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اأعلن ان�شمامه اإىل احلراك ال�شعبي 
واعرتف بالف�شل يف مهمته

�ســر�ر: �حتاد �لعـــــا�سمة 
يـــــــدفع ثـــــــمن �لــــــــوعي 
�ل�سيا�سي الأوالد �لبهجة

نا�شطون �شيا�شيون يوؤكدون للو�شط:

 فرن�سا متخوفة من �نت�سار
 �حلر�ك �ل�سعبي

اإعتداء �شارخ على غابة كنا�شتيل بوهران

�لعقار" ت�ستثمر ""مافيا 
 يف �حلر�ك �ل�سعبي
اخلبري االقت�شادي �شعيود حممد للو�شط:

 تفعيل مكاتب �ل�سرف
 لوقف تهريب �الأمو�ل   

الوة
ري ع

ت-ب�ش



م�ستوى  على  اخلام�سة  الع�سكرية  الناحية  باإقليم  مفارز  تدخلت 
املواطنني  على  العزلة  وفك  الطرق  لفتح  املعزولة  املناطق 
امل�سالك  من  العديد  لفتح  املنا�سبة  واملعدات  الآليات  بت�سخري 
ت�سهدها  التي  اجلوية  للتقلبات  تبعا   وهذا  الثانوية,  والطرق 
الدفاع  لوزارة  بيان  واأو�سح  الثلوج  وت�ساقط  ال�رشقية  الوليات 
وت�ساقط  ال�رشقية  بالوليات  اجلوية  للتقلبات  »تبعا  اأنه  الوطني 
ال�سعبي,  الوطني  للجي�ش  العليا  القيادة  لتعليمات  وتطبيقا  الثلوج 
م�ستوى  على  اخلام�سة  الع�سكرية  الناحية  باإقليم  مفارز  تدخلت 
املواطنني  على  العزلة  وفك  الطرق  لفتح  املعزولة  املناطق 
امل�سالك  من  العديد  لفتح  املنا�سبة  واملعدات  الآليات  بت�سخري 
للجي�ش  »مفارز  اأن  امل�سدر  نف�ش  واأ�ساف  الثانوية«.  والطرق 
الطريق  بفتح  بباتنة  الع�سكري  بالقطاع  قامت  ال�سعبي  الوطني 

البلدي رقم 03 الرابط بني بلدية لرباع والطريق الوطني رقم 87 
لت�سهيل املرور وفك العزلة«.

 انقطاع الكهرباء يف عدة
بلديات جنوب العا�صمة   

اأعلنت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز جل�رش 
ق�سنطينة يف بيان لها اأن عدة بلديات بجنوب 
العا�سمة �ست�سهد انقطاعا بالتموين بالكهرباء 

�سباح اليوم ال�سبت  ب�سبب اأ�سغال على م�ستوى 
ال�سبكة الكهربائية  .

و اأو�سحت املوؤ�س�سة باأن هذا النقطاع يف 
التموين بالكهرباء الذي متت برجمته يوم ال�سبت 

املقبل �سيكون  ابتداء من ال�ساعة ال�ساد�سة (6 

�سا) �سباحا اإىل العا�رشة )10�سا( �سباحا’ ب�سبب 

الأ�سغال على م�ستوى ال�سبكة الكهربائية لل�سغط 

العايل )60 كيلو فولط( ,و اأ�ساف امل�سدر اأن  
البلديات املعنية بهذا النقطاع هي براقي و 

�سيدي مو�سى و ج�رش ق�سنطينة و بئر توتة جنوب 

العا�سمة . و بخ�سو�ش الأحياء التي �سيم�سها 
هذا النقطاع  اأو�سح امل�سدر اأن الأمر يتعلق 

بحي �سيدي مو�سى -و�سط , وحي زواوي,وطريق 

الأربعاء,و ولد عالل,وحو�ش ميهوب,و حي 
اجلياليل,وبن طلحة,و حي 1078 �سكن )بن 

طلحة(,وجتزئة مرحبا 568 �سكن )براقي(,و700 
م�سكن )بن طلحة( و 1.200 م�سكن )حو�ش 

ميهوب(,واملنطقة ال�سناعية جل�رش ق�سنطينة, و  
جزء من املنطقة ال�سناعية لبابا علي .

زكري ال يختلف عن غوارديوال

اإقليم الناحية الع�سكرية اخلام�سة 

تدخل مفارز للجي�ش الوطني ال�صعبي 

خبر في 
صورة

وزارة الربيد  و �سركة اإيني ببلعبا�س

 م�صري جمهول ل�صفقة 50األف 
جهاز للدفع االلكرتوين 

�سيدي بلعبا�س

م�صرع خم�صينية ده�صها 
قطار »بالرو�صي« 

اأن  بعد  حتفها  العمر  من  اخلم�سينات  يف  �سيدة  اأم�ش,  اأول  م�ساء  لقيت 
ده�سه القطار القادم من حمطة وهران باجتاه ولية تلم�سان غري بعيد عن 
م�سدر  عن  علم  ح�سبما   , �سابقا  الرو�سي«  ب«  ال�سهري  عدنان  الإخوة  حي 
وارث  الأول  املالزم  واأو�سح  بلعبا�ش.  �سيدي  لولية  املدنية  احلماية  من 
�سيدة  اأن   , املدنية  للحماية  الولئية  املديرية  لدى  الت�سال  قادة من خلية 
القادم من  القطار  ده�سها  اأن  بعد  لقيت حتفها  يف اخلم�سينات من عمرها 
وهران باجتاه تلم�سان حني كانت ب�سدد العبور مبمر ال�سكة احلديدية بحي 
الرو�سي. و ح�سب البيان , اأن احلادث الذي وقع يف حدود ال�ساعة اخلام�سة 
من م�ساء  متثل يف عبور ال�سحية لل�سكة احلديدية على م�ستوى »حي الرو�سي 
» ب�سيدي بلعبا�ش حيث ده�سها القطار املتوجه اإىل تلم�سان. و تدخل اأعوان 
احلماية املدنية للوحدة الولئية ب�سيدي بلعبا�ش مبوقع احلادث مع ت�سخري 
اإتخاذ  الوقت على �رشورة  اإطفاء م�سددا يف نف�ش  اإ�سعاف و �ساحنة  �سيارة 
املواطنني القاطنني مبحاذاة ممر ال�سكك احلديدية » كامل تدابري احلذر و 

احليطة يف العبور, تفاديا لوقوع حوادث مماثلة.
 اأ .ب

بني 20 اإىل 21 مار�س 2019

اإرهاب الطريق يح�صد 
ارواح7 اأ�صخا�ش

خالل الفرتة املمتدة بني 20 اإىل 21 مار�ش 2019 و اإىل غاية 
�سبيحة هذا اليوم على ال�ساعة الثامنة �سباحا )اأي خالل 24 �ساعة 

الأخرية( �سجلت وحدات احلماية املدنية 2570 تدخل يف عــدة 
مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات ال�ستغـاثة 

من  طرف املواطنني, هذه التدخالت �سملت خمتلف جمالت 
اأن�سطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة بحوادث املرور, احلوادث 

املنزلية, الإجالء ال�سحي, اإخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية 
...الخ. على هذا النحو �سجلت عدة حوادث مرور منها 06 الأكرث 
دموية ت�سببت يف وفاة 07ا�سخا�ش يف مكان احلوادث واإ�سابة 10 
اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة, مت اإ�سعافهم يف مكان احلوادث 
ثم نقلهم ملختلف امل�ست�سفيات املحلية, اأثقل ح�سيلة �سجلت 

على م�ستوى ولية �سعيدة بوفاة 03 اأ�سخا�ش واإ�سابة 01 �سخ�ش 
اأخر بجروح متفاوتة اخلطورة, على اإثر ا�سطدام �سيارة اأجرة  و 
�ساحنة بالطريق الوطني رقم 92 باملكان امل�سمى املرجة بلدية 

دوي تودرت دائرة يوب.

نور  اجلزائري  املدرب  اعترب 
نف�ش  ميلك  انه  زكري  الدين 
عامليني  مدربني  مع  امل�ستوى 

بيب  ال�سباين  اأ�سماء  غرار  على 
خوزي  والربتغايل  غوارديول 
زيكرينيو  ي�رش  حيث  مورينيو, 

ال�سمني  وبني  بينه  يفرق  ل  اأنه 
ال�سم,  �سوى  اآنفا  املذكورين 
بينما ل يختلف عنهما من حيث 

ميلكها  التي  العاملية  ال�سهادات 
عامل  يف  والمكانيات  بدوره 

التدريب.

اإطارات  املوؤ�س�سة  طالب الع�رشات من 
ب�سيدي  الإلكرتونية  لل�سناعات  الوطنية 
بلعبا�ش »ايني » ال�سلطات العليا من اأجل 
الإفال�ش  من  املوؤ�س�سة  لإنقاذ  التدخل 
يف ظل امل�سري املجهول ل�سفقة اأبرمت 
ال�سلكية  والت�سالت  الربيد  وزارة  مع  
�سفقة  اإطار  يف  والرقمنة  والال�سلكية 
للدفع  األف جهاز  الوزارة ب50  تدعيم   
مع  الوزارة  اأبرمته  والذي  اللكرتوين  
موؤ�س�سة اإيني بداية 2018  لكن ات�سح اأنه 
غري جدي بفعل متاطل وزارة الربيد يف 
دفع ما عليها من ديون  وعدم ا�ستالمها 
اإل عدد قليل من املعدات  امل�سنعة ما 

�سار يهدد املوؤ�س�سة بالإفال�ش .
م�سنعهم  اأن  »اإيني«  اإطارات  واأ�سار 
يوم  فيه  �سب  الذي  احلريق  عملية  بعد 
على  ح�سوله  وعقب   ,  2015/10/10
قرو�ش من بنكية لإعادة ترميم  امل�سنع 

تبحث عن موارد  املوؤ�س�سة  اأ�سبحت    ,
الديون  واإعادة  الإنتاج  حت�سني  بغية 
�سناعة  فبا�رشت   , الأرباح  وحتقيق 
اللكرتونية  الألواح  ال�سم�سية مت  الألواح 
والهواتف الذكية  , قبل اأن تتلقى عر�ش 
�سناعة اأجهزة الدفع اللكرتوين  من قبل 
�سهر  اأبرمت خالل  التي  الربيد    وزارة 
يف  الفعلي  النطالق  ليتم  جانفي2018  
تلقى  بعد  املا�سي  جوان  �سهر  الإنتاج  
تهيئة  من   مكنت  لقرو�ش  املوؤ�س�سة 
ال10اآلف  اإنتاج  ليتم  خا�سة   ور�سة 
مع  اأوىل  كدفعة  عليها   املتفق  وحدة 
وزارة  لكن   , املا�سية  اوت  �سهر  نهاية 
الربيد مل حتول �سوى 3000 وحدة فقط  
اإىل اليوم ومل يتم دفع مقابلها اىل اليوم 
, ليت�سح اأن الوزارة  تخلت عن ال�سفقة 
,حيث تكبدت موؤ�س�سة »ايني » التي كلفت 
نف�سها خ�سائر كبرية لإنتاج  اأجهزة الدفع 

اإىل  حتويلها  عو�ش  خارجا  لتباع  التي 
بال�سوق خا�سة  مقبولة  اأخرى   منتجات 
خمتلفة  جديدة  ور�سات   حتوي   واأنها 
الإلكرتونية  اللوحات  �سناعة  كور�سات 
ويتكفل  ,واجلودة  واملراقبة  والرتكيب 
اللوحات الإلكرتونية املحرتفة  ب�سناعة 
وبالأجهزة  بال�سيارات  اخلا�سة 
الإلكرتونية وخمتلف اللوحات الإلكرتونية 
ذات ال�ستهالك الوا�سع , كما �ساهم يف 
للموؤ�س�سة  التطويري  املخطط  اكتمال 
والذي  الإلكرتونية  لل�سناعات  الوطنية 
اللوحات  م�سنع  على  حاليا  يحتوي 
والتطوير  البحث  وخمابر  ال�سم�سية 
بالإ�سافة  الإلكرتوين  القيا�ش  وخمابر 
لطلبة  خا�ش  تكوين  مركز   انه  اإىل 
حتتل  التي   الياب�ش  اجلياليل  جامعة  

مكانة متقدمة و�سط جامعات الوطن .
م.ب

مزيان و بن يحي ين�صمان للحراك ال�صعبي
احتاد  فريق  لعبا  ان�سم 
العا�سمة عبد الرحمان مزيان 
وحممد بن يحي اإىل الداعمني 

خالل  من  ال�سعبي  للحراك 
عرب  لهما  �سورا  ن�رشهما 
التوا�سل  ح�سابهما على موقع 

"اأن�ستغرام"  الجتماعي 
رف�ش  خاللها  يدعمان 
من  الرابعة,  للعهدة  التمديد 

يوؤكدان  لورقة  حملهما  خالل 
ال�سعب  ال�سعب ومع  اأنهما من 

يف قراراته.
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وهران

 نائب الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك
 يعاقب م�ساندي احلراك ال�سعبي

امل�سيلة

 عمال م�سنع "الفارج "�سد متديد
املدير  العهدة الرابعة للرئي�س الرئي�س  نائب  قرر 

فرع  امل�صب  لن�صاط  العام 
�صوناطراك وهران »اأفال« بحي 
العمال  معاقبة  الدين،  جمال 
احتجاجية  وقفة  نظموا  الذين 
الذين  و  الفارط  الأربعاء  يوم 
للحراك  ان�صمامهم  اأعلنوا 
ال�صعبي الراف�س ل�صتمرار حكم 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئي�س 
و  الرابعة،  العهدة  متديد  و 
نور  مولي  بن  امل�صوؤول  اأمر 

املوارد  م�صلحة  م�صوؤول  الدين 
العمال  قائمة  بتحديد  الب�رشية 
يف  �صاركت  التي  الإطارات  و 
و  ملعاقبتهم  متهيدا  الوقفة 
غ�صب  و  �صخط  اأثار  ما  هو 
برحيل  طالبوا  الذين  العاملني 
امل�صوؤول الذي �صبق و اأن اأهان 
عيدهن  يف  العامالت  مئات 
مار�س   8 ب  ال�صنوي  العاملي 
اإ�صافة لختفاء �صيارته من نوع 
حلادث  تعر�صت  التي  »با�صات« 

مرور و مت توجيهها لدى متعامل 
لإ�صالحها  خا�س  ميكانيكي 
ت�صيف  و   . الأعني  عن  خفية 
داخل  من  املوثوقة  امل�صادر 
»اأفال«  امل�صب  ن�صاط  مقر 
ل«الو�صط« اأن املدير التنفيذي 
الب�رشية  باملوارد  املكلف 
ب�رشكة �صوناطراك بروري كمال 
قد اأ�صدر تعليمة بتاريخ 11 من 
معاقبة  مفادها  اجلاري  ال�صهر 
التابعة  الإطارات  و  العمال  كل 

باحلراك  تلتحق  التي  لل�رشكة 
من  زاد  ما  وهو  ال�صعبي 
ال�رشكة  فروع  داخل  الإحتقان 
جماعات  عمالها  اإلتحق  التي 
و  بوهران  ال�صعبي  باحلراك 
على  املناطق  و  الوليات  بقية 
اأرزيو  ال�صناعية  املنطقة  غرار 
و  م�صعود  حا�صي  و  �صكيكدة  و 
اأمينا�س و  حا�صي الرمل و عني 

احلجرة الطويلة .
 اأ بن عطية

تتوا�صل بعا�صمة احل�صنة 
الحتجاجية  احلركات 
و  بالتغيري  املطالبة 
للحراك  امل�صاندة 
جاء  ال�صلمي  ال�صعبي 
على  املرة  هذه  الدور 
ال�صمنت«  م�صنع  عمال 
لفارج » حيث مت �صبيحة 

م�صرية  تنظيم  اأم�س  اأول 
اأمام  احتجاجية  وقفة  و 
متديد  �صد  امل�صنع 
للرئي�س  الرابعة  العهدة 
واأعلن  بالتغري  واملطالبة 
املحتجون عن م�صاندتهم 
و  ال�صارع  حلراك  الكاملة 
ال�صعبي  احلراك  ظل  يف 

قد  و  البالد  ت�صهده  التي 
تندد  لفتات  العمال  رفع 
ال�صلطات  ا�صتجابة  بعدم 
ال�صعبي  احلراك  ملطالب 
�رشورة  على  اأكدو  كما 
بناء  اأجل  من  الحتاد 

جزائر الغد.
عبدالبا�سط بديار 
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»توبة املواالة« ...اإرباك داخلي و مناورة اللتفاف و التموقع
.              �سادوق: اأحزاب املواالة تريد التموقع م�ستقبال

.              الدان: اخلارطة احلزبية �ستتغري جذريا والعديد من القيادات �ستختفي

اإميان لوا�س

رئي�س الكتلة الربملانية حلم�س 
اأحمد �سادوق   

اأحزاب املواالة حتاول ركوب 
موجة احلراك

اعترب رئي�س الكتلة الربملانية حلم�س 
اأحمد �صادوق اأن جل مواقف اأحزاب 
خفية  ليد  ا�صتجابة  كانت  املوالة 
م�صريا  ال�صتار،  خلف  من  ياأمرها 
باأنها ل تتحرك من تلقاء نف�صها وامنا 
بالإيعاز، باأن ت�رشيح الناطق الر�صمي 
اأحزاب املوالة  الأرندي اعرتاف من 
باأن م�صاندتهم للعهدة اخلام�صة كانت 

�صد قناعاتهم.

يف  الأم�س  �صادوق  اأحمد   اأو�صح 
باأن  الو�صط  جريدة  به  خ�س  ت�رشيح 
فهذه اأحزاب املوالة م�صلوبة الإرادة 
يف  الآن  حتركها  باأن  معتربا  والقرار، 
ركوب  اإىل  يهدف  املعاك�س  الجتاه 
 « م�صيفا  ال�صعبي،  احلراك  موجة 
احلركة  هذه  تنطلي  اأن  هيهات  لكن 
اللتفافية على ال�صعب اجلزائري فهو 
يعرف من وقف و يقف معه ب�صدق و 
اأن  يريد  الذي  ذلك  بني  و  بينه  يفرق 
امل�صتقبل،  يف  التموقع  رمبا  ينخرط 
ككل  الذي  النظام  األعيب  اأحد  وهذه 
مطالب  على  يتحايل  اأن  يجتهد  مرة 
ال�صعب و طموحاته يف الختيار النزيه 

ملن ميثله .«
واأكد املتحدث باأن هذه الأحزاب قد 
اهرتاأت واأ�صبحت بالية ول ميكن اأبدا 

اأن ت�صتجيب لتطلعات املواطنني بهكذا 
و  وم�صفقة  وفا�صدة  فا�صلة  قيادات 
مطبلة، لكل ما ياأتي من طرف ال�صلطة 
دون اأن تتحمل م�صوؤوليتها يف النهو�س 
املتحدث  و�صدد  وتطويره.  بالبلد 
ب�رشورة اختفاء هذه الوجوه ال�صاحة، 
قائال » ال�صعب اجلزائري لطاملا اأبدى 
احلقيقيني،  ممثليه  اختيار  يف  اإرادته 
اآلة التزوير ل�صالح هذه الأحزاب  لكن 
كانت حترمه من هذا احللم فلجاأ اإىل 
حتى  ال�صيا�صية  احلياة  من  ال�صتقالة 
وجه  �صيغري  الذي  احلراك  هذا  جاء 
اجلزائري  ال�صعب  وي�صرتجع  اجلزائر 

من خالله اإرادته امل�صلوبة«.

نائب رئي�س حركة البناء اأحمد 
الدان

القيادات احلالية تتجه نحو 
االإقالة

الربملانية  الكتلة  رئي�س  جهته  من 
اعترب   ، الدان  اأحمد  البناء  حلركة 
قاعدة  كانت  املوالة  اأحزاب  باأن 
هيمنتها  خالل  من  لل�صلطة  �صيا�صية 
على املجال�س املنتخبة عرب حتالفها 
باأن  دخول  م�صريا   ، الإدارة  مع 
الرثوة  وهيمنة  الأوليغار�صيا  عامل 
املعادلة  كثريا يف  غري  ال�صيا�صة  على 
ال�صلطة  مكون  داخل  والتوازنات 
اأحمد  وتوقع  واحلزبي.  ال�صيا�صي 
»الو�صط«  به  خ�س  ت�رشيح  يف  الدان 
واحلزبية  ال�صيا�صي  »اخلارطة  باأن 
من  العديد  و�صرنى  جذريا  �صتتغري 
يف  تنخرط  ال�صيا�صية  القيادات 

ت�صكل  اأو  اجلديدة  احلزبية  اخلارطة 
» وهذه  جديدة »،م�صيفا  اأحزابا 
الت�صحيحيات  على  متعودة  الأحزاب 
ال�صتقالل  منذ  الأفالن  وخا�صة 
�صدد  مت�صل،  �صياق  ويف  الآن«  واىل 

فارقة  حلظة  »نحن  يف  املتحدث 
عن  عربوا  املخل�صون  والوطنيون 
واعتقد  ال�صعبي  للحراك  انحيازهم 
ان ال�صعب �صيحت�صن ابناءه املخل�صني 

دائما ».

طالبوا برحيل النظام و حما�سبة الفا�سدين

الوهرانيون يخرجون يف مليونية 
حتمل ا�سم  »جمعة الرحيل«

ال�صوارع  اأم�س،  ظهرية  غ�صت 
من  بح�صود  وهران  ملدينة  الرئي�صية 
خمتلف  جابوا  الذين  املتظاهرين 
الأحياء العريقة لوهران، حيث قدرت 
املتظاهرين  اأن عدد  م�صادر مطلعة 
اأول  �صاحة  من  بكل  املليون  فاق 
دار  من  بالقرب  و  »بالزردم«  نوفمرب 
و  خمي�صتي  حممد  �صارع  و  الأ�صدين 
حممد  معطى  و  مهيدي  بن  العربي 
مرورا  فالريو  ب�صاحة  مرورا  احلبيب 
ال�صومام » �صارلومان« و�صول  ب�صارع 
مل  حيث  وهران،  ولية  مقر  اإىل 
الغزيرة  املطرية  الت�صاقطات  تذعن 
درجات  املح�صو�س يف  النخفا�س  و 
لل�صارع  للخروج  الوهرانيني  احلرارة 
رافعني �صعارات يطالبون فيها برحيل 
فوري للرئي�س عبد العزيز بوتفليقة و 
نور  حكومة  ت�صكيل  راف�صني  نظامه 
املتظاهرون  ندد  و  بدوي،  الدين 
بقوة �صد التدخل الأجنبي و اإ�صتقواء 
و  فرن�صا  و  الرو�صي  بالنظام  النظام 
اأملانيا و الوليات املتحدة الأمريكية 
اخلارجية  وزير  من  كل  ناعتني 
لعمامرة  رمطان  الأول  الوزير  نائب 
خل�رش  املخ�رشم  الدبلوما�صي  و 
الإبراهيمي بالعميلني للخارج و اأعداء 

احلراك الوطني ال�صعبي .
�صدحت  �صعارات  الوهرانيون  رفع  و 
الويل  �صماء  يف  عاليا  حناجرهم  بها 
الف�صاد  الهواري، �صد  �صيدي  ال�صالح 
طيلة  امده  مف�صد طال  نظام  عهد  و 

عقدين من الزمن، و طالب املحتجون 
و  الف�صاد  مظاهر  جميع  باإجتتاث 
حما�صبة  و  القاتلة  البريوقراطية 
ال�صلطة  هرم  اأعلى  من  املف�صدين 
املف�صدين،  البلديات  روؤ�صاء  لغاية 
تدعوا  منتخبون و حمتجون  رفع  اأين 
بئر اجلري و فتح  بلدية  لرحيل رئي�س 
و  م�صبوهة  �صفقات  اإبرام  يف  حتقيق 

تبديد باملاليري للمال العام .
و اإلتحق باحلراك ال�صعبي يف خام�س 
و  املحامون  الرحيل«  » جمعة  جمعة 
مبحاكم  اجلمهورية  ووكالء  الق�صاة 
وادي  الدين،  جمال  وهران   « وهران 
 « ال�صانيا  و  اأرزيو   ، قديل  تليالت، 
املركزية  اإطارات  و  بعمال  مرورا 
اإطارات  و  الرتبية  نقابات  و  النقابية 
خمتلف  و  �صونلغاز  و  �صوناطراك 
عن  ناهيك  ال�صعبية،  الأطياف 
ع�رشات املنتخبني من حزبي الأفالن 
برحيل  طالبوا  الذين  الأرندي  و 

قياداتهم التي و�صفوها بالفا�صدة .
و ندد املحتجون مبا و�صفوه حماولة 
القفز على احلراك و  النظام  اأحزاب 
الإ�صتحواذ  و حماولة  املوجة،  ركوب 

على احلراك ال�صعبي ال�صلمي .
من جهتها مل ت�صهد امل�صرية املليونية 
خمتلف  رافقت  فيما  جتاوزات  اأية 
و  الر�صمي  بالزي  الأمنية  امل�صالح 
�صاهمت  و  املحتجني  جموع  املدين 

يف تاأطري امل�صرية ال�صلمية .
 اأ بن عطية

نا�سطون �سيا�سيون يوؤكدون للو�سط:

فرن�سا متخوفة من انت�سار احلراك ال�سعبي
.      امل�سالح االقت�سادية على كف عفريت

اعترب نا�صطون �صيا�صيون يف ت�رشيح 
من  متخوفة  فرن�صا  باأن  »للو�صط« 
املطالب  ال�صعبي  احلراك  انت�صار 
تغيري  و  احلالية  احلكومة  باإقالة 
جديدة  جمهورية  بناء  و  النظام 
احلكومة  ذهاب  باأن  مو�صحني   ،
احلالية لن يخدم م�صالح و امتيازات 

فرن�صا يف اجلزائر

تخوف من انت�سار 
احلراك ال�سعبي

الربملانية  الكتلة  رئي�س  جهته  من 
متخوفة  فرن�صا  باأن  ،اأكد  حلم�س 
اإقالة  و  ال�صعبي  احلراك  انت�صار  من 
امتيازات  احلكومة احلالية لن تخدم 
فرن�صا يف اجلزائر، معتربا باأن الدول 
يف  الدميقراطية  على  تتحايل  التي 
من  متخوفة  كلها  املتو�صط  البحر 
ثورة  مو�صحا«  اجلزائري،  احلراك 
العربي  الربيع  �رشارة  كانت  تون�س 
ثم  كما  اجلزائر  يف  الذكية  والثورة 
على  اأو�صع  تاأثريها  �صيكون  ت�صميتها 
املنطقة كلها ولهذا نتوقع ردود فعل 
�صلبية من لبع�س الدول العربية ومن 

دول اأوروبية اأي�صا«
 واعترب املتحدث باأن م�صالح فرن�صا 
يف اجلزائر لي�صت احلكومة فقط من 
يحميها ،فلديها اأي�صا لوبي اقت�صادي 

فم�صاحلها   ، البالد  يف  موؤثر 
مرتبط  با�صتقرار  الإ�صرتاتيجية 
اجلزائر  يف  انزلق  اأي  لأن  املنطقة 

�صتدفع فرن�صا جزءا من فاتورته.
التدخل  رف�صه  عن  املتحدث   وعرب 
الداخلي  ال�صاأن  يف  الفرن�صي 
اجلالبة  م�صريات  باأن  م�صريا  للبالد، 
لتدخل  جزاء  اأح�صن  هي  اجلزائرية 
اجلزائر  �صوؤون  يف  ماكرون  حكومة 
ماكرون  حكومة  �صرتهق  اأنها  ،حيث 
حترتم  اأن  لها  ،والأف�صل  اقت�صاديا 
ل  اأجندتها  لأن  اجلزائريني  اإرادة 

ميكن ان حتقق يف هذه املرحلة »
 فرن�صا �صتدفع الثمن يف اأي انزلق  

اأكد املحلل ال�صيا�صي على ربيج باأن 
فرن�صا راف�صة لأي قرار ينعك�س على 
ل  باأنها  م�صريا  وا�صتقرارها،  اأمنها 
ميكن اأن جتازف با�صتقرارها وتدفع 
نحو حلول �صيا�صية ل تخدمها وتوؤثر 
على اإ�صرتاتيجيتها خا�صة فيما يتعلق 
املحلل  اعترب  الإرهاب.  مبكافحة 
ربيج  باأن ت�رشيحات  ال�صيا�صي علي 
يف  يحدث  ما  بخ�صو�س  فرن�صا 
اجلزائر يربز باأن فرن�صا راف�صة لأي 
يف  الو�صع  تاأزمي  نحو  يتوجه  قرار 
�صينعك�س  ذلك  باأن  م�صريا  اجلزائر، 

�صلبا على اأمنها وا�صتقرارها.

تذبذب يف اخلطاب 

ار�سمي

بن  املحلل ال�صيا�صي  جهته  من 
ا�صتجابة  �رشعة  باأن  اأكد  �رشيط، 
قرارات  على  تعليقه  يف  ماكرون 
الرئي�س اأكرب دليل باأن فرن�صا ت�صاند 
احلكومة احلالية ومتخوفة من اإقالتها 
ب�صبب م�صاحلها يف اجلزائر، م�صريا 
بان فرن�صا لي�صت بعيدة عن ال�صلطة 
ولها تاأثري قوي على القرار ال�صيا�صي 

يف اجلزائر.
 

اإجماع على رف�س 
التدخالت االأجنبية`

هنا  الربملانية  الكتلة  رئي�س  بدوه 
يف  الفرن�صي  التدخل  من  نحذر 
اإىل  اإياها  داعيا  اجلزائرية،  الق�صية 
عدم ح�رش اأنفها بني اجلزائريني وال 
ال�صعب  من  قا�صيا  اجلواب  �صيكون 
احلراك  ينجح  اأن  بعد  اجلزائري 

ويحقق اأهدافه على حد قوله.
خط  اجلزائر  اإن   « املتحدث   وقال 
كل  من  والتدخل  الجنبي  احمر 
الدول باي �صكل من الأ�صكال مرفو�س 
عائلية  ،فهي  ق�صية  اجلزائريني  من 

داخلية كما عرب عنها احلراك«
 املواقف الفرن�سية 

لي�ست بريئة

اجليل  حزب  رئي�س  رف�س 
ال�صاأن  يف  اجلديد التدخل الفرن�صي 
بان  معتربا  للجزائر،  الداخلي 
الرئي�س  لقرارات  فرن�صا  م�صاندة 
مطالب  حول  والتفاف  �صطو  مبثابة 
ال�صعب اجلزائريني وحماولة اإجها�س 

للحراك ال�صعبي.
اجلزائر  باأن  جياليل  �صفيان  اأكد 
يف  اأجنبي  تدخل  لأي  راف�صة 
تعليق  اجلزائرية، معتربا  الق�صية 
القرارات  على  الفرن�صي  الرئي�س 
�صفيان  جياليل  لبوتفليقة  الأخرية 
يف  مبا�رش  اأجنبي  تخل  بداية 

الق�صايا الداخلية للبالد.
فاإن  �صفيان  جياليل  وح�صب 
الإطاحة  ت�صاند  الر�صمية  »فرن�صا 
الد�صتور  باإلغاء  اجلزائرية  بالدولة 
رجال  اجلزائريني  على  وفر�س 
من  لعدد  مفتوحة  لعهدة  مري�صا 
وعود  مقابل  املقبلة  ال�صنوات 
وهمية والتي تتحدث عنها فرن�صا 
وكاأنها دميقراطية«، م�صيفا »هذه 
املرحلة  لأن  مقبولة  غري  لعبة 
م�صاندة من طرف فرن�صا الر�صمية 
ول  امل�صار  بهذا  يقبلوا  لن  يعني 

بهذا التدخل الأجنبي«.
اإميان لوا�س    

اأطلق كل من من�سق هيئة ت�سيري حزب جبهة التحرير واالأمني العام حلزب جتمع الوطني الدميقراطي ت�سريحات جديدة تناق�س مواقف احلزب 
ال�سابقة، اأين �ساند معاذ بو�سارب احلراك ال�سعبي الذي ت�سهده اجلزائر منذ 22 فيفري، يف انقالب وا�سح عن املواقف ال�سابقة بعدما كان من 

قبل يهاجم املطالبني بالتغيري يف اجلزائر م�ستخدما عبارته ال�سهرية �سحا النوم، يف حني اأحمد اأويحيى، اأ�سدر بيانا دعا فيه ال�سلطة لال�ستجابة 
ملطالب ال�سعب، مع اعرتاف الناطق الر�سمي تر�سيح الرئي�س بوتفليقة مل يكن منطقيا واأن قوى غري د�ستورية تقود البلد.

الوة
ري ع

ت-ب�س



اخلبري االقت�سادي �سعيود حممد للو�سط:

اخلام�سة،  للجمعة  اجلزائريون  جتمع 
اجلوية  اال�سطرابات  متحدين  اأم�س، 
التي تعرفها عدة واليات، فعلى م�ستوى 
العا�سمة نظم ع�رشات االآالف م�سريات 
رف�س قرارات ال�سلطة اخلا�سة بتمديد 
وطنية،  ندوة  وتنظيم  الرابعة  العهدة 
ورف�س  رف�سها  توؤكد  �سعارات  رافعني 
اأنها  موؤكدين  تعيينها،  مت  التي  الوجوه 
متثل النظام، فيما حمل اآخرون �سعارات 
التي  احللول  خمتلف  تت�سمن  والفتات 
للمناق�سة  من  وطرحها  تداولها  يتم 
بع�س  على  ردوا  كما  املخت�سني،  عرب 
التي  املواالة  واأحزاب  ال�سلطة  وجوه 
غرار  على  احلراك  تدعم  اأنها  قالت 
االأفالن  ت�سيري  هيئة  من�سق  ت�رشيح 
معاذ بو�سارب وت�رشيحات االأمني العام 
ال�سلطة  اأويحي ودعوته  اأحمد  لالأرندي 
لال�ستجابة ملطالب ال�سعب، ردوا عليهم 
اأرواحوا  »قلنا روحوا قاع ما�سي  ب�سعار 
واأما  الرحيل  اما  واحد  و«خياركم  قاع« 
دولتنا«  �سنبني  رحيلكم  بعد  الرحيل 
وحتى  ال�سلطة  وجوه  من  �سور  تت�سمن 
»ديقاج«  ب  هتفوا  كما  االأعمال،  رجال 
االأفالن  راأ�سها  على  اأحزاب  عدة  �سد 
و«م�ساندتكم الحراك دليل على اخليانة« 

بالفتة كبرية عربت �ساحة اأول ماي.

ت�سقط اجلهوية

الوطنية  الوحدة  على  اأكدوا  كما 
اأحمر«  خط  الوطنية  ب�سعار«الوحدة 
الكبري  احلجم  من  الفتة  منه  جاعلني 

جزائري  م�سلم   « الفتة  جانب  اىل 
مزابي  ترقي  قبايلي  �ساوي  عربي 
فرق«،  اأي  وي�سقط  اجلهوية  ت�سقط 
مقابل  ال�سعب  ت�سم  الفتات  رفعوا  كما 
واجلي�س،  ال�رشطة  يتو�سط  الوطن 
مت�ساندة  اأيدي  ر�سومات  ت�سدهم  حيث 
»ت�سيري  البع�س، رفقة الفتة  اىل بع�سها 
باأننا  هاتفني  ال�سعب«  ن�سيب  النظام 
�سعارات  مع  للفتنة،  وال  كلنا  جزائريون 
والفتة  خاوة«،  خاوة  �سعب  اجلي�س   «
ي�سري«،  احلراك   .. للجميع  »اجلزائر 
�سور  تت�سمن  الكبري  احلجم  من  والفتة 
االأمري عبد القادر وال�سيخ عبد احلميد 
املفجرين  ال�ستة  واالأع�ساء  بادي�س  بن 
اأن  تت�سمن  �سور  مع  التحريرية  للثورة 
اأ�سل اجلزائر اأمازيغي وهويتها االإ�سالم 
كتابة:  مع  التحرير  ثورة  منقذوها  و 

»اإىل القلة نحن ال نق�سيها اعرفوا قدر 
النظام  اإىل  ثوابتها  واحرتموا  اأنف�سكم 
بعد رحيلكم بوحدتنا نبنيها« مع التاأكيد 
على  اجلوية  االأحوال  تاأثري  عدم  على 
الذي  احلرية  »لهيب  ب�سعار  م�سرياتهم 
ا�ستعل يف قلوبنا ال تكفيه قطرات املطر 
الإطفائه«، وهو ما اأكده اآالف احلا�رشين 
نافورة  حول  جتمع  بع�سهم  اأن  لدرجة 
مل�سبح  اإياها  حمولني  املركزي  الربيد 

يف حتدي منهم للظروف الطبيعية.

ال فدرالية ال ملكية
وبالعودة ل�سري امل�سرية ف�سهدت التحاق 
عك�س  الباكر  ال�سباح  منذ  املئات 
اجلمعات ال�سابقة، حيث جتمهر املئات 
الربيد  اأمام  �سباحا  العا�رشة  قبيل 
االآالف  ليبلغ  العدد  لريتفع  املركزي 

للحراك  ال�سري املعتاد  ت�سكيل خط  مع 
وكذا  االآالف  توافد  حيث  ماي  اأول  من 
اأودان،  �ساحة  عرب  الكثيف  التجمع 
الوطنية  بالراية  االلتحاف  جمددين 
والتم�سك  ال�رشفات  على  وتعليقها 
بعتوا  �رشاقني  ب«يا  احلراك  بهتافات 
البالد« »حتيا اجلزائر حرة دميقراطية« 
والهتاف رف�سا الأي تدخل اأجنبي، وكذا 
بجمهورية  التخوفات:  بع�س  على  الرد 

نوفمربية ال فدرالية وال ملكية .
من جهة ثانية حمل البع�س �سور الرئي�س 
للعب  اإياه  داعني  زروال،  ليامني  ال�سابق 
هاتفني  احلالية  املرحلو  خالل  دور 
احلجم  من  الفتة  تعليق  وكذا  با�سمه 
اأودان  لنفق  املقابلة  بالعمارة  الكبري 
حممد  �سارع  عمارة  اأما  �سورته  حتمل 
خطابي رقم 11 فطبعها االأعالم الوطنية 
وتتنحاو  ترحلوا  يعني  ترحلوا  والفتات 
قاع. ويف ال�سياق ذاته عمد اجلزائريون 
جل  اإرفاق  مع  بال�سلمية  التم�سك  اإىل 
حيث  باحلراك،  لتلتحق  العائلة  اأفراد 
حتى  واآخرون  اأبناءهم  البع�س  حمل 
راأ�سهم  على  خمتلفة  فئات  مع  اآباءهم 
والتاأكيد  االأطياف،  وملختلف  املعاقني 
كل  حاب�سني  رانا�س  »ما  املوا�سلة  على 
جمعة خارجني«، مع جتديد �سور جمع 

خملفات احلراك.
غياب  الو�سط  �سجلت  باملقابل 
ال�سخ�سيات الوطنية واحلزبية، حيث مل 
تلتق اإال بالقلة من املنا�سلني، فيما ح�رش 
منا�سلو االأفافا�س موؤكدين ا�ستمرارهم 
للدا احل�سني، وح�سور  باملعار�سة وفاء 
اأخت ال�سهيد العربي بن مهيدي وفنانني 
النظام  طالبت  التي  عايدة  غرار  على 

باال�سغاء ل�سوت ال�سباب.

