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ات�صاالت اجلزائر باجللفة

تثبيت 30 حمطة 
للجيل الرابع 

اآخر اأجل الإيداع امللفات اليوم يف منت�صف الليل 

 زغدود و بن قرينة و بلعيد و حمادي
 و عدول يودعون ملفاتهم

الدكتور اأحمد عظيمي للو�صط:

 ثالث �سيناريوهات 
لالنتخابات املرتقبة

احلراك اجلزائري يف ال�صحف الفرن�صية

 الــــــجزائـــــــريــون تـــــجـــــــاوزوا
 �سدمة الع�سرية ال�سوداء 

عو�ص بعبد الغني زعالن

 بوتفليقة يقيل �سالل من رئا�سة حملته النتخابية
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اأفراد  اأحد  بالبكاء  اأجه�ش 
مهمة  يف  كانوا  الذين  ال�رشطة 
التي  ال�سلمية  امل�سرية  تاأمني 
اأم�ش  اأول  املواطنون  بها  قام 

عرب خمتلف واليات الوطن �سد 
انت�رش  حيث  اخلام�سة،  العهدة 
مقطع فيديو لل�رشطي من والية 
البليدة وهو داخل �سيارة ال�رشطة 

يذرف الدموع عند روؤيته لل�سيول 
ال�سارع  اإىل  الب�رشية وهي تخرج 
تطالب  ح�سارية  بطريقة 
ال�سلطة  راأ�ش  على  بالتغيري 

اخلام�سة،  العهدة  وترف�ش 
كبرية  �سجة  الفيديو  اأيناأحدث 
التوا�سل  موقع  على  تداوله  عرب 

االجتماعي«فاي�سبوك«.

غرداية

تكوين 209 م�سعفا 
متطوعا يف 2018 

مت تكوين ما ال يقل عن 209 م�سعف متطوع جواري من بينهم 

86 امراأة يف االإ�سعافات االأولية و االإنقاذ و الوقاية من املخاطر 

يف 2018 بوالية غرداية ، ح�سبما علم اأم�ش ال�سبت من م�سالح 
احلماية املدنية. و تهدف تلك الدورات التكوينية التي بادرت 

بها املديرية العامة للحماية املدنية منذ 2010 اإىل تر�سيخ ثقافة 

االإعتماد على الذات وم�ساعدة الفئات اله�سة باأو�ساط املواطنني 

وتعزيز و دعم قدرات االإ�سعاف من خالل تلقينهم تقنيات 
التدخل و االإنقاذ و االإجالء خالل الكوارث و احلوادث االأخرى ، 

كما اأو�سح الرائد اإبراهيم بنيامي مبنا�سبة اإحياء اليوم العاملي 

للحماية املدنية الذي حمل هذه ال�سنة �سعار » �سالمة االأطفال.. 
م�سوؤوليتنا«.

يوم برملاين حول الأ�سغال العمومية

�سرطي يجه�ش بالبكاء

خبر في 
صورة

احلراك اجلزائري يف ال�سحف الفرن�سية

اجلزائريون جتاوزوا �سدمة الع�سرية ال�سوداء

جنوب تلم�سان

العابد قرية فقرية  تنام 
على منجم عاملي 

     
تعد قرية العابد التابعة لبلدية البويهي  احلدودية 120 كلم جنوب 

غرب والية تلم�سان ، اإحدى اأفقر القرى بالوالية ملا يعانيه  �سكانها 
من الفقر واحلرمان رغم ال�سهرة العاملية لها التي كانت متتلك 
منكانة هامة يف ال�سناعة واملناجم اإىل غاية منت�سف ثمانينات 
القرن املا�سي . هذه القرية الواقعة على م�سارف مدينة جرادة 

املغربية تعترب  اإحدى اأهم القرى املنجمية وال�سناعية يف اجلزائر 
ومعروفة حتى عامليا  الن �سكانها ينامون فوق منجم للزنك 

والر�سا�ش ، حيث �سمح هذا املنجم ل�سكانها يف العي�ش يف رفاهية  
بفعل ن�ساط هذا املنجم الذي �سمح للعديد من املهند�سني 

واخلرباء  من خمتلف اإنحاء العامل  باحلج اإليها  يف الفرتة الذي 
كان املنجم يعرف ن�ساطا كبريا خا�سة يف الفرتة املمتدة ما بني 

1949 و2002 اأين مت غلق املنجم ر�سميا ومعه حتطمت اأمال 
ال�سكان  الذين با�رشوا  مهنة

بني28 فيفري اإىل 02 مار�س 2019

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 12 �سخ�سا

خالل الفرتة املمتدة بني28 فيفري اإىل 02 مار�ش 2019 و اإىل غاية 
اأم�ش على ال�ساعة الثامنة �سباحا )اأي خالل 48 �ساعة االأخرية( �سجلت 

وحدات احلماية املدنية 5459 تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من 
الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من  طرف املواطنني، 
هذه التدخالت �سملت خمتلف جماالت اأن�سطة احلماية املدنية �سواء 
املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، االإجالء ال�سحي، اإخمــاد 
احلرائق و االأجهزة االأمنية ...الخ. على هذا النحو �سجلت عدة حوادث 

مرور منها 08 االأكرث دموية ت�سببت يف وفاة 12 اأ�سخا�ش يف مكان 
احلوادث واإ�سابة 08 اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة، مت اإ�سعافهم يف 
مكان احلوادث ثم نقلهم ملختلف امل�ست�سفيات املحلية، اأثقل ح�سيلة 

�سجلت على م�ستوى والية  غرداية  بوفاة 04 اأ�سخا�ش، على اإثر 
ا�سطدام بني �سيارة �سياحية و �ساحنة  على م�ستوى الطريق الوطني 

رقم 49 ببلدية ودائرة زلفانة .

يُــنـّظــم مـجـلـ�ش االأّمـة اليوم االأحد 
ال�ساعـة  عـلى  الـمـجـلـ�ش،  بـمـقـر 
والن�سف)09.30(  الـتـا�سعـة 
يـقـّدم  بـرلـماين  يـوم  �سباحا، 
الـعـمـومـيـة  االأ�سـغـال  وزيـر  فـيـه  
زعـالن  الـغـنـي  عـبـد  والـنـقـل 
االإنـجـازات    «  : حـول  عـر�سـا 
االأ�ســغــال  قـطاع   فـي  الـكـبـرى  

الـعـمـومـيـة و الـنـقـل :
هـذا   « االآفــاق  و  الـحـ�سـيـلـة   

الـنـ�سـاط الـذي يـنـدرج فـي اإطـار 
والـثـقـافـيـة  الـفـكـريـة  الـنـدوات 
االأّمـة،  مـجـلـ�ش  يـنـظـمـهـا  الـتـي 
بـرلـمـانـيـو  فـيـه  �سـيـ�سـارك 
الـجـزائـري،   الـبـرلـمـان  غـرفـتـي 
مـمـثـلـون عـن االإدارة ومـوؤ�سـ�سـات 
جـامـعـيـون،  اأ�سـاتـذة  الـدولـة، 
الـ�سـحـافـة  ومـمـثـلـو  بـاحـثـون 
الـمـجـتـمـع  عـن  مـمـثـلـون  وكـذا 

الـمـدنـي.

ال�سارع  يف  احلراك  احتل  منتظرا  كان  كما 
عناوين  يف  االهتمامات  �سدارة  اجلزائري 
اليوميات  الفرن�سية وقد اعتربت هذه  ال�سحف 
ع�سية  حا�سمة  تكون  قد  املقبلة  ال�ساعات  اأن 
انتهاء موعد تقدمي طلبات الرت�سح لالنتخابات 

الرئا�سية اأمام املجل�ش الد�ستوري.
ال�سفحات  احتلت  اجلزائر  تظاهرات  �سور 
واآمال  اجلزائري  »ال�سارع  عنوان:  حتت  االأوىل 
التغيري« كما كتبت »لوموند« يف املان�سيت فيما 
يتظاهرون  »اجلزائريون  اختارت:  »لوفيغارو« 
و«لوباريزيان«:  بوتفليقة«  �سد  كبرية  باأعداد 
يف  كامال  انقالبا  ت�سهد  قد  االأ�سبوع  »عطلة 
اجلزائر«. اأما »ليربا�سيون« فقد عنونت الغالف 

»اندفاع اجلزائر«.
�سفحات  �سبع  خ�س�ست  التي  »ليربا�سيون« 
للملف اجلزائري كتبت يف افتتاحيتها اأن »�سعبا 
اأكرث  ي�ستحق  ومثاليات  واأمال  حيوية  ينب�ش 
جوفران«،  »لوران  املقال  كاتب  تابع  واحلكمة« 

اأمام  املجال  واإف�ساح  ال�سلطة  »تداول  يف  هي 
اأي�سا  »لوموند«  يف  ،ونقراأ  �سلمية   انتخابات 
حتقيقا عن امل�سريات يف ورقلة »لوموند ن�رشت 
اأي�سا مقابلة مع املوؤرخة »كرمية ديري�ش« التي 
يف  بكرثة  اجلزائريني  »م�ساركة  اأن  اعتربت 
�سدمة  تخطوا  اأنهم  يثبت  احلالية  التظاهرات 
مائة  بني  ما  اأ�سقطت  التي  ال�سوداء  الع�رشية 
ومائتي األف قتيل يف ت�سعينات القرن املا�سي«.

ال�سحف تطرقت اأي�سا اإىل كيفية تعاطي فرن�سا 
تتعامل بكثري من  مع امللف اجلزائري، فرن�سا 
احلذر مع ملف ي�سكل »اأولوية مطلقة« بالن�سبة 
»تتهم  اأن  ال�سحيفة  ت�سيف  تخ�سى«  »فهي  لها، 
بال�ساأن  وبالتدخل  �سكتت  ما  اإذا  النظام  بدعم 
اجلزائري الداخلي اإذا ما تكلمت« وذلك ب�سبب 
وم�ستعمرتها  فرن�سا  بني  العالقة  »خ�سو�سية 

ال�سابقة وح�سا�سيتها«.
مل  الر�سمي  ال�سمت  »�سبه  اأن  »لوموند«  وتعترب 
تعرب  وا�سحة  اإ�سارات  اإطالق  من  باري�ش  مينع 

عن متابعتها الو�سع اجلزائري عن كثب«، ومنها 
تقول »لوموند« ا�ست�سارة الرئي�ش ماكرون ووزير 
والتطرق  اجلزائر  يف  فرن�سا  ل�سفري  خارجيته 
وتخ�سى  الوزاري.  جمل�ش  خالل  املو�سوع  اإىل 
ال�سلطات الفرن�سية بح�سب »لوموند« ان »يخرج 
الو�سع عن ال�سيطرة« نظرا اإىل اأهمية احل�سور 
التجاري  التبادل  واأهمية  فرن�سا  يف  اجلزائري 
بني البلدين عدا عن املعادلة االأمنية ومكافحة 

االإرهاب يف منطقة ال�سحراء.
افتتاحيتها  يف  ت�ساءلت  »لوباريزيان«  بدورها 
مواجهة  اإىل  ماكرون  الرئي�ش  �سي�سطر  »هل 
اأزمة �سرتات خ�رشاء تبدو اأكرث خطرا من تلك 
احلاملة اللون االأ�سفر« وقد اأ�سارت »لوباريزيان« 
ب�سكل خا�ش اإىل اخل�سية من تدفق اجلزائريني 
حما�سبة  اإمكانية  اإىل  كذلك  ولفتت  فرن�سا  اإىل 
فرن�سا على عالقتها بالرئي�ش اجلزائري العجوز 

اإذا �سقط النظام.
م.�س

عك�س ال�سائعات

يا�سف �سعدي حي يرزق
�سعدي  يا�سف  الكبري  املجاهد  ظهر 
ال�سارع  اإىل  وخرج  اأم�ش  اأول  العلن  اإىل 

للم�ساركة �سد العهدة اخلام�سة يف �سورة 
على  ردا  يرزق  حيا  الزال  اأنه  للتاأكيد 

التي ترددت �سهرة اخلمي�ش  االإ�ساعات 
�سارك  حيث  وفاته،  حول  املن�رشم 

اإىل  ال�سلمية  يا�سف �سعدي يف امل�سرية 
جانب جمموعة من ال�سباب.
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حنون تعلن عدم م�شاركتها 

   نحذر من تداعي�ت قي�م اأن�ص�ر الرئي�س ب�إيداع ملفه
تكتيكي ولي�س  ا�شرتاتيجي  الرت�شح  عدم  •  قرار 

ك�شفت االأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون اأن حزبها لن ي�شارك يف اال�شتحقاقات الرئا�شية املقبلة املزمع اإجراءها يوم 18 اأفريل 2019، م�شرية باأنه لن 
يتم اإيداع ملف حزب العمال اليوم لدى املجل�س الد�شتوري. اأعلنت لويزة حنون اأم�س خالل ندوة طارئة باأن اللجنة املركزية للحزب ف�شلت يف م�شاألة م�شاركة 

احلزب يف الرئا�شيات من عدمه، كا�شفة اأن احلزب لن ي�شارك يف الرئا�شيات املقبلة وبالتايل  لن يودع ملف تر�شح اليوم لدى املجل�س الد�شتوري.

اإميان لوا�س  

واعتربت املتحدث ب�أن قرار عدم 
املقبلة  الرئ��سي�ت  يف  امل�س�ركة 
 2019 اأفريل  يف  اإجراءه�  املزمع 
تكتيكي  لي�س  قرارا�سرتاتيجي  هو 
الثوري  الذي  م�قبل  للو�سع  نظرا 
ب�أن حزب  موؤكدة  تعي�سه اجلزائر، 
يتخذ  اإطالق�  اأن  العم�ل ال ميكن 
مع�ك�س  اجت�ه  يف  يكون  قرار 
»لهذا  م�سيف�  ال�سعبي،  امل�س�ر 
ال�سعبية  للتطلع�ت  نظرا  و  ال�سبب 
يف  املركزي  ال�سع�ر  م�سمون  و 
بعدم  ب�الإجم�ع  قرر  امل�سريات 

امل�س�ركة يف الرئ��سي�ت »
ميكن  ال  ب�أنه  املتحدثة  واأكدت 
اجلزائر،  يف  انتخ�ب�ت  تنظيم 
التح�سري  موا�سلة  ب�أن  معتربة 
االنتخ�بي  املزعوم  املوعد  لهذه 
له  ال�سي��سية  ال�رشوط  بنف�س 
ملفوف خم�طر كبرية على بالدن�، 

تنظيم  ال�سدد  »  ذات  يف  ق�ئلة 
مرفو�س  الرئ��سية  االنتخ�ب�ت 
ب�إيداع  الرئي�س  بقي�م  �سواء  مت�م� 
ملف الرت�سح اأو قي�م بعدم اإيداعه 

للملف اإىل غ�ية النظ�م الب�يل ».
وحذرت املتحدثة من اال�ستفزازات 
للم�رشات ال�سي��سية الثورية، م�سرية 
ب�نه »اإذا ثم  اإخراجه� حتريفه� اأو 
ينجم  و  تفي�س  فهي  اإزع�جه�  ثم 
نحن  لكن   ، كوارث  عن  ذلك 
و  ال�سب�ب  قدرات  يف  الثقة  ملك 
لكل  للت�سدي  وب�لت�يل   ، االأغلبية 
اال�ستفزازات على تك�مل و �سي�دة 

البالد »
تداعي�ت  من  املتحدثة  وحذرت 
ملف  ب�إيداع  الرئي�س  اأن�س�ر  قي�م 
تر�سحه ، ق�ئلة » غدا يوم مف�سلي 
النظ�م  ا�ستمرار  اأن�س�ر  تعمد  اإذا 
تر�سيح  اإيداع ملف  العقيم وقرروا 
ميكن  ال  اأخرى  لعهدة  الرئي�س 
ب�لتوترات  يتنب�أ  اأو  يتوقع  اأن  الأحد 

امل�ستقبلية و ردود اأفع�ل االأغلبية 
«

عدم  رغم  اأنه  املتحدث  واأكدت 
الرئ��سي�ت  يف  حزبه�  م�س�ركة 
املقبلة اإال انه �سي�س�رك يف جميع 
و  كف�حه  و�سيوا�سل  النق��س�ت 
مع خمتلف  الكف�ح  يوا�سل  ن�س�له 
الوا�سعة  ال�سعبية  ال�سعبية  الفئ�ت 
الب�يل،  النظ�م  رحيل  غ�ية  اإىل 
ح��رش  �سيكون  حزبه�  اأن  موؤكدة 
االأغلبية  مب�س�عدة  �سيقوم  و  بقوة 
م�سيفة  النظ�م،  طرد  على 
يف  يتجزاأ  ال  جزء  العم�ل  »حزب 
امل�سريات  يف  ال�سي��سي  امل�س�ر 
جل�ن  لت�سكيل  وين�دي  والنق��س�ت 
الط�بع  على  للحف�ظ  �سعبية 
�سلمي للم�سريات مهم� يكون قرار 
ح��رش  �سيكون  املركزية  اللجنة 

ب�مل�س�ركة او االمتن�ع
وبخ�سو�س امل�سريات التي عرفته� 
خمتلف والي�ت الوطن �سد العهدة 

اخل�م�سة، ثمنت املتحدثة �سلمية 
من  ك�ن  انه  مو�سحة  امل�سريات، 
الرئ��سي�ت  اأن تفجر هذه  املمكن 
وحدت  امل�سريات  لكن  اجلزائر 
كي�ن  على  وح�فظت  ال�سعب 
االأ�سب�ل  ب�أن  مو�سحة   ، االأمة 
همهم الوحيد احلف�ظ على م�س�ر 
الدميقراطي ال�سلمي الذي اإنطلق 
ق�ئلة »حيث طرح   ، يف 22 فيفري 
خالف  مب��رشة  ال�سلطة  م�س�ألة 
ال�سفراء  ال�سرتات  اعت�سم�ت 
التي بدات ملط�لب اجتم�عية ،يف 
ال�سي��سي  الن�سج  ات�سح  اجلزائر 
هذا   « مذكرة  ه�ئلة،  درجة  بلغ 
اأكتوبر  بحراك  تذكرن�  امل�سريات 
والعم�ل  ال�سب�ب  بني  88 ال تالقي 
امل�سريات  فيفري   22 منذ  لكن   ،
التالقي متواجد بني كل  اأن  يت�أكد 
الفئ�ت ، ف�جلميع يعرف من خالل 
الرابعة  للعهدة  الك�رثية  احل�سيلة 
واأن الدولة يهدده� خطر االنهي�ر، 

الوعي ال�سعبي بلغ درجة منقطعة 
النظري«

احلل  ب�أن   املتحدث  اعتربت  و 
يف  اإرج�ع  يكمن  الدميقراطي 
مفو�سيه�  لينتخب  لل�سعب  الكلمة 
ا جلمعية ت�أ�سي�سية وطنية، معتربة 
اأظهرته  م�سمون  مطلب  اأنه 

امل�سريات
نق��س  اإط�ر  يف  كل  فيه�  ي�س�رك 
كل  يف  ال�سعبي  اللج�ن  داخل 
�سي��سي  م�س�ر  اإط�ر  يف  مك�ن 
،على م�ستوى الوالي�ت و البلدي�ت 
ال�سعب  مط�لب  كل  �ستمكن  ،التي 

اجلزائري دون اإق�س�ء .

الدكتور احمد عظيمي للو�شط:

ثالثة �صين�ريوه�ت 
لالنتخ�ب�ت املرتقبة

 .       املظاهرات م�شحت ال�شورة 
النمطية للجزائريني يف العامل

الدكتور  ال�سي��سي  اأكد املحلل 
مع  ات�س�ل  يف  عظيمي  اأحمد 
الوطني  احلراك  اأن   ، الو�سط 
و  وطني�  احلديث  حمور  اأ�سبح 
التي �س�دت  ال�سلمية  دولي� بف�سل 
كلية  عميد  اأ�س�د  ،كم�  احلدث 
التي  ب�ل�سورة  �س�بق�  االإعالم 
للع�مل  اجلزائري  ال�سعب  ر�سمه� 
حت�رش  و  �سلمية  اأن  اأو�سح  و 
ا�ستقطبت  التي  املظ�هرات 
م�سحت  املجتمع  فئ�ت  خمتلف 
لدى  ك�نت  التي  ال�سلبية  ال�سورة 
اأن  موؤكدا  للجزائريني  الع�مل 
يف  اأجم�دهم  �سنعوا  اجلزائريني 
كل املظ�هرات التي �سدت انتب�ه 
الع�مل من خالل �سلميته� و ك�نت 
ال�سحف  كربي�ت  اهتم�م  حمل 
الع�ملية .  و توقع الدكتور عظيمي 
لالنتخ�ب�ت  �سين�ريوه�ت  ثالثة 
هذه  عقب  املرتقبة،  الرئ��سية 
املظ�هرات وق�ل عظيمي  اإم� اأن 
بوتفليقة  ر�سحوا  الذين  ي�ستجيب 
لل�سعب و مط�لبه و ت�ستمر العملية 
تكون  و  تر�سح  ملن  االنتخ�بية 
جديدة  مرحلة  فيه�  انتخ�ب�ت 
ال�سعبية  االإرادة  فيه�  تتج�سد 
ب�النتخ�ب  امل�سوؤولني  الختي�ر 
احلر بعيدا عن التزوير و التزييف، 
ق�ل  الث�ين  لل�سين�ريو  ب�لن�سبة  و 
ذات املتحدث اأنه ميكن اأن ي�رش 
لعهدة  بوتفليقة  ر�سحوا  الذين 
الرت�سح  ملف  و�سع  على  خ�م�سة 
عظيمي  توقع  احل�لة  هذه  يف  و 
االآخر  اجل�نب  اأزمة  ،على  وقوع 
ا�ستق�لة  عظيمي  الدكتور  توقع 
اأن م�س�در طبية  واأو�سح  الرئي�س 
و  الرئي�س  ح�لة  تدهور  ك�سفت 
االأمة  جمل�س  رئي�س  يتوىل  هكذا 
احلكم ملدة ثالثة اأ�سهر و جترى 

وتنتهي اليوم منت�سف  انتخ�ب�ت 
الرت�سح  ملف�ت  اإيداع  الليل 
املقررة  الرئ��سية  لالنتخ�ب�ت 
و�سط  املقبل،  اأفريل   18 يف 
الرتاب  عرب  ع�رمة  مظ�هرات 
عبد  الرئي�س  تر�سح  �سد  الوطني 
لعهدة جديدة  و  بوتفليقة  العزيز 
احلملة  مدير  اأكد  قد  ك�ن 
بوتفليقة  العزيز  لعبد  االنتخ�بية 
تر�سحه  حمل  �سيودع  الرئي�س  اأن 
يديل  مل  و  م�ر�س  من  الث�لث  يف 
املظ�هرات  عقب  ت�رشيح  ب�أي 
الداخلية  وزير  ق�م  وب�ملق�بل 
والتهيئة  املحلية  واجلم�ع�ت 
، رفقة  نورالدين بدوي  االإقليمية 
و  الوطني  لالأمن  الع�م  املدير 
الع��سمة  اجلزائر  والية  وايل 
اجل�معي  ب�مل�ست�سفى  بزي�رة 
مب�ست�سفى  ثم  ب��س�«  »م�سطفى 
على  الوطني  لالإطالع  االأمن 
االأمن  ورج�ل  املواطنني  ح�لة 
متف�وتة  جلروح  تعر�سوا  الذين 
خالل اأعم�ل ال�سغب التي �سهدته� 
الع��سمة عقب م�سريات  اجلمعة 
وحي� بدوي ب�ملن��سبة املواطنني 
عن  عربوا  حيث  �سلميته�،  على 
اآرائهم بكل حرية يف جزائر القيم 
و احلرية والدميقراطية كم� تقدم 
خ��سة  بتحية  الداخلية  وزير 
احرتافيتهم  على  االأمن  لرج�ل 
التع�مل مع ه�ته  النه�ر يف  طوال 
امل�سريات و �سعيهم الدائم حلم�ية 
و  الع�مة  املمتلك�ت  و  االأفراد 
كذلك  ال�سكر  موجه�  اخل��سة، 
وقوفه�  على  الطبية  الع�ئلة  اإىل  
و  ج�نبهم  اإىل  الظروف  ه�ته  يف 
اإىل ج�نب مواطنين� لتقدمي رع�ية 

�سحية جيدة للم�س�بني.
ف.ن�شرين

الو�شع ال�شحي للرئي�س بوتفليقة

م�صت�صفى جنيف يترباأ من ال�ص�ئع�ت املتداولة

ثمن �شلمية امل�شريات

غويني يجدد مت�صكه بدعم »اخل�م�صة«

جنيف  م�ست�سفى  اإدارة  اأم�س  ترباأت 
املتداولة  املعلوم�ت  من  اجل�معي  
اليومني االأخريين حول �سحة  خالل 
حيث  بوتفليقة  عبدالعزيز  الرئي�س 
ب��سم  االإعالمي  املتحدث  اأ�س�ر 
تديل  الهيئة مل  اأن هذه  الهيئة  نف�س 
ب�أية ت�رشيح�ت حول الو�سع ال�سحي 
للرئي�س اجلزائري ،و ق�ل  املتحدث 
قوله، اإن امل�ست�سفى ال عالقة له بت�ت� 

ب�أي معلوم�ت تن�رش يف االإعالم، وهو 
ال يتبنى م�سمون اأي خرب مهم� ك�ن. 
وو�سل اإىل حد القول اإنه ال ميكنه اأن 
بوتفليقة  الرئي�س  وجود  »حتى  يوؤكد 
رئ��سة  ك�نت  اأ�سال«و  امل�ست�سفى  يف 
بي�ن�  اأ�سدرت  قد  اجلمهورية  
االأ�سبوع امل��سي يفيد بتنقل الرئي�س 

الإجراء فحو�س�ت روتينية .
م.�س

اال�سالح  حركة  رئي�س  اأكد 
ب�أن حزبه  غويني  فياليل  الوطني 
رئي�س  تر�سيح  بدعم  متم�سك 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
ثمن  حني  يف  جديدة،  لوالية 
اأب�ن  التي  وال�سلمية  امل�سوؤولية 
امل�سريات  يف  اجلزائريون  عليه� 
اخل�م�سة، داعي�  للعهدة  الراف�سة 
بتقدمي  االإ�رشاع  اإىل  احلكومة 
التدابري  و  االإجراءات  من  �سلة 
على  للتنفي�س  االجتم�عية 
الكرمي  العي�س  تي�سري  و  املواطن 

للمواطن و املواطنة مب� .
االأم�س  غويني  فياليل  ثمن 
الندوة  افتت�ح  اإ�رشافه على  خالل 
املراأة  الأم�نة  الت�أطريية  الوطنية 
ال�سلمية  ع�لي�  للحركة،  االأ�رشة  و 
قط�ع�ت  م�سريات  طبعت  التي 
اجلزائري  املجتمع  من  خمتلفة 
، روح امل�سوؤولية و احلر�س على 
و  االأرواح  و  اال�ستقرار  و  االأمن 
م�سريا   ، اجلميع  عند  املمتلك�ت 
اأن  »امل�سريات جرت يف ظل روح 
م�سوؤولية م�سهودة ، تخللته� بع�س 
املع�مالت الطيبة بني املحتجني 
م�   ، الع�م  النظ�م  حفظ  اأفراد  و 
ال�سف�ت  جمددا  و  للع�مل  اأبرز 
الرفيعة  االأخالق  و  احلميدة 

و  االأبرار  ال�سهداء  اأحف�د  لعموم 
جح�فل  و  االأحرار  املن��سلني 
من  امل�سلحني  و  ال�س�حلني 
املن��سلني  و  الدع�ـــــة  و  العلــم�ء 

اخُلـــلّ�س ». 
،نوه  ال�سدد  ذات  ويف 
لل�سلط�ت  املتحدث  بحكمة 
االأجهزة  خمتلف  و  العمومية 
االأمنية التي تع�ملت ب�حرتافية مع 
املتظ�هرين ،  ق�ئال »نحن نحرتم 
من تظ�هروا من املجتمع للتعبري 
عن مط�لب التغيري و االإ�سالح�ت 
حراك  اأّي  اأّن  نرى  و  ال�سي��سية 
الواقع  يف  هو  �سلمي  �سعبي 
مكفول  د�ستوري  بحق  ا�سطالع 
 ، اجلزائري�ت  و  اجلزائريني  لكل 
الد�ستور  اإحرتام  اإط�ر  يف  دام  م� 
م�  ذلك  و   ، اجلمهورية  قوانني  و 
دولة  تعزيز  يف  حم�لة  ال  ي�سهم 
احلري�ت،  و  الق�نون  و  احلق 
اأ�سح�ب  به  الذي نحرتم  فب�لقدر 
بخ�سو�س  املخ�لف  الراأي 

الرئ��سي�ت املقبلة ،«
عن  املتحدث  وعرب 
حزبه  بدعم  مت�سك 
العزيز  وم�س�ندة  املر�سح  عبد 
 ، رئ��سية جديدة  لوالية  بوتفليقة 
االأدوات  اإىل  االحتك�م  داعي�  اإىل 

التب�ين  َح�سم  اإىل  و  الدميقراطية 
االحتك�م  طريق  عن  االآراء  يف 
�سن�ديق  اإىل  ح�رشية  ب�سفة  و 
الرئي�س  موؤكدا  ب�أن«   ، االقرتاع 
يتميز   ، وا�سعة  يتمتع  بحكمة 
يلتزم  هو  و   ، �سواه  من  عن  به� 
�س�ملة”  وطنية  “ندوة  بتنظيم 
بعد الرئ��سي�ت يف ح�ل جن�حه اإن 
�س�ء اهلل ، ندوة “�س�ملة و ج�معة 
” ، تُف�سي اإىل توافق وطني كبري 
بق�عدة �سعبية وا�سعة ، ال�ستكم�ل 
ال�سي��سية  االإ�سالح�ت  تعميق  و 
كي  االقت�س�دية  و  االجتم�عية  ،و 
البع�س  بع�سن�  مع  نوا�سل جميع� 
دولــــة  تعزيز  م�س�ر  ا�ستكم�ل 
العدالة  و  احلري�ت  و  الق�نون 
و  الع�دلة   ، ال�س�ملة  التنمية  و 

املتوازنة« على حد قوله .
االقت�س�دي  امللف  يف 
ثمن  االجتم�عي،  و 
ال�سي��سة  بي�ن  املتحدث  تقدمي 
 ، الربمل�ن  م�ستوى  على  الع�مة 
نحو  اإيج�بية  معتربا  ذلك خطوة 
مم�ر�سة  يف  ال�سعب  حق  تكري�س 
من  احلكومة  على  الرق�بي  حقه 
خالل ممثليه ، ق�ئال » �سحيح اأن 
هن�ك موؤ�رشات خ�رشاء يف عديد 
امللف�ت، نحن نثمنه� و ندعو اإىل 

اأبرزه�  لعل   ، تعزيزه�  و  تثبيته� 
اال�ستقرار  و  البالد  يف  االأمن 
املوؤ�س�س�تي و حت�ّسن ملحوظ يف 
ال�سكن  ملف�ت  يف  التحتية  البنى 
و  النقل   ، العمومية  االأ�سغ�ل   ،
وع�رشنة  حت�سني  و   ، الفالحة 
يف  الوطن  عرب  اخلدم�ت  بع�س 
االإدارة العـمومية و قـط�ع االإعالم 
لكن  و   ، غريه�  و  االت�س�ل  و 
ب�ملق�بل هن�ك موؤ�رشات �سفراء 
متعددة  جم�الت  و  ملف�ت  يف 
االقت�س�دي  امللفني  منه�  و   ،
ف�الأو�س�ع   ، االجتم�عي  و 
و   ، �سعوبة  تزداد  االجتم�عية 
ذلك م� يتمظهر يف قدرة �رشائيـة 
اجلزائري  ال�ّسعب  الأغلبية  ه�ّسة 
االإجراءات  و  التــدابيـر  بفـعل 
قوانني  ت�سمنته�  التي   ، الق��سية 
نت�ئج  �سعف  و   ، ال�س�بقة  امل�لية 
ظل  يف   ، االآن  حلد  اال�ستثم�ر 
دائرة  من  للخروج  وا�سح  اإخف�ق 
االرته�ن لع�ئدات البرتول و الغ�ز 
، مع ت�سجيل تدهور م�ستمر لقيمة 
الدين�ر و ارتف�ع م�سطرد لن�سبتي 
الت�سخم و التهرب ال�رشيبي الذي 

ف�ق 2500 ملي�ر دج ».
اإميان لوا�س
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رافقت م�ضريات املواطنني الراف�ضني 
خام�ضة  لعهدة  بوتفليقة  لرت�ضح 
اجلزائريني من ال�ضوارع التي اأحيوها 
الرتاب  غالبية  عرب  م�ضتواها  على 
الوطني اإىل حياتهم اليومية، يف �ضورة 
جعلتها املو�ضوع الأول على ال�ضاحة، 
تفيد  والتي  ال�ضابقة  الفكرة  مفندين 
احلياة  من  اجلزائريني  با�ضتقالة 
�ضيا�ضيون  اأنهم  وتاأكيد  ال�ضيا�ضية، 
بامتياز يف حني غاب عنهم من يك�ضب 
انتقل  باملقابل  فقط،  معه  تفاعلهم 
ما  وهو  النخبة  دور  لطرح  العديدون 
ال�ضارع  دور  لتفعيل  احلراك  يحتاجه 
بها  وال�ضري  واأهدافه  وتوحيد مطالبه 
نحو التحقيق، يف ظل التحذيرات من 
اأو ا�ضتغاللها،  حماويل ركوب املوجة 
العلوم  اأ�ضتاذ  اأكد  واأن  �ضبق  حني  يف 
�ضاغور  الزراق  عبد  ال�ضيا�ضية 
نخبته  يفرز  حراك  كل  اأن  »الو�ضط« 
ال�ضائدة  النخب  من  ينتظر  ول  معه 
معار�ضة  ظل  يف  خا�ضة  تقوده  اأن 
التي  بالأجهزة  و�ضفها  ما  اأو  �ضعيفة 
وبالعودة  النظام.  رحم  يف  ولدت 
مل�ضريات اجلمعة وما عمد اإليه بع�ض 
انتهاء  موعد  دنو  مع  املتجاوزين 
املحتجني  وان�ضحاب  امل�ضريات 
�رسقة  باأعمال  ليقوموا  ال�ضوارع  من 
وتفاعال  بدورها  ردا  فعرفت  و�ضغب 
اأن  موؤكدين  املواطنني،  طرف  من 
م�ضتوى  على  متت  التي  التجاوزات 
فندق اجلزائر بالعا�ضمة  مل ت�ضدر يف 
اأن  فال ميكن  بالآلف  التجمعات  عز 
ت�ضدر عن نف�ض اجلهات بعدد قالئل 
اأكد  حني  يف  منتهزين،  جمرد  واأنهم 
حتت  كانوا  اأنهم  الأمن  مديرية  بيان 
بطابع  م�ضتدلني  املهلو�ضات،  تاأثري 
امل�ضريات  كل  �ضاد  الذي  ال�ضلمية 

ممتع�ضني  الوطني،  امل�ضتوى  على 
مما اعتربوها تركيزا من طرف بع�ض 
التجاوزات  تلك  على  الإعالم  و�ضائل 
اأن  حني  يف  منها-،  تربوؤوا  –التي 
امل�ضريات  لكل  املنقولة  ال�ضور  كل 
وال�ضلمية  الوعي  حجم  عك�ضت 
عنا�رس  بني  فيما  والتفاعل  والتكافل 

الأمن وبني املحتجني.

الداخلية حتقق يف وفاة جنل بن 
يو�سف بن خدة

كما �ضجلت م�ضريات اجلمعة 1 مار�ض، 
املجاهد  اإبن  خدة،  بن  ح�ضان  وفاة 
ورئي�ض احلكومة املوؤقتة الأوىل اأثناء 
الثورة التحريرية بن يو�ضف بن خدة، 
بالقرب من فندق اجلزائر، حيث ن�رس 
اأخوه الدكتور �ضليم بن خدة يف ح�ضابه 
الجتماعي  التوا�ضل  موقع  على 
وان  لتدمع  العني  »ان  »فاي�ضبوك«: 
لفراقه ملحزونون  وان  ليخ�ضع  القلب 
جنة  يف  اهلل  وباذن  ح�ضان  خويا  يا 

اهلل  ن�ضال  الوالد..  بجوار  الفردو�ض 
ال  قوة  ول  حول  ول  والثبات  ال�ضرب 
باهلل . و ح�ضبنا اهلل و نعم الوكيل فيكم 
يا ظلمة«، م�ضيفا »هذا قدرنا تقدمي 
و  والوطن  لالإ�ضالم  فداء  القرابني 
واحدا  �ضهيدا  اليوم  اهلل  اإختار  حلرية 
من ماليني خرجوا لن�رسة هذا الوطن 
هذه اجلمعة 1 مار�ض وهو على درب 
الذي  الغزيل  حممد  اأحلفاف  خاله 
�ضقط �ضهيدا 1 ماي 1945 مقتال من 
�ضارع  يف  بيده  والعلم  فرن�ضا  طرف 

عبان رم�ضان ..اهلل يرحم ال�ضهداء«.
اأما بخ�ضو�ض مالب�ضات الوفاة فقال: 
ال�ضارع  يف  الع�رس  �ضالة  �ضلى  »اأن 
ق�رس  بجنب  الر�ضيف  على  جماعة 
ال�ضباب  مع  امل�ضرية  وا�ضل  ال�ضعب 
من  اأع�ضاء  و  الأ�ضغر  اأخي  منهم  و 
العائلة بنية الإلتحاق ببيت الوالدة يف 
نزل  م�ضتوى  »على  م�ضيفا:  حيدرة«، 
كانت  التي  امل�ضرية  وقفت  اجلزائر 
تدخلت  فجاأة  و  �ضلمية  بكل  جتري 
اإىل  اأدى  مما  بعنف  الأمن  قوات 

اإزدحام كبري بني النازلني و ال�ضاعدين 
هذا  وحدث  بالأخ  الإت�ضال  فقد  و 
من  كبري  عدد  و�ضول  مع  تزامنا 
لهم  وترك  املكان  عني  يف  البلطجية 
امليدان للنهب وال�ضلب . و ىل ال�ضاعة 
ال�ضابعة ون�ضف ات�ضل بي موظف يف 
امل�ضت�ضفى ليخربين بوجود جثت اأخي 

يف م�ضلحة الت�رسيح.«
واجلماعات  الداخلية  وزير  بدوره 
املحلية نور الدين بدوي قال: نرتحم 
خدة«،  بن  »ح�ضان  الفقيد  روح  على 
اإبن قامة الثورة التحريرية بن يو�ضف 
اليوم  م�ضاء  تويف  الذي  خدة،  بن 
تعازينا  باأخل�ض  نتقدم  واإذ  اجلمعة، 
التحقيقات  باأن  نوؤكد  وذويه،  لأهله 
و  اأ�ضباب  �ضتو�ضح  ال�رسعية  الطبية 

ظروف وفاته.

