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 قال اإن: الأرندي مل يغتنوا
 على ظهر املواطنني

اأويحيى يفتح النار على 
ولد عبا�س  وحنون

�ص3
عامر م�صباح:

ال�سيا�سي  "الإفال�س 
جعل الأحزاب ل تهتم 

باجلانب الثقايف"
�ص3
رد على امل�صككني اأم�ص من �صوق 

اأهرا�ص، بدوي:

�سن�سمن �سفافية 
 انتخابات 23 

نوفمرب املقبل

�ص17فرن�صا

ايدوي بلينال يف حرب اإيديولوجية مع »�ساريل اإيبدو« ومانويال فالز 

ات�صالت اجلزائر

حماولت لخرتاق ووقف نظام املعلومات 

  �ص4

�ص24

�سالح  ال�سغرية  "التنظيمات 
القاعدة يف املغرب العربي"

قال اإنها اأخطر بكثري من داع�ص، ميزاب:

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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وزارة الرتبية 

م�سابقة للتوظيف �خلارجي و �متحان مهني للرتقية يف �أربع رتب  
�ص4

الباحث الدكتور ب�صري 
لعراجي  يف ر�صالة نقدية :

 »لبد اأن تراجع جتربتك 
يف الكتابة يا اأمني الزاوي«

�ص.16

امل�صيلة 

" مقداد  ""حاج 
 يدعو املواطنني

  اإىل الت�سويت بقوة
�ص24 واختيار الكفاء  �ص13�ص5�ص3

تقنية النظام الأيل للتعرف على 
)AFIS( الب�صمات

  معاجلة 
 100 ق�سية

 اإجرامية

غليزان

 حجز األب�سة
 من الكيان 

ال�سهيوين

ماجر:
بعــــ�س املـــــــحللني 

يخــــــدمون م�ســــــلحة 
روراوة وجــــــبـــــور 

ي�ستهدفني بالإ�ستفزاز

ك�صفت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط عن تنظيم م�صابقة وطنية للتوظيف اخلارجي اإىل جانب تنظيم امتحان 
مهني للرتقية يف اأربع رتب .

اأحالم  اأجه�ص  اجلزائري  •   اجلي�ص 
الإرهابيني بعملياته ال�صتباقية

رد اأويحيى، اأم�ص، على ولد عبا�ص بخ�صو�ص ن�صاأة احلزب، 
يف حني �صاعف الرد بقوله: »الأرندي مل يغتنوا على ظهر 

املواطنني«، كما رد على حنون متهما حزب العمال بالتواطوؤ 
مع الأفامي والوقوف �صد التمويل غري التقليدي.

�ص3
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ت�سوية الو�سعية الإدارية لأ�ساتذة الوادي 
عمدت مديرية الرتبية 

والوظيف العمومي على 
م�ستوى والية الوادي اإىل 
ت�سوية  الت�سوية النهائية 

للو�سعية االإدارية الأ�ساتذة 
والية الوادي الناجحني يف 

امل�سابقة املتعلقة لرتبة مدير 
ثانوية ، حيث اأبرقت املديرية 

العامة للوظيفة العمومية 
لوزارة الرتبية الوطنية ت�سعرها 

بت�سوية و�سعية زمالئنا يف 
والية الوادي واإعادة تعيينهم 

مديرين للثانويات .

 اأمن امل�سيلة يقوم
 بعمليات مداهمة

يف اإطار م�ساعي قوات ال�رشطة لكبح اأ�سكال 
الت�سييق  ل�سيا�سة  واإ�ستمرار   ، اجلرمية 
االأن�سطة  حمرتيف  على  املمار�س  االأمني 
�سالمة  تهدد  التي   ، املحظورة  التجارية 
احل�رشية  االأحياء  يف  وتن�سط  املواطن 
قامت قوات ال�رشطة التابعة لالأمن احل�رشي 
والية  يف  مداهمة  عمليات  بعدة  ال�ساد�س 
من  قارورة   626 حجز  من  �سمحت  امل�سيلة 
امل�رشوبات الكحولية من خمتلف االأ�سكال و 

االأحجام ، و توقيف خم�سة اأ�سخا�س ترتاوح 
بحوزتهم   ، �سنة  و32   21 مابني  اأعمارهم 
حتت  و�سعه  مت  اأين   ، املخدرات  من  كمية 
اجلمهورية  وكيل  اإخطار  بعد  للنظر  الوقف 
االأمنية  العمليات  امل�سيلة هذه  لدى حمكمة 
تندرج �سمن م�ساعي املديرية العامة لالأمن 
الوطني الرامية اإىل تعزيز حماية املواطنني 

وممتلكاتهم .
عبدالبا�صط بديار 

جماهري �سبورتينغ ل�سبونة 
ت�ساند �سليماين

�سبورتينغ  نادي  اأن�سار   ت�سامن 
العبهم  مع  الربتغايل  ل�سبونة 
بعد  �سليماين  اإ�سالم  ال�سابق 
طالته  التي  االنتقادات  حملة 
الوطني  املنتخب  جماهري  من 
اخل�رش  مباراة  اأطوار  خالل 
الو�سطى،  اإفريقيا  اأمام  الودية 
النادي  جماهري  تفاعلت  حيث 

الفيديو الذي  الربتغايل كثريا مع 
التوا�سل  مواقع  على  انت�رش 
خاللها  يظهر  االجتماعي 
مهاجمهم ال�سابق وهو متاأثر من 
ال�ستم الذي تعر�س له من طرف 
جماهري ملعب 5 جويلية وهو ما 
جعلهم ي�ساندونه بطريقتهم عرب 

ح�سابات "التويرت".

ر�ؤية من الواقع
الولة بني ال�سمري 

وال�سغوطات
 من حني لأخر ت�صبح ف�صائح امل�صوؤولني مادة د�صمة لبع�ض 
ال�صحف واخلا�صر فيها �صمعة  الإدارة املحلية، فهل م�صالح 

الأمن والق�صاء يف حاجة اإىل خروج مدير اأو موظف عن 
واجب التحفظ لكي تر�صد جتاوزات قام بهام م�صوؤول اأول 

عن ولية ما،  يف منحه  امتيازات للغري والإخالل بالقانون 
يف اإطار املحاباة ، اأو الإ�صكالية تكمن يف التغا�صي عن ما يقع 
وكفى الفرطا�ض حك الرا�ض ؟ جمرد العودة اإىل العام الأول 

من حكم الرئي�ض بوتفليقة وماوقع لعدد من الولة الذين 
متت معاقبتهم والذين اأنهيت مهامهم ب�صبب التجاوازت 
وقطع اأي عالقة لهم بالعمل والوظيف وجتريدهم من 

الألقاب ، والعملية وجدت تقبال لدى الراأي العام الوطني 
وباركها اجلميع �صانا اأن عهد احلقرة والتهرب من حتمل 

امل�صوؤولية قد وىل. لكن التمادي يف اخلطاأ وعدم اخذ 
العربة من الإجراء املتخذ من طرف الرئي�ض �صول للبع�ض 

اليوم وهم يف عز الن�صوة ، خيانة الثقة وقد بدت رائحة 
الف�صائح تفوح يف كل الوليات والقطاعات، وبدت اأخبارهم 

يف املتناول دون اأن حترك الو�صايا �صاكنا ،ومتابعة كل من 
�صولت له نف�صه خيانة الأمانة ، وعلى هذا وجد كتاب 

الوايل ال�صابق ب�صري فريك تقبال لدى العامة بل ووجد 
حتى الت�صامن معه يف ق�صيته رغم ما قام به العديد من 

الولة من اجل امل�صاهمة يف التزوير و الر�صوخ اإىل �صلطة 
الو�صاية حتى ولو كانت تتجاوز القانون ، وق�صية مدير 

اأمالك الدولة احلايل لولية تيبازة والذي قال مبالأ فيه 
اأن الوايل ال�صابق منح ا�صتفادات غري قانونية يف ال�صتثمار 

الفالحي ، تعيدنا اإىل ق�صية وايل عني متو�صنت ال�صابق حمو 
التهامي الذي ف�صحه العقيد بن �صريف يف ر�صالة موجهة 

لل�صلطات العليا وللراأي العام ومن�صورة يف ال�صفحة الأوىل 
بجريدة وطنية وبقيت الق�صية طي الكتمان رغم ما فيها 
من جتاوزات خطرية واتهام بالف�صاد ، كما اأن وايل اجللفة 

احلايل قنفاف حمانة ،ويف لقاء ر�صمي مع امل�صتثمرين 
اعرتف بالتجاوزات يف منح مئات الهكتارات مبنطقة 

الن�صاطات ال�صناعية ،وهدد وتوعد باللجوء اإىل العدالة ، 
لكنه توقف عن الكالم املباح لن يف الق�صية ولة �صابقني 

ميكن )جرجرتهم ( اأمام املحاكم منهم من مازال ميار�ض 
مهامه! . واملتابعة  يف هذا الظرف غري ممكنة حتى تاأتي 

الأوامر الفوقية بعر�ض امللف ،والتحقيق فيه ، اأو تركه يف 
الدرج كما هي امللفات املطروحة يف النتظار!

 الوايل من�صب نوعي متميزوح�صا�ض وعر�صة للنقد ، بات 
مينح اليوم للموالة على ح�صاب الكفاءة ، وقد لعب دورا 

يف التوازنات بالولية ،مع انه – الوايل – ممثال للرئي�ض 
يف وليته،واأغلبية الوزراء مبا فيهم روؤ�صاء احلكومات 
منذ ال�صتقالل كانو روؤ�صاء دوائر وولة . واليوم ومن 

اجل منح فر�ض لل�صباب والكفاءات،  متت ترقية العديد 
من الإطارات اإىل منا�صب وايل ومنح للبع�ض لقبا غري 

م�صتحق لن ادائهم كان �صعيفا ،حيث مل يح�صنوا اخلدمة ، 
ومنهم من ف�صل يف اأداء مهامه ومنهم من ق�صى نحبه ب�صبب 

ال�صغوطات املمار�صة عليه �صواء من طرف املافيا املحلية كما 
وقع مع املغفور له وايل عنابة ال�صابق  اأو ب�صبب ت�صريحاته 

املو�صوعاتية ،وايل اأم البواقي اأو من خرج مرفوع الراأ�ض 
بعدما اأدى ما  عليه مثل الوايل ال�صابق ال�صيد اقوجيل الذي 

عمل يف جل الوليات ، اأو وجود وايل يف نزاع مع املجال�ض 
ال�صعبية الولئيه باعتباره م�صوؤول للجهاز التنفيذي وهذا 

راجع اإىل �صعف اأداء وم�صتوى اأع�صاء املجال�ض الولئية 
،ولهذا وجد الولة اأنف�صهم يف راحة تامة ورعاية حتى من 
طرف نواب الوليات لأن البع�ض منهم يف ) كرو�صهم التنب ( 

ول ميكن اأن يتدخلوا يف القرارات ول نن�صى اأن بع�ض الولة 
اتخذوا من املن�صب و�صيلة للرتبح الغري م�صروع واخذوا 

ن�صيبهم من الكعكعة بطرق غري مبا�صرة وهم يعي�صون يف 
البحبوبة ،وكم واليا حتول ملياديرا وولة هم اليوم اأرقاما 

فاعلة  يف عامل الأعمال واملال والعقارات .
احلفناوي بن عامر الغول

امل�صيلة

 توقيف �سخ�ص بتهمة حماولة القتل العمدي
متكنت عنا�رش ال�رشطة التابعة 
اخلام�س  احل�رشي  لالأمن 
باأمن والية امل�سيلة من توقيف 
من  البالغ  املدعو)ب،اأ)  
حماولة  بتهمة  العمر 27 �سنة 
با�ستعمال  العمدي  القتل 
 ، "خنجر"  اأبي�س  �سالح 
حني  تعود  الق�سية  حيثيات 
هاتفية  مكاملة  عنا�رشنا  تلقي 
اال�ستعجاالت  م�سلحة  من 
امل�سيلة  الزهراوي  مب�ست�سفى 
مفادها ا�ستقبال ذات امل�سلحة 
بعدة  م�ساب  ،ج(  ال�سحية ) ب 
من  خمتلفة  اأنحاء  يف  طعنات 

فتح  مت  الفور  ،على  ج�سده 
حيث   ، املو�سوع  يف  حتقيق 
التحريات  و  االأبحاث  مكنت 
التي با�رشتها قوات ال�رشطة من 
حتديد هوية الفاعل ، و ب�سماعه 
اليه  باالأفعال املن�سوبة  اعرتف 
، مت ت�سكيل ملف ق�سائي �سده 
تقدميه  بتاريخ 2017.11.05 و 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام 
الذي  امل�سيلة  حمكمة  لدى 
قا�سي  ال�سيد  على  اإحالته  بعد 
احلب�س  باإيداعه  اأمر  التحقيق 

املوؤقت. 
ع.ب

 عي�سى يخ�س�ص موقعا
 خا�سا ل�ستقبال الن�سغالت  

م�ستخدمي  وخمتلف  االأئمة  عي�سى،  حممد  الدينية  ال�سوؤون  وزير  دعا 
اإيقونة  جعل  الذي   "  " االلكرتوين  الوزارة  ملوقع  االنتقال  اإىل  القطاع 
االإمام"؛  "ف�ساء  عنوانها:  للوزير،  ونقله  ان�سغاالتهم  با�ستقبال  ة  خا�سّ
التي  ال�سعوبات  يبثوا  اأن  القطاع  م�ستخدمي  لكل  بوا�سطتها  ميكن 
مقابلة  االأمر  اقت�سى  اإن  يطلبوا  واأن  مهامهم  اأداء  يف  لها  يتعر�سون 
م�سوؤولني يف االإدارة املركزية مبن يف ذلك الوزير. وهو ف�ساء يطلع على 

حمتواه الوزير وم�ست�ساره املفّو�س فقط.

اأويحي يجتمع بنجل نحناح

 كان التجمع ال�سعبي الذي اأجراه االأمني العام حلزب التجمع الوطني الدميوقراطي 
حمفوظ  املرحوم  بنجل  االلتقاء  اأجل  من  له  فر�سة  البليدة  بوالية  اأويحي  اأحمد 
على  حديث  لهما  وكان  الرجالن  التقى  اأين  حم�س،  حلزب  ال�سابق  الرئي�س  نحناح 

هام�س التجمع ال�سعبي الذي اأجراه "االأرندي" بالوالية.
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اأويحيى يفتح النار على ولد عبا�س  وحنون
�صارة بومعزة

هاجم الأمني العام للتجمع الوطني 
الدميقراطي اأحمد اأويحيى، اأم�س، 
حنون  لوزيرة  متهما  العمال،  حزب 
النقدي  �صندوق  مع  بالتواطوؤ 
الدويل، يف معر�س رده على رف�س 
غري  التمويل  خليار  العمال  حزب 
احلكومة،  اتخذته  الذي  التقليدي 
ف�صل  الذي  اقرتاحها  اأن  معتربا 
غري  التمويل  على  ال�صتدانة 
التقليدي غري بريء، يف حني اأكدت 
حنون �صابقا اأن طبع اأموال اإ�صافية 
القت�صاد  و�صعية  مع  يجدي  لن 

اجلزائري.

ا�صتعمل الأمني العام للأرندي اأحمد 
�صعبي  جتمع  يف  اأم�س،  اأويحيى، 
بالبليدة،  �صعلل  حممد  بقاعة 
لفظ »فاقو« بالدارجة ، �صد حزب 
العمال، الذي رف�س جلوء احلكومة 
التقليدي،  غري  التمويل  خيار  اإىل 
اجتاه  يف  اخلطوة  من  وحتذيره 
انهيار قيمة الدينار اأكرث من الو�صع 
الراهن، متهما احلزب بالتواطوؤ مع 

الأفامي �صد م�صلحة اجلزائر.
اإر�صال  يف  اأويحيى  يتوان  مل  كما 
راأ�س  على  نظريه  اإىل  ر�صائل  عدة 
الأخري  ت�رصيح  بعد  الأفلن، 
والربط بني الرئي�س ال�صابق ليامني 

زروال وبني ن�صاأة الأرندي، قائل اأن 
ولي�س  اجلزائر  لبقاء  برز  الأرندي 
منتخبيه  وباأن  الآخرين،  ملناف�صة 
املحلية  املجال�س  اإىل  دخلوا 
والوطنية »نظاف وخرجوا نظاف«، 
املواطنني  ظهر  على  يغتنوا  ومل 
على حد تعبريه، موؤكدا باأن التجمع 
بربنامج  اآمن  الدميقراطي  الوطني 
 ،1999 �صنة  منذ  اجلمهورية  رئي�س 
ل  وباأنه  البلد،  زمام  توىل  عندما 
له،  وداعما  وم�صاندا  موؤمنا  يزال 
هلل  احلمد  »باأن  يقول  م�صتطردا 
ولرئي�س اجلمهورية  ال�صعب،  ولهذا 
الذي قادنا اإىل اإطفاء نريان الفتنة 

باجلزائر خلل الع�رصية ال�صوداء«، 
الوطني  للجي�س  حتية  وّجه  كما 
يف  م�صيدا  الأمن،  وقوات  ال�صعبي 
�صحايا  اأ�رص  بتقبل  ال�صياق  ذات 
ال�صلم وامل�صاحلة  الإرهاب مليثاق 
التذكري  اأن  على  وم�صددا  الوطنية، 
اأن يكون من اأجل  بالأم�س ل يجب 

احلقد اأو الكراهية.
لل�صعب،  تطرق  ثانية  جهة  من 
قائل اأن حكمة ال�صعب متكنت من 
لأن  العربي،  الربيع  موجة  جتاوز 
اإ�صافة  املحن،  من  تعب  ال�صعب 
الذي  اجلمهورية  رئي�س  حكمة  اإىل 
وكر�س  �صيا�صية  باإ�صلحات  قام 

باأن  موؤكدا  الجتماعية،  الإعانات 
الأزمة  خلل  الرئي�س  اإجراءات 
املالية احلالية، جنبت الدولة العجز 
العمومي،  القطاع  رواتب  دفع  يف 
لكننا  »جميفة  كانت  فالبلد 
جتاوزناها« وهي العبارة التي ف�صل 
املتحدث نطقها بالعامية ، مردفا 
مبا  اجلزائريني  يب�رص  باأنه  يقول 
كميزانية  دينار  مليار  و100   35 بني 
للبلديات يف �صنة 2018، اإ�صافة اإىل 
 ،100/100 الفلحي  الدعم  بقاء 
للدولة،  الجتماعي  الدعم  وبقاء 
وت�صلم 300 األف �صكن ال�صنة املقبلة 

مثلما مت توزيعه هذه ال�صنة.

 1000 مللف  عاد  ذاته  ال�صياق  يف 
ذهبت؟«،  »اأين  وال�صوؤال  مليار، 
يعرف  مليار   1000 باأن  م�صريا 
اأين  والقرى  املدا�رص  �صكان 
ذهبت، ونالوا ق�صطا منها يف �صور 
مليون   4 ب  الجتماعية  ال�صكنات 
الآن،  حتى  اجلزائر  �صيدتها  �صكن 
اأملكهم  اإىل  ال�صكان  عودة  وكذا 
النائية  واملناطق  املدا�رص  يف 
الع�رصية  اأيام  منها  نزوحهم  بعد 
عدد  ارتفاع  اإىل  اإ�صافة  ال�صوداء، 
مليون   1 اإىل  األف   300 من  الطلبة 
و750 األف طالب منذ تويل الرئي�س 

بوتفليقة قيادة البلد.

رد اأويحيى، اأم�ص، على ولد عبا�ص بخ�صو�ص ن�صاأة احلزب، يف حني �صاعف الرد بقوله: »الأرندي مل يغتنوا على ظهر املواطنني«، كما رد على حنون 
متهما حزب العمال بالتواطوؤ مع الأفامي والوقوف �صد التمويل غري التقليدي،  يف حني توجه لل�صعب ب�صيغة الوعود التي حددها يف قوله اأن ما بني 

35 و100 مليار دينار حتدد كميزانية للبلديات يف �صنة 2018، اإ�صافة اإىل بقاء الدعم الفالحي 100/100، وبقاء الدعم الجتماعي للدولة، وت�صلم 300 
األف �صكن ال�صنة املقبلة.

رد على امل�صككني اأم�ص من �صوق اأهرا�ص، بدوي:

�سن�سمن �سفافية انتخابات 23 نوفمرب املقبل

امل�صيلة 

»حاج مقداد »يدعو املواطنني اإيل الت�سويت بقوة واختيار االكفاء 

امل�صيلة
انطالق القافلة التح�سي�سية اخلا�سة باالنتخابات املحلية 

واجلماعات  الداخلية  وزير  عاد 
ليوؤكد  بدوي،  الدين  نور  املحلية، 
يف  امل�صككة  املعار�صة  لأحزاب 
هي  الدولة  باأن  انتخابات،  نزاهة 
كذا  و  النتخابات،  ل�صفافية  ال�صامن 

»احلياد التام للإدارة« . 
اإ�رصافه  هام�س  على  الوزير  وقال 
للمجل�س  اجلديد  املقر  تد�صني  على 
يوم  اأهرا�س  �صوق  لبلدية  ال�صعبي 
من  وحده  هو  املواطن  »اإن  اأم�س: 
م�صيفا  بالنتخابات«  الفائز  يقرر 
التح�صريات  كل  ا�صتكمال  باأنه »مت 
جميع  وتوقري  والب�رصية  املادية 

اأ�صباب جناح هذا املوعد«، 
ال�صياق  هذا  يف  بدوي  واأ�صاف 
»حر�صنا على حياد م�صاحلنا واأعواننا 
و  التزاما  ميثل  ما  وهو  تاما  حيادا 
للبلد  الأ�صمى  القانون  وفاء لحرتام 
وذلك  بها«  املعمول  والت�رصيعات 
الهيئة  الدائم كما قال- مع  بالتن�صيق 
العليا امل�صتقلة ملراقبة النتخابات. 

ودعا الوزير باملنا�صبة جميع ال�رصكاء 
»اللتزام  �رصورة  اإىل  ال�صيا�صيني 
والنزيهة  ال�رصيفة  املناف�صة  بقواعد 
والوطنية  العامة  امل�صلحة  وتغليب 
فئوية  اأو  �صخ�صية  م�صالح  اأية  عن 

اأخرى«، وذكر اأي�صا باجلديد يف قانون 
اأن  يف  واملتمثل  احلايل  النتخابات 
باأغلبية  الفائزة  القائمة  »مت�صدر 
اأ�صوات الناخبني هو بال�رصورة رئي�س 
البلدي« وذلك  ال�صعبي  املجل�س 
يدفع  اإ�صافيا  حافزا  اأ�صاف-  كما 
النتخابات  يف  للم�صاركة  املواطنني 
مت�صدر  لإجناح  بكثافة  والت�صويت 
رئي�صا  يريدونه  الذين  القائمة 

لبلديتهم. 
الأ�صلك  كل  جهود  ثمن  وبعدما 
اجلي�س  اأفراد  راأ�صها  وعلى  الأمنية 
الوطني  الأمن  و  ال�صعبي  الوطني 

على  املرابطني  الوطني  الدرك  و 
اأجل  لل�صكينة من  احلدود وال�صامنني 
و�صفافة  �صليمة  دميقراطية  ممار�صة 
اإدراك  »�رصورة  اإىل  الوزير  دعا 
من  اليوم  اجلزائر  به  تنعم  ما  اأهمية 
اأمن و�صلم وا�صتقرار وت�صييد يف �صتى 

املجالت يف ظل دولة املوؤ�ص�صات، 
ال�صتحقاق  اأن  اإىل  الوزير  اأ�صار 
املحلي ليوم اخلمي�س املقبل �صيكون 
يج�صد  حقيقيا  دميقراطيا  »عر�صا 
�صوؤونهم  ت�صيري  يف  املواطنني  اإرادة 

املحلية« . 
ع.ع/ق.و

 « مقداد  »حاج  امل�صيلة  ولية  وايل  دعا 
اأم�س، مواطني الولية اإيل �رصورة اخلروج 
 ، القادم  نوفمرب   23 يوم  بقوة  لت�صويت 
من  وب�صرية  وعي  بكل  الختيار  وح�صن 
م�صتوى  يف  منتخبة  جمال�س  تقدمي  اأجل 

التي  القادمة  التطلعات وحتديات املرحلة 
بكل  واختيار  املبادرات  من  مزيدا  تتطلب 
حرية و�صفافية من يرونه منا�صبا لتمثيلهم، 
تدعم  التي  والأفكار  الربامج  اأ�صا�س  على 
فر�صة  هي  النتخابات  وهذه  للتنمية 

على  واحلفاظ  املوؤ�ص�صات  بناء  ملوا�صلة 
لأجل  البلد  وامن  وا�صتقرار  املكت�صبات 
النخراط  جميعا يف امل�صار التنموي، لأجل 
ان�صغالت  على  والإجابة  النمو  ن�صبة  رفع 
املواطنني  اإقبال  �رصورة  مربزة   ، ال�صكان 

بقوة على �صناديق القرتاع للإ�صهام ب�صكل 
فّعال يف تغيري الو�صع املعي�صي اإىل الأح�صن 
مما ي�صتوجب علينا جميعا اخلروج بقوة يوم 

23 نوفمرب القادم .
عبدالبا�صط بديار 

»حاج  امل�صيلة  ولية  وايل  اأعطي   
القافلة  انطلق  اإ�صارة   « مقداد 
النتخابات  مو�صوع  حول  التح�صي�صة 
من    « اجلزائر  نبني  »معا  حتت 
والريا�صة،و  ال�صباب  مديرية  تنظيم 
مديرية  وكذا  الثقافة،  مديرية 

و  الجتماعي  والت�صامن  الن�صاط 
هدفها  وال�صكان  ال�صحة  مديرية 
الأ�صا�صي حت�صي�س املواطنني باأهمية 
العمل  اإطار  يف  املحلية  النتخابات 
الوا�صع  للتح�صي�س  الهادف  اجلواري 
النتخابات  يف  امل�صاركة  باأهمية 

نوفمرب   23 يوم  املرتقبة  املحلية 
ل�صوته  املواطن  واإ�صماع  اجلاري، 
واإي�صال خياراته بكل حرية و�صفافية 
وتوزيع  لقاءات  عقد  اإىل  اإ�صافة 
ال�صتحقاق  بهذا  تعرف  مطويات 
عرب  بالأ�صوات  الإدلء  بكيفية  و 

و  قرى  يف  ذلك  و  الت�صويت  مكاتب 
مدا�رص الولية، لتح�صي�س كافة فئات 
الت�صويت،  بعملية  املعنية  املجتمع 
البيت  الن�صاء املاكثات يف  على غرار 

و ال�صباب .
عبدالبا�صط بديار  

اأول جتمع �سعبي ل�سعيداين بباتنة 
العام  الأمني  اجلمعة   اأم�س  ن�صط 
ال�صابق حلزب جبهة التحرير الوطني 
حا�صد  �صعبي  جتمع  �صعداين  عمار 
بولية  التاريخية  لقرين  مبنطقة 
ح�صور  التجمع  �صهد  حيث  باتنة، 
و  املتعاطفني  و  للمنا�صلني  قيا�صي 

اإىل  التجمع  وح�رص  املنطقة،  اأبناء 
مع  العلقات  وزير  �صعداين،  جانب 
رئي�س  ونائب  خاوة  الطاهر  الربملان 
املكلف  الوطني  ال�صعبي  املجل�س 
بورا�س  جمال  اخلارجية  بالعلقات 
و  لطر�س  نا�صري  احلزب  وحمافظ 

ابنة ال�صهيد نبيلة بن بولعيد واإطارات 
التجمع  وجاء  ملخ�صو  علي  احلزب 
ملحليات  النتخابية  احلملة  اإطار  يف 
�صعداين  اختار  حيث   ،2017 نوفمرب 
له،  اأول جتمع  لتن�صيط  لقرين  منطقة 
للمنطقة،  التاريخية  للقيمة  اعتبارا 

التي �صهدت �صياغة وطباعة بيان اأول 
على  للتاأكيد  التجمع  نوفمرب.كما جاء 
والتفاهم  ورموزه  احلزب  اأبناء  احتاد 
يف  احلزب  لإجناح  واحد  هدف  حول 

ال�صتحقاقات املقبلة.
فروج.ن�صرين

قال اإن خطاباتها �صعيفة ب�صبب الواقع 
املري�ص، عامر م�صباح:

 »االإفال�س ال�سيا�سي جعل االأحزاب
 ال تهتم باجلانب الثقايف«

اأعاب اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية، عامر 
الأحزاب  تعاطي  طريقة  م�صباح، 
املوا�صيع  باجلزائر  ال�صيا�صية 
النتخابية  احلملة  خلل  املهمة 
مو�صوع  اأن  موؤكدا  للمحليات، 
عن  متاما  غيب  والهوية  الثقافة 
املر�صحني  وحتى  روؤ�صاء  خطابات 
هذه  خلل  الأحزاب  للمحليات 
على  ت�صورا  يعطي  ما  احلملة، 
ب�صكل  راجع  الأحزاب  �صعف  اأن 
مبا�رص اإىل من ي�صري هذه الأحزاب، 
اأرقام  جمرد  ح�صبه  اأ�صبحت  التي 
للواقع  �صيء  اأي  تقدم  ل  ورق  على 

ال�صيا�صي املري�س ح�صبه.
ويف ت�رصيح خ�س به »الو�صط« اأكد 
ذات املتحدث اأن الواقع ال�صيا�صي 
اأ�صبح ل ينتج اأي جديد، بل اأ�صبح 
للموا�صيع  اأهمية  حتى  يعطي  ل 
الو�صية  اجلهات  على  الواجب 
جتديدها والعمل على ت�صويقها من 
اأجل حت�صني اجلو العام يف اجلانب 
ال�صيا�صي، وقال م�صباح خلل ذات 
ال�صيا�صي  الفل�س  اأن  الت�رصيح 
للحالة املزرية  الرئي�س  ال�صبب  هو 
ال�صيا�صية  الأحزاب  اأ�صبحت  التي 
ما  فيها،  تتخبط  اأطيافها  بجميع 
يلزم اإيجاد حلول ملثل هكذا حالة، 
وراح اخلبري ال�صيا�صي اإىل اأكرث من 
اأن وجود حالة  ذلك ملا �صدد على 
املج�صدة  ال�صيا�صي  الإفل�س 
داخل  الفا�صد  املال  انت�صار  يف 
املحليات،  يف  امل�صاركة  الأحزاب 
اأو يف اأي حدث �صيا�صي كان، يجعل 
جتديد  على  يعملون  ل  ممثليها 
يتحدث  وهو  م�صيفا  خطاباتهم، 
التزوير:«  عن  �صمنية  بطريقة 
غري  والثقافة  الهوية  عن  احلديث 
لكون  يفيد،  لن  كان  واإن  ممكن 
بالنيابة  والت�صويت  الإدارة  تدخل 
عن املهملني للحدث يجعل الأمور 

اأخرى  جهة  ومن  حالها«.  على 
اإىل  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  تطرق 
ال�صيا�صية  الأحزاب  حال  مو�صوع 
تعاين  اأنها  اإىل  م�صريا  باجلزائر، 
اأي  خلق  على  قادرة  وغري  جدا 
املوالة  من  كانت  �صواء  �صيء، 
يف  م�صددا:«  املعار�صة،  حتى  اأو 
الغالب لي�س هناك اأحزاب �صيا�صية 
اأن تطور  ت�صتطيع  لديها مرجعيات 
ال�صيا�صي واملناق�صة ب�صكل  احلوار 
عام، وحتى واإثراء الربامج«، موؤكدا 
غري  ال�صيا�صية-  باأنها-الأحزاب 
مقاربات  خلق  على  حتى  قادرة 
التعامل مع م�صاكل  اأكرث فعالية يف 
البلد ب�صكل عام، مكمل حديثه:« 
مقاولني  هناك  اأن  القائم  الو�صع 
ال�صلطة  دور  ميار�س  بع�صهم 
والآخر دور املعار�صة، وال�صعب هو 
اآخر اهتماماتهم اإن مل نقل معدوما 
مل  م�صباح  عامر  حديث  متاما«. 
املتابعني  من  الكثري  عنه  يختلف 
الذين  باجلزائر،  ال�صيا�صي  لل�صاأن 
لي�س  ال�صيا�صي  الواقع  باأن  اأكدوا 
وما  حتى،  الإبداع  على  م�صجعا 
وخرجات  ت�رصيحات  من  يح�صل 
التقليدية  الأحزاب  روؤ�صاء  حتى 
باأن  مو�صحني  ذلك،  على  دليل 
عام  ب�صكل  باجلزائر  الأحزاب 
خطابات  على  ترتكز  اأ�صبحت 
�صعيفة ل تهتم باأي �صيء، واجلانب 
الثقايف وحتى الهوياتي اأ�صبح مغيبا 
على  يلزم  ما  اأ�صباب،  هكذا  ملثل 
العمل  للأحزاب  امل�صرية  اجلهات 
ديناميكية   خلق  اأجل  من  بجد 
عن  باأنها  بعيدة  يربز  املتابعني 
منطق  على  مبنية  جادة  طروحات 
يعزز  قد  مما  الرباجمي  التناف�س 
توجهات الناخب نحو العزوف الذي 

ت�صتهدفه بع�س اجلهات.
علي عزازقة
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قال اإنها اأخطر بكثري من داع�ش، ميزاب:

»التنظيمات ال�سغرية �سالح القاعدة يف املغرب العربي«
بعملياته اال�صتباقية االإرهابيني  اأحالم  اأجه�ش  •       اجلي�ش اجلزائري 

�سارة بومعزة/ عزازقة 
علي

�صح املعلومات عن 
القاعدة نقطة قوتها

 
الأمني  اخلبري  قراأ 
وال�سرتاتيجي، اأحمد ميزاب، 
تنظيم  جعلت  التي  الأ�سباب 
يعمل  الإرهابي  القاعدة 
ب�سكل متنا�سق مع التنظيمات 
العربي،  املغرب  يف  ال�سغرية 
يكمن  اخلطر  كل  باأن  موؤكدا 
اإ�سرتاتيجية،  هكذا  مثل  يف 
التي جتعل من تنظيم القاعدة 
هذه  طريق  عن  يتقوى 
احلركة  �رسيعة  التنظيمات 
يف  م�سريا  ميدانيا،  والفعالة 
القاعدة ولغاية  اأن  اإىل  الأخري 
بالن�سبة  جمهولة  تبقى  اليوم 
للمتابعني، وهذا الذي يعطيها 

فر�سة لال�ستمرار اأكرث.
اخلبري  اأكد  ال�سياق  هذا  ويف 
به  خ�ص  ت�رسيح  يف  الأمني 
ب�سكل  الإرهاب  باأن  »الو�سط« 
الأمم،  لعبة  �سمن  يدخل  عام 
اأجل  من  مطية  جعلته  التي 
ح�سبه   2017 ونهاية  التو�سع، 
اإىل  داع�ص  انح�سار  �سهدت 
التي  معاقله  �سغرية يف  نقاط 
ثالث  قبل  عليها  ي�سيطر  كان 
املتحدث  ذات  وراح  �سنوات، 
اأن  اأكد  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
عام  ب�سكل  القاعدة  تنظيم 
اأخطر بكثري من تنظيم الدولة 
القاعدة  لكون  املتطرف، 
من  اأحد  :«ل  ميزاب  يقول 
املتابعني ول حتى املخت�سني 
من  القاعدة  متلك  ماذا  يعلم 
اإمكانيات، وهذا الذي يجعلها 
التحرك  وت�ستطيع  خطرية 
وعن  ت�ساء«،  الذي  الوقت  يف 
املغرب  يف  القاعدة  ارتباط 
ال�سغرية  التنظيمات  مع 
املنطقة،  هذه  يف  الن�سطة 
القاعدة  تنظيم  قوة  �سدد:« 
يظهر يف مثل هكذا تعامالت 
ال�سغرية، فهي  التنظيمات  مع 
له، ولأنه جمهول  بالن�سبة  قوة 
ميكننا  ل  للمخت�سني  بالن�سبة 
اجلزم على اأن التنظيمات هذه 
جهة  ومن  للقاعدة«.  تابعة 
الأمني  اخلبري  تطرق  اأخرى 
اإىل هام�ص انت�سار التنظيمات 
الإرهابية ال�سغرية يف املغرب 
اأكد  عام، حيث  ب�سكل  العربي 
انت�سارا  �سهدت  اخلريطة  اأن 
جعل  الذي  وهذا  جديدا، 
يف  املناطق  وبع�ص  ال�ساحل 
افريقيا ت�سهد بع�ص العمليات 
اأن  م�سيفا  القوية،  الإرهابية 
على  ترتكز  التنظيمات  هذه 
واإيديولوجية  تفكري  نف�ص 
ناحية  ومن  القاعدة،  تنظيم 

اأخرى قال حمدثنا اأن املغرب 
الراهن  الوقت  يف  العربي 
اأجل  من  خ�سبة  منطقة  يعد 
الفارين  املقاتلني  ا�ستقطاب 
ال�رسق  يف  التوتر  بوؤر  من 
بالن�سبة  والقاعدة  الأو�سط، 
العودة  من  الوحيد  احلل  لهم 
ظل  يف  خا�سة  الن�ساط،  اإىل 
الرتاجع الرهيب لداع�ص التي 
مقاتليها  من  العديد  خ�رست 
ال�سام  يف  مناطقها  وحتى 
الأخري  يف  موؤكدا  والعراق، 
يف  ال�سغري  التنظيمات  باأن 
القاعدة  مثل  هي  م�سمونها 
وهذا الذي يعطيها فر�سا اأكرب 
يف  بحرية  التحرك  اأجل  من 
ال�ساحل على حد قراءة اخلبري 

الأمن ميزاب.
حديثه  وخالل  الأخري  ويف 
املتبعة من  ال�سرتاتيجية  عن 
يف  اجلزائري  اجلي�ص  قبل 
هكذا  مثل  وحماربة  متابعة 
ميزاب:«  قال  جماعات، 
ال�سرتاتيجية املتبعة من قبل 
راأ�سهم  وعلى  الأمنية  اجلهات 
موؤكدا  جدا«،  فعالة  اجلي�ص 
على  بدوره  يقوم  اجلي�ص  باأن 
كل  يتابع  لكونه  وجه،  اأكمل 
هكذا  مثل  يف  وكبرية  �سغرية 
املنطقة  يف  متوترة  اأو�ساع 
اجلي�ص  م�سيفا:«  عام،  ب�سكل 
ب�سكل  يعتمد  ال�سعبي  الوطني 
كبري على العمليات ال�ستباقية 
وهذا  املرات  من  الكثري  يف 
من  نوع  خلق  على  �ساعده 
التوازن يف مواجهة اجلماعات 
الإرهابية داخل اجلزائر وحتى 
متابعة التنظيمات الن�سطة يف 
العمليات  اأن  ال�ساحل«، موؤكدا 
التنظيمات  منعت  ال�ستباقية 
اجلزائر  �رسب  من  الإرهابية 

يف الكثري من املرات.
 

