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من 29 اإىل 30 اأفريل 2019

 ڤايد �سالح يف زيــــــارة
  عــــــــمـــــل للـــــــناحيــــة 
الع�سكرية اخلامـــــ�سة

مبحكمة بئر مراد راي�س  

تــــــقدمي عــــــــلى حــــــــداد 
لال�ستماع للمرة الثانية
احتاد الناقلني يرا�صل وزيري النقل و التجارة 

�سباب اأون�ساج �سحية 
م�ستوردين نافذين 

مع 510 جمعية

الداخلية ترخ�ض لـ18 حزبا �سيا�سيا

.         �سليم قاللة: على ال�سارع العودة لل�سرعية النتخابية

ph/app.com

�صيا�صيون و حمللون يحذرون

 حذار من حتويل الرئا�سيات اإىل انتحار �سيا�سي
 �س3
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البويرة

يوم درا�سي وطني حول 
ا�سطراب التوحد

احت�ضنت اأم�س دار الثقافة »علي زعموم » مبدينة البويرة 

فعاليات اليوم الدرا�ضي الوطني حول مو�ضوع ا�ضطراب 
التوحد من تنظيم اجلمعية الثقافية » �ضعاع الأمل » 

بالتن�ضيق مع اجلمعية العلمية ل�ضطراب التوحد من ولية 

املدية و�ضط ح�ضور مميز لعائالت اأطفال امل�ضابني 

بالتوحد التي ا�ضتفادت من اإر�ضادات ون�ضائح الأطباء 

النف�ضانيني الذين تعاقبوا على اإلقاء املداخالت املتنوعة 
حول التعريف بهذا ال�ضطراب واأعرا�ضه وكيفية 

الت�ضخي�س ومتابعة العالج منذ اكت�ضافه مع الرتكيز 
الكبري على الدور الهام لالأ�رسة يف ذلك , ومن جهتها 

اأكدت رئي�ضة جمعية »�ضعاع الأمل » الأ�ضتاذة النف�ضانية 

» مولي عوادي مرمي » اأن الهدف الأ�ضا�ضي من تنظيم 

هذه التظاهرة هو ت�ضليط ال�ضوء على هذه الفئة املهم�ضة 
من طرف املجتمع عامة والأخ�ضائيني النف�ضانيني 

ب�ضفة خا�ضة يف ظل انعدام التكفل بهم ميدانيا , اإىل 

جانب حت�ضي�س املجتمع وتغيري الأفكار اخلاطئة حول 

هذا ال�ضطراب وكيفية التعامل معه , هذا وقدم براعم 

اجلمعية عر�ضا م�رسحيا حول احلدث حتت عنوان » اأنا 

توحدي تقبلوا اختاليف » وهو العمل الذي تاأثر به جميع 
احل�ضور الذين �ضالت دموع بع�ضهم .

اأ.م

يف اإطار مكافحة الإرهاب, ك�ضفت 
الوطني  للجي�س  مفارز  ودمرت 
 2019 اأفريل   27 يوم  ال�ضعبي, 
وجيجل/ ببومردا�س/ن.ع.1 
ن.ع.5, خمباأ لالإرهابيني وقنبلتني 

واأغرا�س  ال�ضنع  تقليديتي   )02(
اأخرى, ويف اإطار حماربة اجلرمية 
للجي�س  مفارز  اأوقفت  املنظمة, 
عمليات  خالل  ال�ضعبي  الوطني 
وعني  بتمرنا�ضت  بكل  خمتلفة 

قزام/ن.ع.6, خم�ضة )05( منقبني 
 )03( ثالث  و�ضبطت  الذهب  عن 
ودراجتني  الدفع  رباعية  مركبات 
مولدات  و)03(  ناريتني   )02(
�ضغط  مطارق  و)03(  كهربائية 

من  املعادن,  عن  ك�ضف  وجهاز 
 )56( توقيف  مت  اأخرى,  جهة 
مهاجرا غري �رسعي من جن�ضيات 
خمتلفة بكل من عني �ضالح وتيارت 

ووهران.

ببومردا�س وجيجل

ك�سف خمباأ للإرهابيني وقنبلتني تقليديتني

خبر في 
صورة

احتاد الناقلني يرا�سل وزيري النقل و التجارة للتحقيق يف امللف

�سباب اأون�ساج �سحية م�ستوردين نافذين

بن �سبعيني يتذكر بارادو
تذّكر الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �ضبعيني ناديه بارادو الذي 

بداأ معه ممار�ضة الكرة امل�ضتديرة ومنحه فر�ضة الحرتاف يف 
اأوروبا, حيث مل ين�س ابن مدينة ق�ضنطينة ذكر فريقه الذي بداأ معه 

تعلم فنون كرة القدم من خالل املن�ضور الذي و�ضعه عرب ح�ضابه 
على موقعه التوا�ضل الجتماعي »تويرت«, اأين اأهدى تتويج ناديه 

ملعب رين بلقب كاأ�س فرن�ضا على ح�ضاب باري�س �ضان جرمان اإىل 
فريقه ال�ضابق.

بارادو يحتفلون بالفيميجان
احتفل لعبو نادي بارادو باإ�ضعال الألعاب النارية مبا�رسة بعد نهاية لقاء 

الداربي العا�ضمي الذي جمعهم باجلار ن�رس ح�ضني داي �ضمن ت�ضوية 
رزنامة املباريات املتاأخرة, حيث عرّب لعبو النادي العا�ضمي عن فرحتهم 

بالفوز باإ�ضعال الفيميجان مبا�رسة بعد نهاية اللقاء اأين ردد رفقاء هداف 
البطولة الوطنية بقوة »�ضامبيوين �ضامبيوين« اإميانا منهم بقدرتهم على 

دخول التاريخ والتتويج بلقب البطولة الوطنية.

من 29 اإىل 30 اأفريل 2019

الفريق ڤايد �سالح يف زيارة عمل 
للناحية الع�سكرية اخلام�سة

الفريق اأحمد ڤايد �سالح، نائب وزيـر الدفاع الوطني، 
رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي يف زيارة عمل 

وتفتي�س اإىل الناحية الع�سكرية اخلام�سة يقوم 
الفريق اأحمد ڤايد �سالح، نائب وزير الدفاع الوطني، 

رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، من 29 اإىل 
الناحية  اإىل  عمل وتفتي�س  2019، بزيارة  اأفريل   30

الع�سكرية اخلام�سة بق�سنطينة.
خالل هذه الزيارة، �سي�سرف ال�سيد الفريق على 
تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية احلية، يهدف 

ملراقبة املرحلة الثانية من التح�سري القتايل، ويعقد 
لقاء توجيهيا مع اإطارات واأفراد الناحية الع�سكرية 

اخلام�سة.

»�ساو�سي« ي�سارك اأفراح  �سعود  �سباب برج منايل
الدويل  احلار�س  �ضجل 
�ضاو�ضي  فوزي  اجلزائري 
يف  منايل  برج  اأن�ضار �ضباب 

الفريق  ب�ضعود  الحتفالت 
الرابطات  بني  ما  ق�ضم  اإىل 
اأهلي  حار�س  �ضنع  اأين 

�ضنع  فلقد  بوعريريج   برج 
فريق  اأن�ضار  مع  اأجواء  رائعة 
كان  الذي  وهو  م�ضقط  راأ�ضه 

ملعب  مبدرجات  حا�رسا 
مل�ضاندة  اأم�س   اأول  حيدرة 

وت�ضجيع الالعبني. 

بالغرب اجلزائري   الناقلني  فجرت فيدرالية 
قيام  تخ�س  الثقيل  العيار  من  ف�ضيحة 
ال�ضباب   الناقلني  على  بالن�ضب  م�ضتوردين 
عقود  واإقامة  نفوذهم  ا�ضتغالل  خالل  من 
ال�ضباب  وت�ضغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  مع 
جاك  نوع   من  حافالت  ا�ضترياد  ل�ضمان  
اإىل  اأدى  ما  مقلد  غيار  قطع  ,وبيع   وطاطا 
تعطل الع�رسات من احلافالت , الأمر الذي 
ي�ضتوجب على كل من وزيري النقل و التجارة 
يف   حتقيق  فتح  اأجل  من  العاجل  التدخل 
الغيار الغري مطابقة يف  اآلف قطع  ت�ضويق  
ال�ضوق  الأمر الذي اأدى  اإىل  تعر�س مئات 
ب�ضبب  وتكرارا  مرارا  لالإعطاب  احلافالت 
كلفهم  الذي   الأمر  املقلدة  الغيار  قطع 
الثمن  من  ال�ضعفني  فاقت  مادية  خ�ضارة 
احلقيقي للمركبة التي ترتاوح �ضعرها مابني 

1.5 مليار و 2 مليار �ضنتيم .
مرا�ضلة  يف  الناقلني   ممثلي  واأ�ضار  هذا 
قطع  م�ضكل  اأن  منها  ن�ضخة  الو�ضط   تلقت 
املالك  هوؤلء  اأجرب  الأ�ضلية  غري  الغيار 
حدث  مثلما  احلافالت  ع�رسات  بيع  على 
 , بتلم�ضان  النقل  قطاع  يف  م�ضتثمرين  مع 
تيارت   , وهران   , بلعبا�س  �ضيدي   , النعامة 
و�ضلف وعني متو�ضنت  , غليزان  , م�ضتغامن 
,وهي الق�ضية التي تهدد اأكرث من 103 األف 
التي ا�ضتاء  الغربية و   حافلة ن�ضطة باجلهة 
و  للمحركات  بالن�ضبة  اأكان  اأ�ضحابها  منها 
اأو اللواحق امليكانيكية  العجالت املطاطية 

واأخرى ذات �ضلة بالغيار املختلف.
هذا واأ�ضارت الفيدرالية  ق�ضية ال�ضفقة التي 
مت اإبرامها ما بني وكالة دعم ت�ضغيل ال�ضباب 
من  حافالت  اقتناء  يف  امل�ضتثمرين  وبع�س 

ال�ضنع  ذات  كار�ضان  اأو  طاطا  اأو  جاك  نوع 
توفري  يتم  والتي مل  الرتكي مببالغ م�ضاعفة 
اإىل  فبالإ�ضافة   , الأ�ضلية  غيارها  قطع 
يف  وكذا  املرتفعات  يف  العمل  يف  �ضعفها 
مناخ  متيز  التي  الطبيعية  للعوامل  الت�ضدي 
وتيارت  النعامة  غرار  على  املناطق  بع�س 
,و�ضلف  وغليزان  وتلم�ضان  بلعبا�س  وجنوبي 
غري  غيارها  وقطع  كثرية  اأعطابها  اأن  جند 
اأ�ضلي ما يوؤكد اأن العديد من ال�ضباب اأفل�س 
,واأخرى تعر�ضت اإىل حوادث خطرية وت�ضببت 
يف زهق العديد من الأرواح واإفال�س العديد 
من ال�ضباب الذي عجزوا عن �ضداد الدين يف 
بع�ضهم  اأن  حتى  الأعطاب  كرثة  بفعل  اأوانه 
اأو تخلى عنها  ترك املهنة  وباع احلافالت 

هيكال بدون روح .
حممد بن ترار

رئي�س الدولة ي�ستقبل �سالح قوجيل

عائلة اويحيى تغادر اجلزائر 

مركز الفلك الدويل يتوقع يوم اأول رم�سان 

ا�ضتقبل رئي�س الدولة, عبد القادر 
بن �ضالح, اأم�س الحد مبقر رئا�ضة 

الأمة  جمل�س  رئي�س  اجلمهورية, 
ويندرج  قوجيل  �ضالح  بالنيابة, 

امل�ضاعي  اإطار  يف  اللقاء  هذه 
رئي�س  ينتهجها  التي  الت�ضاورية 

الدولة ملعاجلة الأو�ضاع ال�ضيا�ضية 
يف البالد.

الأول  الوزير  زوجة  اأم�س,  غادرت 
اجلزائر  اأويحيى,  اأحمد  ال�ضابق, 

متوجهة اإىل مدينة األيكانت الإ�ضبانية 
ح�ضبما  بومدين.  هواري  مطار  عرب 

وكانت  ال�رسوق,  قناة  به  اأفادت 
ابنها  بزوجة  مرفوعة  اأويحيى  زوجة 

وحفيديها وميثل الوزير الأول ال�ضابق 
اأمام الق�ضاء يوم غد  الثالثاء

اأن  الدويل,  الفلك  مركز  توقع 
املقبل,  ماي   6 تاريخ  يكون 
رم�ضان  ل�ضهر  الأول  اليوم  هو 

ر�ضد  نتائج  يف  ,وجاء  الف�ضيل 
الدول  منطقة  يف  رم�ضان  هالل 
التقومي  “بالإعتماد  اأنه  العربية, 

على  املبني  العاملي  الهجري 
فاإن  الهالل,  روؤية  اإمكانية  ح�ضاب 
ال�رسقي  النطاق  يف  ال�ضهر  بداية 

تكون يوم الثنني 06 ماي, وبداية 
ال�ضهر يف النطاق الغربي تكون يوم 

الثنني 06 ماي 2019”.
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�سيا�سي�ن و حملل�ن ي�ؤكدون

 م�سري الرئا�سيات معلق بتفاهمات اللحظة الأخرية
اأكد حملل�ن �سيا�سي�ن على �سرورة اإجراء االنتخابات الرئا�سية يف م�عدها ،بينما �سرح اآخرون باأنه ال ميكن تنظيمها يف ظل الد�ست�ر احلايل و الق�انني املنظمة لها وبالن�سبة لل�سلطة فاإن 
تنظيم هذه االنتخابات يف فرتة ق�سرية مدتها ثالثة اأ�سهر، كما ين�ص عليه الد�ست�ر،ي�سمن ا�ستمرارية امل�ؤ�س�سات وا�ستقرار الدولة اأما بالن�سبة اإىل املحتجني فه� و�سيلة ال�ستمرار النظام 

ال�سابق ، على اأ�سا�ص اأن امل�سرفني على االنتخابات حم�س�بني على النظام ال�سابق كما ي�ؤكد املحتج�ن اأن ق�انني وم�ؤ�س�سات البالد ال ت�سمن انتخابات حرة.

 ف.ن�سرين

املحلل ال�سيا�سي �سليم 
قاللة

على ال�سارع الع�دة 
لل�سرعية االنتخابية

 
اأكد املحلل ال�سيا�سي �سليم قاللة يف 
الأف�سل  من  اأنه  الو�سط  مع  ات�سال 
يف  الرئا�سية  النتخابات  جتري  اأن 
وقتها اأو بعده بقليل واأو�سح املحلل 
يف  والدخول  التاأجيل  اأن  ال�سيا�سي 
مرحلة انتقالية على خالف ما يتوقع 
للحر�س  الفر�سة  �سيعطي  البع�س 
القدمي للعودة كما �سدد على اأن الآن 
لالنتخابات  احلقيقي  املوعد  هو 
مادامت اليقظة ال�سعبية يف قمتها اأما 
اإذا مت تاأجيل هذا التاريخ وا�ستبداله 
مبرحلة انتقالية فريى قاللة اأن هذه 
و  تدريجيا  �ستتبخر  ال�سعبية  الطاقة 
امل�سادة  القوى  القليل  اإل  يتغري  لن 
على  لذا  مراحلها،  اأ�سعف  يف  اليوم 
النتخابات  خيار  يوؤيد  اأن  ال�سعب 
كلما  تاأخرت  كلما  العك�س  ولي�س 
ظنا  مواقع   ال�سعبي  احلراك  خ�رس 

اأنه �سيك�سب كل �سيء
باإجراء  النظام  مت�سك  حول  و 
ل�رسعية  م�سدرا  جعلها  و  انتخابات 
املحلل  قال  اجلديد  الرئي�س 
وحتى  ذلك،  عليه   ينبغي  ال�سيا�سي 
ال�رسعية  اإىل  يعود  اأن  ينبغي  ال�سارع 

»ال�سعب  عبارة  وعلى  النتخابية 
خالل  من  نف�سها  توؤكد  اأن  يريد« 
ال�سعارات  اأن  موؤكدا  ال�سندوق 
اأن  املرفوعة اليوم يف ال�سارع ينبغي 
توؤكد نف�سها عرب ال�سندوق وهو وحده 
الذي يف�سل يف من يبقى ومن يرحل 
متادى   لقد  قائال  قاللة  واأ�ساف 
و  ال�سعب  با�سم  احلديث  يف  البع�س 
من  يريد«  ال�سعب   « عبارة  اأفرغوا 
حمتواها و�سدد ذات املتحدث على 
العودة اإىل امليدان و تنظيم   ال�سعب 
يف  �ستف�سل  التي  النتخابات  حول 
اأن  اجلميع  على  البداية  ومن  الأمر 
للغاية  �سعبة  مهمة  هذه  اأن  يدرك 
اأ�ساف  و  لل�سارع،  اخلروج  من  اأكرث 
احلقبة  خملفات  اإىل  بالنظر  انه 
ال�سابقة التي  حتتاج البالد اإىل وقت 
الواقعية  فاإن  لذا  لتجاوزها  اأطول 
ما  اأق�سى  لتحقيق  بال�سعي  تلزمنا 
النتخابات  يف  النزاهة  من  ميكن 
دميقراطيا  م�سارا  لنبداأ  املقبلة 
با�ستمرار  ونح�سنه  ونطوره  �سحيحا 
التحلي  علينا  الالحقة  التجارب  يف 
واأن  البعيدة  وبالنظرة  النف�س  بطول 
غري  من  الإ�سالح  يف  بالتدرج  نقبل 
اأي  قبل  من  كاذب  ت�سويف  اأو  خداع 
للحل  بالن�سبة  الأطراف و  طرف من 
عدم  يجب  اأنه  املتحدث  ذات  قال 
اإعادة  ثم  اأول،  الأزمة  عمر  اإطالة 
اأن  اأ�سا�س  على  الأولويات  ترتيب 
اأولوية  هي  الرئا�سية  النتخابات 
على  بالتحفظ  والكتفاء  الأولويات، 

العودة  حني  اإىل  بالف�ساد  املتهمني 
اإىل الو�سع الطبيعي للبالد، و ال�رسوع 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ت�سكيل  يف 
اإعالن  اإىل  بدايتها  من  النتخابات 
من  الهيئة  هذه  ومتكني  النتائج، 
املادية  والو�سائل  القانونية  الأدوات 
اأح�سن الظروف و  للقيام بدورها يف 
و�سع على راأ�سها كفاءات علمية من 
الداخل واخلارج م�سهود لها بنزاهتها 
اأو  ال�سيا�سيني  بدل  للوطن  حبها  و 

غريهم من ال�سخ�سيات.
 

املحلل ال�سيا�سي اأرزقي 
فراد

االنتخابات الرئا�سية 
انتحار �سيا�سي

اعترب املحلل ال�سيا�سي حممد اأرزقي 
اأن  الو�سط  جلريدة  حديثه  يف  فراد 
ظل  يف  رئا�سية  بانتخابات  القيام 
و  رئا�سي  انتحار  الراهنة  الأو�ساع 
اأو�سح اأن اإجراء النتخابات يف غياب 
تكون  ان  ميكنها  ل  انتقالية  مرحلة 
كل  اأن  فراد  وح�سب  حرة  اأو  نزيهة 
 وقال  تاأ�سي�سي  يلزمها جمل�س  ثورة 
فانا  �سلمية  ثروة  نعي�س  دمنا  ما 
مو�سحا  الطرح  لهذا  الداعمني  من 
اأن  معناه  التاأ�سي�سي  املجل�س  اأن 
طرف  من  يح�رس  الد�ستور  م�رسوع 
اأن  فراد  وقال  لل�سعب  ممثلني 
الأن�سار  من  الكثري  الطرح ل ميتلك 

واأ�ساف قائال يف غياب هذا القرتاح 
انتقالية  ملرحلة  نذهب  املو�سوعي 
من  تتكون  رئا�سية  هيئة  ترتاأ�سها 
يقومون  اأ�سخا�س  خم�سة  اأو  ثالثة 
ولي�س  �سيا�سية  حكومة  بتعيني 
حكومة ت�رسيف الأعمال التي عينت 
 102 املادة  عليه  تن�س  ملا  تطبيقا 
اأو�سح ان تطبيقها يكون لكن لدى  و 
العادي  الظرف  يف  الرئي�س  غياب 
عادي  ظرف  يف  نعي�س  ل  نحن  لكن 
اأن  فراد  ارزقي  وقال  ثورة  يف  نحن 
الهيئة الرئا�سية تقوم مبراجعة قانون 
م�ستقلة  هيئة  وتاأ�سي�س  النتخاب 
الإعالن  ويتم  النتخابات  لتنظيم 
الد�ستوري اأي تعليق الد�ستور واإيجاد 
الرئي�س  ان  وقال  ملراجعته  �سيغة 
ال�سابق اأعطى �سالحيات فرعونية و 
لو جنري انتخابات بالد�ستور احلايل 
امتداد  يكون  رئي�س  على  �سن�سوت 
للنظام ال�سابق الذي رف�سه ال�سعب .

نائب رئي�ص حركة 
البناء اأحمد الدان
اإجراء االنتخابات 
يتطلب تاريخا اآخر

من جهته قال اأحمد الدان ان اإجراء 
النتخابات �سيتطلب تاريخا اآخر يف 
حالة التوافق واأ�ساف اأن خمرجات 
اأي حل توافقي ت�سبح بداية جديدة 
الإجماع  �سيق�رس  انتخابية  لآجال 

توافقية  حالة  مر�سح  على  الوطني 
النتخابات  ان  اأكد  كما  مدتها  من 
تعد  مل  �سالح  بن  عنها  اأعلن  التي 
تخدم مطالب ال�سعب الذي يطالب 
برحيل من دعا اإليها و عن احللول 
املمكنة يف ظل الو�سع الراهن  قال 
اأن الو�سع الراهن هو نتيجة  الدان 
مطالب  له  الذي  ال�سعبي  للحراك 
الباءات  رحيل  خمت�رسها  حمددة 
احلرية  من  املواطنني   ومتكني 
تنتج  التي  والدميقراطية احلقيقية 
الألغام لكثرية  موؤ�س�سات �رسعية و 
واأكد  الع�سابة  نظام  و�سعها  التي 
ال�ستجابة  هي  اليوم  احللول  اأن 
ملطالب ال�سعب واأ�ساف قائال لقد 
قدمت حركة البناء الوطني مقرتحا 
ال�ستعانة  اإىل  ي�ستند  وا�سحا 
مقبولة  �سخ�سيات  مبجموعة 
الإبراهيمي  مثل  احلراك  من 
الأ�سماء  بع�س  وبورقعة  وزروال 

اىل  تدخل  اأن  ميكن  التي  الأخرى 
رئا�سة  عرب  الد�ستوري  الرواق 
املجل�س  ورئا�سة  الأمة  جمل�س 
الباءات  ا�ستقالة  ثم  الد�ستوري 
ب�سيطة  اإجرائية  خارطة  �سمن 
اخلطوة  انه يف  اأردف   و  ووا�سحة 
انتخاب  اإىل  الذهاب  يتم  الثالثة 
ق�سرية  ملدة  وطني  اإجماع  رئي�س 
قانونية  اإ�سالحات  فيها  جترى 
النزاهة  وانتخابات  بقانون ي�سمن 
النتخابات   تنظم  وطنية  وجلنة 
والتزوير  الإدارة  هيمنة  عن  بعيدا 
ندوة  املرحلة  تت�سمن  اأن  اقرتح 
د�ستوري  لتعديل  توؤ�س�س  وطنية 
واإ�سالحات عميقة وحقيقية ندخل 
و�سدد  اجلزائراجلديدة  اإىل  بعدها 
املوؤ�س�سة   التزام  هو  ال�سامن  اأن 
الوطنية  القوى  مبرافقة  الع�سكرية 
احلراك  والتزام  احلل  لتحقيق 

بال�ستمرارية ولو باحلد الأدنى.

مع 510 جمعية

الداخلية ترخ�ص لـ18 حزبا �سيا�سيا
ك�سفت وزارة الداخلية واجلماعات 
بلوغ  عن  الإقليم  وتهيئة  املحلية 
عدد الأحزاب ال�سيا�سية املتح�سلة 
موؤمتراتهم  لعقد  ترخي�س  على 
�سيا�سية،  ت�سكيلة   18 التاأ�سي�سية 

بالإ�سافة اإىل 510 جمعية.
املوؤقتة  احل�سيلة  واأو�سحت 
للوزارة باأنه »مت اإىل غاية 23 اأفريل 
حزبا   18 لـ  الرتخي�س  اجلاري 
موؤمتراتها  اأجل عقد  من  �سيا�سيا 
حزبني  دعوة  مع  التاأ�سي�سية 
اإجراءات  ا�ستكمال  اإىل  �سيا�سيني 
ا�ستفادتهما  بعد  وذلك  التاأ�سي�س 
املوؤمتر  عقد  رخ�س  من  �سابقا 

التاأ�سي�سي«.
فتم  اجلمعيات  وبخ�سو�س 
ت�سجيل جلمعية  و�سل   27 اإ�سدار 
مع  الوليات«،  بني  ما  وطنية 
)بلدية  ت�سجيل 380 جمعية حملية 
دينية  جمعية  و130  وولئية( 

م�سجدية«.
العملية  اأن  الو�ساية  اأ�سافت  كما 
ت�سب يف اإطار الت�سهيالت اخلا�سة 
ال�سيا�سية  الأحزاب  باإن�ساء 
املواطنني  ل�سالح  واجلمعيات 
احلياة   امل�ساركة يف  الراغبني يف 
اأنه  ال�سيا�سية واجلمعوية، م�سيفة 
م�ستواها  على  خلية  تن�سيب  مت 
للرد على كل املهتمني وتوجيههم، 
ف�سال عن اعتماد مقاربة اإعالمية 
حت�سي�سية من اأجل التعريف بكافة 

الإجراءات والقوانني
خمتلف  عرب  وذلك  بها  املعمول 
املوقع  منها  املتاحة،  الو�سائط 

والتطبيق  للوزارة  اللكرتوين 
املوجه مل�ستعملي الهواتف النقالة 
للوزارة  الر�سمية  وال�سفحات 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب 
على  اأما  البيان.  نف�س  بح�سب 
فقد  املحلية،  اجلماعات  م�ستوى 
مت اإ�سعار الولة بـ«�رسورة الإ�رساع 
يف اإنهاء درا�سة ملفات اجلمعيات 
الولئية وما بني الوليات املودعة 
والبت فيها مع توفري كافة الظروف 
وهو  امللفات اجلديدة«  ل�ستقبال 
للجمعيات  بالن�سبة  ال�ساأن  نف�س 

الدينية امل�سجدية.

اللجنة املركزية لالأفالن جتتمع الي�م لثاين مرة

12 مرت�سحا يتناف�سون على من�سب الأمني العام 

58اإطارا معني�ن

درك باب جديد ي�ستمع اإىل مدير اجلمارك ال�سابق باحميد 

رئي�ص جمل�ص املحا�سبة عبد القادر بن معروف يك�سف:

حتويل 10 تقارير خا�سة على العدالة

اللجنة املركزية حلزب جبهة  جتتمع 
و  الثالثاء  غد  بعد  الوطني،  التحرير 
للمرة الثانية يف غ�سون اأ�سبوع، حيث 

�ست�ستاأنف اأ�سغال 
دورتها ال�ستثنائية لنتخاب اأمني عام 
الثالثاء  ذلك  يف  ف�سلها  بعد  جديد 
املنظمون  حت�سل  قد  و  املن�رسم 
اجلزائر  ولية  من  ترخي�س  على 
لعقد اجتماع اللجنة املركزية بق�رس 
اللطيف رحال« من  املوؤمترات »عبد 
غاية  اإىل  و  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة 

العا�رسة 
ليال، حيث �سيرتاوح عدد امل�ساركني، 
ح�سب التقديرات التي ت�سمنها و�سل 
الت�رسيح، ما بني 400 و 500  ا�ستالم 

م�سارك.
للجنة  ال�ستثنائية  الدورة  كانت  و 
التحرير  جبهة  حلزب  املركزية 
اجتماعها،  يف  قررت  قد  الوطني 
انتخاب  تاأجيل  الفارط،  الأ�سبوع 
مع  للحزب  اجلديد  العام  الأمني 
ا�ستنادا  مفتوحة  الدورة  على  الإبقاء 

الذي  للحزب  الأ�سا�سي  القانون  اإىل 
مينح فرتة ترتاوح بني 15 اإىل 30 يوما 
املخ�س�سة  الدورة  اأ�سغال  ل�ستئناف 
و انتخاب اأمني عام جديد على راأ�س 

هذه الت�سكيلة ال�سيا�سية. 
و قد �سهدت اأ�سغال اللجنة املركزية، 
و  خالفات  ن�سوب  الفارط،  الثالثاء 
الذين  الأع�ساء،  بني  حادة  مال�سنات 
عربوا عن رف�سهم القاطع لكل الوجوه 
القدمية املرفو�سة �سعبيا، داعني اإىل 
جتديد  يف  ال�سعب  مطالب  مرافقة 

حزب جبهة التحرير الوطني بانتخاب 
الطريق  اإىل  لإعادته  اأهل  هو  »من 
املتقدمني  عدد  اأن  يذكر  ال�سحيح«. 
ملن�سب الأمني العام كان قد بلغ  12 
جمال  و  اأحمد  قر�سي  هم:  مرت�سحا 
حممد  و  �سديقي  وعلي  حمودة  بن 
وم�سطفى  بوحجة  ال�سعيد  و  جالب 
معزوزي و عبد احلميد �سي عفيف و 
ال�سعيد بدعيدة وحممد جميعي واأبو 
الف�سل بعجي وح�سني خلدون و فوؤاد 

�سبوتة.

جد  م�سادر  من   « »الو�سط  علمت 
التحري  و  البحث  فرقة  اأن  مقربة 
قد  جلديد  بباب  الوطني  للدرك 
ا�ستمعت اإىل املدير ال�سابق للجمارك 
فاروق باحميد يف العديد من امللفات 
البحث  ف�سيلة  اأن  م�سادرنا  وقالت   .

قد  جلديد  باب  لدرك  التحري  و 
املقال  ال�سابق  املدير  ا�ستدعت 
يف  �سماعه  اأجل  من  باحميد  فاروق 
تتعلق مبرحلته   ، الق�سايا  العديد من 

على راأ�س اجلمارك اجلزائرية .
اأن  م�سادرنا  ك�سفت  اأخرى  جهة  من 

باب  لدك  التحري  و  البحث  ف�سيلة 
ل58اطار  ا�ستدعاء  وجهة  جلديد 
من  �سابقني  و  حاليني  اجلمارك  من 
مدراء مركزيني واإطارات يف منا�سب 

ح�سا�سة باجلمارك .
ب�سبهات  يتعلق  الأمر  اأن  املوؤكد  ومن 

التحري  و  البحث  ف�سيلة  تكون  ف�ساد 
التحقيق  ب�سدد  جلديد  باب  لدرك 
احل�سا�س  القطاع  هذا  يف  فيها 
اجلمارك املليء بالألغام ،اإ�سافة اإىل 

كونه الرئة املالية لالقت�ساد .
ع�سام ب�ربيع 

املحا�سبة  جمل�س  رئي�س    اأكد 
عبد القادر بن معروف لدى نزوله 
�سيف  برنامج  على  اأم�س  �سيفا  
ال�سباح للقناة الإذاعية الأوىل عن 
�سنة  خالل  تقارير   10 حتويل 
2018 خا�سة بالوقائع ذات الطابع 
م�سريا  العدالة  على  اجلزائي 

كل  م�ساألة  املجل�س  حق  من  اأنه 
�سخ�س ا�ستعمل املال العام.

 وفيما يخ�س مكافحة الف�ساد  قال 
ذات املتحدث اأن الو�سيلة الوحيدة 
وهذا   ال�سفافية  تتمثل  ملكافحته 
العمومية  لل�سفقات  بالن�سبة  حتى 
الو�سائل  بوا�سطة  ذلك  ويكون 

ونظام  احلديثة  التكنولوجية 
العامة  العقود  جميع  يح�سي 
العقود،   لهذه  و�سف  باإعطاء 
اأن جمل�س  ال�سدد  كا�سفا يف هذا 
بحوايل  �سنويا  يقوم  املحا�سبة  
األف عملية رقابة لكل موؤ�س�سة على 
،وي�سجل  الثبوتية  الوثائق  اأ�سا�س 

املحا�سبني  من  عدد  �سنة  كل 
اأن  ،كما  العامة  للخزينة  املدانني 
�سنة  كل  يح�سي  املجل�س  هذا 
يتم  التي  الدنانري  ماليني  حوايل 
النوع  اأن هذا  موؤكدا  ا�سرتجاعها  
من الرقابة هو رقابة حما�سبية.
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اأمام قا�سي التحقيق 
مبحكمة  بئر مراد راي�ص  

تقدمي على 
حداد لال�ستماع 

للمرة الثانية
 

مت اأم�س،  تقدمي رجل الأعمال 
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ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اعترب 
ب�سري  حاج  جيدور  غرداية  بجامعة 
دعوات  اأن  لـ«الو�سط«  ت�رصيح  يف 
الغمو�ض  يطبعها  الدرا�سة  مقاطعة 
تنظيم  اأو  بغطاء  تنطلق  ال  كونها 
تفاعالت،  جمموعة  هي  بل  معينّ 
وتر  على  يلعب  البع�ض  اأن  مو�سحا 
املنا�سباتية  عرب  الفر�ض  ا�ستغالل 
الف�سيل  ال�سهر  موعد  دنو  ومنها 
اأكرث،  لل�سغط  بالبع�ض  تدفع  التي 
خا�سة اأنهم يعلمون اأن الو�سع العام 
عرب  بالتعفي  للو�ساية  ي�سمح  ال 
مو�سحا  بي�ساء،  �سنة  عن  االإعالن 
اأن االأزمة تبادرت مع خطوة تقدمي 
�سابقا  الو�ساية  طرف  من  العطلة 
عائدا  احلالية،  االإ�سكاالت  لتعقبها 
اخلا�سة  الكنا�ض  لت�رصيحات 
دعم  وراء  معينة  جهات  بوقوف 
اجلهات  تلك  اأن  قائال  املقاطعة، 
اإنكار  ميكن  ال  لكن  جمهولة،  تبقى 
اأي  دون  تعمل  كانت  واإن  وجودها 
يعرف  ما  ل  فعنّ احلراك  كون  غطاء 
بـ«االأطراف غري املتحزبة«، وبالتايل 
ال ميكن احلكم على االنتماءات وال 
نفيها يف نف�ض الوقت، قائال اأنها مع 
ذلك تبقى اأقلية و�سط الطلبة فتعمد 
بتعطيل  واملناداة  االأبواب  لغلق 

الدرا�سة.
اأنه  فقال  اخللفيات،  بخ�سو�ض  اأما 
اخلا�ض  الطرح  ا�ستبعاد  ميكن  ال 
خا�سة  ذلك  تدعم  اأيدي  بوجوه 
ي�سرينّ من طرف  يزال  ال  النظام  اأن 
اأذرعها م�ستمرة وال  اأي  نواة �سلبة، 
تزال تعمل ب�سكل اأو باآخر، متداركا 
اأنه مع ذلك من غري املعقول تعليق 
كل االإ�سكاالت على م�سجب النظام، 
كا�سفا اأنه ال ميكن اإلغاء امل�سوؤولية 
حتى  ومنهم  اجلامعي  الو�سط  عن 
لي�ض  املتورطي  االأ�ساتذة  بع�ض 
ال�ساحة  عن  بالتخلي  ولكن  عمليا 
من  الع�سا  وم�سك  وال�سمت 
من  راكدة  املياه  وترك  املنت�سف 
التدري�ض،  مبهام  القيام  عدم  اأجل 
جانب  من  ذلك  مع  اأنه  متداركا 
عام  ب�سكل  وم�سوؤولياتهم  االأ�ساتذة 
يبقى االأ�ستاذ اجلامعي ككتلة عامة 
تقدمي  رف�سوا  من  وهم  حا�رص، 
لتحييد  يوؤدي  كونه  �سابقا  العطلة 
االآن  وهم  احلراك،  عن  اجلامعة 
خالل  من  �سواء  للتدارك  ي�سعون 
عقد جمعيات عامة بحرم اجلامعة 
امل�سكل:  النقاط  نقا�ض  اأجل  من 
اجلزء  واإنهاء  للعمل  الرجوع  كيفية 
وهو  اجلامعية،  الربامج  من  االأكرب 
ما يعك�ض �سعورهم بامل�سوؤولية، واإن 
كان هناك نوع من التذبذب يف ظل 
االإدارة  من  �سواء  املعيقات  حجم 
املهادنة  حاالت  بعد  الطلبة،  اأو 
نية  ح�سن  عن  �سواء  فيها  املبالغ 
امل�سوؤولي،  نية مبيتة من طرف  اأو 
الطلبة  بع�ض  ل�سغوطات  والر�سوخ 
من خالل ال�سماح بغلق اجلامعة من 

طرف فئة جد قليلة اأحيانا.
فاأو�سح  ورقلة  جلامعات  وبالعودة 
اأن القطب املركزي واإدارة اجلامعة 
وكليات العلوم الدقيقة ال تزال رهينة 
بع�ض  عمد  خالل  من  املقاطعة، 
على  اأما  اجلامعات،  لغلق  الطلبة 
فا�ستاأنف  غرداية  جامعة  م�ستوى 

االأربعاء  منذ  الدرا�سة  الطلبة 
هو  العملية  من  �سهل  وما  الفارط، 
املراجعة  وي�رص  الطلبة  عدد  قلة 

الداخلية بي الطلبة.
�سميت  فيما  طعن  ثانية  جهة  من 
بخ�سو�ض  الطلبة  با�ستفتاءات 
عرب  عدمها  من  الدرا�سة  مقاطعة 
اأنها  مو�سحا  اجلامعات،  خمتلف 
نتائج غري حقيقية وكذا غري جدية، 
الطلبة  كل  ت�سمل  مل  اأنها  على  بناء 
ت�سم  التي  ورقلة  بعينة  م�ست�سهدا 
مل  امل�ساركة  اأن  اإال  طالب  األف   24
ت�سع اجلميع فلم يتجاوز امل�ساركي 
اأن  ميكن  ال  ما  وهو  طالب   1500
تاأ�سي�سها  وكذلك  اجلميع،  عن  يعرب 
مقبول،  غري  واالأخالقي  القانوين 
مت�سائال كيف يف�سلون بهكذا خطوة 

يف م�سري �سنة جامعية؟.
»الو�سط«  اأن  حمدث  واعترب 
�سواء  الر�سمي  اجلانب  م�سوؤولية 
الو�ساية اأو مدراء اجلامعات تك�سف 
املا�سية  الت�سيري  عقلية  نف�ض  اأن 
اأن  لنا  بدا  واإن  متوا�سلة،  تبقى 
عن  بعيدا  التحرك  بع�ض  هناك 
تيزي  مدير جامعة  كعينة  املركزية 
تقدمي  قرار  تطبيق  ورف�ض  وزو 
العطلة اإال اأنها تبقى ممار�سة فردية 
لتبقى املمار�سة العامة التي تعك�ض 
ا�ستمرار انغالق اجلامعة عن نف�سها، 
و�سورة  �سحيحة  غري  اأرقام  ولغة 
يف  االإ�سكالية  حمددا  حقيقة،  غري 
للجامعات  الت�سيريي  الن�سق  توا�سل 

يف نف�ض االإطار.
 

بن عقون
الطلبة غلبوا كفة العودة 

للدرا�سة
 

ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  جهته  من 
بجامعة اجلزائر 3 عي�سى بن عقون، 
م�ستوى  على  كاأ�ساتذة  اأنهم  اأو�سح 
حماولة  مت   3 اجلزائر  جامعة 
التدارك عقب الفو�سى التي طبعت 
قبل  العطلة،  بعد  االأول  االأ�سبوع 
قرار  وتغليب  الطلبة  يجتمع  اأن 
الربنامج  ومتابعة  للدرا�سة  العودة 
عرب  احلراك  وتدعيم  الدرا�سي، 
باالإ�سافة  الثالثاء  يوم  م�سريات 
اإىل يوم اجلمعة وطنيا، مو�سحا اأنه 
لعدة اجتماعات  من خالل ح�سوره 
عليها  غلب  اأنه  الطلبة  بني  جمعت 
النقا�ض احلر والقرار اجلماعي مع 

االأ�ساتذة  بع�ض  طرف  من  توجيه 
دعم  بي  املزاوجة  اإطار  يف  ي�سب 
للحراك  حقيقي  لتفعيل  اجلامعة  
مقاطعة  عرب  يتاأتى  ال  والذي 
الدرا�سة كلية، خا�سة اأن امل�سريات 

قد يطول موعدها.
اجلمعيات  اأن  عقون  بن  اأو�سح  كما 
احل�س�ض  عدد  اأن  اأبرزت  العامة 
احلذر  وجب  ومنه  قليلة  املتبقية 
على  مثنيا  والتدارك،  التعامل  يف 
اأ�ساليب االت�سال بي الطلبة وحتويل 
العامل االفرتا�سي اإىل ف�ساء للنقا�ض 
وتوعية  لتنظيم  بينهم  فيما  احلر 
االأمر  وا�سفا  البع�ض،  بع�سهم 
االأغلبية  و�سري  واملحكمة  بالدقيقة 
يف اجتاه االلتحاق بالدرا�سة بالقرار 
يزال  ال  احلراك  كون  املنا�سب 

م�سواره متوا�سال.
 

رداف
حذار من ا�ستخدام اجلامعة يف 

ال�سجال ال�سيا�سي
 

اأو�سح الدكتور رداف طارق اأ�ستاذ 
العلوم ال�سيا�سية جامعة العربي بن 
مهيدي باأم البواقي، اأنه مت تنظيم 
االإ�رصاب  موا�سلة  حول  ا�ستفتاء 
العملية  وجاءت  اأم�ض،  من عدمه، 
االأ�سبوع  جمعيتي  عقد  بعد 
الفارط، �سمت االأوىل اأ�ساتذة كلية 
جمعت  والثانية  االإن�سانية  العلوم 
لتتوج  اجلامعة،  باإدارة  الطلبة 
الطلبة  بي  بلقاءات  اأم�ض  يوم 
من  ر�سمي  غري  ب�سكل  واالأ�ساتذة 
اأجل تفعيل النقا�سات على هام�ض 
ا�ستفتاء  وهو  االأ�سا�سي  احلدث 
الطلبة والذي مت على م�ستوى كلية 

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.
هناك  اأن  قال  االآراء  وبخ�سو�ض 
موؤ�رصات مت�ساربة بي من يرغب 
تنظيم  مع  الدرا�سة  موا�سلة  يف 
اأن�سطة ت�سب يف مو�سوع احلراك 
غلق  يف  يرغب  ومن  ال�سعبي 
اجلامعة ومنع اجلميع من الدخول، 
مرجحا كفة ا�ستئناف الدرا�سة بناء 
على نقا�ض الطلبة، يف حي اعترب 
للكنا�ض  الوطني  املن�سق  اتهام  اأن 
لبع�ض  ميالط  احلفيظ  عبد 
عنها  يك�سف  مل  التي  اجلهات 
بتعمدها تعفي الو�سع يف اجلامعة 
باأنه ال ميكن التاأكيد اأو النفي نظرا 
لعدم االطالع على املعلومات التي 

يكون قد اأ�س�ض عليها ت�رصيحاته، 
موؤكدا اأن الو�سع يف العموم ي�سمح 
من حيث االفرتا�ض بهذه ال�سلوكات 
خا�سة واأنه مت ا�ستخدام اجلامعة 
�سيا�سية،  �سجاالت  يف  قبل  من 
اأم  بجامعة  حدث  ما  اأن  مو�سحا 
االأحاديث  بع�ض  بح�سب  البواقي 
يتعلق بق�سايا تخ�ض بع�ض الطلبة 
خالل  اإق�ساوؤه  اأو  طرده  مت  ممن 
املا�سي  العام  اأو  االأول  ال�سدا�سي 
ل�سمان  باحلراك  اإل�ساقها  ومت 
التفاو�ض  حالة  يف  اأف�سل  نتائج 
ذلك  مع  اأنه  متداركا  االإدارة،  مع 
فر�سيات  تاأكيد  اأو  نفي  ميكن  ال 
خلدمة  ال�سعي  اأو  املوؤامرة 
من  اأن  ذلك  ال�سخ�سية  االأغرا�ض 
ين�رص  ال  االفرتا�سات  بهذه  ينادي 
اأنه ميتلكها  يلمح  التي  املعلومات 
وبناء  عليها،  اطلع  االأقل  على  اأو 
واردة  االفرتا�سات  كل  تبقى  عليه 
يجب  اأنه  غري  نفيها  ميكن  وال 

احلذر عند ت�سويقها.
الربنامج  ا�ستكمال  بخ�سو�ض  اأما 
بنتيجة  اأنه ال ميكن اخلروج  فقال 
والتخ�س�سات  ال�سعب  كل  تخ�ض 
باإمكانها  يكون  لن  الكليات  فبع�ض 
يتطلب  وقد  املقررات  اإنهاء 
ا�ستئناف التاأخري يف �سهر �سبتمرب 
غري  ال�سنوات  حالة  يف  خا�سة 
املعنية بالتخرج يعني ال�سنة االأوىل 
االأوىل  وال�سنة  لي�سان�ض  والثانية 
ما�سرت بينما يف تخ�س�سات اأخرى 
ميكن ا�ستدراك التاأخر ي�ساف لها 
عن  املقدمة  الربيعية  العطلة  اأن 
على  اجلامعات  اأجربت  تاريخها 
اإعادة تنظيم املقررات الدرا�سية.

