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حنا�سي يتهمه باإدارة الفريق 
كالع�سابات وي�سفه باملري�ص النف�سي

مالل يعتذر لأن�صار 
�صبيبة القبائل

بعد نهاية العطلة ال�ستوية

عودة الإ�صرابات اإىل الطور البتدائي
اأكدت م�ساركتها  لبناء جزائر جديدة  

 اأحزاب و �صخ�صيات تقبل 
احلوار لكن ب�صروط

وزارة التعليم العايل

 متديد العطلة للطلبة 
اجلامعيني غري �صحيح 

وزارة العدل

  فتح م�صابقة لتوظيف 
408 اإداري وعامل  

بواليات تلم�سان ،�سيدي  بلعبا�ص وعني متو�سنت

نهاية ال�صنة على وقع الحتجاجات  
كانا رفقة �ستة ن�ساء و�سبعة  اأطفال

 القب�س على اإرهابيني  
اإثنني ب�صكيكدة

  .     اأكرث من 100 مري اأمام العدالة يف غرب البالد
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�أ�سامة  �لتون�سي  �لدويل  �لالعب  ل  حت�سّ
ما  وفق  �جلز�ئرية  �جلن�سية  على  �لدر�جي 
�أنه  �أكد  و�لذي   »24 »فوت  موقع  عنه  ك�سف 
مل يجد �سعوبات يف �حل�سول على �جلن�سية 
و�لده  جهة  من  جز�ئرية  �أ�سول  من  باعتباره 
�أن  وينتظر  �سكيكدة،  مدينة  �إىل  تعود  و�لتي 
مع  عقده  موؤخر�  ف�سخ  �لذي  �لالعب  يلتحق 
بالبطولة �جلز�ئرية  �لتون�سي  ناديه �لإفريقي 
ح�سب تنف�س �مل�سدر وهو �لذي تلقى عر�سا 
�لوطنية من  �لبطولة  �إىل  من فريقني ينتميان 
دون  حملي  لعب  ب�سفة  فيها  �للعب  �جل 

�إدر�جه يف لو�ئح �لالعب �لأجنبي. 

تي�سم�سيلت

ن�شوب حريق مبقر مديرية الت�شغيل 

ن�سب حريق �سباح  يوم �أم�س مبقر مديرية �لت�سغيل د�خل مكتب 

رئي�س م�سلحة ترقية �لت�سغيل و ت�سيري �ل�سووؤن �لعامة و�إثر �حلادث 

ذ�ت  وح�سب  �ملكان  عني  �إىل  �ملدنية   �حلماية  م�سالح  تدخلت 

�أي �سحايا  فيما مت ت�سجل  خ�سائر مادية  �مل�سالح  مل ت�سجل  

�مل�سلحة  برئي�س  ن�سف حمروق خا�س  تتمثل  يف مكتب خ�سبي 

�سا�سة جهاز �إعالم �إيل لوحة �ملفاتيح و بع�س �لوثائق �لإد�رية ومت 

�إنقاذ� باقي م�ستلزمات �ملكتب و خز�نة �خل�سبية �خلا�سة بالوثائق 

�لإد�رية  وثائق  و  و�حلا�سوب  وكر��سي  خ�سبي  مكتب   2 �لإد�رية  

فيما  �سخرت م�سالح �حلماية �ملدنية لهذه �لعملية  مالزم و 10 

�أعو�ن �ساحنة �إطفاء و �سيارة �إ�سعاف متت �لعملية بح�سور �لأمن 
�لوطني و �سونلغاز . 

حممد �سبلي

مان�ش�شرت �شيتي ي�شتذكر م�شوار حمرز

الدراجي يتح�شل على اجلن�شية اجلزائرية

خبر في 
صورة

وزارة العدل

 فتح م�شابقة لتوظيف 
408 اإداري وعامل 

كانا رفقة �ستة ن�ساء و�سبعة )07( اأطفال

 القب�ض على اإرهابيني
 )02( اإثنني ب�شكيكدة

�ملعلومات،  ��ستغالل  على  وبناء  �لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
بحث  عملية  خالل  �ل�سعبي  �لوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
ومت�سيط مبنطقة و�د �لدخيل، بلدية �لقل ولية �سكيكدة/ن.ع.5، 
�أ�سيب  �أحدهما  �إثنني   )02( �إرهابيني  على  �لقب�س  �إلقاء  من 
بجروح، يتعلق �لأمر بكل من »بودماغ �إليا�س« �ملكنى »�إدري�س« 
�لذي �لتحق باجلماعات �لإرهابية �سنة 1994 و«علو��س يون�س« 
�ملكنى »�أبوتر�ب« �لذي �لتحق باجلماعات �لإرهابية �سنة 2017، 
�لذين كانا رفقة �ستة ن�ساء و�سبعة )07( �أطفال. هذه �لعملية �لتي 
لتز�ل متو��سلة مكنت من ��سرتجاع بندقية )01( ن�سف �آلية من 

نوع �سيمونوف وبندقية )01( من نوع كاربني.  
قو�تنا  تخو�سها  �لتي  �لعمليات  �سياق  يف  �لعملية  هذه  تاأتي 
�مل�سلحة لتطهري بالدنا من �آفة �لإرهاب وب�سط �لأمن و�ل�سكينة 

عرب كافة ربوع �لوطن.

�سكيكدة

 تدمري 6 خمابئ
 للجماعات الإرهابية 

�لثالثاء،  �أم�س  �ل�سعبي،  �لوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
و�د  مبنطقة  متو��سلة  لز�لت  ومت�سيط  بحث  عملية  يف 
خمابئ   6 وتدمري  ك�سف  من  �سكيكدة،  بولية  �لدخيل 
للجماعات �لإرهابية حتتوي على 8 قنابل تقليدية �ل�سنع 
�أخرى خمتلفة، ح�سب ما  و 15 هاتفا حممول و�أغر��س 
�أفاد به �ليوم �لأربعاء بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني. و�أو�سح 
ذ�ت �مل�سدر �أنه »يف �إطار مكافحة �لإرهاب وتبعا لعملية 
و�د  مبنطقة  متو��سلة  تز�ل  ل  �لتي  و�لتم�سيط  �لبحث 
ك�سفت  �سكيكدة/ن.ع.5،  بولية  �لقل،  بلدية  �لدخيل، 
ودمرت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�سعبي، يوم 31 دي�سمرب 
2019، �ستة )06( خمابئ للجماعات �لإرهابية حتتوي على 
حممول،  هاتفا   15 و  �ل�سنع  تقليدية  قنابل   )08( ثمانية 

بالإ�سافة �إىل �ألب�سة و�أفر�سة و�أغر��س �أخرى خمتلفة«.

�سيتي  مان�س�سرت  نادي  ��ستذكر   
�لدويل  لعبه  م�سو�ره  �لإجنليزي 
�لعام  طيلة  حمرز  ريا�س  �جلز�ئري 
عرب  تغريدة  �ملوقع  ن�رش  �ين   ،2019
ح�سابه على موقع �لتو��سل �لجتماعي 
»تويرت« يت�سمن جمموعة �سور خمتلفة 
لقائد �ملنتخب �لوطني �سمن خمتلف 
�ل�سنة  خالل  خا�سها  �لتي  �ملباريات 
�ملنق�سي رفقة �لنادي و�خل�رش، و�لتي 
وكانت  خمتلفة  �أهد�فا  خاللها  �سجل 

هامة ووزنها من ذهب.

فتح  عن  �لعدل  وز�رة  �أعلنت 
باليد  حماكمها  لتعزيز  م�سابقة 
�لعاملة �ملخت�سة من خالل فتح 
خمتلف  �سغل  من  من�سب   408
�لتخ�س�سات على ر�أ�سها �لعمال، 
 ، ومعاونيهم  �ل�سبط  وكتاب 
وذلك لدعم �ملحاكم كل ح�سب 

حاجتها .
وز�رة  بيان  ك�سف  وقد  هذ� 
من�سب  فتح232  عن  �لعدل 
�ل�سبط  باأمناء  متعلق  �إد�ري 
على  161  موزعني  ومعاونيهم 

من�سب  لرتبة �أمني ق�سم �ل�سبط 
�حلائزين  للمر�سحني  موجه 
�حلقوق  يف  لي�سان�س  على 
و27  �ل�سبط  �أمني  ،و34من�سب 
و10  �ل�سبط  �أمني  معاوين  من 
�أمانة  عون  منا�سب تخ�س 
�ل�سبط، كما مت فتح 44 من�سب 
باملحاكم  لالإد�ريني  �لعاملني 
�لق�سائية  من  و�ملجال�س 
و�لتقنني زيادة  �ملخت�سني 
و�لعمال  للخدمة  عون   32 على 
عونا   18 يف  يتمثلون  �ملهنيني 

�لأول  �مل�ستوى  للوقاية  من 
بالإ�سافة �إىل 03�عو�ن  للخدمة 
من �مل�ستوى �لأول ،و03�سائقني 
للم�ستوى �لأول و06حر��س ، هذ� 
�ملوظفني  �ملنتظر حتويل  ومن 
حاجة  ح�سب  �جلدد  و�لعمال 
يف  نق�سا  تعرف  �لتي  �ملحاكم 
يف  لتكون  �لعاملة  ودعمها  �ليد 
تطلعات  �ملو�طنني  م�ستوى 
�مللفات  معاجلة  عملية  وت�سهل 

وتفعيل �لق�ساء .
حممد بن ترار
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��شتنفذ �حلب�س �لنافذ ب6 �أ�شهر

ربراب يغادر زنزانته ب�سجن احلرا�ش
�شكلت مغادرة �أغنى رجل �أعمال يف �جلز�ئر، ي�شعد ربر�ب، �شجن �حلر��س �شبيحة �أول يوم من �ل�شنة �جلديدة 2020، �جلدل لدى �لر�أي �لعام �جلز�ئري �لذي 

كان يحتفل بدخول �لعام �جلديد، �شيما و�أن حماكمته جاءت بعد حر�ك �شعبي �أعاد �لعد�لة �إىل �شر�متها �ملثالية، كما تز�منت مع وجود عدة رجال �أعمال 
م�شهورين وم�شوؤولني �شامني بالدولة رهن �حلب�س عن ق�شايا ف�شاد ونهب �ملال �لعام.

�أقنيني توفيق

احممد  �سيدي  حمكمة  اإدانة  ورغم 
اأم�س  �سبيحة  من  مبكرة  �ساعة  يف 
الأربعاء، رجل الأعمال ي�سعد ربراب 
 6 بال�سجن،  �سهرا  ع�رشة  بثمانية 
التزوير يف  اأ�سهر منها نافذة، بتهمة 
الت�رشيع  وخمالفة  ر�سمية  حمررات 
اإىل  الأموال،  روؤو�س  بحركة  للمتعلق 
غادر  قد  �سيفيتال  جممع  مالك  اأن 
فعال زنزانته متوجها اإىل بيته، وذلك 
احلب�س  كاملة يف  اأ�سهر   8 ق�سا  لأنه 
املوؤقت ما يجعله قد ا�ستنفذ العقوبة 

حتى قبل اأن يتم تر�سيمها.
على  احلكم  ذات  منطوق  ين�س  ومل 
منع ربراب من مغادرة الرتاب الوطني 
موقفة  ل�سنة  الإدانة  فرتة  طيلة 

اأي  من  يتم حرمانه  كما مل  التنفيذ، 
حق من حقوقه املدنية وال�سيا�سية، 
عامر  املحامي  اأو�سح  حيث 
»رجل  باأن  ال�سياق،  ذات  يف  رخيلة 
با�ستنفاذه  ربراب  ي�سعد  الأعمال 
اإيداعه  منذ  اأ�سهر  ل6  �سجنه  لفرتة 
املا�سي،  اأفريل  يف  املوؤقت  احلب�س 
الرتاب  منع ملغادرته  اأي  غياب  ومع 
الذي  احلكم  منطوق  يف  الوطني 
اأ�سدره القا�سي، باإمكانه ممار�سة كل 
وكذا  الوطن  وخارج  داخل  الزيارات 
التمتع بجميع حقوقه«، م�سريا اأم�س 
به جريدة  الأربعاء يف ت�رشيح خ�س 
الو�سط، اإىل اأن ذلك »م�رشوط اأي�سا 
ق�سائي  ملف  يف  ا�سمه  ورود  بعدم 
ا�ستمرار  التحقيق ويتطلب  اآخر قيد 
كان حمل  واإن  البالد،  داخل  تواجده 

ممار�سة  من  واملنع  ق�سائية  رقابة 
اأن الإدانة  اإىل  بع�س احلقوق«، لفتا 
باحلجز  تتعلق  نافذة  الغري  بال�سجن 
من  منعه  وميكن  فقط،  اجل�سدي 

ممار�سة بع�س احلقوق.
بخ�سو�س  املتحدث  نف�س  واأ�ساف 
من  اأق�سى  حلكم  القا�سي  اإ�سدار 
التي  وهي  العامة،  النيابة  التما�س 
طلبت اإدانة املتهم ب�سنة �سجن، فيما 
ق�ست املحكمة بال�سجن ل 18 �سهرا، 
يلتزمان  العام  والنائب  »القا�سي  باأن 
واأق�سى  الذي يحدد اجلرم  بالقانون 
املدان،  على  ت�سلط  عقوبة  واأدنى 
وميكن اأن يتفاوت اللتما�س واحلكم 

النهائي �سواء �سعودا اأو نزول«.
يف  احممد  �سيدي  حمكمة  واأدانت 
الأربعاء، رجل  يوم  �ساعة مبكرة من 

الأعمال ي�سعد ربراب بثمانية ع�رشة 
نافذة،  اأ�سهر   6 منها  حب�سا  �سهرا 
ر�سمية  حمررات  يف  التزوير  بتهمة 
بحركة  للمتعلق  الت�رشيع  وخمالفة 
 1.3 اإياه ب  مغرمة  الموال،  روؤو�س 
�رشكة  اأدينت  بينما  دينار،  مليار 
ايفكون ب 2.7 مليار دينار، يف حني 
مت تغرمي بنك الإ�سكان ب 3.2 مليار 

دينار.
يوم  ال�سجن  ربراب  ودخل  هذا 
قا�سي  من  2019  باأمر  اأفريل   22
اأحممد،  �سيدي  مبحكمة  التحقيق 
متاأخرة  �ساعة  يف  يومها  نقلته  وقد 
عربة للدرك الوطني يف عز احلراك 
ليخرج  احلرا�س،  �سجن  اإىل  ال�سعبي 
حوايل ال�ساعة الثالثة �سباحا من اأول 
ال�سجن،  بوابة  للعام اجلديد من  يوم 

ويركب �سيارة هيونداي بي�ساء اللون 
كان يقودها اأحد اأبنائه.

اجلمهورية  وكيل  باأن  بالذكر  جدير 
التم�س  قد  اأحممد،  �سيدي  مبحكمة 
�سد  نافذ  حب�س  عقوبة عام  ت�سليط 
املتابع  ربراب  ي�سعد  الأعمال  رجل 

املتعلق  الكاذب  الت�رشيح  بتهم 
واإىل  من  الأموال  روؤو�س  بحركة 
ا�سترياد  فواتري  وت�سخيم  اخلارج، 
م�ستعمل  عتاد  وا�سترياد  جتهيزات 
المتيازات  من  ال�ستفادة  رغم 

اجلمركية اجلبائية وامل�رشفية.

�أكدت م�شاركتها  لبناء جز�ئر جديدة  

اأحزاب و �سخ�سيات تقبل 
احلوار لكن ب�سروط

الفارط عدول عدة  الأ�سبوع  �سهد 
بخ�سو�س  موقفها  عن  �سخ�سيات 
املرتقبة،  وحكومته  الرئي�س 
و �سخ�سيات  اأحزاب  واأعلنت عدة 
امل�ساركة  على  موافقتها  �سيا�سية 
الرئي�س   �سيطلقه  الذي  احلوار  يف 
�رشيطة اأن يكون احلوار جامعا ول 
بناء  اإىل  للو�سول  جهة  اأية  يق�سي 

جزائر جديدة .

بن قرينة:
نتطلع حلو�ر جامع ال يق�شي 

�أي جهة
الوطني،  البناء  حركة  رئي�س  اأكد 
ترحيبه   ، قرينة  بن  القادر  عبد 
باحلوار مع رئي�س اجلمهورية لبناء 
ذات  ا�سرتط  و  جديدة   جزائر 
جامعا  احلوار  يكون  اأن  املتحدث 

ل يق�سي اأي جهة.
البناء  حركة  اأن  قرينة  بن  واأو�سح 
يف  كانت  �سواء  تدعوا  الوطني 
عن  البتعاد  اإىل  ل،  اأو  احلكومة 
وم�ساعدة  ال�سيقة،  احل�سابات 
من  اجلزائر  لإخراج  احلكومة 
كما �رشح  الأمان  بر  اإىل  الإنعا�س 
بن قرينة اأن احلركة مل تكن تعترب 
الإنتخابات �سابقا كاأف�سل احللول، 
الرواق  اأنها هي  اأثبتت  اليوم  لكنها 
الوحيد الأمن وقال يف ال�سياق ذاته 
الطريق يف  الإنتخابات قطعت  اأن 
تكون  اأن  متمنيا  املغامرين  وجه 
احلكومة القادمة حكومة نوفمربية 
ل  اأن  و  ال�سعب،  رحم  من  خارجة 

تتنكر ملطالب احلراك ال�سعبي.
تدخل  على  قرينة  بن  اأ�رش  كما 
العدالة بخ�سو�س التحقيق يف ملف 
للمرت�سح  �سوت  ماليني   6 تزوير 
بذلك  واعترب  ال�سابق  للرئا�سيات 
يف  القادمة  للحكومة  خ�سارة  اأي 
خ�سارة  هي  الثقيلة،  امللفات  حل 

للجزائر كلها.

عبد �هلل جاب �هلل:
�حلو�ر يجب �أن يكون �شامال

و�سع رئي�س جبهة العدالة والتنمية، 
�رشوطا  اهلل،  جاب  اهلل  عبد 
لالنخراط يف م�سعى احلوار الذي 

املجيد  عبد  الرئي�س  اإليه  دعا 
تبون

وقال جاب اهلل لالإذاعة اجلزائرية  
احل�سارية  الأداة  هو  احلوار  اأن 
يكون  اأن  لكن  اخلالفات،  حلل 
هذا احلوار �سامال، و يتوافق عليه 
ويذهب  ملزما  ويكون  امل�ساركون 
املطالب  ويلبي  التنفيذ،  اإىل 
للحوار  العودة  اإن  قائال  ال�سعبية، 

هي العودة لالأ�سل.

جيل جديد �شفيان جياليل :
نوؤكد على �حلو�ر �حلقيقي 

�ملرفوق بالقر�ر�ت
جيل  حزب  رئي�س  رد  جانبه  من 
على  �سفيان  جياليل  جديد 
موؤكدا  اجلمهورية  رئي�س  مبادرة 
اإميانه  باحلوار احلقيقي املرفوق 
للجو  التهدئة  اإجراءات  بقرارات 
تتخبط  التي  امل�ساكل  وحل  العام 

فيها البالد.

نور�لدين بحبوح
يجب فتح �شفحة حو�ر

من جهة اأخرى �سدد رئي�س احتاد 
الجتماعية  الدميقراطية  القوى 
نورالدين بحبوح  على فتح �سفحة 
التام  ا�ستعداده  عن  معربا  احلوار 
اإىل  يف�سي  جاد  حوار  لدخول 
توافقية متكن  التفاق على �سيغة 

اجلزائر من اخلروج من اأزمتها .

عبد �لرز�ق مقري :
من و�جبنا �إعطاء �لرئي�س 

فر�شة
اأعلن رئي�س »حركة جمتمع ال�سلم«، 
عبد الرزاق مقري، اأن احلركة مع 
عبد  اجلديد  الرئي�س  »اإعطاء 
كاملة  فر�سته  تبون  املجيد 
اإ�سالحات  خطة  اقرتاح  لأجل 
واجبنا  »من  مقري  �سيا�سية«وقال 
كاملة  الفر�سة  الرئي�س  اإعطاء 
من  للحذر  وندعوه  لالإ�سالح، 
الفا�سدين والنتهازيني، وبخ�سو�س 
تعاملنا  �سيكون مثلما  تعاملنا معه 

مع الروؤ�ساء ال�سابقني متاما«.
ف.ن�شرين

�لبع�س توقع ذلك و مفاجاأة للبع�س �الآخر

الإفراج عن ربراب يفتح باب التاأويالت ؟؟

بتهمة �لتزوير وخمالفة �لت�شريع

تفا�سيل حماكمة و الإفراج عن مالك جممع �سيفيتال

الأعمال  رجل  �رشاح  اإطالق  كان 
�سجن  من  ربراب  ي�سعد  ال�سهري 
احلرا�س ، بعد حماكمة مراطونية 
اأول  اأحممد  �سيدي  حمكمة  يف 
من  للكثري  ال�ساغل  ال�سغل  اأم�س 
التوا�سل  مواقع  على  املن�سات 
م�ستوى  على  و  الجتماعي 
،اإطالق  البالطوهات  خمتلف 
من  العديد  بعد  ربراب  �رشاح 
اأم�س  اأحد  ال�سجن  يف  الأ�سهر 
و�سط  الت�ساوؤلت  من  كبريا  حيزا 
الراأي العام ، حول خلفيات اإطالق 
الكثريون  اعتربه  فيما   ، �رشاحه 
ا�ستنفاد  بعد  عادي  اأمر  اأنه 
عليه  احلكم  و   ، لعقوبته  املتهم 
النفاذ،  موقوفة  اأخرى  باأحكام 
كان  ربراب  �سجن  اأن  خ�سو�سا 

يتعلق بق�سايا حمددة .
و بالرغم من كل هذا مل مير هذا 
مت  حيث   ، الكرام  مرور  احلدث 
اإطالق العنان للكثري من التاأويالت 
رجل  �رشاح  اإطالق  خلفية  حول 
الأعمال ي�سعد ربراب و الأ�سباب 

احلقيقية وراء ذلك .
التف�سريات  بع�س  اأخذت  و 
فيما   ، الواقع  عن  بعيدا  منحى 
اأن  املحللون  من  العديد  اأعترب 
متوقعا  كان  ربراب  �رشاح  اإطالق 
، خ�سو�سا اأن الرجل اأم�سي مدة 
اإىل  اإ�سافة   ، ال�سجن  يف  هامة 
تنازل  اإىل  ت�سري  تاأويالت  وجود 
 ، الأمور  من  الكثري  عن  ربراب 
يف  مبرا�سلة  قيامه  اإىل  اإ�سافة 
العديد من املرات لل�سلطات العليا 
، لإيجاد حل اآخر له بدل ال�سجن 

اأن  اآخرون  حمللون  اعترب  فيما   ،
لرجل  موجهة  كانت  التي  التهم 
 ، حمددة  كانت  ربراب  الأعمال 
وتعامل معها الق�ساء بتجرد، فيما 
ا�ستفاد من الإفراج بعد اأن �سدر 

�سده حكما موقوفا النفاذ .
اإىل  املتتبعني  من  العديد  وذهب 
التي  الآليات  من  العديد  وجود 
من املحتمل اتخاذها اإزاء هوؤلء 
اأن الهدف  رجال الأعمال ، حيث 
 ، املنهوبة  الأموال  ا�سرتجاع  هو 
ولي�س الهدف يف �سجن الأ�سخا�س 
اأو رجال الأعمال يف حد ذاتهم ، 
يف  بها  يعمل  التي  الطريقة  وهي 

العديد من دول اخلارج .
وبعيدا عن الغو�س يف اخللفيات و 
اأ�سباب اإطالق �رشاح ربراب ، رغم 
اأن العدالة قامت بهامها وفلق ما 

حماولت  رغم   ، القانون  ين�سه 
اأن  اإل   ، الق�سية  ت�سيي�س  الكثري 
العدالة  اأن  اأثبث  العدالة  فعل  رد 
بعيدة عن الت�سيي�س و تتعامل مع 
خالية   ، جمردة  بطريقة  الق�سايا 
من تاأثريات خارجية ، وتتعامل مع 

اأركان الق�سية كما هي .
الأعمال  رجل  عن  الإفراج  وكان 
للكثريين  مفاجئ  ربراب  ي�سعد 
حماكمته  متت  اأنه  خ�سو�سا   ،
فقي العديد من املرات ، ومل يتم 
الإفراج عنه ، اإل اأن هذا احلدث 
 ، م�ستجدات  بوجود  اأي�سا  ينبئ 
اأ�سبح للجزائر  اأنه الآن  خ�سو�سا 
تكون  قد  رمبا   ، رئي�س جمهورية 
بع�س  يف  راأيه  اإبداء  �سالحية  له 

امللفات ال�سائكة .
ع�شام بوربيع

يف  احممد  �سيدي  حمكمة  اأدانت 
�ساعة مبكرة من يوم الأربعاء رجل 
الأعمال اأ�سعد ربراب بثمانية ع�رشة 
نافذة  اأ�سهر   6 منها  حب�سا  �سهرا 
بتهمة التزوير يف حمررات ر�سمية 
بحركة  للمتعلق  الت�رشيع  وخمالفة 
اإطالق  مت  حيث  الأموال  روؤو�س 
العقوية  مدة  ق�سى  كونه  �رشاحه 
 . باحلرا�س  العقابية  باملوؤ�س�سة 
ومت النطق بهذا احلكم يف �ساعات 
اأوىل من يوم الأربعاء كما مت تغرمي 
مالك جممع �سفيتال ب 1.3 مليار 
دينار بينما ادينت �رشكة ايفكون ب 
2.7 مليار بينما غرن بنك الإ�سكان 
وكيل  وكان  دينار  مليار   3.2
�سيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
حب�سا  عاما  التم�س  قد  احممد، 
نافذا يف حق رجل الأعمال، ا�سعد 
ربراب بتهمة ا�سترياد الب�سائع عن 
دفع  مع   الفواتري  ت�سخيم  طريق 
غرامة مالية ت�ساوي قيمتها مرتني 
قيمة الب�ساعة امل�ستوردة. وح�سب 
قيمة  بلغت  املحاكمة  جمريات 

املعدات  �رشاء  فواتري  ت�سخيم 
بتقنية  املياه  بت�سفية  اخلا�سة 
الذكاء ال�سطناعي امل�ستوردة من 
طرف �رشكة ايفيكوم، وهي فرع من 
فروع جممع �سيفيتال، اأزيد من 792 
مليون دج، بينما ل تتجاوز قيمتها 
احلقيقية 98 مليون و 983 األف دج، 
ح�سب ما ك�سفت عنه اليوم الثالثاء 
اأحممد  �سيدي  حمكمة  رئي�سة 
رجل  حماكمة  اأثناء  بالعا�سمة 
واأو�سحت  ربراب  ا�سعد  الأعمال 
القا�سية اأثناء ا�ستجوابها للمتهمني 
رئي�س  بو�سفه  ربراب،  ا�سعد  وهم 
اإيفيكوم،  �رشكة  اإدارة  جمل�س 
وال�سخ�سني املعنويني وهما �رشكة 
والتجارة  التمويل  وبنك  »ايفيكوم« 
بتهم  واملتابعني  بنك«  »هاو�سينغ 
والتنظيم  الت�رشيع  »خمالفة 
روؤو�س  وحركة  بال�رشف  اخلا�سني 
الأموال من واإىل اخلارج«، »التزوير 
و«الت�رشيح  املزور«  وا�ستعمال 
»اخلربة  ان  اخلاطئ«،  اجلمركي 
بخ�سو�س  اجراوؤها  مت  التي 

اأن  اأثبتت  امل�سخمة  الفواتري 
املعدات  لهذه  احلقيقية  القيمة 
هي اأزيد من 98 مليون دج، اأي اأن 
الفرق بني اخلربة واملبلغ امل�سخم 
 630 و  األف   576 و  مليون   691 هو 
ال�سياق،  ذات  يف  واأ�سافت  دج«. 
اإىل اخلربة املنجزة يف 9  م�ستندة 
ال�ستعمال  دليل  اأن   ،2018 اأوت  
 2015 تاريخ  يحمل  املعدات  لهذه 
مبا يثبت ان هذه املعدات قدمية 
تاريخ  اأن  مربزة  جديدة   ولي�ست 
يف  كان  باملعدات  احلمولة  �سحن 
�سند  كان  حيث   ،2018 مايو   10
يحمالن  احلمولة  وبيان  ال�سحن 
اأن هذه  ايفيكوم رغم  ا�سم �رشكة  
هذا  يف  موجودة  تكن  مل  ال�رشكة 
بعد  فيما  اإن�ساوؤها  مت  بل  التاريخ 
اأن�سئت  اإيفيكوم  �رشكة  اأن  واأكدت 
بتاريخ 21 ماي 2018 ومت تقييدها 
 22 بتاريخ  التجاري  ال�سجل  يف 
اأي بعد و�سول حمولة  ماي 2018، 

املعدات اإىل ميناء اجلزائر
لهذه  امل�سدر  البلد  وبخ�سو�س 

ربراب  املتهم  قال  املعدات، 
اجلنوبية  بكوريا  يتعلق  الأمر  اأن 
لتعقب القا�سية بالقول ان الوثائق 
على  تن�س  بامللف  توجد  التي 
اأونتي  �رشكة  هي  امل�سدر  ان 
جلمارك  قدمت  التي  ال�سوي�رشية 
اأقل  مبلغا  حتمل  فاتورة  بالدها 
قدمت  التي  الفاتورة  من  بكثري 
رد  وكان  اجلزائرية  للجمارك 
هذه  ان  بالقول  ربراب  املتهم 
العالية  التقنيات  ذات  املعدات 
لأنها  العامل،  يف  مثيلتها  توجد  ل 
ال�سطناعي  الذكاء  على  تعتمد 
�رشكات   8 اإجنازها  يف  و�ساركت 
اأملانية  خمتلفة  جن�سيات  من 
واأمريكية  واإيطالية  و�سوي�رشية 
م�سريا  اجلنوبية  كوريا  من  وكذا 
كوريا  هو  امل�سدر  البلد  ان  اىل 
اجلنوبية، لرتد عليه رئي�سة اجلل�سة 
اأية  بامللف  توجد  »ل  اأنه  قائلة 
كوريا  هو  امل�سدر  اأن  تثبت  وثيقة 

اجلنوبية
 باية ع 
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�رشعت امل�صالح االمنية و املجال�س 
من  كثري  اإىل  اال�صتماع  يف  الق�صائية 
الف�صاد  ق�صايا  يف  البلديات  روؤ�صاء 
على غرار الر�صوة والعبث باملمتلكات 
املحلية يف مقدمتها الوعاء العقاري، 
االأميار  من  باأن عدد  االإ�صارة  ويجدر 
ملفات،  عدة  يف  ق�صائيا  متابعني 
يدخل  ذلك  باأن  االإ�صارة  ويدخل 
حماربة  يف  العدالة  خطوة  اإطار  يف 

الف�صاد.
املنتخبني  من  العديد  يتواجد 
طائل  حتت  بلديات  بعدة  املحليني 
املرتقب  من  و  الق�صائية،  املتابعات 
اأن يتم ا�صتدعائهم قريبا للمثول اأمام 
يتابع  باأنه  االإ�صارة  ويجدر  العدالة، 
الف�صاد  ق�صايا  يف  االأميار  من  عدد 
الفالحية  االأرا�صي  نهب  غرار  على 
بعد اأن انت�رشت الر�صوة ب�صكل فا�صح 
الرمزي  بالدينار  وبيعها  توزيعها  يف 
عرب كل بلديات الوطن، مما اأن العديد 
ملفات  يف  متورطون  االأميار  من 

الر�صوة وال�صفقات العمومية.  

حممد بو�ضياف
توجه العدالة  ملحا�ضبة 
الأميار تكري�س لدولة 

القانون
 

ثمن املحلل ال�صيا�صي حممد بو�صياف 
يف ت�رشيح خ�س به »الو�صط« خطوة 
االأميار  من  عدد  مبتابعة  العدالة 
على  الف�صاد  ق�صايا  يف  املتورطني 
معتربا  والر�صوة،  العقار  نهب  غرار 
القانون  دولة  تكري�س  نحو  يتجه  بان 

واحرتام معايري املواطنة.

كانت  اإذا   « بو�صياف  حممد  وقال 
العدالة قد خا�صت يف االأ�صهر املا�صية 
وحتملت  الفا�صدين  كبار  على  حربا 
اأعباء و�صغوطات تلك احلرب لطماأنة 
اليوم  فهي،  ثقته  وا�صتعادة  املواطن 
الف�صاد  ملفات  بفتح  نهجها  توا�صل 
و�صل  من  بع�س  وحما�صبة  املحلية 
عن طريق املال الفا�صد واأ�صاء ت�صيري 
حقوقه  من  وحرم  املواطن  �صوؤون 
واال�صتهتار  التالعب  ب�صبب  الب�صيطة 

وقلة امل�صوؤولية ».
وتوقع املتحدث باأنه بعد قيام رئي�س 
اجلمهورية عبد املجيد تبون بالتعديل 
اجلديدة  القواعد  ور�صم  الد�صتوري 
للنظام ال�صيا�صي ، �صيتجه  اىل اإعادة 
ال�صعبي  التمثيل  م�صالة  اىل  االعتبار 
و�صن قوانني حتول دون و�صول هوؤالء 

البالد  قيادة  مراكز  اإىل  املغامرون 
واإتاحة الفر�صة للم�صداقية والفعالية 
لتويل �صوؤون املواطن ، هذا ما نتوقعه 
توؤكد  واملوؤ�رشات  يح�صل  اأن  وناأمل 

على  ذلك«.
اأن  �صحيح   « املتحدث  واأ�صاف 
العملية ال�صيا�صية يف املرحلة ال�صابقة 
كفاءة  كل  حرمت  قواعد  فر�صت 
البالد  قيادة  من  نزاهة  كل  ومنعت 
و�صاهم يف ذلك ب�صكل مبا�رش املناخ 
وكر�صها  ال�صائدة  والثقافة  ال�صيا�صي 
املجال  ف�صح  الذي  االنتخاب  قانون 
ال�صيا�صية واملالية من  للمافيا  وا�صعا 
ال�صاأن  قيادة  مراكز  على  ال�صيطرة 
العدالة  �صطوة  �صعف  وزادها  العام 
مما  اأحكامها  تنفيذ  يف  والرتاخي 
اقتحام  على  املتطفلون  هوؤالء  �صجع 
فال  عنه،  النا�س  ابعد  وهم  امل�صهد 
يقودهم  دراية،  وال  تدريب  وال  ن�صال 
من  الثقات  وان�صحاب  الطمع  فقط 

امل�صهد ».
نا�ضر حمدادو�س

النتخابات املحلية غري 
متثيلية 

 
اأكد النائب الربملاين عن حركة حم�س 
نا�رش حمدادو�س يف ت�رشيح خ�س به 
»الو�صط« باأن حركة حم�س �صبق واأن 
وحملية  ت�رشيعية  بانتخابات  طالبت 
اأبرزها  اعتبارات،  لعدة  2017م  منذ 
واأنها  املحليات،  ميز  التي  التزوير 
تعك�س  وال  متثيلية،  غري  انتخابات 

اإرادة ال�صعب اجلزائر.

اخلروقات  حمدادو�س  نا�رش  ندد 
املحلية  االنتخابات  �صابت  التي 
يف  م�صتنكرا  االأخرية،  والت�رشيعية 
باالإرادة  التالعب  �صور  الوقت  نف�س 
ال�صعبية والتزوير يف نتائج االنتخابات 
فا�صحة  �صورا  عرف  الذي  املحلية 
وم�صتفزة يف بع�س الواليات على حد 

قوله
حم�س  حركت  باأن  االإ�صارة،  ويجدر 
اآليات  بتحريك  طالبت  واأن  �صبق 
الرقابة ملتابعة ما اأ�صمته ملف التزوير 
االنتخابات  عرفتها  التي  واخلروقات 
نف�س  يف  معتربة  االأخرية،  املحلية 
من  الرئا�صيات  ملف  اإقحام  الوقت 
احلملة  خالل  االأحزاب  بع�س  طرف 
عن  واأخرجها  االنتخابات  اأف�صد 
ما  وحملها  املحلي  الطبيعي  �صياقها 

ال حتتمل«
ودعا املكتب التنفيذي حلركة جمتمع 
لالإ�رشاع  الربملان  يف  نوابه  ال�صلم، 
ما  لبحث  الرقابة  اآليات  حتريك  يف 
�صابت  التي  باخلروقات”  و�صفه 
العملية االنتخابية االأخرية، منددة يف 
باالإرادة  التالعب  ب�صور  الوقت  نف�س 
ال�صعبية والتزوير يف نتائج االنتخابات 
وم�صتفزة  فا�صحة  الذي عرف �صورا 

يف بع�س الواليات على حد قولهم.
اأن   « لها  بيان  يف  احلركة  واأ�صافت 
وموؤ�ص�صات  االإدارة  انحياز  ا�صتمرار 
الدولة غري مقبول وال مربر له �صيا�صيا 
واأخالقيا وقانونيا«، خا�صة وانه جاء 
ح�صاب  على  �صيقة  م�صالح  خلدمة 
االأمر  وهو  للوطن،  العليا  امل�صالح 
الذي يّئ�س ال�صعب على – حد و�صفها 

واإمكانية  االنتخابات  جدوى  من   –
امل�صار  عرب  واإ�صالح  تغيري  اإجراء 

الدميقراطي.

عامر رخيلة
عدد من الأميار خرقوا 

القوانني و جتاوزوا 
�ضالحيتهم القانونية

القانوين  واخلبري  املحامي  بدوره 
به  خ�س  ت�رشيح  رخيلة  عامر 
جريدة الو�صط، باأن »اأبرز التهم التي 
والعبث  الر�صوة  هي  االأميار  يواجهها 
مقدمتها  يف  املحلية  باملمتلكات 
الوعاء العقاري، على الرغم من وجود 
لروؤ�صاء  جتيز  ال  �رشيحة  ن�صو�س 
البلديات وللمجال�س البلدية املنتخبة، 
الت�رشف يف العقارات التي هي ملكية 

عمومية للبلديات«.
نهاية  فرتة  اأن   « رخيلة  عامر  قال 
الت�صعينات ومطلع القرن الع�رشين قد 
عرفت جرمية يف حق الوعاء العقاري 
لالأرا�صي الفالحية، والتي وزعت ميينا 
وتورط  وت�صيبا،  ور�صوة  بيعا  و�صماال، 
وال�رشطة  البلديات  روؤ�صاء  ذلك  يف 
�صواء  الفالحة  وم�صالح  العمرانية 
الفالحية  املندوبيات  م�صتوى  على 
والذين  الوالئي،  الفالحة  مدير  وكذا 
هذه  على  ا�صتولوا  اأنا�س  مع  تواطئوا 
العقارات ذات الطابع الفالحي، وذلك 
من خالل عدم القيام مبهامهم يف منع 
رخ�س  تقدمي  وحتى  البناء،  اأ�صغال 
الفالحية،  العقارات  نهب  ملن  البناء 
وعدم  عنها  �صمتهم  اإىل  اإ�صافة 
ال�صلطات الق�صائية واالأمنية،  اإخطار 
فالحية  مب�صتثمرات  املثل  �صاربا 
عليها  االعتداء  مت  العا�صمة  قلب  يف 

وت�صييد جتمعات �صكنية فيها
واأ�صاف ذات املتحدث » باأن تربيرات 
االجتماعية  احلالة  باأن  االأميار 
هكذا  مبثل  القاطنة  للعائالت 
طرد  من  منعتهم  �صكنية،  جتمعات 
�صيما  العقارات،  لهذه  املنتهكني 
اأيام   4 ظرف  يف  البناء  اإمكانية  مع 
هذا  يف  االإمكانيات  تطور  مع  فقط 
مرفو�صة،  تربيرات  هي  املجال«، 
وال ميكن اعتماده ال قانونا ال �رشعا، 
ميتلك  البلدية  رئي�س  اأن  اعتبار  على 
�صالحية العمران واتخاذ قرار الهدم 
حد  على  العمومية  الدعوة  وحتريك 
الق�صائية  االأحكام  باأن  مربزا  تعبريه، 
�صد هوؤالء لن تقل عن خم�س �صنوات، 
�رشطة  اأو  البلديات  روؤ�صاء  �صواء 

العمران اأو امل�صالح الفالحية.

حمكمة  لدى  التحقيق  قا�صي  اأودع 
نهاية  امل�صيلة،  بوالية  بو�صعادة 
االأ�صبوع، رئي�س بلدية ال�صوامع  ال�صابق 
املوؤقت،وو�صع  احلب�س  موظف،  و 
الق�صائية  الرقابة  حتت  متهمني   05
بعدما  اأخرى،  موظفة  عن  واالإفراج 
وجهت لهم تهم تتعلق باإ�صاءة ا�صتغالل 
الوظيفة وتبديد اأموال عمومية واإبرام 
الت�رشيعية  لالأحكام  خمالفة  �صفقات 
امتيازات  اإعطاء  بغر�س  والتنظيمية 
قا�صي  وا�صتمع  للغري  مربرة  غري 

التحقيق لدى حمكمة بو�صعادة خالل 
جل�صة دامت لعدة �صاعات لالأ�صخا�س 
املتورطني يف ق�صايا الف�صاد املتعلقة 
بامل�صاركة واالإهمال الوا�صح املوؤدي 
واإتالف  عمومية  اأموال  �صياع  اإىل 

ممتلكات عمومية.

و�ضع رئي�س بلدية عني 
احلجل حتت الرقابة 

الق�ضائية

بتهمتي  متابعته  خلفية  على 
وا�صتغالل  عمومية،  اأموال  تبديد 
لدى  التحقيق  قا�صي  الوظيفة،اأمر 
امل�صيلة  بوالية  مقرة  حمكمة  
احلجل  عني  بلدية  رئي�س  بو�صع 
 ، الق�صائية  الرقابة  حتت  احلايل، 
اأطوارها  تعود  التي  الق�صية  هي  و 
�صهر  اإىل  موؤكدة  م�صادر  ح�صب 
تلقت  اأين  احلالية  ال�صنة  من  نوفمرب 
المن  الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 

والية امل�صيلة، اأمر من النيابة، بفتح 
 ، البلدية  رئي�س  حتقيق يف جتاوزات 
من  العديد  باإكت�صاف  خل�س  الذي  و 
اأ�صا�صا بالتهم التي  التجاوزات تتعلق 
وجهة له ، و التي مت تثبيتها من طرف 
قا�صي التحقيق لدى حمكمة مقرة ، 
و  ال�صلطة  ا�صتغالل  ب�صوء  املتهم 
ق�صية  يف  عمومية  اأموال  تبديد 
اال�صتيالء على عقار واحل�صول على 

تعوي�س بطريقة احتيالية.
عبدالبا�ضط بديار

مئات املنتخبني حمل حتقيق ب�ضبهات الف�ضاد

امل�ضيلة
اإيداع مري املعا�ضيد 

ونائبه احلب�س
اأ�صدر اأول اأم�س، قا�صي 

التحقيق لدى حمكمة 
حمام ال�صلعة بامل�صيلة، 

اأمر باإيداع رئي�س املجل�س 
ال�صعبي البلدي احلايل 

لبلدية املعا�صيد ومنتخب 
بنف�س املجل�س ورئي�س فرع 
الوكالة العقارية لدائرة اأوالد 
دراج احلب�س املوؤقت، فيما 

اأحال 4 منتخبني اآخرين 
وموظف، حتت الرقابة 

الق�صائية بعد اأن وجه لهم 
تهم اإ�صاءة ا�صتغالل الوظيفة 
والتزوير وا�صتعمال املزور 
وخمالفة الت�رشيع املعمول 
به وكذا اإعطاء امتيازات 
غري مربرة للغري، واإ�صاءة 

ا�صتغالل الوظيفة، وا�صتمع 
قا�صي التحقيق لدى حمكمة 
حمام ال�صلعة خالل جل�صة 

ا�صتماع للمتورطني يف ق�صايا 
الف�صاد املتعلقة على وجه 
اخل�صو�س بـ »املناق�صات 
العمومية اال�صتيالء على 
العقار رئي�س املجل�س 
ال�صعبي البلدي لبلدية 
املعا�صيد، هو �صاد�س 

روؤ�صاء البلديات الذي مت 
اإيداعهم ال�صجن بتهمة 

وا�صتغالل املن�صب والنفوذ، 
ومن جهة اأخرى تتم متابعة 

ما جمموعه 28 رئي�س 
جمل�س �صعبي بلدي بوالية 
امل�صيلة عرب العدالة يف 
ق�صايا تتعلق بالف�صاد.

