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تاريخ

الذكرى 74 لرحيل 
العالمة مبارك امليلي

تكتل نقابات �لرتبية �لوطنية

 اإ�ســــــراب عــــــام بــــــداية 
من  يوم غد اخلمي�س

تقرير جديد ملوؤ�سر �حلريات �لقت�سادية لعام 2019

 اجلــــزائر الأثــــــــقل عـــربيا 
يف موؤ�سر العبء ال�سريبي 

كارثة وبائية تلوح يف �لأفق بورقلة

 حي 460 م�سكن ببلدية ورقلة
 يغرق يف ال�سرف ال�سحي  



الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  ال�رشكة  �سجلت 
والغاز، فرع جممع �سونلغاز خ�سارة فاقت 11 
الغ�ش ال�سيما من  ب�سبب  �سنة 2018  مليار دج 
خالل الربط غري القانوين ب�سبكتها الكهربائية، 
واأ�سارت  لل�رشكة  ح�سيلة  يف  ورد  ح�سبما 
احل�سيلة التي عر�ست خالل لقاء نظمته جلنة 
حماية  جمعيات  مع  الغاز  و  الكهرباء  �سبط 
م�سطفى  الطاقة  وزير  بح�سور  امل�ستهلك 
الكهربائية  الطاقة  كمية  اأن  اإىل  قيطوين 

املغ�سو�سة قدرت ب5ر2.430 ميغاواط .

قرب ال�شريط احلدودي اجلنوبي 
بتمرنا�شت

العثور على خمب�أ 
للأ�سلحة و الذخرية

وبف�سل  احلدود،  وحماية  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�ش  مفرزة  ك�سفت  املعلومات،  ا�ستغالل 

بحث  عملية  اإثر   ،2019 فيفري   11 اأم�ش  يوم  ال�سعبي، 
وتفتي�ش قرب ال�رشيط احلدودي اجلنوبي بتمرنا�ست/
والذخرية  لالأ�سلحة  ال�ساد�سة، خمباأ  الع�سكرية  الناحية 

يحتوي:
- )01( ر�سا�ش ثقيل عيار 14.5 ميليمرت
- )01( ر�سا�ش ثقيل عيار 12.7 ميليمرت

- )01( بندقية تكرارية
- )20( قذيفة هاون عيار 82 ملم

- )338( طلقة عيار 14.5 ملم
- )170( طلقة عيار 12.7 ملم

- )03( �سال�سل ذخرية عيار 12.7 ملم
تاأتي هذه العملية، لتعزز النتائج االإيجابية التي حتققها 

اأخرى،  مرة  وتوؤكد،  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ش  قوات 
كل  لدح�ش  لوحداتنا  الدائمني  واال�ستعداد  اليقظة 

حماوالت امل�سا�ش باأمن وا�ستقرار البالد.

باملناطق الريفية وال�شياحية

من�ق�سة وطنية لب�سط �سبكة اجليل الث�لث 

خ�س�رة �سونلغ�ز ف�قت 11 ملي�ر دج

خبر في 
صورة

الذكرى 74 لرحيل العلمة 
مب�رك امليلي

عط�ل يف التوب 10 ب�لليغ1

ع�رشة  اأف�سل  رفقة  عطال  يو�سف  اجلزائري  الدويل  الالعب  تواجد 
اجلاري،  الكروي  املو�سم  انطالق  منذ  الفرن�سي  الدوري  يف  جنوم 
حيث قفز الظهري االأمين للمنتخب الوطني اإل املركز العا�رش الأف�سل 
جملة  ك�سفته  الذي  الرتتيب  وفق  »الليغ1«  يف  املو�سم  هذا  الالعبني 
رفقة  املحرتف  الالعب  يتاقا�سم  حيث  الفرن�سية،  فوتبال«  »فران�ش 

ني�ش يف املركز العا�رش منا�سفة رفقة النجم التون�سي وهبي خزري 
املحرتف رفقة �سانت ايتيان.

غليزان طالبوا باأحقيتهم يف ال�شكن 
الرتقوي املدعم

ع�سرات العم�ل واملوظفني 
يحتجون بوادي ال�سلم

القطاعات  مبختلف  والعمال  املوظفني  من  العديد  اأم�ش  جتمهر 
يف  باأحقيتهم  للطالبة  وذلك  البلدية  مقر  اأمام  ال�سالم  وادي  ببلدية 
وهو  املدعم  الرتقوي  ال�سكن  من  بلديتهم  بحرمان  منددين  ال�سكن 
اأن  وح�سبهم  الوالية  بلديات  من  العديد  به  حظيت  الذي  النمط 
العقاري  للوعاء  تفتقر  اأنها  بحجة  النمط  هذا  من  حرمت  بلديتهم 
موؤكدين اأنهم اليزالون يتخبطون يف هذا امل�سكل الذي نغ�ش حياتهم 
واأطال يف عمر معاناتهم حيث اأن البع�ش منهم جلاأ اإىل خيار اإيجار 
م�سكن بتكلفة باه�سة ف�سال على تكاليف اأو م�ستحقات املاء الكهرباء 
وما الغري ذلك وعليه ينا�سد املحتجون وايل الوالية ورئي�ش الدائرة 
التدخل من اجل برجمة م�رشوع اجناز ح�سة لفائدة العمال ال�سيما 
الذين هم بحاجة اإىل هذا ال�سكن للحد من معاناتهم اأو كما جاء على 

ل�سان العديد منهم.
ق   م

الربيد   ك�سفت  وزيرة 
االت�سال،  وتكنولوجيات 
فرعون  هدى  اإميان 
خالل  اإ�رشافها  االأم�ش 

جتارية  وكالة  تد�سني  على 
احلد  بثنية  لالت�ساالت 
اإطالق  عن  بتي�سم�سيلت، 
مناق�سة وطنية لب�سط �سبكة 

باملناطق  الثالث  اجليل 
الريفية وال�سياحية االأ�سبوع 
اأعلنت عنه  القادم، ح�سبما 
امل�سوؤولة االأوىل يف القطاع 

ويتعلق االأمر باملناطق ذات 
الكثافة اأقل من األف �ساكن 
واملناطق  املاأهولة،  وغري 

ال�سياحية .

بداية  بجيجل   غبالة  بلدية  نظمت 
درا�سي  يوم  اجلاري  االأ�سبوع 
مبارك  ال�سيخ  العالمة  فكر  حول 
لوفاته   74 الذكرى  مبنا�سبة  امليلي 
و  العلماء  من  كوكبة  مب�ساركة   ،
منهم  الباحثني  االأ�ساتذة  و  الدعاة 
نائب  مكركب  حممد  ال�سيخ   :
امل�سلمني  العلماء  اجلمعية  رئي�ش  
الها�سمي جعبوب واالأ�ستاذ  الدكتور 
�سفيان  والدكتور   بو�سنة  كمال 
م�سطفى  واالأ�ستاذ  اللطيف  عبد 
اإطارات  بح�سور  الرحمان  عبد 
حملية  وجمع غفري من املواطنني  
املتدخلون  جميع  تطرق  حيث 
تذكريا  العالمة   وفكر  حياة   اإىل 
اأحد  ن�سي   الذي  ال�ساعد  للجيل 
الذي كر�ش حياته  رموز هذه االأمة 
وتنوير  احلق   كلمة  اإعالء  اأجل  من 
الفكر  يف  الين�سلخ  حتى  املجتمع  

،  فال�سيخ كما  الغربي اال�ستعماري 
ذكره االأ�ساتذة هو : بن احلاج رابح 
�سي علي ابراهيمي املدعو مبارك 
امليلي ولد يف قرية الرمامن بلدية 
23ماي  بتاريخ  جيجل  والية  غبالة 
بن  اأحمد  بنت  تركية  اأمه   1892
وهو  والده  مات  حمرو�ش،  فرحات 
جده،  فكفله  عمره  من  رابعة  يف 
بقرية  الكرمي  القراآن  حفظ  وقد 
بن  اأحمد  ال�سيخ  يد  »تايراو«على 
ال�سيخ  يد  على  حفظه  واأمت  غيموز 
اأحمد بن الطاهر مزهود يف جامع 
�سيدي عبد العزيز بقرية ؛«<برة؛«< 
عمره  11من  �سن  يتجاوز  مل  وهو 
كفالته  انتقلت  جده  مات  وعندما 
اإىل عمه االأكرب اأحمد بن احلاج رابح 
احلياة  معرتك  يف  اإقحامه  حاول 
بالعلم  الفتى  �سغف  لكن  الفالحية، 
و اإ�رشاره عليه جعاله ي�سق طريقه 

اإىل ميلة فرارا من الرعي و الفالحة 
عليها  حفظ  التي  لوحته  م�سطحبا 
الثلوج  كانت  يوم  يف  الكرمي  القراآن 
م�سيا   ) هو  عرب  كما   ( الركب  تبلغ 
 70 عن  تزيد  مل�سافة  االأقدام  على 
كلم رفقة اأحد اأبناء  عمومته ليعود 
بعد تخرجه اإىل ق�سنطينة �سنة1924 
حامال معه »م�سودة قانون اأ�سا�سي« 
العلم  واأهل  الطالب   ليحث 
تطبع  كربى  مطبعة  اإن�ساء  على 
و  اجلرائد  وتن�رش   ، املخطوطات 
عملية  حياة  اأمته  لتحي  املجالت 
ال�سيخ  اأ�ستاذه  ووجد   ، نظرية  ال 
عبد احلميد قد بعث بقلمه �سيحة 
داعية  الوطن  اأرجاء  يف  مدوية 
و  ال�رشك  ربقة  من  اخلال�ش  اإىل 
التحرير من اأغالل العبودية فاأ�سدر 
بعدها  اأخرج  ثم   « »املنتقد  جريدة 

»ال�سهاب« االأ�سبوعي

بن عربية وغوارديوال يلتقي�ن يف »االحت�د«
اجلزائري  الدويل  الالعب  التقى 
مبدرب  عربية  بن  علي  ال�سابق 
بيب  االجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 

اأين  »االحتاد«،  مبلعب  غوارديوال 
امللعب  بهو  الرجلني يف  لقاء  جاء 
يف  عربية  بن  تواجد  �سياق  يف 

يعمل  الذي  وهو  مان�س�سرت  مدينة 
حمل  له  و�سبق  حملالتلفزيونيا 
حيث  �سيتي،  املان  نادي  األوان 

التي  املقابلة  ملتابعة  ح�رش 
مان�س�سرت  فريقي  اأم�ش  جمعت 

يونايتد وباري�ش �سان جرمان.
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فر�سة �أخرى �سائعة لالإ�سالميني

جتذر االنق�سام يقتل اأمل التوافق يف الرئا�سيات
بعد �إعالن �لرئي�ض عبد �لعزيز بوتفليقة �لرت�سح لالنتخابات �لرئا�سية ،و �إز�لة حالة �لغمو�ض حول تر�سحه لالنتخابات هنالك �أ�سئلة عديدة مطروحة حول 

موقف بع�ض �لأحز�ب ،و �مل�ساركة يف �نتخابات تبدو حم�سومة ل�سالح  مر�سح معني وفق موؤ�سر�ت عديدة .

 ف.ن�سرين

�سباقة  الإ�سالمية  الأحزاب  كانت 
،و  لالنتخابات  تر�سحها  اإعالن  يف 
غمار  دخلت  متوقعا  كان  ما  عك�س 
مبر�سحني  الرئا�سي  ال�ستحقاق 
،و  واحد  حزب  �سقف  حتت  كانا 
الرزاق  عبد  من  بكل  الأمر  يتعلق 
ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س  مقري 
اأما  البناء  حركة  رئي�س  قرينة  بن  و 
“جبهة العدالة والتنمية” بقيادة عبد 
اإطالق  عن  فاأعلنت  اهلل،  جاب  اهلل 
واأحزاب من  م�ساورات مع مر�سحني 
داخل وخارج التيار الإ�سالمي، لبحث 
للمعار�سة  واحد  مر�سح  دعم  م�ساألة 

دّب�س  اإ�سماعيل  ال�سيا�سي  املحلل 
يف حديثه مع جريدة الو�سط اأكد اأن 
النتخابات  الهدف من امل�ساركة يف 
الهدف  بل  النجاح  بال�رضورة  لي�س 
مع  احلزب  تفاعل  هو  الأ�سا�سي 
وزن  له  ليكون  وال�سعب  الق�سية 
و  اجلمهور  ثقة  يك�سب  و  �سيا�سي 
لال�ستحقاقات  حت�سري  يكون  ببذلك 
عن  ،و  بوتفليقة  بعد  ما  اأي  القادمة 
اأن  قال  الأخرى  الأحزاب  حظوظ 
مو�سحا  بوتفليقة  هو  حظا  الأكرث 
ت�سانده  التي  املوالة  اأحزاب  اأن 
ت�سكل اأكرث من 70باملائة من القاعدة 

النتخابية وطنيا.
اأنها  قال  املعار�سة  ف�سل  اأ�سباب  وعن 
كل تقدم البديل �سواء من حيث الربامج 

انتظار  الوحيد  همها  و  املرت�سح  اأو 
اأخطاء ال�سلطة و انتقادها و قال يجب 
اأن يكون لهم دور بالتفاعل مع القواعد 
للتوا�سل  وموؤمترات  ندوات  تنظيم  و 
عبد  ال�سيا�سي  املحلل  قال  جهته  من 
العايل رزاقي اأن الهدف من م�ساركتهم 
حل�سابات  هو  الرئا�سي  ال�ستحقاق  يف 
من  اأكرث  �سعبية  و  �سيا�سية  و  حزبية 
بخ�سو�س  و  املرادية  بكر�سي  الظفر 
اأحمد  قال  التوافقي  املر�سح  فكرة 
حلركة  النيابية  الكتلة  رئي�س  �سادوق 
كل  على  منفتحون  اأننا  حم�س 
اهلل  عبد  ال�سيخ  فيها  مبا  املبادرات 
جاب اهلل الذي التقينا به اأم�س و اجبنا 
لأي موقف حولها  م�ستعدون  نحن  اأننا 
الوطني  املكتب  ع�سو  اأكد  جهته  من 

النائب  »حم�س«،  ال�سلم  جمتمع  حلركة 
نا�رض حمدادو�س اأن الأ�سل يف احلزب 
ما  اأن  مفيدا  امل�ساركة   هو  ال�سيا�سي 
يهم احلركة امل�ساركة و اتخاذ مواقفها 
بناءا على قوتها الذاتية و بعيدا عن اأي 
حزب  عن  النائب  قال  خارجي  موؤثر 
اأن  التنمية خل�رض بن خالف  و  العدالة 
مبادرة املر�سح التوافقي التي اأطلقوها  
دخلت اأ�سبوعها الثاين لختتام  لللقاءات 
التقينا كل  لقد  قائال  اأ�ساف  و  الثنائية 
قابو  بعيب�س،بحبوح  ،بن  فلي�س  بن  من  
رحابي غرمول لغديري مقري  و�سنلتقي 
حركة  غدا  و  الأم�سية  هذه  الأر�سيدي 
البناء و �سنلتقي بو�سا�سي فراد و ك�سف 
باملبادرة  ال�سخ�سيات رحبت  اأن جميع 
اللقاءات  وبعد  الثنائية  اللقاءات  يف 

يف  للتفكري  القادم  الأ�سبوع  اجلماعية 
مفتوحة  املبادرة  و  التوافقي  املر�سح 

كان  اإذا  خا�سة  الحتمالت  كل  على 
املوقف جماعي ح�سبه . 

رئي�ض نقابة �لأئمة جلول حجيمي يف حو�ر »للو�سط«:

نرف�ص اإعتبار ال�سالة ممار�سة 
.       لي�ض لدينا �أي مانع من تر�سح �لرئي�ض للعهدة �خلام�سة

يف  جلول حجيمي  الأئمة  نقابة  رئي�س   اأكد 
الإمام  باأن  من  اأنه  الو�سط  به  خ�س  حوار 
وي�ساند  ال�سيا�سية  ميار�س  اأن  حقه  من 
خارج  ذلك  يكون  اأن  ب�رضط  معني  مر�سح 
امل�سجد وحميطه  اإدخال  راف�سا  امل�سجد، 
جهة،  اأي  من  معني  خلطاب  الت�سويق  يف 
ولي�س  للعبادة  مكان  هو  امل�سجد  اأن  موؤكدا 
ملمار�سة ال�سيا�سة، ويف �سياق اأخر عرب عن 
بخ�سو�س  الوزيرة  لت�رضيح  القاطع  رف�سه 
ب�رضورة  م�سددا  املدر�سة،  يف  ال�سالة  منع 
وثوابث  الإ�سالمية  بال�سعائر  امل�سا�س  عدم 

الأمة.

بد�ية ، هل من حق �لإمام 
م�ساندة مر�سح معني 
�أو �لرتويج له خالل 

�لنتخابات �لرئا�سية �ملقبلة 
د�خل �مل�ساجد؟

داخل امل�سجد اأواملنرب واملحراب وحميط 
املدر�سة القراآنية غري ممكن اإطالقا م�ساندة 
مر�سح معني اأو الرتويج له خالل النتخابات 
وتبقى  امل�ساجد،  داخل  املقبلة  الرئا�سية 
هو  فامل�سجد  جميعا،  للنا�س  العبادة  دور 
اأو  ال�سيا�سة  ملمار�سة  ولي�س  للعبادة  مكان 
على  فالن  حزب  اأو  فالن  مر�سح  م�ساندة 
ح�ساب اآخر، ويجب التو�سيح باأن الإمام من 
مر�سح  وي�ساندة  ال�سيا�سية  ميار�س  اأن  حقه 
امل�سجدية  املوؤ�س�سة  خارج  وذلك  معني 

باعتباره مواطنا يتمتع بحقوق وواجبات.
 

هل ميكن �أن حتدثنا �أكرث 
�حلملة �لوطنية لالأئمة 

لدعوة �مل�سلني لالنتخاب؟

للم�ساركة يف  للنا�س جميعا  امل�ساجد  دعوة 
اإمنا   ، اأوتوجه  ما  النتخاب ولي�س ل�سخ�س 
هوعمل ح�ساري مل�سلحة الكل ومع احرتام 
يف  ي�سب  ونراه  مثال  للمقاطعة  يدعوا  من 
احلفاظ على ال�ستقرار وال�رضعية، فمن من 
اأو الرتويج  حق الإمام م�ساندة مر�سح معني 
له خالل النتخابات الرئا�سية املقبلة ب�رضط 
امل�سجد،  منرب  عن  بعيدا  ذلك  يكون  اأن 
لدعوة  اإعدادها  يتم  التي  الوطنية  واحلملة 
اجلزائريني ل�رضورة التوجه ل�سناديق يوم 18 
اأفريل القادم لالإدلء باأ�سواتهم، دون توجيه 

لأ�سواتهم اأو اإ�سارة ملر�سح دون غريه.
 

ماردك على �لتهامات 
�ملوجهة لالأئمة مبحاولة 

��ستغالل �مل�سجد يف �لت�سويق 
للخطاب �ل�سيا�سي ؟

نحن ل ندخل امل�سجد وحميطه يف الت�سويق 
خلطاب معني من اأي جهة كانت،  لكن لي�س 
لن احلق اأن مننع الإمام ومن يف القطاع من 
حقه ال�سيا�سي للتعبري عنه كبقية املواطنني 

ب�رضط اأن ل ي�ستغل امل�سجد .
 

ما تعليقك على �لت�سريح 
�لأخري لوزيرة �لرتبية حول 

منع �ل�سالة يف �ملد�ر�ض ؟

امل�سا�س  بعدم  يو�سح  وهام  عام  تعليقنا  كان 
اأعظمها احلج  الأمة ومن  باملقد�سات وثوابت 
نحرتم  وغريها  ،واأن  وال�سحابة  وال�سالة 
اخلو�س  وعدم  وقوانينها  الأمة  اأبناء  م�ساعر 
وتبث  الو�سع  تعفن  التي  الق�سايا  مثل هذه  يف 
فيه الفرقة والبلبلة وعالجها باحلنكة واحلكمة، 
كما اأ�سدرنا بيانا و�سحنا فيه وبينا موقفنا لكل 
من اأ�ساء اإىل الثوابت الوطنية ومن اأهمها الدين 
�سواء من اعترب احلج من بقايا الوثنية والإ�ساءة 
اإىل ال�سحابة اأو اعتبار ال�سالة ممار�سة ودعونا 
فخامة ري�س اجلمهورية للتدخل للحفاظ على 
الثوابت وعدم امل�سا�س باملقد�سات والت�سدي 
وي�ستهزئ  ويتهجم  ي�سئ  ملن  القانون  بقوة 
الفرقة  الو�سع وبث  تعفني  اإىل  وعدم الجنرار 

واملحافظة على ال�ستقرار.
  �إميان لو��ض

قيطوين: 

االوبك ميكن اأن تقرر من جديد بتخفي�ص انتاجها 

طحكوت يعلق �سورة �سخمة للرئي�ض فوق »�سيما موتورز«

رجال االأعمال يقفون مع الرئي�ص بوتفليقة

افاد وزير الطاقة ، م�سطفي 
الثالثاء  اأم�س  قيطوين، 
اأن  العا�سمة  باجلزائر 
امل�سدرة  الدول  منظمة 
اأن  ميكن  قد  )اوبك(  للنفط 
اإىل تخفي�س  تلجاأ من جديد 
خالل  اخلام  من  اإنتاجها 
املقرر  الوزاري  الجتماع 
بفيينا،  القادم  افريل  يف 
اأديل  و  الأ�سعار  تدعيم  بغية 
لل�سحافة،  بت�رضيح  قيطوين 
اللجنة  اجتماع  هام�س  على 
 ، النووية  للطاقة  الإفريقية 
الأخري  قرارنا  »منذ  قائال 
عرفت   ،  2018 دي�سمرب  يف 

ترتاوح  و  ا�ستقرارا.  الأ�سعار 
ما بني 60 و 64 دولر للربميل، 
ال�سيادة  لها  اأوبك  منظمة 
قرار  اتخاذ  با�ستطاعتها  و 

جديد  خلف�س انتاجها«.  
اأن  ال�ساأن  بهذا  وا�سح  و 
بنتائج  مرهون  يبقى  القرار 
النفطية خالل  ال�سوق  حتليل 
 2019 من  الأول  الثالثي 
الظرف  »يف  اأنه  اأ�ساف  و 
قرار.  اأي  يتخذ  مل  الراهن، 
بحثها  �سيتم  املعطيات  كل 
بلد  كل  جلان  م�ستوى  على 
التي تعكف حاليا على متابعة 
يخ�س  فيما  ال�سوق  توجه 

الحتياجات املتعلقة بتطوير 
بع�س  تعرف  التي  ال�سناعات 
اللجنة  و�ستعقد  الركود«. 
ملتابعة  امل�سرتكة  الوزارية 
الأوبك و �رضكائها من  اتفاق 

اجتماعها  املنظمة  خارج 
القادم  مار�س   18 يوم  ال13 
)اأذربيجان(  باكو  مبدينة 
ب�سبب العراقيل التي تواجهها 

يف اإنتاج ح�س�سها املعتادة. 

موتورز  �سيما  جممع   قام 
ملالكه  يعود  الذي  لل�سيارات 
بو�سع  طحكوت  الدين  حمي 
عبد  للرئي�س  �سخمة  �سورة 
مقر  فوق  بوتفليقة  العزيز 
بنب  مقرها  الكائن  ال�رضكة 
عكنون بالعا�سمة ،وهواملوقف 
من حمي الدين طحكوت ليعرب 
عن دعمه للرئي�س عبد العزيز 

بوتفليقة .
وكانت ال�سورة التي مت و�سعها 
فوق مقر جممع �سيما موتورز 
اأنها  و  ل�سيما   ، وا�سحة  جد 
ال�رضيع  الطريق  على  جاءت 
الالفتات  يف  ومو�سوعة   ،

الإ�سهارية لل�رضكة .
�سيما  مالك  موقف  اأن  ويبدو 
طحكوت  الدين  موتورحمي 
كان وا�سحا من البداية ، عندما 
قام بتعليق �سورة الرئي�س عبد 
العزيز بوتفليقة ، قبيل اإعالن 

اأن  ،خا�سة  تر�سحه  الرئي�س 
عرف  طحكوت  الدين  حمي 
ال�سابقة  للحمالت  بدعمه 
للرئي�س عبد العزيز بوتفليقة.

يوجد   ، هذا  جانب  واىل 
اأغلب رجال الأعمال يف �سف 
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة ، 
مثلما كان قد اأ�سار اإليه رئي�س 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى 

علي حداد ، الذي لطاملا عرب 
عن دعمه للرئي�س بوتفليقة ، و 
اأن رجال الأعمال متما�سكون 
ا�ستمرارية  حول  وجممعون 

الرئي�س .
لرجل  وقع  ما  هذا  ويوؤكد 
الذي  عمر  بن  عمر  الأعمال 
�سارع اإىل نفي معلومات تقول 
بل   ، اآخر  ملر�سح  بدعمه 

املعلومات  ن�رضوا  من  هدد 
مع  اأنه  ،موؤكد  باملقا�ساة 

الرئي�س بوتفليقة .
و مبوقف طحكوت و الأف�سيو 
حداد،  علي  راأ�سهم  وعلى 
يكون  عمر  بن  عمر  وكذلك 
قد  املال  اأ�سحاب  اأغلب 
عبد  الرئي�س  مع  ا�سطفوا 
دعم  يف  بوتفليقة  العزيز 
الكثري  واأن  ،خا�سة  حملته 
املال  و  الأعمال  رجال  من 
كثريا  الغو�س  عدم  يف�سلون 
يف عامل ال�سيا�سة ، مبا يحفظ 
 ، القت�سادية  م�ساحلهم 
ل�سيما و اأن املراحل ال�سابقة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  للرئي�س 
�سبت يف دعم و ت�سهيل الكثري 
من املجالت لرجال الأعمال ، 
ال�سيىء الذي جعلهم يتم�سكون 

بدعم الرئي�س بوتفليقة .
ع�سام بوربيع

24 �ساعة�لأربعاء 13 فيفري  2019  �ملو�فـق  ل09 جمادى �لأخر 1440هـ 3



ملجل�س  الوطني  املن�سق   ك�سف 
»كنا�س«  العايل  التعليم  اأ�ساتذة 
اأن جمل�س  ميالط،  احلفيظ  عبد 
الدولة) اأعلى هيئة ق�سائية اإدارية 
يف اجلزائر ( اأ�سدر قرارا برف�س 
العايل  التعليم  وزارة  دفوع  كل 
عبد  ميالط  ب�سفة  اعرتف  واأنه 
ووحيد  قانوين  كممثل  احلفيظ 
ومن�سق وطني للكنا�س، كما اأ�سدر 

قرارا ب�رضعية اإ�رضاب الكنا�س.
فتوى  اأ�سدر  املجل�س  اأن  والأهم 
تاريخ  يف  م�سبوقة  غري  قانونية 
العدالة اجلزائرية بح�سب ميالط، 
ثورة  �ستحدث  باأنها  اإياها  وا�سفا 
هذه  النقابي،  العمل  يف  قانونية 
املحاكم  اأن  يف  تتمثل  الفتوى 
الف�سل  ميكنها  ل  ال�ستعجالية 
الإ�رضابات،  �رضعية  دعاوى  يف 
القطاعات  خمتلف  اأن  خا�سة 
من  موؤخرا  للعدالة  تلجاأ  اأ�سحبت 
اأجل الف�سل يف �رضعية الإ�رضاب: 
الرتبية واخلطوط اجلوية وال�سحة. 
القرار  اأن  ميالط  اعترب  كما 
تاريخ  يف  م�سبوق  وغري  تاريخي 

الق�ساء اجلزائري، و�سيحدث ثورة 
يف العمل النقابي يف اجلزائر.

وتعود خلفيات القرار اإىل اإ�رضاب 
علقته  والذي   ،2018 جانفي   14
حكم  ب�سبب  اجلامعية  الأ�رضة 
مو�سحا  �رضعيته،  بعدم  العدالة 
كل  ي�ست�سلموا كما فعلت  اأنهم مل 
ملواقف  تعر�ست  التي  النقابات 
باب الإميان  من  واأنهم  م�سابهة، 
اأمام  طعنوا  اجلزائرية  بالعدالة 
هيئة  اأعلى   ( الدولة  جمل�س 

ق�سائية اإدارية يف اجلزائر (، ويف 
حني حاولت  وزارة التعليم العايل 
الكنا�س  �رضعية  يف  الت�سكيك 
اأنهم  اإل  الدولة  جمل�س  اأمام 
قدموا ملجل�س الدولة كل الوثائق 
�رضعيتهم  تثبت  التي  واملحا�رض 
�رضعية  تثبت  التي  الوثائق  وكل 
ليتم  و�سفه،  حد  على  اإ�رضابهم 
احلكم ل�ساحلهم، متوجها بال�سكر 
التي  للعدالة  »�سكرا  للعدالة 
ان�سفتنا اأمام قوة الإدارة....�سكرا 

ل�ساحلنا يف  التي حكمت  للعدالة 
لنا  األف مربوك  الوزارة،  مواجهة 
جميعا بهذا القرار غري امل�سبوق 
الكنا�س  لفائدة  الدولة  ملجل�س 

واحلركة النقابية اجلزائرية«.
بني  العالقة  ودخلت  هذا 
مرحلة  و�سايات  وعدة  النقابات 
ال�سنة  ال�سوء،  من  متقدمة  جد 
املا�سية، يف ظل مت�سك اجلهات 
املزاوجة  ب�سيا�سة  الر�سمية 
قف�س  يف  بات  الذي  احلوار  بني 
الإتهام بعدما مل يتو�سل حلل وبني 
ق�ست  والتي  العدالة  اإىل  اللجوء 
بعدم �رضعية خمتلف الإ�رضابات 
الكنابا�ست  اإ�رضاب  من  بداية 
ال�سحة  ممار�سي  لنقابة  و�سول 
الفارط،  اخلمي�س  العمومية 
الأ�رضة  تكتل  باإ�رضاب  مرورا 
جانفي   10 يف  اجلامعية 
باجلزائر،  الإدارية  باملحكمة 
م�ستخدمي  ثم عدم �رضعية اإ�رضاب 
املالحة اجلوية يف 22 جانفي مبحكمة 
الدار البي�ساء، و�سبه الطبي يف 23 من 
ونف�س  باملحكمة الإدارية،  جانفي 
الأمر بخ�سو�س عدم �رضعية اإ�رضاب 
لالأطباء  امل�ستقلة  التن�سيقية 

املقيمني. 

باخلارج  يعاجلون  جزائري  مليون  ن�سف   
يعاجلون  �سخ�س  اآلف   10 مقابل  �سنويا 
على ح�سابهم اخلا�س بفرن�سا فقط و100 
باملائة   80 مقابل  لتون�س،  يتوجهون  األف 
اللجنة  طرف  من  احلياة  تاأ�سرية  من 
باخلارج  للعالج  املر�سى  لتحويل  الوطنية 
و�سط  والنافذين،  امل�سوؤولني  ل�سالح  تكون 
باملائة   60 منهم  طبيب  األف   16 هجرة 

خمت�س.
عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  و�سفت 
اخلا�س  تقريرها  يف  الإن�سان،  حقوق 
الإ�سالحات  باأن  اأم�س،  ال�سحة،  بقطاع 
 16 من  اأزيد  عليه  مر  التي  ال�ست�سفائية 
تعاقب  رغم  الوهم،  نطاق  تتجاوز  �سنة مل 
تغري  منذ  القطاع  راأ�س  على  وزراء   9
ال�سحة  وزارة  اإىل  وال�سكان  ال�سحة  وزارة 
وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، بالإ�سافة 
اإىل �رضف اأكرث من 82 مليار دولر، موؤكدة 
من  بداية  تتج�سد  �سعيفة  املردودية  اأن 
ال�سحية  العناية  قلة  ثم  ال�ستقبال  ظروف 
وامل�سابني  باملر�سى  احلقيقي  والتكفل 
وكذلك نق�س الأدوية وطول الطوابري اأمام 
جتهيزات الت�سخي�س والأ�سعة. كما اأ�سافت 
اأنه رغم  املاليري التي ت�رضف على قطاع 
الدواء  اأن  لتح�سني اخلدمة، ورغم  ال�سحة 
والعتاد وكل امل�ستلزمات يتم اقتناوؤها من 
يف  امل�سوؤولني  اأن  اإل  باملاليري،  اخلارج 
اجلزائر ل يثقون يف م�ست�سفياتنا واأطبائها 

ويهرولون اإىل اأكرب امل�ست�سفيات الأوروبية 
مبجرد التعر�س لوعكة �سحية قد تعالج يف 
ن�س  على حد  البالد،  م�ستو�سفات  اأب�سط 

التقرير.
مليون  ن�سف  اإح�سائية  الرابطة  واأرجعت 
جزائري يعاجلون باخلارج �سنويا اإىل غياب 
املوؤ�س�سات  خدمات  يف  امل�سوؤولني  ثقة 
عدم  اإىل  يدفعهم  ما  وهو  للبالد  ال�سحية 
اأي�سا  �سلبا  انعك�س  اأنه   موؤكدة  املغامرة، 
يف  الثقة  فقدوا  الذين  املواطنني  على 
اإىل  بالإ�سافة  اجلزائرية،  امل�ست�سفيات 
الطبية  ال�سياحة  ترّوج اىل  �سبكات منظمة 
اإىل  منتقدة  الدول،  بع�س  يف  العالجية 
الإعالم  و�سائل  بع�س  م�ساهمة  جانبها 
للعالج  الرتويج  تعمل على  التي  اجلزائرية 

يف تون�س وتركيا .
كرثة  ملف  فتح  اإعادة  الرابطة  تفّوت  ومل 
ال�سنوات  يف  اأخذت  التي  الطبية  الأخطاء 
عدد  ارتفاع  مع  ت�ساعديا  منحى  الأخرية 
ال�سحايا يف القطاعني العمومي واخلا�س، 
حيث بلغ عدد الق�سايا اأزيد من 1200 ملف، 
وال�سيانة  التكوين  غياب  اإىل  بالإ�سافة 
اإىل  الهجرة  حجم  مع  الطبي،  العتاد  يف 
تراجع  ظل  يف  الأطباء  طرف  من  اخلارج 
اإىل   15 بني  ترتاوح  حيث  ال�رضائية،  قدرة 
16 األف طبيب، من بينهم 60 باملائة اأطباء 
خمت�سني، مع الفو�سى يف الت�سيري امل�سالح 

ال�ست�سفائية.

