
��سط ت�سا�ؤل كبري عن غياب خمطط النجدة 

�ساعتان من تهاطل الأمطار بورقلة  حتدث 
طوارئ وتك�سف �سيا�سة الربيكولج 

��سط تعتيم غري مفهوم من طرف م�سالح ال�سحة بالوالية 

اإح�ساء ع�سرات حالت الإ�سابة باملالريا  
بتمرنا�ست خالل ال�سنة اجلارية 

�ايل �رقلة عبد القادر جال�ي لـ "الو�سط":

الإفراج على 3000 م�سكن اجتماعي وتوزيعها قبل نهاية ال�سنة

زغيدي: املفقود�ن هم فرن�سيون تعا�نوا مع الثورة اجلزائرية 

وزيرة الدولة للجيو�ش الفرن�سية يف اجلزائر مطلع 2019
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امل�ست�سار بوزارة ال�سوؤ�ن الدينية �االأ�قاف، 
يو�سف م�سرية يف حوار »للو�سط«:

الفراغ الروحي للجزائريني 
�ســــهل ن�ســــــــــاط الفـــــــــــــرق 
�ص4-5»الـــــــــ�سالة« بالــــــــــــجزائـــــر
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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�لد عبا�ص ي�سكل جلنة � ي�سرح :

 من يتجاوز اخلطوط
 احلمراء لي�ش منا

يف العدد االأخري من اجلريدة الر�سمية

 احلكومة حتدد �سروط ا�ستغالل
 العقارات الوقفية املوجهة لال�ستثمار
�ص3

�ص3

مولودية اجلزائر / الرفاع البحريني 
غدا ابتداء من ال�ساعة 19:00

العميد يراهن 
على ك�سب الثقة 

وم�ساحلة الأن�سار

�ص24 

�ص7 

ب�سيدي بلعبا�ص

جمعيات بيئية حتقق لإنقاذ بحرية 
�سيدي اأحممد بن علي 

جنوب

     •  جتميد امل�ست�سفى اجلامعي كان قبل تن�سيبي  واليا 



عين

نظمت املدر�سة الوطنية العليا 
للفالحة حفال لتخرج متفوقيها 
�سهد  حيث  الثالثاء  اأم�س  اأول 
تدخل  الدفعة  تخرج  احلفل 
نادي GRENSA و  ممثل 
وجيزة  ملحة  اأعطى  الذي 
حول ن�ساأة و تطور هذا النادي 
الثقافية  اجنازاته  و  الطالبي 
الأعمال  حتى  و  الريا�سية  و 
م�ستوى  على  التطوعية 
بعدها  ليكرم  املدر�سة، 
الدفعة  يف  الوائل  الطلبة 
بهداية و جوائز قيمة و ت�سليم 
�سهادات التخرج لكامل الدفعة 
املرحوم  با�سم  �سميت  التي 

الربوفي�سور غزايل جلول.
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تذبذب حلركة ال�سري 
مبقطع يلل بوالية غليزان 

اأنهت اجلزائرية للطرق ال�سيارة اإىل علم كافة م�ستعملي 
يلل  ال�سري مبقطع  تذبذب حلركة  ال�سيار عن  الطريق 
بولية غليزان، اأم�س، من ال�ساعة التا�سعة ) 9 �سا 00( 
اىل منت�سف النهار ب�سبب عبور قافلة �سحن ا�ستثنائية 
للطريق ال�سيار تنقل جتهيزات �سناعية كهربائية على 
م�ستوى النقطة الكيلومرتية رقم pk 907 عرب الطريق 

الوطني رقم 23 . 
عبور  اأن  والنقل  العمومية  الأ�سغال  لوزارة  بيان  وذكر 
القافلة القادمة من ميناء ارزيو واملتوجهة نحو حا�سي 
الرمل للطريق ال�سيار اجراء احرتازي لتفادي الأ�رضار 
باملن�سات الفنية العلوية للطريق الوطني رقم 23 ب�سبب 
احلمولة خارج احلجم للقافلة.وجاء يف البيان انه �سيتم 
ذات  �ساحنات   04 من  املوؤلفة  ال�سحن  قافلة  عبور 
مقطورة للطريق ال�سيار ب�سكل متقطع مع وجود فرتات 
وتخفيف  ال�سري  حركة  بتوا�سل  ي�سمح  حمدودة  غلق 

لالزعاج الذي �سينتج عن هذه العملية.
واأ�سافت الوزارة يف بيانها اأن اجلزائرية للطرق ال�سيارة 
وم�ساحلها  ال�سيار  للطريق  دورياتها  فرق  �ستجند 
الوطني  الدرك  �رضيكها  طرف  من  مدعومة  التقنية 
مع  ال�سيار  الطريق  م�ستعملي  وامن  �سالمة  ل�سمان 

تواجد نظام خا�س لال�سارات لذات الغر�س.

الفي�سانات ت�سرب من جديد

املدر�سة العليا للفالحة تكرم متفوقيها

خبر في 
صورة

زوخ يقا�سي قناة تلفزيونية 
ومواقع الكرتونية

العبو الوفاق يزورون 
اأ�سامة بامل�ست�سفى

لعبي  من  عدد  قام 
�سطيف  وفاق  فريق 
اإن�سانية  بلفتة 
اأقدموا  عندما 
الطفل  زيارة  على 
اأ�سامة الذي يتواجد 
يف  الفرا�س  طريح 
امل�س�ستفى اجلامعي 
ب�سطيف، حيث تنقل 
فرحاين،  من  كل 
ق�سة،  ر�سواين، 
واملهاجم  دراوي 

ن�سف  اإىل  التاأهل  الوفاق  منا�رض  لإهداء  امل�ست�سفى  اإىل  بوقلمونة 
نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا وقدموا له هدية متمثلة يف قمي�س يحمل 

ا�سمه برقم 10.

غ�سب اأو�ساط جماهري 
االحتاد واملولودية

الفريقني  معاقل  تعي�س 
اجلارين احتاد ومولودية 
كبريا  غليانا  اجلزائر 
الرابطة  حتويل  بعد 
القدم  لكرة  املحرتفة 
بني  العا�سمي  الداربي 
ملعب  اإىل  الفريقني 
ببولوغني  حمادي  عمر 
اإىل  يت�سع  ل  والذي 
التي  الكبرية  اجلماهري 
الفريقني  يحوزها 
ما  عادة  واأنه  خا�سة 

ي�ستقطب الآلف من الأن�سار من اأجل املتابعة من
املدرجات، خا�سة يف ظل اجلماهري الغفرية التي تعودت على التنقل 

اإىل ملعب 5 جويلية.

لت�رضب اجلزائر،  الفي�سانات  عادت 
حيث �سهدت ولية ورقلة ع�سية اأول 

اأم�س في�سانات غري م�سبوقة خلفت 
من ورائها بع�س اخل�سائر، وهذا بعد 

الولية،  الطرق داخل  اأغلقت كل  اأن 
حدث  مبا  املواطنني  ذكرت  حادثة 

منذ 20 يوما يف العديد من الوليات 
على امل�ستوى الوطني.

اجلزائر  ولية  وايل  قرر 
 6 رفع  زوخ  القادر  عبد 
باإدعاء  م�سحوبة  �سكاوى 
اجلهات  لدى  مدين 
�سيدي  مبحكمة  املخت�سة 
اأ�سحاب  �سد  اأحممد 
وقناة  اإلكرتونية  مواقع 
تلفزيونية غري معتمدة، عن 
جنح القذف، اإهانة موظف 
الكاذب  الت�رضيح   ، عموم 
�سن  بعد  وذلك  والت�سهري، 
ملعلومات  ت�سهري  حملة 
مغلوطة �سد وايل واإطارات 
وحماولة  اجلزائر،  ولية 

ت�سمنه  ملا  وفقا  ابتزازه، 
ولية  عن  �سادر  بيان 

اجلزائر.
اأن  البيان  يف  و جاء 
التوا�سل  �سفحات  بع�س 
الفاي�سبوك  الإجتماعي 
تلفزيونية  ح�سة  وعلى 
معتمدة  غري  قناة  يف  تبُث 
معلومات  ت�سمنت   ،
مغلوطة  ووقائع  مزيفة 
ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س  ل 
�سمعة  ت�سويه  بغر�س 
نزيه  عمومي  موظف 
دنيئة  ح�سابات  اأجل  من 

الأطراف  فيها  تعمدت 
اإحلاق  ورائها  من  الواقفة 
لغر�س  و  ب�سخ�سه  الأذى 
املف�سوح وقالت  الإبتــزاز 
الكتابات  هذه  اإن  الولية 
ماأجورة  اأقالم  “تقودها 
حتت  واأخرى  معروفة 
اأ�سبحت  م�ستعارة  اأ�سماء 
وغري  مك�سوفة  نواياها 
الت�سكيك  غايتها   ، بريئ 
يف الـمجهودات التي بذلتها 
م�سالح  تبذلها  تزال  ول 
اأجل  من  اجلزائر  ولية 
تطوير وع�رضنة العا�سمة.

�سخ�سيات اإعالمية ال حترتم النقا�ش
م�ساكرة  عارف  الإعالمي  حول 
باأحد  جمعته  نقا�س  جل�سة 

حقيقية  معركة  اإىل  املنا�سلني 
اأن  بعد  وهذا  املبا�رض،  على 

الذي  باملهرج  معار�سه  و�سف 
القنوات،  ت�ست�سيفه  اأن  يجب  ل 

جعل  ما  �سده  ال�ساب  ذلك  ليثور 
م�ساكرة يقذفه باملاء.
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ثّمن اآليات الرقابة املتبناة من قبل م�ساحله، حمفوظ اإدري�س:

انخفا�ض ال�سهادات الطبية اخلا�سة بالتوقف عن العمل بن�سبة 2 باملائة
ك�سف مدير ال�سندوق الوطني للتاأمينات االجتماعية حمفوظ اإدري�س عن انخفا�س عدد ال�سهادات الطبية اخلا�سة بالتوقف عن 

العمل بن�سبة 2 باملائة يف 2018، م�سريا اأن هذا االنخفا�س امل�سجل راجع اإىل الرقابة االإدارية والطبية ال�سارمة التي تقوم بها م�سالح 
التاأمينات االجتماعية بخ�سو�س ال�سهادات املر�سية التي تتم عن طريق« التواطوؤ«.

اإميان لوا�س

الأم�س  اإدري�س  حمفوظ  اأفاد 
الطبية  مو�شوع »ال�شهادات  حول 
ت�شجيل  ثم  بالتواطوؤ«   اأنه 
طبية  �شهادة  األف   83 من  اأزيد 
العمل  عن  بالتوقف  خا�شة 
من  الأول  ب�شبب   ال�شدا�شي 
انخف�س عددها  فيما  �شنة2017، 
ل2018  اإىل  الفرتة  نف�س  خالل 
الرقابة  بف�شل  �شهادة  األف   70
على  فر�شت  التي  امل�شددة 
تتم  التي  الطبية  ال�شهادات 
الغري  التواطوؤات  طريق«  عن 

القانونية«.
الوطني  ال�شندوق  مدير  وقال 
لوكالة  الجتماعية  للتاأمينات 
ال�شهادات  عدد  اأن  اجلزائر 

عن  بالتوقف  اخلا�شة  الطبية 
العمل ب�شبب املر�س قد بلغ �شنة 
�شهادة  األف   83 من  اأزيد   2017
خالل  عددها  انخف�س  فيما 
األف   70 اإىل  ل2018  الفرتة  نف�س 
�شهادة اأي بن�شبة 2 باملائة و ذلك 
الطبية  و  الإدارية  الرقابة  بف�شل 
م�شالح  بها  تقوم  التي  ال�شارمة 
بخ�شو�س  الجتماعية  التاأمينات 
ال�شهادات املر�شية التي تتم عن 

طريق« التواطوؤ«.
ويف �شياق مت�شل، قال املتحدث 
الإدارية  الرقابة  ت�شديد  :«  اأن 
من  النوع  هذا  على  والطبية 
بناء على  ال�شهادات املر�شية مت 
التوجيهات ال�شارمة ال�شادرة عن 
وزير العمل و الت�شغيل و ال�شمان 
و ملدير  زمايل  مراد  الجتماعي 
العام لل�شندوق الوطني للتاأمينات 

من  باحلد  املتعلقة  الجتماعية 
التي  املر�شية  ال�شهادات  ظاهرة 
تتم عن طريق« التواطوؤ التي تكبد 

اخلزينة خ�شائر كبرية«.
العمل  وزير  كان  وقد  وهذا 
الجتماعي  وال�شمان  والت�شغيل 
جويلية  يف  اأكد  قد  زمايل  مراد 
الو�شفات  »عدد  اأن  املا�شي 
تعوي�شها  مت  التي  الطبية 
الوطني  ال�شندوق  طرف  من 
للتاأمينات الجتماعية �شنة 2017 
الوطني  امل�شتوى  على  بلغ  قد 
واأن  و�شفة  مليون   64 من  اأزيد 
الناجتة  اليومية  التعوي�شات 
 14 فاقت  املر�شية  العطل  عن 
�شنة 2017 بتكلفة  خالل  مليون 
معتربا  دينار،  مليار   16 جتاوزت 
بو�شوح  »ت�شري  الأرقام  هذه  اأن 
اإىل وجود جتاوزات واإفراط كبري 

يف ا�شتعمال هذا احلق من طرف 
املوؤمن لهم اجتماعيا«.

ال�شفاء  بطاقة  بخ�شو�س   اأما 
فقد ذكر حمفوظ  اإدري�س اأنه مت 
جتميد خالل ال�شدا�شي الأول من 
�شنة 2018 بولية اجلزائر اأزيد من 
3800 بطاقة �شفاء حيث مت اإعادة 
قام  بعدما  منها   2600 ت�شغيل 
فيما  و�شعيتهم  بت�شوية  املعنيون 
بقيت 1500 بطاقة �شفاء جممدة 
اأ�شار   ، اأخرى  جهة  من  حاليا. 
ال�شياق  اإدري�س يف هذا  حمفوظ  
للتاأمينات  الوطني  ال�شندوق  اأن 
اجلزائر  لوكالة  الجتماعية 
اأكتوبر   21 من  ابتداء  �شينظم 
واأبواب  حت�شي�شية  حملة  املقبل 
جامعات  طلبة  لفائدة  مفتوحة 
الزوار  وباب  وبوزريعة  اجلزائر 
بحقوقهم  كثب  عن  لطالعهم 

ال�شندوق  اجتاه  وواجباتهم 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
كانت  اجلزائر  وكالة  اأن  علما 
الدخول  مبنا�شبة  اأ�شدرت  قد 
 2018-2017 الفارط  اجلامعي 
�شفاء  بطاقات  معتربا من  عددا، 
ت�شحب  مل  بطاقة  األف   28 منها 
اأ�شحابها،  طرف  من  الوكالة  من 
احلملة  هذه  خالل  �شيتم  و 

األف  ال28  توزيع  التح�شي�شية 
بطاقة على اأ�شحابها باجلامعات 
الطلبة  التقرب من  اإىل  بالإ�شافة 
اجلدد )الدخول اجلامعي 2018-

2019( بهدف متكينهم من معرفة 
جمال  يف  وواجباتهم  حقوقهم 
كذا  و  الجتماعية  التاأمينات 
ل�شاحلهم  �شفاء  بطاقات  اإعداد 

وت�شليمهم اإياها.

دعا اإىل مراجعة �سيا�سة الدعم وتوجيهها، توفيق ح�سيني :

 دعم الدولة للطاقة يقدر
 بـ 15 مليار دوالر �سنويا

ولد عبا�س ي�سكل جلنة و ي�سرح :

من يتجاوز اخلطوط احلمراء لي�ض منا

 مديرية اخلدمات 
اجلامعية –اجلزائر غرب- ترد:

خرب اإهدار اأكرث من 100 
مليار ال اأ�سا�ض له

ورئي�س  الطاقوي  الإنتقال  امل�شت�شار يف   دعا 
املعهد  وخريجي  الدولة  مهند�شي  جمعية 
اأهمية  اإىل  ح�شيني  توفيق  للبرتول  اجلزائري 
مراجعة �شيا�شة الدعم وتوجيهها  اإىل الفئات 
دعم  اأن  مفيدا  ت�شتحقها،  التي  الجتماعية 

الدولة للطاقة يقدر بـ 15 مليار دولر �شنويا.
برميل  �شعر  ح�شيني   بلوغ  توفيق  وا�شتبعد 
الربنت عتبة ال 100دولر وذلك لعدة اعتبارات 
املتحدة  الوليات  مناف�شة  راأ�شها  على 
الأمريكية  التي جلاأت اإىل تخفي�س �شعر برميل 
البرتول الواحد اإىل  70 دولرا وا�شرتاتيجيتها 
اإيران يف بيع  الرامية   لالإ�شتحواد على ح�شة 
الذي  الأمر   ، الآ�شيوية  ال�شوق  وغزو  البرتول 
من  جزءا  ن�شيع  املتدخل  يعتقد  كما  يجعلنا 
العاملية.  واأكد  البرتولية  ال�شوق  احل�ش�س يف 

ذات املتحدث على �رضورة تر�شيد ال�شتهالك 
املتجددة  كالطاقة  الطاقات  على  والعتماد 
ال�شم�شية احلرارية التي  متثل البديل يف اإنتاج 
الطاقوي،  لأمننا  �شمانا  الكهربائية  الطاقة 
منوها بالإمكانيات الب�رضية و الطبيعية لبالدنا 

والتي يجب ا�شتغاللها اأح�شن ا�شتغالل 
»اأن  الطاقوي  النتقال  يف  امل�شت�شار  وقال 
الطاقة تعد من حمركات النمو القت�شادي ومن 
اأ�شعاره  قانون  يف  يتحكم  الذي  البرتول  ذلك 
التي  املناخية  التغريات  الطلب  و  و  العر�س 
توؤثر ب�شكل مبا�رض على ال�شتهالك الطاقوي 
وكذا موؤ�رض ال�شغط ال�شيا�شي »، م�شريا اإىل اأن 
الوقود لوحده  ميثل ما ن�شبته الـ 80 باملائة من 

حجم البرتول امل�شتخرج.
اإميان لوا�س 

التحرير  جبهة  حلزب  العام  الأمني   ك�شف 
جلنة  تعيني  عن  عبا�س  ولد  جمال  الوطني 
خا�شة بالأفالن باملجل�س الوطني ال�شعبي من 
اأجل مراقبة اأي خطاأ، وكل من يخرج عن الولء 

للرئي�س بوتفليقة.
�شحفية،  ت�رضيحات  يف  عبا�س  ولد  وقال 
الكتلة  بنواب  املغلق  الجتماع  هام�س  على 
الربملانية، اأم�س، اأنه مل يتم التطرق اإىل �شحب 
الثقة من اأي �شخ�س«، موؤكدا اأن » من يتجاوز 

اخلطوط احلمراء يف الربملان لي�س منا«.

يف  يتدخل  ولن  مل  اأنه  عبا�س  ولد  واأ�شار 
الوطني،  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  �شالحيات 
قد  الآفالن  نواب  وكان  بوحجة.  ال�شعيد 
توافدوا اأم�س اإىل مقر احلزب، من اأجل النظر 
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  من  الثقة  �شحب  يف 
الوطني ال�شعيد بوحجة، ب�شبب رف�شهم القاطع 
لقرار رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني ال�شعيد 
املجل�س  لذات  العام  الأمني  باإقالة  بوحجة 

ب�شري �شليماين بح�شبهم.
ف.ن�سرين

جريدة  يف  ال�شادر  املقال  على  ردا 
�شبتمرب   24 الثنني  ليوم  »الو�شط« 
2018 يف ال�شفحة الرابعة حتت عنوان 
�شنتيم  مليار   100 من  اأكرث  »اإهدار 
اجلامعي«.  النقل  اأموال  من  �شنويا 
على  ن�رضه  يف  اعتمدمت  الذي  اخلرب 
رئي�س  �شفة  ملنتحل  �شادر  بيان 
اإقليم اجلزائر لالحتاد الطالبي احلر 
فاإن  وعليه  اإ�شالم،  قطني  املدعو 
اجلزائر  اجلامعية  اخلدمات  مديرية 
غرب تكذب تكذيبا قاطعا كل ما جاء 
يف مقالكم، ويف حمتوى البيان الكاذب 

هذا  ن�رض  يف  عليه  اعتمدمت  الذي 
املقال، وتغليط الراأي العام والإ�شاءة 
اأنواع  لكل  تخ�شع  عمومية  ملوؤ�ش�شة 
املخولة  الهيئات  من  املالية  الرقابة 
النقل  خمطط  اأن  علما  الغر�س  لهذا 
مع  ن�رضه  يتم  مبديريتنا  اجلامعي 
مطلع كل �شنة جامعية، ويغطي كل من 
وبومردا�س  وتيبازة  اجلزائر  وليات 

وحتى البلدية.
اجلامعية  اخلدمات  مديرية  وتبقى 
يف  بحقها  حتتفظ  غرب  اجلزائر 

املتابعة الق�شائية.  

 وايل ورقلة عبد القادر جالوي لـ«الو�سط«:

االإفراج على 3000 م�سكن اجتماعي وتوزيعها قبل نهاية ال�سنة
تن�سيبي  واليا  قبل  كان  اجلامعي  امل�ست�سفى  •  جتميد 

يف العدد االأخري من اجلريدة الر�سمية

احلكومة حتدد �سروط ا�ستغالل العقارات الوقفية املوجهة لال�ستثمار

زغيدي: املفقودون هم فرن�سيون تعاونوا مع الثورة اجلزائرية 

وزيرة الدولة للجيو�ض الفرن�سية يف اجلزائر مطلع 2019

القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل  خرج 
احتقان  بخ�شو�س  �شمته  عن  جالوي، 
موؤكدا  الجتماعية،  اجلبهة  وغليان 
م�شكن   3000 ح�ش�س  على  الإفراج  اأن 
و  بورقلة  عمومي  ايجاري  اجتماعي 
قبل  �شيكون  م�شتحقيها  على  توزيعها 

نهاية العام اجلاري .
الهيئة  على  الأول  امل�شوؤول  ك�شف 
جالوي،  القادر  عبد  بورقلة  التنفيذية 
يومية  به  خ�س  �شحفي  ت�رضيح  يف 
�شارمة  تعليمات  وجه  اأنه  »الو�شط«، 
من  املعنية  الخت�شا�س  دوائر  لكافة 
والإجراءات  الرتتيبات  اتخاذ  اأجل 
اأ�شغال  با�شتكمال  واملتعلقة  الالزمة 

ملفات  يف  والتدقيق  لدرا�شة  و  التهيئة 
املر�شحني لالإ�شتفادة من ح�ش�س 3000 
م�شكن اجتماعي ايجاري عمومي بهدف 
توزيعها على م�شتحقيها قبل نهاية ال�شنة 
يف  وذلك  تقدير  اأق�شى   على  اجلارية 
بتعليمة احلكومة املوجهة  اللتزام  اإطار 
يف  لالإ�رضاع  الرامية  و  اجلمهورية  لولة 
توزيع جميع ال�شكنات اجلاهزة ومبختلف 
بهدف  وذلك   ، م�شتحقيها  على  ال�شيغ 
احتواء غليان اجلبهة الجتماعية املحلية 
�شنوات   05 من  لأزيد  بالتماطل  املنددة 
الجتماعي  النمط  توزيع  يف  كاملة 

بعا�شمة الولية .
الأول  الرجل  ك�شف  فقد  ثانية  جهة  من 

باملقاطعة  املنتدب  الوايل  اأن  بالولية  
�شي�رضف  زيدان  خل�رض  تقرت  الإدارية 
1500عقد  توزيع  على  اخلمي�س  اليوم 
العملية  بنف�س  القيام  انتظار  يف  جتزئة 
بورقلة الأيام القليلة القادمة ، خا�شة اإذا 
بلدية  م�شالح  وعد  قد  الوايل  اأن  علمنا 
ورقلة بدعمها بح�ش�س اإ�شافية اخلا�شة 

بالتجزئات العقارية الجتماعية .
وعلى �شعيد اآخر فند  وايل ولية ورقلة، 
التي  ال�شاعات  معنا  حديثه  معر�س  يف 
امل�شت�شفى  م�رضوع  جتميد  حول  تروج 
اجلامعي يف عهده، م�شيفا يف ذات ال�شدد 
اأنه لن يتوانى يف املرافعة  لدى احلكومة 
لرفع  املعنية  الخت�شا�س  دوائر  وجميع 

ب�شاأنه  اأكد  الذي  امل�رضوع  عن  التجميد 
على  الق�شاء  من  ف�شيمكن  باأنه ل حمال 
املنظومة  فيها  تتخبط  التي  النقائ�س 
مقدمتها  يف  وتاأتي  بالولية  ال�شحية 
املجالت  جميع  يف  الأخ�شائيني  غياب 
الأطفال  العيون،  كالقلب،  احل�شا�شة 
والطبيب ال�رضعي ح�شب قوله، اأين ذهب 
مبا�رض  ب�شكل  م�شريا  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
للت�شوي�س الذي يتعر�س له من طرف فئة 
على  موافقته  خلفية  على  وذلك  معينة 
وامل�شتودعات  البنايات  هدم  قرارات 
الع�شوائية التي �شيدت فوق اأوعية عقارية 

تابعة للدولة .
اأحمد باحلاج 

من  الأخري  العدد  يف  احلكومة  اأفرجت 
وكيفيات  �رضوط  عن  الر�شمية  اجلريدة 
لإجناز  املوجهة  الوقفية  العقارات  ا�شتغالل 
اأحكام  ت�رضي  بحيث  ا�شتثمارية،  م�شاريع 
العامة  العقارية  الأمالك  على  املر�شوم 
لإجناز  املوجهة  املبنية،  غري  اأو  املبنية 
قطاعات  يف  الواقعة  ا�شتثمارية،  م�شاريع 
يف  حمدد  هو  كما  للتعمري  قابلة  اأو  معمرة 
التهيئة والتعمري املن�شو�س عليها يف  اأدوات 
الت�رضيع والتنظيم املعمول بهما.وفق ما جاء 

يف املادة 2 من املر�شوم التنفيذي رقم 15-
ذات  العامة  الوقفية  الأمالك  با�شتثناء   ،19

الطابع الفالحي.
من   4 املادة  ح�شب  العملية،  هذه  وتهدف 
وتنميتها  الأمالك  هذه  تثمني  اإىل  املر�شوم 
وفقا لإرادة الواقف وطبقا ملقا�شد ال�رضيعة 
وللت�رضيع  الأوقاف  جمال  يف  الإ�شالمية 

والتنظيم املعمول بهما.
املكلفة  ال�شلطة  بني  اإداري  عقد  وفق  وتتم 
بالأوقاف وامل�شتثمر، بحيث ميكن لالأ�شخا�س 

اخلا�شعة  املعنوية  الأ�شخا�س  اأو  الطبيعيني 
من  لال�شتفادة  الرت�شح  اجلزائري،  للقانون 
ق�شد  لال�شتثمار  املوجهة  الوقفية  العقارات 
الطبيعيني  لالأ�شخا�س  ا�شتغاللها وميكن 
للقانون  اخلا�شعة  املعنوية  الأ�شخا�س  اأو 
العقارات  من  لال�شتفادة  الرت�شح  اجلزائري، 
الوقفية املوجهة لال�شتثمار ق�شد ا�شتغاللها.

وفق ما جاء يف املادة 6 من ذات املر�شوم.
وت�شتغل العقارات الوقفية املوجهة لال�شتثمار، 
ملدة اأدناها 15 �شنة، واأق�شاها 30 �شنة قابلة 

للتجديد، على اأ�شا�س املردودية القت�شادية 
لفائدة  التجديد  ويتم  ال�شتثماري،  للم�رضوع 

امل�شتثمر اأو لذوي حقوقه.
كما يتم ا�شتغالل العقارات الوقفية املوجهة 
مبراحل  مرتبط  ت�شديد  مقابل  لال�شتثمار 
يدفع  الإجناز،  مرحلة  فخالل  خمتلفة، 
امل�شتثمر بدل اإيجار �شنوي، ابتداء من تاريخ 
الإيجار  قيمة  وحتدد  العقد،  على  التوقيع 

وفقا ملقت�شيات ال�شوق العقارية.
ف.ن�سرين 

الفرن�شية  للجيو�س  الدولة  وزيرة   اأكدت 
زيارة  يف  رغبتها  عن  داريو�شيك،  جنفياف 
مع  للتباحث  املقبل  العام  مطلع  اجلزائر 
املتعلقة  امللفات  حول  اجلزائرية  ال�شلطات 
احلركى  ملف  املفقودين  اأبرزها  بالذاكرة، 

خالل ثورة التحرير.
ت�رضيحات  يف  الفرن�شية  الوزيرة  وقالت 
” لوفيغارو”  نقلتها �شحيفة  “رويرتز”  لوكالة 
للو�شول  ت�شعى  “بالدها  اإن  اأم�س،  الفرن�شية 
اإىل احلقيقة �شمن م�شاعي البلدين لـلم�شاحلة 
الدولة  وزيرة  وواأو�شحت  الذاكرة”،  مع 
اإىل  داريو�شيك،  جنفياف  الفرن�شية  للجيو�س 
املدنيني  من  فرن�شي  مفقود   1500 هناك  اأن 
اإىل 500  بالإ�شافة  يف حرب حترير اجلزائر، 

جندي مل يتم العثور عليهم، م�شرية يف ال�شياق 
املتعلق  امللف  هذا  يتقدم  اأن  فعال  اأريد   ”
باملفقوديني مع ال�شلطات اجلزائرية والتفاق 
على اآلية عمل”، يف خطوة جديدة من الطرف 
على  ت�شغط  ملفات  عن  للبحث  الفرن�شي 
مار�شها  التي  اجلرائم  حجم  مقابل  اجلزائر 
تاأتي  الت�رضيحات  اأن  لها  ي�شاف  الحتالل، 
لعرتاف  اأودان  موري�س  عائلة  افتكاك  بعد 

الرئي�س الفرن�شي بتعذيب اأودان وقتله.
يف  رغبتها  عن  داريو�شيك،  جنفياف  وعربت 
خالل  اجلزائر  ال�شلطات  مع  مباحثات  فتح 
 ،″2019 عام  مطلع  جتريها  اأن  يرتقب  زيارة 
بع�س  يف  الختالف  من  “بالرغم  اأنه  معتربة 
قادرين  نحن  لكن  البلدين  بني  امل�شائل 

ملف  يف  التوافق  �شبل  على  البحث  عن 
املفقودين.

الدولة  وبخ�شو�س ملف احلركى قالت وزيرة 
الوقت  من  الكثري  اإىل  “يحتاج  اأنه  الفرن�شية، 
اإىل  عودتهم  يخ�س  فيما  �شبورة  فرن�شا  واأن 
اجلزائر، حيث يتكفل وزير اخلارجية الفرن�شي 
مبتابعة امللف، وهو امللف الثاين الذي تعمل 

عدة اأطراف فرن�شية على حتريكه.
ويف ات�شال للو�شط مع املوؤرخ حممد حل�شن 
اجليو�س  وزيرة  ت�رضيح  اإن  قال  زغيدي 
الأول   ، يقراأ على وجهني  اأن  الفرن�شية ميكن 
اجلد  حممل  على  واأخذها  العرتاف  ق�شية 
اأمر ايجابي،  لكن اإذا قرئ باأن هنالك مفقودين 
فهو  اجلزائر  ب�شهداء  ومقارنتهم  فرن�شيني 

زغيدي  حل�شن  حممد  ونفى  مرفو�س،  اأمر 
مفقودين  وجود  عن  اجليو�س  وزيرة  ت�رضيح 
اأولئك  هم  املفقودين  اأن  مو�شحا  باجلزائر، 
الفرن�شيون ممن تعاملوا مع الثورة اجلزائرية 
احلمراء  اليد  واختطفتهم  لأجلها  ونا�شلوا 
كما  اأودان«.  »موري�س  �شاكلة  على  الفرن�شية 
اأي  ي�شجل  اجلزائر مل  تاريخ  املوؤرخ  اأن  اأكد 
يتم  مل  جندي   500 جانب  من  اأما  اختطاف 
كانت  الثورة  اأن  زغيدي  عليهم  فعقب  العثور 

يف معاقل اجلبال فاأين ت�شع هذا العدد.
ملفهم  اأن  فقال  بق�شية احلركى  يتعلق  وفيما 
للتفاو�س   قابل  غري  وهو  التاريخ  فيه  ف�شل 

ت�شاءل عن تعامل فرن�شا مع حركى اأملانيا .
ف.ن�رضين  

حق الرد:
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الفراغ الروحي للجزائريني �ضهل ن�ضاط الفرق »ال�ضالة« باجلزائر
.            الفكر الإرهابي �ضناعة م�ضتوردة نحو اجلزائر

حاوره: علي عزازقة

نتحدث اأول عن 
املرجعية الوطنية 
التي كرث احلديث 

عنها يف ظل مد الفكر 
من اخلارج، كيف 

ميكن حتديد املرجعية 
الدينية باجلزائر؟

هي ذلك املوروث احل�ضاري الذي 
قرون  وهويتها عرب  الأمة  �ضنع 
الإ�ضالم  �ضم�س  بزوغ  منذ  خلت 
الغرب  ربوع  على   و�ضطعت 
لي�ضت  فاملرجعية  ال�ضالمي، 
اأو  الفتاوى  ول   ول طائفة  مذهبا 
الفروع العقدية والفقهية..املبثوثة 
املرجعية  الكتب،  اأمهات  يف 
هو  للجزائريني  الوطنية  الدينية 
والنت�ضاب  والفخر  العتزاز  ذاك 
راية  رفعوا  الذين  لالأ�ضالف 
واملحبة  ال�ضالم  دين  الإ�ضالم 
يجعل  دين  والتعاي�س،  واحلوار 
ل  للح�ضارة  �ضانعا  الفرد  من 
اأتباعه   من  يجعل  دين  م�ضتهلكا، 
رموزا للخري ودعاة للغري،  �ضعارهم 
احلب للجميع، املرجعية هي التي 
وحدت اجلزائريني و�ضنعت منهم 
اأمة واحدة ت�ضمد اأمام الفنت وظلم 
واملعتدين،  املرجعية  الباغني 
اللحمة  تلك  هي  الوطنية  الدينية 
التي جمعت فتية حتدوا ال�ضتعمار 
�ضلبت  التي  ال�ضيادة  وا�ضرتجعوا 
املرجعية  الزمن،  من  قرن  طيلة 
الوطنية الروحية هي ذاك النف�س 
المياين، الذي وقف �ضد تيار الغلو 
كيان  واأنقذ   والتكفري   والتطرف 
الإرهاب  ويالت  من  اجلمهورية 
اأخل�س  اأن  اأ�ضتطيع  الأعمى، 
الوطنية  املرجعية الدينية  معنى 
لالإ�ضالم  العي�س  وهي  كلمتني  يف 
واجلزائر، بنف�س الإعتزاز  و�ضدق 

النتماء. 

دائما ما كان هنالك 
حديث عن ما ُت�سمى« 

الوهابية على اأنها خطر 
يهدد اجلزائر، ملاذا كل 

هذه التخوفات التي 
منت حتى فيما بني اأهل 

ال�سنة واجلماعة؟ 

يعي�ضون  ممن  الكثريين  اأوافق  ل 
التاريخ  �رصاعات  اأنقا�س  على 
قد  اأمة  فتلك  الغابر،  والزمن 
ما  ولكم  ك�ضبت  ما  لها  خلت 
الوهاب   عبد  بن  فمحمد  ك�ضبتم، 

زمانه  عا�س  تاريخية   �ضخ�ضية  
اإ�ضالحي  جمتمع   مب�رصوع  وقام 
يف اأر�س اجلزيرة وبالد جند  على 
للدولة  املري�س  اجل�ضد  اأنقا�س 
تركة  وق�ضمت  الرتكية،  العثمانية 
ي�ضمى  فيما  املري�س   الرجل 
بعد  العثمانية   باخلالفة  يومها 
بيكو،  فاأقام  �ضايك�س  اتفاقية 
اإ�ضالحي  ديني  اأ�ضا�س  على  دولة 
�ضعود،  اآل  قبيلة  مع  وحتالف 
قبيلة  خم�ضني  من  اأكرث  واتفقت 
جندية وحجازية على تاأ�ضي�س دولة 
على اأ�ضا�س امللك والمارة،  وبعد 
بت�ضديره  جناح م�رصوعهم، قاموا 
عن  البديل  ليكون  وغربا  �رصقا 

اخلالفة البائدة.
فدعوة حممد بن عبد الوهاب كما 
كانت تدر�س لأجيالنا  يف مدار�ضنا 
اإ�ضالحية  وحركة  دعوة  اأنها 
الإ�ضالحية  احلركات  من  كغريها 
بداية  يف  ن�ضاأت  التي  الأخرى  
ل ميلك  وبالتايل  املا�ضي،  القرن 
اأي اأحد اأن يخرج م�ضلما من اأهل 
القبلة من دائرة الإ�ضالم اأو دائرة 
ال�ضنة اأو غريها من امل�ضطلحات 
تفرق  معظمها  يف  التي  احلادثة 
فعلماء  جتمعه،  ول  الأمة  كيان 
جمعية  من  اجلزائريني  الإ�ضالح 
العلماء امل�ضلمني اجلزائريني كلهم 
تاأثروا اإيجابا باحلركة الإ�ضالحية 
واأخذوا  الوهاب  عبد  بن  ملحمد 
والناظر  منها،  الإيجابي  ال�ضيء 
اأو  اهلل  رحمه  بادي�س  بن  لرتاث 
امليلي  اأو  العقبي  اأو  الإبراهيمي 
اإىل  متاأثر  اإ�ضالحي   تراث  هو 
الإ�ضالحية  بالأفكار  بعيد  حد 
الإيجابية  ملحمد بن عبد الوهاب 
الرتاث  ت�ضفية  اإىل  تدعوا  والتي 
واخلرافات  البدع  من  الإ�ضالمي 
باحلكمة  الغري  ودعوة  والدجل  
واملوعظة احل�ضنة وتربية النا�ضئة  
على جمال الإ�ضالم ال�ضايف  بعيدا 
والتطرف  والتكفري  الغلو  عن 
�ضعارهم  الأعمى...بل  والإرهاب 
العلمي  والنقا�س  احلوار  هو 

الهادف .
اجلزائر   اأمن  يهدد  الذي  وعليه 
الغلو  نزعة  هو  وا�ضتقرارها 
ودينه  م�ضدره  كان  اأيا  والتطرف 
فاجلماعات  وطائفته،  ومذهبه 
كانت  التي  امل�ضلحة  الإرهابية 
يف  املوت  �ضناعة  يف  تتفنن 
اأو�ضاط اجلزائريني  اأيام الع�رصية 
مرجعيتها  نعرف  ال�ضوداء، 
واملنهجية،  والفكرية  الدينية 
على  الأجيال  تربي  كانت  التي 
م�رصوع العزلة ال�ضعورية  وم�ضائل 
اجلاهلية وك�ضف ال�ضبهات ومعامل 
الإ�ضالمي  واحلكومة  الطريق،  يف 
التي كانت ترعاها  عوا�ضم الغرب 
اجلوار  دول  قنوات  وتذيعها  

لالأ�ضف ال�ضديد، اإذن فال�ضعيد من 
يلدغ من  وعظ بغريه  واملوؤمن ل 

اجلحر مرتني.

كرث احلديث خالل 
الفرتة املا�سية عن فئة 
القراآنيني والأحمدية 
وبع�س الفرق الأخرى 
التي با�سرت الن�ساط 

باجلزائر، ما الذي �سمح 
بانت�سار مثل هكذا نحل؟

بعد  اجلزائر  عا�ضته  ما  اإن 
ال�ضتقالل من فراغ روحي وديني 
الذي  الفرن�ضي  ال�ضتعمار  ب�ضبب 
األن العلماء، واإىل غاية الثمانينات 
�ضوداء  ع�رصية  من  اأنتجه  وما 
جعلت  حقيقية،  وطنية  وماأ�ضاة 
البع�س ينفر من التدين الذي خلف 
القتل والتكفري  والإرهاب والدماء 
طبيعية  كونية  �ضنة  فهي  واملوت، 
التدين  من  النفالت  ترى  اأن 
جديدة   م�ضاريع  عن  والبحث 
التي  ال�ضابقة  التجارب  عن  بديلة 
يف  را�ضخة  ال�ضلبية  �ضورتها  بقت 

الذاكرة.
ترى  اأن  غرابة  ل  وبالتايل 
الأحمديني اأو القراآنيني اأو ال�ضيعة  
وغريهم من اجلماعات والطوائف 
ين�ضط  الدخيلة  ال�ضوفية  والطرق 
اجلزائريون،  ويتبناه  فكرها 
فمعظم من اعتنق من اجلزائريني 
اجلماعات  هذه  وعقيدة  فكر 
البديل املخل�س   عن  البحث  هو 
�ضار  والآن  ال�ضالل،  من  واملنقذ 
ومتاحا  �ضهال  الغري  مع  التوا�ضل 
للجميع دون قيد اأو �رصط، فالولء 
اإىل تنقل و�ضفر،  والبيعة ل حتتاج 
يف  زر،  على  اأنقر  اأن  فيه  فيكفي 
الجتماعي،  للتوا�ضل  تطبيق 

فاأ�ضري من جماعة فالن اأو زيد.
   