 ا�صتقاللية تنظيمات 
ال�صاحل عن القاعدة 

يدعمها بالتمويل 
والتجنيد

 
امل�ستقبل  مركز  جهته  من 
والدرا�سات  لالأبحاث 
ملف  تناول  املتقدمة، 
املجموعات الإرهابية مبنطقة 
العالقة  وطبيعة  ال�ساحل 
بالقاعدة ومنها  التي  حتكمها 
املغرب  بالد  يف  القاعدة 
ظل  يف  خا�سة  الإ�سالمي، 
التنظيمات  من  عدد  بروز 
التي مالأت الفراغ الذي خلفته 
حيث  »داع�ص«،  تنظيم  تراجع 
تناولت الدرا�سة طريقة تعاطي 
القاعدة مع كل من فروع تنظيم 
داع�ص التي ميزتها ال�سدامات، 
كانت  الإ�سرتاتيجية  اأن  اإل 
التنظيمات  مع  العك�ص  على 
بها  تربطها  حيث  اجلديدة، 
يف  جت�سدت  قوية  عالقات 
التطابق  لدرجة  ت�سابه املنهج 
عقب  امل�ساندة  اإعالن  وحتى 
باملقابل  العمليات،  بع�ص 
اأنها مل  اإل  رغم قوة العالقات 
»مبايعة«  اأو  بالنخراط  تكلل 
العالقة  وهي  القاعدة، 
التنظيمات  بني  �سادت  التي 
املتطرفة ملدة طويلة، ويتعلق 
جماعة  من  بكل  حاليا  الأمر 
وامل�سلمني«،  الإ�سالم  »ن�رسة 
اندماج  بعد  تاأ�س�ست  والتى 
يف  اإرهابية  تنظيمات  اأربع 
وال�سحراء،  ال�ساحل  منطقة 
ال�سحراء«  منطقة  »اإمارة  هى 
و«تنظيم املرابطون« و«جماعة 
حترير  و«جبهة  الدين«  اأن�سار 
 ،2017 مار�ص   2 يف  ما�سينا«، 
زعيم  غاىل  اغ  اياد  بقيادة 
اأبرز  الدين«،  اأن�سار  »جماعة 

حيث  املجموعات،  هذه 
من  كاًل  ع�سويتها  فى  ت�سم 
التى  ما�سينا«  حترير  »جبهه 
الفولنى،  عرقية  اإىل  تنتمي 
تنتمي  التي  الدين«  و«اأن�سار 
عالقاتها  ورغم  الطوارق.  اإىل 
القوية مع تنظيم »القاعدة«، اإل 
اأنها حر�ست على تبني توجهات 
اأكرث ات�ساعا من اأجل ا�ستيعاب 
املجموعات  من  العديد 
فيما  تتباين  التي  املتطرفة 
الفكري،  امل�ستوى  على  بينها 
ي�ساف لها جمموعات اأقل قوة 
الإ�سالم«  اأن�سار  »جماعة  مثل 
تعترب  والتى  بوركينافا�سو،  يف 
القريبة  املجموعات  اإحدى 
ما�سينا«،  حترير  »جبهة  من 
اإحدى  اأنها  على  وت�سنف 
التنظيمات العرقية التي تتبنى 
اأنها  حيث  اإرهابية،  توجهات 
متثل عرقية الفولنى، وهو ما 
عنا�رس  اأى  وجود  عدم  يف�رس 
عرقيات  اأو  جلن�سيات  تنتمي 
اأخرى داخلها، بخالف »جماعة 
»التوحيد  اأو  الدين«  اأن�سار 
منها  كل  ي�سم  التي  واجلهاد«، 
عن  ناهيك  اأجانب.  مقاتلني 
و«كتيبة  نافع«  بن  »كتيبة عقبة 
بتون�ص،  املبني«،  الفتح 
فاإنها  الأ�سامي  وبالرتكيز على 
توحي  ل  اأ�سامي  اختارت 
لتبقى  بـ«القاعدة«،  بالرتباط 
هي  بالعقيدة  اخلا�سة  الدللة 
بخ�سو�ص  اأما  بينها.  اجلامع 
تعلق  فيما  الدرا�سة  قراءات 
القاعدة  بني  التباين  باختيار 
فاأرجعتها  التنظيمات  وهذه 
القيود  حدة  اإىل تقلي�ص 
يفر�ص  قد  التنظيمية،  ب�سكل 
خيارات حتد من حرية احلركة 
وهام�ص املناورة املتاح اأمامها 
مببداأ  �ستلتزم  اأنها  باعتبار 
للتنظيم  والطاعة«  »ال�سمع 

هذه  اأن  لها  ي�ساف  الرئي�سي، 
جتمعها  اجلديدة  التنظيمات 
بهدف  تاأ�س�ست  كونها  العرقية 
عالقة  لها  اأهداف  حتقيق 
القبلية،  اأو  العرقية  بامتداداتها 
من خالل رفع �سعارات جهادية، 
ما�سينا«  حترير  »جبهة  مثل 
يف  الإ�سالم«  اأن�سار  و«جماعة 
فاإن  وبالتايل  بوركينافا�سو، 
»القاعدة«  تنظيم  اإىل  الن�سمام 
اأن ي�سع عقبات  ومبايعته ميكن 
اأمام حتقيق اأهدافها ويزيد من 
القبلي  الدعم  تراجع  احتمالت 
من  يخ�سم  مبا  لها  والعرقي 
من  مزيد  جتنيد  على  قدرتها 
العنا�رس املتطرفة من داخل تلك 
ال�ستقاللية  اأن  كما  املكونات، 
يتيح  العرقية  »لواء«  وحمل 
الدعم  من  مزيد  جمع  اأمامها 
امل�سميات  تلك  اأن  كما  املايل. 
»ن�رسة  للمجموعات  مثل  تتيح 
و«اأن�سار  وامل�سلمني«  الإ�سالم 
ال�رسيعة«،  و«اأن�سار  الإ�سالم« 
ا�ستقطاب  على  قدرتها  تعزيز 
العنا�رس  من  اأكرب  عدد 
يتبع  اأن  ميكن  التي  الإرهابية، 
مع  تتباين  توجهات  بع�سهم 
وكذا  »القاعدة«.  تنظيم  اأفكار 
اخلارجية،  ال�سغوط  مواجهة 
تنظيم  اإىل  ان�سمامها  كون 
�سها  يُعِرّ اأن  ميكن  »القاعدة« 
اأكرث  ودولية  اإقليمية  ل�سغوط 
القادمة،  املرحلة  خالل  قوة 
وكوادر  قادة  بع�ص  اأن  خا�سة 
ي�ستبعدون  ل  املجموعات  تلك 
»القاعدة«  تنظيم  يكون  اأن 
للعمليات  التايل  الهدف  هو 
بع�ص  ت�سنها  التي  الع�سكرية 
والدولية،  الإقليمية  القوى 
منى  التي  الهزائم  بعد  خا�سة 
من  كل  يف  داع�ص«  »تنظيم  بها 
الفرتة  خالل  والعراق  �سوريا 

الأخرية.

وزارة الرتبية 

م�سابقة للتوظيف 
اخلارجي و امتحان 

مهني للرتقية يف 
اأربع رتب 

ك�سفت وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
بن غربيط عن تنظيم م�سابقة وطنية 
للتوظيف اخلارجي اإىل جانب تنظيم 
امتحان مهني للرتقية يف اأربع رتب .
واأو�سحت الوزيرة على ح�سابها يف 

موقع التوا�سل الجتماعي )في�سبوك 
و تويرت( اأن »وزارة الرتبية الوطنية 

�ستنظم دورة مل�سابقة توظيف خارجي 
و كذا امتحان مهني للرتقية يف اأربع 

رتب هي طبيب عام و نف�ساين عيادي 
و م�ساعد متري�ص رئي�سي و ممر�ص 

حا�سل على �سهادة دولة وذلك 
بالتن�سيق مع وزارتي ال�سحة والإ�سكان 
واإ�سالح امل�ست�سفيات والتعليم العايل 

والبحث العلمي«واأكد م�سدر من 
وزارة الرتبية ان التفا�سيل حول هذه 
امل�سابقة �سيك�سف عنها يف غ�سون 

الأ�سبوع املقبل ل �سيما من حيث عدد 
املنا�سب  و كانت وزارة الرتبية قد 
قامت حل�ساب �سنة 2017  بتوظيف 

10 اآلف اأ�ستاذ يف اإطار التوظيف 
اخلارجي و4 اآلف اإداري بقطاع 

الرتبية، كما قامت يف نوفمرب 2016 
برتقية عن طريق الإمتحان املهني لـ45 

األف موظف.

باتنة

توقيف عن�سر 
دعم للجماعات 

الإرهابية 
اأوقفت مفرزة للجي�ص الوطني 

ال�سعبي عن�رس دعم للجماعات 
الإرهابية بولية باتنة، ح�سب ما اأفاد 

به اأم�ص اجلمعة بيان وزارة الدفاع 
الوطني. واأو�سح امل�سدر ذاته اأنه » 
يف اإطار مكافحة الرهاب وبف�سل 

ال�ستغالل اجليد للمعلومات، اأوقفت 
مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي، 

يوم 16 نوفمرب 2017 بباتنة/ن.ع.5، 
عن�رس دعم للجماعات 

الإرهابية««ويف اإطار حماربة 
التهريب واجلرمية املنظمة، اأوقفت 

مفارز للجي�ص الوطني ال�سعبي 
بالتن�سيق مع م�سالح الأمن بكل من 

مترنا�ست وعني قزام  خم�سة ع�رسة 
�سخ�سا)15( وحجزت  مركبتني 

)02( رباعيتي الدفع و  �ساحنة)01( 
وع�رسة )10( اأجهزة كا�سفة للمعادن،  

بالإ�سافة اإىل خم�سة )05( مطارق 
�سغط و�ستة )06( مولدات كهربائية 

و معدات للتفجري و ع�رسون األف 
)20.000( لرت من الوقود«، ح�سب 

نف�ص امل�سدر، ومن جهتها، »اأحبطت 
وحدات حر�ص احلدود بكل من �سوق 

اأهرا�ص وتب�سة والطارف/ن.ع.5، 
حماولت تهريب اأزيد من )17459( 

لرتا من الوقود وحجزت �سيارة 
رباعية الدفع«من جهة اأخرى، 

»اأحبط حر�ص ال�سواحل بوهران 
ن.ع.2، حماولت هجرة غري �رسعية  
لـ )13( �سخ�سا كانوا على منت قوارب 

تقليدية ال�سنع ، فيما اأوقفت مفارز 
للجي�ص الوطني ال�سعبي وعنا�رس 

الدرك الوطني بكل من اأدرار ،ورقلة 
وتلم�سان، )17( مهاجرا غري �رسعي 
من جن�سيات خمتلفة«، ي�سيف بيان 

وزارة الدفاع الوطني.

تعرف منطقة ال�صاحل ا�صتقطابا وا�صعا للجماعات امل�صلحة خا�صة بعد انح�صار دور تنظيم ما يعرف بـ«داع�ش«، لتطفو 
لل�صطح جمموعة من التنظيمات االإرهابية التي ت�صتغل العامل العرقي مع العامل الديني، و�صط قراءات تربط منهجها مبنهج 
القاعدة، اإال اأن عملية االن�صواء »املبايعة« مل تتم بينها، وهذا التحدي هو ما يت�صدى له اجلي�ش الوطني على م�صتوى املحيط 

اجلغرايف ال�صا�صع عرب احلدود.



التحري   و  البحث  عنا�رص  متكن 
من  ميلة  بوالية  الوطني  للأمن 
تتاجر  وطنية  �شبكة  تفكيك 
حجز  و  االأثرية  النقدية  بالقطع 
 7 جانب  اإىل  نقدية  قطعة   870
قطع حلي ذات قيمة تاريخية كما 
علم م�شاء اأول اأم�س اخلمي�س من 
العامة  العلقات  و  االإعلم  خلية 
هذه  وجاءت   . الوالية  باأمن 
العملية النوعية التي حجزت فيها 
اأي�شا اأختام مزورة و�شيارة نفعية 
و ذلك على اإثر تلقي فرقة البحث 

و التحري ملعلومات دقيقة حول 
�شخ�شان  به  يقوم  م�شبوه  ن�شاط 
ال�شلف  والية  من  ينحدران 
للمتاجرة بالقطع االأثرية مبيلة ما 
اأدى اإىل حترك �رصيع الأفراد ذات 
بهما  امل�شتبه  توقيف  و  الفرقة 
)34 و 47 �شنة( داخل مقهى بحي 
�شناوة ال�شفلى ميدينة ميلة  و مت 
بهما  اليوم تقدمي امل�شتبه  م�شاء 
اأمام نيابة حمكمة ميلة لي�شدر يف 
حقهما اأمر اإيداع احلب�س املوؤقت 

وفقا لذات امل�شدر. 

غري  قر�س  اآالف   6 حجز  مت 
الوطنية  املدونة  �شمن  م�شجل 
بو�شياف  حممد  مبطار  للأدوية 
ما  ح�شب   ، بق�شنطينة  الدويل 
باجلمارك  م�شوؤولني  من  علم 

اجلزائرية. 
مت  باأنه  امل�شدر  ذات  اأو�شح  و 
»اأدوية  الب�شاعة  هذه  حجز 
امل�شموحة  غري  للحمل«  مانعة 
للتداول يف ال�شوق الوطنية خلل 

القيام  مت  روتينية  مراقبة  عملية 
الأمتعة  االأربعاء  اأم�س  م�شاء  بها 
مردفا  فرن�شا  من  قادم  م�شافر 
بعناية  خمباأة  كانت  االأدوية  باأن 
الذي  امل�شافر  هذا  اأمتعة  يف 
فتح  مت  و  الفور  على  توقيفه  مت 
امل�شالح  طرف  من  حتقيق 
هذه  نطاق  لتحديد  املخت�شة 
ذات  اأو�شحه   ما  ح�شب  العملية 

امل�شدر. 

احل�رصي  االأمن  عنا�رص  حجز 
م�رصية  دائرة  الأمن  التابع  الرابع 
 2.504 االأربعاء  اأم�س  )النعامة( 
قارورة م�رصوبات كحولية ح�شبما 
اأفادت به خلية االإت�شال و العلقات 
الوالئي  االأمن  ملديرية  العامة 
موؤكدة  معلومات  وباإ�شتغلل 
اإجرامية  �شبكة  وجود  مفادها 
تتاجر بامل�رصوبات الكحولية بدون 

رخ�شة باأحد احياء مدينة م�رصية 
مت و�شع خطة حمكمة اأ�شفرت عن 
توقيف رئي�س هذه الع�شابة. وبعد 
املنازل  باأحد  م�شتودع  تفتي�س 
عرث على كمية اخلمور املحجوزة 
األف   700 مبلغ  اإ�شرتجاع  مت  كما 
امل�رصوبات  بيع  عائدات  من  دج 
الكحولية بدون رخ�شة كما اأ�شاف 

امل�شدر.

املدنية  احلماية  اأعوان  متكن 
اإنقاذ عائلة من موت حمقق  من 
اإغماء  اأفرادها حلالة  اثر تعر�س 
اأحادي  لغاز  ا�شتن�شائقهم  جراء 
من  املنبعث  الكربون  اأوك�شيد 
خمي�شتي  مبدينة  منزلهم  مدفاأة 
لدى  علم  ح�شبما  )تي�شم�شيلت( 
ذات  مبديرية  باالعلم  املكلف  
وقد   ، مهدوم  حممد  امل�شالح 
الثانوية  الوحدة  اأعوان  تدخل 

خلمي�شتي  املدنية  للحماية 
عائلة  واإنقاذ   اإ�شعاف  اأجل  من 
واأبنائهما  واالأم  االأب  متكونة من 
ال�شتة اأ�شيبوا بحالة اإغماء جراء 
اأوك�شيد  اأحادي  لغاز  ا�شتن�شاقهم 
مدفاأة.  من  املنبعث  الكربون 
واإجلءهم  اإ�شعافهم  مت  وقد 
اخلدمات  متعددة  العيادة  نحو 
حالتهم  اأن  العلم  مع  خلمي�شتي 

لي�شت خطرية.

ميلة 

مبطار حممد بو�سياف ق�سنطينة

النعامة 

تي�سم�سيلت 

تفكيك �شبكة وطنية 
للمتاجرة يف الآثار 

حجز 6 اآلف قر�ص غري 
مدرج �شمن مدونة الأدوية 

�شبط 2504قارورة م�شروبات كحولية

اإنقاذ عائلة من موت حمقق
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بعد اأن اأكدت باأن الطفل تعر�ض لالغت�ساب من قبل ال�سحية

�شهران حب�شا ملح�شرة ق�شائية رف�شت ت�شليم 
ابنها لوالده خالل فرتة الزيارة القانونية 

ق�ست حمكمة بئر مراد راي�ض بالعا�سمة بتوقيع عقوبة �سهرين حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 50 
األف دج يف حق  حم�سرة ق�سائية عن تورطها  بتهمة عدم ت�سليم طفل بعد رف�سها متكني زوجها 

من ممار�سة حق الزيارة ب�سبب قيامه وعلى حد قولها باالعتداء عليه جن�سيا اأثناء فرتة الزيارة 
ورف�ض الطفل البالغ من العمر 4 �سنوات الذهاب عنده ب�سبب ذلك ، مع اإلزامها بت�سديد مبلغ 50 األف 

كتعوي�ض للطرف املدين. 
خلل  املتهمة  اأكدت  حيث 
مثولها للمحاكمة اأن جمريات 
ق�شية احلال تعود لتاريخ بلوغ 
ابنها �شن العامني و اكت�شفت 
و  ت�رصفاته  يف  تغري  حينها 
طباعه مع قيامه باأفعال غري 
اأخلقية و رف�شه التام التوجه 
حق  مبوجب  والده  لزيارة 
اخللع  املرافق حلكم  الزيارة 
فظنت   ، �شده  رفعته  الذي 
له  االأمر  اأن  االأمر  بادئ  يف 
يرتدد  التي  بالرو�شة  علقة 
ما  �رصعان  اأنها  ،غري  عليها 
اأقر  حني  احلقيقة  اإكت�شفت 
علقة  له  االأمر  باأن  الطفل 
بوالده الذي كان يعتدي عليه 
له  زيارته  جن�شيا خلل فرتة 
خملة  اأفعال  عليه  ميار�س  و 
باحلياء وهو االأمر الذي جعله 
يرف�س التوجه لزيارته وجعله 
يعاين من اأزمة نف�شية حادة ، 

لتقرر حينها التاأكد من االأمر 
�شغري  الطفل  اأن  و  خا�شة 
قد  يكون  اأن  وميكن  ال�شن 
اأ�شاء تف�شري ت�رصفات والده ، 
مبا جعلها تقوم بعر�شه على 
لها  اأكد  الذي  �رصعي  طبيب 
جن�شي  الإعتداء  اأثار  بوجود 
على  وعر�شه  اخللف  من 
عن  للدفاع  الوطنية  ال�شبكة 
الذين  »ندى«  الطفل  حقوق 
الطفل  تعر�س  على  اأجمعوا 
عن  ف�شل  جن�شي،  العتداء 
عودته  بعد  اجل�شدية  حالة 
تعترب  والتي  والده  زيارة  من 
قاطعا  دليل  ذاتها  حد  يف 
اعتداء  عملية  وجود  على 
باإلتقاط  فتقوم  جن�شي 
تظهر  و�شور  فيديوهات 
على  اجلن�شي  التعدي  اآثار 
اأمام  ،وتودعها  كبدها  فلذة 
قامت  التي  االأمن  م�شالح 

من جهتها بفتح حتريات التي 
على  الوالد  الأجلها  واأحيل 
اإ�شتفاد  اأين  اجلنح  حمكمة 
امللف  عودة  قبل  الرباءة  من 
من جديد على طاولة حمكمة 
الذي  الوقت  ، يف  االإ�شتاأناف 
زيارة  عن  االإبن  اإنقطع 
لذلك  التام  رف�شه  بعد  والده 
�شنوات   4 �شن  بلوغه  بعد 
 ، االأمور  بع�س  واإ�شتيعابه 
بتقييد  يقوم  االأب  جعل  مبا 
تاأكيدها  ،مع  احلال  �شكوى 
لرتف�س  تكن  مل  اأنها  التام 
منع  االأحوال  من  حال  باأي 
بحكم  والده  زيارة  من  اإبنها 
تلك  لوال  له  قانوين  كحق  اأنه 
اإبنها  جعلت  التي  الت�رصفات 
اأزمة  يف  ويدخل  وعيه  يفقد 
حلول  ،مبجرد  حادة  نف�شية 
والده  لزيارة  توجهه  تاريخ 
،ناهيك اأنه من يرف�س االأمر 

الطفل  ت�شلم  كانت  اأنها  و 
االأوىل  االأيام  خلل  لوالده 
لطلقهما له بطريقة طبيعية 
العمر  من  يبلغ  كان  اأنه  رغم 
بكل  ت�شعى  وكانت  �شهرا   18
 ، منه  حرمانه  لعدم  �شفافية 
على  دفاعها  اأكدت  حني  يف 
جمرد  الوالدة  ت�رصفات  اأن 
جرمية  على  طبيعي  فعل  رد 
و  كبدها  فلذة  الوالد يف حق 
بطريقة  حلمايته  ت�شعى  اأنها 
القانون  واأن  خا�شة  غريزية 
بذلك  ،لتطالب  ين�شفها  مل 
املتابعة  اإجراءات  ببطلن 
اإفادتها  واحتياطيا  حقها  يف 
بالرباءة ، يف حني اأكد ال�شحية 
االأخر  هو  مثوله  خلل 
كانت  الوالدة  اأن  للمحاكمة 
ت�شعى حلرمانه من اإبنه رغم 
مقري  بني  باإ�شتمرار  تنقله 
ال�شهداء  �شاحة  يف  �شكانها 

وبني م�شو�س و اأكد اأن واقعة 
جمرد  اجلن�شي  االإعتداء 
رواية من تاأليف املتهمة بغية 
اإنتقاما  اإبنه  زيارة  من  منعه 
الزوجية  علقة  لقطعه  منه 
، م�شريا اأن خطورة ت�رصفات 
فقط  تقت�رص  ال  املتهمة 
كبده  فلذة  من  حرمانه  على 
عيني  يف  �شورته  ت�شويه  بل 
ق�شة  تاأليف  خلل  من  اإبنه 
ليطالب   ، اجلن�شي  االإعتداء 
مايل  بتعوي�س  باإفادته  بذلك 
بقيمة 1 مليون دج .  واجلدير 
بالذكر ان ال�شحية يف ق�شية 
ال�شهر  نهاية  �شيمثل  احلال 
حمكمة  هيئة  امام  اجلاري 
مبجل�س  اجلزائية  الغرفة 
ال�شتئناف  العا�شمة  ق�شاء 
حكم الرباءة ال�شادر يف حقه 

عن تهمة اغت�شاب ابنه. 
ل/منرية

كانوا ي�ستعملونها يف اإطار املتاجرة باملوؤثرات العقلية 

عونان �شبيهان يف ال�شرطة �شمن ع�شابة لتزوير و�شفات طبية من م�شت�شفى مايو 
راي�س  مراد  بئر  حمكمة  اأجلت 
نوفمرب   28 لتاريخ  بالعا�شمة 
ع�شابة  ق�شية  يف  النظر  املقبل 
اإجرامية من اأربعة اأ�شخا�س اثنان 
كعونان  يعملن  �شقيقان  منهما 
اخت�شت  ال�رصطة  يف  �شبيهان 
العقلية  باملوؤثرات  املتاجرة  يف 
تزوير  جلبها عن طريق  يتم  التي 
مب�ش�شتفى  خا�شة  طبية  و�شفات 

»مايو« بباب الوادي. 
هاته  ن�شاط  ك�شف  مت  وقد  هذا 
الع�شابة وعلى ح�شب املعلومات 
الو�شط   « جريدة  لدى  املتوفرة 
ال�رصطة  م�شالح  قبل  من   «
بوزريعة  دائرة  الأمن  الق�شائية 
معلومات  اثر  غرب  العا�شمة، 

تلقتها قبل �شهران، حول ع�شابة 
املهلو�شات  بيع  جمال  يف  تن�شط 
من  عليها  احل�شول  يتم  التي 
و�شفات  طريق  عن  ال�شيدليات 
امل�شت�شفى  من  مزورة  طبية 
دباغني«  ملني  »حممد  اجلامعي 
)مايو �شابقا( بباب الوادي،لتنطلق 
اأ�شفرت  التي  االأمنية  التحريات 
عن توقيف عون  �شبيه بال�رصطة 
خمباأة  طبية  و�شفات  وبحوزته 
اأكد  داخل ظرف وبعد ا�شتجوابه 
باأنه حت�شل عليها من قبل �شقيقه 
�شبيه  االآخر عون  يعمل هو  الذي 
بال�رصطة وك�شف اأي�شا عن  تورط 
رابع،  ومتهم  لهما  اآخر  قريب 
توقيف  مت  التحريات  وموا�شلة 

املتهمني على م�شتوى امل�شت�شفى 
وعرث  دباغني«  اجلامعي«عمر 
على  فيهم  امل�شتبه  بحوزة 
ملدة  الطبية  الو�شفات  ع�رصات 
على  كانت  منها  ثلثة  اأ�شهر   3
التي  الو�شفات  وهي  بيا�س، 
�شيدليات  بني  بها  يتنقلون  كانوا 
العا�شمة القتناء املوؤثرات العقلية 
واإعادة بيعها من جديد، عدا احد 
الأحد  قدمت  التي  الو�شفات 
ال�شيادلة الذي متكن من التفطن 
ثانية  لو�شفة  تقدميهم  بعد  لهم 
احليلة  وهي  املوا�شفات  بنف�س 
بذلك  ليتم  عليه،  تنطلي  مل  التي 
تقدمي اأطراف الع�شابة على نيابة 
وبالتايل  راي�س  مراد  بئر  حمكمة 

و�شعهم  بعد  املحاكمة  على 
باملوؤ�ش�شة  املوؤقت  احلب�س  رهن 
جرم  عن  باحلرا�س  العقابية 
موؤثرات  على  احل�شول  حماولة 
على  وعر�شها  البيع  ق�شد  عقلية 
الغري بوا�شطة و�شفة طبية �شورية 
والتزوير وا�شتعمال املزور، حيث 
امام  �شماعهم  خلل  اأنكروا 
جهات التحقيق ما ن�شب لهم من 
جرم واأكدوا باأن الو�شفات الطبية 
بهدف  قانونية  بطريقة  حمررة 
نف�شية  ا�شطرابات  من  العلج 
يف  وهذا  فيهم،  احد  منها  يعاين 
جل�شة  عنه  �شت�شفر  ما  انتظار 

املحاكمة من تفا�شيل اأكرث.
ل/منرية 

مفارز اجلي�ض الوطني ال�سعبي

توقيف 6 مهربني و27 منقبا عن الذهب من جن�شيات خمتلفة  
اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�شعبي، 
مهربني   06 الوطن  يف خمتلف جهات 
جن�شيات  من  الذهب  عن  منقبا  و27 
من  معتربة  كمية  و�شبطت  خمتلفة 
اأفاد  ما  ح�شب  املهلو�شة،  االأقرا�س 
الدفاع  لوزارة  بيان  اخلمي�س  اليوم  به 
اأنه  امل�شدر  ذات  ،واأو�شح  الوطني 
واجلرمية  التهريب  حماربة  اطار  »يف 
للجي�س  مفارز  اأوقفت   املنظمة، 
الوطني ال�شعبي، يوم 15 نوفمرب 2017 

بكل من مترنا�شت وعني 
�شالح/ن.ع.6، )05( مهربني و�شبطت 
ناريتني   )02( ودراجتني  �شاحنة 
و)1872(  مهلو�س  قر�س   و)803615( 

وجهازي  ال�شيدالنية  املواد  من  علبة 
)02( ك�شف عن املعادن، فيما  اأوقفت 
مفرزة اأخرى بربج باجي خمتار، )27( 
منقبا عن الذهب من جن�شيات خمتلفة  
وحجزت )08( مولدات كهربائية و)08( 

مطارق �شغط«.

عنا�رص  »�شبط  مت�شل،  �شياق  ويف 
احلدود  وحرا�س  الوطني  الدرك 
كيلوغرام   )110،7( بتلم�شان/ن.ع.2، 
اأوقف  فيما  املعالج،  الكيف  من 
بب�شكرة/ الوطني  الدرك  عنا�رص 
�شاحنة  منت  على  كان  مهربا  ن.ع.4 

ملة بـ )50000( علبة �شجائر بقيمة  حمحُ
)08( مليني 

مت  اأخرى،  جهة  جزائري«من  دينار 
»توقيف )36( مهاجرا غري �رصعي من 
واإن  اأدرار  من  بكل  خمتلفة  جن�شيات 

اأمينا�س وبرج باجي خمتار«.

.      حجز 877 قطعة نقدية واأثرية 

غليزان

حجز األب�شة من 
الكيان ال�شهيوين

اأوقف اأعوان ال�رصطة 
الق�شائية للأمن احل�رصي 

االأول ملدينة غليزان 
موؤخرا �شخ�س عرث 
بحوزته على األب�شة 

حتمل عبارات بالعربية 

ح�شبما ورد يف بيان 
خللية االت�شال والعلقات 

العامة الأمن الوالية ، 
وقد متت العملية على 
اإثر معلومات مفادها 

وجود �شخ�س يقوم ببيع 

األب�شة خا�شة باالأطفال 
من �شنع »اإ�رصائيلي« 

باأحد املحلت التجارية 
املوجودة بو�شط املدينة. 

وبعد تفتي�س املحل مت 
العثور على 46 قطعة 

لبا�س خا�شة باالطفال 
مدون عليها عبارات 

بالعربية ليتم حجزها 
، وقد مت اإجناز ملف 

ق�شائي لل�شخ�س املذكور 
وفق ذات امل�شدر. 
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جدل عاملي:

اآليات و�صوابط »مراقبة« مواقع التوا�صل االجتماعي
ا بتعزيز قيم احلرية والتوا�صل واحلق يف التعبري، وهو  ارتبط بزوغ مواقع التوا�صل االجتماعي وانت�صارها عاملًيّ
االرتباط الذي تاأكد مع ا�صتخدامها يف دعم حركات الرف�ض واالحتجاج، وتداول املعلومات، وك�صر قيود احلجب 

واحلظر، وف�صح ممار�صات الف�صاد، وغريها من اال�صتخدامات التي جعلت من احلديث عن »مراقبة« حمتوى مواقع 
التوا�صل االجتماعي اأمًرا مثرًيا للقلق واملخاوف. 

د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح/مركز امل�صتقبل للدرا�صات و االأبحاث املتقدمة
جدل عاملي:

يف املقابل، يرى البع�ض اأن تلك املراقبة 
باتت �رضورة ملحة يف ظل اال�ستخدامات 
غري القانونية لتلك ال�سبكات با�ستغاللها 
القيام  اأو  املمنوعات،  يف  لالجتار 
والت�سهري  واالحتيال  الن�سب  باأعمال 
ون�رض ال�سائعات، ف�سال عن ا�ستخدامها 
الأغرا�ض  االإرهابية  احلركات  قبل  من 
ي�ستدعي  ما  وهو  والتجنيد،  الدعاية 
مواقع  حمتوى  »مراقبة«  ماهية  تفنيد 
التوا�سل االجتماعي، والتمييز بينها وبني 
واال�ستهداف،  والتتبع  التج�س�ض  اأعمال 
اآليات  انحراف  ملنع  الالزمة  وال�سوابط 
للقمع  اأذرع  اإىل  وحتولها  املراقبة،  تلك 

حتت الفتات حماية االأمن واال�ستقرار.

 م�صتويات املراقبة 

مفردات  ارتباط  من  الرغم  على 
احلكومية  باالأجهزة  »املراقبة« 
عدة  يك�سف عن  الواقع  اأن  اإال  واالأمنية، 
مواقع  حمتوى  مراقبة  من  م�ستويات 
تلك  باإدارات  تبداأ  االجتماعي،  التوا�سل 
الذين  امل�ستخدمني  ثم  نف�سها،  املواقع 
الذي  املحتوى  االإبالغ عن  من  يتمكنون 
وجوده  يف  يرغبون  ال  اأو  خمالًفا،  يرونه 
التي  املراقبة  ثم  يحددونها،  الأ�سباب 
اأو  حكومية  خارجية  اأطراف  متار�سها 
�سيا�سية  متنوعة  الأهداف  حكومية،  غري 

واأمنية واقت�سادية وجمتمعية.
فاإدارات مواقع التوا�سل متتلك �سلطات 
املن�سور  املحتوى  على  وا�سعة  رقابية 
م�ستخدميها،  وح�سابات  �سفحات  عرب 
وهي الرقابة التي متار�سها وفق �رضوط 
عليها  املوافقة  يلزم  التي  اال�ستخدام 
تختلف  والتي  م�سبقة،  وب�سورة  اإجبارًيّا 
اأنها تتفق  اإال  بدورها من موقع اإىل اآخر 
اإجماال على احلق يف مراجعة املحتوى، 
اأو ح�ساب  اأي م�سمون  اأو حذف  ورف�ض 
امل�ستقبلية  اأو  االآنية  �سيا�ساتها  يخالف 

ودون االلتزام بتقدمي اإخطار م�سبق.
وقد اأثارت مراقبة اإدارات مواقع التوا�سل 
ال  عديدة،  جداالت  املن�سور  للمحتوى 
�سيما مع وجود »�سبهات« �سيا�سية اإزاءها، 
حقوقية  جماعة   70 من  اأكرث  دفع  ما 
اأمريكية لتوجيه ر�سالة اإىل اإدارة في�سبوك 
يوم 1 نوفمرب 2016 يتهمونها فيها بفر�ض 
النتهاكات  تُوِثّق  من�سورات  على  الرقابة 
االإن�سان، وهو ما جاء بعد حذف  حقوق 
ال�رضطة،  لعنف  يُوِثّق  حمتوى  املوقع 
وكذلك حذفه ال�سورة ال�سهرية التي تعود 
الهاربة  اإىل عام 1972 للطفلة الفيتنامية 
من الق�سف االأمريكي بالنابلم من ح�ساب 
�سولربج«،  »اإيرنا  الرنويج  وزار  رئي�سة 

بزعم اأن الطفلة »عارية«. 
يوتيوب  موقع  قام  ال�سعيد،  نف�ض  وعلى 
يف احلادي ع�رض من اأكتوبر 2015 بحذف 
من  طلب  على  بناء  حما�ض  حركة  قناة 
اخلارجية االإ�رضائيلية، كما �سبق اأن اأغلق 
ح�ساًبا   2016 ابريل   16 يف  تويرت  موقع 
الق�سام،  با�سم كتائب  الر�سمي  للمتحدث 
تابعة حلركة  واأغلق في�سبوك 90 �سفحة 
 .2017 عام  مطلع  الفل�سطينية  املقاومة 
كما �سبق اأن اأعلن موقع تويرت عام 2012 
اأنه قد يُ�سطر حلجب بع�ض الر�سائل اإذا 

اأجربته ت�رضيعات دولة ما على ذلك.
ومل يجد موقع في�سبوك حرًجا يف تطوير 
تلقائًيّا من  املحتوى  رقابية حتذف  اأداة 
رفع  بغر�ض  امل�ستخدمني  �سفحات 
منذ  ال�سني  يف  عليه  املفرو�ض  احلظر 
عام 2009، مبا يفتح اأمامه �سوًقا اإعالنية 
وُل االعتبارات ال�سيا�سية دون  ُ �سخمة حتحَ

و�سوله اإليها. 
»نيويورك  �سحيفة  ن�رضته  تقرير  ووفق 
في�سبوك  فاإن   ،2016 نوفمرب  يف  تاميز« 
ولكن  بنف�سه،  احلجب  ممار�سة  يعتزم  ال 
ثالث ميّكنه  ذلك من خالل طرف  �سيتم 
القرار  واتخاذ  املراقبة  من  املوقع 
ب�ساأن ظهور تلك امل�ساركات من عدمه، 
م�ستوى  اإىل  املحتوى  مراقبة  ينقل  مبا 
الفورية  اأو  امل�سبقة  الرقابة  من  جديد 
الالحقة  املراقبة  حدود  تتجاوز  التي 

املوجودة حالًيّا.
على  تاأتي  املمار�سات  تلك  كانت  واإذا 
فاإن  وم�ستخدميها،  املواقع  م�ستوى 
املراقبة  من  اأخرى  م�ستويات  هناك 
تت�سل باأطراف ثالثة تُعنحَى بر�سد ومتابعة 
يقت�رض  ال  ما  وهو  املن�سور،  املحتوى 
باتت  اإذ  فح�سب؛  االأمنية  اجلهات  على 
تخ�س�ض  والدولية  املحلية  املوؤ�س�سات 
املعنية  والفرق  واملرا�سد  االإدارات 
مبا  التوا�سل،  و�سائل  حمتوى  مبراقبة 
وحتليل  ور�سد  متابعة  من  ذلك  يعنيه 
بالغة  اأهمية  من  لالجتاهات، ملا حتمله 
املجتمعية،  فاملوؤ�س�سات  لن�ساطاتها، 
تُعنحَى  مثل املدار�ض، على �سبيل املثال، 
لالإنرتنت،  الطالب  ا�ستخدام  مبراقبة 
االجتماعية،  ال�سبكات  ذلك  يف  مبا 
مثل  معروفة  تطبيقات  عرب  يتم  ما  وهو 
 ،Gaggleو  CompuGuardian
بع�ض  ا  اأي�سً ت�سوبها  التي  املراقبة  وهي 
تلك  كا�ستخدام  والتجاوزات،  االنتهاكات 
ير�سدون  الذين  الطالب  لقمع  االأدوات 
تقرير  ر�سده  ملا  وفًقا  التجاوزات، 
الرقابة  �سد  االأمريكي  الوطني  للتحالف 

 .NACA
كما تقوم ال�رضكات والكيانات االقت�سادية 
با�ستخدام تطبيقات وبرجميات ملراقبة 
بغر�ض  االجتماعي  االإعالم  حمتوى 
والنقا�سات  واالآراء  االجتاهات  معرفة 
التي توؤثر على تداول منتجاتها و�سورتها، 
�سيما  ال   ،snaptrends تطبيقات  مثل 
على  املتداولة  املعلومات  تاأثري  ظل  يف 

اجتاهات االأ�سواق.

