
حجز 40 قنطار من التبغ بب�سكرة واأكرث من قنطاري خمدرات بتلم�سان

حل�ساب بطولة العامل لألعاب القوى
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 بعدما اقت�سرتها الو�ساية 
يف يومني

حجار مطالب بتمديد 
 اآجال م�شابقات 
املدار�س العليا

 �ص4
غدا الأربعاء عني متو�سنت

منتدى حول "توظيف اللغة 
الأمازيغية يف الإعالم 

الإلكرتوين املوؤ�ش�شاتي"
�ص4

 خبري املوارد املائية،
 اأحمد كتاب يوؤكد:

اجلزائر لن تعي�س اأزمة 
عط�س ملدة 10 اآلف �شنة
�ص3
�سنف منتقدي املعار�سة لثالثة فئات

مقري: ماذا قدم منتقدو 
 املعار�شة للجزائر؟ 

توظيف و�شائط تقنية 
 حديثة لت�شهيل

 و �شمان اأمن احلجاج

لت�سهيل عمليات نقل 
احلجاج اجلزائريني

�ص4فيما جدد التم�سك بال�ستفتاء يف املفاو�سات مع املغرب ،خطري اوده:

املغرب متورط  مع  احلركات الإرهابية يف منطقة ال�شاحل

تدمري خمباأين لالإرهابيني بهما 18 قنبلة بتيبازة

�ص3

اجلـزائر مل تقــدم 
 مبـادرة حلـل

 اأزمة اخلليـج 

 وزير ال�سوؤون اخلارجية 
عبدالقادر م�ساهل

          تن�شيق بني �شبكات اإجرامية مغربية و مثيالتها الفريقية

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels
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 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

رغم غياب اتفاقية للتجارة احلرة بني البلدين

عقب العتداء الإرهابي بواغادوغو

البويرة

قوات ال�سرطة بعني متو�سنت   

م�شدرون اأتراك ي�شتنكرون منع اجلزائر 
ا�شترياد 24 �شنفا من البال�شتيك  

اجلزائر تعرب عن ت�شامنها مع بوركينا فا�شو 

العزلة القاتلة تفتك ب�شكان قرية اإغيل 

دورات تكوينية يف جمال الإنقاذ والإ�شعاف  

العبو املنتخب املحلي نالوا اأم�س راحة 
ي�ستاأنفون اليوم والتنقل غدا اإىل تون�س

املاليل يتعافى من 
الإ�شابة وجاهز 

ملواجهة ليبيا

�ص3



الثالثاء  15  اأوت 2017  املوافـق  لـ 16 ذو القعدة  1438هـ 2

البويرة

 اإحرتاق الفرع البلدي بنب هارون
ت�سببت �سبيحة اأم�س �رشارة كهربائية يف اندالع حريق مهول على م�ستوى مقر الفرع البلدي ملنطقة بن هلرون 
التابعة لبلدية اجلباحية غرب والية البويرة , وح�سب ت�رشيحات عمال الفرع فاإن هناك خلل كهربائي يف ال�سابق 
مت االإبالغ عنه لكن ال حياة ملن تنادي ,حتى وقعت الكارثة اأم�س باإ�ستعال النريان التي اأتت على اأجزاء كبرية من 
املقر وحل�سن احلظ احلادث وقع على ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا قبل ولوج العمال فيما تدخلت عنا�رش احلماية 

املدنية للتحكم يف الو�سع ومن جانبها فتحت فرقة الدرك الوطني حتقيقا ملعرفة اأ�سباب احلادث.
اأ.م

مع�سكر 

العثور على هيكلني عظميني يف ور�سة لإجناز �سكنات

حا�سي م�سعود تعاين احلر ونق�ص 
اخلدمات الرتفيهية

عبارة :« نحن نعي�س يف اأغنى بلدية يف اإفريقيا ولكننا يردد �سكان بلدية حا�سي م�سعود يف الكثري من املرات, 
ال جند فيها م�سبحا«, لكون امل�سبح اأ�سبح مطلبا 
ظروف كارثية كلما هبت رياح ف�سل ال�سيف, حيث رئي�سا بالن�سبة لل�سكان الذين اأ�سبحوا يعي�سون يف 

يعاين �سباب بلدية حا�سي م�سعود , اأغنى بلدية 
املرافق الرتفيهية ال�سيفية و على راأ�سها امل�سابح يف اإفريقيا من حيث الرثوات النفطية من نق�س 

, و هذا يف ظل االرتفاع املح�سو�س لدرجات 
التجاهل يت�ساأل ال�سباب كيف يتماطل م�سوؤولو البلدية يف التي تبعد بحوايل 900 كم كاأقرب منطقة , يف �سل هذا حيث يتعذر عليهم التنقل اإىل الواليات ال�ساحلية و احلرارة التي ت�سل اأحيانا اإىل 49 درجة مئوية , 

توفري م�سبح بلدي ب�سيط ال اأكرث.
االإعالم  لو�سائل  الهائل  احلجم  رغم   
ال�سمعية  اأو  ال�سمعية  اأو  املكتوبة  �سواء 
التوا�سل  مواقع  من�سة  اأن  اإال  الب�رشية, 
االجتماعي ت�سنع احلدث, وتبقى االأكرث 
لي�س  ولكن  القراء,  لعدد  ا�ستقطابا 
للمواقف,  حتى  بل  فقط  للعموميات 
فعلى �سبيل املثال جلاأ الربوفي�سور �سليم بن خدة اإىل الرد على 

فيها, عرب  والد حا�رشا  كان  التي  التاريخية  ال�سبهات  من  جملة 
فاي�سبوك فقط, دون اللجوء اإىل االإعالم .. 

 فاي�سبوك يتحول ملن�سة 
رد تاريخية

على  العثور  االأحد  اليوم  مت 
وطفل  لرجل  عظميني  هيكلني 
يف ور�سة بناء �سكنات مبع�سكر 
م�سدر  لدى  علم  ح�سبما 
امل�سدر  نف�س  وح�سب  اأمني 
موؤ�س�سة  عمال  عرث  فقد 
ترقوية  �سكنات  باإجناز  مكلفة 
بن  »ثكنة  امل�سمى  باملكان 
على  مع�سكر  مبدينة  داود« 
و  بالغ  لرجل  عظميني  هيكلني 
لتبليغ  االأ�سغال  ليوقفوا  طفل 
بينهم  من  املعنيني  امل�سوؤولني 
مدير املجاهدين للوالية الذين 
على  املكان  عني  اإىل  تنقلوا 
باالإعالم  املكلف  واأبرز  الفور. 

املدنية  احلماية  مبديرية 
لوالية مع�سكر املالزم طاهر 
احلماية  عنا�رش  اأن  مهني 
املدنية تدخلوا لرفع الهيكلني 
يف  وو�سعهما  العظميني 
انتهاء  انتظار  يف  �سناديق 
واإعادة  االأمن  م�سالح  حتقيق 
املوقع  اأن  يذكر  دفنهما 
الهيكلني  على  به  عرث  الذي 
العظميني واملخ�س�س الإجناز 
لل�سندوق  ترقوي  �سكن   250
االحتياط  و  للتوفري  الوطني 
للجي�س  ثكنة  عن  عبارة  كان 
الفرتة  خالل  الفرن�سي 

اال�ستعمارية.

جلنة الأركان العملياتية امل�سرتكة 

ملجل�س روؤ�ساء اأركان الدول الأع�ساء  

وفد من اأركان اجلي�ص 
اجلزائري يف نواك�سوط 

ي�سارك وفد من اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي, بقيادة اللواء 

�رشيف زراد, رئي�س دائرة االإ�ستعمال والتح�سري الأركان اجلي�س 

الوطني ال�سعبي, ب�سفته ممثال للفريق اأحمد قايد �سالح, نائب 

وزير الدفاع الوطني, رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي, غدا 

الثالثاء بالعا�سمة املوريتانية, نواك�سوط, يف اجتماع جلنة االأركان 

العملياتية امل�سرتكة ملجل�س روؤ�ساء اأركان الدول االأع�ساء, ح�سب 

ما  اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني واأو�سح نف�س امل�سدر اأنه 

»بدعوة من العميد حممد ولد ال�سيخ حممد اأحمد  قائد االأركان 

العامة للجيو�س للجمهورية االإ�سالمية املوريتانية  الرئي�س احلايل 

ملجل�س روؤ�ساء اأركان الدول االأع�ساء يف جلنة االأركان العملياتية 

امل�سرتكة  ي�سارك يف اإجتماع هذه اللجنة  يوم 15 اأوت 2017  

بنواك�سط/ موريتانيا  وفد من اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي  

بقيادة اللواء �رشيف زراد  رئي�س دائرة االإ�ستعمال والتح�سري 

الأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي  ب�سفته ممثال للفريق اأحمد 

قايد �سالح  وزير الدفاع الوطني  رئي�س اأركان اجلي�س الوطني 

ال�سعبي«. واأ�ساف اليبيان اأن هذا االإجتماع �سيكون »فر�سة 

للم�سوؤولني الع�سكريني لهذه البلدان لدرا�سة وتقييم احلالة االأمنية 

يف منطقة ال�ساحل وتبادل التحاليل والدرو�س امل�ستخل�سة منذ 

االإجتماع االأخري ملجل�س روؤ�ساء االأركان املنعقد يوم 28 اكتوبر 

2016 ببماكو/مايل«.

ت�سريح 
الالعبني املحليني 

يعّر�ص األكاراز لالنتقادات  

يواجه الناخب الوطني لوكا�س األكاراز انتقادات 

الذعة بعدما منح اأ�سباله راحة يوم كامل رغم 

اأمام  ملعبهم  على  بها  منيوا  التي  الهزمية 

املوؤهلة  الت�سفيات  �سمن  الليبي  املنتخب 

حيث  للمحليني,  االإفريقية  البطولة  اإىل 

ان  للقرار  املنتقدة  االطراف  اعتربت 

االأمر مل يكن ملزما خا�سة واأن الت�سكيلة 

من  كبري  ب�سيكولوجي  عمل  اإىل  حتتاج 

والعمل  الهزمية  �سدمة  جتاوز  اجل 

على تعوي�سها عرب الفوز بتون�س والعودة 

بتاأ�سرية التاأهل اإىل املناف�سة القارية.

البويرة

قاطنو 50 م�سكن بحيزر �ساخطون 

�سكاوي على �سعر حظائر ال�سيارات

اأبدى قاطنو حي 50 م�سكن على م�ستوى 

بلدية حيزر الواقعة �رشق عا�سمة والية 

البويرة , �سخطهم ال�سديد على خمتلف 

ال�سلطات جراء العزلة التي يعانونها يف 

�رشوط  الأدنى  يفتقر  الذي  احلي  هذا 

يتجرعون  جعلهم  ما   , الكرمية  احلباة 

بامل�سوؤولني علهم  وي�ستنجدون  االأمرين 

العزلة  غول  من  النت�سالهم  يتدخلون 

لقائهم  اأكدوه يف  , ح�سب ما  واحلرمان 

زاد  ما  اأن  وا�سافوا   « الو�سط   « بيومية 

الطني بلة ان االأرا�سي املحيطة بحيهم 

تعود للخوا�س ما جعلهم يحرمون حتى 

تعد  التي  اخل�رشاء  امل�ساحات  من 

ولهذا   , ااالأحياء  هذه  ملثل  �رشورة 

يطالبون بو�سع حد نهائي لهذا الكابو�س 

على حد و�سفهم.        اأح�سن مرزوق

مواقع  عرب  ال�سفحات  من  العديد  تطرقت 
الفاي�سبوك  وخا�سة  االإجتماعي  التوا�سل 
دائما  والتي  ال�سيارات,  حظائر  مو�سوع  اإىل 
لل�سلطات  الر�سائل  من  العديد  حملت  ما 
ال�ساحلية  واليات  من  للكثري  الوالئية 
ي�سريون  من  بع�س  تعجرف  ب�سبب 
�سعر  ب�سبب  ال�سيارات,  حظائر 
�سكاوي   بها,  اخلا�سة  التذكرة 
توجب على ال�سلطات الو�سية 
التحرك خا�سة وان جمانية 
ال�سواطئ اأ�سبحت يف جهة, 
االإعالم  عرب  يروج  وما 
يعي�سه  الذي  والواقع 
املواطن يف جهة اأخرى.

تخفي�ص جديد ملعدل الحتياطات الإجبارية 
ح�سب  باملائة   4 اإىل  باملائة   8 من  لينتقل  اجلاري  اأوت   15 من  ابتداء  جديدا  تخفي�سا  للبنوك  االإجبارية  االحتياطات  معدل  �سيعرف 

تعليمة جديدة لبنك اجلزائر ن�رشت على موقعه االلكرتوين. و تاأتي التعليمة 4-2017 ال�سادرة يف 31 يوليو 2017 لتعدل و تتمم التعليمة 

2-2014 ال�سادرة يف 13 ماي 2014 املتعلقة بنظام االحتياطات االجبارية و كان بنك اجلزائر قد خف�س يف 15 ماي 2016 من معدل هذه 

االحتياطات لينتقل من 12 باملائة اإىل 8 باملائة ق�سد ال�سماح للبنوك ب�سخ قدر اكرب من ال�سيولة يف ال�سوق و متثل االحتياطات االإجبارية 

االحتياطات املالية التي يتوجب على البنوك ايداعها لدى البنك املركزي.  

24 �ساعة

 
 حظي الالعب الويل اجلزائري 
با�ستقبال  فيغويل  �سفيان 
طرف  من  كبري  جماهريي 
غاالتا�رشاي  نادي  اأن�سار 
الرتكي خالل تنقله اإىل مدينة 
اإنهاء  اجل  من  ا�سطنبول 
�سفوف  اإىل  انتقاله  مرا�سيم 
مع  وتو�سل  كان  الذي  النادي 
األوان  تقم�س  اإىل  م�سوؤوليه 
هذا  معه  والتوقيع  النادي 
املركاتو, حيث كان عدد كبري 
بهول  داخل  اجلماهري  من 
املطار وخارجه يف ا�ستقباله.



وجدد م�ساهل يف لقاء مع و�سائل 
جولته  �أن  على  �لتاأكيد  �لإعالم 
�لعربية �لأخرية »مل  تكن يف �إطار 
يف  �لأزمة  حول  جز�ئرية  مبادرة 
�خلليج«، �لتي و�سفها بالـ »معقدة 
وتتطلب �ملزيد من �لوقت«، وذكر 
�أن �جلز�ئر كانت من«�أو�ئل �لدول 
�لتي �أ�سدرت بيانا يدعو �إىل �حلل 
�ل�سيا�سي �ملبني على �حلو�ر وعن  
طريق جمل�س �لتعاون �خلليجي« .