عبدالبا�ضط بديار

امل�ضيلة

اإميان لوا�س 

مربرات حل املجال�س البلدية تتكاثر

اإيداع رئي�س بلدية ال�ضوامع �ضابقا احلب�س

.          حممد بو�ضياف: توجه العدالة ملحا�ضبة الأميار تكري�س لدولة القانون
.        نا�ضر حمدادو�س: النتخابات املحلية غري متثيلية 

.       عامر رخيلة:  عدد من الأميار خرقوا القوانني و جتاوزوا �ضالحياتهم 

وليات غرب الوطن

اأكرث من 100 مري اأمام العدالة 

الق�صائية  ال�صلطات   با�رشت  
حتقيقات معمقة  يف ت�صيري املجال�س 
والنب�س   ، الغربية  بالواليات  البلدية 
التي  البلديات  ف�صاد  ملفات  يف 
والكتاب   ، ومنتخبون  اأميار  بطلها 
العامون،حيث وقفت التحقيقات على 
و�صوء  الف�صاد   ملفات  من  الع�رشات 
الت�صيري ونهب العقار  االأمر الذي اأدى 
اإىل  اإحالة  اأكرث من 100 رئي�س بلدية 

على  العدالة .
رئي�س  اإيداع  مت  وهران  والية   ففي 
بلدية بري اجلري رهن احلب�س املوؤقت 
حتقيقات  والتزال  ف�صاد  ق�صايا  يف 
ال�صانيا  بلدية  رئي�س  مع  كربى 
�صجلت  حني   يف   ، بها  ومنتخبني 
النيابة العامة  التحقيق مع 08 روؤ�صاء 
املال  ونهب  الف�صاد   بتهمة  بلديات  
العام والعقار ،اأما بوالية �صعيدة  فقد 
حمكمة  لدى   التحقيق  قا�صي  اأمر 
بلدية  رئي�س  باإيداع  احل�صا�صنة 
احلب�س  رهن  وع�صوين  اأعمر  �صيدي 
،ـ يف حني  ف�صاد  ق�صايا  املوؤقت  يف 
�صد  الق�صائية  املتابعة  ت�صجيل  مت 
بذات  ومنتخب  بلدية  رئي�س   11
والية  ويف   ، الق�صايا  لنف�س  الوالية  
لدى  التحقيق  قا�صي  اأمر  النعامة 
رئي�س  باإيداع  ال�صفراء  عني  حمكمة 
بلدية امل�رشية ومنتخبني حتت نظام 
ف�صاد  لق�صايا  الق�صائية  الرقابة 
يف   ، م�صبوهة  �صفقات  اإبرام  تخ�س 
مع  حتقيقات  فتح  ت�صجيل  مت   حني 
 ، االأ�صباب  لذات  بلدية   روؤ�صاء   06
الوالية   وايل  ا�صدر  م�صتغامن  وبوالية 
رئي�صي  توقيف  قرار  االي�صبوع  نهاية 
بعدما  وال�صف�صاف  ع�صعا�صة  بلديتي 
مت اإحالتهما على املحكمة يف ق�صايا 
ف�صاد ، يف حني مت ت�صجيل حتقيقات 
كربى يف حق 09 اأميار يتقدمهم رئي�س 
ق�صائيا  املتابع  اهلل  مع  اأوالد  بلدية 
وبعني  جانب   من   ، ف�صاد  ق�صايا  يف 
اإيداع رئي�س ببلدية  متو�صنت فقد مت 
بني �صاف  وكاتبته العامة  حتت نظام 
الرقابة الق�صائية فغي ق�صية ف�صاد يف 
اأخرى  حتقيقات  التزال  الذي  الوقت 
للبلديات  روؤ�صاء  عدة  �صد   مفتوحة 
يتقدمهم رئي�س بلدية  عني متو�صنت 
، وب�صيدي بلعبا�س و�صل االأمر بوايل 
بلدية  رئي�س  عن  البحث  اإىل  الوالية 
�صعبيا  مقبول  اأو  ق�صائيا  متابع  عيلر 
اأ�صل  من  مري   40 ت�صجيل  مت  حيث 
حتقيق   حمل  اأو  ق�صائيا  متابعني   52
ق�صائي ، كما مت ا�صتبدال رئي�س بلدية 
�صنوات من   03 بعد  بلعبا�س  �صيدجي 
االن�صداد ، وبتلم�صان �صجلتا املحاكم 
الع�رشات من ملفات الف�صاد اخلا�صة  
باالأميار يتقدمهم  رئي�س بلدية اأوالد 
ميمون  املتابع باأربعة ملفات ورئي�س 
بلدية  ورئي�صي  بحدل  بني  بلدية 
الرم�صي  التي ت�صيري يف رئي�س البلدية 
بلدية  رئي�س  على  زيادىة   ، الثالث 
مر�صى بن مهيدي الذي مت اإيداع اأحد 
نوابه احلب�س املوؤقت  بتهمة البزن�صة 
االن�صداد  جند  حني  يف  العقار  يف 
االأمر   ، غرابة  وعني  بعمري  دائما 
الذي ي�صتوجب فتح حتقيق يف اختيار 
م�صالح  فتحت  وبغليزان   ، االأميار 
ت�صيري  يف  معمقة  حتقيقات  االأمن 
و�صلت   التي  البلديات  من  العديد 
على  والتعدي  املقرات  غلق  حد  اإىل 
اأوالد  بلدية  رئي�س  يتقدمها   ، االأميار 

مو�صى  ،عمي  ،يلل  امليهوب  �صيدي 
وغليزان  ناهيك عن اأكرث من 07 اميار  
متابعني بتهم ف�صاد كربى ،اأما ب�صلف 
 07 مع  حتقيقات  ت�صجيل  مت   فقد 
روؤ�صاء البلديات  اغلبها من البلديات 
يف  الت�صيري  �صوء  طريق  عن  النائية 
اأميار   06 متابعة  ت�صجيل  مت  حني 
ال�صلطات  اأ�صارت  ، يف حني   بتيارت 
حتقيقات  فتح  مبع�صكر  االأمنية 
البلديات   من  العديد  ت�صيري  يف  كربى 
وبوحنيفية  املحمدية   راأ�صها  على 

ومع�صكر .
هذا وت�صري م�صالح التحقيق اأن اأغلب 
امللفات املطروحة تخ�س ال�صفقات ، 
نهب العقار ، �صوزء الت�صيري ملمتلكات 
االأميار  واغلب  وحظائرها   البلديات 
�صفهية من  اأوامر  تلقوا  اأنهم  يوؤكدون 
وروؤ�صاء  الوالة  غرار  على  م�صوؤوليهم 
من   ي�صاعف  ما  وهو   ، الدوائر 
االأميار  اأغلب  واأن  خا�صة  امل�صكل 
ي�صتوجب  ما   ، التعليم  حمدودي 
قوانني  مراجعة  الداخلية  وزارة  على 
مع  امللفات  وقبول  الرت�صيحات 

االعتماد على امل�صتوى العلمي .
حممد بن ترار

تنظر املحاكم عرب الوطن يف ملفات مئات املنتخبني ب�ضبهة الف�ضاد و اإهدار املال العام و �ضوء الت�ضيري و جتاوز ال�ضالحيات يف 
التعامل مبلف العقارمت ت�ضجيل طيلة العهد ال�ضابقة و احلالية .
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بعد نهاية العطلة ال�شتوية

عودة �لإ�ضر�بات �إىل 
�لطور �لبتد�ئي

يعود االإ�رضاب يف قطاع التعليم االبتدائي اإىل الواجهة 
ي�شن  اأن  املقرر  من  حيث  ال�شتوية،  العطلة  نهاية  بعد 
الدخول  من  اأ�شبوع  اأول  يف  ليوم  اإ�رضابا  االأ�شاتذة 
ح�شبما اأعلنت  اأ�شبوع،  ثاين  يف  اآخر  ويوم  املدر�شي، 
بيان  يف  االبتدائي  التعليم  الأ�شاتذة  الوطنية  التن�شيقية 
نف�س  واأو�شح  الفي�شبوك.  الر�شمي يف  موقعها  لها عرب 
يوم  اإ�رضاب  يف  �شيدخلون  االأ�شاتذة  باأن  امل�شدر 
 2020 جانفي  و15   8 والثاين  االأول  للأ�شبوع  االأربعاء 
للإ�رضاب  والعودة  املديريات،  اأمام  وقفة  مع  ا�شتثناء، 
كل يوم االثنني ب�شكل دوري اإىل غاية حتقيق املطالب، 
طالت  التي  االأرزاق«  قطع  منتقدا ب�شدة »�شيا�شة 
ال�شلوكات  االإ�رضاب، جراء  ب�شبب  االأ�شاتذة وعائلتهم 
امل�شاعف  اخل�شم  ومنها  االأ�شاتذة  حق  يف  التع�شفية 
من االأجر ومنحة االأداء الرتبوي، م�شددة على مت�شكها 

مبطالبها ال�شابقة ملنت�شبيها.
اأقنيني توفيق

قالت انها ظلت حربا على ورق

منظمة �ملجاهدين تدعو 
تبون تلبية �ن�ضغالت �لأ�ضرة 

�لثورة وذوي �حلقوق
 طالب االأمني العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين 
حمند واعمر بن احلاج، رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون، بتلبية ان�شغاالت املجاهدين ومعاجلة ق�شايا ذوي 
احلقوق التي ظلت كما جاء يف بيان املنظمة حربا على 
القوانني  ا�شدار  اهمال  ب�شبب  ال�شابقة  الفرتة  يف  ورق 
اإىل  احلاج  بن  وجهها  التي  الربقية  يف  وجاء  التنظيمية 
الرئي�س عبد املجيد تبون �شيادة الرئي�س على �شوء نتائج 
التجربة امل�شتخل�شة من ممار�شة املرحلة ال�شابقة فيما 
وذوي  املجاهدين  وان�شغاالت  ق�شايا  مبعاجلة  يتعلق 
انه  للمجاهدين   الوطنية  املنظمة  واأ�شافت  احلقوق 
عليه  ن�س  ما  اإىل  االحتكام  على  احلر�س  منطلق  ومن 
بحماية  قوانني اجلمهورية اخلا�شة  الد�شتور ومنظومة 
كرامة وحقوق املجاهدين وذوي احلقوق ومنها خا�شة 
ورق  على  حربا  ظل  الذي  وال�شهيد  املجاهد  قانون 
ب�شبب تعمد اإهمال ا�شدار القوانني التنظيمية التي من 
باعتبارها  القانون  اأحكام هذا  اأن ت�شمن تطبيق  �شاأنها 
ترجمة عملية مل�شوؤولية الدولة اإزاء هذه الفئة واأو�شحت 
املنظمة اأنه بناء على ما تقدم ي�رضف االأمانة الوطنية 
الذي  الظرف  هذا  يف  ل�شيادتكم  تعرب  اأن  للمجاهدين 
لت�شكيل الطاقم احلكومي عن تطلعها  يتم فيه االإعداد 
ت�شمنته  ملا  باال�شتجابة  ت�شمح  اأن  �شاأنها  من  ملبادرة 

هذه الربقية لفائدة املجاهدين وذوي احلقوق .
باية ع 

بعد نقله مل�شت�شفى م�شطفى 
با�شا بالعا�شمة

 جرن�ل بن حديد
 يف حالة حرجة..

اجلرنال  بنقل  اأم�س،  احلرا�س،  �شجن  اإدارة  قامت   
م�شطفى  م�شت�شفى  اىل  حديد،  بن  ح�شني  املتقاعد 
با�شا، اأين يرقد يف الوقت الراهن يف جناح خا�س، داخل 
الطب  مب�شلحة  ال�شجون،  اإدارة  ل�شلطة  يخ�شع  ق�شم 
ال�شحية  الو�شعية  بعد،  حتديدا  يعرف  وال  ال�رضعي.  
»الو�شط«  لـ  للجرنال املتقاعد، غري ان م�شادر مطلعة 
ايداعه  قد مت  بن حديد  وكان  حالته حرجة.  ان  قالت 
احلب�س املوؤقت، يف منت�شف �شهر ماي املا�شي، بعدما 
وجهت له تهمة حماولة اإ�شعاف معنويات اجلي�س، ب�شبب 
الفريق قايد  اأركان اجلي�س  لقائد  ر�شالة مفتوحة كتبها 
املتقاعد  واللواء  املجاهد  ون�رضها  اهلل  رحمه  �شالح 
على �شفحات جريدة وطنية، دعا فيها للتوجه اىل احلل 
بعيدا  البلد،  التي عا�شتها  االأزمة  للخروج من  �شيا�شي 
�شلطة  مقا�س  على  م�شمما  اعتربه  الذي  الد�شتور  عن 
تلك  بن حديد يف  وقال  انفتاح دميقراطي.  اأي  ترف�س 
�شيا�شيا  يكون  ان  ميكن  احلل  »انه  املفتوحة،  الر�شالة 
م�شمم  د�شتور  يف  يكون  اأن  حال  باأي  ميكن  وال  فقط، 
له:  م�شيفا  دميقراطي«.  انفتاح  ـي  ترف�س  قوة  ح�شب 
ان  اإال  د�شتوري ح�رضي،  للتجمع يف حل  ال ميكن  اأنه« 
ومل  باأكملها«.  اأمه  يكره  لنظام  ال�شيا�شي  البقاء  يطيل 
تكن هذه املرة االأوىل الذي يواجه فيها بن حديد تهم 
�شجن  حديد  بن  اودع  ان  �شبق  بل  امل�شتوى،  هذا  من 
احلرا�س ، يف اأكتوبر 2015، بعدما وجهت له تهمة اإهانة 
هيئة د�شتورية واإحباط معنويات اجلي�س، وحكم عليه يف 

عهد بوتفليقة ب�شنة �شجنا نافذا وغرامة مالية.
مرمي خمي�شة 

ففي والية تلم�شان اأقدم الع�رضات 
مدينة  اأبناء  من  املواطنني  من 
الدائرة  مقر  غلق  الرم�شي 
الذي  رئي�شها  برحيل  واملطالبة 
بعدما  عليهم   بالن�شب  اتهموه 
وت�شويه  اأر�شية   بقطع  وعدهم 
عليهم  ينقلب  اأن  قبل   ، ملفاتها 
وانه  خا�شة  للعيان  كذبه  ويظهر 
وان  �شبق  التي  وعوده  من  تن�شل 
الرماد  لذر  مرات  عدة  قدمها 
هذا   ، الوقت  وربح  االأعني   يف 
احتجاجهم   املحتجون  نقل  وقد 
اأغلقوا  اأين  الوالية  مقر  اإىل 
وايل  يتدخل  اأن  قبل  بوابتها 
 ، عنهم  وفدا  وي�شتقبل  الوالية 
حي  �شكان  اأقدم  اآخر  جانب  من 

وادي ال�شبع الق�شديري بالرم�شي 
على االحتجاج اأمام  مقر الوالية 
بعدما  الوايل   بتدخل  مطالبني 
ن�شب  الدائرة  رئي�س  اأن  تبني 
عليهم ومنحهم قطع اأر�شية مكان 
بتهدميها  قاموا  التي  اأكواخهم 
قبل اأن يجدو اأنف�شهم دون وثائق 
التي   الفو�شى  نف�س  اإىل  ويعودن 
من   ، �شنة   20 منذ  عا�شوها  
ناحية  اأخرى  وا�شل عمال م�شنع 
منطال التابع للدولة املخت�س يف 
�شناعة االأفر�شة واالأغطية الذين 
250عامل  عن  عددهم  بزيد 
احتجاجهم على الو�شعية املزرية 
التي يعي�شونها يف هذه املوؤ�ش�شة 
العمومية من انخفا�س يف االأجور 
مطالبني  العمل  لظروف   وغياب 
اجل  من  العليا  ال�شلطات  بتدخل 
ودعمها  للموؤ�ش�شة  االعتبار  رد 

وحت�شني و�شعية عمالها
�شكان  اأقدم  بلعبا�س  وب�شيدي 
على   املقراين  ب�رضابني  بلدية 
بحل  للمطالبة  البلدية  مقر  غلق 
رئي�س  وت�رضيح  البلدي  املجل�س 
والذين  واملنتخبني  البلدية 
التنمية  غياب  م�شوؤولية  حملوهم 
يعي�شها  التي  املزرية  والو�شعية 
ال�شكان باملنطقة ، التي مل تعرف 
غرار  على  تنموية  م�شاريع  اأية 
هذا  ال52،  الوالية  بلديات  باقي 
اأن املري وجمل�شه  ال�شكان  واأ�شار 
على  ون�شبوا   ، االأمانة  خانوا  قد 
املواطنني ، وكانت قائمة ال�شكنات  
اأفا�شت الكاأ�س  االأخرية هي التي 
بعدما مل يراعي  املجل�س �رضوط 
  28 املادة  وخا�شة  اال�شتفادة 
فيما  ال�شكنات  يوزعون  وراحوا 
بينهم ، وعلى االأحباب غري مبالني 

وقد  ، هذا  ال�شكان  وال  بالقوانني 
رف�س املحتجني اأي مبداأ للحوار 
املجل�س  اأع�شاء  خيانة  بفعل 
البلدي ، طالبني بالتدخل العاجل 

حلل املجل�س الغري .
وبعني متو�شنت اأقدم عمال م�شنع 
ال�رضقي  باملخرج  اال�شمنت 
ملدينة بني �شاف على االحتجاج  
وغلق مدخل املوؤ�ش�شة احتجاجا 
التي   املزرية  الو�شعية  على 
يعي�شها عمال هذه املوؤ�ش�شة التي 
تعرف عدة جتاوزات  كربى تخ�س 
زيادة  العمال  توظيف  وكذا  البيئة 
وطالب   ، داخلية  م�شاكل  على 
املحتجون بتدخل وزيرة ال�شناعة 
اإيجاد حل مل�شكلة هذا  اجل  من 
�شنة  من  تتفاقم  التي  امل�شنع 
اأكرث   م�شاكله  واأ�شبحت  الأخرى  

من اأهميته االقت�شادية .

حممد بن ترار  

املدين  للمجتمع  اجلهوي  املن�شق  دق 
ناقو�س  عيوة  بن  علي  ال�رضقي  باجلنوب 
اخلطر حمذرا من مغبة العواقب الوخيمة 
التي قد تنجر عن القرار التع�شفي ال�شادر 
البرتولية  لل�شغال  اجلهوية  املديرية  عن 
والقا�شي    GTP بـ  املعروفة  الكربى 

بف�شل اكرث من 400 عامل .

املدين  للمجتمع  اجلهوي  املن�شق  نا�شد 
باجلنوب ال�رضقي علي بن عيوة يف ت�رضيح 
رئي�س  »الو�شط«،  يومية  به  �شحفي خ�س 
تبون  املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمهورية 

والفوري  ال�شخ�شي  التدخل  ب�رضورة 
العام  املدير  والرئي�س  الطاقة  وزير  لدى 
�شوناطراك  العملق  النفطي  للمجمع 
ومدير  اجلهوي   املدير  من  كل  لتقدمي 
املوارد الب�رضية ل�رضكة الوطنية لل�شغال 
البرتولية الكربى املعروفة بـ GTP ، اأمام 
امل�شاءالت القانونية وذلك على خلفية ما 
بف�شل  القا�شي  التع�شفي  بالقرار  و�شفه 
ال�شباب  العمل  عن  عامل   400 من  اكرث 
بت�رضيد  ينذر  بات  الذي  االمر   ، واهية 
اأن  علمنا  اذا  خا�شة   ، عائلتهم  وجتويع 
اجتاحت  قد  والت�شنج  االحتقان  من  حالة 

يتنافى  الذي  ، وهو االمر  العمال  �شفوف 
مع تو�شيات وا�شرتيجيات عمل ال�شلطات 
ا�شلوب  بانتهاج  والقا�شية  بالبلد  العليا 
التهدئة اىل غاية جتاوز الظروف ال�شعبة 

التي متر بها البلد .
عيوة  بن  علي  ذهب  فقد  ثانية  جهة  من 
املجتمع  لفعاليات  اجلهوي  املن�شق 
معر�س  يف  ال�رضقي  باجلنوب  املدين 
 ، موؤكدا  ذلك  من  اأبعد  اىل  معنا  حديثه 
نخر  الذي  الف�شاد  حماربة  اطار  ويف  اأنه 
ج�شد املوؤ�ش�شات اجلزائرية املنتجة فقد 
لك�شف  معمق  حتقيق  لفتح  الوقت  حان 

عتاد  كراء  يف  امللتوية  الطرق  ملب�شات 
من  ع�شبة  طرف  من  الفواتري  وت�شخيم 
االدوات  تفاوت  م�شتغلني  امل�شوؤولني 
مللكية  الدولة  ممتلكات  لتحويل  الرقابية 

خا�شة .
انه  بن عيوة  او�شح  ذلك فقد  اىل جانب  
تنقل اأكرث من  ثلث مرات من اجل مقابلة 
مدير املوارد الب�رضية لطرح عليه الق�شية 
اأن  اال  لها  م�شتعجلة  حلول  عن  والبحث 
ذات امل�شوؤول ح�شبه رف�س مقابلة املعني 

لتبقى دار لقمان على حالها .
جناة ،ح 

وقع املجل�س الوطني حلقوق االن�شان 
الف�شاد  من  للوقاية  الوطنية  والهيئة 
ومكافحته على مذكرة تفاهم للتعاون  
واالمكانيات  اجلهود  تن�شيق  بهدف 
بني  واخلربات  املعلومات   وتبادل 
وتعزيز  الف�شاد  ملكافحة  الهيئتني 
م�شوؤوال  اعرتف  وقد  االن�شان  حقوق 
انتهكت  كلما  انه  باملنا�شبة  الهيئان 
حقوق  تراجعت  كما  االن�شان  حقوق 

املواطن وحل الف�شاد
االتفاقية  هذه  على  التوقيع  مت  وقد 
حلقوق  الوطني  املجل�س  مبقر 

املجل�س،  رئي�س  طرف   من  االن�شان 
بوزيد لزهاري، ورئي�س الهيئة الوطنية 
للوقاية من الف�شاد ومكافحته،  طارق 
كور ويف ت�رضيح لل�شحافة على هام�س 
اأن  لزهاري  اأو�شح   التوقيع،  حفل 
الر�شوة  والف�شاد تعدا انتهاكا �شارخا 
حلقوق االن�شان مربزا اأن هذه االتفاقية 
�شت�شمح  بتن�شيق اجلهود واالمكانيات 
الظاهرة  هذه  ملكافحة  الهيئتني  بني 
نوه  اأن  وبعد  االن�شان  حقوق   وتعزيز 
ال�شلطات  تخو�شها  التي  باحلملة 
العمومية �شد الف�شاد، دعا   لزهاري 

يف  االنخراط  اىل  املدين  املجتمع 
اأ�شاد   اأخرى،  جهة  من  احلملة  هذه 
لزهاري باالإرادة املعرب عنها من قبل 
خمتلف االأطراف  الفاعلة يف ال�شاحة 
ال�شيا�شية من اأجل اجللو�س اىل طاولة 
احلوار، م�شددا على اأهمية  ا�شتغلل 
دعوات احلوار الإيجاد احللول للم�شاكل 
املطروحة. بدوره، ذكر طارق كور اأن 
التعاون  ملذكرة  االأ�شا�شية  املحاور 
املعلومات  تبادل  حول   تتمحور 
تكوينية  دورات  وتنظيم  واخلربات 
بحقوق  تتعلق  توعوية  ون�شاطات 

مو�شحا  الف�شاد  ومكافحة  االن�شان 
كلما  خ�شبة  بيئة  يجد  الف�شاد  ان 
انتهكت حقوق  االن�شان وك�شف نف�س 
املتحدث ان م�رضوع ال�شيا�شة الوطنية 
جاهزا  �شيكون  الف�شاد  ملكافحة 
ال�شيا�شة  هذه  اأن  معتربا  قريب   عن  
والتزام  د�شتوري  مقت�شى  مبثابة  تعد 
املنا�شبة  بهذه  واأعلن  للجزائر  دويل  
�شنة  الهيئة خلل  واأعمال  ان ح�شيلة 
تقريرها  ت�شليم   بعد  �شتن�رض   2019

ال�شنوي اىل رئي�س اجلمهورية.
 باية ع 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
ال�شتوية  العطلة  موعد  اأن  العلمي، 
قرر  قد  اجلامعيني،  للطلبة  بالن�شبة 
اىل   2019 دي�شمرب   19 يوم  من  ابتداء 

غاية 04 جانفي2020 .

وهذا ح�شب بيان �شابق لها، نفت خلله 
ما تناقلته بع�س �شفحات الفاي�شبوك 
واعتربت  العطلة  تقدمي  بخ�شو�س 
اخلرب ال اأ�شا�س له من ال�شحة غري اأن 
نف�س تلك ال�شفحات اليوم، تروج ملنح 

من  ابتداء  كعطلة،  اأيام  ثلث  الوزارة 
يوم 10 جانفي 2020 اإىل يوم 12 جانفي 
باعتبار  ذلك،  غري  الواقع  لكن   ،2020
اأن هذه ال�شفحات الفاي�شبوكية حتاول 
اإثارة البلبلة والفو�شى فقط، نظرا اأن 

اجلمعة،  يوم  يوافق  جانفي   10 يوم 
عطلة  يعد  جانفي،   12 يوم  حني  يف 
مدفوعة االأجر، يوافق االحتفال بعيد 
ال�شنة االأمازيغية »يناير« من كل �شنة.

مرمي خمي�شة

املن�شق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي علي بن عيوة :

.       »م�شوؤولني نافذين ب�شركة اال�شغال البرتولية الكربى حولها مللكية خا�شة »

اعرتاف اأن الف�شاد يجد اأر�ض خ�شبة كل انتهكت حقوق االن�شان

وزارة التعليم العايل

GTP تبون مطالب بالتدخل لرد �لعتبار لـ 400 عامل مف�ضول من �ضركة

تن�ضيق بني �ملجل�س �لوطني حلقوق �لن�ضان وهيئة مكافحة �لف�ضاد

خرب متديد �لعطلة للطلبة �جلامعيني غري �ضحيح

بواليات تلم�شان ،�شيدي  بلعبا�ض وعني متو�شنت

نهاية �ل�ضنة على 
وقع �لحتجاجات  
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عا�شت واليات الغرب اجلزائري نهاية ال�شنة امليالدية 
�شنة 2019  وبداية �شنة 2020  على وقع االحتجاجات  

واالعت�شامات وغلق للبلديات والدوائر  والواليات احتجاجا 
على االأو�شاع املزية التي يعي�شها املواطنني و�شط  ن�شب 

واحتيال امل�شوؤولني .

تن�ضيق �جلهود



ا�ستهل امل�س�ؤول الأول على الهيئة 
ال�سديق  اأب�بكر  ب�رقلة  التنفيذية 
له  املرافق  ال�فد  رفقة  ب��ستة 
الرتبية  لقطاع  التفقدية  زيارته 
ورقلة  بدائرة  والريا�سة  وال�سباب 
ق�سم  اإجناز  م�رشوع  مبعاينة 
بحي  ال�سديق  اب�بكر  ابتدائية 
مت  احلي  وبنف�س  عتبة،  �سعيد 
املهاري  �سباق  م�سمار  معاينة 
ال�سيد  اأمر  حيث  والفرو�سية  
امل�سمار  �سياج  باإمتام  ال�ايل 
يتعدى  من  كل  اأن  منبها  وتهيئته 
ملكية  وثائق  بدون  الأر�سية  على 
القان�نية  الإجراءات  اإتخاذ  �سيتم 
الرجل  وقف  كما   ، �سده  الالزمة 
الأول مط�ل عند  م�رشوع اجناز 

ملعب كرة القدم ب�سعيد عتبة.
مت  فقد  ورقلة  مدينة  وب��سط 
معاينة �ساحة اللعب بحي ب�غفالة 
تفقد   مت  كما   ، الرمال  ملعب 
الإمام  باإبتدائية  مدر�سي  مطعم 
ملعاينة  ا�سافة  ث�ر،  بني  الغزايل 
ابتدائية ب�مادة امل�رشي ب�حف�س 
بني ث�ر، دون ن�سيان معاينة �ساحة 
 ، املدنية  احلماية  بجانب  اللعب 
معاينة  مت  دائما  الرتبية  وبقطاع 
باإبتدائية  ت��سعة  ق�سمني  اإجناز 
مطعم  واجناز   ، زياد  ابن  طارق 

مدر�سي مبدر�سة خمرم�س حممد 
بني ث�ر .

مت  فقد  الروي�سات  ببلدية  اأما 
مدر�سي  مطعم  اإجناز  معاينة 
بحي  ح�ساين  طبال  مبدر�سة 
مع  الروي�سات،  بلدية  الزياينة 
ال�ق�ف على وترية ا�سغال  اإجناز 
ح�سان  مبدر�سة  ت��سعة  ق�سمني 
معاينة  مع   ، بالروي�سات  العربي 

امللعب البلدي عني العر�س حلدب 
بالروي�سات.

من جهة ثانية فقد اأكد وايل ولية 
الإجراءات  اتخاذ  على  ورقلة 
�رشامة  وبكل  الالزمة  القان�نية 
�سد كل من يعرقل�ن �سري الأ�سغال 
على  الإعتداء  ب�سبب  بامل�ساريع 

الأرا�سي بدون وثائق ملكية.
والأ�سعار  الآجال  اإحرتام  وكذا 

مع   ، امل�ساريع  لإجناز  ال�حدوية 
تفعيل عمل اخلاليا املن�سبة على 
مراقبة  يتم  والتي  البلدية  م�ست�ى 
ولئية  خلية  طرف  من  عملها 
الآليات  �سمن  يندرج  هذا  كل   .
التاأخر  لتدارك  و�سعها  مت  التي 
يف امل�ساريع امل�سجلة يف الربامج 
ب�س�رة  تنعك�س  والتي  التنم�ية 

مبا�رشة على امل�اطن.

امل�جهة  الإعانات  لربنامج  تنفيذا 
املن�ساأة  التجزئات  اإطار  يف  للبناء 
على م�ست�ى اله�ساب العليا واجلن�ب 
الثالثاء   اأم�س  اأول  اأم�سية  اأ�رشف 
ولية  وايل  ب��ستة  ال�سديق  اأب�بكر 
ورقلة   مبقر ال�لية على ت�زيع عينة 
الإعانة  من  الإ�ستفادة  مقررات  من 
التجزئات  اإطار  يف  للبناء  املالية 

الإجتماعي.
كانت  ورقلة  وايل  لدي�ان  بيان  اأفاد 
»ال��سط«على  ي�مية  حت�سلت  قد 
ن�سخة منه ، اأن عملية ت�زيع مقرارات 
املالية  العانة  من  ال�ستفادة 
الجتماعية عرف ح�س�ر  للتجزائات 
للمقاطعة  املنتدب  ال�ايل  من   كل 
الإدارية ت�قرت ، نائب رئي�س املجل�س 
ال�سعبي ال�لئي ، الأمني العام لل�لية 
، ال�سلطات املدنية والأمنية ، ممثلي 

الهيئات وامل�سالح املعنية، حيث 
ال�لية97جتزئة  م�ست�ى  على  ي�جد 

اأر�سية  قطعة   20353 على  حتت�ي 
كح�سة  4598اإعانة  تبليغ  مت  حيث 
اأولية م�زعة على ع�رش  بلديات وهي  
حا�سي  البي�ساء،  خ�يلد،عني  �سيدي 
بن عبداهلل،احلجرية ، العالية ، النزلة، 
الزاويةالعابدية ، متا�سني ، بلدة عمر ، 
�سيدي �سليمان �ستتبع لحقا باعانات 
لفائدة امل�ستفيدين على م�ست�ى باقي 

البلديات.
من جهة ثانية فقد �سدد الرجل الأول 
ب��ستة  ال�سديق  اب�بكر  ورقلة  ب�لية 
الهيئة  على  الأول  امل�س�ؤول  ب�سفته 
�رشورة  على  كلمته   يف  التنفيذية 
بكل  التهيئة  اأ�سغال  وترية  ت�رشيع 
التجزئات املن�ساأة و اإزالة كل العراقيل 
عمليات  تعرت�س  التي  وال�سع�بات 
امل�ستفيدين  متكني  اأجل  من  التهيئة 
على  واحل�س�ل  م�ساكنهم  بناء  من 

الإعانات املخ�س�سة لذلك.
حمادة العربي 

اأمية  ببلدية  املهنية  املحالت  ت�سهد 
ون�سة ب�لية ال�ادي، تده�را م�ستمرا، 
اإذ  للتخريب،  عر�سة  باتت  حيث 
ممار�سة  يف  املنحرف�ن  ا�ستغلها 
الكح�لية  امل�رشوبات  وتناول  الرزيلة 
ون�سة،  اأمية  بلدية  �سكان  نا�سد   .
»ال��سط«،  ي�مية  مع  حديثهم  يف 
التدخل  ب�رشورة  املحلية  ال�سلطات 
املحالت  حت�يل  بهدف  العاجل 
طابع  ذات  عم�مية  ملرافق  املهنية 
امل�ستفيدون  رف�س  بعدما  جتاري، 
م�ساحتها،  �سيق  بحجة  ا�ستغاللها 
هذه  �سغ�ر  املنحرف�ن  فا�ستغل 
الرزيلة  ممار�سة  يف  املحالت 
وترويج وممار�سة الآفات الجتماعية 
وخمدرات  كح�لية  م�رشوبات  من 
واأقرا�س مهل��سة، وه� ما اأثار �سخط 
بتدخل  اأي�سا  طالب�ا  الذين  ال�سكان 
ق�ات الدرك ال�طني لردع املت�سببني 

التابعة  العم�مية  يف تخريب املرافق 
وحت�يلها  البلدية  اأمالك  مل�سالح 

مل�اقع م�سب�هة .
من جانب اآخر، رفعت جمعيات حملية 
ال�سلطات  اإىل  ال�سكاوى  من  جملة 
حتقيق  بفتح  ملطالبتها  املعنية  
التي  والإهمال  الت�سيب  حالة  يف 
�رشفت  التي  املحالت  لها  تتعر�س 
 100 لإجناز  املاليري   اإجنازها  على 
الرتاب  بلدية عرب  كل  حمل مهني يف 
وزارة  اأن  بالذكر،  جدير     . ال�طني 
كانت  املحلية،  واجلماعات  الداخلية 
ال�لة بعدد من وليات  اأخطرت   قد 
حتقيق  فتح  ب�رشورة   ، اجلن�ب  
املحالت  م�رشوع  تعرث  اأ�سباب  يف 
واإهمال  ت�سيبا  �سهدت  التي  املهنية 
ال�ليات  بلديات  جميع  عرب  كبريين 

املذك�رة  .
�صالح ،ب

اأوقفت عنا�رش الفرقة املتنقلة لل�رش
طة الق�سائية لأمن دائرة عني قزام ب
مترنا�ست، �سخ�س مت�رط يف ق�سية 

حيازة املخدرات لغر�س البيع.
اإىل  تع�د  الق�سية  حيثيات 
م  بقيا تفيد  ت  ما معل� د  و ر و
وبيع  برتويج  الأ�سخا�س  احد 
م�ست�ى  املخدرات على 
مدينة عني قزام ، عليه مت و�سع خطة 
ت�قيف  اأثرها  على  اأمنية حمكمة مت 
اإخ�ساعه لعمل وبعد  فيه  امل�ستبه 
ية التلم�س اجل�سدي القان�نية، عث

ملخد ا من  كمية  على  ته  ز بح� ر 
كميته تقدر   ) نق� با ( ن�ع  من  رات 
حت�يل  غرام، ليتم  ا بح�ايل 870 
اىل  واملحج�زات  فيه  امل�ستبه 
ب الق�سية.   يف  حتقيق  وفتح  املقر 
عد النتهاء من اإجراءات التحقيق 

فيه مت تقدميه اأمام  مع امل�ستبه 
وكيل اجلمه�رية لدى حمكمة عني 
قزام، اأين �سدر يف حقه حكم ق�سائي 
نافذة  حب�س  05 �سن�ات  بـ خم�س 

وغرامة مالية قدرها 500.000دج.
�صيخ مدقن 

قام بحر االأ�صبوع اجلاري  وايل الوالية  بورقلة اأبوبكر ال�صديق بو�صتة بح�صور كل من ممثل  املجل�س ال�صعبي الوالئي ،مدير 
االدارة املحلية،رئي�س دائرة ورقلة بالنيابة، روؤ�صاء البلديات و املدراء املعنيني بزيارة عمل وتفقد مل�صاريع بلديتي ورقلة 

والروي�صات يف قطاعي ال�صباب والريا�صة و الرتبية . حيث اأنه من خالل عمل اخلاليا املن�صبة االأ�صبوع الفارط على م�صتوى 
البلدية اخلا�صة بامل�صاريع مت االلتزام بخم�صني عملية ملبا�صرة االأ�صغال على م�صتوى بلدية ورقلة .

توعد باتخاذ االجراءات القانونية �صد املعتدين على العقار العمومي 

حمادة العربي 

االلتزام بـ 50 عملية تنموية  
ملبا�شرة اال�شغال ببلدية ورقلة 

القان�ن  جرائم  حماربة  يف اإطار 
املمتلكات  على  والعتداء  العام 
م�سالح  متكنت  للم�اطنني  اخلا�سة 
ت�قيف  من  الثالث  احل�رشي  الأمن 
تك�ين  ق�سية  يف  مت�رطان  �سخ�سني 
الإعداد  لغر�س  اأ�رشار  جمعية 
املزور  وا�ستعمال  التزوير  جلناية 
يف املحررات الر�سمي، انتحال ا�سم 

الغري والت�رشيح الكاذب.
قيام عنا تع�د اىل  الق�سية    حيثيات 
�رش ال�رشطة العاملة بامليدان بدوري

ات راكبة على م�ست�ى احياء و�س�ارع 
مترنا�ست، اأين لفت انتباهه مدينة 
م �سخ�س م�سب�ه وعند ت�قيفه تبني 
اأنه منتحل له�ية الغري اأين مت حت�يله 
اإىل املقر، واأثناء عملية التحقيق معه 

بتزوير  يق�م  اأخر  �سخ�س  �رشح عن 
ال�ثائق الإدارية يف مدينة مترنا�ست 
وعليه مت اإعداد خطة اأمنية حمكمة 
لدى  اجلمه�رية  وكيل  مع  وبالتن�سيق 
اإ�ست�سدار  مت  مترنا�ست  حمكمة 
فيه  امل�ستبه  مل�سكن  بالتفتي�س  اإذن 
التي اأف�ست  اأنك�ف،  بحي  الثاين 
اإدارية  وحمررات  وثائق  �سبط  اإىل 

فيه  امل�ستبه  مزورة، عليه مت حت�يل 
الثاين  اإىل امل�سلحة مع فتح حتقيق 

يف الق�سية.
مت  الإجراءات  ا�ستكمال  بعد   
اجلهات  اأمام  فيهما  امل�ستبه  تقدمي 
الق�سائية املخت�سة التي اأ�سدرت يف 

حقهما اأمر اإيداع.  
�صيخ مدقن 

امليالدية  ال�سنة  حل�ل  مبنا�سبة 
اجلديدة 2020، �سطرت م�سالح اأمن 
بهدف  اأمنيا  خمططا  ورقلة  ولية 
واملمتلكات،  الأ�سخا�س  حماية 
املخطط  هذا  خالل  من  مت  اأين 
الإمكانيات  كافة  ت�سخري  الأمني 
اإىل  اإ�سافة  والب�رشية،  املادية 
خمتلف  عرب  اأمنية  ت�سكيالت  و�سع 
والثان�ية  الرئي�سية  الدوران  حماور 
�سمان  ق�سد  الطرق  ومفرتقات 
وال�قاية  املرور  اإن�سيابية يف حركة 
من احلـ�ادث والق�ساء على ظاهـرة 
نهاية  الإزدحام املروري خا�سة يف 
يف  كبرية  حركية  ت�سهد  التي  ال�سنة 

و�سط املدينة .
خطة  اإنتهاج  باملنا�سبة  مت  كما    

�سمان  يف  تتمثل  حمكمة  اأمنية 
الإنت�سار امليداين لقـ�ات ال�رشطة 
من خالل تعزيز احل�اجز الأمنية 
املت�اجدة عرب خمتلف املداخل 
لل�لية،  والثان�ية  الرئي�سية 
املناطق  خمتلف  مداهمة  مع 
جتفيف  بهدف  امل�سب�هة 

لأي  الإجرام، والت�سدي  منابع 
جتارة  وحماربة  اإجرامي  عمل 
ترويج  وظاهرة  املخدرات 
التي  الكح�لية  امل�رشوبات 
نهاية  خالل  كبريا  رواجا  تعرف 
دوريات  تنظيم  جانب  ال�سنة، اإىل 
راكبة وراجلة التي ت�سمح بالتدخل 

اعتداء  اأي  وق�ع  ملنع  ال�رشيع 
على  �سلبا  ي�ؤثر  اأن  �ساأنه  من 
الأماكن  حماية  العام، مع  الأمن 
العم�مية  والأماكن  احل�سا�سة 
للم�اطنني  ت�افد  ت�سهد  التي 
العم�مية  ال�ساحات  غـرار  على 
التجارية  واملحالت  والأ�س�اق 

لغر�س االإعداد جلناية التزوير وا�صتعمال املزور  

مبنا�صبة حلول ال�صنة امليالدية اجلديدة 2020

�شرطة مترنا�شت توقف �شخ�شني يف ق�شية تكوين جمعية اأ�شرار 

اأمن ورقلة يتخذ جملة من التدابري الوقائية 

يف اإطار االإلتزام ال�صارم بتو�صيات احلكومة 

حولها ال�صباب مرتعا للدعارة وتعاطي اخلمور واملهلو�صات 

مت ادانته بخم�س �صنوات حب�س نافذة 

توزيع االعانات املوجهة 
للتجزئات العقارية 

املحالت املهنية باأمية و ن�شة بالوادي 
بعيدة عن امل�شتوى املطلوب

اأمن عني قزام تطيح ب�شخ�ص بحوزته 
870 غ من املخدرات 
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.      يف اإطار الزيارات املتوا�صلة ملتابعة و�صعية امل�صاريع بالوالية

اأمن عني قزام بتمرنا�صت 

توقيف ع�شريني بحوزته �شالح اأبي�ص مع الت�شريح الكاذب 
ت�قيف  من  قزام  عني  دائرة  اأمن  م�سالح  متكنت 
�سخ�س يبلغ من العمر )25 �سنة( مت�رط  يف ق�سية 
احليازة على �سالح اأبي�س من ال�سنف ال�ساد�س دون 
مربر �رشعي مع الت�رشيح الكاذب يف اله�ية. حيثيات 

العاملة  ال�رشطة  عنا�رش  قيام  اىل  تع�د  الق�سية 
بامليدان بدوريات راكبة على م�ست�ى احياء و�س�ارع 
املدينة بعني قزام، اين لفت انتباههم �سخ�س م�سب�ه 
اجل�سدي  التلم�س  لعملية  واإخ�ساعه  ت�قيفه  وعند 

حمظ�ر  ابي�س  �سالح  على  بح�زته  عرث  القان�ين 
)خنجر( ليتم حجزه وحت�يل امل�ستبه فيه اىل املقر، 
ل  كاذبة  به�ية  �رشح  معه  التحقيق  عملية  واثناء 
مع  التحقيق  اإجراءات  من  الإنتهاء  بعد  تخ�سه. 