 
يعالج  جزائري  األف   10

بتون�س و10 اآالف بفرن�سا 
على ح�سابهم اخلا�س

مليون  ن�سف  رقم  على  الرابطة  واأكدت   
مرفقة  �سنويا،  باخلارج  يعاجلون  جزائري 
اأ�سيل  اأكدت  اإذ  تقريرها بعدة ت�رضيحات، 
“ميدي  مب�ست�سفى  عامة  مديرة  حاليت 
لو�سائل  اأكدت  التي   “ باإ�سطنبول  �ستات” 
العالم ا�ستقبالهم حوايل 450 األف مري�س 
اح�سائيات  ح�سب  تركيا  زاروا  جزائري 
اأو�سحت  حني  يف   ، الرتكية  ال�سحة  وزارة 
بخ�سو�س  الر�سمية  الإح�سائيات  غياب 
جلنة  مقرر  عدا  بفرن�سا،  املعاجلني 
الفرن�سي  للربملان  اخلارجية  ال�سوؤون 
»لي�س  للرابطة  اأكد  الذي  فاجني  مي�سال 
ملا  واإمنا   ،2018 ل�سنة  اح�سائيات  لديه 
كان النزاع فيما يخ�س ديون امل�ست�سفيات 
الفرن�سية لدى �سندوق ال�سمان الجتماعي 
املرتتبة عن عالج مر�سى اجلزائر بفرن�سا 
تلك  يف  اأورو،  مليون   32 من  باأزيد  قدرت 
املرحلة ح�سينا اأزيد من 4002 جزائري مت 
تكفل بهم �سنويا يف م�ست�سفيات الفرن�سية 
بتكلفة تقارب 150 مليون يورو، يف حني مت 
العالج  بروتوكول  ابرام  بعد مت  النزاع  حل 
والفرن�سية  اجلزائرية  احلكومتني  بني 

اإ�سافة   ،2016 اأفريل   10 يوم  عليه  وقع 
اجلزائريني  عالج  حول  اإدارية  ت�سوية  اىل 
ال�سماح  ق�سد  الفرن�سية  بامل�ست�سفيات 

بتفادي املنازعات املالية.
كما اأ�ساف اما اجلزائريون الذين يذهبون 
انهم  اخلا�س  ح�سابهم  على  فرن�سا  اىل 
�سخ�س  اآلف   10 من  اأكرث  الرقم  يرتاوح 

ولكن رقم لي�س ر�سمي ح�سب قوله .
جنان  حممود  فذكر  لتون�س  بالن�سبة  اأما 
والعالقة  باجلالية  املكلف  الوطني  الأمني 
عن  للدفاع  اجلزائرية  للرابطة  اخلارجية 
األف   100 من  اأكرث  باأن  الإن�سان  حقوق 
بتون�س  يعاجلون  �سنوياً  جزائري  مري�س 

رغم الأ�سعار.
تلقيها  الرابطة عن  ك�سفت  ثانية  من جهة 
ع�رضات ال�سكاوى عن مقايي�س )الختيار( 
التحويل للعالج باخلارج من  لقبول طلبات 
املر�سى  لتحويل  الوطنية  اللجنة  طرف 
للعالج باخلارج: »تاأ�سرية من اأجل احلياة«، 
ما  جدا  نادرا  الب�سطاء  اأن  مو�سحة 
يف  للعالج  الطبي  التكفل  من  ي�ستفيدون 
واملعرفة،  البريوقراطية  ب�سبب  اخلارج 
يف حني اأن الن�سبة الأكرب متنح للم�سوؤولني، 
من  الرف�س  من  باملئة   80 اأن  م�سيفني 
للب�سطاء، وحتى  اللجنة يكون دائما  طرف 
التمكني  من  ي�ستفيدون  ل  الرف�س  عقب 

لال�ستفادة من عالج مماثل باجلزائر.
 �سارة بومعزة

جمل�س الدولة يحرم االإدارات من ورقة ال�سغط على النقابات:

80 باملائة من »تاأ�سرية احلياة« للم�سوؤولني

�سارة بومعزة 

املحاكم اال�صتعجالية ال ميكنها الف�صل 
يف دعاوى �صرعية االإ�صرابات

ن�صف مليون جزائري يعاجلون باخلارج �صنويا

اإ�صرابه يف  للنظر  املقبل  االأ�صبوع  يجتمع  •        الكنا�س 

 تقرير جديد ملوؤ�سر احلريات
 االقت�سادية لعام 2019

اجلزائر االأثقل عربيا يف 
موؤ�صر العبء ال�صريبي

تكتل نقابات الرتبية الوطنية

 اإ�صراب عام بداية 
من  يوم غد اخلمي�س

ملوؤ�رض  جديد  تقرير  اظهر 
 2019 لعام  القت�سادية  احلريات 
املغرب  يف  ال�رضيبي  العبء  اأن 
الأثقل  هو  واجلزائر  وتون�س 
عربيا بينما تاأتي موريتانيا الأقل 

مغربيا.
اأعدته  الذي  التقرير  ويظهر 
فاوندي�سن«  »هريتاج  موؤ�س�سة 
جورنال«  �سرتيت  »وال  و�سحيفة 
اأن الدول النفطية الأقل يف فر�س 
ال�رضائب عربيا خا�سة ال�سعودية 

وقطر.
العبء  موؤ�رض  هذا ويقا�س 
ثالثة  خالل  من  ال�رضيبي 
موؤ�رضات فرعية، هي اأعلى ن�سبة 
�رضيبة دخل على الأفراد، واأعلى 
ن�سبة �رضيبة دخل على ال�رضكات، 
ال�رضائب  من  العبء  واإجمايل 
كن�سبة  املبا�رضة  وغري  املبا�رضة 
من الناجت املحلي الإجمايل، وكلما 
ذلك  يعني  املوؤ�رض  قيمة  قلت 
الدولة،  يف  اأكرب  �رضيبي  عبء 
وكلما ارتفع كان العبء ال�رضيبي 
اأقل. ويقي�س التقرير هذا املوؤ�رض 
القت�سادية  احلرية  لتبيان 
كانت  فكلما  والأفراد،  لل�رضكات 
الأفراد  دخل  من  الدولة  ح�سة 
يعني  هذا  فاإن  اأقل  ال�رضكات  اأو 

اأموالهم  توجيه  على  قدرتهم 
ب�سكل  يريدونها  التي  بالطريقة 

اأف�سل.
العبء  موؤ�رض  يبلغ  وعامليا، 
يقدر  اإذ  نقطة،   77.2 ال�رضيبي 
معدل �رضيبة الدخل على الأفراد 
28.5 يف املائة، فيما يبلغ معدل 
�رضيبة الدخل على ال�رضكات 24 
العبء  اإجمايل  ويبلغ  املائة،  يف 
ال�رضيبي كن�سبة من الناجت املحلي 

الإجمايل 22 يف املائة.
ال�رضيبي  العبء  موؤ�رض  وتاليا 
الأعلى  من  العربية  الدول  يف 
الأقل:  املغرب:  وحتى 
 74.4 نقطة،  تون�س:   72.2
 76.2 نقطة، جيبوتي: 
 76.4 نقطة،  اجلزائر: 
 78 نقطة،  موريتانيا: 
نقطة،   85.2 نقطة،  م�رض: 
الأردن:  نقطة،   86.3 ال�سودان: 
91.4 نقطة، لبنان: 91.8 نقطة، 
ُعمان:  نقطة،   97.7 الكويت: 
 97.8 الإمارات:  نقطة،   97.8
نقطة،   99.7 البحرين:  نقطة، 
ال�سعودية:  نقطة،   99.7 قطر: 
بيانات  تتوفر  ومل  نقطة،   99.8

عن الدول العربية الأخرى.
اإ�سالم رخيلة

اأعلن تكتل نقابات الرتبية الوطنية 
عن تاريخ الإ�رضاب الوطني الذي 
�سيتم �سنه قبل نهاية ال�سهر، حيث 
فيفري اجلاري  الـ 14  تاريخ  حدد 
ا�ستمرار  على  لالحتجاج  كموعد 
و  التجاهل  �سيا�سة  ممار�سة 
اأمام  الرتبية  لوزارة  ال�سمت 

مطالبهم املطروحة
من جهته  الأمني الوطني املكلف 
باملجل�س  والت�سال  بالإعالم 
مل�ستخدمي  امل�ستقل  الوطني 
الأطوار  ثالثي  للقطاع  التدري�س 
للرتبية م�سعود بوديبة، باأن نقابات 
اجتماع  يف  قررت  ال�ستة  التكتل 
الدخول  الثنني،  يوم  طيلة  عقد 
اإىل  والعودة  وطني  اإ�رضاب  يف 
واقع  مناق�سة  بعد  الحتجاجات، 
الوزارة  تعامل  وطريقة  احلال 
املجحفة يف حق موظفي القطاع، 
لأغلب  ا�ستجابتها  عدم  وكذا 
املطالب التي رفعت اإليها، مو�سحا 

باأن نقابة كناب�ست تاأكد م�ساركتها 
عن  عزفت  بعدما  الإ�رضاب  يف 
جانفي   21 اإ�رضاب  يف  امل�ساركة 
قرره  ح�سبما  وذلك  املن�رضم، 
اجتمع يف  الذي  الوطني  املجل�س 

الـ 9 فيفري اجلاري
ال�سدد  ذات  يف  بوديبة  واأ�ساف 
على  �ستتفق  ال�ستة  النقابات  باأن 
اأ�سلوب  يف  م�سرتكة  واآلية  طريقة 
�ست�سنها،  التي  الحتجاجات 
الق�سايا  تلك  اأجل  من  خ�سو�سا 
والتي  حولها  تتفق  التي  والنقاط 
تنا�سل من اأجلها على حد تعبريه، 
الوطنية  الرتبية  وزارة  باأن  معتربا 
قد اأخلت بالتزاماتها معهم، حيث 
اأنها باعتبارها ع�سوا يف احلكومة 
كان يجب اأن ترافع لأجل املطالب 
بحل  تقم  مل  وهي  تبطلها،  اأن  ل 
الأو�ساع  اأزمت  بل  امل�ساكل 

ح�سبه.
اإميان لوا�س

اأ�سدر جمل�س الدولة فتوى تفيد باأن املحاكم  اال�ستعجالية ال ميكنها الف�سل يف دعاوى �سرعية االإ�سراب،  واأن االأمر من 
اخت�سا�س املحاكم االإدارية العادية، خا�سة اأن خمتلف االإدارات كانوا يلجوؤون لها ويوفقون االإ�سرابات  يف ظرف 24 �ساعة، 
وهو احلا�سل ال�سنة الفارطة عرب اإيقاف 5 اإ�سرابات متتالية خالل اأ�سبوعني، ويعني على حد تو�سيح ميالط لـ«الو�سط« اأن 
االإدارات والوزارات  ال يحق لها اللجوء اإىل املحاكم اال�ستعجالية بل للمحاكم االإدارية،   اأما بخ�سو�س االإ�سراب �سينظر فيه 

املجل�س الوطني خالل االجتماع االأ�سبوع املقبل وكل اخليارات تبقى مفتوحة.
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عني الدفلى

تنــــــــ�صيــــــب 8513 
طالب عمل يف خمتلف 
�صيـــــــــغ التـــــــ�صـــــــغيل 

مت تن�صيب بوالية عني الدفلى  851
3 طالب عمل خالل �صنة 2018 �صمن 
خمتلف برامج الت�صغيل امل�صرية من 

طرف م�صالح الوكالة الوالئية للت�صغيل 
حمققا زيادة بن�صبة 30.5 % باملقارنة 

مع �صنة 2017 ، ح�صب ما اأكده مدير ذات 
الهيئة ال�صيد حفري اأح�صن، مو�صحا هذا 
االأخري باأن هذا العدد من املن�صبني يتوزع 

على 6427 طالب عمل من�صب بالقطاع 
االقت�صادي �صمن النظام الكال�صيكي 
منه 1427 من�صب يف القطاع العام 

و 4089 يف القطاع اخلا�ص و 911 من�صب 
يف موؤ�ص�صات اأجنبية العاملة بالوالية 
م�صريا اىل اأن قطاع البناء واال�صغال 

العمومية احتل املرتبة االأوىل من حيث 
التن�صيبات بن�صبة 51 % باملائة وقطاع 
اخلدمات ب 25 % باملائة وال�صناعة 
ب 21 % باملائة والفالحة بن�صبة 03 

% باملائة ، و�صمن عقود العمل يف اإطار 
جهاز امل�صاعدة على االدماج املهني مت 
خالل نف�ص الفرتة تن�صيب 1185 طالب 
عمل ح�صب ذات امل�صدر، م�صيفا باأنه 

CTA مت يف اإطار عقود العمل املدعمة
تن�صيب 901 طالب عمل م�صتفيدين من 
مزايا هذا اجلهاز مب�صاركة يف االأجر 

من طرف الدولة ملدة 03 �صنوات 
مع م�صاهمة املوؤ�ص�صات امل�صغلة 

وا�صتفادتها من التخفي�صات املقدمة 
من طرف ال�صندوق الوطني لل�صمان 
االجتماعي للعمال االجراء. وحتققت 

هذه التن�صيبات بف�صل تنفيذ تو�صيات ال
مديرية العامة للوكالة الوطنية للت�صغيل 
املت�صمنة حت�صني اخلدمة العمومية من 
خالل ع�رصنة م�صالح الوكاالت املحلية 
باإدخال النظام املعلوماتي – الو�صيط 

– حيز اخلدمة املزود مبدونة الوظائف 
واملهن NAME حيث يعمل هذا 

النظام على �صمان املقاربة االآلية بني 
طلبات العمل وعرو�ص العمل باحرتافية 
ودقة النتائج وكذا اإ�صفاء ال�صفافية ،كما 
عمدت املديرية العامة على الرتكيز و 

االهتمام باملورد الب�رصي وذلك من خالل 
ت�صطري برامج التكوين امل�صتمر جلميع 
موظفي الوكاالت املحلية يف ميدان 

اال�صت�صارة ، الت�صيري ، اإلخ وكذا  تفعيل 
برنامج الزيارات امليدانية للموؤ�ص�صات 
االقت�صادية بغر�ص جلب عرو�ص عمل 
، حيث بلغت 926 زيارة تنقيب و متابعة 
لعرو�ص العمل م�صت 436موؤ�ص�صة مت من 
خاللها حت�صيل 1908 عر�ص من خمتلف 
ال�صيغ . وبهدف م�صاعدة طالبي العمل يف 
كيفية الولوج لعامل ال�صغل ب�صكل �صحيح 

ن�صطت الوكالة الوالئية والوكاالت املحلية 
التابعة لها 108 ور�صة لتقنيات البحث عن 
�صغل تتناول كيفية اإعداد اأمناط ال�صري 

الذاتية املقنعة، م�صار البحث عن ال�صغل، 
ال�صجرة املهنية، كيفية اإجراء مقابالت 
مهنية ناجحة، جرد الكفاءات ومعرفة 

�صوق ال�صغل وهي الور�صات التي ا�صتفاد 
منها 978 طالب عمل منهم 128 خريج 

جامعة 814 خريج مراكز التكوين املهني 
و36 طالبي عمل دون م�صتوى    

   خمتار يرادع

وبعد  الزيارة،  من  االأول  اليوم  يف 
مرا�صم اال�صتقبال، ورفقة اللواء عمار 
الع�صكرية  الناحية  قائد  عثامنية، 
وقفة  الفريق  ال�صيد  وقف  اخلام�صة، 
ترحم على روح ال�صهيد البطل »زيغود 
قيادة  مقر  يحمل  الذي  يو�صف« 
اإكليال من  الناحية ا�صمه، حيث و�صع 
الزهور اأمام املعلم التذكاري املخلد 
روحه  على  الكتاب  فاحتة  وتال  له، 

وعلى اأرواح ال�صهداء االأبرار.
لقاء  الفريق  ال�صيد  تراأ�ص  ذلك  اإثر 
توجيهيا �صم قيادة واأركانات واإطارات 
القطاعات  قادة  وكذا  الناحية 
وهياكل  الوحدات  وقادة  العملياتية 
خمتلف  ممثلي  عن  ف�صال  التكوين، 

االأ�صالك االأمنية.
اإىل  بثت  والتي  التوجيهية،  كلمته  ويف 
طريق  عن  الناحية  وحدات  جميع 
تقنية التحا�رص املرئي عن بعد، دعا 
الفريق جميع اإطارات واأفراد اجلي�ص 
الوطني ال�صعبي، اإىل موا�صلة االقتداء 
الوطني،  التحرير  جي�ص  باأبطال 
امليدان،  ويف  و�صلوكا  عمال  والتاأكيد 
و�صموخ  بعظمة  جديرون  اأنهم  على 
املظفرة،  التحريرية  الثورة  تاريخ 
ر�صالة  بحمل  اأي�صا  جديرون  واأنهم 
م�صوؤولية  امليامني، وحتمل  اأ�صالفهم 

حفظ اأمانتهم:
اأحر�ص  اأنني  تالحظون  »اإنكم 
اأقرن  اأن  على  ق�صد،  وعن  دوما، 
ب�صلفه  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص 
دوما،  وكنت  الوطني،  التحرير  جي�ص 
على  القول  اأ�صدد  اأي�صا،  ق�صد  وعن 

هو  ذلك  من  واملراد  ال�صليل،  عبارة 
اجلي�ص  اأي  ال�صليل،  هذا  يقتفي  اأن 
ما  بكل  �صلفه  درب  ال�صعبي  الوطني 
تعنيه عبارة االقتفاء من معنى، اأي اأن 
يجعل منه قدوته االأ�صا�صية واأن ي�صعر 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص  يف  فرد  كل 
اأنه ملزم كل االلتزام، باأن يكون �صبيها 
للمجاهد يف جي�ص التحرير الوطني، 
وال�صلوك ومن حيث  العمل  من حيث 
العزمية و�صالبة  وقوة  االإ�رصار  حدة 
بل،  اإدراك معاين،  االإرادة ومن حيث 
�صبيل  يف  يبذله  الذي  اجلهد  واأبعاد 
بالذات،  االإطار  هذا  ويف  وطنه. 
اليوم  اأمامكم  التذكري  من  يل  بد  ال 
القيادة  حر�ص  باأن  اأخرى،  مرة 
كان  ال�صعبي،  الوطني  للجي�ص  العليا 
و�صيبقى، باإذن اهلل تعاىل، يرتكز حول 
اجلي�ص  جلعل  ق�صوى  اأهمية  اإيــالء 
املدر�صة  مبثابة  ال�صعبي  الوطني 
جهودها،  تتطابق  التي  احلقيقية 
فكرا وعمال وعقيدة ونهجا مهنيا، مع 
تلك املدر�صة التاريخية التي اأر�صاها 
�صعينا  حيث  امليامني،  اأ�صالفه 
وجنحنا يف تر�صيخ قيم الوفاء للوطن 
واالإخال�ص ملبادئه الوطنية وموروثه 
مبداأ  وتثبيت  واحل�صاري،  الثقايف 
ال�صعبية  ال�رصائح  كافة  مع  التالحم 
روح  وزرع  الوطن،  ربوع  جميع  يف 
امل�صوؤولية وح�ص الواجب يف االأذهان، 
العبارة من معنى،  بكل ما تعنيه هذه 
اجلزائر  االأبد،  واإىل  تبقى،  بحيث 
و�صعبا،  اأر�صا  املوحدة  امل�صتقلة 
هي غاية الغايات الواجب املحافظة 
عليها يف كل الظروف واالأحوال، اأقول 

يف كل الظروف واالأحوال«.
هذا  اأهمية  على  الفريق  اأكد  كما 

قبل  قليلة  اأياما  ياأتي  الذي  اللقاء 
بواحدة  اجلزائري  ال�صعب  احتفال 
اخلالدة  التاريخية  املحطات  من 
لل�صهيد  الوطني  اليوم  يف  واملتمثلة 
لـ 18 فيفري، هذا االحتفال  املوافق 
يعلو  متجددة  فر�صة  يعد  الذي 
الوطنية  الذاكرة  �صوت  خاللها  من 
الوطن  اأرجاء  كافة  ويعم  املجيدة، 
وتكرميا  اإجالال  اأبناوؤه  ينحني  الذي 
تبقى  الذين  االأبرار  ال�صهداء  لهوؤالء 
ال�صعب  خميلة  يف  عالقة  ذكراهم 
اجلزائري وتبقى بطوالتهم وماآثرهم 
الفخر  �صواهد  من  �صاهدا  اخلالدة 
واالعتزاز. كما ياأتي هذا اللقاء اأي�صا 
ملوعد  ي�صتعد  اجلزائري  وال�صعب 

انتخابي بالغ االأهمية:
على  واجلزائر  املنا�صبة،  بهذه  »اأود 
اأعتاب ا�صتحقاق وطني بالغ االأهمية، 
اأن اأوؤكد على اأن بناء الدولة الع�رصية 
ال�صعب  جهودها خلدمة  تكر�ص  التي 
املكت�صبات  اأهم  من  هي  ال�صيد، 
تعزز  والتي  بالدنا،  يف  حتققت  التي 
املوؤ�ص�صات،  هذه  �رصح  مبقت�صاها 
مبا  �صوابطها،  اأ�ص�ص  حت�صنت  التي 
ال  وبعزمية  دوما  التطلع  لها  يكفل 
للقدرة  الدائم  االمتالك  اإىل  تقهر 
املعرت�صة،  التحديات  مواجهة  على 
امل�صعى  تعميق  على  القدرة  وكذلك 
اأمامه  تعبدت  الذي  الدميقراطي، 
االأمن  اإقرار  اإعادة  بعد  ال�صبل، 
ال�صلم  قواعد  واإر�صاء  واال�صتقرار، 
ربوع  كافة  يف  الوطنية  وامل�صاحلة 

الوطن.
االإيجابية  االأ�صواط  هذه  ظل  ففي 
يعتز  والتي  امليدان،  يف  املحققة 
اجلي�ص الوطني ال�صعبي، �صليل جي�ص 

ممن  كان  باأنه  الوطني،  التحرير 
الرعاية  بف�صل  اإر�صائها،  يف  اأ�صهموا 
من  يجدها  انفك  ما  التي  ال�صامية 
لدن فخامة ال�صيد رئي�ص اجلمهورية، 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، وزير 
الدفاع الوطني، ثم بف�صل ذلك التجـذر 
العميق الذي ما فتئت تتقوى روابطه 
منه  يجعل  مبا  وجي�صه،  ال�صعب  بني 
جزء ال يتجزاأ من ال�صعب اجلزائري، 
املرجعية  ذات  بذلك  ويقا�صمه 
وذات  االأ�صيلة،  الوطنية  التاريخية 
االن�صغاالت املتعلقة باجلزائر حا�رصا 
وم�صتقبال، وي�صاطره يف ذات ال�صياق 
نف�ص الطموحات امل�صتقبلية، وهو ما 
اأن  ي�صتوجب، دون �صك، التاأكيد على 
ما�صة  حاجة  يف  دوما  تبقى  اجلزائر 
يوؤمنون  الذين  االأوفياء  اأبنائها  اإىل 
باأبعاد نوفمرب وبروحه اخلالدة، ويكون 
لهم مبثابة امللهم الذي ي�صتمدون منه 
كيف ير�صون اأ�ص�ص دولة املوؤ�ص�صات، 
من  فقط  لي�ص  جهودها  تكر�ص  التي 
من  حتقق  ما  على  املحافظة  اأجل 
تعزيز  على  اأي�صا  بل،  مكت�صبات، 
التنمية  عوامل  تعميق  موجبات 
الوطنية امل�صتدامة، جت�صيدا للمقاربة 
التنموية العقالنية التي تتبناها الدولة 
املعي�صي  امل�صتوى  من  الرفع  بهدف 
اللقاء  ختام  اجلزائري«ويف  لل�صعب 
الناحية  اأفراد  اأمام  املجال  ف�صح 
واهتماماتهم  ان�صغاالتهم  عن  للتعبري 
ثانيا  اجتماعا  الفريق  تراأ�ص  بعدها 
وقادة  الناحية  واأركان  قيادة  �صم 
القطاعات العملياتية واأركاناتهم وكذا 
قادة هياكل التكوين وقادة الوحدات ،  
تابع خالله عر�صا �صامال قدمه نائب 

قائد الناحية.

م٫�س

جديدة  حمطة   16 اإجناز  �صيتم 
للجيل الرابع خالل ال�صنة اجلارية 
بوالية االأغواط ، ح�صبما علم اأم�ص 

الثالثاء من م�صوؤويل املديرية 
العملية الإت�صاالت اجلزائر.

و�صي�صاف هذا العدد من املحطات 
اإىل 16 حمطة قيد الت�صغيل حاليا 
خلدمات الهاتف واالإنرتنيت عايل 
منها  اأربعة   ، بالوالية  التدفق 

تقنية  اأن  علما   ، اأجنزت يف 2018 
اخلدمة  حيز  دخلت  الرابع  اجليل 
كما   ، االأغواط  بوالية    منذ 2014 

اأو�صح يو�صهلة عمار .
توفري  الربنامج  هذا  من  ويتوخى 
االأحياء  جميع  عرب  التقنية  هذه 
واالأقطاب  ال�صكنية  والتجمعات 
احل�رصية مبا فيها املن�صاأة حديثا 
من  املائة  يف   90 ن�صبة  وحتقيق 

 ، بال�صبكة  االإجمالية  التغطية 
بلغ  وقد    امل�صوؤول  ذات  ي�صيف 
خالل  الرابع  اجليل  زبائن  عدد 
زبونا من بني  الفارطة 842  ال�صنة 
3.500 زبونا كان مربجما مما يعني 
فقط  املائة  يف   24 ن�صبة  جت�صيد 
االأمر   ، امل�صطرة  االأهداف  من 
املجهود  م�صاعفة  يتطلب  الذي 
اإ�صتنادا   ، التقنية  لهذه  للرتويج 

املديرية  وحت�صي  للمتحدث 
بوالية  اجلزائر  الإت�صاالت  العملية 
زبون  األف   40 من  اأزيد  االأغواط 
االإنرتنيت  خدمات  خمتلف  يف 
املتوفرة يف الوقت الذي ت�صل فيه 
 72 من  اأكرث  اإىل  االإ�صتيعاب  طاقة 
األف زبون ، وهو » موؤ�رص » على » 
اأريحية » القطاع من ناحية تقدمي 

اخلدمات .  

الأغواط 

16 حمطة جديدة للجيل الرابع خالل 2019 

 الفريق قايد �صالح يوؤكد

 من الناحية الع�صكرية اخلام�صة

اجلزائر دولة م�ؤ�ص�صات 
 و اجلي�ش يخ�صع 

فقط للقان�ن

24 �صاعةالأربعاء 13 فيفري  2019  املوافـق  ل09 جمادى الأخر 1440هـ 5

موا�صلة للزيارات امليدانية اإىل خمتلف 
النواحي الع�صكرية، وتكثيفا جلهود التوا�صل 

املبا�صر والدائم مع اأفراد القوات امل�صلحة، 
يقوم الفريق اأحمد ڤايد �صالح نائب وزير 

الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني 
ال�صعبي ابتداء من يوم الثالثاء 12 فرباير 
2019، بزيارة عمل وتفتي�س اإىل الناحية 

الع�صكرية اخلام�صة بق�صنطينة.



 

لنهاية  الق�ضية  تفا�ضيل  تعود  و 
قام  اأين  الفارط،  دي�ضمرب  �ضهر 
للمياه  للجزائرية  املنطقة  مدير 
البنه  امل�ضلحة  �ضيارة  باإعارة 
االأخري  هذا  ليقوم  الذكر  ال�ضالف 
انقالب   اإىل  اأدى  مرور  بحادث 
وحتطم �ضيارة امل�ضلحة و الغريب 
عن  بتبليغ  يقم  مل  اأنه  املحري  و 
االأمنية  ال�ضلطات  لدى  احلادث 
يف  و  امل�ضتور،  الكت�ضاف  خوًفا 
نف�س ال�ضياق علمت »الو�ضط« من 
مدير  ابن  اأن  اخلا�ضة  م�ضادرها 
�ضن  يتجاوز  مل  قا�رص  املنطقة 
�ضياقة،  رخ�ضة  يحمل  وال  الر�ضد 
االإدارة  و  الو�ضائل  مدير  ليهرع 
باملنطقة باإعارة �ضاحنة من اأجل 
اإىل  املحطمة  ال�ضيارة  حتويل 
واإبعادها  الإخفائها  املنطقة  مقر 
لدى  بت�رصيح  ويقوم  االأنظار،  عن 
هيئات التاأمني التابعة لها باحلادث 
املنطقة  مدير  اأن  اأ�ضا�س  على 
اإبنه،  ولي�س  باحلادث  قام  من  هو 
نفى مدير  �ضياق مت�ضل فقد  ويف 
حممد  للمياه  اجلزائرية  منطقة 
الطاهر �رصع ، يف ت�رصيح �ضحفي 
هذه    « »الو�ضط  يومية  به  خ�س 
تعر�س  اأن من  املعلومات م�ضيفا 
كان  العمل  مبوؤ�ض�ضة  �ضري  حلادث 

هو �ضخ�ضيا وابنه كان مرافقه  .
اجلزائرية  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 
للمياه وحدة ورقلة يف فرتة مدير 
قدت  احلايل  بالنيابة  الوحدة 
�ضهدت عدة م�ضاكل غري م�ضبوقة 
وقع  كما  الت�ضيري  �ضوء  حيث  من 
الفارطة  ال�ضنة  نهاية  يف  موؤخًرا 
كان  الذي  م�ضعود  حا�ضي  مبركز 
يعترب الركيزة االأ�ضا�ضية للوحدة من 
حيث املداخيل لتوفر هذه الدائرة 
على عدة �رصكات وطنية واأجنبية، 
والوقاية  اأمن  عون  �ضبط  مت  اأين 

بجرم  متلب�س  املركز  بذات 
من  كمني  له  ن�ضب  اأين  ال�رصقة، 
قبل رئي�س املركز واأمني ال�ضندوق 
مببلغ قدره03 ماليني �ضنتيم، ليتم 
االأمنية  م�ضالح  لدى  �ضكوى  اإداع 
من قبل رئي�س املركز لتقوم هذه 
االأخرية باأمر من وكيل اجلمهورية 
م�ضعود  حا�ضي  حمكمة  لدى 
يقطن  التي  الغرفة  مبداهمة 
ال�ضالف  الوقاية  و  اأمن  عون  فيها 
الذكر بقاعدة احلياة التابعة لذات 
مبلغ  بوجود  ليتفاجئوا  املركز 
�ضنتيم  مليون   )12( يفوق  مايل 
املعالج  الكيف  من  معتربة  وكمية 
حتويله  ليتم  املهلو�ضة  واحلبوب 
مبا�رصة لدى وكيل اجلمهورية لدى 
م�ضعود  بحا�ضي  احلال  حمكمة 
ومت احلكم عليه يف جل�ضة املثول 
نافذ  �ضجن  10�ضنوات  بـ  الفوري 
و  باملخدرات  املتاجرة  بجنحة 
ال�رصقة  نافذ بجنحة  �ضنة  �ضجن 
للموؤ�ض�ضة  كتعوي�س  ماليني  و10 
كطرف مدين، حيث بعد التحقيق 
و  االأمن  عون  اأن  اإت�ضح  االأمر  يف 
الذي  و  الذكر  ال�ضالف  الوقاية 
ينحدر من والية مع�ضكر قد متت 

اإدانته �ضابًقا يف حمكمة وهران يف 
20/04/2003 بجنحة امل�ضاركة يف 
ال�رصقة و التهديد ب�ضالح اأبي�س و 
حمكمة تيارت يف 21/02/2012 بـ 
03 �ضنوات �ضجن بجنحة املتاجرة 
اإدانة  اأحكام  وعدة  باملخدرات، 
ال�ضوؤال  و  مالية،  بغرامات  اأخرى 
توظيفه  متت  كيف  املطروح 
اأن  العلم  مع  املوؤ�ض�ضة  هذه  يف 
منا�ضب عون اأمن و الوقاية و اأمني 
ال�ضندوق يخ�ضعان لعملية البحث 
و التحري لدى م�ضالح اأمن الوالية 
لعن�رص  راجع  التوظيف وهذا  قبل 
عملية  جانب  من  االإدارة  اإهمال 

التوظيف.
و يف نف�س ال�ضياق مت موؤخًرا اإيداع 
هو  املركز  بنف�س  ال�ضندوق  اأمني 
العقابية  املوؤ�ض�ضة  لدى  االأخر 
وذلك بتهمة جنحة خيانة االأمانة، 
يف  نق�س  هناك  اأن  اإت�ضح  حيث 
حوايل  قدرت  ال�ضندوق  مداخيل 
160 مليون �ضنتيم، وترجع لفرتات 
عدم اإيداع اأمني ال�ضندوق ال�ضالف 
املتح�ضل  املالية  للمبالغ  الذكر 
املوؤ�ض�ضة  زبائن  قبل  من  عليها 
البنك  لدى  املوؤ�ض�ضة  ح�ضاب  يف 

 2018 جويلية  �ضهر  بداية  منذ 
يف  وهذا  دي�ضمرب  �ضهر  غاية  اإىل 
الوحدة يف  التام الإدارة  ظل غياب 
عملية املراقبة و عن�رص االإهمال، 
اأنه  ال�ضندوق  اأمني  �رصح  وقد 
االإدارة  فاإن  امل�ضوؤول  وحده  لي�س 
هي من �ضاهمت يف هذا امل�ضكل 
لدى  َعِمَل  واأنه  االإهماْل  نتيجة 
التوظيف  قبل  يوم   18 املوؤ�ض�ضة 
وكان  عقد،  اأو  وثيقة  اأي  بدون 
املتح�ضل  االأموال  باإيداع  يقوم 
املوؤ�ض�ضات  و  البنوك  لدى  عليها 
لتقوم  قانونية  غري  ب�ضفة  املالية 
نهائيا  العمل  عن  بف�ضله  االإدارة 
التاأديب  جمل�س  على  اإحالته  بعد 
اأي  من  نف�ضها  حتمي  لكي  وذلك 

تهمة من�ضوبة اإليها.
امللف  مزال  ال�ضياق  نف�س  ويف 
تابع  التحقيق  قا�ضي  طاولة  اأمام 
ملحكمة دائرة حا�ضي م�ضعود اأين 
الوحدة  من  اأطراف  اإ�ضتدعاء  يتم 
لتورطهم يف عن�رص االإهمال وهذا 
املركزية  االإدارة  غياب  ظل  يف 
عن  امل�ضوؤولة  بدورهها  التي 
املوؤ�ض�ضة و التي مل حترك �ضاكًنا 

هي االأخرى.                

بات �ضكان حي هواري بومدين 
ببلدية  بـ 460 م�ضكن  املعروف 
وبائية  بكارثة  ، مهددون  ورقلة 
،ب�ضبب  االأفق  معاملها يف  تلوح 
املياه  �ضعود  ظاهرة  تف�ضي 

القذرة .
 460 حي  �ضكان  ممثلي  نا�ضد 
يف   ، الواحات  بعا�ضمة  م�ضكن 
ت�رصيح لهم مع يومية »الو�ضط 
»، وايل والية ورقلة عبد القادر 
امل�ضوؤول  ب�ضفته  جالوي 
التنفيذية  الهيئة  على  ااّلأول 
لدى   العاجل  التدخل  ب�رصورة 
راأ�ضها  وعلى  املعنية  امل�ضالح 
املائية  واملوارد  الري  مديرية 
للتطهري من  الوطني  الديوان  و 
اأجل انت�ضالهم من كارثة وبائية 
 ، االأفق  تلوح يف  معاملها  باتت 
حمدثينا  نفو�س  يف  يحز  ومما 
اأن امل�ضكل القائم قد ينجم عنه 
باملياه  القذرة  املياه  اختالط 
�ضياق  ويف   ، لل�رصب  ال�ضاحلة 
املت�رصرين  هدد  فقد  مت�ضل 
يف  امل�ضتمرة  املع�ضلة  من 
معر�س حديثهم معنا بالت�ضعيد 
باخلروج  خطابهم  لهجة  من 

يف  الطريق  وقطع  لل�ضارع 
حالة ما مل جتد مطالبهم اأذانا 

�ضاغية .
اأجمع  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بوالية  املحلي  لل�ضاأن  متتبعون 
ورقلة  على  اأن   م�رصوع القرن 
ال�رصف  �ضبكات  تاأهيل  الإعادة 
والرئي�ضية  الفرعية  ال�ضحي 
 4700 من  اأكرث  التهم  والذي 
النتائج  يحقق  مل  �ضنتيم  مليار 
اأدوات  تفاوت  ب�ضبب  املرجوة 
وترية  اأثناء  املتابعة  و  الرقابة 

االجناز .
بوالية  االأول  الرجل  اأن  ومعلوم 
  ، جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
طال�ضم  تفكيك  ملف  اأدرج  قد 
القذرة  املياه  �ضعود  ظاهرة 
من  اهتمامته  دائرة  �ضمن 
�ضارمة  تعليمات  توجيه  خالل 
اأجل  من  املعنية  للم�ضالح 
التكفل  و  م�ضوؤولياتها  حتمل 
ال�رصف  بفي�ضانات  امل�ضتعجل 
حتا�رص  باتت  التي  ال�ضحي 
االأحياء الكربى بعا�ضمة الوالية 

منذ �ضنوات طويلة .
�أحمد باحلاج 

الثالثاء  اإىل  االإثنني  ليلة  عا�س 
حالة   ، بورقلة  �ضكرة  �ضكان حي  
من الهلع واخلوف الكبريين ب�ضبب 
خلفت  م�ضبوه  ج�ضم  انفجار 
ترتاوح  االأطفال  من  جريحا   13

اأعمارهم بني الثالث و 15 �ضنة .
وفور وقوع احلادثة مت على جناح 
مل�ضلحة  امل�ضابني  نقل  ال�رصعة 
بامل�ضت�ضفى  اال�ضتعجاالت 
 ، الواحات  بعا�ضمة  املركزي  
لتلقي االإ�ضعافات الالزمة من اأجل 
جتاوز مرحلة اخلطر ، موازاة مع 
االأمن  م�ضالح  فتحت  فقد  ذلك 
املخت�ضة حتقيقا اأمنيا يف احلادثة 
تبقى  التي  مالب�ضاتها  لك�ضف 
االأ�ضطر  هاته  كتابة  جمهولة حلد 
، ويف �ضياق مت�ضل قام وايل والية 
بزيارة   جالوي  القادر  عبد  ورقلة 

حالة  على   للوقوف  للم�ضت�ضفى 
 ، عليهم  واالطمئنان  امل�ضابني 
للتكفل  تعليمات �ضارمة  كما وجه 
امل�ضابة  احلاالت  بجميع  الكلي 

اثر انفجار قنبلة تقليدية .
حت�ضلت  التي  املعلومات  وح�ضب 
فان  يف   « »الو�ضط  ،يومية   عليها 
التي  التقليدية  القنبلة  االنفجار 
اال�ضتعمارية  احلقبة  اإىل  تعود 
من   18.30 ال�ضاعة  على  وقع 
اأين  �ضكرة  مبنطقة  اأم�س  م�ضاء 
القدم  بكرة  يلعبون  االأطفال  كان 
اإىل م�ضلحة  اأين مت نقل ال�ضحايا 
حممد  م�ضت�ضفى  اال�ضتعجاالت 
م�ضالح  فتحت  فيما  بو�ضياف 
يف  حتقيقا  الوطني  الدرك 

مالب�ضات الق�ضية.
�أحمد باحلاج 

ك�شفت م�شادر »�لو�شط«،  �أن فرقة �لتحقيق �القت�شادية و �ملالية بالتعاون مع �ل�شرطة �لعلمية 
لذ�ت �مل�شلحة، قامت بزيارة ميد�نية ملقر جز�ئرية للمياه منطقة ورقلة �خلمي�س �لفارط وهذ� 
يف ظل غياب مدير �ملنطقة و �لذي كان يف مهمة ر�شمية خارج �لوالية، وذلك لتحقيق يف حادث 

�ل�شيارة �لتي كان يقودها �إبنه .

مدير �ملنطقة ينفي �شائعة تورطه �بنه يف حادث �شري ب�شيارة �لعمل 

�إد�نة  �أمني �شندوق �ملركز بحا�شي م�شعود �شنة �شجنا بتهمة تبديد �ملال �لعام 

�أحمد باحلاج 

جتاوزات  باجلملة يف  اجلزائرية 
للمياه بوالية ورقلة 

وزارة  م�ضالح  موؤخرا   �رصعت 
النقل واالأ�ضغال العمومية يف عملية 
ب�ضار  بني  الرابط  الطريق  ترميم 
وتيندوف احلدوديتني ، وذلك بعد 
اإح�ضاء امل�ضالح التقنية الأكرث من 
1300 نقطة �ضوداء اأ�ضبحت ت�ضكل 
م�ضتعملي  م�ضاجع  يق�س  هاج�س 

هذا الطريق .

اأبرزت م�ضادر عليمة لـ » الو�ضط« 
قطاع  على  الو�ضية  الوزارة  اأن 
قد  كانت  العمومية  االأ�ضغال 
�ضخم  مايل  غالف  خ�ض�ضت 
لفائدة  �ضنيتم  مليار   380 يتجاوز 
والتاأهيل  االعتبار  اإعادة  م�رصوع 
للطريق الوطني الرابط بني ب�ضار 
وقع  على  يعي�س  الذي  وتيندوف 

حالة من التدهور امل�ضتمر  ب�ضبب 
تاأكل اأر�ضيته الباطنية دون احلديث 
عن  ت�ضجيل ما يفوق 1300  نقطة 
كابو�س  ت�ضكل  باتت  �ضوداء  
املواطنني  يوميات  يوؤرق  حقيقي 
املزرية  احلالة  من  الناقمني 
ح�ضب  �ضاهمت  التي  للطريق 
معدالت  ارتفاع  يف  منهم   الكثري 

�ضجلت  حيث   ، الطرقات  اإرهاب 
بالقيادة  الطرقات    اأمن  �رصايا 
الوطني  للدرك  الرابعة  اجلهوية 
 45 املا�ضي  العام  خالل   بب�ضار 
حادث هذا العام اأ�ضفر عن م�رصع 
اآخرين   54 واإ�ضابة  �ضخ�س   13

بجروح متفاوتة اخلطورة .
�أحمد باحلاج 

�مل�شالح �لتقنية �أح�شت 1300 نقطة �شود�ء 

ال�شروع قريبا يف ترميم الطريق الرابط ب�شار – تيندوف 

كارثة وبائية تلوح يف �الأفق بورقلة

�مل�شالح �الأمنية فتحت حتقيق معمقا 

حي 460 م�شكن ببلدية ورقلة 
يغرق يف ال�شرف ال�شحي 

اإنفجار ج�شم م�شبوه بحي بن دومة 
بورقلة يخلف 13 جريحا 
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ال�سكان  من  مبجموعة  التقينا  حتى 
راحوا ي�رسدون علينا جملة امل�ساكل 
واملثري  يوميا،  فيها  يتخبطون  التي 
اأنه حتى الأطفال وتالميذ  للده�سة 
امل�ساكل  هذه  يعرفون  املدار�س 
حتى  تامة  دراية  على  وهم  جيدا، 
اأنه  عنها  قالوا  التي  القرية،  بتاريخ 
رغم قدمها و�س�ساعة م�ساحتها، اإل 
�سوى  تغيري  اأي  عليها  يطراأ  مل  اأنه 
الطفيفة  التعديلية  الأ�سغال  بع�س 
التي قام بها بع�س القاطنني، خا�سة 
الطرقات،  بع�س  برتميم  تعلق  ما 
ال�سحي،  ال�رسف  قنوات  واإجناز 
العديد  ل�سان  على  جاء  ما  وح�سب 
اأ�سبح  املاء  فاإن  القرية،  �سكان  من 
نادرا اإذ مل تعد الآبار القدمية تكفي 
والرثوة  املتزايدة  الأ�رس  حاجيات 
عن  ف�سال  املتكاثرة  احليوانية 
من�سوب  وتراجع  الآبار  هذه  تباعد 
مفرو�سا  اأ�سبح  حيث  بها،  املياه 
باجلرارات  التنقل  اأ�رسة  كل  على 
ال�سهاريج  اإىل داخل املدينة  مللئ 

باملاء

�شح املوارد املائية

يف ظل هذه الظروف ي�سطر الكثري 
من ال�سكان اإىل التق�سف يف ا�ستعمال 
الإنارة  اأن  هوؤلء  ذكر  كما  املاء، 
العمومية �سبه منعدمة، فبمجرد اأن 
ي�سدل الليل �ستائره تغرق القرية يف 
وال�سري  التنقل  ي�سعب  حالك  ظالم 
الإنارة  ا�ستعمال  دون  اأزقتها  بني 
اليدوية كما اأن التهيئة غائبة متاما، 
ثمن  يدفع  املواطن  جند  ومنه 
التخلف الذي تعاين منه القرية، من 
تعالت  الإطار  نف�س  ويف  ثانية  جهة 
الذين  القرية  �سباب  بع�س  اأ�سوات 
التققينا بهم يف عني املكان والذين 
قالوا " اإننا يف حاجة اإىل عمل واإىل 
يجد  مل  حيث  ريا�سية"  مرافق 
اأنف�سهم  عن  للرتفيه  و�سيلة  ال�سباب 
اأو  املقاهي  يف  اجللو�س  �سوى 

النتقال اإىل مدينة اأزفون ملمار�سة 
الت�سجيل  اأو  الريا�سية  ن�ساطاتهم 
ملعرفة  منا  ال�سباب.وف�سول  بدور 
اأثر م�ساكل هذه القرية اأردنا الدخول 
باأحد  تفاجئنا  لكننا  اأزقتها،  اإىل 
القاطنني ين�سحنا باأن نرتك ال�سيارة 
بعيدا، وامل�سي على الأقدام، واأخذ 
هذا الأخري ي�رسح لنا حالة امل�سالك 
اإهرتاء  تعاين  التي  للقرية  الداخلية 
مل  التي  التهيئة  غياب  ب�سبب  كبريا 
ي�ستفد منها �سوى الطريق الرئي�سي 
الأم،  والبلدية  القرية  بني  الرابط 
الذي مت تزفيته موؤخرا، بعد انتظار 
تعدادها  غاب  طويلة  ل�سنوات  دام 
عن الأذهان، والتي تتحول اإىل برك 
مرة  كل  يف  اجتيازها  ي�سعب  مائية 
من  وفعال  الأمطار،  فيها  تت�ساقط 
الطرق  كل  اأن  يالحظ  القرية  يزور 
الداخلية لي�ست يف الواقع اإل م�سالك 
ترابية ي�سعب ال�سري بها، ويف كل مرة 
يتوجه ال�سكان بنداءاتهم و�سكاويهم 
ال�سلطات املحلية يجدون هذه  اإىل 
لهم  الوعود  بتقدمي  تكتفي  الأخرية 
هذا،  يومنا  اإىل  النور  تر  مل  التي 
ولهذا يطالب ال�سكان جمدا ب�رسورة 
تهيئة كل الطرقات الداخلية للقرية 
مع و�سع م�سالك ملياه الأمطار حتى 
اإيجاد  بيوتهم مع  لداخل  تت�رسب  ل 
املياه  ندرة  لهاج�س  عاجل  حل 
الذي طاملا اأرقهم، حيث يغيب هذا 
املورد احليوي عن حنفياتهم خالل 
اإل  ي�سل  ول  خا�سة  ال�سيف  ف�سل 

نادرا.

