
  يبث عرب االنرتنت يف 4 مدن جزائرية

 ملتقى افرتا�ضي يجمع 450 
خبريا يف علم الأورام 

 » Onco’nnect Les Experts «  مريك تطلق اأول دورة     .
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اأدرار

ترحيل 200 رعية اإفريقي نحو بلدانهم الأ�ضلية
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معاذ بو�ضارب يفتح النار على املعار�ضة

 لـــــــن ينــجح 
دعاة الفتنة 

�ص3.         هدف ندوة الرئي�ص  اإجراء اإ�ضالحات عميقة
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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 اإتهموه بقتل احلركة
 الثقافية بورقلة

 فنــــــانـــــــون يــــطالبون
 برحيل مدير الثقافة 
وتــــــــــدخل الــــــوزير  

بلدية اجلزائر الو�ضطى

 الأمن يعتقل املرت�ضح  
ر�ضــــــيــــد نـــــكـــــاز

رئي�ص حركة االإ�ضالح فياليل غويني

 نوؤيد "اخلام�ضة " و نحرتم 
خيــــــارات الآخــــــــــرين 

املوؤ�ض�ضة اال�ضت�ضفائية بالقليعة بتيبازة

طوارئ ب�ضبب الأنفلونزة احلادة

حتا�ضى ذكر رقم التوقيعات 

لغديري يعرتف بتمويل ربراب حلملته النتخابية
�ص3



اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
اأوقف حر�س ال�سواحل  املنظمة، 
يوم  الوطني،  الدرك  وعنا�رص 
بتلم�سان   ،2019 فيفري   22
 )03( ثالثة  والغزوات/ن.ع.2، 

 )50.5( و�سبط  خمدرات  جتار 
كيلوغرام من الكيف املعالج.،من 
مفرزة  اأوقفت  اأخرى،  جهة 
بربج  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س 
ومترنا�ست/ن.ع.6،  خمتار  باجي 

)43( منقبا عن الذهب، وحجزت 
 )08( الدفع،  رباعية   )01( �سيارة 
 )04( املعادن،  عن  ك�سف  اأجهزة 
مطرقة  و)11(  كهربائية  مولدات 

�ساغطة. 

غري  الهجرة  مكافحة  اإطار  يف 
الدرك  عنا�رص  اأوقف  ال�رصعية، 
 )06( بتيارت/ن.ع.2،  الوطني 
من  �رصعيني  غري  مهاجرين 

جن�سيات خمتلفة.

الفرن�سي هارون يقدم 
عر�سني باجلزائر العا�سمة

مت يوماأم�س اجلمعة باجلزائر العا�سمة، اأمام  جمهور غفري، 

عر�س م�سحك ب�سوت واحد و بعدة موا�سيع متحررة من 

طرف الفكاهي الفرن�سي هارون، و  هو فنان يج�سد �سكل 

جديد من الفكاهة و الكوميديا االرجتالية الناطقة بالفرن�سية 

.  و  خالل اأزيد من 80 دقيقة، اأبهر الفكاهي هارون املولع 

بالفكاهة ال�سوداء، اجلمهور الغفري احلا�رص باأوبرا اجلزائر 

العا�سمة بوعالم  ب�سايح، يف م�سهد ال يحمل اأي عنوان ب�سكل 

متعمد و الذي ك�سف عن االنحرافات  االإن�سانية و ميزات 

املجتمع املعا�رصو حمل احل�سور القوي للجمهور، الذي 

فاق التعداد، املنظمني على برجمة اأداء ثاين يف نف�س اليوم 

)من ال�ساعة 5 م�ساءا اىل ال�ساعة 11 ليال(، بعد  اأن مت بيع 

كل التذاكر للم�سهد االأول الوحيد.  » واري ني�سان«، )هواري، 
الرجل االأمني(، فكاهي اأخر، ينحدر من اأ�سول وهرانية، 

قدم هو االأخر اجلزء االأول من  امل�سهد، من  خالل حتليله 

املطول للروح امللتوية التي ميكن اأن  حتويها لغة الدارجة 

ل�سمال افريقيا، قبل اأن يعطي »ال�سمات ال�سخ�سية«  ل�سكان 

بع�س  املدن اجلزائرية يف م�ساهد كاريكاتورية اأ�سحكت 

اجلمهور مطوالو دخل بعده، الفكاهي هارون، الذي فر�س 

اأ�سلوبه، متطرقا اإىل العديد من  املوا�سيع »التي تبعث على  

القلق«، من  بينها الفجوة االجتماعية من حيث م�ستويات 

املعي�سة، الرتبية ال�سيا�سة و الو�سع  يف فل�سطني و اليمن، 
الديانة، االإرهاب، التمييز  العرقي و اأي�سا  االيكولوجيا.

بلدية الأمري عبد القادر  جيجل

 وفاة اإمرة حامل اإثر�سقوطها من �سطح منزلها  

تلم�سان

القب�ض على ثالثة جتار خمدرات

خبر في 
صورة

بني 21 اإىل 23 فيفري 2019

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 9 اأ�سخا�ض

غليزان

العثور على جثة ال�سيخ 
املختفي مبازونة

عرث �سباح اأم�س على جثة �سيخ يف العقد ال�سابع بب�ستانه الكائن بحي احل�سا�سنة 
ببلدية مازونة وهذا بعد اختفائه عن االأنظار ليوم كامل ال�سحية اعتاد على 
تفقد ب�ستانه يوميا اإال انه هذه املرة مل يعد كما جرت عليه العادة وهو مادفع 
البحث  عملية  با�رصت  التي  املخت�سة  بامل�سالح  اال�ستنجاد  ال�سحية  بعائلة 
يف �ستى اأحياء ومناطق البلدية ليتم يف اليوم املوايل العثور عليه جثة هامدة 
مبقربة من بئر ب�ستانه اجلثة مت حتويلها من قبل اأعوان احلماية املدنية نحو 
اأ�سباب الوفاة كما  م�ست�سفى مازونة لعر�سها على الطبيب ال�رصعي لتحديد 

فتحت امل�سالح االأمنية حتقيقا يف مالب�سات احلادثة.
ق.م

الأمن يوقف 41 �سخ�سا
يوم  �سجلت  العملياتية  م�ساحلها  اأن  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  تعلم 
اجلمعة 22 فيفري 2019 توقيف 41 �سخ�سا، لالإخالل بالنظام العام واالعتداء 

على القوة العمومية وحتطيم املمتلكات.

ت�سريحات اآ�سيو جتره اإىل املحاكم
اأعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم اإقدامها على متابعة الالعب 

الدويل ال�سابق ح�سني اآ�سيو ق�سائيا بعد الت�رصيحات النارية واخلطرية 
التي اأدىل بها يف وقت �سابق بخ�سو�س التعامل باملعريفة واملحاباة يف 

انتقاء الالعبني و�سط املنتخبات الوطنية للفئات ال�سابة اأين عمل م�ساعد 
مدرب وطني �سابق، وتلقيه طلبا من رئي�س الهيئة الكروية خري الدين 

زط�سي من اجل ا�ستدعاء العب ملنحه �سفة العب دويل، حيث ن�رصت 
الفاف بيانا على موقعها االلكرتوين توؤكد اأنها�سوف تذهب اإىل املحاكم 

وترفع دعوى ق�سائية �سد املعني.

بن طالب يجاور كبار ال�سامبيونزليغ
تواجد الالعب الدويل نبيل بن طالب �سمن الت�سكيلة املثالية 

ملباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من مناف�سة رابطة اأوروبا، 
وذلك بعد تاألقه يف مباراة فريقه �سالكه04 االأملاين اأمام مان�س�سرت 
�سيتي رغم الهزمية، اأين �سجل هدفني يف اللقاء عرب ركلتي جزاء، 

مكنتاه من جماورة كبار الالعبني يف العامل واأزاح مبردوده جنم 
بر�سلونة بو�سكيت�س ليحل حملة اإىل جانب العب املان �سيتي 

دافيد �سيلفا يف و�سط امليدان.

ببلدية  تا�سو�ست  منطقة  اهتزت 
االأ�سبوع  نهاية  القادر  عبد  االأمري 
وفاة  حادثة  وقع  على  املا�سي 

التا�سع  �سهر  يف  حامل  امراأة 
م�سكنها  �سطح  من  �سقوطها  اإثر 
من  نقلت  ال�سحية  العائلي،جثة 

اإىل  املدنية  احلماية  اأفراد  قبل 
اجلثث مب�ست�سفى  م�سلحة حفظ 
م�سالح  فتحت  الطاهريفيما 

اإقليميا  املخت�سة  الوطني  الدرك 
حتقيقا ملعرفة اأ�سباب ال�سقوط .

ر�سيد هزيل                           

خالل الفرتة املمتدة بني 
فيفري 2019   23 اإىل   21
و اإىل غاية �سبيحة اأم�س 
الثامنة  ال�ساعة  على 
 48 خالل  )اأي  �سباحا 
�سجلت  االأخرية(  �ساعة 
وحدات احلماية املدنية 
عــدة  يف  تدخل   5503
من  خمتلفة  مناطق 
اإثر  على  وهذا  الوطن 
تلقي مكاملات اال�ستغـاثة 
املواطنني،  طرف  من  
�سملت  التدخالت  هذه 

اأن�سطة  خمتلف جماالت 
�سواء  املدنية  احلماية 
املتعلقة بحوادث املرور، 
املنزلية،  احلوادث 
االإجالء ال�سحي، اإخمــاد 
االأجهزة  و  احلرائق 

االأمنية ...الخ.
�سجلت  النحو  هذا  على 
منها  مرور  حوادث  عدة 
ت�سببت  دموية  االأكرث   09
اأ�سخا�س يف  يف وفاة 09 
واإ�سابة  احلوادث  مكان 
20 اأخرين بجروح متفاوتة 

اخلطورة، مت اإ�سعافهم يف 
مكان احلوادث ثم نقلهم 
امل�ست�سفيات  ملختلف 
ح�سيلة  اأثقل  املحلية، 
م�ستوى  على  �سجلت 
 01 بوفاة  تيارت  والية  
 13 اإ�سابة  و  �سخ�س 
اإثر  اآخرين بجروح  على 
ا�سطدام بني �سيارة لنقل 
�ساحنة  و  امل�سافرين 
الطريق  م�ستوى  على 
الوطني رقم 40 ببلدية و 

دائرة مهدية.

تي�سم�سيلت 

غر�ض 10 اآلف �سجرية بغابة »عني للو« 
قام اأعوان الغابات واحلماية 
البلدية  وم�سالح  املدنية 
الك�سافة  باأفواج  ومنخرطني 
وعدد  اجلزائرية  االإ�سالمية 
اليوم  البيئية  اجلمعيات  من 

من  اأزيد  بغر�س  ال�سبت 
بغابة  �سجرية  اآالف   10
االأزهرية  ببلدية  للو«  »عني 
لتعوي�س  )تي�سم�سيلت( 
من  املت�رصرة  امل�ساحات 

لدى  علم  ح�سبما  احلرائق، 
�ساحبة  الغابات  حمافظة 

املبادرة.
باأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ا�ستهدفت  التي  العملية  هذه 

جراء  مت�رصرة  م�ساحة 
 7 تفوق  الغابات  حرائق 
هكتار �سملت غر�س اأ�سناف 
ال�سنوبر احللبي والكاليبتو�س 

والعرعار والبلوط الفليني.
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حتا�شى ذكر رقم التوقيعات 

لغديري يعرتف بتمويل ربراب حلملته االنتخابية
�شرح املرت�شح للرئا�شيات اجلرنال املتقاعد علي غديري اأنه يتمنى اأن يكون للنظام ما يكفي من الذكاء لال�شتجابة ملا راآه و �شمعه يف ال�شارع اجلزائري قا�شدا 

امل�شريات التي حدث يف خمتلف اأنحاء العا�شمة . وقال علي غديري اأم�س يف ندوة �شحفية اأن ال�شعب اجلزائري ال ي�شري ب«القزول«، م�شيفا » نطلب من 
ال�شلطات اأن تتدارك الر�شالة ال�شلمية لل�شعب و اأن ت�شتجيب بطريقة ح�شارية ، الأنه حتى العهدة الرابعة كان من املفرو�س اأن ال مترر .

ع�شام بوربيع

علي غديري اأم�س ا�ستغل احلراك 
اجلمعة  يوم  وقع  الذي  ال�سعبي 
م�سفرة  بر�سائل  يبعث  وراح   ،
للنظام يف حماولة وا�سحة لركوب 
املوجة ، عندما قال كنت اأعرف 
اأن ال�سعب �سينه�س ، ومل اأعطهم 
 ، ا�سرتاتيجياتي  من  لأنه  هذا 
 ، ورائي  من  يت�ساءلون  قال  كما 
 ، ال�سعب  ورائي  لهم  اأقول  اأنا  و 
اإجابته  يف  ارتبك  غديري  علي 
ق�سية  بخ�سو�س  �سوؤال  على 
اإزاء  �سيفعل  وماذا   ، املختطفني 
هاته الق�سية يف حال اأ�سبح رئي�سا 
للجمهورية ، وقال اأنه حبذا لو مل 
تع�س اجلزائر تلك الفرتة ،معتربا 
ال�سعب غلقه  امللف من  اأن هذا 
، حممال  ال�سفحة هكذا  وقلب   ،

خمتلف الأطراف يف هذه الق�سية 
.

و اأ�ساف لغديري اأن ال�سعب اأم�س 
اأعطى الربهان ، وقادرون على اأن 
نلتقي ب�سفة ح�سارية على طاولة 
و  �سهرين  اأو  �سهر  يف  م�ستديرة 
ن�سل اإىل حلول ، حيث ل ن�ستطيع 
الذهاب اإىل الأمام بالكراهية و » 
اخلنجر وراء الظهر » ، اإذا يجب 
اأن نلتقي ون�سفي قلوبنا ، ونعمل 
على تاأ�سي�س جمهورية مبنية على 
، ونعمل على جتاوز كل  القطيعة 
ت�سفية  و  العنف  اإىل  يوؤدي  ما 
اأنه ل  احل�سابات . وقال لغديري 
 ، ال�سندوق  على  التغافل  يجب 
معقبا اأن التزوير اأو التزييف  من 
تركتها  وثقافة   ، فرن�سا  خملفات 
لنا ، معقبا اجلزائر طلقت فرن�سا 
، ولي�س فرن�سا من طلقت اجلزائر، 

بخ�سو�س  �سوؤال  على  رده  ويف 
اأنه  لغديري  قال  اجلي�س  ميزانية 
عندما يكون لدينا برملان حقيقي 
هناك  لل�سعب  حقيقيون  نواب  و 
العمل  على  نتحدث  اأن  ميكن 
الرقابي ، غديري حتدى وقال من 
اإخراج  ي�ستطيع  الذي  املدين  هو 
قا�سدا   ، الثكنة  من  ال�سيا�سة 
اأنهم  ال�سيا�سيني الذين قال عنهم 
يقدموا  كلهم  و  ثرثارين  جمرد 
فهو  اإذا جنح  اأنه  معقبا   ، التحية 
الثكنة  من  ال�سيا�سة  �سيخرج  من 
اإرادة  عن  تعبري  هناك  ليكون   ،
مكانته  للجي�س  ويكون   ، ال�سعب 

املحرتمة ومهمته املحددة .
لغديري اأعطى النطباع اأنه لي�س 
وقال«   ، روج  مثلما  �سيا�سيا  اأرنبا 
النظام  هذا  اأزكي  كي  اأتر�سح  مل 
اأعطيه �سبغة ال�رشعية لهذه  اأو   ،

النتخابات ال�سيا�سية ، م�سيفا اأنه 
�سيفوز بالنتخابات وما يهمه هو 
م�رشوع اجلزائر . لغديري حتفظ 
 92 مرحلة  كثريا يف  اخلو�س  من 
يف  كان  كونه  �سوؤال  على  رده  يف 
 ، اآنذاك  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
 ، تاريخيا  مرجعا  92لي�س  وقال 
م�سيفا اأنه اإذا اأردنا اأن نبني دولة 
فلرناجع ح�ساباتنا ون�سفي قلوب 
مرة  يغ�سب  لغديري   ، بع�سنا 
ممويل  عن  �سئل  عندما  اأخرى 
حملته ، وقال نعم ربراب هو من 
ميولني وماذا بعد ، وقال اأ�سحاب 
و   ، ميولهم  كان  من   « لكوبول   «
ملا  �سديقهم  ربراب  كان  لو  قال 

تكلموا عليه .
هو  ي�سانده  من  اأن  قال  غديري 
ال�سعب و لي�س اأحدا اآخر ، م�سيفا 
كنت اأعرف اأن ال�سعب �س�سينه�س، 

الآن  الكرة  اأن  املتحدث  وقال 
بعد   ، ال�سلطة  مرمى  يف  هي 
اأح�سوا  و  اأم�س  ال�سعب  روؤوا  اأن 
اجلمعة  يوم  الب�رشي  بالت�سونامي 
التي  التوقيعات  بخ�سو�س  اأما   ،
رقم  اإعطاء  عن  لغديري  حتفظ 
اأن  بالقول  مكتفيا  لها  حقيقي 

جمع الن�ساب املطلوب .
وقال اأنه اأقيمت حربا �سد تر�سحي 
، وكانت حربا �سد عائلتي ، وحربا 
خالل  من  معي  املتعاطفني  �سد 
التخويف و العراقيل ، ووجدوا اأن 
هذا ال�سعب �سعب املرا�س  اإذا » 

خ�سن را�سوا » 

عمار غول يعلق على م�شريات اأول اأم�س  

مطالب املحتجني م�شروعة 
اأمل  جتمع  حزب  رئي�س  اعترب 
اأن امل�سريات  اجلزائر عمار غول 
اأغلب  عرفتها  التي  واملظاهرات 
اجلمعة  اأم�س  اأول  الوطن  وليات 
عن  معربا  م�رشوعة،  فيفري   22
احل�ساري  امل�ستوى  عن  ر�ساه 
ال�سعب  م�سريات  �سهدته  الذي 
م�سيدا  الوطن،  ربوع  عري خمتلف 
والحرتايف  اجليد  بالتعامل 
مل�سالح الأمن مع هذه امل�سريات 

التي ميزها الهدوء«.
خالل  اأم�س  غول  عمار  نوه 
لتاج  الوطنية  الهياكل  تن�سيب 
العا�سمة،  يف  احلزب  مبقر 
للمواطنني،  احل�ساري  بال�سلوك 
يف  اجلمعة  اأم�س  خرجوا  الذين 
قائال  حا�سدة،  �سلمية  م�سريات 
كانت  املواطنني  نداءات  باأن   «
وتاج  عميقة،  باإ�سالحات  تطالب 
تقدر هذه املطالب ونذكر اأننا كنا 
الإ�سالحات  اإىل  دعا  حزب  اول 
ال�سيا�سية » واأو�سح املتحدث باأن 
املحتجني  رفعها  التي  املطالب 
هي  اجلمعة  يوم  م�سرية  خالل 
تتعار�س  ل  م�رشوعة  مطالب 
على  موؤكدا  حزبه،  اأجندة  مع 
والفا�سل  لهذه  الإ�سغاء  �رشورة 
ميكن  ل  لأنه  ال�سندوق  هو 
واإمنا  بالتعيني،  تغيري  اأي  احداث 
النتخابات.واأ�ساف  طريق  عن 
املتحدث » كما قال اأي�سا: “العامل 
يف  بالإ�سالحات،  يطالب  كله 
مطالب  هناك  وبريطانيا  اأمريكا 
بالإ�سالحات واإعادة النظر يف يف 

ال�سفراء  ال�سرتات  الدميوقراطية، 
احلكومة  تطالب  فرن�سا  يف 
اأن  رغم  �سيا�سية،  باإ�سالحات 

الرئي�س منتخب و�رشعي«
�رشورة  على  املتحدث  و�سدد 
وال�ستقرار   الأمن  على  احلفاظ 
الهادفة  للدعوات  الن�سياع  وعدم 
واإ�سعال  ال�ستقرار  زعزعة  اإىل 
الرئا�سيات  ملف  با�ستغالل  الفتنة 
املقبلة، داعيا اإىل �رشورة البتعاد 
احلزبية،  ال�سيقة  امل�سالح  عن 
احلوار  فتح  �رشورة  على  موؤكدا 
كل  بني  واملثمر  واجلاد  امل�سوؤول 
الق�سايا  مع  والتعامل  الأطراف 
بالتعقل  املطروحة  والن�سغالت 
واحلكمة من اأجل م�سلحة الوطن. 
الرئي�س  جهود  املتحدث  وثمن 
و  ال�ستقرار  و  الأمن  اإر�ساء  يف 
»فلن�سكر  قائال   الدميقراطية 
الرئي�س بوتفليقة الذي اأ�س�س لهذا 
الدميقراطية،  و  احلرية  من  اجلو 
جميعا  اأفريل   18 يوم  لنذهب  و 
واحد،  ب�سوت  القرتاع،  ل�سناديق 
لأجل  معا،  بالأم�س  خرجنا  كما 
ا�ستمرار الدميقراطية و املكا�سب 

املحققة«.
من جهة اأخرى، رافع رئي�س احلزب 
لل�سباب  مكانة  اإعطاء  اأجل  من 
بهم  الهتمام  وتعزيز  وتاأطريهم 
يف  امل�ساهمة  من  متكينهم  بغية 
بناء الوطن، م�سددا على عدم ترك 
لالآفات  م�سيدة  ال�رشيحة  هذه 

والعنف والأجندات اخلارجية.
اإميان لوا�س   

 ثمن امل�شريات ال�شلمية 

بلعيد يوؤكد م�شاركته يف الرئا�شيات

معاذ بو�شارب يفتح النار على املعار�شة

لن ينجح دعاة الفتنة
.      هدف ندوة الرئي�س اإجراء اإ�شالحات عميقة

ثمن رئي�س حزب جبهة امل�ستقبل 
احل�سي  رقي  بلعيد  العزيز  عبد 
اأظهرتها  التي  واملواطنة  املدين 
اأم�س  اأول  ال�سلمية  املظاهرات 
اجلاري،  فيفري   22 اجلمعة 
مطالبا ال�سلطة ب�رشورة الإ�سغاء 
بتمعن وال�ستجابة لهاته املطالب 

املطروحة.
الأم�س  بلعيد  العزيز  عبد  اأكد 
يف بيان له حت�سلت الو�سط على 
امل�ستقبل  جبهة  لأن  منه  ن�سخة 

الرئا�سية  بالنتخابات  معنية 
حزبه  م�ساركة  جمددا  املقبلة، 
النتخابات  لهذه  برت�سيحه 
والكفيل  الأمثل  اخليار  باعتباره 
ال�سعب  طموحات  لتج�سيد 
بني  الأمل  وزرع  التغيري  يف 
واجلزائريني،  اجلزائريات 
ال�سلبية  املظاهرات  من  بالرغم 
عرفتها  التي  التجاوزات  وبع�س 

ال�ساحة ال�سيا�سية موؤخرا.
باأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 

املقبلة  الرئا�سية  ال�ستحقاقات 
هي الو�سيلة الدميقراطية الوحيدة 
طموحات  لتحقيق  والكفيلة 
باأن  موؤكدا  اجلزائري،  ال�سعب 
تكري�س اإرادة ال�سعب على الواقع 
اإذا كانت يف مناأى عن ما  ممكنة 
والتجاوزات  باخلروقات  و�سفه 
النتخابات  �سفافية  يخ�س  فيما 
ال�سلمية  امل�سريات  وبخ�سو�س 
التي عرفتها العددي من وليات 
اخلام�سة،  العهدة  �سد  الوطن 

ثمنت جبهة امل�ستقبل امل�سريات 
لال�ستمرارية،  الراف�سة  ال�سلمية 
داعية ال�سلطة اإىل ال�ستجابة اإىل 
قبل  من  املرفوعة  املطالب  كل 
املواطنني �سيما واأن اإي�سالها كان 
نظري،  له  لي�س  وطني  مبداأ  وفق 
وقرر املكتب الوطني للحزب ذاته 
ملتابعة  مفتوحة  اجلل�سة  اإبقاء 
خمتلف التطورات وامل�ستجدات 

يف ال�ساحة الوطنية.
اإميان لوا�س

التحرير  جبهة  العام  املن�سق  رد 
بو�سارب  معاذ  الأفالن  الوطني 
الرئي�س  لرت�سح  الراف�سني  على 
اإياهم  متهما  اأخرى،  لولية 
ال�سعب  ثقة  زعزعة  مبحاولة 
طريق  عن  بنف�سه  اجلزائري 
منجز  �سيء  كل  يف  ت�سكيكهم 
ال�سنوات  خالل  اجلزائر  عرفته 

املا�سية.
ت�سيري  لهيئة  العام  املن�سق  علق 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
املظاهرات  على  بو�سارب  معاذ 
التي عرفتها اأغلب وليات الوطن 
اخلام�سة،  للعهدة  الراف�سة 
يكفل حق  الد�ستور  باأن  مو�سحا 

حق  ومن  للجزائريني  التعبري 
اجلزائريني التعبري عن مطالبهم، 
بالطرق  وا�ستيائهم  واآرائهم، 
حق  من  م�سيفا   ،« ال�سلمية 
ال�ساب الذي در�س طيلة �سنوات، 
من اأجل اأن يحظى بوظيفة، ومل 
الدولة  تكفل  اأن  عليها،  يح�سل 

حقه يف التوظيف”.
هاجم  مت�سل،  �سياق  ويف 
اأحزاب  بع�س  املتحدث 
احلزب  اإىل  الداعية  املعار�سة 
حتكم  لكي  ال�سلطة  من  العتيد 
يف مكانه، قائال » بيننا ال�سندوق 
دائما  الذي  اجلزائري  وال�سعب 
التحرير  جبهة  ل�سالح  �سوت 

املتحدث  ودعا  الوطني”. 
اإىل موا�سلة  الراغبني يف التغيري 
اجلمهورية  رئي�س  لأن  حلمهم، 
على  يعمل  بوتفليقة  العزيز  عبد 
مبفرده«،وذكر  الإ�سالحات 
التي  بالإجنازات  املتحدث 
 20 منذ  حكمه  طيلة  حتققت 
�سيد  الذي  من   « قائال   ، �سنة 
من  الع�رشات  وبنى  الطرقات 
�سكن،  ماليني   5 وبنى  ال�سدود، 
الجتماعي  الدعم  على  وحافظ 
موؤكدا  املالية«،  ال�سعوبات  رغم 
والتي  املحققة  الإ�سالحات  اأن 
الرئي�س  تويل  من  البالد  عرفتها 

احلكم ل ينكرها �سوى جاحد.

الندوة  اإىل  املتحدث  وتطرق 
الرئي�س يف  اأعلنها  التي  الوطنية 
فوزه،  حالة  يف  تر�سحه  ر�سالة 
القاعدة  من  تبداأ  باأنها  مو�سحا 
مراجعة  خاللها  و�سيتم  ال�سعبية 
يف  حدثت  التي  الإ�سالحات 
والتي  �سنة،   40 منذ  اجلزائر 
اأطياف  لكل  جامعة  �ستكون 
ال�سعب اجلزائري حيث �ستتوافق 
م�ستقبل  اأجل  من  الروؤى،  فيها 
منحى  �ستاأخذ  للجزائر،  جديد 
اجلديد  العامل  مع  يتما�سى 
حد  على  اجلزائريني  ومبادئ 

قوله.
اإميان. ل
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دعاة  ب�سدة  ال�سلم  جمتمع  حركة  انتقدت 
اإياهم  مطالبا  اخلام�سة،  والعهدة  ال�ستمرارية 
ال�سعب اجلزائر  اإىل دعوات  وال�ستماع  بالتعقل 
م�سددا  يتبنوها،  التي  اخلطوة  لهذه  الراف�س 
نوهت  على عدم حتميل اجلزائر ما ل تطيقه. 
بال�سلمية  لها  بيان  خالل  من  حم�س  حركة 

وامل�ستوى احل�ساري الذي متيز به اجلزائريون 
يف م�سرياتهم التي �سارك فيها الرجال والن�ساء 
الأطياف،  خمتلف  من  واملنا�سلون  وال�سباب 
التعقل  �رشورة  اإىل  ال�ستمرارية  اأن�سار  داعيا 
لرت�سح  الراف�س  ال�سعب  ملطالب  والإ�سغاء 
الرئي�س لولية اأخرى ،هذا وثمن املكتب الوطني 

التنفيذي للحركة املجتمع اأم�س بالتعبري ال�سعبي 
الوا�سع الذي �سهدته اأغلب وليات الوطن، الذي 
اأظهر من خالله اجلزائريون رف�سهم الالمعقول 
لعهدة  بوتفليقة  الرئي�س  با�ستمرار  املتعلق 

جديدة.
 اإ.ل

نوهت ب�شلمية املظاهرات

حم�س تدعوا دعاة 
اال�شتمرارية اإىل التعقل

الوة
ري ع

ت/ب�ش



واأ�ضاف غويني لدى اإ�رشافه على 
اأ�ضغال ندوة �ضباب حركة الإ�ضالح 
اأ�ضغالها  احت�ضنت  التي  الوطني 
اأن  يعي�ش,  باأولد  ال�ضباب  دار 
نظمت  التي  ال�ضلمية  املظاهرات 
اأم�ش اجلمعة على م�ضتوى العديد 
عرف  التي  و  الوطن  وليات  من 
املواطنني  من  املئات  م�ضاركة 
عك�ضت »مدى الوعي و امل�ضوؤولية 
التي يتحلى بها ال�ضعب اجلزائري 
ا�ضتقرار  و  اأمن  على  احلري�ش 

بالده«.
اجلزائري  ال�ضعب  اأن  اأكد  كما 
اأكد  امل�ضوؤول  الت�رشف  »بهذا 
بها  اجلزائر  باأن  باأكمله  للعامل 
اآرائه  عن  يعرب  كيف  يعرف  �ضعب 
و مطالبه ب�ضكل متح�رش و �ضلمي 
الفو�ضى  اأ�ضكال  كل  عن  بعيدا 
الذي  الدر�ش  بف�ضل  هذا  و 
الع�رشية  خملفات  من  ا�ضتخل�ضه 

ال�ضوداء«.
كما اأ�ضاد ذات امل�ضوؤول ال�ضيا�ضي 
العمومية  ال�ضلطات  مبوقف 

احلراك  هذا  مع  »التعامل  يف 
مدى  يعك�ش  الذي  ال�ضعبي 
ينعم  التي  الدميقراطية  و  احلرية 
وا�ضفا  اجلزائري«,  ال�ضعب  بها 
بال«م�رشوعة«,واأكد  مطالبه 
احلركة  احرتام  ال�ضدد  هذا  يف 

اإل  املغايرة,  الآراء  ملختلف 
ت�ضكيلته  موقف  ليوؤكد  عاد  اأنه 
رئي�ش  لرت�ضح  الداعم  ال�ضيا�ضية 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
واأ�ضاف  جديدة,  رئا�ضية  لعهدة 
اأن حركة الإ�ضالح الوطني »تتبنى 

مطالب  خمتلف  عن  الدفاع« 
املجالت  خمتلف  يف  ال�ضعب 
املحافظة  على  منها  »حر�ضا 
خالل  املحققة  املكت�ضبات  على 
ال�ضنوات املا�ضية خا�ضة ما تعلق 
البالد.«  ا�ضتقرار  و  باأمن  منها 
احلل  فاإن  غويني  وبح�ضب   ,
ان�ضغالت  خمتلف  لرفع  الوحيد 
تنظيم  نحو  »الذهاب  هو  ال�ضعب 
رئي�ش  التزم  التي  ال�ضاملة  الندوة 
اجلمهورية بتنظيمها يف حالة فوزه 
املزمع  الرئا�ضية  النتخابات  يف 
و  املقبل  اأبريل  �ضهر  تنظيمها 

املنتظر اأن تتطرق 
ويف  الهامة.«,  امللفات  ملختلف 
ال�ضعب  غويني  دعا  ال�ضياق  هذا 
اإىل  ال�ضباب  خا�ضة  اجلزائري 
ال�ضتحقاق  لإجناح  »التجند 
خالل  من  املقبل  الرئا�ضي 
يروه  و اختيار من  بقوة  امل�ضاركة 
خالل  البالد  لقيادة  الأف�ضل« 
اأن  اإىل  م�ضريا  املقبلة,  املرحلة 
»جناح  هو  النتخابات  هذه  جناح 
دقيقة  مرحلة  تخطي  يف  لل�ضعب 

من تاريخ اجلزائر«.

التجديد  حزب  رئي�ش  �رشح 
اأم�ش  بلماحي,  اجلزائري, خل�رش 
»تعزيز  اأن  متو�ضنت  بعني  ال�ضبت 
اإل  يتحقق  الوطنية ل  املكت�ضبات 

بحوار �ضفاف ومفتوح«. 
واأبرز بلماحي خالل تن�ضيطه للقاء 
حزبي باملكتبة العمومية الرئي�ضية 
يف  نبي<  بن  >مالك  للمطالعة 
من  ال�ضتمرارية  جمموعة  اإطار 
اأجل ال�ضتقرار والإ�ضالح الداعمة 

اأن  اجلمهورية,  رئي�ش  لربنامج 
ل  الوطنية  املكت�ضبات  »تعزيز 
يتحقق اإل بحوار �ضفاف و مفتوح 
تر�ضح  ر�ضالة  عليه  ن�ضت  مثلما 
الرئي�ش عبد العزيز بوتفليقة التي 

�ضتكون اأر�ضية عملنا«.
التجديد  حزب  اأن  واأ�ضاف 
ومنا�ضليه  بقيادته  اجلزائري 
تر�ضح  ر�ضالة  يف  �رشاحة  »وجد 
املقبل  اأفريل   18 ملوعد  الرئي�ش 

واأهم  املعامل  وا�ضحة  بخارطة 
ما فيها اليد املفتوحة لكل القوى 
يف  ت�ضاهم  كي  ببالدنا  ال�ضيا�ضية 

موا�ضلة معركة البناء الوطني«.
منا�ضلي  بلماحي  خل�رش  ودعا 
لواء  حتت  واملن�ضوين  حزبه 
من  ال�ضتمرارية  جمموعة 
اإىل  والإ�ضالح  ال�ضتقرار  اأجل 
»ا�ضتغالل م�ضمون ر�ضالة الرت�ضح 
خالل  من  بوتفليقة  العزيز  لعبد 

اجلماعي  عملنا  برنامج  ت�ضطري 
اإىل  مرة  كل  والعودة  والفردي 
و  اأحزابنا  هياكل  و  قواعدنا 
الهدف  حتقيق  يف  اإ�رشاكهم 
الداعم  احل�ضد  جلمع  املن�ضود 
ل�ضتكمال  اجلمهورية   لرئي�ش 
الهدف  وبلوغ  البناء  م�ضرية 
املن�ضود لأجل جزائر مزدهرة يف 

كنف الأمن وال�ضتقرار«.
م.�س

اعتقلت اأم�ش م�ضالح الأمن 
القادر  عبد  الأمري  ب�ضاحة 
الو�ضطى  اجلزائر  ببلدية 
حركة  عرقلة  يف  لت�ضببه 

املعني  قام  حيث  املرور 
اأحد  �رشفة  من  باخلروج 
خماطبا  البلدية   مكاتب 
جمعا من الف�ضوليني و بع�ضا 

من اأن�ضاره الأمر الذي طرح 
ا�ضتفهام  عالمة  من  اأكرث 
بها  متكن  التي  الكيفية  عن 
اأعوان  جتاوز  من  الرجل 

الأمن و املوظفني و الو�ضول 
منه  األقى  الذي  املكان  اإىل 

خطابه
ع�صام بوربيع

اأكد من�ضق الهيئة الرئا�ضية جلبهة 
القوى ال�ضرتاكية علي الع�ضكري 
باأن  البواقي  باأم  ال�ضبت  اأم�ش 
يف  م�ضتمرة  ال�ضيا�ضية  »ت�ضكيلته 
اأجل  من  الدميقراطي  الن�ضال 

التغيري«.
األقاها  التي  الكلمة  خالل  و 
و  حزبه  منا�ضلي  من  جمع  اأمام 
الثقافة  بدار  معه  املتعاطفني 

الع�ضكري  اأ�ضاف  بوبكر  نوار 
»م�ضتمرون يف التغيري عن طريق 
اإيجاد بديل  ال�ضعب و نعمل على 
اجتماعي«و  دميقراطي  �ضلمي 
نحن   « املتحدث  ذات  اأردف 
يتحقق  حتى  ننا�ضل  و  وطنيون 
الن�ضجام  و  الجتماعي  ال�ضلم 
العنف  عن  البتعاد  خالل  من 
و  �ضيا�ضي  حل  عن  البحث  و 

البالد  مل�ضاكل  دميقراطي 
دعا  اخل�ضو�ش«,و  وجه  على 
جلبهة  الرئا�ضية  الهيئة  من�ضق 
»اإر�ضاء  اإىل  ال�ضرتاكية  القوى 
حتى  احلريات  و  القانون  دولة 
ي�ضمن  و  بالده  يف  ال�ضعب  يثق 
على  ال�ضباب  يتخلى  و  حقوقه 
وجه اخل�ضو�ش عن فكرة هجرة 

البالد«.

عن  حديثه  �ضياق  يف  و 
اأ�ضار  القت�ضادية  الإ�ضالحات 
ال�ضيد الع�ضكري اإىل اأن »اجلزائر 
تتوفر على موؤهالت و خريات يف 
خمتلف اأنحاء الوطن باإمكانها اأن 
ل�ضتى  م�ضدرا  بلدا  منها  جتعل 
الرتقاء  ثمة  من  و  املنتجات 
املتطورة  الدول  م�ضاف  اإىل 

اقت�ضاديا«.