اخلام�سة  امل�سرية  اأم�س   م�ساء  انطلقت 
الغرب  بواليات  بالتغيري  املطالبة 
اجلمعات  باقي  غرار  اجلزائري على 
متيزت  وقد  هذا   ، املا�سية  االأربعة 
بان�سمام  هذه اجلمعة  امل�سريات 
واالإطارات  املنتخبني  من  العديد 
بالواليات  ال�سيا�سية  املعروفة 
كبري   امني  تطويق  و�سط  الغربية  وذلك 
يف  تتحكم  كيف  عنا�رشه  عرفت  والذين 
الو�سع  وحتافظ على �سلمية املظاهرات  
للواليات  الرئي�سية  ال�سوارع  جابت  التي 
خرج  �سلف  والية  .  ففي  الغربية 
نحو  حا�سدة   م�سرية  يف  املتظاهرون 
تطالب  �سعارات  حاملني   املدينة  و�سط 
ورف�س  احلاليني  احلكام  ورحيل  بالتغيري 
اإىل  والدخول  ولعمامرة  بدوي  حكومة 
ال�سفوف  �سهدت  حيث   ، عاجلة  حلول 
ومنتخبني   �سيا�سية  اأ�سماء  االأوىل  ظهور 

التحقوا  الذين  البلدية  املجال�س  من 
باحلراك ال�سعبي ، ونف�س االأجواء عا�ستها 
�سيدي  اأبناء  خرج  اأين  غليزان  مدينة 
الرئي�سية  ال�ساحة  اىل  علي   بن  حممد 
باملجال�س  منتخبون  ظهر  مرة  والأول 
ال�سوارع  وجابو  والوالئية ،  البلدية 
االأ�سا�سية للمدينة قبل التوجه نحو الوالية 
للمطالبة  للوالية   الرئي�سية  ال�سوارع  عرب 
احلكم  واإرجاع  بدوي  حكومة   برف�س 
اإىل ال�سعب ، وبتيارت كانت امل�سرية اكرب 
�سيا�سيني  بظهور  ال�سابقة  اجلمعات  من 
املدينة حيث  من  اأعيان  رفقة  ومنتخبني 
�سدد املحتجون اإىل الرجوع اإىل الد�ستور 
يدعو  التي  احلكومة  ورف�س  احلكم   يف 
ال�سابقني  حما�سبة  مع   ، بدوي  اإليها 
 . للخارج  املهربة  الدولة  اأموال  واإرجاع 
اأما بتلم�سان انطلقت امل�سرية  من و�سط 
املدينة باجتاه الوالية بظهور العديد من 

اأع�ساء املجال�س الوالئية والبلدية  وحتى 
اأحزاب  من  خا�سة  الوطنية  باملجال�س 
العديد  اإىل  باالإ�سافة  وامل�ستقبل   حم�س 
ال�سلطة  اأحزاب  عن  املنتخبني   من  
العديد  اإىل  باالإ�سافة  االآفالن  خا�سة 
املحامني  غرار  على  املهن  اأ�سحاب  من 
حني   ، واجلامعيني  واالأ�ساتذة  واالأطباء 
ومعه  ال�سلم  ،�سارع  املحتجون   اأغلق 
اإىل  و�سوال  وهران  بباب  املوجود  النفق 
خرج  بلعبا�س   �سيدي  ويف   ، الوالية  مقر 
املحتجون  للجمعة اخلام�سة على التوايل  
بال�سوارع الرئي�سية للمدينة باجتاه  املدينة 
بظهور  ومتيز   ، الرئي�سي  ال�سارع  عرب 
جمال�س  خمتلف  منتخبني  من 
الربملان  والذين  من  البلديات ،واأع�ساء 
ويف   ، بالتغيري  مطالبة  �سعارات  حملوا 
عني متو�سنت  خرج املواطنني يف م�سرية  
مقر  باجتاه  الرئي�سي  ال�سارع  من  كبرية 

املجال�س  باإطارات من  الوالية   مدعمني 
يتقدمهم   الربملان  نواب  وحتى  املنتخبة 
بالتغيري  طالبو  زينة  والذين  بن  النائب  
وتفادي  ال�سعب  مطالب  وتلبية  العاجل 
الهروب اإىل االإمام ، ومبع�سكر خرج اأحفاد 
للمطالبة  ال�سارع  اإىل  القادر  عبد  االأمري 
حيث  احلالني   احلكام  ورحيل  بالتغيري 
انظم الع�رشات من املنتخبني اإىل احلراك 
ال�سعبي الذي �سم اإطارات و اأميار واأطباء 
ال�سوارع  عا�ست  ومب�ستغامن   ، وحقوقيني 
الرئي�سية م�سريات حا�سدة للجمعة الرابعة 
،هذا  بالتغيري  للمطالبة  التوايل  على 
كبري  امني  بتطويق  امل�سريات  ومتيزت 
من قبل  اأع�ساء امن الواليات الذين ابدو 
وحماية  فيها  التحكم  كبرية  يف  احرتافية 
ظهروا  بدورهم  الذين  املتظاهرين 

باأخالق حميدة ور�سالة  �سلمية وا�سحة .
حممد بن ترار

حممد  �سعيود  االقت�سادي  اخلبري  دعا 
يف  امل�سارعة  �رشورة  اإىل  ال�سلطات 
 ، ال�سعبة  للعملة  �رشف  مكاتب  اإن�ساء 
حتويل  بف�سلها  احلكومة  اأن  مو�سحا 
يف  املوجود  بال�سعر  ال�سعبة  العملة 
اخلبري  وقال  العمومية،  ال�ساحات 
من  كبري  اإقبال  هنالك  اأن  االقت�سادي 
ال�سوداء  ال�سوق  على  اجلزائريني  قبل 
لتبديل مكتنزاتهم اإىل الدوفيز و هنالك 
ال�سعبة،  العملة  �رشاء  يف  يرغب  من 

تدرج  حني  احلكومة  تربح  وبالتايل 
الر�سمي،  معامالت ال�رشف يف االإطار 
التي  ال�سعبة  العملة  حجم  وت�ستدرك 
تدخل وتخرج، و بذلك ترتاجع تدريجيا 
ال�سوق  يف  املوجودة  التعامالت 

املوازية.
يف  اأم�س  االقت�سادي  املحلل  قال  و 
الدينار  اأن  الو�سط  جريدة  مع  ات�سال 
يف  كبريا  تراجعا  �سجل  اجلزائري 
اأقل  يف  تراجعه  بلغ  و  ال�رشف  �سعر 

من �سهر ن�سبة 10 باملائة و اأو�سح ذات 
�سيوؤثر  الو�سع  ا�ستمرار  املتحدث باأن 
كما  للمواطن،  ال�رشائية  القدرة  على 
االأجنع  احلل  اأن  املتحدث  ذات  اأكد 
ال�رشف  اآليات مكاتب  تفعيل  يتمثل يف 
والق�ساء على ال�سوق املوازية ،و اأرجع 
تراجع  يف  ال�سبب  االقت�سادي  اخلبري 
احلراك  و  اال�ستقرار  عدم  اإىل  الدينار 
الذي ت�سهده ، يعطي موؤ�رشا من الناحية 
على  خماوف  هناك  باأن  االقت�سادية 

�سكلها  يف  خا�سة  الرثوة  يكتنزون  من 
يحاولون  وبالتايل  بالدينار،  ال�سائل 
ا�ستبدالها  طريق  عن  منها  التخل�س 
بالعملة ال�سعبة والذهب، باالإ�سافة اإىل 
اخلبري  وقال  ثانوي    كعامل  امل�ساربة 
الو�سع  هذا  »ا�ستمرار  اأن  االقت�سادي 
الت�سخم  م�ستوى  ارتفاع  اإىل  �سيوؤدي 

وتراجع يف القدرة ال�رشائية  
املتحدث  ذات  ال�سياق �رشح  ذات  ويف 
الذي  واملايل  االقت�سادي  الو�سع  باأن 

تعرفه اجلزائر يف الوقت الراهن يحّتم 
اأي وقت م�سى �رشورة تفعيل  اأكرث من 
مكاتب ال�رشف وهو القرار الذي تاأخر 
كثريا رغم وجود اأنباء عن نية احلكومة 
خا�سة  قريبا  املكاتب  هذه  تفعيل  يف 
م�ستويات  اإىل  الدينار  و�سول  بعد 
اال�ستقالل،  منذ  ي�سهدها  مل  قيا�سية 
القدرة  على  بال�سلب  اأّثر  الذي  االأمر 

ال�رشائية للمواطن اجلزائري      
 ومن جهة اأخري قال اخلبري االقت�سادي 

�سعبة  مالية  بظروف  اجلزائر متر  باأن 
نتيجة تراجع اأ�سعار املحروقات ومعدل 
باملائة   5.4 حوايل  بلغ  الذي  الت�سخم 
ال�سيا�سي من  وهنا البد من اال�ستقرار 
على  االقت�ساد ويتعني  اال�ستقرار  اجل 
املزيد  بذل  اجلديدة  احلكومة  اأع�ساء 
الرهانات املختلفة  لك�سب  من اجلهود 
اجلزائر  االقت�سادية مبا ميكن  ال�سيما 

اخلروج من اأزمتها.
ف.ن�سرين  

ردا على اأبواق الفتنة 

واليات الغرب اجلزائري 

�سارة بومعزة

اجلمعة اخلام�سة للحراك 
.. الوحدة الوطنية خط اأحمر 

املنتخبون يلتحقون مب�سريات الرف�ض  

تفعيل مكاتب ال�سرف لوقف تهريب الأموال

للمرة اخلام�سة على التوايل

»ح�سود الرف�ض« ت�سنع 
احلدث بالعا�سمة

  راف�سني للتمديد ، التاأجيل 

م�سرية  حا�سدة جتوب 
ال�سوارع الرئي�سية بورقلة

يف  العا�سميني  اآالف  اأم�س  خرج 
�سد  متظاهرين  جمعة  خام�س 
التمديد ،ومطالبني برحيل الرئي�س 
النظام  عهدته،وتغيري  املنتهية 
اجلوية  االأحوال  �سوء  مينع  فلم 
يف  غزيرة  كانت  التي  االأمطار  و 
املتظاهرين  التحاق  من  ال�سباح 
وكانت  العا�سمة  قلب  اإىل 
اجلمعة  هي  والتي  اأم�س  جمعة 
مظاهرات  انطالق  منذ  اخلام�سة 
�سد  �سعبية  وقفة  22مار�س،فعال 
�ساركت  اأنه  و  خا�سة  اال�ستمرارية 
االجتماعية  الفئات  خمتلف  فيها 
من ن�ساء،وعجائز وعائالت خرجت 
باأكملها للتعبري عن رف�سها للتمديد 

احلايل  ال�سيا�سي  الواقع  رف�س  و 
ال�سعارات  العديد من  رفع  وقد مت 
�سد اأغلب وجوه ال�سلطة على غرار 
وعمارة  غول  وعمار  اأويحي  اأحمد 
،�سعارات  حنون  ولويزة  يون�س  بن 
هذه  تطالب  كاريكاتورية  �سور  و 
امل�سهد  من  باالختفاء  الوجوه 
ورغم  اجلزائري  ال�سعب  ال�سيا�سي 
الباردة  االأجواء  و  الطق�س  رداءة 
اخلروج  على  اجلمعة  اأم�س  اأ�رش 
اإىل ال�سارع،و نظم م�سريات �سلمية 
تطالب  جديدة  �سعارات  رافعا 
اأحزاب املوالة من اأفالن و اأرندي 

باالختفاء.
ع�سام بوربيع

غرار  على  ورقلة  والية  �سهدت   
م�سرية  الوطن،  واليات  باقي 
جابت  حا�سدة  �سعبية  �سلمية 
خمتلف ال�سوارع الرئي�سية ،للتعبري 
القرارات  جلميع  رف�سهم  عن 
التاأجيل  حتى  اأو  للتمديد  الرامية 
للتدخل  القاطع  الرف�س  وكذا 
الداخلي  ال�ساأن  يف  اخلارجي 
اجلمعة  اأم�س  وا�سل   . للجزائر 
بوالية  املواطنني  من  االآالف 
على  اخلام�سة  اجلمعة  يف  ورقلة 
التي  ال�سلمية  م�سريتهم   ، التوايل 
للتعبري  احلجرة  من  انطلقت 
القرارات  لكل  التام  رف�سهم  عن 
ال�سادرة موؤخرا �سواء تعلق االأمر 
االنتخابات  تاأجيل  اأو  بالتمديد 
رف�سهم  عن  ناهيك   ، الرئا�سية 
ال�ساأن  للتدخل اخلارجي يف  التام 
�سياق  ويف   ، للجزائر  الداخلي 
املتظاهرين  رفع  فقد  مت�سل 
�سلميا بالعا�سمة املركزية للجنوب 
ال�رشقي عديد ال�سعارات لعل من 
...اأتركونا  بركات  »يكفي  اأبرز 
اإرادة  مل�سادرة  ..ال  »،«ال  نعي�س 
اأبناء  »اإرحلو...نحن   ،« ال�سعب 
باري�س  وال  م�سكو  ال  بادي�س 
ع�سابة  ال  �سهداء  ..جمهورية 

نوفمرب  ...بيان  »،«ورقلة  عمالء 
احل�سور   ن�سيان  دون   ،« يجمعنا 
وعلى  املحلية  لالأنغام  املميز 
»الزرنة  احل�رش  ال  املثال  �سبيل 
تعالت  فقد  ال�سياق  ذات  ويف   ،«
االأ�سوات املطالبة برحيل اأحزاب 
جبهة   حزب  غرار  على  املواالة 
التحرير الوطني والتجمع الوطني 

الدميقراطي .
امل�سرية  ميزت  ذلك  جانب  اإىل 
احل�سور  اجلمعة  لهذا  ال�سلمية 
رفع  كما   ، الوطنية  للراية  القوي 
متظاهرون علم وطني عمالق لرد 
على دعاة التفرقة و اجلهوية بني 
رددوا  كما   ، الواحد  الوطن  اأبناء 
هتافات  العارمة  الوقفة  خالل 
ورف�س  الوطنية  للوحدة  تدعوا 
يف  اخلارجي  التدخل  اأنواع  كل 
التي يقوم  للتحركات  اإ�سارة منهم 
بها نائب الوزير املكلف بال�سوؤون 
لعمامرة  . من  اخلارجية رمطان 
عنا�رش  انت�رشت  فقد  ثانية  جهة 
بعديد  الوطني  االأمن  م�سالح 
الو�سع عن  تراقب  وظلت  النقاط 
اجلمعات  يف  حدث  مثلما  قرب 

االأربعة الفارطة  .
اأحمد باحلاج 

جدد اجلزائريون م�سريات رف�ض النظام للجمعة اخلام�سة على التوايل، معلنني مت�سكهم برف�ض 
مت�سك ال�سلطة بقرارات ر�سالة الرئي�ض االأخرية، معلنني اإياها جمعة »الوحدة الوطنية خط اأحمر«.
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�شيدي الب�شري بوهران

حتقيقات يف جتاوزات 
�شابت عملية توزيع 

1600 �شكن اإجتماعي
 .      ت�شكيل جلنة حتقيق

 و البطاقية الوطنية لل�شكن 
ت�شقط 160 م�شتفيد

عن  الأول  التنفيذي  امل�س�ؤول  اأم�س،  اأمر 
ت�سيري �س�ؤون عا�سمة الغرب م�ل�د �رشيفي 
و  م�سب�هة  اإ�ستفادات  يف  حتقيق  بفتح 
�سكن   1600 ت�زيع  عملية  م�ست  جتاوزات 
منذ  ت�زيعها  مت  التي  و  اإيجاري،  عم�مي 
قاطني  على  تقريبا  ن�سف  و  �سهريني 
الب�سري  ب�سيدي  الف��س�ي  ال�سكني  املجمع 
نح�  ترحيلهم  مت  الذين  اجلري،  بئر  ببلدية 
عبد  عكروم  املجاهد  العمراين  القطب 
اإزالة  القادر فيما قامت معاول الهدم على 
�سكني  م�رشوع  لإجناز  الف��س�ية  الأك�اخ 

جديد .
وايل وهران اأعطى تعليمات �سديدة اللهجة  
و اأمر بت�سكيل جلنة حتقيق خا�سة �ستبا�رش 
ال�ايل مبعاقبة  ت�عد  و   ، النب�س  عملية  يف 
يف  ت�رطه  يثبت  منتخب  اأو  م�س�ؤول  اأي 
و  لغري م�ستحقيها،  اإجتماعية  �سكنات  منح 
فيه  ت�ست�فى  ل  م�ستفيد  اأي  مبتابعة  هدد 
ال�سكن  اإ�سرتجاع  و  العدالة  على  ال�رشوط 

الذي حت�سل عليه .
تلقيه  عقب  جاءت  �رشيفي  م�ل�د  قرارات 
بالأدلة  املرف�قة  ال�سكاوى  ع�رشات 
و  جتاوزات  ب�ج�د  تفيد  التي  الدامغة 
حل�سة  م�سب�ه  ت�زيع  يف  م�س�ؤولني  �سل�ع 
1600 �سكن اإجتماعي ، و ك�سف ال�ايل على 
هام�س ت�رشيح مقت�سب له خالل اإحتفالت 
املق�سية  العائالت  عدد  اأن  الن�رش  عيد 
�سالفة  ال�سكنية  احل�سة  من  الإ�ستفادة  من 
التحريات  اأثبتت  عائلة   160 جتاوز  الذكر 
ل�زارة  التابعة  لل�سكن  ال�طنية  البطاقية  و 
التي  و   ، املدينة  و  العمران  و  ال�سكن 
من  التحقق  عقب  الإ�ستفادة  من  اأ�سقطت 
اإ�ستفادتهم من اإعانات من الدولة و �سكنات 
اإجتماعية ب�ليات جماورة مرورا بت�سجيل 
عدل  �سكنات  �سمن  م�سجلة  كثرية  حالت 
و  الرتقية  دي�ان  م�سالح  اإ�سرتطت  اأين   2
الت�سيري العقاري تنازل كتابي عن الإكتتاب 
�سمن  مفاتيحهم  من  متكينهم  اأجل  من 

�سكنات »ال�س��سيال« .
يف �سياق مت�سل �سهدت ولية وهران خالل 
�سنة 2018 ت�زيع اأزيد من 20 األف �سكن بني 
 ،2 عدل  �سمن  �سكنات  و  اإيجاري  عم�مي 
األف  ت�زيع  يتم  اأن  املنتظر  من  حني  يف 
ال�حدات خالل ال�سنة اجلارية يف مقدمتها 

10 األف �سكن عدل 2 .
 اأ بن عطية

باإزالة  وهران  وايل  اأم�س،  اأمر 
من  بالقرب  �سيدت  التي  الأ�سا�سات 
من  و�سعها  مت  التي  »كنا�ستيل«  غابة 
فر�سة  بانتهاز  قام�ا  جمه�لني،  قبل 
على  اأقدم�ا  و  ال�سعبية  امل�سريات 
بناء اأ�سا�سات لغر�س ت�سييد �سكنات و 
تدخل  ا�ستدعى  ما  باملنطقة،  فيالت 
بامل�س�ؤول  دفع  و  املدين  املجتمع 
التنفيذي  اجلهاز  ت�سيري  عن  الأول 
من  املحلية  لل�سلطات  اأوامر  لإعطاء 
اأجل اإزالة البنايات و اإحالة املت�رطني 

على التحقيق و املتابعة الق�سائية .
يف �سياق مت�سل فر�ست »مافيا العقار« 
اأ�سحت  اأين  اجلري  بئر  ببلدية  قان�نها 
هذه  لعاب  ت�سري  املناطق  من  العديد 
مناطق  يف  مت�اجدة  ك�نها  الأخرية، 
كربى  بثاين  اإ�سرتاتيجية  و  حي�ية 
الكثافة  حيث  من  ب�هران  البلديات 
بئر  اأن  و  ،�سيما  امل�ساحة  و  ال�سكانية 
عاملي  ريا�سي  م�عد  على  اجلري 
الأبي�س  البحر  األعاب  يف  املتمثل  و 
املت��سط املت�قع تنظيمها �سنة 2021، 
باملنطقة  العقار  اأ�سهم  رفع  ما  ه�  و 

م�س�ؤولة  اأطراف  قامت  حيث  للعايل، 
اأر�س  حت�يل  على  اجلري  بئر  ببلدية 
وجتزئتها  »�س�تراف�«  خ�سبة  فالحية 
تقع  والتي  للبناء  اأر�س  قطعة   32 اإىل 
قرب املح�ر الدوراين »امل�ستلة« و يف 
ظل ال�سك�ت التام للجهات ال��سية عن 
م�س�ؤول�ن  بها  يق�م  التي  العملية  هذه 

من البلدية .
رفع  اإىل  من  امل�اطنني  جمع  قام 
للعقار  املنظم  النهب  �سك�ى عن هذا 
وهران  ولية  وايل  تدخل  اإنتظار  يف 
وحما�سبة  لت�قيف  وامل�س�ؤولني 
ن�س  التي  العملية  هذه  يف  املت�رطني 
على جترميها قان�ن رئا�سي م�قع من 

طرف رئي�س اجلمه�رية .
الك�رني�س  بلديات  تكن  مل  و 
ال�هراين غربي ال�لية يف اأح�سن 
العديد  اأم�س،  نا�سد  حيث  حال، 
من �سكان بلدية العن�رش و ممثلي 
عاجل  بتدخل  املدين  املجتمع 
�رشيفي،  م�ل�د  وهران  ل�ايل 
لتعدي  حد  و�سع  اأجل  من 
يف  املحليني  امل�ستثمرين  اأحد 
�ساطئ  على  ال�سارخ  العتداء 
العن�رش،  ببلدية  الأندل�سيات 
ل  �ستت�سبب  اأ�سغال  خالل  من 

امل�سطافني  حرمان  يف  حمالة 
من ا�ستغالل ال�ساطئ و جمانيته 
خالل م��سم ال�سطياف املقبل، 
الإذعان  امل�ستثمر  رف�س  حيث 
رئي�س  وجهها  التي  لالإعذارات 
بلدية العن�رش له، و رف�س ت�قيف 
الأمر  بنف�ذه  مدعيا  الأ�سغال 
الذي اأثار م�جة غ�سب و ا�ستياء 
من  طالب�ا  الذين  ال�ساكنة  لدى 
لت�سيري  الأول  التنفيذي  امل�س�ؤول 
�س�ؤون عا�سمة الغرب ل��سع حد 
على  الالم�س�ؤول  الت�رشف  لهذا 
مبنطقة  ال�س�اطئ  اأجمل  اأحد 
جهته  من   . ال�هراين  الك�رني�س 
دعا يحي��س زواوي مندوب دائرة 
ال�طنية  للتن�سيقية  الرتك  عني 
ت�رشيح  يف  املدين  للمجتمع 
امل�س�ؤولة  اجلهات  ل«ال��سط«، 
يف مقدمتها وايل ال�لية و رئي�س 
الأمنية  ال�سلطات  و  الدائرة 
و�سفها  ملا  حد  و�سع  اأجل  من 
البيئة  حق  يف  النكراء  باجلرمية 
يف  �سيما  الأندل�سيات،  �ساطئ  و 
المتثال  امل�ستثمر  رف�س  ظل 
و  البلدية  امل�سالح  لإعذارات 
اإرجاع ال�ساطئ على �سكله الأول 

زوار  و  امل�سطافني  لتمكني 
ال�ستفادة  الأندل�سيات  �ساطئ 

من جمانية ال�ساطئ .
بلديات  اأن  بالذكر  جدير 
غرار  على  ال�هراين  الك�رني�س 
عني الرتك مرورا مبر�سى الكبري 
و العن�رش و ب��سفر، ت�سهد العديد 
ال�سارخة يف حق  التجاوزات  من 
العقار من نهب و ال�ستيالء على 
و  ال�س�اطئ  من  كبرية  م�ساحات 
بناء فيالت و �سكنات فخمة على 
مرورا   ، للدولة  ملك  هي  اأرا�س 
من  مقربة  على  مباين  بت�سييد 
القان�ن  ما مينعه  و ه�  ال�ساطئ 
»ب��سيج�ر«  �ساطئ  غرار  على 
»ك�راليز«  و  فالك�ن«،  »كاب  و 

بب��سفر و غريها.
نافذة  جهات  قيام  عن  ناهيك 
املغارات  على  ال�ستيالء  على 
التي تع�د للحقبة الإ�سبانية على 
ط�ل �ساحل بلدية ب��سفر، اأين مت 
املت�رطني  من  العديد  مقا�ساة 
الرتك  عني  حمكمة  قبل  من 
و فتح حتقيقات ح�ل  الإبتدائية 
ت�رط منتخبني �سابقني و روؤ�ساء 

بلديات يف منح رخ�س بناء . 

اأ بن عطية

امل�سيلة«  ولية  وايل  اأ�رشف 
اأم�س رفقة  اأول   « او�سان  اإبراهيم 
والع�سكرية،  املحلية  ال�سلطات 
 2721 قرابة  ت�زيع  عملية  على 
وحدة �سكنية �سمن خمتلف ال�سيغ 
احل�سة  وتت�زع  امل�ستفيدين  على 
 1385 على   ، امل�زعة  ال�سكنية 
وحدة �سكنية �سمن �سيغة ال�سكن 
قطعة   836 و  اليجاري  العم�مي 
 500 جانب  اإىل  اجتماعية  ترابية 
اإعانة لل�سكن الريفي و�سط فرحة 
ال�ايل  وهناأ  املعنية  العائالت 
باملنا�سبة العائالت امل�ستفيدة من 
اجلهد  اإىل  م�سريا  ال�سكنات  هذه 
الكبري الذي تبذله الدولة لتح�سني 
للم�اطنني  ال�سكنية  الظروف 
م�سيفا اأن كل ال�سكنات التي �سيتم 
ا�ستكمال اأ�سغال تهيئتها اخلارجية 
و ربطها مبختلف ال�سبكات �ست�زع 
تعليمات  وجه  انه  كما  ف�را، 
ق�ائم  بالإعالن  لالإ�رشاع  �سارمة 
بعد  الإيجاري  الإجتماعي  ال�سكن 

وايل  و�سدد  اإجنازها  من  الإنتهاء 
ال�سكنات  ت�سليم  اأن  على  ال�لية 
ال�رشوريات  بكامل  �سيك�ن 
التهيئة،  من  بال�سكن  اخلا�سة 
لل�رشب،  ال�ساحلة  املياه  �سبكات 
وانه  الكهرباء،  ال�سحي،  ال�رشف 
ت�زيع  على  حر�سه  اإطار  ويف 
الإيجارية  الإجتماعية  ال�سكنات 
اجلاهزة بان ح�سة بلدية امل�سيلة 
 1300 بـ  واملقدرة  ال�سكنات  من 
ن�رش  يتم  �س�ف   ، �سكنية  وحدة 
خالل  بها  امل�ستفيدين  قائمة 
 ، تقدير  اأقل  على  القادمة  اليام 
داعيا امل�س�ؤولني عن هذه العملية 
اأن يلتزم�ا مبا حدده لهذا امل�عد 
مطمئنا   ، القان�ن  تطبيق  ووفق 
امل�اطنني بان هذه ال�سكنات التي 
�س�ف ت�زع �ستذهب ملن ي�ستحقها 
بان  ال�ساأن  هذا  يف  مذكرا  فعليا 
جلنة الطع�ن �ستك�ن حتت رئا�سته 
 ، ودقة  بعناية  �ستك�ن  والدرا�سة 
من�ها بنجاح عمليات الت�زيع التي 

ببلديات  بداية  م�ؤخرا  انطلقت 
واأولد  عي�سي  و�سيدي  ب��سعادة 
اإحتجاجات  دون  ابراهيم  �سيدي 
تذكر بعدما كانت درا�سة امللفات 
وايل  ك�سف  كما  وافية  بطريقة 
انه   « او�سان  امل�سيلة«اإبراهيم 
التي  امليدانية  التحقيقات  بف�سل 
ك�سف  مت  م�ساحله  بها  قامت 
العديد من حالت الغ�س والتزوير 
مبلفات ال�سكن الجتماعي ببلدية 
اأ�سفرت عن  اأنها  و  �سيدي عي�سي 

حيث  ق�سائيا  �سخ�س   20 متابعة 
وهدد  العدالة  على  اإحالتهم  مت 
وايل امل�سيلة امل�اطنني من اإيداع 
دون  ب�سقة  للظفر  مزورة  ملفات 
التي  اللجنة  اأن  �سيما  حق،  وجه 
امللفات  يف  للتحقيق  و�سعها  مت 
والأوراق قد ر�سدت امللفات التي 
ت�جد بها اأوراق وت�رشيحات كاذبة 
لغاية  م�ستمرة  العملية  تبقى  فيما 

ك�سف جميع املتالعبني .
عبدالبا�شط بديار

وايل امل�شيلة »اإبراهيم او�شان« يوؤكد 

 مقا�شاة 20 �شخ�ص بتهمة تزوير
 يف ملفات ال�شكن ب�شيدي عي�شي  

اإعتداء �شارخ على غابة كنا�شتيل بوهران

»مافيا العقار« ت�شتثمر يف احلراك ال�شعبي 

و ت�شتويل على اأرا�ص تابعة للدولة 
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 .        م�شتثمر يعتدي على �شاطئ الأندل�شيات 
          ويتحدى قرارات رئي�س بلدية العن�شر

.          حتويل اأر�س فالحية ببئر اجلري
ل زال م�شل�شل  نهب العقار الفالحي و الأرا�شي التابعة 
ملديرية اأمالك الدولة بوهران، متوا�شال حيث فر�شت 

»مافيا العقار« قانونها تزامنا مع احلراك ال�شعبي اأين انتهزت 
الفر�شة لل�شيطرة على عدة مناطق ما دفع باملجتمع املدين 

ملنا�شدة وايل الولية مولود �شريفي للتدخل العاجل من اأجل 
و�شع حد للتعدي ال�شارخ على اأرا�شي الدولة .



�رشكة  عمال  من  العديد  طالب 
�سوناطراك يف ت�رشيح لهم مع يومية 
اجلديد  اجلهوي  املدير   « »الو�سط 
للمجمع النفطي العمالق على م�ستوى 
اإقليم دائرة حا�سي م�سعود بورقلة  ، 
ب�رشورة فتح حتقيق يف رداءة خدمات 
الإطعام بقواعد احلياة التابعة لل�رشكة 
امتناع  اأن  املتحدثني  ذات  واعترب   ،
العمال هذه الأيام عن تناول الوجبات 
خطري  موؤ�رش   ، املطاعم  داخل 
الو�سية  اجلهات  تدخل  ي�ستوجب 
ب�سعف   « بـ  و�سف  ملا  حد  لو�سع 
وقال   ، الإطعام   ملف  يف   « الت�سيري 
متحدثون يف املو�سوع اأن تغيري ق�سم 
الو�سائل العامة ب�رشكة �سوناطراك  ، 
خلف �سلبيات باجلملة يف اأدارة ملف 

الإطعام .
واأكد العمال املت�رشرون اأن  الو�ساية 
مطالبة باحتواء القالقل امل�سجلة يف 
�رشكة  اأن  م�سريين   ، العمال  �سفوف 
مل  الإطعام  مبلف  املكلفة  املناولة 
الن�سغالت  اإىل  بال�ستجابة  تقم 
التي  املنا�سدات  رغم  املطروحة 
اجل  من  املوؤ�س�سة  نقابة  اأطلقتها 

حت�سني الوجبات .
�رشكة  داخل  من  م�سادر  وقالت 
الإطعام   ملف  اأن   ، �سوناطراك 
قواعد  داخل  موقوتة  قنبلة  اأ�سبح 
على  واأنه   ، للموؤ�س�سة  التابعة  احلياة 
يف  الإ�رشاع  ال�رشكة   م�سوؤوليتيكما 
اأ�سبح   الواقع  لأن  امللف  معاجلة 

خ�سائر  ال�رشكة  ويكلف  يطاق  ل 
نحو  الأمور  اجتاه  ظل  يف  باملاليري 
الت�سعيد ، وت�سري املعطيات املتاحة 
اإىل اأن اخل�سائر التي تكبدتها ال�رشكة 
 ، الوجبات  تناول  العمال  جراء رف�ض 
كبرية واأحدثت ارتباكا داخل امل�سالح 

املعنية مبلف الإطعام .
واأ�سارت نف�ض امل�سادر اإىل اأن املدير 
بحا�سي  �سوناطراك  ل�رشكة  اجلهوي 
م�سوؤويل  اإىل  تعليمات  وجه   ، م�سعود 
معاجلة  اجل  من  الإطعام  ق�سم 
الو�سعية املقلقة وتفادي تاأزم الواقع 
املناولة  �رشكة  مطالبة  خالل  من   ،
مبا  الإطعام  نوعية  حت�سني  بوجوب 

 ، �سوناطراك  �رشكة  ب�سمعة  يليق 
كون المتناع عن تناول عمال موؤ�س�سة 
�سوناطراك للوجبات داخل املطاعم 
مادية  خ�سائر  الأخرية  هذه  يكلف 

باهظة .
وكان عمال �رشكة �سوناطراك بقاعدة 
قد   ، م�سعود  بحا�سي  ارارة  احلياة 
امتنعوا بحر الأ�سبوع املنق�سي ، عن 
الأكل  وف�سلوا  والع�ساء  الغداء  تناول 
م�ساكل  اأحدث  مما  غرفهم  داخل 
وقالقل داخل ال�رشكة و�سط خماوف 
ل تزال قائمة ا�ستمرار الو�سع كما هو 

عليه .
�سجلت  قد  املوؤ�س�سة  كانت  كما 

العمال  �سفوف  القالقل يف  من  عدد 
اإىل املحيط اخلارجي  و�سل �سداها 
احلجز  ق�سية  ل�سيما  لل�رشكة 
اللكرتوين يف النقل اجلوي وما خلفه 
اإلغائه  عقب  وتذمر  امتعا�ض  من 
ب�سبب قرارات �سخ�سية غري مدرو�سة 
كان لها انعكا�سات �سلبية منها حرمان 
مر�سى ورقلة وكذا الطلبة من الركوب 
بالطائرة والتوجه نحو وليات ال�سمال 
من اجل العالج والدرا�سة ، مع العلم 
م�سعود  بحا�سي  املدين  املجتمع  اأن 
القادر  عبد  الولية  وايل  را�سل  قد   ،
لإلغاء  بالتدخل  ملطالبته  جالوي 

الإجراء اجلديد  . 

للعمال  املحلي  الحتاد  ي�سهر 
م�سعود   بحا�سي  اجلزائريني 
الولئي  الحتاد  مع  وبالتن�سيق 
للعمال اجلزائريني بورقلة على 
لغة  بانتهاج  جاهدين  العمل 
على  ال�ستقرار  لتعزيز  احلوار 
الوطنية  املوؤ�س�سات  م�ستوى 
والنفطية خدمة ل�سالح العام .

ليومية  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
»الو�سط »، اأن الحتاد املحلي 
باقليم  اجلزائريني  للعمال 
برئا�سة  م�سعود  حا�سي  دائرة 
الأخ  ايت �سليمان عمر و الأخ 
بالتنظيم  املكلف  العام  الأمني 
للعمال  املحلي  بالحتاد 
م�سعود  بحا�سي  اجلزائريني 
م�سطفى كودية ، ي�سهر جاهدا 
العمل  بان�سغالت  التكفل  على 
لها  جذرية  حلول  عن  والبحث 
املوؤ�س�سات  ا�ستقرار  ل�سمان 
خا�سة  القت�سادية  و  الوطنية 
العمال  باأولئك  تعلق  ما 
ال�رشكات  على  املح�سوبني 
ال�سناعة  يف  العاملة  الوطنية 
�سمان  بهدف  وذلك  النفطية 
الناجع  الت�سيري  ا�ستمرارية 
اقت�ساديا  اجلزائر  مل�سالح 

على م�ستوى العا�سمة املركزية 
للجنوب ال�رشقي .