�شعوبات التنقل

يوؤرق  هاج�س  املوا�سالت  م�سكل   
اأي�سا م�سكل  ال�سكان يطرح ال�سكان 
اأ�سبح  حيث  النقل،  و�سائل  نق�س 
اخلطوط  عرب  املوا�سالت  م�سكل 
اأزفون،  ببلدية  قريتهم  تربط  التي 
الأخرى  القرى  من  غريها  وحتى 
الذي  الأكرب  امل�سكل  املجاورة، 
ملا  نظرا  ال�سكان  فيه  يتخبط 
�سبيل  يف  �سعوبات  من  يواجهونه 
اإحدى  يف  مقعد  على  احل�سول 

الذين  العمال  خا�سة  النقل  و�سائل 
اإىل  متاأخرين  ي�سلون  ما  كثريا 
اأحد  اأراد  اإذا  اإما  عملهم،  اأماكن 
ال�سكان التنقل اإىل البلديات الأخرى 
م�سطرا  نف�سه  فيجد  املجاورة، 
على  للح�سول  باكرا  الذهاب  اإىل 
اجلماعي،  النقل  ب�سيارات  مقعد 
على  املفرو�سة  احلالة  يربهن  مما 
اأ�سبح  �سالكي هذه اخلطوط، حيث 
اإيجاد حافلة تقلهم اإىل  من ال�سعب 
اأن  م�سيفني  يريدونها  التي  الوجهة 
يف  اأكرث  حدته  تزداد  النق�س  هذا 
اأحد  هذا  ولعل  امل�سائية،  الفرتة 
اأوجه املعاناة التي اأثرت حتى على 
ما  غالبا  الذين  التالميذ  متدر�س 
تكرث غياباتهم، ومنه يطالب قاطني 
املحلية  ال�سلطات  من  القرية 
نقل  بو�سائل  النقل  �سبكة  تدعيم 
اأخرى بغية التخفيف ولو القليل من 
اأنهم  كما  املعاناة،  من  الهائل  الكم 
حافالت  توفري  ب�رسورة  يطالبون 
املو�سم  من  بداية  املدر�سي  للنقل 
املو�سم  اأن  مبا  القادم،  الدرا�سي 

احلايل �سارف على النتهاء. 

ال�شحة املفقودة

متاما  منعدمة  ال�سحية  اخلدمات 
حتدث �سكان القرية بلهجة اجتمعت 

فيها نربة الأحزان والأ�سى والتاأ�سف، 
عن غياب اخلدمات ال�سحية، فرغم 
القرى  اأكرب  من  واحدة  تعترب  اأنها 
اأنها  اإل  �سكانية  كثافة  واأكرثها 
موؤ�س�سة  اأو  مركز �سحي  اإىل  تفتقر 
ليبقى  اجلوارية،  لل�سحة  عمومية 
قاطنيها،  يهدد  الأمرا�س  �سبح 
حيث يكابد هوؤلء متاعب كبرية يف 
الهياكل  تواجد  اأماكن  اإىل  الو�سول 
خا�سة  املجاورة،  بالقرى  ال�سحية 
وي�سيف  احلوامل،  بالن�ساء  تعلق  ما 
الهياكل  تلك  اإىل  تنقلهم  اأن  ال�سكان 
البلدية الذي يبعد  اإىل م�ست�سفى  اأو 
اأجل  عنهم بحوايل 12 كيلومرت، من 
اأو  حقنة  لأخذ  اأو  الكمادات  تغيري 
عادية،  فحو�سات  لإجراء  حتى 
يعد  مل  الن�ساء  اأن  كما  مكلفا،  �سار 
الفحو�سات  اإجراء  مبقدورهن 
الطبية رفقة اأطفالهن لبعد امل�سافة 
ناحية  من  النقل  ونق�س  ناحية  من 
حجم  من  زاد  الذي  الأمر  اأخرى، 
احلالت  عن  ناهيك  معاناتهم، 
اخلطرية وال�ستعجالية التي تتطلب 
ال�رسعة يف الت�رسف ول حتتمل اأي 
قارورات  تاأخري.معاناة م�ستمرة مع 
غاز البوتانو لدا يطالب اقاطني هده 
الولئني  امل�سوؤوليني  من  املنطقة 
اإخراجها  اجل  من  تنموية  مب�ساريع 

من العزلة

غياب امل�شاريع التنموية والتهيئة واملرافق اخلدماتية هي اأهم ان�شغاالت �شكان قرية اإع�شوبة التي 
تبعد بحوايل 10 كيلومرت عن بلدية اآزفون، حيث تعترب هذه االأخرية من اأفقر القرى واأكرثها عزلة 

وتهمي�شا،وهي اليوم بحاجة ما�شة اإىل التفاتة جدية من قبل اجلهات امل�شوؤولة.ما اإن و�شلنا اإىل القرية التي 
تعد من اأقدم التجمعات ال�شكانية باملنطقة.

قرية اإع�شوبة باآزفون تيزي وزو

ح- كرمي  

املواطنون ي�شتكون غياب 
التهيئة واملرافق 

امل�شيلة

الديوان الوطني لالأرا�شي الفالحية بالطارف

جامعة قاملة

نق�ض يف بع�ض الأدوية بال�شيدليات 

 منح ما جمموعه 
6070 عقد تنازل 

اإن�شاء حا�شنة مل�شاريع التعليم العايل 
والبحث العلمي خالل 2019 

 6070 جمموعه  ما  ت�سليم  مت 
عقد تنازل عن اأرا�سي فالحية 
لفائدة  الدولة  لأمالك  تابعة 
انطالق  منذ  ذلك  و  فالحني 
عملية حتويل حق  النتفاع اإىل 
حق التنازل عرب ولية الطارف، 
من  الثنني  اأم�س  علم  ح�سبما 
لالأرا�سي  الوطني  الديوان 
 6304 جمموع  فمن  الفالحية 
 6070 ت�سليم  مت  مودع  طلب 
اللجنة  طرف  من  تنازل  عقد 
فيما  العملية  بهذه  املكلفة 
اإيداعه  مت  ملفا   189 اإلغاء  مت 
املحددة  الآجال  انق�ساء  بعد 
لذلك، ح�سبما اأو�سحته مديرة 
لالأرا�سي  الوطني  الديوان 
الفالحية، �سمية خياري و ا�سار 
نف�س امل�سدر يف نف�س ال�سياق 
اإىل اأن امللفات التي حتول من 
التنازل  حق  اإىل  النتفاع  حق 
معاجلتها  مت  �سنة   40 ملدة 
من  كل  م�سالح  مع  بالت�ساور 
م�سح الأرا�سي و اأمالك الدولة 
قبل  العقارية  املحافظة  و 
الوطني  الديوان  اإىل  حتويلها 

لالأرا�سي الفالحية.
اأن 325 فالحا  اأفادت كذلك  و 
�رساكة  عقود  على  وقعوا  قد 
على  خوا�س  م�ستثمرين  مع 
م�ساحة اإجمالية بـ1738 هكتارا 

الزراعات  ملختلف  موجهة 
املثمرة  الأ�سجار  بينها  من 
البيوت  داخل  الزراعة  و 
املوا�سي  تربية  و  البال�ستيكية 
كذلك  اللجنة  ذات  �سادقت  و 
يف  اأخرى  ا�ستفادة   171 على 
الفالحي  للتناول  العامة  اإطار 
�سابقا مبجموع 9 اآلف هكتار، 
ح�سبما اأ�سارت اإليه املتحدثة.

و ذكر ذات امل�سدر باأن حمالت 
دورية  ب�سفة  تنظم  حت�سي�سية 
للتقلي�س من  الفالحني  لفائدة 
و  امل�ستغلة  غري  امل�ساحات 
توزيعها  اإعادة  و  ا�سرتجاعها 

على فالحني اآخرين
الطارف  ولية  فاإن  لالإ�سارة   
فالحية  م�ساحة  ت�سم  التي 
هكتار  األف  بـ84  اإجمالية 
من  هكتارا   74173 بينها  من 
للزراعة  ال�ساحلة  امل�ساحة 
هكتار  األف   15 اإليها  ت�ساف 
م�سقية  م�ساحة  عن  عبارة 
م�ستثمرة  األف   12 حت�سي 
خا�سة  اآلف   6 منها  فالحية 
فالحية  م�ستثمرة   1520 و 
جماعية على م�ساحة بـ23563 
م�ستثمرة   1520 و  هكتارا 
على  ترتبع  فردية  فالحية 
 6 اإىل  بالإ�سافة  هكتارا   6548

مزارع منوذجية. 

اجلارية  ال�سنة  خالل  �سيتم 
مل�ساريع  حا�سنة  اإن�ساء   )2019(
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
التكفل  بهدف  قاملة  بجامعة 

بتج�سيد نتائج 
يقدمها  التي  والأفكار  البحوث 
ح�سبما  باحثون،  اأ�ساتذة  و  طلبة 
رئي�س  الثنني  اأم�س  به  اأفاد 
اأو�سح  و  العقون  �سالح  اجلامعة، 
ذات امل�سوؤول باأن اجلامعة طلبت 
العمل  مكتب  مرافقة  ر�سميا 
الهيكل  هذا  اإثراء  يف  الدويل 
من  واخلربات  بالتجارب  اجلديد 
مربزا  له  التابعني  اخلرباء  خالل 
عدة  لديها  قاملة  جامعة  باأن 
على  املكتب  ذات  مع  اأن�سطة 

غرار م�رسوع "توظيف" و نادي 
دمج  اأجل  من  ال�سغل  عن  البحث 
العمل  �سوق  خريجي اجلامعة يف 
و اأ�ساف ذات امل�سدر اأن م�رسوع 
توطينها  �سيتم  التي  احلا�سنة 
داخل اجلامعة �سي�سمح يف مرحلة 
باإنتاجات  اجلدي  بالتكفل  اأوىل 
الباحثني النا�سطني عرب 24 خمرب 
بحث معتمد حاليا بجامعة 8 ماي 
التخ�س�سات  خمتلف  يف   1945
كل  وجت�سيد  بلورة  اإىل  اإ�سافة 

التي  الأخرى  العلمية  الإنتاجات 
يقدمها الطلبة يف بحوث التخرج 
رئي�س  اأ�سار  و  املا�سرت  بعد 
اجلامعة اإىل اأن حا�سنة امل�ساريع 
الأفكار  كل  لت�سمل  �ستعمم 
وامل�ساريع التي يتم اإنتاجها على 
من  والوطني  املحلي  ال�سعيدين 
اأ�سحابها  ومتكني  بلورتها  خالل 
هذا  باأن  مربزا  جت�سيدها  من 
بني  و�سل  "حلقة  �سيكون  الف�ساء 

اجلامعة و حميطها 
القت�سادي والجتماعي" وح�سب 
امل�ساعي  فاإن  اجلامعة  رئا�سة 
و�سع  اأجل  من  حاليا  جارية 
فعالة  اآليات  و  جديدة  خطط 
لرتقية ف�ساء املقروئية والرقمنة 
لتقدمي  اجلامعي  الو�سط  يف 
�سياق  يف  ال�سحيحة  املعلومة 
اخلارجي  املحيط  على  النفتاح 

الوطني والعاملي 
يف  اليوم  مناق�سته  مت  ما  وهو 
لقاء تنظيمي بني رئي�س اجلامعة 
وخمتلف امل�سالح الإدارية التابعة 

لذات اجلامعة. 

بعا�سمة  املر�سى  مئات  ا�ستكى 
من  الأيام  هذه  امل�سيلة  احل�سنة 
ندرة حادة يف بع�س الأدوية وغيابها 
حاجتهم  رغم  ال�سيدليات  عن 
امللحة لهذه الأدوية التي من �ساأنها 
الندرة  املر�س.  من حدة  التخفيف 
املزمنة  الأمرا�س  اأ�سحاب  م�ست 
احل�سا�سية  مر�سى  غرار  على 
الوا�سع  النت�سار  ظل  ويف  والربو، 

تراب  كامل  عرب  املر�س  لهذا 
الولية ي�سطر الكثريون للبحث عن 
يعاود  اأياما متوا�سلة.فيما  حاجتهم 
املعالج  بالطبيب  الت�سال  البع�س 
م�سكلة  الدواء يف ظل  نوعية  لتغيري 
الذي  الأمر  البديلة،  الأدوية  انعدام 
حتى  التنقل  على  البع�س  ارغم 
بالدواء  للظفر  الولية  تراب  خارج 
املطلوب، كما �سملت الأزمة مر�سى 

الذين  الدموي  وال�سغط  ال�سكري 
الأن�سولني  مادة  نق�س  من  يعانون 
القلب  بالن�سبة ملر�سى  "ودوك�سيل" 
وكذا دواء اجللد والعيون الأمر الذي 
جعل بع�س املر�سى يبدون تذمرهم 
ال�سديد يف ظل حاجاتهم ال�رسورية 
حدة  من  للتخفيف  الأدوية  لهذه 
املر�س، منا�سدين اجلهات الو�سية 
ما  لتوفري  اجلاد  ال�سعي  ب�رسورة   "

يحتاجونه من الأدوية للتخفيف من 
دعم  اأن  كما  املر�س،  مع  معاناتهم 
وكذا  وم�ساعفته  املحلي  النتاج 
ت�سجيع ال�ستثمار يف جمال �سناعة 
الق�ساء على هذه  �ساأنه  الأدوية من 
ثقيال  عبئا  اأ�سحت  التي  املع�سلة 
الأمرا�س  مبختلف  امل�سابني  على 

بولية امل�سيلة 
ب مغي�ش
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 �شكلت ق�شية التداخل بني الإرهاب واجلرمية داخل ال�شجون حمور اهتمام كثرٍي من الأدبيات الغربية خالل ال�شنوات الأخرية. اإذ ارتبط بالك�شف عن 
حالٍت لأ�شخا�س حتولوا لإرهابيني اأثناء وجودهم داخل ال�شجون، على غرار »اأحمدي كوليبايل« الذي نّفذ هجومني يف باري�س خالل يناير 2015، وقد 

حتول للتطرف اأثناء ق�شائه عقوبة يف ال�شجن بتهم متعلقة بال�شرقة والتحايل. وتك�شف حالة »كوليبايل« وغريها عن توجهات مغايرة للتنظيمات 
ا مواتيًة لن�شر اأفكارها بحًثا عن اأع�شاء جدد. الإرهابية التي باتت جتد يف اأروقة ال�شجون فر�شً

 عر�س: حممد ب�شيوين 
عبداحلليم /مركز امل�شتقبل 

للدرا�شات و البحاث املتقدمة  

»�أنيلي�س  تُقدم  �ل�صدد،  هذ�  ويف 
�الحتاد  مبعهد  �لباحثة  باولز«، 
�الأمنية  للدر��صات  �الأوروبي 
مقالتها  خالل  من   ،)EUISS(
�ملعنون: »ماذ� لو �ندمج �جلهاديون 
�صمن  و�ملندرج  �ملجرمني؟«،  مع 
يناير  يف  ن�رش  ��صت�رش�يف  تقرير 
�الأمنية  �لتحديات  ٢٠١٩ مل�صتقبل 
»ماذ�  بعنو�ن:  و�لعامل  �أوروبا  يف 
لو؟ ��صتك�صاف �الأفق: ١٢ �صيناريو 
��صت�رش�فية  روؤية  ٢٠٢١«؛  لعام 
و�جلرمية  �الإرهاب  بني  للعالقة 
د�خل �أوروبا، وماآالت هذه �لعالقة 
تتبنى  حيث  �صنو�ت.  عدة  بعد 
لل�صنو�ت  �صيناريو متخيالاً  »باولز« 
معطيات  �إىل   � ��صتناداً �لقادمة 
ب�صكل  يحدد  �لذي  �لر�هن  �لو�قع 

�أو باآخر م�صار�ت �مل�صتقبل.

�شيناريو تخّيلي:

يف  بحدث  مقالتها  »باولز«  تبد�أ 
�للحظة  �إىل  تعود  ثم  �مل�صتقبل، 
�لر�هنة لتف�صري هذ� �حلدث. ومن 
تقدمه  �لذي  �ل�صيناريو  يبد�أ  ثم 
�صخ�صية  وهي  »حياة«،  ب�صخ�صية 
�صجن  باب  من  تخرج  متخيلة، 
بعد   - متخيل  ��صم   - »�إيزورين« 
�الأور�ق  بع�س  بت�صليم  قامت  �أن 
ل�صقيقها »�أمين« �لذي يق�صي فرتة 
يف  يقع  �لذي  �ل�صجن  يف  عقوبة 
��صم  �لباحثة  عليها  �أطلقت  دولة 
ا،  »كاروليا«، وهو ��صم متخيل �أي�صاً

وهي دولة تقع يف غرب �أوروبا. 
ا يف  ما قامت به »حياة« حدث �أي�صاً
�صجون �أخرى د�خل »كاروليا« عرب 
�أقرباء �ل�صجناء �الآخرين، ولكن ما 
مبثابة  كان  �الأور�ق  هذه  ت�صمنته 
كانت  حيث  باندور�«،  »�صندوق 
بعنو�ن  وثيقة  حتمل  �الأور�ق  هذه 
�مل�صجونني«  لالإخو�ن  »�إر�صاد�ت 

�لكرويل«،  حمزة  »�أبو  كتبها 
د�عية  وهو  متخيلة،  �صخ�صية 
يق�صي  »د�ع�س«  بتنظيم  مرتبط 
يف  �صنة   ٢٠ ملدة  بال�صجن  ا  حكماً
�لبارزين  لالإرهابيني  منعزل  ق�صم 
�لرئي�صي  �ل�صجن  د�خل  �ملد�نني 

بعا�صمة كاروليا »�صانتيجانا«. 
 � عدداً »�لكرويل«  وثيقة  ت�صمنت 
�الإرهابيني  لل�صجناء  �لقو�عد  من 
تهدف �إىل م�صاعدتهم على تنظيم 
د�خل  نفوذهم  وتو�صيع  �أنف�صهم، 
بالعنف،  يتعلق  وفيما  �ل�صجن. 
»لتجنب  �أنه  �إىل  �لوثيقة  �أ�صارت 
��صتخد�م  يجب  �ل�صكوك،  �إثارة 
خمفياًّا  يكون  عندما  فقط  �لعنف 

عن �أعني حر��س �ل�صجن«. 
فقد  عزلته،  من  �لرغم  وعلى 
متكن »�أبو حمزة �لكرويل« من نقل 
وثيقته �إىل خارج �ل�صجن عرب �أحد 
نقل  بدوره  توىل  �لذي  �حلر��س، 
�لوثيقة �إىل �بنة �صقيق »�لكرويل«، 
حيث قامت بتوزيع ن�صخ منها على 
�ل�صجون  يف  �ملد�نني  �الإرهابيني 
قريباتهم  خالل  من  �ملختلفة 
�ملقالة  وت�صيف  �ل�صيد�ت.  من 
و�الأمن  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  �أن 
�إال  لل�صيد�ت،  �لدور  هذ�  ر�صدت 
وهكذ�  تد�عياته.  من  قللت  �أنها 
�أفكاره  ن�رش  من  »�لكرويل«  متكن 
خاللها  من  �أنه  �عتقد  �لتي 
ع�صابة  بذور  زرع  من  �صيتمكن 

�صجون �إرهابية قوية. 

و ال�شجون اإرهابُيّ

حلول  مع  �أنه  �ملقالة  تفرت�س 
نزالء  من   %45 فاإن   ٢٠٢5 عام 
�لكتلة  �إىل  ينتمون  كاروليا  �صجون 
ومل  �الإرهابي.  للتنظيم  �الأ�صا�صية 
يتوقف �الأمر عند هذ� �حلد، ولكن 
�ل�صجون.  خارج  ن�صطت  �لكتلة 
�ملفرت�س  �ل�صيناريو  مع  ومتا�صياًّا 
قنبلة   ٢٠٢5 �صبتمرب  يف  تنفجر 
حمطة  من  مغادر  قطار  د�خل 
»�صانتيجانا« �ملركزية، تف�صى �إىل 

ا و�إ�صابة 85 �آخرين،  قتل ١4 �صخ�صاً
يف  بالغة  �أ�رش�ر  �إىل  باالإ�صافة 
�ل�صكك �حلديدية وحمطة �لقطار 
�أ�صبوع.  ملدة  �لرحالت  لتتوقف 
�لذي  �لتنظيم  �أعلن  ما  و�رشعان 
»د�ع�س«  لتنظيم  بالوالء  تعهد 
والية  �إن�صاء  و�دعى  �الإرهابي، 
�لهجوم،  عن  م�صئوليته  �لغرب، 
و�أن �الإرهابي »مي�صيل فريين« هو 

منفذ �لهجوم. 
�أجرت �الأجهزة �الأمنية �لتحقيقات 
�أفادت  حيث  فريين،  عائلة  مع 
�أُطلق  �لذي  جنلها  باأن  و�لدته 
كان  �ل�صجن،  من   � موؤخراً �رش�حه 
قد �أقام عالقة �صد�قة مع �لتنظيم 
�الإرهابي يف �ل�صجن، ولكنه مل يكن 
و�أر�د  �إرهابي  �إىل  �لتحول  يريد 
�لر�ديكاليني؛  زمالئه  عن  �البتعاد 
�إال �أنه تعر�س ل�صغوط �صديدة من 
�لتنظيم حتى �إنه هدد عائلته. وقد 
�إىل  فريين  �ل�صغوط  هذه  دفعت 
تعليماته  ونفذ  للتنظيم  �لر�صوخ 
�صانتيجانا  من  ظهر  حقيبة  بنقل 
يف  للتنظيم  �لتابعة  �ل�صبكات  �إىل 
يدري  يكن  ولكنه مل  �لبالد،  �رشق 
�أن �حلقيبة كانت حتتوي على عبوة 

نا�صفة.
ا للمقالة  تك�صف حالة فريين - وفقاً
- عن جانب من ديناميات �لعالقة 
د�خل  و�ملجرمني  �الإرهابيني  بني 
»د�ع�س«  تنظيم  �ل�صجون، فظهور 
�لعاملية  �الإرهابية  �ل�صاحة  على 
��صتدعى �أدو�ت �ل�صيطرة و�لتحكم 
من  مزيج  خالل  من  �الأتباع  يف 
جلاأت  وبالتايل  و�لرتهيب،  �حلكم 
متديد  �إىل  �الإرهابية  �لتنظيمات 
�صيطرتها د�خل �ل�صجون، ووجدت 
ب�رشياًّا  خمزوناًا  �مل�صجونني  يف 
�أن  ميكن �ال�صتفادة منه. ومبجرد 
تُقيم �لعنا�رش عالقة مع �ملجرمني 
�الآخرين د�خل �ل�صجون، يكون من 
عن  �البتعاد  هوؤالء  على  �ل�صعب 
�ملنظومة �لر�ديكالية، �صو�ء كانو� 
مرغمني  حتى  �أو  بذلك  مقتنعني 
�أن يقوم  نتيجة للخوف مما ميكن 

به �لتنظيم �الإرهابي �إز�ءهم.

امل�شهد الراهن

للخلف  قليالاً  �لرجوع  يكون  رمبا 
�صجون  يف  جرى  ما  لفهم   � مفيداً
�الأدبيات  من  فالكثري  كاروليا، 
د�خل  �لر�ديكايل  �لتحول  تف�رش 
�لكامن  بالنموذج  �ل�صجون 
لل�صعف  �أماكن  باعتبارها  لها 
باآخر  �أو  ب�صكل  و�النك�صاف ت�صور 
معاناة �الأفر�د �لناجمة عن �لعزلة 
�ل�صخ�صية،  و�الأزمات  �ملجتمعية 
فال�صخ�س يتم �إخر�جه من و�صطه 
�ملجتمعي �ملعتاد عليه، و�رشعان 
ما ي�صعر باخلو�ء �لذي قد ينتقل يف 
مرحلة ما ويف ظل جتربة �ل�صجن 
�جلديدة �إىل �لقابلية لتبني �الأفكار 
�ملتطرفة، و�ال�صتعد�د لالنخر�ط 

يف �الأن�صطة �الإرهابية. 
بع�س  -يف  �ل�صجون  وت�صكل 
�الأحيان- نقطة حتول موؤملة تدفع 
م�صار  من  �خلروج  �إىل  �الأفر�د 
عن  و�لبحث  �لتقليدي،  حياتهم 
ويف  ر�ديكالية.  �أكرث  جديد  �صياق 
هذ� �ل�صياق، قد يكون �لتماهي مع 
�ملتطرفة  �الإرهابية  �لتنظيمات 
عن  �لبحث  يف  رغبة  عن  ا  ناجتاً
تُعطي حلياة  �لتي  و�لهوية  �ملعنى 
وجهة  من  خمتلفة،  قيمة  �لفرد 
هذه  كانت  �إذ�  �صيما  وال  نظره، 
�لهوية تنطوي على �عرت��س وحتٍدّ 
فر�صة  ومنح  و�ملجتمع،  لل�صلطة 
للتعبري عن �ملظامل �ملت�صورة يف 

خميلة �لفرد. 
»باولز«  تعتقد  �الإطار،  هذ�  ويف 
كاروليا  ت�صهده  ما  �إرها�صات  �أن 
�لتاريخ  ذلك  قبل  بد�أت   ٢٠٢5 يف 
�صهدت  حينما  �لزمان  من  بعقد 
�لدولة زيادة كبرية يف �العتقاالت 
باجلر�ئم  �ملرتبطة  و�الإد�نات 
�العتقاالت  و�صملت  �الإرهابية، 
�الن�صمام  حاولو�  �لذين  �الأفر�د 
»د�ع�س«  تنظيم  �إىل  �ن�صمو�  �أو 
�أولئك  وكذلك  و�لعر�ق،  �صوريا  يف 

ودعمو�  �لدولة  يف  بقو�  �لذين 
�لتنظيمات �الإرهابية. 

�ل�صجناء،  هوؤالء  تقا�صم  وقد 
� بالت�صامن  بح�صب �ملقالة، �صعوراً
و�صغل  و�لديني،  �لعرقي 
�خلربة  ذوو  �لقد�مى  �الإرهابيون 
من  ومتكنو�  �لقيادية،  �ملو�قع 
من  �لنزالء  باقي  على  �ل�صيطرة 
تقدمي  رئي�صية، مثل  �أدو�ت  خالل 
تف�صري�ت �أكرث �رش�مة للدين. ومل 
�إىل  �ل�صجون  على  �لقائمون  ينتبه 
�ل�صجون،  يف  يحدث  ما  تد�عيات 
ت�رشفو� يف  �الإرهابيني  �أن  خا�صة 

�لغالب كنزالء منوذجيني. 
ومع �الرتفاع �ملفاجئ يف �ملد�نني 
بني  �لتطرف  وزيادة  �الإرهابيني، 
بع�س  �ل�صلطة  �تخذت  �ل�صجناء؛ 
بالتفريق  فقامت  �الإجر�ء�ت، 
باأن�صطة  �ملرتبطني  �ل�صجناء  بني 
�الآخرين،  و�ل�صجناء  �إرهابية 
�الإرهابية  �ل�صخ�صيات  عزل  ومت 
�لبارزة لتقوي�س حماوالتهم لتجنيد 
�عتمدت  كما  �الآخرين.  �ل�صجناء 
� من �لرب�مج  �الأجهزة �الأمنية عدداً
و�إعادة  �لر�ديكاليني  �أفكار  لتغيري 

دجمهم يف �ملجتمع. 
هذه  �أن  �إىل  »باولز«  وتَخلُ�ُس 
ا  �الإجر�ء�ت مل تكن كافية، خ�صو�صاً
�الإ�صالحات  �إىل  تتطرق  مل  و�أنها 
يف  �ملطلوبة  �لرئي�صية  �جلوهرية 
�لت�صل�صل  وفكرة  �ل�صجون،  نظام 
�لهرمي �لقائم عليها هذ� �لنظام، 

و�لتي تف�صي يف �لنهاية �إىل تعزيز 
و«هم«،  »نحن«  بثنائية  �ل�صعور 
ناهيك عن �أن نظام �ل�صجون موجه 
�أ�صا�صي �إىل ف�صل �ل�صجناء  ب�صكل 
جعل  ما  وهذ�  �ملجتمع،  عن 
�لتطرف  لنزع  �حلكومية  �لرب�مج 

و�إعادة �لدمج غري فعالة.
هذ� باالإ�صافة �إىل كون هذه �لرب�مج 
تتم  ا  �أي�صاً فاإنها  زمنياًّا،  حمدودة 
متاحة  وغري  �أ�صا�س طوعي،  على 
يف �لعموم �إال لل�صجناء �لذين يُطلق 
ا  ووفقاً م�رشوط  ب�صكل  �رش�حهم 
يختار  ثم  ومن  �ل�صلطة.  الإ�رش�ف 
�الإرهابيني  �ل�صجناء  من  �لعديد 
كاملة،  �صجنهم  مدة  ي�صتكملو�  �أن 
�مل�رشوط،  �ل�رش�ح  �إطالق  وعدم 
من  جزءاً�  �ل�صجن  �عتربو�  الأنهم 
لزيادة  و��صرت�تيجيتهم  ر�صالتهم 
�جلديدة  �لعنا�رش  جتنيد  فر�س 

�إىل �أق�صى حٍدّ ممكن.
�ل�صيناريو  يُظهر  �لقول،  خال�صة 
�الفرت��صي �لذي تطرحه »�أنيلي�س 
�إمكانية  �أن  مقالتها  يف  باولز« 
د�خل  و�جلرمية  �الإرهاب  �ندماج 
ا  قادماً  � تهديداً ت�صكل  �ل�صجون 
�حتياجات  ثمة  و�أن  �أوروبا،  يف 
�ل�صجون  موؤ�ص�صات  الإ�صالح 
�إنتاج �لتطرف يف  للحد من �إعادة 

�ملجتمعات.
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 عي�سى قراقع

مل  اخلطيب  كامل  الأ�سري  اأم 
املحرر  ولدها  تلب�س  ان  تتمكن 
له،  اأعدته  الذي  الزهور  اإكليل 
وترق�س  تزغرد  ان  ت�ستطع  ومل 
والبهجة  الفرحة  وت�سارك اجلميع 
الق�سبان،  وراء  من  ابنها  بعودة 
�سهقة،  واآخر  نظرة  اآخر  وكانت 
لكنها رحلت بعد ان زرعت الوعد 
الكالم  توقف  الطريق،  ت�سع  ومل 
يف  واأكملت  املنتظر،  و�سل  فقد 
مل  الذي  الكالم  اللحظات  هذه 

يقله الهواء لأغ�سان ال�سجر.
انتظرت اأم كامل اخلطيب طويال، 
وكانت اأ�سبه برواية متكاملة املكان 
والعظم  اللحم  واجل�سد،  والزمان 
تتوحد،  الآن  والأ�سواق  والأنفا�س 
قليال  توؤجل املوت  ان  ت�ستطع  مل 
وت�سافر  ولدها  �سدر  على  لتتنهد 
طويل،  وعناق  حوار  يف  معه 
واحلرية  املوت  بني  هناك عالقة 
وهذه  الفل�سطيني،  الزمن  يف 
على  تتمرن  حياتها  اأم�ست  الأم 
املتكاملة،  والولدة  الأخري  اللقاء 
ال�سجون،  كل  اأ�سماء  حفظت 
املنا�سلني  اأم  املخيم،  حار�سة 
والفقراء، يف يدها اخلبز واملفتاح 
والأمل واحلجر واليقني، ما اأف�سح 
وما  نابل�س،  جبال  يف  الرباكني 
اأعمق  ما  النفجار،  �سهوة  اأجمل 

قلب الأمهات.
اجلنازة،م�ست  يف  نابل�س  م�ست 
والغيب، هالل  البحر  وراء  ما  اإىل 
اأم كامل اخلطيب، جنوم  يف جبني 
تطل  �سم�س  قلبها  قدميها،  يف 
امل�سيعون  املعتقلني،  اآلف  على 
وفا�ست  ال�سماء  تدلت  كيف  راأوا 
اأمطارها، اجلبال وال�سجر والبيوت 
الأر�س  كاأنها تقبل  اأمامها  تنحني 

فوق جبينها.
اأم  توفيت   2019/1/25 بتاريخ 
العبد �سكايف �سكان مدينة اخلليل، 
ويو�سف  عالء  الأ�سريين  والدة 
وحفيدة  باملوؤبدات  املحكومني 
وحفيدة  ال�سكايف  احمد  ال�سهيد 
ال�سكايف،  عبري  الطفلة  ال�سهيدة 
عبد  الكبري  املنا�سل  وزوجة 
العبد(،  اأبو   ( ال�سكايف  الرحيم 
اأمرا�س عديدة  بعد ان عانت من 
اأبناوؤها  الذاكرة، مل ي�سل  وفقدت 
ويقراوا  ليودعوها  ال�سجن  من 

ظلوا  الفاحتة،  روحها  على 
ال�سجون،  ظلمات  خلف  مقيدين 
�سورهم  من  اأمهم  اإىل  نظروا 
نزلوا  البيت،  جدار  على  املعلقة 
عن اجلدار، قبلوها طويال قبل ان 
يغلق ال�سجان الأبواب ويعلن حالة 
على  والقمع  واحلرب  ال�ستنفار 
على  قرانا  عوفر،  �سجن  اأ�رسى 
كل  اأخاف  عبارة:  البيت  حائط 
�ساروا  قد  احليطان  على  اأحبائي 

�سور.
الذي  بزوجها  العبد  اأم  حلقت 
حرية  اجل  من  الدنيا  ا�سغل 
جلنة  تراأ�س  وكرامتهم،  الأ�رسى 
حمافظة  يف  الأ�رسى  اأهايل 
�ساحة  بيته  كان  اخلليل، 
والجتماعات  لالعت�سامات 
حترك  والنتفا�سات،  والنداءات 
اأبو العبد يف كل مكان، كان �سوته 
باحلرية،  اإميانية  وعقيدة  افكاراً 
النوافذ وب�رس  الأقفال وفتح  ك�رس 

بالنبوءات ال�سماوية.
اأم العبد مل ي�سهد بيتها يوما عر�سا 
اأو فرحا، كل يف البيت دم وح�رسات 
وعذابات، بيتها بيت كل فل�سطيني، 
فل�سطينية،  اأم  كل  دمعة  دمعتها 
واأخذها  ذاكرتها  انفجرت 
الن�سيان، مل حتتمل عدد الراحلني 
من  البيت،  باب  من  واخلارجني 
اأو  ال�سجن  اإىل  اإما  يخرج ل يعود، 
تظل  ان  حتتمل  مل  املقربة،  اإىل 
وحدها، ان ترى كل يوم اجلنازات 
ال�سارع،  من  متر  التي  الكثرية 
اخلليل،  مدينة  يف  اليومي  املوت 
والعتقالت  والإعدامات  القتل 

وعربدات امل�ستوطنني.
اخلليل  مدينة  يقي�س  البع�س 
وتارة  باحلياة  تارة  وقراها 
يقي�سها  الآخر  البع�س  باملوت، 
وامل�ستوطنات  احلواجز  بعدد 
يقي�س  وبع�سهم  وامل�سادرات، 
املدينة بنظرات اأم العبد ال�سكايف 
ر�سد  ابن  دوار  يف  تقف  عندما 
املعتقلني،  اأولدها  على  تنادي 
امراأة  ال�سماء،  �سوت  الأم،  �سوت 
وعطاء،  ماء  ون�سفها  نار  ن�سفها 

ت�سعل الروح وحترك الف�ساء.
بتاريخ 2015/1/3 توفيت اأم �سادي 
الطو�س �سكان قرية اجلبعة ق�ساء 
حممد  الأ�سري  زوجة  اخلليل، 
والذي  باملوؤبد  املحكوم  الطو�س 
ال�سجن،  داخل  عاما   30 يق�سي 
زوجها  عن  الإفراج  تنتظر  كانت 

من  الرابعة  اأو  الثالثة  الدفعة  يف 
اأو�سلو  اتفاقيات  قبل  املعتقلني 
مع  مازن  اأبو  الرئي�س  اتفاق  وفق 
والأمريكي،  الإ�رسائيلي  اجلانب 
�سيء  كل  �سادي  اأم  اأعدت 
احلقل  الأ�سري،  زوجها  ل�ستقبال 
كل  والذكريات،  والكلمات  والبيت 
�سيء �سوف يعود اإىل اأوله، �سيطل 
هذا  قليل،  بعد  الطو�س  حممد 
ال�سهيد احلي كما لقب بعد ان جنا 
اعتقاله  باأعجوبة عند  املوت  من 
حيث اأ�سيب بوابل من الر�سا�س، 
اأمنياتها  ترتب  �سادي  اأم  بداأت 
القادمات، ويف و�سط الفرح الآتي 
لنزيف  تعر�ست  ال�ساخبة  والزفة 
حاد يف الدماغ، دخلت يف غيبوبة 

لأكرث من عام.
طيلة  والأب  الأم  كانت  �سادي  اأم 
الأولد  ح�سنت  زوجها،  غياب 
ورممت الغياب املوجع، بنت البيت 
الذي هدمته قوات الحتالل اأكرث 
الفالحة  هي  تياأ�س،  مل  مرة،  من 
التي حتمل الفاأ�س بيدها الي�رسى 
حترث  اليمنى،  بيدها  املاء  ودلو 
تفجر  ال�سخر،  ت�سق  الأر�س، 
العنب  دوايل  ت�سقي  الينابيع، 

و�سجر الرمان ول تنام.
مل ت�ستيقظ اأم �سادي من غيبوبتها، 
انتظرت يف رحلة الغيبوبة طويال، 
لعل اأبو �سادي يعود ليوقظها، يرفع 
تتنف�س،  عنها،  الطبية  الأجهزة 
الكون،  اأول  بدا  الآن  لها:  ليقول 
علي،  ال�سائع  عمري  غطاء  ردي 
الآن �ساأوحد بني احلياة وما �سوف 
تاأتي وما تكتنز الذاكرة، ا�ستيقظي 
من  معا  الأر�س  نوقظ  �سوف 
غيابها ونغري الزمان، يل فيك اأكرث 
من ذروة ومن �سجرة، يل منك ما 
ها  ا�ستيقظي  الف�سول،  تراه  ل 
احل�سور،  كل  فيك  يل  عدت،  قد 
عن  الحتالل  حكومة  تفرج  مل 
�سادي  اأبو  ظل  الرابعة،  الدفعة 

�سادي  اأم  قلب  توقف  ال�سجن،  يف 
و�ساد ال�سمت…

الثالث  الأمهات  بني  يجمع  ما 
الغيبوبة وفقدان الذاكرة، الأمهات 
كانون  �سهر  يف  توفني  الثالث 
الثاين، الرعد واملطر والربق ونوار 
اللوز والعا�سفة، الهواء لي�س حرا، 
انطفاأت الذاكرة، �سارت امل�سافة 
بني ال�سحو واليقظة بعيدة، ال�سفر 
مليء  اخلليل  اإىل  نابل�س  من 
والر�سا�س،  واحلواجز  بالكمائن 
معا،  والذاكرة  الأر�س  م�سحوا 
كاأنك  اجلدار  حافة  على  ت�سري 
ت�سري على حافة ال�سيف، امل�سافة 
امتالأت  واحلرية  ال�سجن  بني 
خمنوقة،  الرئة  الكثيف،  بال�سباب 
احلياة فا�ست عن احلياة ومل تاأت 

اخلامتة.
لدى  وبدت  الذاكرة،  توقفت 
ما  ينتظر  كالذي  الثالث  الأمهات 
متزاحمة  �سيقة  اأزمنة  ياأتي،  ل 
و�سعن  ورحلن،  تركننا  وحزينة، 
ور�سائاًل  ورد  اأكاليل  اأيادينا  بني 
للم�ستقبل،  اعتذرن  واأحالما، 
بفل�سطني،  مليء  امل�ستقبل  قلب 
يف  كلها  حياتهن  ام�سني  وقد 
ولدة دائمة، توقفت الذاكرة، لكن 
للبحر  ابنة  هي  قيل  كما  الذاكرة 

والزمن والغيوم القادمة.