مراقبة احلكومات 

اإذا كانت هناك اأطراف عديدة »تراقب« 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  حمتوى 
والتحليل،  واملتابعة  الر�سد  مبفاهيم 
احلكومات  متار�سها  التي  املراقبة  فاإن 
تُثري اجلدل ب�ساأن اأهدافها وم�رضوعيتها 
ا�ستخدام  مع  �سيما  ال  و�سوابطها، 
تلك  لقر�سنة  للتج�س�ض  برجميات 
املواقع، واحل�سول على بيانات �سخ�سية 
تنتهك حقوق االأفراد وخ�سو�سياتهم دون 

رقابة اأو اإذن ق�سائي. 
تتبعها  ممار�سات  عدة  حتديد  وميكن 
التوا�سل  حمتوى  ملراقبة  الدول 
واالآخر  م�رضوع،  بع�سها  االجتماعي، 
القانوين،  التج�س�ض غري  يدخل يف نطاق 

اأبرزها:

ووحدات  املرا�صد  اإن�صاء   1-
املتابعة:

االأمنية  احلكومية،  الهيئات  باتت  اإذ   
و�سائل  بر�سد  تهتم  االأمنية،  وغري 
عليها،  ين�رض  وما  االجتماعي  التوا�سل 
الراأي  توجهات  على  التعرف  بغر�ض 
العام اأو الرد على ال�سائعات، وكذلك تتبع 
الدعاية  )مثل:  القانونية  غري  الن�ساطات 
االإرهابية، وممار�سة االحتيال، وغريها(، 
اجلهود  بني  متزج  التي  املرا�سد  وهي 
التطبيقات  ا�ستخدام  وكذلك  الب�رضية، 

املتخ�س�سة يف جمع البيانات من و�سائل 
الوحدات،  تلك  مناذج  ومن  التوا�سل. 
اأن�ساأته  الذي  املت�سددة  الفتاوى  مر�سد 
الفتاوى  تلك  لتتبع  امل�رضية  االإفتاء  دار 

واالآراء املتطرفة والرد عليها.

تقنيات مراقبة  ا�صتخدام   2-
املحتوى: 

تنتجها  وخدمات  تقنية  حلول  وهي 
تقوم  التكنولوجية  اال�ست�سارات  �رضكات 
االجتماعي  االإعالم  حمتوى  بر�سد 
 ،social media data mining
املن�سات  عرب  املعلومات  وجمع 
اإىل جانب حتليل تلك املادة،  املختلفة، 
وا�ستخراج املوؤ�رضات منها ب�سكل فوري 
 text واآيل عرب حمركات حتليل الن�سو�ض

 .analytic engines
وعلى الرغم من م�رضوعية جمع البيانات 
ب�سكل  االأفراد  ين�رضها  التي  العمومية 
هذه  اأن  اإال  ح�ساباتهم،  على  علني 
التطبيقات ت�سهد تو�سًعا كبرًيا يف االإنفاق 
�سبهات  عن  ف�سال  عليها،  احلكومي 
التي ت�سوب عملها بالرتكيز على  التمييز 
تتبع فئة معينة اأو قطاع بعينه اأو اأع�ساء 
احلقوق  يخالف  قد  مبا  باأعينهم،  حركة 

الد�ستورية اأو القواعد القانونية. 
للعدالة  »برينان«  درا�سة ملركز  ور�سدت 
قيام  نيويورك  جامعة  يف  القانون  بكلية 
اإنفاذ  ووكاالت  واملقاطعات  املدن 
القانون يف الواليات املتحدة باإنفاق 5.7 
مراقبة  تكنولوجيا  على  دوالر  مليارات 
 Social mediaاالجتماعي االإعالم 
لتتبع   monitoring technology
امل�ستخدمني  ماليني  معلومات  واأر�سفة 
بع�ض  �سابه  ما  وهو  واأن�سطتهم، 
مثل  املركز،  ر�سدها  التي  التجاوزات 
مدينة  يف  وال�رضطة  العدالة  وزارة  قيام 
مبراقبة  كاليفورنيا  بوالية  اأوكالند 
ال�سود  »حياة  حركة  يف  بارزة  �سخ�سيات 

لها قيمة« على تويرت.

�صركات  مع  تفاهمات  عقد   3-
مواقع التوا�صل:

 وهي االتفاقات التي تعقدها احلكومات 
وتقدم  التوا�سل،  مواقع  �رضكات  مع 
ب�ساأن  املعلومات  االأخرية  مبوجبها 
اأ�سهر  ومن  امل�ستخدمني،  اأن�سطة 
القانون  ال�ساأن،  هذا  يف  املمار�سات 
االأمريكي ملكافحة ا�ستخدام االإرهابيني 
متريره  مت  الذي  االجتماعي  لالإعالم 
 Combat(2015 دي�سمرب   16 يف 
 Terrorist Use of Social Media
Act of 2015(، ومينح االإدارة االأمريكية 
�سالحيات ملراقبة هذا املحتوى، وبناء 
لتلك  املالكة  ال�رضكات  مع  تفاهمات 
املواقع ب�ساأن احل�سول على املعلومات.

البيانات:  ك�صف  طلبات  تقدمي   4-

مواقع  الإدارات  احلكومات  تقدم  اإذ 
التوا�سل االجتماعي طلبات بالك�سف عن 
بعينها  �سفحات  اأو  م�ستخدمني  بيانات 
الطلبات  وهي  جنائية،  اأو  اأمنية  الأ�سباب 
التي تتقدم بها هيئات تنفيذية اأو تتم بناء 

على اأحكام ق�سائية. 
عن  ال�سادرة  ال�سفافية  تقارير  وتظهر 
االإح�ساءات  عاملية  مواقع  اإدارات 
اخلا�سة بتلك الطلبات، اإذ ك�سفت �رضكة 
طلبًا  و943  األًفا   44 تلقيها  عن  جوجل 
ح�ساب  األف   77 بنحو  يتعلق  حكومًيّا 
الفرتة من  العامل خالل  وم�ستخدم حول 
كما  فقط،   2016 يونيو   30 اإىل  يناير   1
الإزالة  حكومًيّا  طلبًا   4931 تلقت  اأنها 
تنفيذية  من جهات   %62 منها  املحتوى، 
يوليو  من  الفرتة  يف  وذلك  ق�سائية،  غري 
اإىل دي�سمرب 2015، وجاءت تلك الطلبات 
حلذف 27 األف مادة ت�سمل 6144 فيديو 

على يوتيوب و3808 تدوينات.
تقرير  اأ�سار  نف�سه،  ال�سعيد  وعلى 
اأنه  اإىل  تويرت  مبوقع  اخلا�ض  ال�سفافية 
املحتوى  الإزالة  ر�سمًيّا  طلبًا   5195 تلقى 
من 37 دولة يف الن�سف االأول من 2016، 
تنفيذية  جهات  من  وردت   %85 منها 
مقابل 15% اأوامر ق�سائية، وهي الطلبات 
التي تعلقت بنحو 21 األف ح�ساب، كما اأنه 
تلقى يف الفرتة نف�سها 5676 طلبًا حكومًيّا 
الإتاحة املعلومات اخلا�سة باأكرث من 13 

ح�ساًبا خالل نف�ض الفرتة. 
ال�سفافية  تقرير  ك�سف  املقابل،  ويف 
ملوقع في�سبوك عن تلقيه هو االآخر من 
األف   59 من  اأكرث   2016 يونيو  اإىل  يناير 
بيانات  على  للح�سول  حكومي  طلب 
األف   87 بنحو  يتعلق  حمتوى  حجب  اأو 

ح�ساب حول العامل.

االإبالغ:  �صيا�صات  ا�صتخدام   5-

وذلك باال�ستفادة من خا�سية اإبالغ اإدارة 
املوقع عن املحتوى املخالف ل�سيا�ساته 
اأن  الرغم من  وعلى  يتم حذفه.  ثم  ومن 
للم�ستخدمني  موجهة  اخلا�سية  تلك 
اتهامات  هناك  اأن  اإال  اأ�سا�سي،  ب�سكل 
للحكومات با�ستخدامها حلذف املحتوى 
ي�سمى  غري املرغوب فيه، من خالل ما 
هجمات  ت�سن  التي  االإلكرتونية  باللجان 
بعينه  ح�ساب  �سد  الكثيف  االإبالغ  من 
ف�سال  معني،  من�سور  اأو  ما  �سفحة  اأو 
بتلك  القيام  عن وجود برجميات ميكنها 

املهمة ب�سكل اإلكرتوين.

التج�ص�ض  -6 برجميات 
واالخرتاق: 

حت�سل  التي  القر�سنة  برجميات  وهي 
عليها بع�ض احلكومات واالأجهزة االأمنية 
للتج�س�ض على امل�ستخدمني، مبا يخالف 
ويكون  اخل�سو�سية،  يف  االأفراد  حقوق 
لتلك  ف�سائح  مبثابة  عنها  الك�سف 

االإدارات. 
املجال،  هذا  يف  الوقائع  اأ�سهر  ومن 

�سابط  ت�رضيبات  عنه  ك�سفت  ما 
اال�ستخبارات االأمريكي ال�سابق »اإدوارد 
�سنودن« عام 2013، ب�ساأن ا�ستخدام وكالة 
 »PRISM االأمن القومي برنامج »بري�سم
للتج�س�ض الرقمي، والذي ي�سمح للوكالة 
بجمع البيانات مبا�رضة من خوادمي ت�سع 
وجوجل،  )ميكرو�سوفت،  كربى  �رضكات 
ويوتيوب،  وبالتوك،  وفي�سبوك،  وياهوو، 
و�سكايب، واأمريكا اأونالين، واآبل( مبا يف 
ذلك املرا�سالت ال�سخ�سية واالت�ساالت 
ال�سوتية، وذلك بدون مذكرة اأو ت�رضيح 
ر�سمي، وبدون احلاجة اإىل اإذن من هذه 
ال�رضكات التي اأنكرت �سلتها بامل�رضوع، 
ا�ستخدام  عن  الت�رضيبات  ك�سفت  كما 
جت�س�ض  برنامج  االأخرى  هي  بريطانيا 
»متبورا  ا�سم  يحمل  متقدًما  اإلكرتونًيّا 
مت  مماثلة،  واقعة  ويف   .»Tempora
تيم  هاكينج  �رضكة  مرا�سالت  ت�رضيب 
التي تعمل يف جمال االخرتاق واملراقبة 
يف يوليو 2015، والتي ك�سفت عن توريدها 
تطبيقات قادرة على اخرتاق املحادثات 
والر�سائل واحل�سابات لثالثني دولة حول 
هذا  يف  الربجميات  اأ�سهر  ومن  العامل.  
تنتجها  التي  التقنيات  ا،  اأي�سً املجال 
تقوم  والتي  االأمريكية،  كوت  بلو  �رضكة 
 DPI مبراقبة تدفق البيانات عرب تقنية
للتج�س�ض  كبرية  اإمكانات  تتيح  التي 
التوا�سل  مواقع  ح�سابات  ذلك  يف  مبا 
ووات�ض  �سكايب  مثل  املحادثات  وبرامج 
الأكرث  خدماتها  ال�رضكة  وتقدم  اآب، 
ت�سمل  العامل  حول  عميل  األف   15 من 
احلجب   -7 خا�سة.  وجهات  حكومات 
االإجراء  هذا  وميثل  واجلزئي:   الكلي 
امل�ستوى االأكرث ت�سدًدا يف فر�ض الرقابة 
خالل  من  �سواء  التوا�سل،  مواقع  على 
احلجب التام ملواقع التوا�سل على غرار 
ال�سني  وكذلك  ال�سمالية  وكوريا  اإيران 
التي اأن�ساأت مواقع بديلة ملواطنيها مثل 
يوكو وويبو، اأو احلجب املوؤقت املرتبط 
يف  يوتيوب  حظر  مثل  معينة  باأحداث 
على  احتجاًجا   2012 عام  بنجالدي�ض 
عليه  اهلل  �سلى  للر�سول  م�سيء  فيديو 
و�سلم عام 2012، وحجب تويرت يف تركيا 
الحتجاز  �سور  تداول  اإثر   2015 عام 
م�سلحني للمدعي العام، وحظر في�سبوك 
عام  الع�سكري  االنقالب  اإثر  تايالند  يف 
اإفريقية )مثل:  2014، وكذلك اجتاه دول 
ت�ساد، والكونغو، واأوغندا( حلظر االإعالم 

االجتماعي يف فرتات االنتخابات.

اإ�صكاليات و�صوابط

ال�ستخدامات  املزدوجة  الطبيعة  اإن 
مواقع التوا�سل االجتماعي تثري املطالب 
عليها  املن�سور  املحتوى  مراقبة  ب�ساأن 
واالأن�سطة املتداولة عرب ح�ساباتها، ويف 
الوقت ذاته تثري املخاوف ب�ساأن انحراف 
املعار�سة  ا�ستهداف  اإىل  املراقبة  تلك 
وانتهاك  التمييز  وممار�سة  ال�سيا�سية 
اخل�سو�سية، ال �سيما واأن جزًءا كبرًيا مما 
يدخل  ال  ال�سبكات  تلك  عرب  تداوله  يتم 
يت�سمن  واإمنا  العام،  املحتوى  نطاق  يف 
�سخ�سية  وبيانات  خا�سة  مرا�سالت 
جغرافية،  وبيانات  ت�سفح  واأن�سطة 
وغريها من املعلومات التي ال تدخل يف 
وت�ستلزم  العام«،  »املكان  تعريف  نطاق 

مراقبتها موافقات ق�سائية.
وعلى الرغم من تربير املراقبة احلكومية 
يف  تدخل  باعتبارها  التوا�سل  لو�سائل 
من  االأمنية  االأجهزة  اخت�سا�سات  حيز 
العام،  االأمن  بحماية  ا�سطالعها  حيث 
اإال اأن هناك عدة اإ�سكاليات تعرت�ض ذلك 
اخل�سو�سية،  اعتبارات  اأهمها  الدور، 

اأعمال  تنقل  والتي  التو�سيح،  �سبق  كما 
املراقبة من نطاق الر�سد والتحليل اإىل 
والتعقب حال ممار�سته  التج�س�ض  نطاق 

دون اإعمال ال�سوابط القانونية.
تت�سل  اأخرى  الإ�سكالية  ذلك  وينقلنا 
ومتطلبات  العامة  امل�سلحة  بتعريف 
املتطلبات  من  وغريها  القومي  االأمن 
اأعمال  لت�سويغ  ا�ستخدامها  يتم  التي 
على  والتي ال خالف  واملراقبة،  الر�سد 
اأهميتها، اإمنا اخلالف يتبادر اإىل تعريفها 
وتاأطري حدودها، خا�سة يف املجتمعات 
التي تعاين فرتات انتقالية اأو ا�ستقطابات 
االإ�سكاليات  تلك  من  ويزيد  حادة. 
تلك  ال�ستخدام  الن�سبية  احلداثة 
وتخلف  املجتمعات،  بع�ض  يف  الو�سائل 
و�سوح  وعدم  ب�ساأنها،  القانونية  االأطر 
ال�رضيع  التطور  مع  خا�سة  مفاهيمها، 
اإىل  باالإ�سافة  هذا  واأدواتها.  لتقنياتها 
الطبيعة العابرة للحدود لتلك اخلدمات، 
وما يثريه ذلك من اإ�سكاليات متنوعة، بل 
اأخرى،  دول  تقع يف  �رضكات  امتالك  اإن 
لهذا الكم من البيانات واملعلومات حول 
مواطني الدولة يثري خماطر اأمنية كبرية 
ت�سع  االعتبارات  تلك  كل  ذاته.  حد  يف 
حريات مواقع التوا�سل االجتماعي على 
الدميقراطيات  مبادئ  وتخ�سع  املحك، 
العاملية الختبار حقيقي، خا�سة يف ظل 
الك�سف  يتم  التي  والتجاوزات  الف�سائح 
اإدارات  وتورط  الآخر،  وقت  من  عنها 
مواقع التوا�سل نف�سها فيها، بل وقدومها 
مع  تتالءم  للمراقبة  اأدوات  اإقرار  على 
الو�سول  اأجل  من  قمعية  دول  �سيا�سات 
الأ�سواق جديدة وحتقيق اأرباح اقت�سادية، 
الوردية  ال�سورة  حدود  يتجاوز  مبا 
قيم  ودعم  ال�سعوب  حترير  يف  الأدوارها 

احلوار العاملي.
وهواج�ض  القمع  خماوف  بني  وما 
التهديدات االأمنية، تبدو مراقبة حمتوى 
و�سائل التوا�سل االجتماعي اأمًرا بديهًيّا، 
اإنكارها،  ميكن  ال  واجبة  و�رضورة  بل 
تعريف  اإطار  يف  تتم  اأن  يتحتم  اأنه  اإال 
والتحليل  الر�سد  نطاق  ي�سعها يف  دقيق 
واملكا�سفة،  وامل�ساءلة  للرقابة  اخلا�سع 
ويحول دون انحرافها ملمار�سات متييزية 
اأو جت�س�سية، مبا يحقق التوازن بني حرية 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام 

واحلد من خماطرها.
ال  التوازن  هذا  حتقيق  اأن  على 
نزاهة  باالعتماد على  يتم  اأن  ميكن 
االأجهزة التنفيذية، والتزامها الذاتي 
والد�ستورية،  القانونية  بالقواعد 
واإمنا ي�ستدعي بناء منظومة متكاملة 
تر�سخ  قوانني  و�سع  بني  جتمع 
الكافلة حلقوق  الد�ستورية  القواعد 
خ�سو�سياتهم  وحماية  االأفراد 
وتفعيل  االأمني،  االأداء  وتر�سيد 
اأدوات الرقابة وامل�ساءلة الربملانية 
من ناحية، واالإ�رضاف الق�سائي من 

ناحية اأخرى.
الفر�سة  اإتاحة  ذلك  مع  يتوازى 
املدين  املجتمع  منظمات  اأمام 
واإدارة  املخالفات  بر�سد  واالإعالم 
اإىل  و�سوال  ب�ساأنها،  العام  النقا�ض 
ال�سفافية  قوامها  متوازنة  منظومة 
ال�سغوط  وممار�سة  القانون  واإنفاذ 
املتبادلة، وهو ما ت�سوبه التجاوزات 
حتى يف اأعظم دميقراطيات العامل، 
التجاوزات  تلك  عن  الك�سف  اأن  اإال 
ب�ساأنها،  املحا�سبة  قواعد  واإعمال 
القوى  اأدوار  بتفعيل  رهًنا  يظل 
ال�سيا�سي  بامل�سهد  الفاعلة 
اأهم  اإحدى  حلماية  واملجتمعي 

اأدوات الدميقراطية الت�ساركية. 



خالد  �أول  �ملالزم  �أو�ضح  و 
ت�ضجيل  مت  �أنه  �هلل  خلف  بن 
 4 ب  قدر  حم�ضو�س  �رتفاع 
ب�ضبب  �لوفيات  عدد  حاالت يف 
�أك�ضيد  �أول  غاز  ��ضتن�ضاق 
�لكاربون(  )مونوك�ضيد  �لكربون 
 15 �ل�ضنة  هذه  بلغت  حيث 
وفاة  حالة   11 مقابل  وفيات 
�ل�ضنة  من  �لفرتة  نف�س  خالل 
ر�جع  وذلك   2016 �ملن�رصمة 
�حليطة  �أخذ  "عدم  �إىل  �أ�ضا�ضا 
�لتدفئة  �أجهزة  و�ضيانة  و�حلذر 
�لتهوئة  و�نعد�م  �لت�ضخني  و 
وجود  رغم  �نه  �إىل  �أ�ضار  "و 
خالل  �لوفيات  من  �لعدد  هذ� 
�أعو�ن  �أن  �إال  �أقل من 11 �ضهر� 
بعد  متكنو�  �ملدنية  �حلماية 
والية  م�ضتوى  على  تدخالتهم 
و�إنقاذ  �إ�ضعاف  من  �جلز�ئر 
موؤكد  موت  من  �ضخ�ضا   75
وقد مت  �لكربون"   �أك�ضيد  باأول 
حاالت  من  عدد  �أكرب  ت�ضجيل 
غاز  ��ضتن�ضاق  جر�ء  �لوفيات 
�ضهر  خالل  �لكربون  �أحادي 
�أوت �ملن�رصم وذلك ب8 حاالت 
بلديتي  م�ضتوى  على  وفيات 
مت  فيما  قري�س  وو�دي  �لقبة 

�ضهر  و�حدة  وفاة  حالة  ت�ضجيل 
وفيات  حاالت   3 كذ�  و  جانفي 
خالل  حاالت   و3  فيفري  �ضهر 
�ضهر جو�ن  �ملا�ضي بالعا�ضمة 
�إىل  �مل�ضوؤول  �أ�ضار  حني  يف   .
خالل  حالة  �أي  ت�ضجل  مل  �أنه 
�ضهر �أكتوبر �ملا�ضي   من جهة 
بن  �أول  �ملالزم  �أو�ضح  �أخرى, 
�الختناق  حاالت  �أن  �هلل  خلف 
�لكربون  �أك�ضيد  �أحادي  بغاز 
�أحياء  من  بالعديد  �ضجلت 
عائالت  لقيت  حيث  �لعا�ضمة 

تقطن  �أغلبها  حتفها  باأكملها 
بالعمار�ت . وترجع �أ�ضباب هذه 
�لتهوية  �نعد�م  �إىل  �الختناقات 
و�ملحالت  و�ملنازل  �لغرف  يف 
يت�ضبب  مما  و�مل�ضتودعات, 
غاز  �حرت�ق  ن�ضبة  "�رتفاع  يف 
�أحادي �لكربون و�نخفا�س ن�ضبة 
 " �لوفاة  �ىل  �ملوؤدي  �الأك�ضجني 
�أ�ضار  كما  �مل�ضدر    ذ�ت  يربز 
ت�ضبب  �لتي  �ال�ضباب  بع�س  �إىل 
�الختناقات كعدم �ضيانة �أجهزة 
�لت�ضخني و�لتدفئة و �لتو�ضيالت 

وكذ�  بها  �ملتعلقة  �لكهربائية 
�لرتكيب �لع�ضو�ئي لهذه �الأجهزة 
ال  �لتي  �لع�ضو�ئية  و�لتعديالت 
تر�عي �لتهوية �جليدة  ودعا �ىل 
�الأ�ضلية  �لتدفئة  �أجهزة  �قتناء 
م�ضري�  �جليدة,  �لنوعية  ذ�ت 
�أن م�ضالح �لتدخل للحماية  �إىل 
�أغلب  �أن  الحظت  �ملدنية 
"ناجمة عن  �مل�ضجلة  �حلو�دث 
وعدم  بالوقاية  متعلقة  �أخطاء 
و�الإر�ضاد�ت  �لن�ضائح  �تباع 

�ملقدمة بهذ� �خل�ضو�س". 
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بلغ عدد االأ�صخا�ص املتوفني جراء االختناقات بغاز اأول اأك�صيد الكربون املنبعث من اأجهزة 
التدفئة املختلفة على م�صتوى والية اجلزائر 15 �صخ�صا وذلك منذ بداية �صنة 2017 )من 1 جانفي 

اإىل حد اليوم( ,ح�صبما اأكده املكلف باالإعالم لدى مديرية احلماية املدنية لوالية اجلزائر.

والية اجلزائر

ق.و

 هالك  15 �سخ�سا ب�سبب االختناقات 
بغاز اأول اأك�سيد الكربون 

وهران

جناح جتربة ال�سعاب اال�سطناعية يف الو�سط البحري 
�ل�ضعاب  غمر  جتربة  كللت 
�لبحري  �لو�ضط  يف  �ال�ضطناعية 
بوهر�ن �لتي تعد �الأوىل من نوعها 
على م�ضتوى �لوطن بالنجاح ح�ضبما 
بلعجني  �لباحث  لدى  ��ضتفيد 
بومدين من ق�ضم �لهند�ضة �لبحرية 
و�لتكنولوجية  �لعلوم  جلامعة 
�لذي  لوهر�ن  بو�ضياف"  "حممد 
�ضارك يف هذه �لعملية ويف ت�رصيح 
نتائج  �أن  بلعجني  �الأ�ضتاذ  �أكد 
�ل�ضنة  ج�ضدت  �لتي  �لتجربة  هذه 
)عني  بو�ضفر  مبنطقة  �ملا�ضية 
�لرتك( كانت "مذهلة جد�" عالوة 
على �أن هذه �ل�ضعاب �ال�ضطناعية 
�إحياء  �إعادة  �إىل  �لر�مية  �ملغمورة 

�لرثوة �لنباتية و�ل�ضمكية يف �لو�ضط 
موؤكد�  مقاومة  جد  كانت  �لبحري 
�أنها جز�ئرية �ل�ضنع مائة باملائة. 

�أطلق  �لتي  �لعملية  هذه  و�ضمحت 
بتقوية   "1 وهر�ن  "�آر  �إ�ضم  عليها 
من  �لبحري  �اليكولوجي  �لنظام 
يف  �الأ�ضماك  لبع�س  تو�فد  خالل 
الإعادة  جاءت  �لتي  �ضهرين  ظرف 
و�لتكاثر  �لبحري  للو�ضط  �حلياة 
حيث و�ضل عدد �أ�ضناف �الأ�ضماك 
�إىل 34 �ضنف يف دي�ضمرب �ملا�ضي 
ي�ضيف ذ�ت �لباحث ومن بني هذه 
بف�ضل  وجدت  �لتي  �الأ�ضناف 
للعي�س  لها  مو�قع  �ل�ضعاب  هذه 
و"ر��ضكا�س"  و�لتكاثر"�لكاملار" 

�الأ�ضماك  من  وغريها  و"�ضيلون" 
مع  تتكيف  �أن  ��ضتطاعت  �لتي 
هذهالو�ضط �جلديد وقد مت غمر 
�ضعاب ��ضطناعية و�حدة يف عمق 
ي�ضل �إىل حو�يل 35 مرت حيث �أنها 
تت�ضكل من عدة قطع �إ�ضمنتية يبلغ 
 9 م�ضاحة  وتغطي  80ر1  �رتفاعها 
بلعجني  �الأ�ضتاذ  وفق  مربع  �أمتار 
زميله  مبعية  �لو�ضيلة  هذه  م�ضمم 
"هذه  �أن  مربز�  فتحي  �ضعيدي 
طبيعية  منمو�د  م�ضنوعة  �ل�ضعاب 
جاء  مكلفة".وقد  وغري  وحملية 
�إىل  �لر�مية  �لتجربة  هذه  جت�ضيد 
وتطوير  �ل�ضمكية  �لرثوة  حماية 
مو�قع  توفري  و  �لبحري  �ل�ضيد 

منا�ضبة الأ�ضحاب �حلرف �ل�ضغرية 
مببادرة من مديرية �ل�ضيد �لبحري 
و�ملو�رد �ل�ضيدية لوهر�ن وجمعية 
�لبحرية  �لبيئة  حلماية  "بربرو�س" 
بالتعاون مع ق�ضم �لهند�ضة �لبحرية 
جلامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا "حممد 
بو�ضياف" لوهر�ن كما �أكد �الأ�ضتاذ 
�لهند�ضة  ق�ضم  �أن  بومدين  بلعجني 
�ضعابا  لت�ضميم  م�ضتعد  �لبحرية 
باقي  عرب  لتعميمها  �ضطناعية 
�لرثوة  حماية  بغية  �لبالد  �ضو�حل 
�لبحري  �ل�ضيد  وتطوير  �ل�ضمكية 
عقالين  وبا�ضتغالل  علمية  بطرق 
برنامج  �إليه  يطمح  مثلما  للرثوة 

"�أكو� با�س 2020"للوز�رة �لو�ضية.

مع�صكر 

تي�صم�صيلت

االأغواط 

ربط بلديتي �سيدي عبد املومن 
والزالمطة ب�سبكة الغاز الطبيعي 

قرو�ض م�سغرة الأزيد من 
1.350 امراأة ماكثة بالبيت 

ربط جتزئات ح�سرية مبختلف ال�سبكات عرب كافة البلديات 

ينتظر �أن يتم �ضهر دي�ضمرب �ملقبل 
بلديتي  ربط  �أ�ضغال  من  �الإنتهاء 
�ملومن  عبد  �ضيدي  و  �لزالمطة 
�لطبيعي  �لغاز  ب�ضبكة  )مع�ضكر( 
�لتوزيع  مدير  لدى  علم  ح�ضبما 
و�أو�ضح  بالوالية  �لغاز  و  للكهرباء 
 11 يوم  �ضيتم  �أنه  �ضليمان كالخي 
وت�ضغيل  ��ضتالم  �ملقبل  دي�ضمرب 
ببلدية  �لطبيعي  �لغاز  �ضبكة 
 280 لفائدة  �ملومن  عبد  �ضيدي 
عائلة تليها قبل نهاية نف�س �ل�ضهر 
�لزالمطة  ببلدية  �ل�ضبكة  ت�ضغيل 
ل�ضالح 800 عائلة ت�ضاف �إىل 237 
عائلة من بلدية �ل�رصفة ��ضتفادت 
�لطبيعي  �لغاز  �ضبكة  ت�ضغيل  من 
بد�ية  ومتت  �ملا�ضي  �الأ�ضبوع 
نف�س  -ح�ضب  �جلاري  �الأ�ضبوع 
�مل�ضوؤول- مر��ضلة وز�رة �لد�خلية 
و�لتهيئة  �ملحلية  �جلماعات  و 
�لوالية  و�يل  قبل  من  �لعمر�نية 
�أ�ضغال  �كتمال  عدم  حل  الإيجاد 
�لقعدة  و  فر�ح  عني  بلديات  ربط 
�لقيطنة و �ضجر�رة ب�ضبب عدم  و 
توفر �لتغطية �ملالية حيث حتتاج 
بع�ضها الإجناز حمطة �ضغط �لغاز 

و�أخرى  �لتوزيع  ل�ضبكة  �أخرى  و 
لي�ضت  مناطق  من  �لنقل  ل�ضبكة 

بعيدة.
م�ضتوى  على  بلدية   13 تز�ل  وال 
والية مع�ضكر �لتي ت�ضم 47 بلدية 
�لطبيعي  �لغاز  ب�ضبكة  تغطية  دون 
و  للكهرباء  �لتوزيع  مدير  ح�ضب 
به  جتري  بع�ضها  بالوالية  �لغاز 
من  �النتهاء  ينتظر  و  �الأ�ضغال 
ب�ضبكة  �لوالية  بلديات  كل  ربط 
 2019 �ضنة  خالل  �لطبيعي  �لغاز 
وتبقى �لديون �ملرت�كمة �ملرتبطة 
�ال�ضتهالك  وكذ�  �لربط  مب�ضاريع 
-ح�ضب  �جلهات  بع�س  على 
�لتكفل  على  توؤثر  �مل�ضدر-  ذ�ت 
�ملو�طنني  بان�ضغاالت  �الأف�ضل 
و  �لكهرباء  �إي�ضال  جمال  يف 
�لديون  جمموع  و�ضل  حيث  �لغاز 
مليار   1 �ىل  للموؤ�ض�ضة  �مل�ضتحقة 
و 150 مليون دج بينها 410 مليون 
و  �لعاديني  �لزبائن  عاتق  على  دج 
و  �لبلديات  تخ�س  دج  مليون   260
320 مليون دج على عاتق �الإد�ر�ت 
�أخرى  مبالغ  �إىل  �إ�ضافة  �لعمومية 

على عاتق موؤ�ض�ضات �قت�ضادية.

ماكثة  �مر�أة   1.354 ��ضتفادت 
قرو�س  من  بتي�ضم�ضيلت  بالبيت 
�ملا�ضية  �ل�ضنة  خالل  م�ضغرة 
�لوطنية  �لوكالة  جهاز  �إطار  يف 
ح�ضبما  �مل�ضغر  �لقر�س  لت�ضيري 
�لوالئية  �ملديرية  لدى  علم 
�لقرو�س  هذه  ومكنت  للت�ضغيل,  
�الأولية  �ملو�د  القتناء  �ملوجهة 
�ألف   40 بني  قيمتها  ترت�وح  و�لتي 
و100 �ألف دج من جت�ضيد م�ضاريع 
على  م�ضغرة  وفالحية  حرفية 
�حللويات  و�ضناعة  �لن�ضيج  غر�ر 
�حليو�نات  وتربية  �لتقليدية 
ذ�ت  ح�ضب  و�لطرز  و�خلياطة 
�لن�ضاء  معظم  وتقطن  �مل�ضدر. 
�لقرو�س  هذه  من  �مل�ضتفيد�ت 
�مل�ضغرة بالبلديات �لنائية للوالية 
على غر�ر �ضيدي �لعنرتي و�ضيدي 
�ضليمان و�الأربعاء و�ليو�ضفية وبرج 
و�ملعا�ضم  �لقادر  عبد  �الأمري 
�لتمويل  ب�ضيغة  يتعلق  وفيما 

�لعتاد  �رص�ء  تخ�س  �لتي  �لثالثي 
فيها  �لقر�س  قيمة  ت�ضل  و�لتي 
�ل�ضنة  مكن  فقد  دج  مليون   1 �إىل 
�ملن�رصمة من متويل 144 م�رصوع 
�ضمح با�ضتحد�ث224 من�ضب �ضغل 
و�لفالحة  �ل�ضناعة  جماالت  يف 
و�لبناء  �لعمومية  و�الأ�ضغال 
�حلرفية  و�ل�ضناعات  و�خلدمات 
و�الأن�ضطة �لتجارية و�أبرزت نف�س 
�ملديرية �أن عملية متويل �مل�ضاريع 
يف �إطار �ل�ضيغتني �ملذكورتني قد 
�ضهدت �نخفا�ضا مقارنة مع �ضنة 
�أكرث  �لتي مت خاللها متويل   2014
من 3.100 م�رصوع ولالإ�ضارة فقد 
للوكالة  �لوالئي  �لفرع  ��ضتقبل 
�مل�ضغر  �لقر�س  لت�ضيري  �لوطنية 
 2.030 �ملن�رصمة  �ل�ضنة  خالل 
قرو�س  من  لال�ضتفادة  ملف 
تاأهيل  مت  حيث  �ل�ضيغتني  �ضمن 
ذ�ت  وفق  ملف  منها1.948 

�لهيئة.

 184 لربط  عملية  �أدرجت 
مبختلف  ح�رصية  جتزئة 
بلديات  كافة  عرب  �ل�ضبكات 
ر�ضد  و�لتي  �الأغو�ط  والية 
لها غالفا ماليا بقيمة 75ر1 

من  علم  ح�ضبما  دج,  مليار 
و�ضت�ضمل  �لوالية,  م�ضالح 

حو�يل  �لتجزئات  هذه 
بجميع  قطعة   11.300
كما   ,  24 �أل  �لوالية  بلديات 
�أحمد  �لوالية  و�يل  �أو�ضح 
خ�ض�س  لقاء  خالل  مقالتي 
وقد  �مللف  هذ�  لدر��ضة 
�ملايل  �ملبلغ  حتديد  مت 

وفق  بلدية  لكل  �ملوجه 
لتتبع  �مل�ضجلة  �الإحتياجات 
�ملتعلقة  �الإجر�ء�ت  باتخاذ 
بعد  �لعملية  هذه  بتج�ضيد  
�الإجناز,  مقاوالت  تعيني 

مثلما �أ�ضري �إليه.
�لتجزئات  هذه  وتعد 

 305 جمموع  من  �ملذكورة 
مبا  بالوالية  حمددة  جتزئة 
قطعة   14.200 جمموعه 
قريبا  ي�رصع  �أن  على   ,
�ملايل  �لتقييم  �إعد�د  يف 
وفق  �ملتبقية,  للتجزئات 
�ضياق  ويف  �مل�ضدر  ذ�ت 

مت�ضل ت�ضجل �أ�ضغال برنامج 
�ل�ضكن �لريفي وترية " جيدة 
يزيد  ما  ��ضتالم  مت  �إذ   ,  "
�أن  علما  20.000 وحدة  عن 
توجد  وحدة   8.000 نحو 
ذكرت  كما  �الإجناز,  قيد 
�ل�ضكن  مديرية  جهتها  من 

بوالية  يجري  فاإنه  لالإ�ضارة 
برنامج  توزيع  �الأغو�ط 
�إجمايل قو�مه 15.830 قطعة 
هذه  ت�ضهد  حيث   , �أر�ضية 
 " متز�يد�   " �إقباال  �ل�ضيغة  
من طرف �ملو�طنني, مثلما 

متت �الإ�ضارة �إليه.
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»اإ�سرائيل« و جمزرة امل�سجد الأق�سى الوح�سية
د. غازي ح�صني

خطط اجلي�ش االإ�صرائيلي اإبان حكومة االإرهابي �صامري مع ع�صابة »اأمناء الهيكل« الرتكاب جمزرة جماعية بحق امل�صلني الفل�صطينيني العزل داخل 
�صاحة امل�صجد االأق�صى املبارك. وقام املخطط ال�صهيوين على اأن تقوم هذه الع�صابة االإرهابية باإثارة م�صاعر العرب من خالل حماولة و�صع حجر 

االأ�صا�ش لبناء الهيكل املزعوم على اأنقا�ش امل�صجد االأق�صى.