حمدث  اأو�سح  ذاته  ال�سياق  ويف 
اإليها  جلاأ  التي  احللول  »الو�سط« 
اأنه  مو�سحا  االأ�ساتذة  بع�ض 
التوقف  ال�ستغالل  عمد  �سخ�سيا 
حما�رصات  الإعداد  الق�رصي 
ملخ�سة يقوم باإر�سالها للطلبة عرب 
على  واالإجابة  االلكرتوين  الربيد 
من  املزيد  طلبات  اأو  الت�ساوؤالت 
ال�رصح عرب نف�ض الو�سيلة، حت�سبا 
حيث  للدرا�سة  حمتمل  ال�ستئناف 
توفري  مع  قدما  امل�سي  ميكنهم 
يكن  مل  ذلك  اأنه  مو�سحا  للوقت، 
�سوى اأ�سلوب القليل من االأ�ساتذة، 
اأن  بينما رحب بها الطلبة، خا�سة 
لغلق  موؤيدين  غري  منهم  العديد 
بع�سهم  اأن  لها  ي�ساف  اجلامعة، 
وما  اجلامعية  االقامات  يف  يقيم 
التنقل ليجدوا  تت�سمنه من م�سقة 

اجلامعة مغلقة.
 

التذبذب يطبع كلية العلوم 
ال�سيا�سية مب�ستغامن

 
على م�ستوى كلية العلوم ال�سيا�سية 
العلوم  اأ�ستاذ  اأو�سح  مب�ستغامن 
اأن  لقرع  علي  بن  ال�سيا�سية 
ال  اأنه  اإال  تذبذبا  �سهد  التدري�ض 
ميكن و�سفها باملقاطعة ال�ساملة، 
اأما  للجامعة،  غلق  يحدث  ومل 
بخ�سو�ض االإطار البيداغوجي على 
م�ستوى االأق�سام والكلية فتم عقد 
البيداغوجية  اللجان  اجتماعات 
وتقدم  الثاين  ال�سدا�سي  حول 
االمتحانات  وموعد  الدرو�ض 
بالن�سبة لق�سم العلوم ال�سيا�سية يف 

11 اأفريل الفارط. 

اأطراف حولتها حللبة �سراع

�سارة بومعزة

م�سري جمهول لل�سنة اجلامعية
م�سادر م�سوؤولة تك�سف لـ«الو�سط«

ال�سلطات  بورقلة اأجه�ست موؤامرة 
التالعب بنتائج م�سابقة �سوناطراك
.     اإيفاد جلنة حتقيق حلو�ض احلمراء 

للتدقيق يف قائمة 42 ناجحا

رئي�ض املنظمة الوطنية حلماية امل�ستهلك م�سطفى زبدي  

تاأ�س�سنا كطرف مدين يف 
بع�ض ق�سايا الف�ساد

.       حتديد ال�سعر املرجعي ل 9 منتوجات اإ�سرتاتيجة   
.      نرف�ض اإ�ستغالل احلراك ال�سعبي لزيادة الأ�سعار يف رم�سان 

ورقلة  والية  من  م�سوؤولة  م�سادر  ك�سفت 
منهم  و�سعيا  بالوالية  القرار  �سناع  اأن   ،
اال�سمية  بالقائمة  التالعب  لتفادي 
ب�رصكة  التوظيف  م�سابقة  يف  للناجحي 
املديرية  مبرا�سلة  قاموا   ، �سوناطراك 
يف  القوائم  جميع  ن�رص  اأجل  من  العامة 
اأن واحد ، مع اإر�سال جلنة حتقيق ي�رصف 
احلمراء  حلو�ض  بالوالية  مفت�ض  عليها 
للتدقيق يف اأوىل القوائم التي مت اإر�سالها 

حلو�ض احلمراء بحا�سي م�سعود .
اأوردت  التي  امل�سادر  نف�ض  اأ�سافت  و 
ال�سلطات  اأن  »الو�سط«،  ليومية  املعلومة 
الوالئية وعلى راأ�سها امل�سوؤول االأول على 
الهيئة التنفيذية ، قاموا باإخطار املديرية 
االإفراج  باإلزامية  ل�سوناطراك  العامة 
على جميع القوائم للناجحي يف م�سابقة 
التوظيف عرب جميع فروع املجمع النفطي 
، حيث  اأن واحد  �سوناطراك يف  العمالق 
و�سفت نف�ض امل�سادر حتركات ال�سلطات 
التي  اخلطوة  على   �رصيح  كرد  الفورية 
على  باالإفراج  �سوناطراك  بها  قامت 
بـ  اخلا�سة  القوائم  اوىل  على  التدريجي 
42 ناجح مبنطقة حو�ض احلمراء بحا�سي 
نظر  اخلطوة يف  هذه  اأن  حيث   ، م�سعود 
و�سية  هيئة  ب�سفتها  الوالئية  ال�سلطات 
مبا�رصة على ملف الت�سغيل من �ساأنها اأن 
ت�سجل تالعبات وجتاوزات وخروقات يف 
اإدراج  خالل  من  الناجحي  قوائم  �سبط 
اأ�سماء من خارج الوالية ، وهو االأمر الذي 

احلكومة  وتعليمات  تو�سيات  مع  يتنافى 
الرامية ملنح اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء 
املنطقة بهدف احتواء احتقان االإطارات 
بال�رصكات  التوظيف  بخيار  املتم�سكي 
مدينة  باقليم  النا�سطة  الكربى  النفطية 
اإىل   . �سواها  دون  بورقلة  م�سعود  حا�سي 
جانب ذلك فقد نظم خالل االيام القليلة 
املا�سية اإطارات ورقلة م�سرية م�سيا على 
الواحات  عا�سمة  من  انطالقا  االأقدام 
كلم   30 م�سافة  على  بركاوي  باجتاه 
�سناع  من  جاد  تدخل  ب�رصورة  للمطالبة 
الذي  الغمو�ض  لك�سف  بالبالد  القرار 
للناجحي  اال�سمية  القوائم  يكتنف م�سري 
االأخرية من  �سوناطراك هذه  يف م�سابقة 
�ساأنها توفري ح�سة تقدر بنحو 500 من�سب 
احلا�سلي  ورقلة،  والية  من  للمر�سحي 
على �سهادات التعليم العايل )بكالوريا +3، 
خمتلف  بكالوريا +4 وبكالوريا +5( يف 
هذه  على  يتناف�ض  حيث  التخ�س�سات، 
مرت�سح،  اآالف   06 من  اأزيد  املنا�سب 
 ، �سئيلة  ورقلة  بحجم  ح�سة  تبقى  حيث 
النفطي  املجمع  من  م�سادر  تاأكيد  رغم 
بحيدرة عن عدم وجود اأي نية من االإدارة 
العامة يف رفع احل�سة يف الظرف الراهن 
من  املحلية  ال�سلطات  خماوف  رغم   ،
حاالت  من  الكثري  لدى  الو�سع  انفجار 

االإق�ساء يف اأعقاب ظهور النتائج .

اأحمد باحلاج 

الوطنية حلماية   ك�سف رئي�ض املنظمة 
قيامه  زبدي   م�سطفى  امل�ستهلك 
العام ملحكمة اجلزائر  النائب  مبرا�سلة 
مدين  كطرف  للوقوف  ر�سمية،  ب�سفة 
املتعلقة  الف�ساد  ق�سايا  ملحاربة 
عن  مفيدا   اجلزائري،  بامل�ستهلك 
جملة االإجراءات التي اتخذتها املنظمة 
بالتن�سيق مع وزارة التجارة للق�ساء على 

امل�ساربة خالل �سهر رم�سان الكرمي .
عند  االأم�ض  زبدي  م�سطفى  اأعلن 
عن   املجاهد  منتدى  على  �سيفا  حلوله 
اأهم التنظيمات  االإجراءات التي  تبنتها 
جمال  ويف  واحلرفيي  للتجار  الهامة 
بتحديد  واملتعلقة   ، امل�ستهلك  حماية 
ال�سعر املرجعي  لـ 9منتوجات من اخل�رص 
اإىل  باالإ�سافة   ، ربحها  هام�ض  وحتديد 
، قائال  الباري�سية  زيادة تنظيم االأ�سواق 
يف ذات ال�سدد »اأن وزارة التجارة قامت 
الغ�ض،  اإجراءات للحد من ظاهرة  بعدة 
على  االأ�سعار،  يف  والزيادة  امل�ساربة، 
للمنتوجات  ربح  هام�ض  حتديد  غرار 
اإعداد  اإىل  باالإ�سافة  اال�ستهالك،  كثرية 
الفالحية  منتوجات  ل09  مرجعي  �سعر 
الثوم،  الب�سل،  الطماطم،  »البطاطا، 
اجلزر، الكو�سة، اخل�ض، املوز، واللحوم 
ال�ساأن،  ذات  يف  موؤدا  امل�ستوردة«، 
خالل  الظروف  كل  مراعاة  مت  باأنه 
حتديد هذه االأ�سعار، مما ي�سمن دخالاً 
لوكالء  معقولة  ربح  وهوام�ض  للفالحي 
�سحب  مت  كما  التجزئة،  وجتار  اجلملة 
للر�سم  اخلا�سعة  املنتجات  قائمة  من 
االإ�سايف املوؤقت )DAPS( حلوم البقر 
اجلافة  الفواكه  املربدة،  اأو  الطازجة 
والفواكه املجففة، مما �سي�ساهم ح�سبه 
اإىل  املجففة  الفواكه  اأ�سعار  النخفا�ض 

غاية 70 باملائة.«
من جهة اأخرى ، ك�سف رئي�ض املنظمة 
الوطنية حلماية امل�ستهلك عن مرا�سلته 
ب�سفة  اجلزائر  ملحكمة  العام  النائب 
للوقوف كطرف مدين ملحاربة  ر�سمية، 
بامل�ستهلك  املتعلقة  الف�ساد  ق�سايا 
اجلزائري، ، معتربا ق�سايا حتويل بودرة 
ال�سميد بغري  اإىل م�ستقاته وبيع  احلليب 
التي  الق�سايا  ابرز  من  املقنن  �سعره 

يجب حما�سبة امل�سوؤولي عنها.
واأبرز املتحدث باأن  وزارة التجارة عن 
حتذير،  بنظام  مزود  تطبيق  اأطلقت 
يف  للتجار  اأي جتاوز  عن  لالإبالغ  وذلك 
الغذائية،  للمواد  املرجعية  االأ�سعار 
ميكن  باأنه  الوقت،  نف�ض  يف  م�سريا 
التبليغ كذلك عن طريق االت�سال بالرقم 
ال  الذين  لالأ�سخا�ض   3311 االأخ�رص 
احلديثة،  التكنولوجيا  ي�ستخدمون 
حق  يف  ردعية  اإجراءات  بعدها  لتتخذ 
الرقابة  اأعوان  قبل  من  املخالفي 
يف  مو�سحا  �سوق،  كل  يف  املتواجدون 
اأطلقته  »  »االأ�سواق« الذي  ال�سدد  ذات 
وزارة التجارة عرب الهاتف الذكي ي�سمح 
على  التجارية  املخالفات   عن  بالتبليغ 
من  بداية  اجلوارية  االأ�سواق  م�ستوى 
اىل  زبدي  اأ�سار  حيث  املقبل،  ماي 
مل�ستعمليه  �سي�سمح  التطبيق  هذا  اأن 
بتبليغ املفت�سيات اجلهوية والتي يتوجب 
للتدخل عند  اأعوان مراقبة  اإيفاد  عليها 
االإجراءات  واتخاذ  خمالفات،  ت�سجيل 
حماية  منظمة  �ست�ساهم  ،كما  الالزمة 
امل�ستهلكي ب�سكل فعال يف نظام االإنذار 
من خالل هذا التطبيق اجلديد، موؤكدا  
باأن الهدف منه تقلي�ض عدد املخالفات 
ال�سيما تلك املرتبطة باالأ�سعار و�رصوط 
حتميل  و�سيكون  وال�سحة،  النظافة 
لغات  بثالث  املتوفر  “اأ�سواق”  تطبيق 
من  واالجنليزية  والفرن�سية  العربية 
قليلة  اأياما  التطبيقات  ف�ساءات حتميل 

قبل �سهر رم�سان.«
 ، الباري�سية  اأ�سواق  اإن�ساء  بخ�سو�ض 
الو�سية  الوزارة  بان  املتحدث   اأو�سح 
قامت باإجراء اآخر حت�سبا ل�سهر رم�سان، 
جوارية،  »باري�سية«  اأ�سواق  اإن�ساء  وهو 
مما ي�ساعف عدد االأ�سواق من 866 اإىل 
االإجراءات  اأن هذه  موؤكدا  �سوقا،   1567
فقط  رم�سان  ل�سهر  خم�س�سة  لي�ست 
واإمنا ت�ستمر على مدار ال�سنة، يف حي  
امل�ستهلك  حماية  منظمة  رئي�ض  رافع 
من اأجل زيادة تنظيم االأ�سواق الباري�سية 
االأ�سعار  زيادة  وعدم  الوفرة  ل�سمان 

خالل �سهر رم�سان الكرمي .
اإميان لوا�ض

طبعت التخوفات م�سري ال�سدا�سي الثاين لل�سنة اجلامعية بعد حملة مقاطعة الدرا�سة والتي بلغت حد غلق 
الأبواب ببع�ض اجلامعات، مقابل دعوات للتدارك و�سط �سكوك وغمو�ض حول الداعم اأو امل�ستفيد من م�سري 

جمهول للجامعة خا�سة يف ظل اأهميتها يف تغذية احلراك ..
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 مديرية ال�ش�ؤون 
الدينية ب�هران

االحتاد الوالئي للجمعيات 
الدينية و امل�سجدية 

يقاطع االجتماعات 
قررت اأم�س، اجلمعيات الدينية و امل�سجدية 
قررت  الذي  اللقاء  مقاطعة  وهران  بوالية 
تنظيمه  االأوقاف  و  الدينية  ال�سوؤون  مديرية 
العقيد  بحي  االإ�سالمي  الثقايف  باملركز 
برئا�سة  الوالئي  االإحتاد  ك�سف  و  لطفي، 
قا�سمي جمال يف بيان ختامي عقب اجتماع 
الوالئي باحلمري  الأع�ساء االإحتاد باملكتب 
اأنه  تلقت »الو�سط« ن�سخة منه، يك�سف فيه 
احلواروالتهمي�س  قنوات  غلق  من  متفاجئ 
مديرية  م�سوؤويل  قبل  من  عليهم  امل�سلط 
عدم  جراء  االأوقاف  و  الدينية  ال�سوؤون 
اأين خرج  االأم�س،  لقاء  ا�ستدعائهم حل�سور 
امل�سجدية  و  الدينية  اجلمعيات  ممثلو 
ب�سبب  اللقاء  البالد مقاطعة  بعا�سمة غرب 
و  الن�سغاالت  الو�سية  املديرية  جتاهل 

م�ساكل اجلمعيات منذ 4 �سنوات.
عقد  مطلب  جتديد  اإىل  البيان  دعا  و  هذا 
الدينية  اجلمعيات  عن  ممثلني  ي�سم  لقاء 
ال�سوؤون  ملديرية  مب�ساركة  امل�سجدية،  و 
الدينية و حتت رئا�سة و اإ�رشاف وايل والية 
فر�سة  اأقرب  يف  �رشيفي  مولود  وهران 

ممكنة .
الدينية  اجلمعيات  نددت  مت�سل  �سياق  يف 
يف  املعنية  امل�سالح  متاطل  امل�سجدية  و 
تطبيق قرار وزير ال�سوؤون الدينية و االأوقاف، 
يو�سف بلمهدي القا�سي برفع التجميد عن 
قرار  عقب  الدينية  امل�سجدية  اجلمعيات 
ن�ساطها من  منع  الذي  �سلفه حممد عي�سى 
خالل قرار �سادر بتاريخ 30  جوان من �سنة 
الكثري  اأن  قا�سمي  جمال  اأو�سح  و   ،2018
 12/06 للقانون  خالفا  تقع  التجاوزات  من 

حتديدا يف ن�س مادته47 .
جمعية   50 نحو  توجد  املثال  �سبيل  فعلى 
منحها  اأو  جتديد  يتم  مل  م�سجدية  دينية 
امل�سلحة  اأن  حني  يف  للن�ساط،  رخ�سة 
الو�سية مبديرية ال�سوؤون القانونية و التنظيم 
زالت  ال  33 جمعية  اإح�سائها  توؤكد  بالوالية 
و  بالن�ساط  اخلا�سة  الرخ�س  منحها  عملية 
�سدور  من  بالرغم  عراقيل  ت�سهد  االعتماد 

قرار الوزير اجلديد.
قرار يو�سف بلمهدي الذي ي�ست�سف منه مدى 
اأهمية اجلمعيات الدينية و دورها املنوط يف 
خدمة املجتمع و تنميته، و العمل امل�سرتك 
مع االإمام الذي يبقى امل�سوؤول االأول قانونا 
تقوم  امل�سجد، يف حني  ت�سيري  و �رشعا يف 
مهمة  لكنها  و  ثانوية  باأدوار  اجلمعيات 
كمهام متابعة اأ�سغال بناء امل�ساجد من قبل 
من  غريها  و  التجهيز  عملية  و  املح�سنني، 
اخلطيب  اأو  لالإمام  ميكن  ال  التي  امل�ساكل 
ين�س  ما  هو  و  مبفرده  لها  احللول  اإيجاد 
عليه القانون املنظم للم�سجد رقم 377/13 
الذكر  �سالفة  للجمعيات  اأن  بالذكر  جدير   ،

اأبعاد ثقافية و ترفيهية .
 اأحمد بن عطية   

رف�ست  قد  املحكمة  هيئة  كانت  و 
طلب هيئة دفاع املتهمني يف جل�ستني 
اأبريل   14 و   21 بتاريخ  متتاليتني 
القا�سي  التوايل  على  املا�سيني 
الرئي�سي،  املتهم  عن  باالإفراج 
املتابع  مليك  بوجوهر  ال�سيناتور 
حق«  وجه  بدون  مزية  »تلقي  بتهمة 
»االإ�سائة  و  النفوذ«  اإ�ستغالل   « و 

للوظيفة«.
حلزب  ال�سابق  ال�سيناتور  ميثل  و 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 
)اأرندي( بوجوهر رفقة متهمني اإثنني 
اأغ�سط�س  املوؤقت منذ  رهن احلب�س 
التحقيق  قا�سي  من  بقرار  املا�سي 
ال�رشطة  طرف  من  توقيفهم  اإثر 
»طلب  بجنح  متلب�سني  الق�سائية 
»ا�ستغالل  و  م�ستحقة«  غري  مزية 

يف  للوظيفة«  »االإ�ساءة  و  النفوذ« 
ق�سية اإ�ستقطبت اهتمام الراأي العام 

الوطني.
و يبلغ عدد اأطراف هذه الق�سية التي 
اأثارت يومها جدال �سيا�سيا و قانونيا 
الوطنية، 6 منهم ثالثة  ال�ساحة  على 
و  الرئي�سي(  املتهم  )منهم  متهمني 
توقيف  مت  و  �سهود،  ثالثة  و  �سحية 
م�سالح  قبل  من  بوجوهر  ال�سيناتور 
تيبازة  الق�سائية الأمن والية  ال�رشطة 
متلب�سا با�ستالم مبلغ مايل يقدر ب2 
مليون دج يكون قد طلبها املتهم من 
ال�سياحة  قطاع  يف  خا�س  م�ستثمر 
مقابل ت�سوية ملفه اال�ستثماري الذي 
هو لدى امل�سالح االإدارية فيما يوؤكد 
املتهم اأنه كان ب�سدد اإقرتا�س املبلغ 
مقابل  له  قدم  و  امل�ستثمر،  قبل  من 

ذلك �سكا على بيا�س.
اأ�سدر  املا�سي  اأوت   16 بتاريخ  و 
حزب »االأرندي« قرارا يق�سي بف�سل 

ال�سيناتور بوجوهر نهائيا من �سفوف 
احلزب يف قرار للمكتب الوطني حمل 
اأويحيى  اأحمد  العام  اأمينه  توقيع 
االأ�سا�سي  القانون  الأحكام  ا�ستنادا 

للحزب.
اجلزائي  القانون  اإجراءات  تق�سي  و 
اأحكام  منها  �سيما  التلب�س  ق�سايا  يف 
املادة 128 من الد�ستور و املادة 111 
من قانون العقوبات التي اإ�ستند لهما 
تيبازة  لدى حمكمة  اجلمهورية  وكيل 
املتمتع  املتهم  ب«توقيف  يومها 
ومبا�رشة  فورا  الربملانية  باحل�سانة 

التحقيق الق�سائي دون انتظار«.

التحقيق  مبا�رشة  مع  موازاة  و 
الق�سائي و توقيف املتهم يقوم وزير 
العدل حافظ االأختام باإخطار رئي�س 
لها  ينتمي  التي  الربملانية  الغرفة 
الع�سو املتورط متلب�سا يف ق�سية ما 
على اأن يجتمع مكتب املجل�س الإتخاذ 
قرار �سواء برفع احل�سانة عن املتابع 
اأن  اإال  )احل�سانة(  تثبيتها  اأو  ق�سائيا 
بدون  يبقى  الربملانية  الغرفة  قرار 
�سريورة  على  توؤثر  قانونية  تبعات 
عنه  اإ�سقاطها  و  الق�سائية  املتابعة 
قانون  من   111 املادة  الأحكام  وفقا 

العقوبات.

م٫�س

الربية جنوبي  ببلدية  منتخبا   12 رفع 
�رشقي والية وهران �سكوى م�سحوبة 
البلدية  رئي�س  �سد  مدين  باإدعاء 
التحرير  جبهة  حلزب  املنتمي 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  الوطني، 
االأمر  يتعلق  و  تليالت،  وادي  حمكمة 
بتوجيه املنتخبني امل�سكلني للمجل�س 
ب�سوء  البلدية  لرئي�س  تهما  البلدي 
من  العام،  املال  تبديد  و  الت�سيري 
اأ�سالك و م�ستقات  خالل قيامه ببيع 
اإبرام �سفقات و  معدنية و فوالذية و 
اإتفاقيات مل�ساريع عدمية اجلدوى و 

الأكرث من مرتني .
لدى  اجلمهورية  وكيل  كلف  قد  و 
الدرك  م�سالح  تليالت  وادي  حمكمة 
مع  بالتحقيق  بطافراوي،  الوطني 
 12 اأقوال  �سماع  و  البلدية  رئي�س 

الت�سيري  طريقة  بخ�سو�س  منتخبا 
العهدة  خالل  ال�سفقات  اإبرام  و 
متيزت  التي  احلالية،  االنتخابية 
ب�سبب  التام  االن�سداد  و  باجلمود 
و  »املري«  بني  التيار  مرور  عدم 
الغالبية املطلقة للمنتخبني من نف�سي 

ت�سكيلته ال�سيا�سية.
هذا و تكون املهلة التي حددها االأمني 
العام لوالية وهران �سي مداح لرئي�س 
جاءت  التي  و  اإنتهت،  قد  البلدية 
و  البلدية  برئي�س  لقائه  هام�س  على 
املنتخبني الراف�سني له، اأين خريه بني 
اإداري  مت�رشف  تعيني  اأو  االإ�ستقالة 
للبلدية  العام  املرفق  لت�سيري  اإقليمي 
ال�سفقات  اإبرام  و  التقنية  االأمور  و 
و  البلدية  �سري  ل�سمان  االإتفاقيات  و 
التنمية املتوقفة بهذه  حتريك عجلة 

البلدية النائية و الفقرية .
اأم�س، م�سالح  يف �سياق مغاير منعت 
رفقة  �سيدة  بالربية  الوطني  الدرك 
اإبنها، من عملية ت�سييد مبنى بالقطع 
العقارية،  للوكالة  التابعة   34 االأر�سية 
من  الع�رشات  حولها  من  جتمع  اأين 
�ساكنة املنطقة االأمر الذي اإ�ستدعى 
تدخال عاجال مل�سالح الدرك الوطني 
التي منعت عملية الت�سييد كونها غري 
اأن هذه ال�سيدة رفقة ابنها  قانونية و 
ر�سمية  بناء  رخ�سة  على  حتوز  ال 
املخولة  الو�سية  اجلهات  من  �سادرة 
من  العديد  حني  ن�رشت  يف  قانونا. 
�سفحات مواقع التوا�سل االجتماعي 
مدير  قام  اأر�سية،  قطعة  ل34  �سورا 
يف  وهران  لوالية  العقارية  الوكالة 
االآونة االأخرية حيت قام اليوم بتكليف 

القيام  طوبوغرايف  الدرا�سات  مكتب 
بذلك  �ساربا  قطعة  لكل  معامل  و�سع 
القوانني  احلائط  مالحظني  ح�سب 
املعمول بها داخل الوكالة دون مراعاة 
املوؤرخ   408\30 التنفيذي  املر�سوم 
ي�سرتط  الذي  دي�سمرب2003   15 يف 
وجوب تعليق قائمة امل�ستفيدين على 
الدائرة  البلدية الربية و  م�ستوى مقر 
ملدة �سهر لطعن و قد مت البيع بثمن 
البلدية  �سكان  طالب  كما  زهيد، 
و  امل�ستفيدين  قائمة  بتعليق  الربية 
باأي وجه و باأي طريقة اإ�ستفادوا من 
هذه القطع، كما  نا�سدوا واىل الوالية 
ورئي�س جمل�س االإدارة مولود �رشيفي 
و وكيل اجلمهورية فتح حتقيق ق�سائي 

يف نهب العقار بعا�سمة الغرب . 
اأحمد بن عطية

من  الع�رشات  اأم�س   نهار  اأقدم 
اإىل  املنتمون  العمال  النقابيني  
اجلزائريني   للعمال  العام  االحتاد 
االحتادات  لواء  حتت  املن�سوين  
بجاية   ، تلم�سان   ، ل�سعيدة  الوالئية 
ال�سكك  وفيدرالية  وزو   وتيزي 
واالحتاد   ، واملعادن  احلديدية 
ال�سناعية  للمنطقة  املحلي 
اللجنة  من  ع�سوا  و83  بالرويبة 

االحتجاج  على  الوطنية  التنفيذية 
بتلم�سان   الوالئي  االحتاد  مقر  اأمام 
حراك  يف  الوالئي   الربيد  ب�ساحة 
�سيدي  برحيل  للمطالبة  عمايل 
وحما�سبته  الوطنية  اأمانته  ال�سعيد 
اجل  من  ال�سعبي  احلراك  ،ودعم 
الع�سابة ال�سرتجاع   اجتثاث  جذور 
للعمال  العام  االحتاد  نقابة  مبادئ 
اإلغاء  على  والعمل  اجلزائريني 

املزمع  املركزية  اللجنة  اجتماع 
عقده يوم 21 جوان املقبل  .

املحتجون انتقدوا �سيا�سة  الهروب 
املركزية  متار�سها  التي  االأمام  اإىل 
مبادئها  عن  حادت  التي  النقابية 
وم�ساحلهم  العمال   عن  للدفاع 
رجال  حقوق  عن  تدافع  واأ�سحت 
االأعمال يف حياد وا�سح عن  مبادئ 
اجلزائريني  للعمال  العام   االحتاد 

املنبثقة من  مبادئ قادتها عي�سات 
ايدير وعبد احلق بن حمودة  وكذا 
التع�سفي  التوقيف  على   االإقدام 
واأ�سارت  هدا   ، النقابيني  حق  يف 
بتلم�سان  لالحتاد  الوالئية  االأمينة 
من  االأوان   اآن  اأنه  بارودي  �سعاد 
االحتاد  �سكة  اإىل   الرجوع  اأجل 
احلقيقية  اجلزائريني  للعمال  العام 
مبادئها  عن  اخلارجني  وحما�سبة 

الذين �سوهوا �سمعة االحتاد وحوله 
ورجال  احلكومة  با�سم  ناطق  اإىل 
االمني  اأ�سار  حني  يف   ، االأعمال  
ب�سري  رم�ساين  وزو   لتيزي  الوالئي 
لرغبة  وتلبية  احلراك   دعم  عن 
اىل  دعت  التي  العمالية   القاعدة 
االأمانة  برحيل  املطالبة  �رشورة  
الوطنية وعلى راأ�سهم �سيدي ال�سعيد  
الذي ي�ستوجب حما�سبته وطرده من 

يف  لعبة  وجعلها  ميعها  التي  النقابة 
عو�س  االأعمال  ورجال  ال�سلطة  يد 
وحقوقهم   العمال  عن  يدافع  اأن  
الوالئي  االأمني  قال  جهته  من   ،
اأن  الرحمن  عبد  رباحي  ل�سعيدة 
بالرحيل  تطالب  العمالية  القاعدة 
الالم�رشوط  لالأمني الوطني �سيدي 

ال�سعيد واأمانته الوطنية  .
تلم�شان حممد بن ترار

فيما اإنتهت املدة التي حددها الأمني العام ل«املري« للإ�شتقالة

 بيع 34 قطعة اأر�س يثري م�جة �شخط على املحافظة العقارية

الحتاد العام للعمال اجلزائريني  

12 منتخبا يقا�سون رئي�س بلدية الربية بوهران

نقابيو 04 واليات يطالبون برحيل �سيدي ال�سعيد

حمكمة تيبازة

 انطالق حماكمة ال�سيناتور بوجوهر 
املتهم يف ق�سية ف�ساد
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انطلقت اأم�س الأحد باملحكمة البتدائية 
لتيبازة حماكمة ع�ش� جمل�س الأمة 
,مليك ب�ج�هر, املتهم رفقة متهمني 
اثنني اآخرين يف ق�شية ف�شاد يف ثالث 

جل�شة علنية تراأ�شتها القا�شية بن غزال 
را�شية و ح�شرها عدد من عائلت 

املتهمني ح�شب ما ل�حظ.



م�صادر  من   « »الو�صط  يومية  علمت 
املناولة  ال�رشكات  عمال  اأن  مطلعة 
 ، ايليزي   ، ورقلة  بواليات  النا�صطة 
اأغلبها  واالغواط املتعاقد  مترنا�صت 
العمالق  النفطي  املجمع  فروع  مع 
بالت�صعيد  هددوا  قد   ، �صوناطراك 
يف  بالدخول  خطابهم  لهجة  من 
من  بداية  العمل  عن  مفتوح  اإ�رشاب 
، وذلك  الداخل  الفاحت من �صهر ماي 
يف حالة ما مل جتد مطالبهم املهنية 
واالجتماعية والتي تاأتي يف مقدمتها 
نظام العطل بالت�صاوي بني مدة العمل 
فقد  ذلك  مع  موازاة   ،4/4 والعطلة 
�رشورة  على  املتحدثني  ذات  �صدد 
رفع اأجرة العامل لـ 80 باملائة، ناهيك 
احل�صول  يف  احلق  العمل  منح  عن 
العطل  الطائرة خالل  مقعد يف  على 
و اأثناء العودة للعمل ، اإ�صافة للحق يف 
اال�صتفادة من منح خا�صة باملنا�صبات 

كاالأعياد والزواج .
عمال  حمل  فقد  ثانية  جهة  من 
 ، املحتقنني  املناولة  ال�رشكات 
م�صوؤولية  املوؤ�ص�صة  ذات  م�صوؤويل 
التي  الوخيمة  العواقب  تبعات 
ب�صيا�صة  اأ�صموه  ما  عن  تنجر  قد 
التجاوب مع ما و�صفوه  املماطلة يف 
جتاوزها  التي  مطالبهم  ب�رشعية 
غالبية  جعل  الذي  االأمر   ، الزمن 

مبثل  العمل  عن  يعزفون  العاطلني 
اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  من  النوع  هذا 
بالتطبيق  التم�صك  على  االإ�رشار  و 
ال�صارم لتعليمة احلكومة الرامية ملنح 
اأولوية التوظيف باملوؤ�ص�صات النفطية 
 ، االآبار  خدمات  غرار  على  الكربى 
االأ�صغال يف االآبار ، املوؤ�ص�صة الوطنية 
االأ�صغال  اأقل �رشكة  للتنقيب وبدرجة 

البرتولية الكربى .
دوائر  اأدرجت  فقد  ذلك  جانب  اىل   

 07 اأ�صماء   ، االأمنية  االخت�صا�ص 
الكربى  املناولة  لل�رشكات  مدراء 
، عني �صالح  بكل من حا�صي م�صعود 
وعني امنا�ص بوالية ايليزي احلدودية 
يف  االأمني  بالتحقيق  املعنيني  �صمن 
طريق  عن  املايل  الف�صاد  يف  التورط 
العمومية  االإدارات  موظفي  ا�صتغالل 
النفطية  الوطنية  املوؤ�ص�صات  و 
قانونية  غري  مزايا  من  لال�صتفادة 
اإبرام �صفقات كربى حتت  عن طريق 

الطاولة .
من  كل  ت�صتعد   مت�صل  مو�صوع  ويف   
وال�صمان  والت�صغيل  العمل  وزارة 
جلنة  لت�صكيل  والتجارة  االجتماعي 
و�صف  فيما  حتقيق  لفتح  خا�صة 
ظلت  التي  واخلروق  بالتجاوزات 
املناولة  بال�رشكات  عنها  م�صكوت 
ال�صجالت  منها  ل�صحب  حت�صبا 
االأولية   املعطيات  ح�صب  التجارية 

املتوفرة .

مواطني  من  جتمهرعدد 
بورقلة  تقرت  االإدارية  املقاطعة 
املركزي  امل�صت�صفى  اأمام   ،
للمطالبة   ، عمريات  �صليمان 
لتنحية  الو�صايا  من  جاد  بتدخل 
حتقيق  وفتح  امل�صت�صفى  مدير 
ظل  التي  واخلروق  التجاوزات  يف 

م�صكوت عنها .
املوؤ�ص�صة  اأمام  املحتجني 
عمريات  �صليمان  اال�صت�صفائية 
 150 بعد  على  الواقعة  بتقرت 
 ، ورقلة  التقليدية  الوالية  عن  كلم 
حملوا �صعارات على غرار »رحيل 
 ،« الفا�صلة  االإدارة  وتغيري  املدير 
االأخ�صائيني  االأطباء  لتهمي�ص  ّ»ال 
 ،« �صكانار  بجهاز  »نطالب   ،«
اأكفاء«،  م�صالح  روؤ�صاء  »تعيني 
لال�صتعجاالت  ثاين  مكتب  »فتح 
الدم  ت�صفية  اأجهزة  »توفري   ،«
، ويف �صياق مت�صل فقد   « والكلى 
اأن  على  املحتجني  ممثلي  اأكد 
خروجهم لل�صارع جاء على  خلفية 
الودية  احللول  جلميع  ا�صتنفاذهم 
ب�صكل  حذروا  حيث   ، املمكنة 
مركزيا  ال�صحة  م�صالح  مبا�رش 
ووالئيا من مغبة العواقب الوخيمة 

على  االلتفاف  عن  تنجر  قد  التي 
ما و�صفوه ب�رشعية مطالبهم .

من جهة ثانية فقد نا�صد  متابعون 
املنتدبة  بالوالية  املحلي  لل�صاأن 
وال�صكان  ال�صحة  ،وزارة  تقرت 
ب�رشورة  امل�صت�صفيات  واإ�صالح 
بامل�صت�صفى  ثورة  اإحداث 
اأف�صده  ما  الإ�صالح  املركزي 
على  جديدة  دماء  ب�صخ  الدهر 
وال�صعي خلف   ، امل�صت�صفى  راأ�ص 
للنقائ�ص  �رشيع  ب�صكل  التدارك 
امل�صت�صفى  مر�صى  حولت  التي 
�صياق  ويف   ، جتارب  لفئران  االأم 
مت�صل فقد حاولنا تكرارا ومرارا 
االت�صال مبدير م�صت�صفى �صليمان 
يف  راأيه  ملعرفة  بتقرت  عمريات 
املو�صوع االإ اأنه تعذر علينا ذلك .

ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
الرتاكمات  ال�صلطات املعنية حلل 
التي يعي�ص على وقعها هذا املرفق 
ال�صحي الهام بعا�صمة وادي ريغ ، 
عامة  املواطنني  على  لزاما  يبقى 
اخل�صو�ص  وجه  على  واملر�صى 
معاي�صة الو�صع املزري الأجل غري 

م�صمى .
�أحمد باحلاج  

التجارية  املحالت  اأغلبية  تزال  ال 
املغري  مبدينة  توزيعها  مت  التي 
برنامج  اإطار  الوادي  يف  بوالية 
اأقره  الذي  ال�صباب   ت�صغيل  دعم 
رئي�ص اجلمهورية امل�صتقيل  مغلقة 
ومل يتم ا�صتغاللها اإىل غاية اللحظة 
مرت  التوزيع  عمليات  اأن  بالرغم 
،بل هناك من  عليها �صهور عديدة 
ال�صنتني يف بع�ص  مما بعث  تعدت 
بع�ص  لدى  الت�صاوؤالت  من  العديد 

ال�صكان حول هده الو�صعية  
للطريق  املحادية  حمالت  ومن 
حي  حمالت  3  اإىل  رقم  الوطني 
حممد  �صهرة  ثانوية  قرب  العالية 
مبحالت  مرورا  املدينة  و�صط 
لل�صوق  املحادية  برحال  حي 
اإ�صافة   ، برحال  بحي  القدمي 
بع�ص  يف  ع�رشات  املحالت  اإىل 
املناطق  االأخرى، على غرار قرية 
ان�صيغة واملتواجد بها ثالثني حمل  
على  خليل  �صيدي  بلدية  وحمالت 
 3 رقم  الوطني  الطريق  م�صتوى 
اإ�صافة  البلدية  وخمرج  مدخل  يف 
تعاين  تزال  ،ال  اأخرى  اأماكن  اإىل 
واالإهمال،  والت�صيب  التهمي�ص 
مل  ان  منها  البع�ص  افتقاد  ب�صبب 
نقل اغلبها للماء و قنوات ال�رشف 
ال�صحي وغريها من ال�رشوريات . 

املحالت  لهذه  باأن  الثابت  يبقى  و 
تركها  ف�صلوا  اأنهم  اإال  م�صتفيدين 
على هذا احلال ، وهو ما بعث العديد 
االأر�صية  موقع  عن  الت�صاوؤالت  من 

التي �صيدت عليه هذه املحالت يف 
املنطقة  وتواجدها  جهات  اغلب 
اأماكن معزولة ت�صببا يف عزوف  يف 
يف  عنها  وتخليهم  امل�صتفيدين 
مناطق ميتة جتاريا كحال حمالت 
قرية ان�صيغة رغم موقعها يف و�صط 
التجارية  احلركة  اأن  اإىل  القرية 
على  ينطبق  االأمر  ونف�ص  ميتة 
اختريت  خليل  اأين  �صيدي  بلدية 
لها اأر�صية يف مواجهة الفراغ فقط 
ال�صلبية  املظاهر  هذه  تفاقم   ،.
التي  املحالت  هذه  على   وتبعاتها 
اأن  املاليري،لكون  عليها  �رشفت 
موجهة  كانت  التي  املحالت  هذه 
جتارية  ن�صاطات  خلق  اأجل  من 
اأي  بها  بعث  يتم  مل  اأوخدماتية 
اأطالل  لتبقى جمرد   ، ن�صاط يذكر 

ومنها من امتدت

�إليها �أيادي �لعبث 
و�لتخريب .

عديد  االأ�صا�ص،ينا�صد  هذا  وعلى 
ال�صباب البطال  مبدينة املغري من 
اجلهات املعنية وعلى راأ�صها وايل 
الغلق  و�صعية  يف  النظر  الوالية 
تزال  ال  التي  اال�صتغالل  وعدم 
عليها مثل هذه املرافق ال�رشورية 
من  االآالف  حاجة  رغم  لل�صغل، 

ال�صباب البطال ملثلها.
�صالح ، ب

هدد عمال �ل�صركات �ملناولة بجنوب �لبالد �لكبري �ملتعاقدين مع �ملجمع �لنفطي �لعمالق �صوناطر�ك 
، بالدخول يف �إ�صر�ب مفتوح عن �لعمل بد�ية من �لفاحت ماي �لد�خل وذلك يف حالة ما مل جتد 

مطالبهم �ملهنية و�الجتماعية �آذ�نا �صاغية .

يف حالة عدم تلبية مطالبهم قبل �لفاحت ماي 

.      "  �إدر�ج 07 مديرين لل�صركات �ملناولة �صمن �لتحقيق �الأمني يف �لف�صاد �ملايل"

�أحمد باحلاج 

عمـــــــال الــــــ�شركات املـــناولة 
باجلنوب يهددون بالإ�شــــراب 

واملناجم  ال�صناعة  مدير  دخل 
مع  �صباق  يف  ورقلة،  بوالية 
ال�صائع  البدل  الوقت  يف  الزمن 
�صحب  عملية  موا�صلة  اأجل  ،من 
امل�صتثمرين  العقارية من  االأوعية 
 60 اإح�صاء  مت  حيث   ، املغامرين 
من  ن�صاطهم  ا�صتاأنفوا  م�صتثمرا 
باإيداع  قاموا  م�صتثمرا   760 اأ�صل 
اأين متكن غالبيتهم من   ، ملفاتهم 

احل�صول على املوافقة .
واملناجم  ال�صناعة  مدير  اأكد 
بوالية ورقلة ، اأن م�صاحله اأح�صت 
ويف  املن�رشمة  ال�صنة  خالل 
اجلارية  ال�صنة  من  االأول  الثالثي 
تطهري قوائم اال�صتثمار ال�صناعي 
من 103 م�صتثمرا مغامرا من اأ�صل 
احل�صول  من  غالبيتهم  760 متكن 
عجزوا  لكنهم  املوافقة  على 
على  م�صاريعهم  جت�صيد  عن 
مت�صل  �صياق  ويف  الواقع،  اأر�ص 
عملية  فاإن  امل�صادر  نف�ص  ت�صري 
ا�صرتجاع 103  التطهري مكنت من 
من  ال�صناعي  العقار  من  هكتار 
على  م�صتقبال  توزيعه  اإعادة  اأجل 
ا�صتعدادا  االأكرث  امل�صتثمرين 
يتما�صى  ب�صكل  االأر�ص  خلدمة 
احلكومة  وتعليمات  توجيهات  مع 

الرامية لت�صجيع اال�صتثمار للبحث 
للخزينة  حقيقية  بدائل  عن 
التبعية  اإنهاء  ثم  ومن  العمومية 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 

اأ�صعاره يف البور�صات العاملية  .
امل�صوؤول  ذات  به  اأفاد  وح�صبما 
مت  م�رشوعا   60 اإح�صاء  مت  فقد 
مما   ، الواقع  اأر�ص  على  جت�صيده 
مكن جليا  من تعزيز م�صادر الدخل 
وخلق منا�صب عمل مبا�رشة وغري 
ن�صبيا  ولو  لالمت�صا�ص  مبا�رشة 
بوالية  البطالة  تف�صي مظاهر  من 

القرار  �صناع  اأدخلت  التي  ورقلة 
بالوالية النفق املظلم .