املراقبة  حتت  اإ�سابة  حاالت   5
الطبية

وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة  حددت 
لها،  بيان  يف  امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضالح 
واإ�ضابة  واحدة  وفاة  حالة  ت�ضجيل 
التي  امل�ضريات  خالل  �ضخ�ضا   183
مو�ضحة  اجلمعة،  اجلزائر  �ضهدتها 
م�ضطفى  اجلامعي  امل�ضت�ضفى  اأن 
با�ضا باجلزائر العا�ضمة ا�ضتقبل جثة 
من  البالغ  خدة  بن  ح�ضان  املواطن 
البيان،  ذات  واأ�ضار  �ضنة.   56 العمر 
اأ�ضباب  معرفة  لعدم  نظرا  اأنه  اإىل 
وفاته تقرر وفقا لالإجراءات القانونية 
ت�رسيح  عملية  اإجراء  بها  املعمول 
املقابل  ويف  الوفاة.  �ضبب  ملعرفة 
الإ�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتقبلت 
جريحا   183 الوطني،  الرتاب  عرب 
العالجات  تلقيهم  بعد  وغادروها 
توجد  حالت   5 با�ضتثناء  املنا�ضبة 
حتت املراقبة الطبية من بينهم حالة 

واحدة حرجة.

الوطني  الن�رس  حزب  رئي�ض  اأودع 
ال�ضبت  اأم�ض  عدول  حمفوظ 
اأبريل  ملف تر�ضحه لرئا�ضيات 18 
الد�ضتوري  املجل�ض  لدى  املقبل 

تر�ضحه  ملف  اأن  عدول  و�رسح 
املت�ضمنة  ال�رسوط  كل  »ا�ضتوفى 
النتخابات  وقانون  الد�ضتور  يف 
توقيع  األف   62 جمع   عن  معلنا 

واأكد  ولية   27 عرب  الناخبني  من 
ذات املرت�ضح اأنه ي�ضعى ل«تر�ضيخ 
احلقيقي  الدميقراطي  امل�ضار 
الدولة«  موؤ�ض�ضات  على  واحلفاظ 

الإدارية  العراقيل  »بع�ض«  منتقدا 
حزبه  منا�ضلو  لها  تعر�ض  التي 
التوقيعات  جمع  عملية  خالل 

مطالبا بتغيري قانون النتخابات.

جلبهة  الأول  الوطني  الأمني  رافع 
حاج  حممد  ال�ضرتاكية،  القوى 
من  ب�ضكيكدة  ال�ضبت  اأم�ض  جيالين، 
للخروج  وحيد  كحل  »التغيري  اأجل 
بها«.  متر  التي  الأزمات  من  بالبالد 
و اعترب جيالين لدى  تن�ضيطه لتجمع 
الثقايف عي�ضات  �ضعبي بقاعة املركز 
لبد  اأنه  �ضكيكدة  بو�ضط  ايدير 
لأنه  للتغيري  للدعوة  ال�ضتمرار  من 
من  البالد  خلروج  الوحيد  ><احلل 
اأ�ضاف  بها«.كما  متر  التي  الأزمات 

التي  »الأزمة  اأن  امل�ضوؤول  ذات 
بل  اأفراد  اأزمة  لي�ضت  البالد  تعي�ضها 
و  اقت�ضادي  و  �ضيا�ضي  م�رسوع  اأزمة 
اجتماعي<<، مردفا باأن الهدف من 

التغيري هو »اإعادة 
و  ال�ضعبي  و  الوطني  الإجماع  بناء 
تاأ�ضي�ضي �ضيد  انتخاب جمل�ض وطني 
حيا  ».و  الثانية  اجلمهورية  اإر�ضاء  و 
القوى  جلبهة  الأول  الوطني  الأمني 
ال�ضلمي  ><التجنيد  ال�ضرتاكية 
اأجل  من  اجلزائريات  و  للجزائريني 

خالل  من  القانون  دولة  لبناء  التغيري 
ال�ضلميتني  و  احلا�ضدتني  امل�ضريتني 
للمطالبة  الوطن  اأبناء  نظمها  التي 
اأن  مو�ضحا  اجلذري<<،  بالتغيري 
متواجد  ال�ضيا�ضي  الوعي  و  »الن�ضج 

يف �ضفوف ال�ضعب<<.
و دعا نف�ض امل�ضدر كافة املواطنني 
اإىل التحلي باليقظة ><حتى ل حتيد 
احلقيقي  م�ضارها  من  امل�ضاريع 
دميقراطي  بديل  فر�ض  يف  املتمثل 
اأن  جيالين  اردف  و  فعلي<<. 

من  »كانت  ال�ضرتاكية  القوى  جبهة 
>التجنيد  اإىل  بالنداء  ال�ضباقني 
و  اجلزائريات  و  للجزائريني  ال�ضلمي 
القوى احلية يف البالد لفر�ض البديل 
و  الجتماعي<<.   و  الدميقراطي 
جلبهة  الأول  الوطني  الأمني  ختم 
><قوى  باأن  القوى ال�ضرتاكية كلمته 
التغيري متواجدة يف �ضفوف النقابات 
اأن  و  و املجتمع املدين  و اجلمعيات 
ت�ضافر جمهودات هذه القوى �ضي�ضنع 

الفارق«.

احلراك يهيمن على احلياة العامة

رئا�سيات 2019

اأمينه الوطني يوؤكد من �سكيكدة

�سارة بومعزة 

اجلزائريون يفندون 
»ا�ستقالتهم ال�سيا�سية«

حمفوظ عدول يودع ملف تر�سحه 

الأفاف�س متم�سك بخيار التغيريللخروج من الأزمة

.              الداخلية حتقق يف وفاة جنل بن يو�سف بن خدة

رئا�سيات2019

بلعيد يودع ملف تر�سحه 

 اآخر اأجل الإيداع امللفات
 اليوم يف منت�سف الليل 

زغدود و بن قرينة و بلعيد و حمادي 
و عدول يودعون ملفاتهم

عبد  امل�ضتقبل  جبهة  رئي�ض  ثمن 
العزيز بلعيد �ضلمية امل�ضريات التي 
الوطن �ضد  اأغلب وليات  عرفتها 
العهدة اخلام�ضة ، معلنا اأن حزبه 
للمنتخبني،  �ضوت  األف   115 جمع 

و1748 �ضوتا للناخبني.
الأم�ض  بلعيد  العزيز  اإعتربعبد 
تر�ضحه  مللف  اإيداعه  عقب 
بان  الد�ضتوري  املجل�ض  لدى 
العهدة  �ضد  ال�ضلمية  امل�ضريات 
ال�ضعب  اأن  على  تدل  اخلام�ضة 
وانتقال  التغيري  يريد  اجلزائري، 

احلزب  اأن  موؤكدا  وهادئا،  اآمنا 
ومنا�ضليه �ضاركوا فيها كمواطنني 
اأخرى،  جهة  من  الأوىل  بالدرجة 
ك�ضف املتحدث عن جمع 115 األف 
�ضوتا  و1748  للمنتخبني،  �ضوت 
الرئا�ضيات  وبخ�ضو�ض  للناخبني 
»نتمنى   املتحدث  قال  املقبلة، 
اأن يكون حزبنا   هو البديل، لأننا 
يف  برهنا  ولأننا  برناجما،  منتلك 
الكثري من املنا�ضبات اأننا قادرون 

على حتقيق الكثري«.
اإميان لوا�س 

ملفات  لإيداع  اأجل  اآخر  حدد 
الرئا�ضية  لالنتخابات  الرت�ضح 
القادم  اأفريل   18 يوم  املقررة 
يف  مار�ض   3 الأحد  اليوم 
 140 للمادة  طبقا  الليل  منت�ضف 
املتعلق  الع�ضوي  القانون  من 
املر�ضوم  و  النتخابات  بنظام 
ا�ضتدعاء  املت�ضمن  الرئا�ضي 
تن�ض  ،و  النتخابية  الهيئة 
املادة 140 من القانون الع�ضوي 
النتخابات  بنظام  املتعلق 
يف  بالرت�ضح  الت�رسيح  »يودع 
 )45( الأربعني  و  اخلم�ضة  ظرف 
لن�رس  املوالية  الأكرث  على  يوما 
املت�ضمن  الرئا�ضي  املر�ضوم 
و  النتخابية«.  الهيئة  ا�ضتدعاء 
لرئا�ضة  بالرت�ضح  الت�رسيح  يتم 
ت�ضجيل  طلب  باإيداع  اجلهورية 
نف�ضه  املرت�ضح  طرف  من 
عليه  التفاق  يتم  موعد  بعد 
للمجل�ض  العامة  الأمانة  لدى 
الد�ضتوري مقابل ت�ضليم و�ضل و 
مرت�ضحان  اأودع  اليوم،  غاية  اإىل 
ملفاتهما  املا�ضي  اخلمي�ض  يوم 
و  الد�ضتوري:  املجل�ض  لدى 
زغدود،  علي  ب  الأمر  يتعلق 
عبد  و  اجلزائري  التجمع  رئي�ض 
و  حر  كمرت�ضح  حمادي  احلكيم 
قد اأعلن ثالثة مرت�ضحون اآخرون 
عن اإيداع ملفاتهم اأم�ض ال�ضبت و 
هم : بلعيد عبد العزيز عن جبهة 
امل�ضتقبل و عبد القادر بن قرينة 
عن حركة البناء و عدول حمفوظ 
عن حزب الن�رس الوطني . و تعقد 
العمال  حلزب  املركزية  اللجنة 
للحزب  العامة  الأمينة  برئا�ضة 
اأم�ض  اجتماعا  حنون  لويزة 
ال�ضبت لتخاذ قرار م�ضاركته من 
عدمها يف النتخابات الرئا�ضية.  
للمكتب  بالن�ضبة  الأمر  كذلك  و 
ال�ضيا�ضي حلزب طالئع احلريات 
الذي  فلي�ض  بن  علي  بقيادة 
بتفوي�ض  الأحد  اليوم  �ضيجتمع 
يف  للف�ضل  املركزية  اللجنة  من 
بالرئي�ض  يتعلق  ،و فيما  امل�ضاألة 
عبد العزيز بوتفليقة الذي ينوي 
الرت�ضح لعهدة جديدة، فقد اأعلن 
عبد  النتخابية  حملته  مدير 
ملفه  �ضيودع  اأنه  �ضالل  املالك 
بنود  مبوجب  و  مار�ض   3 يوم 
املادة 139 من القانون الع�ضوي 

فاإن  النتخابات  بنظام  اخلا�ض 
يت�ضمن  اأن  يجب  الرت�ضح  ملف 
فردي  مطبوع  يف  التوقيعات 
�ضابط  لدى  عليه  م�ضادق 
عمومي.  و ح�ضب القانون يجب 
قائمة  اإما  تقدمي  على املرت�ضح 
توقيع   )600( �ضتمائة  تت�ضمن 
يف  منتخبني  لأع�ضاء  فردي 
جمال�ض �ضعبية بلدية اأو ولئية اأو 
برملانية على الأقل، موزعة عرب 
25 ولية على الأقل، واإما قائمة 
 )60000( األف  �ضتني  تت�ضمن 
توقيع فردي على الأقل، لناخبني 
انتخابية،  قائمة  يف  م�ضجلني 
ولية   25 عرب  جتمع  اأن  ويجب 
على الأقل، وينبغي األ يقل العدد 
املطلوبة  التوقيعات  من  الدنى 
الوليات  من  ولية  كل  يف 
توقيع.   1500 عن  املق�ضودة 
الوثائق  بقية  بخ�ضو�ض  اأما 
خا�ضة  فتتمثل  تقدميها  الواجب 
اجلزائرية  اجلن�ضية  �ضهادة  يف 
الأ�ضلية للمعني وت�رسيح بال�رسف 
يتمتع  اأنه  املعني  مبوجبه  ي�ضهد 
باجلن�ضية اجلزائرية الأ�ضلية فقط 
بجن�ضية  التجن�ض  له  ي�ضبق  ومل 
ت�رسيح  اإىل   بالإ�ضافة  اأخرى 
املعني  مبوجبه  ي�ضهد  بال�رسف 
يتعني  كما  بالإ�ضالم،  يدين  باأنه 
على املرت�ضح كذلك تقدمي �ضهادة 
اجلن�ضية اجلزائرية الأ�ضلية لزوج 
م�ضلمة  طبية  و�ضهادة  املعني 
حملفني  اأطباء  طرف  من  للمعني 
مبوجبه  ي�ضهد  بال�رسف  وت�رسيح 
انقطاع  دون  الإقامة  على  املعني 
الع�رس  مدة  �ضواها  دون  باجلزائر 
التي  الأقل،  على  �ضنوات،   )10(
تر�ضحه.  اإيداع  مبا�رسة  ت�ضبق 
ت�رسيح  اأي�ضا   امللف  ويت�ضمن 
العقارية  مبمتلكاته  للمعني  علني 
وخارجه  الوطن  داخل  واملنقولة 
ثورة  يف  امل�ضاركة  تثبت  و�ضهادة 
للمرت�ضحني   1954 نوفمرب  اأول 
�ضنة  يوليو  اأول  قبل  املولودين 
اإىل �ضهادة تثبت  1942  بالإ�ضافة 
عدم تورط اأبوي املرت�ضح املولود 
يف   1942 �ضنة  يوليو  اأول  بعد 
اأعمال �ضد ثورة اأول نوفمرب 1954 
يوقعه  كتابي  تعهد  اإىل  بالإ�ضافة 
باحرتام  فيه  ويلتزم  املرت�ضح 

مبادئ الد�ضتور. 

اكت�سح احلراك ال�سعبي املناه�س لرت�سح الرئي�س بوتفليقة لعهدة خام�سة احلياة العامة للمواطنني، حيث حتول 
للمو�سوع املتداول �سمن خمتلف يومياتهم، وجت�سد على وجه اخل�سو�س عرب مواقع التوا�سل االجتماعي، يف حني 

ارتقى خلطوة متقدمة مت�س ما تعلق بدور النخبة من تاأطري من جهة وللعب دورها بتقدم احلراك يف ظل حاجة االأخري 
لتاأطري للأهداف واإي�سالها، يف انتظار الردود الر�سمية كون املواالة التزمت ال�سمت التام.
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النقابة الوطنية اجلزائرية 
لل�صيادلة اخلوا�ص 

دعوة للإ�شراع يف ن�شر 
قائمة املوؤثرات العقلية 

دعت النقابة الوطنية اجلزائرية لل�صيادلة 
اخلوا�س اأم�س ال�صبت باجلزائر العا�صمة 

اإىل الإ�رشاع يف ن�رش قائمة املوؤثرات العقلية 
املوجهة لأغرا�س الطبية وذلك حماية 

لل�صيديل واملري�س يف نف�س الوقت، واأكد 
رئي�س النقابة الدكتور م�صعود بلعمربي 
مبنا�صبة لقاء بعنوان »املوؤثرات العقلية 

بال�صيدلية وامل�صتجدات الت�رشيعية واإعادة 
النظر يف القانون04 -18 » اأن ال�صيديل 
وجد نف�صه خالل ال�صنوات الأخرية بني 
»املطرقة وال�صندان » بعد بيعه لأدوية 

غري مدرجة �صمن قائمة املوؤثرات العقلية 
على �صبيل املثال مادة الربيغابانني والتي 

ت�صنفها العدالة �صمن هذه الدوية  مما 
اأدى اإىل »�صجن -كما اأ�صاف-العديد من 

ال�صيادلة الذين قدموها للمر�صى بعدة 
مناطق من الوطن«وك�صف ذات النقابي 
يف هذا الإطار عن اعداد وزارة ال�صحة 
الن�صو�س القانونية لتحيني هذه القائمة 

التي ظلت -ح�صبه-«تطرح اأ�صكال ويتخوف 
منها العديد من ال�صيادلة الذين ميتنع 

بع�صهم عن بيعها ب�صبب املمار�صات التي 
عر�صت العديد منهم اىل ال�صجن ». واأو�صح 

يف هذا ال�صياق باأن »الفراغ القانوين » يف 
ت�صيري املوؤثرات العقلية املوجهة لأغرا�س 

طبية وعدم التدقيق يف القائمة احلقيقية 
لهذه املواد �صاهم يف ت�صجيل عدة نقائ�س 
يف امليدان وتعر�س ال�صيديل اىل عقوبات 

بال�صجن دون اأن يكون هذا الأخري-كما 
ا�صاف- طرفا فيها«. وبعد اأن ذكر ببع�س 

مواد القانون 04-18  ال�صادر يف 25 دي�صمرب 
2004 امل�صرية للموؤثرات العقلية اأكد ان 

وزارة ال�صحة ن�رشت يف اجلريدة الر�صمية 
يف �صنة 2015 مر�صوم يتعلق بهذه املواد دون 

اأن ترفقه مبلحقة تت�صمن القائمة الإ�صمية 
لهذه املواد بالرغم من ت�صليمها اإىل جمل�س 
اأخالقيات ال�صيدلة والدرك الوطني اإل اأن 

بع�س الق�صاة »ل يحرتمونها ». 
وعر�س رئي�س م�صلحة املوؤ�ص�صة 

الإ�صت�صفائية املتخ�ص�صة يف الأمرا�س 
العقلية بالبليدة الأ�صتاذ ندير  بوربون 
باملنا�صبة دواعي ا�صتعمال املوؤثرات 

العقلية لأغرا�س طبية وتفادي ا�صتعمالها 
لأغرا�س اأخرى موؤكدا بان معدل الأمرا�س 

العقلية التي ت�صنف يف  املرتبة اخلام�صة 
يف العامل يرتاوح بني 10 اإىل 15 باملائة وهي 

اأمرا�س -ح�صبه- »مر�صحة لالرتفاع يف 
كل املجتمعات مما يفر�س على ال�صلطات 

العمومية تنظيم وتقنني وت�صيري هذه الأدوية 
لتفادي انحراف ا�صتعمالتها«واأ�صار يف هذا 

ال�صدد اإىل ت�صنيفها من طرف املنظمة 
العاملية لل�صحة -التي ت�صعها �صمن تلك 

املوجهة لعالج اجلهاز الع�صبي- وفق 
مكوناتها الكميائية وفعاليتها العالجية- وان 
الإدمان عليها راجع اإىل عدة عوامل نف�صية 

واجتماعية وبيئية  ودعا من جانب اآخر 
الأطباء اإىل عدم و�صف اأكرث من دوائني 

اأو ثالثة بنف�س الو�صفة الطبية باعتبار اأن 
هذه الأخرية لها اأثار جانبية خطرية مع 

م�صاركة م�صوؤولية املري�س بعد اقتنائها من 
ال�صيدلية حتى ل تنحرف عن ا�صتعمالتها 

العالجية .
و�رشح املحامي الأ�صتاذ بالل ن�صار 

القوانني ال�صارية املفعول املطبقة عند 
خمالفة ا�صتعمال املوؤثرات العقلية �صيما 

قانون العقوبات داعيا ال�صيادلة اإىل 
التحلي باحليطة واحلذر واملراقبة اجليدة 

للو�صفات الطبية املقلدة لتفادي املتابعات 
الق�صائية .

منا�صب  تقلد   قد  زعالن  كان  و 
بولية  للديوان  رئي�صا  منها  عديدة  
دوائر  لعدة  ورئي�صا  اأهرا�س،  �صوق 
وكذا  الوليات  ببع�س  عاما  واأمينا 

واآخرها  وب�صار،  البواقي  باأم  واليا 
من  متخرج  متخرج  وهو  وهران 
)دفعة  لالإدارة  الوطنية  املدر�صة 
يف  ماجي�صرت  �صهادة  ،وميلك   )1987
�صنة  م�صريته  وبداأ  والنمو  الإدارة 
اجلماعات  يف  �صامي  كاإطار   1990
اأن  قبل   1999 غاية  اإىل  املحلية 

عام  اأمني  من�صب  يف  بعدها  ي�صتغل 
 )2004-1999( تب�صة  ولية  لولية  
كان  كما   )2006-2004( باتنة  ولية 
زعالن واليا على وليات  اأم البواقي 
)2006-2010( ب�صار )2013-2010( .

و ح�صب بع�س املالحظني فاإن �صالل 
يكون قد نحي من من�صبه حتت تاأثري 

ردود الفعل ال�صلبية للراأي العام  حيال 
و  بينه  امل�رشب  الت�صجيل  م�صمون 
نهاية  حداد  علي  الأعمال  رجل  ين 
ذلك  عن  املا�صي،ف�صال  الأ�صبوع 
ميكن اأي�صا اعتبار اأن  تنحية �صالل و 
تعوي�صه بزعالن هو تاأكيد على قرار 

الذهاب نحو العهدة اخلام�صة .

 م.�ص

املهنية  للجمعية  العام  املدير  ك�صف 
جميد  املالية  واملوؤ�ص�صات  للبنوك 
م�صعودان باأن عملية الدفع عن طريق 
 2014 عام  يف  اأطلقت  التي  الإنرتنت 
�صيتم تطويرها يف عام 2019،  موؤكدا  
�صل�صلة من  اأن هناك   املتحدث  ذات 
واأ�صحاب  التجار  حلث  الإجراءات 
البطاقات على ا�صتخدام و�صائل الدفع 

اللكرتوين.
األف   200 من  يقرب  ما  ت�صجيل  مت  و 
من  واأكرث  م�رشفية  ببطاقات  �صفقة 
عام  يف  اجلزائر«  بريد  يف   200.000
م�صعودان  ذكره  ما  ح�صب     ،2018
هناك  اأن  على  يدل  ما  فهذا  ،وعليه 

زيادة يف ا�صتخدام بطاقات الدفع من 
العام  قبل العمالء  حيث وعد املدير 
واملوؤ�ص�صات  للبنوك  املهنية  للجمعية 
�صي�صهد  الدفع   نظام  باأن  املالية  
مليون جزائري   21 من  باأكرث  ازدهارا 
من  111باملائة   و  الإنرتنت  على 

التغطية بوا�صطة الهواتف الذكية.
حلوله   لدى  املتحدث  ذات  واأو�صح   
على   التحرير«  »�صيف   برنامج  يف 
اجلمعية  اأن  الثالثة  الإذاعية  القناة 
املالية  واملوؤ�ص�صات  للبنوك  املهنية 
تزويد  تعتزم  املالية  واملوؤ�ص�صات 
 TPE من  كبرية  مب�صاهمة  التجار 
لل�صماح   ، الإلكرتونية(  الدفع  )حمطة 

اإىل  بالو�صول  ال�رشكات  من  ملزيد 
،معلنا  الإنرتنت  عرب  املبيعات  من�صة 
الدفع  تثبيت  عن  م�صعودان  جميد 
والت�رشيح  النقال،  الهاتف  طريق  عن 
البنوك  بني  البطاقة  با�صتخدام 
والبطاقة »الذهبية« على جميع اأجهزة 
القناة  �صيف  رد  و  الآيل.   ال�رشاف 
متعلق  �صوؤال  عن  الثالثة  الإذاعية 
بالر�صوم باأن اجلزائر هي الدولة التي 
تفر�س ر�صوم اأقل على املعامالت التي 
»نحن  قائال  البطاقات  بوا�صطة  تتم 
يعادل  ما  على  فقط  دينار   10 نقتطع 
من  جزائري  دينار   5000 �رشاء  قيمة 
ل  الزبون  اأن  التاجر، يف حني  ح�صاب 

يدفع �صيئا«. ، وفيما يخ�س الدفع عرب 
اأكتوبر 2016  الإنرتنت  فلقد بداأ منذ 
بوا�صطة بطاقة البنك التجاري الدويل 
املرحلة  يف  و  اجلزائر  يف  ر�صمًيا 
الأوىل، مت فتح اخلدمة للفوترة الكبرية 
 ، والكهرباء(  )الغاز  والطاقة  كاملياه 
و�رشكات   ، الثابت  الهاتف  و�رشكات 
التاأمني والنقل اجلوي وبع�س الإدارات   
هم  التجار  من   21 حاليا  يتواجد  و 
الإنرتنت  عرب  الدفع  نظام  يف  اأع�صاء 
وتبلغ  الآن   وحتى  البنوك  بني  بطاقة 
عدد املعامالت العاملية ، منذ اإطالق 

الدفعة على الإنرتنت بـ  292192 .
 حكيم مالك 

يقوم اليوم املر�صح علي غديري باإيداع 
ملفه يف املجل�س الد�صتوري ان�صجاما 
مع الآجال القانونية التي تنتهي اليوم 

، و كانت حملة املعني قد ك�صفت  اأن 
التي  مت جمعها على  التوقيعات  عدد 
توقيعا   217 بلغ  قد  الوطني  ال�صعيد 

للناخبني،  األف توقيع  ملنتخبني، و120 
دون ح�صاب التوقيعات الواردة يوم 02 
مار�س اجلاري، اأما بخ�صو�س الوليات 

فقد متكن يف 34 ولية من جمع اأكرث 
من 1500 توقيع.

م.�ص

�صيع م�صاء اأم�س ال�صبت،مبقربة 
)اجلزائر  يحيى  �صيدي 
الراحل  جثمان  العا�صمة(، 
ح�صان بن خدة الذي تويف اأم�س 
اجلمعة عن عمر يناهز 56 �صنة 
امل�صرية  قلبية خالل  �صكتة  اثر 
باجلزائر  جرت  التي  ال�صعبية 
جنازة  وح�رش  العا�صمة 
املجاهد  جنل  وهو  الفقيد 
املوؤقتة  احلكومة  ورئي�س 

)1958/1961 ( بن يو�صف بن 
�صيا�صية   اأحزاب  روؤ�صاء   ، خدة 
اإىل  املدين  املجتمع  وممثلي 
وعائلته  املرحوم  رفقاء  جانب 
املواطنني،  من  غفري  وجمع 
على  احلا�رشون  اأجمع  وقد 
والأخالق  احلميدة  املناقب 
العالية للفقيد . لالإ�صارة �صجلت 
وزارة ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 
واحدة  وفاة  امل�صت�صفيات حالة 

خالل  �صخ�صا   183 واإ�صابة 
جرت  التي  ال�صعبية  امل�صريات 
وليات  مبختلف  اجلمعة  اأم�س 
الوطن، مو�صحة يف بيان لها اأن 
م�صطفى  اجلامعي  امل�صت�صفى 
العا�صمة  باجلزائر  با�صا 

اأ�صتقبل
خدة  بن  ح�صان  املواطن  جثة 
�صنة،   56 العمر  من  البالغ 
لعدم  "نظرا  انه  اىل  م�صريا 

معرفة اأ�صباب وفاته تقرر وفقا 
املعمول  القانونية  لالإجراءات 
ت�رشيح  عملية  اإجراء  بها 
الوفاة"وا�صتقبلت  �صبب  ملعرفة 
عرب  ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات 
جريحا   183 الوطني  الرتاب 
وغادروها بعد تلقيهم العالجات 
حالت   5 با�صتثناء  املنا�صبة 
توجد حتت املراقبة الطبية من 

بينهم حالة واحدة حرجة. 

األيان�س  ل�رشكة  العام  املدير  اأم�س  قرر 
للتاأمينات ال�صتقالة من منتدى رجال الأعمال 

الذي يراأ�صه علي حداد و قال خليفاتي يف بيان 
اأنه  الفاي�صبوك  عرب  �صفحته  على  مقت�صب 

قرر و�صع نقطة نهاية لرتباطه بهذا التنظيم 
و اأنه قد جمد ع�صويته فعليا منذ 2014 حيث 

توقف عن ت�صديد ال�صرتاكات .
م.�ص

املدير العام للجمعية املهنية للبنوك جميد م�صعودان:

جمع 120 األف توقيع 

مقربة �صيدي يحيى باجلزائر العا�صمة

نزيف يف تنظيم علي حداد

الدفع الإلكرتوين �شي�شهد قفزة نوعية يف 2019 

غديري يودع ملفه اليوم يف املجل�س الد�شتوري

ت�شييع جثمان الراحل ح�شان بن خدة اإىل مثواه الأخري

ح�شن خليفاتي ي�شتقيل من الأف�شيو

عو�ص بعبدالغني زعالن

 بوتفليقة يقيل �شلل من 
رئا�شة حملته النتخابية
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قرر املرت�صح عبد العزيز بوتفليقة اأم�ص 
ال�صبت تنحية مدير حملته النتخابية عن 
مواليد 1964 ب�صوق اأهرا�ص، خريج املدر�صة 

الوطنية لالإدارة، متح�صل على درا�صات عليا 
بالإدارة والتنمية، و حائز على ماج�صتري يف 
التنمية �صنة 2007، عدى ذلك فهو متح�صل 

على �صهادات عليا يف عدة تخ�ص�صات.



املذكورة  الف�ضيحة  اأحدثت 
انق�ضامات جديدة يف �ضفوف 
الوطني  التجمع  حزب 
الدميقراطي يف ورقلة ، اأين 
اأعلن عدد من القيادات بينهم 
الوطني  اأع�ضاء يف املجل�س 
عن  احلزب  من  ا�ضتقالتهم 
بينما   ، املدوية  الف�ضيحة 
املتابعني  من  عدد  و�ضف 
حدث  ما  ال�ضيا�ضي  لل�ضاأن 
جبني  يف   « عار  و�ضمة   « بـ 
اأظهره  الذي  الوالئي  االأمني 
�ضعيد  وهو  الف�ضيحة  فيديو 
التي اأجنزت  بتقطيع الكعكة 

على �ضكل الراية الوطنية .
اأن  على  كرث  معلقون  وقال 
الف�ضيحة  يف  امل�ضاركون 
نع�س  يف  م�ضمار  اأخر  دقوا 
ورقلة  يف  االرندي  حزب 
قاموا  من  اأن  موؤكدين   ،
يجهلون  النكراء  بالفعلة 
�ضمحت  ملا  واإال  ال�ضيا�ضة 
على  بالتطاول  عقولهم  لهم 
الراية املقد�ضة التي �ضحى 
واأبقوها  ال�ضهداء  اأجلها  من 
 ، �ضموخ  يف  مرفرفة  عالية 
كما رفعت مطالب بالتحقيق 
اجلرمية  بـ  و�ضفت  فيما 
مرور  متر  اأن  يجب  ال  التي 
اقرتفوا  من  اأن  اإذ   ، الكرام 
االأ�ضا�س  هم يف  الفعلة  هذه 
عامة  و�ضخ�ضيات  منتخبون 
اإيذاء  يف  حرجا  جتد  مل 
هذا  على  الغيورين  م�ضاعر 

الوطن .
مل  الف�ضيحة   تداعيات 
 ، بل  تتوقف عند هذا احلد 
بل كان لها ردود فعل غا�ضبة 
لدى القواعد الن�ضالية للحزب 
حدث  ما  ا�ضتنكرت  التي 
مبثابة  الفيديو  واعتربت 
االأمني  �ضعف  على  دليل 
لالرندي وافتقاره  الوالئي 
من  اإذ   ، ال�ضيا�ضية  للحنكة 
يفقه  كان  لو  املعقول  غري 
يقبل  اأن  ال�ضيا�ضة  اأ�ضول  يف 
باالإ�رشاف على هذه املهزلة 
تفجر  اأن  �ضاأنها  من  التي 
قبيل  الداخل  من  البيت 

االنتخابات الرئا�ضية . 
من جهة اأخرى طالب العديد 

املنا�ضلني باحلزب ، برحيل 
اتهموه  الذي  الوالئي  االأمني 
يف  واإدخاله  احلزب  بتحقري 
االأمني  داعني   ، مظلم  نفق 
العام اأحمد اأويحي بالتدخل 
ر�ضيد  من  تبقى  ما  وانقاذ 
عقب  الوالية  يف  للحزب 
التي  واالأزمات  ال�رشوخ 
عن  ف�ضال   ، به  ع�ضفت 
امل�ضوؤولية  غري  املمار�ضات 
االأمني  طرف  من  املنتهجة 
اختطف  الذي  الوالئي 
حمفظة  اإىل  وحوله  احلزب 

متنقلة .
و�ضدد غا�ضبون بينهم اأع�ضاء 
يف املجل�س الوطني للحزب ، 
اأن هذا الت�رشف الغبي لي�س 
االأول ، اإذ �ضبق لنف�س الوجوه 
اأهانت رئي�س اجلمهورية  اأن 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�ضيد 
اخلا�ضة  اللقاءات  اإحدى  يف 
و�ضع  مت  عندما  باحلزب 
ورفع  االأ�ضفل  يف  �ضورته 
�ضورة اأويحي عاليا ، واأو�ضح 
هوؤالء اأن االأو�ضاع داخل بيت 
م�ضحونة  ورقلة  يف  االأرندي 
القيادة  وعلى  مدة  منذ 
تطهر  اأن  للحزب  املركزية 
االأقزام  من  الوالئية  االأمانة 
اإىل  احلزب  حولت  التي 
مع  وقامت   ، خا�ضة  ملكية 
فو�ضى  بخلق  الوقت  مرور 
و�رشاعات  وان�ضقاقات 
كل  اقرتاب  مع  داخلية 
اآخرها   ، �ضيا�ضي  ا�ضتحقاق 
عرفتها  التي  املهازل 

وما  املحلية  االنتخابات 
م�ضبوه  ترتيب  من  �ضهدته 
ال�ضعبي  املجل�س  لقائمة 
ح�ضب  ات�ضمت  التي  الوالئي 
املنا�ضلني  من  العديد 
واحل�ضابات  باجلهوية 

ال�ضخ�ضية .
امل�ضجلة  اال�ضتنكار  حملة 
يف  احلزب  منا�ضلي  لدى 
حملة  رافقتها   ، ورقلة 
التوا�ضل  مواقع  على  اأخرى 
االجتماعي منددة ما حدث 
يف  التعليقات  �ضبت  حيث   ،
فكرة واحدة مفادها اأن هذا 
وفاته  �ضهادة  وقع  احلزب 
بعدما  ال�ضيما  مدة  منذ 
اأبداء  الوالئي  االأمني  رف�س 
الت�رشيح  من  وا�ضح  موقف 
االأول  الوزبر  اأطلقه  الذي 
واالأمني العام للحزب والذي 
ورقلة  �ضكان  فيه  و�ضف 

بنعوت م�ضينة .
يف خ�ضم  التجاذب احلا�ضل 
فجرها  الذي  الق�ضية  يف 
دعت   ، الف�ضيحة  فيديو 
املنا�ضلني  من  جمموعة 
املجل�س  يف  اأع�ضاء  بينهم 
احلزب  قواعد   ، الوطني 
اإىل تعبئة قوية لطرد االأمني 
الوالئي الذي اأثبت حمدودية 
احلزب  ت�ضيري  يف  اأدائه 
عجزه  وكذا   ، بالوالية 
منذ  االإ�ضافة  تقدمي  عن 
االأمانة  ت�ضيري  زمام  توليه 
االإخفاقات  بدليل   ، الوالئية 
الذريعة التي تكبدها احلزب 

املحلية  االنتخابات  يف 
منها  خرج  التي  املا�ضية 
يتمكن  ومل  الوفا�س  خايل 
نيابة  اأي  على  احل�ضول  من 
يف املجل�س ال�ضعبي الوالئي 
الهزمية  عن  احلديث  دون   ،
مرارتها  جترع  التي  النكراء 
يف انتخابات جمل�س االأمة ، 
احلزب  اإبن  فيها  حقق  التي 
�ضليم  االرندي  واملن�ضق عن 
بلح�رشوف نتائج مبهرة وهو 
بطريقة  اإق�ضائه  مت  الذي 
يف  احلزب  من  جمحفة 
يف  اأجريت  اأولية  انتخابات 
اأجنبية  ل�رشكة  تابعة  قاعة 
وحتت حرا�ضة اأمنية م�ضددة 
على  اللعبة  غلق  احل  من 
تتوفر  ومن  احلزب  اأبناء 

فيهم ال�رشوط . 
خالل  حدث  ما  واأمام 
 22 الـ  بالذكرى  االحتفال 
مليالد احلزب ، اتفق العديد 
يف  للحزب  املخل�ضني  من 
تدخل  على �رشورة   ، ورقلة 
اأويحي  اأحمد  العام  االأمني 
م�ضار  ت�ضحيح  اأجل  من 
اأثبتوا  ممن  واإنقاذه  احلزب 
يف  تالمذة  جمرد  اأنهم 
ال�ضيا�ضة وال ميكنهم النجاح 
يف قيادة حزب يو�ضف بالقوة 

ال�ضيا�ضية الثانية يف البالد.
فيما اأبدى منا�ضلي وقيادات 
لرفع  ا�ضتعداداتهم  احلزب 
النائب  لدى  ق�ضائية  دعوى 
يف  ت�ضبب  من  لكل  العام 