�لعرب  �لقادة  �هتمام  �أكد  كما 
جمال  يف  �جلز�ئرية  بالتجربة 
مكافحة �لإرهاب  و«معرفة �أ�سباب 
�أزمتها  جتاوز  يف  �جلز�ئر  جناح 
�لأمنية وتو�جدها حاليا يف قائمة  
�لدول �لأكرث �أمنا يف �لعامل ح�سب 
�لدولية«،  �ملنظمات  ت�سنيفات 
�أ�سبحت  �جلز�ئر   �أن  م�سيفا 
�لرهاب  مكافحة  يف  مدر�سة 
و�لتطرف و��ستقاللية �لقر�ر �لتي 
دفعنا ثمنهاغاليا« ويف هذ� �ل�سدد 
عر��س  �سليمان  �لدكتور  يرى 
��ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية و�لعالقات 
�أن جولة  �لدولية بجامعة �جلز�ئر 
�لعربية  �ملنطقة  �إىل  م�ساهل 
�لتحولت  من  و�سط جملة  جاءت 
تع�سف  تز�ل  ول  ع�سفت  �لتي 

�أن  م�سيفا  �لعربية،  باملنطقة 
للتعريف  فر�سة  كانت  �لزيارة 
�سناعة  يف  �جلز�ئرية  بالتجربة 

�ل�سلم .
�إىل  �ل�سيا�سي  �ملحلل  و�أ�سار 
�أهمية �لزيارة من �لناحية �ليا�سية 
يف  وم�ساهمتها  و�لقت�سادية 
�مل�سرتك  �لثنائي  �لتعاون  تعزيز 
�سيما  و�لت�ساور،  �لتن�سيق  وزيادة 
حلل  �مل�ساحلة  حماولة  يف 
�لزمة �خلليجية وتدعيم �ملبادرة 

و�جلهود �لكويتية يف �سبيل ذلك .
نتائج  �وىل  �أن  عر��س  و�أو�سح 
ظهرت  مل�ساهل  �لعربية  �جلولة 
�ل�سجينني  عن  �لفر�ج  بعد 
�لعر�ق  يف  �ملعتقلني  �جلز�ئريني 
�خلارجية  لل�سيا�سة  جناح  وهو 
�سلة،  ذي  �سياق  ويف  �جلز�ئرية  
�أكد م�ساهل  �أن �جلهود �جلز�ئرية 
يف  »كر�ست  �لليبية  �لزمة  حلل 
�مليد�ن  وثمنتها خمتلف �أطر�ف 
�لدبلوما�سية  عن  بعيد�  �لنز�ع، 

�ل�ستعر��سية«.
�لق�سية  تطور�ت  وبخ�سو�س 
�أن  م�ساهل  �أو�سح  �لفل�سطينية 
�أ�سغال  تر�أ�سها   وخالل  �جلز�ئر 
جامعة  ملجل�س   147 �ل  �لدورة 
�مل�ستوى  على  �لعربية  �لدول 
توحيد  �ىل   دعت  �لوز�ري، 
هذه  حول  �لعربية  �ل�سفوف 

�إىل  �إعادتها  و�رضورة  �لق�سية 
لالأمة  مركزية   كق�سية  مكانتها 

�لعربية«.
�أن  �لوزير  �أكد  �آخر،  �سياق  ويف 
يف  للجز�ئر  جديد  �سفري  تعيني 
فرن�سا )�ملن�سب �لذي  ظل �ساغر� 
منذ عدة �أ�سهر( »�سيكون يف �إطار 
يف  �ستتم  عادية  تعيينات  حركة 
�أن  م�سيفا  �ملنا�سب«،  �لوقت  
»�سالحيات  من  �لتعيني  قر�ر 

رئي�س �جلمهورية«.
�جلولة  خمرجات  �أهم  ومن 
»�لتفاق لأول  �لوزير--  --ح�سب 
�لعربية،  �لدول   مرة مع عدد من 
من بينها �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

و�لبحرين  و�لأردن  و�لإمار�ت 
وم�رض،  على �إن�ساء جلان خمتلطة 
تعنى باجلانب �لقت�سادي«، موؤكد� 
مب�رضوع  �لدول   هذه  �هتمام 
�لذي  لل�سحر�ء  �لعابر  �لطريق 
�إجناز  مت  كلم   4600 عرب  »ميتد 
4400 كلم منها  وتبقى 222 كلم يف 
�سيتم  �لنيجر  لدولة  �لعابر  �جلزء 
ت�سليمه يف نهاية 2018«  و�أعلن يف 
�إبد�ء دول عربية  ذ�ت �لإطار عن 
�جلز�ئر  يف  �ل�ستثمار  يف  رغبتها 
يف  قطاعات �ل�سياحة و�ل�سناعات 
�لغذ�ئية و�لهياكل �لقاعدية، موؤكد� 
�لقطاعات  مع   �لعمل  »مبا�رضة 

�ملعنية يف هذ� �ملجال«.

�ملائية،  �ملو�رد  يف  �خلبري  �أكد 
�أن �جلز�ئر �سطرت  �أحمد كتاب، 
�لتي  �ملياه  نقل  ��سرت�تيجية 
�لعليا،  �ل�سحر�ء و�له�ساب  تربط 
مليار  �ألف   50 �ىل  و�سلت  و�لتي 
�أن  ب�سبب  وهذ�  مكعب،  مرت 
موجودة  �ملياه  من  باملائة   80
�أن  مو�سحا  �لوطني،  �لقطر  يف 
�لعط�س  �أزمة  تعي�س  لن  �جلز�ئر 
�ملياه  ثروة  باأّن  منّوها  جمدد�، 
�ل�سحر�ء  يف  �ملتو�جدة  �جلوفية 
باملياه  �جلز�ئر  لتزويد  تكفي 

لع�رضة �آلف �سنة.
حو�ر  يف  �ملتحدث  ذ�ت  وقال 
�جلز�ئر  �أن  »�لنهار«،  ملوقع 
�جلوفية  مياهها  ت�ستغل  مل 
تون�س  من  كل  وتتقا�سمها  كلها 
ل�سد حاجيات  تكفي  وليبيا، وهي 
�سنة،  �آلف  لع�رضة  �جلز�ئريني 
و�جلز�ئر و�سعت برناجما يف هذ� 
منذ  تعمل  جلنة  وهناك  �ملجال 
ل�ستغالل  �سنو�ت   10 من  �أكرث 
�ملياه �جلوفية يف هذه �ملناطق، 
هذه  وليبيا يف  تون�س  وعن ح�سة 
ك�سف  و�لذي  �جلوفية،  �ملياه 

خبري �ملو�رد �ملائية عنها، وقال 
مرت  مليار�ت   5 ت�سل  �إىل  �أنها 
ذ�ت  خالل  من  متابعا  مكعب، 
�مل�سدر:« فاملاء �سالح ذو حدين 
�لبلد�ن  بني  لل�سالم  م�سدر  فهو 
كما �أنه �سالح مميت، فمثال دولة 
م�رض ت�ستغل مياه �ل�سود�ن وت�سع 
دول �أخرى ويف حال �إيقاف ذلك، 
فاإّن م�رض �ستعي�س �أزمة حقيقية«، 
ل  �جلز�ئر  يف  :«ونحن  م�سيفا 
لأّن  �لأزمة  هذه  نعي�س  �أن  ميكن 
�جلز�ئر متلك هذه �لرثوة �ملائية 

بن�سبة 100 باملائة«.
مو�سوع  �إىل  كتاب  �أحمد  وتطرق 
�ل�سيا�سة �لتي تبعتها �حلكومة من 
قادم  يف  �ملياه  رهان  ك�سب  �أجل 
�جلز�ئر  �أن  �أكد  حيث  �ل�سنو�ت، 
و�سعت برناجما كبري� بتخ�سي�س 
حو�يل  لإجناز  دولر  مليار   20
�إىل  �ملقبل  �لعام  لت�سل  �سد�،   80
�لتي  �لأمطار  وكمية  �سد  مائة 
�إىل  �ست�سل  �ل�سدود  هذه  �ستمالأ 
9 مليار�ت مرت مكعب، م�سيفا �أن 
كمية �لأمطار ت�سل �إىل 10 ماليري 
مرت مكعب يف ف�سل �ل�ستاء ون�سبة 

 7 �ىل  �ليوم  ت�سل  �ل�سدود  �متالء 
كان  بعدما  مكعب،  مرت  مليار�ت 
قبل  �جلز�ئر  يف  �ل�سدود  عدد 
فقط،  �سد�   40 بحدود  �سنة   12
فيها  ت�سل  �ل�سدود  هذه  وكانت 
�إىل 5.2 مليار  �لأمطار  كمية 
ذ�ت  قاله  ما  ح�سب  مكعب،  مرت 
�أن �حلكومة  �أو�سح  �لذي  �خلبري، 
توفري  هدف  ت�سطري  �إىل  �نتقلت 
ولقد  �جلز�ئر،  يف  �ل�رضوب  ماء 
معاجلة  حمطات  باإن�ساء  قامت 
 200 �إىل  و�سلت  �لتي  �ملياه 
يتم  وحاليا  معاجلة،  حمطة 
مكعب  مرت  مليون   700 معاجلة 
�مل�سطر  �لهدف  لبلوغ  �ملياه  من 
من طرف �حلكومة، متابعا:«وهو 
معاجلة 1 مليار مرت مكعب و�عادة 
و�ل�سناعة  �لفالحة  ��ستغاللها يف 

و�ل�رضب«.
�أحمد  �خلبري  قدم  �لأخري  ويف 
�لكتاب بع�س �لقرت�حات، موؤكد� 
�أن �جلز�ئر مل تتحكم بعد يف توفري 
مياه �ل�سقي، خا�سة �أّن 70 باملائة 
لل�سقي  �ملوجهة  �ملياه  هذه  من 
�جلوفية  و�ملياه  �ل�سدود  من 

ت�سيع ب�سبب عدم حتكم �لفالحني 
بالتقطري،  �ل�سقي  تقنية  يف 
لل�سناعة  توجيهها  ميكن  �لتي 
على  لبد  �أنه  مو�سحا  و�ل�رضب، 
�قتناء  عملية  ت�سهل  �أن  �حلكومة 
منح  خالل  من  �لتجهيز�ت  هذه 
لقتنائها،  للفالحني  �لقرو�س 
م�سدد� على �رضورة �إعادة �لنظر 
�لتبذير،  يف ت�سعرية �ملاء لتفادي 
كل  مدخول  مبر�عاة  طبعا  وهذ� 
�لعائلة  فمثال  جز�ئرية،  عائلة 
مرت   15 ت�ستهلك  �لتي  �جلز�ئرية 
يوميا،  �ل�رضوب  �ملاء  من  مكعب 
بهذه  �حلكومة  تزودها  �أن  ميكن 
ويف  جمانا،  �ملياه  من  �لكمية 
حالة �رتفع معدل ��ستهالك �ملاء 
لرت مكعب حتدد  بـ 150  �ل�رضوب 
له ت�سعرية تكون مرتفعة، وهذ� ما 
�لعقالين  �ل�ستهالك  على  ي�سجع 
يف  جاء  كما  طبعا  �لرثوة،  لهذه 
تنظيم حمالت  مع  �مل�سدر  ذ�ت 
لأن  �ل�ساأن،  هذ�  يف  حت�سي�سية 
�جلز�ئر لها م�سكل يف ت�سيري هذ� 

�لقطاع.
علي عزازقة

عبد  حلم�س  �ل�سابق  �لرئي�س  �سنف 
لـ3  �ملعار�سة  منتقدي  مقري،  �لرز�ق 
�لو�عية  غري  �لفئة  من  بد�ية  �أ�سناف، 
�ملعار�سة  دور  بني  تفرق  ل  �لتي 
و�أحز�ب �ل�سلطة، و�سول �إىل �ل�سلبيني 
�ل�سيا�سي  �لعمل  ي�ساركون يف  �لذين ل 
ول ي�سعون لتطويره، و�آخرها �أ�سحاب 
�جلز�ئر  �أن  يتد�رك  �أن  قبل  �لثار�ت، 

حتوز على ناقدين مو�سوعيني.
جمتمع  حلركة  �ل�سابق  �لرئي�س  رد 
على  مقري،  �لرز�ق  عبد  �ل�سلم، 
�إياها  و��سفا  �ملعار�سة،  منتقدي 
من  �أن  قائال  �لو�عية،  غري  بالأبو�ق 
منجز�تها  عن  �ملعار�سة  ي�سائلون 
و�عني  غري  �أنهم  بالفا�سلة،  وي�سفونها 
عليهم  جميبا  �لتكوين«،  »ينق�سهم 
ودور  �ل�سلطة  دور  بني  يخلطون  باأهم 
ملحا�سبة  �إياهم  د�عيا  �ملعار�سة، 
كونهم  �حلاكمة،  �لأحز�ب  �أي  �ل�سلطة 
�أن  حني  يف  �لقر�ر�ت  عن  �مل�سوؤولون 
�لقيادة  فر�سة  تت�سلم  مل  �ملعار�سة 

لتالم على تردي �لأو�ساع بح�سبه.
�أما �لبع�س �لآخر فقال �أنه يندرجون يف 
�لعاجزين،  �ل�سلبيني  �لأ�سخا�س  �إطار 
�لذين قال �أنهم »ل يفعلون �سيئا ل يف 

�ل�سيا�سة ول يف �ملجتمع �ملدين، �سوى 
�لكالم )و�لآن فاي�سبوك(«،  قائال �أنهم 
ل ياأتون بالبديل ، ل يعجبهم �أي حزب 
�أنهم ل  ول يوؤ�س�سون حزبا بديال، كما 
ينتهجون  ول  �لنتخابات  يف  ي�ساركون 
للتغيري، لكن �لإ�سكال �لذي  �آخر  نهجا 
�نتقاده  عليه  بنى  ما  هو  مقري  �قامه 
رغم  �نها  قال  �لتي  �ل�سلبية،  للفئة 
بال�سيا�سيني  تتو�سط  �أنها  �إل  �سلبيتها 

و�لنو�ب لينقذوهم يف كل مرة.
�أ�سحاب  يف  حدده  �لثالث  و�ل�سنف 
ثار�ت وهمية �أو حقيقية، �أو خ�سومات 
تاريخية  �أمل  خيبات  �أو  �سخ�سية، 
�أو حالت  �أبديا،  �أنف�سهم  فيها  �سجنو� 
لهم  حارق  ح�سد  �إىل  حتولت  نف�سية 
يحرق  فيه  يتحكم  مل  ولو  ولغريهم 
حتوز  �جلز�ئر  �أن  متد�ركا  كله،  �لبلد 
ومعار�سني  ونا�سحني  ناقدين  على 
لالأحز�ب مو�سوعيون يقولون للمح�سن 
هلل  »و�حلمد  �أ�ساأت،  وللم�سيء  �أح�سنت 
�أن ثمة مكافحون ومنا�سلون ومنجزون 
بهم  ترتفع  وحولها  �لأحز�ب  د�خل 
�ملعنويات وهم حقيقة �رضكاء و�أعو�ن 

على �لطريق«.
�سارة بومعزة 

�جلز�ئرية  �حلج  بعثة  تعتمد 
�حلديثة  �لتكنولوجية  �لو�سائط 
�حلجاج  تنقل  وت�سهيل  لتي�سري 
على  و�لرد  �أمنهم  و�سمان 

ت�ساوؤلتهم �لدينية .
ويف هذ� �جلانب �أو�سح رئي�س فرع 
لبناقرية  �بوبكر  بالبعثة  �لإ�سكان 
�لأوىل  �لإذ�عية  للقناة  ت�رضيح  يف 
��ستخد�م  على  تعمد  �لبعثة  �أن 
للتن�سيق  و�لو�ت�ساب  �لفاي�سبوك 
�ع�ساء  وبني  �لفروع  خمتلف  بني 
من  �سهل  ما  وهو  �لو�حد  �لفرع 
�أفو�جها يف  مهمة �لبعثة مبختلف 
للحجاج  �جليدة  �لظروف  توفري 
وجه  �أكمل  على  منا�سكهم  لتاأدية 

�سو�ء ما تعلق بالإ�سكان وغريها.
�إقبال  �أي�سا  ومن �لأمور �ليجابية 
�سو�ء  �جلز�ئريني  �حلجاج  كبري 
على  �ملكرمة  ومبكة  باملدينة 

�جلز�ئرية  �لفتوى  جلنة   �أع�ساء 
يتعلق  ما  كل  حول  لال�ستفتاء 
�إىل  �للجوء  من  بدل  مبنا�سك 
عليهم  ت�سو�س  قد  �أخرى  مذ�هب 
وتدخل �ل�سك يف نفو�سهم ح�سبما 
�ل�سيخ  �لفتوى  جلنة  ع�سو  �أكده 

عز�لدين بوغلم.
مكتب  رئي�س  �سليماين  �أحمد 
�أبرز  جهته  من  �جلز�ئرية  �لبعثة 
�أنه على �لرغم من �سعوبة �ملهمة 
و�لنقائ�س �لتي قد ت�سجل لأ�سباب 
�لعدد  �همها  وطبيعية  منطقية 
تقدمي  وع�رض  للحجاج  �لكبري 
�خلدمة يف �آن و�حد وللجميع فاإن 
جهد�  تدخر  ل  �جلز�ئرية  �لبعثة 
�حلجاج  ر�حة  �سمان  �أجل  من 
�لتمثيل  �أجل  ومن  �جلز�ئريني  
�لذي  �لتحدي  وهو  للبالد  �حل�سن 

يرفعه كل �أع�ساء �لبعثة. 

