  يف 
ويعاين  جمددا  ال�شليبي  الرباط 
مباراة  اأول  خو�شه  خلل  منه 
ودية  يف  الوطني  املنتخب  مع 
املنتخب التون�شي وا�شطر على 
امليدان  اأر�شية  ملغادرة  اإثرها 
على  �شاعة  ربع  من  اأقل  قبل 
ال�شدد  هذا  ويف  انطلقها، 
رفقة  املحرتف  اللعب  ك�شف 
الفرن�شي يف ت�رصيحات  لوهافر 

اإعلمية اأن االإ�شابة �شوف تبعده 
عن امليادين ملدة ترتاوح ما بني 
8 و10 اأ�شهر قبل اأن يعود جمددا 
التاأهيل  عملية  خو�س  اإىل 
اإىل  باأ�رصع فرتة  للعودة  الع�شلي 

اللعب.
ت�شري  االأمور  اأن  لكحل  وك�شف 
يف اأح�شن �شورة مع اإدارة ناديه 
اإىل  يجل�س  و�شوف  لوهافر، 
من  امل�شوؤولني  مع  املفاو�شات 
اجل ح�شم م�شتقبله مع الفريق، 
فيما  خريا  ي�شتب�رص  اأنه  واأو�شح 
مع  امل�شوار  مبوا�شلة  يتعلق 

لوهافر.

عبيد يلتحق بركب الغائبني عن كا�س اإفريقيا للأمم

بلما�سي يف ورطة الختيار خط الو�سط قبل الكان
تتواىل الأخبار ال�سيئة يف ملحقة الناخب الوطني جمال بلما�سي بعدما تاأّكد معاناة اللعب مهدي عبيد من 
الإ�سابة التي �سوف تبعده عن املناف�سة ملدة خم�سة اأ�سابيع كاملة وهو ما يجعله بعيدا عن املناف�سة طيلة تلك 

املدة، الأمر الذي يزيد الأمور �سوءا بالن�سبة للناخب الوطني خا�سة يف ظل افتقاده للعبي خط و�سط امليدان 
الذين �سقطوا �سحايا للإ�سابات الواحد تلو الآخر بعدما كانت البداية مع اللعب اأ�سامة �سيتة قبل اأن يلحقه 

الوافد اجلديد على النخبة الوطنية فيكتور لكحل

ملزمون الفوز بثلثية نظيفة للتاأهل لن�سف 
نهائي اليوروبا ليغ

غوالم واأونا�س ينهزمان بثنائية 
اأمام اأر�سنال

الرتجي التون�سي / �سباب ق�سنطينة اليوم 
ابتداء من 20:00

ال�سيا�سي ي�سعى اإىل الرميونتادا 
وبلوغ ن�سف النهائي

عرامة: مدوار ف�سل يف ت�سيري الرابطة 
وعليه اال�ستقالة

الدوليان  اللعبان  �شقط 
واآدم  غوالم  فوزي  اجلزائريان 
رفقة  الهزمية  فخ  يف  اأونا�س 
يف  االيطايل  نابويل  ناديهما 
املباراة التي خا�شوها �شهرة اأول 
االجنليزي  اأر�شنال  اأمام  اأم�س 
حيث  »االإمارات«،  ملعب  على 
بالهزمية  االيطايل  الفريق  عاد 
مباراة  رد حل�شاب  دون  هدفني 
من  النهائي  ربع  الدور  ذهاب 
مناف�شة الدوري االأوروبي، والتي 
حبي�شا  غوالم  جلو�س  �شهدت 
االحتياط، حيث مل  على مقعد 
ي�شارك يف اأي دقيقة من اللقاء 
االيطايل  املدرب  ف�شل  بعدما 

االعتماد  اأنت�شيلوتي عدم  كارلو 
من  موؤخرا  العائد  وهو  عليه 
الع�شلي  التاأهيل  اإعادة  عملية 
اأين  بلجيكا،  يف  اأجراها  التي 
ل عدم املخاطرة به خا�شة  ف�شّ
اإمكانياته  ي�شرتجع  مل  بعدما 

البدنية والفنية ب�شكل كامل .
واأونا�س  غوالم  رفقاء  و�شيكون 
بثلثية  الفوز  اإلزامية  اأمام 
عندما  املقبل  اخلمي�س  نظيفة 
على  االإياب  مقابلة  يلعبون 
ملعبهم من اجل �شمان موا�شلة 
االأوروبي  اللقب  على  التناف�س 

والتاهل اإىل ن�شف النهائي.
ع.ق.

ق�شنطينة  �شباب  فريق  يعود 
جمددا اإىل خو�س غمار املناف�شة 
القارية من خلل مواجهته �شهرة 
حل�شاب  التون�شي  للرتجي  اليوم 
لقاء االإياب من الدور ربع النهائي 
والذي  اإفريقيا  اأبطال  لرابطة 
االأوملبي  امللعب  على  يجري 
اللعبون  يدخل  حيث  براد�س، 
قلب  على  بحثا  امليدان  اأر�شية 
امل�شيف  الفريق  على  الطاولة 
من  قارية  رميونتادا  واإحداث 
الإحداث  اجلهود  م�شاعفة  خلل 
مفاجاأة من العيار الثقيل والعودة 
اإىل مباراة ن�شف  التاأهل  بتاأ�شرية 

النهائي
بكامل  الفريق  يتم�شك  حيث 
يف  حظوظه  ال�شتعادة  احلظوظ 
رغم  وذلك  الذهبي  املربع  بلوغ 
داخل  لها  تعّر�س  التي  الهزمية 
بني  الذهاب  مباراة  يف  القواعد 
الفريقني، اين انهزم بثلثة اأهداف 
لهدفني على ملعبه، وهو ما يعمل 
اأ�شبال املدرب الفرن�شي دييني�س 
العا�شمة  يف  تداركه  على  الفان 
ال�شيناريو  نف�س  وتكرار  تون�س 
النادي  وقيادة  هناك  الفوز  عرب 

اإىل م�شوار تاريخي من خلل بلوغ 
ن�شف النهائي الأول مرة يف تاريخ 
يتواجد  حيث  القارية،  م�شاركاته 
اللعبون يف اأف�شل حت�شري نف�شي 
من اأجل جتاوز نكبة ملعب ال�شهيد 
اإق�شاء  على  وي�رصون  حملوي، 
ن�شخته  يف  القاري  اللقب  حامل 
واأنه  خا�شة  عرينه،  من  املا�شية 
بعد  يخ�رصونه  ما  لديهم  لي�س 
هزميتهم على ملعبهم غلى جانب 
للمرة  القارية  املناف�شة  خو�شهم 
وتعول  النادي،  تاريخ  يف  الثانية 
دعم  على  »ال�شيا�شي«  ت�شكيلة 
بقوة  تنقلهم  املنتظر  اأن�شارها 
االأوملبي  امللعب  مدرجات  اإىل 
من اأجل الوقوف اإىل جانب رفقاء 
اللعب جعبوط ودعمهم لتحقيق 

الهدف.
املدرب  ت�شكيلة  تعرف  و�شوف 
الفان اأربعة غيابات ويتعلق االأمر 
بكل من احلار�س رحماين، خذير، 
االأمر  وهو  والعمري،  بلقا�شمي 
الفرن�شي  بالتقني  يدفع  الذي 
اأجل  من  البدائل  عن  البحث  اإىل 
التي  االأ�شا�شية  الت�شكيلة  اختيار 

تدخل اللقاء.

عرّب املناجري العام لفريق �شباب 
عن  عرامة  طارق  ق�شنطينة 
تذمره ال�شديد من رئي�س الرابطة 
املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي 
اإذاعية  ت�رصيحات  ويف  مدوار، 
مدوار  من  طالب  اأم�س  لعرامة 
بعدما  من�شبه،  من  اال�شتقالة 
برهن عن عجزه وعدم قدرته يف 
املحرتفة  الرابطة  �شوؤون  ت�شيري 
من�شفة  برجمة  و�شع  خلل  من 

اأن  املتحدث  و�شدد  للمباريات، 
املوؤامرة  اإىل  يتعر�س  فريقه 
املو�شم،  هذا  �شده  حتاك  التي 
تعر�س  فريق  اأكرث  واأنه  خا�شة 
الربجمة  خلل  من  الظلم  اإىل 
التي مل تخدمه ح�شب املتحدث، 
مو�شحا ان �شباب ق�شنطينة اأكرب 
من مدوار، وال ميكن له اأن ينجح 
اإىل  تعري�شه  اأو  به  االإطاحة  يف 

الف�شل.

�سمن دورة الرباط الدولية لكرة املاء

وداد وجمعية �سطيف يكتفيان 
باملركز الرابع واخلام�س

اجلزائر،  ممثل  حت�شل 
الريا�شي  الوداد 
واجلمعية  ال�شطايفي 
جلامعة  الريا�شية 
املركزين  على  �شطيف 
تواليا  واخلام�س  الرابع 
عقب  العام  الرتتيب  يف 
دورة  مناف�شات  ختام 
لكرة  الدولية  الرباط 

املاء التي جرت 
بلدان  ثلثة  ميثلون  نوادي  �شتة  بح�شور  اأفريل  و11   9 بني 

عرو�س  بن  نادي  تتويج  وعرفت  الكبري  العربي  املغرب  من 

االأوىل  خرجته  يف  �شطيف  وداد  وانهزم  باللقب،  التون�شي 

التون�شي  عرو�س  بن  نادي  اأمام  الثانية  املجموعة  �شمن 

-12 املغربي  البي�شاوي  الوداد  مع  يتعادل  اأن  قبل   ،15-3

الثاين   النهائي باعتلئه ال�شف  الدور ن�شف  اإىل  12 ويتاأهل 

خلف بن عرو�س، اأين تقابل ممثل اجلزائر مع نادي املر�شى 

التون�شي وانهزم اأمامه بنتيجة 7-23، ليكتفي الوداد باملرتبة 

الرابعة بعد خ�شارته اأمام نادي عمال �شكة احلديد املغربي 

6-15 يف املباراة الرتتيبية من اأجل نيل ال�شف الثالث.

ودوما �شمن دور املجموعات، خ�رص فريق جمعية �شطيف 

لقاءين �شد نادي عمال �شكة احلديد املغربي 8-11 ونادي 

الثالث  ال�شف  باحتلله  اأق�شي  تواليا، حيث  املر�شى 16-9 

واالأخري للمجموعة االأوىل لكن »ال�شطايفية« افتكوا املرتبة 

اخلام�شة بف�شل تغلبهم على الوداد البي�شاوي 13-5 يف اللقاء 
الرتتيبي من اأجل املركز. 

وكالت

ك�سف اأن الناخب الوطني �سيح�سم هوية 
املنتخبات التي يواجهها وديا

مدان: �سرنا اأ�سحوكة وبلما�سي مل 
يتلق دعوة للم�ساركة بور�سة املدربني

االحتادية وّجه مناجري املنتخب الوطني حكيم مدان انتقادات الذعة   على  النار  اإطلق  يف  توا�شل  التي  االإطراف  موا�شلة بال�شمت وترك االأ�شخا�س يقومون بعملهم، ولن يتاأت ذلك اجلزائرية لكرة القدم، وقال اأن تلك االأطراف عليها االلتزام اإىل  اأجل  من  املعنية  للأطراف  الوقت  منح  عرب  اإقامة عملها ب�شورة عادية، واأو�شح اأن الفاف تعرف عملها جيدا �شوى  مكان  باختيار  تتعلق  خطط  ثلث  و�شع  خلل  تركهم يعلون يف ظل اأن تلك االنتقادات تثري ا�شتهزاء العامل للأمم املقررة يف ال�شائفة احلالية، واأ�رص مدان على اجلميع املنتخب الوطني يف م�رص خلل م�شاركته يف كاأ�س اإفريقيا من 
املنتخب من بلدنا. اأن  اإذاعية  ت�رصيحات  خلل  اأم�س  مدان  الف�شل برجمة مباريات ودية اأمامه لكن االأمر يتوقف على الناخب الوطني ميلك عددا من العرو�س من بلدان اإفريقية من اأجل وك�شف  �شاحب  يكون  �شوف  الذي  بلما�شي  جمال  م�شيفا الوطني  معها،  التباري  يف  يرغب  التي  املنتخبات  هوية  يف 

ال�شفر نحو اأنهم ميلكون عددا من املقرتحات فيما يتعلق باالأماكن التي  التح�شريي االأخري قبل  يربجمون فيها الرتب�س 
م�شاء للم�شاركة يف ملتقى املدربني باالحتاد االإفريقي لكرة القدم ونفى بلما�شي تلقي الناخب الوطني جمال بلما�شي الدعوة م�رص وال�رصوع يف لعب املناف�شة القارية. جرت  التي  »الكان«  قرعة  �شحب  عملية  �شبق  ملنتخبات البارحة، حيث او�شح ان ور�شة املدربني لكم تكن مربجمة والذي  مدربني  منع  الذي  االأمر  حلظة  اآخر  يف  وجرت 

اإفريقية من احل�شور.

ريا�سةاجلمعة 12 ال�سبت 13   اأفريل  2019  املوافـق  ل07 �سعبان 1440هـ 13

ع.ق.عي�سة ق.



ا�ستباك بالأيدي بني ليفاندوفي�سكي وكومان
ك�شف تقرير �شحفي اأملاين اأن جنمي بايرن ميونخ ا�شتبكا بالأيدي خالل تدريبات الفريق 
ا�شتبك  ليفاندوف�شكي  روبرت  البولندي  فاإن  الأملانية  »بيلد«  ل�شحيفة  ووفًقا  البافاري، 
امل�شاجرة،  لإنهاء  البايرن  لعبي  من  عدد  وتدخل  كومان،  كينج�شلي  الفرن�شي  زميله  مع 
واأ�شارت اإىل اأن فرانك ريبريي ونيكال�س �شويل وجريوم بواتينغ تدخلوا لتهدئة الأجواء بني 
اأن العديد من الالعبني فوجئوا برد فعل الكرواتي نيكو  ليفاندوف�شكي وكومان، واأو�شحت 
التدريبات  ا�شتكمال  وقرر  الالعبني،  والذي مل يطرد  ميونخ  لبايرن  الفني  كوفات�س املدير 
ب�شكل طبيعي. يذكر اأن بايرن ميونخ يت�شدر جدول ترتيب الدوري الأملاين يف الوقت احلايل 

بر�شيد 64 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بورو�شيا دورمتوند الو�شيف.

�سيطرة اإجنليزية على الت�سكيلة املثالية لربع 
نهائي دوري الأبطال

بطولة  نهائي  ربع  بذهاب  اخلا�شة  املثالية  الت�شكيلة  على  الإجنليزية  الفرق  لعبو  �شيطر 
دوري اأبطال اأوروبا، ووفًقا للح�شاب الر�شمي لدوري الأبطال على موقع التوا�شل الجتماعي 
»تويرت«، مت اختيار 7 لعبني من ليفربول وتوتنهام �شمن الت�شكيلة املثالية ملباريات الذهاب، 
و�شمت الت�شكيلة املثالية كاًل من: هوغو لوري�س، يان فريتونخني، �شون هيوجن مني توتنهام، 
فريجيل فان دايك، األك�شندر اأرنولد، نابي كيتا، روبرتو فريمينو ليفربول، جوردي األبا وجريارد 

بيكيه بر�شلونة، كري�شتيانو رونالدو جوفنتو�س وديفيد نريي�س اأجاك�س.ذ
توتنهام على  وتفوق  بنتيجة 0-2،  بورتو  ليفربول على  فوز  الأ�شبوع  مباريات هذا  و�شهدت 
مان�ش�شرت  على  بر�شلونة  تغلب  التايل،  اليوم  ويف  املا�شي،  الثالثاء   0-1 �شيتي  مان�ش�شرت 

يونايتد 1-0، بينما �شيطر التعادل على لقاء جوفنتو�س واأجاك�س اأم�شرتدام 1-1.

اليويفا يدر�س اجراءات ان�سباطية �سد 
اأجاك�س وتوتنهام

وتوتنهام  اأم�شرتدام  اأجاك�س  �شد  ان�شباطية  اجراءات  القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد  بداأ 
هوت�شبري اأول ام�س ب�شبب �شغب اجلماهري يف مباريات بدور ربع نهائي بدوري اأبطال اأوروبا، 
ويواجه اأجاك�س اأم�شرتدام اتهامات من الحتاد الأوروبي ب�شبب ال�شغب بعد اأن رك�س م�شجع 
وت�شمنت   ،45 الدقيقة  بهدفه يف  مهاجم جوفنتو�س  احتفال  اأثناء  رونالدو  كري�شتيانو  نحو 
التهامات اإلقاء مقذوفات من اجلماهري و�شد املمرات بني املدرجات خالل التعادل 1-1 
يف ذهاب دور ربع النهائي يف ملعب يوهان كرويف الأربعاء املن�رصم، ويواجه توتنهام نف�س 
�شيتي  مان�ش�شرت  الفوز 1-0 على  ملعبه اجلديد خالل  اأر�س  اقتحام م�شجع  ب�شبب  التهام 
الثالثاء املا�شي، و�شتنظر جلنة املراقبة والقيم والن�شباط بالحتاد الأوروبي يف الق�شيتني 

يوم 16 ماي املقبل.

اإيكاردي ُي�سر على خيانة اإنرت ميالن
اأن  اإيطايل  �شحفي  تقرير  ك�شف 
مهاجم  اإيكاردي  ماورو  الأرجنتيني 
اإنرت ميالن، مل ي�شتبعد تنفيذ �شيناريو 
املريكاتو  يف  النرياتزوري  خيانة 
»ل  ل�شحيفة  ووفًقا  املقبل،  ال�شيفي 
عودة  رغم  فاإنه  الإيطالية  ريبوبليكا« 
اإيكاردي للم�شاركة يف املباريات رفقة 
اأن الالعب مل يرتاجع  اإل  اإنرت ميالن، 
عن �شيناريو الرحيل يف نهاية املو�شم 
م�شوؤويل  اأن  اإىل  واأ�شارت  احلايل، 
اأجل ح�شم  من  اإيكاردي،  اأعمال  ووكيلة  زوجة  نارا  واندا  مع  دائم  توا�شل  على  جوفنتو�س 
بر�شلونة  مهاجم  و�شع  يراقب  كان  البيانكونريي  اأن  واأكدت  املقبل،  ال�شيف  يف  ال�شفقة 
القليلة  الأ�شابيع  ميالن خالل  واإنرت  الالعب  بني  العالقة  انهيار  منذ  ال�شابق،  و�شامبدوريا 

املا�شية.
اإيكاردي واإنرت ميالن ظهرت علًنا بعد جتريد الالعب من حمل �شارة  اأن الأزمة بني  يذكر 
اأ�شابيع، ويحظى  قيادة النرياتزوري، ثم ادعى الالعب الإ�شابة وابتعد عن املباريات لعدة 
ا باهتمام من قبل اأتلتيكو مدريد وريال مدريد يف املريكاتو ال�شيفي  املهاجم الأرجنتيني اأي�شً

املقبل.