اإهانة الراية الوطنية

الفارطة  ال�ضنة  خالل  متكنت 
يف  املتخ�ض�ضة  االأمن  م�ضالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
والتهريب والهجرة الغري �رشعية 
للدرك  الوالئية  باملجموعة   ،
، من تنفيذ 250 عملية  الوطني 
اأمنية نوعية مكنت من اإجها�س 
لرت  األف   234 تهريب  حماولة 
لتوقيف  باالإ�ضافة   ، بالوقود 
وطرد 1970 رعية اأجنبيا ، بتهمة 

االإقامة غري ال�رشعية .
مطلعة  اأمنية  م�ضادر  ك�ضفت 
الف�ضائل  اأن   ،  « »الو�ضط  لـ 
على  الوطني  للدرك  االإقليمية 
تينزاوتني  مناطق  م�ضتوى 
خمتار  باجي  وبرج  قزام  وعني 
عاجلت  قد  كانت   ، وتيمياوين 
بجرائم  متعلقة  250ق�ضية 
باالقت�ضاد  واالإ�رشار  التهريب 
الغري  الهجرة  وكذا  الوطني 
ال�ضنة  �رشعية ، حيث مت خالل 
الفارطة ، اإجها�س 145 حماولة 
الطاقوية  املواد  لتهريب 
مما   ، واملازوت  كالبنزين 
األف   234 ا�ضرتجاع  من  مكن 
موجهة  كانت   ، الوقود  من  لرت 
مايل  اجلوار  دول  نحو  للتهريب 
والنيجر  وبطريقة غري مبا�رشة 
مت  حيث   ، والكامريون  ت�ضاد 
احليوية  املواد  كميات  حتويل 
مفت�ضيات  مل�ضالح  امل�ضبوطة 
 ، اجلزائرية  اجلمارك  اأق�ضام 
البالغ  املهربني  فيما مت حتويل 
عددهم 116 مهربا من جن�ضيات 
والنيجر  مايل  لدول  خمتلفة 

بعد   ، والكامريون  وت�ضاد 
القانونية  االإجراءات  ا�ضتكمال 
معهم اإىل  وكالء اجلمهورية كل 
اأين   ، اخت�ضا�ضه  اإقليم  ح�ضب 
باأمر  منهم  مهتما   27 اإدانة  مت 
املوؤقت  احلب�س  رهن  باالإيداع 
واالإ�رشار  التهريب  بتهمة   ،
اأدين  فيما   ، الوطني  باالقت�ضاد 
موقوفة  �ضجنا  ب�ضنة  البقية 
اإجراءات   ا�ضتكمال  مع  النفاذ 
 ، الوطني  الرتاب  من  طردهم 
بهويات  اجلزائر  دخول  بتهمة 
االإجراءات  وتندرج   ، مزورة 
املعمول  ال�ضارمة  االأمنية 
القيادة  توجيهات  اإطار  يف  بها 
الوطني  الدرك  ل�ضالح  العامة 
الرقابة  بت�ضديد  والقا�ضية   ،
على املعابر احلدودية والنقاط 
لتجفيف  املغلقة  الع�ضكرية 

منابع التهريب .
من جهة ثانية فقد حققت ذات 
 ، املخت�ضة  االأمنية  امل�ضالح 
متكنت  بعدما  مهمة  جد  نتائج 
خالل ال�ضنة الفارطة من تنفيذ 
يف   ، نوعية  اأمنية  عملية   45
جمال مكافحة الهجرة ال�رشعية 
االأخرية  هذه  اأ�ضفرت  حيث   ،
1970رعية  وطرد  توقيف  على 
خمتلفة  جن�ضيات  من  افريقية 
 ، ال�ضمراء  القارة  لـ 14 دول من 
التحقيقات  اأثبت  بعدما  وذلك 
مقيمون  اأنهم  املعمقة  االأمنية 
غري  بطريقة  الوطني  بالرتاب 

�رشعية .
�أحمد باحلاج

اإداريا  التابع  العتيق  الق�رش  ي�ضهد 
مرعب  انت�ضار   ، ورقلة   لبلدية 
ذلك  مع  موازاة   ، اله�ضة   للبيوت 
ح�ضة  عن  كبرية  ت�ضاوؤالت  فهناك 
االأمناط  خمتلف  من  املنطقة 
االإجتماعي  غرار  على  ال�ضكنية 
والريفي وحتى التجزئات االأر�ضية 

ال�ضاحلة للبناء احل�رشي  .
ك�ضفت م�ضادر حملية  لـ »الو�ضط 
»، اأن حي الق�رش العتيق الواقع 01 
كلم عن مقر �ضناع القرار بالوالية  
، اأ�ضبح يح�ضي لوحده املئات من 
ح�ضب  بات  و�ضع   ، اله�ضة  البيوت 
ذات اجلهة ي�ضوه املنظر اجلمايل 
للمنطقة ، التي مل يخفي �ضكانها ، 
وح�ضب �ضكاوى اجلمعيات املحلية 
التنموي،عن  بال�ضاأن  املهتمة 
امتعا�ضهم ال�ضديد من  غياب اأرقام 
حقيقية عن ح�ضة التجمع ال�ضكني 
الربامج  خمتلف  املذكورمن 
االإجتماعي  النمط  ذات  ال�ضكنية  
اإىل  �ضف   ، العمومي   االإيجاري 

اجلهة  من قطع  ذلك ح�ضة هذه 
اأن  مبا  للبناء  ال�ضاحلة  االأرا�ضي 
الوالية كانت قد تدعمت يف وقت 
�ضابق مبا يزيد عن 30 األف قطعة 
 ، احل�رشي  للبناء  �ضاحلة  اأر�س 
باملناطق  ال�ضكن  وتتزامن فو�ضى 
، مع تاأكيد وايل الوالية بورقلة عبد 
القادر جالوي يف ت�رشيح �ضابق له 
ر�ضد  عن    ،« »الو�ضط  يومية  مع 
�ضخم  �ضكني  لربنامج  م�ضاحله 
للتخفيف  االأمناط    خمتلف  من 
ت�ضهدها  التي  ال�ضكن  اأزمة  من 
الوالية النفطية  نف�ضها مع الق�ضاء 
البنايات  على ما و�ضفوه مبظاهر 
مهددة  اأ�ضبحت  التي  اله�ضة 

بال�ضقوط على قاطنيها .
ويف انتظار تدخل جاد من امل�ضالح 
من  قافلة  تقدمي  لتفادي  املعنية 
ال�ضحايا ،يبقى لزاما على قاطني 
الو�ضع  معاي�ضة  العتيق  الق�رش 

املزري الأجل غري م�ضمى .
�أحمد باحلاج 

�هتز بيت �لأرندي يف ورقلة ، على وقع ف�سيحة من �لعيار �لثقيل عندما مت ت�سريب فيديو مبنا�سبة 
�لذكرى �لـ 22 مليالد �حلزب ، حيث �أظهر �لفيديو �لأمني �لولئي �ل�سيناتور  ومعه جمموعة كبرية 

من �إطار�ت �حلزب وهم يقطعون بال�سكني كعكة م�سممة على �سكل �لر�ية �لوطنية مما خلف 
�سدمة وده�سة لدى �ل�سارع �ملحلي يف ورقلة.

��ستقالت باجلملة للمنا�سلني و مطالب برحيل �لأمني �لولئي

�أحمد باحلاج 

 ف�ضيحة مدوية لأرندي ورقلة 
بعد اإهانته للراية الوطنية

250عملية يف مكافحة �لتهريب و �لهجرة غري �ل�سرعية بتمرن��ست

ت�ساوؤل عن �حل�سة �حلقيقية للبلدية 

اإجها�ض تهريب 234 األف لرت من 
الوقود وطرد 1970رعية اأجنبيا

امل�ضاكن اله�ضة بالق�ضر العتيق 
بورقلة مهددة بال�ضقوط 
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ال�سالم  مبادرة  اأن  كو�سرن  يعتقد 
العرب  القادة  اأقرها  التي  العربية 
يف قمة بريوت عام 2002 مل تنجح 
يزال  ال  بينما  ال�سالم،  اإحالل  يف 
العرب يتم�سكون بها كاأ�سا�س الأية 
الفل�سطينيني  بني  �سيا�سية  ت�سوية 
واالإ�رسائيليني على مرتكزات حل 
فل�سطينية  دولة  واإقامة  الدولتني 
القد�س  عا�سمتها  م�ستقلة 
بالعودة  الالجئني  وحق  ال�رسقية 
االإ�رسائيلية  امل�ستوطنات  واإزالة 
حزيران  من  الرابع  حدود  خارج 

.1967
مل ت�سمل جولة جاريد كو�سرن الكيان 
ال�سهيوين، كما اأنها مل ت�سمل اأي�سا 
جّمدت  التي  الفل�سطينية  ال�سلطة 
االأمريكية  االإدارة  مع  ات�ساالتها 
االأمريكي  الرئي�س  اإعالن  بعد 
اأواخر  الإ�رسائيل  عا�سمة  القد�س 
عام 2017، ونقل �سفارة بالده من 

تل اأبيب اإىل القد�س.
نحو  بعد  اجلولة  توقيت  جاء 
حول  موؤمتر  عقد  من  اأ�سبوعني 
وار�سو  يف  عقد  االأو�سط  ال�رسق 
برعاية الواليات املتحدة، و�سارك 
االإ�رسائيلي  الوزراء  رئي�س  فيه 
الدول  من  عدد  عن  وممثلون 
اإيران،  �سد  الدعم  العربية حل�سد 
االأمريكية  للمبادرة  والرتويج 
باجتاه  وامل�سي  ال�سالم  الإحالل 
وهو  االإ�رسائيلي،  العربي  التطبيع 
ال�سلطة  قاطعته  الذي  املوؤمتر 

الفل�سطينية.
اأمريكية،  اإعالم  و�سائل  وبح�سب 
يف  ت�سمل  قد  ال�سالم  مبادرة  فاإن 
ا�ستثمارات  االقت�سادي  جانبها 
بع�رسات املليارات من الدوالرات 
والقطاع،  ال�سفة  يف  للفل�سطينيني 
وم�رس واالأردن ورمبا ت�سمل لبنان 
اأي�سا، ويحاول جاريد كو�سرن البناء 
على فر�سية الف�سل بني امل�سارين 
الذي  وال�سيا�سي  االقت�سادي 
يعتمد مبداأ االأر�س مقابل ال�سالم، 
االقت�سادي  امل�سار  وتغليب 
للم�سار  االأولوية كمدخل  واإعطاءه 
القادة  يرف�سه  ما  وهو  الثاين، 

العرب حتى االآن.
تفرت�س مبادرة ال�سالم اإنفاق ما ال 

يقل عن 65 مليار دوالر على ال�سق 
مليار   25 بواقع  منها،  االقت�سادي 
و40  والقطاع،  ال�سفة  على  دوالر 
املعنية  اجلوار  لدول  دوالر  مليار 
ولبنان؛  واالأردن  م�رس  باملبادرة، 
بجزء  املتحدة  الواليات  ت�ساهم 
اأموال  منها ومعظمها �ستكون من 

دول املنطقة والدول اخلليجية.
التي  اأو�سطية  ال�رسق  جولته  يف 
�سملت تركيا ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي، با�ستثناء الكويت، اأجرى 
ال�سق  تناولت  حمادثات  كو�سرن 
ال�سالم  مبادرة  من  االقت�سادي 
االأبي�س  البيت  م�ست�سار  رافق 
ال�رسق  جولته  يف  كو�سرن  جاريد 
لعملية  اخلا�س  املمثل  اأو�سطية، 
ال�سالم يف ال�رسق االأو�سط جي�سون 
غرينبالت، واملمثل اخلا�س لوزارة 
لل�سوؤون  االأمريكية  اخلارجية 

االإيرانية براين هوك.
ووفقا لبيانات البيت االأبي�س، فاإن 
الريا�س  يف  اأجرى  كو�سرن  جاريد 
ال�سعودي  العاهل  مع  حمادثات 
خلطة  التاأييد  حل�سد  عهده  وويل 
النزاع  حلل  املتحدة  الواليات 
وهو  االإ�رسائيلي،  الفل�سطيني 
القادة  مع  له  االأول  االجتماع 
جمال  مقتل  منذ  ال�سعوديني 
اململكة  قن�سلية  يف  خا�سقجي 
 2018 اأكتوبر   2 يف  باإ�سطنبول 
التعاون  تعزيز  املباحثات  تناولت 
املتحدة  والواليات  ال�سعودية  بني 
االأمريكي  الرئي�س  وجهود 
الذي  الوقت  يف  ال�سالم  الإحالل 
احلزبني  من  م�رسعون  يوا�سل 
اجلمهوري والدميقراطي ال�سغط 
للحد  االأمريكية  االإدارة  على 
على  ال�سعودية  مع  عالقاتها  من 
ومقتل  اليمن  يف  احلرب  خلفية 
جمال خا�سقجي الذي ت�سري دوائر 
مبا�رسة  م�سوؤولية  اإىل  اأمريكية 
املقرب  احلليف  العهد،  لويل 
تنفيه  ما  وهو  كو�سرن،  جاريد  من 
ال�سعودية  وتوؤكد  ال�سعودية ر�سميا 
"ا�ستعادة  جتاه  موقفها  على 
لل�سعب  امل�رسوعة  احلقوق 
اإقامة  راأ�سها  وعلى  الفل�سطيني 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 
على حدود عام 1967 وعا�سمتها 
املوقف  وهو  ال�رسقية"،  القد�س 
الذي اأعلنه ملك ال�سعودية موؤخرا 

التي  االأوروبية  العربية  القمة  يف 
انعقدت يف �رسم ال�سيخ مب�رس.

كو�سرن  جاريد  بحث  اأنقرة،  ويف 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  مع 
الواليات املتحدة  اأردوغان جهود 
الفل�سطينيني  بني  لل�سالم 
الو�سع  وق�سايا  واالإ�رسائيليني 
النهائي يف ال�رساع؛ باالإ�سافة اإىل 
وبحث  بلديهما  بني  التعاون  زيادة 
املنطقة  اأو�ساع  حت�سني  "�سبل 
اال�ستثمار  خالل  من  باأ�رسها 
للبيت  بيان  وفق  االقت�سادي"، 

االأبي�س.
التقى  قد  االأمريكي  الوفد  وكان 
بال�سلطان  فرباير   25 االثنني 
عا�سمة  يف  �سعيد  بن  قابو�س 
�سلطنة عمان لبحث جهود ال�سالم 

يف املنطقة.
املتحدة،  العربية  االإمارات  ويف 
ومرافقاه،  كو�سرن  جاريد  التقى 
هوك،  وبراين  غرينبالت  جي�سون 
بويل عهد اأبو ظبي حممد بن زايد 
"زيادة  لبحث  فرباير   26 الثالثاء 
املتحدة  الواليات  بني  التعاون 
ترامب  اإدارة  وجهود  واالإمارات، 
االإ�رسائيليني  بني  ال�سالم  لت�سهيل 
حت�سني  وطرق  والفل�سطينيني، 
اال�ستثمار  عرب  باأكملها  املنطقة 

االقت�سادي".
البيت  يف  امل�ست�سار  وك�سف 
لقاء  يف  كو�سرن  جاريد  االأبي�س 
اأبرز  اإعالم عربية عن  و�سائل  مع 

اخلا�سة  ال�سالم  مبادرة  مبادئ 
بال�رسق االأو�سط مع ت�سديده على 
الكثري  اأهمية احلفاظ على �رسية 
جوالت  اأثبتت  التي  التفا�سيل  من 
املفاو�سات ال�سابقة اأن خروجها، 
اأي التفا�سيل، قبل ن�سوجها كانت 
من  الهروب  اإىل  ال�سيا�سيني  تدفع 
لو�سائل  ت�رسيحات  ويف  اخلطة 
كو�سرن  جاريد  اأبلغ  عربية،  اإعالم 
الفل�سطينيني  روؤية  يف  رغبته 
ال�سفة  بني  حاليا  املنق�سمني 
ف�سل  دون  غزة  وقطاع  الغربية 
جغرايف بينهما حتت قيادة واحدة 
اأن  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  ت�سمح 
يعي�س احلياة التي ي�سبو اإليها �سبق 
للرئي�س االأمريكي اأن امتدح جدار 
�سيدته  الذي  العن�رسي  الف�سل 
كو�سرن  جاريد  اأن  اإال  اإ�رسائيل، 
وم�ساعده يرون اأن مبادرة ال�سالم 
�ستزيل يف نهاية املطاف خطوط 
الف�سل يف منطقة ال�رسق االأو�سط 
يف  اإ�رسائيل  اإدماج  عرب  باأكمله 
العربي  التطبيع  اأي  املنطقة، 

ال�سهيوين.
ي�سع را�سمو مبادرة ال�سالم ن�سب 
من  خالية  منطقة  بناء  اأعينهم 
املعرقلة  احلدودية  االإجراءات 
للتدفق احلر للب�سائع خللق املزيد 
من الفر�س االقت�سادية مبا يخلق 
املنطقة  دول  جميع  يف  تاأثريا 
معار�سة  ال�سالم  مبادرة  وتواجه 
اإ�رسائيلية من االئتالف املعار�س 

نتنياهو  بنيامني  الوزراء  لرئي�س 
عرب  "الليكود"  حزبه  يف  وقيادات 
باأية  القبول  التحذير املتبادل من 
دولة  بقيام  ت�سمح  �سالم  خطة 

فل�سطينية.
وعلى اجلانب الفل�سطيني، يرف�س 
الفل�سطينيون اأية مبادرة لل�سالم ال 
فل�سطينية  دولة  قيام  اإىل  تف�سي 
م�ستقلة يف ال�سفة الغربية وقطاع 
ومنذ  ال�رسقية  والقد�س  غزة 
اعتبار  االأمريكي  الرئي�س  اإعالن 
الإ�رسائيل،  عا�سمة  القد�س 
يف  االأمريكي  الدور  تاأثري  ت�ساءل 
رف�س  مع  ال�سالم  عملية  جممل 
املفاو�سات  ال�ستئناف  فل�سطيني 
مع اإ�رسائيل ب�سكل مبا�رس اأو عرب 

الو�سيط االأمريكي.
االأمريكيون  املفاو�سون  اأرجاأ 
الق�سايا  مناق�سة  ال�سابقون 
املرحلة  اإىل  االأ�سا�سية  اخلالفية 
املفاو�سات،  من  النهائية 
وحدود  القد�س  ق�سية  مثل 
وم�ساألتي  الفل�سطينية  الدولة 
اأن  اإال  والالجئني  امل�ستوطنات 
و�سول  ومنذ  االأمريكية  االإدارة 
اعتمدت  ترامب  دونالد  الرئي�س 
حتديا  �سكلت  قرارات  جملة 
وقبول  االأمريكي  للدور  جديا 

الفل�سطينيني به جمددا.
ومن بني تلك القرارات، وقف دعم 
الالجئني  اإغاثة  منظمة  ومتويل 
"االأونروا"، واعتبار القد�س عا�سمة 

العودة  حق  واإنكار  الإ�رسائيل، 
وقرارات  الفل�سطينيني  لالجئني 
ال�سلطة  لدى  قناعة  اأخرى خلقت 
االأمريكي  باالنحياز  الفل�سطينية 
اأية  وحتطيم  الإ�رسائيل  الكامل 
فل�سطينية  دولة  باإقامة  طموحات 
اأن  امل�ستبعد  ومن  �سيادة  ذات 
�سالم  بخطة  العرب  القادة  يقبل 
دون  املتحدة  الواليات  ت�سعها 
عا�سمتها  فل�سطينية  دولة  اإقامة 
حقوق  و�سمان  ال�رسقية  القد�س 
بالعودة  الفل�سطينيني  الالجئني 
مدى  وعلى  امل�ستوطنات  واإزالة 
احتكرت  عقود  اأربعة  من  اأكرث 
يتعلق  ما  كل  املتحدة  الواليات 
االإ�رسائيلي  الفل�سطيني  بال�رساع 
االأمم  الرغم من وجود هيئة  على 
حل  مهمتها  كمنظمة  املتحدة 

ال�رساعات الدولية.
الواليات املتحدة عن  ما مل تعلن 
مبادرتها  من  ال�سيا�سي  اجلانب 
فاإن  االأو�سط،  ال�رسق  يف  لل�سالم 
اجلانب  يف  تقدم  اإحراز  حظوظ 
واقعية،  تبدو  ال  منها  االقت�سادي 
فهم  اأمام  اأنف�سهم  العرب  يجد  اإذ 
الدعم  تقدمي  قبل  املبادرة  كامل 
جاريد  يحاول  الذي  االقت�سادي 
خطة  يف  االأولوية  اإعطاءه  كو�سرن 

املبادرة.

 "مبنية على حزمة تنازلت منا�صبة للطرفني الإ�صرائيلي والفل�صطيني بعيدا عن املا�صي لفتح �صفحة جديدة تنعم فيها املنطقة بالأمل 
والفر�س الهائلة".  كلمات خّل�صت روؤية امل�صت�صار يف البيت الأبي�س جاريد كو�صرن املكلف من الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مببادرة 

ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط املعروفة با�صم "�صفقة القرن"ومل يعلن جاريد كو�صرن خطته لل�صالم يف املنطقة خالل جولته الأخرية بها على 
اأمل الإعالن عنها ر�صميا بعد النتخابات الإ�صرائيلية يف 9 اأفريل القادم.

تعتمد يف املقام الأول على ال�صق القت�صادي

م٫�س

جولة كو�صرن.. التد�صني ل�صفقة القرن �فق الر�ؤية الأمريكية 

ال�صعودية ت�صحب جن�صيتها من حمزة جنل اأ�صامة بن لدن
�سحيفة "عكاظ" ال�سعودية اأفادت 
باأن "وكالة وزارة الداخلية لالأحوال 
ملكي  اأمر  �سدور  اأعلنت  املدنية 
اإ�سقاط  على  املوافقة  ب�ساأن 
الدن"  بن  حمزة  عن  اجلن�سية 
من  جن�سيتها  ال�سعودية  �سحبت 
"حمزة" جنل زعيم تنظيم القاعدة 

ح�سب  الدن،  بن  اأ�سامة  الراحل 
�سحيفة  واأفادت  حملي.  اإعالم 
باأن  اجلمعة،  ال�سعودية،  "عكاظ" 
لالأحوال  الداخلية  وزارة  "وكالة 
ملكي  اأمر  �سدور  اأعلنت  املدنية 
اإ�سقاط  على  املوافقة  ب�ساأن 
بن  حمزة  عن  ال�سعودية  اجلن�سية 

"االأمر  اأن  "عكاظ"  الدن"وذكرت 
امللكي ن�رس يف �سحيفة اأم القرى، 
للمملكة،  الر�سمية  اجلريدة  وهي 
واأو�سحت  عليه  اطلعت  ما  وفق 
بتاريخ 21  امللكي موقع  االأمر  اأن 
/ 3 / 1440هـ )29 نوفمرب 2018(، 
اجلن�سية  اإ�سقاط  على  باملوافقة 

ال�سعودية عن حمزة اأ�سامة حممد 
الر�سمية،  بن الدن، من ال�سجالت 
ال�سحيفة  يف  معلن  هو  ما  وفق 
الر�سمية. ومل ي�سدر عن ال�سعودية 
بيانا ر�سميا ب�ساأن اإ�سقاط جن�سية 
حمزة بن الدن حتى ال�ساعة 13.40 
اليوم،  �سابق  وقت  ويف  ت.غ. 

مكافاأة  املتحدة  الواليات  اأعلنت 
ملن  دوالر،  مليون  قدرها  مالية 
يديل مبعلومات توؤدي اإىل القب�س 
اخلارجية  وو�سفت  حمزة.  على 
االأمريكية يف بيان، حمزة بن الدن، 
بالقائد املحتمل للتنظيم واأ�سارت 
اإىل اأن حمزة قام بت�سجيل مقاطع 

التنظيم  عنا�رس  حتث  فيديو 
القواعد  �سد  هجمات  �سن  على 
وي�سعى   ،2015 منذ  االأمريكية، 
للثاأر من اأجل والده الذي قتل عام 
اأنه  اإىل  اخلارجية  ولفتت   2011
جرى و�سع ا�سم حمزة على قائمة 

االإرهابيني الدوليني عام 2017.
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اهتزازات عنيفة:

ما الذي تتوقعه الكتب الغربية 
حلالة العامل يف 2019؟

»كيف نتعاي�س مع ا�ضطرابات املرحلة النتقالية يف النظام 
الدويل؟«، يلخ�س هذا ال�ضوؤال الجتاه الرئي�ضي احلاكم لكتب 

وموؤلفات العالقات الدولية الأكرث انت�ضاًرا وتاأثرًيا يف عام 
2018، اإذ ك�ضفت الكتب الغربية الأكرث مبيًعا والتي حظيت 

برت�ضيحات النقاد واخلرباء يف و�ضائل الإعالم عاملية النت�ضار 
مثل: »فاينن�ضيال تاميز«، و«الإيكونومي�ضت«، و«نيويورك 

تاميز«، واملجالت املتخ�ض�ضة مثل: »الفورين اأفريز«، و«الفورين 
بولي�ضي«، ومراكز التفكري العاملية؛ عن حتكم الأزمات 

الداخلية يف ال�ضيا�ضات العاملية للقوى الكربى.

حممد عبد اهلل يون�س

الكتب  هذه  تنوع  من  الرغم  وعلى 
ال�صحفية  الروايات  بني  ما 
اخلرباء  وكتابات  الذاتية  وال�صري 
جمعها  ما  اأن  اإال  واالأكادمييني، 
حتجيم  على  ال�صمني  التوافق  هو 
من  اأٍيّ  لقدرة  الداخل  تاأثريات 
القوى الدولية التقليدية وال�صاعدة 
يهدد  اإذ  العامل«.  »قيادة  على 
الرئي�س  �صببه  الذي  االإرباك 
يف  ترامب«  »دونالد  االأمريكي 
الهيمنة  »ع�رص  بانح�صار  الداخل 
الدول  تواجه  كما  االأمريكية«، 
تع�صف  تكاد  اأزمات  الدميقراطية 
�صعود  ظل  يف  خا�صًة  ببقائها 
والتيارات  الهوية«  »�صيا�صات 
واليمني  والقومية  ال�صعبوية 
على  ال�صعوب  واحتجاج  املتطرف 
النظم  اأما  احلكم.  نظم  نخبوية 
والهند  ال�صني  مثل  ال�صاعدة، 
رو�صيا،  مثل  العائدة  والقوى 
اقت�صادية  اإ�صكاليات  فتواجه 
تهدد  قد  معقدة  واجتماعية 
وت�صتنزف  م�صتقبًل،  ا�صتقرارها 
االإقليمية  الهيمنة  �رصاعات 
الع�صكرية  قدراتها  اأورا�صيا  يف 
حماوالت  وتواجه  واالقت�صادية، 
تهديدات  العوملة  هيكلة  اإعادة 
واقت�صادية  مالية  اأزمات  بتفجر 
الديون  لرتاكم  نتيجًة  جديدة 
التق�صفية  ال�صيا�صات  وتداعيات 

واختلل اأ�ص�س الراأ�صمالية. 

فو�ضى حكم »ترامب«:

�صادمة   2018 عام  بداية  جاءت 
داخل  وغ�صب:  »نار  كتاب  ب�صدور 
لل�صحفي  االأبي�س«  ترامب  بيت 
االأمريكي »مايكل وولف«، فالكتاب 
يف  موقًعا  �رصيًعا  احتل  الذي 
مبيًعا  املوؤلفات  اأف�صل  �صدارة 
من  املقربني  روايات  ن  َمّ تَ�صَ
البيت  وم�صئويل  ترامب«  »دونالد 
ا�صطراب  مدى  حول  االأبي�س 
القيادة،  وافتقاده ملقومات  اإدارته 
الكتاب  عر�س  من  بني  ومن 
بانون«  »�صتيف  لرتامب  لتقييمهم 
لل�صئون  الرئي�س  م�صت�صاري  كبري 
حملته  ومدير  اال�صرتاتيجية، 

االنتخابية ال�صابق.
على  الكتاب  هذا  �صاهم  ولقد 
للم�صادر  االنتقادات  من  الرغم 
التي اعتمد عليها يف ت�صكيل �صورة 
غري  ك�صخ�س  االأمريكي  للرئي�س 
ويفتقد  التاأهيل  عدمي  م�صتقر 
املن�صب،  الإدارة  اللزمة  اخلربة 
كما اأن قراراته مفاجئة وغري قابله 
للتنبوؤ، باالإ�صافة للفو�صى ال�صاربة 
يف اأرجاء البيت االأبي�س يف عهده. 
احلقيقة،  اأعلى:  »والء  كتاب  اأما 
األفه  الذي  والقيادة«  االأكاذيب 
ال�صابق  املدير  كومي«  »جيم�س 
الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب 
اتهامات  اآي« فقد ت�صمن  »اإف بي 
لرتامب باتباع نهج »زعماء املافيا« 
والع�صابات يف اإدارة البيت االأبي�س. 
تعامل  مواقف  »كومي«  و�رصد 

االأمريكي  الرئي�س  مع  خللها 
من  »ترامب«  خوف  على  ليربهن 
�صبهات  يف  اجلارية  التحقيقات 
االنتخابات  يف  الرو�صي  التدخل 
يف  الرئي�س  ثقة  وعدم  الرئا�صية، 
ومعاناته  به،  املحيطني  من  اأٍيّ 
و«اأوهام  اال�صطهاد«  »عقدة  من 
يف  وغرقه  الكاملة«  ال�صيطرة 
تُ�صتت  التي  ال�صيا�صية  اخل�صومات 

انتباهه عن مهام الرئا�صة. 
»حكم  الهجوم على  وامتدت حملة 
اإىل   )Trumpocracy( ترامب« 
»ديفيد  و�صف  حيث  اجلمهوريني، 
ال�صيا�صيني  من  -وهو  فروم« 
على  عملوا  الذين  اجلمهوريني 
االأ�صبق  الرئي�س  خطابات  كتابة 
اإدارة  بو�س«-  دبليو  »جورج 
الل�صو�س«  »حكم  باأنها  »ترامب« 
كتابه  يف   )Kleptocracy(
اجلمهورية  ف�صاد  ترامب:  »حكم 
النخبة  متهًما  االأمريكية«، 
باأ�رصها  االأمريكية  ال�صيا�صية 
منا�صبهم،  من  والرتبح  بالف�صاد 
لرتامب  �صمح  الذي  ال�صياق  وهو 
منه  واملقربني  اأ�رصته  مبحاباة 
العامة  للوظائف  تر�صيحه  يف 
وا�صتغلله ملن�صبه. واأدان املوؤلف 
االأ�صانيد  لتجاهلهم  اجلمهوريني 
»ترامب«  اتهام  تدعم  التي 
الرو�صي  التدخل  من  باال�صتفادة 
يف االنتخابات الرئا�صية االأمريكية 
عام 2016، كما اتهم الدميقراطيني 
االأثرياء  وم�صاندة  بالنخبوية 
العاملة  الطبقة  م�صكلت  وجتاهل 
االأمريكي  املجتمع  يف  البي�صاء 
»ترامب«  �صعود  يف  ت�صبب  مما 
موجة  وتوا�صلت  لل�صلطة)3(. 
مثلت  التي  ترامب«  كتب »حماكمة 
عرائ�س اتهام متعددة بحقه، وكان 
من بينها كتاب ال�صحفي االأمريكي 
)امل�صئول  وودورد«  »بوب  ال�صهري 
فّجر  الذي  ال�صحفي  ال�صبق  عن 
حكم  خلل  جيت  ووتر  ف�صيحة 
الرئي�س ريت�صارد نيك�صون( ال�صادر 
بعنوان: »اخلوف: ترامب يف البيت 
عن  الكتاب  نقل  اإذ  االأبي�س«، 
واملقربني  »ترامب«  م�صاعدي 
منه ات�صامه بالكذب وعدم االتزان 
وهيمنة  االآخرين،  يف  الثقة  وعدم 
البيت  على  نظام  والل  الفو�صى 
اإداري«  »انقلب  ووجود  االأبي�س، 
انفراد  اأ�رصار  لتحجيم  يهدف 
»ترامب« بال�صلطة، واإخفاء الوثائق 
وخمالفة  توقيعها  من  ملنعه  عنه 
بع�صهم  و�صف  كما  اأوامره. 
الهاوية«  بـ«حافة  »ترامب«  اإدارة 

و«اجلنون ال�صامل«)4(.

ارتباك ال�ضيا�ضة الأمريكية:

حلالة  املنطقية  النتيجة  كانت 
يف  االن�صباط  وعدم  الفو�صى 
يهيمن  اأن  االأمريكية،  االإدارة 
ال�صيا�صة  على  والتخبط  االرتباك 
اأن »جون  اإال  االأمريكية؛  اخلارجية 
»الوهم  كتابه  يف  اأكد  مري�صامير« 
العظيم: االأحلم الليربالية والواقع 
ال�صيا�صة  مع�صلة  اأن  الدويل« 

م�صت  عقود  اإىل  ترجع  االأمريكية 
ت�صدير  وا�صنطن  خللها  حاولت 
النموذج الليربايل االأمريكي للخارج 
ن�رص  يف  وت�صببها  بل  جدوى،  دون 
يف  اال�صتقرار  وعدم  الفو�صى 
الرغم  على  العامل  اأقاليم  بع�س 
الدويل  النظام  على  الهيمنة  من 
الباردة، وهو ما  نهاية احلرب  بعد 
ال�صيا�صية،  القومية  ب�صعود  يرتبط 
االأمريكية،  ال�صيا�صة  وع�صكرة 
الكافية  املعرفة  وافتقادها 
العاملية، ومن  بتعقيدات اخلريطة 
»الهيمنة  عن  بالتخلي  يو�صي  ثم 
يف  الواقعية  ومراعاة  الليربالية«، 

ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية.
كتابه  يف  والت«  »�صتيفن  ويعر�س 
نخبة  احل�صنة:  النوايا  »جحيم 
االأمريكية  اخلارجية  ال�صيا�صة 
االأمريكي«،  التفوق  وانحدار 
التي  الليربالية  الهيمنة  ل�صيا�صة 
املتحدة  الواليات  عليها  اعتمدت 
منذ انهيار االحتاد ال�صوفيتي التي 
يف  اال�صتقرار  تبديد  يف  ت�صببت 
ت�صاعد  مع  بالعامل،  اأقاليم عديدة 
اخلارجية  ال�صيا�صة  اأعباء  حجم 
التام  االإخفاق  موؤكًدا  االأمريكية، 
النموذج  يتبع  عامل  بناء  ل�صيا�صات 
اال�صتخدام  رغم  االأمريكي 
الع�صكرية وال�صغوط  للقوة  الكثيف 
املعار�صة  القوى  �صد  االقت�صادية 
لهيمنة وا�صنطن، وهو ما يرجع اإىل 
اإ�رصار النخب االأمريكية على فر�س 
االأمريكي  النموذج  ومعايري  قيم 
تقدير  يف  واملبالغة  العامل،  على 
العاملي،  االأمن  على  التهديدات 
امل�صلحة  تعريف  يف  والتو�صع 
االقت�صادية  والقوة  االأمريكية، 
مّكنتها  التي  لوا�صنطن  والع�صكرية 
عاملية  تدخلية  �صيا�صة  اتباع  من 
ال متتلك اأي دولة القدرات الكافية 
للتو�صع يف  باالإ�صافة  لها،  للت�صدي 
اإدراك التهديدات. ومتثل �صيا�صات 
النهج،  انقطاًعا عن هذا  »ترامب« 
القومية  امل�صلحة  على  تركز  اإذ 
»اأمريكا  �صعار  حتت  االأمريكية 
املكا�صب  منطق  ويحكمها  اأواًل«، 
التكلفة،  وجتنب  املبا�رصة 
االلتزامات  عن  للتخلي  باالإ�صافة 
وعدم  احللفاء،  جتاه  الع�صكرية 
القيام مبهام �صمان اأمن وا�صتقرار 
�صيا�صة  اأن  اإال  الدويل؛  النظام 
»ترامب« مل تتخَلّ عن اأولوية القوة 
ا�صتبعادها  مع  بالتوازي  الع�صكرية 
والدبلوما�صية  للتفاو�س  الكامل 
االأطراف،  متعددة  والرتتيبات 
والفو�صى  باالرتباك  ات�صمت  كما 
اأثارت  التي  ال�رصاعية  والنزعة 
اأزمة ثقة عميقة مع حلفاء الواليات 

املتحدة.