حت�صلت  فقد  ثانية   جهة  من 
املعنية  االخت�صا�ص  دوائر 
حتقيق  بفتح  تطالبها  �صكاوى 
معمق يف م�صري اأموال القرو�ص 
اال�صتثمارية  بامل�صاريع  اخلا�صة 
التي مت حتويلها لوجهة جمهولة  
فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف   .
بذات  املهتمني  من  و�صف عدد 
ال�صناعة  مدير  حتركات  ال�صاأن 
قوائم  لتطهري  واملناجم 

الوقت  يف  باللعب  امل�صتثمرين 
ما  اإذا  خا�صة   ، ال�صائع  البدل 
اخل�صائر  االعتبار  بعني  اأخذنا 
خالل  من  الدولة  تكبدتها  التي 
لتهيئة  �صخمة  اأموال  �رشف 
 ، بالوالية  ال�صناعية  املناطق 
من  عدد  ح�صول  عن  ناهيك 
على  الفا�صلني  امل�صتثمرين 
اإىل  حتويلها  مت  بنكية  قرو�ص 
به  اأفاد  ح�صبما  اأخرى  غاية 

حمدثونا .
�أحمد باحلاج 

�أكد �أن من �أ�صل 760 م�صتثمر� �صجل ��صتئناف 60 م�صتثمر �

مدير ال�شناعة واملناجم بورقلة يلعب الوقت البدل ال�شائع 

�أمام م�صت�صفى �صليمان عمري�ت

.       �ملطالبة برحيل �ملدير ، �لتحقيق يف �لتجاوز�ت 

�ل�صباب ينا�صدون �ل�صلطات �لوالئية بالتدخل 

مواطنو تقرت ينظمون 
وقفة احتجاجية 

حمالت الرئي�س باملغري 
بالوادي هيكل بال روح
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على  �أ�رشف  من  �أن  م�ؤكد�  وتابع 
و��شرتك  �لقحطاين،  �شع�د  ذلك ه� 
بعمليات �لقتل و�لت�شفية 3 من فريق 

�إعد�م جمال خا�شقجي.”
وهاجم خبري �لقان�ن �لدويل �لنظام 
قال  �أخرى  تغريدة  يف  �ل�شع�دي 
�ل�شع�دية  و�بنه  �شلمان  فيها:”يق�د 
ب�رشعة طائ�شة لتدمري �ملنطقة بدفع 
من �لإمار�ت.” ، وتابع م��شحا:”قد 
ل ت�شمح �لق�ى �لدولية �لي�م ب�شق�ط 
�آل �شع�د للحفاظ على �لبرتول لكن 
وجر�ئم  �شلمان  طي�ش  على  �شمتهم 
ويخلق  �ل�رشع  بتجفيف  ي�رشع  �بنه 
�أو�شاع �إقليمية �شتجعل نف�ش �لق�ى 
�لدولية تدفع بطريق ذبحهم ي�ماً �إن 

هم بق�� �شامتني.”

تعذيب يف �سجون 
اململكة

“�لغارديان”  �شحيفة  وكانت 
طبية  تقارير  ن�رشت  �لربيطانية 
�ل�شحية  �لأو�شاع  عن  م�رشبة 
ل�شجناء �لر�أي يف �ل�شع�دية، �أظهرت 

تعر�شهم للتعذيب، وقالت �ل�شحيفة 
�أول  تعترب  �لطبية  �لتقارير  هذه  �إن 
�إقر�ر من �لدي��ن �مللكي على �ش�ء 
�لنفي  رغم  �لر�أي  �شجناء  معاملة 

�لر�شمي �لعلني.
�أجريت  فح��شات  �لتقارير  و�شملت 
من  بعد طلب  معتقال   60 نح�  على 
�مللك �ل�شع�دي �إثر تز�يد �ل�شغ�ط 
على �لريا�ش ب�شبب معاملة معتقلي 
�لر�أي، خ�ش��شا بعد جرمية �غتيال 
�ل�شحايف جمال خا�شقجي، وخل�شت 
�ل�شجناء  �أن  �إىل  �لطبية  �لتقارير 

وجروح  وحروق  كدمات  من  يعان�ن 
�ل�زن، وقد عر�شت  ونق�ش حاد يف 
ه�ل  تظهر  تفا�شيل  �ل�شحيفة 
معاناتهم، وك�شفت �أن بع�ش �ل�شجناء 
ل ي�شتطيع�ن �حلركة على �لإطالق 
و�لهز�ل  �ل�شيقان  يف  جروح  ب�شبب 
ونق�ش  �لتغذية  �ش�ء  نتيجة  �ل�شديد 

�ل�ش��ئل يف �أج�شامهم.
يعان�ن نق�شا  �أن بع�شهم  كما ذكرت 
�لدم  ويتقي�ؤون  �ل�زن  يف  حاد� 
يف  تنت�رش  �جلروح  و�أن  با�شتمر�ر، 
مل  قدمية  جروح  ومنها  �أج�شادهم 

تلتئم ب�شبب �لإهمال �لطبي.
وذكرت �ل�شحيفة �أن �لتقارير �لطبية 
لالإفر�ج  تدع�  بت��شيات  �أرفقت 
من  يعان�ن  �لذين  �ملعتقلني  عن 
طالبت  كما  �شعبة،  �شحية  ظروف 
�ل�شجن �لنفر�دي  بنقل بع�شهم من 
كل  �أن  �إىل  م�شرية  مر�كز طبية،  �إىل 
رددته  ما  ي�ؤكد  �لتقارير  يف  ورد  ما 
منظمات حق�قية و�أقارب �ملعتقلني 
و�لتعذيب  �لنفر�دي  �حلب�ش  ب�شاأن 
�جلن�شي  و�لتحر�ش  و�جللد  بال�شعق 

و�ش�ء �لتغذية.

قال اخلبري القانوين الدكتور حممود رفعت، رئي�س املعهد الأوروبي للقانون الدويل، اإن لديه معلومات موؤكدة باأن ال�سلطات 
ال�سعودية قتلت 15 �سخ�سا من معتقلي الراأي يف �سجون اململكة حتت اإ�سراف م�ست�سار ابن �سلمان املقال �سعود القحطاين ودون 

“رفعت” يف تغريدته : ”بكل اأ�سف وحزن اأوؤكد قيام حممد بن �سلمان بقتل جمموعة كبرية ت�سل لـ 15 �سخ�سا من معتقلي الراأي 
يف اال�سعودية، بع�سهم ق�سى بالتعذيب والبع�س الأخر متت ت�سفيته.”

ال�سعودية

م٫�س

�لقحطاين �أعدم 15 معتقال 
مب�شاعدة قتلة خا�شقجي

بعد ا�ست�سهاد الأ�سري يون�س

اجلرنال الأمريكي كينيث ماكينزي

يف اأعقاب عملية "حد ال�سيف"
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�شن�شمن وجود �لو�شائل �ل�شرورية ملو�جهة �إير�ن

من هو مهاجم �لكني�س 
�ليهودي يف كاليفورنيا؟

ترميم  "�إ�شر�ئيل" تقرر 
�لوحد�ت �خلا�شة 

�أمريكية  �إعالم  و�شائل  ذكرت 
يه�دي  كني�ش  يف  �لنار  مطلق  �أن 
�أكد  �ل�شبت،  �أم�ش  بكاليف�رنيا 
�أنه  �لإنرتنت  على  ن�رشه  بيان  يف 
�لإرهابي  �لهج�م  مبنفذ  ��شتلهم 
مار�ش  ني�زيلند� يف  على م�شجدي 
�ل�رشطة يف مدينة  وقالت  �ملا�شي 
ولية  يف  دييغ�  �شان  �شمال  باو�ي 
كاليف�رنيا �إن مطلق �لنار �لذي قتل 
�شخ�شا و�أ�شاب 3 �آخرين يف هج�م 
�لكني�ش ه� ج�ن �أرني�شت �لبالغ 19 
�ل�ش��بق  �أ�شحاب  من  ولي�ش  عاما 
�أن  �ل�رشطة  و�أ�شافت  �جلنائية 
بعد  �ل�رشطة  �ت�شل مبركز  �أرن�شت 
وعند  نف�شه،  لت�شليم  �لنار  �إطالقه 
خرج  �ملكان  �إىل  �ل�رشطة  و�ش�ل 
و�أ�شارت  يديه.  ر�فعا  �شيارته  من 
�شلة  يف  حتقق  �أنها  �إىل  �ل�رشطة 
يف  طال  بحريق  لأرني�شت  حمتملة 
يف  م�شجد�  �ملا�شي  مار�ش  نهاية 
�شان  �شمايل  �إ�شك�نديدو  مدينة 
�لأولية  �لتحقيقات  وك�شفت  دييغ�، 
ن�رش  �أرن�شت  ج�ن  با�شم  بيانا  �أن 
�لإلكرتونية  �مل��قع  �أحد  على 
�لتابعة جلماعات �ليمني �ملتطرف 

�لكني�ش،  على  �لهج�م  مع  تز�منا 
بت�رشفات  تاأثر  �أنه  �شاحبه  �أكد 
�لهج�م  منفذ  تار�نت  برينت�ن 
ني�زيلند�  م�شجدي  على  �لد�مي 
باورز  وبروبرت  �ملا�شي،  �ل�شهر 
كني�ش  د�خل  �شخ�شا   11 قتل  �لذي 
مبدينة بيت�شربغ يف ولية بن�شلفانيا 
�أكت�بر �ملا�شي. و�أ�شار �شاحب  يف 
ب�شياغته  يقلد  �لذي  �لبيان 
وحمت�ياته �لبيان �لذي ن�رشه تار�نت 
�أنه  �إىل  جرميته  على  �لإقد�م  قبل 
بد�أ �لتخطيط للهج�م على �لكني�ش 
يف  �مل�شجدين  جمزرة  وق�ع  بعد 
�لإعالم،  و�شائل  وح�شب  ني�زيلند� 
لأرن�شت،  �ملن�ش�ب  �لبيان  فاإن 
مليء بالت�رشيحات �ملعادية لليه�د 
�لأبي�ش  �لعرق  لتف�ق  و�ملروجة 
لي�ش  �أنه  �لبيان  �شاحب  �أعلن  كما 
�لأمريكي  للرئي�ش  �مل��لني  من 
�شيا�شاته  ب�شبب  تر�مب  دونالد 
على  وتعليقا  لإ�رش�ئيل  �مل�ؤيدة 
باأنه  �لكني�ش، و�شفه تر�مب  هج�م 
يبدو"،  ما  على  كر�هية  "جرمية 
تاأثر  من  "لكل  تعازيه  عن  معرب� 

باإطالق �لنار" يف �لكني�ش.

�لحتالل  �شلطات  تعمل 
تاأهيل  �إعادة  على  �لإ�رش�ئيلي، 
�أعقاب  يف  �خلا�شة،  �ل�حد�ت 
عملية  يف  به  منيت  �لذي  �لف�شل 
يف  �ملا�شي،  ن�فمرب  يف  خاني�ن�ش 
كتائب  عليها  �أطلقت  �لتي  �لعملية 
فيها  وقتل  �ل�شيف"  "حد  �لق�شام 
قالت  فقد  كبري.  �إ�رش�ئيلي  �شابط 
�أحرون�ت"  "يديع�ت  �شحيفة 
جي�ش  �أركان  رئي�ش  �إن  �لعربية، 
��شتدعى  ك�خايف  �أفيف  �لحتالل 
يت�ىل  كان  و�لذي  "�أ"  �ل�شابط 
�خلا�شة يف  �لعمليات  قيادة  �شابًقا 
عدة  قبل  وتقاعد  �لحتالل  جي�ش 
�شن��ت، بهدف �لع�دة �إىل �خلدمة 
�أنظمة  تاأهيل  �أجل  من  �لنظامية 
�جلي�ش  يف  �لنخبة  وحد�ت  عمل 
يف �ش�ء ف�شل عملية خاني�ن�ش يف 
كبار  �أحد  ومقتل  �ملا�شي  ن�فمرب 

�شباط وحدة �شيريت متكال.
و�أو�شحت يديع�ت "لي�شت هذه هي 
�ملرة �لأوىل �لتي يتم فيها ��شتدعاء 
وحد�ت  لإ�شالح  �ل�شابط  هذ� 
�لإ�رش�ئيلي. يف  �جلي�ش  �لنخبة يف 
�إ�رش�ئيل  �إىل  ��شتدعي  �ملا�شي، 
رغم �أنه كان �شمن بعثة ع�شكرية يف 

دولة �أجنبية، وطلب منه حينها،  كل 
�لع�شكرية  من رئي�ش �ل�شتخبار�ت 
�لأركان  ورئي�ش  يادلني  عام��ش 
تاأهيل  �إعادة  �أ�شكنازي،  غابي 
�أزمة  عا�شت  �لتي   ،504 �ل�حدة 

كبرية وكانت على و�شك �لنهيار".
و�أ�شارت �ل�شحيفة �أن �ل�شابط "�أ" 
متكال  �شيريت  �شف�ف  �إىل  �ن�شم 
بارز�  �شابطا  وكان   ،1988 عام  يف 
من  �لعديد  يف  و�شارك  ومهما، 
بينها عملية  �لعمليات �خلا�شة من 
�ختطاف �لقيادي �ل�شابق يف حركة 
و�لذي  �لدير�ين،  م�شطفى  �أمل 
كانت تتهمه "�إ�رش�ئيل" بامل�ش�ؤولية 
�لإ�رش�ئيلي رون  �لطيار  �إخفاء  عن 
��شتقالة  �أن  �أر�د. وك�شفت يديع�ت 
قبل  متكال  �شيريت  وحدة  قائد 
ف�شل  �أعقاب  يف  جاءت  �شهرين 
ن�فمرب  يف  خاني�ن�ش  يف  �ل�حدة 
�ملا�شي، و�أنه قد يك�ن �أجرب عليها 
على  وذلك  تقدميها،  منه  طلب  �أو 
�لحتالل  جي�ش  �أعلن  ما  خالف 
ين�شغل  �أن  قرر  �ل�حدة  قائد  باأن 
�ل�شخ�شي،  �ملدنية  بطم�حاته 
جاءت  �ل�شتقالة  فاإن  وبالتايل 

بدو�فع �شخ�شية.

فل�شطني  �أ�رشى  مركز  �أكد 
للدر��شات باأن عدد �شهد�ء �حلركة 
 219 �إىل  لي�شل  �رتفع  �لأ�شرية 
�شهيد� وذلك بعد ��شت�شهاد �لأ�شري 
 20( ي�ن�ش  ع�ين  عمر  �جلريح 

عاماً( من قلقيلية متاثر�ً بالإ�شابة 
عند  �أ�شب�ع  قبل  لها  تعر�ش  �لتي 

حاجز زعرتة جن�ب نابل�ش.
ل " �أ�رشى فل�شطني" �شلطات  وحَمّ
عن  �لكاملة  �مل�شئ�لية  �لحتالل 

و�لذى  ي�ن�ش   �لأ�شري   ��شت�شهاد 
م�شت�شفى  �إىل  ونقل  �عتقل 
عليه  �لنار  �إطالق  بعد  "بيلن�ش�ن" 
زعرته  حاجز  على  مبا�رش  ب�شكل 
بحجة  خطرة  بجر�ح  و�إ�شابته 

ومت  طعن،  عملية  تنفيذ  حماولة 
�أ�شب�ع وحرم  �عتقاله ملدة  متديد 
من زيارة ذويه رغم خط�رة و�شعه 
�ل�شحي، حتى �أعلن عن ��شت�شهاده 

م�شاء �ل�شبت.

ني�ز عربية عن  نقلت قناة �شكاي 
�لأمريكية  �ملركزية  �لقيادة  قائد 
�إن  ق�له  ماكينزي  كينيث  �جلرن�ل 
�ل�ليات �ملتحدة �شتن�رش �ل��شائل 
حتركات  �أي  مل��جهة  �ل�رشورية 
�لقناة  ونقلت  خطرية،  �إير�نية 
�لتي مقرها �أب�ظبي عن ماكينزي 
للخليج  ر�شمية  زيارة  خالل  ق�له 
و�أ�شدقائنا  حلفائنا  مع  ”نت���شل 
نك�ن  باأن  لن�شمن  �ملنطقة  يف 

متحدين �شد �لتهديد �لإير�ين“.
�لأمريكي وفقا ملا  وقال �جلرن�ل 
ن�رشته �شكاي ني�ز عربية ”�أعتقد 
�ل�رشورية  �ل��شائل  �شنملك  �أننا 
بتحركات  �لقيام  عن  �إير�ن  لردع 
ب�شكل  �لرد  من  �شنتمكن  خطرية. 

�لت�تر  حدة  فعال“،وت�شاعدت 
قر�ر  منذ  وو��شنطن  طهر�ن  بني 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ش 
بالده  ب�شحب  �ملا�شي  �لعام  يف 
�أبرمته  �لذي  �لن�وي  �لتفاق  من 
وما  �لعاملية،  �لق�ى  مع  �إير�ن 
على  للعق�بات  ت�شديد  من  تاله 
وكانت  �لإ�شالمية  �جلمه�رية 
�ل�ليات �ملتحدة قررت يف وقت 
ت�شنيف  ني�شان  �أبريل  من  �شابق 
منظمة  �لإير�ين  �لث�ري  �حلر�ش 
�إرهابية �أجنبية. وطالبت �ل�ليات 
�لإير�ين  �لنفط  م�شرتي  �ملتحدة 
م�شرتياتهم  ب�قف  �لثنني  ي�م 
و�إل  �أيار  ماي�  �أول  بحل�ل 
بذلك  لتنهي  عق�بات  �شي��جه�ن 

�أ�شهر  �شتة  ��شتمرت  �إعفاء�ت 
م�شرتين  ثمانية  لأكرب  و�شمحت 
يف  �لإير�ين،ومعظمهم  للنفط 
كميات  ��شتري�د  مب���شلة  �آ�شيا، 

حمدودة من �خلام.
ح�شن  �لإير�ين  �لرئي�ش  وكان 
�لقادة  كبار  وبع�ش  روحاين 
بتعطيل  هددو�  �لع�شكريني 
�إذ�  �خلليج  دول  نفط  �شحنات 
�شادر�ت  خلنق  و��شنطن  �شعت 
ماكينزي  وقال  �لإير�نية،  �لنفط 
�لق��ت  عدد  خف�ش  �إن  �أي�شا 
�لأمريكية يف �ش�ريا �شيتم بحذر، 
و�أ�شاف �جلرن�ل �لأمريكي ”على 
ق��تنا  �شنخف�ش  �لط�يل،  �ملدى 
يف �ش�ريا، نحن ندرك ذلك، وهذ� 

ه� �لجتاه �لذي نعمل فيه. هذ� 
�إليه بعناية كبرية مع  �أمر �شننظر 

تقدمنا لالأمام“.
كان تر�مب �أمر يف دي�شمرب كان�ن 
�لأمريكية  �لق��ت  ب�شحب  �لأول 
من �ش�ريا بعدما قال �إنها متكنت 
�لدولة  تنظيم  على  �لنت�شار  من 
فرب�ير  ويف  هناك.  �لإ�شالمية 
�شباط، قال م�ش�ؤول كبري بالإد�رة 
�ملتحدة  �ل�ليات  �إن  �لأمريكية 
يف  ع�شكري   400 نح�  �شترتك 

منطقتني خمتلفتني يف �ش�ريا.
وقال ماكينزي �أي�شا �إنه على ثقة 
باأن �ل�ليات �ملتحدة �شيك�ن لها 
”وج�د ط�يل يف �لعر�ق يركز على 

مهمة مكافحة �لإرهاب“.
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تاأجري طرطو�س:

هل ت�سعى رو�سيا اإىل بقاء دائم 
يف ال�سرق الأو�سط؟

حتاول رو�شيا تكري�س نفوذها البحري يف �شرق البحر املتو�شط من 
خالل ال�شتحواذ على ميناء طرطو�س ال�شوري، يف اإطار تواجد 

ر�شمى دائم عرب اإبرام اتفاق قد يتم توقيعه مع النظام يف الفرتة 
القادمة، ملدة ت�شل اإىل نحو ن�شف قرن، وفًقا ملا اأعلنه نائب رئي�س 

الوزراء الرو�شي يوري بوري�شوف عقب زيارة اإىل دم�شق يف 20 
اأفريل 2019، ول تبدو تلك اخلطوة مفاجئة يف اإطار م�شار العالقات 

الرو�شية – ال�شورية وبالنظر لدور رو�شيا يف منع �شقوط نظام 
الأ�شد، فثمة كثري من املوؤ�شرات التي تك�شف عنها الت�شريحات 

والإجراءات الرو�شية التي بداأت نهاية العام قبل املا�شي مع اإبرام 
اتفاق تو�شيع مركز اإمداد الأ�شطول الرو�شى يف قاعدة طرطو�س.

مركز امل�شتقبل لالأبحاث 
والدرا�شات املتقدمة

التطور، يف  يرتب هذا  اأن  ومن املتوقع 
تتجاوز  عديدة  تداعيات  حدوثه،  حالة 
الثنائية  العالقات  تعزيز  طبيعة  م�ستوى 
تواجد  يح�سب  فتاريخًيا  الدولتني.  بني 
معادالت  يف  الدافئة  املياه  يف  رو�سيا 
واملتغريات  الدولية  القوى  ميزان 
وهى  الدويل،  النظام  الهيكلية يف حركة 
مع  نف�سها  تطرح  التي  ذاتها  احل�سابات 
عودة رو�سيا اإىل الرتكيز على طرطو�س، 
القرن  �سبعينيات  خالل  كانت،  التي 
ل�سفن  البحرية  القاعدة  املا�سي، 
املتو�سط  البحر  على  اخلام�س  ال�رسب 

لالحتاد ال�سوفيتي. 

خطوات حم�شوبة: 

الرئي�س  قال   ،2017 دي�سمرب   28 يف 
لقائه  خالل  بوتني،  فالدميري  الرو�سي 
ال�سباط امل�ساركني يف العملية الرو�سية 
يف �سوريا: »تبقى على االأرا�سي ال�سورية 
رو�سيتان  نقطتان  دائم،  ب�سكل  للعمل 
حميميم  طريان  مدرج  اإنهما  للتمركز، 
وميناء طرطو�س، هذا عامل مهم حلماية 
رو�سيا  اأمن  وتوفري  القومية،  م�ساحلنا 
االإ�سرتاتيجية  االجتاهات  اإحدى  يف 

الرئي�سية«.
بداأته  الذي  �سوريا  تواجدها يف  وخالل 
منذ �سبتمرب 2015، ركزت رو�سيا بالفعل 
قامت  حيث  االإ�سرتاتيجية،  تلك  على 
يف  الع�سكرية  القيادة  مركز  بتاأ�سي�س 
عززته  التوايل  وعلى  حميميم،  قاعدة 
من  متنوعة  جوي  دفاع  مبنظومات 
والتي  حملًيا  املنتجة  الطرازات  اأحدث 

اجلوي  الدفاع  منظومات  بها  تناف�س 
عاملًيا.

وبالتزامن مع ذلك، اأعادت رو�سيا ترميم 
اإطار  يف  البحرية،  طرطو�س  قاعدة 
النظام.  مع  املربم  الع�سكري  االتفاق 
ويف هذا ال�سياق، بداأت خطوات تر�سيخ 
ففي  متدرج.  ب�سكل  الع�سكري  التواجد 
باأعمال  تقوم  اأنها  اأعلنت   ،2016 اأكتوبر 
القاعدة بهدف تقدمي اخلدمات  ترميم 
التي  الع�سكرية  للعمليات  اللوج�ستية 
 18 ويف  االإرهاب.  مكافحة  ت�ستهدف 
االتفاق  الدولتان  وقعت   ،2017 جانفي 
االإمداد  مركز  م�ساحة  بتو�سيع  اخلا�س 
لالأ�سطول  التابع  والتقني  املادي 
ودخول  طرطو�س  يف  الرو�سي  احلربي 
ال�سفن احلربية الرو�سية للمياه االإقليمية 
واملياه الداخلية واملوانئ ل�سوريا، وبناًء 
عليه وفى 17 دي�سمرب 2018، �رسح نائب 
اإيفانوف  تيمور  الرو�سي  الدفاع  وزير 
»كومري�سانت«  �سحيفة  مع  مقابلة  يف 
والتجارة  وال�سناعة  الدفاع  وزارات  اأن 
لبناء  م�رسوع  على  تعمل  الرو�سية 
على  موؤ�رس  يف  االتفاق،  وفق  اأحوا�س 
اأن رو�سيا بالفعل كانت قد بداأت تكتيكًيا 
وفًقا  طرطو�س  يف  التحتية  البنية  تهيئة 

خلطتها.

دللت عديدة: 

وجودها  بتكري�س  رو�سيا  اهتمام  يطرح 
يتمثل  عديدة  دالالت  طرطو�س  يف 

اأبرزها يف:

موؤ�شر الفوز يف معركة 
�شوريا: 

وهو ما ر�سدته و�سائل االإعالم الرو�سية، 
جناح  يعني  االتفاق  اأن  اعتربت  التي 
االنخراط  من  اال�سرتاتيجي  الهدف 
خا�سة  �سوريا،  يف  الرو�سي  الع�سكري 
الذي �سعت  النظام  �سيتم مع  اإبرامه  اأن 

رو�سيا اإىل احليلولة دون �سقوطه.
تواجد دائم:

الدفاع  وزير  اأعلن   ،2017 دي�سمرب  يف   
»القائد  اأن  �سويغو  �سريجى  الرو�سي 
�سدق  الرو�سية  امل�سلحة  للقوات  العام 
القاعدتني  كوادر  وقوام  هيكل  على 
وحميميم،  طرطو�س  يف  االأ�سا�سيتني 
دائمة  قوات  جمموعة  بت�سكيل  وبداأنا 
اإ�رسار  عن  يك�سف  نحو  على  هناك«، 
يف  الدائم  البقاء  على  مبكًرا  رو�سيا 
طرطو�س، وهو ما تاأكد مع االإعالن عن 
بـ49  تقدر  توقيعه ملدة  املزمع  االتفاق 

عاًما.

تعزيز احل�شور الرو�شي يف 
ميزان القوى الدولية: 

االتفاق  بنود  تعك�سه  اآخر  موؤ�رس  وهو 
ال�سابق لتاأجري امليناء واخلا�سة بتو�سيع 
والتقني،  االإمداد املادي  م�ساحة مركز 
لرو�سيا،  ن�سبية  مزايا  عن  ك�سفت  والتي 
بقطعه  الرو�سي  لالأ�سطول  تتيح  حيث 
امليناء  يف  التواجد  ال�سخمة  البحرية 
قطع  منها  بحرية  قطعة   11 بحدود 
ي�سري  ما  وهو  نووية،  مبولدات  تعمل 
تتجاوز  ذلك  من  رو�سيا  غاية  اأن  اإىل 
اإىل  �سوريا  يف  الطبيعية  املهام  حدود 
الطموح التاريخي يف الر�سو البحري فى 
البحر  يف  دولية  كقوة  املتو�سط  �رسق 
االأ�سطول  نفوذ  ومنطقة  املتو�سط 

ال�ساد�س االأمريكي. 

مزايا �شاملة: 

ال تتوقف االمتيازات التي حت�سل عليها 
رو�سيا من خالل تاأجري ميناء طرطو�س 
اال�سرتاتيجي،  اأو  الع�سكري  البعد  على 
اجلغرايف  االحتبا�س  من  اخلروج  عرب 
حيث نافذة ميناء �سان بطر�سربج ال�سيقة 
البلطيق  عرب  اأوروبا  على  تطل  التي 
على  الوا�سعة  االإطاللة  اإىل  وفنلندا، 
املياه الدافئة، اإ�سافة اإىل ما ي�سمله من 
الوا�سعة  والتجارية  االقت�سادية  املزايا 
االأو�سط،  ال�رسق  يف  رو�سيا  حلفاء  مع 
الباب  يفتح  التواجد  اأن هذا  ف�ساًل عن 
للفوز بن�سيب كبري من م�رسوعات اإعادة 

اإعمار �سوريا. 
 اأما بالن�سبة ل�سوريا، فيبدو اأن ح�سابات 
هذا  رو�سيا  منح  اإىل  اجتهت  النظام 
امل�سالح  تبادل  اإطار  يف  االمتياز 
عدًدا  بدوره  يطرح  ما  وهو  امل�سرتكة، 

من الدالالت منها على �سبيل املثال:

انت�شار مواٍز: 

ا اأنه حقق انت�ساًرا يف  يعترب النظام اأي�سً
معركته الع�سكرية وال�سيا�سية يف مواجهة 
خ�سومه، على نحو يوؤهله، وفًقا له، اإىل 

توقيع مثل هذه االتفاقيات.

مكافاأة رو�شيا: 

وذلك لكونها القوة الدولية التي خا�ست 
الأجله  وحاربت  النظام،  م�سري  معركة 
وانخرطت ع�سكرًيَا و�سيا�سًيا واقت�سادًيا 
كنظام  بقائه  م�ستقبل  وترتيب  حلمايته 

حكم بال منازع اأو مناف�س. 
قوة �سامنة: 

ال�سوري  امل�سهد  يف  ا  اأي�سً رو�سيا  متثل 
انتهاء  بعد  النظام  حلماية  �سمان  قوة 
تقوي�س  اأن  اإذ  الع�سكرية،  العمليات 
قد  الرو�سي  الدور  بفعل  النظام  خ�سوم 
ال ي�سكل يف حال انتهاء املهمة الرو�سية 

�سمانة ال�ستقراره ب�سكل عام.
عوائد اقت�سادية: 

على  حم�سوبون  �سا�سة  حاول  ما  وهو 
االتفاق.  الإبرام  كمربر  اإبرازه  النظام 
ففى هذا ال�سياق، علق وزير االت�ساالت 
»قمنا  بقوله:  �سامل  عمرو  االأ�سبق 
ولديها  خربٍة  ذات  دولة  مع  بالتعاقد 
ب�سكل  واإدارته  بتجهيزه  لتقوم  املال 
هذا  وحاجاتنا..  حاجاتها  مع  يتنا�سب 
كل ما يف االأمر«، م�سيًفا: »بغ�س النظر 
عن تفا�سيل العقد الذي �سيتم توقيعه مع 
رو�سيا، فهو بكل تاأكيد ي�سب يف م�سلحة 
يف  ي�سب  اأن  الطبيعي  ومن  �سوريا 
اأن يكون  ا«. واقرتح  اأي�سً م�سلحة رو�سيا 
هناك عقود خ�سخ�سة اأو تاأجري جلميع 

امل�سانع و�رسكات القطاع العام املتعرثة 
يف  �سعوبات  جتد  التي  اأو  اخلا�رسة  اأو 

العمل يف ظل الظروف احلالية. 

تداعيات حمتملة: 

تداعيات  اخلطوة  هذه  تفر�س  رمبا 
عديدة ميكن تناولها على النحو التايل:

تناف�س احللفاء:

ميناء  على  اال�ستحواذ  ز  يُحِفّ قد   
احلليفة  االأطراف  باقي  طرطو�س 
تبني  على  ال�سوري  للنظام  والداعمة 
خطوة مماثلة، ال �سيما اإيران التي يعتقد 
اأنها �ستكون الطرف الثاين الذي قد يربم 
ميناء  ت�سمل  اأن  يحتمل  مماثلة  �سفقة 
اإىل  عديدة  تقارير  وت�سري  الالذقية. 
بني  مناف�سة  �ستفر�س  اخلطوة  تلك  اأن 
اأن  يرجح  منها  البع�س  لكن  الطرفني، 
البع�س  يرى  فيما  تن�سيق،  هناك  يكون 
االآخر اأن التحرك على االأر�س قد يكون 
خا�سة  النظام،  على  الت�سابق  اإطار  يف 
بعد  ما  مكافاآت«  »اأوىل  تكون  لن  واأنها 

احلرب.

ا�شتياء دويل:

تبدي  لن  عديدة  دولية  قوى  اأن  يبدو   
ال  التواجد،  هذا  اإزاء  اإيجابية  مواقف 
�سيما الواليات املتحدة االأمريكية، التي 
لها  البحر املتو�سط منطقة نفوذ  تعترب 
اإ�رسائيل  وكذلك  اأوروبا،  يف  وحللفائها 
�سوف  التواجد  هذا  اأن  �ستعترب  التي 
ا  يقيد م�ساحلها يف �رسق املتو�سط اأي�سً
مع  �سيما  ال  رو�سيا،  حتالفات  ل�سالح 

تركيا. 

تن�شيق م�شتمر:

 �سوف يفر�س هذا االتفاق على رو�سيا 
تركيا،  مع  قوية  عالقات  على  احلفاظ 
ميناء  فعرب  الناتو.  حلف  يف  الع�سو 
االأ�سطول  �سيمر  الرتكي  البو�سفور 
�سيفا�ستبول  ميناء  من  البحرى  الرو�سي 
املطل على البحر االأ�سود اإىل طرطو�س، 
اخلالفات  نطاق  يو�سع  قد  متغري  وهو 

بني تركيا والناتو.
 ويف االأخري، ت�سكل خطوة تاأجري ميناء 
رو�سيا  بها  ت�رس  رمزية  داللة  طرطو�س 
العودة  يف  البدء  نقطة  تكون  اأن  على 
ما  وهو  املتو�سط،  �رسق  اإىل  جمدًدا 
ا�سرتاتيجية على  تداعيات  يرتب  �سوف 
حتوالت  �سياق  يف  االأو�سط،  ال�رسق 
موازين  هيكلة  واإعادة  الدويل  النظام 

القوى يف االإقليم.   



اجلمهورية اجلدزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

ولية الأغواط
مديرية البيئة 

قرار رقم 1693/19 املوؤرخ يف 24مار�س2019 يت�ضمن حتقيق عمومي حول 
درا�ضة مدى التاثري على البيئة ل�رشوع ان�ضاء مرملة لفائدة ال�ضيد ح�ضفة 

ب�ضري –بواد الطويل –بلدية قلتة �ضيدي �ضعد 
باقرتاح من ال�ضيد مدير البيئة 

-يقرر- 
املادة االوىل :ي�رشع يف فتح حتقيق عمومي حول درا�ضة مدى التاثري على 

البيئة مل�رشوع ان�ضاء مرملة لفائدة ال�ضيد ح�ضفة ب�ضري-بواد الطويل –بلدية 
قلتة �ضيدي �ضعد

املادة02:يجرى هذا التحقيق باإقليم بلدية قلتة �ضيدي �ضعد ملدة  10ايام 
من تاريخ تعليق هذا القرار .

املادة03:يعني ال�ضيد جياليل بن يحي حمافظ حمقق ببلدية قلتة �ضيدي 
�ضعد و يتعني عليه هذه ال�ضفة فتح �ضجل على م�ضتوى مقر بلدية قلتة 
�ضيدي �ضعد حيث يكون يف متناول املواطنني الإبداء املالحظات حول 

امل�رشوع 
املادة04:يكون االطالع على ملف التحقيق العمومي للم�رشوع يف �ضجل 

مبقر بلدية قلتة �ضيدي �ضعد ح�ضب التوقيت الر�ضمي لالإدارة ماعدا ايام 
العطل و االعياد 

املادة05:يعلن هذا التحقيق يف جريدتني و طنيتني على االقل على ح�ضاب 
�ضاحب امل�رشوع كما يعلق هذا القرار يف مقر بلدية قلتة �ضيدي �ضعد و 

ذلك قبل ثمانية اأيام 08 على االأقل من ال�رشوع يف التحقيق العلني 
املادة06: يكلف املحافظ املحقق اأي�ضا باجراء كل التحقيقات اأو جمع 
املعلومات التكميلية الرامية اىل تو�ضيح العواقب املحتملة للم�رشوع و 

يحرر تقريرا مف�ضال ي�ضمل كل تفا�ضيل حتقيقاته و ير�ضله اىل ال�ضيد الوايل 
املادة 07:يكلف ال�ضادة :االمني العام للوالية مدير التنظيم و ال�ضوؤون العامة 
،مدير البيئة ،رئي�س دائرة قلتة �ضيدي �ضعد رئي�س املجل�س ال�ضعبي لبلدية 
قلتة �ضيدي �ضعد و قائد جمموعة الدرك الوطني للوالية رئي�س امن الوالية 

كل فيما يخ�ضه بتنفيذ هذا القرار و الذي ين�رش يف م�ضنف القرارات 
االإدارية للوالية 

Par décision N° 180 du 13 
avril 2019 du Ministère de 
l’Energie , un agrément 
définitif portant autoris -
tion de prorogation de délai 
d’une année pour la cré -
tion d’un point de vente de 
carburants a été accordé à 
Monsieur GASMI MU -
TAPHA , sis a la commune 
d’AIN OUSSERA , Wilaya 
de DJELFA conformément 
aux dispositions du décret 
exécutif 15-57 du 08 février 
2015.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية االأغواط
دائرة وادي مرة

بلدية وادي مزي 
الرقم : 2019/01

و�ضل ا�ضتالم التبليغ
بتغيري الهيئة التنفيذية 

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 
�ضفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات   مت 
هذا اليوم : 2019/04/10 اإ�ضتالم مذكرة التعديالت املوؤرخة 
يف : 2019/03/24 بدون رقم املتعلقة بتغيري اأع�ضاء اجلمعية

املراأة  لرتقية  املعا�رشة  و  االأ�ضالة  : جمعية  ت�ضمية اجلمعية 
الريفية لبلدية وادي مزي

امل�ضجلة حتت رقم : 2019/08
القدمية  البلدي  احلر�س  ملفرزة  املقابل  املحل   : املقيمة 

لبلدية وادي مزي
يرتاأ�ضها ال�ضيدة : بن عياد اأمرية

و   2022/02/25  : غاية  اإىل  �ضالح  الو�ضل  هذا   : مالحظة 
بالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�ضهار وفقا الأحكام املادة 18 

الفقرة 02 من القانون ال�ضالف الذكر 
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�ضتاذ بن حادو حممد حم�رش ق�ضائي لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجللفة

الكائن مكتبه : �ضارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة الهاتف : 50 22 027 92
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة 748-749-750 من ق. ا. م. و .ا 

نحن  االأ�ضتاذة بن حادو حممد حم�رش ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجللفة الكائن مكتبنا : �ضارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة و املوقع 
اأ�ضفله و بطلب من ال�ضيد  : بوجالل �ضليم بن اأحمد  ال�ضاكن )ة( : نهج فل�ضطني خن�ضلة  

�ضد ال�ضيد : بورمادة لزهر عادل بن قدور 
 ال�ضاكن )ة( : املنطقة ال�ضناعية ق�ضم 201 جمموعة ملكية 32 بناية 1491 باجللفة 

مبقت�ضى   ال�ضند التنفيذي املتمثل يف ال�ضيك رقم : 6255407 املوؤرخ يف : 2017/12/27 بقيمة : 100.000.000.00 دج القابل لل�ضحب من 
00319AA6255704 : القر�س ال�ضعبي اجلزائري وكالة باب الزوار الرمز 146 و �ضهادة عدم الدفع رقم

ال�ضادرة بتاريخ : 2018/02/11 عن بنك القر�س ال�ضعبي اجلزائري وكالة خن�ضلة و املمهور بال�ضيغة التنفيذية .
-بناء على اأمر حجز تنفيذي على عقار ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم 2018/827 بتاريخ : 2018/08/30 و املعدل باالأمر 

حتت رقم : 2018/930 بتاريخ : 2018/09/29 
بناء على اخلربة املنجزة من قبل اخلبري االأ�ضتاذ بن عمار بلقا�ضم رقم االإيداع 67 فهر�س رقم : 2019/69  بتاريخ : 2019/02/28 ببيع العقار 
املحجوز باملزاد العلني ب�ضعر افتتاحي قدره : اثنى ع�رش مليون و ثالثمائة و خم�ضة  و ع�رشون الف دينار جزائري ) 12.325.000.00 

دج ( 
و بناءا على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط البيع املوؤرخ يف : 2019/03/11 رقم االإيداع : 2019/04 فهر�س رقم : 2019/85  

بناءا على االأمر حتديد جل�ضة البيع ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة املوؤرخ يف : 2019/04/08 حتت رقم : 19/410 
نعلن للجمهور اأنه �ضي�رشع يف البيع باملزاد العلني ل�ضالح اأعلى و اأخر مزايد ابتداء من ال�ضعر االفتتاحي و املقدر ب : 12.325.000.00 دج  

و املحدد يوم : 2019/05/13  على ال�ضاعة الثانية ) 14:00( زواال بقاعة اجلل�ضات رقم 02 مبقر  املحكمة باجللفة  .
تعيني العقار : العقار املتمثل يف 100/50 فقط من العقار على ال�ضياع من قطعة االأر�س الكائنة باملنطقة ال�ضناعية اأي م�ضاحة ) 2465 م2  
( على ال�ضياع ح�ضب العقد حجم 734/97 و الذي يحتوي على م�ضتودع ، اإدارة و �ضور و مت حتديد ال�ضعر االفتتاحي ب : 12.325.000.00 

دج )اثنى ع�رش مليون و ثالثمائة و خم�ضة  و ع�رشون الف دينار جزائري( 
 �رشوط البيع : اإ�ضافة اىل ال�رشوط الواردة يف قائمة البيع امل�ضار اإليها اأعاله فاإن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل االأعباء القانونية مبا فيها 
دفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 5/1 الثمن و امل�ضاريف و حقوق املح�رش و الر�ضوم امل�ضتحقة و بدفع املبلغ يف اأجل 08 اأيام املوالية 
لر�ضو املزاد باأمانة �ضبط املحكمة  فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �رشوط البيع مبكتب املح�رش الق�ضائي املبني 

اأعاله اأو بكتابة �ضبط املحكمة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب الأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر تبليغ اإعذار عن طريق الن�شر
املواد 12 و 412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الثامن و الع�رشون من �ضهر افريل �ضنة الفني و ت�ضعة ع�رش :2019/04/28
نحن االأ�ضتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�ضائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�ضفله .

لفائدة : البنك الوطني اجلزائري ، ممثل من طرف مديره 
الكائن )ة( ب : زرالدة والية اجلزائر 

بوا�ضطة القائم يف حقه �رشكة املحاماة لالأ�ضتاذ /حمودة زين الدين و من معه ، حمام 
بعد االإطالع على املادة 12 من قانون تنظيم مهنة املح�رش و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و عمال باأحكامها .

اإعذار بالدفع قبل املتابعة الق�ضائية ال�ضادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة زرالدة بتاريخ 2017/10/03 املم�ضي من طرف مدير البنك ، الكائن مقره  بناءا على 
بالعنوان املذكور اأعاله.

بناءا على حم�رش تبليغ اإعذار بوا�ضطة ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم 000490 ، بتاريخ 2017/11/08 .
بناءا على حم�رش تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/02/10.

بناءا على حم�رش تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية ا�ضطاوايل ، بتاريخ 2019/02/07.
و مبوجب االأمر ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/03/31 ، حتت رقم الرتتيب : 19/01449 و الذي يرخ�س للمح�رش الق�ضائي بن�رش م�ضمون عقد 

التبليغ الر�ضمي على اإحدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
بلغنا و �ضلمنا اإىل املدعو )ة( : موحاد حممد ، ال�ضاكن ب : مزرعة هجري احمد ، �ضطاوايل ، والية اجلزائر 

الوطني  البنك  ال�ضادر عن  القر�س  تاأخري يف ت�ضديد  الذي هو مر�ضح لالإرتفاع عن كل  و  : 1.597.281.16 دج  للمبلغ املقدر ب  الق�ضائية  بالدفع قبل املتابعة  اإعذار 
اجلزائري وكالة زرالدة بتاريخ 2017/10/03 ، املحرر و مم�ضي من طرف مدير البنك  ، الكائن مقره بالعنوان املذكور اأعاله .