البافاري لتثبيت ال�سدارة ودورمتوند لتجاوز اخل�سارة
بايرن  لفوز  الهائل  ال�شدى  يزال  ل 
ميونيخ الكا�شح على غرميه بورو�شيا 
يرتدد  نظيفة،  بخما�شية  دورمتوند 
29من  املرحلة  انطالق  ع�شية 
الدوري الأملاين، حيث ياأمل الفريق 
وقبل  ال�شدارة،  يف  الثبات  البافاري 
الدوري  ختام  على  مراحل  �شت 
باقي  من  جولت  باأربع  الأق�رص 
يبدو  الكربى،  الأوروبية  البطولت 
اأن املناف�شة �شتكون نارية بني بايرن 
املت�شّدر مع 64 نقطة بفارق نقطة 
بني  الأمور  لتكون  دورمتوند،  عن 
يديه يف حملة البحث عن لقب �شابع 
دورمتوند  بورو�شيا  وي�شتقبل  توالياً، 

فورتونا  اأر�س  على  غدا  ميونيخ  بايرن  مباراة  حتى  موؤقتاً  الت�شدر  ومبقدوره  هزائم  اأربع  بعد  اأخرياً  والفائز  ماينت�س  اليوم 
دو�شلدورف العا�رص ويعول بايرن على لعبي اخلربة اأمثال الفرن�شي فرانك ريبريي الذي �شيعادل الرقم القيا�شي لالعبي بايرن 
ال�شابقني اأوليفر كان، فيليب لم، با�شتيان �شفاين�شتايغر وحممد �شول، بحال تتويجه للمرة التا�شعة بدرع الدوري، فيما يبحث 

اجلناح الهولندي املخ�رصم اأرين روبن عن لقبه الثامن.
يف املقابل، ل يزال دورمتوند يعول على انتفا�شة جديدة بقيادة ملهمه ماركو روي�س، ويبدو وا�شحاً تاأثري الالعب الذي و�شفه 
زميله الدمناركي توما�س دياليني مبي�شي اأو رونالدو بالن�شبة لدورمتوند، فبلغ معّدل نقاط فريقه 2،36 وت�شجيله 2.59 لدى 
م�شاركته فيما ينخف�س اإىل 2.0 نقطة و1.75 هدف يف غيابه، لذا تعد م�شاركة روي�س يف ت�شكيلة املدرب ال�شوي�رصي لو�شيان 
فافر اأ�شا�شية يف حال اأراد الأخري اإهداءه اللقب الأول منذ 2012 يف اأيام املدرب يورغن كلوب، ويعاون روي�س يف مهمته هداف 
الفريق الإ�شباين باكو األكا�شري 16 هدفاً يف الدوري واجلناح الإجنليزي اليافع جايدون �شان�شو �شاحب 13 متريرة حا�شمة، يف 
رقم لفت جداً لالعب يبلغ 19، لكن اخل�شارة اأمام بايرن على ملعب الأخري »األيانز اأرينا«، وجهت �رصبة كبرية لآمال دورمتوند، 
ويف ظل توديع الفريقني م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا، ل يزال بايرن مناف�شاً يف الكاأ�س املحلية، حيث يواجه م�شيفه فريدر 

برمين يف 24 اجلاري.
 ومبوازاة املعركة الطاحنة على ال�شدارة، يالقي ليبزيغ 55 نقطة مع اأينرتاخت فرانكفورت 52 على املركز الثالث، وعلى 
رغم اأن ليزبيغ مل يخ�رص منذ جانفي املا�شي اإل اأن النت�شارات ال�شت املتتالية لفرانكفورت قل�شت معه الفارق اإىل 3 نقاط، 

وي�شت�شيف ليبزيغ فولف�شبورغ اليوم، بينما ي�شت�شيف اأينرتاخت فرانكفورت اأوغ�شبورغ غدا.

ليفربول  واملت�شدر  اللقب  حامل  �شيتي  مان�ش�شرت  ي�شتاأنف 
�شباق ال�شدارة نحو لقب الدوري الإجنليزي املمتاز غدا بعد 
هذا  اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  متناق�شتني  نتيجتني  حتقيقهما 
الدوري مع 82 نقطة بعد  ليفربول ترتيب  الأ�شبوع، ويت�شدر 
املرحلة 33 بفارق نقطتني عن مان�ش�شرت �شيتي الذي خا�س 
مباراة اأقل، ويعاود الفريقان املناف�شة �شمن املرحلة 34التي 
تنطلق غدا، بحلول �شيتي الأحد �شيفا على كري�شتال بال�س، 
بينما يخو�س ليفربول مباراة �شعبة با�شت�شافة ت�شل�شي اللندين 
�شاحب املركز الثالث، وكان املان �شيتي قد تلقى يف ذهاب 
املن�رصم  الثالثاء  اأوروبا  اأبطال  لدوري  النهائي  ربع  الدور 
اأمام م�شيفه ومواطنه توتنهام هوت�شرب بنتيجة 1-0،  خ�شارة 
بورتو  على  فوزا  نف�شها  الأم�شية  يف  ليفربول  حقق  بينما 
تتويجه  فبعد  رباعيا،  �شباقا  �شيتي  ويخو�س   ،0-2 الربتغايل 

بلقب كاأ�س الرابطة املحلية، بلغ نهائي م�شابقة الكاأ�س اأي�شا، 
تخطي  يف  ياأمل  بينما  الدوري،  يف  بلقبه  لالحتفاظ  وي�شعى 
الأبطال، يف  دوري  اأول يف  لقب  نحو  وامل�شي  توتنهام  عرثة 
اأول يف بطولة اإجنلرتا منذ  املقابل يبحث ليفربول عن لقب 

.1990
لي�شرت  بلقاء  اأم�س  انطلقت  التي  املرحلة  مباريات  اأبرز  ويف 
الرابع  وتوتنهام  ت�شل�شي  ي�شتاأنف  نيوكا�شل،  و�شيفه  �شيتي 
نحو  ال�شباق  ال�شاد�س  يونايتد  ومان�ش�شرت  اخلام�س  واأر�شنال 
انتزاع املركزين الثالث والرابع املوؤهلني لدوري اأبطال اأوروبا 
البطاقتني  وليفربول  �شيتي  بعدما ح�شم  املقبل،  املو�شم  يف 
الثالث  بني  فقط  نقاط  خم�س  وتف�شل  ل�شاحلهما،  الأوليني 
ت�شل�شي 66 نقطة وال�شاد�س يونايتد 61، علما باأن الأول خا�س 

مباراة اأكرث من مناف�شيه الثالثة.               

املان �سيتي وليفربول ي�ستاأنفان �سباق ال�سدارة

اآخر �شبع ن�رص نادي باري�س �شان جريمان الفرن�شي على �شفحته الر�شمية على موقع »تويرت« للتوا�شل الجتماعي �شورة لنجمه الربازيلي نيمار ي�سارك بالتدريبات اجلماعية للبي ا�س جي له يف  ال�شاد�س  اللقب  الذي يحتاج اىل نقطة واحدة ل�شمان  الفريق  التدريبات اجلماعية، ون�رص  ي�شارك يف  ليل الدوري، �شيكون الهدف املقبل ل�شان جريمان عودة نيمار قبل موعد نهائي كاأ�س فرن�شا �شد رين يف 27 احلايل.اختباري للتاأكد من تعافيه من الإ�شابة التي اأبعدته عن الفريق منذ مطلع العام احلايل، ويف ظل ح�شم الفريق ب�شكل كبري لقب اأمام �شرتا�شبورغ يف كاأ�س فرن�شا وكان النجم الربازيلي قد عاود الأ�شبوع املا�شي التمارين على اأر�س امللعب، وكانت ب�شكل من �شهرين. و�شارك نيمار للمرة الأوىل يف التدريبات اجلماعية للمرة الأوىل منذ اإ�شابته يف 23 جانفي املا�شي خالل املباراة ع�شبة راأ�س �شوداء، وهو يتناقل الكرة مع ال�شاب كيليان مبابي، بعد تعافيه متاما من الإ�شابة التي اأبعدته عن املالعب لأكرث موا�شم يف بطولة الدوري، �شورة لنيمار على ح�شابه يف موقع تويرت تظهر اأغلى لعب يف العامل يرتدي كنزة �شفراء وي�شع نيمار  الأقل من م�شيفه  نقطة على  انتزع  بحال  اللقب غدا  اأمام فر�شة ح�شم  توخل  توما�س  الأملاين  جاهزا لاللتحاق مبنتخب بالده وخو�س بطولة كوبا اأمريكا التي تقام يف الربازيل من 14 جوان اىل 7 جويلية.دوري اأبطال اأوروبا مطلع مار�س على يد مان�ش�شرت يونايتد، وانتهاء املو�شم مع باري�س �شان جريمان �شي�شمح لنيمار باأن يكون �شاحب املركز الثاين يف لقائهما �شمن املرحلة 32، وخالل غيابه، تعّر�س فريقه �شان جريمان للخروج جمدداً من ثمن نهائي و�شيكون فريق املدرب 
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اأوطان خارج التاريخ.. جدران الكراهية
تعك�س االأحداث التي جتري يف املنطقة العربية و�صعًا كارثيًا، خا�صة حالة ال�صراع الديني واملذهبي والعرقي، كما تعبرّ عن حتوالت خطرية حتدث 

يف خمتلف القطاعات يف البلدان العربية، خا�صة يف اجلانب ال�صيا�صي واالجتماعي. فعلى الرغم من اأن ال�صراعات املذهبية والفكر التكفريي يعود اإىل 
ع�صور قدمية، اإال اأن تزايد اأعمال العنف وت�صاعد خطاب الكراهية، و�صيا�صات التحري�س واالإق�صاء يف االأعوام االأخرية، ينذر بقدوم ما هو اأقبح، 

ويفر�س توقفًا اأمام هذه الظاهرة لتحليلها وفهمها ومقاربتها.

ح�صن العا�صي
كاتب وباحث فل�صطيني 

مقيم يف الدامنرك

اأوطان خارج التاريخ.. 
جدران الكراهية

على  منه،  جانب  يف  يدلل  هذا 
والديني  العرقي  التعاي�ش  اأن 
بني  العربي  العامل  يف  واالجتماعي 
اأبناء البلد الواحد كان ه�ضاَ و�ضعيفاً، 
واأن العالقة التي حكمت الغالبية مع 
كانت  والدينية  العرقية  االأقليات 
م�ضتبدة  باأنظمة  م�ضغوطاً  ن�ضقاً 
�ضيا�ضات  اتبعت  العدالة،  تفتقد 
فجوات  اأحدث  مما  االإخ�ضاع 
ويف  املواطنني.  بني  اجتماعية 
ظهر  حمددة،  تاريخية  تفاعالت 
دموية  ب�ضورة  ال�ضيا�ضات  هذه  اأثر 
مريعة من القتل والتطهري العرقي، 
اإىل  اأدت  املحرمات،  وانتهاك 
مت  ذلك  كل  اأهلية.  حروباً  حدوث 
واإعالمي،  �ضيا�ضي  و�ضحن  بدفع 
وتوفري  ولوج�ضتي  مادي  ودعم 
عربية  اأنظمة  قبل  من  الغطاء 
وجماعات  واأحزاب  ديكتاتورية، 
يف�رس  ما  وهو  مت�ضددة.  عن�رسية 
الكراهية  من  احلمالت  هذه  كل 
والقومي  الديني  والتحري�ش 
االإعالم،  و�ضائل  عرب  واملذهبي 
ال�ضيا�ضيني  القادة  خطابات  وعرب 
ومن  والثقافية،  الفكرية  والنخب 

قبل رجال الدين.

 كثري ومرعب

املتعلقة  االإح�ضائيات  تغيب 
العامل  يف  الكراهية  مب�ضتوى 
العربي، كما تغيب البيانات حول كل 
باالأجهزة  منها  يتعلق  ما  اإال  �ضيء، 
معرفة  على  حتر�ش  التي  االأمنية 
كمية االأوك�ضجني التي ي�ضتهلكها كل 
اإح�ضاءات  يوجد  ال  يومياً.  مواطن 
يف منطقة ال تتعامل-لالآن- بجدية 
وم�ضوؤولية مع ق�ضايا مثل الكراهية 
وال مع اإح�ضاء الظواهر االجتماعية 

عموماً.
الكم  هذا  اأحد  على  يخفى  ال  لكن 
والت�ضدد  التطرف  من  املرعب 
الديني  االأيديولوجي  والتع�ضب 
يف  املنت�رس  والعرقي  واملذهبي 
اأنتجته  الذي  العربية،  املنطقة 
ال�ضيا�ضات البليدة لالأنظمة العربية 
املواطنني  هم�ضت  التي  امل�ضتبدة 
واأق�ضتهم عن امل�ضاركة، واأكرهتهم 
ووظفت  الإمالءاتها.  اخل�ضوع  على 
اأدواتها من االأجهزة االأمنية وو�ضائل 
الكراهية،  ن�رس خطاب  االإعالم يف 
معايري  على  بناء  االأخرين  ورف�ش 
بهدف  ومذهبية،  ودينية  عرقية 
اإحداث �ضقاق وفتنة وتناحر تتحكم 
حتقيق  يف  وت�ضتعمله  االأنظمة  به 
االأنظمة  بع�ش  اأباحت  ماأربها. 
معتقدات  على  االعتداء  العربية 
اأو  االجتماعية  ال�رسائح  بع�ش 

اأو  الطائفية  اأو  الدينية  اجلماعات 
اأن  يعني  وهذا  العرقية،  االأقليات 
اأفكار  ت�رسبت  كاملة  �ضعوباً  هناك 
التكفري واالإق�ضاء لالآخرين، وتعترب 
واإطالق  والتنكيل  والظلم  االإ�ضاءة 
بل  املخالفني،  كل  بحق  ال�ضتائم 
وقتلهم، هو اأمر طبيعي ال يجب اأن 

يثري اال�ضتهجان.

 ظاهرة تاريخية

يف  الكراهية  ظاهرة  ا�ضتفحال 
االنغما�ش  اإىل  تدعو  العربي  العامل 
مكوناتها،  وتفكيك  فل�ضفتها  يف 
من  بتاأٍن  االإ�ضكالية  هذه  وحتليل 
ا�ضت�ضهال،  وال  ا�ضتخفاف  دون 
املفكرين  من  النخبة  مهمة  وهي 

واملثقفني.

جذورها  لها  الكراهية  ظاهرة 
التاريخ  تربة  عمق  يف  التاريخية 
الب�رسي. فلم تبداأ حمالت الكراهية 
االأمة  اأبناء  بني  العربي،  العامل  يف 
الواحدة اأو القطر الواحد مع تطور 
التكنولوجيا وظهور و�ضائل التوا�ضل 
البع�ش،  يظن  كما  االجتماعي، 
اأنها  الو�ضائل  هذه  فعلته  ما  كل  بل 
والقد�ضية  الطهارة  اقنعة  اأ�ضقطت 
التي  الوجوه  كافة  عن  واملثالية 
ال�رسف  اأ�ضحابها  بها  ا�ضتعر�ش 
واملروءة واملحبة. وك�ضفت و�ضائل 
مكنونات  اأقبح  عن  التوا�ضل 
العديد  واأبانت  العربية،  ال�ضخ�ضية 
التي  املقيتة  ال�ضلبية  الظواهر  من 
العربي كاخلاليا  ا�ضتوطنت اجل�ضد 
الظواهر  هذه  اأخطر  ال�رسطانية. 
يتمدد  الذي  الكراهية  خطاب  هو 
مما  وينت�رس  العربية  املنطقة  يف 
�ضيت�ضبب بكارثة مل يعهد العرب لها 
مثياًل، اإن مل يتم وقف �ضامل وكامل 
م�ضتوياته،  بكافة  اخلطاب  لهذا 

وكذلك معاجلة م�ضبباته.
طائفي  اقتتال  من  يحدث  ما 
مناطقي  وفرز  مذهبي  وا�ضطفاف 
يف الكثري من الدول العربية، ما هو 
اإال نتيجة طبيعية لل�ضحن العن�رسي 
الكراهية  وحلمالت  املتوا�ضل 
والتحري�ش على العنف �ضد االآخر، 
يقوم بها اأفراد وجماعات ودول ترى 
اأنها وحدها متتلك احلقائق، وعلى 
واالنقياد  لها  االن�ضياع  االآخرين 

لروؤيتها دون نقا�ش.

�صيكولوجيا الكراهية

اإن م�ضدر كافة ال�رسور غري املرئي 
املركبة  املعقدة  العقلية  هو 
يف  يبدون  الذين  االأفراد  لبع�ش 
كامن  اأي�ضاً  وهو  الوداعة،  غاية 
بع�ش  من  املتبعة  ال�ضيا�ضات  يف 
االأنظمة واجلهات القهرية القميئة، 
االإرهاب،  التي تظن نف�ضها حتارب 
تغذيه  االأمر  حقيقة  يف  هي  بينما 
وت�ضمنه. هذه العقول متتلك و�ضائل 
واأدوات تن�ضاأ عنها انفعاالت ذهنية 
مفرطة تفوق مقدرة اأ�ضحابها على 

الت�رسيف، فتتحول رويداً رويداً من 
اإىل  واأفكار �ضبابية،  ناعمة  م�ضاعر 
حجرية،  واأيديولوجية  �ضلبة  اأفكار 

ثم �ضلوكاً عدوانياً متطرفاً.
والديني  االأخالقي  الوازع  حتى 
اأنه  يبدو  هوؤالء  عند  واملجتمعي 
الن�ضط.  غري  ال�ضبات  من  حالة  يف 
الوازع  اأن  النف�ش  علماء  ويعترب 
عند االأفراد ما مل يكن ن�ضطاً اثناء 
فاإنه  واال�ضتعداد،  التح�ضري  مرحلة 
الفعل  قرار  على  التاأثري  يف  يف�ضل 
اإن�ضاناً  ت�ضادف  فرمبا  وتنفيذه. 
قد تلقى تربية اأخالقية من عائلته 
ووعياً  تفهماً  وميتلك  وجمتمعه، 
التي  وللمعايري  االأخالقية  للقيم 
اأنه  وجتد  املجتمع،  ثقافة  حتكم 
حوله،  ملن  واملودة  احلنان  يظهر 
االإن�ضان  ذلك قد ميار�ش هذا  ومع 
التعذيب ال�ضنيع والقهر على اإن�ضان 
اآخر، وقد يكون قاتاًل لالأطفال دون 

التخلي عن �ضفاته االأخالقية.
ذهنياً  املتكرر  التن�ضيط  اإن 
االآخرين  اإق�ضاء  لفكرة  واملتوا�ضل 
بع�ش  العدائية نحوهم، من قبل  اأو 
يف  االآخر  البع�ش  جتاه  النا�ش 
يوؤدي  قد  االجتماعي،  حميطهم 
اإىل �ضلوك متهور مفرط يف �ضدته. 
بع�ش  ا�ضتعداد  رمبا هذا ما يف�رس 
االأفراد الذين تعر�ضوا اإىل االإق�ضاء 
من  اأكرث  للقتل  طويلة  ل�ضنوات 
وهو  الطبيعيني.  النا�ش  �ضواهم من 
بالطبع ما يف�رس اأي�ضاً جلوء النا�ش 
الذين اعتادوا على ثقافة العنف اإىل 

القتل الأ�ضباب تبدو �ضطحية.
اإن وقوف املجتمع وهيئاته ملراقبة 
العنف بكافة م�ضتوياته وتنوعه دون 
تدخل، بل يف قبول العنف واملوافقة 
الذي  هو  االأحيان،  بع�ش  يف  عليه 

يخلق الظروف املالئمة للقتلة.
وال�ضلوكية  الذهنية  ال�ضبكات  اإن 
تربط املخلوقات  التي  واالأخالقية 
الب�رسية فيما بينهم، هي يف الواقع 
�ضبكات اجتماعية ت�ضتلهم �ضوابطها 
تن�ش  التي  باملعايري  التزامنا  من 
هو  ب�رساً  كوننا  يجعل  ما  اأن  على 
ما نقول وما نفعل، فاأدوارنا هي ما 

يحدد هويتنا.