�ضعود �ضيا�ضات الهوية:

هيمن على الكتب ال�صادرة يف عام 
الهوية  تاأثريات  اجلدل حول   2018
املجتمعات  على  وتداعياتها 
ومل  الغربية،  الدول  و�صيا�صات 
يجد »فران�صي�س فوكوياما« عنواًنا 
احلاجة  »الهوية:  من  منا�صبة  اأكرث 

للكرامة و�صيا�صات اال�صتياء« ليعرب 
عن هذا االجتاه ال�صاعد يف كتابه 
ال�صادر قبل نهاية العام، حيث اأكد 
 Identity( الهوية«  »�صيا�صات  اأن 
متا�صك  تهدد  باتت   )Politics
ب�صبب  الدميقراطية  الدول 
مثرية  ق�صايا  عدة  ا�صتدعائها 
للعرتاف،  احلاجة  مثل:  للجدل، 
بني  والعلقة  والهجرة،  والكرامة، 
والدينية  القومية  االنتماء  دوائر 
يت�صبب يف تزايد  واالإثنية. وهو ما 
االحتقان داخل املجتمعات ب�صبب 
التماهي  من  اجلماعات  خماوف 
اخل�صو�صية  وفقدان  االآخر،  يف 
اجلماعات  هيمنة  من  واخلوف 
واأّيد  ال�صلطة  االأخرى على مقاليد 
االجتاهات  هذه  كوفمان«  »اإريك 
»التحول  بعنوان:  ال�صادر  كتابه  يف 
والهجرة  ال�صعبوية  االأبي�س: 
اإذ  البي�صاء«،  االأغلبية  وم�صتقبل 
اأ�صار اإىل اأن التحوالت الدميغرافية 
للأغلبية  التدريجي  والتاآكل 
الغربية  املجتمعات  يف  البي�صاء 
عرب  بقائها  عن  للدفاع  دفعها  قد 
تبني ال�صعبوية ومعاداة املهاجرين 
الدميغرافية  فالبيانات  واالأقليات. 
الكتاب ت�صمنت  التي اعتمد عليها 
يف  البي�س  اأن  على  موؤ�رصات 
الواليات املتحدة لن يكونوا اأغلبية 
بداية من عام 2050، واأن االأقليات 
االأعراق  خمتلطة  واجلماعات 
االأمريكي  املجتمع  على  �صتهيمن 
ما  وهو  االأوروبية،  الدول  وبع�س 
اأدى اإىل اإعادة اإنتاج خطاب »النقاء 

العرقي« وحماية الهوية الثقافية.
وال ينف�صل ذلك عن �صعود »القبلية 
 )New Tribalism( اجلديدة« 
واالنق�صام  التفكك  حالة  ظل  يف 
وتزايد  الغربية،  باملجتمعات 
وهو  الفرعية،  اجلماعات  تاأثري 
يف  �صوا«  »اإميي  عنه  عرّبت  ما 
ال�صيا�صية: غريزة  »القبائل  كتابها: 
اأكدت  اإذ  اجلماعة وم�صري االأمم«، 
اأن هوية اجلماعات اأ�صبحت القوى 
ظل  يف  للمجتمعات  املحركة 
ممثًل  للآخر  والعداء  االنعزالية 
يف اجلماعات االأخرى واملهاجرين 
منطق  وهيمنة  واالأجانب، 
Zero-( ال�صفرية  املعادالت 
علقات  على   )Sum Games
وا�صتدلت  ببع�صها.  اجلماعات 
اجلماعات  ب�رصاعات  »�صوا« 
يف  والقومية  والطائفية  االإثنية 
وفيتنام،  واأفغان�صتان  العراق 
املجتمعية  االنق�صامات  واأخرًيا 
اإىل  »ترامب«  ل�صعود  اأدت  التي 
�صدة الرئا�صة يف الواليات املتحدة 

االأمريكية)9(. 

اأزمة الدميقراطيات الغربية: 

ال�صادرة  الكتب  جُتمع  تكاد 
مواجهة  على   2018 عام  خلل 
الدميقراطية الغربية الأزمة ممتدة 
للجتاهات  ووفًقا  وجودها،  تهدد 
فاإن  الكتابات  هذه  يف  ال�صائدة 
ولي�صت  حتت�رص«  »الدميقراطية 
االأدنى  احلد  حتقيق  على  قادرة 

�صيا�صًيّا  ال�صعوب  تطلعات  من 
مع  تواكب  ما  وهو  واقت�صادًيّا، 
الدميقراطية  عن  ارتداد  موجة 
احلكم  نظم  و�صعود  العامل،  يف 
املركزية يف ال�صني ورو�صيا وبع�س 
»يا�صا  حذر  حيث  النامية،  الدول 
مونك« يف كتابه »ال�صعب يف مواجهة 
نظم  ت�صدع  من  الدميقراطية« 
اال�صتقطاب  بفعل  الغربية  احلكم 
القومية  التيارات  ومتدد  ال�صيا�صي 

وال�صعبوية واليمني املتطرف
ليبت�صكي«  »�صتيفن  من  كٌلّ  وتو�صل 
اال�صتنتاج  اإىل  زيبلت«  و«دانيل 
»كيف  املعنون:  كتابهما  يف  نف�صه 
فانهيار  الدميقراطيات؟«،  متوت 
االقت�صادية  الليربالية  اأ�ص�س 
من  يعد  الدميقراطية«  و«احت�صار 
اليقني  »انعدام  ع�رص  �صمات  اأهم 
ما  وهو  لهما،  وفًقا  الراديكايل« 
كتابه  يف  رون�صيمان«  »ديفيد  اأيده 
الدميقراطية؟«  تنتهي  »كيف 
اإىل  الدميقراطية  حتول  اأن  موؤكًدا 
يعد م�صتبعًدا يف  تاريخ منق�ٍس مل 
ال�صلطوية  النظم  تاأييد  تزايد  ظل 
النظم  ومواجهة  العامل،  يف 
�صيا�صية  الأزمات  الدميقراطية 
قادرة  تعد  مل  معقدة  واقت�صادية 
التحذير  مت  كما  ا�صتيعابها.  على 
ال�صيا�صي«  النظر  »ق�رص  ظاهرة 
)Political Myopia(، وا�صتبعاد 
دوائر  من  االأمد  ال�صيا�صات طويلة 
اهتمام ال�صيا�صيني امُلنتخبني ب�صبب 
الدورات االنتخابية الق�صرية للغاية  

 .)Short Electoral Cycles(
ملاذا  الفو�صى:  »حافة  كتابها  ويف 
حتقيق  يف  الدميقراطية  تُخفق 
ميكن  وكيف  االقت�صادي  النمو 
»دامبي�صا  طرحت  اإ�صلحها؟« 
»اإعادة  حول  راديكالية  روؤى  مويو« 
عرب  الغربية  الدميقراطية  هيكلة« 
»النخب  وتف�صيلت  اآراء  ترجيح 
اجلماهري  مواجهة  يف  امل�صتنرية« 
امل�صتوى  على  تاأهيًل  االأقل 
لروؤية  -وفًقا  واملعريف  ال�صيا�صي 
جديد  نظام  خلل  من  مويو- 
وو�صع  باالأوزان،  ُمرجح  للت�صويت 
املر�صحني  تاأهيل  لقيا�س  معايري 
تقييد  اإىل  باالإ�صافة  والناخبني، 
للحملت  ال�صيا�صي  التمويل 
الت�صويت  وفر�س  االنتخابية، 
الفرتات  اأمد  واإطالة  االإجباري، 

االنتخابية

مع�ضلة »القوى ال�ضاعدة«:

مل حت�صم موؤلفات عام 2018 اجلدَل 
اأن  اإال  الدويل،  النظام  هيكل  حول 
وا�صًحا  اأ�صبح  قد  مبدئًيّا  توافًقا 
الإ�صكاليات  العامل  مواجهة  حول 
عاملي  لنظام  االنتقالية  املرحلة 
بعد،  اأركانه  تت�صح  مل  جديد 
بانتقال  خانا«  »باراج  يتنباأ  حيث 
القارة  اإىل  الغرب  من  العامل  قيادة 
القوى  متكن  ظل  يف  االآ�صيوية 
مقدمتها  ويف  ال�صاعدة،  االآ�صيوية 
وكوريا  واليابان  والهند  ال�صني 
انخراطها يف  تعزيز  من  اجلنوبية، 
يعرب عنه  ما  وهو  العاملي،  النظام 

يف كتابه املرتقب �صدوره يف مطلع 
»امل�صتقبل  بعنوان:   2019 عام 
القرن  يف  العاملي  النظام  اآ�صيوًيّا: 
بع�س  و�صار  والع�رصين«.  احلادي 
بتوقع  ذاته  النهج  على  املوؤلفني 
اكتمال الهيمنة ال�صينية على النظام 
الدويل، مثل كتاب »برونو ما�صيا�س« 
عاملي  نظام  والطريق:  »احلزام 
فرانكوبان«  »بيرت  وكتاب  �صيني«، 
حا�رص  اجلديدة:  احلرير  »طرق 
الهيمنة  العامل«. وتكتمل  وم�صتقبل 
يف  للتقدم  ال�صني  بقيادة  الدولية 
وهو  اال�صطناعي،  الذكاء  جمال 
ما يوؤكده كتاب »القوى العظمى يف 
الذكاء اال�صطناعي: ال�صني ووادي 
اأن  اإال  اجلديد«،  والعامل  ال�صليكون 
اآخر  وجه  عن  يك�صف  دويج«  »ويل 
كتابه  اآ�صيا يف  ال�صينية يف  للهيمنة 
العالية:  ال�رصعة  »اإمرباطورية 
جنوب  وم�صتقبل  ال�صيني  التو�صع 
ت�صببت  الكاتب  وراأى  اآ�صيا«.  �رصق 
يف  والطريق«  »احلزام  م�رصوعات 
تراكم الديون على الدول االآ�صيوية 
وت�صاعد النفوذ والتاأثري ال�صيني يف 
هذه الدول نتيجة الرتباطها ببكني 
حتتية  بنية  م�رصوعات  مبتاهة 
طويلة االأمد بل خمرج وا�صح. ويف 
يف  اآير�س«  »األي�صا  توؤكد  املقابل 
كتابها »لقد حان وقتنا: كيف ت�صنع 
الهند مكانها يف العامل«، اأن التناف�س 
بني بكني ونيودلهي قد يكون �صمن 
معامل  تر�صم  التي  املحددات  اأهم 
تفجر  واأن  القادم،  االآ�صيوي  القرن 
االإقليمية  ال�صدارة  على  ال�رصاع 
الدولتني  بني  الدولية  واملكانة 
واال�صتقرار  ال�صلم  حالة  �صيبدد 
ويُحذر  االآ�صيوية.  القارة  اله�س يف 
كتابه:  يف  ماجنو�س«  »جورج 
يف  ال�صني  ملاذا  حمراء:  »رايات 
من  حمدق«  خطر  يف  ت�صي  عهد 
لعدة  ال�صيني  ال�صعود  مواجهة 
تراكم  يف:  اأهمها  يتمثل  خماطر، 
توازن  اختلل  واحتمالية  الديون، 
العملة ال�صينية، وحتجيم �صيا�صات 
واحلرب  احلمائية،  »ترامب« 
ال�صني  �صد  ي�صنها  التي  التجارية 
ال�صعود،  ا�صتكمال  على  لقدرتها 
باالإ�صافة اإىل تاأثريات الف�صاد على 
وقدرته  ال�صيني  النظام  ا�صتقرار 
»اإليزابيث  وحتذر  البقاء  على 
»الثورة  كتابها  يف  اإيكونومي« 
والدولة  بينج  جني  ت�صي  الثالثة: 
تداعيات  من  اجلديدة«  ال�صينية 
االقت�صادي  االنفتاح  بني  التناق�س 
واالإغلق  ال�صوق  اقت�صاد  وقيم 
والرقابة  واملركزية  ال�صيا�صي 
التي  واالإنرتنت  العام  املجال  على 
يفر�صها احلزب ال�صيوعي ال�صيني، 
لت�صببها يف �صدام مع الدول الغربية 
التي تتعامل معها ال�صني اقت�صادًيّا، 
وهو ما يت�صبب يف فر�س قيود على 
ال�صينية،  ال�رصكات  ا�صتثمارات 
ت�صدير  على  حظر  وفر�س 
التكنولوجيا املتقدمة، ومنع دخول 
الواليات  اإىل  ال�صينيني  املواطنني 
مما  االأوروبية،  والدول  املتحدة 
يهدد ا�صتمرار اخلطة طويلة االأمد 

لتحويل ال�صني اإىل قوٍة عظمى .
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بقلم الكاتب: �سامي 
اإبراهيم فودة

اأخواتي املاجدات  اإخوتي الأماجد 
ال�صابرين  ال�صامدين  دربي  رفاق 
قالع  يف  املتمر�صني  الثابتني 
اأحبتي  القراء  الأ�رس,اأعزائي 
هو  اليوم  ب�صدده  اأنا  فما  الأفا�صل 
حالت  اخطر  على  ال�صوء  ت�صليط 
يف  بال�رسطان  امل�صابني  الأ�رسى 
�صجون الحتالل الإ�رسائيلي,والذين 
وجميعهم  البطيء  املوت  يواجهون 
يعانون من ظروف �صحية واعتقاليه 
من  وال�صعوبة,ويعترب  ال�صوء  بالغة 
ابرز الأ�رسى الفل�صطينيني امل�صابني 
حرجة  ال�صحية  وحالته  بال�رسطان 
للغاية نتيجة �صيا�صة الإهمال الطبي 
ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  وا�صتهتار 

بحياته,
الأ�رسى  العجوز,�صيخ  اجلرنال  اإنه 
فوؤاد  اللواء/  الأ�صري  الفل�صطينيني 
حازم"87  اأبو  ال�صوبكي"  حجازي 
بال�صجون  �صناً  الأكرب  وهو  عاماً 
ال�صبع  بئر  �صجن  يف  حالياً  والقابع 
اأحد قادة  تاريخ 2006/3/14م  منذ 
الأجهزة  وموؤ�ص�صي  "فتح"  حركة 
والذي  الفل�صطينية  لل�صلطة  الأمنية 
املر�صية  احلالت  اأخطر  من  يعد 
يعاين  ال�صجون,فهو  يف  املوجودة 
مر�ض  اأخطرها  اأمرا�ض  عدة  من 
�رسطان الربو�صتاتا"وقد اأنهى عامه 
ويدخل  الأ�رس  يف  التوايل  12على 
بني  متنقاًل  ال�صجون  يف   13 عامه 
وامل�صت�صفيات  ال�صجون  عيادات 
ال�صعبة  ال�صحية  حالته  نتيجة 

للغاية..
-  الأ�صري املري�ض/ املنا�صل اللواء 

فوؤاد حجازي ال�صوبكي" اأبو حازم"
-  مواليد / غزة - 1940 

-  مكان الإقامة / حي تفاح �رسق 
مدينة غزة 

اأ�رسة  تتكون   / الكرمية  عائلته    -
الوالدين  من  حازم  اأبو  الأ�صري- 
من  وله  اهلل  ذمة  يف  هم  الذين 
اأبو  الأ�صري  فيهم  مبا  ثالثة  الإخوة 
 - اأربعة,    الأخوات  من  وله  حازم 
من  متزوج   / الجتماعية  احلالة 
"اأم  ال�صوبكي  الفا�صلة دلل  ال�صيدة 

بتاريخ  املنية  وافتها  والتي  حازم" 
م�صافى  اإحدى  يف  2011/1/10م 
الأردن,ومت نقل جثمانها اإىل ال�صفة 
الغربية ودفنت يف مدينة رام اهلل بعد 
من  وله  املر�ض  مع  طويل  �رساع 
الأبناء �صابني واأربع بنات و8 اأحفاد 
الحتالل  ي�صمح  مل  منهم  واأربعة 

بزيارة جدهم اأبو حازم..
مرحلة  در�ض   / العلمي  املوؤهل    -
مبدار�ض  والإعدادي  الأ�صا�صي 
الالجئني  وت�صغيل  الغوث  وكالة 
مدر�صة  يف  الثانوية  درا�صته  واأكمل 
جامعة  من  وتخرج  الثانوية  يافا 

القاهرة م�رس تخ�ص�ض حما�صبة..
 - تاريخ العتقال /2006/3/14

-  مكان العتقال/ بئر ال�صبع 
جلب   / اإليه  املوجه  التهمة    -
الفل�صطينية  للمقاومة  اأ�صلحة 
املعرفة  الأ�صلحة  ل�صفينة  ومتويله 
�صبطتها  التي  ايه"  "كارين  با�صم 
البحر  عر�ض  يف  الحتالل  بحرية 
ثاين  كانون  من  الثالث  يف  الأحمر 

"يناير" 2002
" مت تخفي�ض  -  احلكم/ 20 عاما 

احلكم اإىل 17 عاماً

 -  كيفية اعتقال الأ�سري/ 

عام  اعتقل  ال�صوبكي  الأ�صري  اأن 
�صجن  يف  �صنوات  اأربع  ملدة   2002
الفل�صطيني برقابة بريطانية  اأريحا 
باللواء  املطاف  اأمريكية,وانتهى 
حازم"امل�صئول  ال�صوبكي"اأبو 
الأمن  جهاز  يف  ال�صابق  املايل 
ال�صابق  املايل  العام,وامل�صت�صار 
للرئي�ض الراحل يا�رس عرفات- اإىل 
ال�صجون الإ�رسائيلية بعد اأن اأخطفته 
اآذار   14 بتاريخ  الحتالل  �صلطات 
�صجن  من   2006 عام  من  )مار�ض( 
ت�رسف  الذي  الفل�صطيني  اأريحا 
عليه ال�صلطة الفل�صطينية مب�صاعدة 
وبريطانيني,وبناء  اأمريكيني  �صباط 
على معلومات تقدمت بها الوليات 
ال�صهيوين  والكيان  املتحدة 
اأ�صلحه  جلب  عن  م�صوؤوليته  حول 
ومتويلها  الفل�صطينية  للمقاومة 
اإلقاء  مت  التي  الأ�صلحة  ل�صفقة 
يف  ايه  كرين  �صفينة  على  القب�ض 
الثالث  يف  الأحمر  البحر  عر�ض 

من كانون ثاين )يناير( 2002م والتي 
اإثبات  ال�صهيوين  الكيان  يريد  كان 
يا�رس  الرئي�ض  ال�صهيد  م�صوؤولية 
عرفات عن اإدارة وقيادة النتفا�صة 
كان  الثانية,علماً  الفل�صطينية 
اأمريكية  بريطانية  حلماية  يخ�صع 
"اجلبهة  لـ  العام  الأمني  برفقة 
من  واأربعة  �صعدات  ال�صعبية"اأحمد 
معتقاًل  كان  اجلبهة,حيث  ن�صطاء 
على  وذلك   2002 �صيف  منذ  فيه 
الرغم من تربئته من قبل املحكمة 

العليا الفل�صطينية.

احلالة ال�سحية للأ�سري/ فوؤاد 
ال�سوبكي

متعددة  مزمنة  اأمرا�ض  من  يعاين 
الربو�صتاتا  �رسطان  مر�ض  كرثها 
الكلى  يف  �رسطاين  ورم  ولديه 
التحاليل  بعد  الي�رسى  اجلهة  من 
له  اأجريت  انه حميد وقد  اكت�صف 
عملية بالليزر مت خاللها ا�صتئ�صال 
الورم ويعاين من ال�صغط وال�صكري 
وكذلك  بالعني  وجفاف  والبوا�صري 
اإىل  اإ�صافة  البطن  ع�صلة  �صعف 

اأمرا�ض ال�صيخوخة املختلفة. 
من على �صطور مقايل اأوجه ندائي 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  كافة  اإىل 
ال�صحة  منظمة  وخا�صة  الدولية 
العاملية,ومنظمة اأطباء بال حدود 
حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل 
لالإفراج  ال�صوبكي  فوؤاد  الأ�صري/ 
عنه لتقدمي العالج الالزم له خارج 
بكوكبة  يلتحق  اأن  قبل  ال�صجون 

الأ�صرية  الوطنية  احلركة  �صهداء 
الإهمال  نتيجة  حلظة  اأي  يف 
الطبي وال�صتهتار بحياته من قبل 
ال�صجون, ويرف�ض الحتالل  اإدارة 

اإطالق �رساحه ... 
اللواء  الأ�صري  ا�صتاأنف  مالحظة/ 
حكمه  قرار  �صد  ال�صوبكي  فوؤاد 
 2015 العام  من  �صبتمرب  �صهر  يف 
ثالث  ال�صهيوين  القا�صي  وانزل 
�صنوات من حكم الأ�صري ال�صوبكي 
لت�صبح �صبعة ع�رس عاماً, بدلً من 
من  يبلغ  الذي  وهو  عاماً  ع�رسون 
العمر79 عام وتبقى له اأربع �صنوات 

 ..

هنا اأت�ساءل و�سوؤايل اإىل اأهل 
القانون ..

رجل اأم�صى من عمره اأربع �صنوات 
ق�صاها يف �صجن اأريحا قبل عملية 
اختطافه من قبل قوات الحتالل 
لتفاقية  وفقا  وذلك  الإ�رسائيلي 
دولية وحتت حرا�صة اأمنية اأمريكية 
اأهل  مبقدور  هل  وبريطانية.. 
التحرك  والخت�صا�ض/  القانون 
العمل  اأجل  من  قانوين  بحراك 
الإفراج  و�صمان  اأحت�صابها  على 
اأبو حازم خالل  عن �صيخ الأ�رسي 

الأيام وال�صهر القادمة.. 
لأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 

واأ�صرياتنا املاجدات... 
وال�صفاء العاجل للمر�صى امل�صابني 
من  وغريها  ال�رسطان  باأمرا�ض 

الأمرا�ض الفتاكة بالإن�صان

رحلة طويلة و�ساقة من الن�سال حمفوفة بكثري من املخاطر,خا�سها جرنال الثورة الفل�سطينية, رجل املهمات ال�سعبة واملواقف 
الرجولية ال�سجاعة, بداأت بقتال الحتلل الإ�سرائيلي ثم املطاردة والعودة لأر�ش الوطن,عا�ش يف زمن عمالقة الأ�سود 

مل ي�سوب م�سوار حياته الن�سايل طريقًا للمهادنة وامل�ساومة والنبطاح,زمنه زمن الثورة الفل�سطينية العملقة, زمنه زمن 
عمالقة رجال الفتح العا�سفة, فكان للقائد اأبو عمار رحمه اهلل مبثابة ذراعه الفولذي وعينه ال�ساهرة وح�سه الأمني وقلبه 
الناب�ش باإح�سا�ش القائد و�سنده الذي يرتكز ويرتكن عليه يف كل �ساردة وواردة واأياديه املتو�سئة الطاهرة البي�ساء التي مل 

تلوث من �سرقة اأموال ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى واليتامى من اأبناء �سعبنا, فاإن ال�سواد الأعظم من اأبناء �سعبنا يعي ويعرف 
ذلك, فكان من �سدة اأمانته و�سفافيته و�سرف نزاهته يطلقون عليه رجل املال واملالية, رجل توىل العديد من املنا�سب يف عهد 

الثورة وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية فكان على قدر امل�سوؤولية والأمانة ورعايتها...

الأ�صري فوؤاد ال�صوبكي ي�صارع املوت بعد 
اإ�صابته مبر�ض ال�صرطان

بالأرقام والح�سائيات

الدورة الأخرية للكني�صت الإ�صرائيلي 
كانت الأكرث تطرفا جتاه الأ�صرى

الق�صبان"  "فل�صطني خلف  قال مدير موقع 
النا�رس  عبد  الأ�رسى,  ب�صوؤون  املخت�ض 
فروانة, اأن الكني�صت الإ�رسائيلي )الربملان( 
وخالل دورته الع�رسين )الأخرية( كان الأكرث 
واأقر  الفل�صطينيني,  الأ�رسى  جتاه  تطرفاً 
�صل�صلة من الت�رسيعات العن�رسية بدعم من 
ال�صيا�صي  النظام  مكونات  وكافة  احلكومة 
اليميني  لإر�صاء  وذلك  الحتالل,  دولة  يف 
ملعاناة  واملتعط�ض  املتطرف  الإ�رسائيلي 

واآلم الأ�رسى.
املا�صية,  �صنوات  الأربع  وخالل  اأنه  وتابع: 
لأوىل  الإ�رسائيلي  الكني�صت  افتتاح  منذ  اأي 
مار�ض  اأواخر  الع�رسين  دورته  جل�صات 
من  اأكرث  )الربملان(  واأقر  ناق�ض   ,2015
الأ�رسى  ا�صتهدفت  لقوانني  م�رسوعا   )20(
واملعتقلني على اختالف اأجنا�صهم وفئاتهم 
احلكومة  اقرار  اىل  بالإ�صافة  العمرية. 
وخا�صة  التع�صفية  القرارات  من  جمموعة 
)جلعان  الداخلي  الأمن  وزير  قرارات 

اأردان(.
وا�صاف: اأن تلك الت�رسيعات كانت ت�صتهدف 
عليهم  اخلناق  وت�صييق  عموماً  الأ�رسى 
القانونية  مبكانتهم  امل�صا�ض  اىل  وتهدف 
وجترمي  الن�صالية  هويتهم  اىل  والإ�صاءة 
اىل  بالإ�صافة  الحتالل.  �صد  مقاومتهم 
ا�صتهداف الأطفال وتغليظ العقوبة بحقهم. 
واأو�صح فروانة اأن تلك الت�رسيعات العن�رسية 
�رسعنت اجلرمية املنظمة ومنحت العاملني 
ال�صوء  ال�صجون  وادارة  الأمنية  الأجهزة  يف 
النتهاكات  من  مزيد  لقرتاف  الأخ�رس 
املنظمة,  اجلرمية  وتو�صيع  الأ�رسى  بحق 
املعتقلني  اأعداد  ارتفاع  يف�رس  ما  وهذا 
ب�صكل لفت, وتزايد عمليات القتل امليداين 
م�صبوقة.  غري  ب�صورة  اجل�صدية  والت�صفية 
داخل  ال�صهداء  اأعداد  ارتفاع  وكذلك 
ال�صجون وت�صاعد القتحامات والعتداءات 
الأ�رسى  بحق  املفرطة  القوة  وا�صتخدام 
واملعتقلني. ووفقا ملتابعة فروانة فانه قد 
�ُصجل خالل الأربع �صنوات املا�صية ما يلي:

-  اعتقال قوات الحتالل قرابة )26( األف 
فل�صطيني, ذكورا واناثا, �صغارا وكبارا. وان 
من بينهم نحو )6( اآلف طفل, وقرابة )700( 

فتاة وامراأة.
الإ�رسائيلي  الحتالل  �صلطات  اأفرطت    -
اجلربية"  "القامة  عقوبة  ا�صتخدام  يف 
الفل�صطينيني,  بحق  املنزيل",  "احلب�ض  اأو 
مقدمتهم  ويف  منهم,  املقد�صيني  وحتديداً 
وا�صدرت  عاما,   14 �صن  دون  الأطفال  فئة 
خالل  املنزيل  باحلب�ض  قرار   )350( نحو 

الأربع �صنوات املا�صية.
الإعالميني  بحق  النتهاكات  ت�صاعدت    -
قوات  اقتحام  وكذلك  لفت,  ب�صكل 
والعتداء  العالمية  للموؤ�ص�صات  الحتالل 
الأجهزة  وم�صادرة  فيها  العاملني  على 
�صلطات  واعتقلت  واحتجزت  والكامريات,  

الحتالل الع�رسات من ال�صحفيني.
يف  وهم  الأ�رسى  اأهايل  على  العتداء    -
ال�صجون,  يف  اأبنائهم  زيارة  اىل  طريقهم 

مب�صاركة اأع�صاء كني�صت.
-  تزايدت حالت احتجاز جثامني ال�صهداء, 
�صيا�صتها  من  الحتالل  �صلطات  و�صعدت  
هذه لدرجة اأن الكني�صت ناق�ض واأقر مطلع 
جثامني  احتجاز  يجيز  قانونا   218 عام 
ال�صهداء ويفر�ض �رسوطا على طريقة اجراء 

جنازة ومرا�صيم دفن من ي�صت�صهد.
اأ�صاليب  وق�صوة  التعذيب  ت�صاعد    -
وتنوع  كبري,  ب�صكل  ال�صجون  يف  امُلعذِبني 
واجل�صدية",  "النف�صية  التعذيب  اأ�صاليب 
مع  وكرثتها  املتبعة  الأ�صكال  وتعدد 
الفئات   خمتلف  ومن  الواحد,  ال�صخ�ض 
التعذيب  فرتة  اإطالة  عن  ف�صال  العمرية. 
وذلك  النف�صي.  وال�صغط  النفرادي  والعزل 
اأو  معلومات  على  احل�صول  ذريعة  حتت 
ي�صكل  املذكور  الأ�صري  اأن  اأو  اعرتافات 

"قنبلة موقوتة".
�صجون   يف  ا�صت�صهدوا  اأ�صريا   )12(  -
الحتالل. بالإ�صافة اىل وفاة ثالثة �صجناء 
كان  وجميعهم  اجلنائيني.  اق�صام  يف  كانوا 
الطبي �صببا يف وفاتهم.  التعذيب والهمال 
من  الكثري  ا�صت�صهاد  اىل  بالإ�صافة  هذا 
عن  ورثوها  اأمرا�ض  جراء  املحررين 

ال�صجون.
-  قرابة )500( عملية اقتحام  واعتداء على 

الأ�رسى وا�صابة املئات منهم.
-  تركيب اأجهزة ت�صوي�ض يف  بع�ض ال�صجون, 
تنتج مواد م�رسطنة تزيد  اأنها  يُعتقد  والتي 
زاد  مما  بال�رسطان,  الإ�صابة  خطورة  من 
ولرمبا  ال�صجون.  داخل  التوتر  حالة  من 
اأعداد  تزايد  يف�رس  ما  اأخرى  وعوامل  هذا 

املر�صى بني �صفوف الأ�رسى. 
الأربع  خالل  الحتالل  �صلطات  اأ�صدر   -
قرار   )4500( نحو   املا�صية  �صنوات 
جديد  قرار  بني  ما  الإداري,  بالعتقال 
وجتديد العتقال الإداري, مما دفع املئات 
من املعتقلني الإداريني اىل خو�ض ا�رسابات 
فردية احتجاجا على ذلك ورف�صا ل�صتمرار 

اعتقالهم الإداري, دون تهمة اأو حماكمة.
ال�صابقة   الأحكام  وفر�ض  اعتقال  اعادة   -
�صفقة  يف  املحررين  من  ع�رسات  بحق 
"وفاء  بـ  فل�صطينيا  تعرف  وما  "�صاليط" 

الأحرار".
ا�صت�صهدوا  الذين  الفل�صطينيني  غالبية   -  
اأعدموا  قد  امل�صتعر�صة  الفرتة  خالل 
ميدانيا واأن الع�رسات منهم اطلقت النريان 
القتل  بهدف  ال�صفر  نقطة   من  عليهم 
والت�صفية اجل�صدية. بالإ�صافة اىل الع�رسات 
من  جعل  مما  وامل�صابني.  اجلرحى  من 
قوات  تدعي  ملن  لالعتقال  بديال  العدام 
من  عليها  خطرا  ي�صكلون  اأنهم  الحتالل 

املدنيني الفل�صطينيني الُعزل.
-  �صعّدت �صلطات الحتالل من ا�صتهدافها  
طواقم  عمل  وعرقلة  الطبية  للطواقم 
املوؤ�ص�صات  واقتحام  الفل�صطينية  ال�صعاف 
ال�صعاف  �صيارات  وتفتي�ض  ال�صحية 

واختطاف اجلرحى وامل�صابني منها. 
املوؤ�ص�صات  كافة  فروانة  دعا  اخلتام  يف 
اتفاقيات  يف  الأطراف  والدول  الدولية 
الأخالقية  م�صوؤولياتها  حتمل  اىل  جنيف 
توفري  على  والعمل  والإن�صانية  والقانونية 
�صجون  يف  واملعتقلني  لالأ�رسى  احلماية 
الحتالل الإ�رسائيلي. هذا ودعا كذلك كافة 
اإىل  اأجمع  العامل  برملانات  واأع�صاء  روؤ�صاء 
املعتقلني  لن�رسة  والفاعل  اجلاد  التحرك 
الفل�صطينيني, واتخاذ مواقف جادة وخطوات 
الإ�رسائيلي  الكني�صت  على  ردا  موؤثرة 
)الربملان( وقوانينه العن�رسية التي ت�رسعن 
انتهاكات حقوق الإن�صان واجلرمية املنظمة 

بحق املدنيني واملعتقلني الُعزل.
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جاكلني  الهيئة  حمامية  وقالت 
يف  الأ�رسى  اأن  فرارجة، 
مزرية  ظروفا  يعانون  ع�صيون 
الربد  حيث  الإدارة،  قبل  من 
ال�صديد، وانعدام و�صائل التدفئة 
وحرمانهم  ال�صتوية،  واملالب�س 
طويلة  اأيام  منذ  ال�صتحمام  من 
ب�صبب قطع املياه ال�صاخنة عنهم، 
وتقلي�س مدة الفورة ل�صتة دقائق 
دون اأي مربرات، و�صوء الأطعمة 
ومن  ونوعا،  كما  لهم  املقدمه 
دون  ال�صحية  اأو�صاعهم  اإهمال 

تقدمي اأية عالجات.
جربيل  خالد  الأ�صري  ذكر  حيث 
العروب  خميم  من  �صامل،  اأبو 
"اأنه  20عاما،  العمر  من  والبالغ 
الكلى  التهابات  يعاين من مر�س 
له  ي�صمحوا  ومل  تنف�صية  واأزمة 
ومل  اعتقاله  عند  اأدويته  باأخذ 
يقدموا له اأي اأدوية تذكر، لفتا 
منت�صف  بعد  اعتقل  اأنه  اىل 

الليل من منزله يف املخيم، ومت 
اليدين  مكبل  قدميه  على  جره 
وتناوب  العينني،  ومع�صوب 
ب�صفعه  الطريق  طوال  اجلنود 
قدمه  على  وركله  وجهه  على 
حادث  نتيجة  امل�صابة  اليمنى 

�صابق بالدراجة النارية".
جميل  اأن�س  ال�صري  ذكر  كما 
خميم  من  جوابرة،  حممد 
العروب ويبلغ من العمر 24عاما، 
ت�صنجات ع�صبية  من  يعاين  "اأنه 
عن  ناجت  اإغماء،  حالة  له  ت�صبب 
على  له  تعر�س  �صابق  �صقوط 
الراأ�س ويف حالة تعر�صه للت�صنج 
يتم نقله اىل امل�صت�صفى لإعطاءه 
اأنه  مو�صحاً  الوريد،  يف  دواء 
منت�صف  بعد  اعتقاله  وخالل 
قام   2019/2/20 بتاريخ  الليل  
ب�صكل  املنزل  بتفتي�س  اجلنود 
وح�صي  واأثناء قيام اجلنود بجره 
لإعتقاله جاءته حالة الت�صنجات 
اجلنود  اأحد  وقام  عليه  واأغمى 
بو�صع قدمه فوق راأ�صه وال�صغط 

ذلك  وبعد  ي�صتيقظ،  حتى  عليه 
الربج  منطقة  اىل  بجره  قاموا 
العروب  خميم  مقابل  الع�صكري 
لينقل  �صعب  �صحي  بو�صع  وهو 

بعدها اىل ع�صيون".
ح�صن  حممد  الأ�صري  اأفاد  كما 
العروب  بدوي، من خميم  اأحمد 
اأنه  18عاما  العمر  من  ويبلغ 
بعد  الواحدة  ال�صاعة  اعتقل 
تفتي�س  الليل  حيث مت  منت�صف 
ومت  حمتوياته  وتك�صري  البيت 
يف  البيت  افراد  جميع  حب�س 
اخلروج   من  ومنعوهم  ال�صالون 
عينيه  على  الع�صبة  و�صع  ومت 
والكلب�س يف يديه وهو يف املنزل 
على  ب�صفعه  اجلنود  احد  قام 
وجهه  على  الغاز  ور�س  وجهه 
ومكث  ع�صيون  اىل  بعدها  اخذ 
الثانية بعد منت�صف  ال�صاعة  من 
الليل حتى ال�صاعة الثامنة �صباحا 
البوابة يف ع�صيون يف  وهو امام 
اأن  الهيئة،  ال�صديد. وبينت  الربد 
اأكرث  من  ع�صيون  توقيف  مركز 

مراكز الحتالل �صوء يف التنكيل 
عمليات  خالل  بالأ�رسى  والقمع 

معهم،  والتحقيق  العتقال 
ب�صورة ت�صكل خرقا وا�صحا لكل 

الدولية ومبادئ احرتام  ال�رسائع 
كرامة الآدميني.

�أفادت هيئة �سوؤون �الأ�سرى و�ملحررين، �أن �ال�سرى �ملتو�جدين يف مركز توقيف "عت�سيون" قامو� باإرجاع جميع وجبات �لطعام �أم�س، ب�سبب 
�سوء وماأ�ساوية �الأو�ساع �لتي يحتجزون فيها هناك.

هيئة �سوؤون �الأ�سرى و�ملحررين

م٫�س 

 معتقلو �صجن "عت�صيون" يرجعون وجبات الطعام 
ردا  على ظروف احتجازهم املاأ�صاوية

نادي �الإ�سري �لفل�سطيني ونقابة �ل�سحفيني

تخرج جمموعه من ال�صرى ممن اجتازوا دورة متخ�ص�صة يف الأ�صرى والإعالم

بتكليف من قيادة حركة فتح 
ال�صحراوي  النقب  �صجن  يف 
قام نادي الأ�صري الفل�صطيني 
ونقابه  اخلليل  حمافظة  يف 
ال�صحفيني يف اخلليل بت�صليم 

ال�رسى  عائالت  من  عدد 
النقب  �صجن  يف  القابعني 
اجتازوا  والذين  ال�صحراوي 
دورة متخ�ص�صة يف ال�صحافة 
ا�صتمرت  والتي  والعالم، 

ثالثة �صهور ..
وكان الأخ �صالح عواد والذي 
للدائرة  مديرا  يعمل  كان 
ال�صري  نادي  يف  العالمية 
الدورة  هذه  على  اأ�رسف  قد 

التي ا�صتمرت ثالثة �صهور ..
ال�صهادات  ت�صليم  و�صارك يف 
عن  القوا�صمة  جهاد  الخ 
وع�صو  ال�صحفيني  نقابة 
قيادة اقليم حركة فتح �صمال 
�صوايفة  الرحيم  اخلليل عبد 
ال�رسى  جلنة  وم�صوؤول 
ال�رسى  وجلنة  القليم  يف 
املحرر  وال�صري  املحررين 
كوادر  واحد  يغمور  عامر 

احلركة ال�صرية ...
امام  كلمته  يف  النجار  واكد 
الأ�رسى  اأن  عائالت ال�رسى 
الفل�صطينيني حولوا �صجونهم 
واإىل  للتعلم  قالع  اىل 
وفكرية  ثورية  اأكادمييات 

وتربوية لتكري�س ثقافة احلق 
الظلم  وجه  يف  الفل�صطيني 

الإ�رسائيلي.
الأ�رسى  م�صاركة  اأن  واأكد 
على  تدل  الدورة  هذه  يف 
للحرية  وتعط�س  قوية  اإرادة 
وامل�صتقبل،  للقادم  ونظرة 
من  اأكرث  هناك  اأن  اىل  لفتا 
بركب  يلتحقون  اأ�صري   888
داخل  من  اجلامعي  التعليم 
اأن  �صجونهم وهذا دليل على 
وحرية  فكر  ع�صاق  اأ�رسانا 
يدعي  كما  ارهابيني  ولي�صوا 

الإرهابيون الإ�رسائيليون.
جهاد  الخ  هناأ  ناحيته  ومن 
نقابة  ع�صو  القوا�صمة 

حمافظة  عن  ال�صحفيني 
اخلليل الأ�رسى الذين اجتازوا 
يف  املتخ�ص�صة  الدورة  هذه 
والعالم،  ال�صحافة  علوم 
واإ�رسارهم  عزميتهم  مثمنا 
يف مواجهة �صيا�صية التجهيل 
الحتالل  ميار�صها  التي 
وموؤكدا  �صعبنا،  اأبناء  �صد 
الدورات  مثل  اأهمية  على 
التي تعقد  التوعية  والندوات 
ال�صجون  داخل  لالأ�رسى 

ال�رسائيلية.
ت�صليم  مت  اجلميع  ومب�صاركة 
لعائالتهم  التخرج  �صهادات 
نادي  قبل  من  وتكرمهم 

ال�صري الفل�صطيني ..
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عي�شة ق.