م�سادرنا  به  اأفادت  وح�سبما 
املحلي  العام  الحتاد  فاإن 
بعا�سمة  اجلزائريني  للعمال 
من  لرفع  جاهدا  يعمل  النفط 
الحتاد  مع  التن�سيق  درجة 
اجلزائريني  للعمال  الولئي 
خدمة  اأجل  من  ورقلة  بولية 

ال�سالح العام .
اأعلن عدد  ثانية فقد  من جهة 
من اجلمعيات املحلية املهتمة 
مبختلف  وعمال  ال�سغل  ب�سوق 
النفطية  املوؤ�س�سات  ور�سات 
دعمهم  عن  ورقلة  بولية 
لالأخ  والالم�رشوط  املطلق 
بالتنظيم  املكلف  العام  الأمني 
للعمال  املحلي  بالإحتاد 
م�سعود  بحا�سي  اجلزائريني 
نظري  وذلك   ، كودية  م�سطفى 
تاأطري  يف  اجلبارة  جمهوداته 
ج�رش  وتوطيد  النقابي  العمل 
وخمتلف  العمال  بني  التوا�سل 
والنفطية  الوطنية  ال�رشكات 
العاملة على تراب الدائرة وفق 

ما اأوردته م�سادرنا .
�أحمد باحلاج 

 يعاين زهاء 11 األف ن�سمة ببلدية 
ق�رش قدور التابعة لولية اأدرار، 
توفري  يف  الفادح  النق�ض  من 
ب�سبب  ال�سحية،  التغطية   
ا�ستكمال  التاأخر غري املربر يف 
املتعددة  العيادة  اجناز  اأ�سغال 
بها  انطلقت  والتي  اخلدمات 
مل  لكنها  �سنتني  منذ  الأ�سغال 

تتجاوز 85 باملائة .
قدور  ق�رش  بلدية  �سكان  نا�سد 
حمو  الولية  وايل  اأدرار،  بولية 
بكو�ض ومدير ال�سحة وال�سكان، 
من  العاجل   التدخل  ب�رشورة 
التاأخر  على  اللثام  اإماطة  اأجل 
اأ�سغال  ا�ستكمال  غري املربر يف 
املذكور،  ال�سحي  امل�ستو�سف 
الذي جتاوز اآجال ت�سليمه ب�سنة 
كاملة، وهو ما �ساعف من حجم 
عليهم  وحتم  العائالت  معاناة 
تكبد عناء التنقل وم�سقة ال�سفر 
كلم   40 تتجاوز  م�سافة  على 
اأدرار،  الولية  عا�سمة  باجتاه 
اإجراء فحو�سات طبية  اأجل  من 
و�سع  و�سفة،  على  احل�سول  اأو 
وال�ستياء  التذمر  من  حالة  ولد 

بلدية  قاطني  لدى  الكبريين 
اأدرجوا  الذي  قدور،  ق�رش 
حرمانهم من احل�سول على اأدنى 
يف  املطلوبة  الطبية  اخلدمات 
خانة �سيا�سة الإق�ساء والتهمي�ض 
التي يعانون منها خالل ال�سنوات 
اأن  بعدما  املا�سية،  القليلة 
الإمنائية  امل�ساريع  حتولت 
منها   تعلق  ما  خا�سة  الهادفة، 
غري  لور�سات  ال�سحي،  بال�سق 
م�رشوع  التهام  رغم  منتهية 
اخلدمات  املتعددة  العيادة 
لأزيد من 1.2 مليار �سنتيم، دون  
رغم  املرجوة  النتائج  حتقيق 
اأن  اأكد  اأن وايل الولية، كان قد 
ال�سلطات ت�سهر جاهدة من اأجل 
ال�سالف  ال�سحي  املرفق  ت�سليم 
الطبي،  بالعتاد  دعمه  مع  الذكر 
الراديو  بجهاز  تعلق  ما  خا�سة 
اجلراحة  يف  والأخ�سائيني 
وطب  والتوليد  والن�ساء  العامة 
قرارات  لكن  والعيون،  الأطفال 
جتد  مل  بالولية  الأول  الرجل 

جت�سيدا على اأر�ض الواقع.
�أحمد باحلاج 

تعالت �لأ�سو�ت د�خل �سركة �سوناطر�ك يف �لآونة �لأخرية ، مطالبة بالتحقيق يف ملف �لوجبات 
�لغذ�ئية د�خل �ملطاعم �لتابعة لل�سركة ل�سيما عقب رو�ج �حلديث عن �سعف �خلدمات ووجود 

خ�سائر مادية تكبدتها �سوناطر�ك ب�سبب رف�ض �لعمال تناول �لوجبات .

�ملدير �جلهوي يطالب مبعاجلة �لو�سع لحتو�ء غ�سب �لعمال

�أحمد باحلاج 

ملف الإطعام قنبلة موقوتة 
داخل �سركة �سوناطراك

غري  الجتار  مكافحة  اطار  يف   
املوؤثرات  و  باملخدرات  ال�رشعي 
مترنا�ست،  ولية  باإقليم  العقلية 
متكنت م�سالح ال�رشطة لأمن الولية 
اخلام�ض  احل�رشي  المن  يف  ممثلة 
ترتاوح  اأ�سخا�ض   ثالثة  توقيف  من 
�سنة ( يف   26-29( بني  ما  اأعمارهم 
ق�سية احليازة على اأقرا�ض مهلو�سة 
مع  بيعها  بغر�ض  م�رشوعة  غري 
ال�سنف  من  بي�ساء  اأ�سلحة  حيازة 

ال�ساد�ض دون مربر �رشعي .
دوريات  اىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
حي  م�ستوى  على  ال�رشطة  عنا�رش 
بال�سبط  و  مترنا�ست  الواد  قطع 
للمعر�ض  اجلنوبي  املدخل  اأمام 
اإنتباههم  لفت  الأ�سيهار  التجاري 
متنها  على  �سبهة  حمل  مركبة  
�سخ�سني و �سخ�ض اأخر واقف اأمام 
منهم  التقرب  عند  ال�سيارة،و  نافذة 
لذ ال�سخ�ض الواقف بالفرار و عند 

الإدارية  و  الأمنية  املراقبة  عملية 
كمية  بحوزتهم على  للمركبة  �سبط 
من املوؤثرات العقلية م�سط يحتوي 
على 07  كب�سولت �سيدلنية من نوع 
لرييكا 300 ملغ  ،ليتم حتويلهم رفقة 
املقر،و  اىل  واملركبة  املحجوزات 
تبني  باخل�سو�ض،حيث  حتقيق  فتح 
لنا هوية ال�سخ�ض الثالث ليتم توقيفه 
اجل�سدي  التلم�ض  عملية  عند  و 
�سبط بحوزته على م�سط لكب�سولتني 

املوؤثرات  نوع  لنف�ض  فارغتني 
العقلية ،بالإ�سافة اإىل اأ�سلحة بي�ساء 
دج ، بعد  قدره 18000  مايل  مبلغ  و 
مت  الق�سية،  يف  التحقيق  اإ�ستكمال 
اجلهات  اأمام  فيهم  امل�ستبه  تقدمي 
الق�سائية املخت�سة التي اأ�سدرت يف 
حقهم عقوبة �سنتني  حب�ض نافذة و 
غرامة مالية قدرها500.000 دج مع 

اإيداعهم احلب�ض.
 �أحمد باحلاج 

ب�ستى  اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
مترنا�ست،  ولية  باإقليم  اأنواعها  
لأمن  ال�رشطة  م�سالح  متكنت 
احل�رشي  المن  يف  ممثلة  الولية 
اخلام�ض  من توقيف �سخ�ض يبلغ 
ق�سية  يف  )46 �سنة(  العمر  من 

نهائي  حكم  ل�سورة  بالقب�ض  اأمر 
غيابي.  حيثيات  طبيعته  لل�سجن 
الق�سية تعود اىل دوريات لعنا�رش 
قطع  حي  م�ستوى  على  ال�رشطة 
الواد  مترنا�ست،اأين لفت انتباههم 
ل�سخ�ض  حمل �سبهة و بعد التقرب 

لعملية  واإخ�ساعه  توقيفه  و  منه 
تنقيطه  و عند  التلم�ض اجل�سدي، 
و عر�سه  على نظام التعرف الأيل 
على الب�سمات )AFIS(، تبني اأنه 
حتويله  ، ليتم  بالقب�ض   اأمر  حمل 
حتقيق  فتح  و  ال�رشطة   مقر  اىل 

اإ�ستكمال  الق�سية، بعد  بخ�سو�ض 
تقدمي  مت   ، القانونية  الجراءات 
اجلهات  اأمام  فيه  امل�ستبه 
الق�سائية املخت�سة التي اأ�سدرت 

يف حقه  اأمر حتويل.
�أحمد باحلاج 

�سبط بحوزتهم 07 كب�سولت �سيدلنية 

�أمن مترن��ست  

توقيف ثالثة اأ�سخا�ص بتمرنا�ست بتهمة حيازة موؤثرات عقلية

توقيف �سخ�ص حمل اأمر بالقب�ص 

خدمة ل�سالح �لعام 

 ب�سبب �لتاأخر يف ��ستكمال �أ�سغال
 �لعيادة  �ملتعددة �خلدمات

احتاد العمال  بحا�سي 
م�سعود يعمل على ا�ستقرار 

املوؤ�س�سات النفطية 

11 األف ن�سمة ببلدية ق�سر قدور 
حمرومون من التغطية ال�سحية 
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و�أو�ضح �أن جد هذه �ملر�أة من جهة 
"�ضعد بن عبد�لرحمن"،  �لأب هو 
"حممد  �لأم هو  وجدها من جهة 
بـ"�أبو  �ملعروف  عبد�لعزيز"،  بن 
تكرب  �أنها  �إىل  م�ضري�  �رشين"، 
ومعروفة  �أعو�م   5 بـ  �ضلمان"  "بن 
بن�ضاطها يف �لتجارة قبل عالقتها 
�أن  �إىل  �ل�ضهري  �ملغرد  ولفت  به، 
عليها  يعتمد  �ل�ضعودي  �لعهد  ويل 
وتقومي  مر�جعة  يف  كبري  ب�ضكل 
باخلارج،  �ل�ضخ�ضية  ��ضتثمار�ته 
تقومي  �ضالحية  و�أعطاها 
�ململكة،  يف  �خلريية  �ملوؤ�ض�ضات 
و�لعاملني فيها  و�ختيار م�ضوؤوليها 
وم�ضتوى دعمها، ويقدم ر�أيها على 
وترقيات  تعيينات  يف  غريها  ر�أي 

و�إقالة �مل�ضوؤولني �لكبار.
خم�ض�ضات  "لها  "جمتهد":  وتابع 
�لأعطيات  �لديو�ن غري  كبرية من 
�لروتينية لآل �ضعود، وت�ضافر كثري� 
و�ضع  وقد  �ضلمان،  �إبن  �أجل  من 
خا�ضة  طائر�ت  ت�رشفها  حتت 
لوز�رة  وتوجيهات  �لديو�ن  من 
لت�ضهيل  و�ل�ضفار�ت  �خلارجية 
و�ضدرت  �خلارج،  يف  �أمورها 
و�ضندوق  �ملالية  لوز�رة  �أو�مر 
مع  بالتعامل  �لعامة  �ل�ضتثمار�ت 

طلباتها كاأو�مر".
و�أ�ضار �إىل �أن هذه �ملر�أة تتظاهر 
�خلا�ضة  حياتها  يف  بالب�ضاطة 
وحتر�ص على �إبعاد �ل�ضبهة عن �أي 
ول  متنفذة،  جهة  باأي  لها  عالقة 
�آخر  ون�رشت  �إن�ضتغر�م،  ت�ضتخدم 
�ضنة  قبل  "تويرت"  لها عرب  تغريدة 

تقريبا.
تقول  �لكثرية،  �ضفرياتها  وعن 
رغم  �خلا�ضة،  لتجارتها  �إنها 
"�إبن  ل�ضتثمار�ت  خم�ض�ضة  �أنها 
عن  يعرفون  و�لقليل  �ضلمان"، 
"جمتهد"،  بح�ضب  به،  عالقتها 
�لذي  و�لدها،  �أن  �إىل  �أ�ضار  �لذي 
تويف قبل عام ون�ضف تقريبا، كان 
من �ملح�ضوبني على جناح �ضقيق 
"�أحمد  �لأمري  �ل�ضعودي  �مللك 

تبالغ  فاإنها  ولذ�  عبد�لعزيز"،  بن 
باملجال�ص  �ضلمان"  "�إبن  مدح  يف 

لدفع �ل�ضبهة.
حماولة  "جمتهد"  و��ضتبعد 
"�إبن  جبهة  لخرت�ق  �ملر�أة  هذه 
و�لدها  �أمنية  وحتقيق  �ضلمان" 
"�أحمد"  �لأمري  جناح  مب�ضاعدة 
عالقتها  تكون  �أن  مرجحا  �ضده، 
"�لأمو�ل  بـ  مرتبطة  �لعهد  بويل 
يريد  �لتي  �ملنهوبة  �لرتيليونية 
�إبن �ضلمان �أن تبقى د�ئرتها �ضيقة 

جد�" ح�ضب تعبريه.

اخلال املرتف

�ملتنفذتني  �ل�ضخ�ضيتني  ثاين  �أما 
ويل  خال  �أنها  "جمتهد"  فك�ضف 
بن حثلني"،  بن فالح  "فهد  �لعهد 
�ضاحب  من  بقربه  يتفاخر  �لذي 
�ل�ضلطة، فاأعلن �أنه �ضيكون رئي�ضا 
للديو�ن �مللكي قريبا، ويغ�ضب �إذ� 
مل يخاطب بلقب "معايل �ل�ضيخ"، 
�لعهد  ويل  من  �أمر�  �نتزع  كما 

لل�ضباط باأن يوؤدو� له �لتحية.
بحث  �ضلمان"  "�إبن  �أن  و�أ�ضاف 
تاأهيله،  تنا�ضب  وظيفة  عن  خلاله 
فلم يجد �إل "رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
�أعطاه من خالل  نادي �لإبل"، ثم 
مالية  �ضالحيات  �ملن�ضب  هذ� 

و�إد�رية هائلة حولته �إىل و�حد من 
�أهم 10 �ضخ�ضيات يف �ل�ضعودية.

�ضاحب  حثلني"  "بن  و�ضار 
�لنادي  يف  مطلقة  �ضالحيات 
يريد،  ما  �لوظائف  من  ي�ضتحدث 
�لتي  باملبالغ  �ضفقات  ويعقد 
من  �أ�ضدقاءه  عني  حتى  يريد، 
�لكويت يف �لنادي، وف�ضل �ضديقه 
�أع�ضاء  بقية  على  �ملقبل"  "فهد 
ن�ضف  �إىل  ر�تبه  ورفع  �ملجل�ص 
له  و�أحال  �ضهريا،  ريال  مليون 
من  �ملتفرعة  �للجان  م�ضوؤولية 

�لنادي.
�حلياة  �ل�ضهري  �ملغرد  وو�ضف 
�ملرتفة خلال ويل �لعهد �ل�ضعودي 
ول  �ملدن  بني  يتنقل  "ل  بقوله: 
خا�ضة  بطائرة  �إل  للخارج  ي�ضافر 
تنقالته  �أما  �مللكي،  �لديو�ن  من 
للرب ملتابعة �ضاأن �لإبل �أو ن�ضاطاته 
�خلا�ضة فبطائر�ت هيلوكبرت تابعة 
لأمن �لدولة �أو للدفاع، ول يتحرك 
�مللكي حتى  �حلر�ص  من  بثلة  �إل 
حا�ضية  ومعه  نفوذه،  ي�ضتعر�ص 

تزيد عن حا�ضية �لأمر�ء".
يقلد  �ضلمان"  "�إبن  خال  �أن  وتابع 
بتغيري  �ل�ضتمتاع  يف  �أخته  �بن 
�ملدير  غري  ولذلك  �لوزر�ء، 
مر�ت،   3 �لإبل  لنادي  �لتنفيذي 
جديدة  فكرة  �خرت�ع  على  ود�أب 
يناف�ص بها هيئة �لرتفيه كل فرتة، 

معها  �ل�ضالحيات  تعار�ضت  و�إذ� 
من  و�ضحبها  �ضلمان"  "�إبن  تدّخل 

�لهيئة ل�ضالح �لنادي.
�ضلمان"  "�إبن  �أن  "جمتهد"  وذكر 
يقيم  �ضخما  جممعا  خاله  �أعطى 
�لديو�ن �مللكي،  فيه على ح�ضاب 
�أ�ضحابه  باإ�ضكان  له  �ضمح  كما 
ح�ضاب  على  �لكويتيني  و�أقاربه 
ويل  خال  يت�رشف  ولذ�  �لديو�ن 
يف  ويتفاخر  ملك  كاأنه  �لعهد 
له  يرد  ل  �أخته  �بن  �أن  �ملجال�ص 
ويتمتع  "جمتهد"،  بح�ضب  طلب، 
بح�ضانة تامة وفرها له ويل �لعهد، 
�ضده  �ل�ضكاوي  �آلف  م�ضري  وكان 
يف �لديو�ن �مللكي �ضلة �ملهمالت 
و��ضتطرد:  �مل�ضتكني  معاقبة  �أو 
"ت�ضلم )خال ويل �لعهد( م�ضوؤولية 
�لهجوم على قطر )غرفة قطر( بعد 
�لقحطاين  ل�ضعود  �ملوؤقت  �لإبعاد 
يف تويرت، وحولها ملدحه و�لرتويج 

ل�ضخ�ضيته ف�ضحبت منه.
نهاية  يف  "جمتهد"،  ولفت 
"فهد  �ضفة  �أن  �إىل  تغريد�ته، 
�لعهد  لويل  كخال  حثلني"  بن 
هذه  بكل  متتعه  لتف�ضري  لتكفي 
ل  و�أنه  و�حل�ضانة،  �ل�ضالحيات 
بد من �رش �آخر دفع "�إبن �ضلمان" 
وهو  �لنفوذ،  هذ�  كل  من  لتمكينه 
�ل�رش �لذي مل يقع عليه ومل يت�ضح 

مل�ضادره بعد.

ك�سف املغرد ال�سهري "جمتهد"، اخلمي�ص، عن ت�سريبات، قال اإنها تخ�ص �سخ�سيتني قريبتني من ويل العهد ال�سعودي "حممد بن 
�سلمان"، مل ي�سلط عليهما ال�سوء اإعالميا رغم اأن لهما "�سالحيات مطلقة ومهام �سرية" ح�سب و�سفه ويف �سل�سلة تغريدات عرب 

ح�سابه بـ"تويرت"، الذي يتابعه اأكرث من مليوين �سخ�ص، حتدث "جمتهد" عن امراأة مقربة من "بن �سلمان"، لها �سلطات نافذة 
داخل الديوان، ال ي�ساهيها �سيدة اأخرى، ورمز لها بحروف )ع بنت ب بن ف(.

ال�سعودية

الأوىل  ال�سيدة  "جمتهد" يك�سف 
وذراع اإبن �سلمان اخلفي

اال�ستخبارات البلجيكية

تقرير اأويل ب�ساأن فاجعة عبارة املو�سل

اليمني املتطرف يف اأوروبا 
الغربية ي�سّلح عنا�سره

لال�ضتخبار�ت  تقرير  ك�ضف 
�ملتطرف  �ليمني  �أن  �لبلجيكية، 
بتغيري  بد�أ  �لغربية  �أوروبا  يف 
بع�ص  قياد�ت  و�أن  �أن�ضطته،  منط 
باأمر  بد�أت  �ملتطرفة  جمموعاته 
�لرماية  على  بالتدريب  عنا�رشها 
�أو  قانونية  بطرق  �أ�ضلحة  وحيازة 
�لذي  �لتقرير،  ،و�أكد  قانونية  غري 
�لبلجيكية  �ل�ضتخبار�ت  �ضمحت 
وجود  �إليه،  بالو�ضول  �لعام  للر�أي 
وبقية  ببلجيكا  �ملتطرف  �ليمني 
�إىل  بالإ�ضافة  �أوروبا،  غرب  دول 

تغيري�ت جذرية يف بنيته.
ولفت �لتقرير �إىل �أن �أن�ضار �ليمني 
�إعجابهم  يخفون  ل  �ملتطرف 
�لعنف  يتبنون  و�أنهم  بالنازية، 
معاد�ة  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�ضار 
�أ�ضبح  و�ملهاجرين  �لإ�ضالم 
�أجندة  على  �ملو��ضيع  �أهم  من 
�أزمة  منذ  �ملتطرفة  �لأو�ضاط 

�ملهاجرين يف 2015 و2016.
�ملدنية  �ملجموعات  �أن  و�أو�ضح 
�لتي  �أودين"،  "جنود  حركة  مثل 
هي  لها،  مركز�  فنلند�  من  تتخذ 
�ليمينية  للمجموعات  منوذج 

�ملتطرفة. 

املتطرف ذو  "اليمني 
الياقة البي�ساء" 

�ل�ضتخبار�ت  تقرير  وو�ضف 
لليمني  �جلديد  �ل�ضكل  �لبلجيكية 
�ملتطرف  بـ"�ليمني  �ملتطرف 
�لتقرير  �لبي�ضاء"وقدم  �لياقة  ذو 
فرن�ضا  يف  �لهوية"  "جيل  حركة 
�لأملانية"  �لهوية  جيل  و"حركة 
ذو  �ملتطرف  لليمني  كنماذج 
هذه  �أن  �إىل  ولفت  �لبي�ضاء  �لياقة 
�لأنظار  لفت  حتاول  �ملجموعات 
عن  وتد�فع  �لإعالم،  عرب  �إليها 
لأوروبا"و�أفاد  �مل�ضيحية  "�لهوية 
�لبلجيكية  �ل�ضتخبار�ت  باأن 
"�لدروع  جمموعة  ترتقب 
�ملتطرفة  �ليمينية  و�لأ�ضدقاء" 
�ملجموعة  �أن  مبينا  بلجيكا،  يف 
تخاطب فئات خمتلفة يف �ملجتمع 
مبا فيها "�ليمني �ملحافظ" وغري 
�إىل  بالإ�ضافة  للعنف،  �لد�عمني 

د�عمي �لعن�رشية و�لنازية. 

املتطرفة  "املجموعات 
تت�سلح" 

�لنتباه  يلفت  �لذي  �لآخر  �لأمر 
يف تقرير �ل�ضتخبار�ت �لبلجيكية، 
لدى  �لت�ضلح"  ميول  هو"ت�ضاعد 
�لتقرير،  و�أكد  �ملتطرف  �ليمني 
بع�ص  قياد�ت  �أن  �لإطار،  هذ�  يف 
�أوروبا  يف  �ملتطرفة  �ملجموعات 
عنا�رشها  تطالب  بد�أت  �لغربية 
�لرماية،  يف  تدريبات  بـ"تلقي 
�أو  قانونية  بطرق  �أ�ضلحة  وحيازة 
�أن �ليمني  غري قانونية"ولفت �إىل 
�ملتطرف يدعي باأن �ضبب ت�ضلحه 
بني  �لجتماعي  "�ل�رش�ع  �أن  هو 
�أ�ضبح  �مل�ضيحية  و�أوروبا  �لإ�ضالم 
�أمًر� ل مفر منه وعليهم �لتح�ضري 
و�ضائل  باأن  �لتقرير  لذلك"ونوه 
ومو�قع  �لجتماعي  �لتو��ضل 
خطابات  من  �ضعدت  �لإنرتنت 
و�ضائط  وباتت  �ملتطرف،  �ليمني 
موؤيدين  وك�ضب  �لدعاية  يف  مهمة 
ر�ضائل  بع�ص  �أن  �إىل  و�أ�ضار  جدد 
�ملجموعات �ملتطرفة على موقع 
في�ضبوك حت�ضد �إعجابات كبرية. 

يف  اأنف�سهم  "ينظمون 
اجلامعات" 

تقول �لنائبة �مل�ضتقلة يف �لربملان 
�أوزدمري،  ماهينور  �لبلجيكي 
�لبي�ضاء  �لياقات  w�إن  لالأنا�ضول، 
�لتي يتم �حلديث عنهم يف �ليمني 
خريجي  من  يتاألف  �ملتطرف 
يف  ي�ضبهون  و�ضباب  جامعات 
ملب�ضهم، �لنازيني �جلدد و�أ�ضافت 
ب�ضكل  لديهم  تربز  هوؤلء  �أن 
وتابعت  �لهوية  خطابات  �أكرب 
درجة  �إىل  و�ضلت  "�لعن�رشية 
�لتقليدية.  �لعن�رشية  عن  خمتلفة 
لها.  موؤيدون  هناك  �لأ�ضف  ومع 
�مل�ضيحية  مثل  خطابات  يربزون 
على  �لأ�ضلية"و�ضددت  و�لفلمنكية 
ببلجيكا  �ملتطرفة  �لفئات  �أن 
ولي�ص  �ل�ضعب  بلغة  تتحدث 
"متو�ضط  �أن  موؤكدة  �ل�ضيا�ضيني، 
�أعمار هوؤلء �لأ�ضخا�ص 22 عاما. 
�جلامعات.  يف  �أنف�ضهم  ينظمون 

وهذ� يظهر م�ضتوى �خلطر".
�لتقرير  ن�رش  على  �أوزدمري  و�أثنت 
�ملذكور �أمام �لر�أي �لعام، �إل �أنها 
�أي  "�حلكومة ل تتخذ  باأن  �أفادت 

تدبري" يف هذ� �خل�ضو�ص. 

ك�ضف م�ضادر �ضحفية عر�قية،  
�أويل  تقرير  عن  �أم�ضاجلمعة، 
�ملو�ضل،  عبارة  فاجعة  ب�ضاأن 
�إد�رة  �أن  �إىل  �أ�ضارت  فيما 
�لعبارة مل تلتزم ب�رشوط �لأمان 

و�ملتانة.
ت�ضمنه  ما  �مل�ضادر عن  ونقلت 
غرق  �أ�ضباب  "�أبرز  �أن  �لتقرير 
�لعبارة يف �ملو�ضل يعود للحمولة 

�لز�ئدة"، مبينا �أن "�إد�رة �لعبارة 
�لأمان  ب�رشوط  تلتزم  مل 
و�لإ�ضعافات  و�لإنقاذ  و�ملتانة 
وز�رة  لتقارير  تبايل  وملمَ  �لأولية 
�ملو�رد �ملائية، ومل تكن هناك 
متابعة خا�ضة من د�ئرة �ملو�نئ 
ولي�ص هناك من يوؤكد �أن �لعبارة 

جمازة".
كانت  "�لعبارة  �أن  و�أ�ضاف 

يقارب  ما  ظهرها  على  حتمل 
�أعلن  حيث  �ضخ�ضا،   175-170
عادل  �لعر�قي،  �لوزر�ء  رئي�ص 
عبد �ملهدي عن وفاة 85 منهم 
و�إنقاذ 55 �آخرين، ويفيِ ت�رشيبات 
�أ�ضار  �لتحقيق  �ضباط  �حد  عن 
�إىل �ن هناك �قل من 30 �ضخ�ضا 
جمهويل �مل�ضري و�لبحث عنهم 

م�ضتمر".

من  �لع�رش�ت  �أن  �إىل  ي�ضار 
�ملو�طنني لقو� م�رشعهم غرقا، 
�م�ص �خلمي�ص، وفقد�ن �آخرين 
بحادثة �نقالب عبارة يف جزيرة 
باملو�ضل،  �ل�ضياحية  �لغابات 
عادل  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  فيما 
يف  �لعام  �حلد�د  �ملهدي،  عبد 
جميع �أنحاء �لعر�ق على �ضحايا 

�لعبارة يف �ملو�ضل.
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ال�سغط الفعال:

ر�ؤية �أمريكية لتطوير �سيا�سة 
ذكية جتاه �لنفوذ �لإير�ين

تبنت اإدارة الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« ا�سرتاتيجية �سارمة اإزاء اإيران 
تقوم على اإعادة فر�س العقوبات الدولية عليها بعد الن�سحاب الأحادي من 
التفاق النووي لعام 2015 بهدف اإحداث تغيري جوهري يف ال�سيا�سات التي 

تتبناها طهران منذ عقود، وكانت م�سدًرا دائًما للتوتر مع الوليات املتحدة. لكّن 
تلك ال�سرتاتيجية -بح�سب الكثري من التحليالت الغربية- مل تفلح حتى الآن 

يف اإحداث التغيري املاأمول، وحتقيق اأهداف ال�سيا�سة الأمريكية جتاه اجلمهورية 
الإ�سالمية. ويف هذا ال�سياق، اأ�سدر مركز الأمن الأمريكي اجلديد تقريًرا 

�سارك يف اإعداده �سبعة من اخلرباء واملتخ�س�سني يف ال�سئون الدولية وق�سايا 
منطقة ال�سرق الأو�سط، والأمن والقت�ساد والطاقة، موؤخًرا بعنوان »م�سار واقعي 
ا لتحقيق اأهداف ال�سيا�سة  لإحراز بع�س التقدم مع اإيران: اثنا ع�سر مبداأ توجيهًيّ

الأمريكية«، يقدم العديد من التو�سيات لالإدارة الأمريكية، واملبادئ التوجيهية، 
ومقرتحات �سيا�سية لكيفية اإحرازها تقدًما يف منع طهران من امتالك �سالح 

نووي، وكذلك الت�سدي ل�سلوكها املزعزع لال�ستقرار يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 
والتاأكد من ا�ستمرار التزام اجلمهورية الإ�سالمية باللتزامات النووية الواردة يف 

التفاق النووي حتى مع تزايد العقوبات القت�سادية املفرو�سة عليها.

عر�س: �سباح عبدال�سبور - /مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

تو�سيات لتعديل ال�سلوك

كانت  اإذا  اأنه  اإىل  التقرير  معدو  اأ�شار 
الإدارة الأمريكية ترغب يف حتقيق اأهداف 
�شيا�شاتها اخلارجية جتاه اإيران، فاإن عليها 
ولهذا  واقعية.  اأكرث  جديدة  �شيا�شة  انتهاج 
ت�شاعد  اأن  �شاأنها  من  تو�شيات  قدموا 
تقدم ملحوظ  اإحراز  املتحدة يف  الوليات 
يف تعديل �شلوك طهران املفرو�ض اأمريكًيّا، 

وهي على النحو التايل: 
الوليات  رغبة  عدم  على  التاأكيد  اأوًل- 
يو�شي  باإيران:  النظام  تغيري  يف  املتحدة 
املتحدة  الوليات  اإر�شال  باأهمية  التقرير 
اإيران  اإىل  وموثوقة  وا�شحة  اإ�شارات 
النظام  لإ�شقاط  ت�شعى  لن  اأنها  مفادها 
عن  ف�شًل  خماوفها.  مع  التعامل  مت  اإذا 
لطهران يف  اإيجابية  تقدمي حوافز  اإمكانية 
حال تغيري �شيا�شاتها. فمثًل ميكن اأن تلّوح 
وا�شنطن باأنها م�شتعدة لإنهاء العقوبات التي 
متنع معظم ال�رشكات الأمريكية من التعامل 
اإيران  اأن رف�ض  التاأكيد على  اإيران، مع  مع 
اجللو�ض اإىل طاولة املفاو�شات �شيوؤدي اإىل 

مزيد من ال�شغوط القت�شادية عليها.
مع  مفتوحة  ات�شال  قنوات  اإبقاء  ثانًيا- 
اإيران: يعتقد املوؤلفون اأنه يجب على الإدارة 
اأن تن�شئ قناة ات�شال خا�شة مع  الأمريكية 
على  امل�شرتكة  الق�شايا  ملعاجلة  اإيران 
املدى الق�شري واملتو�شط، بدًل من انتظار 
تتناول  امل�شتوى  رفيعة  حمادثات  اإجراء 
قد  التي  املتحدة  الوليات  مطالب  فقط 
ت�شتغرق �شنوات حتى تبداأ. ووفًقا للتقرير، 
بنقل مواقفها  لوا�شنطن  فاإن ذلك �شي�شمح 
بو�شوح و�رشاحة اإىل طهران، و�شي�شاعدها 

ا�شتخدامها  نواياها. كما ميكن  تو�شيح  يف 
ملناق�شة ق�شايا ح�شا�شة مثل احتجاز اإيران 
اأن  التقرير  يقرتح  كما  اأمريكيني.  مواطنني 
ال�شتفادة  ا  اأي�شً »ترامب«  الرئي�ض  يحاول 
الرو�شي  الرئي�ض  مع  »الودية«  علقاته  من 
القيادة  مع  للتوا�شل  بوتني«  »فلدميري 

الإيرانية.
اإيران  فيها  توا�شل  بيئة  تعزيز  ثالًثا- 
اللتزام ببنود التفاق النووي: يرى التقرير 
الأحادي  الوليات املتحدة  اأنه رغم خروج 
فاإنه  املا�شي،  ماي  النووي يف  التفاق  من 
ينبغي عليها األ تعرقل جهود باقي اأطراف 
التزامها  مبوا�شلة  طهران  لإقناع  التفاق 
بالقيود النووية الواردة يف التفاق، ول �شيما 
يف  والرو�شية  وال�شينية  الأوروبية  اجلهود 

هذا ال�شاأن.

ويُ�شيف اأن على الإدارة الأمريكية األ حتاول 
اإيران  �رشاء  على  عقوبات  فر�ض  اأو  منع 
املن�شاآت  لإكمال  والتكنولوجيات  للمواد 
متكن  مع  الع�شكرية  غري  الإيرانية  النووية 
وال�شيطرة  املعرفة  من  الدويل  املجتمع 

على م�شرتيات طهران النووية.
كما يو�شي التقرير الإدارة الأمريكية باتخاذ 
خطوات حمدودة وحمددة لتمكني الإيرانيني 
اإذا  وذلك  املايل،  النظام  اإىل  الو�شول  من 
وباقي  طهران  بني  احلوار  �شياق  يف  ات�شح 
الدول امل�شاركة يف التفاق النووي اأن مثل 
بني  فارقة  تكون  اأن  ميكن  اخلطوات  هذه 
النووية  التزاماتها  موا�شلة  يف  ا�شتمرارها 
الع�شكري.  النووي  برناجمها  تكثيف  اأو 
وميكن للوليات املتحدة يف هذه احلالة اأن 
قناة  لإن�شاء  اأوروبي  مركزي  بنك  مع  تعمل 
للتعامل  بها  وامل�شموح  القانونية  للأعمال 

مالًيّا مع اإيران بحرية اأكرب.
على  واقعية  قيود  لفر�ض  ال�شعي  رابًعا- 
برنامج اإيران ال�شاروخي: دعا معدو التقرير 

على  واقعية  قيود  عن  البحث  �رشورة  اإىل 
ال�شاروخي، وذلك من خلل  اإيران  برنامج 
املتحدة  الوليات  بني  امل�شرتك  العمل 
طهران  من  ر�شمي  التزام  ل�شمان  واأوروبا 
فر�شتها  التي  ال�شواريخ  بحدود  باللتزام 
البدء  للتقرير-  -وفًقا  وميكن  بنف�شها. 
يحبط  اأن  ميكن  اتفاق  اإىل  التو�شل  باجتاه 
تطوير واختبار واإنتاج الأنظمة ال�شاروخية 
املتحدة  الوليات  اإىل  ت�شل  اأن  التي ميكن 

واأوروبا. 
بني  ال�شفقة  �رشوط  ترتاوح  اأن  وميكن 
اإيران  التزامات  تقنن  ر�شمية  غري  اتفاقية 
اإىل  �شواريخها،  مدى  من  للحد  ال�شيا�شية 
التقنيات  اأنواع  حول  تف�شيًل  اأكرث  اتفاق 
والختبارات املحظورة. علوًة على اأهمية 
حتديد كل ال�رشكات الإيرانية اخلا�شة التي 
النت�شار  اأو  ال�شواريخ  باأن�شطة  روابط  لها 
-وفًقا  �شيُ�شاهم  ما  وهو  الإيراين.  النووي 
اللوجي�شتية  ال�شبكات  ف�شح  يف  للتقرير- 
طهران  داخل  ال�رشكات  وتهديد  الإيرانية، 
باأن م�شاحلها التجارية امل�رشوعة معر�شة 
اجلي�ض  مع  �رشاكة  يف  دخلت  اإذا  للخطر 

الإيراين.
خام�ًشا- حتديد الأولويات والبدء يف و�شع 
للملف  الأجل  طويل  واقعي  حلل  الأ�شا�ض 
اإدارة  املوؤلفون  يو�شي  الإيراين.  النووي 
»اخلطوط  اأ�شموه  ما  بني  بالف�شل  ترامب 
التي  الإيرانية  الأن�شطة  وهي  احلمراء« 
فعل  ردود  وتتطلب  حقيقية  اأهمية  ت�شكل 
املرئية  الإيرانية  الإجراءات  وتلك  جدية، 
على  �شئيل  تاأثري  لها  التي  ال�شتفزازية  اأو 
اأ�شلحة  اإنتاج  على  الفعلية  طهران  قدرة 
للتقرير، يجب على وا�شنطن  نووية. ووفًقا 
دبلوما�شية  خيارات  تطوير  وحلفائها 
عن  اإيران  لثني  وع�شكرية  واقت�شادية 
اإ�شكالية،  الأكرث  النووية  الأن�شطة  ا�شتئناف 
و�شول  من  للحد  املبذولة  اجلهود  مثل 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية اإىل املن�شاآت 
اأو تطوير قدرات جديدة  النووية الإيرانية، 
الأ�شلحة  اإنتاج  م�شارات  حت�شني  ميكنها 
معاجلة  اإعادة  على  كالقدرة  النووية 

البلوتونيوم.
�شاد�ًشا- ال�شتخدام الفعال للتدابري املالية 
لزيادة ال�شغط على اإيران: ويف هذا املحور، 
�شلط التقرير ال�شوء على عدٍد من التدابري 
املهمة التي تُ�شاعد يف زيادة ال�شغط على 
اأن�شطة  على  ال�شوء  ت�شليط  ومنها:  اإيران، 
خا�شة  م�رشوعة،  الل  النووية  غري  طهران 
وزعزعة  والف�شاد،  الطاقة،  جمال  يف 
و�شيُ�شاعد  الأو�شط.  ال�رشق  يف  ال�شتقرار 
هذا النهج -وفًقا لوجهة نظر املوؤلفني- يف 
التعاونية  واجلهود  الدويل  الدعم  حتفيز 
لعزل اجلمهورية الإ�شلمية، و�شي�شهل ربط 
العقوبات بالأدوات الدبلوما�شية والدفاعية 
الأخرى لدعم نهج �شامل ي�شتند اإىل العديد 
من اأدوات فن احلكم، وتعاون جمموعة من 
اإىل  التقرير  دعا  كما  الدوليني.  ال�رشكاء 
الكيانات املرتبطة  ا�شتهداف  الرتكيز على 
اهلل،  وحزب  الإيراين،  الثوري  باحلر�ض 
وك�شف الأن�شطة غري امل�رشوعة والف�شاد يف 
املوؤ�ش�شات الإيرانية الكبرية، واإلقاء ال�شوء 
على تهرب طهران من العقوبات يف املجال 
ال�شيا�شات  مواجهة  �شابًعا-  البحري. 
الإيرانية التي تزعزع ال�شتقرار يف ال�رشق 
املوؤلفون  اأكد  املحور،  هذا  ويف  الأو�شط: 
اأهمية تعاون الوليات املتحدة مع ال�رشكاء 
الإيرانية  احلرب  ملواجهة  املنطقة  يف 
العمل  �رشورة  اإىل  ودعوا  النظامية،  غري 
وو�شع  امل�شرتكة،  القدرات  حت�شني  على 
ا�شرتاتيجيات ملواجهة قدرات احلرب غري 
النظامية، مبا يف ذلك خطة حلملة م�شرتكة، 
ومتارين  تدريبية  بعثات  اإن�شاء  وكذلك 

م�شرتكة، ومركز لل�شتخبارات.