امل�ستبه فيه مت تقدميه اأمام   وكيل اجلمه�رية لدى 
حمكمة عني قزام، اين �سدر يف حقه حكم ق�سائي 

بعام 01 حب�س نافذة .
�صيخ مدقن 



"نفقا  اجلماعة،  تعي�ش  تزال  وال 
مظلما" خا�سة منذ االإطاحة مبر�سي 
يكون هناك حال،  اأن  دون  االآن،  واإىل 
باالعرتاف  متبادل  رف�ش  ظل  يف 
الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�ش  مع 
ال�سي�سي، الذي كان وزيرا للدفاع اإبان 

مر�سي و�ساحب االإعالن عن عزله.
وعادة ما تقول اجلماعة اأن هناك نحو 
60 األفا من "ال�سجناء ال�سيا�سيني" منذ 
وبينهم   2013 �سيف  يف  مر�سي  عزل 
قيادات بارزة باجلماعة وعلى راأ�سها 
للجماعة  العام  املر�سد  بديع  حممد 
 - ال�سلطات  نفي  رغم   - املعتقل 
ان�سقاقات  مواجهتها  مع  بالتزامن 
ال�سنوات  "نادرة"  داخلية  وخالفات 
حددت   ، ر�سد  ووفق  االأخرية 
تاأييدها  بيان  يف  االأحد،  االإخوان، 
حممد  املعار�ش  املقاول  لوثيقة 
املعار�سة  لتوحد  تدعو  التي  علي، 
الثالثة  املحاور  بال�سي�سي،  لالإطاحة 

لتوجهها اجلديد.
يف  البيان  يف  االأول  املحور  ويتمثل 
اأبناء  من  خمل�سني  مع  "التعاون 
"�سف  يف  للتوحد  والدعوة  الوطن"، 
قبول  بو�سوح  يعني  ما  وهو  واحد" 
بتاأكيد  الثاين  واملحور  التحالفات، 
امل�سهد،  ت�سدر  عدم  على  االإخوان 
موا�سلة  على  "تعاهد  اإنها  بالقول 
تتقدم  اأن  دون  ال�رصفاء  مع  الكفاح 
عليهم اأو تتاأخر عنهم"، وهو ما يعني 
عدم االنفراد باحلكم، كما حدث من 
اأعقاب ثورة يناير 2011 التي  قبل يف 
ح�سني  االأ�سبق  بالرئي�ش  اأطاحت 

مبارك.
ما  مع  متما�سيا  الثالث  املحور  وجاء 
ت�سميه "تاأ�سي�ش م�رص اجلديدة احلرة 
االأبية"، التي قالت يف البيان اإنها "دولة 
تختار  حديثة،  دميقراطية  مدنية 
انتخابات  عرب  ورئي�سها  موؤ�س�ساتها 
حرة ونزيهة، وحتافظ على ا�ستقالل 
الوطن"،  ومقدرات  الوطني،  القرار 
وهو توجه يعني تقاربا كبريا مع باقي 

مكونات املعار�سة امل�رصية.
ومل تتنازل االإخوان برغم تلك املحاور 
عن ما�سي �سنوات �سبعة منذ و�سول 
لرئا�سة  لها  املنتمي  مر�سي  حممد 
به  باالإطاحة  مرورا   2012 البالد، يف 
عبارات  وكررت  عام  بعد  احلكم  من 
مثل  لها  الوثيقة  تاأييد  يف  تقليدية 
يف  ال�سهيد"،  و"الرئي�ش  "االنقالب"، 
ما  عادة  الذي  املا�سي،  ذلك  �سياق 
�سحتهما،  امل�رصية  ال�سلطات  نفت 
"ثورة  مر�سي  �سد  مت  ما  اأن  وتوؤكد 
اأزمة  اإثر  "طبيعة  وفاته  واأن  �سعبية"، 

قلبية ولي�ش "اإهماال طبيا".
علي  حممد  من  �سدرت  والوثيقة 
النظام  تغيري  عن  وتتحدث  اجلمعة، 
وحتقيق العدالة االنتقالية وامل�ساحلة 
والتوافق يف ظل م�رصوع  املجتمعية، 
التيارات،  كافة  ي�سمل  جامع  وطني 
ال�سجناء  كافة  �رصاح  واإطالق 

ال�سيا�سيني.
ويعد بيان االإخوان، اأول خطوة اإجرائية 
معلنة من اجلماعة، قبل اأ�سابيع قليلة 
وذلك   ،2011 جانفي  ثورة  ذكرى  من 
بعد تاأكيدها يف 12 دي�سمرب ، تنازلها 
عن ما تعتربه "�رصعية الرئي�ش"، عقب 
وفاة مر�سي، قبل اأ�سهر، رغم مت�سكها 
ال�سديد بها قبل رحليه، وهو ما عده 
للتوحد،  "عائقا"  للنظام  معار�سون 

وموؤيدون "اأمرا غري معقول".
روؤية  دون  "ال�رصعية"،  عن  والتنازل 
باحلركات  معني  حملل  يراه  حقيقية 
لالأنا�سول،  حديث  يف  االإ�سالمية 
ال  �سيا�سية"  لـ"م�سكلة  امتداد 
التعامل  يف  اجلماعة،  تعانيها  تزال 
اندماجها  من  مقلال  الواقع،  مع 

م�ستقبال.
اأن   ، ثاٍن  حملل  تاأكيد  مقابل  يف 
ت�سدر  عدم  يف  جادة  "اجلماعة 
امل�سهد والبحث عن حتالفات للتغيري 
الأ�سباب  القريب  مبا�سيها  والتم�سك 
بعودة  اإقرارها  بعد  خا�سة  عديدة، 

ال�رصعية لل�سعب".
التوجه  ب�ساأن  اجلماعة  بيان  وح�سد 
اجلديد عرب �سفحة متحدثها، طلعت 
فهمي، بفي�سبوك حتى ال�ساعة 21:00 
 400 من  اأكرث  االثنني،  م�ساء  ت.غ 
تفاعل ونحو مائة تعليق و40 م�ساركة 

بعد نحو 23 �ساعة من ن�رصه.
وحملت تعليقات التفاعل وامل�ساركات 
تاأييدا مثل ح�ساب "اأبو معاذ العمده": 
خطاكم"  و�سدد  اهلل  "وفقكم  بالقول: 
"اأحمد  كح�ساب  انتقادات  مقابل  يف 
اأ�سقطه  "تنظيم   : بالقول  جمعه"، 
 "Ahmed Salah" الهوى"، وح�ساب

: "االإعالن املائة بعد االألف".
 "Rabieh Elattar" وعقب ح�ساب 
على  املعرت�سة  :"النا�ش  بالقول 
)الوثيقة(  االإخوان  رف�ش  لو  البيان، 
ولو  الوطني  ال�سف  ي�سقون  �سيقولون 
متى   )..( وراء  م�سوا  يبقى  اأيدوها 
نتعلم �رصح وجهة نظرنا ون�سع حلوال 

بدال من جلد الذات؟".

مرحلة فارقة حتتاج لتعاون

للجماعة،  االأحدث  املوقف  وعن 
با�سم  املتحدث  فهمي  طلعت  قال 
اإنه   ، ت�رصيحات خا�سة  االإخوان، يف 
الفارقة  املرحلة  هذه  ظل  "يف  ياأتي 
فيها  ا�ستبان  التي  الوطن  حياة  من 
كافة  اإليه  اآلت  ما  خطورة  للكافة 

االأحوال مب�رص".
امل�سهد  ت�سدر  عدم  على  واأكد 
م�ستقبال قائال اإن االإخوان "جزء من 
املجتمع امل�رصي بكل اأطيافه وفئاته 
على  يتميزون  وال  اأحداً  ي�ستثنون  ال 
اأحد ، لهم ما لكل امل�رصيني وعليهم 
وواجبات،  حقوق  من  عليهم  ما 
الوطني  الكفاح  م�سرية  و�ستوا�سل 
اأن  دون  ال�رصفاء  الوطن  اأبناء  كل  مع 
تتقدم عليهم اأو تتاأخر عنهم"ومتم�سكا 
بالتحالفات يف املرحلة املقبلة، قال 
اإىل تعاون  اأنها حتتاج  "ترى اجلماعة 
الوطن  اأبناء  من  املخل�سني  كل 
املدنية  الدميقراطية  الدولة  الإقامة 

احلديثة".
"اأعباء  اأن  ترى  اجلماعة  اأن  واأكد 
اأي  قدرة  من  اأكرب  الوطني  الكفاح 
هي  بل  اأوحزب  اأوجماعة  ف�سيل 
واجب على كل اأبناء ال�سعب امل�رصي 

دون ا�ستثناء اأو متييز".
االإخوان  با�سم  املتحدث  وا�ستدعى 
اجلماعة  م�ساركة  من  بارزة  نقاطا 
تاريخ  يف   ،1928 عام  تاأ�س�ست  التي 
اأطياف  للتدليل على عملها مع  م�رص 
بامل�ساركة يف  املجتمع و�رصب مثال 
االإجنليزي  االحتالل  �سد  "الكفاح 
عرب  الوطن  و"بناء   ،")1956  :1882(
والنقابي  الطالبي  العمل  موؤ�س�سات 
ثمن  ودفع  اال�ستبداد  والربملاين رغم 

الرئي�ش  عهد  اإىل  اإ�سارة  يف  ذلك"، 
االأ�سبق مبارك الذي اأطاحت به ثورة 
"االإخوان  اأن  واأو�سح   2011 جانفي 
و�سمت  جانفي،  ثورة  قلب  يف  كانت 
م�سيحيني  ومواطنني  واأفكار  اأطياف 
الربملانية  االنتخابات  اإجراء  عند 
فتح  "عندما  اأنه  وك�سف   ")2011(
)2012( الرئا�سة  النتخابات  الباب 

عر�ش االإخوان االأمر على املخل�سني 
ي�سمهم(  )مل  الوطن  اأبناء  من 
لهذا  الرت�سح  منهم  عدد  من  طالبني 
عندما  "لكن  املن�سب"وا�ستدرك: 
عن  االإخوان  اإليهم  �سعى  من  اأحجم 
من  بداً  االإخوان  يجد  مل  الرت�سح 
كانت  التي  امل�سادة  الثورة  مواجهة 
للعودة حلكم م�رص، وقدموا  مرتب�سة 
مر�سي  حممد  البار  اجلماعة  ابن 
انتخابات  اأنزه  يف  ال�سعب  فاختاره 
عرفها امل�رصيون عرب تاريخهم، وظل 
ربه  لقي  حتى  دوره  يوؤدي  اأميناً  ثابتاً 
�سهيداً ، فعادت ال�رصعية اإىل �ساحب 
امل�رصي  ..ال�سعب  االأ�سيل  احلق 

الكرمي".
واختتم ت�رصيحاته قائال: "اليوم تهيب 
االإخوان بكل امل�رصيني االجتماع على 
كلمة �سواء وااللتقاء �سفاً واحداً ، يداً 
حرة  حياة  اأجل  من  بكتف  وكتفاً  بيد 

كرمية".

م�سكلة �سيا�سية

خريي  قال  االإخوان،  طرح  منتقدا 
عمر، االأكادميي امل�رصي املتخ�س�ش 
يكن  "مل  ال�سيا�سية،:  احلركات  يف 
لل�رصعية،  وا�سحا  تعريفا  لالإخوان 
�سواء منذ البداية باحلديث عن عودة 
كل املوؤ�س�سات ثم التحول لعودة رمزية 
ليوم واحد، الأ�سباب غري  ولو  ملر�سي 
مت�سقة مع النهج الفكري، ولكن يف�رص 
الرتاجع ف�سل املعار�سة يف اخلارج".

ال�سنوات  مدى  "على  واأ�ساف: 
تاأطري  االإخوان  حتاول  مل  املا�سية 
يكن  ومل  لل�رصعية،  حمدد  مفهوم 
تطالب  الدقة ملاذا  وجه  على  يعرف 
مربارات  تقدم  مل  وملاذا  بال�رصعية 
كافية حلمايتها؟"وتابع: "هذا التنازل 
بوفاة  ال�رصعية  عن  االأخري  ال�رصيح 
على  االرتكاز  عدم  يك�سف  مر�سي 
اأخالقي  اأو  د�ستوري  معني  موقف 
مما جعل مو�سوع ال�رصعية م�رصوعا 
ال�سابق  الرئي�ش  بحياة  مرتبط  زمنيا 

باملخالفة لالأدبيات".
وعن م�ستقبل اجلماعة، قال االأكادميي 

امل�رصي، "ميكن النظر اإليه من خالل 
داخليا  ت�سققا  االأكرث  احلايل  الواقع 
وميكن  )للوجود(  ال�سيا�سية  وال�ساآلة 
جادة  و  رمزية  م�ساركة  اأي  اأن  القول 
�ستكون يف احلد االأدين، كون اجلماعة 

ال تزال متثل م�سكلة �سيا�سية".
وحتدث اأن املحاور الثالثة املعلنة يف 
بيان تاأييد وثيقة حممد على "حديث 
جميل، بال اآليات، و�ست�ستمر اجلماعة 
يف نفقها املظلم حلني تغري االأو�ساع 
مب�رص"، موؤكدا اأن "قيادة اجلماعة يف 
املا�سي كانت اأكرث مرونة �سيا�سيا من 

االآن".

جادة يف حماور امل�ستقبل

فايد،  عمار  اأو�سح  املقابل،  يف 
االإ�سالمي  حركات  �سوؤون  يف  باحث 
االإخوان  اأن   ، حديث  يف  ال�سيا�سي، 
الدفاع  �سبق  مبا  يتم�سكون  �سيظلون 
الدفاع  هذا  يظل  اأن  وتوقع  عنه 
"هناك  اأن  اجلماعة  مفتوحا العتقاد 
مطاردون  وهناك  قدمت  ت�سحيات 

و�سجناء".
نف�سه  الوقت  يف  "لكن  وا�ستدرك: 
على  قادرة  غري  اأنها  تعلم  اجلماعة 
تقدمي  اأو  وحدها  النظام  مواجهة 
تت�سكل  لذا  منفرد،  ب�سكل  ت�سور 
املوحد  العمل  باأهمية  قناعتها 
)التحالفات(" ويرى اأن "وثيقة حممد 
بداية  نقطة  اجلماعة  تراها  علي 
لت�سمينها  وللجميع،  لها  منا�سبة 
الرئي�سي برف�ش االنقالبات،  مطلبها 
احلالية"ويوؤكد  ظروفها  مع  وتت�سق 
فايد اأن "االإخوان جادة يف الرغبة يف 
عدم ت�سدر امل�سهد، خا�سة واأنه خيار 
اجلماعة،  داخل  من  توجه  عن  معرب 
على  ال�سيا�سة  يف  االنخراط  يرف�ش 
خا�سة  يناير،  ثورة  بعد  مت  ما  نحو 
واجلماعة غري موؤهلة، وغري م�ستعدة 
كاأفراد، وحتتاج فرتة لبناءها الداخلي 

والتغلب على ال�رصبات واالآالم".
للجماعة  احلالية  "القيادة  اأن  ويرى 
ت�سورها  عن  جتيب  اأن  ت�ستطيع  لن 
�سوؤاال  و�سيظل  ال�سيا�سي،  مل�ستقبلها 
قرارات  اتخاذ  خ�سية  اإجابة  بال 
االنق�سامات  من  تزيد  ا�سرتاتيجية 

الداخلية".
ي�سل  لن  اجلماعة،  "طموح  اأن  ويرى 
اأنه  اإىل  م�سريا   ،"2010 قبل  ما  اإىل 
ال�سجناء  خروج  يف  حاليا  "منح�رص 
ال�سيا�سيني وعودتها ملمار�سة ن�ساطها 

االجتماعي".

بـ 3 حماوررئي�سية، ح�سمت جماعة الإخوان، كربى احلركات الإ�سالمية املحظورة يف م�سر، م�ستقبل عملها ال�سيا�سي بالبالد 
عقب تاأكيدها انتهاء �سرعية الرئي�س الأ�سبق حممد مر�سي، بوفاته قبل اأ�سهر، يف تغيري يبدو وفق مراقبني "جذريا"، يخا�سم 6 

�سنوات من مت�سك التنظيم الأبرز بتلك الراية التي قال معار�سون اإنها كانت �سببا رئي�سيا يف عدم توحيد املعار�سة.

اإخوان م�سر عقب "وفاة ال�سرعية"

م٫�س

3 حماور للخروج من "النفق" 
غري مكتوبة" تهدئة  "اتفاقية 

هذه اأ�سباب موافقة االحتالل 
على ت�سهيالت لقطاع غزة

 149 "اإ�سرائيل" قتلت 
ا خالل 2019 فل�سطينًيّ

قال يو�سي يهو�سع املحلل والكاتب 
"االإ�رصائيلي" يف �سحيفة "يديعوت 
اأحرنوت" العربية، اأم�ش االأربعاء، اإن 
امل�سغر  الوزاري  االأمني  املجل�ش 
حتت  اليوم،  �سيجتمع  "الكابينت" 
الت�سهيالت  مقرتح  "مناق�سة  ادعاء 

على غزة".
يف  مقاله  يف  يهو�سع  واأ�ساف 
وترجمته  العربية،  ال�سحيفة 
"فل�سطني االآن"، اأن جي�ش االحتالل 
عملية  اإىل  حاجة  هناك  اأن  يدرك 
وهذا  ال�سمال،  يف  النطاق  وا�سعة 
�رصاء  يريدون  اأنهم  يف  ال�سبب  هو 

الهدوء يف قطاع غزة.
من  الرئي�سي  الهدف  اأن  واأكد 
لقطاع  ت�سهيالت  على  االتفاق 
االحتالل  جلي�ش  ال�سماح  هو  غزة، 
ب�سكل  باال�ستعداد  االإ�رصائيلي 
مع  ال�سمال  يف  للحرب  �سحيح 
تنظيم "حزب اهلل" اللبناين، واأو�سح 
الع�رص االأخرية  ال�سنوات  اأن  يهو�سع 
كانت عالمة على تعزيز "حزب اهلل" 
مدوي  و�سلل  لقوته،  امل�سبوق  غري 
تقارير  مكذباً  منعه،  يف  الإ�رصائيل 
قادته  وت�رصيحات  االحتالل  جي�ش 
التزود  من  اهلل"  "حزب  منع  حول 
بال�سالح الدقيق خا�سة، واأ�سار اإىل 

"الكابينت" اليوم يهدف  اأن اجتماع 
يف  املناق�سات  من  مزيد  الإجراء 
اتفاق الت�سهيالت مع غزة، مبيناً اأن 
هذه االتفاقية نوع من اتفاقية تهدئة 
ال�سماح  اإىل  يهدف  مكتوبة  غري 
اجلبهة  على  هادًئا  بالبقاء  للجي�ش 
اال�ستعداد  من  لتمكينه  اجلنوبية 

لتهديدات كبرية يف ال�سمال.
جي�ش  اأن  الوا�سح  من  اأنه  وبنينّ 
االأمنية  واملوؤ�س�سة  االحتالل 
جتنب  على  قادرين  يكونوا  لن 
مبيناً  غزة،  من  القادمة  املقاومة 
اأن تنفيذ تفاهمات التهدئة لن تقلب 
�سبابية،  حركة  لت�سبح  "حما�ش" 

على حد قوله.
ولفت اإىل اأن جميع �سناع القرار يف 
يدركون  االإ�رصائيلي  االحتالل  دولة 
اجلي�ش  يواجهها  التي  التحديات 
م�سرياً  اجلوي،  الدفاع  جمال  يف 
اإقناع  اإىل  ي�سعى  اجلي�ش  اأن  اإىل 
ال�سا�سة بجدوى العملية اال�ستباقية 
يف ال�سمال، وهو االأمر الذي يحاول 
تهيئة  وكذلك  كوخايف،  عمله 
واأي�ساً  اجلمهور ل�رصبة قوية عليه، 
اأن  �رصبة هائلة على لبنان، متوقعاً 
للن�رص  �سورة  ير�سم  لن  االأمر  هذا 

لكوخايف.

الأ�رص  الوطني  التجمع  اأفاد 
اأن عدد ال�سهداء  �سهداء فل�سطني 
خالل  ارتقوا  الذين  الفل�سطينيني 
النار  الإطالق  نتيجة   2019 عام 
االحتالل  من  الطريان  وق�سف 
يف  �سهيدا  هو149  االإ�رصائيلي، 
 %74 الوطن،  حمافظات  خمتلف 
وقال  غزة  حمافظات  من  منهم 
حممد  للتجمع  العام  االأمني 
عدد  اإن  بيان:  يف  �سبيحات، 
�سهيًدا   33 بلغ  االأطفال  ال�سهداء 
وبزيادة  تقريباً،   %23 بن�سبة  )اأي 
بلغت 5% مقارنة مع العام املا�سي( 
اأن عدد ال�سهداء يف هذا  واأ�ساف 
العام  املعدل  من  قريب  العام 
االأعوام  خالل  ال�سهداء  الأعداد 
اخلم�سة االأخرية؛ حيث بلغ املعدل 
ة املذكورة )161(  العام خالل املدنّ

�سهيداً يف كل عام.
واأو�سح �سبيحات اأن فروع التجمع 
يف جميع حمافظات الوطن، قامت 
دقيقة  ميداين  بحث  بعمليات 
وخرجت  كافة،  ال�سهداء  حلاالت 

بالنتائج التالية:
- عدد ال�سهيدات وال�سهداء 149.

- 112 �سهيداً؛ من حمافظات غزة 
 69 االإجمايل(،  العدد  )من   %74
احلربي  بالطريان  الق�سف  نتيجة 

االإ�رصائيلي.
- 37 �سهيداً من حمافظات ال�سفة؛ 

26% من العدد االإجمايل.
- عدد ال�سهداء االأطفال )اأقل من 

18 عاماً( هو 33 �سهيدا. 
- عدد ال�سهيدات االإناث 12.
- عدد ال�سهداء الذكور 137.

ال�سهيد  �سناً،  ال�سهداء  اأ�سغر   -
الذي  عرار  اأبو  اهلل  عبد  )اجلنني( 
 ،2019/5/4 بتاريخ  ا�ست�سهد 
وال�سهيد  غزة،  الزيتون/  حي  يف 

املدهون  حممود  اأمين  )اجلنني( 
الذي ا�ست�سهد بتاريخ 2019/5/5، 
واأكرب  غزة،  الهيا/  بيت  يف 
ال�سهداء �سناً، ال�سهيد عبد الرحيم 
م�سطفى املدهون )61 عاما( من 
بتاريخ  ا�ست�سهد  الهيا/غزة،  بيت 

.2019/5/5
اأعمار ال�سهداء هو 25  - متو�سط 

عاما وثمانية اأ�سهر.
�سهر  كان  دمويًة،  االأ�سهر  اأكرث   -
بلغ  حيث  االآِخر/2019،   ت�رصين 
�سهيداً   44 خالله  ال�سهداء  عدد 

و�سهيدة.
ا�ستهدفها  عمرية   فئة  اأكرث   -
عاما(،   22( كانت  االحتالل 

وعددهم 10 �سهداء.
وال�سهداء  ال�سهيدات  عدد   -
الذكور،  من    49 57؛   املتزوجني 

و8 من االإناث.                      
ال�سهداء  جثامني  عدد  بلغ   -
االحتالل  لدى  املحتجزة 
 15 العام  هذا  خالل  االإ�رصائيلي، 
االإجمايل  العدد  لريتفع  جثماناً، 
يف  املحتجزة  ال�سهداء  جلثامني 
ثالجات �سجون االحتالل و"مقابر 

االأرقام" اإىل 306 جثامني.

االأعوام  خالل  ال�سهداء  عدد 
اخلم�سة املا�سية:

- عام 2015: 145 �سهيدا. 
- عام 2016: 127. 

- عام 2017: 74.
- عام 2018: 312. 

عام 2019 : 149.
االأعوام  خالل  ال�سهداء  عدد   -

اخلم�سة املا�سية 807 �سهداء.
- معدل عام اأعداد ال�سهداء خالل 
 161 االأخرية هو  االأعوام اخلم�سة 

�سهيدا �سنويا. 
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التهديد املت�ساعد لـ«اخلداع العميق« عرب نظم الذكاء اال�سطناعي
ا هو »�سّدق فقط ما تراه عيناك«. ولكن الآن وب�سبب تطور  ا كان من املمكن مواجهة ال�سائعات والأخبار الكاذبة عرب مبداأ ب�سيط جًدّ حتى وقت قريب جًدّ

ا، من مواقف ومقابالت وفيديوهات واأ�سوات وم�ساهد واأحداث، غري حقيقي، ومل يحدث باملرة  تكنولوجيا Deepfake، اأ�سبح ما تراه عيناك يف بع�س الأحيان اأي�سً
على الإطالق، بل هو من وحي خيال الذكاء ال�سطناعي فقط، مبا ميثل تد�سني مرحلة جديدة يف حرب ال�سائعات ون�سر الأخبار الكاذبة.

م٫�س

اإيهاب خليفة
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

فهذه الفيديوهات املفربكة التي تراها 
عرب مواقع الإنرتنت و�صبكات التوا�صل 
غري  لأ�صخا�ص  اإما  هي  الجتماعي 
�صور  عن  عبارة  بل  اأ�صا�ًصا،  موجودين 
اأو  ا�صطناعي،  ذكاء  نظم  عرب  لّقة  مخُ
يتعر�صوا  مل  لكن  حقيقيني  لأ�صخا�ص 
من  تراها  التي  املواقف  هذه  ملثل 
قبل، وقد ل يتعر�صون لها يف امل�صتقبل 
التي  بالت�رصيحات  يخُدلوا  ومل  ا،  اأي�صً
�صمعتها و�صاهدتها على الإطالق، ولكن 
ال�صطناعي  الذكاء  نظم  ا�صتطاعت 
الأفراد  هوؤلء  خ�صائ�ص  حتاكي  اأن 
اإىل درجة  ا  بدقة كبرية جًدّ وامل�صاهري 
اأن  ا�صتطاعت  حتى  اكت�صافها،  ي�صعب 
الفيديو  ذلك  ت�صدق  وجتعلك  تخدعك 
الذي يخُديل فيه »مارك زوكربرج« -على 
اإىل  ت�صيء  بت�رصيحات  املثال-  �صبيل 
فيه  يظهر  الذي  الفيديو  اأو  في�صبوك، 
املمثل الأمريكي ال�صهري »ويل �صميث« 
على ج�صد مغنية الراب »كاردي بي«، اأو 
املوجودة  الفيديوهات  اآلف  من  غريه 

عرب الإنرتنت.

Deepfakes منوذج لـ
ما هو »اخلداع العميق« اأو 

deepfake؟

ت�صتخدم  التي  التكنولوجيا  تلك  هي 
 Deep العميق  التعلم  منهجية 
مكونات  اأحد  تخُعترب  التي   ،learning
عمل  بهدف  ال�صطناعي،  الذكاء 
حماكاة غري حقيقية ملوقف اأو �صخ�ص 
تبدو وكاأنها حقيقية ولكنها لي�صت كذلك 
 deep م�صطلح  وياأتي  الإطالق.  على 
فكرة  من   fakeو التعلم،  فكرة  من 

اخلداع والتزوير.
وللتو�صيح اأكرث، ميكن القول اإنه اإذا اأراد 

اأحد حمرتيف برنامج الفوتو�صوب -على 
�صبيل املثال- فربكة اإحدى ال�صور عرب 
و�صع وجه �صخ�ص مكان وجه اآخر؛ فاإنه 
يقوم بذلك عرب تغيري كل ملمح اأو اإطار 
Frame من هذه ال�صورة يدوًيّا، حتى 
ي�صل اإىل ال�صكل النهائي املطلوب، وهو 
يقوم  اأنه  ال�صطناعي  للذكاء  ما ميكن 

به بدقة اأكرث وعلى نطاق اأو�صع.
ول يقت�رص الأمر فقط على ال�صور، بل 
والأ�صوات،  الفيديوهات  ا  اأي�صً ي�صمل 
الذكاء  نظم  قدرة  خالل  من  وذلك 
تغذيتها  عرب  التعلم  على  ال�صطناعي 
ومقاطع  ال�صور  من  ا  جًدّ كبري  بعدد 
خالل  من  ثم  والأ�صوات،  الفيديو 
هذه  تقوم  ال�صبكية  الع�صبية  اخلاليا 
بفربكة  ذكية،  خوارزميات  عرب  النظم 
وجوه واأ�صخا�ص واأ�صوات غري حقيقية، 
اأو عمل حماكاة لهم تبدو وكاأنها واقعية، 

لكنها غري حقيقية على الإطالق.
نظام  قيام  خالل  من  ذلك  ويحدث 
 deep learning العميق  التعلم 
حماكاتها  املرجو  ال�صخ�صية  بدرا�صة 
ا�صتخدام  عرب  وذلك  تزويرها،  اأو 
والفيديوهات  ال�صور  من  كبرية  كميات 
ال�صخ�صية  زوايا  كافة  حتاكي  التي 
طريقة  درا�صة  يتم  فمثاًل  املطلوبة. 
هذه ال�صخ�صية يف احلديث من حركات 
الأيدي  وحركات  والعينني  والفم  الوجه 
بها  تقوم  التي  اإرادية  الال  واحلركات 
هذه ال�صخ�صية، ثم حماكاة نربة ال�صوت 
كميات  ا�صتخدام  عرب  بها  اخلا�صة 
كبرية من ت�صجيالتها ال�صوتية، ومن ثم 
بفربكة  ال�صطناعي  الذكاء  نظام  يقوم 
حديث كامل لهذه ال�صخ�صية مل تقم به 
�صهد عام  وقد  الإطالق.  قبل على  من 
من  النوعية  لهذه  وا�صًعا  انت�صاًرا   2019
وب�صورة خا�صة  الفيديوهات املفربكة، 
على مواقع التوا�صل الجتماعي، �صواء 
اأو فنانني وممثلني  �صيا�صيني  لقادة  كان 
اأو مديري �رصكات، يدلون بت�رصيحات 
غري  بت�رصفات  يقومون  اأو  غريبة 
يتعر�صون ملواقف غريبة،  اأو  منطقية، 
الراأي  اإثارة  يف  اإما  ذلك  يت�صبب  وقد 
العتداء،  وانت�صار �رصيع حلالت  العام 
اإحدى  اأ�صهم  يف  الثقة  اهتزاز  اأو 

من  غريها  اأو  البور�صة،  يف  ال�رصكات 
الأ�رصار املادية واملعنوية الناجتة عن 
عرب  والتزوير  واخلداع  الكذب  عمليات 

تكنولوجيا »الديب فاك«.

اآلية عمل تكنولوجيا 
:Deepfake

يرجع الف�صل يف ابتكار هذه التكنولوجيا 
Ian Goodfellow الذي اأحدث  اإىل 
ثورة جديدة يف عامل الذكاء ال�صطناعي 
وتعلم الآلت بف�صل تطوير هذه التقنية، 
كان  حينما   2014 عام  ذلك  وقد حدث 
فريق من الباحثني يعملون على برنامج 
ال�صور  ابتكار  كيفية  الكمبيوتر  لتعليم 
هوؤلء  واجهت  لكن  بنف�صه،  وت�صميمها 
ال�صور  اأن  يف  رئي�صية  م�صكلة  الباحثني 
�صيئة  كانت  الكمبيوتر  �صممها  التي 
يكون  كاأن  ج�صيمة،  اأخطاء  وبها  للغاية 
هوؤلء  فطلب  مثاًل،  اأذنني  بدون  الوجهخُ 
الباحثون من »اآيان جودفيلو« امل�صاعدة. 
اخلاليا  توزيع  باإعادة  »اآيان«  قام  وهنا 
يف   Neural Networks الع�صبية 
ت�صميمه،  مت  الذي  الكمبيوتر  برنامج 
ا،  بحيث تكون يف مواجهة بع�صها بع�صً
اأكرث  ب�صورة  تتفاعل  جعلها  ما  وهو 
قدرتها  من  وزاد  قبل،  ذي  من  فاعلية 

على توليد البيانات.
وتخُعترب اخلاليا الع�صبية مبثابة وحدات 
برجمية تقوم بوظيفة ا�صتقبال واإر�صال 
بها.  النظام  تغذية  يتم  التي  البيانات 
ومن خالل و�صع هذه اخلاليا يف �صورة 
يف  ذلك  �صاعدها  بع�صها  مع  مت�صادة 
توليد مناذج اإح�صائية ومعلوماتية اأكرث 
مّكنت من ر�صم �صور اأكرث كفاءة ودقة. 
خلية  و�صع  خالل  من  ذلك  ويحدث 
ع�صبية يف مواجهة خلية ع�صبية اأخرى، 
وكال اخلليتني مدربتان على نف�ص قواعد 
البيانات التي مت تغذية النظام بها. تقوم 
الأوىل مبحاولة ابتكار وت�صميم ال�صورة، 
املميز  اأو  املحقق  بدور  الثانية  وتقوم 
لالختالف يف ال�صورة، وذلك من خالل 
حماولة اكت�صاف نقاط اخللل داخل هذه 
الأوىل  اخللية  ت�صمى  ولذلك  ال�صورة. 

والثانية   ،generator املولد  با�صم 
با�صم املميز discriminator. وعند 
اخللل  باكت�صاف  الثانية  اخللية  قيام 
حتى  ت�صحيحه  الأوىل  اخللية  حتاول 
تعجز اخللية الثانية عن اكت�صافه، ومن 
ثم يخلق النظام ال�صكل النهائي لل�صورة 

التي ي�صعب اكت�صاف تزويرها.
وقد �صمى »اآيان جودفيلو« هذا النموذج 
 Generative Adversarial با�صم 
التوليدية  »ال�صبكات  اأو   Network
اخت�صاًرا  اإليها  يخُ�صار  التي  املت�صادة« 
مبثابة  اعتربت  وقد   ،GAN با�صم 
والذكاء  الآلت  تعلم  نظم  يف  ثورة 
الذكاء  نقل  حيث  ال�صطناعي، 
على  التعرف  مرحلة  من  ال�صطناعي 
الأ�صياء.  اإىل مرحلة خلق هذه  الأ�صياء 
فريق  حالًيّا يف  »اآيان جودفيلو«  ويعمل 
الفريق  ذلك   »Google Brain«
الذكاء  نظم  تطوير  عن  امل�صئول 
ال�صطناعي يف املقر الرئي�صي ب�رصكة 

جوجل يف مونتني فيو يف كاليفورنيا.

تهديدات اأمنية متزايدة:

التي  احلقيقية  التهديدات  اأكرث  اأحد 
فقدان  هي  التكنولوجيا  هذه  ت�صببها 
ت�صديق  ميكن  فال  �صيء،  كل  يف  الثقة 
اأذناك  ت�صمعه  اأو  عيناك  تراه  ما 
حقيقًيّا  ذلك  كان  �صواء  الآن،  بعد 
دائمة،  �صك  حالة  يف  فاأنت  ل،  اأم 
تقرير  ففي  مطلق.  يقني  عدم  وحالة 
ما�صات�صو�صت�ص  معهد  عن  �صادر 
اخلداع  تكنولوجيا  اعترب  للتكنولوجيا، 
على  قادر  جديد  �صالح  مبثابة  العميق 
اأ�صعار  من  الأ�صياء،  كافة  على  التاأثري 
اأ�صبح  فقد  النتخابات،  البور�صة حتى 
و�صع  على  قادًرا  ال�صطناعي  الذكاء 
م�صاهري يف م�صاهد اإباحية، كما اأ�صبح 
الكلمات  ا�صتخراج  على  ا  اأي�صً قادًرا 
من  واملثرية  امل�صتفزة  والت�رصيحات 
ومن  الأعمال.  ورجال  ال�صيا�صيني  فم 
اأ�صكال التهديدات الأمنية التي تطرحها 

تكنولوجيا اخلداع العميق، هي:
1- فربكة ت�رصيحات م�صيئة ل�صيا�صيني، 

اأو  عنف  اأعمال  اندلع  اإىل  توؤدي  قد 
مع  العالقات  توتر  حتى  اأو  تظاهرات 
كاذبة  م�صاهد  خلق   -2 اأخرى.  دول 
كم�صاهد  اعتداء،  اأو  عنف  لأحداث 
املواطنني،  على  ال�رصطة  اعتداء 
اجلماهري،  م�صاعر  ي�صتفز  قد  ما  وهو 
حقيقية  تظاهرات  يف  تخرج  ويجعلها 
على  التاأثري   -3 الدولة.  اأجهزة  �صد 
الدميقراطية  والعملية  النتخابات 
�صيا�صية  ت�رصيحات  فربكة  خالل  من 
ملر�صحي اأحد الأحزاب اأو قادة احلزب 
مما  الناخبني،  توجهات  مع  تتالءم  ل 
النتخابات.  هذه  خل�صارة  يدفعه  قد 
4- فربكة م�صاهد كاذبة بهدف الإ�صاءة 
يف  �صخ�ص  �صورة  كو�صع  البتزاز،  اأو 
عليها،  املتعارف  بالقواعد  و�صع مل 
التواجد  يجب  ل  مكان  يف  و�صعه  اأو 
على  احل�صول  اأو  البتزاز  بهدف  فيه 
املال اأو الت�صهري. 5- التاأثري على اأ�صهم 
خلق  خالل  من  والأعمال  ال�رصكات 
�صور وت�رصيحات مفربكة ملديري هذه 
باأ�صهم  الإ�رصار  اإىل  توؤدي  ال�رصكات 
ال�رصكة ومبوقفها املايل والقت�صادي.

عام  هو   2020 القادم  العام  كان  وملا 
الأمريكية،  الرئا�صية  النتخابات 
وكالة  خالل  من  يعمل  البنتاغون  فاإن 
للدفاع  املتقدمة  البحوث  م�صاريع 
اأكرب  من  العديد  مع   ،)DARPA(
املوؤ�ص�صات البحثية ملنع ا�صتخدام هذه 
الأمريكية،  النتخابات  يف  التكنولوجيا 
واكت�صاف الفيديوهات وال�صور ومقاطع 
انت�صارها حتى ل  الفيديو املزورة قبل 

توؤثر على توجهات الناخبني.
اكت�صاف  كيفية  معرفة  اأجل  من  ولكن 
 DARPA تقوم  الفيديوهات،  هذه 
اأوًل بتطوير عمليات ت�صنيعها، وهو ما 
دنفر،  يف  كولورادو  جامعة  يف  يحدث 
يعملون  الذين  الباحثون  يحاول  حيث 
مقاطع  اإن�صاء   DARPA برنامج  يف 
يتم  لكي  حقيقية،  وتبدو  مقنعة  فيديو 
باحثني  بوا�صطة  لحًقا  ا�صتخدامها 
التكنولوجيا  بتطوير  يقومون  اآخرين 
هو  وما  حقيقي  هو  ما  لكت�صاف 

مزيف. 



ANEP N°:  1916028733 الو�سط:2020/01/02

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
اال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 
اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني بجريدة وطنية

لفائدة : بنك التنمية املحلية ، �رشكة م�شاهمة ممثلة يف �شخ�س الرئي�س املدير العام 
الكائن مقرها ب : 05 �شارع قا�شي عمار ا�شطاوايل 

�شد : ال�رشكة ذات امل�شوؤولية املحدودة نادي للنقل الربي ممثلة من طرف م�شريتها ال�شيدة : نادي نهاد الكائن مقرها االأ�شلي 
حي قاريدي 01 عمارة 15 رقم 03 القبة و مقرها الفرعي : املنطقة ال�شناعية العا�شور رقم 38 اجلزائر 

بناء على االأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2018/09/10 رقم الرتتيب : 18/03810 ، رقم : 18/3086 
نعلن نحن االأ�شتاذة / ق�شطويل نعيمة حم�رشة ق�شائية حملفة و معتمدة لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة – حمكمة ال�رشاقة 

عن بيع املنقوالت املتمثلة يف : 
ن�شف قطر �شنف �شوناكوم الهيكل �شهريج رقم الت�شجيل : 00107-806-16

ن�شف قطر �شنف �شوناكوم رقم الت�شجيل : 00108-806-16
ن�شف قطر �شنف �شوناكوم الهيكل �شهريج رقم الت�شجيل : 00109-806-16

جرار �شائق �شنف �شوناكوم ، الهيكل طريقي رقم الت�شجيل : 00144-506-16
جرار �شائق �شنف �شوناكوم ، الهيكل طريقي رقم الت�شجيل : 00145-506-16

 جرار �شائق �شنف �شوناكوم ، الهيكل طريقي رقم الت�شجيل : 00146-506-16
جرار �شائق �شنف �شوناكوم ، الهيكل طريقي رقم الت�شجيل : 00147-506-16

ال�شناعية  باملنطقة  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  على   2020/01/02  : يوم  هذا  و   ) دج   34.364.099.72(  : قدره  افتتاحي  ب�شعر 
العا�شور رقم 38 اجلزائر ، اإ�شافة اإىل اأن الرا�شي عليه املزاد يتحمل كافة امل�شاريف

 حتت �شائر التحفظات 
اثباتا ملا �شبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�شخة منه يف جريدة يومية وطنية كل طبقا للقانون 

الو�سط:2020/01/02
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التعذيب �سيا�سة م�ستمرة ميار�سها 
االحتالل بحق املعتقلني

الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  ا�ستمرت 
خالل ع�م 2019 يف انته�ج التعذيب ك�أداة 
اإن�س�نيتهم،  و�سلب  الأ�رسى  من  لالنتق�م 
اأجل احل�سول  ال�سغط عليهم من  والأهم 
التحقيق،  فرتة  خالل  اعرتاف�ت  على 
املعتقلني  من   %95 ف�إن  للمت�بعة  ووفق�ً 
حلظة  منذ  وذلك  للتعذيب،  يتعر�سون 
بعد  وحتى  ب�لتحقيق،  مروًرا  العتق�ل، 

الّزج بهم يف املعتقالت. 
يف  امُل�ستخدمة  التعذيب  اأ�سك�ل  ومن 
طريق  عن  النوم  من  احلرم�ن  التحقيق، 
اإىل  ت�سل  م�ستمرة  حتقيق  جل�س�ت 
فرتة  اأثن�ء  املعتقل  تقييد  �س�عة،   20
التحقيق، �سد القيود ملنع الدورة الدموية 
ال�رسب  والقدمني،  لليدين  الو�سول  من 
وال�سفع والركل والإ�س�ءة اللفظية والإذلل 
املتعمد،  ب�لإ�س�فة اإىل التهديد ب�عتق�ل 
التهديد  اأو  املعتقل،  اأ�رسة  اأفراد  اأحد 
اأحد  اأو  املعتقل  على  اجلن�سي  ب�لعتداء 
اأفراد اأ�رسته، اأو بهدم املن�زل اأو ب�لقتل، 
املراحي�ض،  ا�ستخدام  من  واحلرم�ن 
لأي�م  املالب�ض  تغيري  اأو  ال�ستحم�م  ومن 
اأو  ال�سديد  للربد  والتعر�ض  اأ�س�بيع،  اأو 
ب�سكل  لل�سو�س�ء  والتعر�ض  احلرارة، 
وهن�ك  وال�ستم.  والإه�ن�ت  متوا�سل، 
ي�سمى  م�  حتت  تندرج  اأخرى  اأ�س�ليب 
اأ�س�ليب  وهي  "الع�سكري":  ب�لتحقيق 
"القنبلة  ت�سمى  ح�لت  يف  ت�ستخدم 
الحتالل  لدى  ق�نوني�ً  ومربرة  املوقوتة" 
حتت �سع�ر "�رسورة الدف�ع" ومنه�: ال�سبح 
املعتقل  اإجب�ر  يتم  حيث  طويلة،  لفرتات 
اأو  املقعد  فوق  الوراء  اإىل  النحن�ء  على 
ال�سبح ب�أ�سلوب "املوزة": وهو ثني الظهر 
ب�سكل مع�ك�ض للج�سد، والكر�سي الوهمي 
مع  طويلة  لفرتات  والوقوف  والقرف�س�ء 
احل�ئط،  على  الظهر  واإ�سن�د  الركب  ثني 
كم� يتم ا�ستخدام اأ�سلوب ال�سغط ال�سديد 
على خمتلف اأجزاء اجل�سم، ب�لإ�س�فة اإىل 
الهز العنيف واخلنق بعدة و�س�ئل وغريه�. 
يف  طويلة  لفرتات  املعتقل  يو�سع  كم� 
العزل يف زن�زين �سغرية خ�لية من النوافذ 
وب�ردة جداً، ويحرم من النوم ومن احلق يف 
الأ�س��سية،  النظ�فة  اأدوات  على  احل�سول 
والطع�م وال�رساب النظيفني، وت�سبب هذا 
من  الع�رسات  بقتل  التحقيق  من  النوع 
اأ�سرياً  الأ�رسى، حيث قتل الحتالل )73( 
ب�لتعذيب منذ ع�م 1967. وعلى مدار ع�م 
2019 وردت ع�رسات ال�سه�دات ملعتقلني 
تعر�سوا للتعذيب ال�سديد ك�ن اأ�سده� على 

�سهر  بعد  اعتق�لهم  جرى  الذين  الأ�رسى 
الأ�سري  احل�لت  تلك  اأبرز  وك�نت  اأوت، 

�س�مر العربيد. 