ي�شتهدف املدرب الفرن�شي مي�شال 
الت�شكيلة  الثقة مع  ا�شتعادة  كفايل 
االحتفاظ  نحو  دفعها  خالل  من 
بالزاد كامال على ملعبها واالبتعاد 
عن منطقة اخلطر التي ال يف�شلها 
فح�شب،  نقاط  ثالث  �شوى  عنها 
ت�شكيلة  اأمام  خيار  ال  وبالتايل 
النقاط  ح�شد  �شوى  »احلمراوة« 
غري  مفاجاأة  اأي  وتفادي  الثالث 
�شارة، باعتبار اأن التعرث �شوف يزيد 
الطني بلة يف بيت النادي املحلي 
الذي يتواجد حتت طائل التهديد 

ال�شقوط، االأمر  باللعب على �شبح 
خيار  امام  الالعبني  يجعل  الذي 
االنت�شار  عن  بالبحث  وحيد 
بيت  يف  االأو�شاع  �شوء  وتفادي 
املقابل،  يف  وهران.  مولودية 
اليوم  لقاء  بلوزداد  �شباب  يدخل 
اجلزائري  الغرب  عا�شمة  من 
التي  اال�شتفاقة  تاأكيد  عن  بحثا 
يتواجد عليها النادي خالل الفرتة 
اخلرية، خا�شة واأن ال�شباب �شجل 
على  جوالت  ثالث  اآخر  يف  الفوز 
مبارياته  �شل�شلة  ويوا�شل  التوايل، 
على  ال�شاد�س  للقاء  هزمية  دون 
اأمام  مواتية  والفر�شة  التوايل، 

القادر  عبد  املدرب  اأ�شبال 
حتقيق  موا�شلة  اأجل  من  عمراين 
بالنادي  والدفع  االيجابية  النتائج 
عن  االبتعاد  نحو  البلوزدادي 
نحو  واالرتقاء  اخلطر  منطقة 
متلك  ال  حيث  الرتتيب،  و�شط 
ت�شكيلة اأبناء »العقيبة« خيارا اآخر 
اإىل  والعودة  الهزمية  تفادي  �شوى 
املقابالت  ظل  يف  ال�شفر،  نقطة 
موؤخرة  اأندية  جتمع  التي  ال�شعبة 
و�شوف  اجلولة،  هذه  الرتتيب 
يعرف التعداد غياب الالعب �شتال 
النادي  اإدارة  طرف  من  املعاقب 

باإنزاله اإىل نادي الرديف.

احلمراوة لتفادي الغرق واأبناء العقيبة لالبتعاد عن اخلطرمولودية وهران / �شباب بلوزداد
يحت�شن ملعب اأحمد زبانة مواجهة قوية جتمع فريقي مولودية وهران و�شباب بلوزداد 

والتي تندرج حل�شاب اجلولة 23 من الرابطة املحرتفة االأوىل، حيث يدخل العبو 
»احلمراوة« اأر�شية امليدان بحثا عن ا�شتعادة نغمة االنت�شارات التي تغيب عنهم 
على مدار اأربع جوالت، وذلك منذ اجلولة 18 عندما عادوا بثالثية نظيفة على 

ح�شاب مولودية بجاية، حيث يبحثون ا�شتغالل فر�شة اال�شتقبال على ملعبهم واأمام 
جمهورهم من اأجل ا�شتعادة �شل�شلة الفوز جمددا

اجلائزة الكربى للعاب 
القوى لذوي االحتياجات 

اخلا�شة

تاألق امل�شاركة 
اجلزائرية عامليا

 
تاألق الريا�شيون اجلزائريون امل�شاركون 
يف اجلائزة الكربى الألعاب القوى لذوي 
االإمارات  بدبي  اخلا�شة  االحتياجات 
للمناف�شة  باإنهائهم  املتحدة  العربية 
العام  الرتتيب  يف  االأول  املركز  �شمن 
 9 ذهب،   16 ميدالية   32 مبجموع 
وتفوقت اجلزائر  برونزيات،   7 ف�شية، 
يف الرتتيب العام على اأملانيا 9 ذهبيات 
املرتبة  يف  جاءت  التي  ف�شيات  و7 
الثانية واجنلرتا 9 ذهبيات، 4 ف�شيات 
الثالث،  املركز  �شاحبة  وبرونزيتني 
على  بالذهبية  ريا�شيني  اأربعة  وتوج 
لهواري  من  بكل  االأمر  ويتعلق  مرتني 
بحالز ف 32/ ال�شوجلان ورمي اجللة، 
ف  والقر�س  اجللة  رمي  جممج  نادية 
رمي  بوجعدار  اأ�شمهان  و57،   56  ،55
و�شفيان   34  ،33 ف32،  والرمح  اجللة 
حني  يف  ف37.  و400م  200م  حمدي 
�شيد  واحدة  منا�شبة  يف  الذهبية  نال 
مراد   ،36/35 ت  100م  بوزورين  علي 
كمال  ف56/55،  اجللة  رمي  ب�شري 
كرجنة رمي اجللة ف33، مونيا قا�شمي 
بقة  اللطيف  عبد  ف32،  ال�شوجلان 
حممد  برحال   ،13 ت12/  5000م، 
كراي  الكرمي  عبد   ،52/51 ف  قر�س 
1500م ت37/ 38 و�شمري نويوة 1500م 
بوزورين  �شيدعلي  حاز  كما  ت46، 
400م  و  م ت36   800 ف�شيتني يف  على 
ت36، وتعد هذه املناف�شة هي الثانية 
اجلزائريني  الريا�شيني  لهوؤالء  بالن�شبة 

منذ االألعاب العاملية 2017 بلندن.
ق.ر.

رابطة االأبطال 
االإفريقية

طاقم حتكيم 
مغربي للقاء 

�شباب ق�شنطينة 
والنادي الإفريقي

بقيادة  مغربي  حتكيم  طاقم  �شيدير 
ر�شوان جياد مباراة �شباب ق�شنطينة 
التون�شي  االإفريقي  النادي  اأمام 
مبلعب  املقبل  اجلمعة  يوم  املقررة 
ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة ابتداء من 
ال�شاعة اخلام�شة م�شاء حل�شاب  اليوم 
لرابطة  الثالثة  للمجموعة  اخلام�س 
اأعلنت  ما  ح�شب  االإفريقية  االأبطال 
عنه اأول اأم�س الكنفيدرالية االإفريقية 
م�شاعدة  يف  و�شيكون  القدم،  لكرة 
اأزقاو  حل�شن  مواطناه  جياد  ر�شوان 

وم�شطفى اأقرقاد.
اأما املباراة الثانية للمجموعة الثالثة 
امل�رصي  االإ�شماعيلي  بني  املربجمة 
 8 يوم  الكونغويل  مازمبي  بي  تي  و 
م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  على  مار�س 
باالإ�شكندرية فقد  العرب  برج  مبلعب 
�شنيغايل،  حتكيم  لطاقم  اأ�شندت  
و  ق�شنطينة  �شباب  فريقا  ويتقا�شم 
تي بي مازمبي املرتبة االأوىل بر�شيد 
للممثل  متاأخر  لقاء  مع   نقاط،   7
اأم�س  ا�شت�شاف  الذي  اجلزائري 
االإ�شماعيلي امل�رصي، ويحتل النادي 
بر�شيد  الثالث  املركز  االإفريقي 
االإ�شماعيلي  يتذيل  بينما  نقاط   4

الرتتيب بنقطتني.
وكاالت

اإيكاردي يفتح الباب اأمام ريال مدريد

ام�س  اإ�شباين  �شحفي  تقرير  قال 
اإن ريال مدريد قد ينجح يف �شم 
ماورو اإيكاردي مهاجم اإنرت ميالن 
االإيطايل يف �شفقة �شتكون قيمتها 
ووفقا  يورو،  مليون   100 من  اأقل 
فاإن  االإ�شبانية،  »ماركا«  ل�شحيفة 
اأعمال  ووكيلة  زوجة  نارا  واندا 
اإىل  اأملحت  اإيكاردي،  ماورو 
االأرجنتيني  النجم  رحيل  اإمكانية 
واندا:  وقالت  مدريد،  ريال  اإىل 
االحرتام  من  الكثري  »لدينا 
ذهاب  عدم  مدريد،  ريال  جتاه 
ب�شببي  لي�س  اإ�شبانيا  اإىل  ماورو 

ويواجه  ال�شحف«،  تقول  كما 
رفقة  ا  غام�شً م�شتقباًل  اإيكاردي 
جتريده  قرار  بعد  النرياتزوري، 
عن  وغيابه  القيادة  �شارة  من 
االأخرية،  الفرتة  يف  املباريات 
النادي  مع  التفاق  تو�شله  وعدم 

ب�شاأن جتديد عقده.
كلمات  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ونوهت 
اهتمام  اأثارت  اإيكاردي  وكيلة 
واأن  ال�شيما  املرينغي،  م�شجعي 
لفلورنتينو  هدًفا  كان  الالعب 
يف  امللكي  النادي  رئي�س  برييز 
اأن  واأو�شحت  املا�شية،  الفرتة 

لقمي�س  اإيكاردي  ارتداء  فر�س 
منها،  التقليل  ميكن  ال  املريينغي 
مدريد ميكن  ريال  اأن  اإىل  م�شرية 
اأقل من  اإيكاردي مبقابل  اأن ي�شم 
قليل  �شعري  وهو  يورو  مليون   100
التي  ال�شخمة  باالأرقام  مقارنة 
االنتقاالت،  �شوق  على  ت�شيطر 
لفهم  ينتظر  الريال  باأن  وختمت 
جاهًزا  ميالن  اإنرت  كان  اإذا  ما 
بقيمة  بالرحيل  الإيكاردي  لل�شماح 
منخف�شة، وحرمان نف�شه من اأحد 

اأف�شل املهاجمني بالعامل حالًيا.
وكاالت        

دعت اأن�شارها للخروج اإىل ال�شارع تنديدا 
ب�شرب ا�شتقرار الفريق

اإدارة �شبيبة القبائل ت�ؤجل 
امل�شرية اإىل تاريخ لحق

القبائل  �شبيبة  فريق  اإدارة  قّررت 
نادت  كانت  التي  امل�شرية  تاأجيل 
خروج  اأجل  من  �شابق  وقت  يف  بها 
والتنديد  ال�شارع  اإىل  االأن�شار 
مير  التي  امل�شتقرة  غري  بالو�شعية 
ال�شغوطات  خالل  من  الفريق  بها 
اإىل  ح�شبها،  عليه  تفر�س  التي 
ا�شتقراره  �رصب  على  العمل  جانب 
من خالل االعتداء الذي تعر�س له 
الرئي�س �رصيف مالل، حيث ك�شفت 
يف وقت متاأخر من �شهرة اأول اأم�س 
الر�شمي  ح�شابها  على  بيان  عرب 
االجتماعي  التوا�شل  موقع  عرب 
خروج  تاأجيل  اإىل  »فاي�شبوك« 
اإىل تاريخ الحق  االأن�شار يف م�شرية 
ب�شبب منح الرتكيز التام على مباراة 

�شبيبة  فريقي  جمعت  التي  االأم�س 
ملعب  على  �شطيف  ووفاق  القبائل 
حل�شاب  وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول 
املحرتفة  الرابطة  من   23 اجلولة 
اأو�شحت  ال�شدد  هذا  ويف  االأوىل، 
اإدارة »الكناري« عرب نف�س البيان اأن 
الفريق بحاجة اإىل الرتكيز على اللقاء 
م�شرية  يف  اخلروج  اأن  جانب  اإىل 
ال  ما  وهو  بتاأجيله  يهدد  اللقاء  يوم 
احلايل  الوقت  يف  الت�شكيلة  ي�شاعد 
يف  االأوىل  االأدوار  تلعب  التي  وهي 
اإنهاء  وت�شتهدف  الوطنية  البطولة 
املراكز  �شمن  اجلاري  املو�شم 
للم�شاركة  املوؤهلة  االأوىل  الثالث 

القارية املو�شم املقبل.
ع.ق.

 حدو�ش ي�شتاأنف اليوم و�شويبع
 يعاين على م�شتوى الظهر

م�ل�دية اجلزائر ت�اجه املنتخب 
الأوملبي وديا هذا الثالثاء

اجلزائر  مولودية  فريق  يخو�س 
اأمام  املقبل  الثالثاء  ودية  مباراة 
والتي  االأوملبي  الوطني  املنتخب 
مركز  ميدان  على  جتري  �شوف 
ترب�س املنتخبات الوطنية ب�شيدي 
الفني  الطاقم  يعول  اأين  مو�شى، 
اجل  من  الفر�شة  ا�شتغالل  على 
املناف�شة  جو  يف  الت�شكيلة  بقاء 
مباراتها  تاأجيل  مت  التي  وهي 
حل�شاب  ق�شنطينة  �شباب  اأمام 
املحرتفة  الرابطة  من   23 اجلولة 
ال�شباب  م�شاركة  ب�شبب  االأوىل 
و�شوف  القارية،  املناف�شة  ق�س 
يعمل املدرب عادل عمرو�س على 
فيها  وقع  التي  االأخطاء  ت�شحيح 
من  ال�شابقة  املواعيد  يف  ا�شباله 
جاهزين  يكونوا  حتى  املناف�شة 
تنتظرهم  التي  املقبلة  للمواعيد 
موعدا  ي�رصبون  الذين  وهم 
يغيبون  التي  املناف�شة  اإىل  للعودة 
عندما  املقبل  ال�شبت  عنها  
وفاق  املقبل  ال�شبت  يالقون 

ماي  الثامن  ملعب  على  �شطيف 
ب�شطيف يف مباراة متاأخرة، حيث 
جتهيز  على  العمل  املدرب  يريد 
الالعبني ليكونوا جاهزين من كافة 
جاهزيتهم  على  ويقف  النواحي 
والفنية  البدنية  الناحيتني  من 
جاهزية  العنا�رص  اأف�شل  الختيار 
اله�شاب  عا�شمة  اإىل  للتنقل 
مباراة  يف  الوفاق  ومالقاة  العليا 
املقابل،  يف  الفريقني.  بني  قوية 
حدو�س  زكريا  الالعب  يعود 
ح�شة  من  ابتداء  التدريبات  غلى 
ب�شورة  يندمج  اأن  ينتظر  اأين  اليوم 
التدريبات اجلماعية لكن  عادية يف 
تبقى  �شطيف  وفاق  اأمام  م�شاركته 
تاأخرا  يعاين  الذي  وهو  موؤكدة  غري 
خالل  غيابه  ب�شبب  كبريا  بدنيا 
الفرتة االأخرية عن املناف�شة، بينما 
يوا�شل الالعب اأمني �شويبع الغياب 
عن املناف�شة وهو الذي الزال يعاين 

اإ�شابة على م�شتوى الظهر.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

اأين يدخل اأ�شبال املدرب مزيان 
رد  بغر�ض  اليوم  مقابلة  اإيغيل 
الدين للمناف�ض الكيني والإطاحة 
العا�شمي  النادي  معقل  يف  به 
عرب حتقيق الفوز والذي ل بديل 
اقتنا�ض  اأجل  من  عنه  للأخري 
�شدارة املجموعة الرابعة خا�شة 
واأن املناف�شة �شديدة بني الأندية 
التاأ�شريتني  اإحدى  حول  الأربعة 
املوؤهلتني اإىل الدور ربع النهائي، 

اأهمية  يدركون  الن�رصية  ولعبو 
اليوم  الثلث  بالنقاط  الفوز 
ال�شدارة  وخطف  الأهم  لتحقيق 
الذي  غورماهيا  مناف�شه  من 
يت�شدر املجموعة حاليا، والأكيد 
املناف�شة  يف  اجلزائر  ممثل  اأن 
العتبار  رد  اإىل  ي�شعى  القارية 
الأ�شبوع  كينيا  يف  لبه  حدث  ملا 
عانى  الذي  وهو  املن�رصم 
بالعا�شمة  التحاقه  منذ  الأمرين 
اأي  يجد  مل  واأنه  خا�شة  نريوبي 
اإىل  املطار  يف  الت�شهيلت  من 

للتدريبات،  ملعب  غياب  جانب 
الرهيب  ال�شغط  اإىل  بالإ�شافة 
على  اللعبون  له  تعر�ض  الذي 
طرف  من  امليدان  اأر�شية 
جعلهم  املحلي،  النادي  جماهري 
قا�شية  خ�شارة  اإىل  يقتادون 

بثنائية نظيفة.
اأ�شحاب  ت�شكيلة  تعرف  و�شوف 
غياب  والأ�شفر  الأحمر  الزي 
املهاجم احمد قا�شمي الذي كان 
الوجه  م�شتوى  على  اإ�شابة  تلقى 
يف مباراة غورماهيا �شوف يدري 

على  جراحية  عملية  اإثرها  على 
جانب  اإىل  الوجنة  عظم  م�شتوى 
من  بعد  يتعاف  مل  الذي  العريف 
الدين  �شم�ض  وزميلهما  اإ�شابته 
حراق املعاقب من طرف الكاف 
احلمراء  بالبطاقة  طرده  بعد 
الأمر  الفريقني،  مواجهة  يف 
اأمام  الفني  الطاقم  يجعل  الذي 
البدائل لإقحامها يف  البحث عن 
بها  والدفع  الأ�شا�شية  الت�شكيلة 
الفوز  امل�شاهمة يف حتقيق  نحو 

يف لقاء اليوم.

ن�شر ح�شني داي / غورماهيا الكيني

الن�سرية ت�سعى اإىل الفوز ورد الّدين للكينيني
يعود فريق ن�شر ح�شني داي �شهرة اليوم اإىل جو املناف�شة القارية عندما يالقي جمددا نادي غورماهيا الكيني حل�شاب 

مباراة اجلولة الرابعة من دو جمموعات كاأ�س الكاف، وهي املقابلة التي جتمع الفريقني على ملعب 5 جويلية، حيث 
يدخل النادي العا�شمي باإ�شرار للثاأر من مقابلة الفريقني يف اجلولة ال�شابقة والتي �شهدت تلقي الن�شرية هزميتها 

الأوىل يف دو املجموعات بعد فوز اأمام بيرتو اأتلتيكو الأنغويل وتعادل بالإ�شكندرية اأمام الزمالك امل�شري

 ينتظر اأن ي�شجل م�شاركته 
بعد التعايف من الإ�شابة

عطال ي�ستدعى اإىل مقابلة 
�سرتا�سبورغ ويريح بلما�سي

وفق �شحيفة �شكاي �شبور

حمرز غري متحم�س 
لاللتحاق بجوفنتو�س

اجلزائري  الدويل  اللعب  يعود 
بعد  املناف�شة  اإىل  عطال  يو�شف 
ال�شابقة  الأيام  خلل  الغياب 
على  اإ�شابة  من  معاناته  ب�شبب 
اإىل  تعر�ض  حيث  الفخذ  م�شتوى 
ني�ض  ناديه  مقابلة  خلل  متزق 
اأمام ليل �شمن الدوري الفرن�شي، 
فيريا  باتريك  املدرب  وا�شتدعى 
الوطني  للمنتخب  الأمين  املدافع 
لنادي  املو�شعة  القائمة  �شمن 
مواجهة  بخو�ض  املعنية  ني�ض 
�شمن  �شرتا�شبورغ  اأمام  اليوم 
الفرن�شي،  الدوري  من   27 اجلولة 
اللعب  ل�شتعادة  تاأكيد  يف 
الإ�شابة  من  وتعافيه  امكانياته 
خلل  امليادين  من  حرمته  التي 
يعترب  الذي  وهو  املا�شية،  الفرتة 
ت�شكيلة  يف  اللعبني  ابرز  اأحد 
بطل العامل ال�شابق رفقة املنتخب 
اكت�شافات  واحد  الفرن�شي 
على  بناء  املو�شم،  هذا  »الليغ1« 
التاألق اللفت للمعني منذ انتقاله 
ال�شائفة  خلل  ني�ض  نادي  اإىل 
ومل  بلجيكا،  من  قادما  املا�شية 

تتاأكد م�شاركة عطال يف الت�شكيلة 
الأ�شا�شية رغم اأنه يبقى م�شتبعدا 
اأن  فرن�شية  اإعلمية  تقارير  وفق 
اأ�شا�شيا  به  فيريا  مدربه  يدفع 
اللعب  عن  بعيدا  كان  الذي  وهو 
يف الفرتة املا�شية. وت�شجل عودة 
غلى  القبائل  �شبيبة  نادي  خريج 
للطاقم  ارتياحا  املناف�شة جمددا 
واأن عطال  الوطني، خا�شة  الفني 
احل�شابات  بارزا يف  عن�رصا  يبقى 
جمال  الوطني  للناخب  التكتيكية 
لنهائيات  يح�رص  الذي  بلما�شي 
يف  املقررة  للأمم  اإفريقيا  كاأ�ض 
من  املقبل،  جوان  �شهر  م�رص 
ما  �شهر  لقاءين  خو�ض  خلل 
اأمام غامبيا حل�شاب  الداخل  ر�ض 
ت�شفيات  من  الأخرية  اجلولة 
»الكان« وودية املنتخب التون�شي، 
ترب�ض  ي�شهد  اأن  ينتظر  حيث 
اآخر  املقرر يف  الوطني  املنتخب 
بعد  تواجد عطال  الداخل  ال�شهر 
اإىل  وعودته  عافيته  ا�شرتجاع 

املناف�شة.
عي�شة ق.

اإعلمية  تقارير  ا�شتبعدت 
اللعب  رحيل  اأم�ض  اإعلمية 
حمرز  ريا�ض  اجلزائري  الدويل 
الإيطايل  جوفنتو�ض  نادي  نحو 
الأيام  يف  عنه  ك�شف  مثلما 
ال�شابقة، ويف هذا ال�شدد ك�شفت 
�شحيفة »�شكاي �شبور« اليطالية 
لن  اخل�رص  ميدان  متو�شط  اأن 
اإىل ت�شكيلة »اليويف« مثلما  يرحل 
مت ربطه به يف ظل عدم اقتناعه 
احلايل  ناديه  مغادرة  بفكرة 
مان�ش�شرت �شيتي الجنليزي خلل 
على  ي�رص  اأين  احلايل،  الوقت 
يف  واملوا�شلة  معه  التحدي  رفع 
ال�شعبة  الو�شعية  رغم  �شفوفه 
الذي  وهو  معه  بها  مير  التي 

الرئي�شية  اخليارات  عن  ا�شتبعد 
غوارديول  بيب  ال�شباين  للمدرب 
الأمر  احتياطيا  لعبا  واأ�شبح 
التقارير  من  العديد  جعل  الذي 
تربط امكانية انتقاله اإىل الدوري 
يف  جتربة  اأول  خلو�ض  اليطايل 
اأ«،  »بال�شريي  الكروي  م�شواره 
القوية  الرغبة  ظل  يف  خا�شة 
احل�شول  يف  »اليويف«  مل�شوؤويل 
على خدماته والتعاقد معه خلل 
من  املقبل  ال�شيفي  املركاتو 
ناري  هجومي  خط  ت�شكيل  اجل 
الربتغايل  النجم  من  اأي�شا  يتكون 
والأرجنتيني  رونالدو  كري�شتيانو 

ديبال.
عي�شة ق.

األيغري: ل�ست واثقا من 
عبور عقبة اأتلتيكو مدريد

اأكد ما�شيميليانو األيغري املدير الفني جلوفنتو�ض، 

اأن فريقه �شيكون م�شتعًدا ملواجهة اأتلتيكو مدريد، 

يف اإياب دور ال16 من دوري اأبطال اأوروبا، م�شدًدا 
بالوقت ذاته على اأنه غري واثق من العبور للدور 

التايل.وقال األيجري خلل موؤمتر �شحفي قبل مباراة 

الغد بالدوري اأمام نابويل: »اأمر طبيعي اأن اأبتعد عن 

و�شائل التوا�شل الجتماعي، مل اأكن اأبًدا م�شتخدًما 

كبرًيا لها، كل الدراما التي اأعقبت ذلك اأده�شتني«.

واأ�شاف »يف ال�شنوات القليلة املا�شية، كان لدينا 
الكثري من الر�شا، وحتى الآن ما زلنا يف �شباقي 

الإ�شكوديتو ودوري اأبطال اأوروبا، النتقادات جزء 

من اللعبة واأنا اأقبل النقد اإذا كان بناء، اأعمل بحما�ض 

و�شغف كبريين واأحاول اأن اأ�رصب مثالً ب�شلوكي«.

وتابع األيجري »الفريق �شيدخل مباراة العودة اأمام 
اأتلتيكو مدريد يف اأعلى حالته، ل اأعرف ما اإذا 

كنا �شنتاأهل لكن الفريق �شيكون جاهًزا بالتاأكيد، 

�شنحتاج للملعب باأكمله خلفنا، من اأجل دفع الفريق«.

واأردف »مواجهة نابويل ويوفنتو�ض �شتكون مهمة 

للإ�شكوديتو، �شنلعب يف مباراة كبرية وليلة �شخمة يف 

كرة القدم الإيطالية«.واأمت مدرب البيانكونريي »غًدا 

هناك فر�شة لأن نلعب باثنني يف و�شط امللعب، اإذا 

قررت زيادة عدد املهاجمني، واحد من اإميري كان 

اأو رودريجو بنتانكور �شيتواجد يف منت�شف امللعب«.

و�شيحل يوفنتو�ض �شيًفا على نابويل، غًدا الأحد، 

مبلعب �شان باولو، �شمن مناف�شات الأ�شبوع 26 من 
الدوري الإيطايل.

وكالت

 الت�شكيلة الوطنية �شرعت اأم�س
 يف ترب�شها التح�شريي ب�شيدي مو�شى

باتيلي يك�سف قائمة اأوملبيي 
اخل�سر بح�سور قوي لالعبي بارادو

املنتخبات اأعلن املدرب اجلديد للمنتخب الوطني لفئة اقل من 23 عاما الفرن�شي لودوفيت�ض باتيلي  حت�شري  مبركز  حت�شريي  ترب�ض  بخو�ض  املعنيني  للعبني  له  قائمة  املقبل، اأول  مار�ض  اخلام�ض  غلى  ويتوا�شل  اأم�ض  انطلق  والذي  مو�شى  ب�شيدي  والذي الوطنية  الرتب�ض  اأجل امل�شاركة يف  ا�شتدعاء جمموع 23 لعبا من  القائمة  املنتخبات حيث �شهدت  مدير  من�شب  اأي�شا  يتوىل  والذي  اجلديد  املدرب  بني  تعارف  ي�شهد  للمواعيد الوطنية خلفا للم�شتقيل بوعلم �شارف، خا�شة واأنه �شيكون الرتب�ض الأول حتت اإ�رصاف �شوف  الوطنية حت�شبا  الت�شكيلة  اإعداد  مهمته  تكون  �شوف  والذي  الفرن�شي  مت ا�شتدعاء �شتة عنا�رص من النادي العا�شمي فيما كان هناك ا�شتدعاء ثلثة لعبني من التي تنتظرها خلل الفرتة املقبلة، و�شهدت القائمة �شيطرة لعبي نادي بارادو الذين املدرب 
الت�شفيات اأندية احتاد العا�شمة وجمعية ال�شلف ي�شتعدون خلو�ض  �شيفور  املوؤمن  عبد  احلار�ض  رفقاء  فاإن  ال�شدد  هذا  الأوملبي مولودية اجلزائر يف مباراة يواجهون يف الدور منتخب غينيا ال�شتوائية حيث يجري لقاء الذهاب بالعا�شمة مالبو املوؤهلة اإىل كاأ�ض اإفريقيا للأمم، حيث مّت اإعفاء اخل�رص من الدور الأول للت�شفيات و�شوف ويف  اإمكانيات اللعبني عن قرب واأخذ فكرة عن اأدائهم على اأر�شية امليدان.ودية الثلثاء املقبل مبركز �شيدي مو�شى، اأين يبحث املدرب باتيلي فر�شة التعرف على بتاريخ 23 مار�ض املقبل، ويلقي لعبو املنتخب 

قائمة الالعبني:
بارادو، اأ�شامة احتاد البليدة، دعا�ض �شعيد ومرواين حممد مولودية اجلزائر، بوغرة اأمين، موايل �شيفور عبد املوؤمن، بلعربي وكمال بن حمودة بلل احتاد العا�شمة، بوتاقة اأحمد وقتال  نادي  اآدم  وزرقان  ه�شام  بو�شاوي  اجلليل،  عبد  طاهري  يو�شف،  دوار  عي�شة ق.بلوزداد، بود�شي�شة عي�شى وفاق �شطيف، حميو�ض اأمين جمعية عني مليلة.مريلي اإ�شلم، قيبوع عبد القادر وكدور �رصيف �شاكر اأوملبي ال�شلف،، ب�شو يو�شف �شباب خا�شف، يعي�ض اإليا�ض ونوفل توقاي حممد ن�رص ح�شني داي، حدة معاد �شبيبة �شكيكدة، حمزة، 
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م�ين يتف�ج�أ بلعب دور �صالح
مباراة  لعبه خالل  الذي  اجلديد  بالدور  تفاجاأ  اأنه  ليفربول  ماين جناح  �ساديو  ال�سنغايل  اأكد 
ماين  وقال  5ـ0،  بنتيجة  الريدز  ح�سمها  والتي  املمتاز  الإجنليزي  بالدوري  الأخرية  واتفورد 
باللعب يف  فوجئت متاًما  اأكون �رصيًحا  »كي  �سبورت�س:  �سكاي  �سبكة  اأبرزتها  ت�رصيحات  يف 
مركز املهاجم ال�رصيح اأمام واتفورد، خا�سة اأنني مل األعب يف هذا املركز من قبل«، واأ�ساف: 
»قبل املباراة حتدث يورغن كلوب معي وقال ح�سًنا �سنقوم ببع�س التغيريات واأنت يا �ساديو 
�ستلعب كمهاجم«، وتابع: »نظرت اإىل زمالئي يف الفريق وكنت اأ�سحك ثم قلت لهم نحن فريق 
اليوم،  تثقوا بي«، ووا�سل: »كان اجلميع ي�سحك ب�سبب ما قلته يف هذا  اأن  واحد لذا عليكم 
واأبلغتهم اأن يطلقوا علي ا�سم رونالدو اأو فريمينو«. واأكمل: »فاينالدوم قال يل عليك اأن ت�سجل، 
هدفني  بت�سجيل  حمظوًظا  »كنت  واأردف:  برونالدو«،  ندعوك  �سوف  اأهداًفا  اأحرزت  واإذا 
�ساأحاول  كمهاجم  األعب  اأن  الفريق  احتاج  واإذا  اأمين،  اأو  اأي�رص  كجناح  باللعب  �سعيد  ولكنني 
مرة اأخرى«، وا�ستطرد: »التتويج بالدوري الإجنليزي، بالطبع اإنه واحد من اأهم الألقاب التي 
ن�سعى لتحقيقها يف املو�سم احلايل«.واأمت: »مباراة اإيفرتون مثل اأي لقاء اآخر، حيث نحتاج اإىل 
الرتكيز وتقدمي كل ما منلك لتحقيق الفوز«. يذكر اأن كلوب اعتاد على منح دور املهاجم للدويل 
امل�رصي حممد �سالح يف املو�سم احلايل، ولكن الأخري يعاين من تراجع يف معدله التهديفي 

خالل املباريات الأخرية.

�صتيغن: فكرت يف الرحيل عن بر�صلونة
ك�سف الأملاين اأندريه تري �ستيغن حار�س بر�سلونة عن تفكريه يف اتخاذ قرار �سادم عقب مو�سمه 
اإنه فكر يف مغادرة  اأبرزتها �سحيفة »ماركا«،  الأول يف »كامب نو«، وقال �ستيغن يف ت�رصيحات 
بر�سلونة بعدما كان يلعب دور احلار�س الثاين يف البار�سا خلف الت�سيلي كالوديو برافو، واأ�ساف: 
»عندما تنتقل اإىل ناٍد من دولة اأخرى، فاإن اأول ما يجب اأن تفعله لالن�سجام هو تعلم اللغة«. وتابع: 
»متكنت يف املو�سم الأول يل مع بر�سلونة، من اأن اأتعامل ب�سكل جيد مع الو�سع عندما كان برافو 
هو احلار�س الأول«، ووا�سل: »اإنه حار�س جيد وح�سل على املركز الأ�سا�سي يف هذا املو�سم، ومل 
يقم املدرب بتغيريه لأنه كان يقدم اأداء رائًعا«، واأكمل: »قيمت الأمور يف هذه الفرتة واأدركت اأنني 
اأريد اللعب، ولذلك فكرت يف مغادرة بر�سلونة«، وحول اخلروج من دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم 
املا�سي اأمام روما، علق �ستيغن: »لقد كان اإق�ساء �سعبًا على بر�سلونة، خا�سة اأن الفوز بدوري 
اأبطال اأوروبا يعد هدًفا رئي�سًيا لنا«، واأمت: »مع ذلك ل ميكننا اإهمال املناف�سة يف الليغا ورغم اأننا 

ن�سيطر على ال�سدارة، لكن ريال مدريد واأتلتيكو ميثالن تهديدات وا�سحة لنا«.

هرني دفع ف�بريغ��س لرف�س جوفنتو�س
ت�سيل�سي  فريق  ميدان  متو�سط  فابريغا�س  �سي�سك  رف�س  �رص  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
ال�سابق وموناكو احلايل النتقال اإىل جوفنتو�س الإيطايل يف مريكاتو ال�ستاء املا�سي، ووفًقا 
موناكو  على  التفوق  من  قريبًا  كان  جوفنتو�س  فاإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة 
وميالن يف جانفي املا�سي واحل�سول على خدمات فابريغا�س. واأكدت ال�سحيفة اأن جوفنتو�س 
اأنهى كل اخلطوات احلا�سمة حل�سم ال�سفقة، قبل اأن يقرر فابريغا�س رف�س العر�س وتف�سيل 
ا تواجد الفرن�سي تيريي هرني  خو�س جتربة اأقل قوة مع موناكو، ودعم قرار فابريغا�س اأي�سً
زميله ال�سابق يف اأر�سنال على راأ�س القيادة الفنية ملوناكو يف ذلك الوقت. يذكر اأن فابريغا�س 
اأن  اإل  املا�سي خالل �سفقة جمانية،  ال�ستوي  املريكاتو  اأر�سنال يف  اإىل  ت�سيل�سي  انتقل من 
الإ�سباين خ�رص مقعده مع و�سول الإيطايل �ساري اإىل النادي اللندين ليقرر الرحيل اإىل نادي 

الإمارة الفرن�سية.

اأوغ�صبورغ يطيح بدورمتوند وي�صدي 
خدمة للب�يرن

الأملاين  الدوري  بلقب  التتويج  على  ثمينة يف �رصاعه  نقاط  دورمتوند ثالث  بورو�سيا  اأهدر 
اليوم حل�ساب اجلولة 24، وتقدم  اأوغ�سبورغ 2/1  اأمام م�سيفه  بعد �سقوطه يف فخ اخل�سارة 
اأوغ�سبورغ بهدفني �سجلهما دوجن وون جي يف الدقيقتني 24 و68، قبل اأن يحرز باكو األكا�سري 
الدقيقة 81، وتوقف ر�سيد دورمتوند عند 54 نقطة  لدورمتوند يف  الوجه  هدف حفظ ماء 
يف �سدارة الرتتيب، بينما رفع اأوغ�سبورغ ر�سيده اإىل 21 نقطة يف املركز 15. وباإمكان بايرن 
ميونخ الو�سيف، اأن يعادل نقاط دورمتوند اإذا تغلب اأم�س على بورو�سيا مون�سنغالدباخ، يذكر 
اأن هذه اخل�سارة هي الثانية لدورمتوند يف الدوري هذا املو�سم، مقابل الفوز يف 16 مباراة 
والتعادل يف �ست مباريات، ويعد هذا الفوز هو اخلام�س لأوغ�سبورغ يف الدوري هذا املو�سم، 

مقابل اخل�سارة يف 13 مباراة والتعادل يف �ست.