�سوت  كان  ونابل�س  اخلليل  بني 
ال�ساعر علي اخلليلي ينادي:
ابحث عن قمي�سك املبلول

عن عاطفة الأع�ساب والذهول
عن خميلة الدخول

والأحجار  الورق  ذاكرة  عن 
والإن�سان

موعد يفوت
موعد يجيء

الأ�سابع  نفقد  مل  منت،  مل 
املرتع�سة

بتاريخ 2019/1/10 اأفرج عن الأ�سري الفل�سطيني كامل اخلطيب �سكان خميم بالطة ق�ساء نابل�س بعد 
ق�سائه 16 عامًا يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، توجه مبا�سرة اإىل م�ست�سفى الحتاد يف املدينة للقاء 
والدته املقعدة واملري�سة والتي دخلت يف غيبوبة بعد وعكة �سحية، ويف غرفة العناية املكثفة طبع 
على جبني والدته �سبعة ع�سر قبلة دافئة، فتحت الأم عينيها و�سدت بيدها على يد ولدها واأ�سلمت 

الروح بعد ان تاأكدت ان ابنها عاد من الغياب.

بني اخلليل ونابل�س

 ثالث اأمهات اأم�ضني حياتهن يف والدة دائمة
فار�س واأمه:

 جمعهما املوت بعد اأن فرق بينهما ال�ضجن
بقلم/عبد النا�سر عوين فروانة

ع�سو املجل�س الوطني الفل�سطيني
ق�س�س ال�سجن كثرية، ول ح�رس لها. 
الق�سبان  خلف  الأ�رسى  وحكايات 
مريرة وموؤملة، ي�سعب و�سفها ل�سدة 
ق�سوتها. ففي ال�سجن اأج�ساد مقيدة 
ودموع  كئيبة  واأرواح  ُمكبلة  وحريات 
ال�سجن  ويف  مقهورة.  واأخرى  حزينة 
رجاٌل اآمنوا بعدالة ق�سيتهم ونا�سلوا 
املحتل فاعتقلوا. ويف ال�سجن رجاٌل 
واأبنائهم  واآبائهم  اأمهاتهم  تركوا 
الأر�س  حرية  لأجل  وعائالتهم 
والإن�سان وما ندموا. وخلف ال�سم�س 
�سبابهم  زهرات  اأفنوا  اأقوياء  رجاٌل 
واأكرث  بل  اأعمارهم،  ن�سف  واأم�سوا 
ومل ينك�رسوا. وخلف الق�سبان رجاٌل 
اأنهكت الأمرا�س اأج�سادهم ف�سقطوا 

�سهداء.
"فار�س" هو واحد من اأولئك الرجال 
الذين اعتقلوا قبل اأو�سلو وق�سوا اأكرث 
الق�سبان،  اأعمارهم خلف  ن�سف  من 
ونه�ست  ج�سده،  ال�سجن  فاأنهك 
الأمرا�س عظامه وا�ستوطنت بداخله 
تقدم  ان  دون  ال�سجن  ادارة  واأهملته 
ف�سقط  الالزمة،  الطبية  الرعاية  له 
�سهيداً والتحق بقافلة �سهداء احلركة 
�سباط/ من  ال�ساد�س  يف  الأ�سرية 

فرباير 2019.
حممد  اأحمد  فار�س  ال�سهيد  ولد 
بارود" عام 1968، يف خميم ال�ساطئ 
مدينة  غربي  الفل�سطينيني  لالجئني 
"بيت  بلدة  من  تنحدر  لعائلة  غزة، 
والتي  غزة  قطاع  �سمايل  درا�س" 
ي�ستهر اأهلها بالقوة والعناد ويعرفون 
تعليمه  ،تلقى  "البدار�سة".  با�سم 
الونروا  مدار�س  يف  الأ�سا�سي 
لالجئني  "ال�ساطئ"  خميم  يف 
الفل�سطينيني، واأمت الثانوية العامة يف 

مدار�س املدينة.
يف الثالث والع�رسين من اآذار/مار�س 
الحتالل  قوات  اعتقلته   ،1991 عام 
وقتل  الحتالل  مقاومة  بتهمة 
بال�سكني.  طعنا  ا�رسائيلي  م�ستوطن 
وفد اأ�سدرت احدى حماكم الحتالل 
بال�سجن  حكما  بحقه  الع�سكرية 

املوؤبد )مدى احلياة(.
ثمانية  وخالل  اعتقاله  منذ  و 
ال�سجن،  يف  ق�ساها  �سنة  وع�رسين 
تعر�س بارود اىل �سنوف متعددة من 
وعا�س  والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب 
يف  الطويلة  الأ�رس  �سنوات  خالل 
موؤملة  مبواقف  ومّر  قهرية  ظروف 
مكث  عديدة  ولأ�سباب  وا�ستثنائية. 
العزل  زنازين  يف  وعا�س  وعانى 
النفرادي بعيدا عن ال�سجناء العاديني 
اجمايل  ن�سف  عن  تزيد  �سنوات 
ال�سنوات التي ق�ساها يف ال�سجن، وما 
اأدراك ما العزل النفرادي وتاأثرياته؟ 
بقي  ثم  للعزل  تعر�س  اأ�سري  من  فما 

�سوياً، ج�سدياً اأو نف�سياً.
�سلطات  منعت   2000 العام  ويف 
العجوز  والدته  الإ�رسائيلي  الحتالل 
ابنها  زيارة  من  فار�س"  "اأم  احلاجة 
"فار�س"  فيزداد  "الأمن"،  بذريعة 
العجوز  وتزداد  �سجنه،  يف  قهراً 
روؤية  من  حلرمانها  وحزنا  اأملاً 
واأنهك  مر�سها  فا�ستد  كبدها.  فلذة 
ج�سدها لتفقد ب�رسها بالكامل، ومل 

تعد ترى �سيئا.
الإفراج  ترتقب  فار�س  اأم  وظلت 
لعلها  الذكور،  من  الوحيد  عن جنلها 
قبل  واحت�سانه  مالم�سته  من  تتمكن 
اأن  اإىل  تياأ�س،  ومل  احلياة،  تفارق  ان 
"جلعاد  الإ�رسائيلي  ا�رس اجلندي  مت 
لها،  الأمل  ليعيد  عام 2006  �ساليط" 
وا�ستعدت وانتظرت الفراج عنه، اإل 
اأن ال�سدمة كانت كبرية عليها حينما 
 2011 عام  اأكتوبر  يف  ال�سفقة  متت 

ومل يكن جنلها �سمن املفرج عنهم.
وهرمت،  بالعمر  العجوز  وتقدمت 
دائمة  فكانت  الأمل،  تفقد  مل  لكنها 
عن  الفراجات  فجاءت  التفاوؤل، 
اإطار  يف  اأو�سلو  قبل  ما  اأ�رسى 
 .2013 عام  ال�سيا�سية  املفاو�سات 
بالإفراج  والتزمت �سلطات الحتالل 
عن ثالث دفعات، وكان ا�سم "فار�س" 
مدرجا �سمن الدفعة الرابعة والأخرية 
والتي كانت ت�سم )30( اأ�سريا وكان من 
اآذار/  يف  عنهم  يفرج  اأن  املفرت�س 
مار�س من عام 2014. اإل اأن �سلطات 
الوعود  نكثت  وكعادتها  الحتالل 
وتهربت من التفاهمات ومل تلتزم مبا 
�سجونها،  يف  فاأبقتهم  عليه،  وقعت 
يرى  ل  زنزانة  يف  "فار�س"  واأبقت 
من  والدته  تخرج  ومل  ال�سوء،  فيها 
ان فارقت احلياة  اإىل  عتمة ب�رسها، 

يف اأيار/ مايو من عام 2017.
اإليها  وحتدثت  مراراً،  بي  ات�سلت 
اأ�سعر  كنت  حمادثة  كل  وبعد  كثريا، 
و�رسخاتها،  معاناتها  اأمام  بالعجز 
اأملي.  ويتفاقم  وجعي  فيزداد 
والتقيتها مرات عدة، وزرتها يف بيتها 
زيارة  اأو  لقاء  كل  ويف  مرة،  من  اأكرث 
كنت اأراها حتمل �سورة ابنها ال�سجني 
وحتت�سنها وهي ل ترى بعينيها، لكنها 
قلبها،  يف  تراه  الأمومة  وباإح�سا�س 
وحتت�سنه  عنه  يفرج  اأن  يف  اأمال 
اأن  نافذا  كان  اهلل  قدر  لكن  بالفعل، 

تلقى ربها قبله.
اأن  قبل  الكفيفة  فار�س  اأم  رحلت 
يُفرج  اأن  اأو  فرتاه،  النور  تُب�رس 
�سدرها  اىل  فت�سمه  ابنها  عن 
عامني  من  اأقل  وبعد  وحتت�سنه. 
وهو  امُلب�رس  فار�س  بها  حلق 
يتمكن  اأن  دون  معتمة  زنزانة  يف 
الفاحتة  وقراءة  قربها  روؤية  من 

بجانبه.  
واأمه: جمعهما املوت بعد  فار�س 

اأن فرق بينهما ال�سجن
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الأوىل  هي  تكون  لرمبا  �سابقة،  ويف 
خا�ص  ب�سكل  الهولندية  ال�ساحة  على 
ومببادرة  عام،  ب�سكل  والأوروبية 
دخل  فردية،  وجهود  �سخ�سية 
"اإ�سماعيل  الفل�سطيني  املواطن 
املحاكم  يف  ق�سائية  معركة  زيادة"، 
جي�ص  اأركان  رئي�ص  �سد  الهولندية، 
"بيني  ال�سابق  الإ�رسائيلي  الحتالل 
غانت�ص"، واجلرنال "اأمري اإي�سل" قائد 
�سالح اجلو، على خلفية م�سوؤوليتهما 
عن ق�سف جوي ملنزل عائلته املكون 
من ثالثة طوابق وتدمريه بالكامل يف 
اإبان  غزة،  قطاع  و�سط  الربيج  خميم 
غزة  قطاع  على  الإ�رسائيلي  العدوان 
عام 2014، ما اأ�سفر عن ا�ست�سهاد )6( 
وثالثة  اأمه  بينهم  العائلة،  اأفراد  من 
اأ�سقائه،  اأحد  وزوجة  اأ�سقائه  من 
اإ�سافة  �سنة(،   12( اأبناءهم  واأحد 
حلظة  للعائلة  زيارة  يف  كان  ل�سديق 
متوز/  20 بتاريخ  وقع  الذي  الق�سف 

يوليو 2014.
امل�سافة  تلك  "ا�سماعيل"  يدرك 
العدالة  حتقيق  عن  تف�سله  التي 
ل  اأن  املمكن  من  والتي  املن�سودة، 
قد  هذه  معركته  اأن  ويعلم  تتحقق. 
�سنوات طويلة،  وت�ستغرق  زمنياً  متتد 
ويُقّدر اأن خو�سها �سريهقه وي�ستنزف 
خم�سني  من  اأكرث  اىل  ويحتاج  جهده 
يورو ملتابعتها من قبل حمامني  األف 
متخ�س�سني هناك. لكنه يت�سلح باإرادة 
وعزمية قوية ويحظى بدعم اأ�سدقاء 
ولو  الأمل،  بب�سي�ص  ويتم�سك  له، 

بانت�سار معنوي.
اإن القانون الهولندي يُتيح رفع دعاوى 
متهمني  �سد  املواطنني  قبل  من 
ي�ستطع  مل  حال  يف  جرائم،  بارتكاب 
املت�رسرون من هذه اجلرائم احل�سول 
املتهمني.  بلد  يف  العدالة  على 
اجلن�سية  يحمل  زيادة،  واملواطن 
"لهاي"  مدينة  يف  ويقيم  الهولندية 
عا�سمة املحاكم واملنظمات الدولية، 
عن  ونيابة  �سخ�سية،  مببادرة  وقرر 
الإ�رسائيلية  اجلرائم  �سحايا  جميع 
بحق فل�سطينيني، اأن يرفع ق�سية اأمام 
الق�ساء الهولندي، وهذه �سابقة حتمل 
وان  كثرية.  ومدلولت  عديدة  ر�سائل 
البدء بهذه اخلطوة واثارة مو�سوعها 
حافزا  �سي�سكل  العام،  الراأي  اأمام 
لكثري من ال�سحايا الفل�سطينيني، وقد 
يُ�سجع اآخرين على اأن يحذوا حذوه يف 
مالحقة قادة الحتالل عرب املحاكم 
املحكمة  و�ستعقد  هذا  الأوروبية. 
�سهر  يف  جل�ساتها  اأوىل  الهولندية 
هذه  يف  للنظر  القادم،  اآذار/مار�ص 

الق�سية.
هذه  فاإن  العائلة:  يل  قالت  وح�سبما 
كبرية،  مالية  مبالغ  حتتاج  الق�سية 
اأموالها  من  �ستدفعها  العائلة  واأن 
اأ�سدقاء  م�ساهمات  ومن  ال�سخ�سية، 
هناك  واأن  للق�سية،  وموؤيدين  لها، 
والأ�سدقاء  العائلة  من  تُبذل  جهوًدا 
حتويلها  �سيتم  يورو  األف   )50( جلمع 
مبا�رسة اإىل مكتب املحاماة امُلكلف 

مبتابعة الق�سية.
وعن اآثار جرمية الق�سف وهدم البيوت 
عن  ال�سادرة  الدرا�سات  احدى  تقول 

"ان  النف�سية:  لل�سحة  غزة  برنامج 
من  اأكرث  تعني  الفرد  منزل  خ�سارة 
كارثة حادة بالن�سبة للفل�سطينيني لأنه 
ي�ستح�رس ذكريات التجارب ال�سادمة 
وتُعترب حرب  بكونه لجئاً،  املرتبطة 
رئي�سًيا  الوطن حموًرا  وخ�سارة   1948
يوؤثر  الذي  الأمن  وانعدام  للخوف 
النف�سية  ال�سحة  على  كبري  ب�سكل 
للفل�سطينيني. اإن عمليات الهدم تعني 
والعي�ص  للنزوح  ت�سطر  العائالت  اأن 
يف خيام اأو يف منازل الأقارب، والذي 
واجتماعية  حياتية  مب�ساكل  يت�سبب 
ومزاً  املنزل  ويُعترب  حيث  عديدة، 
وال�سعور  العائلي  للدعم  ومكاناً 
اإن تدمري البيوت  بالأمن والطماأنينة. 
تدمري  على  العمل  يعني  الفل�سطينية 
الالزمة  واحلماية  الوقاية  عوامل 
لل�سالمة النف�سية للفل�سطينيني للتغلب 
على امل�ساكل احلياتية التي ميروا بها 

نتيجة الحتالل واحل�سار".
لهذا ونحن نتحدث اليوم عن اجلرائم 
الإ�رسائيلية يف هدم البيوت، و�سقوط 
الأحبة  وفقدان  الأبرياء  ال�سهداء 
مرتكبي  م�ساءلة  فاإن  الأعزاء، 
اأمر  ملحا�سبتهم،  والتحرك  اجلرمية 
وخا�سة  �سيكولوجية،  ناحية  من  مهم 
ال�سحايا  من  املبادرة  كانت  اإذا 
ي�ساعدهم  ذلك  لأن  اأنف�سهم،  وذويهم 
بالعجز جتاه  ال�سعور  على  التغلب  يف 
حالة  على  التغلب  وكذلك  املعتدي، 
الرتدد واخلوف التي يهدف املعتدي 
وذويهم  ال�سحايا  لدى  حتقيقها  اإىل 

واملجتمع الفل�سطيني.
ومن خالل املبادرة ي�ستعيد ال�سحايا 

تقديرهم واحرتامهم لذواتهم، وكذلك 
يف  ي�ساعد  وهذا  الفعل،  على  القدرة 
عملية ال�ست�سفاء النف�سي للتداعيات 
ال�سلبية الناجتة عن ما تعر�سوا له من 

اأذى، كما يقول خرباء علم النف�ص.
ا�سماعيل  املواطن  مبادرة  فان  لذا 
الهولندي،  للق�ساء  واقتحامه  زيادة، 
رفع  ي�سبق  مل  حيث  �سابقة،  ت�سكل 
عام  غزة  على  العدوان  ق�سايا 
الأوروبية،  املحاكم  عرب   2014
على  الحتالل  جرائم  وتف�سح  كما 
حافزا  و�ست�سكل  الأوروبية،  ال�ساحة 
الفل�سطينيني.  ال�سحايا  من  لكثري 
و�ستقل�ص حجم اجلرمية، فامل�ساءلة 
للمعتدي  رادعا  ت�سكل  واملحا�سبة 
اأن يقوم  وتدفعه للرتدد والتفكري قبل 
بحق  واعتداءاته  جرائمه  بتكرار 
وت�سكل  كما  الفل�سطينيني.  الأبرياء 
رادعا لالآخرين، فتُولّد لديهم ال�سعور 
غري  وباأنهم  املالحقة  من  باخلوف 
حم�سنني من العقاب، بعك�ص  ثقافة: 
والتي حتاول  العقاب"،  من  "الفالت 
املتعاقبة  ال�رسائيلية  احلكومات 

تعزيزها لديهم.
"زيادة"،  ق�سية  على  اطلعت  لقد 
ال�سحافة،  ن�رس عنها عرب  ما  وقراأت 
واأقارب  العائلة  مع  وتوا�سلت 
كثرية.  لأحاديث  وا�ستمعت  ال�سحايا، 
ا�ستحوذت  قد  الق�سية  اأن  فتفاجاأت 
بتغطية  وحظيت  دويل  اهتمام  على 
الإ�رسائيلية  العالم  و�سائل  كبرية يف 
غائبة عن  �سبه  فيما هي  والأوروبية، 
وان  والعربية.  الفل�سطينية  ال�ساحة 
ح�سورها على اأجندة منظمات حقوق 

اهتماماتها  و�سلم  املحلية  الإن�سان 
اأكون  اأن  اآمل   .! غائبا  يكون  يكاد 

خمطئا يف متابعتي.
"زيادة"  نحيي  واأن  لبد  اخلتام  ويف 
عرّب  وما  جراأة،  من  امتلكه  ما  على 
مبادرته  ن�سجع  واأن  خطوته،  يف  عنه 
م�سريته  يف  ون�سانده  ال�سخ�سية 
حمل  حني  جناحا  �سجل  فهو  هذه. 
الق�سية ودخل مبفرده �ساحة الق�ساء 
ق�سائيا  معرتكا  ليخو�ص  الهولندي 
جرنالني  �سد  قانونية  ومعركة 
يحقق  اأن  املمكن  ومن  ا�رسائيليني. 

جناحات لحقة، وقد ينت�رس.
الكل  من  املطلوب  فاإن  لهذا 
الفل�سطيني وعلى اختالف مواقعهم، 
حقوق  منظمات  من  خا�ص  وب�سكل 
اخلربات  ذات  املحلية  الإن�سان 
الق�سية  احت�سان  الدولية،  والعالقات 

معركته  يف  "زيادة"  بجانب  والوقوف 
القانونية. واأن التجربة الق�سائية هذه 
الق�ساء  عرب  تكرارها  املمكن  من 
الهولندي، اأو تقدمي مثيالتها يف دول 
اأوروبية اأخرى، طاملا اأن هذا ممكنا.

ي�سكل  "زيادة"  يقدمه  ما  وان  كما 
و�ساحات  العتقالت  ل�سحايا  حافزاً 
ال�سجون  الأمرا�ص يف  وزرع  التعذيب 
�سغاراً  واناثا،  ذكورا  الإ�رسائيلية، 
م�ساءلة  يف  اأي�سا،  ولذويهم  وكباراً، 
وم�سوؤويل  الإ�رسائيلي  الحتالل  قادة 
عرب  ومالحقتهم  ال�سجون  ادارة 
الدول  اجلنائي يف  اأو  املدين  الق�ساء 
من  اقرتفوه  ما  على  الأوروبية، 
فظيعة  وجرائم  ج�سيمة  انتهاكات 
و�سول  واملعتقلني.  الأ�رسى  بحق 
لل�سحايا  الدولية  العدالة  حتقيق  اىل 

الفل�سطينيني. 

ُتقدر امل�صافة اجلغرافية ما بني لهاي وغزة، باأكرث من اأربعة اآلف كيلو مرت. اأما امل�صافة بني اجلرائم الإ�صرائيلية يف غزة وتطبيق القانون الدويل لتحقيق العدالة لل�صحايا الفل�صطينيني 
ومكافحة الفالت من العقاب، تكاد تكون كامل�صافة الفا�صلة بني الأر�ض وال�صماء. فيما امل�صافة الوجدانية التي تف�صل "ا�صماعيل" املقيم يف هولندا عن غزة هي �صفر، واأن ما يربطه بوطنه 

الكبري و�صهداء اأ�صرته الأبرياء، اأدخلته حماكم الق�صاء الهولندي، وقّل�ض امل�صافة ما بني اجلرمية والعقاب، وعزز القناعة باأن املالحقة القانونية ممكنة، وحتقيق العدالة الدولية وان�صاف 
ال�صحايا هدف م�صروع.

فل�سطيني يقا�سي الحتالل يف لهاي وُيحفز �سحايا العتقالت الإ�سرائيلية.!

اإدارة معتقالت الحتالل ُتعيد الأ�سري وليد �سرف جمددًا اإىل معتقل "عيادة الرملة"
الأ�سري  نادي  حمامي  متكن 
الفل�سطيني من زيارة الأ�سري وليد 
خالد �رسف )25 عاماً( يف معتقل 
اأن  بعد  وذلك  الرملة"،  "عيادة 
متت اإعادته من م�ست�سفى "اأ�ساف 
نُقل  حيث  الإ�رسائيلي،  هروفيه" 
اإليه عقب تدهور جديد طراأ على 
و�سعه ال�سحي، و�سبق ذلك اأن نُقل 

اإىل م�ست�سفى "�سعاري ت�سيدك".

وقال الأ�سري �رسف للمحامي: اأنه 
منذ  اجللد  يف  �سمور  من  يعاين 
الولدة، وقد تفاقم و�سعه ال�سحي 
الأمر  املتكررة،  اعتقالته  ب�سبب 
مب�ساكل  اإ�سابته  اإىل  اأدى  الذي 
واجلهاز  الكبد  يف  اأخرى  �سحية 
البويل، واأ�سبح يعتمد على اأكيا�ص 

خا�سة لق�ساء حاجته"
من  وهو  �رسف  الأ�سري  واأ�ساف 

اآخر  تدهوراً  اأن  دي�ص،  ابو  بلدة 
خالل  ال�سحي  و�سعه  على  طراأ 
الفرتة القليلة املا�سية بعد اإعادته 
الرملة"، وعلى  "عيادة  اإىل معتقل 
م�ست�سفى  اإىل  جمدداً  نُقل  اإثره 
خ�سع  حيث  هروفيه"،  "اأ�ساف 
ا�ستقرار  وبعد  طبية،  لفحو�ص 
معتقل  اإىل  جمدداً  اأُعيد  و�سعه 

"الرملة".

الحتالل  حمكمة  اأن  اإىل  لفتاً   
كانت قد اأ�سدرت قراراً بتخفي�ص 
تدهور  بعد  الإداري  اعتقاله  مدة 
خمابرات  اأن  اإل  ال�سحي،  و�سعه 
بتجديد  جمدداً  اأو�ست  الحتالل 
اعتقاله الإداري، وعليه فقد �سدر 
ملدة  اإداري  اعتقال  اأمر  بحقه 
اأن �سلطات  اإىل  �ستة �سهور. يُ�سار 
الحتالل اعتقلت الأ�سري �رسف يف 

العا�رس من حزيران/ يونيو  تاريخ 
�سنوات  جمموع  اأن  علماً   ،2018
بني  �سنوات  قرابة خم�ص  اعتقاله 

اأحكام واعتقال اإداري.  
ويف هذا الإطار قال نادي الأ�سري 
اإن ا�ستمرار اعتقال الأ�سري �رسف، 
ما هو اإل عملية انتقامية تنفذها 
�سيا�سة  عرب  الحتالل  خمابرات 
وجود  بذريعة  الإداري  العتقال 

اأدنى  دون  وذلك  �رّسي"،  "ملف 
مراعاة لو�سعه ال�سحي، لفتاً اإىل 
اأن الع�رسات من الأ�رسى الإداريني 
خمتلفة،  اأمرا�ص  من  يعانون 
�سلطات  توا�سل  ذلك  ومبقابل 
ظروف  يف  اعتقالهم  الحتالل 
معتز  الأ�سري  منهم  نذكر  قا�سية، 
عبيدو املحتجز يف معتقل "النقب 

ال�سحراوي".
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هيئة الأ�سرى وفعاليات القد�ض تنظمان وقفة ت�سامنية مع ال�سري املري�ض وليد �سرف
واملحررين  ال�رسى  �سوؤون  هيئة  نظمت 
حمافظة  وفعاليات  قوى  مع  بالتعاون 
ال�سري  مع  ت�سامنية  وقفة  القد�ص، 
بلدة  يف  عاما،   25 �رسف  وليد  املري�ص 
ابو دي�ص بح�سور عائلته وعدد من ممثلي 
حمررين.  وا�رسى  املحلية  املوؤ�س�سات 
الهيئة  م�ست�سار  ربه  عبد  ح�سن  وقال 
الحتالل  �سلطات  اأن  الإعالم  ل�سوؤون 

اأمر  ايام  عدة  قبل  اأ�سدرت  الإ�رسائيلي 
اأ�سهر،  �ستة  ملدة  جديد  اإداري  اعتقال 
�رسف  خالد  وليد  املري�ص  الأ�سري  بحق 
ال�سحي  و�سعه  رغم  دي�ص،  اأبو  بلدة  من 
اأن  على  دللة  يف  واخلطري،  ال�سعب 
الحتالل يوا�سل باإمعان متطرف �سيا�سة 
القتل الطبي بحق املعتقلني" . وقال عبد 
لالأ�سري  الإداري  الأمر  جتديد  ان  ربه، 

�رسف هو مبثابة حكم بالإعدام، فو�سعه 
العتقال،  من  مزيد  يحتمل  ل  ال�سحي 
خطرية،  �سحية  م�ساكل  من  يعاين  وهو 
وبحاجة اإىل متابعة �سحية عاجلة، يعاين 
الكلى  يف  وم�ساكل  اجللد  يف  �سمور  من 
والأمعاء والكبد، وقد مت نقله من معتقل 
عوفر اإىل عيادة الرملة بعد تدهور حالته 
ال�سحية. من جانبه القى علي �سالح كلمة 

طالب  حيث  الوطنية،  والفعاليات  القوى 
الدولية  واملوؤ�س�سات  الأحمر  اال�سليب 
يف  م�سوؤولياتها  عند  بالوقوف  املعنية 
للرفيق  اخلطري  ال�سحي  الو�سع  متابعة 
الأ�سري، وال�سغط على الحتالل من اأجل 
تداعيات  من  حمذرة  �رساحه،  اإطالق 
و�سعه  تدهور  ظل  يف  اعتقاله  ا�ستمرار 
م�سرية  تنظيم  الوقفة مت  وبعيد  ال�سحي. 

جابت  �رسف  ال�سري  مع  ت�سامنية 
الحتالل  بعنجهية  منددة  البلدة،  �سوارع 
املر�سى  بالأ�رسى  وبط�سه  ال�رسائيلي 
اأن  اإىل  يُ�سار  ال�سجون.  داخل  والعزل 
الأ�سري �رسف  اعتقلت  الحتالل  �سلطات 
يف العا�رس من حزيران/ يونيو 2018، علما 
خم�ص  قرابة  اعتقاله  �سنوات  جمموع  اأن 

�سنوات بني اأحكام واعتقال اإداري.



عي�شة ق.

�أين يدرك العبو �ل�شباب �أن نقاط 
�جل  من  كافية  تكون  قد  �ليوم 
�ملقابل  يف  �لرتتيب،  ذيل  مغادرة 
تعول �شبيبة �لقبائل �لعودة بنتيجة 
لتفادي  �لعا�شمة  من  �يجابية 
عليها  تتو�جد  �لتي  �ل�شك  مرحلة 
خالل  �لنتائج  غياب  ظل  يف 
و�ن  خا�شة  �الأخرية،  �ملقابالت 
بفقد�ن  مهددة  جتعلها  �لهزمية 

�لو�شافة.
�لر�ئد �حتاد  يتو�جد  يف �ملقابل، 
�لعا�شمة �أمام �شفرية �شعبة تقوده 
يالقي  عندما  �لبالد  �رشق  �إىل 
�مل�شيف جمعية مليلة يف مو�جهة 
�لنادي  ويدرك  خمتلفة،  مبو�زين 

�لتي  �ملهمة  �شعوبة  �لعا�شمي 
�أجل  من  �لديار  خارج  تنتظره 
ت�شاهم يف  �يجابية  بنتيجة  �لعودة 
�ل�شد�رة،  يف  �لتحليق  مو��شلته 
باالحرت��س  مطالب  مناف�س  �أمام 
منه وهو �لذي يحتاج نقاط �لفوز 

لالبتعاد عن منطقة �خلطر.
وفاق  نادي  ميلك  جهته،  من 
�أجل  من  مو�تية  فر�شة  �شطيف 
�النت�شار�ت  نغمة  ��شرتجاعه 
نغيز،  نبيل  �جلديد  مدربه  بقيادة 
�أوملبي  ي�شت�شيف  عندما  وذلك 
�إىل  نغيز  يهدف  لقاء  يف  �ملدية 
ت�شكيلة  �شقوط  بعد  بفوز  تد�شينه 
�لهزمية  فخ  يف  �الأ�شود«  »�لن�رش 
على  و�لبقاء  �لتو�يل  على  بلقاءين 
بنما  �ملقدمة،  كوكبة  من  مقربة 

جتد ت�شكيلة �أبناء �لتيطري نف�شها 
�لهزمية  بعد  معقدة  مهمة  �مام 
يف  لها  تعر�شت  �لتي  �لقا�شية 
�جلولة �ملن�رشمة على ملعبها، وال 
تفادي خ�شارة  �شوى  �أمامها  خيار 
�شمن  و�شعيتها  تعقد  جديدة 

�أندية قاع �لرتتيب.

برنامج املباريات

�شباب بلوزد�د / �شبيبة �لقبائل 
�حتاد   / مليلة  عني  جمعية 

�لعا�شمة
من  �بتد�ء  ينطلقان  �للقاء�ن 

15:00
�ملدية  �أوملي   / �شطيف  وفاق 

�بتد�ء من 17:00

الرائد يف خطر بعيني مليلة قمة يف 20 اأوت والكحلة لال�ستفاقةاجلولة 22 من الرابطة املحرتفة الأوىل
ت�شهد مباريات اجلولة 22 من الرابطة املحرتفة املقررة اأم�شية اليوم اإجراء مباراة 

قوية يحت�شنها ملعب 20 اأوت بالعا�شمة وجتمع فريقي �شباب بلوزداد و�شبيبة القبائل 
اللذان يلتقيان باأهداف متباينة، باعتبار اأن ت�شكيلة النادي البلوزدادي ت�شعى اإىل 

الحتفاظ بالزاد كامال على ملعبها وتدعيم الر�شيد من اأجل موا�شلة املناف�شة بقوة 
على حتقيق البقاء وهي التي تتواجد حتت طائل ال�شقوط يف موؤخرة جدول الرتتيب

مولودية وهران

اإدارة احلمراوة 
ت�سغط على 

�سركة هيربوك  
لتج�سيد 

الربوتوكول
ور�ء  وهر�ن  مولودية  عائلة  جتند 
ب�رشكة  �لنادي  �إحلاق  م�رشوع  جت�شيد 
ل�شوناطر�ك  �لتابعة  ><هيربوك<< 
يف  �جلميع  ي�شتعجل  حيث  ذروته 
�إمتام  �جلز�ئري  �لغرب  عا�شمة 
فريقهم  �إخر�ج  يف  �أمال  �ل�شفقة 
من  �الأوىل  �لر�بطة  يف  �لنا�شط 
�لو�شعية �ل�شعبة �لتي يتخبط فيها منذ 
�لتجمعات  عدد  وتز�يد  �شنو�ت،  عدة 
خمتلف  حت�رشها  �لتي  و�للقاء�ت 
ذلك  يف  مبا  �ملولودية  عائلة  �أطياف 
العبني وم�شريين �شابقني من �أجل رفع 
><هيربوك<<  على  �ل�شغط  درجة 
بروتوكول  جت�شيد  �إىل  م�شرييها  ودفع 
�ملولودية يف  �إد�رة  مع  �ملربم  �التفاق 
بد�ية �شهر جانفي �ملن�رشم على �أر�س 
�لو�قع، لكن �لرئي�س �ل�شابق يف �لنادي 
يو�شف جباري، يعتقد باأن �الأمور لي�شت 
بالب�شاطة �لتي يعتقدها �لكثري وهو ما 
��شتنتجه �شخ�شيا من م�شاركته موؤخر� 
يف �جتماع مع م�شوؤويل �ل�رشكة �ملعنية 
و�لذين ي�شرتطون ح�شبه �حل�شول على 
�لروؤ�شاء  ملختلف  �ملالية  �لتقارير 
�لريا�شية  �ل�رشكة  على  �أ�رشفو�  �لذين 
تاأ�شي�شها  منذ  للنادي  �الأ�شهم  ذ�ت 
�الأندية  دخول  تاريخ   2010 عام  منذ 

�جلز�ئرية عامل �الحرت�ف.
يتم  �أنه مل  �الأمور  تعقيد  يزيد يف  وما 
�أربع  منذ  �ملطلوبة  �لتقارير  �إعد�د 
حت�شريها  ي�شتغرق  وقد  �شنو�ت، 
مهما يف  عائقا  ي�شكل  ما  معترب�  وقتا 
هذ�  وخلق  �التفاقية،  جت�شيد  طريق 
�أو�شاط  يف  �لقلق  من  نوعا  �ملعطى 
ظل  يف  �شيما  ><�حلمر�وة<<، 
بتمويل  ><هيربوك<<  �رشكة  �لتز�م 
><�ل�شبون�شور<<  �لنادي �شمن نظام 
وهو  �لر�هن،  �لوقت  يف  �الأقل  على 
بيت  يف  تقريبا  �جلميع  يرف�شه  ما 
�رشورة  على  يلحون  حيث  �ملولودية 
كل  على  �حلاليني  �مل�شاهمني  تنازل 
يت�شنى  حتى  �ل�رشكة  ل�شالح  �أ�شهمهم 
للنادي دخول عهد جديد يف ظل ف�شل 
يف  �شوؤونه  على  �ملتعاقبني  �مل�شريين 

�إعادة جمده �ل�شائع.
وكالت

بلحوت املدرب 
اجلديد لأهلي 

بنغازي الليبي
�شباح  من  �الأوىل  �ل�شاعات  يف  و�شل 
ر�شيد  �جلز�ئري  �ملدرب  �أم�س 
��شتعد�ًد�  بنغازي،  �إىل مدينة  بلحوت 
�الأهلي  فريق  تدريب  مهمة  ال�شتالم 
بلحوت  �ملدرب  وميتلك  بنغازي، 
حيث  كبرية،  خربة  73�شنة  �لبالغ 
عدة  تدريب  على  �أ�رشف  و�أن  �شبق 
�شطيف  وفاق  �أبرزها  جز�ئرية  فرق 
�لقبائل،  و�شبيبة  �جلز�ئر  و�حتاد 
للنادي  �لر�شمية  �ل�شفحة  و�أكدت 
�أن م�شاعد  �الأهلي مبوقع »في�شبوك« 
�شي�شالن  �لبدين  و�ملح�رش  بلحوت 
خالل �الأيام �لقادمة للعمل معه، كما 
تاأكد وني�س خري مدرب �لفريق �حلايل 
للفريق،  �لفني  �لطاقم  �شمن  �شيبقى 
عودة،  حممد  �لفريق  مدرب  وكان 
بنغازي عقب خروج  �الأهلي  قد ترك 
على  �لكونفيدر�لية  كاأ�س  من  �لفريق 

يد  ن�رش حني د�ي.
وكالت

جمعية عني مليلة / احتاد العا�شمة

ل�سام لالبتعاد عن ثالثي املوؤخرة و�سو�سطارة 
لالبتعاد بال�سدارة

مبار�ة  خليفي  زوبري  ملعب  يحت�شن 
باأهد�ف متباينة جتمع فريقي جمعية 
حيث  �لعا�شمة،  و�حتاد  مليلة  عني 
�خلروج  عن  �جلمعية  العبو  يبحث 
بنتيجة �يجابية من ملعبهم و�الحتفاظ 
بالنقاط �لثالث من �أجل دعم �لر�شيد 
و�البتعاد عن منطقة �خلطر يف جدول 
�لرتتيب، خا�شة و�ن �لالعبني يدركون 
�أجل  من  �لر�ئد  �أمام  �لفوز  �أهمية 
��شرتجاع �ملعنويات و�لعودة غلى �شكة 
�النت�شار�ت جمدد� و�لتي تغيب عنهم 
على مد�ر �شبع مباريات على �لتو�يل، 
وبالتايل ي�شتعد العبو ت�شكيلة »ال�شام« 
غلى  و�لعودة  �الأهم  حتقيق  �أجل  من 

�ل�شكة �ل�شحيحة من خالل �إحر�ز فوز 
معنوي ي�شاعدهم يف تفادي �لغرق يف 
��شتغالل عاملي  �لرتتيب عرب  موؤخرة 
�لتعرث  و�ن  خا�شة  و�جلمهور  �الأر�س 
منطقة  بولوج  �جلديد  �ل�شاعد  يهدد 

�خلطر.
�حتاد  العبو  يتنقل  �ملقابل،  يف 
�لعا�شمة �إىل مدينة عني مليلة وعينهم 
من  �يجابية  بنتيجة  �لعودة  على 
خارج  ينتظرهم  �لذي  �ل�شعب  �لتنقل 
مو��شلة  �إىل  ي�شعون  �أين  �لقو�عد، 
بعد  هزمية  دون  �للقاء�ت  حتقيق 
�لتو�يل  على  مباريات  خم�س  ت�شجيل 
دون �ل�شقوط يف فخ �لهزمية، ويدرك 

تو�جدهم  »�شو�شطارة«  ت�شكيلة  العبو 
يف خطر خا�شة و�أن �أ�شحاب �الأر�س 
و�لنادي  �ملقابلة،  نقاط  �إىل  بحاجة 
�لعا�شمي بدوره يدخل �للقاء بحثا عن 
طريقه  دعمه  �أجل  من  بالفوز  �لعودة 
للبطولة  �لثامن  باللقب  �لتتويج  نحو 
بالنقاط  بالعودة  تاأتي  و�لتي  �لوطنية، 
يدركه  ما  وهو  �لديار  خارج  من 
�أ�شبال  ويتو�جد  �لنادي،  يف  �لفاعلون 
فروجي  تيريي  �لفرن�شي  �ملدرب 
مبعنويات مرتفعة بعد �نت�شار �جلولة 
ويعولون  بلعبا�س  �حتاد  �أمام  �لفارطة 

على �ال�شتمر�ر بنف�س �لريتم.
عي�شة ق.