حالة االأ�سري �سامر العربيد

ع�ًم�(   44( عربيد"،  "�س�مر  الأ�سري 
مك�ن  اأم�م  من  خ��سة  قوات  اعتقلته 
 ،2019  /9  /25 الأربع�ء  يوم  �سب�ح  عمله 
تعر�ض  حيث  زوجته،  برفقة  ك�ن  عندم� 
اعتق�له،  ومنذ حلظة  ب�لأ�سلحة.  لل�رسب 
منعت قوات الحتالل حم�ميه من زي�رته 
والطمئن�ن عليه، وبعد يومني من اعتق�له 
يف ت�ريخ 27/ 2019/9 ، و�سل �س�مر اإىل 
وك�سور  للوعي،  فقدان  بح�لة  امل�ست�سفى 
يف 11 �سلع�ً ب�لقف�ض ال�سدري، ور�سو�ض 
واآث�ر �رسب يف ك�فة اأنح�ء ج�سده، وف�سل 
مت  ال�سحي  و�سعه  وخلطورة  ح�د،  كلوي 
ب�سبب  التنف�ض  ب�أجهزة  وربطه  تنوميه 
ويف  منه،  يع�ين  ك�ن  الذي  الأمل  �سدة 
 " ت�ريخ 25/ 10/ 2019  ن�رست �سحيفة 
تعر�ض  �س�مر  اأن  الإ�رسائيلية  مع�ريف" 
ل�ستن�س�ق غ�ز داخل غرفته يف م�ست�سفى 
لإطالق  نتيجة  الإ�رسائيلي،  "هدا�س�" 
املرافقني  ال�سج�نني  اأحد  قبل  من  الغ�ز 
يزال  وم�  ك�ن  اأنه  الغرفة. علم�ً  داخل  له 
قوات  واأخفت  �سعب،  �سحي  و�سع  يف 
�س�مر،  حم�مي  عن  الأمر  هذا  الحتالل 
زي�رته  من  املح�مي  منع  ومت  وع�ئلته 
تو�سحه�  مل  لأ�سب�ب  الفرتة  تلك  خالل 
املحكمة للمح�مي. من اجلدير ب�لذكر اأن 
املم�ر�س�ت العنيفة وغري امل�رسوعة التي 
التحقيق  غرف  يف  املعتقل  �سد  ُت�ر�ض 
تتع�ر�ض ب�سكل مب��رس مع الق�نون الدويل، 
مب� يف ذلك امل�دة 2 )1( من اتف�قية الأمم 
وقعت  التي  التعذيب،  ملن�ه�سة  املتحدة 
عليه� اإ�رسائيل يف 3 ت�رسين الأول / اأكتوبر 
طرف  دولة  اأي  من  تقت�سي  والتي   ،1991
واملم�ر�س�ت  التعذيب  ا�ستخدام  اأن تنع 

املرتبطة به. 

االعتقال االإداري �سيا�سة ممنهجة 
وم�ستمرة لدى االحتالل

الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلط�ت  ت�ستمر 
بحق  الإداري  العتق�ل  �سي��سة  ب�نته�ج 
ع�م  منذ  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبن�ء 
ع�م  فخالل  هذا،  يومن�  اإىل  1967م، 
اعتق�ل  اأمر   )1035( اأ�سدرت   ،2019
اإداري. وتلج�أ قوات الحتالل الإ�رسائيلي 
اأجل  من  الإداري"  "العتق�ل  ل�سي��سة 
تهمة  دون  الفل�سطينيني  املدنيني  اعتق�ل 

حمددة اأو حم�كمة، وحتى نه�ية ع�م 2019 
اإداري/ة يف  معتقل/ة   )450( يقبع حوايل 
و)4(  اأطف�ل   )4( منهم  الحتالل  �سجون 
اعتق�ل  اأمري  اإ�سدار  اآخره�  ك�ن  ن�س�ء 
اإداري خالل �سهر ك�نون الأول- دي�سمرب، 
الطويل،  ب�رسى  ال�سحفية  من  كل  بحق 
والط�لبة يف ج�معة بريزيت �سذى ح�سن. 
الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  وُت�ر�ض 
اإ�سدار  خالل  من  الإداري  العتق�ل 
ترتاوح  اعتق�ل  اأوامر  الع�سكري  احل�كم 
اأ�سهر،  �ستة  اإىل  واحد  �سهر  من  مدته� 
مرات  عدد  حتديد  دون  للتجديد  ق�بلة 
بن�ء  العتق�ل  اأوامر  وت�سدر  التجديد، 
على معلوم�ت �رّسية، ول يحق للمعتقل اأو 
تُ�ستخدم  وع�دة  عليه�،  الطالع  حم�ميه 
مبوجب  ك�ٍف  دليل  وجود  عدم  ح�ل  يف 
التي فر�سه� الحتالل  الع�سكرية  الأوامر 
املواطنني  لعتق�ل  الغربية،  ال�سفة  على 
وهذا  للمح�كمة،  وتقدميهم  الفل�سطينيني 
يف  املعتقل  حق  يف  جوهرًي�  م�ًس�  يُعترب 
تُعترب  والتي  له،  املوجهة  التُهم  معرفة 
فبعد  الع�دلة.  املح�كم�ت  رك�ئز  اأحد 
قبل  م�  الإداريني  املعتقلني  عدد  ك�ن  اأن 
اإداري�ً،  معتقاًل   )12( الث�نية  النتف��سة 
و�سل عددهم مع بداية ع�م 2003 اإىل األف 
ي�ستخدم  الحتالل  اأن  يوؤكد  مم�  معتقل، 
العقوب�ت  من  كنوع  الإداري،  العتق�ل 
الحتالل  مق�ومة  على  اجلم�عية 
ح�سب  الفل�سطيني  لل�سعب  املكفولة 
املع�يري الدولية. ويعترب العتق�ل الإداري 
ب�ل�سورة التي ت�ر�سه� دول الحتالل غري 
ق�نوين واعتق�ل تع�سفي، فبح�سب م� ج�ء 
يف الق�نون الدويل "اإن احلب�ض الإداري ل 
يتم اإل اإذا ك�ن هن�ك خطر حقيقي يهدد 
الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك ل ميكن 
اأن يكون غري حمدود ولفرتة زمنية طويلة. 

اأوامر العتق�ل الإداري 

اأكرث من )50( اأ�سرًيا نفذوا اإ�سرابات 
ا ل�سيا�سات  عن الطعام رف�سً

االحتالل

اإىل  هذه  القمعية  الإجراءات  دفعت  لقد 
ال�ّسج�ن  مواجهة  اإىل  الأ�رسى  ذه�ب 
اأكرث  خ��ض  فقد  الطع�م،  عن  ب�لإ�رساب 
من )50( اأ�سرًيا اإ�رساًب� عن الطع�م، رف�س�ً 
وخم�برات  املعتقالت  اإدارة  ل�سي��س�ت 
ق�سية  و�سكلت  "ال�س�ب�ك"،  الحتالل 
التي  الأبرز  الق�سية  الإداري،  العتق�ل 
الإهم�ل  اإىل  اإ�س�فة  الأ�رسى،  واجهه� 
الطبي، والعزل، والنقل التع�سفي وعملي�ت 
التحقيق.  مراكز  يف  والتعذيب  القمع 
اأن  جند  امل��سي  الع�م  مع  وب�ملق�رنة 
الإ�رساب�ت  فر�سته  ملحوًظ�  ت�س�عًدا 
هم  الإ�رساب�ت  خ��ض  من  وجُلّ  الذاتية، 
اأ�رسى �س�بقون ق�سوا �سنوات يف معتقالت 
الإداري،  العتق�ل  يف  معظمه�  الحتالل 
على  اإ�رساب  من  اأكرث  خ��ض  من  ومنهم 
اإدارة  وا�ستمرت  اعتق�له.  �سنوات  مدار 
من  جملة  مبم�ر�سة  الحتالل  معتقالت 
بحق  والنتق�مية  التنكيلية  الإجراءات 
الأ�رسى امل�رسبني، والتي تُ�سكل جزءاً من 
لك�رس  حم�ولة  يف  املمنهجة،  ال�سي��س�ت 
من  حرم�نهم  اأبرزه�:  الإ�رساب  خطوة 
املح�مني  توا�سل  وعرقلة  الع�ئلة،  زي�رة 
اإىل  معتقل  من  املتكرر  ونقلهم  معهم، 

للعي�ض  زن�زين ل ت�سلح  اآخر، وعزلهم يف 
مب�س�يق�ت  ال�ّسج�نني  وقي�م  الآدمي، 
من  جملة  عن  عدا  ال�س�عة،  مدار  على 
اإىل  نقلهم  بعد  تتخذه�  التي  الإجراءات 
ا�ستمرار  منه�  املدنية،  امل�ست�سفي�ت 
لهم  ت�سبب  بو�سعية  ب�ل�رسير  تقييدهم 
اأجهزة  وتعمدت  الأوج�ع.  من  املزيد 
ملط�لب  ب�ل�ستج�بة  املم�طلة  الحتالل 
لأو�س�ع  لإي�س�لهم  امل�رسبني،  الأ�رسى 
الأ�سري  على  ي�سعب  خطرية،  �سحية 
م�سريه.  على  وتوؤثر  لحًق�  مواجهته� 
لالحتالل  الع�سكرية  املح�كم  و�سكلت 
�سي��سة  تر�سيخ  يف  الأ�س��سية  الأداة 
العتق�ل الإداري، ومم�ر�سة عملية انتق�م 
قرارات خم�برات  تنفيذه�  اإ�س�فية، عرب 
ميكن  م�  وهذا  "ال�س�ب�ك"،  الحتالل 
�سدرت  التي  القرارات  ك�فة  عرب  قراءته 
الأ�رسى  بحق  املختلفة  بدرج�ته�  عنه� 
امل�رسبني. وجند اأن غ�لبية الأ�رسى الذين 
خ��سوا اإ�رساب�ت �سد اعتق�لهم الإداري، 
قد علقوا، بعد وعود اأو اتف�ق�ت وا�سحة 

بتحديد �سقف اعتق�لتهم الإدارية. 

حالة االأ�سري اأحمد زهران: 
اإ�سرابان يف عام واحد

)44 ع�ًم�( من  اأحمد زهران  الأ�سري  نفذ 
بلدة دير اأبو م�سعل، اإ�رسابني عن الطع�م 
 ،2019 ع�م  خالل  الإداري،  اعتق�له  �سد 
اآذار/  �سهر  يف  الأول  الإ�رساب  وك�ن 
علقه  يوًم�،   )39( ملدة  وا�ستمر  م�ر�ض 
بن�ًء على وعود ب�لإفراج عنه، اإل اأن اإدارة 
الإفراج  موعد  وقبل  الحتالل  معتقالت 
عنه اأبلغته اأن اأمراً اإداري�ً جديداً �سي�سدر 
اإىل  ب�لأ�سري  دفع  الذي  الأمر  بحقه، 
ا�ستئن�ف خطوته يف �سهر اأيلول/ �سبتمرب 
2019 وهو يوا�سل الإ�رساب حتى اإ�سدار 
حم�كم  اإىل  توجهه  وخالل  التقرير.  هذا 
الحتالل الع�سكرية، فقد ك�نت املحكمة 
تنفذ فقط اأوامر جه�ز "ال�س�ب�ك"، فبعد 
�سدور الأمر الإداري الأخري ومدته اأربعة 
تزال  وم�  املدة،  ك�مل  على  ثبتته  �سهور، 
املقدم  ال�ستئن�ف  على  الرد  يف  ُت�طل 
من  التثبيت،  قرار  �سد  الأ�سري  ب��سم 
تقدمي  حت�ول  اأنه�  الني�بة  اإدع�ء  خالل 
بي�ن�ت جديدة بحقه، حيث تعر�ض الأ�سري 
زهران اإىل التحقيق موؤخًرا رغم  موا�سلته 

الإ�رساب. 

خطوات ن�سالية جماعية نفذها 
االأ�سرى منها االإ�سراب عن الطعام

نفذ الأ�رسى يف �سجون الحتالل خطوات 
ب�أجهزته  �سي��س�ت الحتالل  ن�س�لية �سد 
�سد  املع�رك  هذه  اأبرز  وك�ن  املختلفة، 
اإدارة  ن�سبته�  التي  الت�سوي�ض  اأجهزة 
معتقالت الحتالل بقرار �سي��سي، اإ�س�فة 
الهواتف  بت�سغيل  الأ�رسى  مط�لبة  اإىل 
مط�لب�ً  ب�لأ�سل  �سكل  الذي  العمومية، 
الأ�سرية.  احلركة  اإ�رساب�ت  يف  ت�ريخي�ً 
الأ�س��سية  الأهداف  من  جزء  وك�ن 
عملي�ت  على  الرد  الن�س�لية،  للخطوات 
منذ مطلع  وتريته�  ت�س�عدت  التي  القمع 
من  الع�رسات  اأُ�سيب  وفيه�   ،2019 ع�م 
و�سفت  م�  منه�  ب�إ�س�ب�ت،  الأ�رسى 
ب�لبليغة، وك�نت اأ�سده� يف معتقلي "عوفر، 

يف  املع�رك  هذه  اأبرز  وك�نت  والنقب". 
نفذ  حيث   ،2019 اأبريل  ني�س�ن/  �سهر 
وك�ن  تدريجية،  ن�س�لية  الأ�رسى خطوات 
الأ�رسى  من  الع�رسات  خو�ض  منه�  جزء 
اإ�رساب�ت  اإ�رساب عن الطع�م، وتال ذلك 
الع�رسات  نفذه�  جم�عية  اإ�سن�دية 
الأ�رسى  من  جمموعة  مع  الأ�رسى  من 

الإداريني الذي خ��سوا اإ�رساب�ت ذاتية. 

�سهداء احلركة االأ�سرية عام 2019

اأ�رسى   قتل الحتالل الإ�رسائيلي خم�سة 
الع�م 2019 يف �سجونه، وذلك  منذ مطلع 
عرب اأدوات التعذيب املمنهجة و�سي��س�ت 
مدار  على  نفذه�  التي  البطيء  القتل 
�سنوات بحقهم، �سواء من خالل ا�ستخدام 
احلق ب�لعالج ك�أداة لقتلهم، عرب املم�طلة 
يف تقدميه اأو حرم�نهم منه، اأو من خالل 
التعذيب يف فرتة التحقيق واحتج�زهم يف 
الن�ر  اإطالق  عرب  وكذلك  ق��سية،  ظروف 
لريتفع  العتق�ل،  اأثن�ء  عليهم  املب��رس 
ع�م  منذ  الأ�سرية  احلركة  �سهداء  عدد 
1967 اإىل )222( �سهيداً. وك�ن اأول ال�سهداء 
الأ�رسى خالل 2019، الأ�سري ف�ر�ض ب�رود 
من غزة، والذي قتله الحتالل على مدار 
)28( ع�ًم� من العتق�ل ب�سكل بطيء، عرب 
جملة من اأدوات التعذيب املمنهجة منه�: 
داخل  طويلة  ل�سنوات  العزل  يف  احتج�زه 
والتي  الآدمي،  للعي�ض  ت�سلح  ل  زن�زين 
رافقه�  اأمرا�ض،  بعدة  ب�إ�س�بته  ت�سببت 
الإهم�ل الطبي املتعمد وهو جزء اأ�س��ض 
اإىل  ب�لنه�ية  واأدت  التعذيب،  اأدوات  من 
ا�ست�سه�ده يف ت�ريخ ال�س�د�ض من �سب�ط/ 
من  ب�رود  الأ�سري  اأن  علًم�   ،2019 فرباير 
توقيع  قبل  املعتقلني  القدامى  الأ�رسى 
الإفراج  اأو�سلو، ورف�ض الحتالل  اتف�قية 
1991م،  ع�م  اعتقل  غزة  من  وهو  عنه، 
وحمكوم ب�ل�سجن املوؤبد و)35( ع�ًم�. ويف 
اأطلق الحتالل  اأبريل 2019   ني�س�ن/   27
 20( يون�ض  عوين  عمر  ال�س�ب  على  الن�ر 
قلقيلية،  ق�س�ء  �سنريي�  بلدة  من  ع�ًم�( 
ب�عتق�له  وق�م  خطرية،  بجروح  واأ�س�به 
يف  اأ�سبوع  ملدة  احتج�زه  على  واأبقى 
حيث  الإ�رسائيلي،  "بيلن�سون"  م�ست�سفى 
مدد اعتق�له خالل وجوده يف امل�ست�سفى، 
اأُعلن  اأن  اإىل  بزي�رته،  لع�ئلته  ي�سمح  ومل 
توز/   16 ت�ريخ  ويف  ا�ست�سه�ده.  عن 
يوليو 2019 اُ�ست�سهد املعتقل ن�س�ر م�جد 
فج�ر  بيت  بلدة  من  ع�ًم�(   31( طق�طقة 

للتعذيب  تعر�سه  بعد  حلم،  بيت  ق�س�ء 
و"بيتح  "امل�سكوبية"  حتقيق  مركزي  يف 
واأُ�سيب نتيجة  تكف�" من قبل املحققني، 
الق��سية  والحتج�ز  التحقيق  لظروف 
طبي  اإهم�ل  رافقه  ح�د،  رئوي  ب�لته�ب 
اإىل  اأدى  التعذيب،  من  كجزء  متعمد 
الرملة". "نيت�س�ن  معتقل  يف  ا�ست�سه�ده 

�سبتمرب  اأيلول/  من  الث�من  ت�ريخ  ويف 
2019، اُ�ست�سهد الأ�سري ب�س�م ال�س�يح )46 
تعر�سه  بعد  ن�بل�ض،  حم�فظة  من  ع�ًم�( 
اعتق�له  منذ  ا�ستمرت  بطيء  قتل  لعملية 
وهو  الحتالل  اعتقله  حيث   ،2015 ع�م 
جراء  مر�سه  وتف�قم  ب�ل�رسط�ن،  م�س�ب 
ال�سديد،  والتعذيب  للتحقيق  تعر�سه 
بقي  اأنه  علًم�  ا�ست�سه�ده،  اأُعلن عن  حتى 
حمتجزاً معظم فرتة اعتق�له فيم� ي�سمى 
مبعتقل "عي�دة الرملة" والذي يطلق عليه� 
ت�رسين   26 ت�ريخ  "امل�سلخ".ويف  الأ�رسى 
الأ�سري  اُ�ست�سهد   2019 نوفمرب  الث�ين/ 
عملية  بعد  ع�ًم�(،   36( دي�ك  اأبو  �س�مي 
 ،2015 ع�م  منذ  ا�ستمرت  بطيء  قتل 
خ�سوعه  عقب  طبي  خلط�أ  تعر�ض  حيث 
"�سوروك�"  م�ست�سفى  يف  جراحية  لعملية 
من  جزءاً  ا�ستئ�س�ل  ومت  الإ�رسائيلي، 
عرب  املتكرر  نقله  جّراء  واأُ�سيب  اأمع�ئه، 
التي ُتثل  "البو�سطة" -  م� ت�سمى بعربة 
بت�سمم  اأخرى-   عذاب  رحلة  لالأ�رسى 
وعقب  ورئوي،  كلوي  وف�سل  ج�سده  يف 
جراحية،  عملي�ت  لثالث  خ�سع   ذلك 
�سهر  ملدة  املخدر  ت�أثري  حتت  وبقي 
ال�سطن�عي،  التنف�ض  ب�أجهزة  مو�سولً 
ب�ل�رسط�ن.  اإ�س�بته  لحق�ً  ثبت  اأن  اإىل 
بلدة  من  دي�ك  اأبو  ال�سهيد  اأن  اإىل  يُ�س�ر 
اعتقله  جنني،  حم�فظة  يف  الظهر  �سيلة 
يوليو ع�م  ت�ريخ 17 توز /  الحتالل يف 
وُحكم  الحتالل،  مق�ومة  بتهمة  2002م، 
عليه ب�ل�ّسجن املوؤبد ثالث مرات، و)30( 
ع�ًم�، وله �سقيق اآخر اأ�سري وهو �س�مر اأبو 
دي�ك حمكوم ب�ل�ّسجن مدى احلي�ة، حيث 
ت�سمى  فيم�  مر�سه  �سنوات  طوال  رافقه 
مبعتقل "عي�دة الرملة" لرع�يته. وتوا�سل 
اأربعة  احتج�ز جث�مني  الحتالل  �سلط�ت 
اأ�رسى �سهداء يف الثالج�ت وهم: الأ�سري 
جبل  من  وهو  ع�ًم�(   53( عوي�س�ت  عزيز 
 2018 ع�م  اُ�ست�سهد  القد�ض  يف  املكرب 
له  تعر�ض  الذي  ال�سديد  للتعذيب  نتيجة 
اإىل  اإ�س�فة  "النح�سون"،  قوات  يد  على 
طق�طقة  ون�س�ر  ب�رود  ف�ر�ض  الأ�رسى  

وب�س�م ال�س�يح. 

اعتقلت قوات االحتالل اأكرث من )5500( فل�سطيني/ة من االأر�ض الفل�سطينية املحتلة، خالل عام 2019؛ من بينهم )889( طفاًل، و)128( من الن�ساء على االأقل. 
وي�سري  نادي االأ�سري الفل�سطيني، �سمن ورقة حقائق اأ�سدرها اإىل اأن عدد االأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل حّتى تاريخ اإعداد الورقة، بلغ  

قرابة )5000(، منهم )40( اأ�سرية، فيما بلغ عدد املعتقلني االأطفال يف �سجون االحتالل قرابة )200( طفل، وو�سل عدد املعتقلني االإداريني اإىل نحو )450(. وفيما يلي 
ت�سليط على واقع االأ�سرى يف معتقالت االحتالل، واأبرز ال�سيا�سات واالإجراءات التي مار�ستها �سلطات االحتالل بحقهم خالل عام 2019. 

موؤ�س�سات االأ�سرى – تقرير نهاية العام 2019 

 �الحتالل �عتقل �أكرث من )5500( فل�سطيني خالل عام 2019
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�سيا�سة الإهمال الطبي املتعمد جزء من 
اأدوات التعذيب

�سجون  يف  املر�سى  الأ�رسى  عدد  و�سل 
من  معتقل،   )700( من  اأكرث  اإىل  الحتالل، 
من  يعانون  اأ�رسى  ع�رسة  الأقل  على  بينهم 
حالة   )200( من  اأكرث  ومنهم  ال�رسطان،  مر�ض 
متابعات  وتُ�سري  مزمنة،  اأمرا�ض  من  يعانون 
املوؤ�س�سات، اإىل اأن �سلطات الحتالل ا�ستمرت 
الإهمال  �سيا�سة  نهج  يف   2019 عام  خالل 
الطبي بحق الأ�رسى املر�سى اأو اجلرحى، هذا 
بالإ�سافة اإىل �سوء املعاملة التي يتعر�سون لها، 
على الرغم من احلالة ال�سحية املتدهورة التي 
عليهم  العتداء  وذلك من خالل  منها،  يعانون 
دون  "البو�سطة"  عربات  ونقلهم عرب  وتكبيلهم 
حرمانهم  يتم  كما  ال�سحية،  حلالتهم  مراعاة 
وت�سخي�ض  الفحو�سات،  واإجراء  العالج  من 
هذا  ل�سنوات.  ت�سل  طويلة  لفرتات  الأمرا�ض 
ويكتفي الأطباء بتزويد الأ�رسى املر�سى الذين 
يلجوؤون اإليهم بامل�سّكنات وتبداأ غالبًا املتابعة 
قد  املر�ض  يكون  اأن  بعد  اجلدية  ال�سحية 
�سيا�سات  اأبرز  وتتمثل  اأج�سادهم،  ا�ستفحل يف 
اأو  العالج  الأ�سري من  الطبي: حرمان  الإهمال 
عن  املتاأخر  والك�سف  تقدميه،  يف  املماطلة 
الفحو�ض  اإجراء  املماطلة يف  ب�سبب  املر�ض، 
فهناك  امل�ست�سفيات،  اإىل  النقل  اأو  الطبية 
�سنوات  منذ  ينتظرون  الأ�رسى  من  الع�رسات 
و�سل  وبع�سهم  لهم،  جراحية  عمليات  اإجراء 
له،  العالج  تقدمي  فيها  ي�سعب  مرحلة  اإىل 
فيها  تتوفر  التي ل  عدا عن ظروف الحتجاز 
اأدنى ال�رسوط ال�سحية لالأ�رسى، والتي ت�سببت 
باإ�سابة املئات من الأ�رسى باأمرا�ض خمتلفة. 
ومع كل هذا ل تتوقف اإدارة معتقالت الحتالل 
الأ�رسى  بحق  القمعية  اإجراءاتها  بتنفيذ 
اعتداءاتها،  تنفيذ  من  مينعها  ول  املر�سى، 
احلالت  من  العديد  املوؤ�س�سات  وثقت  وقد 
طقاطقة(  )ن�سار  املعتقل  اأبرزها  كانت 
نفذها  مركبة  جلرمية  نتيجة  اُ�ست�سهد  الذي 
عرب  الحتالل،  معتقالت  واإدارة  املحققون 
وتُ�سري  هذا  وتعذيبه.  الطبي  الإهمال  �سيا�سة 
املوؤ�س�سات اإىل اأن )67( اأ�سرًيا قتلهم الحتالل 
الإهمال  ل�سيا�سة  نتيجة   )1967( عام  منذ 
الطبي التي تندرج يف تفا�سيلها املكثفة �سمن 

�سيا�سات التعذيب. 

حالة الأ�سري امل�ساب بال�سرطان  موفق 
عروق

لالأ�سري  اأُجريت  التي  الطبية  الفحو�ض  ك�سفت 
�سهر جوان 2019،  )77 عاًما( يف  موفق عروق 
وماطلت  واملعدة،  الكبد  ب�رسطان  باإ�سابته 
اإدارة معتقالت الحتالل بنقله اإىل امل�ست�سفى 
ما  رغم  اأ�سهر  لعدة  الكيماوي  العالج  لتلقي 
فاقم من  الذي  الأمر  الطبية،  الفحو�ض  اأثبتته 
املماطلة  بعملية  تكتِف  ومل  ال�سحي.  و�سعه 
كاإجراء انتقامي منه، بل احتجزته فيما يُ�سمى 
�سهر  ملدة  "ع�سقالن"  معتقل  يف  "باملعبار" 
عدد  جانب  اإىل  وقا�سية،  قاهرة  ظروف  يف 
قمع  عملية  بعد  وذلك  املر�سى،  الأ�رسى  من 
نفذتها بحق اأ�رسى "ع�سقالن" يف �سهر ت�رسين 
الأ�سري  اأن  اإىل  يُ�سار  املا�سي.  اأكتوبر  الأول/ 
 ،1948 عام  املحتلة  الأرا�سي  من  هو  عروق 
وهو حمكوم بال�ّسجن ملدة )30 عاًما(، ومعتقل 

منذ عام 2003. 

ت�ساعد العتقالت التع�سفية بحق 
الأطفال

من  الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  �سَعّدت 
اعتقالتها التع�سفية بحق الأطفال والقا�رسين 
الفل�سطينيني، ومار�ست بحقهم اأمناطاً خمتلفة 
يعترب  ما  اعتقالهم،  وبعد  خالل  الّتعذيب  من 
الدويل،  للقانون  اجل�سيمة  املخالفات  بني  من 
واتفاقية  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  خا�سة 

اعتقلت   ،2019 العام  وخالل  الطفل.  حقوق 
طفاًل،   )889( الإ�رسائيلي  الحتالل  قّوات 
نهاية  مع  الأطفال  املعتقلني  عدد  وو�سل 
و)35(  قا�رس،   )200( نحو  اإىل  املن�رسم  العام 
خطرية  �سابقة  وفى  املنزيل.  العتقال  قيد 
والقانونية؛  الإن�سانية  املعايري  كل  جتاوزت 
�سهر  –خالل  الحتالل  �سلطات  ا�ستدعت 
مّتوز/ يونيو- كل من: والد الطفل حممد ربيع 
فرا�ض  قي�ض  الطفل  ووالد  �سنوات(،   4( عليان 
عبيد )6 �سنوات( وكالهما من بلدة العي�سوية يف 
الّطفلني  اإلقاء  بتهمة  معهما  للتحقيق  القد�ض، 
الإ�رسائيلية،  ال�رسطة  مركبات  على  احلجارة 
ويف الأول من اآب/ اأغ�سط�ض 2019، ا�ستدعت 
�سدر  مالك  الطفلة  عائلة  الحتالل  �سلطات 
اخلليل،  حمافظة  من  �سنوات(   8( البالغة 
اخلطورة  وتكمن  الّطفلة،  مع  التحقيق  لغر�ض 
عن  عدا  ال�ستدعاءات،  هذه  من  احلا�سلة 
احل�سول على معلومات، يف مطالبة عائالتهم 
مبا�رساً  م�ّساً  يُ�سكل  الذي  الأمر  باإح�سارهم، 
بالعالقة بني الآباء والأبناء، وو�سع تلك العالقة 
حمط ت�ساوؤل لدى الأطفال. ومُتار�ض �سلطات 
الحتالل العديد من النتهاكات بحّق الأ�رسى 
عليهم  القب�ض  اإلقاء  حلظة  منذ  الأطفال 
�سواء  بالق�سوة  تّت�سم  التي  توقيفهم  وطريقة 
خالل عمليات التوقيف اأو خالل اقتيادهم من 
منازلهم يف �ساعات متاأخرة من الّليل اإىل مراكز 
التحقيق والتوقيف. ومن بني هذه النتهاكات: 
طويلة  ل�ساعات  �رساب  اأو  طعام  دون  اإبقاوؤهم 
ليومني،  املوّثقة  احلالت  بع�ض  يف  و�سلت 
اإليهم،  البذيئة  والألفاظ  ال�ستائم  توجيه 
منهم  العرتافات  انتزاع  وترهيبهم،  تهديدهم 
على  للتوقيع  دفعهم  والتهديد،  ال�سغط  حتت 
الإفادات املكتوبة باللّغة العربية دون ترجمتها، 
ح�سور  ب�رسورة  القانوين  حّقهم  من  حرمانهم 
اأحد الوالدين واملحامي خالل الّتحقيق، وغري 
ويتعّر�ض  والنتهاكات.  الأ�ساليب  من  ذلك 
ومعاملة  تعذيب  لأ�ساليب  الأطفال  املعتقلون 
الدولية  للمعايري  ومنافية  بالكرامة  حاّطة 
غالبيتهم  احتجاز  يتم  حيث  الإن�سان،  حلقوق 
يف �سجون داخل دولة الحتالل، ب�سكل يخالف 
حرمان  يف  ويت�سّبب  الرابعة،  جنيف  اتفاقية 
الغالبية منهم من زيارات ذويهم. هذا بالإ�سافة 
الت�ساريح  على  احل�سول  يف  الأهل  معاناة  اإىل 
الاّلزمة للزيارة، التي متنحهم حق التنّقل، حيث 
الت�ساريح  منح  يف  الحتالل  �سلطات  متاطل 
من  كثري  حترم  فيما  النتظار،  فرتة  يطيل  ما 

العائالت من احل�سول على الّت�ساريح.

�سيا�سة اعتقال الن�ساء وتعذيبهن

لالعتقال  الفل�ســطينيات  الن�ســاء  تتعــّر�ض 
الحتالل  �سلطات  قبــل  مــن  والعتــداء 
املجتمع  �رسائح  كباقــي  الإ�رسائيلي 
الفل�سطيني، دون اأي اعتبار للو�سع ال�سحي اأو 
اأو الجتماعي لهن. وحّتى نهاية العام  النف�سي 
2019؛ فاإن �سلطات الحتالل تعتقل )40( اأ�سرية 
يف �سجونها، بينهّن اأربع اأ�سريات قيد العتقال 
الإداري، وهّن �رسوق البدن واآلء الب�سري وب�رسى 
الطويل و�سذى ح�سن، و)27( اأ�سرية حمكومات 
واأعالهّن  املالية،  والغرامات  الفعلي  بال�ّسجن 
و�ساتيال  دويات  �رسوق  الأ�سريتان  حكماً؛ 
عاماً،  لـ)16(  بال�ّسجن  املحكومتان  عياد 
لـ)15(  بال�ّسجن  املحكومة  مو�سى  ومي�سون 
موقوفات.  اأ�سرية   )13( تزال  ما  فيما  عاماً، 
اأ�سعبها  جريحات،  ثماين  الأ�سريات،  بني  ومن 
عاماً(،   32( جعابي�ض  اإ�رساء  الأ�سرية  حالة 
الحتالل  قوات  اعتقلتها  والتي  القد�ض،  من 
اإىل  اأدى  ما  �سياراتها  على  النار  اإطالق  بعد 
�سوهت  �سديدة  بحروق  واإ�سابتها  انفجارها 
اأ�سابعها،  وبرتت  و�سدرها  وراأ�سها  وجهها 
بال�ّسجن  الحتالل  �سلطات  عليها  وحكمت 
ملدة )11( عاماً. ومل تقت�رس عمليات العتقال 
على فئة حمددة من الن�ساء، واإمنا طالت ن�ساء 
املجتمع  و�رسائح  قطاعات  خمتلف  ميثلن 

يف  ع�سوات  العتقالت  لت�سمل  الفل�سطيني، 
جرار،  خالدة  كالأ�سرية  الت�رسيعي  املجل�ض 
ووالدات �سهداء، كالأ�سرية وفاء مهداوي والدة 
ال�سهيد اأ�رسف نعالوة، واأّمهات، كالأ�سرية اآ�سيا 
ن�رسين  والأ�سرية  اأطفال،  لثمانية  الأّم  كعابنة 
ح�سن الأّم ل�سبعة، واملحكومة بالعتقال ل�ست 
�سنوات، ويقبع زوجها واأطفالها يف قطاع غزة، 
اإىل  زيارتها،  من  الحتالل  �سلطات  وحترمهم 
جانب حرمان اإخوتها -القابعني يف حيفا- من 
 18 بتاريخ  اعتقالها  منذ  وذلك  اأي�ساً،  زيارتها 
اأكتوبر 2015، علماً اأن اأ�سغر اأطفالها كان بعمر 
ثمانية �سهور عند اعتقالها واأكربهم فتاة كانت 
بعمر )11 عاماً(، ما تزال تقوم برعاية اأ�سقائها 
خالل  الأ�سريات  وتعي�ض  والدها.  جانب  اإىل 
اإن�سانية، ل تراعى  مراحل العتقال ظروفاً ل 
فيها حقوقهّن يف ال�سالمة اجل�سدية والنف�سية 
معي�سية  يحتجزن يف ظروف  اإذ  واخل�سو�سية، 
اجل�سدي  لالعتداء  خاللها  يتعّر�سن  �سعبة، 
والإهمال الطبي، وحترمهن �سلطات الحتالل 
من اأب�سط حقوقهن اليومية، كحقهن يف التجّمع 
لغر�ض اأداء ال�سالة جماعًة اأو الّدرا�سة، اإ�سافة 
يف  الكامريات  بزرع  خ�سو�سيتهن  انتهاك  اإىل 
�ساحات املعتقل، ما ي�سطر بع�سهّن اإىل اللتزام 
باللبا�ض ال�رسعي حّتى اأثناء ممار�سة الريا�سة، 
داخل  مكتبة  بوجود  حّقهن  من  وحترمهن  كما 
لذلك،  املتكررة  املطالبات  رغم  املعتقل، 
الأ�سغال  ممار�سة  من  حرمانهّن  اإىل  اإ�سافة 
الفنية اليدوية، بالإ�سافة اإىل تعر�سهّن للتنكيل 
"البو�سطة"  النقل عرب عربة  بهن خالل عملية 
ت�ستغرق  والتي  امل�ست�سفيات،  اأو  املحاكم  اإىل 
خاللها  ويتعّر�سن  ل�ساعات،  بها  النقل  عملية 
"النح�سون"،  قّوات  يد  على  عليهن  لالعتداء 
الأ�سرية  على  العتداء  املوؤ�س�سات  وّثقت  وقد 
يديها  على  وال�سغط  ب�ستمها  نعالوة  وفاء 

بالقيود اأثناء عملية نقلها للمحكمة.

حالة الأ�سرية مي�ش اأبو غو�ش

اُعتقلت ال�سابة مي�ض اأبو غو�ض )20 عاًما( من 
وبعد   ،2019 اأوت   29 تاريخ  يف  قلنديا،  خميم 
عملية اعتقالها جرى حتويلها اإىل مركز حتقيق 
معها  التحقيق  ا�ستمر  حيث  "امل�سكوبية" 
املحامي  لقاء  من  وحرمت  يوًما   )30( ملدة 
للتعذيب  تعر�ست  التحقيق، خالله  طوال فرتة 
احلرمان  التعذيب:  اأ�ساليب  ومتثلت  ال�سديد، 
من النوم، ال�سبح على مدار ال�ساعة، اللجوء اإىل 
وا�ستخدام  "الع�سكري"،  بالتحقيق  ي�سمى  ما 
اأ�سلوبي ما تعرف "باملوزة" و "القرف�ساء"، كما 
وا�ستخدمت �سلطات الحتالل عائلتها لل�سغط 
وجرى  �سليمان  �سقيقها  اعتقلت  حيث  عليها، 
وا�ستدعت  الإداري،  العتقال  اإىل  حتويله 

والديها عدة مرات خالل فرتة التحقيق.

�سيا�سة العقاب اجلماعي

�سيا�سة  ا�ستخدام  الحتالل  �سلطات  انتهجت 
املعتقلني،  عائالت  بحق  اجلماعي  العقاب 
من  اأفراد  ا�ستدعاء  خالل  من  ذلك  ومتثل 
و�سمل  اعتقالهم،  اأو  عليهم  لل�سغط  عائالتهم 
ذلك اأباء واأمهات املعتقلني واأ�سقائهم، اإ�سافة 
وتنفيذ  ملنازلهم،  املتكررة  القتحامات  اإىل 
ذلك  و�سمل  كما  تخريب،  وعمليات  اعتداءات 
عمليات هدم ملنازل عدد من املعتقلني، كجزء 
من الإجراءات النتقامية التي تنفذها بحقهم 
منازل  هدم  �سيا�سة  وتُعترب  عائالتهم،  وبحق 
مار�ستها  متجددة،  قدمية  �سيا�سة  املعتقلني 
�سلطات الحتالل بكثافة عالية يف الأعوام التي 

�سهدت مواجهة عالية مع الحتالل. 
الحتالل  �سلطات  هدمت   2019 عام  وخالل 
بلدة  من  جبارين  يو�سف  خليل  الأ�سري  منزل 
يطا، وعا�سم الربغوثي من بلدة "كوبر" ومنزل 
�سقيقه ال�سهيد �سالح، كما وهدمت منزل عائلة 
الرابعة  املرة  وهي  حميد  اأبو  اإ�سالم  الأ�سري 
التي يهدم فيها، اإ�سافة اإىل منازل اأربعة اأ�رسى 
من بلدة بيت كاحل ق�ساء اخلليل والأ�رسى هم: 
اأحمد ع�سافرة، و�سقيقه قا�سم، ون�سري �سالح 

ع�سافرة، ويو�سف �سعيد زهور. 

حالة وداد الربغوثي

اعتقلت قوات الحتالل املحا�رسة يف جامعة 
ق�سام  الأ�سري  ووالدة  الربغوثي  وداد  بريزيت 
اأيلول/  من  الأول  تاريخ  يف  وذلك  الربغوثي، 
بحقها  اتهام  لئحة  وقدمت   ،2019 �سبتمرب 
التوا�سل  تتعلق بنودها بالتحري�ض على مواقع 
الجتماعي، اإل اأن ما اأظهره اعتقال الربغوثي 
كان وا�سًحا اأن ال�سبب هو حماولة لل�سغط على 
للتعذيب  تعر�ض  الذي  ق�سام  الأ�سري  جنلها 
حينه،  يف  "امل�سكوبية"  معتقل  يف  ال�سديد 
�سلطات  قررت  �سبتمرب  اأيلول/   16 تاريخ  ويف 
حني  اإىل  ب�رسوط  عنها  الإفراج  الحتالل 
ا�ستكمال املحاكمة ومتثلت بـ الإقامة اجلربية 
يف منطقة )ج( اإىل حني انتهاء املحاكمة، ودفع 

غرامة مالية بقيمة )40( األف �سيقل. 