راكيتيت�س: الكال�صيكو لن يح�صم الليغ�
راكيتيت�س  اإيفان  الكرواتي  �سدد 
جنم بر�سلونة على اأهمية مواجهة 
26 من  اجلولة  ريال مدريد �سمن 
اأم�س،  جرت  التي  ال�سباين  الدور 
مع  حواره  خالل  راكيتيت�س  وقال 
مده�س  لأمر  »اإنه  الليغا:  رابطة 
الكال�سيكو،  من  جزًءا  اأكون  اأن 
لال�ستمتاع  غامرة  ب�سعادة  اأ�سعر 
اأر�س  على  والتواجد  باملباراة، 
»اأنا  وتابع:  جنوين«،  اأمر  امللعب 
اأعرف جيًدا كيف جتري م�ساهدة 
هذه املباراة يف التلفاز، والتحدث 
اأنا  والآن  عنها،  الأ�سدقاء  مع 
واأحاول  بها،  و�ساأ�ستمتع  بداخلها 
ووا�سل:  لدي«،  ما  اأف�سل  تقدمي 
لريال  الحرتام  من  الكثري  »لدي 
مدريد وباقي الفرق، ويف الليغا ل 

زالت تنتظرنا العديد من املباريات، وخالل اأ�سبوعني اأو ثالثة اإذا مل تكن جاهًزا بن�سبة 200% وخ�رصت املباريات �ستعي�س اأياًما 
�سعبة، ويف بع�س الأحيان ل يكون من ال�سهل �رصح ذلك«، واأو�سح: »اأعتقد اأن ريال مدريد فريق قوي بالتاأكيد مثل كل عام، واأنا 
�سعيد من اأجل لوكا مودريت�س ونرى اأنه ي�ستمتع كثرًيا، لكنني ل�ست �سعيًدا من اأجل ريال مدريد وهذه هي كرة القدم، و�سيكون 
من ال�سعب جًدا اللعب �سدهم«. وعن حديثه مع مودريت�س، اأجاب: »يف بع�س الأحيان، ل يتعني علينا اأن نف�سح عما نتحدث 
عنه، اأعتقد اأن عالقتي مع لوكا مميزة حقا، حيث لعبنا ملدة 12 عاًما مًعا، يف الفريق الوطني واأي�سا ملدة 6 اأو 7 �سنوات يف 
الليغا«، وا�ستطرد راكيتيت�س: »هو يحاول تقدمي الأف�سل مع فريقه، واأنا كذلك، وبالن�سبة لبلد مثل كرواتيا، اأن متلك لعبني 
يف اأكرب فريقني يف العامل، هو اأمر خا�س، �سنحاول ال�ستمتاع واإظهار للجميع اأن كرواتيا حتظى بالعبني كبار«، ووا�سل جنم 
اإ�سبيلية ال�سابق: »املناف�سون يلعبون �سدنا بدوافع خا�سة، ويحاولون القيام باأ�سياء خمتلفة، ونعلم اأن كل مباراة �ستكون �سعبة 

للغاية و�سنوا�سل القتال يف كل البطولت، و�سرنى ما �سيحدث، بالتاأكيد نتمنى التتويج بكل الألقاب«.
وحول اإمكانية احتفاظ بر�سلونة بلقب الليغا، اأجاب: »اأعتقد اأنه ل يجب التفكري يف بر�سلونة وريال مدريد فقط، بل يوجد 
اأتلتيكو مدريد واإ�سبيلية وفالن�سيا وريال بيتي�س، فهي فرق قوية وهناك الكثري من املباريات، والفائز يف الكال�سيكو لن يتوج 
باللقب، هدفنا هو ح�سد الليغا مرة اأخرى والإثبات للجميع اأن بر�سلونة اأف�سل فريق يف العامل«، وب�ساأن ذكريات يومه الأول يف 
بر�سلونة، قال راكيتيت�س: » كنت �سعيدا حقا فقط لكوين هنا، حاولت ال�ستمتاع بكل حلظة من اليوم الأول، ولكن اأي�سا الآن بعد 
4 �سنوات ون�سف، �سعيد لوجودي هنا«، وا�ستكمل: »ل ميكنك اأن تتوقع اأي مو�سم، ول ميكن القول اإنك �ستفوز بكل �سيء، ميكننا 
اأن نتذكر بعد نهائي دوري الأبطال يف برلني، كنا نريد اأن نقول دعونا نبداأ املو�سم اجلديد الآن، لأننا كنا ن�سعر باأننا فريق قوي 
جدا«. وتابع: »ت�سايف واإنيي�ستا وبو�سكيت�س اأعتقد اأنهم اأف�سل لعبي و�سط يف التاريخ بالن�سبة يل، نظًرا للطريقة التي يعي�سون 
بها كرة القدم وكيف يفعلون ما يفعلونه يوما بعد يوم للو�سول اإىل هذا امل�ستوى«، واأردف: »اإنهم ميثلون بر�سلونة بن�سبة %100، 
وحني تكون معهم وقريبًا منهم، عليك اأن حتاول ال�ستمتاع بكل دقيقة كان الأمر مميًزا حًقا«، وا�سرت�سل: »اإذا ا�ستطعت اأن 
تُخرج كل 5 �سنوات لعبًا مثل ت�سايف، فهو اأمر مثايل لكنه لي�س �سهاًل، واأعتقد اأن اإيجاد لعبني مثل ت�سايف، اإنيي�ستا، بو�سكيت�س، 
ومي�سي، لي�س بالأمر ال�سهل، ولي�س من الطبيعي اأن يكون لديك الكثري من الالعبني، يف خم�س اأو �ست �سنوات، مع هذه الهوية 

اخلا�سة واجلميع يف لما�سيا يعملون بقوة من اأجل اللعب للفريق الأول و�سيح�سلون على الفر�سة«.

اأكد لوت�سيانو �سباليتي املدير الفني لإنرت ميالن اأن فريقه كان 
�سيًئا خالل ال�سوط الأول من مباراة كالياري والتي انتهت بفوز 
الأخري 2-1 �سمن مناف�سات اجلولة 26 من الدوري الإيطايل، 
مريكاتو:  كالت�سيو  موقع  اأبرزها  ت�رصيحات  يف  �سبالتي  وقال 
»كنا �سيئني يف املباراة خا�سة خالل ال�سوط الأول، وعانينا من 
واأ�ساف: »يف  التمريرات«،  القرارات وتنفيذ  اتخاذ  م�سكلة يف 
مل  ولكننا  الأوقات  معظم  جيًدا يف  اأداًء  قدمنا  الثاين  ال�سوط 
اإيجاد  اإىل ذلك وعلينا  ت�سري  الأرقام  اأن  اأي هدف، كما  نحرز 
الأ�سباب«، وتابع: »الدفع باملدافع رانوكيا كمهاجم �ساأردد ما 

اإظهار حبك لالإنرت  اإذا كان هناك مكان ميكنك  قلته من قبل 
اإىل ماورو  اأ�سار بذلك  �سباليتي  اأن  فهو على امليدان«. ويبدو 
اأنه يحب  بياًنا قال فيه  اأ�سدر  الذي  الفريق،  اإيكاردي مهاجم 
اإنرت ميالن ويبكي من اأجل النادي، وا�سل: »من خالل حتليلي 
الهجوم  يف  اآخر  لعب  اإىل  حاجة  يف  اأننا  اأرى  كنت  للمباراة 
خالل املباراة ل�ستغالل بع�س املواقف ل�ساحلنا«، واأمت: »كيتا 
واإيكاردي كل منهما يعاين من اإ�سابة، ويحتاجان لبع�س الأيام 
ب�سكل  الالعبني  مع حالة  التعامل  يتم  التعايف، ملاذا  اأجل  من 

خمتلف؟ لأنكم تريدون اإظهار اأن هناك اأمًرا غري طبيعي«.

�صب�ليتي يوجه ر�ص�لة �صمنية لإيك�ردي

حاليا من اإ�سابة يف قدمه اليمنى، ومن املنتظر عودته اإىل املالعب اأوائل ال�سهر املقبل.اأطول ليعود الالعب اإىل حالته الطبيعية، وهو ما اأثر على جاهزيتي بن�سبة 100% يف مونديال رو�سيا«، ويتعافى نيمار جونيور لذا ا�ستغرقت وقتا طويال يف التعايف وكانت الآلم اأ�سد قوة«، واأ�سار: »اإ�سابة الكاحل دائما موؤملة ومزعجة، وت�ستغرق وقتا عما اأعانيه حاليا«، واأو�سح: »يف العام املا�سي تعر�ست لك�رص يف م�سط القدم، ولكني عانيت اأي�سا من متزق يف اأربطة الكاحل، من كاأ�س العامل يف رو�سيا، وقال نيمار يف مقابلة مع حمطة »غلوبو �سبورت« الربازيلية: »اإ�سابتي قبل كاأ�س العامل خمتلفة متاما ك�سف نيمار جونيور جنم باري�س �سان جريمان عن كوالي�س مثرية ب�ساأن اإ�سابته التي تعر�س لها العام املا�سي قبل اأ�سهر قليلة نيم�ر يف�جئ ب�ص�أن الإ�ص�بة قبل املوندي�ل
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رواية 

خــــــطـــــــــوط الــــــــرخــــــــــام 
قبل اأن اأنهي زخرفة  �شاهد قربه ، وعيت  كتابته ، مل اأنتبه  يف البداية  لها فقلد �شغلتني العجلة ،واأن 

طلبيات ال�شواهد  �شار لها رواجا يف املدة الأخرية  .

ي�شني بوغازي

يخنق   الذي  اجلب�سي  والغبار 
�سبط   يف  جدا  �سارما   قبوا  
�سنوات  مند  جعلته   ، حركتي 
حمال  ل�سيقه ال�سديد  اك�سبني 
حرفة  ،ولأن   وحركة  لباقة  
ت�سرتط  الرخام  على  الكتابة 
ولو قيد  اأحترك  ،فال   ال�سكون 
مرتا ،وبالكاد فعل للملح ال�سديد 
بوقوف   الوقت  طول  ،واكتفى  
التي  احلديدية  الطاولة  قبالة 
غدت   وقد   ، القامة  تقا�سمني 
طاولة جب�سية  بي�ساء  بدورها 
من  عليها  مر  ملا  �سواد  بعد 
�سبك لل�سواهد  باجلب�س واملاء 
والغبار ،واأ�سماء املوتى وعطر 
اعتناء  اك�سبني   الذي  غيابهم  
واأثرا  والكتابات  بالأ�سماء  
لعطر   ، ميوت  ل  ال�سواد  من 
النهاري   يقتله  تال�سي  الغياب 

العتيادي والعادي املقيت .
مند  عندي   تركها  كتابته  
على   خطها  ،وقد  خلت  �سهورا 
قطعة  جب�س  كانت مرمية  يف 
يعد  ومل  تركها   ، القبو  اأق�سى 
،ولأن الذين ل يراجعون كتابات 
�سواهد طلبيات قبورهم  عادة 
،لهذا  تخلوا عنها  قد  اعتربهم 
ن�سيا  الق�سي  الركن  يف   تركت 
دون انتباه ،وها اأنا  اقراأها لأول 
قراءتها  حني  يل  فبدت   ، مرة 
اأ�رسار  على  يل  فتح   وقد  بابا 
بحرف  كتابة  كانت   ، اأخرى 
قد  رمبا   ، رائع  عربي  كويف 
يف  ربانية  هبة  �ساحبه  اأ�ساع  
اخلط ومل ينتبه هو الآخر  ملا 
وهب ؟ كتابة فتحت يل بابا على 
وت�ساوؤلت  �سحر  وعلى  ف�سول 
ل تنتهي ؟ بدت يل تخفى عذابا 
انتبه  ومل  �ساحبه  ميتطى  كان 
له عندما كان اأمامي فلي�س من 
الزبائن،  وجوه  ت�سفح  عادتي 

مثلما  الكتابة  هذه  مثرية 
مثلما  حارة  القدمية،  الو�سايا 
النزوة وحادة كالعتناء العا�سق 
ل  القبور  حتر�سها  ذاكرة  اإن   «

يع�سقها اأحد »

الذي  �سديقي  عن  اأحدثكم 
اأن قا�سمني ردحا  ، وكان  رحل 
ثم  و�سداقة   عي�سا  الزمن  من 
�سافر ، عالوة  انه » من  اأبناء  
قريتي »  �سديقي كان م�سهورا 
الكربى  اأن يختلط  املدن  قبل 
يف قريتي ، كان م�سهورا  بيننا 
نحن مراهقي  القرويني  الدين  
يثريون النتباه و ال�سخرية ففي  
ذلك الزمن البعيد  كان للقروي 
م�سحة ل تخفى ، يعرف بها اأين 

حل اأو ارحتل ؟
اأحدثكم عن قريتي ، عن اأعايل 
قريتي » عني الطلبة »  التي كانت  
�سبب يل ول�سديقي  و للكثريين  
على   القرويني  من  اأترابي   من 
الهجرة الداخلية  والإقامة  يف 
لنا  ترتائي  كانت  التي  املدن  
وغرابة   الت�سمية  ب�سهوة  حلما 

احلياة  يف احل�رس ؟
يزيد،  اأو  عاما  ثالثني  منذ 
ومند  قريتي،  تركت  اأن  منذ 
ما ي�سبق هجرتي الطويلة هذا 
بع�رسة اأعوام اأو اقل قليل، ترك 
وركب  قريته  قريتي،  �سديقي 

هوام�س الأيام واحلكاية ؟
وملا كنا معا ،اأطلعني انه انتقل  
ووظائف   وحرف  مهن  بني  
جب�س  حريف  انتهي  اإىل  عدة 
البداية  يف  املنزيل  للديكور 
م�سهورا   حرفيا  �رسيعا   ،وغدا 
فقد   ، كله  البحري  الرب  يف 
اللغة  مالعبة  يف  موهوبا  كان  
احلرفة   منه  تعلمت   ، واجلب�س 
املوتى   �سواهد  على  والكتابة 
عندما  دخلت املدينة اأول مرة 
،علمني  الكتابة على  بالطات  

قبورهم  مثلما كان ي�سمى اأهل 
جعلني  ما  ادري  ول   ، احل�رس 
بدوري  م�سهورا ، بعد اأن  غاب  
�سديقي فجاأة  تاركا يل اجلب�س 
النا�س   بداأ  ،وبعدها  واحلرفة 
من معاريف، وبع�س الغرباء  من 
اعرفهم  ل  واآخرون  القريبني 

من اأماكن بعيدة يرتكون 
 « �ساهد  كتابة   « طلبيات  يل 
ر�سائل  يف  �سغرية  اأوراق  على  
، ي�سمنوها عناوينهم ، و تواريخ  
،وفى  لل�سواهد  ا�ستالمهم 
اأحايني  قليلة عناوين لي�ست لهم 
معارفهم  من  و�سطاء   ،لأنا�س 
اأ�سلمهم  اأن  مني  ،ويطلبون 
ال�سواهد ، ليو�سلوها مبعرفتهم  
حرفة  اأخذت  حال  كل  ؟على 
والرخام  اجلب�س   على  الكتابة 
و�سهرة   ، اأريحية  معي  تاأخذ 
حرفة  كانت  لقد   ، الأيام  مع 
رائجة  كثريا وقتها  منط ثالث 
موؤملة  و  �رسيعة  م�ست  عقود 
تلك  ادري كيف مرت  ،ل  كثريا 
الأعوام تباعا ، كيف اأكل ال�سيب 
را�سي و حولني اإىل كهال بعدما 
عندنا  عيوين  ا�رساقة  كانت 
اجلميالت  تثري  املدينة  دخلت 
قيد  البقاء  نزوة  كانت  لقد   ،
تخطط  التي  اجلديدة   احلياة 
 ، هنالك  البقاء  ممرات  يل 
يلغى  اأن  ميكنه  كان  �سيء  فكل 
 ، كثريا  له  ياأبه  ل  مثلي  قرويا 
جمهول قدومه ، مذموما وجهه 
و  الزدراء  نظرات  حتا�رسوه 
الكره الذي مل افهمه اإىل �ساعة 
اأيامي هذه » ملا كانت املدينة 

تكرهني » 
اأنها ما تزال  وعلى اكرب تقدير 
كذلك رغم اأين ق�سيت ال�سنوات 
انتبه  فلم   ، فيها  كلها  املا�سية 
 ، منتقما  اأخذا  اأخذتني  اأنها 
الذي  قدومي  يف  ت�سفت  لقد 
مل  عندما  عاما  ذاك  حملني 
ظلي  تبقي  اأن  قريتي  ت�ستطع 
، فلقد دفعتني دفعا  فيها  اأمنا 
الداخلية  الهجرة  مهاوي  اإىل 
،رفقة اأترابي ، رمبا �سديقي يف 
فداحة البحث عن رمقة احلياة 
كان الأ�سد عذابا والأكرث اأملا ، 
لكنه ظل يخفى كل �سيء اإىل اأن 
التي  ، قراأت كتابة �ساهد قربه 
اأخرا  غريبا  عندي  ا�ستودعها 
قرويا  يكون  قد   ، له  انتبه  ،مل 
اأخرا من قريتي حملته الفداحة 
احل�رس  يدخل  اأن  اإىل  نف�سها 
�سديقي  رافق  قد  كان  ،ورمبا 
مثلما  متاما  اأعواما  اأو  اأياما 
اأتذكر   ، اأن يختفي  رافقته قبل 
قد  حملي  قبوا  دخوله  اأن  الآن 
األقى بروحي م�ساعر مل اجتهد 
وفتها لالعتناء بها ، لكني الآن 
تركه  ،وما  األقاه يف  اأنذكره مبا 
مرة  رماه  وما   ، رحليه  بعد 

اأخرى بداخلي واأنا اأقرا ر�سالة 
كتابة �ساهد قربا اأراده ل�سديقه 
�سديقي  انه  يدري  يكن  فلم   ،
قا�سمني  الذي  اأملي  الأول، 

ال�سرب وعلمني الحتمال .
الذي جاءين   اليوم  اأحدثكم عن 
وفاته  نباأ  تلقيت  ،ملا  الغريب 
�سواهد  فكتابات   ، انتبه  ومل 
يف   وفيات  اأنباء  عندي  القبور 
ا�ستودعني   ،لقد  الكتابة  �سمن 
اأراد   ،اأتراه  �ساهده  كتابة 
،كنت  �ساهده  لأثر  اأناملي  
اح�سبها مزحة حني وعيتها بعد 
حلظات اأوىل ،فلقد  ظلت معي  
مع  لكن   ، من�سية  الكتابة  تلك 
اأ�سياء  معي  ،انقلبت   وفاته  نبا 
الأفظع   �ساهده  ،وكتابة  كثرية 

والأثقل وزرا .
النا�س  ق�س�س   « عن  اأحدثكم 
،ما  القلوب  وحميميات 
�سيء  ،وكل  ال�سدور  اختزنته  
واحزن   ، والذكريات  ،الفرح  
كنت  لطاملا   ، لها   ح�رس  ل 
اعتبار  اأدنى  دون  عليها   اأمر 
،عرفتني   ال�سواهد  ،زخرفة  
املركزة   الق�سرية   بالكتابات 
من املحبني ، من يقفون باأكباد 
حزنا  ،وتتقاطر  اأ�سى  تتلوى 
من  اأبدا  احلزن  يرحل   فال   ،
جب�س  فيها  يرتاكم  يظل   ، قبو 
اأ�سماء املوتي ، ويرتاكم اإىل اأن  
ا�ست�سعره يف لفتات  من وهم اأو 
على   ينق�س  يكاد  جبال   خيال 
دون رحمة » عادية جدا كتابات 

اأن  ترف�س   ل  لكنها  ال�سواهد، 
ال�سدق، ف�سواهد  ،اإل مع  تقراأ 
للمزيفني  لغتها  تفتح  ل  القبور 
؟ كانت حرفة قد عرفت رواجا 
 ، ثالثة  مند  ال�سنوات  تلك   يف 
الإقبال عليها يف هذه  وقد قل 
املوت   ،وكاأنه  الأخرية  الأيام 
 ، قليال  �سطوته   خفت  قد 
يف  كان  مثلما  ظاملا  يعد  فلم 
عن  اأحدثكم   . اخلوايل   اأيامنا 
كان  الذي   واملوت  مزاجي  
والأمكنة،  النا�س،  ي�ستبيح 
والأ�سجان املتاأوه حدا البكاء ، 
بع�سها  يف مرات كثرية  ي�رسق 
تلبث  ل  دموعا  فتعيده   ، الأمل 
 ، الأحزان  اأن حتنط يف خزانة 
والن�سيان يلقى عطره ال�ساحر ،  
على كل حال كثرية هي جتاربي 
يوجله  وما   ، الفقد  �سجن   مع 
بفواجعه  الأنف�س   يف  الغياب 
اأمام  تتلوى  مرهفة   فرتاها    ،
الغياب ، وكاأنها مل تخترب الفقد 
طول  املتكرر  وهو   ، قبل  من 
 ، ين�سى  وقت  وبعد    ، الدهر 
التي  لذكري   وجها  وي�سري  
 ، املرتقرقة  العيون  ت�سجلها 
تدفعني  ذكراه  ملعونة   �سيئة  
مرور  الدين  جميع   مقت  اإىل  
�سواهد  كتابات  حاملني  بقبوي 
�سيء  كل  ين�سون  ثم   ! اأعزائهم 
الوقت  مع  مل  ادري  ل  متاما، 
وهذه  متاما  متكيفا  �سريت 
�سباحا  حتيطني  التي  الأنواء 

م�ساءا »

مع  رفعتها  التي  كتابته  مع 
التي  املهملة  اجلب�س  قطعة 
وقبل  الق�سي،  الركن  يف  تركت 
اأن اختمها على �ساهده، وعيتها 
كانت اأحرفها كمن خاطبني من 
الزمن  بها  نائم   ر�سالة   عل؟  
خابرين  ما  على  ا�ستيقظ  ثم 
�سوتي الداخلي ،فبدت  فاجعة  
،كان  الغياب  وخرب  بالذكريات 
ا�سطرابي الأوىل قد حال دون 
ا�ستيعابي ،وبعد هنيهة  اأخذت 
تاأويالت  اكت�سف  بحد�سي  
لقد   ، ر�سائل  ،بها  غريبة  
دعوات  ،قالت  اأوامر  ت�سمنت 
ا�ستغاثة  وقد حملها كلها  بني 
�ساهده  من خرب  كتابة  اأحرف 
لي�سرتيح  العائد  مثلما  ؟  منيته 
لي�س  ل  كتابة،  غري  يريد  فال 
اإل ! وقطعة ال�ساهد  الرخامي  
اإىل الخ�رسار  الرمادي املائل 
الذي   ثمنه  الغايل  اخلفيف 
ا�ستعمله  �سهورا   مند  اأخذت 
الأبي�س  اجلب�س  عن  بدل 
جدا  يليق  رايته    ، الرخي�س 
الرمادي  الرخام  كان  وكتابته 
املائل قليال اإىل الخ�رسار قد 
األقت فوقه كتابة اأحرفه ،وهذا 
م�ستظهر  الرخامي   ال�ساهد 
بطالء مزج مزجا  من البيا�س 
وال�سفرة  على الرخام املخ�رس 
فلي�س لكتابته و  بخطه  الكويف 
العربي اجلميل اإل هذا الرخام 
.  » اإن ذاكرة حتر�سها القبور ل 

يع�سقها اأحدا«
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ر�ؤى

�ملجتمع و�لدولة وقادة �لر�أي 
لو متح�سنا يف اللغة املطالبية التي حترك قطاعا �ا�سعا من التنظيمات 

املهنية ،�النقابية �الطالبية لو جدنا اأن اللغة لي�ست بالعنف الذي 
يراه البع�ض �لي�ست لغة للتهويل �اإمنا هي لغة »الظرف » �مطلب 

»احلال » مبعنى اأدق اأنها »لغة تطالب اجلهة امل�سوؤ�لة بحل اأ� ت�سوية 
اأ��ساع �سابقة اأ� حالية ...« �هذا يجب اأن تفهمه الإدارة ممثلة يف 

اإطاراتها التي حتا�ر الطرف املطالب .

بقلم حممد مر�اين 
باحث �كاتب

هذا  وفق  بحاجة  اإننا 
اإىل  بحاجة  التو�صيف 
بني  م�صرتك  معنوي  عقد 
منه  يطلب  ومن  »املطالب 
ويرتكز   « املطالب  جت�صيد 
هناك  تكون  العقد  هذا 
» حتفظ  »الطرفني  بني  لغة 
»الكيان » وتعزز » اال�صتقرار 
ال�صيا�صية  اأبعاده  يف   «
واالجتماعية وهذه اللغة هي 
لغة خطاب ر�صمي يجب ان 
امل�صوؤولة  القطاعات  تتبناه 
التنظيمات  كل  اجتاه 
النقابية والطالبية واملهنية 
مطالبة  االأخرية  وهذه 
امل�صتوى  ذات  وفق  اأي�صا 
اللغة  وتكري�س هذه  بانتهاج 

احل�رضية يف اأبعادها .
لو اجته الطرفني » االإدارة » 
واجلهة التي تطالب اإىل تبني 
لغة تعزز من ا�صتقرار الدولة 
يف  هامة  كقيمة  وجعلها 
يتم  اأي مطالب  فوق  احلياة 
تدابري  اإطار  يف  بها  التكفل 
للطرف  مقنعة  واإجراءات 
اأمام  اأنف�صنا  لوجدنا  االأخر 
الوطني  حالة من االن�صجام 
البع�س  يريد  الذي  الهام 

الوقت  هذا  يف  به  العبث 
بعد االأمن واال�صتقرار الذي 
مدار  على  البالد  عا�صته 

ع�رضين �صنة .
اأننا يف حاجة لبناء ج�رض من 
خمتلف  بني  البناء  التوا�صل 
مكونات اجلبهة االجتماعية 
وموؤ�ص�صات الدولة يرتكز هذا 
على  التوافق  على  اجل�رض 
لغة للتخاطب تعزز من قيم 
والتوا�صل  والتفاهم  احلوار 
يف  واالن�صجام  والتعاون 
التي  الوطنية  الوحدة  اإطار 
ت�صب فيها كل القناعات ولو 
كلفت كل جهة ر�صمية بحل 
ونقاباتها  ان�صغاالت عمالها 
�صلم  احرتام  اإطار  يف 
يف  وا�صتثمرنا  االأولويات 
واالإعالم  االت�صال  و�صائل 
القيم  هذه  لتمرير  الفعالة 
لقطعنا  �صلفا  اإليها  امل�صار 
االن�صجام  من  هاما  و�صطا 

الوطني البناء .
التي  الوطني  التخاطب  لغة 
ترتكز على احلوار واحلفاظ 
على الكيانات القوية للدولة 
عن  الدفاع  على  وال�صهر 
مكا�صبها واالحتاد على بعثها 
يف القلوب واملمار�صات اأكرث 

ما نحتاجه اليوم يف بالدنا

الإعالم منرب ات�سال 
��عي 

خالل  من  واملالحظ 
االأخري  ال�صعبي  احلراك 
�صيا�صي  طابعه  يبقى  الذي 
و�صائل  اأن  االأوىل  بالدرجة 
اإعالمنا مل ت�صتغل بعد رغم 
بو�صلة  �صبط  يف  تداركها 
خدمة  و�صمان  املعاجلة 
ال�صياق  تواكب  عمومية 
املالحظ  والغاية  والظرف 
اأن و�صائل االت�صال واالإعالم 
ن�رض  على  ت�صتغل  ال  االآن 
واإدراك  باحلالة  الوعي  قيم 
الرموز  على  احلفاظ  معنى 
جزء  وهذا  واملكا�صب 
املوجود  امل�صكل  من 
االإعالمي  م�صهدنا  يف 
االإعالم  منابر  ركزت  فلو 
احلوار  ح�س  تنمية  على 
القناعات  جميع  بني  البناء 
يف  املوجودة  ال�صيا�صية 
ن�رض  ومت  ال�صيا�صة  ال�صاحة 
على  ترتكز  اإعالمية  ثقافة 
يف  ي�صمى  ما  ا�صتدعاء 
ب«قادة  االإعالم  اأدبيات 
الراأي » لوجدنا اأنف�صنا اأمام 
اأداء اإعالمي تعددي بامتياز 
الرتكيز  فقط  منه  يطلب  ال 
اأحادية  معاجلة  زاوية  على 

وحيثيات  العمق  عن  التعرب 
االنتباه  ويجب  احلراك 
االإعالم  منابر  اأن  اإىل 
ال�صحفيني  وحتى  التقليدي 
ا�صتخدام  يف  البارعني 
التوا�صل االجتماعي  مواقع 
من  نوع  بتكري�س  مطالبون 
على  احلفاظ  نحو  الوعي 
اللغة  الوطن حتى ولو كانت 
على  ال�صائدة  املطالبية 

واجهة امل�صهد .
اأهم  من  اأن  واملعلوم 
االإعالم  و�صائل  وظائف 
يرثي  واع  عام  راأي  بناء 
ويكر�س  التعددية  م�صهد 
العامة  احلياة  دمقرطة 
واملوؤ�ص�صاتية واإنني اأرى اأن 
عدم اهتمام االإعالميني يف 
منابر اإعالمنا مبعطى ن�رض 
على  احلفاظ  نحو  وعي 
الفر�صة  اإتاحة  ثم  القيم 
ال�صاخن  النقا�س  حول 
دميقرطيات  يف  الطبيعي 
العامل حول الواقع ال�صيا�صي 
�صبيل  على  واالجتماعي 
االهتمام  عدم  اأن  املثال 
قد  الهام  املعطى  بهذا 
واحد  م�صهد  اأمام  يجعل 
القلق   . »االحتقان  عنوانه 
وهي   « العداء   , التع�صب   ,
مظاهر قد تعيق اأي ا�صتقرار 

�صيا�صي واجتماعي .

جيل جديد من ال�سباب 
خطابه مغاير

واملالحظ اأن قطاعا وا�صعا 
يوؤ�ص�س  الذي  ال�صباب  من 
االآن حلراك مطالبي ال يفقه 
اإال ا�صتخدام مواقع التوا�صل 
عن  بالتعبري  االجتماعي 
اأفكاره وتطلعاته وان�صغاالته 
تاأخرت  فعال  وال�صلطات 

التعاطي مع جيل جديد  يف 
اإىل  الذي مييل  ال�صباب  من 
منه  وياأخذ  االأزرق  الف�صاء 
يف  هاما  حيز  االأخري  هذا 
علينا  وكان  واجلهد  الوقت 
مكثف  توظيف  اإىل  االجتاه 
التي  االت�صال  و�صائل  لكل 
لنلزم  ال�صباب  ي�صتخدمها 
با�صتخدامها  امل�صوؤولني 
حياة  من  اأكرث  واالقرتاب 
املو�صوع  وهذا  ال�صباب 
احلديث  فيه  يطول  بالذات 
والتناول الأن اأبعاده �صيا�صية 
االأوىل  بالدرجة  وات�صالية 
عن  يعربون  ال�صباب  فهوؤالء 
وينتظرون  وتطلعات  اأفكار 
يف نف�س الوقت من يالم�س 
وينقل  االهتمامات  هذه 
ال�صباب  منابر  التفاعل عرب 
اإىل  انتبهنا  ولو  االت�صالية 
ال�صباب  خطاب  اأن  م�صالة 
اقتناعه  وعدم  اجلديد 
االأداءات  من  بالكثري 
امل�صتوى  على  املوجودة 
املحلي واملركزي وان�صغاله 
الف�صاء  خارج  اأخرى  باأمور 
الر�صمي واالأحداث اجلارية 
نعد  مل  اأننا  الأدركنا  حوله 
فعالة  ات�صال  حلقة  منلك 
مع قطاع وا�صع من ال�صباب 
مظلة  خارج  يتحرك  الذي 
يف  يتواجد  وال  املوؤ�ص�صات 
مثال  الر�صمية  التظاهرات 
الر�صمي  االإعالم  يتابع  وال 
الواقع  هذا  فان  وبالتايل 
من  ننقله  مبا  ال�صباين 
ان  يوؤكد  حراكه  تفا�صيل 
ال�صلطات ال تت�صل بال�صباب 
وال ال�صباب يت�صل بال�صلطات 
وحني اأحتدث عن ال�صلطات 
له  م�صوؤول  اأي  اق�صد  فانا 
�صفة ر�صمية و�صفة التمثيل 
من  الكثري  وجد  وبالتايل 

اأمام  اأنف�صهم  امل�صوؤولني 
جيل من ال�صباب ال يعرفون 
يومياته  عن  وال  عنه  �صيئا 

واجتاهاته وتطلعاته

مل ن�ستثمر يف 
مرجعيات الراأي

واملالحظ اأن لغة االحتقان 
مهما  اأطراف  بني  والت�صنج 
واجتماعية  �صيا�صية  كانت 
قد تزيد حدته ب�صبب غياب 
معطى هام وهو غياب قادة 
راأي يج�صدون ثقافة التوازن 
ويبنون م�صاحة هامة للوعي 
النقا�س  ويحيدون  اجلمعي 
منابرهم  من  ويتحدثون 
ومكانتهم  الوظيفية 
على  وقادرون  االجتماعية 
االإقناع واإ�صافة جرعة هامة 
اأي  من القيم االأخالقية يف 
حراك اأو اأداء اأو ت�صويب اأي 
م�صار وو�صائل اإعالمنا التي 
�صنوات  ت�صتغل  اأعمم مل  ال 
قادة  يف  اال�صتثمار  على 
خماطبة  على  قادرون  راأي 
ال�صباب  من  جديد  جيل 
اهتماماته  من  واالقرتاب 
وتطلعاته  وان�صغاالته 
من  جزء  هذا  اأن  اأرى  واأنا 
اأن  يجب  التي  االأخطاء 
على  القائمون  يتحملها 
االإعالم  منابر  من  العديد 
من  الكثري  ورطوا  الذين 
النا�س يف ثقافة »الت�صطيح 
 « الدولة  ق�صايا  ومتييع 
»الكيان  لغة  على  وللحفاظ 
بني املجتمع والدولة يجب 
اأن يكون هناك طرف ثالث 
 « الراأي  »قادة  وهم  هام 
اأدبيات  من  مفهوم  وهو 
�صياق  يف  املن�صية  االإعالم 

املمار�صة 

ثقافة الأحد 03  مار�ض  2019  املوافـق  ل27 جمادى الأخر 1440هـ 16



ثقافة الأحد 03  مار�س  2019  املوافـق  ل27 جمادى الأخر 1440هـ 17
الأخ�صائي �صواحلي �صالح الدين 

هذه ق�شة التاأليف امل�شرتك 
لكتاب عن امل�شابني  بالتوحد

هم فريق عمل  ثالثي متكنو من جمع ع�صارة جهدهم  هم اأ�صاتذة الأ�صتاذ 
�صواحلي �صالح الدين اأ�صتاذ بجامعة باتنة1  واأخ�صائي نف�صاين ممار�س 

خا�صة مع اأطفال طيف التوحد  ، الأ�صتاذ حوي�صي م�صعود اأخ�صائي اأرطوفوين 
ذو خربة 15�صنة ممار�صة مع اأطفال التوحد واأطفال ذوي الزرع القوقعي 

وكذلك الربوفي�صور بكو �صديق وهو اأ�صتاذ بروفي�صور من جامعة �صطيف و 
طبيب يف م�صلحة الطب العقلي لالطفال مب�صت�صفى �صراقة

خل�صر بن يو�صف 

كيف كانت فكرة تاأليف 
الكتاب التخطيط  و 

اخلطوات ؟

الكتاب هو ع�سارة جهد  �سنني من 
اخلربة مع اأطفال طيف التوحد يف 
املراكز اخلا�سة  و م�سالح الطب 
جمعيات  وكذلك  للأطفال  العقلي 
جتارب  فيه  والكتاب  التوحد 
جراء  مكت�سبة  وخربات  ميدانية 
ال�رشيحة  هذه  مع  اليومي  عملنا 
وجدنا  لأننا  به  بادرنا  وكذلك 
 ABA  .  سحا يف املراجع التي�
توجد  واأي�سا  التكفل  عن  تتحدث 
برنامج  غرار  على  عاملية  برامج 
تيت�ش و وغريها من الربامج نحن 
البيئة  مع  تكييف  لها  ن�سع  اردنا 

اجلزائرية .