 منابت الكراهية

لالإن�ضان  االإن�ضان  ا�ضتعباد  اإن 
واالنتهاكات  قامت،  التي  واحلروب 
بحق  يومية  ب�ضفة  ترتكب  التي 
ال�ضعوب والفقراء واملظلومني، هي 

نبت م�ضخ �رسير بذرته الكراهية.
الكراهية  ثقافة  م�ضادر  اأهم  من 
واملذهبي  العرقي  االختالف  هو 
والعقائدي  والقبلي  والفكري 
ي�ضكل  واأحياناً  واالأيديولوجي. 
نحو  وال�ضعي  امل�ضالح  ت�ضارب 
مال  من  املنافع  على  احل�ضول 
للكراهية.  و�ضبباً  م�ضدراً  وجاه، 
كافيان  �ضببان  واحل�ضد  الغرية 
تكافوؤ  غياب  هو  وكذلك  للكراهية، 
الفر�ش بني النا�ش. �ضيادة االحتكار 
واخلريات  واملكا�ضب  للم�ضالح 

النا�ش  من  معينة  لفئة  واالمتيازات 
يوؤجج الكراهية. وفر�ش فكر واحد 
وموقف واحد وروؤية واحدة لالأمور 
قيام  حال  وكذلك  الكراهية.  يجلب 
اأو  اجتماعية  فئة  با�ضتغالل  فئة 
ال�ضعور  اأخرى.  دينية  اأو  عرقية 
باال�ضتعالء والتجرب والظلم من قبل 
فئة جتاه فئة اأخرى ت�ضعر بالدونية 
يفجر  املنفعة  وعدم  واالنحطاط 
الكراهية. ال�رساع الطبقي والتباين 
املعي�ضة  م�ضتويات  يف  الكبري 
�ضبباً  يكون  واالأثرياء  الفقراء  بني 
العدالة  انعدام  كذلك  للكراهية. 
اآثارها  تظهر  والتي  االجتماعية، 
التحتية  البنية  غياب  يف  الكارثية 
اال�ضتبداد  املهم�ضة.  االأماكن  يف 
االأنظمة  قبل  كان من  اإن  والطغيان 
اأو اإن �ضدر من اأفراداً عاديني يعمق 
االإح�ضا�ش بالكراهية والبغ�ش. ويف 
العموم فاإن كافة االأ�ضباب التي تقف 
خلف احلروب والثورات يكون الكره 

اأحد اأهم الدوافع واالأ�ضباب.

 فل�صفة الكراهية

بال �ضك اأن اأفكار الب�رس ومعتقداتهم 
م�ضوؤولني  وثقافتهم  وقناعاتهم 
-ولي�ضت  مبا�رسة  رئي�ضية  م�ضوؤولية 
تتكون  التي  الطريقة  وحيدة-عن 
وتتبلور،  وتنمو  م�ضاعرهم  فيها 
يرتكبها  التي  االأفعال  ت�ضكل  حتى 
االأفكار  فاإن  وهكذا  االأفراد. 
من  تنطلق  التي  واالأيديولوجيات 
غايات  حتقيق  جتاه  معينة  م�ضالح 
حمددة، فاإن اأجنح الو�ضائل واأكرثها 
الكتلة  ت�ضتخدم  التي  هي  جناعة 
الدول  اأن  اإذ  »اجلماهري«.  اجلمعية 
اإىل  تلجاأ  واجلماعات  واالأحزاب 
والتهييج  االإعالمي  الت�ضليل  �ضالح 
ال�ضعبي،  والتح�ضيد  اجلماهريي 
وت�ضيطر  الكتل  بهذه  وتتحكم 
تختارها  باجتاهات  وتدفعها  عليها 
الثقايف  التطابق  ي�ضبح  ثم  بدقة، 
احلاكم  بني  العالقة  �ضيد  والفكري 
واملحكوم، بني اخلا�ضع وامل�ضتبد، 
هذا  والقطيع.  الديكتاتور  بني 
الطغاة  جميع  مع  ح�ضل  ما  متاماً 
ملرحلة  �ضعوبهم  اأو�ضلوا  الذين 
توزيع  يتم  بحيث  التمايز،  اإلغاء 
للجميع،  الوعي  من  واحدة  ن�ضخة 
عقل  ن�ضخة  احلال  بطبيعة  وهي 
احلاكم  ي�ضعد  حني  وبهذا  احلاكم، 
يجول  مبا  ينطق  فاإنه  املنرب،  اإىل 
بعقل اجلماهري. متاماً هذا ما فعله 
حني  هتلر«  »اأدولف  النازي  الزعيم 
اإن من حميد  خاطب االأملان قائاًل 
يجد  ومل  االأعداء،  كره  اهلل  بركات 
هذا القول اأي غرابة لدى اجلماهري 
االأملانية املحت�ضدة وهي ت�ضفق له. 
الطغاة  جميع  عليه  اأقدم  ما  وهذا 
اال�ضتبداديني وهم يجرون �ضعوبهم 

نحو املهالك.
الكراهية  لفل�ضفة  االآخر  الوجه 
ويف  وامل�ضالح  املنافع  يف  جندها 
دهاليز ال�ضيا�ضة. عدائية ا�ضتحكمت 
عالقة العربي بالعربي وعالقته مع 

دوماً  اتخذت  عالقة  وهي  االآخر، 
والتناحر  وال�رساع  النبذ  �ضياق 
والرف�ش  والتناق�ش  والتعار�ش 
و�رساعات  حروب  واالقتتال. 
الغربي  �ضد  اجلهاد  راية  حتت 
مرة،  الكافر  ال�ضليبي  اال�ضتعماري 
وبا�ضم املذهب واخلروج عن امللة 
ونقاء  واالجتهاد  التف�ضري  واحتكار 

العقيدة مرة اأخرى.
الطائفة لي�ضت هوية دينية، الأن لكل 
دين اأتباع، والطوائف ظهرت ب�ضبب 
لذلك  ال�ضلطة،  على  ال�رساعات 
الطائفية احلالية هي  فاإن احلروب 
التنازع على  �ضببها  �ضيا�ضية  حروب 
ال�ضلطة، ولي�ش ال�رساع على الدين.

واحلروب  وال�رساعات  التناحر  كل 
العربية  املنطقة  اأ�ضابت  التي 
مذهبية  اأم  كانت  دينية  وجوارها، 
اأم ا�ضتعمارية اأو عرقية، خرج منها 
واملهزوم  املنت�رس  الطرفني  كال 
وهما حممالن بالكثري من الكراهية 
اخلا�رس  يذعن  مل  مرة.  كل  يف 
ومل  ي�ضامح  ومل  الفائز،  الإمالءات 
بل  ي�ضتكني،  ومل  يغفر  ومل  يعفو 
وت�ضددت  وغ�ضبه  كراهيته  تزايدت 
كان  ومن  اأفعاله.  وتطرفت  اأفكاره 
و�ضع  من  يتمكن  مل  حليفه  الن�رس 
اجل�ضع  تاأ�ضل  بل  لكراهيته،  حداً 
من  مزيد  نحو  و�ضعى  نف�ضه،  يف 
جيو�ضاً  ا�ضتوجب  الذي  اال�ضتحواذ 

متناحرة مرة اأخرى.
ميكن  احلادة  الزاوية  هذه  �ضمن 
على  ال�ضليبية  احلروب  قراءة 
املنطقة وما خلّفته من كراهية يف 
اأن  ميكن  اأي�ضاً  و�ضمنها  املنطقة، 
نفهم املوقف من ال�رساع مع الكيان 
ال�ضهيوين الذي اأحدث واقعاً جديداً 
نتائجه  كانت  العربية،  املنطقة  يف 
الفل�ضطيني.  ال�ضعب  على  كارثية 
اأو  املا�ضي  كل  اإ�ضقاط  ميكن  هنا 
والراهن  اأحكام احلا�رس  اأمام  نفيه 
االأمة  ت�ضاب  ال  حتى  العربي، 
يف  والتقوقع  وال�ضلل  باجلمود 
التاريخ، لكن ال ميكن بحال اإ�ضقاط 
ما فعلته ال�ضهيونية من حرب اإبادة 
التحرر  ميكن  الفل�ضطينيني.  �ضد 
واالنطالق  اال�ضتعمار  عقدة  من 
نحو امل�ضتقبل، لكن ال ميكن قراءة 
احلالة الفل�ضطينية اإال عرب الذاكرة 
التاريخ يف  راأي  ا�ضتفتاء  وبوا�ضطة 
التي  واملذابح  واملاآ�ضي  النكبات 

وذاقوا  الفل�ضطينيني،  منها  عانى 
واللجوء،  الت�رسد  وحنظل  الويالت 
ب�ضبب قيام ال�ضهيونية طردهم من 

بالدهم.

�صقاء االأمة

هذا  يف  االأ�ضئلة  واأب�ضط  اأهم  لعل 
االأ�ضباب  عن  البحث  هي  ال�ضياق 
التي تكمن خلف �ضعورنا بالكراهية 
هل  نكره؟  ملاذا  االآخرين.  جتاه 
وفكري؟  عقلي  موقف  الكراهية 

كيف يتم توريث تعاليم الكراهية؟

اإن من اأ�ضباب �ضقاء هذه االأمة اأنها 
مل تتوقف يوماً كي جتري مراجعة 
ومقاربة  الفكرية،  ملنظومتها 
الفل�ضفية وخطابها  ونقد مذاهبها 
وحقيقية  علمية  ب�ضورة  الديني، 
الذات  مع  حوار  عرب  و�ضاملة، 
الفكرية  النخب  وبني  االآخر،  ومع 
وم�ضوؤولية  هدوء  بكل  والثقافية، 
الت�ضنج  عن  بعيداً  ومو�ضوعية، 
االأيديولوجي  والت�ضدد  الفكري 
مل  هذا  امل�ضبقة.  واملواقف 
وقتهم  العرب  ا�ضتهلك  بل  يح�ضل، 
عما  ال  يفرقهم  عما  البحث  يف 
يوحدهم، حتى بتنا ن�ضمع �ضحيات 
املذاهب،  بني  املتبادل  التكفري 
والغل  البغ�ش  �ضعارات  وُرفعت 
ب�ضالم  تعاي�ضت  التي  االأعراق  بني 
�ضموم  و�ضلت  م�ضت.  قرون  عرب 
الواحد  البلد  اأبناء  اإىل  الكراهية 
واملذهب  والعرق  الدين  واأفراد 
املنطقة  عموم  فتحولت  الواحد، 

اإىل �ضاحة اقتتال وا�ضعة.

بذرة  روت  التي  الينابيع  تكمن  اأين 
كي  برعايتها  وقامت  الكراهية 
التي  با�ضقة،  �ضجرة  اإىل  تتحول 
والبوؤ�ش  اخلراب  هذا  كل  اأثمرت 
ال�ضعوب  حت�ضده  الذي  وال�ضقاء 
تكمن  بب�ضاطة  االإجابة  العربية؟ 
يف التاريخ والراهن العربي املثقل 

باال�ضتبداد والبوؤ�ش.

اأن  بالكراهية  يوؤمن  لفكر  ميكن  ال 
وال  النا�ش،  بني  للتعاي�ش  ي�ضلح 
ميكن الإن�ضان م�ضبع بالعدائية جتاه 
االآخرين اأن يكون نزيهاً وعادالً يف 

مقاربته لالأ�ضياء.
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ال�شعر اجلزائري واحلراك ال�شعبي

كيف جتلت الهبة الوطنية يف �شعر 
اأحفاد مفدي زكريا؟

كتب ال�شعر اجلزائري اأحداث الثورة التحريرية املجدية واأرخ لها،وكذلك يفعل 
مع ثورته ال�شلمية التي جاء بها احلراك ال�شعبي، وكما قدمت اجلزائر ق�شائد 

خالدة ملفدي زكريا وحممد العيد اآل خليفة وعمر الربناوي ...�شتقدم يف 
حراكها ال�شعبي الكثري من الن�شو�ص اجلميلة اخلالدة.

د-وليد بوعدبلة /جامعة 
�شكيدة

 
ق�شائد اخلروج ال�شعبي  

اجلليل

الأدب  اأ�ساتذة  على  �سيكون 
اإ�سافة  جامعاتنا  يف  اجلزائري 
در�س  وهو  للربنامج  جديد  در�س 
ال�سعر اجلزائري واحلراك ال�سعبي، 
لأنه قد ظهرت الكثري من الق�سائد 
ال�سعبي  احلدث  تواكب  التي 
ال�سيا�سية  خ�سو�سياته  وتنقل 
تعرب  كما  الثقافية،  و  والجتماعية 
موقف  حول  متعددة  دللت  عن 
/ امل�ستبدة  ال�سلطة  من  ال�سعب 
القاررئ  تعرف  الفا�سدة.و�سنحاول 
وجدناها  التي  الن�سو�س  ببع�س 
من�سورة يف باملواقع اللكرتونية اأو 

ال�سحافة الورقية.
حممد  اجلزائري  ال�ساعر  ن�رش  
يف  »اأخرج«،  ق�سيدة  جربوعة  
املوقع  اللكرتوين الثقايف »اأ�سوات 
ال�سمال«، ن�رشها يف املوقع بتاريخ 
املوافق  1440هـ  رجب   2 ال�سبت   :
عمود  ق�سيدة  2019-03-وهي   : لـ 
ية طويلة مق�سمة اإىل �سبعة مقاطع، 

يبداأها هكذا:

اُْخُرْج ..فقد اآن الأواُن الآنا 
واملوعُد امل�رشوُب ها قد حانا 

ما كنَت ت�ساألُني )متى ياأتي؟( اأتى 
فاخرْج لت�سبَح مرًة اإن�سانا

يا اأيها ال�سعُب الكبري بحزنِه 
ْ بَك الق�سبانا وبحلمِه ، ك�رشرّ
اُْخُرْج لتملأ �سارعا مبدينٍة 

فَرحا، وت�سقَي وردها العط�سانا

اإن قيَل ل تهَو )اجلزائر( ، فانتف�ْس 
اأنت امُلحبرّ ، واأعلِن الع�سيانا 

للقرتاب  �سعرية  حماولة  وهي    
يف  خالدة  حا�سمة  حلظة  من 
بعد  املعا�رش،  اجلزائري  التاريخ 
اجلزائري  ال�سمت  من  �سنوات 
فعاث  ال�سيا�سي،  ال�ساأن  ومقاطعة 
يف  وتزوير  ونهبا  ف�سادا  الفا�سدون 
املافيا  واختلطت  ال�سهداء،  وطن 
اأن  قبل  املالية،  باملافيا  ال�سيا�سية 

تاأتي الهبة الوطنية ال�سعبية.
حتتفي  جربوعة  املبدع  وق�سيدة 
وتن�سده  ال�سعبي  احلراك  بهذا 
�سور  واكرب  اجللل  دللت  اأ�سمى 
�ساعرنا  اعتمد  لذلك  اجلمال، 
 ، بالآتي  م�ستب�رشا  فرحا  معجما 
العز،  النت�سار،اللحن،  الفرح،  فيه: 
الورد، اليا�سمني، القمر....ف�سلمية 
احلراك قد حظرت هنا يف ال�سعر 

لتنتج �سلمية املبنى واملعنى.
ن�سه  يف  جربوعة  حممد  يقول 
ال�سعري اخلالد الذي اأبدعه يف يوم 
بداية  يوم  وهو   ،2019 فيفري   22

احلراك ال�سعبي :
اخرْج لتهواَك البلُد .. فقلبُها 

خاٍل ، لكرثِة َمن بها قد خانا
اخرْج لرت�سَم يف جدار مدينٍة 
انا  قمرا ، وجتمَع حوله ال�سكرّ

.....
اخرْج لتحب�َس يف )جهازَك( �سورًة 

بني اجلموِع .. تعانُق ال�سجعانا
خْذ لقطًة جنَب الذي قد كنتَُه 

وا�ساأْل جميع الأر�س : )َمن اأحلنا 
؟(

  .....

الق�سيدة  من  فقط  مناذج  هي 

ق�سائد  اأول  من  ولعلها  الطويلة، 
قراأناها،  التي  ال�سعبي  احلراك 
يف   ، الب�سائر  جريدة  ن�رشتها  وقد 
 ،2019 مار�س  عدد24-953،18 
الوا�سح  ال�سهل  باأ�سلوبها  وتتميز 
البلغة  جماليات  على  وا�ستغالها 
م�سغول  ال�ساعر  يكن  ومل  العربية، 
اهتمامه  بقدر  والغمو�س  بالرتميز 
مع  والفكري  الوجداين  بالتفاعل 
هذا املجد اجلزائري، وبقد حواره 
النوفمربي  الوهج  هذا  مع  الفني 

املتجدد يف روح ال�سباب.

ن�سو�س الهبة  املجيدة
خلف  �سمري  ال�ساعر  ن�رش 
لأحرار  ق�سيدة:«�سكرا  اهلل 
خلف  ل�سمري  البت�سامة«  ثورة 
الثقايف  املوقع  يف  اهلل،ووجدناها 
وهو  اجلزائرية،  الثقافية  »املجلة 
وعربيا  جزاريا  متميز  ثقايف  موقع 
ويهتم  واملقالت  الدرا�سات  ين�رش 
الأدبي،  البداع  جديد  مبواكبة 
ال�ستني  تقارب  طويلة  والق�سيدة 

بيتا مطلعها:

فـخـور بـهـذا الـ�سـعـب �سـعبي واأهلي 
اأر�س  يف  كـنـُت  لـو  كـما  �سـعـيـد    

ُخـلـْد
مـتي قـال عـاد الـقــول وحـيـا لــربـي  
كـل  يف  الأ�ســـــقـــاع  فــي  ُد  يُـَرَدرّ    

بُــْرد 
�ســـلم عــلى اأر�س اجلـزائــر قـولـي

اأكــالــيــل  يُـْهــدى  لـمــن  وقـــول        
ورد

مو�سوعات  يف  ال�ساعر  يرحل  ثم 
لت�سوير  �سعري  �سعي  ، يف  متعددة 

معجم  ال�سعبي،يف  احلراك  اأحداث 
والبطولة،  والنت�سار  التحدي 
ف�سمري خلف اهلل جعل من ق�سيدته 
اإلياذة للحراك ال�سعبي، فيها معاين 
كل  وم�ساركة  اجلزائرية  الوحدة 
الكرامةو  م�سريات  يف  الفئات 
املحبني  نب�س  وفيها  ال�سمود، 
لرفع  اجلماعي  اخلروج  ايقاع  على 
وفيها  والتحدي،  الرف�س  اأ�سوات 
اأمال بناء جزائر جديدة لي�ست فيها 
وع�سابات  واخلراب  الف�ساد  وجود 
النهب و حتطيم القت�ساد والثقافة 

و العدالة و)...(.
واأبدع الدكتور ال�ساعر عبد املالك 
املجد«،  هبة  ق�سيدة«  بومنجل 
الب�سائر،  جريدة  يف  ون�رشها 
وهي  اأفريل،2019،  عدد14-956،8 

يف اأربع وع�رشين بيتان :
   بف�سلك بعد اهلل، اأ�سهد

وعزمك، يا �سعب اجلزائر اأحمد
فلوله مل تنه�س من الكبوة التي

ظللت بها يف غمرة »تتمرغد«
.....