عن  �لثنني  يوم  �جلز�ئر  �أعربت 
ت�سامنها مع  بوركينا فا�سو عقب 
�لأحد  �أم�س  �لرهابي  �لعتد�ء 
بو�غادوغو د�عية �ملجتمع �لدويل  
للق�ساء  �جلهود  »م�ساعفة«  �إىل 

على ظاهرة �لإرهاب.
و �أكد �لناطق با�سم وز�رة �ل�سوؤون 
علي  بن  �لعزيز  عبد  �خلارجية 
ندين  »�إننا  ت�رضيح   يف  �رضيف 
�لإرهابي  �لعتد�ء  هذ�  ب�سدة 
�أبرياء  �رتكب �سد   �لذي  �لدموي 
عن  نعرب  و  بو�غادوغو  مبطعم 
�سعبا  فا�سو  بوركينا  مع  ت�سامننا 

�سحايا  عائالت  مع   و  حكومة  و 
�أن  �أو�سح  �ل�سنيع«و  �لعمل  هذ� 
»هذه �جلرمية �ل�سنعاء تعد خرقا 
لقيم   معار�سة  و  �حلياة  يف  للحق 
يعرف  �لتي  �ل�سيافة  و  �ل�سخاء 
�ل�سقيق«و  �لبوركينابي  �ل�سعب  بها 
�أ�ساف �لناطق با�سم وز�رة �ل�سوؤون 
�لعنف  موجة  »�أمام  �أنه  �خلارجية 
�ل�سديق  �لبلد  هذ�  يف   �لأخرية 
�ملجتمع  و  �إفريقيا  على  يجب 
�لدويل م�ساعفة  �جلهود ملحاربة 
خمططاته  حتطيم  و  �لإرهاب 

�ملدمرة«.

نقل موقع االإذاعة اجلزائرية االلكرتوين تاأكيد وزير ال�سوؤون اخلارجية اأن اجلزائر »تتواجد 
على نف�س امل�سافة مع كل الدول ومع كل االأطراف ولها عالقات طيبة مع كل الدول وال  تتدخل 
يف �سوؤونها الداخلية«، م�سيفا اأنه »مل�س اإرادة  لدى امل�سوؤولني العرب من اأجل مزيد من التن�سيق 

والت�ساور لرفع التحديات وجتاوز  ال�سعوبات التي تعي�سها دول املنطقة بعيدا عن احللول املفرو�سة 
من اخلارج« م�سددا على  اأن اجلولة كانت »مفيدة جدا« واأن »الر�سالة و�سلت«.

وزير ال�سوؤون اخلارجية عبدالقادر م�ساهل

خبري املوارد املائية، اأحمد كتاب يوؤكد:

م.�س

اجلـزائر مل تقــدم مبـادرة حلـل اأزمة اخلليـج وتتواجد 
على نفـ�س امل�سافة مـع كـل الدول

اجلزائر لن تعي�س اأزمة عط�س ملدة 10 اأالف �سنة

�سنف منتقدي املعار�سة لثالثة فئات

اجلزائريني احلجاج  نقل  عمليات  لت�سهيل 

بواغادوغو االإرهابي  االعتداء  عقب 

مقري: ماذا قدم منتقدو 
املعار�سة للجزائر؟

توظيف و�سائط تقنية حديثة 
لت�سهيل و �سمان اأمن احلجاج

 اجلزائر تعرب عن ت�سامنها
 مع بوركينا فا�سو 

24 �ساعةالثالثاء  15  اأوت 2017  املوافـق  لـ 16 ذو القعدة  1438هـ 3



ال�صحراوي  الربملان  رئي�س  اعترب 
على  �صيفا  حلوله  عند  الأم�س 
هو  املغرب  اأن   ، ال�صعب  فلروم 
ال�صالم  م�صار  لعملية  املعرقل 
داخل املنطقة ال�صحراوية ،م�صريا 
طريقته  مترير  يف  حماولته  اأن 
خا�صة فيما يتعلق باحلكم الذاتي 
حقيقية   عزلة  يف  وهو  ف�صللت 
اإ�صرتاتيجية  انك�صاف  بعد  خا�صة 
من  يحاول  كان  الذي  املغرب 
خاللها العودة اإىل امل�رسح الدويل 
وحماولة امللك ا�صرتجاع املبادرة 
بدل من الدفاع ،ويف ذات ال�صياق 
تعي�س  املغرب  اأن  املتحدث  اأكد 
اأمن   غري  وو�صع  داخلية  م�صاكل 
ال�صيا�صية  القطاعات  مي�س جميع 

و الجتماعية و القت�صادية  .
يعي�صه  ما  اأن  اوده  خطري  اأكد 
اإىل   راجع  ال�صحراوي  ال�صعب 
الأوروبية  القوى  بع�س  حماولة 
يف  به  الإطاحة  املغربي  البلد  و 

نطاق اإ�صرتاتيجية من اأجل النتفاع 
اأن كل هذه  بهذا امل�رسوع ،مربزا 
باعتبار  بالف�صل  باءت  املحاولت 
اأن ال�صعب ال�صحراوي كر�س دولة 
ال�صيادة  متار�س  حقيقية  موحدة  
باأمت  و كان ذلك مبثابة �صد منيع 
املمار�صة  الإخرتقات  كل  لتجاوز 
،م�صريا  الغربية  ال�صحراء  على 
ال�صحراوية  الق�صية  واأ�صبحت  اأن 
الدولية  ال�صاحة  على  مطروحة 
وجمل�س الأمن الدويل و مطروحة 
بجدية يف الإحتاد الإفريقي خا�صة 

بعد اإرغام املغرب على الن�صمام 
لالإحتاد الإفريقي 

الإفريقي  ال�صعيد  وبخ�صو�س   
ال�صحراوي  الربملان  رئي�س  اأفاد 
ت�صوهت  املغرب  �صورة  اأن 
خا�صة اأن القرار الأخري يف القمة 
اأكدت فيه كل املواقف  الإفريقية 
الق�صية  على  العمل  �رسورة  على 
املنطقة  حترير  و  ال�صحراوية 
خا�صة بعد اكت�صاف منظمة حقوق 
و  النتهاكات  ملختلف  الإن�صان 
ال�صحراوي  ال�صعب  �صد  القمع 

من طرف الدولة املغربية ،موؤكدا 
يف ذات ال�صدد  على اأن  املغرب 
الإحتاد  لقرارات  للخ�صوع  ملزم 

الإفريقي 
ال�صياق  ذات  يف  املتحدث  ودعا 
ال�صعب  بواقع  الإقرار  اإىل �رسورة 
عن  يتنازل  لن  ك�صعب  ال�صحراوي 
اأن  ،م�صريا  امل�رسوعة  طموحاته 
ال�صعب ال�صحراوي م�صتعد للتعاون 
اأن  ،م�صريا  الإفريقي  الإحتاد  مع 
الإرادة،موؤكدا  ميلك  ل  املغرب 
اإىل  الذهاب  �رسورة  على 
حمددة  رزنامة  وفق  مفاو�صات 

من اأجل القيام با�صتفتاء .
ومن جهة اأخرى اأ�صار خطري اوده  
مرافقة  من  لفرن�صا  فائدة  ل  اأنه 
تتاأ�ص�س  ل  ق�صيته  لأن  املغرب 
العربية  الدول  ،داعيا  قانون  على 
ال�صحراوية  الق�صية  دعم  اإىل 
لأنها ق�صية م�رسوعة وباعتبار اأن 
العامل  على  خطر  ي�صكل  املغرب 
الف�صاد  ق�صايا  لتورطه يف  العربي 
و  الإرهاب  و  و اجلرمية املنظمة 

املخدرات. 

متو�صنت  عني  ولية  حتت�صن   
غدا الأربعاء منتدى وطني يتناول 
يف  الأمازيغية  توظيف   « مو�صوع 
املوؤ�ص�صاتي«   الإلكرتوين  الإعالم 
املحافظة  لدى  علم  ح�صبما 
هذا  منظمة  لالأمازيغية  ال�صامية 
الذي  اللقاء  هذا  ويهدف  اللقاء. 
الثانية  املرحلة  �صمن  يندرج 
ميالد  ملئوية   الأدبية  للقافلة 
مولود  الراحل  والباحث  الكاتب 
معمري )1917-2017( التي تعكف 
على جت�صيدها  املحافظة ال�صامية 
عمل  اإطار  اإىل حتديد  لالأمازيغية 
و   املوؤ�ص�صات  مبرافقة  ي�صمح 
املوؤ�ص�صات  و  الوزارية  الدوائر 
توظيف  يف  العمومية  الإقت�صادية 
الو�صائط  كافة  عرب   الأمازيغية 
الإعالمية خا�صة الإلكرتونية منها 

لذات  العام  الأمني   اأكده  ح�صبما 
املحافظة ع�صاد �صي الها�صمي.

و ي�صكل هذا املنتدى الذي يوؤطره 
املجال  يف  حمرتفون  و  خرباء 
الإعالمي اأحد  متطلبات املرحلة 
الد�صتور  من  النابعة  اجلديدة 
الرابعة   مادته  يف  خا�صة  اجلديد 
لغة  الأمازيغية  اأن  اإىل  ت�صري  التي 
تعمل  الدولة  و  ر�صمية  و  وطنية 
على ترقيتها و  تطويرها مبختلف 
م�صتوى  على  اللغوية  متغرياتها 
اأ�صافه  ح�صبما  الوطني  الرتاب 
نف�س  امل�صوؤول. كما يندرج الن�صاط 
امليداين الذي ت�صهر على جت�صيده 
املحافظة ال�صامية لالأمازيغية  يف 
خمطط  و  الدولة  م�صاعي  �صياق 
ترقية  اإىل  الرامي  احلكومة 
الأمازيغية من خالل  تكييف ورقة 

اجلهود  بتن�صيق  اجلديدة  الطريق 
بني املحافظة ال�صامية لالأمازيغية 
مع  خمتلف القطاعات. و قد �صمح 
تتبناه  الذي  اجلديد  التوجه  هذا 
لالأمازيغية  ال�صامية   املحافظة 
و  الطريق  بتعبيد  ع�صاد-  ي�صيف 
تهيئة الظروف املو�صوعية لتثبيت  
املحيط  يف  الأمازيغية  مكانة 
املوؤ�ص�صاتي وفق خطى ثابتة دون 
بيداغوجية  و   مبنهجية  و  ت�رسع 
يف  مر�صخة  كقناعة  م�صبوطة 
يف  و  املحافظة.  عمل  خارطة 
فعاليات  �صتتوا�صل  مت�صل  �صياق 
الكاتب  ملئوية  الأدبية  القافلة 
التي  معمري  مولود   الراحل 
املن�رسم  فرباير  �صهر  انطلقت 
لرئي�س  ال�صامية  الرعاية  حتت 
العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية  

من  اجلارية  ال�صنة  طيلة  بوتفليقة 
برنامج   �صمن  13تظاهرة  خالل 
الإعتبار  اإعادة  اإىل  يهدف  وطني 
مولود  بالكاتب  اأكرث  العرتاف  و 
بو�صام  حظي   الذي  معمري 
رئي�س  به  كرمه  الذي  الإ�صتحقاق 
اجلمهورية. كما مت يف هذا ال�صدد  
معمري   مولود  الراحل  للكاتب 
و  الأمازيغية  و  العربية  باللغات 
و  اخلدمة  حيز  ودخلت  الفرن�صية 
العمل على ترجمة  فيلم »الأفيون 
الأمازيغية  اللغة  اإىل  الع�صا«  و 
لوزارة   الدعم  �صندوق  بتمويل 
الراحل  اإعادة طبع كتب  و  الثقافة 
الأمازيغية  اللغة  اإىل  وترجمتها 
�صطرتها  هامة  3م�صاريع   �صمن 
لالأمازيغية  ال�صامية  املحافظة 

ح�صبما اأكده ع�صاد. 

الأتراك  امل�صدرين  احتاد  فتح   
منع  ملف  الكيميائية،  للمنتوجات 
املواد  من  �صنفا   24 ا�صترياد 
غري  القرار  اأن  معتربين  البال�صتيكية، 
وتركيا  اجلزائر  اأن  حني  يف  من�صف، 
للتجارة  اتفاقية  اأية  بينهما  جتمع  ل 
امل�صدرين  احتاد  و�صف  احلرة. 
الكيميائية،   للمنتوجات  الأتراك 
اأن  اأن  �صي  وكالة  نقلته  بيان  بح�صب 
 24 ل�صترياد  اجلزائر  منع  الرتكية، 
باأنه  البال�صتيكية،  املواد  من  �صنفا 
جائر وتع�صفي ح�صبهم، على الرغم من 

اأن اأنقرة واجلزائر ل جتمعهما اتفاقية 
للتجارة احلرة، حيث دعوا على اجتماع 
التي  الأ�رسار  ملناق�صة  ا�صتعجايل 
اأحلقها بهم هذا القرار، بغلق الباب اأمام 
24 �صنفا من ال�صلع البال�صتيكية الرتكية 
وو�صف  للجزائر.  تُ�صدر  كانت  التي 
باجلائر  اجلزائر  قرار  الحتاد  ذات 
التفاقيات  مع  واملتعار�س  والتع�صفي 
الدولية، على الرغم من كون تركيا دولة 
للتجارة  اتفاقية  باجلزائر  تربطها  ل 
احلرة، م�صيفا باأن قرار اجلزائر اأ�رس 
حجم  وباأن  الرتكية،  بال�صوق  كثريا 

اجلزائر  اإىل  تركيا  �صادرات  عائدات 
اىل  ي�صل  البال�صتيكية  املنتوجات  من 
92 مليونا و700 األف دولر، فيما و�صلت 
من  الأول  الن�صف  �صادرات  عائدات 
دولر  األف  و400  مليون   57 اىل   2017
بن�صبة جتاوزت  يف نف�س املواد، وذلك 
عائدات ال�صنة الفارطة يف نف�س الفرتة، 
جدير بالذكر باأن وزير القت�صاد الرتكي 
ت�رسيحات  يف  اأكد  قد  زيبكجي«  »نهاد 
�صحفية بحر الأ�صبوع اجلاري، باأن تركيا 
القيود  مو�صوع  بحث  على  حاليا  تعمل 
ا�صترياد  على  اجلزائر  فر�صتها  التي 