ب�سفتك موؤ�س�س رابطة 
علماء ال�ساحل، هل 

اجلزائريون الآن غري 
قابلني فكريا لالن�سمام 

للجماعات امل�سلحة؟ 

لربنامج  موؤ�ض�ضا  اأكون  اأن  قبل 
زمرة  مع  ال�ضاحل  علماء  رابطة  
واملفكرين   العاملني  العلماء  من 
�ضمال  اأحداث  بعد   2013 �ضنة 
وعملت  ا�ضتعلت  فلقد  مايل، 
التطرف  عالج  مو�ضوع  يف 
الدينية  واجلماعات  والإرهاب 
فالرابطة  �ضنة،  ع�رصين  قبل 
ب�ضيطة  حمطة  هي  يل  بالن�ضبة 
جدا، وم�رصوعي اأكرب من ينح�رص 
اأو  اإذاعة  اأو  رابطة  اأو  جمعية  يف 

له  املتطرف  اأو،  فالفكر  جملة 
واجتماعية   ونف�ضية  دينية  قابلية 
املجتمع  يف  الكثريين  عند 
امل�ضلحة  اجلزائري،  اجلماعات 
اأفكارها  اختالف  على  الإرهابية 
وامل�ضتوردة  املحلية  ومدار�ضها 
مل تاأت من العدم، فمخابر �ضناعة 
اإ�ضرتاتيجية  وفق  تعمل  الإرهاب  
فتح�رص  للخرباء،  درا�ضات  مراكز 
وثقافيا  فكريا  احلا�ضنة   البيئة 
البيئة  تاأمني  لذا  واجتماعيا، 
والثقايف  الديني  للفكر  احلا�ضنة 
تعمل  امل�رصوع  وهذا  جدا،  مهم 
اكتوت  التي  الغربية  الدول   عليه 
بنار العمليات الإرهابية،  فما دام 
يبقى  الفكر،  لهذا  حوا�ضن  هناك 
لذا  بنا  حمدقا  دائما،  اخلطر 
التطرف  منابع  جتفيف  فم�رصوع 

مهم  جدا يف خمتلف املجالت.

قلتم يف ال�سابق اإن 
الإرهاب لي�س �سناعة 

جزائرية ممكن 
تف�سيل يف هذه 

النقطة؟ 

من  العديد  يف  ذكرت  نعم 
والدولية  الوطنية  املنا�ضبات 
والتطرف  الإرهابي  الفكر  اأن 
ولي�ضت  م�ضتوردة   �ضناعة  هو 
الأعمال  بينما  جزائرية، 
يف  جزائرية  كانت  الإرهابية 
فرتة الع�رصية ال�ضوداء، لذا جتد 
اأن اجلماعة الإ�ضالمية امل�ضلحة 
يف  وتخطيطا  فكرا  اأن�ضاأت 
ي�ضمى  ما  حقبة  اأيام  باك�ضتان 
واملرجعية  الأفغاين،  باجلهاد 
اجلماعات  لكل  الأيديولوجية 
الإرهابية امل�ضلحة يف اجلزائر، 
وال�ضفة  ال�رصق  من  قادمة  كلها 
املغرر  فاجلزائري  ال�ضمالية، 
به  الذي �ضقط يف اأتون التكفري 
هو  اإمنا  والعنف  والتطرف 
يف  �ضنعت  نظريات  �ضحية 
دوائر جد ذكية وعالية امل�ضتوى 
فلما  وعليه  واملكر،  الذكاء  من 
هذه  خبث  اجلزائري   اكت�ضف 
يحاك  كان  وما  املخططات 
التق�ضيم  موؤامرة   من  لوطنه 
ما  ف�رصعان  الأمم ،  والتدويل 
واحلوار  العقل  لنداء  ا�ضتجاب 

والت�ضالح مع الذات والوطن.

بخ�سو�س التن�سيق مع 
اجلهات الو�سية، هل 
هنالك �سيء من هذا 
القبيل اأم ل.. وهل 

طلبتم يد العون؟ 

ملف  يف  عملنا  بداية  يف 
املتطرفة  الإرهابية  اجلماعات 
اإطفاء  هو  ال�ضاغل  �ضغلنا  كان 
من  اجلزائر  واإنقاذ  الفتنة   نار 
جحيم الإرهاب  واإيقاف الدماء 
التي كانت تنزف با�ضم الإ�ضالم  
وال�رصيعة   واخلالفة   واجلهاد 
والرباء،  وا�ضرتجاع  والولء 
ال�ضعارات  من  وغريها  املظامل 
التي كانت ترفعها الأيادي داخل 
�ضهال  فلي�س  الوطن،  وخارج 
وكل  وروحك   نف�ضك  ت�ضبل  اأن 
واحدة  ق�ضية  لأجل  متلكه   ما 
بي�ضة  اإنقاذ  وهي  ووحيدة 
اأن  اجلميع  وخل�س  الوطن، 
ل  الإرهابية  اجلماعات  امللف 
تكفي فيه مقاربة ، »الكل اأمني« 
بل لبد من مقاربة فكرية، اقتنع 
بها اأ�ضحاب القرار يومها واأوكلوا 
املخل�ضني من اأبناء هذا الوطن 
لتنفيذها والعمل لأجلها، فكانت 
باركها  وطنية  م�ضاحلة  ثمرتها 
ا�ضتفتاء  يف  اجلزائري  ال�ضعب 
من  الأمل  وعاد  حقيقي،  �ضعبي 
جديد للجزائر، فكان يومها هم 
الوطن  �ضفينة  اإنقاذ   هو  وحيد 
من  تفريق  دون  و  اأبنائه  بكل 

ماأزق الفتنة.

ما هي اخلطوات 
الواجب اإتباعها 

لتجنيب اجلزائر 
�سيناريوهات عدة دول 

باجلوار؟

الدول  من  للعديد  وقع  ما  اإن 
ثورة  بعد  والإ�ضالمية  العربية 
ح�ضد  والتي  العربي  الربيع 
اجلارة   ليبيا  وجحيمها  لهيبها 

وتون�س ال�ضقيقة واليمن املنكوب 
والعراق  املدمرة  و�ضوريا 
املهلهل وم�رص العزيز، ومهدت 
لها �ضمن  الثورة املخطط  هذه 
م�رصوع الفو�ضى اخلالقة يف بالد 
اأفول  ثمرتها  فكانت  امل�رصق، 
باحلكم  م�ضتبدة  اأنظمة  رموز  
ظاهرا على  حافظت  ولكن 
فظهر  اأوطانها،  وا�ضتقرار  اأمن 
اخلالفة  فو�ضى  ب�ضقوطها  
الع�ضكري  اأعلنها  التي  اخلالقة  
اأبي  العراقي  ال�ضابق يف اجلي�س 
املخطط  فنفذ  البغدادي،  بكر 
الدم  م�رصوع  ووا�ضل  باأحكام 
اأ�ضالفه  اأطلقه   الذي  والنار، 

منذ قرون.
من  الرابع  للجيل  املحلل  واإن 
يجد  املتطرفني  اجلهاديني 
اجلزائريني  التحاق  ن�ضبة  اأن 
ت�ضاوي   بتنظيم داع�س كانت ل 
تون�س  للجارة  بالن�ضبة  �ضيئا 
واملغرب وليبيا، فعدد الدواع�س 
اخلم�س  تعدى  فقط  تون�س  من 
املغرب  ومن  داع�ضي  األف 
ليبيا،  ومن  األفان    ال�ضقيق  
حكم  �ضار حتت  بكامله  جمتمع 
�رصت  يف  الإرهابية  امللي�ضيات 
التكفري  ع�ضابات  من  وغريها 
والإرهاب، ف�ضمام اآمان اجلزائر 
تفعيل  يف  يكمن  وا�ضتقرارها  
وا�ضتحداث  الوطنية  امل�ضاحلة 
الو�ضع  مع  تن�ضجم  اآليات 
تفوت  حتى  والدويل  الإقليمي 
الأعداء،  خا�ضة  على  الفر�ضة 
�ضفيح  على  تعي�س  املنطقة  اأن 
وخم�س  األفني  من  فاأكرث  النار، 
دول  مع  حدود  كيلومرت   مائة 
غري م�ضتقرة ول اآمنة واجلماعات 
الإرهابية ت�رصب فيها متى وكيف 

ما �ضاءت.

اأكد امل�ست�سار بوزارة ال�سوؤون الدينية والأوقاف، يو�سف م�سرية  اإن ما عا�سته اجلزائر بعد ال�ستقالل من فراغ روحي وديني ب�سبب 
ال�ستعمار الفرن�سي،  واإىل غاية الثمانينات وما اأنتجه من ع�سرية �سوداء وماأ�ساة وطنية حقيقية، جعلت البع�س ينفر من التدين 

الذي خّلف القتل والتكفري ويت�سدق بنحل وفرق متطفلة عل املجتمع اجلزائر، يف حني �سدد اخلبري الدويل يف جمال مكافحة الإرهاب 
والتطرف يف حوار خ�س به »الو�سط« على اأن ن�سبة التحاق اجلزائريني بتنظيم داع�س كانت ل ت�ساوي  �سيئا بالن�سبة للجارة تون�س 

واملغرب وليبيا، ما وجب تفعيل امل�ساحلة الوطنية لتجنيب اجلزائر الدخول يف م�ستنقع الفو�سى.
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عديد التقارير 

الدولية �سيما منها 
الأمريكية حتدثت 

عن عدم وجود حرية 
دينية باجلزائر، ما هو 
مفهوم احلريات وكيف 
يتم التعامل معه وهل 
احلريات غري موجودة 

حقا يف اجلزائر؟

�إىل  �لكرمي  �أخي  ت�شري  لعلك 
�ل�شنوي  �لأمريكي  �لتقرير 
�لإن�شان  حقوق  و�شعية  حول 
تقارير  وكذ�  �جلز�ئر  يف 
وغريها  �لأخرية  �أمن�شتي 
وجهت  �لتي  �لتقارير  من 
للجز�ئر  �حلادة  �لنتقاد�ت 
�لإن�شان   حول و�شعية حقوق 
�حلريات  �شق  يف  وخا�شة 
�لدينية لغري �مل�شلمني وبع�ض 
�لطو�ئف و�لنحل �لدينية �لتي 
تن�شط �رس�، �إن حرية �ملعتقد 
و�لر�أي مكفولة �رسعا وعقال 
وقانونا للجميع، كيف ل ورب 
�لعزة يقول يف حمكم �لتنزيل 
 « �لدين« وقوله  �إكر�ه يف  » ل 
�شاء  ومن  فليوؤمن   �شاء  فمن 
فليكفر«،  و�شرية نبي �لإ�شالم 
حافلة مب�شاهد �حرت�م �لآخر 
وفتح  بل   ، معه  و�لتعاي�ض 
و�لنقا�ض  للحو�ر   جمال 
خاطب  فاهلل  معه،  �حل�شاري 
نبيه حممد عليه �ل�شالم �لذي 
بقوله  للعاملني  رحمة  �أر�شله 
�إىل  تعالو�  �لكتاب  �أهل  يا   «
�أن  وبينكم  بيننا  �شو�ء  كلمة 
ربه  �هلل«،  و�أمره  �إل  نعبد  ل 
�إن ي�شتقبل ن�شارى وم�شيحي 
د�خل  كامال  �شهر�  جنر�ن 
�لنبوي  و�حلرم  �مل�شجد 
له  وي�رسح  معهم  يتحاور 
ر�شالة �لإ�شالم �ل�شمحة، كما 
و�إعطائهم  �ليهود  مع  تعاي�ض 
يف  �ملو�طنة  حقوق  جميع 
دولة �ملدينة �ملنورة ، فكانت 
للتعاي�ض  منارة  �ملدينة 
قو�مها  �جلميع،  مع  و�حلو�ر 
و�لأخوة  و�لرحمة  �لعدل 
ل  فالإ�شالم   ، و�حلرية 
بل  �لإميان،  على  �أحد�  يكره 
توفيقية  ربانية  هي  �لهد�ية 

من �هلل تعاىل.
�لد�شتوري  �شقها  يف  و�أما 
مكفولة  فهي  و�لقانوين 
�لإ�شالحات  بل  للجميع، 
ت�شمنت  �لأخرية  �لد�شتورية 
�ل�شعائر  ممار�شة  حرية 
وفق  �مل�شلمني  لغري  �لدينية 
قو�نني �جلمهورية، فاجلز�ئر 
�أربع  من  �أكرث  فيها  تن�شط 
كنائ�ض م�شيحية معتمدة، و�إما 
�لدينية  �لطو�ئف  من  غريها 
�ملح�شوبة على �لإ�شالم، فاإن 
�أي   متنع  �جلمهورية  قو�نني 
تعلق  ما  ديني، خا�شة  ن�شاط 
كال�شلو�ت  �لتعبدية  بال�شعائر 
�خلم�ض و�جلمع و�لأعياد، �لتي 
ل تكون �إل برخ�شة من وز�رة 
و�لأوقاف،  �لدينية  �ل�شوؤون 
�لأحمدية من  فمنع �جلماعة 

�إقامة �شالة �جلمعة يف بع�ض 
و�ل�رسية  �خلا�شة   �لأماكن  
....وعلى  قانوين  منع  هو 
�لأحمديني يف �جلز�ئر طاعة 
على  و�حلفاظ  �لأمر   ويل 
قو�نني  و�حرت�م  �لعام  �لنظام 
�ملقابل  ..ويف  �جلمهورية 
يفتح �لنقا�ض و�حلو�ر �لعلمي  
�لهادف مع �جلز�ئريني  �أتباع 
و�جلماعات  �لطو�ئف  هذه 
و�لدخيلة  �جلديدة  �لدينية 
طرف  من  �ملجتمع   على 
�لعاملة  �ملثقفة  �لنخبة 
�لعلمية  �ملجال�ض  يف  خا�شة 
�لإ�شالمية  �لثقافية  و�ملر�كز 
وليات  كل  عرب  �ملنت�رسة 
�لغرب  �جلمهورية،  وعلى 
عليه  باحلريات  يتبجح  �لذي 
هذه  على  �لدفاع  ويحاول 
�لأقليات �شمن م�رسوع » فجر 
هذه  ين�شح  �لأقليات«،  �إن 
قو�نني  باحرت�م  �ملجموعات 
�لأوطان  هذه  ودخول  �لبلد 
من  ل  �لر�شمية،  �لأبو�ب  من 
�لكو�لي�ض،  يف  ول  غريها 
على  يقال  �شيء  ونف�ض 
وغريهم  و�لبهائيني  �لقر�آنيني 
�لتنظيم  ذ�ت  �جلماعات  من 

�لعاملي.

دائما ما نتحدث عن 
التطرف والإرهاب 
يف البلدان العربية 
والإ�سالمية، ما هي 
الأمور التي توؤدي 
اإىل التطرف وهل 

ميكن معاجلة الأمر 
قبل ظهور اجلماعات 

املتطرفة؟ 

مل  حادث  م�شطلح  �لإرهاب 
�ملنظمات  ول  �لبلد�ن  تتفق 
على  �لدولية  ول  �لإقليمية 
عرفو�  بل  مفهومه،  حتديد 
�لفعل �لإرهابي  فقط و�لذي 
�لإكر�ه  هو و�شيلة من و�شائل 
يف �ملجتمع �لدويل، و�لإرهاب 
متفق  �أهد�ف  لديه  يوجد  ل 
�إىل  بالإ�شافة  عاملياً  عليها 
لالإرهاب  م�شرتكة  تعريفات 
ت�شري �إىل تلك �لأفعال �لعنيفة 
�أجو�ء  خلق  �إىل  تهدف  �لتي 
ويكون  و�لرعب   �خلوف  من 
دينيات  �أتباع  �شد  موجهاً 
�أو  معينة،  �شيا�شية  و�أخرى 
وفيه  �أيديولوجي،  هدف 
جتاهل  �أو  متعمد  ��شتهد�ف 
بع�ض  �ملدنيني.  غري  �شالمة 
�أعمال  �لآن  ت�شمل  �لتعاريف 
من  �مل�رسوعة  غري  �لعنف 
منظمات �أو جماعات �أو حتى 
ميار�شه  �لذي  �لدولة  �إرهاب 
�شعبنا  على  �ل�شهيوين  �لكيان 
�ملحتلة   �لأر��شي  يف 

بفل�شطني وكذ� قطاع غزة.
�لن�شيب  للم�شيحيني  وكان 
�لأوفر من �لإرهاب يف �لقرن 
�ملا�شي من طرف �جلماعات 
�لدينية �مل�شيحية �ملتطرفة، 
�لدين  على  �لآن  �لدور  وجاء 

�إر�دة �رسيرة  وفيه  �لإ�شالمي 
وجترمي  �لإ�شالم  ل�شيطنة 
ي�شمى  ما  وخلق  �أتباعه 
هذ�  وكل  بال�شالموفوبيا، 
�رس�ع  نظرية  على  مبني 
�حل�شار�ت ل تعاي�شها، و�أهم 
�لفكر  ظهور  �أ�شباب  �أبرز 
�لإرهابي �ملتطرف يف �لدول 
�لعربية و�لإ�شالمية  هو �جلهل 
دين  و�نه  �لإ�شالم  حلقيقة 
�نت�رس على قطع رقاب �لنا�ض 
وحرق جماجمهم، وقد �شاهم 
�لإعالم يف ر�شم هذه �لذ�كرة، 
�شيا�شية  �أ�شباب  عن  ناهيك 
يف �حلقبة �لنا�رسية يف م�رس 
�أفكار  تبيد  �أن  �أر�دت  �لتي 
�مل�شلمني   �لإخو�ن  جماعة 
يف  و�لنار  �حلديد  بلغة  
�ل�شجون �شد جماعة �لإخو�ن 
يعدها من  عنها  تفرع  وما 
تكفريية  وجماعات  �أفكار 
لنعد�م  حتمية  نتيجة  كانت 
وثقافة  و�لنقا�ض  �حلو�ر  لغة 
فرتبية  �لآخر،  و�لر�أي  �لر�أي 
�ل�شماحة  على  ونا�شئة  جيال 
هو  �لعلم  وتقدي�ض  و�حلو�ر  
�لذي ينقذ �لأجيال من جحيم 
ول  تقر�أ  ل  فاأمة  �لتطرف، 
تتعلم ول ت�شتثمر يف �لن�شان 

م�شريها �ل�شياع و�لهو�ن. 

الهجمات امل�سلحة 
التي �سهدتها باري�س 

وبروك�سل وحتى 
بع�س املدن الأوروبية  

من قبل ما يعرف 
بـ«داع�س«، جعلت 

جاليتنا هنالك تعاين، 
كيف تعاملتم كوزارة 

مع هذا الواقع؟ 

من�شبا  كان  بعدما  �لإرهاب 
�لدول  بع�ض  على  فقط 
ظاهرة  �ليوم  �شار  و�جلهات 
�جلميع  وحتالف  عاملية 
و�أذكر  له،  و�لت�شدي  حلربه 
�ملا�شي  �لقرن  ت�شعينيات  يف 
عزلة  تعي�ض  �جلز�ئر  كانت 
�شيا�شية و�قت�شادية وع�شكرية 
وكانت  �لإرهاب  ب�شبب 
يف  و�أبو�قها  �لغرب  عو��شم 
و�لعربي  �لغربي  �لإعالم 
من  يقتل  من  لفكرة  يروجون 
�جلهاد  فبعد  �جلز�ئر،  يف 
�شناعة  هو  و�لذي  �لأفغاين 
��شتخبار�تية  �أمريكية حم�شة 
وهابي  �إيديولوجي  بغطاء 
�ملع�شكر  ل�رسب  �إخو�ين 
�أو�شاله،  وتدمري   ، �ل�شيوعي 
�لإ�شالمية  �جلماعات  خلقو� 
و�شوريا  م�رس  يف  �مل�شلحة 
وليبيا و�جلز�ئر، وبعدها جاء 
يف  ممثال  �لعاملي  �لتنظيم 
�لعامل  يف  و�ذرعها  �لقاعدة 
�رسب  على  يركز  و�لذي 
�لدول  يف  �لغرب  م�شالح 
�لعربية و�لإ�شالمية  ، �إىل �أن  
) د�ع�ض(   �لدولة  جاء تنظيم 
�جلهاديني  من  جيل  وهو 
�شعار  يرفع  و�لتكفرييني 

جهاد �لنكاية م�شتعمال �لعامل 
و�لتطبيقات  �لفرت��شي 
�لذكية عرب �شبكات  �لنرتنت 
4G، فكون جيال من �خلاليا 
�حلما�شية  و�ل�رس�يا  �ل�رسية 
عرب  بينها  فيما  تتو��شل 
م�شرتكيها  تعدى   تطبيقات 
عجزت  �لب�رس  من  �ملاليني 
عن  ولندن  وبروك�شل  باري�ض 
ف�رسب  ومتابعتها،  مر�قبتها 
عا�شمة  قلب  يف  د�ع�ض 
�حلب  وح�شارة   �لثقافة 
�حللف  عا�شمة  وكذ�  و�لفن 
فوجه   ، بروك�شل  �لأطل�شي 
�خلالفة  ر�شالة  د�ع�ض 
�أيديولوجيا  �ملزعومة 
قوية  وع�شكريا،  كر�شالة 
�شهل  هدف  �أنكم  للعامل، 
�خلالفة،  وجماهدي  جلنود 
منفذي  �أن  و�مل�شيبة 
فرن�شيون   هم  �ل�رسبات 
كلهم   ، و��شبان  وبلجيكيون 
وت�شبعو�  �أوروبية   من جن�شية 
�أوروبا،  وثقافة  مد�ر�ض  من 
�خرت�قهم وجتنيدهم  لكن مت 
حت�شي  وحدها  وفرن�شا 
و�شابة   �شاب  �ألفي  من   �أكرث 
..... د�ع�شيا  �شار  فرن�شية 

�لعن�رسي   �ليمني  فتحرك 
فعل  رد�ت  يف  ينتقم  وبد�أ 
�لفرن�شيني  �شد  عنيفة 
�أ�شول  و�مل�شلمني من 
وعربية،  و�فريقية  مغاربية 
�شد  عنيفة  هجمات  فتمت 
�ملو�طنني  و�أحياء  �مل�شاجد 
متلك  و�جلز�ئر   ، �مل�شلمني 
تتعدى  فرن�شا  يف  جالية  �أكرب 
�ملليونني من �أ�شول جز�ئرية 
�شتة  عن  ناهيك  م�شلمة 
�جلالية  من   �أخرى  ماليني 
�ملغاربية و�لإ�شالمية عموما، 
عمدة  وهو  باري�ض   فم�شجد 
و�أوروبا  فرن�شا  يف  �مل�شاجد 
�لدينية  �ملنارة  يعد  عموما 
��شاعت  �لتي  �لإ�شالمية 
فرن�شا بقيم �لت�شامح و�حلو�ر  
�شنويا  وي�شتقبل  و�لتعاي�ض 
�أ�شتاذ�  �إماما   100 من  �كرث 
�لتو��شل  جامعيا، لي�شاهم يف 

بقيم  وربطها  �جلالية  مع 
�جلز�ئرية،  �لإ�شالمية  �لهوية 
منابع  جتفيف  يف  وت�شاهم 

�لتطرف .  

اأ�سار التقرير الأخري 
الذي اأعده مركز 

مونتناي والذي يرتاأ�سه 
التون�سي حكيم القروي 

م�ست�سار بالرئا�سة 
الفرن�سية والذي خرج 
با�سم �سناعة الإ�سالم 
وتعدى اأكرث من 600 

�سفحة...فما قراءتك 
الأولية لهذا التقرير؟

رئا�شة  �إن  �ل�شديد  لالأ�شف 
لي�ض  ل�شخ�ض  �ملوؤ�ش�شة  هذه 
�لدر��شات  تخ�ش�شه  من 
يف  �خلربة  ول  �لإ�شالمية 
�لدينية، بل  جمال �جلماعات 
�لقت�شاد  يف  متخ�ش�ض  هو 
�دري  مكة  و�أهل  و�لبنوك، 
فهم  وي�شتحيل  ب�شعابها 
�لظاهرة �لإ�شالمية ومنهجية 
�لتكفريية  �جلماعات 
�لأ�شولية �إل  و�ملتطرفة 
خربها   ومن  �أ�شحابها  من 
�أن  �لفرن�شية  �ل�شلطات  وعلى 
�لديني  �ل�شاأن  يف  تتدخل  ل  
يتنافى  هذ�  لن  للجاليات 
قيم  ويناق�ض  �لدولة  ولئكية 
�ن  عليها  بل  �جلمهورية، 
�ملو�طنني  جميع  ت�شتوعب 
ديانتهم  �ختالف  على 
�لذي  مبد�أ  على  و�أ�شولهم 
وهو،  �جلمهورية  عليه  قامت 
و�لعد�لة،  و�مل�شاو�ة  �حلرية 
بتجفيف  كفيل  �ل�شعار  فهذ� 
و�لق�شاء على  �لتطرف  منابع 

�أ�شباب وم�شببات �لإرهاب.

قام وفد من رابطة 
العامل الإ�سالمي من 

ال�سعودية بزيارة 
للجزائر وبدعوة من 
املجل�س الإ�سالمي يف 
اجلزائر، وقد �سرح 

الأمني العام للرابطة 
الدكتور العي�سى اأن 

الزيارة جاءت للتعاون 
والتن�سيق يف جمال 
مكافحة التطرف 

والرهاب وجتفيف 
منابعه؟

 
قبلة  �جلز�ئر  �أ�شبحت  �ليوم 
ومز�ر� لعديد �لوفود �لأجنبية 
من �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة 
�لتجربة  من  لال�شتفادة 
جمال  يف  �لر�ئدة  �جلز�ئرية 
و�لتطرف  �لإرهاب  مكافحة 
�ملنابع،  ويكفي  وجتفيف 
من  �مل�شتوى  رفيع  وفد�  �أن 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
وعلماء  خرب�ء  من  متكون 
�أمريكيني  م�شلمني  دين 
تدريبية  دورة  من  ��شتفادو� 
�ملجال... من خرب�ء  يف هذ� 
�لدينية  �ل�شوؤون  وز�رة  وعلماء 
�أن  يخفى  ول  و�لأوقاف 
�جلز�ئرية  �لدينية  �ملرجعية 
�لو�شطية  على  بنيت  �لتي 
و�لتعاي�ض  و�حلو�ر  و�لعتد�ل 
م�رسوع  بف�شل  ��شتطاعت 
تق�شي  �أن  �لوطنية  �مل�شاحلة 
�لتي  �ل�رس و�لظالم  على قوى 
�لع�رسية  �أيام  ف�شاد�  عاثت 
دول  كل  وبالتايل  �ل�شود�ء، 
�لإرهاب  �شار  �لتي  �لعامل 
يهددها و�لتطرف ينخر �أو�شال 
من  ت�شتفيد  �أن  تريد   ، جمتمعاتها 
هذه �لتجربة �حل�شارية �لتي �أر�شت 
يف �ملجتمع قو�عد �ل�شلم و�لأمان 
هذ�  على  دليل  وخري  و�ل�شتقر�ر، 
يوما  �ختارت  �ملتحدة  �لأمم  �أن 
باقرت�ح  ب�شالم  معا  للعي�ض  عامليا 
�لتقارير  كل  وت�شري  �جلز�ئر،  من 
�لعام  �لأمني  �لعي�شى  �لدكتور  �أن 
لر�بطة �لعامل �لإ�شالمي، هو رجل 
�إ�شالحات  على  ومقبل  ذكي،  جد 
جديدة  �شفحة  بفتح  جذرية 
على  و�لرتكيز  �لآخر،  مع  للتعامل 
�لتطرف  حماربة  ومو�شوع  ملف 
متابعه  وجتفيف  مظاهره  وعالج 

من جذوره.       



بعد  البي�ضاء  الدار  وقعت حمكمة 
املداولة القانونية عقوبة 18�ضهرا 
بقيمة  مالية  وغرامة  نافذا  حب�ضا 
للطرف  تعوي�ض  مع  األف   20
يف  دج  األف   500 بقيمة  املدين 
ببو�ضعادة  منزله  حول  حق  �ضاب 
تاأ�ضريات  لتزوير  موازية  لقن�ضلية 
ال�ضفر والذي كان من بني �ضحاياه 
�ضيدتان قدمتا له مبلغ 120 مليون 
تاأ�ضرية �ضفر لفرن�ضا  �ضنتيم كثمن 
�ضلطت  فيما  العالج،  بغر�ض 
يف  نافذا  حب�ضا  �ضهرين  عقوبة 
حالة  يف  املتواجد  �رشيكه  حق 
من  الذي  ال�ضخ�ض  وهو  فرار 
قبل  من  الق�ضية  ك�ضف  مت  خالل 
اإلقائها القب�ض  م�ضالح الأمن بعد 
ال�ضفر  ب�ضدد  حماولة  وهو  عليه 
عرب  مزورة  تاأ�ضرية  بوا�ضطة 

املطار الدويل هواري بومدين .
وقائع الق�ضية احلالية تعود لنهاية 
ال�ضهر الفارط، حني األقت عنا�رش 
هواري  الدويل  باملطار  ال�رشطة 
م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  بومدين 
�ضخ�ض  على  القب�ض  اجلمارك 
الوطني  الرتاب  مغادرة  حاول 
تاأ�ضرية  لفرن�ضا بوا�ضطة  متوجها 
ا�ضتجوابه  وبعد  مزورة  �ضفر 
اقتنى  باأنه  �رشح  الأمن  مبركز 
يقطن  �ضخ�ض  من  التاأ�ضرية  تك 
 50 مبلغ  مقابل  بو�ضعادة  بولية 
التحريات  وبتو�ضيع  �ضنتيم،  مليون 
ولية  لغاية  الخت�ضا�ض  ومتديد 
هذا  ملنزل  التنقل  مت  بو�ضعادة 

الولية وعرث  بذات  ال�ضخ�ض 
تاأ�ضريات  ملفات  عدة  على  هناك 
�ضفر لعدة دول وكلها مزورة باإ�ضم 
�ضيدتان  بينهم  من  اأ�ضخا�ض 

تقطنان بالعا�ضمة.
و بعد التو�ضل لهما �رشحتا باأنهما 
لهذا  معتربة  مالية  مبالغ  قدمتا 
لهما  يوفر  اأن  مقابل  ال�ضخ�ض 
التوجه  من  ليتمكنا  �ضفر  تاأ�ضرية 
لأوروبا بهدف العالج، حيث اأكدت 
مثولها  خالل  الأوىل  ال�ضحية 
كطرف  تاأ�ض�ضها  بعد  للمحاكمة 
تعرفت  اأنها  مدين يف ملف احلال 
على املتهم ب�ضفته �ضاحب لوكالة 
منحها  عليها  عر�ض  اأين  �ضياحية 
تاأ�ضرية �ضفر جاهزة دون احلاجة 
التي  الروتينية  الإجراءات  لإتباع 
قبل  من  طلبها  برف�ض  تنتهي  قد 
منها مبلغ  وطلب  فرن�ضا  قن�ضلية 
ذلك،  نظري  �ضنتيم  مليون   70
دفعات  على  املبلغ  له  فقدمت 
لل�ضفر  املا�ضة  حاجتها  بحكم 
والعالج من مر�ض خطري ل عالج 
له يف م�ضت�ضفيات الوطن ومر على 
ذلك حوايل عام ون�ضف مل تتمكن 
الوثيقة،  تلك  حيازة  من  خالله 
وهي ذات الت�رشيحات التي اأكدت 
عليها ال�ضحية الثانية التي منحته 
�ضنتيم  مليون   50 مبلغ  جهتها  من 
هي  تتمكن  ومل  الغر�ض  لنف�ض 

الأخرى من حيازة اأي وثيقة.
رهن  املتواجد  املتهم  بدوره 
التزوير  بتهمة  املوؤقت  احلب�ض 

حمررات  يف  املزور  وا�ضتعمال 
ر�ضمية والن�ضب والإحتيال اعرتف 
وا�ضتالمه  بال�ضحيتني  بعالقته 
مت�ضك  اأنه  غري  املالية  للمبالغ 
باأن نيته يف ذلك هو تقدمي جمرد 
تعانيان  ل�ضيدتان  اإن�ضانية  خدمة 
�رشح  و  خطرية  اأمرا�ض  من 
يعدهما  مل  باأنه  املحكمة  لهيئة 
كان  بل  ال�ضفر  تاأ�ضرية  بتوفري 
يف  حملهما  احللول  على  يعمل 
طلب  تقدمي  اإجراءات  كافة  اإتباع 
الفنادق  حجز  فيها  مبا  التاأ�ضرية 
بامل�ضت�ضفيات  الإت�ضال  وكذا 
لإجراء  غرف لهما  وحجز  هناك 
العمليات والتي كلفته تلك املبالغ 

دون  منهما  ا�ضتلمها  التي  املالية 
كان  الذي  املجهود  احت�ضاب 
يبذله لتوفري التاأ�ضرية لينفي بذلك 
خا�ضة  وثيقة  اأي  تزوير  يف  نيته 
الفرن�ضية  ال�ضفارة  اأو  بالقن�ضلية 
ال�رشطة،  حم�رش  يف  جاء  كما 
موؤكدا لهيئة املحكمة باأنه قد نال 
بو�ضعادة  الرباءة من حمكمة  حكم 
بنف�ض  تتعلق  تزوير  ق�ضية  عن 
باإفادته  بذلك  ،ليطالب  الوقائع 
بالرباءة التامة ، ويلتم�ض له ممثل 
احلق العام ويف ظل ما �ضلف ذكره 
توقيع عقوبة 3 �ضنوات حب�ضا نافذا 

وغرامة بقيمة 100 األف دج .
ل/منرية
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الت�ضمم  بربنامج  املكلفة  ك�ضفت 
فريدة  ال�ضحة  بوزارة  العقربي  
باهتمام  تتابع  الوزارة  اأن  عليان، 
ملعدلت  املقلق  التزايد  كبري 
العقربي  الت�ضمم  ب�ضبب  الوفيات 
باإح�ضاء 07 وفيات خالل ال�ضائفة 
حالة   1800 اأ�ضل  من  احلالية 

اإ�ضابة  .
الت�ضمم  بربنامج  املكلفة  اأكدت 
فريدة  ال�ضحة  بوزارة  العقربي 
�ضحفي خ�ضت  ت�رشيح  عليان يف 
الوزارة  اأن   ،« »الو�ضط  يومية  به 
ت�ضمم  حالة   1800 اإح�ضاء  وبعد 
وفيات    07 بينها   من  عقربي 
ملعهد  ملحقة  اإن�ضاء  قررت  قد 
جمع  يف  خمت�ضة  بورقلة  با�ضتور 
ويف   ، امل�ضل  لإعداد  العقارب 
اأو�ضحت  فقد  مت�ضل  �ضياق 
عليان  اأن عملية مكافحة الت�ضمم 
جهود  بتكاتف  تكون  العقربي  
اجلميع خا�ضة ما تعلق بقطاعات 
البيئة، الداخلية والرتبية، للتخفيف 
ملعدلت  املرعب  الرتفاع  من 

الت�ضمم العقربي بعا�ضمة اجلنوب 
ذات  ذهبت  حيث  ال�رشقي، 
املتحدثة اإىل اأبعد من ذلك قائلة 
»من غري املعقول ت�ضجيل حالت 
داخل  العقربي  بالت�ضمم  وفيات 
حثت  احل�رشية  »حيث  املناطق 
على �رشورة غر�ض ثقافة النظافة 

بني املواطنني .
اأو�ضحت  فقد  ثانية  جهة  من 
العقربي  الت�ضمم  املكلفة بربنامج 
واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  بوزارة 
املقلق  الرتفاع  اأن  امل�ضت�ضفيات 
حلالت الت�ضمم العقربي والوفيات 
لدرا�ضة  ما�ضة   بحاجة  باتت 

دقيقة ملعرفة الأ�ضباب احلقيقية، 
متكني  �رشورة  على  الت�ضديد  مع 
الأطباء العاملني بالقطاع ال�ضحي 
التكفل  لهم  يت�ضنى  حتى  بورقلة 
عن  الناجمة  احلرجة   باحلالت 
الت�ضمم العقربي بعيدا عن الأدوية 

التقليدية  .

راي�ض،  مراد  بئر  حمكمة  �ضتفتح 
خالل الأيام القليلة القادمة، ملف 
حادثة الوفاة املريعة التي تعر�ض 
من  الرابع  العقد  يف  عامل  لها 
الفارط  اأفريل  �ضهر  نهاية  العمر 
عكنون  بن  منطقة  م�ضتوى  على 
اإ�ضهارية  بوزن  لفتة  �ضقوط  بعد 
10 اأطنان على راأ�ضه وتوبع لأجلها 
امل�ضوؤول  باعتباره  الرافعة  �ضائق 

الأول عن احلادثة .
وعلى  احلالية  ق�ضية  وقائع 
الأولية  املعلومات  ح�ضب 
»الو�ضط«  جريدة  لدى  املتوفرة 
الفارط ،  اأفريل   20 لتاريخ  تعود 
 AD . با�رشت موؤ�ض�ضة حني 
لوحة  DISPLAY« بتثبيت 
امل�ضاحات  باأر�ضية  اإ�ضهارية 
الطريق  م�ضتوى  على  اخل�رشاء 
ال�رشيع اجلنوبي بن عكنون باإجتاه 
حينها  وتفطن  البي�ضاء،  الدار 
حماولتهم  اأثناء  العمال  رئي�ض 
يف  خلل  بوجود  بكابلني  ربطها 
العمال  من  فطلب  و�ضعها  مكان 
حدود  يف  الطريق  من  اإزاحتها 
لالإنتهاء  ليال  العا�رشة  ال�ضاعة 
متاما من املهمة، و اأثناء ان�ضغاله 
باحلديث مع العامل املكلف بذلك 
الأخري  هذا  يد  من  الكابل  �ضقط 
الإ�ضهارية  الالفتة  معه  و�ضقطت 
ب�ضبب  م�ضارها  عن  انقلبت  التي 
رئي�ض  براأ�ض  وارتطمت   الرياح 

جهته  من  اأ�ضيب  الذي  العمال 
م�ضتوى  على  بالغة  جد  بجروح 
 3 بعد  على  جرته  بعدما  الراأ�ض 
اإىل م�ضت�ضفى  بعدها  ونقل  اأمتار، 
تلقى  اأين  اجلامعي  م�ضو�ض  بني 
تكن  مل  التي  الأولية  الإ�ضعافات 
بذلك  ولفظ  حياته  لإنقاذ  كفيلة 
اآخر اأنفا�ضه، ومبجرد تلقي م�ضالح 
الأمن لنداء من امل�ضت�ضفى قامت 
خالل  واكت�ضفت  حتريات  بفتح 
املتواجدين  للعمال  ا�ضتجوابها 
�ضائق  ب�ضلوع  احلادثة  مبكان 
اللوحة  قيامه برفع  بعد  الرافعة 
خم�ضة  بحوايل  الإ�ضهارية 
واأدى  العملية  عرقلة  مبا  اأمتار 
وخروجه  عن  لنحراف  الق�ضيب 
م�ضاره نحو الطريق ال�رشيع ونزوله 
ال�ضحية  اإ�ضابة  وبالتايل  اأر�ضا، 
وهي ذات الت�رشيحات التي اأجمع 
عليها كافة العمال، ليتم ب�ضبب ذلك 
حتويل ال�ضائق على حمكمة احلال 
املوؤقت  احلب�ض  رهن  وو�ضعه 
باحلرا�ض  العقابية  باملوؤ�ض�ضة 
بعدما ن�ضبت له تهمة القتل اخلطاأ 
بعد ثبوت اإهماله يف القيام مبهامه 

ورعونته.
بن عكنون  بلدية  بذلك  وتتاأ�ض�ض   
يف مركز ال�ضاهد، وهذا يف انتظار 
املحاكمة  جل�ضة  عنه  �ضت�ضفر  ما 

من تفا�ضيل اأكرث .
ل/منرية

ي�ضتكي �ضكان املدينة اجلديدة يف 
ولية تيزي وزو من تف�ضى التجارة 
الفو�ضوية واحلظائر الع�ضوائية التي 
خا�ضة  والطرقات  الأر�ضفة  غزت 
يف الأيام الأخرية، والغريب ح�ضب 
التجار  اأن  املواطنني  ت�رشيحات 
يف  �ضلعهم  يعر�ضون  الفو�ضويني 
مداخل حمالتهم اأية على الأر�ضفة 
يحدث  ما  غرار  على  مبا�رشة 
ب�ضوارع كرمي بلقا�ضم حيث ازدحام 
الطريق  ي�ضهده  كبري  واكتظاظ 

و�ضارع  بحي كو�ضيدار  الرئي�ضي 
التجار  ب�ضبب  بلقا�ضم  كرمي 
يعر�ضون  الذين  الفو�ضويني 
�ضلعهم على قارعة الطريق خا�ضة 
اأ�ضحاب املقاهي  ويف هذا ال�ضدد 
يقول اأحد املواطنني: »اإن الو�ضعية 
كبريين  واكتظاظا  تدافعا  �ضكلت 
بني املواطنني، خا�ضة يف الفرتات 
تعرف  اأين  وامل�ضائية  ال�ضباحية 

هذه الأحياء حركية كبرية.
ح- كرمي 

مدينة  جدد �ضكان حي امليزاب اأعايل 
من  اأزيد  كثافة �ضكانية  تب�ضة  ذات 
املحلية  م�ضكنا ال�ضلطات  األف   4000
وم�ضاكلهم  التي  بان�ضغالتهم  للتكفل 
باملتدهورة حيث  ي�ضفونها 
على  �ضنوات  يعاين �ضكان احلي منذ 
طرف  من  والتهمي�ض  الإق�ضاء  وقع 
�ضيا�ضة  ب�ضبب  املحلية  ال�ضلطات 
التجاهل التي اتخذتها هذه الأخرية يف 

حق هذا احلي الذي مل ي�ضتفد من اأية 
من  ترفع  اأن  �ضاأنها  من  تهيئة  عمليات 
قيمته وتق�ضي على حالة ال�ضتياء التي 
يعي�ضها قاطنوه رغم ال�ضكاوي املتكررة 
اإىل اجلهات الو�ضية  ونحن مقبلون على 
ف�ضل ال�ضتاء القار�ض ح�ضب ت�رشيحات 
بع�ض ال�ضكان ممن التقطهم  بهم يومية 

الو�ضط اجلزائرية.
ع/�سيد  

.          "07 حاالت وفيات بالت�ضمم العقربي اأمر مقلق والنظافة �ضرورية "

املكلفة بربنامج الت�سمم العقربي فريدة عليان  بوزارة ال�سحة لـ«الو�سط«:

اأحمد باحلاج 

»ان�ضاء ملحقة لبا�ضتور بورقلة ومكافحة 
الت�ضمم العقربي م�ضوؤولية اجلميع«

فيما وقعت عقوبة �سهرين يف حق مفجر الق�سية 

18 �ضهرا حب�ضا ل�ضاب حول منزله لقن�ضلية موازية للتاأ�ضريات املوازية 

بعد �سقوطها على راأ�سه ب�سبب اإهمال �سائق الرافعة

تيزي وزو 

تب�سة 

فتح ملف حادثة وفاة عامل 
ب�ضبب الفتة اإ�ضهارية 

احلظائر الع�ضوائية والتجار 
الفو�ضويون ي�ضتولون على االأر�ضفة 

 �ضكان حي امليزاب يطالبون 
باملاء والكهرباء
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املحلي  لل�ش�أن  مت�بعون  اأجمع   
اجلوية  التقلب�ت  اأن  ورقلة  بوالية 
ملدة  ا�شتمرت  التي  االأخرية 
�ش�عتني فقط، ك�نت كفيلة بك�شف 
امل�شتور وف�شح �شي��شة الربيكوالج 
ال�شلط�ت  طرف  من  املنتهجة 
املديري�ت  وخمتلف  املحلية 
االأ�شغ�ل  غرار  على  التنفيذية 
والري  والتعمري  البن�ء  العمومية، 
عملي�ت  اأثن�ء  امل�ئية،  واملوارد 
التحتية،  البنية  م�ش�ريع  اإجن�ز 
ت�شببت  الو�شعية  هذه  اأن  حيث 
املرور  حلركة  كلي  �شبه  �شل  يف 
والراجلني، ويف �شي�ق مت�شل فقد 
ت�شبب ت�ش�قط االأمط�ر يف انقط�ع 
للتي�ر الكهرب�ئي و�شبكة االنرتنت 
الع�ئالت  من  املئ�ت  اأدخل  وهو 
املخ�دمة،  ب�أحي�ء  الق�طنة 
الق�رص العتيق، الروي�ش�ت، الن�رص 
الع�مل  عن  عزلة  يف  مت�م  واأحمد 
فقد  ث�نية  جهة  من   . اخل�رجي 
من  املت�رصرين  ع�رصات  ط�لب 
الن�رص  بحي  اجلوية  التقلب�ت 
ت�رصيح  يف  ب�خلفجي،  املعروف 

ب�رصورة  "الو�شط"  يومية  لهم مع 
اإداري  حتقيق  فتح  يف  التعجيل 
اجله�ت  مت�طل  حول  معمق 
احلواجز  اجن�ز  يف  امل�شوؤولة 
التدفق  �رصعة  من  للتخفيف 
اله�ئل ملي�ه االأمط�ر ، ن�هيك عن 
اأن هذه  الب�لوع�ت، حيث  ان�شداد 
كبرية  اأ�رصار  اأحلقت  الو�شعية 
�شي�ق  ويف  مركب�تهم،  و  مبن�زلهم 
التدخل  فرق  جندت  فقد  مت�شل 
احلم�ية  الت�بعة مل�ش�لح  واالإنق�ذ 

جميع  الواح�ت  بع��شمة  املدنية 
ط�رئ  الأي  حت�شب�  عن��رصه� 
اجلوية  التقلب�ت  فيه  تت�شبب  قد 
 . املت�حة   املعلوم�ت  ح�شب 
�ش�رعت  فقد  ذلك  ج�نب  اإىل 
راأ�شه�  وعلى  املحلية  ال�شلط�ت 
الق�در  عبد  بورقلة  الوالية  وايل 
اأزمة  خلية  بت�شكيل  جالوي  
ملت�بعة الو�شع ميداني� مع ال�شهر 
و  ب�لع�ئالت  الفوري  للتكفل  الت�م 
االأم�كن  املت�رصرة وفق م� اأوردته 

االأمط�ر  اأن  ومعلوم   . م�ش�درن� 
ورقلة  ته�طلت على  التي  الغزيرة 
ب�ب  فتحت  اأم�س  اأول  اأم�شية 
حول  م�رصعيه  عن  الت�ش�وؤل 
غي�ب اإرادة حقيقية من ال�شلط�ت 
الوالئية يف اإعداد خمطط النجدة 
م�  وهو  اجلوية  للتقلب�ت  حت�شب� 
وتعليم�ت  توجيه�ت  مع  يتن�فى 
واجلم�ع�ت  الداخلية  وزارة 
املحلية املوجهة للوالة عرب تراب 

اجلمهورية .