�أيام  قبل  للمجزرة  �لتح�ضري  بد�أ 
�لع�ضابة  وجهت  �إذ  وقوعها،  من 
�ليهود للم�ضاركة  �إىل كافة  �لدعوة 
�مل�ضجد  �إىل  جماعية  م�ضرية  يف 
�لعر�ش  عيد  مبنا�ضبة  �لأق�ضى 
ونادت  �ليهودي يف 8/ 10/ 1990 
»جيل  وحترير  �لفر�ضة  بانتهاز 
�مل�ضلمني  �لعرب  من  �لهيكل« 
وو�ضع حجر �لأ�ضا�ش لبناء �لهيكل 
جي�ش  تو�طوؤ  وظهر  �ملزعوم. 
يف  �لنكر�ء  باجلرمية  �لحتالل 
خالفاً  �مل�ضلني  و�ضول  ت�ضهيل 
من  �ملبكى  حائط  و�إخالء  لعادته 
�مل�ضلني �ليهود ومن جميع �ل�ضياح 
�مل�ضبق  لتخطيطه  و�ل�ضحفيني 

للمجزرة. 
�لإ�رس�ئيلي  �جلي�ش  �ضباط  �أخذ 
وتهديدهم  �مل�ضلني  با�ضتفز�ز 
�ليهود  �مل�ضتوطنون  قام  بينما 
باأعمال ��ضتفز�زية �ضد �لعرب يف 
�لقد�ش  مدينة  يف  �لباكر  �ل�ضباح 
�لقدمية وهتفو� هتافاٍت عن�رسية 
»�ملوت  مثل  للمجزرة  ممهدة 
و»جبل  بّره«  و»�لعرب  للعرب« 

�لهيكل )جبل �لزيتون( لنا«.
يف  �ل�رسطة  خمفر  �ضابط  وهدد 
�مل�ضلني  �ضيمون  �ملغاربة  باب 
�مل�ضلمني قائاًل: »�إذ� ما ُرمي حجر 
�لإ�رس�ئيلية  �لقو�ت  فاإن  �ضغري، 
ول  �حلي،  �لر�ضا�ش  �ضتطلق 

يكفيني قتل مئة �ألف م�ضلم.

بداية املجزرة:

عيان(  )�ضاهد  دويك  فايز  ي�ضف 
ويقول:  �ملجزرة  وقوع  �ضاعة 
»كنا جنل�ش يف حلقات ن�ضتمع �إىل 
�لعو�طف  بتهدئة  وتقوم  �خلطب، 
على  �لغاز  قنابل  �ألقيت  عندما 
�ضاحة  يف  �ملحت�ضد�ت  �لن�ضاء 
�ل�ضاعة  �ل�ضخرة �مل�رسفة حو�يل 
دقيقة،  و�أربعون  وخم�ش  �لعا�رسة 
يرمو�  مل  �لعرب  �ل�ضبان  �أن  و�أكد 
قو�ت  هجوم  بعد  �إل  �حلجارة 

�ل�رسطة وحر�ش �حلدود عليهم.
�رتفعت �أ�ضو�ت �لن�ضاء �ملتو�جد�ت 
من  �ل�رسقية  �جلنوبية  �جلهة  يف 
ب�ضبب  �مل�رسفة  �ل�ضخرة  �ضحن 
�مل�ضيلة  �لغاز  قنابل  �جلنود  �إلقاء 
�ضوت  فارتفع  عليهم.  للدموع 
نحو  �مل�ضلون  وتوجه  �لتكبري 
�جلي�ش  �ألقى  �لفور  وعلى  �لن�ضاء. 
�لنري�ن  وفتح  �لقنابل  �لإ�رس�ئيلي 
د�خل  �لعزل  �مل�ضلني  على جموع 
مروحية  ومن  �ل�رسيف،  �حلرم 
�ضاحة  �ضماء  يف  حتلق  كانت 
�مل�ضلون  فرد  �لأق�ضى.  �مل�ضجد 
�لإ�رس�ئيلي  �جلي�ش  بقذف 

�لوح�ضي و�جلبان باحلجارة.
تعزيز�ت  �لأثناء  هذه  يف  و�ضلت 
و�جلي�ش  �ل�رسطة  قو�ت  من 
كي  �لإ�رس�ئيلية  و�ملخابر�ت 

�لب�ضعة  �ملجزرة  يف  ت�ضارك 
وقامت  �مل�ضلمني  �مل�ضلني  بحق 
�أبو�ب  جميع  باإغالق  �لفور  على 
وفتحو�  �لأق�ضى،  �مل�ضجد 
�مل�ضلني،  على  �أ�ضلحتهم  نري�ن 
وعرقلو�  منهم.  �لكثري  و�عتقلو� 
على  �لنار  باإطالق  �جلرحى  نقل 
و�ملمر�ضني  و�ملمر�ضات  �لأطباء 
و�أعاقو� �إخالء �جلرحى، مما �أدى 

�إىل وفاة ثالثة �أ�ضخا�ش. 
�لقو�ت  جمزرة  �ضحايا  عدد  وبلغ 
�لإ�رس�ئيلية د�خل �ضاحة �مل�ضجد 
�لأق�ضى �ملبارك )35( من �مل�ضلني 

�لفل�ضطينيني و300 جريح.
�لقد�ش  بلدية  رئي�ش  وحّمل 
�ملحتلة برتي كولك رئي�ش �لوزر�ء 
م�ضوؤولية  �ضامري  �لإ�رس�ئيلي 
رئي�ش  �إعالن  »�إن  وقال:  �ملجزرة 
�إقامة  عن  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة 
حي يهودي جديد يف جبل �لزيتون 
يف  �ضاهمت  �لتي  �لعنا�رس  �أحد 

�إثارة �مل�ضاعر.
بر�ش  فر�ن�ش  وكالة  وو�ضفت 
�لتي  �لإ�رس�ئيلية  �لقو�ت  وح�ضية 
�لنازية  �لقو�ت  وح�ضية  قامت 
م�ضاحة  �لدماء  »غطت  قائلة: 
قبة  م�ضجد  بني  مرت  �ملائتي 
لقد  �لأق�ضى.  و�مل�ضجد  �ل�ضخرة 
على  مكان  كل  يف  �لدماء  �ضالت 
�أبو�ب  وعلى  �لو��ضعة  �لأدر�ج 
حيطان  على  ور�ضمت  �مل�ضجدين 
قانية  طويلة  خطوطاً  �مل�ضجدين 

نزفتها �أياد مدماة.
�لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  وكررت 
�متهان  من  �نطالقاً  �أكاذيبها 
جهات  �أن  و�أعلنت  للكذب  �ليهود 
خططت  �خلارج  من  فل�ضطينية 
للحادث وقامت بتنفيذه جمموعات 
من  قدمت  متطرفة  �إ�ضالمية 
لهذ�  خ�ضي�ضاً  �لغربية  �ل�ضفة 

�لغر�ش. 
و�لهمجية  �لوح�ضية  وو�ضلت 
�لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي جمرم  برئي�ش 
»�إن  قال فيه:  �حلرب �ضامري حد�ً 
�مل�ضجد  منطقة  يف  حدث  ما 
عمل  على  رد  هو  �لأق�ضى 
��ضتفز�زي قام به �لعرب لالعتد�ء 
على بهجة عيد �ملظلة، و�إن رجال 
بو�جبهم  قامو�  و�لأمن  �ل�رسطة 

كي تبقى �لقد�ش موحدة«.
»�إن  �لإ�رس�ئيلية  و�أعلنت �حلكومة 
تنظيماً �إ�ضالمياً متطرفاً هو �لذي 
�ل�ضغب و�إن  باأعمال  للقيام  خطط 
مبحاولة  له  عالقة  ل  حدث  ما 
منطقة  �إىل  �لدخول  �لهيكل  �أمناء 

�حلرم..
�لإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ش  ود�فع 
عن �لقتلة �ليهود �ملجرمني وقال 

�إنهم كانو� يقومون بو�جبهم. 
�ل�ضهيوين  �لأديان  وزير  و�عترب 
�مل�ضلني  على  �حلجارة  ر�ضق  �أن 
يقت�ضي  �ليهود عماًل خطري�ً جد�ً 

لتربئة  وذلك  عادي،  غري  فعل  رد 
�ملجرمني �ليهود من دم �مل�ضلني 

�مل�ضلمني �لأبرياء.

جلنة التحقيق

�إمعاناً يف �لكذب و�خلد�ع و�لت�ضليل 
�حلكومات  عليه  درجت  �لذي 
�لإ�رس�ئيلية �ضارع �ضامري يف نف�ش 
ت�ضكيل  عن  و�أعلن  �ملجزرة  يوم 
يف  �لتحقيق  مهمتها  خا�ضة  جلنة 
بلجنة  عرفت  �ملجزرة  �أحد�ث 
�للجنة،  رئي�ش  �إىل  ن�ضبة  ز�مري، 

�لرئي�ش �لأ�ضبق للمو�ضاد.
للحكومة  �لأ�ضا�ضي  �لهدف  وكان 
من  �لتخفيف  هو  �لإ�رس�ئيلية 
�لدولية  �لفعل  وردود  �لإد�نة 
�للجنة  �أجرت  �ملجزرة.  على 
حتقيقاتها ملدة �أ�ضبوعني و�ضمنت 
للفل�ضطينيني،  �إد�نة  تقريرها 
�ضحايا �ملجزرة وبر�أت �ملجرمني 
»�إن  وخال�ضته:  �لإ�رس�ئيليني 
عمل  عن  نتجت  �لأحد�ث 
فل�ضطيني ��ضتفز�زي �ضد م�ضلني 
يهود ورجال �رسطة، و�إن �ل�رسطة 
�لفل�ضطينيني  قتل  كانت حمقة يف 

و��ضتخد�م �لر�ضا�ش �حلي.

الرواية االإ�صرائيلية 
الكاذبة للمجزرة:

�لأمنية  و�جلهات  �أعلنت �حلكومة 
خططت  �ملجزرة  �أن  �لإ�رس�ئيلية 
�خلارج  من  فل�ضطينية  جهات  لها 
جمموعات  بتنفيذها  وقامت 
من  قدمت  متطرفة  �إ�ضالمية 
�لقد�ش  �إىل  و�لقطاع  �ل�ضفة 

خ�ضي�ضاً لهذ� �لغر�ش. 
و�ل�ضحف  �ملنظمات  بع�ش  ولكن 
�لرو�ية  رف�ضت  �لإ�رس�ئيلية 
�لر�ضمية �لكاذبة ونقلت عن �ضهود 
عيان كانو� يف مكان �ملجزرة »�إن 
ما حدث مل يكن خمططاً له ب�ضورة 
م�ضبقة )من قبل �لفل�ضطينيني(، �إن 
نار  و�إطالق  �نفجار�ت  �أ�ضو�ت 
�لأمر  �حلجارة،  �نهيار  �ضبقت 
�ل�رسطة  �دعاء�ت  يدح�ش  �لذي 
بد�أو�  �لذين  �لفل�ضطينيني هم  باأن 
قائمة  و�أثبتت  �حلجارة.  بر�ضق 
�ل�ضحف  ن�رستها  �لتي  �ل�ضهد�ء 
جميعاً  �أنهم  بو�ضوح  �لإ�رس�ئيلية 

من �لقد�ش و�ضو�حيها.
و�أكدت منظمة بت�ضليم �لإ�رس�ئيلية 
حلقوق �لإن�ضان »�إن �لفرق �لطبية 
�حلادث  مكان  �إىل  �أر�ضلت  �لتي 
لنري�ن  تعر�ضت  �جلرحى  لإجالء 
رجال �ل�رسطة، و�أن �لفرق �لطبية 
�ضكلت هدفاً مميز�ً لرجال �ل�رسطة، 
)�لإ�رس�ئيلية(  �لأمن  قو�ت  و�أن 
�أعاقت نقل �جلرحى. وذكر طبيب 
�أن  �لفل�ضطيني  �لأحمر  �لهالل  يف 

�أحد عنا�رس حر�ش �حلدود منعه 
�إ�ضابته  كانت  جريح  معاجلة  من 
خطرية بحجة �أن هذ� �جلريح هو 

عربي ول ي�ضتحق �ضوى �ملوت.
بوزير  �ليهودي  �لكذب  وو�ضل 
�ل�رسطة �لإ�رس�ئيلية دون ميلو حد�ً 
قال فيه: »�إنهم ��ضطرو� ل�ضتخد�م 
هددت  �أن  بعد  �حلي  �لر�ضا�ش 
�أرو�ح �مل�ضلني �ليهود باخلطر و�أن 
�لعرب خططو� ملهاجمة �مل�ضلني 

�ليهود م�ضبقاً«.

جمل�ش االأمن الدويل 
يدين املجزرة:

�أد�ن جمل�ش �لأمن �لدول بالإجماع 
يف  �لأق�ضى  �مل�ضجد  جمزرة 
تاريخ  13/ 10/  رقم 672  �لقر�ر 
�لعام  �لأمني  باإيفاد  ورحب   1990
�إىل �ملناطق  بعثة  لالأمم �ملتحدة 

�ملحتلة.
�لأمني  با�ضم  �لناطقة  و�أعلنت 
�لعام لالأمم �ملتحدة �أنه »م�ضدوم 
�لأحد�ث  بعد  جد�ً  وحزين 
عن  و�أعرب  �لقد�ش  يف  �لد�مية 
حلمام  �ل�ضديد  وحزنه  �ضدمته 
يف  �إ�رس�فاً  يبدو  وملا  هذ�  �لدم 
��ضتخد�م �لقوة من قبل �ل�ضلطات 

�لإ�رس�ئيلية.
ما  �لأمن  جمل�ش  قر�ر  يف  وجاء 
�خل�ضو�ش  وجه  على  »يدين  يلي: 
�أعمال �لعنف �لتي �رتكبتها قو�ت 
�أ�ضفرت  و�لتي  �لإ�رس�ئيلية  �لأمن 
يف  وخ�ضائر  �إ�ضابات  حدوث  عن 

�لأرو�ح �لب�رسية.
�ل�ضلطة  �إ�رس�ئيل  �إىل  يطلب 
باأمانة  �لوفاء  بالحتالل  �لقائمة 
بالتز�ماتها وم�ضوؤولياتها �لقانونية 
جنيف  �تفاقية  مبوجب  �ملقررة 
جميع  على  تنطبق  �لتي  �لر�بعة 
�إ�رس�ئيل  حتتلها  �لتي  �لأر��ضي 

منذ عام 1967«.

موقف اإ�صرائيل من اإدانة 
جمل�ش االأمن:

كعادتها  »�إ�رس�ئيل«  جتاهلت 
�لتي  �لأمن  جمل�ش  قر�ر�ت 
لالإرهاب  ممار�ضتها  تدين 
و�ل�ضتعمار  و�لعن�رسية  و�لإبادة 
ر�ضمية  ك�ضيا�ضة  �ل�ضتيطاين 
و�أعربت عن ��ضتهز�ئها بالقر�ر�ت 
رئي�ش  ف�رسح  �ملتحدة.  وبالأمم 
�لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي �ضامري بوقاحة 
وقال  �لنظري  منقطعة  وغطر�ضة 
�أد�ن  �لذي  �لأمن  �إن قر�ر جمل�ش 
بعثة  �إيفاد  �إىل  ودعا  �إ�رس�ئيل 
و�أعلن  بعمق.  م�ضاعرنا  جرح  قد 
�لأمم  بعثة  مع  �لتعاون  رف�ضه 
�ملتحدة لتق�ضي �حلقائق. و�رسح 
�ملتحدث �لر�ضمي با�ضم �حلكومة 
تويل  لن  حكومته  �أن  �لإ�رس�ئيلية 

�عتبار�ً للقر�ر �جلديد.
ديفيد  �خلارجية  وزير  و�أعلن 
ببعثة  �لقبول  ي�ضتطيع  �أنه ل  ليفي 
�لقر�ر  و�نتقد  �ملتحدة  �لأمم 
لل�ضحايا  �إد�نة  يت�ضمن  ل  لأنه 
�ليهود  �لذين ر�ضقو�  �لفل�ضطينيني 

باحلجارة. 
�لإ�رس�ئيلي  �حلرب  وزير  و�أكد 
�لبعثة  ��ضتقبال  حكومته  رف�ش 
»�إ�رس�ئيل«  برزت  �لدولية.  
رف�ضها لقر�ر جمل�ش �لأمن يزعم 
قيام  متاماً  جتاهل  �لقر�ر  �أن 
�لفل�ضطينيني باإلقاء �حلجارة على 
�مل�ضلني متتد حائط �ملبكى �إلَّ �أن 
و�ل�ش  مايك  �لأمريكي  �ل�ضحفي 
�أنه  ��ش  بي  �ضي  تلفزيون  يف  �أكد 
�ليهود  �مل�ضلني  �إجالء  مت  قد 
بالفعل عندما بد�أت �ل�ضطر�بات 
مل  و�أنه  �لأق�ضى،  �مل�ضجد  يف 
ي�ضتطع �ملركز �ل�ضحفي �حلكومي 
��ضم  لنا  يقدم  �أن  »�لإ�رس�ئيلي« 
مدين و�حد �أ�ضيب باحلجارة عند 

حائط �ملبكى.
�حلقائق  هذه  من  �لرغم  وعلى 
زعم نتنياهو نائب وزير �خلارجية 
�ألقت  �لتي  �حل�ضود  �أن  �آنذ�ك 

�حلجارة كانت تريد قتل �ليهود.
�ملجزرة  �أن  �لفل�ضطينيون  �عترب 

مو�قف  من  وحلقها  �ضبقها  وما 
وت�رسيحات وممار�ضات �إ�رس�ئيلية 
تظهر بجالء �أن �لأطماع �ل�ضهيونية 
�أ�ضبحت  �لأق�ضى  �مل�ضجد  يف 
�لقو�ت  وتربئ  للعيان  مائلة 
�رتكاب  م�ضوؤولية  من  �لإ�رس�ئيلية 
�لإجماع  بجالء  وتظهر  �ملجزرة، 
على  و�ل�ضعبي  �لر�ضمي  �ل�ضهيوين 
وبناء  �لأق�ضى  �مل�ضجد  تدمري 
على  �ملزعوم  �ضليمان  هيكل 

�أنقا�ضه.
�لإ�رس�ئيلي  �لر�ضمي  �لكذب  �إن 
�ملجزرة  �ضحايا  بتحميل 
يعني  �مل�ضوؤولية  �لفل�ضطينيني 
�لكذب  من  تتخذ  »�إ�رس�ئيل«  �أن 
لتغيري  ر�ضمية  �ضيا�ضة  و�لت�ضليل 
و�لدميغر�فيا  و�جلغر�فيا  �لتاريخ 
�لإ�ضالمي ملدينة  �لعربي  و�لو�قع 

�لقد�ش �لعربية.
�ضلطات  �لفل�ضطينيون  ل  وحَمّ
هذه  عن  �مل�ضوؤولية  �لحتالل 
يف  وقعت  �لتي  �لب�ضعة  �ملجزرة 
�أقد�ش و�أقدم �مل�ضاجد �لإ�ضالمية 

يف �لعامل.
�لأوىل  تكن  مل  �ملجزرة  �إن 
�لإرهاب  تاريخ  يف  و�لأخرية 
�أنها  �إلَّ  فل�ضطني،  يف  �ليهودي 
لوقوعها  بالغة  خطورة  تكت�ضب 
�لأق�ضى  �مل�ضجد  �ضاحة  د�خل 
�لقرن  من  �لأخري  �لعقد  ويف 
�إىل  ت�ضري  وبالتايل  �لع�رسين، 
�لت�ضميم �ليهودي لتدمري �مل�ضجد 
�ضليمان  هيكل  و�إقامة  �لأق�ضى 

�ملزعوم على �أنقا�ضه. 
�لأق�ضى  �مل�ضجد  وجاءت جمزرة 
»�إ�رس�ئيل«  طبيعة  بجالء  لتثبت 
�لتور�تية و�لتلمودية و�ل�ضتعمارية 
رفع  على  و�لقائمة  و�لإرهابية 
و�لعن�رسية  و�لإرهاب  �لإبادة 
و�ل�ضتعمار �ل�ضتيطاين �إىل مرتبة 
�ضيا�ضة  و�إىل  �لدينية  �لقد��ضة 
�لإ�رس�ئيلية  للحكومة  ر�ضمية 
�لإ�رس�ئيلي  �ملجتمع  يدعمها 
و�لوليات  �لعاملية  و�ليهودية 

�ملتحدة �لأمريكية.
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لأول مرة �سواريخ "اإ�سكندر" الرو�سية يف ال�سرق الأو�سط
الهيئة  يف  م�س�ؤول  م�سدر  ك�سف 
الفدرالية الرو�سية للتعاون التقني 
قد  م��سك�  اأن  عن  الع�سكري 
�سمال  بلدا  الأوىل  وللمرة  زّودت 
اإفريقي و�رشق اأو�سطي ب�س�اريخ 
الفتاكة،  التكتيكية  "اإ�سكندر" 
وذكر امل�سدر الرو�سي الذي طلب 
عدم الك�سف عن ه�يته، اأن البلد 
الذي  العامل  يف  ال�حيد  الأجنبي 
كان  ال�س�اريخ،  هذه  على  ح�سل 
تربطها  التي  اأرمينيا  جمه�رية 

وثيقة  حتالف  عالقات  برو�سيا 
حديث  يف  امل�س�ؤول  واأ�ساف 
معر�ض  فعاليات  هام�ض  على 
دبي للطريان 2017، اأن ال�س�اريخ 
التي مت تزويد البلد املذك�ر بها، 
�س�اريخ "عالية الدقة، وقد زّودنا 
بها هذا العام بلدا �رشق اأو�سطي 
اإفريقيا"،يذكر  �سمايل  يف  يقع 
الرو�سية،  "اإ�سكندر"  �س�اريخ  اأن 
مداها  ي�سل  م�سرّية  �س�اريخ 
وي�ستحيل على  كيل�مرت،   500 اإىل 

العدو املفرت�ض اعرتا�سها، فيما 
اإطالقها  من�سات  تزويد  ميكن 
ال�س�اريخ  من  خمتلفة  باأن�اع 
الدقة،  فائقة  املجنحة  فيها  مبا 
وتخ�س�ض هذه ال�س�اريخ ل�رشب 
الأهداف املعادية على اختالفها 
مبا فيها املنظ�مات ال�ساروخية 
الأمريكية،  "باتري�ت"  على غرار 
واملدفعية  الراجمات  ومراب�ض 
والطائرات  املدى،  بعيدة 
ونقاط  املك�س�فة  واملروحيات 

وعقد  املح�سنة،  القيادة 
الت�سال. وميكن تزويد "اإ�سكندر" 
يتم  ان�سطارية  بروؤو�ض  كذلك 
عنها  املنف�سلة  بالأجزاء  التحكم 
كال على حدة، بعد اأن تتناثر من 
ال�ساروخ الذي تطلقه املنظ�مة، 
على  امل�سمم�ن  يداأب  فيما 
تزويد املنظ�مات من هذا الن�ع 
باأجهزة ن�عية جديدة للتحكم بها 
حالتها  على  والرقابة  وت�سغيلها 

الفنية.

تقارير اأملانية

داع�ش خطط لعمليات تفجري ب�سيارات موجهة عن بعد
البنتاغون يعلن �سروطا لبدء حوار بني وا�سنطن وبيونغ يانغ

 يف اأول حوار مع �سحيفة
 �سعودية.. ماذا قال رئي�ش اأركان الحتالل؟ 

حتدثت تقارير �سحفية يف اأملانيا، 
قياديي  من  جمم�عة  اأن  عن 
"داع�ض" خطط�ا لتنفيذ تفجريات 
�سيارات  با�ستخدام  اإرهابية، 
م�جهة عن بعد، منها تفجريات يف 
�سحيفتا  وا�ستندت  نف�سها  اأملانيا 
"ك�لرن �ستات اأنت�سايغر" و�سحيفة 
مدينة  يف  ال�سادرتان  "اإك�سرب�ض" 
تقريرهما  يف  الأملانية،  ك�ل�نيا 
بهذا ال�ساأن، اإىل حتقيقات ر�سمية 

الأمن  ورجال  ال�رشطة  اأجرتها 
اأع�ساء هذه  اإن  وقالتا  اأملانيا،  يف 
امل�الني  الأملان  من  املجم�عة 
لتنظيم داع�ض، يق�دهم ال�سقيقان 
عمر وي��سف د. من مدينة هرينه 
في�ستفاليا،  الراين  �سمال  ب�لية 
هم من تبن�ا هذا الفكرة اجلهنمية 

وخطط�ا لتنفيذها.
وذكرت ال�سحيفتان، اأنه يعتقد اأن 
ال�سقيقني عمر وي��سف د، قتال يف 

املتحدة  ال�ليات  �سنتها  غارات 
على معاقل للتنظيم يف �س�ريا.

فاإن  ال�سحيفتني  وح�سب 
ت�سميمات  طلب�ا  الإرهابيني 
بعد  عن  م�جهة  �سيارة  �سناعة 
دوائر يف  فاإن  وح�سب املحققني، 
م�س�رة  مقاطع  تداولت  »داع�ض« 
هذه  مثل  ت�جيه  على  للتدريب 
وهي  بعد  امل�جهة عن  ال�سيارات 

ممل�ءة باملتفجرات اإىل هدفها.

الأمريكي  الدفاع  وزير  اأعلن 
اإمكانية  يرى  اأنه  ماتي�ض  جيم�ض 
ال�ليات  بني  مفاو�سات  لبدء 
املتحدة وك�ريا ال�سمالية، ب�رشط 
برناجميها  يانغ  بي�نغ  وقف 
وكالة  ونقلت  والبالي�ستي،  الن�وي 
"اإذا  ق�له:  ماتي�ض  عن  "رويرتز" 
تط�ير  واأوقف�ا  جتاربهم  اأوقف�ا 
الربناجمني )الن�وي وال�ساروخي(، 

اإمكانية  هناك  �ستك�ن 
ال�سائد  الت�تر  للمفاو�سات"و�سهد 
بني بي�نغ يانغ ووا�سنطن ت�ساعدا 
على  الأخرية،  الفرتة  يف  جديدا، 
الع�سكرية  املناورات  خلفية 
املتحدة  ال�ليات  بني  امل�سرتكة 
غايتها  والتي  اجلن�بية،  وك�ريا 
ك�ريا  ا�ستهداف  على  التدرب 
ال�سمالية يف حال ن�س�ب حرب يف 

املنطقة. وينت�رش يف اأرا�سي ك�ريا 
جندي  األف   28 ح�ايل  اجلن�بية 
اأمريكي بدع�ى وج�د تهديد ناجم 
بي�نغ  تخ�سى  فيما  ال�سمال.  عن 
قبل  من  اعتداء  جانبها  من  يانغ 
ال�ليات املتحدة وت�ا�سل تط�ير 
وال�ساروخية،  الن�وية  تر�سانتها 
الدولية  العق�بات  من  الرغم  على 

املفرو�سة عليها. 

يف اأول مقابلة من ن�عها مع و�سيلة 
اإعالم �سع�دية، قال رئي�ض الأركان 
غادي  اجلرنال  "الإ�رشائيلي" 
م�ستعدة  بالده  "اإن  اإيزنك�ت: 
مع  واخلربات  املعل�مات  لتبادل 
بالدول  و�سفها  وما  ال�سع�دية" 
"مل�اجهة  املعتدلة؛  العربية 

اإيران".
وقال اإيزنك�ت يف مقابلة مع م�قع 
ال�سع�دي:  الإخباري  "اإيالف" 
اخلربات  لتبادل  م�ستعدون  "نحن 
املعتدلة،  العربية  الدول  مع 
ال�ستخبارية  املعل�مات  وتبادل 
ا  رًدّ م�سيفا  اإيران"،  مل�اجهة 
هناك  كانت  اإذا  عما  �س�ؤال  على 
ال�سع�دية  مع  معل�مات  م�ساركة 

يف املّدة الأخرية "نحن م�ستعدون 
اإذا  املعل�مات  يف  للم�ساركة 
هيئة  رئي�ض  الأمر"واأكد  اقت�سى 
هناك  "اأن  "الإ�رشائيلي"،  الأركان 
ا بني اإ�رشائيل واململكة  ت�افقا تاًمّ
تكن  مل  التي  ال�سع�دية  العربية 
ا، واأعتقد  ي�ما من الأيام دولة عدًوّ
بيننا وبينها  تاما  ت�افقا  اأن هناك 

مبا يتعلق باملح�ر الإيراين".
روؤ�ساء  لقاء  يف  "كنت  واأ�ساف 
وعندما  وا�سنطن،  يف  الأركان 
�سمعت ما قاله املندوب ال�سع�دي، 
وجدت اأنه مطابق متاما ملا اأفكر 
و�رشورة  باإيران،  يتعلق  مبا  فيه 
و�رشورة  املنطقة،  يف  م�اجهتها 

اإيقاف براجمها الت��سعية".

فر�سة  "اإن  اإيزنك�ت:  وقال 
املنطقة  يف  جديد  دويل  حتالف 
الرئي�ض  و�س�ل  مع  حاليا  تت�فر 
دونالد ترمب اإىل البيت الأبي�ض"، 
خطة  اإعداد  يجب  اأنه  م�ؤكدا 
ل�قف  وعامة  كبرية  اإ�سرتاتيجية 
زعمه،  حد  على  الإيراين،  اخلطر 
يف  "الإ�رشائيلي"  امل�س�ؤول  ونفى 
و�سيلة  مع  النادرة  املقابلة  هذه 
نية  اأي  وج�د  عربية،  اإعالمية 
حزب  ملهاجمة  "اإ�رشائيل"  لدى 
املقابل  يف  م�ؤكدا  لبنان،  يف  اهلل 
تهديد  اأي  تقبل  لن  "اإ�رشائيل  اأن 
عن  معربا  لها"،  اإ�سرتاتيجي 
�ساد جانبي  الذي  للهدوء  ارتياحه 

احلدود ط�ال 11 �سنة.

وزير �صهيوين يوؤكد

 م�سر وال�سعودية والأردن وتركي
ا �سد تر�سخ اأقدام اإيران يف �سوريا

الإ�سكان  وزير  اأعلن 
ي�اآف  ال�سهي�ين 
الإيرانيني  اأن  غالنت 
يف  اأحرارا  لي�س�ا 
حتركاتهم ب�س�ريا، اإذ 
اأن دول اجل�ار تعار�ض 
مت��سع اإيران يف هذا 
وقال غالنت يف  البلد 
حديث لإذاعة "�سباح 
ال�سهي�نية،  الي�م" 

لي�س�ا  "الإيرانيني  اإن 
عمل  يف  اأحرارا 
لهم  يروق  ما  كل 
اأن  م�ؤكدا  ب�س�ريا"، 
ت�سمح  لن  "اإ�رشائيل 
يف  بالتم��سع  لهم 
وحت�يله  البلد  هذا 
اإ�سافية  جبهة  اإىل 
د  �سد و . " ها �سد
الإ�رشائيلي  ال�زير 

على اأن اأيا من الدول 
املجاورة "ل تريدهم 
يف  )الإيرانيني( 
امل�رشي�ن  ل  �س�ريا، 
ول  ال�سع�دي�ن  ول 
حتى  ول  الأردني�ن 
ل�زير  الأتراك"و�سبق 
اأفيغدور  الدفاع 
 ، جدد  اأن  ليربمان 
الأربعاء،  اأم�ض  ي�م 

تاأكيد بالده على اأنها 
بـ"مت��سع  ت�سمح  لن 
يف  اإيراين   - �سيعي 
ت�سمح  ولن  �س�ريا 
البلد  هذا  بتح�يل 
انطالق  قاعدة  اإىل 
ل�ستهداف  اأمامية 
بح�سب  اإ�رشائيل"، 
هيئة البث الإ�رشائيلي 

)مكان(.

زميبابوي

وكالة بلومربغ  الدولية تت�ساءل ...ماذا بعد �سقوط موغابي؟
تعتقد جمموعة "بلومربغ" االإعالمية الدولية اأن عزل رئي�س زميبابوي روبرت موغابي عن احلكم ال يعني بدء اإ�صالحات دميقراطية، بل جمرد 

اإعادة ترتيب القيادة يف البالد  واأ�صارت الوكالة يف تقرير ن�صر اأول اأم�س اخلمي�س بقلم الباحث، هوفارد ت�صوا يوان، اإىل اأن موغابي الذي بقي يف كر�صي 
الرئا�صة 37 عاما، منذ اإعالن ا�صتقالل زميبابوي يف عام 1980، اأ�صبح خالل هذه الفرتة �صخ�صية منبوذة بالن�صبة ملعظم دول العامل، ب�صبب ا�صطهادات 

�صيا�صية نفذها داخل البالد.

م�غابي  �سق�ط  اأن  التقرير  وذكر 
يف  �سعبية  احتفالت  ترافقه  مل 
تفكك  عند  كان  ما  مثل  ال�س�ارع، 
اأوروبا  �رشق  ال�س�فيتي"  "التكتل 
الإطاحة  اأو  الثمانينيات  اأواخر  يف 
اإثر  مارك��ض  فرديناند  بنظام 
عام  الفلبني  يف  ال�سفراء"  "الث�رة 
يعرب�ن  النا�ض  كان  حيث   ،1986
ب�س�ت عاٍل عن ت�قعاتهم باإطالق 

عملية دميقراطية يف دولهم.
م�غابي  باأن  "بل�مربغ"  ونّ�هت 
من  �سبكة  و�سط  نف�سه  وجد 
م�سيفة  واخليانات،  امل�ؤامرات 
اأن قائد الق�ات امل�سلحة اجلرنال 
حليف  ه�  �سي�ينغا  قن�سطنطين� 
اإمر�س�ن  املنفي  الرئي�ض  نائب 

خ�س�م  اأبرز  اأحد  منانغاغ�ا، 
والأخري  غري�ض،  وزوجته  م�غابي 
اأثناء  الأمن  اأجهزة  يرتاأ�ض  كان 
فرتة ال�رشاع مع احلك�مة البي�ساء 

ويعرف بـ"التم�ساح".

من هو رئي�س زميبابوي 
املهدد باالنقالب.. وما 

عالقة زوجته؟

امل�سار  اأن  على  التقرير  وين�ض 
الدميقراطي مل يكن �سبيال مثمرا 
تطلعات  ميتلك  ملن  بالن�سبة 
زميباب�ي  يف  حقيقية  �سيا�سية 
اأن  غري  م�غابي،  حكم  فرتة  اأثناء 
لتغيري  �سيئا  يفعل�ن  ل  الع�سكريني 

ذلك عقب عزل الرئي�ض.
ونقل التقرير عن الكاتب واملحلل 
ق�له:  ليك  اإيلي  "بل�مربغ"  يف 
م�ستقبال  البالد  هذه  "ت�ستحق 
بعد  يفت  مل  والأوان  اأف�سل، 
لالنتقال  ي�ستعدوا  اأن  للع�سكريني 
احلقيقي اإىل الدميقراطية واإطالق 
اأن  غري  انتخابات،  لإجراء  نداء 
ذلك،  على  يقدم�ا  لن  اجلرنالت 
اأنهم كان�ا ميهدون الطريق  ويبدو 

لتغيري امل�ستبد باأحد منا�رشيه".
الأحداث  بني  التقرير  وقارن 
والإطاحة  زميباب�ي  يف  الأخرية 
م�رش  يف  مبارك  ح�سني  بحكم 
عام 2011، م��سحا اأن اجلرنالت 
من  ا�ستفادوا  زميباب�ي  يف 

الذين  امل�رشيني  زمالئهم  جتربة 
ا�ستخدم�ا "الث�رة العربية" ل�سمان 
من  املدع�م  مبارك  الرئي�ض  اأن 
قبلهم لن يحدد جنله جمال خليفة 

له.
النا�سط  عن  "بل�مربغ"  ونقلت 
كارت�ن  ط�ين  ال�سيا�سي  واملحلل 
اإ�سارته اإىل اأن العديد من ال�سباط 
يف  تدريبا  تلق�ا  زميباب�ي  يف 
منع  وا�ستطاع�ا  م�رش،  جامعات 
اإىل  م�غابي  من  احلكم  انتقال 
يقدم  اأن  ال�كالة  تت�قع  ول  زوجته 
الع�سكري�ن على الإطاحة مب�غابي 
علنا، م��سحة اأن الرئي�ض املعزول 
البالغ 93 عاما من العمر يبقى رمز 
الث�رة وال�رشاع من اأجل ا�ستقالل 

البالد.
غري  من  باأنه  التقرير  واأفاد 
نح�  تغري  اأي  حدوث  املرجح 
وخا�سة  البالد،  يف  الدميقراطية 
يف ظل معل�مات حتّمل منانغاغ�ا 
امل�س�ؤولية عن ال�ق�ف وراء حملة 
اأمنية دم�ية اأطلقها اجلي�ض جن�ب 
اأقلية  �سد  الثمانينيات  يف  البالد 
نديبلي، وقد ي�سل عدد �سحاياها 

اإىل 20 األف �سخ�ض. 
وا�ستنتج التقرير اأن الع�سكريني يف 
ا�ستخدام  يحاول�ن  قد  زميباب�ي 
ارتفع  حيث  امل�رشية،  التجربة 
منذ  الأجنبية  ال�ستثمارات  حجم 
اإىل  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  و�س�ل 
احلكم ك�سخ�سية مدع�مة من قبل 

اجلي�ض ومقب�لة من قبل املجتمع 
الدويل.