الن�سحاب املخطط

دي�شمرب  يف  الأمريكي  الرئي�ض  اإعلن  مع 
القوات  ب�شحب  املفاجئ  قراره  املا�شي 
اإيران  والذي �شيمنح  الأمريكية من �شوريا، 
املنطقة،  ويف  �شوريا  النفوذ يف  من  مزيًدا 
تنظيم  اندثار  على  تاأثرياته  واحتمالت 
التقرير  معدو  دعا  الإرهابي،  »داع�ض« 
الأمريكية  القوات  �شحب  يكون  اأن  اإىل 
ظهور  عودة  ملنع  الأولوية  تعطي  بطريقة 
الإيرانية  املكا�شب  من  واحلد  التنظيم، 
دعم  على  والعمل  ممكن.  حد  اأق�شى  اإىل 
واإيران  رو�شيا  بني  الدبلوما�شية  الرتتيبات 
ال�شورية  الكردية  والقوى  والأ�شد  وتركيا 
مبا ي�شاعد يف منع ن�شوب �رشاع جديد يف 

اجلزء ال�رشقي من �شوريا. 

واأ�شافوا �رشورة ممار�شة الإدارة الأمريكية 
ت�شّن  تركيا حتى ل  دبلوما�شًيّا على  �شغًطا 
الكردية  القوات  على  ع�شكرية  �رشبات 

لعبت  والتي  املتحدة،  للوليات  احلليفة 
»داع�ض«.  تنظيم  حماربة  يف  رئي�شًيّا  دوًرا 
جتعل  عليها  التفاو�ض  يتم  �شفقة  وتاأييد 
حتت  �شوريا  �شمال  يف  الكردية  املناطق 
�شيطرة »الأ�شد«. ويدعون اإىل تقدمي الدعم 
امل�شتمرة  اإ�رشائيل  ل�رشبات  الدبلوما�شي 
�شوريا.  يف  الإيرانية  الأهداف  �شد 
اإ�رشائيلية-اإيرانية  حرب  �شبح  وا�شتخدام 
حمتملة يف �شوريا لتحفيز الرو�ض على كبح 

املكا�شب الإيرانية يف �رشق �شوريا.

البحث عن �سريك لبناين

لتقوي�ض النفوذ الإيراين يف لبنان اأكد التقرير 
لتحديد  العرب  ال�رشكاء  مع  العمل  اأهمية 
ميكن  الذين  املحليني  اللبنانيني  الفاعلني 
اأن ي�شبحوا بديًل عملًيّا حلزب اهلل والعمل 
على متكينهم، مع ال�شتمرار يف بناء قدرات 
امل�شاركة  يف  وال�شتمرار  اللبناين،  اجلي�ض 
الرفاهية  حت�شني  على  تعمل  م�شاريع  يف 

الجتماعية والقت�شادية للبنانيني.
زيادة  �رشورة  اإىل  التقرير  معدو  ويدعو 
يثبت  التي  اللبنانية  احلكومة  فروع  متويل 
حلزب  ال�شيا�شية  ال�شيطرة  عن  ا�شتقللها 
الف�شاد  ملكافحة  اإجراءات  وو�شع  اهلل، 
�شد  الهدف  حمددة  عقوبات  وتنفيذ  بها، 
املعار�شة  عنا�رش  بع�ض  ودعم  اهلل،  حزب 
الرئي�شية حلكومة »الأ�شد« اأو اأن�شطة حزب 

اهلل.

م�ساعدة العراق:

الإيراين  النفوذ  مواجهة  كيفية  وعن 
الأمريكي  الغزو  بعد  العراق  يف  املتنامي 
على  التقرير  �شدد   2013 مار�ض  يف  له 
اأهمية اإظهار التزام اأمريكي وا�شح وطويل 
الإعلن  خلل:  من  وذلك  بالعراق،  الأجل 
للم�شاعدة  الأجل  طويلة  دعم  حزمة  عن 
العراق،  يف  القت�شادية  والتنمية  الإن�شانية 
واحلفاظ على البعثة ال�شت�شارية الع�شكرية 
الأمريكية طويلة الأجل لدعم قوات الأمن 
اإىل  التقرير  يخلُ�ُض  اخلتام،  العراقية.  يف 
اأن ال�شرتاتيجية التي تتبناها اإدارة الرئي�ض 
اإيران  جتاه  ترامب«  »دونالد  الأمريكي 
ملنع  ملحوظ  تقدم  اإحراز  يف  تنجح  لن 
طهران من �شنع �شلح نووي، وردع �شلوكها 
املزعزع لل�شتقرار، وهذا ما اأكدته الكثري 
من التحليلت الأمريكية والغربية على حد 
�شواء. ولهذا دعا امل�شاركون يف اإعداده اإىل 
�رشورة ابتعاد الوليات املتحدة عن نهجها 
واملطالب  الإيراين،  النظام  جتاه  العدائي 
غري الواقعية، وانتهاج �شيا�شة ذكية وعملية 
حتقيق  من  وا�شنطن  مُتّكن  ذلك  من  بدًل 
اإيران،  جتاه  اخلارجية  �شيا�شاتها  اأهداف 
وا�شتقرار  اأمن  على  احلفاظ  وكذلك 

حلفائها بال�رشق الأو�شط.    
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ال�ساعر الأ�سري املحرر خليل توما..

رحل تاركا فا�صه يف ار�ض الق�صيدة
تويف ال�ساعر الفل�سطيني والأ�سري املحرر خليل توما يوم 2019/2/12 ابن مدينة بيت جال ق�ساء بيت حلم، والذي ق�سى عدة �سنوات 

يف �سجون الحتالل، واحد موؤ�س�سي احتاد الكتاب الفل�سطيني يف الأر�س املحتلة يف بداية الثمانينات، وهو �سحفي وكاتب و�ساعر 
ومرتجم �ساهم يف بلورة امل�سرية الثقافية الفكرية يف فل�سطني باإبداعاته وجمموعاته ال�سعرية ومقالته التي امتازت بالنتماء 

ال�سغوف اإىل فل�سطني وبالإميان العميق باحلرية والنت�سار.

بقلم :عي�سى قراقع

ق�صيدته  توما  خليل  ترك 
ار�ض  على  املفتوحة 
فل�صطني، و�صمعنا �صوته يقرع 
والأديرة  الكنائ�ض  اأجرا�ض 
لأنه  جال،  بيت  مدينة  يف 
الزيت  بحرارة  يكتب  كان 
الالهوت،  وبحرارة  والزيتون، 
فا�صه  يحمل  الفالح  بحرارة 
حرارة  الأحمر،  الرتاب  فوق 
ال�صجرة  يراقب  وهو  املزارع 

تنمو يف ف�صاء اأحالمه.
هو ان تكون اخل�صب يف هذا 

الرتاب بذاره
الريح دميته ويف اجلدران  يف 

باب
اأو متزق بالفوؤو�ض اإذا يب�صت

وهكذا احلطاب..
الفالح،  ال�صاعر  توما  خليل 
والطالب  للعمال  املتحيز 
وللعدالة  واجلوعى  والفقراء 
الأر�ض  عا�صق  الإن�صانية، 
والينابيع  واملاء  واحلجر 
بيوتا  ق�صائده  �صيد  الأوىل، 
�صقاها  الأر�ض،  فوق  عامرة 
ودمائه،  ودموعه  بن�صو�صه 
تعبد يف طقو�صها وموا�صمها، 
�رصاخ،  الكلمات  كان  ت�صعر 

الكلمات اأ�صماء وب�رص وحياة
اأنت ل تعرف ان ال�صجرة

غابة م�صترتة
ال�صامت  احلجر  حتت  ان 

نب�ض من مياه �صجرة
فارفع الآن اإىل ال�صم�ض يديك

الأر�ض  تبخل  ل  ذي  هي 
عليك

توما  خليل  عند  الق�صائد 
فوؤو�ض ومعاول، وهاهو الفاأ�ض 
يحاور  الق�صيدة،  ار�ض  يف 
واملدفونني،  واملاء  الرتاب 
يف  املتح�صنة  الآبار  يعانق 
فيوقظ  يتحرك  ال�صخور، 
اأنفا�ض الغائبني واملطرودين، 
الأر�ض  لن  الق�صيدة  توجعنا 
م�صادرة،  منهوبة  م�صتلبة 
اجلرافات  هذه  اأكرث  وتوجعنا 
وخليل  امل�صتوطنات،  وتلك 

بفاأ�صه  ي�رصب  الزمن،  ي�صابق 
بقوة وعزمية:

انه الوقت الذي يلهب بال�صوط 
الرتاب

اأ�رصعي يا بذرة النار اأ�رصعي

وق�صيدته  توما  خليل  رحل 
م�صيجة،  اأ�صرية،  زالت  ل 
الزنازين  تلك  يف  حم�صورة 
وجدران  ليل  واملع�صكرات، 
واأغان فوق  الأ�صالك ال�صائكة، 
كل اأ�صري يحمل فا�صه وغيمته 
حلم  الإن�صاين،  وعتاده  ودمه 

وعظم وجوع وا�صتباك

بيني وبني ال�صجن خطوة
بيني وبني املوت خطوة
بيني وبني الن�رص خطوة

ما الزنازين تثنيني ول الكرباج 
اأو مليون لكمة

وبذرة  الرعد  برعمه  اأنا 
الزلزلة

نوما  خليل  عند  للكلمات 
نبوءة  حتمل  حارقة،  قوة 
يعرفها  ل  ر�صولية  نربة  وذات 
الطغاة  يدركها  ول  ال�صجان 
ق�صيدة  كل  ويف  واجلالدون، 
�صالة وب�رصى واأمل، ق�صائده 
والأطفال،  باحلجارة  مليئة 
ياأخذها  بفل�صطني  مليء  فمه 

اإىل امل�صتقبل ويغني:
غرف  يف  ي�صتيقظ  جيل 

التحقيق
يفيق يفيق

من  ت�صنع  ال�رصطة  وع�صى 
�صعبي حزبا والكل ريف

عا�ض خليل توما حياته حامال 
فا�صه على كتفيه، يقول للنا�ض 
�صوت  داخله  يف  اتبعوين، 
ال�صعب الذي حوله اإىل �صوت 
جماعي، ل خوف من العتمة، 
ل خوف من ال�صجن، الإرادات 
�صجر،  والإرادات  فوؤو�ض، 
يراها  ل  �صمو�ض  الإرادات 

ال�صجانون:
يف ليال يغلق ال�صجن على حر 

ومنا�صل
ويوؤدي دوره ال�صوط

على حلم الرجال
يف  النابت  ال�صجر  ي�صتطيل 

الغور
ليلقي ظله فوق اجلبال

بالق�صيدة،  يتدثر  توما  خليل 
كوفية  ت�صري  والق�صيدة 
يف  مبا  يقاتل  بندقية،  اأو 
ويرف�ض  دماء  من  الن�صو�ض 
فالأ�رصى  وال�صقوط،  اخلنوع 
يرحل  يغنون،  الزنزانات  يف 
وحتت  النهار  يعرب  ال�صقيع، 
يتهاوى  �صياج  األف  اقدامهم 

وجدار

هو ان تكون ر�صا�صة
اأو ان تكون فري�صة

ابطاله  يوقظ  توما  خليل 
اإىل  ير�صلهم  الق�صيدة،  يف 
�صوت  هي  النت�صار،  بالد 
ومنا�صل  حر  وكل  الآخرين، 
يكت�صف  العامل  يف  بلد  اأي  يف 
توما،  خليل  ق�صيدة  نف�صه يف 
احلرية  اجل  من  منا�صل  كل 
يف  و�صوته   �صورته  يجد 
كل  على  املنفتحة  ق�صائده 
ال�صعوب التي تنا�صل من اجل 
وال�صتقالل  واحلرية  الكرامة 

و�صد الظلم والعبودية

ينتف�ض الع�رص الراف�ض
لتولد الأ�صكال ثانية

ميوتا،  ل  وال�صالم  احلب 
وال�صعوب باقية

من هذا ال�صاعر الذي ل ميلك 
على  الثقة  ميلك  ولكنه  �صيئا 
التغيري؟ ميلك الطاقة الثورية 
واإن�صانيته،  بلده  عن  للدفاع 
انفجار،  الإيقاع  يف  ان  لتجد 
ويف الكلمات بارود ور�صا�ض، 

�صوت الفاأ�ض ي�رصب الأر�ض

املك ل املك �صيئا
املك كل الأ�صياء

املك يف �صواعدي طاقة تغري 
الدنيا

جلنة  ح�صا�ض  بوؤرة  من 
خ�رصاء

بامتياز،  الأر�ض  �صاعر  هو 
ح�صن  يف  تغفو  فا�صه  اأجفان 
بالأعماق  حتلم  الأر�ض، 
بالأ�صطورة،  حتلم  املهجورة، 
بالأنفا�ض  اخلا�صع  وبال�صجر 

املقهورة، ول زال يهتف

متردي متردي ل ينفع الهرب
ي�صحنه  عندما  اأقوى  والزند 

الغ�صب
رحل ال�صاعر خليل توما تاركا 
فا�صه يف ار�ض الق�صيدة، كان 
منذورا لأر�ض فل�صطني، وكان 
منذورا للحياة والثورة والتمرد 

على ال�صطهاد والعبودية

وناديت  مائدتي  اأعددت 
اليتامى

والذين بال وطن
واأفئدتي...  اأكبادي  وعر�صت 

تعالوا �صحت
على  الغريب  الليل  يف 

الر�صيف
هذا دمي فتف�صلوا.. وخبزت 

من ج�صدي الرغيف
توم  خليل  ال�صاعر  رحل 
تتاأمل،  املحتلة  والقد�ض 
املقد�صة  واأماكنها  حاراتها 
ترتاءى  الق�صيدة،  اأح�صاء  يف 

بني عينيه:
�رصدابه  ويف  نور  بال  ثائر 

ينتف�ض احلديد
ويداه تبحث يف الظالم

اأودعها  للقد�ض  �صورة  عن 
خبايا القلب
ثم هوى ونام

توما  خليل  ال�صاعر  رحل 
الأر�ض،  بفاأ�صه  ي�رصب  وهو 
انتف�ض الرتاب، خرج ال�صهداء 
كما  العظام  وانت�صبت 
ان  مقتنعا  زال  ول  احلراب، 
ما بني الطلقة والطلقة مت�صع 
والركلة  الظلمة  وبني  للربيع، 
ما  ثانية  ينمو  للربيع  مت�صع 
بني اخلنجر والطعنة، ما بيت 

وبني  ال�صلب  وبعد  ال�صلب 
القرب وبني الفجر:

حني حفرت ال�صرب الأول
بالفاأ�ض الأوىل

كنت اأرى النفق املو�صول
اإىل قعر البئر

لعل ثورة الرتاب واحلجارة
متهد الطريق

لعل زهرة تكون يل اإ�صارة
م�صباحا  من�صك  نزل  مل 

وفاأ�صا
وعظام طازجة

اإىل حمل  يدعوكم  توما  خليل 
فوؤو�صكم وحماية الأر�ض

احفري
حطمته  طفل  ينه�ض  رمبا 

ال�صنوات
ثم تنه�ض طفلة وي�صري الطفل 

برقا
ثم تاأتي الزوبعة

يا جنوم القدرة املنتقمة
يخرج من حتت الأر�ض

�صيء ندعوه الرف�ض
ودعت مدينة بيت جال �صاعر 
وجدوه  توما،  خليل  الأر�ض 
بالرتاب،  معفراً  الب�صاتني  يف 
املاء،  من  ودلوا  فاأ�صا  يحمل 
نكافة  على  جيوبه  يف  عرثوا 
من  وحبات  حجارة،  وب�صع 
الزيتون وق�صائد عتيقة هربها 
من ال�صجن، كان ينتظر الربيع، 
ا�صتال كثرية �صوف يزرعها يف 

املو�صم القادم
القرب  فما  اآتي  قادم  ربيع  يف 

باق
نار  تن�صفه  عندما  يبقى  كي 

يقيني
يف ربيع قادم اآتي اإليكم

يف ربيع قادم فانتظروين
يف يوم الأر�ض 30 اآذار اأو�صى 
خليل توما ان يكتب على قربه 

العبارة التالية:
فيما انزاح تراب القرب

وانف�ض غبار الآخرة
وتهاوت يف عيوين كامل�صامري 

�صياء غامرة
ما تذكرت �صوى ار�صي وبيتي



بقلم: اأ. ابراهيم جناجرة/هيئة 
�س�ؤون الأ�سرى واملحررين

او  ارادي  ب�شكل  املواطنني  من  كثري 
مع�شلة  يف  نف�شه  ي�شع  ارادي  غري 
التوجه لالقامة  او العالج  من خالل 
العيادات  مراجعة  او  امل�شايف  يف 
م�شدد  يكون  ان  دون  التخ�ش�شية 
ان  علما  ال�شحي  التامني  لر�شوم 
املواطن  نوعان  ال�شحي  التامني 
 )960( الر�شوم  قيمة  وتبلغ  العادي 
ي�شدر  الذي  التامني  و  للعام  �شيقل 
يح�رض  )الذي  املنظمني  للعمال  
احدى  من   انت�شاب  اثبات  �شهادة 
نقابات العمال ( وقيمة التامني تكون 
التامني  ان  علما  للعام  )660(�شيقل 
الطبية  التحويالت  يغطي  ال  ال�شحي 
االبعد ثالث �شهور من �رضيان املفعول  
، كما ان التامينات التي ت�شدر ال�رض 
ال�شهداء واال�رضى واجلرحى لها ميزة 
ايجابية بانها تغطي احلواالت الطبية 

من تاريخ �شدور التامني ال�شحي .
ما دفعني للكتابة حول هذا املو�شوع 
تاأمني  هو كرثة طلبات احل�شول على 
املحررين  لال�رضى  جماين  �شحي 
احل�شول  ي�شتطيعون  ال  والذين  

الفئة  وهم  القانون  وفق  التامني  على 
اال�رض  يف  عام  من  اقل  ام�شت  التي 
وهوؤالء �رضيحة وا�شعة ويقدر عددهم 
بع�رضات االالف وميثلوا جميع �رضائح 
ان  وغالبيتهم  الفل�شطيني  املجتمع 
اعمال  يف  يعملوا  جميعهم  يكن  مل 
حل�شابهم  �شواء  متنوعة  متعددة 
اخلا�ص او يف القطاعات االهلية وهم 
وم�شوؤولني  واأطفال  اأ�رض  لديهم  اي�شا 
افراد  من  وغريهم  انف�شهم  عن 
التوجهات  لت�شعب  ونظرا  اال�رضة 
املجتمع  يف  الفكرية  واملنطلقات 
ال�شحي  التامني  فاإن  الفل�شطيني 
نقطة  الزال  وا�شا�شي  كحق جمتمعي 
اقرار  ف�شل  امام  جمتمعي  خالف 
حيث  االجتماعي،  ال�شمان  قانون 
التجارية  املوؤ�ش�شات  من  كثري  ان 
خدمة  توفري  من  تتهرب  واخلدماتية 
مما  مل�شتخدميها  ال�شحي  التامني 
لالزمات  عر�شة  املواطن  من  يجعل 
يتوجه  وعندما  الفجائية  ال�شحية 
ال�شحية  الرعاية  لطلب  املواطن 
تامني  بطاقة  على  ح�شوله  بدون 
يف  يقع  فانه  املفعول  �شاري  �شحي 
واجلهاز  الطبية  املوؤ�ش�شة  مع  نزاع 
الرعاية  تكاليف  لتغطية  احلكومي 

التامني  قيمة  يدفع  وقد  واخلدمات، 
ال�شحي عطل وموا�شالت وهو يراجع 
كان   م�شكلة  حلل  احلكومية  الدوائر 
اجلهد  هذا  كل  يتجنب  ان  باالمكان 
املايل والنف�شي وبع�ص املواطنني قد 
يتجنب الذهاب وطلب اخلدمة الطبية 
وال�شعوبات  امل�شاكل  هذه  من  خوفا 
او  عليه  م�شاعفة  النتائج  وتكون 
املر�ص  يتفاقم  عندما  ا�رضته  على 
وتت�شاعف االثار اجلانبية ومرد ذلك 
يتبناها  التي  املجتمعية  الثقافة  اىل 
اهمية  بعدم  املجتمع  افراد  معظم 

التامني ال�شحي امل�شبق .
امل�شكلة التي نواجهها يف هيئة �شوؤون 
اال�رضى واملحررين هي عدم القدرة 
ال  من  وحاجات  طلبات  تلبية  على 
حال  ويف  ال�رضوط  عليهم  تنطبق 
ا�شتثنائي  ب�شكل  احلاجة  هذه  تلبية 
الن  وحمدود  قليل  لعدد  تكون  فانها 
حلالة  هو  واال�شتثناء  وا�شح  القانون 
واخلطرية،  امل�شتع�شية  االمرا�ص 
بينما دوافع ومربرات طالبي اخلدمة 
بني احلق يف احل�شول على  ما  تتنوع 
يرى  النه  ن�شالية  ال�شباب  اخلدمة 
هدم  او  مطارد  او  معتقل  نف�شه  يف 
الذين  من  بغريه  نف�شه  ويقارن  بيته 

بغ�ص  اخلدمة  هذه  على  يح�شلون 
احلاجة  او  االعتقال  مدة  عن  النظر 
دوره  لتعزيز  حق  فيها  ويرى  املادية 

وتاريخه الن�شايل .
املجتمعية  الثقافة  ان  وعليه 
واال�رضية هي عامل حا�شم يف كيفية 
اليومية  احلياة  �شوؤون  وادارة  تدبر 
ال�شحية  الرعاية  واهمها  واال�رضية 
يف  ال�شحي  التامني  ر�شوم  ان  حيث 
تعترب  ال  ر�شوم  هي  احلالتني  كال 
لها  النظر  مت  ما  اذا  ومكلفة  عالية 
لال�رضة  ان معدل االجناب  زاوية  من 
فعندما  افراد  �شتة  هي  الفل�شطينية 
 )960( ال�شحي  التامني  ر�شوم  تكون 
ت�شيف  وقد  اال�رضة  لكل  للعام  �شيقل 
�شن  فوق  كانوا  اذا  الوالدين  عليها 
)60( واذا ق�شمناها على )365( يوم يف 
العام فانه يكون مطلوب من املواطن 
اثنان �شيقل  ان يوفر او يقطتع)2.7( 
و�شبع اجورات يف اليوم ويكون ن�شيب 
الفرد الذي ينتمي اىل ا�رضة مكونة من 
�شتة افراد هو اقل من )ن�شف �شيقل( 
يف اليوم وهذه مبالغ اذا ما مت توفريها 
بناًء على خطة م�شبقة وتدريب فانها 
مبالغ ال تذكر امام ما يتم �رضفه على 
لها  ولي�ص  ا�شتهالكية  مادية  جوانب 

الفرد او اال�رضة،  اأي اثر �شحي على 
فهي مبالغ قابلة ان يتم دفعها من اي 
واالرادة  الرغبة  توفرت  ما  اذا  ا�رضة 
التامني  قيمة  بان  نن�شى  وال  والثقافة 
كامل  ب�شكل  توفريه  ي�شعب  ال�شحي 
ودفعة واحدة لذلك كيف لنا ان ندرب 
الرعاية  ان  على  ومواطنينا  انف�شنا 
اأي  من  واهم  اغلى  هي  ال�شحية 
خدمات وحاجات ا�رضية اخرى على 
وال�شحة  ويذهب  ياتي  املال  قاعدة 

تذهب وال تاتي و�رضورة ان يكون يف 
كل بيت ح�شالة توفري لر�شوم التامني 
يف  ياتي  وهذا  م�شبق  ب�شكل  ال�شحي 
ل�رضورة  والتوعية  التميكن  �شياق 
التامني على انف�شنا ب�شكل م�شبق اذا 
ان  االخرى،  التامني  و�شائل  تعذرت 
هذه امل�شكلة حتتاج اىل ثقافة وتربية 
املدر�شة  يف  تبداأ  ا�رضية  وتوعية 
وتنتهي بكل مراحل احلياة حول كيف 

نتدبر امور حياتنا اليومية .

الرعاية ال�سحية حاجة ان�سانية ا�سا�سية تتط�ر وتتن�ع مع تط�ر املجتمعات وت��سع اخلدمات وت�سابكها والعتماد على ا�ست�سارة الطباء وت�جيهاتهم عند كل ازمة �سحية �س�اء كانت ب�سيطة 
او م�ؤقتة ويالحظ ان معظم امل�اطنني ل ي�ؤمن�ا على انف�سهم وا�سرهم  ب�سكل م�سبق  وط�عي وعند احلاجة يذهب امل�اطن�ن يف اغلب الحيان اىل الطباء يف العيادات اخلا�سة واملراكز ال�سحية 

والهلية وما يالحظ ان امل�اطن يق�م بدفع ما يطلب منه من ر�س�م بدل فح�ص وك�سفيات واحيانا فح��سات خمربية ظنا منهم ان احلاجة ق�سيت بدفع هذا وقد تك�ن الفات�رة ال�سهرية مبئات 
ال�س�اقل يف ال�قت الذي ل� كان امل�اطن م�سرتك وم�سدد لر�س�م التامني ال�سحي فانه ي�فر كثري من املبالغ ويح�سل على كثري من اخلدمات الطبية احلك�مية بناًء على �سهادات الكثري من 

امل�ؤ�س�سات واخلرباء هي خدمات عالية اجل�دة والثقة ومناف�سة يف كثري من الربامج واخلدمات للدول املجاورة .

هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين 

التاأمني ال�سحي بني الب�ساطة والتعقيد والثقافة الأ�سرية

اأ�سريان يرويان تفا�سيل العتداء ال�ح�سي عليهما حلظة اعتقالهما

تقرير:هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين
وثق تقرير �شادر عن هيئة �شوؤون 
 ، ظهراليوم  واملحررين  االأ�رضى 
افادتني الأ�شريين يقبعان يف معتقل 
خاللها  من  ي�شفان  "جمدو"، 
وما  املوؤملة  اعتقالهما  تفا�شيل 

تعر�شا له من تعذيب واهانة.
تعر�ص  فقد  ل�شهادتهما  ووفقاً 
 26( جبل  اأبو  ق�شي  املعتقل 
لل�رضب  جنني،  خميم  من  عاماً( 

قوات  يد  على  وح�شي  ب�شكل 
منزله  مداهمة  عقب  االحتالل 
فجراً وتك�شري باب املدخل، حيث 
وقاموا  اجلنود  من  عدد  هاجمه 
وانهالوا  احلائط  باجتاه  بدفعه 
وبعدما   ، املربح  بال�رضب  عليه 
بجره  قاموا  املنزل  من  اأخرجوه 
مل�شافات طويلة وا�شتمروا ب�رضبه 
فقط  بذلك  يكتفوا  ومل  بعنف، 

منه  وال�شخرية  اإيذائه  تعمدوا  بل 
وهو  درج  على  يتدحرج  برتكه 
اليدين،  ومقيد  العينني  مع�شوب 
الع�شكري  للجيب  بعدها  اقتادوه 
بني  اأجل�شوه  به  تواجده  وخالل 
كلب  و�شع  وتعمدوا  اأقدامهم 
وارعابه،  بجانبه الخافته  بولي�شي 
حتقيق  مركز  اإىل  بعد  فيما  نُقل 
زجه  ومت  ال�شتجوابه،  "ع�شقالن" 

داخل الزنازين لـ 9 اأيام وخالل هذه 
الفرتة  كان يتم التحقيق معه يومياً 
ول�شاعات طويلة وهو م�شبوح على 
والقدمني.  اليدين  مقيد  كر�شي 
االحتالل  جي�ص  نكل  حني  يف 
اأبو  الدين  عز  القا�رض  باالأ�شري 
حمافظة  من  عاماً(   17( حمدة 
منزله  اقتحام  بعد  وذلك  جنني، 
وايقاعه  والده  ومهاجمة  فجراً 

اأر�شاً، وبعدها اعتدى عليه جنود 
اأحدهم  قام  حيث  االحتالل 
عدة  الغرفة  بباب  راأ�شه  ب�رضب 
اقتادوه  ب�شفعه،  قام  واآخر  مرات 
بعدها اإىل اخلارج ليتم  الع�شكري ، 
وطوال تواجده باجليب مل يتوقف 
والدع�ص  م�شايقته  عن  اجلنود 
الع�شكرية،  بب�شاطريهم  عليه 
اأثناء  اأي�شاً  به  التنكيل  وا�شتمر 

احتجازه داخل كونتيرن يف مع�شكر 
بدخول  له  ي�شمحوا  فلم  "دوتان"، 
احلمام وفت�شوه الأكرث مرة ومزقوا 
مالب�شه، بقي لعدة �شاعات داخل 
بعدها ملركز  نقله  الكونتيرن، ومت 
يوماً   17 لـ  بقي  ع�شقالن،  حتقيق 
نُقل  ثم  ومن  الزنازين  داخل 
يف  االأ�شبال  االأ�رضى  ق�شم  اإىل 

"جمدو".

اأمهات خلف الق�سبان 

يقبعن بظروف �سعبة وماأ�ساوية يف �سجن الدام�ن ال�سرائيلي
الذي  اليوم  ويف  اأنه  واملحررين،  االأ�رضى  �شوؤون  هيئة  قالت 
هذه  زالت  ال  البلدان،  من  العديد  يف  االأم  بعيد  به  يُحتفل 
املنا�شبة تنكاأ جراح االأم الفل�شطينية التي حتا�رضها الدموع 
وتعي�ص اأق�شى اأنواع احلياة واحلرمان من اأب�شط احلقوق التي 
واأخت  اأم  فهي  واالأر�شية،  ال�شماوية  ال�رضائع  عليها  ن�شت 

وزوجة وابنة ال�شهيد واجلريح واالأ�شري.
واأ�شارت الهيئة يف بيانها، اىل اأن 47 اأ�شرية فل�شطينية الزلن 

اأماً   22 بينهن  من  االإ�رضائيلي،  الدامون  �شجن  يف  يقبعن 
ويتعر�شن  اأطفالهن  عناق  من  يحرمن  االأطفال،  لع�رضات 
التع�شفية امل�شددة �شواء  ال�شغط واالإجراءات  اأ�شكال  لكافة 
اأو �شيا�شة اقتحام غرفهن وفر�ص  من حيث االإهمال الطبي 
�شعبة  واعتقالية  حياتية  ظروفا  ويع�شن  عليهن،  العقوبات 
وقا�شية للغاية". واأو�شحت، اأن �شلطات االحتالل االإ�رضائيلية 
 ، األف امراأة فل�شطينية منذ عام 1967  اأكرث من 16  اعتقلت 

واأن املراأة الفل�شطينية اأثبتت اجلدارة يف حتمل م�شوؤولياتها 
الكثري من  والن�شالية يف مواجهة االحتالل وقدمت  الوطنية 
قال  املنا�شبة  وبهذه  الوطنية.  الق�شية  �شبيل  الت�شحيات يف 
رئي�ص الهيئة اللواء قدري ابو بكر،" اأن يوم 21 من �شهر اآذار- 
مار�ص من كل عام، هو يوماً لالأم الفل�شطينية املثالية، وعيداً 
تكرمياً الأمهات ال�شهداء واالأ�رضى واجلرحى، وتقديراً لعظيم 

ت�شحياتهن وعطائهن امل�شتمر".

اإن�شاف  اأجل  من  للعمل  الدويل  "املجتمع  بكر،  ابو  ودعا 
حمايتها  اأجل  من  الكايف  الدعم  وتوفري  الفل�شطينية،  االأم 
واأبنائها من غطر�شة االحتالل، م�شددا على دور املوؤ�ش�شات 
احلقوقية واالإن�شانية يف ر�شد وتوثيق املمار�شات االإجرامية 
االأ�شريات يف  الفل�شطينيات، وخا�شة  والن�شاء  االأمهات  بحق 
والال  العاجل  االإفراج  ب�رضورة  ومطالباً  االحتالل،  �شجون 

م�رضوط عن جميع االأ�شريات يف �شجون االحتالل".
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عي�شة ق.

ت�رصيحات  يف  �رصار  واأ�ضاف 
اإعالمية اأنه لن يغادر يف الوقت 
يف  الفريق  يرتك  ولن  الراهن 
الذي  وهو  الطريق  منت�ضف 
ولديه  عمل  بعقد  معه  يرتبط 
اإنهاء  اأجل  من  نحو  واجب 
البطولة  بلقب  بالتتويج  املو�ضم 
املتحدث  وا�ضتطرد  الوطنية، 
اأنه ال ميلك م�ضكال يف الرحيل 
يف حال اأرادت االإدارة وجمهور 

الفريق.
االتهامات  عن  �رصار  وت�ضائل 
�ضبيبة  رئي�س  يطلقها  التي 
القبائل �رصيف مالل بخ�ضو�س 
احتاد  يجدها  التي  امل�ضاعدة 
ت�ضهيل  اأجل  من  العا�ضمة 
باملباريات،  الفوز  يف  مهمته 
العا�ضمي  النادي  اأن  اأو�ضح  اأين 
ب�ضفة  ال�ضيئ  التحكيم  �ضحية 

من  الثاين  ال�ضطر  يف  خا�ضة 
الكروي اجلاري، ونفى  املو�ضم 
مالك  م�ضاعدة  قاطعا  نفيا 
الفريق ربوح حداد مو�ضحا اأنه 
لو حدث لكان الفريق قد ح�ضم 
من  ي�ضارع  وال  باللقب  التتويج 
على  قليلة  جوالت  قبل  اأجله 
اأن  وا�ضتطرد  املو�ضم،  نهاية 
م�ضوارا  يقدم  القبائل  �ضبيبة 
ويناف�س  املو�ضم  هذا  رائعا 
لكنه  اللقب،  اإحراز  على  بقوة 
اأو�ضح اأن هناك اأطراف ال تريد 
وعليه  الثاين  للمركز  اإحرازه 
عن  بعيدا  هويتها  عن  البحث 

االحتاد.
ت�رصيحات  يف  �رصار  واأ�ضار 
جريئة اأن احتاد العا�ضمة �ضحية 
ويف  الأن�ضاره  ال�ضيا�ضي  الن�ضج 
اأوالد  جمموعة  مقدمتهم 
املبادرين  كانوا  الذين  البهجة 
ال�ضيا�ضية  االأغاين  اإطالق  يف 

من  والتطرق  املدرجات  من 
ال�ضيا�ضية  االأو�ضاع  اإىل  خاللها 
املزرية  واالجتماعية  املرتدية 
التي يعي�ضها ال�ضباب اجلزائري، 
يف  الوعي  هذا  �ضاهم  اأين 
ا�ضتقرار  �رصب  عن  البحث 
خا�ضة  م�ضواره  وعرقلة  النادي 
تغيري  اإىل  ا�ضطر  اأين  قاريا 
واأثر  منا�ضبات  اربع  امللعب يف 
تغيري  عند  خا�ضة  عليه  االأمر 
امللعب اأربعة اأيام قبل مواجهة 
امل�رصي البور�ضعيدي، واأ�ضاف 
اأن امل�ضريين كانوا اأمام اإلزامية 
لكنه  �ضابق،  وقت  يف  التحفظ 
عن  التعبري  حرية  ميلك  االآن 
اإىل  ان�ضمامه  عن  واأعلن  اآرائه 
وم�ضاندة  ال�ضعبي  احلراك 
املواطنني يف مطالبهم بالتغيري 
لن  االأمر  عن  التكتم  اأن  معتربا 
بالروح  واأ�ضاد  التاريخ،  يرحمه 

ال�ضلمية للحراك ال�ضعبي.

�سرار: احتاد العا�سمة يدفع ثمن الوعي ال�سيا�سي الأوالد البهجةاأعلن ان�شمامه اإىل احلراك ال�شعبي واعرتف بالف�شل يف مهمته
اأطراف ال تريد املركز الثاين ل�شبيبة القبائل وعلى مالل ك�شفها

اعرتف املدير العام لفريق احتاد العا�شمة بالف�شل يف املهمة التي قادته للمجيء اإىل النادي العا�شمي 
وتويل امل�شوؤولية، حيث قال اأنه لي�س غا�شبا من االأن�شار الذين يطالبون برحيله من الفريق بعدما عجز 
على حتقيق االأهداف التي جاء من اأجلها اإىل الفريق ويف مقدمتها قيادة الفريق اإىل التتويج بلقب كاأ�س 

الكاف واإهداء النادي لقبا قاريا يغيب عن خزائنه، و�شدد �شرار اأنه ال ي�شتطيع اأن ينكر اجلميل الذي 
وجده من جمهور احتاد العا�شمة الذي وقف بجانبه و�شانده يف مراحل من هذا املو�شم

رد على االتهامات 
التي مت اإطالقها 
بخ�شو�س لقاء 
املدية والكناري

بوقلقال يفتح 
النار على مالل

اوملبي  فريق  رئي�س  فتح 
بوقلقال  حمفوظ  املدية 
النار على نظريه من �ضبيبة 
القبائل �رصيف مالل، حيث 
�ضكك بوقلقال يف الطريقة 
النادي  حقق  بها  التي 
القبائلي البقاء يف املو�ضم 
كان  الذي  وهو  املا�ضي 
اإىل  ال�ضقوط  على  يلعب 
غاية اجلوالت االأخرية من 
م�ضيفا  الوطنية،  البطولة 
تخ�س  التي  امللفات  اأن 
ب�ضكرة  احتاد  فريقي 
ودفاع تاجنانت ال تزال يف 
واأو�ضح  ح�ضبه،  االأذهان 
ميلك  مالل  اأن  املتحدث 
كرة  عامل  يف  ق�ضريا  وقتا 
اإحداث  اإىل  وي�ضعى  القدم 
فريقه  ان�ضار  بني  الفتنة 
االأندية  بقية  واأن�ضار 
لي�س  انه  م�ضريا  االأخرى، 
الإحداث  املنا�ضب  الوقت 
فريقي  اأن�ضار  بني  الفتنة 
واأوملبي  القبائل  �ضبيبة 
املدية املعروفة عالقتهما 
باملتانة بعدما �ضبق الأبناء 
وقت  يف  املدية  مدينة 
من  االآالف  اإفطار  �ضابق 

اأن�ضار النادي القبائلي.
يف  بوقلقال  وعاد 
االإعالمية  ت�رصيحاته 
جلنة  من  خروجه  عقب 
اأول  امتثل  اأين  االن�ضباط 
اأن  اأع�ضائها  اأمام  ام�س 
فريقه فاز بالنقاط الثالثة 
ومل  بجهده  للمقابلة 
بوكوا�ضة،  احلكم  ي�ضاعده 
اأراد االأخري  لو  انه  م�ضيفا 
ت�ضهيل مهمة ت�ضكيلة ابناء 
قام  »التيطري« ملا  مدينة 
بطرد مدرب فريقه توفيق 
روابح بعد مرور ربع �ضاعة 
فقط على انطالق اللقاء، 
مالل  كالم  املعني  ونفى 
اأ�ضخا�س  اجتياح  حول 
امليدان  اأر�ضية  جمهولني 
املقابلة جرت  اأن  باعتبار 

بدون جمهور.
عي�شة ق. 