.          "الوايل اأمر بت�سكيل خلية اأزمة للتكفل الفوري بالعائالت والأماكن املت�سررة "

و�سط ت�ساوؤل كبري عن غياب خمطط النجدة ملجابهة التقلبات اجلوية 

اأحمد باحلاج 

�ساعتان من تهاطل االأمطار بورقلة  حتدث طوارئ وتك�سف �سيا�سة الربيكوالج 

يف ح�سيلتها خالل ال�سنة اجلارية 

كانا موجهني لنت�سال ال�ساكنة من ظاهرة �سعود املياه القذرة 

الأولياء طالبوا بتفعيل  دور مفت�سي املطاعم 

و�سط تعتيم غري مفهوم من طرف م�سالح ال�سحة بالولية 

�سيدي خالد بب�سكرة 

�سحب 2471رخ�سة �سياقة من طرف م�سالح الدرك بورقلة

مطالب بالتحقيق يف م�سروعني وهميني لديوان التطهري بالطيبات بورقلة 

مطالب بو�سع حد للتالعب بقيمة 
وجبات االإطعام املدر�سي بورقلة 

اإح�ساء ع�سرات حاالت االإ�سابة باملالريا  
بتمرنا�ست خالل ال�سنة اجلارية 

 توقيف ثالثيني بحوزته
 2.5 غ من الكيف املعالج 

ط�لبت العديد من جمعي�ت اأولي�ء 
ب�رصورة  ورقلة  ببلدي�ت  التالميذ 
اأجل  من  املعنية  اجله�ت  تدخل 
املط�عم  مفت�شي  دور  تفعيل 
م�شتعجل  حد  و�شع  بهدف 
املوؤ�ش�ش�ت  مدراء  للتالعب 
ال�ش�خنة  الوجب�ت  بقيمة  الرتبوية 

املوجهة للتالميذ .
جمعي�ت  ممثلي  من  العديد  اتهم 
الطيب�ت،  ببلدي�ت  التالميذ  اأولي�ء 
احلجرية، الع�لية، ح��شي م�شعود، 
املق�رين  تقرت،  البي�ش�ء،  عني 
والربمة، يف ت�رصيح لهم مع يومية 
املوؤ�ش�ش�ت  مدراء   " "الو�شط 
الطور  على  املح�شوبة  الرتبوية 
ال�ش�رخ  ب�لتالعب  االإبتدائي 
ال�ش�خنة  للوجب�ت  امل�لية  ب�لقيمة 
حيث  التالميذ،  لف�ئدة  املوجهة 
يتم تقدمي وجب�ت بقيمة 20 دين�ر 
احلقيقي  �شعره�  عو�س  جزائري 
بـ 60 دج، وم� زاد الطني بلة غي�ب 
االأ�شبوعي  التغذية  برن�مج  جدول 

م�  وهو  املط�عم،  من  العديد  يف 
املدار�س  مدراء  عديد  ا�شتغله 
ال�ش�رخ  للتالعب  كثغرة  الرتبوية 
�شدد  حيث  الغذائية،  ب�ملوؤونة 
الق�ئم  امل�شكل  من  املت�رصرين 
لوايل  الع�جل  التدخل  ب�رصورة 
املعنية  اجله�ت  واإىل  الوالية 
املط�عم  مفت�شي  دور  لتفعيل 
جت�وزات  هكذا  ملثل  حد  لو�شع 
التغذية  خمطط  على  �شلب�  اأثرت 
اأموال  ر�شدت  التي  املدر�شية 

�شخمة لتغطية هكذا ح�جي�ت .
التقليدية  امل�ش�كل  اأن  ومعلوم 
ال  ورقلة  بوالية  الرتبية  بقط�ع 
�شوء  اأخطبوط  حتت  ترزح  تزال 
الرق�بية  االأدوات  وتف�وت  الت�شيري 
ظل  لكنه  املاليري  التهم  بقط�ع 
يتذيل  االأخرية  ال�شنوات  طيلة 
نت�ئج  حيث  من  الوطني  الرتتيب 
ب�الأطوار  النه�ئية  االمتح�ن�ت 

الدرا�شية الث�لثة .
اأحمد باحلاج  

بوالية  ال�شحية  امل�ش�لح  �شجلت 
ملعدالت  مقلق  تزايد  مترنا�شت 
الفت�ك،  املالري�  بداء  االإ�ش�بة 
لدى  واخلوف  الهلع  من  ح�لة  و�شط 
�شك�ن الوالية يف ظل غي�ب خمطط 
الداء  هذا  لتطويق  ا�شتعج�يل  عمل 
ليومية  �شحية  م�ش�در  ك�شفت   .
"الو�شط " عن اإح�ش�ء عديد ح�الت 
االإ�ش�بة بداء املالري� من بينهم 11 
ح�لة موؤكدة وذلك راجع لعدة اأ�شب�ب 
تقف خلف االرتف�ع املرعب حل�الت 
من  لعل  الفت�ك  الداء  بهذا  االإ�ش�بة 
من  املر�س  هذا  انتق�ل  اأبرزه� 
املق�ي�شة  وجت�ر  االأف�رقة  الرع�ي� 
ت�م  �شبه  غي�ب  عن  ن�هيك  لل�شك�ن، 
والتوعوية  التح�شي�شية  للحمالت 
للتعريف مب�ش�در هذا الداء والطرق 

معينة  نق�ط  يف  لتطويقه  الكفيلة 
رئي�س  ط�لب  فقد  ث�نية  جهة  من   .
اجلزائرية  ب�لرابطة  ال�شحة  جلنة 
على  االإن�ش�ن  حقوق  عن  للدف�ع 
بتمرنا�شت  الوالئي  املكتب  م�شتوى 
الن��شط احلقوقي  عبد الق�در تق�ر 
يف ت�رصيح �شحفي مقت�شب له معن�، 
وا�شالح  وال�شك�ن  ال�شحة  وزير  من 
التدخل  اأجل  من  ح�شبالوي  خمت�ر 
ال�شخ�شي و اإيف�د جلنة حتقيق ع�لية 
تداعي�ت  على  للوقوف  امل�شتوى 
وحقيقة التعتيم االإعالمي بخ�شو�س 
ب�لداء  لالإ�ش�ب�ت  احلقيقي  العدد 
املذكور هذا االأخري الذي ب�ت ينخر 
مترنا�شت  مدينة  مواطني  ج�شد 

احلدودية يف �شمت .
�سيخ مدقن 

االإقليمية  الفرقة  متكنت   
الوطني  للدرك  املتنقلة 
بب�شكرة،  خ�لد  �شيدي  ببلدية 
االإط�حة  من  اأم�س  اأول  ليلة 
درجة  منت  على  ك�ن  بثالثيني 
للقي�م  التقرب منه  واأثن�ء  ن�رية 
الق�نونية  التلم�س  ب�إجراءات 
من  غرام  بحوزته2.5  �شبط 
للرتويج  موجهة  املع�لج  الكيف 
ليتم  �رصعية،  غري  بطريقة 
م�ش�درة املحجوزات وحتويله� 

للم�شلحة املعنية وبعد ا�شتكم�ل 
ملف  واإعداد  التحقيقي�ت 
ق�ش�ئي �شد املعني مت مبوجبه 
اجلمهورية  وكيل  على  اإح�لته 
جالل  اأوالد  حمكمة  لدى 
على  ب�إح�لته  اأمر  بدوره  الذي 
اإدانته  مت  اأين  الفورية  اجلل�شة 
بتهمة  ن�فذ  حب�س  �شنوات   05
ب�ملخدرات  واملت�جرة  احلي�زة 

بطريقة غري ق�نونية .
�سيخ مدقن  

الطرق�ت  اأمن  �رصاي�  متكنت 
للدرك  الرابعة  ب�لقي�دة اجلهوية 
ال�شنة  خالل  بورقلة،  الوطني 
عديد  مع�جلة  من  اجل�رية 
اأ�شفر  املرور  وجنح  املخ�لف�ت 
�شي�قة  2471رخ�شة   �شحب  عن 
يف حق عدد من املخ�لفني لق�نون 
املرور.  اأح�شت القي�دة اجلهوية 

الرابعة للدرك الوطني ب�جلنوب 
ال�رصقي بورقلة، منذ بداية الع�م 
منت�شف  غ�ية  واىل  اجل�ري 
و  1475خم�لفة  �شبتمرب   �شهر 
اأ�شفرت  مرورية  جنحة   3023
عن �شحب 2471  رخ�شة �شي�قة 
الـ  بني  ترتاوح  لفرتة  وتعليقه� 
وهي  ك�ملة،  اأ�شهر   06 اإىل   03

اإط�ر  يف  تندرج  التي  االإجراءات 
املرور،  لق�نون  ال�ش�رم  التطبيق 
وذلك بهدف التقليل من حوادث 
�شجلت  حيث  املميتة،  املرور 
خالل  االأمنية  امل�ش�لح  ذات 
مرور  ح�دث   118 الفرتة  نف�س 
األيم اأ�شفر عن م�رصع 29�شخ�ش� 
بجروح  134اآخرين  واإ�ش�بة 

متف�وتة اخلطورة. 
االأمنية  االإجراءات  تندرج  حيث 
ال�ش�رمة يف حق خم�لفي قوانني 
املرور يف اإط�ر التطبيق ال�ش�رم 
ل�شالح  الع�مة  القي�دة  لتوجيه�ت 
الدرك الوطني للحد من التزايد 

املقلق الإره�ب الطرق�ت .
اأحمد باحلاج 

اجلمعي�ت  من  العديد  ط�لبت 
الطيب�ت  بدائرة  الف�علة  املحلية 
ورقلة،  والية  مقر  عن  كلم   200
وايل  من  ج�د  تدخل  ب�رصورة 
يف  حتقيق  لفتح  بورقلة  الوالية 
م�رصوع  ط�لت  التي  الغ�س  ح�لة 
وت�رصيف  ل�شخ  حمطتي  اجن�ز 
ب�ملنطقة  ال�شحي  ال�رصف  مي�ه 
وهو م� ب�ت يهدد ال�ش�كنة بك�رثة 

وب�ئية .
املواطنني  من  الع�رصات  عرب 
يف  ورقلة  بوالية  الطيب�ت  بدائرة 
"الو�شط"،  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
عن ا�شتي�ئهم وتذمرهم ال�شديدين 

التي  واخلروق�ت  التج�وزات  من 
م�رصوع  اجن�ز  عملية  �ش�حبت 
املي�ه  وت�رصيف  ل�شخ  حمطتي 
االأخريتني  ،ه�تني  امل�شتعملة 
ت�شهد ح�لة جد مهرتئة رغم حتجج 
املوؤ�ش�شة  املكلفة ب�جن�زهم� عن 
ا�شتكم�ل االأ�شغ�ل بهم�، لكن عدم 
واملع�يري  ال�رصوط  مع  توافقهم� 
به�  املعمول  والق�نونية  التقنية 
طرف  من  ا�شتالمهم�  دون  ح�ل 

اجله�ت املخت�شة .
هوؤالء  ط�لب  فقد  ث�نية  جهة  من 
من  ج�د  و  ع�جل  تدخل  ب�رصورة 
الق�در  عبد  الوالية  وايل  طرف 

جالوي ب�شفته امل�شوؤول االأول على  
الهيئة التنفيذية ،لفتح حتقيق اأمني 
و اإداري معمق لك�شف مالب�ش�ت و 
االأطراف املت�شببني يف هدر امل�ل 
م�ش�ريع  اجن�ز  غط�ء  حتت  الع�م 
الو�شع  وهو   ، مغ�شو�شة  بطرق 
الذي ح�ل دون انت�ش�ل اأكرث من 80 
من  الطيب�ت  مبنطقة  ن�شمة  األف 
ا�شتمرار ظ�هرة  وتبع�ت  خملف�ت 

�شعود املي�ه القذرة .
مدير  اأكد  فقد  ذلك  ج�نب  اإىل 
بورقلة  للتطهري  الوطني  الديوان 
دبي   حممد ال�شعيد دبة  يف ت�رصيح 
�شحفي خ�س به يومية "الو�شط " 

مت  املذكورين  امل�رصوعني  اأن 
لف�ئدة  اجن�زهم�  عملية  اإ�شن�د 
مديرية الري قبل اأن ت�أخذ م�ش�لح 
بلدية الطيب�ت على ع�تقه� تدارك 
والية  وايل  اأن  ومعلوم   . النق�ئ�س 
على  اإ�رصافه  ه�م�س  على  ورقلة 
توزيع االعتم�دات امل�لية على 21 
بلدية واملقدرة بـ 495 ملي�ر �شنتي 
امل�شوؤولني  من  كل  تعهد  قد   ،
ح�لة  يف  ال�شعب  اأم�م  واملنتخبني 
م�ش�ريع  يتم جت�شيده� يف  م�  مل 
بيومي�ت  �شلة  له�  ه�دفة  امن�ئية 

املواطن .
اأحمد باحلاج 

ت�سببت الأمطار التي تهاطلت على عا�سمة الولية ورقلة ملدة �ساعتني فقط، يف غلق كلي للطرقات الرئي�سية و�سل حركة 
املرور ناهيك عن النقطاعات املتكررة يف التيار الكهربائي و�سبكة النرتنت وهو ما ت�سبب يف عزل املواطنني طيلة اأم�سية اأول 

اأم�س عن العامل اخلارجي .
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ا�ستيقظ من النوم فوجد نف�سه جثة
بقلم عي�سى قراقع 

نائب يف املجل�س الت�سريعي 
رئي�س هيئة اال�سرى �سابقا 

يوم  االوىل  الفجر  �ساعات  يف 
حممد  ال�ساب  ا�ستيقظ   2018/9/18
النوم  من  عاما   23 الرمياوي  زغلول 
جراء  منده�سا  م�سدوما  فزعا 
اقتحام ع�رسات اجلنود اال�رسائيليني 
انهالوا   , رميا  بيت  قرية  يف  منزله 
عليه بال�رسب املربح , �رسبوا را�سه 
ومار�سوا  وركلوه  بطحوه   , باحلائط 
وح�سيتهم فوق ج�سده لي�سقط �سهيدا 
ياب�سا  النوم  زال  ال   , نومه  غرفة  يف 
نومه  يف  ترقد  واالحالم   , عينيه  يف 

الطويل .
يف  والقوه  وكبلوه  ال�سهيد  اعتقلوا 
الدع�س  ووا�سلوا  ع�سكرية  �سيارة 
 , بنادقهم  بب�ساطريهم واعقاب  عليه 
انفا�سه و�سار  ال�سهيد قد لفظ  وكان 

يف  حتدقان  عيناه   , هامدة  جثة 
يرونه  وال  يراهم  املتوترين  اجلنود 

�ساخرا من دولة خائفة .
فجرا  ا�ستيقظ  الرمياوي  ال�سهيد 
فوجد نف�سه جثة مقتولة مقموعة قبل 
واهله  والدته  وامام  ال�سم�س,  طلوع 
ال�ساهدين  امل�سدومني  املرعوبني 
اعدام  وعملية  متعمدة  جرمية  على 

ميداين نفذت يف داخل البيت .
ايقظته  الرمياوي  حممد  ال�سهيد 
املنزل  باب  ن�سفت  التي  التفجريات 
بنادق  �سوت   , االقتحام  خالل 
وقد   , مفرت�سة  وكالب  وم�سد�سات 
باقتحام  كلفوا  انهم  اجلنود  اعتقد 
قلعة ح�سينة ليجدوا �سابا نائما حاملا 
اقتلعوه من النوم �رسبا وانتقاما , ومل 
ي�سبعوا حتى �سقط بني ايديهم قتيال 
ج�سمه  واغرقوا  انفا�سه  خنقوا   ,
ال�سم�س وتاخرت  بالدم حتى اجفلت 
عن  الطيور  هربت   , موعدها  عن 

ا�سجارها وجف الندى .

ا�ستيقظ من النوم فوجد نف�سه جثة , 
ال كالم وال نقا�س و�سوؤال , مل توقظه 
ليتناول الفطور وي�ستعد للذهاب  امه 
البحر  ن�سائم  توقظه  مل   , العمل  اىل 
املتو�سط القريبة وال رائحة الزيتون 
بيت  يف  مبكرا  ا�ستوى  وقد  االخ�رس 
اطفال  �سوت  يوقظه  مل   , رميا 
يرك�سون  املدر�سة  اىل  ذاهبون 
ال�سباح  ن�سيد  ويرددون  وميرحون 
يف  لينام  املفاجيء  املوت  ايقظه   ,

�رسير االبد .
ميار�سون  منفلتون  جنود  هنا 
جنود   , يوميا  اجلماعية  االعتقاالت 
القتل  متار�س  عن�رسية  فا�سية  دولة 
العمد ب�سكل منهجي , دولة قتلت 215 
�سهيدا ا�سريا منذ عام 1967 وال تزال 
مقابرها  يف  ال�سهداء  مئات  حتتجز 
الباردة  وثالجاتها  ال�رسية  الع�سكرية 
حتتجز  مع�سكر  اىل  حتولت  دولة   .
وزنازينها  �سجونها  اال�رسى يف  االف 
وموت  طويل  عمر  عليهم  م�سى   ,

وين�سدون  احلياة  يلتهمون  وهم  كثري 
احلرية .

ال�سهيد حممد الرمياوي ا�ستيقظ من 
النوم فوجد نف�سه جثة , الفل�سطيني 
تعود ان يزعجه اي �سيء حني ميوت 
تعذيب   , , �رسب  قنبلة   , ر�سا�سة   ,
يناديه  قلبه  ان  ال�سهيد  اح�س  وقد   ,
, موته يناديه , املوت يحا�رس اي�سا 
الدنيا  من  اخلائفون  هم   , اجلنود 

واالخرة .
عام   14 مزهر  اركان  ال�سهيد  الطفل 
خميم  يف  فجرا  النوم  من  ا�ستيقظ 

الدهي�سة فوجد 
نف�سه جثة . ر�سا�سة اخرتقت �سدره 
, القى نف�سه على حجر واكمل النوم 

بهدوء ابي�س على �سوت ال�سالة .
ابو خ�سري 14  ال�سهيد حممد  الطفل 
نف�سه  فوجد  النوم  من  ا�ستيقظ  عام 
جثة , خطفه امل�ستوطنون احلاقدون 
مدينة  تدفنه  مل   , حيا  واحرقوه 
كل  على  دمه  تدفق  حتى  القد�س 

طليقا  و�سار  جناحيه  ومللم  اجلهات 
على ار�س الهوية .

عبيد  الرحمن  عبد  ال�سهيد  الطفل 
فوجد  فجرا  ا�ستيقظ  عام   14 اهلل 
نف�سه جثة , ر�سا�سة متفجرة ا�سابته 
االمم  علم  حتت  �سقط   , القلب  يف 
املتحدة يف خميم عايدة , مل يعرف 
يعرف  ال   , مات  قد  انه  االن  حتى 

�سوى انه كان يحلم .
اطفال غزة ا�ستيقظوا فجرا فوجدوا 
 , ال�سياج  على  معلقة  جثثا  انف�سهم 
او�سلو  اتفاقيات  على  عاما   25 مر 
على  جثث   , اجلدران  على  جثث   ,
, م�ستوطنات يف  الع�سكرية  احلواجز 
�سالم   , املياه  وابار  البيوت  حقول 
بحثنا   , ال�سدى  فوق  االحالم  ي�سنق 
عن الف�ساء لن�سري طيورا , بحثنا عن 

امل�سافات لت�سري املواعيد عناق .
يف  الواقعة  رميا  بيت  قرية  �سكان 
اجلهة ال�سمالية الغربية من مدينة رام 
اهلل , ا�ستيقظت على جرمية , التحف 

الفجر بال�سواد , جرى النا�س وفتحوا 
املكلومة  القلوب  وا�سعلوا  النوافذ 
هنا   , بلدا  ج�سده  �سار  �سهيد  هنا   ,
غيمة  على  فيها  املالئكة  تنزل  بلد 
الرمياوي  حممد  ال�سهيد  احلاملني  
نف�سه جثة  فوجد  النوم  من  ا�ستيقظ 
املقنعني  اجلنود  بامكان  وكان   ,
 , يعتقلوه  ان  بال�سالح  املدججني 
مل   , م�ساملا  هادئا  �ساكنا  نائما  كان 
ي�سكل خطرا على حياتهم , مل يهرب 
, مل يتوقع ان يت�سلل املوت اىل روحه 

اجلميلة دون ان يطرق الباب 
اجلنازة  اجلوا  رميا  بيت  قرية  �سكان 
ت�سلم  يتم  حتى  والبكاء  والت�سييع 
فقد   , الرمياوي  ال�سهيد  جثمان 
 , املوت  اكيا�س  داخل  احتجزوه 
قد  قلبه  ان  يقول  الت�رسيح  طبيب 
املوت  هذا  يكون  رمبا   , انفجر 
النا�س يف بيت  للبقاء , يقول  طريقنا 
رميا , رمبا هي رائحة الع�سب والزيت 

وزغرودة املطر .

نادي االأ�سري الفل�سطيني

وقفة ت�سامنيــة يف اخلليــل اأمام ال�سليب الأحمر
املراقبة  كامريات  تثبيت  على  احتجاجا 

يف �ساحة اأق�سام االأ�سريات
جلنة  ال�سجون  اإدارة  الإجراءات  رف�سا  
�سكلها  التي  اال�رسى  اجنازات  �سحب 
والتي  اردن  جلعاد  الداخلي  االمن  وزير 
ه�سارون  �سجن  اال�سريات يف  ا�ستهدفت 
�ساحة  يف  املراقبة  كامريات  بو�سع 
الفورة التي متار�س فيها اال�سريات كافة 
ن�ساطاتهن اليومية  واملمرات التي توؤدي 
انتهاك �سافر خل�سو�سية  الغرف يف  اىل 

اال�سريات....
يف  الفل�سطيني  اال�سري  نادي  نظم 
اال�رسى  �سوؤون  وهيئة  اخلليل  حمافظة 
الوطنية  والقوى  اال�رسى  اهايل  وجلنة 
مقر  امام  واحتجاجية  ت�سامنية  وقفة 
اخلليل  يف  الدويل  االحمر  ال�سليب 
التحرك اللغاء  ال�سليب االحمر  ملطالبة 

كامريات املراقبة ..
عائالت  الت�سامنية  الوقفة  يف  و�سارك 
اال�سريات وممثلي القوى الوطنية ومن�سق 
حمافظ  مكتب  يف  ال�سيا�سية  القوى 

اخلليل قي�س دعنا  
و�سعارات  يافطات  امل�ساركون  ورفع 
ال�سليب  تطالب  �سعارات  عليها  خطت 
معاناة  انهاء  على  العمل  الدويل  االحمر 
التي  الكامريات  تركيب  والغاء  اال�سريات 
العالج  وتوفري  خ�سو�سياتهن  تنتهك 
املنع  �سيا�سة  والغاء  لال�سريات   الطبي 
امل�ساركون  .,ورفع  ذويهن  بحق  االمني 
الن�سايل  للدور  تقديرا  اجلزائر  علم 

تفعيل  يف  اجلزائر  به  تقوم  الذي  الكبري 
اجلزائري  االعالم  يف  اال�رسى  ق�سية 
من خالل االخ املنا�سل خالد عز الدين 

م�سوؤول ملف اال�رسى يف اجلزائر ..
ويف كلمة اجمد النجار مدير نادي اال�سري 
موجها  اخلليل  حمافظة  يف  الفل�سطيني 
واأ�سرياتنا  البوا�سل  ا�رسانا  اىل  التحية 
الجراءات  يتعر�سون  والذين  املاجدات 
الداخلي  االمن  وزير  قبل  من  اجرامية 
جعاد اردن وبغطاء من حكومة االحتالل 
والتي كانت اوىل اجراءتها م�سادرة االف 
يف  املراقبة  كامريات  ون�سب  الكتب 

اق�سام اال�سريات ..
�سجون  يف  اال�رسى  ان  النجار  وبني 
االحتالل )) نفحة والنقب وعوفر نفذوا 
متثلت  لال�سريات  ا�سنادية  خطوات 
باغالق االق�سام وترجيع وطبات الطعام 
تطالب  ال�سجون  الدارة  ر�سائل  وت�سليم 
بانهاء االنتهاك خل�سو�سية اال�سريات ((

يف  يعتقل  االحتالل  ان  النجار  واو�سح 
ا�سرية   54 والدامون  ه�سارون  �سجني 
ومري�سات  وجريحات  قا�رسات  بينهن 
يحتجزن يف ظروف اعتقالية �سعبة جدا

احلقوقية  املوؤ�س�سات  النجار  وطالب 
املراأة  ب�سوؤون  املعنية  واالن�سانية 
ترتكب  التي  اجلرمية  حجم  ك�سف 
ملعاناتهم  حد  وو�سع  اال�سريات  بحق 

امل�ستمرة ..
يعانني  االأ�سريات  باأن  النجار   واو�سح 
ال�سعوبة  يف  غاية  اعتقالية  ظروف  من 

ويواجهن �سيا�سات قمعية ممنهجة تهدف 
معنوياتهن  وحتطيم  اإرادتهن  ك�رس  اإيل 
وفر�س  الطبي  االإهمال  ك�سيا�سة 
ال�سحف  اإدخال  من  واملنع  الغرامات 
واعتقالهن  الزيارات  من  واحلرمان 
من  وبالقرب  �سحية  غري  اأق�سام  يف 
واالقتحامات  اجلنائيات  املعتقالت 
لياًل  ا�ستفزازي  ب�سكل  لغرفهن  املتكررة 
اإنذار  �سابق  وبدون  ال�سجانني  قبل  من 
باتت  التي  الفئران  وجود  عن  ف�سال   ,
ب�سكل  االأ�سريات  مع  الزنازين  يف  تقيم 
املقدم  الطعام  �سوء  اإيل  اإ�سافة  دائم 
باحلد  يفي  ال  والذي  ونوعا  كما  لهن 
ما  وكثرياً  اأج�سامهن  الحتياجات  االأدنى 
اأنهن  كما   , واالأو�ساخ  الذباب  فيه  وجد 
احلماية  و�سائل  امتالك  من  حمرومات 
القار�س  ال�ستاء  برد  تقيهم  التي  الكافية 
احلرارة  ودرجات  الرطوبة  وم�ستويات 

املرتفعة.
الدولية  االتفاقيات  باأن  النجار   واأكد 
املراأة  وا�سح على حق  ب�سكل  ن�ست  قد 
»بجميع  بالتمتع  االأ�رس  يف  تقع  التي 
مبوجب  االأ�سا�سية  وال�سمانات  احلقوق 
الربوتوكول  من   )6(,)5(,)4( املواد 
املتعلق  جنيف  التفاقية  الثاين  االإ�سايف 
امل�سلحة  النزاعات  �سحايا  بحماية 
الن�ساء  تتمتع  اأن  يجب  الدولية.كما  غري 
لهن  املكفولة  واحلماية  املعاملة  بنف�س 
اأن يحظني  نظرا خل�سو�سيتهن و�رسورة 
طبيعتهن  مع  تتوافق  خا�سة  مبعاملة 

جناجرة  ابراهيم  نقل  بدوره   . االأنثوية 
خالل  من  اال�سريات  معاناة  عن  �سورة 
و�سفت  التي  املحاميات  احدى  زيارة 
اال�سريات  وان  جدا  بال�سعب  الو�سع 
ومنذ  اخلارجي  العامل  عن  معزوالت 
ومل  ال�سم�س  ي�ساهدن  مل  يوما  ع�رسين 
تثبيت  ب�سبب  يتمكن من غ�سل مالب�سهم 
واملردوان  الفورة  �ساحة  يف  الكامريات 
االحمر  ال�سليب  النجاجرة  ..وطالب 
معاناة  النهاء  العاجل  العمل  الدويل 

اال�سريات والغاء تثبيت الكامريات .. 
القوى  ممثل  جابر  بدران  طالب  بدوره 
الوطنية  باأو�سع حترك جماهريي و�سعبي 
لالنت�سار لال�سريات يف �سجون االحتالل 
والتي يحاول االحتالل اال�ستفراد بهن يف 
لهن  االنت�سار  الكثريين عن  تقاع�س  ظل 
مطالبا بتنفيذ برنامج فعاليات متوا�سل 
من  اأ�سرياتنا  على  احلفاظ  اجل  من 

اإجراءات االحتالل ..
خالل  املتحدثون  من  العديد  واجمع 
ملف  تفعيل  �رسورة  على  االعت�سام 
االأ�سريات اعالميا وحمليا ودوليا وك�سف 
بحقهن  متار�س  التي  اجلرمية  حجم 
العزل  او  الطبي  االهمال  �سيا�سة  من 
اأو  الزيارة  من  احلرمان  اأو  االنفراداي 
فر�س غرامات مالية الأتفه االأ�سباب, كما 

يتم منعهن من اإدخال املالب�س..
امل�ساركون  طالب  االعت�سام   نهاية  ويف 
العاجل  بالعمل  الدويل  االأحمر  ال�سليب 
الإنهاء معاناة اال�سريات والغاء الكامريات 

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات 
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يف  ال�سحفيون  املعتقلون 
ال�سجون يحتاجون للحماية

االأ�رسى  مركز  مدير  طالب 
راأفت  الدكتور  للدرا�سات 
العاملي  اليوم  فى  حمدونة 
ال�سحفي  مع  للت�سامن 
احتاد  الفل�سطيني, 
ال�سحفيني الدوليني والعرب, 
 , االن�سان  حقوق  وجمل�س 
الدوىل  االأحمر  وال�سليب 
احلقوقية  واملنظمات 
بحماية  واالن�سانية  الدولية 
الفل�سطينيني  ال�سحفيني 
املعر�سني للقتل واالعتقال 

يف فل�سطني .
يف  اأن   حمدونة  د.  قال  و 
 22 من  يقارب  ما  ال�سجون 
يعانى  مما  يعانون  �سحفياً 
�سوء  من  املعتقلني  منه 
املعي�سية  االأ�رسى  اأو�ساع 
نتيجة  امل�ستويات  كل  على 
االإ�رسائيلية  لل�سيا�سات 
احلياة  جممل  تطال  والتي 
االعتقالية من تعذيب مبا�رس 
وغري مبا�رس, واالقتحامات 
والتفتي�سات   , الليلية 
اجلماعى  والنقل   , العارية 
العزل االنفرادى  , و�سيا�سة 
واالكتظاظ  طويلة  لفرتات 
والزنانني  الغرف  داخل 
و   , احل�رسات  وانت�سار   ,
الردعية  الع�سكرية  االأحكام 
اجلامعة  امتحانات  ومنع   ,

و�سوء   , العامة  والثانوية 
الطعام كما ونوعا , ومنعهم 
من  التعليم  يف  حقهم  من 
املواد  اإدخال  عدم  خالل 
ومنع  والثقافية  التعليمية 
وعدم   , الكتب  اإدخال 
االأطباء  بدخول  ال�سماح 
عالج  من  يلزم  ما  وتوفري 
طبية  واأدوات  وفحو�سات 
واإجراء العمليات اجلراحية 

للكثري من املر�سى .
اأن  حمدونة  د.  واعترب 
ال�سحفيني  ا�ستهداف 
يف  ياأتى  فل�سطني  يف 
احلقيقة  حماربة  �سياق 
املمار�سات  تتابع  التى 
التى  اال�رسائيلية  والرواية 
ال�سعب  لن�ساالت  ت�سىء 
تعمل  والتى  الفل�سطينى 
على الت�سدي لها وتفنيدها, 
وب�سبب تدعيم تلك احلقائق 
يف خماطبة العامل باملواثيق 
جنيف  واتفاقيات  الدولية 
حقوق  ومواد  االربعة 
االن�سان واتفاقيات مناه�سة 
االأطفال  وحقوق  التعذيب 
على  والتاأكيد  واملراأة 
وب�سبب   , االن�سان  حقوق 
واحلقيقة  ال�سورة  نقل 
على  ال�سغط  واملطالبة يف 
جرائمه  لوقف  االحتالل 
على  واللحظية  اليومية 

االأر�س .

القد�س اليوم
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عبد النا�سر فروانة

يثمن دور ال�سحافيني الفل�سطينيني 
ويدعو اإىل حمايتهم ووقف ا�ستهدافهم

 
املخت�ص  والباحث  املحرر  الأ�سري  اأعرب 
عن  فروانة،  النا�رص  عبد  الأ�رصى،  ب�س�ؤون 
الفل�سطينيني  ال�سحافيني  لدور  العايل  تقديره 
اجل�سيمة  النتهاكات  وف�سح  ت�ثيق  يف 
الحتالل  ق�ات  تنتهكها  التي  احلرب  وجرائم 
وبحق  عام،  ب�سكل  �سعبهم  بحق  الإ�رصائيلي 

الأ�رصى واملعتقلني ب�سكل خا�ص.
اإىل  احلق�قيني  وكافة  العامل  �سحافيي  ودعا 
الفل�سطينيني  ال�سحافيني  مع  الت�سامن  تعزيز 
التاأثري  اآليات  وتفعيل  م�ساندتهم،  على  والعمل 
واجلرائم  النتهاكات  ووقف  حمايتهم  ل�سمان 
بحقهم، وذلك دفاعا عن احلق يف حرية الراأي 
والكلمة ونقل احلقيقة، ورف�سا ل�سيا�سة تكميم 

الأف�اه وتقييد العمل ال�سحفي والإعالمي.
ال�سحافيني  به  يق�م  ما  اأن  على  م�ؤكدا 
م�سا�سا  اأو  حتري�سا  ي�سكل  ل  الفل�سطينيني، 
بالأمن -كما تدعي �سلطات الحتالل-، واإمنا 
اإطار عملهم  كما هي يف  الأحداث  ينقل�ن  هم 
املهني، واأن امل�سكلة الأ�سا�سية ل تتعلق بعمل 
ال�سحفي يف نقل ال�س�رة، وامنا تكمن يف حقيقة 
مبمار�ساته  الحتالل  يج�سدها  التي  ال�س�رة 

وانتهاكاته اجل�سيمة بحق الفل�سطينيني.
للت�سامن  العاملي  الي�م  فروانة يف  وقال 
ال�سحافيني  الفل�سطيني: ان  ال�سحايف  مع 
لق�ات  مبا�رصاً  هدفاً  �سّكل�ا  الفل�سطينيني 
الحتالل، واأن النتهاكات بحقهم قد ت�ساعدت 
ب�سكل لفت منذ اندلع »انتفا�سة القد�ص« يف 
بالقتل  ال�ستهداف  بني  وتن�عت  اأكت�بر2015، 
اأو  وال�سابة اأو العتقال والحتجاز التع�سفي، 
وحتطيم  املربح  وال�رصب  اجل�سدي  العتداء 
عرب  اأو  املالية،  الغرامات  وفر�ص  الكامريات 
اأو  العالم،  و�سائل  مقرات  وتدمري  ق�سف 
واغالقها  منها  املعدات  وم�سادرة  اقتحامها 

مزاولة  من  ومنعهم  فيها  العاملني  واعتقال 
عملهم.

وا�ساف قائال: ان �سلطات الحتالل تهدف من 
وراء ا�ستهدافها لل�سحافيني اإىل النتقام منهم 
وبث الرعب واخل�ف يف نف��سهم، والتاأثري على 
ت�جهاتهم وطبيعة اهتماماتهم، وحرف اأقالمهم 
احلرة وحجب احلقيقة التي تلتقطها عد�سات 
كامرياتهم، وتغييبهم ق�رصا عن القيام مبهامهم 
وعدم  احلقيقة  جتاهل  نح�  ودفعهم  املهنية، 
عد�سات  وت�ثقه  اأعينهم  ت�ساهده  ما  كل  نقل 
من  اأقالمهم  تخطه  اأن  ميكن  وما  كامرياتهم، 
�س�ر قلمية لق�س�ص واأخبار ماأ�ساوية وانتهاكات 
من  الُعّزل  الفل�سطينيني  بحق  تقرتف  ج�سيمة 

قبل ق�ات الحتالل الإ�رصائيلي.
»انتفا�سة  اندلع  ومنذ  باأنه  فروانة  واأو�سح 
اأول/اأكت�بر  ت�رصين  من  الأول  يف  القد�ص« 
2015، �سعّدت ق�ات الحتالل من ا�ستهدافها 
من  العديد  واأغلقت  وداهمت  لل�سحافيني، 
الإذاعات و�سادر الكثري من الأجهزة واملعدات 
بذريعة  منهم  املئات  واعتقل  والكامريات، 
التحري�ص، فيما �سجل منذ مطلع العام اجلاري 
ذك�را  ل�سحافيني،  اعتقال  )65( حالة  اأكرث من 
واناثا، وما يزال يقبع يف �سج�ن الحتالل نح� 
)22( �سحفيا. يذكر اأنه ي�سادف الي�م ال�ساد�ص 
العاملي  الي�م  �سبتمرب،  اأيل�ل/  من  والع�رصون 
الي�م  الفل�سطيني، وه�  ال�سحايف  للت�سامن مع 
على  لل�سحافيني  الدويل  الحتاد  اأعلنه  الذي 
 ،1996 العام  يف  النفق  انتفا�سة  اأحداث  اإثر 
ال�سحافيني  من  الع�رصات  خاللها  اأ�سيب  التي 
نقل  يف  اأعمالهم  مزاولة  اأثناء  الفل�سطينيني 
الإن�سان  حلق�ق  الإ�رصائيلية  النتهاكات  �س�ر 
وق�اعد القان�ن الدويل الإن�ساين يف تعاملها مع 

املدنيني يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

 مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات
 الدكتور راأفت حمدونة

املعتقلون ال�سحفيون يف 
ال�سجون يحتاجون للحماية

للدرا�سات  الأ�رصى  مركز  مدير   طالب 
العاملي  الي�م  راأفت حمدونة فى  الدكت�ر 
للت�سامن مع ال�سحفي الفل�سطيني، احتاد 
وجمل�ص  والعرب،  الدوليني  ال�سحفيني 
حق�ق الن�سان ، وال�سليب الأحمر الدوىل 
والن�سانية  الدولية  احلق�قية  واملنظمات 
الفل�سطينيني  ال�سحفيني  بحماية 
املعر�سني للقتل والعتقال يف فل�سطني .