اإثباتا لذلك و لكي ال يجهل ما تقدم
بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة طبق االأ�ضل من املح�رش احلايل مرفقة باالإعذار للمخاطب )ة( و الكل طبقا للقانون .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�ضتاذ بن حادو حممد حم�رش ق�ضائي لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجللفة

الكائن مكتبه : �ضارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة الهاتف : 50 22 027 92
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة 748-749-750 من ق. ا. م. و .ا 

نحن  االأ�ضتاذة بن حادو حممد حم�رش ق�ضائي لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجللفة الكائن مكتبنا : �ضارع االأمري عبد القادر 
49/146 اجللفة و املوقع اأ�ضفله و بطلب من ال�ضيد )ة( : خلفاوي رابح جمال بن داود ال�ضاكن )ة( : بحي ال�ضيخ عامر بريان والية 

غرداية 
�ضد ال�ضيد )ة( : يطو حمجوب بن حممد ال�ضاكن )ة( : ب�ضارع االأمري عبد القادر بال�ضارف اجللفة 

تنفيذا ملا جاء يف  ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد اعرتاف بدين حمرر عن مكتب التوثيق لالأ�ضتاذ : كا�ضي مو�ضى �ضليمان بن باحمد 
رقم الفهر�س : 2012/137 بتاريخ : 2018/01/18 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية 

-بناء على اأمر حجز تنفيذي على عقار ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم 2016/853 بتاريخ 2016/11/10
و بناءا على اأمر حجز تنفيذي على عقار ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة حتت رقم 2016/853 بتاريخ 2016/11/10 

بناء على اإيداع قائمة �رشوط البيع رقم 2019/01 فهر�س 2019/17 املوؤ�رش عليها من طرف رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ 
2019/01/14 و التي حددت بها جل�ضة االعرتا�ضات بتاريخ : 2019/02/11 و مت حتديد جل�ضة البيع باملزاد العلني بتاريخ 

2019/03/25و بالنتيجة احلكم ببيع العقارات على التوايل :
01/ قطعة اأر�س بتجزئة 250 قطعة بال�ضارف بالق�ضم 13 جزء 61 م�ضاحته 202 مرت  250 قطعة بال�ضارف بالق�ضم 13 جزء 61 م�ضاحته 

202 ب�ضعر افتتاحي )1.010.000.00 دج( مليون و ع�رشة االلف دينار جزائري .
02/ �ضكن بحي امللعب بال�ضارف بالق�ضم 07 اجلزء 160 م�ضاحته 245  مرت مربع ب�ضعر افتتاحي )6.125.000.00 دج( �ضتة مليون و 

مائة و خم�ضة و ع�رشون .
03/منابه يف ال�ضكن الكائن بحي امللعب و املتمثل يف الربع على ال�ضياع بال�ضارف بالق�ضم 07 اجلزء 161 م�ضاحته 144 مرت مربع ب�ضعر 

افتتاحي مقدر ب : 3.600.000.00 دج ثالثة ماليني و �ضتمائة األف دينار جزائري 
نعلن للجمهور اأنه �ضي�رشع يف البيع باملزاد العلني ل�ضالح اأعلى و اأخر مزايد ابتداء من ال�ضعر االفتتاحي لعقارات املذكورين اأعاله 

ح�ضب كل قطعة و ذلك ال�ضتفتاء مبلغ الدين و املقدر ب : 4.300.000.00دج باالإ�ضافة اىل م�ضاريف التنفيذ و ذلك بجل�ضة البيوع و 
املحددة بتاريخ : 2019/03/25  و املوؤجلة جلل�ضة : 2019/05/06 على ال�ضاعة الثانية ) 14:00( زواال مقر املحكمة باجللفة  .

 �رشوط البيع : اإ�ضافة اىل ال�رشوط الواردة يف قائمة البيع امل�ضار اإليها اأعاله فعلى الرا�ضي عليه املزاد يتحمل االأعباء القانونية مبا 
فيها دفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 5/1 الثمن و امل�ضاريف و حقوق املح�رش و الر�ضوم امل�ضتحقة و بدفع املبلغ يف اأجل 08 اأيام 

املوالية لر�ضو املزاد باأمانة �ضبط املحكمة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�شتاذة عبدي فتيحة حم�شرة ق�شائية

لدى اخت�شا�س حمكمة و جمل�س ق�شاء بومردا�س
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66

حم�شر تكليف بالوفاء
املواد )612, 613 , 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن االأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�رشة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س 
لفائدة : بودومي اإبراهيم ال�ضاكن بدوار اأوالد بلحاج بلدية تا�ضتة والية عني الدفلى – باجو عمر ال�ضاكن ببلدية تا�ضتة زوقاغة  بوا�ضطة القائم يف حقهما االأ�ضتاذ وا�ضح احمد * حمامي *  

�ضد/ ال�رشكة الدولية للتاأمني و اإعادة التاأمني CIAR و كالة اأوالد هداج رقم 4697136 الكائنة باأوالد هداج والية بومردا�س 
بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة مليانة الق�ضم املخالفات بتاريخ 2017/11/22 فهر�س رقم 17/00787 املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت رقم 19/23 بتاريخ 2019/01/21.

بناء على حم�رش تكليف بالوفاء و حم�رش تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رش تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2019/02/14 
بتاريخ  هداج    اأوالد  لبلدية  البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  قبل  من  عليه  املوؤ�رش  و  التنفيذي  ال�ضند  تبليغ  حم�رش  و  بالوفاء  التكليف  تبليغ  حم�رش  و  بالوفاء  تكليف  حم�رش  على  بناءا 

.2019/03/06
بناءا على حم�رش تكليف بالوفاء و حم�رش تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رش تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق و املوؤ�رش عليه من قبل رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة خمي�س اخل�ضنة   

بتاريخ 2019/03/06
بناءا على االإذن بالن�رش ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة خمي�س اخل�ضنة   بتاريخ 2019/04/17 حتت رقم الرتتيب 19/00646  

كلفنا عن طريق الن�رش / ال�رشكة الدولية للتاأمني و اإعادة التاأمني CIAR و كالة اأوالد هداج رقم 4697136 الكائنة باأوالد هداج والية بومردا�س
باأدائه فورا مع ت�ضليم و�ضل له على االأداء :

للمرجع باجو عمر : مبلغ 36000.00 دج تعوي�س عن مدة العجز الكلي املوؤقت + مبلغ 151500.00 دج تعوي�س عن ن�ضبة العجز اجلزئي الدائم + مبلغ 72000.00 دج تعوي�س عن �رشر التاأمل 
للمرجع الثاين بودومي اإبراهيم : مبلغ 36000.00 دج تعوي�س عن مدة العجز الكلي املوؤقت + 181800.00 دج تعوي�س عن العجز اجلزئي الدائم + مبلغ 72000.00 دج تعوي�س عن �رشر التاأمل 

مبلغ 34.958.00 دج مبالغ م�ضتحقة على اأ�ضا�س االقتطاع التنا�ضبي 
مبلغ 6798.00 دج م�ضاريف التنفيذ ) تكليف بالوفاء + تبليغ التكليف بالوفاء + تبليغ ال�ضند + حم�رش تنفيذ اأو امتناع عن التنفيذ ( 

املجموع : 591.056.00 دج ) خم�ضمائة و واحد و ت�ضعون األف و �ضتة و خم�ضون دينار جزائري ( 
و نبهناه

و ذلك تنفيذا لل�ضند التنفيذي احلكم املذكور اأعاله 
و اأعلمناه : باأنه اإذا مل ميتثل لهذا التكليف بالوفاء و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�رش 15 يوما كاملة حت�ضب ابتداء من تاريخ هذا الن�رش �ضتحجز جميع ممتلكاته املنقولة طبقا للمادة 687 من 

قانون االإجراءات املدنية و االإدارية امل�ضار البيع اأعاله .
املح�شرة الق�شائية و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون 
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ق٫ف

للم�شاركني،  كلمته  يف  بكر  �أبو  وك�شف 
لها  يتعر�ض  �لتي  �جلرمية  حجم  عن 
حيث  �الحتالل،  معتقالت  يف  معتقلينا 
علني  ب�شكل  �ل�شجون  �إد�رة  بهم  تتفرد 
نفذت  �لتي  �لهجمات  �أن  مدلال  ووقح، 
يف  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شهور  خالل 
و�لنقب ورميون وغريها،  �شجون عوفر 
�إ�رس�ئيل  �نحطاط  مدى  على  توؤكد 

وجتاهلها للمنظومة �لدولية. 
وعرب، يف كلمته �أمام �ملوؤمتر �لذي ينظم 
ملنا�رسة  �الوربي  �لتحالف  قبل  من 
تنامي  من  قلقه  عن  فل�شطني،  �أ�رسى 
مع  �لتعامل  يف  �الإ�رس�ئيلية  �لعن�رسية 
�ملعتقلني، حيث �أ�شبح �الإعتد�ء عليهم 
تاأتي  بحقهم  متار�ض  �لتي  و�الإنتهاكات 
من خالل قو�نني ر�شمية م�شادق عليها 
وهذ�  �الإ�رس�ئيلي،  �لكني�شت  قبل  من 
يف  عقمه  على  �لدويل  �ملجتمع  يعري 
�لتي  و�تفاقياته،  قو�نينه  حماية  عدم 
�أ�شبحت تخرتق بقو�نني م�شادة من قبل 

�حلكومات �الإ�رس�ئيلية �ملتعاقبة. 
باأن  �ملوؤمتر،  بكر  �أبو  �للو�ء  وطالب 
يحمل ر�شالة و��شحة لالإحتاد �الأوروبي، 
تت�شمن �لتو�شيات �لنهائية، و�إرفاق ذلك 
باملخاطر �لقادمة �لتي تهدد �ملنطقة 
�إجر�ء�ت جدية  يكن هناك  يف حال مل 
�أ�رس�نا  تن�شف  �لو�قع  �أر�ض  على 
�حلماية  لهم  وتوفر  حقوقهم  وتعطيهم 

�لدولية. 
�لتي  �الإفتتاحية  �جلل�شة  �أن  يذكر 
تر�أ�شها رئي�ض �حتاد �ملحامني �لدوليني 
�لربف�شور جان فرمون ت�شمنت ترحيب 
�الأوروبي  �لتحالف  من�شق  قبل  من  عام 
حمد،  خالد  فل�شطني  �أ�رسى  ملنا�رسة 
يف  فل�شطني  دولة  �شفري  كلمة  تالها 
بروك�شل و�الإحتاد �الأوروبي عبد �لرحيم 
�شوؤون  لد�ئرة  كلمة  ذلك  وتبع  �لفر�، 
قدمتها  �لتحرير  منظمة  يف  �ملغرتبني 

د. كفاح رد�يدة.
كما �شهدت �الإفتتاحية تكرمي للحقوقية 

�لر�حلة فلي�شتيا النغر 
�لهيئة  رئي�ض  قدمه  وتقدير  رثاء  �شبقه 
�أمني  �الأ�رسى  �شوؤون  ملتابعة  �لعليا 

�شومان.

�شوؤون  هيئة  رئي�ض  كلمة  ن�ض  مرفق 
�أبو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين  �الأ�رسى 

بكر يف �ملوؤمتر.

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
�ل�شيد�ت و�ل�شادة

�حل�شور �لكرمي
�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

لكم حتيات  �أنقل  �أن  بد�يًة  ��شمحو� يل 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  وعرفان  و�شكر 
و�الأ�شري�ت  و�الأ�رسى  وقيادته، 
�ملوؤمتر  هذ�  تنظيم  على  وعائالتهم، 
�لنجاح  الأعماله  نتمنى  و�لذي  �لهام، 
خلق  من  خالله  من  نتمكن  و�أن  �لتام، 
�الأ�رسى  ون�رسة  لدعم  م�شاحة حقيقية 
�لقرن  و�إننا يف  �لفل�شطينيني، خ�شو�شاً 
�لو�حد و�لع�رسين، حيث تنت�رس مبادىء 

و�لعد�لة  �الإن�شان  �لدميقر�طية وحقوق 
فل�شطني  يف  �إال  �الأر�ض  بقاع  كل  يف 
�إحتالل  من  تعاين  �لتي  �ملحتلة، 
�ل�شجر  ي�شتهدف  كولنيايل  �إ�رس�ئيلي 
يف  ويحتجز  �الإن�شان،  قبل  و�حلجر 
�شجونه ومعتقالته �أكرث من 5700 �أ�شري�ً، 
وال  وماأ�شاوية،  �شعبة  �أو�شاعاً  يعي�شون 
و�الإن�شانية  �لقانونية  لهم �حلماية  توفر 
�ملن�شو�ض عليها يف �لعديد من �لقو�نني 

و�الإتفاقيات �لدولية.
�الإحتالل  حكومات  جتاوزت  لقد 
�لقو�نني  كل  �ملتعاقبة  �الإ�رس�ئيلي 
مع  تعاملها  يف  �لدولية  و�الأعر�ف 
كما  وتت�رسف  �لفل�شطينيني،  �ملعتقلني 
وجلاأت  �لعامل،  هذ�  يف  وحيدة  �أنها  لو 
�أقر  حيث  منهم،  �النتقام  قوننة  �ىل 
 2015 �لعام  منذ  �الإ�رس�ئيلي  �لكني�شت 
للنيل  عن�رسياً   ) قانوناً   15  ( من  �كرث 
�ىل  باالإ�شافة  عائالتهم،  ومن  منهم 
ال  �لتي  �لقو�نني  م�شاريع  من  �لعديد 
�للجان  قبل  من  �لقر�ءة  �إطار  يف  ز�لت 
ح�شم  �أبرزها:  �لكني�شت،  يف  �ملخت�شة 
و�إعد�م  و�الأ�رسى،  �ل�شهد�ء  رو�تب 
�لعالج  متويل  وجتميد  �الأ�رسى، 
عائالت  وطرد  و�مل�شابني،  لالأ�رسى 
�الأ�رسى و�إبعادهم عن منطقة �شكناهم، 
�الأ�رسى.  عن  �ملبكر  �الإفر�ج  ومنع 
نتاج مناف�شة �رس�شة بني  وكل هذ� كان 
�الإ�رس�ئيليني،  و�لع�شكريني  �ل�شيا�شيني 
حياة  �شبيل حتويل  يت�شابقون يف  �لذين 

�ملعتقلني �ىل جحيم.

ال�سيدات وال�سادة
�الأ�رسى  �الإ�رس�ئيلي  �الإحتالل  يحتجز 
ومركز  معتقاًل   22 يف  �لفل�شطينيني 
�الأر��شي  خارج  تقع  جميعها  توقيف، 
و�لتي   ،1967 عام  �ملحتلة  �لفل�شطينية 
وفقاً  �لفل�شطينية  �لدولة  �أر��شي  تُعترب 
�لفل�شطيني  �ل�رس�ع  ت�شوية  مل�رسوع 
 49 للمو�د  خمالف  وهذ�  �الإ�رس�ئيلي، 
�لر�بعة  جنيف  �إتفاقية  يف  و77  و76 
دولة  �إحتجاز  وجوب  على  تن�ض  �لتي 
�الأ�شليني  �لدولة  ملو�طني  �الإحتالل 
�ملحتلة،  �الأر��شي  د�خل  معتقالت  يف 
د�خل  يوجد  �لذي  �لوحيد  و�ملعتقل 
عوفر  معتقل  �لفل�شطينية،  �الأر��شي 

بالقرب من مدينة ر�م �هلل.
�الإحتالل  يحتجز  �شابقاً  �أ�رسنا  وكما 
�أكرث  �الإ�رس�ئيلي يف �شجونه ومعتقالته 
من 5700 �أ�شري�ً، من بينهم ) 570 معتقال 
( �شدر بحقهم حكم �ملوؤبد ملرة و�حدة 
�و لعدة مر�ت، ) 500 معتقال ( يحتجزون 
�لتي  �الإد�ري،  �الإعتقال  �شيا�شة  بفعل 
جماعي  عقاب  �ىل  �الإحتالل  حولها 
لهم ولعائالتهم، حيث يحتجز �ملو�طن 
�و  تهم  �ي  دون  بفعلها  �لفل�شطيني 
حماكمات، ومل ي�شلم �الأطفال من هذه 
 250  ( هناك  ز�ل  ال  �الإعتقاالت، حيث 
طفال قا�رس� ( يُحتجزون يف معتقالت 
�شلبهم  و�لد�مون،  وجميدو  عوفر 
لتلبية رغبات  �لطفولة  �الإحتالل حقوق 
�ملناطق  وم�شوؤويل  �ملخابر�ت  �شباط 
ميتلكون  و�لذين  �الإحتالل،  جي�ض  يف 
�الإعتقال  عمليات  تنفيذ  يف  �حلق 

دون  ومز�جيتهم  رغباتهم  على  بناء 
�ل�شعيفة  �جل�شدية  لبنيتهم  �الإهتمام 
و�شغر �عمارهم. كما يو��شل �الإحتالل 
ويحتجزهن   ) وفتاة  �إمرة   47  ( �إعتقال 
يف متقل �لد�مون، وهو عبارة عن مكان 
ون�شبة  �لتبغ،  لتخزين  ي�شتخدم  كان 
�لرطوبه فيه عالية جد�. باالإ�شافة �ىل 
مو��شلة �إختطاف ) 7 نو�ب ( من �أع�شاء 
�ملجل�ض �لت�رسيعي �ل�شابق ) �لربملان (، 
وهناك ) 26 معتقال ( منذ ما قبل توقيع 
�إتفاقية �أو�شلو، �أقدمهم �الأ�شريين كرمي 
يون�ض وماهر يون�ض، �ملعتقالن منذ 37 
عاماً، �إ�شافة �إىل �الأ�شري نائل �لربغوثي 
 39 �عتقاله  �شنو�ت  جمموع  بلغ  �لذي 
فقد  �ملر�شى،  �ملعتقلني  �أما  عاماً. 
جتاوز عددهم ) 750 (، �لع�رس�ت منهم 
و��شبحو�  �ل�شديد،  �خلطر  حالة  يف 
�شيا�شة  نتاج  �ملوت،  من  جد�  قريبني 
�لتي  �لطبية  و�جلر�ئم  �لطبي  �الإهمال 
حمرومني  �نهم  حيث  بحقهم،  ترتكب 
�الدوية  لهم  يقدم  وال  �لعالج  من 
�شامي  منهم  �مل�شكنات،  بع�ض  �شوى 
وفوؤ�د  جعابي�ض،  و�إ�رس�ء  دياك،  �أبو 
ومن�شور  �ل�شايح،  وب�شام  �ل�شوبكي، 
وحممد  �ل�شاوي�ض،  وخالد  موقدي، 

�أبر��ض و�لقائمة تطول.
لقد حّول �الإحتالل �الإ�رس�ئيلي �شيا�شة 
�الإهمال �لطبي �ىل جر�ئم طبية ترتكب 
لذلك  �لفل�شطينيني،  �الأ�رسى  بحق 
�شهيد�ً   218 نتحدث عن  �ليوم  �أ�شبحنا 
�الأ�شرية، عدد كبري  يف �شفوف �حلركة 
من  حرمانه  نتيجة  �أ�شت�شهد  منهم 
�لعالج وتركه فري�شة للمر�ض، باالإ�شافة 
�ىل �ملئات من �ملحررين �لذين خرجو� 
من �ل�شجون باأمر��ض مزمنة مل متهلهم 
كثري�ً، فق�شو� �شهد�ء على درب �حلرية، 
ب�شاعة  على  �شاهدة  ق�ش�شهم  ولتكون 

هذ� �الإحتالل وحقده.
�شهدت �ل�شهور �لقليلة �ملا�شية هجمة 
حتديد�ً  �أ�رس�نا،  على  م�شبوقة  غري 
و�لنقب  عوفر  ومعتقالت  �شجون  يف 
وحد�ت  قامت  حيث  ونفحة،  ورميون 
على  هجمات  بتنفيذ  متخ�ش�شة  قمع 
�الإعتد�ء  ومت  �ال�رسى،  و�ق�شام  غرف 
و��شتخدمت  بهم،  و�لتنكيل  عليهم 
�لغاز  �لهجمات  هذه  يف  �لقمع  قو�ت 
�مل�شيل للدموع وغاز �لفلفل و�لر�شا�ض 
و�لر�شا�ض  باملطاط  �ملغلف  �ملعدين 
�ال�رسى  �رسب  ومت  و�لهر�و�ت،  �حلي 
�شاحات  يف  بهم  و�لزج  و�شتمهم 
�ل�شجن يف ظل �لربد �لقار�ض، وعزلهم 
د�خلية  حماكمات  خالل  من  وعر�شهم 
ذويهم  زيار�ت  من  بحرمانهم  ق�شت 
ي�شاف  عليهم.  مالية  غر�مات  وفر�ض 
�شارة  ت�شوي�ض  �أجهزة  تركيب  ذلك  �إىل 
يف �ل�شجون، وقرب �أماكن نوم �الأ�رسى، 
�الأمر �لذي ي�شاهم يف �نت�شار �الأمر��ض 

�ملجهولة بينهم.

ال�سيدات وال�سادة
�لثابت  �لفل�شطينية  �لقيادة  موقف  �إن 
�لقرن،  ب�شفقة  ي�شمى  ما  برف�ض 
و�عتز�لها �لتعامل مع �الإد�رة �الأمريكية 
�لق�شية  بحق  �ملجحفة  �إجر�ء�تها  بعد 

�لواليات  دفع  �لفل�شطينية،  و�حلقوق 
م�شاعد�تها  لقطع  �الأمريكية  �ملتحدة 
�ملالية عن �ل�شلطة، و�لتي كانت تذهب 
�إىل قطاع �خلدمات و�لبنية �لتحتية، مما 
�أدى �إىل تاأثر مو�زنة �ل�شلطة �لفل�شطينية 
ب�شدة. وتفاقمت حدة �الأزمة �ملالية مع 
��شتالم  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  رف�ض 
قر�ر  بحكم  منقو�شة  �ملقا�شة  �أمو�ل 
قيمة  �إقتطاع  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 
و�ل�شهد�ء  �الأ�رسى  �أهايل  خم�ش�شات 
له  كانت  �لذي  �الأمر  منها،  و�جلرحى 
و�شعبية  و�شيا�شية  �قت�شادية  تبعات 

متعددة.
مبتذلة  حركة  للدعم  �أمريكا  قطع  �إن 
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  �إجبار  هدفها 
�لتي  �ملبادىء  باأحد  �لت�شحية  على 
قيادتنا  تقبله  لن  ما  وهو  عليها،  قامت 
جاهدًة  �إ�رس�ئيل  وحتاول  �شعبنا.  �أو 
ت�شليل  �الإعالمية  ماكنتها  خالل  من 
يف  حتديد�ً  و�حلكومات،  �ل�شعوب 
نف�شها  وت�شوير  �الأوروبية،  �ملجتمعات 
�حلماية  ت�شتجدي  �لتي  بال�شحية 
�لدولية. حيث قامت بحملة �إ�شتخدمت 
�للوبي  و�إ�شتنفرت  طاقاتها،  كل  فيها 
يدين  دويل  موقف  لتجنيد  �ل�شهيوين 
جانب  �ىل  �لفل�شطينية  �لقيادة  وقوف 
عليهم  و�ل�شغط  وعائالتهم،  �ملعتقلني 
�إجتاه  �إلتز�ماتهم  عن  �لتخلي  �جل  من 
�شهدنا  كما  �ملنا�شلة.  �ل�رسيحة  هذه 
موجة من �لتحري�ض على �المو�ل �لتي 
�لفل�شطينيني،  �الأ�رسى  لعائالت  تقدم 
ب�شيطة  خم�ش�شات  عن  عبارة  وهي 
ير�د من خاللها توفري �حلد �الأدنى من 
�الأ�رسى، وهو ما  �لكرمية الأ�رس  �حلياة 
ال تريده �إ�رس�ئيل، وتخفي خلفه نو�يات 
�ىل �رس�ع  �ل�رس�ع معها  لتحويل  عبثية 
جيد�ً  تعلم  الأنها  د�خلي،  فل�شطيني 
�ل�شعب  لدى  وعائالتهم  �الأ�رسى  مكانة 

�لفل�شطيني وقيادته.
يف  بها  معرتف  كدولة  فل�شطني  �إن 
الأكرث  �ن�شمامها  وعرب  �ملتحدة،  �الأمم 
للوالية  تخ�شع  دولية  معاهدة   100 من 
�لق�شاء  �لدولية، ولي�ض لوالية  �لقانونية 
�لع�شكرية  و�لت�رسيعات  و�لقو�نني 
م�شوؤولية  �إن  �الإ�رس�ئيلية.  و�لعن�رسية 
توفري  �لفل�شطينية هو  �لوطنية  �ل�شلطة 

�ل�شمان �الجتماعي للعائالت �ملنكوبة 
دول  كل  تطبقه  ما  وهذ�  و�ملت�رسرة، 
�الإ�رس�ئيلي  �لكيان  فيها  مبا  �لعامل، 
�ملجرمني  عائالت  جتاه  �ملحتل 
يف  يقع  �ل�شمان  وهذ�  �ال�رس�ئيليني، 
تق�شي  دولية  قانونية  قاعدة  �إطار 
بغ�ض  �ملت�رسرة  بالعائالت  باالإهتمام 
�إحد  به  قام  �لذي  �لعمل  عن  �لنظر 
ولي�شت  فردية  فامل�شوؤولية  �أفر�دها، 
جماعية، وغري ذلك �شيعك�ض نف�شه على 
و�القت�شادي  �الجتماعي  �ال�شتقر�ر 
لي�شو�  �أ�رس�نا  �أن  هنا  ونوؤكد  و�الأمني. 
يحاول  كما  �إرهابيني  �أو  جمرمني 
�ملتحدة  �لواليات  وحتاول  �الحتالل 
وهم  حرية  مقاتلو  هم  بل  ت�شويرهم، 

رموز ن�شال �ل�شعب �لفل�شطيني.

ال�سيدات وال�سادة
�الأ�رسى،  لعائالت  �المو�ل  تقدمي  �إن 
لهو عملية ينظمها قانون يت�شمن بنود�ً 
�ن  على  �رسيح  ب�شكل  وين�ض  و��شحة، 
مبا�رسة  بعالقة  يرتبط  �ال�شري  ر�تب 
�شجون  ق�شاها يف  �لتي  �لفعلية  باملدة 
�شو�ء  �الجتماعية  وبحالته  �الإحتالل 
�أم�شى  كان �عزب �و متزوج، و�أنه كلما 
�شنو�ت �أكرث تزد�د ن�شبة ر�تبه �كرث، و�أن 
عالقه  ال  وعائلته  لال�شري  ي�رسف  ما 
�لر�تب  �لزيادة يف  �أن  له باحلكم. حيث 
مربرها تغري متطلبات �حلياة �الأ�شا�شية، 
مع  متطلباتهم  تزد�د  �الأ�رسى  فاأبناء 
�لتعليمية  �لناحية  من  �أعمارهم  زيادة 

و�ل�شحية وغريها.
وهذ� ما يُفّند دعاية �الإحتالل وماكنته 
�لتي  �الأمو�ل  نظام  باأن  �الإعالمية 
ي�شجع  وعائالتهم  لال�رسى  تقدم 
�لفل�شطينيني على �لقيام باعمال " عنف 
" الأنهم �شيتقا�شون ر�تب �كرث، ولالأ�شف 
دوليني  دبلوما�شيني  هناك  باأن  تفاجاأنا 
�شدقو� هذ� �لتحليل �مل�شلل و�لكاذب، 
باأمو�ل  �خلا�ض  �لقانون  يعريه  و�لذي 

�ال�رسى نف�شه.
دولة  �ن  عن  �لك�شف  من  بد  ال  وهنا 
تقوم  نف�شها  �الإ�رس�ئيلي  �الإحتالل 
�الإ�رس�ئيليني،  لل�شجناء  رو�تب  بدفع 
و�ن �ملتطرف �لذي قتل رئي�ض �لوزر�ء 

ثالث  من  رو�تب  يتلقى  ر�بني،  �ل�شابق 
بالزو�ج،  له  و�ُشمح  �إ�رس�ئيلية،  جهات 
ويعطى �إجاز�ت ترفيهية خارج �ل�شجن، 
و�ملعتقل  لالأ�شري  يُعطى  ال  ما  وهو 

�لفل�شطيني.

ال�سيدات وال�سادة
�أتقدم  �أن  �إال  ي�شعني  ال  �خلتام،  يف 
من  لكل  و�لعرفان  �جلزيل  بال�شكر 
و�أود  �ملوؤمتر،  هذ�  �إجناح  يف  �شاهم 
لنتوجه  هنا  تو�جدنا  فر�شة  �أ�شتغل  �أن 
لكافة  باملنا�شدة  �ملنرب  هذ�  من 
للتوقف  �لدويل  �ملجتمع  موؤ�ش�شات 
بتحمل  لتقوم  �ملريب،  �شمتها  عن 
و�الن�شانية  �لقانونية  م�شوؤولياتها 
�إز�ء �الأ�رسى �لفل�شطينيني.  و�الأخالقية 
كافة  ��شتنفار  �رسورة  على  ن�شدد  كما 
�الأ�رسى  ق�شية  الإ�شناد  �الأممية  �جلهود 
و�لقيادة �لفل�شطينية يف مو�جهة �لتعنت 
�لتي  �جلهود  كافة  مثمنني  �الإ�رس�ئيلي، 
تبذلها �حلركات �لت�شامنية يف بروك�شل 

وغريها يف باقي دول �لعامل.
�لنجاح،  �ملوؤمتر  هذ�  الأعمال  نتمنى 
نتمكن  و�أن  وتُتابع،  �أور�قه  تُ�شتغل  و�ن 
و�حلكومات  �ل�شعوب  حتريك  من  معاً 
�لعمل  بد�ية  يكون  و�أن  �الأوروبية. 
�لعا�شمة  قلب  من   .. هنا  من  و�لتاأثري 
لوجود  نظر�ً   " بروك�شل   " �لبلجيكية 
فيها  �الأوروبي  �ل�شيا�شي  �لثقل  مركز 
وندعوكم  �الوروبي،  باالحتاد  ممثاًل 
�ملعذبني  و�أ�شري�تنا  �أ�رس�نا  با�شم 
من  �لعمل  تو��شلو�  �أن  �ل�شجون  د�خل 
على  �الوروبي  �ل�شعبي  �ل�شغط  خالل 
�حلرب  لوقف  �الأوربيني  �لقر�ر  ّناع  �شُ
�ال�رس�ئيلية بحق �الأ�رسى �لفل�شطينيني 
وخا�شة �الطفال و�ملر�شى منهم، و�لتي 
�لدويل  للقانون  �شافر�ً  �نتهاكاً  ت�شكل 
و�مليثاق �الأممي حلقوق �الن�شان، وذلك 
على  دوليا ً ��رس�ئيل  حما�شبة  �شبيل  يف 

�نتهاكاتها �مل�شتمرة.
ن�شاالت  وعا�شت  فل�شطني  عا�شت 

�شعبنا ..
فل�شطني  حترير  حتى  و�شوياً  ومعاً 
�أر�شاً و�شعباً و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل 

وبركاته.

ا�ستهل رئي�س هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين الل�اء قدري اأب� بكر، كلمته يف اجلل�سة الفتتاحية للم�ؤمتر الأوروبي اخلام�س ملنا�سرة اأ�سرى فل�سطني، والذي 
انطلقت اأعماله �سباح الي�م ال�سبت يف العا�سمة البلجيكية بروك�سل، بدع�ة الحتاد الأوروبي للتحرك الف�ري للجم اإ�سرائيل وو�سع حد جلرائمها بحق اأ�سرانا 

ومعتقلينا، وحما�سبتها على اخرتاقها الدائم للقان�ن الدويل والقان�ن الدويل الإن�ساين. 

رئي�س هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين

خالل �جلل�سة �الفتتاحية مل�ؤمتر منا�سرة �أ�سرى فل�سطني يف بروك�سل
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يتعر�ض  التي  اجلرائم  هذه  "اإن 
لها اأطفالنا املعتقلون هي جرائم 
حرب وفق اأب�سط تعريف جلرمية 
لذلك  الدويل،  القانون  احلرب يف 
هذه  على  من  نطالب،  فاإننا 
ودولة  املتحدة  الأمم  املن�سة، 
مراقبة  عن  امل�سوؤولة  �سوي�رسا 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  تطبيق 
حتت  املدنيني  معاملة  ب�ساأن 
يف  دويل  حتقيق  بفتح  الحتالل، 
املوؤمتر  يف  اجلرائم".وي�سارك 
يومني  مدار  على  يعقد  الذي 
واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  وزير 
طاقم  من  وعدد  بكر  اأبو  قدري 
الأ�سري وموؤ�س�سات  ونادي  الوزراة 
مهتمة  اأوروبية   و�سخ�سيات 
الأ�رسى  حقوق  عن  بالدفاع 
جملي  وا�ستعر�ض  الفل�سطينيني. 
التعذيب  عمليات  من  حية  مناذج 
مثل  الأطفال  لها  يتعر�ض  التي 
على  النار  باإطالق  اجلنود  قيام 
الأ�سبوع   اأ�سامة حجاحجة،  الفتى 
وتكبيل  اعتقاله،  عقب  املا�سي، 
عينيه  وتغطية  اخللف،  اإىل   يديه 
القما�ض.  من  ع�سبة  بوا�سطة 
اأجمد  الطفل  "وهذا  واأ�ساف: 

يف  بيته  من  اعتقل  الذي  رم�سان 
الليل،  منت�سف  بعد  من  الثانية 
ب�رسبه  اجلنود  قام  كيف  يروي 
واأيديهم  باأرجلهم  �سديدة  بق�سوة 
اأر�ساً،  اأوقعوه  واأنهم  وبنادقهم، 
براأ�سه  اجلنود  اأحد  اأم�سك  ثم 
قوية.  �رسبة  بالأر�ض  و�رسبه 
يروي  ر�سوان  يزن  الطفل  وهذا 
كيف قام اجلنود ب�سحبه ل�ساعات 
طويلة، تناوبوا خاللها على �رسبه 

باأرجلهم وبنادقهم."
مدر�سة  ن�رسته  فيديو  اإىل  واأ�سار 
يظهر  اأيام  قبل  اخلليل  مدينة  يف 
املدر�سة  باقتحام  اجلنود  قيام 
يتجاوز  اعتقال طفل مل  اأجل  من 
وقال:  عمره.  من  �سنوات  الع�رس 
ورغم اعرتا�ض املدير واملعلمني، 
الطفل  ب�سحب  اجلنود  قام 
اعتقال  مركز  اإىل  ونقله  بالقوة 

وحتقيق".
ال�سخ�سيات  خماطباً  واأ�ساف 
التي  والفل�سطينية  الأوروبية  
معنا،  "تخيلوا  املوؤمتر:  ح�رست 
هي  ما  والإخوة،  الأخوات  اأيتها 
امل�ساعر التي تنتاب طفاًل �سغرياً 
يجد نف�سه وحيداً بني اأيدي غرباء 

مدججني  غرباء  القلوب،  ق�ساة 
�رسبه  على  يتناوبون  بال�سالح، 
الآثار  وما هي  واإرهابه،  وتهديده 
التي  والعقلية  والروحية  النف�سية 
والإرهاب  التعذيب  هذا  يخلفها 

على هوؤلء ال�سغار."
اإ�رسائيل،  "يف  يقول:  وم�سى 
الوحيدة  العن�رسي  التمييز  دولة 
ال�سادة،  اأيها  العامل،  يف  الباقية 
يحظر القانون اعتقال اأي قا�رس، 
ويجري و�سع املخالفني يف مراكز 
اآخر  قانون  يطبق  بينما  اإ�سالح، 
يجري  بحيث  الفل�سطينيني  على 
اعتقال اطفال �سغار، وتعري�سهم 
لأق�سى �سنوف التعذيب والرتهيب 

النف�سي واجل�سدي".
اأطفالنا  من  الآلف  اإن  وقال   
وعدد  لالعتقال،  يتعر�سون 
دائماً  كان  ال�سجون  يف  الأطفال 
يف  معتقل   300 حول  يرتواح 
بدء  منذ  ال�سنة،  من  وقت  اأي 
غياهب  يف  وهناك،  الحتالل. 
الأطفال  هوؤلء  يخ�سع  ال�سجون، 
وتعذيب  اإرهاب  عمليات  ل�سل�سلة 
وك�رسهم  اإن�سانيتهم  �سلب  بهدف 
"ومبوازاة  وا�ساف:  الداخل.  من 

التي  والنتهاكات  اجلرائم  هذه 
بحق  الحتالل  �سلطات  بها  تقوم 
ال�سجون،  يف  الأطفال  اأ�رسانا 
متوا�سلة  �سغوطاً  متار�ض  فاإنها 
لوقف  الفل�سطينية  ال�سلطة  على 
كل الربامج التي تقدمها لالأ�رسى 
قيام  عن  واأعلن  واملحررين". 
الكونغر�ض الفل�سطيني القت�سادي 
وا�سع  برنامج  باإطالق  العاملي 
رداً  فل�سطني  يف  الأ�رسى  لتاأهيل 
على  الإ�رسائيلية   ال�سغوط  على 

ال�سلطة الفل�سطينية.
واأ�ساف: "يقوم هذا الربنامج على 
اأموال  فل�سطينية  توظيف روؤو�ض 
من حول العامل يف �سندوق خا�ض 
وتوفري  الأ�رسى،  وتاأهيل  لرعاية 
لكل  املنا�سب  والتدريب  التعليم 
وتاأهيله  الأ�رس،  من  يتحرر  اأ�سري 
ويف  املجتمع  يف  لالنخراط 
"واود  واأ�ساف:  العمل".   �سوق 
اإجراء   اأننا �رسعنا يف  اأعلمكم  اأن 
اأ�سحاب  مع  الالزمة  الت�سالت 
الفل�سطينيني  الأموال  روؤو�ض 
هذا  اإن�ساء  يف  الإ�رساع  اأجل  من 
ال�سندوق الذي اعتربه اأنا �سخ�سياً 
واحداً من امل�ساريع ال�سرتاتيجية 

عن  اأهمية  يقل  ول  للكونغر�ض، 
الأخرى،  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع 
والثقافية  والقت�سادية  التعليمية 
"اإن  يقول:  وم�سى  وال�سحية". 
والإخوة،  الأخوات  اأيتها  الأ�رسى، 
من  الرئي�سي  العمود  ي�سكلون 
الفل�سطينية،  الوطنية  الأعمدة 
وقوى  �سلطة  جميعاً،  وعلينا 
الهتمام  نوليهم  اأن  وموؤ�س�سات، 

الأ�رسى  فهوؤلء  والالئق.  الالزم 
هم رموز الأمة واأبطالها ، وعلينا 
الإن�سانية  حكاياتهم  نوثق  اأن 
وال�سحافة  الأدب  يف  وبطولتهم 
والفن، وعلينا، فوق ذلك، اأن نويل 
الهتمام الكايف والالئق بعائالتهم 
يف غيابهم، واأن نوفر لهم الرعاية 
بعد  الكرمية  احلرة  واحلياة 

حتررهم من الأ�رس".

طالب رئي�س الكونغر�س الفل�سطيني القت�سادي العاملي الربف�سور عدنان جملي، يف كلمة له اليوم ال�سبت يف املوؤمتر الدويل حول الأ�سرى الفل�سطينيني يف بروك�سل، املجتمع الدويل حما�سبة 
اإ�سرائيل على جرائم احلرب التي يتعر�س لها الأ�سرى خا�سة الأطفال. وقال جملي يف كلمته يف املوؤمتر الذي ينظمه التحالف الأوروبي للدفاع عن حقوق الأ�سرى الفل�سطينيني:

رئي�س الكونغر�س الفل�سطيني القت�سادي العاملي الربف�سور عدنان جملي

يطالب املجتمع الدويل حما�سبة اإ�سرائيل على جرائم احلرب �سد الأ�سرى 

جرائم الحتالل ال�سهيونى بحق الفل�سطينيني ل ت�سقط بالتقادم - ...

التحالف الأوروبي ملنا�سرة اأ�سرى فل�سطني يدين جرمية الحتالل بحق الأ�سرى
ملنا�رسة  الأوروبي  التحالف  اأدان 
له  ت�رسيح  يف  فل�سطني  اأ�رسي 
العام  املن�سق  فيه  اأكد  بالأم�ض 
اأن  احلمد  خالد  الدكتور/  للتحالف 
الفل�سطينيني  اأ�رسانا  له  يتعر�ض  ما 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سجون  يف 
وهي  مركبة  ب�سعة  جرمية  هي 
لي�ست الأويل بحق اأ�رسانا ولن تكون 
الأخرية يف ظل النتهاكات امل�ستمرة 
لكافة القوانني واملعاهدات الدولية 
يتحمل  الإ�رسائيلي  الحتالل  واأن   ،

النقب  �سجن  يف  الت�سعيد  م�سئولية 
للتحالف  العام  املن�سق  وحذر   .
فل�سطني  اأ�رسي  ملنا�رسة  الأوروبي 
من خطورة الو�سع يف �سجن النقب 
علي  كارثية  نتائج  �سيجلب  والذي 
الحتالل  �سجون  داخل  الأ�رسي 
قوات  ا�ستخدام  جراء  الإ�رسائيلي 
القمع الر�سا�ض احلي داخل اق�سام 
املجتمع  ونطالب  كما   . الأ�رسي 
للتدخل  الدولية  الدويل واملنظمات 
من  الأ�رسي  حياة  لإنقاذ  العاجل 

الرهاب الذي متار�سه ا�رسائيل �سد 
هذا  ونعترب   ، �سجونها  يف  اأ�رسانا 
ك�رس  هدفة  الإ�رسائيلي  الت�سعيد 
قدرتهم  وا�سعاف  الأ�رسي  ارادة 
علي مواجهة م�سلحة ال�سجون التي 
والتفتي�ض  والقمع  الإرهاب  متار�ض 
كما  �سجونها.  يف  والعزل  وال�رسب 
الفل�سطينية  القيادة  اأي�سا  ونطالب 
املمار�ض  الرهاب  ملفات  لتقدمي 
يف  الفل�سطينيني  الأ�رسي  �سد 
�سجون الحتالل ملحكمة اجلنايات 

علي  ا�رسائيل  ملحاكمة  الدولية 
جرائمها الب�سعة �سد ا�رسانا 

كما واأكد املن�سق العام للتحالف باأننا 
يف  فل�سطني  اأ�رسي  ق�سايا  تناولنا 
جنحنا  بالتحالف  خا�سة  موؤمترات 
فيها بك�سف القناع الزائف عن وجه 
وانتهاكاتهم  احلر  للعامل  الحتالل 
وكان  الفل�سطينيني.  ا�رسانا  حلقوق 
لهاي  يف  املا�سي  العام  املوؤمتر 
بالقرب من حمكمة اجلنايات الدولية 
برملانيني  اع�ساء  املوؤمتر  وح�رس 

من اأكرث من 22 دولة اأوروبية واي�سا 
واأدباء  وكتاب  اعتبارية  �سخ�سيات 
ونحن  �سيا�سية  احزاب  وممثلني 
انعقاد  اعتاب  علي  الأيام  هذه 
اأ�رسى  ملنا�رسة  الوروبي  املوؤمتر 
-27 بتاريخ  بروك�سل  يف  فل�سطني 

4-2019 الذي �سيتناول ب�سكل رئي�ض 
اعتقال الأطفال وانتهاك حقوقهم ، 
املجتمع  يقول  لأن  الأوان  اآن  ولقد 
العدوان  هذا  للجم  كلمته  الدويل 
حكومة  بط�ض  من  ا�رسانا  وحماية 

الحتالل.
للتحالف  العام  املن�سق  واعترب 
فل�سطني  اأ�رسي  ملنا�رسة  الأوروبي 
الت�سعيد  هذا  اأن  احلمد  خالد 
هو  �سجانني  طعن  نتيجة  كان  الذي 
وجرائم  ب�سعة  ممار�سات  علي  رد 
�سابقة يرتكبها ال�سجان بحق ا�رسي 
فل�سطني واأن ت�سعيد اليوم  لن يجلب 
العنف  من  مزيدا  اإل  لإ�رسائيل 
للدفاع  ال�رسي  قبل  من  والت�سعيد 

عن كرامتهم وان�سانيتهم .

مركز الأ�سرى للدرا�سات

ا�ست�سهاد الأ�سري يون�س يفتح ملف العدامات 
وال�ستهتار بحياة املواطنني الفل�سطينييني

نادي الأ�سري الفل�سطيني واحلركة الوطنية الأ�سرية

نعي �سهيد احلركة الأ�سرية عمر يون�س
راأفت  الدكتور  للدرا�سات  الأ�رسى  مركز  مدير  طالب 
لوقف  ا�رسائيل  على  بال�سغط  الدوىل  املجتمع  حمدونة 
�سيا�سة العدام بحق الفل�سطينيني ، وتاأتى هذه املطالبة 
ا�ست�سهاد الأ�سريعمر عوين عبد الكرمي يون�ض  اأعقاب  يف 
)20 عاما( من بلدة �سنرييا ق�ساء قلقيلية، الذي ارتقى يف 
خطرية  باإ�سابة  متاأثرا  الإ�رسائيلي،  "بلن�سون"  م�ست�سفى 
قرب حاجز زعرتة الع�سكري جنوب نابل�ض بزعم حماولته 

تنفيذ عملية طعن الأ�سبوع املا�سى .