ريا�شة ذوي االحتياجات اخلا�شة

توقيع عقد �سراكة بني االحتادية اجلزائرية و �سركة بريت�ش بيرتوليوم

اجلزائرية  االحتادية  اأم�ضت 
لريا�ضة ذوي االحتياجات اخلا�ضة 
موؤ�ض�ضة  مع  �رصاكة  عقد  على 
اجلزائر  بيرتوليوم«  »بريتي�س 
االألعاب  موعد  غاية  اإىل  ميتد 
ح�ضبما  طوكيو-2020  الرباملبية 
ال�رصكة  بيان  يف  اأم�س  اأول  جاء 
الربيطانية.«نحن  البرتولية 
بريتي�س  با�ضتقبال  فخورون 
ذوي  عائلة  �ضمن  بيرتوليوم 
اجلزائرية  اخلا�ضة  االحتياجات 
هذا  لبداية  متحم�ضون  ونحن 

اإىل  �ضيمتد  الذي  الثنائي  التعاون 
طوكيو-2020«،  اأوملبياد  غاية 
رئي�س  ت�رصيح  يف  جاء  ما  وهذا 
ح�ضفة،  حممد  الفيدرالية  الهيئة 
جرى  الذي  التوقيع  حفل  اأثناء 
باجلزائر  بريطانيا  �ضفارة  مبقر 
مكاوي  ه�ضام  بح�ضور  العا�ضمة، 
اإفريقيا  ل�ضمال  اجلهوي  الرئي�س 

يف »بريتي�س بيرتوليوم«.
ال�رصكة  م�ضوؤول  واأ�ضاف 
الربيطانية ه�ضام مكاوي: »نهدف 
ملرافقة  ال�رصاكة  هذه  عرب 

الريا�ضيني الرباملبيني اجلزائريني 
يف �ضبيل تطوير قدراتهم بدعمهم 
وتوفري املوارد االأ�ضا�ضية لتحقيق 
الريا�ضي«،  م�ضوارهم  يف  النجاح 
»بريتي�س  العريقة  ال�رصكة  وتعد 
لالحتاد  اأي�ضا  �رصيكا  بيرتوليوم« 
 ،2008 منذ  الرباملبي  الدويل 
متول  نفطية  موؤ�ض�ضة  اأول  وهي 
وتقام  اجلزائرية،  االحتادية 
 25 بني   2020 الرباملبية  االألعاب 

اأوت و6 �ضبتمرب بطوكيو اليابان.
وكاالت

بطولة افريقيا للكرة احلديدية لل�شيدات

اجلزائر ت�سارك يف 
الن�سخة االأوىل بتون�ش

الن�ضخة  فعاليات  تون�س  حتت�ضن   
للكرة  افريقيا  لبطولة  االأوىل 
احلديدية لل�ضيدات من 24 اىل 28 
متبوعة  و�ضتكون  اجلاري  مار�س 
بالدورة الدولية 25 للعبة من 29 اىل 
ال�ضهر مب�ضاركة 160  ذات  31 من 
ريا�ضي ميثلون 22 بلدا  من بينها 
واأو�ضح  بتون�س،  وذلك  اجلزائر 
بالعا�ضمة  اأم�س  اأول  املنظمون 
بان الن�ضخة االوىل لبطولة افريقيا 
هامة  م�ضاركة  �ضتعرف  لل�ضيدات 
من  كل  70 العبة ميثلن  تتمثل يف 
اجلزائر و الكونغو و الكوت ديفوار 
املغرب  و  مايل  و  مدغ�ضقر  و 
املنظم.  البلد  تون�س  على  عالوة 
الدورة  �ضتعرف  جهتها،  من 
ذلك  من  دولة   12 ح�ضور  الدولية 

املانيا و بلجيكيا و ا�ضبانيا و كندا 
و  مدغ�ضقر  و  مايل  و  املغرب  و 
موناكو وفرن�ضا و البنني و اجلزائر 
افريقيا  بطولة  و�ضتكون  وتون�س، 
للكرة  الدولية  والدورة  لل�ضيدات 
احلديدية فر�ضة للتح�ضريات التي 
الوطنية  العنا�رص  عليها  تعكف 
الدولية  للرهانات  ا�ضتعدادا 
املرتقبة، و�ضتدور بطولة افريقيا 
الدولية بح�ضور عدد من  والدورة 
يف  البارزة  الدولية  ال�ضخ�ضيات 
كلود  ذلك  من  االخت�ضا�س  هذا 
ازميا رئي�س اجلامعة الدولية للكرة 
ابراهيما  ادري�ضو  و  احلديدية 
االفريقية  الكونفدرالية  رئي�س 

للعبة.
وكاالت

ت�شكيلة الكناري تواجه اليوم ريد �شتار وديا

مالل: اأملك ملفات ف�ساد ثقيلة 
و�سوف اف�سحها قريبا

يوا�ضل رئي�س فريق �ضبيبة القبائل 
من  احلدث  �ضنع  مالل  �رصيف 
املثرية  االإعالمية  خالل خرجاته 
للجدل، حيث هدد بف�ضح امل�ضتور 
خالل  من  ح�ضبه،  القدم  كرة  يف 
التي  للف�ضاد  ملفات  عن  الك�ضف 
ت�رصب م�ضداقية الكرة امل�ضتديرة 
ت�رصيحات  واأو�ضح يف  بالدنا،  يف 
امتثاله  بعد  مبا�رصة  اإعالمية 
االن�ضباط  جلنة  اأمام  اأم�س  اأول 
لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة 
القدم اأنه �ضوف يف�ضح ما يحدث 
عن  الك�ضف  خالل  من  ف�ضاد  من 
القادمة واالإظهار  وثائق يف االأيام 
بهدف  وذلك  �ضائكة  ملفات  للعلن 

حماربته.
االحتادية  رئي�س  مالل  ونادى 
خري  القدم  لكرة  اجلزائرية 
دعوى  بفتح  زط�ضي  الذين 
مباراة  ملف  بخ�ضو�س  ق�ضائية 
واأوملبي  القبائل  �ضبيبة  فريقه 
الوطنية  البطولة  �ضمن  املدية 
ح�ضبه،  جتاوزات  �ضهدت  والتي 
يتحمل  زط�ضي  اأن  �ضدد  حيث 
امل�ضوؤول  اأنه  باعتبار  م�ضوؤولياته 
اجلزائرية  القدم  كرة  على  االأول 
احلقيقة  ببحث  املطالبة  وعليه 
النادي  اإن�ضاف  اأجل  والتدخل من 
اإدارته  اأن  م�ضتطردا  القبائلي، 
بخ�ضو�س  الكاملة  الوثائق  متلك 
املباراة وبالتايل لي�س على رئي�س 
من  التج�ضيد  اإىل  التنقل  �ضوى 
ولي�س  ق�ضائية  دعوى  فتح  خالل 
فقط،  بالت�رصيحات  االكتفاء 
اأنه  املتحدث  �ضدد  املقابل  يف 

فريقه  حق  ا�ضتعادة  اإىل  ي�ضعى 
اأوملبي  مباراة  املظلوم ح�ضبه يف 
املدية لي�س اإال، وطالب اال�ضتعانة 
التحقق  اأجل  من  املباراة  بفيديو 
على  �رصدها  التي  احلقائق  من 
مالل  واأعرب  االن�ضباط،  جلنة 
املنتظر  العقوبة  من  تخوفه  عدم 
ت�رصيحاته  عقب  عليه  ت�ضليطها 
�ضدور  يتوقع  انه  م�ضيفا  النارية، 
ما  وهو  بحقه  قا�ضية  عقوبة 
منف�ضل،  �ضياق  ويف  اإليه.  ي�ضعى 
»الكناري« خلو�س  ت�ضكيلة  حت�رص 
اأمام  اليوم  ظهرية  ودية  مواجهة 
نادي ريد �ضتار الفرن�ضي النا�ضط 
ملعب  على  الثانية  الدرجة  يف 
تنقل  حيث  هيدالغو«،  »مي�ضال 
دوما  توما�س  املدرب  اأ�ضبال 
فرن�ضا  اإىل  اأم�س  نهار  منت�ضف 
من اجل التح�ضري للمقابلة بعدما 
ق�ضوا ليلة اأول اأم�س يف العا�ضمة، 
ح�ضة  الالعبون  خا�س  حيث 
اأم�س  اأول  �ضباح  واحدة  تدريبية 
دامت  بعدما  �ضاقة  كانت  والتي 
تركز  الذي  العمل  من  �ضاعتني 
والتكتيكي،  البدين  اجلانبني  على 
تواجد  فرن�ضا  �ضفرية  وعرفت 
وغيال�س  بوعلي  تيزي  الثنائي 
رفقة  تنقال  واللذان  بلقا�ضمي 
يكونا  لن  انهما  رغم  املجموعة 
معنيان باللعب ب�ضبب االإ�ضابة التي 
الهدف  وتنقلهما  منها،  يعانيان 
اأعني  حتت  العالج  موا�ضلة  منه 
عن  غاب  بينما  دوما،  املدرب 
اأوقا�ضي  زميلهماجوبا  ال�ضفرية 

امل�ضاب بدوره.
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ق.عي�شة

الفرن�سي  املدرب  اأ�سبال  ويعول 
يف  الربوز  على  باتيلي  لودوفيت�ش 
املقابلة وتقدمي م�ستوى ي�ساعدهم 
ت�ساعدهم يف  بنتيجة  العودة  على 
مقابلة الإياب بعد اأقل من اأ�سبوع 
من اأجل �سمان تاأ�سرية التاأهل اإىل 
الرغبة  ظل  يف  القارية  املناف�سة 
الأوملبي  القوية لالعبي املنتخب 
تكرار �سيناريو العام 2016 و�سمان 

اإىل  التوايل  على  ثانيا  تاأهال 
الوملبياد بعدما خا�سوا دورة ري 
ودي جانريو بالربازيل وخرجوا من 
الدور الأول، ولهذا الغر�ش �سوف 
للت�سكيلة  اجلديد  املدرب  يجد 
نف�ش  يف  يتوىل  والذي  الوطنية 
املنتخبات  مدير  من�سب  الوقت 
عن  البحث  مهمة  اأمام  الوطنية 
العودة بالفوز يف اأول مباراة ي�رشف 
خاللها على العنا�رش الوطنية ويثق 
يف الت�سكيلة التي وجه لها الدعوة 
يف  لعبا   23 ا�ستدعاء  خالل  من 

اأف�سل  اأحد  ت�سم  والتي  القائمة 
الالعبني يف فئة اقل من 23 �سنة 
بالبطولة الوطنية وعرفت تدعيها 
الدوري  يف  النا�سط  بالالعب 

الفرن�سي فريد املاليل.
الوطني  الفني  الطاقم  ويح�رش 
النواحي من  الالعبني من كافة 
اأجل و�سعهم يف اأح�سن الظروف 
النواحي  كافة  من  وال�ستعداد 
ملوعد  جاهزين  يكونوا  حتى 
اللقاء، وح�سم ال�سطر الأول من 
املنتخبني  بني  املزدوج  اللقاء 

اأهمية  يدرك  اين  ل�ساحلهم، 
وت�سجيل  معنوي  فوز  حتقيق 
تاألق  ت�ساهم يف  ايجابية  خرجة 
امل�ستوى  على  جمددا  اجلزائر 
بحظوظهم  والتم�سك  القاري 
التاأ�سريات  اإحدى  اإحراز  يف 
الوملبية  الألعاب  اإىل  املوؤهلة 
غانا  �سيناريو  تكرار  ل  وملا 
�سعوبة  رغم   ،2015 العام  يف 
املهمة يف ظل املناف�سة القوية 
القارة  منتخبات  بني  املنتظرة 

ال�سمراء. 

غينيا اال�شتوائية / اجلزائر اليوم ابتداء من 18:00

اأوملبيو اخل�شر ي�شعون اإىل ح�شم ن�شف التاأ�شرية للكان
�شيكون املنتخب الوطني االأوملبي على موعد م�شاء اليوم مع خو�ض مقابلة غينيا اال�شتوائية على ملعب 
ماالبو �شمن ذهاب الدور الثاين من الت�شفيات املوؤهلة كاأ�ض اإفريقيا املقررة العام اجلاري والتي �شتكون 
بدورها حمطة تاأهيلية اإىل االألعاب االأوملبية املقررة العام 2020 بطوكيو اليابان، حيث يدخل العبو 
الت�شكيلة الوطنية اأر�شية امليدان وعينهم على العودة بنتيجة ايجابية من العا�شمة ماالبو من اأجل 

ت�شهيل مهمتهم حت�شبا للقاء االإياب املقرر يف 26 مار�ض املقبل باأر�ض الوطن

 �شوف يبتعد �شهرا عن املناف�شة
 ويريح اإدارة االإتفاق

مبوحلي يجري عملية 
جراحية ناجحة

ك�شف بال�شورة عن والدة تواأمني له

بن طالب يرد على �شالكه 
وي�شع امل�شوؤولني يف حرج

اإدارة ميالن مهتمة 
بالتعاقد مع فار�س

اجلزائري  الدويل  احلار�ش  اأجرى 
عملية  مبوحلي  وهاب  راي�ش 
م�ستوى  على  ناجحة  جراحية 
الي�رشى،  باليد  الإبهام  ا�سبع 
وهي العملية التي اأجراها حار�ش 
يف  ال�سعودي  التفاق  نادي  عرين 
ناجحة  العملية  كانت  اأين  فرن�سا، 
الغياب  اإىل  املعني  تدفع  و�سوف 
عن املناف�سة والركون اإىل الراحة 
جمددا  العودة  قبل  �سهر  ملدة 
مبوحلي  كان  حيث  اللعب،  اإىل 
مقابلة  خالل  الإ�سابة  تلقى  قد 
ين�سط  الذي  ال�سباب  اأمام  ناديه 

اجلزائري  الدويل  �سفوفه  يف 
يف  وذلك  بلعمري  جمال  الآخر 
اإحدى مباريات الدوري ال�سعودي، 
اإمكانية  حول  التخوفات  وتال�ست 
امليادين  عن  طويلة  ملدة  ابتعاده 
والتي كانت الأخبار يف وقت �سباق 
بثالثة  تقدر  تروج عن مدة غياب 
اأ�سهر قبل اأن يعود الطمئنان اإىل 
احلار�ش وم�رشي ناديه وهو الذي 
لن يحتاج اأكرث من �سهر من الراحة 
اأفريل  �سهر  نهاية  العودة  قبل 

الداخل اإىل امليادين.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  و�سع 
ناديه  اإدارة  طالب  بن  نبيل 
موقف  يف  الأملاين  �سالكه04 
ال�سبب  عن  ك�سف  بعدما  حمرج 
مباراة  عن  يغيب  جعله  الذي 
ناديه اأمام ليبزيغ �سمن الدوري 
ب�سببها  عوقب  والتي  الأملاين 
الفريق  اإدارة  وقررت  الالعب 
الرديف  الفريق  اإىل  اإنزاله 
تاريخ  اإىل  �سفوفه  يف  للتدرب 
لحق، واأ�سار بن طالب من خالل 
ح�سابه  على  ن�رشها  تغريدة 
التوا�سل  موقع  عرب  اخلا�ش 
رزق  اأن  »تويرت«  الجتماعي 
جعله  الذي  ال�سبب  وهو  بتواأمني 

يف  خا�سة  املقابلة،  عن  يتغيب 
ال�سعبة  ال�سحية  الظروف  ظل 
التي كانت متر بها زوجته والتي 
الثالثة  يف  بامل�ست�سفى  مكثت 
اأ�سهر املا�سية، وهو ما دفعه اإىل 

البقاء بجانبها.
اإدارة  ترتاجع  ان  ي�ستبعد  ول 
قرارها  عن  الأملاين  النادي 
با�ستبعاد متو�سط ميدان اخل�رش 
املرجح  ومن  الأول  الفريق  عن 
مع  التدرب  اإىل  �رشيعا  يعود  اأن 
زمالئه ب�سفة عادية، بعدما تبنينّ 
ال�سبب الذي دفعه اإىل الغياب عن 

املقابلة.
ع.ق.

ميالن  اأ�سي  نادي  اإدارة  دخلت 
بخدمات  الهتمام  اليطايل 
حممد  اجلزائري  الدويل  الالعب 
�سفوف  يف  والنا�سط  فار�ش 
حيث  اليطايل،  �سبال  فريق 
»توتو  اللكرتوين  املوقع  ك�سف 
متابعة  عن  اليطايل  مريكاتو« 
الي�رش  للظهري  اللومباردي  النادي 
يتاألق  والذي  الوطني  للمنتخب 
يف  املو�سم  هذا  لفتة  ب�سورة 
حمل  جعله  اليطايل  الدوري 
من  عدد  طرف  من  الإهتمام 
التي و�سعته �سمن قائمة  الأندية 
للمركاتو  حت�سبا  اهتماماتها 

نف�سي  وح�سب  املقبل،  ال�سيفي 
املوقع فاإن م�سوؤويل نادي امليالن 
يتابعون اأداء فار�ش خالل الأ�سابيع 
تقدمي  لإمكانية  متهيدا  الأخرية 
احل�سول  اأجل  من  رم�سي  عر�ش 
على خدماته، وغلى جانب غدارة 
ت�سكيلة »الرو�سونريي« فاإن فار�ش 
الذي كان تنقل املو�سم املن�رشم 
على  فريونا  هيال�ش  نادي  اإىل 
اهتمام  يتواجد حمل  اإعارة  �سكل 
نادي  غرار  على  اأوروبية  اأندية 
ريال بيتي�ش الذي ي�سم يف �سفوفه 

الدويل اجلزائري عي�سى ماندي.
ع.ق.

اأكد اأن الدوري ال�شعودي بوابته للعودة 
اإىل الت�شكيلة الوطنية

ع�شلة: اخل�شر ميلكون 
القدرة على التتويج بالكان

ك�سف احلار�ش مليك ع�سلة اأن املنتخب الوطني قادر على 

ال�سائفة  اإفريقيا لالأمم التي جتري يف  التتويج بلقب كاأ�ش 

املنتخبات  بني  احلظوظ  اأن  �سدد  حيث  مب�رش،  املقبلة 

مت�ساوية  املقبلة  »الكان«  دورة  يف  امل�ساركة  الإفريقية 

جميعها، خا�سة وانه من املعروف اأن كاأ�ش اإفريقيا تعرف 

�سعوبات كبرية ولن تكون �سهلة خا�سة على منتخبات �سمال 

اإفريقيا، لكنه ا�ستدر اأن ت�سكيلة »اخل�رش« اأمام خيار البحث 

عن التح�سري جيدا ومن كافة النواحي دون ترك اأي جمال 

قوي  برتكيز  القارية  املناف�سة  ودخول  �سارة  غري  ملفاجاأة 

اأجل بلوغ الأدوار املتقدمة وال�رشاع بقوة على الظفر  من 

باللقب القاري. واأ�سار احلار�ش املحرتف يف �سفوف نادي 

الرائد يف حوار مع موقع »كووورة« انه ي�سع الدوري ال�سعودي 

وامل�ساركة  الوطني  املنتخب  اإىل  العودة  اأجل  من  بوابته 

العودة جمددا  اإىل  اأنه يهدف  اأو�سح  معه من جديد، حيث 

ناديه  مع  بانتظام  اللعب  من خالل  الوطنية  الأولن  حلمل 

بلما�سي ميلك  الوطني جمال  الناخب  اأن  مو�سحا  احلزم، 

ميزة معاينة الالعبني من خمتلف الدوريات ومنح الأف�سل 

فر�سته من اجل الربهنة على اإمكانياته، وا�ستطرد احلار�ش 

ال�سابق لفريقي ن�رش ح�سني داي و�سبيبة القبائل انه �سبق له 

حمل الألوان الوطنية ملدة ثالثة اأعوام وخا�ش مع املنتخب 

الوطني نهائيات كاأ�ش اإفريقيا لالأمم للعام 2017 بالغابون، 

الت�سكيلة  �سفوف  اإىل  ا�ستدعاء  على  احل�سول  ان  م�سيفا 

وتقدمي  والن�سباط  العمل  يف  الت�سحية  يتطلب  الوطنية 
م�ستوى ثابت يف املباريات.

عامليا  املف�سل  ناديه  اأن  وزو  تيزي  مدينة  ابن  وك�سف 

يف  ي�سم  الذي  ال�سباين  مدريد  وريال  مار�سيليا  اأوملبيك 

واللذان  زمية  بن  وكرمي  زيدان  الدين  زين  الثنائي  �سفوف 

فريقه  اجلزائر  يف  يف�سل  بينما  جزائرية،  اأ�سول  ميلكان 
ال�سابق �سبيبة القبائل الذي يبقى الأف�سل له.

عي�شة ق.

الت�شكيلة �شّوبت تركيزها نحو التح�شري 
الإياب ربع نهائي كاأ�ض اجلمهورية

�شباب ق�شنطينة 
والرتجي يلتقيان يف 6 
اأفريل و12 اأو 13 منه

ك�سف الحتاد الإفريقي لكرة القدم عن تاريخ املباراة التي 
يخو�سها �سباب ق�سنطينة والرتجي التون�سي حت�سبا للدور 

ربع النهائي من مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا، ويف هذا 
ال�سدد اأعلنت اأول اأم�ش الهيئة الكروية القارية اأن لقاء 
الذهاب بني الفريقني �سيكون يف تاريخ ال�ساد�ش اأفريل 

باعتبار اأن ممثل اجلزائر يف املناف�سة القارية �سيلعب لقاء املقبل حيث يحت�سنه ملعب ال�سهيد حمالوي بق�سنطينة، 
الإياب خارج القواعد بعدما اأنهى دور املجموعات يف 

املركز الثاين، يف القابل يلعب لقاء الإياب يف تون�ش بني 
�سعبة على رفقاء اأح�سن لعب يف ت�سكيلة »ال�سيا�سي« خالل 12 اأو 13 من نف�ش ال�سهر، وهي املباراة التي �سوف تكون 
مرحلة دور املجموعات ح�سني بن عيادة والذين �سيلعبون 
على اللقب القاري وت�سم ت�سكيلتها الثنائي اجلزائري يو�سف داربي مغاربي قويا اأمام اأحد الأندية املر�سحة للتناف�ش 

باليلي وطيب مزياين.
يف املقابل، ي�ستعد اأ�سبال املدرب الفرن�سي ديني�ش لفان 

للرتكيز على مباراتة اإياب الدور ربع النهائي ملناف�سة كاأ�ش 
اجلمهورية، اأين يتواجدون على موعد مع خو�ش مقابلة 

مولودية وهران املقررة بتاريخ 30 مار�ش املقبل على 
ملعب اأحمد زبانة، حيث تعول ت�سكيلة »ال�سيا�سي« على 

و�سع تركيزها نحو ال�سيدة الكاأ�ش وجتاوز عقبة املناف�سة 
رغم �سعوبة املاأمورية بعد تعرثها على ملعبها يف الذهاب 

بالتعادل هدف يف كل �سبكة.
عي�شة ق.
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�إيكاردي يعاود �لتدريبات مع �إنرت
عاود �ملهاجم �لأرجنتيني ماورو �إيكاردي �لتدريبات مع فريقه �إنرت ميالن 

بح�سب ما �أفادت �سحيفة »غازيتا ديلو �سبورت« �لإيطالية �أول �أم�س بعد غيابه 
عن �سفوف �لفريق منذ �سهر فيفري �ملا�سي ب�سبب خالفات مع �لإد�رة، وغاب 

�ملهاجم �لبالغ من �لعمر 26 عاما عن �سفوف �لفريق منذ قر�بة منت�سف 
فيفري �ملن�رصم بعدما �ُسحبت �سارة �لقيادة منه ل�سالح زميله حار�س �ملرمى 
�ل�سلوفيني �سمري هاند�نوفيت�س، و�سكا �إيكاردي من تعر�سه لإ�سابة يف ركبته، 
�إل �أن �لنادي �أ�رص على �أن �لفحو�س �لتي خ�سع لها مل تظهر �إ�سابة، كما �أتى 
�خلالف يف ظل تقارير عن تعرث مفاو�سات جتديد عقد �ملهاجم مع فريقه، 

وبعد فرتة �لبتعاد �أ�سارت �ل�سحيفة �لريا�سية �لإيطالية �إىل �أن �إيكاردي ح�رص 
�خلمي�س ملقر تدريب �أبيانو جنتيلي �لتابع لنادي كرة �لقدم، حيث يتو�جد عدد 

حمدود من زمالئه يف هذه �لفرتة نظر� لرتباط �لآخرين باملباريات �لدولية 
ملنتخبات بالدهم. و�أتى غياب �إيكاردي يف خ�سم تقارير عن �حتمال رحيله عن 
�سفوف �لفريق �للومباردي، يف ظل عدم �لتو�سل �إىل �تفاق ب�ساأن جتديد عقده 
�لذي من �ملقرر �أن ينتهي عام 2021، وت�سري �لتقارير �ىل �أن �إيكاردي مل يو�فق 
حتى �لآن على جتديد �لعقد �لذي تتفاو�س ب�ساأنه زوجته ومديرة �أعماله و�ند� 

نار� مع �إد�رة �لنادي �لإيطايل، و�ن�سم �لأرجنتيني �إىل �إنرت عام 2013 قادما 
من �سمبدوريا.ويف ظل تعرث �ملفاو�سات بني �لطرفني، ت�سري �لتقارير �ملحلية 
�إىل �أن �إيكاردي �لذي تقدر قيمته 100 مليون يورو يثري �هتمام �أندية مثل ريال 

مدريد �لإ�سباين وت�سل�سي �لإيطايل.

�سان�سي�س لي�س �سعيدً� يف بايرن ميونيخ
�أعرب لعب و�سط نادي بايرن ميونيخ ريناتو �سان�سي�س عن عدم �سعادته 

مع �لفريق �لبافاري لقلة م�ساركته يف �سفوفه هذ� �ملو�سم، ملمحاً �إىل 
�إمكانية رحيله عن بطل �لدوري �لأملاين، وقال �لربتغايل �سان�سي�س 

�لذي �ختري �أف�سل لعب و�عد يف كاأ�س �أوروبا 2016 �لتي �سهدت تتويج 
منتخب بالده باللقب �لقاري، يف ت�رصيحات ملجلة »كيكر« �لريا�سية: 

»ل�ست �سعيد� هنا«، موؤكد�: »�أرغب يف خو�س مباريات �أكرث، رمبا مع ناٍد 
�آخر، يتعني علي �لتفكري بهذ� �لأمر«، ويرتبط �سان�سي�س بعقد مع بايرن 

ميونيخ حتى 2021 ومل ي�سارك يف �سفوف �لبافاري �إل ب�سكل متقطع هذ� 
�ملو�سم يف خمتلف �مل�سابقات، وعلى �لرغم من م�ساركته يف 21 مبار�ة، 

لكنه مل يخ�س �أكرث من 30 دقيقة �سوى �سبع مر�ت. و�ن�سم �سان�سي�س 
�إىل �لفريق �لبافاري �سيف عام 2016 مقابل 35 مليون يورو قادما من 

بنفيكا �لربتغايل، لكنه مل ينجح يف فر�س نف�سه �أ�سا�سيا، �أعري �سان�سي�س 
�إىل �سو�ن�سي �سيتي �لإجنليزي مو�سم 2017-2018 من دون �أن يحقق 

�لنجاح قبل �أن يعود �إىل بايرن ميونيخ مطلع �ملو�سم �حلايل، وكان نادي 
باري�س �سان جريمان �لفرن�سي �أعرب عن رغبته يف �حل�سول على خدمات 

�سان�سي�س يف فرتة �لنتقالت �ل�ستوية لكن مدرب بايرن �لكرو�تي نيكو 
كوفات�س رف�س �لتخلي عنه.

16 نادًيا يوؤ�س�سون بطولة �أوروبية جديدة
ك�سف تقرير �إعالمي �إ�سباين �أول �م�س �أن هناك 16 نادًيا �ساهمو� يف تاأ�سي�س بطولة 
دوري �أبطال �أوروبا بنظامها �جلديد، و�لتي �سيطلق عليها »دوري �ل�سوبر �لأوروبي«، 

ووفًقا لإذ�عة »كادينا كوبي« �لإ�سبانية، فاإن �لبطولة �جلديدة �ستحل حمل بطولت 
�لدوري �ملحلية يف �أوروبا فيما يتعلق بتوقيت �إقامتها، ومت مناق�سة هذ� �لأمر يف 
�جتماع ر�بطة �لأندية �لأوروبية �لذي عقد هذ� �لأ�سبوع، و�أ�سارت �إىل �أن بطولت 

�لدوري �لإ�سباين، �لإيطايل و�لإجنليزي وغريها من �ملناف�سات �ملحلية �ستلعب يف 
منت�سف �لأ�سبوع، بينما �سيقام دوري �ل�سوبر �لأوروبي يف نهاية �لأ�سبوع.

و�أو�سحت �أن �لبطولة �جلديدة �ستنطلق يف عام 2024، مب�ساركة 32 نادًيا و�ست�سهد 
�سعوًد� وهبوًطا، ولكن �لأندية �ملوؤ�س�سة لن تخ�سع لقو�عد �لهبوط يف �لبد�ية، و�أكدت 

�أن �حلقوق �لتلفزيونية للبطولة �لأوروبية �جلديدة �ست�سل قيمتها �إىل 900 مليون 
يورو يف �ل�سنة �لو�حدة، وك�سفت �لإذ�عة �لإ�سبانية عن �لأندية �مل�ساركة يف تاأ�سي�س 

�لبطولة، وهي �إنرت ميالن، روما، جوفنتو�س، ميالن، ريال مدريد، �أتلتيكو مدريد، 
بر�سلونة، باري�س �سان جريمان، �أوملبيك ليون، بورو�سيا دورمتوند، بايرن ميونخ، 

ت�سيل�سي، �أر�سنال، مان�س�سرت �سيتي، مان�س�سرت يونايتد وليفربول.

زيد�ن يحدد بديل هاز�رد من �لربميريليغ
زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�سي  و�سع 
مدريد،  ريال  لفريق  �لفني  �ملدير 
فكرة  ف�سلت  حال  يف  بديلة  خطة 
�إيدين  �لبلجيكي  �لنجم  مع  �لتعاقد 
�لنتقالت  فرتة  خالل  هاز�رد 
�سبكة  وذكرت  �ملقبلة،  �ل�سيفية 
�أن  �لربيطانية  �سبورت�س«  »�سكاي 
يف  هاز�رد  بديل  وجد  مدريد  ريال 
�لرب�زيلي  وهو  �لإجنليزي،  �لدوري 
فيليبي �أندر�سو، جنم و�ست هام �لذي 
و�سيكون  مميزة،  مقومات  ميتلك 
ريال  وتقدم  زيد�ن،  خلطة  منا�سبًا 
مقابل  ت�سيل�سي  �إىل  بعر�س  مدريد 
�أجل  من  �إ�سرتليني  مليون   60
�حل�سول على خدمات هاز�رد خالل 

�لنادي �لإجنليزي  �لأيام �ملا�سية، لكن 
رف�س �لعر�س، ومت�سك بالنجم �لبلجيكي ب�سبب �سعوبة تعوي�سه خا�سة يف ظل �لعقوبة �ملفرو�سة على �لبلوز باحلرمان من 
�لتعاقد لفرتتي تعاقد. و�أ�سارت �ل�سبكة �إىل �أن ريال مدريد �سيدفع ما يقرب من 65 مليون �إ�سرتليني يف حال �أر�د �لتعاقد مع 
�أندر�سون من و�ست هام، �لذي جاء للنادي �للندين يف فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �ملا�سية مقابل 33.5 مليون �إ�سرتليني من لزيو 
روما �لإيطايل، و�سارك �أندر�سون يف 31 مبار�ة بالدوري �لجنليزي هذ� �ملو�سم �سجل فيهم 8 �أهد�ف و�سنع 6 �آخرين لزمالئه، 
لكنه مل ي�سجل �أي هدف يف 2019 حتى �لآن بالدوري �لإجنليزي. جدير بالذكر �أن زيد�ن توىل تدريب ريال مدريد منت�سف 

مار�س �جلاري، خلفا لالأرجنتيني �سانتياغو �سولري بعد فقد�ن فر�سة �لفوز باأي لقب هذ� �ملو�سم.

كان  �إيقاف  من  رونالدو  كري�ستيانو  �لربتغايل  �لنجم  �أفلت 
�كتفى  بعدما  غالياً،  �لإيطايل  جوفنتو�س  فريقه  �سيكلف 
يورو  �ألف   20 مبلغ  بتغرميه  �لقدم  لكرة  �لأوروبي  �لحتاد 
فقط ل�سلوك غري لئق، كان رونالدو قد �حتفل بطريقة مثرية 
�لإ�سباين  �أتلتيكو مدريد  ت�سجيله »هاتريك« �سد  بعد  للجدل 

قاد به فريقه �إىل ربع نهائي دوري �لأبطال.  
�لنجم  بحق  تاأديبياُ  �إجر�ء  �لإثنني  �لقاري  �لحتاد  وفتح 
�لربتغايل، ثم �جتمعت جلنة �لن�سباط �خلمي�س لتقرر �لكتفاء 
بالغر�مة �ملالية، على غر�ر ما فعلت مع �ملدرب �لأرجنتيني 

لأتلتيكو دييغو �سيميوين بعد مبار�ة �لذهاب بني �لفريقني حني 
�إياباُ  يخ�رص  �أن  قبل   ،0-2 �أر�سه  على  �لإ�سباين  �لفريق  فاز 
بثالثية نظيفة �سجلها رونالدو، وبعد �لكتفاء بغر�مة 20 �ألف 
�لعتماد  باإمكانه  و�سيكون  �ل�سعد�ء  تنف�س جوفنتو�س  يورو، 
حماولة  بهدف  �ملا�سي  �ل�سيف  �إليه  �ملن�سم  �لالعب  على 
قيادته �إىل لقبه �لأول يف دوري �لأبطال منذ 1996 حني توج 
على ح�ساب �أجاك�س �أم�سرتد�م �لهولندي، خ�سمه �ملقبل يف 
منه يف  و16  هولند�  �ملقبل يف  �أفريل   10 �لنهائي  ربع  �لدور 

تورينو.

باحل�سول  �هتماًما  �لأملاين  دورمتوند  بورو�سيا  نادي  �أبدى 
فرتة  خالل  �لإيطايل،  ميالن  فريق  ظهري  خدمات  على 
�لنتقالت �ل�سيفية �ملقبلة، وك�سف موقع »كالت�سيو مريكاتو« 
ظهري  رودريغيز  ريكاردو  مع  للتعاقد  يخطط  دورمتوند  �أن 
و�أ�سار   ،2021 �سيف  يف  تعاقده  ينتهي  �لذي  �لرو�سونريي، 
�لدويل  مع  للتفاو�س  ميالن  ��ستعد�د  �إىل  �لإيطايل  �ملوقع 
متديد  ب�ساأن  معه  �تفاق  �إىل  �لتو�سل  �أجل  من  �ل�سوي�رصي، 

تعاقده مع �لنادي �للومباردي.

وحاول �أ�سود �لفي�ستيفال �لتعاقد مع �لظهري �ل�سوي�رصي �لبالغ 
من �لعمر 26 عاًما �ل�سيف �ملا�سي، نظًر� خلرب�ته �ل�سابقة 
�لريا�سي  �ملدير  زورك  مايكل  ويعد  �لأملاين،  �لدوري  يف 
لدورمتوند، �أحد �أ�سد �ملعجبني بالظهري �ل�سوي�رصي، منذ �أن 
كان لعبًا �سمن �سفوف فولف�سبورغ، يذكر �أن رودريغيز لعب 
بقمي�س فولف�سبورغ ملدة 5 �سنو�ت، قبل �أن ي�سد �لرحال عام 
قيادة  ليقدم م�ستويات لفتة حتت  نادي ميالن  2017 �سوب 

�ملدرب جينارو غاتوزو.

رونالدو ينجو من عقوبة �لإيقاف

دورمتوند ي�ستهدف جنم ميالن

مي�سي يدعمان �سفقة غريزمان
�أنطو�ن غريزمان جنم  �لفرن�سي  �نتقال  بارًز� يف ح�سم  بر�سلونة، دوًر�  ثنائي هجوم  ليونيل مي�سي ولوي�س �سو�ريز  �أنطو�ن �أتلتيكو مدريد، �إىل �سفوف �لفريق �لكتالوين خالل �ل�سيف �ملقبل، ووفًقا للح�ساب �لر�سمي لربنامج »El Chiringuito« يلعب  للم�سي قدًما يف �سفقة  �لتو��سل �لجتماعي تويرت، فاإن مي�سي و�سو�ريز يدفعان بر�سلونة  �لبهجة على �لإ�سباين على موقع  و�إدخال  �ل�سفقة،  لإمتام  قريبة من غريزمان  مو�فقة  يتوقع �حل�سول على  بر�سلونة  �أن  و�أ�ساف  �إىل بر�سلونة يف فر�نكفورت، لدعم خط �لهجوم يف �ملو�سم �ملقبل، وي�سعى �جلهاز �لفني للبار�سا للتعاقد مع مهاجم مميز كي يكون بدياًل و�أ�سارت تقارير �سحفية يف �لأيام �ملا�سية، �إىل �أن بر�سلونة يفا�سل بني غريزمان و�ل�رصبي لوكا يوفيت�س مهاجم �آينرت�خت مي�سي و�سو�ريز يف هجوم �لفريق �لكتالوين.غريزمان،  �أنطو�ن غريزمان قريبًا من �لنتقال  �ألكا�سري ومنري �حلد�دي، وكان  �لثنائي باكو  �ل�سيف �ملا�سي، قبل �أن يقرر �لبقاء مع �لروخي بالنكو�س و�لتوقيع على عقد جديد.ل�سو�ريز، عقب رحيل 
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ر�ؤى

�ســفــقــة الــقــرن الـــمــهــمــة الــمــ�ســتــحــيــلــة
تو�جه خطة �ل�سالم �لأمريكية »�سفقة �لقرن«، �أربعة حتديات رئي�سية جتعل من �ل�سعوبة مبكان، جناحها يف �إر�ساء حالة 

د�ئمة من �ل�سالم ��ل�ستقر�ر يف �ملنطقة، على �لرغم من تطبيقها فعليًا من على �أر�ض �لو�قع من جانب ��حد، �لأ�ل تقوي�ض 
�ملفاهيم �لتقليدية يف �سناعة �ل�سالم، ��لثاين ��سطر�ب �لنظام �لد�يل، ��لثالث تر�جع �لرغبة �لإ�سر�ئيلية يف �ل�سالم، 

��لر�بع عدم قدرة �لد�ل �لعربية لدعم خّطة �سيا�سّية د�ن ت�سوية �لق�سية �لفل�سطينية .