نه�ست كان الريح فيك حبلة
وقلبك اإع�سارو،وجهك فرقد

متحو  اخلوف،  عرو�س  تدك 
ظللها

وتخطو خطى الأحرار، ل ترتدد
النهو�س  معاين  كتابة  يوا�سل  ثم    
ابهر  الذي  اجلزائري  اجلماعي 
العامل ب�سلميته اجلميلة وح�ساريته 
الظامل  �ساعرنا  العالية،وي�سف 
اأن  يجب  الذي  بالليل  امل�ستبد 
يرحل، كي تتجدد الروح اجلزائرية 

ويعود لها الأمل والبقاء واحلياة.
  ومثل غريه من ال�سعراء مل يغامر 
ن�س  كتابة  يف  بومنجل  الدكتور 

يعانق  اأن  يريد  لأنه  الغمو�س، 
وهجه  ويكتب  ال�سعبي  احلراك 
وروحه بعيدا عن كل تعقيد فني اأو 

فكري.

لأجلك نبدع يا و طني
كل  على  احل�سول  ن�ستطع  مل 
احلراك  واكب  التي  الق�سائد 
ال�سعبي، و بالتاأكيد �ستاأتي الق�سائد 
امللحق  يف  �ستن�رش  متلحقة،  
اجلزائرية)  لل�سحافة  الثقافية 
الب�سائر،  جريدة  اخلربن  جريدة 
جريدة  اليومي،  ال�رشوق  جريدة 
الو�سط، جريدة اآخر �ساعة، جريدة 
امللحق  يف  او  اليوم...(  اخبار 
كرا�س  مثل  لل�سحافة)  الثقافية 
والنادي  الن�رش،  الثقافة يف جريدة 
كما  اجلمورية...(  جلريدة  الأدبي 
انها �ستح�رش يف من�سات التوا�سل 
الجتماعي ويف املواقع اللكرتونية 
الثقافية  املجلة  الثقافية) 
ال�سمال،  اأ�سوات  اجلزائرية،  
الثقافية...(،  م�سارب  جملة 
جمعها  املهتمني  الباحثني  وعلى 

ودرا�ستها.
القاري  ندعو  التي  الق�سائد  ومن 
عن  »�سلوا  ق�سيدة  نذكر  لقراأتها 
تواتيت،  الدين  لن�رش  بلدي« 
وجدناها يف موقع املجلة الثقافية 
اجلزائرية، وق�سيدة« ن�سيد احلراك« 
ن�رشها  رحموين،  الخ�رش  لل�ساعر 
ويف  الب�سائر)عدد955(  جريدة  يف 
ق�سيدة  و  ال�سمال،  ا�سوات  موقع 
لل�ساعرة  الت�سظي«  فلول  »للك�رش 
ف�سيلة زياية )اخلن�ساء( ن�رشتها يف 

موقع اأ�سوات ال�سمال،....
حول  ن�سا  اأبدع  �ساعر  كل  وندعو 

كي  لن�رشه،  ال�سعبي  احلراك 
ي�ستطيع الباحثون درا�سته، والبحث 
ح�سور  ودللت  جماليات  يف 
كما  ال�سعر،  يف  ال�سعبي  احلراك 
اأننا قد لحظنا ان بع�س الق�سائد 
واغاين  لأنا�سيد  تتحول  ان  ميكن 
ال�سلمية  الثورة  هده  جت�سد  خالدة 

املجيدة .
وهي  هامة  ملحظة  ت�سجيل  مع 
للحدث  الفني  الت�سجيل  �سعوبة 
نتذكر ظاهرة  وكلنا  حلظة وقوعه، 
ال�ستعجايل  اجلزائري  الأدب 
عا�سها  التي  املاأ�ساة  واكب  الذي 
وهنا  ال�سوداء،  الع�رشية  يف  الوطن 
الن�سو�س  من  الكثري  وجدنا  قد  
ال�سعبي  احلراك  عن  تتحدث  التي 
عن  وبعيدة  �سطحية  ادبية  ب�سورة 
الفن الراقي باملفهوم الفني، وهذا 
البداعية،  الكتابة  يف  عادي  اأمر 
فنادرا ما جند الن�س النا�سج الذي 
ال�سعبي- احلدث  يعانق  ان  ميكن 
اأثناء حدوثه- ب�سورة �سامية املبنى 

واملعنى.
فقد ح�رش التعبري الب�سيط القريب 
من النرثية و التقريرية يف  ن�سو�س 
مقالنا،  يف  نذكرها  مل  �سعرية 
الثقايف  بال�ساأن  للمهتمني  وجندد 
يف جميع امل�ستويات �رشورة جمع 
احلراك  عن   اجلزائري  ال�سعر 
ال�سعبي ال�سلمي، كما جمعنا ال�سعر 
املجيدة،  التحريرية  الثورة  حول 
اأن  اجلزائرية  اجلامعة  وعلى 
كل  لدرا�سة  العلمية  ملفاتها  تفتح 
والثقافية  ال�سو�سيولوجية  اجلوانب 
و  املجيد،  ال�سلمي  احلراك  حول 
للوفاء  ووفقنا  الوطن  احفظ  اللهم 

بعهود ال�سهداء.
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من�شورات الأمراء م�شرية م�شيئة وجذابة  ... ت�شنعها الكفاءة وير�شمها التحدي
 خل�شر . بن يو�شف  

يكن  مل  اإن   ، معنى  للعمر  لي�س 
 ، اإليه  ي�سبو  هدف  ل�ساحبه 
عني  وب�سمة  يوؤديها،  ور�سالة 
طريقه  تو�سح  وروؤية  متيزه، 
متنحه  التجدد  على  وقدرة   ،
التاآكل  على  ، ع�سياً  دائماً  �سباباً 
 ، وال�سمحلل  وال�سيخوخة 
ومعايري دقيقة يقي�س بها جناحه 
كلما  ينبهه  للإنذار  وجر�س   ،

اأو�سك اأن يحيد عن الطريق
ولعوامل  للزمن  الإدراك  بهذا 
من�سورات  دار  و�سعت  النمو؛ 

ال�سرتاتيجية  خطتها  الأمراء  
�سوًى  لتكون  املدى،  بعيدة 
تطور  راحت  ثم  الطريق،  على 
�سوئها،  على  الق�سرية  خططها 
فكان   ، الفتي  بعمرها  حم�سوبة 
عمرها  �سمن   ، جديد  عمر  لها 

امل�ستقبلي 
من�سورات  دار  ذي  هي  وها 
20جوان  تاأ�س�ست  التي  الأمراء  
بنهج  مقرها  والكائن   2018
ب�سطيف   الرحموين  بغدادي 
�سلطاين  نادية  برئي�ستها  ممثلة 
ن�رش وطباعة  تاأخذ على عاتقها 
والكاتب  بالقارئ  يرتقي  ما  كل 
والثقافة  الفكر  �رشح  ليعتلي 

املعلومات  ون�رش  باإنتاج 
وتوزيع  املختلفة  باأ�سكالها 
الكتب  مثل  املطبوعة  الأعمال 
ا�ستطاعت  وال�سحف واملجلت 
يف فرتة زمنية وجيزة اأن تفر�س 
ا�سمها ومكانتها كموؤ�س�سة ثقافية 
املكانة  وبهذه  الأركان  مكتملة 
ا�ستطاعت  وامل�ستحقة  اجلديدة 
من  جديدا  جيل  تكت�سف  اأن 
�ستى  يف  ال�سباب  املبدعني 
الأدبية  والأجنا�س  املجالت 
خا�سة الإبداع الأدبي والدرا�سات 
الأكادميية والثقافية ، وما يلفت 
والعتزاز  والفخر  فعل  النتباه 
اأن هذه الدار بو�سائلها املختلفة 

التي  هي  التوا�سلية  واآلياتها 
اجلزائر  املواهب يف  تبحث عن 
الفر�سة  وتعطي   ، العميقة 
للجميع من زاوية فل�سفية حم�سة  
»  ملاذا نن�رش؟! وماذا؟! وملن؟! 
وكيف؟! واأين؟! اأ�سئلة كربى تظل 
الأمراء  دار  يف  اأعيننا  ن�سب 
كلما  عنها،  جنيب  اأن  علينا   ،
الأمام  اإىل  التقدم خطوة  اأزمعنا 
يف  املتوا�سلة  طريقتها  اأن  كما 
ت�سدره  ملا  والتعريف  الت�سويق 
الوطنية  املعار�س  يف  الدار 
التعارف  والدولية وحر�سها على 
والتثاقف بني اأبناء الوطن العربي 
اأعطى  عامة  ب�سفة  واملعمورة 

ال�سعي  دون  التميز  ذلك  لها 
ل  من  دار  فهي   ، فقط  للربحية 
من  التميز  عن  تبحث   ، له  دار 
خلل اإميانها بر�سالتها الثقافية 
املواهب  باكت�ساف  الواعدة 
 ، ال�سحيح  التوجيه  وتوجيهها 
هاج�سا  الثقافة  ت�سبح  بحيث 
وبعدا اأ�سا�سيا من اأبعاد الإن�سان 
احلياة  اأفقدته  الذي  املعا�رش 
الرتيبة جوهره الأ�سا�سي ككائن 
يحمل قيما ومعنى يعرب عنه من 
خلل الكتابة ، فالكتابة هي التي 
تخرج الإن�سان من حالة الطبيعة 
اإىل حالة الثقافة ، اإن هذا البعد 
املدين  واحل�س  النبيل  الإن�ساين 

تفتح  الدار  هذه  جعل  املرهف 
اأبوابها حتى للمبدعني من ذوي 
الذين  اخلا�سة  الإحتياجات 
العرتاف  م�سكلة  من  يعانون 
وت�سجعهم على الكتابة وتكت�سف 
فيهم كتابا واعدين .  من�سورات 
الدارالفتية  هذه  الأمراء  
على  تعتمد  التي  اجلزائرية 
وروؤية  اإدارتها  يف  �سابة  كفاءات 
ح�سارية يف م�سريتها كفيلة باأن 
ت�سنع الفارق م�ستقبل يف احلياة 
فتحية   ،  ، اجلزائر  يف  الثقافية 
من�سورات  لدار  وعرفان  تقدير 
الأمراء  باجلزائر وملديرة الدار 

نادية �سلطاين .
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يف ملتقى تكويني بجامعة اجلزائر 2 اأبو القا�شم �شعد اهلل بالعا�شمة  

اإبراز دور ا�سرتاتيجيات تطوير البحث 
العلمي واالبتكار يف اجلامعات 

نظمت جامعة اجلزائر2  اأبو القا�شم �شعد اهلل بالعا�شمة  ، بالتعاون مع املديرية العامة للبحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي  اأول اأم�س ملتقى تكوينيا حول ا�شرتاتيجيات تطوير البحث العلمي واالبتكار يف 

اجلامعات وذلك 9 اأفريل 2019 بقاعة املحا�شرات الكربى والتي ح�شرتها مديرة اجلامعة ونوابها، من  عمداء 
الكليات و روؤ�شاء املعاهد و مدراء املخابر و عدد من االأ�شاتذة والباحثني واملوظفني والطلبة ولقد عرفت  هذه 
الفعالية العلمية م�شاركة خمتار �شالمي مدير التطوير  التكنولوجي بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، 

وحكيم حريق املدير الفرعي لالإعالم  واملوؤ�شرات العلمية والتقنية بوزارة التعليم العايل.

حكيم مالك 

�سالمي  ال�سوء خمتار  �سلط   ولقد 
بوزارة  التكنولوجي  التطوير   مدير 
يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
من  ينب  األقاها   التي  املداخلة 
خاللها املعايري التي يعتمد عليها يف 
ت�سنيف اجلامعات عامليا ،  مربزا 
للجامعة  االلكرتوين  املوقع  اأهمية 

مواقع  وا�ستخدام  الت�سنيف  يف 
االأكادميية  االجتماعي  التوا�سل 
 Google Scholar،  ( مثل 
 ORCID، Research Gate
مرفقا  مف�سال  �رشحا  قدم  حيث 
هذه  ا�ستخدام  كيفية  عن  باأمثلة 
املواقع واأهم امليزات التي تقدمها 
ت�ساعد يف  وكيف  والباحث  للطالب 

ت�سنيف اجلامعة.

حكيم  تطرق  فلقد  املقابل  ويف   
لالإعالم   الفرعي  املدير  حريق 
والتقنية  العلمية  واملوؤ�رشات 
الفرتة  يف  العايل   التعليم  بوزارة 
حول  التكويني  للملتقى  امل�سائية 
ا�سرتاتيجيات تطوير البحث العلمي 
التي  اجلامعات   يف  واالبتكار 
خ�س�ست لطلبة الدكتورة واالأ�ساتذة 
عن  فيها  حتدث  حيث  الباحثني 

املجالت العلمية واملقاالت  موؤكدا 
يف  عليها  يعتمد  التي  املعايري  اأن 
دور  كما  العلمية  املجالت  ت�سنيف 
زيادة  يف    Google Scholar
العلمية  املقاالت  ومقروئية  مرئية 

على ال�سبكة العنكبوتية.
واجلدير بالذكر فلقد اأن�سئت جامعة 
اجلامعات  احدى  هى   2 اجلزائر 
بوزريعة  يف  الواقعة   ، اجلزائرية 

�سمال  يف  العا�سمة  اجلزائر  والية 
اجلزائر فلقد  اأن�سئت يف عام 2009 
على  اجلزائر  جامعة  تق�سيم  بعد 
ثالث جامعات كلية العلوم االن�سانية  
وتت�سمن هذه اجلامعة كل من كلية 
واللغات  واآدابها  العربية  اللغة 
االأجنبية  اللغات  كلية  و  ال�رشقية  
ومعهد الرتجمة ومعهد االآثار و كلية 
العلوم االجتماعية جلامعة اجلزائر 

2 التي اأن�ساأت  ح�سب املادة االأوىل 
رقم  التنفيذي  املر�سوم  مبوجب 
رم�سان   5 يف  املوؤرخ   160-15
جوان    22 لـ  املوافق   1436 عام 
املر�سوم  ويتمم  يعدل   ،2015 �سنة 
التنفيذي رقم 09-340 املوؤرخ يف 3 
ذي القعدة عام 1430 املوافق لـ  22 
اأكتوبر �سنة 2009 واملت�سمن اإن�ساء 

جامعة اجلزائر2.

انتفا�سة واحة العامري بوالية ب�سكرة »رد فعل طبيعي للتو�سع القمعي اال�ستعماري«
 اأجمع م�ساركون م�ساء اليوم 
لغرو�س   ببلدية  اخلمي�س 
تاريخية  ندوة  يف  بب�سكرة  
واحة  »مقاومة  حول 
العامري بوالية ب�سكرة �سنة 
االنتفا�سة  تلك  اأن   »1876
فعل  »رد  كانت  ال�سعبية 
القمعي  للتو�سع  طبيعي 

اال�ستعماري الفرن�سي.
تاريخ  يف  الباحث  واأو�سح 
املقاومات ال�سعبية بب�سكرة 
يف   ، اإبراهيمي  العرايف   ،
التي  التاريخية  الندوة  هذه 
الثقايف  النادي  احت�سنها 

انتفا�سة  اأن  البلدية  لنف�س 
كانت  العامري  واحة 
لل�سيا�سة  حتمية  نتيجة 
املنتهجة  اال�ستعمارية 
على  �سيطرتها  لفر�س 
مناطق واحات ب�سكرة ب�سن 
و�سيا�سة  جائرة  قوانني 
البط�س من خالل ال�رشائب 
االأرا�سي  على  واال�ستيالء 
ومطاردة ال�سكان االأ�سليني 

وحتديد اإقامتهم .
جانب  اإىل  اأنه  واأ�ساف 
للوجود  الديني  الرف�س 
�سكان  فاإن  اال�ستعماري 

حماوالت  اأف�سلوا  املنطقة 
املكونات  بني  التفرقة 
مبناطق  االجتماعية 
لعمالئه  وت�سدوا  الواحات 
قال-  -كما  اأرادوا  الذين 
اأعيان  بني  اخلالفات  بث 
القبائل مما جعل االحتالل 
الفرن�سي ي�ستعمل القوة يف 
منطقة  �سكان  مع  التعامل 
قادة  وال�سيما  العامري 
املقاومة حممد بن يحيى و 
اأحمد بن عيا�س ملحا�رشة 

حماوالت تو�سيع التمرد .
اأ�ستاذ  ال�سياق ذكر  يف ذات 

يف  هاملي  وليد  التاريخ 
اأ�سباب   « بعنوان  مداخلته 
واحة  انتفا�سة  ونتائج 
االحتالل  اأن  العامر« 
ي�سل  مل  الذي  الفرن�سي 
اإال  و  منطقة  اأي  اإىل 
اإرهاب  �سباطه  وحاول 
املجازر  بارتكاب  ال�سكان 
م�سريا   ، �سلطته  الإثبات 
العامري  اأن مقاومة  اإىل    ،
التي قادها زعماء  ال�سعبية 
مكاين  نطاق  على  حمليون 
للم�ستعمر  اأكدت  �سيق 
عن  يدافع  اجلزائري  اأن 

كل  مواجهة  يف  كرامته 
توازن  ح�ساب  دون  الغزاة 

القوى الع�سكرية كما قال.