وتابع التقرير اأن هذا اخليار ي�سكل 
فر�سة وتهديدا بالن�سبة جلرنالت 
زميباب�ي على حد �س�اء، م��سحا 
بالقيادة  الدويل  العرتاف  اأن 
ت�طيد  على  �سي�سفر  اجلديدة 
امل�سلحة  الق�ات  على  ال�سيطرة 
واأجهزة الأمن يف البالد، بينما قد 
نف�ذه  الدويل  املجتمع  ي�ستخدم 
املايل لإطالق اإ�سالحات �سيا�سية 
تط�رات  كانت  مهما  لكن  �ساملة، 
زميباب�ي  وجه  فاإن  ال��سع، 
من  بدعم  حاليا  يحظى  اجلديد 
ال�سني، اأحد اأكرب احللفاء الأجانب 

للبالد.
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حما�س تك�صف

3 مراحل مرت بها عملية اغتيال املهند�س الزواري 
ك�صفت حركة املقاومة االإ�صالمية »حما�س« عن تفا�صيل اغتيال ال�صهيد التون�صي حممد الزواري، حمملة االحتالل ال�صهيوين ممثاًل 

بجهاز املو�صاد ب�صكٍل مبا�صر امل�صوؤولية عن تنفيذ جرمية االغتيال، واأو�صح ع�صو املكتب ال�صيا�صي يف احلركة حممد نزال، خالل 
موؤمتر �صحفي عقده يف بريوت للك�صف عن تفا�صيل اجلرمية، اأّن ثالث جمموعات �صاركت يف تنفيذ عملية اغتيال ال�صهيد الزواري 

موزعة بني الدعم والتنفيذ والتخطيط واالن�صحاب.
املو�ساد  تنفيذ  اأّن  نزال،  واأّكد 
ال�سهيوين لهذه اجلرمية يف تون�س 
دول  يف  مماثلة  اأخرى  وجرائم 
من  حالة  هناك  اأّن  يوؤكد  اأخرى، 
الدول،  هذه  ب�سيادة  اال�ستخفاف 
للمو�ساد ال  »عندما حتدث عملية 
اأن  الدول تعرف  يتكلم وهذه  اأحد 

املو�ساد يقف خلفها« كما قال.
اأّن  »حما�س«،  يف  القيادي  و�سدد 
يتم  اأن  املرة  رف�ست هذه  حركته 
واأن  جمهول  �سد  الق�سية  تقييد 
لهذه  املنفذ  عن  االإعالن  يتم 
م�سوؤوليتنا  »نحن  وقال:  اجلرمية، 
اأن نحا�رص هذا االحتالل اأخالقياً 
اأدلة  على  بناًء  و�سيا�سياً،  وقانونياً 

كثرية ومعطيات توفرت لدينا«.
العملية  اأّن تفا�سيل  واأو�سح نزال، 
قيا�سية،  زمنية  ظروف  يف  متت 
ال  �سقيق  بلد  عن  نتحدث  ونحن 
منلك اخليوط فيه ول�سنا اأ�سحاب 
االأجهزة  اأّن  مبيناً  فيه،  ال�سيادة 
االأمنية يف غزة متكنت الك�سف عن 
يف  بغزة  فقها  مازن  ال�سهيد  قتلة 
اأّن جهاز  قيا�سية وبني  مدة زمنية 
يقف  من  هو  ال�سهيوين  ال�ساباك 

خلف هذه اجلرمية.
واأ�ساف: »احلركة با�رصت بت�سكيل 
اإىل  الو�سول  وقررت  جلنة حتقيق 
التي  �ساأنها  من  التي  اخليوط  كل 
وكان  املتهمة،  اجلهة  تك�سف 
املو�ساد  جهاز  اأّن  االأويل  االتهام 
العملية  هذه  وراء  يقف  الذي  هو 
باالأدلة  نثبت  اأن  اأردنا  ولكننا 
يتم  اأدلة  خالل  ومن  القطعية 
نتيجة  اإىل  ون�سل  منها  التوثق 
داخل  نقا�س  هناك  وكان  نهائية 
اأروقة احلركة اأن يتم االإعالن من 
عدمه وجدنا البد اأن يتم االإعالن 

عن هذه النتائج«.
اأّن  الفل�سطيني،  القيادي  واأّكد 
خالل  وقعت  الق�سايا  من  كثري 
مل  عربية  عوا�سم  يف  عقود  عدة 
فيها  التحقيق  جلان  فيها  ت�سل 
اإىل نتائج قطعية، وقال: »لالأ�سف 

كانت عمليات االغتيال جتد تواطاأ 
حملي من تلك العوا�سم، فالبد اأن 
يالحق الكيان ال�سهيوين واملو�ساد 
اإرهابيا  اإرهابي وهو االأكرث  ككيان 
االأخالقية  للمنظومة  ينتمي  وال 

والقيمية التي يتحدث عنها«.
التي  اجلرمية  اأّن  نزال،  و�سدد 
�سفاق�س  مدينة  يف  وقعت 
تكن  مل  املا�سي  العام  التون�سية 
االأوىل وال االأخرية، م�ستذكراً عدد 
وقعت  التي  االغتيال  عمليات  من 
العربية  العوا�سم  من  عدد  يف 
اغتيال  عملية  اأبزرها  واالأوربية 
�سالح  جهاد،  اأبو  الوزير  خليل 
املبحوح،  حممود  اإياد،  اأبو  خلف 

وعز الدين ال�سيخ خليل.
جهاز  يتوقف  »مل  يقول:  وم�سى 
االإرهابية  عملياته  عن  املو�ساد 
هنا  ومن  املقاومني،  ومالحقة 
هذه  عن  ن�سكت  اأن  لنا  يجوز  ال 
نحا�رصه  اأن  ينبغي  اجلرمية 

قانونياً و�سيا�سياً يف ظل حماوالت 
التطبيع مع هذا الكيان«. 

تفا�صيل اجلرمية

ويوؤكد نزال اأن اجلهة امل�سوؤولة عن 
اال�ستخبارات  جهاز  هي  االغتيال 
الذي  فهو  »املو�ساد«  ال�سهيوين 
بتعاون  ذلك  ومت  ونفذ  خطط 
اأجهزة  فيه  �ساهمت  »لوج�ستي«، 
خ�سو�سا  اأخرى،  اأمنية  وجهات 
املعلوماتي  بامللف  يتعلق  ما 

والعملياتي.
االغتيال  »تفا�سيل عمليات  وقال: 
كانت  االأوىل  مراحل  بثالث  مرت 
جمع معلومات اأولية، حيث ح�رص 
يدعى  �سخ�س   2015/7 �سهر  يف 
)املدر�سة  اجلامعة  اإىل  »�سميث« 
تون�س،  يف  للمهند�سني(  الوطنية 
كان ال�سهيد يدر�س الدكتوراه فيها، 

واّدعى اأنه يعمل ب�رصكة اإعالمية، 
اجلامعة  مع  التعامل  يف  ويرغب 
طيار  بدون  الطائرات  �سنع  حول 
النفط وت�سويرها  اأنابيب  ملراقبة 

عن بعد«.
 وبني نزال، اأّن �سميث تعّرف على 
م�رصوعاً،  عليه  وعر�س  ال�سهيد، 
االأوروبي،  لالحتاد  تابع  اأنه  زعم 
معه،  التعامل  رف�س  ال�سهيد  لكن 
بذلك  واأخرب  به،  ا�ستباهه  ب�سبب 
وبع�س  عليه  امل�رصف  الدكتور 

زمالئه يف اجلامعة. 
»�سميث«  ترّدد  االأثناء،  هذه  يف 
يف  اجلامعة  على  مرة  من  اأكرث 
اإجراءات  �سمن  خمتلفة  فرتات 
عدداً  واأ�رصك  اأمني،  طابع  لها 
امل�رصوع،  يف  معه  الطالب  من 
واأ�سبح بينهم مرا�سالت وتوا�سل، 
التي  املختربات،  بت�سوير  وقام 
يف  فريقه  مع  ال�سهيد  فيها  يعمل 
بدون  والطائرة  الغّوا�سة،  تطوير 
يف  اأنه  معلومات  وهناك  طيار، 
ب�رصقة  قام  الزيارات،  اإحدى 
كمبيوتر  من  الكرتونية  معلومات 
اأحد الطالب امل�ساعدين لل�سهيد 

يف ر�سالته. 
بح�سب   – الثانية  املرحلة  اأما 
باالقرتاب  متثلت  فقد  نزال- 
نقطة  وحتديد  ال�سهيد  من  اأكرث 
اال�ستباك معه من خالل �سحفية 
تكليفها  ومت  به  التقت  )م.ح( 
ال�سهيد  مع  ات�ساالت  الإجراء 
حتت  عنه  معلومات  جلمع 
جمع  مت  اأن  اإىل  االإعالمي  غطاء 

معلومات.

مراقبة ومتابعة

نزال-  – كما يقول  اأمام املرحلة 
والتي �سبقت تنفيذ العملية باأ�سابيع 
التقارير  يف  ورد  حيث  قليلة، 
واالإفادات اأنه مّتت مالحظة اأكرث 
قريب  ور�سد  مراقبة  عملية  من 
اأ�سخا�س  قبل  من  ال�سهيد  ملنزل 
موا�سفاتهم  وردت  جمهولني، 
كانت  حيث  االإفادات،  ح�سب 
ملنزل  مراقبتهما  تكّرر  فتاتان، 
مرات،  اأربع  من  الأكرث  ال�سهيد 
باالأمر  املنطقة  اأمن  اإبالغ  ومت 
من قبل اأحد اأقارب ال�سهيد، فيما 
من  اأكرث  جمهول،  �سخ�س  �سوهد 
مرة يراقب حميط منزل ال�سهيد، 

وتتّبع زوجته يف اإحدى املرات.
�سخ�سان  اّدعى  اأخرى،  مرة  ويف 
بعد  املياه«،  »م�سلحة  من  اأنهما 
اأن مت احلديث معهما من قبل اأحد 
مالحظتهما  بعد  ال�سهيد  اأقارب 
ال�سهيد، حيث كان  من قبل زوجة 
وجودهما اأمام منزل ال�سهيد الفتاً، 
خا�سًة واأنهما يحمالن جهازاً كانا 

ي�ستخدمانه اأثناء وقوفهما.
»حما�س«،  يف  القيادي  ويبني 
»اللوج�ستي«  التح�سري  اأّن 
جمموعتني  على  اعتمد  للعملية 
مغفل(،  )جتنيد  جتنيدهما  مت 
يعرف  ال  بحيث  منف�سلة،  ب�سورة 
اأحدهما االآخر. ويقول: »مت خالل 
�سقق  ا�ستئجار  املرحلة  هذه 
نقالة  هواتف  و�رصاء  و�سيارات 
بغر�س ا�ستخدامهما للتغطية على 

اجلرمية«. 

تنفيذ اجلرمية

املنّفذان  و�سل  نزال،  يقول 
اآخر(  و�سخ�س  )�س.ز،  الرئي�سان 

بجوازات �سفر بو�سنية عرب املطار 
�سفاق�س  اإىل  وتوّجها  تون�س،  اإىل 
حيث   ،2016/12/15 يوم  �سباح 
وحتى   11:30 ال�ساعة  من  جل�سا 
 ”cafee twins 13:20 يف مقهى
ال�سهيد، ومن  القريب من منزل   «
�سيارة  وركبا  املقهى،  غادرا  ثم 
فان )رينو ترافيك/رمادية اللون(، 

التي كان يقودها �سائق.
ثالث  تخ�سي�س  مت  اأّنه  ويوؤكد 
جمموعات ميدانية يف مكان عملية 
االغتيال موزعة على نقاط، االأوىل 
الرئي�سي  ال�سارع  للر�سد يف بداية 
عند مدخل ال�سارع الفرعي ملنزل 
خمرج  ملراقبة  والثانية،  ال�سهيد، 
التنفيذ،  مكان  من  االن�سحاب 
النهائي  التبديل  نقطة  والثالثة 
وي�سيف:  املنّفذة،  للمجموعة 
»عند عودة ال�سهيد اإىل منزله من 
املركز الطبي )الذي كان قد ذهب 
اإليه للح�سول على نتائج فحو�سات 
 ،13:40 ال�ساعة  بحدود  خمربية( 
املجموعة  قبل  من  ر�سده  جرى 
ال�سارع  اإىل  دخوله  وفور  االأوىل، 
منزله،  اإىل  املوؤّدي  الفرعي 
ووقوفه على مدخل كراج املنزل، 
ترافيك«،  الـ«رينو  �سيارة  تبعته 
التي لها بابان يفتحان ب�سكل كامل 

»انزالقي« من اجلانبني«.
ال�سهيد  توّقف  عند  ويوؤكد 
واإطفائه ل�سيارته واإم�ساكه بجهازه 
بيديه،  �سيارته  ومفاتيح  اخللوي، 
 )Van( الرينو  �سيارة  الت�سقت 
اليمنى  ال�سهيد من اجلهة  ب�سيارة 
الباب االنزالقي  ل�سيارته، ثم فتح 
املنّفذان  وقام  »الفان«،  ل�سيارة 
م�سد�س  من  عليه  النار  باإطالق 
مم   )9( عيار  »براوننج«  نوع  من 
مزّود بكامت �سوت. واأو�سح نزال، 
اأ�سابت  املطلقة  االأعرية  اأّن 
ورقبته،  العلوي،  ال�سهيد  فك 
اللذين  الهاتفني،  خمرتقة  وقلبه 
الي�رصى،  بيده  يحملهما  كان 
اأخرى  ومناطق  االأي�رص،  وكتفه 
اإ�سابة  اإىل  اإ�سافة  طلقات(،   8(
بـ)3(  للمنزل  الرئي�سية  البوابة 
للجانب  عيارين  واخرتاق  اأعرية، 
تويّف  حيث  �سيارته،  من  االأمين 
الطلقات.  بتلك  مبا�رصة  ال�سهيد 
تنفيذ  مع  بالتزامن  اأنّه  واأّكد 
اأوروبّيان  بحاران  و�سل  العملية، 
من  ا�ستئذنا  البحر،  طريق  عن 
امليناء،  مغادرة  ال�سفينة  رّبان 
املقهى  نف�س  اإىل  ح�رصا  حيث 
)على  ال�سهيد  منزل  من  بالقرب 
الرغم من اأن البحارة ال ي�سمح لهم 
فيه  جل�سا  امليناء(،  عن  باالبتعاد 
اإىل منطقة امليناء  لفرتة ثم عادا 
)ا�ستبه بهما جهاز االأمن املحلي 
واألقى القب�س عليهما، ولكن حتت 
مت  بلديهما،  �سلطات  من  �سغوط 

اإطالق �رصاحهما(.



 احتاد ب�سكرة 
/ ن�سر ح�سني داي

اأبناء الزيبان 
للتدارك 
ودزيري 

ي�ستهدف 
بداية موفقة

�سيكون فريق احتاد ب�سكرة 
على موعد مع اللعب هذه 

الأم�سية امام جمهوره عندما 
ي�ستقبل ال�سيف العا�سمي 
نادي ن�رص ح�سني داي يف 
مواجهة ينتظر اأن ت�سهد 

الثارة مبلعب »العالية« اأين 
يبحث ال�ساعد اجلديد اإىل 

دوري الأ�سواء عن الحتفاظ 
بالنقاط الثالث مبيدانه من 
اأجل تدارك هزمية اجلولة 
الفارطة اأمام نادي بارادو، 
خا�سة واأن الت�سكيلة تدرك 

اأن اأي تعرث اليوم على ار�سية 
ميدانه �سيكلفها الكثري يف ظل 
تواجدها يف منطقة اخلطر 
اأين تعترب ثالث املهددين 

بال�سقوط اإىل الرابطة 
الثانية، وبالتايل فاإن ابناء 

عا�سمة »الزيبان« يعولون على 
حتقيق الفوز مبلعبهم واأمام 
جمهورهم من اأجل مغادرة 
منطقة اخلطر يف حال تعرث 
فريق دفاع تاجنانت الذي 
خا�س اأم�س مباراة �سعبة 
خارج الديار اأمام امل�سيف 

مولودية اجلزائر.
يف املقابل، �سيكون املدرب 

بالل دزيري على موعد 
مع مهمة قيادة الن�رصية 
اإىل حتقيق نتيجة ايجابية 

والعودة بالتعادل على الأقل 
اإىل الديار يف اأول مهمة له 
على راأ�س العار�سة الفنية 
مدربا اول بعد تعيينه خلفا 

للمدرب نبيل نغيز الذي 
غادر خلو�س جتربة خليجية، 
ويف هذا ال�سدد يعول رفقاء 
الالعب ح�سني العريف على 
تفادي الهزمية وا�ستغالل 
املعنويات املرتفعة التي 

يتواجدون عليها بعد انت�سار 
اجلولة الفارطة اأمام اجلار 
مولودية اجلزائر ا�ستعادوا 

بف�سله الثقة يف النف�س 
وبالتايل يدركون اأن نتيجة 
ايجابية اليوم ت�ساهم يف 

موا�سلة الزحف نحو و�سط 
الرتتيب، و�سوف تعرف 

الت�سكيلة غياب مهاجمها 
اأحمد قا�سمي امل�ساب بعدما 
تعر�س اإىل متزق ع�سلي يف 
الع�سلة اخللفية، بينما يعود 
زميله عدادي الذي ا�ستاأنف 

التدريبات اجلماعية اثر 
�سفائه من ال�سابة.

ع.ق.

ريا�ضةاجلمعة 17 ال�سبت 18  نوفمرب2017  املوافـق  لـ 28 �سفر  1439ه 12
اجلولة 12 للرابطة املحرتفة الأوىل

الكحلة ت�سطدم ببارادو ومهمة 
�سعبة للبليدة مبلعب 20 اأوت

تتوا�سل م�ساء اليوم مباريات اجلولة 12 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي 
�سوف ت�سهد مباراة القمة التي جتري على ملعب الثامن ماي ب�سطيف عندما 

ي�ستقبل الوفاق �سيفه نادي بارادو وهما اللذان يتقا�سمان املركز الثالث، حيث 
ي�ستهدف الوفاق على تدارك تعرثيه يف اجلولتني ال�سابقتني من اأجل العودة 

اإىل �سكة النت�سارات جمددا اأمام مناف�س لن يكون لقمة �سائغة اأمامهم وهو 
الذي اأكد بدايته القوية للعب الأدوار الأوىل .

مبعنويات  ويتواجد 
مرتفعة بعد انت�ساره اأمام 
يعول  اأين  ب�سكرة،  احتاد 
�سبيبة  تعادل  تكرار  على 
الثامن  مبلعب  القبائل 
بنتيجة  والعودة  ماي 
بقاءه  يف  ت�ساهم  ايجابية 
املقدمة،  ثالثي  �سمن 
�سباب  ميلك  املقابل  يف 
ثمينة  فر�سة  بلوزداد 
نغمة  ا�ستعادة  اجل  من 
واإعادة  النت�سارات 

ال�سكة  اإىل  الفريق 
يواجه  عندما  ال�سحيحة 
�ساحب  الأم�سية  هذه 
البليدة  احتاد  املوؤخرة 
الفوز  حتقيق  اأجل  من 
لقاءات  ثماين  بعد  الأول 
دون انت�سار ي�سمح للنادي 
بالقرتاب  العا�سمي 
ثالثي  من  جمددا 

املقدمة.
ثالث  �سيكون  بينما 
بال�سقوط  املهددين 

احتاد ب�سكرة اأمام فر�سة 
بثالث  الر�سيد  دعم 
عندما  ثمينة  نقاط 
ح�سني  ن�رص  ي�ستقبل 
»العالية«  ملعبه  على  داي 
وهي الفر�سة التي يبحث 
عنها من اأجل اخلروج من 
منطقة اخلطر ولن تكون 
فريق  اأمام  �سهلة  مهمته 
ا�ستفاق موؤخرا بعد فوزه 
يف الداربي العا�سمي اأمام 

اجلار مولودية اجلزائر.

برنامج املباريات

احتاد ب�سكرة / ن�رص 
ح�سني داي اللقاء يجري 

على 15:00
�سباب بلوزداد / احتاد 
البليدة    اللقاء ينطلق 

ابتداء من 16:00
وفاق �سطيف / نادي 
بارادو     اللقاء يجري 

على 17:00
عي�سة ق.

�سباب بلوزداد / احتاد البليدة

 ابناء العقيبة ال�ستعادة 
نكهة االنت�سارات

 بطلب من املدرب جماهد الذي
 يريد جتديد روح الت�سكيلة

رائد القبة ي�ستهدف ا�ستقدام عودية مقداد 
وقا�سم  يف املركاتو ال�ستوي

امل�سلك الدويل »بينيكارلو« للتن�س حمرتفات

اإيبو تق�سى يف الدور االأول للزوجي

يالقي �سباب بلوزداد اليوم الوافد 
احتاد  نادي  اأوت   20 ملعب  على 
التعرث  ممنوع  مباراة  يف  البليدة 
العا�سمية  الت�سكيلة  على  فيها 
بالنقاط  الحتفاظ  حتتاج  التي 
اأجل  من  القواعد  داخل  الثالث 
ت�سجل  التي  وهي  القوى  ا�ستعادة 
خا�سة  الأخرى،  تلو  التعرثات 
مل  ال�رصبي  املدرب  كتيبة  واأن 
جولت  ثماين  منذ  الفوز  تعانق 
لقاء  اإىل  بالإ�سافة  التوايل  على 
يحتم  ما  وهو  املمتازة،  الكاأ�س 
عليهم ت�سجيل النت�سار اليوم اأمام 
جمهورهم الذي يتم�سك بحظوظ 
فريقه يف لعب الأدوار الأوىل هذا 
املو�سم، خا�سة وان النقاط الثالث 

�ستكون هامة من اجل بقاء ت�سكيلة 
ابناء »العيبة« على مقربة من اأندية 
اللعب  �سباق  ومراقبة  املقدمة 
�سيكون  اأين  قرب،  اللقب عن  على 
موعد  على  �سبرية  الالعب  رفقاء 
مع مواجهة متذيل الرتتيب والذي 
الورق.   على  املتناول  يف  �سيكون 
البليدة  احتاد  يرف�س  املقابل،  يف 
مبداأ ال�ست�سالم ويعول على العودة 
نحو  �سفريته  من  ايجابية  بنتيجة 
تكون  لن  الهمة  اأن  رغم  العا�سمة 
اأمام رفقاء املهاجم حنيفي  �سهلة 
يف  ال�رصاع  ب�رصورة  واملطالبون 
ال�ستفاقة من اجل تفادي ت�سجيل 

العودة �رصيعا اإىل الق�سم الأدنى.
ع.ق.

رائد  نادي  اإدارة  �رصعت 
لالنتقالت  التح�سري  يف  القبة 
ال�ستوية باكرا وقبل اربع جولت 
الذهاب  مرحلة  نهاية  على 
الثانية،  املحرتفة  الرابطة  من 
رئي�س  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
من  اجلديد  وال�ساعد  الفريق 
و�سع  �سف�سايف  الهواة  بطولة 
الفني  الطاقم  اع�ساء  برفقة 
ي�ستهدف  التي  العنا�رص  ا�سماء 
املركاتو  يف  ا�ستقدامها 
ال�ستوي املقبل من اأجل تدعيم 
انقاذ  على  والعمل  الت�سكيلة 
ال�سقوط  �سبح  من  الفريق 
البطولة  اإىل  �رصيعا  والعودة 
فاإن  ال�سدد  هذا  ويف  الهاوية، 
التعاقد  ت�ستهدف  الرائد  اإدارة 

القادرين  اخلربة  اأ�سحاب  مع 
يف  للفريق  ال�سافة  منح  على 
بطلب  الهدف  حتقيق  �سبيل 
الذي  نبيل جماهد  من املدرب 
الفريق  روح  جتديد  يف  يرغب 
خالل ال�سطر الثاين من البطولة 
بالثالثي  الأمر  ويتعلق  الوطنية، 
حممد اأمني عودية وعبد املالك 
قا�سم  اإىل  بالإ�سافة  مقداد 
الثنائي  يتواجد  حيث  مهدي، 
املغ�سوب  مو�سع  يف  الأخري 
»العميد«،  �سفوف  يف  عليهما 
بينما ل ميلك عودية فريقا منذ 
ال�سابق  فريقه  مع  العقد  ف�سخ 
�سباب ق�سنطينة خالل املركاتو 

ال�سيفي الفارط.
عي�سة ق.

اينا�س  اجلزائرية  اأق�سيت 
الملانية  زميلتها  رفقة  ايبو 
الول  الدور  يف  فرينر  كارولني 
مناف�سات  من   الزوجي  جلدول 
للمحرتفات  الدويل  امل�سلك 
><بينيكارلو<<اجلارية بكا�ستيون 
نوفمرب   19 اإىل   13 من  اإ�سبانيا 
ايبو  الزوجي  وانهزم  اجلاري، 
ال�سباين  الثنائي  امام  وفرينر 
واأجنيلي�س  زانوتي  بوزو  نويليا 
مورينو بارانكريو بنتيجة 6-4، 5-7 
ايبو  واجهت  الفردي  يف  و9-11، 
مت�سدرة  منديز  �سيوين  ال�سرتالية 
املجموعة  ال�سابعة حل�ساب الدور 
تواجه  الفوز  حال  ويف  الثاين، 
الالعبة اجلزائرية 18 �سنة يف الدور 
املقبل املتاأهلة من لقاء ال�سبانية 
بالرو�سية  فرير  هو�ست  كلوديا 
اإيبو  وكانت  �ساريفوفا،  ك�سينيجا 
من  الثاين  اجلدول  اىل  تاأهلت  قد 
فوزها  بعد  الدورة  هذه  مناف�سات 

غوتيرييز  ماريا  ال�سبانية  على 
البطلة الفريقية  كارا�سكو، وكانت 
اأدرجت  قد   2015 لعام  لالأوا�سط 
لهذه  النهائي  اجلدول  يف  مبا�رصة 
املناف�سة  و�ستخو�س هذه  الدورة. 
ترابية  ار�سية  على  جترى  التي 
بقيمة  املالية  جوائزها  واملقدر 
الأ�سماء  العديد من  األف دولر   15
املتواجدة يف مراكز متقدمة ن�سبيا 
غرار  على  العاملي  الرتتيب  يف 
اليابانية اأكيكو اأوماي 327 عامليا، 
غورغودزي  اإيكاتريين  اجلورجية  
اإليك�سان  الفرن�سية  عامليا،   362
وال�سبانية  عامليا   403 لي�سيميا 
405 عامليا/  كافال رمير�س  يفون 
و�ساركت اإيبو يف الآونة الأخرية يف 
ثالث دورات دولية باإ�سبانيا ويتعلق 
توريا،  دي  روخا  ريبا  بدورة  الأمر 
�سان  املفتوحة  للدورة   13 الطبعة 

كيغات  وفينارو�س.
وكالت

وفاق �سطيف / نادي بارادو

 الن�سر االأ�سود لالنفراد باملركز الثالث
 وبارادو لتاأكيد اال�ستفاقة

يحت�سن ملعب الثامن ماي مباراة القمة املقررة اليوم عن اجلولة 12 من البطولة الوطنية عندما 
يلتقي �ساحبا املركز الثالث يف جدول الرتتيب وفاق �سطيف ونادي بارادو يف مباراة مثرية 

و�سيقة على ار�سية امليدان، و�سوف يكون لقاء اليوم هاما لأ�سبال املدرب خري الدين ما�سوي 
الذين ي�ستهدفون ا�ستعادة ثقة الن�سار بعد التعرثين امل�سجلني يف اجلولتني ال�سابقتني عندما 

اكتفوا بالتعادل على ميدانهم اأمام �سبيبة القبائل والعودة بنف�س النتيجة امام متذيل الرتتيب احتاد 
البليدة، ولهذا ال�سدد فاإن الت�سكيلة ال�سطايفية �سوف تلعب اأم�سية اليوم من اجل ح�سد النقاط 
الثالث ل غري لإدراكها اأن ت�سديل نتيجة اخرى يدفعها اإىل دخول النفق املظلم، وي�سمح الفوز 

لت�سكيلة »الن�رص الأ�سود« بامكانية النفراد باملركز الثالث يف جدول الرتتيب والبقاء على مقربة من 
�سباق اللعب على اللقب والحتفاظ به للمو�سم الثاين على التوايل، ويدرك الطاقم الفني اهمية الفوز 
بنقاط اللقاء وهو ما جعل املدرب ما�سوي يركز خالل احل�س�س التدريبية الأخرية لهذا الأ�سبوع على 

العمل الهجومي من اأجل ا�ستعادة احل�س التهديفي لالعبي اخلط الأمامي والتمكن من الو�سول اإىل 
�سباك اخل�سم.

وتعرف ت�سكيلة اأبناء مدينة عني الفوارة غياب الثنائي زكريا حدو�س وبدران ب�سبب ال�سابة وهو ما 
يجعل املدافع ربيعي يعود للعب يف حمور الدفاع رفقة زميله �ساعد، بال�سافة اإىل توا�سل غياب الالعب 

اأومبونغو الذي عاد اأم�س فقط من الرتب�س التح�سريي الذي �سارك فيه مع منتخب بالده الغابون.
د نادي بارادو العودة بنتيجة ايجابية من �سفريته اإىل �سطيف من اأجل البقاء على مقربة من  بينما يرت�سّ
اأندية املقدمة ولعب الأدوار الأوىل بالبطولة الوطنية، خا�سة واأن رفقاء احلار�س الدويل مو�ساوي تريد 
التاأكيد على ا�ستعادة التوازن بعد فوزها يف اجلولة ال�سابقة على ح�ساب احتاد ب�سكرة بعد هزميتني امام 

اجلارين احتاد احلرا�س ومولودية اجلزائر.
عي�سة ق.
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اأكد اأنه حقق تقدما نحو االمام خالل 10 اأيام من العمل مع اخل�صر

ماجر: بع�ض املحللني يخدمون م�ضلحة روراوة وجبور ي�ضتهدفني با�ضتفزاز
فتح الناخب الوطني رابح ماجر بطريقة غري مبا�صرة على الرئي�س ال�صابق لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم حممد روراوة، عندما اأكد تواجد عدد من املحللني الذين ميرون عرب بالطوهات 

القنوات التلفزيونية من اأجل توجيه �صهام االنتقاد له والذين يقدمون خدمة لرئي�س الفاف ال�صابق من خالل انتقاده ب�صورة غري طبيعية ح�صبه، وهو ما يجعل االأن�صار ينقلبون على الت�صكيلة 
الوطنية ب�صبب الدور ال�صلبي الذي يلعبه االعالم يف هذا ال�صياق، م�صيفا ان دوره حماية العبيه الذين يتعر�صون اإىل �صغط �صلبي من طرف اجلماهري.

عي�صة ق.
به  �أدىل  حو�ر  خالل  �ملتحدث  وعاد 
فوتبول"  "فر�ن�س  جملة  �م�س  ون�رشته 
�إىل حادثة �شجاره �للفظي مع �عالمي 
�أن  و�أكد  �لوطنية  لالإذ�عة  �لثالثة  �لقناة 
معمر جبور كان ي�شتهدفه يف كل منا�شبة 
و�شجاره معه مل يكن جوهر �مل�شكلة يف 
�ملبار�ة  �أعقب  �لتي  �ل�شحافية  �لندوة 
خا�شة  �لو�شطى،  �فريقيا  �مام  �لودية 
�ال�شبوع  خالل  �شيفا  نزل  �ملعني  و�أن 
�شخ�شيا  بانتقاده  وقام خاللها  �جلاري 

وطنيا،  منتخبنا  �متالكنا  بعدم  و�لقول 
غري  ب�شورة  با�شتفز�زه  يقوم  �أن  قبل 
مبا�رشة عندما وجه �ل�شوؤ�ل �إىل �لقائد 
ريا�س حمرز ينتقده من خالله جمدد� 

رغم �نهم فازو� بثالثية نظيفة.
ر�أ�س  على  م�شو�ره  لبد�ية  حتليله  ويف 
جمر  �و�شح  �لوطنية  �لفنية  �لعار�شة 
�لذي  �للقاءين  يف  �مل�شجلة  �لنتائج  �ن 
خا�شة  �يجابية  تبقى  عليهما  �أ�رشف 
و�ن �لت�شكيلة �لوطنية مل تنهزم وحققت 
تعادال �أمام نيجرييا وفوز� على منتخب 
نيجرييا  �أن  مو�شحا  �لو�شطى،  �إفريقيا 

على  فازت  كانت  معها  تعادلو�  �لتي 
�نهم  رغم  لهدفني  باأربعة  �الأرجنتني 
و�جهوها يف غياب �شتة العبني من كو�در 
�الأهم  �ن  م�شيفا  �الأ�شا�شية،  �لت�شكيلة 
ملعب  يف  �شجلوه  �لذي  �ملعنوي  �لفوز 
بع�س  �در�جه  �شهد  و�لذي  جويلية   5
عرو�س،  �شورة  يف  �أ�شا�شيني  �الأ�شماء 
�أنه  �عرتف  لكنه  وجابو،  �لالوي  عبد 
رغم  �لت�شكيلة  مع  كبري�  عمال  ينتظره 
على  ��رش�فه  �أن  �لتاأكيد  على  ��رش�ره 
باجلديد  جاء  �أيام   10 مدة  يف  �خل�رش 

وكان هناك تقدم يف �ملنتخب.

حمرز: مرتاح مع لي�ضرت واأرغب يف الفوز جمددا على املان �ضيتي

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  مّلح 
ريا�س حمرز �إىل بقائه يف �شفوف 
�الجنليزي  �شيتي  لي�شرت  ناديه 
مّت  مثلما  عنه  �لرحيل  وعدم 

من  �شابق  وقت  يف  �إليه  �ال�شارة 
�لذي  �الجنليزي  �الإعالم  طرف 
�إىل  �أنه قريب من �النتقال  ك�شف 
فريق �آخر خالل �ملركاتو �ل�شتوي 

فّند  �ل�شدد  هذ�  ويف  �ملقبل، 
متو�شط ميد�ن �ملنتخب �لوطني 
نحو  ر�شحته  �لتي  �الأخبار  جميع 
�الأول  �ل�شطر  نهاية  عند  �لرحيل 
�أكد  �أين  "�لربميرليغ"،  دوري  من 
يف ت�رشيحات لقناة "بني �شبورت" 
�لرغبة  لديه  كانت  �أنه  �لقطرية 
بتحديات  �لقيام  �شابق  وقت  يف 
جديدة من �أجل تغيري �الأجو�ء لكن 
�للعب  ويو��شل  يحدث  مل  �الأمر 
يبذل  �نه  م�شتطرد  ناديه،  مع 
�حلايل  فريقه  مع  جهده  ق�شارى 
عندما  �أمله  يخب  ومل  لي�شرت 
�آخر،  �إىل فريق  ف�شل يف �النتقال 

م�شيفا �نه مرتاح جد� يف �شفوف 
خريج  وعرّب  "�لثعالب".  ت�شكيلة 
نادي لوهافر �لفرن�شي عن رغبته 
�لدوري  مبت�شدر  �الطاحة  يف 
�الجنليزي �ملمتاز نادي مان�ش�شرت 
�شيتي �لذي ينزل عليه �شيفا �ليوم 
بلي�شرت �شمن "�لربميرليغ"، حيث 
قال �نه �شبق له �لفوز على �أ�شبال 
غورديوال  بيب  �ال�شباين  �ملدرب 
ويريد  �شابقتني  منا�شبتني  يف 
خا�شة  جمدد�  بهم  �الطاحة 
على  جتري  �شوف  �ملبار�ة  و�أن 

ملعبهم.
ع.ق.

ت�صاءل عن ا�صباب منح الفاف املن�صب ملدرب ال ميلك ال�صهادات التدريبية

قري�ضي: اأ�ضتحق تدريب اخل�ضر واملنتخب حتول اإىل م�ضخرة ب�ضبب ماجر
عرّب �لالعب �لدويل �ل�شابق نور �لدين قري�شي 
عن عدم تقبله لتعيني �ملدرب ر�بح ماجر على 
للمدرب  خلفا  �لوطنية  �لفنية  �لعار�شة  ر�أ�س 
�أكد  حيث  �ألكار�ز،  لوكا�س  �ال�شباين  �ملقال 
يعقل  ال  �أنه  �إعالمية  ت�رشيحات  يف  قري�شي 
يف  تدريبية  �شهاد�ت  ميلك  ال  مدرب  تعيني 
�أ�شحاب  تقنيني  وترك  وطني  مدرب  من�شب 
�ملد�فع  وتطرق  عمل،  من�شب  دون  �لكفاء�ت 
�إىل  �لثمانينيات  �شنو�ت  يف  للخ�رش  �ل�شابق 

نالها  �أنه  ماجر  �أ�شار  �لتي  �لتدريبية  �ل�شهادة 
من  موقعة  �لفرن�شي  فونتان"  "كالر  مركز  من 
طرف �ملدرب �ل�شابق لت�شكيلة "�لديوك" �ميي 
�أن �الأمر لي�س �شحيحا وماجر ال  كاجي ك�شله 
�لتدريبي  �أي �شهادة تدريبية من �ملركز  ميلك 
�لذي  قري�شي  ت�رشيحات  ح�شب  �لفرن�شي 
�شكرتري  ��شتف�رش  �أنه  موؤكد�  �ملر  على  �أ�رش 
له  �أكد  من  وهو  �لفرن�شيني  �ملدربني  نقابة 
و�أو�شح  �لديبلوم.  لذلك  ماجر  �متالك  عدم 

�جل  من  به  �الت�شال  ينتظر  كان  �نه  قري�شي 
بعدما  خا�شة  �لوطني  �لناخب  من�شب  منحه 
�أعو�م  ثالثة  �ملن�شب ملدة  �لعمل يف  له  �شبق 
�ل�شهادة  �أنه ميلك  �لالعبني جيد� كما  ويعرف 
لتويل �ملن�شب لكن ذلك  توؤهله  �لتي  �لتدريبية 
مل يتم، م�شري� �أن �ملنتخب حتول �إىل م�شخرة 
بعد تعيني مدرب على ر��شه ال ميلك �أي ديبلوم 

مينحه �رشعية تدريب �ملنتخب �لوطنية.
عي�صة ق.