بع�س ال�صلع الرتكية )24 �صنف(، مو�صحا 
تركيا فقط،  ت�صتهدف  القيود ل  تلك  اأن 
واإمنا جميع الدول التي ل ترتبط اجلزائر 
واأ�صاف  احلرة،  التجارة  باتفاقية  معها 
الوزير باأن تركيا تعمل على التوا�صل مع 
امل�صوؤولني اجلزائريني لبحث هذا الأمر، 
اتفاقية  لديها  اجلزائر  باأن  مو�صحا 
لذلك  الأوروبي،  الحتاد  مع  حرة  جتارة 
فاإن تركيا تدير جتارتها معها من خالل 
الحتاد  مع  اجلمركي  الحتاد  اتفاقية 

الأوروبي.
�سارة بومعزة

الطالبي  العام  الحتاد  دعا   
احلر، اأم�س، يف بيان لها، وزير 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
طاهر حجار بالتدخل ومتديد 
امل�صابقات  اإجراء  اآجال 
واملقابالت اخلا�صة باملدار�س 
للطلبة  بالن�صبة  العليا  الوطنية 
امتحان  يف  الناجحني  اجلدد 
دورة  البكالوريا  �صهادة 
حت�صبا  وذلك    2017 جوان 
املقبل  اجلامعي  املو�صم 
تاأ�صف  حني  يف   ،2018/2017
احلر  للطالبي  العام  الحتاد 
العايل  التعليم  وزارة  قرار  من 
املحددة  بالرزنامة  املتعلق 
بخ�صو�س  الو�صاية  من طرف 
اإجراء امل�صابقات واملقابالت 
العليا  باملدار�س  اخلا�صة 
الآخذ  دون  فقط  يومني  ملدة 
طلبة  اأو�صاع  العتبار  بعني 
الناجحني  اجلدد  اجلنوب 
البكالوريا  امتحان  �صهادة  يف 
من  لتنقلهم  الالزمة  واملدة 
ال�صفهية  املقابلة  اجتياز  اأجل 
العليا  باملدار�س  لاللتحاق 
الحتاد  واأكد  واملعاهد. 
فقط  يومني  الطلبة  منح  اأن 

كايف،  غري  املقابلة  لإجراء 
اجلنوب  لطلبة  ي�صمح  ول 
الوقت  الكبري من اللتحاق يف 
تكون  ما  عادة  لأنه  املنا�صب 
مدة ال�صفر ترتاوح من 19 اىل 
28 �صاعة اأي منهم من اأن ي�صل 
يف اليوم الثاين زوال ويكون قد 
نال منه الإرهاق وبالتايل عدم 
اأريحية.  بكل  املقابلة  اجتياز 
وزارة  اأبرزت  واأن  و�صبق  هذا 
العلمي  والبحث  العايل  التعلم 
اأنها قد خ�ص�صت اأكرث من 30 
مدر�صة وطنية عليا يف خمتلف 
اإىل  بالإ�صافة  التخ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  من  العديد 
كامل  اجلامعية املنت�رسة عرب 
اإىل  بالإ�صافة  الوطني  الرتاب 
 ، لالأ�صاتذة  العليا  املدار�س 
الهائل  الكم  ل�صتيعاب  وذلك 
الطلبة الذي �صيتجاوز عددهم 
اجلامعي  املو�صم  خالل 
بداية  ال�رسوع  املقرر  املقبل 
�صهر  من  الأول  الأ�صبوع  من 
الوزير  ح�صب  على  �صبتمرب 
الطاهر حجار املليون ون�صف 

مليون طالب جامعي.
�سارة بومعزة

وجود تن�سيق بني �سبكات اإجرامية مغربية و مثيالتها االفريقية
�سورة املغرب ت�سوهت خا�سة يف القرار االأخري يف القمة االإفريقية 

اتهم رئي�س الربملان ال�سحراوي خطري اوده اأن اأجهزة املخابرات املغربية متورطة يف ق�سايا االإرهاب و ترويج 
املخدرات ،م�سريا على وجود �سبكات اإجرامية مغربية تن�سق مع �سبكات اأخرى خا�سة يف املايل  معتمدة يف  ذلك اآليات 

رباعيات الدفع ،مربزا عن تورط  املغرب مع  احلركات االإرهابية يف دول ال�ساحل يف التهريب و املخدرات . 

فيما جدد التم�سك باال�ستفتاء يف املفاو�سات مع املغرب ،خطري اوده:

غدا االأربعاء عني متو�سنت

رغم غياب اتفاقية للتجارة احلرة بني البلدين

اإميان لوا�س.

املغرب متورط  مع  احلركات الإرهابية يف منطقة ال�ساحل

منتدى حول »توظيف اللغة الأمازيغية يف الإعالم الإلكرتوين املوؤ�س�ساتي«

م�سدرون اأتراك ي�ستنكرون منع اجلزائر ا�سترياد 24 �سنفا من البال�ستيك

بعدما اقت�سرتها الو�ساية يف يومني

حجار مطالب بتمديد اآجال 
م�سابقات املدار�س العليا
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حجز 40 قنطار من التبغ بب�سكرة واأكرث من 
قنطاري خمدرات بتلم�سان

 تدمري خمباأين لالإرهابيني به 18 قنبلة 
ومواد ومعدات تفجري بتيبازة

م�ساهل ي�ستقبل املدير التنفيذي 
اجلديد ملكتب اأفريبول باجلزائر 

الوطني  اجلي�س  قوات  قامت   
خمباأين  بتدمري  ال�صعبي 
كانا  تيبازة،  بولية  لالإرهابيني 
تقليدية  قنبلة   18 على  يحتويان 
وُمعدات  متفجرة  ومواد  ال�صنع 
تفجري، اإ�صافة اإىل منظاري ميدان 
واأجهزة اإلكرتونية وكميات معتربة 
وال�صيدلنية،  الغذائية  املواد  من 
الدفاع  لوزارة  بيان  اأكده  وفقا ملا 
الوطني.  واأفاد نف�س امل�صدر باأنه 
يف اإطار حماربة التهريب واجلرمية 
للجي�س  مفارز  اأوقفت  املنظمة، 
الوادي  من  بكل  ال�صعبي  الوطني 
وحجزت  اثنني،  مهربني  وب�صكرة 
�صاحنتني حُمملتني بـ)40،4( قنطار 
مفارز  حجزت  كما  التبغ،  من 
مركبة  ال�صعبي  الوطني  للجي�س 

 )1،65( بـ  حُمملة  الدفع  رباعية 
بعني  الغذائية  املواد  من  طن 
قزام، واأخرى حُمملة بـ )1350( لرت 
باأن  م�صيفا  بتندوف،  الوقود  من 
وحر�س  الوطني  الدرك  عنا�رس 
اأوقفت  قد  بتلم�صان  احلدود 
تاجري  منف�صلتني  عمليتني  خالل 
من  اأزيد  �صبط  ومت  خمدرات، 
قنطارين من الكيف املعالج، فيما 
الوطني  للدرك  عنا�رس  اأوقفت 
ومت  بتمرنا�صت،  مهربني  خم�صة 
من  غرام  و)200(  �صيارة  حجز 
املعدن الأ�صفر، وبكل من تلم�صان 
والنعامة وب�صار واأدرار وورقلة، مت 
�رسعي  غري  مهاجرا   27 توقيف 

من جن�صيات خمتلفة.
اإميان لوا�س .

ا�صتقبل وزير ال�صوؤون اخلارجية 
ال�صيد عبد القادر م�صاهل اأم�س 
العا�صمة  باجلزائر  الثنني 
اأحمد  طارق  �رسيف  ال�صيد 
اأوراق  له  �صلم  الذي  اهلل  عبد 

اعتماده مديرا تنفيذيا ملكتب 
منظمة ال�رسطة  الإفريقية يف 
ح�صبما  )افريبول(،  اجلزائر 
ال�صوؤون  لوزارة  بيان  يف  جاء 

اخلارجية. 
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فيما اأدين �شريكه بغرامة مالية بقيمة 50 األف دج 

 عامني حب�سا لطالب جامعي تورط باإبرام 
�سفقة  لبيع املهلو�سات بدايل اإبراهيم

ق�شت حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�شمة ت�شليط عقوبة عامني حب�شا نافذا وغرامة بقيمة 50 
الف دج يف حق طالب جامعي بكلية التجارة ل�شبطه متلب�شا ببيع كمية من املوؤثرات العقلية 
من نوع »كيتيل« ل�شديقه املتهم الثاين الذي اأدين هو الآخر بعقوبة 50 األف دج بعدما وردت 

معلومات يف اأواخر  �شهر جويلية  الفارط بخ�شو�س ع�شابة تتاجر باملوؤثرات العقلية و املخدرات 
مبنطقة دايل اإبراهيم.

حتويل  الأ�سا�س  هذا  على  ليتم 
املتهمان البالغان من العمر 23 و 
25 �سنة على حمكمة الخت�سا�س 
حيازة  بجرم  راي�س  مراد  ببئر 
العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات 
الإ�ستهالك  و  البيع  بغر�س 
مبوجب اإجراءات املثول الفوري 
و�سعهما  القا�سي  قرر  اأن  بعد 
رهن احلب�س املوؤقت باملوؤ�س�سة 
العقابية باحلرا�س ، بعد اأن جرى 
توقيفهما يوم 277 جويلية الفارط 
ب�سدد  وهما  الأمن  م�سالح  من 
اأين  اإبرام �سفقة بيع املخدرات 
متلب�سا  اجلامعي  الطالب  �سبط 
املوؤثرات  من  علبة  بت�سليم 
للمتهم  »كيتيل«  نوع  من  العقلية 
بحوزته  �سبطة  الذي  الثاين 

من  ملفوفة  �سيجارة  الأخر  هو 
معلومات  اإثر  وهذا  املخدرات 
للدائرة   الأمن  مل�سالح  وردت  
ع�سابة  حول  للعا�سمة  الغربية 
املخدرات  يف  تتاجر  و  تبيع 
و متكنت  اإبراهيم  دايل  مبنطقة 

التحريات  اإثر  امل�سالح  ذات 
�سلف  ملا  التو�سل  من  املنجزة 
ذلك  اأ�سا�س  على  ويتم   ، ذكره 
احلال  حمكمة  على  بتحويلهما 
باجلرم �سالف الذكر ، حيث نفى 
الطالب   وهو  الرئي�سي  املتهم 

اأي  جتارة  تخ�س�س  اجلامعي 
اأو  املتاجرة  يخ�س  ن�ساط  
حيازته  مربرا  املخدرات  بيع 
بغر�س  باأنها  للمهلو�سات 
و�سفة  طريق  عن  ال�ستهالك 
خمت�س  طبيب  له  �سلمها  طبية 
ب�سب  النف�سية  الأمرا�س  يف 
وهو  نف�سي  مر�س  من  معاناته 
الأمر الذي تثبته الو�سفة الطبية 
الأمن  م�سالح  رف�ست  التي 
ت�سليمها له ،لينفي املتهم  الثاين 
ويطالب    ، جرم  من  له  ن�سب  ما 
العام  احلق  ممثل  جهته  من 
بتوقيع  ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف 
نافذا  حب�سا  8�سنوات  عقوبة 
يف  دج  1مليون  بقيمة  وغرامة 
الأول،وعقوبة عامني حب�سا  حق 
نافذا وغرامة بقيمة 200األف دج 
يف حق الثاين ، مع تاأجيل النطق 

باحلكم جلل�سات لحقة .

ل/منرية

�شلبتها مبلغ 1،5 مليار �شنتيم يف اإطار م�شروع جتاري وهمي

 طبيبة تن�سب على زوجة اأرملة اإطار وت�سلبها منحة اأبنائها اليتامى

 م�سالح اأمن والية اجلزائر حتارب اجلرمية 

ت�سفية  بعيادة  طبيبة  تورطت 
الكلى بح�سني داي ، بالن�سب على 
اأرملة اإطار بالدولة و�سلبها منحة 
ب1،5  املقدرة  اليتامى  اأبنائها 
على  اإيهامها  بعد  �سنتيم  مليار 
عن  املرات  ع�رشات  م�ساعفته 
م�رشوع  يف  معها  الدخول  طريق 
ت�ستحوذ  اأن  قبل  جتاري  طبي 
املقابل  املبلغ ومتنحها يف  على 
�سيكا بنكيا  غري �ساحلا لل�رشف 

اأمام كافة البنوك.
يف  عجوز  وهي  املتهمة  لتمثل   
،اأمام  العمر  من  ال�ساد�س  العقد 
راي�س،  مراد  بئر  حمكمة  هيئة 
اإثر  والحتيال  الن�سب  بتهمة 
�سدها  اأودعتها  التي  ال�سكوى 
فحواها  يف  جاء  والتي  ال�سحية 
ظروف  ا�ستغلت  قد  املتهمة  اأن 
وقامت  الإطار  زوجها  وفاة 
الدولة منحة  اأن منحتهم  مبجرد 
بقيمة مليار و500 مليون  �سنتيم 
عليها  جتاري  م�رشوع  بعر�س  
بنية ال�ستحواذ على املبلغ حيث 
التح�سري  ب�سدد  اأنها  اأوهمتها 

مل�رشوع جتاري يف املجال الطبي 
املجال  يف  خلربتها  ا�ستغالل 
وطلبت منها منحها املنحة على 
مبدة  املبلغ  يت�ساعف  اأن  اآمل 
م�ستقبل  بذلك  وتوؤمن  ق�سرية 
الذي  الأمر  وهو  اليتامى  اأبنائها 
ومتنحها  لطلبها  تر�سخ  جعلها  
اأي  تلقي  دون  مبا�رشة  املبلغ  
وثيقة يف املقابل لعامل ال�سداقة 
وتكت�سف  جمعهما  الذي  والثقة 
بعد مدة اأنها وقعت �سحية ن�سب 
اأن رف�ست املتهمة  واحتيال بعد 
انطالق  يثبت  ذليل  اأي  منحها 
الأول  امل�رشوع حيث منحتها يف 

�سنتيم ووعدتها  مليون  مبلغ 183 
دفعات  على  الباقي  بت�سديد 
�سهرية بقيمة 200 مليون  �سنتيم 
من  متكنت  منظم  جدول  وفق 
 450 �سوى  ا�سرتجاع  من  خالله 
ذلك  فوق  وقامت  �سنتيم  مليون 
مبنحها �سيكا بقيمة باقي املبلغ 
للمخال�سة  تقدميه  بعد  تبني 
اأمام  لل�رشف  �سالح  غري  انه 
لتجد  بريدية  او  بنكية  جهة  اأي 
للعدالة  اللجوء  الوحيد  مالها 
خا�سة واأنها اكت�سفت  بان عيادة 
الكلى  بت�سفية  اخلا�سة  املتهمة 
ال�سحية  لتطالب  غلقها،  قد مت  

