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�ملحلل �ل�شيا�شي حممد بو�شياف
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�أكد �أنه ملزم باإعادة مبلغ 750 
مليون �شنتيم

حّمار: زكري كاذب 
مل يحرتم الوفاق 
وكنت �شد عودته

�تهمها بتغيري حمتوى جل�شات �لنقا�ص

 تكتل نقابات الرتبية يرف�ض 
حما�شر بن غربيط 

متابع ب10 ق�شايا �ل�شرقة بالن�شل وق�شية �أخالقية

  مر�شح للرئا�شيات  بتلم�شان
 يتوعد باإقالة بن غربيط 

�لت�شديد �مل�شبق للديون �خلارجية

 اجلزائرجنحت  "مبقاومة"
 ال�شدمات القت�شادية 

يف �نتظار �إعالن �لرئي�ص تر�شحه

اأن�شار اخلام�شة ي�شتعر�شون ع�شالتهم اليوم
 �ص3



بجنوب البالد

توقيف 06 مهربني و25 
منقبا عن الذهب 

اأوقفت مفارز م�شرتكة للجي�س الوطني ال�شعبي، اأم�س اخلمي�س 

بكل من مترنا�شت وبرج باجي خمتار وعني قزام، �شتة )06( 

مهربني و)25( منقبا عن الذهب، ح�شب بيان اأ�شدرته وزارة الدفاع 

الوطني وجاء يف البيان اأنه:« يف  اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، 

اأوقفت مفارز م�شرتكة للجي�س الوطني ال�شعبي، يوم 07 فيفري 

2019، اإثر عمليات متفرقة بكل من مترنا�شت وبرج باجي خمتار 

وعني قزام/ن.ع.6، �شتة )06( مهربني و)25( منقبا عن الذهب 

و�شبطت اأربع )04( مركبات رباعية الدفع و)14000( لرت من الوقود 

و)10( اأكيا�س من خليط احلجارة وخام الذهب بالإ�شافة اإىل 

معدات خمتلفة للتنقيب عن الذهب وجهاز ات�شال عرب الأقمار 
الإ�شطناعية«. 

خبر في 
صورة

اأمن العا�صمة

حجز 75 غراما من القنب الهندي 

الطارف

اأمواج البحر تقذف جثة طفل 
ب�شاطئ اجلبل بالقالة

 قامت م�شالح احلماية املدنية ب�شاطئ اجلبل  بالقالة  �شباح اول اأم�س   بنقل 
جثة طفل عمره 3 �شنوات  جمهول الهوية  اإىل م�شلحة حفظ اجلثث بالقطاع 
بالقالة اجلثة وجدت يف حالة متقدمة من  بوزيد  ال�شحي مب�شت�شفى عمار 
الخت�شا�س  اإقليم  الوطني  الدرك  يف  املتمثلة  الأمنية  امل�شالح  التعفن. 

فتحت حتقيقا للتعرف على هوية ال�شحية وتفا�شيل الوفاة .
رزق اهلل �صريف

برنامج الرئي�س ..... 
تنحية قا�شي ال�شعيد

اإىل  الرت�شح  يف  الراغبني  طرف  من  الغريبة  اخلرجات  تتوا�شل 
املقبل،  اأفريل  �شهر  بالدنا  حتت�شنها  التي  الرئال�شية  النتخابات 
ب�شحب  قام  الذي  بوعناين  اأحمد  طرف  من  كانت  اخلرجات  واآخر 
من  النتخابية  حملته  با�رش  والذي  للرئا�شيات  الرت�شح  ا�شتمارات 
معقل اأن�شار مولودية اجلزائر، اأين وعدهم بتنحية املدير الريا�شي 
كمال قا�شي ال�شعيد وخالفته بخ�س اأكرث كفاءة منه يف ظل الرغبة 

القوية ومناداة جماهري العميد لطرد قا�شي ال�شعيد من الفريق.

لقي �شاب حتفه اأم�شية اأول اأم�س اخلمي�س بعد اأن ده�شه قطار 
كوراديا لنقل امل�شافرين وهذا مبقروبة من حمطة القطار ببلدية 

وادي ارهيو حتديدا بحي بودالية ح�شاين عندما ده�شه القطار 
القادم من ولية ال�شلف متجها نحو مدينة وهران ال�شحية الذي 

يبلغ من العمر اأربعني �شنة حول اىل ا�شالء ، اجلثة مت حتويلها من 
قبل اأعوان احلماية املدنية نحو م�شلحة حفظ اجلثث مب�شت�شفى 

املدينة فيما فتح حتقيق من قبل م�شالح ال�رشطة العلمية 
التابعني لأمن الدائرة وادي ارهيو لتحديد ظروف واأ�شباب 

احلادث الأليم.
 ق   م

ماندي يفتخر بالعلم الوطني

غليزان

قطار امل�شافرين ال�شلف وهران يده�س �شابا بوادي ارهيو

ظهر الالعب الدويل اجلزائري 
عي�شى ماندي وهو يرتدي واقيا 
يف  اجلزائر،  علم  يحمل  لل�شاق 
ببالده  لتم�شكه  جمدد  تاأكيد 
مدافع  خا�س  حيث  واأ�شوله، 

ريال  فريقه  مباراة  اخل�رش 
بيتي�س اأمام فالن�شيا �شمن كاأ�س 
اخلطوة  لفتت  حيث  امللك، 
وجعلت  الأنظار  بها  قام  التي 

الكامريات تتوجه �شوبه.

ولية  اأمن  م�شالح  اأوقفت 
 )04( اأربعة  اجلزائر، 
فيهم  م�شتبه  اأ�شخا�س 
جمعية  تكوين  ق�شايا  يف 
واملتاجرة  احليازة  ا�رشار، 
يف املخدرات من نوع القنب 
الأقرا�س  وكذا  الهندي 
حجز  مّت  حيث  املهلو�شة، 
القنب  من  غراما   )75(
الهندي، )216( موؤثرا عقليا، 
)11( �شالحا اأبي�س حمظور، 
�شتة )06( هواتف نّقالة مبلغ 
الوطنية  العملة  من  مايل 

عاجلت  دج.   )35000( قدره 
املقاطعة  اأمن  م�شالح 
يف  ممّثلة  لرباقي  الإدارية 
الق�شائية،  ال�رشطة  فرقة 
الأوىل  متفّرقتان  ق�شيتان 
م�شتبه  توقيف  مبوجبها  مّت 
املراقبة  نقاط  باأحد  فيه 
عرث  والذي  طلحة  بنب 
للمالم�شة  اخ�شاعه  بعد 
من  �شفيحة  على  القانونية، 
 )74( وزنها  الهندي  القنب 
غراما، امل�شتبه فيه اعرتف 
على حم�رش ر�شمي، اقتناءه 

للمخدرات من عند �شخ�شني 
مّت  فيهما،  م�شتبه  اآخرين 
ا�شتنادا  الأول  منزل  تفتي�س 
على  حيث عرث  نيابي،  لأمر 
 )01( وزنها  خمدرات  قطعة 
اأ�شلحة   )07( �شبعة  غرام، 
مهلو�س،  وقر�س  بي�شاء 
 )140( حجز  مّت  حني  يف 
 )04( اأربعة  عقليا،  موؤثرا 
 )06( �شتة  بي�شاء،  اأ�شلحة 
مايل  ومبلغ  نّقالة  هواتف 
قدره )35000( دينار، مبنزل 

امل�شتبه فيه الثاين.
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يف انتظار اإعالن الرئي�س تر�شحه

داعمو العهدة اخلام�ضة ي�ضتعر�ضون ع�ضالتهم اليوم
ينظم اليوم حزب جبهة التحرير لقاء وطنيا للمنا�شلني ي�شرف عليه رئي�س هيئة ت�شيري احلزب معاذ م�شارب على م�شتوى القاعة البي�شاوية املركب الريا�شي حممد بو�شياف، والتي �شتجمع خمتلف الوجوه القيادية الأفالنية 

ال�شابقة واحلالية من وزراء بالإ�شافة اإىل الأمناء العامني للحزب بداية من عبد العزيز بلخادم، عمار �شعيداين، وجمال ولد عبا�س، يف خطوة و�شفها منظموها باأنها �شتكون ر�شالة �شعبية  لدعوة الرئي�س بوتفليقة للرت�شح لعهدة 
جديدة، والتاأكيد باأن الأفالن موحد  بقيادته وجميع قواعده وجاهز خلو�س احلملة النتخابية. وتاأتي خطوة الأفالن عقب تر�شيح  التحالف الرئا�شي: الأفالن، الأرندي، تاج والأمبيا لرئي�س اجلمهورية قبل اأ�شبوع من الآن، 

لعهدة خام�شة ب�شكل ر�شمي مراهنني على ح�شيلة اجنازاته ال�شابقة بغية حتقيق ال�شتمرارية، مع مترير ر�شالة قيادته للجي�س الذي يطلع مبهامه الد�شتورية، بح�شبهم.

�شارة بومعزة

املواالة  جهود  ات�ساق  ومع 
اخلام�سة  العهدة  باجتاه  لل�سري 
الرئي�س  موقف  انتظار  ظل  –يف 
عدمه-،  من  بالرت�سح  الر�سمي 
االإف�ساح  حد  اخلطوات  بلغت 
الر�سمي- عن وجوه حملة  –غري 
االأول  الوزير  برئا�سة  بوتفليقة 
ال�سابق عبد املالك �سالل والذي 
اجتمع بعدد من الوزراء ال�سابقني 

موؤخرا وانفرج عن
االإنتخابية  احلملة  مقر  حتديد 
جمعة  ب�سارع  �سيكون  الذي 
جوار  حيدرة  بوادي  خي�رض 
الفيال التي ميلكها رجل االأعمال 
نقله  ما  بح�سب  كونيناف،  ر�سا 
قائمة  مع  بر�س«،  »�سبق  موقع 
اأولية بوجوه احلملة ت�سم: رئي�س 
احلركة ال�سعبية اجلزائرية، عمارة 
االأ�سبق،  ال�سحة  وزير  يون�س،  بن 
عبد املالك بو�سياف، وم�سطفى 

ومنذر  مالح،  وبلقا�سم  رحيال، 
بودن، ونبيل يحياوي.

تهاطلت  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
امل�ساندة  بيانات  من  العديد 
خا�سة  هيئات  عدة  طرف  من 
بينها  من  املدين  باملجتمع 
الوطنية  للمنظمة  العام  االأمني 
الهواري  الطيب  ال�سهداء  الأبناء 
امل�ساند  موقفهم  على  وتاأكيده 
اإعالن  اإىل  باالإ�سافة  لبوتفليقة، 
اأبناء  تن�سيقية  اأن  بوجنمة  خالد 
اليوم  �ستنظم  بدورها  ال�سهداء 
الثورية  لال�رضة  تاريخيا  جتمعا 
اأجل  من  بغليزان  رهيو  بوادي 
مر�سح  عن  الر�سمي  االإعالن 
اأفريل   19 لرئا�سيات  التن�سيقية 
اأن  الدعوة  يف  م�سيفني  املقبل، 
التن�سيقية �ستوؤكد لكل اجلزائريني 
اأقوى  ال�سهداء  اأبناء  تن�سيقية  باأن 
رجال  الأنهم  االأحزاب  كل  من 
ولي�س  منا�سالت  وحرائر  ميدان 

رواد ال�سالونات.  

املعار�شة بني ورقة 
�شحة بوتفليقة 

وال�شمت

 باملقابل يرتاوح موقف املر�سحني 
املرادية  كر�سي  على  املحتملني 
ورقة  رفع  بني  ككل  واملعار�سة 
وبني  لبوتفليقة  ال�سحية  احلالة 
يف  بالغمو�س  والتربير  ال�سمت 
موقفه  بوتفليقة  اعالن  ظل عدم 
اأخط  ما  وهو  بعد،  الر�سمي 
اأن  اأكرث، خا�سة  اأوراق املعار�سة 
بعد  اأو�ساعها  اأوهن  يف  االأخرية 
على  احلفاظ  من  متكنهم  عدم 
رغم  و2،   1 مزافران  ندوة  م�سار 
بوتفليقة  تر�سيح  لطرح  انتقادهم 
خطواتها  لترتاوح  للخام�سة، 
االأخرية بني دعوات جاب اهلل اإىل 
رغم  للمعار�سة  توافقي  مر�سح 
�سيق الوقت املتبقي، اأو ا�ستنكار 
جمتمع  حلركة  التنفيذي  املكتب 
االأخري،  اجتماعه  خالل  ال�سلم، 

وا�ستعبار اأن عبد العزيز بوتفليقة 
غري قادر على اال�ستمرار يف احلكم 
اأن  واعتبار  ب�سبب طبيعة مر�سه، 
لي�س  خام�سة  لعهدة  “تر�سيحه 
م�سلحة  يف  ولكنه  م�سلحته،  يف 
من  وامل�ستفيدين  املنتفعني 
يتحملون  هوؤالء  واأن  الو�سع، 
ينجر  ما  اأمام  كاملة  امل�سوؤولية 
من  ال�سيا�سية  مناوراتهم  عن 

خماطر تهدد اجلزائر«.
احلر  املرت�سح  حتّفظ  باملقابل 
اأ�سهمه  علي غديري الذي تعرف 
ملف  على  مت�سارعا،  ارتفاعا 
اأن  وتاأكيده  ككل  بوتفليقة  تر�سح 
تر�سحه مل ينب على تر�سح بوتفليقة 
لعهدة خام�سة من عدمها، ليطرح 
اأنه حان الوقت  اأكرب وهي  م�ساألة 
على  ركز  فيما  اجلذري،  للتغيري 
با�ستمرار  اأ�سماه  مبا  التنديد 
لها  يتعر�س  التي  امل�سايقات 
اآخرها  التوقيعات،  جمع  يف 
البيان االأخري اخلا�س  اأكده  ما 

باملجل�س ال�سعبي البلدي لبني 
حيث  �سطيف،  بوالية  ورتالن 
النائب االْول لرئي�س  اأن   قالوا 
 25 بتمزيق  قام  املجل�س 
والتوقيع  ملوؤها  مت  ا�ستمارة، 
عليها من قبل مواطنني. واْمام 

ا�ستدعى  ممثلهم  احتجاجات 
من  عنا�رض  الرئي�س  نائب 
اأوقفت  التي  الوطني  الدرك 
م�ستوى  على  وكذا  ممثلهم، 
ا�ستمارة   900 باحتجاز  قاملة 

مملوءة. 

 املحلل ال�شيا�شي حممد بو�شياف

الإ�ضالميون ي�ضتخدمون كوقود حرب يف ال�ضراع على ال�ضلطة
                      .                  بن قرينة ير�شح نف�شه ولي�شتبعد الدخول يف حتالفات

                      .                 جاب اهلل يطرح  مبادرة املر�شح التوافقي للمعار�شة
                      .                 فياليل ي�شاند العهدة اخلام�شة

                      .                مقري ي�شتبعد اخلام�شة ويتهم ال�شلطة مبحاولة جتميد احلركة   
من اإعداد: اإميان لوا�س

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  عترب 
االإ�سالمية  االأحزاب  اأن  بو�سياف 
وال�سعف  الت�ستت  من  حالة  تعي�س 
واالن�سقاقات  ال�رضاعات  ب�سبب 
مو�سحا  عرفتها،  التي  املتكررة 
اأغلب  م�س  الذي  الت�رضذم  بعد  اأنه 
اأ�سبحت مطمعا  االأحزاب االإ�سالمية 

الأجنحة ال�سلطة.
يف  اأ�سفه   عن  بو�سياف  حممد  عرب 
حالة  من  »الو�سط«  به  خ�س  ت�رضيح 
تعي�سها  التي  الت�رضذم  و  الت�ستت 
اأطرافا  متهما   ، االإ�سالمية  االأحزاب 
حرب  كوقود  ا�ستغاللها    مبحاولة 
لقلب الطاولة على ال�سلطة، م�سيفا يف 
اأن لكل مربراته  ذات ال�سدد« �سحيح 
قوته  تاأكيد  يف  �سواء  واإ�سرتاتيجيته 
وحظوره ال�سيا�سي بالن�سبة للبع�س اأو 
للبع�س  اأكرث  التواجد والتجذر  لرتقية 
رهينة  املح�سلة  يف  لكنهم  االآخر 
جترهم  وقد   ، كلهم  منهم  اأكرب  للعبة 
ال�سعف  من  املزيد  اىل  مغامراتهم 
املتناق�سة  الت�رضيحات  ب�سبب 
خرجاتهم  ميزت  التي  وامل�سطربة 
الذي  الغمو�س  يف  وتيههم  االإعالمية 

يطبع امل�سهد ال�سيا�سي«
الت�رضيحات  ب�سدة  املتحدث  وانتقد 
عبد  حم�س  حركة  لرئي�س  االأخرية 
مبثابة  اأنها  معتربا   ، مقري  الرزاق 
خالل  من  احلكم  لنظام  ا�ستفزاز 
التهجم على اأركان التوازن احلايل يف 

النظام واملتمثل يف الرئي�س.

املتحدث«  قال   ، ال�سدد  ذات  ويف 
قدمت  وقد  مفتوحة  الرت�سيحات 
حركة جمتمع ال�سلم ر�سالة نية الرت�سح 
واملوعد  اال�ستمارات  واإ�ستلمت 
داعي  فال  االبواب  على  االنتخابي 
فالو�سع  اال�ستعداء  وال  لال�ستعجال 
ففرن�سا  يحتمل  ال  �سيا�سي  اجليو 
باال�ستحقاق  كثريا  معنية  وهي   ،
االنتخابي القادم تعاين مزاحمة كبرية 
والدوليني  املتو�سطيني  �رضكائها  من 
املنطقة  على  يدها  رفع  اجل  من 
بامل�ساهمة  لهم  املجال  وف�سح 
االقت�سادية  التعامالت  ترقية  يف 
االحتكار  عن  واالبتعاد  والتجارية 
حتر�س  هوام�س  وهي   ، والهيمنة 
اختيار  يف  وتراعيها  اجلزائر  عليها 
رئا�سة  �ستتقلد  التي  ال�سخ�سيات 
اجلمهورية والتي يجب اأن تكون بعيدة 
الع�سكرية  اخل�رضاء  البزة  البعد  كل 
التحالف  اأو  اال�سالمي  والقمي�س 

بينهما »

 ل ن�شتبعد خيار 
املقاطعة اأو املوا�شلة يف 
حالة اأي طارئ يف امل�شهد

القادر  البناء عبد  اأكد   رئي�س حركة 
قرينة اأن حركة البناء متم�سكة بخيار 
الرئا�سيات  غمار  وخو�س  امل�ساركة 
احلركة  باأن  اأو�سح  حني  يف  املقبلة، 
اأو  باملقاطعة  قرار  اأي  �ستتخذ 
للرئا�سيات  املناف�سة  موا�سلة 

طارئة  تغيريات  اأي  حالة  يف  املقبلة 
اأن  م�سريا   ، ال�سيا�سي  امل�سهد  يف 
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة له احلق 
يف الرت�سح لعهدة اأخرى ،غري م�ستبعد 
حت�سبا  حتالفات  يف  احلركة  دخول 

لال�ستحقاقات املقبل .
يوجد  جدولنا  »يف  املتحدث  وقال 
فقط تر�سحنا للرئا�سيات و م�ستعدين 
نحن  الرئا�سيات،  غمار  خلو�س 
خلو�س  املادي  التح�سري  يف  االأن 
االإ�ستحقاقات املقبلة والزال امل�سهد 
ال�سيا�سي يف اجلزائر يت�سم بالغمو�س 
اخليارات  كل  لكن  ال�سبابية،  و 
مطروحة �سندخل الرئا�سيات لكن يف 
ميكن  جدرية  تغيريات  حدوث  حالة 
يتخذ  باأي  يقوم  اأ  ال�سورى  ملجل�س 
نوا�سل  قد  و  نقاطع  قد  قرار  اأي 
�سيكون  اأنذاك  فقرارانا  املناف�سة 
بـاأن  االإ�سارة  ويجدر  وفق املعطيات، 
التوقيعات  جمع  يف  با�رضت  احلركة 
العملية  و  املا�سي  ال�سبت  منذ 
جميع  يف  مكاتبنا  كل  يف  متوا�سلة 

واليات الوطن«.
من  احلركة  موقف  وبخ�سو�س   
باأن  املتحدث  اأكد  اخلام�سة،  العهدة 
» الرئي�س له احلق الكامل يف الرت�سح 
ذلك،  حقه  فمن  الرت�سح  اأراد  اإذا  و 
واحلركة ال متلك ال�سالحية يف اإعطاء 
موقف بخ�سو�س ذلك ،الأنها لي�ست يف 
املجل�س  ،و  الدولة  موؤ�س�سات  مقام 
الد�ستوري هو من ميلك ال�سالحية يف 
منعه اأو ال�سماح له يف الرت�سح ، نحن 
يف احلركة نحرتم قواعد اللعبة نقبل 

قرار  اأي  نتدخل يف  ال  و  تر�سيح  باأي 
من قرار موؤ�س�سات الدولة«.

فياليل غويني يدعم 
الرئي�س للرت�شح لعهدة 

اأخرى  

من جهته، اأ�سار رئي�س حركة االإ�سالح 
اأن موقف احلركة من  فياليل غويني 
الرئا�سيات املقبلة وا�سح وثم التعبري 
عليه من خالل بيان ، موؤكدا اأن حركة 
الرئي�س لوالية  االإ�سالح تدعم تر�سح 
عدم  حالة  يف  اأنه  مو�سحا  اأخرى، 
موقف  لنا  �سيكون   الرئي�س  تر�سح 

اأنذاك.
اعترب فياليل غويني يف ت�رضيح خ�س 
به »الو�سط« باأن امل�سهد ال�سيا�سي يف 
واأغلب  اأكرث  الو�سوح  بداأ يف  اجلزائر 
اأخرى  بعهدة  توحدي  املوؤ�رضات 
ما  وذلك  الرئي�س،  تر�سح  ل�سالح 
كل  اأن  كما  احلركة،  يف  نحن  ندعمه 
الغالب  التوجه  على  تدل  املوؤ�رضات 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  الفاعلني  عند 
لوالية  الرئي�س  تر�سح  دعم  وهو 

اأخرى.
وبخ�سو�س دعوات تاأجيل الرئا�سيات 
انتقالية،  مرحلة  اإىل  والذهاب 
تاأجيل  �سد  نحن   « املتحدث  قال 
خرق  يعترب  ذلك  الأن  الرئا�سيات 
للقانون، وندعو يف احلركة اإىل احرتام 
اأجال تنظيم الرئا�سيات للحفاظ على 
الدميقراطية  بها  تتميز  التي  امليزة 

يف اجلزائر، الأن ذلك بطبيعة االأحوال 
�سي�سهل على اجلزائر دولة و �سعبا اأن 
جتتاز على هذه املرحلة، كما يجدر 
االإ�سارة اأن العديد من اجلهات حتاول 
املوعد  ا�ستغالل  و  االأمور  تاأويل 
تعطيل  خالل  من  املقبل  االنتخابي 
و  نريده  ماال  وهذا  اال�ستحقاقات 

نتمناه يف احلركة،
 

جاب اهلل : اخليار 
الوحيد للمعار�شة هو 
اللتفاف حول مر�شح 

واحد

والتنمية  العدالة  جبهة  رئي�س  بدوره 
اخليار  اأن  اعترب  اهلل،  جاب  اهلل  عبد 
هو  للمعار�سة،  املتبقي  الوحيد 
االلتفاف حول مر�سح واحد، ملواجهة 
الداعني  على  النار  فاحتا   ، مر�سح 
لرت�سح الرئي�س لعهدة خام�سة، م�سدًدا 
وال  لالأهلية  فاقد  الرئي�س”  اأن  على 
اإىل حالته  بالنظر  البالد  ميكنه قيادة 

ال�سحية« على حد قوله .
طرح عبد اهلل جاب اهلل بحر االأ�سبوع 
التوافقي  املر�سح  مبادرة  الفارط 
للمعار�سة حت�سبا للرئا�سيات املقبلة، 
كا�سفا  عن مبا�رضة �سل�سلة م�ساورات 
على  للتوافق  املعار�سة  اأحزاب  مع 
 18 اأفريل  رئا�سيات  يف  واحد  مر�سح 
البداية  يف  �ست�سمل  والتي  املقبل، 
حزب  رئي�س  فلي�س،  بن  علي  من  كل 
املتقاعد  اجلرنال  احلريات،  طالئع 

رئي�س  اإىل  باالإ�سافة  غديري،  علي 
الرزاق  عبد  ال�سلم  جمتمع  حركة 

مقري.

مقري
لن  نرتك للنظام فر�شة 

جتميد احلركة

بدوره رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق 
العهدة اخلام�سة يف  اإ�ستبعد   مقري، 
ظل عدم وجود اأي موؤ�رض حول تر�سح 
الرئي�س من عدمه، موؤكدا اأن احلركة 
املقبلة  اال�ستحقاقات  يف  �ست�سارك 
ولن  مقري  الرزاق  عبد  مبر�سحها 
تدخل يف اأي م�سعى مراد منه جتميد 
االأحزاب  ولن تربط احلركة قراراتها 
اأن  م�سريا   ، غام�س  و  وهمي  ب�سكل 
حركة حم�س لي�ست متعط�سة لل�سلطة 
و لي�س لها م�سالح حزبية �سيقة  وغري 
بل  بامتياز  اأو  من�سب  الأي  طامعة 
ت�سعى اإىل خدمة املواطن و ال�سعب. 
واإتهم عبد الرزاق مقري    اأطراف 
بالتاآمر يف اخلفاء الإبعاد احلركة من 
احلركة  موؤكدا  ال�سيا�سية،   ال�ساحة 
�ست�سارك و ندخل يف هذه املعركة 
مقبلة  اجلزائر  باأن  جازمون  الأننا 
نظام،   نهاية  و  جديد  مرحلة  على 
حتاول  اأطراف  اأمام  نحن   »: قائال 
ما  ملرحلة  نف�سه  واإعداد  ترتيب 
بعد بوتفليقة ،ما يحدث يف اجلزائر 
ننجر  اأن  نريد  نادرة وال  اليوم حالة 

فيها« 
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 اأكدت النقابات امل�ستقلة لقطاع 
تلقتها  التي  املحا�رض  اأن  الرتبية 
الوطنية  الرتبية  وزارة  طرف  من 
الأخرية  باللقاءات  واخلا�سة 
بالو�ساية  النقابات  جمعت  التي 
 21 باإ�رضاب  الإ�سعار  على  بناء 
النقابات  اأكدت  املا�سي،  جانفي 
م�رضوع  ن�سخة  اطلعت  بعدما 
اأن  تبني  بها،  اخلا�ص  املح�رض 
املحا�رض  هذه  م�ساريع  حمتوى 
جاءت خمتلفة متاماً عن م�سمون 
النقا�ص الذي دار خالل اجلل�سات 
مع ممثلي الوزارة وهذا يف اأغلب 
رغم  تداولها  مت  التي  امللفات 
خا�ص،  حم�رض  لها  نقابة  كل  اأن 
مت�سائلني اإن كانت اجلهـة الوزارية 
م�ساريع  بتحرير  قامت  التي 
املحا�رض مل تكن هي نف�سها التي 

اجتمعت مع النقابات.
واأكدت النقابات امل�ستقلة لقطاع 
املحا�رض  لتلك  رف�سها  الرتبية 
مب�سامينها احلالية، مو�سحة اأنها 

مالحظاتها  بجل  الوزارة  اأبلغت 
باملطالب  مت�سكها  معلنة  عليها، 
دعوتها  جمددة  املرفوعة، 
احلوار  اأ�سلوب  لنتهاج  للوزارة 
اإىل  املف�سي  واجلاد  احلقيقي 
وفق  العالقة  للملفات  حلول 

ووا�سحة،  حمددة  زمنية  رزنامة 
القطاع  موظفي  دعت  باملقابل 
ما  وراء حماولت  الن�سياق  عدم 
يف  وال�سك  الريبة  بزرع  و�سفته  
نقاباتهم  وبني  وبينهم  �سفوفهم 
املتتالية،  الت�رضيبات  طريق  عن 

ر�ص  مزيد  اإىل  دعوتهم  وكذا 
احلركات  كل  لإجناح  ال�سفوف 
الحتجاجية امل�ستقبلية لفتكاك 

حقوقهم امل�رضوعة.
بت�سعيد  التكتل   وتوعد  هذا 
بعد  م�ستقبال  احتجاجاته 
الإ�رضاب والوقفات التي �سنها يف 
21 و22 جانفي املن�رضم، موؤكدين 
مل  بالوزارة  الأخري  لقاءهم  اأن 
بح�سبهم،  الوعود  نطاق  يتجاوز 
الأخرية  اإىل جلوء هذه  بالإ�سافة 
املحكمة  اأ�سدرت  للعدالة، حيث 
راي�ص،  مراد  لبئر  الإدارية 
�رضعية  بعدم  تق�سي  اأحكاما 
تكتل  اإليه  دعا  الذي  الإ�رضاب 
النقابات امل�ستقلة لقطاع الرتبية 
الثالثة،  التعليمية  الأطوار  يف 
الرتبية  ح�سب ما علم لدى وزارة 
ت�سارب  اإىل  بالإ�سافة  الوطنية، 
ن�سب ال�ستجابة بني التكتل الذي 
الن�سبة مثلت  باأن  نقابات   6 ي�سم 
57 باملائة على امل�ستوى الوطني 
مقابل تاأكيد الوزارة اأن الن�سبة مل 

تتجاوز 8 باملائة. 

جنوب  كلم   40 �سبدو  بلدية  تعي�ص 
مرة   لتختلف   حقيقة  تلم�سان  
وتر�سح  د�رضة   يف  كرنفال  فلم  عن 
البومباردي«  لرئا�سة  »خملوف 
البلدية  ، لكن �سبدو ا�ستفاقت على 
انطلق  الذي  للرئا�سيات  مر�سح  
مواقع  وغزو  التوقيعات  جمع  يف 
من  بدعم  الجتماعي  التوا�سل 
من  جعلت  اإعالمية  التي  جهات 
»اأحميدة  احمد بوعناين املدعو ب 
الدجال« بحكم اأن قامته ل تزيد عن 

1.31مرت  و�سهور بربطة العنق على 
�سكل فرا�سة حمراء.

هذا ال�سخ�ص  الذي ل يزيد م�ستواه 
عن املرحلة البتدائية  والذي �سبق 
�سيدي  باب  بحي  ن�سال  كان  وان 
بومدين ما كلفه 10 احكام ق�سائية 
حكم   عن  زيادة   ، للحرية  �سالبة 
العتداء  تهمة  عن  باحلياء  خمل 
اليوم  اأ�سبح  قا�رض  على  اجلن�سي  
ويعطي  التوقيعات   ويجمع  يطوف 
 ، الكربى  ال�سيا�سية  الت�رضيحات  

الرتبية  وزيرة  باإقالة  توعده  اخرها 
مبجرد  رمعون   غربيط  نورية  بن 
بعد  وذلك   ، املرادية  ق�رض  دخوله 
منعها لل�سالة يف املدار�ص  ، موؤكدا 
نف�ص  على  بالبقاء  مقررا  كان  انه 
ذلك  اىل  �سف   ، احلكومي  الطاقم 
توعد  بومباردي تلم�سان املطلقات 
�سنتيم   مبليون  �سهرية  باأجرة 
ناهيك  �سنتيم  مبليوين  والبطالني 
و20   10 الأجور بني  زيادات يف  عن 
احلانات   بفتح  اأكد  كما   ، باملائة 

مع  والتفاو�ص  الر�سوة    وحماربة 
ل�سبابنا  لل�سماح  الأوربية  الدول 
تفاجئ  وقد  هذا   ، هناك  بالعي�ص 
على  الكبري  بالتهافت  �سبدو  �سكان 
�سبق  الذي  تلم�سان  بومباردي 
من   العديد  مع  فكاهيا  �سغل  وان 
جميع  ويح�رض  امل�رضحية  الفرق 
والثقافية  ال�سيا�سية  الن�ساطات 
لقمة  عن  بحثا  بالولية   تقام  التي 

العي�ص.
تلم�سان حممد بن ترار

املوؤ�س�سات   من  العديد  تقرتب 
اجلزائرية النا�سطة يف جمال ت�سدير 
عقود  اإبرام  من  الفالحية  املنتجات 
كبار  مع  املنتظم  للتموين  جديدة  
اأفاد  ح�سبما   ، اأوروبا  يف  املوزعني 
يف  بهم  لقاء  خالل  و  متعاملون  به 
اخل�رض  و  للفواكه  الدويل  املعر�ص 
 »2019 لوجي�ستيكا  فروي   « بربلني 
املنظم من 6 اإىل 8 فرباير ، اأكد هوؤلء 
ء املتعاملني اأن  جل املحادثات بلغت 

مراحل متقدمة.
املوؤ�س�سات  ا�ستطاعت   ، بالفعل  و 
املنتجات  توزيع  و  لإنتاج  اجلزائرية 
الفالحية ولوج العديد من الأ�سواق يف 
العامل و لكن بكميات قليلة و بطريقة 
ال�سيا�سة  من  بدعم  و  منا�سباتية 
خارج  ال�سادرات  لت�سجيع  اجلديدة 
املوؤ�س�سات  هذه  فان  املحروقات 
ولوج  من  منتجاتها  اىل متكني  تطمح 

الأ�سواق اخلارجية بكميات اكرب.
موؤ�س�سة  ممثل  اأفاد  الإطار،  هذا  يف 
بوبلنزة ، جميل بن ع�سمان ان جناحه 
عدة  طرف  من  زيارات  حمل  كان 
م�سوؤولني ملراكز ال�رضاء الأملانية من 
اجل اإدراج منتجاته ) طحني اخلروب 
و م�ستقاته(  يف مراكز التوزيع الكربى 

عرب ال�سوق الملانية .
اإىل  فانه  ع�سمان  بن  ح�سب  و 

فان   ، املنتجات  هذه  نوعية  جانب 
طرف  من  املربجمة  ال�ستثمارات 
التغليف  ميدان  يف  املوؤ�س�سة  هذه 
من  اقنع  الذي  اآخرا  عامال  �سكلت 
لإبداء  الأملانيني  املتعاملني  خالله 
اهتمامهم فيما يخ�ص عقود التموين 

ال�سنوي.
املذكورة  املوؤ�س�سة  كون  عن  ناهيك 
ال�سهادات  على  حت�سلت  انفا 
اإىل  الولوج  لت�سهيل  ال�رضورية 
ايزو   ، بيو  ) �سهادة  العاملية  الأ�سواق 
و  الأغذية  لأمن  ايزو  للمناجمانت، 

اأي�سا ال�سهادة العاملية »حالل« (.
العائلية  املوؤ�س�سة  هذه  اإن�ساء  مت  و 
�سنة 1930 و بداأت الت�سدير يف 2008 
حاليا  متداولة  منتجات  خالل  من 
القارات  يف   متواجدا  بلدا    30 يف 
اخلم�ص بحجم ت�سدير يفوق 16 الف 

طن يف ال�سنة.
من جهته، اأفاد م�سري جممع طهراوي 
جناح  ان   طهراوي  العزيز  عبد   ،
املجمع ا�ستقبل الع�رضات من الزوار 
املهنيني  املهتمني بالتموين  بالفواكه 

و اخل�رض اجلزائرية.
و�رضعت موؤ�س�سة طهراوي يف ت�سدير 
منتجاتها �سنة 2014 ، بحيث تخ�س�ص 
منتجاتها  من  املائة  يف   30 حاليا 

لل�سوق اخلارجية.

 60 من  اأزيد  اأروبا  اإىل  ن�سدر  »نحن 
والفواكه  اخل�رض  من  اأ�سبوعيا  طن 
الباذجنان،  الفلفل،  )الطماطم، 
والبطيخ(. وبف�سل هذا ال�سالون نحن 
رو�ص  متعاملون  مع  التفاو�ص  ب�سدد 
و �سعوديون من اأجل ولوج اأ�سواقها«، 
يتابع نف�ص املتحدث، م�سريا اإىل  اأن 
الهدف يتمثل يف بلوغ ت�سدير 70 يف 
املائة انتاجها خالل 3 �سنوات  ومن 
العام  املدير  الرئي�ص  اأعرب  جانبه، 
املنتجات  لتثمني  العمومي  للمجمع 
م�سطفى  )جفابرو(  الفالحية 
بخ�سو�ص  تفاوؤله  عن  بلحانيني،  
هذا  يف  اجلزائرية  امل�ساركة  نتائج 
يبدون  الزوار   اأن  احلدث،مربزا 
الفالحي  باملنتج  خا�سا   اهتماما 
اأجل  من  فقط  لي�ص  اجلزائري 
اأي�سا   بالن�سبة  واإمنا  التناف�سي  �سعره 

لنوعيته.
و اأ�ساف امل�سوؤول الأول بهذا املجمع 
العديد   « قوله  �سعبة   80 ي�سم  الذي 
التفاو�ص  قيد  لنا  التابعة  الفروع  من 
والعربية،  الأوروبية  املوؤ�س�سات  مع 
الكميات  نحو  الذهاب  ميكننا 
فقط  ينبغي  ال�سادرات.  من  الكبرية 
م�ستوى  يف  لنكون  اأكرث  العمل  تنظيم 
�سيما  اخلارجية  الأ�سواق  متطلبات 
واآجال  والتغليف  التعبئة  جمال  يف 

ال�رضكة  ملمثل  »وبالن�سبة  التوزيع 
طاهر  للتجارة«،  »متيجة  اجلزائرية 
و  اخل�رض   « ال�سالون  فاإن  طاهري، 
ي�سمح    «  2019 لوجي�ستيكا  الفواكه  
ب�سبط روؤية اأف�سل للمنتوج اجلزائري 
يف  وي�سهم  الدويل،  امل�ستوى  على 
قامت  قد  و  عالماته  �سورة  حت�سني 
  1993 �سنة  تاأ�س�ست  التي  ال�رضكة 
اخلا�سة  الت�سدير  عمليات  باأوىل 
العربية  الإمارات  نحو    2018 بها يف 
ال�سوق  دخول  وتعتزم  املتحدة، 
من  الكثري  على  حتوز  التي  الأوروبية 

الفر�ص.
ومن جانبه، عرب �سليم حدود، املدير 
امل�سوؤولية  ذات  »املوؤ�س�سة  لـ  العام 
اأهمية  عن  حدود«،  املحدودة 
امل�ساركة يف هذا النوع من ال�سالونات 
املدير  وح�سب  العاملي  البعد  ذات 
يف  املتخ�س�سة  ال�رضكة  لهذه  العام 
امل�ساركة  فاإن   ، التمور  وتوزيع  انتاج 
يف هذه ال�سالونات واملعار�ص �رضط 
القوية  املناف�سة  ملواجهة  اأ�سا�سي 
للدول الأخرى من �سمال افريقيا على 
اأوىل   تاريخ  ويعود  اخل�سو�ص  وجه 
�سنة  اإىل  حدود  موؤ�س�سة  �سادرات 
حاليا  تقوم  املوؤ�س�سة  هذه   .  1990
من  طن   4.000 من  اأزيد  بت�سويق 

التمور يف الأ�سواق اخلارجية.