�شباب بلوزداد / �شبيبة القبائل

اأبناء العقيبة للخروج من اخلطر 
والكناري لتجاوز مرحلة ال�سك

قوية  مبار�ة  �ليوم  �أم�شية  جتري 
بلوزد�د  �شباب  فريقي  جتمع 
يبحث  و�لتي  �لقبائل  و�شبيبة 
نقاط  على  طرف  كل  خاللها 
يجد  �ل�شدد  هذ�  ويف  �لفوز، 
�أمام  نف�شه  �لبلوزد�دي  �لنادي 
ح�شم  �أجل  من  هامة  فر�شة 
�لذي  وهو  ل�شاحله  �ملقابلة 
و�أمام  ملعبه  على  يخو�شها 
مهمة  �شتكون  وبالتايل  جمهوره، 
جديد  فوز  حتقيق  �لالعبني 
�ال�شتفاقة  تاأكيد  يف  ي�شاهم 
ت�شكيلة  عليها  تتو�جد  �لتي 
تعول  و�لتي  »�لعقيبة«،  �أبناء 
�لثالث على  ت�شجيل فوزها  على 
�لتو�يل بعد �نت�شارين �أمام �أوملي 
ووفاق  �لقو�عد  خارج  �ملدية 
�شطيف، �أين ك�شب �ل�شباب �لثقة 
بعد عدم �شقوطه يف  �لنف�س  يف 
�لهزمية يف خم�س مقابالت  فخ 
�لوطنية،  �لبطولة  من  �الأخرية 
�شتكون  »�لكناري«  ومو�جهة 
�حتفاظ  بخ�شو�س  حا�شمة 
يف  �آماله  على  �لعا�شمي  �لنادي 
�أي  و�ن  خا�شة  �لبقاء  حتقيق 
�شوف  ملعبه  على  جديد  تعرث 
تفادي  يف  ماأموريته  يعقد 
�لفر�شة  فاإن  وبالتايل  �ل�شقوط، 
عبد  �ملدرب  الأ�شبال  مو�تية 

�لقادر عمر�ين من �جل �خلروج 
و�لتنف�س  �لرتتيب  موؤخرة  من 
�لرتتيب.  قاع  ثالثي  عنها  بعيد� 
�ل�شباب  ت�شكيلة  تعرف  لالإ�شارة 
�ملعاقب  �شتال  �لالعب  غياب 
بثالث مقابالت منها و�حدة غري 

نافذة.
يف �ملقابل، ت�شعى ت�شكيلة �شبيبة 
�لقبائل �إىل جتاوز مرحلة �ل�شك 
خالل  من  عليها  تتو�جد  �لتي 
جديدة  هزمية  ت�شجيل  تفادي 
تعقد و�شعيتها وتهددها بخ�شارة 
و�شافة �لرتتيب يف ظل �لتناف�س 
على  �ملقدمة  �أندية  بني  �لقوي 
لعب �الأدو�ر �الأوىل هذ� �ملو�شم، 
»�لكناري«  العبو  يدرك  �أين 
�شعوبة �ملهمة �لتي تنتظرهم يف 
�لعا�شمة نظر� حلاجة �ملناف�س 
�ملو�جهة، وال ميلك  نقاط  غلى 
دوما  باتريك  �لفرن�شي  �ملدرب 
تفادي  على  �لعمل  �شوى  حال 
بدخول  يعجل  جديد  تعرث 
�لتي  وهي  �لفر�غ  مرحلة  كتيبته 
على  فوز  �أي  حتقيق  يف  ف�شلت 
�الأخرية  جوالت  ثالث  مد�ر 
�كتفت  �أين  �لوطنية  �لبطولة  من 
وتخ�رش  فح�شب،  و�حدة  بنقطة 

ت�شكيلة �ل�شبيبة جهود العبها
عي�شة ق.

معاقبة �شتال 3 مقابالت وا�شتدعاء بوقلقال 
اأمام جلنة الن�شباط

اإيقاف حركابي ومباراة دون 
جمهور لأوملبي املدية

�ملدرب  �الن�شباط  جلنة  �أوقفت 
�ملدية  �وملبي  لفريق  �مل�شاعد 
�إىل  مهامه  عن  حركابي  كمال 
�للجنة  �أع�شاء  �أمام  �متثاله  غاية 
من  �ليوم  �ملقررة  �جلل�شة  يف 
على  �قو�له  �إىل  �ال�شتماع  �أجل 
�لتي  �ملثرية  �لت�رشيحات  خلفية 
�ملن�رشم  �الأ�شبوع  نهاية  �أطلقها 
�أمام  فريقه  مو�جهة  نهاية  عقب 
�جلولة  �شمن  بلوزد�د  �شباب 
و�لتي  �لوطنية،  �لبطولة  من   21
�الحتادية  رئي�س  خاللها  �تهم 
�لدين  �لقدم خري  لكرة  �جلز�ئرية 
مبار�ة  ترتيب  مبحاولة  زط�شي 
�ملو�شم  يف  فريقه  غد�رة  مع 
يدفع  ناديه  �أن  و�عترب  �لفارط، 
زط�شي  طلب  �الإد�رة  رف�س  ثمن 
وحتليها بالروح �لريا�شية ويتو�جد 
يطال  �أين  متاأخرة  مر�كز  يف 
�لر�بطة  �إىل  بال�شقوط  �لتهديد 

�للجنة  �إىل جانبه، وجهت  �لثانية، 
�الأوملبي  رئي�س  �إىل  �ال�شتدعاء 
�إىل  �ال�شتماع  �أجل  من  بوقلقال 
�لق�شية،  نف�س  بخ�شو�س  �شهادته 
�وملبي  فريق  �لهيئة  وعاقبت 
�ملدية مببار�ة دون جمهور عقب 
�أحد�ث �لعنف �لتي �شهدتها نهاية 
�شباب  العب  وتعر�س  �ملقابلة 
على  �إ�شابة  �إىل  هريدة  بلوزد�د 
يجعل  ما  وهو  �لر�أ�س،  م�شتوى 
يخو�شون  �لتيطري  �أبناء  ت�شكيلة 
لقاء �شبيبة �لقبائل حل�شاب �جلولة 
�الأوىل  �ملحرتفة  �لر�بطة  من   24
من جهته  �شاغرة،  مدرجات  �أمام 
عوقب العب �شباب بلوزد�د جمال 
�شتال جمموع ثالث مباريات منها 
و�حدة غري نافذة حيث يغيب عن 
�للقاءين  يف  �لعقيبة  �أبناء  ت�شكيلة 

�ملقبلني.
ع.ق.
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عي�شة ق.

الطاقم  يدركها  املعطيات  هذه 
مزيان  املدرب  بقيادة  الفني 
املعنويات  على  يعول  الذي  اإيغيل 
املرتفعة الأ�شباله عقب االنطالقة 
املوفقة يف كاأ�س الكاف ومتكنهم 
اأتلتيكو  بيرتو  ال�شيف  جتاوز  من 
دور  مباريات  اأول  يف  االأنغويل 
املوا�شلة  اأجل  من  املجموعات، 
بنتيجة  والعودة  الريتم  نف�س  على 
ايجابية من تنقلهم اإىل م�رص، حيث 
ملعب  اأر�شية  على  اللقاء  يجري 

االإ�شكندرية،  مبدينة  العرب  برج 
م�شاعفة  الن�رصية  العبو  ويعول 
لديهم  ما  اأف�شل  وتقدمي  اجلهود 
والبقاء  االأهم  حتقيق  اأجل  من 
الرابعة  املجموعة  مقدمة  �شمن 
من اأجل مراقبة �شباق التاأهل اإىل 
الكاف  لكاأ�س  النهائي  ربع  الدور 

عن قرب.
تاأثر  الن�رصية  يبقى تخوف العبي 
الت�شكيلة ببع�س الغيابات لالعبني 
الذين يعانون من اإ�شابات متفاوتة 
معاناة  جانب  اإىل  اخلطورة، 
والتعب  االإرهاق  من  الالعبني 

ب�شبب الربجمة النارية وهم الذين 
يف  جبهات  عدة  على  يتناف�شون 
البطولة الوطنية، كاأ�س اجلمهورية 
وكاأ�س الكاف، بالتايل يعل املدرب 
اإيغيل على جتهيز اأ�شباله من اأحل 
اأين  جاهزية،  اأح�شن  يف  التواجد 
�شوف يعرف التعداد عودة الالعب 
عن  غاب  الذي  العريف  ح�شني 
معاناته  ب�شبب  ال�شابقة  املواعيد 
منها  يتعافى  ان  قبل  االإ�شابة  من 
م�رص،  اإىل  زمالئه  رفقة  وتنقل 
الفني  و�شوف تكون مهمة الطاقم 
يف  �شلبة  دفاعية  منظومة  و�شع 

هجوميا  الزمالك  نادي  قوة  ظل 
وهو الذي �شجل جمموع 56 هدفا 
اخلط  �شيكون  اأين  مباراة،   48 يف 
امتحان  اأمام  للن�رصية  اخللفي 
�شباك  عذرية  على  للدفاع  قوي 

حار�شة غايا مرباح.
االإفريقي  االحتاد  عني  لالإ�شارة 
غانيا  حكما  ثالثي  القدم  لكرة 
الإدارة مواجهة الن�رصية والزمالك 
الرئي�شي  باحلكم  االأمر  ويتعلق 
بابا  اأبيل  الرييا، مب�شاعدة  دانيال 
من نيجرييا و�شوريو فات�شوان من 

ليزوطو.

الزمالك امل�شري/ ن�شر ح�شني داي اليوم ابتداء من 20:00

الن�صرية تتحّدى الزمالك دون عقدة
يالقي فريق ن�شر ح�شني داي �شهرة اليوم م�شيفه نادي الزمالك امل�شري �شمن مباراة تندرج حل�شاب اجلولة الثانية  

من دور جمموعات كاأ�ض الكاف، اأين يخو�ض النادي العا�شمي اأول مباراة خارج قواعده �شمن دور جمموعات 
املناف�شة القارية، والتي ينتظر ان تكون �شعبة اأمام ممثل اجلزائر خا�شة واأنه بواجه مناف�شا لن يكون �شهال على 
ملعبه خا�شة واأنه يبحث عن الفوز بعد ال�شقوط املدوي الذي �شجله يف كينيا اأمام نادي غور ماهيا حل�شاب اجلولة 

االفتتاحية من دور املجموعات

 الوفد تنقل برئا�شة قا�شي ال�شعيد 
ويف غياب درارجة

العميد ي�صافر اإىل ال�صودان 
وعينه على ن�صف النهائي

رحيل رام�صي يقرب 
براهيمي من اأر�صنال

�شد فريق مولودية اجلزائر ظهرية 
العا�شمة  نحو  الرحال  اأم�س 
حت�شريا  اخلرطوم  ال�شودانية 
ال�شبت  تنتظره  التي  للمواجهة 
�شمن  املريخ  نادي  اأمام  املقبل 
النهائي  ربع  الدور  اإياب  مباراة 
حيث  لالأندية،  العربية  للبطولة 
�شد وفد النادي العا�شمي الطائرة 
الرحلة  ا�شتكمال  قبل  م�رص  نحو 
نحو  القاهرة  مطار  من  جزا 
برا  الطريق  وموا�شلة  اخلرطوم 
نحو اأم درمان اأن جتري املباراة، 
حيث و�شل وفد النادي العا�شمي 
يف حدود الثانية �شباحا من اليوم، 
الذي  الفاحت  برج  فندق  يف  ويقوم 
للوفد  النادي  اإدارة  فيه  حجزت 
 44 جمموع  �شم  والذي  املتنقل 
�شخ�شا يتقدمهم املدير الريا�شي 
رافق  الذي  ال�شعيد  قا�شي  كمال 
البعثة و�شوف يتوىل رئا�شة الوفد 
�شخ�شا   44 جمموع  �شم  والذي 
درارجة  وليد  الالعب  عنه  وغاب 
الأ�شباب  الرحلة  عن  غاب  الذي 
يلتحق  ان  وينتظر  �شخ�شية 

بزمالئه يف رحلة اليوم.

قا�شي ال�شعيد: نح�شن 
التفاو�ض خارج ملعبنا 
ونتفهم موقف اأن�شارنا

عربرّ املدير الريا�شي كمال قا�شي 
العودة  ب�شاأن  تفاوؤله  عن  ال�شعيد 

ال�شودان  من  ايجابية  بنتيجة 
املريخ  امل�شيف  ح�شاب  على 
حيث  العربية،  البطولة  �شمن 
ت�شتهدف  املولودية  اأن  اأو�شح 
وتاأ�شرية  ايجابية  بنتيجة  العودة 
التاأهل اإىل ن�شف نهائي املناف�شة 
يتابعون  واأنهم  خا�شة  العربية 
اأخذ فكرة  اأجل  الفريق من  نتائج 
املناف�شة  يف  مناف�شه  عن  كافية 
ال�شعيد  قا�شي  واأ�شار  العربية، 
بها  اأدىل  اإعالمية  ت�رصيحات  يف 
بومدين  هواري  مطار  يف  اأم�س 
ت�شكيلة  اأن  الطائرة  اإقالع  قبل 
خارج  التفاو�س  املولودية حت�شن 
انطالق  منذ  تنهزم  ومل  الديار 
مرحلة العودة من املو�شم الكروي 
على  يعولون  والالعبون  اجلاري، 

املوا�شل على نف�س الريتم. 
اأنه  ال�شعيد  قا�شي  وا�شتطرد 
يتفهم خرجة االأن�شار واالحتجاج 
املخيبة  النتائج  على  بطريقتهم 
قال  اأين  املو�شم  هذا  للفريق 
اأنهم ميلكون احلق يف الغ�شب من 
وك�شف  الو�شع،  ويتفهم  الت�شكيلة 
امل�شاعد  املدرب  ا�شتقالة  حول 
رفيق �شايفي اأن االإدارة مل تدفعه 
يوافق  ومل  اال�شتقالة  تقدمي  اإىل 
كان  اأنه  مو�شحا  بعد،  عليها 
للعمل  واحلفاظ  يتمنى موا�شلته 
على اال�شتقرار مع الطاقم الفني 
رفقة  عمرو�س  عادل  بقيادة 

املح�رص البدين فار�س بلخري.
عي�شة ق.

الالعب  يلتحق  اأن  ي�شتبعد  ال 
الدويل اجلزائري يا�شني براهيمي 
اأر�شنال  نادي  �شفوف  اإىل 
االجنليزي خالل ال�شائفة املقبلة 
قادما من فريقه بورتو الربتغايل، 
اإعالمية  تقارير  ك�شفت  حيث 
الالعب  رحيل  اأن  اأم�س  اجنليزية 
جوفنتو�س  نحو  رام�شي  اآرون 
املركاتو  من  ابتداء  االيطايل 
حرة  �شفقة  يف  املقبل  ال�شيفي 
التحاق  امكانية  من  ي�شهل  �شوف 

بت�شكيلة  اخل�رص  ميدان  متو�شط 
واأن  خا�شة  »املدفعجية«، 
املدرب  اهتمام  حمل  براهيمي 
اال�شباين اوناي اإميري الذي يتويل 
العار�شة الفنية للنادي االجنليزي، 
اإىل  براهيمي  تنقل  يعيق  ولن 
م�شوؤولوه  يجد  لن  الذي  اأر�شنال 
عراقيل من اجل �شمه خا�شة واأنه 
يف نهاية العقد مع فريقه الربتغايل 

ابتداء من جوان املقبل.
ع.ق.

دورمتوند ي�صعى ال�صتعادة 
الربيق املفقود

عندما يحل بورو�شيا دورمتوند �شيفا على 

توتنهام اليوم يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال 

اأوروبا، يتطلع الفريق االأملاين اإىل ا�شتعادة بريقه 

من جديد، معلقا االآمال على العودة املنتظرة 

ملديره الفني لو�شيان فافر اإىل مقاعد اأع�شاء 
اجلهاز الفني بامللعب.ومل تكن ا�شتعدادات 

بورو�شيا دورمتوند للمباراة مثالية، حيث يغيب 
قائد الفريق ماركو روي�س ب�شبب اإ�شابة يف 

الفخذ، كما غاب فافر عن الفريق يف مباراته 
اأمام هوفنهامي مطلع هذا االأ�شبوع، ب�شبب 

وعكة �شحية، ووا�شل بورو�شيا دورمتوند تربعه 

على �شدارة البوند�شليغا، ولكن الرتاجع اأمام 

هوفنهامي خالل الدقائق االأخرية من ال�شوط 

الثاين كان مبثابة موؤ�رص لبداية معاناة الفريق من 

ال�شغوط، وحت�شنت حالة فافر، ويتوقع ب�شكل 

كبري عودته لقيادة الفريق من مقاعد اجلهاز 

الفني بامللعب على ملعب »وميبلي«، لكن غياب 
روي�س ال يزال م�شتمرا.

وميكن لالعبي دورمتوند ال�شعور باالطمئنان يف 

ظل حقيقة اأن توتنهام �شيفتقد اأي�شا جهود جنمي 

الهجوم هاري كني وديلي اآيل، ويف ظل تاألق العب 

الو�شط االإجنليزي جادون �شان�شو �شمن �شفوف 

دورمتوند، وال يعد وميبلي ملعبا غريبا على 

�شان�شو 18 عاما، حيث �شبق له اللعب عليه �شمن 

�شفوف املنتخب االإجنليزي كما كان �شمن فريق 

دورمتوند يف مواجهة توتنهام على امللعب نف�شه 

بدور املجموعات بدوري االأبطال يف املو�شم 

املا�شي، وكان �شان�شو قد رحل عن مان�ش�شرت 

�شيتي نظرا ل�شعف فر�س م�شاركته �شمن الفريق 
االأول.

وكاالت 

النادي امللكي ي�صعى لتاأكيد 
ال�صحوة اأوروبيا

االأخري،  ال�شهر  مدار  على  بريقه  من  كبريا  جزءا  ا�شتعاد  يف مع ا�شتئناف رحلة الدفاع عن لقبه يف بطولة دوري اأبطال اأوروبا، يتطلع ريال مدريد اإىل نقل �شحوته املحلية اإىل م�شريته االأوروبية بعدما  الهولندي  اأم�شرتدام  اأجاك�س  على  اليوم  �شيفا  الفريق  ريال يف 2019 بنتيجتني حمبطتني، وبداأ الريال مبارياته يف العام احلايل ذهاب الدور ثمن النهائي للبطولة، ا�شتهل النادي امللكي م�شريته ويحل  من   2/0 الهزمية  ثم   2  /  2 فياريال  م�شيفه  مع  عن بالتعادل  يف�شله  الذي  الفارق  ليت�شع  االإ�شباين  الدوري  يف  التاأهل حيث تعادل قبل اأيام مع بر�شلونة 1/1 يف عقر داره بذهاب الدور لكن الفريق وجد ما قد مينحه فر�شة لالحتفال يف نهاية املو�شم واأف�شدت النتيجتان احتفال الريال باإحراز لقب مونديال االأندية، مناف�شه التقليدي بر�شلونة مت�شدر جدول امل�شابقة اإىل 10 نقاط، �شو�شيداد  يف  فر�شه  لتزداد  اإ�شبانيا،  ملك  كاأ�س  يف  النهائي  الفريق للنهائي، كما جاء فوز الفريق على م�شيفه وجاره اأتلتيكو مدريد ن�شف  م�شرية  يف  االنتفا�شة  �شهر  ليتوج  املا�شي  ال�شبت  جدول 1/3  يف  الو�شيف  مركز  الفريق  انتزع  حيث  احلايل  يف امل�شابقة. واالآن، ي�شعى الريال اإىل ا�شتغالل هذه الدفعة املعنوية باملو�شم  لقبه  عن  الدفاع  رحلة  اإىل  بقوة  ليعود  املحلية،  �شحوته  جولني البطولة االأوروبية، ورغم جناحه مع الفريق على امل�شتوى املحلي من  االإ�شباين  للمدرب  خلفا  امل�شوؤولية  توليه  منذ  االآن  اأي�شا حتى  النجاح  �شبغة  نقل  يف  �شوالري  االأرجنتيني  ياأمل  يبدو اإىل البطولة االأوروبية التي احتكر الريال لقبها يف املوا�شم الثالثة لوبيتيغي  لكنه  ملعبه  خارج  اليوم  مباراة  الريال  ويخو�س  دي املا�شية.  فرنكي  لياقة  اكتمال  لعدم  نظرا  فيها  للفوز  االأقوى  ويفتقد املر�شح  باملباراة،  �شكوك حول حلاقه  اأجاك�س ووجود  الوا�شح االإ�شابة يف العنق والظهر، ومل يكن مرجحا اأن ي�شارك اإي�شكو يف الريال يف هذه املباراة جهود العبه االإ�شباين الدويل اإي�شكو ب�شبب يوجن جنم  التاألق  ظل  املباراة يف  بهذه  للفريق  االأ�شا�شية  و�شط الت�شكيلة  وكا�شيمريو يف خط  كرو�س  وتوين  مودريت�س  لوكا  وفيني�شيو�س جونيور هي االأزمة احلقيقية التي يواجهها �شوالري الفريق بالفرتة االأخرية، يف املقابل تبدو املفا�شلة بني غاريث بيل للثالثي 
قبل مباراة الغد.

وكاالت
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�سكولز يبد�أ م�سرية �لتدريب من �أولدهام
يف  ي�شارك  الذي  اأثلتيك  اأولدهام  نادي  اأعلن 
مناف�شات الدرجة الإجنليزية الرابعة تعيني بول 
�شكولز مدرباً له يف اأول مهمة اإدارة فنية لنجم 
يونايتد،  مان�ش�شرت  لنادي  ال�شابق  الو�شط  خط 
وقال النادي يف بيان: »ي�رس اأولدهام اأثلتيك اأن 
يعلن تعيني اأ�شطورة كرة القدم بول �شكولز مدرباً 
للفريق الأول مبوجب عقد ملدة عام ون�شف«، 
ونقل البيان عن مالك النادي املغربي عبد اهلل 
به  الفوز  ممكن  �شيء  بكل  بول  »فاز  مل�شاكم: 
من  الكثري  »�شيوفر  اأنه  معترباً  القدم«  كرة  يف 
للنجاح  تعط�شه  �شيكون  كما  الكروية  املعرفة 
يف الإدارة الفنية ماثاًل للجميع«، اأ�شاف: »لي�س 
�رساً كم كان يرغب يف نيل هذه الوظيفة ومدى 
حبه للنادي، لذا اأنا �شعيد جداً لكوين متكنت من 
اأولدهام«ـ وبعث مان�ش�شرت  اإىل عائلتنا يف  جلبه 

يونايتد بتحياته لنجمه ال�شابق البالغ 44 عاماً والذي مل يعرف فريقاً غري »ال�شياطني احلمر« يف م�شريته 
كالعب، ومتنى يونايتد عرب »تويرت« كل التوفيق ل�شكولز يف دوره اجلديد كمدرب، وح�شل �شكولز على 
موافقة من رابطة الدوري الجنليزي لتدريب اأولدهام، و�شيتخلى عن من�شبه كمدير يف نادي �شالفورد 

الذي ميلك ح�شة فيه مع عدد من النجوم ال�شابقني لنادي مان�ش�شرت يونايتد.
وقال �شكولز يف ت�رسيحات للموقع الإلكرتوين لناديه اجلديد: »ل ميكن اأن اأكون اأكرث �شعادة حالياً، لقد 
مر وقت، من الوا�شح اأنه كان هناك حديث بهذا ال�شاأن مذ اأن اأنهيت م�شريتي كالعب«، تابع: »مل اأكن 
م�شتعداً لذلك وح�شلت حمادثات بيننا ثالث اأو اأربع مرات يف الأعوام ال�شتة املا�شية وكان باإمكان ذلك 
اأن يح�شل، لكنني مل اأكن م�شتعداً ب�شكل كامل«، مبدياً رغبته يف اأن يكون فريقه تناف�شياً واأن يركز على 

الفوز اأولً وقبل كل �شيء.
ودافع �شكولز عن األوان يونايتد منذ عام 1994 وحتى اعتزاله عام 2013 وكان من �شمن اجليل الذهبي 
نيفيل  وغاري  بيكهام  ديفيد  اأمثال  فريغو�شومنع  األيك�س  »ال�شري«  ال�شابق  الأ�شطوري  املدرب  عهد  يف 
بثقة فريغو�شون،  بالتوا�شع وكان يحظى  الذي عرف  الو�شط  واأحرز لعب خط  راين غيغز،  والويلزي 
اأوروبا مرتني 1999 و2008، الدوري املمتاز 11 مرة  اأبرزها دوري اأبطال  األقاب خالل م�شريته  �شل�شلة 
وكاأ�س اإجنلرتا اأربع مرات، ويخلف �شكولز يف اأولدهام املدرب املوؤقت للنادي بيرت وايلد الذي عني يف 

من�شبه يف دي�شمرب املا�شي بعد اإقالة فرانكي بون.

�ليويف يعلن �لتوقيع مع ر�م�سي
اأعلن نادي جوفنتو�س الإيطايل عن �شم الويلزي اأرون رام�شي لعب و�شط اأر�شنال الإجنليزي بدءاً من 
املو�شم املقبل.، وجاء يف بيان ن�رسه اليويف بطل اإيطاليا اأول اأم�س يف موقعه الر�شمي على الإنرتنت: 
واأ�شاف   ،»2019 جويلية  الأول  من  بدءاً  معه  لعباً  ر�شمياً  �شيكون  رام�شي  اأّن  يعلن  جوفنتو�س  »نادي 
جوفنتو�س اأّن عقد رام�شي �شيمتد لأربع �شنوات. وكانت قد ذكرت عدة تقارير �شحفية اأّن نادي جوفنتو�س 
اأنهى التفاق مع رام�شي بعدما اأغراه براتب اأ�شبوعي قدره قرابة 400 األف جنيه اإ�شرتليني مما �شيجعله 
�شاحب اأعلى راتب بني الالعبني الربيطانيني، و�شيمتد عقد رام�شي الذي �شينتقل باملجان يف ال�شيف 
املقبل عقب انتهاء عقده مع اأر�شنال وفقاً لل�شحف لأربع �شنوات، اإذ �شيبلغ جمموع رواتبه خالل مدة 
العقد قرابة 83.2 مليون جنيه اإ�شرتليني، وكان رام�شي البالغ 28 عاماً هدفاً للعديد من الأندية الكربى 
اإىل  اإ�شافة  الإيطايل  ميالن  واإنرت  الإ�شبانيني  وبر�شلونة  مدريد  ريال  راأ�شها  وعلى  املا�شية  الفرتة  يف 
مان�ش�شرت يونايتد وفقاً ل�شائعات و�شائل الإعالم، واأّكد و�شائل اإعالم بريطانية اأّن رام�شي اأجرى الفح�س 

الطبي مع جوفنتو�س مرتني يف ال�شهر الفائت، لتنتهي م�شريته التي امتدت منذ 2008 مع اأر�شنال.

ولفرهامبتون يقتن�ص �لتعادل من نيوكا�سل
انتزع ولفرهامبتون تعادلً قاتاًل 1-1 من �شيفه نيوكا�شل يف الدقيقة اخلام�شة من الوقت ال�شائع يف ختام 
26 من الدوري الإجنليزي لكرة القدم، وكان نيوكا�شل يف طريقه لتحقيق فوز ثمني يف �شعيه للهروب من 
�شبح الهبوط عندما تقدم على �شيفه بهدف قبل اأن يرتكب حار�س مرماه ال�شلوفاكي مارتن دوبرافكا 
خطاأ فادحاً يف الوقت ال�شائع لي�شتغله الفرن�شي ويلي بويل وينتزع التعادل لفريقه، وعزز ولفرهامبتون 

ر�شيده يف املركز ال�شابع اإىل 39 نقطة، يف حني بقي نيوكا�شل يف املركز 16 مع 25 نقطة.
ف�شل  مباغتة  كرة  و�شدد  املنطقة  داخل  توغل  عندما  لنيوكا�شل  الفتتاح  هدف  هايدن  اأيزاك  �شجل 
الثاين  هو  والهدف  ال�شباك،  نحو  طريقها  فتابعت  لها  الت�شدي  يف  باتري�شيو  روي  الربتغايل  احلار�س 
لهايدن يف الدوري الإجنليزي املمتاز والأول منذ اأن �شجل يف مرمى �شاوثهامبتون يف اأكتوبر 2017، وكاد 
ولفرهامبتون يدرك التعادل لكن حار�س نيوكا�شل دوبرافاكا ت�شدى ملحاولة البلجيكي لياندر دندونكر 
الراأ�شية يف الدقيقة 69، لكن الفر�شة الأخطر �شنحت لزميله الإ�شباين راوؤول خيمينيز الذي �شدد الكرة 
راأ�شية من م�شافة قريبة واملرمى م�رسع اأمامه لكنها ا�شتقرت خارج املرمى يف الدقيقة 82، قبل اأن يقول 

بويل كلمته الأخرية واملباراة تلفظ اأنفا�شها الأخرية. 

هامان يتوقع تكري�ص �لعقدة �لأملانية �أمام �لإجنليز
بني  املرتقب  ال�شدام  وقع  على 
نظريتها  اأمام  الأملانية  الأندية 
�شعبة  اختبارات  يف  الإجنليزية 
خالل الأ�شابيع القليلة املقبلة �شمن 
مناف�شات الدور ثمن النهائي لبطولة 
جنم  رجح  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
هامان  ديتمار  ال�شابق  املان�شافت 
البوند�شليغا  اأندية  تفوق  ا�شتمرار 
يف ال�رساع القاري، وتوقع جنم خط 
اأن  ال�شابق  الأملاين  املنتخب  و�شط 
اإحراز  ميكنها  البوند�شليغا  اأندية 
التفوق يف املواجهات الثالث املثرية 
بني اأندية البلدين للبطولة الأغلى يف 
القارة العجوز، رغم ما تنفقه الأندية 

الإجنليزية من اأموال طائلة لتدعيم �شفوفها، و�شاق هامان الذي لعب يف البوند�شليغا والربميريليغ ذرعاً باملقارنات التي ترى 
اأن الدوري الأملاين اأ�شعف من نظريه الإجنليزي، واأعرب هامان عن اعتقاده باأن الأندية الأملانية قادرة على التفوق يف هذه 
املواجهات اأمام الأندية الإجنليزية، و�شبق لهامان 45 عاماً الفوز بلقب كاأ�س الحتاد الأوروبي مع كل من بايرن ميونخ الأملاين 
وليفربول الإجنليزي، كما فاز مع الريدز بلقب دوري الأبطال الأوروبي يف 2005، وقال هامان يف ت�رسيحات �شحفية: »اأ�شمع 
دائما مدى �شوء البوند�شليغا، ل اأتفق مع هذا، اأعتقد اأن البوند�شليغا ل يقل كثرياً عن م�شتوى الدوري الإجنليزي ولكن احلقائق 

وا�شحة، الربميريليغ لديه م�شادر مالية خمتلفة متاما«.
البطولة احلالية، ثالث مواجهات مثرية بني الأندية الأملانية ونظريتها الإجنليزية، حيث يلتقي  وت�شهد فعاليات ثمن نهائي 
توتنهام مع بورو�شيا دورمتوند، ويخو�س بايرن ميونيخ مواجهة نارية اأمام ليفربول، فيما يواجه مان�ش�شرت �شيتي نظريه �شالكه، 
ويرى هامان الذي يعمل حملال تلفزيونيا ل�شبكة »�شكاي« يف اأملانيا اأن دورمتوند املر�شح الأقوى للفوز عندما يحل �شيفاً على 
توتنهام اليوم يف مباراة الذهاب بهذا الدور، وتابع: »اأعتقد اأن دورمتوند لديه الفر�شة الأف�شل، لكن توتنهام فريق خطري للغاية، 
البالغة،  باخلطورة  توتنهام  يت�شم  كني  هاري  بدون  »حتى  واأ�شاف:  الفوز«،  لتحقيق  الو�شيلة  واإيجاد  التعوي�س  دائماً  ي�شتطيع 
ا�شتعاد الفريق اإىل �شفوفه الالعب �شون هيوجن مني بعد امل�شاركة مع منتخب كوريا اجلنوبية يف بطولة كاأ�س اآ�شيا بالإمارات 
ال�شهر املا�شي«، واأكد هامان اأن دورمتوند يف طريقه لك�رس هيمنة بايرن على لقب البوند�شليغا، بعدما احتكر الفريق البافاري 

اللقب يف اآخر 6 موا�شم.
وي�شطدم ليفربول و�شيف البطل يف املو�شم املا�شي مع بايرن يف الأ�شبوع املقبل، واعترب هامان اأن بايرن لديه فر�شة جيدة 
متاماً لجتياز عقبة الليفر، واأو�شح: »فريجيل فان دايك يغيب لالإيقاف، علماً باأنه اأهم لعبي ليفربول من وجهة نظري، لأنه 
اأنه لن يكون  يربط لعبي الدفاع �شويا«، واأكمل: »حتقيق بايرن لنتيجة جيدة على ملعب ليفربول الأ�شبوع املقبل، قد تعني 

بحاجة للفوز على ملعبه اإيابا، اأعتقد اأن هذا �شيكون ثميناً للغاية.
كما، يرى هامان اأن مان�ش�شرت �شيتي �شيتفوق على �شالكه، علماً باأن مباراة الذهاب �شتقام على ملعب �شالكه يف جيل�شنكري�شن 
الأ�شبوع املقبل، واأردف: »بالن�شبة ل�شالكه، املهمة �شعبة للغاية لأن مان�ش�شرت �شيتي بحالة جيدة و�شالكه لي�س بحالة جيدة«، 
وقال هامان: »ال�رساع يف بطولة هذا املو�شم يبدو مفتوحا ب�شكل يختلف عن ذي قبل، ما من مر�شح قوي ب�شكل وا�شح، اأرى 

اأن هناك ت�شعة اأو ع�رسة فرق ميكنها الفوز باللقب، واأن بايرن ودورمتوند لديهما الفر�شة«.

زالت  ما  بر�شلونة  اإدارة  اأن  فرن�شي  �شحفي  تقرير  ك�شفت 
تدر�س م�شري جنم الفريق واإمكانية بيعه يف ال�شيف املقبل، 
الإ�شباين  موقف  اإن  الفرن�شي،   »le10sport« موقع  وقال 
فيليب  الربازيلي  من  بر�شلونة  مدرب  فالفريدي  اإرن�شتو 
اإدارة البار�شا للتفكري يف بيع الالعب خالل  كوتينيو، يدفع 
فالفريدي  اأن  الفرن�شي،  املوقع  واأ�شاف  املقبل،  ال�شيف 
يف�شل اأن يتكون الت�شكيل الأ�شا�شي يف خط و�شط بر�شلونة 
واإيفان  بو�شكيت�س  و�شريجيو  ميلو  اآرثر  الثالثي  من  حاليا 
راكيتيت�س، كما اأو�شح اأن املدرب الإ�شباين يرغب يف اللعب 
مبثلث هجومي ي�شم ليونيل مي�شي ولوي�س �شواريز وعثمان 

دميبلي.

وك�شف اأن تف�شيالت فالفريدي احلالية ل تخدم طموح اإدارة 
بر�شلونة من �شفقة كوتينيو، والتي كلفت النادي 160 مليون 
يورو للح�شول على خدماته يف املو�شم املا�شي قادًما من 
ليفربول، واأ�شار اإىل اأن خروج كوتينيو من الت�شكيلة الأ�شا�شية 
ال�شيف  الالعب يف  للتخلي عن  بر�شلونة  يدفع  لفالفريدي، 
املقبل ل�شالح ت�شيل�شي، واإذا متكن ت�شيل�شي من �شم كوتينيو 
رمبا يكون ذلك املفتاح ال�شحري لرحيل جنم الفريق اإيدين 
هازارد عن البلوز خالل ال�شيف املقبل �شوب ريال مدريد، 
واأفادت تقارير �شحفية �شابقة باأن الفريق الإجنليزي رف�س 
التخلي يف وقت �شابق عن الالعب البلجيكي، ب�شبب الرغبة 

يف �شمان �شم �شفقة بديلة قوية.

كوتينيو �سالح �لريال للتعاقد مع هاز�رد

املراكز املوؤهلة اإىل دوري اأبطال اأوروبا، فيما جتمد ر�شيد ليفانتي عند 27 نقطة يف املركز 14.اإىل املركز ال�شاد�س بفارق الأهداف خلف خيتايف اخلام�س ونقطتني عن اإ�شبيلية �شاحب املركز الرابع اآخر و8 هزائم، �شجل فيكتور لغوارديا وجوناثان مينينديز هديف الفوز، رفع األفي�س ر�شيده اإىل 35 نقطة وارتقى 23 من الدوري الإ�شباين، وهو الفوز الأول لألفي�س يف اآخر 5 مباريات، والعا�رس هذا املو�شم مقابل 5 تعادلت ا�شتعاد ديبورتيفو األفي�س نغمة النت�شارات بفوزه على �شيفه ليفانتي بثنائية نظيفة اأول اأم�س يف ختام املرحلة �ألفي�ص ي�ستعيد نغمة �لنت�سار�ت �أمام ليفانتي
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ر�ؤى

احلريق الكبري.. املهم�شون قادمون
اإن كنت ت�سعر اأنك تتعر�ض لتمييز ب�سبب حالتك ���سعك �خلفيتك االجتماعية اأ� العائلية اأ� القبلية اأ� الطائفية، اأ� ب�سبب االنتماء الديني اأ� املذهبي اأ� العرقي، اأ� التمييز ب�سبب ��سعك االقت�سادي اأ� م�ستواك 

التعليمي اأ� عملك اأ� لغتك، اأ� ب�سبب مكان اإقامتك �قريتك �مدينتك، اأ� ب�سبب نوع جن�سك �عمرك �لون ب�سرتك �مظهرك، اأ� ب�سبب اأفكارك �مواقفك، فاأنت اإن�سان مهم�ض.