الفل�سطينيني  بحق  العدام  �سيا�سة  اأن  حمدونة  د.  واأكد 
احلكومة  من  بتغطية  الأخرية  الفرتة  يف  وتريتها  زادت 
ال�رسائيلية وجهاز الأمن "ال�ساباك" واجلي�ض ال�رسائيلي 
باطالق  وامل�ستوطنني  الحتالل  جنود  منحت  والتى   ،
املواطنني  بحياة  ال�ستهتار  اأن  واأ�ساف   ، مربر  بال  النار 
ال�سوء  اأعقاب  يف  جاءت  العدام  و�سيا�سة  الفل�سطينيني 
وقيادات  ال�رسائيلية  احلكومة  منحته  الذى  الأخ�رس 

الأحزاب اليمينية املتطرفة بحجة الأمن .

نعى نادي الأ�سري الفل�سطيني واحلركة الوطنية الأ�سرية 
عمر  واملهجراملعتقل  الوطن  يف  املحررين  والأ�رسى 
عوين يون�ض )20 عاماً( من بلدة �سنرييا ق�ساء قلقيلية، 
والذي ارتقى يف م�ست�سفى "بيلن�سون" الإ�رسائيلي، جّراء 
اإ�سابة خطرية تعر�ض لها بر�سا�ض جي�ض الحتالل عند 
حاجز زعرتة جنوب نابل�ض يوم ال�سبت املا�سي.  ولفت 
اعتقاله  على  اأبقت  الحتالل  �سلطات  اأن  اإىل  نادي 
وعقدت له حماكمة ومددت اعتقاله، ومل ت�سمح لعائلته 
بزيارته، وذلك رغم خطورة و�سعه ال�سحي ، حتى اأعلنت 

عن ا�ست�سهاده م�ساء اليوم. وحمل نادي الأ�سري �سلطات 
الحتالل كامل امل�سوؤولية عن ا�ست�سهاده، موؤكداً على اأن 
ما تعر�ض له املعتقل يون�ض هي جرمية جديدة تُ�ساف 
الحتالل  يُنفذها  الذي  اجلرائم  من  طويلة  قائمة  اإىل 
بحق املعتقلني الفل�سطينيني، علماً اأنه ومنذ عام 2017 
م�ست�سفيات  داخل  اآخرين  معتقلني  خم�سة  اأُ�ست�سهد 
جي�ض  بر�سا�ض  لها  تعر�سوا  اإ�سابات  جراء  الحتالل، 
الأ�سرية  احلركة  �سهداء  عدد  يرتفع  وبذلك  الحتالل. 

اإىل 219 �سهيداً.
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عي�شة ق.

ال�ستار  اإ�سدال  اأربع جوالت على  قبل 
حيث  اجلاري،  الكروي  املو�سم  على 
يتعلق  فيما  ممكن  �سيئ  كل  اأ�سبح 
ظل  يف  البطل،  هوية  على  بالتعرف 
ثالثي  بني  كبريا  اأ�سحى  التقارب  اأن 
ناديبارادو  العا�سمة،  احتاد  املقدمة 
الفارق  واأن  خا�سة  القبائل  و�سبيبة 
الثالث  املركز  و�ساحب  الرائد  بني 
ال يتعّدى ثالث نقاط، وهو ما يجعل 
تلعب  ال�سدارة  يف  احل�سابات  لغة 
دوار كبريا حامي الوطي�س بني الفرق 
حظوظها  تلعب  �سوف  والتي  الثالثة 
كاملة من اجل ح�سم اللقب ل�ساحلها 
تبدو  املهمة  اأن  رغم  املو�سم،  نهاية 
اللقب  ب�رصاع  املعنية  للفرق  معقدة 
كاملة  لعب جميعها احلظوظ  يف ظل 
يف بطولة وّفت بوعدها هذا املو�سم 
اآخر حلظة  اإىل  االإثارة  ت�سهد  و�سوف 

من املو�سم اجلاري.

ويبدو نادي بارادو االأقرب على الورق 
لتحقيق املفاجاأة وغحراز اللقب االأول 
يف تاريخه وهو احلديث الن�ساأة بعدما 
تاأ�س�س قبل العقدين من الزمن، حيث 
اأو�سع  من  التاريخ  دخول  نحو  يتوجه 
للنادي،  لقب  اأول  واإحراز  االأبواب 
خا�سة يف ظل تواجد قمة كال�سيكية 
واحتاد  القبائل  �سبيبة  فريق  جتمع 
اجلزائر �سمنا جلولة 28 مبلعب تيزي 
اأن  ي�ستبعد  ال  الذي  االأمر  وهو  وزو 
ير�سح بارادو لالنق�سا�س على اللقب 
بجاية  يف  التفاو�س  عرف  حال  يف 
ا�ستقبال  قبل  املحلية  امللودية  اأمام 

احتاد بلعبا�س.
املتوج  هوية  على  التعرف  ويبقى 
ظل  يف  حاليا  مكفول  غري  باللقب 
فريق  ميلكها  التي  الكبرية  التجربة 
يف  القبائل  و�سبيبة  العا�سمة  احتاد 
خا�سة  املحلية،  البطولة  مناف�سات 
الرقم  �ساحب  االأخري  اأن  علنا  اإذا 
البطولة  األقاب  عدد  يف  القيا�سي 

بينما،  لقب   14 مبجموع  الوطنية 
بينما ميلك النادي العا�سمي 7 األقاب 
وي�سعى كل فريق منهما اإىل رفع عدد 

االألقاب. 
جتمع  التي  الكال�سيكو  قمة  عدا  وما 
نهاية  على  جولتني  قبل  الفريقني 
احتاد  الرائد  فاإن  الكروي،  املو�سم 
على  مرتني  ي�ستقبل  �سوف  العا�سمة 
ومولودية  املدية  اوملبي  اأمام  ملعبه 
القواعد  خارج  والتنقل  وهران 
اجلولة  يف  ق�سنطينة  �سباب  ملالقاة 
االأخرية، بينما يخرج العبو »الكناري« 
ملالقاة  الديارا  عن  بعيدا  مرتني 
داي  ح�سني  ون�رص  ق�سنطينة  �سباب 
من  اخلتامية  باجلولة  وي�ستقبلون 
البطولة الوطنية اأهلي برج بوعريريج، 
من جهته تبقى لنادي بارادو خرجتني 
بجاية  مولودية  اأمام  القواعد  خارج 
ي�سارعان  اللذان  مليلة  عني  وجمعية 
احتاد  من  كل  وي�ستقبل  البقاء  على 

بلعبا�س ودفاع تاجنانت.

بارادو يقلب الطاولة وي�ؤّجج ال�صراع على اللقبهوية البطل مر�شحة للتاأجيل اإىل نهاية املو�شم
تتوّجه البطولة الوطنية نحو ارتفاع الإثارة والت�شويق للتعرف على هوية البطل نهاية املو�شم الكروي 

املقبل، وذلك بعد الفوز الثمني الذي حققه فريق نادي بارادو على ح�شاب اجلار ن�شر ح�شني داي 
بهدفني دون رد يف مقابلة متاأخرة من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي جعلت نادي بارادو يرتقي اإىل 
و�شافة جدول الرتتيب ويقل�ص الفارق عن الرائد احتاد العا�شمة اإىل نقطة واحد فح�شب وهي التي 

جتعل الأمور تنقلب راأ�شا على عقب

اأطراف مقربة من 
مولودية وهران 

تعر�ص على 
�شريف الوزاين 

العودة

اأن�صار احلمراوة 
مينع�ن 

التدريبات 
وكفايل ي�صتقيل

مولودية  فريق  مدرب  اأعلن 
كفايل  مي�سال  جون  وهران 
على  من�سبه  من  اال�ستقالة 
راأ�س العار�سة الفنية للنادي، 
الفرن�سي  اأكد املدرب  حيث 
املن�سب  من  ا�ستقالته 
الطاقم  الأفراد  وذلك  �سفهيا 
مل  لكنه  والالعبني،  الفني 
حيث  كتابيا،  ا�ستقالته  ي�سع 
الفريق  رئي�س  عودة  ينتظر 
»بابا«  املدعو  بلحاج  احمد 
اإىل  معه  التطرق  اجل  من 
من  بقائه  وح�سم  املو�سوع 
الفريق،  �سفوف  يف  عدمه 
املدرب  ا�ستقالة  وتاأتي 
الفرن�سي بعد اقتحام اأن�سار 
اأم�س  اأول  وهران  مولودية 
حيث  زبانة  اأحمد  ملعب 
التدرب  من  الالعبني  منعوا 
احتجاجا على اخل�سارة التي 
اجلولة  مباراة  يف  تلقوها 
�سبيبة  اأمام  املن�رصمة 
لهدفني  لرباعية  القبائل 
والتي جعلت الفريق يغرق يف 
اأ�سفل جدول الرتتيب وي�سارع 
على حتقيق البقاء، ويف هذا 
ال�سدد فاإن اجلماهري اأثارت 
على  الغ�سب  من  زوبعة 
ظل  يف  الفريق  يف  اجلميع 
الذي مير به  الو�سع املعقد 
النادي، وقامت على غرث ذلك 
التدريبية  احل�سة  باإيقاف 
التدرب،  من  الالعبني  ومنع 
الذعة  بانتقادات  وتوجهوا 
اإياه  حمملني  كفايل  للمدرب 
التي  التعرثات  م�سوؤولية 
»احلمراوة«  ت�سكيلة  ت�سجلها 
من  االأخرية  اجلوالت  يف 

البطولة الوطنية.
تلّقى  ذلك،  جانب  اإىل 
املدرب �سي الطاهر �رصيف 
مقربني  من  ات�ساال  الوزاين 
يف  وم�سوؤولني  الفريق  من 
على  اإ�رصافه  ب�ساأن  الوالية 
تبقى  فيما  الت�سكيلة  تدريب 
وذلك  احلايل،  املو�سم  من 
اجلماهريي  الرف�س  ظل  يف 
الفرن�سي  املدرب  لبقاء 
الفنية،  العار�سة  راأ�س  على 
من  املقربون  يريد  حيث 
الفريق  ابن  عودة  النادي 
لتويل العار�سة الفنية، والذي 
على  املوافقة  يف  يرتدد 
و�سوح  العر�س يف ظل عدم 
مل�ستقبل  بالن�سبة  الروؤية 
اإىل  اأو الرحيل  كفايل بالبقاء 
تكرار  رغبته يف  جانب عدم 
مع  بها  مّر  التي  التجربة 

انالدي يف وقت �سابق.
عي�شة ق.

كاأ�ص اجلزائر للمبارزة اأكابر

م�ل�دية اجلزائر ت�صيطر على املناف�صة

لكاأ�س  النهائية  النتائج  عرفت   
االأكابر  لفئة  فردي  للمبارزة  اجلزائر 
الثالثة  االأ�سلحة  يف  واناث  ذكور 
�سي�س، �سيف وح�سام، �سيطرة عنا�رص 
خالل  من  اجلزائر  مولودية  فريق 
نتائج  عقب  الكوؤو�س،  الأغلبية  نيلهم 
واالأخرية  الثالثة  املرحلة  مناف�سات 
التي جرت اأول ام�س بالقاعة الريا�سية 
الن�سوي بن عكنون،  الريا�سي  للمركز 
من  اجلزائر  مولودية  مبارزو  ومتكن 
�ست  �سمن  من  كوؤو�س  اأربعة  ح�سد 
من  كل  يف  االلقاب  وجاءت  ممكنة، 
ح�سام ذكور و�سيف ذكور و�سي�س اناث 
االأخريني  الكاأ�سان  اأما  اناث،  و�سيف 
فقد كانتا من ن�سيب كل من ديناميك 

الريا�سي  والنادي  الو�سطى  اجلزائر 
الهاوي ل�سطيف.

فريق  مدرب  يحي  بن  وليد  و�رصح 
اختتام  عقب  اجلزائر  مولودية 
منتظرة  كانت  »�سيطرتنا  املناف�سة: 
قدمته  الذي  الكبري  للعمل  نظرا 
عنا�رصنا طوال املو�سم من الناحيتني 
العبني  وكونهم  والفنية،  البدنية 
جتربتهم  من  ا�ستفادوا  فقد  دوليني 
�سارك  حيث  الوطني،  املنتخب  مع 
عاملية  بطوالت  يف  منهم  البع�س 
لهم  �سمح  مما  ال�سباب  واأوملبياد 
وا�ساف:  املناف�سة«،  هذه  بالتاألق يف 
»�ساهدنا م�ستوى فني عايل، خ�سو�سا 
التي جمعت عنا�رص من  اللقاءات  يف 

يختلف  مل  حيث  الوطنية،  النخبة 
امل�ستوى  على  مبارياتهم  م�ستوى 

القاري«.
 130 م�ساركة  املناف�سة  وعرفت 
فتاة، ميثلون   46 �سمنهم  ريا�سيا من 
اأربع رابطات والئية اجلزائر، وهران، 
االأندية  و�سطيف.وكانت  ال�سلف 
العا�سمية قد �سيطرت على مناف�سات 
اأن  علما  والثانية،  االوىل  املرحلتني 
�سبتمرب   22 و   21 يومي  االوىل جرت 
باحلمامات  الريا�سية  بالقاعة   2018
ما  كانت  فقد  الثانية  اأما  العا�سمة، 
بقاعة  الفارط  نوفمرب   22 و   21 بني 

حر�سة ح�سان.
وكالت

بطولة اإفريقيا للجيدو

املنتخب ال�طني يف ال�صدارة 
بر�صيد 13 ميدالية

 احتل املنتخب اجلزائري للجيدو رجال 
و �سيدات املركز االأول يف املناف�سات 
يف  للجيدو  االإفريقية  للبطولة  الفردية 
كاب  مبدينة  اجلارية  االأكابر  �سنف 
احرازه  بعد  اإفريقيا  بجنوب  تاون 
على جمموع 13 ميدالية 4 ذهبيات، 4 
ف�سيات و5 برونزيات اأمام تون�س 4 ذ، 
4 ب،  3 ف،  ذ،   3 وم�رص  3 ب،  1 ف، 
اجلزائري  املنتخب  ميداليات  وكانت 
اأمينة  ن�سيب  من  النفي�س  املعدن  من 
وعالل  كوثر  كغ،   63 من  اأقل  بلقا�سي 
من  اأقل  نورين  فتحي  كغ،   78 من  اأقل 
 100 من  اأقل  بويعقوب  وليا�س  كغ   73
الف�سية  امليداليات  جاءت  فيما  كغ، 
 70 من  اأقل  بلكحل  �سعاد  بوا�سطة 
من  اأقل  عمادي  بن  الرحمن  عبد  كغ، 
من  اأكرث  بلقرع  �سفيان  كغ وحممد   90

100 كغ فيما اكتفى زمالوؤهم االآخرون 
مو�سى  مبرمي  االأمر  ويتعلق  بالربونز 
اأقل من 52 كغ، �سمينة حالطة اأقل من 
كغ،   78 من  اأكرث  ع�سلة  �سونيا  كغ،   57
وحممد  كغ   60 من  اأقل  رباحي  �سليم 
بينما  كغ،   100 من  اأكرث  ليلي  مهدي 
ميدالية  اي  م�سارعني  ثالثة  ينل   مل 
ويو�سف  كغ   66 من  اأقل  زين  وائل 
واإميان  كغ   81 من  اأقل  زالط  خمتار 
اخلام�س  املركز  احتلوا  الذين  ربيعي 
الذي  الوحيد  وامل�سارع  اأوزانهم،  يف 
خرج بخفي حنني هو هود زرداين الذي 
اأق�سي يف مرحلة املجموعات يف وزن 
البطولة  على  ال�ستار  واأ�سدل  كغ،   66
املناف�سات  باإجراء  اأم�س  االفريقية  

ح�سب الفرق.
وكالت

طالب قيمة 390 مليار �شنتيم للتنازل عن 
اأ�شهم احتاد العا�شمة

حداد يتفق مع �صرار على 
الرحيل نهاية امل��صم

بيت  داخل  من  م�سادر  ك�سفت 
غلى  العائد  اأن  العا�سمة  احتاد 
مع  اتفق  حداد  ربوح  النادي 
احلكيم  عبد  للنادي  العام  املدير 
النادي  عن  الرحيل  على  �رصار 
اجلاري،  الكروي  املو�سم  بنهاية 
الذي  حداد  ربوح  حتدث  حيث 
بعد  الفريق  رئا�سة  مقاليد  توىل 
احل�سول على الوكالة القانونية من 
يتواجد  الذي  حداد  علي  �سقيقه 
معه  واتفق  �رصار  اإىل  احلب�س  يف 
على املغادرة مبا�رصة بعد اإ�سدال 
ال�ستار على البطولة الوطنية، حيث 

راأ�س  على  العمل  املعني  �رصع 
النادي وت�سيري االأمور داخله.

اأنه  منه  للمقربني  حداد  وك�سف 
يرغب يف البقاء مع النادي ملو�سم 
عنه  احلديث  يتم  ما  عك�س  اآخر 
حداد  �رصكة  رحيل  عن  باجلزم 
نهائيا  االأ�سهم  وبيع  الفريق  عن 
واأو�سح  نهاية املو�سم احلايل،  يف 
حداد اأن الراغب يف �رصاء االأ�سهم 
�سنتيم  مليار   390 قيمة  دفع  عليه 
المتالك اأغلبية االأ�سهم يف النادي 

العا�سمي.
ع.ق.
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عي�شة ق.

للنادي  النتيجة  هذه  و�سمحت 
الأوىل  الدرجة  دوري  يف  النا�سط 
الثالثة  الكاأ�س  باإحراز  الفرن�سية 
وقدم  الأفراح،  واإعالن  تاريخه  يف 
الذي  كبرية وهو  مباراة  �سبعيني  بن 
اأطوار  جميع  وخا�س  اأ�سا�سيا  لعب 
بت�سديد  قام  اأنه  جانب  اإىل  اللقاء، 
ناجحة،  كانت  والتي  ركلة ترجيحية 

�ساعدت فريقه يف حمل اللقب وهو 
املنا�سب  املتعدد  للمدافع  الأول 
الثاين  الوطني يف املو�سم  للمنتخب 
من  قادما  الفرن�سي  ناديه  مع 
البلجيكي، والذي عاد بقوة  الدوري 
الإ�سابة  التعايف من  مع فريقه منذ 
اإىل  والعودة  منها  يعاين  كان  التي 

امليادين.
 وجنح بن �سبعيني يف الوقوف بوجه 
الفرن�سية  العا�سمة  نادي  عمالقة 

واأ�سادت به و�سائل الإعالم الفرن�سية 
بدوره  القيام  من  بعدما متكن  بقوة 
الدفاعي من خالل  ال�سق  كامال يف 
غلق املنافذ على الرواق اإىل جانب 
اجلانب  يف  كبري  ب�سكل  امل�ساهمة 
بلقطة  الالعب  وقام  الهجومي، 
مراوغة  خالل  من  رائعة  فنية 
ماريا  دي  اأنخيل  الأرجنتيني  النجم 
مت  �سورة  يف  اأر�سا  اأ�سقطه  والذي 
الت�سال  و�سائل  عرب  بقوة  تداولها 

يف  لقطة  ابرز  وكانت  الجتماعي 
املواجهة، والتي نال على اإثرها ابن 
منحتها   7 عالمة  ق�سنطينة  مدينة 
اإياه جريدة »ليكيب« معتربة اإياه اأحد 
اأف�سل الالعبني فوق اأر�سية امليدان. 
وعلى العك�س من بن �سبعيني اكتفى 
اخل�رض  �سفوف  وزميله يف  مواطنه 
دكة  على  باجللو�س  زفان  مهدي 
والتي  املقابلة  اأطوار  طيلة  البدلء 

تابعها دون لعب اأي دقيقة منها.

خريج اأكادميية بارادو اأحد اأح�شن الالعبني على امليدان

بن �سبعيني وزفان يطيحان بنجوم �لبي �أ�س جي ويتوجان بكا�س فرن�سا
.         لقطة بن �شبعيني اأمام دي ماريا ت�شنع احلدث

توج الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �شبعيني بلقب كاأ�س فرن�شا بعدما قاد فريقه ملعب رين اإىل اإحراز التتويج على 
ح�شاب العمالق باري�س �شان جرمان يف مباراة النهائي التي جرت �شهرة اأول اأم�س على ملعب »دو فران�س« بباري�س، اأين 

انتهى اللقاء يف التوقيت االأ�شلي واالإ�شايف بالتعادل االيجابي هدفني يف كل �شبكة وا�شطّر الفريقان اإىل اللجوء لركالت 
الرتجيح اأين ابت�شم خاللها احلظ لنادي رين بالفوز بنتيجة 5-6

 �شجل هدفا امام تي بي مازميبي
 وقاد الرتجي للفوز بالذهاب

باليلي يعد جماهري �لرتجي 
بتاأ�سرية نهائي ر�بطة �لأبطال

كرة اليد اأكابر

�سعود تاريخي لآفاق مو�هب 
وهر�ن �إىل �لق�سم �لأول

اجلزائري  الدويل  الالعب  عربرّ 
بقدرة  اإميانه  عن  باليلي  يو�سف 
العودة  التون�سي يف  ناديه الرتجي 
مباراة  اإىل  التاأهل  بتاأ�سرية 
ابطال  رابطة  مل�سابقة  النهائي 
لومومبات�سي  مدينة  من  اإفريقيا 
بي  تي  مناف�سه  ح�ساب  على 
رغم  وذلك  الكونغويل  مازميبي 
النت�سار ال�سئيل الذي �سجله يف 
راد�س  ملعبه  على  ذهاب  مباراة 
يف  باليلي  وقال  رد،  دون  بهدف 
اأم�س الإعالم  ت�رضيحات ن�رضها 
بتحقيق  جدا  �سعيد  اأنه  التون�سي 
الفوز يف الن�سف الأول من موعد 
القارية،  للمناف�سة  النهائي  ن�سف 
اأن  يتمنى  كان  انه  وا�ستطرد 
عري�سا  النتيجة  يف  الفارق  يكون 
الكونغو  اإىل  مريح  تنقل  ل�سمان 
راحة،  باأكرث  العودة  مباراة  ولعب 
دخل  ح�سبه  الرتجي  واأن  خا�سة 
الت�سجيل  عن  بحثا  ملعبه  اأر�سية 
للمقابلة،  الأوىل  الدقائق  منذ 

بالعودة  متفائل  اأنه  واأ�ساف 
عند  الكونغو  من  التاأهل  بتاأ�سرية 
مازميبي  بي  تي  ملواجهة  التنقل 
حيث  لومومبات�سي،  ملعب  على 
من  اجلهود  ي�ساعفون  �سوف 
اأجل تاأكيد فوزهم يف الذهاب من 
خالل الإطاحة بامل�سيف يف عقر 
الديار والتمكن من �سمان تن�سيط 
للمو�سم  القارية  امل�سابقة  نهائي 
على  والدفاع  التوايل  على  الثاين 
العام  اأحرزه  الذي  القاري  اللقب 
مهاجم  جنح  لالإ�سارة،  الفارط. 
املنتخب الوطني يف قيادة فريقه 
الرتجي التون�سي اإىل حتقيق الأهم 
من خالل النت�سار اأمام نادي تي 
ن�سف  ذهاب  يف  مازميبي  بي 
اإفريقيا  ابطال  رابطة  النهائي 
و�سجل ابن مدينة وهران الهدف 
الوحيد يف اللقاء والذي جاء بعد 
ال�سوط  انطالق  �ست دقائق على 

الثاين من املقابلة.
عي�شة ق.

وهران  مواهب  اآفاق  نادي  حقق 
الق�سم  اإىل  تاريخيا  �سعودا 
اليد  لكرة  رجال(  الأول  الوطني 
اأمام  الفا�سل  باللقاء  فوزه  بعد 
وهذا   ،28-30 تي�سم�سيلت  وفاق 
التوايل  على  الرابع  ال�سعود  هو 
�سنة  تاأ�س�س  الذي  النادي  لهذا 
بعد  على  بذلك  لي�سبح   2014
خطوة واحدة من الق�سم املمتاز، 
احمد  �سيد  النادي  رئي�س  وح�سب 
التي  ت�سكيلته  مهمة  فاإن  جندارة، 
بعد  الفا�سلة  املباراة  اإىل  تاأهلت 
الرابطة  بلقب  امل�ستحق  تتويجها 
الق�سم  يف  الوهرانية  اجلهوية 
مناف�س  اأمام  �سهلة  تكن  الثاين مل 
اأبان عن قدرات كبرية حيث انتهت 
عني  بقاعة  جرت  التي  املقابلة 
بفارق  العا�سمة  باجلزائر  البنيان 
نف�س  واأ�ساف  فقط،  هدفني 
امل�سوؤول يف ت�رضيح لوكالة الأنباء 
اجلزائرية: »الأهم بالن�سبة لنا اأننا 
حققنا الهدف امل�سطر الذي كلل 
وبف�سل  كامل«،  مو�سم  جمهودات 
مواهب  اآفاق  يلتحق  الجناز  هذا 
للمدينة  العريق  بالنادي  وهران 
الأول،  الق�سم  يف  وهران  مولودية 

بعدما عجزت املولودية يف العودة 
غادرته  الذي  املمتاز  الق�سم  اإىل 

يف نهاية املو�سم الفارط.
ال�ساعد  طموحات  وبخ�سو�س 
املو�سم  الأول  الق�سم  اإىل  اجلديد 
جندارة  احمد  �سيد  اأكد  املقبل، 
بادئ  يف  �سي�سعى  فريقه  باأن 
هذا  يف  بقائه  �سمان  اإىل  الأمر 
الق�سم  ي�ستهدف  اأن  على  الق�سم 
املمتاز على املدى املتو�سط.ومل 
مكتملة  النادي  عائلة  فرحة  تكن 
يف  الآفاق  �سيدات  اإخفاق  بعد 
حيث  الأول  الق�سم  اإىل  ال�سعود 
دورة  يف  الثانية  باملرتبة  اكتفني 
ال�سبت  اأم�س  اختتمت  التي  اللقب 
العا�سمة،  باجلزائر  براقي  بقاعة 
الثالثة  املباراة  يف  هزميتهن  اإثر 
من  نظرياتهن  اأمام  والأخرية 
النادي فاإن  ب�سكرة.وح�سب رئي�س 
الأمل يف �سعود لعباته اإىل الق�سم 
انتظار  يف  قائما  يزال  ل  الأول 
الذي  للعبة  الوطني  الحتاد  قرار 
الثاين  ال�سف  ل�ساحب  ي�سمح  قد 
يف دورة اللقب من مرافقة البطل 

اإىل الق�سم الأعلى.
وكاالت

تواجد �شمن قائمة مباراة 
ناديه اأم�س اأمام �شيكاغو

تايدر: ت�سّرعت باللعب 
�أمام فيالدلفيا و�نا 

�أ�سعر بالآلم
ك�سف الالعب الدويل اجلزائري �سفري 

تايدر اأنه ت�رضع عندما وافق على 
اللعب مع ناديه اأمباكت مونرتيال يف 

املباراة التي خا�سوها يف اجلولة 
ال�سابقة من الدوري الأمريكي اأمام 

نادي فيالدلفيا، واأو�سح متو�سط 
ميدان الت�سكيلة الوطنية اأنه كان لزال 

ي�سعر بالآلم عند موعد املقابلة 
وكانت الإ�سابة على م�ستوى اأوتار 

الركبة لزالت �سارية ومل يتعاف منها، 
اإل اأنه منح موافقته ملدرب ناديه من 

اأجل التواجد �سمن قائمة املقابلة 
ولعب اأطوارها رغم اأنه كان يتوجب 

عليه اإعالمه بعدم جاهزيته للمباراة 
وعدم قدرته على اللعب لتفادي تاأزم 

الأو�ساع.
وكان تايدر انهزم رفقة ناديه يف تلك 

املباراة بثالثية نظيفة، يف مواجهة مل 
يكن خاللها يف يومه ب�سبب الإ�سابة 

التي كان يعاين منها، لكنه تواجد 
يف جاهزية تامة وكان �سمن قائمة 
املباراة التي خا�سها ناديه اأمباكت 
مونرتيال م�ساء البارحة امام نادي 
�سيكاغو �سمن مباريات املجموعة 

ال�رضقية التي تلعب مباريات جولتها 
العا�رضة.

ع.ق.

 حممود رويغي و�شط ميدان هجوم
 اأ�شبال وفاق ورقلة للو�شط

ت�سحيات �لالعبني �أهدتنا �لكاأ�س 
و�لتتويج �أهديه لأبناء �جلنوب

يحلم بر�سم البت�سامة على �سفاه الغري، تعلم باأن احلب والجتهاد هما �سبياله للنجاح، 
يدرك باأن القدر لن يعطيه اأكرث اأو اقل مما ي�ستحق بب�ساطة اإنها موهبة كروية �ساعدة 
تدعى حممود رويغي متو�سط ميدان هجومي و�ساحب التمريرة احلا�سمة التي مكنت 

فريق اأ�سبال وفاق ورقلة من التتويج بال�سيدة الكاأ�س بعد الفوز على اأ�سبال بارادو بهدف 
ل�سفر، ك�سف متو�سط ميدان الهجوم و�سانع األعاب فريق اأ�سبال وفاق ورقلة املتوج 

بال�سيدة الكاأ�س حممود رويغي يف ت�رضيح �سحفي خ�س به يومية »الو�سط«، اأن تتويج 
فريقه بالكاأ�س الغالية يف �سابقة تعد الأوىل من نوعها لأ�سبال الفرق بجنوب البالد 

الكبري، جاء بف�سل ت�سحيات الالعبني الذين واجهوا مدر�سة كروية بحجم اتلتيك بارادو 
املدجج باأرمادة من املواهب والإمكانيات التقنية والفنية و حتى املوارد املالية التي 

تفوق ميزانية فرق الأندية باجلنوب النا�سطة مبختلف الأق�سام الهاوية .
من جهة ثانية فقد ذهب حممود رويغي يف معر�س حديثه معنا اإىل اأبعد من ذلك عندما 

اأكد بلغة الواثق من نف�سه اأن من بني الدوافع التي جعلتهم يدخلون بقوة واإرادة كبرية 
هي اخلدمات الكبرية التي عمل الطاقم الفني والإداري على بذلها بهدف حت�سرييهم 

من جميع النواحي لذلك املوعد التاريخي خا�سة ما تعلق باجلانب النف�سي الذي مكنهم 
من التتويج بكاأ�س اجلمهورية يف طبعة اجلديدة 2019، اىل جانب ذلك فقد اأكد نف�س 
املتحدث اأن التتويج بالكاأ�س يهديه لعائلته ولأن�سار الفريق وحمبي وع�ساق ال�ساحرة 

امل�ستديرة بجنوب البالد الكبري الذي بعث عن طريق هذا الجناز التاريخي ر�سالة 
�رضيحة لحتادية خري الدين زط�سي من اأجل اعادة نظرة  م�سوؤويل الكرة بالبالد يف واقع 

و اأفاق كرة القدم باجلنوب الكبري، يف ا�سارة وا�سحة باأنه حان الوقت ل�ستحداث ق�سم 
للهواة خا�س بجنوب البالد الكبري .

اأحمد باحلاج  
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قمة �إنرت ميالن وجوفنتو�س تنتهي بالتعادل
ح�ضم التعادل القمة بني اإنرت ميالن و�ضيفه جوفنتو�س املتوج باللقب الثامن تواليا 

يف افتتاح املرحلة 34 من الدوري الإيطايل، بعد اأن مني بهزميتني وتعادلني يف 
مبارياته الأربع الأخرية بني جمهوره، اإحداها يف اإياب ثمن نهائي م�ضابقة الدوري 
الأوروبي  �ضد اينرتاخت فرانكفورت الأملاين، كان اإنرت ميالن ياأمل يف ال�ضتفادة 

من الو�ضع املهزوز جلوفنتو�س املتاأثر بخروجه من ربع نهائي دوري الأبطال 
على يد اأجاك�س الهولندي، لكي يحقق فوزه الأول عليه منذ �ضبتمرب 2016، وكان 
اإنرت يف طريقه لتحقيق ذلك عندما قدم �ضوطا اأول رائعا اأنهاه يف �ضاحله بهدف 

رائع لالعب و�ضطه البلجيكي راديا ناينغولن يف الدقيقة ال�ضابعة، لكن جوفنتو�س 
قلب الطاولة يف ال�ضوط الثاين وجنح يف اإدراك التعادل بف�ضل جنمه الربتغايل 

كري�ضتيانو رونالدو.  وكان اإنرت ميالن الطرف الأف�ضل يف ال�ضوط الأول وافتتح 
الت�ضجيل مبكرا بت�ضديدة قوية رائعة على الطاير لناينغولن من خارج املنطقة 

اأ�ضكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحار�س البولندي فويت�ضخ ت�ضي�ضني، وكاد املدافع 
ال�ضلوفاكي ميالن �ضكرانيار ي�ضيف الهدف الثاين براأ�ضية ت�ضدى لها احلار�س 
ت�ضي�ضني على دفعتني، وح�ضل جوفنتو�س على فر�ضة واحدة يف ال�ضوط الأول 

كانت من ت�ضديدة لفيديركو برناردي�ضكي فوق املرمى، وكاد الأملاين اإميري جان 
يفعلها بت�ضديدة قوية من خارج املنطقة فوق العار�ضة ورد البديل الربتغايل جواو 
ماريو بت�ضديدة قوية من داخل املنطقة اأبعدها ت�ضي�ضني اإىل ركنية مل تثمر )80(.

ورفع روما ر�ضيده اإىل 58 نقطة بفارق نقطتني اأمام اأتالنتا وميالن اللذين يلتقيان 
مع اأودينيزي اليوم يف ختام املرحلة فيما جتمد ر�ضيد كالياري عند 40 نقطة يف 

املركز 11، وخطا بولونيا خطوة كبرية نحو البقاء بفوزه الثمني على �ضيفه اإمبويل 
بثالثة اأهداف لروبرتو �ضوريانو وريكاردو اور�ضوليني ونيكول �ضان�ضونيمقابل 

هدف للكرواتي ماركو بايات�س، و�ضعد بولونيا اإىل املركز 14 موؤقتا بر�ضيد 37 
نقطة.                      

توخيل يتم�صك مبن�صبه ويعذر مبابي
قال توما�س توخيل املدير الفني لباري�س �ضان جريمان اإنه ل يفكر يف ال�ضتقالة من من�ضبه 

بعد خ�ضارة الفريق لكاأ�س فرن�ضا اأمام رين يف املباراة النهائية بركالت الرتجيح، واأ�ضاف 
توخيل يف ت�رصيحات اأبرزتها �ضحيفة ليكيب الفرن�ضية: »من ال�ضعب تربير ما حدث، لقد 

ا عدة وتقدمنا بهدفني، حتى بعدما �ضيق  بداأنا اللقاء بقوة وتنظيم واأداء مميز، وخلقنا فر�ضً
املناف�س الفارق لكن بني ال�ضوطني يبدو اأننا مل ننتبه اإىل اأن املباراة هجومية، ومفتوحة على 

كل الحتمالت ب�ضببنا واأننا ل�ضنا فائزين 3 اأو 4-0«، وتابع: »اأ�ضعر بخيبة اأمل، مل نبداأ ال�ضوط 
الثاين بنف�س القوة والرتكيز وبعدما تعادل رين 2-2، رك�س لعبوه كثرًيا اإل اأننا حتكمنا يف 

اإيقاع اللقاء، وحاولنا تفادي اأي اأ�ضباب للخ�ضارة«.
واأردف: »من املبكر تقييم اأ�ضباب اخل�ضارة، يجب اأن اأفكر يف الأمر لب�ضعة اأيام، فما حدث 
لي�س اأمًرا �ضهاًل، لقد افتقدنا لقوتنا بعد فرتة التوقف الدويل، وعانى الفريق من اإ�ضابات 

عدة ونق�س عددي �ضديد، يجب اأن نف�رص كل هذه العوامل«، ووا�ضل حديثه فقال: »بالطبع 
غري را�س عن خ�ضارتنا للقب الكاأ�س، لقد بدا الفريق وكاأنه ه�س ذهنًيا وفاقًدا للوعي 
والرتكيز عند التقدم 2-0، لقد كان �رصورًيا التعزيز بت�ضجيل الهدف الثالث والرابع«، 

وا�ضتطرد: »�ضيناريو مباراة رين يجعل الأمور تبدو وكاأننا فريق ه�س دفاعًيا وهجومًيا، 
مل نغلق امل�ضاحات اأمام املناف�س ب�ضكل كاٍف لتعطيل اأ�ضلحته، مل نقتل املباراة بال�ضكل 

املطلوب، ومل ننتبه لكافة التفا�ضيل، وبالطبع اأحتمل امل�ضوؤولية«، وا�ضتدرك: »لكن كم 
الإ�ضابات يف الفرتة الأخرية اأجربين على قرارات معينة، واملخاطرة يف اأوقات اأخرى اأكرث 
من الالزم، لذا تفاديت اإ�رصاك اإدين�ضون كافاين منذ بداية املباراة النهائية للكاأ�س«، و�ضدد 

توما�س توخيل يف ختام ت�رصيحاته: »بالطبع اأتطلع لال�ضتمرار مع الفريق واللتزام بعقدي مع 
النادي«.

بارتوميو: هدفنا �لثالثية �لتاريخية
اأعرب جو�ضيب ماريا بارتوميو رئي�س نادي بر�ضلونة عن �ضعادته بح�ضد لقب الدوري ال�ضباين 

26 يف تاريخ النادي الكتالوين، عقب النت�ضار بهدف دون رد على نظريه ليفانتي، وقال 
بارتوميو خالل ت�رصيحات نقلتها �ضحيفة �ضبورت: »هذا اللقب جاء نتيجة لعمل الالعبني 
واجلهاز الفني ودعم اجلماهري«، واأ�ضاف: »ليفانتي لعب ب�ضكل جيد للغاية حققنا انت�ضاًرا 

عظيًما، عانينا حتى الثواين الأخرية لأن ليفانتي �ضعى للتعادل حتى الدقيقة الأخرية«، وتابع: 
»ح�ضد 8 األقاب يف الليغا يف اآخر 11 مو�ضًما يعك�س اأن الأمور ت�ضري ب�ضكل جيد يف النادي، 

فهو رقم قيا�ضي، هدفنا كل مو�ضم هو حتقيق لقب الليغا، �ضنحتفل بهدوء �ضديد لأننا 
�ضنخو�س مواجهة مهمة الأربعاء املقبل �ضد ليفربول بدوري الأبطال«، واأردف: »هدفنا الآن 

ا �ضنلعب  الثالثية التاريخية، ففي دوري الأبطال لدينا خ�ضما قوًيا، ويف نهائي الكاأ�س اأي�ضً
�ضد خ�ضم يريد الكثري«، واأ�ضاد بارتوميو بت�رصف الحتاد الإ�ضباين باإح�ضار كاأ�س الليغا عقب 

املباراة مبا�رصة لالحتفال باللقب، وعدم النتظار حتى نهاية املو�ضم، واختتم: »مي�ضي هو 
الأف�ضل يف العامل، وم�ضاركته غريت من الأجواء داخل امللعب، واأح�رص معه ال�ضحر، و�ضجل 

اليوم هدفا اآخر«.

�لبالوغر�نا يتّوج بطاًل للدوري �لإ�صباين
ح�ضم بر�ضلونة لقب الدوري الإ�ضباين 
على  نظيف  بهدف  ال�ضعب  بفوزه 
 35 املرحلة  يف  اأم�س  اأول  ليفانتي 
من امل�ضابقة، وح�ضم بر�ضلونة لقب 
ال�ضعب  بفوزه  الإ�ضباين  الدوري 
�ضّجل  ليفانتي،  على  نظيف  بهدف 
هدف  مي�ضي  ليونيل  الأرجنتيني 
 ،62 الدقيقة  يف  الوحيد  املباراة 
الحتفاظ  ر�ضمياً  بر�ضلونة  ف�ضمن 
املو�ضم  اأحرزه  الذي  باللقب 
الثامنة يف املوا�ضم  املا�ضي وللمرة 
11 الأخرية، وذلك يف �ضعيه لتحقيق 
و2015   2009 غرار  على  الثالثية 
والكاأ�س  الدوري  بلقبي  توج  عندما 
اأوروبا،  اأبطال  ودوري  املحليني 

وهو الهدف 34 ملي�ضي يف الدوري هذا 
املو�ضم فعزز موقعه يف �ضدارة لئحة الهدافني، كما هو لقبه 34 باألوان البالوغرانا وهو رقم قيا�ضي يف تاريخ النادي الكتالوين 

والأول له كقائد للفريق.
وعّزز بر�ضلونة موقعه يف ال�ضدارة بر�ضيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط اأمام اأتلتيكو مدريد قبل 3 مراحل من نهاية املو�ضم، تتويج 
بر�ضلونة جاء قبل اأيام قليلة من ذهاب الدور ن�ضف النهائي مل�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا اأمام �ضيفه ليفربول الإجنليزي الأربعاء 
املقبل، قبل اأن يحل �ضيفاً عليه يف ال�ضابع ماي املقبل، علماً باأنه �ضيخو�س اأي�ضاً نهائي م�ضابقة الكاأ�س املحلية �ضد فالن�ضيا 
يف 25 منه، وبات مي�ضي على بعد لقبني من الالعب الأكرث تتويجاً بالليغا يف تاريخ امل�ضابقة اأ�ضطورة ريال مدريد ال�ضابق باكو 
خينتو 12 لقبا. من جهته، انتزع اأتلتيكو مدريد فوزا �ضعبا من �ضيفه بلد الوليد 0/1، خالل املباراة التي جمعتهما اأول اأم�س، 
ويدين اأتلتيكو مدريد بالف�ضل يف هذا الفوز لالعب بلد الوليد خواكني فرينانديز الذي �ضجل هدف املباراة الوحيد باخلطاأ يف 
مرمى فريقه يف الدقيقة 66، ورفع اأتلتيكو مدريد ر�ضيده اإىل 74 نقطة يف املركز الثاين، وتوقف ر�ضيد بلد الوليد عند 35 نقطة 
يف املركز 17، .يذكر اأن هذا الفوز هو 22 لأتلتيكو مدريد يف الدوري هذا املو�ضم مقابل اخل�ضارة يف خم�س مباريات والتعادل 

يف ثماين، فيما تعد هذه اخل�ضارة 16 لبلد الوليد هذا املو�ضم مقابل الفوز يف ثماين مباريات والتعادل يف 11.
وتعادل اأتلتيك بيلباو مع �ضيفه ديبورتيفو األفي�س 1/1، وتقدم بيلباو بهدف �ضجله بينات اأت�ضيربيا وعادل بورخا با�ضتون لفريق 
األفي�س يف الدقيقة الأخرية من ال�ضوط الأول، رفع بيلباو ر�ضيده اإىل 50 نقطة يف املركز ال�ضابع كما رفع األفي�س ر�ضيده اإىل 

47 نقطة يف املركز الثامن.

تّوج رين بلقب كاأ�س فرن�ضا لكرة القدم للمرة الثالثة يف تاريخه 
على  ىالرتجيح  بركالت  فوزه  عقب   1971 عام  منذ  والأوىل 
باري�س �ضان جريمان 6-5 بعد نهاية الوقتني الأ�ضلي والإ�ضايف 
الفرن�ضية ملعب »دو فران�س«  الكرة  بالتعادل 2-2، يف معقل 
م�ضتوى  على  كبرية  اإثارة  النهائي  �ضهد  دوين،  �ضان  ب�ضاحية 
الأهداف حيث تقدم باري�س �ضان جريمان بهديف الربازليني 
داين األفي�س والنجم العائد نيمار دا �ضيلفا، قبل اأن يعود رين 
من بعيد بف�ضل هدف عك�ضي من بري�ضنل كيمبيمبي واآخر من 
منذ  والأوىل  الثالثة  كاأ�س  التتويج  بهذا  رين  وح�ضد  ميك�رص 
اآخرها يف عام  النهائي يف 4 منا�ضبات  1971، يف حني خ�رص 
2014 �ضد غانغان 2-0، اأّما العمالق الباري�ضي بطل »الليغ 1« 
فقد ف�ضل يف تاأمني لقب الكاأ�س للمرة اخلام�ضة توالياً بعد اأن 

�ضيطر عليه يف اآخر 4 �ضنوات، و�ضمن رين بطاقة امل�ضاركة 
يف الدوري الأوروبي جمدداً املو�ضم املقبل بعدما خرج هذا 

املو�ضم من الدور ثمن النهائي على يد اأر�ضنال الإجنليزي.
يف املقابل، خ�رص فريق العا�ضمة الفرن�ضية رهانه الثالث هذا 
املو�ضم بعدما ُجّرد من لقبه يف الأعوام اخلم�ضة الأخرية يف 
م�ضابقة كاأ�س الرابطة على يد غانغان يف ربع النهائي، وخيبة 
يونايتد  مان�ض�ضرت  يد  على  اأوروبا  اأبطال  دوري  من  اخلروج 
الإجنليزي يف الدور ثمن النهائي، مكتفياً باإحراز لقب الدوري 
العائد  نيمار  الربازيلي  النجم  يتمكن  ومل   ،»1 »الليغ  املحلي 
اإىل الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية للمرة الأوىل منذ 23 جانفي املا�ضي 
من قيادة فريقه لفوزه اخلام�س توالياً، وبرغم وجود هّدافه 
كيليان مبابي الذي ُطرد قبل نهاية ال�ضوط الإ�ضايف الثاين بعد 

تدخل خ�ضن على مدافع رين داميان دا �ضيلفا.