من جهته اأكد حممد علوي 
الباحث يف التاريخ والرتاث 
لتاريخ  قراءاته  ال�سعبي يف 
من  العامري  انتفا�سة 
اأن  ال�سعري  التوثيق  خالل 
بن  ال�ساعر حممد  ق�سائد 
ق�سيدة  �ساحب  قيطون 
عا�رش  الذي  »حيزية« 
وكتب  االنتفا�سة  تلك 
فيها  اأبرز  حتررية  ق�سائد 

خا�سها  التي  امللحمة 
�رشبوا  الذين  املقاومون 
حتدي  يف  االأمثلة  اأروع 
رغم  اال�ستعمارية  القوة 
يف  وعدتهم  عددهم  قلة 
نظامية  قوات  مواجهة 

مزودة باملدفعية .
القوة  ارتكبت  وقد 
دخلت  التي  اال�ستعمارية 
الواحة اأب�سع �سور االنتقام 
الواحة  بتدمري  وذلك 
وت�سليط عقوبات و�رشائب 
ال�سكان  على  اإ�سافية 
ممتلكاتهم  وم�سادرة 

ومنحها للمعمرين والتهجري 
نحو  للعائالت  الق�رشي 
غرار  على  اأخرى  مناطق 
جيجل وميلة وتيزي وزو و 

خارج الوطن .
الندوة  هذه  اأن  اإىل  ي�سار 
تنظيمها  مت  التاريخية 
جمعيتي  بني  بالتعاون 
لبلدية  الثقافية  الوفاء 
امل�سار  وجمعية  لغرو�س 
وتندرج  فوغالة  لبلدية 
الــ  الذكرى  تخليد  �سمن 

143 النتفا�سة العامري .
 ق.ث 

للكاتب ال�شحفي كمال ال�شطي

اإ�سدار كتاب عن االإعالم االإذاعي يف القارة االإفريقية
كمال  ال�سحفي  للكاتب  �سدر 
احلالية،  ال�سنة  مطلع  ال�سطي، 
اإفريقيا  يف  »االإذاعة  بعنوان  كتاب 
التفتني  من  ال�سحراء:  وراء  ما 
وال�سالم«،  اإىل امل�ساحلة  والتقتيل 
تطّرق فيه �ساحبه اإىل عوامل ن�ساأة 
االإذاعة يف القارة ال�سمراء واالأدوار 
توتري  يف  وت�سببت  لعبتها  التي 
التنمية  يف  �ساهمت  ثم  االأجواء، 
ون�رش  امل�سلّحة  النزاعات  وف�س 

ال�سالم.
جّزاأ  �سفحة   144 يف  الكتاب  ورد 
يف  االإذاعي  االإعالم  الباحث  فيها 
عن�رشا،   18 اإىل  االإفريقية  القاّرة 
واقرتانها  االإذاعة  بن�ساأة  ا�ستهلّها 
بانت�سار املذياع يف العامل، و�سوال 
حتت  االإفريقية  االإذاعة  واقع  اإىل 
وهيئات  احلاكمة  االأنظمة  مظلة 

القرار.
وبنينْ العنواننينْ االأول واالأخري، اأبرز 
الكاتب احلاجة امللّحة اإىل تاأ�سي�س 
نظرة  فيه  تتوّفر  اإفريقي  اإعالم 

القاّرة  م�ستقبل  حول  ا�ست�رشافية 
اأهمها  �ساملة،  تنمية  اإىل  وتطلّعها 

قطاع ال�سحة وقطاع التعليم.
اإىل  املوكولة  التحّديات  واأبرز 
ال  اإفريقيا،  يف  االإذاعي  االإعالم 
االإعالم  و�سائل  �سّيما عدم خو�س 
الدولية يف احلديث حول االأ�سباب 
امل�ستعمر  تق�سيم  وراء  الكامنة 
مراعاة  دون  اأقطار  اإىل  للقارة 
واللغوية  العرقية  للخ�سو�سيات 
خ�سبة  اأر�سية  ولّد  مما  والدينية، 

للفتنة والنزاع.
وذكر كمال ال�سّطي، ال�سحفي �سابقا 
يف وكالة تون�س افريقيا لالأنباء، يف 
كتابه اأن االإعالم االإذاعي مّثل بوق 
دعاية للبلدان امل�ستعمرة يف بداية 
القرن الع�رشين، ثم لعب يف الن�سف 
اأدورا  الع�رشين،  القرن  من  الثاين 
متناق�سة بني امل�ساهمة يف التنمية 
العرقيات  بني  امل�ساحلة  وجتذير 
الفنت  وتاأجيج  ناحية  من  واالأديان 
من  االأهلية  واحلروب  والنزاعات 

ناحية اأخرى.
ال�سلبية  االأدوار  من  وانطالقا 
يف  االإذاعي  لالإعالم  واالإيجابية 
حاول  ال�سحراء،  وراء  ما  اإفريقيا 
الكاتب اإبراز م�ساهمة االأفارقة يف 
النهو�س باالإعالم االإذاعي وتثمني 
ر�سالته رغم ال�سغوطات امل�سلّطة 
ال�سيا�سية  االأنظمة  قبل  عليهم من 

امل�ستبّدة يف القاّرة.
موؤلفه  عّده  الذي  االإ�سدار  هذا 
»اأول كتاب �سامل لالإعالم االإذاعي 
وثيقة  هو  االإفريقية«،  القاّرة  يف 
خ�سائ�س  عن  وتاريخية  معرفية 
القرن  يف  االإفريقي  االإعالم 
تكون  اأن  �ساأنها  ومن  الع�رشين، 
والطلبة،  للباحثني  مهّما  مرجعا 
الورقية  املراجع  »�سّح  لـ  ة  خا�سّ
يف  االإذاعة  دور  عن  احلديث  يف 
كمال  اأورده  ما  وفق  اإفريقيا«، 
من  ال�سابعة  ال�سفحة  يف  ال�سّطي 

مقّدمة هذا الكتاب.
 وكاالت

دار اإيكوزيوم اأفوالي للن�شر والتوزيع والرتجمة باجلزائر

اإطالق عر�ض للكتاب جامع بعنوان 
»هم�سات اأقالم 2« 

والتوزيع  للن�رش  اأفوالي   اإيكوزيوم  اأعلنت 
للكتب  عر�س  عن  باجلزائر  والرتجمة  
اأقالم«2   هم�سات    « بعنوان  اجلامعة 
امل�ساركة   اأن  لها   بيان  يف  الدار  موؤكدة 
�سهر  منت�سف  غاية  اإىل  متوا�سلة  الزالت 

اأفريل 2019 . 
وي�سم الكتاب »هم�سات اأقالم  2 » 150ن�س 
التي  �ستق�سم ح�سب موا�سيعها الن�سو�س 
يبعثها امل�ساركون �ستبوب �سمن موا�سيع  
وال�سداقة  واحلب  الوطن  جول  خمتلفة 
ال  التي  االأخرى  املوا�سيع  من  وغريها 

حت�سى وال تعد .
امل�سابقة   هذا  يف  الفائزون  و�سيتوج 
له  االأول   الفائز  �سين�رش   حيث  بجوائز 
اإيكوزيوم  الدار  على ح�ساب  كتاب خا�س 
اأما     ، باجلزائر  والتوزيع  للن�رش  اأفوالي 
بكتاب  �سي�سرتكان  والثالث  الثاين  الفائز 
الدار، و-الفائز  ين�رش على ح�ساب  واحد 
بدل  ن�سخ  ع�رش  لهما  واخلام�س  الرابع 

خم�سة.
للّن�رش  اآفوالي  اإيكوزيوم  دار  اأن  كما   
والّتوزيع و الرّتجمة  باجلزائر تفتح اأبوابها 

ال�ستقبال 150 عمل ل�سنة 2019،  وت�سمل 
االأعمال ،  الروايات  وال�سعر  واملجموعات 
الّطفل  واأدب  والن�سو�س   الق�س�سية  
الكتب  وخمتلف  وامل�رشح  ال�سيناريو   ،
اأن  كما  املجاالت  خمتلف  يف  االأكادميّية 
هذه الدار التي  حتمل �سعار »اقراأ فحياة 
خمتلف  يف  ت�سارك   « تكفيك  لن  واحدة 
املعر�س  اأبرزها  الوطنية  املعار�س 
  2019 ل�سنة  باجلزائر  للكتاب  الدويل 
و جتليد  ت�سميم  و  الدار مبراجعة  وتقوم 
ر�سائل  و  املا�سرت  و  اللي�سان�س  مذكرات 
املهتمني  للكّتاب  بالّن�سبة  اأما   الدكتوراه 
تقوم  فهي   الكتاب  اأعمال  برتجمة 
 ، الفرن�سية  الثالثة  اللغات  اإىل  بالرّتجمة 
اإجنليزية –اإيطالّية كما اأن  االعمال التي 
ل الدار مّتر على جلنة قراءة، ويف حال  ت�سّ
و  اللغوي  للتدقيق  العمل  يخ�سع  القبول 
للكتاب  الفني  باالإخراج  الدار  تتكّفل هذه 
 ) الداخلي  الت�سميم  و  الغالف  ت�سميم   (
اجلزائري  للقارئ  حلّة  باأبهى  الإخراجه 

والعربي على حد �سواء.
 حكيم مالك 
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�إن  كويلنز،  كلري  نيوكا�سل،  جامعة  يف  �لتغذية  خبرية  قالت 
�لأمعاء،  يف  تر�كمها  �إىل  يوؤدي  �لبطن  يف  �لغاز�ت  حب�س 
و�نتفاخ �لبطن، و�إعادة �مت�سا�س جزء منها يف �لدورة �لدموية 

وخروجها مع هو�ء �لزفري.
�لأمعاء  يف  طويلة  لفرتة  �لغاز�ت  حب�س  فاإن  كويلنز  وبح�سب 
قد يوؤدي �إىل خروجها فجاأة بطريقة ل ميكن �ل�سيطرة عليها، 

ويت�سبب بالإحر�ج �إن حدث ذلك �أمام �لآخرين.
كما ت�سري بع�س �لدر��سات �إىل �أن حب�س �لغاز�ت ميكن �أن يوؤدي 
�إىل �لتهاب �لرجت، وهي حال موؤملة تتطور فيها جيوب �سغرية 

يف بطانة �لأمعاء وتوؤدي �إىل �لإ�سابة بالتهابات.
وك�سفت كويلنز باأن كمية �لغاز�ت �لتي ميكن �أن ينتجها �جل�سم 

�لكمية تعترب طبيعية ويجب �لتخل�س منها خالل 24 قد تبلغ 705 ميلي ليرت �أي ما يعادل علبتني كبريتني من  ريد بول، و�أن هذه 
وعدم حب�سها لتفادي �لأ�رض�ر �ملحتملة، وفق �سحيفة ديلي �ستار �أونالين �لربيطانية.

�لأمريكية  �لقلب  جمعية  حتث 
بع�س  مر�قبة  على  �لآباء 
�لعالمات �ل�سحية لدى �لطفل 
يف  �لبد�نة  من  يعاين  كان  �إذ� 

لأن  ونظر�ً  �سنو�ت.   8 �سن 
�لطفل  ج�سم  يف  �لدهون  كمية 
لأخرى  مرحلة  من  تختلف 
�لطفل  وزن  مر�قبة  عليك 

�لزيادة  وتقدير  عمره،  ح�سب 
من  �أكرث  بلغت  فاإذ�  �لوزن،  يف 
�ل�سحي  �لوزن  من  باملائة   20

يكون �لطفل بديناً.
تناول  �أثناء  �لطفل  تعّرق 
و�سحوب  و�لدوخة،  �لطعام، 
�إىل  ت�سري  عالمات  �لوجه 
وتفيد  �لقلب  فح�س  �رضورة 
�لقلب  �لطبية جلمعية  �لتقارير 
من  باملائة   40 باأن  �لأمريكية 
�لأطفال �لذين ينتمون �إىل فئة 
ت�سّخم  لديهم  و�لبد�نة  �ل�سمنة 

يف �لقلب.
لدى  �لقلب  م�ساكل  عالمات 

�لطفل:
�ل�سفتني،  �لأزرق حول  �للون   *
و�أن يكون لون �لب�رضة مائاًل �إىل 

�لأزرق ب�سكل عام.
* �لتعّرق �أثناء تناول �لطعام.

مع  بالتعب  �لطفل  �إح�سا�س   *
يف  رغبته  وعدم  جمهود،  �أقل 
و�لن�ساط  �لتمارين  ممار�سة 

�لبدين.
* �سحوب لون �لوجه.

يف  �أمل  من  �لطفل  �سكوى   *
�ل�سدر.

�لدوخة و�لدّو�ر خا�سة عند   *
�أو بذل جمهود  �سعود �ل�سالمل 

بدين.
* �لتوّرم غري �ملرّبر لل�ساقني �أو 

�لركبتني �أو �لقدمني.
�أو  �لقلب  دقات  ت�سارع   *
�لإح�سا�س با�سطر�ب �لدقات.

لهذه االأ�صباب ال ت�صتهني
 بارتفاع الكول�صرتول

ل ت�سبب م�ستويات �لكول�سرتول 
ول  �أعر��س،  �أية  �ملرتفعة 
هذ�  �رتفاع  ك�سف  ميكن 
�لدهني  �لربوتني  من  �لنوع 
�لدم،  فح�س  طريق  عن  �إل 
تهدد  �لكول�سرتول  زيادة  لكن 
و�ل�رض�يني  بالأمر��س  �لقلب 
من  نوعان  ويوجد  بالن�سد�د. 
�لكول�سرتول: �جليد �لذي يعترب 
و�ل�سار  �لكثافة،  منخف�س 
ويقوم  �لكثافة.  عايل  وهو 
�لنوع  بنقل  �جليد  �لكول�سرتول 
�أنحاء  �إىل  �لكبد  من  �ل�سار 
ل  وبالتايل  و�لعك�س،  �جل�سم 
بالرت�كم على جدر�ن  له  ي�سمح 

�ل�رض�يني.
�لكول�سرتول  �رتفاع  ر�سد  عند 
من  كبري  ب�سكل  �حلد  عليك 
�حليو�نية  و�لأطعمة  �للحوم 
كالبي�س و�جلنب، و�لكتفاء باأكل 
�أو  �لدجاج  �سدر  من  �لقليل 
�سدر �لديك �لرومي لكن زيادة 
وخا�سة  �لكول�سرتول  م�ستوى 
�ل�سار يوؤدي �إىل م�ساكل �سحية 

ل ينبغي �ل�ستهانة بها، وهي:

* �سيق �ل�رضيان �لتاجي للقلب، 
و�لذي ي�سبب �أزمة قلبية.

�ل�رض�يني  �أحد  �ن�سد�د   *
و�لت�سبب  �لدماغ  �إىل  �لو��سلة 

يف �سكتة دماغية.
نتيجة  �لدم  �سغط  �رتفاع   *
ب�سبب  �لدموية  �لأوعية  �سيق 
على  �لكول�سرتول  تر�كم 

جدر�نها.
�ل�ساق،  �رض�يني  �ن�سد�د   *

تدفق  يف  ��سطر�ب  وحدوث 
�لدورة �لدموية.

�رتفاع  ر�سد  عند  تاأكل؟  ماذ� 
ب�سكل  �لكول�سرتول عليك �حلد 
و�لأطعمة  �للحوم  من  كبري 
و�جلنب.  كالبي�س  �حليو�نية 
و�لكتفاء باأكل �لقليل من �سدر 
�لدجاج �أو �سدر �لديك �لرومي. 
وتناول بيا�س �لبي�س فقط، مع 
بع�س �أنو�ع �جلنب قليلة �لد�سم 

مثل �جلنب �لقري�س، وزيادة �أكل 
و�ملك�رض�ت  و�لبقول  �حلبوب 

و�خل�رضو�ت.
�لطبية  �لتقارير  تفيد  �لن�ساط. 
باأن �مل�سي 10 �آلف خطوة كل 
يوم �أو �أكرث، مع ممار�سة متارين 
تقوية �لع�سالت ملدة 15 دقيقة 
يحمي  �لأ�سبوع  يف  �أيام   5 لـ 
�لتي  �مل�ساكل  من  كبري  ب�سكل 

ي�سببها �رتفاع �لكول�سرتول.

 »ح�صان طروادة« ينجح 
يف عالج ال�صرطان!

طور باحثون دو�ء جديد� لل�رضطان يعمل بتكتيك »ح�سان 
طرو�دة«، جنح يف �لت�سلل �إىل �خلاليا وعالج 6 �أ�سكال للمر�س 

�لقاتل يف جمموعة من �لتجارب �لربيطانية ويقول �لباحثون 
�إن �لعالج �أثبت فعاليته يف مر�حل متقدمة من �ل�رضطان لدى 

�ملر�سى ممن توقفت لديهم �ل�ستجابة للعالجات �لأخرى. 
وتقل�ست �لأور�م �أو توقفت عن �لنمو، مبعدل 5.7 �أ�سهر، وما 

ي�سل �إىل 9.5 �أ�سهر.
و��ستفاد نحو 27% من �ملر�سى �مل�سابني ب�رضطان �ملثانة، 

و27% من مر�سى �رضطان عنق �لرحم، بالإ�سافة �إىل 14% من 
مر�سى �رضطان �ملبي�س، بعد جتربة �لدو�ء �ملطور و�ُسجلت 

��ستجابات �إيجابية لدى 13% من مر�سى �رضطان �ملريء، 
و13% من �مل�سابني باأور�م يف �لرئة غري �سغرية، و7% من 

حالت �رضطان بطانة �لرحم.
 tisotumab« ويطلق �لعقار �جلديد �ملبتكر، و��سمه

vedotin« �أو )TV(، مادة �سامة لقتل �خلاليا �ل�رضطانية من 
�لد�خل.

و�خترب معهد �أبحاث �ل�رضطان يف �لعا�سمة �لربيطانية، 
لندن، وم�ست�سفى »Royal Marsden«، �لعقار يف نحو 150 

مري�سا، وكانت �لنتائج �إيجابية للغاية. وجتري �لآن �ملزيد من 
�لتجارب �لتي �ستتو�سع لت�سمل �أنو�عا �أخرى من �ل�رضطان، مبا 

يف ذلك �لأمعاء و�لبنكريا�س و�لر�أ�س و�لرقبة.
وقال قائد �لدر��سة، �لربوفي�سور يوهان دي بونو: »يتمتع 
عالج )TV( باآثار جانبية ميكن �لتحكم بها، ور�أينا بع�س 
�ل�ستجابات �جليدة لدى �ملر�سى يف جتربتنا، خا�سة �أن 

جميعهم يف مر�حل متقدمة من �ل�رضطان، وعوجلو� م�سبقا 
باأدوية �أخرى. ولقد بد�أنا بالفعل بتجارب �إ�سافية لهذ� �لدو�ء 
�جلديد يف �أنو�ع خمتلفة من �لأور�م، وكعالج للمرحلة �لثانية 

من �رضطان عنق �لرحم، حيث كانت معدلت �ل�ستجابة 
 Lancet« عالية ب�سكل خا�س«ونُ�رضت �لدر��سة يف جملة

Oncology« �لطبية. 

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

مغناطي�سيا  حقال  تخلق  �لتي  �ملقطعي  �لت�سوير  لأجهزة  ميكن 
�لف�سية  �لزئبقية  للح�سو�ت  �ل�سامة  �ملكونات  �أحد  �أن حترر  قويا 
در��سة  نتائج  موؤخر�،   Radiology جملة  ون�رضت  �لأ�سنان،  يف 
�أجر�ها باحثون من جامعة كرييكايل �لرتكية، تفيد باأن �حل�سو�ت 
لعملية  تعر�سها  عقب  �لزئبق،  من  كبرية  كميات  حترر  �لف�سية 
ب�سكل  ذلك  وينطبق  �ملغناطي�سي.  بالرنني  �ملقطعي  �لت�سوير 
خا�س على �لأجيال �جلديدة من �أجهزة �لت�سوير �ملقطعي بالرنني 
�ملغناطي�سي، �لقادرة على خلق جمال مغناطي�سي قوي، تبلغ قوته 7 
ت�سال، ميكنه �أن يحرر �ملعدن �ل�سام، ما قد ي�سبب ت�سمما خطري�، 
وتو�سل �لباحثون �لأتر�ك �إىل هذه �لنتائج بعد �سل�سلة جتارب على 
ولعاب  ف�سية  زئبقية  وح�سو�ت  �أ�سنان  فيه  �لفم  لتجويف  ت�ساميم 
��سطناعي، حيث �ختربت يف هذه �لت�ساميم �أجهزة تبلغ قوتها 1.5 

و7 ت�سال.

العالمات املبكرة مل�صاكل القلب لدى الطفل

لهذه االأ�صباب يجب عدم حب�س الغازات يف البطن



و�سلَّم  عليْه  اهلل  �سلَّى  النبي  كان 
اأكرَث  فيه  وي�سوم  ب�سعبان،  يَحتَفي 
هور، حتَّى يُقال:  ِمن غريه ِمن ال�ُسّ
عائ�سة  حديث  يف  كما  يُفطر؛  ال 
عند البخاري وم�سلم: )كان ر�سول 
ي�سوُم  و�سلَّم  عليْه  اهلل  �سلَّى  اهلَلّ 
حتَّى نقول: ال يُفطر، ويُفطر حتى 
راأيُت ر�سوَل  نقول: ال ي�سوم، فما 
ا�ستَْكَمل  اهلَلّ �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم 
�سياَم �سهٍر اإاَلّ رم�سان، وما راأيتُه 

اأكرَثَ �سياًما منْه يف �سعبان(.