اتهمها بتغيري حمتوى جل�سات النقا�ش

متابع ب10 ق�سايا ال�سرقة بالن�سل وق�سية اأخالقية

ال�سادرات الفالحية اجلزائرية

�سارة بومعزة

تكتل نقابات الرتبية يرف�ض حما�ضر بن غربيط

مر�ضح للرئا�ضيات  بتلم�ضان يتوعد باإقالة بن غربيط

حمادثات جد متقدمة مع كبار املوزعني باأوروبا

الت�سديد امل�سبق للديون اخلارجية

اجلزائرجنحت  »مبقاومة« 
ال�ضدمات االقت�ضادية

لديون  امل�سبق  الت�سديد  �سمح 
خالل  اخلارجية،  اجلزائر 
»مبقاومة  املا�سية،  الع�رضية 
اأف�سل« لل�سدمات القت�سادية، 
ح�سبما اعتربه البنك الفريقي 
اليوم  قدمه  تقرير  يف  للتنمية 
القمة  هام�ص  على  اجلمعة 
ال32 لالحتاد الفريقي باأدي�ص 
الذي  التقرير  واأو�سح  اأبابا 
قدمته جلنة الحتاد الفريقي 
للتنمية  الفريقي  والبنك 
القت�سادية  »الفاق  بعنوان 
لإفريقيا« اأن »�سيا�سة تخفي�ص 
الديون اخلارجية التي و�سعتها 
الع�رضية  خالل  اجلزائر 
ال�رضف  واحتياطات  املا�سية 
عليها  يحوز  التي  الهامة 
ت�سمح  انخفا�سها،  رغم  البلد، 
اأح�سن  مبقاومة  للجزائر 

لل�سدمات القت�سادية«.
الت�سديد  م�سار  اأن  ويذكر 
اخلارجية  للديون  امل�سبق 
اجلمهورية  رئي�ص  قرره  الذي 
ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة قد 
انطلق يف �سنة 2004، وت�رضعت 
وتريته بعد ذلك يف 2005، ومل 
الهامة  التخفي�سات  ت�سجل 
اإىل  موؤدية   ،2006 �سنة  يف  اإل 
اخلارجية  النفقات  تخفي�ص 
الديون  على  الفوائد  لأق�ساط 
القت�سادي  التقييم  وحت�سني 
الأمن  وتعزيز  للبلد  اخلارجي 

املايل.
للتنمية  البنك الفريقي  ويوؤكد 
واملوقع  التحتية  »البنى  اأن 
واجلالية  ال�سرتاتيجي 
وفرة  وكذا  الداخلية  وال�سوق 
اجلزائر  يف  الطبيعية  املوارد 
ر�سيدا  جمملها  يف  متثل 
البلد  اقت�ساد  لتحويل  �رضوريا 

وتنويعه«.
وح�سب التقرير، فقد بلغ »منو 
الناجت الداخلي اخلام احلقيقي 
مقابل   2018 يف  باملائة   2.5
وهذا   ،2017 يف  باملائة   1.4
خارج  القطاعات  منو  ب�سبب 
باملائة(   5.2( املحروقات 
واأهمية نفقات امليزانية )36.7 
الداخلي  الناجت  من  باملائة 
اخلام(« هذا، و�ستبلغ تقديرات 
وتوقعات النمو يف اجلزائر من 
والقائمة   ،2020 حتى   2018

لقطاع  متحفظ  افرتا�ص  على 
املحروقات »ال�سعيف« وقطاع 
خارج املحروقات الذي يوجد 
»يف حت�سن طفيف«، ن�سبة 2.7 
و1.9   2019 عام  يف  باملائة 

باملائة يف 2020«.
اأن  التقرير  اعترب  كما 
 2020 يف  املتوقع  النخفا�ص 
ال�سيا�سة  اإىل  جزئيا  يُعزى 
-اإذ  للميزانية  التقييدية 
العمومية  النفقات  �ستنخف�ص 
اأجل  من   -2019 من  بدًء 
امليزانية  عجز  من  التقليل 
الذي من املتوقع اأن ينتقل من 
5.3 باملائة من الناجت الداخلي 
اخلام يف 2018 اإىل 5.0 باملائة 
يف  باملائة   4.7 ثم   2019 يف 

.»2020
للتنمية  الفريقي  البنك  واأكد 
يواجه  »الذي  اجلزائر  بنك  اأن 
امل�رضفية  الودائع  يف  تقل�ساً 
عملية  ا�ستاأنف  قد   2015 منذ 
بت�سجيع  ويقوم  متويله  اعادة 
بني  فيما  النقدية  ال�سوق 
تخفي�ص  خالل  من  البنوك 
الحتياطات ال�رضورية وتنظيم 
ب�سكل  الأموال  روؤو�ص  اأ�سواق 
»الت�سخم  اأن  معتربا  اأح�سن«، 
بن�سبة  ال�سيطرة  حتت  يبقى 
ثم   2015 يف  باملائة   4.8
فن�سبة   2016 يف  باملائة   6.4
2017«واأبرز  يف  باملائة   5.6
الأفاق  الفريقي  البنك  تقرير 
النمو  وتوقعات  القت�سادية 
كما  الفريقية.  القارة  ملجمل 
املديني،  على  توقعات  عر�ص 
حول  واملتو�سط،  الق�سري 
الجتماعية  العوامل  منو 
مثل  الرئي�سية  والقت�سادية 
معلومات  وطرح  ال�سغل، 
التحديات  حول  م�ستجدة 

والتطورات امل�سجلة.
التقرير  فاإن  البنك،  وح�سب 
دعم  يف  وا�سع  ب�سكل  ي�ستعمل 
وحت�سني  ال�سيا�سية  القرارات 
الفعالية التنفيذية للموؤ�س�سات.

وحت�سل البنك الفريقي للتنمية 
على تنقيط ممتاز )اأاأاأ( من قبل 
الكربى  الدولية  الوكالت  كل 
تنقيط  من  وي�ستفيد  للتنقيط 
البيئية  املجالت  يف  جيد 

والجتماعية واحلكامة.

اأعلن تكتل نقابات الرتبية م�سالح بن غربيط رف�سه ملحا�سر وزارة الرتبية الأخرية، موؤكدين 
اأنها جاءت خمالفة متاما ملال ت�سمنته حلقات النقا�ش، موؤكدين مت�سكهم مبطالبهم ال�سابقة.
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يقودها رجل �أعمال معروف 

الإط�حة ب�أول �شبكة دولية  
زورت الوث�ئق البيومرتية 

يف عني متو�شنت
 ،)B.R.I( التدخل و  البحت   جنحت  فرقة 
الق�ضائية   لل�رشطة  الوالئية  للم�ضلحة  التابعة 
باأمن والية عني متو�ضنت من االإطاحة باأول �ضبكة 
دولية خمت�ضة  يف  تزوير الوثائق البيومرتية  على 
يقودها  الغري  هوية  وانتحال  الوطني  امل�ضتوى 
امل�ضتوى   على  املعروفة  ال�ضخ�ضيات  احد 
املباين  من  العديد  بامتالكه  والوطني  الوالئي 
�ضتى  يف  االقت�ضادية   والفنادق  واملوؤ�ض�ضات 
من  جمموعة  مع  بالتعاون  وذلك   ، الوطن  اأنحاء 
اإىل  موظفني  املوظفني العموميني الذين حولهم 
الن�ضب  يف  ا�ضتغلها  التي  وثائقه  تزوير   يف  لديه 
وجملة  ودولية   وطنية  عمومية   موؤ�ض�ضات  على  
من البنوك املالية  كما ا�ضتغلها يف مغادرة الرتاب 
التحقيقات  التزال  لدوافع  مرات   عدة  الوطني 
هذه  و�ضحايا  تاأثريات  نتائج  وان  فيها  خا�ضة 
خارج  وحتى  واليات   عدة  اإىل  ال�ضبكة  امتدت 
تزوير  يف  �ضابقة  .  الق�ضية  التي  تعترب  الوطن 
مبحاولة  ويتعلق  الوطنية  البيومرتية   الوثائق 
الدولة  موؤ�ض�ضات  اأمن  و  مب�ضداقية  امل�ضا�س 
من خالل تزوير البيانات و املعطيات ال�ضخ�ضية 
االإلكرتوين  مت  البيومرتي  بالنظام  املخزنة 
التو�ضل اليها بناء على معلومات تفيد بقيام »ج م 
» وهو �ضخ�ضية معروفة باإقليم والية عني متو�ضنت  
اإقت�ضادية  موؤ�ض�ضات  عدة  �ضاحب  انه  بحكم 
و  الوطني  امل�ضتوى  على  فندقية  و  جتارية  و 
يف  موظفون  ي�ضغلون  االآخرون  الذين  �رشكائه 
عدة اإدارات عمومية  يقوم بتزوير وثائقه للهوية  
انتحاال ل�ضفة �ضخ�س اخر ، واأ�ضارت املعطيات 
املتهم  اأن  االأمن  م�ضالح  تلقتها  التي  الدقيقة 
وبتواطوؤ �رشكائه قام بانتحال  هوية �ضخ�س اآخر 
بطاقة  و  بيومرتي  �ضفر  الهوية )جواز  وثائق  يف 
با�ضتخراجها  وقام  بيومرتية(   وطنية  تعريف 
العمومية،  االإدارات  موظفي  من  عدد  بتواطوؤ 
حمققي  بها  قام  التي  التحريات  اأثبتت  كما 
امل�ضتبه  التدخل )B.R.I( قيام  و  البحث  فرقة 
يف  امل�ضتخرجة  املزورة  الوثائق  با�ضتعمال  فيه 
اإجراء عدة معامالت  و  الوطن  اإىل خارج  ال�ضفر 
بوا�ضطتها  احل�ضول  من  مكنته  جتارية  و  اإدارية 
االإدارات  ت�ضدرها  بطاقات  و  وثائق  عدة  على 
للحريف- �ضجل  املهنية  منها )البطاقة  العمومية 
حتويل  موؤ�ض�ضات  ن�ضاط  ملزاولة  جتاري 
 – الفواتري )فاكتورينغ  حت�ضيل  و  الفواتري 
لل�ضمان  الوطني  ال�ضندوق  لدى  منخرط  بطاقة 
مكاتب  و  حمالت  كراء  اإىل  االجتماعي ( اإ�ضافة 
اأر�ضدة  عدة  فتح  و  الوهمية  ال�ضخ�ضية  با�ضم 
امتد  حيث   ، ال�ضعبة  و  الوطنية  بالعملتني  بنكية 
الوطن اين  من  والية  اإىل عدة  االإجرامي  ن�ضاطه 
وموثقني  عمومية  وموؤ�ض�ضات  بنوك  على  ن�ضب 
م�ضالح  حتركت  املعطيات  لهذه  وا�ضتغالال   ...
العلمية  االأدلة  يف  جمع  التي با�رشت  االمن  
االإجرامية  والتي  االأفعال  هذه  تدين  التي 
بالو�ضول اليها  مت توقيف امل�ضتبه فيه الرئي�ضي 
وهم  فيهم  م�ضتبه  اآخرين  اأ�ضخا�س  اأربعة  رفقة 
موظفني  اإداريني، متواطئني معه يف الق�ضية حيث 
�ضمحت عمليات التفتي�س القانونية للمحالت التي 
ي�ضتغلها امل�ضتبه فيه الرئي�ضي من حجز و �ضبط 
عدة اأدلة مادية لها عالقة بالتحقيق كما مت حجز 
كمية من الذخرية احلية على �ضكل 401 خرطو�ضه 
من عيار 12 ملم �ضنع اأجنبي اأثبتت التحريات اأنها 
مهربة من احلدود الغربية للوطن، و بعد ا�ضتكمال 
التحقيق مت تقدمي امل�ضتبه فيهم اأمام ال�ضيد وكيل 
بدوره  الذي  �ضاف  بني  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
بنف�س  التحقيق  ال�ضيد قا�ضي  على  امللف  اأحال 
املحكمة اأين �ضدر يف حق امل�ضتبه فيه الرئي�ضي 
املدعو)ج،م( ، و�رشكائه  )ب-خ-�س(،)ب-م( اأمر 
هذه  يف  التحقيقات  ا�ضتكمال  انتظار  يف  اإيداع 
هذه  �ضحايا  عدد  وحتديد  ال�ضائكة  الق�ضية 
ال�ضخ�ضية  هذه  جعلت  التي  واالأ�ضباب  ال�ضبكة 

املعروفة تزور هويتها .
عني متو�شنت : حممد بن تر�ر 

هذا واأ�ضارت املعطيات التي حت�ضلت 
اآن  رفيع   م�ضدر  من  عليها  الو�ضط 
م�ضالح االأمن تكون قد اطلعت على 
امللف  ومبا�رشة التحقيق يف اأكرث من 
30 م�ضت�ضفى على امل�ضتوى الوطني،   
والتي مت اإقامة �ضبكة نقل االأك�ضجني 
الطبي بقنوات نحا�ضية  حملية وغري 
الطبي   النحا�س  عو�س  مطابقة  
�ضخ  اأنابيب  على  زيادة  املطابق 
وتوقيف  الغاز  التي عو�س ا�ضتعمال 
الطبية منها ذات نوع »�ضيمك�س او 2« 
اأو »كويفر مديكال »  امل�ضتوردة  من 
اخلارج  خا�ضة فرن�ضا وا�ضبانيا  مت  
ا�ضتعمال  اأخرى امل�ضتعملة يف البناء 

. هذا وح�ضب املعطيات االأولية فان 
هذه  �ضيطرة  منذ  انطلق  الن�ضب  
�ضفقات  على  اخلا�ضة  ال�رشكات 
من   النوع  بهذا  امل�ضت�ضفيات  تزويد 
امل�ضاريع  بعد توقف  موؤ�ض�ضة �ضيدال 
 ، الت�ضعينات  منت�ضف  اإقامتها  عن 
اإقامة  نحا�س خطري  لتنطلق عملية 
�ضعره ال يزيد عن 450دج للمرت عو�س 
امل�ضتورد  املطابق  الطبي  النحا�س 
�ضناعة  يف  خمت�ضة  �رشكات  من 
ب�ضعر  باأوروبا   الطبية   املنتجات 
فيما  الواحد  للمرت  ب6500دج  يقدر 
ت�ضتعمل  حنفيات توقيف االك�ضجني  
رديئة النوعية  وغري طبية  وال تطابق 
املقايي�س ال�ضحية املطلوبة ال يزيد 
لن  حني  يف  950دج  عن  �ضعرها 
اأكرث  �ضعرها  يبلغ  املطلوبة   الطبية 

من 1400دج.
تورط  عن  الق�ضية  وك�ضفت  هذا 
ال�رشكات  هذه  مع  املتابعة   مكاتب 
طيلة   كبرية  اأرباحا  حققت  التي 
ان  طول  االأقل خا�ضة  25�ضنة على 
ترتاوح  امل�ضت�ضفيات   يف  االأنابيب 
ما  ويحتاج  كلم   و15  4000م  بني  ما 
وتوقيف  �ضخ  حنفية  و200   150 بني 
التحقيقات  �ضملت  وقد  هذا   ،
تيارت   ، ،اأدرار  واليات  م�ضت�ضفيات 
 ، خمتار  باجي  برج   ، ال�ضوقر   ،
خن�ضلة ـ ق�ضنطينة ، اخلروب ،تيبازة 
،العا�ضمة ، االغواط ،بجاية ، تيزي 
ال  ال�رشكات   اآن  تبني  والتي    ، وزو 
النحا�س  من  باملاء   10 اال  ت�ضتعمل 
يف  الظاهرة   املخارج  يف  الطبي  
ال�ضناعية  النحا�س  ي�ضتعمل  حني 

يف باقي امل�رشوع ، وتلجاأ ال�رشكات 
اإىل تغليفه  لكي ال يظهر للعيان  لكن  
ميكن ك�ضف هذا التجاوز يف مناطق 
اأكد  والذي   ، االأ�ضقف  الفراغات يف 
يف  اإطارات  اآن  يبدو  التي  امل�ضكل 
هي  الرقابة  اأو  االأ�ضغال  �رشكات 
هذه  لك�ضف  �ضمريها  حترك  من 
التجاوزات اخلطرية التي تعمل على 
تفاعل  بفعل  الطبية  الغازات  ت�ضمم 
النحا�س الغري طبي  مع هذه الغازات 
اأو  االأخطار  تفاقم  اإىل  يوؤدي   ما 
ت�ضجيل وفيات ، ما ي�ضتوجب  تدخل 
نقل  قنوات  تغيري  اجل  من  الوزير 
يف  بامل�ضت�ضفيات   الطبية  الغازات 
حما�ضبة  مع  ا�ضتعجايل   خمطط 
ال�رشكات الغ�ضا�ضة  واإحالة اأ�ضحابها 

على الق�ضاء . 

حممد بن تر�ر

تلم�ضان  والية  اأمن  م�ضالح  متكنت 
ال�ضنة  من  االأول  ال�ضهر  خالل 
اجلارية من االإطاحة بثالث �ضبكات 
خمت�ضة يف ترويج املخدرات  باإقليم 
والية تلم�ضان انطالقا من احلدود 
الغربية وحجز 04 �ضيارات حمملة 
 03 وتوقيف  الكيف  من  ب155كلغ  
الهواتف  من  وجمموعة  عنا�رش 
مت  كما  هامة  مالية  ومبالغ  النقالة 
اليزالون  برونات  هويية  حتديد 
االأوىل  العملية   . فرار  حالة  يف 
الفرقة  طرف  من  معاجلتها  مت 
بني  الق�ضائية  لل�رشطة  املتنقلة 
دائرة  م�ضتوى  على  كانت  بو�ضعيد 
تلم�ضان  غرب  �ضمال  الع�ضة  باب 
بناء على معلومات  مفادها  وذلك 
باملتاجرة  االأ�ضخا�س  اأحد  قيام 
باإقليم  وترويجها  املخدرات  يف 
تلم�ضان  والية  الع�ضة  باب  دائرة 
اأجل  من  �ضيارات  عدة  با�ضتعمال 
املراقبة  من  واالإفالت  التمويه 
ال�رشطة  عنا�رش  لتقوم   االأمنية، 
من توقيف �ضيارة م�ضبوهة من نوع 

مر�ضدي�س  بانز عند مفرتق الطرق 
بقرية �ضالم،  والتي  بعد تفتي�ضها 
اخللفي  �ضندوقها  بداخل  عرث 
بها  بال�ضتيكية،  حزم  ثالثة   على 
قدر  قف  املخدرات  من  كمية 
و  كيلوغرام   76 بـ  االإجمايل  وزنها 
يف  املعالج  الكيف  من  400غرام 
 ، الفرار  من  �ضاحبها  متكن  حني 
بها  قامت  والتي  الثانية  العملية 
م�ضتوى  على  كانت  الفرقة  نف�س 
مدينة مغنية اين  مت حجز 23 كلغ 
بحي ال�ضهيد حممد القا�ضي و�ضط 
من  مركبة  منت  على  مغنية  مدينة 
نوع رونو 21  و ثالث هواتف نقالة  
التي كانت دليال ملبا�رشة التحقيق 
،و  الب�ضاعة   اأ�ضحاب  للو�ضول اىل 
امل�ضلحة  متكنت  ثالثة   عملية  يف 
غري  االجتار  ملكافحة  اجلهوية 
حجز  من  باملخدرات  ال�رشعي 
كمية من املخدرات قدرت بـ 55 كلغ  
اجلياليل  �ضيدي  بلدية  ب�ضواحي 
70كلم جنوب غرب تلم�ضان ، وذلك 
اثر كمني تكلل بتوقيف 3 اأ�ضخا�س 

حجز  مع  الق�ضية  يف  متورطني 
وم�ضادرة  �ضياحيتني   مركبتني 
مليونا   280 بـ  قدر  هام  مايل  مبلغ 
من  حجزه  مت  ما  جمموع  لي�ضل   ،
املخدرات اإىل ما يقارب 01 قنطار 

اجلهود  التزال  حني  يف  كلغ    55 و 
املخدرات  تدفق  حلماية  م�ضتمرة 
نحو  اجلزائر انطالقا من احلدود 

الغربية.
تلم�شان: حممد بن تر�ر 

خالل �شهر جانفي �ملن�شرم

.         حجز 04 �شيار�ت وتوقيف 03 بارونات وحتديد هوية �آخرين

حجز اأكرث من قنط�ر ون�شف من الكيف املع�لج ب�حلود الغربية 

باأنابيب �مل�شت�شفيات  �شركات زودت   06"

 نقل �لغاز�ت �لطبية غري مطابقة 

غ�زات �ش�مة  يف 30 م�شت�شفى 

جتعل حي�ة املر�شى يف خطر 
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نا�شد �لع�شر�ت من �لإطار�ت �لطبية  وزير �ل�شحة و�إ�شالح 
�مل�شت�شفيات �لربوف�شور خمتار ح�شبالوي باإيفاد جلنة حتقيق 

�إىل �لع�شر�ت من �مل�شت�شفيات للوقوف على �كرب عملية 
ن�شب �شملت م�شت�شفيات �لوطن يف  م�شاريع قاتلة �أقامتها 06 

موؤ�ش�شات كربى  وحو�يل15 موؤ�ش�شة �شغرية  ت�شيطر على 
�أ�شغال �لرت�شي�ص وتدعيم �مل�شحات �لطبية باأنابيب نقل 

�لأك�شجني �لطبي �ىل م�شالح �ل�شتعجالت  و�لتي تعر�شت 
�إىل �لن�شب و�لحتيال وتهديد �شحة �ملري�ص على حد �شو�ء 
من خالل ��شتعمال �أنابيب نحا�شية غري طبية وخطرية على 
�شحة �ملو�طن �ملوجود قيد �لإنعا�ص  �أ�شعارها تقل عن قيمة 

�مل�شروع بع�شر�ت �ملر�ت بغية حتقيق �لأرباح دون مر�عاة 
�شحة �ملري�ص  خا�شة و �أن �لأنابيب و�ل�شنابري �لأ�شلية لها 
طاقة ��شتقبال 150 بار يف حني �آن �ل�شنابري و�أنابيب �ملحلية 

لتزيد طاقة ��شتقبالها عن 20 بار من �لغاز�ت �لطبية ما 
يخلق عدم �لتو�زن يف �لغاز�ت �لطبية �مل�شتعملة يف �لإنعا�ص  

و�لعمليات �جلر�حية ، كما �آن �شالحيتها  تتقل�ص ب�شرعة 
وت�شبح ت�شكل خطر� على �شحة �ملو�طن   .



اللقاء عرف  ح�سور كل من ال�سيد 
العمل  مدير  برتيمة  الوهاب  عبد 
بوزارة  احل�رضي  و  الإقليمي 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
عبد  ال�سيد   ، العمرانية  التهيئة  و 
القادر كلكال املدير العام للمركز 
التحاليل  و  للدرا�سات  الوطني 
اخلا�سة بال�سكان و التنمية ، ال�سيد 
جمل�س  ممثل  الدين  نور  زايد  بن 
وزارة  من  اإطارات   ، املحا�سبة 
 ، املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
العام  الأمني  بوزيدي  علي  ال�سيد 
ال�سادة  من  كل   ، ورقلة  لولية 
املفت�سني العامني للوليات ، روؤ�ساء 
الدوائر بالولية ، مدريري التعمري 
 ، املعمارية  الهند�سة  و  البناء  و 
مدريري الوكالت الولئية للت�سيري 
العقاريني احل�رضيني و  التنظيم  و 
البلدية  ال�سعبية  املجال�س  روؤ�ساء 
امل�ساركة،  اجلهوية  بالوليات 
ال�سعبي  املجل�س  عن  منتخبون 
الولئي .للعلم اأن امللتقى اجلهوي 
مدة  يدوم  ق�سنطينة  بولية  الثاين 
ثمانية  فيه  وت�سارك   ، يومني 

اإيليزي   – ورقلة   – هي  وليات 
 – الوادي   - غرداية   – ب�سكرة   -
اأدرار - مترنا�ست - تندوف يهدف 
اأ�س�س العمل يف جمال  اإىل تطوير 
و   ، العمراين  التخطيط  و  التعمري 
خمتلف  ملعاجلة  احللول  اإقرتاح 
امليدان  يف  املوجودة  العراقيل 
التكويني  بامل�ستوى  الرتقاء  و   ،

التهيئة  جمال  يف  للفاعلني 
الدورالهام  تفعيل  و   ، العمرانية 
و  للت�سيري  الولئية  للوكالت 
احل�رضيني  العقارييني  التنظيم 
و  الإقت�سادية  التنمية  جمال  يف 
 03 �ستنظم  حيث   ،. الجتماعية 
و�سعية  اأبرزها  من  لعل  ور�سات 
ال�سعوبات  و  العقارية  الوكالت 

اإ�سافة مل�ساهمة   ، التي تعرت�سها 
الوكالت العقارية يف اإجناز برامج 
التعمري و خلق  و  التهيئة  اأدوات  و 
جاذبية املدن، وكذا تعديل و اإثراء 
الوكالت  ملهام  املنظم  املر�سوم 
اقرتاح هيكل منوذجي  و  العقارية 

يتنا�سب مع تو�سع ن�ساطها.

عملية   الو�سية  ال�سلطات  توا�سل  
اعادة تاأهيل طريق الوئام الرابط 
خمتار  باجي  وبرج  اأدرار  بني 
 ، كلم   800 م�سافة  على  املمتد 
غالف  العملية  لهذه  ر�سد  حيث 
مايل هام قوامه 500 مليار �سنتيم . 
اأكدت  م�سادر حملية لـ«الو�سط » ، 
ان وزارة ال�سغال العمومية والنقل 
مايل   غالف  ر�سدت   قد  كانت   ،
يف  �سنتيم  مليار   500 قدره  �سخم 
اإطار العمليات املمولة من طرف 
مناطق  لتنمية  الوطني  ال�سندوق 
العليا  واله�ساب  الكبري  اجلنوب 
الرابط  الطريق  تاأهيل  لإعادة 
خمتار  باجي  برج  و  اأدرار  بني 
على  واملمتد  بالوئام  املعروف 
بهدف  وذلك   ، كلم   800 م�سافة  
�سوداء  2024نقطة  على  الق�ساء 
كانت قد اأح�ستها امل�سالح التقنية 
التابعة لقطاع الأ�سغال العمومية  ، 

الإرتفاع  وراء  كان  الذي  الأمر 
املقلق ملعدلت اإرهاب الطرقات 
لـ  املذكور  الطريق  ت�سجيل  بدليل 
38 حادث مرور اليم  خالل ال�سنة 
املن�رضمة  مما اأ�سفر عن م�رضع 
اأ�سخا�س و ا�سابة 43 �سخ�سا   08
اأخرين بجروح  متفاوتة اخلطورة 
.  وح�سبما علم من م�سالح ولية 
اأدرار  فقد مت ت�سكيل جلنة ولئية  
عملية  ومراقبة  املتابعة  بهدف 
للمعايري  وفقا  الطريق  اإجناز 
بها  املعمول  القانونية  و  التقنية 
يفك  اأن  �ساأنه  من  الأخري  هذا   ،
التجمعات  قاطني  عن  العزلة 
الإدارية  باملقاطعة  ال�سكنية 
احلدودية برج باجي خمتار ، التي 
حتولت يف ال�سنوات الأخرية لور�سة 
تنموية وا�ستثمارية مفتوحة بجميع 

القطاعات و�ستى املجالت .
�أحمد باحلاج 

�سليم  بلكرم  التاجر  رف�س 
قرار  على  بح�سوله  الكتفاء 
بحي  الواقع  حمله  فتح  اعادة 
وقرر   ، ورقلة  ببلدية  الن�رض 
خالل  من  الو�سع  ت�سعيد 
احتجاجية  وقفة  اىل  اللجوء 
الع�رضات  طرف  من  م�سنودة 
ت�سامنهم  الذين  التجار  من 
املدير  �سد  ق�سيته  مع 
املدير  و  للتجارة  اجلهوي 
الولئي ا�سافة ملدير التنظيم 
تهدف  خطوة  ،يف  بالنيابة 
وف�سح  امل�ستور  ك�سف  اىل 
ظل  التي  التجاوزات  حقيقة 
. عرفت ق�سية  م�سكوت عنها 
التاجر �سليم بلكرم مع م�سالح 
تطورات  التجارة  مديرية 
املعني  رف�س  عندما  جديدة 
الكتفاء بقرار اعادة فتح حمله 
دون رد العتبار له يف الق�سية 
احلرب  من  الكثري  اأ�سالت  التي 
 ، املا�سية  القليلة  الأيام  يف 
وقال �ساحب الق�سية اأنه وبعد 
التي  الق�سائية  الدعوى  رف�س 
اأودعها باملحكمة الإدارية من 
اأجل حما�سبة امل�سوؤولني الذين 
�ساوموه يف ق�سية احلال ، تقرر 
اأمام  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
والولئية  اجلهوية  املديرية 
�سعارات  �سرتفع  للتجارة 
و  النفوذ  با�ستغالل  منددة 
ي�سارك  بالت�رضيع  التالعب 
من  التجار  ع�رضات   ، فيها 
خمتلف مناطق الولية ملطالبة 
بالتدخل  املركزية  ال�سلطات 
التي  للم�ساومات  حد  وو�سع 

تطال التجار ال�رضفاء .

وقال �سليم بلكرم اأن امل�سوؤولني 
املبا�رضين على قطاع التجارة 
التعاطي  رف�سوا  ورقلة  بولية 
رغم  امل�رضوعة  مطالبه  مع 
 08 منها  ال�سكاوى  ع�رضات 
اىل  موجهة  لوحدها  �سكاوى 
وكذا  للتجارة  الولئي  املدير 
ملدير  اأخرى  �سكاوى   08
 07 لـ  ا�سافة  للتجارة  اجلهوي 
للولية  العام  لالمني  �سكاوى 
مع طلب املقابلة ، ف�سال عن 
و  الولئي  ال�سعبي  املجل�س 
هذه  كل   ، الو�سية  ال�سلطات 
علم  على  املعنية  امل�سالح 
اللذين  والتهمي�س  باحلقرة 
املتحدث  يقول  لهما  تعر�س 
مل  اأنه  ،الإ  �سكاويه  اإحدى  يف 
قبل  من  �ساغية  اأذانا  يجد 
وال�سلطات املعنية  امل�سوؤولني 
اللجوء  اإىل  دفعه  الذي  الأمر 
�سوته  لإي�سال  الت�سعيد  اىل 
و  ل�سيما  املركزية  لل�سلطات 
مب�ساومات  تتعلق  الق�سية  اأن 
اإقرتفها  تع�سفية  وممار�سات 

موظفون يف هيئات عمومية .
املذكور  التاجر  اأن  ومعلوم 
رف�س امل�ساومة رغم اأنه ح�سل 
املحل  املم�سي  فتح  قرار 
من   2018/11/18 بتاريخ 
طرف وايل ولية ورقلة ،  وهو 
به  املعني  ابالغ  يتم  مل  تاريخ 
ومت تاأجيل قرار الفتح ل�سهرين 
اعتربه  ما  وهو   ، يوما   22 و 
مق�سود  ت�رضف  امل�ستكي 
على  التنازل  على   لجباره 

الق�سية برمتها .
�أحمد باحلاج 

�أ�سرف خالل �ليومني �الأخريين �ل�سيد عبد �لقادر جالوي و�يل �لوالية  بورقلة باملعهد �لوطني 
لتكوين و حت�سني م�ستويات م�ستخدمي �جلماعات �ملحلية بورقلة ، على �فتتاح ملتقى جهوي حول 

تفعيل دور �لوكاالت �لوالئية للت�سيري و �لتنظيم �لعقاريني �حل�سريني يف جمال �لتهيئة �لعمر�نية 
�لذي تنظمه وز�رة �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية و�لتهيئة �لعمر�نية.