ح�سن العا�سي /كاتب �باحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

عميقة  ظاهرة  �أ�صبح  �لتهمي�ش 
�حلالة  يف  �لتاأثري  بالغة  والفتة، 
ال  ظاهرة  وهي  وقبيحة.  �لعربية 
تعاين  �لتي  �ملجتمعات  على  تقت�رص 
و�صيا�صية  �قت�صادية  م�صكالت  من 
جميع  �أي�صاً  ت�صمل  بل  و�جتماعية، 
تلك  �صو�ء  و�لدول،  �ملجتمعات 
�لتي ت�صهد  �لدول  �لفقرية،  �أو  �لغنية 
�مل�صتقرة  �الأخرى  �أو  �رص�عات 
�أنظمة  حتكمها  �لتي  �لدول  ن�صبياً، 
��صتبد�د�ً.  �الأقل  تلك  �أو  ��صتبد�دية 
�لدول  تد�عياتها  وهي ظاهرة تطال 
�الأخرى غري �لعربية، �الإقليمية منها 
�إليها  يفر  �لتي  �الأوروبية،  �لدول  �أو 
تعر�صهم  نتيجة  بالدهم  من  �لنا�ش 

للتمييز و�لقهر و�جلوع.
ما  �أخطر  هما  و�لتهمي�ش  �الق�صاء 
حالياً  �لعربية  �ملجتمعات  يو�جه 
يت�صبب  �الإلغاء  الأن  �مل�صتقبل،  ويف 
�الأفر�د  قبل  من  دفاعي  فعل  برد 
و�جلماعات، ويوؤدي �إىل حتلل �لن�صيج 
�لوحدة  ويقو�ش  للدول،  �الجتماعي 
تناحر  بروز  يف  ويت�صبب  �لد�خلية، 
مما  �ملجتمع،  فئات  بني  و�رص�ع 
ينتج �لعنف و�لق�صوة و�الإرهاب �لذي 

يظهر �أمامنا يف �أكرث من مكان.
�مل�صحوقني  بني  �لت�صادم  �إن 
عامل  �إىل  يدفع  �ملت�صلطة  و�الأنظمة 
�ملهم�صني �أعد�د�ً كبرية متز�يدة من 
�أفر�د �ملجتمعات، ويوفر بيئة مثالية 
�أركانها  تقوم  �لتي  و�لدولة  للثور�ت. 
و�ل�صللية،  و�الإف�صاد  �لقهر  على 
وت�صطيح  �ملبدعة  �لعقول  وتهمي�ش 
تافه  هو  ما  كل  وتقدي�ش  �لقيم، 
و�إعالء  طعم،  وال  له  قيمة  ال  ركيك 
لقيم �ال�صتهالك و�لطاعة و�خل�صوع 
هي  و�ملنافقني،  و�جلهالء  و�جلهل 

دولة خربة �صائرة يف درب �لزو�ل.
 

التهمي�ض يف اللغة �امل�سطلح

�ل�صيء  هو  �لتهمي�ش  فاإن  �للغة  يف 
�لرئي�صي، وترك �ل�صيء  �لثانوي غري 
�هتمامك  يف  جعله  وعدم  جانباً 
�الإق�صاء  فاإن  �جتماعياً،  �ملبا�رص. 
هو قيام �لنظام �أو �ملجتمع بتهمي�ش 

الأ�صباب  �جلماعات  �أو  �الأفر�د 
�أو  طائفية  �أو  مذهبية  �أو  عرقية 
�أو �صو�ها. ويف �مل�صطلح فاإن  قبلية 
�لتهمي�ش هو �الأفعال �لتي ت�صدر من 
�ملجتمع �أو من �أفر�د فيه �صد �أفر�د 
هذه  وتهدف  جماعات،  �أو  �آخرين 
�لنا�ش  من  �لتخل�ش  �إىل  �ل�صلوكيات 
�أو  �ملجتمع،  فيهم  يرغب  ال  �لذين 
لذلك  منفعة،  بال  �أنهم  يعتقد  �لذين 
من  ال�صتثنائهم  م�صتهدفة  فئة  فهم 
�لطبيعي،  �ملجتمعي  �لتفاعل  نظام 
حت�صيلهم  �أمام  �لعر�قيل  وو�صع 
�لفر�ش  وحتديد  و�ملعي�صي،  �لعلمي 
�لتي متنح لهم مقارنة باالآخرين، ثم 
تقليل �إمكانية ��صتفادتهم من �ملو�رد 
�الأمر  ي�صل  وقد  للمجتمع،  �لطبيعية 
�لتي  �لعن�رصية  �ملمار�صات  حد  �إىل 
تظهر قدر�ً بغي�صاً من �لكر�هية لهم، 
�الإق�صاء  يك�صف  �الأحيان  بع�ش  ويف 
عن خمالبه و�أنيابه ب�صورة �أكرث تطرفاً 
�لتطهري  ميار�ش  حيث  وعدو�نية، 
وهذ�  �جلماعية،  و�الإبادة  �لعرقي 
ما ح�صل يف �أماكن متعددة من هذ� 
�لعامل. يختلف �الإق�صاء و�لتهمي�ش يف 
و�صموليته  وحدته  ومفاهيمه  تنوعه 
للم�صتوى  تبعاً  و�آخر،  جمتمع  بني 
يف  فالتهمي�ش  و�لثقايف،  �القت�صادي 
يف  يختلف  �ملتطورة  �ملجتمعات 
�الإق�صاء  ذ�ك  عن  ودرجته  نوعيته 
�أو  �أنظمة ديكتاتورية،  �لذي متار�صه 
ترى  فقرية جاهلة. حيث  جمتمعات 
�أن بع�ش �جلماعات �أو بع�ش �الأفر�د 
قا�صية  حياتية  ظروف  يف  يعي�صون 
وبعيدة  نائية  �أماكن  يف  عنهم،  رغماً 
ونظام  �خلدمية  �ملوؤ�ص�صات  عن 
�ملو�طنني  به  يتمتع  �لذي  �حلماية 
جمتمعات  يف  �الأوىل.  �لدرجة  من 
�أخرى يرتك بع�ش من �لنا�ش ميوتون 
�أو  �جلوع  �أو  �ملناخ  ب�صبب  غالباً 
�الأمر��ش و�الأوبئة �أو ب�صبب �حلروب 
و�لنز�عات �ملحلية. ويف �أماكن ثانية 
يتم �لتعامل مع �لن�صاء على �أنهم �قل 
درجة و�صاأناً من �لرجال، وبالتايل ال 
يح�صلون على نف�ش �حلقوق، بل غالباً 
ما يتم ��صتعبادهن وبيعهن للعمل يف 
�ملن�صاآت،  �أو  �حلقول  �أو  �ملنازل 
�جل�صدي  و�العتد�ء  �غت�صابهن  ويتم 
عليهن. حتى يف �ملجتمعات �لغربية 
�لفئات  بع�ش  �صد  تهمي�ش  هناك 

على  �ملدمنني  مثل  �ملجتمع،  من 
�ملثليني،  �أو  �ملخدر�ت،  �أو  �لكحول 

�أو ذوي �لدخل �ملتدين و�ملحدود.
و�الإبعاد  �لتهمي�ش  يبدو  جيو�صيا�صياً 
�لذي  �الجتماعي  �لعنف  مبثابة 
�أو  -جميعه  �ملجتمع  ميار�صه 
يف  �أفر�د  �أو  جماعات  �صد  بع�صه- 
م�صتغرباً  لي�ش  لذلك  �ملجتمع،  ذ�ت 
�أن يظهر م�صطلح �الإق�صاء يف جوهر 
�لتي  و�حلروب  �ل�رص�عات  كافة 
وهي  �لقدم،  منذ  �لب�رصية  خا�صتها 
و�إلغاء  تدمري  منها  �لغاية  حروب 
يف  �لتهمي�ش  معاين  وجند  �الأخر. 
مهما  �الجتماعية  �ل�رص�عات  كافة 

�ختلفت �لت�صميات و�ملظاهر.
 

من هو املهم�ض؟

هو كل ما يتم �إق�صائه �صمن �صيا�صة 
�الإن�صاين  �ل�صياق  من  متعمدة 
�ل�صيا�صي  �أو  �لثقايف  �أو  �الجتماعي 
�لغالبية.  ميثل  �لذي  �حلقوقي  �أو 
�أو  �ملنفيني  غري  و�ملهم�صني 
�ملهاجر  �الإن�صان  الأن  �ملهاجرين، 
مبح�ش  وقرر  منفاه  �ختار  قد 
�ل�صخ�ش  لكن  �لهجرة،  �إر�دته �حلرة 
ق�صدياً  عزله  يتم  من  هو  �ملهم�ش 
منه.  رغبة  دون  متنوعة  والأ�صباب 
لكن  �ملجتمع  من  �أفر�د�ً  �ملهم�صني 
�الن�صغال  �أو  تذكرهم  يريد  �أحد  ال 
�أي  يرى  ال  �ملجتمع  �أن  نتيجة  بهم 
ترتبط  الأ�صباب  �إما  لهوؤالء،  �أهمية 
بالتناف�ش غري �ل�رصيف على �لوظائف 
و�ملر�كز، ورمبا �خل�صية من �ملقدرة 
ما  عادة  �لذين  للمهم�صني  �ملعرفية 
�ملبدعني.  من  �لكثري  بينهم  يكون 
وقد يكون �لتهمي�ش ناجتاً عن جمرد 
�ملختلف  �الإن�صان  الأن  �الختالف، 
غري �ملتو�فق مع �لغالبية هو �صخ�ش 
�إال  غري مرغوب، وغالباً ال يتم عزل 
�لذين  �ملبدعني  �ملتميزين  �الفر�د 
�الأنظمة  وترى  �الأخرين،  يخ�صاهم 
كامناً، فاالإن�صان �جلاهل  بهم خطر�ً 

ال يتم �إق�صائه.
قدم  منذ  �ملهم�صون  هم  كثريون 
و�أق�صاء  حماربة  متت  فقد  �لتاريخ، 
�أمثال  و�لفل�صفة  و�لعلم  �لفكر  �أهل 
�لتوحيدي،  حيان  �أبي  ر�صد،  »�بن 
�صفيان �لثوري« و�صو�هم �لكثري ممن 

يف  و�لظهور  مو�هبهم  من  حرمو� 
�أو�صاطهم. وما ز�ل �لتهمي�ش قائماً يف 
غالبية �ملجتمعات �لعربية �ملرتبطة 
وترف�ش  ومذهبياً،  وطائفياً  قبلياً 
من  �الأخرى  �ملكونات  مع  �الن�صهار 
وهذ�  �لن�صل.  على  �حلفاظ  �أجل 
�لتهمي�ش و�الإلغاء �الجتماعي يعك�ش 
�الإن�صانية  �لطبيعة  منه  جانب  يف 

�ملوح�صة �ملتغّولة.
 

 ثقافة االإق�ساء

�لتي  �لبغي�صة  �الآفات  من  وهي 
ثقافة  �لقدم.  منذ  �لب�رص  عهدها 
وتبط�ش  �لتعددي  باملجتمع  تفتك 
�الجتماعية،  �ل�رص�ئح  بتالحم 
تهديد  �أي  من  �أ�صد هالكاً  وخطرها 
�لتهويل  تعتمد  ثقافة  خارجي. 
حقيقة  ت�صويه  بهدف  و�لتخويف 
�صاأنهم وعدم  و�لتقليل من  �الآخرين، 
متهيد�ً  �ملخالفة،  �أفكارهم  �حرت�م 

لتهمي�صهم و�إلغائهم.
لي�ش  �صو�ب  على  �أنك  تعتقد  �أن 
من  �الأخرين  حترم  �أن  لكن  نقي�صة، 
فعل  فهذ�  معك  �الختالف  حق 
ميتلك  منا  �أحد�ً  ال  الأن  مذموم، 
كامل �حلقيقة يف هذ� �لكون �ملتنوع 
�ملتعدد، ويف هذ� �لع�رص �لذي �صهد 
�لثورة  �إىل  �أدت  �لتي  �لتقنيات  تطور 

�لرقمية و�لثورة �ملعلوماتية، و�صهولة 
و�رصعة  �ملعلومة  على  �حل�صول 
لذلك  و�نت�صارها.  �لبيانات  �نتقال 
تعتمد  �لتي  �لتهمي�ش  ثقافة  ت�صبح 
جتاهل  على  م�صمونها  من  جزء  يف 
�الآخر و�لت�صكيك ب�صدقه، كاأنها تقف 
يف وجه �لتطور و�لتاريخ. هي �لثقافة 
�أ�صباب  �إحد�ث  يف  �أ�صهمت  �لتي 
و�الأخالقي  �لثقايف  �النحطاط 

و�لقيمي يف �لعامل �لعربي.
ينت�رص  �لتي  و�ملجتمعات  �الأفر�د 
عبارة  هم  و�الإق�صاء  �لتهمي�ش  فيها 
و�حدة،  بعني  يرون  تكتالت  عن 
ولديهم  و�حدة،  بطريقة  ويفكرون 
غرور �أحمق ونزق �صبياين، ويعتقدون 
�أنهم وحدهم ميتلكون �حلقائق، فاإما 
�صالل  يف  �أنك  �أو  معهم  تكون  �أن 
�صدهم. و�إن رف�ش بع�ش �الأفر�د �أو 
لهذه  �لطوعي  �الن�صياع  �جلماعات 
تت�صم  �لتي  �جلماعية،  �الإمالء�ت 
يقرر �ملجتمع  و�الأفق،  �لفكر  ب�صيق 
و�صائل  عرب  و�إلغائهم  تهمي�صهم 
�لعقلية  هذه  -غالبا-.  �رصعية  غري 
توريثها  يتم  �لبغي�صة  �ال�صتعالئية 
�لعائلة  يف  �لعربية  �ملجتمعات  يف 
�لتلقني  عرب  �لتعلمية،  و�ملوؤ�ص�صة 
خمتلف  هو  عما  لل�صغار  �ل�رصير 
�أو مذهبياً  �أو �جتماعياً  عنهم ثقافياً 
منه  و�لتخويف  دينياً،  �أو  عرقياً  �أو 
�أقو�له  ب�صدق  و�لت�صكيك  و�لتحذير 
تعليمهم  عن  بدالً  و�نتمائه،  و�فعاله 
دون  �لر�أي  و�إبد�ء  �الختيار  حرية 
�الحرت�م  بذرة  وزرع  �لعقاب،  خ�صية 
و�حرت�م  معهم  و�لتعاي�ش  لالآخرين 

�لتعددية يف نفو�صهم.

نظريات القتل الرحيم

و�الإق�صاء  �لتهمي�ش  مظاهر  �أقبح 
علم  موؤ�ص�ش  نظرية  يف  تظهر 
كتاب  و�صاحب  �لن�صل«  »حت�صني 
�لعامل �لربيطاين  »عبقرية �ملوروث« 
�أم�صى  �لذي  غالتون«  »فر�ن�صي�ش 
�صنو�ت يف �ل�صود�ن وناميبيا لدر��صة 
�لف�صل يف  له  ويعود  �ل�صكان،  �صلوك 
�لهوية.  لتحديد  �لب�صمة  ��صتخد�م 
و�عترب فر�ن�صي�ش �أنه باالإمكان �إجر�ء 
�لب�رصي،  للجن�ش  منظم  حت�صني 
بالو�لدين  �أ�صماهم  ما  �ختيار  عرب 

على  تقوم  فكرة  وهي  �ملتفوقني. 
�الإق�صاء بو��صطة �الإجها�ش �رتباطاً 
�لعامل  هذ�  وو�صع  عرقي.  ملعيار 
قر�بة  ب�صلة  ميت  �لذي  �لربيطاين 
د�روين«  »ت�صارلز  �ل�صهري  للعامل 
نظرية �أ�صماها »�ال�صتيالد �النتقائي« 
�لن�صل  لتح�صني  و�حليو�نات،  للب�رص 
�لور�ثية،  �ل�صفات  �الأجيال عرب  عرب 
و�الأرقى  �الأ�صلح  ت�صجيع  فيتم 
جودة  �الأقل  وتثبيط  �لتكاثر،  على 
وبالتايل  عليه.  و�لق�صاء  و�صالحية 
نظرية  يف  �ملرعب  �جلانب  فاإن 
�إق�صاء  هو  �ل�صلبي  �لن�صل  حت�صني 
و�إلغاء �أي عن�رص �أو مكون يتم �عتباره 
هذه  �إجر�ء�ت  وتتدرج  نافع،  غري 
غري  �ملرء عقيماً  من جعل  �لنظرية 
�الإجر�ء  حتى  �الإجناب،  على  قادر 
�الأ�صعف.  �إبادة  عرب  وح�صية  �الأكرث 
�لنازية  �أملانيا  ما فعلته  وهذ� متاماً 
و�أربعينيات  ثالثينيات  يف  �لهتلرية 
�صعيها  خالل  من  �لع�رصين،  �لقرن 
حيث  �صاف،  �أملاين  عرق  الإحد�ث 
باإجر�ء  حينها  �الأملان  �لعلماء  قام 
على  متت  عديدة  وح�صية  جتارب 
مئات  بتعقيم  قامو�  ثم  �لب�رص، 
ممن  �الأملان،  �لرجال  من  �الآالف 
�صاحلني  غري  �أنهم  �عتبارهم  مت 
قتل  مت  كما  �الإجناب،  على  عقلياً 
و�إبادة ع�رص�ت �الآالف من �ملعاقني 
�لق�رصي  �لربنامج  �صمن  و�ملر�صى 

»�لقتل �لرحيم«.
�أقدمت  �لع�رصين  �لقرن  بد�ية  يف 
�ل�رصوع  على  �أمريكية  واليات  عدة 
�لن�صل«  »حت�صني  �صيا�صة  بتنفيذ 
للزو�ج  جديدة  قو�نني  �إ�صد�ر  عرب 
يتم مبوجبها  جينية،  معايري  تت�صمن 
�الأمر��ش  ببع�ش  �مل�صابني  حرمان 
من �لزو�ج. وقد مت تعقيم �مل�صابني 
يف  �لقانون  بقوة  ق�رصياً  بالعته 
�لواليات �ملتحدة �لذي ��صتمر �لعمل 
فيه من بد�ية �لقرن �لع�رصين ولغاية 
تعقيم  مت  حيث  �ل�صتينيات،  �أو��صط 
هذه  مري�ش خالل  �ألف   100 حو�يل 
�أملانيا  يف  �لعدد  و�صل  فيما  �لفرتة، 

�لنازية �إىل حو�يل 460 �ألفاً.
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للكاتب عبداهلل �سردار

اآتيال...رواية عن عذابات 
االن�سان الكردي

�سوفيان كرديان ي�سلكان رحلة الطري العجيبة

 »اأتيال اآخر الع�ساق« للكاتب الكردي �سردار عبداهلل

اأ�سدر ال�سيا�سي الكردي امل�ستقل �سردار عبد اهلل، رواية يتناول فيها 
واقع الإن�سان الكردي ومكابداته، متمثال ببطل الراوية »اآتيال« الذي 

ع�سق فتاة قروية غري جمرى حياته.
م.�س

ليلته  يف  ال�رسد  اآتيال  وي�ستهل 
مت�سككا  بالوقوف  الأخرية 
اخلمر،  من  بكاأ�س  اهلل  متحديا 
حني  �رسبها  فيقرر  متحريا 
ثم  �سيء،  بكل  فيكفر  يغ�سب 
عدم  ويقرر  في�ستغفر  يهداأ 
باللتزام  وال�ستمرار  �رسبها، 
بتوبته التي تلقاها قبل �سنوات 
ع�سقها،  اأمية  قروية  يد  على 
لعدة  به  تزويجها  ورف�سوا 
ا�سباب، فتنت�رس احلكاية لت�سبح 
يتفاعلون  الذين  النا�س،  �ساغل 
حكاية  اأ�سبحت  مثلما  معها، 
قبل،  ال�ساغل من  �سغلهم  توبته 
بني  املكابدة  هذه  وت�ستمر 
يعني  الذي  العرق  كاأ�س  �رسبه 
حياة  اإىل  والعودة  توبته  نق�س 
الإدمان التي عا�سها قبل لقائه 
بتلك الفتاة القروية، وبني عدم 
توبته  ملتزما  والبقاء  �رسبها 
وعهده حلبيبته فاطمة، التي لن 
اأهلها  مع  �سيقت  لأنها  يلتقيها 
املقابر  اإىل  الآلف  وع�رسات 
اجلماعية اأثناء جرائم الأنفال.

يتكفل �سا�سوار بالتوايل مع اآتيال 
م�ستذكرا  الف�سول  بقية  ب�رسد 
تاريخ  ما حدث يف عقدين من 
فيها  مبا  وكرد�ستان،  العراق 
�سعود الثورة الكردية وانهيارها 

ثم  اجلزائر،  اتفاقية  نتيجة 
الإيرانية،  العراقية  احلرب 
مبرحلتيها،  الكويت  حرب  ثم 
ومنهم  العراقيني  وانتفا�سة 
بذلك  ويوفر  كرد�ستان،  �سعب 
اخللفية ال�سيا�سية والجتماعية 
حياة  اأحداث  فيها  تدور  التي 
�سكريا  مدمنا  كان  الذي  اآتيال 
القروية،  تلك  يد  على  فتاب 
يلتقي  �سمر  جل�سة  يف  ويهتدي 
من  �سيوعي عربي  مقاتل  فيها 
يريد  الذي  ب�سا�سوار  النا�رسية 
الليلة  معه  يكمل  لكنه  قتله، 
بجل�سة �سفاء خمرية م�ستغرقني 
يف احلديث عن الأغاين وال�سعر، 
فريد  الكبري  ال�سويف  وال�ساعر 

الدين العطار.
يح�سل  ان  اىل  اآتيال  يهيم 
العطار  كتاب  من  ن�سخة  على 
امل�سمى )منطق الطري(، فتنزل 
روح العطار يف اآتيال الذي يكابد 
بع�س ما وقع للعطار قبل قرون 

من ذلك.
ويوؤدي كل هذا اإىل ح�سور كبري 
ي�سكل  الذي  وكتابه  للعطار، 
العرفاين  الع�سقي  الف�ساء 
كل  يبداأ  الذي  الن�س،  ملجمل 
باقتبا�س  ف�سوله  من  ف�سل 
ع�رسات  وتندرج  العطار،  من 
منطق  يف  الواردة  احلكايات 

الروائي،  الن�س  يف  الطري 
�سياقها  ح�سب  حكاية  وكل 

ومقت�سيات ال�رسد.
اآتيال  روح  يحرق  ذلك  كل 
الع�ساق،  مزارات  اىل  بال�سوق 
متجاوزا  فيها  ي�سلي  ومعابد 
ال�سالمي،  دينه  مع  خالفه 
فيذهب لزيارة مزار العطار يف 
فيها  يقيم  التي  ني�سابور  مدينة 
عدة اأ�سهر يتعلم خاللها العزف 

على اآلة الطنبور.
اثناء كل ذلك يتم ت�سليط ال�سوء 
املع�سالت:  من  العديد  على 
التقاليد  الطبقي،  ال�رساع 
الطائفي  ال�رساع  و�سطوتها، 
الجتماعية،  وانعكا�ساته 
التعاي�س  القومي،  ال�رساع 
با�ست�سهاد  يتوج  الذي  القومي 
يف  بغدادي  عربي  مقاتل 
�سفوف الثورة الكردية، الثورات 
الكردية وهزائمها وانت�ساراتها، 
مبا  اجلماعية  البادة  جرائم 
حلبجة  وق�سف  الأنفال  فيها 
وغريها  الكيمياوي،  بال�سالح 

الكثري.
اأحداث  ت�سرتجع  وكذلك 
منها:  روائي  لبا�س  يف  هامة 
والثورة  بومدين،  هواري  موت 
اليرانية وهروب ال�ساه و�سقوط 
الإحداث  من  وغريها  نظامه، 

حياة  حكمت  التي  املف�سلية 
�سعوب املنطقة وم�سائرها.

الكردي،  وجع  رواية  انها 
وثوراته..  اإبادته  وحمالت 
الع�سق،  �سفر  الروائي  الن�س 
اذ يختلط ع�سق الأنثى، بع�سق 
الكاأ�س، بع�سق الثورة، بع�سق اهلل 
الذي يغر�س حب جميع الب�رس، 
ل بل وحتى حب جميع كائناته.

تختلط فيه الأ�سطورة بالواقع، 
من  العديد  ح�سور  خالل  من 
الأنبياء والأولياء، الذين يلتقيهم 
يف عروجه الأخري نحو ال�سماء، 
روح  باندماج  ينتهي  م�سهد  يف 
وبالذات  فاطمة  بروح  اآتيال 
يف  متاما  حدث  كما  الإلهية 
واكت�سافها  الطري  رحلة  نهاية 
اأبدعها  مراآة  يف  الإلهية  الذات 
بتفرد كبري فريد الدين العطار 

يف منطق الطري.
يف اجلانب الآخر منه هو رواية 

يكابد  الذي  املتيقن  املوؤمن 
وادي  يف  عالقا  قاتال  �سكا 
احلرية التي يذكرها العطار يف 
ال�سبع  الوديان  �سمن  من  كتابه 
التي يقطعها الطري بهداية من 
الهدهد، بغية الو�سول اإىل جبل 
احل�رسة  اأمام  واملثول  القاف 

الإلهية.
احلد  تلك  العرق  كاأ�س  تختزل 
املطلق  الكفر  بني  الفا�سل 
والإميان الذي ي�سل حد اليقني، 
ملعرفة  متلهفا  القارئ  ويبقى 
يعرفها  ول  العرق  كاأ�س  م�سري 
من  الأخرية  الفقرة  يف  �سوى 
الرواية اي بعد عبور ٥٤ ف�سال 
كما  كلمة  األف  من120  واأكرث 
وديان  الطري يف عبور  هو حال 

الإميان ال�سبعة.
وا�سم الرواية ياأتي من خلط اآراء 
نظرية  اآتيال  ي�سميها  ل�سا�سوار 
حلظة  باأن  تقول  الع�سق،  يف 

ان�سان،  اىل  اآدم  وحتول  اخللق 
هي حلظة ع�سقه حلواء، وعليه 
املنطق  العطار  كما  يفند  فهو 
والعقل يف فهم الع�سق، فريف�س 
مقولة املنطق التي تق�سي باأن 
الن�سان حيوان عاقل، اأو ناطق، 
بطبيعة  الن�سان  باأن  يوؤكد  بل 

خلقه كائن عا�سق.
عليه  باآدم  اآتيال  يلتقي  وحني 
الخري،  عروجه  يف  ال�سالم 
الآثم،  ع�سقه  على  نادما  ويراه 
اإىل  ال�سالم  عليه  اآدم  فيبادر 
على  الع�ساق  اآخر  لقب  اإطالق 

اآتيال.
اي�سا،  الأخري  الف�سل  يف  ثم 
ي�ستنتج �سا�سوار باأنه لو كان اآدم 
هو  اآتيال  فاإن  الع�ساق،  اأول  هو 
اآخر الع�ساق، وهنا يت�ساءل: هل 

جاء يب�رس بدين جديد؟.

بكل  الكردي  التاريخ  رواية 
وثوراته  وتقلباته  تغرياته 
بريوت حتكي رواية “اأتيال اآخر 
الع�ساق” للكاتب الكردي �رسدار 
الكردية،  الثورة  �سرية  عبداهلل 
وتعالج ال�رساعات الجتماعية 
والطائفية والقومية، مربزة يف 
الذي  القومي  التعاي�س  ذلك 
عربي  مقاتل  با�ست�سهاد  يتوج 
الكردية،  الثورة  �سفوف  يف 
العالق  املوؤمن  رواية  اإنها 
يذكره  الذي  احلرية  بوادي 
العطار،  الدين  فريد  ال�سويف 
احلد  اخلمر،  كاأ�س  فت�سكل 
والإميان،  الكفر  بني  الفا�سل 
ملعرفة  القارئ  حرية  لت�ستمر 
الرواية،  نهاية  حتى  م�سريها 

عربت  حني  الطري  عانت  كما 
اآتيال،  ي�ستهل  ال�سبعة.  الوديان 
ليلته  يف  ال�رسد  الرواية،  بطل 
بكاأ�س  اهلل  متحديا  الأخرية، 
حني  �رسبها  فيقرر  خمر، 
يغ�سب ليكفر، ثم ي�ستغفر فال 
ي�رسبها. وت�ستمر مكابدته بني 
�رسبه اخلمر، وبني البقاء وفيا 
يد  على  تلقاها  التي  لتوبته 
التي  فاطمة،  القروية  حبيبته 
الآلف  ع�رسات  مع  �سيقت 
ي�رسد  اجلماعية،  املقابر  اإىل 
مع  بالتوايل  الف�سول  �سا�سوار 
حكايتان  جند  حيث  اآتيال، 
متوازيتان ومتقاطعتان، حكاية 
التي  �سا�سوار  وحكاية  اآتيال، 
اأحداثا  م�ستذكرا  ي�رسدها  

وكرد�ستان،  العراق  تاريخ  من 
مقدما بذلك اخللفية ال�سيا�سية 
ويلتقي  جرت.  التي  لالأحداث 
مقاتل �سيوعي عربي ب�سا�سوار 
الذي يريد قتله، لكنهم يق�سون 
ال�سعر  عن  خمرية  �سفاء  ليلة 
فريد  ال�سويف  عن  واحلديث 
اآتيال  فيهيُم  العطار،  الدين 
من  ن�سخة  على  يح�سل  حتى 
فتنزل  الطري”،  “منطق  كتاب 
ويحرقه  العطار.  روح  فيه 
الع�ساق،  مزارات  اإىل  ال�سوق 
متجاوزا  فيها  ي�سلي  ومعابد 
الإ�سالمي،  دينه  مع  خالفها 
ويزور مرقد العطار يف مدينة 
ويتعلم  فيها  فيقيم  ني�سابور، 
العزف على اآلة الطنبور. ي�سكل 

وكتابه، جممل  العطار  ح�سور 
التي  للرواية،  ال�سويف  الف�ساء 
تقتب�س الع�رسات من احلكايات 
من “منطق الطري”. اإنها رواية 
تغرياته  بكل  الكردي  التاريخ 

ممتزجة  وثوراته،  وتقلباته 
يختلط  الذي   الع�سق  ب�سفر 
بع�سق  الأنثى،  ع�سق  فيه 
بع�سق  الثورة،  بع�سق  الكاأ�س، 
الب�رس  حب  يغر�س  الذي  اهلل 

حيث  كائناته،  جميع  وحب 
الأ�سطورة  الن�س  يف  تختلط 
ح�سور  خالل  من  بالواقع، 
اأنبياء واأولياء يلتقيهم اآتيال يف 
ال�سماء،  نحو  الأخري  عروجه 
باندماج روح  ينتهي  يف م�سهد 
وبالذات  فاطمة  بروح  اآتيال 
نهاية  يف  حدث  كما  الإلهية 
الذات  واكت�سافها  الطري  رحلة 
فريد  اأبدعها  مراآة  يف  الإلهية 
الدين العطار يف كتابه ال�سهري. 
اآخر  “اأتيال  رواية  اأن  ونذكر 
عن  موؤخرا  �سدرت  الع�ساق” 
نوفل،  اأنطوان/  ها�سيت  دار 

ببريوت. 
موقع اليوم الثامن
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ال�صيخ حممد بن ال�صنو�صي وق�صيدته الدندانية يف الرد على الوهابية : 

من كتاب ) ال�شيخ بوداود 
الدي�شي( لال�شتاذ حممد ب�شكر

مة  د على الطائفة الوهابية ،نظم العلاّ الق�صيدة الدندانية يف الراّ
حمن بن �صيدي اإبراهيم  ال�صيخ �صيدي احلاج ابن ال�صنو�صي بن عبد الراّ
ادات الكرام اأجنال  الدي�صي، اأطال اهلل بقاءه.. اآمني. خماطبا بها ال�صاّ
ويل اهلل تعاىل �صياّدي عي�صى بن حممد خ�صو�صا وعموما، اأدام اهلل 

نا وحظهم.. اآمني.   حفظهم واأجزل من مواهبه حظاّ

بقلم / احلفناوي بن 
عامر غول احل�صني 

�صرح الق�صيدة 

احلمد هلل جعل لأئمة الّدين حماة �صاحلني، 
�صاحلني،  غيورين  اأن�صارا  لأوليائه  وقّي�ض 
الة وال�ّصالم على �صّيدنا حممد القائل  وال�صّ
»الّدين الّن�صيحة«، من مت�صك بحبهم كانت 

عقيدته �صليمة �صحيحة. 
األفاظ  بع�ض  حلّل  تقييد  فهذا  وبعد: 
التي هي غري  الفكرة  به  جادت  الق�صيدة، 
�صديدة، ق�صدت به اإجابة من اقرتحُه عني 
الأفا�صل  واإخواين  ال�صادة،  اجلماعة  من 
القادة، �صيدي احلاج عبد القادر بن حليمة، 
واخلوجتان �صيد الطاهر و�صيدي... اأثابهم 

اهلل على خال�ض نيتهم. 
قوله: )اأثنى عليه.. اإلخ(، يف رحلته ال�صهرية 
املطبوعة باجلزائر فاإّنه ذكر فيها �صيدي 
اأحواله  ذكر  يف  الكالم  وب�صط  عي�صى 
اخلارقة. كراماته  جلّل  واأ�صار  الفائقة، 

و)املقد�ض(  حملته  اأي  )اأبدته(  وقوله: 
�صاحب  و)املهاب(  املحرتم،  املطهر 
وقوله  النا�ض،  �صائر  عند  املعظم  الهيبة 

)�صموه( اأي قدره. 
به  يعني  اإلخ(  ذاك..  )�صدر  وقوله 
�صلم  ما  ]فالن[الذي  ال�صقي  الّدعي 
و)اللئيم(  والبعيد،  الغريب  �رّشه  من 
والعداوة،  الغيظ  و)احلنق(  الدينء،  هو 
ينق�ض،  اأي  و)يغ�ض(  يحتقر،  و)يزدري( 
اأي  )بالكتاب(  وقوله:  العايل،  و)املنيف( 
بَْع�ُصُكْم  يَْغتَْب  تعاىل:﴿َوَل  قال  القراآن، 

ا﴿]احلجرات، اآية: 12[.  بَْع�صً
و )ا�صتاأ�صلوا( اأي اقلعوا، و)جرثومة( اأ�صل.

فعال  ذلك  اإلخ(،  ت�رشي..  اأن  وقوله:)حذرا 
الذي  ملجل�صه  املالزمني  من  البع�ض  يف 
الزيارة  حول  اإّل  الأحوال  غالب  ليدور 
عنه  لنقطاعــهما  الزوايا  واأبناء  للم�صائخ، 
الذي  الو�صــــط  ولأّن  املتفاحــ�ض؛  بطــعنه 
عليه  وتدلي�صه  بد�صائ�صه  فاق  فيه  يعــي�ض 

ببهرج كالمه امل�صموم. 

كرامات

الأو�صاخ  و)الأقذار(  املطرود،  )الطريد(   
و)فنائها(  نواحيها  و)اأرجائها(  القولية، 
العي�صوية  الكرامات  باهر  ومن  �صاحتها، 
عليها،  امل�صيطر  املت�صلط  اهلل.....  اأّن 
اهلل،  من  له  جزاء  عنه  بالرغم  وذلك 
اأوبة  له  كتب  ول  اهلل،  رّده  ،فال  ثم...... 
و)الغبي(  اجل�صارة،  .و)اجلراءة(  منفاه  من 
وقوله  الكّذاب،  و)الأفاك(  البليد،  اجلاهل 
املذاهب  اأئمة  اأي  الأئمة(  جتاوزا  )حتى 
الأربعة، قال: )اإنهم اأّول م�صيبة اأ�صيب بها 
وغريه،  الكاتب  ذلك  منه  �صمع  الإ�صالم(، 
�صيء  كّل  و�رشاة  �رشي،  جمع  و)ال�رّشاة( 
الخ(  ال�رشع..  يف  كان  )ما  وقوله:  اأعاله، 
و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قوله  اإىل  به  ي�صري 
»اختالف العلماء رحمة«،و)ال�ّصعة( التو�صيع 

خالف الت�صييق. 
منكر  وحكم  لعجب،  اأي  و)لغرو(؛ 
مقّرر  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  خ�صو�صياته 
يف باب الّردة، ومن قلة الأدب مع اجلناب 
النبوي اأنه نقل عنه يف الذراع الذي �صّمته 
ويف  ت�صطريه  عن  القلم  تنزه  ما  اليهودية 
التي  ال�صاة  �صاق  »اأّن  اللدنية:  املواهب 
عليه  اهلل  �صلى  للنبي  اليهودية  اأهدتها 
و�صلم ، كلم ر�صول اهلل واأخربه بال�ّصم الذي 
فيه«،وقوله: )واحلافظ العالمة ابن تيمية( 
هنا  اأذكر  لذكره،  الناظم  تعر�ض  مبنا�صبة 
يف  ع�رشه  علماء  بع�ض  من  جاءه  جوابا 
ال�صيخ  اإىل  فالن  ن�صه:»من  عنه،  النكار 
اأما  بزعمه  اأهل ع�رشه  اإمام  العامل  الكبري 
اأحببناك يف اهلل زمانا واأعر�صنا  بعد فاإننا 
عما يقال فيك اإعرا�ض الف�صل اإح�صانا اإىل 
بحكم  املحبة  موجب  خالف  لنا  اأنظهر 
يف  ي�صك  وهل  واحل�ض،  العقل  مايقت�صيه 
واأّنك  ال�صم�ض،  غربت  اإذا  عاقل  الليل 
اأظهرت اأّنك قائم بالأمر باملعروف والنهي 
اإىل  اإل  اأمرك  اآل  راأينا  وما  املنكر،  عن 

هتك الأ�صتار والأعرا�ض، باتباع من ليوثق 
بقوله من اأهل الأهواء والأغرا�ض، اإىل اأن 
القيام... ودفع �رشك؛  اإّل  قال: ولينفعني 
اأذاك  وو�صل  الغّي  يف  فرطت  قد  لأّنك 

اإىلكّل بيت وحي.... 

تو�صيحات

الغرية �رشعا هلل ور�صوله ويلزم ذلك جميع 
املوؤمنني، ولنكتف بهذا لطوله.