رئي�س حركة الإ�صالح فياليل غويني

رئي�س حزب التجديد اجلزائري, خل�صر بلماحي

بلدية اجلزائر الو�صطى

علي الع�صكري

حكيم مالك  

ن�ؤيد "اخلام�سة " و نحرتم خيارات الآخرين

م�سلحة البالد تقت�سي ح�ارا ل يق�سي اأحدا

الأمن يعتقل ر�سيد نكاز

الأفافا�س متم�سك باإيجاد بديل �سلمي دميقراطي

ال�صندوق الوطني للتاأمني عن البطالة 

 رفع �سن امل�ستفيدين من دعم 
اإحداث الن�ساطات اإىل 55 �سنة 

املوؤ�ص�صة ال�صت�صفائية بالقليعة بتيبازة

ط�ارئ ب�سبب 
الأنفل�نزة احلادة

الر�ضمية  باجلريدة  موؤخرا  �ضدر 
برفع  املتعلق  الرئا�ضي  املر�ضوم 
�ضن امل�ضتفيدين من دعم اإحداث 
الوطني  لل�ضندوق  الن�ضاطات 

للتاأمني عن البطالة اإىل 55 �ضنة.
ويحدد هذا املر�ضوم املوؤرخ يف 2 
فرباير 2019 والذي يعدل املر�ضوم 
املوؤرخ يف   514-03 رقم  الرئا�ضي 
العام  »الطار   2003 �ضبتمرب   30
وتو�ضيع  اإحداث  دعم  لرتتيب 
البطالني  طرف  من  الن�ضاطات 
بني  ما  البالغني  امل�ضاريع  ذوي 
ال�ضندوق  ويتوىل  �ضنة,  و55   30
الوطني للتاأمني عن البطالة تنفيذ 
هذا الرتتيب«وتن�ش املادة الثانية 
عبارة  تعوي�ش  على  املر�ضوم  من 
�ضنة«  و50   30 بني  ما  »البالغني 
بعبارة  ال�ضلة  ذات  الن�ضو�ش  يف 
وكان  �ضنة«.     و55   30 بني  »ما 
وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل  وزير 
قد   زمايل,  مراد  الجتماعي, 

»تقرر  اأنه  �ضابق  وقت  يف  �رشح 
لال�ضتفادة  املحدد  ال�ضن  متديد 
الوطني  ال�ضندوق  جهاز  من 
�ضنة   55 اىل  البطالة  على  للتامني 
موؤخرا  مت  حيث  �ضنة,   50 عو�ش 
تعديل  اقرتاح  على  املوافقة 
لهذا  امل�ضرية  القانونية  الن�ضو�ش 
اجلهاز«. واأ�ضار زمايل اإىل اأن هذا 
لالأ�ضخا�ش من  »�ضي�ضمح  الإجراء 
من  �ضنة(   55( العمرية  الفئة  هذه 
ال�ضتفادة من الت�ضهيالت واملزايا 
داعيا  ال�ضندوق«,  مينحها  التي 
املكلفني  املحليني  امل�ضوؤولني 
اإعالم  اإىل  اجلهازين  بت�ضيري 
بالتعديالت  والبطالني  ال�ضباب 
هذه  بت�ضيري  اخلا�ضة  الخرية 
التعاون  »تعزيز  وكذا  الخرية 
توحيد  بغية  الآليات  هذه  بني 
جهودهم« من اجل ا�ضتعمال امثل 
والب�رشية«   املادية  لالإمكانيات 

املو�ضوعة حتت ت�رشفهم.

ال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضة  ا�ضتقبلت 
الفارط  الأ�ضبوع  )تيبازة(  بالقليعة 
مو�ضمية  باأنفلونزا  اإ�ضابة  حالة 
حادة لمراأة عادت موؤخرا من اأداء 
منا�ضك العمرة, و فق ما �رشح به 
اأم�ش ال�ضبت مدير ال�ضحة للولية, 
اأو�ضح  و  عمراين,  جا�ضيم  توفيق 
تخ�ضع  امل�ضابة  اأن  امل�ضوؤول, 
لعالج  الفارط  الأربعاء  يوم  منذ 
م�ضتوى  على  عزلة«  يف  و  »مكثف 
املعدية  الأمرا�ش  م�ضلحة 
للقليعة  ال�ضت�ضفائية  للموؤ�ض�ضة 
الأنفلونزا  عالج  بروتوكول  وفق 
حالتها  اأن  مربزا  املو�ضمية, 
ال�ضحية »م�ضتقرة« حاليا و اأ�ضاف 
كذا  و  الأويل  الطبي  الفح�ش  اأن 
نتائج التحاليل الطبية التي اأجرتها 
امل�ضالح  م�ضتوى  على  امل�ضابة 
ال�ضت�ضفائية لدولة ال�ضعودية توؤكد 
اإل  اإ�ضابتها بالأنفلونزا املو�ضمية 
الإ�ضابة  تاأكيد  اأي�ضا  ينتظر  اأنه 

الطبية  التحاليل  خمرب  طرف  من 
عمراين  طماأن  و  با�ضتور.  ملعهد 
التحقيق  اأن  تيبازة  ولية  مواطني 
حميط  و  عائلة  �ضمل  الوبائي 
عليها  ظهرت  التي  امل�ضابة 
عقب  املو�ضمية  احلمى  اأعرا�ش 
عودتها من اأداء منا�ضك العمرة و 
مت اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية 
هذا  مثل  ملعاجلة  بها  املعمول 
م�ضتوى  على  الأمرا�ش  من  النوع 
كذا  و  الأمرا�ش املعدية  م�ضلحة 
نتائج  اأثبتت  حيث  امل�ضابة  منزل 
التحاليل عدم انت�ضار الوباء, و يف 
ال�ضياق, فند مدير ال�ضحة الأخبار 
من�ضات  على  �ضيما  املتداولة 
التي  و  الجتماعي  التوا�ضل 
باأنفلونزا  امراأة  اإ�ضابة  مفادها 
قبل  التحري  اإىل  داعيا  اخلنازير, 
بث مثل هذا النوع من املعلومات 
اإثارة  �ضاأنها  من  التي  اخلاطئة 

املخاوف لدى املواطنني.

ثمن رئي�س حركة الإ�صالح الوطني, فياليل غويني, اأم�س ال�صبت من البليدة »الأ�صلوب املتح�صر« 
الذي انتهجه ال�صعب للتعبري عن »مطالبه امل�صروعة« و هو الأمر الذي عك�صته املظاهرات ال�صلمية 

التي جابت اأم�س اجلمعة عدد من وليات الوطن مبا فيها اجلزائر العا�صمة.
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من 27 فيفري �إىل 02 مار�س 
2019 مبدينة عنابة

�سالون اال�ستثمار يف 
البناء واالأ�سغال العمومية 

والبنى التحتية  
العمومية  الأ�شغال  وزير  ال�شامية  الرعاية  حتت 
مع  وبال�رشاكة  عنابة  ولية  وايل  اإ�رشاف  وحتت 
التجارة اخلارجية اجلك�س  الوطنية لرتقية  الوكالة 
�شالون  لالت�شال  �شانفالور  موؤ�ش�شة  تنظم 
والبنى  العمومية  والأ�شغال  البناء  قي  ال�شتثمار 
من   »  IMMO-BTP-INVEST  « التحتية  
املركب  ب�شاحة   2019 مار�س   02 اإىل  فيفري   27

الريا�شي 19 ماي 1956 مبدينة عنابة.
عمومية  وطنية  �رشكات  من  عار�شا   80 حوايل 
وخا�شة و�رشكات اأجنبية متخ�ش�شة يف املجالت 
املتعلقة مبو�شوع ال�شالون �شين�شطون ملدة اأربعة 
الكربى  القت�شادية  التظاهرة  هذه  فعاليات  اأيام 
والهادفة اأ�شا�شا اإىل اإعطاء نف�س جديد لال�شتثمار 
بالدور  مبا�رشة  عالقة  ذات  احليوية  امليادين  يف 
لتطبيق  لوجي�شتية  كقاعدة  عنابة  بولية  املنوط 
بت�شدير  واملتعلق  اجلزائرية  احلكومة  برنامج 
الأ�شواق  جتاه  الوطنية  املنتجات  خمتلف 

اخلارجية.
هذا  لحت�شان  عنابة  مدينة  اختيار  مت  وقد 
القاعدة امل�شتقبلية  ال�شالون الدويل نظرا لكونها 
الوطني  القت�شاد  لرتقية  القت�شادي  والقطب 
البنى  ال�شتثمار يف  ال�رشقية من خالل  اجلهة  يف 
التحتية لت�شهيل عمليات ت�شدير خا�شة املنتوجات  
اإنتاج الفو�شفاط يف  املنجمية بعد دخول م�شاريع 
وليات تب�شة �شوق اأهرا�س وعنابة التي �شخر مله 

غالف اإجمايل يفوق �شتة مليار دولر.
وخا�شة  عمومية  جزائرية  �رشكات  اإىل  بالإ�شافة 
من  كربى  �رشكات  عدة  ال�شالون  يف  �شي�شارك 
اإقامة  اجل  من  وتون�س  ال�شني  تركيا  ا�شبانيا 
عالقات �رشاكة منتجة لتطوير القطاعات املتعلقة 
والتكنولوجيات  للتقنيات  وفقا  التظاهرة  مبو�شوع 
امل�شاريع  اكرب لجناز  فعالية  يعطي  احلديثة مما 

املربجمة يف اإطار برنامج احلكومة اجلزائرية.
ال�شالون  منظمي  لقاعة  ووفقا  اأخرى  جهة  ومن 
ب�رشورة تدعيم املوؤ�ش�شات النا�شئة فانه مت و�شع 
�شمن  اإن�شاوؤها  مت  ملوؤ�ش�شات  كربى  حتفيزات 
برنامج ال�شندوق الوطني للتامني على البطالة من 
اجل منحها فر�شة امل�شاركة لالحتكاك ب�رشكات 
عقد  فر�شة  مينحها  مما  واجنبية  وطنية  كربى 
ما  وهذا  م�شاريع جديدة  ول�شتفادة من  �رشاكات 
ميكنها من التطور ومنح القيمة امل�شافة املرجوة 

منها.
والأ�شغال  البناء  قي  ال�شتثمار  �شالون  و�شي�شكل 
والتبادل  للحوار  فر�شة  التحتية  والبنى  العمومية 
يف  والأجانب  الوطنيني  امل�شاركني  بني  الفكري 
ين�شطها  بنقا�س  برنامج حما�رشات متبوعة  اإطار 
والنقل  العمومية   الأ�شغال  وزارة  عن  ممثلني 
ومطابقة  باملراقبة  مكلفة  عمومية  موؤ�ش�شات 
الجناز للمعايري التقنية القانونية خرباء وخمت�شني 
والأجهزة  الهياكل  وكذا  وجامعيني  املجال  يف 
احلديثة  والتكنولوجيات  التقنيات  يف  املتخ�ش�شة 
النجاز  يف  اكرب  �رشعة  اإ�شفاء  �شانها  من  التي 

وفعالية اكرب للم�شاريع املربجمة.
والتبادل  للنقا�س  فر�شة  كذلك  ال�شالون  و�شيكون 
ممثلي  طرف  من  البناء  مواد  ت�شدير  مو�شوع  يف 
خا�شة  اخلارجية  التجارة  لرتقية  الوطنية  الوكالة 
من  قليلة  �شنوات  ظرف  يف  انتقلت  اجلزائر  وان 
هذا  يف  و�شيتم  املواد  لهذه  م�شدر  اإىل  م�شتورد 
التي  التحفيزية  الإجراءات  الإطار عر�س خمتلف 
و�شعتها الدولة اجلزائرية مع مداخالت من ممثلني 

ل�رشكات وكنية حققت النجاح يف هذا املجال.
ويتمثل الهدف الأ�شمى ل�شالون ال�شتثمار قي البناء 
IMMO-  « التحتية  والبنى  العمومية  والأ�شغال 

ولية  موؤهالت  اإبراز  يف    »  BTP-INVEST
الهادفة  ال�شتثمار  جمالت  يف  للتقدم  عنابة 
اجلزائرية  احلكومة  برنامج  تطبيق  يف  واأهميتها 
املتعلق باقت�شاد وطني متطور متنوع ومتحرر من 

التبعية لإيرادات ت�شدير املحروقات.

 « ملتقى   خالل  من  مريك،  ي�شعى 
Onco’nnect Les Experts « اإىل 
اجلزائر  يف  الأورام  علم  خرباء  جعل  
هذه  الفرتا�شي.  بالعامل  مت�شلني 
بالعا�شمة  نظمت  التي  الأوىل  الدورة 
من  كل  يف  املبا�رش  على  بثها  يتم 
وقت  يف  ووهران  ق�شنطينة  عنابة، 
واحد عن طريق الفيديو، وذلك لل�شماح 
الأخرى  الوليات  من  للم�شاركني 
ملعرفة اآخر امل�شتجدات والتفاعل مع 
املدن،  لهذه  بالإ�شافة  املحا�رشين. 
الويب  عرب  مبا�رشة  الندوة  بث  �شيتم 
خم�ش�شة  رقمية  من�شة  خالل  من 
يف  للمخت�شني  احل�رشي  لال�شتخدام 

الرعاية ال�شحية. 
�رشح الدكتور من�شف مكالتي، املدير 
اإفريقيا  وغرب  �شمال  ملريك  العام 
النجاح  مفتاح  ال�رشاكة  تعترب  قائال:« 

لدى خمترب مريك، لي�س فقط لتطوير 
لتعزيز  بل  العالجات  اأف�شل  وتقدمي 
تعد  الأخ�شائيني.  خمتلف  اإمكانيات 
 Onco’nnect Les « شل�شلة لقاءات�
Experts » متابعة منطقية للتزامنا 
للتبادل  كمن�شة  الطبي  بالتدريب 
علم  يف  املتخ�ش�شني  بني  العلمي 
وتعزيز  النظر  وجهات  وتبادل  الأورام 
اجلديدة  املمار�شات  و  املهارات 

لفائدة مر�شى ال�رشطان » 
العلمية  التظاهرة  هذه  تن�شيط  يتم 
والتفاعلية  باملعلومات  الغنية 
م�شهورين.  اأخ�شائيني  طرف  من 
الأ�شماء  اأحد  اآدم،  رينيه  الربوفي�شور 
ق�شم  رئي�س  الأورام،  علم  يف  الرمزية 
والف�شل  الكبد  جراحة  وحدة  ورئي�س 
الأع�شاء  وزرع  وال�رشطان  ال�شفراوي، 
موؤ�ش�س   ، برو�س  بول  م�شت�شفى  يف 
القولون  الكبد  لأورام  الدويل  ال�شجل 
 )Livermetsurvey  ( وامل�شتقيم 
من  اأوكال،  الربوفي�شور حممد  وكذلك 

اأ�شهر الدكاترة يف علم الأورام، رئي�س 
امل�شت�شفى  يف  الطبية  الأورام  ق�شم 
اجلزائر  يف  م�شو�س  لبني  اجلامعي 
العا�شمة، ع�شو يف اجلمعية اجلزائرية 
لطب ال�رشطان )SAOM( واأمني عام 
اجلمعية اجلزائرية للتكوين والبحث يف 

.)SAFRO( طب الأورام
ادم من جهته  ريني  الربوفي�شور  �رشح 
دون  ال�شئلة  من  العديد  تزال  :«ل 
ال�شرتاتيجية  حول  حمددة  اجابات 
القولون  ب�رشطان  للمري�س  املنا�شبة 
فر�شة  اللقاء  هذا  يعترب  وامل�شتقيم. 
اقرتاحات  اراء  على  للتعرف  مثالية 
وتو�شيات تفيد املجتمع العلمي ب�شاأن 
الطريقة املثالية لرعاية املر�شى.«     

 « اأوكال  حممد  الربوفي�شور  واأ�شاف 
يتم ت�شخي�س 10000 حالة جديدة من 
اجلزائر  يف  اله�شمي  اجلهاز  �رشطان 
القولون  �رشطان  اأ�شبح  كما  �شنويا. 
فئة  عند  نوعه  من  الأول  وامل�شتقيم 
توؤكد  الن�شاء.  عند  والثاين  الرجال 

هذه البيانات على اأهمية اللقاءات كما 
جتمع  حيث  اليوم،  لقاء  يف  احلال  هو 
اأنحاء  جميع  يف  الأورام  اأخ�شائيي  كل 
العالجية  الوطن وحتدد ال�شرتاتيجية 
رعاية  ل�شمان  اعتمادها  يجب  التي 

مثالية للمر�شى.

عن خمابر مريك:

جمال  يف  الرئي�شي  الفاعل  هو  مريك 
يف  املطبقة  والتكنولوجيا  العلوم 
عالية  واملواد  احلياة  وعلوم  ال�شحة 
الأداء. يعمل ما يقرب 51.000 موظف 
التي تعمل على  التكنولوجيات  لتطوير 
حت�شني احلياة اليومية – من التقدم يف 
الكت�شافات  و  اجلينوم  تقنيات حترير 
الأكرث  الأمرا�س  ملعاجلة  الفريدة 
الأجهزة  ذكاء  تطوير  اىل  حتديا 
مكان.  كل  يف  مريك  اللكرتونية. 
معامالت   2017 �شنة  مريك  حققت 

تقدر بـ15.3 مليار اورو يف 66 بلدا.

م٫�س

ال�شتهالك  لدى  الأ�شعار  تطور  بلغ 
اإىل  اأ�شا�س �شنوي  2ر4 باملائة على 
غاية يناير 2019 ، ح�شبما علم لدى 
و  لالإح�شائيات،  الوطني  الديوان 
يعترب تطور الأ�شعار لدى ال�شتهالك 
على اأ�شا�س �شنوي اإىل غاية جانفي 
2019  مبثابة معدل الت�شخم ال�شنوي 
الأ�شهر  خالل  احت�شابه  يتم  الذي 
اإىل   2018 فرباير  من  ابتداء  ال12 
مقارنة   2019 جانفي  �شهر  غاية 
 2017 فرباير  من  املمتدة  بالفرتة 

اإىل غاية يناير 2018.
اأما بالن�شبة للتطور ال�شهري ملوؤ�رش 

الأ�شعار عند ال�شتهالك يف جانفي 
اخلام   املوؤ�رش  يعد  الذي   ،  2019
يناير  يف  ال�شتهالك  عند  لالأ�شعار 
 2018 دي�شمرب  ب�شهر  مقارنة   2019
ح�شب  ،و  باملائة  4ر0  بلغ  فقد   ،
فئة  بح�شب  ال�شهري  املتغري 
ال�شلع  اأ�شعار  عرفت  املنتجات، 
الغذائية ارتفاعا بن�شبة 6 ر0 باملائة 
ب�شهر  مقارنة   ،  2019 جانفي  يف 
دي�شمرب 2018 وارتفعت اأ�شعار املواد 
الفالحية الطازجة بن�شبة واحد )1(  
الديوان   اأو�شح  ما  ح�شب   ، باملائة 
اأ�شا�شا  ال�شهري  التوجه  و جنم هذا 

 + )7ر3  الفواكه  اأ�شعار  ارتفاع  عن 
باملائة( و  اخل�رش )3ر2 + باملائة( 
باملائة(   + )4ر0  احلمراء  اللحوم  و 
من  باملائة(.و   + )5ر11  ال�شمك  و 
الوطني  الديون  اأفاد  اأخرى،  جهة 
لالإح�شاء اأن منتجات غذائية اأخرى 
يتعلق  الأ�شعار.و  يف  تراجعا  عرفت 
باللحوم  الأمر على وجه اخل�شو�س 
البي�س  و  باملائة(   - )4ر4  البي�شاء 
)4ر2  البطاط�س  و  باملائة(   - )9ر1 
املواد  اأ�شعار  ارتفعت  و  باملائة(   -
)ال�شناعات  امل�شنعة  الغذائية 
باملائة.   2ر0   بن�شبة  الغذائية( 

ال�شلع  اأ�شعار  عرفت  وبدورها 
امل�شنعة ارتفاعا بن�شبة 3ر0 باملائة، 
نوعا من  يف حني �شجلت اخلدمات 
ال�شتقرار و ح�شب جمموعات ال�شلع 
الأ�شعار  ارتفاع  م�س  اخلدمات،   و 
)7ر0  الأحذية  و  جمموعة املالب�س 
و  الثقافة  و  الرتبية  و  باملائة(   +
الرتفيه )3ر0 + باملائة( و جمموعة 
و  باملائة(   + )6ر0  املختلفة  ال�شلع 
عرفت باقي املنتجات ا�شتقرارا يف 
 2019 جانفي  �شهر  خالل  الأ�شعار 
3ر4  بلغت  الت�شخم  ن�شبة  اأن  ويذكر 

باملائة �شنة 2018.

يف اإطار فعاليات الطبعة العا�رشة 
ال�شياحة  للنقل،  الدويل  لل�شالون 
وهران،  بولية  املنظم  والأ�شفار 
لالأمن  العامة  املديرية  ت�شارك 
بالأمن  خا�س  بجناح  الوطني 
يتم  احلدود،  �رشطة  و  العمومي 
مبهام  الزوار  تعريف  خالله  من 

العمومي  الأمن  مديرية  من  كل 
و  ال�شياحي،  الأمن  جمال  يف 
حوادث  خماطر  من  التح�شي�س 
عر�س  تقدمي  خالل  من  املرور، 
املرور،  بحوادث  خا�س  م�شور 
عالقة  لها  ومل�شقات  مطويات 
على  والرد  املرورية،  بال�شالمة 

كل ان�شغالت الزوار التي تتمحور 
حوادث  اأخطار  من  الوقاية  حول 
املرور، بالإ�شافة اإىل الإجراءات 
والت�شهيلية  التنظيمية  الأمنية 
املقدمة للم�شافرين عرب خمتلف 
م�شاركة    . احلدودية  املعابر 
هذه  فعاليات  يف  الوطني  الأمن 

اإىل   21 من  تقام  التي  الطبعة 
تعزيزاً  تاأتي   ، فيفري2019   24
املديرية  بني  القائمة  لل�رشاكة 
وخمتلف  الوطني  لالأمن  العامة 
اإطار  يف  الأخرى،  القطاعات 
الإ�شرتاتيجية الت�شالية للمديرية 

العامة لالأمن الوطني.  

على �أ�سا�س �سنوي خالل جانفي 2019

�لطبعة �لعا�سرة لل�سالون �لدويل للنقل، �ل�سياحة و�لأ�سفار

معدل الت�سخم بلغ 2ر4 باملائة 

م�ساركة مميزة للمديرية العامة للأمن الوطني 

يبث عرب �لنرتنت يف 4 مدن جز�ئرية

ملتقى افرتا�سي يجمع 
450 خبريا يف علم االأورام 

   .       �لرتكيز على �لبتكار وت�سخي�س

           عالج  �سرطان �لقولون و�مل�ستقيم

   .        مريك تطلق �أول دورة 

 » Onco’nnect Les Experts «          

24 �ساعة�لأحد 24   فيفري  2019  �ملو�فـق  ل20 جمادى �لأخر 1440هـ 5

ينظم مريك، �لفاعل �لرئي�سي يف جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا، 
�أول دورة للقاء�ت �لتفاعلية �ملعرفية بني خرب�ء طب �لأور�م 
يف �جلز�ئر. حيث ي�سارك يف هذ� �حلدث 450 مهني من بينهم 

�أطباء خمت�سني يف علم �لأور�م، جر�حون علم �لباتولوجيا 
و�لعالج �لإ�سعاعي حول مو�سوع »�لبتكار وت�سخي�س عالج 

�سرطان �لقولون و�مل�ستقيم«. 



ا�ستهل الرجل االأول بوالية ورقلة 
العمل  زيارة  جالوي  القادر  عبد 
االإدارية  للمقاطعة  والتفقد 
مبعاينة  عمر  بلدة  ،ببلدية  تقرت 
 ، البلدي  بامل�سبح  التهيئة  ا�سغال 
اأين   ، متا�سني  لبلدية  التنقل  قبل 
م�سنع  اأ�سغال  وترية  على  وقف 
للم�ستثمرة  االأوراق  ا�سرتجاع 
جديع ن والذي يقدر ن�سبة اإنتاجه 
املقوى  الورق  من  م²  الف   30 بـ 
من  طنا  و25  يومياً   )الكرطون( 
اأطنان   05 و  يومياً  العادي  الورق 
كما   ، يومياً  ال�سحي  الورق  من 
الهيئة  االأول على  عاين امل�سوؤول 
البلدية   بنف�س  بورقلة  التنفيذية 
ل�سناعة  وحدة  اإجناز  م�رشوع 
وحتويل  املعادن)ا�سرتجاع 
�سعدودي  للم�ستثمر  احلديد( 
بـ  يقدر  باإنتاج  �سيقوم  حيث 
من  �سنوياً  طن  الف   250000
حوايل  بت�سغيل  و�سيقوم  احلديد 
300 عامل عند انتهائه.  كما وقف 
وايل الوالية على م�ساريع لها �سلة 
كم�ست�سفى  املواطن   بيوميات 
 5000 متا�سني. ،ملعب  �رشير   60
وحدة  زيارة  بتما�سني،  مقعد 
،زيارة  بتما�سني  املدنية  احلماية 

االإ�سمنتية  املنتجات  م�سنع 
قلوبال اآقلو  و زيارة م�سنع االآجر 
تقدر  والذي  �سعدودي  ل�ساحبه 
يوميا   طن   800 بـ  اإنتاجه  ن�سبة 
الكربى  ريغ  وادي  بعا�سمة  اأما 
املحطة  الوايل  عاين  فقد   ،
امل�سافرين  لنقل  اجلديدة  الربية 
االكمالية  املدر�سة  توقرت،  
امل�ستقبل  الن�سال  بحي  اجلديدة 
حي  اإبتدائية  زيارة  كذا  و   ،  01

لتفقد  امل�ستقبل  بحي  الن�سال 
املدر�سي  املطعم  بناء  م�رشوع 
حلي  تفقدية  لزيارة  اإ�سافة   ،  .
بع�س  للوقوف على  م�سكن   1190
زيارة  و   ، احلي  �سكان  اإن�سغاالت 
فندق  اإجناز  مل�رشوع  تفقد 
زيارة  مع   ، العطار  للم�ستثمر 
تفقد مل�رشوع اإجناز فندق ريتاج 
ليختتم  غراي�سة،  للم�ستثمر  الند 
للوالية  التفقد  زيارة  الوالية  وايل 

املنتدبة تقرت  مب�رشوعي ال�سكة 
احلديدية، و  م�سنع االآجر �رشكة 
قنعوبة والذي تقدر ن�سبة انتاجه 
االآجر.  من  يومياً  طنا   750 بـ 
وايل  وجه  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
�سارمة  تعليمات  ورقلة  والية 
اأجل  من  املقاوالتية  للموؤ�س�سات 
احرتام املعايري التقنية والقانونية 
املعمول بها يف االإجناز مع احرتام 

اأجال الت�سليم .

ت�سهد بلدية �سيدي خويلد بورقلة 
، ا�ستفحال رهيب لظاهرة  �رشقة 
ي�سكل  بات  ما  وهو  املركبات 
والقلق  و اخلوف  الذعر  من  حالة 
موازاة   ، ال�ساكنة  لدى  الكبريين 
االأ�سوات  تعالت  فقد  ذلك  مع 
الدوريات  من  بالتكثيف  املطالبة 
هذه  لتف�سي  حد  لو�سع  االأمنية 

الظاهرة املرعبة .
خويلد  �سيدي  بلدية  �سكان  نا�سد 
يف  ورقلة  والية  مقر  عن  كلم   25
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�سط »، 
ال�سلطات االأمنية ب�رشورة التدخل 
التغطية  من  للتكثيف  العاجل 
�سيناريو  تكرار  لتفادي  االأمنية 
ظرف  يف  مركبات   04 �رشقة 
ع�رشة اأيام فقط ، حيث �سدد ذات 
التدخل  �رشورة  على  املتحدثني 
الظواهر  هذه  ملثل  حد  لو�سع 
وا�ستقرار  اأمن  تهدد  باتت  التي 

املنطقة .

توا�سل  تزال  ال  ذلك  جانب  اإىل 
بوالية  الوطني  االأمن  م�سالح 
االأمن  خمطط  جت�سيد  ورقلة 
امليدان  الحتالل  الرامي  ال�سارم 
بهدف  االجرام  بوؤر  وتطويق 
الرفع من التغطية االأمنية باأقاليم 

اخت�سا�سها .
الق�سائية  ال�رشطة  اأن  ومعلوم 
عاجلت  قد  ورقلة  والية  باأمن 
خالل ال�سنة املن�رشمة ، ع�رشات 
الق�سايا املتعلقة ب�رشقة املركبات 
النفعية وال�سياحية ببلديات الوالية 
متورط  �سخ�سا   25 توقيف  مع 
االإ�رشار  �سبق  مع  �رشقتها  يف 

والرت�سد .
ويف انتظار تدخل جاد من اجلهات 
القائم  بامل�سكل  للتكفل   ، املعنية 
بلدية  قاطني  على  لزاما  يبقى 
الو�سع  معاي�سة  خويلد  �سيدي 

املزري الأجل غري م�سمى .
�أحمد باحلاج 

م�سكن   100 حي  قاطني  يعاين 
عديد   ، بغرداية  بوهراوة  بحي 
النقائ�س  التي حالت دون متكينهم 
من اال�ستفادة من م�ساريع تنموية 
التخلف  براثن  من  النت�سالهم 

التنموي .
قاطني  من  الع�رشات  نا�سد 
يف  م�سكن   100 ال�سكني  التجمع 
اإطار التجزئات العقارية اجلديدة 
 ، غرداية  ببلدية  بوهراوة  بحي 
جريدة   مع  حديثهم  معر�س  يف 
املحلية  ال�سلطات    ، »الو�سط« 
الوالئية  الوكالة  راأ�سها  وعلى  
للت�سيري العقاري وم�سالح البلدية 
، ب�رشورة التدخل العاجل للتكفل 
واملتمثلة  القائمة  بان�سغاالتهم 
اأ�سا�سا يف �رشورة ربطهم ب�سبكة 
الطرقات التي ت�سهد حالة مزرية 
ال�ساكنة  يوميات  �سفو  عكرت   ،
ج�سيمة  اأ�رشارا  اأحلقت  و 
باملركبات ب�سبب االنت�سار املقلق 
يثري  ومما   ، احلجارة  و  للحفر 
ا�ستياء هوؤالء اأي�سا ، هو التدهور 
امل�ستمر ل�سبكة ال�رشف ال�سحي 
، ب�سبب  التف�سي املقلق لظاهرة 

�سعود املياه القذرة  ، االأمر الذي 
اىل جحيم  ال�ساكنة  يوميات  حول 
بوادر  ظهور  خلفية  على   وذلك 
يف  تلوح  اأ�سبحت  وبائية  كارثة 

االأفق .
هدد  فقد  ثانية  جهة  من 
، يف  املت�رشرون باحلي املذكور 
بالت�سعيد  معنا  حديثهم  معر�س 
باخلروج  االحتجاجات  لهجة  من 
لل�سارع  للمطالبة  ب�رشورة تدخل 
املعنية  امل�سالح  طرف  من  جاد 
اليجاد حلول جذرية الن�سغاالتهم 
هاج�س  اأ�سبحت  التي  القائمة 
مع  موازاة   ، يومياتهم  يوؤرق 
عز  الوالية  وايل  تعهد  فقد  ذلك 
بامل�ساكل  بالتكفل  م�رشي  الدين 
�سكان  منها  يعاين  التي  التقليدية 
امل�ساريع  اإطار  هاته  اجلهة  يف 
على  املح�سوبة  التنموية 

املخطط البلدي.
املذكورة  اجلهة  �سكان  ليبقى 
اإرادة  غياب  وطاأة  حتت  يئنون 
املحلية  ال�سلطات  من  حقيقية 

للتكفل بان�سغالهم .
�أحمد باحلاج

قام نهاية �لأ�سبوع �ملن�سرم و�يل ولية ورقلة رفقة �لو�يل �ملنتدب للمقاطعة �لإد�رية توقرت بح�سور �ل�سلطات 
�ملحلية بزيارة مفاجئة �ىل بع�ض �مل�ساريع �لتنموية و �لإ�ستثمارية �لتي مز�ل بع�سها طور �لجناز وهذ� من �أجل 
�لوقوف على مدى تقدم �لأ�سغال بها �أين �أعطى �ل�سيد �لو�يل تعليمات وتوجيهات للم�سالح �ملعنية لرفع وترية 

�لإجناز و��ستالمها يف �آجالها �ملحددة .

للوقوف على �سريورة  �مل�ساريع �لتنموية و �ل�ستثمارية 

�أحمد باحلاج 

وايل ورقلة يوا�صل خرجاته الفجائية 
للمقاطعة الإدارية بتقرت 

االو�ساط  من  العديد  طالبت 
الثقافية يف ورقلة ، برحيل مدير 
الذي  قرميدة  خمتار  الثقافة 
طرف  من  عليه  مغ�سوب  بات 
حملوه  الذين  يالوالية  الفنانني 
يف  احلا�سل  اجلمود  م�سوولية 
والت�سييق  الثقافية  االن�سطة 
طالب  حيث   ، عليهم  املمار�س 
بانهاء مهام  الثقافة  هوؤالء وزير 

املدير الوالئي.
االول  امل�سوؤول  رحيل  مطلب 
على قطاع  الثقافة بورقلة ، لقي 
م�ساندة من قبل املكتب الوالئي 
لنقابة الفنانني اجلزائريني الذي 
القادر  عبد  الوالية  وايل  را�سل 
مهام  اإنهاء  اأجل  من  جالوي 
تو�سعت  بعدما  قرميدة  خمتار 
وقال   ، عليه  الغا�سبني  رقعة 
جريدة  تلقت  الذي  ذاته  البيان 
اأن نقابة  »الو�سط« ن�سخة منه ، 
عميق  بان�سغال  تتابع  الفنانني 
من  املطروحة  االن�سغاالت 
مطلب  خا�سة  الفنانني  طرف 
رحيل مدير الثقافة ، واأن النقابة 
يف  الثقافية  االأ�رشة  ت�ساند 
التدخل  الوايل  وتنا�سد  مطلبها 

امل�سجل  للت�سييق  حد  لو�سع 
على الفنانني.

وذكر البيان اأن الفنانني اأ�سبحوا 
ويلقون  للتهمي�س  عر�سة 
منها  م�سوؤولة  غري  ممار�سات 
اقامة  على  الفنانني  اإجبار 
التابعة  االأماكن  اأن�سطتهم داخل 
الن�ساط  من  وحرمانهم  لهم 
التي  واملرافق  موؤ�س�سات  داخل 
لالأن�سطة  الدولة  خ�س�ستها 
وجود  عن  ف�سال   ، الثقافية 
احلركة  قتل  عنه  جنم  تق�سري 
اأن  البيان  نف�س  واأكد   ، الثقافية 
الفنانني  مع  تتخندق  النقابة 
ان�سغاالتهم  يف  معهم  وتت�سامن 
مطالبة الوايل باتخاذ االإجراءات 
الالزمة التي تكفل حق الفنانني 

يف التعبري عن م�ساكلهم.
ومعلوم اأن قطاع الثقافة بالوالية 
التي  املري�سة  القطاعات  من 
عليها  الغبار  نف�س  ت�ستدعي 
امل�سوؤولني  من  وتطهريها 
�سكاوى  وكانت   ، الفا�سلني 
وزير  اإىل  رفعها  مت  قد  عديدة 
 ، ميهوبي  الدين  عز  الثقافة 
حتقيق  وفتح  بالتدخل  تطالب 

باالإق�ساء  مرارا  و�سف  ما  يف 
له  يتعر�س  الذي  والتهمي�س 
املثقفني  و  املبدعني  بع�س 
عليهم  �سلطت  الذين  والكتاب 
طرف  من  الت�سييق  اأنواع  كل 
اأ�سبحت  الذي  الثقافة  مدير 
اإذ   ، للنخب  ت�سيئ  ممار�ساته 
من غري املعقول ح�سب ما جاء 
اأن   ، املذكورين  ال�سكاوى  يف 
بتهمي�س  الثقافة  مديرية  تقوم 
املنا�سبات  يف  وكتاب  مبدعني 
وعدم تكرميهم باملقابل حت�سى 
رغم  بالتكرمي  عام  كل  اأ�سماء 

اأنهم من خارج الوالية يف الوقت 
عا�سمة  من  مولفني  يبقى  الذي 
الوالية يعانون االإق�ساء املمنهج 
. جدير بالذكر اأن هناك تقارير 
رفعت يف وقت �سابق حول وجود 
تالعب وت�سخيم يف الفواتري يف 
عدد من االأن�سطة الثقافية ، اإىل 
جانب ممار�سات تع�سفية تعر�س 
مبديرية  االإطارات  بع�س  لها 
ت�رشيحه  مت  من  ببنهم  الثقافة 
ك�سفه  خلفية  على  العمل  من 

ملفات ف�ساد.
�أحمد باحلاج

�تهموه بقتل �حلركة �لثقافية وتهمي�ض �ملثقفني بورقلة

الفنانون يطالبون برحيل مدير الثقافة وتدخل وزير القطاع 

بعد تعر�ض 04 �سيار�ت لل�سرقة ل�سيار�ت يف ظرف 10 �أيام 

�لو�يل وعدهم  بالتكفل بان�سغالتهم 

ا�صتفحال ظاهرة ال�صرقة ببلدية 
�صيدي خويلد بورقلة يقلق ال�صكان

�صكان حي 100 م�صكن بغرداية 
يطالبون بالطرقات وال�صرف ال�صحي 

اأخبار اجلنوب�لأحد 24   فيفري  2019  �ملو�فـق  ل20 جمادى �لأخر 1440هـ 6

بت�سخري كافة �لإمكانيات �ملادية و�لب�سرية

�صلطات اأدرار ترحل 200 رعية اإفريقي نحو بلدانهم الأ�صلية
قامت ال�سلطات املعنية على م�ستوى اإقليم والية اأدرار 
اجلن�سيات  خمتلف  من  اإفريقي  رعية   200 برتحيل   ،
نحو بلدانهم االأ�سلية ، وذلك بت�سخري كافة االإمكانيات 
املادية والب�رشية الالزمة ل�سمان �سريورة جناح العملية 
ال�سلطات  اأن   ، »الو�سط«  لـ  حملية  م�سادر  ك�سفت   .
خالل  برجمة   ، املذكورة  باملنطقة  واالأمنية   الوالئية 
ترحيل  عملية  اجلارية   ال�سنة  من  االأول  ال�سدا�سي 

200 رعية اإفريقي من خمتلف اجلن�سيات ، لدول مايل 
والنيجر وت�ساد والكامريون والغابون  ، باجتاه املركزيني 
احلدوديني بكل من بلديتي تيمياوين و برج باجي خمتار 
، متهيدا لرتحيلهم نحو بلدانهم االأ�سلية ، وتندرج هاته 
العملية االأوىل من نوعها خالل ال�سنة اجلديدة 2019 ، 
يف اإطار اال�ستجابة اجلادة من طرف ال�سلطات الو�سية 
القا�سية   ، املحلية  االجتماعية  اجلبهة  الن�سغاالت 

بلدانهم  نحو  االأجانب  الرعايا  ترحيل  يف  باالإ�رشاع 
ال�ساكنة  مع  تعاي�سهم  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ، االأ�سلية 
االأ�سليني بات غري مرغوب فيها ، بعدما اقرتنت فرتة 
املقلق  االرتفاع  مع  الوالية  بلديات  بغالبية  تواجدهم 
 ، واالختطاف  العمدي  كالقتل   ، االإجرامية  للمعدالت 

وكذا ترويج خمتلف املمنوعات .
�أحمد باحلاج



من  كل  توجهها  االتهامات  تلك 
اجلبهة ال�صعبية )15 نائبا من اأ�صل 
بلعيد  عن  الدفاع  وهيئة   ،)217
والرباهمي، اللذين اغتالهما، عام 
ال�رشيعة"،  "اأن�صار  تنظيم   ،2013
يف  القاعدة  تنظيم  من  القريب 

بالد املغرب.
يف الوقت نف�صه، مت ت�رشيب وثيقة 
من البنك املركزي التون�صي، قبل 
بالتثبت  فيها  يطالب  اأ�صبوعني، 
القياديني  ع�رشات  ح�صابات  من 
يف "النه�صة" )68 نائبا(، مع تلميح 
و�صائل اإعالم حملية بوجود �صبهة 
امل�صاركة  للحركة  اأجنبي  متويل 

يف االئتالف احلاكم.
منذ ت�صاعد االتهامات لـ"النه�صة"، 
دخل  املا�صي،  اأكتوبر  بداية 
قايد  الباجي  التون�صي،  الرئي�س 
�صبتمرب  يف  اأنهى  الذي  ال�صب�صي، 
توافقا مع احلركة، على  املا�صي 
"اجلهاز  م�صاألة  وعر�س  اخلط، 
االأمن  جمل�س  على  ال�رّشي" 
كما  يرتاأ�صه،  الذي  القومي، 
ا�صتقبل هيئة الدفاع عن الرباهمي 
ما  وهو  بلعيد،  وزوجة  وبلعيد 
االتهامات  ي�صاند  اأنه  منه  ُفهم 
ويربط خرباء بني تلك االتهامات 
واالنتخابات الت�رشيعية، املتوقعة 
ويف�رشون  اأكتوبراملقبل،  يف 
االتهامات  مع  ال�صب�صي  جتاوب 
مع  التوافق  اإنهاء  بتداعيات 
اإزاحة  احلركة  ورف�س  "النه�صة"، 
ال�صاهد،  يو�صف  رئي�س احلكومة، 
مثلما طالب بذلك الرئي�س وجنله 
ال�صيا�صية  الهيئة  رئي�س  حافظ، 
حلركة "نداء تون�س" )ليربالية- 41 

نائبا(، قائدة االئتالف احلاكم.
تاأثري  من  اخلرباء  هوؤالء  وقلل 
"النه�صة"  نتائج  على  االتهامات 
معتربين  املقبلة،  االنتخابات  يف 
اأنها يف و�صع اأف�صل من انتخابات 
توجيه  اأي�صا  �صهدت  التي   ،2014

اتهامات للحركة.