ما  ال�سج�ن  يف  اأن   حمدونة  د.  قال  و 
يعانى  يعان�ن مما  يقارب من 22 �سحفياً 
الأ�رصى  اأو�ساع  �س�ء  من  املعتقلني  منه 
نتيجة  امل�ست�يات  كل  على  املعي�سية 
لل�سيا�سات الإ�رصائيلية والتي تطال جممل 
احلياة العتقالية من تعذيب مبا�رص وغري 

مبا�رص، والقتحامات الليلية ، والتفتي�سات 
العارية ، والنقل اجلماعى ، و�سيا�سة العزل 
النفرادى لفرتات ط�يلة والكتظاظ داخل 
احل�رصات  وانت�سار   ، والزنانني  الغرف 
ومنع   ، الردعية  الع�سكرية  الأحكام  و   ،
 ، العامة  والثان�ية  اجلامعة  امتحانات 
من  ومنعهم   ، ون�عا  كما  الطعام  و�س�ء 
اإدخال  عدم  خالل  من  التعليم  يف  حقهم 
اإدخال  ومنع  والثقافية  التعليمية  امل�اد 
الأطباء  بدخ�ل  ال�سماح  وعدم   ، الكتب 
وفح��سات  عالج  من  يلزم  ما  وت�فري 
العمليات اجلراحية  واأدوات طبية واإجراء 
د. حمدونة  املر�سى   واعترب  للكثري من 
فل�سطني  يف  ال�سحفيني  ا�ستهداف  اأن 

التى  احلقيقة  حماربة  �سياق  يف  ياأتى 
ال�رصائيلية  والرواية  املمار�سات  تتابع 
الفل�سطينى  ال�سعب  لن�سالت  ت�سىء  التى 
وتفنيدها،  لها  الت�سدي  على  تعمل  والتى 
احلقائق يف خماطبة  تلك  تدعيم  وب�سبب 
العامل بامل�اثيق الدولية واتفاقيات جنيف 

واتفاقيات  الن�سان  حق�ق  وم�اد  الربعة 
الأطفال  وحق�ق  التعذيب  مناه�سة 
 ، الن�سان  حق�ق  على  والتاأكيد  واملراأة 
ال�س�رة واحلقيقة واملطالبة  نقل  وب�سبب 
يف ال�سغط على الحتالل ل�قف جرائمه 

الي�مية واللحظية على الأر�ص . 

القائد الوطني الفل�سطيني الراحل عبد اللطيف عبيد

 اأ�سعل ثورة يف ال�سجون 
الإ�سرائيلية مع اإخوانه ورفاقه 
الأ�سرى لنتزاع احلق يف التعليم

كتب ن�ساأت ال�حيدي الناطق با�سم مف��سية 
بحركة  واجلرحى  والأ�رصى  ال�سهداء 
يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  فتح يف 
والإ�سالمية  ال�طنية  للق�ى  الأ�رصى  جلنة 
 2018  /  9  /  24 ي�م  فقدت  فل�سطني  اأن 
اأحد اأبرز خرية رجالتها الراحل اإىل ج�ار 
والأ�سري  املنا�سل  اهلل  باإذن  �سهيدا  ربه 
الكبري  ال�طني  والقائد  املعلم  املحرر 
اأب�   ( عبيد  م�سطفى  اللطيف ح�سن  عبد 
�سهيل ( من م�اليد 1934 وبلدته الأ�سلية 
املنا�سل  اأن  ال�حيدي  وقال   . املجدل 
 ) �سهيل  اأب�   ( عبيد  اللطيف  عبد  الكبري 
التحرير  حركة  ب�سف�ف  التحق  قد  كان 
ال�طني الفل�سطيني – فتح يف العام 1966 
وبعد هزمية حزيران يف 1967 ت�ىل قيادة 
اعتقاله  ليتم  غزة  قطاع  يف  فتح  حركة 
يف  الإ�رصائيلي  الإحتالل  ق�ات  يد  على 
العام 1968 بعد مالحقة ومطاردة �ساخنة 

وحكم  ي�ما   40 ملدة  حينها  يف  ا�ستمرت 
عليه بال�سجن ملدة 7 �سن�ات .

با�سم  الناطق  ال�حيدي  ن�ساأت  واأ�ساف 
واجلرحى  والأ�رصى  ال�سهداء  مف��سية 
حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  بحركة 
ال�طنية  للق�ى  الأ�رصى  جلنة  يف  فتح 
الحتالل  ق�ات  والإ�سالمية   اأن 
املنا�سل  باعتقال  قامت  الإ�رصائيلي 
العام  يف  عبيد  �سهيل  اأب�  الكبري  والراحل 
ا�ست�سهد  قد   ) عالء   ( ابنه  وكان   1986
فدائية  عملية  يف   1990  /  12  /  26 يف 
ال�س�يدي  عيادة  من  بالقرب  بط�لية 
واأو�سح   . غزة  مدينة  يف  الن�رص  بحي 
عبيد  اللطيف  عبد  الرحل  املنا�سل  اأن 
وكالة  مدار�ص  يف  مدر�ساً  عمل  قد  كان 
وكان   1994 العام  حتى  لالجئني  الغ�ث 
وقيادات  اأركان  اأحد  وكان  املعلم  نعم 
املجيدة  الإنتفا�سة  ال�طني خالل  العمل 

ل�سعبنا الفل�سطيني يف العام 1987 وع�س�ا 
يف اللجنة احلركية حلركة فتح بقطاع غزة 
ورئي�سا ملف��سية الإ�سالح . واأفاد ن�ساأت 
ال�حيدي الناطق با�سم مف��سية ال�سهداء 
والأ�رصى واجلرحى بحركة فتح يف قطاع 
الأ�رصى  جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
رواية  بح�سب  والإ�سالمية  ال�طنية  للق�ى 
وال�ساعر  الكبري  ال�طني  القائد  �سديقه 
الراحل عمر خليل عمر  الث�ري املنا�سل 
اأنهم كان�ا اأ�رصى يف ال�سج�ن الإ�رصائيلية 
اأب�  للمنا�سل  وكان  ال�ستينات  اأواخر  يف 
�سهيل عبيد ونخبة من املنا�سلني وقيادات 
يف  الأ�سرية  الفل�سطينية  ال�طنية  احلركة 
اإدارة  على  ال�سغط  يف  كبريا  دورا  حينها 

م�سلحة ال�سج�ن الإ�رصائيلية لتلبية حق�ق 
امتحانات  وتقدمي  التعليم  يف  الأ�رصى 
الثان�ية العامة مذكرا اأن ال�ساعر واملعلم 
عمر  خليل  عمر  الراحل  املحرر  الأ�سري 
قطاع  �سمال  يف  لهيا  بيت  م�اليد  من 
5 / 4 / 1936 وقد فارق احلياة  غزة يف 
يف ي�م اخلمي�ص 9 / 2 / 2017 وكان اأحد 
الحتالل  جرائم  على  العيان  �سه�د  اأبرز 
الإ�رصائيلي بحق الأ�رصى الفل�سطينيني .      
الفل�سطيني  ال�طني  القائد  لتاأبني  ودعا 
وزمالءه  عبيد  �سهيل  اأب�  امُلعلم  الراحل 
امل�سرية  وحجم  يليق  مبا  املنا�سلني  من 
الن�سالية الط�يلة التي اأفن�ا زهرة �سبابهم 

واأعمارهم م�ؤمنني بها .

نادي ال�سري الفل�سطيني

جي�ش الحتالل يعتقل الكاتبة واملدونة اإ�سراء ليف

نادي الأ�سري الفل�سطيني

الأ�سريان اخلطيب وعدنان يوا�سالن اإ�سرابهما املفتوح عن الطعام

نادي الأ�سري الفل�سطيني

الأ�سريان اخلطيب وعدنان يوا�سالن اإ�سرابهما املفتوح عن الطعام

الحتالل يعتقل ع�سرة مواطنني بينهم كاتبة

الأ�سري  نادي  مدير  النجار  اجمد  اإ�ستنكر 
جي�ص  قيام  اخلليل  الفل�سطيني يف حمافظة 
اإ�رصاء  واملدونة  الكاتبة  باعتقال  الحتالل 
خ�رص احمد غنيمات ) اإ�رصاء ليف ( البالغة 
بلدة  من  عزباء  وهي  عاما   34 العمر  من 
النجار  واأو�سح   .. اخلليل  �سمال  �س�ريف 
اقتحمت  الحتالل  جي�ص  من  كبرية  ق�ة  ان 

البيت يف ح�ايل ال�ساعة الثالثة فجرا يف بلدة 
�س�ريف وقامت باعتقالها وم�سادرة هاتفها 

اخلل�ي ..
�سهادة  حتمل  ليف  ا�رصاء  الكاتبة  ان  يذكر 
البكال�ري��ص يف الهند�سة و�سهادة املاج�ستري 
وعرف عنها كتاباتها وقلمها احلر .. واعترب 
النجار ان اعتقال ا�رصاء ليف وقبلها اعتقال 

خمطط  �سمن  ياأتي  خاطر  ملى  الكاتبة 
ا�رصائيلي با�ستهداف القالم احلرة و�سيا�سة 
تكميم الف�اه واإن هذا ال�سل�ك يك�سف ال�جه 
احلقيقي لالحتالل الذي يحتجز خرية اأبناء 
�سعبنا خلف اأ�سداف العتمة وغرف التحقيق. 
يف ال�قت الذي يتفنن فيها عدد من الكتاب 
ابناء  قتل  على  التحري�ص  يف  ال�رصائيليني 

�سحف  اعمدة  ويف  الفل�سطيني  ال�سعب 
قادة  قبل  من  ويكرم�ن  ر�سمية  ا�رصائيلية 
الحتاد  النجار  وطالب   .. الحتالل  حك�مة 
وف�سح  الدويل  التحرك  اىل  للكتاب  الدويل 
الحتالل على جرائمة بحق الدباء والكتاب 
عمليات  يدين  بيان  وانزال  الفل�سطينيني 

العتقال بحق القالم احلرة ..

قال نادي الأ�سري الفل�سطيني اأن الأ�سريين 
غزة،  من  عاماً(   60( اخلطيب  عمران 
جنني،  من  عاماً(   40( عدنان  وخ�رص 
الطعام  عن  املفت�ح  اإ�رصابهما  ي�ا�سالن 

يف معتقالت الحتالل.
وذكر نادي الأ�سري يف بيان �سدر عنه الي�م 
يف  م�ستمر  اخلطيب  الأ�سري  اأن  الثالثاء، 
ي�ماً، مطالباً   )52( من  اأكرث  منذ  اإ�رصابه 

بالإفراج املبكر عنه، وذلك بعد اأن ق�سى 
اأن  اإىل  ويُ�سار  عاماً؛   )21( الأ�رص  يف 
الأ�سري اخلطيب معتقل منذ عام 1997م، 
وحمك�م بال�سجن امل�ؤبد اإ�سافة اإىل )12( 
عاماً، وقد جرى حتديد امل�ؤبد له بـ)45( 
عاماً، وه� اأب لأربعة اأبناء، ويقبع يف عزل 
فه�  عدنان  الأ�سري  اأما  الرملة«.  »معتقل 
اأكرث  منذ  الطعام  عن  اإ�رصابه  ي�ا�سل 

التع�سفي،  لعتقاله  رف�ساً  ي�ماً   )24( من 
عمليات  اإىل  عدنان  الأ�سري  تعر�ص  حيث 
كان  لالإ�رصاب،  اإعالنه  منذ  تع�سفية  نقٍل 

اأخرها اإىل معتقل »اجللمة«.
عدنان،  الأ�سري  عزل  حماولة  اإطار  ويف 
الحتالل  معتقالت  اإدارة  عرقلت  فقد 
و�سعه  اأن  متذرعة  له،  املحامني  زيارة 

ال�سحي ل ي�سمح باإخراجه للزيارة.

ه�  الإ�رصاب  هذا  اأن  ذكره  اجلدير  من 
الأ�سري  يُنفذه  الذي  الثالث  الإ�رصاب 
عدنان منذ عام 2012، علماً اأن اإ�رصاباته 
الإداري،  لعتقاله  رف�ساً  كانت  ال�سابقة 
عام  والثاين   ،2012 عام  كان  اأحدهما 
2015، وقد اأُعيد اعتقاله جمدداً يف تاريخ 
احلادي ع�رص من كان�ن الأول 2017، يُ�سار 

اإىل اأنه متزوج وه� اأب ل�سبعة اأطفال. 

الأ�سريين  اأن  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  قال 
وخ�رص  غزة،  من  عاماً(   60( اخلطيب  عمران 
عدنان )40 عاماً( من جنني، ي�ا�سالن اإ�رصابهما 

املفت�ح عن الطعام يف معتقالت الحتالل.
الي�م  عنه  �سدر  بيان  يف  الأ�سري  نادي  وذكر 
الثالثاء، اأن الأ�سري اخلطيب م�ستمر يف اإ�رصابه 
منذ اأكرث من )52( ي�ماً، مطالباً بالإفراج املبكر 

عنه، وذلك بعد اأن ق�سى يف الأ�رص )21( عاماً؛ 
اأن الأ�سري اخلطيب معتقل منذ عام  ويُ�سار اإىل 
اإىل  اإ�سافة  امل�ؤبد  بال�سجن  وحمك�م  1997م، 
بـ)45(  له  )12( عاماً، وقد جرى حتديد امل�ؤبد 
عزل  يف  ويقبع  اأبناء،  لأربعة  اأب  وه�  عاماً، 
»معتقل الرملة«. اأما الأ�سري عدنان فه� ي�ا�سل 
ي�ماً   )24( من  اأكرث  منذ  الطعام  عن  اإ�رصابه 

الأ�سري  تعر�ص  التع�سفي، حيث  لعتقاله  رف�ساً 
اإعالنه  منذ  تع�سفية  نقٍل  عمليات  اإىل  عدنان 

لالإ�رصاب، كان اأخرها اإىل معتقل »اجللمة«.
فقد  عدنان،  الأ�سري  عزل  حماولة  اإطار  ويف 
زيارة  الحتالل  معتقالت  اإدارة  عرقلت 
ل  ال�سحي  و�سعه  اأن  متذرعة  له،  املحامني 

ي�سمح باإخراجه للزيارة.

من اجلدير ذكره اأن هذا الإ�رصاب ه� الإ�رصاب 
عام  منذ  عدنان  الأ�سري  يُنفذه  الذي  الثالث 
رف�ساً  كانت  ال�سابقة  اإ�رصاباته  اأن  2012، علماً 
 ،2012 عام  كان  اأحدهما  الإداري،  لعتقاله 
والثاين عام 2015، وقد اأُعيد اعتقاله جمدداً يف 
تاريخ احلادي ع�رص من كان�ن الأول 2017، يُ�سار 

اإىل اأنه متزوج وه� اأب ل�سبعة اأطفال. 

اعتقلت قّ�ات الحتالل الإ�رصائيلي ع�رصة 
الغربية،  ال�سفة  حمافظات  من  م�اطنني 
بينهم م�اطنة من اخلليل، وذلك فجري�م 
الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  وبنّي  الأربعاء. 
اأن قّ�ات الحتالل اقتحمت منزل الكاتبة 

غنيمات  اأحمد  خ�رص  اإ�رصاء  واملهند�سة 
ق�ساء  �س�ريف  بلدة  من  عاماً(،   34(
هاتفها  م�سادرة  بعد  واعتقلتها  اخلليل، 
الحتالل  �سلطات  اأن  اإىل  م�سرياً  النّقال، 
اعتقلت يف الآونة الأخرية �سّت �سيدات من 

اخلليل بينهّن كاتبات و�سحفيات. واأ�ساف 
م�سطفى  امل�اطنني  اعتقل  الحتالل  اأن 
عمر بدير )33 عاماً(، ورامي زكي بدران 
)36 عاماً(، من حمافظة ط�لكرم. واعتقل 
امل�اطنني: مع ت�سم ج�اد اأب� عليا، حممد 

رام  من  �سجدية  ورامي  عليا  اأب�  عبد 
اهلل.  فيما اعتقل ال�ّسابني حممد نبيل اأب� 
 20( جربيل  واإ�سماعيل  عاماً(،   21( العبد 
عاماً(، من قلقيلية، وحممد هيثم اخلطيب 

وحممد نا�رص حم�سن من القد�ص. 

نادي الأ�سري الفل�سطيني

اإجنازات الأ�سرى على مدار �سنوات 
الن�سال يتهددها اخلطر بالق�ساء عليها

الإجنازات  اأن  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  اأّكد 
الأ�رصى  حّققها  التي  وال�ستحقاقات 
املعي�سي  امل�ست�يني  على  الفل�سطيني�ن 
والّتنظيمي على مدار �سن�ات الن�سال؛ يتهّددها 
اخلطر بالق�ساء عليها اأمام �سيا�سة املزايدات 
يف  منا�سب  لإدارة  اجلدد  املر�ّسحني  بني 

م�سلحة �سج�ن الحتالل.
واأو�سح نادي الأ�سري يف تقرير �سدر عنه، باأن 
اأردان  جلعاد  الداخلي  الأمن  ب�زير  ي�سمى  ما 
مكّ�نة  جلنة  بت�سكيل  �سهرين  نح�  قبل  قام 
ال�ساباك  من  وعنا�رص  كني�ست  اأع�ساء  من 
الأ�رصى  اعتقال  ظروف  لتحديد  وال�سابا�ص 
الحتالل،  �سج�ن  يف  القابعني  الفل�سطينيني 
املعيار  اأن  اإىل  لفتاً  عليهم،  الّت�سييق  وزيادة 
لختيار اأردان لإدارة جديدة مل�سلحة ال�سج�ن 
ه� تقدمي خطة كاملة من اأجل تقلي�ص �رصوط 

حياة الأ�رصى الفل�سطينيني.
ويف ت�رصيحات ح�سل عليها حمام� نادي الأ�سري 
من الأ�رصى يف �سج�ن الحتالل؛ اأ�سار الأ�رصى 
و�سّجلت  ال�ّسج�ن،  جميع  زارت  اللّجنة  اأّن  اإىل 
من  وحياتية  تنظيمية  اأم�ر  ح�ل  مالحظات 
ومنها:  اللّجنة،  قرارات  بها  مت�ّص  اأن  املت�ّقع 
من  امل�سرتيات  والّن�سايل،  الّتنظيمي  الّتمثيل 
الكنتينة، احلركة داخل الأق�سام، مّدة وم�اعيد 
الف�رة، زيارات العائالت، كمية ون�عية الّطعام، 
الّتعليم  الكتب،  عدد  املت�ّفرة،  املياه  كمية 

والّدرا�سة.
قامت  اإجراءات  عّدة  اأّن  اإىل  الأ�رصى  واأ�سار 
اللّجنة، ومنها:  ال�ّسج�ن بعد زيارات  اإدارة  بها 
الّتعليمية  واملخط�طات  الكتب  اآلف  م�سادرة 
وت�سغيل  و«نفحه«،  »هدارمي«  �سجني  من 
املخ�س�سة  الف�رة  �ساحة  يف  مراقبة  كامريا 
واأّن  كما  »ه�سارون«،  �سجن  يف  لالأ�سريات 
باأّنها  الأ�رصى  اأبلغت  »هدارمي«  �سجن  اإدارة 
ت��سيات  على  بناًء  اإجراءات  ب�سل�سلة  �ستق�م 
مرات  عّدة  الأ�رصى  اإخراج  ومنها:  اللّجنة، 
ي�مياً لإجراء التفتي�ص والفح�ص على الن�افذ، 
احلركة  عملية  ح�ل  م�سّددة  اإجراءات  اّتخاذ 
داخل الأق�سام وال�ّساحات، منع اإدخال اأية كتب 

امل�اد  كاّفة  تقلي�ص  اإىل  بالإ�سافة  تعليمية، 
الغذائية.

ت�ثيق  بعملية  يق�م  اأّنه  الأ�سري  نادي  وبنّي 
ت�رصيحات  على  احل�س�ل  عرب  ي�مية  قان�نية 
من الأ�رصى، كما ويتابع مع م�ؤ�س�سات وهيئات 
حق�قية حملية ودولية من بينها الأمم املتحّدة 
التي  ليب الأحمر اجلرائم  لل�سّ الّدولية  واللجنة 
عنا�رصها  بكاّفة  الحتالل  �سلطات  ترتكبها 
منذ  الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�رصى  بحّق 
القتياد  وحتى  املنزل  من  العتقال  حلظة 
اإىل  لفتاً  واملعتقالت،  الّتحقيق  مراكز  اإىل 
اإىل  الأحيان  بع�ص  يف  ت�سل  اجلرائم  تلك  اأن 
الأ�سقر  حممد  الأ�سري  قتل  كحادثة  القتل، 
»النقب« عام  ل�سجن  القمع  اقتحام وحدة  عند 
من  العديد  جانب  اإىل  الّتفتي�ص،  بذريعة   2007
يعي�سها  التي  ال�سعبة  والظروف  النتهاكات 
الأ�رصى، كاحلرمان من العالج الطبي وحرمان 
العديد من العائالت من زيارة اأبنائهن الأ�رصى 
الأطفال  واعتقال  حمّددة  تهم  بال  والعتقال 

وتعذيبهم وغري ذلك.
واأ�سار رئي�ص نادي الأ�سري قدورة فار�ص اإىل اأن 
احلركة ال�طنية الأ�سرية دفعت ثمناً باهظاً من 
يف  الأنف�ص  وحّتى  والإ�رصابات  الحتجاجات 
�سبيل انتزاع بع�ص احلق�ق الإن�سانية الب�سيطة 
ككمية  الإن�ساين،  الّدويل  القان�ن  كفلها  التي 
الّطعام ون�عيته وزيارة الأهل واحلّق يف الّتعليم 
تقّدمها  مل  ال�ّسج�ن  م�سلحة  واأّن  وغريها، 

لالأ�رصى باإرادتها يف اأّي ظرف من الظروف.
اأّن مهّمة اللّجنة هي �سحب الإجنازات  م�سيفاً 
ورغم  -الأ�رصى  اأّن  مّدعية  تدريجي،  ب�سكل 
التي  عبة  ال�سّ والّتنكيلية  املعي�سية  الظروف 
واأن  رفاهية،  »يعي�س�ن يف  اأنهم  اإّل  يعي�س�نها- 
م�سلحة ال�سج�ن تقّدم لهم اأكرث مما يعرتف به 

القان�ن«.
الإعداد  �سدد  يف  الأ�رصى  باأن  فار�ص  واأّكد 
ال�ّسيا�سة،  هذه  مل�اجهة  واإجراءات  خلطط 
وطنية  عمل  خطة  بل�رة  �رصورة  اإىل  داعياً 
يف  والأ�سريات  الأ�رصى  مل�ساندة  و�سعبية 

معركتهم.
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قع  على  موريتانيا   وتعي�ش 
رئا�سة  بني  م�سبوق،  غري  توتر 
اجلمهورية واحلزب احلاكم من 
الوطني  "التجمع  وحزب  جهة، 
توا�سل"،  والتنمية–  لالإ�سالح 
املعار�سة  االئتالف  واأحزاب 
الهجوم  بعد  الدميقراطية، 
على  للدولة  امل�سبوق  غري 
البالد  يف  االإ�سالمية  احلركة 
واأ�سدرت  بالتطرف،  واتهامها 
حركة التوحيد واالإ�سالح بالغا 
رف�ست فيه اإغالق مركز تكوين 
�ساعات  يف  ن�رشته  العلماء، 
 26 االأربعاء  �سباح  من  االأوىل 
البالغ  وقال  اجلاري،  �سبتمرب 
:"اأقدمت ال�سلطات املوريتانية 
اإغالق  اإجراءات  مبا�رشة  على 
مركز تكوين العلماء بنواك�سوط 
ال�سيخ  العالمة  يراأ�سه  الذي 

حممد احل�سن ولد الددو".
وجاء يف البالغ الذي وقعه رئي�ش 
حركة التوحيد واالإ�سالح، عبد 
املركز  "يعد  �سيخي:  الرحيم 
موريتانية  اأهلية  علمية  معلمة 
االأ�سيل  الطابع  بني  جتمع 
منه  تخرج  للتعليم،  واملعا�رش 
العلم  وطلبة  العلماء  ع�رشات 
من موريتانيا وعدد من البلدان 
بينها  من  واالأفريقية  االأوروبية 
"اأ�سهم  اأنه  واأ�ساف  املغرب"، 
الهيئات  من  العديد  جانب  اإىل 
يف  وخارجها  موريتانيا  من 
اإ�ساعة قيم الو�سطية واالعتدال 

يف �سفوف ال�سباب امل�سلم".
 و�سجل: "اإننا يف حركة التوحيد 
هذه  ن�ستغرب  اإذ  واالإ�سالح؛ 
االإجراءات التي ت�سيق على العلم 
والعلماء، وحتول دون ن�رش قيم 
الو�سطية واالعتدال، فاإننا نعلن 
ت�سامننا مع اإدارة املركز وعلى 
احل�سن  حممد  ال�سيخ  راأ�سها 
ال�سلطات  وننا�سد  الددو،  ولد 
وقف  اإىل  املبادرة  املوريتانية 
هذه االإجراءات ومتكني املركز 
امل�رشوعة  احلقوق  كافة  من 
الرتبوية  م�سريته  ال�ستكمال 
وكان  واالإ�سالحية"،  والعلمية 
ولد  حممد  املوريتاين  الرئي�ش 
اخلمي�ش  �سن  قد  العزيز،  عبد 
م�سبوق  غري  هجوما  املا�سي 
ذي  "توا�سل"  حزب  على 
وو�سفه  االإ�سالمية،  املرجعية 
اأمام  البالد  فتح  ما  بالتطرف، 
حرب كالمية مفتوحة، انطلقت 
تكوين  مركز  اإغالق  قرار  اإىل 

العلماء.
ومن جهة اأخرى انتقد الرئي�ش 

ال�سابق حلزب "التجمع الوطني 
توا�سل"،  ـ  والتنمية  لالإ�سالح 
املوريتاين حممد جميل ب�سدة، 
املوريتاين  الرئي�ش  ت�رشيحات 
"اإ�رشائيل  باأن  فيها  قال  التي 
العربية  باالأمة  رحمة  اأ�سد 
ت�ستغل  التي  اجلماعات،  من 
ال�سيا�سية"،  لالأغرا�ش  الدين 
وو�سف ذلك باأنه "اتهام خطري 

و�سيء".
الرئي�ش  "هجوم  جميل  وقال 
على  العزيز  عبد  ولد  حممد 
ب�سكل  ال�سيا�سي  االإ�سالم 
احلملة  اأيام  منذ  كان  عام، 
منزعجا  كان  حيث  االنتخابية، 
ال�سيا�سية  املناف�سة  من 
اأنه  نظن  وكنا  لالإ�سالميني، 
انتهاء  بعد  لكن  انتخابي،  كالم 
النتائج  وظهور  االنتخابات 
االتهامات"،  هذه  وجدد  عاد 
يف  ع�سو  وهو  جميل،  واأ�سار 
اإىل  "توا�سل"،  �سورى  جمل�ش 
اأن  يرى  �سيا�سي  فريق  وجود 
يبيع  العزيز  عبد  ولد  "الرئي�ش 
اتهاماته لالإ�سالم ال�سيا�سي اإىل 
اأن  بعد  واالإمارات،  ال�سعودية 
اأ�سبح الهجوم على االإ�سالميني 
االآن  "حتى  واأ�ساف:  ب�ساعة"، 
عليه  رّد  بكالم  يتعلق  االأمر 
من  هناك  لكن  ببيان،  احلزب 
يرى اأن الرئي�ش ولد عبد العزيز، 
ال�سلطة  ليغادر  م�سطر  وهو 
الإيجاد  ي�سعى  املقبل،  العام 
مربر لتاأجيل االنتخابات"، لكن 
اإىل  االنتباه  لفت  الذي  جميل، 
معتادة  الت�رشيحات  "هذه  اأن 
لدى الرئي�ش، قد تكون مقدمة 
مع  التعامل  يف  اأمنية  ملرحلة 

اإ�سالممي موريتانيا".
ال  مراقبون  "هناك  وقال: 
اأن تكون ت�رشيحات  ي�ستبعدون 
اأمنية،  حلملة  مقدمة  الرئي�ش 
يكون  لن  بالتاأكيد  هذا  لكن 
�سيا�سي  حزب  نحن  نزهة، 
مت  واإذا  طبيعي،  ب�سكل  يعمل 
ذلك  على  ف�سرند  ا�ستهدافنا 
امل�سموح  ال�سيا�سي  االإطار  يف 
الرئي�ش  "كالم  واأ�ساف:  به"، 
ال�سيا�سي  االإ�سالم  ب�ساأن 
ثناء  يف  الأنه  و�سيء،  خطري 
على  وتقدميها  اإ�رشائيل  على 
وجتّن  ا�ستهداف  وهو  غريها، 
على حزب توا�سل الذي يعرف 
النا�ش نهجه واأ�سلوبه الو�سطي 
املعتدل، وهو اأي�سا جتاوز لكل 
لرئي�ش  خطاب  يف  اخلطوط 
االتهامات  لهذه  ينزل  اأن  دولة 
حد  على  امل�سوؤولة"،  غري 

تعبريه.
وكان حممد حممود ولد �سييدى، 
الوطني  "التجمع  حزب  رئي�ش 
لالإ�سالح والتنمية"، قد رّد على 
تهديد الرئي�ش ولد عبد العزيز 
معتربا  "توا�سل"،  حزب  بحل 
�سمن  تندرج  الت�رشيحات  تلك 
للرئي�ش  الثالثة  الوالية  م�ساعي 
ولد عبد العزيز وقرارات اأخرى 
رئي�ش  واأكد  د�ستورية،  غري 
لن  حزبه  اأن  "توا�سل"،  حزب 
خرق  على  امل�ساومة  يقبل 
على  احل�سول  واأن  الد�ستور، 
ولن  مرفو�ش  اأمر  ثالثة  والية 
ظرف،  اأي  حتت  احلزب  يقبله 
اأ�سار  املوريتاين  الرئي�ش  وكان 
خالل حديثه يف موؤمتر �سحفي 
اإجراءات  اإىل  اأم�ش  اأول  عقده 

واإعدادات ملواجهة ما و�سفه بـ 
"التطرف وا�ستغالل الدين".

العزيز،  عبد  ولد    واأ�سار 
رحمة  اأ�سد  اإ�رشائيل  اأن  اإىل 
اجلماعات،  من  العربية  باالأمة 
لالأغرا�ش  الدين  ت�ستغل  التي 
"االإ�سالم  وقال:  ال�سيا�سية، 
العامل  على  ق�سى  ال�سيا�سي 
والدمار  الويل  وجلب  العربي 
وقت  حتى  كانت  عربية  لدول 
قريب اآمنة.. و�سوريا مثال على 
البعثيني..  يحطمها  مل  ذلك.. 
وقال  يكفي"،  اليوم  واحلال 
عن  حديثه  �سياق  يف  الرئي�ش 
االإ�سالمي،  "توا�سل"  حزب 
الذي حل يف املرتبة الثانية يف 
يكفر  "اإنه  االأخرية  االنتخابات 
ويعترب  الدين،  ويحتكر  اجلميع 
والت�سويت  م�سلمني  مر�سحيه 
�سوت  ومن  اجلنة،  يدخل  لهم 
�سيئات"،  �سيك�سب  �سدهم 
�سينظر يف حل  اأنه  على  واأكد، 
حزب توا�سل االإ�سالمي، وقال: 
"اإن كل �سيء �سيكون يف وقته"، 
اأن  العزيز،  عبد  ولد  واعترب، 
خالل  تراجع  "توا�سل"  حزب 
اإىل  االنتخابات االأخرية م�سريا 
اأنه مل يحقق �سوى 14 نائبا من 
كان  اأن  بعد  نائبا،   157 اأ�سل 
املا�سية  االنتخابات  يف  حقق 
نائبا،   95 اأ�سل  من  نائبا   16
وبخ�سو�ش ما ي�ساع يف ال�سارع 
احلكومة  �سعي  عن  املوريتاين 
لتعديل الد�ستور لي�سمح للرئي�ش 
ولد عبد العزيز، بالرت�سح لوالية 
احلايل،  الد�ستور  مينعها  ثالثة 
مادة  توجد  ال  اأنه  الرئي�ش  اأكد 

يف الد�ستور مينع تغيريها.

اأدانت حركة التوحيد والإ�سالح املغربية، قرار ال�سلطات الر�سمية 
املوريتانية باإغالق مركز تكوين العلماء بنواك�سوط الذي يراأ�سه 

العالمة ال�سيخ حممد احل�سن ولد الددو.

العلماء تكوين  مركز  اإغالق موريتانيا  تدين  "الإ�سالح" املغربية 

   �إ�ضالميو موريتانيا يرف�ضون هجوم 
�لرئي�س ولد عبد �لعزيز عليهم

 حمد بن جا�ضم يعلق
  على حديث �أمري قطر 

عن �أزمة �خلليج

نا�ضط يحرج �ضفري �لإمار�ت 
باأمريكا.. و�ل�ضبب �أطفال �ليمن

وزير  الوزراء،  جمل�ش  رئي�ش  علق 
بن  حمد  االأ�سبق،  القطري  اخلارجية 
البالد، متيم  اأمري  على حديث  جا�سم، 
بن حمد عن اأزمة اخلليج.  وقال حمد 
بن جا�سم: "هلل درك يا بوحمد، حتى يف 
"بّينت  وتابع:  حليم"،  وغ�سبك  زعلك 
من  له  تعر�سنا  الذي  واجلور  الظلم 
اجلريان بطريقة توؤكد حلمك وم�ستواك 
وثباتك كقائد �ساب لهذا ال�سعب الذي 
يكن لك كل حب وتقدير ويثق يف �سداد 
اإن  قال  حمد،  بن  متيم  وكان  راأيك"، 
دول  ب�سمعة"  "اأ�رش  بالده  "ح�سار" 
"وانعك�ش  اخلليجي،  التعاون  جمل�ش 
�سلل املجل�ش �سلبًا على دوره املن�سود 

جتاه ق�سايا املنطقة والعامل".
جاء ذلك يف خطابه باجلل�سة االفتتاحية 
لالأمم  العامة  للجمعية  الـ73  للدورة 
املتحدة، املنعقدة حالًيا يف نيويورك. 
ويف ذات ال�سياق  قال اأمري قطر، ال�سيخ 
"ح�سار"  اإن   ، ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم 
جمل�ش  دول  ب�سمعة"  "اأ�رش  بالده 
�سلل  "وانعك�ش  اخلليجي،  التعاون 
املجل�ش �سلبًا على دوره املن�سود جتاه 
ذلك  جاء  والعامل"،  املنطقة  ق�سايا 
للدورة  االفتتاحية  باجلل�سة  يف خطابه 
املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعية   73
واأ�ساف:  نيويورك،  املنعقدة حالًيا يف 
حمنة  جميًعا  نحّول  اأن  ناأمل  "نحن 
ي�ستفاد  فر�سة  اإىل  احلالية  املجل�ش 
اآليات ملزمة  اإ�سالحه، وو�سع  منها يف 
حلل اخلالفات بني دوله باحلوار داخله، 

بحيث ال يتكرر مثلها م�ستقبال". 
من  كل  قطعت  جوان  2017،   5 ويف 
وم�رش  والبحرين  واالإمارات  ال�سعودية 
"دعمها  بدعوى  قطر،  مع  عالقاتها 
الدوحة،  نفته  ما  وهو  لالإرهاب"، 
افرتاءات  "حملة  تواجه  اأنها  معتربًة 
اأنه  اإىل  قطر  اأمري  واأ�سار  واأكاذيب"، 
بهدف  اتخذت  التي  االإجراءات  "رغم 
وا�ستقرارها  قطر  باأمِن  ال�رشر  اإحلاِق 
واحلرب  �سعبها  على  والت�سييق 
االقت�سادية، فقد �سهدت فرتةُ احل�سار 

اجلائر تعزيز مكانة دولة قطر، وتر�سيَخ 
ال�ساحة  على  فاعل  ك�رشيٍك  دورها 
االقت�ساد  َل  ووا�سَ والدولية،  االإقليمية 
ه".  و�سدد اأمري قطر على  القطري ُنَوّ
للمنازعات،  ال�سلمية  الت�سوية  "�رشورة 
حلل  االأمثل  ال�سبيل  هو  احلوار  واأن 
"فقد جتاوبنا، وما  واأردف:  االأزمات"، 
من  املقدرة  امل�ساعي  جميع  مع  زلنا، 
الدوِل ال�سقيقِة وال�سديقِة، الإنهاء هذه 
االأزمة من خالل حوار غري م�رشوط قائم 
على االحرتام املتبادل ل�سيادة الدول"، 
وتطّرق اآل ثاين اإىل امللف الفل�سطيني، 
لت�سفية  حماوالت  "ن�سهد  بالقول: 
احلل  ق�سايا  بت�سفية  فل�سطني  ق�سية 
الدائم مثل القد�ش والالجئني وال�سيادة 
"تدهور  اأن  من  وحذر  واحلدود"، 
الفل�سطينية،  االأرا�سي  يف  االأو�ساع 
التي  االإن�سانية  غري  االأو�ساع  �سيما  ال 
اخلانق  واحل�سار  غزة،  قطاع  يعي�سها 
اال�ستيطان  وا�ستمرار  يعانيه،  الذي 
الغربية،  وال�سفة  املحتلة  القد�ش  يف 
ويلقيان  ج�سيمة،  بعواقب  ينذران 
م�سوؤولية  االأمن  جمل�ش  عاتق  على 
تاريخيـة"، واأكد اأن "قطر لن تاألو جهًدا 
يف تقدمي خمتلف اأ�سكال الدعم املادي 

وال�سيا�سي لل�سعب الفل�سطيني". 
قال  ال�سوري،  امللف  �سعيد  وعلى 
)نظام  ال�سوري  النظام  ردع  "عدم  اإن 
ارتكاب  عن  االأ�سد(  ب�سار  الرئي�ش 
ي�سنها  التي  احلرب  عرب  اجلرائم 
حما�سبته  وعدم  جهة،  من  �سعبه  على 
اأخرى،  جهة  من  اقرتافها  بعد  عليها 
و�رشعية  الدويل  القانون  اأحكام  يُفّرغ 
وفيما  معنى"،  اأي  من  االإن�سان  حقوق 
ثاين  اآل  نا�سد  اليمني،  ال�ساأن  يخ�ش 
الدويل  املجتمع  يف  الفاعلة  الدول 
هذه  لتجاوز  اليمني،  ال�سعب  م�ساعدة 
االإن�ساين  الو�سع  ومعاجلة  الظروف، 
اخلطري، وانطلقت يف وقت �سابق اليوم 
اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة 
وقادة  زعماء  بح�سور  املتحدة،  لالأمم 

اأكرث من 140 دولة. 

اأحرج نا�سط �سفري االإمارات يف 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
ب�سوؤال عن اأطفال اليمن، وذلك 
ومعه  �سارع،  يف  جتوله  خالل 

حر�ش خا�ش.
فيديو متداول،  ذلك وفق   جاء 
ي�ساأل  نا�سط  �سوت  فيه  يظهر 
"ملاذا  العتيبة:  يو�سف  فيه 
و�سط  اليمن؟"،  اأطفال  تقتلون 
االإماراتي،  ال�سفري  من  �سمت 
ال�سفري  مرافقو  وطالب 
االإماراتي من النا�سط االبتعاد، 
والكف عن �سوؤال العتيبة، ياأتي 
التحالف  يتهم  حني  يف  ذلك 
ال�سعودية  بقيادة  العربي 

االإمارات،  من  بارزة  وم�ساركة 
بقتل اأعداد كبرية من املدنيني، 
يف  ا�ستهدفوا  اأطفال  �سيما  ال 

حافلة مدر�سية.
كان  فقد  ن�سطاء،  وبح�سب 
املتظاهررين  من  النا�سط 
امل�ساركني يف وقفة احتجاجية 
مناه�سي  من  عدد  نظمها 
فندق  اأمام  اليمن  يف  احلرب 
حيث  نيويورك،  يف  "وي�سنت" 
�سد  "متحدون  موؤمتر  ينعقد 
اإيران نووية" مب�ساركة االإمارات 
واليمن  والبحرين  وال�سعودية 
وممثلني  املتحدة  والواليات 

عن املو�ساد ال�سهيوين.
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"اليوم  لـ  كن�سي  م�سدر  واأكدت 
زينون  الق�س  الراهب  اإن  ال�سابع"، 
للدير  حديثا  واملنقول  املقارى، 
املحرق باأ�سيوط )جنوب القاهرة 
بوادي  مقار  اأبو  دير  من  قادما   )
لقى  القاهرة(،  )�سمال  النطرون 
حتفه منتحرا، فجر اليوم الأربعاء، 
ماريا  �سانت  مل�ست�سفى  نقله  ومت 
للدير  ر�سميا  اململوكة  باأ�سيوط 
املحرق، وقال امل�سدر اإن الراهب 
كان يتمتع بقبول واحرتام فى الدير 
املحرق بعد نقله له ، ومن ثم فاإن 
قرار انتحاره كان مفاجئا لرهبان 

الدير، واأثار ذعرا فى نفو�سهم.
واأ�سار امل�سدر اإىل اأن الأنبا بيجول 
باأ�سيوط  املحرق  الدير  رئي�س 
بالكاتدرائية  ات�سالت  يجرى 
وال�سالة  الدفن  اإجراءات  لرتتيب 
واأو�سح  املنتحر،  الراهب  على 
امل�سدر اأن الرهبان طرقوا اأبواب 
الثالثة  ال�ساعة  بني  ما  قاليته 
والرابعة فجرا من اأجل ا�ستدعائه 
فوجدوه  الليل،  ن�سف  لت�سبحة 
يعانى من اآلم �سديدة فى البطن، 
اأثرها  على  نقله  "مت  واأ�ساف: 
التابعة  ماريا  �سانت  مل�ست�سفى 
الآباء  فيها  يتلقى  التى  للدير 
اأنفا�سه  ولفظ  عالجهم،  الرهبان 
قبل الو�سول للم�ست�سفى بدقيقتني 
ملدينة  الو�سول  بعد  وحتديدا 
اأ�سيوط، مع التاأكيد على انتحاره"، 
ا�سم  ورد  ال�سابع،  لليوم  ووفقا 
الراهب املنتحر �سمن �ستة رهبان 

كانوا من بني مثريى امل�ساكل فى 
جمموعة  بني  ومن  مقار  اأبو  دير 
امل�ساكل  افتعال  اعتادوا  رهبان 
الدير  رئي�س  ابيفانيو�س  الأنبا  مع 

املقتول.
زينون  الق�س  الراهب  ا�سم  وورد 
ال�سحيفة،  بح�سب  املقارى، 
ق�سية  حتقيقات  اأوراق  �سمن 
اأقواله  وفى  الدير،  رئي�س  مقتل 
قال الراهب امل�سوؤول عن املطبخ 
برنابا�س   ، الدير  فى  واحلدائق 
تورط  فى  ي�ستبه  اإنه  املقارى، 
واأنطونيو�س  اأ�سعياء  الرهبان 
على  بالتحري�س  وزينون  و�سليب 
واأقر  ابيفانيو�س،  الأنبا  قتل 
املقارى  اأر�سانيو�س  الراهب 
بني  �سابقة  خالفات  بوجود 
من  ومعار�سيه  عليه  املجنى 
هناك  اأن  ويعتقد  الدير،  رهبان 
اأ�سعياء  املتهَمني  ا�ستخدم  َمن 
وفلتاوؤ�س فى ذلك العداء، والق�س 
بني  من  املقارى،  زينون  املنتحر 
ترقيتهم  متت  رهبان  جمموعة 
لدرجة الق�سي�سية بيد البابا �سنودة 
عام  فرباير  من  الـ13  فى  الثالث 
2010، ومن بني تلك املجموعة 4 
اأخرى  اأديرة  اإىل  نقلهم  مت  رهبان 
قرارات  ب�سبب  عقابى  كاإجراء 

�سبط الرهبنة.
املتحدث  اأعلن  ناحيته،  ومن 
القبطية  الكني�سة  با�سم  الر�سمى 
حليم  بول�س  الق�س  الأرثوذك�سية، 
املتنيح  الراهب  اأن  قليل،  منذ   ،
م�ست�سفى  اإىل  نقله  مت  "املتويف" 
عقب  باأ�سيوط  ماريا  �سانت 
مفاجئة،  �سحية  لأزمة  تعر�سه 

حتقيقاتها  حالًيا  النيابة  وجتري 
ملعرفة �سبب الوفاة.