بهدف �لبحث عن حلول  لتطوير �أ�س�س �لعمل يف جمال �لتعمري و �لتخطيط

.           �مللتقى �جلهوي �لثاين يدوم يومني بوالية ق�سنطينة وي�سم 8 واليات 

�أحمد باحلاج 

ورقلة حتت�شن �أ�شغال ملتقى جهوي حول دور 
وكاالت �لت�شيري و�لتنظيم �لعقاري

يف  اجلرمية  حماربة  اطار  يف 
نهاية  متكنت  احل�رضي  الو�سط 
ال�رضطة  قوات  املن�رضم  الأ�سبوع 
بولية  الأول  احل�رضي  بالأمن 
اأدرار  من الإطاحة بجمعية اأ�رضار 

متتهن �رضقة املوا�سي.
اىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
تقدمت  تاريخ 2019/01/23 اأين 
ال�رضطة  م�سالح  اأمام  ال�سحية 
لغر�س  الأول  احل�رضي  بالأمن 
تقدمي �سكوى ر�سمية بعد تعر�سها 

والتي  جمهولني  قبل  من  لل�رضقة 
اإ�ستهدفت خروفني، بعد مبا�رضت 
التحريات من قبل م�سالح ال�رضطة 
و�سماع  الأول  احل�رضي  بالأمن 
يف  ال�ستباه  مت  ال�سحية  اأقوال 
�سابني اأين مت ا�ستدعائهما و�سماع 
اأنهما على عالقة  ليتبني  اأقوالهما 
بهدا الفعل ومبوجب اإذن بالتفتي�س 
ال�سادر عن ال�سيد وكيل اجلمهورية 
اأحد  اأدرارملنزل  حمكمة  لدى 
على  العثور  مت  فيهما  امل�ستبه 

املتو�سط  احلجم  من  �سكني 
كانا  د�سمة  اآثار  عليهما  و�ساطور 
قد اأ�ستعمال يف عملية دبح وتقطيع 
على  العثور  مت  كما  اخلروفني، 
بقايا اخلراف )�سحم( يقدر وزنها 
اىل  بالإ�سافة  بـ10كلغ و655غراما 

معلقني بهما قطعة حلم �سغرية .
ال�سيد  اأمام  الأطراف  تقدمي  بعد 
وكيل اجلهورية لدى حمكمة اأدرار 
احلب�س  اأمراإيداع  �سدر يف حقهم 
املوؤقت. هذا وتبقى قوات ال�رضطة 

باأمن ولية اأدرار جمندة يف جميع 
الأوقات وعلى مدار 24/24 �ساعة 
املواطنني  لنداءات  لالإ�ستجابة 
والتي  باإن�سغالتهم  والتكفل 
تدعوهم اإىل الإبالغ عن اأي خطر 
اأو ممتلكاتهم عن  اأمنهم  قد يهدد 
طريق الأرقام اخل�رضاء املجانية 
امل�سخرة من قبل املديرية العامة 
الوطني 48/15 ،104 وخط  لالأمن 

النجدة 17.
�أحمد باحلاج  

الأ�سبوع  نهاية   مع  متكنت 
بالأمن  ال�رضطة  قوات  املنق�سي 
اأدرار  ولية  باأمن  الثاين  احل�رضي 
بحيازة  تتعلق  ق�سية  معاجلة  من 
نقدية  اأوراق  لتزوير  معدة  اأوراق 
الإقليم  يف  قانوين  �سعر  ذات 

تورطت  اخلارج  يف  اأو  الوطني 
اإفريقية  جن�سية  من  امراأة  فيها 
يف عقدها الثالث من العمر، حيث 
حجزت ذات امل�سالح جمموعة من 
لتزوير  معدة  الورقية  الق�سا�سات 
مو�سوعة  كانت  الوطنية  العملة 

كانت  الذي  امل�سكن  بداخل 
جزائي  ملف  اإجناز  بعد  ت�ستغله، 
يف حق امل�ستبه فيها مت تقدميها 
اأمام ال�سيد/ وكيل اجلمهورية لدى 
ملف  اأحال  الذي  اأدرار،  حمكمة 
املثول  اإجراءات  مبوجب  الق�سية 

اجلل�سة،  على  مبا�رضة  الفوري 
ق�سائي  حكم  حقها  يف  �سدر  اأين 
يق�سي باإدانتها ب�سنتني )02( حب�سا 
مالية  وغرامة  الإيداع  نافذامع 

مقدرة بـــ 100.000.00 دج.
�أحمد باحلاج 

بعد توقيف و �إعتقال �سخ�سني 

�الأمن �حل�سري �لثاين باأدر�ر 

�أمن �أدر�ر  ي�شع حد� لن�شاط جماعة �أ�شر�ر متتهن �شرقة �ملو��شي

�الإطاحة  باإمر�أة كانت ب�شدد �الإعد�د لتزوير �أور�ق نقدية

�لعملية ر�سد لها 500 مليار �سنتيم 

��ستلم قر�ر فتح حمله بعد 82 يوما من 
تاريخ �إم�سائه

تو��شل عملية  �إعادة تاأهيل 
طريق �أدر�ر - برج باجي خمتار 

تطور�ت جديدة يف ق�شية 
�لتاجر �شليم بلكرم مع 
م�شالح �لتجارة بورقلة
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االعرتافات  “هذه  اأن  واأ�ضاف 
يف  القلق  من  مزيدا  تبث 
ال�ضهيونية،  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 
ق�ضايا  ثالث  عاجلت  الأنها 
ح�ضا�ضة وحرجة يف اجلي�ش، بل 
اأن  اأهمها  من  باأ�رسها،  وللدولة 
وجرناالت  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى 
تفعيل  من  يخ�ضون  اجلي�ش 
�ضالح امل�ضاة، وهذا اأمر حقيقي 
اإن  بالقول  وا�ضتدرك  وفعلي”.  
يف  مبالغة  قابلها  اخل�ضية  “هذه 
اجلو  ل�ضالح  الهائلة  القدرات 
تت�ضمن  ال  التي  واال�ضتخبارات 
لكنها  اجلنود،  بحياة  املخاطرة 
بحل  وحدها  كفيلة  لي�ضت 
م�ضكلة ال�ضواريخ والقذائف التي 
يف  املعادية  املنظمات  حتوزها 
ذلك  الأن  و�ضوريا،  ولبنان  غزة 
الربية  بالقوات  الزج  يتطلب 
والتواجد  العدو،  اأرا�ضي  داخل 
اأجل  من  الزمن  من  فرتة  هناك 
وامل�ضتودعات  املواقع  تدمري 
“�رسب  اأن  واأكد  الت�ضليحية”.  
الأعداء  ال�ضاروخية  املقدرات 
“اإ�رسائيل” هو الهدف االأ�ضا�ضي 
خ�ضية  ع�ضكرية،  معركة  الأي 
االإ�رسار ب�ضورة كبرية يف اجلبهة 

الداخلية “االإ�رسائيلية” عند اأي 
فعال  حتقق  اأنها  كما  مواجهة، 
 ،2006 الثانية  لبنان  حرب  يف 
�ضنتها  التي  واحلروب  واملعارك 
على غزة يف اأعوام 2008، 2012، 

.″2014
واأ�ضار اإىل اأن “الغر�ش من الدخول 
الفل�ضطينية  للمناطق  الربي 
املعلومات  من  املزيد  جمع 
امل�ضلحني  واإجبار  االأمنية، 
التي  االأماكن  من  اخلروج  على 
يتح�ضنون فيها، ويعدون القنابل 
النا�ضفة،  واالأحزمة  والعبوات 
اجلرناالت  من  غوالن  وكان 

الالجئني  خميمات  دخلوا  الذين 
وكذلك  الفل�ضطينية،  واملدن 
كوخايف  اأفيف  اجلرنال  فعل 
اأركان  لهيئة  احلايل  الرئي�ش 
بالطة  خميم  دخل  حني  اجلي�ش 
قرب نابل�ش وخميم عايدة قرب 
بيت حلم”.  بن ي�ضاي و�ضل اإىل 
اأن  يعلن  مل  “غوالن  اإن  القول 
للحرب،  م�ضتعد  غري  اجلي�ش 
قال  لكنه  ال�ضحيح،  هو  العك�ش 
الناحية  من  اجلي�ش  جاهزية  اإن 
من  تردد  قابلها  العملياتية 
والع�ضكري  ال�ضيا�ضي  امل�ضتويني 
بعدم اال�ضتعداد الإدخال اجلي�ش 

قطاع  داخل  واالألوية  والكتائب 
هذه  �ضفوف  يف  ولد  ما  غزة، 
م�ضبقة  معرفة  عدم  القوات 
املناطق  هذه  يف  القتال  بطرق 

املزدحمة مثل غزة”.
من  “بدال  اإنه  قائال  وختم 
على  للق�ضاء  غزة  يف  الدخول 
فقد  ال�ضواريخ،  منظومات 
الالزم  من  اأكرث  اجلي�ش  ان�ضغل 
اأنفاق املقاومة، وجعلها  بق�ضية 
املو�ضوع االأ�ضا�ضي للحرب، بدال 
امل�ضتندة  االأ�ضا�ضية  املهمة  من 
القذائف  منظومة  �رسب  على 

ال�ضاروخية”.

قال خبري ع�سكري �سهيوين اإن “الت�سريحات القا�سية التي اأدىل بها اجلرنال يائري غوالن النائب ال�سابق لقائد جي�ش االحتالل 
ب�ساأن اإخفاقات احلرب االأخرية على غزة يف 2014 حقيقية، وتك�سف اخلطر الذي يحيط باإ�سرائيل”.  واأ�سار رون بن ي�ساي يف 
مقال ب�سحيفة “يديعوت اأحرونوت” اإىل اأن “عدم ا�ستعداد القوات الربية خلو�ش حرب وا�سعة هو �سعور �سائد ب�سورة وا�سعة 

يف اأو�ساط اجلمهور ال�سهيوين خ�سية قتل جنوده اأو اختطافهم، لكن االإ�سكالية التي واجهت هذه االعرتافات اأن الرد عليها جاء 
انطالقا من دوافع حزبية �سيا�سية، ولي�ست مهنية جوهرية”.

اعرتاف �سهيوين

م٫�ش

القتل واالختطاف مينعان مهاجمة غزة
الالجئون ال�سوريون يف لبنان

نيويورك تاميز: بن �شلمان هدد بقتل خا�شقجي قبل عام من اجلرمية

العوا�شف انتهت 
واملعاناة م�شتمرة 

انتهت العوا�ضف التي �رسبت خميمات 
عدة  مناطق  يف  ال�ضوريني  الالجئني 
ت�ضتمر  لكن  لبنان،  �رسقي  بالبقاع 
يف  م�ضتتني  وطنهم،  خارج  معاناتهم 
خميمات عمرها ثماين �ضنوات حوايل 
60 األف الجئ �ضوري يف بلدة عر�ضال 
امل�ضاعدات  �ضّح  يعانون من  اللبنانية 
من  التدفئة  و�ضائل  وغياب  الغذائية 
بني هوؤالء 15 األف الجئ يف خميمات 
خطر  يواجهون  حميد"  "وادي 
دفع  من  متكنهم  عدم  جراء  الت�رسد؛ 
اإيجار االأر�ش، و�ضح م�ضاعدات االأمم 

املتحدة، وانعدام فر�ش العمل.
غزيرة  واأمطار  عوا�ضف  و�رسبت 
خميمات عر�ضال، ال�ضهر املا�ضي؛ ما 
اأ�رس كثريا بالالجئني، واأوجد اهتماما 

اإعالميا وقليال من امل�ضاعدات.

من �سىء اإىل اأ�سواأ

)امل�رسف(  "ال�ضاوي�ش"  و�ضف 
ر�ضوان، وهو من ريف حم�ش ب�ضوريا، 
يف  حميد"  "وادي  خميمات  حالة 
يف  عامة  املخيمات  وو�ضع  عر�ضال 
البلدة، باأنه "يتجه من �ضئ اإىل اأ�ضواأ، 
الغذائية  امل�ضاعدات  تراجع  ظل  يف 

ومواد التدفئة".
"املفو�ضية  اأن  ر�ضوان  واأ�ضاف 
التابعة  الالجئني،  ل�ضوؤون  ال�ضامية 
البطاقة  اأوقفت  املتحدة،  لالأمم 
يف  الالجئني  معظم  عن  التموينية 
امليخمات، رغم اأنها كانت تعطي فقط 
27 دوالرا للعائلة يف ال�ضهر". واأو�ضح 
اأن "الـ27 دوالرا ال تكفي ثمن الغذاء، 
يف ظل عدم وجود فر�ش عمل الأغلب 
ر�ضوان  ودعا  البلدة".  يف  الالجئني 
ملقومات  االأدنى  احلد  "تاأمني  اإىل 
اإيجاد  وهو  الالجئني،  لهوؤالء  العي�ش 
رف�ش عمل ليعيلوا اأطفالهم واأراملهم 

وعجائزهم".
اأو   2 متثل  العمال  ن�ضبة  اأن  واأردف 
املخيم،  �ضكان  جممل  من  باملئة   3
اأغلبهم  عائلة،   83 عددهم  والبالغ 
الق�ضري وريفها يف حم�ش  بلدات  من 
و�ضدد  دم�ضق  بريف  القملون  وريف 
)املازوت(،  التدفئة  مادة  اأن  على 
التي اأتت بها جميعات خريية واإغاثية 
ولن  تكفي  ال  املا�ضية،  العا�ضفة  بعد 
تكفي، يف ظل احلاجة اإىل املدفاأة 24 

�ضاعة يوميا خالل ال�ضتاء.
اأ�ضفه  عن  ال�ضوري  الالجىء  واأعرب 
لهم  االأر�ش  �ضاحب  تهديد  ب�ضبب 
بالطرد، اإذا مل يدفعوا اإيجار االأر�ش، 

البالغ 8 اآالف دوالر يف ال�ضنة.

بال عمل

وهو  حممد،  ال�ضوري  لالجىء  وفقا 
)�ضمن  الكرامة  خميم  من  حماٍم 
"توجد  فاإنه  حميد(،  وادي  خميمات 
106من اخليم ت�ضم الجئني من منطقة 
الق�ضري وريفها والقلمون" واأو�ضح يف 
املخيم  "هذا  اأن  لالأنا�ضول  حديث 
واآخرون  بكرثة  اأرامل  فيه  توجد 
االأممية  امل�ضاعدات  من  مف�ضولني 
للتغذية  خا�ضة  بطاقات  يحملون  )ال 
وامل�ضاعدات(".  ولفت اإىل اأن منطقة 
املخيم،  فيها  الواقع  حميد"،  "وادي 
 1600 حوايل  البحر  �ضطح  عن  ترتفع 

جدا،  باردة  منطقة  فهي  لذا  مرتا، 
مادة  اإىل  بحاجة  هنا  والالجئون 

التدفئة ب�ضكل دائم".
اإن�ضان  الأي  "ال ميكن  اأنه  على  و�ضدد 
 5 من  الأكرث  املدفئة  يوقف  اأن  هنا 
مهرتئة  اخليم  واأن  خا�ضة  دقائق، 
ومل ن�ضتلم ال�ضوادر )غطاء بال�ضتيكي 
للخيمة( منذ اأربع �ضنوات، واملوجودة 
نزول  من  حتمي  ال  قدمية  اأ�ضبحت 
ب�ضبب  اأ�ضفه  عن  واأعرب  املطر". 
والتي  االأممية،  امل�ضاعدات  "�ضح 
تكاد تنعدم يف تلك املخيمات، اإ�ضافة 
اأن عدد قليل فقط من الالجئني  اإىل 
احلجار،  بتك�ضري  البلدة  يف  يعملون 
وال ي�ضل ما يتقا�ضونه اإىل اأكرث من 2 
اىل 3 دوالر يوميا". واأو�ضح اأن "االأمم 
واالأرامل  ال�ضن  كبار  ف�ضلت  املتحدة 
اأ�ضباب".  ذكر  دون  امل�ضاعدات  عن 
االأر�ش  اإيجار  "لدينا  قائال:  وم�ضى 
مئة  ويبلغ  اخليم،  عليها  تتوزع  التي 
وهذا  ال�ضنة،  يف  خيمة  كل  عن  دوالر 
الظروف  ظل  يف  تاأمينه  ال�ضعب  من 
ودون  عمل  دون  فيها  اأ�ضبحنا  التي 

م�ضاعدات".

ثمن العالج

اإنها  قالت  مطر"  "خ�رسة  الالجئة 
ولديها  بالدي�ضك يف ظهرها،  مري�ضة 
متلك  وال  وجهها،  يف  ع�ضبي  �ضلل 
اإىل  اإ�ضافة  العالج،  ل�رساء  املال 
حرمانها من اال�ضتفادة من م�ضاعدات 
ت�ضاءلت:  تبكي  وهي  املتحدة  االأمم 
"كيف اأح�ضل على املال ل�رساء الدواء 
العمل..  اأ�ضتطيع  ال  واأنا  والعالج 
ينظفون  االأحيان  بع�ش  يف  اجلريان 
"ن�ضتدين  وتابعت:  اخليمة".  يل 
لناأكل ولدي ديون للبقال بحوايل 330 
اأن  الالجئني  مفو�ضية  وعلى  دوالرا، 
تنظر يف اأمري وتعيد بطاقة الغذاء". 
هذه  يف  املعي�ضة  "خ�رسة"  وو�ضفت 
منوت  نحن  جدا..  بـ"التعي�ضة  اخليم 
باملر�ش  املخيمات  يف  البطئ  على 
لدي  "لي�ش  بقولها:  وزادت  والربد". 
اأوالد وال زوج..  اتكل عليه.. ال  معيل 
اأحد  ولي�ش  اهلل  يل  اأعي�ش..  كيف 

غريه".

عودة امل�ساعدات

اأحمد عو�ش،  ال�ضورية، منى  الالجئة 
اأرملة لديها ثالثة اأطفال، وجاءت اإىل 
املخيم منذ 4 �ضنوات و�ضفت احلالة 
اأوالدها  اإن  وقالت  للغاية"،  بـ"ال�ضيئة 
اإىل  بحاجة  فهم  معيل،  اإىل  بحاجة 
الربد  جراء  مر�ضى؛  الأنهم  عالج، 
اأنا  "نعي�ش  وتابعت:  هنا  القار�ش 
تدركنا  اأن  نخاف  خيمة  يف  واأطفايل 
اأن  ناأمل  العراء..  يف  ون�ضبح  عا�ضفة 
االأمم  جانب  من  امل�ضاعدات  تعود 
لكي  االإغاثية  والهيئات  املتحدة 
"ن�ضعر  واأردفت:  اآالمنا".  تخفف 
اإليه  اآلت  ما  ب�ضبب  �ضديد  بحزن 
يف  بالعي�ش  �ضعداء  ل�ضنا  اأمورنا.. 
احلياة  االآن  وطننا..  خارج  ميخمات 
ن�ضتطيع  "ال  بقولها:  وختمت  ذل". 
جراء  ال�ضنوي؛  االأر�ش  اإيجار  تاأمني 
على  يعيننا  مادي  دخل  وجود  عدم 

العي�ش". 

تاميز"  "نيويورك  �ضحيفة  ك�ضفت 
اأّن ويل العهد  االأمريكية، اجلمعة، 
ال�ضعودي االأمري حممد بن �ضلمان، 
تعهد يف �ضبتمرب 2017 با�ضتخدام 
الراحل  ال�ضحفي  �ضد  "ر�ضا�ضة" 

جمال خا�ضقجي.
لل�ضحيفة،  تقرير  يف  ذلك  جاء 
"بن  تهديد  اأن  خالله  من  اأ�ضارت 
يف  جاء  خا�ضقجي  بقتل  �ضلمان" 
وذلك  م�ضاعديه،  اأحد  مع  ات�ضال 
قبل عام من جرمية مقتل ال�ضحفي 
يف  باإ�ضطنبول  بالده  قن�ضليته  يف 
ال�ضحيفة،  ،وح�ضب   2018 اأكتوبر 
باال�ضتخبارات  م�ضوؤولون  اعرت�ش 
"بن  بني  ات�ضاالت  االأمريكية، 
م�ضاعديه،  كبار  واأحد  �ضلمان"، 
�ضهدت  الدخيل،  تركي  وهو 
�ضد  تهديدات  االأمري  اإطالق 
خا�ضقجي، قبل اأن يبداأ االأخري يف 
"وا�ضنطن  ل�ضحيفة  كتابة مقاالت 

بو�ضت". 
عن  تاميز"  "نيويورك  ونقلت 
م�ضوؤولني )مل ت�ضمهم( مطلعني على 
اال�ضتخبارات  عن  �ضدرت  تقارير 
املا�ضي،  دي�ضمرب  يف  االأمريكية 
اأن "بن �ضلمان" قال خالل حديثه 
من  كان  اإذا  "اإنه  م�ضاعده  مع 
خا�ضقجي  ا�ضتدراج  املمكن  غري 

اإعادته  فيجب   ، ال�ضعودية  اإىل 
بالقوة". 

االأمري  اأن  امل�ضوؤولون  وتابع   
اأي�ضا،  حديثه  يف  اأ�ضار  ال�ضعودي 
هاتني  جناح  عدم  حالة  يف  اأنه 
خا�ضقجي  ف�ضيالحق  الطريقتني، 

بـ"ر�ضا�ضة".
حمللو  ا�ضتنتج  ال�ضاأن،  هذا  ويف 
ال�ضعودي  االأمري  اأن  اال�ضتخبارات 
العبارة  بهذه  يق�ضد  مل  "رمبا 
يق�ضد  مل  اأخرى،  وبعبارة  حرفيا، 
بل  خا�ضقجي،  على  النار  اإطالق 
للتاأكيد  كمجاز  الكلمة  ا�ضتخدام 
حالة  يف  القتل،  نية  وجود  على 
وفق  لل�ضعودية"،  عودته  عدم 

ال�ضحيفة. 
ذكرت  تاميز"  "نيويورك  اأن  ي�ضار 
اأن "بن �ضلمان" فام بتوبيخ م�ضاعد 
القحطاين،  �ضعود  وهو  له،  اآخر 
اأي  اأن  من  االأخري  حذره  اأن  بعد 
�ضيكون  خلا�ضقجي  ا�ضتهداف 
ب�ضبب  باملخاطر"  "حمفوف 
تقرير  الدويل.وجاء  الفعل  رد 
مع  بالتزامن  االأمريكية  ال�ضحيفة 
لالأمم  اخلا�ضة  املقررة  اإعالن 
خارج  القتل  ل�ضوؤون  املتحدة 
كاملار،  اأغني�ش  الق�ضاء،  نطاق 
خا�ضقجي  اأن  )اخلمي�ش(،  اأم�ش 

متعمد  وح�ضي  "قتل  �ضحية  وقع 
مت التخطيط له وارتكابه من قبل 

م�ضوؤولني �ضعوديني". 
االإنكار  من  يوما   18 وبعد 
اأعلنت  املت�ضاربة،  والتف�ضريات 
دخل  خا�ضقجي  مقتل  الريا�ش 
قن�ضليتها يف اإ�ضطنبول اإثر "�ضجار" 
وتوقيف  �ضعوديني،  اأ�ضخا�ش  مع 
التحقيقات،  اإطار  يف  مواطنا   18
اجلثة  مكان  عن  الك�ضف  دون 
ومنت�ضف نوفمرب املا�ضي، اأعلنت 
النيابة العامة ال�ضعودية اأن من اأمر 
التفاو�ش  فريق  رئي�ش  هو  بالقتل 

معه )دون ذكر ا�ضمه(. 

اأعلنت   ،2019 جانفي   3 ويف 
عقد  ال�ضعودية  العامة  النيابة 
يف  مدانني  حماكمة  جل�ضات  اأوىل 
املتحدة  االأمم  اأن  اإال  الق�ضية، 
كافية،  غري  املحاكمة  اعتربت 
باإجراء حتقيق  مطالبتها  وجددت 
"�ضفاف و�ضامل".  ويف 5 دي�ضمرب 
الرتكي  الق�ضاء  اأ�ضدر  املا�ضي، 
النائب  بحق  توقيف  مذكرة 
اال�ضتخبارات  لرئي�ش  ال�ضابق 
و�ضعود  ع�ضريي،  اأحمد  ال�ضعودي 
القحطاين امل�ضت�ضار ال�ضابق لويل 
العهد حممد بن �ضلمان، لال�ضتباه 

ب�ضلوعهما يف اجلرمية.
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 �سيناريو 2024:

ماذا لو فر�ست ال�سني قواعدها وتفكك الحتاد الأوربي؟
عر�ض: اإبراهيم �سيف من�ساوي / مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

من  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأ�سحى 
تعقد  ب�سبب  مبكاٍن  الأهمية 
الدويل  للنظام  احلايل  الو�سع 
يف ظل تراجع الوليات املتحدة 
الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  خالل 
التزاماتها  عن  ترامب«  »دونالد 
�سبعة  اإىل  ترجع  التي  الدولية 
احلرب  نهاية  اأعقاب  يف  عقود 
قوة  وتزايد  الثانية،  العاملية 
ل  الكربى،  القوى  ونفوذ 
على  ورو�سيا،  ال�سني  �سيما 
وتهديدها  الدولية،  ال�ساحة 
بقيادة  الأمريكي  النفراد 
حاولت  ما  وهو  الراهن.  النظام 
اإلقاء  »الإيكونوم�ست«  جملة 
كامل،  عدد  يف  عليه  ال�سوء 
�سدر  لو؟«،  »ماذا  عنوان:  حمل 
ي�سعى  حيث   2017 عام  خالل 
من  عدد  م�ستقبل  ل�ست�سراف 

الق�سايا العاملية املهمة. 
الق�سايا،  تلك  بني  من  وكان 
واحتمالت  ال�سني  �سعود 
هيمنتها على النظام الدويل. اأو 
ت�سكيل  حماولة  اأخرى،  بعبارة 
مع  يتفق  جديد  لنظام  بكني 
الأ�سا�سية.  وم�ساحلها  روؤيتها 
تفاقم  احتمال  ق�سية  وكذلك 
الأوروبي  الحتاد  م�سكالت 
بانف�سال عدد من دوله، وخا�سة 

دول اأوروبا ال�سرقية.

حتٍدّ �سيني

ُي�سري التقرير اإىل اأن ال�سني قد 
غري   2024 عام  خالل  ت�سبح 
الدويل  النظام  بقواعد  عابئة 
اإىل  ت�سعى  قد  واأنها  الراهن، 
ت�سكيل تلك القواعد مبا يتما�سى 
مع اأهدافها وطموحاتها. وُيدلل 
على ذلك احتمالت قيام اأجهزة 
ال�ستخبارات ال�سينية بعمليات 
تعمل  اإنها  كربى، حيث  جت�س�ض 
مع �سركات التكنولوجيا لتحويل 
اأجهزة  اإىل  ال�سيارات  ماليني 
خالل  من  بعد  عن  جت�س�ض 
تكنولوجيا  تقنية  ا�ستخدام 
ي�سمح  قد  مما  اخلام�ض،  اجليل 

املعلومات  من  الكثري  بجمع  لها 
العامل.  حول  ال�ستخباراتية 
ال�سني  التزام  عدم  يعني  وهذا 
مبا  اإل  الدولية،  بالقواعد 

يتما�سى ويتواءم مع م�ساحلها. 
عام  يف  اأنه  التقرير  ويتوقع 
2024 �ست�سر ف�سيحة التج�س�ض 
من  اأكرث  ب�سمعة  ال�سيني 
الدويل.  امل�ستوى  على  حكومة 
احلكومات،  تلك  راأ�ض  فعلى 
تاأتي احلكومة الربيطانية التي 
اجلرمية  على  الت�سرت  حتاول 
ال�سينية، وذلك ب�سبب طموحها 
ا  ا وقانونًيّ لأن ت�سبح مركًزا مالًيّ
لل�سركات ال�سينية بعد اأن فقدت 
قوتها يف نيويورك وفرانكفورت 
الحتاد  من  خروجها  اأعقاب  يف 
لندن  تاأمل  لذلك  الأوروبي. 
ا  اأن ت�ست�سيف منتدى ا�ستثمارًيّ
ي�سمى  ملا  مركًزا  يكون  ا  عاملًيّ
والطريق«،  احلزام  »مببادرة 
الطموح  ال�سني  م�سروع  وهو 
واإفريقيا  باأوروبا  بكني  لربط 
�سبكة  عرب  الأو�سط  وال�سرق 
وخطوط  واملوانئ  الطرق  من 
بالإ�سافة  احلديدية،  لل�سكك 

اإىل الربط التكنولوجي.
كما ُي�سيف التقرير اأن بريطانيا 
ال�سني  و�سعت  اأن  بعد  تاأمل 
املايل،  الدعم  ومعايري  قواعد 
والقرو�ض  املنح  �سيا�سة  اأَْي 
الوجهة  تكون  لأن  ال�سينية، 
املف�سلة لراأ�ض املال العاملي مهما 
اأن  واحلقيقة  العواقب.  كانت 
من  التي  وحدها  لي�ست  لندن 
ت�سنه  ما  مع  تتواطاأ  اأن  املمكن 
ومعايري  قواعد  من  بكني 
فهناك  الدويل،  للنظام  جديدة 
قد  كندا-  -مثل  اأخرى  دول 
التجارية  عالقاتها  تدفعها 
هذه  مثل  قبول  اإىل  بكني  مع 
خا�سة  واملعايري،  القواعد 
حتافظ  اأن  حتاول  اأوتاوا  واأن 
البحري  النقل  اتفاقية  على 
وت�سمح  ال�سني.  مع  املوقعة 
النفط  تلك التفاقية حلامالت 
�سفن  من  وغريها  ال�سينية 
باملرور  الأخرى  البحري  النقل 

عرب مياه القطب ال�سمايل.
للتقرير-  -وفًقا  تركيا  ولي�ست 

حيث  املعادلة،  تلك  عن  بعيدة 
احلفاظ  الأخرى  هي  حتاول 
مع  الأمنية  الروابط  على 
توقيع  بعد  خا�سة  ال�سني، 
بينهما  الأمنية  التفاقية 
الإ�سالمي«  »التطرف  ملواجهة 
يف اإقليم �سينغيانغ الذي تقطنه 
ذات  امل�سلمة  الإيغور  اأقلية 

الأ�سول الرتكية.
املتحدة،  الوليات  ت�ستت  واأمام 
بكني  لتجاهل  انتقادها  يعد  مل 
يجدي  الدويل  النظام  لقواعد 
يف  وا�سح  انق�سام  فهناك  نفًعا. 
املوقف  حول  الأبي�ض  البيت 
يريد  من  بني  ال�سني،  من 
قواعد  خرقها  على  معاقبتها 
النظام الدويل مثل »لو دوب�ض«، 
القت�سادي  الأمن  م�ست�سار 
الفريق  اأما  »ترامب«.  للرئي�ض 
الثاين في�سم ائتالًفا مع �سركات 
فورد وجرنال موتورز والحتاد 
اليابان  وحكومات  الأوروبي 
وبريطانيا.  وفرن�سا  واأملانيا 
�سرورة  اإىل  يدعو  اآخر  وفريق 
�سيادة  اإطار  يف  النزاعات  حل 

احلكومات.
يدعم  ما  العوامل  من  وهناك 
النظام  لقواعد  ال�سني  ت�سكيل 
قوة  حتدي  اأن  خا�سة  الدويل، 
بع�ض  ت�سوبه  اأ�سبحت  بكني 
�سبيل  فعلى  ال�سعف.  عوامل 
املثال، اأ�سفر عقاب اإدارة »دونالد 
والبنوك  لل�سركات  ترامب« 
يف  بالدولر  اإيران  مع  املتعاملة 
�سراء الب�سائع وال�سلع الإيرانية 
عقب  النفط،  �سيما  ول 
النووي،  التفاق  من  الن�سحاب 
عن تقوية �سوكة ال�سني. حيث 
الفر�سة  تلك  بكني  ا�ستغلت 
لإن�ساء نظام بديل للمدفوعات 
ال�سيني  باليوان  مقوًما  الدولية 
الرو�سي،  والروبل  واليورو 
الأورا�سية  الدول  وم�ستهدًفا 
الفقري  العمود  ت�سكل  التي 
ملبادرة »احلزام والطريق«. وقد 
املدعوم  النظام،  ذلك  اأ�سعف 
من  ال�سينية،  بالتكنولوجيا 
املعامالت  على  الدولر  هيمنة 
الدولية.  وامل�سرفية  التجارية 
النظام  رو�سيا  ا�ستخدمت  فقد 

حم�سنة  بنوك  لإن�ساء  اجلديد 
الأمريكية،  العقوبات  من 
الدولر،  على  لعتمادها 
عمل  نطاق  لها  وحددت 
و�سوريا  اإيران  حكومات  ي�سمل 

وال�سودان وكوريا ال�سمالية. 
اأن  يعتقد  البع�ض  كان  واإذا 
الوليات املتحدة ما زالت متلك 
ال�سني  على  ال�سغط  اأوراق  من 
يف  تواجدها  وخا�سة  الكثري، 
اأن  اإل  اجلنوبي؛  ال�سني  بحر 
الق�سور  ي�سوبه  العتقاد  هذا 
حققت  حيث  الدقة،  وعدم 
النت�سارات  بع�ض  بكني 
ال�سغط  خالل  من  الدبلوما�سية 
لعدم  الآ�سيويني  جريانها  على 
ع�سكرية  تدريبات  باأي  القيام 
مع قوى خارجية يف بحر ال�سني 
حالة  يف  وحتى  اجلنوبي. 
لتلك  جريانها  امتثال  عدم 
ي�ستطيعوا  لن  فاإنهم  ال�سغوط، 
جماراة ال�سني واملناورة معها يف 
وا�سرتاتيجية  حيوية  منطقة 
بالن�سبة لها، لرتفاع التكاليف 
يف  والقت�سادية.  ال�سيا�سية 
جتد  قد  الظروف،  هذه  ظل 
بدون  نف�سها  املتحدة  الوليات 
ال�سني  مواجهة  يف  اأ�سدقاء 
التي حتمل روؤية جديدة لنظام 

دويل جديد.

زيادة النق�سامات 
الأوروبية

الحتاد  اأن  اإىل  التقرير  ُي�سري 
العام  هذا  ُيقبل  قد  الأوروبي 
ب�سبب  كبرية  اأزمة  على 
اخلروج  نربة  تزايد  احتمالية 
خلفية  على  الحتاد  من 
اأوروبا  يف  تقع  التي  الأحداث 
بولندا،  مع  وخا�سة  ال�سرقية، 
اليمني  �سوكة  قوة  �سوء  ويف 

املتطرف يف اإيطاليا.
من  الكثري  �سلم  بولندا،  ففي 
الحتاد  قوانني  باأن  الق�ساة 
الأوروبي قد اأ�سرت ب�سكل كبري 
مب�ساألة �سيادة القانون، وخا�سة 
وقد  ال�سرقية.  اأوروبا  دول  يف 
اأقرت  اأن  بعد  الو�سع  تفاقم 

الأوروبية،  العدل  حمكمة 
العليا  الق�سائية  الهيئة  وهي 
بع�ض  �سرعية  بعدم  اأوروبا،  يف 
�سرق  دول  يف  الق�سائية  النظم 

اأوروبا. 
كان  اأنه  التقرير  وُي�سيف 
دول  جانب  من  تخوف  هناك 
اأن  من  ل�سنوات  الغربية  اأوروبا 
ال�سرقية  اأوروبا  دول  تنجرف 
اإىل  لالحتاد  حديًثا  املن�سمة 
وهو  اأخرى.  مرة  ال�سلطوية 
�سهدت  حيث  بالفعل،  حدث  ما 
حزب  و�سول  منذ  بولندا 
ال�سلطة  اإىل  والقانون  العدالة 
يف  تغيرًيا   ،2015 عام  يف 
الد�ستورية،  املحكمة  تركيبة 
يف  احلكومة  �سلطات  وزيادة 
تعيني وعزل الق�ساة يف املحاكم 
دعا  الذي  الأمر  وهو  الدنيا. 
اتخاذ  اإىل  الأوروبية  املفو�سية 
الإجراءات  من  جمموعة 
�سدها يف دي�سمرب 2017، ب�سبب 
الحتاد  لقيم  امل�ستمر  انتهاكها 
احرتام  يف:  املتمثلة  الأوروبي 
واحلرية،  الإن�سان،  كرامة 
والدميقراطية،  وامل�ساواة، 
واحرتام  القانون،  و�سيادة 

حقوق الإن�سان.
الحتاد  قادة  حاول  وقد 
بولندا  على  ال�سغط  الأوروبي 
منها  عدة،  طرق  با�ستخدام 
�سنع  يف  الت�سويت  حق  تعليق 
هددت  املجر  ولكن  القرار، 
هذا  �سد  الفيتو  با�ستخدام 
الإجماع.  يتطلب  الذي  القرار 
يف  الأوروبيون،  القادة  وي�سعى 
مايل  اإطار  على  التفاق  �سوء 
اإىل  امليزانية،  لتدعيم  جديد 
ال�سغط على وار�سو حتى تر�سح 

لقيم واأهداف الحتاد.
باإعادة  الأمور  تفاقمت  وقد 
يف  النظر  الأوروبي  الحتاد 
الأكرث  املناطق  متويل  برامج 
فقًرا يف اأوروبا، وقد عار�ض تلك 
حكومات  من  الكثري  ال�سيا�سة 
)مثل:  ال�سرقية  اأوروبا  دول 
و�سلوفاكيا،  واملجر،  بولندا، 
وبلغاريا(،  ورومانيا،  والت�سيك، 
الحتاد  قيام  عن  ف�ساًل 
اإجراءات  باتخاذ  الأوروبي 

لت�سييقها  وار�سو  �سد  م�سددة 
باإغالق  املعار�سة  على  اخلناق 
الإلكرتونية  املواقع  من  عدد 
ردت  وقد  املعار�سة.  وال�سحف 
اخلطوات  كافة  على  بولندا 
اتخذتها  التي  الت�سعيدية 
بروك�سل، بالتهديد بالن�سحاب 
من الحتاد الأوروبي من خالل 
عدم  جانب  اإىل  ال�ستفتاء، 
الالجئني.  من  ح�ستها  قبول 
وبعد اأن كانت وار�سو واحدة من 
واملدافعة  املوؤيدة  الدول  اأكرث 
دولة  اإىل  حتولت  الحتاد،  عن 
ويتوقع  النف�سال.  يف  ترغب 
التقرير احتمالت ارتفاع ن�سبة 
 »Polexit« املوؤيدين للبوليك�ست
يف �سوء ا�ستدعاء بولندا واملجر 
للمثول اأمام املحكمة ب�سبب عدم 

قبول ح�ستيهما من الالجئني.

ويف حني تدهورت العالقات مع 
بولندا، يعاين الحتاد الأوروبي 
العالقة  يف  اأخرى  م�سكلة  من 
التحالف  تويل  بعد  اإيطاليا  مع 
مقاليد  اإيطاليا  يف  ال�سعبوي 
وهو   ،2018 جوان  يف  احلكم 
منغم�ض يف معركته اخلا�سة مع 
الهجرة.  مو�سوع  حول  الحتاد 
فقد ا�ستقبلت روما اأكرث من 500 
 )2015-2016( يف  مهاجر  األف 
املطلوبة  امل�ساعدة  تقدمي  دون 
اأدى  مما  الأوروبي،  الحتاد  من 
الإيطايل،  الغ�سب  ت�ساعد  اإىل 
الحتاد  من  روما  طلبت  حيث 
�سرورة تقا�سم العبء، وهددت 
باأنها  ال�ستجابة  عدم  حالة  يف 
ال�سمال،  اإىل  مهاجريها  �سرت�سل 
امليزانية  قواعد  و�ستخرق 

اخلا�سة بها يف الحتاد. 
ال�ستجابة  لعدم  ونتيجة 
الأوروبي،  الحتاد  من  املاأمولة 
من  خا�سة  النداءات،  ارتفعت 
مثل  املتطرفة  التيارات  جانب 
اإىل  جنوم،  اخلم�سة  حركة 
الأوروبي.  الحتاد  من  اخلروج 
هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإل  ر�سمية،  لي�ست  النداءات 
قد  الإيطالية  احلكومة  اأن 
اإليها  الدعوة  من  ب�سدة  اقرتبت 

والرتويج لها. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

جمل�س ق�شاء اجللفة
حمكمة اجللفة

حجر
ق�ضم �ض�ؤون الأ�رسة ق�ضية رقم : 18/3483 فهر�س رقم 18/3945 بتاريخ : 
2018/12/17 حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ض�ؤون الأ�رسة علنيا 

ابتدائيا ح�ض�ريا
يف ال�ضكل : قب�ل اإعادة ال�ضري يف الدع�ى �ضكال 

 : بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�ضادر  للحكم  اإفراغا    : امل��ض�ع  يف 
اخلبري  تقرير خربة  اعتماد   18/02144 الفهر�س  رقم  2018/06/18 حتت 
اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ : 2018/09/26  خليفي حمم�د امل�دع لدى 
حتت رقم الفهر�س 18/281 ، و بالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع �ضده 
ب�ضريي بن يحي امل�ل�د  بتاريخ 1996/03/15 باجللفة ابن م�ضع�د و ناعم 
، و ت�يل  ، و تعيني املرجعة والدته ناعم حدة مقدما عليه لرعايته  حدة 
�ض�ؤونه ، و متثيله اأمام جميع الهيئات و الأ�ضخا�س ، و ذلك اإىل غاية �ضق�ط 

التقدمي ، اأو �ضدور حكم اأو اأمر خمالف .
مع الأمر بن�رس هذا احلكم و تعليق ن�ضخة منه بل�ح الإعالنات باملحكمة و 
مبقر بلدية م�ضكن املرجع �ضده و التاأ�ضري به على هام�س عقد ميالده و 

ذلك ب�ضعي من النيابة العامة .
حتميل املرجعة امل�ضاريف الق�ضائية .