�سيا�سة اعتقال ال�سحفيني والنواب 
والن�سطاء

اعتقال  الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  توا�سل 
الأ�سري  اأقدمهم  �سجونها،  يف  �سحفًيا   )11(
وهو  القد�ض  من  عي�سى  مو�سى  حممود 
هذا  وخالل  موؤبدات،  ثالث  بال�ّسجن  حمكوم 
على  �سحفيني  ع�رسة  الحتالل  اعتقل  العام 
اأبو  مي�ض  ال�سحفيتان  بينهم  من  كان  الأقل، 
عاًما(.   26( الطويل  وب�رسى  عاًما(   20( غو�ض 
الحتالل  فاإن  املوؤ�س�سات  ملتابعة  ووفًقا 
فيما  غو�ض،  اأبو  الأ�سرية  حماكمة  يف  م�ستمر 
الإداري  العتقال  اإىل  الطويل  الأ�سرية  حّول 
ا�ستهدف  القد�ض  ويف  �سهور.  اأربعة  ملدة 
الحتالل ال�سحفيني ب�سكل اأ�سا�ض ومنع طاقم 
كما  التوا�سل،  اأو  العمل  من  فل�سطني  تلفزيون 
وا�ستدعى عدًدا منهم وتعر�سوا للتحقيق عدة 
متنعهم  الحتالل  �سلطات  تزال  وما  مرات، 
الحتالل  �سلطات  وت�ستمر  كما  العمل.  من 
بينهم  من  ال�سابقني  النواب  من   )8( باعتقال 
نواب  �سبعة  اإىل  اإ�سافة  جرار،  خالدة  الأ�سرية 
حممد  �سعدات،  اأحمد  الربغوثي،  مروان  هم: 
وح�سن  الطل،  اإ�سماعيل  اأبو جحي�سة، وحممد 
النت�سة،  �سلهب، وحممد جمال  يو�سف، وعزام 
غالبيتهم  اأن  علًما  خالدة جرار،  اإىل  بالإ�سافة 
الحتالل  �سلطات  وتنتهج  اإدارًيا.  معتقلون 
والنواب  والن�سطاء  ال�سحفيني  اعتقال  �سيا�سة 
يف حماولة لتقوي�ض دورهم املجتمعي والثقايف 
ال�ساحة  على  ال�سيطرة  واإبقاء  وال�سيا�سي، 
الفل�سطينية، وحماربة كل ما من يحاول ك�سف 

جرائم الحتالل. 

حالة الأ�سرية ال�سحفية ب�سرى الطويل

ال�سحفية  الإ�رسائيلي  اعتقلت قوات الحتالل 
 ،2019 دي�سمرب   11 تاريخ  يف  الطويل  ب�رسى 
اأربعة  ملدة  الإداري  العتقال  اإىل  وحولتها 
معتقالت  اأ�سريات  اأربع  بني  من  وهي  �سهور، 
اإدارًيا، وبح�سب متابعة املوؤ�س�سات فاإن قوات 
�سابًقا  مرات  ثالث  الطويل  اعتقلت  الحتالل 
 ،2011 عام  منذ  وذلك  احلايل،  اعتقالها  قبل 
حيث �سدر بحقها يف حينه ُحكًما بال�ّسجن ملدة 
واأُفرج عنها �سمن �سفقة  ون�سف،  �سهراً   )16(
اأعاد الحتالل  الأحرار".ويف عام 2014  "وفاء 
حمرري  من  الع�رسات  مع  جمدداً  اعتقالها 
ال�سفقة، وق�ست مدة ُحكمها ال�سابق، ويف عام 
وجود  بذريعة  اإدارًيا  الحتالل  اعتقلها   2017
ثمانية  ملدة  اعتقالها  وا�ستمر  �رّسي"،  "ملف 
�سهور، اإىل اأن اعتقلها جمدداً هذا العام، وذلك 
بعد اأيام على الإفراج عن والدها جمال الطويل 

الذي ا�ستمر اعتقاله اإدارًيا ملدة )20( �سهراً. 

�سيا�سة القمع والقتحامات داخل 
املعتقالت

�سهد العام 2019 ت�ساعد يف وترية القتحامات 
اخلا�سة  الوحدات  نفذتها  التي  والتفتي�سات 
واملعتقالت  ال�سجون  يف  الأ�رسى  لأق�سام 
الأ�رسى  موؤ�س�سات  وثقت  فقد  الإ�رسائيلية، 
تعر�سوا  الذين  الأ�رسى  �سهادات  من  العديد 
القمع  قوات  يد  على  وتنكيل  لعتداءات 
مبا�رس  اعتداء  تخللها  بال�سجون،  اخلا�سة 
يرتقي  الذي  باملعاملة  �سديد  و�سوء  بال�رسب 
الأعنف  الأحداث  هذه  لتكون  التعذيب،  اإىل 
والتي   ،2007 عام  "النقب"  �سجن  اأحداث  منذ 
بعد  الأ�سقر"  "حممد  الأ�سري  فيها  اُ�ست�سهد 

اإطالق النار مبا�رسة عليه. 

اقتحام �سجن "عوفر" 

تعر�ض �سجن "عوفر" خالل �سهري كانون الثاين 
"املت�سادا"  وحدة  قبل  من  لقتحامات  واآب 
لعدد من الأق�سام، ففي يومي 20 و2019/1/21 
وحدة  لقتحام  الأق�سام  من  عدد  تعر�ست 
ال�سجن  وحدات  نفذت  بعدما  "املت�سادا" 
تفتي�ًسا ا�ستفزازًيا لغرف الأ�رسى يف ق�سمي 17 
و15، تخللهما تخريب متعمد من قبل وحدات 
واملواجهة  بالعرتا�ض  الأ�رسى  قابله  ال�سجن 
الأمر الذي اأدى اإىل ت�ساعد وترية املواجهات 
على  اعتدت  وخاللها  الأق�سام،  هذه  داخل 
بالع�سي والأيدي  الق�سمني بال�رسب  اأ�رسى يف 
املعدين  والر�سا�ض  الفلفل  غاز  وا�ستخدام 
النقب  �سجني  اقتحام  ال�سوت.  وقنابل 
و�سجن"رميون" يف �سهر اآذار،كان اقتحام ق�سم 
)3( يف �سجن "النقب" من قبل وحدة "املت�سادا" 
ووفقاً  �سنوات،  ع�رس  من  اأكرث  منذ  الأعنف 
ل�سهادات العديد من الأ�رسى، التي اأكدت على 
اأن �ساحة ال�سجن كانت عبارة عن �ساحة حرب، 
اعتداًءا   2019/3/24 ليلة  الق�سم  �سهد  فقد 
�سديد  �رسب  تخللها  الأ�رسى،  على  وح�سي 
لعدد كبري من الأ�رسى، وتقييد ل�ساعات طويلة، 
ووقوع عدد من الإ�سابات اخلطرية التي جرى 
عدا  اإغماء،  حالة  يف  وهي  امل�سفى  اإىل  نقلها 
 98 عددهم  والبالغ  الق�سم  اأ�رسى  عزل  عن 
اأ�سرياً يف الق�سم ملدة �سهر كامل دون وجود اأي 

مقوم من مقومات احلياة الإن�سانية. 

�سهادة الأ�سري عماد ال�سريف

�سهادته  خالل  ال�رسيف"  "عماد  الأ�سري  اأكد   
يف  حدث  ما  اأن  على  املحامي  زيارة  عرب 
"النقب" مل يحدث منذ �سنني لي�ض داخل �سجن 
ال�سجون  جميع  داخل  بل  فح�سب،  "النقب" 
�سهادته  يف  ال�رسيف  يقول  حيث  واملعتقالت، 
: " يف يوم الأحد 3/24 حوايل ال�ساعة 8 م�ساًء 
اأبلغت اإدارة �سجن "النقب" اأ�رسى ق�سم )4( باأنه 
�سيتم نقلهم اإىل ق�سم )3( املجاور بهدف اإجراء 
بتح�سري  قاموا  والأ�رسى  الق�سم،  يف  تفتي�ض 
حيث  للنقل،  ا�ستعداداً  وحاجياتهم  اأغرا�سهم 
كان عدد الأ�رسى 98 اأ�سرياً نُقل منهم 94 اأ�سرياً 
اإىل ق�سم )3( دون اأي م�سكلة، والأ�رسى الأربعة 
 )4( ق�سم  زال يف  ما  منهم  اثنان  كان  الآخرين 
اأحد  اأغرا�سهم،  ينقالن  الق�سمني  بني  واثنان 
قام   )4( ق�سم  يف  متواجداً  كان  الذي  الأ�رسى 
الق�سم  يف  ال�سجانني  اأحد  على  بالعتداء 
اأحد  من  معرفة  اأو  م�ساعدة  اأو  م�ساركة  دون 
الأ�رسى، وكان هذا الأمر حوايل ال�ساعة 10:30 
باأعداد  ال�سجون  م�سلحة  قوات  ودخلت  لياًل، 
كبرية اإىل ق�سم )4( وقامت فوراً بال�سيطرة على 
كانوا  الذين  الآخرين  الثالثة  والأ�رسى  الأ�سري 
بالعتداء  وقامت   ،)3( ق�سم  خارج  متواجدين 
عليهم ب�سكل همجي وحتى وهم مقيدين، بعد 
اقتحام  يف  اأوامر  باإعطاء  الإدارة  قامت  ذلك 
و"الكيرت"  "املت�سادا"  )3( من قبل وحدة  ق�سم 
"املت�سادا"  وحدة  وبداأت  ال�سجن.  و�رسطة 
واإطالق  ال�سوت  قنابل  برمي  القتحام  عملية 
تراجع  حينه  ويف  الأ�رسى،  على  للنريان  كثيف 
يف  الأر�ض  على  وجل�سوا  للخلف  الأ�رسى 
ذلك  وبعد  مقاومة،  اأي  دون  ا�ست�سالم  و�سعية 
ب�سحب  وبداأت  الأ�رسى  القمع  قوات  حا�رست 
ثم  اخللف  من  يديه  وتقييد  الآخر  وراء  اأ�سري 
العتداء عليه بال�رسب املربح مب�ساركة وحدة 
ا�ستخدمت  التي  ال�سجن  و�رسطة  "الكيرت"، 
قامت  وبعدها  احلديدية،  والع�سي  الهراوات 
بنقل الأ�سري اإىل �ساحة الق�سم بو�سعية ركوع مع 
ا�ستمرار العتداء على الأ�سري، وتخلل العتداء 
�رساخ و�ستم الأ�سري واأهله و�سب الذات الإلهية، 
وخالل العتداء هطلت اأمطار غزيرة ول�ساعات 
طويلة على الأ�رسى الذين مل يكن هناك �سيء 
يقيهم من الأمطار، وا�ستمر الأمر حتى ال�ساعة 
التايل 3/25، وبعدها قاموا  اليوم  4 من �سباح 

ا�ستمرت  داخل اخليام، حيث  الأ�رسى  باإدخال 
بالعتداء على الأ�رسى داخل اخليام، وا�ستمر 
�سديد  جو  يف  اخليام  داخل  الأ�رسى  تواجد 
الأيدي  ومقيدين  مبتلة  ومالب�ض  الربودة 
والأرجل، جمربين باجللو�ض على الأبرا�ض دون 
اأي حراك حتى ال�ساعة 10:30 �سباحاً، وخالل 
اإىل  اأ�سرياً  الليل مت نقل ما يقارب 11  �ساعات 
م�سفى "�سوروكا" ل�سعوبة و�سعهم، والكثري من 
يتم  ومل  واجلروح  بالطلقات  اأ�سيبوا  الأ�رسى 
تقدمي العالج لهم، وا�ستمرت العقوبات والعزل 
2019/4/16 حيث  تاريخ  اأ�سابيع حتى   3 لنحو 
ق�سم  يف  املتواجدين  الأ�رسى  الإدارة  حرمت 
)3( من كل اأغرا�سهم ال�سخ�سية ومالب�سهم وكل 
ما يتمتع به اأي اأ�سري يف اأي �سجن ويف ظروف 
اإن�سانية قاهرة".  و�سبق هذا القتحام اقتحام 
�سجن  يف   )1( لق�سم  "املت�سادا"  قبل  من  اآخر 
ذلك  يف  �سجون  عدة  �سهدت  حيث  "رميون"، 
اإدارة  لن�سب  رف�ساً  عديدة  احتجاجات  الوقت 
توؤثر  حديثة  ت�سوي�ض  اأجهزة  الحتالل  �سجون 

على �سحة الأ�رسى. 

�سيا�سة العزل

النف�سي  التعذيب  اأدوات  اأحد  العزل  يُ�سكل 
بحق  الحتالل  �سلطات  ت�ستخدمها  التي 
معتقالت  اإدارة  وتنتهج  الفل�سطينيني،  الأ�رسى 
املخابرات  جهاز  من  وبقرارات  الحتالل، 
بذريعة  النفرادي،  العزل  �سيا�سة  "ال�ساباك" 
ووجود  الدولة"  اأمن  على  "اخلطر  ت�سكيلهم 
لفرتات  كعقوبة  ا�ستخدمها  اأو  �رسي"  "ملف 
موؤقتة. ول تعطي اإدارة معتقالت الحتالل اأي 
تدعيها.  التي  "اخلطورة"  ماهية  تو�سيح حول 
ويُ�سدر جهاز "ال�ساباك" اأمر العزل ملدة �ستة 
�سهور قابلة لتجديد بقرار من املحكمة، وذلك 
�رسي."  "ملف  بوجود  اإدعائها  على  ا�ستناداً 
العزل،  عملية  ويرافق  "اخلطورة."  ت�سكيل  اأو 
با�ستثناء  اليوم  طوال  زنزانته  يف  الأ�سري  اإبقاء 
)ال�ساحة(،  الفورة  اإىل  بها  يخرج  واحدة  �ساعة 
ول ي�سمح له بالتوا�سل مع اأحد �سوى ال�ّسجان؛ 
كما وحترم عائلته من زيارته. اأما على �سعيد 
عبارة  فهي  الأ�سري،  بها  يُحتجز  التي  الزنزانة 
ال�سم�ض،  اأ�سعة  تدخلها  ل  �سغرية  غرفة  عن 
فتحة  وفيها  بداخلها،  مرحا�ض  على  وحتتوي 
يتم  الذي  احلديدي  الباب  فتحة  وهي  واحدة 
عربها اإدخال الطعام لالأ�سري، وهناك الع�رسات 
من ال�سهادات لالأ�رسى املعزولني تُفيد بانت�سار 
يف  الربودة  �سديدة  وهي  فيها،  احل�رسات 
اإدارة  وا�ستخدمت  ال�سيف.  يف  وحاّرة  ال�ستاء، 
الذين  الأ�رسى  كافة  بحق  العزل  املعتقالت 
خا�سوا اإ�رسابات، كاإجراء عقابي اأويل بحقهم، 
العام  هذا  خالل  العزل  ق�سايا  بع�ض  وبرزت 

منها ق�سية الأ�سري اإ�سالم و�ساحي. 

حالة الأ�سري اإ�سالم و�ساحي

الأ�سري  الحتالل عزل  اإدارة معتقالت  توا�سل 
حيث   2019 مار�ض  �سهر  منذ  و�ساحي  اإ�سالم 
بال�رسب  لالعتداء  و�ساحي  الأ�سري  تعر�ض 
املربح على يد قوات القمع يف معتقل "النقب"، 
�سديدة،  ور�سو�ض  بك�سور  باإ�سابته  وت�سبب 
التي  العنيفة  الأحداث  خالل  ذلك  وجرى 
�سهدها �سجن "النقب" يف �سهر اآذار/  مار�ض 
قوات  بني  اندلعت  التي  املواجهة  اإثر   ،2019
اأجهزة  تركيب  خلفية  على  والأ�رسى،  القمع 
الحتالل  نيابة  ووجهت  ال�سجن،  الت�سوي�ض يف 
حاول  اأنه  فيها  ادعت  بحقه،  اتهام  لئحة 
اإدارة  حتاكم  الآن  وحتى  ال�سجانني،  اأحد  قتل 
بعزله،  وت�ستمر  و�ساحي،  الأ�سري  املعتقالت 
حيث جددت عزله موؤخًرا. يُ�سار اإىل اأن الأ�سري 
منذ  معتقل  وهو  جنني،  من حمافظة  و�ساحي 
عام 2002، وحمكوم بال�سجن ملدة )19( عاًما .  
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عي�شة ق.

يف ح�ل عدم حدوث املف�ج�أة التي 
عودتن� عليه� املن�ف�سة يف ن�سخه� 
جمعية  ي�ستقبل  حيث  ال�س�بقة، 
يف  بومدفع  احت�د  �سيفه  ال�سلف 
اأ�سب�ل  خالله�  ي�سعى  مواجهة 
جت�وز  اإىل  زاوي  �سمري  املدرب 
موا�سلة  عن  بحث�  الزوار  عقبة 
الذين ك�نوا  غم�ر املن�ف�سة، وهم 
جت�وزوا الدور 1/32 ب�سهولة على 
ح�س�ب احت�د بني دوالة ب�سدا�سية، 
ك�نت ك�فية لرفع معنوي�ت ت�سكيلة 
اإىل  �سعيه�  يف  الأطل�س«  »اأ�سود 
الذه�ب بعيدا يف املن�ف�سة خ��سة 
للق�ء  ملعبه�  على  ت�ستقبل  واأنه� 
�سيكون  فيم�  التوايل،  على  الث�ين 
بومدفع  لن�دي  ه�م�  املوعد 
الذي جت�وز ن�دي �سوف يف الدور 
اجل  من  نظيفة  بثالثية  ال�س�بق 
ت�أ�سرية  وك�سب  املف�ج�أة  خلق 

الت�أهل.
اإىل  وهران  مولودية  ي�سعى  بينم� 
غري�س  اأمل  ب�لزائر  الإط�حة 
ميدان  على  ي�ست�سيفه  عندم� 
�سبق  الذي  زب�نة  اأحمد  ملعب 

ال�س�بق  من�ف�سه  هن�ك  اأط�ح  اأن 
ك�ملة  ب�سدا�سية  اأرزيو  واجل�ر 
اأ�سب�ل املدرب ب�سري  والتي جتعل 
الدخول  مع  موعد  على  م�رشي 
جمددا  الت�أهل  عن  بحث�  بقوة 
اأن�س�رهم،  واأم�م  ملعبهم  على 
على  غري�س  اأمل  يعّول  بينم� 
وهران  ملعب  من  املف�ج�أة  �سنع 
ال�س�بق  الدور  يف  ت�أهل  بعدم� 
واد  مولودية  ال�سيف  ح�س�ب  على 

ال�سعبة بثالثية نظيفة.

املكرة يف تنقل حمفوف 
املخاطر للم�شرية

اأم�م  بلعب��س  احت�د  �سيكون  بينم� 
مغ�مرة حمفوفة املخ�طر عندم� 
يف  امل�رشية  ن�دي  ملالق�ة  يتنقل 
علمن�  اإذا  التكهن  �سعبة  مواجهة 
الفريق  حققه�  التي  املف�ج�أة 
املحلي الذي ك�ن اأق�سى يف الدور 
يف  الن��سط  اأرزيو  اأوملبي  الأول 
ويعول  الث�نية،  ملحرتفة  الرابطة 
على موا�سلة املن�ف�سة من خالل 
التوايل  على  الث�ين  الت�أهل  حتقيق 

جمهورهم،  واأم�م  ملعبهم  على 
نف�سه  عن�بة  احت�د  يجد  بينم� 
اأم�م مهمة تبدو يف املتن�ول على 
الورق حينم� ي�ستقبل �سب�ب فيالج 
مو�سى من اأجل موا�سلة املغ�مرة 
ورقلة  من  ب�لت�أهل  ع�د  لذي  وهو 
ثور،  بني  �سب�ب  ح�س�ب  على 
مو�سى  فيالج  �سب�ب  اأحدث  فيم� 
املف�ج�أة ب�إق�س�ء و�سيف الرابطة 

الث�نية وداد تلم�س�ن.

برنامج املباريات
احتاد   / امل�شرية  نادي 
من  ابتداء  بلعبا�س 
ال�شلف  جمعية   14:00
ابتداء  بومدفع  اإحتاد   /

من 14:00
�شباب   / عنابة  احتاد 
ابتداء  مو�شى  فيالج 

من 15:00
اأمل   / وهران  مولودية 
من  ابتداء  غري�س 

17:00

اأندية النخبة يف مه�م متب�ينة وال�صغ�ر يبحثون عن املف�ج�أةالدور 1/16 لكاأ�س اجلمهورية
تنطلق م�شاء اليوم مباريات الدور ال�شاد�س ع�شر من مناف�شة كاأ�س اجلمهورية والتي 
�شوف تعرف خو�س اأربع مقابالت يف الربنامج الذي �شّطرته جلنة كاأ�س اجلمهورية، 

اأين ينتظر اأن تتناف�س ثالثة اأندية من النخبة حول تاأ�شرية بلوغ الدور ثمن النهائي 
من مناف�شة ال�شيدة الكاأ�س، ولهذا الغر�س �شوف تكون مهام الندي الثالثة متباينة، 
باعتبار اأن فريقي جمعية ال�شلف ومولودية وهران ميلكان حظوظا وافرة لتجاوز 

عقبة مناف�شيهما احتاد بومدفع واأمل غري�س على التوايل

احتاد العا�شمة / 
نادي بارادو

اأبن�ء �صو�صط�رة 
للتدارك 

وب�رادو لت�أكيد 
اال�صتف�قة

يجري م�س�ء اليوم الديربي 
الع��سمي الذي يجمع 

الفريقني اجل�رين احت�د 
الع��سمة ون�دي ب�رادو على 
ملعب عمر حم�دي ببولوغني 

الذي يندرج �سمن اللق�ء 
املت�أخر عن اجلولة ال�س�د�سة 

من الرابطة املحرتفة 
الأوىل، اأين ي�سعى اإحت�د 
الع��سمة اإىل ال�سعي من 

اجل ح�سد النق�ط الثالث 
خالل املواجهة التي تعترب 
ه�مة للفريق الب�حث عن 
ا�ستع�دة نغمة النت�س�رات 

جمددا يف ظل تواجده 
دون فوز على مدار اآخر 
مق�لتني �سقط خاللهم� 

يف فخ الهزمية اأم�م احت�د 
بلعب��س يف البطولة الوطنية 
و�س�ن دونز اجلنوب اإفريقي 

يف دور جمموع�ت رابطة 
اأبط�ل اإفريقي�، اأين تعترب 
مواجهة اليوم اأم�م ب�رادو 
فر�سة ح�مل لقب البطولة 

الوطنية املو�سم الف�رط من 
اأجل جت�وز مرحلة الفراغ 

التي مير به� والعودة جمددا 
اإىل �سكة النت�س�رات بحث� 

عن ا�ستع�دة الثقة يف النف�س 
والبتع�د عن منطقة اخلطر 
التي ل يف�سلهم عنه� �سوى 
نقطتني فقط، وب�لت�يل ف�إن 
ت�سكيلة اأبن�ء »�سو�سط�رة« 

اأم�م فر�سة ل تعّو�س 
لالرتق�ء يف جدول الرتتيب 
واللتح�ق ب�ملركز اخل�م�س 
يف جدول الرتتيب وب�لت�يل 
تقلي�س الف�رق عن البوديوم 
اإىل نقطتني فح�سب اأم�م 

ن�دي احت�د بلعب��س، ينتظر 
اأن ت�سهد املق�بلة عودة 

موؤيد الاليف وخم�ي�سية بينم� 
يغيب متو�سط امليدان حمزة 

كودري الذي تلقى اإ�س�بة 
خالل مق�بلة �س�ن دونز.
يف املق�بل، يدخل ن�دي 

ب�رادو املواجهة مبعنوي�ت 
مرتفعة بعد النت�س�ر الثمني 

الذي حققه اأم�م ن�دي 
اإينيمي� النيجريي �سمن دور 
جمموع�ت ك�أ�س الك�ف بحث� 
عن ت�أكيد النطالقة اجليدة 
التي يحققه� يف املب�ري�ت 

الأخرية، حيث ا�ستع�د اأ�سب�ل 
املدرب الفرانكو برتغ�يل 
اأنف��سهم ويعولون الت�أكيد 
على ال�ستف�قة املحققة 
خالل اللق�ءات الأخرية 

بحث� عن اإ�س�فة ثالث نق�ط 
يف الر�سيد ت�سمح لأ�سب�ل 
الأك�دميية مغ�درة منطقة 
اخلطر واللتح�ق ب�حت�د 
الع��سمة يف املركز 11 

بجدول الرتتيب.
عي�شة ق.

البطولة الوطنية للم�شارعة

م�ص�ركة م� يق�رب 140 م�ص�رع يف املن�ف�صة
البطولة  انطالقة  �رشبة  اأعطيت 
و�سيدات  رج�ل  اأك�بر  الوطنية 
اأم�س  اأول  امل�سرتكةر  للم�س�رعة 
للمركب  البي�س�وية  ب�لق�عة 
بو�سي�ف«  »حممد  الأوملبي 
 12 ميثلون  ري��سي   139 مب�س�ركة 
بكل  الأمر  ويتعلق  ولئية،  رابطة 
البليدة،  اجلزائر،  رابط�ت  من 
بج�ية،  تيب�زة،  البويرة،  بومردا�س، 
عن�بة،  الط�رف،  بوعريريج،  برج 
اإ�س�فة  وال�سلف  وهران  �سكيكدة، 
الوطني  املنتخبني  من  عن��رش  اإىل 
التنظيم  مدير  وح�سب  والع�سكري، 
اجلزائرية  ب�لحت�دية  الري��سي 
اهلل  عبد  امل�سرتكة  للم�س�رعة 
لعالوي ف�إن اليوم الث�ين والأخري من 
نف�س  ي�سجل  اأن  يرتقب  املن�ف�سة 
وت�سمل  امل�س�ركني«،  من  العدد 
من�ف�س�ت اليوم الأول اأوزان 57 كغ، 

كغ يف   97 و  كغ   86 كغ،   74 كغ،   65
تتعلق  حني  يف  احلرة،  امل�س�رعة 
الإغريقية  امل�س�رعة  من�ف�س�ت 
الروم�نية ب�أوزان 55 كغ، 63 كغ، 72 

كغ، 82 كغ و 97 كغ.
لدى ال�سيدات، �ستكون اأوزان 50 كغ، 
55 كغ، 59 كغ، 65 كغ و 72كغ معنية 
مبواجه�ت اأول اأم�س اأم� اأم�س ج�ء 
دور اأوزان 53 كغ، 57 كغ، 62 كغ، 68 
ب�لرج�ل،  يتعلق  وفيم�  كغ،  و76  كغ 

�ستخ�س�س  الأربع�ء  من�زلت  ف�إن 
 92 كغ،   79 كغ،   70 كغ،   61 لأوزان 
كغ و 125 كغ يف امل�س�رعة احلرة، 
60 كغ، 67 كغ، 77 كغ، 87 كغ و130 
كغ يف الإغريقية الروم�نية، وجترى 
الت�سفي�ت يف الفرتة ال�سب�حية، اأم� 
النه�ئي�ت فتق�م يف الفرتة امل�س�ئية، 
ي�س�ر اأن املتوجني �سين�لون ج�ئزات 

و�سه�دات وميدالي�ت.
ق.ر. 

الفاف حتدث تعديال يف لوائح الفئات ال�شغرى

خ�صم نقطة من الر�صيد ابتداء من 
االن�صح�ب الث�لث على التوايل

لكرة  اجلزائرية  الحت�دية  اأعلنت 
اللوائح  على  تعديالت  عن  القدم 
الوطنية  البطولة  به�  ت�سري  التي 
من  ك�سفت  والتي  ال�س�بة  للفئ�ت 
املتعلقة  التدابري  عن  خالله� 
لدى  اللق�ءات  من  ب�لن�سح�ب 
الأ�سن�ف ال�سغرى، حيث اأو�سحت 
خ�سم  عملية  اأن  ال�سدد  هذا  يف 
نقطة من الر�سيد ب�لن�سبة ل�سنف� 
من  تن�سحب  التي  الفرق  اأك�بر 
املن�ف�سة �سوف يبداأ احت�س�به يف 
ح�ل الغي�ب عنه اللق�ء الث�لث على 
التوايل ولي�س انطالق� من املق�بلة 
يف  احل�ل  عليه  ك�ن  مثلم�  الث�نية 
قوانني الحت�دية اجلزائرية للعبة، 
املحرتفة  الرابطة  تكون  حيث 
نقطة  خ�سم  لعتم�د  معنية  للعبة 
واحدة من الر�سيد يف ح�ل الغي�ب 

التوايل  على  الث�لث  اللق�ء  عن 
الذي  القرار  وهو  املن�ف�سة،  من 
الرئي�س  هيئة  اإىل  الف�ف  اأر�سلته 
 26 ت�ريخ  يف  مدوار  الكرمي  عبد 

دي�سمرب املن�رشم.
و�سّددت الف�ف يف تعليمته� اأنه يف 
ح�ل ان�سح�ب فريق من الأ�سن�ف 
اللعب  رف�سه  اأو  لق�ء  يف  ال�سغرى 
خ�س�رة  اإثره  على  يتم  �سوف 
ب�لن�سبة  الب�س�ط  على  املق�بلة 
املب�راة  من  املن�سحب  للفريق 
اإىل ج�نب خ�سم نقطة من ر�سيد 
الن�سح�ب  ح�ل  يف  الأول  الفريق 
 6 قيمته�  م�لية  وغرامة  الث�لث 
لأندية  ب�لن�سبة  �سنتيم  مليون 
الأوىل  املحرتفتني  الرابطتني 

والث�نية.
ع.ق.

املتعلقة بتلقي ثالث اإنذارات على الأكرث

اإلغ�ء االإنذارات انطالق� من مرحلة 
اإي�ب البطولة الوطنية

لكرة  املحرتفة  الرابطة  جّددت 
التي  الإنذارات  اإلغ�ء  عن  القدم 
مرحلة  خالل  الالعبون  تلق�ه� 
الذه�ب من الرابطتني املحرتفتني 
الأوىل والث�نية، والتي تع�دل ثالث 
وفق  وذلك  الأكرث،  على  اإنذارات 
من   131 مل�دة  عليه  تن�س  م� 
الأنظمة واللوائح التي ت�سري عليه� 
القدم،  لكرة  املحرتفة  البطولة 
يف  الكروية  الهيئة  اأ�س�رت  حيث 
اللكرتوين  موقعه�  عرب  له�  بي�ن 
ثالث  ميلكون  الذين  الالعبني  اأن 
نه�ية  خالل  اأقل  اأو  اإنذارات 
البطولة  من  الذه�ب  مرحلة 
ب�سفة  اإلغ�وؤه�  يتم  �سوف  الوطنية 
الإي�ب  مرحلة  انطالق  عند  اآلية 

ت�ريخ  يف  واملقررة  املن�ف�سة  من 
25 ج�نفي املقبل ب�لن�سبة للرابطة 
املقبل  فيفري  والف�حت  الث�نية 
يبداأ  �سوف  اأين  الأوىل،  للرابطة 
الث�ين  ال�سطر  املعنيون  الالعبون 

دون اإنذار.
عبد  الرئي�س  هيئة  وا�ستطردت 
الذي  الالعب  اأن  مدوار  الكرمي 
يحوز الإنذار الرابع يف اجلولة 15 
واخلرية من مرحلة الذه�ب �سوف 
يكون مع�قب� ب�سفة اآلية، وي�ستنفذ 
عقوبة لق�ء واحد �سواء يف مب�راة 
ت�سوية  �سي�ق  يف  الوطنية  البطولة 
مب�راة  واو  املت�أخرة  اللق�ءات 

ك�أ�س اجلمهورية.
ع.ق.
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عي�شة ق.
ت�أهل  �إىل  �خل�رض  ق�د  و�لذي 
ت�ريخي للدور �لث�ين من ك�أ�س �لع�مل 
ب�لرب�زيل، حيث ج�ء �لدور هذه �ملرة 
على �لن�خب �لوطني جم�ل بلم��ضي 
و�لذي منح بالده جرعة �لأوك�ضجني 
�لتي ك�نت تبحث عنه� يف ظل �لفرتة 
�لت�ضكيلة  عليه�  مرت  �لتي  �ل�ضعبة 
�لوطنية خ��ضة يف �آخر �أربع �ضنو�ت 
ك�أ�س  �إىل  �لت�أهل  يف  خالله�  ف�ضلت 
وتقدمي  رو�ضي�  يف   2018 �لع�مل 
�إفريقي�،  ك�أ�س  يف  جيدة  م�ضتوي�ت 
�لق�ري  ب�للقب  �خل�رض  تتويج  وك�ن 
�لأر��ضي  من  �مل��ضية  �ل�ض�ئفة 
�مل�رضية وقعه �إيج�بي� على �جلميع، 
�إحر�ز  من  بالدن�  متّكنت  وبف�ضله 

موقع  طرحه�  �لتي  �جلو�ئز  �أغلبية 
»كووورة« �إىل �ل�ضتفت�ء و�لتي �أعلنت 
�أين  نت�ئجه�،  �جلديد عن  �لع�م  ليلة 
�أف�ضل  لقب  �لوطني  �ملنتخب  �أحرز 
منتخب عربي للع�م �ملنق�ضي متفوق� 
مالحقيه  �أقرب  عن  كبرية  بنتيجة 
نيله  �أعق�ب  يف  �لقطري  �ملنتخب 
بينم�   %86.5 قدره�  ت�ضويت  ن�ضبة 
 %9 قدره�  ن�ضبة  على  قطر  ح�زت 
ث�لث�  �لبحريني  �ملنتخب  حل  فيم� 
حقق  �أين   ،%4.5 قدره�   بن�ضبة 
لقب  ب�إحر�ز  ر�ئع�  �إجن�ز�  �خل�رض 
»�لك�ن« بعد غي�به 29 �ضنة ك�ملة عن 
جمموع  وخ��س  �لتتويج�ت  من�ضة 
�لتو�يل دون هزمية،  مب�ر�ة على   17
على  دون هزمية   2019 �لع�م  و�أنهى 
و�لودية  �لر�ضمية  �ملب�ري�ت  مد�ر 

�لتي خ��ضه�.
�لدويل  �لالعب  ن�ل  �ملق�بل،  يف 
�أف�ضل  �جلز�ئري ري��س حمرز لقب 
�أم�م  �ملن�رضم  للع�م  عربي  لعب 
نظريه �مل�رضي حممد �ضالح، حيث 
ت�ضويت  ن�ضبة  �خل�رض  ق�ئد  ن�ل 
ت�ضويت  جمموع  من   36.9 قدره� 
يف  �ضالح  حل  بينم�  �مل�ضرتكني، 
�ملركز �لث�ين بن�ضبة 33.4، �أم� �ملركز 
�أ�رضف  �ملغربي  على  ع�د  �لث�لث 
حكيمي متقدم� على مو�طنيه حكيم 
�ملركزين  يف  ح�رث  و�أمني  زي��س 
�لر�بع و�خل�م�س على �لتو�يل، وجنح 
حمرز يف �إحر�ز �للقب �لعربي عقب 
�لع�م  مد�ر  على  �ملث�يل  م�ضو�ره 
�ألق�ب  ب�أربعة  �ملتوج  وهو  �لف�ئت، 
�ضيتي  م�ن�ض�ضرت  ن�ديه  رفقة  حملية 

�لتتويج  �إىل  �لإجنليزي وق�د �خل�رض 
�ضالح  على  متفوق�  »�لك�ن«  بلقب 
�لف�ئز بدوري �أبط�ل �أوروب�ن �ل�ضوبر 
مع  لالأندية  �لع�مل  وك�أ�س  �لأوروبي 

ن�ديه ليفربول �لإجنليزي.
مهند�س  توج  ذلك،  ج�نب  �إىل 
بلم��ضي  جم�ل  �خل�رض  �إجن�ز�ت 
للع�م  عربي  مدرب  �ف�ضل  بلقب 
�لت�ضويت  �كت�ضح  �لذي  وهو   2019
على فئة �أف�ضل مدرب بعدم� حل يف 
�ملركز �لأول بن�ضبة ت�ضويت %80.7 
متفوق� على من�ف�ضه �ملب��رض معني 
�لتون�ضي  �لرتجي  مدرب  �ل�ضعب�ين 
بن�ضبة  �لث�ين  �ملركز  يف  حل  �لذي 
لو�ضي�ضكو  ر�زف�ن  ج�ء  بينم�   %7.2
بن�ضبة  ث�لث�  ل�ضعودي  �لهالل  مدرب 

ت�ضويت %5.8.

بعدما نالت �أف�شل العب مدرب ومنتخب عربي

اجلزائر تكت�ضح جوائز الأف�ضل عربيا
�كت�شحت �جلز�ئر جو�ئز �الأف�شل عربيا من خالل �ال�شتفتاء �لذي �أطلقه موقع »كووورة« و�لذي عرف تاألقا جز�ئريا من خالل خمتلف 

�جلو�نب �شو�ء يف �لت�شويت على �أف�شل العب عربي، �أف�شل مدرب عربي و�أف�شل منتخب عربي على مد�ر �لعام 2019 �لذي �نق�شى بذكريات 
ر�ئعة للجز�ئريني على م�شتوى �ملنتخب �لوطني و�لذي كان من بني �أف�شل منتخبات �لعامل من خالل �الإح�شاء�ت و�الإجناز�ت �لتي قدمها 

جعلته يبهر �جلميع وي�شتعيد بريقه �لذي فقده منذ رحيل �ملدرب �لفر�نكو بو�شني وحيد حليلوزيت�ش يف �لعام 2014 

�أفرجت عنها جملة فر�ن�ش فوتبول

4 لعبني جزائريني يف الت�ضكيلة 
الإفريقية املثالية

عطال يدخل مفكرة 
بايرن ميونيخ

يطلب م�شتحقاته �لعالقة وورقة �لت�شريح

يايا ي�ضكو الن�ضرية للجنة املنازعات

على  �جلز�ئريون  �لالعبون  �ضيطر 
�ملث�لية  �لإفريقية  �لت�ضكيلة  ق�ئمة 
 ،2019 �لع�م  يف  �لالعبني  لأف�ضل 
بعدم� �أعلنت جملة »فر�ن�س فوتبول« 
�لفرن�ضية عن ت�ضكيلة �ضمت 11 لعب� 
�لأف�ضل يف �لق�رة �ل�ضمر�ء عن �لع�م 
�أربعة  تو�جد  عرفت  و�لتي  �ملن�رضم 
ب�ضورة  ت�ألقو�  �ضفوفه�  يف  لعبني 
لفتة جعلت منهم �لأف�ضل يف �لق�رة 
�لتي  �ل�ضمر�ء على ح�ض�ب �ملن��ضب 
�لق�ئمة  فيه�، حيث عرفت  ين�ضطون 
حمرز  ري��س  من  كل  �أ�ضم�ء  تو�جد 
ك�أ�س  رفع  على  �خل�رض  ق�د  �لذي 
�إفريقي� ع�لي� وك�ن له دور يف �لتتويج 
خ��ضة عن طريق هدف �لت�أهل �لذي 
حل�ض�ب  ديفو�ر  كوت  لق�ء  يف  �ضجله 
�ملن�ف�ضة  من  �لنه�ئي  ربع  �لدور 
عي�ضى  مو�طنه  ج�نب  �إىل  �لق�رية، 
�ل�ضب�ين  بيتي�س  ري�ل  لعب  م�ندي 
�لالعبني  �أف�ضل  �أحد  ك�ن  و�لذي 
�إفريقي�،  ك�أ�س  يف  �لدف�ع  حمور  يف 
�لذي  عط�ل  يو�ضف  �إىل  ب�لإ�ض�فة 
مد�فع  من�ضب  يف  �لأح�ضن  ك�ن 
يف  لعب  �أف�ضل  �ختي�ره  ومت  �مين، 

خالل  �لفرن�ضي  ب�لدوري  من�ضبه 
يتو�جد  �لذي  وهو  �ملنق�ضي  �لع�م 
ب�ضبب  �ملن�ف�ضة  عن  بعيد�  ح�لي� 
و�ملتمثلة  منه�  يع�ين  �لتي  �لإ�ض�بة 
يف متزق �لأربطة �ل�ضليبية يف �لركبة، 
ميالن  ن�دي  لعب  تو�جد  بدوره 
�ضمن  ن��رض  بن  �إ�ضم�عيل  �لإيط�يل 
ك�ن  بعدم�  �ملث�لية  �لت�ضكيلة  يف 
�إفريقي�  ك�أ�س  دورة  يف  لعب  �أف�ضل 
وف�ز بج�ئزة �أف�ضل لعب يف �لعر�س 

�لكروي �لق�ري.
عي�شة ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  تو�جد 
يو�ضف عط�ل �ضمن مفكرة �إد�رة ن�دي 
ب�يرن ميونيخ �لأمل�ين من �جل �لتع�قد 
�ل�ضيفية  �لتحويالت  فرتة  خالل  معه 
تق�رير  ف�إن  �ل�ضدد  هذ�  ويف  �ملقبلة، 
�لن�دي  �أن  ك�ضفت  �أمل�نية  �إعالمية 
�لب�ف�ري ي�ضعى على �لتع�قد مع لعب 
�جلمع  على  ق�در  ع�رضي  �أمين  ظهري 
عرب  و�لهجومي  �لدف�عي  �للعب  بني 
�لقي�م ب�أدو�ره �لدف�عية جيد� ب�لإ�ض�فة 
�إىل م�ض�عدة �خلط �لأم�مي من  خالل 

�ل�ضعود نحو �لهجوم ومنح �لكر�ت �إىل 
ولهذ�  �لعملي�ت،  منطقة  يف  زمالئه 
�ملنتخب  �أمين  ظهري  دخل  لغر�س 
من  �لب�يرن  �إد�رة  ق�ئمة  �لوطني 
�خل�ض�ئ�س  ميتلكون  �لذين  �لالعبني 
ق�ئمة  عرفت  حيث  ذكره�،  �ل�ض�لف 
�لالعبني �ملهتمة بهم تو�جد �إىل ج�نب 
ني�س  ن�دي  رفق  �ملحرتف  �لالعب 
هريني�س،  بينج�مني  من  كل  �لفرن�ضي 

جو�و كون�ضيلو ولوك��س كلو�ضرتمي�ن.
ع.ق.

ح�ضني  ن�رض  ن�دي  �إد�رة  جمل�س  ب�ت 
د�ي يف موقف ل يح�ضد عليه بعد تقدم 
�ض�نع �لألع�ب فوزي ي�ي� ب�ضكوى لدى 
جلنة �ملن�زع�ت للح�ضول على وث�ئق 
منذ  �أجره  ي�ي�  يتلق  ومل  ت�رضيحه، 
على  �أجربه  �لذي  �لأمر  طويلة،  فرتة 
�للجوء �إىل جلنة �ملن�زع�ت للح�ضول 
على م�ضتحق�ته بعد �أن �أخلف رئي�س 
بت�ضوية  وعوده  حللو،  مر�د  �لن�دي 
�لق�ضية قبل نه�ية مرحلة �لذه�ب من 

�لدوري.
وث�ئق  ي�ي� على �حل�ضول على  وي�رض 

لأحد  �لتوقيع  �أجل  من  ت�رضيحه 
�لأندية �ملهتمة بخدم�ته خالل فرتة 
�أبرزه�  �حل�لية،  �ل�ضتوية  �لنتق�لت 
ق�ضنطينة،  و�ضب�ب  �ضطيف  وف�ق 
د�ي  ح�ضني  ن�رض  م�ضوؤولو  و�ضيح�ول 
�أجل  من  �لالعب  مع  لتف�ق  �لتو�ضل 
و�ضعية  ب�ضبب  ودًي�،  �لأمر  �إنه�ء هذ� 
و�أنه  خ��ضة  �ل�ضعبة  �مل�لية  �لفريق 
لز�ل �إىل �لآن حمروم� من �إجر�ء �أي 
�لالعب  مع  ق�ضيته  ب�ضبب  تع�قد�ت 

�ل�ض�بق �أمري بورك�ب.
ق.ر.