با�سرتجاع  دفاعها  ل�سان  على 
و50  مبليار  املقدر  املبلغ  باقي 
بقيمة  غرامة  مع  �سنتيم  مليون 
500 مليون �سنتيم جربا لالأ�رشار 
الالحقة بها، من جهتها املتهمة 
ما  للمحاكمة  مبثولها  اأنكرت 
اأنها   واأكدت  جرم  من  لها  ن�سب 
ال�سحية  م�ساعدة  ب�سدد،   كانت 
يف  جتاري  م�رشوع  اإقامة  يف 
لدخولها  ونتيجة  الطبي  املجال 
اإمتام  دون  اآلة  عقبات  يف 
املبلغ  اإرجاع  حاولت  امل�رشوع 
لها غري اأن ال�سحية اإ�ساءة تف�سري 
�سكوى  بتقييد  و�سارعت  نيتها 
احلال وهي الت�رشيحات التي اأكد 
عليها دفاعها وطالب لها باإفادتها 
بالرباءة التامة،  ليطالب من جهته 
ممثل احلق العام ويف ظل ما �سلف 
�سنوات   55 عقوبة  بت�سليط  ذكره 
 500 بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�سا 
على  التحفظ  طلب  مع  دج  األف 
املتهمة امل�ستفيدة من اإجراءات 

ال�ستدعاء املبا�رش.
 ل/منرية

ظاهرة  مكافحة  اإطار  يف   
�سوارع  الع�سوائية عرب   احلظائر 
و اأحياء العا�سمة، و التي �سخرت 
و  الب�رشية  املوارد  كافة  لها 
و  لها  للت�سدي  التقنية  الو�سائل 
حماربتها ب�سكل م�ستمر ودوؤوب، 
قامت م�سالح اأمن ولية اجلزائر 
يف الـ10 اأيام الأوىل من �سهر اأوت 

 )27( جمموع  باإح�ساء  احلايل، 
م�ستغلة  �رشعية  غري  حظرية 
بطريقة غري قانونية، اأوقف على 
�سماعهم  )34( خمالف مت  اإثرها 

على حما�رش ر�سمية.
م�سالح  ذاته، عاجلت  ال�سياق  يف 
ولية  لأمن  الق�سائية  ال�رشطة 
 )122( املدة  نف�س  يف  اجلزائر 

مت  حمظور،  �سالح  حمل  ق�سية 
توقيف على اإثرها )127( �سخ�س 
م�ستبه فيه، بالإ�سافة اإىل معاجلة 
خمدرات  حيازة  ق�سية   )322(
على  اأوقف  عقلية،  وموؤثرات 

اإثرها )348( م�ستبه فيه.
لتبقى م�سالح امن ولية اجلزائر 
جمندة ليال نهارا يف �سبيل حتقيق 

للمواطنني،  الطماأنينة  و  الأمن 
وحماربة الآفات الجتماعية التي 
من �سانها امل�سا�س باأمن، �سحة 
وممتلكاتهم،  املواطنني  و�سالمة 
-48 الأخ�رش  اخلط  يبقى  كما 
يف   17 النجدة  �رشطة  وخط   15
اأي  عن  للتبليغ  املواطنني  خدمة 

طارئ.

البويرة

 العزلة القاتلة تفتك ب�سكان قرية اإغيل 

قوات ال�شرطة بعني متو�شنت 

 من دورات تكوينية
 يف جمال االإنقاذ واالإ�سعاف

اأمن ولية �شكيكدة

 االإطاحة ب�سبكة اإجرامية خمت�سة يف 
�سرقة الدراجات النارية

ببلدية  اإغيل  قرية  �سكان  ي�ستكي 
اأولد را�سد الواقعة �رشق عا�سمة 
القاتلة  العزلة  ، من  البويرة  ولية 
املقومات  اأدنى  انعدام  جراء 
ف�سال  وال�سحية  الجتماعية 
لأية  ال�سلطات  اإدراج  عدم  عن 
اأن  �ساأنها  من  تنموية  م�ساريع 
هذا  ويف   . عنهم  الغنب  ترفع 
ال�سياق طالبوا ال�سلطات املحلية 
بتحرك فعلي لإخراجهم من نفق 
الوعود  من  �سنوات  بعد  املعاناة 
املجال�س  ملختلف  املتكررة 
البلدية املتعاقبة م�سريين اإىل اأن 
و�سعية الطرقات وامل�سالك باتت 
ل ت�سلح لل�سري بالنظر اإىل انت�سار 
ت�ساقط  مبجرد  والأوحال  الربك 
و�سعيتها  وتدهور   ، الأمطار 
اأجزائها  لتاأكل معظم  ب�سكل كبري 
وانعدام  املياه  �سيول  تاثري  بفعل 
وقد   ، قدمها  وكذا  ال�سيانة 
تعددت ان�سغالت ال�سكان فخزان 
املياه الذي ميون املنطقة اأ�سبح 
ل يكفي لذا فغالبا ما تلجاأ الكثري 
�سهاريج  �رشاء  اإىل  العائالت  من 
تكلفها  بعيدة  مناطق  من  املياه 
مبالغ باهظة ترهق كاهلهم خا�سة 
اأ�سحاب املدخول املحدود ، كما 
املغلوبني  ال�سكان  هوؤلء  نا�سد 

لتزويد  ال�سلطات  اأمرهم  على 
ظالم  يف  تدخل  التي  القرية 
ب�سبكة  الليل  فرتات  اأثناء  دام�س 
من  للحد  وهذا  العمومية  الإنارة 
املتخ�س�سة  الع�سابات  خطر 
التي  املوا�سي  روؤو�س  �رشقة  يف 
قرى  بكامل  رهيب  ب�سكل  تف�ست 
يخ�س  فيما  اأما   ، را�سد  اأولد 
املرافق العمومية والرتفيهية فال 
جتد لها اأثرا بهذه القرية التي ل 
يجرب  ما  عالج  قاعة  حتى  متلك 
مركز  اإىل  التنقل  على  املر�سى 
اب�سط عالج كاأخذ  لتلقي  البلدية 
ب�سيطة  جروح  ت�سميد  اأو  حقنة 
ال�سباب  فئة  ا�ستنكرت  كما   ،
اأن  ميكن  مرفق  اأدنى  غياب  من 
يحت�سنهم وين�سيهم مرارة البطالة 
يجدوا  ومل  فيها  يتخبطون  التي 
القرية  �سوارع  يف  الت�سكع  �سوى 
يف  القدم  كرة  ريا�سة  وممار�سة 
ويف   ، لذلك  �ساحلة  غري  اأماكن 
ظل ا�ستمرار هذه الأو�ساع طالب 
منرب  عرب  امل�سوؤولني  حمدثونا 
اخذ  ب�رشورة   « الو�سط   « يومية 
ان�سغالتهم على حممل اجلد لن 
الو�سع يزداد حدة يف قرية بقيت 

من�سية طيلة عقود من الزمن.
 �أح�سن مرزوق

يف اإطار الرفع املتوا�سل للقدرات 
جعلها  و  ال�رشطة  لقوات  املهنية 
و  الظروف  خمتلف  مع  تتكيف 
الالزمة،  العملية  امل�ستجدات 
عني  ولية  اأمن  م�سالح  نظمت 
يف  خا�سة  تكوينية  دورة  متو�سنت 
جمال الإنقاذ، الإ�سعاف و مكافحة 
م�سالح  مع  بال�رشاكة  احلرائق 
عني  لولية  املدنية   احلماية 
ال�رشطة  اأفراد  ل�سالح  متو�سنت 
امل�سالح،  و  الرتب  خمتلف  من 
تابعني  خمت�سني  عليها  اأ�رشف 
لولية  املدنية  احلماية  ملديرية 
لها  الدورة خ�س�س  عني متو�سنت 
برنامج خا�س، ج�سد يف �سكل اأيام 

تكوينية. 

�سملتها،  التي  املوا�سيع  ومن 
ال�سليمة  الكيفيات  على  التعرف 
لطرق الإبعاد امل�ستعجل، التعامل 
و  تقييم  الإنتظار،  و�سعيات  مع 
لدى  احليوية  الوظائف  ت�سخي�س 
التعامل  ال�سخ�س امل�ساب، كيفية 
التمرين  للوعي،  مع �سخ�س فاقد 
على الإنعا�س القلبي الرئوي، كما 
و  احلرائق  اأنواع  على  التعرف  مت 
طرق اإخمادها، كيفية التعامل مع 
التعامل  كيفية  اخلطرة،  املواد 
اأثناء حوادث  الأويل مع امل�سابني 
احلالت  من  غريها  و  املرور 
م�سادفتها  يتم  التي  امل�ستعجلة 
التبليغ  يتم  اأو  املهام  تاأدية  اأثناء 

عنها.

بكافة  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف   
اأمن ولية  اأ�سكالها ، متكنت م�سالح 
نارية  دراجة  ا�سرتجاع  من  �سكيكدة 
 ، جماورة  بولية  �رشقة  حمل  كانت 
يف  هم  الذين  املتورطني  وتوقيف 

العقد الثاين والثالث من العمر.
عملية  اأثناء  متت  الق�سية  حيثيات 
واملراقبة  املرور  حركة  ت�سهيل 
م�ستوى  على  للمركبات  الروتينية 
اأين  املدينة  بو�سط  الأحياء  اأحد 
املكلفني   ال�رشطة  قوات  انتباه  لفت 
وبتوقيف  خوذته،  يرتدي  ل  نارية 
للمراقبة  واإخ�ساعها  �ساحبها 
من  �رشقة  حمل  اأنها  تبني  الروتينية 

 ،2017/08/03 بتاريخ  ولية جماورة 
امل�سلحة  اإىل  الق�سية  حتويل  ليتم 
التي  الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
الق�سية، جمريات  فتحت حتقيق يف 
امل�ستبه  اأحد  اأن  بينت  التحقيق 
النارية  الدراجة  ب�رشقة  قام  بهما 
اإىل  بنقلها  وقام  جماورة،  ولية  من 
ولية �سكيكدة وو�سعها لل�سري، وعليه 
مت اإجناز ملف ق�سائي �سد امل�ستبه 
اجلهات  اأمام  وتقدميهما  فيهما 
الق�سائية املخت�سة بخ�سو�س تهمة 
لرتكاب  اأ�رشار  جمعية  تكوين   «
جنحة �رشقة دراجة نارية، الت�رشيح 
الكاذب والتزوير وا�ستعمال املزور«.
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اإىل غاية اليوم

ارتفاع امل�ساحة الفالحية امل�سقية اإىل حوايل 1,3 مليون هكتار 

قطاع  باأن  عوماري  و�أو�ضح 
�لريفية  و�لتنمية  �لفالحة 
مع  بالتن�ضيق  �لبحري  و�ل�ضيد 
يعمل  �ملائية  �ملو�رد  وز�رة 
»لتدعيم  �لأولوية  �إعطاء  على 
نظام �ل�ضقي �لوطني« عن طريق 
�لالزمة يف جمال  �لتد�بري  و�ضع 
خا�ضة(  )�ل�ضدود  �لتجهيز�ت 
ذ�ت  وقال  للمر�فقة.  و�إجر�ء�ت 
��ضتعمال  تعميم  باأن  �مل�ضوؤول 
على  للمياه  �ملقت�ضدة  �لأنظمة 
بالتقطري  �ل�ضقي  تقنية  غر�ر 
يعد من �ضمن  �ملحوري  و�لر�ش 
�أجل  من  �ملتخذة  »�لإجر�ء�ت 

لتطوير  �ملبذولة  �جلهود  تثمني 
وتنمية جمال �ل�ضقي عرب �لوطن 
م�ضدد� على �لأهمية �لبالغة �لتي 
�ملياه  �قت�ضاد  �ضق  يكت�ضيها 
�لقت�ضادي  �ل�ضعيدين  على 
��ضتعمال  و�لبيئي«و�ضي�ضاهم 
للمياه  �ملقت�ضدة  �ل�ضقي  �أنظمة 
يف توفري 2 مليار مرت مكعب من 
�ملياه ح�ضب ذ�ت �مل�ضدر �لذي 
�أ�ضار �إىل �أن هذ� �حلجم من �ملياه 
�ضقي  من  �ضيمكن  �ملقت�ضدة 
هكتار  �ألف   300 �إىل  �ألف   200
�ل�ضيد  و�عترب   2020 غاية  �إىل 
�مل�ضاحة  تو�ضيع  باأن  عوماري 

يف  �ضي�ضهم  �مل�ضقية  �لفالحية 
�لتي  و�لإنتاجية  �لنتاج  حت�ضني 
�لغذ�ئي  �لأمن  بدورها  �ضت�ضمن 
تنظيم  مدير  و�أ�ضار  للبالد 
لدى  �لفالحي  �لإنتاج  وتطوير 
�لريفية  و�لتنمية  �لفالحة  وز�رة 
�ل�ضياق  �لبحري يف هذ�  و�ل�ضيد 
خا�ش  �ل�ضقي  لدعم  برنامج  �إىل 
رفع  �أجل  من  �حلبوب  باإنتاج 
�لإنتاج يف هذه �ل�ضعبة. يذكر �أن 
�مل�ضاحة �مل�ضقية متثل حاليا 15 
�لفالحية  �مل�ضاحة  من  باملائة 
تكن  مل  و�لتي  للزر�عة  �ل�ضاحلة 

تتعدى 4 باملائة �ضنة 1999. 

قفزت امل�ساحة الفالحية امل�سقية على امل�ستوى الوطني من 350 األف هكتار العام 1999 اإىل حوايل 1,3 مليون هكتار حاليا ح�سبما 
اأفاد به مدير تنظيم وتطوير االنتاج الفالحي بوزارة الفالحية والتنمية الريفية وال�سيد البحري �سريف عوماري واأكد ذات امل�سوؤول يف ت�سريح باأن »دعم ال�سقي 
الفالحي متوا�سل رغم الظروف املالية ال�سعبة التي متر بها البالد« مذكرا بالهدف امل�سطر �سمن برنامج رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي اإىل 

حتقيق م�ساحة 2 مليون هكتار م�سقية يف اآفاق 2020 .

الهالل االأحمر اجلزائري ب�سوق اأهرا�س

هياكل ال�سريط احلدودي ال�سرقي تتدعم بوحدة طبية متنقلة 

تيارت 

ارتفاع اإنتاج احلبوب بحوايل 1 مليون قنطار

الوادي 

70 حالة ملر�ض احلمى املالطية 

�لأحمر  �لهالل  مر�فق  تدعمت 
�حلدودي  بال�رشيط  �جلز�ئري 
طبية  بوحدة  �أهر��ش  �ضوق  لولية 
�لو�ضائل  باأحدث  جمهزة  متنقلة 
�لطبية ح�ضبما�أفاد به �أم�ش �لثنني 
�لن�ضانية  �لهيئة  ذ�ت  فرع  رئي�ش 

حممد �لعيد عقوين.
هذه  باأن  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أو�ضح 
�لتي  �ملتنقلة  �لطبية  �لوحدة 
للهالل  �إ�ضافيا«  »مك�ضبا  تعد 
�أهر��ش  ب�ضوق  �جلز�ئري  �لأحمر 
ت�ضاف �إىل وحدة طبية قدمية مت 

و�ضعها  قبل  وجتهيزها  �إ�ضالحها 
�حلدودي  �ملركز  ت�رشف  حتت 
بها  يطبق  �لتي  حلد�دة  ببلدية 
عدد من متطوعي �لهالل برنامج 
�ضمن  خماطر«  بدون  »�ضيف 
�أفر�د �جلالية �جلز�ئرية  ��ضتقبال 

�ملقيمة باخلارج.
�لطبية  �لوحدة  هذه  ويوؤطر 
�ملتنقلة �ملجهزة باأحدث �لو�ضائل 
متطوعتان  طبيبتان  �لع�رشية 
تكوينية  لدورة  »قريبا«  �ضيخ�ضان 
بالقيام  لهما  لل�ضماح  �إ�ضافية 

�لوحدة  هذه  �ضمن  مبهامهما 
�ل�رشيع  للتدخل  �أ�ضا�ضا  �ملوجهة 
و�لكو�رث  �لطو�رئ  حالة  يف 
�لفي�ضانات  غر�ر  على  �لطبيعية 

و�لزلزل وحر�ئق �لغابات.
�ل�ضيد  �أ�ضار  ذلك  عن  وف�ضال 
عقوين باأن وز�رة �ل�ضحة و�ل�ضكان 
قررت  �مل�ضت�ضفيات  و�إ�ضالح 
�جلز�ئري  �لأحمر  �لهالل  تدعيم 
لالأطباء  لل�ضماح  تكوينية  بدور�ت 
ملثل  �أجنع  بت�ضيري  �ملتطوعني 
�ضيما  ل  �ل�ضحية  �لهياكل  هذه 

�جلنوب  وليات  م�ضتوى  على 
�حلدودي  و�ل�رشيط  �جلز�ئري 
�ل�رشقي عالوة على باقي وليات 
�لوطن و�أ�ضار ذ�ت �مل�ضدر �إىل �أن 
ب�ضوق  �جلز�ئري  �لأحمر  �لهالل 
قاعدة  »قريبا«  �ضي�ضتلم  �أهر��ش 
حي  م�ضتوى  على  لوج�ضتيكية 
�لولية  بعا�ضمة   1958 �أبريل   26
ت�ضم وحدة طبية ورو�ضة لالأطفال 
�لهالل من  وخمزن لكل �مكانيات 
و�أغطية  و�أفر�ضة  غذ�ئية  مو�د 

وخيم و�ألب�ضة. 