م�رص  يف  العامة  النيابة   وكانت 
نبيل  العام  النائب  اإن  قد �رصحت 
باإحالة راهبني،  اأمر الأحد  �سادق 
اأحدهما جرد من الرهبنة موؤخرا، 
بتهمة  اجلنائية  املحاكمة  اإىل 
يف  مقار  الأنبا  دير  رئي�س  قتل 
ق�سية  يف  املا�سي  ال�سهر  اأواخر 
هزت املجتمع القبطي يف م�رص، 
�سادق  اأن  بيان  يف  واأ�سافت 
وهو  �سعد  وائل  من  كال  اأحال 
القبطية  الكني�سة  جردته  راهب 
وكان  احلادث  عقب  الأرثوذك�سية 
يعرف كن�سيا با�سم اأ�سعياء املقاري 
والراهب فلتاوؤ�س املقاري وا�سمه 
قبل الرهبنة رميون ر�سمي من�سور 
اإىل حمكمة ال�ستئناف مبحافظة 
البالد  ب�سمال  ال�سكندرية 

ملحاكمتهما بجل�سة عاجلة.
اإن  العامة  النيابة  بيان  وقال 
نيابة  اأجرتها  التي  التحقيقات 
ا�ستئناف الإ�سكندرية "ك�سفت عن 
قيامهما بقتل املجني عليه الأنبا 
دير  ورئي�س  اأ�سقف  اإبيفانيو�س 
يوم  النطرون"  بوادي  مقار  الأنبا 
املتهم  "اأقر  واأ�ساف  جويلية،   29
على  باأنه  بالتحقيقات  الأول 
مع  الثاين  واملتهم  خالفاته  اإثر 
اإبيفانيو�س،  الأنبا  عليه  املجني 
منذ  ذلك  وكان  قتله  على  اتفقا 
�سهر �سابق لتاريخ الواقعة"، وذكر 
البيان اأن �سعد �سدد ثالث �رصبات 
الأنبا  راأ�س  موؤخرة  على  متتالية 
حديدية  مبا�سورة  اإبيفانيو�س 
يف  وهو  روحه"  اإزهاق  "قا�سدا 

طريقه من �سكنه اإىل كني�سة الدير 
بينما  الأحد،  قدا�س  �سالة  لأداء 
مبراقبة  فلتاوؤ�س  الراهب  قام 

الطريق وال�سد من اأزر �رصيكه.
ال�سفة  تقرير  اأن  واأ�ساف 
الأنبا  وفاة  اأن  اأثبت  الت�رصيحية 
"الإ�سابات  عن  نتجت  اإبيفانيو�س 
وما  بالراأ�س  والقطعية  الر�سية 
�ساحبها من تهتك وك�سور ونزيف 
الأنبا  دير  ويقع  باجلمجمة"، 
النطرون  وادي  منطقة  يف  مقار 
نحو  ويبعد  البحرية،  مبحافظة 
غربي  �سمال  كيلومرتات   110
يف  اأمرت  النيابة  وكانت  القاهرة، 
بحب�س  ال�سهر  هذا  �سابق  وقت 
يف  التحقيقات  ذمة  على  �سعد 

ق�سائية  م�سادر  وقالت  الق�سية، 
اإن املتهم  لرويرتز يف وقت �سابق 
املقاري  فلتاوؤ�س  الراهب  الثاين 
بعد  ال�سهر  هذا  النتحار  حاول 
وقام  الرهبنة  من  زميله  جتريد 
نف�سه  واإلقاء  يده  �رصايني  بقطع 
من فوق بناية بدير الأنبا مقار قبل 
اأن ينقل مل�ست�سفى يف القاهرة يف 
ودفع  العالج،  لتلقي  حرجة  حالة 
مقتل الأنبا اإبيفانيو�س )64 عاما( 
الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية اإىل 
جديدة  �سارمة  اإجراءات  فر�س 

تتعلق بالرهبنة.
�سعد  اإن  قبل  من  الكني�سة  وقالت 
خمالفاته  ب�ساأن  لتحقيقات  خ�سع 
طويلة  فرتة  منذ  امل�ستمرة 

لواجباته كراهب، ودفعت الق�سية 
بابا  الثاين  توا�رصو�س  البابا 
الكرازة  وبطريرك  الإ�سكندرية 
اإجراءات  بدء  اإىل  املرق�سية 
و�سفته  ملا  للت�سدي  �ساملة 
امل�سيحية  ال�سخ�سيات  بع�س 
الزهد  ملبادئ  انتهاكات  باأنها 
الإجراءات  وت�سمل  والعفاف، 
قبول رهبان جدد، وحظر  جتميد 
من  لالأديرة  الرهبان  مغادرة 
ا�ستخدام  ومنع  ر�سمي  اإذن  دون 
التوا�سل  لو�سائل  الدين  رجال 
احلني،  ذلك  ومنذ  الجتماعي، 
الثاين  توا�رصو�س  البابا  اأغلق 
ح�ساباتهم  اآخرون  دين  ورجال 

على مواقع التوا�سل الجتماعي.

اأقدم ق�س م�سري على االنتحار بعد اأيام من نقله اإىل دير يف جنوب م�سر بقرار بقرار باباوى، كاإجراء عقابي، �سمن قرارات �سبط الرهبنة واإعادة ترتيب احلياة الرهبانية بالدير الذى وقعت 
فيه جرمية مقتل االأنبا ابيفانيو�س قبل �سهرين.

م٫�س 

م�صر حتيل راهبني للمحاكمة اجلنائية بتهمة قتل رئي�س دير

اإىل اأين يتجه الرو�س باأموالهم مع ا�صتمرار العقوبات االقت�صادية؟
رجال  فيه  يبحث  الذي  الوقت  يف 
عن  الرو�س  واملواطنون  الأعمال 
يف  ودائعهم  لإنقاذ  الأف�سل  احلل 
ظل ال�سغوط والعقوبات الأمريكية، 
الرو�سية  احلكومة  اأكدت  فقد 
تراجع ن�سبة الفقر يف البالد ب�سكل 
وا�سح خالل العام اجلاري. واأعلنت 
اعتمادها  تنوي  تدابري  مو�سكو 
التي  الظاهرة،  هذه  ملكافحة 
ت�سكل حتديا جديا يواجه ال�سيا�سة 
القت�سادية داخليا، وك�سفت تقارير 
ت�سري  الأوىل  حديثة عن ظاهرتني، 
الرو�س  الأعمال  رجال  اإعادة  اإىل 
امل�سارف  من  اأموالهم  روؤو�س 

رو�سية،  م�سارف  اإىل  الغربية 
والثانية ت�سري اإىل �سحب املواطنني 
ودائعهم  من  املئة  يف   80 نحو 
البنوك  يف  الأمريكي  بالدولر 
الرو�سية، خ�سية من عقوبات تطال 
الرو�سية،  احلكومية  امل�سارف 
احلالتني،  يف  الهدف  اإن  وقالت 
الأمريكية  العقوبات  تاأثري  جتنب 
وكالة  وكانت  واملقبلة،  ال�سابقة 
م�سادر  عن  نقلت  قد  "بلومبريغ" 
مالية، اأن غالبية كبار رجال الأعمال 
اأموالهم  بتحويل  قاموا  الرو�س 
اأوروبا  يف  م�رصفية  اأر�سدة  من 
اأر�سدة  اإىل  املتحدة،  والوليات 

اأو  يف م�سارف حكومية يف رو�سيا، 
اأر�سدة يف الفروع املحلية )يف  اإىل 
ووفقا  اأوروبية،  مل�سارف  رو�سيا( 
فاإن  الأو�سط"،  "ال�رصق  ل�سحيفة 
واحد  وهو  بنك"،  "�سبري  معطيات 
الرو�سية،  امل�سارف  اأ�سخم  من 
ت�سري اإىل منو حجم ودائع ال�رصكات 
الرو�سية على ح�ساباته امل�رصفية، 
اأوت،  وحتى  جانفي  من  الفرتة  يف 
الفرتة  ويف  املئة،  يف   17 بن�سبة 
رجال  بني  التوجه  يتعزز  احلالية 
اإىل  اأموالهم  لنقل  الرو�س  الأعمال 
ذلك  عن  وف�سال  رو�سية.  م�سارف 
حتاول  الرو�سية  ال�رصكات  فاإن 

جتنب تاأثري العقوبات، عرب اعتماد 
الروبل يف تعامالتها التجارية، وفق 
وحتافظ  التقارير،  اإليه  ت�سري  ما 
كبري  احتياطي  على  ال�رصكات  تلك 
تتجه  اأنها  اإل  الأمريكي،  بالدولر 
ل�رصاء الروبل الرو�سي، والحتفاظ 
الأمر  ا�سطر  اإن  ل�ستخدامه  به 
الرو�س  املواطنون  وي�سعى  لذلك. 
بالدولر  ودائعهم  اإنقاذ  اإىل 
وقالت  العقوبات،  من  الأمريكي 
اإن  الرو�سية،  كا"  بي  "اآر  �سحيفة 
الرو�سي  املركزي  البنك  بيانات 
نحو  املواطنني  �سحب  اإىل  ت�سري 
ح�ساباتهم  من  دولر  مليار   1.5

احل�سة  الرو�سية،  امل�سارف  يف 
الأكرب منها والتي بلغت 1.2 مليار 
دولر، قام املواطنون ب�سحبها من 
بنك"،  "�سبري  م�رصف  يف  ودائعهم 
املئة  يف   80 املبلغ  هذا  وي�سكل 
املواطنون  �سحبه  ما  اإجمايل  من 
ال�سعبة،  بالعمالت  ح�ساباتهم  من 
الرو�سية.  امل�سارف  جميع  يف 
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن "�سبري بنك" 
ودائع  بحجم  رو�سيا  يف  الأول  هو 
املواطنني، بن�سبة 45 يف املائة من 
اإجمايل ودائع ال�سخ�سيات الطبيعية 
يف امل�سارف الرو�سية، ومنذ مطلع 
تلك  حجم  تراجع  احلايل  العام 

 10 بن�سبة  بنك"  "�سبري  يف  الودائع 
فيه  امل�سوؤولني  اأن  اإل  املئة،  يف 
دولر  مليار  نحو  "هروب  اإن  قالوا 
من م�رصف بر�سيد عمالت �سعبة 
يرتاوح بني 94 اإىل 95 مليار دولر، 
نتيجة  باعتباره  اإليه  النظر  يجب 
مليزانية  به  املتحكم  التطوير 
هروب  من  احلد  وبغية  البنك"، 
روؤو�س الأموال بالعمالت الأجنبية، 
اأيلول/   21 يف  بنك"  "�سبري  قرر 
الفائدة  �سعر  رفع  اجلاري  �سبتمرب 
على الودائع بالدولر الأمريكي من 
املئة  يف   2 حتى  املئة،  يف   1.35

�سنويا.

الك�صف عن نقل النظام مئات من تنظيم الدولة املتطرف من دير الزور الإدلب
حلقوق  ال�سوري  املر�سد  ك�سف 
الإن�سان، عن اأن النظام ال�سوري 
الثالثة  الأيام  خالل  نقل 
مقاتلي  من  املئات  املا�سية، 
من  املتطرف  الدولة  تنظيم 
اإىل  الزور )�رصقا(  حمافظة دير 
غرب  )�سمال  اإدلب  حمافظة 

البالد(.
املقاتلني  اأن  املر�سد  واأو�سح 

من  الأحد  ليل  منذ  نقلوا 
املحافظة احلدودية مع العراق، 
اإدلب،  اإىل  دفعات  على  وو�سلوا 
وقال املر�سد اإن "قوات النظام 
لنقل  عمدتا  الإيرانية  والقوات 
اأكرث من 400 من عنا�رص تنظيم 
الدولة )...( من منطقة البوكمال" 
العراق،  مع  احلدود  من  القريبة 
النقل جرت  "عملية  اأن  واأ�ساف 

اإىل  البوكمال  منطقة  بادية  من 
الريف ال�رصقي ملحافظة اإدلب، 
حيث نقلوا اإىل مناطق قريبة من 
عاملة  جهادية  ف�سائل  �سيطرة 
يف حمافظة اإدلب، وو�سلوا فجر 

اليوم الثنني".
يُعلم  "مل  اأّنه  املر�سد  واأو�سح 
العنا�رص  كان  اإذا  ما  الآن  اإىل 
الأربعمئة قد متّكنوا من الدخول 

الذي  ال�رصقي  اإدلب  ريف  اإىل 
التنظيم"،  خلاليا  ن�ساطاً  ي�سهد 
و�سبق اأن ك�سف عن اأن جمموعات 
ان�سقت  ال�سام  حترير  هيئة  من 
عن الأخرية، وذهبت اإىل ف�سائل 
"حرا�س  مثل  تطرفا،  اأكرث 
الدين"، الف�سيل الذي يعد تابعا 
مت�سرت  اأنه  اإل  الدولة،  لتنظيم 
على ذلك، وت�سيطر هيئة حترير 

�سابقا(  الن�رصة  )جبهة  ال�سام 
اإدلب،  حمافظة  غالبية  على 
اأبرزها  اأخرى  ف�سائل  وتتواجد 
ال�سام يف املناطق  اأحرار  حركة 

الأخرى. 
�سيطرت  النظام  قوات  وكانت 
اأطراف  املناطق يف  بع�س  على 
اجلاري  العام  بداية  املحافظة 
خالل هجوم يف ريفها ال�رصقي، 

ويعي�س يف حمافظة اإدلب وبع�س 
نحو  حاليا،  املجاورة  املناطق 
ن�سفهم  �سخ�س  ماليني  ثالثة 
اأخرى  تقريبا نزحوا من مناطق 
املقاتلني  من  كبرية  اأعداد  مع 
ل  ال�سالح،  اإلقاء  رف�سوا  الذين 
�سيما من الغوطة ال�رصقية قرب 
حل�سار  خ�سعت  التي  دم�سق 

طويل وهجمات عنيفة.
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عني  جمعية  يجد  املقابل،  يف 
التدارك  فر�صة  اأمام  نف�صه  مليلة 
اأمام  �صجلها  التي  الثقيلة  للهزمية 
العهد  وجتديد  اجلزائر  اإحتاد 
ي�صتقبل  عندما  االنت�صارات  مع 
اإىل  ن�رص ح�صني داي الذي ي�صعى 
تدارك تعرث اجلولة الفارطة داخل 
الديار اأمام احتاد بلعبا�س والبقاء 

على مقربة من ثالثي املقدمة.

اإىل  املدية  اأوملبي  ت�صعى  بينما 
من  ثمني  بفوز  عودته  ا�صتغالل 
من  بلوزداد  �صباب  اأمام  العا�صمة 
املقابالت  يف  بقوة  العودة  اأجل 
بال�صيف  االإطاحة  عرب  املقبلة 
منطقة  ومغادرة  تاجنانت  دفاع 

اخلطر.

برنامج املباريات

�صبيبة   / �صطيف  وفاق  اليوم: 
القبائل ابتداء من 20:00

ن�رص   / مليلة  عني  جمعية  غدا:  
ح�صني داي

دفاع   / املدية  اأوملبي         
تاجنانت 

من  ابتداء  ينطلقان  اللقاءان 
ال�صاعة 16:00

الكناري اأمام تنقل �ضعب اإىل 8 ماي وقمة امل�ؤخرة باملديةاجلولة الثامنة للرابطة املحرتفة الأوىل
جتري نهاية هذا الأ�سبوع مباريات اجلولة الثامنة من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي 
�سوف تعرف خو�س ثالث مباريات اليوم وغدا، اأين يتقّدمها املقابلة القوية التي جتمع 

فريقي وفاق �سطيف و�سبيبة القبائل على ملعب الثامن ماي، حيث يتواجد الرائد 
اأمام تنقل حمفوف املخاطر اإىل عا�سمة اله�ساب العليا من اأجل الدفاع على ال�سدارة 

باعتبار اأن الكناري ملزم بعدم الهزمية للموا�سلة يف التغريد يف ال�سدارة وتفادي 
التحاق املطاردين له، يف املقابل، فاإن يعول الوفاق على الحتفاظ بالزاد كامال داخل 
القواعد للتح�سري مبعنويات مرتفعة للقاء الأهلي امل�سري �سمن ن�سف نهائي رابطة 

اأبطال اإفريقيا واللتحاق بثالثي املقدمة.

اتهامات للرابطة بالتح�سري 
ملعاقبة املولودية قبل لقاء 

ال�سيا�سي

مدوار يثري اجلدل 
بربجمة داربي 

االحتاد وامل�ل�دية 
بب�ل�غني

لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأ�صدرت 
بربجمة  مفاجئا  قرارا  القدم 
يجمع  الذي  العا�صمي  الداربي 
ومولودية  احتاد  اجلارين  الفريقني 
اجلزائر يف اخلام�س اأكتوبر املقبل 
ببولوغني  ملعب عمر حمادي  على 
حل�صاب اجلولة التا�صعة من الرابطة 
املحرتفة االأوىل، وهو القرار الذي 
مل يكن منتظرا باعتبار اأن الداربي 
برجمته  تعودت  اجلزائر  يف  االأول 
مبلعب  االأخرية  املوا�صم  خالل 
للجماهري  يت�صع  الذي  جويلية   5
الفريقني  ميلكها  التي  الغفرية 
يطرح  الذي  االأمر  العا�صميني، 
التي  الدوافع  عن  ت�صاوؤل  من  اأكرث 
عبد  الكروية  الهيئة  برئي�س  دفعت 
اللقاء  برجمة  اإىل  مدوار  الكرمي 
اإىل  يت�صع  ال  الذي  بولوغني  مبلعب 
اجلماهري الكبرية التي تريد ح�صور 
بالنظر  الكبري  الكروي  املوعد 
لكونه ال يت�صع اإىل اأكرث من 10 اآالف 
االأوملبي  امللعب  عك�س  منا�رص 
 60 جمموع  ا�صتيعاب  على  القادر 
امللعب  اأن  ورغم  منا�رص،  األف 
اأ�صبح جاهزا الحت�صان املوباريات 
الرتميمي  اأ�صغال  من  االنتهاء  بعد 
الهيئة  اأن  اإال  اإدارته  اأحدثتها  التي 
اللقاء  برجمة  رف�صت  الكروية 
ي�صتقبل  االحتاد  اأن  باعتبار  عليه 
مبلعب  املو�صم  هذا  مناف�صيه 
االعتبار  بعني  اخلذ  دون  بولوغني، 
الرئي�س  اإدارة  قدمته  الذي  الطلب 
املواجهة  خو�س  اجل  من  حداد 
اأمام اجلار مولودية اجلزائر ذهابا 

واإيابا على ملعب 5 جويلية.
وتواجه الرابطة اتهامات كبرية بعد 
اتخاذها مثل هذا القرار الغريب يف 
مولودية  مباراة  موعد  اقرتاب  ظل 
والتي  ق�صنطينة  و�صباب  اجلزائر 
العا�رصة  للجولة  حت�صبا  جتري 
تلعب  حيث  الوطنية  البطولة  من 
املقابلة يف العا�صمة، لهذا الغر�س 
فاإن الهيئة الكروية ا�صتعدت لالأمر 
جتمع  التي  العالقة  توتر  ظل  يف 
اأحداث  عقب  الفريقني  اأن�صار 
العنف التي وقعت املو�صم الفارط 
مباراة  املولودية  خا�صت  عندما 
ن�صف نهائي كاأ�س اجلمهورية اأمام 
ال�صهيد  ملعب  على  القبائل  �صبيبة 
عرفت  والتي  بق�صنطينة  حمالوي 
عنف  واأعمال  خطرية  جتاوزات 
و�صباب  املولودية  جمهور  بني 
التي  الو�صعية  وهي  ق�صنطينة، 
حّفزت الرابطة على تكرار �صيناريو 
العنف جمددا هذا املو�صم والعمل 
من  الفريقني  جماهري  منع  على 
التنقل خالل مقابلتي هذا املو�صم 
مقابلة  من  والبداية  واإيابا  ذهابا 
من  بالعا�صمة،  املقررة  الذهاب 
عقوبة  لفر�س  التح�صري  خالل 
قبل  للمولودية  جمهور  دون  اللعب 

مقابلة ال�صيا�صي.
عي�سة ق.

جمعية عني مليلة / ن�سر ح�سني داي

ال�ضام للتدارك والن�ضرية للرت�ضد الب�دي�م

مليلة  عني  جمعية  فريق  ي�صتقبل 
ح�صني  ن�رص  ال�صيف  الغد  اأم�صية 
خاللها  يعول  مواجهة  يف  داي 
ال  الفوز  حتقيق  على  املحليون 
عاملي  من  ي�صتفيدون  عندما  غري 
�صتكون  حيث  واجلمهور،  االأر�س 
تدارك  اجل  من  مواتية  الفر�صة 
تعر�صوا  التي  القا�صية  الهزمية 
احتاد  اأمام  الفارطة  اجلولة  يف  لها 
اجلزائر اأين انهزموا بثالثية نظيفة 
اأ�صبال  ويعول  االأخري،  ملعب  على 
املدرب خل�رص عجايل على جتديد 

تغيب  التي  االنت�صارات  مع  العهد 
االأخرية  اخلم�س  اجلوالت  عنهم يف 
من البطولة الوطنية واكت�صاب الثقة 
ت�صكيلة  واأن  خا�صة  جديد،  من 
»ال�صام« متلك فر�صة ثمينة من اأجل 
االقرتاب من اأندية املقدمة وت�صييق 
يجعل  الذي  االأمر  وهو  اخلناق، 
تكثيف  مهمة  اأمام  الفني  الطاقم 
حتقيق  اأجل  من  النف�صي  العمل 
الثالث.  بالنقاط  واخلروج  االأهم 
يف املقابل، يعول ن�رص ح�صني داي 
نتيجة  وحتقيق  التحدي  رفع  على 

على  يعاين  مناف�س  اأمام  ايجابية 
االأخرية،  اجلوالت  خالل  ملعبه 
تعول  الن�رصية  ت�صكيلة  واأن  خا�صة 
الفارطة  اجلولة  تعرث  تدارك  على 
بالتعادل  واالكتفاء  ملعبها  على 
اإىل  وال�صفرية  بلعبا�س،  احتاد  اأمام 
باتنة هدفها العودة بنتيجة ايجابية 
العا�صي  النادي  ت�صاهم يف احتفاظ 
املقدمة  ثالثي  من  قريب  مبركز 
يف  االأوىل  االأدوار  على  واملناف�صة 

البطولة الوطنية.
ع.ق.

نيمار يتحدى ريال مدريد

م�ريني� يرف�ض م�ضافحة ب�غبا

اأم�س  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
نيمار  ال�صامبا  جنم  مطالبة  عن 
�صان  باري�س  لناديه  �صيلفا  دا 
جريمان، ب�صم هدف ريال مدريد 
ال�صتوية  االنتقاالت  فرتة  خالل 
املقبلة، وبح�صب �صحيفة »غلوبو 
نيمار  فاإن  الربازيلية،  �صبورت« 
فالمنغو  موهبة  اقتنا�س  طلب 
عاًما،   21 �صاحب  باكيتا  لوكا�س 
من  العديد  اأنظار  جذب  الذي 
االأخرية  الفرتة  يف  اأوروبا  كبار 

وعلى راأ�صهم الريال. 
ويف وقت �صابق من هذا ال�صيف 
املريينغي  جنم  مار�صيلو  وجه 
مقطًعا م�صوًرا اإىل باكيتا يطالبه 
اإىل فريقه، وقال  فيه باالن�صمام 

مواطنه:  خماطبًا  مار�صيلو 
�صوف  جونيور  »فيني�صيو�س 
ا  اأي�صً ميكنك  الفريق،  مع  يلعب 
فعل ذلك«، وكان بر�صلونة �صمن 
بنجم  ا  اأي�صً املهتمة  االأندية 
تقارير  بح�صب  لكن  فالمنجو، 
عن  البلوجرانا  تراجع  �صحفية 
بني  ال�رصاع  لي�صتعل  ال�صفقة، 
وريال  جريمان  �صان  باري�س 
يونايتد  ومان�ص�صرت  مدريد 
بباكيتا،  الظفر  على  وميالن 
واعتمد ميالن على جنمه ال�صابق 
باكيتا  الإقناع  كاكا  ريكاردو 
خالل  للرو�صونريي  باالن�صمام 
العرو�س  ورف�س  املقبلة  الفرتة 

االأخرى. 

الفني  املدير  مورينيو  جوزيه  بني  امل�صتعلة  االأزمة  جتددت 
ملان�ص�صرت يونايتد وبول بوغبا العب و�صط الفريق، بواقعة جديدة 
الربيطانية،  »اإك�صربي�س«  �صحيفة  ونقلت  اأم�س،  تدريبات  خالل 
مقطع فيديو ظهر فيه مورينيو وهو يرف�س م�صافحة بوغبا، و�صافح 
النجم الفرن�صي اأواًل مايكل كاريك املدرب امل�صاعد للفريق، قبل 
اأن ميد يده ملورينيو الذي ظل وا�صًعا يديه يف جيبه لي�صافح بوغبا 
املدير  جانب  من  اإحراجه  ظل  املعاون، يف  اجلهاز  اأع�صاء  اأحد 

ا بكلمات ا�صتفزت  الفني، واأ�صارت ال�صحيفة اأن مورينيو تلفظ اأي�صً
بوغبا، الذي ظل حمدًقا يف مدربه والده�صة بادية على وجهه، كما 
اأم�س  اول  اأكد  قد  مورينيو  وكان  الكلمات.  ببع�س  كذلك  عليه  رد 
عقب خروج اليونايتد من كاأ�س رابطة املحرتفني، باخل�صارة اأمام 
اأن بوجبا لن يرتدي �صارة قيادة  ديربي كاونتي بركالت الرتجيح، 
الفريق جمدًدا طاملا تواجد يف من�صبه ردا على انتقادات االأخري 

لكرته الدفاعية.

وفاق �سطيف / �سبيبة القبائل

الن�ضر االأ�ض�د ي�ضعى لف�ز معن�ي 
والكناري للتم�ضك بال�ضدارة

ماي  الثامن  ملعب  يحت�صن 
بني  بالكثري  تعد  مباراة  ب�صطيف 
لعب  نيتهما يف  ك�صفا عن  فريقني 
الوطنية  للبطولة  االأوىل  االأدواتر 
ال�صدد  هذا  ويف  املو�صم،  هذا 
مبعنويات  اللقاء  الوفاق  يدخل 
بتاأ�صرية  عودته  بعد  مرتفعة 
رابطة  نهائي  ن�صف  اإىل  التاأهل 
اأبطال اإفريقيا على ح�صاب الوداد 
البي�صاوي املغربي، اأين يعول على 
القارية  املناف�صة  �صفحة  طي 
موؤقتا والرتكيز على حتقيق نقاط 
مواجهة اليوم التي ينتظر اأن ت�صهد 
ندية ومناف�صة كبريتني على اأر�صية 
يدركه  الذي  االأمر  وهو  امليدان، 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم 
الذي  الطاو�صي،  ر�صيد  املغربي 
العبيه  من  عدد  اإراحة  يف  يفكر 
ن�صف  لذهاب  حت�صبا  االأ�صا�صيني 
اأمام  القارية  املناف�صة  نهائي 
عدم  اأجل  من  امل�رصي  االأهلي 
االأ�صا�صية،  الت�صكيلة  كوادر  اإرهاق 
اإىل  يدفعه  الذي  االأمر  وهو 
الالعبني  من  عدد  على  االعتماد 
فر�صة  ومنحهم  االحتياطيني 

اللعب والربهنة على اإمكانياتهم.
�صبيبة  ت�صكيلة  املقابل، تدخل  يف 
ت�صتهدف  وهي  امللعب  القبائل 
الديار  اإىل  ايجابية  بنتيجة  العودة 

خا�صة واأن الفريق ال خيار له �صوى 
تفادي الهزمية وال�صقوط االأول منذ 
اجلاري  الكروي  املو�صم  انطالق 
مل  الذي  الوحيد  النادي  باعتباره 
يتذوق طعم الهزمية، وهو التحدي 
الفرن�صي  املدرب  يعول  الذي 
عليه،  املوا�صلة  دوما�س  باتريك 
والعمل على املوا�صلة يف االنفراد 
يف  خا�صة  الرتتيب  جدول  بريادة 
االلتحاق  املالحقني  تر�صد  ظل 

بال�صدارة.

اأورويدو متول الوفاق 
 15 اأعوام بقيمة   3

مليار �سنتيم

فريق  م�صريو  اليوم  اأم�صية  يوقع 
مع  متويليا  عقدا  �صطيف  وفاق 
»اأوريدو«  النقالة  الهواتف  �رصكة 
خالل  الفريق  تدعم  �صوف  والتي 
بقيمة  املقبلة،  الثالثة  االأعوام 
ال�صنة،  يف  �صنتيم  مليارا   15 تبلغ 
ي�صاعد  �صوف  الذي  التمويل  وهو 
على  حمار  ح�صان  الرئي�س  اإدارة 
التي  امل�صاريف  اأعباء  تخفيق 
وهو  املو�صم  هذا  النادي  تنتظر 
جبهات  عدة  على  يناف�س  الذي 

حملية وخارجية.
عي�سة ق.
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عي�سة ق.

»العميد«  ت�شكيلة  العبو  ي�شتهدف 
بالديار  التاأهل  على  احلفاظ 
نحو  خطوة  ميلكون  الذين  وهم 
االأمام من اأجل حتقيق املهم بعد 
من  به  عادوا  الذي  الثمني  الفوز 
لواحد،  هدفني  بنتيجة  البحرين 
على  التعادل  حتقيق  وبالتايل 

كافية ملمثل اجلزائر  تكون  االأقل 
اأجل  من  اخلارجية  املناف�شة  يف 
موا�شلة املغامرة العربية، واالأكيد 
خا�شا  رهانا  متلك  الت�شكيلة  اأن 
الثقة  ا�شتعادة  يف  واملتمثل  غدا 
التي  الفراغ  النف�س عقب فرتة  يف 
عقب  املولودية  عليها  تتواجد 
التوايل  على  هزميتني  ت�شجيل 
�شبيبة  اأمام  الوطنية  البطولة  يف 

االأمر  وهران  ومولودية  القبائل 
يهتز  املولودية  بيت  جعل  الذي 
تطال  التي  االتهامات  وقائع  على 
ال�شعيد  قا�شي  الريا�شي  املدير 
والالعبني بتعمد ت�شجيل الهزائم.

التعداد مكتمال  اأن يدخل  وينتظر 
نف�شه  الفني  الطاقم  يجد  اأين 
رفيق  املوؤقت  املدرب  بقيادة 
من  عديدة  خيارات  اأمام  �شايفي 

االأ�شا�شية  الت�شكيلة  و�شع  اأجل 
حتقيق  على  والقادرة  املنا�شبة 
الفوز بالنتيجة واالأداء، للم�شاحلة 
اجلماهري  مع  االأوىل  بالدرجة 
من  بقوة  يتنقلوا  اأن  ينتظر  الذين 
لرفقاء  املعنوي  الدفع  منح  اأجل 
اأجل  من  عزي  اأيوب  الالعب 
التاأهل وباإقناع اإىل الدور الثاين من 

املناف�شة العربية.

مولودية اجلزائر / الرفاع البحريني غدا ابتداء من ال�ساعة 19:00
العميد يراهن على ك�ضب الثقة وم�ضاحلة الأن�ضار
ي�ستعيد فريق مولودية اجلزائر الأجواء العربية جمددا عندما يالقي اأم�سية الغد نادي الرفاع البحريني يف مباراة 

اإياب الدور ال�ساد�س ع�سر من البطولة العربية لالأندية، حيث يدخل الالعبون وهم يعولون على ك�سب تاأ�سرية التاأهل 
اإىل الدور ثمن النهائي وموا�سلة خو�س املناف�سة العربية خا�سة واأنها امل�سابقة اخلارجية الوحيدة التي بقيت للفريق 
العا�سمي بعد اإق�سائه من رابطة اأبطال اإفريقيا يف دور املجموعات، الأمر الذي يدفع الالعبني اإىل رفع التحدي بالرد 

على النتقادات التي طالتهم خالل الفرتة الأخرية

عطال احتياطي ويعود بالفوز من نانت

بلفو�ضيل يفتتح العداد التهديفي 
ويقود هوفنهامي اإىل الفوز

طالبت متويل العملية من طرف تركي اآل �سيخ

جماهري الحتاد وال�ضباب ال�ضعودي 
تطالب التعاقد مع بوجناح

افتتح الالعب الدويل اجلزائري 
عداده  بلفو�شيل  اإ�شحاق 
من  املو�شم  هذا  التهديفي 
هوفنهامي  فريقه  قيادة  خالل 
الذي  اللقاء  يف  الفوز  اإىل 
اأمام  الديار  خارج  جمعهم 
هانوفر 96 والذي انتهي بنتيجة 
اخلام�شة  اجلولة  حل�شاب   1-3
وا�شتفاق  االأملاين،  الدوري  من 
عن  ال�شيام  من  بلفو�شيل 
املو�شم  انطالق  منذ  التهديف 
جتاوز  يف  جنح  اأين  اجلاري 
بها  مر  التي  الفراغ  مرحلة 
اجلديد،  املو�شم  انطالق  منذ 
وعانق ال�شباك اأخريا يف الوقت 
كان  بعدما  اللقاء  من  ال�شائع 
النتيجة  يف  متقدما  فريقه 
يطمئن  اأن  قبل  لواحد  بهدفني 
اإحراز  على  هوفنهامي  اأن�شار 
هدف  بف�شل  املقابلة  نقاط 
الالعب ال�شابق لنادي اأوملبيك 

ليون الفرن�شي.
الدويل  بدوره  عاد  جهته،  من 
بالفوز  عطال  يو�شف  االآخر 
ناديه  رفقة  القواعد  خارج  من 
�شمن  نانت  ح�شاب  على  ني�س 
دوري  من  ال�شابعة  اجلولة 
اأين  الفرن�شية،  االأوىل  الدرجة 
انتهى اللقاء بهدفني لواحد، يف 

املدرب  ايتبعاد  عرفت  مقابلة 
لالعبه اجلزوائري من الت�شكيلة 
املباراة  وخا�س  االأ�شا�شية 
اأر�شية  دخل  بعدما  احتياطيا 
�شاعة  ربع  اآخر  ولعب  امليدان 
املواجهة جنح خاللها من  من 
املحافظ على النتيجة والعودة 

اإىل الديار بثالث نقاط ثمينة.

غزال يتاأهل اإىل الدور 
الرابع لكاأ�س الرابطة

ر�شيد  الدويل  تاأهل  جهته،  من 
غزال اإىل الدور الرابع من كا�س 
قاد  بعدما  االجنليزية  الرابطة 
جتاوز  اإىل  �شيتي  لي�شرت  فريقه 
�شمن  وولفرهامبتون  نادي 
امل�شابقة،  من  الثالث  الدور 
ميدان  متو�شط  قدم  حيث 
يف  مباراة  الوطنية  الت�شكيلة 
الفت  ب�شكل  وتاألق  امل�شتوى 
الكرات  بف�شل  املباراة  يف 
لزمالئه  منحا  التي  اخلطرية 
الكرة  و�شجل  جت�شيدها،  دون 
بعدما  به  اخلا�شة  الرتجيحية 
ك�شب لي�شرت تاأ�شرية التاأهل عرب 
انتهت  عقب  الرتجيح  ركالت 

املقابلة بالتعادل
ع.ق.

اجلزائري  النجم  يوا�شل 
فريقه  مع  التاألق  بوجناح  بغداد 
جعل  ما  وهذا  القطري،  ال�شد 
على  ال�شعودية  االأندية  جماهري 
وال�شباب  االإحتاد  فريقي  غرار 
معه،  التعاقد  تتمنى  ال�شعودي 
فريقها  �شفوف  �شمن  والتواجد 
العام  حديث  بوجناح  واأ�شبح 
واخلا�س يف ال�شعودية، فاجلميع 
رئي�س  �شيخ  اآل  تركي  من  يطلب 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

االأوملبية  واللجنة  للريا�شة 
هذه  ميول  اأن  ال�شعودية  العربية 
امل�شادر  وح�شب  ال�شفقة، 
قيمة  فاإن  ال�شعودية،  االإعالمية 
ال�شد  مع  بوجناح  عقد  ف�شخ 
القطري تتجاوز 12 مليون اأورو، 
اجلزائري  النجم  يطالب  كما 
براتب قدره 5 ماليني اأورو �شنويا 
االأندية  اأحد  يف  اللعب  اأجل  من 

ال�شعودية.
ق.ر.

مفارقة اإجنليزية تزيد 
اجلدل حول جائزة �ضالح

واجه الفيفا العديد من االنتقادات بعد حفل 

جوائز »The Best« الذي اأقيم م�شاء االثنني 
املا�شي، بالعا�شمة الربيطانية لندن حول 

الفائزين باجلوائز، وت�شكيل اأف�شل الالعبني يف 

العام، وت�شبب الدويل امل�رصي حممد �شالح 

يف ت�شكيل عالمة ا�شتفهام كبرية حول جائزة 
بو�شكا�س الأجمل هدف، وتوج جنم الريدز 

بهذه اجلائزة، نظري هدفه يف �شباك اإيفرتون 
بالربميريليغ، متفوًقا على اأهداف اأخرى 

بدت اأكرث جمااًل مثل مق�شية رونالدو اأمام 
جوفنتو�س ومثيلتها لغاريث بيل �شد ليفربول 

يف نهائي دوري االأبطال، اإىل جانب هدف 
ريكاردو كواريزما يف مرمى اإيران باملونديال، 

وتلقى الفيفا العديد من االنتقادات، ب�شبب 
طريقة اختيار الفائز باجلائزة، والتي تعتمد 

فقط على ت�شويت اجلماهري الذي تفوق 
فيه �شالح بن�شبة 38%، مقابل 22% لهدف 

كري�شتيانو، واملفارقة الالفتة يف هذا ال�شدد 
اأن هذا الهدف ل�شالح مل يفز حتى بجائزة 
هدف ال�شهر بالربميريليغ يف دي�شمرب 2017، 

والتي اأحرزها حينها جريمني ديفو جنم 
بورمنوث بف�شل هدفه �شد كري�شتال باال�س، 

ويف هذا ال�شدد، داعب جيم�س ميلرن العب 

ليفربول زميله امل�رصي، قائاًل له عرب ح�شابه 

على »ويرت: »مربوك ل�شالح على فوز �شابع 
اأف�شل هدف لك املو�شم املا�شي بجائزة 

هدف العام«.

اأوملبياد-2018 لل�ضباب: اجلزائر 
 ممثلة ب30 ريا�ضيا 

يف 11 اخت�ضا�ضا يف موعد 
حماد.و�شتكون اجلزائر حا�رصة يف االخت�شا�شات التالية: »واج«  اليوم االربعاء من رئي�س الوفد اجلزائري، عبد الرحمن ببوينو�س اآيري�س االأرجنتينية )6-18 اأكتوبر(، ح�شبما علمته اخت�شا�شا، يف االلعاب االأوملبية 2018 لل�شباب، املقررة ت�شارك اجلزائر ب30 ريا�شيا من بينهم 12 فتاة، يف 11 

مكونا من 45 فردا، منهم 30 ريا�شيا، 13 مدربا، ا�شافة اىل امل�شوؤول، �شيكون الوفد اجلزائري، املتنقل اىل االرجنتني، للقفز العايل يف اأوملبياد �شيدين �شنة 2000.وح�شب ذات االوملبية والريا�شية اجلزائرية و �شاحب امليدالية الف�شية ك�شف عنه عبد الرحمان حماد، ع�شو املكتب التنفيذي للجنة جتذيف، �شباحة، جمباز، م�شارعة ورفع االثقال، ح�شبما األعاب القوى، جيدو، مالكمة، �رصاع، مبارزة، بادمينتون، 
34 ريا�شيا )17 فتاة(، يف 13 اخت�شا�شا، علما ان حماد قاد 2014، مبدينة ناجنينغ ال�شينية، بوفد �شم 58 ع�شوا من بينهم ح�شبما افاد به حماد و�شاركت اجلزائر يف اأوملبياد ال�شباب-على هذه الطبعة ح�شب تعليمات اللجنة االوملبية الدولية«، عمل ثقايف وب�شفة اجبارية، وهو ال�شيء اجلديد الذي �شيطراأ كل ريا�شي م�شارك يف هذا احلدث الدويل، مطالب باإجراء اآيري�س.و�شيتخلل هذه االألعاب »ن�شاطات ثقافية، حيث �شيكون مرورا بالعا�شمة االيطالية روما  قبل الو�شول اىل بوينو�س اكتوبر عرب رحلة عادية  انطالقا من مطار هواري بومدين وي�شد الوفد اجلزائري الرحال اىل االرجنتني يوم الثالثاء 3 رئي�س الوفد ونائبه.