رين يتّوج بكاأ�س فرن�صا على ح�صاب �لبي �أ�س جي

مان�ص�صرت يونايتد ي�صت�صلم �أمام رغبة بوغبا
ا على التخلي عن خدمات املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ل�ضالح جوفنتو�س ريال مدريد، وهذه هي النقطة ال�ضائكة الوحيدة يف ال�ضفقة.�ضيرتك الفريق يف املريكاتو ال�ضيفي املقبل، واأ�ضارت اأن الإدارة ل تتم�ضك �ضوى باحل�ضول على 120 مليون اإ�ضرتليني من مدريد يف ال�ضيف املقبل، ووفًقا ل�ضحيفة »مريور« الربيطانية، فاإن اإدارة ال�ضياطني احلمر باتت تتعامل على اأن بوغبا اأكد تقرير �ضحفي بريطاين اأم�س اأن نادي مان�ض�ضرت يونايتد ا�ضت�ضلم فيما يخ�س اأمر رحيل الفرن�ضي بول بوغبا اإىل ريال  للمو�ضم املقبل ل�ضالح املهاجم الأ�ضا�ضي ماركو�س را�ضفورد.اأويل جونار �ضول�ضكاير باتت متوترة، واأنه يرغب يف النتقال لريال مدريد، بينما �ضقط لوكاكو من ح�ضابات املدير الفني �ضيتم ا�ضتخدام هذه الأموال يف املريكاتو ال�ضيفي. يذكر اأن العديد من التقارير اأكدت اأن عالقة بوغبا مبدربه الرنويجي اأو اإنرت ميالن، وت�ضتهدف اإدارة ال�ضياطني احلمر اأن جتمع ما يقرب من 200 مليون اإ�ضرتليني من بيع بوغبا ولوكاكو، حيث واأو�ضحت اأن مان�ض�ضرت يونايتد منفتح اأي�ضً
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العلم يف جتل ....ومفهوم العلم يف الإ�سالم يف القرون الو�سطى
: مفهوم العلم يف الإ�سالم يف القرون الو�سطى، وهو  �سدر حديًثا عن �سل�سلة »ترجمان« يف املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب العلم يف جتٍلّ
.Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam ترجمة يحيى القعقاع واإخال�ص القناونة لكتاب فرانز روزنتال

وكالت 

�صفحة   416( الكتاب  هذا  يتاألف 
بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( 
من ثمانية ف�صول، وياأتي ا�صتجابًة 
جادة  غربية  كتابات  اإىل  للحاجة 
الإ�صالمية،  العربية  احل�صارة  عن 
واحل�صاري  الثقايف  التالقح  لفهم 
ازدياد  مع  والغرب،  الإ�صالم  بني 
والتحامل  ال�صلبية  امل�صاعر 
وامل�صلمني  الإ�صالم  �صد  الوا�صع 
كثريين  جتاهل(  )اأو  جهل  ب�صبب 
العربية  للح�صارة  الريادي  للدور 
ح�صارات  نه�صة  يف  الإ�صالمية 
ي�صعى  كما  عديدة.  و�صعوب  واأمم 
اإىل تقدمي معلومات عن الإجنازات 
يف  الإ�صالمية،  للح�صارة  الرائدة 
واإعادة  لإن�صافها  جادة  حماولة 
ع�رصها  اإىل  التاريخية  احلقائق 
اإ�صهامات  قدمت  حني  الذهبي، 
كثرية،  جمالت  يف  م�رصقة 
والعلوم  والثقافة  والآداب  كالفنون 

والتقانة.

قبل العلم وبعده
يف الف�صل الأول، »العلم قبل العلم«، 
قال روزنتال اإن ما ميكن اأن يقال 
عن العلم يف �صبه اجلزيرة العربية 
قبل الإ�صالم قليل. ففي ما يبدو، 
اأ�صا�س  اأويل  مفهوم  هناك  كان 
معلومات  اكت�صاب  باأنه  للعلم 
ا�صتبدل  ثم  ف�صيًئا.  �صيًئا  مادية 
فيه،  اندمج  اأو  الوقت،  مبرور  به 
مفهوم للعلم باأنه �صيء ذو درجات 
نهاية  ويف  الإدراك.  من  خمتلفة 
اإىل  اأخرى  نظرة  برزت  املطاف، 
العلم على اأنه �صورة اأجل واأ�صدق 
للحقيقة. هكذا، كان العلم يف �صبه 
النبي  جاء  عندما  العرب  جزيرة 
�صكل  يف  املفهوم  و�صاغ  حممد 
غاية  منه  وجعل  اأ�صا�صية،  اأداة 
فمهد  الإلهي،  الوحي  غايات  من 
العلم،  قد�صية  اإىل  بذلك  الطريق 
الأبرز  ال�صمة  بعد  ما  يف  لت�صبح 

للح�صارة الإ�صالمية.
الثاين،  الف�صل  يف  روزنتال  اأكد 
تال�صي  التنزيل«،  يف  »العلم 
العلم »حاملا  التي تراود  ال�صبهات 
اأيدينا  بني  فما  القراآن.  من  ندنو 
هنا هو حًقا نور التاريخ امل�رصق، 
مبفهوم  يتعلق  ما  يف  الأقل  يف 
نور  حتى  »لكن  ي�صيف:  العلم«. 

اإمنا  اإ�رصاًقا،  الأكرث  التاريخ 
متفرقة،  بقع �صغرية  ي�صقط على 
نور خافت  تارًكا جل امليادين يف 
وكما  وا�صعة.  رقعة  فوق  منت�رص 
هناك  تزال  ل  دائًما،  احلال  هي 
باملن�صاأ  تتعلق  كثرية  م�صكالت 
اإل  منلك  ول  والتف�صري،  والتحليل 
الإقرار باأن حلولها القاطعة بعيدة 
املنال«، م�صرًيا اإىل اأن مفهوم النبي 
الفكرية  للعلم و�صع احلياَة  حممد 
يف الإ�صالم على �رصاطها الذي ل 
متكنت  وقلما  جادته.  عن  حميد 
الالحقة  والتطورات  املوؤثرات 
من اإ�صافة اأفكار جديدة اإىل البنية 
الفكرية الأ�صا�صية للنبي اأو اإثرائها 
مادًيا، كما عجزت يف جمملها عن 

تغيري اجتاهها ووقعها.

علوم وتعريفات
كلمة  »جمع  الثالث،  الف�صل  يف 
ي�صعب  اأنه  روزنتال  وجد  علم«، 
الأدبيات  من  املوا�صع  بع�س  يف 
الأحيان،  من  كثري  يف  الإ�صالمية، 
اأهو  حتديد املراد من كلمة علم؛ 
الإ�صارة اإىل العلم الدنيوي والديني 
مًعا، اأم الديني وحده؟ كما ي�صعب 
بكلمة  اأيق�صد  اجلزم  الأغلب  يف 
اأم  املجرد،  العلم  مفهوم  علم 
مفرد كلمة علوم، اأي فرًعا واحًدا 
نادًرا  وبح�صبه،  العلم؟  فروع  من 
يف  مهمة  الفروق  هذه  تبدو  ما 
اأ�صلوب  يف  هي  كما  امل�صلم  عقل 
ذاته  حد  يف  وهذا  نحن.  تفكرينا 
بها  ميتاز  التي  اجلوانب  اأحد  هو 
مفهوم العلم عند امل�صلمني بوجه 
�صيغة  اإىل  نظرتهم  وكذلك  عام، 
عن  حًقا  تعبرّ  والتي  منه،  اجلمع 

العلم املجرد.
الرابع،  الف�صل  يف  املوؤلف  راأى 
كانت  اأنه  العلم«،  »تعريفات 
كبرية  منزلة  والأمثال  للتعريفات 
يتفق  الذي  الأمر  الإ�صالم،  يف 
واملفهوم العربي القدمي والب�صيط 
اإليهما  وكانت هناك حاجة  للعلم. 
اللغة.  وفقه  الفل�صفة  من  كل  يف 
بانتدابها  ال�صوفية،  وكانت 
ملعاٍن  م�صطلحات  امل�صتمر 
بهما  مولعًة  مل�صطلحات،  ومعاين 
هذه  مثل  وتقدم  خا�صة.  ب�صورة 
ا  التعريفات على الدوام ا�صتعرا�صً
ال�صائدة  املختلفة  لالآراء  نافًعا 
ول  امل�صائل.  من  م�صاألة  اأي  اإزاء 

بد من ال�رصح والتف�صيل لفهم هذه 
التعريفات فهًما �صحيًحا، غري اأنها 
الت�صوي�س  غ�صاوة  تزيل  ما  كثرًيا 
ا  عار�صً البتذال،  عن  تن�صاأ  التي 
املو�صوعة  التعريفات  من  الكثري 

للعلم يف الفكر الإ�صالمي.

بني الإ�سالم 
والت�سوف

قال روزنتال يف الف�صل اخلام�س، 
الكالم  )علم  الإ�صالم  هو  »العلم 
معاجلة  اإن  الديني(«،  والعلم 
غر�صني:  تخدم  للعلم  املحدثني 
النهج  بيان  الأهم،  وهو  اأولهما، 
ينبغي  التي  التعليم  و�صبل  القومي 
الأحاديث،  درا�صة  يف  اتباعها 
اجلوهرية  العالقة  اإبراز  وثانيهما 
احلق،  بالدين  والإميان  العلم  بني 
لأنها تعدرّ العلم جزًءا اأ�صا�صًيا منه. 
هو  احلديث  علماء  عند  فالعلم 
والعمل  التنظري  من  لكل  املفتاح 
يف الإ�صالم. اأ�صاف اأنه �ُصورّي بني 
اأن  بيد  القراآن،  والإميان يف  العلم 
املفكرين  من  الالحقة  الأجيال 
يف  اخلو�س  تهمل  مل  امل�صلمني 
كان  اإذ  ونقا�صها،  امل�صاواة  تلك 
ل بد من التحقق من تطابق العلم 
والإميان من عدمه، ومن الطريقة 
بينهما.  العالقة  لتعريف  املثلى 
بني  ب�صجال  هنا  الأمر  ويتعلق 
اأو  العقالنية  والفهم  العلم  اأمناط 
الغيبية.  اأو  والالعقالنية  املادية، 
ال�صفة  ف�صل  ميكن  ل  وبح�صبه، 
الإلهية للعلم، وكذلك ا�صَمْي »عليم« 
اأ�صماء اهلل احل�صنى،  « من  و »عاملمِ

عن باقي �صفاته واأ�صمائه.
نور  »العلم  ال�صاد�س،  الف�صل  يف 
اأن من  املوؤلف  )ال�صوفية(«، وجد 
ال�صهل تلم�س ما ملفهوم العلم من 
�صلطان يف اأعمال ابن عربي، كما 
يف ال�صوفية كلها. وعلى الرغم من 
مناه�صة ال�صوفيني لكل من الفكر 
اإىل  ونظرتهما  والكالمي  الفقهي 
تعريف  اأي  عن  واإعرا�صهم  العلم، 
وجدوا  فاإنهم  للعلم،  عقالين 
مدى  على  م�صطرين،  اأنف�صهم 
ب�صورة  اإجاللهما  اإىل  تاريخهم، 
اإىل  النظر  اإىل  وكذلك  باأخرى،  اأو 
ال�صوفية على اأنها علم منهجي يف 
جوانب  تاأتي  بينما  الأول،  املقام 
والتنوير،  كاملعرفة  منها،  اأخرى 
يف املقام الثاين. ويرى ال�صوفيون 

اأن علمهم هو اأ�رصف العلوم كلها؛ 
اإذ قال اجلنيد: »لو علمت اأن علًما 
من  اأ�رصف  ال�صماء  اأدمي  حتت 
اأهله  اإليه واإىل  علمنا هذا ل�صعيت 

حتى اأ�صمع منهم ذلك«.

فل�سفًة واأدًبا
فكر  »العلم  ال�صابع،  الف�صل  يف 
علم  اأن  املوؤلف  راأى  )الفل�صفة(«، 
ركيزتي  كانا  وال�رصيعة  الكالم 
الف�صل  يعود  ولهما  الإ�صالم، 
يف  الإ�صالمي  املجتمع  خري  يف 
نقول  اأن  وميكن  والآخرة.  الدنيا 
اإنهما و�صعا حدود بنية اجتماعية 
غريه  من  امل�صلم  املجتمع  ميزت 
ي�صتحق  وما  املجتمعات.  من 
يُعدرّ  كان  كليهما  اأن  هو  الهتمام 
النا�س  واأن  الأ�صا�س،  يف  علًما 
اختاروا اإ�صافة كلمة »علم« اإىل كل 
منهما. واإمنا كان العلماء، يف نظر 
اأوًل  وال�رصيعة  الكالم  علم  ممثلي 
ثم عند عموم امل�صلمني تالًيا، هم 
طبقات  اإىل  ينتمون  الذين  اأولئك 
�صوؤون  وي�صبطون  املتعلمني، 
املدنية  واجلوانب  الدينية  احلياة 
ذلك  اأن  غري  ال�صيا�صية.  للحياة 
فح�صب،  باحلقائق  علًما  يكن  مل 
هكذا  اأو  ي�صتند،  علًما  كان  بل 
قاعدة  اإىل  ال�صائد،  العتقاد  كان 

معرفية ميكن اإثباتها.
الثامن  الف�صل  يف  روزنتال  قال 
املجتمع  هو  »العلم  والأخري، 
العلم  بني  العالقة  اإن  )الأدب(«، 
الفرد،  حياة  يف  واآثارها  والعمل، 
لقيمة  احلقيقي  املقيا�س  متثل 
اأي جمتمع. وهناك عالقة اأخرى 
احل�صارة  ت�صكيل  على  تعمل 
ر�صميًة،  اأكرث  وهي  الإن�صانية، 
هي  حتديًدا؛  اأكرث  جمال  وذات 
العالقة بني العلم والتعليم. وتت�صم 
برتكيبة  الإ�صالم  يف  العالقة  هذه 
جهة،  من  والأدب  العلم  من 
والدرا�صة  والتعليم  العلم  ومن 
يعدرّ  العلم  كان  اأخرى.  جهة  من 
بجميع  والتعليم  للدرا�صة  نتيجة 
اأن  املتوقع  فمن  ولذلك  جوانبه. 
ل  »ع  اجلذر  ا  واأي�صً العلم،  يكون 
التعليمية  الكتابات  �صميم  يف  م«، 
واأثر  الإ�صالم.  يف  املنهجية 
لي�س  الأدبية  الأعمال  يف  العلم 
اإىل  ذلك  ويعزى  متاًما،  وا�صًحا 
ذاتها.  »اأدب«  كلمة  دللت  �صعة 

وما  املتعلم؛  الرجل  هو  فالأديب 
ذلك  م�صاواة  مدى  هو  هنا  يهمنا 

ملعنى »عارف« اأو »عامل«.
مع العلم اأن هذا الكتاب من تاأليف 
من  اأمريكي  مفكر  روزنتال  فرانز 
الدرا�صات  اأ�صتاذ  اأملاين،  اأ�صل 
جامعة  يف  وال�صاميرّة  العربية 
العربي  الأدب  يف  وباحث  ييل، 
والإ�صالم. در�س الأثر الكال�صيكي 
ال�رصقية يف برلني، حيث  واللغات 
باأطروحة  الدكتوراه  على  ح�صل 
 .)1935( التدمرية  النقو�س  عن 
ترجم وحقق مقدمة ابن خلدون؛ 
يف  موؤلفاته  من  عدد  له  تُرجم 
اإىل  الإ�صالمية  احل�صارة  درا�صة 
العلماء  مناهج  منها:  العربية، 
العلمي،  البحث  يف  امل�صلمني 
ومفهوم احلرية يف الإ�صالم، وعلم 

التاأريخ عند امل�صلمني.
مهند�س  القعقاع  يحيى  ترجمة: 
يف  املاج�صتري  حاز  اأردين، 
احلا�صوب من جامعة الريموك يف 

الأردن، والبكالوريو�س يف الهند�صة 
من  والإلكرتونية  الكهربائية 
جامعة برادفورد يف بريطانيا. له 
اهتمام خا�س باللغات والرتجمة، 
بالرتاثنَي  املتعلقة  تلك  �صيما  ول 

العربي والإ�صالمي.
اأردنية،  باحثة  القنانوة  اإخال�س 
حازت الدكتوراه يف اللغات ال�صاميرّة 
ال�صمالية الغربية من جامعة برلني 
لها  الحتادية.  اأملانيا  يف  احلرة 
عدد من الرتجمات: ما هي لفائف 
البحر امليت وما اأهميتها؟ )ديفيد 
كولكن(،  وبام  فريدمان  نويل 
بعد  امليت:  البحر  ولفائف 
�صولر(،  م.  )اأيلني  عاًما  خم�صني 
البحر  وخمطوطات  قمران  واآثار 
كما  ماغن�س(،  )جودي  امليت 
اأحوال  كتاب  ترجمة  يف  �صاركت 
الزواج يف قرية فل�صطينية )هيلما 

غرانكف�صت(.
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م�سجد طوكيو حتفة عثمانية كاجلامع الأزرق باإ�سطنبول
�صاهقة  ومنارة  قدمي  عثماين  بطراز 
املعمارية،  الأ�صكال  باقي  عن  متيزه 
منطقة  و�صط  طوكيو  م�صجد  يرتبع 
العا�صمة  قلب  يف  هادئة  �صكنية 

اليابانية طوكيو.
ت�صبه  معمارية  حتفة  امل�صجد  ويعد 
يف طرازها املعماري جامع ال�صلطان 
مدينة  يف  الأزرق(  )امل�صجد  اأحمد 
يق�صدها  ووجهة  الرتكية،  اإ�صطنبول 
الزوار للتعرف عن قرب على الإ�صالم. 
امل�صليات  من  عدد  انت�صار  ورغم 

اليابان،  اأرجاء  خمتلف  يف  واجلوامع 
من  واحدا  يعتب  طوكيو  م�صجد  فاإن 
جانب  اإىل  طوكيو،  يف  فقط  اثنني 
اأي�صا  املعروف  الأرقم  دار  م�صجد 

با�صم م�صجد اأ�صاكو�صا.
مرة  لأول  طوكيو  م�صجد  افتتح  وقد 
قبل  من  ت�صييده  عقب   1938 عام 
التتار  امل�صلمني  القازان  اأتراك 
اأعقاب  يف  رو�صيا  من  هاجروا  الذين 
البل�صفي عام 1917 وجلوؤوا  الحتالل 

اإىل اليابان.

وي�صم امل�صجد يف مبناه اأي�صا مركزا 
ثقافيا يق�صده اأتباع الديانات والعقائد 
املختلفة يف البالد، لإقامة الفعاليات 

الثقافية والعقائدية.
اأئمة  اأحد  ت�صنار  رفعت  حممد  يقول 
امل�صجد  اإن  وخطبائه-  امل�صجد 
ا�صتطاع ال�صمود بعد بنائه لغاية عام 
وبنيته  الزلزل  ب�صبب  فقط،   1986

اخل�صبية.
اأتراك  وهب  بعدما  ترميمه  مت  وقد 
احلكومة  اإىل  بجواره  اأر�صا  القازان 

ليبقى   1997 عام  رمم  حيث  الرتكية، 
الوقت،  ذاك  احلالية منذ  على هيئته 
الدينية  ال�صوؤون  رئا�صة  تتكفل  بينما 
بتعيني   2000 عام  منذ  الرتكية 
املوظفني والأئمة واخلطباء مل�صجد 
قرابة  يوميا  امل�صجد  ويزور  طوكيو. 
ار  الزورّ تزويد  يتم  �صخ�صا، حيث   150
الإ�صالم،  عن  مبعلومات  اليابانيني 
الع�رص،  �صالة  موعد  حلول  ومع 
ار اإىل الأذان، ويُ�صمح لهم  ي�صتمع الزورّ
لروؤية  امل�صجد  اإىل  بالدخول  بعدها 

كيفية اأداء امل�صلمني ال�صالة.
اأو  �صبعة  �صهريا  امل�صجد  ي�صتقبل 
ثمانية من املواطنني اليابانيني الذين 
لهم  وينظم  الإ�صالم،  اعتناق  يريدون 
الهتداء،  مرا�صم  ي�صمونها  مرا�صم 
امل�صجد  على  القائمون  ينظم  كما 
الإ�صالم  ملعتنقي  اأ�صبوعيا  برناجما 
حول  مبعلومات  لتزويدهم  حديثا، 
اإىل  اإ�صافة  والعبادات،  الإ�صالم 
كافة  فيه  يجتمع  �صنوي  اآخر  برنامج 

معتنقي الإ�صالم يف ذلك العام.

وي�صري اإمام امل�صجد ت�صنار اإىل زيادة 
عقب  طوكيو  م�صجد  زوار  اأعداد 
ا�صتهدف  الذي  الإرهابي  الهجوم 
مار�س  منت�صف  نيوزيلندا  م�صجدي 

املا�صي.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن عدد امل�صلمني 
لكن  اآلف،  بب�صعة  يقدر  اليابانيني 
الذين  امل�صلمني  عدد  تقدر  م�صادر 
يعي�صون يف اليابان بنحو اأربعمئة األف 

ن�صمة.
وكالت 



ر�ؤى

ْ الأعناق يف �صراع الأعراق..  ليَ
عن�صرية الفل�صفة

كثري من التهامات يتم توجيهها اإىل الفل�صفة الغربية، منها خوفها من الآخر ��صل حد الكراهية، �كونها تفتقد 
اخليال ��صعة الأفق، �اأنها جتاهلت الفل�صفة يف ال�صرق �ال�صني �الهند.

على �صبيل املقاربة فاإن النظرية »الكونفو�صيو�صية« خلت من امليتافيزيقيا مثل ق�صايا اخللق �الآخرة، فهي كانت 
يف الأ�صا�س مذهب فل�صفي يف الأخالق �علم الجتماع �ال�صيا�صة، �مع مر�ر الوقت حتولت اإىل مذهب ديني، �هنا 
ميكن مالحظة املفارقة بني ال�صرق �الغرب، اإذ تتحول الفل�صفات يف ال�صرق اإىل اأديان �مذاهب �صوفية، بينما يف 

الغرب جتري علمنة الفل�صفة �الثقافة �علم الجتماع �ال�صيا�صة، حتى الدين متت علمنته.

ق٫ث

كانت«  »�إميانويل  �لأملاين  �لفيل�سوف 
�لفيل�سوف  تعامل باحتقار ودونية مع 
�أنكر  حيث  »كونفو�سيو�س«  �ل�سيني 
ذ�ت مرة وجود فل�سفة يف �سائر بالد 
»�لكونفو�سيو�سية«  �أن  وقال  �مل�رشق، 
على  جديدة  تعاليم  �أية  ت�سيف  مل 
يف  �مل�سممة  �لأخالقية  �لعقيدة 
�ل�سينيني.  و�لأمر�ء  للملوك  �لأ�سل 
من  �أي  �أن  �عتباره  حد  �إىل  ذهب  بل 
يدخل  و�لأخالق مل  �لف�سيلة  مفاهيم 

عقول �ل�سينيني �أبد�ً.
غري  �لغربيني  �لفال�سفة  من  كثري 
�ل�رشقيني  �أن  يعتربون  »كانت« 
عاجزون عن �إنتاج �لفل�سفة. ويوؤكدون 
متت  �إغريقي  �لفل�سفة  �أ�سل  �أن 
�ليونانيني  �لفال�سفة  من  ور�ثتها 
�لقدماء. على �عتبار �أن من�ساأ �لعلوم 
�أمل  لكن  و�لفكر.  �لثقافة  نوع  يحدد 
و�لفلك  �جلرب  علوم  �لأوروبيني  ياأخذ 
�إذن  �لعرب؟  عن  و�لكيمياء  و�لطب 
با�سمها  �لعلوم  هذه  ت�سمى  ل  ملاذ� 

�لعربي يف �لغرب؟
دريد�«  »جاك  �لفرن�سي  �لفيل�سوف 
�لروحي لنظرية  �ملثري للجدل و�لأب 
»�لتفكيكية« �لتي تتحدى �أ�س�س �لفكر 
�إحدى  يف  بوقاحة  ت�رشف  �لغربي، 
�ل�سني، حني  �أثناء وجوده يف  �ملر�ت 
�أنكر وجود فل�سفة يف �ل�سني، و�أن ما 
وقال  فقط،  �أفكار  هي  موجود  هو 
�أوروبا،  يف  �إل  توجد  ل  �لفل�سفة  �إن 
و�أنها ترتبط بتاريخها ولغتها وباإرثها 

�لإغريقي.
ورد  �لنبيل«  »�لهمجي  م�سطلح 
�لكاتب  م�رشحية  يف  ل�سخ�سية  ��سماً 
�لقرن  يف  در�يدن«  »جون  �لإجنليزي 
�ل�سخ�سية  ومتثل  ع�رش،  �ل�سابع 
ويج�سد  لأمريكا.  �لأ�سليني  �ل�سكان 
مفهوم �لهمجي �لنبيل �أن �لب�رش كانو� 
قبل �حل�سارة خريون، قبل �أن تلوثهم 
وتف�سدهم تاأثري�ت �حل�سارة �لغربية. 
�لبعثات  �عتمدته  �خلريي  �ملذهب 
�أمريكا  يف  �لي�سوعية  �لتب�سريية 
من  خالية  و�أفريقيا، خللق جمتمعات 
�لرذيلة. �لهمجي �لنبيل �إن�سان بد�ئي 
من  نع  ميمُ ولكنه  ح�سارياً،  يتلوث  مل 
و�أكرث  منه  �أعلى  ثقافة  يف  �مل�ساركة 
تفوقاً. وهو م�سطلح عن�رشي مقيت.

يف فرتة �لتنوير �لغربية ن�رش �لفيل�سوف 
فكرة  رو�سو«  جان  »جاك  �لفرن�سي 
�لهمجي �لنبيل يف عقده �لجتماعي، 
»فولتري«  �لتنويري  مو�طنه  عليه  فرد 
�أنه حني قر�أ كتاب رو�سو عن  �ساخر�ً 
نظرية �لعقد �لجتماعي �سعر برغبة 
لكنه فقد  �أربع قو�ئم،  �ل�سري على  يف 

هذه �لعادة منذ �ستني عاماً.
�لفال�سفة  بع�س  هناك  ذلك  مع 
بوجود  يعرتفون  �لغربيني  و�ملفكرين 
ي�سيفون  لكنهم  �ل�رشق،  يف  فل�سفة 
�لفل�سفة  ورقي  مب�ستوى  لي�ست  باأنها 
�ل�رشق  يف  �سيء  كل  و�أن  �لأوروبية. 
و�لالعقالنية  �لنفعالية  يعتمد 
ع�رش  �لثامن  �لقرن  يف  و�ملر�هقة.  

»كري�ستيان  �لأملاين  �لفيل�سوف  �عترب 
نظام  وجود  بالإمكان  �أنه  وولف« 
�أخالقي ب�سورة منف�سلة عن �لأديان، 
فقام  �ل�رشق،  ثقافة  عن  ود�فع 
�ملحافظون �مل�سيحيون بالت�سدي له 

وطرد من برو�سيا.
قال  �لغربيني  �ملوؤرخني  من  و�لبع�س 
�أن  قبل  �لهند  من  �لفل�سفة  �أ�سل  �إن 
»�إميانويل  تيار  لكن  لالإغريق،  ت�سافر 
قانون  من  �ل�رشق  ��ستبعد  كانت« 
تاريخها،  كتابة  �أعادو�  حني  �لفل�سفة 
من  مثالية  فل�سفة  منها  وجعلو� 
�أف�سل  يف  تبدو  كي  �لنقدية  �لناحية 
قبل  من  �لتو�فق  مت  وهكذ�  حال. 
فكرة  قبول  على  �لغربيني  �ملثقفني 
يوجد  ل  و�أنه  �لأبي�س،  �لعرق  تفوق 
وبلورة  �إنتاج  على  قادر  �أخر  جن�س 

فل�سفة غريهم.
»كانت« كان �إن�ساناً عن�رشياً حني رّتب 
�لأعر�ق �لب�رشية ب�سكل تفا�سلي، من 
�لأدنى،  �لأ�سو�أ  �إىل  �لأرقى  �لأح�سن 
و�لأجنا�س  �لأعر�ق  مو�سوع  وربط 
كق�سية علمية، بالقدرة على �لتفكري. 
�ملثرية  »كانت«  و�أقو�ل  مفاهيم  ومن 
م�سامني  من  تخلو  ل  و�لتي  للجدل 
�لأبي�س  �لعرق  يعترب  �أنه  عن�رشية، 
�لفطرية.  �ملو�هب  جميع  ميتلك 
يبدون  �ل�سكينة،  ميتلكون  و�لهنود 
لالنفعال  مييلون  لكنهم  كاحلكماء 
ل  جامدة  �أمة  و�ل�سينيون  و�لغ�سب. 
يعلمون عن �حلا�رش �أكرث مما تعلموه 
يف �ملا�سي. و�لأفارقة �سعوب حيوية 
لكن  تعليمهم  ميكن  ثرثارون،  لكنهم 
فقط كخدم. �أما �لهنود �حلمر بر�أيه 
للتعلم، ك�ساىل  فاإنهم قوم غري قابلني 

ل ميتلكون �مل�ساعر ول �خليال.

نظرية اليوجينيا

�لبيولوجيا  عامل  قام   1869 �لعام  يف 
�لربيطاين »فر�ن�سي�س غالتون« بو�سع 
�ملخت�س  »�ليوجينيا«  علم  قو�عد 
للعرق  �لور�ثية  �ل�سفات  بتح�سني 
�لب�رشي، و�لتحكم يف �ل�ساللة �لب�رشية 
عرب مر�قبة �لتفاوت �لعرقي للحد من 
مثل  �لبقاء،  ي�ستحقون  ل  من  تكاثر 
و�ل�سود.  ذهنياً  و�ملتخلفني  �ملعاقني 
وك�سف عن نزعته �لعن�رشية �لبغي�سة 
حني �عترب �أن �لب�رش لي�سو� �سو��سية. 
وتقوم �لنظرية على �أ�سا�س �أن �لتطور 
�ل�سحيح للجن�س �لب�رشي قد �نحرف 
تتعلق  لأ�سباب  �لطبيعي،  م�ساره  عن 
�أبد�ها  �لتي  و�لإن�سانية  �خلري  بنزعة 
�ل�ساحلني  �لفقر�ء غري  �لأثرياء جتاه 
ما  وهو  �لإجناب،  على  وت�سجيعهم 
لذلك  �لطبيعي،  �لنتخاب  �آلية  �أف�سد 
�نتخاب  و�إحد�ث  �لتدخل  من  بد  ل 
�إىل  �لب�رشي  �جلن�س  لإعادة  �سناعي 
نظرية  وبعك�س  �لطبيعي.  م�ساره 
»ت�سارلز د�روين« �لتي تعترب �أن �لأ�سلح 
هو �لذي يرتك ن�ساًل �أكرث، ترى نظرية 
يف  �ملتميز  هو  �لأ�سلح  �أن  �ليوجينيا 

�لذكاء و�ل�سحة و�لأخالق.
مترير  يف  ت�سببت  �لنظرية  هذه 

�ملتحدة  �لوليات  يف  �لتعقيم  قانون 
للقيام  �لنازية  وقادت   ،1927 عام 
لغري  �لق�رشي  �لتعقيم  بحمالت 
�ل�ساحلني و�ملوت �لرحيم �لعام 1933 
هذه  و�ألهمت   .1939 للعام  و��ستمرت 
�أهمية  حول  باأفكاره  هتلر  �لنظرية 
�لب�رش  من  للتخل�س  �حلروب  خو�س 
على  يعتمد  �لتقدم  لأن  �ملتخلفني، 
�أمر  ولذلك  �لأف�سل.  لل�ساللة  �لبقاء 
من  مليون  ن�سف  حو�يل  باإخ�ساء 
�ملعاقني  ومن  �ملزمنني  �ملر�سى 

و�ملعتوهني.
�لكريهة  �لنظرية  هذه  �أن  �لالفت 
�سكلت حالة يف بد�ية �لقرن �لع�رشين، 
من  كثري  معها  وتعاطف  لها  �ن�سم 
و�لعلماء  و�ملثقفني  �ملفكرين  كبار 
�لدين  ورجال  و�لفال�سفة  و�ل�سا�سة 
�لفيل�سوف  هوؤلء  �أبرز  و�لأعمال. 
ر��سل«  »برتر�ند  �لربيطاين  و�ملفكر 
كتاب  مئة  عن  يزيد  ما  �أ�سدر  �لذي 
�لكاتب  وكذلك   .1970 �لعام  وتويف 
�سو«،  برنارد  »جورج  �لإيرلندي 
جورج  »هربرت  �لإجنليزي  و�لأديب 
�لإجنليزي  �لرو�ئي  و�لكاتب  ويلز«، 
�لوزر�ء  ورئي�س  هيك�سلي«،  »�لدو�س 
�لربيطاين �ل�سابق »ون�ستون ت�رش�سل«، 
و�لرئي�س �لأمريكي �ل�سابق »فر�نكلني 
�لأملاين  و�لفيل�سوف  روزفلت«، 
و�سكلت  و�سو�هم.  نيت�سه«  »فريدريك 
من  خرجت  �لتي  �لعباءة  �ليوجينيا 
و�جلماعات  �حلركات  كافة  حتتها 
و�لأفكار �لعن�رشية �ليمينية �ملت�سددة 

يف �أوروبا.
على �أثر �نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية، 
مت �لك�سف عن كثري من �لفظائع �لتي 
�رتكبت ب�سبب �لأفكار �ليوجينية، ومت 
يف  لكن  عن�رشية.  نظرية  �عتبارها 
قانوناً  �ل�سني  �أ�سدرت   1988 �لعام 
»يوجينياً« يحظر زو�ج �ملعاقني ذهنياً 
يتنا�سلو�.  ل  حتى  تعقيمهم  بعد  �إل 
�أخرى يف  مرة  �لنظرية  وظهرت هذه 
�لعام 1993 عندما  �لوليات �ملتحدة 
»�سامويل  �لأمريكي  �ملفكر  ن�رش 
�خلارجية  جملة  يف  مقالة  هنتغتون« 
بعنو�ن  يديرها  كان  �لتي  �لأمريكية 
ي�سدره  �أن  قبل  �حل�سار�ت،  »�سد�م 
تعر�س  ورغم   .1996 �لعام  كتاب  يف 
لنتقاد�ت،  �حل�سار�ت  �سد�م  نظرية 
مركزية  مرجعية  �إىل  حتولت  �أنها  �إل 
�لدولية  �ل�سيا�سة  �أحد�ث  حتليل  يف 
بعد هجوم �حلادي ع�رش من �سبتمرب/
للمحافظني  عقيدة  و�أ�سبحت  �أيلول. 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �جلدد 
�حلروب  �أن  �عتربو�  �لذين  و�أوروبا، 
�نهيار  مع  �نتهت  قد  �لأيديولوجية 
هي  �ملقبلة  �حلروب  و�أن  �ل�سيوعية، 
حروب ثقافية ح�سارية. وبات �لعامل 
ي�سمع عن نظريات متطرفة يف بد�ية 
�ل�سد�م  حتمية  توؤكد  �لثالثة  �لألفية 
�ل�سمال  وبني  و�لغرب،  �ل�رشق  بني 
بع�س  �لفقري، وجتر�أ  و�جلنوب  �لرثي 
�إن  �لقول  على  �لغربيني  �ملفكرين 
بقاء  ل�سمان  �حلل  هي  »�ليوجينيا« 

ونقاء �لعرق �لأبي�س.

عن�صرية القومية العربية

�أو��سط �لقرن �لتا�سع ع�رش، متت  يف 
�لعربية  �لقومية  �لأفكار  بذرة  زر�عة 
�لهيمنة  من  للتخل�س  �ل�سام،  بالد  يف 
�لعثمانية و�حلفاظ على �للغة �لعربية، 
كان  ت�سكيل عدد من �جلمعيات،  فتم 
�ل�سوري«  �لعلمية  »�جلمعية  �أبرزها 
وظهرت   .1857 �لعام  تاأ�س�ست  �لتي 
�لنزعة �لقومية بقوة يف تلك �جلمعية، 
نالحظ ذلك من خالل �إحدى ق�سائد 
�رش�ً  �ألقاها  �لتي  �ليازجي«  »�إبر�هيم 
�أحد �لجتماعات، يقول مطلعها:  يف 
�لعرب...فقد  �أيها  و��ستفيقو�  تنبهو� 
�لركب.  غا�ست  حتى  �خلطب  طمى 
و�سكلت �لقومية حركة �سيا�سية كبرية، 
�لعربي،  �لعامل  يف  لحقاً  و�نت�رشت 
خا�سة يف بالد �ل�سام وم�رش و�لعر�ق، 
ومل تتمكن من �لوجود بقوة يف �أقاليم 
عربية �أخرى مثل دول �خلليج وبلد�ن 
باأفكارها  وتاأ�س�ست  �لعربي.  �ملغرب 
�لبعث  مثل  �سهرية  وتيار�ت  �أحز�باً 
قبل  دولً،  عليها  وقامت  و�لنا�رشية، 
�لتي  �لكربى  �لإخفاقات  توؤدي  �أن 
�إىل خفوت فاعلية  �لقومية  منيت بها 

هذ� �لتيار.
�لليرب�لية  و�حلركات  �لأحز�ب  معظم 
مبادئها  ��ستلهمت  �لعربي،  �لعامل  يف 
فيما  �حلد�ثية.  �لغربية  �لأفكار  من 
تعزيز  نحو  �لقومية  �لأحز�ب  �سعت 
وتعميق �ل�سعور و�لنتماء �لقومي لدي 
�جلماهري �لعربية، جنوح بع�سها نحو 
�لإيغال يف �لتم�سك بالقومية ت�سبب يف 
ن�سوء تيار�ت مت�سددة قومياً، و�أ�س�س 
�لأقليات  جتاه  �لكر�هية  ثقافة  لن�رش 

يف �ملنطقة �لعربية.
ت�سكنها  �لتي  �لعربية  �لدول  معظم 
�أقليات عرقية �أو دينية مل تتمكن من 
ن�سج عالقة �سحية مع هذه �لأقليات، 
مقاربات  �إحد�ث  يف  تنجح  ومل 
ومعاجلات مو�سوعية لتقومي �لعالقة، 
بل �أن بع�سها مل ي�سعى �إىل ذلك �أ�ساًل. 
مار�ست  �لعربية  �لأنظمة  وبع�س 
�أبناء  بحق  و�لقمع  �لقهر  من  �أنو�عاً 
�لقومية �لأخرى. و�حتكمت  �لأقليات 
مع  �لأنظمة  هذه  معظم  عالقة 
�عرت�ف  �أي  �أن  �عتبار  على  �لأقليات 
لهذه �لقوميات بحقوقها، و�ل�سماح لها 
يوؤدي  �سوف  �حلقوق،  تلك  مبمار�سة 
�لدولة  عن  �لنف�سال  �إىل  �لنهاية  يف 
تهديد�ً  �لأنظمة  تعتربه  وهذ�  �لأم. 
�إذن  �لوطنية،  للوحدة  وخطري�ً  جدياً 

هو فعل �خليانة بعينها، �لذي ي�ستحق 
مرتكبها �لعقاب �ل�سديد. بالرغم من 
وثقافتها  وقادتها  �لدول  هذه  كون 
خ�سوعهم  فرتة  خالل  كانو�  وهويتها 
لال�سطهاد و�لإلغاء  لال�ستعمار هدفاً 

و�لإدماج بالإكر�ه.
�ملت�سددين  �لعرب  �لقوميني  بع�س 
يف  �لأقليات  وجود  �إنكار  �إىل  ذهب 
�سنيعة  من  و�عتربهم  �لعربي،  �لعامل 
�لأحو�ل  �أف�سل  يف  و�أنهم  �ل�ستعمار، 
م�ستحاثات  بل  تاريخية،  »رو��سب 
لقانون  جديد  من  تخ�سع  �أن  ينبغي 
�لتفتت و�لذوبان ثم �لندماج« بح�سب 

ما
�لقطرية  »�لدولة  كتاب  يف  جاء 
�ل�سوري  للمفكر  �لقومية«  و�لنظرية 
�لعام  �سدر  �لذي  طر�بي�سي«  »جورج 

.1982
م�سكلة  تنفجر  �أن  �لطبيعي  من  كان 
كنتيجة  �لعربي،  �لوطن  يف  �لأقليات 
مبا�رشة لتجاهل �لفكر �لقومي �لعربي 
و�لإثني  �لعرقي  �لتعددي  للو�قع 
و�لذي  �لعربية،  للمجتمعات  و�لديني 
للرث�ء  م�سدر�ً  يكون  �أن  �ساأنه  من 
�سلك  لو  و�لثقايف،  �حل�ساري  و�لتنوع 
�لتيار �لقومي �لعربي درباً خمتلفة يف 

عالقته مع �لأقليات.
�إن حقيقة ما يدعو لال�ستغر�ب لي�س 
�لعربي  �لعامل  يف  �لأقليات  �أ�سو�ت 
�لتي تطالب بحقوقها، بل �مل�ستهجن 
�أل يفعلو� ذلك يف ر�هن عربي كارثي 
�لقومية  فالهز�ئم  �جلبني.  له  يندى 
ل  �لقطاعات.  خمتلف  يف  �لعربية 
و�ملو�طنة.  �لقانون  لدولة  وجود 
�جتماعياً  �إجناز�ت  ول  جناحات  ل 
م�ساريع  يف  مفزع  �إخفاق  وتعليمياً. 
يف  مركب  ف�سل  �مل�ستد�مة.  �لتنمية 
�لقطاعات �لقت�سادية. ثقافياً وفكرياً 
�ل�سورة مرعبة وتربك �لعقل �ل�سليم. 
و�لت�رشذم  �لتفتت  من  حالة  قومياً 
�لقطرية.  �حلالة  ر�سخت  �لعربي 
للوليات  كاملة  تبعية  �سيا�سياً 
�ملتحدة و�لغرب. فيما يتعلق باأحو�ل 
فاإن  م�سابها،  ووحدة  �لعربية  �لأمة 
�لعنق  على  ي�ستد  �ل�سهيوين  �خلناق 
�لأ�سقاء  بع�س  مب�ساعدة  �لفل�سطيني 

�لعرب.
�لإن�ساف،  باب  �لأقليات  قرعت  و�إن 
وترتفع  �لعرب،  �لقوميني  يثور 
�لعمالة  �لأقليات  باتهام  �أ�سو�تهم 
�ملعادية  ولالإمربيالية  لإ�رش�ئيل 
�لقوميني  هوؤلء  يتوقف  ومل  للعرب. 
�لكبري:  �لبديهي  �ل�سوؤ�ل  �أمام  مرة 

و�لظلم؟  بالغنب  �لأقليات  ت�سعر  ملاذ� 
�ملطالبة  بع�سهم  �أو�سل  �لذي  وما 
�ألي�ست  �لنف�سال؟  �أو  �لذ�تي  باحلكم 
هي جممل �ل�سيا�سات �لقومية �لعربية 
�ل�سائبة؟ �لإجابة دون تردد هي  غري 

نعم.