تيارت  بولية  �حلبوب  �نتاج  �رتفع 
بتحقيق  قنطار  مليون   1 بحو�يل 
�ملو�ضم  خالل  قنطار  مليون  6ر3 
حو�يل  مقابل  �جلاري  �لفالحي 
علم  ح�ضبما  قنطار  مليون  7ر2 
�أم�ش �لثنني لدى مديرية �مل�ضالح 
�أن  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أبرز  �لفالحية 
هذ� �لرتفاع يف �لإنتاج �لذي جتاوز 
توقعات مديرية �لقطاع �ملحددة ب 
�عتماد  �إىل  يعود  قنطار  مليون  5ر3 
�لتكميلي  �ل�ضقي  على  �لفالحني 
بالدرجة �لأوىل عرب 10 �ألف هكتار 
من �لأر��ضي �ملزروعة وهو ما �ضمح 

بتحقيق مردود ي�ضل �ىل 50 قنطار 
يف �لهكتار لدى بع�ش �ملنتجني كما 
�مل�ضاحة  �رتفاع  �لولية  �ضهدت 
�ملزروعة حيث بلغت هذ� �لعام 350 
�لف هكتار  مقابل 340 �لف هكتار 
يف �ملو�ضم �ملا�ضي رغم ت�رشر �أكرث 
لكن  باجلفاف  هكتار  �ألف   66 من 
�ملن�رشم  �ملو�ضم  من  �أقل  بن�ضبة 
)164 �لف هكتار(. وقد �ضجل �رتفاع 
خا�ضة  �لعام  هذ�  �حلبوب  �نتاج 
رغم  للولية  �ل�ضمالية  باملناطق 
ف�ضل  يف  �لأمطار  �ضقوط  تذبذب 
�لربيع بف�ضل خ�ضوبة �لرتبة خا�ضة 

مب�رشع �ل�ضفا و�لرحوية وو�دي ليلي 
�لتقني  بامل�ضار  �لفالحني  و�لتز�م 
�لأر�ش ومعاجلة  �ملتمثل يف خدمة 
من  مكن  مما  �ل�ضارة  �لأع�ضاب 
و30   15 بني  يرت�وح  مردود  ت�ضجيل 

قنطار يف �لهكتار كما �أ�ضري �ليه .
بتيارت  �لفالحية  �مل�ضالح  و�أكدت 
�أن عملية �حل�ضاد �نتهت منذ �أ�ضبوع 
�ملحا�ضيل  جتميع  عملية  تز�ل  ول 
�أغ�ضط�ش   30 غاية  �ىل  متو��ضلة 
 39 عرب  جتميع  مت  حيث  �جلاري 
�حلبوب  لتعاونيات  تابعة  نقطة 
وفرندة  لتيارت  �جلافة  و�لبقول 

ومهدية وموؤ�ض�ضة خا�ضة 
من  �أكرث  �جلافة  و�خل�رش  للحبوب 
من  �أكرث  منها  قنطار  مليون  6ر1 
4ر1 مليون قنطار من �لقمح �ل�ضلب 
من  قنطار  �لف   186 من  و�أزيد 
�ضعري  قنطار  �ألف  و32  �للني  �لقمح 
�لحتفاظ  فالحون  يف�ضل  حيث 
ل�ضتعمالها  �ل�ضعري  مبحا�ضيل 
طاقة  تقدر  و  ملا�ضيتهم  كاأعالف 
باأكرث من  �لتخرين  ��ضتيعاب مر�فق 
5ر2 مليون قنطار فيما يوجد خمزن 
قنطار  �لف   200 بقدرة  للمحا�ضيل 

طور �لجناز مب�رشع �ل�ضفا.

�ضجل ما ليقل عن 70 حالة ملر�ش �حلمى 
)برو�ضيلوز( خالل  �لإن�ضان  لدى  �ملالطية 
�ل�ضد��ضي �لأول من �ل�ضنة �جلارية بولية 
�أم�ش �لإثنني من  ��ضتفيد  �لو�دي  ح�ضبما 
م�ضوؤويل مديرية �ل�ضحة و�ل�ضكان و�إ�ضالح 
�مل�ضت�ضفيات و �نح�رشت حالت �لإ�ضابة 
بلديات  �أربع  م�ضتوى  على  �ملر�ش  بهذ� 
و��ضطيل(  �لطيور  �أم  و  و�لرقيبة  )�ملغري 
بن�ضبة تفوق 60 باملائة  وهي �أكرث �ملناطق 

�لو��ضع  لالإنت�ضار  نظر�  للمر�ش  تف�ضيا 
لن�ضاط تربية �ملو��ضي بها ل�ضيما �ملاعز 
م�ضلحة  طبيب  لو�أج  �رشح  كما  و�لأبقار   

�لوقاية كمال �ل�ضيف.
ما  عادة  �أنه  �إىل  �مل�ضوؤول  ذ�ت  ولفت 
�حلمى  بد�ء  �لإ�ضابة  ن�ضب  �أكرب  ت�ضجل 
�ملالطية خالل �أ�ضهر مار�ش و�أبريل ومايو 
�لربيع  ف�ضل  مع  �ملتز�منة  �لأ�ضهر  وهي 
�لذي يعرف ��ضتهالكا و��ضعا ملادة �حلليب 

وبغر�ش  حيو�ين(  م�ضدر  )من  �لطازج 
مو�جهة هذ� �لد�ء �ضطرت م�ضلحة �لوقاية 
مبديرية �ل�ضحة برناجما حت�ضي�ضيا مكثفا 
م�ضتهلكي  لفائدة  �حلالية  �ل�ضنة  خالل 

�حلليب �لطازج ل�ضيما �لقاطنني منهم 
��ضتهالكا  تعرف  �لتي  �لرعوية  باملناطق 
و��ضعا لهذ� �لعن�رش �لغذ�ئي نظر� لالإرتفاع 
�لإ�ضابة    حالت  لعدد  »�ملح�ضو�ش« 
ي�ضيف ذ�ت �لإطار �لطبي  وت�ضهر م�ضالح 

�لربنامج  هذ�  ي�ضتهدف  �أن  على  �لقطاع 
�لتح�ضي�ضي �أكرب عدد ممكن من �ملو�طنني   
وهو يرتكز على تلقني ون�رش ثقافة �لوقاية 

يف �أو�ضاطهم   كما �أ�ضري �إليه .
وبالإ�ضافة �إىل �حلمالت �لتح�ضي�ضية �لتي 
فاإن  �ل�ضحة   مديرية  م�ضالح  بها  تبادر 
مديرية �مل�ضالح �لفالحية تقوم من جهتها 
�ضنويا بحمالت تلقيح �ملو��ضي للوقاية من 

مر�ش �حلمى �ملالطية. 

الت�سجيالت اجلامعية االأوىل 

توجيه قرابة 8000 طالب نحو 
جامعة ح�سيبة بن بوعلي بال�سلف

توجيه قر�بة 8000 طالب  مت 
بجامعة  للدر��ضة  جديد 
بال�ضلف  بوعلي  بن  ح�ضيبة 
�لت�ضجيالت  عقب  وهذ� 
متت  �لتي  �لأولية  �جلامعية 

خالل 
�أوت   05 �إىل   01 من  �لفرتة 
مدير  نائب  من  علم  ح�ضبما 

�جلامعة.
�أن  حبار  �لرز�ق  عبد  و�رشح 
�جلامعية  �لت�ضجيالت  نتائج 
�لفرتة  يف  متت  �لتي  �لأولية 
»�أ�ضفرت  �أغ�ضط�ش   05   01
عن توجيه ما يربو عن 7770 
كليات  عرب  للدر��ضة  طالب« 
بوعلي  بن  ح�ضيبة  جامعة 
م�ضري� �إىل توقع ��ضتقبال هذ� 
�لعدد يف ظل عدد �لناجحني 
و�لذي  �لبكالوريا  �ضهادة  يف 

جتاوز 9500 ناجح.
�أن  �مل�ضوؤول  ذ�ت  و�أ�ضاف 
جلامعة  �لبيد�غوجية  �لقدرة 
و�لتي  بوعلي  بن  ح�ضيبة 
تتجاوز 8000 مقعد »�ضت�ضمح 
�لدر��ضة  �رشوط  بتوفري 
يف  �لطلبة  وتاأطري  �جلامعية 
�لتكوينية«   �لظروف  �أح�ضن 
�ضعب  ثالث  �ضجلت  فيما 
�ملوجهني  عدد  يف  �كتظاظا 

�لذي فاق 1000 طالب 
�لطبيعة  علوم  غر�ر  على 
وتكنولوجيا  علوم  و�حلياة  
وكذ� �ضعبة �لعلوم �لقت�ضادية 
»�ل�ضتثناء«  �ضكلت  �لتي 
بت�ضجيل 1300 طالب مما �أدى 
طالب   138 زهاء  توجيه  �إىل 
وهر�ن  بجامعة  للدر��ضة 

ح�ضب ذ�ت �مل�ضدر.
من جهة �أخرى �أ�ضار حبار �إىل 
عدم �إقبال �لطلبة على بع�ش 
توفرها  �لتي  �لتخ�ض�ضات 
بوعلي  بن  ح�ضيبة  جامعة 
�أهميتها  من  �لرغم  على 
مثل  و�ملهنية  �لبيد�غوجية 
�لذي  �جليولوجيا  تخ�ض�ش 
�ضهد ت�ضجيل 50 طالبا فقط 
تخ�ض�ش  يف  �آخرين  و150 

علوم �ملادة 
�لطلبة  �لوقت  ذ�ت  يف  د�عيا 
�أولوياتهم  مر�جعة  �إىل 
خالل  خا�ضة  �لأكادميية 
�ملقررة  �لتحويالت  فرتة 
من  و�ل�ضاد�ش  �خلام�ش  يف 
�ل�ضهر �ملقبل و��ضتناد� لذ�ت 
�ملو�ضم  هذ�  مت  �مل�ضوؤول  
فتح تخ�ض�ش جديد يف �إطار 
�ملعمارية  �لهند�ضة  �ضعبة 
وهو تخ�ض�ش ت�ضيري �لتقنيات 
�أن  ينتظر  �لذي  �حل�رشية 
طلبة  م�ضتقبال  ي�ضتقطب 
وليات �ل�ضاحية �لغربية نظر� 
من  �لوحيد  �لتخ�ض�ش  لكونه 

هذ� �لنوع فيما �ضهد هذ� 
�ملو�ضم ت�ضجيل 167 طالب.

جامعة  �أن  بالذكر  جدير 
 10 على  تتوفر  �ل�ضلف 
مبا  �لعايل  للتعليم  هيئات 
فيها 09 كليات ومعهد بقدرة 
�ألف  تتجاوز 8000  ��ضتيعاب 
مقعد بيد�غوجي فيما ينتظر 
ت�ضليم 1000 مقعد بيد�غوجي 
�أولد  �جلامعي  بالقطب  �آخر 
�لدخول  بد�ية  مع  فار�ش 

�جلامعي 2018/2017. 
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النقائ�ص  من  العديد  ت�سجيل  بعد   
ال�ساحلية  البلديات  م�ستوى  على 
يخ�ص  فيما  خا�سة  وهران  لوالية 
القذرة    املياه  �رصف  و  النظافة 
النقائ�ص  بع�ص  اإىل  باالإ�سافة 
عدم  وكذا  باالأن�سطة  املرتبطة 
احرتام جمانية ال�سواطئ  م�سيفا اأن 
هذه العملية تندرج يف اإطار حماربة 

انت�سار االأن�سطة الغري مرخ�سة.
احلظائر  م�ستغلي  اإلزام  مت  كما 
املطروحة  �سيارات  ركن  ومواقع 
االأ�سعار  بعر�ص  للمناق�سة 
ال�سواطئ  م�ستغلي  اجبار  وكذا 
ميلكون  ممن  خا�سة  والف�ساءات 
معدات ال�سواطئ )كرا�سي  طاوالت  

بدفرت  االلتزام  على  املظالت...( 
امل�سوؤول  ذات  ي�سيف  ال�رصوط  
اخلدمات  اأن  اإىل  بوجنان  واأ�سار 
االأخرى املعهودة كت�سيري املر�سات 
م�ستوى  على  املياه  ودورات 
اإىل احرتام  ال�سواطئ تخ�سع كذلك 

دفرت ال�رصوط.
و�سيكون اأول خروج الأع�ساء اللجنة 
مديريات  عن  ممثلني  من  املكونة 
والبيئة  املدنية  واحلماية  ال�سياحة 
وال�سحة وال�سباب والريا�سة اإ�سافة 
واملوارد  العمومية  االأ�سغال  اإىل 
الرتك  عني  بلدية  اإىل  املائية 
روك   )�سان  �ساطئا   12 ت�سم  التي 
تروفيل بويزفيل  بارادي بالج  كلري 
فالكون(  كاب  و  دون  يل  فونتني  
واأ�ساف امل�سوؤول اأن اأع�ساء اللجنة 

من  الثاين  اليوم  خالل  �سيتوجهون 
العملية اإىل بلدية بو�سفر و�سواطئها 
الثمانية خا�سة "كوالريز" و "اإيتوال" 

ال�ساحلية  البلديات  كل  اأن  م�سيفا 
للوالية )33 �ساطئ م�سموح لل�سباحة( 

معنية بهذه العملية الرقابية. 