حدثنا عن موؤلفكم 
العنوان وحمتوى الكتاب 
كيف ميكنك ان تتحدث 
عنه ؟ الكتاب هو عبارة 

عن دليل للتكفل باأطفال 
طيف التوحد  ؟

هو دليل علمي عملي للمخت�سني يف 
نف�سانيني  اأخ�سائيني  من  امليدان 
الطلبة  وكذلك  اأرطفونيني  وكذلك 
تناولنا  ...الخ  والأولياء  واملربني 
حول  نظرية  جوانب  الأول  يف  
بداية  التوحد  طيف  ا�سطراب 
اخلا�سة  والح�سائيات  بالتعريف 
بالتوحد ،  اأعرا�ش  طيف التوحد 
وتكلمنا  له  املف�رشة  الفر�سيات   ،

اللغوي  النمو  تطور  عن  كذلك 
املبكر   والك�سف  الطفل  لدى 
ويف  الك�سف  �سلمل  باإ�ستعمال 
اجلانب الثاين تكلمنا عن اجلوانب 
حماور  بتطبيق  بداية  التطبيقية 
عن  اأي�سا  تكلمنا  تيت�ش  برنامج 
باإ�ستعمال  ال�سلوك  تعديل  طرق 
طرق  عن  وحتدثنا  الطفاء  تقنية 
متدر�ش اأطفل طيف التوحد ودور 
اللكرتونية يف  التقنيات  ا�ستعمال 
الأخري  ويف  التعلم  مناطق  حتفيز 
يف  ال�سامل  الدليل  عن  تكلمنا 
تطبيق برنامج �سوبلر  وهو موجه 
الربوفي�سور  اإعداد  من  للأولياء 
الطب  م�سلحة  رئي�ش  �سديق  بكو 
ورفيق  �سابقا  للطفال  العقلي 

العمل والعمل معه

بع�س العلماء ي�صري 
اإىل اأن �صبب الإ�صابة 

مبر�س ا�صطراب طيف 
التوحد عائد اإىل البيئة 

اخلارجية والعوامل 
الوراثة، هل توؤيد ذلك 

؟ وكيف يتم اكت�صاف 
املر�س؟

نقول ل يوجد �سبب معني للتوحد 
فقط  مف�رشة  فر�سيات  توجد  بل 
مازال  هذا  يومنا  اإىل  والعلم 
الرئي�سي  ال�سبب  يجد  لكي  يبحث 
للتوحد والفر�سيات املف�رشة جند 
والجتماعية  النف�سية  الفر�سية 
والرتبوية وغريها لكن يف درا�سات 
حديثة اأمريكية  �سدرت يف اأواخر 
2018 ترجح باأن التوحد راجع اإىل 
اكت�ساف  ون�ستطيع  جينية  عوامل 
الطفل هل يعاين من التوحد اأم ل 

ولكن  الثالث  �سهره  يف  جنني  وهو 
الفحو�سات جد مكلفة وهنا  هذه 
�سيء جد مهم  اإىل  ال�سارة  جتدر 
ا�رشاب  عن  املبكر  الك�سف  وهو 
طيف التوحد لأنه كلما كان الك�سف 
مبكرا كان التكفل جيد و ن�ستطيع 
اأن ننجح يف التكفل بالطفل ونحد 
من الأعرا�ش ب�سكل كبري ونو�سل 
الأطفال  م�ستوي  اإىل  العقلي  �سنه 
العاديني خا�سة عند اأطفال طيف 
الك�سف  واأدوات  اخلفيف  التوحد 
مقايي�ش  عن  عبارة  هي  املبكر 
�سن  من  18ع�رش  ال�سهر  تطبق يف 

الطفل 

 وفيه جزئني  اأ�صئلة 
تطرح على الألآم 

واجلزء الثاين يخ�س 
الطفل CHAT اأهمها 

مقيا�س

ونلحظ  اأ�سياء  عمل  منه  نطلب 
الأخري  ويف  ل  اأم  بها  يقوم  هل 
خللها   من  درجة  علي  نتح�سل 
من  يعاين  هل  نعرف  اأن  ن�ستطيع 
�رشيعا  تدخل  ت�ستدعي  اأعرا�ش 
قبل  من  يكون  الت�سخي�ش   ، ل  اأم 
للأطفال  العقلي  الطب  اأخ�سائي 
بعد ان يقوم باإجراء كل الفحو�سات 
اجراء  ال�سمع  لقيا�ش  املكملة 
EEG اختبار التخطيط الدماغي 

وغريها من الفحو�سات
تقرير  على  الطلع  وبعد 
والخ�سائي  النف�ساين  الخ�سائي 
يكون  يعني  وغريهم  الرطوفوين 
الت�سخي�ش  اأجل  من  كامل  فريق 
العلج  برامج  يخ�ش  فيما  اأما 
غرار  على  عديدة  برامج  فتوجد 

برنامج تيت�ش الذي نعمل به نحن 
وهو برنامج عاملي ذكرنا حماوره 

الأ�سا�سية يف الكتاب
واحد  اأي  ي�ستطيع  متوفر  وهو 
باللغة    pdf  ، النت  من  حتميله 

العربية والفرن�سية
يوجد  ال�سلوك  على  يركز  الذي   
كذلك  برنامج بيك�ش وغريها من 

الربامج ABA وكذلك برنامج 

هل تعتقد اأن عدم 
الكت�صاف املبكر طبيا 

لالإ�صابة بالتوحد 
م�صكلة ُيعاين منها 
املجتمع اجلزائري ؟

نعم وهذا راجع اإيل عدم التح�سي�ش 
من  كثري  وجهل  ال�سطراب  بهذا 

الأولياء  لهذا ال�سطراب
ولكن يف الآونة الأخرية مع انت�سار 
الوطن  عرب  التوحد  جمعيات 
هذا  حول  تقام  التي  واحل�س�ش 
الثقافة  وانت�سار  ال�سطراب 
النف�سية نوعا ما  �ساعد من ن�سبة 
ومن  مبكرا   الأطفال  اكت�ساف 
ن�سبة  زيادة  اإيل  ندعو  املنرب  هذا 
حتي  الو�سائل  كل  يف  التح�سي�ش 

يكون الك�سف مبكرا ومنه
التكفل مبكرا و جيدا  لأن الطفل 
عنده  تكون  �سغري  مكان  كل  يف 
كبرية  قابلية  ومنه  ع�سبية  مرونة 

للتعلم

يف ظل ما حتدث عن 
اأعرا�س و�صمات مر�صى 
التوحد، هل ميكن اأن 

جند لديهم مواهب 
خا�صة ميكن ا�صتثمارها 

لتح�صني تفاعلهم مع 
غريهم؟

نعم  ال�سوؤال  هذا  على  اأ�سكرك 
خا�سة  التوحد  طيف  اأطفال 
ي�سطلح  ما  اأو  اخلفيف  التوحد 
عليه يف ال�سابق متلزمة ال�سربجر 
يجب  للعادة  فائقة  قدرات  لهم 
ميلكون  لأنهم  فيها  ن�ستثمر  اأن 
وي�ستطيعون  العباقرة   خ�سائ�ش 
اأي جمال وي�سلون  اأن ينجحوا يف 
اإىل اأرقى الدرجات لأننا جند فيهم 
بروفي�سورات وخمرتعني وغريهم

هل للوراثة دور يف 
الإ�صابة بالتوحد؟

للوراثة  باأن  تقول  فر�سيات  توجد 
مل  العلم  ال�ساعة  حلد  لكن  دور 

يثبت ذلك

كثريا ما يخلط البع�س 
بني التوحد واإعاقات 

اأخرى فكيف يتم 
الت�صخي�س الدقيق؟

هذا ما ي�سمى بالت�سخي�ش الفارقي 
يقوم به املخت�ش يف الطب العقلي 

للأطفال

للت�سخي�ش  مقايي�ش  له  حيث 
بني  الت�سخي�ش  مثل  الفارقي 

التوحد. فرط احلركة والن�ساط
الذهنية  العاقة  التوحد   وبني 
اكت�ساب  يف  التاأخر  التوحد.  بني 
اللغة ...   غيها من ال�سطرابات 

امل�سابهة

كيف ُتقيم دور الأ�صرة 
واملوؤ�ص�صات اخلا�صة 

بعناية ذوي الحتياجات 
اخلا�صة مبر�صى 

التوحد؟

م�سوؤولية  التوحد  باأطفال  التكفل 
وخمتلف  الأ�رشة  بداية  اجلميع 
التكفل  مراكز  �سواء  املوؤ�س�سات 
على م�ستوى م�سالح الطب العقلي 
املدجمة  الأق�سام  اأو  للأطفال 
اخلا�سة  املراكز  اأو  املدار�ش  يف 
املخت�سة  اخلريية  اجلمعيات  اأو 
هذه  كل  نعم  التوحد   طيف  يف 
املوؤ�س�سات تبذل جمهودات كبرية 
دور  اأف�سل خا�سة  تكفل  اأجل  من 
يف  مهم  جد  واملجتمع  الأ�رشة 
ادماج هذه ال�رشيحة يف املجتمع 
اجلهود  تت�ساعف  اأن  يجب  ولكن 
اأكرث حتى ن�ستطيع تقدمي خدمات 

كبرية لهذه ال�رشيحة من اأطفالنا

هل هناك م�صاريع 
جديدة تلوح يف الفق 

يف جمال التاأليف ؟

نعم باإذن اهلل نحن نخطط ملوؤلف 
النف�ش  الرتبية  حول  جديد 

للأولياء  دليل  كذلك  وهو  حركية 
التكفل  كيفية  يف  واملخت�سني 
باأطفالهم حتى يف املنزل وكذلك 
يف  نفكر  نحن  اأخرى  عناوين 
بفكرة  يبداأ  الكتاب  لأن  اعدادها 
حتى  الوقت  مرور  مع  وتتبلور 

تخرج على �سكل ا�سدار علمي 

ماهي ن�صيحتك لل�صباب 
اليوم واملجتمع اجلزائري 

ب�صفة عامة ؟

ن�سيحتي لل�سباب خا�سة الطلبة يف 
جميع الأطوار هي عليهم بالت�سحية 
ويجب  اأهدافهم  حتقيق  اأجل  من 
اأحلم  ولي�ست  اأهداف  تكون  اأن 
الهدف واحللم هو  الفرق بني  لأن 
اأن الهدف يكون اإجرائي اي قابل 
للقيا�ش وامللحظة ويكون حمددا 
احللم  عك�ش  زمنية  ومبدة  بقدر 

الذي قد يتحقق اأو ل

كلمة اخرية للجريدة

عن  اأتكلم  اأن  اأود  اخلتام  قبل 
اأجريت  التي  التدريبية  الدورة 
ا�سطراب  حول   1 باتنة  بجامعة 
املبكر  الك�سف   ، التوحد  طيف 
الت�سخي�ش اجليد ، وطرق العلج 
التطبيقات  خمرب  تنظيم  من 
العقابي  الو�سط  يف  النف�سية 
املخرب  رئي�ش  وحظرها 
مزيان   ونا�ش  الربوفي�سور  
الن�سانية  العلوم  كلية  وعميد 
بن  الدكتور  والجتماعية  
اللجنة  رئي�سة  وكذلك  بعطو�ش  
فلي�ش  بن  الربوفي�سورة  العلمية 
خديجة وا�ستفاد من الدورة  اأكرث 
وما�سرت  دكتوراه  طالب   65 من 
فتحت  و  بامتياز  ناجحة  وكانت 
ال�سهية للمتكونني للبحث اأكرث يف 

هذا ال�سطراب
اأ�سكر رئي�ش املخرب  وباملنا�سبة 
على  ونا�ش  مزيان  الربوفي�سور 
منحنا هذه الفر�سة لتقدمي هذه 
الدورة التي �ستعود على الأطفال 

بالفائدة الكبرية اإن �ساء اهلل 
اأما منربكم هذا فاأقول �سكرا لكم 
هذا  لنا  لفتحكم  ال�سكر  جزيل 
الكتاب  لتقدمي  الرحب  الف�ساء 

حول ا�سطراب طيف التوحد . 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

»قاتل �صتيفن هوكينغ« يهدد لعبي كرة القدم!
ي�شاب  اأن  املرجح  من  اأنه  درا�شة  وجدت 
العامل  م�شتوى  على  القدم  كرة  لعبو 
باأعرا�ص املر�ص الذي قتل العامل، �شتيفن 
مقارنة  اأكرث  مرات   5 مبعدل  هوكينغ، 

بغريهم.
اجلانبي  »الت�شلب  حالة  تتطور  اأن  وميكن 
ال�شموري« )ALS( لدى لعبي كرة القدم، 
عموم  اإ�شابة  احتمال  من  عاما   21 قبل 
الراأ�ص  اإ�شابات  اأن  وتبني  باملر�ص  النا�ص 
خطر  عامل  ت�شكل  املتكررة،  وتاأثرياتها 
للعلج،  القابل  غري   ،»ALS« بـ  للإ�شابة 
والعديد من اأمرا�ص الدماغ الأخرى ويبلغ 
يوؤثر  الذي  للمر�ص،  املتوقع  البقاء  معدل 
امل�شي  يف  امل�شتخدمة  الع�شلت  على 
اأن  اإل  �شنوات،   10 اإىل   3 نحو  واحلديث، 
مع  عا�ص  هوكينغ،  ال�شهري،  الفيزياء  عامل 

املر�ص لأكرث من 5 عقود.
ول يعرف العلماء �شبب الإ�شابة باملر�ص، 
كل  اأن  اإىل  ت�شري  العلمية  الدرا�شات  ولكن 
يف  دورا  يلعبان  والبيئة،  الوراثة  علم  من 
يعر�ص  اأن  املقرر  ومن  احلا�شل،  التطور 
يف  �شاركوا  الذين  الإيطاليون،  العلماء 
موؤمتر  يف  نتائجهم  اجلديدة،  الدرا�شة 

علم الأع�شاب يف فيلديلفيا ويف الدرا�شة، 
لعب  األف   25 نحو  حالة  مبراجعة  قاموا 
كرة قدم حمرتف، ممن �شاركوا يف مباريات 
ووجد  و2000   1959 عامي  بني  باإيطاليا 
القدم،  كرة  لعبي  من   33 اأن  الباحثون 
طوروا مر�ص »ALS«، اأو مبعدل 3.2 حالة 
لكل 100 األف فرد �شنويا وعند درا�شة حالة 
عاما   45 يبلغون  الذين  القدم،  كرة  لعبي 
اأو اأقل، كان معدل الإ�شابة مبر�ص ت�شلب 
�شعف،   4.7 بـ  اأعلى  ال�شموري  الع�شلت 

مقارنة مع عموم النا�ص.
وقال معد الدرا�شة، اإيتور بيغي، من معهد 
يف  الدوائية  للأبحاث  نيغري«،  »ماريو 
ميلنو: »من املهم اأن نلحظ اأن الإ�شابات 
الثقيلة، ميكن  البدنية  والتمارين  املتكررة 
خطر  من  تزيد  عوامل  اأي�شا  تكون  اأن 
كرة  لعبي  بني  القاتل  باملر�ص  الإ�شابة 
القدم. بالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن اأن تلعب 
من  العديد  وهناك  ذلك.  يف  دورا  الوراثة 
القدم املحرتفني  كرة  بني لعبي  الوفيات 
.»)ALS( الإيطاليني، بعد الإ�شابة مبر�ص
اأن الدرا�شات ال�شابقة  وجتدر الإ�شارة اإىل 
اأ�شارت اإىل اأن التاأثريات املتكررة لإ�شابات 

البي�شاء يف  املادة  ت�رس  اأن  الراأ�ص، ميكن 
الذاكرة  توؤثر على  اأن  الدماغ، والتي ميكن 
ومهارات التفكري، وميكن اأن توؤدي اإىل تلف 
يف الدماغ وحتى الإ�شابة مبر�ص األزهامير 

وباركن�شون، يف وقت لحق من احلياة.
وعانى لعب كرة القدم الإجنليزي ال�شابق، 
األزهامير  تويف مبر�ص  الذي  اآ�شتل،  جيف 
مزمن  دماغي  اعتلل  من   ،2002 عام  يف 
اأن  ويبدو  القدم،  بكرة  مرتبط   )CTE(

خا�ص  ب�شكل  يرتبط   »CTE« مر�ص 
اإن  الأطباء  يقول  حيث  الراأ�ص،  ب�رسبات 
دماغا  ميلك  كان  عاما(،   59 )عمره  اآ�شتل 
عمره 90 عاما، ب�شبب م�شريته املهنية، ويف 
�شوء الأدلة النا�شئة، حث ن�شطاء وجماعات 
بينيتا  والدكتور  القدم«،  كرة  »احتاد  مثل 
اأومالو، الذي اكت�شف »CTE«، على حظر 
لعبي كرة القدم ال�شباب من التدرب على 

�رسبات الراأ�ص. 

فوائد »الق�صطة« العجيبة!

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأكد علماء من جامعة اإ�شبيلية فائدة 
 Annona« اأوراق �شجرة الق�شطة

muricata« يف التخفيف من 
اأعرا�ص مر�ص الفيربوميغاليا )اأمل 

ع�شلي ليفي يتف�شى يف اجل�شم( 
وخا�شة الآلم املزمنة والكتئاب 

والقلق.
واأ�شار العلماء الإ�شبانيون اإىل 

اخلوا�ص العلجية ملغلي اأوراق هذه 
الفاكهة ال�شتوائية يف قمع الآثار 

اجلانبية املزعجة، بعد درا�شة 
ا�شتمرت �شهرا كامل على فئران 

التجارب.
وقد تو�شل اخلرباء، من خلل هذه 

التجربة، اإىل اجلرعة املثالية من 
مغلي اأوراق الق�شطة، يف اإيقاف 

الآلم والأعرا�ص اجلانبية ملر�ص 
الفيربوميغاليا، وهم الآن يف املراحل 

التح�شريية لإجراء التجارب 
ال�رسيرية على الب�رس.

ويذكر العلماء اأن فوائد هذه ال�شجرة 
مل يتم التعرف عليها فجاأة، فقد 

ا�شتخدمت ثمار واأوراق الق�شطة يف 
الطب ال�شعبي لدى بلدان املنطقة 
ال�شتوائية والن�شف اجلنوبي للكرة 

الأر�شية، وعوجلت بها عدة اأمرا�ص 
كالإ�شهال والقرحة وال�شلع والزحار 

وغريها.
ونوه الباحثون اإىل اخل�شائ�ص 

العلجية التي مت التاأكد منها علميا. 
فاأوراق �شجرة الق�شطة حتتوي على 

مواد غذائية تقوي جهاز املناعة 
وتقلل خطر الإ�شابة باأي اأنواع من 

العدوى. كما اأنها تقلل من خطر 
الإ�شابة باللتهابات وخا�شة املتعلقة 

بالتهاب املفا�شل. 

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خلل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خلل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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فقه �لعلم باهلل و�أ�سمائه و�سفاته

�إِلََه  َل  �أَنَُّه  }َفاْعلَْم  تعاىل:  �هلل  قال 
َوِللُْم�ؤِْمِننَي  ِلَذنِْبَك  َو��ْستَْغِفْر   ُ �هلَلّ �إَِلّ 
ُ يَْعلَُم ُمتََقلَّبَُكْم َوَمثَْ��ُكْم  َو�ْلُ�ؤِْمنَاِت َو�هلَلّ

)19({ ]حممد: 19[.
َ �َسِديُد  وقال �هلل تعاىل: }�ْعلَُم�� �أََنّ �هلَلّ
َما   )98( َرِحيٌم  َغُف�ٌر   َ �هلَلّ َو�أََنّ  �لِْعَقاِب 
َما  يَْعلَُم   ُ َو�هلَلّ �لْبََلُغ  �إَِلّ  �ُس�ِل  �لَرّ َعلَى 
]�لائدة:   })99( تَْكتُُم�َن  َوَما  تُبُْدوَن 

.]99 ،98
�أ�رشف  و�سفاته  و�أ�سمائه  باهلل  �لعلم 
على  و�أعظمها  و�أجلها  �لعل�م 
وتعاىل  تبارك  باهلل  و�لعلم  �لإطلق، 
�أ�سل �لأ�سياء كلها، حتى �إن �لعارف به 
حقيقة �لعرفة ي�ستدل مبا عرف من 
�أ�سمائه و�سفاته على ما يفعله، وعلى 
ما ي�رشعه من �لأحكام، وعلى ما ياأمر 
�سبحانه  لأنه  و�لآد�ب،  �ل�سنن  من  به 
�أ�سمائه  مقت�سى  ه�  ما  �إل  يفعل  ل 
بني  د�ئرة  كلها  فاأفعاله  و�سفاته، 

�لعدل و�لف�سل، و�حلكمة و�لرحمة.
�أركان �لإميان، بل  �أحد  و�لإميان باهلل 
ه� �أف�سلها و�أ�سلها، و�أعظمها، ولي�س 
غري  من  بالل�سان  ق�ل  جمرد  �لإميان 

معرفة بالرب و�أ�سمائه و�سفاته.
�لعبد  يعرف  �أن  �لإميان:  حقيقة  بل 
جهده  ويبذل  به،  ي�ؤمن  �لذي  �لرب 

ومعرفة  و�سفاته،  �أ�سمائه  معرفة  يف 
درجة  يبلغ  حتى  و�إح�سانه،  �آلئه 
ز�د  بربه  معرفة  �زد�د  وكلما  �ليقني، 
�إميانه، وكلما نق�س نق�س �إميانه، و�هلل 
عَزّ وجَلّ خلق �خللق ليعبدوه ويعرف�ه 
�لغاية �لطل�بة  وي�حدوه، وهذه هي 
مبا  ��ستغال  بذلك  فال�ستغال  منهم، 
خلق له �لعبد، وتركه �إهمال لا خلق 
بالعبد �لذي مل تزل نعم  له. ول يليق 
�هلل عليه مت��ترة، وف�سله عليه عظيم 
بربه،  جاهًل  يك�ن  �أن  وجه،  كل  من 
و�سفاته  �أ�سمائه  معرفة  عن  معر�ساً 
تبارك وتعاىل  �إن معرفة �هلل  و�أفعاله، 
وخ�فه  وتعظيمه،  حمبته  �إىل  تدع� 
�لعمل  و�إخل�س  وخ�سيته،  ورجائه، 

له، وهذ� عني �سعادة �لعبد.
مبعرفة  �إل  �هلل  معرفة  �إىل  �سبيل  ول 
معانيها  وفقه  و�سفاته،  �أ�سمائه 
�جلهد  وبذل  �لعلم،  بهذ�  و�ل�ستغال 
��ستغال  عنه،  �لتام  و�لبحث  لفهمه، 
من  للعبد  وح�س�له  �لطالب،  باأعلى 

�أعظم و�أ�رشف �ل��هب.
ه�  ربه  �أن  يعرف  �أن  للعبد  فينبغي 
و�أ�سمائه  ذ�ته  يف  �لأحد  �ل��حد 
�َسْيءٌ  َكِمثِْلِه  }لَيْ�َس  و�أفعاله:  و�سفاته 
 ...  })11( رُي  �لْبَ�سِ ِميُع  �ل�َسّ َوُهَ� 

 ... �لرب  �سبحانه  و�أنه   11 ]�ل�س�رى: 
 ... �للك  وه�  مرب�ب  �س��ه  ما  وكل 

وكل ما �س��ه ممل�ك
وه� �خلالق ... وكل ما �س��ه خمل�ق
وه� �لق�ي ... وكل ما �س��ه �سعيف

وه� �لعزيز ... وكل ما �س��ه ذليل
وه� �لغني ... وكل ما �س��ه فقري

وه� �لرز�ق ... وكل ما �س��ه مرزوق
�حل�سنى،  �ل�سماء  �سبحانه  فله 
�لطلق  �لكمال  وله  �لعلى،  و�ل�سفات 
و�أفعالة:  و�سفاته  و�أ�سمائه  ذ�ته  يف 
�ْلَِلُك  ُهَ�  �إَِلّ  �إِلََه  َل  �لَِّذي   ُ �هلَلّ }ُهَ� 
�ْلَُهيِْمُن  �ْلُ�ؤِْمُن  َلُم  �ل�َسّ و�ُس  �لُْقُدّ
ا  ِ َعَمّ ُ �ُسبَْحاَن �هلَلّ بَّاُر �ْلُتََكِبّ �لَْعِزيُز �جْلَ
ُك�َن )23({ ... ]�حل�رش: 23[. يُ�رْشِ

 .. �لكمال  �سفات  جلله  جل  وله 
�جلمال  و�سفات   .. �جللل  و�سفات 
ُر  ّ�ِ �ْلُ�سَ �لْبَاِرُئ  اِلُق  �خْلَ  ُ �هلَلّ }ُهَ� 
َما  لَُه  يُ�َسِبُّح  �حْلُ�ْسنَى  �ْلأَ�ْسَماءُ  لَُه 
�لَْعِزيُز  َوُهَ�  َو�ْلأَْر�ِس  َماَو�ِت  �ل�َسّ يِف 

ِكيُم )24({ ]�حل�رش: 24[. �حْلَ
�لقل�ب،  غذ�ء  هي  �لعرفة  وهذه 
�لقل�ب،  �لنف��س، وتطمئن  وبها تزك� 
وحمبته  بذكره  �هلل  لطاعة  وتن�سط 
وحمده  وتكبريه،  وتعظيمه  وعبادته، 

و�سكره.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

�لقر�آن �لكرمي: يلتقي �لإمام مع جميع 
�لأئمة �ل�سلمني يف ك�ن كتاب �هلل عز 
وجل ه� �أ�سل �لأ�س�ل، ول �أحد �أنزع 

منه �إليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعتب 
�ل�سنة تبيانا له. �ل�سنة �لنب�ية: �أما �ل�سنة 

ومفه�مها عند �لإمام مالك فطبيعي 
�أن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

�ل�سلف وعامة �لحدثني �لذين كان من 
�أئمتهم و�أقطابهم، غري �أنه رمبا عمم 
يف �ل�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
�حلديث بالاأث�ر. وه� بهذ� �لعنى 
يعطي لعمل �أهل �لدينة و�إجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل �ل�سنة 
كذلك فتاوى �ل�سحابة، وفتاوى كبار 
�لتابعني �لآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

�ل�سيب، وحممد بن �سهاب �لزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

�لعلمية، كبقية �لفقهاء �ل�سبعة.عمل 
�أهل �لدينة: من �لأ�س�ل �لتي �نفرد 
بها مالك و�عتبها من م�سادر فقه 

�لأحكام و�لفتاوى. وق�سم �لإمام �لباجي 
عمل �لدينة �إىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
�لنقل �لذي يحمل معنى �لت��تر كم�ساألة 

�لأذ�ن، وم�ساألة �ل�ساع، وترك �إخر�ج 
�لزكاة من �خل�رشو�ت، وغري ذلك من 
�ل�سائل �لتي طريقها �لنقل و�ت�سل 
�لعمل بها يف �لدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقل يحج ويقطع 
�لعذر. وق�سم نقل من طريق �لآحاد، 
�أو ما �أدرك�ه بالإ�ستنباط و�لإجتهاد، 
وهذ� ل فرق فيه بني علماء �لدينة، 

وعلماء غريهم من �أن �ل�سري منه �إىل 
ما ع�سده �لدليل و�لرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة �أق��ل 

�أهل �لدينة. �لإجماع: لعل مالكا �أكرث 
�لأئمة �لأربعة ذكر� للإجماع و�حتجاجا 
به، و�ل�طاأ خري �ساهد على ذلك. �أما 
مدل�ل كلمة �لإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه �لأمر �لجتمع عليه فه� 
ما �جتمع عليه �أهل �لفقه و�لعلم ومل 

يختلف�� فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر �لدر��سات، ميثل �ل�سلم�ن �أقلية يف �أوروبا بن�سبة تقرتب من 5% من عدد �ل�سكان، �إل �أن هناك عدة دول �أوروبية ترتفع بها 

تلك �لن�سبة.
ون�رش معهد »بي�« �لأمريكي للأبحاث، �أول �أم�س �لأربعاء 29 ن�فمب ، در��سة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�سبة �ل�سلمني يف �أوروبا، �لتي 
تتز�يد مبعدل �رشيع، حيث بلغت ن�سبة وج�دهم 4.9% حتى عام 2016 وقد �أدى هذ� �لتح�ل �لدميغر�يف بالفعل �إىل ��سطر�بات �سيا�سية 
و�جتماعية يف �لعديد من �لبلد�ن �لأوروبية، وخا�سة عقب و�س�ل مليني طالبي �للج�ء م�ؤخر�، وكثري منهم م�سلم�ن ففي �لنتخابات 
�لأخرية يف فرن�سا و�ألانيا، كان و�س�ل �لهاجرين �إىل تلك �لبلد�ن- ول �سيما �ل�سلم�ن منهم- من �أهم �لق�سايا وبا�ستخد�م �أحدث 

�لتقدير�ت �ل�سكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتك�ين �ل�سكان �ل�سلمني يف �أوروبا:

امل�سلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�سا و�ألانيا لديهما �أكب عدد من �ل�سكان �ل�سلمني يف �أوروبا )28 دولة ع�س� يف �لحتاد �لأوروبي بالإ�سافة �إىل �لرنويج و�س�ي�رش�( 
ففي منت�سف عام 2016، كان هناك 5.7 ملي�ن م�سلم يف فرن�سا )8.8% من �سكان �لبلد( و5 مليني م�سلم يف �ألانيا 6.1%وتعد قب�س 
هي �لدولة �لأوروبية �لتي ي�سكل فيها �ل�سلم�ن �أكب ن�سبة من �ل�سكان، حيث ي�سكل �ل�سلم�ن �لبالغ عددهم 300 �ألف م�سلم يف �جلزيرة 
ح��يل ربع �سكانها )25.4%(، ومعظمهم من �لقبار�سة �لأتر�ك ذوي �جلذور �لعميقة يف �لبلد، فهم �أبعد ما يك�ن من �عتبارهم من �لذين 

و�سل�� قب�س �أخري� كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�سلمني  م�ستقبل   2-
�إىل  �لقبلة، فمن منت�سف عام 2010  �لعق�د  �لنم� يف  و�ست�ستمر يف  ب�سكل مطرد  �أوروبا  �سكان  �ل�سلمني من جمم�ع  �زد�دت ح�سة 
منت�سف عام 2016 وحده، �رتفعت ح�سة �ل�سلمني يف �أوروبا �أكرث من نقطة مئ�ية و�حدة، من 3.8% �إىل 4.9% )من 19.5 ملي�ن �إىل 
25.8 ملي�ن( وبحل�ل عام 2050، ميكن �أن يزيد ن�سيب �سكان �لقارة �لعج�ز من �ل�سلمني �أكرث من �ل�سعف، لي�سل �إىل 11.2% �أو �أكرث، 
فاإن عدد  د�ئم،  ب�سكل  �ل�ستقبلية  �لهجرة  ��ستقر�ر  �أوروبا.  وحتى يف حالة عدم  �إىل  بها  �لهجرة �ل�سم�ح  يت�قف على مقد�ر  وهذ� 
�ل�سكان �ل�سلمني ل يز�ل يف �رتفاع تقدر ن�سبته بـ 7.4%، وذلك ب�سبب �زدياد ن�سبة �ل�سباب و�رتفاع معدلت �خل�س�بة للمقيمني �ل�سلمني 

�حلاليني يف �أوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�سلمني  اأعمار  متو�سط   3-
وفقا لآخر �إح�ساء ل�سكان �أوروبا لعام 2016، وجد �أن �ل�سلمني هم �أ�سغر �سنا بكثري ولديهم �أطفال �أكرث من �لأوروبيني �لآخرين، ويبلغ 
مت��سط �لعمر للم�سلمني يف جميع �أنحاء �أوروبا  30.4عاما، �أي �أ�سغر من مت��سط �لأوروبيني �لآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ مت��سط 

عمر �لأوروبي »غري �ل�سلم« 43.8 عاما.
وبالنظر �إىل ذلك بطريقة �أخرى، جند �أن ن�سف �ل�سلمني يف �أوروبا حتت �سن �لـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري �ل�سلمني يف �أوروبا، 
من �لت�قع �أن يبلغ مت��سط �إجناب �لن�ساء �ل�سلمات يف �أوروبا �إىل طفلني، وذلك �أكرث من مت��سط  �إجناب �لن�ساء غري �ل�سلمات وه� 

طفل و�حد.

اأوروبا يف  امل�سلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�سف عام 2010 ومنت�سف عام 2016، كانت �لهجرة �أكب عامل يدفع من� �ل�سكان �ل�سلمني يف �أوروبا، حيث و�سل ما يقدر بنح� 
2.5 ملي�ن م�سلم �إىل �أوروبا لأ�سباب �أخرى غري �للج�ء، مثل �لعمل �أو �لدر��سة فيما ح�سل ح��يل 1.3 ملي�ن م�سلم على حق �للج�ء، مما 
ي�سمح لهم بالبقاء يف �أوروبا، بينما غادر �أوروبا نح� ربع ملي�ن م�سلم خلل هذه �لفرتة وجاء �لنم� �لطبيعي ثاين ع��مل تز�يد �ل�سلمني 
�لأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 ملي�ن  حالة ولدة خلل هذه �لفرتة، �إ�سافة �إىل �نخفا�س عدد �ل�فيات، بينما ياأتي �لتح�ل �لديني 

عامل ثالثا.

م�سلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر �ل�سلمني تباينا و��سعا يف �لبلد�ن �لأوروبية، فقد وجد ��ستطلع ر�أي  �أجر�ه معهد »بي�« للأبحاث عام 2016 يف 
10 دول �أوروبية، �أن �لآر�ء �ل�سلبية ح�ل �ل�سلمني �سادت يف �رشق �أوروبا وجن�بها بينما �أعطى غالبية �ل�ساركني يف �لملكة �لتحدة 
و�ألانيا وفرن�سا و�ل�س�يد وه�لند� �ل�سلمني ت�سنيفا �إيجابيا وترتبط �لآر�ء ح�ل �ل�سلمني بالأيدي�ل�جية، يف حني �أن 47% من �لألان 
ينتم�ن �سيا�سيا لكتلت ميينية، يعطي �ل�سلمني ت�سنيفا غري �إيجابي،  بينما 17% فقط من �لي�ساريني �لألان فعل�� ذلك. و�زد�دت �لفج�ة 

بني �آر�ء �لي�سار و�ليمني فيما يخ�س �ل�سلمني نح� 30 نقطة مئ�ية يف �إيطاليا و�لي�نان.



فني الأحد 03  مار�س  2019  املوافـق  ل27 جمادى الأخر 1440هـ 20

ماجدة الرومي تتحدث عن جذورها امل�صرية وتهديد »داع�ش« بالقتل
ك�شفت املغنية اللبنانية، ماجدة الرومي، عن دماء م�شرية جتري يف عروقها، م�شرية اإىل اأنها تعمل الآن على توثيق تاريخ عائلتها الذي 

يعود اإىل بور�شعيد وبورفوؤاد وحتدثت الفنانة اللبنانية ال�شهرية يف حوار مع �شحيفة »اأخبار اليوم«، تطرقت من خالله اإىل الكثري من 
جوانب حياتها ال�شخ�شية وعّما يثري فرحها وحزنها، وعن العالقة الوثيقة التي تربطها باأم الدنيا.

�إىل  �لرومي  ماجدة  �أ�شارت  فقد 
عن  حدثتها  لطاملا  و�لدتها  �أن 
حيث  م�رص،  يف  عائلتها  ذكريات 
كانت تعي�ش يف منطقة �شرب�، و�أن 
جدتها جلهة و�لدتها كانت تُدعى 
��شم  بينما  حبيب،  يو�شف  وردة 
�شويف  هو  ماجدة  �ل�شيدة  و�لدة 
�شفت�شي، وهي »من عائلة �شديدة 
�مل�رصية  بالتقاليد  �اللت�شاق 
و�أنها  �لذهب«،  مبجال  تعمل 
�لعائلة  بيوت  ��شتك�شاف  ب�شدد 

يف �شرب� ورو�ش �لفرج.
وك�شفت �ملغنية �للبنانية عن بد�ية 
�الأر�ش  يف  �لعائلة  جذور  غر�ش 
�للبنانية قائلة، �إن »�حلكاية بد�أت 

خياطا  يعمل  جدي  كان  عندما 
عام  ويف  �لرجالية.  للألب�شة 
1920، كان هناك �إ�رص�ب لليهود 
خياطني  فاأخذو�  فل�شطني،  يف 
معهم  وذهب  هناك،  �إىل  معهم 

جدي.
وجدتي  جدي  عاد  فرتة  وبعد 
م�رص،  �إىل  �الثنني  و�أخو�يل 
�ل�شوي�ش  قناة  فى  و��شتغلو� 
وبورفوؤ�د  بور�شعيد  يف  وعا�شو� 
هناك.  �الإفرجني  �حلي  فى 
)�ملو�شيقار  و�لدي  بفرتة  بعدها 
�لرومي(  حليم  حيفا  يف  �ملولود 
�لكاثوليك  كني�شة  فى  �أمي  تزوج 
و�لدي  و�أخذها  بور�شعيد،  يف 

يف  للم�شاركة  لبنان  �إىل 
عام  �للبنانية  �الإذ�عة  تاأ�شي�ش 
�للقاء  يف  �لرومي  1950«وعربت 
له  يتعر�ش  ما  جر�ء  حزنها  عن 
�لعامل �لعربي، كا�شفة عن حلمها 
فل�شطني  يف  �مل�رصدين  »بعودة 
�أوطانهم  �إىل  ولبنان  و�شوريا 
ظروف  يف  يعي�شو�  و�أن  وبلدهم 
حبها  عن  �أعربت  كما  جيدة، 
عبد  �مل�رصي  للرئي�ش  �ل�شديد 
»�حت�شن  �لذي  �ل�شي�شي  �لفتاح 
�خلطر  من  وحذرهم  �مل�رصيني 
�لتي  �لفتنة  خطر  وهو  �الأكرب، 
ز�لت  وما  بنري�نها  لبنان  �كتوت 

حتى �الآن«.

»كان  �ل�شي�شي  �أن  �لفنانة  وترى 
باملوؤ�مر�ت  تامة  در�ية  على 
�لتى حتاك �شد م�رص  �ل�شيا�شية 
�لعربي«،  و�لعامل  بل  و�مل�رصيني 
م�شددة على �أنها ال ت�شتطيع قول 
ال  كي  �ل�شي�شي  ح�رصة  يف  ذلك 

يتهمها �أحد مبجاملته.
�شيئا  �لرومي  ماجدة  �ألقت  كما 
من �ل�شوء على جانب من حياتها 
�أن تنظيم  �ل�شخ�شية، م�شرية �إىل 
مرتني،  بالقتل  هددها  »د�ع�ش« 
�جلمهورية  رئي�ش  �أبلغت  و�أنها 
�لتهديد�ت، فكلّف  بهذه  �للبنانية 
و�إن  بحمايتها  �الأمنية  �جلهات 
��شتدركت قائلة: »ولكن ماذ� تهم 

�حلر��شة �أمام م�شيئة �هلل«يُذكر �أن 
�مللحن  هو  �لرومي  ماجدة  و�لد 
الجئا  حط  �لذي  �لرومي،  حليم 
وكانت  لبنان،  يف  فل�شطني  من 
لبيت  حتية  �أر�شلت  قد  �لفنانة 

جدها يف حيفا �أثناء م�شاركتها يف 
»�لقد�ش«  مهرجان  �فتتاح  حفل 
عام 2008، علما �أن �لفنانة توؤكد 
�أن �أ�شول عائلة و�لدها تعود �إىل 

مدينة �شور يف لبنان.