د.�سليم �لزعنون
مركز �لر��بط للبحوث 

��لدر��سات �ل�سرت�تيجية د. 
�سليم حممد �لزعنون

تتمّكن  مل  املنظور  لهذا  وفقاً 
دولية  مظلة  اإيجاد  من  وا�شنطن 
وتقنع  ال�شفقة  ت�شّند  اإقليمية  اأو 
بالتعاطي  الفل�شطيني  الطرف 
ل�شفقة  العملي  التطبيق  اإن  معها، 
القرن على اأر�ض الواقع من جانب 
ال�شلبية  تداعياته  يرتك  واحد، 
على ثالث م�شتويات: اأوالً وقبل كل 
االإ�رسائيلي،  امل�شتوى  على  �شيئ 
االإقليم،  دول  م�شتوى  على  ثانياً 

وثالثاً على امل�شتوى الفل�شطيني.
يوفر  احلايل  الواقع  اأن  بيّد 
لفر�ض  نافذة  الإ�رسائيل 
اإمريكية  اإدارة  نادرة،  ا�شرتاتيجّية 
عربية  ودول  وم�شاندة،  داعمة 
على ا�شتعداد للم�شاعدة يف ايجاد 
الفل�شطينية  والق�شية  للنزاع،  حل 
الدولية  االهتمامات  �شلم  اآخر  يف 
اإ�رسائيل  على  واالإقليمية، 
هذه  ا�شتغالل  الدويل  واملجتمع 
الفر�شة لالنف�شال عن الفل�شطينني 
ودميغرافياً  واقت�شادياً  �شيا�شياً 
�شاملة،  ت�شوية  وايجاد  وجفرافياً، 
م�شلحة  ت�شكل  اخلطوة  هذه  مثل 
واإّن  االأوىل،  بالدرجة  اإ�رسائيلّية 
يف  الفر�شة  هذه  ا�شتغالل  يتم  مل 
�شتبدو  االأمور  فاإن  الراهن  الوقت 

اأكرث تعقيداً يف امل�شتقبل.

مقدمة
منذ تويل االإدارة االأمريكية احلالية 
احلكم عام 2016 وهي تتحدث عن 
ال�رسق  يف  لل�شالم  غام�شة  خطة 
اللحظة  حتى  تعلن  ومل  االأو�شط، 
لت�شوية  خطتها  تفا�شيل  عن 
االإ�رسائيلي،  العربي  ال�رساع 
اإعالمية  ت�رسيبات  با�شتثناء 
تاأجيل  ومت  متناثرة،  وت�رسيحات 
االإعالن عن اخلطة اأكرث من مرة، 
عنها  االإعالن  تاأجيل  مت  موؤخراً 
االإ�رسائيلية  االنتخابات  بعد  ملا 
القادم، وبعد ذلك تكون  اإبريل  يف 
االنتخابات االأمريكية قد اقرتبت، 
ومن املحتمل اأن يتم تاأجيلها لبعد 

االنتخابات االأمريكية يف 2020.
اتخذت  العملية  الناحية  من 
وا�شنطن جمموعة من االإجراءات 
على  ال�شفقة  تطبيق  اإىل  توؤ�رس 
اإال  اأر�ض الواقع من جانب واحد، 
اأن فر�ض جناحها يف حتقيق حالة 
واال�شتقرار  ال�شالم  من  دائمة 
التَّحديات،  من  جمموعة  تواجه 
يرتك  باالإكراه  تطبيقها  اأّن  كما 
الفاعلني  على  �شلبية  تداعيات 
الراهن  الواقع  اأن  بيد  الرئي�شني، 
مت  اإذا  فر�ض  نافذة  يفتح 
اإعادة  اإىل  �شيوؤدي  ا�شتغاللها، 

توجيه امل�شار.

ـحـديـات  �أ�ًل: �لـَتّ
�لـُمـحـيـطـة 

بـ�سـفـقـة �لـَقـرن
االأمريكية  ال�شالم  خطة  تواجه 
من  الرغم  على  القرن«،  »�شفقة 
الواقع  اأر�ض  على  فعلياً  تطبيقها 
حتديات  اأربعة  واحد،  جانب  من 
ال�شعوبة  من  جتعل  رئي�شية 
حالة  اإر�شاء  يف  جناحها  مبكان، 
يف  واال�شتقرار  ال�شالم  من  دائمة 
املنطقة: االأول تقوي�ض املفاهيم 
ال�شالم،  �شناعة  يف  التقليدية 
الدويل،  النظام  ا�شطراب  الثاين 
لدعم  العربية  القدرة  عدم  الثالث 
خّطة �شيا�شّية دون ت�شوية الق�شية 
الفل�شطينية، الرابع تراجع الرغبة 

االإ�رسائيلية يف ال�شالم.

التقليدية  املفاهيم  تقوي�ض   -  1
يف �شناعة ال�شالم.

تبنت اإدارة »ترامب« نهج تفاو�شي 
االأمريكية  لالإدارات  خمالف 
تُ�رسك  كانت  والتي  ال�شابقة، 
يف  والفل�شطينيني  االإ�رسائيليني 
اخلطوط  وت�شع  املفاو�شات، 
ال�رساع  لطريف  وترتك  العري�شة، 
اأن يقرروا ويتفقوا حول التفا�شيل، 
اجلديد  التفاو�شي  النهج  اإن 
ركيزتني  على  قائم  ترامب  الإدارة 

اأ�شا�شيني:
االأول، نهج ال�شالم »من اخلارج اإىل 
اإدارة مفاو�شات مع  اأي  الداخل«، 
الدول العربية وتطبيع العالقة مع 
اإ�رسائيل، حتت بند مواجهة اإيران، 
على اأمل اأن متار�ض الدول العربية 
نفوذها على الفل�شطينيني من اأجل 

دفع ال�شالم يف ال�رسق االأو�شط.
التام،  االإكراه  �شيا�شة  الثاين، 
القبول،  على  الفل�شطينني  واإجبار 
على  الواقع  ت�شكيل  خالل  من 
القد�ض،  مو�شوع  يف  االأر�ض، 
وامل�شتوطنات،  والالجئني، 
كتخفي�ض  عقابية  واإجرءات 
املكاتب  واغالق  امل�شاعدات، 
�شيا�شة  لـ  ووفقاً  الدبلوما�شية، 
مل  االأمريكية  االإدارة  فاإن  االإكراه 
تَُكن تُراهن على النجاح يف حتقيق 
اأهدافها  حققت  فقد  ت�شوية، 
بالفعل على اأر�ض الواقع، ومل يعد 
التفاو�ض  اأو  لعر�شه  �شيء  هناك 

عليه مع الفل�شطينني.
لالإدارة  اجلديد  التفاو�شي  النهج 
االأمريكية �شاهم يف تعزيز الطريق 
امل�شدود يف العالقات االإ�رسائيلية 
حالة  من  وعمق  الفل�شطينية، 
رف�ض  خلفية  على  اجلمود، 
حمادثات  اإجراء  الفل�شطينيني 
الناحية  مع م�شوؤويل االإدارة، ومن 
تاأثري  اخلطوات  لهذه  كان  العملية 
�شلبي على قدرة الواليات املتحدة 
�شيا�شية  عملية  قيادة  على 

ناجحة.

2 - ��سطر�ب �لنظام 

�لد�يل
الراهنة  الدولية  البيئة  تختلف 
عن مثيلتها يف ت�شعينات القرن 
املا�شي، والتي يف اإطار مت عقد 
اتفاق  وتوقيع  مدريد  موؤمتر 
اأكرث من ربع قرن،  اأو�شلو، قبل 
تهيمن  املتحدة  الواليات  كانت 
مبا  الدويل،  النظام  قمة  على 
اأهلها لفر�ض روؤيتها على القوى 
النظام  بينما  االأخري،  الدولية 
ي�شهد حالة من  الراهن  الدويل 
التغيري، منذ والية اأوباما بداأت 
الواليات املتحدة بالرتاجع عن 
حتمل  يف  الدولية،  التزاماتها 
النظام  على  الهيمنة  اأعباء 
الدويل، وتبنت �شيا�شة »القيادة 
هذا  وتعزز  اخللف«،  من 
لي�ض  ترامب،  والية  مع  االجتاه 
نحو  االجتاه  تعزيز  يف  فقط 
امل�شالح الداخلية، واالن�شحاب 
التدريجي من ال�رسق االأو�شط، 
عرب  العالقات  بنية  زعزعة  بل 
االأطل�شي مع االحتاد االأوروبي، 
االقت�شادية  احلرب  جانب  اإىل 
مع ال�شني، وتوتر العالقات مع 
االأو�شع  املنظور  ويف  رو�شيا، 
ال�شني  �شعدت  الدويل  للنظام 
ورو�شيا كقوى مناف�شة للواليات 
النظام،  قمة  على  املتحدة 
على  قادرة  وا�شنطن  تعد  ومل 
ال�شاحة  على  �شيا�شاتها  فر�ض 
حتالفات  يف  العمل  اأو  الدولية، 

لتنفيذ روؤيتها حلل االأزمات.
توجد  االأوروبي،  االحتاد 
بني  العميق  اخلالف  من  حالة 
اأعلن  وقد  ووا�شنطن،  بروك�شل 
باأن  االأوروبي  االحتاد  قادة 
والواليات  اأوروبا  بني  العالقة 
تقييمها،  اإعادة  يجب  املتحدة 
يتبنى  االأوروبي  االحتاد  وبداأ 
للروؤية  خمالفة  وروؤى  مواقف 
امللف  يف  خا�شة  االأمريكية 
االإ�رسائيلي  وال�رساع  االإيراين 

الفل�شطيني، نظراً لذلك اأ�شدرت 
دول االحتاد االأوروبي االأع�شاء 
م�شرتكاً  بياناً  االأمن  يف جمل�ض 
توؤكد   2018 دي�شمرب   18 بتاريخ 
على اأن اأي خطة �شالم تتجاهل 
دوليا«  عليها  املتفق  »املعايري 
الدولتني  حل  على  والقائمة 
القد�ض  مع   1967 حدود  على 
»�شتواجه  م�شرتكة  عا�شمة 
حدة  اإرتفعت  رو�شيا،  الف�شل«. 
االأخرية  الفرتة  التوترات خالل 
بني وا�شنطن ومو�شكو، وو�شلت 
العالقة بينهما نقطة منخف�شة، 
تفاقم  هو  املحتمل  واالجتاه 
احتمال  ذلك  يف  مبا  التوتر، 
زيادة العقوبات املفرو�شة على 
على  قدرتهما  وعدم  رو�شيا، 
�شواء  توافقات،  اإىل  التو�شل 
ب�شاأن ق�شايا يف ال�رسق االأو�شط 
ال�رسقية،  اأوروبا  ق�شية  اأو 
توجهات  مو�شكو  وتعار�ض 
يق�شايا  يتعلق  فيما  وا�شنطن 
توجه  وتبنت  االأو�شط،  ال�رسق 
بالق�شية  يتعلق  فيما  خمالف 
ا�شت�شافت  حيث  الفل�شطينية، 
ودعت  الفل�شطينية،  الف�شائل 
بني  �شالم  حمادثات  اإىل 
واالإ�رسائيلني،  الفل�شطينني 
وتعار�ض �شفقة القرن للت�شوية، 
اأن  اإىل  خارجيتها  وزير  وا�شار 
ما  تدمر  �شوف  ال�شفقة  »هذه 
مت حتقيقه حتى االآن« م�شيفاً.. 
يف  االأكرب  اخلطر  نرى  »اإننا 
املوقف االأمريكي الذي يهدف 
اإىل الرتويج لنهج اأحادي، وك�رس 
االأ�شا�ض القانوين حلل امل�شكلة 

الفل�شطينية«.
وثيقة  اعتربت  ال�شني، 
القومي  االأمن  »ا�شرتاتيجية 
ال�شني   ،2017 عام  االأمريكي« 
تُ�شكل  باعتبارها  االأوىل  للمرة 
املتحدة،  للواليات  حتدي 
وباالإ�شافة اإىل النزاع التجاري، 
فاإن التوتر بني البلدين اآخذ يف 

االرتفاع، ب�شبب ح�شول ال�شني 
رو�شيا،  من  االأ�شلحة  على 
وامل�شاعدات االأمريكية لتايوان، 
وال�رساع من اأجل ال�شيطرة على 
وبداأت  اجلنوبي،  ال�شني  بحر 
وا�شنطن  مناف�شة  يف  بكني 
لتاأمني  االأو�شط،  بال�رسق 
وتعمل  االقت�شادية،  م�شاحلها 
من�شقة  �شيا�شة  �شياغة  على 
مثل  ق�شايا  يف  مو�شكو  مع 
وتبنت  ال�شمالية،  وكوريا  اإيران 
روؤية لت�شوية النزاع الفل�شطيني 
طرحت  حيث  االإ�رسائيلي، 
النزاع  لت�شوية  عام 2013 مبادة 
مكونة من 4 نقاط، واأكد ال�شفري 
ال�شيني يف يوليو 2018 اأن بالده 
لل�شالم،  مبادرتها  طرح  �شتعيد 
�شفقة  عن  بدياًل  ذلك  وي�شكل 
املنظور  لهذا  وفقاً  القرن. 
يوجد االآن حالة من عدم اليقني 
املتحدة  الواليات  و�شع  ب�شاأن 
وقدرتها  الدولية،  ال�شاحة  يف 
العديد  يف  روؤيتها  فر�ض  على 
امل�رسح  على  الق�شايا  من 
مل  االإطار  هذا  ويف  العاملي، 
وا�شنطن من خلق حالة  تتمكن 
الدويل على خطة  من االإجماع 
ترامب لل�شالم »�شفقة القرن«، 
الدولية  القوى  مواقف  وبدت 
وا�شنطن  يدفع  مبا  معار�شة، 
اأحادي  ب�شكل  اخلطة  لتنفيذ 
دون احل�شول على احلد االأدين 

من االإجماع الدويل.

3 - عدم 
�لُقدرة �لعربية 

لدعم خّطة 
�سيا�سّية د�ن 

ت�سوية �لق�سية 
�لفل�سطينية

منذ  العربية  الدول  تعي�ض 

معركة  احلايل،  العقد  بداية 
�شل�شلة  مواجهة  يف  وجودية 
االإقليمية  التهديدات  من 
وتركيا،  اإيران  والداخلية، 
بع�ض  يف  االأهلية  واحلروب 
وتعاظم  العربية،  الدول 
االإرهاب، واالإخوان امل�شلمني، 
وداخلياً التوترات االقت�شادية، 
والثقافية.  واالأيدلوجية، 
خريطة  التهديات  هذه  ت  غرَيّ
ودفعت  االإقليمية،  امل�شالح 
تغيري  اإىل  العربية  الدول 
الق�شية  جتاه  اأولوياتها  �شلم 
واإ�رسائيل،  الفل�شطينية، 
ات�شاق  يف  نف�شها  فوجدت 
اإ�رسائيل ملواجهة  م�شالح مع 
يف  امل�شرتكة،  التهديدات 
اإ�رسائيل  حتولت  اإطارها 
وب�شكل تدريجي من »م�شكلة« 
احلل  من  رئي�شي  جزء  اإىل 
تعرت�ض  التي  للم�شاكل 
يف  ذلك  وانعك�ض  املنطقة، 
العالقات  من�شوب  ارتفاع 
يف  االإ�رسائيلية،  العربية 
الق�شية  اإق�شاء  مت  املقابل 
�شلم  قاع  اإىل  الفل�شطينية 
وعلى  العربية.  االأولويات 
الرغم من ذلك اإال اأن الق�شية 
حتظى  تزال  ال  الفل�شطينية 
مبكانة فريدة �شعبياً، مع وجود 
عوائق متنع الدول العربية من 
القرن،  �شفقة  على  املوافقة 
خلف  االنتظام  على  وجتربها 
اعتبارات:  لعدة  الفل�شطينني، 
اأي حل اأو تقارب مع اإ�رسائيل 
للنزاع  ت�شوية  يت�شمن  ال 
االإ�رسائيلي،  الفل�شطيني 
واإقليمياً،  داخلياً  ثمناً  يتطلب 
الزعماء  على  ال�شعب  ومن 
اأنف�شهم  تعري�ض  العرب 
ال�شيا�شي  الثمن  ودفع  للخطر 
املرتتب على اأي حل اأو تقارب 
مع اإ�رسائيل دون ايجاد ت�شوية 

للق�شية الفل�شطينية.
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خطوط الرخام
اجلميع ماأجورون ومرتزقة ، فال تغرنك اأزيائهم يف هذا املكان  لي�سوا  
اإل  جمرد ت�سجيل ح�سور يف هدا الوقت  الليلي ال�سامت الأبله ، كلهم  
ت�سكنهم  الرغبة يف التدمري الذاتي والأخريني ، كل �سيء هنا لي�س  
بال معنى.. وكل واحد  هنا يحاول اأن ي�سقط رغبته على �سيء  يظنه  

هدف يف احلزن املقنع ، فو�سى  حتاول اأن تخفى �سمتا للحزانى ، 
اأحا�سي�س كثرية من وحى ال�ستحقار يف هوام�س حياة  كل يوم  تبدو 

بال طائل  ، ا�ستحقارايف الكينونة  ويف الإن�سانية .
ي�سني بوغازي

�صمت النا�س قد يتحول يف حلظة 
واالنتقام  الغ�صب  من  جحيم  اإىل 
وميار�صه  البع�س  بني  فيمار�س 
الفرد �صد الفرد و�صد نف�صه،  هنا 
وهو  لونه   النا�صح   ال�صياع  قمة  
والكالم  الوقوف   ، االألوان  بجميع 
احلناجر   ، املغلقة   االأحاديث  
ال�صفراء   وال�صحكات  املبحوحة 
غمزات    ، املفاجئة  واالبت�صامات 
االأل�صن   ور�صائل  احلزينة  االأعني  
ال�صادمة   و  املركبة  باألفاظها 
فتطلق  النابية  الكلمات  قوامي�س 
على عواهنه  وتتبادل بني اجلال�صني 
�صد حياء االأعمار، يف هذا الف�صاء  
من   وال�صيوخ   والطلبة   البطالني 
كرهت فناجني القهوة  والكرا�صي  
والقنب وعادات االإدمان واخلمور 
قتال  االأكرث  االأخرى  واالأ�صكال 
املتقاعدون   هنا   ، لالأحالم 
اليوم  طول  تظل  التي  باأعينهم 
مر�صى   هنا   ، املارين  تالحق 
بني  االأ�صماء  تراوحت  ومعاقني  
وال�صلوكيات   االأجنا�س  هذه  
فاملكان ي�صم اجلميع وال فرق بني 
الذي  الفراغ  بفداحة  �صوى   اأحد 
الدين   االأغنياء  اأبناء  ، حتى  ي�صبح 
يتزينون  هيئاتهم   من  تعرفهم 

بني  تفرق  تكاد  فال  كالن�صاء  
اأول  اإذ هم   الربجوازية وال�صدود، 
هنا  ل�صيء  معنى  ال  اأن  القانعني 
الوقت  على  ميار�س  تدمري  �صوى 
واالأنف�س . » �صم�س الدين »  فهم 
جيدا.  لطاملا كان  يحاول التمل�س 
من  �صبائك  هذا التدمري الذاتي  
الذين   املراهقني  �صخب  واأن 
امل�صاء  منذ  طالئعهم   بزغت  
كانوا  من   ، ما�صيا  ا�صحى  الذي 
الفارغ  الوقت   اقتل   يت�صاقطون  
، نا�صجني   زرافات  من  الغرباء   
مثلما ال�صيل الب�رشي . وقد تنوعت 
لكنه  االألوان  زخم  وا�صتد  الوجوه 
احلزن نف�صه مع ال�صجيج  ظل هو 
هو ، يبداأ رويدا رويدا ينت�رش فال 
تكاد ترى  عندها من تريده ،  اأو 
ت�صمع �صوت من حتبهم ، اأو تتبادل 
تت�صاعد  هنا   ، وحكايا  اأ�صجانا 
دولة  لها  تقام  اأن  اإىل  الفو�صى 
يعمرها  جدا  جغرافيا�صغرية  يف 
القليل  والقليل  النا�س  من  الكثري 
يف  متكررا  تراه  الذي  الفرح  من 

كل مكان .
ومرتزقة..  ماأجورون  اجلميع 
فاملدن  ا  اأزيائهم  تغرنك  فال 
ت�صكنها  االوقات  هذه  يف  الكربى 
�صيء  كل  اأن  رغم  غريبة   نزوات  
هنا  غريب اىل  االق�صى الذي ال 

يفهم ،  كل واحد يحاول اأن يرفع 
هدفا   يجعله  �صيء    على  نزوته  
، فو�صى  حتاول اأن تخفى �صمت 
احلزانى هنا  اأحا�صي�س كثرية  من 

وقع اال�صتحقاربال طائل .
ثابتا  عاد  والظالم   ن�صج  الليل 
 « االغتيال   زمن   « هنا   ي�صمى   ،
هنا   فالدين  املجازية  مبعانيه 
الوقت   هوام�س  حتا�رشهم 
زناة  �صارقون  مدمنون  بعيوبها 
وكل   ، عنوان  بال  وجمرمون 
ال�صغرية  هذه  املقهى  م�صاء  يف 
ينفذون  ا�صفل احلديقة   يف  عند 
الكربى   املدن  �صد   اغتياالتهم 
والوقت و �صد االهم االأحا�صي�س ، 
وكلمة ال�رش  ال�صفرة التيمن اأجلها  
تراود  االأ�صياء وال تلبث اأن  متوت  
مفاتيح  اأ�رشار  وراء  جري  هنا    ،
الفردو�س  املفقودة  اأخيلة لطاملا 
ي�صري  عندما  امل�صاعر  داعبت 
الفرح ممكنا وال�صعادة مطالة اأمام 
قابال  يغدو   عامل  هو   ، القلوب 
من  لعب  حلظة   يف  ي�صري  الن 
الكرطون، اأين  كل �صيء يتغري اإىل 

كل �صيء  ب�صهولة وي�رش .
تغطى   احلزن  ظالل  اأن  ورغم  
اإلغاء   ت�صتطيع  ب�صطوة   احلديقة 
وت�صتطيع   ، �رشيعا  الحا  فرحا 
تاأجيل �صعادة  بال عنوان ، وك�رش  
ب�صطبة  واحلميميات  االأحا�صي�س 
الطاغية   الظالل  هي   ، واحدة 
فحتي االأبال�صة قد يتقززون  مما 
هذا  رغم   ، احلديقة  يف  تفعله 
الغرباء  يف هذا الوقت ي�صنع ت�صنع 
تفر�س   ، تريده  ما  احلديقة   بهم 
العحيب  احزانها  و  حرفها حزنها 
على  له  اعرث  ان  ا�صتطع  مل  الذي 
يفهمون  هوؤالء  الغرباء  ان  تف�صري 
جيدا هذه الظالل ال�صحرية،وكاأن 
حدود  ال  �صريك  كلها  احلديقة 
قواعده  على  مرتب   �صيء  كل  له 

االوىل .
املقهى ال�صغرية  موت بطيء  ال 
للموت  ا�صماء رواده  ،هنا  يعرف  
تهمي�س بالعذاب ، وللحزن  والكاآبة 
والتعب  قائمة ال تنتهي ، هنا  هذه 
عجيبة  قدرة  متلك  املرادفات 
الوجوه  يف  وال�صفر  التوالد   على 
ب�صمت يقرتب من  يف اأحيان كثرية  
من الكربياء ،  وال�صمت هنا مثلما 
كل  املجرات   ي�صم   الذي  الكون 
وال    ، االأ�صماء   عجيبة   واحدة  
حتى   اخلال�س  متى  يدري   اأحد 
العيون هنا  لو دققـت النظر لهالك  
حزنها ،  وكلما اأطلت النظر اأرخت  
�رشاخ  اإليك  يتناهى  اأمامك  
مريعة  طفولية  نربته  الوجوه  من  

..النجدة.. النجدة .
تاآلفوا   واحلديقة  الغرباء  حزن 

ثم   ، احلزن  من  حمطة   ف�صاروا 
االف�صل  احلزن  انه  على  اتفقوا  
هنا يف املدن الكربى كلها ، فرتى 
الغرباء ياأتونه من جميع اجلهات ؟ 
االآفاق  و�صدادي  املت�رشدين  هنا  
هنا   ، املجاورة   االأحياء  وجياع 
يومه  �صاعات  به   �صاقت  من  كل 
ليتاأ�صى  باحلديقة  غريبا  ينتهي  
والقا�صي  واملارق  ال�صارق  هنا   ،
هنا   ، وال�صحية  املحامي  هنا   ،
هنا   ، وال�صم�صار  واجل�صع  الب�صع 
بينهما  ومن  واالإرهابي  الوطني 
واملت�صوف  املخنث   ،هنا  
،هنا   الرجال  وان�صاف  والرجل 
ال�صوي والدكى والغبي ، هنا من كل 
اال�صناف ما يحريك  ،هنا الغرباء 
من النا�س ، هنا يقف الغريب مع 
املعلوم ، هنا ال يذكر للغائب ا�صما 
رائحته  يرتك  وال  وجها  له  ولي�س 
عند الغياب ، هنا ميحى كل �صيء 
على  ع�صية  ت�صري  االأ�صماء  حتى 
تتقاذف   ، هنا   احلديقة  الذاكرة 
كما  بع�س   من  بع�صهم   الغرباء 
هنا    ، هائج  بحر  يف  االأمواج  
وكاأنها  والوجوه   تت�صاكالالأعمار 
هنا    ، واحد  خيط  من  تن�صج 
باحلياة   يتلهى  اأن  يحاول  خليط  
ثم  يغدو �رشيعا  كعكة  حلوى ملن 
يريد  وتنه�صه احلديقة والليل ،هنا 
ي�صتمتع زخم  احلياة  وكانه  جبار 
ي�رشب  فرتاه   ي�صاء   من  يدو�س  
خبط ع�صواء تت�صاغر  دونه احلياة 

فتغدو حديقة ؟

للح�صور  ت�صجيل   اال   لي�س  هنا 
يولد   االيام .ح�صور   بني عجالت 
مع  الفجر حامال نع�س  اخليبات 
ما  يجر  االرواح  متقدما  واحزان 
املدن  �صوارع    يف  ال�صرب  تركه 
التيه  ليايل  ركته   وما   ، الكربى 
وا�رشاقات الفرح  النادرة  ليخنقه 
ليلة   كل   كما  احلديقة   الليل  يف 
ال�صاحقني   �صاحق  به يف  ويرمى   ،
من  تركة  لت�صري     ، ليلة  كل  كما 
ارواح  الهزائم  هي ذكرى تخيف  

الغرباء .
» هنا  تنتهي  احلياة » وتبداأ  حياة 
ال ترحم من التوج�س وال�صكوك ، 
وخوامت االأيام ت�صدل وقد  جرتها  
االأقدارلرتمى بها كما ترمى جثث 
ليلية   كائنات  املحيط  يف  البحارة 
والكرا�صي   الكرا�صي  ت�صتغرقها 
االأليفة  اللحم   كتل  تلعن  ذاتها 
هذه ، لكن ال ي�صمعها احد؟ كل 
كتلة جتربة  من ال�رشاخ  واخليبة 
، حيوات ال حت�صن �صوى مراقبة  
والتدخني  النجوم  وعد  ال�صماء 
، رمبا لكي  انتقام من االأعمار 
حتا�رش  التي  الكاأبة  تن�صى 
االأ�صابع  مدن   « الكربى  املدن 
املقطعة ،و الروؤو�س امله�صمة 
الغرباء   الكرا�صي  ورواد    «
لتخفيف   طقو�صا  ميار�صون  

من  وطاأة ليل  احلديقة .
الليل هذا ال�صواد الذى  ي�صدل 
ال�رشمدي  مبوعده  قاهرا 
االأحالم ،  ومكفنا احلديقة يف  

اآما�صي تتكرر كل ليلة  ، ي�صدل  
يف  نبتت  التي  االأحالم  لرتتيب 
ف�صاءات يوم   لي�س اإال اإ�صافة 
الرتتيب  الئحة  على  رقمية 
،،هو  ،الليلهو  للغرباء   ال�صهري 
ورق  على  معادة  واأيامنا   ،

الكربون
الذي  احلديقة يف هذا امل�صاء 
بعدما   ، االول  ن�صفه  انق�صى 
مل  الذي  وذاك  الفندق  تركت 
هو  فال   ، ا�صم  عندي  له   يعد 
ه�صام  �صي  هو  ال  و  الهاليل 
بع�س  عندي  اأ�صحى  فقذ 
احلديقة   ، عائلتي  ماأ�صاة  من 
فحتى  باالنتظار  توحي 
واالأر�صفة  القريبة  الطرقات 
املحايدة  واالقدامالتي ت�صمع 
م�صامعك   اإيل  فتتناهى  وطاأتها 
مت�صاعدة  من اأخم�س قدميك 
، وقع  ميلئ  راأ�صك  اأعلى  اإىل  
 ، وت�صظى  غربة  روحك 
لكنها  عادية  تغدو  اأ�صوات 
غريبة  تغدو  احلديقة  ليل  مع 
كما   خافتة   اأخرى  اأ�صوات  ؟  
 ، ال�صكون  اإال  الوحي ال ي�صمعه 
اأ�رشاره   ي�صتودع  الرتاب  وكاأن 
اأ�رشار  كا�صفا   حمبيه  لدى 
�صوف  عابرا   الأجل   االنتظار 
مير دون اأن تدرى من اأين جاء 
ال�صوارع  ؟   يذهب  اأين  واىل  ؟ 
واملقاهي وال�صاحات كل �صيء 
من  ال�صيطرة  وحتت  جاهزا 

هذه احلديقة .

حلقة 18
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جامعة ب�ضكرة حتت�ضن ملتقى دويل 
حول« رهانات واآفاق الأدب الرقمي«  
تنظم  جامعة حممد خي�سر بب�سكرة كلية الآداب واللغات 
وق�سم الآداب واللغة العربية   يومي 17 و18 اأفريل 2019 

امللتقى الدويل : الأدب الرقمي.. رهانات واآفاق« والتي 
�ستعرف م�ساركة وا�سعة من طرف الباحثني والأ�ساتذة 

املهتمني بالأدب العربي. 

حكيم مالك

منط حياة جديد 
للإن�سان املعومل

امللتقى   منظمو  اأكد  ولقد   
واآفاق  رهانات  حول«  الدويل 
قد  الأدب  اأن  الرقمي«   الأدب 
قطع  يف رحلته الوجودية اأ�شواطا 
من التطورات، و�شهد اأ�شكال من 
التحولت ؛ مرحتال من امل�شافهة 
وما  الورقية   الكتابة  عوامل  اإىل 
العلوم  تطور  خ�شم  يف  فتئ، 
يف  اأ�شهمت  التي  التكنولوجية 
لالإن�شان  جديد  حياة  منط  بلورة 

ف�شاء  ميالد  ي�شهد  املعومل، 
التطلعات  يحت�شن  جديد  ثقايف 
و�شائط  عرب  والإبداعية  الفكرية 
اإلكرتونية، معلنا بذلك بداية ثورة 
�رسعان  الكتابة،  عامل  يف  رقمية 
ما متخ�ض عنها تعدد م�شطلحي 
اجلديد  منطها  ت�شنيف  يف 
،اأدب  اإلكرتوين  رقمي،اأدب  )اأدب 
،اأدب  ترابطي  اأدب  معلوماتي، 
،اأدب  افرتا�شي  و�شائطي،اأدب 
لبث  ما  اأدب...(،  �شيرب   ، تفاعلي 
و�شجال  نقا�ض  مدار  بات  اأن 
عن  يبني  الباحثني،  بني  وجدل 
من  الكتابي  النمط  هذا  اإفالت 
ال�شائدة،  وال�شوابط  املعايري 
التكنولوجية  بالتحولت  لرتباطه 

ال�رسيعة والالنهائية.

اإبراز املعطيات 
اللمادية يف عامل 

الكتابة الورقية

حول  امللتقى  اإ�شكالية  وتطرح   
مبعطياته  اجلديد  الوافد  هذا 
الورقية،   الكتابة  عامل  الالمادية 
هل  اأبرزها  عديدة  ت�شاوؤلت 
اأم  قطيعة  الرقمي  الأدب  ي�شكل 
الورقي؟  الأدب  مع  ا�شتمرارية 
يثري  اأن  الت�شاوؤل  هذا  �شاأن  ومن 
وكل  وجوده،  م�رسوعية  اإ�شكالية 
واآليات  مب�شامينه  يتعلق  ما 

هذه  جتاوزت  ولقد  ا�شتغاله 
الإ�شكالية حد الأدب الرقمي، اإىل 
هوية اجلن�ض الأدبي التي اأ�شحت 
التمثالت  بفعل  ت�شاوؤل  مو�شع 
وال�شوتية  واحلركية  الإيقونية 
فهل  ؛  الرقمية  للكتابة  املجاورة 
على  الأجنا�ض  هذه  �شتحافظ 
ب�شدد  اليوم  نحن  اأم هل  روحها، 
ثم  جديدة؟  اأدبية  اأجنا�ض  ولدة 
الكاتب  اأهو  الن�ض  يجن�ض  من 

الرقمي اأم القارئ؟.

م�ساركة القارئ يف لعبة 
الكتابة

التلقي  نظرية  يف  القارئ  ويعد   
م�شاركا لعبة الكتابة، هو يف الأدب 
الرقمي كاتب ميار�ض اللعبة، ليغدو 
يف الآن نف�شه ذاتا ومو�شوعا، يف 
الأ�شلي  الكاتب  ي�شبح  مل  حني 
منها  اأطراف  عدة  م�شاركا  اإل 
على  جمتمعة  تعمل  احلا�شوب 
�شياغة متوالية ن�شية رقمية، فما 
هوية الن�ض اجلديد يف ظل غياب 
 ( الطرفني  بني  الفا�شلة  احلدود 

القارئ والكاتب(؟

الأدب الرقمي بني 
الإنتاج والتلقي 

يف   امللتقى   حماور  وتبحث    

اإ�شكالية  و  الرقمي  الأدب  ماهية 
وخ�شائ�ض  ومفهوم  امل�شطلح 
املحور  ويركز   ، الرقمي   الأدب 
الثاين على املهاد النظري كالأدب 
والتلقي  الإنتاج  بني  الرقمي 
اجلن�ض  ومقولة  الرقمي  والأدب 
الأدبي مع اإبراز هوية الكتابة بني 
الرقمي  والأدب  والورقي  الرقمي 
ورهانات املعنى ، ويتناول املحور 
لقراءة  تطبيقية  مناذج  الثالث  
الأدب  وتعليمية  الرقمي   الأدب 
الرقمي وجمالياته وا�شرتاتيجيات 
الن�شو�ض  اإنتاجية  مع  قراءته  
ومعاجلتها الآلية )وفق املقاربات 

الإح�شائية، املنطقية(.

تخليدا لن�ساله الكبري اأثناء الثورة التحريرية املباركة

ال�ضعب اجلزائري يحتفي بالذكرى الـ 63 ل�ضت�ضهاد اأ�ضد الأورا�س م�ضطفى بن بولعيد
 احتفى  ال�شعب اجلزائري اأم�ض  
يف العديد من املناطق بالذكرى 
ا�شت�شهاد  على   ، عاما   )63( ال 
بولعيد    بن  م�شطفى  البطل  
مار�ض   22 تاريخ  ي�شادف  الذي 
بولعيد   بن  ويعد  �شنة  كل  من 
اجلزائرية  للثورة  الروحي  الأب 
نا�شل  الذي  الأورا�ض   واأ�شد 
الفرن�شي  ال�شتعمار  �شد  بب�شالة 
املغت�شب لأر�ض اجلزائر   فلقد 
كان  القيم الوطنية  حا�رسة بقوة 
يف وجدان بن بولعيد ومل يتخلى 
قادة   اأحد  يعد  فهو  اأبدا    عنها 
و  املباركة   التحريرية  الثورة 
معروفا  وكان  �شناعها   اأبرز 
قدم   ولقد  الكبرية    بب�شالته 
تنعم  اأن  اأجل  من  �شبابه  زهرة 
فاملجد  بال�شتقالل  اجلزائر 
الذين  الأبرار  ل�شهدائنا  واخللود 
�شحوا من اأجل  وطنهم لي�شجلوا 
باأحرف من ذهب على  اأ�شمائهم 

لئحة العظماء. 

 اأول رئي�س لنقابة 
العمال اجلزائريني 

بفرن�سا 

م�شطفى  ال�شهيد  ولد  ولقد   
 1917 فيفري   5 يف  بولعيد   بن 
باتنة  بولية  باأري�ض  بـ«ايرنكب« 
الواقعة يف ال�رسق اجلزائري وهو  
من عائلة مي�شورة احلال و تلقى 
م�شايخ  اأيدي  الأويل على  تعليمه 
من  له  تي�رس  ما  منطقته فحفظ 
ملدينة  وانتقل  الكرمي   القراآن 
الأهايل  مبدر�شة  والتحق   باتنة 
درا�شته،  ملوا�شلة  البتدائية 
الطور  اإىل  بعد   فيما  انتقل  ثم 
الإعدادي ،  فكان اأول ن�شاط له 
»اآري�ض«  نادي  اإىل  الن�شمام  هو 
اإىل  �شفره  حتى  به  ينا�شل  وظل 
ولقد    ،  1936 اأواخر  يف  فرن�شا 
بولعيد  بن  م�شطفى  انتخب 
اجلزائريني  العمال  لنقابة  رئي�شا 

هناك.