�أوملبيك مار�شيليا ورين مهتمان 
بالتعاقد معه

براهيمي مطلوب للعب 
جمددا يف الدوري الفرن�ضي

�أ�ضحى �لالعب �لدويل �جلز�ئري ي��ضني بر�هيمي مطلوب� بقوة 

�خت�ر  ك�ن  بعدم�  �لفرن�ضي  �لدوري  يف  للعب  �لعودة  �جل  من 

�ل�ض�ئفة  خالل  و�لن�ضم�م  قطر  يف  �حرت�فية  جتربة  خو�س 

�إىل ن�دي �لري�ن �لقطري عرب �نتق�ل حر عقب نه�ية  �مل��ضية 

�لعقد مع فريقه �ل�ض�بق بورتو �لربتغ�يل، ويف هذ� �ل�ضدد ك�ضف 

موقع »لو 10 �ضبور« �أن متو�ضط ميد�ن �ملنتخب �لوطني يتو�جد 

مر�ضح� للعودة على �للعب يف فرن�ض� جمدد� و�لأمر يف �لهتم�م 

بخدم�ته منة طرف فريق �أوملبيك م�ر�ضيلي� �لذي عرب م�ضريوه 

عن رغبة كبرية يف ��ضتقد�مه ح�ضب نف�س �مل�ضدر، ويف وقت �أن 

ن�دي �جلنوب �لفرن�ضي غري ق�در على دفع �لقيمة �مل�لية �لكبرية 

من �أجل �رض�ء عقد بر�هيمي ف�إن �ملوقع �أكد �ن �مل�ضوؤولني على 

�لتع�قد  �أجل  من  �قرت�ح  تقدمي  على  يعولون  �لفرن�ضي  �لفريق 

مع �لالعب على �ضكل �إع�رة ملدة �ضتة �أ�ضهر �بتد�ء من ج�نفي 
�جل�ري.

�لفرن�ضي  رين  �ل�ض�بق ملعب  فريقه  �إد�رة  ف�إن  ذلك،  �إىل ج�نب 

وهو  �ضفوفه  �إىل  و�ضمه  جمدد�  خدم�ته  ��ضتع�دة  بدوره  يريد 

�لن�دي، يف �نتظ�ر �ن يح�ضم �لالعب عودته  �لذي يعترب خريج 
على �للعب يف فرن�ض� جمدد� من عدمه.

ع.ق.

حنا�شي يتهمه باإد�رة �لفريق كالع�شابات 
وي�شفه باملري�ش �لنف�شي

مالل يعتذر لأن�ضار 
�ضبيبة القبائل

�إىل  �لن�دي  �لقب�ئالأن�ض�ر  �ضبيبة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �أ�ضح�ب �مل�ض�لح �ل�ضيقة للعبث ب��ضتقر�ره، وب�لن�ضبة يل بقوله: »�أط�لب جميع �أن�ض�ر �ل�ضبيبة ب�للتف�ف حول �لفريق، وعدم فتح هذ� �لأمر، خ��ضة �أن هدفن� يبقى �إع�دة �ل�ضبيبة �إىل �ض�بق عهده«، وختم �إ�ض�فة للفريق، بل �ضيوؤثر �ضلب� على م�ض�ريعه �مل�ضتقبلية، وعلين� تف�دي �لتد�رك قبل فو�ت �لأو�ن، �ختالفن� يف هذ� �لوقت ب�لذ�ت لن يقدم �أي �أبن�ء هذ� �لفريق �لعريق«، و�أ�ض�ف: كل �إن�ض�ن معر�س للخط�أ، و�لأهم هو يف حلظة غ�ضب، و�أدعو �جلميع لفتح �ضفحة جديدة ونبذ �خلالف�ت بني خالل ت�رضيح�ت تلفزيونية: »�أعتذر لأن�ض�ر �ل�ضبيبة عن كل م� بدر مني طي �ضفحة �خلالف�ت، حف�ظ� على �مل�ضلحة �لع�مة للفري، وق�ل مالل دع� �رضيف مالل  �أم�م  ت�ض�عدن� على �ملج�ل  قد  �لتي  و�لقرت�ح�ت،  �لآر�ء  ك�فة  منفتح� على  �ض�أكون 
�ل�ض�بق تطوير �لن�دي«. �لقب�ئلي  �لن�د  رئي�س  حن��ضي  �رضيف  حمند  فتح  �ملق�بل  �رضيف يف  �حل�يل  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  ت�رضف�ت  من  �متع��ضه  حن��ضي عن  وق�ل  �لن�دي،  ��ضتقر�ر  ل�رضب  ب�لتخطيط  �ته�مه  بعد  طريقة مالل،  على  �لقب�ئل  �ضبيبة  يُ�ضرّي  »مالل  تليفزيونية:  ت�رضيح�ت  �أو �ضتم لعبني مثلم� فعل هو«، و�أ�ض�ف: »يجب �لع�ض�ب�ت ورج�ل �مل�في�، فلم ن�ضمع يوم� �أن رئي�ض� لهذ� �لفريق �لعريق يف  ق.ر.جمدد�، وعدم بيع �لتذ�كر يف �لأك�ض�ك، م�ذ� يعتقد نف�ضه فرعون«.»لقد جت�وز ك�فة �خلطوط �حلمر�ء برف�ضه دخول �لأن�ض�ر �إىل �مللعب �أنه لي�س �ضوي�، ويجب عليه �ل�ضتع�نة بطبيب نف�ضي لأنه مري�س«، وختم: �ملغرب، عندم� �عتدى على عدد من �أن�ض�ر �لن�دي، وهذ� �لتج�وز يثبت �أل متر ت�رضف�ته �ل�ضبي�نية مرور �لكر�م، لقد �ض�هد �جلميع م� فعله يف ق�م ب�رضب من��رضين 
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غوارديول: ال�ضيتي الأف�ضل يف العقد الأخري
قال بيب غوارديول مدرب مان�س�سرت �سيتي اإن ناديه ي�ستحق اأن يكون فريق العقد الأخري 
يف الدوري الإجنليزي املمتاز، وبنى املدرب الإ�سباين راأيه على واقع اأن ال�سيتي هو النادي 
الأكرث حتقيقا لالألقاب والنقاط والأهداف خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية يف اإجنلرتا ح�سب 
راأيه، وخا�ض مان�س�سرت �سيتي 381 مباراة يف الدوري املمتاز يف اآخر 10 �سنوات وح�سد 
818 نقطة بفارق 71 نقطة عن اأقرب مناف�سيه مان�س�سرت يونايتد الذي نال 747 نقطة من 
380 مباراة، و�سجل ال�سيتي 845 هدفا وبفارق اأكرث من 130 هدفا عن ت�سيل�سي وليفربول، 
كما ح�سد ال�سيتي 10 األقاب حملية منها 4 األقاب للدوري، واأعاد غوارديول الف�سل يف ذلك 

اإىل ُمالك النادي ب�سبب ال�ستثمار يف النادي وحتويله اإىل اأحد اأندية القمة.
وقال غوارديول لل�سحفيني: »اأعتقد يف العقد الأخري كّنا اأف�سل فريق فيما يتعلق بالنقاط 
وعدد الأهداف وكل �سيء وحتى عدد الألقاب، لذا نوجه التهنئة اإىل مان�س�سرت �سيتي على 
ذلك«، واأ�ساف: »عندما نقوم بتحليل كل يوم هنا، فاإن هذا يك�سف ال�سبب وراء ما حدث 
فريق  عن  نقطة   14 بفارق  الثالث  املركز  يف  الآن  نف�سه  ال�سيتي  يجد  املا�سي  املو�سم 

يورغن كلوب الذي يتبقى له مباراة اإ�سافية.
�سهد  عام  على  يطغى  اأن  يجب  ل  الأمر  هذا  اأن  غوارديول  يرى  ال�سيتي  معاناة  ورغم 
تتويج النادي، وب�سكل ل �سابق له بثالثة األقاب حملية، هي الدوري وكاأ�ض الرابطة وكاأ�ض 
اأنه  يرون  الآن   ،2019 عام  كان  كيف  النا�ض  »يقول  جوارديول:  وعلق  الإجنليزي،  الحتاد 
كارثي، ح�سدنا 4 األقاب مبا يف ذلك درع املجتمع، عانينا يف بع�ض املباريات يف الأ�سهر 
الأخرية فقط، لكن العام كان رائعا لنا«، واأمت: »تتطلع الأندية الكبرية يف اإجنلرتا اإىل الأمام 
با�ستمرار، �سنقوم بتحليل كيف ميكن اأن ن�سبح اأف�سل ول يتعلق الأمر بالت�سكيلة فقط بل 

بالنادي كله«.

ريال مدريد يتوا�ضل مع ممثلي ماين
اأن ريال مدريد توا�سل مع ممثلي ال�سنغايل �ساديو ماين جنم  ك�سف تقرير �سحفي اأم�ض 
ليفربول، من اأجل بحث م�ساألة ان�سمامه للمرينغي.، بح�سب موقع »le10sport« الفرن�سي، 
املدير الفني لريال مدريد، حتدث بالفعل مع ماين واأخربه برغبته يف �سمه لفريقه، ويعاين 
ريال مدريد على م�ستوى ت�سجيل الأهداف منذ رحيل النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
اإىل جوفنتو�ض، واأ�ساف املوقع اأن ريال مدريد يبحث عن مهاجم عاملي جديد يلعب مع 
كرمي بنزمية ويكون قائد الهجوم بعده، ويرتبط �سايدو ماين بعقد مع ليفربول حتى عام 

2023 ول يبدو النادي الإجنليزي م�ستعدا للتفريط يف جنمه املميز.

مورينيو ينتقد مدافعي توتنهام
قبل  وذلك  فريقه  دفاع  به�سا�سة  لتوتنهام  اجلديد  املدرب  مورينيو  الربتغايل جوزيه  اأقّر 
املمتاز،  الجنليزي  الدوري  من   21 املرحلة  يف  اأم�ض  املتجّدد  �ساوثمبتون  على  حلوله 
ويعاين توتنهام لالقرتاب من املراكز الأربعة الأوىل، خ�سو�ساً لناحية احلفاظ على نظافة 
�سباكه بعد تويل مورينيو مهامه خلفاً لالأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو يف اأكتوبر املا�سي، 
ول يواجه فريق �سمال لندن م�سكالت يف الت�سجيل يف ظل تواجد الهداف الدويل هاري 
كاين والكوري اجلنوبي �سون هيونغ مني، لكنه ل يزال على بعد خم�ض نقاط من ت�سيل�سي 

الرابع قبل مواجهة اليوم الأول من ال�سنة اجلديدة �سد �ساوثمبتون.
قال مورينيو: »تكمن امل�سكلة يف طريقة تلقينا الأهداف واأ�سلوب لعبنا«، وتابع: »لكن علينا 
اأن نتح�ّسن، نتلقى اأهدافاً كثرية وهذا حمبط للغاية، لو كنت اأحد مهاجمي فريقنا لأ�سبت 
بالإحباط لأن اخلط اخللفي لي�ض قادراً على اإيقاف الهجمات«، برغم ذلك ك�سف مدرب 
النتقالت  فرتة  دفاعه يف  تعديل خط  ينوي  ل  اأنه  ال�سابق  يونايتد  ومان�س�سرت  ت�سيل�سي 
عن  ويغيب  التح�سن«،  ميكننا  وبالعمل  للعمل  الوقت  من  املزيد  »لدينا  املقبلة:  ال�ستوية 
اأوروبا يف املو�سم املا�سي ظهريه داين روز لإ�سابة ع�سلية  توتنهام و�سيف دوري اأبطال 
�ستبعده على الأقل اأ�سبوعني، فيما يعود هاري وينك�ض والفرن�سي مو�سى �سي�سوكو لنتهاء 

اإيقافهما.

األكا�ضري يطلب مغادرة بوري�ضيا دورمتوند
دورمتوند  بورو�سيا  فريقه  اإدارة  اأطلع  األكا�سري  باكو  املهاجم  اأن  اإعالمية  تقارير  اأكدت 
تعاقد  بعد  الإ�سباين جاء  اأن قرار املهاجم  التقارير  واأ�سافت  النادي،  برغبته يف مغادرة 
دورمتوند مع الرنويجي ال�ساب اإيرلينغ هالند، اإ�سافة اإىل عدم ح�سول األكا�سري على فر�ض 
اأتلتيكو مدريد قد بداأ مفاو�سات  لعب كافية يف الفرتة الأخرية، وذكرت م�سادر اأن نادي 
مع الالعب الذي يرغب يف العودة اإىل الدوري الإ�سباين، ويبحث اأتلتيكو مدريد عن مهاجم 
جديد لتدعيم �سفوفه خالل فرتة النتقالت ال�ستوية، خا�سة بعد ال�سعف الهجومي الذي 

اأظهره الفريق وعدم قدرته على اإحراز الكثري من الأهداف.

كاأ�س ال�سوبر اال�سبانية

اأتلتيكو وفالن�ضيا يهددان احتكار قطبي الكال�ضيكو
وبر�سلونة على  ريال مدريد  الإ�سبانية  الكرة  �سيطر قطبا 
التي  الأخرية،  الثالث  ال�سنوات  يف  املحلي  ال�سوبر  كاأ�ض 
يت�سدر  التتويج،  من�سات  على  �سواهما  خاللها  ي�سعد  مل 
باللقب 13 مرة، بينما خ�رشه يف  الفائزين  بر�سلونة قائمة 
10 منا�سبات اأخرى يليه ريال مدريد بع�رشة األقاب مقابل 
خ�سارته يف 5 نهائيات اأخرى، ومع تغري هيكلة كاأ�ض ال�سوبر 
م�سغرة  دورة  يف  اأندية   4 مب�ساركة  واإقامته  الإ�سباين 
بالأرا�سي ال�سعودية، يقتحم فريقا اأتلتيكو مدريد وفالن�سيا 
ال�سباق نحو الكاأ�ض الثالثة يف اإ�سبانيا، اأتلتيكو مدريد �سبق 
له الفوز باللقب مرتني فقط عامي 1985 و2014، بينما رفع 
وي�ستعر�ض    ،1999 عام  واحدة  مرة  الكاأ�ض  فالن�سيا  فريق 
يف هذا التقرير مالمح قوة فالن�سيا واأتلتيكو مدريد، التي 
الكاأ�ض يف  ورفع  والريال  بر�سلونة  احتكار  لإنهاء  توؤهلهما 

املالعب ال�سعودية.
يعد مدرب فالن�سيا األربت �سيالد�ض اأبرز اأ�سلحة اخلفافي�ض، حيث يحمل يف جيناته الكروية دماء قطبي الليغا، تدرج بني نا�سئي 
البار�سا ولعب للفريق الأول، كما ارتدى قمي�ض ريال مدريد 3 موا�سم يف ع�رش اجلالكتيكو�ض، توىل �سيالد�ض م�سوؤولية فالن�سيا 
يف اأوائل �سبتمرب املا�سي، ورغم تذبذب نتائج الفريق حتت قيادته وتراجعه للمركز الثامن يف الدوري اإل اأنه ت�سدر جمموعته 
يف دوري الأبطال باإ�سقاط اأغاك�ض اأم�سرتدام يف هولندا باجلولة الأخرية ليتاأهل اإىل الدور ثمن النهائي رفقة و�سيفه ت�سيل�سي 

بطل يوروبا ليغ املو�سم املا�سي.
وميلك مدرب فالن�سيا عدة اأ�سلحة مميزة يف كل اخلطوط، حيث تربز عنا�رش اخلربة يف لعب الو�سط داين باريخو قائد الفريق 
والثنائي اإيزيكيل جاراي وديني�ض �سري�سيف اللذين �سبق لهما اللعب يف �سفوف ريال مدريد، وهجوميا ميلك اخلفافي�ض عنا�رش 
واعدة و�سابة مثل كارلو�ض �سولري و�سوبرينو وفريان توري�ض وماك�سي جوميز، وجنح �سيالد�ض يف اإحراج ريال مدريد، الذي 
عانى كثريا من اأجل اإدراك التعادل 1-1 ب�سق الأنف�ض يف ملعب »املي�ستايا« بالدور الأول من الليغا، وياأمل مدرب فالن�سيا يف 

تكرار الأمر عند مالقاة املرينغي يف الدور قبل النهائي لل�سوبر.
ميلك دييغو �سيميوين ذخرية من الأ�سماء الرنانة يف اأتلتيكو مدريد، لكنه يعاين من اأزمة يف خط الهجوم ت�سببت يف تراجع الفريق 
للمركز الرابع بالليغا، وتزيد �سعوبة موقفه قبل مواجهة ليفربول حامل لقب دوري الأبطال يف ثمن نهائي امل�سابقة، يعد األفارو 
موراتا ال�سالح الهجومي الأبرز يف كتيبة �سيميوين حيث �سجل 7 اأهداف من اأ�سل 20 هدفا لالأتلتي يف الليغا، بينما خذل جواو 

فيليك�ض القادم من بنفيكا مقابل 120 مليون يورو التوقعات، ومل ي�سد الفراغ الذي تركه اأنطوان غريزمان حتى الآن.
اأما دييغو كو�ستا فقد �رشبته عدة اإ�سابات، يف حني تبدو بقية اأ�سلحة �سيميوين معطلة ومل ي�ستفد منها املدرب الأرجنتيني 
اأ�سلحة  اأبرز  الدفاعية  العنا�رش  تبقى  لكن  ليمار وهيكتور هرييرا،  اآنخيل كوريا وفيتولو وتوما�ض  الأمثل، على غرار  بال�سكل 
املدير الفني لأتلتيكو مدريد خا�سة لعب الو�سط الغاين توما�ض بارتي واملدافع الأوروغواياين خو�سيه خيمينيز اإ�سافة اإىل 
حار�ض املرمى ال�سلوفيني يان اأوبالك، ويف اآخر اختبار �سد بر�سلونة قبل مواجهته يف ال�سوبر �سقط دييغو �سيميوين واأ�سباله 
يف فخ اخل�سارة بف�سل مهارة خا�سة للنجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي يف الدقائق الأخرية، رغم متا�سكهم طوال 85 دقيقة قبل 

الهدف.

الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�ض  جنم  جونيور  نيمار  يق�سي 
اأعياد امليالد يف بالده الربازيل، ا�ستعداًدا ل�ستئناف  اإجازة 
مناف�سات الن�سف الثاين من املو�سم اجلاري مع بداية العام 
تنتقد  تقريرا مطول،  باريزيان  لو  ون�رشت �سحيفة  اجلديد، 
فيه ت�رشفات نيمار اأثناء ق�ساء الإجازة رفقة اأ�سدقائه نيني 
غابرييل  التزلج  وبطل  ال�سابق  جريمان  �سان  باري�ض  لعب 
وهو  لنيمار  فيديو  مقاطع  عن  ال�سحيفة  وك�سفت  ميدينا، 
ومغطى  املنفوخ  البالون  من  م�سنوع  ملعب  يف  مباراة  يلعب 
اأر�سية  على  نف�سه  جي  اإ�ض  البي  جنم  األقى  كما  بال�سابون، 
لو  ولفتت  املباراة،  ي�ساركهم  �سغري  قزم  لعرقلة  امللعب 
باريزيان اإىل مقطع فيديو اآخر، يظهر فيه نيمار بدون قمي�ض 
وكتبت »لقد بدا الالعب الربازيلي ببطن ل تليق مع ريا�سي 

يتناف�ض على اأعلى م�ستوى«.
ل  الإجازة  اأثناء  املتهورة  نيمار  ت�رشفات  اأن  التقرير  واأملح 
تتنا�سب اأي�سا مع كم الإ�سابات التي تعر�ض لها منذ ان�سمامه 
للفريق الباري�سي يف �سيف 2017، واأ�سارت اأن النجم الربازيلي 
من املنتظر اأن ينتظم يف تدريبات فريقه مع جتمع الالعبني 
للدوري  الثاين  الدور  مناف�سات  ل�ستئناف  اليوم  جمددا 
واأو�سحت  الرابطة،  وكاأ�ض  فرن�سا  كاأ�ض  ومباراتي  الفرن�سي، 
اأن نيمار مل ي�سارك �سوى يف 10 مباريات من اأ�سل 19 مواجهة 
لعب  كما  املو�سم،  هذا  الدوري  بطولة  يف  الباري�سي  للفريق 
غالتا�رشاي،  اأمام  الأبطال  دوري  يف  واحدة  ملرة  اأ�سا�سيا 
�سانتياغو  ملعب  على  مدريد  ريال  مباراة  يف  بدياًل  و�سارك 

برنابيو.

اإجازة نيمار تفتح �ضّده نريان النتقادات

فيفا تدر�س تعديالت على قانون الت�ضلل
اأثارت فيه تقنية  ياأتي ذلك يف وقت  الت�سلل  اإدخال تعديالت على قانون  ال�سكوك حول ما اإذا كانت التقنية دقيقة مبا يكفي لتحديد قرارات بهذه الدقة.الربمييريليغ  خا�سة يف  يف حالت الت�سلل ب�سبب مليمرتات ب�سيطة وهام�سية مل تظهر وا�سحة يف العديد منها، ما اأثار فقط يف حال وجود خطاأ وا�سح و�رشيح، بعد اجلدل الذي اأثارته التقنية يف الآونة الأخرية ل�سيما يف اجلولة املا�سية من الناظمة للعبة لوكا�ض برود ك�سف اأن على تقنية الفيديو  امل�ساعدة »VAR« اأن تغرّي القرار الذي يتخذ على اأر�ض امللعب الكروية، خا�سة يف الدوري الإجنليزي املمتاز، و كان  اأمني عام جمل�ض الحتاد الدويل لكرة القدم  املكلف ب�سوؤون القوانني حكم الفيديو امل�ساعد حفيظة ُع�ساق كرة القدم، الذين اعتربوا اأن التكنولوجيا اأّثرت على اللعبة من ناحية النتائج واملتعة بداأ الحتاد الدويل لكرة القدم مناق�ساٍت ب�ساأن 
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عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

عبد الرحمن ال�ضهبندر ير�ضد الق�ضايا االجتماعية الكربى يف العامل العربي
�سدر عن �سل�سلة »طي الذاكرة« يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب عبد الرحمن ال�سهبندر الق�سايا االجتماعية الكربى يف العامل 

العربي، يف طبعة ثانية بعد اأن �سدرت الطبعة االأوىل يف القاهرة يف عام 1936.

وكاالت 

بالقطع  الكتاب )320 �صفحة  هذا 
ومفهر�ًصا(  موثًقا  الو�صط، 
اأبو  �صقر  كتبه  تقدمٍي  بح�صب 
كان  معمقة  درا�صات  فخر، 
ن�رش معظمها يف جملة  ال�صهبندر 
عامي  بني  القاهرية  املقتطف 
1934 و1935، عالج فيها جمموعة 
التي  احليوية  املو�صوعات  من 
يت�صّدون  العرب  املفكرون  كان 
مثل  والتفّكر؛  بالبحث  اآنذاك  لها 
املدنية، واملراأة والرجل، وم�صري 
وال�صيوعية  ال�رشقية،  الأ�رشة 
واحلكومة  والدولة،  والأ�رشة، 
ال�صيا�صية،  واملذاهب  والرعية، 
واحلركة  ال�صالح،  احلكم  واأ�صكال 
اأو  الوطني  والندماج  الكمالية، 
والزعامة،  والوطنية،  التجان�س، 
والدين  والثورة،  الأمة،  ووحدة 
الديني،  ال�صعور  واأ�صل  والثقافة، 
الأخالقية  والنه�صة  والدين 

احلديثة.

حترير البلد 
العربية من 

اال�ستعمار، وبناء 
الدولة احلديثة 

املتجان�سة
يندرج جميع تلك املو�صوعات يف 
�صياق روؤية ال�صهبندر اإىل م�صتقبل 
ميكن  والتي  العربي،  العامل 
حترير  حمورين:  يف  اإيجازها 

ال�صتعمار،  من  العربية  البالد 
وبناء الدولة احلديثة املتجان�صة.

اخلالفة  ق�صية  ال�صهبندر  جعل 
فكرة  على  عالوة  وال�صلطنة، 
وم�صاألة  القاهرين«  »حكومة 
الجتماعي(  )الندماج  التجان�س 
وخطبه،  ومقالته  بحوثه  بوؤرة  يف 
وتوفر دائًما على التنبيه اإىل مزايا 
ف�صل اخلالفة عن ال�صلطنة، وكان 
’اخلالفة‘  ِبـ  �ُصمي  »ما  اأّن  يردد 
يكن  مل  ]ع�صور[  اأع�صار  منذ 
وحكومة  مذمومة  �صلطنة  �صوى 
كانوا  الذين  واأن  �رشًعا.  مردودة 
ي�صّمون ِبـ ’اخللفاء‘ مل يكونوا غري 

امللوك وال�صالطني«.
احلقل  هذا  يف  ال�صهبندر،  وق�ّصم 
خم�صة  احلكم  املعرفة،  من 
الع�صامي  ال�صكل  هي:  اأ�صكال، 
العظامي  وال�صكل  الدميقراطي؛ 
ال�صتبدادي  الأر�صتقراطي 
النقابي  وال�صورى  الأوتوقراطي؛ 
والفا�ص�صتي  الالوطني؛  ال�صيوعي 
وال�صكل  الوطنية؛  يف  املتطرف 
ما  وهو  النرّي،  اأو  العادل  امل�صتبد 
يوجد  ول  للحكم  مالئًما  اعتربه 
به  يب�رش  وراح  غريه،  مالئم  �صكل 
يف  بالتحديد  العربية،  البالد  يف 

ال�صام والعراق.

العامل العربي مت�سٌع 
ف�سيح ميتد من 

املحيط اإىل املحيط
يقول ال�صهبندر يف مقدمة الكتاب: 
هذه  تتناول  اأن  ق�صدنا  من  »لي�س 
يف  تباًعا  ن�رشناها  التي  املقالت 

الق�صايا  جميع  املقتطف  جملة 
العامل  يف  الكربى  الجتماعية 
العربي؛ فهذه اأكرث من اأن تتناولها 
بل  �صدرها،  ات�صع  مهما  جملة 
منها  بالذكر  نخ�س  اأن  ح�صبنا 
التي  الرئي�صية  املو�صوعات  هذه 
عاجلناها ب�صيٍء من الإي�صاح رمبا 
اقت�رشنا  لو  اإليه  لنحتاج  نكن  مل 
اأو  ل�صورية  اأو  مل�رش  الكتابة  على 
العربي  والعامل  اأّما  مثاًل.  للعراق 
مت�صٌع ف�صيح ميتد من املحيط اإىل 
املحيط ويحوي اأنواًعا من الرتبية 
املتفاوتة يف الدرجات، فال بَدّ من 
بتقدمي  التفاوت  هذا  مالحظة 
ال�رشورية،  والإي�صاحات  ال�رشوح 
مع الإ�صارة اإىل مثل هذه الق�صايا 

عند الأمم الأخرى«.

تقريب امل�سافات 
بني القارات

�صهولة  اأن  احلق  »يف  وي�صيف: 
الأر�س  �صعوب  بني  الت�صال 
القارات  بني  امل�صافات  وتقريب 
الثقافات  بني  المتزاج  و�صدة 
املمالك،  بني  امل�صالح  وارتباط 
الذين  كل ذلك �صينهنه من غرب 
خلًقا  خلقوا  اأنهم  يزعمون 
الن�ّصابون،  بعده  من  كّذب  ا  خا�صًّ
الجتماعية  الق�صايا  و�صيجعل 
مت�صابهة  الب�رشي  املجتمع  يف 
لأن  متقاربة،  معاجلتها  وطرق 
التاأثر  من  بلغ  ما  بالًغا  الإن�صان 
تدّرجِه  يف  تابع  ة  اخلا�صّ ببيئِته 
م�صتقاة  عامة  اجتماعية  لقواعد 
من جتارب واختبارات متماثلة يف 

جميع الأفراد واجلماعات«.
ال�صهبندر ولد يف  الرحمن  عبد 
وتخرج   ،1879 عام  يف  دم�صق 
ال�صورية  الإجنيلية  الكلية  يف 
الأمريكية  )اجلامعة  ببريوت 
لحًقا(، وعمل اأ�صتاًذا للطب يف 
اجلامعة نف�صها. عاد اإىل دم�صق 
ن�صاله  وبداأ   ،1908 عام  يف 

الطورانيني  �صد  ال�صيا�صي 
بلده،  حرية  �صبيل  يف  الأتراك 
الحتالل  �صد  ن�صاله  تابع  ثم 
الفرن�صي ل�صورية، ونُفي و�ُصجن 
ال�صهبندر  يُعترب  كثرية.  مراٍت 
العرب  املتنورين  اأبرز  اأحد 
الزعماء  واأحد  ال�صام،  بالد  يف 
الكربى  ال�صورية  للثورة  الكبار 

�صلطان  قادها  التي   )1925(
ال�صعب  حزب  اأ�ص�س  الأطر�س. 
يف عام 1925 وعا�س يف املنفى 
بعد   1937-1926 الفرتة  يف 
حني  ال�صورية،  الثورة  انح�صار 
م�صريته  ليتابع  دم�صق  اإىل  عاد 
عيادته  يف  فاغتيل  ال�صيا�صية، 

يف عام 1940.

»جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب« تعلن القائمة الطويلة لفرع االآداب

�ضدور العدد اخلام�س من جملة القوايف

للكتاب    زايد  ال�صيخ  جائزة  اأعلنت 
اأم�س القائمة الطويلة لفرع الآداب 
لعام  ع�رشة  الرابعة  دورتها  يف 
ا�صتملت  والتي   ،2020  /  2019
بني  من  اختريت  عماًل   13 على 
وينتمي  للجائزة،  تقدم  438 عماًل 
الإمارات  من  كل  اإىل  موؤلفوها 
والعراق وال�صودان و�صوريا وتون�س 

وفل�صطني وم�رش ولبنان.
 11 الطويلة  القائمة  وتت�صمن 
العناوين  حتمل  روائياً  عماًل 

للكاتب  واأحذية«  »اأبناء  التالية، 
اإ�صبانيا(  )العراق،  الرملي  حم�صن 
 ،2018 املدى  دار  عن  وال�صادر 
تاج  اأمري  للكاتب  و«تاكيكارديا« 
عن  وال�صادر  ال�صودان  من  ال�رش 
 ،2019 نوفل  اأنطوان/  ها�صيت 
علي  للكاتب  احلي«  و«احلي 
وال�صادر  الإمارات  من  ال�صعايل 
اإىل  اإ�صافة   2019 اللوهة  دار  عن 
»خطاأ غري مق�صود« للكاتب ر�صيد 
ال�صعيف من لبنان وال�صادر عن دار 

الرحماء«  و«حروب   2019 ال�صاقي 
م�رش  من  عي�صى  اإبراهيم  للكاتب 
للن�رش  الكرمة  دار  عن  وال�صادر 
2018، واملكتبة ال�رشية واجلرنال« 
�صوريا  من  الذهبي  خريي  للكاتب 
وال�صادر عن الأهلية للن�رش 2018. 
»الكراكي«  كذلك  العناوين  ومن 
للكاتب ح�صن حميد من فل�صطني، 
وال�صادر عن الهيئة العامة ال�صورية 
 ،2019 الثقافة«  »وزارة  للكتاب 
جنوى  للروائية  نون«  و«م�صرت 

بركات من لبنان وال�صادر عن دار 
اإىل  والتوزيع 2019،  للن�رش  الآداب 
عن  �صادرة  عناوين  ثالثة  جانب 
دار ممدوح عدوان للن�رش والتوزيع 
للن�رش،  �رشد  دار  مع  بال�رشاكة 
مها  للكاتبة  الده�صة«  »حي  هي 
وال�صادر  فرن�صا(  )�صوريا/  ح�صن 
الغياب«  و«ماأوى   ،2018 يف 
من  الدين  عز  من�صورة  للكاتبة 
و«اأرواح  وال�صادر يف 2018،  م�رش 
ممدوح  للكاتب  الع�صل«  �صخرات 

يف  وال�صادر  �صوريا  من  عزام 
على  القائمة  ا�صتملت  كما   .2018
»بالكاأ�س  هما  �صعريني،  ديوانني 
من�صف  لل�صاعر  الأخرية«  قبل  ما 
عن   وال�صادر  تون�س  من  الوهايبي 
تليه  اأخفى:  وما  »الذئب  وديوان 
ر�صائية : الغزالة والزلزال« لل�صاعر 
يو�صف رزوقة من تون�س وال�صادر 
عن دار زينب للن�رش 2017. ويذكر 
املركز  احتل  الآداب  فرع  اأن 
امل�صاركة  الأعمال  بني  من  الثاين 

يف  للكتاب  زايد  ال�صيخ  جائزة  يف 
تر�صيحاً،  بـ438  احلالية  دورتها 
فيما ت�صدرت فئة املوؤلف ال�صاب 
بواقع  للجائزة  املقدمة  الأعمال 
اجلائزة  وكانت  تر�صيحاً،   498
يف  عمل   1900 نحو  ا�صتقبلت  قد 
و�صهدت  الت�صعة،  اجلائزة  فروع 
اجلن�صيات  يف  تنوعاً  امل�صاركات 
دولة   49 �صملت  والتي  امل�صاركة 

من بينها 27 دولة اأجنبية.
وكاالت

يف  الثقافة  دائرة  عن  �صدر 
ال�صارقة العدد اخلام�س من جملة 
وجاءت  ال�صهرية،  ”القوايف” 
عنوان:  حتت  املجلة  افتتاحية 
”ال�صارقة لل�صعر العربي.. يج�ّصد 
فيها:  وجاء  الق�صيدة”  اأحالم 
اأعلن  الأوىل،  انطالقته  ومنذ 
املهرجان انحيازه لل�صعر العربي 
الأ�صيل، الذي ي�صتمد وهجه من 
هذا  يف  احلقيقية  الإبداعات 
الق�صيدة  ت�صتعيد  حتى  الع�رش، 

العربية اأجمادها القدمية.
حول  العدد  اإطاللة  وجاءت 
الثقافة  حا�صنة  “ال�صارقة… 
على  ال�صوء  و�صلطت  والأدب” 
ال�صارقة  اإمارة  مهرجانات 

وتنوعها الإبداعي”.
ال�صاعر  مع  لقاء  العدد  وت�صمن 
اإ�صماعيل زويريق وهو ال�صخ�صية 
 18 الدورة  يف  املكرمة  العربية 
لل�صعر  ال�صارقة  مهرجان  من 
العربي لهذا العام، واأجرى احلوار 

ح�صن،  منى  الإعالمية  ال�صاعرة 
”ال�صاعرة  ولقاء مع جتربة �صابة 
اأجراه  الزين”  �صارة  اللبنانية 

ال�صاعر عمر اأبو الهيجاء.
تطرق  فقد  ”ع�صور”  باب  اأما 
الكندي،  املقنع  ال�صاعر  اإىل 
وقراءة يف جدلية الواقع واخليال، 
اأحمد  الدكتور  ال�صاعر  وكتبه 

احلري�صي.
البكاء  ثيمة  العدد مقال عن  ويف 
يف الق�صيدة العربية بعنوان “قفا 

را�صد  الدكتور  لل�صاعر  نبِك” 
عي�صى.

اإىل  ”مدن الق�صيدة” تطرق  باب 
تزخر  وما  “الإ�صكندرية”  مدينة 
ثقافية  وح�صارة  �صعراء  من  به 

وكتبه ال�صاعر حممد من�صور.
واختارت املجلة يف العدد الرابع 
لل�صاعرين:  ال�صعر  من  قطرات 
حممد الثبيتي، واإليا اأبو ما�صي .

خمتارة  مبجموعة  العدد  وزخر 
اإىل  تطرقت  التي  الق�صائد  من 

موا�صيع �صعرية �صتى.
ويف باب ”اجلانب الآخر” تطرق 
اإىل عزلة  نا�رش  اأبو  نزار  الكاتب 
اأنها  على  وو�صفها  ال�صعراء، 
الزمن،  جدار  على  ا�صرتاحة 
م�صت�صهدا باأمثلة لبع�س ال�صعراء. 
ال�صعر  بحديث  العدد  واختتم 
حممد  ال�صاعر  التحرير  ملدير 
“ال�صارقة..  بعنوان:  الربيكي 

نافذة ال�صعر” وجاء فيه:
ال�صعر،  على  تُِطُلّ  نافذٍة  من 

عوامل  اإىل  بحلمي  ذاهبًا  اأم�صي، 
مرئيٍة وغري مرئية، فها هو ال�صعر 
يرفرُف  مني،  خطوات  بعد  على 
الأفق  من  قادمٍة  اأجنحٍة  فوق 
تبوح ب�رش  البعيد، و�صارقة احللم 
ال�صحب  خلف  فتتكاثر  الكلمات، 
تعدو  وهي  الق�صائد  اأمطاُر 
لتبني ج�صوراً حتت ظل القناديل، 
وال�صعراء اأروقٌة يف احلياة، يغّنون 

لغٍد هو ال�صعر .
وكالة اأنباء ال�سعر 
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�صخ�صيات من تاريخ القرارة:

ف�شيلة الإمام ال�شيخ احلاج حممد بن 
�شتيوي بن �شليمان املالكي

هو الإمام ال�صيخ احلاج حممد بن �صتوي بن �صليمان القراري املالكي ال�صريف الن�صب من عر�ش ال�صرفاء من مدينة القرارة ، ولد 
الإمام ال�صيخ احلاج حممد بن �صتوي بن �صليمان يف غ�صون �صنة 1837 ميالدي بالقرارة ولية غارداية بال�صحراء اجلزائرية عا�ش 

ال�صيخ رحمه اهلل يف اأ�صرة م�صرية احلال كباقي اأ�صرة مدينة القرارة التي كانت تعاين الأمرين الفقر واجلهل والتجهيل تلقاء 
تعليمه الديني والقيم الإ�صالمية يف اأول مراحل حياته يف كتاتيب مدينة القرارة اإىل اأن حفظ القران الكرمي وا�صتظهره يف �صنني 

الطفولة من حياته. لزام ال�صيخ رحمه اهلل يف رعيان �صبابه ف�صيلة الإمام احلاج حممد بن لالأخ�صر الغناي املالكي العطا�صي 
موؤ�ص�ش امل�صجد املالكي العتيق بالقرارة وكان ذلك منذ بداية تاأ�صي�ش امل�صجد املالكي العتيق بالقرارة يف غ�صون �صنة : 1840م �صيد 

امل�صجد املالكي العتيق بالقرارة بعد ما اأوقف الرجل ال�صالح ال�صيخ الإمام احلاج حممد بن خل�صر األغناي العطا�صي املالكي منزله 
ليكون م�صجد لل�صالة والعبادة و�صاعده يف ذلك جماعة من اأهل الرب والإح�صان من اأبناء مدينة القرارة .

بقلم / اأبوعمر ال�صراج العطا�صي

بن  حممد  احلاج  ال�شيخ  بقي 
بامل�شجد  �شليمان  بن  �شتوي 
للقران  ومعلم  مدر�شا  العتيق 
املالكي  والفقه  الكرمي 
وفاة  غاية  اإىل  بالقرارة 
حممد  احلاج  الإمام  ال�شيخ 
العطا�شي  األغناي  لخ�رض  بن 
املالكي يف �شنة 1840بعد ما 
اأربعون  ملدة  امل�شلمني  اأما 
اإىل   1840 �شنة  من  اأي  �شنة 

غاية �شنة 1880.
بعد وفاة ال�شيخ الإمام احلاج 
األغناي يف  بن لخ�رض  حممد 
غ�شون �شنة 1880 عيني ال�شيخ 
بن  �شتوي  بن  حممد  احلاج 
�شليمان اإماما مل�شجد العتيق 
وهنا عرف  بالقرارة  املالكي 

من  اأحداث  عدة  امل�شجد 
هدم مل�شجد و�شجن مل�شائخ 
والأوقاف  بالبناء  املكلفني 
التي  اجلليلة  الأعمال  ومن 
املعا�رض عن  التاريخ  �شجلها 
�شهد  انه  اهلل  رحمه  ال�شيخ 
امل�شجد املالكي العتيق اكرب 
تاأ�شي�شه  منذ  عرفها  تو�شعة 
احلقيقة  النطالقة  وكانت 
ال�رضح  هذا  امل�شجد  لبناء 
احل�شاري الإ�شالمي املالكي 
ال�شتعمار  معار�شة  رغم 
وتواجد  له  واأعوانه  الفرن�شي 
ومن   . بجواره  اليهود  منازل 
عرفه  التي  الأحداث  اأهم 
بتاريخ10  انه  امل�شجد 
اجلماعة  هدمت   1902/09/
املكلفة ببناء امل�شجد دارين 
فيها  ي�شلون  كانوا  واحدة 

�شاحبها  اأهابها  الأخرى  و 
مرحلة  اأول  هذه  وكانت  هلل 
يوم  امل�شجد  للت�شييد 
لـ  1320املوافق  13�شعبان 
1902/11/12قام بعملية البناء 
من  ال�شافية  ابن  علي  ال�شيد 
التون�شية  العربية  اجلمهورية 
ت�شعة  على  امل�شجد  ببناء 
اأمر  على  بناء  وذلك  اأعمدة 
من القائد الع�شكري الفرن�شي 
بيوبار كما هو ثابت  امل�شمى 

يف رخ�شة بناء امل�شجد.

هدم حمراب امل�صجد

هدم حمراب امل�شجد بتاريخ 
طرف  من   1903/05/20
واأعوانه  الفرن�شي  امل�شتعمر 
املكلفني  بامل�شايخ  وزج 

املقدر  والأوقاف  بالبناء 
اأربعة وع�رضون �شيخ  عددهم 
يف  يوما  ع�رض  خم�شة  ملدة 
 : لـ  املوافق  اخلمي�س  يوم 
1903/06/12 قدم اإىل القرارة 
قائد ع�شكري للقطاع بغرداية 
وحمراب  قبة  بهدم  واأمر 
ال�شلطات  هدمت  امل�شجد، 
عن  امل�شجد  ال�شتعمارية 
اجلماعة  �رضاح  وطلق  اآخره 
ماعدا   1903/06/17 بتاريخ 
عي�شى  بن  زرارة  ال�شيخ 
اإىل  �شجنه  مت  زرارة  بن 
ب�شفته   1903/07/01 غاية 
امل�شجد  جماعة  عن  وكيل 
ال�شادرة  وكالة  عقد  مبوجب 
املالكية  املحكمة  عن 
ويف  املوؤرخة  ميزاب  بواد 
العدد   1902/02/07 بتاريخ 
عر�س  اأعيان  فو�س   .573
العطاط�شة بالقرارة جمموعة 
والتكفل  ء  للبنا  امل�شائخ  من 
ببناء واأوقاف امل�شجد تتكون 
علي  ال�شيايب   : امل�شائخ  من 
بن خنيفر- الدوادي بوزيان – 
 – زرارة  بن  عي�شى  بن  زرارة 
جملد عبد القادر بن علي بن 
املجلد – اأولد العيد علي بن 
الكربي�س   – العيد  بن  حممد 
العيد  اأرحيمات   – العيد  بن 
– بن عبد القادر  بن اقرا�شة 
الإمام   – ال�شغري  بن  قدراي 
�شليمان  بن  �شتوي  بن  حممد 
– براتخي علي بن �شالح بن 
علي  بن  ال�شايب   – بكي�س 
كينة   – بن جريوي  بن حميم 
اأمبارك – الزغودي الزغودي 
 – الزغودي  بن  م�شعود  بن 
 - �شالمة  بن  احمد  �شالمة 
اأولد النوي ال�شغري بن حممد 

عبد  علي  بن   – النوي  بن 
القادر بن ميلود بن علي – بن 
رم�شان اجلنيدي بن العيهار – 
بن عي�شة بن معمر بن اأرحيم 
حممد  بحطيطة   – اجريوي 
بن عبد اهلل بن ذويب – نوا�رض 
عي�شى  بن  النا�رض  بن  عي�شى 
العيد  اأولد   – النا�رض  بن 
العيد  بن  حممد  بن  الطيب 
برا�شد  بن  يحي  الرا�شدي   –
علي  بن  عثمان  جريوي   –
ال�شلطات  هدمت  قويدر.  بن 
عن  امل�شجد  ال�شتعمارية 
اجلماعة  �رضاح  وطلق  اآخره 
ماعدا   1903/06/17 بتاريخ 
عي�شى  بن  زرارة  ال�شيخ 
اإىل  �شجنه  مت  زرارة  بن 
ب�شفته   1903/07/01 غاية 
امل�شجد  جماعة  عن  وكيل 
ال�شادرة  وكالة  عقد  مبوجب 
بواد  املالكية  املحكمة  عن 
بتاريخ  ويف  املوؤرخة  ميزاب 

1902/02/07 العدد 573.
1905/01/21�شافر  وبتاريخ 
حل�شور  القرارة  مدينة  قائد 
امليالدية  ال�شنة  راأ�س  حفل 
املقام مبدينة غرداية فاأخربته 
ال�شلطات الع�شكرية الفرن�شية 
عن �شدور اأمر ببناء امل�شجد 
من   ) واملحراب  القبة   (
باجلزائر  العام  الوايل  طرف 
اجلماعة  و�رضعت  العا�شمة 
عر�س  طرف  من  املكلفة 
امل�شجد  ببناء  العطاط�شة 

بتاريخ 1905/07/02.