اأكد اأن اآيت جودي رف�س اال�صراف بداية االأمر على تدريب الكناري

ماجن: انعقاد اجلمعية العامة يف 2 دي�ضمرب ونحو دخول م�ضاهمني جدد
خل�رش  �لقبائل  �شبيبة  فريق  ديركتو�ر  رئي�س  جّدد 
�شوف  للفريق  �لعامة  �جلمعية  �ن  �لتاكيد  ماجن 
عنه  �لك�شف  مت  مثلما  دي�شمرب  �لثاين  بتاريخ  تكون 
ت�شهد  �شوف  �لتي  �جلمعية  وهي  �شابق  وقت  يف 
بدخول  �ل�شماح  �أجل  من  �لفريق  مال  ر��س  فتح 
م�شاهمني جدد يف �لفريق مثلما �أكد �ملعني �أم�س 
يف ت�رشيحات لالإذ�عة �لوطنية، مو�شحا �أن عملية 
فتح ر�أ�س �ملال �شوف ت�شمح لالطر�ف �لر�غبني يف 
م�شاعدة �لنادي �لقبائلي يف �لتقدم من �أجل �رش�ء 
�أغلبية �الأ�شهم وم�شاعدة �لفريق للخروج من �الأزمة 

�لبطولة  �أندية  جميع  مثل  منها  يعاين  �لتي  �ملالية 
�ملحرتفة بر�بطتيها �الأوىل و�لثانية.

ويف �شياق �آخر، ك�شف ماجن �أن �ملدرب عز �لدين 
بد�ية  للفريق يف  مدرب  من�شب  رف�س  �آيت جودي 
عليها  تو�جد  �لتي  �ل�شعبة  �لظروف  لكن  �الأمر 
�لنادي بعد ��شتقالة �ملدرب �ل�شوي�رشي جون �يف 
�شاي جعلته يرت�جع عن قر�ره وي�شاعد �لت�شكيلة �أين 
�لفنية  �لعار�شة  ر�أ�س  تويل �ملهمة على  و�فق على 
�الأو�شاع  حت�شن  حني  �إىل  موؤقتة  ب�شفو  "للكناري" 
و�أ�شار  لل�شبيبة،  �جلديد  �ملدرب  هوية  يف  و�لبث 

كان عليه  �لت�شكيلة حت�ّشنت مقارنة مبا  �أن و�شعية 
�الأمر يف بد�ية �ملو�شم، خا�شة و�أن �ال�شتقر�ر عاد 
�إىل �لالعبني بعد �خذ �آيت جودي م�شوؤولية تدريب 
عن  �ملتحدث  وعرّب  �ملقبلة،  �لفرتة  خالل  �لفريق 
�مل�شتقدم  يقدمكه  �لذي  �ملخيب  لالأد�ء  �أ�شفه 
�لظن،  خيب  و�لذي  �إيكيدي  �لنيجريي  �جلديد 
مو�شحا �أن مل يتم �حل�شم فيما يتعلق باال�شماء �لتي 
�شوف يدعمون بها �لت�شكيلة خالل �ملركاتو �ل�شتوي 

�ملقبل.
عي�صة ق.

جنح يف اأول اختبار مع فريقه اجلديد ودوخة القائد

نغيز يعيد اأحد اإىل �ضكة االنت�ضارات
متّكن �ملدرب �جلز�ئري نبيل نغيز من و�شع ب�شمته �خلا�شة مع فريقه �جلديد 
نادي �أحد �ل�شعودي �لذي �ن�شم �إىل �شفوفه خالل �الأ�شبوع �حلايل بعدما ف�شخ 

�لعقد مع ناديه ن�رش ح�شني د�ي، وقاده �إىل معانقة �لنتائج �اليجابية جمدد� 
عقب �لفوز �لذي �شجله معه �ول �م�س على ح�شاب نادي �التفاق �شمن �جلولة 
�لعا�رشة للدوري �ل�شعودي للمحرتفني، �أين جنح �ملدرب �مل�شاعد �ل�شابق يف 

�ملنتخب �لوطني يف �أول �ختبار مع فريقه �جلديد �لذي ف�شل يف حتقيق �لفوز 
خالل �جلوالت �الأخرية ومل ي�شجل �شوى فوز و�حد يف �جلولة �الفتتاحية من 

�ملو�شم �جلديد، قبل �أن ي�شتعيد رفقاء �حلار�س �جلز�ئري عز �لدين دوخة 
�لذي حمل �شارة �لقيادة يف �للقاء رغبتهم يف �لفوز جنحو� على �إثره يف مغادرة 
موؤخرة جدول �لرتتيب. وعرّبت جماهري نادي �أحد عن ��شادتها بنغيز و�لعمل 

�لذي يقدمه مع فريقها منذ �لتحاقه على ر�أ�س �لعار�شة �لفنية خا�شة و�أن 
�الأد�ء �لذي قدمه العبو �حد �أمام �التفاق جعلهم ي�شتب�رشون خري� ومي�شكون 

باأمل حتقيق �لنادي للبقاء يف حال و��شل على نف�س �الأد�ء.
ع.ق.
االأن�صار يثورون ويلّوحون مبقاطعة داربي املولودية

احتاد اجلزائر يدخل النفق املظلم 
وحمدي يواجه حتدي كبري 

 ف�شل فريق �حتاد �جلز�ئر يف جتاوز �ملرحلة �ل�شعبة �لتي يتو�جد فيها خالل 
�جلوالت �لثالث �الأخرية من �لبطولة �لوطنية و�لتي ف�شل خاللها يف حتقيق �أي 
فوز، حيث �شّيع �لنادي هويته د�خل �لقو�عد بعد ت�شجيله للهزمية �لثانية على 

�لتو�يل على ملعبه عمر حمادي ببولوغني و�لتي جاءت �ول �أم�س يف �ملبار�ة 
�ملقدمة عن �جلولة 12 من �لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل �مام �ل�شيف �شبيبة 

�ل�شاورة �لذي متكن من ت�شجيل �أول فوز خارج �لقو�عد على ح�شاب حامل 
لقب �لبطولة �لوطنية للمو�شم ما قبل �لفارط، و�شقطت ت�شكيلة "�شو�شطارة" 

يف فخ �لهزمية �لثانية على �لتو�يل على ملعبه يف ظرف ��شبوع و�لتي جعلت 
�لفريق يدخل �لنفق �ملظلم وال حل �أمام �الإد�رة و�لطاقم �لفني �شوى �لعمل 

على �نقاذ ما ميكن �إنقاذه يف ��رشع وقت قبل تطور �الأمور، خا�شة و�أن ت�شكيلة 
�لنادي �لعا�شمي �أ�شبح ال يف�شلها �شوى ثالث نقاط عن منطقة �خلطر وهو 

ما يهددها باللعب على �ل�شقوط يف حال و��شلت تلقي �لنتائج �ل�شلبية ومل 
ي�شتفق �لالعبون يف ��رشع وقت. وبرهنت مبار�ة �شبيبة �ل�شاورة �ن رفقاء 

�لالعب عبد �لقادر مزيان �أ�شبحو� يفتقدون روح �للعب خا�شة و�أنهم كانو� 
مي�شون على �أر�شية �مليد�ن يف �للقاء �لذي جرى دون جمهور ب�شبب �لعقوبة 
�مل�شلطة  تهديفية ومل تكن لهم �شوى حماولة وحيدة عن طريق �جلناح فوزي 

يايا �لذي ��شطدمت كرته بالقائم، وما عد� ذلك فاإن �لالعبني مل يبذلو� جهد� 
من �جل حتقيق �لفوز و�لعودة �إىل �شكة �النت�شار�ت، هذه �لو�شعية حتتم على 

�ملدرب �لعائد �إىل بيت �الحتاد �رشورة �لعمل على ��شتعادة �لفريق هيبته 
وقوته �بتد�ء من �ملقابلة �لقادمة و�لتي �شوف يخو�س خاللها �لفريق �لد�ربي 

�لعا�شمي �أمام �جلار مولودية �جلز�ئر �لثالثاء �ملقبل �شمن �للقاء �ملتاأخر 
حل�شاب �جلولة �ل�شاد�شة من �لبطولة �لوطنية. وتطال �للقاء تهديد�ت من 
�أن�شار �الحتاد وع�شاق �للونني �الأحمر و�الأ�شود مبقاطعة �لد�ربي �الأول يف 

�جلز�ئر ب�شبب غ�شبهم من مردود العبي فريقهم وفقد�نهم �لثقة يف �لت�شكيلة 
�لتي خا�شت ن�شف نهائي ر�بطة �أبطال �إفريقيا هذ� �لعام و�أق�شيت �أمام 

�لود�د �لبي�شاوي �ملغربي.
عي�صة ق.
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دورمتوند يعاقب �أوباميانغ لأ�ضباب تاأديبية
�أعلن نادي بورو�سيا دورمتوند �أن مهاجمه �لدويل �لغابوين بيار �إميرييك �أوباميانغ لن ي�سافر مع �لفريق �إىل 
�ستوتغارت لأ�سباب تاأديبية، ومل يحدد بورو�سيا دورمتوند �أ�سباب �لعقوبة، ولكنها وفقا لل�سحافة �لأملانية، 

ميكن �أن تكون مرتبطة بال�سور �لتي ن�رشها �ملهاجم �لغابوين على �إن�ستغر�م يف �لأيام �لأخرية - ثم حذفها - 
حيث يظهر يف حالة �سكر خالل رحلة �إىل بر�سلونة، وح�سل �أوباميانغ 28 عاما على عطلة لب�سعة �أيام �لأ�سبوع 

�ملا�سي ب�سبب فرتة �لتوقف �لدولية، ومير �أوباميانغ �لذي يحتل و�سافة لئحة �لهد�فني يف �لدوري بفرتة 
م�سطربة، فبعد ت�سجيله 10 �أهد�ف يف �ملر�حل �لثماين �لأوىل من �لبطولة �سام عن �لتهديف يف �ملباريات 

�لثالث �لأخرية يف �لبوند�سليغا ومبار�تني يف دوري �أبطال �أوروبا.
و�سبق لبورو�سيا دورمتوند ��ستبعاد �أوباميانغ يف نوفمرب 2016 حيث غاب عن مبار�ة فريقه يف دوري �أبطال 
�أوروبا �سد �سبورتينغ ل�سبونة �لربتغايل ب�سبب �سفره دون ترخي�ض من �لنادي �إىل ميالنو، ويف �أفريل، فر�ض 

�مل�سوؤولون يف دورمتوند غر�مة مالية على �أوباميانغ ب�سبب �حتفاله بت�سجيل هدف بارتد�ء قناع لل�رشكة �لر�عية 
�ل�سخ�سية »نايكي« يف حني �أن �لنادي يرتبط بعقد مع �رشكة بوما، وي�سكل غيابه عن مبار�ة �ستوتغارت �م�ض 

�سمن �ملرحلة 12 �رشبة موجعة للفريق �لذي مير بفرتة �سعبة غري م�سبوقة حيث حقق فوز� و�حد� يف مبارياته 
�ل�سبع �لأخرية.

 مزيج من �لأمل و�خلوف باأجو�ء
 قرعة �ملونديال

بعدما حجز منتخب بريو �ملقعد �لأخري يف بطولة كاأ�ض �لعامل 2018 برو�سيا حتول �نتباه 
و�هتمام �جلميع �إىل حفل �إجر�ء �لقرعة �ملقرر يف �لفاحت دي�سمرب �ملقبل، وتفتقد �لبطولة 
هذه �ملرة �أ�سماًء كبرية وبارزة، حيث يغيب عنها منتخبات هولند� وت�سيلي و�إيطاليا، ولكن 

ت�سعة من للعبة�ست�سارك يف �لنهائيات، فيما �سيكون منتخب ت�سيلي �لوحيد من بينها �لذي  
ق�رش �لكرملني، وقال فيتايل موتكو رئي�ض �للجنة �ملنظمة للبطولة ونائب رئي�ض �لوزر�ء 

�لرو�سي �إن �لقرعة حلظة جوهرية ومهمة«، و�أو�سح: »�مل�سجعون من كل �أنحاء �لعامل، ل 
يطيقون �نتظار �لبطولة و�ل�سفر �إىل رو�سيا، فيما تتلهف �ملنتخبات �مل�ساركة ملعرفة �سكل 

جمموعاتها، و�لطريق �إىل �لنهائي على ملعب لوجنيكي«، وقال مريو�سالف كلوزه �لهد�ف 
�لتاريخي للمنتخب �لأملاين  و�لذي �سيحمل كاأ�ض �لبطولة �إىل من�سة �إجر�ء �لقرعة حيث 

�سيكون �أحد �لنجوم �لبارزين �حلا�رشين باحلفل: »حفل �لقرعة من �أبرز �للحظات لدى عامل 
كرة �لقدم«.ومع تاأهل 13 منتخبا من �لقارة �لأوروبية بخالف �ملنتخب �لرو�سي �مل�سيف، 
�ست�سم عدة جمموعات �أكرث من منتخب �أوروبي ب�رشط �أل يزيد عدد �ملنتخبات �لأوروبية 

يف �أي جمموعة عن منتخبني، ولن ت�سم �أي من �ملجموعات �لثمانية منتخبني من �حتاد 
قاري و�حد، بخالف مثل �لرب�زيل و�لأرجنتني وفرن�سا لكنه قد يقع يف مو�جهة �ملنتخب 

�لإ�سباين و�لفائز باللقب من �مل�ستوى �لثالث وكوريا �جلنوبية من �مل�ستوى �لر�بع، كما قد 
ي�سطدم �ملان�سافت بقيادة مديره �لفني، يو�خيم لوف، ببع�ض �ملناف�سني �لأقوياء مثل 

منتخبي �أوروغو�ي وكولومبيا من �مل�ستوى �لثاين و�ملنتخب �لدمناركي من �مل�ستوى �لثالث 
ونيجرييا من �مل�ستوى �لر�بع، لكن �ملان�سافت قد ي�ستهل حملة �لدفاع عن لقبه �سمن 

جمموعة �سهلة، ت�سم معه منتخبات بريو و�إير�ن وبنما. 

�أغويرو جاهز لرحلة لي�ضرت
�أعلن �لأرجنتيني �سريجيو �أغويرو مهاجم مان�س�سرت �سيتي �لجنليزي �أنه جاهز لرحلة فريقه �إىل لي�سرت �ليوم، وذلك بعد 
معاناته من دو�ر يف �ملبار�ة �لدولية �لودية �سد نيجرييا �لثالثاء �ملن�رشم، و��ستبدل �أغويرو بعد نهاية �ل�سوط �لأول من 
�ملبار�ة �لتي خ�رشتها �لأرجنتني 2-4، ورف�ض مان�س�سرت �سيتي �لتقارير �لأولية �لتي �أ�سارت �إىل �أنه �أغمي عليه، موؤكد�ً 
�أنه �سعر بدو�ر، وبعد خ�سوعه لفحو�سات يف مان�س�سرت �أعلن �ملهاجم �لبالغ من �لعمر 29 عاما �أنه م�ستعد للعب، وقال 
�أغويرو على ح�سابه يف تويرت: »كل �لفحو�سات �لتي �أجريت يل -فقط على �سبيل �لحرت��ض- ت�سري على ما ير�م، لذلك 
�أنا م�ستعد ملبار�ة �ل�سبت، هيا �سيتي«، �سجل �لأرجنتيني 10 �أهد�ف يف 12 مبار�ة ملان�س�سرت �سيتي هذ� �ملو�سم مبختلف 

�مل�سابقات، وبات موؤخر� �أف�سل هد�ف يف تاريخ �لنادي بعد تخطيه حاجز 177 هدفاً لإيريك بروك.

ليغاني�س يرتدي قمي�ضًا خا�ضًا �أمام بر�ضلونة
�أعلن نادي ليغاني�ض �أن لعبيه �سريتدون قم�ساناً خا�سة خالل مو�جهته �ليوم مع �ل�سيف بر�سلونة يف �ملرحلة 12 من 
�لدوري �ل�سباين، فريق ليغاني�ض �لتا�سع يف جدول ترتيب �لليغا قرر �لت�سامن �ل�سبت �أمام بر�سلونة مع �ملر�أة �مل�سطهدة 
�لفريق يف موقعه على  و�أو�سح  �ملر�أة،  للعنف �سد  ب�سعار�ت ل  على طريقته �خلا�سة حيث �سريتدي لعبوه قم�سانا 
�لنرتنت: »ندرك جميعاً �لأهمية �لعالمية لتو�جد بر�سلونة على �أر�سنا وعليه �سن�ستثمر �لمر ونبعث بر�سالة �ىل �لعامل 
باأ�رشه فحو�ها �أننا ننبذ �لعنف �سد �ملر�أة، �لقمي�ض �سيكون باللون �لبنف�سجي وبه �سعار يرمز �ىل مكافحة �لعنف بجميع 
�نو�عه �سد �لن�ساء، كما �سيتم قبل �نطالق �ملو�جهة �طالق حملة حت�سي�سية ملكافحة �لعنف �سد �ملر�أة و�سيتم بثها عرب 

�ل�سا�سات �ملوجودة يف �مللعب.

�أر�ضنال ي�ضت�ضلم �أمام رغبة �أوزيل و�ضان�ضيز
��ست�سلم نادي �أر�سنال �لإجنليزي ب�ساأن �إمكانية جتديد عقد �لأملاين م�سعود �أوزيل �أو �لت�سيلي �أليك�سي�ض �سان�سيز، علًما 
باأن نهاية عقديهما �ستكون يف جو�ن �ملقبل، وذكرت �سحيفة »ديلي �إك�سربي�ض« �لربيطانية �أن �أر�سنال لن يحاول جمدًد� 
�لتفاو�ض مع �لالعبني ب�ساأن متديد عقديهما، �إذ ح�سم �لأملاين و�لت�سيلي موقفهما برغبتهما يف �لرحيل عن �لغانرز يف 
�سوق �لنتقالت �ل�ستوية �ملقبلة �أو �لنتظار لنهاية �ملو�سم و�ملغادرة جماًنا، و�ن�سم �سان�سيز ل�سفوف �أر�سنال يف 2014 

قادما من بر�سلونة �لإ�سباين و�ساهم يف فوز فريقه ببطولة كاأ�ض �لحتاد �لجنليزي مرتني و�لدرع �خلريية 3 مر�ت.
لكن  للمو�فقة على جتديد عقده  �لأ�سبوع  �إ�سرتليني يف  �ألف  �إىل 250  ر�تبه  زيادة  �سان�سيز  �أر�سنال على  نادي  وعر�ض 
نيمار  بالرب�زيلي  �جليدة  ب�سمه م�ستغال عالقته  �لفرن�سي  �سان جريمان  باري�ض  يهتم  �لذي  �لوقت  �لالعب رف�ض، يف 
�أر�سنال قادًما من ريال مدريد �لإ�سباين عام 2013 ب�سفقة بلغت 42.5 مليون جنيه  �أوزيل ل�سفوف  د� �سيلفا، و�ن�سم 
يونايتد  ملان�س�سرت  بالنتقال  ربطته  �ل�سحفية  �لتقارير  �أن  كما  وقتها  �لغانرز  تاريخ  يف  لعب  �أغلى  لي�سبح  �إ�سرتليني 

�لإجنليزي.

�لحتاد �لإيطايل يقيل فينتور� 
�أعلن �لحتاد �ليطايل لكرة �لقدم عن �قالة جيامبريو فينتور� �ملدرب �لأول للمنتخب بعد �لإخفاق �ملخيب يف بلوغ 
نهائيات مونديال رو�سيا 2018، و�أكد كارلو تافيكيو رئي�ض �لحتاد �ليطايل للعبة يف بيان ر�سمي ن�رش على موقع �لحتاد 
عن �قالة مدرب �ملنتخب �لأول جيامبريو فينتور� وذلك بعد م�ساور�ت جرت خالل �جتماع طارئ عقد يف مقر �لحتاد، 
جاء قر�ر �نهاء خدمات فينتور� بعد �لتعادل �ل�سلبى مع �ل�سويد يف �إياب �مللحق �ملوؤهل للمونديال و�لذي �أ�سفر عنه 
ي�سمح له  �أن عقد فينتور� ينتهي يف جو�ن 2018، وكان يت�سمن بند�ً  �خفاق يف بلوغ نهائيات كاأ�ض �لعامل 2018. يذكر 
بالتمديد لعام 2022 يف حال بلغ منتخب �يطاليا نهائيات مونديال رو�سيا، ومل يحدد ��سم مدرب �لزوري �جلديد، لكن 

يبدو �أن كارلو �أن�سيلوتي مدرب بايرن ميونيخ �لأملاين �سابقاً �ملر�سح �لبرز خلالفة فينتور�.

 �مللكي ي�ضطدم باأتلتيكو و�لبار�ضا 
يف رحلة �إىل ليغاني�س

مرتوبوليتانو«  »و�ند�  ي�ستقبل 
�مللعب �جلديد لنادي �أتلتيكو 
�لعا�سمة  يف  غرميه  مدريد 
�لأوىل  للمرة  مدريد  ريال 
�ليوم يف قمة �ملرحلة 12 من 
و�كت�ست  �ل�سباين،  �لدوري 
�لعا�سمة  قطبي  مو�جهة 
�ل�سنو�ت  يف  كربى  �همية 
يف  �تلتيكو  وجنح  �لأخرية، 
�مللكي  �لنادي  على  �لفوز 
با�ستثناء  منا�سبة  من  �أكرث  يف 
دوري �بطال �وروبا حيث �أفلح 
رونالدو  كري�ستيانو  �لربتغايل 
»لو�ض  على  بالفوز  ورفاقه 
روخي بالنكو�ض« خ�سو�ساً يف 
نهائي 2014 و2016، و�سيكون 
�ملتحم�ض  �تلتيكو  جمهور 
تو�قاً للتعوي�ض بهذ� �لديربي، 
وهو �لأول على ملعبه �جلديد 
منذ  با�ستخد�مه  بد�أ  �لذي 
من  بدلً  �ملو�سم  هذ�  بد�ية 

»في�سنتي كالديرون«.
�للقب  حامل  ريال  يت�ساوى 
يف   23 �لنقاط  بعدد  و�تلتيكو 
�ملركز �لثالث، بفارق 8 نقاط 
يحلق  �لذي  بر�سلونة  خلف 
على  �ليوم  ويحل  �ل�سد�رة  يف 
نقاط  و�أربع  �لتا�سع  ليغاني�ض 
�لذي يحل  �لثاين  فالن�سيا  عن 
غد�،  ��سبانيول  على  �سيفاً 
�آخر مرة يف  �لفريقان  و�لتقى 
�لبطال  دوري  نهائي  ن�سف 
عندما فاز ريال ذهاباً ب�سهولة 
�تلتيكو 1-2  3-0 ومل يكن رد 

يف �لياب كافياً، ليتاأهل �لأول 
 ،12 لقبه  ويحرز  �لنهائي  �إىل 
�ملو�سم  مطلع  �تلتيكو  ُحرم 
لعبني  مع  �لتعاقد  من 
قو�عد  خمالفته  بعد  جدد 
هد�فه  يكن  ومل  �لنتقالت، 
غريزمان  �نطو�ن  �لفرن�سي 
ظل  يف  حالته  �أف�سل  يف 
غياب كوكي و�لبلجيكي يانيك 
�مل�سابني،  كار��سكو  فريير� 
�لأرجنتيني  بهما  يزج  وقد 
ت�سكيلته  يف  �سيميوين  دييغو 

�ل�سا�سية بعد تعافيهما.
�أف�سل  ريال  و�سع  يكن  ومل 
لعبو  مني  �إذ  �ملو�سم  هذ� 
�لدين  زين  �لفرن�سي  �ملدرب 
مفاجاأتني  بخ�سارتني  زيد�ن 
وجريونا،  بيتي�ض  ريال  �أمام 
ويعاين ريال خ�سو�ساً يف خط 
�لهجوم �آخرها ��سابة جديدة 
جلناحه �لويلزي غاريث بايل، 
كرمي  �لفرن�سي  مير  فيما 
فرت�ته،  ��سو�أ  يف  زمية  بن 
�ملوقوف  رونالدو  و�سجل 
يتيما،  هدفاً  �ملو�سم  مطلع 
وتعر�ض لعب �لو�سط �إي�سكو 
�إ�سبانيا  مبار�ة  خالل  ل�رشبة 
غر�ر  على  كو�ستاريكا،  �سد 
�لكرو�تي  �لو�سط  يف  زميله 
غياب  بعد  كوفا�سيت�ض  ماتيو 
زيد�ن  يعول  فيما  �سهرين، 
�أ�سين�سيو  ماركو  ن�ساط  على 

لتعوي�ض �لثغر�ت.
بينما يزور بر�سلونة �ملت�سدر 

بغر�ض  قبل  مدريد  �ساحية 
ليغاني�ض  م�سيفه  مو�جهة 
موعد  قبل  �جلديد  �ل�ساعد 
يف  �ملرتقب  �لكال�سيكو 
�أر�ض  على  دي�سمرب   23 يف 
�إحباط  برينابيو«،  »�سانتياغو 
مدريد  ريال  غرميه  عزمية 
�لدوري  على  �ملناف�سة  يف 
�أحد  �إ�سقاط  عرب  �لإ�سباين 
�ل�سو�حي  تقطن  �لتي  �لفرق 
�لعا�سمة  من  �لقريبة 
�ملدريدية، ويغيب عن �لفريق 
�لكاتالوين مد�فعه �لأرجنتيني 
�لذي  ما�سكري�نو  خافيري 
�أ�سيب بتمزق ع�سلي يف فخذه 
�لتي  �ملبار�ة  خالل  �لأمين 
خ�رشها منتخب بالده �لثالثاء 

�أمام نظريه �لنيجريي.
�إرن�ستو  �ملدرب  ويعّول 
على  كبري  ب�سكل  فالفريدي 
ليونيل  �لأرجنتيني  هّد�فه 
مدرب  �أر�حه  �لذي  مي�سي 
�خل�سارة  خالل  �لأرجنتني 
وتاألق  نيجرييا،  �سد  �لأخرية 
بد�ية  منذ  كبري  ب�سكل  مي�سي 
هذ� �ملو�سم �إذ يت�سدر ترتيب 
�لهد�فني مع 12 هدفاً يف 11 
�إىل  يعود  �أن  ويتوقع  مبار�ة، 
مهاجمه  بر�سلونة  ت�سكيلة 
�سو�ريز  لوي�ض  �لأوروغوياين 
�إر�حته  فريقه  طلب  �لذي 
مع  �لأوروغو�ي  مبار�تي  يف 
بولند� و�لنم�سا بعد �إ�سابة يف 

كاحله. 



حتت �صعار )�أعط للحياة فر�صة( 
لأفالم  كر�مة  مهرجان  ينطلق 
يف  �لأردن  يف  �لإن�صان  حقوق 
�ملقبل  �ل�صهر  �لثامنة  دورته 

مب�صاركة 70 فيلماً من 25 دولة.
�لذي يحتفي  ويهدف �ملهرجان 
�لإن�صان  حلقوق  �لعاملي  باليوم 
�لذي ي�صادف �لعا�رش من دي�صمرب 
ق�صايا  على  �ل�صوء  �إلقاء  �إىل 
�لتي  و�لتحديات  �لإن�صان  حقوق 

تو�جه �لعامل و�ملنطقة.
جمعية  �ملهرجان  وتنظم 
)�ملعمل 612 لالأفكار( بال�رش�كة 
�مللكي  �لثقايف  �ملركز  مع 
�لأوروبي  �لحتاد  من  وبدعم 
يف  ودولية  حملية  ومنظمات 
�لعا�رش  �إىل  �خلام�س  من  �لفرتة 

من دي�صمرب.
بيان  يف  �ملهرجان  �إد�رة  وقالت 
�أنحاء  من  فيلم   700 تلقت  �إنها 
باملائة   10 �ختيار  ومت  �لعامل 

 70 عر�س  »�صيتم  للعر�س  منها 
جميع  من  بلد�ً   25 من  فيلماً 
نقا�صات مع  يتبعها  �لعامل  �أنحاء 
�ملخرجني و�ملنتجني، بو�قع 12 
�لأفالم  بني  ترت�وح  يومياً  فيلماً 
م�صارح  يف  و�لطويلة  �لق�صرية 
ومن  �مللكي«،  �لثقايف  �ملركز 
بني �لدول �مل�صاركة باملهرجان 
فرن�صا و�إ�صبانيا و�أملانيا و�لنم�صا 

ورو�صيا.
�لأفالم  عرو�س  وبجانب 
�ملهرجان  يعقد  و�لندو�ت 
مديري  بني  م�صتديرة  مائدة 
�لعامل  من  �أفالم  مهرجانات 
حملية  مب�صاركة  �أفالم  و�صانعي 
م�صاريع  �إىل  للو�صول  ودولية 
عمل  ور�صة  وكذلك  م�صرتكة 
بحقوق  �ملعني  �لفيلم  ل�صناعة 
�لإن�صان بال�رش�كة مع �جلامعات 
و�ملوؤ�ص�صة  �لأردن  �ملخت�صة يف 

�لدمنركية للفيلم.

افتتاح غرفة �سرية حتوي ر�سومات 
اأثارت حرية اخلرباء

من �ملقرر فتح �لغرفة �ل�رشية �ملميزة بجدر�نها ذ�ت 
�لر�صومات �حلاملة توقيع �لر�صام مايكل �أجنلو، للزو�ر عما 

قريب و�كتُ�صفت هذه �لر�صومات، �لعام 1975، بعد �لعثور على 
»باب م�صحور« �أو خمفي يف قرب رعاة مايكل �أجنلو، �آل ميدي�صي 

)�أحد �أ�صهر عائالت فلورن�صا( ويُعتقد �أن �صيد ع�رش �لنه�صة 
�ختباأ يف �لغرفة �ل�رشية ملدة �صهرين عام 1530، عندما عادت 
�لأ�رشة �إىل �ل�صلطة يف فلورن�صا، يف �أعقاب �لثورة �لتي دعمها 

 ،Ansa أجنلو قبل 3 �صنو�ت وذكرت وكالة �لأنباء �لإيطالية�
�أن �مل�صوؤولني عن �ثنني من �ملباين �لتابعة لكني�صة �لقدي�س 

لورينزو، يخططون لفتح �أبو�ب �لغرفة بحلول عام 2020، حيث 
�صريى �لزو�ر �لر�صومات لأول مرة، بعد �أن �طلع عليها خرب�ء 

�لفن لأكرث من 40 عاما.
ومع ذلك، هناك خالف بني �لعلماء حول �أ�صول �لفحم 

�مل�صتخدم و�حلرب �لفني وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن �أولئك �مل�صككني 
بانتماء �لر�صومات للر�صام مايكل �أجنلو، يقولون �إنها لي�صت عالية 
�جلودة مبا فيه �لكفاية لتكون له. ويف �لوقت نف�صه، يقول �آخرون 
�إن هناك �أ�صد�ء و��صحة لعمل مايكل �أجنلو يف وقت لحق �صمن 
بع�س �لهياكل ويعتقد وليام و�ل�س، وهو باحث يف �أعمال مايكل 

�أجنلو يف جامعة و��صنطن ب�صانت لوي�س، �أن �لفنان كان بارز� 
جد� لدرجة متنعه من �للجوء �إىل غرفة �رشية يف �لكني�صة، وبدل 

من ذلك ُو�صع حتت رعاية رعاة �آخرين ويقول و�ل�س �إن بع�س 
�لأعمال تعود �إىل مايكل �أجنلو، بينما قام �مل�صاعدون بو�صع 

ب�صمتهم �خلا�صة على �لر�صومات.
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 رقم قيا�سي جديد... لوحة

 لدافين�سي بـ 450 مليون دوالر
بيعت يف مزاد كري�صتي بنيويورك لوحة بري�صة فنان ع�صر النه�صة الإيطايل ليوناردو دافينت�صي 

)1452 - 1519( مببلغ 450.3 مليون دولر، ومل يعلن عن اإ�صم امل�صرتي يتواجد عامل ليوناردو يف 
الوقت واملكان نف�صيهما يف اأكرث من ثقافة واأكرث من وعي ذاتي واأكرث من �صخ�صية م�صتقلة هو عامل 

متواجد يف زماننا ومكاننا بنف�س قدر الواقعية التي عا�صها يف اإيطاليا خالل القرن اخلام�س ع�صر، 
ومع ذلك فاإن كل �صخ�صياته حتتفظ بانتمائها للكون

نف�صه  �لوقت  يف  وتفردها   ،
�ملوناليز�،  �لنظر يف  فنحن منعن 
وبينما  فينا.  بدورها  حتدق  بينما 
د�  ليوناردو  بدر��صة  باحث  يقوم 
فين�صي، يقوم �لأخري بدوره بتغيري 
ذلك �لباحث و�إعادة �صقل تفكريه. 
�إن كل من يبد�أ قر�ءة هذ� �لكتاب 
من  �لعامل  يدخل هذ�  �أن  باإمكانه 
ر�صم  لالأفكار  �ملتبادل  �خللق 
مطلع  �لعامل«  »خمل�س  د�فين�صي 
ذكر  �أول  وجاء   ،16 �لـ  �لقرن 
مللك  �لفنية  �ملجموعة  يف  لها 
�جنلرت� كارل �لأول، وذكرت للمرة 

عر�صها  عند   1763 عام  �لثانية 
عادت  ثم  �لعلني،  �ملز�د  للبيع يف 
ومل  �أخرى،  مرة  فاختفت  �للوحة 
ظهورها  حتى  �أحد  عنها  يتحدث 
�جنلرت�  �غنياء  �حد  جمموعة  يف 
�خلرب�ء  و�عتربها  كوك،  فردريك 
�أحد  بري�صة  مر�صومة  حينها 
�ل�صبب  لهذ�  د�فينت�صي  تالميذ 
مقابل  �صوثبي  مز�د  ��صرت�ها 
وبعد  فقط،  ��صرتليني  جنيه   45
 ،2005 عام  يف  قرن  ن�صف  م�صي 
بالوليات  حملي  مز�د  يف  ظهرت 
�آلف   10 ب�صعر  وبيعت  �ملتحدة، 

كانت  �حلني  ذلك  ومنذ  دولر. 
�خلرب�ء  �هتمام  مو�صع  �للوحة 
د�فينت�صي،  باأعمال  و�ملخت�صني 
ترميم  عمليات  عليها  و�جريت 
�صنو�ت.  ثالث  ��صتمرت  و�صيانة 
ح�صل �مللياردير �لرو�صي دميرتي 
�أحد  يعد  �لذي  ريبولوفليف، 
)وفقا  رو�صية  �صخ�صية   20 �أغنى 
�لعامل«  »خمل�س  على  لفورب�س(، 
مليون   127.5 مقابل   2013 عام 
�لفنية  �للوحات  تاجر  من  دولر، 
�أم�س  يوم  وعر�صها  بوفييه.  �إيفا 
ل�صعرها  �لأولية  �لتقدير�ت  وفقا 

�لذي يبلغ 100 مليون دولر، وبعد 
ب�رش�ئها  �لر�غبني  بني  مناف�صات 
قفز �ل�صعر �إىل 400 مليون دولر، ما 
يجعل �ل�صعر �لفعلي بعد �ل�رش�ئب 
ون�صبة �ملز�د 450.3 مليون دولر، 
�لعامل«  »خمل�س  لوحة  لت�صبح 
قطعة  �أغلى  د�فين�صي  لليوناردو 

فنية بيعت يف �لتاريخ.

�صفحة اجلولت 
م�صورة

من  فين�صي  د�  ليوناردو  �أن  يذكر 
يف  �لت�صكيليني  �لفنانني  �أعظم 
�أما  �لإيطالية،  �لنه�صة  ع�رش 
فهي  �لإطالق  على  لوحاته  �أ�صهر 
لوحة »�ملوناليز�«، وقد ر�صمت ما 
بني 1503-1505، حيث كان موديل 
غري�رديني،  ليز�  هي  �ل�صورة 
فلورن�صا  من  حرير  تاجر  زوجة 
�إ�صمه فر�ن�صي�صكو ديل جيوكوندو، 
»خمل�س  لوحة  يك�صب  ما  وهذ� 
�ول  لأنها  �صديدة  �أهمية  �لعامل« 

تقريبا  �لتوقيت  نف�س  يف  ر�صمت 
يعتقد  كما   16 �لـ  �لقرن  مطلع 
بع�س �خلرب�ء )يعتقد �آخرون �أنها 
ر�صمت قبل ذلك �لتوقيت مع لوحة 
»�لع�صاء �لأخري« يف �لفرتة ما بني 
�للوحة  لأنها  وثانيا   ،)1498-1495
�لأخرية لد�فين�صي خارج �ملتاحف 
هو  ذلك  كان  ورمبا  و�ملعار�س، 
قيمة  �رتفاع  يف  �لرئي�صي  �ل�صبب 
قيا�صا  �لنحو  هذ�  على  �ملز�د 

بالتقدير�ت �لأولية ل�صعر �للوحة.

بطر�سربغ تتلأالأ يف ال�سينما العاملية

70فيلمًا يف مهرجان كرامة الأفلم 
حقوق االإن�سان يف االأردن

من  جمموعة  فيميو  موقع  ن�رش 
�ملتتابعة  �ل�صينمائية  �مل�صاهد 
�لعاملية  �لأفالم  و�أكرث  لأ�صهر 
�ل�صينمائي  �لرت�ث  يف  تاأثري� 
بحيث  تركيبها  �أعيد  �لعاملي، 
بطر�صربغ  مدينة  يف  وكاأنها  تبدو 

�لرو�صية.
�لتي  �لرو�صية  �ملدينة  �أهل  يقول 
بطر�س  �لرو�صي  �لقي�رش  �أ�ص�صها 
يوما  وكانت   ،1703 عام  �لأكرب 
لالإمرب�طورية  �لرو�صية  �لعا�صمة 
لأكرث من قرنني:  �إن بطر�صربغ يف 
هي  بل  مدينة،  لي�صت  �لأمر  و�قع 

حالة وجد�نية.
�لتي  �لوجد�نية  �أنها �حلالة  ويبدو 
دفعت �ملخرج غريغوري �إيغناتيف 
دميرتي  �ل�صيناريو  وكاتب 

بافل  و�مل�صور  نوفو�صيلت�صيف 
�ملغامرة  تلك  خو�س  �إىل  �صتانني 
�أجو�ء  تنقل  �لتي  �لبديعة  �لفنية 
�أو  �لعاملية،  �ل�صينما  �إىل  �ملدينة 
�ل�صينما  �أجو�ء  تنقل  بالعك�س.. 