توتري ال�ساحة 
ال�سيا�سية

ه�صام  االجتماعي،  الباحث 
التمييز  "يجب  اإنه  قال  احلاجي، 
التعاطي  حيث  من  م�صارين  بني 
وال�صبهات  االتهامات  مع 
توّجه  قد  التي  واملالحظات 
غريها"واأ�صاف  اأو  النه�صة  اإىل 
م�صار  هناك  "اأوال  احلاجي: 
ق�صائي البد من احرتامه وتوفري 
الق�صاء  ال�صتقاللية  ال�رشوط  كل 
حتى  ال�صغوط  كل  عن  به  والناأي 
من  كل  ويتحمل  احلقيقة  تظهر 

اأخطاأ م�صوؤوليته".
بح�صب احلاجي،  الثاين،  وامل�صار 
حزب  اأي  "ا�صتهداف  اأن  هو 
توترا  يثري  اأن  ميكن  �صيا�صي 
اإ�صافيا يف احلياة ال�صيا�صية، وقد 
تكون له نتيجة عك�صية ملن يطلقون 
حمالت اال�صتهداف، فالراأي العام 
وقد  خمتلفة،  بطريقة  يتفاعل 
يثري اال�صتهداف تفاعال وتعاطفا 
امل�صتَهَدَفة"،ونفت  اجلهة  مع 
االتهامات  �صحة  "النه�صة" 
جمل�س  وندد  اإليها،  املوجهة 
اأ�صبوعني،  قبل  احلركة،  �صورى 
بـ"موا�صلة جهات �صيا�صية ت�صميم 
على  واالإ�رشار  الوطني،  املناخ 
النه�صة، وحماولة  مهاجمة حركة 
ت�صويهها بالكذب والتلفيق وتركيب 

امللفات".
الذي  البالغ  "ال�رشر  من  وحذر 
على  املمار�صات  هذه  متّثله 
وا�صتقالل  الوطنية  املناخات 
الدولة  هيبة  و�رشب  الق�صاء 

وموؤ�ص�صاتها."
و�صدد املجل�س، يف بيان، على اأن 
"هذه املمار�صات لن تزيد احلركة 
الوطني،  انتمائها  يف  جتّذرا  اإاّل 
للحوار  الدائم  وا�صتعدادها 
والتعاون مع القوى الوطنية ملزيد 
الدميقراطية  التجربة  من جتذير 
ومناعة بالدنا وا�صتقاللها"ويُنظر 
التجربة  اأنها  على  تون�س  اإىل 
الناجحة  الوحيدة  الدميقراطية 
�صهدت  التي  العربية  الدول  يف 
"ثورات الربيع العربي"، بداية من 

اأواخر 2010.

ال�سب�سي على اخلط

نبهت  املا�صي،  نوفمرب  منذ 
"النه�صة" خلطورة اإقحام موؤ�ص�صة 
الق�صاء،  �صوؤون  يف  الرئا�صة 
حر�صها  عن  االإعراب  وجددت 
وجاء  ال�صب�صي  مع  التوافق  على 
لهيئة  ال�صب�صي  ا�صتقبال  اإثر  ذلك 
والرباهمي،  بلعيد  عن  الدفاع 
بيانا  الرئا�صة  اإعالم  دائرة  ون�رش 
ت�رشيحات  ت�صمن  اللقاء  حول 
اأنها  "النه�صة"  اعتربت  للهيئة 
زائفة  وتهما  باطلة  "تهجمات 

جتاهها".
"اهتمام  اإن  احلاجي  ه�صام  وقال 
رئي�س الدولة مبلف اجلهاز ال�رشي 
اأمرت  التي  اجلهة  مبعرفة  اأو 
�صكري  ال�صهيد  اغتيال  ونفذت 
وا�صحا  واأ�صبح  تزايد  بلعيد 
النه�صة."  مع  توافقه  انتهاء  بعد 
من  التدخل  هذا  اأن  واعترب   ،
تقبل  على  يوؤثر  "قد  ال�صب�صي 
اأن  يعتقد  الذي  العادي،  املواطن 
املبدئية،  الناحية  من  ال�صب�صي 
ومن خالل مهامه كرئي�س ملجل�س 
مبعرفة  معني  القومي،  االأمن 
تهديدا  اأن ميثل  �صاأنه  من  ما  كل 
زعيم  واغتيال  القومي..  لالأمن 
�صيا�صي اأو امتالك حزب �صيا�صي 
لتنظيم اأمني هي من اأكرث االأ�صياء 
التي تهدد االأمن القومي."  وراأى 
التون�صي  للمعهد  ال�صابق  املدير 
طارق  االإ�صرتاتيجية،  للدرا�صات 
الكحالوي، اأن "تدخل الرئي�س اإىل 

حد االآن اإعالمي".
فقط  لديه  "الرئي�س  اأن  واأردف 
اخلارجية  العالقات  ورقة 
القومي"وتابع:  االأمن  وجمل�س 
حترك  اخلارجية  العالقات  "يف 
الرئي�س متاأخرا نوعا ما، ونالحظ 
اأنه ب�صدد ال�صفر اأكرث من ال�صابق، 
ويبدو اأنه يريد اأن يلعب دورا اأكرث 

يف ال�صيا�صة اخلارجية".
وقلل الكحالوي من جدوى حترك 
على  "اللعب  اأجل  من  ال�صب�صي 
فاالأطراف  االإقليمية،  التناق�صات 
بو�صع  تكون معنية  اأن  التي ميكن 
تون�س مهتمة باأو�صاعها الداخلية، 
مثل اجلزائر"وا�صتطرد: "وبالن�صبة 

للقوى االإقليمية االأخرى فالطرف 
قطر،  مثل  النه�صة،  من  القريب 
مقارنة  �صيء  و�صع  يف  لي�س 
االإمارات  باأن  بال�صابق"وزاد 
وال�صعودية، وهما اخل�صم املقابل 
لـ"النه�صة" والذي ميكن اأن ين�صق 
يبدو  "ال  اإقليميا،  ال�صب�صي  معه 
الفرتة  يف  قوة  و�صع  يف  اأنهما 
"الو�صع  اأن  اإىل  االأخرية"وخل�س 
ليتحرك  منا�صبا  لي�س  االإقليمي 
خارجيا  ناجح  ب�صكل  ال�صب�صي 

�صد النه�صة".
القومي  االأمن  "جمل�س  اإن  وقال 
االأعمال  جدول  يف  الق�صية  و�صع 
اأي  دون  االجتماعات  اأحد  يف 
املوالون  فالوزراء  ا�صتتباعات، 
متحم�صني  يكونوا  مل  لل�صاهد 
ا�صتعمال  ال�صب�صي  ملحاولة  جدا 
ال�صاهد  مع  ال�رشاع  يف  املجل�س 
تراجع  والنه�صة"وحول احتماالت 
االتهامات  تاأييد  عن  ال�صب�صي 
قال  "النه�صة"،  اإىل  املوجهة 
فال�صب�صي  متوقع،  "هذا  اإن 
امللفات  وي�صتخدم  براغماتي، 
ح�صب م�صلحته"و�رشب مثال باأن 
"ال�صب�صي وعد بك�صف احلقيقة يف 
االغتياالت ال�صيا�صية خالل حملته 
االنتخابية، عام 2014، وفيما بعد 
اهتمام،  اأي  املو�صوع  يعر  مل 
اأو  املحامني  ا�صتقبال  با�صتثناء 
ال�صهيدين  عائالت  عن  ممثلني 

بلعيد والرباهمي".

رهان االتهامات

على  ردودها  اأحد  يف  "النه�صة" 
وهيئة  ال�صعبية  اجلبهة  اتهامات 
والرباهمي  بلعيد  عن  الدفاع 
على  العمل  "عدم  اإىل  دعت 
من جديد خدمة  االأجواء  ت�صميم 
الأجندات �صيا�صية �صيقة تتعار�س 
يف  اأمال  الوطنية،  امل�صلحة  مع 
الدميقراطي،  امل�صار  اإرباك 
اال�صتحقاق  م�صار  وتعطيل 
اإن  احلاجي  االنتخابي"وقال 
حا�رش  االنتخابي  "املعطى 
)املوجهة  االتهامات  هذه  يف 
ميكن  ال  وهذا  النه�صة(،  اإىل 
التنازيل  العد  واأن  خا�صة  اإنكاره، 
لالنتخابات قد انطلق"واأ�صاف اأن 
"مثل هذه احلمالت وقع اعتمادها 
يف االنتخابات الت�رشيعية ال�صابقة 
االنتخابات  ويف   ،)2014 )اأكتوبر 
البلدية )ماي املا�صي(، ومل حتقق 
املطلوب، فحافظت النه�صة على 

ح�صورها".
وحلت "النه�صة" يف املرتبة الثانية 
خلف "نداء تون�س" يف االنتخابات 
بينما   ،2014 عام  الت�رشيعية، 
يف  تون�س"،  "نداء  على  تقدمت 
الثورة  منذ  بلدية  انتخابات  اأول 
بالرئي�س  اأطاحت  التي  ال�صعبية 

علي  بن  العابدين  زين  االأ�صبق، 
.)2011 :1987(

"نتائج  باأن  احلاجي  وزاد 
متنح  احلالية  الراأي  ا�صتطالعات 
االنتخابات  يف  موقعا  النه�صة 
ميكن  ال  فاالنتخابات  املقبلة، 
وبرامج  قوية  باأحزاب  اإال  ك�صبها 
الراأي  ر�صا  نيل  على  قادرة 
اأحدث  لنتائج  ووفقا  العام."  
موؤ�ص�صة  ن�رشتها  ا�صتطالع، 
"�صيغما كون�صاي" االأحد املا�صي، 
ت�صدرت "النه�صة" نوايا الت�صويت 
"نداء  تلتها  باملائة،  بـ33.3 
التيار  ثم  باملائة،  بـ15.5  تون�س" 
الدميقراطي )ي�صاري اجتماعي– 
واجلبهة  باملائة،  بـ10  نواب(   3
احلزب  ثم  باملائة،   8.9 ال�صعبية 

الد�صتوري احلر بـ6.5 باملئة.
"من  فاإنه  الكحالوي  وبح�صب 
البديهي اأن اأحد اأ�صباب االتهامات 
االنتخابي  اال�صتحقاق  قرب  هو 
توؤكد  التي  االتهامات  وطبيعة 
باالإرهاب  النه�صة  عالقة  على 
وهي  ال�صيا�صية،  وباالغتياالت 
امل�صامني نف�صها التي مّت التاأكيد 
اأن جند  عليها يف 2014، وطبيعي 
االنتخابات  يف  ذتها  التوجهات 
اأن  على  بالت�صديد  القادمة"وختم 
"النه�صة يف و�صع اأف�صل من 2014 

على م�صتوى موازين القوى".

تت�ساعد عدة اتهامات حلركة "النه�سة" يف االآونة االأخرية بتون�س، يف مقدمتها امتالكها جهاز �سري �سالع يف اغتيال كل من �سكري بلعيد 
وحممد الرباهمي، القياديني يف اجلبهة ال�سعبية )ائتالف الأحزاب اأق�سى الي�سار(.

تون�س

م .�س

مو�شم اتهامات للنه�شة  مع اقرتاب االنتخابات الت�شريعية 

�سحيفة "نيويورك تاميز" 

ال�شني ت�شتخدم تكنولوجيا اأمريكية ملراقبة م�شلمي االأويغور
تاميز"  "نيويورك  �صحيفة  ذكرت 
ال�صينية  احلكومة  اأن  االأمريكية، 
اأمريكية؛  تكنولوجيا  ت�صتخدم 
ملراقبة وتعقب م�صلمي االأويغور يف 
اإقليم ترك�صتان ال�رشقية ،واأو�صحت 
ا�صتخدمت  ال�صينية  ال�صلطات  اأن 
اأمريكية  �رشكات  تنتجها  تكنولوجيا 
يف جمع عينات من احلم�س النووي 
ومعلومات  االأ�صابع  ب�صمات  واأخذ 

�صكان  جميع  من  اأخرى  �صخ�صية 
االإقليم ممن ترتاوح اأعمارهم بني 12 
و56 عاما منذ اأواخر العام املا�صي 
"�صيا�صة  اإن  ال�صحيفة،  وقالت 
اأنها  هي  ذلك  وراء  املعلنة  ال�صني 
طبي  كاإجراء  العينات  تلك  جتمع 
ن�صطاء  نقلت عن  اأنها  اإال  روتيني"، 
حمليني اأن ذلك يهدف اإىل "ت�صديد 
القب�صة االأمنية على �صكان االإقليم" 

"ال�صني  اأن  ال�صحيفة  ،واأ�صارت 
خا�صعني  االأويغور  جعل  يف  ترغب 

للحزب ال�صيوعي". 
ومنذ 1949، ت�صيطر بكني على االإقليم 
"االأويغور"،  �صعب  يعد موطن  الذي 
اأي  "�صينجيانغ"،  ا�صم  عليه  وتطلق 

"احلدود اجلديدة". 
وت�صري اإح�صائيات ر�صمية اإىل وجود 
30 مليون م�صلم يف البالد، 23 مليونا 

منهم من االأويغور، فيما توؤكد تقارير 
امل�صلمني  اأعداد  اأن  ر�صمية  غري 
 9.5 نحو  اأي  مليون،  الـ100  تناهز 
باملائة من جمموع ال�صكان ،وتبدي 
واملنظمات  احلكومات  من  العديد 
الدولية ومنظمات مدنية، ا�صتياءها 
اأتراك  حيال  ال�صني  ممار�صات  من 
اجلاري،  فرباير   12 ويف  االأويغور، 
الدولية"  "العفو  منظمتا  طالبت 

والعديد  ووت�س"  رايت�س  و"هيومن 
بيان  يف  املدنية،  املنظمات  من 
االن�صان  حقوق  جمل�س  م�صرتك، 
ال�صوء  بت�صليط  املتحدة،  باالأمم 
من  مليون  من  اأكرث  تعر�س  على 

االأويغور النتهاكات ج�صيمة. 
املراكز  اأن  ال�صني  وتدعي 
الدويل  املجتمع  ي�صفها  التي 
هي  اإمنا  االعتقال"  بـ"مع�صكرات 

اإىل  وترمي  مهني"  تدريب  "مراكز 
فيها  املحتجزين  عقول  "تطهري 
،وكانت  املتطرفة"  االأفكار  من 
�صيا�صة  اإن  قالت  الرتكية  اخلارجية 
التي  املنظم  العرقي  ال�صهر 
بحق  ال�صينية  ال�صلطات  متار�صها 
كبرية  عار  "و�صمة  االأويغور  اأتراك 
على ال�صعيد االإن�صاين"، ودعت بكني 

اإىل اإغالق مع�صكرات االعتقال.
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مركز امل�ستقبل للأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

هجرة قروية:

الرتييف  ظاهرة  تكن  مل 
العربية  املدن  يف   Ruralization
العقود  اإىل  تعود  بل  العهد  حديثة 
الع�رشين  القرن  من  الأخرية  الثالثة 
حينما حدثت زيادة �سكانية مت�سارعة 
ترتبت عليها حركة نزوح من الريف 
اإىل املدن يف دول عربية عدة، ويف 
الوقت ذاته مل تكن هذه املدن مهياأة 
ل�ستقبال هوؤلء النازحني �سواء اأكان 
�سكنية  مناطق  بتوفري  مرتبًطا  ذلك 
اأو خدمات عامة،  اأن�سطة عملية  اأو 
على  مبا�رش  ب�سكل  انعك�س  ما  وهو 
املدن،  تلك  يف  احل�رشية  احلياة 
فيما يطلق عليه يف الأدبيات »عوامل 
عوامل  مواجهة  يف  الق�رشية  الطرد 

اجلذب الكامنة«.
كانت  ال�سيا�سية  الأبعاد  اأن  غري 
الفرتات  بع�س  يف  حاكًما  حمدًدا 
لدفع فئات بعينها للنزوح من الريف 
املمار�سات  اأدت  فقد  احل�رش.  اإىل 
احلكومات  انتهجتها  التي  العنيفة 
�سدام  نظام  عهد  يف  العراقية 
وا�سعة  قطاعات  اإجبار  اإىل  ح�سني 
احلرب  بعد  �سيما  ل  الأكراد،  من 
التهجري  على  الإيرانية،  العراقية- 
والنتقال اإىل مراكز ح�سارية اأخرى 
عمل  كما  ال�سليمانية.  مدينة  مثل 
النظام العراقي الأ�سبق على ترييف 
معظم املدن بعد نقله مئات الآلف 
خا�سة  املدن،  اإىل  الأرياف  من 
الذين  املتعلمني  واأن�ساف  الأميني 
مت جتنيدهم يف اجلي�س واملخابرات 

مراكز  يف  توطينهم  عرب  وال�رشطة، 
حلماية  كبرية  بت�سهيالت  املدن 

اأمنه.
الالفتة  الظواهر  اإحدى  كانت  كما 
يف �سوريا خالل عهد حافظ الأ�سد 
اإىل املدن، على  الريف  اأهل  انتقال 
ودم�سق  حم�س  يف  جلًيا  برز  نحو 
يف  احلربية  الكلية  لرتكز  نظًرا 
الع�سكرية  الفرق  وقيادة  حم�س 
مبا  دم�سق،  يف  احلكومية  والدوائر 
ي�ساهم يف دعم اأمن النظام، لدرجة 
اأنه مت ا�ستحداث اأحياء داخل املدن 
يف  ا�ستمر  ما  وهو  تخومها،  وعلى 
ما  اأقيمت  اإذ  الإبن،  الأ�سد  حكم 
خالل  البوؤ�س«  بـ«خميمات  عرف 
الفرتة )2006-2009(، والتي كان من 
التي  اجلفاف  موجة  اأ�سبابها  اأبرز 
�سيا�سات  عن  ف�ساًل  البالد  �رشبت 
النظام.  ب�سلوكيات  مرتبطة  اأخرى 
املدن  من  العديد  ت�سنف  كما 
كبرية،  اأرياف  اأنها  على  ال�سورية 
حياة  على  الريفي  النمط  ويغلب 
�سكانها. وقد حملت التحولت التي 
عام  بعد  العربية  املنطقة  �سهدتها 
اأبعاًدا عاك�سة لظاهرة ترييف   2011
كان  حيث  �سوريا،  ومنها  املدن، 
الريف املحرك الأ�سا�سي للثورة يف 
واأغلب  واإدلب  وبانيا�س  ودوما  درعا 
ملواجهة  حلب  وريف  دم�سق  ريف 

نظام ب�سار الأ�سد.

مظاهر خمتلفة:

هناك جملة من املوؤ�رشات العاك�سة 
العربية، يف  لظاهرة ترييف املدينة 
على  تناولها  ميكن  خمتلفة،  حالت 

النحو التايل:

وغري  الع�سوائي  الإ�سكان  تزايد   -1
املخطط: خا�سة يف املدن العربية 
املهاجرون  يبادر  حيث  الكربى، 
بعيدة عن  م�ساكن  اإن�ساء  اإىل  اجلدد 
التي تفر�سها الأجهزة  البناء  قوانني 
البلدية،  املوؤ�س�سات  اأو  املحلية 
اخلدمات  من  الأدنى  للحد  وتفتقر 
�سبكة  )من  التحتية  والبنى  العامة 
والكهرباء  املياه  وتوزيع  طرق 
عليها  ويطلق  ال�سحي(،  وال�رشف 
يف تلك املدن ت�سميات خمتلفة منها 
و«الع�س�س«  الع�سوائية«  »املناطق 
الفقر«،  و«اأحزمة  ال�سفيح«  و«مدن 
على نحو ما هو قائم يف دول عربية 

عدة منها املغرب والعراق.
غري  التجاري  الن�ساط  انت�سار   -2
ال�سكانية  الزيادة  توؤدي  املنظم: 
تفاوت  ظل  يف  �سيما  ل  ال�رشيعة، 
وفر�س  ال�سكان  اأعداد  بني  وا�سح 
اإىل  املدينة،  يف  املتاحة  العمل 
ومعدلت  الفقر  ن�سب  ارتفاع 
من  قطاًعا  يقود  ما  وهو  البطالة، 

ممار�سة  اإىل  العمل  عن  العاطلني 
اأن�سطة جتارية غري ر�سمية )اقت�ساد 
الدولة،  لرقابة  تخ�سع  ل  الظل(، 
اجتماعية  حماية  مظلة  توفر  ول 
اإليه  ت�سري  نحو  على  بها،  للعاملني 
اجلائلني  والباعة  الر�سيف  جتارة 
يف  املتنقلة  ال�سيارات  بوا�سطة 
كثري من املدن العربية بل ويف قلب 

العا�سمة يف بع�س الأحيان.
وروابط  قروية  جتمعات  ظهور   -3
ع�سائرية: حيث تاأخذ �سكل الأحياء 
املنعزلة داخل املدن العربية والتي 
النتماء  على  بناًء  قاطنوها  يتحدد 
حمددة،  وع�سائر  عائالت  اإىل 
على  حمافظتهم  اإىل  ي�سري  ما  وهو 
قدومهم  على  ال�سابقة  العالقات 
للمدينة من ناحية و�سعف الندماج 

احل�رشي  الجتماعي  حميطهم  يف 
اجلديد من ناحية اأخرى.

4- املحافظة على ممار�سة الأن�سطة 
الأن�سطة  تلك  اأبرز  ولعل  الفالحية: 
املوا�سي  زرائب  اإن�ساء  يف  يتمثل 
وتكوين  ال�سكنية،  الأحياء  داخل 
حظائر لرتبية الدواجن على اأ�سطح 
البيوت، مبا يحِوّل املدن العربية اإىل 
جمتمعات ريفية قروية بكل عاداتها 
من  عليه  ينطوي  وما  و�سلوكياتها، 
ف�ساًل  و�سحية،  بيئية  تاأثريات 
اجلمالية  بالقيمة  امل�سا�س  عن 
الطبيعة  ذات  العربية  املدن  لبع�س 

التاريخية والرتاثية.
واملرافق  ال�ساحات  غياب   -5
الكتظاظ  اأن  يالحظ  اإذ  العامة: 
مراكز  هجرة  عن  الناجت  ال�سكاين 
الريف  من  القادمني  ال�سكان  لتجمع 
اإىل  يوؤدي  احل�رش  يف  مراكز  اإىل 
التي  امل�ساحات  تراجع  اأو  اختفاء 
مرافق  لتكون  تخ�سي�سها  ميكن 
عامة، وخا�سة احلدائق واملالعب، 

وهو ما يغري �سكل احلياة الجتماعية 
الرفاهية  على  ويوؤثر  والثقافية 
على  �سغًطا  ميثل  وقد  ال�سكانية، 
املدن  يف  اخلدمية  املرافق 
منه  عانت  ما  نحو  على  امل�ستقبلة، 

دم�سق بعد اأحداث 2011.

عوامل متعددة:

ميكن تف�سري تنامي ظاهرة »ترييف« 
املدن العربية الكربى عرب حزمة من 

العوامل، تتمثل يف:
املناطق  تهمي�س  ازدياد   -1
الطرفية: دعت بع�س قوى الحتجاج 
يف ال�سودان اإىل �رشورة تنمية بع�س 
يف�رش  نحو  على  الأطراف،  مناطق 
يف  الب�سري،  عمر  الرئي�س  تعهد 

�سمال  ولية  يف  جتمع  اأمام  خطاب 
كردفان يف 3 فرباير اجلاري، بالعمل 
يف  الريفية  املناطق  تطوير  على 
توفري  عرب  ال�سودان  اأنحاء  خمتلف 
م�ست�سفى  وفتح  نظيفة  �رشب  مياه 
هذا  جاء  وقد  املنطقة.  يف  جديد 
طريق  تد�سني  اأعقاب  يف  اخلطاب 
يربط  كيلومرًتا   340 طوله  �رشيع 
باأم درمان. ويف هذا  �سمال كردفان 
»بناء  الب�سري:  الرئي�س  قال  ال�سياق، 
طريق كهذا لي�س اأمًرا �سهاًل يف ظل 
الطريق  هذا  ومع  ال�سودان،  ظروف 
بنية  لإن�ساء  كهرباء  ب�سبكة  �سناأتي 

حتتية للتنمية«.
املدن  يف  العمل  فر�س  تركز   -2
اإىل  الأدبيات  بع�س  ت�سري  الكربى: 
اإىل  الأرياف  من  النزوح  حركة  اأن 
املدن ترجع اإىل اأن القرى ل تتوافر 
م�رشوعات،  اأو  عمل  فر�س  بها 
مبا  مقارنة  حمدودة،  با�ستثناءات 
يعد  اأخرى،  بعبارة  املدن.  توفره 
اأحد  واحل�رش  الريف  بني  التباين 
والتي  للهجرة  الرئي�سية  املحددات 
تعمل على تو�سع املدن نظًرا لرتكز 
احل�رشية  املراكز  يف  اخلدمات 
القت�سادية  الظروف  وحت�سن 
ينعك�س  الذي  الأمر  والجتماعية، 
على ارتفاع معدلت منو ال�سكان يف 

املدن وتناق�س ال�سكان يف الريف.
امل�سلحة  امليل�سيات  �سيطرة   -3
ما  وهو  ال�سيا�سية:  ال�سلطة  على 
منذ  اليمن،  حالة  يف  جلًيا  يبدو 
على  احلوثيني  املتمردين  ا�ستيالء 
 ،2014 �سبتمرب  يف  �سنعاء  العا�سمة 
جلوء  اإىل  ممار�ساتهم  اأدت  حيث 
دول  اإىل  اليمنيني  من  كبرية  اأعداد 
قطاع  كان  الذي  الوقت  يف  اأخرى، 
الإقامة  يف�سل  اليمنيني  من  عري�س 
وقد  احل�رشية.  املدن  عوا�سم  يف 
اأعباًء  الإجباري  النزوح  هذا  اأ�ساف 
كبرية على املناطق الريفية، وخا�سة 
املدن.  عوا�سم  من  القريبة  تلك 
وهنا جتدر الإ�سارة اإىل اأن احلوثيني 
م�سغرة،  اأرياف  اإىل  املدن  حّولوا 
الريفية  القرى  بع�س  واتخذوا 
ممرات لأ�سلحتهم التي ي�ستقدمونها 
البالد  يف  ال�سمالية  املناطق  من 
يف  امل�سلحة  املواجهات  خلو�س 

املناطق اجلنوبية.
اخللفية  القواعد  متو�سع   -4
الإرهابية:  والتنظيمات  للجماعات 
الإرهاب  �سبكات  حتركات  ت�سري 
املناطق  اختيارها  اإىل  املغرب  يف 
مراك�س  يف  �سواء  للمدن،  املتاخمة 
تن�سيط  بهدف  طنجة،  اأو  فا�س  اأو 
املواطنني  حياة  وتهديد  عملياتها 
الآمنني، وهو ما تك�سف عنه بالغات 

خالل  الإرهابية  اخلاليا  تفكيك 
اأن  يت�سح  حيث  الأخرية،  ال�سنوات 
داخل  بداأت  ال�ستقطاب  عمليات 
التي تعد بعيدة ن�سبًيا  تلك املناطق 
من  الأمنية  الأجهزة  رقابة  عن 
ترتبط  نف�سه  الوقت  ويف  ناحية، 

جغرافًيا باملدن القريبة.
يف  ال�سيا�سية  النظم  بقاء  دعم   -5
نحو  على  املناوئة:  القوى  مواجهة 
الذي  ال�سوري  النظام  على  ينطبق 
املدن  بنية  يف  تغيريات  اأجرى 
الرئي�سية،  والتجارية  ال�سناعية 
املدن«.  »ترييف  �سيا�سة  بت�سجيع 
وبع�س  العا�سمة  يف  ن�ساأت  فقد 
�سكان  من  جديدة  اأحياء  املدن 
العلوية  الطائفة  على  حم�سوبني 
مثل »حى املزة« و«حى ت�رشين« يف 
»الزهراء« يف حم�س،  وحى  دم�سق، 
والتي  حلب،  يف  »هنانو«  وم�ساكن 
النظام  بقاء  عن  الدفاع  اإىل  حتولت 

يف تلك املدن.

جهود مناوئة:

والأ�سباب،  املظاهر  لتلك  نظًرا 
تبذل حكومات عربية عديدة جهوًدا 
املدن«،  »ترييف  ملواجهة  حثيثة 
حيث اأطلقت احلكومة املغربية عدة 
خمتلف  ت�ستهدف  ا�سرتاتيجيات 
كال�سناعة  الإنتاجية  القطاعات 
ال�سناعي 2014- الت�رشيع  )خمطط 

املغرب  )خمطط  والفالحة   )2018
اإىل  اأدى  مبا   )2020-2008 الأخ�رش 
للقطاع  امل�سافة  القيمة  حت�سني 
النزوح من  الفالحي وتقلي�س حركة 

الريف اإىل املدن.

هجرة معاك�سة:

ت�سارعت  لقد  القول،  خال�سة 
العربية،  املدن  ت�سخم  عملية 
يف  الطبيعية  الزيادة  نتيجة  لي�س 
املدن فح�سب،  �سكان  معدلت منو 
املدن  من  الهجرات  ب�سبب  بل 
املحافظات،  مراكز  اإىل  الداخلية 
اإىل  ال�سغرية  املحافظات  ومن 
املناطق  ومن  الكبرية،  املحافظات 
اجلاذبة  املناطق  اإىل  منًوا  الأقل 
تنموًيا، وهو ما �ساهم بدوره يف منو 
خمالفة  واأحياء  ع�سوائية  مناطق 
والتي  املنظم،  العمراين  للتخطيط 
حتولت  ثم  طرفًيا  �سكاًل  اكت�سبت 
مبرور الزمن اإىل قلب املدن الكربى، 
على نحو ي�ستدعي التفكري يف كيفية 
التنمية  »مدننة الريف«، بحيث تتيح 
اإىل  للعودة  لل�سكان  الفر�سة  الريفية 

مناطقهم الأ�سلية.   
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حراك دميوغرايف:

ملاذا تزايدت ظاهرة »ترييف 
املدن« يف املنطقة العربية؟
تتمثل اأحد ملمح التفاعلت التي �سهدتها املنطقة العربية خلل 

الأعوام املا�سية يف كثافة انتقال ال�سكان من مناطق اإىل غريها، 
وب�سفة خا�سة من الأرياف اإىل املدن، وخا�سة الرئي�سية منها، على نحو 

ل تلك املدن اإىل جتمعات �سكانية مكتظة اأفقدتها عدًدا كبرًيا من  حَوّ
اخل�سائ�ص احل�سرية املميزة لها، فيما يطلق عليه يف الأدبيات »الرتييف 

احل�سري« اأو »ترهل املدن«، وهو ما ميكن تف�سريه ا�ستناًدا اإىل جملة 
من العوامل، منها ازدياد تهمي�ص املناطق الطرفية، وتركز فر�ص العمل 
يف املدن الكربى، و�سيطرة امليل�سيات امل�سلحة على ال�سلطة ال�سيا�سية، 
وتاأ�سي�ص القواعد اخللفية للجماعات والتنظيمات الإرهابية، ودعم 

بقاء النظم ال�سيا�سية يف مواجهة القوى املناوئة.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة

حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة احلرا�ش الكائن مكتبها ب38 �سارع بوعمامة احلرا�ش الهاتف 87 36 021 83 
ن�سر م�سمون �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء  عن طريق الن�سر

املواد 412/612/613 ق.ا.م.ا
نحن الأ�شتاذة بلمداين ح�شينة حم�رضة ق�شائية لدى حمكمة احلرا�ش جمل�ش ق�شاء اجلزائر املوقعة ادناه  الكائن مكتبها ب 04 �شارع خل�رض بيدة احلرا�ش 

لفائدة // مدر�شة معايل اخلا�شة ممثلة من طرف مديرها معايل عبا�ش 
الكائن مقرها ب // 08 حي 05 جويلية باب الزوار ، املختارة موطنها لدى مكتبنا املذكور عنوانه اأعاله 

بعد الطالع على املواد 613/612/412/407/406 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على ال�شند التنفيذي للحكم  اجلزائي ال�شادر عن حمكمة: احلرا�ش ق�شم اجلنح ،  بتاريخ:18/03/15 رقم اجلدول: 17/05876 رقم الفهر�ش:18/01651  املمهور بال�شيغة 

التنفيذية ال�شادرة بتاريخ: 18/11/07  رقم:2018/200 عن حمكمة احلرا�ش .
بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة احلرا�ش ، ق�شم : اجلنح ، بتاريخ : 18/09/27 ، رقم اجلدول : 18/03577 ، رقم الفهر�ش : 18/04776 القا�شي ب "...ت�شحيح اخلطاأ املادي 

".........
بعد الطالع على املواد:412/416/407/406 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناء على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة بتاريخ:18/12/16 و املر�شلة عن طريق ر�شالة م�شمنة مع ا�شعار بال�شتالم و�شل 
رقم:003309 

اىل//بن لكحل منري ، من مواليد : 1983/07/04 ب اجلزائر ابن : عي�شى و دري�ش كرمية   ، ال�شاكن ب : طريق الأربعاء براقي اجلزائر .
بناء على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ: 18/12/23

بناء على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ: 18/12/23
بناء على امر على عري�شة   ال�شادر عن رئي�ش  حمكمة احلرا�ش  بتاريخ: 2019/02/04  رقم الرتتيب :19/00348 . املت�شمن : " اذن بالن�رض" 

كلفنا بالوفاء// بن لكحل منري ، من مواليد : 1983/07/04 ب اجلزائر ابن : عي�شى و دري�ش كرمية   ، ال�شاكن ب : طريق الأربعاء براقي اجلزائر .
. بتنفيذ حمتوى ال�شند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�شي ب:..الزام املتهم املدان باأدائه لل�شحية مبلغ ال�شيك املقدر ب 6.100.000.00 دج و مبلغ 300 مليون �شنتيم تعوي�ش 

لل�شحية عن ال�رضر الالحق به و حتميله امل�شاريف الق�شائية و حتديد مدة الكراه البدين بحدها الأق�شى ....'' 
احلقوق التنا�شبية مبلغ:254.000 دج -م�شاريف التنفيذ:6798دج .

اأي دفع مبلغ اجمايل قدره: ت�شعة ماليني و ثالثمائة و �شتون الف و �شبعمائة و ثمانية و ت�شعون دينار جزائري 9.360.798 دج 
و نبهناهم: بان لهم مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض و ال نفذ عليهم جربا بكافة الطرق القانونية.

و لكي ل يجهل ما تقدم 
-و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .

ANEP N°: 1916004501 الو�سط:2019/02/24

الو�سط:2019/02/24

الو�سط:2019/02/24

الو�سط:2019/02/24

الو�سط:2019/02/24

الو�سط:2019/02/24
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االحتالل  جي�ش  الإذاعة  ووفًقا 
ت�ساهل(،  )غايل  االإ�رسائيلّي، 
فاإّنها ح�سلت على ت�سجيل لهذه 
حما�رسة  خالل  الت�رسيحات 
يف  املا�سي  االأ�سبوع  جرت 
جامعة كولومبيا مبدينة نيويورك 
حول  الطلبة  ع�رسات  بح�سور 
يف  الفل�سطينيني  �سّد  العنف 

القد�ش ال�رسقية امُلحتلّة.
واأ�سارت كيفوركيان اإىل اأّن هذه 
تو�سلت  التي  اخلطرية  النتائج 
اإليها جاءت كنتائج لبحث علمي 
ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  به،  قامت 
ت�ستخدم  اإ�رسائيل  اأّن  بيّنت 
الفل�سطينيني  االأطفال  ا  اأي�سً
يف  متهمًة  الأ�سلحتها،  كتجارب 
الوقت عينه اجلي�ش االإ�رسائيلّي 
على  الفل�سطينيني  با�سطهاد 

الدوام.
ا على ذلك قال وزير الرتبية  ورًدّ
نفتايل  االإ�رسائيلي  والتعليم 
اإّن ما جرى و�سمة عار،  بينيت 
اإطار  يف  ياأتي  ذلك  اأّن  معترًبا 
اعتربت  فيما  ال�سامية،  معادة 
ما حتدثت  اأّن  العربية  اجلامعة 
هو  اجلامعية  املحا�رسة  به 
نهج  ميثل  وال  ال�سخ�سي  راأيها 
�سحيفة  اأفادت  كما  اجلامعة، 

)هاآرت�ش( العربّية.
جديٌر بالذكر اأّنه يف العام 1985 
االإ�رسائيلّي  مريت�ش  حزَب  قدم 
برئا�سة يو�سي �رسيد ا�ستجواًبا 
يف  االإ�رسائيلّي  ال�سحة  لوزير 
عن  فيه  م�ستف�رًسا  الكني�ست، 
ِللجهاِت  الوزارة  �َسماح  �سبِب 
التجارب  ن�سبة  ِبزيادِة  االأمنّية 
العرب،  االأ�رسى  على  الطبية 
حينها  ال�سحة  وزير  اأّكد  حيث 
وقوع هذه التجارب، م�سرًيا اإىل 
االإذن  على  ح�سلت  الوزارة  اأّن 
الق�سائي املتعلق باملو�سوع من 

املحكمة االإ�رسائيلية العليا.
هذه  تاأكيد  معر�ش  ويف 
من  العديد  اأفاد  احلقيقة 
الذين  رين  املحَرّ االأ�رسى 
املعتقالت  يف  �سنوات  اأم�سوا 

مثل  االإ�رسائيلية  ال�رسية 
ومعتقل   1091 رقم  )معتقل 
باراك  ومعتقلي   1391 رقم 
و�رسفند،  وعتليت،  و�رسفند 
باأّنهم  واجللمة(  تكفا،  وبتاح 
االأ�رسى  بَع�ش  اأ�سماَء  �ساهدوا 
على  حمفورًة  املفقوديَن 
بَع�ُش  وتبادَل  الزنازين،  جدراِن 
ريَن احلديَث مع  االأ�رسى املحَرّ
تظهْر  َلْ  الَّذين  االأ�رسى  اأولئَك 
لهم اأ�سماء يف �ِسِجاّلِت ال�سليب 
م�سلحِة  و�سجاّلت  االأحمر 
العامَة  االإ�رسائيلية  املعتقالِت 
االإ�رسائيلي،  اجلي�ِش  وبياناِت 
االأ�رسى  ِمْن  العديُد  واأفاَد 
مع  دثوا  حَتّ ِباأنَّهم  رين  املحَرّ
الـ  ِمْن عرب  اأ�رسى فل�سطينيني 
وم�رسيني،  لُبنانيني  واأ�رسى   48
حُمدثيهم  ِمْن  هوؤالء  وطلب 
اإ�رسائيل  باأّن  العاَل  يُبِلغوا  اأْن 
اأحياَء،  وُهْم  وجوِدُهْم  تَنكر 
جتاِرب  ِفئراَن  وت�ستخدمُهْم 
على االأدويِة الَع�سكرية وخالف 

ذِلَك، بح�سب تعبريهم.
ويعتقد باأّن اإ�رسائيل ا�ستخدمت 
من  املفقودين  وت�ستخدم 
والعرب  الفل�سطينيني  االأ�رسى 
الأغرا�ش التجارب الطبية، وهو 
اأي  النقطاع  الوحيد  التف�سري 
نهائًيا  االأ�رسى  اأولئك  عن  خرب 
رغم اإّن تاريخ اعتقالهم وا�سح، 

يف  اأّنهم  ا  اأي�سً املعروف  ومن 
معتقالت اإ�رسائيل.