البعثة اجلزائرية اىل ال�شني.)



فوز �سهل لأتلتيكو مدريد على هوي�سكا
حقق اأتلتيكو مدريد فوزه الثاين توالياً و�سعد موؤقتاً اإىل املركز الثالث بفوزه ال�سهل واملتوقع على 
العا�سمة  فريق  ورفع  الإ�سباين،  الدوري  من  ال�ساد�سة  املرحلة  3-0 يف  املتوا�سع  هوي�سكا  �سيفه 
الذي حقق بداية متذبذبة ر�سيده اإىل 11 نقطة، بفارق نقطتني عن ثنائي ال�سدارة بر�سلونة وريال 
مدريد، و�سجل للفائز هدافه الفرن�سي اأنطوان غريزمان، الغاين توما�س بارتي وكوكي يف الدقيقة، 
اإيبار 1-0 بهدف ماريو هرمو�سو،  بفوزه على �سيفه  ا�سبانيول اىل املركز اخلام�س موؤقتاً  و�سعد 
ورفع اإ�سبانيول ر�سيده اىل 10 نقاط بالت�ساوي مع األفي�س الرابع الذي ي�ستقبل خيتايف اليوم، وتقدم 
ريال �سو�سييداد على �سيفه رايو فايكانو بهدف مبكر جلون باوتي�ستا  لكن ال�سيوف ردوا بثنائية 
البريويف الدويل لوي�س اأدفينكول والأرجنتيني اأو�سكار تريخو من ركلة جزاء، وقبل نهاية املواجهة، 

عادل الفريق البا�سكي �ساحب املركز ال�سابع عرب الربازيلي ويليان جوزيه.

موناكو يوا�سل �سل�سلة النتائج ال�سلبية
عجز موناكو و�سيف املو�سم املا�سي وبطل 2017 عن حتقيق الفوز للمرة ال�ساد�سة توالياً بخ�سارته 
اأمام �سيفه اأجنيه 0-1 اأول ام�س يف املرحلة ال�سابعة من الدوري الفرن�سي، وبعد فوزه افتتاحاً على 
نانت 3-1 تعادل موناكو ثالث مرات وخ�رس يف مثلها اأي�ساً، علما باأنه ا�ستهل م�سواره يف دوري اأبطال 
اأوروبا باخل�سارة اأي�ساً اأمام �سيفه اأتلتيكو مدريد الإ�سباين 1-2 الأ�سبوع املا�سي، و�سجل املهاجم 
الكامريوين �ستيفان باهوكن هدف املباراة الوحيد، وبدا فريق املدرب الربتغايل ليوناردو جاردمي 
اإطالق جماهريه  �سهدت  التي  املباراة  طوال  اخل�سبات  بني  كرة  اأي  ت�سديد  ينجح يف  ومل  عاجزاً 
الإيطايل  باإدخال  تعزيز هجومه  جاردمي  وحاول  الإمارة،  فريق  لعبي  �سد  ال�ستهجان  �سارفات 
اليافع بييرتو بيليغري على ح�ساب البلجيكي نا�رس ال�ساذيل بيد اأن الكولومبي راداميل فالكاو ورفاقه 

عجزوا عن الو�سول اإىل مرمى اأجنيه واحتفظوا ب�ست نقاط يف املركز 16.

الفيفا تعذر مي�سي وغا�سبة من رونالدو
الأرجنتيني  لي�س غا�سبًا من غياب  القدم  لكرة  الدويل  اأن الحتاد  تقارير �سحفية  ذكرت 
ليونيل مي�سي قائد بر�سلونة، عن حفل توزيع جوائز الأف�سل لعام 2018، وقالت �سحيفة 
جنم  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  من  غا�سب  الفيفا  اإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو  موندو 
جوفنتو�س الإيطايل ولي�س من مي�سي، واأفادت التقارير اأن الربغوث كان �سيح�رس احلفل 
عائلية،  لأ�سباب  اعتذر  لكنه  لندن،  الربيطانية  العا�سمة  يف  املا�سي  الإثنني  اأقيم  الذي 
الفائز  لي�س  اأنه  ملعرفته  نظًرا  احلفل  ح�سور  عدم  قرر  رونالدو  اأن  ال�سحيفة  واأ�سارت 
بجائزة اأف�سل لعب يف العامل لعام 2018، وتوج الكرواتي لوكا مودريت�س، بجائزة اأف�سل 
لعب يف العامل لهذا العام، بعدما اأحرز مع ريال مدريد دوري اأبطال اأوروبا وقاد منتخب 

بالده لو�سافة مونديال رو�سيا.

تفوق اأملاين على تركيا يف �سراع 
ا�ست�سافة يورو 2024

اإىل املحطة  اليوم  والرتكي  الأملاين  امللفان  ي�سل  بالقلق،  الثقة  فيه  �سعور متتزج  و�سط 
الأوروبية املقررة عام  ا�ست�سافة فعاليات بطولة كاأ�س الأمم  النهائية يف �رساعهما على 
بني  ال�رس�سة  املناف�سة  على  ال�ستار  الأوروبي  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  وت�سدل   ،2024
امللفني على ا�ست�سافة يورو 2024، من خالل عملية الت�سويت التي ي�سبقها ال�ستعرا�س 
للنتيجة  تام  ولكن دون اطمئنان  بالثقة،  وي�سعر م�سوؤولو كل من امللفني  للملفني،  النهائي 
بعد جولة  وذلك  ال�سوي�رسية،  نيون  مدينة  الت�سويت يف  �ستح�سم من خالل  التي  النهائية 
اأخرية من ا�ستعرا�س امللفني والرد على بع�س ال�ستف�سارات.،  ي�سعر الأتراك فعليا اأنه 
دورهم قد حان، بعد ف�سلهم 4 مرات �سابقة يف طلب ال�ست�سافة، علما باأن بع�س املرات 
ال�سابقة كانت بفارق هزيل عن امللف الفائز بحق ال�ست�سافة، وقال يلدرمي دميريورين، 
اأبدا يف حتقيق هدفنا يف ا�ست�سافة البطولة، كل  رئي�س الحتاد الرتكي: »مل نفقد الأمل 
عملية حت�سري �سابقة لطلب ال�ست�سافة، منحتنا اخلربة لبلوغ هدفنا الكبري، وهو ا�ست�سافة 
البطولة الغالية«، واأو�سح »يف كل مرة، تعلمنا باخلربة، األ ن�ست�سلم اأبدا، ولكن الأكرث اأهمية 

اأننا مل نفقد حما�سنا«.
وي�سعر م�سوؤولو امللف الأملاين بالثقة يف ظل متتع بالدهم ببنية اأ�سا�سية متميزة، اإ�سافة 
لالعتماد على جمموعة مالعب حمدثة �ساركت يف ا�ست�سافة كاأ�س العامل 2006 باأملانيا، 
براأ�سها  تطل  الأملاين  املونديال  ا�ست�سافة  مبلف  اأحاطت  التي  املالية  الف�سيحة  ولكن 
اأي�سا، وتقف عقبة يف مواجهة امللف الأملاين ليورو 2024، كما اأن اعتزال م�سعود اأوزيل 
للعب الدويل و�سط ادعاءات بالعن�رسية، ل ميثل �سورة جيدة لأملانيا، بغ�س النظر عما 
اإذا كان لعب اأر�سنال هو املخطئ اأم ل، وميكن لأملانيا ال�سرت�ساد بنجاحها الهائل يف 
تنظيم مونديال 2006، وكذلك مونديال 1974 ويورو 1988، كما اأنها على النقي�س من تركيا 

�ست�ست�سيف بع�س مباريات يورو 2020.

املان يونايتد يق�سى باكرا من كاأ�س الرابطة

الأندية  رابطة  كا�س  بطولة  من  الرابع  الدور  اإىل  وتاأهل   7-8 الرتجيح  بركالت  يونايتد  مان�س�سرت  يهزم  كاونتي  ديربي  هزم 
الإجنليزية املحرتفة، حيث ازدادت امل�ساعب التي يواجهها الربتغايل جوزيه مورينيو مع فريقه مان�س�سرت يونايتد عقب خروج 
الفريق مبكراً من كاأ�س الرابطة عقب تعادل الفريقني يف الوقت الأ�سلي 2-2 �سمن مناف�سات الدور الثالث من البطولة، اأقيمت 
اأولد ترافورد وخرجت عامرة بالكفاح والندية خا�سة من جانب  اأم�س يف معقل مان�س�سرت يونايتد ملعب  اأول  املباراة م�ساء 
ديربي الفريق الذي يدربه جنم ت�سيل�سي ومنتخب اإجنلرتا ال�سابق فرانك لمربد  افتتح الت�سجيل يف اللقاء يونايتد عن طريق 

لعبه خوان ماتا فانتهى ال�سوط الأول بتقدم اأ�سحاب الأر�س بهدف نظيف.
ومع بداية ال�سوط الثاين تراجع اأداء ال�سياطني احلمر ومتكن هاري ويل�سون من اإدراك التعادل لديربي من ركلة حرة مبا�رسة 
وارتفعت درجة حرارة اللقاء متاماً عقب ذلك وازدادت الإثارة بعد اأن ا�سطر رومريو اإىل الت�سدي لكرة بيده وهو خارج منطقة 
اجلزاء ما دفع احلكم اإىل اإ�سهار البطاقة احلمراء يف وجه احلار�س الأرجنتيني، وازدادت اأحداث اللقاء �سخونة مع دخوله يف 
اأمامه وهو داخل منطقة اجلزاء  اأن ا�ستغل كرة �ساقطة  اإذ اأحرز جاك ماريوت هدف التقدم لديربي بعد  املنعطف الأخري 
التعادل  اإدراك  البلجيكي مروان فاليني من  البديل  الوقت املحت�سب بدلً من �سائع متكن  اأي رقابة، ويف  من  وخايل متاماً 

ليونايتد فذهب الفريقان اإىل ركالت الرتجيح التي انحازت اإىل ديربي يف النهاية.
واإىل الدور الرابع تاأهل مان�س�سرت �سيتي حامل اللقب بعد اأن حقق فوزاً �رسيحاً على م�سيفه اأوك�سفورد يونايتد من الدرجة 
الثالثة بثالثية نظيفة حملت توقيع املهاجم الربازيلي الدويل غابريال جي�سو�س واجلزائري املتاألق راهنا ريا�س حمرز بت�سديدة 
ي�سارية وفيل فودن، اإىل ثمن النهائي اأي�ساً بريتن األبيون عقب فوزه على برينلي ونوريت�س �سيتي على ويكمب وندررز باأربعة 
اأهداف مقابل ثالثة، وتغلب فولهام ب�سهولة على ميلوول 3-1 فيما عانى بورمنوث قبل اأن يحقق فوزاً يف الدقيقة الأخرية على 

بالكبرين روفرز بثالثة اأهداف مقابل هدفني. 

اأربع  يف  الثالث  فوزه  وحقق  �سحوته  ميالن  انرت  تابع 
افتتاح  مباريات ب�سعوبة على �سيفه فيورنتينا 2-1، يف 
انرت  وافتتح  الإيطايل،  الدوري  من  ال�ساد�سة  املرحلة 
هدافه  طريق  عن  الأول  ال�سوط  انتهاء  قبل  الت�سجيل 
الأرجنتيني ماورو اإيكاردي من ركلة جزاء، لكن فيديريكو 

كييزا عادل »للفيول« مطلع الثاين، قبل اأن يح�سم دانيلو 
دامربوزيو النقاط قبل نحو ربع �ساعة من انتهاء الوقت 
املركز  يف  نقاط   10 اإىل  ر�سيده  انرت  ورفع  الأ�سلي، 
اخلام�س موؤقتاً، يف املقابل جتمد ر�سيد فيورنتينا عند 

10 نقاط بالت�ساوي مع انرت و�سا�سوولو.

انرت ميالن يقرتب من مقدمة الكالت�سيو
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بايرن ميونيخ يخفق بتحقيق فوزه اخلام�س
اأخفق بايرن ميونيخ حامل اللقب بتحقيق فوزه اخلام�س تواليا عندما اأهدر تقدمه يف الدقائق الأخرية وتعادل مع �سيفه 
اأوغ�سبورغ 1-1 يف املرحلة اخلام�سة من الدوري الأملاين، وح�سل بايرن الباحث عن لقب �سابع تواليا يف البوند�سليغا على 
عدد كبري من الفر�س لكنه عجز عن ترجمة اأكرث من كرة وحيدة حملت توقيع جناحه الهولندي اأرين روبن، ودفع مدرب 
خامي�س  الكولومبي  ليفاندوف�سكي،  روبرت  البولندي  جنومه  عنها  غاب  اأ�سا�سية  بت�سكيلة  كوفات�س  نيكو  الكرواتي  بايرن 
رودريغيز، الفرن�سي فرانك ريبريي، الإ�سباين تياغو األكانتارا والنم�سوي دافيد اآلبا، ومل يكن بايرن مقنعا يف ال�سوط الأول، 
لكنه ح�سل على فر�س كثرية تناوب على اإهدارها توما�س مولر يف القائم الأي�س و�ساندرو فاغرن املنفرد  بالإ�سافة اإىل 
لعب و�سطه الربتغايل ريناتو �سان�سي�س اأمام املرمى. يف ال�سوط الثاين، دفع كوفات�س باآلبا بدل من ليون غوريت�سكا لتدعيم 
جهة الظهري الأي�رس، لكن احلل جاء بقدم الهولندي املخ�رسم روبن من ت�سديدية ي�سارية لريفع ر�سيده اإىل 3 اأهداف هذا 
املو�سم، وبعد هدف ملغى للمخ�رسم ريبريي الذي دخل بدل من غنابري خطف اأوغ�سبورغ هدف التعادل. ورفع بايرن 
ر�سيده اإىل 13 نقطة بفارق اثنتني عن فريدر برمين الذي ارتقى موؤقتا اإىل املركز الثاين بعدما اأحلق ب�سيفه هرتا برلني 
اخل�سارة الأوىل هذا املو�سم 3-1، وحافظ على ر�سيده دون اأي خ�سارة هذا املو�سم، على ملعب »فيزر �ستاديون« �سجل 
للفائز النم�سوي مارتن هارنيك، ال�رسبي ميلو�س فيليكوفيت�س بكرة راأ�سية اثر ركنية وماك�س كروزه من ركلة جزاء، فيما 
�سجل لربلني الذي تراجع اإىل املركز الثالث الهولندي ال�ساب خافايرو ديلرو�سون. وتابع �سالكه و�سيف املو�سم املا�سي، 
نتائجه الكارثية ومني بخ�سارته اخلام�سة تواليا اأمام م�سيفه فرايبورغ التا�سع بهدف فلوريان نيدرخلرن، وحقق هوفنهامي 

اخلام�س فوزه الأول بثالث مباريات على م�سيفه هانوفر و�سيف القاع 1-3.
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10 مهرجانات م�صرية مهددة بالتوقف 
قيمة  تخفي�ض  قرارات  بعد 
للمهرجانات  املخ�ص�ض  الدعم 
ت�صمل  والتي  م�رص  يف  الفنية 
واأخرى  �صينمائية  مهرجانات 
مو�صيقية،  وثالثة  م�رصحية 
مهرجانات  عدة  �صتواجه 
�صيكون  وبع�صها  كثرية  م�صاكل 
يبحث  مل  اإذا  بالتوقف  مهددا 
لتمويله  اأخرى   م�صادر  عن 
بتغطية  يقومون  رعاة  واإيجاد 

اجلانب الأكرب من امليزانية .
الأخرية  القرارات  قبل 
اخلا�صة  العليا  اللجنة  وت�صكيل 
اأهم  من  والتي  باملهرجانات 
الوزارات  مع  التن�صيق  مهامها 
وتب�صيط  لت�صهيل  املختلفة 
املهرجانات  كانت  الإجراءات 
بع�صها يح�صل  الفنية  امل�رصية 
على دعم كامل من الدولة، مثل 
ال�صينمائي  القاهرة  مهرجان 

الدويل ومهرجان القاهرة الدويل 
ومهرجان  التجريبي  للم�رصح 
ال�صينمائي  الإ�صكندرية 
الإ�صماعيلية  ومهرجان 
�صماع  ومهرجاين  ال�صينمائي 
وطبول وغريها من املهرجانات 
املعروفة والتي تدعمها الدولة 
اأي�صا  وهناك   . كامل  كدعم 
الأخري  املهرجانات  بع�ض 
 %  80 علي  حت�صل  كانت  التي 
من الدعم اأو اأكرث مثل مهرجان 
والبع�ض  املراأة  ل�صينما  اأ�صوان 
قيمة  علي  يح�صل  كان  الآخر 
الأق�رص  مهرجان  مثل   %  70
لل�صينما الأفريقية، وهو الوحيد 
من  ميزانيته  ي�صتكمل  الذي 
لو  ولكن  الرعاة  بع�ض  خالل 
بتخفي�ض  الأخري  القرار  طبق 
الدعم بدءا من هذا العام �صوف 
املهرجانات  من  الكثري  تواجه 

يخرج  لن  ورمبا  كثرية  اأزمات 
للنور الكثري منها . بع�ض اأع�صاء 
اللجنة العليا للمهرجانات والتي 
على  الكبريين  املخرجني  ت�صم 
ال�صيد،  عبد  وداود  خان  بدر 
حممد  للمنتج  بالإ�صافة 
خليل  هالة  واملخرجة  العدل 
واملخرج عمرو �صالمة والفنان 
احلديني  حممود  القدير 
ع�صام  امل�رصحي  واملخرج 
الديكور  ومهند�ض  ال�صيد 
طارق  والناقد  العوامري  فوزي 
بع�صهم  اعرت�ض  ال�صناوي  
تخفي�ض  على  اجتماع  اول  يف 
ـ و�صيتم خالل  الدعم اإىل 40 % 
ملناق�صة  قادم  اآخر  اجتماع 
من  بدءا  القرار  هذا  تطبيق 
العام القادم ولي�ض احلايل، حتى 
من  املهرجانات  بع�ض  تتمكن 
عن  والبحث  اأو�صاعها  توفيق 

لبع�ض  الوقت  �صيق  لأن  رعاة 
من  ميكنها  لن  املهرجانات 
ايجاد م�صادر اأخرى للدعم غري 
اللجنة  اأن  يذكر   . الدولة  دعم 
اأ�صماء  ت�صم  للمهرجانات  العليا 
اأخرى يف جمالت متعددة منهم 
طارق الكومى وناير ناجى واأمني 

للثقافة،  الأعلى  املجل�ض  عام 
لق�صور  العامة  الهيئة  ورئي�ض 
عوا�ض   اأحمد  املخرج  الثقافة 
الإنتاج  �صئون  قطاع  ورئي�ض 
جالل  خالد  املخرج  الثقافى 
لل�صينما  القومى  املركز  ورئي�ض 
الدكتور خالد عبد اجلليل بجانب 

ممثلني عن الأمانة العامة ملجل�ض 
اخلارجية،  وزارات  وعن  الوزراء 
ال�صياحة،  املالية،  الداخلية، 
ال�صباب  املدنى  الطريان  الآثار، 
املحلية  التنمية  والريا�صة، 
وروؤ�صاء النقابات الفنية والأدبية 

ب�صفتهم. 

ف�صل ذريع لفيلم جديد لكيفن 
�صباي�صي ب�صبب »التحر�ش«

فيه  ميثل  جديد  فيلم  مني 
املتهم  �صباي�صي  كيفن 
انتهاكات  �صل�صلة  بارتكاب 
ذريع  جتاري  بف�صل  جن�صية، 
الأ�صبوع  نهاية  عطلة  خالل 
انطالقة  م�صجال  املا�صي 
التذاكر  �صباك  على  كارثية 
الأمريكية  ال�صينما  �صالت  يف 
ن�رصتها  اأرقام  اأظهرت  فقد 
ريبورتر«  هوليوود  »ذي  جملة 
»بيلونري  فيلم  اأن  املتخ�ص�صة 
يف  يعر�ض  الذي  كلوب«  بويز 
11 �صالة فقط يف �صائر اأنحاء 
يح�صد  املتحدة، مل  الوليات 
الأيام  يف  دولرا   618 �صوى 
يف  الأخذ  ومع  لعر�صه  الأوىل 
العتبار متو�صط �صعر بطاقة 
الوليات  يف  حاليا  ال�صينما 
املتحدة والبالغ 9،27 دولرات، 
فاإن هذه النتيجة تعني اأن �صتة 
فقط  املعدل  يف  اأ�صخا�ض 
توجهوا مل�صاهدة الفيلم يف كل 
قاعة عر�ض، بح�صب املجلة.

فيه  ي�صارك  الذي  الفيلم  هذا 
جانب  اإىل  �صباي�صي  كيفن 
اأن�صيل اإلغورت وتارون اإيغرتون، 
الفيديو  خدمة  عرب  موجود 
على الطلب منذ جويلية. غري 
اأن هذا الأمر ل يكفي لتف�صري 
الكارثية  النطالقة  هذه 

وكانت  ال�صينما  �صالت  يف 
�رصكة »فرتيكال اإنرتتاينمنت« 
املوزعة للفيلم قالت يف مطلع 
باأن  »ناأمل  احلايل:  ال�صيف 
التي  املريعة  التهامات  هذه 
مل  وهي  معينا،  فردا  تتناول 
تكن معروفة عند اإجناز الفيلم 
قبل �صنتني ون�صف ال�صنة كما 
تطال �صخ�صا يوؤدي دورا ثانويا 
كلوب(،  بويز  )بيليونريز  يف 
انطالق  على  �صلبا  توؤثر  لن 
كيفن  م�صرية  ومنيت  الفيلم«. 
جائزتي  احلائز  �صباي�صي 
فيلمي  يف  دوره  عن  اأو�صكار 
 )1995( �صا�صبكت�ض«  »يوجوال 
 ،)1999( بيوتي«  و«اأمرييكن 
اتهامه  منذ  قا�صمة  ب�رصبة 
بانتهاكات جن�صية يف حق اأكرث 
الوليات  يف  رجال  ع�رصة  من 

املتحدة وبريطانيا.
التهامات،  هذه  وبفعل 
»نتفليك�ض«  خدمة  ا�صتغنت 
املمثل  عن  التدفقي  للبث 
يف  عاما   59 البالغ  الأمريكي 
كاردز«  اأوف  »هاو�ض  م�صل�صل 
ا�صتبداله على  الناجح كما مت 
يف  بالمر  بكري�صتوفر  عجل 
ذي  اإن  ماين  ذي  »اأول  فيلم 
بدء  قبيل  دي�صمرب  يف  وورلد« 

عر�صه.

الدورة الـ75 من مهرجان البندقية .. هذه هي الأفالم العربية امل�صاركة

زياد الرحباين يك�صف عن اأغنيات باإم�صائه �صتغنيها والدته فريوز  

مهرجان »�صبا�صكايا با�صنيا« للمو�صيقى الع�صكرية الرو�صية 

تنطلق الأربعاء الدورة اخلام�صة 
وال�صبعني من مهرجان البندقية 
هذا  ي�صهد  الذي  ال�صينمائي، 
امل�صابقة  داخل  عرو�صا  العام 
تكرمي  اإىل  اإ�صافة  وخارجها، 
يف  �صاهمت  �صخ�صيات  عدة 

العمل ال�صينمائي حول العامل.
العربية  ال�صينمائية  امل�صاركة 
زاوية  يف  تتواجد  العام  هذا 
اأ�صعت  »يوم  فيلم  »اآفاق«، عرب 
�صوؤدد كعدان،  للمخرجة  ظلي« 
�صيدة  ق�صة  يحكي  الذي 
يف  عالقة  نف�صها  جتد  رو�صية 
منطقة حما�رصة ب�صوريا خالل 
النا�ض  اأن  وتكت�صف  احلرب، 

»يفقدون ظاللهم يف احلرب«.
الأخرى  العربية  الأفالم  ومن 
فيلم  الق�صم  هذا  امل�صاركة يف 
»تل اأبيب ع نار« للمخرج �صامح 
ق�صة  يحكي  والذي  زعبي، 
�صمن  يعمل  �صاب  وهو  �صالم، 
فل�صطيني،  م�صل�صل  فريق 
جندي  اأفكار  من  ي�صتفيد 
اأحد  على  يلتقيه  اإ�رصائيلي 
للح�صول  حماولة  يف  احلواجز 
الختالف  ولكن  ترقية،  على 
كيف  لتحديد  يتزايد  بينهما 

ينتهي امل�صل�صل.
الأخرية  »الن�صخة  ق�صم  يف  اأما 
الق�صم  وهو  املهرجان«،  يف 

الذي يقدم الدعم لإنتاج اأفالم 
من دول اأفريقية، ومن العراق، 
ولبنان،  و�صوريا،  والأردن، 
فتم  الفل�صطينية،  والأرا�صي 
اختيار 6 م�رصوعات هي »بعلم 
امل�رصي  للمخرج  الو�صول« 
»�صارع  وفيلم  �صقر،  ه�صام 
مهند  العراقي  للمخرج  حيفا« 
اأموت.  اأنا  »اأمي  وفيلم  حيال، 
للمخرج  عنك«  فيلم  اآخر  هذا 
ليموهانغ جريامايا مو�صي�ض، و 
فيلم »حركة« للمخرج املغربي 
»غري  وفيلم  بوحمو�ض،  نادر 
مرو�ض« للمخرج �صاميون وود، 
وفيلم »مقعد النتظار« للمخرج 

�صهيب غازملباري.
ناق�صت  الأخرى  الأفالم  بع�ض 
مثل  باملنطقة،  متعلقة  ق�صايا 
 ISIS، Tomorrow. فيلم 
 The Lost Souls of
اأ�صهرا  يتتبع  الذي   ،Mosul
عيون  خالل  من  احلرب  من 
ليتحولوا  تدريبهم  مت  اأطفال 

اإىل انتحاريني.
ويفتتح املهرجان بعر�ض فيلم 
داميان  للمخرج   First Man
كما  العام،  هذا  دورة  �صازيل 
فاني�صا  املمثلة  تكرمي  �صيتم 
اأعمالها  جممل  عن  ريدغريف 

ال�صينمائية.

زياد  الكبري  الفنان  ك�صف 
اأن  احتمال  عن  الرحباين، 
فريوز،  ال�صيدة  والدته  تغني 
حلن  التي  الأغنيات  من  عددا 
كلماتها،  واألف  مو�صيقاها 
وقال اإنه �صيزورها قريبا لبحث 

املو�صوع معها بكل تفا�صيله.
واملو�صيقي  الكاتب  واأعلن 
يف  الرحباين،  زياد  وامل�رصحي 
حديث عرب اإذاعة »روتانا دلتا« 
ا�صتمعت  فريوز  ال�صيدة  اأن 
التي  الأغنيات  من  العديد  اإىل 

»ولكن  زياد،  اإم�صاء  حتمل 
املوقف،  �صّيد  كان  التاأجيل 
اآماًل اأن تعود وتدخل ال�صتوديو 
لكّنه  الأغنيات«.  هذه  وت�صّجل 
تزال  »ل  والدته  اأّن  اإىل  لفت 
�صوتها  يف  لتمرينات  تخ�صع 

و�صيزورها قريباً جدا للبحث يف 
اأمور عّدة«وك�صف الرحباين عن 
املحطات  كل  تتابع  والدته  اأّن 
ب�صكل  وال�صحف  التلفزيونية 
اإىل  ت�صتمع  اأنها  حتى  ممتاز 

جممل الإذاعات.

انطلق مهرجان »�صبا�صكايا با�صنيا« 
يف  الرو�صية  الع�صكرية  للمو�صيقى 

والذي  مبو�صكو  احلمراء  ال�صاحة 
ي�صارك فيه اأكرث من ع�رصين فرقة 

خمتلف  من  ع�صكرية  مو�صيقية 
فعاليات  و�صت�صتمر  العامل  اأنحاء 

اليوم  اىل  مو�صكو  يف  املهرجان 
الثاين من ال�صهر املقبل.
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اإ�سدار كتاب بعنوان

 »دعوة اإىل املو�سيقولوجيا« 
ل�سمري ب�سة

اأ�سدر الباحث يف العلوم املو�سيقية ومدير املعهد العايل للمو�سيقى 
بتون�س الدكتور �سمري ب�سة، كتابا يحمل عنوان »دعوة اإىل 

املو�سيقولوجيا«، وتوىلىّ ن�سره مركز املو�سيقى العربية واملتو�سطية 
»النجمة الزهراء« بالتعاون مع من�سورات �سوتيميديا.

يُ�ساِئُل امل�ؤلّف يف كتابه جممل الدرا�سات 
العربية  امل��سيقات  يف  بحثت  التي 
ب�سكل  الت�ن�سية  وامل��سيقات  عم�ما 
اب�ستيم�ل�جيا، مقّدما  ويُناق�سها  خا�ص، 
ما تالها من من تناوالت بحثية ت�سّكلت 
�سة حاولت اأن  يف اإطار م�ؤ�س�سات متخ�سّ
ت�ن�ص  امل��سيق�ل�جي يف  بالبحث  تدفع 
غاية  يف  واإ�سكاليات  مقاربات  اإنتاج  اإىل 

�ص واالحرتافية. من التخ�سّ

هذه  يف  ب�ّسة  �سمري  الدكت�ر  وي�ؤّكد 
خارج  من  املنتقلة  االأفكار  اأن  الدرا�سة 
وعلى  املحلّية،  امل��سيقّية  الثقافة 
لتقدمي  اأحيانا  كافية  غري  اأهمّيتها، 
امل��سيقّي،  للفعل  احلقيقي  املعنى 

ة اإذا كان جمال اأبحاثها غري جمال  خا�سّ
مل  لكنه  امل��سيق�ل�جّي.  االخت�سا�ص 
ينف يف املقابل م�ساهماتها االأوىل التي 
اأوىل  بروز  ال�س�ء يف  نقطة  كانت مبثابة 
واآلّياته  املعريف  املجال  هذا  مرتكزات 
منذ  ت�سميته  على  واّتفق  ا�سطلح  والذي 

قرنني تقريبا بــ«امل��سيق�ل�جيا«.
النظرّية  البدايات  اأي�سا  الكتاب  ويتناول 
امل��سيقّية  التعابري  يف  بحثت  التي 
الت�ن�سّية، وما ا�ستجّد ح�لها من ت�ساوؤالت 
ومقاربات وما تبعها من �سع�بات فكرّية 
خ�س��سّيات  وتتلّم�ص  ت�رشح  اأن  تريد 
حيث  من  امل��سيق�ل�جّية  املمار�سة 
اأّنها منهج بحث ويف ال�قت نف�سه خطاب 
تاريخّية  مقاربة  من  انطالقا  معريّف، 

الكلّي  اإىل اخلا�ّص، من  العام  تنطلق من 
اإىل اجلزئي ومن الذاتي اإىل امل��س�عي.

 وتطّرقت الدرا�سة اإىل التحّ�الت الفكرّية 
التي  النقدّية  والدرا�سات  واملعرفّية 
جعلت من االأبحاث املهتّمة بامل��سيقى 
التاريخّية  املقاربة  من  تدريجّيا  تنتقل 
ودرا�سة  االأحداث  بت�سل�سل  املهتّمة 
�سريهم  وتقدمي  امل��سيقّية  ال�سخ�سّيات 
امل��سيقّية...،  الق�الب  وتاريخ  الذاتّية 
امل��سيق�ل�جّية  التاريخّية  املقاربة  اإىل 
التي تّتخذ من امل��سيقى مركزا اأ�سا�سّيا 
للتفكري ومنطلقا اأ�سلّيا للنقا�ص والتحليل 
التحليل  مبناهج  فت�ستعني  والتف�سري 
يف  اأدالر«  »قيدو  و�سعها  التي  التاريخي 

مقاله التاأ�سي�سي �سنة 1885.

اأهّم  ح�ل  اإطالالت  الكتاب  يقّدم 
تناولت  ت�ن�سّية  اأبحاث  من  اأجنز  ما 
اختار  املحلّية،  امل��سيقّية  التعبريات 
الرزقي  ال�سادق  تناوله  ما  الباحث  منها 
الت�ن�سّية«  »االأغاين  كتابه  من  انطالقا 
الت�ن�سّية  االأج�اق  فيه  عاين  الذي 
االحتفالّية،  املنا�سبات  يف  الغناء  واأن�اع 
ح�سني  ح�سن  الكاتب  اأبحاث  جانب  اإىل 
عبد ال�هاب انطالقا من كتابه »ورقات« 
بع�ص  تقدمي  خالله  من  حاول  الذي 
اإىل  نظرته  ح�ل  واالأفكار  املناق�سات 
باختالف  الت�ن�سّية  امل��سيقات  جممل 
والطرقّية...  والبدوّية  ال�سعبّية  اأن�اعها 
ال�سن��سي  املن�بي  قّدمه  ما  اإىل  و�س�ال 
وما ا�ستغل عليه من اأبحاث امتّدت منذ 

اّت�ساله بــ«البارون ديرلنجاي« �سنة 1922 
اإىل اآخر ي�م يف حياته.

وعر�ص �ساحب الكتاب االأ�سغال البحثّية 
املمّهدة  االأوىل  الب�ادر  �سّكلت  التي 
امل��سيق�ل�جي  االخت�سا�ص  الكت�ساف 
االأعمال  جممل  فا�ستعر�ص  ت�ن�ص،  يف 
العايل  املعهد  مب�ؤ�ّس�سة  املنجزة 
�سنة  تاأ�ّس�ص  الذي  بت�ن�ص  للم��سيقي 
من  البع�ص  حتديد  على  وعمل   1982
ومقارباتها  واختياراتها  ت�ّجهاتها 

واآلّياتها يف العمل.
على  كذلك  الدرا�سة  هذه  وت�ؤّكد 
املعرفة  تكّ�ن  يف  امل�ؤ�ّس�سات  دور 
امل��سيق�ل�جّية وقد تعّر�ص �ساحبها اإىل 
اأهمّية تاأ�سي�ص املعهد العايل للم��سيقى 

�سنة 1982 الذي كان يتطلّع اإىل بناء م�سار 
وامل�اد  االخت�سا�سات  فيه  تتنّ�ع  علمي 

واالأهداف واملناهج.
هذه  يف  ب�سة  �سمري  الدكت�ر  وخلُ�ص 
التاريخي  املبحث  اأّن  اإىل  الدرا�سة، 
نقاط  من  العديد  �سهد  قد  للم��سيقى 
اال�سرتاك واالختالف يف ما مّت اقرتاحه 
العربّية  للم��سيقى  اأّولّية  درا�سات  من 
ب�جه  ت�ن�ص  يف  وامل��سيقى  عم�ما 
االإب�ستيم�ل�جي  ال�س�ؤال  اأّن  غري  خا�ّص. 
يبقى املنفذ ال�حيد املحّدد لالختالف 
بقطع  وذلك  ال�احد  االخت�سا�ص  داخل 
املحاور  يف  اال�سرتاك  عن  النظر 
والنظرّيات واملقاربات التي تدر�ص تلك 

امل��سيقات.

لل�ساعر جودي العربيد

الأ�سالة والرتاث ب�سكل 
حداثوي يف جمموعة ظماأ

ظماأ جمم�عة �سعرية لل�ساعر ج�دي العربيد تذهب باجتاه فل�سفي 
حتمل معاين خمتلفة عرب دالالت متن�عة وا�ستعارات وكنايات عن 

م�اطن جمالية وجدت يف اأكرث من معنى.
 وت�سغل الغربة حيزا يف ق�سائد املجم�عة رمبا الأن العربيد متاأثر 
ب�سعراء املهجر فعندما يخاطب االأنثى بكين�ناتها املختلفة يقدم 
يف  فقال  االإن�سان  حياة  يف  القدر  وحتكم  وق�س�تها  الغربة  مالمح 
“دعي اخليل ت�سنع عن�انها. حتكي ت�اريخ  ق�سيدة قبيل اخلريف: 

غربتنا. فيم�سي الزمان باإثر الزمان”.
يفكر  الذي  العذب  ال�ساعر عن احللم امل�رشق  يعرب  اآخر  ن�ص  ويف 
به االإن�سان ليحمله اإىل االأر�ص التي يحب فقال: “كقطعة غيم غدا 
االن قلبي..يف حلمه املتمادي..لي�م من الدهر عذب …اأطريه مرة 

برم��سي.واأخرى باآهات �سعبي«.
ويف جمم�عة ال�ساعر العربيد ميد االأمل يده اإىل الن�ر ليتحدى برغم 
االأمل وال�سقاء الذي يطال االإن�سان يف حياته ذاهبا على منت الدالالت 
“حبيبتي..اأكتب  البئر:  اأعماق  واالإيحاءات كما ق�له يف ق�سيدة من 
يدي  �س�ى  عندي  وما  كفي  على  الروح  بئري..ا�سكب  اأعماق  من 

..اأمد كل �سيء يا حبيبتي..لكي نع�د من مدى ال�سباب”.
املجم�عة ال�سعرية ظماأ ال�سادرة عن الهيئة العامة ال�س�رية للكتاب 
تقع يف 112 �سفحة من القطع املت��سط وجتمع بني االأ�سالة والرتاث 

ب�سكل حداث�ي برع فيها ال�ساعر با�ستخدام االألفاظ واالأدوات.
الكتاب  احتاد  يف  ع�س�  العربيد  حمدان  ج�دي  ال�ساعر  اأن  يذكر 
جنمة  مقام  الرمال..وعلى  على  بنف�سجة  من�س�راته  من  العرب 
�س�ادها غيث  بعن�ان  ورياح اخلريف وجمم�عة ق�س�سية  ومنديلها 

وهي من من�س�رات احتاد الكتاب العرب.
 وكاالت

للأديب ح�سني ورور

باب العبيد.. رواية ت�ستعيد ثورة الزجن والتدخل الأجنبي يف التاريخ العربي

�سدر اأخرياً عن دار ال�ساقي يف بريوت

»ذاكرة القراءة« للكاتب الأرجنتيني األربتو مانغويل

لالأديب  العبيد  باب  رواية  تنحاز   
وقيمه  لالإن�سان  ورور  ح�سني 
حتقيق  اأجل  من  كفاحه  ومتجد 
على  واالنت�سار  واخلري  احلق 
اإىل  �ساعية  واال�ستعباد  الت�ح�ص 
الق�ا�سم  على  ال�س�ء  ت�سليط 
بني  وامل�سري  واالآمال  امل�سرتكة 

العراق وبالد ال�سام.
اإىل  اأحداثها  تع�د  التي  الرواية 
الع�رش العبا�سي وحقبة ث�رة الزجن 
الكاتب  لدى  الفنية  اخلربة  تعك�ص 
اإىل  اإ�سافة  االأحداث  �سياغة  يف 
وامل��س�ع  اأغنتها  التي  الثقافة 
اإىل  ت�س�يق م�ستمر  املت�ساعد يف 
النهاية حمماًل بالعاطفة االإن�سانية 

وتقدي�ص االنتماء.
امل�ساواة  اإىل  الرواية  اجتهت  كما 
الب�رش  �سن�ف  بني  والعدالة 
ون�ساطه  فرد  كل  عمل  ح�سب 
جن�سه  عن  النظر  بغ�ص  واأخالقه 

الرواية  �سخ�سيات  فكانت  ول�نه 
االأ�سا�سية من طبقة العبيد واخلدم 
كمرزوق الذي كان �سيافاً رف�ص اأن 
يقتل عبد اهلل ليهربا معاً متمردين 

على الظلم.
طريقة  ورور  الروائي  وا�ستخدم 
روايته  اأحداث  لي�رشد  اخلطف 
املظل�مني  اإىل  منحاز  فمرزوق 
اأجل لقمة  الذين يعمل�ن من  واإىل 
من  ذلك  جراء  وعانى  عي�سهم 
اأن التقى  امل�سائب وال �سيما بعد 
جارية  كانت  التي  زهريت  بالفتاة 

يف ق�رش اخلليفة العبا�سي.
يتعرف  الهروب  رحلة  وخالل 
مرزوق على جمم�عة من الرهبان 
االختباء  على  ي�ساعدونه  الذين 
من بط�ص حر�ص اخلليفة ليعر�ص 
املت�كل  اعتماد  خط�رة  اأي�سا 
العبا�سي على االأتراك وتقريبه لهم 
امل�ساركة  على  القدرة  واإعطائهم 

“باغر  اغتاله  حتى  القرارات  يف 
الرتكي”.