معلم القراآن من تون�ش

الأحداث  هذه  خ�شم  يف 
حممد  الإمام  ال�شيخ  �شافر 

اإىل  �شليمان  بن  �شتوي  بن 
اجلمهورية التون�شية من اأجل 
لتعليم وحتفيظ  اإح�شار معلم 
النا�شئة القران الكرمي والفقه 
مع  ذلك  له  وكان   ، املالكي 
�شيدي  زاوية  م�شائخ  تدخل 
بنفطة  احمد  بن  اإبراهيم 
من  ال�شيخ  لكون  التون�شية 

اأتباع الطريقة القادرية.
رحمه  ال�شيخ  اإمامة  دامت   .
من  �شنة  اأربعني  مدة  اهلل 
اإىل   1880 �شنة  من  الزمن 
الفرتة  هذه  1920يف  غاية 
كبري  ن�شاط  امل�شجد  عرف 
رحابه  يف  تدر�س  كنت  حيث 
كتب الفقه املالكي املعتمدة 
لدى املذهب املالكي ) موطاأ 

الإمام مالك . والر�شالة (
و يف هذه الفرتة كان احلجاج 
امل�شجد  يق�شدون  املغاربة 
ال�شتقرار  و  العتيق  املالكي 
اأداء  اإىل  توجههم  اأثناء  به 
عودتهم  واأثناء  احلج  فري�شة 
هذه  وكان  املغرب  بالد  اإىل 
قدوم  يف  �شبب  الزيارات 
�شعيد  احلاج  ال�شيخ  العالمة 
املغربي رحمه اهلل اإىل مدينة 
الف�شل  له  كان  الذي  القرارة 
القراآن  وحتفيظ  تعليم  يف 
القرارة  لأبناء منطقة  الكرمي 
العديد  يده  على  تخرج  الذي 
الذين  والطلبة  امل�شايخ  من 
ا�شتظهروا كتاب اهلل عز وجل 
الإمام  ال�شيخ  ف�شيلة  بقي 
بن  �شتوي  بن  حممد  احلاج 
اهلل  رحمه  ال�رضيف  �شليمان 
توفاه  اأن  اإىل  بامل�شجد  اإمام 
�شنة  اوخر  يف  وجل  عز  اهلل 
رحمه  ال�شيخ  عرف   .1925

اأي�شا ب�شوته. 
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اجلزائر حتتفي بعيد ميالد »مالك بن 
نبي« اأحد كبار مفكري العامل الإ�سالمي 
احتفت اجلزائر اأم�س بذكرى ميالد املفكر اجلزائري مالك بن نبي 1 جانفي 1905 – 

2020  والتي تتزامن مع دخول ال�سنة امليالدية اجلديدة ، ولهذا تقربت يومية »الو�سط 
»من املوؤرخني اجلزائريني  للحديث عن  فكر  فيل�سوف احل�سارة الذي دعا امل�سلمني 

اإىل النفتاح على العامل. حيث مت التوقف عند اأهم املحطات الإبداعية لهذا الرجل 
الذي اأنار العامل الإ�سالمي برتكته العلمية الرثية التي  تعد اأر�سية خ�سبة لالأجيال 
ال�ساعدة لالنطالقة الفعلية نحو حتقيق التطور والزدهار  املن�سود  لبلداننا  العربية 

واخلروج من ظلمات التخلف.

حكيم مالك 

الربوفي�سور رابح 
لوني�سي:« مالك بن نبي 
بني احلقيقة والت�سويه«

�أن   لوني�سي  ر�بح  �ملوؤرخ  �أكد   
كبار  من  يعد  نبي  بن  مالك 
مفكري �لعامل �لإ�سالمي، وقد 
كان همه �إخر�ج �مل�سلمني من 
�لإن�سان  وحتويل  تخلفهم 
فعال،  �إن�سان  �إىل  �مل�سلم 
م�سكلة  حول  تدور  كتبه  فكل 
�حل�سارة، فهو يرف�ض معاجلة 
�لإ�سالمي  �لعامل  م�ساكل 
�أو  �لتعليم  م�سكلة  �أي  جمز�أة 
�ل�سحة �أو غريها، بل يرى �أنه 
منها  م�سكلة  �أي  ل ميكن حل 
�جلوهرية  �مل�سكلة  حل  دون 
بـ«م�سكلة  ي�سميها  �لتي 
حتويل  وكيفية  �حل�سارة« 
�مل�سلم �إىل �إن�سان فعال، ويعد 
لنب  �لنه�سة«  »�رشوط  كتاب 
�أهم   1949 يف  �ألفه  �لذي  نبي 
موؤلفاته على �لإطالق وهو �أم 
كتبه، ول ميكن لنا فهم �أفكاره 
دون �لطالع على هذ� �لكتاب، 
جاءت  �لتي  �لكتب  فاأغلب 
تف�سيل  هو  �لكتاب  هذ�  بعد 
لأفكار كتابه »�رشوط �لنه�سة« 
ن�ساأة  �أ�سباب  فيه  تتبع  �أين 
�حل�سار�ت و�سقوطها، معترب� 
يوؤمن  �لتي  �لفكرة  �أن  نبي  بن 
�لت�سحية  لدرجة  �لإن�سان  بها 
بو�جباته  فيقوم  �أجلها،  من 
�أكرث من �ملطالبة بحقوقه هي 
�لنطالقة  باإحد�ث  �لكفيلة 
كل  �أن  يرى  لكن  �حل�سارية، 
وهي  مبر�حل  متر  ح�سارة 
�ل�ستقر�ر  ثم   �لنطالقة 
ذلك  يف  متاأثر�  �ل�سقوط  ثم 
بنظرية بن خلدون حول �لدورة 
�لتي متر بها �لدولة، ف�سقوط 
هي  نبي  بن  عند  �حل�سار�ت 
يف  يدخل  جعله  مما  حتمية 
نقا�ض حاد مع �مل�رشي �سيد 
قطب حول هذه �لق�سية، لكن 
ردود �سيد قطب على بن نبي 
ونقد طروحاته تدخل يف �إطار 
�إدر�ك �سيد قطب باأن بن نبي 
�سد  عبد�لنا�رش  من  يوظف 
حركة �لإخو�ن �مل�سلمني �لتي 

كانت يف �رش�ع معه.

علينا الهتمام بالأفكار 
الكبرية ملالك بن نبي 

حلل امل�سكلة اجلوهرية 
لتخلفنا

كتاب  �ساحب  �أو�سح   كما   

ميز�ن  يف  �جلز�ئر  »روؤ�ساء 
نبي  بن  قر�ءة  باأن   « �لتاريخ 
باأفكاره  �لهتمام  منا  تتطلب 
تكون  �أن  ميكن  �لتي  �لكبرية 
يعتربها  ما  حلل  منطلقا 
لتخلفنا،  �جلوهرية  �مل�سكلة 
وهي م�سكلة �حل�سارة وحتويل 
�إن�سان فعال، لكن  �إىل  �مل�سلم 
�ل�سيا�سية  كتاباته  قر�ءة  يجب 
�سديد،  بتحفظ  و�لتاريخية 
معلومات  �أ�سري  وقع  قد  فهو 
كانت تعطى له من �ملخابر�ت 
مبا�رش  غري  ب�سكل  �مل�رشية 
�أن  دون  توظفه  �أن  وتريد 
�ل�سيا�سي  �ل�رش�ع  يف  يعلم 
�أثناء  �جلز�ئر  عرفته  �لذي 
دعم  �أين  �سيف1962  �أزمة 
عبد�لنا�رش طرف �سد طرف 

�آخر.

 مالك بن نبي ق�سد 
بـ«قابلية ال�ستعمار« 

باأن ال�ستعمار الفرن�سي 
مل يحتلنا اإل لأننا كنا 

متخلفني

  وعاد   �لكاتب ر�بح لوني�سي 
كتابه  يف  نبي    بن  كتبه  ملا 
و   1949 يف  �لنه�سة«  »�رشوط 
فكرة  خالله  من  طرح   �لذي 
�لتي  لال�ستعمار«  »�لقابلية 
�أحدثت لغطا كبري� يف �ملجتمع 
نبي  بن  تعر�ض  فقد   �آنذ�ك، 
لعد�ء �لتيار �ل�ستقاليل ب�سبب 
�أنهم  خا�سة  �ملقولة،  هذه 
يف  حما�رشة  �لقاء  منه  طلبو� 
مقر �حلركة من �أجل �لنت�سار 
وطرح  �لدميقر�طية  للحريات 
نقا�ض حول �ملو�سوع، لكنه مل 
يح�رش، وكان باإمكانه تو�سيح 
يقول  كما   / جيد�  فكرته 
مذكر�ته،  يف  هجر�ض  �سادق 
�لكثري  �ملعلومة  هذه  و�أكدت 
فما  �لفرتة،  تلك  �سهود  من 
�حلقيقة  يف  نبي  بن  يق�سده 
هو  �ل�ستعمار«  »قابلية  بـ 
�أن  �لبع�ض  يعتقده  ما  لي�ض 
�ملغربية،  خا�سة  �سعوبنا، 
�جلز�ئري  �ل�سعب  ومنها 
ويردد  بال�ستعمار،  يقبل 
�ل�ستعمارية  �ملقولة  هوؤلء 
�لإيديولوجية  روجتها  �لتي 
موؤرخيها،  عرب  �ل�ستعمارية 
�أن �سعبنا كلما خرج من  وهي 
��ستعمار  يف  دخل  ��ستعمار 
على  �سحيح  لي�ض  وهو  �آخر، 
�جلز�ئر  عرفت  بل  �لإطالق، 
يف  عديدة  ��ستقالل  فرت�ت 
بعد  �أو  �لقدمي  �سو�ء  تاريخها 
بل  �لإ�سالم،  �أجد�دنا  دخول 

و�سل حر�سهم على �ل�ستقالل 
حتى  �لتبعية  رف�ض  لدرجة 
و�لعبا�سية،  �لأموية  للخالفة 
�لر�ستمية  �لدولة  و�إن�ساء 
وجند  بعدها،  عديدة  ودول 
من  �لإ�سالم  قبل  �لأمر  نف�ض 
�لعديدة  �ملقاومات  خالل 
ومنها  �ل�ستعمار�ت،  كل  �سد 
�ل�ستعمار �لروماين وغريه �لتي 
�أ�ستند عليها �لتيار �ل�ستقاليل 
كمبارك  موؤرخني  وكذلك 
�مليلي وتوفيق �ملدين وحمند 
�رشيف �ل�ساحلي لإثبات وجود 
�لتي  �جلز�ئرية  �لأمة  كيان 
�ل�ستعمارية   فرن�سا  �سعت 
�ملقولة  هدف  طبعا  لنفيها، 
همم  تثبيط  هو  �ل�ستعمارية 
و�إعطاء  �جلز�ئري  �ل�سعب 
مو�سحا    ، لال�ستعمار  �رشعية 
�أنه مل  يق�سد بن نبي مبقولته 
تلك هذ� �لأمر، بل يريد �لقول 
مل  �لفرن�سي  �ل�ستعمار  باأن 
متخلفني  كنا  لأننا  �إل  يحتلنا 
تخلف  نبي  بن  ي�سميه  وما   ،
»�ن�سان ما بعد �ملوحدين« هو 
�لذي مهد لال�ستعمار، وي�سمح 
من  ويدعو  با�ستمر�ره،  له 
على  �لق�ساء  �إىل  ذلك  خالل 
بتحويلنا  �أنف�سنا  يف  �لتخلف 
بتغيري  فاعلني  �أنا�ض  �إىل 
�إن  ويقول  وذهنياته،  �لإن�سان 
خرج  لو  فحتى  بذلك  نقم  مل 
من  �سيعود  فاإنه  �ل�ستعمار، 
ماد�م  �أخرى  باأ�سكال  �لنافذة 
مل نحل جوهر �مل�سكلة، وهي 
بتحويل  �حل�سارية  �مل�سكلة 
�مل�سلم �إىل �إن�سان فعال يعطي 
�أكرث مما ياأخذ. لكن حلد �ليوم 
دون  �لعبارة  هذه  �لكثري  يردد 
نبي،  بن  ما ق�سده  يفهمو�  �أن 
عن  يتحدث  �لبع�ض  جند  بل 
حتى  له  يقر�أ  �أن  دون  نبي  بن 
تيار�ت  مقالة، بل ي�سعونه يف 
بن  �أن  متنا�سني  �أيديولوجية 
�أيديولوجية  له  تكن  مل  نبي 
بالفكر  متاأثر  فهو  حمددة، 
بالأفكار  تاأثر  كما  �لإ�سالمي 
�ملارك�سية،  ومنها  �لغربية، 
فنجده ي�ستلهم من منو  �لعامل  
�لذي  �ساخاروف  �ل�سوفياتي 
بذل  �لقيا�سي يف  �لرقم  حطم 
من  وي�ستلهم  �لعمل،  جمهود 
تاأثر  �لذي  غاندي  �ملهامتا 
به كثري�، وكذلك من ماوت�سي 
تونغ و�أرنولد توينبي وغريهم، 
كما ي�ستلهم �ي�سا من �لإ�سالم 
و�لفكرية  �ل�سيا�سية  ورموزه 
ر�أ�سهم  على  وياأتي  من  وغريه 
به  تاأثر  �لذي  خلدون  بن 

كثري�.

بن نبي موؤمن بفكرة 
اأن« احل�سارة تنتج ول 

ت�ستورد«

لوني�سي  �لربوفي�سور  توقف  و 
�لتي  �لنتقاد�ت  �أهم  عند  
ملجتمعاتنا   نبي  بن  وجهها 
�لفكرة  غياب  يف  و�ملتمثلة 
ي�سميها  ما  �أو  �ل�سنم  وعبادة 
يق�سم  فهو  بـ«�ل�سيئية«، 
�أفكار  �إىل  �ملجتمعات 
ففي  و�أ�سياء،  و�أ�سخا�ض 
�لوقت �لذي تهتم فيه �ل�سعوب 
�ملتح�رشة بالأفكار �لتي تنتج 
�لأ�سياء �أي �ملنتوجات �ملادية 
ول  تنتج  »�حل�سارة  بان  قائال 
ل  جمتمعاتنا  فاإن  ت�ستورد«، 
تهتم  �إما  فهي  بالأفكار،  تهتم 
دون  �ملنتوجات  �أي  بالأ�سياء، 
�أنتجت  كيف  �سوؤ�ل  توجيه 
وت�سنع  بالأ�سخا�ض  تهتم  و 
ميتلكون  ل  ولو  حتى  �لزعماء 
وهو  للتقدم،  منتجة  �أفكار� 
جليا  عندنا  نالحظه  ما 
ل  حيث  �حلر�ك،  هذ�  �أثناء 
تنتج  �أي �سوء حول ما  ت�سلط 
للمجتمع  كحلول  �أفكار  من 
وللجز�ئر بقدر ما يتم ت�سليط 
�أ�سخا�ض ميكن  على  �لأ�سو�ء 
ل ميتلكون �أي م�رشوع جمتمع 
ما  و�لدليل  �لغد،  جلز�ئر 
يحدث �أٌثناء �لنتخابات حيث 
�لنتخاب  ويتم  �لأفكار  تهمل 
يف  وتتحكم  �لأ�سخا�ض  على 
ب�سكل  و�جلهوية  �لقبلية  ذلك 
كبري، ويبدو �أن بن نبي قد تاأمل 
�رشخاته  �سماع   بعدم  كثري� 
�لتي  بالأفكار  �لهتمام  وعدم 
نف�سه  في�سبه  يطرحها،  كان 
ي�سمع  مل  �لذي  خلدون  بنب 
م�سلمي  من  �أحد  وباأفكاره  به 
ع�رش �لنحطاط، وما ي�سميه 
مب�سلم ما بعد �ملوحدين حتى 
�لفرن�سي  �مل�ست�رشق  جاء 
�لعظيم  كتابه  فاأحيا  دو�سالن 
نبي  بن  ويكتب  »�ملقدمة«، 
و�سع  يف  لي�ض  باأنه  �رش�حة، 
مارك�ض ورو�سو وغريهم �لذين 
وجدو� بيئة �أوروبية متح�رشة  
عك�سه  على  لأفكارهم  ت�سمع 

هو �أو �أي مفكر جاد. 

املوؤرخ حممد اأرزقي فراد 
:   مالك بن نبي فتح 

على نف�سه باب جهنم  
»بالقابلية لال�ستعمار«

  وتوقف �ملوؤرخ حممد �أرزقي 
لنظرية  �نتقاد�ت  عند   فر�د 

للمفكر  لال�ستعمار«  »�لقابلية 
مالك   �لر�حل  و�لفيل�سوف 
كتابه  يف  قالها  �لتي  نبي   بن 
  1949 �سنة  �لنه�سة«  »�رشوط 
حيث �أنه فتح على نف�سه باب 
�لوطني  �مل�ستوى  على  جهنم 
�إياها  معترب�  �لنظرية  بهذه 
حني   يف   ، باجلرمية   فر�د 
�لوقت     ذلك   يف  �جلميع  كان 
ي�سعى  من �أجل �إيقاظ وتنوير 
�لثورة  �ل�سعب عن طريق  هذ� 
�لفرن�سي  �مل�ستعمر  لإخر�ج 
حتدث  حني   يف  �جلز�ئر  من 
بن نبي عن �لقابلية لال�ستعمار  
ينا�رش  كان  �أنه   معناها 
�حلركة  فلذلك   ، �ل�ستعمار 
ت�رشفه  من  غ�سبت  �لوطنية 
وهناك �نتقاد�ت لذعة ملالك 
يف  موقفه  ب�سبب  نبي   بن 
�أثناء  عزله   مت  �لأربعينيات  
�أنه  حيث   ، �جلز�ئرية  �لثورة 
كان يرغب يف عر�ض خدماته 
رف�سته  ،ولكنها  �لثورة  على 
يف  �لأيام  من  يوم  يف  لأنه 
عن  و�أخرج  �أعلن  �لأربعينيات 
�لقابلية   « �مل�سماة  نظريته  

لال�ستعمار«.

بن نبي دعا امل�سلمني اإىل 
النفتاح على العامل

 و�أ�ساف فر�د �أن  هناك  من 
مهاتري  حممد  �أن  يقولون  
�قت�سادية  وثبة  �أحدث  �لذي 
�عتمد  ماليزيا  يف  ونه�سوية 
   ، نبي  بن  مالك  فكر  على 
وعليه فهذ� �ملفكر �جلز�ئري 
ل ميجد �لفرد ول يقد�سه  بل 
دعا  فلذلك   ، �لفكرة  ميجد 
وبني  �لفكرة  بني  �لف�سل  �إىل 
يف  نبي  بن  ،موؤكد�  �لإن�سان 
�لفرد  جمدنا  �إذ�  �أنه   « قوله  
�إىل  �أمام فرد ينتمي  �أننا  جند 
وجند  جامد  وعقله  ح�سارتنا 
لكنه  نرية  فكرة  �أمام  �أنف�سنا 
ينتمي �إىل خ�سومنا » ،فلذلك 
بني  �لتمييز  من  لبد  قال 
قائال:   �لإن�سان  وبني  �لفكرة 
ل تنظر  �إىل من قال بل �أنظر  
�إىل ما قال« وهذه من نظريات 
، وبالتايل هذ� �لكالم  بن نبي 
جد�  مهم  ولكنه  عادي  يبدو 
،وهذ�  �لفل�سفية  �لناحية   من 
عقلية  من  �خلروج  هذ�  يعني 
» �لدو�ر«  وفكرة �لعر�ض معناه  
وهو كان �سد هذه �لفكرة فنب 
�أو  قبلي   فكر  لديه  لي�ض  نبي 
فلذلك   ، عرقي  �أو  عرو�سي 
دعا �ملفكر بن نبي �مل�سلمني 
�إىل �لنفتاح على �لعامل » لأنك 

قد جتد فكرة مهمة ت�سلح لك 
خ�سومك  عند  موجودة  وهي 

.

املفكر والفيل�سوف 
اجلزائري الراحل الك بن 

نبي يف �سطور ...

�أعالم  من  نبي  بن  مالك 
�لعربي  �لإ�سالمي  �لفكر 
ولد يف  �لع�رشين  �لقرن  يف 
بق�سنطينة   1905 جانفي   1
�ل�رشق  يف  �لو�قعة 
�أكرث  من  ويعد   ، �جلز�ئري 
�ملعا�رشين  �ملفكرين 
بناء  يف  جهود  لهم  �لذين 
�حلديث  �لإ�سالمي  �لفكر 
، ولقد �ألف بن نبي �سل�سلة 
عنو�ن  حتت  �لكتب   من 
 « �حل�سارة  م�سكالت   «
تتابعت  ثم  بباري�ض  بد�أها 
حلقاتها يف م�رش فاجلز�ئر  
�لظاهرة   « يف  و�ملتمثلة 
�رشوط   ،   1946« �لقر�آنية 
بالفرن�سية  �سدر  �لنه�سة 
يف  بالعربية  و�سدر  يف1949 
وجهة   « �أي�سا  وله   ،  1957
�لعامل �لإ�سالمي » 1954،  و« 
�لفكرة �لإفريقية �لآ�سيوية » 
1956، و« �لنجدة ... �ل�سعب 
 «  ،1957  « يباد  �جلز�ئري 
�إ�سالمي  كومنولث  فكرة 
 « �لثقافة  م�سكلة   «   ،1958
�لفكري  �ل�رش�ع   «  ،  1959
يف �لبالد �مل�ستعمرة » 1959 
�جلديد  �لبناء   حديث   «  ،
بكتاب«  �أحلق   (  1960  «
تاأمالت » �سنة 1961 ، » يف 
مهب �ملعركة » 1962، »�آفاق  
جز�ئرية » 1964، » �لق�سايا 
�ساهد  مذكر�ت   ،« �لكربى 
 ،  1965  « �لطفل   – للقرن 
»�إنتاج �مل�ست�رشقني« 1968، 
و�لدميقر�طية«   »�لإ�سالم 
�ساهد  مذكر�ت   ،1968
 ،1970 -�لطالب  للقرن 
 ،1970 �ملرحلة«  »معنى 
�لعامل  يف  �لأفكار  »م�سكلة 
»دور   ،1970 �لإ�سالمي« 
�لثلث  يف  ور�سالته  �مل�سلم 
�لع�رشين  �لقرن  من  �لأخري 
يف  �ألقيت  »)حما�رشة 
�لر�ساد و�لتيه«  1972(، »بني 
عامل  يف  �مل�سلم   »،1972
�أجل  »من   ،1972« �لقت�ساد 
جمتمع«  �لتغيري«،«ميالد 
فيل�سوف  تويف  ولقد    ،
نبي يف  بن  مالك  �حل�سارة 
باجلز�ئر   1973 �أكتوبر   31

�لعا�سمة .   
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

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

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

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

فوائد "مذهلة" لليمون.. من ال�صم حتى الأكل
يحتوي الليمون على عنا�رس 
فبالإ�شافة  عدة،  غذائية 
النمو  تعزيز  على  قدرته  اإىل 
يف  باحثون  لحظ  البدين، 
اأن  اأوهايو  ولية  جامعة 
كفيل  الليمون  �شم  جمرد 
وعلى  املزاج  بتح�شني 
خا�شية  هذه  اأن  من  الرغم 
مهمة، فاإن الفوائد املختلفة 
من  عموما  تن�شاأ  لليمون 
مبا�رس،  ب�شكل  ا�شتهلكه 
اإىل  اإ�شافته  خلل  من 
ال�شلطات اأو الطبيخ اأو �رسبه 
تلخي�ص  وميكن  ع�شريا 
يعتربه  الذي  الليمون،  فوائد 
اأمور،   4 يف  فاكهة،  البع�ص 
»هيلثي  موقع  ذكر  ما  وفق 
الغذاء  يف  املخت�ص  اإيتينغ« 

ال�شحي.

األياف عالية

املكونات  اأحد  الليمون  يعد 
الألياف  لإ�شافة  الهامة 
دون  الغذائي  نظامك  اإىل 
على  كبري  ب�شكل  التاأثري 
اليومية.  احلرارية  ال�شعرات 
ويوفر كوب واحد �شغري من 
غرامات   6 حوايل  الليمون 
الكوب  ويحتوي  الألياف  من 
الواحد من الليمون على 0.6 
غرام فقط من الدهون و61 
ي�شاعد  مما  حرارية،  �شعرة 
الوزن وحت�شني  اإنقا�ص  على 
يف  الكولي�شرتول  م�شتويات 
�شغط  على  واحلفاظ  الدم 

دم �شحي.

فيتامينات وحديد

اأف�شل  من  الليمون  يعترب 
لفيتامني  الطبيعية  امل�شادر 
منه  واحد  كوب  ويوفر   ،C
من  باملئة   125 حوايل 
اليومي  الرجل  ا�شتهلك 
و150 باملئة من الحتياجات 
اليومية للمراأة بالإ�شافة اإىل 
للأك�شدة  امل�شادة  خوا�شه 
واإ�شلح  منو  يف  واأدواره 
فاإن  اجل�شدية،  الأن�شجة 
لقدرته  مهم   C فيتامني 
على زيادة امت�شا�ص م�شادر 

احلديد غري احليوانية.

 حم�س ال�سرتيك

لليمون  اللذع  املذاق  يرجع 
اإىل ما يحتويه من م�شتويات 
عالية من حام�ص ال�شرتيك، 
يف   5 حوايل  ميثل  والذي 
حام�ص  ويعمل  منه.  املئة 
مع  اإىل جنب  جنبا  ال�شرتيك 
اجل�شم  ليمح   ،C فيتامني 
قدرة اإ�شافية على امت�شا�ص 
النباتية  احلديد  م�شادر 
ال�شرتيك  حام�ص  ويعزز 
اإزالة  على   C فيتامني  قدرة 
يف  ال�شارة  اخلليا  جذور 
يف  ي�شاعد  كما  اجل�شم، 
تك�شري روا�شب الكال�شيوم يف 

الكليتني.

الوقاية من 
ال�سرطان

يف  امل�شاعدة  خلل  من 
ال�شارة  اخلليا  جذور  اإزالة 
م�شادات  فاإن  اجل�شم،  من 
يف  املوجودة  الأك�شدة 
الليمون لها خ�شائ�ص حمتملة 
ال�رسطان  من  الوقاية  يف 
على  الليمون  ق�شور  وحتتوي 
مركب م�شاد لل�رسطان اآخر، 
وت�شاعد  الليمونني.  يدعى 
�رسطان  منع  املادة يف  هذه 
الكبد وكذلك �رسطان الرئة. 
فوائدها  اإىل  بالإ�شافة 
الثدي  اأورام  علج  يف 

والبنكريا�ص.

فائدة لن تتوقعيها لإ�صافة فلفل اأ�صود لكوب ال�صاي

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

منها  يعاين  �شائعة  م�شكلة  الأنف  ان�شداد 
ان�شداد  من  يعانون  ممن  خا�شة  الكثريون، 
اجليوب الأنفية، اإليِك بع�ص الن�شائح واحليل 
املفيدة، لعلج اإن�شداد الأنف يقدمها موقع 

»بولد �شكاي« الهندي. 

ماء امللح: 

م�شكلة  من  تخفف  اأن  ميكن  و�شهلة  اآمنة 
التنف�ص ميكنك اإما �رساء رذاذ ملحي معقم 
اأو �شنع واحدة يف املنزل با�شتخدام ملعقة 
املاء  من  واحد  كوب  مع  امللح  من  �شغرية 

الدافئ. 

�سرائط ل�سقة للأنف:

تعمل على تو�شيع املمر الهوائي وهى لي�شت 
ا للبالغني. فقط للأطفال، ولكن اأي�شً

البخار الدافئ: 

الرطوبة هي واحدة من اأف�شل الأفكار لإلغاء 
باملاء  ال�شتحمام  يعترب  الأنف.  ان�شداد 
ال�شاخن اأ�شهل طريقة لتجربة ذلك. ت�شاعد 
الرطوبة يف تخفيف ال�شعوبات الناجتة عن 

ان�شداد الأنف.

�سغط دافئ:

على  و�شعيه  دافئ  ماء  يف  من�شفة  اغم�شى 
تغطي  اأنك  من  تاأكد  و  الوقت  لبع�ص  اأنفك 
اجليوب الأنفية اخلا�شة بك اأي�شا. كرر ذلك 
طريقة  هذه  تعد  بارًدا  القما�ص  كان  كلما 

فعالة لإلغاء ان�شداد الأنف.

ال�ساي ال�ساخن: 

مبثابة  ال�شاي  يف  املوجود  الفلفونويد 
م�شاد لللتهابات فعندما ت�شيف الفلفل فاإن 
التاأثري �شيكون اأقوى ب�شبب وجود بيبريين يف 

الفلفل الأ�شود.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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�لتبكري �إىل �ل�سالة:
التكبري يف الأذان تكرر �ست مرات، 
يف  ومرتان  به،  ابتدئ  مرات  اأربع 
 - وا�سح  هو  كما   - وهذا  اآخره، 
تنبيه عظيم على اأن اهلل جل جالله 
اأكرب واأعظم من اأي �سيء يف حياتنا 
اأعمالنا  من  اأكرب  الإطالق؛  على 
واأ�سدقائنا  واأولدنا  واأزواجنا 
كبري  ما  اإنه  بل  واأمالكنا،  واأحبابنا 
منه،  اأكرب  تعاىل  واهلل  اإل  الدنيا  يف 
ول مقارنة، فاهلل تعاىل اأكرب واأعظم 

واأجل على الإطالق.
لذلك فاإْن كان الأذان اإعالًما بدخول 
باملوؤمن  حري  فاإنه  ال�سالة،  وقت 
ال�سادق يف اإميانه املتبع هدي نبيه 
�سلى اهلل عليه و�سلم، اأنه عند �سماع 
الأذان، اأن يكون لديه حالة ا�ستنفار 
حياته  يف  اأمر  كل  فيرتك  ق�سوى، 
 ،َ َم هذا الأمر، ومهما َكربرُ مهما َعظرُ
اأي  ويف  زمان،  اأي  يف  كان  ومهما 
وقت  يف  �سيء  يعلو  ل  لأنه  مكان؛ 

ال�سالة والتبكري لها.
الأعظم  الر�سول  �سرية  تاأملنا  واإذا 
وجدنا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
عنايته �سلى اهلل عليه و�سلم التامة، 
اإذا  ال�سالة  على  ال�سديد  وحر�سه 
اأنه كان يرَتََك ما  حان وقتها، جند 

�سواها اأًيّا كان، ويتاأكد ذلك يف قوله 
ئل  �سرُ عندما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ْعَمـاِل  اْلأَ اأَيرُّ  و�سلم:  اهلل عليه  �سلى 
ِل  اأََوّ يِف  اَلةرُ  »ال�سَّ قال:  ؟  لرُ اأَْف�سَ
َوْقِتَها«، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 
ِفّ  »لَْو يَْعلَمرُ النَّا�سرُ َما يِف الِنَّداِء َوال�سَّ
وا  وا اإَِلّ اأَْن يَ�ْستَِهمرُ ِل، ثرَُمّ َلْ يَِجدرُ اْلأََوّ
وَن َما يِف  وا، َولَْو يَْعلَمرُ َعلَيِْه، َل�ْستََهمرُ
وَن  وا اإِلَيِْه، َولَْو يَْعلَمرُ التَّْهِجرِي َل�ْستَبَقرُ
َولَْو  َما  َلأَتَْوهرُ بِْح  َوال�سرُّ الَْعتََمِة  يِف  َما 

َحبًْوا ».
اهلل  رحمه  يزيد  بن  الأ�سود  وعـن 
قال �ساألترُ عائ�سة ر�سي اهلل عنها: 
َو�َسلَّـَم  َعلَيِْه  رُ  اهلَلّ لَّى  النَِّبيرُّ �سَ َكاَن  َما 
ونرُ  يَكرُ َكاَن  َقـالَْت:  بَيِْتِه؟  يِف  نَعرُ  يَ�سْ
اأَْهِلِه  ِخْدَمَة  تَْعِني   - اأَْهِلِه  ِمْهنَِة  يِف 
اإِىَل  َخَرَج  اَلةرُ  ال�سَّ َح�َضَْت  َفاإَِذا   -

اَلِة ال�سَّ
اهلل  �سلى  نبينا  حياة  يف  وال�سالة 
عليه و�سلم كان لها قدرها العظيم، 
ال�سالة  عليه  القائل  وهـو  ل  كيف 
يِف  َعيِْني  ةرُ  َرّ قرُ ِعلَْت  »َوجرُ وال�سالم: 
عليه  اهلل  �سلى  وقـال  اَلِة«،  ال�سَّ
اَلِة«؛  ِبال�سَّ اأَِرْحنَا  ِباَللرُ  »يَا  و�سلم: 
�سبحانه  الكبري  اهلل  مع  لقاء  لأنها 

وتعاىل.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل الأ�سول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�سم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

الأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�ضوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ول 

يختلفوا فيه«.

تاأكيد توحيد �هلل تعاىل:

ياأتي بعد التكبري مبا�ضة - والذي يحمل يف طياته معنى التوحيد العملي - التاأكيد بال�سهادة على توحيد اهلل تعاىل، 
تم الأذان بها، فالتوحيد اأ�سل هذا الدين و�سعريته العظمى، ومن اأجله  باأن اهلل تعاىل واحد، ل اإله غريه، ثم خرُ

 َ وا اهلَلّ وًل اأَِن اْعبرُدرُ ٍة َر�سرُ اأر�سلت الر�سل عليهم ال�سالة وال�سالم، واأنزلت الكتب؛ قال اهلل تعاىل: َولََقْد بََعثْنَا يِف كرُِلّ اأرَُمّ
وَت ]النحل: 36 لقد حر�ست ال�ضيعة الإ�سالمية على تر�سيخ كلمة التوحيد يف الإن�سان منذ ولدته،  اغرُ َواْجتَِنبرُوا الَطّ

�َسِن بِْن َعِلٍيّ ِحنَي  َن يِف اأرُذرُِن احْلَ رُ َعلَيِْه َو�َسلَّـَم اأََذّ لَّى اهلَلّ ِ �سَ وَل اهلَلّ ِ بِْن اأَِبي َراِفٍع َعْن اأَِبيِه َقاَل: َراأَيْترُ َر�سرُ بَيِْداهلَلّ َفَعْن عرُ
اَلِة]8[. َولََدتْهرُ َفاِطَمةرُ ِبال�سَّ

وبعد بلوغ الطفل ال�سابعة من عمره ياأتي دور ال�سالة، فيوؤمر بها ويرتاد امل�سجد، في�سمع كلمة التوحيد ترتدد على 
�سمعه يف اليوم والليلة خم�س مرات، وبعد عمر يقدره اهلل تعاىل حني يح�ض اأجله، حر�ست ال�ضيعة األَّ يخرج من 
الدنيا اإل وقد َطَرَق �سمعه كلمة التوحيد؛ لريددها وتكون اآخر كالمه، عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه قال: 

رُ« ]9[. نرُوا َمْوتَاكرُْم َل اإِلََه اإَِلّ اهلَلّ قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »لَِقّ
فكلمة التوحيد ت�سري مع امل�سلم مدة حياته كلها، عند ولدته ومروًرا بعمره الذي يقدره اهلل تعاىل له، ثم عند وداعه 

الدنيا تكون كلمة التوحيد مرافقة له، واآخر ما ي�سمعه؛ ذلك لأن قدرها رفيع، واأجرها كبري، قال ر�سول اهلل �سلى 
نََّة«]10[. رُ َدَخَل اْلَ اهلل عليه و�سلم: »َمْن َكاَن اآِخررُ َكاَلِمِه َل اإِلََه اإَِلّ اهلَلّ

ويف هذا ال�سياق نوؤكد اأن الأذان يحمل يف طياته ر�سالة عظيمة، وتنبيًها جلياًل؛ باأن الإ�سالم جاء ليحرر النا�س 
يف م�سارق الأر�س ومغاربها، من اأي معبود �سوى اهلل تعاىل، واأن اهلل �سبحانه وحده هو املت�ضف، وهو اخلالق، 

والرازق، واملدبر، والقادر، له كل الأ�سماء احل�سنى وال�سفات العال.
واإذا ا�ستقرت كلمة التوحيد كما اأرادها اهلل تعاىل يف عقل امل�سلم، ويف وجدانه، واأ�سحت �سلوًكا ممار�ًسا يف ليله 

ونهاره، يف جده وهزله، يف نومه ويقظته، يف بيعه و�ضائه، يف �سفره وح�ضه، يف قوله وفعله، يف �سلمه وحربه، يف 
فرحه وترحه، ويف كل �سوؤون حياته كانت النة عاقبته ونهايته، فقد عا�س حياة طيبة بربكة ممار�ستها، في�سعد بها 

يف دنياه واآخرته.
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حفالت راأ�س ال�سنة.. 
عمرو دياب يف الغردقة

  
على  العربية  الدول  يف  ال�سنة  راأ�س  حفالت  منظمو  ت�سابق 
جنوم الغناء، خا�سة مع ا�ستقطاب مو�سم الريا�س الرتفيهي يف 

ال�سعودية املطربني امل�رصيني والعرب.
عمرو دياب

 واأحيا عمرو دياب  حفل راأ�س ال�سنة يف منتجع �سياحي بالغردقة، 
وذلك رغم تعوده اإقامة حفالت راأ�س ال�سنة خارج م�رص.

حممد فوؤاد
واختار حممد فوؤاد اأحد فنادق القاهرة لإحياء حفل راأ�س ال�سنة،  
وفاجئ اجلمهور بعدد من اأغاين األبومه اجلديد »�سالم«، الذي 
ت�رصبت منه مقاطع قبل اأيام، عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، 

وهي را�سية بحايل، و�سالم، وا�ستحملتني، و�سوء تقدير. 
حممد حماقي

القاهرة،   فنادق  باأحد  الليلة،  جمهوره،  حماقي  حممد  والتقى 
بال�س،  وما  واحدة،  واحدة  اأبرزها  اأغانيه،  من  عددا  واختار 

وطمنوين عينيه.
�سريين و�سابر الرباعي

يف  الرباعي،  �سابر  التون�سي  عبدالوهاب،   �سريين  و�ساركت 
حفل باأحد فنادق القاهرة، مع تقدمي اأغنية م�سرتكة بينهما يف 

احلفل.
ه�سام عبا�س

القاهرة،  مولت  باأحد  ال�سنة  راأ�س  حفل  عبا�س  ه�سام  واأحيا 
قلبك،  وافتح  ده،  حبيبي  منها  اأغانيه،  اأبرز  من  عدداً  وغنى 

ومتبطلي�س، وقول عليا جمنون.
�سريين عبدالنور ودوللي �ساهني

واختارت اللبنانية �سريين عبدالنور فندقاً يف �رصم ال�سيخ لإقامة 
حفلها، فيما حتتفل مواطنتها دوللي �ساهني بالعام اجلديد يف 
اأغنيتها اجلديدة احلاجة دعيالك،  بالإ�سكندرية، وغنت  فنادق 

من كلمات �سفيق كارم، واأحلان تومي. 
تامر ح�سني ونان�سي عجرم

غنائي  حفل  يف  عجرم  نان�سي  واللبنانية  ح�سني  تامر  والتقى 
الأول حفاًل يف مركز املنارة يف  اإحياء  اأيام من  بعد  باأبوظبي، 

القاهرة، جمعه بال�ساب رامي جمال. 
راغب عالمة ومرييام فار�س ويارا

واحت�سن الأردن عدداً من احلفالت الغنائية لبع�س اللبنانيني يف 
ظل الأو�ساع امل�سطربة  يف لبنان، اأبرزهم راغب عالمة الذي 
يحيي حفاًل يف عمان، وكذلك مرييام فار�س وفار�س كرم ويارا.

ديانا كرزون تطلق ‘عمري م�سي 2020‘ مع بداية العام اجلديد

رق�سات ه�سام عبا�س ُت�سعل حفله يف راأ�س ال�سنة

تارا عماد: مل األتحق بور�س يف الغناء من اأجل »عالء الدين«

مع بداية العام اجلديد 2020، اأطلقت �ضوبر �ضتار العرب عماًل غنائيًا حتت عنوان »عمري م�ضي 2020« الذي ت�ضّمن 
اإعادة توزيع اأعمال غنائية لتتنا�ضب مع كافة الأذواق. جاء تعاون كرزون مع املو�ضيقار وائل ال�ضرقاوي الذي اأعاد 

توزيع تلك الأعمال الغنائية بقالب مو�ضيقي جديد بب�ضماته املو�ضيقية الإبداعية واملتميزة .
اإعادة  يف  التوّجه  هذا  وياأتي 
الأغنيات  من  جمموعة  توزيع 
و�سهرين،  دوم،  »حبني  منها 
وقد  علّي،  وكذب  البحر،  وملح 
الكون، والعمر ما�سي، وان�ساين 
هادية«،  مزيكا  بن�ساك،  ما 
جديد  �سكل  اإحداث  بهدف 
الأغنيات بجمالياتها  تلك  على 
توزيع  خالل  من  املختلفة 
على  حمافظاً  وجديد  ع�رصي 
بالكلمات  الأعمال  تلك  بنية 

والأحلان .
اإىل  ديانا  ت�سعى  وكعادتها، 
باأ�سلوب  اأعمالها  اإطالق جميع 
خاللها  من  لتطل  جديد، 

تعبق  بروح  املقبل  العام  على 
بالذائقة  والرتقاء  باجلمال 
دائماً  حتر�س  التي  الفنية 
على اأن تلّبي رغبات جمهورها 

العربي .
كرزون  ديانا  الفنانة  وهّناأت 
 2020 عام  بحلول  جمهورها 
الت�سامح  حملت  بكلمات 
واحلب، حيث اأطلقت عباراتها 
على  ح�ساباتها  خمتلف  على 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
قائلة: »ت�ساحموا فرحلة احلياة 
ق�سرية، اأحبوا ب�سدق وا�سحكوا 
النا�س  �ساحموا  قيود..  بدون 
بع�سكم  و�سافحوا  �رصيعاً 

البع�س، اأ�سعدوا من حتبون هي 
الأيام مت�سي بنا ويوماً �سن�سبح 
جميله  فاجعلوها  فقط  ذكرى 
من  ونيتكم  قلوبكم  �سفوا 
الداخل ت�سفى حياتكم وت�سفى 
لكم الدنيا بكلها هذا ما اأمتنى 
لكم يف ال�سنة اجلديدة كل عام 

وانتم باألف خري«.
م�سي  عمري  »مديل  وحظيت 
على  كبري  باهتمام   »2020
التوا�سل  مواقع  خمتلف 
واملتاجر  الجتماعي 
على  اأُطلقت  كما  الإلكرتونية، 
الإذاعية  املحّطات  كافة 

املحلية والعربية.