ال�ضنة  و  ال�ضهر  و  الي�م  يف  جهارا  به  واف�ضح  احلكم  هذا   �ضدر  بهذا  و 
املذك�رين اأعاله ، و اأم�ضى اأ�ضل هذا احلكم من طرفنا نحن من طرفنا 

نحن  الرئي�س و اأمني ال�ضبط.

 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الدي�ان العم�مي للمح�رس الق�ضائي

 الأ�ضتاذة حا�ض�ر الزهراء
 حم�رسة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

حم�رس تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بال�فاء عن طريق الن�رس يف جريدة ي�مية
املادة 614-613 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة 03 و ما يليها  من ق ا م ا
نحن الأ�ضتاذة / حا�ض�ر الزهراء حم�رسة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء اجلزائر ، امل�قعة اأدناه الكائن مكتبها 

ب : 10 �ضارع اأحمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 
لفائدة :م�ؤ�ض�ضة التجديد و ال�ضيانة ال�ضناعي ERMI    ممثلة من طرف م�ضريها القان�ين ال�ضيد تريفي حممد     

العن�ان ب : حي ديار ال�ضالم رقم Hعمارة P   رقم 75 احلجار عنابة
القائمة يف حقها الأ�ضتاذ عفريت نادية املحامية

املختارة م�طنها مبكتبنا الكائن مقره بالعن�ان املذك�ر اأعاله
بناء على اأحكام امل�اد 322-313-336-405-406-416-319 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بئرمراد راي�س ، الق�ضم التجاري/ البحري  بتاريخ 2016/01/04 رقم اجلدول  06316 / 15  
رقم الفهر�س 00161 / 16  و املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ 28/ 10 /2018 حتت رقم 3905 /2018.  

الأ�ضتاذة  بال�فاء املحررة من طرف  تكليف  بال�فاء و حم�رس  تكليف  تبليغ  التنفيذي و حم�رس  ال�ضند  تبليغ  مب�جب حما�رس 
حا�ض�ر الزهراء ، حم�رسة ق�ضائية .عن طريق التعليق الربيد  بتاريخ 06 /2018/12  حتت رقم 002598

مب�جب حما�رس تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رس تكليف بال�فاء املحررة من طرف نف�س املح�رسة 
الق�ضائية عن طريق التعليق بل�حة اإعالنات حمكمة ح�ضني داي بتاريخ  02/ 01/ 2019

مب�جب حما�رس تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رس تكليف بال�فاء املحررة من طرف نف�س املح�رس 
الق�ضائي عن طريق التعليق بل�حة اإعالنات بلدية القبة بتاريخ 27 / 12/ 2018

بناءا على اإذن بن�رس م�ضم�ن عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة ي�مية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة بئرمراد راي�س  بتاريخ 
29 / 01/ 2019   حتت رقم 173 /2019

بلغنا اىل : امل�ؤ�ض�ضة الإ�ضبانية للرتكيب احلديدي EMMSA ممثلة من طرف م�ضريها القان�ين نعيم ح�ضاينية 
العن�ان : 22 �ضارع عمر ب�را�س القبة      

مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذك�ر اأعاله و ل�ضيما الق�ضاء ب : 
اإلزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية 8640943٫49دج ) ثمانية ماليني و �ضتمائة و اأربع�ن األف و ت�ضعمائة و ثالثة و اأربع�ن 
دينار جزائري و ت�ضعة و اأربع�ن �ضنتيم ( تثبيت احلجز امل�قع مب�جب اأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  22 / 
07/ 2015 حتت رقم 04375 / 15  املت�ضمن �رسب حجز حتفظي على احل�ضاب البنكي املفت�ح با�ضم ال�رسكة ال�ضبانية لرتكيب 
احلديدي لدى بنك بي ان بي باريبا الكائن مقره ب 08 �ضارع �ضريتا حيدرة حتت رقم 62/ 027007000003312050  و لذلك �ضمانا 
لت�ضديد مبلغ الدين املتمثل يف ثمن  8640943٫49دج  ) ثمانية ماليني و �ضتمائة و اأربع�ن األف و ت�ضعمائة و ثالثة و اأربع�ن دينار 

جزائري و ت�ضعة و اأربع�ن �ضنتيم (+ م�ضاريف التنفيذ + احلق التنا�ضبي للمح�رس الق�ضائي .  
بكافة  جربا  عليه  نفذ  اإل  و  الي�مية  باجلريدة  املح�رس  هذا  ن�رس  تاريخ  من  ت�رسي  لل�فاء  ي�ما   15 مهلة  له  باأنه  نبهناه/  و 

الطرق القان�نية 
و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رس للمخاطب الكل طبقا للقان�ن .

املح�شرة الق�شائية
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وق�ل حم�مي ن�دي الأ�سري م�أمون 
الأ�سري  مع  التحقيق  اأن  احل�سيم 
معتقل  يف  متوا�سل  الربغوثي 
اأقل  بوترية  لكنه  “امل�سكوبية” 
على  الأوىل  الفرتة  مع  مق�رنة 

اعتق�له.
قد  الأ�سري  ن�دي  حم�مي  وك�ن 
الربغوثي يف  للأ�سري  زي�رة  اأجرى 
وقت �س�بق بعد اإنه�ء اأمر منعه من 
لق�ء املح�مي، واأكد اأنه يع�ين من 
قبل  له�  تعر�ض  ج�سده  اإ�س�بة يف 
عملية اعتق�له التي متت يف ت�ريخ 
الث�من من ج�نفي 2019، وخلله� 
وفقَد  املربح  لل�رضب  تعر�ض 
وعيه، وبعد نقله اإىل مركز حتقيق 
ق��ٍض  حتقيٍق  واجه  “امل�سكوبية” 
يوم�ً   )14( ملدة  ا�ستمر  ومكثف 
جت�وزت  وقد  متوا�سل،  ب�سكل 

�س�ع�ت التحقيق يف الفرتة الأوىل 
لأكرث من )20( �س�عة يف اليوم.

يُ�س�ر اإىل اأن ع��سم الربغوثي )33 
اأ�سري  وهو  كوبر،  بلدة  من  ع�م�ً( 

معتقلت  يف  �س�بق�ً  ق�سى  حمرر 
عنه  واأُفرج  ع�م�ً   )11( الحتلل 
ني�س�ن/  انته�ء حمكوميته يف  بعد 
من  اأربعة  اأن  علم�ً   .2018 اأبريل 
قوات  اعتقلتهم  ع�ئلته  اأفراد 
والدته  اآخرهم  ك�نت  الحتلل 
مت  اأن  و�سبق  الربغوثي،  �سهري 
الربغوثي  عمر  والده  اعتق�ل 

و�سقيقيه ع��سف وحممد.
نفذت  قد  الحتلل  قوات  وك�نت 
بلدة  يف  وا�سعة  اعتق�لت  حملة 
بعد  اهلل  رام  حم�فظة  يف  كوبر 
�سقيقه  ا�ست�سه�د  عن  الإعلن 
الث�ين  ت�ريخ  يف  الربغوثي  �س�لح 
وبعد   ،2018 دي�سمرب  من  ع�رض 
�سهر  لقرابة  ا�ستمرت  مط�ردة 
اأعلن الحتلل عن اعتق�ل ع��سم 

يف بلدة اأبو �سخيدم.

مددت املحكمة الع�سكرية التابعة لالحتالل يف “امل�سكوبية”، ، وللمرة 
الرابعة اعتقال الأ�سري عا�سم الربغوثي �سقيق ال�سهيد �سالح، وذلك ملدة 

ثمانية اأيام ل�ستكمال التحقيق.

دد اعتقال الأ�صري عا�صم الربغوثي للمرة الرابعة  الحتالل يمُ

ادارة معتقل “ريون” تعزل ال�صري مالك حامد

 ادارة “جميدو” توا�صل التنكيل بـ 6 ا�صرى معزولني 
قدم لهم طعامًا فا�صدًا وتمُ

اإدارة  اإن  الأ�سري،  ن�دي  ق�ل 
معتقلت الحتلل اأقدمت، الليلة 
الأ�سري  وعزل  قمع  امل��سية، على 
بلدة  من  ع�م�(   23( ح�مد  م�لك 
يف  الأ�سري،  ن�دي  وبني  �سلواد. 
بي�ن �سحفي اأن عملية قمع وعزل 
مواجهة  بعد  الأ�سري ح�مد ج�ءت 
جرت بني الأ�سري واأحد ال�ّسج�نني 
يف معتقل “رميون”، اإذ ق�م الأ�سري 
ال�ّسج�ن،  على  �س�خن  م�ء  ب�سكب 

وذلك عقب الإعلن عن ا�ست�سه�د 
غزة،  من  ب�رود  ف�ر�ض  الأ�سري 
عن  ب�ملق�بل  الأ�رضى  واإعلن 
ال�ستنف�ر الع�م يف ك�فة املعتقلت 
رفيقهم.  ا�ست�سه�د  على  غ�سب� 
ع��ض  ح�مد  الأ�سري  اأن  واأو�سح 
الفرتة امل��سية يف ذات الغرفة التي 
ك�ن يتواجد فيه� الأ�سري ب�رود قبل 
اأن يتم نقله يوم اأم�ض اإىل م�ست�سفى 
“�سوروك�” حيث ا�ست�سهد بعد )28 

ع�م�( من العتق�ل تعر�ض خلله� 
والتعذيب  التنكيل  اأ�سن�ف  لكل 
ل�سنوات  والعزل  الطبي،  والإهم�ل 
اأن  الأ�سري  ن�دي  واأكد  طويلة 
الإ�رضائيلي  الحتلل  �سلط�ت 
تتحمل امل�سوؤولية ك�ملة عن حي�ة 
يف  الأ�رضى  وك�فة  ح�مد،  الأ�سري 
اأي مواجهة  اأن  معتقلته�، معتربا 
طبيعي  نت�ج  هي  ال�ّسج�ن  مع 
للعتداءات وعملي�ت التنكيل التي 

مدار  على  الأ�رضى  بحق  تنفذه� 
ح�مد  الأ�سري  ان  يذكر  ال�س�عة. 
وقد   ،2017 اأفريل  منذ  معتقل 
�سدر بحقه ُحكم� ب�ل�ّسجن املوؤبد 
مرتني، وهدمت �سلط�ت الحتلل 
اعتق�له،  عقب  ع�ئلته  منزل 
عملية  تنفيذ  تهمة  له  ووجهت 
“عوفرا”  م�ستوطنة  قرب  ده�ض 
املق�مة على اأرا�سي حم�فظة رام 

اهلل والبرية.

الأ�رضى  �سوؤون  هيئة  اأف�دت 
�س�در  تقرير  يف  واملحررين 
اأنه  اخلمي�ض،  اليوم  عنه�، 
اأ�رضى  �ستة  هن�ك  زال  م� 
عزل  زن�زين  يف  يقبعون 
يع�نون  “جميدو”،  معتقل 
اأو�س�ع�ً  ويق��سون  الأمرين 
فهم  للغ�ية،  �سعبة  اعتق�لية 
حمرومون من ك�فة حقوقهم 
اأو  الفورة،  اإىل  ك�خلروج 
التوا�سل  اأو  ذويهم،  زي�رة 
كم�  اخل�رجي،  الع�مل  مع 
دائم  ب�سكل  حمتجزون  اأنهم 
�سيقة  معتمة  زن�زين  داخل 
قذرة، عدمية املن�فذ ومليئة 

ب�حل�رضات وتفوح منه� رائحة 
الرطوبة، ب�ل�س�فة اإىل تعمد 
اإدارة املعتقل تنفيذ حملت 
لزن�زينهم  تع�سفية  تفتي�ض 

خلل فرتات متلحقة.
تقريره�  يف  الهيئة  وبينت 
ح�لي�ً  املعزولني  الأ�رضى  اأن 
 : من  كل  هم  املعتقل  يف 
ع�م�ً(   35( العروج  ا�سم�عيل 
بيت  �رضقي  جن�ت�  بلدة  من 
ال�س�وي�ض  وحممد  حلم، 
وعم�د  القد�ض،  مدينة  من 
�رضح�ن )39 ع�م�ً( من مدينة 
املحتل،  الداخل  يف  حيف� 
ووائل نعريات )43 ع�م�ً( من 

جنني،  ق�س�ء  ميثلون  بلدة 
)38ع�م�ً(  اأبو �رضور  واأ�رضف 
من �سك�ن خميم ع�يدة ق�س�ء 
من  ع�مر  واأي�رض  حلم،  بيت 

حم�فظة جنني.
“جميدو”  اإدارة  اأن  واأ�س�فت 
عليهم  اخلن�ق  ت�سديد  تتعمد 
وتنفيذ �سل�سلة من امل�س�يق�ت 
اذللهم  بهدف  وذلك  بحقهم 
حيث  معنوي�تهم،  وحتطيم 
اأ�سبوعني تعمدت  قبل حوايل 
اإدارة املعتقل تقدمي وجب�ت 
منه�  تفوح  ف��سدة  طع�م 
حُتتمل،  ل  كريهة  رائحة 
الوقت  مع�ن�تهم يف  عن  عدا 

الذي  الربد  �سدة  من  احل�يل 
حيث  اأج�س�دهم،  ينه�ض 
من  املعتقل  اإدارة  حترمهم 
ال�ستوية  وامللب�ض  الأغطية 

وو�س�ئل التدفئة.
ا�ستمرار  من  الهيئة  وحذرت 
تتخذه�  التي  العزل  �سي��سة 
الحتلل  معتقلت  اإدارة 
الفل�سطينيني،  الأ�رضى  بحق 
�سيء  كل  قبل  تُعترب  والتي 
العزل  فزن�زين  بطيء،  موت 
للأحي�ء،  قبور  مبث�بة  هي 
ج�سدي�ً  الأ�سري  ت�ستهدف 
به  الأذى  وتُلحق  ومعنوي�ً 

ب�سكل مربمج وممنهج.

 بعد اإ�ست�سهاد ال�سري بارود
 نتيجة الإهمال الطبي

غليان يف �صجون الإحتالل 

لت�صريح  بطلب  الأ�صرى” تتقدم  “هيئة 
جثمان ال�صهيد بارود وت�صليمه

الأ�رضى  �سوؤون  هيئة  اأعلنت 
الأربع�ء،  اليوم  م�س�ء  واملحررين، 
عن ا�ست�سه�د الأ�سري ف�ر�ض ب�رود 
)51 ع�ًم�( من خميم ال�س�طئ غرب 
غزة، داخل �سجون الحتلل، بعد 
معتقل  من  نقله  على  ق�سري  وقت 
امل�ست�سفي�ت  اإحدى  اإىل  رميون 

الإ�رضائيلية.
اإن  له�،  بي�ن  يف  الهيئة،  وق�لت 
اإىل  اأدت  التي  والأ�سب�ب  الظروف 
تت�سح  مل  ب�رود  الأ�سري  ا�ست�سه�د 
بعد، ولكنه تعر�ض اإىل اإهم�ل طبي 
امل��سية،  ال�سنوات  خلل  متعمد 
الطبية  الرع�ية  له  تقدم  ومل 
توفر  اأن  املفرت�ض  من  ك�ن  التي 
الهيئة  وحملت  الأ�رض  داخل  له 
وحكومة  “رميون”  �سجن  اإدارة 
عن  الك�ملة  امل�سوؤولية  الحتلل 
اإىل  ت�س�ف  التي  اجلرمية،  هذه 
بحق  الحتلل  جرائم  �سل�سلة 
اأ�رضان�، وبذلك يرتفع عدد �سهداء 
�سهداء   209 اإىل  الأ�سرية  احلركة 
يذكر اأن الأ�سري ب�رود معتقل منذ 
ب�ل�سجن  وحمكوم   ،1991/3/23
املوؤبد بتهمة قتل م�ستوطن، وك�ن 
�رضاحه  اإطلق  املفرت�ض  من 
الأ�رضى  من  الأخرية  الدفعة  مع 
الحتلل  تعهد  الذين  الُقدامى 
�سفقة  خلل  �رضاحهم  ب�إطلق 
ع�م  اأواخر  املف�و�س�ت  اإحي�ء 
علّق  الحتلل  اأن  اإل   ،2013
التي  الرابعة  الدفعة  عن  الإفراج 
اإطلق  ورف�ض  اأ�سريا،   30 ت�سم 

�رضاحهم لأ�سب�ب �سي��سية.
ال�رضى  �سوؤون  هيئة  اف�دت 
الغلي�ن  من  ح�لة  ان  واملحررين 

ت�سود �سجون الإحتلل الإ�رضائيلي 
يف هذه الأثن�ء، وذلك بعد اإ�ست�سه�د 
ال�سري ف�ر�ض ب�رود )51 ع�ًم�( من 
والذي  ال�س�طئ غرب غزة،  خميم 
معتقل  من  ق�سري  وقت  قبل  نقل 
رميون اىل م�ست�سفى �سريوك� التي 
اأ�ست�سهد فيه� واأو�سحت الهيئة اأنه 
ورميون  نفحة  معتقلي  اإغلق  مت 
خرب  و�سول  بعد  وذلك  ب�لك�مل، 
اىل  ب�رود  ال�سري  اإ�ست�سه�د 
يف  يقومون  حيث  املعتقلني، 
كل  يف  ب�لتكبريات  اللحظ�ت  هذه 
يزداد  والغ�سب  والتوتر  الق�س�م، 

ويت�س�عد.
ب�رود  الأ�سري  ان  الهيئة  وق�لت 
�سجون  يف  املر�سية  احل�لت  من 
و�سع  من  يع�ين  حيث  الإحتلل، 
اىل  ب�لإ�س�فة  �سعب،  نف�سي 
لعملية  الع�م 2018  نه�ية  خ�سوعه 
ك�نت  الكبد،  من  جزء  اإ�ستئ�س�ل 
نت�ج اإهم�ل طبي ممنهج ومتعمد.

ب�رود  ال�سهيد  ال�سري  ان  يذكر 
معتقل منذ 1991/3/23، وحمكوم 
قتل  بتهمة  املوؤبد  ب�ل�سجن 
املفرت�ض  من  وك�ن  م�ستوطن، 
اإطلق �رضاحه مع الدفعة الأخرية 
تعهد  الذين  الُقدامى  الأ�رضى  من 
الحتلل ب�إطلق �رضاحهم خلل 
اأواخر  املف�و�س�ت  اإحي�ء  �سفقة 
علّق  الحتلل  اأن  اإل   ،2013 ع�م 
الإفراج عن الدفعة الرابعة ، والتي 
ورف�ض  حينه�،  اأ�سرياً   30 ت�سم 
اإطلق �رضاحهم لأ�سب�ب �سي��سية، 
وب�إرتق�ء ال�سهيد ب�رود يرتفع عدد 
�سهداء احلركة الأ�سرية يف �سجون 

الإحتلل اىل 218 �سهيدا.

تقدم حم�مي هيئة �سوؤون ال�رضى 
ن�س��رضة،  يو�سف  واملحررين 
الحتلل  حمكمة  اإىل  بطلب   ،
لت�رضيح  ال�سبع،  بئر  يف  املركزية 
ف�ر�ض  الأ�سري  ال�سهيد  جثم�ن 
ب�رود، مب�س�ركة طبيب فل�سطيني، 
الهم�ل  تف��سيل  على  للوقوف 
تعر�ض  الذي  املتعمد  الطبي 
يف  اأم�ض  ا�ست�سه�ده  اىل  وادى  له 
�سجن “رميون” واأو�سحت الهيئة، 
املح�مي  اأن  �سحفي،  بي�ن  يف 
الطلب  بذات  تقدم  ن�س��رضة 
بت�سليم جثم�ن ال�سهيد ب�رود فور 
النته�ء من عملية الت�رضيح، لنقله 
غزة  قط�ع  يف  راأ�سه  م�سقط  اىل 

ليوارى الرثى.

عن  الأربع�ء،  اأم�ض  م�س�ء  واأعلن 
حممد  ف�ر�ض  الأ�سري  ا�ست�سه�د 
اأحمد ب�رود )51 ع�ًم�( من خميم 
ال�س�طئ غرب غزة، داخل �سجون 
الحتلل، بعد وقت ق�سري من نقله 
من معتقل “رميون” اإىل م�ست�سفى 

“�سوروك�” الإ�رضائيلي.
ب�رود  ال�سهيد  اإن  الهيئة،  وق�لت 
ع�نى منذ �سنوات من و�سع نف�سي 
الرع�ية  له  تقدم  ومل  خ��ض، 
 2018/11/18 وبت�ريخ  املطلوبة، 
اإثره  نقل  داخلي  بنزيف  اأ�سيب 
مغمى  “�سوروك�”  م�ست�سفى  اإىل 
اأنه  وتبني  ملنظ�ر،  وخ�سع  عليه 
اإ�سك�لية ب�رضي�ن يغذي  يع�ين من 

الكبد.

اجلمعة 08 ال�سبت 09 فيفري  2019  املوافـق  ل05 جمادى الأخر 1440هـ 10



�إقـــر� �أيـ�ضـا ...
 

دد �عتقال  �الحتالل يمُ
�الأ�ضري عا�ضم �لربغوثي 
للمرة �لر�بعة ال�ضتكمال 

�لتحقيق
 21 �ضاعة م�ضت

 
دد �عتقال  �الحتالل يمُ

�ال�ضري عا�ضم �لربغوثي 
للمرة �لر�بعة ال�ضتكمال 

�لتحقيق

حاالت  عدة  الهيئة  تقرير  ور�صد 
مر�صية تقبع يف املعتقل، ومن بينها 
حالة االأ�صري ثائر اجلمال )28 عاماً( 
من حمافظة رام اهلل، والذي ي�صتكي 
من اآثار ا�صابته بجلطة قبل اعتقاله، 

بكتفه  اآالم  من  يعاين  يزال  ال  حيث 
واأوجاع  الي�رسى  اجلهة  من  و�صدره 
يف رجله اليُمنى، ومنذ اأن مت اعتقاله 
اأي  له  يُقدم  مل  “عوفر”،  يف  وزجه 
املعتقل  اإدارة  تتعمد  كما  عالج، 
املماطلة بتحويله الجراء فحو�صات 
االأ�صري  مير  حني  يف  هامة.  طبية 
وجدي خطاب )22 عاماً( من خميم 
�صحي  بو�صع  اهلل،  رام  يف  االأمعري 
يعاين من ك�رس يف رجله  فهو  �صيء، 
بعد  �صدره  يف  ورو�صو�ض  اليمنى 
االعتداء عليه والتنكيل به كغريه من 
االقتحامات  خالل  االأ�رسى  زمالئه 
التي نفذتها قوات القمع االإ�رسائيلية 
اأو�صح  وقد  اأ�صبوعني،  حوايل  قبل 
اأنه  الهيئة  ملحامي  خطاب  االأ�صري 
بتقدمي  متعمد  طبي  اهمال  هناك 
فاإدارة  امل�صابني،  لالأ�رسى  العالج 
باأو�صاعهم  تكرتث  ال  املعتقل 
يعانوا  تاأبه مبا  ال�صعبة وال  ال�صحية 

االأ�صري  يعاين  بينما  اأوجاع.  من 
من  عاماً(   34( �صمحان  مو�صى 
مدينة  جنوب  ال�رسقية  اللنب  قرية 
نابل�ض، من فتق يُ�صبب له اآالم حادة 
كثري  ويف  خ�صيتيه،  على  ت�صغط 
اأو  احلركة  ي�صتطيع  ال  االأحيان  من 
اأحياناً  وعيه  االأ�صري  ويفقد  امل�صي 
من �صدة االوجاع، وهو بحاجة ما�صة 
باأ�رسع وقت  الجراء عملية جراحية 
بتحويله.  هناك مماطلة  لكن  ممكن 
 19( �صعالن  عثمان  ال�صاب  عن  اأما 
بيت  ق�صاء  تقوع  بلدة  من  عاماً( 
يف  ا�صابة  من  ي�صتكي  فهو  حلم، 
خالل  لها  تعر�ض  الي�رسى  رجله 
ب�صكل  اأمل  له  تُ�صبب  اعتقاله  عملية 
اأي  بذل  االأ�صري  ي�صتطيع  وال  يومي، 
اال�صري  وبنينّ  بطيئة،  وحركته  جهد 
اأن مت زجه  اأنه منذ  الهيئة  ملحامي 
اأي  له  يُقدم  مل  “عوفر”  معتقل  يف 

عالج حقيقي حلالته ال�صحية.

حذر تقرير �ضادر عن هيئة �ضوؤون �الأ�ضرى و�ملحررين، من تردي �الأو�ضاع �ل�ضحية لالأ�ضرى �ملر�ضى و�جلرحى �لقابعني يف معتقل “عوفر”، يف ظل ��ضتمر�ر �إد�رة �ل�ضجون �الإ�ضر�ئيلية 
با�ضتهد�فهم طبيًا ب�ضمل متعمد ومربمج، جلعل �الأمر��ض تتف�ضى يف �أج�ضادهم لت�ضبح ال عالج لها، وبالتايل تعري�ض حياتهم للخطر.

 يومني م�ضت �أ�ضرى

ادارة “عوفر” تنتهك الأ�شرى طبيًا ب�شكل ممنهج ومربمج

وليد �شرف.. اعتقال وهمي وقتل بطيء
واحلقن  امل�صايف  اأ�رسة  بني 
االأ�صري املقد�صي  امل�صكنة ميكث 
بعد  عاما(   25( �رسف  خالد  وليد 
اإىل  االحتالل  �صلطات  نقلته  ان 
اأحد امل�صت�صفيات املدنية التابعة 
ال�صحي  لها نظراً خلطورة و�صعه 
،فيما �صبق نقله من معتقل عوفر 
بعد  الرملة  معتقل  عيادة  اإىل 

تدهور حالته ال�صحية.
النحيل �صموٌر يف اجللد، وم�صاكل 
توؤثر  والكبد  واالأمعاء  الكلى  يف 
على عمل اأجهزة حيوية اأخرى يف 
ج�صده لت�صلب منه اأحالم ال�صباب 
االأمل  حلظات  عمره  من  وت�رسق 
االأحكام  بني  ما  �صنوات  خم�ض 
املتفاوتة واالأحكام االإدارية اأفنت 

الطاقة من نف�صه وعقله واأ�صاعت 
واالإبداع  والعمل  التعليم  فر�ض 
همه  �صغف  بال  ج�صد  لتوجد 
حكمت  روٍح  على  االإبقاء  الوحيد 
من  العا�رس  فكان  حية  باالإعدام 
حزيران عام 2018 ال�صاهد االأخري 
املنهك  اجل�صد  ذلك  �صلب  على 
بعد  دي�ض  اأبو  بلدة  يف  منزله  من 

ومل  مبحتوباته،  والعبث  اقتحامه 
االإداري  باعتقاله  االحتالل  يكتف 
اأو  الوهم  ذمة  على  اعتقال  وهو 
املعروف باعتقال من ال تهمة له، 
�رسف  بتجرم  االحتالل  يفلح  فلم 
من  الَكره  ليحاول  االعتقال  بهذا 
فر�صة جديدة  ويبحث عن  جديد 
بتجديد  وحمبيه  وعائلته  لتعذيبه 

مدة  انتهاء  بعد  االإداري  اعتقاله 
ليخلق  مبا�رسة.  االأول  االعتقال 
وعنجهيته  بغطر�صته  االحتالل 
املعروفة حالة من القلق واخلوف 
عائلته  بني  اال�صري  حياة  على 
ليحذر  باملعتقل  رفاقه  وبني 
االأ�رسى داخل  االأهل والرفاق من 
املعتقالت من تداعيات ا�صتمرار 

مطالبني  ال�صحي  و�صعه  تدهور 
وال�صغط  عنه  الفوري  باالإفراج 
على االحتالل الإيقاف قتله. باتت 
للفل�صطينيني  االحتالل  اعتقاالت 
واأداة  ودائمة،  يومية  ممار�صة 
من  اأ�صا�صياً  وجزء  لالنتقام، 
ال�صعب  على  لل�صيطرة  منهجيته 

الفل�صطيني وواأد وطنيته وثورته.

الأ�شرى"  ملنا�شرة  الأوروبي  التحالف  "تن�شيق 
تبحث حت�شريات موؤمتر بروك�شل

التحالف  تن�صيق  جلنة  عقدت 
فل�صطني  اأ�رسى  ملنا�رسة  االأوروبي 
يف الوطن اجتماع لها يف مركز الدفاع 
عن احلريات واحلقوق املدنية يف رام 
اهلل ظهر اليوم، بحثت فيه التح�صريات 
االأوروبي  املوؤمتر  لعقد  اجلارية 
اخلام�ض ملنا�رسة اأ�رسى فل�صطني يف 
مدينة بروك�صل والذي يعقد بالتعاون 
االإحتاد  لدى  فل�صطني  �صفارة  مع 

االأوروبي وبلجيكا ولوك�صمبورج.
اللجنة  اأع�صاء  االجتماع  يف  �صارك 
عن  ممثلني  ت�صم  التي  التن�صيقيه 
واملحررين،  االأ�رسى  �صوؤون  هيئة 
موؤ�ص�صة  الفل�صطيني،  االأ�صري  نادي 
احلريات  عن  الدفاع  مركز  ال�صمري، 
واحلقوق املدنية "حريات"، مركز اأبو 
جهاد ل�صوؤون احلركة االأ�صرية، احلركة 

العاملية للدفاع عن االأطفال، واللجنة 
واملحررين  االأ�رسى  ل�صوؤون  العليا 
باالإ�صافة اإىل عدد من املدافعني عن 
والعرب  الفل�صطينني  االأ�رسى  حقوق 

يف �صجون االحتالل.
من�صق  ابوهالل  علي  املحامي  وقال 
االجتماع  اإن  فل�صطني  يف  التحالف 
لعقد  اجلارية  التح�صريات  ناق�ض 
االأوروبي  للتحالف  اخلام�ض  املوؤمتر 
ملنا�رسة اأ�رسى فل�صطني يف بروك�صل 
مع  بالتعاون  القادم  اأفريل   27 يف 

�صفارة دولة فل�صطني.
واأ�صار اأن املوؤمتر �صيعقد حتت �صعار 
اإن�صانية"  جرمية  االأطفال  "اعتقال 
على  ال�صوء  املوؤمتر  ي�صلط  حيث 
غري  واملمار�صات  االأطفال  اعتقال 
االأ�رسى  بحق  متار�ض  التي  القانونية 

االإ�رسائيلي،  االحتالل  �صجون  يف 
واإطالق حملة دولية للدفاع عنهم.

احلقوقيني  من  عددا  اأن  واأكد 
املنا�رسين  والربملانيني  واملحامني 
اأوروبا  من  الفل�صطينيني  لالأ�رسى 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  ومن 
ومن دول اأمريكا الالتينية ومن الدول 
من  وغريها  واالأفريقية  االآ�صيوية 
املوؤمتر،  يف  �صي�صاركون  العامل  دول 
من  عدد  املوؤمتر  يف  �صي�صارك  كما 
والفعاليات  وال�صخ�صيات  املوؤ�ص�صات 
بلدان  ومن  الوطن  من  الفل�صطينية 
املوؤمتر  و�صيعقد  وال�صتات،  اللجوء 
اأحد جل�صاته يف مقر االحتاد االأوروبي 

يف بروك�صل.
االأطفال  من  عددا  �صيقدم  كما 
للموؤمتر  �صهادات  املحررين  االأ�رسى 

غري  واملمار�صات  معاناتهم  حول 
االإن�صانية التي تعر�صوا لها يف �صجون 
االحتالل. باالإ�صافة اإىل فيلم توثيقي 

عن معاناتهم.
اأع�صاء  والهيئات  املوؤ�ص�صات  واأكدت 
يف  امل�صاركة  التن�صيقية  اللجنة 
يف  امل�صاركة  اأهمية  على  االجتماع 
وقررت  للتحالف،  اخلام�ض  املوؤمتر 
العمل  اأوراق  من  عدد  باإعداد  القيام 
مبعاناة  اخلا�صة  واملداخالت 
االأ�رسى،  االأطفال  وخا�صة  االأ�رسى 
املمار�صات  على  ال�صوء  وت�صليط 
بحقهم  متار�ض  التي  القانونية  غري 
االإ�رسائيلي،  االحتالل  �صجون  يف 
ق�صية  تدويل  من  املوؤمتر  ومتكني 
للدفاع  دولية  حملة  واإطالق  االأ�رسى 

عن حقوقهم.

 الفراج عن اأ�شري غزاوي
 اىل منزله يف بيت حلم

ال�صهيونية  ال�صلطات  اأطلقت 
مرجتي  فادي  االأ�صري  �رساح 
ان  بعد  حلم  بيت  يف  منزله  اىل 
اال�رسائيلية  ال�صجون  يف  اأم�صى 

16 عاما.
عنه  االفراج  موعد  اقرتاب  مع 
من ال�صجون االإ�رسائيلية توجهت 
زوجته مرمي مرجتى اإىل هموكيد- 
لتخوفها  الفرد  عن  الدفاع  مركز 
من ان يتم االفراج عنه اىل قطاع 
يف  امل�صجل  عنوانه  لكون  غزة 
على  واأكدت  غزة،  قطاع  الهوية 
اإطالق �رساح االأ�صري اىل  �رسورة 
بيته يف بيت حلم بال�صفة الغربية 

حيث ينتظرونه زوجته وطفليه.
فادي  عائلة  توجهت  حيث 

طلبات  بعدة  اأ�رسه  �صنني  خالل 
فادي  عنوان  لتغيري  وحماوالت 
باءت  والتي  ال�صفة،  اىل  غزة  من 
كلها بالف�صل حيث مل حتظى هذه 
وباأعقاب  اأ�صا�صا  بالرد  الطلبات 
مبعرفة  للمطالبة  هموكيد  توجه 
عن  االفراج  ومكان  موعد 
ال�صلطات  اأبلغت  االأ�صري مرجتى، 
هموكيد  حمامي  االإ�رسائيلية 
قطاع  اىل  االأ�صري  ترحيل  بقرار 
 6.2.2019 االفراج  يوم  يف  غزة 
هموكيد  جنح  حثيثة  جهود  بعد 
باإبطال قرار ترحيل وطرد االأ�صري 
اىل القطاع حتى مت ت�صليم االأ�صري 
رد ر�صمي بقرار االفراج عنه اىل 

بيت حلم يف ال�صفة الغربية.
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عي�شة ق.

يف املق�بل، ف�إن العميد مير بفرتة 
مل  الذي  وهو  غرميه  من  اأف�ضل 
يتلق الهزمية يف �ضت مب�ري�ت على 
املوا�ضلة يف  على  ويعول  التوايل، 
نف�س الريتم من اأجل البق�ء �ضمن 
اخلن�ق  وت�ضييق  املقدمة  كوكبة 
الرتتيب،  يف  الأول  الثالثي  على 
»العميد«  لعبي  بحث  ج�نب  اإىل 
التي  الق��ضية  للهزمية  الث�أر  عن 
الذه�ب  لق�ء  يف  له�  تعر�ضوا 
مع  والت�ض�لح  نظيفة  بخم��ضية 

اأن�ض�رهم الث�ئرين عليهم.
احت�د  الرائد  يجد  جهته،  من 
تبدو  مهمة  اأم�م  نف�ضه  الع��ضمة 
عندم�  الورق  على  املتن�ول  يف 
بلعب��س،  ي�ضت�ضيف اجلريح احت�د 
عن  الع��ضمي  الن�دي  يبحث  اأين 
دعم ر�ضيده يف ال�ضدارة وموا�ضلة 

ث�بتة من اجل ح�ضم لقب  اخلطى 
البطولة الوطنية يف نه�ية املو�ضم، 
»�ضو�ضط�رة«  ت�ضكيلة  اأن  ب�عتب�ر 
تدرك اأهمية نق�ط احت�د بلعب��س 
الو�ضيف  عن  البتع�د  ملوا�ضلة 
مواتية  والفر�ضة  القب�ئل،  �ضبيبة 
التي  ال�ضعبة  الو�ضعية  ل�ضتغالل 
التي  »املكرة«  ت�ضكيلة  به�  متر 
ملعبه�  على  ق��ضية  بهزمية  منيت 
برب�عية  ق�ضنطينة  �ضب�ب  اأم�م 

نظيفة.
نف�ضه�  املوؤخرة  اأندية  جتد  بينم� 
يتنقل  عندم�  متب�ينة،  مه�م  اأم�م 
متذيل الرتتيب �ضب�ب بلوزداد اإىل 
املدية ملواجهة الأوملبي املحلي 
بنتيجة  للعودة  ع�ضرية  مهمة  يف 
ب�آم�ل  مت�ضكه  يف  ت�ض�هم  ايج�بية 
ال�ضعبة  الو�ضعية  ظل  يف  البق�ء، 
الأوملبي  عليه�  يتواجد  التي 
ثالث  �ضوى  تف�ضله  ل  والذي 

نق�ط فح�ضب عن منطقة اخلطر، 
ت�جن�نت فر�ضة  بينم� ميلك دف�ع 
ل�ض�حله  النت�ض�ر  نق�ط  ح�ضم 
وف�ق  اأم�م  مواجهته  �ضعوبة  رغم 
منقطة  من  للخروج  �ضطيف 

اخلطر.