اإىل  ورور  ي�سري  اأي�ساً  الرواية  ويف 
احلياة  يف  املراأة  ح�س�ر  اأهمية 
ال�سيخ  ابنة  �سخ�سية  خالل  من 
لقب  على  ح�سلت  التي  ثامر  اأبي 
الكاتب  يركز  كما  القبيلة  فار�سة 
من  واخليانة  الغدر  �سفتي  على 
و�رشور  ناماري  �سخ�سية  خالل 
اللذين �سعيا لالإيقاع مبرزوق بعد 

اأن اأمنهما.
اأحداثها  اأهم  كانت  التي  الرواية 
هي  و�س�احيها  وريفها  ال�سام  يف 
اإبداع مبتكر يف ال�قت وال�سخ��ص 
واالأحداث والروؤية التاريخية حيال 
من  العربية  االأمة  له  تتعر�ص  ما 
ذلك  واإ�سقاط  اأجنبية  مطامع 
على ال�اقع احلايل لتك�ن منظ�مة 
االعتماد  مغبة  من  حتذر  ثقافية 
العبيد  باب  رواية  االأجنبي.  على 

العامة  الهيئة  من�س�رات  من 
للكتاب وتقع يف 312 من  ال�س�رية 
مق�مات  امتلكت  الكبري  القطع 
واإثارة  والت�س�يق  الروائي  ال�رشد 

الع�اطف والتم�سك بالقيم العليا.
من  ورور  ح�سني  االأديب  ويعترب 
املعا�رشة  ال�س�رية  الرواية  اأعالم 
اآخرها  اجل�ائز  من  العديد  حاز 
جائزة دم�سق للرواية العربية عام 
ال�س�ري  قابيل  روايته  على   2016
ال�سادرة  الكتب  من  العديد  له 
ال�سدمي”  “عب�ر  الرواية  يف  منها 
الق�سة  ويف  اخلردة”  و”زمن 
ويف  ال�رد”  حي  “فتاة  الق�سرية 
ال�سعر  ويف  “اأورفي��ص”  امل�رشح 
البحث  ويف  املاء”  وحار�ص  “عال 
ملارثيا”  “رومن�سيات  التاريخي 
اإ�سافة للعديد من التمثيليات التي 

كتبها لالإذاعة والتلفزي�ن. 
وكاالت

يف  ال�ساقي  دار  عن  اأخرياً  �سدر 
القراءة«  »ذاكرة  كتاب  بريوت 
للكاتب االأرجنتيني الكندي األربت� 

مانغ�يل وذلك يف 192 �سفحة.
بالكتاب:  تعريفية  نبذة  يف  وجاء 
مانغ�يل  تهّياأ   ،2015 ج�ان  »يف  
ملغادرة منزله الريفي القدمي يف 
وادي الل�ار يف فرن�سا لي�ستقّر يف 
اأثناء  مانهاتن.  يف  �سغرية  �سقة 
نْقل مكتبته ال�سخ�سية ال�سخمة، 
التي �سي�ستبقيها  الكتب  واختياره 

وجد  ي�ستبعدها،  اأو  يخّزنها  اأو 
يقظة  حلم  يف  نف�سه  مانغ�يل 
العالقات  طبيعة  ح�ل  عميق 
والكتب  والقّراء،  الكتب  بني 
والف��سى،  والنظام  وجامعيها، 

والذاكرة والقراءة.
�سخ�سية  تقييم  اإعادة  يف 
قارئاً،  ب��سفه  حلياته  و�سجّية 
القراءة  فَنّ  امل�ؤِلّف  ي�سيء 
الدور  م�ؤّكداً  اخل�س��سية،  البالغ 

احلي�ّي للمكتبات العم�مية.

وا�سعة  مانغ�يل  تاأمالت  اإّن 
التاأمالت  من  ومتتّد  النطاق، 
الكتب  ع�ّساق  مزايا  يف  املمتعة 
حل�ادث  قة  معَمّ حتليالت  اإىل 
ومن  والكارثية،  التاريخية  الكتب 
�سمنها اإحراق مكتبة االإ�سكندرية 
املعا�رش  والنهب  القدمية 

للمكتبات.
امل�ؤلف  ي�سّدد  وب�سرية،  ب�سغف 
للكتب  الك�نية  املركزية  على 
واأهميتها الفريدة من اأجل جمتمع 

ملتزم ومتح�رّش ودمي�قراطي«.
م��س�عّي  م�ؤِلّف  مانغ�يل  األربت� 
م�سه�د له عاملياً ومرتجم وكاتب 
كتبه  حازت  وروائي.  مقاالت 
االأكرث مبيعاً.  ج�ائز عدة وكانت 
ال�ساقي:  دار  عن  اإ�سداراته  من 
»تاريخ القراءة«، »مع ب�رخي�ص«، 
»ي�ميات  الليل«،  يف  »املكتبة 
القراءة«، »الف�س�ل«، ويف الرواية: 

»ع�دة« و«كل النا�ص كاذب�ن«.
وكاالت 
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�أنا�صد »ميهوبي« لإن�صافنا 
كفنانني و�إنقاذنا من �لتهمي�ش«

را�سدي« »بهية  القديرة  املمثلة  مع  العمل  دوما  •    اأطمح  يل   بالن�سبة  رائعة  »جتربة   2 اخلاوة   « يف  •        م�ساركتي 

حاورها: حكيم مالك

متى بداأت 
عامل التمثيل؟ 

بداأت كممثلة مع نهاية الع�رشية 
اأنتقل  كنت   2001 يف  ال�سوداء 
من والية تيزي وزو اإىل اجلزائر 
ال�سعوبات  كل  رغم  العا�سمة 
التي كنت اأواجهها اإال اأن وفائي 
اأجله  من  اأ�سحي  جعلني  للفن 
عك�س ما جنده اليوم فكل �سيء 
متوفر اأمام اجليل اجلديد من 
الفنانني  نحن  عك�سنا  الفنانني 
امليدان  اإىل  �سبقناهم  الذين 
مكافاأتنا  متت  فللأ�سف 

بالتخلي عنا وتهمي�سنا.

 ما �سر غياب املمثلة 
منال تواتي عن ال�ساحة 

الفنية؟

هديف االأ�سمى هو رد االعتبار 
الذين  اجلزائريني  للفنانني 
ال�سغرية   ال�سا�سة  �سنعوا جمد 
وبقية الفنون االأخرى كامل�رشح 
غيبوا  والذين  وال�سينما 
وهم�سوا  من طرف املخرجني 
واملنتجني الذين اختاروا العمل 
مع اجليل اجلديد من املمثلني 
فاأنا  وبالتايل  كليا،  وهم�سونا 
على  بالدخلء  هوؤالء  اأ�سمي 
فن التمثيل فلقد  �سلط عليهم  
ال�سوء من طرف بع�س القنوات 
التلفزيونية  يف اجلزائر ، وهذا 
هو ال�سبب احلقيقي يف ابتعادي 
اجلزائرية   الفنية  ال�ساحة  عن 
مرات  اأفكر  كنت  ،بحيث  
التمثيل  اعتزال  يف  عديدة 
نهائيا ،اإال اأنني اأتراجع  بعدها 
موؤمنة  لكوين    ، قراري  عن 
بر�سالة  الفن واالإبداع ووفية له 
،  لذا اأمتنى اإن�سايف وجيلي من  
دائما  فاأنا   ، القدامى  الفنانني 
 ( املح�سوبية  عن  اأت�ساءل  
املعريفة(  وطغيانها على  الفن 
، فهي التي اأو�سلت الفن  اإىل ما 
هوعليه اليوم ،كما اأنني اأنده�س 
يف بع�س االأحيان ، عن الكيفية  
التي  يتم  على اأ�سا�سها اختيار 
بع�س اأ�سماء الفنانني لتكرميهم 
املعتمدة  املقايي�س  فماهي 
اأن  جند   حني   يف   ، للتكرمي  
امل�ستحقني  الذين  الفنانني 

اأن  اإىل  مهم�سني   للتكرمي  
املقابل  ويف   ، االأجل  يتوفاهم 
يكرم   الغرباء واملتطفلون عن  
على  من�سف  غري  فهذا  الفن 
اأوىل   االإطلق ، فلجيل القدمي 
واأحق  بالتكرمي لكونهم  اأعطوا 
دفعا قويا للفن اجلزائري عرب 
اأدوارهم وموا�سيعهم الهادفة.

هل �سبق لك واأن حظيت 
بتكرمي؟ 

لدي 17 �سنة  من التمثيل  ومل 
تكرمي   باأي   اليوم    اإىل  اأحظ 
رغم  اأنني بداأت التمثيل  يف زمن 
كان فيه الفن ي�ستند ملقايي�س 
الفنانني  مع  مثلت  فلقد    ،
االأول  ال�سنف  من  اجلزائريني 
االأيام  تلك  على  اأندم  ولن   ،
الأنها حلظات  فخر بالن�سبة يل 
حيث تعلمت الكثري من االأمور 
بداأت  فلقد   ، الفرتة   تلك  يف 
االألفينيات  الفني  يف  م�سواري 
دون  وجود للقنوات التلفزيونية 
 ، اليوم   املوجودة  اجلزائرية  
جمهور  لدي  كان  هلل  واحلمد 
حني  يف   ، باأعمايل  معجب 
ممثلني  لوجود  اليوم  نتاأ�سف 
م�سوارهم  بداأوا   ال�ساحة   يف 
مكرمني  جندهم  مب�سل�سلني 
  ، مكان  كل  يف  بهم  ومرحبا 
حيث اأن هوؤالء �سنعوا �سهرتهم  
التوا�سل  �سبكات  على  فقط  
كالفاي�سبوك  االجتماعي 
و  واالن�ستقرام  وال�سناب�سات 
من  اأكرث  االفرتا�سي  العامل 

الواقع .

من تنا�سدين؟

الثقافة  لوزير  ر�سالتي  اأوجه 
اأجل  من  ميهوبي  عزالدين 
لنا  عادل  حل  واإيجاد  اإن�سافنا 

واإنقاذنا من التهمي�س.

حدثينا عن اإطاللتك 
الرم�سانية عرب امل�سل�سل 

الدرامي ال�سخم » اخلاوة« 
يف جزئه الثاين؟

من  الثاين  اجلزء  يف  �ساركت 
ملخرجه  »اخلاوة«  م�سل�سل 
اأين  بالعيد  مديح  التون�سي 
مع  عي�سة«   « دور  ج�سدت 

التي  معلم  �سهيلة  املمثلة 
املمثل  ولعب  ابنتي  دور  لعبت 
زوجي  دور  قوراي  بن  حممد 
يف هذا العمل الدرامي  حتكي  
تفا�سيله عن عائلة فقرية تعاين 
 ، القا�سية  احلياة  ظروف  من 
هذا  ت�سوير  مت  فلقد  وعليه 
و  ال�سوف  واد  يف  امل�سل�سل 
واأغتنم  العا�سمة   اجلزائر 
»الو�سط  منرب  من  الفر�سة 
  prod »الأ�سكر الفرقة التقنية«
هذا  وخمرج   «  welcome
حنا�سي،   الأمينة  اإ�سافة  العمل 
م�ساركتي  اأعترب  اأنني  كما 
رائعة  جتربة  العمل  هذا  يف 
النجاح  له  واأمتنى  يل  بالن�سبة 

دوما يف هذا اجلزء الثاين .

كيف كان تعاملك مع 
املخرج التون�سي مديح 

بالعيد؟

مع  املوقف  �سيد  التفاهم  كان 
املخرج التون�سي مديح بالعيد 
كان  فلقد  هنا  من  اأحيه  الذي 
املمثل  مع  التعامل  يح�سن 
يحفزه  كان  حيث  اجلزائري 

على تقدمي االأف�سل دوما.

ما راأيك يف م�ستوى 
الأعمال اجلزائرية 

املقدمة اليوم للجمهور؟

كبري  نق�س  هناك  حقيقة 
للأفلم اجلزائرية من الناحية 
املادية وهذا راجع لعدم الدعم 
اجلهات  طرف  من  الكايف 

املعنية.

هل لك اأن تك�سفي لنا اأن 
نعرف الوجوه الفنية التي 

مثلت معها؟ 

�سعدت جدا بالعمل مع عمالقة 
كالفنانة  اجلزائري  الفن 
الراحلة فتيحة بربار والفكاهي 
حكيم دكار واأمال حيمر و�سعاد 
الكبري  وامل�رشحي  �سبكي 
رحمه  قطاف  بن  احممد 
فتيحة  مع  اأي�سا  وعملت  اهلل 
طوبال  وعتيقة  وبيونة  �سلطان 
التي اأدعو لها بال�سفاء العاجل.

ماهي اأغلب الأعمال التي 

�ساركت فيها؟ 

من  العديد  يف  �ساركت  لقد 
التلفزيونية  امل�سل�سلت 
والتي  ال�سينمائية  واالأفلم 
بينها  من  كبريا  جناحا  حققت 
م�سل�سل »فلة والربيء« يف 2001 
»للمخرج ملني  مك�رشة  و«مراآة 
و«الك�سوف«   2003 يف  مرباح 
املخرج  مع  ال�سنة  نف�س  يف 
ح�سني نا�سف وم�سل�سل »دارنا 
للمخرج   2005 يف  القدمية« 
لعمل  ا�سافة  مرباح   ملني 
طفل  نظرة  بعنوان  معه  اآخر 
�سل�سلة  يف  اأي�سا   و�ساركت   ،
»جحا« مع الفكاهي حكيم دكار 
زرماين  وعلوة  دكار   وجمال 
و�سمرية  حليلو  فطيمة  و 
اأما  وتينهينان،  �سحراوي 
 ، ال�سينمائية  للأفلم  بالن�سبة 
�رشخة  فيلم  يف  مثلت  فلقد 
يف  بلحاج  لب�سري  النوار�س 
2007 و«بنتي تبقى دميا بنتي« 
دبوب   يحي  للمخرج   2009 يف 
اإ�سافة اإىل  م�ساركتي يف فيلمي 
االأخري  »قانون ال�سعادة« الذي 
مل يتم عر�سه بعد والذي لعبت 
فيه دور البطولة للمخرج يحي 
مل   2014 فمنذ  وبالتايل  دبوب 
�سينمائي  عمل  اأي  يف  اأ�سارك 
اأين    2018 حتى  تلفزيوين  اأو 
الدرامي  امل�سل�سل  �ساركت يف 
الرم�ساين » اخلاوة 2 » للمخرج 

التون�سي مديح بالعيد.
 

 من هم الفنانون الذين 
تطمحني التمثيل معهم 

با�ستمرار؟ 

املمثلة  مع  العمل  دوما  اأطمح 
وكان  را�سدي  بهية  القديرة 
يف  معها  بالتمثيل  يل  ال�رشف 
عظيمة  امراأة  الأنها  املا�سي 
يف  معها  اأمثل  عندما  حيث 
االأم  حنان  تعطيني  ابنتها  دور 
حنان  نبع  يجعلها  ما  وهذا 
احرتمها  واأنا  اجلزائريني  واأم 

كثريا.

هل تفكرين يف خو�س 
جتربة التمثيل امل�سرحي 

م�ستقبال؟ 

اكت�ساف  يهوى  الفنان  طبعا 

هو  وامل�رشح  الفنون  خمتلف 
اأبو الفنون وعلى هذا االأ�سا�س 
لدخول  مانع  اأي  لدي  فلي�س 
عامل الفن الرابع لكونه بالن�سبة 
مل�سواري  حقيقية  اإ�سافة  يل 
رغم اأين مل اأ�سارك من قبل يف 
دافع  وهو  م�رشحي  عمل  اأي 
التمثيل  غمار  خلو�س  اأ�سا�سي 
يل  قدمت  اإن  امل�رشحي 
املخرجني  طرف  من  عرو�س 
وملا  ف�ساأوافق  امل�رشحيني 
تاأدية  باإمكانه  املمثل  لكون 

خمتلف االأدوار.

من هي الفنانة التي 
تطمحني لإعادة التمثيل 

معها حاليا؟ 

املمثلة  مع  العمل  دوما  اأطمح 
وكان  را�سدي«  »بهية  القديرة 
يف  معها  بالتمثيل  يل  ال�رشف 
عظيمة  امراأة  الأنها  املا�سي 
يف  معها  اأمثل  عندما  حيث 
االأم  حنان  تعطيني  ابنتها  دور 
حنان  نبع  يجعلها  ما  وهذا 
احرتمها  واأنا  اجلزائريني  واأم 

كثريا.

من هو ال�سخ�س الذين 
كان ي�سجعك خلو�س 

غمار التمثيل؟ 

كان  عليه  اهلل  رحمه  اأبي 
غمار  خلو�س  دوما  ي�سجعني 
التمثيل، وهذا ما جعلني اأحقق 
اأمنيته اإال اأنه  رحل اإىل العامل 
بروؤيتي  يحظى  اأن  دون  االآخر 
منذ  اأمنيته  كانت  الأنها  ممثلة 

اأن كنت �سغرية.

 .هل �ستوافقني يف 
امل�ساركة يف اأفالم اأو 

م�سل�سالت بالأمازيغية؟
  

التمثيل  ف�ساأقبل  تاأكيد  بكل 
فاأنا  والقبائلية  باالأمازيغية 
منطقة  من  قبائلية  االأ�سل  يف 
وزو  تيزي  الكربى  القبائل 
واأفتخر باأ�سلي واأ�سل اأجدادي 
للم�سل�سلت  وفية  متابعة  واأنا 
القبائلية كدا مزيان وحريرو�س 
 ) البالوعة   ( وتنفيفث  )الذكي( 
   ) اللوز  �سجرة   ( نلوز    وجترة 
القناة  على  بثت  التي  وربيحة  
التلفزيونية الرابعة باالأمازيغية 

التابعة للتلفزيون اجلزائري .

ما هو الدور الذي حتلمني 
بتج�سيده ذات يوم؟ 

اأمتنى امل�ساركة يف متثيل دور 
الثورة  عن  فيلم  يف  املجاهدة 

التحريرية.

ماهي ر�سالتك الفنية؟
 

للفنانني  ر�سالة  اأوجه 
باأن  عامة  ب�سفة  اجلزائريني 
يفقدوا  ال  واأن  بال�سرب  يتحلوا 
االأمل، واأمتنى اأن تتغري و�سعية 
الفنان نحو االأف�سل، كما اأطمح 
بريقه  اجلزائري  للفن  يعاد  اأن 

املفقود.

كلمة اأخرية جلمهورك؟

»على  »الو�سط  جريدة  اأ�سكر 
احلوار  لهذا  الفر�سة  اتاحتها 
ال�سيق واأمتنى اأن يعم   ال�سلم 

كل م�سلمي العامل. 

ا�ستطاعت الفنانة املبدعة منال تواتي املعروفة يف ال�ساحة الفنية اجلزائرية باأعمالها الناجحة بداية من م�سل�سلها الأول »فلة والربيء » وغريها من الأفالم وامل�سل�سالت 
التي جمعتها مع عمالقة الفن اجلزائري كالفنانة الراحلة فتيحة بربار والفكاهي حكيم دكار واأمال حيمر و�سعاد �سبكي وامل�سرحي الكبريالراحل  احممد بن قطاف  وفتيحة 
�سلطان وبيونة وعتيقة طوبال وحكيم دكار، وجمال دكار  وعالوة زرماين و فطيمة حليلو و�سمرية �سحراوي،  وعلى هذا الأ�سا�س فلقد  انفردت يومية الو�سط بهذا احلوار 
احل�سري الذي حتدثت لنا فيه عن بدايتها مع عامل التمثيل وم�ساركتها الأخرية يف امل�سل�سل الرم�ساين اخلاوة 2  للمخرج  التون�سي مديج بالعيد حيث نا�سدت هذه املمثلة 

وزير الثقافة عز الدين ميهوبي من اأجل اإن�ساف جيلها واجليل القدمي من الفنانني داعية اإىل �سرورة نف�س الغبار عليهم واإنقاذهم من ويالت التهمي�س التي طالتهم يف 
ال�سنوات الأخرية حيث �سيكت�سفها قراوؤنا الأعزاء يف  هذا اللقاء ال�سيق باقي  التفا�سيل التي تتعلق بامل�سار املهني لهذه الفنانة القديرة    . 
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ال�صكري من النوع الثاين يزيد خطر الإ�صابة مبر�ض باركن�صون
�أن  حديثة  در��سة  ك�سفت 
�ل�سكري  مبر�ض  �لإ�سابة 
من  تزيد  �لثاين  �لنوع  من 
�ل�سلل  مبر�ض  �لإ�سابة  خطر 
با�سم  �ملعروف  �لرعا�ض 
مر�ض باركن�سون، بن�سبة �لثلث 

تقريبا.
جامعة  يف  باحثون  و�عتمد 
نتائج  على  لندن  كوليدج 
عاما   12 خالل  �إليها  تو�سلو� 
من �إح�سائيات قو�عد �لبيانات 
يف �مل�ست�سفيات بجميع �أنحاء 

�إجنلرت�.
�لبيانات  يف  �لباحثون  ونظر 
�لتي تك�سف �أن هناك �أكرث من 
مليوين �سخ�ض مت �إدخالهم �إىل 
�إ�سابتهم  ب�سبب  �مل�ست�سفى 
مبر�ض �ل�سكري من �لنوع �لثاين 
مقارنتها  ومتت  مرة،  لأول 
�سخ�ض  ماليني  �ستة  ببيانات 
�إل  بال�سكري،  م�سابني  غري 
من  جمموعة  �أجرو�  �أنهم 
و�جلر�حية  �لطبية  �لعمليات 
�لدو�يل  عروق  مثل  �لب�سيطة 
�لدودية  �لز�ئدة  و��ستئ�سال 

و��ستبد�ل مف�سل �لفخذ.
مليوين  من  �أكرث  بني  ومن 
�سخ�ض م�ساب بد�ء �ل�سكري، 
ت�سخي�سا   14252 هناك  كان 

وقت  يف  باركن�سون  ملر�ض 
لحق من دخولهم �مل�ست�سفى، 
بني  من   20878 مع  مقارنة 
�سخ�ض  ماليني   6 من  �أكرث 
مت  �ل�سكري،  مر�ض  دون 
ت�سخي�سهم يف وقت لحق من 
دخولهم �مل�ست�سفى، مع مر�ض 
�لباحثون  وخل�ض  باركن�سون. 
مر�ض  من  �ملعاناة  �أن  �إىل 
�ل�سكري من �لنوع �لثاين توؤدي 
�لإ�سابة  خماطر  زيادة  �إىل 
مبر�ض باركن�سون بن�سبة %32، 
عو�مل  �لعتبار  يف  �لأخذ  مع 
و�جلن�ض،  �لعمر  مثل  �أخرى 
قدمت  �لتي  �لدر��سة  ووجدت 
�إىل �لأكادميية �لأمريكية لطب 
قد  �خلطر  �أن  �لأع�ساب، 
�لأ�سخا�ض  لدى  �أعلى  يكون 
�لأ�سغر �سنا و�لذين يعانون من 

م�ساعفات مر�ض �ل�سكري.
�لدكتور  �لدر��سة  موؤلف  وقال 
جامعة  من  و�رنر،  توما�ض 
�لرغم  على  �إنه  لندن،  كوليدج 
يبدو�ن  �ملر�سني  �أن  من 
نتائج  �أن  �إل  متعار�سني 
�إليها  تو�سل  �لتي  �لدر��سة 
�سلة  بوجود  توحي  فريقه 
�لثاين  �لنوع  من  �ل�سكري  بني 
ومر�ض �ل�سلل �لرعا�ض، حيث 

�لرتباط  باأن  �لباحثون  يعتقد 
ور�ثي  ��ستعد�د  �إىل  يرجع 
و�أن  للحالتني، خا�سة  م�سرتك 
در��سة �سابقة ك�سفت عن وجود 
�أكرث من 400 جني مرتبط بكل 
ومر�ض  �ل�سكري  مر�ض  من 

باركن�سون.
قد  �لذي  �لدور  عن  وف�سال 
بني  �لربط  يف  �جلينات  تلعبه 
�لباحثون  يعتقد  �ملر�سني، 
مر�ض  تطور  يف  �ل�سبب  باأن 
�ل�سكري  تاأثري  هو  باركن�سون 
يف  �لإن�سولني  �إ�سار�ت  على 
�جل�سم  يقاوم  حيث  �لدماغ، 
لتحويل  �ل�رضوري  �لإن�سولني 
طاقة،  �إىل  �ل�سكر  �أو  �لغلوكوز 
تعتمد  �لدماغ  خاليا  �أن  ومبا 

يف  �ل�سكر  على  خا�ض  ب�سكل 
�لطاقة، فاإن هذ� �ل�سبب ميكن 
�أن يربط بني �ملر�سني ب�سكل 

و��سح.
وتابع و�رنر قائال: »ميكننا �لآن 
�أن نقول ب�سكل �أكرث تاأكيد� �أن 
هناك �سلة بني مر�ض �ل�سكري 
بحاجة  لكننا  باركن�سون،  ود�ء 
�إىل �إجر�ء �ملزيد من �لأبحاث 
ذلك  كان  �سو�ء  �لعالقة،  لفهم 
مر�ض  تاأثري  �أو  �لور�ثة  ب�سبب 
�ل�سكري على �لدماغ �أو كليهما، 
بني  �لر�بط  فهم  يكون  وقد 
�ملفتاح  هو  �ملر�سني  هذين 
تبطئ م�سار  لتطوير عالجات 
باركن�سون، وهو ما تعجز عنه 

�لعالجات �حلالية«.

علماء يحذرون من بكترييا ثالثية الأخطار!

اأداة على الإنرتنت تك�صف خطر اإ�صابة الن�صاء مبر�ض قاتل!

من  �أمريكيون  علماء  ك�سف 
�مل�ساد�ت  مقاومة  مركز 
موؤمتر  يف  �إميوري،  �حليوية 
لعلم  �لأمريكية  �جلمعية 
ميكروب  عن  �لدقيقة،  �لأحياء 
 Klebsiella« من  جديد 
�مل�سبب   »pneumoniae 

ملر�ض �لتهاب �لرئوي.
هذه  �أن  �إىل  �لعلماء  و�أ�سار 
�لبكترييا  من  �جلديدة  �ل�ساللة 
تعد تهديد� ثالثيا على �لب�رضية 
�أ�سا�سيني  لنوعني  مقاومة  لأنها 
وعلى  �حليوية،  �مل�ساد�ت  من 
�مل�ساد�ت  كل  �خل�سو�ض  وجه 
�حليوية من جمموعة كاربابينيم، 
و�رضيعة  للغاية  قوية  ولأنها 
�آخر.  �إىل  �سخ�ض  من  �لنتقال 
�سابق عن  وقت  �لك�سف يف  ومت 

�نت�سار هذه �ل�ساللة �مليكروبية 
م�ست�سفيات  �أحد  يف  �خلطرية 
وكتبت   ،2016 عام  �ل�سني 
 Lancet« جملة  �آنذ�ك  عنها 

.»Infectious Diseases
�لذي  �ملر�ض  در��سة  �أن  ومع 
هذه  ب�سبب  �أمريكية  �أ�ساب 
�أن  �إل  م�ستمرة،  �مليكروبات 
عن  ر��سني  لي�سو�  �لعلماء 
�لبيانات �لتي تو�سلو� �إليها ب�ساأن 
ب�سبب  �جلديد،  �مليكروب  هذ� 
�لنت�سار  على  �ملذهلة  قدرته 
�أي�سا  �لعلماء  وحذر  �ل�رضيع، 
�لرئوية  �لأمر��ض  �زدياد  من 
زمالءهم  ودعو�  �مل�ستقبل  يف 
�ملجال  هذ�  يف  �لباحثني 
عن  �جلديدة  �لبكترييا  ملر�قبة 

كثب ون�رض كل جديد عنها.

طورت جمعية »Ovarian Cancer Action« �أد�ة جديدة 
على �لإنرتنت مل�ساعدة �آلف �لن�ساء على فهم �ملخاطر �ملوروثة 

لالإ�سابة ب�رضطان �ملبي�ض.
وتطرح هذه �لأد�ة على �لن�ساء �سل�سلة من �لأ�سئلة حول �سحتهن 

وتاريخ عائالتهن، لتحديد م�ستوى �خلطر لديهن. وقالت �جلمعية 
�إن �أكرث من �ألف �مر�أة �سنويا ي�سنب ب�رضطان �ملبي�ض ب�سبب 

�جلينات �ملوروثة، وميكن ت�سخي�سه يف وقت �سابق يف حال ُعرفت 
خماطره.

وميكن ��ستخد�م �أد�ة �ملخاطر �لور�ثية عرب �لإنرتنت على 
هذ� �لر�بط، حيث يتم �سوؤ�ل �مل�ستخدمني حول ما �إذ� كان 

لدى �أي �سخ�ض يف �لعائلة فح�ض �إيجابي للطفرة �جلينية 
 Lynch( أو متالزمة �ل�رضطان �لور�ثية� BRCA2 أو� BRCA1

.)syndrome
وتعد �لن�ساء �مل�سابات بطفر�ت جني BRCA �أكرث عر�سة 

لالإ�سابة ب�رضطان �ملبي�ض، ولديهن �أي�سا خطر �أعلى لالإ�سابة 
ب�رضطان �لثدي. وتعاين �لن�ساء �حلامالت لطفرة BRCA2 من 

خطر �لإ�سابة ب�رضطان �ملبي�ض بن�سبة 20%، بينما تو�جه من 
لديها BRCA1 خماطر بن�سبة 40%، ح�سب �جلمعية �خلريية.

درا�صة جديدة.... زيت 
ال�صمك ل يحمي القلب

بحث جديد يفاجئ �جلميع يلغي �لعتقاد�ت �ل�سابقة حول 
�لتاأثري�ت �لإيجابية على �لقلب �لتي حتملها حبوب زيت 

�ل�سمك و�لتي ت�ستخدم من قبل �ملاليني، ويجب �أن توؤخذ 
نتيجة هذ� �لبحث على حممل �جلد.

وجدت �لدر��سة �أن مكمالت زيت �ل�سمك �لغذ�ئية �لغنية 
بالأوميغا 3 �لتي يتناولها �ملاليني من �لنا�ض يف جميع �أنحاء 

�لعامل للحفاظ على �سحة �لقلب و�لدماغ:
لن ت�ساعد على �لعي�ض لفرتة �أطول.

قد تخف�ض م�ستويات �لكولي�سرتول �لوقائي.
حتدث »فرق �سئيل« �أو »ل فرق« يف حالت �لوفاة �ملبكرة.

مل يكن لدى �لتقرير �أدلة كافية للنظر يف ما �إذ� كانت �لأ�سماك 
�لزيتية نف�سها مفيدة، لكن دهون �أوميغا 3 �لتي حتتوي عليها 
و�لتي توؤخذ كمكمل غذ�ئي مثل زيت كبد �سمك �لقد مل تكن 

لها فو�ئد.
يبدو �أن �لأوميغا 3 �لتي تكون من م�سدر نباتي و�لتي توجد يف 
زيوت �لبذور و�ملك�رض�ت مثل بذور �للفت �أو �جلوز لها فو�ئد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم �نتظام �رضبات �لقلب.
يف حني �أن هذه �لدهون �ساعدت يف تقليل بع�ض �لدهون يف 
�لدم �إل �أنه مت �إلغاء فو�ئد تخفي�ض �لدهون �لثالثية �ل�سارة 

من خالل خف�سها للربوتني �لدهني �لعايل �لكثافة �لنافع 
.)HDL(

يجب �أن توؤخذ �لنتائج على حممل �جلد ب�سبب وجود ق�سايا 
مماثلة مع �لفيتامينات، حيث كان لتناول �ملكمالت �لغذ�ئية 

ب�سكل ز�ئد ملحاكاة تاأثري �لنظام �لغذ�ئي �سحي �آثار �سارة يف 
�ل�سحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض

 النتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�سلت در��سة جديدة �إىل �أن �ملر�هقني �لذين ي�ستخدمون 

�أجهزتهم عدة مر�ت يف �ليوم كانو� �أكرث عر�سة لالإ�سابة 
با�سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�ساط )ADHD( خالل 

�لعامني �ملقبلني.
ل تثبت �لنتائج �أن و�سائل �لإعالم �لرقمية هي �مل�سوؤولة 

عن ذلك فهناك �لعديد من �لعو�مل �لأخرى �لتي قد توؤثر 
على �حتمالية �إبالغ �ملر�هقني عن �أعر��ض ��سطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�ساط، مثل:
دخل �لأ�رضة ما �إذ� كان �لأطفال يعانون من �أعر��ض �لكتئاب

�لتدخني
��ستخد�م �ملخدر�ت �رضب �لكحول

مل يكن من �ل�سهل قيا�ض مدى تاأثري �لو�لدين على �أطفالهم، قد 
يكون بع�ض �ملر�هقني �لذين مل ي�ستخدمو� هو�تفهم با�ستمر�ر 
لديهم قو�عد �سارمة يف �ملنزل �أو �أن �لأباء ي�سجعون �أطفالهم 

على �لقيام بن�ساط �إيجابي يعزز منوهم �لعقلي.
تختلف تكنولوجيا �لهاتف �ملحمول عن �لتلفاز �أو �أي �لو�سائل 
�لرقمية �لأخرى ب�سبب �إمكانية �لتو��سل �مل�ستمر و�مل�ساركة 

�مل�ستمرة على مد�ر �ليوم.
قد يو�جه �لأطفال م�ساكل يف �ل�سرب �أو �لتعامل مع �لتاأخري 

ب�سبب �عتيادهم على �لتحفيز �مل�ستمر. بالإ�سافة �إىل ذلك �أنه 
عادة عندما ت�ستخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذ� قد يعاين 

�لبع�ض عندما يحني �لوقت للرتكيز على �سيء و�حد فقط.
��ستملت �لدر��سة على ما يقرب من 2600 طالب يف �ملد�ر�ض 
�لثانوية مل يكونو� م�سخ�سني با�سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط 
�لن�ساط يف �لبد�ية، و�أكمل �لطالب ��ستبيانات كل �ستة �أ�سهر 
ملدة عامني ت�ساأل عن �أي �أعر��ض ��سطر�ب نق�ض �لنتباه/ 

فرط �لن�ساط.
وجدت �لدر��سة �أنه لكل ن�ساط رقمي �إ�سايف ميار�سه �لطفل 
يف كل يوم، �إن �حتمالت �لإ�سابة باأعر��ض ��سطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�ساط ترتفع بن�سبة %10.
مل يحاول �لباحثون ت�سخي�ض ��سطر�ب فرط �حلركة ونق�ض 
�لنتباه ب�سكل ر�سمي؛ بل قد �ساألو� فقط عن �لأعر��ض. من 
�ملحتمل �أن بع�ض م�سكالت �لأطفال تعك�ض م�سكالت �أخرى 

غري ��سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�ساط، مثل �حلرمان من 
�لنوم لوقت طويل جًد� ب�سبب �لن�سغال باجلهاز.
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�سوء الظن باهلل يعد من اأعظم الذنوب وح�سن 
الظن به �سبحانه من اأجل القربات واأجمل 

ال�سفات التي يت�سف بها اأولياءه .
* وقد توعد اهلل من يظن به ظن ال�سوء  بقوله 

ُنَاِفَقاِت  ُنَاِفِقنَي َوالمْ َب المْ تعاىل : ] َويَُعِذّ
ِ َظَنّ  اِنّنَي ِباهلَلّ َكاِت الَظّ ِ ُ�شمْ ِكنَي َوالمْ ِ ُ�شمْ َوالمْ

ُ َعلَيمِْهممْ  َب اهلَلّ ومِْء ، َوَغ�سِ ومِْء ، َعلَيمِْهممْ َداِئَرةُ ال�َسّ ال�َسّ
رًيا [  َولََعنَُهممْ َواأََعَدّ لَُهممْ َجَهنََّم  َو�َساَءتمْ َم�سِ

�سورة الفتح ) 6 ( . *  و قال تعاىل :
] َوَذِلُكممْ َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنمْتُممْ ِبَرِبُّكممْ اأَرمَْداُكممْ 

يَن [ . �سورة ف�سلت  ا�ِشِ َ تُممْ ِمَن المْ بَحمْ َفاأَ�سمْ
) 23 (  لي�س ثمة اأ�ش على العبد من �سوء 

الظن باهلل ومن �سوء الظن اأن تظن اأنه غري 
مطلع على اأعمالك واأنه �سيرتك اللق دون اأن 

يجازيهم على اأعمالهم قال تعاىل :
] اأفح�سبتم اأمنا خلقناكم عبثاً واأنكم اإلينا ال 

ترجعون [ �سورة الوؤمنون ) 115 ( .
* واإن  ح�سن الظن باهلل اأعظم ما يعقد عليه 

الرء قلبه وهو من اأجل اأعمال القلوب .
* و  من ح�سن الظن باهلل اأن ترى الف�سل له 

على عباده يف جميع ما يق�سيه ويقدره عليهم 
واإن بدا ظاهره مراً قا�سياً ، فرب نقمة يف 

طياتها نعمة . * و من ح�سن الظن باهلل اأن تعلم 
اأن ما ي�سيبك من مِرّ الق�ساء اإمنا هو رفعة 
درجات لك اأو عقوبة على ذنب وقعت فيه . 

وقفة متاأنية :
ر�سي  اأو  عنه،  اهلل  -ر�سي  عمر  ابن  وعن   
عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  اأن  عنهما-،  اهلل 
العالني،  لرب  النا�س  ))يقوم  قال:  و�سلم- 
اأن�ساف  اإىل  بر�سحه  اأحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه،  �سدة  من  العرق،  هو  الر�سح  اأذنيه((  
يغيب اإىل �سحمة اأذنه من عرقه يوم القيامة.   
ويقول عليه ال�سالة وال�سالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطّ كثرياً،  ولبََكيمْتممْ  قلياًل،  ِحكتم  ل�سَ اأعلُم 
و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلّل  ر�سول  اأ�سحاُب 

وجوههم، ولهم خنني((
ال�سحيح،  يف  وم�سلم  البخاري  ]اأخرجه 
اأو  النافقني،  اأحد  �سننه[   يف  والرتمذي 
ليلب�سه  النبي  قمي�س  النافقني، طلب  رئي�س 
قبل اأن ميوت وهو على فرا�س الوت، اأعطاه 
قمي�سه  األب�سه  اأنه  رواية:  ويف  قمي�سه،  النبي 
بنف�سه، فلما مات، قال عليه ال�سالة وال�سالم: 
به  يهوي  كان  حجر،  جهنم  يف  ا�ستقر  ))االآن 
�سبعني خريفاً((  يقول عليه ال�سالة وال�سالم:

))ال تزوُل قَدَما عبد يوَم القيامة، حتى يُ�ساأَل 
ِعلمِْمِه  وعن  اأفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  اأربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من اأين اكت�سبه وفيم 
]اأخرجه  اأباله؟((   فيما  ج�سمه  وعن  اأنفقه؟ 
من  واإياكم  وقانا  ال�سحيح[   يف  الرتمذي 

عذاب النار 

خزائن اهلل :
 تقتري االأمطار لي�س تقتري عجز

وجل  عز  اهلل  اأن  القد�سي  احلديث  يف  �سح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))اأ�سبح  يقول:  
ورحمته  اهلل  بف�سل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ،
، فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب ، واأّما من 
وموؤمن   ، بي  كافر  فذلك  وكذا  كذا  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]البخاري 1038 ، م�سلم 71[
مما يوؤكد اأن تقتري االأمطار ال ميكن اأن يكون 
تقتري عجز ك�ساأن الب�ش ، ولكنه تربية وتاأديب 
الف�ساء  وكالة  فيه  اأعلمت  الذي  ، هذا الرب 
االأوروبية اأن مر�سد الف�ساء االأوروبي العامل 
باالأ�سعة حتت احلمراء ر�سد غيمة من البخار 
متالأ  اأن  لها  ميكن   ، الارجي  الف�ساء  يف 
حميطات االأر�س �ستني مرة يف اليوم الواحد 

بالياه العذبة.

من لوازم اإميان الإن�سان :
 يوجد اأحياناً جهاز ثمنه مئة األف يف بيوز، 
�سعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  البيوز 
جداً، على اأدنى حرارة عالية ي�سيخ، يقطع 
التيار، هو البيوز يف احلقيقة نقطة �سعف 
اجلهاز،  ل�سالح  ال�سعف  لكن  اجلهاز،  يف 
لو جهاز �سيارة عال فجاأة، بدل اأن يحرق 

اجلهاز، يحرتق البيوز، ثمنه لريتان، فهذا 
البيوز رحمة لا نقمة؟ رحمة. 

ال�سعف،  البيوز،  عنده  يوجد  واالإن�سان   
الوف:

نمْ�َساَن ُخِلَق َهلُوعاً،  ]�سورة العارج  إِ ﴿اإَِنّ االمْ
َجُزوعاً،    ُّ ال�َشّ ُه  َم�َسّ ﴿اإَِذا  االآية:19[  

]�سورة العارج االآية:20[
 اإذا ال يخاف ال يتوب، اإذا ال يخاف ال يلجاأ 
اإىل اهلل عز وجل، اإذا ال يخاف ال ي�سطلح 

مع اهلل. 
يف  �سعف  نقطة  كان  واإن  فالوف،   

االإن�سان، اإال اأنه من لوازم اإميانه.

لكل اإن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�س ال�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�شة من 

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

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة بالئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقممْ َوجمْ
يُن المَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لمِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيمَْها اَل تَبمِْديَل ِلَ َرَة اهلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطمْ َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقممْ َوجمْ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

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

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب التوا�سعني، وحبي 
للغني التوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س التكربين، وبغ�سي للفقري التكرب اأ�سد، اأبغ�س 

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

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�س.
لَُكِة )195( ﴿  )  مُْقوا ِباأَيمِْديُكممْ اإِىَل التَّهمْ ِ َواَل تُل يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴿ َواأَنمِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.
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 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

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  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

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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مبيعات  انهيار  املحللون  يتوقع 
يف  والكوبيه  ال�سيدان  �سيارات 
لأقل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ب�سبب  عاما  �ستني  يف  لها  م�سيتوى 
والـ  اأوفر  للكرو�س  الكبري  الرواج 

.SUV
�سيارة  مليون   5.3 بيع  املتوقع  من 
 2018 يف  فقط  وكوبيه  �سيدان 
كمية  اأقل  اأي  املتحدة،  بالوليات 
غري  الرتفاع  مع   ،1958 منذ 

SUV والبيك  الـ  امل�سبوق ملبيعات 
لي�س فقط  الأخرية،  الأعوام  اأب يف 
وحول  بل  املتحدة  الوليات  يف 

العامل.
عن  موؤخرا  اأعلنت  فورد  اأن  ويُذكر 

وقف جميع موديالت ال�سيدان ب�سبب 
النخفا�س احلاد يف مبيعاتهم، بينما 
مثلت مبيعات ال�سيدان 10% فقط من 
كراي�سلر  لفيات  الإجمالية  املبيعات 

يف 2017 بالوليات املتحدة.