با�شرت فرق تابعة للجنة الوالئية املكلفة مبتابعة �شري مو�شم اال�شطياف 2017 عملية مراقبة وا�شعة مل�شتغلي �شواطئ 
وف�شاءات البلديات ال�شاحلية لوالية وهران  ح�شب ما علم به اليوم االأحد لدى مديرية ال�شياحة وال�شناعة التقليدية 

واأو�شح رئي�س م�شلحة مراقبة ومتابعة االأن�شطة ال�شياحية باملديرية الوالئية لل�شياحة و ال�شناعات التقليدية  مراد بوجنان 
اأنه مت اقرار هذه العملية املرتقبة بني 13 و 17 اأغ�شط�س اجلاري 

وهران

ق.م

مراقبة وا�سعة مل�ستغلي �سواطئ وف�ساءات البلديات ال�ساحلية

خن�شلة

�شوق اأهرا�س

تلم�شان 

�سجر "االأرز االطل�سي" نوع عاملي يحتاج الهتمام اأكرث 

تاأكيد على �سرورة حماية طائر احل�سون واالأيل الرببري 

توقيف مروجي خمدرات

مت التاأكيد على �رصورة املحافظة و 
االهتماماأكرث بنوع نباتي عاملي جد 
هام مبنطقة خن�سلة و االأورا�ص ككل 

يتمثل يف �سجر "االأرزاالأطل�سي".
االأ�ستاذ  ال�سياق  هذا  يف  اأفاد  و 
ق�سم  من  خبثان  احلميد  عبد 
عبا�ص  بجامعة  الفالحية  العلوم 
فعاليات  خالل  بخن�سلة  لغرور 
للبيئة  العاملي  باليوم  االحتفال 
من  يونيو  من  امل�سادفللخام�ص 
الثقافة  بدار  اأقيمت  التي  �سنة  كل 
الواليةيف  بعا�سمة  �سوايحي  علي 
 " بعنوان  قدمها  التي  املحا�رصة 
�سجرة االأرز االأطل�سي" اأن هذا النوع 
االأنواع  اأنبل  من  االأ�سجاريعد  من 

النباتية التي تنتمي اإىل عائلة اأ�سجار 
االأرز على اختالف اأنواعهاخ�سو�سا 
و  ال�سنوبريات عموما   اإىل عائلة  و 
التي تتمركز يف والية خن�سلة مبنطقة 
اأوالد  منطقة  و  �سلية(  )جبال  �سلية 
م�ساحة  على  طامزة  ببلدية  يعقوب 

اإجمالية مغرو�سة لهذا النوع
واليتي  تتقا�سمها  االأ�سجار  من 
بحوايل  حاليا  تقدر  باتنة  و  خن�سلة 

8 اآالف هكتار.
اإىل تراجع هذه  تاأ�سف املحا�رص  و 
امل�ساحة التي كانت تبلغ يف �سنوات 
ما  وهو  هكتار  الف  نحو12  م�ست 
و�سفه باالأمر "اخلطري" الذي يجب 
تداركه و قد اأرجع االأ�ستاذ خبثان ما 

اإىل عدة  االأرز"  �سجر  "ذبول  ا�سماه 
ما  و  البيولوجية  عددهابني  عوامل 
تعلق منها باحل�رصات و الفطريات و 
اأخرى مناخية ياأتي يف مقدمتهاالعوز 
اأخرى  اأ�سباب  اإىل  باالإ�سافة  املائي 
منها  ذكر  و  االإن�سان  باأن�سطة  تتعلق 
ت�سببه  و  الع�سوائيلالأ�سجار  القطع 
حرائق  يف  االأحيان  من  كثري  يف 

الغابات.
وعرج االأ�ستاذ خالل حما�رصته على 
جمموعة من االإح�سائيات املتعلقة 
متوقعه  و  "االأرزاالأطل�سي"  ب�سجر 
عرب اجلزائر يف مناطق كل من جبال 
جرجرةو  و  البابور  و  الون�رصي�ص 
االأورا�ص م�سريا  و  البليدي  االأطل�ص 

االأرز  ل�سجر  م�ساحة  اأكرب  اأن  اإىل 
و  باجلزائر تتقا�سمهاواليتي خن�سلة 

باتنة.
على  فظة  املحا  �سبل  عن  و 
االأ�ستاذ  ذكر  الغابية  الرثوة  هذه 
يكون  املواطنباأن  وعي  باأهمية 
الفاعلني  داعيا  اإيكولوجيا  مواطنا 
بعامل  ال�سلة  ذات  بالقطاعات 
اإىل  النباتي  والغطاء  الفالحة 
اجلبلية  الفالحة  بتطوير  االهتمام 
�ساأنهح�سبه-  الريفية ما من  و منها 
تقليل نهب و اإتالف الرثوات الغابية 
مع الرتكيز على و�سع القوانني التي 
جترمو تعاقب كل من يقوم ب�سلوكيات 

عدائية م�رصة بالبيئة.

�سالون  فعاليات  يف  م�ساركون  دعا 
االأفراح  قاعة  احت�سنته  وطنيللبيئة 
اأهرا�ص  ب�سوق  الدين"  نور  "جواد 
طائراحل�سون  حماية  �رصورة  اإىل 
واأكد  االنقرا�ص  من  الرببري  واالأيل 
على  بالوالية  البيئة  مدير  باملنا�سبة 
يندرج  الذي  هذاال�سالون  هام�ص 
العاملي  اليوم  اإحياء  �سمن  تنظيمه 
ال�سنة�سعار  هذه  حمل  الذي  للبيئة 
االأحياء  حماية  اأجل  من  "لنحارب 
ما  اأو  احل�سون  ع�سفور  باأن  الربية" 
يطلق عليه ب"بومزين"انفرد عن غريه 
من الطيور ب�سغر حجمه وروعة األوانه 

املزرك�سة وري�سه البديع وهو حاليايف 
انقرا�ص بهذه املنطقة احلدودية.

طائر  فاإن  امل�ساركني  عديد  وح�سب 
وعي�سا  تعمريا  االأكرث  يعترب  احل�سون 
اإىل   5 بني  عمره  ميتدمتو�سط  اإذ 
100 �سنة ويف حاالت نادرة فاإن عمر 
"البومزين" ي�سل اإىل اأزيد من 18 �سنة 

اإذا توفرت ظروف عي�ص مالئمة.
املنزل  رفيق  الطائر  هذا  ويعاين 
خطر  ال�سوقهرا�سيني  لدى  املف�سل 
الع�سوائي  ال�سيد  ب�سبب  االنقرا�ص 
طالته  التي  التهريب  وعمليات 
الذي  ال�سالون  هذا  اأجنحة  وتهدف 

اأ�رصف على افتتاحه وايل الوالية اإىل 
باحلفاظ  املواطنني  حت�سي�سوتوعية 
على  ال�سلوكيات  بتغيري  البيئة  على 
رميالنفايات  اأوقات  احرتام  غرار 
املخ�س�سة  احلاويات  داخل  وو�سعها 
فرز  ثقافة  ن�رص  اإىل  باالإ�سافة  لها 
النفاياتوذلك عن طريق جلان االأحياء 
املجال  يف  النا�سطة  واجلمعيات 

البيئي.
ال�سالون  ذات  اأجنحة  �سمن  مت  وقد 
وعر�ص  املرورية  الثقافة  اإدراج 
التي  ال68  للنوادياخل�رصاء  اأن�سطة 
تعدها الوالية كما مت باملنا�سبة الدعوة 

عمااللنظافة  احرتام  �رصورة  اإىل 
املتجددة  الطاقات  جناح  القى  وقد 
اإعجاب  لوحايدية  فوزي  للمخرتع 
ال�سالون  هذا  عديدزوار  وف�سول 
حيث ت�سمن اأعمدة لالإنارة العمومية 
التيمن  ال�سم�سية  الطاقة  طريق  عن 
�ساأنها احلد من ظاهرة التلوث البيئي 
م�ساريع  عدة  اجلناح  ت�سمن  كما 
اأطفال منها طائرة هيليكوبرت  باأيادي 
وم�سابيح كهربائية بالطاقة ال�سم�سية 
عر�ساآخر  عن  ف�سال  الرياح  وطاقة 
الطاقة  لتوليد  هوائية  لطاحونة 

الكهربائية.

الغزوات  دائرة  اأمن  عنا�رص  اأوقف 
من  �سخ�سني  موؤخرا  )تلم�سان( 
واالأقرا�ص  املخدرات  مروجي 
املهلو�سة �سمن عمليتني ح�سبما علم 

لدى خلية االت�سال الآمن الوالية.

مروج  توقيف  االأوىل  العملية  يف  ومت 
لالأقرا�ص املهلو�سة )37 �سنة( بحوزته 
57 قر�ص من املوؤثرات العقلية ومبلغ 
عائدات  من  دج   7.300 قدره  مايل 
اأمام  املتهم  تقدمي  مت  و  الرتويج. 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة الغزوات 
الذي اأمر باإيداعه احلب�ص املوؤقت كما 
مكنت عملية ثانية من توقيف �سخ�ص 
من  كمية  وبحوزته  �سنة(   24( يبلغ 
املخدرات مهياأة للرتويج يقدر وزنها 

االإجمايل ب 91 غرام و 34 موؤثر عقلي 
اإىل  باالإ�سافة  حمظور  ابي�ص  و�سالح 
فيما  دج  يقدر ب 11.250  مبلغ مايل 
من  الق�سية  مفتوح يف  التحقيق  يبقى 

طرف ذات امل�سالح.

تيارت 

مع�شكر 

اأم البواقي

حجز 3070 كلغ من اخل�سر 
و الفواكه

�سبط413 وحدة م�سروبات 
كحولية

توقع اإنتاج 2,5 مليون قنطار 
من احلبوب 

�رصطة  فرقة  عنا�رص  حجز 
بتيارت  البيئة  وحماية  العمران 
واخل�رص  اللحوم  من  كلغ   3.070
والفواكه خالل �سهر يوليو املا�سي 
اأمن  م�سالح  به  اأفادت  ح�سبما 
 246 حجز  مت  وقد  تيارت  والية 
كلغ  و20  البي�ساء  اللحوم  من  كلغ 
من اللحوم احلمراء خالل حمالت 
�سبب  يعود  االأ�سواق حيث  مراقبة 
انعدام  اإىل  احلجز  عمليات  اغلب 
ال�سهادات البيطرية وعدم احرتام 
�سل�سة التربيد. كما مت حجز 903 

من  كلغ  و1.901  اخل�رص  من  كلغ 
الفواكه يف اإطار مكافحة االأ�سواق 
املتجولني  والباعة  الفو�سوية 
االأر�سفة  يحتلون  الذين  والباعة 
منتوجاتهم  لعر�ص  والطرقات 
ذات  واأفادت  قانونية.  بطرق غري 
ال�ساحلة  الكميات  اأن  امل�سالح 
دور  اإىل  حتويلها  مت  لال�ستهالك 
االحتياجات  ذوي  ومراكز  العجزة 
غري  اإتالف  مت  فيما  اخلا�سة 

ال�ساحلة لال�ستهالك.

املتنقلة  الفرقة  عنا�رص  حجز 
لل�رصطة الق�سائية مبدينة �سيق 
 413 ال�سبت  اأم�ص  )مع�سكر( 
وحدة من امل�رصوبات الكحولية 
متفرقة  مداهمة  عمليات  اإثر 
ح�سبما علم لدى خلية االإعالم 

لالأمن الوالئي.
مداهمة  عملية  مكنت  وقد 
نداء  اإثر  وحدة   120 حجز  من 
م�سبوهة  مركبة  وجود  حول 
ليتوجه  باملدينة  مركونة 
عني  اإىل  ال�رصطة  عنا�رص 
الذ  حيث  ملراقبتها  املكان 
على  كانا  �سخ�سان  حينها 
�سمحت  كما  بالفرار.  متنها 

عملية ثانية ا�ستهدفت االأماكن 
 144 بحجز  ب�سيق  امل�سبوهة 
وحدة من امل�رصوبات الكحولية 
حقول  مبحاذاة  خمباأة  كانت 
بدون  ترويجها  الإعادة  الزيتون 
دورية  خالل  مت  و  رخ�سة. 
حجز  املدينة  بو�سط  اأمنية 
149 وحدة اأخرى كانت مموهة 
مهمالت  �سلة  داخل  باإحكام 
-ح�سب  مت  و  ال�سوارع.  باأحد 
فتح حتقيقات  امل�سدر-  نف�ص 
ق�سائية لتحديد هوية اأ�سحاب 
و  املحجوزة  املواد  هذه 

توقيفهم وتقدميهم للعدالة.

احلبوب  اإنتاج  ي�سل  اأن  يتوقع 
املو�سم  خالل  البواقي  اأم  بوالية 
و  مليون   2 اإىل  اجلاري  الفالحي 
ملا  وفقا  قنطار   731 و  األف   543
الفالحية  امل�سالح  بهمدير  اأفاد 
هذا  اعترب  و  فنازي  علي  بالنيابة 
على  اإ�رصافه  خالل  امل�سوؤول 
والدر�ص  احل�ساد  حملة  انطالق 
املو�سم  اأن  الفالحي   للمو�سم 
احلايل "مقبوال" مقارنة بال�سنوات 
باأن  ال�سياق  املا�سية ذكر يف ذات 
هذا  �ستتمكن  البواقي  اأم  والية 

العام من ح�سد م�ساحة
للح�ساد  قابلة  ب184519هكتار 
كانت  هكتار  اآالف   210 اأ�سل  من 
مربجمة و التي تاأثرت منها25481 
واالأمطار  اجلليد  بفعل  هكتارا 
اإىل  حتولت  والتي  واجلفاف 
القطاع  م�سوؤول  واأ�ساف  اأعالف 
حلملة  ت�سخري  مت  باأنه  بالوالية 
635حا�سدة  الدر�ص   و  احل�ساد 

ودار�سة لتمكني الفالحني من دفع 
حم�سولهم حيث وفرت الوالية 18 

نقطة جلمع املح�سول.
للوالية  التخزينية  القدرات  عن  و 
تعاوين  لدى  احلبوب  جمال  يف 
اأفاد  اجلافة  البقول  و  احلبوب 
مدير امل�سالح الفالحية اأنها ت�سل 
قنطار  األف   423 و  مليون  اإىل2 
باملناطق  املردودية  رجح  فيما 
اخل�سية اإىل 19 قنطار يف الهكتار 
و 14 قنطار يف الهكتار كمعدل عام 

للوالية.
انطالق  باأن  امل�سوؤول  ذات  وذكر 
ال�سعري  ملح�سول  بالن�سبة  احلملة 
قنطاريف  اآالف  جمع5  من  مكن 
عامة  منبها  اأ�سبوع  ظرف 
حم�سوله  يدفع  من  اأن  الفالحني 
احلبوب  تعاونيتي  اإىل  ال�سعري  من 
بداية  �سيح�سل  اجلافة  البقول  و 
كل  على  املقبل  احلرث  مو�سم 

احتياجاته.



م�ساهمةالثالثاء  15  اأوت 2017  املوافـق  لـ 16 ذو القعدة  1438هـ 8

م�ؤمتر خطري يف �أفريقيا!
يعتزم الكيان ال�سهيوين عقد موؤمتر كبري يف 23 - 24 من �سهر اأكتوبر املقبل، حتت عنوان »القمة الإ�سرائيلية - الأفريقية« يف دولة توغو، وهو ما ميثل تطّوًرا غري 

م�سبوق مل�ساعيه الدوؤوبة الرامية لاللتفاف على جدار العزلة الوا�سعة والرف�ض املبدئي الذي يواجهه يف اأفريقيا واإظهار نف�سه �سريًكا موثوًقا لأمم القارة.