برنامج املباريات

اأوملبي املدية / �شباب بلوزداد 
اللقاء يجري ابتداء من 

15:00
دفاع تاجنانت / وفاق 

�شطيف �شبيبة القبائل / 
مولودية اجلزائر

املقابلتان جتريان على 
ال�شاعة 17:45

احتاد العا�شمة / احتاد 
بلعبا�س اللقاء ينطلق ابتداء 

من 18:00

كال�صيكو واعد بتيزي وزو واأبن�ء �صو�صط�رة اأم�م فر�صة ت�أمني ال�صدارةاجلولة 21 من الرابطة املحرتفة الأوىل
جتري م�شاء اليوم مباريات اجلولة 21 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي �شوف ت�شهد 
خو�س كال�شيكو قوي ويعد بالكثري، حيث يجمع بني فريقي �شبيبة القبائل ومولودية 

اجلزائر، اأين يتوقع اأن يعرف ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو اإثارة قوية بني ناديني 
ي�شتهدفان لعب الأدوار الأوىل هذا املو�شم، ويف هذا ال�شدد فاإن ت�شكيلة »الكناري« 
لن تتنازل ب�شهولة عن نقاط املواجهة وهي التي متر بفرتة فراغ بعد تعرثين على 

التوايل وهدفها اليوم البحث عن النقاط الثالث ل غري

�شبيبة القبائل / 
مولودية اجلزائر

الكن�ري ي�صعى 
ال�صتع�دة نغمة 

االنت�ص�رات 
والعميد 

ي�صتهدف الث�أر
ي�ضتقبل ملعب اأول نوفمرب 
بتيزي وزو كال�ضيكو مثري 

يجمع فريقي �ضبيبة القب�ئل 
ومولودية اجلزائر والذي يبحث 

خالله كل فريق عن النق�ط 
الثالث من اأجل موا�ضلة 

بقية م�ضوار البطولة الوطنية 
مبعنوي�ت مرتفعة، حيث تدخل 
ت�ضكيلة »الكن�ري« ملعبه� بحث� 

عن ح�ضم الزاد ك�مال  من اأجل 
ت�أمني مركزه� يف الو�ض�فة 

وموا�ضلة ت�ضييق اخلن�ق عن 
الرائد احت�د الع��ضمة الذي 

يف�ضله� عنه خم�س نق�ط، 
ولهذا الغر�س ف�إن املدرب 

ب�تريك دوم� جهز اأ�ضب�له من 
ك�فة النواحي بهدف ح�ضم 
القمة ل�ض�حلهم وا�ضتع�دة 

نغمة النت�ض�رات على ملعبهم 
بعد التعرث يف اجلولة 19 اأم�م 

جمعية عني مليلة والكتف�ء 
ب�لتع�دل وهزمية ب�رادو، 

خ��ضة واأن اجلميع يدرك 
اأهمية النق�ط الثالث اليوم 

يف ظل لعب ال�ضبيبة على 
الأدوار الأوىل هذا املو�ضم 

وا�ضتهدافه� امل�ض�ركة املو�ضم 
املقبل يف املن�ف�ضة الق�رية.

وتعرف ت�ضكيلة ال�ضبيبة غي�ب 
الالعب بن خليفة الذي 

طرد ب�لبط�قة احلمراء يف 
مب�راة فريقه ال�ض�بق ن�دي 
ب�رادو، الأمر الذي يجعل 

املدرب الفرن�ضي يبحث عن 
خليفته لإ�رشاكه يف الت�ضكيلة 
الأ�ض��ضية، بينم� يوا�ضل دوم� 
البحث عن ال�ضتع�نة مبه�جم 

ق�در على منح الإ�ض�فة يف 
الق�طرة الأم�مية يف ظل 

عدم القتن�ع مبردود الثن�ئي 
الإفريقي اوت�ضي وفي�ضتون.

بينم� تتنقل مولودية اجلزائر 
اإىل مدينة تيزي وزو وهي 

تبحث الث�أر ملق�بلة الذه�ب 
بعدم� �ضهد لق�ء هزمية 

ت�ريخية للت�ضكيلة على ملعب 
بولوغني برب�عية نظيفة، 

وب�لت�يل ف�إن رفق�ء الالعب 
عبد الرحم�ن ح�ضود يبحثون 
العودة ب�لفوز ل غري وتدعيم 
الر�ضيد بثالث نق�ط ثمينة 

ت�ض�هم يف احتف�ظ املولودية 
تواجده� �ضمن البوديوم 

وتق��ضم املركز الث�لث رفقة 
�ضب�ب ق�ضنطينة، ملوا�ضلة 

التن�ف�س على الأدوار الأوىل 
هذا املو�ضم، اأين يغيب عن 

اللق�ء املدافع اأيوب عزي 
الذي اأ�ضيب اأم�م اأوملبي 

املدية.
عي�شة ق.

احتاد العا�شمة / احتاد بلعبا�س

االحت�د يهدف للتغريد بعيدا يف ال�صدارة واملكرة للتدارك

الع��ضمة  احت�د  الرائد  ي�ضتقبل 
مب�راة  يف  بلعب��س  احت�د  ال�ضيف 
جتري ب�أهداف متب�ينة، اأين يدخل 
لعبو الحت�د ار�ضية ملعبهم عمر 
البحث  بهدف  ببولوغني  حم�دي 
عن ح�ضم النق�ط الثالث ل�ض�حلهم 
جدول  �ضدارة  ت�أمني  وموا�ضلة 
الرتتيب، خ��ضة واأن الفريق يبحث 
ال�ضدارة  يف  التحليق  موا�ضلة  عن 
وهو الذي تف�ضله خم�س نق�ط عن 
القب�ئل  �ضبيبة  املالحقني  اأقرب 

اأم�م  ن�رية  مواجهة  تنتظره  الذي 
ف�إن  وب�لت�يل  اجلزائر  مولودية 
تعميق  فر�ضة  اأم�م  الحت�د  لعبي 
الو�ضيف،  تعرث  ح�ل  يف  الف�رق 
من  مواتية  الفر�ضة  ف�إن  وب�لت�يل 
نغمة  وا�ضتع�دة  ا�ضتغالله�  اأجل 
اجلولة  تع�دله يف  بعد  النت�ض�رات 

الف�رطة اأم�م مولودية بج�ية.
ويعول رفق�ء الالعب عبد الرحم�ن 
الو�ضعية  فر�ضة  ا�ضتغالل  مزي�ن 
ال�ضعبة التي تتواجد عليه� ت�ضكيلة 

الحتف�ظ  اأجل  من  »املكرة« 
اأين  ملعبهم،  على  الثالث  ب�لنق�ط 
يتنقل الزوار اإىل الع��ضمة مبعنوي�ت 
الثقيلة  الهزمية  بعد  يف احل�ضي�س 
التي تلقوه� على ملعبهم يف اجلولة 
الف�رطة اأم�م �ضب�ب ق�ضنطينة، ولن 
تكون مهمتهم �ضهلة من اأجل العودة 
الأمر  وهو  الأقل،  على  ب�لتع�دل 
موؤخرة  يف  ب�لغرق  يهددهم  الذي 

الرتتيب.
عي�شة ق.

البطولة الوطنية للفئات ال�شابة بادمينتون

م�ص�ركة اأكرث من 300 
العب يف املن�ف�صىة

 بعد تعيني اإدارة العميد �شالطني
 م�شاعدا اأول لعمرو�س

 �ص�يفي ي�صتقيل
 من الع�ر�صة الفنية

 115 بينهم  من  لعب   300 ي�ض�رك 
للبطولة  الث�لثة  املرحلة  يف  لعبة 
الوطنية للب�دمينتون للفئ�ت ال�ض�بة 
اقل من 13 �ضنة، اقل من 15 �ضنة 
على  واملق�ضمة  �ضنة   17 من  واقل 
و�ضط  غرب،  �رشق،  من�طق  ثالث 
وجترى  وال�ضبت،  اجلمعة  يومي 
مبدينة  الغرب  منطقة  من�ف�ضة 
تي�رت، يف حني تق�م من�ف�ضة الو�ضط 
ال�رشق  اأم�  بومردا�س  ببودواو 
بجيجل،  الط�هري  مبدينة  فتلعب 
 10 ي�ض�رك  الو�ضط  منطقة  وعن 
يتعلق  اربع رابط�ت   اندية ميثلون 
اجلزائر،  املدية  من  بكل  املر 

�ضيكون  حيث  والبليدة،  بومردا�س 
125 لعب� يف املوعد من �ضمنهم 
ال�رشق،  منطقة  وعن  فت�ة.   60
بج�ية،  رابط�ت  ح�ضور  ينتظر 
�ضطيف، جيجل واأم البواقي، حيث 
بينهم  لعب�   110 تن�ف�س  يرتقب 
الغرب،  منطقة  عن  اأم�  فت�ة.   30
تي�رت  وهران  رابط�ت  ف�ضتكون 
ممثلني  ب�ملن�ف�ضة  معنية  وال�ضلف 
من   25 منهم  ري��ضي�   65 مبجموع 
عن�رشا من الإن�ث ح�ضبم� اأف�د به 
الدين  عز  الري��ضي  التنظيم  مدير 

اأم�لول. 
ق.ر. 

رفيق  امل�ض�عد  املدرب  اأعلن 
الط�قم  من  ا�ضتق�لته  �ض�يفي 
اجلزائر،  مولودية  لفريق  الفني 
اأم�س  اأول  �ضهرة  قدمه�  والتي 
بعد  الع��ضمي  الن�دي  لإدارة 
غ�ضبه من خطوة امل�ضوؤولني على 
الذي  �ضالطني  مراد  مع  التع�قد 
مت ا�ضتقدامه مدرب� م�ض�عدا اأول 
للمدرب ع�دل عمرو�س بطلب من 
الأخري الذي اأ�رش على ا�ضتقدامه 
وذلك عقب توتر العالقة بينه وبني 

الأخرية،  الفرتة  خالل  �ض�يفي 
وك�نت عملية التوقيع مع �ضالطني 
خطوة  لعمرو�س  اأول  م�ض�عدا 
الرحيل  اإىل  من اجل دفع �ض�يفي 
الذي  الأمر  وهو  وال�ضتق�لة 
ا�ضتق�ل  والذي  املعني  ج�ّضده 
ع�م  غ�ضون  يف  الث�نية  للمرة 
الع�ر�ضة  عن  الرحيل  �ضبق  بعدم� 
الفنية يف الفرتة التي ا�رشف عليه� 

املدرب برن�رد ك�زوين.
ع.ق.

اجلولة 21 من الرابطة املحرتفة الثانية

قمة البوديوم مب�صعود زوغ�ر 
والزي�نيون حتت تهديد اخلطر

مب�ري�ت  اليوم  م�ض�ء  تتوا�ضل 
الرابطة املحرتفة  اجلولة 21 من 
واعدة  قمة  ت�ضهد  والتي  الث�نية 
اأين  زوغ�ر  م�ضعود  مبلعب  جتري 
ال�ضيف  العلمة  مولودية  ي�ضتقبل 
من خالله�  ويعول  غليزان،  �رشيع 
ك�مال  الزاد  نيل  على  فريق  كل 
ملوا�ضلة التن�ف�س بقوة على �ضب�ق 
ال�ضعود، حيث جتد »الب�بية« نف�ضه� 
اأم�م خي�ر الفوز داخل القواعد ل 
التي  الفراغ  مرحلة  لتج�وز  غري 
اأربع  يف  ال�ضقوط  عقب  به�  متر 
والنت�ض�ر  التوايل،  على  تعرثات 
اليوم مينح الفريق املحلي فر�ضة 
تعرث  ح�ل  يف  البوديوم  اإىل  العودة 
ال�ضعب  تنقله�  يف  ال�ضلف  جمعية 
مقرة،  جنم  الرائد  ملالق�ة  اأم�س 
»اإىل  غليزان  �رشيع  يتنقل  بينم� 
نتيجة  على  بحث�  البالد  �رشق 
يف  بق�ئه  يف  ت�ض�هم  ايج�بية 
وت�أكيد  املقدمة،  كوكبة  مالحقة 
اجلولت  يف  »الرابيد«  ا�ضتف�قة 

الأخرية من البطولة الوطنية.
وداد  الو�ضيف  يجد  املق�بل،  يف 
تلم�ض�ن نف�ضه اأم�م تنقل حمفوف 

داربي  يخو�س  عندم�  املخ�طر 
اأين  م�ضتغ�من،  ترجي  اأم�م  الغرب 
�ضيكون حتت �ضغط العودة بنتيجة 
ظل  يف  الهزمية  وتف�دي  ايج�بية 
الث�ين  املركز  بفقدان  تهديده 
تبحث  بينم�  الرتتيب،  جدول  يف 
ت�ضكيلة الرتجي عن النق�ط الثالث 

لالبتع�د عن منطقة اخلطر.
اأم� قمة اأندية ذيل الرتتيب، جتمع 
ورائد  �ضعيدة  مولودية  فريقي 
ا�ضتغالل  على  يعول  الأول  القبة، 
ع�ملي الأر�س واجلمهور من اأجل 
تدعيم ر�ضيده بثالث نق�ط ثمينة 
بينم�  املوؤخرة،  ثالثي  عن  تبعده 
حتقيق  خيط  عن  الرائد  يبحث 
هزمية  تف�دي  خالل  من  البق�ء 
منطقة  يف  و�ضعيته  تعقد  جديدة 

اخلطر.

برن�مج املب�ري�ت

مولودية �ضعيدة / رائد القبة
ترجي م�ضتغ�من / وداد تلم�ض�ن
مولودية العلمة / �رشيع غليزان

ع.ق.
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عي�شة ق.

على  الإدارة  توافق  اأن  قبل 
بقية  رفقة  قدمها  التي  ال�ستقالة 
امل�ساعد،  الفني  طاقمه  اأع�ساء 
اأم�س  تدخله  يف  حمار  و�سدد 
اأن  الوطنية  الإذاعة  اأمواج  عرب 
كري  بهز  قام  الذي  الت�رصف 
ح�سبه،  غاليا  ثمنه  يدفع  �سوف 
يدافع  �سوف  فريقه  وان  خا�سة 
عنها  يتنازل  ولن  حقوقه  عن 
والباحث  بالكاذب  وو�سفه  بتاتا، 
�سواها،  يهمه  ول  الأموال  عن 
اإىل  عودته  �سد  كان  اأنه  واأ�ساف 
الوفاق منذ البداية ب�سبب م�ساكله 
جمل�س  لكن  النادي  مع  ال�سابقة 

انتدابه،  على  اأ�رص  من  الإدارة 
عدم  بخ�سو�س  له  حتذيره  ورغم 
اإل  النارية  بالت�رصيحات  الإدلء 
حكم  وكان  الأمر  يج�سد  مل  اأنه 
الفيفا حول مبلغ 750 مليون �سنتيم 
الكاأ�س  اأفا�ست  التي  القطرة 
اخلطوة  اأن  حمار  وقال  ح�سبه. 
تدل متاما  ل  زكري  بها  قام  التي 
املدار�س  يف  التكوين  تلقيه  على 
اأن  ك�سف  اأين  الإيطالية،  الكروية 
اإدارة  مع  املفاو�سات  بداأ  املعني 
نهاية  بعد  مبا�رصة  الفيحاء  نادي 
مقابلة احتاد بلعبا�س دون اإعالمهم 
احرتامه  عدم  توؤكد  �سورة  يف 
املفاو�سات  واأن  خا�سة  للوفاق، 
العقد  �رصيان  وقت  يف  جرت 

معهم، واأ�سار حمار اأن زكري تلقى 
ومنح  املالية  م�ستحقاته  جميع 
وميلك  خا�سها  التي  املباريات 
الوثائق التي توؤكد كالمه، واأ�ساف 
املتحدث اأن زكري مطالبا باإرجاع 
مبلغ 750 مليون �سنتيم ولن يتنازل 
اإدارته  نية  اأن  مو�سحا  عنها،  له 
كانت  واأنها  خا�سة  �سيئة  تكن  مل 
من  املبلغ  اقتطاع  على  قادرة 

اأجوره ال�سهرية.
يف املقابل، �رصع املدرب اجلديد 
راأ�س  على  مهامه  يف  نغيز  نبيل 
العار�سة الفنية بعدما تعاقد ب�سفة 
الأ�سود«  »الن�رص  اإدارة  مع  ر�سمية 
اأول اأم�س على العقد والذي يدوم 
زكري  للمدرب  خلفا  �سهرا   15

حيث  مهامه،  من  ا�ستقال  الذي 
يف  �سطيف  مدينة  اإىل  ح�رص 
ال�سبيحة ووقع على العقد قبل اأن 
ي�رصف على احل�سة التدريبية التي 
خا�سها الالعبون يف الأم�سية والتي 
و�سائل  اإىل  بعملية تقدميه  �سبقها 
الطاقم  ي�سم  و�سوف  الإعالم، 
الفني امل�ساعد كل من بدر الدين 
بلخري  فار�س  م�ساعدا،  فالحي 
مدربا  وعبا�سن  بدنيا  حم�رصا 
للحرا�س،  وهو الذي ي�رصف على 
مباراة الوفاق اأمام دفاع تاجنانت 
تتمثل  غيابات  ثالثة  تعرف  والتي 
ب�سبب  جحنيط  اأكرم  من  كل  يف 
وربيعي  منديل  والثنائي  العقوبة 

ب�سبب الإ�سابة.

�أكد �أنه ملزم باإعادة مبلغ 750 مليون �شنتيم

حّمار: زكري كاذب مل يحرتم الوفاق وكنت �ضد عودته
فتح رئي�س فريق وفاق �شطيف ح�شان حمار �لنار على �ملدرب نور �لدين زكري �لذي ��شتقال من من�شبه على ر�أ�س 

�لعار�شة �لفنية مبا�شرة بعد نهاية لقاء �شباب بلوزد�د و�شافر يف �ليوم �ملو�يل �إىل �ل�شعودية �أين وقع رفقة نادي �لفيحاء 
دون ف�شخ �لعقد مع �إد�رته، حيث وّجه حمار �تهامات خطرية لزكري و�تهمه �أنه خطط منذ �لبد�ية للرحيل بطريقة 

غري �أخالقية وح�شارية عن �لوفاق وهو �لذي وقع مبا�شرة مع فريق جديد 

 �لطاقم �لفني ي�شرع غد� 
يف �لتح�شري ملقابلة �لزمالك

الن�ضرية تنهزم بال�ضاورة 
يف غياب الركائز

كادامورو يتعاقد رفقة 
كونكورديا الروماين

�أكد �أن العبني يختارون �ملنتخبات وفق 
م�شتقبلهم ولي�س خيار �لقلب

بن رحمة: مل اأتردد يف اختيار 
اخل�ضر رغم اهتمام الديوك

داي  ح�سني  ن�رص  فريق  �سّجل 
التي  ال�سعبة  املباراة  يف  الهزمية 
امل�سيف  اأمام  اأم�س  اأول  خا�سها 
�سهدت  والتي  ال�ساورة،  �سبيبة 
لأ�سباب  الركائز  من  عدد  غياب 
خمتلفة، بني عنا�رص ف�سل الطاقم 
الفني بقيادة املدرب مزيان اإيغيل 
اإراحتها يف �سورة املهاجم اأحمد 
الدين  �سم�س  وزميله  قا�سمي 
اإ�سابات  تعاين  وعنا�رص  حراق، 
يايا  فوزي  غرار  على  خمتلفة 
جعل  الذي  الأمر  وهو  ويو�سفي، 
الهزمية  فخ  يف  ت�سقط  الن�رصية 
والتي جاءت بنريان �سدقة بعدما 
�سد  هدفا  لعريبي  الالعب  �سجل 

مرماه منح ال�ساورة ثالث نقاط.

ويركز الطاقم الفني على حت�سري 
التي  ال�سعبة  للخرجة  اأ�سباله 
تنتظرهم الأربعاء املقبل يف م�رص 
ملواجهة  موعدا  ي�رصب  عندما 
�سمن  امل�رصي  الزمالك  نادي 
اجلولة الثانية من دور جمموعات 
على  يعولون  حيث  الكاف،  كاأ�س 
وموا�سلة  ايجابية  بنتيجة  العودة 
بثبات  القارية  املناف�سة  م�سوار 
�سجلوه  الذي  الثمني  الفوز  بعد 
بيرتو  اأمام  الفتتاحية  اجلولة  يف 
اأن  ينتظر  اأين  الأنغويل،  اأتلتيكو 
م�رص  اإىل  الن�رصية  ت�سكيلة  تتنقل 
ا�ستعداد  الأ�سبوع  هذا  بداية 

للمقابلة.
ع.ق.

�سياجنا  كونكورديا  نادي  تعاقد 
الأوىل  الدرجة  اإىل  املنتمي 
الدويل  املدافع  مع  الرومانية 
بن  كادامورو  ليا�سني  اجلزائري 
اإدارة  عنه  اأعلنت  ح�سبما  طيبة 
الفريق يف تغريدة على التويرت دون 
العقد،  وقيمة  مدة  عن  الك�سف 
وكان اجلزائري البالغ 30 عاما قد 
اختار رومانيا بعد اأن ف�سخ عقده 
مع نادي نا�ستيك تاراغونا املنتمي 
ال�سبانية،  الثانية  الدرجة  اإىل 
املرتبة  حاليا  كونكورديا  ويحتل  
الرتتيب  يف  الأخرية  قبل  وما   13
بر�سيد  الرومانية  للبطولة  العام 

17 بعد مرور 22 جولة.
مدر�سة  -خريج  كادامور  والتحق 
ريال  بنادي  بفرن�سا-  �سو�سو 
 2014 مو�سم  ال�سباين  �سو�سيداد 

اأن  اأين خا�س معه 27 مباراة قبل 
اأو�سا�سونا  ثم  مايوركا  مع  يتعاقد 
�سبيل  على  الثانية  الدرجة  يف 
تعاقد   2016 مو�سم  ويف  العارة، 
�سريفيت  نادي  مع  اجلزائري 
واحد،  ملو�سم  ال�سوي�رصي  جنيف 
 40 يف  اأهداف  ت�سعة  م�سجال 
الريا�سي  املو�سم  وخالل  مباراة، 
اإىل  كادامورو  عاد   2018-2017
اأوملبيك  األوان  اأين تقم�س  فرن�سا 
ا�سبانيا من  اإىل  يعود  اأن  نيم، قبل 
على  مم�سيا   2018 بداية  جديد 
وتقم�س  نا�ستيك،  نادي  مع  عقد 
الوطني  املنتخب  األوان  كادامورو 
لأول مرة يف 29 فيفري 2012 اأمام 
غامبيا  والتي عرفت فوز اخل�رص 

.1-2
وكاالت

اجلزائري  الدويل  الالعب  رف�س 
�سعيد بن رحمة الدخول يف ق�سية 
الالعب الفرانكو جزائري ح�سام 
عوار الذي مل يح�سم بعد موقفه 
حول اختيار املنتخب الذي يلعب 
يف �سفوفه بني املنتخب الوطني 
اأكد  ال�سدد  والفرن�سي، ويف هذا 
ملوقع  ت�رصيحات  يف  رحمة  بن 
ل  اأنه  فناك«  دو  »لغازيت 
موقف  نف�س  يف  التواجد  ميكن 
�سخ�سيا  واأنه  خا�سة  الالعب 
للعب  تفكري  ودون  مبا�رصة  وافق 
تلقى  بعدما  مبا�رصة  اخل�رص  مع 
الوطني  الناخب  من  ات�سال 
ال�سابق كري�ستيان غوركوف ودون 
الحتادية  رئي�س  اإىل  احلديث 
اجلزائرية ال�سابق حممد روراوة، 
املنتخب  م�سوؤويل  تقرب  رغم 
عاما   20 من  اأقل  لفئة  الفرن�سي 
من اأجل اللعب يف �سفوفه خا�سة 

وانه ولد يف اجلزائر قبل ان يتنقل 
فرن�سا  يف  للعي�س  عائلته  رفقة 
ان  م�سيفا  عاما،   12 بعمر  وهو 
املنتخب  يختارون  هناك لعبني 
ولي�س  الكروي  م�ستقبلهم  ح�سب 

خيار القلب.
يف  املحرتف  الالعب  وك�سف 
النا�سط  �سفوف نادي برينتفورد 
الجنليزية  الأوىل  الدرجة  يف 
كاأ�س  نهائيات  يف  امل�ساركة  اأن 
هدفه  املقبلة  لالأمم  اإفريقيا 
وي�ساعف  يجد  يعمل  الذي  وهو 
اهتمام  تلقي  اأجل  من  اجلهود 
وتلقي  بلما�سي  جمال  املدرب 
ال�ستدعاء �سمن القائمة النهائية 
مو�سحا  »الكان«،  بلعب  املعنية 
ول  بلما�سي  اإىل  يتحدث  مل  انه 
اجل  من  العمل  على  �سوى  يركز 

لفت انتباهه.
ع.ق.

بعدما �أق�شي من تعد�د فرنبات�شي حت�شبا 
للن�شف �لثاين من هذ� �ملو�شم

بن زية ي�ضتهدف االن�ضمام اإىل 
الدوري ال�ضيني اأو االأمريكي

يبحث الالعب الدويل اجلزائري يا�سني بن زية عن طوق 

النجاة يف ظل الو�سعية ال�سعبة التي يتواجد عليها، حيث 

ك�سف موقع »فوتو �سبور« الرتكي اأن الالعب املحرتف يف 

فيرنبات�سي الرتكي يبحث عن املنفذ من اأجل البقاء يف 

املناف�سة واإنقاذ نف�سه من ق�ساء ن�سف مو�سم اأبي�س بعد 

قرار الإدارة  ناديه اإق�سائه من خو�س مقابالت الن�سف 

الثاين من املو�سم الكروي احلايل و�سطب ا�سمه من قائمة 

التعداد، ولهذا الغر�س فاإن بن زية يبحث عن اخلروج من 

عنق الزجاجة من خالل البحث عن خو�س جتربة يف اأحد 

الدورين ال�سيني اأو الأمريكي واللعب يف اإحدى فرقها 

حتى ي�سمن تواجده يف املناف�سة والتح�سري للم�ساركة مع 

املنتخب الوطني يف نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة 

�سهر جوان املقبل يف م�رص. ووجد الالعب القادم اإىل 

فرنبات�سي على �سكل اإعارة ملو�سم واحد من ناديه ليل 

الفرن�سي نف�سه يف و�سع ل يح�سد عليه خا�سة واأن اإق�سائه 

من التعداد املوؤهل خلو�س الن�سف الثاين يف املناف�سة جاء 

يف وقت اأغلق املركاتو يف خمتلف الدوريات الأوروبية وهو 

ما جعله ل يجد منفذا �سوى بالبحث عن الن�سمام اإىل اأحد 
الدورين ال�سيني اأو الأمريكي.

ع.ق.

 ك�شف �ن �لر�بطة لي�شت �ملخول 
يف معاقبة �الأندية �ملد�نة

حمودة: االأندية ال يحق 
عليها اال�ضتقدام مهما 

كانت قيمة ديونها
ك�سف رئي�س اللجنة الوطنية لت�سوية النزاعات التابعة لالحتادية 

خالل نزوله �سيفا اأم�س على القناة الإذاعية الأوىل اأن الأمور من ال�ستقدامات خالل فرتة انتقالت الالعبني، واأو�سح حمودة لالحتادية الدولية للعبة جتعل الأندية التي متلك ديونا مرحومة اجلزائرية لكرة القدم يو�سف حمودة اأن القوانني اجلديدة 
يف الفرتة ال�سابقة بالبطولة الوطنية، اأين جتد الأندية نف�سها بعدم جتاوز تلك الديون مبلغ مليار �سنتيم مثلما مت التعامل به خا�سة وان حرمانها من ا�ستقدام لعبني جدد اأ�سبح ل يتعلق تغرّيت بالن�سبة التي متلك ديونا اجتاه لعبيها اأو مدربيها، 
الأندية ومعاقبتها بعدم ال�ستقدام اأو رفع العقوبة عنها، م�سيفا اأن الرابطة املحرتفة للعبة لي�س من �سالحيتها التدخل ملنع الالعبني من الدخول اإىل املركاتو، واأو�سح يف هذا اخل�سو�س قيمة ديونه. و�سّدد املتحدث اأن هيئته املخول الوحيد يف منع جدد، والفريق ح�سبه لن ي�ستقدم خالل املركاتو مهما كانت ت�سويتها ب�سفة نهائية حتى يتم رفع حظر التعاقد مع لعبني لعبيها اجلدد مهما كانت قيمة الديون املرتتبة عليها اإىل حني اأمام �رصورة ت�سديد ديونها كافة ويتم حرمانها من تاأهيل 

ان اللجنة الوطنية لت�سوية النزاعات املخول الوحيد.
ع.ق.
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  .       نغيز �شرع �أول �أم�س يف مهامه و3 غيابات �أمام �لدياربتي



 �إي�ضكو يلمح �إىل تعر�ضه للظلم
 يف ريال مدريد

وجه �إي�سكو العب خط و�سط ري�ل مدريد ر�س�لة �إىل جم�هري �ملرينغي، �أملح فيه� ب�أنه 
يتعر�ص للظلم وال يحظى بنف�ص �لفر�ص �لتي يح�سل عليه� زمالوؤه يف �لفريق، وك�ن 

روبني دي ال ريد العب �ملرينغي �ل�س�بق، قد �رصح ق�ئال: »يجب �أن يعرف �إي�سكو �أن 
ري�ل مدريد ال ينتظر �أي �سخ�ص، و�لفريق كله لديه العبني جيدين و�إذ� مل يت�ألق العب 
يظهر �الآخر«، ون�رص �إي�سكو على ح�س�به �ل�سخ�سي على »تويرت«: »�أتفق مع دي ال ريد 

ولكن حني ال حتظى بنف�ص �لفر�ص �لتي يح�سل عليه� زمالءك يتغري كل �سيء، وم� 
زلت �أو��سل �لعمل و�لقت�ل ب�سعوبة يف �نتظ�ر �لفر�سة، هال مدريد«، وخرج �إي�سكو من 

ح�س�ب�ت �سوالري مت�م� يف �ملب�ري�ت �الأخرية، حيث يتو�جد على مق�عد �لبدالء وال 
ي�س�رك، حيث غ�ب عن مو�جهة �لكال�سيكو �سد بر�سلونة �أول �أم�ص بذه�ب ن�سف نه�ئي 

ك�أ�ص �مللك �لتي �نتهت ب�لتع�دل 1-1.

�لهجوم ي�ضغل تفكري كلوب
بد�أ �الأمل�ين يورغن كلوب �ملدير �لفني لفريق ليفربول يف �لتخطيط الأهد�ف �لريدز 

�ل�سيفية، ملع�جلة عيوب �ملو�سم �جل�ري، وذكرت �سحيفة »مريور« �لربيط�نية �أن 
تدعيم مركز قلب �لدف�ع هو �لهدف �لرئي�سي لليفربول خالل فرتة �النتق�الت �ل�سيفية 

�ملقبلة، ب�سبب كرثة �إ�س�ب�ت �لثالثي دي�ن لوفرين وجويل م�تيب وجو غوميز، ومل حتدد 
�ل�سحيفة ��سم �أي العب ي�ستهدفه ليفربول، لكنه� �أكدت �أن هذ� �ملركز هو �أهم هدف 

الإد�رة ليفربول من �أجل تدعيمه يف �ل�سيف �ملقبل.

�ملان �ضيتي يرتقب �تفاق �أر�ضنال وبر�ضلونة
ك�سف تقرير �سحفي بريط�ين �أن م�ن�س�سرت �سيتي �سيح�سل على �أمو�ل، �إذ� قرر �آر�سن�ل 
�إمت�م �سفقة �لتع�قد مع العب بر�سلونة ب�سكل نه�ئي.وذكرت �سحيفة »�سن« �لربيط�نية، 
�أن م�ن�س�سرت �سيتي �سيح�سل على 4 ماليني �إ�سرتليني �إذ� ��سرتى �آر�سن�ل عقد �الإ�سب�ين 

ديني�ص �سو�ريز من بر�سلونة يف نه�ية �ملو�سم.
ويلعب �سو�ريز مع �آر�سن�ل على �سبيل �الإع�رة حتى نه�ية �ملو�سم مع وجود بند يف عقده 
ي�سمح للغ�نرز بتفعيل خي�ر �ل�رص�ء �لنه�ئي مق�بل دفع 20 مليون �إ�سرتليني وك�ن �سو�ريز 

�نتقل من �أك�دميية م�ن�س�سرت �سيتي �إىل بر�سلونة يف ع�م 2013، مع وجود بند يف عقد 
�لالعب يق�سي بح�سول �ل�سيتيزينز على 20% يف ح�لة �إع�دة �لبيع، كم� ك�ن يح�سل 

�ل�سيتي على 80 �ألف �إ�سرتليني عقب كل 10 مب�ري�ت يخو�سه� �سو�ريز مع بر�سلونة حتى 
و�سوله �إىل 100 مب�ر�ة.

�إنفانتينو يف ماأزق �أمام ت�ضاوؤالت �ليويفا
ينتظر �الحت�د �الأوروبي لكرة �لقدم �ملزيد من �لتف��سيل ب�س�أن خطط �الحت�د �لدويل 

لت�أ�سي�ص م�س�بقتني دوليتني جديدتني بعد ع�م تقريب� من �الإعالن عن هذه �خلطط، 
وق�ل �ألك�سندر ت�سيفرين رئي�ص �الحت�د �الأوروبي بعد �أن �أعيد �نتخ�به �أول �أم�ص ملدة 

�أربع �سنو�ت �أخرى �إنه يتوقع عملية ت�س�ور من��سبة قبل �أن يتخلى عن مع�ر�سته م�سرًي� 
�إىل �أنه لي�ص من �ل�سهل تقبل �الأمر، وق�ل جي�ين �إنف�نتينو رئي�ص �لفيف� �إن �للجنة �لتي 

ت�سكلت للنظر يف �الأنظمة �ملحتملة للم�س�بقتني رمب� لن تكمل تقريره� يف م�ر�ص 
�ملقبل كم� ك�ن حمدًد� له�.

و�قرتح �إنف�نتينو ت�أ�سي�ص بطولة ك�أ�ص ع�مل لالأندية موؤلفة من 24 فريًق� وتق�م كل 4 
�سنو�ت بج�نب ن�سخة ع�ملية لدوري �الأمم �الأوروبية، وب�سبب �عرت��ص �الحت�د �الأوروبي 

على �خلطط �لتي مت �لك�سف عنه� الأول مرة يف �جتم�ع ملجل�ص �لفيف� ب�لع��سمة 
�لكولومبية »بوجوت�« يف م�ر�ص �مل��سي، ��سطر �لفيف� لت�سكيل مهمة عمل تنظر يف 

�الأنظمة �ملحتملة للبطولتني �ملقرتحتني على �أن تقدم �لنت�ئج يف �جتم�ع جمل�ص �لفيف� 
يف مي�مي خالل �ل�سهر �ملقبل، وق�ل ت�سيفرين يف ت�رصيح�ته خالل جمل�ص �الحت�د 

�الأوروبي �ل�سنوي: »ال �أعرف م� �مل�س�بق�ت �لتي �ستق�م خالل ع�مني �أو 4 �أو 10 �أعو�م، 
لكنن� مل نح�سل على �أي معلوم�ت �إ�س�فية عن �ملت�حة يف بوجوت� ونتوقع عملية ت�س�ور 

مالئمة«، و�أ�س�ف: »�لفيف� رمب� تعلم من �لدر�ص، لدي �سعور جيد ب�أنن� �سنبد�أ يف �حلو�ر 
�الآن و�أن �جلميع يتفهمون �أنه بدون �لت�س�ور �ملن��سب لن ن�سل �إىل �أي نتيجة«، وق�ل 

�إنف�نتينو �إنه يحرتم موقف �الحت�د �الأوروبي. م�سيف�: »نحت�ج للتح�ور �سوي� ب�حرت�م 
وب�سكل بن�ء، تتبقى 6 �أ�س�بيع على �جتم�ع مي�مي، ونحن نعمل ورمب� �سنقرر �سيئ� م� �أو 

�سيتعني علين� ت�أجيل �الأمر«.