ُعالوًة على ذلك، يف �سهر متوز 
ن�رست   ،1997 العام  من  )يوليو( 
اأحرونوت(  )يديعوت  �سحيفة 
ت�رسيحات  االإ�رسائيلّية، 
العلوم  جلنة  لرئي�ش  حرفية 
اأمام  بها  اأدلت  الربملانية، 
الكني�ست االإ�رسائيلي، ومفادها 
االإ�رسائيلّية  ال�سحة  وزارة  اأّن 
االأدوية  �رسكات  مبنحها  اأقّرت 
جتارب  لعمل  ت�ساريح  اخلا�سة 
حتى  واأجرت  االأ�رسى،  على 

تاريخه )5 اآالف( جتربة.
داليا  الكني�ست  ع�سو  واأّكدت 
)العمل(  حزب  من  اإيت�سك، 
االإ�رسائيلية  ال�سلطات  اإجراء 
الأدوية  جتربة  األف  املخت�سة 
االختبار  )حتت  خطرية 
االأ�رسى  اأج�ساد  على  الطبي( 
الفل�سطينيني والعرب، واأ�سافت 
يف حينه اأّن بني يديها ويف حيازة 
منف�سل  ت�رسيح  األف  مكتبها 
االإ�رسائيلية  ال�سحة  وزارة  من 
االإ�رسائيلية  االأدوية  ل�رسكات 
التجارب.  تلك  الإجراء  الكربى 
ويف �سهر متوز )يوليو( من العام 
1997 اأدلت اإميي لفنات، رئي�ش 
ال�سحة  وزارة  االأدوية يف  �سعبة 
اأّكدت  االإ�رسائيلية بت�رسيحاٍت، 
ما  على  الكني�ست  واأمام  فيها 

داليا  الكني�ست  ع�سو  به  اأدلت 
على  لفنات  واأ�سافت  اإيت�سك، 
هناك  باأّن  اإيت�سك  قالته  ما 
 )%15( قدرها  �سنوية  زيادة 
التي  الت�رسيحات  حجم  يف 
متنحها وزارتها الإجراء املزيد 
اخلطرية  االأدوية  جتارب  من 
يف  والعرب  الفل�سطينيني  على 
كّل  االإ�رسائيلية  املعتقالت 
عاٍم، وهذا يرفع عدد التجارب 
لي�سبح اإجمايل التجارب )6000 
جتربة( �سنوًيا، على حّد قولها.

اأجرت  �سلف،  مبا  �سلٍة  على 
الرو�سية  )برافدا(  �سحيفة 
تنفيذ  حول  مو�سًعا  حتقيًقا 
للتجارب  اإ�رسائيل  حكومة 
االأ�رسى  على  الطبية 
مبا  والعرب،  الفل�سطينيني 
بفريو�سات  حقنهم  ذلك  يف 
خطرية، وخا�سة االأ�رسى الذين 
يقرتب موعد اإطالق �رساحهم. 
العديد من  اأّن  ال�سحيفة  وبيّنت 
يعانون  الفل�سطينيني  االأ�رسى 
معتقالت  من  خروجهم  بعد 
من  االإ�رسائيلّي  االحتالل 
اإعاقاٍت  اأْو  ع�سال،  اأمرا�ش 
املمار�سات  نتيجة  ُم�ستدامٍة، 
قالت  كما  اإزاءهم،  االإ�رسائيلية 
ال�سحيفة، نقاًل عن م�سادر يف 
الغربّية  ال�سّفة  ويف  اأبيب  تل 

امُلحتلّة.

ك�سفت اأ�ستاذة علوم اجلرمية والعمل االجتماعّي يف اجلامعة العربية بالقد�س، الربوفي�سور نادرة 
�سلهوب كيفوركيان، ك�سفت النقاب عن اأّن كيان االحتالل يقوم باإجراء جتارب ع�سكرية على 

االأطفال الفل�سطينيني، كما اأّنها حولت االأرا�سي املحتلة التي يقطن فيها فل�سطينيون اإىل حقول 
جتارب لل�سناعات الع�سكرّية، على حّد قولها.

ب�سر نعم فئران خمربية ال

وز�رة �ل�صّحة �ل�صهيونية  ُتّقر ب�إجر�ء 6 �آالف جتربة 
�صنوًي� على �الأ�صرى �لفل�صطينيني لفريو�ص�ٍت خطريٍة

هيئة �الأ�صرى حتذر من و�صعه 
�ل�صحي �ل�صعب و�خلطري

حمامي هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

�أ�صري ق��صر يف عوفر يروي حلظ�ت 
�عتق�له �ملفزعة ب�لكالب �لبولي�صية

االأ�سري املري�ش اأبو دياك: )اأمنيتي 
الوحيدة اأن ا�ست�سهد بني اأهلي ال 

بني جدران " م�سفى الرملة"(
االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  حذرت 
احلالة  تفاقم  من  واملحررين 
املري�ش  لالأ�سري  ال�سحية 
دياك  اأبو  �سامي  بال�رسطان 
عاماً(،   35( العمر  من  والبالغ 
معتقل  يف  املوت  والذي  يواجه 

"عيادة الرملة".
الهيئة  حمامي  زيارة  وخالل 
اأكد  اأم�ش،  دياك  اأبو  لالأ�سري 
�سحي  تدهور  من  يعاين  اأنه  على 
االأخرية  اأمنيته  واأن  للغاية،  �رسيع 
بني  ي�ست�سهد  اأن  باتت  والوحيدة 
"م�سلخ  جدان  بني  ال  وذويه  اأهله 

�سجن الرملة".
وبينت الهيئة، اأن االأ�سري اأبو دياك 
مبحافظة  الظهر  �سيلة  بلدة  من 
منذ  بال�رسطان  م�ساب  جنني، 
ذلك  وقبل  اأعوام،  ثالثة  من  اأكرث 
تعر�ش خلطاأ طبي بعد اأن اأُجريت 
يف  االأمعاء  يف  جراحية  عملية  له 
م�ست�سفى  يف   2015 عام  اأيلول 
مت  حيث  االإ�رسائيلي  "�سوروكا" 

اأمعائه،  من  �سم   80 ا�ستئ�سال 
واأُ�سيب اإثر ذلك بت�سمم يف ج�سده 
خ�سع  حيث  ورئوي،  كلوي  وف�سل 
جراحية،  عمليات  لثالث  بعدها 
ملدة  املخدر  تاأثري  حتت  وبقي 
التنف�ش  باأجهزة  ومو�سوالً  �سهر، 

اال�سطناعي.
اأبو  االأ�سري  اأن  واأو�سحت، 
 2002 عام  منذ  واملعتقل  دياك 
واملحكوم بال�ّسجن املوؤبد لثالث 
و)30( عاماً، هو واحد من  مرات 
بني مئات االأ�رسى املر�سى اللذين 
مزمنة  �سحية  اأو�ساع  من  يعانون 
و�سعبة، يتعر�سون ل�سيا�سة اإهمال 
ت�سخي�ش  بعدم  ممنهجة  طبي 
توفري  وعدم  املر�سية  حاالتهم 
املخت�سني  واالأطباء  العالجات 
املدنية  للم�سايف  نقلهم  وعدم 

وم�ساومتهم على العالج.
وحملت الهيئة، �سلطات االحتالل 
الكاملة  امل�سوؤولية  االإ�رسائيلي 
�سامي  االأ�سري  وم�سري  حياة  عن 
ورف�سها  تعنتها  دياك يف ظل  اأبو 
االإفراج عنه رغم ما و�سل له من 

و�سع �سحي خطري.

االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  حمامي  نقل 
رواية   ، �سقريات  معتز  واملحررين، 
اهلل  عبد  حممد  القا�رس  االأ�سري 
قلنديا،  خميم  من  عاما(   16( حماد 
وال�رسب  للتنكيل  فيها  تعر�ش  والتي 
بتاريخ  اعتقاله  عملية  خالل  املربح 

16.1.2019 من منزله.
يزال  ال  الذي  حماد  القا�رس  واأفاد 
عدد  "اأن  عوفر،  �سجن  يف  موقوفا 
حا�رست  االحتالل  قوات  من  كبري 
اقتحم  والده يف املخيم، حيث  منزل 
عدد من اجلنود البيت برفقتهم كالبا 
اإن  وما  ومرعبة،  �سخمة  بولي�سية 
كلبني  باإطالق  قاموا  الوحدة  راأتني 
باجتاهي، فانق�سا علّي واأخذا ينه�سا 
اآالمي  و�سط  جانب،  كل  من  ج�سدي 
اآخر  و�رساخي املتوا�سل، فيما عدد 
من اجلنود كان يحتجز اأفراد عائلتي 

بعيدا عني حتت تهديد ال�سالح".
اأربعة  علي  هجم  بعدها   " واأ�ساف، 
الوحدة واأخذوا ي�رسبونني  جنود من 
باأرجلهم واأيديهم والبنادق، على كافة 
اأنحاء ج�سدي مب�ساركة الكالب، حيث 
ما  والتنكيل  ال�رسب  عملية  ا�ستمرت 

يقارب الربع �ساعة".
يداي  بتكبيل  قاموا  بعد ذلك  واأكمل" 
وقاموا  عيني،  وع�سبوا  وقدماي 

تدعي  م�ستوطنة  اإىل  م�سيا  باقتيادي 
اقتيادي  وخالل  يعقوب"،  كوخاف   "
و�ستمي  يوا�سلون �رسبي  كان اجلنود 
عرقلتي  ويتعمدون  قذرة،  مب�سبات 

واإ�سقاطي على وجهي".
مت  امل�ستوطنة،  اىل  و�سويل  "بعد 
مركز  اإىل  ع�سكرية  ب�سيارة  نقلي 
من  كيل  و�سط  "عطروت"  حتقيق 
اجلنود  قبل  من  وال�رسب  ال�ستائم 
ملركز  الو�سول  وبعد  بال�سيارة، 
من  و�ستمي  �رسبي  مت  التوقيف 
االإدالء  على  واإجباره  املحقق  قبل 
اإلقاء حجارة على اجلنود  باعرتافات 
اإىل  نقل  وبعدها  قلنديا،  حاجز  عند 

�سجن عوفر".
االحتالل  اأن  الهيئة،  واأو�سحت 
يتعمدون  �سلطاته،  بكافة  االإ�رسائيلي 
والتنكيل  االأذى  اأ�سكال  كل  احلاق 
الفل�سطينيني  االأ�رسى  بحق  والتعنيف 
وال �سيما االأطفال منهم خالل عمليات 
واملحاكمة،  والتحقيق  االعتقال 
ل�سحق  وممنهجة  وا�سحة  خطة  يف 
وتدمري  الفل�سطينية  الطفولة  معاين 
يتم  ممن   %99 اأن  حيث  م�ستقبلها، 
اأكرث  اأو  ل�سكل  يتعر�سون  اعتقالهم 
والتنكيل  والقمع  التعذيب  اأ�سكال  من 

اجل�سدي والنف�سي.
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وقال م�سئول الدائرة القانونية يف 
"هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين"، 
بر�س"،  "قد�س  لـ  �سعادة،  جميل 
تراجعت  ال�سبع  بئر  حمكمة  "اإن 
عن قرارها ال�سابق بت�سليم جثمان 
الأ�سري فار�س بارود واأبلغتنا اليوم 
وموا�سلة  ت�سليمه  بعدم  اخلمي�س 

احتجازه".
واأ�ساف:"كنا قد انتزعنا قرارا من 
على  باملوافقة  �سابقا  املحكمة 
ت�سليمه  ثم  بارود  جثمان  ت�رسيح 
لذويه من اجل دفنه، اإل انه واأثناء 
الحتالل  �رسطة  اأبلغتنا  الت�رسيح 
كي  للمحكمة  طلبا  �ستقدم  اأنها 
ترتاجع عن قرارها ال�سابق بت�سليم 

اجلثمان".
قبل  من  اإبالغنا  مت  "اليوم  وتابع 
تراجعوا  باأنهم  بالقرار  املحكمة 
بت�سليم  ال�سابق  قرارهم  عن 
احتجازه،  وا�ستمرار  اجلثمان 
لت�سليم  يوما   14 ال�رسطة  واإمهال 

نتائج الت�رسيح للمحكمة".
الفل�سطيني،  امل�سوؤول  واأ�سار 
با�ستكمال  �ستقوم  الهيئة  اأن  اإىل 
و�سوف  القانونية  الإجراءات 

ن�ستاأنف القرار للمحكمة.
من جهته، و�سف اخلبري واملخت�س 
النا�رس  عبد  الأ�رسى،  �سوؤون  يف 

فروانة، احتجاز الحتالل جلثمان 
بحق  "جرمية  باأنه  بارود  ال�سهيد 

الإن�سانية وحركة انتقامية".
بر�س"،  "قد�س  لـ  فروانة  وقال 
ال�سهيد  جثمان  احتجاز  "اإن 
اإذ  �سابقة،  يعترب  ل  بارود  الأ�سري 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  اأن 
احتاللها  منذ  ذلك  ار�س  تمُ
 1967 عام  الفل�سطينية  لالأرا�سي 
اإطار �سيا�سة ممنهجة و�سلوك  يف 

ثابت".
واحتجزت  "�سبق  واأ�ساف 
�سلطات الحتالل جثامني لأ�رسى 
ال�سجون،  داخل  ا�ست�سهدوا 
ول�سهداء اآخرين، وما زالت حتتجز 
بـ  تمُعرف  ما  يف  الأر�س  باطن  يف 
ثالجات  يف  اأو  الأرقام(  )مقابر 
املوتى اأكرث من 250 جثمانا ل�سهداء 
�سقطوا يف ظروف خمتلفة واأماكن 
متعددة واأزمنة متفاوتة؛ ا�ست�سهد 
وثمانينيات  �سبعينيات  يف  بع�سهم 
املا�سي،  القرن  وت�سعينيات 
العدوان  يف  ا�ست�سهدوا  وبع�سهم 
الأخري على غزة �سيف 2014، وما 
ا�ست�سهدوا  من  هناك  فيما  بعده، 
التي  القد�س"  "انتفا�سة  خالل 

اندلعت يف اكتوبر2015".
الفل�سطيني،  احلقوقي  واعترب 
هي  ال�سهداء  جثامني  احتجاز  اأن 
واأب�سع  اأكرب  من  "واحدة  مبثابة 

والقانونية  الأخالقية  اجلرائم 
ترتكبها  التي  والدينية  والإن�سانية 
دولة الحتالل اأمام مراأى وم�سمع 
اأن  اإىل  م�سريا  اأجمع،  العامل  من 
وهي  الدولة  هي  الحتالل  دولة 
تار�س  التي  العامل  يف  الوحيدة 
هذه اجلرمية ب�سكل علني يف اإطار 

�سيا�سة ر�سمية".
اأن الآونة الأخرية �سهدت  واأو�سح 
الإ�رسائيلي  الربملان  اإقرار 
احتجاز  يجيز  لقانون  "الكني�ست" 

جثامني ال�سهداء.
وراأى فروانة اأن �سلطات الحتالل 
ال�سهداء  من  النتقام  اإىل  تهدف 
وتعذيب  موتهم،  بعد  ومعاقبتهم 
وردع  عمدا،  واإيذائهم  ذويهم 

الأحياء من بعدهم.
الحتالل  �سلطات  اأن  اإىل  واأ�سار 
اجلثامني  احتجاز  ا�ستخدمت 
والبتزاز  ال�سغط  لغر�س 
عائالت  وتنع  كما  وامل�ساومة. 
اإىل  الو�سول  من  ال�سهداء 
من  القرتاب  حتى  اأو  اأ�رسحتهم 
اإىل  اأو  فيها  يدفنون  التي  املقابر 

الثالجات املحتجزين بداخلها.
وبنينّ اأن احتجاز اجلثامني ممار�سة 
واملواثيق  الأعراف  لكل  منافية 
والقوانني الدولية؛ ل�سيما اتفاقيات 
والرابعة،  الثالثة  و  الأوىل  جنيف 
والتي ن�ست يف بع�س موادها على 

واألزمت  التكرمي،  حق املوتى يف 
دولة الحتالل بت�سليم اجلثث اإىل 
ذويها، ومراعاة الطقو�س الدينية 
الالزمة خالل عمليات الدفن، بل 
وت�سهيل  املوتى  مدافن  وحماية 
قبورهم،  اإىل  ذويهم  و�سول 
واتخاذ الرتتيبات العملية الالزمة 

لتنفيذ ذلك.
اعتقل  قد  كان  بارود  اأن  يذكر 
مار�س  من  والع�رسين  الثالث  يف 
م�ستوطن  قتل  بتهمة   ،1991
مقاومته  �سياق  يف  اإ�رسائيلي 
بال�سجن  عليه  وحكم  لالحتالل 
املوؤبد، وعانى خالل فرتة �سجنه 

من عدة اأمرا�س ومل يتلق الرعاية 
يف  وا�ست�سهد  الالزمة،  ال�سحية 
ال�ساد�س من فربار اجلاري نتيجة 
ثمانية  بعد  الطبي،  لالإهمال 
وع�رسين عاما ق�ساها يف �سجون 

الحتالل.

تر�جعت �ملحكمة �لإ�شر�ئيلية يف مدينة بئر �ل�شبع �ملحتلة، عن قر�رها ت�شليم جثمان �لأ�شري �لفل�شطيني فار�س بارود، �لذي ��شت�شهد قبل �أكرث من 
�أ�شبوعني يف �شجون �لحتالل .

فل�سطيني �أ�سري  جثمان  �حتجاز  مو��سلة  تقرر  �إ�سر�ئيلية  حمكمة 

م٫�س 

�أو�ساع ماأ�ساوية يعي�سها �الأ�سرى �لفل�سطينيون يف �سجون �الحتالل
يعي�س اأ�رسى فل�سطني داخل �سجون 
قا�سياً  واقعاً  الإ�رسائيلي  الحتالل 
 2018 عام  ح�ساد  اإن  بل  وموؤملاً، 
موؤملاً  اأو  فقط،  قا�سياً  يكن  مل 
فح�سب، بل كان خطرياً، حيث �سهد 
يف  عديدة  وجرائم  كثرية  انتهاكات 
�سدهم،  املت�ساعد  التحري�س  ظل 
النظام  مكونات  كافة  مب�ساركة 

ال�سيا�سي يف دولة الحتالل. 
جمموعة  واإقرار  مناق�سة  والأخطر 
تهدف  التي  والقوانني  القرارات  من 
الأ�رسى  على  اخلناق  ت�سييق  اإىل 
واجلرائم  النتهاكات  وت�رسيع 
تو�سيع  اإىل  اأدى  الذي  بحقهم،الأمر 
وترية  وارتفاع  اجلرمية،  دائرة 
داخل  احلياة  و�سعوبة  النتهاكات 

ال�سجون، يف حتد
�سافر ومعلن لأب�سط قواعد القانون 
الدويل  والقانون  الإن�ساين  الدويل 
دولة  ت�سعى  حيث  الإن�سان،  حلقوق 
ن�سالت  جترمي  اإىل  الحتالل 
اأنهم  للعامل على  الأ�رسى وتقدميهم 
جمرمني وقتلة ولي�ستحقون احلياة، 
ومقاومني  منا�سلني  لي�سوا  واأنهم 

يدافعون عن اأب�سط حقوق �سعبهم.

الأ�رسى  �سوؤون  يف  املخت�س  واأكد 
فروانة  النا�رس  عبد  واملحررين 
العام  خالل  العتقالت  ت�ساعد 
فيما  وكبري،  لفت  ب�سكل  املن�رسم 
الحتالل  �سجون  يف  يقبع  يزال  ل 
على  موزعني  اأ�سري   )6000( نحو 
ومركز  ومعتقاًل  �سجناً   22 قرابة 
رميون،  نفحة،  اأبرزها:  توقيف 
عوفر،  النقب،  �سطة،  جلبوع، 
ع�سقالن،  الرملة،  هدارمي،  جمدو، 
 )250( بينهم  وغريها،  ال�سبع،  بئر 
 )53( و  قا�رس،  فتاة  بينهم  طفل 
فتاة وامراأة، و)8( نواب يف املجل�س 
وقرابة  �سحافياً،  و)22(  الت�رسيعي، 
اأو  تهمة  دون  اإداري،  معتقل   )450(

حماكمة.
ل�سحيفة  حديثه  فى  فروانة  واأ�سار 
وجود  اإىل  ال�سعودية  )البالد( 
الحتالل  �سجون  يف  اأ�سرياً   )48(
اعتقالهم  على  م�سى  الإ�رسائيلي 
ب�سكل  �سنة  ع�رسين  من  اأكرث 
متوا�سل، واأن من بني هوؤلء الأ�رسى 
يوجد )27( اأ�سرياً منهم معتقلني منذ 
ما قبل اتفاقية اأو�سلو وجميعهم قد 
ربع  من  اأكرث  اعتقالهم  على  م�سى 

م�سى  قد  هوؤلء  من   )13( واأن  قرن 
على اعتقالهم اأكرث من ثالثني عاما 
وماهر  كرمي  الأ�سريان  واأقدمهم 
يون�س املعتقالن منذ اأكرث من )36( 
اآخرين  ع�رسات  اإىل  اإ�سافة  عاماً، 
�ساليط  �سفقة  يف  حترروا  ممن 
منهم  الكثري  واأن  اعتقالهم،  واأعيد 
واأكرث من  بل  اأم�سوا ع�رسين عاما، 
واأكرثهم  فرتتني  على  عاما  ثالثني 
اأم�سى  الذي  الربغوثي  نائل  الأ�سري 

على فرتتني ما يقارب من 39 �سنة.
�سلطات  اأن  على  فروانة  و�سدد 
اعتقالتها  يف  تفرق  ل  الحتالل 
واإجراءاتها  القا�سية  ومعاملتها 
ظروف  يف  حتى  اأو  ال�ستفزازية 
ذكوراً  الفل�سطينيني،  بني  الحتجاز 
كانوا اأم اإناثا، حيث اعتقلت الآلف 
العام  وخالل   ، والفتيات  الن�ساء  من 
 )140( نحو  اعتقلت   2018 املن�رسم 
فل�سطينية  مناطق  من  و�سيدة  فتاة 
يف  حتتجز  زالت  وما  خمتلفة، 
بينهن  اأ�سرية،   )52( الدامون  �سجن 
اأ�سرية موقوفة، واأ�سريتني قيد   )19(
من  وجميعهن  الإداري،  العتقال 
با�ستثناء  والقد�س  الغربية  ال�سفة 

ثالث اأ�سريات من قطاع غزة.
يف  موجودات  جميعهن  اأن  واأو�سح 
بينها  غرفة،   13 على  يحتوي  ق�سم 
ويتغري  كامريات،  مع  عزل  غرفة 
عددهن ح�سب العتقالت اجلديدة 

اأو الإفراج عن بع�سهن.
بني  من  اأن  اإىل  فروانة  ولفت 
املعتقل:  يف  القابعات  الأ�سريات 
هي  الت�رسيعي  املجل�س  يف  نائب 
اأ�سريات  وثماين  جرار،  خالدة 
اعتقالهن  وقت  اأمُ�سنب  جريحات 
واأبرزهن الأ�سرية اإ�رساء اجلعابي�س، 
املري�سات،  الأ�سريات  من  والعديد 
زوجات  منهن  اأمُم،  اأ�سرية  و)22( 
بال�سجون،  واأ�رسى  �سهداء  واأمهات 
الأ�سريات  بع�س  اأن  اإىل  الإ�سارة  مع 
 16 ملدة  بال�سجن  اأحكاماً  يق�سني 

عاماً.

�إ�شر�ء �جلعابي�س

وعن الأ�سرية اإ�رساء اجلعابي�س، قال 
فل�سطينية  اأم  اإ�رساء  "اإن  فروانة: 
اأكتوبر   11 بتاريخ  جريحة  اعتقلت 
عاما،   33 العمر  من  وتبلغ   ،2015

وهي مقد�سية من بلدة جبل املكرب 
وحكم  املحتلة،  القد�س  جنوب 
 11 ملدة  الفعلي  بال�سجن  عليها 
عاماً بتهمة األ�سقت بها، وذلك حني 
تقلها  كانت  غاز  ا�سطوانة  انفجرت 
مرت  خم�سمائة  بعد  على  ب�سيارتها 
اإطالق  نتيجة  ع�سكري  حاجز  من 
�سيارتها  على  النار  الحتالل  قوات 
اأريحا  كانت عائدة من مدينة  بينما 
النفجار  ومع  القد�س.  مدينة  اإىل 
ا�ستعلت النريان يف �سيارتها والتهمت 
بجروح  واأ�سيبت  ج�سدها،  احلروق 
والثالثة  والثانية  الأوىل  الدرجة  من 
يف 50% من ج�سدها، وباتت يف و�سع 
بحاجة  وهي  و�سفه،  ي�سعب  �سحي 
جراحية  وعمليات  طبية  لرعاية 
متعمد  طبي  اإهمال  ظل  يف  عديدة 
من قبل اإدارة �سجون الحتالل، مما 
يفاقم من معاناتها وي�ساعف اآلمها 

ويزيد من وجعها".
فقال  املر�سى  الأ�رسى  عن  اأما 
الأ�رسى  �سوؤون  يف  املخت�س 
اللحظات  اأكرث  "اإن  واملحررين: 
ر  نقرنّ التي  تلك  هي  و�سعوبًة،  اأملاً 
فيها الكتابة اأو احلديث عن الأ�رسى 

عليهم  يتحالف  الذين  املر�سى، 
جن وعذاباته،  املر�س ووجعه، وال�سنّ
اإنهم  معاملته،  وق�سوة  جان  وال�سنّ
و�سجناء  كاملر�سى،  لي�سوا  مر�سى 
مر�سى  فهم  كال�سجناء،  لي�سوا 
�سجناء  وهم  اأحد،  بهم  يعتني  ل 
احلديد،  من  ب�سال�سل  م�سفدون 
حركتهم  وتقيد  اأملا،  اأملهم  تزيد 
يعي�س  �سجنا،  �سجنهم  اإىل  وت�سيف 
ال�سجون  يف  الفل�سطينيون  الأ�رسى 
اأو�ساعاً  الإ�رسائيلية  واملعتقالت 
يعي�سها  قلما  ا�ستثنائية،  �سحية 
اأ�رسى اأو معتقلون يف مناطق اأخرى 
من العامل، ف�سور معاناتهم متعددة، 
ولدينا  كثرية،  بحقهم  والنتهاكات 
مئات ال�سهادات والق�س�س القا�سية، 
الظروف  �سوء  تفا�سيل  تروي  التي 
حجم  وتعك�س  املعاملة،  وق�سوة 
وب�ساعة  املعاناة،  واأ�سكال  املاأ�ساة 
التعامل الإ�رسائيلي مع اأكرث الق�سايا 
الإن�سانية”موؤكد اأن امللف الطبي هو 
الأق�سى اأملاً ووجعاً، والأكرث اإحلاحاً 
احلركة  ملفات  بني  من  و�سخونة 
مع  خ�سو�سا  الأ�سرية  الوطنية 

ا�ستمرار ال�ستهتار الإ�رسائيلي".
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عي�شة ق.

�أدلت  �لتي  �التهامات  وح�سب 
فاإن  �ل�ساورة  �سبيبة  بعثة  بها 
�إىل  و�سل  �لفريق  على  �العتد�ء 
�الأبي�ض  �ل�سالح  ��ستعمال  حد 
�لر�سق  جانب  �إىل  ح�سبهم 
�لرئي�ض  �إد�رة  ونددت  باحلجارة، 
�لعنف  باأحد�ث  زرو�طي  حممد 
�لتي كانت عر�سة لها بعثة ناديها 
�لتي وقعت  خا�سة و�ن �الأحد�ث 
غري  كانت  �ملقابلة  �نطالق  قبل 
حياة  وهددت  ح�سبها  ريا�سية 

�لالعبني  جعل  ما  وهو  �أفر�دها 
وال  �للقاء  �إطار  عن  يخرجون 
منهم  �ملنتظر  �ملردود  يقدمو� 
�للقاء  يخ�رسون  جعلهم  ما 

بهدفني دون رد.
يف �ملقابل، ي�رسع رفقاء �لالعب 
�بتد�ء  �رسيف  يحي  علي  �سيد 
للمقابلة  �لتح�سري  يف  �ليوم  من 
�ملقبل  �لثالثاء  تنتظرهم  �لتي 
�لقو�عد  خارج  يتنقلون  عندما 
للقاء �لثاين على �لتو�يل من �أجل 
بلعبا�ض  مو�جهة �مل�سيف �حتاد 
�جلولة  عن  �ملقدم  �للقاء  �سمن 

�لوقت  منح  �إطار  يف  وذلك   ،24
�أجل  من  �جلنوب  لن�سور  �لكايف 
وهم  �لقارية  للمناف�سة  �لتح�سري 
�لذين ي�رسبون موعد� مع مقابلة 
�ملقررة  �لتنز�ين  �سيمبا  نادي 
�سمن  �لد�خل  مار�ض  �لتا�سع  يف 
�جلولة �خلام�سة وما قبل �الأخرية 
من دور جمموعات ر�بطة �أبطال 
�للقاء م�سرييا  �أن يعترب  �إفريقيا، 
لالعبي �ل�سبيبة يف �سباق �لتناف�ض 
على �لتاأهل �إىل �لدور ربع �لنهائي 
الأول  �لقارية  �مل�سابقة  ومو��سلة 

مرة يف تاريخهم.

اإدارة �سبيبة ال�ساورة تتهم م�سوؤويل الكابا باالعتداء على الوفدالت�شكيلة ت�شتعد اليوم لتح�شري مباراتها اأمام احتاد بلعبا�س
اّتهم اأع�شاء فريق �شبيبة ال�شاورة نظرائهم من اأهلي برج بوعريريج باالعتداء على 
بعثة ممثل اجلنوب اجلزائري وذلك عند دخول الفريق اإىل ملعب 20 اأوت 1956 من 
اأجل خو�س املقابلة التي جمعت الفريقني اأول اأم�س �شمن ت�شوية اللقاء املتاأخر عن 

اجلولة 21 من الرابطة املحرتفة االأوىل، اأين مت ن�شر �شور وفيديوهات عن االعتداء 
الذي كانت له البعثة عر�شة له يف مدينة برج بوعريريج على غرار ما حدث مع 

مدرب احلرا�س يف النادي

البابية واأبناء 
الزيبان ي�شيعون 
االنفراد بالو�شافة

جنم مقرة 
يوؤمن ال�سدارة 

ويوؤكد نواياه 
يف ال�سعود

مقرة  جنم  �لر�ئد  يو��سل 
�حللم  حتقيق  نحو  �لزحف 
من  �لكبار  �سمن  و�لتو�جد 
�لنتائج  على  تاأكيده  خالل 
يف  يحققها  �لتي  �اليجابية 
�ملباريات �الأخرية من �لبطولة 
�إىل  مقرة  وعاد جنم  �لوطنية، 
عندما  جمدد�  �لفوز  معانقة 
��ستغل فر�سة �ال�ستقبال على 
�لرتتيب  متذيل  �أمام  ميد�نه 
�حتاد �لبليدة وحقق �الأهم رغم 
�النت�سار بهدف دون رد �إال �أن 
بطولة  من  �جلديد  �ل�ساعد 
�ملفاجاأة  �سنع  و��سل  �لهو�ة 
�لر�بطة  يف  �لكبار  ومناف�سة 
�ملحرتفة �لثانية و�ّمن مو��سلة 
من  �ملو�سم  هذ�  �ملناف�سة 
�أربع  بعد  وعلى  �الأول  �ملركز 
�ملالحقني  �أقرب  عن  نقاط 
تاأجيل  ظل  يف  تلم�سان،  ود�د 
ن�سف مباريات �جلولة 23 من 
�ملقابل،  يف  �لثانية،  �لر�بطة 
مدينة  ت�سكيلة  العبو  يو��سل 
�لتعرث�ت  ت�سجيل  �لورود  �أبناء 
�ساد�ض  يف  �سقوطهم  بعد 
دون  �لتو�يل  على  مقابلة 
ت�سجيل �أي فوز، وبالتايل و�سع 
�أين  �لهاوية،  �لبطولة  يف  قدم 
تف�سلهم 12 نقطة للخروج من 
�سبع  بعد  منطقة �خلطر على 
جوالت عن �إ�سد�ل �ل�ستار عن 

�ملو�سم �جلاري.
يف �ملقابل، فّوت �حتاد ب�سكرة 
بالو�سافة  �اللتحاق  فر�سة 
ود�د  على  �خلناق  وت�سييق 
فخ  يف  �سقوطه  بعد  تلم�سان، 
�أمام  �لقو�عد  خارج  �لهزمية 
�سعيدة  مولودية  �مل�سيف 
ثالث  بعد  جاءت  و�لتي 
�لتو�يل،  على  �نت�سار�ت 
يقللون  »�لزيبان«  �أبناء  جعلت 
على  �لتناف�ض  يف  حظوظهم 
جمدد�  و�لعودة  �ل�سعود  ورقة 
�إىل �لر�بطة �الأوىل، بينما جنح 
�البتعاد  يف  �ملحلي  �لفرق 
وتو�سيع  �خلطر،  منطقة  عن 
�لفارق عن منطقة �خلطر �إىل 

�أربع نقاط.
مولودية  كانت  جهته،  من 
يف  �خلا�رسين  �كرب  �لعلمة 
�أول �أم�ض بعد �لتعرث  مباريات 
ملعبها  على  �سجلته  �لذي 
�ل�سيف  �أمام  زوغار  م�سعود 
و�كتفت  وهر�ن  جمعية 
م�سيعة  �ل�سلبي  بالتعادل 
�سباق  يف  ثمينتني  نقطتني 
»�لبابية«  و�سيعت  �ل�سعود، 
فر�سة �النفر�د باملركز �لثاين 
وتقلي�ض �لفارق عن �لر�ئد �إىل 
�أربع نقاط، بينما �فرتق فريقا 
�سبيبة �سكيكدة و�أمل بو�سعادة 

على �لتعادل �ل�سلبي.
عي�شة ق.

الت�شكيلة ا�شتعادت حظوظها للعب ورقة البقاء

الكابا يتنف�س ال�سعداء ويبتعد عن منطقة اخلطر

 تنف�ض فريق �أهلي برج بوعريريج 
�لذي  �لثمني  �لفوز  بعد  �ل�سعد�ء 
ح�ساب  على  �أم�ض  �أول  �سجله 
�سمن  �ل�ساورة  �سبيبة  �ل�سيف 
�ملبار�ة �لتي جرت �سمن ت�سوية 
�جلولة  عن  �ملتاأخرة  �للقاء�ت 
�الأوىل،  �ملحرتفة  للر�بطة   21
وقع  على  �للقاء  �نتهى  �أين 
�ملحلي  للفريق  نظيفة  ثنائية 
�الأول  �ل�سوط  يف  توقيعهما  جاء 
يو�سف  �لالعب  عرب  �للقاء  من 
توقيع  خلف  كان  �لذي  جحنيط 
»�لكابا«  ت�سكيلة  وقيادة  �لثنائية 
�النت�سار�ت  نغمة  ��ستعادة  �إىل 

بالز�د  �لنقاط  ر�سيد  ودعم 
�لبقاء،  حتقيق  �سباق  يف  كامال 
�بتعدت ت�سكيلة »�لكابا« عن  �أين 
�أ�سبحت  بعدما  �خلطر  منطقة 
ثالث  على بعد خم�ض نقاط عن 
وتعول  بال�سقوط،  �ملهددين 
�أجل  من  بقوة  �ملو��سلة  على  
وتفادي  �لبقاء  حتقيق  �سمان 
نهاية  قبل  �حل�سابات  لعبة 
يف  �جلاري.  �لكروي  �ملو�سم 
بالل  �ملدرب  �أعطى  �ملقابل، 
للفريق  �أوك�سجني  جرعة  دزيري 
عقب  �لفنية  عار�سته  تويل  منذ 
غوميز،  �ال�سباين  �ملدرب  �إقالة 

�سبع  ح�سد  يف  جنح  �لذي  وهو 
مو�جهات  ثالث  �آخر  يف  نقاط 
قبل  وذلك  �لوطنية،  �لبطولة  يف 
�ملقبلة  للمو�جهة  �لتح�سري 
من  حا�سمة  تكون  �سوف  و�لتي 
يف  �الأهلي  حظوظ  حتديد  �أجل 
�ل�سقوط،  �أجل  �للعب من  تفادي 
هذ�  نهاية  ي�ستقبل  و�أنه  خا�سة 
�لرتتيب  جدول  متذيل  �الأ�سبوع 
تبدو  مبار�ة  يف  بلعبا�ض  �إحتاد 
يف �ساحله من �أجل �إ�سافة ثالث 
و�سط  يف  ت�سعه  �أخرى  نقاط 

�لرتتيب.
عي�شة ق.