دوره البارز يف املنظمة 
ال�سرية وجمموعة 

ال�ستة

   انخرط  بن بولعيد مع املنظمة 
اجتماع  يف   و�شارك   ، ال�رسية 
للحريات  النت�شار  حركة  حزب 
الدميقراطية املنعقد  باجلزائر 
فيفري  و17   16 يومي  العا�شمة 
جناح  اإن�شاء  وتقرر    1947
ع�شكري للحرب هدفه التح�شري 
لذلك قدم  ونتيجة  لثورة م�شلحة 
العربي بن مهيدي يف نف�ض ال�شهر 
بولعيد  بن  رفقة  وقام  اآري�ض  اإىل 
للمنظمة  الأوىل  اخلاليا  بتكوين 
لفرع  قائدا  بولعيد  بن  وعني 
الأورا�ض التابع لق�شنطينة اآنذاك 
واأمره بجمع الأ�شلحة وتخزينها ،  
وفيما يتعلق بالت�شليح كان اأع�شاء 
ي�شافرون  ال�رسية   املنظمة  من 
اإىل جربة التون�شية  بغية   �رساء 

الإيطالية  ال�رسكات  من  ال�شالح 
املنظمة  لأع�شاء  بالن�شبة  اأما   ،
اأن  ع�شو  كل  على  لزاما  فكان 
ماله  ومن  بنف�شه  �شالحه  يتدبر 
بن  قام  فلقد  وعليه  اخلا�ض 
بولعيد ب�رساء  كمية كبرية باأمواله 
والبع�ض  حملي  بع�شها  اخلا�شة 
الليبية  احلدود  عن طريق  الآخر 
التون�شية، وكان اأ�شد الأورا�ض بن 
بولعيد رفقة جمموعة ال�شتة  قبل 
اإعالن  ثورة نوفمرب 1954 وت�شم 
ثورية  اأ�شماء  املجموعة  هذه 
لها وزنها واملتمثلة يف كل   كبرية 
رابح  و  بولعيد  بن  من  م�شطفى 
وحممد  مراد  وديدو�ض  بيطاط  
بو�شياف وكرمي بلقا�شم و العربي 

بن مهيدي.

ا�ست�سهاده يوم 22 
مار�س 1956 يف جبل 

الأزرق

 
ولقد ا�شت�شهد البطل م�شطفى 
بن بولعيد يوم  22 مار�ض 1956  
ظروف  يف  الأزرق  باجلبل 
جهاز  انفجار  عند  غام�شة 
وا�شتقبال(  )اإر�شال  اإ�شارة 
ومعه  الكازمات  باإحدى  مفخخ 
�شبعة من املجاهدين ومل ينجو 
بقيت  ولقد  اثنني   اإل  منهم 
ذكرى رحيل هذا الرجل الرمز 

اجلزائريني  نفو�ض  يف  خالدة 
اليوم  غاية  اإىل   مازالوا  الذين 
يف  دائما  ليبقى  ي�شتذكرونه  
لكونه  ال�شاعد  اجليل  اأذهان 
الوطنية  والروح  للن�شال   رمز 
اأب  بها  يتميز  كان  التي  العالية 
قدم  الذي  اجلزائرية  الثورة 
»اجلزائر«  الأم   لوطنه  الكثري 
املليون  ون�شف  املليون  بلد 

�شهيد.

للكاتب املغربي حممد الأ�سعري

»العني القدمية«رواية جليل الأحالم املك�ضورة باملغرب
حممد  املغربي  الكاتب  يقرتح 
اجلديدة  روايته  يف  الأ�شعري 
حافلة  رحلة  القدمية«  »العني 
باملطبات يف عوامل ذات نك�شت 
بالأعطاب  مثخنة  اأحالمها، 
جمرد  تغدو  وال�شطرابات، 
واختاللت  لأعطاب  انعكا�ض 
املجتمع  واجهة  على  اأو�شع 

وال�شيا�شة.
عن من�شورات املتو�شط باإيطاليا، 
�شفحة(   255( الرواية  �شدرت 
الأ�شعري  انحياز  تكر�ض  التي 
م�شرية  بعد  ال�رسد  لفتنة  موؤخرا 
اأوىل برز خاللها كواحد من اأبرز 
باملغرب.  ال�شعرية  الأ�شوات 
حتمل  ذات  معامل  الكاتب  ير�شم 

يطابق  ل  الذي  »م�شعود«  ا�شم 
الذي  ال�شتيني  الرجل  م�شماه، 
متعاقبة  كحلقات  حياته  يتاأمل 
من الأوهام والأحالم املك�شورة.

و�شواء بعني »م�شعود« اأو من تاأمل 
خارجي يف ذاته ويف عالقته مع 
وال�شيا�شي  الجتماعي  حميطه 
ديوان  الرواية  تغدو  والعائلي، 

الزمن ال�شيا�شي الراهن بامتياز، 
مكامن  على  الأ�شبع  ت�شع 
احلا�رس  من  جتعل  التي  العلل 
وحل  يف  غارقة  مر�شية  حالة 
الزدواجية بني �شعارات الإ�شالح 
واحلداثة والكوابح امل�شدودة اإىل 
اإنتاج  واإعادة  والف�شاد  التقليد 

التخلف.

انك�شار الفرد وعطب املجتمع
جدلية  اإذن  الأ�شعري  ين�شج 
ال�شكيزوفرينيا  بني  العالقة 
تفرز  التي  واجلماعية  الفردية 
عن  انف�شال  حالة  مظهريها  يف 
الواقع، و�شبابية يف الروؤية وتوترا 
مع املا�شي وعجزا عن الت�شالح 
مع امل�شتقبل. حيلة الأ�شعري يف 

»م�شعود«  �شخ�شية  حتريك  ذلك 
واأخرى  واقعية  حياة  درب  على 
م�شاعفة  �شخ�شية  تفرز  متخيلة 
يف  ي�شميها  ونقي�شا،  ندا  له، 
ي�شبح  الذي  »الآخر«،  الن�ض 
يحاورها  مراآة م�شوهة مل�شعود، 
ك�رسها  ويحاول  ويناكفها، 

اأحيانا.



درا�سة

 تناول الأرز واملعكرونة 
قد يكون مميتا!

حذر بع�ض �لعلماء، يف در��سة �أجريت حديثا، ون�رشت 
يف »Nature Microbiology«، من تناول �لأرز 
و�ملعكرونة �إذ� كانت مطبوخة منذ ب�سعة �أيام ومت 

تخزينها. وجاء يف �لدر��سة �أن تلك �لأطعمة ميكن �أن 
تت�سبب يف تكوين بكترييا توؤدي �إىل �لت�سمم �لغذ�ئي، وحتى 

�إىل �ملوت. وعادة ما ين�سّب �هتمام �لنا�ض على �للحوم 
و�لدو�جن و�لأ�سماك �لتي تخزن يف �لثالجة لب�سعة �أيام، 
ظنا منهم �أن �لبكترييا �ل�سارة بالإن�سان ميكن �أن ت�سيب 

هذه �لأطعمة، بينما ل يهتم �أحد بالأرز �أو �ملعكرونة.
وي�سك �لعلماء يف �أن هناك بكترييا قاتلة حمتملة با�سم 
»با�سيلو�ض �سرييو�ض« )Bacillus cereus(، ميكن �أن 
تتكاثر يف هذه �لأطعمة )�لأرز و�ملعكرونة(، وفقا ملا 

ن�رشه موقع »Siencealert«. وحذر �ساحب �لدر��سة، 
�لباحث �لأ�سرت�يل من �جلامعة �لأ�سرت�لية �لوطنية، ماتور 
�أنوكريتي، من خطورة تلك �لبكترييا �ل�سائعة، حيث �أنها 
»تعي�ض يف �أي بيئة جتدها �ساحلة لبقائها مثل �لرتبة 

و�حليو�نات و�حل�رش�ت و�لغبار و�لنباتات«، وقد تعي�ض 
»با�ستخد�م �لعنا�رش �ملغذية من �ملنتجات �لغذ�ئية، مبا 
يف ذلك �لأرز ومنتجات �لألبان و�لتو�بل و�لأطعمة �جلافة 
و�خل�رشو�ت«. و�أما عن �حلالت �ملميتة لالإ�سابة بهذه 
�لبكترييا، فقد مت �لإبالغ عن حالة 5 �أطفال من عائلة 

و�حدة عام 2005، �أ�سيبو� باملر�ض جر�ء تناولهم ل�سلطة 
معكرونة طبخت قبل �أربعة �أيام، فعانى جميع �أفر�د 

�لعائلة من ت�سمم غذ�ئي بدرجات خمتلفة، بل وتويف �لبن 
�لأ�سغر. ويتابع �أنوكريتي قائال �إن »بكترييا )با�سيلو�ض 

�سرييو�ض( ميكن �أن تنتقل عن طريق �لغذ�ء، لكن �لعدوى 
بها مل تر�سد ب�سبب �أعر��سها �خلفيفة ب�سكل عام، لكن 
حالة م�ستع�سية كهذه توؤكد على �حتمال خطورة هذه 

�لبكترييا ب�سبب ما �أحدثته من ف�سل بالكبد«.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر 

 

عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ل باحثون يف در��سة علمية حديثة ملعرفة �رش �ل�سوت  تو�سّ
�لذي ي�سدر لدى »طقطقة« �لأ�سابع، مظهرين �أن �سببه 

�نفجار فقاعات جمهرية يف �ل�سائل �ملوجود يف �ملفا�سل، 
للتو�سل لهذه �خلال�سات، ��ستند �لباحثون �لفرن�سيون 

و�لأمريكيون �إىل مناذج ريا�سية.
و�لفر�سية �لتي طرحوها لي�ست جديدة، وهي ظهرت لأول 

مرة قبل 70 عاماً ثم �سككت بها در��سات لحقة، �إل �أن 
�جلديد يف خال�سات �لدر��سة �لأخرية �أن �نفجار فقاعة 

و�حدة يكفي لإ�سد�ر هذ� �ل�سوت، بح�سب عبد �هلل بركات 
�لباحث يف �لكلية �لتقنية يف باري�ض.

وكانت در��سة �أجريت يف �لعام 2015 حتدثت عن �أن �سوت 
»�لقرقعة« ياأتي من ت�سّكل �لفقاعات ولي�ض من �نفجارها 

وقال بركات: »رّكزنا على هذه �مل�ساألة من وجهة نظر 
ريا�سية، لأن كّل �لأبحاث �ل�سابقة كانت تعتمد على 

�ملر�قبة«نو�أ�ساف: »حاولنا بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�سياً 
لو�سف ظاهرة فيزيائية«.

وخل�ض �لباحثون يف �لدر��سة �ملن�سورة يف جملة 
»�ساينتيفيك ريبورت�ض« �إىل �أن �نفجار �لفقاعات �ل�سغرية 
هو �مل�سوؤول عن �إ�سد�ر �سوت »�لقرقعة« لدى »طقطقة« 
�لأ�سابع، ولي�ض ت�سّكلها ول ت�سبب هذه �ملمار�سة �لتهاب 

�ملفا�سل، بخالف �لعتقاد �ل�سائد.

اأ�صباب ال�صعور بالنغزات يف القلب وعالجها
ممن  �لنا�ض  من  كبري  عدد  هناك 
ي�سعرون بنغز�ت حادة يف �لقلب �أو 

وخز�ت يف �ل�سدر.
�آلم  عن  عبارة  �لقلب  نغز�ت  �أن 
من  �لرغم  على  مفاجئة  حادة 
مع  دقيقتني،  تتعدى  ل  غالبًا  �أنها 
�لقلب  بنغز�ت  �ل�سعور  ��ستمر�ر 
�لن�ساء  ينتاب  �لقلق  يبد�أ  �حلادة 
�للو�تي ي�سعرن بهذه �لنغز�ت وذلك 
لأنه يعترب موؤ�رش قوي وخطري عن 
�ل�سحية  �مل�ساكل  بع�ض  وجود 
�ملقال  هذ�  ،من خالل  �لقلب  يف 
�سوف نتعرف عن �أ�سباب �لإ�سابة 
بنغز�ت �لقلب لدى �ل�سيد�ت وكيف 

ميكن عالجها.

اأ�سباب ال�سعور بنغزات 
القلب

احلياتية ال�سغوط   1-

�إىل  �ملوؤدية  �لعو�مل  �أكرث  من 
�لقلب  يف  حادة  بنغز�ت  �لإ�سابة 
�ل�سدر  يف  بالأمل  �ل�سعور  مع 
من  للكثري  �ملر�أة  تعر�ض  هي 
�لقا�سية  �حلياتية  �ل�سغوطات 
وهذ� ي�سبب �ل�سعور بالتوتر و�لقلق 
�إىل  يوؤدي  �لع�سبي �لذي  �ل�سد  مع 
وتعر�سه  �لقلب  �رش�يني  �نقبا�ض 
مل�ساكل خطرية ينتج عنها �ل�سعور 

بهذه �لنغز�ت و �لوخز�ت.

القلب ع�سلة  اعتالل   2-

�ل�سعور بنغز�ت يف �لقلب كذلك قد 
ببع�ض  �لقلب  �إ�سابة  ب�سبب  تكون 
منها  �ملزمنة  �ل�سحية  �مل�ساكل 
وم�ساكل  �لقلب  ع�سلة  �عتالل 
عن  �مل�سوؤولة  �لقلب  �سمامات 
�سخ �لدم و�لأك�سجني �إىل �جل�سم. 
نتيجة لإعتالل ع�سلة �لقلب فاإنها 

�إىل  �لدم  و�سول  منع  يف  تت�سبب 
�ل�سدر لعدة ثو�ن وخاللها ت�ساب 
�ملر�أة بهذه �لنغز�ت، كذلك �إ�سابة 
�لقلب ببع�ض �مل�ساكل منها �إرتخاء 
��سطر�ب  �أو وجود  �لقلب،  �سمام 
يف نظم �لقلب، و�لإ�سابة بالغ�ساء 

�لقلبي �أو �جللطات �لدموية.

ال�سهرية الدورة   3-

بنغز�ت  �ملر�أة  ت�سعر  ما  عادة 
حادة يف �لقلب قبل موعد �لدورة 
نتيجة  وهذ�  قليلة  باأيام  �ل�سهرية 
حتدث  �لتي  �لهرمونية  �لتغري�ت 
�لن�ساء  جتد  ولذلك  �ملر�أة  جل�سم 
بنغز�ت  لالإ�سابة  �أكرث عر�سة  هن 
�ل�سعور  م�ساحبة  �حلادة  �لقلب 

باأمل يف �لثديني.

والقولون  الأنيميا   4-
الع�سبي

و�لعو�مل  ا  �أي�سً �لأ�سباب  من 
�سعور  �إىل  توؤدي  �لتي  �ل�سحية 
هي  �لقلب  يف  بنغز�ت  �ملر�أة 
�إ�سابتها بفقر �لدم �حلاد و�لأنيميا 
�ل�سديدة. نق�ض �لدم ي�سّبب زيادة 
معدل نب�سات �لقلب مما يوؤدي �إىل 
كذلك  �حلادة،  بالوخز�ت  �ل�سعور 
�لقولون  مبر�ض  �مل�سابة  �ملر�أة 
لل�سعور  عر�سة  �أكرث  هي  �لع�سبي 
بهذه �لنغز�ت �لقلبية �حلادة و�لتي 
رمبا ت�سل �إىل نوبة قلبية مفاجئة.

اأخرى اأ�سباب   5-

�لأ�سباب  بع�ض  ا  �أي�سً هناك 
�لتي  �لأخرى  �ملر�سية  و�لعو�مل 
�لقلب  بنغز�ت  �ل�سعور  �إىل  توؤدي 
�ملفا�سل  �لتهابات  �أهمها  من 
ووجود م�ساكل يف �جلهاز �له�سمي 
باملرئ  �رجتاع  وجود  �أو  و�لأمعاء، 
�لإ�سابة  �أو  �ملعدة،  حمو�سة  �أو 
�حلاجز،  �حلجاب  يف  بفتق 
و�لتعّر�ض �ملفاجئ للحر�رة �لعالية 
�ملري�سات  ا  �أي�سً �ل�سديد.  �لربد  �أو 
هذ�  �لرئوي  بالإلتهاب  �مل�سابات 
بالإ�سافة �إىل عادة �لتدخني �ل�سيئة 
مما  �مللوث  �لهو�ء  و��ستن�ساق 
ت�سبب عدم و�سول كمية �لأك�سجني 
غري �ملتدفق �إىل �لقلب ويوؤدي �إىل 
مع  �ل�سدر   يف  حاد  باأمل  �ل�سعور 

عدم �لقدرة على �لتنف�ض. 
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علماء رو�س يبتكرون عالجا للربو ل مثيل له يف العامل

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

دو�ء  رو�سيا  من  علماء  �بتكر 
حجب  ميكنه  �لربو  لعالج 
للمر�ض  �لرئي�سة  �لآليات  �إحدى 
وتفيد  يعاين منه �ملاليني  �لذي 
باأن علماء  »�إيزفي�ستيا«  �سحيفة 
للوكالة  �لتابع  �ملناعة  معهد 
�لبيولوجية،  �لطبية  �لفدر�لية 
ي�سمح  م�ستح�رش�  �بتكرو� 
نوبات  من  بالتخل�ض  للمر�سى 
�لختناق. وي�سري �لعلماء �إىل �أن 
هذ� �لدو�ء يوؤثر يف �سبب ظهور 

�ملر�ض ول يكافح �أعر��سه.

جميع  بنجاح  �لدو�ء  و�جتاز 
�ل�رشيرية،  قبل  ما  �لختبار�ت 
�ختباره  من  �لعلماء  �أثبت  وقد 
�أن  �ملخربية،  �لفئر�ن  على 
يوؤدي  �مل�ستح�رش  ��ستن�ساق 
حجم  يف  كبري  �نخفا�ض  �إىل 
وقال  �لق�سبات  ن�سيج  �لتهاب 
خايتوف،  مو�سى  �ملعهد،  مدير 
على  �ملادة  هذه  �بتكار  �إن 
يحجب  �جلزيئي  �مل�ستوى 
يف  »�ملذنب«  �لربوتني  �إنتاج 
�لذي  »�لإنرتلوكني-4«،  �لتهاب 

ي�سبب تطور �أمر��ض �حل�سا�سية 
�لربوفي�سور،  قال  جانبه،  من 
من  جون�سون،  �سيبا�ستيان 
ت�رشيح  يف  �مللكية  لندن  كلية 
لل�سحيفة، �إن �لوليات �ملتحدة 
بحوثا  جتريان  وبريطانيا 
ودر��سات يف هذ� �ملجال �أي�سا، 
متكنو�  رو�سيا  علماء  �أن  بيد 
»�لإنرتلوكني-4«  �أن  �إثبات  من 
تطور  يف  رئي�سا  دور�  يلعب 
�أما  �لتنف�سية،  �ملمر�ت  �لتهاب 
فيودوروفا،  �أولغا  �لربوفي�سورة، 

�حل�سا�سية  �أمر��ض  �أخ�سائية 
ل  »�لدو�ء  �إن  فقالت  و�ملناعة، 

مثيل له يف �لعامل«.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز �لدماغ 
بو��سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة �أثناء �لنوم، و�أظهرت نتائج �لتجربة حت�سن 

�أد�ء �لذ�كرة يف �ليوم �لتايل. وتخطو نتائج هذه �لأبحاث خطوة و��سعة باجتاه 
�لتو�سل �إىل عالج يقلل من تدهور �لقدر�ت �ملعرفية و�لذ�كرة �لذي ي�ساحب 

بع�ض �لأمر��ض �لع�سبية مثل �ل�سلل �لرّعا�ض )باركن�سون(. ويعترب حتفيز 
�لدماغ من �ملو�سوعات �ل�ساخنة على مو�ئد �لبحث يف جمال علم �لأع�ساب 

خالل �ل�سنو�ت �لأخرية. ومتتاز �لطريقة �جلديدة باأنها تعتمد على �لنوم �لذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا �لذ�كرة بتنظيم وجتديد نف�سها. وبح�سب دورية 
نيورو�ساين�ض، �أم�سى �مل�ساركون يف �لتجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�سعو� 
خالل �لليل لطريقة �لتحفيز �لكهربي �جلديدة و�لتي ت�سّمى �لتحفيز بالتناوب 

عرب د�ئرة مغلقة.



من  �أعظُم  فهو  عُظم  مهما  ذنبَك  �أن  تعتقد  �أن  �إياَك 
يطان ال يريد منك �ال هذه ! يريُد �أن  رحمة �هلل ، �إن �ل�َشّ
يُكرب �لذنب يف عينيَك وي�شّغَر من رحمة �هلل ، ورحمة 

�هلل �أو�شُع من ذنبك . -مع �لنَِّبِيّ �شلى �هلل عليه و�شلم
و�لهم  و�لياأ�س  باحلزن  تُ�شعره  �أمور  للإن�شان  تاأتي  قد 
�لو��شعة.  ربنا  رحمة  يتذّكر  عندما  لكن  �حلياة.  يف 
يتولّد لديه �إح�شا�س و�شعور �إيجابي جتاه �حلياة �أو �أي 
و�أحببت  دنياه.  �و  بدينه  متعلق  �شو�ء  له  يتعر�س  �أمر 
�أُورد حديث فيه معاين عظيمة من رحمة �خلالق  هنا 

�شبحانه بعباده.
عن عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه. قال قدم ر�شول 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم ب�شبي. فاإذ� �إمر�أة من �ل�شبي 
فاألزقته  �أخذته.  �ل�شبي  يف  �شبياً  وجدت  �إذ  ت�شعى. 
ببطنها فاأر�شعته. فقال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم 
)) �أترون هذه �ملر�أة طارحة ولدها يف �لنار؟ قلنا. ال 
و�هلل. فقال )) هلل �أرحم بعباده من هذه بولدها ((. متفق 

عليه.
ولكن  يعلمها  �هلل  ولكن  النعلمها  حكم  -�أ�مل�شائب 
بال�شرب و�لثقة باهلل ياأتي �لفرج وتاأتي رحمات �هلل علينا

�لرحمة �شورة من كمال �لفطرة وجمال �خللق، حتمل 
�شاحبها على �لرب، وتهب عليه يف �الأزمات ن�شيماً عليًل 

ترتطب معه �حلياة وتاأن�س له �الأفئدة.
جاء يف �حلديث �ل�شحيح: جعل �هلل �لرحمة مائة جزء�ً، 

�أنزل يف �الأر�س جزء�ً و�حد�ً، فمن ذلك �جلزء ترت�حم 
�لد�بة حافرها عن ولدها خ�شية  �خللئق حتى ترفع 

�أن ت�شيبه.
ت�شبه �شفات  بالرحمة �شفًة ال  وربنا �شبحانه مت�شف 
�لر�حمني،  وخري  �لر�حمني،  �أرحم  فهو  �ملخلوقني، 
وملئكة  حي،  كل  بها  وعم  �شيء،  كل  رحمته  و�شعت 
�أثنت على ربها وتقربت  �لرحمة وهي تدعو للموؤمنني 
�إليه بهذه �ل�شفة �لعظيمة: َربَّنَا َو�ِشْعَت ُكَلّ �َشْيٍء َرْحَمًة 
َفاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُو� َو�تَّبَُعو� �َشِبيلََك َوِقِهْم َعَذ�َب  َوِعلْماً 

ِحيِم ]غافر:7[. �جْلَ
ج  ويف �حلديث �لقد�شي: �إن رحمتي تغلب غ�شبي خمَرّ
�أبي هريرة ر�شي �هلل عنه،  �ل�شحيحني من حديث  يف 
َو�أَنَْت َخرْيُ  ويف �لتنزيل �حلكيم: َوُقْل َرِبّ �ْغِفْر َو�ْرَحْم 
َوُهَو  َحاِفظاً  َخرْيٌ   ُ َفاهلَلّ �ِحِمنَي]�ملوؤمنون:118[،  �لَرّ

�ِحِمنَي ]يو�شف:64[. �أَْرَحُم �لَرّ
�أر�شل  �إن رحمة �هلل �شبٌب و��شل بني �هلل وعباده، بها   
وبها  هد�هم،  وبها  عليهم،  كتبه  و�أنزل  �إليهم،  ر�شله 
وينعم  ويعافيهم  يرزقهم  وبها  ثو�به،  د�ر  ي�شكنهم 
عليهم، فبينهم وبينه �شبب �لعبودية، وبينهم وبينه �شبب 
َرِبُّكْم  ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءتُْكْم  َقْد  �لنَّا�ُس  �أَيَُّها  يَا  �لرحمة: 
ُقْل  ِللُْموؤِْمِننَي *  َوَرْحَمٌة  َوُهدًى  ُدوِر  �ل�ُشّ يِف  مِلَا  َو�ِشَفاءٌ 
ا  ِمَّ َخرْيٌ  ُهَو  َفلْيَْفَرُحو�  َفِبَذِلَك  َوِبَرْحَمِتِه   ِ �هلَلّ ِل  ِبَف�شْ

يَْجَمُعوَن ]يون�س:57 – 58[.

مهما عظمت ذنوبك فرحمة �هلل �أو�سع و �أكرب
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�حلج:
قد يح�شب �الإن�شان �أن �ل�شفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�شة �لذي كلف بها �مل�شتطيع و�عترب 
من فر�ئ�س �الإ�شلم على بع�س �أتباعه 

يح�شبه �الإن�شان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثل ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َس  ُجّ �أَ�ْشُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفَل َرَفَث َوالَ ُف�ُشوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخرْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�س �ملجمل لبع�س �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�شلم، ن�شتبني منه متانة 
�الأو��رص �لتي تربط �لدين باملقا�شد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�شد. فال�شلة و�ل�شيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �شابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�شلم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�شود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�شون �حلياة ويعلى �شاأنها، ولهذه 
�ل�شجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�شاأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبرية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�شتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �شلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�شلة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�شوع وت�شنع �أهم �ملنا�شك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �شيئا عن �شلمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�شد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�شل وروعة �ل�شلوك 

يرجع �إىل م�شار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

�ل�سالة �لو�جبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
َلَة تَنَْهى َعِن  َلَة �إَِنّ �ل�شَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�شَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َشاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهري  تَ�شْ

من �شوء �لقول و�شوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�شلة.

�لرحمة للموؤمنني
�ملهتدين  للموؤمنني  حت�شل  و�لرحمة 
�لعبد  ن�شيب  كان  بح�شب هد�هم؛ فكلما 
�لرحمة  من  حظه  كان  �أمت  �لهدى  من 
�أوفر، فربحمته �شبحانه �رصع لهم �رص�ئع 
جعل  برحمته  بل  و�لنو�هي،  �الأو�مر 
ال  حتى  �الأكد�ر  من  جعل  ما  �لدنيا  يف 
�الآخرة،  نعيم  عن  فريغبو�  �إليها  يركنو� 

عليه  �هلل  حممد�َ�شلى  ر�شوله  و�أر�شل 
و�شلم بالرحمة؛ فهو نبي �لرحمة للعاملني 
 ً� ُمبَ�رِصّ اَلّ  �إِ �أَْر�َشلْنَاَك  َوَما  �أجمعني: 
َونَِذير�ً]�الإ�رص�ء:105[ بعثه ربه ف�شكب 
�لعلم و�حللم، ويف خلقه من  قلبه من  يف 
�ل�شهولة  من  طبعه  ويف  و�لرب،  �الإينا�س 
و�لرفق، ويف يده من �ل�شخاوة و�لند�ء ما 

جعله �أزكى عباد �لرحمن رحمة، و�أو�شعهم 
عاطفة، و�أرحبهم �شدر�ً: َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن 
�لَْقلِْب  َغِليَظ  َفّظاً  ُكنَْت  َولَْو  لَُهْم  ِلنَْت   ِ �هلَلّ
و� ِمْن َحْوِلَك ]�آل عمر�ن:159[،  اَلنَْف�ُشّ
لََقْد َجاَءُكْم َر�ُشوٌل ِمْن �أَنُْف�ِشُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه 
َما َعِنتُّْم َحِري�ٌس َعلَيُْكْم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف 

َرِحيٌم ]�لتوبة:128[.

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
َب  ْو �رَصِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�شيان فل حرج علي من ن�شي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِشَى َوُهَو �شَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْشيَاَن َوَما ��ْشتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ جَتَ ُ َو�َشَقاهُ«)10( و�شيامه �شحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �شَ

�لإميان �ملزور
فلي�شت �لعربة يف �جلوع و�لعط�س �إنا �لعربة يف �ملقا�شد و�ملعاين و�أ�شول �ل�رصيعة ومل يعف �الإ�شلم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�شيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�شيل مع دمه يف عروقه ينب�س بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��شمه:}�أََر�أَيَْت 

َلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �شَ �ْشِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�شَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُسّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َشاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ علمة �ملكذبني بيوم �لدين �شوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�شلة ومل يتوجهو� �إليه باالإخل�س يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�س، و�شوء خلقهم مع �لنا�س نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخلق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خريه عن �لنا�س )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�سول �لتقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلري، وو�شية �هلل للأولني و�الآخرين، و�ل�شوم فر�شة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�شور مري�شا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غري ما �أو�شي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�شفهاء. فعندما ي�شبح هُمّ �مل�شلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �شكلية دون �اللتفات �إل مقا�شدها ودون �إحد�ث 

تغيري يف �أخلقه فل يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حلوة �الإميان، وجتد �نف�شاما يف �شخ�شية بع�س �مل�شلمني، فقد جتده 
ى �ل�شدق، ويُ�شيء معاملة  ا كثري �ل�شلة و�ل�شيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�شه ال يُوؤمَتَن علي �شيء، وال يتَحَرّ �شخ�شً

�الآخرين، وجتده قليل �ل�شرب عند �لبلء؛ فهو �إذ� مل يتغري بعبادته ومل ي�شتفد من �أد�ئها.

حمفز�ت خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�شلمني على �شيام هذ� �ل�شهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�شلم لل�شتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيري �شلوكه وعادته. ثانياً : تغري �ل�شلوك من حيث �لطعام و�ل�رص�ب و�لعبادة، و�شبط �لنف�س و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�شلم هو من يتحكم بنف�شه ال �شهو�ته. ثالثاً : تلزم �أد�ء �لعباد�ت و��شتمر�رها ما بني �شحور و�شيام و�شلة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�شهر دون �نقطاع، فامل�شلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت ما ي�شاعد 

على �ال�شتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�شلوك �الإيجابي �جلماعي من خلل �لتز�م �مل�شلمني بحفظ �أل�شنتهم وجو�رحهم 
ما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�شاعد على �لتغيري. �إن كل ما يف �لكون يتغري يف رم�شان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�شلم �أن ي�شت�شعرها ويتعاي�س يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيري، �لتغيري �الإيجابي �لذي ي�شتمر مع �مل�شلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�شان.
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املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

يف  ح�شابه  عرب  رم�شان  وعلق 
موقع »اإن�شتغرام« قائال: »�شيادة 
اجلمهور الغايل، االأ�شبوع القادم 

مليء باملفاجاآت«.
اأحدث  لطرح  رم�شان  وي�شتعد 

كما  »فري�ش«،  الغنائية  كليباته 
حفل  باإقامة  جمهوره  وعد  اأنه 

غنائي يف �شهر مار�ش اجلاري.
طرح  امل�رشي  الفنان  اأن  يذكر 
كليب  اجلاري  العام  مطلع 

الر�شمية  قناته  عرب  »مافيا«، 
ح�شل  الذي  »يوتيوب«،  مبوقع 
مليون   80 من  يقرتب  ما  على 
اأغنيته  اأثارت  فيما  م�شاهدة، 
»منرب 1« جدال وا�شعا يف البالد 

الذين  النجوم  من  زمالئه  بني 
مغرور  رم�شان  اأن  اعتربو 
املركز  يف  لنف�شه  وبت�شنيفه 
يف  النجوم  بقية  اأق�شى  االأول 

م�رش.

 جنوم عامليون يف اإطالق ن�شيد 
الأوملبياد اخلا�س باأبوظبي

   

ي�شارك عدد من اأبرز جنوم العرب والعامل يف اأداء الن�شيد الر�شمي 
لالأوملبياد اخلا�ش االألعاب العاملية اأبوظبي 2019، وذلك خالل 
حفل االفتتاح الر�شمي الذي ت�شت�شيفه االإمارات يف مدينة زايد 
الريا�شية يف الفرتة من 14 اإىل 21 مار�ش  اجلاري ،والذي يعلن 
انطالق احلدث االإن�شاين والريا�شي االأكرب يف العامل لهذا العام، 

مب�شاركة ما يزيد على 7500 ريا�شي من اأكرث من 90 دولة للمناف�شة 
يف 24 ريا�شة.

 Right Where I’m« ويوؤدي الن�شيد الذي يحمل عنوان
Supposed To Be« اأبرز جنوم الغناء املعروفني على امل�شتويني 

العربي والعاملي، وذلك بح�شور اأكرث من 40 األف متفرج، خالل 
حفل االفتتاح الر�شمي لالأوملبياد اخلا�ش، حيث ي�شارك ثالثة 
من جنوم الغناء يف العامل العربي وهم الفنان االإماراتي ح�شني 

اجل�شمي، وجنم م�رش والوطن العربي تامر ح�شني والفنانة اأ�شالة 
ن�رشي اإىل جانب الفنانة العاملية اأفريل الفني، واملغني ال�شهري 

لوي�ش فونزي.
كما ميثل الن�شيد الر�شمي تعاوناً بني عدد من منتجي املو�شيقى 

والنجوم العامليني ومن �شمنهم جريج ويلز، املنتج املو�شيقي 
 The« احلائز على جائزة غرامي عن املو�شيقى الت�شويرية لفيلم

Greatest Showman«، وكوين�شي جونز، املنتج املنفذ 
الفخري احلائز على 28 جائزة جرامي.

وكانت الفنانة العاملية اأفريل الفني، قد اأدت اأغنية »Fly« والتي 
كانت الن�شيد الر�شمي لالألعاب العاملية 2015، فيما حاز لوي�ش 

فونزي، على �شهرة عاملية بعد اأداء االأغنية ال�شهرية »دي�شبا�شيتو، 
التي حققت اأعلى ن�شبة م�شاهدات على يوتيوب.

ويحمل الن�شيد الر�شمي لالألعاب العاملية هذا العام توقيع كوين�شي 
جونز، املنتج املنفذ الفخري، واحلائز على 28 جائزة غرامي، 
والذي �شبق له اأن األف اأغنية »I know I can«، وهي الن�شيد 

الر�شمي لالألعاب العاملية 2007 يف �شانغهاي. و�شارك يف تاأليف 
الن�شيد راين تيدر، املغني االأول �شمن الفريق الغنائي االأمريكي 

ال�شهري »ون ريبابليك«، بالتعاون مع املوؤلف املو�شيقي الكندي 
جريج ويلز واملوؤلفة ال�شويدية االأمريكية نينا وودفورد.

واأعرب النجمان العامليان راين تيدر وجريج ويلز عن فخرهما 
بامل�شاركة يف تاأليف كلمات الن�شيد الر�شمي لالأوملبياد اخلا�ش 
االألعاب العاملية اأبوظبي 2019، وامل�شاركة يف تر�شيخ الت�شامن 

والتكاتف يف املجتمع، وحتفيز الريا�شيني امل�شاركني على املثابرة 
وحتقيق طموحاتهم خالل االألعاب العاملية.

اإياد ن�شار يهاجم منتقدي 
حممد ال�شرنوبي

   
هاجم الفنان االأردين اإياد ن�شار منتقدي زميله الفنان حممد 

ال�رشنوبي، عرب �شفحته ال�شخ�شية بفي�ش بوك.
ون�رش ن�شار �شورة لل�رشنوبي، وعلق عليها قائاًل: »ال�رشنوبي ممثل 

�شاطر وجمتهد، بينجح وبيخفق زي اأي فنان، يف اأفراح القبة كان 
رتم، لو حمبط وم�ش عارف حتلم  رائع، وكمغني عنده حالة بحث حتحُ

ما تهاجم�ش اأحالم غريك كمربر لك�شلك«.
يذكر اأن حممد ال�رشنوبي يواجه حملة انتقادات ب�شبب انت�شاره يف 

االأعمال الفنية والغنائية دون امتالكه للموهبة التي توؤهله لذلك، 
بح�شب اأ�شحاب هذه االنتقادات.

م�شتغامن: انطالق فعاليات الطبعة الرابعة جلائزة »حممد خدة« للفنون الت�شكيلية

ا�شتبعاد املغربي حممد مفتاح من »كازبالنكا«

انطلقت بعد ظهر اأول اأم�س  برواق الفنون بدار الثقافة »ولد عبد الرحمن كاكي« مل�ستغامن 
فعاليات الطبعة الرابعة جلائزة »حممد خدة« للفنون الت�سكيلية.