جيني�سي�ض G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�س
موديل 2019 املحّدثة اأثناء 

اختبارها، والتي �ستكون 
اأول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم ال�سيارة 

الختبارية اإ�سين�سا.
�سحيح اأن النموذج 

الختباري مموه، اإل اأن 
ذلك مل مينع اإلقاء نظرة 

على تغيريات الفي�س ليفت 
واإن�ساء ت�سميم افرتا�سي ملا 

�ستبدو عليه ال�سيارة، حيث 
يظهر ح�سولها على ال�سبك 

الأمامي الذي على �سكل 
“ُعرف الديك”، امل�سابيح 

الأمامية املزدوجة، 
الت�سميم اجلديد بامل�سابيح 

اخللفية.
على ناحية الأبعاد، ل يتوقع 

اإجراء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�س 1.915 مرت، ارتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
اأما مولدات الطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �سلندر بقوة 334 
ح�سان، تريبو 6 �سلندر بقوة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بقوة 425 ح�سان، 
على اأن تتوفر كل الن�سخ 

قيا�سياً بجري اأوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي اأو رباعي اختياري.

 The Korean هذا وح�سب
Car Blog، جيني�سي�س 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

اجلنوبية خالل نوفمرب 
املقبل، على اأن ت�سل 

لالأ�سواق العاملية نهاية 
مار�س من العام القادم.

تعرف على �سكودا.. جناح من رحم الغ�سب
بينما  للرحيل،  ي�ستعد  ال�ستاء  كان 
اأبواب  تقرع  الربيع  ف�سل  ن�سمات 
املنازل يف مدينة "مالدا بولي�سالف" 
غابات  روائح  معها  حاملًة  الت�سيكية، 
اليافع  ال�ساب  فتح  حني  اللوز، 
الربيد  �سندوق  كليمنت"  "فاكالف 
نُق�س  مظروًفا  ليجد  بيته،  باب  على 
م�سنع  �سعار  املر�سل  خانة  يف  عليه 
"�سيدل  الأملاين  الهوائية  الدراجات 
الفور  على  ال�ساب  عرف  وناومان".. 
رًدا على  اأنه �سيجد داخل املظروف 
بلغته  اإليه  كتبها  قد  كان  التي  ر�سالته 
اإ�سالح  طالبًا  الر�سينة  الت�سيكية 
املظروف  فتح  عندما  لكنه  دراجته، 
�سطر  عليها  ُخط  بي�ساء  ورقة  وجد 
كنت  "اإذا  يقول:  متعجرف  واحد 
ا�ستف�سارك،  على  الرد  يف  ترغب 
اأن  ميكننا  بلغة  مرا�سلتنا  فعليك 
نف�سه  يف  الرد  هذا  وقع  نفهمها"، 
وقع ال�سدمة واأغ�سبه كثرًيا، وكم من 
من  خرجت  العامل  هذا  يف  جناحات 
رحم الغ�سب، وقرر اأن يبداأ يف اإن�ساء 
الدرجات،  لإ�سالح  اخلا�سة  ور�سته 
على الرغم من عدم امتالكه اأية خربة 
يف هذا املجال، وافتتحها بالفعل عام 
1895 هو و"فاكالف لورين" الذي كان 

قريبة  مدينة  يف  للدراجات  �سانًعا 
التاريخ  هذا  ومنذ  "تورنوف،  تُدعى 
بداأت اأوىل خطوات امل�سرية الطويلة 

ل�سناعة ال�سيارات الت�سيكية..

بداية حقيقية
ثالث �سنوات مرت بعد هذا التاريخ، 
حيث   ،1898 عام  ربيع  اإىل  لي�سال 
حديًثا،  املبني  م�سنعهما  اإىل  انتقال 
ا�سم  حتت  �رشكتهما  اأ�س�سا  اأن  بعد 
 Laurin &كليمنت اآند  "لورين 
Klement".. ويف اخلريف من نف�س 
الدراجة  ت�سميم  ب�رشاء  قاما  العام 
النارية امل�سمى "وارنر موتور�سايكليه 
 "  Warner motorcyclette
الفرن�سي  ِقبل امل�سنع  وامل�سنعة من 
 Warner Brothers وارنر برازرز"
والذي  الت�سميم،  هذا  اأن  غري   ،"
تثبيته  بوا�سطة حمرك مت  يعمل  كان 
العجلة  التحكم يف  اأذرع  مقدمة  على 
باملرة،  اآمن  غري  اأنه  اأثبت  الأمامية، 
خا�سًة بعد وقوع حادث كلف "لورين" 
فقد  ولتجنب  الأمامية..  �سّنته  نف�سه 
"روبرت  اإىل  كتبا  الأ�سنان،  من  مزيد 
املحركات  ت�سميم  متخ�س�س  بو�س" 

الأملاين، طلبًا مل�سورته لبتكار منوذج 
جديد اأكرث اأماًنا لدراجة نارية جديدة 
تكون خا�سة بهما، وبالفعل مت ابتكار 
الدراجة النارية خا�ستهما عام 1899، 

والتي اأطلقا عليها ا�سم "�سالفيا".

قرن جديد
الع�رشين عام 1900،  القرن  مع بداية 
قوتها  هم  عاماًل   32 كان  وعندما 
ت�سدير  يف  ال�رشكة  بداأت  الإنتاجية، 
النارية  الدراجة  من  ن�سخة   150
"�سالفيا" اإىل �رشكة هيو�سنت يف لندن، 
قامت   -1905- اأعوام  خم�سة  وبعد 
اأوىل �سياراتها، واأطلقت عليها  باإنتاج 
 Laurin ا�سم "لورين اآند كليمنت اآيه
Klement A &"، والتي كانت تعمل 
�سبعة  وبقوة  اأ�سطوانتني  ذي  مبحرك 
اأح�سنة.. ويف عام 1907 مت الندماج 
بينها وبني �رشكة "�سكودا" التي كانت 
تعمل يف جمال ال�سلب، لتقدم لنا بعد 
هذا الندماج يف عام 1910 منوذجها 
اجلديد امل�سمى "ENS" والذي كان 
 50 اإىل  قوته  ت�سل  مبحرك  يعمل 
وتطوير  اإنتاج  يف  ولت�ستمر  ح�ساًنا، 
العاملية  احلرب  خالل  مناذجها 

الأوىل، وتقوم بتزويد دول مثل النم�سا 
�سيارات  من  حتتاجه  مبا  واملجر 
اآند  "لورين  ا�سم  حتت  احلرب  خالل 
كليمنت"، اإىل اأن مت و�سع حد لتواجد 
مع  ب�سنوات  احلرب  بعد  ال�سم  هذا 
نهاية عام 1926، حيث كان اآخر اإنتاج 
"لورين  النموذج  هو  ال�سم  بهذا  لها 
ع�رش  بداأ  وبعده   ،"360 كليمنت  اآند 
التجارية  العالمة  ع�رش  هو  جديد 

"�سكودا".

ك�ساد وحرب واأ�سياء 
اأخرى

التجارية  عالمتها  ت�سجيل  بعد 
جمنح  �سهم  �سكل  على  امل�سممة 
داخل دائرة، بداأت الأو�ساع ال�سيا�سية 
التدهور،  يف  اأوروبا  يف  والقت�سادية 
الكبري  العاملي  الك�ساد  من  فبدايًة 
القت�سادية  ال�رشكة  حالة  تاأثرت 
كثرًيا، ومع هبوب رياح احلرب العاملية 
الثالث  الرايخ  واحتالل  الثانية، 
لت�سيكو�سلوفاكيا، مت  النازية(  )اأملانيا 
�رشكة  ت�رشف  حتت  ال�رشكة  و�سع 
تعمل  كانت  والتي  "هريمان جورينج" 

الأملاين،  احلربي  املجهود  خلدمة 
اإل اأنه بعد احلرب عام 1945 مت بناء 
م�سنع ال�رشكة يف "مالدا بولي�سالف" 
 %70 بن�سبة  تهدم  قد  كان  –والذي 
احلرب-  اأثناء  الق�سف  جراء  من 
بعد  لها  طراز  اأول  اإنتاج  يف  ليبداأ 
 .."1101 وامل�سمى"�سكودا  احلرب 
ال�رشكة  انف�سال  من  الرغم  وعلى 
التطور،  يف  الغربية  التقنيات  عن 
يف  احلاكمة  احلكومات  كانت  حيث 
من  الأيام  تلك  يف  ت�سيكو�سلوفاكيا 
لالحتاد  التابع  ال�رشقي  املع�سكر 
ا�ستهرت  �سياراتها  اأن  اإل  ال�سوفيتي، 
والقوة،  باملتانة  العامل  اأنحاء  كل  يف 
بني  ا�سمها  حتفر  اأن  وا�ستطاعت 

�سانعي ال�سيارات الكبار.

التحوالت الكبرية

على الرغم من انتماء ت�سميماتها اإىل 
ي�سعها  كان  مما  ال�ستينيات،  مرحلة 
من  كان  اأنه  اإل  ال�سخرية،  مو�سع  يف 
�سوارع  يف  ت�سري  روؤيتها  املاألوف 
اأوروبا الغربية خالل فرتة ال�سبعينيات 
تبلي  كانت  اأنها  خا�سًة  والثمانينيات، 
فعلى  مناف�سة،  كل  يف  ح�سًنا  بالًء 
رايل  مب�سابقات  فازت  املثال  �سبيل 
ال�سبعينيات  عقدي  خالل  "راك" 
التوايل،  على  عاًما   17 والثمانينيات 

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

الرباعي يف العامل وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه 
ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن 

اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.
وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، 

بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة 
بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف الإ�ساءة 

وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من هذه 
ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ال�سيارات  ت�سنيع  ك�سفت �رشكة 
اليابانية مازدا عن �سيارة مازدا6 
والتي �ستكون اأول �سياراتها التي 
اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وكار بالي الذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�س ال�سيارات الدويل يف 

نيويورك الأمريكية.
�ستكون اأول ن�سخة من النظامني 
العام  �سيف  يف  متاحة  الذكيني 
�سيكون  كما   ،2018 احلايل 
هذا  من  ال�سيارات  اأ�سحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  النوع 
بالي واآندرويد اأوتو ب�سكل كامل 
واختياري فور اإ�سدار التحديث 
مازدا  و�رشحت  ال�سيف  يف 
وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  باأن 
اإ�سافات  �سمن  �ستكونان  بالي 
املوجود  الذكي  الت�سغيل  نظام 
 Mazda ال�رشكة  �سيارات  يف 
اأن  يُذكر   .Connected
كندا  اليابانية يف  ال�رشكة  موقع 
املن�ستني  دعم  بيانا حول  ن�رش 

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

Connected عام 2014.
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 اعالن
 يعلن رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

 لبلدية ال�شوافلية عن فتح حتقيق
 عمومي حول مالئمة وعدم مالئمة

 للم�رشوع اخلا�س باإقامة ن�شاط منظم
 والتمثل يف فتح ن�شاط بيع امل�رشوبات
 من ال�شنف الأول مبقهى مبحل رقم 01
 lpl ورقم 02 الواقعني بحي 48 م�شكن
 �شطر 2011 بال�شوافلية مركز واملقدم
 من طرف ال�شيد : دحمان الطاهر ابن

 ال�شارف ال�شاكن بال�شوافلية مركز
 يبقى التحقيق مفتوحا ملدة 15 يوما

 ابتداءا من تاريخ اول �شدور باجلريدة
 اليومية ويفتح �شجال خا�شا لهدا الغر�س

 على م�شتوى البلدية لدلء املواطن
بارائهم

ANEP N°: 828714 الو�سط:2018/09/27
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غوغل تطلق ت�صميم جي مايل ومزاياه اجلديدة للجميع 

الربيد  خدمة   ح�صلت 
على  مايل  جي  الإلكرتوين 
حتديث كبري اأ�صاف العديد من 
املزايا اجلديدة وحت�صينات يف 
الت�صميم والتكامل مع خدمات 
اإىل  اأف�صل  اأخرى لتقدم جتربة 

1.4 مليار م�صتخدم ن�صط.
اأبرز  عن  م�ؤخراً  حتدثنا 
امل�صتجدات يف ت�صميم ومزايا 
اأ�صبح  الي�م  لكن  مايل،  جي 
للجميع  تدريجياً  ر�صمياً  متاحاً 
من  ال�يب  عرب  ل�صتخدامه 

اأجهزة الكمبي�تر.
اجلانبية  القائمة  مع  لنبداأ 
تتيح  والتي  اجلديدة  اليمنى 
وال�صهل  ال�رسيع  ال��ص�ل 
مثل  الأخرى  ق�قل  خلدمات 
وحتى  واملالحظات  التق�مي 
لت�صجيل  للمهام  جديد  تطبيق 
احلاجة  بدون  فيها  املدخالت 

ملغادرة الربيد.
ال�صغط  ميكنك  الآن  واأي�صاً 
بدون  وفتحها  املرفقات  على 
احلاجة لفتح الر�صالة اأو البحث 

�صمن عدة ر�صائل متتابعة.
بزيادة  كثرياً  ق�قل  اهتمت 
بالتايل  امل�صتخدم  انتاجية 
ال�ظائف  من  العديد  وفرت 
التي كانت تظهر �صمن الر�صالة 

ال�صندوق  من  اإليها  لت�صل 
الأر�صفة  مثل  مبا�رسة  ال�ارد 
واحلذف اأو التحديد كمقروء. 
وهناك خا�صية جديدة وفرتها 
للر�صالة  غف�ة  لعمل  ق�قل 
لتختفي  الغف�ة  وقت  وحتديد 
وتع�د  ال�ارد  ال�صندوق  من 
م�عد  انتهاء  بعد  للظه�ر 
الغف�ة. وح�صل جي مايل على 
اإحدى اخل�صائ�ص الذكية التي 
وهي   Inbox يف  نراها  كنا 
ميكنك  بحيث  الذكية  الردود 
ر�صائل  على  تلقائياً  الرد 

ب�صغطة واحدة.
اجلديدة  املزايا  ومن 
ال�رسية  و�صع  هي  والهامة 
التي   confidential mode
اأي  اإجراء  املتلقي  على  متنع 
مثل  الر�صالة  يف  تعديالت 
ت�جيهها  اإعادة  اأو  ن�صخها 
وهي  طباعتها  اأو  تنزيلها  اأو 
اإر�صال  عند  جداً  مفيدة  ميزة 
الربيد  عرب  ح�صا�صة  معل�مات 

الإلكرتوين.
جديدة  ميزة  هناك  اأي�صاً 
تطبيقات  من  ق�قل  اأ�صافتها 
فرتة  حتديد  وهي  الدرد�صة 
خالل  من  الر�صالة  �صالحية 
اأيق�نة جديدة تظهر يف حمرر 

عليه  وبال�صغط  الر�صالة  اإن�صاء 
الذي  ال�قت  حتديد  ميكنك 
الر�صالة  �صالحية  فيه  تنتهي 
الإطالع  ميكن  لن  وبعدها 
اأن  غ�غل  وتعرف  عليها. 
الر�صائل  يرتك�ن  امل�صتخدمني 
لفرتات ط�يلة،  واأحياناً  رد  بال 
ت�صل  تنبيهات  الي�م  هناك  لذا 
الإر�صال وال�صتقبال  يف حالتي 
وتذكريك  والرد  للمتابعة 

بذلك.
التحذير  ت�صميم  ق�قل  ت  وغريرّ
ب�صكل  ليبدو  ال�صبام  ر�صائل  يف 
حذف  زر  مع  واأو�صح  اأكرب 
تطبيق  على  اأما  الر�صالة، 
اأ�صافت  فقد  الذكية  اله�اتف 
الذكاء  من  املزيد  ق�قل 

اأول�يات  لرتتيب  ال�صطناعي 
بالر�صائل  واإبالغك  التنبيهات 
الأهم اأولً، وكذلك اقرتاح اإلغاء 
الربيدية  بالن�رسات  ال�صرتاك 
اأنك مل تعد تهتم  عندما تت�قع 
ا�صتخدام  اأردت  ل�  اأخرياً  بها. 
اجلديدة  بحلرّته  مايل  جي 
م�صنن  على  ال�صغط  ميكنك 
 Try the“ الإعدادات واختيار
new Gmail” اإن ظهر لك اأو 
ال�قت  بع�ص  النتظار  عليك 

حتى ي�صلك الت�صميم اجلديد.
الع�دة  ميكنك  الأح�ال  وبكل 
للت�صميم واملزايا القدمية عرب 
 Go back to“ ال�صغط على 
م�صنن  من   ”classic Gmail

الإعدادات. 

اإ�صعارات في�صبوك تالحق م�صتخدمي 
اإن�صتغرام وتثري غ�صبهم!

ر�صد بع�ص امل�صتخدمني حتديث اإن�صتغرام الأخري الذي اأ�صاف رمز 
في�صب�ك على �صفحات امللفات ال�صخ�صية، ما اأثار حرية الكثريين 

ول�حظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�صتخدم، رديت، قام 
بتحميل �ص�رة لرمز في�صب�ك، وو�صفها باأنها »اإ�صدار جتريبي من 

اإن�صتغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�صتخدمني باإ�صعاراتهم 
على في�صب�ك، وذلك على ملفاتهم ال�صخ�صية يف اإن�صتغرام. وي�ؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�صغيل تطبيق في�صب�ك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�صاب اإن�صتغرام مع في�صب�ك، ف�صتظهر ر�صالة تق�ل: »اإن�صتغرام 
يرغب بفتح في�صب�ك«.

وبالن�صبة للم�صتخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�صعارات على اإن�صتغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق امل�اقع الجتماعية ميلك اإن�صتغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث ت�جه عدد من امل�صتخدمني 
اإىل ت�يرت لي�صف�ا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�صخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�صابي على في�صب�ك قبل اأ�صهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�صتغرام ير�صل يل اإ�صعارات عن اأن�صطة اأ�صدقائي 

على في�صب�ك«. ومع ذلك، قال م�صتخدم اآخر: »يف البداية �صعرت 
بالنزعاج من اأن في�صب�ك اأ�صافت الإ�صعارات اإىل ح�صابي على 

اإن�صتغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�ص علي التحقق من في�صب�ك 
على الإطالق ما مل اأح�صل على اإ�صعار يف اإن�صتغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�صيلة لت�صجيع م�صتخدمي اإن�صتغرام على 
ا�صتخدام في�صب�ك، الذي �صهد انخفا�صا وا�صحا يف ال�صتخدام بني 

ال�صباب خالل ال�صن�ات الأخرية.
واأو�صح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�صف م�صتخدمي 

الإنرتنت يف ال�ليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�صنة، �صي�صتخدم�ن في�صب�ك هذا العام. كما تت�قع �رسكة الأبحاث اأن 
يخ�رس م�قع في�صب�ك ملي�ين م�صتخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير 
خرائط اآبل ب�صكل 

�صتق�م  اأنها  اآبل  �رسكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �ص�ر  لتقدم  الأ�صا�ص 
و�ص�حاً وبيانات اأكرث تف�صياًل، 
�صتبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�صكل  ال�ص�ارع  باإظهار 
ال�ص�ر  بع�ص  و�صت�صيف  يف 
والبيانات لها من خالل الأقمار 

ال�صناعية.
وقالت ال�رسكة اأنها ا�صتطاعت 
يف  ال�ص�ارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  ال�ليات 
اخلا�صة  املركبات  ا�صط�ل 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�ص�ر  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل الأقمار 

ال�صناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط ق�قل 
كتطبيق  ت�صتخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�صمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�صبب �صعف خرائطها  لذعة 
والأخطاء الكثرية يف ال�ص�ارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تق�م  مثلما  كثرية  تفا�صيل 

خرائط ق�قل.
باإطالق  ال�رسكة  و�صتق�م 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�صكل 
العام القادم ح�صب التقديرات، 
اخلرائط  ت�فري  على  و�صتعمل 
ب�صكل  ال�ليات  جلميع 
تدريجي يف ال�ليات املتحدة، 
لأخذ  عملها  �صمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�ص�ر 
ال�ص�ارع وكذلك  التي ت�صري يف 

الأقمار ال�صناعية.

الك�صف ر�صميًا عن 
 Galaxy Note9

مت الإعالن ر�صمياً اأول ام�ص عن هاتف 
note 9 يف حدث مميز يف مدينة ني�ي�رك 
بن�صختني.  امل�صبق  للطلب  متاح  ه�  و 
الع�ص�ائية  للذاكرة  جيجابيت   6 ن�صخة 
 8 اأو  التخزين  ل�صعة  جيجابيت   128 مع 
 512 مع  الع�ص�ائية  للذاكرة  جيجابيت 
جيغابيت ل�صعة التخزين مع العلم اأن كل 
�رسيحتني  خيار  متنحك  �ص�ف  ن�صخة 
ال�رسيحة  ا�صتبدال  اإمكانية  مع  ات�صال 
الهاتف  و  اخلارجية،  بالذاكرة  الثانية 
حا�صل على معيار IP68 املقاوم للماء و 
الأتربة كما يدعم الهاتف تقنية ال�صحن 

ال�رسيع و تقنية ال�صحن الال�صلكي.

الت�سميم

الأل�ان  الهاتف مت�فر بعدد من  ياأتي  و 
املختلفة مثل الل�ن الأزرق و الأ�ص�د و 
النحا�صي و  الل�ن  البنف�صجي كما ي�جد 
ال�ص�ق  يك�ن مت�فر يف  لن  لالأ�صف  لكن 
ال�صع�دي و ال�صيء اجلميل اأنه �صيت�افق 

ل�ن الهاتف مع ل�ن القلم معادا الهاتف 
الأزرق �ص�ف ياأتي بل�ن مميز و ه� الل�ن 

الأ�صفر.
و ياأتي الهاتف ب�صماكة و وزن ملح�ظة 
�ص�ف  حيث   8  note بهاتف  مقارنة 
ب�زن  و  ملم   8.8 ب�صمك  الهاتف  ياأتي 
ناحية  من  م�صكلة  لت�جد  و  جرام   201
�صعة  زيادة  مت  لأنه  ال�زن  و  ال�صمك 
و  اأمبري  ملي   4000 لت�صبح  البطارية 
ال�صا�صة بدل ما كانت تاأتي مبقا�ص 6.3 
من  ذلك  و  ب��صة   6.4 اأ�صبحت  ب��صة 
امل�ج�د  الإطار  م�صاحة  تقلي�ص  خالل 
باأ�صفل �صا�صة الهاتف املحم�ل. كما اأنه 
اأ�صبح اقل عر�صا و ذلك ب�صبب الأنحاء 
املحم�ل  الهاتف  �صا�صة  يف  امل�ج�د 

اأ�صبحت اأقل.
ن�ع  من  زجاجية  طبقة  اإ�صافة  مت  كما 
grollia 5 يف اجلهة الأمامية و اخللفية 
من الهاتف مع وج�د اإطار من املعدن. 
و �ص�ف تالحظ اأن كامريا الهاتف كانت 
تاأتي بالل�ن الأ�ص�د اأما الآن �ص�ف تاأتي 

مت  التي  و  الهاتف  ل�ن  مفه�م  بنف�ص 
تاأتي  اأ�صفلها  و  عر�صي  ب�صكل  و�صعها 

تقنية ب�صمة الأ�صبع

الأداء و البطارية

�ص�ف يتم ت�صغيل الهاتف ب�ا�صطة نظام 
خالل  من  و   8.1  android الت�صغيل 
بع�ص  لكن  و   9810  Exynos معالج 
الدول �ص�ف يتم ت�صغيل اله�اتف بها من 
قامت  و   .845  snapdragon خالل 
ال�رسكة بتط�ير نظام التربيد يف الهاتف 
من  بدلنا  الكرب�ن  ا�صتخدام  مت  حيث 
ال�صيليك�ن و ذلك لأبعاد احلرارة ب�صكل 
اأ�رسع.كما اأن امل�صتت اخلا�ص باحلرارة 
اأ�صبح اأكرب بثالثة اأ�صعاف من امل�صتت 
كثري  يف  امل�صتخدم  العادي  احلراري 
حر�صت  حيث  املحم�ل  اله�اتف  من 
لإبعاد  يلزم  ما  كل  بت�فري  �صام�ص�جن 
لتقدمي  املعالج  عن  احلرارة  م�صاكل 

جتربة اأداء اأف�صل.

�صام�صوجن ت�صبح اأكرب ُم�صِنع 
للقطع االليكرتونية  

الك�رية  التقنية  عمالقة  ك�صفت 
واأرباح  لعائدات  ت�قعها  عن  �صام�ص�نغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �صهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رسكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�ص�نغ  وا�صتطاعت 

رقم قيا�صي بالأرباح بح�ايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�صي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رس 
احتكار انتل لل�صدارة على مدار 25 عاما 
املا�صية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�صا 
من الت�قعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�صية. وللعلم فاإن ال�رسكة 
املايل  التقرير  تفا�صيل  عن  تك�صف  مل 
مع  ي�صدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�صكل 
نهاية �صهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�صي  رقم 
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�صا�صات، البطاريات، … وغريها.



 كما مت تن�شيب قنوات من �شاأنها متويل البحرية 
باملياه لكن اليوم باتت هذه القنوات مت�شدعة 
جمعيات  ح�شب  املطلوب  بالغر�ض  تفي  وال 
االعتبار  رد  اأجل  من  تكاثفت  التي  البيئة 
يعترب  الذي  املوقع  هذا  قتل  دون  واحليلولة 
املتنف�ض الوحيد للعائالت العبا�شية التي جتد 
فيه املتعة والفرجة والهدوء بعيدا عن �شخب 
منه  ت�شلم  لن  هذا  املرتدي  والو�شع  املدينة. 
احليوانات اأي�شا بحيث تعي�ض يف هذه البحرية 
وال�شالحف،  البط  االأ�شماك،  من  اأنواع  عدة 
اإذا  بالنفوق  مهددة  اليوم  هي  والتي  الطيور 
هذه  تتوقعه  ما  وهو  البحرية  مياه  جفت  ما 
اجلمعيات التي با�رشت حتقيقات معمقة حول 
جماري  ان�شداد  من  التاأكد  ومت  الو�شعية  هذه 
عدة  يف  وتك�رشها  القنوات  وت�شدع  املياه 
ت�شد  باتت  الطني  من  طبقات  وت�شكل  مناطق 
اأ�شجار  منو  عنه  جنم  ما  وهو  املياه  جمرى 
وح�شائ�ض عند فوهات املجاري.وبعد االنتهاء 
بيئية  جمعيات  با�رشته  الذي  التحقيق  من 

االأزمة  هذه  حول  حت�شي�شي  يوم  تنظيم  �شيتم 
املحلية  ال�شلطات  �شلمية ملطالبة  وقفة  يليها 
بالتحرك العاجل والفوري الإنقاذ بحرية �شيدي 
حممد بن علي من الزوال.وقد اأرجع املجتمع 
اإهمال اجلهات  املدين �شبب هذا امل�شكل هو 

املعدات  �شيانة  واإهمال  املوقع  لهذا  الو�شية 
ما  عاتقها  على  هي  والتي  القنوات  وتنظيف 
ت�شبب يف تاأزم الو�شع بهذه البحرية التي ترتبع 
على م�شاحة تقدر بحوايل 50 هكتارا. و ي�شل 

عمق مياهها اإىل 30 مرتا.

�ص.�صهيب

ب�صيدي بلعبا�ص

جمعيات بيئية تبا�شر حتقيقات معمقة 
لإنقاذ بحرية �شيدي �أحممد بن علي 

دقت جمعيات نا�صطة يف جمال �لبيئة ب�صيدي بلعبا�ص ناقو�ص �خلطر ب�صاأن �لو�صع �لبيئي �ملرتدي �لذي �آلت �إليه 
بحرية �صيدي حممد بن علي �لو�قعة على بعد 5 كيلومرت�ت عن مقر عا�صمة �لوالية، بحيث ت�صببت عدة عو�مل 

و�إهمال هذ� �ملوقع �لتاريخي و�ل�صياحي �ملتميز �لذي يعود �إىل ع�صر�ت �ل�صنني يف تناق�ص مياهه وذلك نتيجة 
تلف وقدم كل �لقنو�ت �لتي ت�صب يف �لبحرية و�لتي تتغذى من خاللها هذه �الأخرية، بحيث كان �لفرن�صيون �إبان 
�ال�صتعمار قد خلقو� هذه �لبحرية بهدف ��صتيعاب مياه �الأمطار المت�صا�صها و�حليلولة دون وقوع في�صانات بحيث 

كانت هذه �لبحرية ت�صكل �صمام �أمان بامت�صا�ص �لتدفقات خالل �الأمطار �لغزيرة و�رتفاع من�صوب �لوديان، 
وتعترب �لبحرية �أحد �أهم خمزون للمياه.

�أمطار رعدية يف 
وليات �له�شاب �لعليا 

و�شمال �ل�شحر�ء 
اجلوية،  االأر�شاد  م�شالح  حذرت 
اأمطار  اأم�ض، يف ن�رشية خا�شة من 
االأحيان  بع�ض  يف  تكون  غزيرة  
مناطق  على  برعود  م�شحوبة 
والغربية  الو�شطى  العليا  اله�شاب 
ويف �شمال ال�شحراء ابتداء من بعد 
ظهر اأم�ض على ال�شاعة الثانية زواال 

اإىل غاية احلادية ع�رش ليال.
واليات  الن�رشية  هذه  وتخ�ض 
امل�شيلة واجللفة واالأغواط والبي�ض 
ملم   25 االأمطار حمليا  تتجاوز  اأين 

طيلة مدة الن�رشية.
نف�ض  اأفادت  اأخرى  جهة  ومن 
اأن ن�شاط رعدي م�شحوب  الن�رشية 
 25 اإىل  ت�شل  قد  غزيرة  باأمطار 
من  مناطق  �شتعرفها  حمليا  ملم 
ال�شحراء الو�شطى وال�رشقية ابتداء 
ال�شاعة  على  اليوم  ظهر  بعد  من 
اخلمي�ض  غاية  اإىل  )15�شا(  الثالثة 
على ال�شاعة الثالثة �شباحا. وتخ�ض 
وورقلة  اليزي  واليات  الن�رشية  هذه 
مترنا�شت  واليتي  و�شمال  وغرداية 

واأدرار .

تب�صة

�لعثور على كمية من 
�لأقر��ص �ملهلو�شة 
د�خل مركبة بتب�شة

 
متكنت قوات ال�رشطة لالأمن احل�رشي ال�شابع  نهار 
�شنة   23 العمر  من  يبلغ  �شخ�ض  توقيف  من  اأم�ض 
العامليــن باحلاجز  رف�ض االمتثال لقوات ال�رشطة 
االأمني مبفرتق طريـــق الكويف  وتب�شة كان يقود يف 
مركبته نوع رونو القونا حيث بعد اإخ�شاع املركبة 
للتفتي�ض مت العثور بداخلها على  كمية من االأقرا�ض 
اإىل  املعني  حتويل  مت  اأين  اإك�شتازي  نوع  مهلو�شة 
و  الق�شية  يف  حتقيق  فتح  و  احل�رشي  االأمن  مقر 
بعد ا�شتكمال كافة االإجراءات القانونية  مت تقدميه 
�شيارة من  توقيف  كما مت  الق�شائية  اأمام  اجلهات 
نوع هونداي يقودها �شخ�ض يبلغ من العمر 50 �شنة 
 26/  23 العمر  من  يبلغان  اآخرين  �شخ�شان  برفقة 
خالل  من  املخدرات  ترويج  بعملية  يقمون  �شنة 
عملية التفتي�ض الدقيقة مت العثور على اأزيد من 20 
غرام من املخدرات مت تقدمي جميع االأطراف اأمام 
اجلهات الق�شائية التي اأمرت اإيداعهم ح�شب التهم 

املن�شوبة اإليهم  
ع/ ر�صيد

�لطارف

�ملر�فق �لريا�شية و�لرتفيهية 
مطلب �شباب عني �لع�شل 

يف دورتها 41

�لفتتاح �لر�شمي للمجل�ص �لعام ملنظمة 
�لوحدة �لنقابية �لإفريقية �ليوم 

الع�شل  عني  ببلدية  ال�شباب  ع�رشات  نا�شد 
والية الطارف ال�شلطات الوالئية من اأجل اأخذ 
بفتح  حلمهم  وحتقيق  االعتبار  بعني  مطلبهم 
املكتبة البلدية التي مت اجنازها منذ 5 �شنوات 
وبقيت مغلقة مما عر�شها للتخريب، مقابل اأن 
�شباب املنطقة مل يجدوا اأين يق�شون اأوقات 
ف�شاء  يجدون  ال  ذلك  على  زيادة  فراغهم، 
وان�شغاالتهم   واأفكارهم  ابتكارهم  يحت�شن 
عر�شة  ال�شباب  يجعل  مما  والعلمية  الفكرية 

لالآفات االجتماعية .
فان   « الو�شط  »جلريدة  حديثهم  وح�شب   
علما  ال�شعبية  املقاهي  الوحيد   مالذهم 
جامعية،  �شهادات  على  متح�شل  اأغلبهم  اأن 
املوجودة  الوحيدة  ال�شباب  لدار  بالن�شبة  اأما 

على  حتتوي  ال  عرو�شها   على  خاوية  فهي 
واأي�شا  الرتفيهية  واالألعاب  اآيل   اإعالم  اأجهزة 
ال�شوق املغطاة  التي حتولت اإىل قاعة متعددة 

الريا�شات ما زالت مغلقة.
ال�شباب  وجد  املرافق   غياب  وو�شط 
واالأماكن  الطرقات  الت�شكع  يف  اأمام  اأنف�شهم 
الريا�شية  املرافق  وغياب  امل�شبوهة، 
كاملالعب  اجلوارية علما اأن عني الع�شل هي 
الوحيدة التي ال حتتوي على اأي ملعب يف اأي 
القدم  لكرة  الهاوي  ال�شباب  جعل  مما   حي 
يتخذ من امل�شاحات املجاورة للطرقات )حي 
البفة ( كملعب لهم  مما جعل حياة الذي الذين 
يتوافدون على ذلك امللعب عر�شة للحوادث.

رزق �هلل �صريف 

ال41  الدورة  الفتتاح  الر�شمي  احلفل  �شينظم 
للمجل�ض العام ملنظمة الوحدة النقابية االإفريقية 
اليوم،  باجلزائر العا�شمة ح�شبما علم لدى االحتاد 

العام للعمال اجلزائريني. 
التي  الـ41  الدورة  هذه  اأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
ينظمها منا�شفة االحتاد العام للعمال اجلزائريني 
و�شتحت�شنها  االفريقية  النقابية  الوحدة  ومنظمة 
على  »�شتكون  �شبتمرب   29 اإىل   22 من  اجلزائر 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ض  �رشف 
لرئي�ض  �شتقدم  خا�شة«  تقدير  »الئحة  اأن  موؤكدا 

اجلمهورية.
العاملي  »لليوم  كر�ض  اأم�ض،  فاإن  للربنامج  ووفقا 
ملحافظ  تدخل  �شابقا  �شجل  وقد  للت�شامن«. 

ال�شلم واالأمن باالحتاد االفريقي ا�شماعيل �رشقي 
االأمن. كما  و  ال�شلم  النقابات يف ترقية  حول دور 
حول  املحادثات  من  �شل�شلة  الربنامج  يت�شمن 
يف  اجلديدة  والتحديات  الدويل  النقابي  العمل 
جمال الت�شامن.  ومن �شمن النقاط املدرجة يف 
تقرير  على  امل�شادقة  الدورة  هذه  اأعمال  جدول 
املنعقدة  العام  للمجل�ض  ال�شابقة  الدورة  ن�شاط 
اإىل املخطط  باالإ�شافة  )مايل(  بباماكو  يف 2017 
الوحدة  ملنظمة  املايل  والتقرير  اال�شرتاتيجي 
النقابية االفريقية. وكان اجتماع باماكو قد عالج 
مو�شوع »تعزيز احلركة النقابية االإفريقية من اأجل 
يف  امل�شتدامة  ال�شاملة  والتنمية  العمل  م�شتقبل 

اإفريقيا بف�شل عمل الئق«.

كانت على منت مركبة 
لكر�ء �ل�صيار�ت

�أمن �شيدي بلعبا�ص 
 يحجز 500 
وحدة خمر 

 
   متكنت قوات ال�رشطة باأمن والية 
�شيدي بلعبا�ض من توقيف �شخ�ض 
يف العقد الرابع من العمر تورط يف 
احليازة على امل�رشوبات الكحولية 

لغر�ض املتاجرة بها.
 قوات ال�رشطة متكنت على اإثر ذلك 
من حجز 550 وحدة خمر من خمتلف 
االأنواع كانت على منت مركبة من نوع 

»كليو 4 »، قبل اأن يتم حجزها من 
طرف قوات ال�رشطة وتقدمي ال�شالف 
الذكر اأمام النيابة  حيثيات الق�شية 
تعود اإىل ا�شتغالل قوات ال�رشطة 
بفرقة البحث والتحري ملعلومات 
تفيد بوجود مركبة م�شتبه يف اأمر 
�شائقها، لتبا�رش امل�شلحة باتخاذ 
جملة من االإجراءات للوقوف على 

حيثيات الق�شية .بعد مراقبة دقيقة 
لتحركات ال�شيارة امل�شتبه فيها، 

مت توقيفها من طرف فرقة البحث 
والتحري ب�شارع حممد خمي�شتي، بعد 
تفتي�شها �شبط بداخلها كمية معتربة 

من امل�رشوبات الكحولية ممثلة يف 23 
�شندوق من خمتلف االأنواع مبجموع 
552 وحدة خمر، التحريات ك�شفت 
اأن املركبة م�شجلة با�شم اإحدى 

وكاالت كراء ال�شيارات ب�شيدي بلعبا�ض 
قام �شاحبها با�شتعمالها يف نقل 

امل�رشوبات الكحولية لغر�ض املتاجرة 
فيها.
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حفل ت�صليم �جلو�ئز للطبعة 12 مل�صابقة جنمة �الإعالم 

ُتكافئ   Ooredoo
�ملو�هب �ل�شحفية �جلز�ئرية

اأم�ض،  اأول  �شهرة   Ooredoo نّظمت 
اللطيف  عبد   - للموؤمترات  الدويل  باملركز 
العا�شمة،  باجلزائر  ال�شنوبر  نادي  رحال- 
الطبعة  يف  للفائزين  اجلوائز  ت�شليم  حفل 
هذا  جرى  االإعالم.  لنجمة  ع�رشة  الثانية 
ترحما  �شمت  بدقيقة  افتُتح  الذي  احلفل، 
متبوعة  املتوفني  ال�شحفيني  اأرواح  على 
االت�شال  وزير  بح�شور  الوطني،  بالن�شيد 
الدين  عز  الثقافة  ووزير  كعوان  جمال 
املتجددة  والطاقات  البيئة  ووزيرة  ميهوبي 
عن  ممثلني  وكذا  زرواطي  الزهراء  فاطمة 
لـ  العام  واملدير  �رشيكة،  عمومية  هيئات 

حمد  اللّطيف  عبد  ال�شيد   ،Ooredoo
دفع اهلل، والعديد من ال�شيوف وال�شخ�شيات 
والريا�شة.  واالت�شال  االعالم  قطاع  من 
جلنة  اأثنت  للفائزين،  اجلوائز  ت�شليم  عند 
التي   ،2018 طبعة  يف  للم�شابقة  التحكيم 
عبد  االأ�شبق  والوزير  املايل  اخلبري  تراأ�شها 
�شحفيني  من  واملتكونة  خلفة  بن  الرحمان 
واالت�شال،  االعالم  تكنولوجيات  يف  وخرباء 
وهم ال�شيدات زهية بن عرو�ض واأمينة دبا�ض 
�شلو�ض  حممد  وال�شادة  براهيمي  وجميلة 
وعبد الوهاب جاكون ويا�شني رحمون، بنوعية 
االأعمال ال�شحفية التي قدمها امل�شاركون.  

جازي جتتمع مع �شركائها من 48 ولية 
للتحدث عن �لأد�ء �لتجاري

يف مبادرة ودية دعت جازي، موؤخرا، يف فندق مريكور يف اجلزائر العا�شمة �رشكاءها من موزعي اجلملة يف 
الواليات 48 من الرتاب الوطني بح�شور كل من ماثيو جالفاين وكمال  جميبة وهما على التوايل املدير العام 
ونائب املدير العام امل�شوؤول عن املبيعات والتوزيع. واطلع الطاقم امل�شري لل�رشكة خالل احلفل ال�رشكاء 
على اال�شرتاتيجية التجارية اجلديدة التي ترتكز على  التقرب من الزبائن و القدرة التناف�شية يف �شوق يت�شم 
باملناف�شة القوية والتي تعمل جازي ال�شتعادة مكانتها الرائدة فيه. من جانبهم، اأعاد �رشكاء ال�رشكة من 

موزعي اجلملة تاأكيد التزامهم جتاه املوؤ�ش�شة مع الثناء على ال�رشاكة املثالية التي تربطهم مع جازي.

توقيف 3 جتار خمدر�ت 

تدمري ثالثة خمابئ للجماعات 
�لرهابية بتيبازة 

دمرت مفرزة للجي�ض الوطني ال�شعبي بتيبازة 
اثر  وذلك  االإرهابية  للجماعات  ثالثة خمابئ 
ما  ح�شب  باملنطقة،  ومت�شيط  بحث  عملية 
الوطني.  الدفاع  لوزارة  بيان  اأم�ض،  اأورده، 
واأو�شح البيان »انه  يف اإطار مكافحة االإرهاب 
بتيبازة/ن.ع.1،  ومت�شيط  بحث  عملية  واإثر 
الوطني  للجي�ض  مفرزة  ودمرت  ك�شفت 
ال�شعبي، يوم 25 �شبتمرب 2018، ثالثة خمابئ 

للجماعات االإرهابية«.

ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة -ي�شيف 
البيان -اأوقفت مفرزة للجي�ض الوطني ال�شعبي، 
�شاحنة  كان على منت  بالوادي/ن.ع.4، مهربا 
حُمملة بـ)31،36( قنطار من ورق التبغ ». من 
الوطني  الدرك  عنا�رش  اأوقف  اأخرى،  جهة 

�شخ�شني  بحوزتهم بندقيتي �شيد 
ثالثة  جتار  اأوقفوا  باجللفة/ن.ع.1، يف حني 

خمدرات و�شبطوا )5621( قر�ض مهلو�ض 
بكل من قاملة واأم البواقي/ن.ع.5.)
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