 ن�شف نهائي البطولة العربية 
للأندية للكرة الطائرة

انهزام املجمع البرتويل 
اأمام الرتجي التون�سي

تاأجيل لقاء �سبيبة 
 بجاية وبارادو 

يف الكاأ�س

�لدور  يف  �لبرتويل  �ملجمع  �نهزم 
ن�سف �لنهائي من �لبطولة �لعربية 
رجال  �لطائرة  �لكرة  يف  لالأندية 
�لتون�سي  �لريا�سي  �لرتجي  �أمام 
يف  رد  دون  �أ�سو�ط   3 بنتيجة 
م�ساء  بينهما  جمع  �لذي  �للقاء 
تون�ض،  ر�د�ض  بقاعة  �أم�ض  �أول 
�لنحو  على  �الأ�سو�ط  وجاءت 
�ملنظم  �لنادي  ل�سالح  و  �لتايل 
-25 و   14-25  ،18-25 للبطولة 
قد  �لبرتويل  �ملجمع  وكان   ،21

للمربع  �ملن�رسم  �خلمي�ض  تاأهل 
�ل�سالم  ح�ساب  على  �لذهبي 
�لعماين، و�سيو�جه �لرتجي �لنهائي 
يف �ملبار�ة �لنهائية �ملقررة �أم�ض 
�لنهائي  ن�سف  مبار�ة  من  �لفائز 
بنف�ض  �لتي �ستجمع الحقا  �لثانية 
�لقاعة �لناديني �لقطريني �ل�رسطة 
�ملجمع  يلعب  بينما  �لريان،  و 
�سد  �لرتتيبي  �للقاء  �لبرتويل 

�ملنهزم منهما.
وكاالت

�جلز�ئرية  �الحتادية  �أجلت   
لكرة �لقدم �ملبار�ة �لتي كانت 
مربجمة �أن جتمع �أم�ض فريقي 
بار�دو  ونادي  بجاية  �سبيبة 
�سمن ذهاب �لدور ربع �لنهائي 
�جلمهورية  كا�ض  مناف�سة  من 
ن�رست  تاريخ الحق، حيث  �إىل 
الأول  متاأخر  وقت  يف  �لفاف 
�إىل  �للقاء  تاأجيل  عن  �أم�ض 
يف  �لكاأ�ض  جلنة  حتدده  تاريخ 

�لتاأجيل  و�أعادت  الحق،  وقت 
�لتي  �الأمنية  �الأ�سباب  �إىل 
تاريخه  �للقاء يف  برجمة  متنع 
�ملحدد يف وقت �سابق، لين�سم 
هذ� �للقاء �إىل جمموع �للقاء�ت 
بدورها  تاأجيلها  مت  �لتي 
ر�أ�سها  وعلى  خمتلفة  الأ�سباب 
�ملناف�سة  يف  �أنديتنا  م�ساركة 

�الإفريقية.
ع.ق.

 اليوم االأخري من البطولة
 االإفريقية للمبارزة

15 ميدالية للجزائر 
منها ذهبيتني

منها  ميد�لية   15 �جلز�ئر  ح�سدت 
و8  ف�سيات   5 �ثنتان،  ذهبيتان 
�ليوم  مناف�سات  خالل  برونزيات 
�لبطولة  من  و�الأخري  �خلام�ض 
فئات  من  لكل  للمبارزة  �الفريقية 
يف  و�لذكور  و�الأ�سبال  �الأ�ساغر 
�الأ�سلحة �لثالثة �سي�ض-ح�سام-�سيف 
حر�سة  بقاعة  �أم�ض  �أول  جرت  �لتي 
�ليوم  مباريات  وخ�س�ست  ح�سان، 
�الأ�ساغر  من  لكل  و�الأخري  �خلام�ض 
�لفرق  وح�سب  و�إناث  ذكور  فردي 
بذهبيتي  وتوج  ذكورو�ناث،  �أو��سط 
�لوطني  �ملنتخب  من  كل  �جلز�ئر 
ل�سالح �ل�سيف و�سطيات الأول مرة يف 
تاريخه، باالإ�سافة �إىل بونا�رس حممد 
�أ�ساغر،  �خت�سا�ض �حل�سام  بل�سم يف 
�ىل  و�سطيات  �ل�سيف  ف�سية  وعادت 
تون�ض �أما �لربونزية فكانت من ن�سيب 
�حل�سام  ف�سية  �أما  �مل�رسي،  �لفريق 
فردي �أ�ساغر حت�سل عليها �مل�رسي 
فيه  نال  �لذي  �لوقت  يف  زياد،  نوفل 
و�مل�رسي  ريان  فرجاين  �لتون�سي 
وعن  �لربونزية.  فار�ض  �لبغد�ديل 
تتويج منتخب �ل�سيف و�سطيات �رسح 
�ملدرب �لوطني ل�سالح �ل�سيف �أحمد 
�للقب  �أن  »�أعتقد  قائال:  يحي  بن 
كوننا  وم�ستحقا،  منتظر  كان  �لقاري 
منتلك فريقا متما�سكا رغم مو�جهته 
يف  �لفائز  قوي  تون�سي  ملنتخب 
و�أ�ساف:  �لنهائي على م�رس«،  ن�سف 
لكن  عايل  مب�ستوى  �ت�سم  »�لنهائي 

يف  �لفارق  على  حافظن  العباتنا 
ويتكون  متما�سكات«،  وكن  �لنتيجة 
�لرباعي:  من  لل�سيف  �لوطني  �لفريق 
زبوج ي�رسى، هبال �سيليا، لعقون حنان 
حت�سلت  �لفرق،  وعند  مروة.  وقهام 
�جلز�ئر على ف�سية �ل�سي�ض و�سطيات 
�لذهبية مل�رس، وحت�سل  عادت  فيما 
�لوطني  �لفريق  �أي�سا  �لف�سية  على 
�مام  �ملنهزم  �أو��سط  �ل�سيف  ل�سالح 
حت�سلت  حني  يف  �لنهائي،  يف  م�رس 
�ل�سيء  نف�ض  �لربونزية،  على  ليبيا 
و�سطيات  �حل�سام  ملنتخب  بالن�سبة 
�نهز�مه  بعد  �لف�سية  على  �حلا�سل 
تون�ض  �أما  �لنهائي،  يف  م�رس  �أمام 
�أي�سا  �كتفى  كما  بالربونزية،  فاكتفت 
�أو��سط  للح�سام  �لوطني  �ملنتخب 
م�رس  توجت  فيما  بالربونزية،  ذكور 
بالذهبية ونالت تون�ض �لف�سية، وعند 
�جلز�ئر  نالت  فقد  �أو��سط  �ل�سي�ض 
�ىل  فعادت  �لذهبية  �أما  �لربونزية 
ولدى  �أي�سا،  لتون�ض  و�لف�سية  م�رس 
�جلز�ئري  حت�سل  �سي�ض  �ال�ساغر 
�سقوطه  بعد  �لف�سية  �آدم  د�ين  فالح 
يف  �أحمد  هند�وي  �مل�رسي  يد  على 
نال  نف�سه  �الخت�سا�ض  ويف  �لنهائي، 
مهدي  بر�هم  ولد  �الآخر  �جلز�ئري 
دنيل �لربونزية �ثر خ�سارته يف ن�سف 
عادت  فيما  �ملتوج،  �مام  �لنهائي 
�لربونزية �الأخرى للم�رسي خالد وليد 

�ملنهزم �أمام فالح د�ين �آدم.
وكاالت
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عي�شة ق.

ت�شكيلة  تدخل  ال�شدد  هذا  يف 
الن�رصية اللقاء مبعنويات مرتفعة 
النتائج  ح�شد  موا�شلة  اأجل  من 
اأجل  من  �شوط  وقطع  االيجابية 
االإفريقية  املغامرة  موا�شلة 
تاأ�شريتي  اإحدى  اقتطاع  عرب 
كاأ�س  نهائي  ربع  اإىل  التاأهل 
الكرة  ممثل  وان  خا�شة  الكاف، 
مهمة  اأ�شعب  اأمام  اجلزائرية 
يف جمموعته من خالل االإطاحة 
وهي  بعرينه  املبا�رص  مبالحقه 
اأ�شبال  يدرك  التي  املاأمورية 

اأنهها  اإيغيل  مزيان  املدرب 
لكن  �شهلة  تكون  ولن  �شعبة 
يف  العا�شمي  النادي  م�شوار 
انطالق  منذ  ال�شوداء  اإفريقيا 
طبعتها  يف  القارية  املناف�شة 
احلالية مل يعرفوا الهزمية بعدما 
التمهيدي  اأول دورين  تعادلوا يف 
من  كل  اأمام  ع�رص  وال�شاد�س 
الكونغويل  ال�شود  ال�شياطني 
وهي  الزامبي،  اإيجليز  وغرين 
الن�رصية  متنح  التي  املعطيات 
تكرار  اأجل  من  اإيجابية  دفعة 
ال�شيناريو من كينيا وو�شع  نف�س 
ن�شف  يف  النهائي  ربع  يف  قدم 

م�شوار دور املجموعات. ويبقى 
بالطاقم  يحيط  الذي  التخوف 
الفني معاناة الالعبني من التعب 
واالإرهاق ب�شبب كثافة املباريات 
االأ�شابيع  خالل  خا�شوها  التي 
املن�رصمة خا�شة يف ظل برجمة 
البطولة  يف  املتاأخرة  مبارياتهم 
اين  اجلمهورية  وكاأ�س  الوطنية 
نف�شه  العا�شمي  النادي  يجد 
هذا  جبهات  ثالث  على  يلعب 
الالعب  رفقاء  ويعول  املو�شم، 
زل  يف  التحدي  رفع  خا�شف 
منذ  وجدوها  التي  العراقيل 
يف  نريوبي  مطار  اإىل  و�شولهم 

ظل عدم وجود اأي ت�شهيالت من 
النادي املناف�س والذي مل يوفر 
املطار  من  تقلهم  حافلة  لهم 
حرموا  كما  اإقامتهم  مقر  اإىل 
بالتدريبات،  خا�س  ملعب  من 
توفر  االيجابي  االأمر  ويبقى 
الطاقم الفني على تعداد مكتمل 
الدين  �شم�س  الالعب  عدا  ما 
اإ�شابة تلقاها  حراق الذي يعاين 
�شمن  بلوزداد  �شباب  مباراة  يف 
يوا�شل  والذي  اجلمهورية  كاأ�س 
موؤكدة  غري  وم�شاركته  العالج 
وما عدا ذلك فاإن بقية الالعبني 

حتت ت�رصف املدرب اإيغيل.

غورماهيا / ن�شر ح�شني داي اليوم ابتداء من 14:00

الن�صرية ت�صعى اإىل الفوز واحلفاظ على �صدارة املجموعة
يجدد فريق ن�شر ح�شني داي العهد جمددا مع امل�شاركة القارية اليوم من خالل مواجهة فريقه غورماهيا الكيني على 
ملعب الأخري يف املباراة التي تندرج حل�شاب اجلولة الثالثة من دور جمموعات كاأ�س الحتاد الإفريقي، حيث يدخل 

الالعبون ملعب »نريوبي �شيتي �شتاديوم« بهدف ت�شجيل نتيجة ايجابية ت�شاهم يف موا�شلتهم �شل�شلة النتائج اليجابية 
منذ انطالق دور املجموعات والتاأكيد على بدايتهم القوية اأين يت�شدر الفريق املجموعة الرابعة باأربع نقاط من فوز 

اأمام بيرتو اأتلتيكو الأنغويل وتعادل اأمام الزمالك امل�شرية وعلى بعد نقطة واحدة عن النادي الكيني

على خلفية اتهاماته للفاف فر�س الالعبني 
يف املنتخبات ال�شابة

زط�صي يهدد اآ�صيو 
بجره اإىل املحاكم

قراوي وزغبة يتدربان على انفراد

جابو يوا�صل العالج وي�صر على 
امل�صاركة اأمام احتاد عنابة

يواجه الالعب الدويل اجلزائري 
اأروقة  اآ�شيو  ح�شني  ال�شابق 
االحتادية  قررت  بعدما  العدالة 
متابعته  القدم  لكرة  اجلزائرية 
ق�شائيا على خلفية الت�رصيحات 
اإحدى  عرب  اأطلقها  التي  النارية 
القنوات التلفزيونية واتهم خاللها 
على  بالعمل  الفاف  م�شوؤويل 
فر�س العب من اأجل ا�شتدعائه 
املنتخب  مباريات  يف  واإقحامه 
�شنة   20 من  اقل  لفئة  الوطني 
من  م�شاعدا  مدربا  ا�شتعل  اأين 
العب  �شفة  على  ح�شوله  اأجل 
التي  االتهامات  وهي  دويل، 
نفتها الهيئة الكروية نفيا قاطعا 
ر�شمي  بيان  خالل  من  واأكدت 
املوقع  عرب  اأم�س  اأول  ن�رصته 
االلكرتوين للفاف اأن كل ما اأدىل 

به اآ�شيبو ت�رصيحات مغلوطة وال 
اأ�شا�س لها من ال�شحة واعتربتها 
اأكاذيب من طرف احد الالعبني 
الوطنية  البطولة  يف  ال�شابقني 
والذي منحته هيئة الرئي�س خري 
فر�شة  ح�شبها  زط�شي  الذين 
من  التدريبية  كفاءته  حت�شني 
للمدرب  م�شاعدا  العمل  خالل 
هيئة  ت�شاءلت  حيث  الرئي�شي، 
عن  البيان  نف�س  خالل  زط�شي 
التي منعت املعني من  االأ�شباب 
وتفجريها  الق�شية  عن  الك�شف 
واالأ�شباب  املنا�شب  الوقت  يف 
هوية  ك�شف  من  منعته  التي 
طالبه  الذي  الرئي�شي  املدرب 
وا�شم  املعني  الالعب  باإقحام 

االأخري وهوية والده.
ع.ق.

�شطيف  وفاق  فريق  يوا�شل 
اإياب  ملباراة  بجدية  التح�شري 
مناف�شة  من  النهائي  ربع  الدور 
كا�س اجلمهورية اأمام احتاد عنابة 
ويف  املقبل،  االأربعاء  واملقررة 
املدرب  اأ�شبال  فاإن  ال�شدد  هذا 
التدريبات  يجرون  نغيز  نبيل 
يكونوا  حتى  كبرية  بجدية 
اجلوانب،  خمتلف  من  جاهزين 
احل�شة  �شهدت  ال�شدد  هذا  ويف 
اأول  م�شاء  جرت  التي  التدريبية 
اأع�شاء  ح�شور  وعرفت  اأم�س 
الثنائي  عودة  االإدارة  جمل�س 
م�شطفى  واحلار�س  قراوي  اأمري 
واللذان  التدريبات  جو  اإىل  زغبة 
كانا  التي  االإ�شابة  من  تعافيا 
على  تدربا  لكنهما  منها،  يعانيان 
ال�شوء  انتظار منحهما  انفراد يف 
االأخ�رص من طرف الطاقم الطبي 
لالندماج يف التدريبات اجلماعية، 
اإمكانية جاهزيتهما  تتاأكد  اأين مل 
والتي  الكاأ�س  ملوعد  تام  ب�شكل 

التحدي  رفع  يف  اجلميع  يرغب 
احتاد  عقبة  جتاوز  اجل  من 
عنابة رغم �شعوبة املهمة خا�شة 
بهدفني  الذهاب  يف  الهزمية  بعد 
نظيفني،  اأين يتواجد الوفاق حتت 
هذا  اأهدافه  جميع  خ�شارة  طائل 
من  االإق�شاء  حال  يف  املو�شم 

مناف�شة ال�شيدة الكاأ�س.
ت�شكيلة  قائد  ي�رص  املقابل،  يف 
املوؤمن  عبد  االأ�شود«  »الن�رص 
مباراة  يف  امل�شاركة  على  جابو 
من  معاناته  رغم  عنابة  احتاد 
االإ�شابة التي كان تلقاها االأ�شبوع 
املناف�س،  نف�س  امام  املن�رصم 
م�شاعدة  اإىل  جابو  ي�شعى  حيث 
ناديه من اأجل جتاوز ربع النهائي 
الكاأ�س  م�شوار  وموا�شلة  بنجاح 
النهائي  ن�شف  بلوغ  خالل  من 
على  واحد  �شوط  يف  وامل�شاركة 
العالج  تلقي  يكثف  اين  االأقل، 

رفقة الطاقم الطبي.
ع.ق.

يف �شياق التح�شري ملقابلة وفاق �شطيف

دوما يرف�ض منح العبيه راحة 
وي�صتاأنف التدريبات

عاد فريق �شبيبة القبائل اأم�س اإىل جو التدريبات جمددا 

بعدما ف�شل الطاقم الفني للفريق بقيادة املدرب الفرن�شي 

باتريك دوما عدم منح راحة لالعبيه رغم عودتهم م�شاء 

مبدينة  خا�شوه  الذي  التح�رصي  الرتب�س  من  اأم�س  اأول 

اأمام  ودية  مباراة  باإجراء  واختتموه  وزو  بتيزي  تيغزيرت 

الوطنية،  البطولة  توقف  لفرتة  ا�شتغالل  الرديف  الفريق 

حيث برمج الطاقم الفني للت�شكيلة القبائلية ح�شة تدريبية 

التي  للمباراة  العدة حت�شبا  اأجل و�شع  البارحة من  �شباح 

تنتظرهم ال�شبت املقبل اأمام وفاق �شطيف والتي تندرج 

�شمن اجلولة 23 من الرابطة املحرتفة االأوىل، حيث يعول 

النواحي  كافة  منت  العبيه  حت�شري  الفرن�شي  املدرب 

لتفادي اأي مفاجاأة غري �شارة على اأر�شية ملعبه وهو الذي 

يعاين مرحلة فراغ ي�شتهدف اخلروج منها من خالل معانقة 

فوز جديد يف اجلولة القادمة للتم�شك مبركزه يف الو�شافة 

خا�شة واأن اي تعرث جديد يهدد ت�شكيلة »الكناري« بفقدان 

تعقد  وبالتايل  الرتتيب  والرتاجع يف جدول  الثاين  املركز 

و�شعيتها يف لعب االأدوار االأوىل يف البطولة الوطنية يف ظل 

املناف�شة القوية التي ت�شهدها من االأندية املالحقة.

يف املقابل، ي�شهد اليوم قيام رجل االأعمال ي�شعد ربراب 

ب�شبيبة  التكوين اخلا�س  لبناء مركز  االأ�شا�س  و�شع حجر 

»�شيفيتال«  �رصكة  ت�شييده عرب  ي�شاهم يف  والذي  القبائل 

ربراب  يح�رص  حيث  للنادي،  ر�شميا  مموال  تعترب  التي 

اأجل االإعالن على انطالق  اليوم مبنطقة واد عي�شي من 

يف  القبائل  �شبيبة  م�شريي  ح�شور  التكوين يف  مركز  بناء 

اإدارة  توجيه  جانب  اإىل  مالل  �رصيف  الرئي�س  مقدمتهم 

النادي الدعوة غلى امل�شوؤولني يف والية تيزي وزو وروؤ�شاء 
االأندية املنتمني اإىل الوالية.

عي�شة ق.

البطولة الأمريكية منفذه الوحيد

بن زية يواجه م�صتقبال جمهوال 
وم�صاركته بالكان يف ال�صك

يف خطوة اأكدت من خاللها عدم اقتناعها باملردود الذي الن�شف الثاين من املو�شم الكروي احلايل يف الدوري الرتكي، فيرنبات�شي الرتكي ا�شمه من قائمة الالعبني املعنيني بخو�س جمهوال بعد نهاية مو�شمه باكرا عقب �شطب اإدارة فريقه يواجه الالعب الدويل اجلزائري يا�شني بن زية م�شتقبال 
قدمه املعني خالل املرحلة االأوىل من املو�شم اجلاري، 

مناف�شاته �شهر مار�س املقبل واالن�شمام اإىل �شفوف اأحد زية البحث عن طوق النجاة من الدوري االأمريكي الذي تعود معه بعقد ينتهي بنهاية هذا املو�شم، ويبقى احلل اأمام بن الفرن�شي الذي رف�س عودته اإىل �شفوفه باعتبار اأنه مرتبط العام املا�شي على �شكل اإعارة ملو�شم واحد من نادي ليل الرحيل عن فيرنبات�شي، وهو الذي ان�شم اإىل �شفوفه �شائفة املو�شم قبل التعرف على م�شريه والذي يبقى بن�شبة ر�شمية اإىل راحة اإجبارية خالل االأ�شهر املقبلة واإىل غاية نهاية هذا الثانية من الدوري الرتكي، االأمر الذي يجعل بن زية يركن الذي ا�شتبعده نهائيا عن مفكرته وحرمه من خو�س املرحلة والذي خرج من احل�شابات التكتيكية ملدرب النادي الرتكي الدوري االأوروبي، وتنتهي املغامرة لنب زية هذا املو�شم، عقبة مناف�شه الرو�شي واأق�شي من الدور ال�شاد�س ع�رص من زينيت �شان بطرا�شبورغ اأين ف�شل النادي الرتكي يف جتاوز بقمي�س فيرنبات�شي هذا املو�شم اأول اأم�س مبنا�شبة مقابلة حيث تواجد مهاجم املنتخب الوطني يف اآخر مواجهة 
ب�شبب االبتعاد عن امليادين وعدم تواجده يف جو املناف�شة.فيما يتعلق باملناف�شة وهو االأمر الذي يجعله ي�شتبعد بن زية حيث يفر�س الناخب الوطني جمال بلما�شي �رصامة كبرية نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة ال�شائفة املقبلة مب�رص، اأقرب اإىل ا�شتبعاده من امل�شاركة رفقة املنتخب الوطني يف واالأكيد اأن بقاء بن زية على هذا احلال من دون فريق يجعله اأنديتها.

عي�شة ق.
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ميالن يدّك �شباك �إمبويل بثالثية نظيفة
انت�رص ميالن على �ضيفه اإمبويل بثالثية نظيفة اأول ام�س يف اجلولة 25 من الدوري الإيطايل، 
�ضامويل  والإ�ضباين  كي�ضييه  فرانك  والإيفواري  بياتيك  كري�ضتوف  البولندي  من  كل  و�ضجل 
كا�ضتلييخو ثالثية الفريق اللومباردي، ويحتل ميالن املركز الرابع بر�ضيد 45 نقطة فيما ياأتي 

اإمبويل يف املركز 17 بر�ضيد 21 نقطة.

و�تفورد يكت�شح كارديف بخما�شية
على  كبرًيا  فوزاً  واتفورد  حقق 
مقابل  بخما�ضية  �ضيتي  كارديف 
هدف وحيد اأول اأم�س يف اجلولة 27 
من الدوري الإجنليزي، و�ضجل كل 
من الإ�ضباين جريارد دولوفو ثالثية 
و تروي ديني ثنائية لل�ضيوف فيما 
�ضليمان  الإيفواري  الالعب  �ضجل 
الوحيد  كارديف  هدف  بامبا 
واتفورد  ويحتل   ،82 الدقيقة  يف 
 40 بر�ضيد  موؤقتاً  ال�ضابع  املركز 

نقطة فيما يقبع كارديف يف املراكز الأخرية 17 موؤقتاً بر�ضيد 25 نقطة، ويف مباراة اأخرى، 
انت�رص و�ضت هام يونايتد على �ضيفه فولهام بثالثية مقابل هدف وحيد. 

ليل يف�شل يف جتاوز عقبة �شرت��شبورغ
اأول اأم�س يف اجلولة 26 من الدوري  انتهت مباراة ليل مع م�ضيفه �ضرتا�ضبورغ بالتعادل 1-1 
اأنطوين  اأدرك  ثم   42 الدقيقة  يف  ليل  لفريق  الت�ضجيل  اإيكوين  جوناثان  وافتتح  الفرن�ضي، 
الو�ضافة بر�ضيد 51  التعادل لأ�ضحاب الأر�س يف الدقيقة 68، ويحتل ليل مركز  غون�ضالفيز 
اإتيان  �ضانت  وعاد  نقطة،   37 بر�ضيد  موؤقتاً  الثامن  املركز  �ضرتا�ضبورغ يف  ياأتي  فيما  نقطة 
بانت�ضار ثمني من اأر�س ديجون بهدف ل�ضفر �ضجله ال�رصبي نيفني �ضوبوتيت�س، وبات ر�ضيد 
�ضانت اإتيان 43 نقطة يف املركز الرابع يف حني جتّمد ر�ضيد ديجون عند 20 نقطة يف املرتبة 
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غاتوزو: عانينا قبل لقاء �إمبويل
اأبرز جينارو غاتوزو املدير الفني مليالن معاناة فريقه قبل الفوز اأول ام�س على اإمبويل 0-3 
�ضمن اجلولة 25 من الدوري الإيطايل، وقال غاتوزو يف ت�رصيحات ل�ضبكة �ضكاي �ضبورت�س: 
»حققنا النقاط الثالث، لكننا واجهنا اأكرث من م�ضكلة يف الأ�ضبوع احلايل قبل اللقاء«، واأ�ضاف: 
»باكيتا مل يتدرب اإل مرة واحدة، كما اأن باكايوكو كان يجب األ ي�ضارك اليوم، لأنه مل يكن يف 
حالة جيدة«، واأمت بقوله: »مل يعجبني الأداء الذي قدمناه يف بع�س اأوقات املباراة، حيث كنا 
منرر الكرة فقط اأمام دفاع اإمبويل بدون فاعلية«. يذكر اأن ميالن رفع ر�ضيده بهذا الفوز اإىل 

45 نقطة يف املركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن اإنرت ميالن �ضاحب املركز الثالث.

�لريال يحدد موعد ح�شم م�شري هاز�رد
معقدة  مدريد،  ريال  اإىل  ت�ضيل�ضي  فريق  جنم  هازارد  اإيدين  البلجيكي  انتقال  �ضفقة  باتت 
اأكرث من اأي وقت �ضابق، ووفًقا ل�ضحيفة »ماركا« الإ�ضبانية، فاإنه من غري املحتمل اأن يتخلى 
اإبرام �ضفقات  املنع من  ا�ضتمرار عقوبة  املقبل حال  ال�ضيف  اأحد جنومه يف  ت�ضيل�ضي عن 
ملدة فرتتي انتقالت ب�ضبب خمالفة القوانني اخلا�ضة بالتعاقد مع الالعبني الق�رص، واأو�ضحت 
بعد  خا�ضة  هازارد،  �ضفقة  ح�ضم  ب�ضاأن  اأمره  من  عجلة  يف  لي�س  مدريد  ريال  اأن  ال�ضحيفة 
تطور م�ضتوى الربازيلي فيني�ضيو�س جونيور بالإ�ضافة اإىل الو�ضول املحتمل يف ال�ضيف املقبل 

ملواطنه رودريغو.
واأ�ضارت اإىل ريال مدريد �ضينتظر حتى ال�ضيف املقبل ملعرفة موقف ت�ضيل�ضي من ال�ضتئناف 
الذي �ضيتقدم به لدى الفيفا لوقف العقوبة والذي قد ينتج عنه ال�ضماح للبلوز باإبرام �ضفقات 
ا من تاأجيل اأي مفاو�ضات تخ�س هازارد لل�ضيف  يف املريكاتو املقبل، ويهدف املرينغي اأي�ضً
املقبل اإىل تقليل �ضعر الالعب، وذلك على �ضاكلة ما حدث عند التعاقد مع احلار�س البلجيكي 

تيبو كورتوا يف ال�ضيف املا�ضي، اإثر دخوله يف املو�ضم الأخري من عقده رفقة البلوز.

�ل�شياطني �حلمر و�لريدز يف قمة �أولد تر�فورد
ل�ضتقبال  يونايتد  مان�ض�ضرت  ي�ضتعد 
مرتقبة  نارية  موقعة  يف  ليفربول 
ترافورد«  »اأولد  ملعب  يحت�ضنها 
اليوم �ضمن املرحلة 27 من الدوري 
 1990 عام  منذ  املمتاز،  الإجنليزي 
الدوري  لقب  طعم  ليفربول  يذق  مل 
القيا�ضي  عداده  فتجمد  الإجنليزي 
غرميه  جتاوزه   ،18 الرقم  عند 
يف  لقبا   13 بنيل  يونايتد  مان�ض�ضرت 
الأ�ضطوري  مدربه  مع  احلقبة  تلك 
بيكهام  ديفيد  ولعبيه  فريغو�ضون 
وغاري  فيل  والأخوين  غيغز  وراين 
يونايتد  مان�ض�ضرت  اأ�ضبح  نيفيل، 
العالمة الفارقة يف �ضاحة »الربمييري 
ليغ« وحامل الرقم القيا�ضي بع�رصين 
لكن  و2013،   1908 بني  متتد  لقبا 

ليفربول الذي ياأمل تخطيه الأحد لالنفراد يف �ضدارة الدوري يعي�س مو�ضما خمتلفا يقدم فيه اأف�ضل م�ضتوياته، بعد اعتزال 
فريغو�ضون وتخبط املان يونايتد فنيا امل�ضتمر حتى املو�ضم احلايل مع اإقالة مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو، خلت ال�ضاحة 
لت�ضيل�ضي ومان�ض�ضرت �ضيتي فيما اأ�ضبح ليفربول مع جنمه امل�رصي حممد �ضالح اأبرز املر�ضحني خلطف اللقب املرموق يف 
2019، لكن مباراة اليوم ت�رصق الأنظار، بعد نهو�س يونايتد من كبوته فور تعيني لعبه ال�ضابق الرنوجي اأويل غونار �ضول�ضكاير، 
و�ضحوة اإيجابية يف النتائج و�ضعته يف املركز الرابع بثمانية انت�ضارات يف اآخر ت�ضع مباريات، بف�ضل فورة الفرن�ضي بول بوغبا 

ورفاقه.
حقق ليفربول فوزا �رصيحا على يونايتد يف مباراة الذهاب يف اأنفيلد 3-1 كانت الأخرية ملورينيو، لكن مواجهة الأحد �ضتكون 
خمتلفة بح�ضب لعب و�ضطه جورجينيو فينالدوم، وقال الهولندي بعد تعادل »احلمر« مع بايرن ميونيخ الأملاين �ضلبا الثالثاء 
اأنه �ضيح�ضل تغيري كبري، بعد قدوم املدرب هناك ن�ضق جديد،  اأوروبا »اأعتقد  اأبطال  املن�رصم يف ذهاب ثمن نهائي دوري 
خا�ضوا مباريات جيدة فازوا يف الكثري منها، ما منح الفريق الثقة«، وتابع »هي مباراة على اأر�ضهم لذا �ضتظهر ثقة غابت عنهم 
يف ال�ضابق«. ول �ضك باأن مواجهة اأولد ترافورد �ضتكون بالغة الأهمية لليفربول خ�ضو�ضا اأمام فرق الطليعة، تعادل مع مان�ض�ضرت 
هذا  له  الوحيدة  كانت  �ضيتي  مان�ض�ضرت  �ضد  خ�رص  ثم  اإيابا  واأر�ضنال  وتوتنهام  يونايتد  على  وفاز  واأر�ضنال  وت�ضيل�ضي  �ضيتي 
املو�ضم، اأهدر نقاطا اأبقته على م�ضافة واحدة مع حامل اللقب �ضيتي وحتى توتنهام الطامح لالقرتاب منهما، و�ضيكون متاحا 
لليفربول ا�ضتعادة ال�ضدارة بفارق 3 نقاط عن �ضيتي الذي يغيب عن املرحلة 27 بعدما خا�س مباراة مقدمة حيث فاز على 
ايفرتون 2-0 وذلك لرتباطه يف نهائي كاأ�س الرابطة اليوم �ضد ت�ضيل�ضي، وميلك ليفربول مع الهولندي فريجيل فان دايك اأف�ضل 
دفاع يف الدوري اإذ اهتزت �ضباكه 15 مرة فقط يف 26 مباراة. يف املقابل، يتحني توتنهام اأي زلة من ليفربول ليقل�س الفارق مع 
ثنائي ال�ضدارة اإىل نقطتني بحال فوزه على م�ضيفه برينلي اأم�س، ويدرك ليفربول متاما اأن الفوز يف »م�رصح الأحالم«، حيث 
عاد منت�رصا فقط مرتني منذ 2004 �ضيعرب عن نواياه ال�رصيحة باإحراز لقبه املنتظر منذ 1990، بينما ينوي �ضول�ضكاير الذي 
يبتعد فريقه بفارق �ضا�ضع عن ليفربول 14 نقطة احلفاظ على مركز رابع يوؤهله خلو�س م�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا، لالإبقاء 

اأي�ضا على اآماله يف نيل وظيفة ثابتة مع »ال�ضياطني احلمر«.

األيك�ضي�س  الت�ضيلي  اأن  بريطاين عن  تقرير �ضحفي  ك�ضف 
مدربه  يدفع  قد  يونايتد،  مان�ض�ضرت  جناح  �ضان�ضيز 
الرنويجي اأويل جونار �ضول�ضكاير اإىل اتخاذ قرار مت�رصع، 
ل  �ضول�ضكاير  فاإن  الربيطانية،  �ضن«  »ذا  ل�ضحيفة  ووفًقا 
يثق يف قدرة �ضان�ضيز على التاألق اأمام ليفربول يف مباراة 
خدمات  ا�ضتعادة  نحو  يتجه  فاإنه  ولذلك  اليوم  الفريقني 
اأ�رصع وقت،  لينجارد يف  اأنتوين مار�ضيال وجي�ضي  الثنائي 
ورغم اأن مار�ضيال كان يعاين من اإ�ضابة يف الفخذ، كما اأن 
لينجارد قادم من اإ�ضابة يف اأوتار الركبة، ولكن �ضول�ضكاير 

ح�ضتني  يف  �ضاركا  اإذا  ليفربول  اأمام  بهما  للدفع  م�ضتعد 
تدريبيتني قبل املباراة، واأو�ضحت ال�ضحيفة اأن �ضول�ضكاير 
الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  من  �ضان�ضيز  ا�ضتبعاد  �ضيوا�ضل 
الذي  املخيب  الأداء  بعد  الريدز،  اأمام  احلمر  لل�ضياطني 
م�ضتعد  يونايتد  مان�ض�ضرت  اأن  واأكدت  الفريق،  مع  يقدمه 
التخل�س  عملية  ولكن  املقبل  ال�ضيف  يف  �ضان�ضيز  لبيع 
من النجم الت�ضيلي الذي يتقا�ضى 505 اآلف اإ�ضرتليني يف 

الأ�ضبوع �ضتكون �ضعبة.

�شان�شيز يدفع �شول�شكاير نحو �ملخاطرة

اأبيدال ب�ضبب حثه للفرن�ضي اأدريان رابيو لعب الفريق على عدم للم�رصوع اجلديد يف النادي الباري�ضي خلًفا لأنتريو هرنيكي.نا�رص اخلليفي رئي�س �ضان جريمان، يريد خطف الفرن�ضي اإيريك اأبيدال ال�ضكرتري الفني لرب�ضلونة، كي يكون املدير الريا�ضي دي يوجن جنم اأجاك�س ام�ضرتدام الهولندي بعد �رصاع كبري بني الناديني، وقالت �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�ضبانية ام�س اإَنّ يُخطط باري�س �ضان جريمان لالنتقام من بر�ضلونة ب�ضيناريو جديد عقب جناح النادي الكتالوين يف خطف الهولندي فرينكي �لبي ��س جي يخطط لالنتقام من بر�شلونة اأَنّ اخلليفي �ضيتخطى اخلالفات مع  من واأو�ضحت ال�ضحيفة،  انتقامي  ك�ضيناريو  الأمراء  حديقة  اإىل  انتقاله  على  و�ضيعمل  املقبل،  ال�ضيف  يف  البار�ضا  اإىل  لنتقاله  متهيًدا  اأبيدال ي�ضعر بالتقدير يف بر�ضلونة ويوؤكد التجديد  اأن  اإل  اإغراءات كبرية،  النادي الكتالوين، ورغم وجود  اإ�ضعاف قوة  يرافق الفريق يف مباراته �ضد اإ�ضبيلية بالليغا، لكنه ي�ضتعد لدعم البار�ضا يف مباراتي الكال�ضيكو مبدريد.للجميع اأنه �ضعيد بالعمل رفقة بيب �ضيجورا املدير الريا�ضي، ورامون بالنز امللحق بال�ضكرتري الفني، واأ�ضارت اإىل اأبيدال لن بر�ضلونة هدفه 
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�سدر عن دار املتو�سط

رية ُهوَلندية يف ِبالد املغرب  اثنتا ع�سرة �سنة من اال�ستعباد رحلة اأ�سِ
رية ُهوَلندية يف  �سدر موؤخراً عن من�سورات املتو�سط باإيطاليا ودار ال�سويدي باالإمارات العربية املتحدة كتاب “اثنتا ع�سرة �سنة من اال�ستعباد، رحلة اأ�سِ

ِبالد املغرب، 1731-1743“، لـ ماريا تري ميتلن. ترجمة وتقدمي بو�سعيب ال�ساوري. 