»م�صرت بني« يك�صف �صر ت�قفه امل�ؤقت عن التمثيل
�ل�شهري،  �لكوميدي  �ملمثل  فاجاأ 
بدور  �ملعروف  �أتكن�شون،  رو�ن 
و�ملقربني  جمهوره  بني«،  »م�شرت 
�لتمثيل  عن  �لتوقف  بقر�ره  منه 
�أنه  �أتكين�شون  و�أو�شح  كامل  لعام 

»لق�شاء  �خلطوة  هذه  على  يقدم 
طفلته  مع  �لوقت  من  قدر  �أكرب 
�ملجال  ويف�شح  �آيل،  �ل�شغرية 
يف  فورد،  لوي�ش  �ملمثلة،  حلبيبته 
�لتي  �لفنية  �لرتكيز على م�شريتها 

موؤخر�«و�أو�شح  باالزدهار  بد�أت 
�أن   The Sun ل�شحيفة  م�شدر 
�شيم�شي هذ�  �أنه  �أكد  »�أتكين�شون 
فهو  طفلته،  مع  ب�شعادة  �لعام 
�أتكن�شون  متاما«و�لتقى  بها  مولع 

 ،2012 �شنة  فورد  لوي�ش  باملمثلة 
عرفت  حب  ق�شة  بينهما  وبد�أت 
دي�شمرب  ويف  عامني،  بعد  للعلن 
طفلتها  فورد  منه  �أجنبت   ،2017

�آيل.
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 Game of« اجلزء الأخري من
يح�صد   »Thrones"

ماليني امل�صاهدات 
حقق �لعر�ش �لرتويجي للمو�شم �الأخري الأكرث �مل�شل�شلت 

�لعاملية �شعبية، »Game of Thrones«، على �أكرث من 11 
مليون م�شاهدة بعد 4 �أيام فقط على �إطلقه.

وعلى �لرغم من �أن مدة �لعر�ش ال تتجاوز دقيقة و�حدة، 
�إال �أن كثري� من �ملتابعني رجحو� من خلله �حتمالية ن�شوب 

حرب بني عائلتي »�لنار« و«�جلليد«، �شمن �أحد�ث �جلزء 
�لقادم ومن �ملقرر بدء عر�ش �ملو�شم �لثامن و�الأخري، 
يف �شهر �أبريل 2019، يف حني ي�شم 6 حلقات فقط، وهو 

�حلدث �لذي من �شاأنه �أن يعزز عدد متابعي �ل�رصكة 
�ملنتجة »HBO« بـ 50 مليونا، ح�شب �لتوقعات �الأخرية 
لل�رصكة �لعملقة ويعد »Game of Thrones« �أكرث 
م�شل�شلت �لت�شويق و�خليال �لعلمي �شعبية يف �لواليات 

�ملتحدة و�لعامل، وذلك منذ عر�شه �أول مرة يف عام 2011، 
بينما ر�شح �لعمل وحاز على �لعديد من �جلو�ئز �لدولية.

 وفاة الفنان امل�صري 
حمم�د القلعاوي

تويف �لفنان �مل�رصي حممود �لقلعاوي، م�شاء �الإثنني 
�ملا�شي، د�خل منزله بعد �رص�ع مع �ملر�ش عن 
عمر يناهز 79 عاماً ومن �ملقرر �أن تُ�شيع جنازة 

�لفنان �لر�حل من م�شجد عمر بن عبد�لعزيز مبنطقة 
م�رص �جلديدة، على �أن يو�رى جثمانه �لرثى مبقابر 

�لعائلة يذكر �أن حممود �لقلعاوي قدم ع�رص�ت �الأدو�ر 
�ل�شينمائية و�مل�رصحية، منها م�رصحيات »�جلوكر« 

و«علي بيه مظهر« و«�أوالد در�كوال« وغريها من 
�الأعمال �ملميزة.

»العدل غروب« تفاو�ش عادل اإمام على الع�دة اإىل ال�صينما

النجمة اجلزائرية �صعاد ما�صي تتاألق يف القاهرة

يتفاو�ش �ملنتج جمال �لعدل مع عادل 
�إمام على بطولة فيلم من �إنتاجه، يف 
للإنتاج  للعودة  �رصكته  �شيا�شة  �إطار 

�ل�شينمائي يف �لفرتة �ملقبلة.
وعلم �أن �لعدل و�شقيقه �ل�شيناري�شت 
�شيناريو  عن  يبحثان  �لعدل  مدحت 
�شينمائي منا�شب الإمام، �لذي  يفكر 
يف  �مل�شاركة  عن  �المتناع  يف  جدياً 
العرت��شه   ،2019 رم�شان  در�ما 
جنوم  �أجور  تخفي�ش  �شيا�شة  على 
�لر�حة  يف  ورغبته  �مل�شل�شلت، 

�لتليفزيونية.  �لدر�ما  يف  �لعمل  من 
»�لعدل  �جتاه   ، م�شادر  وك�شفت 
�شينمائية،  �أفلم   5 الإنتاج  غروب« 
حممد  تعاقد  �لذي  �لفيلم  منها 
�آخر  �أن  يُذكر  بطولته.  على  رم�شان 
�أفلم عادل �إمام كان فيلم »زهامير«، 
و�شاركه   ،2010 يف  ُعر�ش  �لذي 
كرمي،  ونيللي  �شالح،  �شعيد  �لبطولة 
�لوهاب، ور�نيا يو�شف،  وفتحي عبد 
�شلح  نادر  تاأليف  من  رزق،  و�أحمد 

�لدين و�إخر�ج عمرو عرفة

�أحيت �جلز�ئرية �شعاد ما�شي، حفًل غنائياً 
علي م�رصح »�ملاركي« يف �لقاهرة �جلديدة، 

م�شاء �أول �أم�ش �بح�شور عدد كبري من 
جمهورها.

و�فتتحت ما�شي �حلفل باأغنية »يا قلبي«، ثم 
عدد�ً من �أبرز �أغنياتها، منها »م�شك �لليل 
ود�ر جدي وطليت علي �لبري«، وغريها من 

�الأغنيات �لتي قدمتها بتوزيع جديد.
وفاجاأت �جلز�ئرية حمبيها بغناء ق�شيدة 

»�شاعر �الأر�ش« للفل�شطيني حممود دروي�ش، 
و�أدت �أغنيتها �جلديدة »�شلم« باللهجة 

�لعامية، من كلمات نادر عبد�هلل، وق�شيدة 
»�إقر�أ �شلمي على من ال �أ�شميه« لبهاء �لدين 

زهري، قبل �أن تختتم حفلها باأغنية »زوروين كل 
�شنة مرة«.
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اأوفر الكرو�س  �سياراتها  اأول  تطلق   "Cupra"

التي   "Cupra" ا�ضتعر�ضت 
اأول  فيات  ل�رشكة  تابعة  كانت 
اأوفر  كرو�س  بهيكل  لها  �ضيارة 
ال�رشكة  ون�رشت  واأنيق  مميز 
 "Formentor" ل�ضيارة  �ضورا 
�ضيارة  اأنها  تظهر  املنتظرة، 

ريا�ضية  مبالمح  بامتياز،  عائلية 
ت�ضميم  يف  تتجلى  مميزة، 
الأمامية،  للواجهة  الكبري  ال�ضبك 
والفتحات الهوائية الكبرية و�ضكل 
امل�ضابيح، والعوادم الأربعة التي 

زينت الواجهة اخللفية.

ال�ضيارة  جاءت  الداخل،  ومن 
ومقود  مريحة،  جلدية  مبقاعد 
قيادة  وواجهة  مميز،  ريا�ضي 
متطورة يزينها زوج من ال�ضا�ضات 
تعمالن باللم�س كما من املفرت�س 
تزود هذه املركبة مبحركات  اأن 

هجينة، بعزم 245 ح�ضانا، قادرة 
اإىل   0 من  ت�ضارعها  زيادة  على 
100 كلم/�ضاعة يف ظرف 4 ثوان 
دفع  نظام  اإىل  بالإ�ضافة  تقريبا، 
رباعي، وعلبة �رشعة اأوتوماتيكية 

بـ 7 مراحل.

 "Murano" تعرف على
اجلديدة كليا من "ني�سان"

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

موؤخرا  ني�ضان  �رشكة  طرحت 
منوذجها اجلديد من �ضيارات 
اأوفر  الكرو�س   "Murano"
 "Murano" ال�ضهرية وجاءت
اجلديدة بتغريات كبرية طالت 
اأكرث  اأ�ضبح  الذي  الهيكل 
الت�ضميم  بف�ضل  ع�رشية 
الأمامي،  لل�ضبك  املميز 
التي  الفريدة  وامل�ضابيح 
 ،LED تقنيات  اأدخلت عليها 
مبقا�س  الريا�ضية  والعجالت 

18 اإن�ضا.
هذه  مق�ضورة  اأ�ضبحت  كما 
ال�ضيارة اأو�ضع وزودت مبقاعد 

مريحة مك�ضوة باأفخم اجللود، 
تتو�ضطها  قيادة  وواجهة 
باأنظمة  للتحكم  كبرية  �ضا�ضة 
بروؤية  وت�ضمح  املولتيميديا 
املواقع  حتديد  خرائط 
الكامريات  من  وال�ضور 

الأمامية واخللفية.
املركبة  هذه  ني�ضان  وزودت 
باأنظمة اأمان ممتازة وو�ضادات 
الركاب،  جلميع  هوائية  اأمان 
اأ�ضطوانات   6 بـ  وحمركات 
وعلب  ح�ضانا،   264 بعزم 
ب�ضت  اأوتوماتيكية  �رشعة 

مراحل.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�ضالح  ال�ضيارات  ت�ضتخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�ضكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�ضيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�ضولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ضتكون 
ترددات  ي�ضتخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�ضارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�ضيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�ضيارات، �ضيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�ضال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�ضيارات، ما �ضيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ضاهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�ضختني من 
التقنية، واحدة مبجال �ضغري ميتد 
بو�ضع  ي�ضمح  ما  مرت،  خلم�ضني 
اجلهاز يف �ضندوق �ضيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �ضابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�ضخة  هدف  و�ضيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�ضع  هو 
العامة املتعر�ضة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�ضيارة  وقد ت�ضبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�ضبوع املا�ضي 
واإ�ضابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�ضا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 

ميكنها  ل  ال�ضينية  ال�رشكات 
بب�ضاطة اأن تكبح نف�ضها عن اإغراء 
الغرب،  �ضيارات  ت�ضاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�ضها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�ضيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�ضني.
حيث تظهر �ضور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ضتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�ضينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �ضيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�ضابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�ضيل، 
لكن و�ضائل الإعالم ال�ضينية تتوقع 
باأن ال�ضيارة �ضت�ضمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�ضميمها 
�ضينجدو  تد�ضينها يف معر�س  يتم 
�ضينطلق  والذي   2018 لل�ضيارات 

يف 7 �ضبتمرب.

عقب 21 �ضنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�ضن�رشي  ت�ضميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيقوين  ال�ضكل  على 
اأ�ضا�ضاتها  وحتديث  لل�ضيارة 
وقتنا  ينا�ضب  ملا  ومن�ضتها 

احلايل.
فقط  ن�ضخة   50 �ضت�ضنع  تويوتا 

�ضهر،  كل  الفاخرة  ال�ضيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�ضف عن 
قرب  عن  ال�ضيارة  تفا�ضيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�ضها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�ضع  ال�ضيارة 
الكال�ضيكي،  اخلارجي  ت�ضميمها 
ويف مق�ضورتها الفريدة من نوعها، 

خ�ضبية  زخرفات  ا�ضتخدام  مع 
مثري  وت�ضميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س الأبواب ونظام 
�ضوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�ضوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�ضني يف املق�ضورة 
و�ضتائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�ضو�ضية.

�ضن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �ضعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �ضعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�ضيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�ضيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.

�رشكة  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارة  موؤخرا  بنتلي 
 "Continental GT"
يف  غاية  مك�ضوف  بهيكل 
ال�ضيارة  وجاءت  الأناقة 
يحمل  بت�ضميم  اجلديدة 
طابع مركبات بنتلي الفاخرة 
الدائرية  مب�ضابيحها 
وواجهتها الأمامية العري�ضة، 
ينطوي  ب�ضقف  وزودت 

داخل  ليختفي  اأوتوماتيكيا 
الهيكل، ف�ضال عن مق�ضورة 
اجللود  اأنواع  باأفخم  مك�ضوة 
من  وعنا�رش  والأخ�ضاب 

الكروم.
اجلبار  الأداء  وي�ضمن 
 12 بـ  حمرك  ال�ضيارة  لهذه 
اأ�ضطوانة، و�ضعة 6.0 لرتات، 
ي�ضتهلك  ح�ضانا،   635 بعزم 
14 لرتا من الوقود لكل 100 

ال�ضيارة، وي�ضل  كلم تقطعها 
بها ل�رشعة 333 كلم/�ضاعة، 
اإىل   0 من  ت�ضارعها  ويزيد 
غ�ضون  يف  كلم/�ضاعة   100

3.8 ثانية فقط.
كما اأتت هذه املركبة بنظام 
فيه  تتحكم  هوائي  تعليق 
متطورة،  اإلكرتونية  منظومة 
ف�ضال عن اأقوى نظام مكابح 
حتى  بنتلي  �ضيارات  �ضهدته 

ريا�ضية  وعجالت  اليوم، 
وتوفر  اإن�ضا   21 مبقا�س 
من  العديد  ال�ضيارة  هذه 
و�ضائل الرفاهية للم�ضتخدم، 
املمتازة  ال�ضوت  كاأنظمة 
املدعومة بـ 18 مكرب �ضوت 
املزودة  مريحة  ومقاعد 
وتربيد  تدفئة  باأنظمة 
وتدليك للراكب. اأما �ضعرها، 

فبلغ 173 األف يورو.
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»موتوروال« تطلق هواتف 
رخي�سة مبوا�سفات مناف�سة

 Moto« ا�ضتعر�ضت �رشكة موتوروال هواتف
يرتاوح  و�ضعر  مناف�ضة  مبوا�ضفات   ،»G7
االأول  الهاتف  جاء  يورو،  و300   150 بني  ما 
بو�ضة،   6.2 مبقا�س  ب�ضا�ضة   »Plus  G7«
ومعالج  بيك�ضل،   )1080/2270( عر�س  ودقة 
و�ضول  وذاكرة   ،»636  Snapdragon«
 64 داخلية  وذاكرة  جيغابايت،   4 ع�ضوائي 
ب�ضعة  وبطارية  للتو�ضيع،  قابلة  جيغابايت، 

3000 ميللي اأمبري.
اأما كامريا الهاتف االأ�ضا�ضية فجاءت مزدوجة 
االأمامية  والكامريا  ميغابيك�ضل،   5+16 بدقة 

 300 الهاتف  �ضعر  وبلغ  ميغابيك�ضل،   8 بدقة 
يورو.

 250 فبلغ   »G7« الثاين  الهاتف  �ضعر  اأما 
 ،»632  Snapdragon« وزود مبعالج  يورو، 
ميغابيك�ضل،   5+12 بدقة  اأ�ضا�ضية  وكامريا 
وكامريا اأمامية 8 ميغابيك�ضل، وزودت ال�رشكة 
 150 وثمنه   ،»Play  G7« االأرخ�س  الهاتف 
اأ�ضا�ضية  وكامريا  بو�ضة،   5.7 ب�ضا�ضة  يورو، 
بدقة 13 ميغابيك�ضل، وذاكرة و�ضول ع�ضوائي 
جيغابايت،   32 داخلية  وذاكرة  جيغابايت،   2

وبطارية ب�ضعة 3000 ميللي اأمبري.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

كيفية تفعيل و�سع التاأمني يف 
نظام الت�سغيل اأندرويد باي

نظام  من  التا�ضع  االإ�ضدار  يحمل 
 Android باي  اأندرويد  الت�ضغيل 
امليزات  من  رائعة  جمموعة   Pie  9.0
اجلديدة لهواتف اأندرويد، باالإ�ضافة اإىل 
الت�ضميم،  بع�س التحديثات املميزة يف 
ومع ذلك فاإن اإحدى اأهم ميزات التاأمني 
اجلديدة يف نظام الت�ضغيل اأندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�ضع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode ا�ضم
 Lockdown التاأمني  و�ضع  يتيح 
اخلا�ضة  بياناتهم  حماية  للم�ضتخدمني 
لهم  امل�رشح  الغري  االأ�ضخا�س  من 
بالو�ضول اأو الل�ضو�س اأو حتى امل�ضوؤولني 
عن تنفيذ القانون، حيث اأنه يعمل على 
�ضا�ضة  على  االإ�ضعارات  ظهور  اإيقاف 
الهاتف واإيقاف ت�ضغيل اأدوات ا�ضت�ضعار 
على  التعرف  وميزة  االأ�ضابع،  ب�ضمات 
ال�ضوت  على  التعرف  وميزات  الوجوه، 
عند ت�ضغيله ليجعل من امل�ضتحيل اإلغاء 
حماية  م�ضتوى  لزيادة  الهاتف،  قفل 

بياناتك.
التاأمني  و�ضع  اأن  من  الرغم  على 
م�ضتخدماً  يكون  ال  قد   Lockdown
جداً  املهم  من  ولكن  يومي،  ب�ضكل 
حلدوث  حت�ضباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�ضو�ضيتك  يهدد  طاريء  �ضيء  اأي 

وبياناتك الهامة على الهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�ضع التاأمني

Mode على هواتف اأندرويد:
يعمل  هاتفك  اأن  من  تتاأكد  اأن  يجب 
الت�ضغيل  نظام  من  اإ�ضدار  باأحدث 
الذي  التا�ضع  االإ�ضدار  وهو  اأندرويد 
 Android باي  اأندرويد  ا�ضم  يحمل 
الو�ضع-  هذا  من  لال�ضتفادة   9.0  Pie

الت�ضغيل  لذلك حتقق من حتديث نظام 
اخلطوات  اتبع  ثم  جهازك،  على  اأواًل 

التالية:
Settings انتقل اإىل االإعدادات•

واملوقع  االأمان  تبويب  على  •ا�ضغط 
Security & Location

خيار  اإىل  ت�ضل  حتى  لالأ�ضفل  •مرر 
 Lock التاأمني  �ضا�ضة  تف�ضيالت 

screen preferences
املوجود  التبديل  زر  على  ا�ضغط  •ثم 
 Show التاأمني  خيار  عر�س  بجوار 

lockdown option
التاأمني  و�ضع  ا�ضتخدام  كيفية 
الت�ضغيل  نظام  يف   Lockdown

اأندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�ضع، �ضيتم اإ�ضافة 
اإيقاف  خيارات  اإىل   Lockdown زر 
الت�ضغيل Power Off و اإعادة الت�ضغيل 
 Screenshot و لقطة �ضا�ضة Restart
عند  تظهر  التي  القائمة  يف  املوجودة 
ال�ضغط على زر الت�ضغيل كما هو وا�ضح 

يف ال�ضورة التالية:

ما   Lockdown و�ضع  تن�ضيط  عند 
عليك �ضوى التايل:

•ال�ضغط مع اال�ضتمرار على زر ت�ضغيل 
هاتف اأندرويد

•ا�ضغط على اأيقونة Lockdown من 
�ضيذهب  وبعدها  �ضتظهر  التي  القائمة 
القفل  �ضا�ضة  اإىل  الفور  على  هاتفك 
حتى  االإ�ضعارات  جميع  اإخفاء  و�ضيتم 
رمز  با�ضتخدام  الهاتف  قفل  اإلغاء  يتم 

املرور

ظهور اأغرب هاتف لهذا العام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ا�ضتعر�ضت �رشكة 
مزودا  هاتفا  االأخري   »MWC« معر�س 
اأمبري،  ميللي   18000 ب�ضعة  ببطارية 
الهواتف  بطاريات  بني  �ضعة  االأكرب  هي 
باأن  امل�ضنعة  ال�رشكة  وتفيد  العامل  يف 
ليعمل  تكفيه  الكبرية  الهاتف  بطارية 
تكفي  كما  االنتظار،  و�ضع  يف  يوما   50

ملدة  والفيديوهات  االأفالم  مل�ضاهدة 
 %100 اإىل   0 من  �ضحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �ضاعات، وميكن ا�ضتخدامها 
ك�ضاحن حممول للهواتف واالأجهزة الذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
داخل  مدجمة  اأمامية  بكامريا   »Pop
الهيكل، تخرج عند احلاجة ال�ضتخدامها، 

و�ضا�ضة مبقا�س 6.2 بو�ضة، بدقة عر�س 
و�ضول  وذاكرة  بيك�ضل،   )1080/2160(
ع�ضوائي 6 جيغابايت، وذاكرة داخلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  الهاتف  يطرح  اأن  املفرت�س  ومن 
 600 ب�ضعر  املقبل،  جوان  يف  االأ�ضواق، 

دوالر تقريبا. 

اآبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�ضخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ض�س للحوا�ضب 
امل�ضتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�ضبحت 
م�ضتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�ضحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�ضبح   »Mac« حوا�ضب 
نظام الت�ضغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�ضم »macOS 10.14« مقابل 99 دوالرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ضتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأوال 

ت�ضجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على  الر�ضمي 
دخوله عرب ح�ضاب »Apple ID«، واتباع 
االإر�ضادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�ضبه ال�ضخ�ضي.
الن�ضخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�ضري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�ضغيل ال�ضابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ضتخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ضاً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�ضابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�ضومي كيمي�ضيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ضتقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �ضنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ضتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �ضويت�س. اإال اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

وتو�ضيع عملها يف جمال االألعاب.
مع  كبرية  و�ضعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�ضع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ضاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �ضاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �ضنوات  عن  عو�ضاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة اأموال 
اأ�سحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



هذا وقد اأح�صت ذات املديرية 07  تدخالت  
اأك�صيد  اأول  بغاز  االختناق  حاالت  تخ�ص 
�صخ�ص   21 انقاد  يف  جنحت  اأين  الكربون 
 75 حطاب  ال�صيخ  وفاة  ت�صجيل   مت  فيما  
ذات  تدخلت  كما  الوالية   جنوب  بتالغ   �صنة 
نقل  مت  اأين  مرور  حادث   131 يف  امل�صالح 
اإنقاذ  يف  جنحت  حني   يف  وفيات    05 جثث 
امل�صت�صفى  اإىل  نقله  مت  جريح    143 واإجالء 
االإ�صعاف واالإجالء  فقد مت   اأما يف جمال    ،
اإجالء  منها 630 تخ�ص  اإح�صاء 3009 تدخال 
دون  خمتلفة  بحوادث  وامل�صابني  اجلرحى  
املر�صى  لنقل  تدخال  و1994  منها  املرورية 
باالإ�صافة اإىل حتويل 53 جثة اإىل م�صالح حفظ 
اجلثث بامل�صت�صفيات ، كما اأح�صت املديرية 
تدخلها  الإخماد 117 حريق خمتلف  باالإ�صافة 

يخ�ص  فيما  اأما   ، تدخال  خمتلف   942 اإىل  
االإ�صعاف اجلماهريي فقد �صجلت  املديرية 
تكوين 2563 م�صعفا متطوعا جواريا من كلتا 
اجلن�صني ابتداء من �صنة 2010 واىل غاية يومنا 

حيث  ن�صاء    و608  رجال   1955 منهم   هذا  
 21 ملدة  االأولية  االإ�صعافات  يف  مبادئ  تلقوا 
يوما درو�ص تطبيقية ونظرية  عملية التكوين 

التزال  متوا�صلة.

حممد بن ترار

يف ظرف �شهرين ببلعبا�س  

59 حالة وفاة  واإنقاذ 21 �صخ�صا من املوت بغاز الكربون 
ك�شفت خلية االإعالم واالت�شال للحماية  املدنية بوالية �شيدي بلعبا�س  يف بيان لها  نهار اأول اأم�س ،اأن م�شاحلها قد �شجلت 

2019  اإىل غاية نهاية �شهر فرباير  على م�شتوى كافة وحداتها  ال14 املوزعة على كافة تراب  4199 تدخال منذ بداية  �شنة 
الوالية  اأين مت ت�شجيل 59 حالة وفاة  منها 53 جثة مت اإجالوؤها  من  مكان وفاتها بحوادث واأ�شباب خمتلفة  و05 تخ�س �شحايا 

حوادث املرور واأخرى  تخ�س �شحية اختناق  بغاز اأول اأك�شيد الكربون .

الدورة الوطنية للمرحوم 
حممد حمادي لكرة القدم ب�شعيدة

تاألق فريق وحدة 
بريد �صعيدة 

�صعيدة  بريد  وحدة  فريق  اأم�ص  اأول  فاز 

لكرة القدم اأمام نظريه من تيارت ب�صدا�صية 

الدورة  افتتاح  �صمن  وحيد  هدف  مقابل 

لربيد  امل�صاركة  جلنة  تنظمها  التي  الكروية 

اجلزائر تخليدا للمدير العام الراحل حممد 

حمادي حيث عرفت الن�صاطات االجتماعية 

و الثقافية و الريا�صية جمودا ن�صبيا ل�صنوات 

جمددا  لبعثها  عليها  القائمون  ا�صطر  مما 

الواليات  خمتلف  عرب  العمال  احتكاك  بغية 

املباراة  عرفت  و  هذا   ، البع�ص  يبع�صهم 

�صيطرة اأبناء العقبان على جمريات املقابلة 

يف  وليد  يحياوي  املتاألق  رفقاء  تفنن  اأين 

حتويلها  و  لهم  املتاحة  الفر�ص  ا�صتغالل 

اأطوار  باقي  ت�صيري  من  مكنتهم  اأهداف  اإىل 

يف  املوعد  لي�رضبوا  اأريحية  يف  املقابلة 

الدور القادم اأمام نظريهم من عني الدفلى و 

هم يعولون على الذهاب بعيدا يف املناف�صة 

الفريق  األوان  ت�رضيف  و  الوالية  لت�رضيف 

الوالئية  الدورة  يف  بالو�صافة  كتتويجهم 

لفت  التي  ايدير  عي�صات  الريا�صة  و  للعمل 

مدير   ، املتابعني  جميع  اأنظار  الفريق  فيها 

وحدة بريد �صعيدة قباز �صالح ويف ت�رضيحه 

املبذولة  املجهودات  على  اأثنى  للو�صط 

ملوا�صلة  مب�صاندته  ووعدهم  الفريق  من 

االأن�صطة  خمتلف  ببعث  �رضح  كما  امل�صوار 

امل�صاركة  جلنة  �صمن  الثقافية  و  الريا�صية 

العمال  عليها  يعول  التي  اجلزائر  لربيد 

كثريا يف امل�صتقبل القريب لتح�صني م�صتوى 
اخلدمات االجتماعية لهم.

خلدون.ع

فرن�شا

»ال�صرتات ال�صفراء« يتظاهرون لل�صبت ال�صاد�س ع�صر

ات�شاالت اجلزائر باجللفة

تثبيت 30 حمطة للجيل الرابع 

جامعة وهران 2 

اأول مهرجان للفيلم اجلامعي يف اأفريل القادم 

بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي

توقيف13 منقبا عن الذهب

دار الثقافة »مولود معمري« بتيزي وزو

عر�س الفيلم الوثائقي »يوبا 2« ملقران اآيت �صعادة

يف  ال�صفراء«  »ال�صرتات  حمتجو  تظاهر 
اأخرى  ومدن  باري�ص  الفرن�صية  العا�صمة 
دعوات  و�صط  ع�رض،  ال�صاد�ص  لل�صبت 
االأوىل  االأ�صابيع  زخم  اإىل  احلراك  الإعادة 
بينها  للتظاهر  عدة  دعوات  واأطلقت 
واحدة ملجموعة على في�صبوك حتت �صعار 
»ال�صرتات ال�صفراء الف�صل ال�صاد�ص ع�رض: 
بني  تظاهرة  باري�ص  يف  ع�صيان«و�صتجري 
رو�رضو«،  دانفري  و«�صاحة  الن�رض«  »قو�ص 
وني�ص  مر�صيليا  يف  اأي�صا  �صتجري  كما 
ونانت  و�صرتا�صبورغ  واألي�ص  ومونبيلييه 

وبوردو وتولوز.
ويف مدينة ليل �صمال البالد دعا القائمون 

»ال�صرتات  حمتجي  التظاهرات  على 
املجاورة  والدول  املنطقة  يف  ال�صفراء« 
ولوك�صمبورغ  واإجنلرتا  واأملانيا  )بلجيكا 
املدن  يف  التظاهر  اإىل  واأملانيا(  وهولندا 

الكربى. 
دعا  البالد  �رضق  جنوب  ليون  مدينة  ويف 
»م�صرية  اأجل  من  جتمع  اإىل  املنظمون 
ارتداء  املتظاهرين  من  وطلبوا  �صوداء« 
مالب�ص �صوداء »رمز احلداد« على م�صتقبل 
احلركة التي »�صتنتهي باالزدراء والظالمية 
اأبرز  من  عدد  معا«ودعا  نتحرك  مل  اإذا 
درويه  اإيريك  مثل  التحرك  �صخ�صيات 

وبري�صيال لودو�صكي وماك�صيم نيكول .

مت بلوغ تثبيت 30 حمطة للجيل الرابع عرب 
ثالث  منها  اجللفة،  والية  بلديات  خمتلف 
ح�صب   ،  2018 يف  تركيبهما  مت  حمطات 
ات�صاالت  م�صوؤول  ال�صبت من  اأم�ص  علم  ما 
اجلزائر باجللفة، ويف ندوة �صحفية خ�صت 
خالل  املوؤ�ص�صة  ن�صاطات  ح�صيلة  لتقدمي 
حممد  م�صوؤولها  اأكد  املن�رضمة،  ال�صنة 
اجليل  حمطات  جمموع  باأن«  جبار،  قدور 
الرابع التي عززت خدمات هذا النوع لتدفق 
و�صل  التكنولوجيا  با�صتعمال هذه  االأنرتنت 

اإىل 30 حمطة حيث مت اإجناز يف 2018 ثالث 
حمطات، اأ�صهمت يف ت�صجيل عدد م�صرتكني 
امل�صرتكني  عدد  لي�صل  زبونا   596 ناهز 
كل  وتعززت  م�صرتكا،   16038 اإىل  اإجماال 
من بلدية عني و�صارة والتجمعني ال�صكانيني 
و«الهيوهي«  االإبل  عني  ببلدية  الدزيرة«   «
اجليل  ،مبحطات  تعظميت  عني  ببلدية 
الرابع يف اإطار تو�صيع خدمات هذه التقنية 
خدمات  �صمان  الأجل  اإ�صتعمالها  وتعميم 

االأنرتنت.

 « ال�صالم   « والثقايف  العلمي  النادي  �صينظم 
جلامعة وهران 2 » حممد بن اأحمد » الطبعة 
اجلامعي  للفيلم  الوطني  ملهرجان  االأوىل 
ح�صبما  بوهران  القادم  اأفريل   15 اإىل   13 من 

اأ�صتفيد لدى املنظمني.
م�صاركة  �صتعرف  التي  الطبعة  هذه  و�صتقام 
ال�صابع  بالفن  املهتمني  اجلامعني  الطلبة 
مبختلف جامعات الوطن حتت �صعار » الطلبة 
»، ح�صبما ذكره رئي�ص  االإبداع  و  الطموح  بني 
انطلق  قد  و  عليك  حممد   « »ال�صالم  النادي 
اإىل  الرامية  التظاهرة  هذه  يف  الت�صجيل  باب 

االإنتاج  جمال  يف  ال�صباب  باإبداعات  تعريف 
فرباير   17 من  الأعمالهم  الرتويج  و  ال�صينائي 
�صهر  من  الفاحت  غاية  اإىل  لتتوا�صل  املا�صي 
اأبريل القادم، وفق ما جاء يف وثيقة اإدارة هذا 

املهرجان.
املهرجان  هذا  يف  امل�صاركة  �رضوط  ومن 
مدة  تكون  اأن  الق�صرية  االأفالم  بفئة  اخلا�ص 
اإنتاجه  وتاريخ  دقيقة   15 تتجاوز  ال  العر�ص 
العمل  يكون  اأن  ويجب   2019 جانفي   1 بعد 
م�صحوبا بالرتجمة اىل اللغة العربية يف حالة 

كان ناطقا بلغة اأخرى وفق املنظمني .

واجلرمية  التهريب  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�ص  مفرزة  اأوقفت  املنظمة، 
بتمرنا�صت   ،2019 مار�ص   01 يوم  ال�صعبي 
عن  منقبا   )13( ع�رض  ثالثة   ،6 ع  /ن 
و)500(  �صاحنتني)02(  و�صبطت  الذهب، 
ومولد  والذهب  احلجارة  خليط  من  كي�ص 
)01( كهربائي و مطرقة )01( �صغط وجهاز 
)01( ات�صال من جهة اأخرى، �صبط عنا�رض 
الدرك الوطني بكل من وهران وتيارت/ن ع 
2 وورقلة/ن ع 4 وتب�صة /ن ع 5، )200( لرتا 

من الوقود و)3.820( كيلوغرام من املرجان 
و)274( قر�ص مهلو�ص وبندقية )01( �صيد، 
يف  اأ�صخا�ص   )04( اأربعة  توقيف  مت  فيما 
اإطار مكافحة الهجرة غري ال�رضعية، عنا�رض 
الدرك الوطني ، بوهران /ن ع ،2  ثالثة )03( 
اأ�صخا�ص متورطني يف �صبكة لعمليات الهجرة 
غري ال�رضعية ، فيما مت توقيف )20( مهاجرا 
من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من  �رضعي  غري 
النعامة/ن ع 2  وتب�صة/ن ع 5 وعني قزام/ 

ن.ع.6. 

اآيت  ملقران   »2 »يوبا  الوثائقي  الفيلم  يعترب 
»مولود  الثقافة  بدار  عر�صه  مت  الذي  �صعادة 
على  املناف�صة  اإطار  يف  وزو  بتيزي  معمري« 
الثقايف  للمهرجان  الذهبية  الزيتونة  جائزة 
الوطني ال�صنوي للفيلم االأمازيغي، عودة مللك 
روما  مع  احلربي  التناف�ص  خ�صم  يف  �صلمي 
القدمية ويروي هذا العمل الوثائقي التاريخي 
الذي جاء يف 53 دقيقة و الذي عر�ص م�صاء 
من  معقدة  �صخ�صية  م�صوار  اجلمعة  اأم�ص 
امللك  هذا  �صخ�صية  در�صوا  موؤرخني  خالل 
الرواية  لهذه  قيمة  اأعطى  مما  االأمازيغي، 
التي  االأك�ص�صوارات  و  الديكور  مثل  متاما 

�صمري  و  اإيدري  �صعيد  حمند  من  كل  و�صعها 
و  بعزازقة(  اجلميلة  الفنون  )مدر�صة  تركي 
االأزياء التي �صممها البخاري حبال مما اأ�صفى 

عليه قيمة جمالية .
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الدبلوما�شي االأمريكي 
ال�شابق دني�س رو�س

 »�صفقة القرن« 
�صتف�صل اإذا مل 
تلب التطلعات 

الفل�صطينية
قال الدبلوما�صي االأمريكي ال�صابق دني�ص 
رو�ص، اإن خطة ال�صالم االأمريكية املعروفة 
بـ«�صفقة القرن« لن حتظى بتجاوب جدي 
من االأطراف العربية اإذا مل تلب التطلعات 

الفل�صطينية لدولتهم امل�صتقبلية.
كان  الذي  ال�صابق،  الدبلوما�صي  واأو�صح 
م�صوؤوال كبرًيا يف وزارة اخلارجية االأمريكية 
خطة  اأن  االأو�صط  ال�رضق  اإىل  ومبعوثا 
الفل�صطيني  ال�رضاع   ت�صوية  يف  ترامب 
»اإقامة  ت�صمل  اإذا مل  �صتف�صل  االإ�رضائيلي 
من  واأجزاء  امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة 

القد�ص ال�رضقية عا�صمة لها«.
واعترب رو�ص خالل حديثه الإذاعة »�صوت 
اإدارة  تبذلها  التي  »اجلهود  اأن  اإ�رضائيل« 
الرئي�ص ترامب حل�صد تاأييد الدول العربية 
املعتدلة ماآلها الف�صل اإذا مل تلب التطلعات 
الوطنية الفل�صطينية«،وعلى �صعيد مت�صل 
عن  الفل�صطينية  »االأيام«  �صحيفة  نقلت 
م�صوؤول كبري يف البيت االأبي�ص قوله اإن ما 
ن�رضته بع�ص و�صائل االإعالم حول تفا�صيل 
كونه  يعدو  ال  اجلديدة  ال�صالم  خطة 
االأمريكي:  امل�صوؤول  واأ�صاف  تكهنات، 
ما  بالفعل  يعرفون  النا�ص  من  »القليل 
عندما  بن�رضها  و�صنقوم  اخلطة،  حتتويه 

يكون التوقيت مالئما«.

معر�س اال�شتثمار يف البناء 
واالأ�شغال العمومية بعنابة

 Ooredoo
ُتقدم عرو�صها 

وحلولها للمهنيني 
�صاركت Ooredoo يف معر�ص اال�صتثماريف 
 « التحتية  والبنية  العمومية  واالأ�صغال  البناء 
نٌظم  »الذي   IMMO-BTP-INVEST
 2019 مار�ص   02 غاية  اإىل  فيفري   27 من 
IMMO-  « معر�ص  جمع  عنابة  مبدينة 
حتت  و�صع  الذي   «  BTP-INVEST
و  العمومية  االأ�صغال  لوزير  ال�صامية  الرعاية 
النقل، العديد من املحرتفني من قطاع العقار 
التحتية  البنية  و  العمومية  االأ�صغال  و  البناء  و 
لالأعمال  ف�صاء  ثل  ميمُ وهو  واللوجي�صتيك 
احلدث  هذا  كان  االقت�صادي،  التبادل  و 
واالأجانب  اجلزائريني  للعار�صني  فر�صة 
�رضاكات  واإبرام  وخرباتهم  االبتكارات  لرتقية 

اإ�صرتاتيجية.
املعر�ص  هذا  Ooredooيف  �صاركت  
مبيعات   ممثلو  عر�ص  اأين  جناح  خالل  من 
املحرتفني  للزوار   Ooredoo Business
خمتلف عرو�ص و حلول Ooredoo املوجهة 
لهم، بح�صورها يف هذا احلدث االقت�صادي يف 
اجلزائري،توؤكد لل�رضق  االقت�صادية  العا�صمة 
من  زبائنها  مرافقة  يف  اإرادتها   Ooredoo
التكنولوجية  احللول  لهم  باقرتاح  املوؤ�ص�صات 

التي تتكيف اأكرث مع احتياجاتهم.
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