ا ر�سي اهلل عنها  وعن عائ�سة اأي�سً
اهلل  �سلَّى  النَّبُيّ  يُكن  )َل  قالت: 
ِمن  اأكرَث  �سهًرا  ي�سوُم  و�سلَّم  عليه 
كلَّه،  �سعبان  ي�سوُم  وكان  �سعبان، 
العمل  ِمن  ))ُخذوا  يقول:  وكان 
ما تُطيقون؛ فاإَنّ اهلل ال مَيُلّ حتَّى 
النَّبِيّ  اإىل  الة  ال�سَّ واأحُبّ  متلُّوا((، 
�سلَّى اهلل عليه و�سلَّم ما ُدوِوم عليه 
�سالًة  �سلَّى  اإذا  وكان  قلَّْت،  واإْن 

داَوَم عليها(؛ متَّفق عليه.
ي�سوم  ال  )كان  مل�سلم:  رواية  ويف 

�سعبان  اإاَلّ  ا  تاًمّ �سهًرا  نَة  ال�َسّ ِمن 
لُه برم�سان(. ي�سِ

ا اأن يُحَمل  قال بع�ض اأهل الِعلم: اإَمّ
كِلّه  �سعبان  �سيام  عائ�سة يف  قوُل 
كان  اأنَّه  واملراد  املبالغة،  على 
بني  يجمع  اأن  ا  واإَمّ االأكرث،  ي�سوم 
الثَّاين  قولَها  اأَنّ  على  النُّ�سو�ض 
فاأخرَبت  االأَوّل،  قوِلها  ٌر عن  متاأِخّ
اأكرَث  ي�سوم  كان  اأنَّه  اأْمِره  ل  اأَوّ عن 
اآِخر  عن  ثانًيا  واأخرَبت  �سعبان، 
وقيل:  كلَّه،  ي�سومه  كان  اأنَّه  اأْمره 

له  اأَوّ ِمن  ي�سوم  كان  اأنَّه  املراد 
ومن  اأخرى،  اآِخره  وِمن  تارة، 
منه  �سيًئا  يُخِلّي  فال  طوًرا  اأثناِئه 
ه ب�سيام  ِمن �سيام، وال يَُخ�ُضّ بع�سَ

دون بع�ض.
املبارك  ابن  عن  الرتمذي  ونقل 
اأنَّه قال: جائٌز يف كالم العرب اإذا 
�سام  يقول:  اأن  هر  ال�َسّ اأكرث  �سام 
ال�سهر كلَّه، ويقال: فالن قام ليلته 
وا�ستَغل  ى  تََع�َسّ قد  ولعلَّه  اأْجَمَع، 

ببع�ض اأْمره.

هدي النبي �شلى اهلل عليه و �شلم يف �شعبان

�شبحانه الكرمي اإذا وعد وفى
عدم  من  خلقنا  الكرمي  �سبحانه 
نا باأ�سناف الطيبات الكثرية؛  واأمَدّ
كاللحوم،  اأنواع؛  فاالأطعمة 
نوع  وكل  وغريها،  والفواكه 
الفواكه:  اأ�سناف  فمن  اأ�سناف، 
ال�سنف  ويف  والتمر،  الربتقال، 
التمور  اأنواع  فكم  واألوان،  اأ�سكال 
ي�َسّ  الكرمي:  و�سبحانه  مثاًل؟! 
والبحر  الرب  يف  املراكب  للنا�ض 

ْمنَا بَِني اآَدَم َوَحَملْنَاُهْم  ﴿ َولََقْد َكَرّ
ِمَن  َوَرَزْقنَاُهْم  َوالْبَْحِر   ّ الرَْبِ يِف 
َكِثرٍي  َعلَى  لْنَاُهْم  َوَف�سَّ ِيّبَاِت  الَطّ
]االإ�ساء:  ياًل ﴿  تَْف�سِ َخلَْقنَا  ْن  ِمَّ

.]70
عز وجل الكرمي اأِذَن مبناجاته ُكَلّ 
وقت! بل يفرح بال�سائلني، ويُجيب 
كانوا  ولو  امل�سطرين،  دعوة 
الكرمي  احلكيم  تعاىل  م�سكني!  

يعطيه  قد  الداعي  يدعوه  حني 
ا بتلك  طلبه، وقد ي�سف عنه �ًسّ
ِخرها له يف االآخرة،  الدعوة اأو يَدّ
قالوا يا ر�سول اهلل: اإذن نكرث، قال: 

»اهلل اأكرث«.
جل وعز الكرمي يُ�ساعف احل�سنة 
ع�سة اأ�سعافها اإىل اأ�سعاف كثرية 
من  واحدة  مترة  �سدقة  اإن  حتى 
تكون  حتى  ت�ساعف  طيب  ك�سب 

الكرمي  وعز  جل  اجلبل!   مثل 
ثم  عباده،  على  باالأرزاق  ميُنّ 
ويعدهم  لياأجرهم،  ي�ستقر�سهم 
وي�ساعف  لريغبهم،  باخُللْف 
باملائة  األف  �سبعني  اإىل  مثوبتهم 
الرحيم  الغني  ف�سبحان  واأكرث! 

الكرمي.
بالتائبني  يفرح  الكرمي  وعز  جل 
بل  اأ�سفوا؛  ولو  ذنوبهم  وميحو 

واإن  ح�سنات!   �سيئاتهم  ل  يُبِدّ
تعليم  للنا�ض  اهلل  اإكرام  اأعظم  من 
دينهم  م�سالح  وتعليمهم  الكتابة، 
القدرة  واإك�سابهم  وُدنْياهم، 
االأكرم  اهلل  وا�سم  لذلك،  والتوفيق 
ل يِرْد اإاَلّ يف مو�سع واحد ﴿ اْقَراأْ 
َوَربَُّك ااْلأَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم * 
َعلََّم ااْلإِنْ�َساَن َما َلْ يَْعلَْم ﴿ ]العلق: 
عدد  ترى  يا  وكم   ،]5-  3

خمتلف  يف  الهائلة  املعلومات 
األوان الفنون والعلوم واملعارف؟!

واالأكرم )اأَْفَعُل تَف�سيل(؛ اأي: االأ�سُدّ 
وكم  املطابع،  تقذف  فكم  كرًما، 
مراكز  وكم يف  الن�س،  دور  تخرج 
ومواقع  واملعلومات  البحوث 
�سعية  معلومات  من  االإنرتنت 
ولغوية وطبية وتاريخية و�سناعية 

وجتارية وزراعية واإدارية!
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كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ض ويف نتيَجِتها واالأ�سار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن جَتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�ِسّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�سار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�شرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �شيغة مبالغة 
�شديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�شبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

ومما يلحق بالعمرة من ف�شائل ..
عن ابن عمر عن النبي �سلى اهلل عليه 
بالبيت، ل  “من طاف  قال:  اأنه  و�سلم 
يرفع قدما ول ي�سع اأخرى اإال كتب اهلل 
له ح�سنة: وحط عنه بها خطيئة ورفع 
والرتمذي  اأحمد  رواه  درجة”  بها  له 
ال�سيخ  وح�سنه  خزمية  وابن  واحلاكم 

اأحمد �ساكر .
 وما ورد يف ف�سل نفقة العمرة :

ر�سول  اأن  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن 
يف  لها  قال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
عمرتها : “اإن لك من االأجر على قدر 
وقال  احلاكم  رواه  ونفقتك”  ن�سبك 

�سحيح على �سط ال�سيخني .

 

وما ورد يف ف�سل احلرمني :
عن جابر ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل 
“�سالة يف  قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
فيما  �سالة  األف  من  اأف�سل  م�سجدي 

و�سالة يف  احلرام،  امل�سجد  اإال  �سواه 
األف  مئة  من  اأف�سل  احلرام  امل�سجد 
وابن  اأحمد  رواه  �سواه”  فيما  �سالة 

ماجه ب�سندين �سحيحني.

اجتماع الأ�شماء احل�شنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

مكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، مكن اأن يكون ومكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�ض كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ض اأ�سياًل 
، الكفر و االإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�ْسِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�شبب نزول �شورة الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�سكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخال�ض، َمرُدّ  قال امُلف�ِسّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�ض، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�ِسكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َض �سيءٌ يولَُد اإاَلّ �سيَموُت، وال �سيء ميوُت اإاَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخال�ض كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخال�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ



فنياجلمعة 12 ال�شبت 13   اأفريل  2019  املوافـق  ل07 �شعبان 1440هـ 20
»قيامة اأرطغرل« 

موا�شلة ح�شد ن�شب م�ش�هدة ع�لية ب�أحداثه امل�شوقة
وا�شل م�شل�شل »قيامة اأرطغرل«، تربعه على عر�ش الربامج الرتكية، بتحقيقه اأعلى ن�شب م�شاهدة، حيث ي�شتمر 
بحب�ش اأنفا�ش امل�شاهدين نتيجة تطورات الأحداث، ومواجهة البطل »اأرطغرل« خل�شومه من املغول والبيزنطيني، 

الأمر الذي يتفاعل معه م�شتخدمو و�شائل التوا�شل الجتماعي.

ن�سب  الأربعاء،  وحازت حلقة، 
�رشكات  لدى  عالية  م�ساهدة 
على  متفوقا  الراأي،  قيا�س 
وامل�سل�سالت  الربامج  بقية 
قنوات  على  املعرو�سة 
مرتفعة  ن�سب  وهي  عديدة، 
هذا  يف  العادة  جرت  كما 
بدء  منذ  اخلام�س،  املو�سم 
ف�سال  امل�سل�سل،  عر�س 
عالية  م�ساركة  ن�سب  عن 
الجتماعي  التوا�سل  مبواقع 
جنح  املذكورة،  احللقة  ويف 
مزيد  على  بالتغلب  اأرطغرل، 
لها  حاكها  التي  املكائد  من 
وخا�سة  وخ�سومه،  اأعداوؤه 
احلكمة  با�ستخدام  املغول، 
القائد  مظهرا  والعقل، 
�ساحب النظرة والروؤية بعيدة 
املدى، والتي اأ�س�ست للمرحلة 

الالحقة، وهي تاأ�سي�س الدولة 
اأرطغرل،  وا�ستطاع  العثمانية، 
املمثل  دوره  يج�سد  الذي 
ال�سهري، اإنغني األتان دوزياطان، 

املغويل  القائد  خطة  ك�رش 
مع  املتحالف  »اآلجناك«، 
بولط«،  »باي  اأرطغرل  خ�سم 
تهريب  حيلة  له  حاك  اأن  بعد 

ورف�س  ال�سلجوقي،  ال�سلطان 
�رشائب  من  يريده  ما  منحه 

منطقة الأنا�سول.
باحللقة  التعريفي  الفيلم  ويف 

يوا�سل  اأن  ينتظر  املقبلة، 
من  للتقليل  خطته  اأرطغرل 
عرب  املغويل،  القائد  مكانة 
ال�ستيالء على �سندوق �رشي 
املغول  �سلطان  به  يطالب 
هولكو، ومن ثم اإنهائه بهدوء، 
بحنكته  ي�ستطيع  وقت  يف 
نتيجة  فقده  ما  ا�ستعادة 
ا�ستعادته  ومنها  املكائد، 
حكم مدينة »�سوغوت« )جنوب 

�رشق اإ�سطنبول(.
م�سل�سل  اأحداث  وتدور 
القرن  يف  اأرطغرل«،  »قيامة 
ويعر�س  امليالدي،   13 الـ 
اأرطغرل  البطل  حياة  �سرية 
قبيلة  زعيم  �ساه،  �سليمان  بن 
قايي، وهو من اأتراك الأوغوز 
ووالد  )الرتكمان(،  امل�سلمني 
الدولة  موؤ�س�س  الأول،  عثمان 

1258م/  ـ  )656هـ  العثمانية 
وبانتظار  1326م(،  ـ  726هـ 
من  العام  هذا  مو�سم  انتهاء 
يتطلع  اأرطغرل«،  »قيامة 
اأ�رشة  كما  امل�ساهدون، 
امل�سل�سل، اإىل العودة يف العام 
»قيامة  م�سل�سل  مع  القادم 
�سل�سلة  يف  غازي«،  عثمان 
جديدة م�سل�سل »قيامة عثمان 
معلومات  وبح�سب  غازي«، 
خم�سة  �سي�ستمر  متوافرة، 
البطولة  دور  ويلعب  موا�سم، 
بوراق  ال�سهري،  املمثل  فيه 
اأوزجفيت وحققت امل�سل�سالت 
الرتكية جناحا ملحوظا، خالل 
ال�سنوات الع�رش الأخرية، على 
بحجم  دولة،   156 �سا�سات 
مليون   350 قرابة  بلغ  ت�سدير 

دولر. 
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وف�ة جنم بوليوود املخ�شرم 
ق�در خ�ن عن 81 ع�مً�

الهندي  املمثل  تويف 
املخ�رشم قادر خان بعد 
املر�س  من  طويلة  فرتة 
م�ست�سفى يف  وذلك يف   ،
اأم�س عن عمر  اأول  كندا 

81 عاماً.
»اأول  اإذاعة  وذكرت 
خان  اأن  الر�سمية  اإنديا« 
،وهو اأي�سا كاتب �سيناريو 
م�ست�سفى  اإىل  نقل  بارز، 

يف تورنتو، حيث تلقى العالج من اأمرا�س مرتبطة بالتقدم يف 
ال�سن، من بينها م�سكالت تنف�سية.

عائلته  تقيم  كندا، حيث  خان يف  وداع  مرا�سم  تقام  و�سوف 
هناك، ح�سبما قال جنله �سارفاراز لالإعالم الهندي.

ونعى رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي و�سخ�سيات بارزة 
يف بوليوود من بينهم النجم اأميتاب بات�سان، الراحل خان.

وكتب مودي على تويرت »لقد اأ�ساء قادر خان ال�سا�سة مبهاراته 
املذهلة يف التمثيل. وكان اأي�ساً كاتباً �سينمائياً غزير النتاج 
ارتبط بالعديد من الأفالم التي ل تن�سى. لقد اأحزنني رحيله. 

التعازي لأ�رشته ومعجبيه«.
الأفالم عام 1973،  كابول، وظهر لأول مرة يف  ولد خان يف 
وعمل يف اأكرث من 300 فيلم، اإىل جانب كتابة حوارات لـ250 

فيلماً.

علي احلج�ر يطرح 
»قبل م� تواعد«

طرح املطرب امل�رشي علي احلجار، اأحدث كليباته »قبل ما 
الر�سمية مبوقع  قناته  اجلديد، عرب  العام  تواعد«، مبنا�سبة 

يوتيوب.
مايكل عادل، وهي من  ال�ساعر  كلمات  ماتواعد«، من  »قبل 
اأحلان �سادي موؤن�س وتوزيع رفيق عديل. وكان علي احلجار 
قد طرح اآخر األبوماته »ماتاخدي بالك«، نهاية العام املا�سي، 
و�سم 12 اأغنية: »يا لدانة، جوه ح�سني، داري جمالك، مني 
الدنيا، م�س هاخ�س  اأنِت معايا على  فينا م�س حمتاج، هوه 
النار عل�سانك، عي�سة احلنية، جيلي، جايلك، ل�سه ال�ستا«، كما 

يجهز لألبوم جديد يطرحه العام املقبل.

�شعد رم�ش�ن يبداأ ع�م� جديدا بهدية فنية جلمهوره

اأ�ش�لة توّجه ر�ش�لة للجمهور مبن��شبة حلول ع�م 2019

اأعلن الفنان �سعد رم�سان عرب ح�سابه 
“اإن�ستقرام”،  موقع  على  ال�سخ�سي 
اأغنية  اأعماله الفنية، وهي  عن اأحدث 
�رشكة  اإنتاج  من  حم�سودين”،  “�سو 
طريقة  على  �سورها  والتي  “روتانا”، 
طرحها  املقرر  ومن  كليب،  الفيديو 

غدا اأول اأيام العام اجلديد 2019.
كوالي�س  من  �سورة  “�سعد”  ون�رش 
قائال:  عليها  وعلق  كليب،  الفيديو 
“1-1-2019، بكرة باأول يوم من ال�سنة 
اجلديدة وبيوم عيد ميالدي رح اأهديكن 
كليب )�سو حم�سودين(.. وهديتكن اإيل 

هيي اإنو يعحبكن الكليب”.
يف  حديثا،  رم�سان،  �سعد  و�سارك 
الذي  العربية  املو�سيقى  مهرجان 
و�سارك  امل�رشية،  الأوبرا  بدار  اأقيم 
العربي  الوطن  جنوم  من  العديد  به 
وعا�سي احلالين  الرومي  ماجدة  مثل 

الكويتية،  ونوال  الرباعي  و�سابر 
وغريهم من جنوم الطرب.

جمموعة  حفله  خالل  “�سعد”  وقدم 
من الأغاين القدمية للعندليب الأ�سمر 
اأم  ال�رشق  وكوكب  حافظ  احلليم  عبد 

كلثوم.

ن�رشت الفنانة  اأ�سالة  ن�رشي �سورة جديدة لها عرب ح�سابها اخلا�س على اأحد 
مواقع التوا�سل الجتماعي هّناأت من خاللها اجلمهور وعائلتها مبنا�سبة حلول 

العام اجلديد.
طّيباً  حلواً  عاماً  كان  اأّنه  اإّل  اأحزانه  بع�س  »رغم  قائلة:  ال�سورة  على  وعلّقت 
متّتعنا فيه كعائلة ب�سّحه جّيدة ، تعّرفت فيه على اأ�سدقاء متّنيت لو اأّنهم كانوا 
معي من بداية الّرحلة ، اإّل اأّننا دائماً نرجو الأحلى يف الغد، اأواخر اأّيام هذا 
العام �رشبت يف خيالتنا اأخما�ساً باأ�سدا�س ! اإّل اأّنني كعادتي �ساأبقى اأرى غداً 
م�رشق ولن يثنيني عّن حلمي اإ�سارات تخيفني اأو حّتى حتّذرين ، اأنا كما بداأت 
اأعرفهم ،  اأحّبهم ول  اأُنا�س  الّتي حظيت بها من  كلّي امتنان للمحّبة اخلال�سة 
ولكّنني اأر�سم لهم �سوراً وهّم مُي�سكون يدي ونتجاوز معاً كّل م�ساعب احلياة، 
باملو�سيقى باحلوار بال�ّسعور الّذي يعلو ونحن معاً لنكون قلباً واحد، �سكراً لكّل 
مّن زّودين العام الّذي م�سى باملحّبة والهتمام والّثقة، واأحمد اهلل كثرياً على 
اأّنني �سهدت معكم نهاية عام، وبداية عام اآخر ، اأرجو اهلل اأّن ميّتعنا بال�سّحة 

ُدق ال�سحكة ونوا�سي اأحزاننا بنظرة ملّن  ْ ُدق ال�ّسعور ونَ�سّ ْ والعافية والنجاح ، واأّن يحفظ بالدنا من كّل �سوء ، واأّن نحيا يف هذه احلياة اأحياء نَ�سّ
نحّب ، اإّن احلياة يجب اأن نحياها بحلو �سعورها مهما عُظم الأمّل، كّل عام واأرواحنا بخري فهي اأجمل مافينا واأبقى«.

ت�مر ح�شني ي�شور فيلمه اجلديد يف 3 بلدان عربية واأوروبية

بطالت »اأفراح اإبلي�س 2« يطحن مبخرج اجلزء الث�لث

اأوىل  ت�سوير  ح�سني  تامر  الفنان  يبداأ 
م�ساهد فيلمه اجلديد، الذي مل يُ�ستقر 
اجلاري  نوفمرب  نهاية  بعد،  ا�سمه  على 
لـ24،  الفيلم،  داخل  من  م�سدر  وقال 

�سي�سافران  ال�ساوي  وخالد  ح�سني  اإن 
�رشق  دول  اإحدى  اإىل  الفيلم  اأ�رشة  مع 
ينتقال  اأن  على  اأ�سابيع،   3 اأوروبا ملدة 
الت�سوير،  ل�ستكمال  لبنان  اإىل  بعدها 

ثم يعودان اإىل القاهرة ملوا�سلة ت�سوير 
اأن  يذكر  الأبطال  باقي  رفقة  الفيلم 
اجلهة املنتجة قد اأقامت ماأدبة ع�ساء 
اخلمي�س،  اأم�س  م�ساء  الفيلم،  لأ�رشة 

بالقاهرة،  الكربي  الفنادق  اأحد  داخل 
وخالد  وزينة  ح�سني  تامر  بح�سور 
ال�ساوي وحممد ثروت واملخرج �سعيد 

املاروق.