م. �س

خا�س- ثقافات

عن�رصاً  جند  اأن  النادر  من  اإذ 
اإىل  الغربيني  الرحالني  بني  ن�سويا 
ومغرباً،  م�رصقاً  العربي  العامل 
اأ�سماء  ب�سعة  ا�ستثنينا  ما  واإذا 
توجهن  اللواتي  الغربيات  من 
ال�سيما  العربي،  امل�رصق  اإىل 
ال�رصق يف  زرن  الربيطانيات ممن 
اللواتي  فاإن  ع�رص،  التا�سع  القرن 
من  غالبا  كن  املغرب  يف  ظهرن 
�سهادات  كتنب  ومن  االأ�سريات. 
من  نادرة.  ندرة  هن  اأ�رصهن  عن 
بني هوؤالء �ساحبة هذه املذكرات 
 Maria الهولندية ماريا تري ميتلن
وقعت  التي   ،Ter Meetelen
اأ�سرية على يد القرا�سنة املغاربة، 
عن  هاّماً  رحلياً  ن�ساً  لنا  وتركت 
اأوا�سط  مغرب  يف  اليومية  احلياة 
عرفته  وما  ع�رص،  الثامن  القرن 
هناك  ق�ستها  التي  ال�سنوات 
واقت�سادية  �سيا�سية  اأحداث  من 

واجتماعية متقلبة و�سادمة.
بني  متزج  بلغة  الن�ص  يتميز 
روت  الذاتية،  وال�سرية  الرحلة 
وما  ها،  اأ�رصرْ ق�سة  الكاتبة  فيه 

حفلت به من وقائع موؤملة واأخرى 
اللغة  من  الرغم  وعلى  طريفة. 
الكتابة  ميزت  التي  التقريرية 
عند ماريا تري ميتلن، فاإن طريقة 
روايتها  طبعت  للأحداث  �رصدها 
مليء  مغامراتي  ت�سويقي  بطابع 
فتنة  الن�ص  ومنحت  باملفاجاآت، 

اآ�رصة للقارئ.
من الرحلة:

نا فرتة غلء يُرثى لها،  … »اجتزرْ
ق�سى خللها 48 األف نفر؛ ب�سبب 
االأحياء  وكان  اجلوع،  ا�ستداد 
اأكلت  بل  االأموات،  يفرت�سون 
االأّمهات اأبناءهّن. ومل يتبّق ال كلب 
كان  كما  اأَكرْلُُه.  مّت  الكّل  قّط،  وال 
النا�ص يُخِرُجون عظاَم احليوانات 
بني  وي�سحقونها  االأر�ص،  من 
دقيَقَها  ويبتلعون  حجر،  قطَعتَي 
مع ُجَرع من املاء، كما اأكل النا�ص 
كما  والتنب،  احليطان  اإ�سمنت 
البهائم، ب�سبب انعدام الع�سب«…

للذهاب  برخ�سة  اأمتّتع  »ُكنُت   …
اإىل الق�رص ُرفقة خادمتي، وكانت 
املدينة،  عربُت  وكلّما  يهودية، 
اإذا  ما  ي�ساألونني  املغاربة  كان 
نحن  بيننا  منت�رصاً  الطاعون  كان 
الن�سارى؟ وكانوا ي�ساألونني حينها 

ما العمل لتجّنبه؟« …

ماريا تري ميتلن:
 ،Maria Ter Meetelen
مّت   .1704 �سنة  ولدت  هولندية 
جوان   20 يوم  كاثوليكيا  تعميُدها 
1704 باأم�سرتدام؛ ويف �سّن الثالثة 
ع�رصة �رصعت يف التّجول باأوروبا، 
ُمّدة  االإجباري،  للتجنيد  خ�سَعت 

اإ�سبانية،  كتيبة  يف  الزمن  من 
يف  مبكنا�ص  للأ�رصرْ  وتعّر�ست 
الفرتة املمتدة من �سنة 1731 اإىل 
عنها  عرف  ما  اآخر   ،1743 �سنة 
 1753 �سنتي  بني  ما  كانت  اأنها 
اأي  يُعرف  وال  مبيدنبليك،  و1774 
�سيء اآخر عنرْها تقريباً مبا يف ذلك 

تاريخ وفاتها.
بعد  هذه،  يومياتها  ميتلن  كتبت 
اإىل  عودتها  من  �سنوات  خم�ص 
 .1748 �سنة  وحتديداً  بلدها، 
اأن  اإىل  خمطوطاً  الن�ص  وبقي 
�سدر باللغة الهولندية �سنة 1933، 
 ،1956 �سنة  الفرن�سية  يف  وبعدها 

هذه  يف  املعتمدة  الن�سخة  )وهي 

الرتجمة( وباالإنكليزية �سنة 2010.
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للروائي م�سطفى بوغازي

الكولونيالّية وما بعد الكولونيالّية يف ” رماد الذاكرة املن�سية ” 
” اأن تثبيت معنى كلمة ي�سبه حماولة 
عرب  �سباحتها  يف  ال�سم�ص  اعتقال 

ال�سماء ” �سامويل جون�سون.
رواية  �سدرت  اليوم  الوطن  دار  عن 
 ” للروائي   ” املن�سية  الذاكرة   ”
التي  الرواية   ” بوغازي  م�سطفى 
ال�سعوب  تكابده  ما  بع�ص  لنا  ت�سف 
وما  اال�ستعمارية  ال�سيطرة  حتت 
بعدها ، ونحن هنا ال بد لنا قبل الولوج 
لها،  مدخل  من  الرواية  عوامل  اإىل 
انتباهنا  يلفت  االأوىل  ال�سطور  فمنذ 
بع�ص  عند  توقفت  لقد  الرواية،  لغة 
واأنا  اأفعله  كنت  ما  وهذا  العبارات، 
اأقراأ رواية ” غابريال غار�سيا ماركيز 
حيث   ” الكولريا  زمن  يف  احلب   ”
داأبت على و�سع اخلطوط حتت بع�ص 
 .. ” العبارات مثل ، الحظوا معي : 
وراأيت اأن ال�سماء كثيفة وواطئة …” 
مبطر  ال�سماء  وانهارت   ..  ” كذلك 
ال�سوارع املقفرة  وراأت    ”. كالكارثة 
يف �سبات اجلفاف وزوبعة اأوراق ميتة 
تتقاذفها الريح .” اأما عند بوغازي ” 
.. كانت النجوم تتلأالأ باهتة باحت�سام 
” و  ” .. جتمع �ستات ذاكرة تبعرثت 
ونحن  �ص7   ”.. االأيام  مذابح  على 
هنا يف مقالنا هذا نبحث عن مواطن 
اجلمال يف الن�ص اأوال، وبعدها نُ�سدر 
يجب  الناقد  اأن  نرى  لهذا  اأحكامنا، 
لي�ص  لكن  جمالية،  بذائقة  يتحلى  اأن 
مبثالية مفرطة، فاأغلب الن�سو�ص اإذا 
اردنا اأن نغ�ص الطرف عن جمالياتها 
الذي  الّنق�سان  بع�ص  فيها  �سنجد   ،
  ” الناقد  عني   ” تبينه  اأن  ت�ستطيع 
وهنا يجب عليه اأن ال ين�سى اأن يراعي 
الّنقد  بوجود  القول  اأّن   ” االأن�ساف 
ال  اإذ  اأ�سطورّي  قول   .. هو  الكامل 
وجود يف احلقيقة اإاّل لنطرّيات نقدّية 
خم�سو�سة ومق�سّية بع�سها لبع�ص ” 

�ص49 النقد االأدبي فابري�ص تومريل 
.  وكذلك الن�سو�ص. لنعود اإىل عنوان 
الكولونيالّية  هي  ما  ولنعرف  املقال 
 ، بعدها  الكولونيالّية  بعد  وما   ، اأوال 
ولرنبط اخلطوط التي تكون م�سرتكة 
بينهما وبني الرواية يف مقالتنا هذه . 
” تعّرف )الكولونيالّية( مبعنى )الهيمنة 
اأرا�سي  على  ما  لدولٍة  وال�ّسيطرة( 
درجترْ  وقد  و�سعوبها،  اأخرى  دوٍل 
تو�سيفها  على  العربّية  الرّتجمات 
يف  واال�ستعمارّية(.*  )باال�ستعمار 
نظرة  عليك  تلق  مل   ” نقراأ  الرواية 
االأوامر  كانت  اإذ   ، االأخري  الوداع 
عن  الك�سف  دون  بدفنك  تق�سي 
نف�سها  يف  احلرقة  يوؤجج  ما   ، اجلثة 
فقد   ، املكان  هذا  يف  وقفت  كلما 
 ، ر�سمية  ت�سييع  مرا�سيم  لك  اأقيمت 
الوطني  بالعلم  التابوت  غطى  حيث 
 ”. لروحك  حتية  الر�سا�ص  واأطلق   ،
وال�سهادة  الوطن  عن  الدفاع  �ص18 
يف �سبيل نيل اال�ستقلل واحلرية، اأما 
 : نقول  ؟.  امل�سطلح  متى ظهر هذا 
” ن�ساأ امل�سطلح بالتوازي مع ازدهار 
الّراأ�سمالّية كقّوة عملقة �ساعدة يف 
الآ�سيا  االأوربي  والغزو  الغربي،  العامل 
واإفريقيا، ثّم بلوغه املرحلة االأعلى، 
املتعاظم،  االأمريكي  القطب  مع 
وجد  اإذ   ( )االإمربيالّية  ب  وامل�سّماة 
الحظوا   * له.”  رديفاً  فيها  البع�ص 
من  املقطع  هذا  جديد  من  معي 
:” .. كانت تغو�ص يف دوامة  الرواية 
ارتدت  الزمن  وكاأن عقارب  اللوعي 
ت�ستقبل  كانت  حيث   ، الوراء  اإىل 
زوجها ال�سهيد يف ليايل ال�ستاء الباردة 
اأو ال�سيف املقمرة ، فل تكاد تتكامل 
ملمح �سورته يف خميلتها مبا ي�سبع 
اأخرى  مرة  يودعها  اإليه حتى  �سوقها 
، كانت تكن لك حبا كبريا ، بل كانت 

حرمت  الذي  االبن  �سورة  فيك  ترى 
 ، اأبيه  ا�سم  يحمل  اأن  ومتنت  منه 
و�سهيد  بطل  �سلب  من  باأنه  ويفتخر 
ونحن   ،  13 �ص   ” اال�ستعمار  دوخ 
ايجاد  على  اال�ستعمار  داأب  نعرف 
خللها  من  يتحرك   ، خ�سبة  اأر�سية 
والعادات   ، التخلف  فيها  ويبث   ،
ال�سعوب ، حماوال  الدخيلة على تلك 
زراعتها يف البيئة التي ي�سيطر عليها 
احلرية  مطلق   ، بعدها  له  لتكون   ،
بعدة  يتجلى  وهذا   ، خرياتها  بنهب 
يف  هنا   ..“ الرواية  يف  مثل،  �سور 
مع  اخل�سوع  اأوقات  تعمر  لن  املقربة 
على  األ�سنتهن  تفرج   ، طويل  الن�سوة 
العجائز  و�رصاع  الزواج  اأخبار  تناقل 
والعرائ�ص ، والرتويج لبع�ص ممار�سي 
على  وقدرتهم   ، وال�سعوذة  ال�سحر 
 ، احل�سد  واإبعاد  احلوائج  ق�ساء 

وتروي�ص الرجال ..” �ص19
” وثّمة من ربط املفهوم ربطاً وثيقاً 
مع حركة الّتنوير واال�ستك�ساف والعقل 
القرن  يف  العلوم  لتطّور  املرافقة 
الّثامن ع�رص. وقد اتُِّهَم م�سطلح )ما 
بعد الكولونيالية ( باأّنه يرّكز على املا 
بعد اأكرث من امل�سطلح ذاته، رغم اأنه 
الكولونيالّية  بالّتقاليد  يّت�سم  مازال 
نف�سها باملعنى )اجليو�سيا�سي( ك�ساأن 
بعد  )ما  االأخرى  املفاهيم  بع�ص 
العوملة(  البنيوّية،  بعد  ما  احلداثة، 
لها،  املرافقة  الّثقافّية  وال�ّسياقات 
يرتبط منها مع ق�سايا جوهرّية  وما 
االجتماعّية،  والبنية  بالهوّية  تتعلّق 
)ما  الّدرا�سات  منّظروا  يعتقد  كما 
وجدت  قد  باأّنها  الكولونيالية(  بعد 
املفّكر  يد  على  للّظهور  لها  متنّف�ساً 
وكتابه  �سعيد(  )اإدوارد  الكبري  العربي 
)اال�ست�رصاق )الذي يوؤّكد اأّن علقات 
الهيمنة بني ال�رصق والغرب قد اأنتجترْ 

خطاب االآخر الكولونيايل، كما كانت 
لهذا اخلطاب، ذلك  نتاجاً  ذاتها  هي 
اأّن ال�رّصق الذي كان يعرف من خلل 
قد  الّلغوية  واال�ستعارات  املجازات 
ذاته،  الهيمنة  خطاب  اإنتاج  اأعاد 
له  ومتّثله  اخلطاب  لهذا  بقبوله 
ب  ي�سّمى  ملا  طبيعّياً  �رصطاً  ليغدو 
)العامل امل�ستعَمر( ال كح�سيلٍة للقوى 
لتربير  اأنتجته  التي  )اجليو�سيا�سّية( 
واقت�ساده  العامل  على  �سيطرتها 
وثقافته.” *ويكبيديا . ولهذا نلحظ 
من  املقطع  هذا  يف  جليا  بعد  املا 
جمال  ذات  دليلة  كانت   ..  ” الرواية 
معترب ، وعلى قدر من العلم والثقافة 
املتعلمات يف  اأخواتها  اأ�سغر  فهي   ،
تاأثريهن  لكن   ، اال�ستعمار  مدار�ص 
الفرن�سية  اللغة  تتكلم   ، وا�سح  عليها 
بني  تتميز  جعلها  مما   ، بطلقة 
نظرياتها ، ال ي�ستغنى االأطباء االأجانب 
يف  وم�ساعدتها   ، لهم  مرافقتها  عن 
املر�سى  مع  التخاطب  عامل  تذليل 
، كانت فاكهة لذيذة ، ت�رص الناظرين 
وت�سيل لعابهم ، وما اأن يعلموا حقيقة 
اأبيها ، حتى يدبروا هاربني كان اأبوها 
، اختفى  اال�ستعمار  جنديا يف جي�ص 
اأخباره  وغابت  فجاأة  اال�ستقلل  بعد 
اأنه   ، وقتها  ال�سائد  االعتقاد  وكان   ،
كما  الثورة  من  باأمر  ج�سديا  �سفي 
عند  قتل  الذي  مع جدها  ال�ساأن  هو 
اال�ستعمار  جنود  ثكنة  من  خروجه 
مبعلومات  يزودهم  عميل  كان  حيث 
عن النا�سطني اأبان الثورة .. ” �ص22 
اأبان  اجلزائرية  البيئة  متثل  الرواية 
بعده  مبتغرياتها  واحلياة  اال�ستعمار 
يف  امل�ستعمر  تركها  التي  االآثار   ،
الب�رص  لبع�ص  ال�سخ�سية  احلياة 
اأفكار  وتظهر   . العامة  احلياة  وعلى 
امل�ستعمر يف ت�رصفات هذا املجتمع 

 ” اال�ستعمار،  وطاأة  حتت  رزح  الذي 
.. كان عبود يوغل �سدر ابنته و�سهره 
فهو ع�سو   ، البلد  اإىل  ي�سيء  ما  بكل 
املجندين  قدامى  جمعية  يف  ن�سيط 
ويقيم  مقرها  على  يرتدد  الفرن�سيني 
املعمرين  بع�ص  مع  وا�سعة  علقات 
ال�سابقني يف اجلزائر ، وال يفكر البته 
بناته  لروؤية  يتوق  ما  بقدر  العودة  يف 
على درب دليلة �سائرات ” �ص46 يف 
للقارئ  نبني  اأن  حاولنا  املقالة  هذه 
 ، بعدها  وما  الكولونيالّية  مفهوم 
تدمري  اليد يف  للم�ستعمر  كان  وكيف 
 ، خرياتها  على  وال�سيطرة  ال�سعوب 
تاركني   ” اقت�سادها  وتدمري  ونهب 
 ، واأماال متوت   ، ت�سيل  دماء  وراءهم 
كانت  كم   ” �ص37   ” تغتال  واإن�سانية 
مرتديا  يراك  وهو  كبرية  فرحته 
بذلتك الع�سكرية اأثناء اإجازتك االأوىل 
بهذا  �سعيدة  االأ�رصة  كانت  حيث   ،
احلدث ، الذي �رصفها لتكون يف اأول 
دفعة للخدمة الوطنية بعد اال�ستقلل 
 ، الفرح  من  تطري  �ساحلة  كانت   .
وت�سعر بالفخر واالعتزاز رغم غيابك 
الذي كان يوؤرقها يف الليايل الطويلة . 
بعد  ما   ” مفهوم  اأن  نلحظ  وهكذا 
اآثار اال�ستعمار  ” يتناول  الكولونيالّية 
 . واملجتمعات  الثقافات  على 
 ” الكولونيايل  بعد  ما   ” ومل�سطلح 
بح�سب ا�ستخدام املوؤرخني له عقب 
�سياقات  يف  الثانية  العاملية  احلرب 
الكولونيالّية،  بعد  ما  دولة  مثل 
ا�ستخدم  فقد   ، حال  اأي  ….على 
النقاد االأدبيون هذا امل�سطلح بداية 
من اأواخر ال�سبعينات ملناق�سة االآثار 
الثقافية املتعددة لل�ستعمار . وبرغم 
امل�سيطرة  التمثيل  قّوة  درا�سة  اأن 
امل�ستعمرة  املجتمعات  داخل 
انطلقت يف اأواخر ال�سبعينات باأعمال 

 ، ل�سعيد   ” االأ�ست�رصاق   ” كتاب  مثل 
الحقا  عرف  ما  ت�سّكل  اإىل  واأف�ست 
الكولونياىل  اخلطاب  نظرية  با�سم 
اأمثال ” �سبيفاك  يف اأعمال نقاد من 
الفعلي _  ، فامل�سطلح   ” بابا  و”   ”
يوّظف  مل   _  ” الكولونياىل  بعد  ما 
قّوة  حول  االأوىل  الدرا�سات  تلك  يف 
ت�سكيل  يف  الكولونياىل  اخلطاب 
امل�ستعمرات  يف  وال�سيا�سات  الراأي 
 ، املثال  �سبيل  على   . واحلا�رصات 
م�سطلح   ” �سبيفاك   ” ا�ستخدمت 
يف  مرة  الأول  الكولونياىل  بعد  ما   ”
ال�سخ�سية  املقابلت  جمموعة 
ن�رصت  والتي   ، املجمّعة  والكتابات 
الناقد ما   ” عام 1990 حتت عنوان  
بعد الكولونياىل … وعلى الرغم من 
اأن درا�سة تاأثريات التمثيل الكولونياىل 
كانت حمورية يف اأعمال هوؤالء النقاد 
، فاإن م�سطلح ” ما بعد الكولونياىل 
البداية  يف  ا�ستخدم  ذاته  حد  يف   ”
الثقايف  التفاعل  اأ�سكال  اإىل  للإ�سارة 
يف  الكولونيالية  املجتمعات  داخل 
 282 �ص    ”  … االأدبية  الدوائر 
_283″ درا�سات ما بعد الكولونيالّية 
كرمة  تقدمي   ” الرئي�سية  املفاهيم 
الروائي  لنا  ي�سوره  ما  وهذا  �سامي” 
ت�سورات  وتبقى   ..  ” روايته  يف 
يف  فتدفع   ، قائمة  الواحد  احلزب 
وينخر   ، االأمة  مقدرات  يهدر  اجتاه 
 ، و�سيك  النهيار  وميدد  مكت�سباتها 
ذاق  الذي  اجلريح  ال�سعب  باأن  ينذر 
مرارة اال�ستعمار ، �سيخرج من الباب 
الثورة  من  الوفا�ص  خايل  ال�سيق 
والرثوة معا .” �ص41. نعم ، هذا ما 
ح�سل وما يزال يح�سل حتت ، اأو بعد 

الهيمنة اال�ستعمارية .
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اإ�صدارات

مذكرات »احلكيم« جورج حب�ش 
ترى النور بذكرى رحيله

يف الذكرى الـ11 لرحيل القائد الفل�صطيني والعربي جورج حب�ش )تويف يف 26 جانفي 2008( اأ�صدر مركز درا�صات الوحدة العربية مذكراته 
موؤخرا حتت عنوان »�صفحات من م�صريتي الن�صالية« يحكي فيها جتربته الن�صالية التي امتدت ملا يقارب ن�صف قرن.

وكاالت 

كان  كما  احلكيم  اأو  وجورج حب�ش 
اجلبهة  موؤ�س�ش  هو  دائما  يلقب 
وحركة  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية 
وفاته  واعتربت  العرب  القوميني 
على فرا�سه ف�سال جلهاز املو�ساد 
من  يتمكن  مل  الذي  الإ�رسائيلي 
النكبة  منذ  يتوقف  اإذ مل  اغتياله، 
لتحرير  الن�سال  عن  وفاته  وحتى 
فل�سطني من الحتالل، وكان يرى 
م�سيحي  الرتبية،  »اإ�سالمي  نف�سه 

الديانة، ا�سرتاكي النتماء«.
فايار  دار  عن  �سابقا  و�سدر 
»الثوار ل ميوتون  كتاب  الفرن�سية 
للعربية  ترجمته  ومتت  اأبدا«، 
و�سدر عن دار ال�ساقي يف بريوت، 
وهو عبارة عن حوار مطول اأجراه 
مع  �ساعة  مئة  من  اأكرث  يف  حب�ش 
ال�سحفي الفرن�سي جورج مالربونو 

يف العام الذي �سبق وفاته.
ويحكي احلوار املرتجم -بح�سب 
»ن�سف  عن  النا�رس-  مقدمة 
ال�رسي،  والعمل  الت�رسد  من  قرن 
كان  التي  العمليات  وخلفيات 
خطف  ومنها  لها،  الإعداد  وراء 
الرهائن«،  واحتجاز  الطائرات 
عالقاته  عن  كذلك  وك�سف 

العرب  القادة  مع  امل�سطربة 
وال�سالح،  باملال  دعموه  الذين 
مع  خالفه  مثل  مهمة  وق�س�ش 
يا�رس عرفات وجتنيد كارلو�ش من 

قبل اجلبهة.

املذكرات اجلديدة

اأرملة  حب�ش  هيلدا  وقدمت 
التي  املذكرات  الراحل  املنا�سل 
م�رسقة  مرحلة  باأنها  و�سفتها 
الفل�سطينية  الثورة  تاريخ  من 

املعا�رسة.
ا�سمها  اقرتان  اإن  هيلدا  وقالت 
دربها  رفيق  مب�سرية  وم�سريها 
جعلها تعاي�ش الأحداث التاريخية 
عن  الفل�سطيني  الن�سال  وق�سة 
اجلديد  الكتاب  ويتعر�ش  كثب، 
والختطاف  الغتيال  ملحاولت 
لها  تعر�ش  التي  واملالحقات 

حب�ش.
نف�سي  »وجدت  هيلدا  وت�سيف 
الكبري  الثائر  هذا  عظمة  اأمام 
عمره  وقدم  حياته  كر�ش  الذي 
عن  واملعاناة  والقهر  الظلم  لرفع 
�سعبه وعمل جاهدا لإعادة حقوقه 
وال�ستقالل  احلرية  يف  الوطنية 
والعودة اإىل دياره التي هجر منها 

قوة  بكل  اندفعت  لقد  ق�رسا، 
رحلته  يف  له  عونا  لأكون  واإميان 
ق�سوة  اأ�ساركه  واملعقدة،  ال�سعبة 
وحياة  العي�ش  و�سظف  احلياة 
واملالحقات  وال�ستات  املنايف 
الأمنية من قبل العدو ال�سهيوين«.

وحتكي املذكرات ب�رساحة وجراأة 
تبداأ من  غري معتادة م�سرية كفاح 
التي  الفل�سطينية  النكبة  تاريخ 
مرورا  حب�ش  جورج  وعي  �سكلت 
القوميني  حركة  تاأ�سي�ش  مبرحلة 
امل�سلح  الكفاح  وانطالق  العرب 
اخلم�سينيات  يف  الفدائي  والعمل 

من القرن املا�سي.
عالقة  اأي�سا  املذكرات  وتتناول 
الأ�سبق  امل�رسي  بالرئي�ش  حب�ش 
جمال عبد النا�رس ودوره يف دعم 
ال�ستعمار  �سد  ووقوفها  احلركة، 

الربيطاين يف اليمن اجلنوبي. 
خالفه  بالتف�سيل  حب�ش  وتناول 
وكذلك  يا�رس عرفات،  الزعيم  مع 
الأردن  يف  الثورة  وجود  مرحلة 
مع  واملعارك  الطائرات  وخطف 
املقاومة  وخروج  الأردين  اجلي�ش 

اإىل لبنان.
الجتياح  اأحداث  تناول  كما 
للبنان وح�سار بريوت  الإ�رسائيلي 

الفل�سطينية  احلركة  و�سمود 
الوطنية  احلركة  مع  والتحالف 
»التنازلت  معتربا  اللبنانية، 
لإ�رسائيل  قدمت  التي  املجانية« 
يف  الفل�سطينية  القيادة  قبل  من 
مربرة،  غري  اأو�سلو  اتفاقيات 
الوطني  امليثاق  اإلغاء  اأن  واعترب 
ل  اأحمر  خطا  كان  الفل�سطيني 
اتفاقية  اأن  موؤكدا  جتاوزه،  ميكن 
من  الأدنى  احلد  تلبي  ل  اأو�سلو 

الطموحات الوطنية.
وتناول حب�ش كذلك تاريخ اجلبهة 
ال�سعبية وتاأ�سي�سها واإ�سرتاتيجيتها 
كتبها  التي  والتنظيمية  ال�سيا�سية 
القواعد  داخل  من  الأردن  يف 
اإىل  وقدمها  حينها،  الع�سكرية 
للجبهة  الثاين  الوطني  املوؤمتر 
الذي انعقد يف الأردن عام 1969.

وا�ستمل الكتاب كذلك على وثائق 
التي  للجبهة  التالية  املوؤمترات 
الفل�سطيني  اجلوار  يف  انعقدت 
وثائق  واأخريا  الداخلي،  ونظامها 
ال�سعبية  للجبهة  ال�ساد�ش  املوؤمتر 
الذي ا�ستقال فيه حب�ش من رئا�سة 

اجلبهة.
كتبها  التي  ال�سفحات  و�سكلت 
داخل  يده من  جورج حب�ش بخط 
�سجن ال�سيخ ح�سن يف �سوريا عام 

1968 نواة هذه املذكرات بح�سب 
مقدمة  يف  قالت  التي  هيلدا 
للوفاء  م�سوؤولية  هناك  اإن  الكتاب 
العرب  القوميني  حركة  ل�سهداء 
هذا  بتجميع  ال�سعبية  واجلبهة 
عليه  واحلفاظ  وتوثيقه  الرتاث 
وت�سيع  التاريخ  تزوير  يتم  حتى ل 

هذه ال�سفحات النا�سعة.

حكيم الن�صال

تبدو ق�سة حياة حب�ش كرواية 
تاريخ للق�سية الفل�سطينية، فقد 
ت�سكل وعيه مع الدمار والدماء 
التي  والتهجري  واملجازر 
وعا�ش  بالنكبة،  لحقا  عرفت 
حب�ش ماآ�سيها وتفا�سيلها التي 
الن�سالية  �سخ�سيته  �سكلت 

املقاومة.
روح  عن  املاأ�ساة  وك�سفت 
مبكرا  فان�سم  الثائرة  حب�ش 
العرب  الفدائيني  كتائب  اإىل 
لي�سرتد وطنه امل�سلوب واأر�سه 

التي مت تهجريه منها. 
ولد حب�ش عام 1926 يف مدينة 
اللد لعائلة من الروم الأرثوذك�ش 
وهاجر من فل�سطني ق�رسا يف 
متوجها   1948 حرب  اأعقاب 

طبيبا  تخرج  وفيها  لبنان،  اإىل 
يف  الأمريكية  اجلامعة  من 
بريوت عام 1951 يف تخ�س�ش 
طب الأطفال، وعمل يف جمال 
الأردنية  بالعا�سمة  درا�سته 
عمان واملخيمات الفل�سطينية، 
ثم ا�ستقر يف دم�سق عام 1982 
ثم عاد وا�ستقر يف الأردن منذ 

عام 1992. 
ظل  -الذي  حب�ش  اأ�س�ش 
معار�سا ملحادثات ال�سالم مع 
حركة  حياته-  طوال  اإ�رسائيل 
القوميني العرب عام 1952، ثم 
اأ�س�ش اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
وظل   1967 عام  فل�سطني 
ا�ستقال  اأن  اإىل  العام  اأمينها 
منها عام 2000 نظرا لظروفه 
اأبو  قيادتها  ليتوىل  ال�سحية 
اغتالته  الذي  م�سطفى  علي 

اإ�رسائيل عام 2001.
ال�سعبية  اجلبهة  حركة  وتوؤمن 
اأ�س�سها  -التي  فل�سطني  لتحرير 
حب�ش- بالكفاح امل�سلح ل�سرتجاع 
نفذت عمليات عدة  وقد  الأر�ش، 
يف  غربية  طائرات  لختطاف 
وال�سبعينيات  ال�ستينيات  اأواخر 
الق�سية  على  ال�سوء  لإلقاء 

الفل�سطينية.
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اإعادة �صياغة معا�صرة لن�صه 

»ر�سالة الغفران« لأبي العالء املعري 
...كنز اأدبّي خالد َي�سُمو لغًة وبالغًة 

»انطالقا من اأمنية يف اأن يقراأ كل 
الرتاث  من  ي�ستطيعون  ما  العرب 
القدمي، رجعُت اإىل ر�سالة الغفران 
بني  لو�سعها  املعري  العالء  لأبي 
اأيدي القراء عرب اإعادة �سياغتها، 
ا�ستبدلُت  اأ�سا�سي  ب�سكل  اأي 
باألفاظ  البائدة  الغريبة  الكلمات 
وقمت  القارئ،  يفهمها  عادية 
الرتاكيب  بع�ش  �سياغة  باإعادة 
الكاتب  قّدم  هكذا  واجلمل«؛ 
بلبل  فرحان  امل�رسحي  والناقد 
كتابه الذي اعتمد فيه على اإعادة 
الفيل�سوف  ال�ساعر  كتاب  �سياغة 
ال�رسير  العربي  الأديب  اللغوي 
اأبي  العبا�سية  الدولة  ع�رس  من 
الذي  العمل  لكن  املعري.  العالء 
للن�رس  عدوان  ممدوح  دار  ن�رسته 
وغا�سبة،  ناقدة  فعل  بردود  قوبل 
على  املغردين  بع�ش  اعتربه  اإذ 
تويرت  الجتماعي  التوا�سل  �سبكة 
اعترب  تراثي،  ن�ش  لقيمة  ت�سييعا 
-ول يزال- من كنوز الأدب العربي 
على  النتقادات  وان�سبت  البليغة. 
كلمات  و�سفت  التي  املقدمة 
قرابة  قبل  اأمالها  التي  املعري 
بينما  البائدة،  بالغريبة  �سنة  األف 
قراءة  يجب  اأنه  اآخرون  اأكد 
الن�ش بلغته لفهم تركيبته و�سياقه 
مفردات  ا�ستخدام  ل  التاريخي، 

وتفتح  الن�ش  جوهر  تزيح  حديثة 
عربية  بن�سو�ش  »التالعب«  باب 
املعري  وكتب  اأخرى.  تراثية 
 1057-973  / للهجرة   449-363(
للميالد( »ر�سالة الغفران« يف فرتة 
اإليه  بعث  ر�سالة  على  ردا  عزلته، 
بها اأديب و�سيخ حلبي يعرف بابن 
القارح علي بن من�سور، ي�سكو فيها 
اأحواله اخلا�سة ويحدثه عن اأخبار 
جمموعة من الزنادقة واملالحدة 
طالبا  العبا�سية،  الدولة  ع�رس  يف 
اأبا  لكن  عليهم.  ردا  يكتب  اأن  منه 
العالء الفيل�سوف حكى يف اجلواب 
احل�رس،  موقف  يف  الغفران  رواية 
ورده على ابن القارح، وق�س�سا يف 
اجلنة واجلحيم، وو�سمها بـ«ر�سالة 
من  فيها  تردد  ما  لكرثة  الغفران« 

ذكر الغفران وم�ستقاته.

كلمات بائدة يف اأزهى 
الع�صور العربية

وو�سف الكاتب فرحان بلبل كلمات 
اأديب العربية املعري باأنها غريبة 
الذي  العبا�سي  الع�رس  لكن  بائدة، 
اأبرز  من  املعري  العالء  اأبو  كان 
ع�سور  اأزهى  من  يعترب  �سعرائه، 
الأدب  يف  وازدهارا  رقيا  العربية 

والبالغة وال�سعر.

�سقوط  اإىل  الأدب  هذا  وامتد 
يف  بغداد  العبا�سيني  حا�رسة 
التتار، وانطوى على �سمات  اأيدي 
فيه  مبا  اآنذاك  العربي  املجتمع 
وازدهار  وثقافات  عادات  من 
من  واألوان  العلوم  من  لأ�سناف 
ذلك  �سعراء  اأبرز  ومن  الآداب. 
برد  بن  ب�سار  واأعالمه:  الع�رس 
وعلي  العتاهية  واأبو  نوا�ش  واأبو 
والبحرتي  متام  واأبو  اجلهم  بن 
عن  ف�سال  ودعبل،  الرومي  وابن 
فرا�ش  واأبي  املتنبي  الطيب  اأبي 
الر�سي  وال�رسيف  احلمداين 
قرائحهم  اأبدعت  ممن  وغريهم، 
�سعرا بديعا ل يزال يعترب من اأهم 

درو�ش الأدب والبالغة العربية.
من  املعري  العالء  اأبو  ويعترب 
املزدهر،  العهد  �سعراء هذا  اأبرز 
وا�سمه الأ�سلي اأحمد بن عبد اهلل 
التنوخي  الق�ساعي  �سليمان  بن 
فقد  �سعره  جانب  واإىل  املعري، 
كبريا  ولغويا  فيل�سوفا  اعترب 
�سمال  النعمان  معرة  يف  عا�ش 
�سوريا، ولُقب ب�سيخ املعرة ورهني 
واعتزال  -العمى  املحب�سني 
ومكث  النا�ش  اعتزل  اإذ  النا�ش- 
يف بيته منذ عودته من بغداد اإىل 

املعرة حتى وفاته.
وكاالت

يعد اأحد اأروع الكتب التي كتبها يف املهجر

جربان خليل جربان يفقد حقوق 
كتاب »النبي« مع بداية 2019

   وكاالت 

العام  من  الأوىل  ال�ساعات  مع 
اجلديد، فقد الروائي اللبناين جربان 
لأحد  الن�رس  حقوق  جربان  خليل 
املهجر  يف  كتبها  التي  الكتب  اأروع 

»النبي«.
اأ�سا�ش  حجر  �سكل  الذي  فالكتاب 
قد  كان  الأدبية،  جربان  م�سرية  يف 
عام  املتحدة  الوليات  يف  ن�رسه  مت 
»األفرد  ن�رس  دار  اتخذ  حيث   ،1923
قانون  من  نيويورك  يف  كنوف«  اآ. 
و�سيلة  الأمريكي  الفكرية  امللكية 
اإل  والنا�رس،  الكاتب  حلقوق  حلماية 
اأن كل ذلك، بح�سب ما ذكرته �سحيفة 
املا�سي  من  بات  تاميز«  »نيويورك 
مع رفع احلقوق للمرة الأوىل منذ 21 
عاماً.وما يعني ذلك بح�سب ما ذكره 
موقع »فورتيون« الإلكرتوين، اأنه بات 
اأي  ن�رس  ويعيد  ين�سخ،  اأي  كان  لأي 
الأدبية املذكورة �سمن  من الأعمال 
اإىل  الرجوع  دون  من  »النبي«،  كتاب 
عائلة الكاتب اأو دار الن�رس، وبالتايل 
ومن  للجميع  متاحاً  الكتاب  بات 
مرة  اآخر  اأن  اإىل  قيود.وي�سار  دون 
رفع  على  املتحدة  الوليات  اأقدمت 
الأدبية  الأعمال  عن  امللكية  حقوق 
كان يف 1998، وبالتايل ي�ستعد حمبو 

اإىل  الن�رس  ودور  واملكتبات  الكتب 
نه�سة جديدة يف عامل توزيع املواد 
املجال  تطور  مع  وبخا�سة  الأدبية، 
التكنولوجي يف و�سائل اإعادة الن�رس.

مدد  الأمريكي  الكونغر�ش  وكان 
لع�رسين  الن�رس  بقانون حقوق  العمل 
عماًل   1923 على  اإ�سافياً  عاماً 
وكتاباً، من بينها حقوق �رسكة ديزين 
يف الحتفاظ مبلكية �سخ�سية »ميكي 

ماو�ش«.
جانفي  ي�سهد   اأن  املتوقع  ومن 
2020، موجة جديدة من رفع حقوق 
من  �سخمة  جمموعة  عن  الن�رس 
الأعمال الأدبية، ل �سيما كتاب »اأف 
»ذي  بعنوان  فيتزجريالد«  �سكوت 
ت�سويره  مت  الذي  غاتزبي«  غرايت 
موؤخراً يف فيلم من بطولة »ليوناردو 

دي كابريو«.
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تاريخ

�ل�سيخ حممد بن يو�سف �أطفي�ش... 
دقة �لنظر و�سدق �حلكم

-1 مقــدمة:

اإن الأمة الإ�ضالمية، ل تزال تبحث عن تاريخ اأعالمها العظام الذين ميثلون املقاومة العنيدة �ضد التيارات التحريفية الدخيلة 
يف تاريخنا الإ�ضالمي، قدميا وحديثا، لذا راأيت من الواجب الديني والأخالقي والوطني اأن اأبرز حياة اأحد اأعالم الفكر الإ�ضالمي 

الأ�ضيل وهو ال�ضيخ حممد بن يو�ضف اأطفي�ش الذي قال فيه ال�ضيخ نا�ضر بن حممد املرموري: )اإن ال�ضيخ اأطفي�ش رحمه اهلل من 
الأفذاذ الذين يقل نظراوؤهم عرب التاريخ فهو يجمع اإىل �ضعة العلم، دقة النظر و�ضدق احلكم، وهبه اهلل عمرا طويال يف خدمة 
العلم ورزقه التوفيق وحاله بالورع والتوا�ضع وال�ضتقامة وقد حدثنا م�ضائخنا الذين تتلمذوا عليه ال�ضيء الكثري عن ا�ضتقامته 

وورعه وقيامه بواجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وجده يف خدمة العلم(.

م٫�ش

وميالده: ن�ضبه   2-

ن�سبه هو ال�سيخ احممد بن يو�سف 
عبد  بن  �سالح  بن  عي�سى  بن 
ا�سماعيل  بن  عي�سى  بن  الرحمن 
الإبا�سية  عند  امل�سهور  اْطَفيَّ�ْش، 
بذلك  ولّقب  الأئمة،  قطب  بلقب 
لكونه قطبا يف املعارف، ومرجعا 

لعلماء الإبا�سية
اأّن  م�سطفى  وننت  الباحث  اأثبت 
يكون  اأن  ميكن  ل  ميالده  تاريخ 
و  1821م؛   1238هـ-  �سنة  قبل 
بغرداية.  كان  فقد  ميالده  مكان 

ب�سارع حوا�ش.

: تعلمه ون�ضاأته   3-

بني  اإىل  القطب  اأ�رسة  عودة  بعد 
القطب  وعمر  والده  تويف  يزقن 
وجد  كما  �سنوات،  اأربع  اآنذك 
الثالثة،  اإخوانه  جانب  من  عناية 
توىل  الذي  مو�سى  منهم  خا�سة 
العائلة،  على  النفقة  مهمة 
بتدري�ش  تكفل  الذي  واإبراهيم 

القطب بعد عودته من م�رس.
اأر�سلته اأمه اإىل الكتَّاب، مثل بقية 
اأبناء املنطقة، فحفظ القراآن وهو 
ابن ثماين �سنوات .ورجاء اأن يحقق 
له  اأن يهب اهلل  اأمنية والده يف  اهلل 
احلركة  لواء  يحمل  �ساحلا  ولدا 
الإ�سالحية التي بداأها اأبو زكرياء 
الأف�سلي، حّفزت الأم ولدها على 
كان  التي  العلم  بدور  اللتحاق 
عبد  تالميذ  فيها  التدري�ش  يتوىل 
املبادئ  لتلقى  الثميني،  العزيز 
الدين  علوم  و  اللغة  يف  الأ�سا�سية 
، وحفظ على اأيديهم م�سند الربيع 
والأجرومية،  والألفية،  حبيب  بن 
العزابة،  عقيدة  الندى،  وقطر 
الأ�سا�ش  تعد  كانت  اأخرى  ومتونا 
مل  اآنذاك  وعمره  علم.  كل  يف 

يتجاوز ت�سع �سنوات.
من  اإبراهيم  اأخيه  عودة  وبعد 
رحلته العلمية من امل�رسق، جل�ش 
يجده  مل  مبا  ِوطابه  ليمالأ  اإليه 
اآية  القطب  كان  لقد  غريه.  عند 
ل  الفطنة،  متقد  التح�سيل،  يف 
اأ�ستاذه،  حلقة  من  يناله  مبا  يقنع 
اإذا  فكان  نف�سه،  على  يعتمد  بل 
�رسع يف كتاب مع �سيخه، اأمت بقية 
اإىل  الرجوع  دون  لوحده  الكتاب 
نظم مغني  ا�ستطاع  اأ�ستاذه، حتى 
اللبيب لبن ها�سم يف خم�سة اآلف 

بيت وعمره �ست ع�رسة �سنة.
وملا ا�ستطال باعه يف �ستى العلوم، 
على  واأقبل  نف�سه  على  اعتمد 
املكتبات املوجودة بوادي ميزاب 
فا�ستفاد  بطونها،  يف  ما  يلتهم 
اأزبار  حممد  �سيخه  مكتبة  من 
حت�سل  كما  ابنته،  تزوج  اأن  بعد 
نتمو�سني  عمر  خاله  خزانة  على 
اإ�سافة  اأي�سا،  ابنته  تزوج  اأن  بعد 
اأخيه  كمكتبة  اأخرى،  مكتبات  اإىل 
العزيز  عبد  ومكتبة  اإبراهيم، 
حتت  جنله  جعلها  التي  الثميني، 

ت�رسف القطب.
عوزه-  –رغم  القطب  كان  وقد 
كتاب  اأي  لقتناء  النفي�ش  يبذل 
احلجاج  اإما عن طريق  به،  ي�سمع 
امليزابيني، اأو بتاأجري من ين�سخها 
فيه  يوجد  الذي  البلد  اأهل  له من 
الكتاب. وبهذا ا�ستطاع القطب اأن 
يكون مكتبة زاخرة، �ساعدته على 

تكوينه الع�سامي.
اأّن القطب مل  اإىل  وجتدر الإ�سارة 
اإّل  كثريا،  وادي ميزاب  يخرج من 
ما كان ينظمه من رحالت مو�سمية 
اإىل  واأخرى  والقرارة  بريان  اإىل 
اإىل  رحلتيه  اإىل  اإ�سافة  ورجالن. 
البقاع املقد�سة، الأوىل كانت �سنة 

1290هـ، والثانية �سنة 1303هـ.