�لنادي �مللكي يخ�ضى غدر �لعميل �ملزدوج
مه�جم  مور�ت�  �ألف�رو  ي�ستعد 
ملو�جهة  مدريد  �أتلتيكو 
مدريد  ري�ل  �الأ�سبق  فريقه 
�لروخيبالنكو�ص  بقمي�ص 
 23 �جلولة  يف  �ملقبل،  �ل�سبت 
و�ن�سم  �الإ�سب�ين،  �لدوري  من 
�الإ�سب�ين  �لدويل  �لالعب 
�سهر  يف  �الأتليتي  ل�سفوف 
من  مع�ًر�  �مل��سي  ج�نفي 
 18 ملدة  �الإجنليزي  ت�سيل�سي 
نف�سه  مور�ت�  ني  وميمُ �سهًر�، 
فريقه  �أم�م  مميز  بظهور 
ع�م  له  �ن�سم  �لذي  �الأ�سبق 
مع  م�سريته  ليبد�أ   ،2008
�لفريق �الأول بعد ع�مني فقط، 
ع�ًم�   26 �س�حب  مور�ت�  بد�أ 
�أتلتيكو  ن��سئي  �سمن  م�سريته 
لي�ستمر معه  مدريد ع�م 2005 
�مله�جم  و�نتقل   ،2007 حتى 
خيت�يف  �إىل  بعده�  �الإ�سب�ين 
وحيًد�،  مو�سًم�  معه  ليق�سي 

قبل �الن�سم�م �إىل ن��سئي �لن�دي �مللكي، ومنذ ت�سعيده �إىل �لفريق �الأول للري�ل، �عتربت جم�هري �لروخيبالنكو�ص لعب مور�ت� 
بقمي�ص �ملرينغي مبث�بة �خلي�نة لن�ديهم �لذي ترعرع �لالعب بني جدر�نه ومنحه �لفر�سة يف بد�ي�ته.و�أم�سى مور�ت� 6 �سنو�ت 

مع �لن�دي �مللكي منه� 4 �أعو�م مع �لفريق �الأول، قبل رحيله �إىل جوفنتو�ص �الإيط�يل يف 2014.
�لن�دي �الإ�سب�ين  �لبي�نكونريي، ليقرر  �لفريق �مللكي ع�م 2016 بعدم� ق�سى مو�سمني بقمي�ص  وع�د مور�ت� جمدًد� ل�سفوف 
��ستع�دته من جديد، وتو�لت �ل�سنو�ت ورحل مور�ت� بعد مو�سم و�حد مع �لري�ل لين�سم �إىل ت�سيل�سي، قبل �أن يعود لليغ� عرب بو�بة 
�لن�دي �لذي منحه �لفر�سة �الأوىل، وتبدلت �الأحو�ل و�عتربت جم�هري �ملرينغي �مله�جم �الإ�سب�ين �أحد �خل�ئنني ل�سع�ر �للو�ص 

بالنكو�ص، بعد �الن�سم�م �إىل �لهنود �حلم، لي�سبح مور�ت� يف �أعني جم�هري �لقطبني مبث�بة �لعميل �ملزدوج.
ويف رحلته �لق�سرية د�خل تورينو بقمي�ص يوفنتو�ص، و�جه مور�ت� �لفريق �مللكي يف مب�ر�تي ن�سف نه�ئي دوري �أبط�ل �أوروب� 
ع�م 2015، ومل تكن مو�جهتي �لذه�ب و�الإي�ب مبث�بة حلظ�ت ع�برة ب�لن�سبة ملور�ت� وجم�هري �لري�ل بعدم� ت�سبب �لالعب يف 
�إق�س�ء فريقه �ل�س�بق، وجنح مور�ت� يف ت�سجيل هدف �أم�م �ملرينغي يف مب�ر�ة �لذه�ب �لتي �سهدت فوز �ليويف 2-1 يف تورينو، 
ويف �الإي�ب ع�د مور�ت� لهز �سب�ك فريق �لع��سمة �الإ�سب�نية بهدف حرم �الأخري من �لت�أهل للمب�ر�ة �لنه�ئية للع�م �لث�ين على 
�لتو�يل، بعد �لتع�دل يف مدريد 1-1. ويطمح مور�ت� لتكر�ر هذ� �ل�سين�ريو جمدًد� بتوقيع ب�سمته �لث�لثة د�خل �سب�ك ري�ل مدريد 
يف �ملو�جهة �لث�لثة �لتي يخو�سه� �سد فريقه �ل�س�بق، لكن هذه �ملرة بقمي�ص �أتلتيكو،�لذي مل يخ�رص يف �لليغ� �أم�م ج�ره يف 

�آخر 10 مب�ري�ت �سوى مرة وحيدة يف 2016.

حر�ص جنوم بر�سلونة على تقدمي �لدعم لزميلهم �لرب�زيلي 
فيليب كوتينيو، عقب �النتق�د�ت �لتي ط�لته خالل مب�ر�ة 
�أم�م ري�ل مدريد، وتع�دل بر�سلونة  �أم�ص  �أول  �لكال�سيكو 
»ك�مب  مبلعب  مدريد،  ري�ل  �سيفه  مع   1-1 بنتيجة 
وذكرت  �إ�سب�ني�،  ملك  ك�أ�ص  نه�ئي  ن�سف  ذه�ب  يف  نو« 
للكثري  تعر�ص  كوتينيو  �أن  �الإ�سب�نية  »�سبورت«  �سحيفة 
�لكال�سيكو،  يف  �ملخيب  ظهوره  عقب  �النتق�د�ت  من 
فرغم �أنه بد�أ �ملب�ر�ة �أ�س��سًي� لكن مت تغيريه يف �لدقيقة 
�ل�سحيفة  و�أ�س�رت  منه،  بداًل  مي�سي  ليونيل  و�س�رك   63
�لثقة يف �ملو�سم  �لرب�زيلي مير بح�لة من فقد�ن  �أن  �إىل 

�حل�يل، و�نت�رصت �لكثري من �الأنب�ء حول �حتم�لية رحيله 
يف �ملريك�تو �ل�ستوي �مل��سي.

زمالئه  من  دعًم�  تلقى  كوتينيو  �أن  �ل�سحيفة،  و�أو�سحت 
يف غرف �ملالب�ص من �أجل �أن ي�ستعيد قوته، ويعود للت�ألق 
ويح�سل  �ملقبلة،  �ملب�ري�ت  يف  �النتق�د�ت  على  و�لرد 
كوتينيو على مك�ن يف ت�سكيل �إرن�ستو ف�لفريدي �الأ�س��سي 
دميبلي،  عثم�ن  �إ�س�بة  ب�سبب  �الأخرية  �ملب�ري�ت  يف 
العب  دعم  يف  لال�ستمر�ر  �الإ�سب�ين  �ملدرب  ويخطط 
� للم�س�ركة حتى عقب عودة  ليفربول �ل�س�بق، ومنحه فر�سً

دميبلي من �الإ�س�بة كي ي�ستعيد �لثقة د�خل �مللعب.

جنوم بر�ضلونة يدعمون كوتينيو

بارتوميو يح�ضر لفرتة ما بعد �عتز�ل مي�ضي
يف  �لب�ر�س�  جنم  مي�سي  ليونيل  �الأرجنتيني  �عتز�ل  لتعوي�ص  خطته  عن  بر�سلونة  رئي�ص  ب�رتوميو  م�ري�  جو�سيب  ب�أف�سل �سورة للم�ستقبل«، و�أ�س�ف: »نتع�قد مع العبني �سب�ب، ملو��سلة م�سرية �ل�سنو�ت �ملقبلة، وق�ل ب�رتوميو يف ت�رصيح�ت �أبرزته� �سحيفة »مريور« �لربيط�نية: »�أعلم �أن مي�سي �سيخربن� ب�عتز�له ك�سف  �أن نعد بر�سلونة د�ئًم�  �أوليفري�، عثم�ن دميبلي و�أخرًي� فرينكي دي يوجن.ويبلغ مي�سي يف جو�ن �ملقبل 32 ع�ًم� كم� �أنه �سيكمل مو�سمه 16 مع يذكر �أن بر�سلونة يف �ملو�سم �مل��سي و�حل�يل تع�قد مع �أكرث من العب هجومي، ويعد �أبرزهم فيليب كوتينيو، م�لكوم دي »�ستنتهي واليتي عقب ع�مني، و�أريد �أن �أترك بر�سلونة يف ح�لة ر�ئعة، و�أحدث �لرئي�ص �ملقبل عن هذ� �الإرث«.�لنج�ح �لتي يعي�سه� بر�سلونة يف �لفرتة �حل�لية مع مي�سي، وحتى نقوم مب�سوؤولي�تن� على �أكمل وجه جت�ه �لن�دي«، وت�بع: يوًم� م�، وعلين� 

�لفريق �الأول يف بر�سلونة.

ريا�ضة دوليةاجلمعة 08 ال�سبت 09 فيفري  2019  املوافـق  ل05 جمادى الأخر 1440هـ 14



ثقافةاجلمعة 08 ال�سبت 09 فيفري  2019  املوافـق  ل05 جمادى الأخر 1440هـ 15
تاأليف رميي ريفل وترجمة للمغربي �سعيد بلمبخوت

الثورة الرقمية ثورة ثقافية؟
» تتاأرجح عالقة التقني باملجتمعي يف مواجهة دائمة، فتتقاطع يف ثناياها 

احلتمية الجتماعية يف مقابل احلتمية الثقافية.   الع�سر الرقمي«، 
»الثورة الرقمية«، »احلالة الرقمية اجلديدة« ... عديدة هي امل�سطلحات 
التي ت�سف الإمكانات املتطورة لل�سبكة العنكبوتية؛ بحكم التطور الهائل 

ل�سبكة الت�سالت والتقنيات الرقمية وتاأثريها على حياتنا املعا�سرة.

وكالت
واملبالغة  التهويل  عن  وبعيداً 
الأن�شطة  كل  على  تاأثريها  يف 
»الثورة  كتاب  يُقارب  الب�رشية، 
لعامل  ثقافية«  ثورة  الرقمية، 
الجتماع الفرن�شي رميي ريفل، 
للتكنولوجيا  املتباينة  التاأثريات 
الرقمية على امليادين الثقافية.

 وقد حاول الباحث رميي ريفل 
، يف كتابه ال�شادر �شمن �شل�شلة 
عامل املعرفة عدد 462 جويلية 
�شعيد  للمغربي  برتجمة   ،2018
الفرن�شية،  اللغة  عن  بلمبخوت 
يف  الثقايف  احلقل  مقاربة 
وتكمن  التقنية.  بع�رش  ارتباطه 
اآثار  تنامي  يف  الكتاب  اأهمية 
للتقنيات  العالية  التدفقات 
وروؤية  حياتنا،  على  الرقمية 
تتوقف  التي  الو�شطية  كاتبه 
الرقمي على  التو�شع  تاأثري  عند 
بعيداً  الثقافية  والتمثالت  القيم 
التهويل،  اأو  الت�شلط  منطق  عن 
تداعيات  على  والوقوف 
الثقايف.  احلقل  على  الرقمنة 
عالقة  تقاطع  الباحث  ويوؤطر 
الثقافية  بال�شناعة  التكنولوجي 
بني التحرر والنفتاح واملراقبة 
والهيمنة يف �شبعة ف�شول تتوزع 

على ثالثة اأجزاء.

ال�سياق التكنولوجي 
والقت�سادي اجلديد

)ال�شياق  الأول  اجلزء  يقدم   
والقت�شادي  التكنولوجي 
وحتولت  �شياقات  اجلديد(؛ 
بحكم  املعا�رشة  املجتمعات 
برتقية  الرقمية،  التدفقات 
كم�شدر  املعلومة  انتقال 
وكاإطار  والإنتاجية  لل�شلطة 
للمجتمع املعلوماتي، وموؤ�ش�شة 
ويف  احلياة.  يف  جديد  لنمط 
فاإن  الثقايف،  بالن�شاط  ارتباط 

والتوا�شل  الإعالم  تكنولوجيا 
و�شائل  ازدهار  يف  �شاهمت 
وخلخلة  اجلديدة  الإعالم 
لالإعالم؛  التقليدية  لل�شيا�شات 
لبيئة  الرقمي  الإعالم  فاأ�ش�س 
ثقافياً  وحتولً  جديدة  ثقافية 

يقطع مع املا�شي.
ويف �شياق مت�شل، تتاأرجح عالقة 
مواجهة  يف  باملجتمعي  التقني 
ثناياها  يف  فتتقاطع  دائمة، 
مقابل  يف  الجتماعية  احلتمية 
والتفاعل  الثقافية،  احلتمية 
عاملي  بني  امل�شتمر  والت�شابك 

املجتمع وعوامل التقني.

ال�سوق الرقمية 
واقت�ساد املعلومة

ال�شوق  اأن  املوؤلف  ويو�شح 
املعلومة  واقت�شاد  الرقمية 
اإزاحة  يف  ت�شاهم  ال�شبكة  عرب 
لالإنتاج  ال�شابقة  الأ�شكال 
والثقايف  والإعالمي  ال�شناعي 
للم�شامني  توزيعها  وطرق 
واملحادثة  للموؤان�شة  وتوؤ�ش�س 
الهتمام«  »لقت�شاد  كاإطار 
توؤطره ثقافة الروؤية والتو�شيات، 
بني  الرقمية  الفجوة  وتعيقه 

ال�شمال واجلنوب.
)لعالقة  الثاين  اجلزء  وتطرق 
والإبداع  الآخر  مع  اأخرى 
واملعارف(؛ اإذ �شّكلت ال�شبكات 
للتوا�شل  فر�شة  الجتماعية 
للموؤان�شة  واإطاراً  وال�شداقة 
الرقمية، بن�شج عالقات وروابط 
اإطار  يف  اإما  اأخرين  اأفراد  مع 
املدّونات اأو يف مواقع التوا�شل 
الذات  عن  للتعبري  الجتماعي، 
والتوا�شل  الرقمية«  »بالهوية 
مع الآخرين. كما تتيح ال�شبكات 
املتعلقة  واملواقع  الجتماعية 
)اليويتوب،  بتقا�شم الهتمامات 
مفتوحة  جمالت  فليكر...( 

للحرية والإبداع والإنتاج الثقايف 
اأفالم، كتب...( عرب  )مو�شيقى، 
الإبداع  يف  وامل�شاركة  التقا�شم 
اإ�شارة  رهن  املنتوجات  وو�شع 
امل�شامني  بتعزيز  اجلميع، 
املوؤلفات  لتداول  املفتوحة 
ثقايف  لنمط  ُموؤ�ش�شًة  الرقمية، 
املوؤلف  بني  احلواجز  يزيل 
عليها  يوؤاخد  وامل�شتعمل، 
وعدم  الهواة،  عمل  من  بكونها 
موثوقية موادها، وغياب ترتيب 

معريف للمعارف.

الثورة التكنولوجية 
وتغيري الأبعاد 

التقليدية للثقافة

ميكن  ل  ال�شياق،  هذا  ويف 
الثقافية  القطاعات  ح�رش 
فلقد  بالرقمنة؛  املتاأثرة 
التكنولوجية  الثورة  اأحدثت 
لالأبعاد  مك�رشة  هيكلية  تغرّيات 
عن  فبعيداً  للثقافة،  التقليدية 
�شكل  واخلرباء  املحرتفني 
لتطوير  للجميع  فر�شة  الويب 
قدراتهم البداعية )املو�شيقية، 

الت�شويرية، الكتابية....(

وتتيح التقنيات الرقمية 
املتخ�س�سة  واملواقع 
الإنتاج  و�سائل  دمقرطة 
على  والنفتاح  وتوزيعها 
ويبقى  الوا�سع،  اجلمهور 
حدودها،  على  الرهان 
قطيعة  ت�سكل  وهل 
حتول  جمرد  اأم  ثقافية 

لت�سكيل ثقايف اآخر؟

تزكيه  الذي  الأ�شا�س  اأن  ويبدو 
لل�شناعة  الراأ�شمالية  ال�رشكات 
التوا�شلية زيادة منافعها املالية، 
وتكميل امل�شارات التقليدية بدل 

الثقافية  للقطاعات  جتديدها 
لالإبداع،  جديد  �شكل  تعزيز  اأو 
واإمنا  �شاملة  قطيعة  تُ�شّكل  فلم 
جمرد اقامة »توازانات جديدة«. 
قدرتنا  على  تاأثريها  �شياق  ويف 
توؤكد  روؤية  فثمة  النتباه،  على 
مع  يتكيف  الب�رشي  الدماغ  اأن 
عقلية  قدرات  لتنمية  ال�شا�شات 
وانتباهية جديدة. ويف املقابل، 
باأنه  تعتقد  م�شادة  روؤية  هناك 
ي�شعف ذاكرتنا بتنميته »للذاكرة 

امل�شتعارة« خارج الدماغ.
�شطوة  اأن  اإىل  الكاتب  ويخل�س 
الرقمية على الثقايف ل تزال يف 
املدى  على  و�شتُ�شجل  بدايتها 
منظور  اإىل  نفتقر  كما  الطويل، 

�شامل من اأجل تقديرها.
الكتاب  من  الثالث  اجلزء  يف 
مع  اأخرى  )عالقة  وعنوانه 
يقول  وال�شيا�شة(؛  الإعالم 
قد  النرتنت  اإن  الباحث 
التقليدي  الإعالم  عامل  غرّيت 
فاعلني  ظهور  يف  مُب�شاهمتها 
املمار�شات  وخلخة  جدد 
املعلومة  وانت�شار  ال�شحافية 
اخلرب  عن  فالبحث  الإعالمية؛ 
ال�شبكات الجتماعية  اإىل  انتقل 
الإلكرتونية،  الإعالم  وو�شائل 
متعددة  �شحافة  فت�شكلت 
بني  التخ�ش�شات-تفاعلية 
ُم�شاهمة  واملتابع،  ال�شحايف 
و�شائل  بني  هجينة  ممار�شة  يف 
الإعالمية  والأجنا�س  الإعالم 
النرتنت  من  جعلت  الأخرى، 
مكماًل،  اإعالميا  م�شدراً 
اجتماعية  ملمار�شات  وبلورت 
وثقافية جديدة بتعزيز الإعالم 
النقا�شات  وتبادل  الت�شاركي 
والأحداث،  الأخبار  حول 
و�شارت هذه الثقافة الت�شاركية 

الإعالمي  على  رهانات  تطرح 
فاملمار�شات  وال�شيا�شي. 
ترُبز  احلكومية  التوا�شلية 
عن  بعيدة  لكنها  الرقمنة  دور 
التاأ�شي�س لدميقراطية الكرتونية 
من  دميقراطية  تكري�س  اأو 
ال�شيا�شي  للتوا�شل  الأ�شفل 
تاأثري  اأن  رغم  النرتنت،  عرب 
ال�شبكة العنكبوتية يف امل�شاهمة 
اإىل  بعد  يرتِق  مل  الثقافية 
تظهر  اإذ  ال�شيا�شي،  امليدان 
ن�شب  تغيري  يف  تاأثريه  هام�شية 
بني  العالقة  وتغيري  الت�شويت 
وجتديد  وممثليهم،  املواطنني 
اإعادة  اأو يف  ال�شيا�شي  اخلطاب 
لكن  ال�شيا�شة.  عامل  ت�شكيل 
يف  النرتنت  م�شاهمة  حجم 
احلياة ال�شيا�شية والنقا�س العام 
يتزايد، حيث تظهر اأهمية مواقع 
التوا�شل وال�شبكات الجتماعية 
والإقناع.  والتوا�شل  التعبئة  يف 
التوا�شل  و�شائل  تتيح  كما 
الرقمية امل�شاركة وتبادل الآراء 
مبلورة اأ�شكال جديدة للم�شاركة 
ال�شيا�شية، كما ت�شاهم يف ظهور 
وثقافة  جديد  �شيا�شي  خطاب 

جديدة مواطنة.
التكنولوجيا  �شاهمت  لقد 
احلوار  من  اأ�شكال  ظهور  يف 
عرب  والحتجاج  والن�شال 
الويب  وا�شتخدام  الإنرتنت 
للتنظيم واحل�شد وتبادل وجهات 
ودعامة  واجهة  م�شّكلة  النظر، 
الن�شال  من  جديدة  لأ�شكال 
ملراقبة  مواطنة  يقظة  وتطوير 
تتطور  وقد  وامل�شرييني  الدولة 
العدالة  بحجة  قر�شنة  لأعمال 
ي�شتخدم  كما  التعبري.  وحرية 
احلركات  تنظيم  يف  النرتنت 
الأنظمة  اأن  غري  الحتجاجية، 

مكثوفة  تبقى  ل  ال�شمولية 
من  بقوة  تتدخل  اإذ  الأيدي، 
وقدراتها  املراقبة  تعزيز  اأجل 
معها  لتبدو  والقمعية  التحكمية 
الإنرتنت و�شيلة للقمع واملراقبة 
املعار�شني  ومتابعة  والتج�ش�س 
عو�س اأن تكون و�شيلة للتحرير.

التحولت التي خلقتها 
الرقمية يف املجال 

الثقايف

اأن  اإىل  املوؤلف  ويخل�س 
الرقمية  خلقتها  التي  التحولت 
تزال  ل  الثقايف  املجال  يف 
نهائية  خال�شات  اإىل  تفتقر 
التكنولوجيا  تاأثري  على  تتوقف 
يف  الأمل  ويبقى  الثقافة،  يف 
اأن  كما  اجتاهاته.  بع�س  فهم 
رهينة  يبقى  ذلك  على  الوقوف 
والفاعلني  لها  الأفراد  ا�شتعمال 
ترتهن  كما  لها.  املحتكرين 
بخا�شية عدم قدرتها على و�شع 
والتفاهم  امل�شاواة  لعدم  حد 
وتقلي�س النزاعات، لتظل وعداً 
وحتدياً ويف نف�س الوقت و�شيلة 

للتحرير كما للهيمنة.
مهم  كتاب  اإنه  اخلال�شة،  يف 
يوؤ�ش�س  املتابعة،  ي�شتحق 
للثورة  املتباينة  للتاأثريات 
الرقمية على امليادين الثقافية، 
مركزاً على اعطاء تدقيق �شامل 
على  الثالثة  ال�شناعية  للثورة 
الإبداع الثقايف بعيداً عن التهويل 
على  وي�شتند  املحاباة،  ومنطق 
ببلوغرافية متنوعة ومهمة ولغة 
التحديات  هذه  مقارباً  ب�شيطة، 
التاأكيد  مع  اأبعادها  خمتلف  يف 

اأنها ل تزال ت�شّجل تاأثرياتها.

5 روايات يف القائمة الق�سرية جلائزة �ساوير�س الثقافية
�شاوير�س  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
القائمة  عن  الجتماعية،  للتنمية 
الرابعة  دورتها  فى  الق�شرية 
وجاء  الثقافية،  مل�شابقتها  ع�رش 
رواية  لأف�شل  الق�شرية  القائمة 
 5 ت�شم  الأدباء،  �شباب  فرع   –

روايات هي:

الفابريكة

 ،2018 عام  منت�شف  �شدرت 
الدار  امللواين عن  اأحمد  للكاتب 
امل�رشية اللبنانية للن�رش والتوزيع، 
وقت  يف  الرواية  اأحداث  وتدور 

رحلة  حول  الفرن�شية  احلملة 
ال�شاب،  اجلندي  رينار،  �شيمون 
بونابارت،  نابليون  جي�س  يف 
من  لأكرث  م�رش  يف  عا�س  والذى 
مائة عام، قبل اأن يغادرها هارًبا، 
خملًفا وراءه فابريكة مهجورة يف 
قرية م�رشية �شغرية، وبها ماكينة 
ل يعرف اأحد ماذا تفعل حتديًدا، 
ولتبقى املاكينة يف قلب الفابريكة 
ملائة عام، تعي�س حولها اأ�شاطري 
القرويني الب�شطاء، واأحالمهم مبا 
ميكن اأن ت�شنعه تلك املاكينة من 

معجزات، اإن عادت اإىل العمل.

قريبا من البهجة

للن�رش  ال�رشوق  دار  عن  �شدرت 
والتوزيع يف نوفمرب 2017، ملوؤلفها 
�شمري،  اأحمد  ال�شحفي  الكاتب 
جمموعة  من  الرواية  وتت�شكل 
ت�شكل  ب�شيطة  اإن�شانية  م�شاهد 
كاماًل؛  م�شهًدا  جمموعها  يف 
خاللها  من  ترى  �شغرية  �شور 
بانوراما  كبرية،  واحدة  �شورة 
�شرتى  ب�رشية  لتناق�شات  وا�شعة 
الأغلب  وعلى  حولك  من  فيها 

ا. �شتكت�شف فيها نف�شك اأي�شً

�سرايا اجلابي

�شدرت يف  جانفي 2017، للكاتب 
حول  تدور  وتدور  البنا،  اإ�شالم 
�رشايا  اإىل  خدم  ثالث  و�شول 
الكاتب  لنا  في�شتعر�س  اجلابي 
تتم  وكيف  اخلدم،  هوؤلء  اأحوال 
معاملتهم وكيف اأن قانون اجلابي 

هو ال�شائد ول قانون غريه.

واأنا اأحبك يا �سليمة

�شدرت عام 2017، للكاتب �رشيف 
للن�رش،  دوان  دار  عن  �شعيد، 

بالتفا�شيل  مُمتلئة  رواية  وهى 
للقاهرة  ال�رشية  واحلكايات 
من  حوته  وما  اأهلها،  وكوالي�س 
كادت  اإن�شانية  ورغبات  م�شاعر 
من  كثرية  اأحيان  يف  تُغري  اأن 
م�شار التاريخ الذى نعرفه، يُقدم 
املوؤلف الكاتب �رشيف �شعيد يف 
روايته، روؤية ُمغايرة للواقع، ُكتبت 

باأ�شلوب عذب وروح ُمغامر.

بنات البا�سا

عام  ناجي،  نورا  للكاتبة  �شدرت 
للن�رش،  اأجيال  دار  عن   ،2017

الن�شاء  ق�ش�س  الكاتبة  وتتناول 
يف  والرغبة  الأمل  فقدن  الالتي 
فاإن  نورا  �رشحت  وكما  احلياة، 
ت�شاوؤلت:  ثمة  تطرح  الرواية 
تر�شد  فتاة  هناك  كان  لو  ماذا 
اأن  وحتاول  احلكايات،  هذه 
متنح �شاحباتها الأمل واحلق يف 
احلياة؟ وماذا �شيحدث لو تغريت 
نهايات الق�ش�س وا�شتطاعت هذه 
واملر�س  احلزن  تهزم  اأن  الفتاة 
حتى  لديهن  واخلوف  والإحباط 

لو كان يف هذا نهايتها هي؟
وكالة اأنباء ال�سعر



ذاكرة مكان

ملحات من التاريخ 
الثقايف لوادي ميزاب

كان وادي ميزاب قبل ا�ستيطان االبا�سية له اآهال بال�سكان املعتزلة الوا�سليني ومن �سبقهم ي�سكنون القرى املندر�سة منها مدينة 
ال�سوف )اأغرم نتلز�سيت( يف العطف. وكان ي�سكن بالعطف فريق من املعتزلة ومن اأ�سهر علمائهم بها �سليمان بن عبد اجلبار وقربه 

م�سهور بها ومقربة الوا�سليني م�سهورة بها كذلك وهي على حالها اإىل يومنا هذا.  وقد ذكر علماء ال�سري اإن االإمام حممد بن اأبي 
بكر الريفي املتوفى �سنة 440 هـ ملا جاء من وارجالن موفدا من الرجال االبا�سية بها اإىل وادي ميزاب نزل بتالمذته مدينة العطف 

ووجد فيها ال�سكان الوا�سليني فبنى م�سجده �سنة 422 هجرية وال يزال معروفا قائما يف العطف اإىل يومنا هذا فبا�سر فيه مهمته 
التي جاء من اجلها وهي الدعوة اإىل املذهب االبا�سي واىل �سري العزابة ونظمها التي يرجع الف�سل اإليها يف بقاء طهارة البيئة وبقاء 

الدين االإ�سالمي بجوهره اخلال�ص يف هذه الربوع. 
ق.ث

االإبا�سية بوادي ميزاب

ومتدنه  عمرانه  ابتداء  ا�شتهر 
العلمي  بالن�شاط  وازدهاره 
الثاين  القرن  منذ  والفكري 
مهجرا  ا�شبح  حيث  الهجري 
ومالذا لالبا�شية يف منو وازدياد 
كلما نالهم حيف اأو ا�شطهاد يف 
وادي  جتاور  وكانت  اآخر  قطر 
بالآهلني  حالفة  اأقطار  ميزاب 
كوادي اريغ ووارجالن وهما اأقوى 
عمرانا واأوفر خريات واكرب عددا 
�شد  على  يقويا  مل  انهما  غري 
احلكومات  كانت  التي  الغارات 
املتوالية على الأقطار املجاورة 
بهما  املحيطة  والقبائل  لهما 
الع�شور  تلك  يف  عليهما  ت�شنها 
وجهال  وطغيانا  ظلما  اململوءة 
اإىل وادي  فكان ماآلهما املهاجر 
�شيئا  فيه  يجدون  حيث  ميزاب 
من الآمن واملنعة فاتخذوه مقرا 
مع النازحني اإليه من تيهرت وما 
ن�ص  وقد  البلدان  من  يتبعها 
اإ�شحاق  اأبو  ال�شيخ  على ما ذكره 
يف  اهلل  رحمه  اطفي�ص  اإبراهيم 
جملته القاهرية املنهاج �شفحة 
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من  كثري  اإليه  هاجر  كما 
دولة  انقرا�ص  بعد  �شجلما�شة 
الأخرى  الأقطار  بني مدرار من 
من املغرب الأق�شى ومن جربة 
وجلهم  وغريها  نفو�شة  وجبل 
من  الكثري  وفيهم  بربرية  قبائل 

العرب. 

حتى �شار ملجموع المة بوادي 
ووحدة  قومية  وحدة  ميزاب 
قحولته  رغم  على  �شيا�شية 
كان  اإذا  فيه  املحل  وا�شتداد 
من  اكرث  فيه  والراحة  الأمن 
بل  الإن�شان  اأن�شودة  وهما  �شواه 
لهم  وكانت  حيوان  كل  مطمح 
خا�شة  وميزة  دينية  موؤاخاة  به 
منفردة  تكون  تكاد  نظامية 
من  به  مرتبطا  كان  ما  كل  عن 
ال�شعوب منذ اأواخر القرن الثالث 
اإمامة  انقرا�ص  عند  الهجري 
كما  اإفريقيا  ب�شمال  الر�شتميني 
توا�شع  لغوية  وحدة  لهم  كانت 
بحكم  وعربهم  بربرهم  عليها 
والعالقة  وامل�شاكنة  امل�شاهرة 

املذهبية. 
واملدن  القرى  غرار  على  فبنوا 
احلالية  ال�شبع  املدن  املندر�شة 
ثم  هـ   402 �شنة  العطف  اأقدمها 
يزقن  بني  ثم  غرداية  ثم  مليكة 
الن�شاأة  متقاربة  وهذه  بنورره  ثم 
 1040 �شنة  عمرت  القرارة  واأما 

هـ وبريان �شنة 1070 هـ. 
من  املراكز  هذه  يف  كونوا  قد 
بعدما  وعمرانا  ح�شارة  الوادي 
�شف�شفا  قاعا  قبل  من  كانت 
فيه  احلياة  اإنعا�ص  على  يقو  مل 
ووطنا  �شكنا  واختاروها  �شاكنوه 
ليكونوا  ال�شحراء  قلب  يف  لهم 
من  اآمنني  دينهم  من  يف ح�شانة 
يجاهدون  اعتداء  اأو  هجوم  كل 
�شبيل  يف  ثقيال  �شابرا  جهاد 
املادة  بفقر  قانعني  بها  العي�ص 
وبقوة الإميان واحل�شانة الدينية 

والأخالقية. 

خمطوطات  بع�ص  يف  وجد 
اطفي�ص  ال�شيخ  الأئمة  قطب 
اأول  اأن  يو�شف  بن  احلاج حممد 
من و�شل من امل�شائخ البا�شية 
بوادي ميزاب هو ال�شيخ بابعي�شى 
ال�شاقية  من  اإليه  نازحا  العلواين 

احلمراء باملغرب. 

 احلياة العلمية يف وادي 
ميزاب عرب التاريخ

وادي  يف  العلمية  للحياة  اإن 
عرب  مرموقة  جوانب  ميزاب 
ول  ا�شتيعابها  ميكن  ل  التاريخ 
باإ�شهاب لن ذلك  التحدث عنها 
مو�شوع  نطاق  عن  يخرجني 
التاريخ ال�شيا�شي، مبا اأن للثقافة 
يف  ح�شا�شية  ميزاب  بوادي 

احلا�رض  ويف  ال�شحيق  املا�شي 
بعيد  من  اأمل  اأن  الواجب  فمن 

ب�شيء اإملاما ولو كان خمال. 
اإىل  انتقلوا  ملا  البا�شية  ان 
من  ل�شتيطانه  ميزاب  وادي 
وجربه  ونفو�شة  �شجلما�شة 
من  وغريها  و�شدراته  وتيهرت 
معهم  نقلوا  الإ�شالمية  العوا�شم 
الربوع  اإىل تلك  معامل ح�شارتها 
من علوم وفنون واآداب فطبعوها 
الإ�شالمي  احل�شاري  بالطابع 
الأ�شيل.  ملا قدم اإليها اأبو عبد 
الريغي  بكر  اأبي  بن  حممد  اهلل 
البا�شية  رجال  من  موفدا 
و�شري  احللقة  لتنظيم  بوارجالن 
العزابة ون�رض املذهب البا�شي 

بها وجد �شكان وادي ميزاب على 
والأمية  اجلهل  من  كبري  جانب 
الوا�شليني  من  وهم  والنحراف 
املعتزلة وعادة التدخني والو�شم 
بن�رض  فا�شتطاع  فيهم  متمكنة 
والإ�شالحية  الدينية  الدرو�ص 
تلك  جنوبهم  بني  من  ينتزع  ان 
العوائد ال�شيئة وكانت له رحلتان 
بتالميذته  وال�شتاء  ال�شيف  يف 
من وادي اريغ فا�شتقر يف مدينة 
املوجود  م�شجده  وبنى  العطف 
اإىل يومنا هذا ويروى عنه انه ملا 
و�شل الوادي نادى يف النا�ص من 
يجبه  فلم  اهلل  �شبيل  يف  يعلمني 
اأحد ثم نادى من يتعلم يف �شبيل 
اهلل فوجد اإقبال ح�شنا من البع�ص 

كون منهم اأول نواة ملهمته فعلم 
م�شاعيه  اهلل  فكلل  وثابر  و�شابر 
احللقة  نظام  وكون  باهر  بنجاح 
ميزاب  مدن  جميع  )العزابة( يف 
تكفل  اإدارة  يف  �شريها  ونظم 
يف  و�شعادتها  جناحها  لالأمة 
الدارين فانكب الطلبة على العلم 
يف  الف�شل  يرجع  واليه  والتعليم 
يف  الغراء  العزابة  �شري  تركيز 
الوادي التي كانت ال�شبب املتني 
يف بقاء الدين الإ�شالمي باأ�شالته 
يف  الآن  اإىل  وجوهره  ون�شاعته 
هذه الربوع.  ومما زاد يف ازدهار 
وفود  بالوادي  وانت�شاره  العلم 
اإليه  العلماء  فطاحل  من  كثري 
الإ�شالمية  العوا�شم  من خمتلف 

وتيهرت  نفو�شة  من  اغلبهم 
يف  فا�شتقروا  و�شدراتة  وجربة 
والفتوى  والإر�شاد  للتذكري  مدنه 
واللغة  ال�رضعية  علوم  ون�رض 
ب�شدق  ر�شالتهم  وبلغوا  العربية 
الوطن  بهم  فجنى  واإخال�ص 
اأورثوه  كثريا  وخريا  وبركة  مينا 
ملن بعدهم خلفا عن �شلف منذ 
الهجري  الرابع  القرن  اأواخر 
ع�رض  احلادي  القرن  واأوائل 
امليالدي.  من العلماء الوافدين 
ال�شعد  بابه  ال�شيخ  غرداية  على 
�شنة 438 هـ 1046 م هو موؤ�ش�ص 
بابه  ال�شيخ  و  ال�شعد  بابه  مدينة 
واجلمه ا�شمه اإبراهيم بن يون�ص 
�شنة 542 هـ 1148 م وال�شيخ بابه 

من  درنه  من  اأتى  علواين  عي�شى 
م   1153 هـ   548 �شنة  طرابل�ص 
اأتى  بو�شحابة  باحممد  وال�شيخ 
اأبو  وال�شيخ  البخاري  ق�رض  من 
احلجاج داود اأتى من جبل نفو�شة 
�شنة 697 هـ 1298 م وال�شيخ عمر 
�شعيد بن على اأتى من جربة �شنة 
عمى  وجمل�ص  م   1450 هـ   854
اأ�ش�ص  ا�شمه  يحمل  الذي  �شعيد 
يوم 13 �شوال 855 هـ 17 فيفري 
بن  باحممد  وال�شيخ  م   1452
النا�رض من �شدراته 778 هـ 1377 
عليها.   امل�شائخ  تتابعت  ثم  م 
ومن الوافدين على مليكة ال�شيخ 
�شنة  �شليمان  بن  اأحمد  باي 
عي�شى  وال�شيخ  م   1004 هـ   395
اأوعي�شى �شنة 437  ال�شيخ  واأخوه 
بن  اهلل  ال�شيخ عبد  و  م  هـ 1045 
�شيدى  بن  حممود  بن  اأحمد 
امعمر بالعالية �شنة 506 هـ 1112 
بن  عي�شى  مهدي  اأبو  وال�شيخ  م 
 551 �شنة  مو�شى  بن  اإ�شماعيل 
امل�شائخ  تتابعت  ثم  م   1164 هـ 
عليها.  كما توافدت على مدينة 
حولها  البائذة  والقرى  يزقن  بن 
وتري�شني  وواقنوناي  بوكيا  مثل 
وبنوره  العطف  مدينة  وعلى 
خمتلف  من  اإجالء  علماء  م�شائخ 
اأواخر  منذ  الإ�شالمية  العوا�شم 
القرن الرابع الهجري واأوائل القرن 
احلادي ع�رض امليالدي.  اإذا كانت 
حاجة  يف  ميزاب  مدن  من  مدينة 
اإىل �شد نق�ص  اأو  اإىل علماء  اأكيدة 
جلانب علمي فيها فان املدن التي 
العلمية  الإمكانيات  لديهم  تتوفر 
ويرفع  اأودها  يقيم  مبا  ميدونها 
ذلك  وقع  كما  العلمي  م�شتواها 
من  وغرداية  العطف  مدينة  بني 
النفو�شي  الت�شا�شيي  ال�شيخ  انتقال 
اإىل  يون�ص  وبربيبه  بابا  بولده 
غرداية بطلب من اأهلها فتفرع من 
الأخوين لم اأولد الن�شا�شبة واأولد 
وكانت  العلم  لن�رض  ذلك  يون�ص 
لهوؤلء  والتدري�ص  التعليم  طريقة 
العلماء يف امل�شاجد تكوين حلقات 
النقلية  العلوم  خمتلف  تدر�ص  بها 
والعقلية والعلوم العربية على غرار 
حلقات الأزهر والزيتونة والقرويني 
ال�شالة  قبل  خا�شة  اأوقات  يف 