�لعاملية �إىل بطر�صربغ.
ظهر يف �لفيديو مقاطع ملخرجني 
لومري،  �لأخوة  �آلن،  وودي  مثل 
ديفيد  كا�صافيتي�س،  جون 
توما�س  بول  باومباخ،  نو�  لينت�س، 
�أندر�صون، جيم جارمو�س ومارلني 
�لأفالم  م�صاهد  تبدو  خوت�صييف 
�أكرثها  �أن  �إل  ومتاآلفة  متنا�صقة، 
فيلم  من  �لفتى  هو  لالأنظار  لفتا 
�صبايك يل »�ل�صاعاتية« �لذي ياأكل 
�صلم  على  يهبط  بينما  �ل�صاورما 

مرتو �لأنفاق يف بطر�صربغ.

اإيقاف �سريين عن الغناء بتهمة 
»اال�ستهزاء مب�سر«

 قررت نقابة �ملو�صيقيني �مل�رشية 
وقف �ملطربة �صريين عبد �لوهاب 
�لتحقيق  �إىل  و�إحالتها  �لغناء  عن 
بعد �تهامها بـ«�ل�صتهز�ء مب�رش«، 

يف حفل �أقامته خارج �لبالد.
وجاء يف بيان �لنقابة »قررت نقابة 
�ملطربة  وقف  �ملو�صيقية  �ملهن 
�صريين عبد �لوهاب ملا بدر منها 
من �صخرية و��صتهز�ء غري مربرين 
يتم  �لعزيزة  لذ�  م�رشنا  على 
منحها  وعدم  �لعمل  عن  �إيقافها 
�لت�صاريح �لالزمة للحفالت حلني 

مثولها �أمام �لنقابة«.
عن  وقفها  مت  �أنه  �إىل  و�أ�صارت 
�لغناء وعدم منحها ت�صاريح �لغناء 
�أو �إقامة �حلفالت م�صتقبال، حلني 

�نتهاء �لتحقيق.
تد�ول  �أن  بعد  �لنقابة  قر�ر  وجاء 
�لتو��صل  مو�قع  م�صتخدمو 
�لجتماعي مقطع فيديو للمطربة 
�أحد  على  فيه  ترد  �مل�رشية 

غناء  منها  �ملعجبني عندما طلب 
»ما  م�رش  عن  �ل�صهرية  �أغنيتها 
له  فقالت  نيلها«،  من  �رشبت�س 
�إ�صارة  يف  بلهار�صيا«،  لك  »يجيب 
�إىل تلوث �ملياه، وتابعت بالقول �أن 
�لأف�صل له �أن ي�رشب مياها معدنية 
�أجنبية، وهو ما ر�أته �لنقابة �إهانة 
�أل  �ل�صعب �مل�رشي يجب  جلموع 

متر مرور �لكر�م.
خالد  �لإعالمي  �ملتحدث  وقال 
مع  �لتحقيق  �صيتم  �إنه  عي�صى 
وقت  من  �أ�صبوع  خالل  �ملطربة 
�إ�صد�ر �لبيان، »و�صيح�رش �لتحقيق 

قا�س يف جمل�س �لدولة«.
من  �لأوىل  �لو�قعة  هذه  تعد  ول 
فقد  �صريين،  للمطربة  نوعها 
�أطلقتها  ت�رشيحات  على  �نتقدت 
يف حفالت �صابقة يف بع�س �لدول 
�لعربية، بينما تاأتي ردودها بالقول 
�جلمهور  مد�عبة  تق�صد  �إنها 

و�إ�صحاكه.

�ساروخان يف برنامج تلفزيوين عن ق�س�ص حتفيزية
 �صاهم �لنجم �لهندي �ل�صهري �صاروخان يف حمادثات من�صة TED يف مدينة فانكوفر �لكندية، و�لتي تهتم بالتكنولوجيا و�آخر م�صتجد�ت و�صائل 

�لرتفيه و�لت�صميم، وذلك مع بد�ية �لعام �جلاري.
وجنح �صاروخان يف ترك ب�صمة و��صحة و��صتقطاب �نتباه كل �حلا�رشين، ل�صيما عندما بد�أ مب�صاركة خرب�ته �ل�صخ�صية، �لتي مر بها خالل 
 Ted Talks« رحلته �لطويلة لعامل �ل�صهرة و�لنجومية، ويعتكف �لنجم �لبوليودي يف �لوقت �حلايل على �لإعد�د لعمل تلفزيوين جديد بعنو�ن

India–Nayi Soch«، �لذي �صيطل به على جمهوره وحمبيه من �ل�صا�صة �لف�صية.
و�صتعر�س �أوىل حلقات �لربنامج �لأ�صبوعي م�صاء كل �أحد، على �أن يتم بث �حللقة �لأوىل خالل �ل�صهر �لقادم �بتد�ء من 10 دي�صمرب، على �صا�صة 
»�صتار بال�س« �لهندية، وترتكز فكرة �لربنامج على ��صت�صافة متحدثني وخرب�ء يف عدة جمالت وميادين، بهدف �إعطاء ن�صائحهم وتو�صياتهم من 

�أجل حت�صني حياة �لأفر�د وحتقيق �أهد�فهم.
ولفت �صاروخان خالل حديثه يف مقابلة معه، �إىل حبه �أن يكون م�صدر �إلهام لالآخرين، بالإ�صافة �إىل ولعه بالأمور �لتي تتعلق باملعرفة و�لإبد�ع، 
وم�صاركة خرب�ت حياته �لهامة مع �لآخرين، ولذلك فاإن �مل�صاركة يف مثل هذه �ملوؤمتر�ت، من �أكرث �لأمور تف�صياًل بالن�صبة له، نقال عن موقع 

�نديان �ك�صربي�س.
ومن �جلدير �أن �صاروخان قّدم بر�مج تلفزيونية ناجحة �أحبها �جلمهور، ومن بينها »Kya Aap Paanchvi Pass Se Tez Hain« وهو 
مقتب�س عن برنامج �ألعاب و«Kaun Banega Crorepati« �لن�صخة �لهندية �ملقتب�صة عن �لربنامج �لربيطاين �ملعروف عربياً با�صم »من 

�صريبح �ملليون«.
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الباحث الدكتور ب�صري لعراجي  يف ر�صالة نقدية :

»البد اأن تراجع جتربتك يف الكتابة يا اأمني الزاوي«
 

وجه ب�صري لعراجي الباحث  والدكتور املتخ�ص�ص  يف ال�صرديات املعا�صرة ر�صالة اإىل الروائي اجلزائري اأمني الزاوي  قائال فيها اأنها جاءت   مع مرور ال�صنني 
بداأت اأتبنينّ بع�ص الهنات والثغرات والهفوات يف م�صارك، والتي ما فتئت تتنامى وتتعاظم ب�صكل مت�صارع يدعو اإىل التاأمل م�صتدل  هذا الأخري   برواياته  التي 
قراأها  قائال عنها  اأنها ل تخرج عن دائرة الإثارة اجلن�صية وزنا املحارم و ل حبكة متينة اأو بنية قوية ول اأ�صلوبا مبتكرا ول لغة لفتة ومبهرة، كاأن رواياتك 

جرائد �صفراء مثل التي اتهمت بها  القارئ بالعربية باأنه يف�صل اقتناءها ويعتمد عليها يف توجيهه وبناء راأيه.

حكيم مالك

اإدراج  لعراجي  انتقد  كما 
يف  الزاوي  مو�ضوع  اجلن�س 
عليه  �ضوؤاال  رواياته االأخرية،  طارحا 
رواياتك  من  العديد  يف  يتكرر  ملاذا 
العائلة  يف  اجلن�ضي  الهو�س 
اجلزائرية  والتي وظفتها يف رواياتك 
التيو�س«  »حادي  رواية  بينها  من 
و«ال�ضماء  ال�ضاق«  عل  و«ال�ضاق 
احلرير«  و«نزهة  الثامنة«  و«ي�ضحو 
الوقت  حان  اأنه  موؤكدا   « اخلاطر 
ت�ضويد  الزاوي  ويتوقف عن  لي�ضرتيح 
ال�ضفحات لفرتة، يراجع فيها جتربته 
املجامالت  عن  بعيدا  الكتابة  يف 
الزائفة، فاأغلب النقاد يف هذا الزمن 
لالأ�ضف اأ�ضحوا متملقني و«خبزي�ضت«، 
الكبرية،  االأدب  حيتان  عن  يبتعدون 
ويلقون ب�ضهامهم ونبالهم على اأ�ضماك 

االأدب ال�ضغرية.
البداية  ب�ضري  لعراجي  اأن   واأ�ضاف 
مقاالتك  مع  �ضنوات  قبل  كانت 
قللت  التي  املتتالية  اال�ضتعرا�ضية 
العربي  ال�ضاعر  �ضاأن  من  فيها 
خلدون«،  »ابن  واملفكر  »املتنبي«، 
معرتف  وغري  نتاجهما  م�ضت�ضغرا 
اإذ  كنَت  وقد  وريادتهما.  باأ�ضبقيتهما 
مو�ضوعي  وغري  متحامل  جد  ذاك 
�ضلكته  الذي  وامل�ضلك  طرحك.  يف 
وقتذاك يف تربير وت�ضويغ ادعاءاتك ال 
يليق بكاتب يف مقامك مطلقا موؤكدا 
اأنه لي�س ب�ضدد  ممار�ضة  دور الرقيب 
الزاوي  حيث  للروائي  اأمني  الديني 
مبيزان  الروائي  منجزك  اأزن  لن 
احل�ضنات وال�ضيئات كما �ضبق واتهمت 
�ضاأجتاوز  فقط  بالعربية،  القارئ 
اأجيد  ال  فاأنا  الفني،  ل�ضالح  الديني 
اأن  واأعتقد  الفقيه،  مهمة  تقّم�س 
االأدب ال يخ�ضع الأي �ضلطة اأو و�ضاية، 
ما يهم يف اعتقادي هو اجلانب الفني 
عندك  االأب  عقدة  اأعمالك؛  يف 
الأنك  فج،  ب�ضكل  رواياتك  متكررة يف 
باخليانة  االأب  هذا  ت�ضف  ما  غالبا 
املحارم، كما  زنا  فاح�ضة  وارتكاب 
تكرار  هناك  اأن  املتحدث  ذكر 
اأو  املارك�ضية  من  ال�ضخ�ضية  لتحّول 
يف  والدعوة  التدين  اإىل  الرتوت�ضكية 
اأكرث من عمل روائي، جند »املارك�ضي 
اإ�ضالمي  يف  داعية  اإىل  حتّول  الذي 
ال�ضفحة  يف  اخلاطر«  »نزهة  رواية 
الزاوي  بالقول  يوؤرقك  157  خماطبا 
فنجده  اجلن�ضي،  الربود  هاج�س 
يف  امللل  تثري  بطريقة  متكررا 
القارئ  ي�ضعر  الروائي، حتى  منجزك 
مع كل رواية جديدة لك باأنك مل تقدم 
اأي جديد، واأنك ال حتب املغامرة وال 
ي�ضتهويك  ما  بقدر  االبتكار،  تهوى 
اأعمالك  يف  امل�ضتهلك  اإىل  الركون 
ال�ضابقة، وتظل جتّر تيماتك القدمية 
وتكرر موا�ضيعك املتهالكة واملهرتئة 
منجزاتك  جل  يف  اإعادتها  كرثة  من 
لدى  انطباع  يرت�ضخ  حتى  االإبداعية، 

كل من يقراأ رواياتك، باأنك من الكتاب 
يظلون  ما،  زاوية  يربحون  ال  الذين 
من  ميلّون  ال  املكان  ذات  يف  قابعني 
اإعادة تكرار ذواتهم املجروحة يف كل 
عبء  من  التخل�س  تريد  كاأنك  مرة، 
ثقيل ع�ضته اأو مرتبط ب�ضريتك الذاتية 

ظل يتبعك كظلك يف جل اأعمالك .

»عملية التوثيق 
»للحدوتات« والأخبار 

والأحداث العائلية تتطلب 
جن�صا اآخر غري الرواية«

 
 كما اعترب لعراجي اأن  الرواية جتربة 
وكتابتها  و�ضاقة،  لذيذة  ومغامرة 
غري  من  اخليال،  من  اأ�ضا�ضا  تغرف 
املنا�ضب لفن الرواية اأن جنعلها نهبا 
بعينها،  عائلية  واأحداث  لذكريات 
واالأخبار  »للحدوتات«  التوثيق  عملية 
واالأحداث العائلية تتطلب جن�ضا اآخر 
اأنك خ�ض�ضت  ولنفر�س  الرواية،  غري 
القارئ  واأن  لعائلتك،  �ضريية«  »رواية 
كتابة  اأو  اإدراج  عدم  عن  �ضيتغا�ضى 
الكتاب  غالف  على  �ضريية«  »رواية 
لن  القارئ  لكن هذا  ق�ضدا،  اأو  �ضهوا 
يغ�س الطرف ولن يوافقك ملا ت�ضب 
وتفرغ اأحداثا عائلية بعينها وتكررها 
بطريقة مملة وفجة يف جل رواياتك. 
حلت  األيمة  حادثة  تنقل  جندك 
متطابق يف  ب�ضكل  وتكررها  بقريبتك 

اأكرث من عمل روائي.
لعراجي الباحث  والدكتور  وقال 
ال�رسديات  املتخ�ض�س  يف 
يكتب  اأن  قرر  املعا�رسة  اأنه 

اأمني  للروائي  الر�ضالة  هذه 
عدة  �ضبق  فيما  الزاوي  بعدما  تردد 
املكتوب   بعد  هذا  وجاء  مرات 
قراءته الأكرث من �ضبع روايات خا�ضة 
اإعجابه  على  يخف  ومل  بالزاوي 
امل�ضتوى  وعلى  ال�ضخ�ضي.  امل�ضتوى 
االإبداعي،  يف  ن�ضاطه وح�ض�ضه التي 
اأدراها وقّدمها تلفزيونيا واإذاعيا، كما 
املعجبني  بني  نف�ضه  اأنه من  اأعترب 
�ضعب  يقراأ،  »�ضعب   : الزاوي  مبقولة 

ال يجوع وال يُ�ضتعبد«.
 

 احلديث عن 
اليديولوجيات ال�صراع 
بني املعرب واملفرن�ص يف 
اجلزائر جتاوزه الزمن  

 
الباحث  والدكتور   وقال 
ال�رسديات  املتخ�ض�س  يف 
عند  املعا�رسة اأنه  اكت�ضف 
للزاوي  اأجرته  حلوار  قراءته 
طنية  و �ضحيفة   معه  
االأيديولوجيا  جزائرية  معروفة  اأن 
احلوار، معتمدا  على  على  طاغية 
فيه  اأحكاما  اأطلق  االإثارة،  حيث 
باللغة  القارئ  على  جاهزة 
جامدا،  واحد،  كل  العربية،  م�ضنفا 
ال  االإبداعية،  القراءة  عن  عازفا 
غري  وينفيه،  االآخر  يقبل  وال  يجتهد 
مت�ضامح وال يوؤمن بالتنوع، كما تتهمه 
على  الفقهية  الو�ضاية  مبمار�ضة 
الروائي واأنه »قارئ داخل العنعنة«، ال 
يقراأ اإال ال�ضحف ال�ضفراء!! هل يُعقل 
اأن ت�ضع كل من يقراأ باللغة العربية يف 

�ضلة واحدة، وتتفنن يف �ضتمه وت�ضفه 
اأن  منك  يطلب  »الذي  هو  اأنه  على 
رقابته  تخيفك  والذي  الكتاب  تهديه 
والذي ميار�س مهمة الرقيب الديني«، 
الفرن�ضية  باللغة  القارئ  متدح  بينما 
التغني  يف  جهدك  ق�ضارى  وتبذل 
اأن  املهم  من  كما  اخلارقة  ب�ضفاته 
اأنبهك اإىل اأن الت�ضنيف الذي اأدرجته 
يف حوارك، ال ميت لواقع اليوم باأدنى 
ملا�ٍس  ا�ضتعادة  هو  ما  بقدر  �ضلة، 
وال�رساع  االأيديولوجيات  زمن  وىّل، 
اجلزائر،  يف  واملفرن�س  املعرب  بني 
باللغة  يقراأ  بالفرن�ضية  القارئ  فاليوم 
العربية، كما اأن القارئ بالعربية يقتني 
الفرن�ضية، وحتى  باللغة  كتبا وروايات 
اللغة  اأحادي  قارئ  هناك  كان  واإن 
متفتح  فهو  الفرن�ضية(  اأو  )العربية 
االإبداعية  املنجزات  خمتلف  على 
اأدنى  دون  من  والعاملية  املحلية 
عقدة. يف حني اأّنه من املهم اأن األفت 
انتباهك اإىل اأن هناك فئة من القراء 
اأعمال  اأعمار متفاوتة تبحث عن  من 
اإبداعية خارج دائرة اللغات التقليدية 
والفرن�ضية،  العربية  اجلزائر  يف 
لها  »االأمازيغية«  موؤخرا  فاأ�ضحت 
طلب  خالل  من  القراء  من  ن�ضبة 
اأو  اللغة  بذات  االإبداعية  املنجزات 
�ضباب  قراء  كما ظهر  اإليها،  مرتجمة 
واالإيطالية  االإجنليزية  باللغة  يقراأون 
احلية  اللغات  من  وغريها  واالإ�ضبانية 

االأخرى.
 

ا�صتغفال تام للقارئ باللغة 
العربية

 
يخف  كما  مل 
)قبل  لعراجي  اإعجابه  الكبري   برواية 
احلب بقليل(، ثم رواية )امللكة(، معتربا 
واملتقنني،  اجلميلني  الن�ضني  هذين 
وهو ما دفعني اإىل التلهف خلف اقتناء 
اإ�ضداراتك االأخرى، قراأتها الواحدة تلو 
االأخرى، وكلما كنت اأوا�ضل القراءة لك 
كنت اأ�ضدم وكانت خيبتي تتعاظم وياأ�ضي 
يت�ضاعف! كل رواياتك اخلم�س اأو ال�ضت 
الروايتني  بعد  قراأتها  التي  االأخرى 
طبق  ن�ضخة  تقريبا  كانت  املذكورتني 
االأ�ضل من بع�ضها بع�ضاً، كاأنها تتنا�ضل 
ب�ضكل مقزز من بع�ضها، ال ميكن ت�ضبيهها 
�ضوى »باال�ضتن�ضاخ« املخيب لالآمال، ال 
اإبداع وال جتديد، وال اجتهاد وال احرتام 
للقارئ، واأق�ضى درجات اال�ضتغفال هي 
اخلاطر(  )نزهة  روايتك  �ضياغة  اإعادة 
وتغيري   ،2013 عام  ن�رستها  التي 
ون�رسها  ال�ضاق(،  فوق  )ال�ضاق  عنوانها 
بعد   2017 عام  رواية جديدة  اأنها  على 
لالأ�ضف  عليها.  البهارات  بع�س  اإ�ضافة 
ا�ضتغفال تام للقارئ باللغة العربية، هذا 
جديد  اقتناء  على  يتلهف  الذي  القارئ 
رواياتك وروايات غريك، والذي يحتفي 
�ضور  اقتناء  يف  ويجتهد  وبغريك،  بك 
اإعالميا  املكر�س  كاتبه  معك،  تذكارية 
واإبداعيا. اأنت تتهم القارئ العربي باأنه 
�ضو�ضيو- حميط  اأو  مناخ  اإىل  ينتمي 
فيه  ت�ضود  الفا�ضد،  التدين  رهني  ثقايف 
فيه  جمال  ال  ال�ضيا�ضي،  اخل�ضب  لغة 

لالأ�ضئلة الفل�ضفية واجلمالية! .
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فرن�صا

�يدوي بلينال يف حرب �إيديولوجية مع »�شاريل �إيبدو« ومانويال فالز 
لي�صت زيارة رفيق احلريري املرتقبة اإىل باري�س) 

بعد ا�صتقالته يف الريا�س ولي�س يف بريوت احتجاجا 
على التدخل الإيراين يف لبنان كما قال ( هي التي 

�صتوؤثر اإعالميا  على جمرى احلرب الإيديولوجية غري 
امل�صبوقة التي ن�صبت منذ اأ�صبوع بني الكاتب والإعالمي 

ال�صهري اإيدوي بلينال موؤ�ص�س موقع ميديابار ومدير 
حترير لوموند �صابقا وبني الر�صام ري�س مدير حترير 

�صحيفة �صاريل ايبدو الكاريكاتريية ال�صهرية. حلظة 
كتابتي هذه ال�صطور ،هداأت احلرب قليال ب�صبب �صعي 

فرن�صا حلماية وم�صاندة رفيق احلريري الوزير اللبناين 
الأول الذي تاأكد اأخريا انه ل يحكم وان حياته اأ�صبحت 
يف خطر كما قال وانه من املحتمل اأن يلقى نف�س م�صري 

والده الذي اغتيل يف عملية هزت العامل ولي�س بريوت 
فقط واأبكت جاك �صرياك عام  2005 بعد اأن فقد 

�صديقه احلميمي رفيق احلريري

باري�س :بوعالم رم�صاين

احلرب  ن�شوب  تاريخ  ويعود 
بني  الإيديولوجية  الإعالمية 
ال�شابق  الرتوت�شكي  بلينال  الكاتب 
ما  على  املح�شوب  ،والي�شاري 
الفرن�شي  الإعالم  يف  ي�شمى 
�شاحب  و  الإ�شالمي  »بالي�شار 
»اإىل  امل�شلمني  اأجل  »من  كتاب 
الثامن نوفمرب تاريخ ن�رش �شحيفة 
ر�شما  »ال�شاخرة  اإيبدو  »�شاريل 
الأوىل  ال�شفحة  يف  يا  كاريكاتري 
يف  رم�شان  طارق  املفكر  ميثل 
بتعليق  معززة  جن�شية  و�شعية 
الإ�شالم  ال�شاد�س يف  الركن  »هذا 
من  اخلارج  اإىل ع�شوه  اإ�شارة  »يف 
غليظة!. ع�شا  �شكل  يف  �رشواله 
و  بالر�شم  ندد  بلينال  ايدوي 
ال�شحيفة  حترير  مدير  بافتتاحية 
اأن  تقول  التي  ال�شاخرة  الفرن�شية 
قدحا  لي�س  الر�شم  من  النوع  هذا 
يف الإ�شالم كدين ولكنه ميثل حرية 
اجلمهورية  د�شتور  ي�شمنها  تعبري 
الدين  بني  تف�شل  التي  العلمانية 
والدولة ، والإ�شالم لي�س دينا فوق 
تعر�شت  التي  الأخرى  الأديان 
ن�شاأتها  منذ  ال�شحيفة  ل�شخرية 
،وهي ال�شحيفة التي هزت بدورها 
فرن�شا والعامل اثر تعر�شها لهجوم 
اإرهابي يف 7 جانفي 2015 والذي 
ذكراه  حياء  ل  فرن�شا  له  ت�شتعد 
الإعالمية  تر�شانتها  اأنواع  بكل 

الذي  بلينال   ، واخلفيفة   الثقيلة 
النادرين  )بني املثقفني  انفرد من 
اأقلية  بني  اخللط  يرف�شون  الذين 
،و«جهادية«  متطرفة  �شبانية 
(،مل  م�شاملة  م�شلمة  اأغلبية  وبني 
يتحمل انزلق ال�شحيفة ال�شاخرة 
يف  وراأى  التعبري  حرية  با�شم 
على  وال�رشيع  العنيف  تهجمها 
يوؤكد  املفكر طارق رم�شان دليال 
حليفا  اأ�شبح  ي�شار  تيهان  خطورة 
الذي  املتطرف  لليمني  مو�شوعيا 
يتاجر اإيديولوجيا بخطر الإ�شالم 
بوجه عام  على حد  واملهاجرين 

تعبريه .

 احلرب الإعالمية
 و الإيديولوجية

ومما زاد من غي�س وا�شتياء بلينال 
الأ�شل)  امل�رشي  املفكر  تقدمي  
الإعالم  يف  دوما  يذكر   الذي 
ح�شن  اأحفاد  اأحد  بانه  الفرن�شي 
البنا (،كمهو�س جن�شي اثر اتهامه 
علما  طالبات  على  باعتداءات 
مازالت  املفرت�شة  الرباءة  ان 
قائمة يف ظل عدم ادانته ق�شائيا 
واتخذت   .1   . نهائية  ب�شفة 
الإيديولوجية  و  الإعالمية  احلرب 
قادم  يف  لال�شتفحال  املر�شحة 
اخطر  منعرجا  القليلة  الأيام 

بخروج مانويال فالز وزير الداخلية 
�شمته  عن  ال�شابق   الأول  والوزير 
منذ هزميته النكراء يف النتخابات 
الرئا�شية بتدخله التلفزيوين القوي 
والعنيف �شد الكاتب بلينال حينما 
ال�شهري  ال�شحفي  على  �شيفا  حل 
بي«  قناة  عرب  بوردان  جاك  جان 
منظور  من  تعادل  التي  يف«  تي  اأم 
ن�شبة امل�شاهدة قناة النهار عندنا 
فالز   .2. مديرها!  لأقوال  ا�شتنادا 
الإيديولوجي  بخطابه  عرف  الذي 
نظر  يف  لال�شالموفوببا  املرادف 
التنديد  يف  جهدا  يدخر  مل  بلينال 
من  موقفه  اأن  قال  الذي  بالكاتب 

تزكية  ميثل  اإيبدو  �شاريل  �شحيفة 
قطع  يجب  الذي  الأمر  لالإرهاب 
الذي  املنحى  نف�س  وهو  دابره 
حترير  مدير  ري�س  موقف  اتخذه 
اأن  بقوله  اإيبدو  �شاريل  �شحيفة 
باملعادية  ال�شحيفة  بلينال  و�شف 
حكما   بل  راأيا  لي�س  هو  للم�شلمني 
باملوت كما حكم عليها الإرهابيون 
من قبل وكما فعلوا من جديد بعد 
بالقتل  تهديدات  ال�شحيفة  تلقي 
�شد  املذكور  ر�شمها  ن�رشها  اثر 
اإىل  عدنا  واإذا   . رم�شان  طارق 
التي  واخللفيات  الأ�شباب  جوهر 
كان من الطبيعي اأن تولد مثل هذا 
املنتظر،ميكن  الرتاجيدي  التطور 
للحرب  اجلديد  الف�شل  اأن  القول 
ل  الإيديولوجية  ،و  الإعالمية 
ي�شارين  تطاحن  م�شار  عن  يخرج 
الإ�شالم  معاداة  تهم  يتبادلن 
الإرهاب  وتزكية  واملهاجرين 
الأمر  نف�شه  الوقت  يف  الإ�شالمي 
ال�شاحتني  يف  جليا  انعك�س  الذي 
اإىل  واأدى  والفكرية  ال�شيا�شية 
�شيا�شيني  بني  رهيب  تقاطع 
حينما  فكريا  مت�شاربني  ومثقفني 
الإرهاب  وتاأويل  بفهم  الأمر  يتعلق 
التقاطع  ي�شمل  اأ�شبابه،ومل  و�رشح 
الإيديولوجي العديد من الي�شاريني 
يقول  كما  املتطرفني  واليمينيني 
اليمينيني  اأي�شا  ،وطال  بلينال 
الذين انق�شموا بني ميني اجتماعي 
امل�شلمني  حتويل  يرف�س  معتدل 
جوبيه  اآلن  مثل  فداء  كب�س  اإىل 
الذي  املت�شدد  امل�شيحي  واليمني 
اليمني  وهو  فيو  فرن�شوا  مثله 

يختلف يف جوهره  حيال  الذي ل 
اليمني  عن  واملهاجرين  امل�شلمني 
املتطرف الذي متثله مارين لوبان 
م�شكلة  بني  الربط  حاولنا  واذا   ،
واملفكر  بلينال  ايدوي  الكاتب 
الفرن�شية  بالتيارات  طارق رم�شان 
املفكرين  وبابرز  املختلفة 
ا�شتهروا  الذين  املعروفني 
امل�شلمني  ظهر  على  اإيديولوجيا 
واملهاجرين ، فاإننا جند اأن بلينال 
امل�شلمني  اأجل  »من  كتاب  �شاحب 
واملعادي  امللحد  الرتوت�شكي   «
الكافيار  ي�شار  اأو  الوردي  للي�شار 
طارق  امل�شلم  املفكر  مع  يتقاطع 
نظره  يف  يعد  ل  الذي  رم�شان 
خطري  خطاب  و�شاحب  متطرفا 
املتقاطعون  له  يروج  كما  مزدوج 
اآلن  اأمثال  من  وي�شارا  ميينا 
فينكلكروت واريك زمور و كارولني 
واليزابيت   ، كامو  ورونو  فوري�شت 
ليفي ،وبرنار هرني ليفي ،با�شتثناء 
النيت�شي  املعروف  الفيل�شوف 

،واملفكر  هوفريه  مي�شال  النزعة 
اإدغار موران فان معظم املفكرين 
�شد  اليوم  يقفون  الفرن�شيني 
رم�شان  ق  وطار  بلينال  ايدوي 
مل  )الذي  موران  موؤخرا   ،وانفرد 
بالتوهات  يف  مقبول  �شيفا  يعد 
اأيد  ب�شهادة   ) الفرن�شية  القنوات 
منظور  من  رم�شان  طارق  فيها 
ملكته الفكرية ومتتعه بذكاء خارق 
يح�شد  واأكادميية  منهجية  وبقدرة 
عليها يف ظل خالف فكري وا�شح 
بينهما وتوافق على اأ�شعدة اأخرى 
يف  موران  املفكر  يرتدد  مل  ،كما 
التنديد  بالتنكيل الإعالمي الذي 
رم�شان  طارق  املفكر  له  تعر�س 
�شتحاول  للمو�شوع  ،تعميقا 
»الو�شط »ت�شليط ال�شوء اأكرث على 
قريبا  تهداأ  لن  التي  الق�شية  هذه 
،وم�شوؤولني  مفكرين  باإ�رشاك 
م�شلمني  وغري  م�شلمني  فرن�شيني 
جوانب  كل  عن  الك�شف  بهدف 

الإ�شكالية. 
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�صلوكياتنا الغذائية 
�صر �صحتنا

نظام الغذاء ال�صّحي هو واحٌد من اأهِمّ العادات 
ال�صحّية التي يجب على جميع الأفراد اتباعها؛ 

نظراً للفوائد العديدة التي ميكن اأن نح�صل 
بع  عليها نتيجة لذلك. والغذاء ال�صحي ل ُيَتّ
ر اهلل-،  فقط عند الإ�صابة بالأمرا�ض –ل قَدّ
بل يعترب اأ�صلوبًا وقائيًا هاّمًا يقي الإن�صان من 

م�صار عديدة ومتنّوعة قد ت�صّبب خطراً كبرياً 
وم�صاعفًا يف ظّل توافر عوامل اأخرى وعلى 

راأ�صها قابلّية الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة كداء 
ال�صكري. 

اإر�صادات الغذاء ال�صّحي
يت�صّمن منط الغذاء ال�صحي عّدة 
اتباعها  يجب  وخطوات  اإر�صادات 
على  للح�صول  والليلة  اليوم  يف 

اأف�صل النتائج املرجّوة، وهي كما 
يلي: 

تنويع الطعام وعدم اال�صتمرار يف 
تناول نوع واحد فقط.

الفواكه،  من  جّيدة  كمّيات  تناول 
تخُيّ  ويف�صل  كما  واخل�رضوات، 

الطازج منها.
املواظبة على تناول الطعام ب�صكل 

اإغفال  عدم  وباعتدال.   منتظم، 
ال�صوائل، و�رضب الكايف منها.

تناول  با�صتمرار.  االألياف  تناول 
اأطعمة قليلة الد�صم.

االبتعاد قدر االإمكان عن االأطعمة 
تناول  على  املواظبة  املقلية. 

احلليب، واالألبان، ومنتجاتهما.
تناول  من  االإمكان  قدر  التقليل 

من  التقليل  واحللويات.  ال�صكر، 
من  واملدخن  املالح،  تناول 
الكربوهيدرات  تناول  االأطعمة. 

وجعلها اأ�صا�س التغذية.

حينما نتكلم عن االأكل ال�صحي فاإننا نق�صد بذلك النظام غذائي املتوازن ، واإتباع نظام غذائي متوازن - اأو اإتباع نظام غذائي جيد – مما يعني كيف تعرف الأكل ال�صحي؟ 
اإ�صتهالك اأغذية من جميع املجموعات اجليدة و املختلفة يف كميات �صحيحة، ويقول خرباء التغذية هناك خم�س جمموعات غذائية رئي�صية - 

ميكن اأن ن�صنع من الفواكه واخل�رضوات وليمة لعر�س ،فالفاكهة واخل�صار تعترب غنية بالفيتامينات احليوية واملعادن واالألياف ، فالفاكهة الفاكهة واخل�رضاوات :- احلبوب الكاملة والفواكه واخل�صار والربوتني، ومذكرات، والدهون وال�صكر. 
واخل�صار لديها ن�صبة عالية من الفيتامينات، املعادن واالألياف - وهذه املواد الغذائية تعترب حيوية ومفيدًة جل�صمك لتعمل ب�صكل جيد ، وقد 

اأثبتت العديد من الدرا�صات اأن تناول كميات جيدة من الفواكه واخل�رضوات قد حتمي من اأمرا�س القلب النامي، و داء ال�صكري ، معظم االإدارات 
ال�صحية يف جميع اأنحاء العامل تو�صي باإ�صتهالك خم�س ح�ص�س من الفاكهة واخل�صار كل يوم ، وميكن اأن ت�صتمل اإما على الفواكه الطازجة اأو 
املجمدة اأو املعلبة اأو املجففة واخل�صار ، واجلزء يعني اإما ثمرة واحدة كبية، مثل التفاح، املاجنو، اأو املوز، اأو ثالثة مالعق طعام ممتلئة 

من اخل�صار ، وميكن اأن تت�صمن اأي�صًا كوبًا واحداً مكون من 100٪ من الفاكهة اأو الع�صي النباتي ،�رضاب فاكهة اأو اخل�صار ي�صكل جزءاأ واحداً – 
ح�صة واحدة - مهما كانت كبية هو عليه.، كما ميكن للفا�صوليا والبقول اأي�صا اأن ت�صكل جزءاً واحداً كذلك . 

ماذا يعني الغذاء ال�صحي
االأكل ال�صحي يعني اإ�صتهالك كميات �صحيحة من االأطعمة من جميع املجموعات الغذائية من اأجل اأن يعي�صوا حياة �صحية ، 

وغالباً ما ي�صار اإليها باإ�صم النظام الغذائي لفقدان بع�س الوزن ، ومع ذلك فالنظام الغذائي يعني بب�صاطة الطعام الذي ناأكله خالل 

24 �صاعة، اأ�صبوع واحد اأو �صهر واحد، الخ الفرتة ،اإن اإتباع نظام غذائي جيد هو منط احلياة الغذائية التي تعزز �صحة جيدة ، 

و يجب اأن يت�صمن النظام الغذائي اجليد عدة جمموعات من الغذاء ال جمموعة واحدة حيث ال ميكن اأن توفر كل ما يحتاجه 

االإن�صان من اأجل �صحة جيدة.  وجبة االإفطار :  وجبة اإفطار كبية ت�صاعدك يف ال�صيطرة على وزن اجل�صم اإن وجبة افطار كبية 

واحدة حتتوي على حوايل 700 �صعرة حرارية تعترب من اأف�صل الطرق لفقدان الوزن وخف�س املرء من خطر االإ�صابة باأمرا�س 

القلب، واإرتفاع الكول�صرتول ، ومن املوؤكد اأن ما ناأكله مهم بقدر اأهمية ما ناأكله. 

فوائد الغذاء 
ال�صّحي للج�صم

االإر�صادات ال�صابقة اإجماالً حُتّقق لالإن�صان نظاماً غذائياً �صحّياً 
نتيجًة  عليها  االإن�صان  ل  يتح�صَّ التي  الفوائد  ذكر  ولعَلّ  وجيداً، 
باتباعها.  اأكرث  كاً  متم�ِصّ جتعله  االإر�صادات  هذه  مثل  التباعه 
عليها  االإن�صان  ل  يتح�صَّ التي  الفوائد  اأبرز  بع�س  يلي  وفيما 
نتيجة لذلك:  االبتعاد عن بع�س االأطعمة غي ال�صحّية كاملواد 
االإن�صان من �رضطاين  يقي  اأن  واملدّخنة؛ حيث ميكن  املاحلة، 
املريء، واملعدة؛ فقد لوحظ اأّن ال�رضطانات تنت�رض ب�صكل اأكرب 
املواطنني  على  ال�صعبية  الثقافة  فيها  تفر�س  التي  البلدان  يف 
معتدلة  ال�صكر  ن�صبة  على  احلفاظ  االأطعمة.  هذه  مثل  تناول 
الب�صيطة. احلفاظ على  ال�صكريات  الدم نتيجة لالبتعاد عن  يف 
كتلة ج�صم االإن�صان معتدلًة نتيجًة لالبتعاد عن الدهون وم�صِبّبات 

ال�صمنة، والتقليل منها اإن كان االإن�صان يعاين من ال�صمنة.
وقاية اجل�صم من ال�رضطانات الناجتة عن تناول كٍلّ من الربوتينات، 
والدهون احليوانية. املحافظة على �صالمة اجلهازين املناعي، 
واله�صمي نتيجًة لالبتعاد عن بع�س املواد ال�صارة كالكحوليات، 
التي  كاملواد  ال�صحية  االأطعمة  وتناول  واملقليات،  والكافيني، 
حتتوي على املعادن، والفيتامينات. ت�صهيل، ودعم عمل اجلهاز 
املنتظم  التناول  االألياف.  ب�صبب  االإن�صان  ج�صم  يف  اله�صمي 
الواحد  اليوم  خالل  متعّددة  وجبات  وعلى  لالأكل  واملعتدل 
الدم،  �صغط  اأدائه.�صبط  من  ويح�ّصن  اله�صمي،  اجلهاز  يريح 
واملحافظة عليه �صمن احلدود الطبيعية. للح�صول على نتائج 
ًة يف عملّية تقليل الكتلة، اأو املحافظة عليها ب�صكل  اأف�صل خا�صّ
معتدل، يُن�صح عادًة مبمار�صة التمارين الريا�صّية جنباً اإىل جنب 
مع اتباع االأنظمة الغذائية ال�صحية، فممار�صة ريا�صات كاجلري، 
وامل�صي، وال�صباحة، والتمرينات الريا�صّية املختلفة من �صاأنها 
واحلفاظ  املختلفة،  اجل�صم  اأجهزة  اأداء  على حت�صني  تعمل  اأن 

على اأع�صاء اجل�صم �صليمًة معافاة، وحت�صني مزاج االإن�صان. 