: التدري�ش  يف  -4عمله 

اأكرب  التدري�ش  يعد  القطب  كان 
لإنقاذ  و�سيلة  واأح�سن  عبادة، 
براثني  من  امل�سلمني  و  الإ�سالم 
للتدري�ش  فجل�ش  ال�ستعمار. 
�سن  يف  وهو  اإبراهيم  اأخيه  مع 
اخلام�سة ع�رس، وا�ستمر يف جهاده 
ال�سفر  و  احل�رس  يف  عمره،  طيلة 
دون انقطاع، وحتى يف اأيام العطل. 
وملا بلغ الع�رسين من عمره اأ�سبح 
اأكرب عامل يف وادي ميزاب، ففتح 
معهدا للتدري�ش يف داره، فكان اأول 
معهد اأن�ساأ يف وادي ميزاب تدر�ش 
فيه جميع الفنون، و يوؤمه اأكرب عدد 
من الطلبة، من ميزاب وغريه، مما 
اأزعج ال�سلطات الفرن�سية ف�سارت 

تراقب كل ن�ساطاته
ا�ستغالل  على  القطب  حر�ش 
برناجما  لتدري�سه  فو�سع  وقته، 
الليل  اآخر  اإىل  الفجر  من  حمكما 
موزعا كالآتي:  وكان يعمل حوايل 

16�ساعة يف اليوم تقريبا
يف  درو�ش  ال�سبح:  �سالة  بعد   

امل�سجد لعامة النا�ش.
الزوال:  اأول  اإىل  ال�سحى  بعد   
�سكل  على  لتالميذه  درو�ش 
حلقات.  بعد الع�رس اإىل املغرب: 
املغرب  بني  لالإفتاء.   جلو�ش 
بعد  للدرو�ش.   حت�سري  والع�ساء: 
من  متاأخرة  �ساعة  اإىل  الع�ساء 

الليل: ا�ستغال بالتاأليف.
من  جمع  يده  على  تخرج  وقد 
الطلبة الذين حملوا لواء الإ�سالح 
الإ�سالح  باأن  معتقد  بعده،  من 
بالرجال  تتعلق  ل  وجهود  اأفكار 
عمر  بن  �سالح  نذكر  هوؤلء  ومن 
تعاريت،  علي  بن  �سعيد  لعلي، 
اأبو  الباروين،  اهلل  عبد  بن  �سليمان 
اأبو  اطفي�ش،  اإبراهيم  اإ�سحاق 
اليقظان اإبراهيم بن عي�سى، حمو 
حفار  ومو�سى،  بابا  باحمد  بن 

اإبراهيم.

جهوده الجتماعية:  5-

تدهور  �سبب  اأّن  القطب  علم  ملا 
واأّن  اجلهل،  هو  املجتمع  اأو�ساع 
اأي تغيري لبد اأن يكون مبنيا على 
اأ�س�ش علمية، اأدرك اأّن امل�سوؤولية 
لقلة  نظرا  عاتقه؛  على  ملقاة 
يف  فحاول  ع�رسه،  يف  العلماء 
الأ�سلوب  ا�ستخدام  البداية 
املبا�رس يف حماربته لبع�ش البدع 
اأورثه  مما  منت�رسة؛  كانت  التي 
له  �سبب  و  ومعار�سني،  اأعداء 
اإىل  و�سلت  جمتمعه؛  يف  متاعب 

حد نفيه اإىل بلدة بنورة.
املواجهة  اأ�سلوب  اأّن  تيّقن  بعدها 
التدرج يف  ل يجدي نفعا، فحاول 
الإ�سالح، وحتني الفر�ش، م�ستعينا 

يف ذلك بو�سائل �ستى اأهمها:
بعد  بخا�سة  والإر�ساد:  الوعظ 
بني  عّزابة  حلقة  َم�سيَخة  تولّيه 
وخارجه:  بلده  يف  الإفتاء  يزقن. 
وكان يعترب رد ال�سائل اأبغ�ش �سيء 
العناية  فحاول  التدري�ش:  لديه. 
بالعلم،  وت�سليحهم  بال�سباب، 
الذي يعترب اأح�سن و�سيلة للنهو�ش 

بالأمة.
اأح�سن  يراه  كان  الذي  التاأليف: 
الإ�سالح،  اأفكار  حلمل  وعاء 
النه�سة  ا�ستمرارية  و�سمان 

الفكرية التي يقودها.
ومن البدع التي حاربها، وا�ستطاع 

اأن يق�سي على كثري منها نذكر:
واعتقاد  الأموات،  بع�ش  تقدي�ش 
على  والبناء  فيهم،  والنفع  ال�رسر 

القبور.
�سيوع اأنواع من التحية يف املجتمع 
نُعت  حتى  اجلنة،  اأهل  حتية  بدل 
هزوؤا  تالميذه  من  واأن�ساره  هو 
اأهل  اأي  عليكم«،  ال�سالم  »اآت  بـ: 

ال�سالم عليكم.
الطهارة  اأّن  من  يُعتقد  كان  ما 
الرجل دون املراأة؛ بل  جتب على 
والو�سوء،  الغت�سال  لها  يجوز  ل 
ذلك  يف  واملراأة  الرجل  اأّن  فبني 

�سواء.

�ضد  جهوده   6-
امل�ضتعمر:

ملّا اأ�سبح ال�ستعمار على م�سارف 
عنفوان  يف  القطب  كان  ميزاب، 
�سديدة  معار�سة  فاأبدى  �سبابه؛ 
اأبرمها  التي  احلماية  ملعاهدة 
ال�ستعمارية  ال�سلطات  مع  قومه 
�سنة1853م؛ حتّى اأعلن الرباءة مّمن 
اإىل  ودعا  املعاهدة.  عقد  تولوا 
اعتربه  الذي  ال�ستعمار،  حماربة 

مظهرا من مظاهر ال�رسك.
الفرن�سية  ال�سلطات  احتلت  وملا 

ميزاب �سنة: 1882م، اأظهر القطب 
املعاهدة.  خرق  على  احتجاجه 
من  خوفا  اأيام؛  لب�سعة  فاعتقل 
ثم  الحتجاجية،  حركته  تت�سع  اأن 
اإقامة  حتت  وو�سع  �رساحه  اأُطِلق 
اأعني  حتت  يكون  حتى   ، جربية 

املراقبة.
ال�ستعمار  اأّن  القطب  اأدرك  وملا 
قد اأحكم ال�سيطرة على الأو�ساع، 
يف  يتمثل  اأجدى،  منهج  اإىل  عمد 
ثلة  واإعداد  الهمم،  ا�ستنها�ش 
بالثقافة  املت�سبعني  الرجال  من 
الإ�سالمية الأ�سيلة، لتحقيق الأمل 
لذلك،  قلمه  �سخر  كما  املن�سود. 
فكان يبعث بر�سائل اإىل امل�ستعمر 
ت�رسفات  بع�ش  على  فيها  يحتج 
حقوق  باحرتام  ويطالب  احلّكام، 
بها  املعمول  والقوانني  الأفراد، 
بالغلظة  ميتاز  باأ�سلوب  بلده،  يف 
اأخرى،  اأحيانا  اأحيانا، وبال�سخرية 
للم�ستعمر،  احتقاره  فيه  مربزا 

ومقته لل�رسك وامل�رسكني.

: الفكرية  -7اآثاره 

اأح�سن ما وجدناه يف املو�سوع، ما 
الباحث م�سطفى وننت، بعد  اأثبته 
اطالعه  و  للمكتبات،  ا�ستق�سائه 
اأورد  حيث  القطب،  موؤلفات  على 
وثالثني  وخم�سة  مائة  بها  قائمة 
التحديد  يعد  ل  هذا  اأّن  اإّل  اأثر، 
تكون  اأن  ميكن  اإذ  لآثاره،  الدقيق 
كون  اإىل  بالنظر  ذلك؛  من  اأكرث 
يزال خمطوطا،  ل  موؤلفاته  اأغلب 
اإ�سافة اإىل اأّنه كان يبعث مبوؤلفاته 
اإىل اأقرانه لن�سخها، فاإما اأن تبقى 
يف  ت�سيع  اأن  اأو  الديار،  تلك  يف 
هي  تاأليفه:  جمالت  الطريق.  
 )25( وع�رسين  خم�سة  عن  تزيد 
منها:  الثقافة.  فنون  من  نوعا، 
والبالغة،  والأ�سول،  الأخالق، 
والتوحيد،  والتجويد،  والتف�سري، 
وال�سرية،  والتاريخ،  واجلرب، 
والعرو�ش،  والطب،  واحل�ساب، 
والفلك،  والفقه،  والقافية، 
واللغة،  والفل�سفة،  والفرائ�ش، 
واملنطق،  احلديث،  وم�سطلح 

والنحو، والوعظ.

كرثة موؤلفاته  -8اأ�ضباب 

:

لقد عانى القطب يف ن�ساأته الفقر 
كان  ما  فكثريا  العي�ش،  و�سظف 
ن�سخ  من  متّكنه  عدم  من  ي�ستكي 
العلماء  زيارة  من  ويتحرج  الكتب، 

له؛ لفقره وعدم اإعانة قومه له.
كبرية  عناية  اأوىل  القطب  اإن 
للتاأليف، وخ�س�ش له اأغلب اأوقاته، 
فكان ل ينقطع عنه، حتى يف �سفره 

وهو راكب على دابته.
العزيز  عبد  اأ�ساتذته  ب�سيخ  تاأثره 

الثميني، الذي ا�ستغل بالتاأليف.
الإبا�سي  املذهب  علماء  قلة 
ع�رسه،  يف  للتاأليف  ت�سدوا  الذين 
لن�سغالهم  املغرب،  يف  خا�سة 
ي�سد  اأن  فحاول  اجتماعية  مبهام 
تلك الثغرة، ويتحمل ذلك الواجب 
يقول  حيث  غريه،  عن  الكفائي 
اإىل علماء عمان:  بعثها  يف ر�سالة 
التاأليف،  موؤونة  كفيناكم  »..اإنا 
فما عليكم اإّل اأن تقراأوا«. اإنه كان 
لن�رس  و�سيلة  اأهم  التاأليف  يعترب 

العلم واإ�سالح املجتمع،
كرثة الطلب على موؤلفاته، خا�سة 

من طرف العمانيني.
فكان  الكتب،  اقتناء  على  حر�سه 
ل ي�سمع عن كتاب اإل وير�سل من 
له، فكّون بذلك  ين�سخه  اأو  يبتاعه 
املادة  له  وّفرت  عامرة،  مكتبة 

اخل�سبة للتاأليف
واأمده  عمره،  من  اأطال  اهلل  اأن 
وقدرات  �سليمة،  جيدة  ب�سحة 
كبرية، كانت عونا له على التاأليف.

يجد  مل  اهلل،  رحمه  القطب  اإن 
بالورود  مفرو�سا  اأمامه  الطريق 
مفرو�سا  وجده  بل  والأزهار 
جهاد  وبعد  والأحجار،  بالأ�سواك 
ال�سجرة  اأن  بعينه  راأى  م�ستميت 
اأ�سبحت  غر�سها  التي  الإ�سالمية 
توؤتي اأكلها الطيب اإذ راأى اأن طالبه 
الإ�سالمية  النه�سة  يف  فعالة  قوة 
احلديثة يف عمان وم�رس واملغرب 
منا�ش  ل  اهلل  ق�ساء  لكن  العربي، 
منه بحيث اعتلت �سحته باحلمى 
ملدة  الفرا�ش  طريح  جعلته  التي 
يف  اهلل  فوفاه  كاملة  اأيام  ثماين 
1332هـ  الثاين  23ربيع  ال�سبت  يوم 
فرحمه  1914م-  ملار�ش  املوافق 

اهلل واأ�سكنه جنات اخللد. 
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الف�صيلة  اأن  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
الثومية من اخل�رضوات التي ت�صمل 
املعمر  والثوم  والكراث  الثوم 
كبري  ب�صكل  تقلل  وغريها،  والب�صل 
من خطر الإ�صابة ب�رضطان الأمعاء 
ت�صخي�ص  يتم  عام  كل  ويف  القاتل، 
مبر�ص  العامل  حول  الآلف  وموت 
اأن  اإل  القاتل،  الأمعاء  �رضطان 
ب�صلة  اإن  تقول  اجلديدة  الدرا�صة 
تكون  اأن  ميكن  اليوم  يف  �صغرية 

كافية ملنع ذلك.
ووجدت الدرا�صة التي اأجريت على 
اأكرث من 1600 رجل وامراأة اأن اأولئك 
لهذا  ا�صتهالكا  اأكرث  كانوا  الذين 
اأقل  كانوا  اخل�رضوات،  من  النوع 
عر�صة بن�صبة 79% لتطوير الإ�صابة 
الذين  اأولئك  من  الأمعاء  ب�رضطان 

ي�صتهلكون كميات اأقل.
الن�صطة  املركبات  اأن  �صابقا  وثبت 
الثومية  الف�صيلة  يف  بيولوجيا 
حتمي من �رضطان الثدي و�رضطان 
�صي  الدكتور،  وقال  الربو�صتاتا، 
للجامعة  الأول  امل�صت�صفى  من  يل، 
وهو  �صنيانغ،  يف  ال�صينية  الطبية 
اجلديدة:  الدرا�صة  معدي  كبري 

من  اخل�رضوات  كمية  زادت  »كلما 
احلماية  كانت  الثومية،  الف�صيلة 
تناول  اأن  الباحثون  اأف�صل«،ووجد 
ال�صنة  يف  كلغ   16 عن  يقل  ل  ما 
الإ�صابة  خطر  من  يقلل  اأن  ميكن 

�صيكون  وهذا  الأمعاء،  ب�رضطان 
نحو 42 غراما من هذه اخل�رضوات 
يف اليوم، اأي ما يعادل ب�صلة �صغرية 

تقريبا.
طريقة  اأن  اإىل  يل  الدكتور  واأ�صار 

اأنه على  تاأثريها، حيث  لها  الطهي 
املواد  تنخف�ص  املثال،  �صبيل 
الب�صل  يف  املفيدة  الكيميائية 
الثوم  تقطيع  يكون  بينما  املغلي 

طازجا يف الطعام اأكرث فائدة.

الأرق

الأرجيلة اأ�صواأ من تدخني علبة من ال�صجائر

هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�صتمراره 
تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة 
املري�ص  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�ص  من  وعالجاته 
�صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�صتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�صباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�صتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�صابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�صمية  الإ�صطرابات  منها 
الأ�صباب  ،واأكرث  النف�صية  اأو 
لالأرق  امل�صببة  ال�صائعة 

املزمن هي الكاآبة

ك�صفت نتائج درا�صة جديدة ن�رضت يف املجلة 
 Diabetology and Metabolic( العلمية
Syndrome( اأن تدخني الأرجيلة من �صاأنه 

اأن يرفع من خطر الإ�صابة مبر�ص ال�صكري 
وال�صمنة ب�صكل اأكرب مقارنة بتدخني علبة كاملة 

من ال�صجائر.
واأ�صار الباحثون القائمون على الدرا�صة اأن 

تدخني الأرجيلة ارتبط مب�صاكل �صحية ل ت�صيب 
املدخن، مثل ال�صمنة وا�صطرابات الأي�صية 

وال�صكري، مبعنى اأن الأرجيلة قد تكون اأ�صوء من 
تدخني ال�صجائر ب�صكل ملحوظ.

هذا و�صملت التجربة يف هذه الدرا�صة على 
9،840 م�صرتًكا من اإيران، ما بني مدخنني 

وم�صتخدمي لالأرجيلة ومقلعني عن التدخني، 
وطلب منهم الإجابة عن بع�ص الأ�صئلة من ثم 

اخل�صوع لفحو�صات معينة.
بعد حتليل هذه املعلومات وجد الباحثون ما 

يلي: ارتفع خطر الإ�صابة بال�صكري ومتالزمة 
الأي�ص وال�صمنة لدى م�صتخدمي الأرجيلة

ال�رضر الناجت عن الأرجيلة قد يكون اأعظم من 
تدخني ال�صجائر

اجلل�صة الواحدة من ا�صتخدام الأرجيلة قد 
يعادل تدخني علبة كاملة من ال�صجائر.

واأو�صح الباحثون اأن ا�صتخدام الأرجيلة من �صاأنه 
اأن يحفز اإ�صابة الأن�صجة باللتهاب، بالتايل 

ت�صبح اأكرث مقاومة لتاأثري الأن�صولني، الذي يعمل 
على تنظيم م�صتويات ال�صكر يف الدم.

  الوزن ويحارب ال�صرطان
  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�صاعد على 

خ�صارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�صم؟
ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�صً

عالج قوي جدا وفعال ملر�صى ال�رضطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 
ال�صحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�صهر فوائده هي 

خف�ص الوزن وحماربة ال�رضطان وهذا ح�صب ما اأثبتته الدرا�صة 
العلمية احلديثة.

فمن اأهم الدرا�صات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 
هي درا�صة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 

اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 
يعمل على انقا�ص الوزن والق�صاء على ال�صمنة.

 حيث مت تق�صيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�صعت 
لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�صمة وع�صري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�صعت اأي�صا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�صبة عالية من الدهون امل�صبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�صة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�صعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ص الطبي 
والتحاليل، وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة 
الأوىل التي تناولت الطعام الد�صم مع ع�صري اجلريب فروت، 

نق�ص وزنهم بن�صبة 18 % مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون 
مع املياه فقط. هذا يدل على اأن اجلريب فروت من اأهم 

الفواكه الطبيعية التي ت�صاعد على حرق الدهون ومتنع من تاأثري 
الكولي�صرتول على الدم، وت�صاعد على تنظيم م�صتويات ال�صكر يف 
الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي حرق الدهون، 

الذي يعزز فقدان الوزن ال�رضيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�صة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�صاعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�صار 
حمية اجلريب فروت ال�صهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�صة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�صيكاغو الأمريكية حتت اإ�رضاف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رضطان 
بجميع اأنواعه، �صواء كان �رضطان الكبد اأو �رضطان الثدي اأو �رضطان 

الرئة.
ومت اكت�صاف ذلك عندما كان هناك �صيدة تعاين من مر�ص �رضطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ص وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ص 

لأكرث من خم�ص �صنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�صنوات اكت�صف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�صة تقل�صت 
ب�صكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�صفاء متاًما من هذا 

املر�ص. 
وعندما �صاألها الأطباء عن ال�رض يف ذلك، فقالت ال�صيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�صري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 
�صيكاغو اأن اجلريب فروت ي�صاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�صم الن�صان ب�صكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 
من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رضطان تثبت العك�ص، 

لأنه ي�صاعد على تاأثري العقار داخل اجل�صم لكي يحارب ال�رضطان 
والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم
يلعب م�صحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�صكلة بحة ال�صوت 

التي ت�صاب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رضاخ وال�صوت العايل، 
اأو حتى الإ�صابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�صديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�صادة لاللتهاب الذي 
ي�صيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�صكلة 

بحة ال�صوت ب�صكل طبيعي، وباأ�رضع وقت. جربي طريقة م�رضوب 
الكركم من خالل و�صع ملعقة كبرية من م�صحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�صحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رضبيه 

مرتان يومًيا.

الأرق
هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق عبارة عن عدم القدرة على النوم اأو تقّطعه 
وعدم ا�صتمراره اإن ُوجد ،مما ي�صبب تدهور ال�صحة النف�صية واجل�صدية، 

والأرق مرتبط ببيئة املري�ص وظروفه، والعوامل التي ت�صببهتختلف اأ�صباب 
الأرق وعالجاته من �صخ�ص لآخر، ومن هذه الأ�صباب �صعوبة النوم و 

ال�صتيقاظ املتكرر اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا يف ال�صباح، ولالأرق اأنواع 
عدة منها الأرق العابر وهو الأرق الذي ي�صتمر ليلة واحدة اأو عدة اأ�صابيع 
والنوع الثاين هو الأرق املزمن وهو اأكرث الأنواع تعقيدا من الأنواع الأخرى 
وينتج الأرق املزمن عن جمموعة من العوامل منها الإ�صطرابات اجل�صمية 

اأو النف�صية ،واأكرث الأ�صباب ال�صائعة امل�صببة لالأرق املزمن هي الكاآبة
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من خ�سائ�ص �لر�سل عليهم �ل�سالم
والر�سل  الأنبياء  اخت�َصّ  قد  تعاىل  اهللَ  اإَنّ 

بخ�سائ�ص اأهمها:
والر�سل  الأنبياء  ا�سطفى  تعاىل  اهللُ   )1(

بالوحي والر�سالة:
ََلِئَكِة  المْ ِمَن  َطِفي  يَ�سمْ  ُ اهلَلّ تعاىل:  اهلل  قال 
رٌي ]احلج:  َ �َسِميٌع بَ�سِ ُر�ُسلاً َوِمَن النَّا�ِص اإَِنّ اهلَلّ
75[، وقال اهلل تعاىل: اإِنَّا اأَومَْحيمْنَا اإِلَيمَْك َكَما 
]الن�ساء:  ِدِه  بَعمْ ِمنمْ  َوالنَِّبِيّنَي  نُوٍح  اإِىَل  اأَومَْحيمْنَا 

.]163
للنا�ص  يبلغونه  فيما  مع�سومون  الر�سل   )2(  

من الدين:
َلّ  �سَ َما   * َهَوى  اإَِذا  ِم  َوالنَّجمْ تعاىل:  قال 
اِحبُُكممْ َوَما َغَوى * َوَما يَنمِْطُق َعِن المَْهَوى *  �سَ
ٌي يُوَحى * َعلََّمُه �َسِديُد المُْقَوى  اإَِلّ َوحمْ اإِنمْ ُهَو 

]النجم: 5-1[.
 )3( الر�سل ل يرثهم اأحٌد بعد موتهم:

ُ َعنمَْها: اأََنّ  َي اهلَلّ روى ال�سيخاِن َعنمْ َعاِئ�َسَة َر�سِ
 َ تُُوِفّ ِحنَي  َو�َسلََّم  َعلَيمِْه  اهللُ  لَّى  �سَ النَِّبِيّ  اأَزمَْواَج 

لَّى اهللُ َعلَيمِْه َو�َسلََّم، ِ �سَ َر�ُسوُل اهلَلّ
مْنَُه  اأَل يَ�سمْ ٍر  بَكمْ ِبي  اأَ ىَل  اإِ ُعثمَْماَن  يَبمَْعثمَْن  اأَنمْ  َن  اأََردمْ
َقاَل  َقدمْ  اأَلَيمْ�َص  َعاِئ�َسُة:  َفَقالَتمْ   ، ِمرَياثَُهَنّ
نُوَرُث،  َو�َسلََّم: ))ل  َعلَيمِْه  لَّى اهللُ  �سَ  ِ اهلَلّ َر�ُسوُل 
َدَقٌة((؛ )البخاري، حديث: 6730،  َما تََركمْنَا �سَ

م�سلم، حديث: 1758(.
 )4( الر�سل تنام اأعينهم، ول تنام قلوبهم:

اهلل  ر�سي  َماِلٍك  بمِْن  اأنَ�ص  َعنمْ  ال�سيخاِن  روى 
�سلى  َوالنَِّبُيّ  وفيه:  الإ�رساء،  ق�سة  ف  عنه 

َقلمْبُُه،  يَنَاُم  َول  َعيمْنَاهُ،  نَاِئَمٌة  و�سلم  عليه  اهلل 
؛  يُنُُهممْ َول تَنَاُم ُقلُوبُُهممْ َوَكَذِلَك الأنمِْبيَاءُ تَنَاُم اأعمْ
حديث:  م�سلم،   ،3570 حديث:  )البخاري، 

.)763
الوت  عند  تعاىل  اهللُ  هم  يُخرِيّ الر�سل   )5(  

بني الدنيا والآخرة:
َعنمَْها،   ُ اهلَلّ َي  َر�سِ َعاِئ�َسَة  َعنمْ  البخارُيّ  روى 
َعلَيمِْه  اهللُ  لَّى  �سَ  ِ اهلَلّ َر�ُسوَل  �َسِمعمُْت   : َقالَتمْ
 َ َ بنَيمْ َو�َسلََّم يَُقوُل: ))َما ِمنمْ نَِبٍيّ َيمَْر�ُص اإَِلّ ُخرِيّ
َواهُ الَِّذي ُقِب�َص  نمْيَا َوالآِخَرِة((، َوَكاَن ِف �َسكمْ الُدّ
ٌة �َسِديَدةٌ، َف�َسِمعمْتُُه يَُقوُل: َمَع  ِفيِه، اأََخَذتمُْه بَُحّ
يِقنَي  ِدّ ّ ُ َعلَيمِْهممْ ِمَن النَِّبِيّنَي َوال�سِ الَِّذيَن اأَنمَْعَم اهلَلّ
 ،]69 ]الن�ساء:  نَي  احِلِ َوال�سَّ َهَداِء  َوال�ُسّ

َ؛ )البخاري، حديث: 4586(. ُت اأَنَُّه ُخرِيّ َفَعِلممْ
 )6( الر�سل يدفنهم النا�ص حيث ماتوا:

اهلل  ر�سي  ديق  ال�سِّ ِر  بَكمْ اأَبي  َعنمْ  اأحمٌد  روى 
عليه  اهلل  �سلى  اهللِ  َر�ُسوَل  �َسِمعمُْت  َقاَل:  عنه 
َبَ نَِبٌيّ اإَِلّ َحيمُْث َيُوُت((؛  و�سلم يَُقوُل: ))لَنمْ يُقمْ
للألباين،  اجلامع؛  )�سحيح  �سحيح(  )حديث 

حديث: 5201(.
:  )7( روؤيا الر�سل حٌقّ

ال�سلم:  عليه  اإبراهيم  تعاىل عن خليله  قال 
ِديِن * َرِبّ َهبمْ  َوَقاَل اإِيِنّ َذاِهٌب اإِىَل َرِبّي �َسيَهمْ
َحِليٍم  ِبُغَلٍم  مْنَاهُ  َفبَ�رَسّ  * نَي  احِلِ ال�سَّ ِمَن  ِل 
اأََرى  اإِيِنّ  بُنََيّ  يَا  َقاَل  عمَْي  ال�َسّ َمَعُه  بَلََغ  ا  َفلََمّ  *
َقاَل  تََرى  َماَذا  َفانمُْظرمْ  اأَذمْبَُحَك  اأَيِنّ  َنَاِم  المْ ِف 
 ُ اهلَلّ �َساَء  نمْ  اإِ �َستَِجُديِن  مَْمُر  تُوؤ َما  َعلمْ  افمْ اأَبَِت  يَا 

 * ِللمَْجِبنِي  َوتَلَُّه  لََما  اأَ�سمْ ا  َفلََمّ  * اِبِريَن  ال�سَّ ِمَن 
وؤمْيَا  الُرّ َت  قمْ َدّ َقدمْ �سَ اإِبمَْراِهيُم *  يَا  اأَنمْ  َونَاَديمْنَاهُ 
�ِسِننَي ]ال�سافات: 99 -  ُحمْ ِزي المْ اإِنَّا َكَذِلَك َنمْ

.]105
الزواج  عليهم  يحرم  الر�سل  زوجات   )8(  

بعدهم:
 ِ قال اهلل تعاىل: َوَما َكاَن لَُكممْ اأَنمْ تُوؤمُْذوا َر�ُسوَل اهلَلّ
ا اإَِنّ َذِلُكممْ  ِدِه اأَبَداً َوَل اأَنمْ تَنمِْكُحوا اأَزمَْواَجُه ِمنمْ بَعمْ

ا ]الأحزاب: 53[. ِ َعِظيماً َكاَن ِعنمَْد اهلَلّ
ِمن  ل  الرجال  من  الأنبياء  ير�سل  اهلل   )9(  

الن�ساء:
قال اهلل تعاىل: َوَما اأَرمْ�َسلمْنَا ِمنمْ َقبمِْلَك اإَِلّ ِرَجالاً 
َل  ُكنمْتُممْ  اإِنمْ  كمِْر  الِذّ َل  اأَهمْ اأَلُوا  َفا�سمْ اإِلَيمِْهممْ  نُوِحي 

تَعمْلَُموَن ]النحل: 43[.
َفاِتِه  َو�سِ نَى،  ُ�سمْ احلمْ َماِئِه  ِباأَ�سمْ تََعاىل   َ اهلَلّ اأَُل  اأَ�سمْ
ِهِه  ِلَوجمْ ا  َخاِل�ساً المَْعَمَل  َهَذا  َعَل  يَجمْ اأَنمْ  المُْعل 
َواآِخُر  الِعلمْم،  طلَب  به  ينفَع  واأن  المَْكِرمِي، 
 ُ لَّى اهلَلّ نَي، َو�سَ ِ َرِبّ المَْعاَلِ ُد هلِلَّ ممْ َ َوانَا اأَِن احلمْ َدعمْ
َحاِبِه،  ٍد، َوَعلَى اآِلِه، َواأَ�سمْ َمّ َو�َسلََّم َعلَى نَِبِيّنَا ُمَ

يِن.  �َساٍن اإىَل يَومِْم الِدّ َوالتَّاِبِعنَي لَُهممْ ِباإِحمْ

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخلق احلميدة والآداب ال�رسيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء ف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العالني ف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، وف ذلك قول عائ�سة اأم الوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري ف القرءان هي 

ف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها ف و�سف خلقه 

اأي�سااً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�سااً ول متفح�سااً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
وف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء ف خدرها وكان اإذا كره �سيئااً عرفناه ف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع القدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
َو َواأمُْمرمْ  من اأخلق النا�ص فقال تعاىل }ُخِذ المَْعفمْ

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. َ ِر�صمْ َعِن اجلمْ ِف َواأَعمْ ِبالمُْعرمْ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سلة وال�سلم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سبااً، ومع اإ�رساف اجلاهل اإل حلمااً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سلة وال�سلم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سلة وال�سلم 
ف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ص بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية البد ف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا ممد احمل ل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل ل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سلة وال�سلم ثم قال: الال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك ف احللم 
والعفو ف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
ال�ساألة  هذه  عن  عبوا  قد  العلماء  ند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخللف، 
ذكر  فال�ساطبي  مراعاة اخللف  والثانية: 
الخالف«  دليل  »مراعاة  بها  الراد  اأن 
الخالف.  دليل  اإعمال  بها  فالراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�سه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  ف 
ا�ستقراء  خلل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�سافعية ند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخللف يقول ال�سيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ستحب  اخللف  من  اخلروج  ع�رسة 
اأما  حت�سى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

الذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
ف  داء  ما  خلل  من  القاعدة  هذه  على 
ل  الالكية  اأن  نخل�ص  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخللف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�سافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�ص ال�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفااً لأن الفطر ال�سليمة ف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء البيطاين ياأخذون ع�رسة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، الإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداءاً من دون تعليل.

الب ما اطماأنت اإليه النف�ص والإثم ما حاك ف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ص، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة بالئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها ف فطرة الإن�سان معروفااً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكرااً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�ص توافقااً تامااً 

الدليل:
ا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفااً ينقلب على فطرتك: يِن َحِنيفاً َهَك ِللِدّ ﴾ َفاأَِقممْ َوجمْ
يُن المَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لمِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َص َعلَيمَْها َل تَبمِْديَل خِلَ َرَة اهلَلّ ا ِفطمْ يِن َحِنيفاً َهَك ِللِدّ ﴾ َفاأَِقممْ َوجمْ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن ف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن ف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن ف الأغنياء اأح�سن، وال�سب ح�سن لكن ف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن ف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، والراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثلثااً، وحبي لثلث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب التوا�سعني، وحبي 
للغني التوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�ص ثلثااً، وبغ�سي لثلث اأ�سد، 
اأبغ�ص الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�ص التكبين، وبغ�سي للفقري التكب اأ�سد، اأبغ�ص 

البخلء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإيان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فل خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكلم النا�ص.
لَُكِة )195( ﴾  )  مُْقوا ِباأَيمِْديُكممْ اإِىَل التَّهمْ ِ َوَل تُل ف اآيات دقيقة جدااً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنمِْفُقوا ِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سلم 
و�سطي.
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يا�صمني �صربي تتوىل البطولة الدرامية 
لأول مرة يف رم�صان املقبل

الدراما  عن  لغيابهم  م�رص  يف  الأول  ال�صف  جنوم  ا�صتياء  مقابل  يف 
احتكار  نتيجة  معهم  املنتجني  تعاقد  عدم  ب�صبب  املقبلة  الرم�صانية 
تقدمي  اإىل  الفنانني،  من  عدد  دفع  الراهنة  الفرتة  ت�صهد  املو�صم، 
تتوىل  ب�صيطة.  اإنتاجية  تكلفة  اأعمال ذات  الأوىل يف  الدرامية  بطولتهم 
املقبل  رم�صان  يف  وذلك  مرة،  لأول  الدرامية  البطولة  �صربي  يا�صمني 
عرب »حكايتي«، الذي تعاقدت عليه قبل اأ�صابيع مع املنتج تامر مر�صي، 
وبداأت الإعداد له فوراً حتى اأ�صبح امل�صل�صل حمط اأنظار رواد مواقع 
اأدوار  بعد  لها  املطلقة  البطولة  اأنها  خ�صو�صاً  الجتماعي،  التوا�صل 
حامت،  اأحمد  من  كل  البطولة  يف  ي�صاركها  جماعية.  بطولة  يف  عدة 
واأحمد �صالح ح�صني، ووفاء عامر، واإدوارد، فيما يهتّم بالتاأليف حممد 
عبداملعطي، وبالإخراج اأحمد �صمري فرج. ولكن الق�صة لي�صت جديدة، 
فهي تناق�ش �صعود فتاة قادمة من �صعيد م�رص رف�صت اأن تكون فري�صة 
العادات ال�صلبة، وراأت اأن ت�صري لتحقيق حلمها نحو النجومية، فاجتهت 
اإىل الإ�صكندرية عا�صمة الثقافة والفن يف م�رص و�صط مطاردة من اأهلها 

ومفارقات و�صعوبات تواجهها من الطامعني فيها.

بطولة مطلقة وعودة
رم�صان  الرداد  ح�صن  زوجها  مع  منا�صفة  واأ�صجان«  »عزمي  توليها  بعد 
املا�صي، تقدم اإميي �صمري غامن البطولة املطلقة الأوىل، وا�صم امل�صل�صل 

اجلديد ماأخوذ من ا�صم �صخ�صيتها وهو »كابنت مريو«.
ي�صارك يف البطولة حمدي املريغني بعدما توقف م�رصوع درامي اآخر له، 
فيما يقف على الإنتاج اأحمد ال�صبكي، ويفا�صل طاقم العمل بني الإبقاء على 
ال�صم اأو حتويله اإىل »�صوبر مريو«. كذلك ثمة مفاو�صات مع عدد من الأبطال 
الكوميديني للم�صاركة يف امل�رصوع، وعلى راأ�صهم الفنان الكبري �صمري غامن، 
بالإ�صافة اإىل كل من ح�صن الرداد ودنيا �صمري غامن ودلل عبد العزيز كنوع 
من املجاملة، ويقف املوؤلف حممد حمدي على كتابة امل�صل�صل، فيما ر�صح 
تقدميه  بعد  الأوىل  الدرامية  لالإخراج يف جتربته  وليد احللفاوي  املخرج 
فيلم »علي بابا«. تدور الأحداث يف اإطار كوميدي بني البطل والبطلة، ف�صاًل 
املا�صي. حممد  بها على غرار م�صل�صلهما  كوميدية ميران  عن مفارقات 
رجب اأحد الفنانني العائدين اإىل الدراما بعد غياب اأكرث من 10 �صنوات، اإذ 
تعاقد املنتج تامر مر�صي معه على بطولة »عالمة ا�صتفهام« مع كل من: 
مي �صليم، وهيثم اأحمد زكي، واإدوارد، ومرييهان ح�صني، فيما يتوىل التاأليف 

اإ�صالم حافظ، والإخراج �صميح النقا�ش.
وبداأ رجب الت�صوير داخل ديكور لإحدى الفيالت، واعترب البع�ش اأن املمثل 
امل�رصي يقدم اأول بطولة مطلقة درامية له بعد �صل�صلة اإخفاقات �صينمائية 

خالل الفرتة املا�صية.

وائل ج�صار يكيل املديح لف�صل �صاكر ويوّجه له ر�صالة

النجمة اللبنانية نوال الـزغبي تطرح جديدها قريبًا

الفنان ف�صل فار�س يطلق »قنبلة املو�صم »

ال�صهري  اللبناين  املطرب  كال 
لزميله  املديح  ج�صار،  وائل 
للغناء  عاد  الذي  �صاكر،  ف�صل 
دام  اعتزال  بعد  �صهور،  قبل 
ج�صار  وائل  وقال  �صنوات 
وكله  »رائع،  �صاكر  ف�صل  اإن 
جميعها  والنا�ش  اإح�صا�ش، 
حتبه، ومر يف �صاعة تخل و�صعر 
ال�صمري«واأو�صح  بتاأنيب  بعدها 
ج�صار خالل مداخلة على اإذاعة 
ي�صلم  باأن  ميانع  ل  اأنه  حملية، 
لل�صلطات،  نف�صه  �صاكر  ف�صل 
ب�رصط ح�صوله �صمانات عادلة 

للمحاكمة.
اأدين  حال  يف  باأنه  وا�صتدرك 
بحمل  بالفعل  �صاكر  ف�صل 

ال�صالح، فلن يقف بجانبه.
لـ«من  حزنه  عن  ج�صار  وعرب 
غياب  من  ا�صتفاد  اأنه  يعتقد 

»كل  م�صيفا:  �صاكر«،  ف�صل 
وحمبوه  جمهوره  لديه  اإن�صان 
هذا  من  كلمة  باأي  اأقبل  ول 
يحظى  �صاكر  النوع«وكان 
والعامل  لبنان  يف  كبرية  ب�صعبية 
يعلن يف 2012  اأن  قبل  العربي، 
من  وي�صبح  الغناء،  اعتزال 
اأحمد  اللبناين  ال�صيخ  منا�رصي 
عن  تدريجيا  ويبتعد  الأ�صري، 
ويف  ال�صاخبة  واحلفالت  الفن 
�صبتمرب 2017، �صدر بحق �صاكر 
 15 بال�صجن  ع�صكري  حكم 
حقوقه  من  جتريده  مع  عاما، 
املعروفة  الق�صية  يف  املدنية، 
التي  بـ«اأحداث عربا«،  اإعالميا 
وقعت بني اأن�صار ال�صيخ الأ�صري 
 ،2013 عام  اللبنانية  والقوات 
جنديا   18 اإثرها  على  وُقتل 

لبنانيا، واأ�صيب اآخرون.