وبعدها.  
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�أجنبت  �لطريقة  وبهذه 
�إجالء  علماء  �مل�ساجد 
و�أقطابا يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية 
كل  يف  �ملجلد�ت  ماآت  �ألفو� 
�لتف�سري  يف  وبالأخ�ص  علم 
عبد  لل�سيخ  كالنيل  و�ل�رشعيات 
يف  و�رشحه  �لثميني  �لعزيز 
جملد�ت �سخمة لقطب �لأئمة 
�ل�سيخ �طفي�ص �حلاج حممد بن 
يو�سف �لذي ��سبح من �ملر�جع 
�لإ�سالمي  �لعامل  يف  �لهامة 
و�لورد  و�لفرع  �لأ�سل  و�سامل 
و�لتفا�سري  �لأحكام  يف  �لب�سام 
و�ل�رشوح  �لنف�سية  �لعديدة 
كتب  من  لكثري  �مل�ستفي�سة 

�ملذهب �لبا�سي. 
�حللقات  هذه  تقل�ست  فلما 
يف  �لتدري�ص  من  ف�سيئا  �سيئا 
�مل�ساجد يف هذ� �لعهد �لأخري 
ع�رش  �لر�بع  �لقرن  �أو�خر  يف 
نق�سانا  ذلك  �سبب  �لهجري 
كبري يف تخريج علماء �ل�رشيعة 
يزخر  ميز�ب  و�دي  كان  بعدما 
منهم  �لأفذ�ذ  من  بالع�رش�ت 
من  يبق  فلم  بوجودهم  وينعم 
ذلك �لطر�ز �لعايل من خريجي 
من  �لقليل  �لنزر  �إل  �مل�ساجد 
�لفتوى  مر�جع  فطاحل  علماء 
كل  بهم  ت�سد  ل  و�لجتهاد 
ميز�ب  بالد  يف  �حلالية  �لثغور 
بيو�ص  �إبر�هيم  �ل�سيخ  مثل 
و�ل�سيخ يو�سف خلفاوي و�ل�سيخ 
�ل�سيخ  و  بكلي  �لرحمن  عبد 
�سليمان د�ود بن يو�سف و�ل�سيخ 
و�ل�سيخ  ببانو  حممد  �حلاج 
�ل�رشيفي  باحلاج  بن  عدون 
لبع�سهم  فا�سبح  وغريهم 
حلقات للتدري�ص يف دور خا�سة 
من  �لطلبة  بع�ص  يح�رشها 

�ل�سباب و�مل�سيب. 
يف  �لطلبة  ��سبح  وقد  هذ� 
�لع�رشين  �لقرن  �ل�سبعينات من 
�جلامعي  �لتعليم  على  منكبني 
على  �حل�سول  همهم  �كرب 
يف  �ملوهومة  �ل�سهاد�ت 
فقط  �ملادية  �لعلوم  خمتلف 
ركن  يف  �ل�رشيعة  لعلوم  نابذين 
�لقرون  ونفايات  �لرجعيات 
ز�هدين يف �ل�سهاد�ت �ملرقومة 
�لإ�سالمي  �ل�رشع  �أ�سالة  على 
مبا  �لأخالق  نبالة  و�قع  وعلى 
�لو�سط  متييع  �إىل  طبعا  �أدى 
�ملادية  �أح�سان  يف  و�رمتائه 
�لرعناء يكاد ينف�سم عن �لدين 

�سالته  ويقطع  �لإ�سالمي 
باليمن  �حلافل  �لعزيز  مبا�سيه 

و�لربكات. 
�عتقد كما يعتقد كل ذي ب�سرية 
�إىل  بامل�ساجد  �لرجوع  �أن 
�سالف عهدها من تدري�ص علوم 
�ل�رشع بها يف حلقات من �أوجب 
تنتدب  بان  ذلك  �لو�جبات 
تكفل  �أبنائها  من  نخبة  �لأمة 
لهم من يتوىل لهم �لتدري�ص يف 
�لأمة ويف  �مل�ساجد على نفقة 
�لأمة خري كثري لتاليف ما يرتتب 
و�لأعر��ص  �لإهمال  ذلك  على 
�ملقد�ص  �ل�رشعي  و�جب  عن 
�ملادة  ور�ء  �حلثيث  بال�سعي 
و�ملكتب  �لوظيفة  جمالت  يف 
من �خطار و�نحر�فات يف عهد 
و�ملدنية  �لإحلاد  فيه  ��سطلح 
�لغربية و�لتقليد �لأعمى للغرب 
مبعنويات  �لذريع  �لفتك  على 

�مل�سلمني يف عقور ديارهم. 
فمد�ر �سالح �ملجتمع و�سعادته 
�لعلماء  على  �لد�رين  يف 
على  ل  �لروحيني  �مل�سجديني 
و�جلامعات  �لكليات  خريجي 
جعلو�  �لذين  �ملاديني  �لعليا 
تعلمهم  من  �ل�سمى  �لهدف 
و�لغاية �لق�سوى من �لتخ�س�ص 
�إل  �لعليا  �لدر��سات  يف 
�حل�سول على �لوظيفة يق�سون 
يف  ونهارهم  ليلهم  �ملكاتب  يف 
تتجاوز  ل  روتينية جوفاء  حياة 
معلوماتهم  ثمر�ت  غالبا 
عتبات  �أفكارهم  وحما�سيل 
�ملودوعة  ومكاتبهم  دورهم 
خا�ص  لهدف  خا�سة  بوتقة  يف 
ميزته  كانت  و�ن  �ل�سنف  فهذ� 
ل تنكر يف �لت�سيري �لجتماعي. 

 علماء وم�سايخ الإبا�سية 
مبيزاب

من  �إليه  يفد  ميز�ب  و�دي  كان 
خمتلف �ملدن �لإ�سالمية علماء 
�إليه  �إجالء يف كل ع�رش وفدو� 
من تيهرت بعد �نقر��ص �لدولة 
من  ليبيا  �أنحاء  ومن  �لر�ستمية 
وف�ساطو  ودرنة  نفو�سة  جبل 
ونفطة  جربة  ومن  وغريها 
ومن  بتون�ص  و�جلريد  و�حلامة 
�لبخاري وعمور  �ملدية وق�رش 
و�سدر�ته  و�ورجالن  و�ملنيعة 
وغريها  وتوقرت  �أريغ  وو�د 
باجلز�ئر لت�رش �لعلم و�لتدري�ص 

يف �ملعاهد �لعلمية و�مل�ساجد 
�لعامرة و�لدور �لعامة و�لدعوة 
و�آثار  و�ل�سنة  �لكتاب  �إىل 
�لتم�سك  و�ىل  �ل�سالح  �ل�سلف 
ونظمها وحتملو�  �لعز�بة  ب�سري 
باملعروف  �لآمر  م�سوؤولية 
و�لنهي عن �ملنكر و�إ�سالح ذ�ت 
�لبني و�ل�سهر على مافية �سالح 
�لد�ريني  يف  �ملجتمع  و�سعادة 
�لكرمي  �هلل  لوجه  �حت�سابا 
ورجاء ملا عنده من نعيم مقيم 
يوم ل ينفع فيه مال ول بنون �إل 

من �أتى بقلب �سليم. 
فامل�سيخة مبيز�ب هي �ل�سلطة 
معززة  �لبالد  يف  �حلاكمة 
ذلك  و�أعيانها  �لع�سائر  بروؤ�ساء 
منذ  �أي  طويلة  ع�سور  عرب 
�ن  �إىل  بها  �لعز�بة  نظام  ن�ساأة 
نالت �جلز�ئر كر�مة ��ستقاللها 

فاأ�سبحت �سلطات حلقة �لعز�بة 
لالأمة  تكفل  حدود�  تتجاوز  ل 
�لدينية  وح�سانتها  �سعادتها 
للدولة  تكفل  كما  و�خللقية 
�أمنها ور�حتها.  فهذه �مل�سيخة 
�لأمة  بانتخاب  غالبا  تنال  قد 
فاإذ�  �لكفا�آت  لذوي  و�ختيارها 
وجد يف ع�رش و�حد يف مدينة 
متعددون  �أكفاء  علماء  و�حدة 
�ساحب  على  �لختيار  يقع  قد 
و�ل�رش�مة  �لقوية  �ل�سخ�سية 
يف �حلق على غريه من �لعلماء 
�ملت�سلعني يف فقه �ل�رشيعة كما 
�ملغمور  على  �لختيار  يقع  قد 
��سطر�ر  �لب�ساعة  �لقليل 
منه  �علم  هو  من  وجود  لعدم 
�لعز�بة  هياآت  لن  �ملدينة  يف 
جمال�ص ل يرقى �إليها من هو يف 
م�ستوى �لعلماء �لأكفاء فح�سب 

يح�سن  من  فيها  ينخرط  بل 
وظائف  ببع�ص  �لقيام  فقط 
و�لإمامة  �لآذ�ن  من  �لدين 
�مل�سجد  ووكالة  �ل�سالة  يف 
وما  �ملوتى  وجتهيز  لالأحبا�ص 
�لتقي  مر�عاة  مع  ذلك  �إىل 
و�ل�سالح يف �لدرجة �لأوىل لأنه 

قدوة يف �لأمة. 
مدن  من  مدينة  كل  كانت 
ميز�ب �ل�سبع ل تخلو يف ع�رش 
نزوح  منذ  علماء  �أو  عامل  من 
�لبا�سية �إليها يف �أو�خر �لقرن 
�لر�بع �لهجري بحيث ل ت�ستقر 
�لزعامة �لعلمية يف مدينة دون 
كفا�آت  ح�سب  تتنقل  بل  �أخرى 
فقه  يف  وت�سلعهم  �لعلماء 
�ل�رشيعة وح�سب علو �مل�ستوى 
وقوة  و�لتوجيه  �لتوعية  يف 

�ل�سخ�سية و�لإر�دة و�لعزم. 

�لو�فدين  علمائها  من  فالكثري 
يف  منهم  و�ملتخرجني  �إليها 
مطرد  و�إجناب  ت�سل�سل عجيب 
مع �لزمن ي�ستخلف �خللف منهم 
و�لتفاين  بالإخال�ص  �ل�سلف 
به  �ملنوطة  �ملهام  يف  �هلل  يف 
و�لإفتاء  و�لتدري�ص  �لإمامة  يف 
و�لقيادة  و�لتاأليف  و�لق�ساء 
�ل�سيا�سية و�لدينية و�لجتماعية 
بدون �أجر �أو تطلع �إىل حممدة 
من  كم  وعال.  جل  هلل  �حت�سابا 
�لكتب  بنفائ�ص  عامرة  مكتبات 
�هلل  م�ساجد  من  وكم  تركو� 
�سيدو�  للعلم  ومعاهد  �أ�س�سو� 
وكم من علماء فطاحل عبقريني 
�لتف�سري  كتب  من  وكم  خرجو� 
ويف  و�ل�رشيعة  و�حلديث 

�سنفو�  و�لفنون  �لعلوم  خمتلف 
و�ألفو� جز�هم �هلل عن �لإ�سالم 
و�مل�سلمني و�لوطن خري� كثري�.  
يف  به  �لحتفاء  يجمل  مما  �ن 
بع�ص  ت�سجيل  �ل�سدد  هذ� 
�مل�سيخة  تقلد  ممن  �مل�سايخ 
كل  يف  �جلامع  �مل�سجد  يف 
ميز�ب  و�دي  مدن  من  مدينة 
وو�رجالن و�سدر�ته مع مر�عاة 
وبقطع  �ل�سالفة  �لعتبار�ت 
�أكفاء  علماء  وجود  عن  �لنظر 
معا�رشين لهم �أو متفوقني عليهم 
من �لذين يوؤدون و�جباتهم نحو 
من  �مل�سجد  خارج  �لأمة 
و�لتدري�ص  و�لإر�ساد  �لوعظ 
يف  و�لنهي  و�لآمر  و�لإفتاء 
�حلرة  و�ملد�ر�ص  �لعمة  �لدور 
لو  هوؤلء  ت�سجيل  �لأجدر  ومن 
��ستطعت �لتعرف عليهم يف كل 
مدينة لن فائدتهم يف �ملجتمع 
ح�سب  و�كمل  ��سمل  تكون  قد 
�إيجاز  يف  ذلك  �جلمهور  �إقبال 
يف  وناق�ص  خمل  �نه  �عتقد 
حقهم و�ل�سبب ر�جع �إىل �آمرين 
معتربين عند �ملوؤرخ �ملتحري 
و�ل�سحة  �لأمانة  �لنقل  يف 
بدون  �لإمكان  قدر  و�حلقيقة 
�لأول  �إجحاف.   ول  تع�سف 
بها  �ملوثوق  �ملر�جع  قلة 
و�ملخطوطة  منها  �ملطبوعة 
من  يخلو  ل  منها  وجد  فما 
بالعنا�رش  و�إخالل  تع�سف 
�ملعتمد عليها يف �لتاريخ فهو ل 
يتجاوز ذكر �ل�سيخ وو�سوله �إىل 
ميز�ب و��ستخالف غريه وموته 
�لت�سجيل  �لدقة يف  �لتز�م  رغم 
�لهجرية  و�ل�سنة  باليوم  �أحيانا 
ذلك  و�إهمال  و�مليالدية 
�إهمال  �لثانية  �أخرى.   �أحيانا 
و�إغالق  �لتاريخية  �لوثائق 
عن  و�لبخل  عليها  �خلز�ئن 
حلقوق  غمطا  منها  �ل�ستفادة 
يف  جلهادهم  وغم�سا  علمائنا 
و�إ�سالح  و�لعلم  �لعمل  ميادين 
مات  ما  �إذ�  حتى  �ملجتمع 
�ساحبها حتمل وترمى يف �لآبار 
�ملجهورة �ملعطلة �أو حترق مع 
�لق�ص و�لنفايات.  بناء على ما 
بع�ص  �أ�سماء  بذكر  فاإين  ذكر 
يف  و�سولهم  و�لتاريخ  �مل�سايخ 
ميز�ب وذكر �سيء من �لرت�جم 
لبع�سهم وما عرف عنهم بدون 
�لنقل  �أمانة  متحريا  ��ستق�ساء 

و�ل�سحة قدر �لإمكان.  
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خماطر كارثية ترافق تفعيل �صبكات »5G« حول العامل

حذر نا�شط حقوقي بارز من 
�شبكات  وتفعيل  ن�رش  مغبة 
قد  ملا  للإنرتنت،   »5G«
�شحية  خماطر  من  ت�شكله 

كارثية على الب�رش.
النا�شط،  عمل  ويتمحور 
فري�شتينربغ،  روبريت  اأرثري 
عن  الناجمة  امل�شاكل  حول 
الكهرومغناطي�شي  الإ�شعاع 
وعواقبه ال�شلبية على ال�شحة 
النا�شط  ويقول  العامة 
فائقة  الإ�شعاعات  اإن 
ت�شيب  اأن  ميكنها  ال�رشعة 
احليوانات  وكذلك  الإن�شان 
من  كما  ال�رشطان،  مبر�ض 
اأعرا�ض  ت�شخيم  �شاأنها 
احل�شا�شية  »فرط  ا�شطراب 
يف  و » طي�شية مغنا و لكهر ا
تنفيذ  لوقف  جادة  حماولة 
العامل،  حول   »5G« م�شاريع 
على  فري�شتينربغ  يعمل 
األف   40 بـ  عري�شة  جتهيز 
من  كل  اإىل  ليقدمها  توقيع، 
الأمم  الأوروبي،  الحتاد 
ال�شحة  ومنظمة  املتحدة، 

العاملية.
»ن�رش  اأن  العري�شة  يف  وجاء 
مبثابة  هو   5G �شبكات 
والبيئة  الب�رشية  على  جتربة 
اآن واحد، ما يعد جرمية  يف 

وفقا للقانون الدويل«. 
ومع بدء ن�رش ال�شبكات حول 

الكربى،  الأمريكية  املدن 
مثل لو�ض اأجنلو�ض وهيو�شنت 
وغريها، حتدث فري�شتينربغ 
»ما  قائل:  الإعلم  لو�شائل 
كارثة  اإىل  يوؤدي  قد  يحدث 
اأطلقت  عندما  عاملية.. 
اخلا�شة  ال�شناعية  الأقمار 

يف  املحمولة  بالهواتف 
مر�ض  الت�شعينيات،  نهاية 
الذين  الب�رش  من  العديد 
هذه  جتاه  ح�شا�شية  ميلكون 
ارتفع معدل  كما  ال�شبكات.. 
بن�شبة  الأمريكية  الوفيات 

ترتاوح بني %10-5«.

الأرق

الأرجيلة اأ�صواأ من تدخني علبة من ال�صجائر

هو داء ي�شيب الإن�شان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�شتمراره 
تدهور  ي�شبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�شدية،  النف�شية  ال�شحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�شباب  ت�شببهتختلف 
لآخر،  �شخ�ض  من  وعلجاته 
�شعوبة  الأ�شباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�شتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�شتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�شباح، وللأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�شتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�شابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�شمية  الإ�شطرابات  منها 
الأ�شباب  ،واأكرث  النف�شية  اأو 
للأرق  امل�شببة  ال�شائعة 

املزمن هي الكاآبة

ك�شفت نتائج درا�شة جديدة ن�رشت يف املجلة 
 Diabetology and Metabolic( العلمية
Syndrome( اأن تدخني الأرجيلة من �شاأنه 

اأن يرفع من خطر الإ�شابة مبر�ض ال�شكري 
وال�شمنة ب�شكل اأكرب مقارنة بتدخني علبة كاملة 

من ال�شجائر.
واأ�شار الباحثون القائمون على الدرا�شة اأن 

تدخني الأرجيلة ارتبط مب�شاكل �شحية ل ت�شيب 
املدخن، مثل ال�شمنة وا�شطرابات الأي�شية 

وال�شكري، مبعنى اأن الأرجيلة قد تكون اأ�شوء من 
تدخني ال�شجائر ب�شكل ملحوظ.

هذا و�شملت التجربة يف هذه الدرا�شة على 
9،840 م�شرتًكا من اإيران، ما بني مدخنني 

وم�شتخدمي للأرجيلة ومقلعني عن التدخني، 
وطلب منهم الإجابة عن بع�ض الأ�شئلة من ثم 

اخل�شوع لفحو�شات معينة.
بعد حتليل هذه املعلومات وجد الباحثون ما 

يلي: ارتفع خطر الإ�شابة بال�شكري ومتلزمة 
الأي�ض وال�شمنة لدى م�شتخدمي الأرجيلة

ال�رشر الناجت عن الأرجيلة قد يكون اأعظم من 
تدخني ال�شجائر

اجلل�شة الواحدة من ا�شتخدام الأرجيلة قد 
يعادل تدخني علبة كاملة من ال�شجائر.

واأو�شح الباحثون اأن ا�شتخدام الأرجيلة من �شاأنه 
اأن يحفز اإ�شابة الأن�شجة باللتهاب، بالتايل 

ت�شبح اأكرث مقاومة لتاأثري الأن�شولني، الذي يعمل 
على تنظيم م�شتويات ال�شكر يف الدم.

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
ابتكر باحثون علجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 
لتجارب ا�شتخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�شتجابة اجل�شم للجلوكوز بن�شبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العلجات التي ل تتطلب حقن مري�ض 
ال�شكري، ويف الوقت نف�شه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�شتجالل�شكر اإىل الن�شف ويقوم 
العلج بطلء جدار الأمعاء لإعاقة امت�شا�ض ال�شكر 

من اجلهاز اله�شمي اإىل الدم، وي�شار اإىل العلج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر الدواء على �شكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�شا�ض مادة الطلء لتغطي جدارها بعد ابتلع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطلء بعد ب�شع �شاعات 
من ابتلعه.

وبح�شب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�شيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�شكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطلء جدار معدته ومنع 
عبور ن�شف ال�شكريات التي تناولها اإىل الدم وت�شاعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رشاف الربوفي�شور علي ترافكويل مر�شى 

ال�شكري الذين يعانون من �شعف ا�شتجابة الإن�شولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�شتوى ال�شكر بالدم ب�شكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بديًل جلراحات ت�شغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعلج حلالت البدانة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
اأ�شاد خرباء بدرا�شة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�شت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�شاء امل�شابات ب�رشطان الثدي يتاأثرن �شلباً 

بالعلج الكيماوي. وبح�شب الدرا�شة فاإن ما ي�شل اإىل 
5000 مري�شة ب�رشطان الثدي، �شيتجننب التعر�ض للعلج 

الكيماوي القا�شي �شنوياً. كما ك�شفت الأبحاث التي �شملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�شاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�شاء امل�شابات ب�رشطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�شوع للعلجات الكيماوية وقال الدكتور األي�شرت 

رينغ من م�شت�شفى رويا مار�شدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�شحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�شة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رشطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �شتتفادى 

املري�شات التعر�ض للعلجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف علج املر�ض.

من جهتها اأ�شادت الرئي�شة التنفيذية ملنظمة علج 
�رشطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�شاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�شاعد هذه النتائج على 

حت�شني ا�شتخدام الأطباء للعلج الكيماوي يف علج 
مر�شى ال�رشطان، واأن تتحرر الآلف من الن�شاء �شنوياً 

من عذاب العلج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �شيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�شاء امل�شابات ب�رشطان 
الثدي با�شتخدام العلجات البديلة والبتعاد عن العلج 

الكيماوي. وا�شتخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رشطان وتقدمي العلج املنا�شب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�شات ل ي�شتفدن من العلج 
الكيماوي.

وذكر الأخ�شائي بالأورام الدكتور جوزيف �شبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رشطان الثدي يف �شن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�شة نتائج التعر�ض للعلج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�شاقط ال�شعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�شابة بالتهابات تهدد احلياة.«



�إ�سالمياتاجلمعة 08 ال�سبت 09 فيفري  2019  املوافـق  ل05 جمادى الأخر 1440هـ 19

رحمة �لنبي باأمته ت�ستمر �إىل ما بعد مرحلة �لقبور! 
يوم  �إنه  �لقبور؟!  مرحلة  بعد  وماذ� 
نَي{  �لقيامة: }يَْوَم يَُقوُم �لنَّا�ُس ِلَرِبّ �لَْعاَلِ
]�لطففني:6[، �إن هذ� �ليوم �لع�صيب 
هو �أكرث �لأوقات �لتي يحتاج فيها �لعبد 
�ليوم  هذ�  يكن  ومل  ورحمة،  عون  �إىل 
كان  بل  �هلل  ر�صول  ذهن  عن  بعيًد�  �أبًد� 
َمّ  ، َو�صَ َكَهاتنَْيِ اَعُة  َو�ل�َصّ �أَنَا  يقول: »بُِعثُْت 
بَّابََة َو�لُْو�ْصَطى« ، ولذلك كثرًي� ما كان  �ل�َصّ
ُر �لنا�س به؛ لأنه يعلم �أنه حق ل ريب  يَُذِكّ
فيه، و�أنه �آٍت ل حمالة، فكان من رحمته 
�أن  على  ا  حري�صً كان  �أنه  بال�صلمني 
�ل�صعب، فكان  �ليوم  و� لثل هذ�  ي�صتعُدّ
�إيجابية،  حياة  �إىل  د�ئًما  حياتهم  يُحِوّل 
�للحظات  لهذه  �لإعد�د  �إىل  تهدف 
ف�صاأله  رجل  جاءه  �لقادمة..  �خلطرية 
َقاَل:  اَعُة؟  �ل�َصّ »َمتَى  قائاًل:  �ل�صاعة  عن 
�إِل  �َصْيَء  ل  َقاَل:  لََها؟«،  �أَْعَدْدَت  »َوَماَذ� 
َ َوَر�ُصولَُه، َفَقاَل: »�أَنَْت َمَع َمْن  �أَِنّ �أُِحُبّ �هلَلّ
�أَْحبَبَْت« ، فكانت هذه �أعظم رحمة منه، 
�ليوم،  لهذ�  لالإعد�د  �لتنبيه  رحمة  وهي 
�لإن�صان  فيه  ميوت  يوم  ياأتي  �أن  قبل 
كان  �إنه  ثم  �لعمل،  فر�صة  عليه  فت�صيع 
م�صغولً للغاية باأمته يف ذلك �ليوم، حتى 
يوم  �إىل  جًد�  �خلا�صة  دعوته  �َدّخَر  �إنه 
ر�صول  يقول  بها!  لأمته  لي�صفع  �لقيامة 
َل  َفتََعَجّ  ، ُم�ْصتََجابٌَة  َدْعَوةٌ  نَِبٍيّ  »ِلُكِلّ  �هلل: 

َدْعَوِتي  �ْختَبَاأُْت  َو�إِِنّ  َدْعَوتَُه،  نَِبٍيّ  ُكُلّ 
نَاِئلٌَة  َفِهَي  �لِْقيَاَمِة،  يَْوَم  ِتي  لأَُمّ �َصَفاَعًة 
ُك  ِتي ل يُ�ْشِ ُ َمْن َماَت ِمْن �أَُمّ �إِْن �َصاَء �هلَلّ
�َصيًْئا« ، وقد يعتقد �لبع�س �أن هذه   ِ ِباهلَلّ
�ل�صفاعة، �صتكون لأهل �لطاعة و�لتقوى 
ذلك!  خالف  على  �لأمر  ولكن  فقط، 
ف�صفاعته �صتكون كذلك لأهل �لعا�صي! 
بل لأهل �لكبائر من �لذنوب! يقول ر�صول 
ِتي« ،  �هلل: »�َصَفاَعِتي لأَْهِل �لَْكبَاِئِر ِمْن �أَُمّ
لفعل  دعوة  -بالطبع-  هذه  ولي�صت 
فاإن  �هلل،  من  عقاٍب  خ�صيِة  دون  �لكبائر 
يعلمه  ل  وقًتا  �لنار  يف  ُب  يُعَذّ قد  �لعبَد 
�إل �هلل، ثم يخرج ب�صفاعة �لر�صول، وهذ� 
�لعذ�ب -ولو كان موؤقًتا- ل يجوز �أبًد� �أن 
�لعبد، فاإن غم�صًة و�حدًة يف  ي�صتهني به 
يقول  باأكمله..  �لدنيا  نعيم  تُن�ِصي  جهنم 
ِمن  �لدنيا  �أهِل  ِباأنعِم  »يوؤتى  �هلل:  ر�صول 
�لناِر  يِف  في�صبغ  �لِقيامِة،  يوم  �لناِر  �أهِل 
ر�أيت  هل  �آدم  �بن  يا  يقال:  ثم  �صبغًة، 
خرًي� قط؟ هل مر ِبك نِعيٌم قط؟ فيقول: 
ل و�هللِ يا رب، ويوؤتى ِباأ�صد �لنا�ِس بوؤ�ًصا 
�أهِل �جلنِة، في�صبغ �صبغًة  ِمن  �لدنيا  يِف 
يِف �جلنِة، فيقال له: يا �بن �آدم هل ر�أيت 
بوؤ�ًصا قط؟ هل مر ِبك �ِصدةٌ قط؟ فيقول: 
ل و�هللِ يا رب، ما مر ِبي بوؤ�ٌس قط، ول 

ر�أيت �ِصدًة قط« 

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
و�أما �لأخالق �حلميدة و�لآد�ب �ل�شيفة فجميعها 

كانت خلق ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم على 
�لنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

�لعالني يف �إذ يقول) و�إنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول �لنبي عن نف�صه )�أدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�صة �أم �لوؤمنني ر�صي �هلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول �هلل فقالت«كان 
خلقه �لقرء�ن« �أي كل خ�صلة خري يف �لقرء�ن هي 

يف ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي �هلل عنها يف و�صف خلقه 

�أي�صاً:«مل يكن ر�صول �هلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول 
يجزي �ل�صيئة �ل�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما 
�نتقم ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم لنف�صه �إل �أن 

تنتهك حرمة �هلل تعاىل.
ويف حيائه يقول �أبو �صعيد �خلدري ر�صي �هلل عنه: 
كان ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �أ�صد حياء من 
�لعذر�ء يف خدرها وكان �إذ� كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رو�ه �لبخاري.
وكان �حللم و�لعفو مع �لقدرة من �أو�صافه �صلى 

�هلل عليه و�صلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ياأخذ �لعفو 
من �أخالق �لنا�س فقال تعاىل }ُخِذ �لَْعْفَو َو�أُْمْر 

اِهِلنَي{ )�لأعر�ف/169(. ِبالُْعْرِف َو�أَْعِر�ْس َعِن �جْلَ
فما من حليم �إل عرفت له زلة �أما نبينا �لأعظم 

عليه �ل�صالة و�ل�صالم فكان ل يزيد مع كرثة �لإيذ�ء 
�إل �صرب�ً، ومع �إ�ش�ف �جلاهل �إل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم: »�للهم �هد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلو� به وباأ�صحابه 

ما فعلو�. وكذلك قوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم 
يف �لذين �أخرجوه من دياره ونكلو� بهم وقاتلوه 

وحر�صو� عليه قبائل �لعرب وغريهم »�ذهبو� فاأنتم 
�لطلقاء« وذلك يوم �لفتح. 

وروى �أن�س بن مالك ر�صي �هلل عنه قال:«كنت 
مع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
�حلا�صية فجذ به �أعر�بي برد�ئه جذبة �صديدة 

حتى �أثرت حا�صية �لربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد �حمل يل على بعريي هذين من مال �هلل 
�لذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال �أبيك!!!
ف�صكت عليه �ل�صالة و�ل�صالم ثم قال: �لال مال �هلل 

و�أنا عبده و�أعطاه ما طلب، فهل هناك يف �حللم 
و�لعفو يف مثله �صلى �هلل عليه و�صلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
�ل�صاألة  هذه  عن  عربو�  قد  �لعلماء  جند 
بعبارتني:  �إحد�هما: �خلروج من �خلالف، 
ذكر  فال�صاطبي  مر�عاة �خلالف  و�لثانية: 
�لخالف«  دليل  »مر�عاة  بها  �لر�د  �أن 
�لخالف.  دليل  �إعمال  بها  فالر�د 
دليل  »�إعمال  باأنها:  عرفة  �بن  وعرفها 

نقي�صه  فيه  �أعمل  �لذي  مدلوله،  لزم  يف 
��صتقر�ء  خالل  من  �أننا  �إل  �آخر«،  دليل 
كتب �ل�صافعية جند �أنهم ياأخذون مبر�عاة 
�خلالف يقول �ل�صيوطي: »�لقاعدة �لثانية 
م�صتحب  �خلالف  من  �خلروج  ع�شة 
�أما  حت�صى«  تكاد  ل  جد�  كثرية  فروعها 

�لذهب �حلنفي و�حلنبلي مل يتم �لوقوف 
يف  د�ء  ما  خالل  من  �لقاعدة  هذه  على 
يل  �لالكية  �أن  نخل�س  �أننا  �إل  كتبهم. 
�إن  بل  باعتبار »مر�عاة �خلالف«  ينفردو� 
وذلك  بها  �لعمل  على  و�فقوهم  �ل�صافعية 

كاف لبيان عدم �لنفر�د.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
�أيها �لأخوة، قد ل ينتبه �لإن�صان �إىل بع�س �ل�صطلحات �صمى �هلل �لأعمال �لطيبة �لتي تن�صجم مع 
�لفطرة معروفاً لأن �لفطر �ل�صليمة يف �أ�صل خلقها تعرفها، �لق�صاء �لربيطان ياأخذون ع�شة من 

�لطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب �لفطر �ل�صليمة قد يك�صفون �حلقيقة، �لإن�صان له فطرة �صليمة 
لذلك �حلياء �أن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك �ل�صليمة بد�هة �بتد�ًء من دون تعليل.

�لرب ما �طماأنت �إليه �لنف�س و�لإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت �أن يطلع عليه �لنا�س، لك فطرة هذه 
�لفطرة تتفق مع منهج �هلل مئة بالئة، يعني ما �أمرك �هلل ب�صيء �إل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �صيء �إل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت �لأعمال �لطيبة �لتي �أودعت قيمتها يف فطرة �لإن�صان معروفاً، و�صمي �ل�صيء �لذي تاأباه 
�لفطر �ل�صليمة منكر�ً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�صيء يتو�فق مع فطرة �لنف�س تو�فقاً تاماً 

�لدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �صورة �لروم: 30(  لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن �لَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك �لِدّ لِْق �هلَلّ ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة �هلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالو�: �لعدل ح�صن لكن يف �لأمر�ء �أح�صن، و�حلياء ح�صن لكن يف �لن�صاء �أح�صن، و�ل�صخاء ح�صن 

لكن يف �لأغنياء �أح�صن، و�ل�صرب ح�صن لكن يف �لفقر�ء �أح�صن، و�لتوبة ح�صن لكن يف �ل�صباب �أح�صن. 
يعني �ل�صاب �ألزم ما يلزمه �لتوبة، و�لر�أة �ألزم ما يلزمها �حلياء، و�لغني �ألزم ما يلزمه �ل�صخاء، و�لفقري 

�ألزم ما يلزمه �ل�صرب، و�لأمري �ألزم ما يلزمه �لعدل، ورد:
�أحب ثالثاً، وحبي لثالث �أ�صد، �أحب �لطائعني، وحبي لل�صاب �لطائع �أ�صد، �أحب �لتو��صعني، وحبي 
للغني �لتو��صع �أ�صد، �أحب �لكرماء، وحبي للفقري �لكرمي �أ�صد، و�أبغ�س ثالثاً، وبغ�صي لثالث �أ�صد، 
�أبغ�س �لع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ �لعا�صي �أ�صد، �أبغ�س �لتكربين، وبغ�صي للفقري �لتكرب �أ�صد، �أبغ�س 

�لبخالء، وبغ�صي للغني �لبخيل �أ�صد. 
فاحلياء من �لإميان، و�إذ� مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: �إن مل ت�صتِح فال خري فيك، و�إن مل 

ت�صتِح من �هلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم �لنا�س.
ِ َوَل تُلُْقو� ِباأَيِْديُكْم �إِىَل �لتَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف �آيات دقيقة جد�ً من هذه �لآيات: ﴾ َو�أَنِْفُقو� يِف �َصِبيِل �هلَلّ

�صورة �لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: ول تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم، لذلك �لإ�صالم 
و�صطي.
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امل�شل�شالت الرتكية تك�شب قلوب وعقول م�شاهدي 156 دولة
توا�سل امل�سل�سالت الرتكية ك�سب قلوب وعقول املزيد من امل�ساهدين حول العامل، لرتتفع اأعداد البلدان التي 

تعر�ض الدراما الرتكية اإىل 156 دولة ويبلغ اإجمايل اإنتاج امل�سل�سالت الرتكية �سنوًيا نحو مئة عمل، يتابعها ن�سف 
مليار م�ساهد، بح�سب رئي�ض احتاد التجار واحلرفيني الأتراك بنديف بالندوكان.