ليوثق  ما  و)الزعم(  املدعي،  )الّدعي(   
مطية  »الّزعم  اخلرب  ويف  احلديث،  من  به 
للم�صاربة  ال�صتثقال  و)الكفاح(  الكذب«، 
لقرن  التي  ال�صاة  و)اجلّماء(  واملدافعة، 
هالكا  اهلل  األزمه  اأي  له(؛  و)تبًّا  لها، 
وهي  اجل�صارة  من  و)ج�صور(  وخ�رشانا، 
اجلراءة والإقدام على ال�صيء. و)العظائم(؛ 
اخلال�ض  و)املح�ض(  العظيمة،  الأمور  اأي 
والّرداء؛  الإزار  و)اجللباب(  �صيء،  كّل  من 

اأي الثوب. 
جنون،  جّنة(  و)ذو  القراآن،  و)الإمام( 
ال�صم  معروف  عظيم  طائر  و)العنقاء( 

جمهول اجل�صم. 
ال�صيخ  ر�صالة  ا�صم  ال�صائبة(  و)ال�ّصهام 
 ، اجلبل(ال�صدا  و)ابنة   ، النبهاين  يو�صف 
وهو الذي يجيبك مبثل �صوتك يف اجلبال، 
مثل ي�رشب للذي ليعرف مايقول ويهرف 
مبا ليعرف. وقوله: )فمن على اأثر.. الخ(، 
للّنبي  املتابعة  كمال  على  الذي  اأّن  معناه 
بجواز  وليته  وثبتت  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
الذين  العارفني  من  كغريه  هلل  به  الّتو�صل 
ل�صاحمه  الكذوب،  املّدعي  بهم  لياأمن 

اهلل . 
 )الغوث( الغاثة، )الرملي( من اأجلة علماء 
العلم،  يف  الثبوت  )الر�صوخ(  ال�صافعية، 
ومعناها  والخرتاع  البتداء  )الفطرة( 
بوحدانيته،  والإقرار  اهلل  معرفة  هنا 
الو�صوء،  اآنية  ُمْطَهَرة،  جمع  )وامَلَطاهُر( 
اإىل  الأمة  واإر�صاد  للت�رشيع  اأّنه  وليخفى 
وخيار  ب�صادتها  والتو�صل  التربك  جواز 

قادتها، )ونا�ض( اأي نا�صئ. 
اأّنه  اأي  الخ(؛  جهال...  )يحكم  وقوله: 
اهلل  اأهل  من  عليه  لأحد  الف�صل  ليرى 
عمى  وكاأّنه  اهلل،  اأولياء  اأبناء  ولل�صادته 
َفْوَق  ُكْم  بَْع�صَ تعاىل:﴿َوَرَفَع  قوله  على 
 ،]165 اآية:  َدَرَجاٍت﴿]الأنعام،  بَْع�ٍض 
َعلَى  ُكْم  بَْع�صَ َل  َف�صَّ  ُ تعاىل:﴿َواهلَلّ وقوله 
 ،]71 اآية:  ]النحل،  ْزِق﴿  الِرّ يِف  بَْع�ٍض 
تعاىل:  وقوله  والأ�صباح،  الأرواح  رزق 
]البقرة،  بَيْنَُكْم﴿  َل  الَْف�صْ تَنْ�َصُوا  ﴿َوَل 
الن�صبة(،  )بهاتيك  وقوله   ،]237 اآية: 
عليه  اأدم  ل�صيدنا  بال�صجود  اأمر  ملا  اأي 
َخلَْقتَِني  ِمنُْه  َخرْيٌ  ﴿اأَنَا  وقال:  ال�صالم، 
]الأعراف،  ِطنٍي﴿  ِمْن  َوَخلَْقتَُه  نَاٍر  ِمْن 
ن�صف  مايرى  و)ال�رّشاب(   ،]12 الآية 
الّنهار وكاأّنه ماء، و)القيعة( امل�صتوي من 

الأر�ض. 
دقيق،  بغري  الّرحى  �صوت  و)اجلعجعة( 
مثل  ليل  حاطب  اأي  حاطب(  و)بليل 
ي�رشب للذي ل مييز بني الغث وال�صمني، 

وال�ّصقيم من كالمه . 

و)ا�صتاأ�صد( �صار اأ�صدا، و)اله�صور( الأ�صد، 
ي�صيد  ل  وما  الطري  �رشار  و)البغاث( 
�صباع  من  ن�رش  جمع  و)الّن�صور(  منها، 
احلرب،  يف  املبارزة  و)النزال(  الطري، 
و)اجلبان(  ال�ّصبق،  يف  املغالبة  و)الن�صال( 
القطاة،  و)املفح�ض(ع�ّض  ال�صجاع،  �صد 
حبالة  بالتحريك  �رشك  و)ال�رشاك( جمع 
ال�صائد، و)اأحبولة( يف معناها اأي�صا، و)لف 
راأ�ض ماله لف�صاد طبعه  اأكل  و�صفا( مبعنى 

وتغري حاله. 

�صرية و م�صرية

وقد نفعته تلك احليلة فاّنه ملا اأ�ّص�ض ذلك 
امل�صجد الذي جعله ملكا لوقفا، والأرزاق 
الّناحية  ميا�صري  من  عفوا  اإليه  ت�صاق 
�صّيدي  اأولد  ال�ّصادات  ومن  املغرتين، 
عي�صى من كان ميونه �صهريا، ومعظم الزكاة 
اأن  اإىل  لتعطي لغريه من امل�صتحقني لها، 
تظاهر بدعوى الإ�صالح الكاذبة وظهر يف 
زّي تلك الأنانية والفخفخة التي هي لقليل 
دينه ومروءته �صالبة، ومّلا اأن تفاح�ض فيه 
عند  حظه  كان  والأمرا�ض  الأغرا�ض  داء 

اخلا�ض والعام اجلفاء والإعرا�ض. 
الوالد  يعني  )اأتاه(  بعدا،  )�صحقا(اأي  و 
الرحمن  عبد  بن  حمّمد  �صيدي  الأ�صتاذ 
الدي�صي عّم الناظم حفظه اهلل. و)املدرار( 
الكثري، وجم�صم عظيم واإىل اأن �صاب قرناه 
لزال الو�صخ برجليه، عادة �صوء فيه والعادة 
و)الق�صاء  عند،  و)لدى(  خام�صة،  طبيعة 
اخلالء  يف  اجللو�ض  عن  كناية  للحاجات(، 
لق�صاء احلاجة الب�رشية، وهو لقلة احرتامه 
فيها  ي�صتقبلها  املطهرة  ال�رشيعة  لآداب 
من �صغره اإىل كربه واإىل اأن يلحد يف قربه، 
و)عاج( نفع ، و)الأديب( املوؤدب، و)الناقع( 
 ، الرتياق  فيه  ينفع  ل  الذي  البالغ  ال�ّصم 
وله  و)مطرالني�صان( معروف وفيه خا�صية 
تنتظم  التي  اخليوط  و)الأ�صالك(  بركة، 
املراأة  جتعله  ما  عقد  جمع  العقود،  فيها 

يف عنقها للزينة. 
و )الفحول( املراد بهم علماء ال�صّنة ر�صي 
وقوله  املمنوع،  و)املحظور(  عنهم،  اهلل 
)يعمها اذكروا( تلميح لقوله تعاىل: ﴿اْذُكُروا 
 ،]41 اآية:  َكِثرًيا﴿]الأحزاب،  ِذْكًرا   َ اهلَلّ
و�صّنة،  كتابا  احل�رش  فائقة  الّذكر  واأدلة 
يحّد  ل  اهلل  ذكر  اأّن  يعني  الغاية؛  و)املدا( 

بغاية ول ي�صبط بنهاية. 
دليله  الخ(  باأكف  الوجوه  )م�صح  وقوله: 
اهلل  �صاألتم  و�صلم:»اإذا  عليه  اهلل  �صلى  قوله 
فا�صاألوه ببطون اأكفكم ول ت�صاألوه بظهورها، 
ال�صوت  ورفع   ، وجوهكم«  بها  وام�صحوا 
دليله  وغريه،  امل�صجد  يف  جماعة  بالّذكر 
بيوت  من  بيت  يف  قوم  اجتمع  حديث»ما 
ال�صكـينة  عليـهم  نزلت  ال  اهلل  يذكرون  اهلل 
الّرحـمـة،  وغ�صـيـتهم  املالئكـة  وحفــتهم 

وذكـرهـم اهلل فيـمن عـنده«. وقـــولــه: 
)و�صاهد ال�صحيح ما اأقواه( لفظه»اإذا ذكرين 

عبدي يف مالأ ذكرته يف مالأخري منه« . 
بقرب خيرب،  لعلّه  مو�صع  ا�صم  )�صهيب(  و 
بكّل  )ففدية  وقوله  احلمى،  ملدم(  و)اأم 

الذي  الوا�صح  البنّي  من  الخ(  ذكر... 
اأخذ  الفقهاء  وجوز  دليل،  اإىل  ليحتاج 
على  ن�ض  وممن  عمل،  لأّنها  عنها  الأجرة 

ذلك ال�رشنوبيفي �رشح الر�صالة. 
و )التثبيت( يف ليلة املبيت ر�صالة ال�صيوطي، 
ذكر فيها اأحوال القرب وما ينجي من اأهواله 
من  الواقية  القراآنية  ال�صور  خوا�ض  من 
�صيق وهول ماهناك، جعلنا اهلل واأحبتنا من 

الناجني منه مبنه وكرمه.. اآمني. 
اجلمعة  يوم  املوؤذن  قول  و)التاأهيب( 
اهلل،  رحمكم  لل�صالة  تاأهبوا  الآذان  اآخر 
الة  ال�صّ الثاين  اآخر  قوله  و)التح�صري( 
قوله يف  و)الت�صبيح(  اهلل،  رحمكم  ح�رشت 

اأذان ال�صبح: اأ�صبح وهلل احلمد. 
قوله )نقل عن �صلطان... الخ(، هو �صلطان 

العلماء عز الّدين بن عبد ال�ّصالم من
اأكابر ائمة ال�صافعية ، وقوله )جعل ما قد 
�صّنه ال�صوفية.. الخ(، قال الإمام ابن حجر 
يف فتاويه احلديثة: »واأوراد ال�صوفية التي 
لوات على ح�صب عادتهم  يقروؤونها بعد ال�صّ
روى  فقد  اأ�صيل،  اأ�صل  لها  �صلوكهم  يف 
النبي  اأّن  عنه  اهلل  ر�صي  اأن�ض  البيهقي عن 
اهلل  اأذكر  »لأّن  قال:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
اإىل طلوع  الفجر  تعاىل مع قوم بعد �صالة 
ال�صم�ض اأحب اإيّل من الدنيا وما فيها، َوَلأَْن 
الع�رش  بعد �صالة  قوم  مع  تعاىل  اهلل  اأذكر 
الدنيا  اإيّل من  اأحّب  ال�صم�ض  تغيب  اأن  اإىل 
ثبت  واإذا  اهلل:  رحمه  قال  ثّم   ، فيها«  وما 
اأّن ملا يعتاده ال�صوفية من اجتماعهم على 
اأ�صال  ال�صبح وغريه،  بعد  والأوراد  الأذكار 
�صحيحا من ال�ّصنة - وهو ما ذكرناه- فال 
اعرتا�ض عليهم يف ذلك ، ثم اإن كان هناك 
من يتاأّذى بجهرهم كم�صّل اأو نائم نُدب لهم 
و)ال�صبحة(  اهـ ر�صي اهلل عنه،   . الإ�رشار« 
ميارة  على  حا�صيته  يف  حمدون  لها  اأخرج 
الكربى اأ�صال من ال�صّنة وهو اأّن النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم قال:»نعم املذكر ال�صبحة«.

اأبا هريرة ر�صي اهلل عنه كانت  واأّن �صّيدنا 
له �صبحة فيها األف حّبة . 

و)ال�صنى(  العلمية،  املدا�ض  و)املعاهد( 
وبينت،  هدت  و)اأر�صدت(  الطريق،  اأعاله 
و)بذرت( مبعنى زرعت . و)العون( الإعانة، 
اجلبهة  مغرب  و)معفر(  العطاء،  و)النوال( 
الأر�ض  على  ال�صجود  كرثة  من  بالرتاب 
مري�صة،  و)عليلة(  تعاىل،  هلل  عبادته  حال 
اأي  اأناله  و)اأ�صداه(  احللقة،  و)العروة( 
اأعطاه، و)اأبداه( واأظهره، و)ال�صهود( الغفلة 

واللّهو. 

الإن�صان  اإظهار  هو  الل�صان(  و)حتذلق 
و)�صحبان  عنده،  ما  اأكرث  واّدعاء  احلذق 
 ، الف�صاحة  به املثل يف  وائلة( ي�رشب  بن 
الكتاب،  �صفر  و)الأ�صفار(جمع  و)اأربا(زاد، 
و)ي�صدل(  اأخته،  مثل  مي�صطه  و)يفرقه( 

يرخي وير�صل. 
 )عقربها( اأي دّلها على �صدغه وهو مابني 
العني والأذن، وقوله: )ويف اأ�صاليب البهاء.. 
نظارة  مايعطي  البهاء  اأجنا�ض  اأي  الخ(؛ 
الوجه و�صفاءه، مثل الغربة املعروفة عند 
الالب�ض  )ومنهم  وقوله:  بالبودْر،  اللواتي 
منها،  املنع  وجه  ليخفى  للربنيطة(، 
ويف  �صوادهم،  وتكثري  باأهلها  الت�صبه  وهو 
 ، ِمنُْهْم«  َفُهَو  ِبَقْوٍم  تَ�َصبََّه  »َمْن  احلديث 
منهم.  فهو  قوم  �صواد  كرث  من  اأي�صا  وفيه 
وقوله: )ومادرى احلكم على الظواهر... (، 
لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »اأمرتاأن اأحكم 

بالظاهر واهلَلّ يتوىل ال�رشائر« . 
وقوله:  ويكرر،  مي�صغ  اأي  )يلوك(؛  و 
مثل  رقيق  اأي  تك�صري(؛  مرخم  )�صوتهم 
التخنث،  الأول  والتك�صري  الن�صاء،  �صوت 
مبعنى  باطل  اأي  وهدٌر  الهذيان،  و)الهذر( 
�رشفه يف غري طائل، ويلمزوا، اأي يعابوا . 
اأي  مراقي؛  و)مدارج(  ي�صري،  )يدير(   
مراتب، و)الأجند( الرفيع، و)ذرب اللّ�صان( 

حاده ليبايل ماقال. 

اأخريا

واحلمد هلل تعاىل على متام الّن�صخ والتعليق، 
والعذر يل فيه لأيّن كتبته على جناح العجلة 
للعزم على ال�صفر واإن كان يف الأجل ف�صحة 
واأكتب  ثانية،  مرة  الق�صيدة  اأن�صخ  فاإيّن 
عليها ما ميليه الفكر الكليل والفهم العليل، 
هذا  الكرام  ال�ّصادات  الإخوة  مني  فليقبل 
فا�صل  كّل  �صيمة  العذر  فقبول  املتي�رش، 
همام، واملاأمول منهم جميعا �صالح الّدعاء 
بركة  من  عّنا  يك�صف  واهلل  وللناظم،  يل 
العظائم،  ال�ّصدائد  من  دهمنا  ما  جدهم 
الباأ�صاء  ويك�صف  والكروب  يق  ال�صّ ويفرج 
حمّمد  �صّيدنا  حبيبه  بجاه  واخلطوب 
الو�صيلة يف كّل مطلوب و�رش اأوليائه قاطبة، 

عمدتنا يف نيل كّل مرغوب.. اآمني. 
بوداود  اأحمد  الفقري،  احلقري  العبد  وكتبه 
�صّيدي  بن  الّرحمن  عبد  بن  ال�ّصيخ  ابن 
بيده  تعاىل  اهلل  اأخذ  الّدي�صي،  اإبراهيم 
ولطف به، اآمني يوم 14 رجب الأ�صب �صنة 

1364هـ .

اجلزء الثاين    احللقة الثانية
 



القفز 6 دقائق يف الأ�سبوع يقي 
الن�ساء من ه�سا�سة العظام

الن�ساء  اأن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
تقليل  من  يتمكن  قد  امل�سنات 
العظام،  به�سا�سة  الإ�سابة  خطر 
القفز  بتمارين  القيام  خالل  من 
كل  دقائق  �ست  ملدة  الب�سيطة 
جمال  يف  خرباء  وك�سف  اأ�سبوع، 
الريا�سة اأن القفز يعطي ما يكفي 
ال�ساق  على  وال�سغط  القوة  من 
ترقق  ملنع  الفخذ  وع�سالت 
تقدم  مع  يحدث  الذي  العظام 

ال�سن.
مونتغمري،  غالني  الدكتور  وقال 
من جامعة مان�س�سرت مرتوبوليتان، 
الب�سيطة  التدريبات  اأجرت  التي 
على 14 امراأة يف اخلم�سينات من 
العمر: »هذه احلركات �سهلة حقا، 
املنزل،  يف  بها  تقوم  اأن  وميكن 
يكفي  ل  الأحيان  من  كثري  ففي 
للحفاظ على �سحة  امل�سي فقط 
ذلك  ي�سجع  اأن  وناأمل  العظام، 
ممار�سة  على  الن�ساء  من  املزيد 

متارين عالية التاأثري«.
الدرا�سة  خالل  الن�ساء  وح�سلت 
خالل  من  النتائج  اأف�سل  على 
اإىل  الأر�ض  من  القفز  عملية 
اأعلى، وتبع ذلك القفز من �سندوق 

علوه 20 �سنتيمرتا لتحقيق ارتفاع 
كثافة  الدرا�سة  تق�ض  ومل  اأعلى، 
على  الهبوط  تاأثري  ولكن  العظام 
كبريا،  كان  التمارين  اأثناء  الأر�ض 
حيث اأ�سار الدكتور مونتغمري اإىل 
تعادل  التمارين  هذه  تاأثريات  اأن 
»ربحا �سافيا« يبلغ حوايل 2% من 
�سنويا،  العظمية  املعادن  كثافة 
لدرء  كافيا  يكون  قد  ما  وهو 

ه�سا�سة العظام.

يف  �ساركن  الالتي  الن�ساء  وقامت 
نتائجها  ن�رشت  التي  الدرا�سة 
 Journal of« جملة  يف 
 Electromyography and
مرة  بالقفز   ،»Kinesiology
تبادلن  ثم  ثوان،  اأربع  كل  واحدة 
قفزن  وبعدها  اأطول،  راحة  فرتة 

كل 15 ثانية.
واقرتحت الدرا�سة بناء على ذلك، 
يف  مرات  ثالث  قفزة   30 اإجراء 

الأ�سبوع، حيث اأن هذا العدد قادر 
على منع ه�سا�سة العظام، وي�سبح 
الدكتور  واأ�سار  للن�ساء  فائدة  اأكرث 
التمارين  »هذه  اأن  اإىل  مونتغمري 
ولكن  دقيقتني،  �سوى  ت�ستغرق  لن 
الراحة  فرتة  تقليل  الأف�سل  من 
اأن  اخلرباء  الإمكان«ويو�سح  قدر 
كبار ال�سن الذين يهتمون ب�سحتهم 
يجب اأن يتحدثوا اإىل الطبيب قبل 

البدء يف اإجراء هذه التمارين. 
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معهد تون�سي يتح�سل على براءة 

اخرتاع دواء م�ساد ل�سرطان الدم
حت�سل معهد املناطق القاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رشقي تون�ض، على براة اخرتاع لدواء 

جديد م�ساد ملر�ض �رشطان الدم، مت ا�ستخراجه من 
نبتة »الاّلزول« املوجودة بكرثة جنوب �رشق البالد 
وقالت الباحثة التون�سية يف املعهد حنان جّناع، اإن 

البحوث كانت يف اإطار ر�سالة دكتوراه متحورت حول 
الأهمية الغذائية لنبتة »الاّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »انطلقنا منذ فرتة يف البحوث 
للتعرف على اأهمية هذه النبتة وانتهينا اإىل قدرتها 

على مكافحة اخلاليا ال�رشطانية يف ج�سم امل�سابني 
مبر�ض �رشطان الدم«واأ�سافت الباحثة التون�سية اأنه قد 

متت مقارنة النتائج املتح�سل عليها با�ستعمال نتبة 
»الاّلزول« مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة 
�رشطان الدم، موؤكدة اأن الدرا�سات اأثبتت تفّوق هذه 
النبتة على الدواء امل�ستعمل ب�سكل كبري يف كل اأنحاء 

العامل ولفتت اإىل اأن هذه البحوث متت بالتعاون 
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�ستور 

)حكومي( املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�سمة تون�ض 
وبح�سب الباحثة فاإن املعهد الوطني للموا�سفات 

وامللكّية ال�سناعّية )حكومي( هو اجلهة التي منحت 
براءة الخرتاع ا�ستنادا اإىل املوا�سفات العاملية يف 
جمال الكت�ساف العلمي يف جمال الأدوية امل�سادة 

ملر�ض �رشطان الدم.
و«الاّلزول« نبتة من نوع الب�سليات تتواجد ب�سكل كبري 

يف منطقة �سمال اإفريقيا وخا�سة اجلنوب ال�رشقي 
لتون�ض، ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�سة يف 

ف�سلي ال�ستاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �سّر ال�سوت ال�سادر عن 
»طقطقة« الأ�سابع

 
ل باحثون يف درا�سة علمية حديثة ملعرفة �رش ال�سوت  تو�سّ

الذي ي�سدر لدى »طقطقة« الأ�سابع، مظهرين اأن �سببه انفجار 
فقاعات جمهرية يف ال�سائل املوجود يف املفا�سل، للتو�سل لهذه 
اخلال�سات، ا�ستند الباحثون الفرن�سيون والأمريكيون اإىل مناذج 

ريا�سية.
والفر�سية التي طرحوها لي�ست جديدة، وهي ظهرت لأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �سككت بها درا�سات لحقة، اإل اأن اجلديد 
يف خال�سات الدرا�سة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي 

لإ�سدار هذا ال�سوت، بح�سب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باري�ض.

وكانت درا�سة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �سوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�سّكل الفقاعات ولي�ض من انفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه امل�ساألة من وجهة نظر ريا�سية، لأن كّل 
الأبحاث ال�سابقة كانت تعتمد على املراقبة«نواأ�ساف: »حاولنا 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�سياً لو�سف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�ض الباحثون يف الدرا�سة املن�سورة يف جملة »�ساينتيفيك 

ريبورت�ض« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�سغرية هو امل�سوؤول عن 
اإ�سدار �سوت »القرقعة« لدى »طقطقة« الأ�سابع، ولي�ض ت�سّكلها 

ول ت�سبب هذه املمار�سة التهاب املفا�سل، بخالف العتقاد 
ال�سائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

اأوردت جملة »فرويندين« الأملانية اأن خل التفاح �سديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�سيط اله�سم ويحارب اآلم البطن والنتفاخ 

واأ�سافت املجلة املعنية بال�سحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�ساعد 
اأي�ساً على �سبط الع�سارة اله�سمية، فيخفف من ال�سعور املزعج 
بحرقة املعدة كما اأن حم�ض التفاح ميتاز بتاأثري م�ساد للبكترييا 

ويحارب بكترييا الأمعاء ال�سارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 

بالكال�سيوم واملغني�سيوم وال�سوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيداً اأي�ساً للمفا�سل والغ�ساريف وحذرت »فرويندين« من اأن 

تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار �سلبية 
لذا ينبغي تخفيفه باإ�سافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

كيف تخدعك م�سلقات الأطعمة لتناول املزيد من ال�سعرات احلرارية؟

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟

ت�سرتك معظم احلميات الغذائية التي تهدف 
اإنقا�ض الوزن، بالعتماد على التخفيف  اإىل 
من كمية ال�سعرات احلرارية التي يتم تناولها 
ب�سكل يومي، وتلتزم �رشكات ت�سنيع الأغذية 
يف  الداخلة  املكونات  كمية  باإدراج  عادة، 

عملية الت�سنيع.
اأن العديد من ال�رشكات، تلجاأ اإىل بع�ض  اإل 
احليل، التي من �ساأنها زيادة مبيعاتها، وحث 
امل�ستهلكني على �رشاء الأغذية التي ت�سّنعها، 
من  كبرية  كمية  على  حتتوي  ل  اأنها  مدعية 
ال�سعرات احلرارية اأو املواد امل�سببة لزيادة 

الوزن، يف الوقت الذي تكون احلقيقة عك�ض 
ذلك.

�رشكات  جميع  على  القانونية،  الناحية  ومن 
الأطعمة  حمتوى  تو�سح  اأن  الأغذية،  اإنتاج 
احلراية،  ال�سعرات  من  تنتجها،  التي 
وغري  واملعادن،  والدهون،  وال�سكريات، 
ذلك، وهذا بالفعل ما تفعله هذه ال�رشكات، 
مع حيلة ب�سيطة يغفل عنها الكثريون، وهي 
املوجودة  احلرارية،  ال�سعرات  كمية  اإدراج 
بكاملها،  العبوة  ولي�ض  العبوة،  من  جزء  يف 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.

   لتزال اأمرا�ض القلب اأكرب �سبب للوفاة يف العامل، وتلعب 
اإىل  امل�ساكل  من  القلب  حماية  يف  هاماً  دوراً  التغذية 
التدخني،  عن  والإقالع  واحلركة،  البدين  الن�ساط  جانب 

وتخفيف التوتر. اإليك اأف�سل اأطعمة لقلبك:
جانب  اإىل  املرتفع،  الدم  �سغط  يقلل  الأخ�رش  ال�ساي 
خف�ض الكول�سرتول بن�سبة �سئيلة البقول. احلّم�ض والفول 
والعد�ض والبازلء من اأف�سل م�سادر الربوتني اإىل جانب 
جتعلها  التي  الأك�سدة  وم�سادات  بالألياف  غنية  اأنها 

�سديقة للقلب.
الأك�سدة  وم�سادات  بالفولت،  الهليون  ميتاز  الهليون. 

التي متنع ان�سداد ال�رشايني.
بالألياف  الغني  املحتوى  جانب  اإىل  والفراولة.  التوت 
باأنها م�سدر رائع  متتاز عائلة التوت والفراولة )الفريز( 
والكال�سيوم،  والفولت  واحلديد  و«�سي«  »اأ«  لفيتامينات 
اإىل جانب م�سادات الأك�سدة التي حتمي جدران ال�رشايني 

من التاأك�سد.
الربوكلي. تفيد درا�سات باأن اأكل الربوكلي بانتظام يخف�ض م�ستوى الكول�سرتول ويحمي القلب من الأمرا�ض.

بذور الكّتان. توفر هذه البذور فائدتني كبريتني، اأولهما خف�ض �سغط الدم املرتفع، والثانية خف�ض الكول�سرتول ال�سار، وبالتايل احلماية من اجللطات.
ال�سوكول الداكنة. متتاز م�سادات الأك�سدة التي توفرها ال�سوكول الداكنة باأنها حتمي من ان�سداد ال�رشايني واجللطات.

القهوة. على عك�ض ما يظن البع�ض، تفيد درا�سات حديثة باأن تناول القهوة باعتدال يحمي من الأزمات القلبية وال�سكتة الدماغية.
الأ�سماك الدهنية. توفر اأ�سماك ال�سلمون واملكاريل والتونة وال�رشدين دهون اأوميغا3 التي حتمي ال�رشايني والقلب من الت�سلّب. ال�ساي الأخ�رش. تفيد 

اأدلة بحثية باأن ال�ساي الأخ�رش يقلل �سغط الدم املرتفع، اإىل جانب خف�ض الكول�سرتول بن�سبة �سئيلة.
املك�رشات. تزّود املك�رشات اجل�سم بدهون اأوميغا3 ال�سحية، وهي غذاء اأ�سا�سي لع�سلة القلب وال�رشايني. ال�سوفان. تفيد درا�سات باأن حبوب ال�سوفام 

ت�ساعد على خف�ض الكول�سرتول ال�سار. الطماطم. من اأف�سل م�سادر البوتا�سيوم الالزم لن�ساط ع�سلة القلب وفيتامني »�سي« والفولت الطماطم 



كلمة  �سماع  عند  البع�ض  يت�ساءل 
هي  فما  معناها،  عن  ))عقيدة(( 

العقيدة؟
من  امل�سدر  اللغة: هي  العقيدة يف 
الفعل اعتقد يعتقد اعتقاًدا، اأُخذت 
ة. بْط بقَوّ ُدّ والَرّ من الَعقد، وهو ال�َسّ

ويف اال�سطالح: لها معنيان اأحدهما 
عام ي�سمل كل عقيدة، واالآخر خا�ٌضّ 

ي�سمل العقيدة االإ�سالمية فقط:
فالعقيدة باملعنى العام هي االإميان 
ق اإليه  واليقني اجلازم الذي ال يتطَرّ
هذا  اأكان  �سواء  معتقده،  لدى  �سٌكّ 

ا اأم باطاًل. االعتقاد حًقّ
اأما العقيدة االإ�سالمية فهي االإِميان 
واأُلوهيَّته  تعاىل  اهلل  بربوبية  اجلازم 
واأَ�سمائه و�سفاته، ومالئكته، وُكتُبه، 
والَقَدر خريه  االآِخر،  واليوم  وُر�ُسله، 
اأُمور  من  ثَبََت  ما  و�سائر  و�رشه، 
اأَجمع  وما  ين،  الِدّ واأ�سول  الغيب، 
والت�سليم  ال�سالح،  ال�سلف  عليه 
واحلكم،  االأَمر،  يف  تعاىل  هلل  التام 
والطاعة، واالِتّباع لر�سوله �سلى اهلل 

عليه و�سلم.

ِمن  هي  التي  العملية  واالأمور 
باملعروف،  كاالأمر  ين؛  الِدّ قطعيَّات 
اهلل،  واحلب يف  امْلُنَكر،  والنهي عن 
مما  ذلك  ونحو  اهلل،  يف  والبغ�ض 
العالقات  ويف  الواجبات،  يَندرج يف 
بني امل�سلمني؛ كحِبّ ال�سحابة ر�سي 
اهلل عنهم وحِبّ ال�سلف ال�سالح، وحِبّ 
العلماء، وحِبّ ال�ساحِلني، ونحو ذلك 
االعتقاد  اأ�سول  يف  ُمندرج  هو  مما 

وثوابته.
العقيدة  اإن  نقول:  اأن  ومُيكن 
عن  جاء  خرب  كل  هي  االإ�سالمية 
غيبًيّا  خرًبا  ن  يت�سَمّ ر�سوله  اأو  اهلل 
عَملي،  �رشعي  حكم  به  يتعلَّق  ال 
هو  الغيب  اأمور  ِمن  ثبَت  ما  ف�سائر 
ِمن العقيدة، واالأخبار التي جاءت يف 
�سلى  النبي  عن  ت  و�سَحّ اهلل،  كتاب 
العقيدة،  ِمن  هي  و�سلم  عليه  اهلل 
داخلة  العملية  اأو  العلمية  والثوابت 
عز  اهلل  �رشع  كالتزام  العقيدة؛  يف 
اأ�سول  والتزام  اجلملة،  يف  وجل 
ونفي  احلميدة،  واالأخالق  الف�سائل 

ما يُ�ساُدّ ذلك

يها تعريف العقيدة وم�صمياتها وم�صدر تلِقّ
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مرتبة ال�صدق
 مرتبة ال�سّديقني تَلي مرتبة النبّوة يف 

االإ�سالم، ويدّل هذا على اأهمّية ال�سدق 
يف حياتنا الّدينّية والدنيوّية، فهو يُبلّغنا 

 َ اأعلى الّدرجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع اهلَلّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اهلَلّ وَلِٰئَك َمَع الَِّذيَن اأَ �ُسوَل َفاأُ َوالَرّ
نَي   احِلِ َهَداِء َوال�سَّ يِقنَي َوال�ُسّ ِدّ ّ َن النَِّبِيّنَي َوال�سِ ِمّ

َوَح�ُسَن اأُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�سف اهلل 
دق يف االآية الكرمية: )ومن  تعاىل نف�َسه بال�سّ

اأ�سدق من اهلل قيال(، كما و�سف ر�سولَه 
الكرمي اأي�ساً يف االآية الكرمية: )َوالَِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن(،  َق ِبِه اأُ َدّ ْدِق َو�سَ ِبال�سِّ
دق اإذاً مرتبة علّية ي�سلُها امل�سلم  مرتبُة ال�سّ

حني يرتقي بكّل تفا�سيل حياته ب�سدق تاّم يف 
االأقوال، واالأفعال، والّنوايا.

 اأبناء الر�صول �صلى
 اهلل عليه و�صلم 

االأبناء الذكور القا�سم، وهو ابنه البكر، والذي 
يكون ر�سول اهلل به، اإذ يقال له اأبا القا�سم، 

وهو ابنه من ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل 
عنها. عبد اهلل، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وهو اأخو القا�سم من ال�سيدة خديجة اأي�ساً. 
اإبراهيم، وهو اأ�سغر اأبناء ر�سول اهلل من 

مارية القبطية. بنات ر�سول اهلل: رقية. اأم 
كلثوم. فاطمة، امللقبة بالزهراء، وهي اأحّب 

البنات اإىل ر�سول اهلل. مالحظة: جميع البنات 
ولدتهّن ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها، اإذ اإّن 

ن�ساء ر�سول اهلل االأخريات مل ينجنب، ويذكر 
اأّن كافة اأبنائه وبناته ماتوا خالل حياته، 

با�ستثناء فاطمة، والتي توفيت بعده ب�ستة 
اأ�سهر. 

زوجات الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم
اهلل  �سلى  الر�سول  زوجات 
عليه و�سلم يبلغ عدد زوجات 
زوجة  ع�رش  اثنت  اهلل  ر�سول 
واأ�سماوؤهن  عنهن،  اهلل  ر�سي 
خويلد  بنت  خديجة  كاالآتي: 

�سودة بنت زمعة. عائ�سة بنت 
التيمية.  ال�سديق  بكر  اأبي 
حف�سة بنت عمر بن اخلطاب 
خزمية  بنت  زينب  العدوية. 
وا�سمها  �سلمة  اأم  الهاللية. 

هند بنت اأبي اأمية بن املغرية 
بنت  زينب  املخزومية. 
جح�ض االأ�سدية. جويرية بنت 
ريحانة  اخلزاعية.  احلارث 
بنت زيد بن عمرو القرظية. 

اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم 
بنت  �سفية  االأموية.  �سفيان 
الن�سريية.  اأخطب  بن  حيي 
ميمونة بنت احلارث بن حزن 

الهاللية.

ك�صوة الكعبة 
كثري من امل�سلمني من يعتقد اأّن ك�سوة الكعبة 

ال�سوداء هي �سّنة من ال�سنن، وهذا غري �سحيح. 
يف بداية عهد االإ�سالم كان الر�سول »حمّمد �سّل 

اهلل عليه و�سلّم« اأّول من ك�سا الكعبة امل�رّشفة، 
وقد ك�ساها بالثياب اليمانّية، وهي ثياب خمططة 

بي�ساء وحمراء. بعد ذلك ك�ساها احلّجاج 
بالديباج، واملاأمون ك�ساها بالديباج االأحمر 

والديباج االأبي�ض اأحياناً اأخرى. لو اطلعنا اأكرث 
على كتب التاريخ والتي تدر�ض تاريخ الكعبة 
امل�رشفة، لنجد اأّنها مل تك�سى طوال الوقت 

باللون االأ�سود فقط، بل ك�سيت باأكرث من لون. 
ومن هنا يت�سح لنا اأّن �سواد غطاء الكعبة لي�ض 

اأمراً م�سنوناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�ض فقد 
عرف اأّن �سوادها ما هو اإال عرف وعادة اإ�سالمية 

فقط. اأّما يف اأّيامنا هذه فاإّن اململكة العربّية 
ال�سعودّية هي امل�سوؤولة عن ك�سوة الكعبة، وقد 

اُ حلياكة غطاء الكعبة، وهي  اأن�ساأت م�سنعاً خا�سّ
تنتجه باأف�سل املوا�سفات واأجملها من حيث 

التطريز واخلطوط وا�ستخدام الذهب يف ذلك. 
ولذلك فاإّن اململكة حاليّا هي امل�سوؤولة عن 

تقرير لون الك�سوة ال اأكرث.

من ماذا تتكّون الكعبة
 تتكّون الكعبة من باب الكعبة، وامليزاب، وامللتزم، 

وال�ساذروان، واأركانها االأربعة )اليماين، والعراقي، 
وال�سامي، وال�رشقي(، واحلجر االأ�سود، ومقام 

اإبراهيم، وحجر اإ�سماعيل. اأّما الكعبة فلها اأ�سماء 
ار.  َوّ خمتلفة اأخرى، مثل بّكة، والبنية، وقاد�ض، والُدّ

وقد ذكرت يف موا�سع كثرية يف القراآن الكرمي، يقول 
يَِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي  تعاىل: »َربَّنَا اإِيِنّ اأَ�ْسَكنُْت ِمْن ُذِرّ

اَلَة َفاْجَعْل  ِم َربَّنَا ِليُِقيُموا ال�سَّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك امْلَُحَرّ
اأَْفِئَدًة ِمَن النَّا�ِض تَْهِوي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت 

لََعلَُّهْم يَ�ْسُكُروَن« )�سورة اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة 
امل�رّشفة لدى الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�سوع 

عظيم، وهي مك�سوة بغطاء اأ�سود اللون، كما وتغّطى 
بغطاء اأبي�ض اللون يف فرتة احلج. 

غ�ض الب�صر 
عما يف اأيدي النا�ض غ�ض الب�رش ال يقت�سي فقط بالنظر 

لل�سهوات، لكن هناك نوعاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه 
وهو ما متع اهلل به غريه، حيث يتمتع �سخ�ض مبال كثري وجتارة 
رابحة هنا يجب غ�ض الب�رش عما ما ميلكه هذا ال�سخ�ض الأن 

االأرزاق بيد اهلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند 
احل�رشة واحلقد ويتاأمل من حاله وي�سبح لديه قلق وا�سح عندما 
يقارن حاله بحال غريه، ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه 
من االأوالد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من 

الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�ساألة تولد احلقد اأي�ساً، 
واأي�ساً عند النظر لزوجات االآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات االآخرين، فاإن كان ن�سبة جمال زوجته قليال 

مقارنة مع جمال االآخريات يتولد يف نف�سه كراهية لزوجته ويبداأ 
بتوجيه لها كالم �سقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�ساء 

االأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�ض الب�رش جتنبا لتلك امل�ساكل.

 اأحفاد الر�صول
 �صلى اهلل عليه و�صلم

 يعرف احلفيد على اأّنه ابن الولد، اأما ابن البنت فيعرف با�سم 
ال�سبط، وفيما يتعلّق بر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذكور، وذلك ب�سبب موتهم وهم 
�سغار ال�سّن، اإال اأّن له ثمانية اأ�سباٍط من بناته، وهم خم�سة ذكور، 
واأ�سماوؤهم هي: علي: وهو ابن زينب ر�سي اهلل عنها من زوجها 
العا�ض بن عبد �سم�ض، وي�سار اإىل اأّنه تويف �سغرياً يف ال�سّن. 

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�سالم اأثناء �سالته. 
احل�سن، واحل�سني، وحم�سن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�سي اهلل عنهما. اأم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: هو ابن رقية من خليفة امل�سلمني 
عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه. مالحظة: تزّوج عثمان بن عفان 

اأم كلثوم ابنة ر�سول اهلل عليه ال�سالم بعد وفاة اختها رقية، اإال اأّنها 
توفيت دون اأن تنجب.
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الفنانة اأ�صالة تطلق ت�صريحات جدلية عن زياد الرحباين
ال�سورية،  النجمة  اأدلت 
بت�رصيحات  ن�رصي،  اأ�سالة 
الفنان  عن  للجدل  مثرية 
�سمن  الرحباين،  زياد 
يعر�ض  تلفزيوين  برنامج 
الف�سائية  دبي  قناة  على 
يف  اأ�سالة  ت�رصيحات  واأتت 
من  الثاين  املو�سم  افتتاحية 
كاريوكي«،  »كاربول  برنامج، 
عندما اأكدت اأنها مل تغن اأبدا 
وزياد  ال�ساهر  كاظم  لأحلان 
الفنانة  واأ�سافت  الرحباين 
لل�ساهر،  الغناء  حتب  اأنها 

ي�ستهويها  ل  الرحباين  ولكن 
اإطالقا، ل فنيا ول �سخ�سيا، 
على حد تعبريها. كما تابعت 
اأ�سالة قائلة: »اأحب ال�سخ�ض 
نظري،  وجهة  من  املتكامل 
الذي فنه ي�سبه حواره وي�سبه 

حياته، وهو لي�ض كذلك«.
م�سيفة:  الفنانة  وتابعت 
»اأعتقد اأنني اأي�سا ل اأ�ستهويه، 
اأنه ل ي�ستهويني،  فقد علمت 
اهلل،  �سبحان  قلت  وعندها 
لقد حاولت اأن اأحب فنه بكل 

الطرق ومل اأ�ست�سغه«.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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ما الفيلم الذي تربع على عر�س جوائز »Bafta 2019«؟
الأفالم  عر�ض  على   »The Favourite« فيلم  تربع 
 7 حا�سدا  العاملية،   »Bafta« جوائز  حفل  يف  الرابحة 
اأوليفيا كوملان،  الفيلم،  اأ�سل 12 وحازت جنمة  األقاب من 
جائزة »اأف�سل ممثلة« عن لعبها دور »امللكة اآنا« يف الفيلم، 

يف حني حازت املمثلة، را�سيل وايز، جائزة »اأف�سل ممثلة 
الدراما  فيلم  ح�سد  �سبق،  ما  على  وعالوة  م�ساعدة«. 
التاريخي جوائز: »اأف�سل ت�سميم اإنتاجي«، »اأف�سل ت�سميم 
»اأف�سل  وكذلك  �سعر«،  وت�سفيف  ماكياج  »اأف�سل  اأزياء«، 

خمرج  اأعرب  املميز،  الفوز  على  تعليقه  �سيناريو«ويف 
الفيلم، يورغو�ض لنثيمو�ض، عن فرحته البالغة، واأ�سار اإىل 
اأن الفيلم ا�ستغرق نحو 20 �سنة من العمل والتح�سري، واأنه 

�سارك �سخ�سيا يف الـ 10 الأخرية منها.