اأهمّية الغذاء ال�صحي

غذاء الطفل من عمر خم�صة اأ�صهر اإىل ثمانية اأ�صهر

وحتى ي�صتفيد اجل�صم من الطعام 
جميع  على  احتوائه  من  بّد  ال 
ال�رضورية  الغذائية  العنا�رض 
منها  عن�رض  كل  الأّن  للج�صم، 
يدخل كعامل رئي�س يف الكثي من 
اجل�صم،  داخل  احليوية  الوظائف 
ال�صحي  الغذاء  اأهمية  وتكمن 

جل�صم االإن�صان يف: 
ال�رضورية  بالطاقة  اجل�صم  ميّد 
اليومية  اأن�صطته  بجميع  للقيام 

على اأكمل وجه.

يف  املوجودة  الربوتينات  تعمل 
وجتديد  اخلاليا  بناء  على  الغذاء 
وبناء  منها،  التالفة  اخلاليا 

الع�صالت.
والف�صفور  الكال�صيوم  يدخل 
بناء  يف  الغذاء  يف  املوجودان 

العظام واالأ�صنان وتقويتهما.
على  االأطعمة  من  العديد  حتتوي 
تقي  التي  لالأك�صدة  م�صادة  مواد 
باملرا�س  االإ�صابة  من  اجل�صم 

ال�رضطانية.

جعل اجل�صم ينمو بال�صكل ال�صليم.
املثايل،  الوزن  على  املحافظة 
يجعل  ال�صحي  الطعام  فتناول 
املثايل  الوزن  �صمن  اجل�صم  وزن 
جميع  اأداء  كفاءة  من  يزيد  الذي 

اأع�صائه.
اأثر  له  ال�صحي  الطعام  تناول 
ن�صارة  اأكرث  الب�رضة  كبي يف جعل 
�صحة  من  يح�ّصن  كما  وحيوية، 

ال�صعر.
اخل�صار  يف  املوجودة  االألياف 

اله�صم  عملية  ت�صهل  والفواكة 
يف  ا�صطرابات  حدوث  ومتنع 

اجلهاز اله�صمي.
املناعي يف اجل�صم  تقوية اجلهاز 

وجعله اأكرث مقاومًة لالأمرا�س.
وبالتايل  الدماغ،  قدرات  حت�صني 
االإدراكية  والقدرات  الرتكيز  زيادة 

وتقوية الذاكرة.
وبالتايل  ال�صليمة،  بال�صّحة  التمتع 
االأعمار  لكن  اأطول،  لفرتة  العي�س 

بيد اهلل عز وجل وحده.

هذه الفرتة حجم الطفل قد تغي قلياًل 
عن املرحلة االأوىل لذلك ما زال يعتمد 
اإدخال  يجب  لكن  و  االأم  حليب  على 

نخّفف  حتى  ب�صيطة  غذائية  مكّمالت 
فيقّدم   ، قلياًل  االأم  ثدي  عن  احلمل 
للطفل خ�صار يتم �صلقها جيداً و هر�صها 

على اخلالط حتى تكون كاملرقة ب�صهولة 
املرحلة  هذه  يف  الأّن  الطفل  يبتلعها 
لذلك  واردة  غي  االأ�صنان  ظهور  م�صاألة 

يبتلع  بل  مي�صغ  اأن  ي�صتطيع  ال  الطفل 
مبا�رضة و يتم اإعطاء اللنّب املحلى فهو 

�صهل تناوله و قيمته الغذائية جيدة . 
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْصَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْصَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْص�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�صْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ال 

اإله اإال اأنت، خلقتني 
واأن� عبدك، واأن� على 

عهدك ووعدك م��صتطعت، 
اأعوذ بك من �صر م� �صنعت، 

اأبوء لك بنعمتك علي و اأبوء 
بذنبي ف�غفر يل، ف�إنه 

ال يغفر الذنوب اإال 
اأنت. 

ربي 
ال تكلني 

اإىل اأحد ، وال 
حتوجني اإال اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، ي� من اإليه امل�صتند ، 
وعليه املعتمد ، وهو 

الواحد الفرد ال�صمد ، ال 
�صريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من ال�صالل اإال 
 الر�صد ، وجنني
 من كل �صيق 

ونكد 

من �لطرق �لتي ميكن من خاللها جلب �لرزق 
الدع�ء : 

الرزق  يجلب  اهلل  اىل  والت�رضع  فالدعاء 
وتعاىل  �سبحانه  فاهلل   ، وا�سعا  ويجعله   ،
فان   ، يكون دعاءنا م�ستجاب  باأن  وعدنا 
، وال  الرزاق  ، اطلب من  كنت تريد رزقا 

متد يدك الن�سان . 
اال�ستغفار : 

االأ�رضع جللب  الطريق  يعترب  فاال�ستغفار 
الرزق ، فاملال الذي ياأتي للنف�س الرا�سية 
ال�ساكرة هلل  هو مالك مبارك من عند اهلل 

 .
ال�سعي : 

فالرزق ياأتي بال�سعي ، واحلث واالجتهاد 
، فال ميكنك اأن جتل�س يف بيتك ، وتطلب 
ال�سخ�س  ف�سعادة   ، يرزقك  اأن  اهلل  من 
تكمن يف قدرته على تاأمني لقمة عي�سه ، 

والرغبة يف الو�سول اىل املبتغى . 
العمل اجلاد : 

هذا عمل جمد  اأن  تقول  اأن  فال ميكنك 
هو   ، نوعه  كان  اأيا  فالعمل   ، ال  وهذا 
لن  اهلل  الآن   ، الرزق  جللب  مهم  م�سدر 
وبقلب   ، باتقان  تعمل  مادمت  يرتكك 

را�س بق�ساء اهلل ، 
الر�سا مبا ق�سمه اهلل : 

اأن  فتاأكد   ، اهلل  بق�سمة  را�سيا  كنت  فان 

اهلل لن يرتكك  ، و�سوف يغدق عليك رزقا 
وا�سعا ، فاترك الطمع واجل�سع ، وال حترم 
اأهل بيتك من �سيء ، وع�س على مبداأ اأن 
�سيعطيك  واأنه   ، الرزاق  املعطي  هو  اهلل 
من و�سعته ، ولن تخ�س فقرا بعد اليوم . 

تربع بالقليل من املال : 
اأن  فاأكرث الطرق التي جتلب الرزق ، هي 
تتربع بالقليل من مال اهلل ، الذي رزقك به 
، لعباد اهلل الذين يحتاجونه ، والذين هم 
اأقل منك حظا ، واخل�س النية هلل تعاىل ، 
وقل يارب تربعت يف �سبيلك  ، فارزقني 
من و�سعك .  ال ت�سكو للنا�س فقرك ، وان 

�ساألك اأحد ، قل : احلمدهلل : 

للنا�س  ت�سكو  ال  الفقر  ،  بك  بلغ  فمهما 
اال   ، �سيئا  لك  يفعلوا  لن  فانهم   ، اأبدا 
اأنك �ست�سعب عليهم قليال ، وان اأعطوك 
اال  لي�س  العطف  باب  من  �سيكون  فانه   ،
على  اهلل  وا�سكر   ، احلمدهلل  دائما  وقل   ،
 ، رزقه  من  زادك  �سكرته  فان   ، نعمه 
ووهبك ما مل تتوقع اأن حت�سل عليه ، فاهلل 
رفيق بعباده ، وتاأكد اأنه لن يرتكك لتتذلل 

لالأخرين . 
و�سع  قد  اهلل  اأن  �سعرت  فان   ، وختاما 
، وتقول هو من  تنغر  ، فال  عليك رزقك 
عندي ، بل اذكر اهلل دائما واأبدا ، وت�سدق 

من مالك ملن يحتاج حولك . 

 تاأثري �لرزق �حلر�م
 على �إجابة �لدعاء 

وقد اأخرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم -كما يف �سحيح م�سلم من 
حديث اأبي هريرة : ) اأن اهلل طيب ال يقبل اإال طيباً، واأن اهلل اأمر 

املوؤمنني مبا اأمر به املر�سلني، فقال: يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ُكلُوا ِمْن 
َطِيّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم ]البقرة:172[ (. ثم ذكر النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم حالًة فيها من م�سوغات اإجابة الدعاء، ما لو وجدت حالة 
منها يف �سخ�س لكان حرياً اأن ي�ستجاب له، اأما هذا فلم يجمع 
واحدة وال اثنتني وال ثالثاً وال اأربعاً، بل اأكرث من ذلك، ومع ذلك 
مل ي�ستجب له، قال: ) ثم ذكر الرجل يطيل ال�سفر، اأ�سعث، اأغرب، 
ميد يديه اإىل ال�سماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، وم�رضبه 
حرام، وملب�سه حرام، وغذي باحلرام، فاأنى ي�ستجاب لذلك؟ (، 
فذكر )الرجل يطيل ال�سفر( مما يدل على اأن امل�سافر يكون يف 

حال انك�سار و�سعف، وقد اأخرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كما عند 
اأهل ال�سنن: ) اأن دعوة امل�سافر ال ترد (، فهذا قد حقق موجباً من 
موجبات اإجابة الدعاء، ومل ي�سافر فقط، بل كان كثري ال�سفر، ثم 
اأخرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه )اأ�سعث اأغرب(، مما يدل على 
اأن التوا�سع واالنك�سار واالإخبات بني يدي اهلل من اأ�سباب االإجابة، 
كما قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف �سحيح م�سلم من حديث 
اأبي هريرة : ) اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �ساجد، فاأكرثوا 
فيه من الدعاء (؛ الأنها حالة فيها نوع من االنك�سار واالفتقار بني 
يدي اهلل. وقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ) رب رجل ذي طمرين 
مدفوع باالأبواب، لو اأق�سم على اهلل الأبره (، فالتوا�سع من البذاذة 

والبذاذة من االإميان، ومع ذلك حقق اأمراً اأكرث من ذلك، )ميد 
يديه اإىل ال�سماء(، فاإن رفع اليدين من االأ�سباب املوجبة الإجابة 

الدعاء، قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ) اإن اهلل لي�ستحي من عبده 
اأن ميد يديه، فريدهما �سفراً خائبتني ( اأخرجه البيهقي يف ال�سنن 

الكربى. وقد ذكر ال�سيوطي اأن رفع اليدين يف الدعاء مما تواترت به 
االأحاديث، فقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يرفع يديه يف الدعاء 
لينال �رضعة االإجابة.ومل يكتف بذلك بل زاد اأمراً رابعاً فكان يقول: 

)يا رب.. يا رب!( وقد ذكر االإمام مالك بن اأن�س و�سفيان الثوري 
اأن من االأ�سباب اجلالبة الإجابة اهلل �سبحانه وتعاىل دعاء العبد: اأن 
يكرث من قول: يا رب! ولو تاأملت دعاء االأنبياء يف القراآن �ستجد 

اأن اأكرثه فيه قول: ربنا! ربي! يا رب! فدل ذلك على اأن ذكرها من 
اأ�سباب االإجابة، فهذه االأمور كلها توفرت يف هذا العبد امل�سكني، 
املنك�رض املنطرح بني يدي اهلل، لكن ثمة اأمور منعته من االإجابة: 
)مطعمه حرام، وم�رضبه حرام، وملب�سه حرام، وغذي باحلرام، 
فاأنى ي�ستجاب له(، واهلل اإنك لتعجب حينما ترى رجاًل قد اأخذه 

ال�سيب، وعاله الرهق والتعب والكلفة من هذه ال�سنني التي حتملها، 
ثم يدخل اإىل بنك ربوي ليربم �سفقة ربوية، وما علم امل�سكني اأنها 
ى * ال  رمبا متنعه من اإجابة الدعاء، اأو رمبا ينال ب�سببها نَاًرا تَلََظّ

الَها اإِاَلّ االأَ�ْسَقى ]الليل:14-15[، والعياذ باهلل. يَ�سْ

حكم �ملكا�سب �خلبيثة
حترم جميع املكا�سب اخلبيثة كالربا والغ�س، وال�رضقة والنهب وغريها، وهي �سوؤم على �ساحبها، 

ويظهر اأثرها يف عبادته، فيُ�سلب اخل�سوع، ويُ�سلب قبول الدعاء، ويُ�سلب الطماأنينة.
وكل ك�سب خبيث �سببه عدم االإميان اأو نق�سه، ومن كان مك�سبه خبيثاً �سلط اهلل عليه من ي�سلبه منه، 

وعذبه به يف الدنيا، وعاقبه عليه يف االآخرة.
 ُ الَليّ ُيِريُد   � َ اإَِنيّ اأَْواَلُدُهْم  َواَل  اأَْمَواُلُهْم  ُتْعِجْبَك  }َفاَل  تع�ىل:  الل  ق�ل   1-

ُهْم َوُهْم َك�ِفُروَن ]55[{  ْنَي� َوَتْزَهَق اأَْنُف�صُ َي�ِة الُديّ َبُهْم ِبَه� ِف اْلَ ِلُيَعِذيّ
]التوبة:55[.

عليه  الل  �صلى  َر�ُصوُل الل  َق�َل  َق�َل:  َعْنُه  الُل  َي  َر�صِ ُهَرْيَرَة  اأِبي  َوَعْن   2-
َنيّ الَل اأَمَر املُوؤِْمِننَي  بً�، َواإِ ٌب ال َيْقَبُل اإِال َطِييّ َنيّ الَل َطِييّ ��ُس! اإِ َه� الَنيّ و�صلم: »اأُييّ

َب�ِت َواْعَمُلوا  ِييّ �ُصُل ُكُلوا ِمَن الَطيّ َه� الُريّ � اأَمَر ِبِه املُْر�َصِلنَي، َفَق�َل: }َي� اأَُييّ ِبَ
َب�ِت  َه� اَليِّذيَن اآَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطِييّ � َتْعَمُلوَن َعِليٌم{. َوَق�َل: }َي� اأَُييّ � اإِِنيّ ِبَ �ِلً �صَ

ىَل  ُديّ َيَدْيِه اإِ ، َيُ َفَر، اأ�ْصَعَث اأْغرَبَ ُجَل ُيِطيُل ال�َصيّ َم� َرَزْقَن�ُكْم{. ُثَميّ َذَكَر الَريّ
ُه َحَراٌم،  َرُبُه َحَراٌم، َوَمْلَب�صُ ! َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَم�صْ ! َي� َرِبيّ َم�ِء، َي� َرِبيّ ال�َصيّ

َتَج�ُب ِلَذِلَك؟«. اأخرجه م�صلم. َوُغِذَي ِب�َلَراِم، َف�أَنيّى ُي�صْ

�أدعية م�ستجابة جللب �لرزق
اللهم لك المد وال�صكر كم� ينبغي جلالل وجهك 

وعظيم �صلط�نك.
�راً،  ُه َك�َن َغَفيّ ُكْم اإَِنيّ : )َفُقْلُت ا�ْصَتْغِفُروا َرَبيّ ق�ل عزيّ وجليّ

ْمَواٍل َوَبِننَي  ِدْدُكْم ِب�أَ ْدَراراً، َوُيْ َم�ء َعَلْيُكم ِميّ ِل ال�َصيّ ُيْر�صِ
� َلُكْم ال َتْرُجوَن  ُكْم اأَْنَه�راً، َميّ �ٍت َوَيْجَعل َليّ ُكْم َجَنيّ َوَيْجَعل َليّ

ِ َوَق�راً، َوَقْد َخَلَقُكْم اأَْطَواراً( �صورة نوح 10 - 14  لِلَيّ
حدثن� عبد الل، حدثني اأبو عبد الرحمن عبد الل بن عمر، حدثن� 

اأبو مع�وية، عن عبد الرحمن بن اإ�صح�ق القر�صي، عن �صي�ر اأبي 
الكم، عن اأبي وائل، ق�ل: اأتى علي ر�صي الل عنه رجل، فق�ل: ي� 
اأمري املوؤمنني، اإن عجزت عن مك�تبتي ف�أعني، فق�ل علي ر�صي الل 

عنه: اأال اأعلمك كلم�ت علمنيهن ر�صول الل �صلى الل عليه و�صلم، لو 
ك�ن عليك مثل جبل �صري دن�نري الأداه الل عنك ؟ قلت: بلى، ق�ل: 

قل: » اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، واأغنني بف�صلك عمن �صواك 
َنُد  ِة - ُم�صْ َنيّ ِريَن ِب�جْلَ َنُد اْلَع�َصَرِة امْلَُب�َصيّ » )م�صند اأحمد بن حنبل - ُم�صْ

ُ َعْنُه(.  َي الَليّ َنِد َعِلِييّ ْبِن اأَِبي َط�ِلٍب َر�صِ ِديَن - َوِمْن ُم�صْ ا�صِ َلَف�ِء الَريّ اْلُ
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الكلمات املراد �صطبها
- بـابا �صنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�صفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�صتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�صـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �صـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�صابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�صلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�صل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�صان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل االأ�صفر يقع يف ا�صبانيا
5 �صدين هي عا�صمة ا�صرتاليا

6 اجلبل االأخ�صر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�صا الذين حملوا ا�صم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�صب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�صرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�صلحفاة   10
حلمه

اال�صكندر  وفاة  يف  الرئي�صي  ال�صبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�صغ اللبان اأثناء تقطيع الب�صل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�صبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�صم ال�صعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�صاء

ذرات  الطبيعة  يف  �صيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �صميت بهذا اال�صم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�صواري
18ا�صم رياح اخلما�صني �صميت بهذا اال�صم الأنها تدوم 

خم�صني يوما
19 ال�صالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�صني �صالة

20 فيدل كا�صرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�صحيح 3 كغم

39 �صيدنا اإ�صماعيل هو اأخو اإ�صحق عليهما ال�صالم
40 عدد ال�صور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�صورة

41 الطني امل�صوي ي�صمى الفخار
42عدد اأبواب امل�صجد احلرام خم�صة وع�صرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�صد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�صنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�صر
48 ج�صم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�صلة
49 القلب هو امل�صخة الوحيدة التي مل ي�صتطع العامل 

كله �صنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�صهم يف �صبيل اهلل هو �صعد بن 

اأبي وقا�ض ر�صي اهلل عنه
 51 اأول م�صجد بني يف االإ�صالم هو م�صجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

045،32.16.53
امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان 

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 



 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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اأحداث23
يف �صور



للأمن  العامة  املديرية  �سخرت  املنطلق  هذا  من 
بامل�سلحة  عاملة  متخ�س�سة  اإطارات  الوطني 
الواليات،  اأمن  عرب  ال�سخ�سية  لتحقيق  املركزية 
بامل�سا�س  تتعلق  ق�سية   100 معاجلة  من  مكن 
هوية  حتديد  مع  واملمتلكات،  باالأ�سخا�س 
النظام  تقنية  ا�ستعمال  طريق  عن  فيهم  امل�ستبه 
املعروف  االأ�سابع  ب�سمات  على  للتعرف  االآيل 
)AFIS(، منها 10 ق�سايا  مت حلها  بـ   اخت�سارا  
على م�ستوى امل�سلحة املركزية لتحقيق ال�سخ�سية 
الأمن  املحلية  املحطات  م�ستوى  على  ق�سية  و90 
امل�سجلة  االإيجابية  النتائج  وعن   .48 الـ  الواليات 
ت�سري  التقنيات،  هذه  با�ستعمال  املجال  هذا  يف 
للأمن  العامة  باملديرية  وال�سحافة  االت�سال  خلية 

الوطني اأن املديرية العامة للأمن الوطني لن تدخر 
اجلرائم،  ومكافحة  الت�سدي  �سبيل  يف  جهد  اأي 
خمتلف  به  تقوم  الذي  الوقائي  الدور  اإغفال  دون 
بالدور  ومنوهة  امليدان،  يف  العملياتية  امل�سالح 
الفعال الذي اأ�سبح يلعبه املواطن باعتباره احللقة 
ثقافة  خلل  من  االأمنية،  املعادلة  يف  االأ�سا�سية 

التبليغ التي اأ�سحى يتحلى بها، م�سيفة اأن قاعات 
ونهارا  ليل  جمندة  تبقى  الواليات  الأمن  العمليات 
الرقم  طريق  عن  ت�سلها  التي  بالبلغات  للتكفل 
املو�سوع حتت   17 النجدة  ورقم   ،15  48 االأخ�رض 
ت�رضف املواطنني للإبلغ عن كل ما من �ساأنه اأن 

يهدد اأمنهم و�سلمة ممتلكاتهم.

الأمن احل�ضري 
اخلام�س بو�ضط املدية

توقيف مروج 
موؤثرات عقلية

 
متكن نهاية االأ�سبوع االآمن احل�رضي 

اخلام�س باملدية من االإطاحة 
ب�سخ�سني ترتاوح اأعمارهم ما بني 37 
و39 �سنة يروجون املوؤثرات العقلية  

بو�سط مدينة املدية
حيثيات الق�سية تعود اإىل 

يوم2017/11/11 عندما كانت 
ال�رضطة تقوم مبهامها العادي على 
م�ستوى نقطة املراقبة و�سط مدينة 

املدية لفت انتباههم ل�سخ�سني 
م�سبوهني مت اإيقافهما وبعد عملية 

التلم�س اخلارجية عرث بحوزة 
املدعو)�س خ( على ثلثة �سفائح من 
دواء اأورازيبام 2.5 ملغ حتتوي على 

ت�سعة وع�رضون 29 قر�س  كانت خمباأة 
على م�ستوى ذراعه االأي�رض حتت 

�سرتته اجللدية  ليتم حتويل امل�ستبه 
فيهما اإىل مركز ال�رضطة ل�سماع اأقوال 
املعني باالآمر ليعرتف على اأنه معتاد 
على ا�ستهلك هذه االأقرا�س بدون 

و�سفة طبية موؤكدا اأنه اقتناها من لدن 
املدعو )ز.�س ع( و عند �سماع اأقوال 
مرافق املعني باالآمر الذي �رضح اأنه 
�سديق للمدعو)�س خ( و اأنه مل يكن 

على علم بحيازته للأقرا�س املهلو�سة 
و موا�سلة للتحقيق مت اإيقاف 

امل�ستبه فيه الثاين املدعو)ز.�س ع( 
الذي �سبط بحوزته مبلغ مايل قدره 

)17500.00 دج( و اأربعة و�سفات 
طبية وهاتف نقال و بعد مواجهته مبا 
ن�سب اإليه من اأفعال �رضح اأنه يعرف 
املعني باالآمر وقام باإقرا�سه مبلغ 
مايل ومل يعيده اإليه م�سيفا اأنه مل 

يقم ببيع االأقرا�س املهلو�سة للمعني 
باالأمر موؤكدا اأنه يتناولها هو االآخر 
و بو�سفة طبية كونه يعاين من مر�س 

االأع�ساب .
الهواري بلزرق

العدد : 4507/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�ضا €1
www.elwassat.com
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ترامب يغزو الإنرتنت مبوقف طريف!

اأثار الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب انتباه ال�سحفيني وم�ستخدمي االإنرتنت مبوقف طريف اأثناء اإلقائه 

كلمة يف البيت االأبي�س، وحدث املوقف عندما األقى ترامب كلمته مبنا�سبة عودته من اأوىل جوالته 

االآ�سيوية الر�سمية، حيث قطع خطابه ليبحث اأ�سفل املن�سة عن زجاجة املاء فلم يجدها، ثم عاود 

كلمه وقطعه مرة اأخرى ليجد الزجاجة وي�رضب املاء منها مبا�رضة، وا�ستغل بع�س م�ستخدمي مواقع 

التوا�سل االجتماعي هذا املوقف ليذكروا ترامب بتغريدته التي ن�رضها على تويرت �سابقا، والتي انتقد 

فيها ماركو روبيو املر�سح للمن�سب للرئا�سي حينها، حيث ذكره بوجوب �رضب املاء من الكاأ�س ال من 
الزجاجة مبا�رضة.

)AFIS( تقنية النظام الآيل للتعرف على الب�ضمات

 معاجلة 100 ق�ضية اإجرامية
�ضمح ا�ضتعمال تقنيات النظام الآيل للتعرف على  ب�ضمات الأ�ضابع  )AFIS( مل�ضالح ال�ضرطة الق�ضائية للأمن 

الوطني، خلل �ضهر اأكتوبر من ال�ضنة اجلارية، من فك لغز العديد من الق�ضايا اجلنائية مع حتديد هوية مرتكبيها 
وذلك بف�ضل اعتماد م�ضاحلها املخت�ضة على اآخر التقنيات املتو�ضل اإليها يف جمال البحث والتحري اجلنائي 

بالإ�ضافة  اإىل التحاليل املخربية  الدقيقة التي اأ�ضبحت اليوم يف متناول م�ضالح ال�ضرطة، والتي تعتمد عليها يف 
حل خمتلف الق�ضايا .

الدرك الوطني بامل�ضيلة 

املدية

ما بني 07 اإىل 13 نوفمرب اجلاري

اأمن الأغواط 

حجز 200 قنطار من ال�ضمة املغ�ضو�ضة

01 متوفى و01 م�ضاب و انهيار دعائم حديدية 

وفاة ع�ضرة اأ�ضخا�ص وجرح 279 اآخرين 

 حجز 60 قطعة من األب�ضة الأطفال 
ذات �ضنع »اإ�ضرائيلي«

الوطني  الدرك  م�سالح  احبطت 
اإغراق  حماولة  اأم�س  باملطارفة اأول 
من  قنطار    200 ب  املحلية  ال�سوق 
اأكرب  اكت�ساف  مت  حيث  املقلدة،  ال�سمة 
باملنطقة،  التبغ  ل�سناعة  �رضية  ور�سة 
وحجز الكمية املذكورة واآالت ومعدات 
ح�سب  العملية  التقليد  بعملية  خا�سة 
للدرك  االإعلم  خلية  بيان  يف  جاء  ما 
واردة  معلومات  اإثر  على  متت  الوطني 
ور�سة  وجود  عن  الفرقة  عنا�رض  اإىل 
خم�س�سة ل�سناعة ال�سمة املقلدة بدوار 
اأوالد بوعكر بلدية املطارفة ، مت التنقل 
اإىل عني املكان ، اأين مت العثور على كمية 
بحوايل   200 قنطار ،  تقدر  ال�سمة  من 
و  اأكيا�س  يف  معباأة  للبيع  جاهزة 

�سنع  من  ال�سمة  ورق  اآلتني  لطحن 
�سنع  من  ال�سمة  لتح�سري  اآلتني  تقلدي، 
تقلدي و ميزان الكرتوين و اآخر جمهول 
ا�سطبلني خم�س�سني  داخل  ال�سنع 
ع )و  للم�سمى (ز  ملك  الدواجن  لرتبية 
امل�سمى (ع  طرف  من  امل�ستاأجرين 
�س) البالغ من العمر 21 �سنة ال�ساكن حي 
الذي مت  توقيفه  امل�سيلة  بلدية  قرفالة 
مل�سالح  ت�سليمها  و  الب�ساعة  حجز  و 
تقدمي  ومت  بامل�سلة  الدولة  اأملك 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  املعني 
وبيع  �سناعة  اأجل  من  امل�سيلة  حمكمة 
مادة ال�سمة املقلدة الذي اأطلق �رضاحه 

مع و�سعه حتت الرقابة الق�سائية.
عبدالبا�ضط بديار 

اآخر االأ�سبوع حادث �سري بحي 15 دي�سمرب  وقع 
بلدية املدية متثل ده�س حافلة لنقل امل�سافرين 
 06 العمر  من  البالغ   ) ل.ط   ( املدعو  لطفل 
�سنوات لقي م�رضعه يف عني املكان مت حتويل 
اجلثة من طرف رجال احلماية املدنية للوحدة 
الرئي�سية لوالية املدية مباعية املركز املتقدم 
ببزيو�س اإىل م�سلحة حفظ اجلثث بامل�ست�سفى 
املدين حممد بو�سياف لعا�سمة الوالية كما وقع 
امل�سمى  باملكان  املدينة  داخل  مرور  حادث 
متثل  زيان  �سيدي  بلدية  م�سعود  بن  حممد  واد 
و  م�ساب   01 �سياحية خلف  �سيارة  انحراف  يف 
املدعو ) ا.�س ( البالغ من العمر 38 �سنة اأ�سيب 
اإ�سعافه يف عني  باإ�سابات متفاوتة اخلطورة مت 
املكان و نقل من طرف رجال احلماية املدنية 

للوحدة الثانوية لدائرة ال�سواقي اإىل م�ستو�سف 
اآخر  يف  و  احلمدانية  ببلدية  و  الدائرة  لذات 
االأ�سبوع وقع حادث انهيار دعائم حديدية داخل 
ور�سة بناء �سينية ببلدية احلمدانية خلف اإ�سابة 
�سينية  جن�سية  من   05 منهمك  اأ�سخا�س   06
اأ�سيبوا  �سنة   50 و   28 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
باإ�سابات خمتلفة فيما اأ�سيب �سخ�س واحد يبلغ 
من العمر 23 �سنة باآالم على م�ستوى ال�سدر مت 
اإ�سعافهم يف عني املكان و مت نقلهم من طرف 
لوالية  الرئي�سية  للوحدة  املدنية  رجال احلماية 
اإىل  احلمادنة  لبلدية  الثانوية  الوحدة  و  املدية 
لعا�سمة  بو�سياف  حممد  املدين  امل�ست�سفى 

الوالية .
الهواري بلزرق

تويف 10 اأ�سخا�س وجرح 279 اآخرون خلل اأ�سبوع 
يف الفرتة ما بني 07 اإىل 13 نوفمرب اجلاري يف 245 
احل�رضية،  املناطق  م�ستوى  على  مرور  حادث 
للأمن  العامة  للمديرية  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب 
حوادث  عدد  فان  البيان  ذات  ح�سب  و  الوطني 
بـ)-16(  قدر  حم�سو�سا  انخفا�سا  عرف  املرور 
عدد  ارتفع  بينما  بـ)-63(،  اجلرحى  وعدد  حادثا، 
اأما عن �سبب وقوع  الوفيات بفارق حالتني )+02(. 
هذه احلوادث فيعود بالدرجة االأوىل --ح�سب ذات 

 ،%97.96 بن�سبة  الب�رضي  العن�رض  اإىل  امل�سدر-- 
باملركبة  املرتبطة  االأخرى  العوامل  اإىل  اإ�سافة 
املديرية  تدعو   االإطار،  هذا  يف  و  واملحيط. 
اإىل  العام  الطريق  الوطني م�ستعملي  العامة للأمن 
املرور  قانون  احرتام  مع  واحلذر  احليطة  توخي 
والتاأين يف ال�سياقة وعدم جتاوز ال�رضعة املطلوبة، 
مع املراقبة الدورية للمركبة، حاثة املواطنني على 
 ،17 النجدة  1548وخط  االأخ�رض  الرقم  ا�ستعمال 

لتلقي البلغات على مدار 24  �ساعة .

بامل�سلحة  واملالية  االإقت�سادية  الفرقة  متكنت 
االأغواط،من  مبدينة  الق�سائية  لل�رضطة  الوالئية 
توقيف املدعو)ط.ح( البالغ من العمر 30 �سنة يقوم 
برتويج وبيع األب�سة االأطفال ذات املن�ساأ االإ�رضائيلي 
باحدى املحال التجارية بعا�سمة الوالية،وهذا بناء 

التي  امل�سلحة  ذات  تلقتها  موؤكدة  معلومات  على 
من  قطعة   60 وحجز  الفور  على  التحقيق  با�رضت 
ذات النوع،مع تقدمي امل�ستبه فيه اىل العدالة بتهمة 

التهريب.
ع.ق

وزير النقل عبد الغني زعلن

 ربط 24 مدينة بالطريق
 ال�ضيار �ضرق-غرب 

الغني  عبد  العمومية  واالأ�سغال  النقل  وزير  اأعلن   
للنقل  الدويل  لل�سالون  زيارته  هام�س  على  زعلن 
مدينة   24 لربط  التخطيط  عن  واللوج�ستيك 
ل�سمان  م�ستقبل  غرب  ـ  �رضق  ال�سيار  بالطريق 
الوزير  دعا  و  الطريق  لهذا  االقت�سادية  احلركة 
العراقيل  كل  الإزالة  التن�سيق  اإىل  املتعاملني  كل 
والبريوقراطية يف اإطار تفعيل قطاع النقل احل�سا�س 

و املحرك للقت�ساد.
زيارة  خلل  العمومية  االأ�سغال  وزير  ك�سف  و 
اإجناز  اأ�سغال  يف  �سي�رضع  باأنه  باتنة  اإىل  االأخرية 

ال�سيار )�رضق-غرب(  الطريق  ال�سطر املتبقي من 
القليلة  االأ�سابيع  »غ�سون  يف  كلم   84 م�سافة  على 
�ستنطلق  االإجناز  اأ�سغال  باأن  مو�سحا  املقبلة«، 
 »2017 اجلارية  ال�سنة  نهاية  »قبل  االأحوال  كل  يف 
بوالية  الذرعان  بلدية  من  املمتد  ال�سطر  عرب 
اجلزائرية-التون�سية  احلدود  غاية  اإىل  الطارف 
،و�سيتم اإجناز الطريق مب�ستوى يتوفر على مراقبة 
اأجهزة  وو�سع  امل�سارات  كل  وعرب  الكامريات 
للإنذار والطوارئ ما يجعل م�ستعمليه يطلعون على 

و�سع الطريق على بعد م�سافات.  

وتقدمي الن�سائح له با�ستعمال م�ستح�رضات معينة ملعاجلة تلك امل�ساكل.ومقارنتها بني الفرتة واالأخرى الإخبار امل�ستخدم يف حال ظهور جتاعيد يف مناطق معينة من الوجه، امل�ستخدمني، ف�سل عن براجمها املتطورة امل�سممة لتخزين معلومات الوجوه على فرتات خمتلفة، الذهاب ل�سالونات التجميل«،وتتميز املراآة بكامريتها املتطورة املربجمة للتعرف على عدد من وجوه املهتمني بجمال ب�رضتهم و�سحتها، وقد ي�سكل هذا االخرتاع اأ�سا�س االآالت الذكية التي قد تغنينا عن ب�رضته، ووفقا ملطوري هذه املراآة فاإن »HiMirror Plus اجلديدة طورت خ�سي�سا للأ�سخا�س طورت جمموعة من العلماء مراآة ذكية قادرة على التعرف على تفا�سيل وجه امل�ستخدم وحتديد حالة مراآة ذكية تغني عن الذهاب ل�ضالونات التجميل

تطوير علج للأمرا�ص الدماغية امل�ضتع�ضية
اأظهرت النتائج االأوىل الختبار عقار طوره العلماء ملعاجلة اأمرا�س الدماغ امل�ستع�سية، حت�سنا ملحوظا من اجلرعة االأوىل لدى احليوانات، ون�رضت �سحيفة »EurekAlert« اأن علماء 
االأع�ساب من معهد �سكريب�س للأبحاث الطبية يف الواليات املتحدة، طوروا دواء فريدا من نوعه لعلج اأنواع م�ستع�سية من اأمرا�س الدماغ، فقد اأظهرت النتائج االأوىل الختبارات عقار 
»NitroSynapsin« على القوار�س اأنه ي�ساعد يف تقومي فرط الن�ساط وت�سحيح اخللل يف الدماغ، وي�ساعد على ال�سفاء من احلاالت املر�سية الع�سبية ب�سكل تام، اإذا ا�ستخدم بطريقة 
ممنهجة كاملة. وي�سحح العقار اجلديد اجلينات املختلة، كـ«MEF2C«، ويعالج اأغلب اأ�سكال ا�سطرابات الدماغ، ويعيده بالتدريج اإىل حالته الطبيعية ب�سكل كامل. ومتكن العلماء من 
الو�سول اإىل هذه النتيجة با�ستخدام علج �سامل يدخل فيه مرّكب »اأمينواأدمانتان - نرتات«.  كما يح�سن هذا الدواء اجلديد وظيفة انتقال »الدافع الع�سبي« بني اخلليا. ويوؤكد العلماء اأن 

هذا الدواء جاهز للدرا�سات ال�رضيرية على الب�رض.

قالت موؤ�س�سات ات�ساالت اجلزائر، باأن نظام املعلومات اخلا�س بها، تعر�س خلل االأيام االأخرية 
اإىل �سل�سلة من الهجمات التي تهدف اإىل وقف ت�سغيله، موؤكدة باأن تقنيي املوؤ�س�سة عملوا ب�سكل 

�رضيع على ابطال مفعول هذه الهجمات.
واأو�سح بيان ذات املوؤ�س�سة الذي حتوز "الو�سط" على ن�سخة منه، باأن الفرق التقنية املكلفة 

بتاأمني اأنظمة املعلومات داخل املوؤ�س�سة بالتعاون مع االأجهزة االأمنية املخولة تدخلت ب�رضعة 
من اأجل اأبطال مفعول هذه الهجمات وتاأمني خمتلف من�ساتها العملية، واأ�ساف البيان باأن 

اأول اأم�س اخلمي�س �سهد ت�ساعدا يف حدة هذه الهجمات، وهو ما يدل على الرغبة الوا�سحة 
للمجرم االلكرتوين الذي يقف وراء هذا االعتداء يف خلق ازدحام على �سبكة االت�ساالت 

للموؤ�س�سة.
ويف االأخري اأكد البيان باأن االأجهزة االأمنية متكنت من التعرف على ال�سخ�س املعني، وقد 

مت التحكم يف الو�سع دون ت�سجيل اأية تعقيدات، واأو�سح ذات امل�سدر باأن  ات�ساالت اجلزائر 
تطمئن زبائنها باأن فرقها التقنية تبذل كل ما يف و�سعها ل�سمان ا�ستمرارية اخلدمة.

ات�ضالت اجلزائر

حماولت لخرتاق ووقف نظام املعلومات 
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