ال�صرق الغائب

�لذي  للفل�سفة  �لعاملي  �ليوم  يف 
تنظمه �ليون�سكو منذ �لعام 2005 يف 
نوفمرب/ت�رشين  ب�سهر  خمي�س  ثالث 
�لفل�سفة  حت�رش  عام  كل  من  �لثاين 
بوجهها  �لعلوم«  »�أم  وتغيب  �لغربية، 
�لفل�سفة  تز�ل  ل  حيث  �ل�رشقي، 
�لأخرى يف  �لعامل  �سعوب  عن  بعيدة 
ل  حيث  �لأوروبيني،  معظم  �أذهان 
ميكن ت�سورها �سوى بهويتها �لغربية، 
و�ملفكرين  �لفال�سفة  �أغلب  ز�ل  ول 
�لغربيني يوؤكدون �أن �لفل�سفة �إغريقية 

�جلوهر.
يف ر�هن عربي منق�سم غري من�سجم، 
متخم  �ملفاهيم،  ومعقد  مت�سابك 
يبدو  و�حلروب،  و�لقتل  بال�رش�عات 
�لفكري  �لعلمي  �لبحث  عن  �حلديث 
�لنظرية،  �لفل�سفية  و�ملقاربات 
للفكر  نقدية  قر�ء�ت  و�إجر�ء 
وكاأنه  �حلديث،  �لأوروبي  �لفل�سفي 
ثقافياً ل حاجة فكرية فل�سفية  ترفاً 
ل  ز�لت  ما  بيئة  يف  خا�سة  مهمة. 
�أو قيمة ل  �أية �هتمام  �لفل�سفة  تعري 
�ل�سعبي.  �لر�سمي ول  على �مل�ستوى 
من  �لعرب  �ملثقفني  موقف  �أن  كما 
وغري  منق�سم  �لأوروبية  �لفل�سفة 
مقد�سات  يعتربها  من  بني  من�سجم، 
و�لبع�س  عنها،  بقوة  ود�فع  لها  نّظر 
�عترب �أنها �رش وهاجمها وحذر منها. 
نحتاج يف و�قعنا �إىل �إجر�ء مقاربات 
لنا  �لفكري  �لرت�ث  ونقد  وقر�ء�ت 
ولغرينا، من خالل رفع �لقد�سية عنه، 
�سريورته  �سمن  وحتليله  ودر��سته 

و�سياقه �لتاريخي �لإن�ساين.
و�لت�سدي  �ملحظور  مو�جهة  �إن 
مثمر�ً  يكون  ل  �لعن�رشية  لالأفكار 
و�أفكار  قيم  على  يتاأ�س�س  حني  �إل 
مغايرة عما يفرت�س مو�جهته. بدون 
�لآخرين،  وتقبل  �لختالف  قبول 
و�لفعلي  �حلقيقي  �لتم�سك  وبغري 
يف  �لب�رش  بني  �مل�ساو�ة  باإحد�ث 
و�حلقوق  �لعامة  و�حلريات  �لكر�مة 
�لأ�سا�سية، لن يكون خطاب مو�جهة 
بحد  عن�رشياً  خطاباً  �إل  �لعن�رشية 

ذ�ته. 
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رئي�س املر�شد الأوروبي لتعليم اللغة العربية، ب�شري العبيدي:

احلراك ال�شعبي يف اجلزائر 
...اأمر تاريخّي عظيم

اأكد رئي�س املر�شد الأوروبي لتعليم اللغة العربية، ب�شري العبيدي  
حراك اجلزائر العظمى  وا�شفا الذي يجري يف عمق ال�شعب 

اجلزائري اأمر تاريخّي عظيم، �شيكون له ما بعده، مب�شيئة اهلل 
على حد قول  �شاحب كتاب » خواطر الأنفاق وب�شائر الأفاق«  .

حكيم مالك

اجلزائري ا�شتعاد 
الكرامة لذاته الفردية 

واجلماعية

ذات  ك�شف  ال�شياق  ذات  ويف   
يف  عن�رص  اأهم  اأن  املتحدث 
اجلزائري  اأن  هو  احلراك  هذا 
لذاته  الكرامة  ا�شتعاد  القاعدي 
وا�شتعاد  واجلماعية،  الفردية 
ووطنه  بنف�شه  باالعتزاز  ال�شعور 
اأنه  كما  وجذوره،  وثقافته  وقيمه 
ملفاتيح  الدقيق  الفهم  ا�شتعاد 
ولوج احلداثة واحلوكمة الر�شيدة، 
مو�شحا ذات املتحدث اأن ال�شعب 
على  القدرة  ا�شتعاد  اجلزائري  
النخب  على  نظره  وجهة  فر�ض 
من  تتمّع�ض  التي  البائدة  البالية 
عّراها  ودولية  حملية  منظومة 
وف�شحها  اجلزائري  ال�شعب 

واأق�شاها من امل�شهد.

 على النخب الوطنية 
اللجوء اإىل �شياغة عقد 

احلوكمة والبناء

التون�شي  والكاتب  املفكر  وقال   
اللغة  فقهاء  اأحد  العبيدي،  ب�شري 
العربية   اأنه  يتوجب على النخب 
بدور  تقوم  اأن  اجلديدة   الوطنية 
البناء  حوكمة  عقد  �شياغة  يف 
من  والرثوة  الثورة  وا�شتعادة 
النهب وال�شلب وو�شعها على �شكة 
فلقد خاطب   امل�شتدامة   التنمية 
ال�شعب اجلزائري لعبيدي قائال مل 
هو  كما   ، بكم  فخورا  العامل  يكن 
اإذاللكم  الأمرين  بكم  فخور  اليوم 
ل�شوت اال�شتعمار قبل �شبعني �شنة 
التي  اال�شتعمار  لذيول  وكن�شكم 
هذه  االحتقار  منظومة  متثلها 
ال�شعبي  باحلراك  م�شيدا   ، ال�شنة 
االأيام    هذه  اجلزائر  تعي�شه  الذي 

هذا  يف  روحه  يرى  باأنه  وو�شفه 
احلراك .

تدري�س اللغة العربية 
من خالل الإطار 

املرجعي الأوروبي 
امل�شرتك للغات

 ويف املقابل فلقد كانت  للمحا�رص 
يف  م�شاركة   ، الثقافات  حوار  يف 
االأيام القليلة املا�شية   يف اأ�شغال 
من  املنظم  االأول   الدويل  موؤمتر 
اللغة  مدار�ض  تن�شيقية  طرف 
العربية بربوك�شل ببلجيكا  ، حملت 
العربية  اللغة  تدري�ض   « عنوان 
 « واآفاق  واقع  بغريها  للناطقني 
االأوروبي  املر�شد  فريق  ممثال 
قدم   فلقد  العربية    اللغة   لتعليم 
علمية  مداخلة  العبيدي  ب�شري 
من  العربية  اللغة  تدري�ض  حول« 
االأوروبي  املرجعي  االإطار  خالل 
هذا  ،وعرف  للغات«  امل�شرتك 

عالل  الدكتور  ح�شور  املوؤمتر 
التن�شيقية  هذه  موؤ�ش�ض  زهواين 
وع�شو  الفعالية  لهذه  املنظمة 
والعلمية  التح�شريية  اللجنة 
من  كل  م�شاركة  مع  للموؤمتر  
اجلامعية  واالأ�شتاذة  الدكتورة  
والباحث  والدكتور  ح�شني  فاطمة 
م�شطفى  اجلامعي  واالأ�شتاذ 
مدلبوري  معهد  مدير  و  عقلي  
والدكتور   ، جعفر  �شمري  الدكتور 
علوم  يف  الباحث  االأربعني  علي 
العماري  حممد  والدكتور  الرتبية 
و    ، واملرتجم  االأدبي  الناقد 
للتكوين  الدويل  املركز  مدير 
البيداغوجي بباري�ض االأ�شتاذ عبد 
�شكري  والدكتور  النجار،  الروؤوف 

حمروين اخلبري الرتبوي .

مدافع �شر�س عن اللغة 
العربية يف العامل 

من  العبيدي  ب�شري  وينحدر 

مغنية  مدينة  من  جزائرية  اأم 
حاليا  هو  تون�شي   اأب  ومن 
ي�شغل من�شب  رئي�ض املر�شد 
العربية  اللغة  لتعليم  االأوروبي 
كاتب عربي وباحث جامعي يف 
جمال اللغة والتفكري، وحما�رص 
املنظمات  من  جملة  يف 
منظمتي  بينها  من  الثقافية 
العامل  ورابطة  اليون�شكو 
للمعلّمني  مدّرب  و  االإ�شالمي 
واالأ�شاتذة يف جمال تعليم اللغة 
لالأوروبيني  والثقافة  العربية 
من اأ�شول اأجنبية، حما�رص يف 
حوار الثقافات باللغات العربية 
له  واالإجنليزية،  والفرن�شية 
العربية  تعليم  يف  طويلة  خربة 
وموؤ�ش�ض  بغريها،  للناطقني 
اللغة  لتعليم  االأوروبي  املر�شد 
العا�شمة  يف  ومقره  العربية 
باري�ض  فلقد �شاهم  الفرن�شية 
الهيئات  من  عدد  تاأ�شي�ض  يف 
واجلمعيات الثقافية االأوروبية، 

يف  حملل  خبري  وهو  حما�رص 
واأوروبية  عربية  اإعالم  و�شائل 
الدولية   العالقات  حول  عديدة 
العربية  اللغة  عن  مدافع  و 
باأن  املنادين  ومن  العامل  يف 
الف�شحى  العربية  ت�شتاأنف 
يعمل  و  حياة  كلغة  دورها 
مدّرب  معلوماتّي  كمهند�ض 
اجلن�شيات  متعددة  �رصكة  يف 
له مقاالت  بباري�ض،  يف فرعها 
اأدبية كثرية من�شورة يف املواقع 
ال�شبكية، وا�شتجوابات �شحفية 
كتب  اأربعة  له  و  متعددة، 
كتاب  من   كل  يف  واملتمثلة 
�شوء  يف  والفاعلية  »ال�شباب 
الثورات العربية«، ورواية »اأريج 
»رق�شة  وديوان  الريحان«، 
الرياع«، وكتاب« خواطر االأنفاق 
يف   ال�شادر  االأفاق«   وب�شائر 
للن�رص  الرياعة  دار  عن    2017
اآخر  كتاب   وله  فرن�شا  باري�ض 

بعنوان  »نوادر االأيام »  .

يف خمتلف ف�شاءاتها

م�شرحيات الأطفال تزين �شهر الرتاث بقاعات اأون�شيي

بالتزامن مع انطالقته يف �شينما »مرتوبولي�س« بلبنان 

عر�ض فيلم التحريك« الربج« يف املعهد الفرن�شي ق�شنطينة باجلزائر 

للثقافة  الوطني  الديوان  خ�ش�ض 
خا�ض  متنوع  ،برنامج  االإعالم  و 
مع   تزامنا  هذا  وياأتي  باالأطفال 
خمتلف  عرب  الرتاث   �شهر  منا�شبة 
يف  واملتمثلة  له   التابعة  الف�شاءات 
الوادي  بباب  االأطل�ض  قاعة  من  كل 
اأحمد  وقاعة  العا�شمة  ياجلزائر 
املركب  وقاعة  ق�شنطينة  باي 
�شنوه  �شليم  الوهاب  عبد  الثقايف 
تيبازة وقاعة ال�شعادة وهران وقاعة 
العرو�ض ي�رص ببومردا�ض وقاعة 08 

ماي 1945 خراطة بجاية   .
ولقد تخلل برنامج  االأطفال املنظم 
عر�ض  تقدمي  اأون�شيي  طرف  من 

املكار   والثعلب  »االأرنب  م�رصحي 
»  جلمعية املبايعة للثقافة املخرج: 
ميمون بوجالل  بقاعة االأطل�ض باب 
الوادي  باجلزائر العا�شمة ، و�شهدت 
بعر�ض  ق�شنطينة  باي  اأحمد  قاعة 
مل�رصح  ديجيتال«  جحا   « م�رصحية 
اجلهوي ق�شنطينة  وكانت من اإخراج  
تون�شي  يا�شني  امل�رصحي  املخرج 
الر�شائل يف  من  العديد  قدم  والذي 
لالأطفال  وجهها  التي  العر�ض   هذا 
وعرفت   ، �شنة   14 اإىل   05 �شن  من 
الثقايف  املركب  قاعة  االأخرى  عي 
يف  تيبازة  �شنوه  �شليم  الوهاب  عبد 
اإطار برناجمها املخ�ش�ض لالأطفال 

عر�ض الألعاب اخلفة   ع  عمو مراد 
فراحي اجلزائر .

عبد  الثقايف  املركب  �شطر  كما    
برنامج  بتيبازة  �شليم-�شنوة  الوهاب 
خا�ض ب�شهر الرتاث حيث اأقيمت فيه 
معار�ض اأبرزها افتتاح يف 23 اأفريل 
لل�شناعة  جماعي  معر�ض  اجلاري 
�شت�شتمر فعاليته  والذي  احلرفية    
اجلاري  ال�شهر  من   30 غاية  اإىل 
للفنون  اآخر  معر�ض  لتنظيم  اإ�شافة 
�شادات  نرميان  للفنانة  الت�شكيلية  
�رصفاوي  من23  اأفريل  اإىل 20 ماي 
جمعي  ال�شاعر   قام   ولقد    .2019
عي�شون  مروان  ال�شاعر   و  اأحمد  

للكلمة  كانت  �شعرية  اأم�شية  باإحياء  
املعربة معنى .

اجلزائري  اجلمهور  ا�شتمتع  ولقد 
العا�شق للفن الرابع  بقاعة العرو�ض 
» مدينة  بومردا�ض مب�رصحية   ي�رص 
دية  بن  اأخرجه  والذي    « االألعاب 
التعاون-  لفرقة  والتابع  يا�شني 
م�رصحية  عر�ض  مع  بومردا�ض 
اأخرى  املو�شومة بـ »جحا والغبية   » 
للمخرج  القلعة- �شطيف-   لتعاونية 
كما    ، غدير  جمال  امل�رصحي  
�شيكون االأطفال ال�شغار  على موعد 
مبا�رص مع عر�ض الألعاب اخلفة مع 
اأفريل   30 يوم  بو�شوف  عمار  عمو 

اجلاري ، كما �شهدت قاعة 08 ماي 
تقدمي  بجاية  والية  بخراطة   1945
القرية  الذئب يف   « عر�ض م�رصحي 
العلمة  االأمل  الثقافية  لتعاونية   «
هذه  ا�شتطاعت  حيث  �شطيف   من 
املخرج  اأخرجها  التي  امل�رصحية  
ت�شنع  اأن  �شمري  زقار  امل�رصحي 
احلدث ملا حتمله من معاين جلبت 
يع�شقون  الذين  االأطفال  اأنظار 

الت�شويق 
و احتن�شنت  بقاعة ال�شعادة وهران 
امل�رصحية   العرو�ض  من  جمموعة 
»حتوب�شة يف  واملتمثلة يف  لالأطفال 
الثقافية  جلمعية  التابعة    « كرو�شة 

وبالتايل  وهران   والية  من  االأمل  
العمل  هذا  اإخراج  يف  �شاهم  فلقد 
ميهوبي  حممد  امل�رصحي  املخرج 
،  اإ�شافة لعر�ض الألعاب اخلفة   مع 
 ،K.MAGIE بوجرادة  كرمي  عمو 
و�شتعر�ض  يف نف�ض القاعة بالباهية 
افريل   30 الثالثاء  يوم  وهران 
اجلاري م�رصحية  » مغامرات منال 
»  جلمعية الرثيا للثقافة والفنون من 
اإخراج عبد  تيارت  وهي من  والية  
اأن   �شادق اأمني  حيث  من املنتظر 
امل�رصحي  العر�ض  هذا  ي�شتقطب 

العديد  من  الرباعم.
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يعر�ض اليوم فيلم التحريك »الربج 
ق�شنطينة  الفرن�شي  املعهد  يف   «
مع  بالتزامن  وذلك   ، باجلزائر 
مرتوبولي�ض  �شينما  يف  انطالقته 
الفيلم  هذا   �شهد  ولقد  بلبنان 
موؤخراً انطالقته التجارية يف دور 
يف  �شارك  كما  التون�شية،  العر�ض 
القاهرة  كاأيام  مهرجانات   عدة 
�شان  مهرجان  و  ال�شينمائية 
االإن�شان  حقوق  الأفالم  �شاب�شتيان 
مرتوبولي�ض  مهرجان  و  باإ�شبانيا 
على  ح�شل  كما  ال�شباب،  ل�شينما 

عر�ض بـمتحف الفن يف بو�شطن.

الطفلة »وردي »و خميم الالجئني 
الفل�شطينيني يف دائرة ال�شوء

وتدور اأحداث  هذا الفيلم   حول 
الطفلة وردي �شاحبة الـ 11 عاماً، 
لالجئني  خميم  يف  تعي�ض  والتي 
على  وتتعرف  الفل�شطينيني، 
ق�ش�ض  خالل  من  عائلتها  تاريخ 
�شابقة  اأجيال  ثالثة  لها  يحكيها 
بتاأليف  قام  ولقد   الالجئني.  من 
املخرج  العمل  هذا  واإخراج 
باالأداء  ويقوم  غرورد   مات�ض 
رومانيا  لل�شخ�شيات  ال�شوتي 
بكري،  حممد  ك�رصايف،  عدل 

كما  ح�شن،  ومراد  �شعيد  جنالء 
اإنتاج نرويجي  العمل هو   اأن هذا 
وتتوىل  م�شرتك،  فرن�شي  �شويدي 
�رصكة MAD Solutions مهام 

توزيعه يف العامل العربي  .

تتويجات �شينمائية 
عربية وعاملية

»على  »الربج  فيلم  ح�شل   ولقد 
يف  م�شاركته  خالل  جائزتني 
املهرجان الدويل الأفالم االأطفال 
ب�شيكاغو وهما جائزة ليف اأوملان 

لل�شالم وجائزة جلنة التحكيم لثاين 
اأف�شل فيلم حتريك. و�شارك الفيلم 
ال�شينمائي،  القاهرة  مهرجان  يف 
املهرجان الدويل للفيلم مبراك�ض، 
لندن  مهرجان  اإىل  بااٌلإ�شافة 
فل�شطني ال�شينمائي، اأيام فل�شطني 
ال�شينمائية، مهرجان اآن�شي الدويل 
الأفالم التحريك بفرن�شا، مهرجان 
بفرن�شا،  بفاماك  العربي  الفيلم 
ال�شينمائي  بو�شان  مهرجان 
هل�شنكي  مهرجان  الدويل، 
ومهرجان  الدويل،  ال�شينمائي 

ال�شينما االأوروبية باإ�شبيلية.

اإخراج نرويجي ملات�س 
غرورد

 مع العلم اأن مات�ض غرورد  هو 
متحركة  ر�شوم  وم�شور  خمرج 
الر�شوم  در�ض  نرويجي، 
املتحركة يف جامعة فولدا واأكمل 
وبريوت  الدمنارك  يف  درا�شته 
باإخراج  مات�ض  وقام  وبكني؛ 
�شانتا  مثل  ق�شرية  اأفالم  عدة 
 My Grandmother كلوز، 
Beijing واأفالم حتريك اأخرى 
عام   Kaja Polmar منها 

 Piotr Sapegin>s  ،2006
Grandpa is a raisin عام 
2006. وحالياً يُدير مات�ض �رصكة 
 Nubbsjangs اإنتاجه اخلا�شة
يطور  حيث   Productions
باالإ�شافة  اأفالمه  م�شاريع 
املتحركة،  الر�شوم  لتدري�ض 
م�شاريع  عدة  يف  عمل  كما 
بداأ جرورد   2007 ويف  وثائقية، 
اأول  الربج  فيلم  على  العمل 
له،  طويل  وثائقي  حتريك  فيلم 
و �شوب�شتاد  فرانك  املنتج  مع 

.Tenk.tv
حكيم مالك 



علماء

 ال يوجد دليل علمي على ارتباط الهواتف بال�سرطان!
النا�س  من  الكثري  يق�ضي 
ا�ضتخدام  يف  اأوقاتهم  معظم 
مواقع  لت�ضفح  الذكية  الهواتف 
التوا�ضل االجتماعي اأو مرا�ضلة 

االأ�ضدقاء واالأقارب.
وعلى الرغم من اأهمية الهواتف 
يف حياتنا اليومية املعا�رصة، اإال 
اأن املخاوف املتعلقة بتاأثريها 
على اجل�ضم وارتباطها باالإ�ضابة 
قلق  م�ضدر  ت�ضكل  بال�رصطان، 
العلماء  ولكن  للكثريين  بالن�ضبة 
يف  املخاوف  هذه  دح�ضوا 
اأو  احلقيقة  »ال�ضحة:  برنامج 
بي  »بي  قناة  على  اخلوف«، 
يوجد  ال  اإنه  بالقول  �ضي«، 
دليل علمي على �رصر الهواتف 
االإ�ضعاع  اأن  حيث  الذكية، 
ال�ضادر  الكهرومغناطي�ضي 
عنها، هو »طاقة منخف�ضة« وال 
العلماء  باخلاليا«وك�ضف  »ي�رص 
عك�س  اإىل  ت�ضري  درا�ضة  اأي  اأن 
مع  الفئران  على  اأُجريت  ذلك، 
»عالية  مل�ضتويات  تعري�ضها 
لن  االإ�ضعاع،  من  جدا«  جدا 
العادي«  »االإن�ضان  لها  يتعر�س 

اأبدا.
الرتددات  موجات  وتنبعث 
الهواتف  من  الراديوية 
اإ�ضعاع  �ضكل  يف  املحمولة، 
كهرومغناطي�ضي من الهوائيات، 
وفقا للمعهد الوطني لل�رصطان. 
وتعد منطقة الراأ�س هي االأقرب 
يجري  حيث  الهوائيات،  اإىل 

امت�ضا�س بع�س هذه الطاقة.
وي�ضعر البع�س بالقلق من �رصر 
احلم�س  على  االإ�ضعاع  هذا 
اإىل ال�رصطان  النووي، ما يوؤدي 
ومع ذلك، قالت عاملة الفيزياء 
»يف  اأوهيني:  يوالندا  احليوية، 
اأحد جوانب الطيف، يوجد هذا 
يتميز  الذي  املوؤين،  االإ�ضعاع 
الرتدد.  عالية  وموجات  بقوة 
مثاال  ال�ضينية  االأ�ضعة  وتعد 
النا�س  من  يُطلب  حيث  �ضائعا، 
احلماية،  �ضا�ضات  خلف  البقاء 
الأنها قد تلحق ال�رصر باخلاليا 

داخل اجل�ضم. اإال اأن االإ�ضعاعات 
من  تنبعث  التي  املوؤينة،  غري 
ذلك  يف  مبا  املنزلية،  االأجهزة 
الهواتف املحمولة، هي »طاقة 

منخف�ضة ال ت�رص باخلاليا«.
�ضبب  حول  �ضوؤال  طرح  وعند 
االإ�ضابة  معدالت  ارتفاع 
زيادة  مع  الدماغ  ب�رصطان 
اأو�ضح  الهواتف،  ا�ضتخدام 
االأ�ضتاذ، مالكومل �ضربين، مدير 
الطبية يف م�ضت�ضفيات  الفيزياء 
الطب  اأن  اأك�ضفورد،  جامعة 
اأدى  ما  ال�ضنني،  مر  على  تطور 
اإىل ر�ضد املزيد من االأورام يف 
وقت مبكر، وبالتايل حّر�س على 
االإ�ضابات  معدل  باأن  االعتقاد 

ارتفع«.
اإىل  الربنامج  تطرق  كما 
اإىل  ت�ضري  التي  الدرا�ضات 
حتفز  الذكية  الهواتف  اأن 
مثل  اأخرى،  �ضحية  خماوف 
ومع  والعقم.  الذاكرة  فقدان 
الوطني  املعهد  ي�ضف  ذلك، 
باأنها  النتائج،  هذه  لل�رصطان 
»اأكرث  اإن  قائال  مت�ضقة«،  »غري 
املرتبطة  ال�ضحية  املخاطر 
الذكي،  الهاتف  با�ضتخدام 
تتمثل يف ت�ضتيت انتباه ال�ضائقني 

وحوادث ال�ضيارات«.
والإثبات �ضالمة الهواتف الذكية، 
اإىل  �ضي«  بي  »بي  فريق  �ضافر 
 ،»TÜV Rheinland« مقر 
االإ�ضعاعات  يخترب  الذي 
ال�ضادرة عن الهواتف قبل بيعها 
يف بريطانيا وو�ضع عامل، يُعرف 
م�ضبارا يف  فقط،  �ضتيف  با�ضم 
الزيوت«،  من  خا�س  »مزيج 
حيث يقوم باإطالق االإ�ضعاعات 
هاتف  هوائيات  عن  ال�ضادرة 
الزيت  وي�ضتجيب  معني، 
بالطريقة نف�ضها، التي ي�ضتجيب 

بها الدماغ الب�رصي.
فريق  وجد  دقيقة،   20 وبعد 
من  ينبعث  االإ�ضعاع  اأن  البحث 
مب�ضتويات  العادي  الهاتف 
املتفق  احلدود  �ضمن  جيدة 
عليها دوليا. واأفاد الربنامج باأن 
االإ�ضابة  احتمال  من  املخاوف 
التعر�س  ب�ضبب  بال�رصطان 
ظهرت  املحمولة،  للهواتف 
الأول مرة يف الت�ضعينيات، عندما 
اأ�ضبحت الهواتف اأ�ضا�ضية يف كل 
اأ�رصة، وك�ضفت االإح�ضاءات عن 
ت�ضخي�س  يف   %34 بن�ضبة  زيادة 
ال�ضنوات  يف  الدماغ،  اأورام 

الع�رصين التي تلت ذلك.

يف  ال�رصطان  اأبحاث  ولكن 
 ،)CRUK( املتحدة  اململكة 
ت�ضري اإىل ارتفاع ملكية الهواتف 
يف   %500 بن�ضبة  املحمولة 
 1990 عامي  بني  بريطانيا 
اللوم  اأُلقي  حال  ويف  و2016. 
على الهواتف، فمن املتوقع اأن 
يكون معدل االإ�ضابة بال�رصطان 

اأعلى بكثري، وفقا للخرباء.
الوكالة  ذكرت   ،2011 عام  ويف 
الدولية لبحوث ال�رصطان، وهي 
منظمة  من  فرعية  جمموعة 
الهواتف  اأن  العاملية،  ال�ضحة 
حمتمال  »�ضببا  تكون  اأن  ميكن 
�ضعرت  ولكنها  لل�رصطان«، 
كافية  بيانات  توجد  ال  باأنه 
اأكرث  ا�ضتنتاجات  ال�ضتخال�س 
جتد  مل  ذلك،  ومع  و�ضوحا، 
اأي  الالحقة  االأكرب  الدرا�ضات 
.»CRUK« ضلة تُذكر، وفقا لـ�

خل�س  املتحدة،  الواليات  ويف 
ال�ضحة  لعلوم  الوطني  املعهد 
على  ال�ضيطرة  ومراكز  البيئية 
منها،  والوقاية  االأمرا�س 
لالت�ضاالت،  الفدرالية  واللجنة 
علمي  دليل  يوجد  ال  اأنه  اإىل 
املحمولة  الهواتف  يربط 

بال�رصطان.

العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة يف اخلبز!
اأكد علماء من جامعة هارفارد اأن بع�س املواد التي ت�ضاف ل�ضناعة اخلبز قد 
تت�ضبب بظهور اأعرا�س �ضحية خطرية لالإن�ضان واأظهرت االأبحاث التي اأجراها 
العلماء يف هارفارد اأن »الربوبيونات« اأو ما يعرف بـ »حام�س الربوبيونيك« الذي 
ال�ضحة،  على  خطرية  م�ضاعفات  يرتك  العفن،  ظهور  ملنع  اخلبز  اإىل  ي�ضاف 
ومر�س  بال�ضمنة  االإ�ضابة  بخطر  املرتبطة  الهرمونات  لزيادة  يوؤدي  وتناوله 

ال�ضكري.
وتو�ضل العلماء اإىل تلك النتائج بعد اإجراء العديد من الدرا�ضات، قاموا خالل 
الع�ضبية  اجلملة  اأن  والحظوا  بالربوبيونات،  املخربية  الفئران  بحقن  اإحداها 
رافقه  العملية،  هذه  بعد  طبيعي  غري  ن�ضاطا  �ضهدت  احليوانات  لتلك  الودية 
تفرزه  الذي   »Glucagon« كهرمون  الهرمونات،  بع�س  معدالت  يف  ارتفاع 
خاليا جزر النغرهان�س يف البنكريا�س عادة، عندما تنخف�س م�ضتويات الغلوكوز 

يف اجل�ضم، لريفع م�ضتواه.
اإىل  ق�ضموهم  متطوعا،   14 على  العلماء  فاأجراها  االأخرى،  الدرا�ضة  اأما 
جمموعتني، جمموعة اأ�ضيفت الربوبيونات اإىل نظامها الغذائي، واأخرى منعت 

من تناول تلك املواد كليا.
معدالت  ارتفاع  من  يعانون  بداأوا  االأوىل  املجموعة  اأفراد  اأن  فرتة  بعد  وتبني 
هرمون »Glucagon« يف اأج�ضامهم، ما �ضاهم يف زيادة وزنهم، وظهور اأعرا�س 
مرتبطة بخطر ال�ضكري لديهم، ف�ضال عن اأن بروتني »FABP4« امل�ضوؤول عن 
اأي�ضا، ما عده  ربط االأحما�س الدهنية يف اجل�ضم، ارتفعت معدالته يف دمهم 

العلماء موؤ�رصا لبداية ظهور خطر ال�ضمنة لديهم.
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 تناول االأرز واملعكرونة 
قد يكون مميتا!

حذر بع�س العلماء، يف درا�ضة اأجريت حديثا، ون�رصت 
يف »Nature Microbiology«، من تناول االأرز 
واملعكرونة اإذا كانت مطبوخة منذ ب�ضعة اأيام ومت 

تخزينها. وجاء يف الدرا�ضة اأن تلك االأطعمة ميكن اأن 
تت�ضبب يف تكوين بكترييا توؤدي اإىل الت�ضمم الغذائي، وحتى 

اإىل املوت. وعادة ما ين�ضّب اهتمام النا�س على اللحوم 
والدواجن واالأ�ضماك التي تخزن يف الثالجة لب�ضعة اأيام، 
ظنا منهم اأن البكترييا ال�ضارة باالإن�ضان ميكن اأن ت�ضيب 

هذه االأطعمة، بينما ال يهتم اأحد باالأرز اأو املعكرونة.
وي�ضك العلماء يف اأن هناك بكترييا قاتلة حمتملة با�ضم 
»با�ضيلو�س �ضرييو�س« )Bacillus cereus(، ميكن اأن 
تتكاثر يف هذه االأطعمة )االأرز واملعكرونة(، وفقا ملا 

ن�رصه موقع »Siencealert«. وحذر �ضاحب الدرا�ضة، 
الباحث االأ�ضرتايل من اجلامعة االأ�ضرتالية الوطنية، ماتور 
اأنوكريتي، من خطورة تلك البكترييا ال�ضائعة، حيث اأنها 
»تعي�س يف اأي بيئة جتدها �ضاحلة لبقائها مثل الرتبة 

واحليوانات واحل�رصات والغبار والنباتات«، وقد تعي�س 
»با�ضتخدام العنا�رص املغذية من املنتجات الغذائية، مبا 
يف ذلك االأرز ومنتجات االألبان والتوابل واالأطعمة اجلافة 
واخل�رصوات«. واأما عن احلاالت املميتة لالإ�ضابة بهذه 
البكترييا، فقد مت االإبالغ عن حالة 5 اأطفال من عائلة 

واحدة عام 2005، اأ�ضيبوا باملر�س جراء تناولهم ل�ضلطة 
معكرونة طبخت قبل اأربعة اأيام، فعانى جميع اأفراد 

العائلة من ت�ضمم غذائي بدرجات خمتلفة، بل وتويف االبن 
االأ�ضغر. ويتابع اأنوكريتي قائال اإن »بكترييا )با�ضيلو�س 

�ضرييو�س( ميكن اأن تنتقل عن طريق الغذاء، لكن العدوى 
بها مل تر�ضد ب�ضبب اأعرا�ضها اخلفيفة ب�ضكل عام، لكن 
حالة م�ضتع�ضية كهذه توؤكد على احتمال خطورة هذه 

البكترييا ب�ضبب ما اأحدثته من ف�ضل بالكبد«.

هذا هو �سّر ال�سوت ال�سادر 

 

عن »طقطقة« االأ�سابع
 

ل باحثون يف درا�ضة علمية حديثة ملعرفة �رص ال�ضوت  تو�ضّ
الذي ي�ضدر لدى »طقطقة« االأ�ضابع، مظهرين اأن �ضببه 

انفجار فقاعات جمهرية يف ال�ضائل املوجود يف املفا�ضل، 
للتو�ضل لهذه اخلال�ضات، ا�ضتند الباحثون الفرن�ضيون 

واالأمريكيون اإىل مناذج ريا�ضية.
والفر�ضية التي طرحوها لي�ضت جديدة، وهي ظهرت الأول 

مرة قبل 70 عاماً ثم �ضككت بها درا�ضات الحقة، اإال اأن 
اجلديد يف خال�ضات الدرا�ضة االأخرية اأن انفجار فقاعة 

واحدة يكفي الإ�ضدار هذا ال�ضوت، بح�ضب عبد اهلل بركات 
الباحث يف الكلية التقنية يف باري�س.

وكانت درا�ضة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �ضوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�ضّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها 

وقال بركات: »رّكزنا على هذه امل�ضاألة من وجهة نظر 
ريا�ضية، الأن كّل االأبحاث ال�ضابقة كانت تعتمد على 

املراقبة«نواأ�ضاف: »حاولنا بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�ضياً 
لو�ضف ظاهرة فيزيائية«.

وخل�س الباحثون يف الدرا�ضة املن�ضورة يف جملة 
»�ضاينتيفيك ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�ضغرية 
هو امل�ضوؤول عن اإ�ضدار �ضوت »القرقعة« لدى »طقطقة« 
االأ�ضابع، ولي�س ت�ضّكلها وال ت�ضبب هذه املمار�ضة التهاب 

املفا�ضل، بخالف االعتقاد ال�ضائد.
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نعمة �إدر�ك �سهر رم�سان �ملبارك

ومن اأ�شهر الأحاديث الدالة على 
ال�شهر  هذا  اإدراك  نعمة  عظم 
يف  حبان  ابن  رواه  ما  املبارك, 
�شحيحه عن طلحة بن عبيد اهلل 
اهلل  ر�شول  على  قدما  رجلني  اأن 
وكان  و�شلم-,  عليه  اهلل  �شلى   -
اإ�شالمهما جميعا, وكان اأحدهما 
فغزا  �شاحبه,  من  اجتهادا  اأ�شد 
ثم  فا�شت�شهد,  منهما,  املجتهد 
مكث الآخر بعده �شنة, ثم تويف, 
يرى  فيما  فراأيت  طلحة:  قال 
النائم كاأين عند باب اجلنة, اإذا اأنا 
بهما وقد خرج خارج من اجلنة, 
منهما,  الآخر  تويف  للذي  فاأذن 
ثم خرج فاأذن للذي ا�شت�شهد, ثم 
رجعا اإىل, فقال يل: ارجع, فاإنه 
طلحة  فاأ�شبح  بعد,  لك  ياأن  مل 
يحدث به النا�س, فعجبوا لذلك, 
فبلغ ذلك ر�شول اهلل - �شلى اهلل 
اأي  »من  فقال:   - و�شلم  عليه 
ذلك تعجبون؟ » قالوا: يا ر�شول 
ثم  اجتهادا  اأ�شد  كان  هذا  اهلل, 
ودخل  اهلل  �شبيل  يف  ا�شت�شهد 
»األي�س  فقال:  قبله؟  اجلنة  هذا 
قد مكث هذا بعده �شنة؟ » قالوا: 
ف�شامه«؟  رم�شان  »واأدرك  بلى, 

وكذا  كذا  »و�شلى  بلى,  قالوا: 
بلى,  قالوا:   « ال�شنة؟  يف  �شجدة 
قال ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه 
ما  اأبعد  بينهما  »فلما   :- و�شلم 

بني ال�شماء والأر�س«.
لها  يا   .. اأكرب  اهلل  اأكرب..  اهلل 
ندرك  اأن  عظيمة  نعمة  من 
الليلة  ندرك  واأن  ال�شهر,  هذا 
العظيمة التي قال عنها ربنا: } 
لَيْلَُة الَْقْدِر َخْيٌ ِمْن اأَلِْف �َشْهٍر { 
من  نعجب  فكيف  ]القدر:3[ 
اهلل  ف�شل  وهذا  احلديث   هذا 
وكيف  واحدة,  ليلة  يف  الكرمي 
عليه  اهلل  �شلى  ونبينا  نعجب 
و�شلم يقول: ) اإن هلل عتقاء يف كل 
دعوة  منهم  عبد  لكل  وليلة  يوم 
حترمنا  ل  فاللهم   ,) م�شتجابة 
اأن  ون�شاألك  كرمي,  يا  ف�شلك 
واأن ترزقنا  تعيننا على طاعتك, 
توفقنا  واأن  اأعمارنا,  يف  الربكة 
اخليات  بفعل  فيها  لنجتهد 
ونبادر  بالطاعات,  ونتناف�س 
ونت�شابق  ال�شاحلات,  بالأعمال 
قول  و�شعارنا  مر�شاتك,  اإىل 
ى  ربنا: } َوَعِجلُْت اإِلَيَْك َرِبّ ِلَتْ�شَ

{ ]طه:84[.

نعمة ت�ستحق �ل�سكر...
اإن بلوغ �شهر رم�شان نعمة عظيمة من اأعظم النعم التي ت�شتحق 

َ َعَلى  وا الَلهّ ُ ال�شكر, قال تعاىل يف اآخر اآيات ال�شيام: } َوِلُتَكِبهّ
ُكُروَن { ]البقرة:185[ اللهم اجعلنا من  َما َهَداُكْم َوَلَعَلهُّكْم َت�شْ

ُكْم َلِئْن �َشَكْرُتْ  َن َرُبهّ ال�شاكرين, والل تعاىل يقول: } َواإِْذ َتاأََذهّ
ُكْم { ]اإبراهيم:7[ اللهم زدنا من ف�شلك وبلغنا  َلأَِزيَدَنهّ
رم�شان اأعواما عديدة واأزمنة مديدة, واجعلنا من 

ال�شاكرين لهذه النعمة ووفقنا ل�شتغالها بطاعتك 
ومر�شاتك, واغفر ذنوبنا, وارفع درجاتنا, 

وا�شتجب دعواتنا, اإنك جواد كرمي.

�أجوٌر ال حد لها...
ومن كرم الل اأنه مل يجعل لثواب ال�شوم حدا من الأجور, فهو الذي يثيب عليه, والكرمي اإذا اأعطى اأده�ش, فعن اأبي هريرة, قال: قال 
ر�شول الل �شلى الل عليه و�شلم: » كل عمل ابن اآدم ي�شاعف, احل�شنة بع�شر اأمثالها اإىل �شبعمائة �شعف اإىل ما �شاء الل, يقول الل: اإل 
ال�شوم؛ فاإنه يل واأنا اأجزي به, يدع �شهوته وطعامه من اأجلي, لل�شائم فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء ربه, وخللوف فم 

ال�شائم اأطيب عند الل من ريح امل�شك ».

و�سية ال�ستقبال �سهر �خلري
تبييت النية ال�شاحلة على اأن تكون يف رم�شان على 

حال ير�شاها الل تعاىل.والنية اأيها الأخوة اأ�شا�ش 
العمل ونية املوؤمن اأبلغ من عمله , وكان الإمام اأحمد 

رحمه الل يو�شي ولده ويقول:« يا بني انو اخلري 
فاإنك ل تزال بخري ما نويت اخلري »فما الذي نويت 
اأن تكون عليه يف رم�شان من الآن؟!ما الذي حتدث 

نف�شك به؟ وما الذي تت�شوره لنهارك وليلك؟ ما 
الذي يراه الل يف قلبك الآن؟عزم على اأن تكون 

اأكرث قربًا منه؟ عزم على اأن تختم القراآن كذا 
وكذا مرة؟ عزم على اأن ل تفوت �شالة اجلماعة 

ول مرة واحدة خالل رم�شان؟ عزم على اأن ل 
ت�شيع �شالة الرتاويح ؟ اأم اأن الل ينظر على قلبك 

الآن فريى غفلة و�شياعًا اأو يرى تبييتًا ملتابعة 
امل�شل�شل الفالين والبنامج الهابط الفالين وغري 

ذلك مما يعده قطاع الطرق ول�شو�ش رم�شان من 
�شياطني الإن�ش من البامج وامل�شل�شالت ال�شاقطة 

التي تقطعك عن الل يف رم�شان وحتول بينك وبني 
روحانية ال�شيام ولذته وحالوته. والل ما راأيت 

اآية اأ�شدق يف و�شف اأ�شحاب هذه القنوات وما 
يعدونه يف رم�شان من قول الل تعاىل:)والل يريد 
اأن يتوب عليكم, ويريد الذين يتبعون ال�شهوات اأن 
متيلوا مياًل عظيمًا, يريد الل اأن يخفف عنكم..(.
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مهرجان القاهرة ال�سينمائي يفتح 
باب الت�سجيل لدورته الـ41

اأعلن مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل عن موعد فتح باب 
ت�سجيل الأفالم امل�ساركة يف دورته احلادية والأربعني، التي 

ت�ست�سيفها العا�سمة امل�رصية خالل الفرتة من 20 اإىل 29 
نوفمرب املقبل. 

ومن املقرر اأن يفتح املهرجان باب ت�سجيل الأفالم ملدة 
اأربعة اأ�سهر، تبداأ من 1 ماي وحتى 1 �سبتمرب املقبلني.

وكان مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل ا�ستقبل خالل 
دورته املا�سية 2351 طلبًا للم�ساركة من 121 دولة، منها نحو 

2200 طلبًا �سحيحا ي�ستويف �رصوط التقدم.
وقال رئي�س املهرجان حممد حفظي يف بيان ر�سمي و�سل 
اجلزيرة نت اإن »مهرجان القاهرة ي�سعى يف دورته اجلديدة 

لتوطيد عالقة املهرجان بجمهور ال�سينما يف العا�سمة، 
�سواء بعر�س املزيد من الأفالم املرتقبة والتي تر�سي كافة 
الأذواق ال�سينمائية، اأو بدعم العالقة التفاعلية بني اجلمهور 

واملهرجان«.
ومهرجان القاهرة ال�سينمائي هو مهرجان �سنوي دويل 

يعقد يف القاهرة، وتاأ�س�س عام 1976، ويعد اأول مهرجان 
�سينمائي دويل عقد يف العامل العربي، واأحد اأهم املهرجانات 

ال�سينمائية يف العامل.

ماجد املهند�س يطرح 
»�سيد الأحباب«

   
طرح املطرب العراقي ماجد املهند�س اأحدث اأغنياته »�سيد 
الأحباب«، عرب القناة الر�سمية ل�رصكة »روتانا« مبوقع يوتيوب.

»�سيد الأحباب« كلمات �سبع، اأحلان م�ساعد البلو�سي، توزيع عدنان 
عبد اهلل.

وتخطت اأغنية »�سيد الأحباب« 50 األف م�ساهدة، خالل �ساعات 
من طرحها، عرب موقع يوتيوب.

يذكر اأن اآخر اأعمال ماجد املهند�س اأغنية »غريك يف ل« من 
كلمات ال�سيخ عبد اهلل بن حميد القا�سمي، اأحلان اأحمد الهرمي، 

توزيع �سريو�س.

ثالثي مو�سيقي اإ�سباين يف حفل فني �ساهر باجلزائر العا�سمة

»اأفنجرز: اإند غيم« يحقق 60 مليون دولر مع بدء عر�سه

اأحيا ثالثي مو�شيقي اإ�شباين �شهرة اأول اأم�س بقاعة ابن زيدون باجلزائر العا�شمة حفال فنيا �شاهرا اأمتعوا خالله اجلمهور العا�شمي بباقة فنية 
مميزة يف مو�شيقى الـ »بولريو« الكوبية. وكان هذا احلفل -الذي نظمه املعهد الإ�شباين باجلزائر بالتعاون مع وزارة الثقافة و«البيت املتو�شطي« 

باأليكانتي )اإ�شبانيا( مبنا�شبة اأ�شبوع اللغة الإ�شبانية- فر�شة لع�شاق الفن الراقي لال�شتمتاع مبجموعة من الو�شالت الغنائية والأحلان التي اأبدع يف 
اأدائها كل من املغنية ماريا �شافاتري وعازف الغيتار بيبي بورناي بالإ�شافة اإىل عازف الناي خوان فران�شي�شكو كايويال�س.