من  الثالث  للجزء  املنتجة  اجلهة  األغت 
املخرج  اإبلي�س«عقد  »اأفراح  م�سل�سل 
باملخرج  وعور�سته  اأمني،  خالد  اأحمد 
داخل  من  م�سادر  وك�سفت  احلجر  خالد 

يف  ت�سبب  اأمني  اأن  لـ24،  امل�سل�سل، 
خالفات بني عدد من بطالت امل�سل�سل، 
اأثناء  مهنا  وهنادي  ف�سايل،  منة  اأبرزهن 
�سكوى  عن  ف�ساًل  الثاين،  اجلزء  ت�سوير 

املمثالت من ظهورهن ب�سكل �سيئ ب�سبب 
الت�سوير، ما دفع اجلهة املنتجة لالكتفاء، 
لوقف التعامل معه وتكليف احلجر باإخراج 
»اأفراح  بطولة  يف  وي�سارك  الثالث  اجلزء 

و�سابرين،  �سليمان،  جمال   »3 اإبلي�س 
وكمال  �سفوت،  واأحمد  العا�سي،  واإميان 
من  وكوكبة  اجلندي،  وحممود  اأبورية، 

النجوم.

.         تطورات الأحداث يف امل�شل�شل ت�شعل ب�شكل م�شتمر مواقع التوا�شل الجتماعي
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لتغيري  ل�سياراتها  خا�سية  ت�سيف  "تي�سال" 
اآليًا املرورية  احلارة 

خا�صية  تي�صال  �رشكة  �أ�صافت 
ل�صيار�تها �خلروج  تتيح  جديدة 
�أثناء  �ملطلوب  �ملخرج  من 
�أو  �حلرة  �لطرق  على  �ل�صري 
�أ�صا�س  على  �لتقاطعات  عبور 
يتم  �لتي  �لطريق  بيانات 
�ملالحي  �لنظام  �إىل  �إدخالها 

�ملوجود يف �ل�صيارة.
تريند"  "موتور  موقع  و�أ�صار 
مو�صوعات  يف  �ملتخ�ص�س 
حني  يف  �أنه  �إىل  �لتكنولوجيا 
�لآيل"  نظام"�ل�صائق  يتوىل 
بتغيري  �ل�صيارة  يف  �ملوجود 
لظروف  وفقا  �ملرورية  �حلارة 
فاإنه  �ل�صري،  و�رشعة  �لطريق 
كان على �ل�صائق ت�صغيل �لإ�صارة 
�ل�صوئية �ملنا�صبة عند �لنتقال 

من حارة �إىل �أخرى.
�إىل  �ل�صائق  يحتاج  لن  �لآن 
�صبط  ميكنه  حيث  �لتدخل 
�حلارة  تغيري  �إعد�د�ت خا�صية 
ت�صغيلها  يتم  حتى  �ملرورية 

�آلياً.
وقد �أطلقت "تي�صال" يف �لأ�صبوع 
�حلايل حتديث تطبيق "�ل�صائق 

�خل�صائ�س  لإ�صافة  �لآيل" 
�لإعد�د�ت  بني  ومن  �جلديدة. 
�جلديدة خا�صية"مطلوب تاأكيد 
تغيري �حلارة" ثم يختار �ل�صائق 
تفعيل  يتم  حتى  "ل"  خيار 
�ملرورية  �حلارة  تغيري  خا�صية 

�آلياً.
كما ميكن لل�صائق تفعيل خا�صية 
قبل  �صوتي  حتذير  �إ�صد�ر 
�ملرورية. وميكن  �حلارة  تغيري 
"تي�صال"  ل�صيار�ت  بالن�صبة 

�أغ�صط�س  عام  قبل  �مل�صنوعة 
�أن حتدث �هتز�ز�ً  )�آب( 2017، 
يف عجلة �لقيادة كو�صيلة لتنبيه 
�صتغري  �ل�صيارة  �أن  �إىل  �ل�صائق 

�حلارة.
و�أخري�ً ميكن لل�صائق �أن يطلب 
من �ل�صيارة تفعيل نظام �لقيادة 
با�صم  �ملعروف  �لذ�تية  �صبه 
يف  �أوتوبايلوت"  �أون  "نافيجيت 
�إىل مكان  �لتوجه  �أثناء  كل مرة 
�صا�صة  عرب  �دخاله  يتم  حمدد 

خا�صية  بف�صل  وذلك  �لنظام 
"بدء�لتفعيل يف كل رحلة".

و�أ�صارت �رشكة "تي�صال" �إىل �أن 
 66 من  �أكرث  قطعت  �صيار�تها 
تقنية  با�صتخد�م  مياًل  ميلون 
بايلوت"  �أوتو  �أون  "نافيجيت 
ماليني   9 من  �أكرث  تنفيذ  ومت 
�ملرورية  للحارة  تغيري  حالة 
�أثناء �لقيادة با�صتخد�م �لتقنية 

�حلديثة.

جاغوار ت�ستعد لإطالق 
اجلديدة  XE

لإطالق  جاغو�ر  �رشكة  ت�صتعد 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
ماي  خالل  �لأ�صو�ق  يف   XE
�ألف   43 من  يبد�أ  ب�صعر  �ملقبل 

و690 يورو.
�أن  �ل�رشكة �لربيطانية  و�أو�صحت 
تاأتي  �جلديدة  �ل�صالون  �ل�صيارة 
�ملقدمة  على  ت�صميمية  برتو�س 
�لفخامة يف  زيادة  مع  و�ملوؤخرة، 
خالل  من  �لد�خلية  �ملق�صورة 
وتظهر  �جلودة،  عالية  �ملو�د 
مع  جديد  بت�صميم  �لقيادة  لوحة 
�صا�صات مل�صية كبرية، و�مل�صتعارة 
 .I-Pace من �ملوديل �لكهربائي
باقة  بتو�صعة  جاغو�ر  قامت  كما 
لت�صمل  �لقيا�صية  �لتجهيز�ت 
مثل  �لتجهيز�ت  من  �لعديد 

.LED ك�صافات
حمركات  ثالثة  لل�صيارة  وتتوفر 

بنزين وديزل رباعية �لأ�صطو�نات 
�صعة 2 لرت. ويولد حمرك �لديزل 
ح�صان  كيلوو�ت/180   132 قوة 
ق�صوى  ب�رشعة  �ل�صيارة  ليدفع 
228 كلم/�س، مع معدل ��صتهالك 

4.9 لرت/100 كلم.
 184 قوة  �لبنزين  حمرك  ويولد 
وي�صتهلك  ح�صان،  كيلوو�ت/250 
قوة  �أو  كلم  لرت/100   7.0 معدل 
مع  ح�صان،  كيلوو�ت/300   221
لرت/100   7.3 ��صتهالك  معدل 
�لبنزين  حمركا  ويدفع  كلم. 
 250 ق�صوى  ب�رشعة  �ل�صيارة 

كلم/�س.
حمرك  �أن  �إىل  جاغو�ر  و�أ�صارت 
د�ئما  يرتبط  �لأقوى  �لبنزين 
بينما  �لرباعي،  �لدفع  بنظام 
حمرك  مع  �لنظام  هذ�  يتوفر 

�لديزل ب�صكل �ختياري.

�سكودا تك�سف عن �سعر �سيارتها Scala اجلديدة
طرح  عن  �صكود�  �رشكة  �أعلنت 
�لتي  �جلديدة،   Scala �صيارتها 
تنتمي لفئة �ملوديالت �ملدجمة، 
يبد�أ  ب�صعر  �لعاملية  �لأ�صو�ق  يف 

من 17 �ألف و350 يورو.
�لت�صيكية  �ل�رشكة  و�أو�صحت 
عن  تتميز  �جلديدة  �ل�صيارة  �أن 
زيادة  خالل  من  �ل�صابق  �ملوديل 
�لأبعاد ب�صكل و��صح مع جتهيز�ت 
لالأنظمة  بالن�صبة  مو�صعة 

�مل�صاعدة و�مللتيميديا.
�ل�صيارة  �أن  �إىل  �صكود�  و�أ�صارت 

خما�صية �لأبو�ب، �لتي تاأتي بطول 
�لناحية  من  تتقارب  مرت،  36ر4 
فاغن  فولك�س  موديل  مع  �لتقنية 
قاعدة  ت�صتند على  Polo؛ حيث 
عجالت بطول 65ر2 مرت متنحها 
معظم  على  بها  تتفوق  رحابة 
ت�صع  حيث  فئتها؛  يف  �ل�صيار�ت 
لرت   1410 �إىل  ي�صل  ملا  �ل�صيارة 
وتعتمد �ل�صيارة على باقة مو�صعة 
مثل  �مل�صاعدة  �لأنظمة  من 
للمحافظة  �لأوتوماتيكي  �لنظام 
م�صافة  ومنظم  �ل�صري  حارة  على 

مع  ملتيميديا  ونظام  �لأمان 
مالحة  ونظام  رقمية  �صا�صات 
مت�صل ب�صبكة �لإنرتنت مع �صا�صة 

مل�صية كبرية تعمل بالإمياء�ت.
وخلف ك�صافات �ل�صيارة �لتي تعمل 
بتقنية LED يتوفر جمموعة من 
�لتي  و�لديزل  �لبنزين  حمركات 
بني  �ملمتد  �لقوة  نطاق  تغطي 
 110 �إىل  ح�صان  كيلوو�ت/95   70
وتخطط  ح�صان  كيلوو�ت/150 
�ل�رشكة �لتابعة ملجموعة فولك�س 
ن�صخة  لطرح  �لأملانية  فاجن 

�لغاز �لطبيعي من حمرك �لبنزين 
 66 بقوة  �لأ�صطو�نات  ثالثي 
ف�صل  خالل  ح�صان  كيلوو�ت/90 

�ل�صيف �ملقبل.
ن�صخ  �أ�رشع  �أن  �صكود�  و�أفادت 
�ل�رشعة  �إىل  ت�صل  �ل�صيارة 
�لق�صوى 219 كلم/�س، كما يرت�وح 
و  لرت  1ر4  �ل�صتهالك بني  معدل 
ينتج  ما  وهو  كلم،  لرت/100  0ر5 
غم/كلم   113 �إىل   108 من  عنه 
�أك�صيد  ثاين  غاز  �نبعاثات  من 

�لكربون.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��صتعر�صت �رشكة IAT Design �ل�صينية �صيارة "Karlmann King" �لتي �صنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�صب موقع "CarAndBike" �ملتخ�ص�س يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�صيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�صمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�صنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�صلب.

وي�صمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�صيارة حمرك قوي من 10 �أ�صطو�نات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�صان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�صوي ت�صل �إيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز �ل�صيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �صوت، بالإ�صافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�صاخنة، وماكينة ل�صنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�ص�صة حلفظ �لكوؤو�س �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�صيارة على خزينة قوية مزودة بو�صائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �لإ�صاءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من 

هذه �ل�صيارة فقط حول �لعامل ب�صعر ي�صل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�صفت �رشكة ت�صنيع �ل�صيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �صيار�تها  �أول  �صتكون  و�لتي  مازد�6  �صيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س �ل�صيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�لأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�صخة  �أول  �صتكون 
يف �صيف �لعام �حلايل 2018، كما �صيكون �أ�صحاب 

�ل�صيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�صكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�صيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�صد�ر 
�صمن  �صتكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي 
�إ�صافات نظام �لت�صغيل �لذكي �ملوجود يف �صيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�صم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة  �ملن�صتني 
�ل�رشكة يف �ملعر�س �لدويل لل�صيار�ت مل يتحدث 
��صتغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �لأمر  ذلك  عن 
�مل�صتخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�صافة من�صتي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�صي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على �ل�صري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�صيارة يف �لأر��صي �لوعرة، و�ت�صح �أنها ل�صيارة "نيفا"، ف�صال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�صالم �لرو�صية �لبيالرو�صية عن مناذج ع�صكرية مطورة ك�صفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�صية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �صولنيت�صنوغور�صك يف �صو�حي ع�صكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�صة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �صلمت 4 �صيار�ت �مل�صافة بني قعرها و�لأر�س مقارنة بالنماذج �ملدنية.��صتخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�صا�س "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�صاة، وميكن �أن ين�صب فيها قاذف قنابل �أو ر�صا�س �إن "نيفا" �لع�صكرية �ملطورة خم�ص�صة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�صة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�صاعة يف �لأر��صي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ل�صتطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �صيارة للتدخل مو�صكو.
ت�صتهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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هاتفها  املا�ضي  العام  بالكبريي  اأطلقت 
ل�ضوق  جديدة  عودة  لي�ضكل   Key2
الهواتف الذكية مع نظام ت�ضغيل اأندرويد 
من  الذكية  الهواتف  عك�س  على  ولكنه 
لوحة  يحمل  كان  الأخرى،  ال�رشكات 
املفاتيح التقليدية امللمو�ضة من ال�رشكة 

بجانب احتوائه على �ضا�ضة مل�ضية.
هاتف  عن  ال�رشكة  تعلن  فلم  الآن  اأما 
ن�ضخة  اإطالق  ف�ضلت  لكنها  جديد، 
حمدثة من هاتفها Key2 بلون اأحمر مع 
بع�س التحديثات املتعلقة بال�ضعة ونظام 

الت�ضغيل.
ويحتوي هاتف بالكبريي على ذاكرة رام 
داخلية  تخزين  �ضعة  مع  بايت  جيجا   6
ال�ضعة  �ضعف  ميثل  ما  بايت  جيجا   128
بايت  جيغا   64 ال�ضابقة  الن�ضخة  يف 
بوجود  املعالج  نف�س  الهاتف  ويجلب 
�ضنابدراغون 660. ويحمل �ضا�ضة بقيا�س 
4.5 بو�ضة من نوع LCD اأ�ضفلها لوحة 
مزدوجة  كامريا  ويقدم  تقليدية،  مفاتيح 

ت�ضغيل  نظام  مع  ياأتي  كما  باخللف. 
مع   Key2 وياأتي  اأوريو.   8.1 اأندرويد 
بطارية 3،000 ملي اأمبري ويدعم ال�ضحن 

ال�رشيع من كوالكوم.
اأن  اإل  املتو�ضطة،  مزاياه  من  وبالرغم 

على  بناًء  واأعلى  ب�ضعر  �ضياأتي  الهاتف 
املنطقة اجلغرافية، ورمبا تعترب ال�رشكة 
هذا ال�ضعر جيد كونها توفر مزايا حماية 
ال�رشكات  لدى  متوفرة  لي�ضت  وغريها 

الأخرى.

اأفاد تقرير جديد اأن �رشكة 
على  تعمل  لزالت  غوغل 
اأجهزة  من  املزيد  تقدمي 
هذا  لالأ�ضواق  الكمبيوتر 
اأن  املتوقع  ومن  العام 
من  جديدة  ن�ضخ  ن�ضاهد 
و   Pixelbook اأجهزة 
جهاز  اأو   Pixel Slate
الثنني  بني  يدمج  جديد 

معاً.
تعمل  قوقل  فاإن  امل�ضدر  وبح�ضب 
ناحية  من  قوي  جديد  جهاز  على 
اإثناء  الإنتاجية  على  وقادر  العتاد 
الذي  لالأ�ضخا�س  خ�ضو�ضاً  التنقل 
مكاتبهم  خارج  بكرثة  يتنقلون 
اأجهزة  ف�ضلت  التي  املزايا  وهي 
Pixel Slate يف  و   Pixelbook

حتقيقها.
على  �ضتعتمد  اجلديدة  الأجهزة 
اخلدمات ال�ضحابية ب�ضكل اأكرب وقد 

اأ�ضماً  حتمل 
تقدم غوغل نظامها  ورمبا  جديداً 
الذي   Fuchsia OS اجلديد 
تختربه منذ �ضنوات على اأحد هذه 

الأجهزة.
على كل حال اأقل من �ضهر يف�ضلنا 
قوقل  موؤمتر  فعاليات  بداية  عن 
 2019  Google I/O للمطورين 
كل  عن  قوقل  تف�ضح  قد  عندها 
�ضيء ب�ضكل ر�ضمي اأو رمبا نح�ضل 

على بع�س التلميحات.
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 Galaxy شام�شونغ تك�شف عن هاتف�
دوارة ميكانيكية  بكامريات   A80

ك�ضفت �ضام�ضونغ قبل �ضاعات عن 
هاتف غالك�ضي A80 والذي يعترب 
 A اأحدث هواتف ال�رشكة من فئة
التي مت الإعالن عن دجمها مع فئة 

J ر�ضمياً قبل اأيام.
كبري  ب�ضكل  مطابق  جاء  الهاتف 
ملا ورد يف الت�رشيبات طوال الأيام 
املا�ضية خ�ضو�ضاً من ناحية امليزة 
الكامريا  ت�ضميم  وهي  فيه  الأهم 
لتتحول  تدور  والتي  املنزلقة 

وكامريات  خلفية  كامريات  مابيك 
لل�ضيلفي ميكانيكياً.

فجاءت  للموا�ضفات  بالن�ضبة  اأما 
كالتايل 

ال�ضا�ضة : اأموليد بحجم 6.7 اإن�س 
.+FHD بدقة

املعالج : ثماين النواة من كوالكوم 
.730 Snapdragon فئة
.8GB : الذاكرة الع�ضوائية

.128GB : ذاكرة التخزين
بدقة  كامريتني   : الكامريات 
 3D 8 مع م�ضت�ضعرMP 48 وMP

.3MP لقيا�س القمق بدقة
نظام : اأندرويد 9.0.

تدعم   3700mAh  : بطارية 
.25W ال�ضحن ال�رشيع بقوة

الألوان : ا�ضود – ف�ضي – ذهبي.
يقدم الهاتف بع�س الأ�ضياء اجليدة 
الأخرى مثل الب�ضمة حتت ال�ضا�ضة 

لل�ضوت   Dolby Atmos ودعم 
مع وجود �رشيحتني ومنفذ للذاكرة 
�ضماعة  ولوجود ملنفذ  اخلارجية 

.3.5mm ال�ضون
مايو  �ضهر  نهاية  الهاتف  �ضيتوفر 
ومل  مايو   29 يوم  حتديداً  القادم 
ال�ضعار  عن  �ضام�ضوجن  تتحدث 
ان  اإل  اللحظة  ب�ضكل ر�ضمي حتى 
لهذا  ال�ضعر  اأن  تتداول  املواقع 

اجلهاز �ضيكون 730 دولر.