منع بطل فيلم »روما« املك�صيكي خورخي اأنطونيو غرييرو من ح�صور الأو�صكار

انتهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي 
من ت�صجيل اأغاين األبومها اجلديد 
العودة  بعد  لها  الأول  يعد  الذي 
لل�صوتيات  »روتانا«  �رصكة  اإىل 
عرب  الزغبي  وغّردت  واملرئيات. 
التوا�صل  موقع  على  ح�صابها 

اأّن  »�صاأخربكم  قائلة:  الجتماعي 
الأغاين اكتملت وكل الذي طلبتموه 

موجود… اأحبكم كثرياً«.
ومن املقرر اأن يت�صمن الألبوم 10 
اأغنيات تتنوع بني لبنانية وم�رصية 
وخليجية، اإل اأن اللهجة امل�رصية 

�صتكون الطاغية على الألبوم. 
الزغبي  األبومات  اآخر  اأّن  يذكر 
بعنوان  وكان   2014 العام  طرح 
�رصكة  مع  م�صاحمة«  »م�ش 
كبرياً  »مزيكا«، وقدمت فيه عدداً 

من الأغنيات امل�رصية. 

�صابقاً  غّردت  قد  الزغبي  وكانت 
قائلة:  اللكرتوين  ح�صابها  على 
حابينها  اللي  الأغاين  نوع  »�صو 
اأغاين  اجلديد؟  بالألبوم  تكون 
كال�صيك، اأو اأغاين اإيقاعية، لبناين 

خليجي م�رصي عراقي«.

اأغنيته  فار�ش  ف�صل  الفنان  اأطلق 
»قنبلة املو�صم« من كلمات واأحلان 
عمر  وتوزيع  ا�صكندر،  فار�ش 
على  الأغنية  ورت  �صُ وقد  �صباغ. 

ادارة  حتت  كليب  الفيديو  طريقة 
بحمدون  يف  كيال،  �صام  املخرج 
يف لبنان. وي�صتعد ف�صل خالل عام 
منها  عدة،  اأغنيات  لطرح   2019

املو�صم«  »قنبلة  لأغنية  رميك�ش 
امل�صهور  املو�صيقي  املن�صق  مع 
اأعمال  اإىل  اإ�صافًة   ،DJ Chabz
جديدة مميزة مع ملحنني و�صعراء 

»قنبلة  اأغنية  اأن  اإىل  يُ�صار  عدة. 
عرب  ر�صمياً  بثها  بداأ  املو�صم« 
»اأنغامي« و«Deezer« والإذاعات 

اللبنانية والعربية.

لن يتمكن املك�صيكي خورخي اأنطونيو غرييرو بطل فيلم روما املر�صح بقوة 
املقبل،  فيفري   24 يف  اجلوائز  تزيع  حفل  ح�صور  من  الأو�صكار،  جلوائز 

ب�صبب رف�ش القن�صلية الأمريكية متكينه من تاأ�صرية دخول.
و�رصح املمثل املك�صيكي ملجلة »Quién« باأنه لن يح�رص فعاليات احلفل، 
الوليات  اإىل  ذاهب  اأنه  يعتقدون  الأمريكية  القن�صلية  يف  امل�صوؤليني  لأن 
املتحدة، بحثاً عن عمل، وذلك رغم تقدميه خطاباً ر�صمياً بدعوته حل�صور 

حفل اأكادميية الأو�صكار، اإل اأنهم رف�صوا قراءته.

هكذا هاجمت املطربة اأمل حجازي دعاة خلع احلجاب 
هاجمت املطربة اللبنانية اأمل 
احلجاب،  خلع  دعاة  حجازي، 
من خالل اأغنية جديدة ن�رصتها 
مواقع  يف  ح�صاباتها  عرب 
وحتت  الجتماعي،  التوا�صل 
يف  جاء  تاج«،  »حجابك  عنوان 
»يا  اأدتها حجازي  التي  الأغنية 
وبحجابها  األوانها،  وليها  وردة 
مفي�ش  نور  طاقة  يا  بتتباهى، 
جواها،  جمالها  و�رص  منها، 

فيكي،  اجلمال  على  حمافظة 
اآية«،وتابعت:  دي  العفة  وفيكي 
نور حمليكي، حيائك  »حجابك 
وحده ده حكاية، بال�ش بالدنيا 

تتغريي، وتتنازيل وتتخلي«.
بلون  تاج  »حجابك  واأ�صافت: 
الأملا�ش، وبيجمل وبيحلي، من 
الأنظار  ويف  بيحميكي  الأنظار 
لكن،  الختبار  �صعب  يعليكي، 
هيتباهى الرحيم بيكي«،وجاءت 

»اليوم  مبنا�صبة  الأغنية 
من  وهي  للحجاب«،  العاملي 
واأحلان  ر�صيد،  �صلمى  كلمات 
وتوزيع  �صكري،  م�صطفى 
ذلك،  وبعد  امل�صعبي،  ح�صام 
على  ت�صويتا  حجازي  ن�رصت 
»تويرت«،  عرب  الر�صمي  ح�صابها 
بالقراآن،  وجوب احلجاب  حول 
باملائة   88 اأن  النتيجة  وكانت 

من متابعيها راأوا وجوبه.

بتاريخ  حجازي  اأمل  واأعلنت 
اعتزالها   ،2017 �صبتمرب   4
احلجاب،  وارتداءها  الفن 
يف  اأعي�ش  »كنت  حينها:  قائلة 
واأنا  والدين،  الفن  بني  �رصاع 
م�صتمر،  ب�صكل  الهداية  اأطلب 
والفنانني  للفن  احرتامي  ومع 
اأ�صعر  اأنني  اإل  املحرتمني، 
بال�صعادة اأكرث يف الطريق الذي 

اخرتته«.

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �صارع �صيلفان فورا�صييه املرادية اجلزائر
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عنهم مثرية  وحقائق  وق�س�ص  التاريخ  يف  ال�سيارات  �سناعة  رواد  اأ�سهر 

م�ؤ�س�سي  حياة  ق�س�ص  متتلئ 
من  بالكثري  ال�سيارات  �سناعة 
املثرية  والأحداث  احلقائق 
لالهتمام والتي غالباً ما كانت تبداأ 
بالف�سل يف عملهم يف بداية حياتهم 
العملية، لكن مع الإ�رصار واملثابرة 
�سناع  واأكرب  اأ�سهر  من  اأ�سبح�ا 
�س�ف  والي�م  العامل،  يف  ال�سيارات 
ه�ؤلء  ق�س�ص  عن  نبذة  ن�ستعر�ص 

الرواد.

 :)Henry Ford( ف�رد  هرني 
وه� اأحد اأقطاب �سناعة ال�سيارات 
�رصكته  بتاأ�سي�ص  قام  العامل،  يف 
املا�سي  القرن  بداية  يف  الأوىل 
ثانية  �رصكة  اأ�س�ص  ثم  وف�سلت، 
اأن  اإىل  يياأ�ص،  ومل  وف�سل�ا  وثالثة 
قام بتاأ�سي�ص �رصكته ال�سهرية ف�رد 

لل�سيارات عام 1903 م.
 :)Enzo Ferrari( اإينزو فرياري
لل�سيارات  فرياري  �رصكة  م�ؤ�س�ص 

بداية  يف  اأفل�ص  قد  كان  ال�سهرية، 
مع  �رصاعه  ب�سبب  العملية  حياته 
مر�ص حاد ب�سبب الإنفل�نزا، وعند 
ك�سائق  عمل  املر�ص  من  تعافيه 
ب�س�رة  عمله  واأتقن  �سيارات، 
كبرية اإىل اأن عمل ك�سائق حمرتف 
اأ�س�ص  ثم  ال�سيارات،  �سباقات  يف 

�رصكته ال�سهرية فيما بعد.
 :)Elon Musk( ما�سك  اإيل�ن 
الأمريكي  العبقري  امللياردير 

تي�سال  �رصكة  وم�ؤ�س�ص  ال�سهري 
اأنه  يذكر  الكهربائية،  لل�سيارات 
يف  ف�سل  العملية  حياته  بداية  يف 
يف  مت�ا�سع  عمل  على  احل�س�ل 
�رصكة نت�سكيب الأمريكية ال�سهرية 
اإن  ويقال  احلا�س�ب،  خلدمات 
ال�رصكة  به�  يف  جال�سا  ظل  م�سك 
طلب  ب�ساأن  الرد  منتظرا  لفرتة 
ال�ظيفة والتي مل يح�سل عليها يف 

النهاية. 

اأكرب  "GMC" تطلق 
�سياراتها رباعية الدفع

ا�شتعر�شت �شركة 
"GMC" الأمريكية 

0Sierra0350 "  �شيار ة
الأكرب  اآب  HD" البيك 
يف فئتها، وجاءت هذه 

املركبة بهيكل كبري، 
وواجهة اأمامية عري�شة 

تعك�س روح �شيارات 
مدعمة   ،"GMC"

بطبقات من املعدن 
املتني والألياف، ومزينة 
مب�شابيح كبري ة بتقنيات 

.LED
 "GMC" كما زادت

من عزم هذه ال�شيار ة 
لت�شبح قادر ة على نقل 
احلمولة،  من  طن   13.6

وعّدلت الباب اخللفي 
لل�شندوق لت�شبح عملية 
التحميل اأو ال�شعود اإليه 

اأ�شهل.
اأما من الداخل فاأتت 

قمر ة ال�شيار ة مبقاعد 
جلدية كبري ة ومريحة، 
وواجهة قياد ة متطور ة 

مزود ة ب�شا�شتني واأحدث 
اأنظمة املولتيميديا، 

متكن ال�شائق من 
التحكم باأنظمة الأمان 

والكامريات الأمامية 
واخللفية واأنظمة 

القياد ة املختلفة.
وطرحت هذه ال�شيار ة 

مبحركات ديزل جبار ة بـ 
 6.6 اأ�شطوانات، و�شعة   8

لرت، قادر ة على توليد 
عزم يعادل 451 ح�شانا، 

تعمل مع علب �شرعة 
اأوتوماتيكية متطور ة بـ 

�شرعات.  10

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
اأ�سدرت بي اإم دبلي� ر�سميا اأ�سعار الفئة الثامنة 
ك�بيه اجلديدة كليا، يف �س�قها املحلي باأملانيا.

�ستتاح ال�سيارة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 ي�رو 
)432،500-543،700 ريال( على الت�ايل لكل 

منهما.
كال امل�ديلني لديهما جري مزدوج الكلت�ص 

اأوت�ماتيكي ثماين ال�رصعات، واملحرك الديزل 
تريب� مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بق�ة 315 ح�سان 

و680 ني�تن.مرت من عزم الدوران ويتيح للم�ديل 
النطالق من 0-100 كيل�مرت خالل 4.9 ثانية، 
اأما حمرك البرتول فه� تريب� مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بق�ة 523 ح�سان و750 ني�تن.مرت من 

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيل�مرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات اإ�سافية بال�سيارة 

 S-Class الرائدة، �سي�سبح �سعرها اأغلى من
ك�بيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

ي�رو وهي مت�فرة مبحرك V8 بق�ة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سب�رت ما مقداره 5،550 ي�رو 

)24،000 ريال(، حزمة M الفنّية 4،000 ي�رو 
)17،300 ريال(، حزمة األياف الكرب�ن 4،000 ي�رو 
)17،300 ريال( بدون احت�ساب تكلفة 3،000 ي�رو 

)13،000 ريال( لإ�سافته بال�سقف.
هذا و�سيتم اإطالق بي اإم دبلي� الفئة الثامنة 
اجلديدة بالأ�س�اق العاملية خالل الأ�سابيع 

املقبلة، لتنزل على ال�ساحة ملناف�سة مر�سيد�ص 
بنز S-Class ك�بيه وب�ر�ص 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رصكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب م�قع "CarAndBike" املتخ�س�ص يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة ه� هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سن�ع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكرب�ن الق�ية، وال�سلب.

وي�سمن الق�ة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك ق�ي من 10 اأ�سط�انات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوت�ماتيك من 8 نقالت، بق�ة 400 
ح�سان، قادرة علي بل�غ �رصعة ق�س�ي ت�سل اإيل 160 كيل� مرت / �ص. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �س�ت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رصوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القه�ة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الك�ؤو�ص املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتت�ي ال�سيارة على خزينة ق�ية مزودة ب��سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب اله�اتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط ح�ل العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 ملي�ن دولر، اأي ما يعادل )34 ملي�ن حنيه م�رصي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رصكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستك�ن  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ص ال�سيارات الدويل يف ني�ي�رك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستك�ن 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيك�ن اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رصحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي امل�ج�د يف �سيارات 
ال�رصكة Mazda Connected. يُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رص  كندا  يف  اليابانية  ال�رصكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رصكة يف املعر�ص الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رصكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي ق�قل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي ال�عرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مط�رة ك�سفت �رصكة "اأوت�فاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �س�لنيت�سن�غ�ر�سك يف �س�احي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رصكة "اأوت�فاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�ص مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�ص "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�ص اإن "نيفا" الع�سكرية املط�رة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�سة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي ال�عرة حيث ال�رصيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رصعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل م��سك�.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.



اإ�شهارالأحد 24   فيفري  2019  املوافـق  ل20 جمادى الأخر 1440هـ 22



الأحد 24   فيفري  2019  املوافـق  ل20 جمادى الأخر 1440هـ 23

»و�ت�س �آب« توؤكد وجود خلل مقلق »يف�صح« خ�صو�صيتك!
�إدخال  على  �آب«  »و�ت�س  �رشكة  �أجربت 
تطبيقها  يف  للخ�صو�صية  جديدة  �صو�بط 
على �أجهزة �آيفون هذ� �ل�صهر، بعد �كت�صاف 
�ملر��صلة  تطبيق  و�أدخل  للقلق  مثري  خلل 
تتيح  جديدة،  �أمان  ميز�ت  موؤخر�  �ل�صهري 
با�صتخد�م  �آب  و�ت�س  قفل  للم�صتخدمني 
�أو   )Face ID( �لوجه  على  �لتعرف  ميزة 
وتهدف   )Touch ID( �لإ�صبع  ب�صمة 
�مليزة �إىل منع حالت �لتطفل على �لر�صائل 

�خلا�صة، عند �إلغاء قفل �لهاتف.
ولكن �أحد م�صتخدمي موقع »رديت« �كت�صف 
وجود خلل �أمني، حيث ميكن لأي م�صتخدم 
جتاوز ميزة �لأمان �جلديدة، حتى لو ُفّعلت.

ت�صجيل  طرق  جتاوز  م�صتخدم  لأي  وميكن 
�لدخول �لآمنة، با�صتخد�م خيار »�مل�صاركة« 
�مللفات  لإر�صال  �آيفون،  بهو�تف  �خلا�س 
م�صتخدم  وجده  ملا  وفقا  �آب،  و�ت�س  عرب 
»رديت«. وميكن للم�صتخدمني تفعيل �لتحقق 

�أو ميزة �لتعريف، لتكون مطلوبة فور ت�صجيل 
�لدخول، ما يعني �أنهم يحتاجون �إىل تطبيق 
معّرف �للم�س �أو �لتعرف على �لوجه، يف كل 
مرة يفتحون فيها و�ت�س �آب، �أو على فرت�ت 
بالتنقل بني  لهم  ي�صمح  �صاعة، ما  �إىل  ت�صل 
�لزمنية  �لفرتة  هذه  يف  �آيفون  تطبيقات 
وف�صل نظام �لأمان عندما قام �مل�صتخدمون 
قفل  مليزة  مغاير  فا�صل  خيار  �أي  بتحديد 

�ل�صا�صة »على �لفور«.

»نحن  �آب:  و�ت�س  با�صم  متحدث  وقال 
توفري  على  ونعمل  بامل�صكلة،  در�ية  على 
نو�صي  �لأثناء،  هذه  يف  قريبا.  �حلل 
�ل�صا�صة  قفل  خيار  بتفعيل  �مل�صتخدمني 
ظل  يف  �لأخري  �خللل  وياأتي  )�لفوري(« 
تناف�س تطبيقات �ملر��صلة �لأخرى لتح�صني 
في�صبوك  تتعامل  بينما  و�خل�صو�صية،  �لأمن 
حماية  بعدم  �ملتعلقة  �لنتقاد�ت  مع 

�خل�صو�صية.

�أبل و�صام�صونغ ت�صويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت �أبل و�صام�صونغ ت�صوية ودية خلالف م�صتمر بينهما منذ �صبع 

�صنو�ت حول �تهامات بن�صخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف �آي فون، 
بح�صب ما �أفادت م�صادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �صفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�صية يف مايو )�أيار( �ملا�صي على �صام�صونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�صخها تفا�صيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�صتديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�صية �لفدر�لية 
لو�صي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�صوية 

�لق�صية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�صحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�صكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�صدد.
و�أ�صدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�صي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��صل حماية �لعمل 

�ل�صاق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�صت �صام�صونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�صبت �أبل ق�صية �أوىل حكم فيها على �صام�صونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��صتاأنفت �حلكم.
وو�صل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�صميم �لتي ن�صختها �صام�صونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�صميم �لهاتف �لذكي مو�صع �خلالف �أو ق�صم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�صية ت�صمل خ�صو�صاً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�صمل خ�صو�صاً �ل�صكل �مل�صتطيل مع �حلو�ف �مل�صتديرة مع رموز 

ملونة م�صفوفة على �ل�صا�صة.

�لربط بني خدمات 
»و�ت�س �آب« و«في�صبوك 
م�صنجر« و«�إن�صتغر�م«!
�رشكة  يف  م�صادر  �أ�صارت 
قد  �ل�رشكة  �أن  �إىل  في�صبوك 
تدمج خدمات تطبيقات »و�ت�س 
م�صنجر«  و«في�صبوك  �آب« 

و«�إن�صتغر�م« �لتابعة لها.
»�أن  �مل�صادر  و�أو�صحت 
�ل�صهرية  �ملر��صلة  تطبيقات 
�صتبقى قائمة بحد ذ�تها، �إل �أن 
�أكرب  �صيوفر  بينها  فيما  �لربط 
بني  �لرت��صل  �إمكانية  من  قدر 
�صيمكن  �أنه  �أي  �مل�صتخدمني، 
م�صنجر  تطبيق  مل�صتخدم 
�لتو��صل  �ملثال  �صبيل  على 
على  �إل  يعمل  ل  م�صتخدم  مع 
تطبيق و�ت�س �آب �أو �إن�صتغر�م«. 
م�رشوع  »�أن  �خلرب�ء  ويرى 

يف  زوكربريغ 
�لتطبيقات  هذه  بيانات  ربط 
�أكرب  قدر�  يوفر  قد  �لثالثة 
بيانات  وحماية  �لت�صفري  من 
مل  جانبها  من  �مل�صتخدمني«. 
ت�رشيحات  »في�صبوك«  تطلق 
�أو  �مل�رشوع  حول  ر�صمية 
�لتوقعات  لكن  تنفيذه،  مو�عيد 
ت�صري �إىل �أن �لعمل به قد يبد�أ 
�لعام  مطلع  �أو   ،2019 �أو�خر 

�لقادم.

قريبًا.. »حمادثات م�صّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�صيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�صغر على  للتدوين  تويرت  �صبكة 
بينهم  فيما  �لر�صائل  تبادل  للم�صتخدمني  ت�صمح 
ب�صكل م�صفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �صتحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��صم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�صتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�صابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�صية ر�صائل مبا�رشة م�صفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�صب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�صمي ل�صبكة 
بعد  يت�صح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�صب  ر�صمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�صفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�صيج لأبل، بل يختار �مل�صتخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�صفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�صنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�صة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�صالة ن�صية �رش�ً«، �صتُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�صة �مل�صفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �صبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�صوت  �لب�رش  ��صتعمال  للم�صتخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�ص�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�صفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �صناع  مع  �لتو��صل  للم�صتخدمني 
�لتي  �مل�صرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�صتهلك  يخو�صها 

و�صيتمّكن �مل�صّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�صويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�ص�س  خالل 

�صمن �صياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��صيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �صفحتها �خلا�صة على 

�ل�صبكة.
ي�صار �إىل �أن فيديو �صفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�صاء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

�أبل ت�صتبدل هو�تف �آي فون �إك�س �ملعطوبة
�أر�صلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�صكالت تتعلق 
بتقنية »في�س �آي دي« يف �آي فون �إك�س، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��صتبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�صالح �لكامري� �خللفية حلل م�صاكل »في�س �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إل �أن �لعديد من �مل�صتخدمني لحظو� �أنه عند ف�صل �لكامري� �خللفية، 
تف�صل تقنية »في�س �آي دي« �أي�صاً يف �لعمل ب�صكل �صحيح.

نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�صاكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��صي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �لفرت��صية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�صتخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�صة بات�صال �صبكة WLAN �لال�صلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�صرية، بالإ�صافة �إىل ربط �جلهاز بح�صاب �أوكولو�س ب�صبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�صل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�صور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��صي.

وميكن للم�صتخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��صتعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��صتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�صطدم عد�صات �لنظارة مع عد�صات نظارة �لو�قع �لفرت��صي.

�آبل جتتذب ع�صاق �لأفالم بتقنيات جديدة
ذكرت �صحيفة »The Information« �أن �آبل تتخذ �لعديد من �لإجر�ء�ت ل�صتقطاب ع�صاق �لأفالم و�مل�صل�صالت وتتمثل �إحدى هذه �خلطو�ت وفقا لل�صحيفة يف �إ�صد�ر جهاز »Apple TV«  ذكي، 
�جلديد �أ�صغر بكثري من �أجهزة »Apple TV« �حلالية، وقد ياأتي بحجم »Google Chromecast« ميكن حمله يف �جليب، و��صتخد�مه لو�صل �لهاتف �لذكي �أو �حلا�صب �للوحي مع �أجهزة �لتلفاز. 
 Smart« أما �خلطوة �لأخرى �لتي �صتقوم بها �آبل لجتذ�ب ع�صاق �لأفالم، فهي طرح من�صات خا�صة بها لعر�س �لأفالم و�مل�صل�صالت، على غر�ر �لتطبيقات �ملوجودة يف �أجهزة�

.»Starz»و »HBO« وطرح �أفالم على �لعديد من �خلدمات و�لتطبيقات �لأخرى كـ ،»TV



الأ�سباب  عن  املالية  لل�رشكة   للقوائم 
احلقيقية التي اأدت معظمها اإىل ال�سفقات 
التزوير  واملزور  وا�ستعمال  واملخالفات 
يف حمررات ر�سمية واإفال�س ال�رشكة  حيث 
امللفات املتعلقة  على  الإطالع  بعد 
فيها  التحقق  و  التدقيق  بعد  و  بالق�سية 
تبني اأنه خالل �سنة 2013 مت اإخفاء كمية 
بـ 146328 طنا  الأٍجيل املقدرة  من مادة 
دج  و   14.632.800.00 مبلغ  يقابلها 
ال�ستغالل  بدائرة  املكلف  اأكده  ما  هذا 
من  تعليمات  على  بناءا  ذلك  و  �سابقا 
الذي  و  لل�رشكة  ال�سابق  العام  املدير 
رف�س اآنذاك رئي�س دائرة املوارد املالية 
�سابقا المتثال للتحقيق الإداري باعتباره 
و  �سابقا  املالية  املوارد  رئي�س دائرة 
خ�سية توقف اإنتاج امل�سنع التابع لل�رشكة

لإجراء  اللجوء  الإدارة  عمدت  هنا  من 
قدرها  بكمية  امل�سنع  لتموين  ا�ست�سارة 
اأحد  على  املادة  هذه  طن من   40.000
خالل  تبني  من  اأنه  غري  املوؤ�س�سات 
ال�ست�سارة غري مطابقة للقانون الداخلي 

عر�سني  و لي�ست  الإدارة  لتلقي  لل�رشكة 
مل  و  القانون  يقت�سيه  كما  عرو�س  ثالثة 
يتم عقد اأي اتفاقية بني الطرفني كما مت 
اللجوء للتعامل مع ذات املوؤ�س�سة لتوريد 
كمية ثاين قدرها 32,560 طنا �سند طلب 
اعتمدت  كما  دج   3,999,999,00 مببلغ 
املوؤ�س�سة  �ساحنات  ال�رشكة تزويد  اإدارة 
ال�سالف ذكرها مبادة املازوت جمانا من 
خمزونها اخلا�س بطريقة غري قانونية اإل 
اأنه بعد وفاة املدير العام ال�سابق و تعيني 

مدير جديد عمد على اإخفاء املرا�سالت 
عدة  و  الأرجيل  مادة  باختفاء  املتعلقة 
تقدمي  بال�رشكة  مت  خا�سة  جتاوزات 
املتورطني يف الق�سية عددهم 12 موظف 
ا�ستعمال  عمومية و  اأموال  اختال�س  و 
ر�سمية  حمررات  يف  املزور  و  التزوير 
امل�ساركة  منح  و  العام  املال  مع  تبديد 
ال�سفقات  امتيازات غري مربرة يف جمال 
عدم  الوظيفة  و  ا�ستغالل  العمومية  و 

التبليغ عن جرمية �سد املتورطني

 ع/ ر�سيد  تب�سة

م�سالح الأمن ت�سرب بيد من حديد بتب�سة

توقيف 12 موظفا متورطا يف اختال�س اأموال عمومية 
.       �سفقات م�سبوهة وخمالفات مالية وراء اإغالق �سركة اال�سمنت بتب�سة

عني متو�سنت

ححز 03 مركبات 
و170 غ من 
كيف و120 
قر�سا مهلو�سا 

عني  ولية  اأمن  عنا�رش  متكنت 
ب�سبكة  الإطاحة  من  متو�سنت 
املخدرات  ترويج  يف  خمت�سة 
الو�سط  يف  العقلية  املوؤثرات  و 
متو�سنت  عني  مبدينة  ال�سباين 
قر�سا   120 حجز  و�سواحيها 
مهلو�سا من نوع اإك�ستازي و 170غ 
معالج(  )كيف  املخدرات  من 

بالإ�سافة اإىل  03 مركبات .
العملية  ح�سب بيان خلية الإعالم 
متو�سنت  عني  لآمن  والت�سال 
تفيد  ملعلومات  ا�ستغالل  جاءت 
يقوم  ل�سخ�س  م�سبوه  بن�ساط 
املوؤثرات   و  املخدرات  برتويج 
الذي   التجاري   مبحله  العقلية  
من  كمية  حجز  مت  بتفتي�سه 
بـ90غ  وزنها  قدر  املخدرات  
مهياأة و معدة للرتويج و 120قر�سا 
مهلو�سا من نوع اأك�ستاري بالإ�سافة 
191000دج  قدره:  مايل  مبلغ  اإىل 
ال�سموم  هذه  بيع  عائدات  من 
حجز  مت  كما  بي�ساء  اأ�سلحة  و 
مركبتني �سياحيتني من نوع ميقان 
امل�ستبه  ي�ستعملها  كان  بيكانتو  و 
معه  وبالتحقيق  التنقل   يف  فيه 
مت  ك�سف على ثالثة من  �رشكائه 
الذين مت توقيفهم تباعا مع  حجز 
وزنها  قدر  املخدرات  من  كمية 
مهياأة  اأعمدة  �سكل  على  80غ  بـ 
للرتويج و مبلغ مايل قدره: 49000 
ال�سموم  بيع هذه  دج من عائدات 
بالإ�سافة ل�سيارة �سياحية من نوع 

فول�سفاكن .
 عني متو�سنت : حممد بن ترار

الطارف 

الطلبة ي�ستكون عدم  �سرف املنحة اجلامعية الرابعة 

�سيدي بلعبا�س 

الطبعة  الوطنية الثالثة  للرق�س املعا�سر 

امل�سيلة 

وفاة طفل ده�سته �ساحنة ببلدية بلعايبة 
تيزي وزو

تفكيك ع�سابة ال�سطو على املحالت  

 , جديد  بن  ال�ساذيل  جامعة  طلبة  يطالب   
الدفعة  ب�سب  اجلامعية  اخلدمات  مديرية 
الرابعة من املنحة اجلامعية املقدرة باأربعة 
اأ�سباب  عن  مت�سائلني  جزائري,  دينار  اآلف 
هذا التاأخري  الذين اعتربوه غري مربر, و�سب 

املعاناة  ظل  يف   , مبا�رشة  الأوىل  املنحة  
على  احل�سول  من  للتمكن  يتكبدونها  التي 
حاجياتهم الدرا�سية, اإل اأن الطالب مل يت�سلم 

هذه املنحة. 
حالة من الت�سنج والغليان تطال طلبة اجلامعة  

الرابعة  اخلا�سة   املنحة  ب�سبب عدم  �سب 
باملو�سم املا�سي , ففي الوقت الذي كان من 
املنتظر اأن تعمل اجلهات املعنية على رفعه, 
العايل  التعليم  وزير  ك�سف  بعدما  خا�سة 
والبحث العلمي الطاهر حجار باأن احلكومة 

تتجه نحو رفع قيمة هذه الأخرية للطلبة, يف 
اجلامعية  اخلدمات  تدابري  مراجعة  اإطار 
تاأخرها  اأن  اإل  املا�سية,  ال�سنة  يف  املقرر 

كان مبثابة القطرة التي اأفا�ست الكاأ�س.
رزق اهلل �سريف

وعلى  اليوم   نهار   من  بداية  تنطلق 
مدى يومني  فعاليات  الطبعة  الوطنية 
الثالثة  للرق�س  املعا�رش بقاعة كاتب 
من  باأ�رشاف  بلعبا�س   ب�سيدي  يا�سني 
وزارة الثقافة . الطبعة التي �سي�سارك 
فيها فرق من 12 فرقة  موزعة  على09 

وزو  تيزي   ,  , تلم�سان  راأ�سها  وليات  
,ـ  عنابة  مع�سكر,   , �سعيدة   , باتنة   ,
العا�سمة بفرقة واحدة زيادة  اجلزائر 
على فرقتني من وهران و03 فرق من 
�سيدي بلعبا�س  ح�سب ما اأكده حمافظ 
الطبعة جمال جبار يف ت�رشيح للو�سط 

�سي�سعى  الطبعة  هذه  اأن  اأكد  حيث   ,
بالرق�س  بالتعريف  عليها  القائمني 
خمتلف  بلقاء  �سي�سمح  كما  املعا�رش 
على  للعمل  للرق�س  اجلزائرية  الفرق 
و   , للتبادل  ف�ساءات   وخلق  تطويره 
ت�سمن هذه الطبعة  حما�رشات حول 

تاريخ الرق�س املعا�رش ودوره واثر يف 
املجتمع كرتاث ثقايف يحتاج الهتمام 
اإىل  الن�ساط  وي�ساف هذا   , والدرا�سة 
جملة الن�ساطات التي حتت�سنها �سيدي 

بلعبا�س على غرار مهرجان الراي.
w

تويف طفل يبلغ من العمر 4 �سنوات , بعد 
�رشق  بلعايبة  ببلدية  �ساحنة  ده�سته  اأن 
م�سالح  عن  علم  ح�سبما  امل�سيلة  ولية 
احلماية املدنية فاإن احلادث وقع حتديدا 
الوحدة  تدخلت  حيث  ببلعايبة  ببلدية 
لنقل   , لربهوم  املدنية  للحماية  الثانوية 

اإىل  املكان  بعني  املتوفى  ال�سحية  جثة 
املتعددة  بالعيادة  ال�ستعجالت  م�سلحة 
اخلدمات مبقرة ومت فتح حتقيق من قبل 
هذا  ظروف  لتحديد  املخت�سة  اجلهات 

احلادث الأليم.
عبدالبا�سط بديار

باأمن  ال�رشطة  عنا�رش  اأم�س  اأول  متكنت 
اأ�رشار خمت�سة  تفكيك جمعية  وزو  تيزي 
يف �رشقة املحالت تتكون من 5 اأ�سخا�س 
ترتاوح اأعمارهم بني 14 و 47 �سنة ين�سطون 
تيزي  الغربية ملدينة  على م�ستوى اجلهة 
من  �سكوى  تقدمي  بعد  متت  لعملية  وزو 
حمله  تعر�س  مفادها  املواطنني  اأحد 

اإثرها مت مبا�رشة الأبحاث  لل�رشقة, على 
و التحريات ق�سد حتديد هوية الفاعلني, 
توقيف امل�ستبه فيهم,  اأ�سفرت عن  حيث 
حق  يف  ق�سائي  ملف  اإجناز  بعدها  ليتم 
حمكمة  على  وحتويلهم  فيهم  امل�ستبه 

بتيزي وزو
ح- كرمي
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 خمي�س مليانة بولية 
عني الدفلى

ال�سرطة تطيح 
ب�سبكة دعارة

بخمي�س  الثالث  احل�رشي  الأمن  م�سالح  متكنت 
مليانة بولية عني الدفلى من و�سع يدها على �سبكة 
اإجرامية على م�ستوى بلدية بئر وليد خليفة ت�سم يف 
من  ق�سائيا  م�سبوقني  اأ�سخا�س   )06( �ستة  �سفوفها 
بينهم فتاتني, ترتاوح اأعمارهم ما بني 18 و 28 �سنة, 
دراجتني  اإ�سرتجاع  من  العملية  اإثر  على  متكنت  كما 
ناريتني م�رشوقتني, اأ�سلحة بي�ساء حمظورة خمتلفة, 
مواد �سيدلنية مموهة على اأ�سا�س مهلو�سات, اإ�سافة 

اإىل مبلغ مايل مزور.

مع�سكر

 ا�ستالم ثانويتني 
و متو�سطتني جديدتني

يتوقع ا�ستالم ثانويتني و متو�سطتني جديدتني بولية 
علم  ح�سبما  املقبل  املدر�سي  الدخول  قبل  مع�سكر 
العقاري  الت�سيري  و  الرتقية  لديوان  العام  لدى املدير 
امل�رشف على اإجنازها, وذكر حممد �سابر اأن م�ساحله 
�سمن  تربوية  موؤ�س�سات   4 اإجناز  على  حاليا  ت�رشف 
اجلديدة  احل�رشية  الأقطاب  يف  املدجمة  امل�ساريع 
ر�سد لها مبلغ اإجمايل يقدر ب 1 مليار و60 مليون دج 
املدر�سي.  الدخول  حلول  قبل  منها  النتهاء  وينتظر 
ويتعلق الأمر -ح�سب نف�س امل�سوؤول- بثانوية بذاقة 
ا�ستيعاب 1.000 مقعد بالقطب احل�رشي �سيدي عبد 
الأ�سغال  تقدم  بلغ  مع�سكر  ببلدية  جبار  بن  القادر 
بالقطب  ال�سعة  بنف�س  ثانوية  و  باملائة   35 ن�سبة  بها 
تقدم  ن�سبة  قدرت  �سيق  ملدينة  اجلديد  احل�رشي 
متو�سطة  اإجناز  يجري  كما  باملائة,   40 ب  اأ�سغالها 
تقدم  ن�سبة  بها  و�سلت  مع�سكر  »مدبر« مبدينة  بحي 
الأ�سغال اإىل 70 باملائة ومتو�سطة مماثلة بحي »500 

�سكن« ب�سيق بلغ تقدم الأ�سغال بها ن�سبة 10 باملائة.

�سعر �سلة خامات الأوبك

ال�سعر يتجاوز  
66 دوالرا

بلغ  �سعر �سلة خامات منظمة الدول امل�سدرة للنفط )اأوبك( 
50ر66 دولرا للربميل  م�سجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بال�سعر 
امل�سجل  الأربعاء الفارط حيث كان 97ر65 دولرا ,ح�سبما 
�سلة  ,وت�سم  اللكرتوين  موقعها  على  املنظمة   به  اأفادت 
خامات اأوبك التي تعد مرجعا يف قيا�س م�ستوى الإنتاج 14 
نوعا وهي خام �سحاري اجلزائري, واخلام العربي اخلفيف 
ال�سعودي, وخام الت�سدير الكويتي, وخام مربان الإماراتي, 
ال�سدر  وخام  العراقي,  اخلفيف  والب�رشة  الثقيل,  واليراين 
الفنزويلي,  مريايات  وخام   النيجريي,  بوين  وخام  الليبي, 
واأورينت  الغابوين,  اخلفيف  ورابي  النغويل,  �سول  وجريا 

الكوادوري, وزافريو لغينيا ال�ستوائية, و جينو الكونغويل.

اجلي�س الرو�سي يخترب 
ر�سا�سا خفيفا جديدا

ت�سلمت كلية مو�سكو الع�سكرية ر�سا�س »كال�سينكوف اأر بي 
كا 16« اخلفيف اجلديد لختباره ميدانيا وقال ناطق با�سم 
باختبار  با�رشوا  الكلية  طالب  اإن  الرو�سية  الدفاع  وزارة 
الر�سا�س يف ميادين التدريب, حيث �سيتم تقييم موا�سفاته 
التقنية ودقة الرمي وب�ساطة ا�ستخدامه و�سيانته. و�ستقدم 
اخلا�سة  اقرتاحاتها  الختبارات  ختام  يف  الكلية  قيادة 
باإدخال تعديالت يف ت�سميمه, و�سمم الر�سا�س اجلديد عام 
2016 يف �رشكة »كال�سينكوف«, مع الأخذ باحل�سبان خربات 
�سابقه  عن  الر�سا�س  ويختلف  الأخرية,  احلربية  النزاعات 
ا�ستبدال  واإمكانية  املنطوي  باأخم�سه   1974 عام  امل�سنوع 
املا�سورة, و�رشعة الرمي التي بلغت 700 طلقة يف الدقيقة. 
ويت�سع خمزنه لـ96 طلقة, اإ�سافة اإىل اإمكانية اإطالق النريان 

بر�سقات اأو بطلقات منفردة.

ح�سب بيان خلية الإعالم والت�سال والعالقات العامة باأمن تب�سة خالل  بحر الأ�سبوع الفارط  متكنت الفرقة 
القت�سادية و املالية التابعة للم�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية  من فتح حتقيق حول خمالفة قانون 

ال�سفقات العمومية و جتاوزات مقرتفة من قبل اإطارات �سركة الإ�سمنت بتب�سة تت�سمن بالغا حمررا من قبل اأحد 
املوظفني بال�سركة حول التجاوزات املقرتفة من قبل اإدارة ال�سركة ب�سان الفح�س.
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