كي  »ما�س  �سعار  وحتت 
بولريو(  من  )اأكرث  بولريو�س« 
العديد  املتاألق  الثالثي  قدم 
على  املعروفة  العناوين  من 
موت�سو«  »بي�سامي  رائعة  غرار 
يف  األفتها  التي  كثريا(  )قبلني 
الثالثينيات من القرن املا�سي 
املك�سيكية  البيانو  عازفة 
و«اإي�ستا  فيال�سكيز  كون�سويلو 
فيدا لوكا« )هذه احلياة جمنونة( 
املو�سيقي  وحلنها  األفها  التي 
ثي�سبيد�س  فران�سي�سكو  الكوبي 

يف نهاية الت�سعينيات.

خالل  كثريا  ماريا  وتاألقت 
ال�سهرة باأدائها الراقي وتفاعلها 
الذي كان  اجلميل مع اجلمهور 
يف اأغلبه من الإ�سبان والكوبيني 
املقيمني باجلزائر واأي�سا طلبة 
�سفقوا  والذين  الإ�سبانية  اللغة 
اإىل  و�سالتها  معها  ورددوا 
الأغنية  وخ�سو�سا  حلظة  اآخر 
الوطنية الكوبية »غوانتانامريا« 
)املراأة الريفية من غوانتانامو( 
خو�سييتو  الكوبي  حلنها  التي 
نهاية  يف  فرنانديزدياز 

الع�رصينيات.

من  »بولريو«  مو�سيقى  وتعترب 
يف  املو�سيقية  الأنواع  اأبرز 
ظهرت  حيث  الالتينية  اأمريكا 
القرن  يف  بكوبا  مرة  لأول 
التا�سع ع�رص من طرف امللحن 
الغيتار  وعازف  واملغني 
اأن  قبل  �سانت�زش  بيبي  الكوبي 
بعدها  ومن  باملك�سيك  تنت�رص 
اأمريكا  بلدان  من  العديد  يف 
الالتينية وت�سبح من اأهم الأنواع 
جانب  اإىل  هناك  املو�سيقية 
ومو�سيقى  والت�سات�سا  ال�سال�سا 

املاريات�سي وغريها.

اأمري كرارة يدر�س تقدمي »كلب�س 4«

توزع  التي  ديزين  والت  �رصكة  قالت 
النهاية«  لعبة  »املنتقمون:  فيلم 
�سجل  الفيلم  اإن  غيم(  اإند  )اأفنجرز: 
اإيرادات قيا�سية بلغت 60 مليون دولر 
الوليات  يف  عر�سه  بدء  مع  اأمريكي 
املتحدة وكندا . واأ�سافت اأن مبيعات 
يظهر  الذي  للفيلم  العاملية  التذاكر 
اأيرون  مثل  اخلارقون  الأبطال  فيه 
 305 بلغت  وغريهما  وهالك  مان 

ماليني دولر يف اأول يومني.
اأمريكا  يف  الإيرادات  وجتاوزت 
الرقم  العر�س  بداية  عند  ال�سمالية 

التذاكر  ملبيعات  ال�سابق  القيا�سي 
يف ليلة العر�س الأوىل والذي �سجله 
فيلم »�ستار وورز: ذا فور�س اأويكنز« 

)حرب النجوم: القوة ت�ستيقظ(.
فيلم  من  اجلزء  هذا  حقق  كما 
يف  قيا�سية  اإيرادات  املنتقمون 
ويتوقع  اأخرى،  دول  وعدة  ال�سني 
اأن تزدحم قاعات دور العر�س على 
م�ستوى العامل باجلمهور مل�ساهدته 
من  الفيلم  الأ�سبوعية.  العطلة  يف 
بطولة روبرت داوين جونيور وكري�س 

هم�سورث و�سكارليت جوهان�سون.

تدر�س اجلهة املنتجة مل�سل�سل »كلب�س«، 
بطولة اأمري كرارة، تقدمي جزء رابع منه يف 

العام املقبل، وذلك بعد عر�س اجلزء الثالث 
يف رم�سان املقبل. وعلم  اأن كرارة اأبدى 

موافقته املبدئية على الفكرة، لكنه ينتظر 
معرفة ردود الفعل اإزاء اجلزء الثالث، الذي 

ي�سهد اأحداثاً جديدة عن اجلزاأين ال�سابقني، 
ف�ساًل عن تغري اأبطاله با�ستثناء كرارة وهالة 

فاخر وعمر ال�سناوي، ومن املقرر ح�سم هذه 
امل�ساألة بعد عيد الفطر املبارك.

وي�سارك يف بطولة »كلب�س 3« ه�سام �سليم 
واأحمد عبدالعزيز واأحمد العو�سي ونا�رص 

�سيف واأمرية العايدي وحممد علي رزق، من 
تاأليف باهر دويدار واإخراج بيرت ميمي.

الفنان الت�سكيلي نورالدين بن عزوز يفوز بجائزة موؤ�س�سة اأحمد ورابح ع�سلة
باجلزائر  اأم�س  اأول  منحت  
امل�سابقة  جائزة  العا�سمة، 
الوطنية ال�سنوية للفنون الت�سكيلية 
التي تنظمها موؤ�س�سة رابح و اأحمد 
ع�سلة  للفنان الت�سكيلي نور الدين 
ي�سم  معر�س  خالل  عزوز  بن 

امل�ساركة  الفنية  الأعمال  جميع 
يف امل�سابقة.

و فاز الفنان الت�سكيلي نور الدين 
عن  الأوىل  باجلائزة  عزوز  بن 
املعا�رصة  الفنية  لوحاته  اإحدى 
املجتمعات  واقع  جت�سد 

ال�ستهالكية.
اجلائزة  على  عزوز  بن  ح�سل  و 
دج   100.000 قيمتها   تبلغ  التي 
التي اعتمد فيها على  عن لوحته 
تقنية ال�سرتجاع حيث ا�ستعمل يف 
ت�سكيلها العديد من املواد مربزا 

ميكنه  �سيء  »كل  ان  خاللها  من 
يخرج  فني  عمل  اإىل  يتحول  اأن 
للجمال«.  الكال�سيكية  الأطر  عن 
للتذكري، ي�ستمر املعر�س املنظم 
مبقر موؤ�س�سة اأحمد و رابح ع�سلة 

اإىل غاية الثامن  جوان املقبل.

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

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000.00 د ج 
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فورد مو�ستنغ 1969 معدلة بداخلية 
مطبوعة بالأبعاد الثالثية وقوة 785 ح�سان

ح�سلت �إحدى ن�سخ فورد مو�ستنج  
تعديل جديد  على  موؤخر�ً   1969
 Manticore Project با�سم 
كي حت�سل  مينتيكور”،  “م�رشوع 
�سوبرت�سارجر   V8 حمرك  على 
�أفالم  من  م�ستوحاة  ود�خلية 

�خليال �لعلمي.
�لع�سلية  �ل�سيارة  ملكية  تعود 
�خلوري،  ح�سن  �إىل  �ملعدلة 
�رشكة  ورئي�س  تنفيذي  مدير 
 Cypress Semiconductor
بتطوير  تعمل  و�لتي  �لأمريكية، 
�لتحكم  و�أدو�ت  �لربجميات 
وهو  �لأخرى،  لل�رشكات  �للم�سية 
�لقيام  �أثناء  به  �ل�ستفادة  مت  ما 

بهذ� �لتعديل.
��ستعادة  على  �ل�سيارة  ح�سلت 
 V8 كاملة ت�سمن تركيب حمرك
حديث �سعة 5 لرت مت�سل ب�سوبر 
تعليق  نظام  بجانب  ت�سارجر، 
جديد مع ناقل يدوي 6 �رشعات 
�لقدرة  �أن  لنجد  ومكابح جديدة 
785 ح�سان  بلغت  قد  �حل�سانية 

ب�سكل جنوين.
�لأمر �ملميز حقاً يف هذ� �لتعديل 
�خلارجية  عن  بعيد�ً  �أنه  هو 

مو�ستنج  ح�سلت  �لكال�سيكية، 
قيادة  لوحة  على  مينتيكور 
خم�س�سة بالكامل تختلف ب�سكل 
كامل عن �ل�سيارة �لأ�سلية وحتى 
تعد  حيث  �حلديثة،  �ل�سيار�ت 
ذ�ت تقنيات �أعلى من �أي �سيارة 

�إنتاجية �أخرى متاحة حالياً.
بالظهور  �مل�ستقبلية  �لروح  تبد�أ 
�ألو�ح  خمتلف  �أن  معرفتنا  فور 
ثالثي  ب�سكل  مطبوعة  �لد�خلية 
�لأبعاد، كما مت ��ستبد�ل �لعد�د�ت 
�إمكانية  مع  كبري  رقمية  ب�سا�سة 
�لتحكم يف خمتلف �لوظائف من 
يت�سمن  ما  وهو  �للم�س،  خالل 

حتى �لنو�فذ �لكهربائية.
من  �ل�سيارة  ت�سغيل  وميكن  هذ� 
قارئ  با�ستخد�م  �لتاأكد  خالل 
�إدخال  �أو عرب  �لأ�سابع  لب�سمات 
با�ستخد�م  حتى  �أو   PIN رقم 
بطاقة خا�سة مغناطي�سية، كما مت 
ت�سميم نظام �لرتفيه �ملعلوماتي 
كي ميكن مز�منته ب�سكل مبا�رش 
بث  ليمكن  �لذكية  �لهو�تف  مع 
�ملو�سيقى من خالله عرب �لنظام 
�ل�سوتي �لفاخر بجانب �ملالحة 

وقابليته للتحديث عرب �لهو�ء.

كيا تتحدث عن �سيارتها البيك اب امل�ستقبلية

من �لأ�رش�ر �ملف�سوحة يف عامل 
تعمل  هيوند�ي  �أن  �ل�سيار�ت 
على ن�سخة �إنتاجية ل�سانتا كروز 
لن  و�لتي  �لختبارية،  �ب  بيك 
ت�سل قبل 2020، ولكن �إذ� كانت 
هيوند�ي تعمل على �سيارة بيك 
كيا  �أن  �ملمكن  من  فهل  �ب، 
من  �أخرى  ن�سخة  على  �ستعمل 

�ملوديل؟
نائب رئي�س ذر�ع كيا �لأمريكية، 
مايكل كول، �رشح �أنه ل يوجد 
�إنتاج بيك  قر�ر نهائي بعد عن 
�أب من كيا مبنية على هيوند�ي 
يوؤكد  مل  �لرجل  كروز..  �سانتا 

�مل�رشوع ولكنه مل ينفيه.
كول �رشح: “�لأمر ممكن، ولكن 

بوجود  نوؤمن  قريباً…  لي�س 
فر�سة كافية مل�رشوع كهذ�، مع 
�سعينا لتقوية �لفئات �لأ�سا�سية 
 SUV �لـ  فيها مثل  نعمل  �لتي 
كول:  و�أردف  �أولً”   و�ل�سيد�ن 
يف  بقوة  �أقد�منا  ثبتنا  “�إذ� 
وبد�أنا  �لرئي�سية  �لفئات  هذه 
�لتوليد  جمال  يف  بالغو�س 

ترون  قد  وغريه،  �لكهربائي 
�سيارة بيك �ب �سمن جمال كيا 

�مل�ستقبلي، مل ل”.
كيا  ت�ستمر  �حلايل  للوقت 
وتوؤمن  �ل�سيد�ن  بفئة  بالتم�سك 
يف  مهماً  دور�ً  �ستلعب  �أنها 
جيد  خرب  وهو  �مل�ستقبل، 

ملحبي هذه �لفئة.
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جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دولر يف لوت�ش ملناف�سة بور�ش وفرياري
�أعلنت  �أعو�م،  ثمانية  منذ 
لوت�س �لربيطانية �ملعروفة 
�لريا�سية  ب�سيار�تها 
خطط  عن  �لفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
مو�رد  �سعف  ب�سبب  ذلك 
كل  ولكن  �آنذ�ك،  �ل�رشكة 
جيلي  �رش�ء  مع  تغري  ذلك 

حل�سة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  �أعلنت  �ل�سينية  جيلي 
خطط ل�ستثمار 1.9 مليار 
دولر على �لأقل يف لوت�س 
�ل�رشكة  �إحياء  لإعادة 
وحتويلها �إىل “��سم معروف 
يف عامل �لفخامة ملناف�سة 
و�سيتم  وفري�ري”،  بور�س 

�إنفاق �ملال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�سنع 

ومركز ت�سميم و�بتكار.
تكر�ر  يف  ترغب  جيلي 
مع  �لناجحة  �لتجربة 
��ستثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دولر يف �ل�سانعة 
ل�سم  وحتويلها  �ل�سويدية 
لمع يف جمالها مبوديالت 

وحول  �أوروبا  يف  ر�ئجة 
�لعامل.

روؤيتنا  �ملتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف �لعامني �لقادمني، 
�لتقارير  بع�س  �إ�سارة  مع 
كرو�س  �سيارتي  لتطوير 
ملناف�سة  جديدتني  �أوفر 

.X6و X4 بي �إم دبليو

GT-R حمرك ني�سان التيما 2019 ميتلك تقنية ماأخوذة من
ني�شان التيما اجلديدة حتمل يف داخلها ت�شابهات اأكرث مما توقعناه مع GT-R، حتديداً تقنية خا�شة يف حمرك الأربع �شلندرات 

�شعة 2.5 لرت لل�شيدان متو�شطة احلجم. هذه التقنية مت ا�شتخدامها يف GT-R اأول ثم موديالت اأخرى مثل �شنرتا نيزمو، وتقوم 
بر�س و�شقل امل�شاحة داخل اإ�شطوانات املحرك يف املكان الذي تتحرك فيه املكاب�س.. حيث يتم �شنع غالف داخلي ب�شمك 200 

ميكرون، وهو نف�س �شمك �شعرة راأ�س ب�شرية، مع ا�شتخدام اأداة خا�شة ل�شقل الإ�شطوانة من الداخل، والهدف هو حت�شني الكفاءة 
وتخفيف الحتكاك. النتيجة هي تقنية متطورة من النادر روؤيتها يف حمركات اأخرى ل�شيارات بنف�س ال�شعر.. وُيذكر اأن حمرك 

التيما اجلديدة ي�شخ 188 ح�شان مع عزم دوران 244 نيوتن.مرت، ويتم جتميعه يف م�شنع تيني�شي الأمريكي الذي ينتج 1.4 
اأو واحد كل 19 ثانية ومنذ فتح هذا امل�شنع يف 1997 مليون حمرك �شنويًا، 

مليون حمرك، وينتج امل�شنع مولدات الطاقة وقد مت �شنع 13 
التي تدعم التيما ونافارا وماك�شيما 

وباثفايندر واك�س تريل وتيتان 
وحمركات ليف الكهربائية.
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 »OPPO«
تتحدى »�سام�سونغ« 

بهاتف ال مثيل له!
 »OPPO« �رشكة  �أطلقت 
 10x Reno« م�ؤخر� هاتف
Zoom« مب���صفات جتعله 
و�حد� من �أف�صل �له��تف يف 
�لأ�ص��ق، و�ملناف�س �لأق�ى 
لأجهزة »S10« �حلديثة من 
هذ�  »�صام�ص�نغ«وينفرد 
�أمامية  بكامري�  �لهاتف 
ميغابيك�صل،   16 بدقة 
�لهيكل،  د�خل  خمفية 
وتخرج منه وفق �آلية فريدة 

هاتف  �أي  يف  ت�صتعمل  مل 
ذكي بعد، مزودة بح�صا�صات 
تختفي  جتعلها  خا�صة 
يف  �لهاتف  د�خل  ب�رشعة 
تتعر�س  ل  كي  وق�عه  حال 

للك�رش.
�لأ�صا�صية  �لكامري�  �أما 
ثالثية  فاأتت  للهاتف، 
�لعد�صات بدقة )8+13+48( 
وبقدر�ت  ميغابيك�صل، 
�أف�صل  من  جتعلها  ت�ص�ير 

يف  �له��تف  كامري�ت 
�لعامل وزودت هذه �لكامري� 
بتقنيات متكنها من �لتقاط 
وباأل��ن  �لدقة  عالية  �ص�ر 
�لروؤية  ظروف  يف  ز�هية 
�لليلية، وت�صجيل فيدي�هات 
 60 وت�ثيق   ،»4K« بدقة 
لقطة يف �لثانية، ف�صال عن 
قدرتها على تقريب �ل�ص�رة 

.»X10« مبعدل
كما �أ�صافت »OPPO« لهذ� 

 »OLED« �صا�صة  �لهاتف 
بح��ف  �لدقة،  عالية 
بها  لتناف�س  جد�،  رقيقة 
�صا�صات ه��تف »S10« من 
»�صام�ص�نغ«، ومعاجلا ثماين 
وذ�كرة  �لأد�ء،  عايل  �لن�ى 
 8 بحجم  ع�ص��ئي  و�ص�ل 
تخزين  وذ�كرة  غيغابايت، 
غيغابايت،   256 د�خلية 
�لأ�صابع  لب�صمات  وما�صحا 

مدجما يف �ل�صا�صة.

»تويرت« 
يكت�سي حلة 

جديدة
�أطلق �لقائم�ن على »ت�يرت«، ي�م 
�لثالثاء 23 �أفريل �جلاري، بع�س 
�ملظهر  �صملت  �لتي  �لتحديثات 
�لعاملة  تطبيقهم  لن�صخة  �لعام 

على �حل���صب.
لحظ  �لتحديثات،  وبعد 
عر�س  �صا�صة  �أن  �مل�صتخدم�ن 
ق�صمني  �إىل  تق�صم  باتت  �لتطبيق 
�لأمين  �لعم�د  ويف   ،3 من  بدل 
»�خلط  للم�صتخدم  يظهر  منها 
�لأي�رش  �لعم�د  �أما  �لزمني«، 
تتعلق  �لتي  �لإ�صعار�ت  فيظهر 
تن�رشها  �لتي  �لأحد�ث  باأهم 
فيها  ي�صرتك  �لتي  �ل�صفحات 

�مل�صتخدم.
كما �أتاحت �لتحديثات للم�صتخدم 

�ملهمة،  �مليز�ت  من  �لعديد 
كالقدرة عل �لتحكم بحجم �خلط 
و�لقدرة  �لعر�س،  �صا�صة  على 
على �لتح�ل �إىل »�ل��صع �لليلي«، 
�ص�د�ء،  �خللفية  فيه  تك�ن  �لذي 
�لإ�صعار�ت  �إظهار  على  و�لقدرة 

�لتي تهمه �أول.
ظه�ر  �أن  �لتقنية  خرب�ء  ويعتقد 
يف  »ت�يرت«  يف  �مليز�ت  هذه 
عدد  لجتذ�ب  جاء  �ل�قت  هذ� 
�أن  بعد  �مل�صتخدمني،  من  �أكرب 
�لأول  �لربع  �أن  �لنتائج  �أظهرت 
��صرت�ك  �صهد  �لفائت  �لعام  من 
هذ�  يف  �لنا�س  من  �أكرب  عدد 
�لأول من  بالربع  �مل�قع، مقارنة 

�لعام �جلاري.

حذار من �سحن بطارية 
الهاتف ب�سكل كامل!

�أكد خرب�ء يف جمال �لتقنية �أن �صحن بطارية �لهاتف بن�صبة 100%، �أو تفريغها 
ب�صكل كامل، ي�ؤديان �إىل ظه�ر م�صكالت خطرية يف عمل �لهاتف و�لبطارية معا 

وقال رئي�س ق�صم �لأخبار �لتقنية يف م�قع »Mail.ru«، دميرتي ريابينني، �إن �صحن 
بطارية �لهاتف ب�صكل كامل، و�إبقاء �لهاتف م��ص�ل بال�صاحن كما يفعل معظم 
�لنا�س عادة، قد ي�ؤدي �إىل تلف �لبطارية ب�رشعة، ك�نها تفرغ ق�صما �صغري� من 

�صحنها ثم ت�صحن من جديد ملر�ت عدة، وخالل ف���صل زمنية قليلة.
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 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 8 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

برنامج �سهري »جت�س�س« على 
حوا�سبنا الأكرث من 18 �سنة!

 Check Point« حّذر خرب�ء من
باأمن  �ملتخ�ص�صة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  �ملعل�مات 
من  �ل�صهري،   »WinRAR«
�ملمكن �أنها كانت ت�صتغل لخرت�ق 

�حل���صب منذ �صن��ت.
م�ج�دة  �لثغرة  �إن  �خلرب�ء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
�أنها  فيها  و�خلطري   ،2000 �لعام 
�خرت�ق  يف  �صاهمت  قد  تك�ن  قد 
ذلك  منذ  �حل���صب  من  �لكثري 
�لتي   »ACE« فملفات  �ل�قت، 
يدعمها هذ� �لربنامج ت�صاعد على 
تفعيل فريو�س �إلكرتوين خطري قد 

بيانات �حل���صب  ي�صتخدم ل�رشقة 
على  �لقائم�ن  �أّكد  جانبهم،  من 
�أنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  �لربجمية  �لثغرة  �أ�صلح�� 
تطبيقهم، و�أ�صدرو� ن�صخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ل تدعم ملفات

»مايكرو�سوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية

»مايكرو�ص�فت« �ملطالبات  �نتقد مدير �رشكة 
�لأخرية �لد�عية �إىل وقف بيع تقنيات »�لتعرف 

على �ل�ج�ه« جلميع �حلك�مات �لعاملية.
�أن  �إىل  �صميث،  بر�د  �ل�رشكة،  مدير  و�أ�صار 
�رشكات  جلاأت  ما  �إذ�  »قا�صيا«،  �صيك�ن  �لقر�ر 
�لتقنية ملنع �حلك�مات من �حل�ص�ل على تقنية 
�لأخرية  منع  بهدف  �ل�ج�ه«،  على  »�لتعرف 
كل  يف  و�أفعالها  �لنا�س  حتركات  مر�قبة  من 
د�ف��س  منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
�أفهم  »ل  قائال:  �صميث  حتدث  �لقت�صادي، 
�حلجة �لتي تطالب جميع �ل�رشكات ب�قف منح 

�لتقنية لكافة �حلك�مات ولأي �صبب كان«و�أتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �صميث  ت�رشيحات 
�ل�صابقة  �لتقنية  بيع  ب�قف  حق�قية  وجماعة 
�ملنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحك�مات، 
و«�أمازون«  »مايكرو�ص�فت«  من  لكل  ر�صالتها 
�حلق�قية  �ملنظمات  بررت  و«غ�غل«كما 
لتقنية  �حلك�مات  ��صتخد�م  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مر�قبة  يف  �ل�ج�ه«  على  »�لتعرف 
وغريهم  و�لالجئني  �حلق�قني  �لنا�صطني 
�لتقنية  �أن  �صميث  �أ�صاف  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 
�ملعقدة،  �لق�صايا  من  عديد  حل  يف  ت�صاعد 

حني  يف  �ملفق�دين«،  �لأطفال  على  »كالعث�ر 
�لتي  �لقر�ر�ت  �أن  �حلق�قي�ن  �لنا�صط�ن  �أكد 
كانت  �إذ�  فيما  �لي�م، حتدد  �ل�رشكات  تتخذها 
�لأجيال �لقادمة �صتعي�س يف »خ�ف من �لتعقب 
�صد  مبظاهرة  ��صرت�كها  حال  يف  و�ملالحقة 
يف  حتى  �أو  عبادة،  لدور  ق�صدها  �أو  �حلك�مة 

حال عي�صها حياة طبيعية«.
�صميث  �ملدير  �أن  ه�  �أي�صا،  للجدل  و�ملثري 
نف�صه، �أعلن يف �ملا�صي عن خماوف ��صتخد�م 
بالتمييز  متعلقة  مل�صاكل  �ل�صابقة،  �لتقنية 

�لعن�رشي و�خل�ص��صية وحق�ق �لإن�صان. 

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�صابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�ص�مي كيمي�صيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �صنتارو ف�روكاو�، 
ياباين  ين  ملي�ن   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)ح��يل مليار( لتط�ير �ألعاب خمتلفة لله��تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  ه�  كما  �لذكية،  لله��تف 
جهاز �ص�يت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتح�ل  ُمهمهاً  جمالً  �له��تف  �ألعاب 

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

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

.Dragalia Lost
بال��صع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�صاب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتح�ل من �صاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة لل��جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �صن��ت  عن  ع��صاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



وك�سف �ملحتجون يف ت�رصيح ل«�لو�سط«، �أنه من 
غري �ملعقول بقاء �لبلدية و م�ساحلها و مر�فقها 
�لعمومية من دون رئي�س بلدية لأزيد من �سهريني 
من  �لإد�رة  موقف  و�سوح  عدم  و  متتاليني، 
�لأ�سطر،حيث  هذه  كتابة  حلد  �لبلدي  �ملجل�س 
مديرية  و  �رصيفي  مولود  �لو�يل  م�سالح  تقم  مل 
�لتنظيم و �ل�سوؤون �لقانونية باإ�سد�ر �أي قر�ر �أو 

مر��سلة تخ�س جتميد �ملجل�س من عدمه.
�لأو�ساع  على  �ل�ساخطون  �ملنتخبون  �إنتقد   و 
�ل�سهرية  يبقى  بن  �سيدي  بلدية  �إليها  �ألت  �لتي 
�أرزيو  د�ئرة  رئي�س  لإقد�م  ب«�لنيقرية«  حمليا 
�إ�رص�ك  دون  بال�رصف  �لأمر  مبهام  �لقيام  على 
�ملنتخبني �مل�سكلني للمجل�س �لبلدي �سيدي بن 

يبقى و دون علمهم �مل�سبق .
�لإد�رة  رد  عدم  مل�ساألة  �ملنتخبون  تطرق   كما 

مبادرة  �لولية على  و  �لد�ئرة  ممثلة يف م�سالح 
�أع�ساء �ملجل�س لإنهاء حالة �لإن�سد�د و �ل�رصوع 
رئي�س  �إنتخاب  يف  ممكنة  فر�سة  �أقرب  يف 

عن  خبيز�ت  يو�سف  للحايل  خلفا  جديد  بلدية 
�ملنتخبني  غالبية  من  �ملرفو�س  �لأفالن  حزب 

�ملحليني . 

�أحمد بن عطية

�نتقدو� قيام رئي�س د�ئرة �أرزيو مبهام »�لأمر بال�صرف«

منتخبون و �ضكان �ضيدي بن يبقى ينتف�ضون �ضد »املري«اأمام مقر البلدية بوهران
�صهد �صبيحة �أم�س، مقر بلدية �صيدي بن يبقى �صرقي وهر�ن، حالة من �لإحتجاجات �لعارمة ل�صكان �ملنطقة ، و �صمت 

منتخبني عن �لبلدية من خمتلف �لت�صكيالت �ل�صيا�صية على غر�ر �لأفالن و �لأرندي و جبهة �مل�صتقبل، و ندد �ملحتجون 
بحالة �جلمود و �لغمو�س �لتي تكتنف م�صري �ملجل�س �لبلدي �لذي ي�صهد حالة �إن�صد�د تام منذ �صهر جويلية من �صنة 2018 .

وهر�ن

اإحباط حماولة تهريب 
35 قنطارا من الكوابل 

الكهربائية 
متكنت م�سالح �لدرك 

�لوطني لوهر�ن من �حباط 
حماولة تهريب 35 قنطار� من 

�لكو�بل �لكهربائية، ح�سبما 
علم �ليوم �لأحد من هذ� 

�ل�سلك �لأمني.
و متكنت �لفرقة �لإقليمية 

للدرك �لوطني بحا�سي 
مف�سوخ يوم �خلمي�س 

�ملا�سي من �حباط عملية 
تهريب 35 قنطار� من 

�لكو�بل �لكهربائية كانت على 
منت �ساحنة وهذ� �أثناء دورية 
عرب �لطريق �لوطني رقم 13 

�لر�بط ما بني بلديتي �أرزيو و 
و�دي تليالت.

و بعد مالحظة �رتباك �سائق 
�ل�ساحنة �لتي مت توقيفها 

يف �أحد �حلو�جز و مر�فقه، 
مت �لعثور على هذه �لكو�بل 
�لكهربائية �لتي ت�ستعمل يف 

�ل�سغط �لعايل )�أملنيوم(، 
ح�سبما ذكره نف�س �مل�سدر.

�لبويرة

عمال املركب الريا�ضي يوا�ضلون االحتجاج

لريجاين

ترامب خملوق غريب
بن �ضالح  ي�ضتقبل وزير 

اخلارجية �ضربي بوقادوم

�لعلمة ب�صطيف 

حجز اأكرث من 144 كلغ من الكيف املعالج 

�ملر�جعة �ل�صتثنائية للقو�ئم �لنتخابية

اإح�ضاء 34505 م�ضجال جديد و �ضطب 21745 اآخرين  

قو�ت �صرق ليبيا تر�صل �صفينة حربية مليناء نفطي

�ضربة جوية على طرابل�س 

ميناء م�صتغامن �لتجاري

العمال يطالبون برحيل الرئي�س املدير العام

وموظفو  عمال  �لثاين  لالأ�سبوع  �أم�س  و��سل 
�ملركب �لريا�سي » حممد بو�سياف » مبدينة 
تعيني  �إعادة  قر�ر  على  �حتجاجهم  �لبويرة 
�ملدير �ل�سابق »ف.د » �لذي متت �إقالته �سهر 

دي�سمرب �لفارط على �ملبا�رص من طرف وزير 
 « » حممد حطاب  �ل�سابق  و�لريا�سة  �ل�سباب 
من  تلقاها  و�سكاوى  مر��سالت  خلفية  على 
ب�سوء  تتهمه  بالولية  �لريا�سية  طرف �حلركة 

�لت�سيري وتهمي�س �لطار�ت وممار�سة �لت�سلط 
على  �ملحتجون  �قدم  �ل�سياق  ويف   ، عليهم 
غلق �بو�ب �ملركب بال�سال�سل ر�فعني لفتات 
�إعادة  قر�ر  عن  بالعدول  �مل�سوؤولني  تنادي 

حيث  بالفا�سل  و�سفوه  �لذي  �مل�سوؤول  هذ� 
�لولية  مقر  �مام  �أم�س  �سبيحة  �عت�سمو� 

لل�سغط على �ل�سلطات ب�سان هذه �لق�سية
�أح�صن مرزوق

�أكد رئي�س جمل�س �ل�سورى �لإير�ين )�لربملان( علي 
لريجاين �أم�س �لأحد، �أن �ل�سعب �لإير�ين �سيقاوم 
�لرئي�س  معترب�  ب�رص�وة،  �لأمريكية  �لعقوبات 

�لأمريكي دونالد تر�مب خملوقا غريبا.
علي  باأن  لالأنباء  �لدولية  ت�سنيم  وكالة  و�أفادت 
�أم�س �لأحد يف كلمة خالل �ملوؤمتر  لريجاين قال 
 :2035 �لإ�سالمي  �لعامل  م�ستقبل  حول  �لدويل 
�ملنطقة  دول  يف  �أمريكية  حتركات  �ليوم  ن�سهد 
�لدول  بع�س  جعل  �لأمر  وهذ�  �لإرهاب،  خللق 

تعاين �مل�ساكل �لأمنية وت�سبب بخ�سائر كبرية طالت 
�أن  لريجاين  و�أ�ساف  �لإ�سالمية،  �لدول  �قت�ساد 
تعتد  مل  فاإير�ن  و��سحة  �لإير�نية  �ل�سرت�تيجية 
�ل�سنو�ت  طيلة  عادوها  �لذين  حتى  بلد  �أي  على 
خملوق  �لأمريكي  و�لرئي�س  �ملا�سية،  �لأربعني 
يفكر  ول  دويل،  �تفاق  من  يوم  كل  ين�سحب  غريب 
و�أفعاله  �لدويل،  �لنظام  بزعزعة  ويقوم  بامل�ستقل 
توؤدي خللق حالة كبرية من عدم �لثقة بو��سنطن يف 

�لعامل.

�سالح،  بن  �لقادر  عبد  �لدولة،  رئي�س  ��ستقبل 
وزير  �جلمهورية،  رئا�سة  مبقر  �لأحد  �أم�س 
�خلارجية �سربي بوقادوم وياأتي هذ� �ل�ستقبال 
�إىل  �خلارجية  وزير  بها  قام  �لتي  �لزيارة  بعد 
تون�س يومي 26 و 27 �أفريل �جلاري تلبية لدعوة 

من نظريه �لتون�سي، خمي�س �جلهيناوي.
بوقادوم  �ل�سيد  ��ستقبل  �لزيارة  هذه  خالل  و 

قايد  �لباجي  �لتون�سي  �لرئي�س  طرف  من 
بني  �لثنائي  �لتعاون  بحث  مت  حيث  �ل�سب�سي 
ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �مل�سائل  و  �لبلدين 
»�لتطور�ت  مقدمتها  ويف  �مل�سرتك  �لهتمام 
�ملبا�رصة على  و�نعكا�ساتها  ليبيا  �خلطرية يف 
�أمن �ملنطقة و��ستقر�رها و�مل�ساعي �ملبذولة 

من �أجل �إنهاء �لقتتال .

مت حجز  بالعلمة )ولية �سطيف( �أكرث من  144 كلغ 
من �لكيف �ملعالج، ح�سب ما علم �أم�س �لأحد من 

�ملجموعة �لإقليمية للدرك �لوطني.
�لأبحاث  فرقة  �أفر�د  �أن  �مل�سدر  ذ�ت  �أو�سح  و 
�أفر�د  مع  بالتن�سيق  و  بالعلمة،  �لوطني  للدرك 
�ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س  لأمن  �لوقاية  م�سلحة 

حجز  من  متكنت  ب�سطيف،  �لع�سكري  بالقطاع 
144.879 كلغ من �لكيف �ملعالج و و�سع حد ل�سبكة 
�ملخدر�ت  ترويج  يف  خمت�سة  وطنية   �إجر�مية 
قادمة من �إحدى وليات غرب �لبالد باجتاه ولية 
ترت�وح  بهم  م�ستبه  �أ�سخا�س   8 من  تتكون  �سطيف 

�أعمارهم ما بني 25 و 40 �سنة.

�أفرزت عملية �ملر�جعة �ل�ستثنائية للقو�ئم �لنتخابية، 
�لثالثاء  �ختتمت  �لتي  و  �ملقبلة،  للرئا�سيات  حت�سبا 
�سطب  و  جديد�  م�سجال   34505 �إح�ساء  �ملا�سي 
�لد�خلية  وز�رة  به  �أفادت  ما  ح�سب  م�سجال،   21745
و �جلماعات �ملحلية و �لتهيئة �لعمر�نية �أم�س �لحد 

يف بيان لها.
ويف بيان ت�سمن �سل�سلة �لتد�بري و �لإجر�ء�ت �لعملية 
�لتي جاءت تنفيذ� لقر�ر�ت �جتماع �حلكومة ليوم 03 

�أن م�ساحلها  �أو�سحت وز�رة �لد�خلية  �أبريل �جلاري، 
با�رصت �لتح�سري للعملية �لنتخابية �ملقبلة بعد ن�رص 
�لناخبة  �لهيئة  ��ستدعاء  �ملت�سمن  �لرئا�سي  �ملر�سوم 
حيث   ،2019 يوليو   04 يف  �جلمهورية  رئي�س  لنتخاب 
للقو�ئم  �ل�ستثنائية  �ملر�جعة  فرتة  على  �أ�رصفت 
�لنتخابية �لتي �متدت من 16 �إىل 23 �أفريل 2019، و 
�لتي  �أفرزت ت�سجيل »34505 م�سجال جديد�« و«�سطب 

.»21745

�لليبية طر�بل�س �إىل �رصبة  تعر�ست �لعا�سمة 
�أم�س �ل�سبت بينما  �أول  جوية يف وقت متاأخر 
�لوطني  )�جلي�س  ليبيا  �رصق  قو�ت  و��سلت 
�لليبي( بقيادة خليفة حفرت حملة م�ستمرة منذ 
�ل�سيطرة على طر�بل�س  �أ�سابيع لنتز�ع  ثالثة 
�سفينة  مرة  لأول  �أر�سلت  �أنها  �أي�سا  و�أكدت 

حربية مليناء نفطي.
ود�أبت قو�ت �جلي�س �لوطني �لليبي �ملتحالفة 
�سن  على  �لبالد  �رصق  يف  مو�زية  حكومة  مع 
لنتز�ع  �لهجوم  بدء  منذ  جوية  هجمات 
ل�سيطرة  �خلا�سعة  طر�بل�س  على  �ل�سيطرة 

�حلكومة �ملعرتف بها دوليا.

�لتجاري  م�ستغامن  ميناء  عمال  �لأحد  �أم�س  دخل 
حيوية  قطاعات  عدة  �سمل  �لعمل  عن  �إ�رص�ب  يف 
بحي  �لعامة  �ملديرية  بغلق  وقامو�  باملوؤ�س�سة 
رحيل  منها  �ملطالب  من  جملة  ر�فعني  �سالمندر 
�لرئي�س �ملدير �لعام، ح�سبما لوحظ. وجتمع ع�رص�ت 
�لعامة  �ملديرية  نحو  �لتوجه  قبل  بامليناء  �لعمال 
منها مطالبني  بالقرب  و�لعت�سام  وغلقها  للموؤ�س�سة 
و�لإطار�ت  للميناء  �لعام  �ملدير  �لرئي�س  »برحيل 

�ل�سفقات  يف  �ملتورطني  وحما�سبة  �مل�سرية 
ت�رصيحات  ح�سب  �لعام«،  �ملال  وتبديد  �مل�سبوهة 
�لعمال �مل�رصبني. كما طالب �ملحتجون وهم عمال 
�لد�خلي  و�لأمن  و�ل�سيانة  )�لدو�كرة(  �ل�ستغالل 
�إدماج  و�إعادة  بالرت�سيم  �مليناء  وقيادة  و�لإد�رة 
�ملتعاقدين  �لعمال  مع  �لعقود  وجتديد  �ملطرودين 
وبزيادة يف �لأجور بن�سبة 20 يف �ملائة باأثر رجعي من 

�لفاحت جانفي 2018.
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�صطى على )07( �صحايا

توقيف م�ضتبه فيه 
عن تهمة حتطيم 

مركبات الغري 
و�ضرقتها من الداخل

 
ق�سية  �جلز�ئر،  ولية  �أمن  م�سالح  عاجلت 
متبوع  �لغري،  لأمالك  �لعمدي  �لتحطيم 
بال�رصقة �ملتعّددة د�خل �ملركبات، حيث ر�ح 
�سحية �لأمر، �سبع )07( �سحايا، كما مّت توقيف 
ق�سائيا.  م�سبوق  �أّنه  تبنّي  �لذي  فيه  �مل�ستبه 
�سّجلت م�سالح �لأمن �حل�رصي �لثالث بالدويرة، 
ق�سايا حتطيم عمدي متبوع بال�رصقة من د�خل 
مركبات لعدد من �ل�سحايا، لتقوم على �إثر ذلك 
باإعد�د خّطة حمكمة لالإيقاع بامل�ستبه فيهم، 
تلتها عمليات ميد�نية مو�ّسعة، متبوعة بتعزيز 
�حل�سول  ذلك  �إثر  على  ليتم  �ملر�قبة،  نقاط 
على معلومات موؤّكدة، مفادها �أّن �مل�ستبه فيه 
يقود مركبة �سياحية، مّت حتديد هوّيته مبوجب 
�ل�سيد  عن  �سادر  �لخت�سا�س  بتمديد  �إذن 
مر�د  ببئر  �إقليميا  �ملخت�س  �جلمهورية  وكيل 
�إقامة  ملكان  �ل�رصطة  عنا�رص  تنّقل  ر�ي�س، 
�مل�ستبه فيه، �أين �أوقفته وحّولته �ىل �مل�سلحة 
�ل�سيارة  باّن  �عرتف  حيث  معه،  للتحقيق 
لرتكاب  ��ستاأجرها  قد  قبله،  من  �مل�ستعملة 
على  توقيفه  �أثناء  بحوزته  �سبط  كما  جر�ئمه 
�لتي  �جلرمية  �أدو�ت  بد�خلها  ظهرية،  حقيبة 
�ل�سيار�ت،  نو�فذ  زجاج  حتطيم  يف  ي�ستعملها 
حتّكم  �أد�ة  �ملركبات  غلق  على  ت�سوي�س  �أد�ة 
بتفتي�س منزل �مل�ستبه  �إذن  عن بعد ومبوجب 

فيه، مّت �سبط جهاز حتميل معلومات. 

من تنظيم �لفيدر�لية �جلز�ئرية للمبارزة 

الثانية  للمرحلة  Ooredooراعيا 
لكاأ�س اجلزائر للمبارزة اأ�ضاغر – اأكابر

ر�فقت Ooredooكر�عي ر�سمي للفيدر�لية 
�جلز�ئرية للمبارزة، كاأ�س �جلز�ئر للمبارزة يف 

مرحلتها �لثانية )�أ�ساغر-�أكابر(، �لتي �حت�سنها 
�ملركز �لريا�سي �لن�سوي لنب عكنون باجلز�ئر 

�لعا�سمة من 26 �إىل 27�أفريل 2019. جمعت هذه 
�ملناف�سة مبارزين من �سنفي �أ�ساغر و�أكابر )ذكور 

– �إناث( يف ثالثة تخ�س�سات: �سيف �ملبارزة، �سيف 
�حل�سام و�ل�سي�س.

�جتماع �للجنة �ملركزية غد� 
لنتخاب �أمني عام جديد

االأفالن اأمام رهان 
حفظ ماء الوجه

ماز�لت �ل�سبابية تخيم على �لو�سع يف �لآفالن 
، ومل تت�سح بعد معامل �لأمني �لعام �جلديد 

لالأفالن و �لذي �ستحدده �للجنة �ملركزية �لتي 
�ستجتمع غذ� بق�رص �ملوؤمتر�ت بنادي �ل�سنوبر .

يف ظل كل هذ� يوجد �لعديد من �ملرت�سحني 
من �جليل �لقدمي و �جليل �جلديد على غر�ر 
جمال بن حمودة �ملكلف بالإعالم �سابقا يف 

وز�رة �لتعليم �لعايل ، �إ�سافة �إىل بدعيدة ، و رجل 
�لأعمال حممدي جميعي ، �إ�سافة �إىل �لناطق 
�ل�سابق با�سم �لآفالن ح�سني خلدون ، وكذلك 

رئي�س �لربملان �ل�سابق �ل�سعيد بوحجة و �لعديد 
من �ملرت�سحني ملن�سب �لأمني �لعام ، يف ظل 

�ن�سحاب �ملرت�سح �ل�ساب �ل�سحايف فوؤ�د �سبوتة 
يف �لجتماع �ل�سابق ، �ل �أن عودته �ىل �لرت�سح 

قد تكون و�ردة . ويف ظل كل هذ� ماز�لت ت�سهد 
�لآفالن ما ي�سبه ب�رص�ع �لأجنحة ، ل�سيما و �أن 
ما ي�سطلح عليها بالع�سابة تركت �ألغاما د�خل 
�للجنة �ملركزية ، من �ملح�سوبني على �ل�سعيد 

بوتفليقة ، ومن حم�سوبني على علي حد�د و رجل 
�لأعمال ر�سا كونيناف ، وكذلك �ملح�سوبني على 
جمال ولد عبا�س و�لطيب لوح. ويبقى �ل�سندوق 
وحده �لكفيل مبن �سيفوز مبن�سب �لأمني �لعام 

، يف ظل دعو�ت �إىل �رصورة ت�سفية �للجنة 
�ملركزية من �لكثري من �أ�سحاب �لولء�ت و 

�لرتباط ل�سيما بزمر �لف�ساد و ممثلي �لنظام 
�ل�سابق . وير�هن �لأفالنيون بذلك من �أجل �نقاذ 
�حلزب على مرت�سح نظيف خايل من �ل�سبهات ، 
ع�سى �أن يقود �حلزب �إىل بر �لأمان وينت�سله من 

ق�سة » �لذهاب �ملتحف ». 
ع�صام بوربيع    
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