نيكول �سابا تلتقي جمهورها يف حفل كامل العدد

يف  عبا�س  ه�سام  املطرب  تاألق 
حفله الغنائي الذي اأقيم داخل اأحد 
املولت التجارية يف القاهرة، اأول 
من  املئات  ح�سور  و�سط  اأم�س، 

جمهوره.

اأبرز  من  عدداً  عبا�س  وغنى 
اأغنياته، منها »متبطلي�س، وحبيبي 
ده، و�سويف، وزمان، وحمادة عزو« 
وغريهم من الأغنيات التي رق�س 
احل�سور  حما�س  واأ�سعلت  عليها، 

ال�سنة  براأ�س  احتفالهم  اأثناء 
املطرب  وا�ستجاب  اجلديدة. 
حب  ر�سالة  توجيه  يف  زوج  لرغبة 
لزوجته من خ�سبة امل�رصح، اإل اأنه 
مل يُفوت هذا املوقف وعلق عليه 

�ساخراً: »�سكلك متخانق معاها«.
اأن  يف  اأمنيته  عن  عبا�س  واأعرب 
تكون 2020 عام ال�سالم وال�سعادة 
امل�رصية  الأمة  على  والنجاح 

والعربية.

عن  عماد  تارا  اأعربت 
م�رصحية  بنجاح  �سعادتها 
للمخرج  الدين«  »عالء 
وبطولة  الهواري،  جمدي 
مو�سم  يف  عز،  اأحمد 
وذلك  الرتفيهي،  الريا�س 
 28 و   25 بني  عر�سها  بعد 

دي�سمرب 2019 .

جناح  اإن  تارا،  وقالت 
امل�رصحية فاق كل توقعاتها 
واأحالمها، خا�سًة مع حفاوة 
ا�ستقبال اجلمهور ال�سعودي 
لها ولأبطال العمل، م�سيفة 
لالأمرية  جت�سيدها  اأن 
�سعباً،  يكن  مل  »يا�سمني« 
بحكم م�ساهدتها كل الأفالم 

التي ُقدمت عن ق�سة »عالء 
الدين«.

التحقت  كانت  اإذا  وعما 
خا�سة  الغناء،  يف  بور�س 
ا�ستعرا�سية  امل�رصحية  اأن 
األتحق  »مل  قالت:  غنائية، 
اأجل  من  الغناء  يف  بور�س 
التحاقي  بحكم  امل�رصحية، 

طويلة،  �سنوات  منذ  بها 
واأعي جيداً اأ�سا�سيات الغناء 

ومل اأجد �سعوبًة«.
»عالء  بطولة  يف  وي�سارك 
ثروت،  حممد  الدين« 
وه�سام  جمعة،  وحممد 
اإ�سماعيل، و�سامي مغاوري، 

واإ�سالم اإبراهيم.

كامل  غنائي  بحفل  جمهورها  �سابا  نيكول  اللبنانية  املطربة  التقت 
العدد، داخل اأحد الفنادق الكربى يف القاهرة.

حما�س  اأ�سعلت  التي  اأحلم«،  »حف�سل  باأغنية  حفلها  نيكول  وبداأت 
احل�سور ب�سكل كبري، ثم قدمت عدداً من اأغنياتها، ومنها »قررت، واأنا 
ال�سندريال  اأغنية  بغناء  قامت  كما  ين«،  والتوتو  وبراحتي،  كدة،  طبعي 
�سعاد ح�سني »يا واد يا تقيل« و�سط �سيحات اجلمهور، وغنت اأغنيتي 
للمطرب  ال�سلطان«  بنت  و«يا  فريوز  اللبنانية  للمطربة  الليايل«  »�سهر 

اأحمد عدوية.
ووجهت نيكول التحية جمهورها متمنية عاماً �سعيداً عليهم، معربة عن 

�سعادتها بهذا احلفل الذي ا�ستمر ملدة �ساعة ون�سف ال�ساعة.

وائل ج�سار ورامي �سربي واأمينة معًا ليلة راأ�س ال�سنة
  اأحيا املطرب اللبناين وائل ج�سار 
الفنادق  اأحد  داخل  غنائياً  حفاًل 
اأول  م�ساء   القاهرة،  يف  الكربى 
اأم�س ، مب�ساركة املطرب امل�رصي 
اأمينة.  واملطربة  �سربي  رامي 

وبداأت اأمينة احلفل بغناء عدد من 
»اأركب  ومنها  ال�سعبية،  اأغنياتها 
اخلع،  مز،  يا  واد  يا  احلنطور، 
وعا�س يا وح�س« و�سط تفاعل من 
اجلمهور، فيما �سعد رامي �سربي 

و�سط  »كلمة«  اأغنية  نغمات  على 
بعدها  ليقدم  احل�سور،  حما�س 
»اأهد  اأبرزها  اأغنياته،  من  باقة 
ليايل،  واأجمل  بابا،  واأنا  الدنيا، 
والراجل، وحمبت�س«. واختتم وائل 

اأغنياته،  من  بعدد  احلفل  ج�سار 
والنهاية  ماليني،  »اإح�سا�س  ومنها 
واحدة، و�سكله بيهزر، وعادي ملا 
اأعي�س« قبل اأن ينهي احلفل بتهنئة 

اجلمهور بحلول العام اجلديد.
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BMW X6 لتعلن احلرب على

بور�ض كايني كوبيه 2020 تظهر بعد توقع وغمو�ض 

بعد طول توقع وانتظار غام�ض ظهرت 
ال�سيارة   2020 كوبيه  كايني  بور�ض 
اجلديدة كلياً التي تعترب ن�سخة جديدة 
الريا�سية  اأوفر  الكرو�ض  �سيارة  من 

بور�ض كايني يف جيلها الثالث .
 – كوبيه  كايني  بور�ض  �سيارة  تاأتي 
 Porsche Cayenne Coupe
طراز  من  اأكرث  ريا�سية  كفئة   2020
من  وتتميز   ،  2019 كايني  بور�ض 
اخلارج بح�سولها على ت�سميم ريا�سي 
اأكرث ي�سم املزيد من اخلطوط احلادة 
كما   ، الأ�سا�سية  كايني  مع  مقارنة 
 2020 بور�ض  �سيارات  اأجدد  ح�سلت 
الت�سميم  مائل  بانورامي  �سقف  على 
اأو �سقف م�سنوع من الكربون  قيا�سي 
تخفي�ض  على  يعمل  اختياري  فايرب 
تغري  مل�سات  وهناك   ، ال�سيارة  وزن 
الأ�سا�سي  الطراز  ت�سميم متيزها عن 

. A-pillar سمن منطقة�

بور�شه كايني كوبيه

ل�سيارة  الريا�سي  الت�سميم  ويكتمل 

كايني كوبيه اجلديدة مع جناح خلفي 
الريا�سية  الهوية  من  املزيد  يوفر 
والديناميكية الهوائية ، و�سادم خلفي 
اأ�سفله  حادة  خطوط  على  يحتوي 
خمارج   4 ي�سم  ريا�سي  هواء  م�ستت 
للعادم ، ونالحظ ح�سول ال�سايرة على 
جميع  مثل  مت�سلة  خلفية  م�سابيح 

�سيارات بور�ض اجلديدة .
املتوفرة  الر�سمية  للمعلومات  وفقاً 
لفريقنا يف عرب جي تي متتلك �سيارة 
بور�ض كايني كوبيه 2020 �سقف اأق�رص 
عن  ملم(   19.8( اإن�ض   0.78 مبقدار 
الأخرى   2019 كايني  بور�ض  �سيارات 
اإعاد  مت  بل  فح�سب  هذا  ولي�ض   ،
ليتم  اخللفي  ال�سندوق  غطاء  ت�سميم 
ال�سادم  يف  ال�سيارة  اأرقام  لوحة  دمج 
�سادم  على  اأعاله  وليحتوي  اخللفي 
اإن�ض   5.3 م�ساحة  على  ممتد  رفيع 
قيادة  عند  يتحرك  ملم(   134.6(
 90 عن  تزيد  �رصعات  على  ال�سيارة 

كم/�ض )56 ميل/�ض( .

�شقف بور�س 2020

كايني  بور�ض  �سيارة  طلب  حال  يف 
فايرب  كربون  �سقف  مع   2020 كوبيه 
ت�سم  ريا�سية  حزمة  يت�سمن  هذا   ،
من  ال�سيارة  وزن  لتخفيف  اإ�سافات 
 GT اطارات  بـ  اأي�ساً  تزويدها  خالل 
خفيقفة  اإن�ض   22 قيا�ض   Design
الوزن ، واأجزاء م�سنوعة من الكربون 
على  ومل�سات   ، ريا�سي  وعادم  فايرب 

املق�سورة الداخلي من الكنتارا .

بور�س كايني كوبيه 
اجلديدة بهذه 

اخليارات من املحركات 

قوة  يولد  لرتات   3 �سعة   V6 حمرك 
 )PS 335 ح�سان )340 ح�سان اأوروبي
 ، الدوران  عزم  من  نيوتن.مرت   450 و 
الن�سخة  على  متوفر  املحرك  هذا 
اإىل   0 من  ال�سيارة  لتت�سارع  القيا�سية 
96 كم/�ض )60 ميل/�ض( يف 5.7 ثانية 

الوزن  تخفيف  حزمة  طلب  حال  )يف 
الريا�سية حتتاج ال�سيارة اإىل 5.6 ثانية 
ال�رصعة  وتبلغ  نف�ض امل�سافة(  لتقطع 
القلب  لل�سيارة املزودة بهذا  الق�سوى 

الناب�ض 243 كم/�ض .
�ساحن  4 لرتات مع  �سعة   V8 حمرك
توربيني مزدوج يولد قوة 541 ح�سان 
 768 و   )PS اوروبي  ح�سان   549(
نيوتن.مرت من عزم الدوران ، لتت�سارع 
من  املحرك  بهذا  املزودة  ال�سيارة 
 60( كم/�ض   96 �رصعة  اإىل  و�سولً   0
ميل/�ض( يف 3.7 ثانية وتبلغ �رصعتها 

الق�سوى 286 كم/�ض .
كوبيه  كايني  بور�ض  �سعر  �سيبداأ 
اأمريكي  دولر   75،300 من  العاملي 
�سعودي  ريال   282،375 يعادل  ما  اأي 
اأما   ،  V6 مبحرك  املزودة  للن�سخة 
املزودة  تريبو  كوبيه  كايني  �سعر 
من  ثمنها  �سيبداأ   V8 مبحرك 
يعادل  ما  اأي  اأمريكي  دولر   130،100
487،875 ريال �سعودي ، )هذه الأ�سعار 
البالغ  ال�سحن  ر�سوم  اإحت�ساب  بدون 

قدرها 1،250 دولر اأمريكي( .

فولك�ض واجن جولف 2020 
اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها

 اجلي�ض الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

امل�سورون  متكن   – نت  املربع 
التقاط  من  موؤخراً  التج�س�سيون 
الثامن  للجيل  حديثتني  �سورتني 
جولف   2020 واجن  فولك�ض  من 
دون  واملانيا  افريقيا  جنوب  يف 
اأي متويهات، رغم اأن هذه النماذج 
حول  كمة  اأغطية حمحُ كانت حتمل 
امل�سابيح  مثل  حمدد  اأجزاء 
نرى  ولكننا  واخللفية،  الأمامية 
اليوم اأول �سور جت�س�سية احرتافية 
يف  اختبارها  اأثناء   2020 ملوديل 
فولك�ض  تظهر  ال�سمالية.  اأوروبا 
هيئتها  يف   2020 فولف  فافن 
الإنتاجية بال�سور مغطاة بتمويهات 
اأملانية،  اأرقام  لوحات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�سابيح
الزجاج  جزئي،  ب�سكل  التوقيعية 
الأمامية،  والنوافذ  الأمامي 
من  الكثري  ن�سهد  لن  اأننا  ويبدو 
تبدو  الأبعاد  اأن  رغم  التغيريات، 
الهيكل  يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة 
قلياًل من املوديل  واأعر�ض  اأطول 
احلايل، مع زيادة طول وانخفا�ض 
املقدمة ملظهر اأكرث ريا�سية، يف 
حني مَنّت قاعدة العجالت لزيادة 

م�ساحة الركاب باخللف.
املق�سورة  �ست�سبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�سولها  بجانب  اأكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات الت�سال والأمان 
حيث  الذاتية،  ن�سف  القيادة  مثل 
بالداخلية  التحديثات  �سرتتكز 

لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات 
وم�ستوى الراحة. مع تطور ت�سميم 
فاغن  فولك�ض  �ستتجه  اخلارجية، 
غولف 2020 للح�سول على ن�سخة 
 MQB با�سم  من�ستها  من  اأخف 
من  مزيد  ا�ستخدام  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  اخلفيفة  املواد 
كما  كغم   45 بقدر  الوزن  يقلل 
ر�ساقة  لزيادة  وذلك  متوقع،  هو 
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�ستهالك 
اجلديد  اجليل  �سياأتي  الوقود. 
خيارات  عدة  مع  جولف  من 
ن�سخة  يت�سمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�سحن ومدى 
اأكرب من ال�سابق، بجانب جمموعة 
 GTR من حمركات التريبو ون�سخ

وR عالية الأداء.
كانت  اإن  الوا�سح  غري  ومن  هذا 
ب�سنع  �ست�ستمر  واجن  فولك�ض 
بثالثة  هات�سباك  غولف  ن�سخة 
على  الإقبال  لقلة  نظراً  اأبواب 
الأخرية،  بالأعوام  الن�سخة  هذه 
�سنعرف  اأننا  املوؤكد  من  ولكن 
مزيد من املعلومات عند تد�سني 
الثالث  باجليل  كلياً  اجليل اجلديد 
على  �سيتم  ما  اجلاري،  العام  من 
الأغلب خالل معر�ض فرانكفورت 
حيث  �سبتمرب،  ب�سهر  لل�سيارات 
بالفعل  الأملانية  ال�سانعة  اأعلنت 
يونيو  يف  الإنتاج  �ستبداأ  اأنها 

القادم.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�ض 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رصعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�ض  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�ض املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رصة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

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

رو�سيا تطلق جيال مميزا من احلافالت

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

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

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

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

يف 7 �سبتمرب.

الرو�سي  غوركي  م�سنع  اأعلن 
عن  "غاز"  ال�سيارات  ل�سناعة 
مميز  جديد  جيل  اإنتاج  بدء 
ال�سغرية  النقل  حافالت  من 
�سادر  بيان  واأكد  واملتو�سطة 
"غاز"  م�سنع  اأن  املعمل  عن 
نوفغورود  نيجني  مدينة  يف 
الإنتاج  خط  �سّغل  الرو�سية، 
مركبات  بت�سنيع  اخلا�ض 

 "4.6  Gazelle Next"
ت�سبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
واحدة من اأكرث ال�سيارات مبيعا 

على اأرا�سي الحتاد الرو�سي.
 "Next" حافالت  وح�سلت 
هيكل  على  للركاب  اجلديدة 
من  م   1.14 مبقدار  اأطول 
 "Gazelle" حافالت  هياكل 
 19 لـ  تت�سع  وقمرة  احلالية، 

وقواعد  تعليق  واأنظمة  راكبا، 
نقل  تخولها  متينة،  عجالت 
اإىل  وزنها  ي�سل  حمولت 

طّنني.
ومن املفرت�ض اأن يطرح "غاز" 
الن�سف  يف  احلافالت  هذه 
 3 بـ  اجلاري  العام  من  الثاين 
تعمل  املحركات،  من  اأنواع 

بالبنزين والديزل والغاز.

من  خا�سة  ن�سخ  �ستظهر  كما 
لنقل  هذه املركبات خم�س�سة 
ت�سل  حمولة  بقدرة  الب�سائع، 
اإىل 4.6 طن، مزودة ب�سندوق 
خلفي خال من النوافذ، و�سف 
واحد من املقاعد يف املقدمة 
اآخرين،  وراكبني  لل�سائق  يت�سع 
خلفي  ب�سندوق  مزودة  ون�سخ 

مفتوح.   
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موزيال ُتطلق تطبيقها Firefox Send لنقل �مللفات �مُل�شّفرة على �أندرويد

�أكرب  من  و�حدة  موزيال  �رشكة 
بحرية  تُنادي  �لتي  �ل�رشكات 
وحماية  �لإنرتنت  ت�صّفح 
على  ذلك  ونرى  �خل�صو�صية، 
خدماتها  خالل  من  �لو�قع  �أر�ض 
هذ�  ولعل  و�مُل�صتحدثة،  �جلديدة 
�لأمر من �أهم �لأ�صباب �لتي جتعل 
بها،  يتعلق  �أن  �مل�صتخدم  من 
�ل�رشكة  �أتاحت  ذلك  غ�صون  يف 
��صم  يحمل  جديد  تطبيق  �ليوم 

عبارة  وهو   ،Firefox Send
جمانية  ملفات  نقل  خدمة  عن 

وُم�صّفرة.
بدوره هذه �خلدمة لي�صت جديدة 
�أتاحتها  فقد  �مل�صتخدمني،  على 
�ل�رشكة ولأّول مرة قبل نحو عامني 
من �لآن على �لويب، وهاهي �لآن 
يف  م�صتقل  كتطبيق  تُطلقها 
�أندرويد، ومع هذ� �لإطالق �أ�صارت 
�رشعات  ح�ّصنت  باأنها  موزيال 

نطاق  وو�ّصعت  �مللفات،  حتميل 
�لتحكم للملفات �لتي يتم �إر�صالها، 
وذلك من خالل �إمالء وقت لنتهاء 
�لتحكم  كذلك  �لر�بط،  �صالحية 
مبن ميكن م�صاهدته وعدد مر�ت 
كلمة  و�صع  �إمكانية  وحتى  تنزيله، 

مرور للملف.
ويف حالة كنت �لطرف �مل�صتقبل، 
ويتمّثل  ب�صيطة،  �لعملية  ف�صتكون 
ر�بط  على  �حل�صول  يف  ذلك 

�إىل  �حلاجة  دون  �مللف  لتنزيل 
وهنا  “فايرفوك�ض”،  ح�صاب 
ميلكون  ل  �لذين  للم�صتخدمني 
باإمكانهم  فايرفوك�ض،  ح�صاب 
من  جيغابايت   1 ي�صل  ما  �إر�صال 
�مللفات، بينما �صيح�صل من لديه 
حجم  على  فايرفوك�ض  ح�صاب 
تطبيق  �أخرًي�  جيغابايت    2.3
على  �لآن  متاح   Firefox Send

متجر قوقل بالي.

 �أبرز مو��شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

فنلند� حتقق يف �إمكانية ��شتخد�م هو�تف 
نوكيا بالتج�ش�س ل�شالح �ل�شني

مايكرو�شوفت جتلب مكافح �لفريو�شات 
ماك �إىل   Windows Defender

وحماية  �ملر�قبة  جلنة  فتحت 
حتقيًقا  �لفنلندية  �لبيانات 
�مل�صنعة   HMD �رشكة  مع 
بعد  نوكيا  لهو�تف  و�ملالكة 
حول  موؤخًر�  ظهرت  �دعاء�ت 
لنقل  �ل�رشكة  هو�تف  ��صتخد�م 
ما  �ل�صني،  �إىل  ح�صا�صة  بيانات 
يعني �أن �لهو�تف تعمل كاأدو�ت 
�حلكومة  ل�صالح  جت�ص�ض 

�ل�صينية بح�صب �لدعاء�ت.
�إحدى  ن�رش  بعد  �لتحقيق  وجاء 
�ملجاور،  �لبلد  يف  �لإذ�عات 
�أنها  فيه  تقول  لتقرير  �لرنويج، 
�أن  على  ملمو�ض  دليل  متتلك 
هو�تف نوكيا تقوم بنقل �لبيانات 
�إىل  للم�صتخدمني  �حل�صا�صة 

�إر�صاد�ت  على  بناًء  �ل�صني 
�ل�رشكة �ملالكة.

�لإذ�عة  حديث  �صبب  �أن  ويبدو 
�لأمر،  عن   NRK �لرنويجية 
 HMD رئي�ض  لعرت�ف  يعود 
بخلل يف حتديث لنوكيا 7 عمل 
�ل�صني  �إىل  بيانات  �ر�صال  على 
باإ�صالحه  قامت  �ل�رشكة  لكن 
لكن  �أخر.  مع حتديث  يناير  يف 
هاتف  �أن  �لأمر  يف  �لغريب 
�ل�صوق  يباع ح�رشًيا يف   7 نوكيا 
�لدول  �أن  يعني  ما  �ل�صيني، 
بالعملية،  لها  �لأخرى ل عالقة 
�أ�صدرت  �ل�رشكة  و�أن  خا�صة 
لل�صوق   7.1 با�صم  �آخر  هاتف 

�لعاملي.

�خلا�ض  نظامها  مايكرو�صوفت  طرحت 
ويندوز،  يف  �لفريو�صات  مبكافحة 
نظام  على   ،Windows Defender
�آبل  نظريتها  تطوره  �لذي  ماك  ت�صغيل 
�أو  نظام  يعترب  حيث  جديدة،  �صابقة  يف 
�خلا�ض  �لفايرو�صات  مكافحة  تطبيق 
ت�صغيلها  نظام  على  حكًر�  مبايكرو�صوفت 
ويندوز 10 وياأتي مثبت �صمن �لنظام وقامت 
من  للنظام  �لكامل  �ل�صم  بتغيري  �ل�رشكة 
 Windows Defender Advanced

ليكون   ،)Threat Protection )ATP
 Microsoft Defender Advanced
وهذ�   )Threat Protection )ATP
نظام  �صيعمل على  �لنظام  كّون  طبيعي جًد� 
�أخر غري ويندوز. وتتيح مايكرو�صوفت نظام 
حمايتها لأ�صحاب �لأعمال على نظام ماك، 
�أو  �إمكانية  �أي معلومات حول  يوجد  لكن ل 
�مل�صتخدمني  �إىل   )ATP( و�صول  موعد 
من  �ل�صتفادة  للجميع  ليت�صنى  �لعاديني 

�حلماية �لتي يوفرها.

ظهور �أغرب هاتف لهذ� �لعام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ��صتعر�صت �رشكة 
مزود�  هاتفا  �لأخري   »MWC« معر�ض 
�أمبري،  ميللي   18000 ب�صعة  ببطارية 
�لهو�تف  بطاريات  بني  �صعة  �لأكرب  هي 
باأن  �مل�صنعة  �ل�رشكة  وتفيد  �لعامل  يف 
ليعمل  تكفيه  �لكبرية  �لهاتف  بطارية 
تكفي  كما  �لنتظار،  و�صع  يف  يوما   50

ملدة  و�لفيديوهات  �لأفالم  مل�صاهدة 
 %100 �إىل   0 من  �صحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �صاعات، وميكن ��صتخد�مها 
ك�صاحن حممول للهو�تف و�لأجهزة �لذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
د�خل  مدجمة  �أمامية  بكامري�   »Pop
�لهيكل، تخرج عند �حلاجة ل�صتخد�مها، 

و�صا�صة مبقا�ض 6.2 بو�صة، بدقة عر�ض 
و�صول  وذ�كرة  بيك�صل،   )1080/2160(
ع�صو�ئي 6 جيغابايت، وذ�كرة د�خلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  �لهاتف  يطرح  �أن  �ملفرت�ض  ومن 
 600 ب�صعر  �ملقبل،  جو�ن  يف  �لأ�صو�ق، 

دولر تقريبا. 

�آبل تطلق ن�شخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�صخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�ص�ض للحو��صب 
�مل�صتخدمني  جلميع  متاحة  �أ�صبحت 
م�صتخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�صحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�صبح   »Mac« حو��صب 
نظام �لت�صغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��صم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�صتخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�صجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�صاد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�صبه �ل�صخ�صي.
�لن�صخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�صري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�صغيل �ل�صابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�صتخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�شتثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�صاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�صابق  للرئي�ض  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو �أن �لرئي�ض �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ض �جلديد �صنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �صويت�ض. �إل �أن �لرئي�ض �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�صمى 

.Dragalia Lost
بالو�صع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�صاب،  �جلديد  �لرئي�ض  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �صاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ض  كانت  �لتي  �لغياب  �صنو�ت  عن  عو�صاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.
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متهيدا ل�ضمه
ريال مدريد يتوا�صل 

مع ممثلي ماين 
الفرن�سي،   »le10sport« موقع  اأفاد 
باأن نادي ريال مدريد الإ�سباين مهتم 
�ساديو  ال�سنغايل  الدويل  مع  بالتعاقد 

ماين، جنم ليفربول الإجنليزي.
الفريق  اإدارة  اأن  املوقع،  وذكر 
ماين،  ممثلي  مع  توا�سلت  الإ�سباين 
متهيدا ل�سم املهاجم ال�سنغايل البالغ 
27 عاما، م�سريا اإىل اأن املدير الفني 
الدين  زين  الفرن�سي  ريال،  لنادي 
ماين،  مع  بالفعل  حتدث  زيدان، 

واأخربه برغبته يف �سمه لفريقه.
ي�سعى  الريال  اأن  املوقع،  واأو�سح 
النتقالت  فرتة  خالل  للتعاقد 
من  هداف  مع  املقبلة،  ال�سيفية 
الفرن�سي  مل�ساندة  العاملي،  الطراز 
وذلك  الهجوم،  بنزميا يف خط  كرمي 
الثنائي  رحيل،  احتمال  ظل  يف 
والكولومبي  بيل،  غاريث  الويلزي 
خام�س رودريغيز، عن الفريق امللكي 

خالل الأ�سهر املقبلة.

تعوي�س من 
»بوينغ« لرتكيا

الرتكية  اجلوية  اخلطوط  قالت 
م�سنع  مع  اتفاق  اإىل  تو�سلت  اإنها 
ب�ساأن  »بوينغ«  الأمريكي  الطائرات 
ناجمة  حمددة  اأ�رضار  عن  تعوي�س 
عن وقف حتليق وعدم ت�سليم الطائرة 
بوينغ »737 ماك�س«. ومل يحدد البيان 
قيمة  ا�سطنبول  بور�سة  اإىل  ال�سادر 
الطريان  �رضكة  ومتلك  التفاق. 
الرتكية 24 طائرة بوينغ »737 ماك�س« 
حتليق  وقف  وجرى  اأ�سطولها  يف 
مار�س  منذ  ماك�س«   737« الطائرة 
اإندوني�سيا  يف  حادثني  بعد  املا�سي 
واإثيوبيا اأ�سفرا عن مقتل 346 �سخ�سا 

يف غ�سون خم�سة اأ�سهر.

احلمى القالعية والكلب  بتلم�ضان

تلقيح 3 األف راأ�س بقر 
مت بولية تلم�سان تلقيح 3 األف راأ�س 
والكلب  القالعية  احلمى  �سد  بقر 
لدى الأبقار منذ انطالق حملة تلقيح 
يف  املر�سني  هاذين  �سد  الأبقار 
منت�سف دي�سمرب الفارط ،ح�سبما علم 

لدى امل�سالح الولئية للبيطرة.
ويرتقب اأن ت�ستهدف هذه احلملة التي 
�ستدوم 3 اأ�سهر حوايل 80 باملائة من 
تتوفر  الذي  لالأبقار  الإجمايل  العدد 
األف   43 بزهاء  واملقدر  الولية  عليه 
ح�سبما  البلديات،  خمتلف  عرب  راأ�س 
اأفاد به املفت�س الرئي�سي للبيطرة لدى 
داهور  لتلم�سان  الفالحية  امل�سالح 

جمال.

غرداية

حادث مرور يخلف 
م�صرع 06اأ�صخا�س 

لقي فجر اأم�س 06 اأ�سخا�س م�رضعهم 
القرارة  ببلدية  وقع  مرور  حادث  يف 
�ساحنة  ا�سطدام  اثر  وذلك  بغرداية 
ب�سيارة �سياحية وفور اإبالغها باحلادث 
املدنية  احلماية  م�سالح  �سارعت 
مل�سلحة  ونقلهم  ال�سحايا  لإجالء 
حفظ اجلثث مب�ست�سفى القرارة ،قبل 
ف�سح املجال مل�سالح الأمن املخت�سة 
يف املرور التي بدورها فتحت حتقيقا 
حادث  مالب�سات  لك�سف  معمقا  امنيا 
كانت  وان  املرور واملجزرة املرورية 
�سلتها  ت�ستبعد  مل  الأولية  املعلومات 
اخلطري  والتجاوز  املفرطة  بال�رضعة 

وفق ما اأوردته م�سادرنا .
حمادة العربي 

امل�ضيلة

اإنهاء مهام مدير 
الوكالة العقارية 

علمت »الو�سط » من م�سادر موثوقة، 
اأن وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
بالنيابة ، قد انهى مهام مدير الوكالة 
العقاري  والتنظيم  للت�سري  العقارية 
طريقة  كانت  امل�سيلة،الذي  لولية 
العديد  طرف  من  انتقاد  حمل  عمله 
من امل�سوؤولني واملنتخبني واملواطنني 
بالولية، بعدما ف�سل يف ت�سوية املئات 
للبناء  ال�ساحلة  الأرا�سي  القطع  من 
اأين   ، والتي ظلت عالقة منذ �سنوات  
لت�سري  م�سلحة  رئي�س  تكليف  تقرر 
مدير  تعيني  غاية  اإىل  بالنيابة  الوكالة 
تبقي  الذي  الوقت  يف  للوكالة،  جديد 
الولئي  املدير  مهام  اإنهاء  اأ�سباب 

للوكالة جمهولة.
عبدالبا�ضط بديار

اأفق

 فرن�صا لن ت�صكت
وداد احلاج

 يف مدة وجيزة فقدت فرن�سا كثريا من 
حائرة  الآن  اجلزائر،وهي  يف  اأوراقها 
مهمتها  ،تبدو  ذلك  تعوي�س  كيفية  يف 
امل�ستحيل،لكن  مقام  يف  بل  ع�سرية 
و  ت�سكت  لن  اأنها  يقول  املنطق 

�ستتم�سك باأمل يف ذلك اإىل اآخر رمق.
امللف  عن  اأيديها  فرن�سا  تكف  لن 
تنك�سف  اأن  تريد  ل  وهي  اجلزائري 
و  الدويل  العام  الراأي  اأمام  عورتها 
معركة  تخو�س  الآن  الإفريقي،هي 

وجود و م�سري يف الآن نف�سه.
بديلة  لتكوين طبقة  باري�س  تتهياأ  رمبا 
برموز  و  اجلزائر  يف  لها  املوالني  من 
اإنقاذ  من  تتمكن  اأن  اأمل  على  جديدة 
باب  من  العدالة،لي�س  يد  طالتهم  من 
لكنها  ال�سمري  �سحوة  و  الن�سانية 
احلقائق  من  كثري  تنك�سف  اأن  تخ�سى 
عن دورها و يدها الطوىل يف خمتلف 
من  اجلزائر  بها  مرت  التي  الأزمات 
الوقت  اإىل  و  بومدين  نظام  بداية 

احلايل.
يد  اأن  يقول  واحد  موؤ�رض  يوجد  ل 
يف  جرى  مبا  ملطخة  لي�ست  باري�س 
متكينها  كيفية  خ�سو�سا  اجلزائر،و 
متكينهم  و  نفوذها  ب�سط  من  لبيادقها 

من الرتقيات . 

�صوى ذكريات 
ي�ضني بوغازي 

قال  طاعنون يف الأعمار ،اإن الأيام  لي�ست  
ذكرى  هي  �ساعة  فكل   ، ذكريات  �سوى  
�ستكتمل بعد حني ، ذكري تنتظر ال�سطفاف 
اإىل  حبل الذكريات الطويل  لتغدو  كما يليق 

بها اأن ت�سمي .
وهي ترتاكم  لتقيم  ما�سيا عامرا بذكريات  
تتناوب  بزخم م�ساعر واأحا�سي�س ، فهي ل 

تقبل اأن ت�سمي اإل بتلك املرادفة ، ذكريات 
.

وهاهو عاما قد انق�سى ،وقد جمع حقائبه 
القبيحة   والأخرى  اجلميلة   واأ�سياوؤه  
الطاعنون يف  ؟ قال  ا�ستاأذن  وان�رضف دون 
تاأتي   ، اأبدا  ت�ستاأذن  ل  الأيام  اأن  اأعمارهم 
يف  �سيء  ل  اأن  لعلمها  تاأبه  فال  وتنق�سي 
اأننا من  الغريب   ، الأ�ستاذان  ي�ستحق  الكون 
 ، منا  مبادرة  بان�رضافها   لالحتفال  ن�ستعد 

مبا ل تدري ملاذا ؟
�سماء  تغدو  ذكريات   ت�سري  حينما  الأيام 

من  تتالطم   ذكريات   ، ترحم   فال  قا�سية 
حولها الب�رضما بني الياأ�س ،وال�سعادة ،وخيبة  
واأمل  وحالت كثرية تعرتي اأحالمهم من اثر 
ي�سري  اأن  اإىل  ، وهو  يف طريقه  مرور زمن 

ذكري .
يف نهاية املطاف ل ياأبه للم�ساعر وحالت 
ووجوه، لكنه ياأبه جدا ل�ساعة  خروجه تارك 

لدنيا  عامها  اجلديد  .
تلقي   ل  الذكريات  اأن  الغريب  العجيب 
اهتماما ملا تفعله  عجلة الزمن ، فهي  كمن 
 ، اأ�سحابه  �سالف  يتذكر  فال  طريقه  اأ�ساع 

ول  تعتذر عما ارتكبت ، ول تندم عن جميل  
معايري  الذكريات  مع   يهم  فال  ب�سع،  اأو 
اعتبارا   مطلقا  تويل  ل  بل  الأخالقيات  من 
لرتبويات ، فهي تاأتي وتنق�سي بق�سوة  وعناد 

.
قال  الطاعنون يف اأعمارهم  ،الذكرى ابقي 
اأو يرتجل  العام الذي ترجل  الأ�سياء يف اثر 
والتجوال   والتناوب   ، �سهور  بعد  قريبا  
ومن  الأ�سفل   اإىل   الأعلى   من  والتنقل 
الأ�سفل اإىل اإل على �سفة  ديدن الأيام ، فهي 

حتمل مراتب واأرزاق واأ�سياء اأخرى ؟

ذكرى   تدوم  ما  بقدر   اإل   ، يدوم  ل  عام  
ياأكل �ساعاته واأيامه  من الذكريات  ، فرتاه 
 ، رحليه   نا�سية   يقب�س   اأن  اإىل  و�سهوره  
فيخرج  �رضيعا  غري  اآبها  باأحد ، لأنه غري 
معني  باأحد ، وغذ الب�رض طوال عمره الق�سري 
تراهم  يتدافعون يف �ساعاته و�سهوره طمعا 
مرة  وج�سعا مرات ، �سالحا مرة و ف�سادا 
مرات ، وما بني هواج�سا و�سهوات ورغبات 
وخليط  عجيبا غريبا مما ميوج  باأعماقهم  
، وفى الأخري ل  تاأبه بهم ، لن الأيام  �سماء  

قا�سية ل ترحم    

روؤى 

م٫�س

مرا�سم  على  اإ�رضافه  لدى  و 
العريق  الفندق  هذا  فتح  اإعادة 
بكو�س  حمو  اأدرار  وايل  اأو�سح 
يعد  الذي  فندق"توات"  اأن 
للولية  مك�سبا  و  �سياحية  معلمة 
و اجلنوب عموما قد "متكن من 
لتقدمي خدمات  ا�ستعادة مكانته 
قدرات  تعزيز  و  راقية  فندقية 
ال�ستقبال ال�سياحي باملنطقة".

اأن  بعد  و  اأدرار  ولية  اأن  و�رضح 
على  مفتوحة  ور�سة  اأ�سبحت 
فهي  ال�سياحية  امل�ساريع  عديد 
ب�سدد ا�ستالم 34 موؤ�س�سة فندقية 
جديدة مع نهاية ال�سدا�سي الأول 
من ال�سنة احلالية ، ت�سمل فنادق 
و قرى �سياحية و خميمات ، مما 

�سيجعل من الولية وجهة 
بكرثة  يتوافدون  الذين  لل�سياح 
منا�سبات  يف  املنطقة  على 

�سعبية خمتلفة.
و  ال�سياحة  مدير  اأكد  بدوره  و 
باأدرار  التقليدية  ال�سناعات 
اأن  عوماري  توهامي  مولي 
حيز  دخل  الذي  »توات«  فندق 
ال�سنة  اخلدمة جمددا مع حلول 
ي�ساهم   ، اجلديد  امليالدية 
قدرات  رفع  يف  مبا�رض  ب�سكل 

بالولية  ال�سياحي  الإ�ستيعاب 
اإ�سايف  �رضير   180 لتتجاوز 

للحظرية الفندقية للولية.
املرفق  هذا  اأن  اإىل  اأ�سار  و 
الفندقي الذي ا�ستفاد من عملية 
مايل  بغالف  ع�رضنة  و  جتديد 
قدر باأزيد من 3 ماليري دج حتول 
باملنطقة  �سياحية  جوهرة  اإىل 
�ست�سع ب�سمتها املهنية يف جمال 
تعزيز  و  الفندقية  اخلدمات 
فندقي  منتج  لتقدمي  التناف�سية 

راقي مبعايري رفيعة.
فندق"توات"  مدير  اأبرز  وبدوره 

هذا  اأن  رجوح  الواحد  عبد 
اأن�سئ  الذي  ال�سياحي  الهيكل 
ترقية  منه  ينتظر   1982 منذ 
 ، باملنطقة  ال�سياحية  اخلدمات 
وهذا بعد ع�رضنته و رفع درجة 
اإىل )4 ( جنوم �سيما يف  ت�سنيفه 
ظل توفر طاقم �سباين حمرتف و 
متخ�س�س يف خمتلف اخلدمات 

الفندقية.
و يت�سع هذا الفندق اإىل 183 �رضير 
اإىل جانب خمتلف املرافق ذات 
ال�سلة براحة النزلء ، حيث ي�سم 
و  يوميا  وجبة   134 يقدم  مطعم 

قاعات  واأربع  م�سبح  و  مقهى 
اجتماعات و حما�رضات و قاعة 

للياقة البدنية.
و قد مت اإحلاق هذا الفندق اإداريا 
ال�سياحي  الت�سيري  مبوؤ�س�سة 
و  العا�سمة  باجلزائر  للو�سط 
التي ت�رضف على �سل�سلة من 10 
الوطن  وليات  من  بعدد  فنادق 
و  "ال�سفري"  فنادق  غرار  على 
حيث   ، "�سوفيتيل"  "مريكيو"و 
من�سب   60 ا�ستحداث  �ساهم يف 
عمل  من�سب   20 و  ثابت  عمل 

مو�سمي ، ا�ستنادا للمتحدث .

قريبا باأدرار 

فتح فندق "توات" و ا�صتالم 34 موؤ�ص�صة فندقية 
اأعيد فتح فندق "توات" باأدرار بعد ا�ضتكمال اأ�ضغال جتديد و ع�ضرنة و رفع ت�ضنيفه اإىل درجة )4( جنوم ، 

كما لوحظ.

ليلة راأ�س ال�ضنة!

ماأ�صاة يف حديقة حيوانات باأملانيا 
اأق�سام  اأحد  يف  حريق  اندلع 
خم�س�س  حيوانات  حديقة 
بولية  كريفيلد  مدينة  يف  للقردة 
غربي اأملانيا ليلة راأ�س ال�سنة، ما 

احليوانات  كافة  نفوق  عن  اأ�سفر 
بداخله.

احليوانات:  حديقة  اإدارة  وقالت 
قبيل  �سدمتنا  مفجعة  »ماأ�ساة 

واأ�سواأ  اأم�س…  ليل  منت�سف 
ركن  خماوفنا �سارت حقيقة…. 
اأي  يبق  مل  احرتق…  القردة 
فيه«ومل  احلياة  قيد  على  حيوان 

فيما  احلريق،  اأ�سباب  بعد  يت�سح 
اأملانية  اإعالم  و�سائل  رجحت 
التي  هي  نارية  األعاب  تكون  اأن 

ت�سببت يف هذا احلريق.

مزيد من الغمو�س على هروبه

 �صهادة جريان كارلو�س غ�صن 
تيارت

 اإعادة تهيئة مدر�صة 
خربها الإرهابيون   

عا�س مدير �رضكة »رينو - ني�سان« حتت 
الأعني يف حي كثيف الأ�سجار، يف طوكيو، 
ل�سلكية،  وكامريات  ل�سيقة  رقابة  وحتت 
البيت  ويقع  مثريا.  اأمرا  فراره  جعل  ما 
غ�سن  كارلو�س  فيه  عا�س  الذي  الفخم 
والذي  الأخرية،  ال�سبعة  ال�سهور  خالل 
اأن يكون قد انطلق منه يف هروبه  يرجح 
كثيف  حي  يف  الياباين،  الق�ساء  من 
الأ�سجار بطوكيو. ونقلت وكالة »رويرتز« 
األ  امل�ستحيل  من  اأنه  غ�سن  جريان  عن 
اأ�سهر  من  واحدا  احلي  �سكان  يالحظ 

املديرين التنفيذيني يف العامل، اأو ال�سيارة 
ال�سوداء التي كانت تقف �ساكنة فيما يبدو 

قرب املنزل كلما كان موجودا داخله.
ملراقبته  خم�س�سة  ال�سيارة  تلك  وكانت 
بكفالة حلني حماكمته  �سبيله  اإخالء  بعد 
مالية.  مبخالفات  اتهامات  ب�ساأن 
من  الل�سيقة  املراقبة  اإىل  وبالإ�سافة 
قبل رجال ال�رضطة، تطل ثالث كامريات 
ل�سلكية للمراقبة الأمنية من �رضفة فوق 
الكفالة  �رضوط  وتق�سي  البيت،  مدخل 

برتكيب كامريات عند مدخل البيت.

مت موؤخرا تخ�سي�س غالف مايل قدره 
13 مليون دج من اأجل 

ابتدائية  مدر�سة  وتاأهيل  تهيئة  اإعادة 
مهجورة  تيارت  بولية  تو�سنينة  ببلدية 
اأجل فتحها جمددا  منذ �سنة 1991 من 
القروية،  املنطقة  هذه  تالميذ  اأمام 
الولئي  املدير  به  اأفاد  ح�سبما 

للتجهيزات العمومية.
»مديرية  اأن  حافظ  �سفيان  واأو�سح 
التجهيزات العمومية خ�س�ست مبلغ 13 

مليون دج من اجل اإعادة تاأهيل وتهيئة 
للتخريب  تعر�ست  التي  املدر�سة  هذه 
هجرها  ومت  الت�سعينات  فرتة  اأثناء 
بالأعمال  ات�سمت  التي  الفرتة  تلك 
املوؤ�س�سة   « اأن  واأ�ساف  الإرهابية«. 
قد  امل�رضوع  هذا  باإجناز  املكلفة 
انطلقت يف الأ�سغال بحر هذا الأ�سبوع 
امل�رضوع  اإجناز  اآجال  حددت  حيث 
مع  لت�سليمه  حت�سبا  اأ�سهر   6 بنحو 

الدخول املدر�سي املقبل ».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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