التي  الطبعة  هذه  يف  وي�شارك 
مار�ش   13 غاية  اىل  تنظم 
من  ت�شكيليا  فنانا   20 اجلاري 
هذه  على  يتناف�شون  والية   20
قبل  تاأ�شي�شها  مت  التي  اجلائزة 
للفنان  تكرميا  �شنوات  خم�ش 
خدة  حممد  الراحل  الت�شكيلي 
)1930-1990(. ويت�شمن برنامج 
التي  الثقافية  التظاهرة  هذه 
تعرف م�شاركة فنانني ت�شكيليني 
والعراق  كم�رش  عربية  دول  من 
وفل�شطني.  واملغرب  و�شوريا 
الفعاليات  من  العديد  تنظيم 
دار  بني  املوزعة  وامل�شابقات 
الثقافة »ولد عبد الرحمن كاكي« 
للمطالعة  الرئي�شية  واملكتبة 

العمومية »موالي بلحمي�شي«.
وباحثون  اأ�شاتذة  �شيقدم  كما 

»واقع  حول  مداخالت  عدة 
و«االإ�شكالية  الت�شكيلي«  الفن 
بني الفن املعا�رش واحلديث« 
ت�شاف اإىل م�شابقة لالأطفال 
بعنوان »ق�شة يف لوحة فنية« 
بن  فايزة  الفنانة  توؤطرها 

يحي، ي�شيف امل�شدر.
جائزة  تاأ�ش�شت  للتذكري، 
للفنون  خدة«  »حممد 
يف   2014 يف  الت�شكيلية 
الوطني  امللتقى  اأعقاب 
نظم  الذي  الت�شكيلي  للفن 
وقد   .2013 مب�شتغامن خالل 
الفنانني  من  كل  بها  توج 
الت�شكيليني عبد اهلل بن حيمر 
مراد  الالوي  وعبد   2014 يف 
يف  جمال  وطالب   2015 يف 

.2016

»HBO« تطلق الإعالن الأول لفيلم كارثة »ت�شرينوبيل«

من�شور،  وليد  املنتج  ا�شتبعد 
مفتاح،  حممد  املغربي  الفنان 
»كازبالنكا«  اجلديد  فيلمه  من 

دون اإبداء اأ�شباب.
الغ�شب  انتابه  مفتاح  اأن  وعلم 
جراء قرار ا�شتبعاده املفاجئ، 
عر�ش  عن  اعتذر  اأنه  ال�شيما 
الذي  الفيلم،  ب�شبب  م�رشحي 
مع  املادية  االأمور  على  اتفق 
التوقيع  ينتظر  وكان  من�شور، 

فوجئ  ولكنه  ر�شمي،  ب�شكل 
رغم  معه  االأخري  توا�شل  بعدم 
القاهرة  يف  الت�شوير  انطالق 

واملغرب.
وي�شارك يف بطولة »كازبالنكا« 
واإياد  عادل  وغادة  كرارة  اأمري 
عبداجلليل  وعمرو  ن�شار 
واأحمد دا�ش وحممود البزاوي، 
من تاأليف ه�شام هالل واإخراج 

بيرت ميمي.

اأطلقت �شبكة »HBO« االإعالن الت�شويقي االأول ل�شل�شلة 
برناجمها التلفزيوين الوثائقي املقبل بعنوان »ت�شرينوبيل«، 

والذي ي�شتعر�ش اأحداث واحدة من اأبرز واأكرب الكوارث 
النووية التي �شهدها العامل قبل اأكرث من ثالثة عقود يف 

عام 1986، وذلك �شمن خم�ش اأجزاء منف�شلة.
ومن املقرر اأن يتناول امل�شل�شل االأ�شباب والتداعيات التي 
اأدت اإىل حدوث هذا التفجري والتعامل من جانب احلكومة 

حينها الحتواء االأزمة واحلفاظ على حياة املواطنني، 
من خالل �شور حقيقية ومواقف موؤرخة من اأر�شيف هذا 

احلادث امل�شوؤوم.
ي�شارك يف الفيلم جمموعة من النجوم اأبرزهم النجم 

الربيطاين جاريد هاري�ش، وذلك بدور العامل الكيميائي 
فالريي ليغا�شوف، الذي مت تكليفه للتحقيق يف اأ�شباب 

الكارثة والتخطيط للتخل�ش من عواقبها، اإىل جانب 
النجمة اإمييلي وات�شون، وهو من اإخراج ال�شويدي يوهان 

رينك، ومن املقرر اأن يبداأ عر�شه يوم 6 ماي القادم. 

املمثل امل�شري حممد رم�شان: انتظروا اأ�شبوعا مليئا باملفاجاآت
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�سيرتوين بيجو  مع  االندماج  تبحث  كراي�سلر  فيات 

بالفرتة  كراي�سلر  فيات  تبحث 
�رشاكات  فر�ص  عن  الأخرية 
منا�سبة  اندماجات جديدة  اأو 
فيه  اأكد  الذي  الوقت  يف  لها، 
التنفيذي،  املجموعة  مدير 
عالمة  بيع  اأن  مانلي،  مايك 
مازيراتي الفاخرة لي�ص �سمن 

خطتها.
قال مانلي يف اأحد ت�رشيحاته 
جنيف  معر�ص  خالل  موؤخراً 
لل�سيارات اأن املجموعة لديها 
م�ستقبل م�ستقل قوي، ولكن اإن 
كان هناك �رشاكة اأو دمج قادر 

امل�ستقبل،  هذا  تقوية  على 
فنهو �سيعمل بكل جدية لل�سعي 
اإليه. كما اأكد املدير التنفيذي 
عالمة  بيع  نيته  عدم  على 
ملجموعة  الفاخرة  مازيراتي 
اإ�سارة  رغم  ال�سينية،  جيلي 
لذلك،  موؤخراً  التقارير  بع�ص 
ال�سانعة  اأن  بقوله  معلقاً 
من  واحدة  الفاخرة  الإيطالية 
اجلميلة  املجموعة  عالمات 
ذات امل�ستقبل املبهر، ولذلك 
لن يتم بيعها. وح�سب التقارير 
 PSA ت�ستهدف  الأخرية، 

مع  الندماج  �سيرتوين  بيجو 
لقوة  نظراً  كراي�سلر،  فيات 
الأمريكية  ال�سوق  يف  الأخرية 
خا�سة عالمتها جيب، وبالفعل 
رئي�ص  تافاري�ص  كارلو�ص 
يبحث  الفرن�سية  املجموعة 
موؤخراً عدة �سفقات لالندماج 
جاكوار  اأو  موتورز  جرنال  مع 
بعد جناح  ياأتي  ما  لندروفر، 
املا�سي  العقد  خالل  قوي 
قيمتها  �سافية  اأرباح  وحتقيق 
ومل  هذا  دولر   مليار   10.2
كراي�سلر  فيات  مدير  يك�سف 

تفا�سيل  اأي  عن  التنفيذي 
بعد، ولكنه اأعلن اأن جمموعته 
�سانعة  اأكرب  �سابع  امل�سنفة 
�سيارات يف العامل �ستبحث عن 
الطريقة الأقل تكلفة لاللتزام 
النبعاثات  معدلت  بلوائح 
قبل  من  املفرو�سة  اجلديدة 
الحتاد الأوروبي، ما ياأتي بعد 
املجموعة  نية  عن  الإعالن 
دولر  مليار   10.19 ا�ستثمار 
هجينة  حمركات  تطوير  يف 
الأعوام  خالل  وكهربائية 

اخلم�سة املقبلة.

كل ما نعرفه عن لينكون 
كور�سري 2020 اجلديدة

عن  تتخلى  اأن  لينكون  تخطط 
يف  حروف  ثالثة  ذات  الأ�سماء 
ذلك  بداأ  القادمة، حيث  �سياراتها 
مع طراز افياتور الذي مت تد�سينه 
مع  ذلك  ي�ستمر  و�سوف  موؤخراً، 
ال�سغرية  كور�سري  اوفر  كرو�ص 
 ،MKC القادمة ل�ستبدال طراز 
تفا�سيل  على  نتعرف  فدعونا 

الأخرية.

الت�سميم

يقرتب الت�سميم من طراز افياتور 
الطايف  ال�سقف  خالل  من  كثرياً 
الأمامية  والواجهة  لالأعلى 
كور�سري  �سقيقة  من  املقتب�سة 
ب�سبب  اختالفه  رغم  الأكرب، 
اإىل  والأق�رش،  الأ�سغر  الأبعاد 
�سل�سة   LED م�سابيح  جانب 
تطور  مع  اأب�سط  اأمامي  وم�سد 
يف  اخللفي،  الأمتعة  حقيبة  باب 
حني يظهر ال�سقف الأ�سغر مظهر 

ريا�سي اأكرث.

املق�سورة والتقنيات

مق�سوراتها  يف   MKC ارتبطت 
اأكرث،  التقليدية  فورد  ب�سيارات 
ولكن من املتوقع اأن تكون كور�سري 
ت�سميم  بنف�ص  وتفرد  اأكرث فخامة 
يف  املتواجد  الطائرة  مق�سورة 
افياتور، حيث �سنجد زخرفات من 
اخل�سب احلقيقي والكروم بجانب 
بجانب  اجلودة،  عالية  اجللود 

ن�سخة بالك ليبل الأكرث فخامة.
�سا�سة  القيادة  لوحة  �ستحمل 
 Sync مل�سية يف و�سطها مع نظام
اأزرار  مع  املعلوماتي  للرتفيه   3
والتدفئة  والتهوية  احلركة  لناقل 
ل�سا�سة عدادات  اإ�سافة  بالأ�سفل، 
مع  للتخ�سي�ص  قابلة   LCD

الذكي  الهاتف  ا�ستخدام  اإمكانية 
Co- وحزمة  ال�سيارة  بفتح 

ال�سائق  مل�ساعدة   Pilot360
التي تت�سمن م�ساعد الزدحامات 
الأوتوماتيكي  والتوجيه  املرورية 

لتفادي ال�سطدامات.

املحركات

�ستتطابق املحركات على الأغلب 
ا�سكيب،  فورد  بطراز  جنده  ما 
�سلندر   4 حمرك  �سنجد  اأننا  اأي 
بقوة  لرت   2 �سعة    Ecoboost
 2.3 حمرك  بجانب  ح�سان   245
على  ح�سان   285 بقوة  تريبو  لرت 
ن�سخة  نرى  اأن  واحتمال  الأقل، 
دفع  مع  لل�سحن  قابلة  هايربد 
اأو رباعي اختياري  اأمامي قيا�سي 
�رشعات   8 اأوتوماتيكي  ناقل  عرب 
جديدة  من�سة  ا�ستخدام  مع 
فوك�ص  بطراز  كامل�ستخدمة 

اجلديد كلياً.

املناف�سة

 2020 كور�سري  لينكون  �ستناف�ص 
اجلديدة كلياً كل من اودي Q5، بي 
 ،GLC مر�سيد�ص   ،X3 دبليو  ام 
 XC60 فولفو   ،XT5 كاديالك 

.RX ولكز�ص

موعد الإطالق

لطراز  اأولية  مناذج  عدة  ر�سد  مت 
اختبارها  اأثناء   2020 كور�سري  لينكون 
يعني  ما  خفيفة،  متويها  مع  موؤخراً 
اأن الك�سف عنها �سيكون يف امل�ستقبل 
خالل  يكون  اأن  يحتمل  ما  القريب، 
ب�سهر  لل�سيارات  نيويورك  معر�ص 

ابريل املقبل وقبل نهاية العام. هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

دودج ت�سارجر 2019 تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ص ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ص،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ص يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ص  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

موديالت  ح�سول  املرتقب  من 
حتديثات  على  وت�سالنجر  ت�سارجر 
لذلك  دودج  تلميح  ح�سب  قريبا 
موؤخرا.. وقد ظهرت �سور جت�س�سية 
القادم  ت�سارجر  ملوديل  جديدة 
حمدودة  تغيريات  عن  تك�سف 

لل�سيارة الع�سلية.
“�سكات”  لن�سخة  هي  ال�سور 
بنف�ص  ت�سارجر،  لدودج  الأ�سا�سية 
الأمامية  وامل�سابيح  املقدمة 
ال�سابق،  للموديل  املحرك  وغطاء 
رئي�سي،  واحد  باختالف  ولكن 
فتحات الهواء، والتي مت و�سع اثنتني 
�سبكة  من  العلوي  اجلزء  يف  منها 

الأمامية  امل�سابيح  بجوار  التهوية 
لإعطاء ت�سارجر مظهرا اأكرث جراءة 

ولو ب�سكل حمدود لعام 2019.
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�سدار 
حمدودة  تغيريت  مع  املوديل،  من 
وبع�ص  الكربوين  اخللفي  للجناح 
املوديل  �سارة  على  التعديالت 
اأ�سفل  تقع  التحديثات مع ذلك  اأهم 
غطاء املحرك لأداء ال�سيارة، لرفع 
قوتها من امل�ستوى احلايل عند 485 
ح�سان، ويُذكر اأن دودج تنوي اإجراء 
حتديثات �ساملة لالأداء واملحركات 

يف موديل 2020.

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�سي الرو�سية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�سية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ستحدث �رشكة بي 
الأملانية م�سنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�سيا، ومن املرجح 
و�سيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�سيارات"اأما 

�سينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�سنع، 
�سيدان من  �سيارات  ت�سنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سال عن �سيارات كرو�ص اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني
النتهاء  يتم  اأن  املفرت�ص  ومن 
من بناء امل�سنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�سف، 
من  الثاين  الن�سف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.
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ن�رشت �رشكة غوغل يف �صفحة 
مب�صاعدها  اخلا�ص  الدعم 
فهم  دائرة  تو�صيع  عن  الذكي 
ال�صوتية  للأوامر  امل�صاعد 
يف”  تي  “اأندرويد  نظام  على 
قوقل  فم�صاعد  جديدة،  بلغات 
الأملانية،  اللغة  دعم  اأ�صاف 
اللغة الإيطالية، اللغة الربتغالية 
اللغة  وكذلك  الربازيلية، 

ال�صبانية.

على  قوقل  م�صاعد  اأ�صبح  وقد 
نظام “اأندرويد تي يف” يدعم 8 
كان  اأنه  حيث  الآن،  حتى  لغات 
الفرن�صية،  الإجنليزية،  يدعم 
وقٍت  يف  والكورية  اليابانية، 
املجموعة  دعم  قبل  �صابق 
الذي  امل�صاعد  لكن  اجلديدة. 
الذكية  التلفزيونيات  على  يعمل 
اإىل دائرة الت�صاع  مل ي�صل بعد 
مثلما احلال مع الهواتف الذكية 

ال�صوتية  الأوامر  تدعم  التي 
بنحو 19 لغة خمتلفة.

احلديث  جًدا  النادر  من  رمبا 
الأوامر  واإعطاءه  للتلفزيون 
ال�صوتية لتنفيذها، لكن مبا اأنها 
اإ�صافة مميزة للبع�ص، فبالتاأكيد 
بتحديثها  ال�رشكة  �صت�صتمر 
انت�صار  مع  م�صتوى  اأعلى  لت�صل 
التلفزيونات الذكية ب�صكل هائل 

خلل ال�صنوات القادمة.

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

اأحدث   Jio تطبيق 
الويب  مت�صّفحات 
قوقل  متجر  على  من 
يعلم  واجلميع  بلي، 
يف  تطول  القائمة  اأن 
يف  حيث  املجال،  هذا 
مل�صنا  الأخرية  الآونة 
من  به  باأ�ص  ل  عدد 
املت�صفحات  تطبيقات 
قليلة  باأحجام  تاأتي 
هذا  منها  للغاية، 

ونظيًفا  �رشيًعا  حًل  اأندرويد  كم�صتخدم  لك  يُقّدم  الذي  املت�صّفح، 
لت�صّفح النرتنت.

فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم  ياأتي  اأنه  املت�صّفح  هذا  ومن مميزات 
بكافة  الأخبار  اأحدث  لك  تعر�ص  التي  الرئي�صية  الواجهة  وهناك 
وحماذاة  الطلب،  ح�صب  الن�ص  حجم  تعديل  خيارات  مع  اأ�صكالها، 
بالأخبار يّقدم لك مت�صّفح Jio مقاطع فيديو ح�صب الذوق، بطريقة 

.UC م�صابهة للمت�صّفح الغني عن التعريف
ومن على الواجهة الرئي�صية للمت�صّفح �صتُلحظ وجود علمات تبويب 
افرتا�صية لبع�ص مواقع الويب ال�صهرية، ف�صًل عن وجود �رشيط بحث 
يدعم البحث الن�صي والبحث ال�صوتي، مع دعمه لفتح علمات تبويب 
اأدعها  التي  املميزات  اخلفي، وغريها من  الت�صّفح  وو�صع  متعددة، 
 Jio Browser مت�صّفح  حتميل  ميكنك  اأخرًيا  بنف�صك،  لتكت�صفها 
يدعم  اأن  على  بلي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�صكل 

اأندرويد 5.0 فاأحدث.
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في�صبوك تاأتي بواجهة م�صتخدم جديدة 

اأعلن  الآن  من  اأيام  قبل 
موؤ�ص�ص  زوكربريغ،  مارك 
في�صبوك، عن  �صبكة  ورئي�ص 
خطط لإن�صاء من�صة جديدة 
ويف  اخل�صو�صية،  على  تُرّكز 
اأن  ا  اأي�صً يبدو  ذلك  موازاة 
واجهة  على  تعمل  ال�رشكة 
على  من  جديدة  م�صتخدم 
وعلى  اأندرويد،  يف  تطبيقها 
الرغم من اأن الثنني ل يبدو 
اأنهما مرتبطان، فمن املثري 
ت�صمم  ال�رشكة  اأن  للهتمام 
واجهة جديدة و�صط خماوف 

متعلقة باخل�صو�صية.
هذا  يخ�ص  فيما  عموًما 
فهي  اجلديد،  الت�صميم 
ما�صنجر  واجهة  مع  تتوافق 
تبدو  اآخر  مبعنى  الأخرية، 
ا من ذي قبل، ومن  اأكرث بيا�صً
اأدناه،  حة  امُلو�صّ اللقطات 
الإ�صتغناء  مت  باأنه  نُلحظ 
الرئي�صي،  الأزرق  اللون  على 
علمات  عر�ص  عن  ف�صًل 
باللون  الن�صطة  التبويب 
الرمادي، كما وهناك م�صاحة 
للخت�صارات،  اإ�صافية 

قابلة  تظل  اأن  يجب  التي 
للتخ�صي�ص بناًء على ما يراه 

امل�صتخدم منا�صب له.
هذه  يخ�ص  فيما  اأخرًيا 
ل  فهي  اجلديدة،  الواجهة 
منف�صل،  كتحديث  تتوّفر 
ويبدو اأنها من جانب اخلادم، 
متاحة  غري  فهي  بالتايل 
نية  تُعرف  ول  للجميع، 
للجميع  باإطلقها  ال�رشكة 
اأم ل، ونحن بدورنا �صنواكب 
ما  بكل  ُكم  وَنَدّ التطورات 

هو جديد.

اأوبو تعلن عن العلمة التجارية 
Oppo Reno اجلديدة

على غرار ماقامت به هواوي مع 
 Poco مع  �صاومي  و   Honor
الأخرى  هي  اأوبو  �رشكة  اعلنت 
جديدة  جتارية  علمة  عن 
حتمل  املتو�صطة  للهواتف 
رينو  اأوبو   Oppo Reno اإ�صم 
معقولة  باأ�صعار  هواتف  �صتقدم 

عالية  مبوا�صفات  تكون  رمبا 
اونور  هواتف  مان�صاهد يف  مثل 
اأكدت  لذلك  بوكوفون  هاتف  و 
ال�رشكة اأن الهاتف الول من فئة 
يوم  عنه  الك�صف  �صيتم   Reno

10 اأفريل القادم.
وبح�صب عدة م�صادر فاإن الهاتف 
هاتف  اول  �صيكون  اجلديد 
ميزة  مع  كامريا  يقدم  اأوبو  من 
التكبري اجلديدة حتى 10 مرات 

دون خ�صارة اجلودة والتي اعلنت 
املوؤمتر  يف  اأيام  قبل  اأوبو  عنها 
 2019 MWC العاملي للهواتف
موا�صفات  ليوجد  الآن  حتى 
ولكن  اجلديد  للهاتف  م�رشبة 
بثت ال�رشكة فيديو دعائي يوؤكد 
كامريات   3 �صيحمل  الهاتف  ان 
اأن  يوؤكد  وهذا  اخللف  من 
عوامل  ابرز  �صتكون  الكامريا 

ت�صويق الهاتف. 

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�صبوقة لتعديل ال�صور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�صاعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
الأجزاء  وا�صرتجاع  ال�صور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�صلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل الأخرى، فخوارزمياتها ل ت�صعى 

ال�صورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  الألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء ال�صطناعي لتعاين 
ال�صورة ب�صكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�صور 
اأ�صكال عيون  وانتقاء  العيون مثل،  �صكل 
مبا  الأ�صلية  وا�صتبدال  منها  قريبة 
الذي  الأمر  الوجه،  �صكل  مع  يتنا�صب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�صورين، 
وللذين يعدلون ال�صور للمجلت واملواقع 

مت�صفح Brave ياأتي ب�صكل �صبيه 
بكروم مع عدة اإ�صافات

تطور مت�صفح Brave ب�صكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�صفح 
على نظام iOS قبل ثلثة �صهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  لأجهزة  وبعدها قدمته  ون�صف،  �صهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�صة  احلديث  املت�صفح 
وفايرفوك�ص، حيث اأن الن�صخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�صكل مميز و�صبيه مبت�صفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�صفح 
للربجمة  مفتوح  م�صدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�صفحها 
واجهة  على  الأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�صابق واأ�صبح باإمكان امل�صتخدمني 
الأعلى  يف  ظاهر  ب�صكل  التبويب  علمات  روؤية 
املت�صفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�صبح اأ�رشع من ال�صابق، ومن املفرت�ص اأن يكون 
حممي ب�صكل اأكرب وذلك ب�صبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�صفح بريف ياأتي مع اإ�صافة حلجب الإعلنات 
�صببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�صيا يف �صهرة املت�صفح يف وقت ق�صري. يُذكر 
اأن مت�صفح بريف هو اأحد م�صاريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ص،  بريندان 
موؤ�ص�صي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”صكربت�
موزيل  مت�صفح  تطوير  عن  امل�صئولة  موزيل 

فايرفوك�ص ال�صهري.



يف  للبحث  الوطني  املركز  مدير  واعترب 
بوهران  والثقافية  االجتماعية  االأنرثبولوجيا 
البحوث  اأن  اجلياليل  املت�ساري  الربوفي�سور 
من  اهتماما  تتطلب  التخ�س�ص  يف  اجلديدة 
االأكادميي  واال�ستغال  البحث  مراكز  قبل 
يقدم  اأن  ميكن  ال  كال�سيكية  نظريات  على 
التو�سيف الدقيق والعميق للظواهر ال�سو�سيو 
االجتماعية  واحلاالت  اجلديدة   ات�سالية 
متاما  الغربي  ال�سياق  عن  املختلفة  املتغرية 
الرتبية  على  ي�ستغل  كباحث  اأنه  اإىل  م�سريا 
موقع  عن  عديدة  ت�ساوؤالت  �سوء  يف  والدين 
من�سات التوا�سل االجتماعي يف بناء التقاليد 
من  منط  خالل  من  اإلغائها  اأو  واملرجعيات 
الر�سائل وامل�سامني التي تتواجد عرب الف�ساء 
مببادرات  الباحث  ونوه  االفرتا�سي  االت�سايل 
واالإعالمية  االت�سالية  الدرا�سات  خمرب 
رائدا  خمربا  يعترب  الذي  م�ستغامن  جلامعة 
جمال  يف  والعربي  الوطني  امل�ستوى  على 
وعلوم  باالت�سال  املت�سل  االأكادميي  العمل 
االإعالم م�سريا اإىل �رشاكة نوعية بني »كرا�سك 
االت�سالية  الدرا�سات  وخمرب   « بوهران   «
واالإعالمية جلامعة م�ستغامن يف تنظيم العديد 

التدريب  ودورات  العلمية  التظاهرات  من 
املقرتحة هذا وقال الدكتور بوعمامة العربي 
واالإعالمية  االت�سالية  الدرا�سات  مدير خمرب 
حول  الوطني  امللتقى  ان  م�ستغامن  جلامعة 
يعترب  بوهران   « االت�سال  »اأنترثبولوجيا 
العديد  يف  التنظري  الإعادة  حقيقية  انطالقة 
التي منى  التاريخية  من املفاهيم وال�سياقات 
االجتماعية  التحوالت  �سوء  على  العلم  فيها 
لتقاليد  يوؤ�س�ص  اجلامعي  املخرب  اأن  معتربا 

عمل مع العديد من الهيئات الوطنية املهتمة 
ا�ستحداث  اإىل  داعيا  واالإعالم  باالت�سال 
جائزة الأح�سن بحث يف االأنرثبولوجيا االت�سال 
هذا و�سارك العديد من اال�ساتذة اجلامعيون 
باإلقاء  كللت  التي  الوطني  امللتقى  اأ�سغال  يف 
التوجهات  التو�سيات واالإعالن عن دعم  بيان 
امل�ساركني  الباحثني  لالأ�ساتذة  البحثية 
والتح�سري لعقد ملتقى دويل حول اأنرثبولوجيا 

االت�سال مع نهاية العام اجلاري.

م.�أمني 

يف ملتقى حول »�أنرثبولوجيا �الت�صال« بوهر�ن

اأكادمييون يدعون اإىل �سرورة االهتمام بالتحوالت املت�سارعة يف البيئة املحلية
خل�ص �مللتقى �لوطني �ملنظم حول »�أنرتبولوجيا �الت�صال » و�لذي نظمه �ملركز �لوطني للبحث يف �الأنرثبولوجيا �الجتماعية و�لثقافية 

بوهر�ن بالتعاون مع خمرب �لدر��صات �الت�صالية و�الإعالمية جلامعة م�صتغامن �إىل �صرورة �الهتمام بالتحوالت �ملت�صارعة يف �لبيئة �ملحلية 
و�لتاأ�صي�ص ملفاهيم جديدة يف �لتخ�ص�ص �لذي يدر�ص على م�صتوى عدد من �جلامعات �جلز�ئرية

موزعة على 11 
بلدية باالإ�صافة 

توزيع 2134 
م�سكنا من خمتلف 

ال�سيغ بوالية 
�سيدي بلعبا�س

اأ�رشف  نهاية االأ�سبوع املدير العام للوكالة 
�سعيد  وتطويره  ال�سكن   لتح�سني  الوطنية 
بوالية   لل�سكن  توزيع  عملية  اأكرب  روبة على 
�سيدي بلعبا�ص نهاية االأ�سبوع  �سملت 2134 
 11 على  موزعة  ال�سيغ  من خمتلف  م�سكنا 
اإطار  يف  تدخل  التي  العملية  هذه   . بلدية 
الن�رش  �سملت  عيد  بذكرى  االحتفاالت  
800 وحدة  �سكنية من �سيغة  البيع باالإيجار  
 969 باالإ�سافة  اإىل  عدل   لوكالة  التابعة 
يف  �سكنية  وحدة  و250   اجتماعي   �سكن  
باالإ�سافة  املدعم   العمومي  ال�سكن  اإطار 
اإعانة ريفية �سمن ال�سكن الريفي  اإىل  115 
�سهادات  ت�سليم  مت  وقد  هذا  املدعم، 
للم�ستفيدين  واملفاتيح   اال�ستفادة 
املوزعني على 11 بلدية والتي كانت اأعلنت 
وطرحها  �سابقا  امل�ستفيدين   قوائم  عن 
للطعون وعر�ص امللفات على  جلان خا�سة 
الإعادة  درا�سة الطعون والتاأكيد على  اأحقية 
ال�سدد ك�سف وايل  امل�ستفيدين . ويف هذا 
عبد  اأحمد  ال�سيد   بلعبا�ص  �سيدي  والية 
خطت  قد  اأن  الوالية   �سا�سي  احلفيظ 
بفعل  ال�سكن   جمال  يف  عمالقة  خطوة 
قيد  التزال   التي  امل�ساريع  من  الع�رشات 
10اأالف  يزيد عن  ما  والتي حتوي  االجناز  
م�سكن من خمتلف ال�سيغ  والذي من �ساأنه 
التخفيف من اأزمة ال�سكن ان مل نقل الق�ساء 
بلعبا�ص  �سيدي  وان  خا�سة   ، نهائيا  عليها  
اأهمية  اأعطت  حطاب  الوايل  عهد  ومنذ 
كبرية لل�سكن وتبعه على نف�ص املنهاج الوايل 
طاهر ح�ساين  ليكمل العملية  الوايل �سا�سي 
ال�سكن  �سغل  ن�سبة  من  رفع  الذي  االأمر 
والتخفيف  اله�ص  ال�سكن  وتقلي�ص  بالوالية 

من االأزمة  .
حممد بن تر�ر

يف �إطار مكافحة �صرقة �ملركبات يف �لو�صط �حل�صري 

اأمن والية ورقلة ي�سرتجع مركبة �سياحية حمل �سرقة

حجز 5460 قر�صا مهلو�صا 

ا�سرتجاع مركبة و دراجة نارية بوهران 
�فتتاحيات �ل�صحف �لنيوزيلندية �أم�ص �جلمعة 

ت�سامن مع �سحايا هجوم امل�سجدين

ظاهرة  مكافحة  اإطار  يف 
الو�سط  يف  املركبات  �رشقة 
عنا�رش  جنح  احل�رشي، 
لل�رشطة  الوالئية  امل�سلحة 
اليومني  خالل  الق�سائية، 
مركبة  اإ�سرتجاع  من  االأخريين 
وتوقيف  م�رشوقة  �سياحية 

الفاعلني .
خللية  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
والعالقات  واالت�سال  االإعالم 
الوالئية  باملديرية  اخلارجية 
كانت   ، بورقلة  الوطني  لالأمن 

»الو�سط  يومية  ت�سلمت  قد 
فاإن حيثياث   ، منه  ن�سخة   «
اأثناء  وقائعها  تعود  الق�سية، 
بعني  ال�رشطة  عنا�رش  قيام 
بو�سع  ورقلة  والية  بي�ساء 
نقطة مراقبة وتفتي�ص فجائية 
الوطني  الطريق  م�ستوى  على 
مراقبة  عملية  49  واأثناء  رقم 
عـنا�رش  اإنتباه  لفت  املركبات، 
�سياحية  مركبة  قدوم  ال�رشطة 
حمل  �سابني  متنها  على 
بالطريقة  توقيفها  ليتم  �سبهة، 

مراقـبـة  وخالل  القانونية 
املركـبة وتنقيطها على م�ستوى 
اخلا�سة  االإلكرتونية  اللوحة 
عنها  املبحوث  باملركبات 
عنها  مبحوث  ال�سيارة  تبيناأن 
كونها حمل �رشقة، ليتم حتويل 
اإىل  ومرافقه  املربكة  �سائق 
مقر امل�سلحة الوالئية لل�رشطة 
الق�سائية باأمن الوالية، وحجز 
تبني  التحقيق  واأثناء  املركبة 
قاما  ب�رشقة  املوقوفان  اأن 
من  اأخرى  مركبات  ثالث 

اأحياء متفرق ة بوالية ورقلة . 
عقب اإ�ستيفاء جميع اإجراءات 
اإجناز  مت  الالزمة،  التحقيق 
املوقوفان  �سد  ق�سائي  ملف 
اجلهات  اأمام  وتقدميهما 
الق�سائية املخت�سة الرتكابهم 
اأ�رشار  جمعية  تكوين  جناية 
املو�سوفة  ال�رشقة  وجناية 
واإ�ستعمال  الليل  بتوافر ظرف 
�سدر  اأين  م�سطنعة،  مفاتيح 

�سدهما اأمر اإيداع .
�أحمد باحلاج 

الفرقة  من  عنا�رش  متكنت  اأم�ص، 
فريحة  بني  الوطني،  للدرك  االإقليمية 
يف وهران، من االإطاحة ب�سبكة اإجرامية 
واملتاجرة  احليازة  يف  خمت�سة  منظمة 
اإلقاء  مت  اأين  املهلو�سة  واالأقرا�ص 
يف  متورطني  اأ�سخا�ص   5 على  القب�ص 
الق�سية اأحدهم من والية مع�سكر العملية 
العنا�رش  النوعية املنفذة، من قبل ذات 
بن�ساط  تفيد  ملعلومات  ا�ستغالال  متت 
وترويجه  املهلو�سات  جتارة  يف  ال�سبكة 

بني اأو�ساط ال�سباب.
التحقيقات مع و�سع خطة  ليتم مبا�رشة 

الدوريات  من  والتكثيف  التنفيذ  حمكمة 
املتورطني  توقيف  عن  اإحداها  اأ�سفرت 
�سيارة  منت  على  كانوا  بينما  اخلم�سة 
من نوع »كليو كمبي�ص«مت بعد اإخ�ساعها 
من  معتربة  كمية  على  العثور  للتفتي�ص 
 5460 بـ  م�سادرنا  قدرتها  املهلو�سات 
قر�ص مهلو�ص اإىل جانب مبلغ مايل يقدر 
عائدات  من  يعترب  �سنتيم  مليون   183 بـ 
املتاجرة بال�سموم مع اإ�سرتجاع ال�سيارة 
املهلو�سات،  نقل  يف  ت�ستغل  كانت  التي 
بن  نقالة. اأ  هواتف  و4  نارية  دراجة 

عطية

»ال�سحافة«  جريدة  زينت  »�سالم«..  بكلمة 
النيوزيلندية �سفحتها االأوىل، تعبريا منها عن 
م�ساندتها وتعاطفها مع اأهايل �سحايا جمزرة 

امل�سجدين التي هزت البالد يف ال�سميم.
كراي�ست  مدينة  ال�سادرة يف  اليومية  اجلريدة 
االإرهابي  احلادث  �سهدت  التي  ت�سريت�ص، 
 50 �سحيته  وراح  املا�سية،  اجلمعة  الفظيع 

�سخ�سا، مملوكة ل�رشكة »فريفاك�ص ميديا«.
ت�سدر  التي  اجلريدة  على  القائمون  واختار 
االأوىل  �سفحتهم  تكون  اأن   ،1861 عام  منذ 
حاملة لل�سالم بكل معانيه، فكتبوا عليها كلمة 

»ال�سالم« باللغة العربية واالإجنليزية.

وتدافعت املوؤ�س�سات االإعالمية بنيوزيلندا يف 
احلدث،  لتغطية  االأ�سبوع  هذا  املجاالت  كل 
�سفحاتها  بتخ�سي�ص  �سحف  عدة  وقامت 
حزنها  عن  للتعبري  اأ�سبوع  مدى  على  االأوىل 
واأ�سفها ملا حدث، بعيدا عن ال�سباق واملناف�سة 
املعتادة للح�سول على اأكرث م�ساهدات، فقام 

اجلميع بالدفع نحو م�سلحة البالد.
�سحايا  مع  النيوزيلنديني  اآالف  وت�سامن 
جمزرة امل�سجدين، وح�رشوا �سالة اجلمعة، 
اأمام  بارك«  »هاغلي  ب�ساحة  اأقيمت  التي 
اأنحاء  بجميع  االأذان  رفع  فيما  النور،  م�سجد 

البالد التي وقفت دقيقتي �سمت.
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�مل�صيلة

حجز قرابة 7 اآالف 
قارورة خمر

بامل�سيلة  الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 
اإيقاف �سخ�ص على منت �ساحنة حتوي  من 
على 6099 قارورة من امل�رشوبات الكحولية 
من �سنع حملي و اأجنبي كانت موجهة للبيع 
تواجدهم  اأثناء  وذلك  �رشعية  بطريقة غري 
املحجوزة  الب�سائع  ت�سليم  ليتم  دورية  يف 
بالوالية يف حني مت  الدولة  اأمالك  مل�سالح 
املكان  بعني  موجودة  كانت  �ساحنة  اإيداع 
باملح�رش البلدي مع اإعداد ملف ق�سائي و 

اإر�سالة اإىل ال�سلطات املخت�سة .
عبد�لبا�صط بديار 

من 24 �ىل 28 مار�ص 
باجلز�ئر �لعا�صمة 

تنظيم ال�سالون 
الدويل ال22 للبناء 
»باتيماتيك 2019« 

�ستنظم  الطبعة ال22 لل�سالون الدويل 
مواد  و  البناء  و  العمومية  لالأ�سغال 
اإىل   24 2019( من  )باتيماتيك  البناء 
املعار�ص  بق�رش  مار�ص اجلاري   28
اأزيد  مب�ساركة  العا�سمة،  باجلزائر 
اأجنبي،  و  جزائري  عار�ص  األف  من 
ح�سبما اأو�سحت املوؤ�س�سة املنظمة 
لها  بيان  يف  ايك�سبو«  »باتيماتيك 
هذه  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
تنظم  التي  االقت�سادية  التظاهرة 
اجلزائرية  ال�رشكة  مع  منا�سفة 
)�سافاك�ص(،  ال�سادرات  و  للمعار�ص 
دويل  عار�ص   400 �ستتميز مب�ساركة 
ح�سبما  بلدا،   15 حوايل  ميثلون 
�سالون  ميتد  و  امل�سدر  ذات  اأكد 
م�ساحة  على   ،2019 باتيماتيك 
اجمالية للعر�ص تعادل 44.000 مرت 
مربع و يحتل بالتايل جميع االأجنحة 
على  املتوفرة  العر�ص  م�ساحات  و 

م�ستوى ق�رش املعار�ص.

بني بلديتي �صيدي عبد 
�هلل و �ملحاملة 

اإ�سابة 16 �سخ�سا 
بجروح يف انقالب حافلة 

ن�ساء(   7 و  رجال   9( �سخ�ص   16 اأ�سيب 
انحراف  حادث  يف  متفاوتة  بجروح 
وقع  امل�سافرين  لنقل  حلافلة  خطري 
الطريق  اخلمي�ص على  اأم�ص  اأول  م�ساء 
و  اهلل  عبد  �سيدي  بلديتي  بني  الرابط 
 ،) العا�سمة  اجلزائر  )غرب  املحاملة 
م�سالح  من  م�سدر  لدى  علم  ح�سبما 

احلماية املدنية الوالئية .
خلف  بن  خالد  اأول  املالزم  واأو�سح 
املدنية  باحلماية  باالإعالم  املكلف  اهلل 
انحراف  اأن حادث  لواج  لوالية اجلزائر 
الرابعة  ال�ساعة  حدود  يف  وقع  احلافلة 
م�ساءا و 16 دقيقة على م�ستوى الطريق 
اهلل  عبد  �سيدي  بلديتي  بني  الرابط 
جروح  وخلف  بزرالدة  املحاملة  باجتاه 
دون  الركاب  من  �سخ�سا  ل16  متفاوتة 

ت�سجيل وفاة اأي �سخ�ص . 

تب�صة

ك�سف و تدمري قنبلتني تقليديتي ال�سنع
اأم�ص  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  ك�سفت ودمرت مفرزة 
املّطار  مبنطقة  ومت�سيط  بحث  عملية  اإثر  اخلمي�ص، 
بوالية تب�سة، قنبلتني تقليديتي ال�سنع، ح�سب ما اأفادت 

و  لها،  بيان  اأم�ص اجلمعة يف  الوطني  الدفاع  وزارة  به 
واإثر  االإرهاب  مكافحة  اإطار  »يف  و  اأنه  البيان  اأو�سح 
تب�سة  والية  املّطار،  مبنطقة  ومت�سيط   بحث  عملية 

مفرزة  ودمرت  ك�سفت  اخلام�سة،  الع�سكرية  بالناحية 
للجي�ص الوطني ال�سعبي، يوم 21 مار�ص 2019، قنبلتني 

تقليديتي ال�سنع«.
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