 ،»Roma« املك�سيكي،  الفيلم  حقق  مت�سل،  �سياق  ويف 
جائزة »اأف�سل فيلم«، بينما فاز النجم الأمريكي-امل�رصي، 
رامي مالك، بجائزة »اأف�سل ممثل«، عن دوره ال�سهري بفيلم 

.»Bohemian Rhapsody«

اإيرادات  "اأب�صايد" يت�صدر 
ال�صينما الأمريكية

احتل الفيلم الكوميدي اجلديد »ذي اأب�سايد« �سدارة اإيرادات 
ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية مببيعات تذاكر جتاوزت 19٫5 

مليون دولر.  الفيلم بطولة كيفن هارت، وبرايان كران�ستون، 
ونيكول كيدمان، ومن اإخراج نيل برغر. وتراجع فيلم احلركة 
واملغامرة رجل املاء »اأكوا مان« اإىل املركز الثاين بـ 17٫265 
مليون دولر. الفيلم من بطولة الفيلم جاي�سون موموا، واآمرب 

هريد، ووليام دافو، ونيكول كيدمان ويخرجه جيم�ض وان. واحتل 
الفيلم اجلديد »اأدوغز واي هوم« الرتتيب الثالث بـ 11٫3 مليون 

دولر، وهو من بطولة كيمي الك�سندر، وفرح افيفا، وكري�ض 
باور، ومن اإخراج ت�سارلز مارتن �سميث. واحتل فيلم الر�سوم 

املتحركة »�سبايدر مان: اإنتو ذا �سبايدر فري�ض« املركز الرابع بـ 
9 ماليني دولر.

14 اأفريل 2019 موعد  طرح 
اجلزء الأخري من »�صراع العرو�س«

ك�سفت �رصكة »HBO« عن املوعد النهائي املرتقب لطرح 
املو�سم الثامن والأخري من م�سل�سل الفانتازيا امللحمي 

»�رصاع العرو�ض«، يوم 14 اأفريل القادم، وجاء ذلك يف ال�رصيط 
الدعائي الذي عر�سته ال�سبكة قبل عر�ض احللقة الأوىل من 

اأحد م�سل�سالتها. ومن املقرر اأن يت�سمن املو�سم الأخري �ست 
حلقات، وبالرغم من اأنه عدد اأقل مقارنة باملوا�سم ال�سابقة 

من �سل�سلة الفانتازيا، اإل اأن ال�رصكة املنتجة وعدت حمبي 
ال�سل�سلة باأن تتجاوز مدة كل حلقة �ساعة ون�سف ال�ساعة. وفيما 

�سي�سهد املو�سم القادم ختام امل�سل�سل الأكرث ترقباً وم�ساهدة 
على م�ستوى العامل، ل تزال ال�رصكة املنتجة حتتفظ يف جعبتها 

بالعديد من امل�ساريع القادمة ومنها اإنتاج جمموعة حلقات 
جديدة تدور اأحداثها قبل زمن ق�سة �رصاع العرو�ض الأ�سلية 

اأي قبل اآلف ال�سنوات، ملعرفة اأ�رصار واأ�سول عائالت وممالك 
وي�سرتو�ض.

تفاقم الأزمة الإنتاجية لـ »زنزانة 7« 

جورج و�صوف يطرح »حال اجلريح«

لفيلم  الإنتاجية  الأزمة  تفاقمت 
زاهر  اأحمد  بطولة   ،»7 »زنزانة 
قدرة  لعدم  ال�سافعي،  ون�سال 
ا�ستكمال  على  املنتجة  اجلهة 
باأزمة  مرورها  اإثر  الت�سوير، 

مالية طاحنة.
الفيلم،  داخل  من  م�سدر  وقال 
قال  �سربي  بالل  املنتج  اإن 
معايا  »م�ض  ن�ساً:  لالأبطال 
م�ض  و�سكله  الفيلم  اأكمل  فلو�ض 
هيكمل«، م�سيفاً اأن هناك حالة 
من الغ�سب انتابت الأبطال رغم 

املالية  دفعاتهم  على  ح�سولهم 
امل�ستحقة حتى توقف الت�سوير 
متقبلني  غري  ولكنهم  �سهر،  قبل 
بعد  الت�سوير  توقف  مل�ساألة 
املجهود الذي بذلوه على مدار 
القاهرة  بني  الت�سوير  فرتات 

والغردقة.
 »7 »زنزانة  بطولة  يف  وي�سارك 
عبري �سربي ومنة ف�سايل ومايا 
ن�رصي واأحمد التهامي ومدحت 
مو�سى  ح�سام  تاأليف  من  تيخة، 

واإخراج اإبرام ن�ساأت.

طرح املطرب ال�سوري جورج و�سوف 
عرب  اجلريح«  »حال  كليباته  اأحدث 

قناته الر�سمية مبوقع يوتيوب.
�سابر  كلمات  من  اجلريح«  »حال 

العراقي،  عادل  واأحلان  كمال، 
وتوزيع طوين �سابا، ومن اإخراج مايا 

عقيل.
 430 اجلريح«  »حال  كليب  وتخطى 

عرب  طرحه،  منذ  م�ساهدة،  األف 
و�سوف  جلورج  الر�سمية  القناة 

مبوقع يوتيوب.
وكان جورج و�سوف قد طرح موؤخراً 

اأغنية »ملكة جمال الروح«، وهي من 
كلمات حممود عبد العزيز، واأحلان 
اأجمد العطايف، وتوزيع طوين �سابا، 

ومن اإخراج جاد �سويرى.

الع�صرين القرن  اأفالم  العرب" اأف�صل  "لورن�س 
الأمريكية  اجلمعية  اختارت 
الذكرى  مبنا�سبة  لل�سينمائيني 
املئوية لإن�سائها، اأف�سل الأفالم 

ال�سينمائية للقرن الع�رصين.
يف  الأوىل  املرتبة  ويحتل 
مت  التي  الأفالم  اأف�سل  قائمة 
فيلم  ن�رصها يف موقع اجلمعية، 
اإخراج  من  العرب«  »لورن�ض 
العاملي  الربيطاين  املخرج 
وعرب   .1962 عام  يف  لني  ديفيد 

خرباء اجلمعية عن ده�ستهم من 
ت�سوير  فيها  مت  التي  الظروف 
ت�سوير  مت  وخا�سة  الفيلم.  هذا 
بع�ض اإجزائه يف جبل الطبيق يف 
درجة  كانت هناك  الأردن حيث 
حرارة عالية ل تطاق، فيما كان 
بعد  يقع على  للماء  اأقرب مورد 
240 كيلومرتا. وبغ�ض النظر عن 
ذلك متكن فريق الت�سوير بف�سل 
مهارته العالية من ت�سوير الفيلم 

 7 على  بعد  فيما  ح�سل  الذي 
جوائز  و4  »اأو�سكار«  جوائز 
من  والكثري  الذهبية«  »الكرة 

اجلوائز الأخرى.
اأفالم   10 اأف�سل  قائمة  وت�سم 
»بليد  الأفالم:  اأي�سا   �سينمائية 
القيامة  و«   1962 لعام  رانر« 
و«املواطن   1979 لعام  الآن« 
و«العراب«   1941 لعام  كني« 
الهائج«  الثور  و«   »1972 لعام 

لعام  و«امللتزم«   1980 لعام 
 1978 لعام  اجلنة«  و«اأيام   1970
لعام  الف�ساء«  ملحمة  و«2001: 
لعام  الفرن�سي«  و«الرابط   1968

.1971
ويحل يف املرتبة الـ39 يف قائمة 
ال�سينمائية  الأفالم  اأف�سل 
فيلم  اجلمعية،  و�سعتها  التي 
ال�سوفيتي  للمخرج  »اأنا-كوبا« 
ميخائيل كالتوزوف لعام 1964.
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القا�سي رو�سيا  طق�س  يف  جدارتها  اأثبتت  ع�سرية  �سيارات 

موقع  من  خرباء  و�ضع 
"SpeedMe" املتخ�ض�ص بتقييم 
التي  باملركبات  قائمة  ال�ضيارات 
رو�ضيا  يف  الأف�ضل  بني  من  تعد 
الفائتة،  اخلم�ضة  الأعوام  خالل 
�ضيارة  الأوىل  املرتبة  يف  وحلت 

والتي   ،"Volkswagen Polo"
عملية  باأنها  الكثريون  و�ضفها 
موا�ضفاتها  عن  ف�ضال  ومتينة، 

اجليدة و�ضعرها املناف�ص.
 Mitsubishi" ثانيا  وجاءت 
ASX"، والتي تعد من اأكرث �ضيارات 

رو�ضيا،  يف  رواجا  اأوفر  الكرو�ص 
وخ�ضو�ضا  املمتاز  اأدائها  ب�ضبب 
وعلى  البارد  الطق�ص  ظروف  يف 
ويف  بالثلوج،  املك�ضوة  الطرق 
 Toyota" املرتبة الثالثة، ظهرت
بقدرتها  املعروفة   "Camry

خمتلف  يف  العمل  على  العالية 
والراحة  املناخية،  الظروف 
وتلتها  للركاب،  تقدمها  التي 
 Nissan" وبعدها   ،"Kia Rio"
اجتياز  على  القادرة   "Qashqai

اأ�ضعب الطرقات.

�سيارة  عن  اإ�س" تك�سف  "دي 
اختبارية ت�ست�سرف امل�ستقبل

حتذير من و�سع القدم على 
"تابلو" ال�سيارة

اإ�ص"  "دي  �رشكة  ك�ضفت     
 DS الختبارية  ال�ضيارة  عن 
ت�ضت�رشف  التي   ،X-Tense
اأن  املقرر  من  حيث  امل�ضتقبل؛ 
تعتمد على  التي  ال�ضيارة،  تنطلق 
وال�رشعة  الآلية  القيادة  فل�ضفة 
بحلول  قيا�ضي  ب�ضكل  والفخامة، 

عام 2035.
واأو�ضحت العالمة الفاخرة التابعة 
اأن  الفرن�ضية  �ضرتوين  ل�رشكة 
�ضيارتها الختبارية تظهر يف ثوب 
من  ريا�ضية  ال�ضوبر  املوديالت 
والعجالت  الق�ضري  الربوز  حيث 
مع  ال�رش�ضة  واملقدمة  ال�ضخمة 
اخلطوط الن�ضيابية، والك�ضافات 
ال�ضخمة  الهواء  وقنوات  النحيفة 
على  ال�ضخمة  وامل�ضابيح 
يف  بعمق  ت�ضتقر  التي  املوؤخرة، 
اأبرز  وتتمثل  اجل�ضم.  جتويف 
ال�ضكل  يف  الت�ضميمية  ال�ضمات 
املقدمة  على  املتماثل  غري 
ال�ضيارة  قائد  ويدخل  واملوؤخرة. 
مكانه  لياأخذ  اأبواب جمنحة  عرب 

زجاجية  مظلة  حتت  �رشنقة  يف 
�ضفافة ليبداأ مرحلة القيادة بنف�ضه 
اأو يرتكها لأنظمة ال�ضيارة الآلية. 
الذي  الفخامة،  مدى  ويتج�ضد 
يتمتع به قائد ال�ضيارة، يف وظيفة 
التدليك باملقاعد املزودة بنظام 
من  ال�ضادرة  واملو�ضيقى  التهوية 

.Hifi ضاوند بار بتقنية�
الزجاجية  الأر�ضية  وتوفر 
اإطاللة  ال�ضفافة  الكهرو�ضوئية 
على الطريق، بينما يحيط اجلزء 
واخل�ضب  اجللد  من  الداخلي 
واملعدن بالركاب، وتقوم الأ�ضطح 
�ضا�ضة  بوظيفة  العلوية  الزجاجية 

اجلهاز اللوحي.
الهولوجرام  م�ضاعد  ويقدم 
دعما  الأبعاد(  ثالثية  )�ضورة 
اإىل  ي�ضل  وما  ال�ضيارة  لقائد 
الراحة  اأنظمة  للتحكم يف  راكبني 
ال�ضيارة  وتعتمد  وامللتيميديا. 
على  كهربائيني  حمركني  على 
 1000 بقوة  الأمامي  املحور 

كيلووات/1360 ح�ضان.

حذرت موؤ�ض�ضة ديكرا للفح�ص الفني 
من و�ضع الراكب الأمامي اأقدامه على 
و�ضعية  ت�ضكل  حيث  ال�ضيارة،  تابلوه 

اجللو�ص هذه خطورة على حياته.
اأن  الأملانية  املوؤ�ض�ضة  واأو�ضحت 
يف  تت�ضبب  قد  هذه  اجللو�ص  و�ضعية 
اأن مييل اخل�رش لالأمام بع�ص ال�ضيء، 
حزام  انزلق  خطر  ي�ضكل  ما  وهو 
الكاملة  الكبح  مناورات  لدى  الو�ضط 
البطن.  مبنطقة  اأ�رشار  واإحداث 
عمل  على  الو�ضعية  هذه  ت�ضاعد  ول 
ب�ضكل  احلو�ص  منطقة  يف  احلزام 
�ضحيح، وهو ما قد يوؤدي اإىل حدوث 

اإ�ضابات يف مف�ضل احلو�ص.
واإذا كان من ال�رشوري حترر الو�ضادة 
الهوائية يف حال الت�ضادم فاإن هذا قد 
مف�ضل  يف  خطرية  ك�ضور  اإىل  يوؤدي 
قد  ما  هذا  اإىل  وي�ضاف  احلو�ص. 

ت�ضببه هذه الو�ضعية يف اجللو�ص عند 
وقوع حادث لل�ضيارة من توجيه القدم 
يف  الثانية،  من  جزء  يف  اخللف  اإىل 
اجل�ضم  من  العلوي  اجلزء  يتجه  حني 
الت�ضادم،  بفعل  الأمام  اإىل  والراأ�ص 
وقد يوؤدي هذا اإىل ك�رش اجلمجمة اأو 

اإ�ضابات اأخرى بالراأ�ص.
باإ�ضابات  اأي�ضاً  الو�ضعية  هذه  وتهدد 
لالأمام  الراكب  مييل  عندما  خطرية 
وتقرتب  الهوائية  الو�ضادة  حترر  عند 
ت�ضبح  عندها  التابلوه،  من  راأ�ضه 
الهوائية  الو�ضادة  مرمى  يف  الراأ�ص 
بت  �رشرُ وكاأنها  النطالق،  مرحلة  يف 

مبطرقة ودفعتها للخلف.
التي  الكاملة،  احلماية  اأن  اإىل  يرُ�ضار 
واأحزمة  الهوائية  الو�ضائد  تقدمها 
الأمان ل ي�ضمنها اإل اجللو�ص ب�ضكل 

طبيعي وقائم.

الأ�سواق من  �سيارة  األف   28 دبليو" ت�سحب  اإم  "بي 

F-Pace ن�سخة خا�سة من جاغوار

ن�ضخة  �ضتقدم  اأنها  جاغوار  �رشكة  اأعلنت 
فئة  من   ،F-Pace �ضيارتها  من  خا�ضة 
الأغرا�ص  متعددة  الريا�ضية  املوديالت 
الن�ضخة  اأن  الربيطانية  ال�رشكة  واأو�ضحت 
�ضواعد  على  تعتمد   SVR اخلا�ضة 
وبقوة  لرت   5 �ضعة   V8 كمربي�ضور  حمرك 
405 كيلووات/550 ح�ضان، مع عزم دوران 

القوة  هذه  مرت.وبف�ضل  نيوتن   680 اأق�ضى 
الهائلة تت�ضارع ال�ضيارة من الثبات اإىل 100 
حني  يف  ثانية،   4.3 غ�ضون  يف  كلم/�ص 
كلم/�ص.   283 اإىل  الق�ضوى  �رشعتها  ت�ضل 
الت�ضميمية  باملالمح  ال�ضيارة  وتتميز 
التي  التقنية،  والرباعة  الع�ضالت،  مفتولة 
ذات  الفائقة  العادم  جمموعة  على  تظهر 

الوزن املنخف�ص، والعجالت امل�ضنوعة من 
اجلديد  التفا�ضلي  والقفل  خفيف،  معدن 
املق�ضورة  وتتميز  اخللفي.   املحور  على 
باملقاعد  اأي�ضاً  لل�ضيارة اجلديدة  الداخلية 
الآن   حتى  جاغوار  تك�ضف  ومل  الريا�ضية. 
 SVR موعد طرح اأو �ضعر الن�ضخة اخلا�ضة

يف الأ�ضواق.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�سًا من
اأطلقت �رشكة كيا مودياًل خا�ضاً من Ceed، التي تنتمي لفئة موديالت الكومبي، يحمل ال�ضم Travel ويتمتع باملزيد من التجهيزات 

اخلا�ضة.
واأو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية اأن �ضيارتها Ceed Travel اجلديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء 

الأتوماتيكي، ونظام املالحة، وكامريا الرجوع للخلف، والطالء املعدين، بالإ�ضافة اإىل تدفئة املقاعد يف الأمام، وجتهيزة التحدث 
معدن خفيف قيا�ص 16 بو�ضة ويتوفر لل�ضيارة حمركان بوقود البنزين بقوة 73 كيلووات/100 احلر، والعجالت امل�ضنوعة من 

ح�ضان اأو 99 كيلووات/135 ح�ضان.

�ضحب  نيتها  عن  دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
الرو�ضي،  الحتاد  بلدان  من  �ضيارة   28631
ال�ضحب  عملية  ت�ضمل  اأن  املفرت�ص  ومن 
 ،1 فئات:  من   "F" طراز  من  �ضيارة   19919
 ،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2
بني  ما  رو�ضيا  يف  طرحت  جميعها   ،34  ،26

2011 و2015.
كما �ضت�ضحب ال�رشكة 8712 �ضيارة من طراز 
و36(  و33  و32  و30  و23   21( الفئة  من   "F"
باعتها "بي اإم دبليو" يف رو�ضيا ما بني 2014 
فهو  العملية،  تلك  وراء  ال�ضبب  اأما  و2016، 
وعزل  التربيد  نظام  يف  م�ضاكل  اكت�ضاف 

يت�ضبب  قد  ما  ال�ضيارات،  تلك  يف  ال�ضوائل 
اأنظمة  اإىل  الزيت  ت�رشب  اأو  باحرتاقها، 
العوادم واأعلنت "بي اإم دبليو" اأنها �ضتتوا�ضل 
ليتوجهوا  املذكورة  ال�ضيارات  مالكي  مع 
ل�ضيانتها جمانا يف جميع مراكزها املعتمدة 

يف رو�ضيا.
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 Android« موقع  ن�رش 
املتخ�ص�ص   »Shout
بع�ص  التقنية  ب�صوؤون 
هواتف  عن  املعلومات 
�صتطرح  التي  »اآيفون« 
وذكر  اجلاري  العام 
عازمة  »اآبل«  اأن  املوقع 
هذا العام اأي�صا على طرح 
3 مناذج من الهواتف كما 

اأولها  ال�صابق،  العام  يف 
�صيكون »XR« ب�صعر 749 
وهاتف  تقريبا،  دوالرا 
اآخر »XI« بـ 999 دوالرا، 
 XI« االأكرب  هو  وهاتف 

Max« بـ 1099 دوالرا.
»اآبل«  اأن  املوقع  واأو�صح 
رفع  على  عازمة  غري 
هذا  هواتفها  اأ�صعار 

امل�صكالت  ب�صبب  العام 
مبيعات  يف  القتها  التي 
والتي  االأخرية،  الهواتف 
اأ�صبابها  اأهم  اأحد  كان 
ال�صني،  مع  اخلالفات 
التنفيذي  الرئي�ص  وكان 
كوك،  تيم  اآبل،  ل�رشكة 
قد ذكر يف وقت �صابق اأن 
اأ�صعار  �صتخف�ص  ال�رشكة 

اأجهزتها املطروحة للبيع 
يف البلدان التي انخف�صت 
قيمة العملة الوطنية فيها 
وجاء  الدوالر.  مقابل 
تقييم  بعد  القرار  هذا 
االقت�صادية  االأو�صاع 
وانخفا�ص  لالأ�صواق، 
مبيعات »اآيفون« يف بع�ص 

البلدان.
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كم �سيبلغ ثمن »اآيفون« اجلديد؟

م�ساعد »Alexa« ال�سوتي ي�ساعد 
الأطفال على تعلم اآداب احلديث!

اأكدت �رشكة اأمازون امل�صنعة مل�صاعدات »Alexa« ال�صوتية اأنها �صت�صيف 
اإليها ميزات جديدة مل�صاعدة االأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�صري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من االآباء باتوا ي�صتكون يف ال�صنوات 
االأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�صو�صا عند ا�صتعمال 

االأوامر ال�صوتية للتوا�صل مع االأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�صاعدهم ال�صوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�صتخدم 
فقط عندما يتبع �صوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�صلك« و«�صكرا«، 

وبالتايل �صيعتاد االأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وباالإ�صافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �صيمنع »Alexa« من 

اال�صتجابة للم�صتخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على االأطفال �صماع االأغنيات التي حتوي عبارات غري الئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�صافت موؤخرا العديد من التح�صينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�صا قويا للم�صاعدات ال�صوتية املوجودة يف االأ�صواق 

كم�صاعد اآبل الذكي وم�صاعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« ال�سهرية
 

 »CT6« �صيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�صيد�ص  ل�صيارات  االأقوى  املناف�ص  ت�صبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�صملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�صات ال�صدمات االأمامية واخللفية وغطاء ال�صندوق اخللفي وامل�صابيح 

التي اأ�صبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�صخة العادية اجلديدة من هذه ال�صيارة، ف�صتزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�صطوانات ب�صعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�صنة، اأما الن�صخة الريا�صية

V-Sport« ف�صتاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�صانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�صيارات،  لهذه  واآمنة  �صل�صة  قيادة  ول�صمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�صة،   19 مبقا�ص  متينة  فرامل  اأقرا�ص  حتوي 
»Brembo«، ف�صال عن اأنظمة قيادة اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزالق 

ال�صيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

»تويرت« ت�ستعد لإطالق ميزة 
املحادثات عرب تطبيقها

بداأت »تويرت« اختبار طرق جديدة لعر�ص التغريدات، �صيتم طرحها كجزء من برنامج 
للمحادثات  جديدة  ميزة  التجريبي  الربنامج  و�صيت�صمن  املقبلة  االأ�صابيع  يف  جتريبي 
والتفاعل بني م�صتخدمي التطبيق، باالإ�صافة اإىل ميزة للردود. ووفقا ملمثل تويرت، فاإنه 

ميكن روؤية هذه امليزات اجلديدة اأدنى التغريدات.
عندما  التجريبيني  امل�صتخدمني  اأ�صماء  بجانب  خ�رشاء  عالمة  تويرت  �رشكة  و�صتوفر 
اأو  اإن�صتغرام،  ميزة  غرار  على  التطبيق،  وي�صتخدمون  االإنرتنت  عرب  ن�صطني  يكونون 
الزمني،  التي تُعر�ص عند ظهور املت�صلني باالإنرتنت على خمططهم  موؤ�رشات احلالة 
وفقا لتويرت ويبدو اأن تويرت تاأمل يف اأنه من خالل روؤية �صخ�ص ما ن�صط على االإنرتنت، 

فمن املرجح اأن ت�صتجيب لتغريداته وتبداأ يف اإجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة اأخرى ميكن طرحها م�صتقبال وهي تغريدات »ice breaker«، والتي من 
�صوؤال  اإ�صافة  تتيح  حيث  حمدد،  مو�صوع  حول  حمادثة  بدء  يف  ت�صاعد  اأن  املفرت�ص 
اإىل ملفات امل�صتخدمني ال�صخ�صية حول مو�صوع يهتمون به، كطريقة لبدء حمادثة مع 
م�صتخدمني اآخرين و�صتبداأ تويرت عملية اختبار التحديث اجلديد خالل االأ�صابيع القليلة 
املقبلة، و�صيتمكن اجلميع من طلب االن�صمام اإىل الن�صخة االختبارية من التطبيق، اإال اأن 

ال�رشكة �صتختار ب�صعة اآالف يف النهاية الإجناز برناجمها التجريبي.

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهواة الألعاب

 »Disney« �رشكة  اخلرباء يف  تعاون 
معهد  من  علماء  مع  ال�صهرية 
لتطوير  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ص 
األعاب  ملحبي  خم�ص�صة  ذكية  �صرتة 

الفيديو.

 Force« �صرتة  و�صممت 
ملحبي  خ�صي�صا   »Jacket
الواقع  وتقنيات  األعاب 
بالعديد  وزودت  االفرتا�صي، 
احلركة  م�صت�صعرات  من 
هوائية  واأكيا�ص  وال�صغط 
معينة،  حلظات  ويف  فجاأة  تنتفخ 
يتلقى  باأنه  �صعورا  لتعطي امل�صتخدم 
ممار�صة  اأثناء  حقيقية  �صدمات 

اللعب.

مل�صتخدمها  ال�صرتة  هذه  توفر  كما 
اأثناء م�صاهدة الفيديوهات االفرتا�صية 
يف  كما  تالم�صه  االأ�صياء  باأن  �صعورا 
احلقيقة،  العناق يف  �صعور  اأو  الواقع، 
ب�صدة  التحكم  مل�صتعملها  وميكن 

ال�صغط الذي تولده على ج�صمه.
ال�صرتة  هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�صري 
�صتفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات 
الواقع االفرتا�صي، و�صتزيد من تفاعل 

امل�صتخدمني مع تلك التقنيات.

اآبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  التابعني  املحللني  اأحد  ذكر 
االأمريكية   »Merrill Lynch«
�رشكة  اأن  التمويل  بخدمات  املتخ�ص�صة 
قابل  ذكي  هاتف  الإطالق  تتح�رش  اآبل 
اأن  اخلرباء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�صا�صة  الهاتف  هذا  يزود 
عدة  اأكدت  قد  كانت   ،»microLED«
حاليا،  تطويرها  على  تعمل  اآبل  اأن  مواقع 
حيث تتميز تلك ال�صا�صات باأن كل بيك�صل 
فيها قادر على بث ال�صوء ب�صكل م�صتقل. 
وتاأتي تلك االأخبار بعد مدة من تاأكيد موقع 
تعمل  ال�رشكة  اأن   »Patently Apple«

�صا�صات  تطوير  على 
بدقة »8K« خم�ص�صة 
الذكية  للهواتف 
وخوذ  والكمبيوترات 
االفرتا�صي،  الواقع 
قادرة  باأنها  وتتميز 
تتبع حركة عني  على 
وتوفري  امل�صتخدم 

اأن  ويذكر  الطاقة. 
تطوير  على  تعمل  �رشكة  اأول  لي�صت  اآبل 
فمنذ  للطي،  القابلة  الهواتف  تقنيات 
 2018-CES معر�ص  هام�ص  وعلى  مدة، 

�صام�صونغ  �رشكة  رفعت  فيغا�ص،  ال�ص  يف 
ال�رشية عن النموذج االأويل لهاتف ذكي مع 
�صا�صة قابلة للطي، من املفرت�ص اأن يطرح 

ر�صميا، عام 2019.

»Meizu« ت�سجل 
براءة اخرتاع جديدة

االإلكرتونيات  �صناعة  عمالق  �صجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�صينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�صهري اأن »براءة االخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت 

االأ�صابع  ب�صمات  ما�صح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �صا�صة  حتت 
زر  مكان  املا�صح  يو�صع  اأن  املفرت�ص 
لي�صتخدم  ال�صا�صة،  اأ�صفل   Home
لقفل الهاتف وحتى اإمتام عمليات الدفع 

االإلكرتوين«.

الب�صمات  ما�صح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف  �صا�صة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هواتف �رشكة  تظهر يف  اأن  املنتظر  من 
�صتطرح  التي   »2S  Mi MIX« �صاومي 

قريبا.



بر�ؤ�ساء  جمعه  لقاء  ��أ��سح حجار خالل 
�لعليا  �ملد�ر�س  �مدر�ء  �جلامعات 
�لعام  �لأمني  بح�سور  �لو�سط,  ملنطقة 
عزت  عمر�  �لعربية,  �جلامعات  لحتاد 
�لعايل  �لتعليم  �ز�رة  »م�سالح  �أن  �سالمة, 
��سعها  يف  ما  بكل  تقوم  �لعلمي  ��لبحث 
��لأحياء  �جلامعات  د�خل  �لأمن  ل�سبط 

�جلامعية«.
»�ملاأ�سا�ي  للحادث  �إد�نته  �بعد 
�لطالب  �سحيته  ر�ح  �لذي  ��لإجر�مي« 
غرفته  د�خل  باللطة  �أ�سيل  �جلامعي 
�لرحمن  عبد  طالب  �جلامعية  بالإقامة 
�رض�رة  على  �لوزير  �أكد  عكنون,  بنب   2
��ل�سكينة  �لهد�ء  ل�سمان  �لأمن  توفري 

�ملنا�سبة,  �بذ�ت  �جلامعي  �حلرم  د�خل 
�لفقيد  ر�ح  على  حجار  �ل�سيد  ترحم 
�قدم تعازيه لعائلته, كما ترحم على ر�ح 
جر�ء  حتفه  لقي  �لذي  �لإفريقي  �لطالب 

تلقيه طعنات خنجر خارج �حلرم �جلامعي 
�لذي  �لفل�سطيني  �لطالب  �كذ�  بعنابة 
نتيجة  كهربائية  ل�سعقة  تعر�سه  �إثر  تويف 

�سوء �لأحو�ل �جلوية بذ�ت �لولية.

م٫�س

وزارة التعليم العايل ت�ؤكد

 نقوم ببذل ما يف و�ضعنا ل�ضبط الأمن يف الأحياء اجلامعية  
اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي, الطاهر حجار, اأم�س الثالثاء, اأن م�ضالح وزارته تق�م »بكل ما يف و�ضعها« ل�ضبط الأمن داخل 

اجلامعات والأحياء اجلامعية«, منددا بجرمية القتل التي راح �ضحيتها طالب بالإقامة اجلامعية بنب عكن�ن )اجلزائر العا�ضمة(.

وهران 

اإنتاج اأزيد من 635 
قنطار من الع�ضل 

خالل �ضنتني 
مت بولية �هر�ن حتقيق �إنتاج يتجا�ز 
635 قنطار من �لع�سل خالل �ل�سنتني 

�لأخريتني , ح�سبما �رضح به ل«��أج« 
رئي�س �لغرفة �لفالحية للولية .

�حلاج  مفتاح  بر��سمي  �ىل  ���ستناد� 

�لنحل  تربية  �سعبة  عرفت  فقد 

خالل  �نوعيا  كميا  تطور�  بالولية 

عدد  حيث  من  �لأخريتني  �ل�سنتني 

خلية   4.821 جتا�ز  �لذي  �خلاليا 

قنطار   635 فاق  �لذي  �لع�سل  ��إنتاج 

تربية  �سعبة  يف  �لتطور  هذ�  �ياأتي 

�لنحل بف�سل ن�ساط زهاء 600 مربي 

منهم 180 لديهم �لبطاقة �ملهنية من 
جهة �بفعل �سيا�سة توفري �ملحيطات 
يتجا�ز  ��لتي  �لنحل  لرتبية  �لغابية 

�ذلك  حميطا   12 حاليا  عددها 
�لفالحية  �لغرفة  بني  �لتن�سيق  نتيجة 

�لتقدم  �رغم  �لغابات,  �حمافظة 

تنتج  �لتي  �ل�سعبة  هذه  ت�سهده  �لتي 

9 منتجات للنحل على غر�ر »�لهالم 

�أن  �إل  �مللكي(  )�لغذ�ء  �مللكي« 

�ملحيطات  م�ستوى  على  �ملربني 

�ملاء  بتوفري  يطالبون  �لغابية 

��ستخد�م  من  �حلد  �كذ�  ��لكهرباء 

�ملبيد�ت �لفالحية مبحاذ�ة �ملناحل 
�لتي ت�رض بالنحل .
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�ضرطة خمي�س مليانة 
ب�لية عني الدفلى 

الإطاحة ب�ضبكة 
خمت�ضة يف ترويج 

املخدرات 
باأمن  �لق�سائية  �ل�رضطة  فرقة  متكنت 
�لدفلى  عني  بولية  مليانة  خمي�س  د�ئرة 
يف عملية تعترب �لثانية من نوعها يف ظرف 
يف  خمت�سة  ب�سبكة  �لإطاحة  من  �أ�سبوع, 
متكونة  �ملخدر�ت,  تر�يج   � �ملتاجرة 
ق�سائيا,  م�سبوقني  �أ�سخا�س  �أربعة  من 
مع  بني 28 � 41 �سنة,  �أعمارهم  ترت��ح 
�لكيف �ملعالج � كذ�  حجز 210 غر�م من 
يعد  �سنتيم  بـ 14 مليون  تقدر  مالية  مبالغ 
من عائد�ت �لرت�يج � معد�ت ت�ستعمل يف 

عملية �لتقطيع .
بتاريخ:  كانت  �لعملية  �نطالقة 
عنا�رض  قامت  حيث  05 فيفري 2019, 
�ل�رضطة �لق�سائية بعد ��ستغالل معلومات 
مب�ساعدة  �لأ�سخا�س  �أحد  قيام  ب�سان 
مب�سكنه  �ملخدر�ت  بتخزين  �سقيقه 
تر�يجها  بغية  �ل�سو�مع  بحي  �لكائن 
تر�سد   � متابعة  عملية  بتنفيذ  لحقا, 
بتوقيفه  كللت  �ملعني  لتحركات  مقربة 
كمية من  ببيع  متلب�سا  �ليوم  نف�س  �سبيحة 
م�ستوى  على  زبائنه  لأحد  �ملادة  هذه 
�أثمرت  كما   , �لفو�سوي  �لكاليتو�س  حي 
حجز 80 غر�م  من  م�سكنه  تفتي�س  عملية 
ن�سف  �سكل  يف  منها  جزء  �ل�سموم,  من 
�سفيحة � �لبقية على �سكل قطع مهياأة, يف 
حني مت �سبط كمية �أخرى من �ملخدر�ت 
�لدقيق  �لتفتي�س  بعد  �لعملية  نف�س  خالل 
من  �سفيحة  يف  متثلت  �سقيقه  مل�سكن 
�أخرى   � �زنها 100 غر�م  �ملعالج  �لكيف 

على �سكل كرة �زنها 30 غر�م.
خمتار برادع

بني 3 و 9 فرباير اجلاري

اإرهاب الطريق 
يح�ضد اأرواح وفاة 

20 �ضخ�ضا 
 997 ��أ�سيب  م�رضعهم  �سخ�سا   20 لقي 
حادث   989 يف  متفا�تة  بجر�ح  �آخر�ن 
من  متفرقة  مناطق  عرب  �قعت  �ملر�ر 
�لوطن خالل �لفرتة �ملمتدة ما بني 3 � 9 
فرب�ير �جلاري, ح�سب ح�سيلة ك�سفت عنها 

�أم�س �لثالثاء م�سالح �حلماية �ملدنية.
ح�سيلة  �أثقل  �ن  �مل�سدر  ذ�ت  ��أ��سح 
بوفاة  بوعريريج  برج  بولية  �سجلت 
حادث   15 يف  �آخرين   16 �جرح  �سخ�سني 
مر�ر �خالل نف�س �لفرتة, �سجلت �حد�ت 
على  تدخل   24.917 �ملدنية  �حلماية 
طرف  من  ��ستغاثة  مكاملات  تلقي  �إثر 
حو�دث  �ملر�ر,  بحو�دث  تتعلق  مو�طنني 
حر�ئق  �إخماد  �سحي,  �إجالء  منزلية, 
قامت  كما  �لتظاهر�ت  خمتلف  �تغطية 
�حد�ت �حلماية �ملدنية بـ 6.614 تدخـل 
عملية   5.860 لتغطية  �لفرتة  نف�س  يف 

�إ�سعاف ��إنقاذ �أ�سخا�س يف خطر.

الدرك ال�طني بامل�ضيلة 

توقيف �ضخ�ضني وا�ضرتجاع 70 راأ�س غنم مبقرة 
�لوطني مبقرة �لية �مل�سيلة  للدرك  �لإقليمية  �لفرقة  متكنت 
 70 ���سرتجاع  �ملو��سي  �رضقة  يف  خمت�سة  �سبكة  تفكيك  من 
�لدرك  فرقة  تلقت  حني  �لق�سية  حيثيات  �تعود  غنم  ر��س 
�لوطني باأ�لد عدي لقبالة �سكوي من قبل �حد �ل�سحايا يبلغ 

عن �رضق 4 بقر�ت �10 ر�ؤ��س من �خلرفان لنتطلق �لتحريات 
باحدي  يقطن  ��حد  رقم  فيه  �مل�ستبه  �ن  �يل  �ف�ست  �لتي 
بلديات �لية برج بوعريريج ليتم متديد �لخت�سا�س �يل �لية 
برج بوعريريج �حتديد� �يل �قامة �مل�ستبه فيه حيث مت �لعثور 

�لغنم �بالتحقيق مع �مل�ستبه فيه �ل�ل دل  على 70 ر��سا من 
يف  �مل�سيلة  �لية  بلديات  باحدي  يقطن  �لذي  �رضيكه  على 

�نتظار عر�سهما علي �جلهات �لق�سائية لدى حمكمة مقرة .
عبدالبا�ضط بديار

مت��ضطة " عني احلجل اجلديدة " 

حملة حت�ضي�ضية من 
خماطر الختناق بالغاز 

خل�ضر  بن ي��ضف  
 

���سل فوج �ل�سالم �لك�سفي 
لد�ئرة عني �حلجل بالتن�سيق 
�ملدنية  �حلماية  �حدة  مع 
�لتح�سي�سية  للحملة  قيادته 
بغاز  �لختناق  خماطر  من 
�لكربون,  �أك�سيد  �أحادي 
�أيام  قبل  با�رضتها  ��لتي 
عديد  برناجمهم  �يف   ,
�لرتبوية  �ملوؤ�س�سات 
 , �حلملة  بهذه  �ملعنية 
���ستهد�ف �لتالميذ بجملة 
��لإر�ساد�ت  �لن�سائح  من 
يخطف  �سامت  غاز  حول 
�بات  �سكون,  يف  �لأر��ح 

لدى  حقيقيا  هاج�سا 
ي�ستمعون  �هم  �ل�سكان 
مع  عنهم  �لأخبار  لأ�سوء 
�ملح�سو�س  �لنخفا�س 
��سوء  �حلر�رة,  لدرجات 
�لتدفئة  �أجهزة  ��ستغالل 

خالل هذه �لأجو�ء �لباردة
ب�رض�رة  �لتح�سي�س  قافلة 
غاز  �أخطار  من  �لوقاية 
�لكربون  �أك�سيد  �أحادي 
�لثالثاء  �أم�س  نهار  حّطت 
12 فيفري, مبتو�سطة عني 
��سط   , �جلديدة  �حلجل 
مدير  عليها  �قف  �أجو�ء 
عو�ج  �سخ�سيا  �ملتو�سطة 

بوخالفة �طاقمه .
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