عائد  �أن  بالندوكان،  و�أو�ضح 
ي�ضل  �لرتكي  �لدر�ما  ت�ضدر 
�ضنوًيا،  دوالر  مليون   350 �إىل 
�ضحيفة  عنه  نقلته  ما  وفق 

"حرييت". 
�أن  على  بالندوكان  و�ضدد 
"�مل�ضل�ضالت �لرتكية �ضاهمت 
لرتكيا،  و�لدعاية  �لتعريف  يف 
مما �نعك�س ب�ضكل مبا�رش على 
قطاع �ل�ضياحة، حيث تكت�ضب 
يف  كبرية  �أهمية  �مل�ضل�ضالت 
و�أ�ضار  تركيا"  �إمكانيات  نقل 
�ملاليني  م�ضاهدة  �أن  �إىل 

للم�ضل�ضالت و�الأفالم �لرتكية 
�ملنتجات  �نت�ضار  يف  ت�ضهم 
على  ي�ضاعد  مما  �ملحلية، 
ودعم  �ل�ضياح،  �أعد�د  زيادة 
�أو�ضح  كما  �لوطني  �القت�ضاد 
قطاع  �أن  �لرتكي  �مل�ضوؤول 
مع  بالتو�زي  �ملفرو�ضات، 
�مل�ضل�ضالت  �إنتاج  قطاع 
دور�  يلعب  �أي�ضا  و�الأفالم، 
يعود  وت�ضديرها  مهما، 

بالفائدة �لكبرية على �لبالد.
كان موقع "فاريتي" �الأمريكي 
�لتلفزيون  بعامل  �ملتخ�ض�س 

وقت  يف  �أفاد،  قد  و�ل�ضينما، 
�لدر�ما  قطاع  باأن  �ضابق، 
يف  كبري  ب�ضكل  منا  �لرتكية 
ويالقي  �ضنو�ت،   10 �آخر 
�إىل  و�أ�ضار  تركيا  خارج  قبوال 
)مل  تركية  م�ضل�ضالت   4 �أن 
بني  مكانا  �حتلت  يذكرها( 
تلفزيونيا  برناجما   15 �أف�ضل 
وذكر  �لالتينية  �أمريكا  يف 
يف  �ملتخ�ض�س،  �ملوقع 
�لدر�ما  �أن  موؤخر�،  له  تقرير 
�لرتكية بد�أت تنمو منذ 2008، 
حجم  �إىل  للو�ضول  وت�ضعى 

ت�ضدير يبلغ 750 مليون دوالر، 
بحلول �لعام 2023.  وحققت 
جناحا  �لرتكية  �مل�ضل�ضالت 
�ل�ضنو�ت  خالل  ملحوظا، 
وتت�ضدر  �الأخرية،  �لع�رش 
تُنتجها  �لتي  �مل�ضل�ضالت 
و�لتلفزيون  �الإذ�عة  هيئة 
�لرتكية، ويف مقدمتها "قيامة 
�الهتمام  قائمة  �أرطغرل"، 
تلك  تُعر�س  �إذ  �لعاملي، 
�ضا�ضات  على  �مل�ضل�ضالت 
نحو مئة دولة، ويتابعها مئات 

�ملاليني من �مل�ضاهدين.
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تعاون �شتيفن �شبيلرغ واأوبرا 
وينفري لإنتاج فيلم غنائي

   
�ضينمائية  ن�ضخة  وتطوير  الإنتاج  بروز  و�رنر  �رشكة  ت�ضعى 
توين  جائزة  على  �حلائز  �مل�رشحي  �لعر�س  من  غنائية 
من  �ملقتب�س  �الأرجو�ين«،  »�للون  �مل�رشحية  للعرو�س 
�الأدبية،  لالأعمال  بوليتزر  جائزة  على  �حلائزة  �لرو�ية 
للكاتبة و�لرو�ئية �ل�ضهرية �ألي�س و�لكر، بالتعاون مع �ملخرج 

�لعاملي �ضتيفن �ضبيلرغ و�الإعالمية �أوبر� وينفري.
تدعى  �ضود�ء  ل�ضيدة  �نت�ضار  حكاية  �لفيلم  ق�ضة  جت�ضد 
»�ضيلي«، على حمنتها �لتي �متدت لعقود من �لزمن، يف ظل 
و�لعنف  لال�ضطهاد  وتعر�ضها  �ملدقع  �لفقر  من  معاناتها 
كان  �لذي  �الأمر  وجن�ضها،  لونها  ب�ضبب  �ل�ضديد  �لنف�ضي 
مبثابة لعنة تالحقها، حيث تعر�ضت لالغت�ضاب و�ملعاملة 
�لوح�ضية من قبل زوج �أمها وزوجها فيما بعد، قبل �أن يتم 

�إبعادها عن �ضقيقتها �لوحيدة.
�الأرجو�ين  �للون  لرو�ية  �الأول  �لعر�س �مل�رشحي  �أن  يذكر 
تر�ضيحاً يف  وبالرغم من ح�ضوله على 11   كان يف 2005، 
جائزة توين �مل�رشحية، �إال �أنه مل يفز باأي منها حتى 2016 
م�رشحي  عمل  �إحياء  �إعادة  �أف�ضل  جائزة  ح�ضد  حيث 

غنائي«، باالإ�ضافة جلائزتي �إميي وغر�مي.
كما حققت م�رشحية �للون �الأرجو�ين على م�رشح برودو�ي، 
جناحاً جماهريياً كبري�ً و�أرباحاً قيا�ضية جتاوزت 350 مليون 
دوالر، كما �ضنفت من �أكرث �الأعمال �مل�رشحية �لتي �أحدثت 
م�ضتقطبة  �حلا�رشين،  �جلمهور  نوعية  يف  و��ضحاً  تغري�ً 
باالأرقام  مقارنة  �الأفارقة،  �الأمريكيني  من   %50 من  �أكرث 

�لفردية �ل�ضابقة �لتي حققتها �لعرو�س �الأخرى.
مع  بالتعاون  �ضبيلرغ  �ضتيفن  �ملخرج  �لفيلم  يف  وي�ضارك 
عرب  �لذي  �ضاندز  و�ضكوت  جونز  وكوين�ضي  وينفري  �أوبر� 
عن �ضعادته بهذ� �لعمل قائاًل: »نحن متحم�ضون حقاً خللق 
هذه  يف  �ضهدناها  �لتي  �الإن�ضانية  �مل�ضاعر  يرتجم  فيلم 
�لق�ضة �لتاريخية، مل�ضاركة هذ� �لعمل �لدر�مي �لقوى مع 

جميع �الأجيال«.

فيلم عن لجئة �شورية يفجر موجة انتقادات يف هوليوود

حقيقة مر�س لطيفة راأفت؟

و�ملمثلة  �لكاتبة  تعر�ضت 
�إىل  دونهام  لينا  �الأمريكية 
�ضعو�ء  �نتقاد�ت  حملة 
�لتو��ضل  مو�قع  رو�د  من 
خلفية  على  �الجتماعي، 
�ملخرج  قبل  من  تر�ضيحها 
�ضبيلرغ،  �ضتيفن  �لعاملي 
لكتابة  �بر�مز،  جى  وجى 
ق�ضة  عن  فيلم  �ضيناريو 
دعاء  �ل�ضورية  �لالجئة  كفاح 
�لز�مل خالل رحلتها �ملميتة 
�حتج  �أوروبا  �إىل  �ضوريا  من 

ورو�د  �ملتابعني  من  �لعديد 
�الجتماعي،  �لتو��ضل  مو�قع 
لينا  �ملمثلة  �ختيار  على 
باختيار  مطالبني  دونهام، 
�لعرب  من  �أو  �ضوريني  كتاب 
و�الأن�ضب  �الأجدر  باعتبارهم 
�لالجئني  م�ضاعر  لفهم 
ما  مت�ضاءلني  �ل�ضوريني، 
ت�ضعر  دونهام  كانت  �إذ� 
بالتعاطف مع �لالجئني �أو قد 
حمالت  يف  قبل  من  �ضاركت 
جهود �إغاثة �لالجئني. وجاء 

دونهام عرب  �إعالن  فور  ذلك 
كتابة  تويرت،  على  ح�ضابها 
من  �ملقتب�س  �لفيلم  ق�ضة 
�أقوى  »�أمل  بعنو�ن  كتاب 
با�ضم  للمتحدثة  �لبحر«،  من 
ل�ضوؤون  �لعليا  �ملفو�ضية 
فيلمينغ،  ميل�ضا  �لالجئني، 
بعد �تهامات �ضابقة تعر�ضت 
لها دونهام عام 2016، ب�ضبب 
�إنتاجها وتاأليفها لفيلم غالبية 
�أ�ضحاب  من  فيه  �ملمثلني 
�لوقت  يف  �لبي�ضاء،  �لب�رشة 

�لذي كانت تنادي فيه بزيادة 
يف  �الأقليات  ظهور  معدالت 
هوليوود  يف  �لفنية  �الأعمال 
�ضاحبة  حاولت  �ملقابل  يف 
فليمينغ  ميل�ضا  �لكتاب، 
الختيار  �ملتابعني  طماأنة 
حر�ضها   موؤكدة  دونهام، 
ما  على  وح�ضولها  للو�قع، 
هوية  على  �حلفاظ  ي�ضمن 
�لتي حاولت  �لق�ضة �حلقيقة 
خالل  من  للجميع  �إي�ضالها 

كتابها.

ك�ضفت عبلة ر�أفت عن حقيقة مر�س �لفنانة 
�ملغربية  لطيفة ر�أفت  حيث نفت خرب �إ�ضابة 

لطيفة مبر�س خبيث عرب ح�ضابها �خلا�س على 
�أحد مو�قع �لتو��ضل �الإجتماعي، موؤكدة �أن كل 

ما يروج عبارة عن �ضائعات ال �أ�ضا�س لها من 
�ل�ضحة. وكتبت عبلة �لتايل: »رد� على بع�س 

�الإ�ضاعات �لتي �نت�رشت �ضباح �ليوم تقول �أن 
�لفنانة �لقديرة �أ�ضيبت باملر�س �خلبيث، جنانا 

و�إياكم �هلل، دمت ب�ضحة جيدة و�ضباب د�ئم.. 
�ألف مربوك على جناح حفلك �أم�س«لطيفة 

ر�أفت كتبت لعبلة �لتعليق �لتايل: »حبيبتي ال تبايل 
ح�ضبي �هلل ونعم �لوكيل، �أعد�ء �لنجاح نعرفهم 
جيد�ً بدل �أن يتكلمو� على جناحاتي وظهوري 

�ملتميز يخلقون �إ�ضاعات باغ�ضة«.
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الوعرة للطرق  املخ�س�سة  "Rio" اجلديدة  على  تعرف 

نيتها  عن  كيا  �رشكة  �أعربت 
من  جديدة  ن�سخة  �إطالق 
�ل�سهرية   "Rio" �سيار�ت 
�لوعرة  للطرق  خم�س�سة 
 "Rio X-Line" و�ستاأتي 

هات�سباك  بهيكل  �لقادمة 
�لأر�ض  عن  يرتفع  مميز، 
و�إطار�ت  ملم،   190 مبقد�ر 
تعليق  "65R15/185"، ونظام 
�جتياز  من  ميكنها  خا�ض 

�لطرق �لوعرة ب�سهولة.
بنوعني من  �ل�سيارة  و�ستطرح 
بنزين  حمرك  �ملحركات، 
 100 وعزم  لرت،   1.4 ب�سعة 
 1.6 ب�سعة  وحمرك  ح�سان، 

لرت وعزم 132 ح�سانا، وعلب 
�رشعة �أوتوماتيكية وميكانيكية 
ب�ست �رشعات كما �ستزود هذه 
�ملركبة باأنظمة ملنع �لنزلق 

على �ملنعطفات، 

بي اإم دبليو الفئة الثامنة 
غر�ن كوبيه تظهر لأول مرة 

ك�سفت بي �إم دبليو موؤخر� 
عن �لفئة �لثامنة كوبيه 2019، 
و من ر�سد لأول مرة ن�سختها 
�لطويلة ذ�ت �لأربعة �أبو�ب، 
جر�ن كوبيه لي�ست هذه �أول 

مرة نلقي نظرة عليها، حيث 
ظهرت مبار�ض 2018 يف �سكل 
M8 غر�ن كوبيه �لختبارية، 

�أما منوذج �لختبار فاإنه 
يبدو حمافظا على �لتفا�سيل 

�لديناميكية بالفئة �لثامنة 
كوبيه، با�ستثناء �أنه �أكرب 

حجما لإتاحة م�ساحة 
لالأبو�ب �خللفية.

�ستتيح غر�ن كوبيه لبي �إم 
دبليو مناف�سة �ل�سيار�ت 

�لريا�سية �لكبرية مثل بور�ض 
 GT4 بانامري� ومر�سيد�ض

AMG كوبيه، بالإ�سافة �إىل 
ذلك تنوي �ل�سانعة �لبافارية 

�إطالق ن�سخة ك�سف للفئة 
�لثامنة و�لتي ر�سدت موؤخر� 

دون متويهات.
�ستح�سل �ل�سيارة ذ�ت 

�لأربعة �أبو�ب على �أحدث 
تقنيات بي �إم دبليو، يت�سمنها 

عد�د�ت قيا�سات رقمية 
12.3 �إن�ض، �سا�سة 10.25 
�إن�ض للمعلومات و�لرتفيه، 

مع جمموعة �أنظمة �سالمة 
وم�ساعدة متقدمة لل�سائق 
على ناحية �ملحركات، لن 
تكون هنالك �أية مفاجاآت 

حيث �ست�ستمل �لفئة �لثامنة 
غر�ن كوبيه على نف�ض حمرك 

�لكوبيه �سعة 4.4 لرت 8 
�سلندر قوة 523 ح�سان، على 
�أن حت�سل M8 جر�ن كوبيه 

لالأد�ء �لعايل على حمرك 
تريبو مزدوج V8 قوة 600 

ح�سان مع نظام دفع رباعي 
هذ� ومتوقع �أن تك�سف بي �إم 
دبليو عن �لفئة �لثامنة جر�ن 

كوبيه خالل 2019 كموديل 
  .2020

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�سدرت بي �إم دبليو ر�سميا �أ�سعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �سوقها �ملحلي باأملانيا.

�ستتاح �ل�سيارة يف فئتني، �لديزل 840d و�لبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام �لدفع �لرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على �لتو�يل لكل 

منهما.
كال �ملوديلني لديهما جري مزدوج �لكلت�ض 

�أوتوماتيكي ثماين �ل�رشعات، و�ملحرك �لديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�سان 

و680 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن ويتيح للموديل 
�لنطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
�أما حمرك �لبرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

عزم �لدور�ن وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات �إ�سافية بال�سيارة 

 S-Class لر�ئدة، �سي�سبح �سعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سبورت ما مقد�ره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M �لفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة �ألياف �لكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون �حت�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( لإ�سافته بال�سقف.
هذ� و�سيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة بالأ�سو�ق �لعاملية خالل �لأ�سابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�ساحة ملناف�سة مر�سيد�ض 
بنز S-Class كوبيه وبور�ض 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�ض يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�ض �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �لإ�ساءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�لأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رشكة يف �ملعر�ض �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �لأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �لأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سو�حي ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت �مل�سافة بني قعرها و�لأر�ض مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�ض "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�ض �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة خم�س�سة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �لأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ل�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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»Xiaomi« 9« الأقوى من Mi« الك�شف عن
�رّسبت م�اقع مهتمة ب�ش�ؤون 
التقنية �ش�را ومعل�مات عن 
املنتظر   »9  Mi« هاتف 
ومن   .»Xiaomi« من 
الهاتف  يطرح  اأن  املت�قع 
املقبل،  الربيع  خالل 

اأ�شا�شية  بكامريا  و�شياأتي 
بني  من  الأق�ى  هي  ثنائية 
بدقة  اله�اتف  كامريات 
مزودة  ميغابيك�شل،   12+48
للت�ش�ير   »ToF« بح�شا�س 

.3D بتقنية

من  الهاتف  هيكل  و�شياأتي 
لل�شدمات  املقاوم  الزجاج 
فـ  �شا�شته  اأما  واخلدو�س، 
 6.4 مبقا�س   »OLED«

.4K ب��شة، ودقة عر�س
 »Xiaomi« �شتزوده  كما 

مبعالج  اجلهاز 
 »855  Snapdragon«
الأق�ى حاليا، وذاكرة و�ش�ل 
غيغابايت،   6 ع�ش�ائي 
ميللي   3500 ب�شعة  وبطارية 

اأمبري. 

اأبل و�شام�شونغ ت�شويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�شام�ش�نغ ت�ش�ية ودية خلالف م�شتمر بينهما منذ �شبع 

�شن�ات ح�ل اتهامات بن�شخ تفا�شيل من ت�شميم هاتف اآي ف�ن، 
بح�شب ما اأفادت م�شادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان لله�اتف الذكية طي �شفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�شية يف ماي� )اأيار( املا�شي على �شام�ش�نغ بدفع اأكرث 
من 530 ملي�ن دولر لن�شخها تفا�شيل من اآي ف�ن من بينها ح�افه 

امل�شتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�شية الفدرالية 
ل��شي ك�ه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�ش�ية 

الق�شية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
م��شحة اأن املجم�عتني تعدلن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا 

ال�شدد.
واأ�شدرت اأبل ت�رسيحاً يف ماي املا�شي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما ه� اأهم من املال ... من املهم اأن ن�ا�شل حماية العمل 

ال�شاق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�شت �شام�ش�نغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�شبت اأبل ق�شية اأوىل حكم فيها على �شام�ش�نغ بدفع 400 
ملي�ن دولر لكن املجم�عة الك�رية اجلن�بية ا�شتاأنفت احلكم.
وو�شل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف ال�ليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رس الت�شميم التي ن�شختها �شام�ش�نغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�شميم الهاتف الذكي م��شع اخلالف اأو ق�شم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�شية ت�شمل خ�ش��شاً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�شمل خ�ش��شاً ال�شكل امل�شتطيل مع احل�اف امل�شتديرة مع رم�ز 

مل�نة م�شف�فة على ال�شا�شة.

�شاومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

اأن  ال�شينية  �شاومي  �رسكة  ك�شفت 
هاتفها اجلديد Redmi S2 �شيك�ن 
تقنيات  على  يحت�ي  الذي  اجلهاز 
للتقاط  خا�شة  ا�شطناعي  ذكاء 
�ش�ر �شيلفي متاًحا لل�رساء وباأ�شعار 

مناف�شة كما ه� احلال دائٍما.
ياأتي الهاتف مع �شا�شة بقيا�س 5.99 
ب��شة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �شنابدراغ�ن 
الذاكرة وم�شاحة التخزين الداخلية، 
مع  تاأتي  الأوىل  الن�شخة  اأن  حيث 
وم�شاحة  بايت  جيجا   3 رام  ذاكرة 
تاأتي  وه�  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �شع�دي،  ريال   549 ب�شعر 
ذاكرة  على  الثانية  الن�شخة  حتت�ي 
تخزين  وم�شاحة  جيجابايت   4 رام 
64 جيجابايت وتاأتي ب�شعر 679 ريال 

�شع�دي.

يجلب  و
الهاتف معه كامريا اأمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدع�مة  بك�شل  ميغا 
binning لرفع دقة ال�ش�ر، كما ه� 
احلال مع تقنيات الذكاء ال�شطناعي 
لتح�شني �ش�ر التقاط ال�شيلفي. كما 
خلفية  كامريا  على  الهاتف  يحت�ي 
و5  بك�شل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�شل يُذكر، اأن اجلهاز �شيك�ن 
عرب  ح�رسي  وب�شكل  لل�رساء  متاًحا 

.Jollychic متجر ج�يل �شيك

قريبًا.. »حمادثات م�شّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�شغر على  للتدوين  ت�يرت  �شبكة 
بينهم  فيما  الر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ول�حظت هذه امليزة التي �شتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رسية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق ت�يرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�شابها بت�يرت تق�ل فيها 

ت�يرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رسة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب م�قع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  ت�يرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطالق  م�عد 
عن  تختلف  امل�شفرة  ت�يرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�شيج لأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رسية  حمادثة  بدء 

م�شنجر.  ب�ك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  ت�يرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�شة �رساً.
3- انقر على اأيق�نة املعل�مات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�شالة ن�شية �رساً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�ش�ت  الب�رس  ا�شتعمال  للم�شتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ش�س  لرواية  واحلركة 
املحت�ى  فيدي�  وهما  الب�رسية  الناحية 

الإعالين و�شفحات ال�رسكات.
ويتيح الفيدي� اجلديد للمحت�ى الإعالين 
القرار  �شناع  مع  الت�ا�شل  للم�شتخدمني 
التي  امل�شرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�شتهلك  يخ��شها 

و�شيتمّكن امل�شّ�ق�ن من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�ش�يقية 

لفيدي� املحت�ى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة ال�عي ح�ل العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رسياً  رواية ق�ش�س  خالل 

�شمن �شياق لينكداإن.
عرب  امل�قع  زيارات  عدد  زيادة   •

احل�ا�شيب واله�اتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معل�مات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدع�ة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رسكات من خالل فيدي� �شفحة 
ال�رسكة اأن تن�رس اأخبارها ومعل�مات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  امل�اهب 
مع املهنيني عرب �شفحتها اخلا�شة على 

ال�شبكة.
ي�شار اإىل اأن فيدي� �شفحة ال�رسكة كفيل 
مرات   5 الأع�شاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي ن�ع اآخر من املحت�ى.

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

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما ي�اجه العمالء م�شكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي ف�ن اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

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

مت�قع، اإل اأن العديد من امل�شتخدمني لحظ�ا اأنه عند ف�شل الكامريا اخللفية، 
تف�شل تقنية »في�س اآي دي« اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوك�ل��س غ� اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات ال�اقع الفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبي�تر اأو هاتف 

ذكي للغ��س يف الع�امل الفرتا�شية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة WLAN الال�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�شرية، بالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوك�ل��س ب�شبكة في�س ب�ك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع 
الفيدي� وال�ش�ر واملحت�يات الأخرى اإىل نظارة ال�اقع الفرتا�شي.

وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوك�ل��س غ� من خالل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة ال�اقع الفرتا�شي.

اآبل جتتذب ع�شاق الأفالم بتقنيات جديدة
ذكرت �شحيفة »The Information« اأن اآبل تتخذ العديد من الإجراءات ل�شتقطاب ع�شاق الأفالم وامل�شل�شالت وتتمثل اإحدى هذه اخلط�ات وفقا لل�شحيفة يف اإ�شدار جهاز »Apple TV«  ذكي، 
اجلديد اأ�شغر بكثري من اأجهزة »Apple TV« احلالية، وقد ياأتي بحجم »Google Chromecast« ميكن حمله يف اجليب، وا�شتخدامه ل��شل الهاتف الذكي اأو احلا�شب الل�حي مع اأجهزة التلفاز. 
 Smart« اأما اخلط�ة الأخرى التي �شتق�م بها اآبل لجتذاب ع�شاق الأفالم، فهي طرح من�شات خا�شة بها لعر�س الأفالم وامل�شل�شالت، على غرار التطبيقات امل�ج�دة يف اأجهزة

.»Starz»و »HBO« وطرح اأفالم على العديد من اخلدمات والتطبيقات الأخرى كـ ،»TV



املراجعة  اختتام  بعد  املرحلة  هذه  تاأتي  و 
 15 دامت  التي  االنتخابية  للقوائم  اال�ستثنائية 
 16-10 رقم  الع�سوي  القانون  ين�ص  يوما، حيث 
على   ،19 مادته  يف  االنتخابات  بنظام  املتعلق 
حق كل مواطن م�سجل يف اإحدى قوائم الدائرة 
ل�سطب  معلل  اعرتا�ص  »تقدمي  يف  االنتخابية 
�سخ�ص  لت�سجيل  اأو  حق  بغري  م�سجل  �سخ�ص 
مغفل يف نف�ص الدائرة �سمن االأ�سكال و االآجال 

املن�سو�ص عليها يف هذا القانون الع�سوي«.
االعرتا�سات  هذه  تقدمي  اآجال  حددت  قد  و 
عملية  اختتام  لتعليق  املوالية  اأيام  بالع�رشة 
مراجعة القوائم االنتخابية و يخف�ص هذا االأجل 
اإىل 5 اأيام يف حالة املراجعة اال�ستثنائية، حيث 
االإدارية  اللجنة  على  االعرتا�سات  هذه  حتال 
اأق�ساه  اأجل  التي تبت فيها بقرار يف  االنتخابية 
اأيام و ا�ستنادا اإىل النظام االنتخابي فاإنه  ثالثة 
اأو  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  على  يتعني 
اأن  القن�سلية  اأو  الدبلوما�سية  املمثلية  رئي�ص 
يبلغ قرار اللجنة »يف ظرف ثالثة اأيام كاملة اإىل 
ميكن  قانونية«و  و�سيلة  بكل  املعنية  االأطراف 
الن�ص-  ذات  من   21 املادة  -ح�سب  للمعنيني 
ابتداء  اأيام كاملة  ت�سجيل الطعن خالل »خم�سة 

كاملة  اأيام  »ثمانية  و  القرار«  تبليغ  تاريخ  من 
ابتداء من تاريخ االعرتا�ص« بالن�سبة ملن مل يتم 
املقيمة  للجالية اجلزائرية  بالن�سبة  اأما  تبليغهم 
الطعون  اأن  اإىل  ذاته  القانون  في�سري  باخلارج، 
و  ال�سبط  اأمانة  لدى  ت�رشيح  »مبجرد  ت�سجل 
يقدم اأمام املحكمة املخت�سة اإقليميا اأو حمكمة 
اجلزائر )...( التي تبت فيه بحكم، يف اأجل اأق�ساه 
خم�سة اأيام دون م�ساريف االإجراءات و بناء على 
قبل  املعنية  االأطراف  اإىل  ير�سل  عادي  اإ�سعار 
يكون  املحكمة  حكم  اأن  العلم  مع  اأيام«،  ثالثة 

»غري قابل الأي �سكل من اأ�سكال الطعن«.
حيث  دائمة،  االنتخابية  القوائم  تعترب  للتذكري، 
كل  من  االأخري  الثالثي  خالل  مراجعتها  تتم 
ا�ستثنائيا  مراجعتها  »ميكن  اأنه  غري  �سنة، 
مبقت�سى املر�سوم الرئا�سي املت�سمن ا�ستدعاء 
افتتاحها  فرتة  يحدد  الذي  االنتخابية  الهيئة 
الناخبة قد قدرت يف  الهيئة  كانت  واختتامها«و 
)االنتخابات  اجلزائر  نظمتها  ا�ستحقاقات  اآخر 
 22  883  772 بـ  نوفمرب2017(   23 لـ  املحلية 

ناخب.

م٫�س وكاالت

بداية من اأول اأم�س اخلمي�س

افتتاح فرتة الطعون اخلا�سة باملراجعة اال�ستثنائية للقوائم االنتخابية
افتتحت فرتة الطعون اخلا�سة باملراجعة اال�ستثنائية للقوائم االنتخابية حت�سبا لال�ستحقاقات الرئا�سية املقررة لـ 18 اأبريل املقبل، حيث �سيكون باإمكان 

الناخبني تقدمي اعرتا�ساتهم على عمليات الت�سجيالت و ال�سطب اإىل غاية االثنني املقبل.

عنابة 

مقتل طالب من 
زمبابوي يفجر غ�سب 

االأفارقة بعنابة 
اهتزت اأول اأم�ص مدينة عنابة ، 

على وقع جرمية قتل �سنعاء راح  
�سحيتها طالب يف جامعة باجي 

خمتار بعنابة “ندودزو ترو�سبار” 
الذي يبلغ ال�سحية 25 �سنة من 

العمر ويدر�ص”ما�سرت 2 “يف �سعبة 
الكرتو-تقني وهو مقيم يف االإقامة 

اجلامعية جبايلي �سالح ب�سيدي 
عمار والقادم من دولة زميبابوي، 

على اإثر  تعر�سه العتداء من طرف 
قطاع طرق من مدمني املهلو�سات 

بطعنات على م�ستوى الفخذ  وح�سب 
م�سادر مطلعة انفردت بها الو�سط 
فاإن ال�سحية تعر�ص لهذا االعتداء 
م�ساء الثالثاء على ال�ساعة ال�سابعة 

بعد خرج القتناء الع�ساء حيث 
ا�ستهدفه املجرمون ل�رشقة اأمواله 
و هاتفة النقال فعندما وجدوا من 
مقاومة وجهوا له طعنات بوا�سطة 

�سكني فيما نقل على جناح ال�رشعة 
اإىل م�ست�سفى احلجار وبقي يف 
االنعا�ص ليوم واحد اإىل اأن تويف 

م�ساء االأربعاء متوؤثرا بنزيف مما 
اأثار حفيظة االأفارقة املقيمني حيث 
نظموا م�سرية احتجاجية  بالتحديد 
اأمام االإقامة اجلامعية جيايلي �سالح 
ب�سيدي عمار للتنديد ملا تعر�ص لهم 

زميلهم 

رزق اهلل �سريف

»غارديان«

 البغدادي جنا من حماولة انقالب نفذها »دواع�ش اأجانب«

عني النعجة باجلزائر العا�سمة

وفاة �سخ�سني اختناقا بغاز اأحادي اأك�سيد الكربون 

»�سكايب« يطلق ميزة 
طال انتظارها

ر�سميا.. حتديد موعد الكال�سيكو 
الثالث بني الريال والبار�سا

ك�سفت �سحيفة »غارديان« الربيطانية 
يف تقرير ن�رش اأول اأم�ص اخلمي�ص اأن 
زعيم تنظيم »داع�ص« اأبو بكر البغدادي 
جنا من حماولة انقالب داخلية خالل 
مقاتلني  اأيدي  على  املا�سي  ال�سهر 

اأجانب يف معقله �رشقي �سوريا.
وقالت »غارديان« اإن حماولة االنقالب 
على البغدادي متت يف العا�رش من يناير 
2019، يف بلدة على مقربة من منطقة 

هجني مبحافظة دير الزور، اآخر معاقل 
التنظيم يف �سوريا ونقلت عن م�سوؤولني 
اإن  القول  اإقليميني  ا�ستخباراتيني 
اأدت  البغدادي  االنقالب �سد  حماولة 
اإىل اإطالق نار بني مقاتلني اأجانب يف 
»داع�ص« واحلرا�ص ال�سخ�سيني لزعيم 
العملية وهرب  لكنه جنا من  التنظيم، 
ال�سحراء  يف  جماورة  منطقة  اإىل 
فقد  الربيطانية  ال�سحيفة  وبح�سب 

على  مكافاأة  »داع�ص«  تنظيم  عر�ص 
»اأبو  ويدعى  كوادره  اأحد  يقتل  من 
اأجنبي  مقاتل  وهو  اجلزائري«،  معاذ 
خم�رشم يف التنظيم، ويرجح اأن يكون 
واحدا من بني 500 مقاتل يف �سفوف 

التنظيم يف املنطقة.
الرغم  على  اأنه  ال�سحيفة  واأو�سحت 
مبا�رشة  يتهم  مل  »داع�ص«  اأن  من 
»اجلزائري« مبحاولة االنقالب، اإال اأن 

اأع�ساء  اأحد كبار  عر�ص مكافاأة لقتل 
عادية،  غري  خطوة  يعد  التنظيم 
كان  اأنه  املخابرات  م�سوؤولو  ويعتقد 

الراأ�ص املدبر للعملية.
كما ذكرت »غارديان« نقال عن امل�سادر 
اال�ستخباراتية ذاتها، اأن �سخ�سني لقيا 
اأحدهما  املواجهة،  يف  م�رشعهما 
زعيم  من  ب�سدة  املقربني  من  كان 

التنظيم.

النعجة   بعني  اجلمعة  اأم�ص  لقي 
)�سقيقان  �سخ�سان  العا�سمة  باجلزائر 
يف العقد اخلام�ص من العمر(  حتفهما 

نتيجة االختناق بغاز اأحادي 
م�سخن  من  املت�رشب  الكربون  اأك�سيد 

م�سالح  عن  علم  ح�سبما   ، احلمام 
و  اجلزائر،  لوالية  املدنية  احلماية 
اهلل  خلف  بن  االأول  املالزم  اأو�سح 
اجلهاز  لذات  باالإعالم  املكلف  خالد 
يف ت�رشيح اأن احلادث �سجل يف حدود 

اليوم  نهار  من  زواال  الواحدة  ال�ساعة 
ب�سقة بحي 2540 م�سكن بعني النعجة ، 
و يتعلق االأمر باختناق �سخ�سني و هما 
العمر  من  اخلام�ص  العقد  يف  �سقيقني 
نتيجة لت�رشب غاز احادي الكربون من 

نظام  به  يكن  مل  الذي  احلمام  م�سخن 
الإخراج الغازات املحرتقة و اأ�ساف اأن 
بتحويل  قاموا  املدنية  احلماية  اأعوان 
حفظ  م�سلحة  اإىل  ال�سحيتني  جثتي 

اجلثث بالعالية 

اأ�ساف القائمون على تطبيق �سكايب ميزة 
جديدة على التطبيق انتظرها م�ستخدموه 
 »bokeh« ل�سنوات وتتلخ�ص اأهمية ميزة
التي اأ�سيفت على التطبيق موؤخرا بتمكني 
يف  اخللفية  معامل  طم�ص  من  امل�ستخدم 
ال�سورة اأثناء مكاملات الفيديو، ليظهر هو 
فقط، االأمر الذي �سيعطيه �سعورا بالراحة 
وعدم احلاجة ال�ستبدال مكانه يف حال كان 

الر�سمية  املكاملات  الإجراء  منا�سب  غري 
وتن�سم هذه اخلا�سية اإىل جمموعة مهمة 
»�سكايب«  اأدخلتها  التي  امليزات  من 
�سعبيته  له  لتعيد  موؤخرا،  تطبيقها  على 
املكاملات،  ت�سجيل  ميزة  منها  ال�سابقة، 
لتمكني  لل�سورة«  املرافق  »الن�ص  وميزة 
االآخرين  مع  التوا�سل  من  ال�سمع  فاقدي 

عرب الفيديو.

لكرة  االإ�سباين  الدوري  رابطة  ك�سفت 
مباراة  موعد  عن  اأم�ص،  )الليغا(  القدم 
بني  �سهر،  غ�سون  يف  الثالث  الكال�سيكو 
وذلك  مدريد،  وريال  بر�سلونة  الغرميني 
الدوري  من  الـ26  املرحلة  حل�ساب 
املحلي وحددت الرابطة االإ�سبانية الثاين 
من ال�سهر املقبل )ال�ساعة 19:45 بتوقيت 
املزمع  للمباراة  موعدا  غرينيت�ص(، 
�سانتياغو  ملعب  اأر�سية  على  اإقامتها 

و�سيكون  امللكي  الفريق  معقل  برينابيو، 
يف  للغرميني  الثالث  الكال�سيكو  هذا 
غ�سون �سهر تقريبا، حيث تقابل الفريقان 
كاأ�ص  نهائي  ن�سف  ذهاب  يف  يومني  قبل 
ملك اإ�سبانيا )1-1(، و�سيلتقيان جمددا يف 
مباراة االإياب، يف الـ27 من ال�سهر  احلايل 
وينفرد بر�سلونة ب�سدارة الدوري االإ�سباين 
الريال  يحتل  بينما  نقطة،   50 بر�سيد 

املركز الثالث بـ42 نقطة.
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غليزان

حجز اأكرث 
من 1000 
قارورة خمر

متكنت م�سالح الفرقة املتنقلة لل�رشطة 
الق�سائية و االأمن احل�رشي الثاين 

بغليزان بحر االأ�سبوع من توقيف خم�سة 
)05( اأ�سخا�ص وحجز 1032 وحدة 

من امل�رشوبات الكحولية الق�سيتان 
جاءتا اثر ورود معلومات اإىل امل�سالح 
االأمنية تفيد بوجود اأ�سخا�ص يقومون 

بنقل وترويج امل�رشوبات الكحولية 
بدون رخ�سة يف اأو�ساط ال�سباب، عليه 

مت اإعداد خطة حمكمة يف عمليتني 
منف�سلتني اأين مت توقيف �سيارة 

من طرف عنا�رش الفرقة املتنقلة 
لل�رشطة الق�سائية بداخلها �سخ�سني 

و حجز 888 وحدة من امل�رشوبات 
الكحولية من خمتلف االأنواع، فيما 

متكنت عنا�رش االأمن احل�رشي الثاين 
من توقيف ثالث اأ�سخا�ص   و تفتي�ص 

م�سكن اأحدهم اأين عرث على 144 وحدة 
من امل�رشوبات الكحولية مت اإجناز 

ملفات اإجراءات ق�سائية �سد امل�ستبه 
فيهم، و اإحالتهم اأمام اجلهات الق�سائية 

عن تهم حيازة و نقل امل�رشوبات 
الكحولية بدون رخ�سة لغر�ص البيع.

ق  م

ت�سجيل 07 وفيات  واإنقاذ 17 
اآخر ال�سنة املا�سية

اإنقاذ 03 اأطفال 
واأوليائهم من موت 

موؤكد ب�سيدي بلعبا�ش
متكنت  م�سالح   احلماية املدنية 

لوالية �سيدي بلعبا�ص نهار اأول من اإنقاذ  
05 اأ�سخا�ص من عائلة   واحدة من 

موت موؤكد  اختناقا  بغاز ثاين اأك�سيد 
الكربون  بحي عدة بوجالل و�سط مدينة 

�سيدي  بلعبا�ص  بفعل ت�رشب الغاز من 
مدفاأة امل�سكن العائلة املتكونة من 05 

اأ�سخا�ص  وهم  االأب واالأم و بنت ذات  8 
�سنوات من العمر  باالإ�سافة اإىل  تواأمني  
يبلغان  من العمر  4�سنوات والذين وجدو 
يف حالة اغماء  بعدما  اأ�سيبوا  باختناق 

ناجم عن اأول اأك�سيد الكربون  وذلك  
داخل منزلهم  العائلي بحي عدة بوجالل 

بلدية �سيدي بلعبا�ص  اأين  قدمت لهم 
االإ�سعافات االأولية  بعني املكان  قبل 
حتويلهم  جميعا علي قيد احلياة  اإىل 

امل�ست�سفى اجلامعي عبد القادر 
ح�ساين  للتكفل بهم ، هذا وباملنا�سبة 

حذرت م�سالح احلماية املدنية ب�سيدي 
بلعبا�ص من خطر املدافئ نتيجة �سوء 

اال�ستخدام خا�سة يف ظل الربودة 
ال�سديدة التي جتتاح املنطقة ، حيث 

ك�سف بيان احلماية املدنية اأن م�ساحلها   
�سجلت  17 تدخال خالل ال�سنة املا�سية  
نتج عنها وفاة 07 اأ�سخا�ص واإ�سعاف 34 

اآخر بفعل املدفئ 
حممد بن ترار
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