في�ض بوك �شتخف�ض و�شول 
من�شورات املجموعات 

ملكافحة الأخبار الكاذبة

مرة اأخرى ت�ضتخدم في�س بوك �ضالح خف�س الو�ضول ملحاولة منع انت�ضار 
املحتوى امل�ضلل، حيث اأعلنت عن حزمة من التحديثات من اأبرزها تقليل 
الكاذبة  الأخبار  متكرر  ب�ضكل  تن�رش  التي  املجموعات  من�ضورات  و�ضول 

واملعلومات امل�ضللة.
و�ضتطبق في�س بوك ا�ضلوب م�ضابه ملا تفعله قوقل لرتتيب املواقع يف نتائج 
البحث، حيث اأنها �ضتقوم بتقييم املجموعات لتعرف اإن كانت بالفعل تن�رش 
حمتوى قّيم ونقا�ضات مهمة بني امل�ضتخدمني، اأم اأنها متكنت من التالعب 

بنظام الن�رش وا�ضتغالله لإي�ضال حمتواها لأكرب �رشيحة من الأع�ضاء.
وعلى م�ضنجر توا�ضل في�س بوك حماربة املن�ضورات امل�ضللة اأي�ضاً باتباع 
من  اإر�ضالها  معاد  الر�ضالة  اأن  موؤ�رش  مثل  وات�ضاب  يف  ا�ضتخدمتها  طرق 

م�ضتخدم اآخر ليعلم املتلقي اأنها لي�ضت كتابة املر�ضل.
لهم  ال�ضماح  مثل  امل�ضتخدمني  حلماية  جديدة  مزايا  بوك  في�س  وطبقت 
بحذف من�ضوراتهم وتعليقاتهم حتى بعد مغادرة املجموعات، ورفع م�ضتوى 
املجموعات  انتهاك  بعد  املجموعات  م�رشيف  على  والفح�س  التدقيق 

ملعايري ال�ضتخدام.

تقارير 

غوغل �شتقدم املزيد من اأجهزة 
الكمبيوتر اللوحية هذا العام

قريبًا.. »حمادثات م�شّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�ضيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�ضغر على  للتدوين  تويرت  �ضبكة 
بينهم  فيما  الر�ضائل  تبادل  للم�ضتخدمني  ت�ضمح 
ب�ضكل م�ضفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ضتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�ضم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ضتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�ضابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�ضية ر�ضائل مبا�رشة م�ضفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�ضب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�ضمي ل�ضبكة 
بعد  يت�ضح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�ضب  ر�ضمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�ضفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�ضيج لأبل، بل يختار امل�ضتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�ضفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�ضنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�ضة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�ضالة ن�ضية �رشاً«، �ضتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�ضة امل�ضفرة.

بالكبريي تك�شف عن ن�شخة حمدثة من 
Key2 هاتفها

اأبل ت�شتبدل هواتف اآي فون اإك�ض املعطوبة
اأر�ضلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�ضكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ضتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�ضالح الكامريا اخللفية حلل م�ضاكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ضتخدمني لحظوا اأنه عند ف�ضل الكامريا اخللفية، 
تف�ضل تقنية »في�س اآي دي« اأي�ضاً يف العمل ب�ضكل �ضحيح.



الدكتور  البحثي  العمل  اأ�رشف على هذا  وقد 
اأهميته  اإىل  اأ�شار  الذي  بوعمامة  العربي 
التي  الراهنة  ال�شيا�شية  التحوالت  �شياق  يف 
االإعالم  ا�شتقطاب  واأهمية  اجلزائر  ت�شهدها 
لل�شباب فيما دم العديد من االأ�شاتذة الباحثني 
من جامعة وهران مالحظات منهجية ومعرفية 
على مو�شوع االأطروحة معتربين اأن املو�شوع 
م�شتويات  عرب  عليه  اال�شتغال  وي�شتحق  هام 
بحثية واأكادميية متنوعة هذا ويعترب مو�شوع 
اأهم  من  ال�شباب  على  اجلديد  االإعالم  اأثر 
املطروحة  الراهنة  واالإ�شكاليات  املوا�شيع 
علوم  يف  واملعرفية  االأكادميية  البحوث  يف 
الدرا�شة  االإعالم واالت�شال وقد ركز مو�شوع 
على معرفة حجم التحول االإعالمي املت�شارع 
ن�شاط  على  والتقنيات  الو�شائل  م�شتوى  على 
و�شائل اإعالم تقليدية حافظت ل�شنوات طويلة 
من  اجلمهور  اإمام  االإعالمي  كيانها  على 
التي  االإعالمية  واملادة  الو�شيلة  طبيعة  حيث 
ت�شكل املحتوى ثم التوجه نحو معرفة ماهية 
الظاهرة االإعالمية اجلديدة التي توؤ�ش�س لها 

العمل  طرائق  على  اجلديدة  امليديا  و�شائط 
اأثرها على اجلمهور  وقيا�س حجم  االإعالمي 
الفئات  اأكرث  يعترب  الذي  ال�شباب  منه  خا�شة 
على  اجلديد  لالإعالم  تعر�شا  االجتماعية 
اإليه بحوث ودرا�شات عديدة  اأ�شارت  �شوء ما 
املنهجية  فال�شباب  املعاجلة  �شياقات  وفق 
الذي يعترب لدى القائم على العملية االإعالمية 
يف  ح�رشه  الميكن  ومتاأثرا  موؤثرا  جمهورا 
االإعالمية  للم�شامني  العادي  املتلقي  خانة 
بل  االنتقاء  على  القادر  اجلمهور  ذاك  وال 

االإعالم  بحوث  يف  الراهنة  االإ�شكاليات  اأن 
واالت�شال تبعا لظهور و�شائط امليديا اجلديدة 
جتاوزت هذا النقا�س البحثي اإىل الرتكيز على 
قدرة الظاهرة االإعالمية اجلديدة على فر�س 
امل�شارك  �شفة  له  لالإعالم  جديد  جمهور 
والفاعل يف العملية االإعالمية التي يبدو انها 
تتجه نحو حتقيق م�شتويات عالية من التفاعلية 
لدى اجلمهور امل�شتخدم وتلغي ب�شكل وا�شح 

مفهوم املوؤ�ش�شة االإعالمية التقليدية 

م.م

للباحث واالعالمي حممد مرواين

اأطروحة دكتوراه يف االت�صال حول
 "اأثر و�صائط امليديا اجلديدة على ال�صباب "

ناق�س االأ�ستاذ الباحث واالإعالمي حممد مرواين بجامعة عبد احلميد بن بادي�س مب�ستغامن اأطروحة دكتوراه حول 
» اثر و�سائل االإعالم التقليدية على ال�سباب يف ظل و�سائط امليديا اجلديدة » وقد تناولت اأطروحة الدكتوراه 

مو�سوع اثر االإعالم اجلديد عرب من�ساته االت�سالية واالإعالمية احلديثة على ال�سباب وموقع االإعالم التقليدي 
على �سوء ال�ساحة االإعالمية الراهنة التي تت�سارع وتتطور على م�ستويات تقنية وتكنولوجية

بيان مل�سالح االأمن 
يك�سف

توقيف اأجانب 
كانوا يخططون 

»الإذكاء التوترات«
لالأمن  العامة  املديرية  اأعلنت   
اأم�س  لها  بيان  يف  الوطني, 
اجلمعة, عن توقيف اأجانب كانوا 
يخططون »الإذكاء التوترات« ودفع 

ال�شباب
يف  متطرفة  »اأمناط  اإىل  للجوء 
التي  امل�شريات  خالل  التعبري« 
فرباير   22 منذ  البالد  تعرفها 
املا�شي واأو�شح نف�س امل�شدر اأنه 
»مت, خالل هذه االأ�شابيع, حتديد 
هوية اأجانب مت توقيفهم والك�شف 
جاءوا  ممن  خمططاتهم,  عن 
ودفع  التوترات  الإذكاء  خ�شي�شا 
ال�شباب للجوء اإىل اأمناط متطرفة 
يف التعبري ق�شد ا�شتغالل �شورهم 
االإعالم وعلى مواقع  و�شائل  عرب 

التوا�شل االجتماعي«.
كما »مت توقيف البع�س وبحوزتهم 
وغريهم  ح�شا�شة  جتهيزات 
مهلو�شة  عقاقري  على  يتوفرون 
كانوا  والذين  معتربة,  بكميات 
ين�شطون يف اإطار �شبكات و�شمن 
اىل  باالإ�شافة  حمددة«,  نقاط 
واأ�شخا�س  »جانحني  توقيف 
بني  متواجدين  كانوا  مغر�شني, 
بني  ين�شطون  املتظاهرين, 
كان  بع�شهم  اإجرامية  جماعات 
�رشقة  اأو  ممنوعات  بيع  يحاول 
املواطنني وحتى التحر�س بهم اأو 

االعتداء عليهم«.

الق�سية تعد اخلام�سة بوالية عني متو�سنت  

 توقيف عن�صر من �صبكة دولية خمت�صة يف تهريب املركبات 

القتال يهز طرابل�س وفرار االآالف من ال�صكان

غليزان

رفع التجميد عن املجل�س ال�صعبي البلدي 
بوادي ارهيو

اأوبرا وينفري واالأمري هاري 

فيلم وثائقي عن ال�صحة العقلية ل�صالح اأبل

جنح افرد  ال�رشطة الق�شائية لالأمن احل�رشي 
والية  التابعة  الأمن  �شاف  بني  بدائرة  االأول 
عني متو�شنت 40 كلم غرب والية عني متو�شنت 
من حجز مركبتني مزورتني و توقيف  عن�رش 
املزور  ا�شتعمال  و  التزوير  �شبكة خمت�شة يف 
مركبتني  حجز  و  االإدارية  املحررات  يف 
مهربتني ذات قيد مزور يبلغ  ال27 من العمر 

وذلك يف  بحث ا�شتعالماتي  .
 العملية  وح�شب بيان خلية االإعالم واالت�شال 
الأمن عنب  متو�شنت جاءت على اثر معلومات  

بني  باأمن  الق�شائية  ال�رشطة  م�شالح  تقلتها 
�شبكة  اىل  ينتمي  �شاب  وجود  حول  �شاف 
ال�شيارات  املهربة  وثائق  تزوير  يف  خمت�شة 
ال�شحراء  من  عنا�رش  قبل  من  اأوروبا  من 
الغربية عرب موانئ الوطن , وهو يحوز مركبة 
�شري  حالة  بوجو405 يف  نوع  من  القيد  مزورة 
تبني  وثائقها  مراقبة  و  توقيفها  و التي  بعد 
بوحجر  حمام  بلدية  من  ا�شرتاها  مالكها  اأن 
امن  عنا�رش  من  حتريات  معمقة   وبعد   ,
القاعدي  امللف  تتبع  خالل  من  �شاف  بني 

اإحدى  اأنها �شادرة عن  للمركبة  تبني  االأ�شلي 
مركبة  اكت�شاف  مت  كما  بلديات   وهران 
البطاقتني  حتويل  وبعد  فيها  م�شكوك  ثانية 
اجلهوي  املخرب  اإىل  للمركبتني  الرماديتني 
اخلربة   اأجل  من  وهران  العلمية  لل�رشطة 
التي  ثبتت اأنها مزورة وغري �شادرة عن هذه  
املدعو  املوقوف  مع  بالتحقيق  , و  البلدية 
اأنه ين�شط �شمن �شبكة  »ع ع »  27 �شنة  تبني 
للمركبات  التي  الدويل  التهريب  يف  خمت�شة 
لدولة  تابعني  رعايا  قبل  من  تهريبها  يتم 

ال�شحراء الغربية و حتويلها  اإىل واليات اأخرى 
بعد  البيانات  قاعدة  يف  اإدخالها  مع  للبيع 
ا�شتخراج بطاقات رمادية وهمية, كما ي�شتبه 
لتهريب  دولية  �شبكة  اىل  ينتمي  املوقوف  ان  
لعني  الغربية  باجلهة  وتزويرها   ال�شيارات 
متو�شنت التي عرفت عدة �شبكات حيث �شبق 
التهريب  تن�شط يف جمال  �شبكات   04 تفكيك 
 , املا�شية  االأ�شهر  خالل  للمركبات   الدويل  

وبتقدمي امل�شتبه فيه امام وكيل اجلمهورية .
حممد بن ترار

واالنفجارات  النار  اإطالق  اأ�شوات  ترددت 
يف اأنحاء العا�شمة الليبية اأم�س اجلمعة فيما 
الوطني  )اجلي�س  ليبيا  �رشق  قوات  ت�شتبك 
الليبي( مع قوات احلكومة املعرتف بها دوليا 
مما  طرابل�س  جنوب  الواقعة  ال�شواحي  يف 

ا�شطر اآالف املدنيني للفرار من منازلهم.

)اجلي�س  ليبيا  �رشق  قوات  من  مقاتلون 
الليبي( يف منطقة عني زارة جنوبي  الوطني 
طرابل�س يوم اخلمي�س. �شورة لرويرتز يحظر 
اأر�شيف,  يف  بها  االحتفاظ  اأو  بيعها  اإعادة 
خليفة  بقيادة  ليبيا  �رشق  قوات  وبداأت 
يف  اأ�شبوع  قبل  طرابل�س  نحو  زحفها  حفرت 

والفو�شى  العنف  دورة  يف  منعطف  اأحدث 
اأطاحت  التي   2011 انتفا�شة  منذ  البالد  يف 
مبعمر القذايف, لكن جماعات م�شلحة موالية 
لرئي�س الوزراء فائز ال�رشاج جنحت يف �شد 
عنيف  قتال  يدور  بينما  االآن  حتى  الهجوم 
كيلومرتا   11 نحو  يبعد  مهجور  مطار  حول 

عن و�شط العا�شمة.
اأن  املتحدة  لالأمم  بيانات  اأحدث  وك�شفت 
عن  اأ�شفرت  اأ�شبوع  منذ  الدائرة  املعارك 
مقتل 75 �شخ�شا بينهم 17 مدنيا اإىل جانب 
عن   9500 نحو  ونزوح  �شخ�شا   323 اإ�شابة 

ديارهم.

العامة  وال�شوؤون  التنظيم  مدير  من  باقرتاح 
اإبراهيمي  ن�شرية  الوالية  وايل  االأ�شبوع  اأواخر 
املجل�س  داخل  االن�شداد  حالة  رفع  تقرر 
ال�شعبي البلدي لبلدية وادي ارهيو وهو القرار 
الوالئي رقم  القرار  اأحكام  الذي مبوجبه يلغي 
واملت�شمن   2019 جانفي   16 يف  املوؤرخ   178
وب�شفة  الدائرة  ورئي�س  الوالية  وايل  حلول 
لبلدية  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  حمل  موؤقتة 
وادي ارهيو بت�شيري وادارة �شوؤون البلدية واتخاذ 

دميومة  ب�شمان  املتعلقة  االإجراءات  كافة 
للبلدية  املختلفة  وامل�شالح  العام  املرفق 
اجلدير بالذكر اأن قرار جتميد ن�شاط املجل�س 
بعد  جاء  ارهيو  وادي  لبلدية  البلدي  ل�شعبي 
ف�شل امل�شاعي واللجان الوالئية التي اجتمعت 
تفاهم  �شيغة  الإيجاد  وتكرارا  باملجل�س مرارا 
بني االأطراف املتنازعة وكذا مترير املداوالت 
اخلا�شة املتعلقة بامليزانية اإ�شافة اإىل تعطل 

م�شالح املواطنني والبلدية معا.

وينفري  اأوبرا  ال�شهرية  االإعالمية  وحدت 
بريطانيا  ملكة  حفيد  هاري  واالأمري 
اإنتاج  من  وثائقي  فيلم  يف  للعمل  جهودهما 
�رشكة اأبل من املقرر اأن ي�شدر العام املقبل 
بهدف التوعية بال�شحة العقلية وجعل هاري 
كان  اأولوياته.  من  العقلية  بال�شحة  التوعية 
و�شك  على  كان  اأنه  عن  ك�شف  قد  هاري 
االنهيار بعد وفاة والدته االأمرية ديانا عندما 
كان عمره 12 عاما ويعمل االأمري ووينفري, 
اإحدى اأ�شهر ال�شخ�شيات االإعالمية واأكرثها 

منذ  امل�رشوع  هذا  على  العامل,  يف  تاأثريا 
يوم  بيان  يف  هاري  وقال  اأ�شهر  ب�شعة 
العقلية  ال�شحة  اأن  حقيقة  ”اأعتقد  االأربعاء 
-اللياقة الذهنية- هي اأ�شا�س القيادة القوية 
املدفوعة  والذات  املنتجة  واملجتمعات 

بالغاية“.
مار�س  يف  الأبل  موؤمترا  وينفري  وح�رشت 
عرب  تلفزيوين  بث  خدمة  فيه  اأطلقت  اآذار 
للكتاب  عاملي  ناد  عن  واأعلنت  االإنرتنت 

وفيلمني وثائقيني.
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مكلف باالإعالم يف 
ات�ساالت اجلزائر

الروؤوف  “عبد 
حمو�س” اأف�صل مكلف 
باالإعالم ل�صنة 2018

املكلف  حمو�س”  الروؤوف  “عبد  حت�شل,   
جائزة  على  اجلزائر  ات�شاالت  يف  باالعالم 
2018,الذي  ل�شنة  باالإعالم  مكلف  اأف�شل 
اأقامته  موؤ�ش�شة “ميديا ديزاد”, بح�شور عدد 
من ال�شخ�شيات , و ممثلني عن بع�س الوزارات 
“خالد  حت�شل  حت�شل   امل�شابقة  ذات  ويف 
حمادي”, املكلف باالإعالم مبوؤ�ش�شة موبيلي�س 
الثانية, فيما عادت  التوايل على املرتبة  على 
الثالثة اإىل “امال حاجي”, من املركز الدويل 

لل�شحافة.
وعرفت م�شاركة اأكرث من 200 �شحفي, �شوتو 
اأف�شل مكلفني باالإعالم  عرب االأنرتنيت لثالث 
من خالل تقييم فعالية لالت�شال املوؤ�ش�شاتي.

جيجل

منح رخ�صة بناء 
فندق بالعوانة 

قام وايل والية جيجل ب�شري فار رفقة رئي�س 
املجل�س ال�شعبي الوالئي �شبيحة يوم اخلمي�س 
م�رشوع  الإجناز  بناء  رخ�شة  مبنح  املا�شي 
ذات  ال�رشكة  لفائدة  مركز  بالعوانة  فندق 
امل�شوؤولية املحدودة »اإقامة االأزرق البحري« 
كما مت منح ثالثة )03( قرارات حق االمتياز 

باملنطقة ال�شناعية بالرة لفائدة ال�شادة: 
ال�رشكة ذات امل�شوؤولية املحدودة »«جي بي 
الإنتاج  وحدة  الإجناز  اندو�شرثي««  باور  اأ�س 
التزم  الذي   , الفرامل  و�شفائح  البطاريات 
�شاحب امل�رشوع  بوملناخر الربيع بتج�شيده 
اأ�شهر,هذا امل�رشوع الذي  يف مدة �شتة )06( 
يعترب حتدي �شيتم من خالله اإجناز بطاريات 
 .%100 جزائري  �شنع  ذات  للفتح  قابلة  غري 

و�شي�شمح بخلق 150 من�شب �شغل .
ر.هزيل

 يف حادث مرور مروع 
ب�سيدي بلعبا�س

م�صرع �صابني و جرح اآخر 
االأخرية متاأثرين  اأنفا�شهما  �شابني  لفظ 
حادث  جراء  بليغة  جروح  و  باإ�شابات 
مرور مروع وقع ليلة اأول اأم�س, بالطريق 
الوطني رقم13 الرابط بني بلديتي تالغ 
يف  يتمثل  بلعبا�س  وتغاليمات  ب�شيدي 
اإ�شطدامها  و  نفعية  �شيارة  اإنقالب 
اإىل  �شحايا   03 نقل  مت  ,حيث  ب�شجرة 
لفظ   , ذكر  جن�س  من  تالغ  م�شت�شفى 
�شخ�شني اأنفا�شهما االأخرية بامل�شت�شفى 
و يتعلق االأمر » ها ر » 26�شنة و« ب ح 
»30�شنة , يف حني فتحت م�شالح االأمن 

حتقيقا ملعرفة مالب�شات احلادث.
 اأب

�س  ا
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