ويف بيان �شديد اللهجة، يعرب عما يجول 
وامل�شلمني،  العرب  ماليني  قلوب  يف 
لفل�شطينيي  ال�شعبي  »املوؤمتر  حذر 
االحتالل  نظام  اإقدام  من  اخلارج« 
تنظيم  على  العن�رصي  اال�شتعماري 
موؤمتر بهذا احلجم على اأر�ض اأفريقيا، 
اأمم  لن�شاالت  اإهانة  على  ينطوي  مبا 
العادل  اأجيالها  بكفاح  وا�شتهتار  القارة 

للتحرر من اال�شتعمار والعن�رصية.
اإظهار  االحتالل  نظام  حماولة  اإّن 
اأفريقيا  لبلدان  موثوًقا  �رصيًكا  نف�شه 
حقيقته،  لتزييف  ادعة  مخُ حماولة  هي 
وم�شعى لاللتفاف على املواقف املبدئية 
الرا�شخة التي تلتزم بها االأمم االأفريقية 
ال�شليبة  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  نحو 
القابلة  ال�شعوب وحقوقها غري  وحريات 
للت�رّصف. وهو �شيخُ�شيء ب�شدة اإىل الدول 
يف  وامل�شاركة  فيه  ال�شالعة  واالأطراف 
اأعماله. كما اأّن م�شالح االأمم االأفريقية 
للتنمية امل�شتدامة  احلقيقية وم�شاعيها 

وتدعيم االزدهار والتطوير؛ ال تلتقي مع 
العن�رصي  اال�شتعماري  االحتالل  نظام 
يف فل�شطني ب�شجِلّه العدواين واالإرهابي 
دولية  تقارير  توثقه  ما  وهو  احلافل، 
تقرير  مثاًل  ومنها  متعددة  وم�شتقلة 
عن  اآ�شيا  لغربي  املتحدة  االأمم  جلنة 
تفاقم �شيا�شات االأبارتهيد »االإ�رصائيلية« 
ال�شادر يف العام اجلاري. كما اأّن الكيان 
احلرب  جرائم  ميار�ض  الذي  ال�شهيوين 
اجل�شيمة  واالنتهاكات  اجلماعي  والقتل 
ال�شعب  وي�شلب  الرتويع  واأ�شاليب 
ويرعى  وموارده،  اأر�شه  الفل�شطيني 
ال�رصعي  غري  اال�شتيطان  ع�شابات 
�رصيًكا  يكون  اأن  له  يحق  ال  املت�شددة، 
والرفاه  التقدم  اإىل  ت�شعى  ناه�شة  الأمم 

ومكافحة االإرهاب.
الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  احلكومات 
وال�شعبية واالأحزاب ومنظمات املجتمع 
والقيادات  العامة  وال�شخ�شيات  املدين 
عموم  يف  االإعالم  وو�شائل  املجتمعية 

حل�شد  مدعوة  كله  العامل  ويف  اأفريقيا، 
التي  التحركات  هذه  �شد  اجلهود 
ال�شهيوين،  االحتالل  نظام  يبا�رصها 
ذاته  ت�شويق  خاللها  من  يحاول  والتي 
متجاهاًل  م�شللة،  باأ�شاليب  القارة  يف 
ال�شعوب  وحريات  والعدل  احلق  مبادئ 

واملواثيق والقوانني الدولية.
اخلارج«  لفل�شطينيي  ال�شعبي  »املوؤمتر 
والتوا�شل  حتركاته  بالفعل  با�رص 
مع  والتعاون  املعنية  االأطراف  مع 
ملواجهة  االأفريقية،  االأمم  يف  االأ�شقاء 
اال�شتغالل  وحماوالت  امل�شاعي  هذه 
جهد  وهو  ال�شهيونية،  والت�شليل 
لوقف  يكفي  ال  بالطبع  ولكنه  م�شكور، 
يف  البغي�شة  العن�رصية  التظاهرة  تلك 
اأفريقيا، اإذ اإن تعطيل عقد هذا املوؤمتر 
وهيئات  ومنظمات  دول  على  واجب 
ومواطني الدول االأفريقية ب�شكل خا�ض، 
عام..  ب�شكل  واالإ�شالمية  والعربية 
كربى  اإهانة  ي�شكل  املوؤمتر  هذا  كون 

لن�شاالت االأفارقة يف التحرر من اأنظمة 
الف�شل العن�رصي، ونبذ اال�شتعمار، ذلك 
يف  ال�شهيوين  العدو  كيان  ح�شور  اأن 
ل�شالح  بل  اأهلها  ل�شالح  يكون  لن  القارة 
واملرتزقة  املوت  ي�شّدر  الذي  الكيان 
ويدعم  العامل،  دول  كل  اإىل  واال�شتبداد 

�شد  متار�ض  التي  ال�شمولية  االأنظمة 
وال�شلب  العدوان  �شور  اأب�شع  �شعوبها 
عقد  مقاومة  ت�شبح  هنا  من  والنهب، 
هذا املوؤمتر والت�شوي�ض عليه بكل ال�شبل 
واإن�شانيا  وقوميا  وطنيا  واجبا  املتاحة، 

على كل اأمم االأر�ض احلية.

حلمي الأ�سمر

�إن�سانية �ملن�سق!
د.خالد معايل

لزيادة  خطة؛  اإعداد  خرب  مر 
باالإدارة  ي�شمى  ما  موظفي 
االحتالل  جي�ض  ذراع   – املدنية 
واأكرث؛  ال�شعف  ال�شفة - حتى  يف 
الكرام على خطورته؛ فبعد  مرور 
التي  عاما،   24 طيلة  مفاو�شات 
اأقيمت  خاللها  اأنه  املفرت�ض  من 
الفل�شطينية منذ 19 عاما؛  الدولة 
ول�شنوات  وللخلف  للرتاجع  عدنا 
املدنية  االإدارة  ولتعود  عجاف، 
خادعة  اإن�شانية  م�شميات  حتت 
�شالحيات  لت�شحب  وماكرة؛ 
املنقو�شة  الفل�شطينية  ال�شلطة 

وال�شحيحة اأ�شال.
يف  ت�رصب  اخلطة  خطورة 
يف  اأخطرها  كثرية؛  اجتاهات 
ال�شعب  واأماين  اأحالم  �شميم قلب 
للحرية  يرنو  الذي  الفل�شطيني 
فلي�ض  االحتالل؛  من  واخلال�ض 
معدة  اخلطة  تكون  اأن  العبث  من 
لالحتالل  التابع  االأمن  جهاز  من 
رئي�ض  واأعدها  بلورها  الذي 
يف  العميد  املدنية<،  >االإدارة 
جي�ض االحتالل »اأحفات بن حور«، 
وباإيعاز من >من�شق اأعمال حكومة 
االحتالل، اللواء« يوءاف مردخاي« 
الذي كان م�شئوال يف وحدة جتنيد 

العمالء �شابقا.
خادعة-  اإن�شانية  م�شميات  حتت 
كاالأفعى ذات امللم�ض الناعم التي 
وت�شليل  الزعاف-  ال�شم  تخبئ 
للمجتمع  بعناية  ومدرو�ض  ممنهج 
وبخطة  وللفل�شطينيني؛  الدويل 
تزويد  املن�شق  يريد  ذكية؛  ماكرة 
امل�شتوطنني  ومعهم  الفل�شطينيني 
ي�شمى  ما  وحل  باخلدمات، 
املاء  تزويد  يف  �شعبة  مب�شاكل 
ال�شكانيتني(،  )املجموعتني  لكلتا 
بنية  بناء  وعدم  م�شاريع،  ووقف 

م�شتقبلي  تخطيط  وغياب  حتتية 
ال  �شوارع  و�شبكة  التحتية،  للبنية 
ال�شري،  ازدحامات  اأمام  ت�شمد 
النفايات  معاجلة  كبري يف  وتخلف 
جهاز  وانهيار  ال�شحي،  وال�رصف 
ال�شتخدام  ت�شاريح  اإ�شدار 

االأرا�شي وغريها<.
باطل؛  فهو  باطل  على  بني  ما 
ومن  باطل،  امل�شتوطنني  فوجود 
باطلة،  املدنية  االإدارة  خلفهم 
وقوات  امل�شتوطنات  ووجود 
متلف  يف  االحتالل  جلي�ض  تتبع 
الغربية  ال�شفة  يف  �شواء  املناطق 
اأو بقية مناطق فل�شطني املحتلة؛ 
الدويل  القانون  بح�شب  باطل 

االإن�شاين.
توقيع  قبل  يكون  اأن  يعني  ماذا 
يف  يعمل  »اأو�شلو«  اتفاقيات 
موظفا،   450 املدنية<  >االإدارة 
االتفاقيات  هذه  توقيع  وبعد 
 200 اإىل  العدد  هذا  انخف�ض 
اجلديدة  اخلطة  ولتكون  موظف؛ 

و�شول العدد اإىل 450 موظف!؟
يجري  اأنه  يعرف  فل�شطيني  كل 
وللعمال  واملر�شى  للطلبة  ابتزاز 
االإدارة  خالل  من  الفل�شطينيني 
حيث  الت�شاريح،  عرب  املدنية 
اجلهاز  هذا  مهام  بني  من  اإنه 
الت�شاريح  اإ�شدار  االحتاليل 
وللعمال  يحتاجها،  ملن  كافة 
داخل   اإىل  بالدخول  الفل�شطينيني 

اإل 48.  
اإىل  ترمي  اخلطة  اأن  جدا  وا�شح 
االأرا�شي  يف  االحتالل  تر�شيخ 
وت�شهيل   ،1967 عام  املحتلة 
امل�شتوطنني  بني  ما  التعاي�ض 
يكون  لن  والذي  والفل�شطينيني 
على االإطالق بفعل االحتالل؛ كون 
امل�شتوطنني  اأن  تفرت�ض  اخلطة 
وامل�شيبة  لهم،  رحيل  وال  باقون 
على  فل�شطيني  رد  يجِر  مل  اأنه 

الدولة  حلم  تنهي  خطة  هكذا 
هي  التي  امل�شتقلة؛  الفل�شطينية 
فتح  حركة  هدف  املفرت�ض  من 
الوطني  برناجمها  �شمن  الكبري؛ 

التحرري.
جي�ض  قادة  ت�رصيحات  يذكر  كلنا 
ال�شفة  احتلوا  عندما  االحتالل 
اأنهم  من   67 عام  وغزة  الغربية 
الفل�شطينيني حكم ذاتيا  �شيعطون 
م�شتقبال ال اأكرث وال اأقل ولي�شمونه 
�شلطة،  ي�شاءون:  ما  الفل�شطينيون 
دولة، مملكة، اإمرباطورية، لهم وما 
تطبيقه  يجري   ما  وهو  ي�شاءون، 
بحذافريه،  الواقع  اأر�ض  على 
االحتالل؛  �شيزول  املح�شلة  يف 
اأن  ي�شح  ال  اليوم،  ذلك  وحتى 
على  الفل�شطينيون  ينق�شم 
اأنف�شهم، وال يعملوا �شمن برنامج 
اجلميع  عليه  يتفق  موحد  وطني 
فلي�ض مطلوب  االأدنى؛  باحلد  ولو 
اأن تذوب حما�ض يف فتح، وال فتح 
اأحزاب وقوى  ولنا يف  يف حما�ض، 
اأنهم  كيف  مثال؛  اأكرب  االحتالل 
ال  اأن  ي�شح  فهل  علينا،  يتفقون 
نتفق عليهم!؟ ونحن اأ�شحاب اأنبل 
هدف يف العامل والتاريخ، وهو نيل 

احلرية!؟

من املفيد اأن نتحدث عن حترير 
العقل باملعنى الفل�شفي واالإن�شاين 
التفكري  وحرية  التحرير،  لهذا 
وحترير   ، واال�شتقراء  والتحليل 
العقل العقل يعني متتع هذا العقل 
بالقدرة على التفكري امل�شتقل يف 
يف  والظروف  املناخات  جميع 
واالأخالقية  ال�شيا�شية  البيئات 
واالقت�شادية  واالجتماعية 
ق�رصية  حمبطات  وجود  ودون 
ومناحيها  التفكري  طريقة  على 
ال  معينة  اأفكار  عليه  فر�ض  ،اأو 
بعمقها  الوطنية  اأو  العقل  يتقبلها 
اأو  واالأخالقي  واالأدبي  التاريخي 
عدم �شيطرة االآخرين اأو مبادئهم 
االأفراد  �شلوك  على  اأفكارهم  اأو 
االآخرين، وبالتحديد عدم �شيطرة 
تفكري  طريقة  على  االآخرين 
وعواطفهم  واأحا�شي�شهم  االأفراد 

وم�شاعرهم!
واإق�شاوؤه  العقل  جتهيل  عملية   
لالآخرين   التبعية  حالة  تعني 
والقيم  املبادئ  اإدخال  وحماولة  
املقبولة  واالأخالقية  االجتماعية 
اأو  الف�شيل   اأو  احلزب  لدى 
يف  تخرج  قد  والتي  املوؤ�ش�شة 
ت�شورات  عن  املراحل  بع�ض 
تفكريه  وطريقة  وقناعاته  الفرد 
اعتقال  عملية  هي  وبالتايل  
فانه  ذاته  اأن حاول حترير  للعقل 
يلقى عدة عقوبات متلفة ال�شدة 

املادية واملعنوية .
 حترير العقل تبداأ بعدم التناق�ض 
التي  احلالة  تلك  الذات  مع 
ال�رصاع  من  منوذجا  تفر�ض 
للفرد  بينما املكيفات امل�شلحية 
ال�شخ�شية ولكي يتحرر  وقناعاته 
من  ا�شتبعاده   طريق  عن  العقل 
النزعات  و  الذاتية  الرنج�شيات 
،ومن  االآخرين  جتاه  العدائية 
االآخرين  ت�شنف  التي  العادات 

وانتماءاتهم   احزابهم  ح�شب  
ولون  ومعتقداتهم   وف�شائلهم 
معايري  وهي  وثقافتهم  جلودهم 
النزعات   حقل  يف  العقل  اعتقال 
وال�شارع  اال�رصة  تفتت  التي 

والقرية واملجتمع.
نحتاج  لالأفراد  االأدجلة  واقع  يف 
املنق�شمة  املرحلة  هذه  يف 
ل�شغيان  غ�شيل  اإعادة  امل�شتته 
وتبعياتها  و�شلوكياتها  االأحزاب 
التي اأدت اإىل انق�شامات عمودية 
الفل�شطيني  املجتمع  يف  وافقية 
 ، الف�شيل  اأو  احلزب  على  بناء 
الف�شل  من  مراحل  �شمات  وهي 
الوطنية  احلالة  انهيار  اإىل  اأدت 
تبقى  ما  يكون  وقد  ووحدتها 
باالنتماء  مهدد  الوطن  ار�ض  من 
لتذوب  اإقليمية  لرقعات جغرافية 
واملواطنة  الوطن  مفهوم  معاين 
وامل�شري  بالتاريخ  املرتبط 
ال�رصوري  من  وبذلك  امل�شرتك 
غ�شيل وحترير العقول من مراحل 

�شابقة وفا�شلة .
يذكر   االأيديولوجيا  م�شطلح   
واملثقفني   واالأدباء  الكتاب  لدى 
او  اأنهم ال ميلكون هدفا  يف حني 
روؤية وا�شحة ملفهوم االيدولوجيا  
ومعلما  و�شيا  بع�شهم  وين�شب 
طريقة  تلك  او  االيدولوجيا  لتلك 
التفكري،  وهي اإ�شكالية ا�شتخدام 
امل�شطلحات كطريقة لال�شتيالء 

واعتقال العقل  .
 كل اإن�شان لكي يكون موجودا يجب 
اإن�شانيته  وبذلك يحقق  يفكر   اأن 
عن  بعيدا  ثانيا  ووطنيته  اأوال 
يبقى  واإال  امالءات  اأو  مكت�شبات 
ومن    ، ومعتقال  مقهورا  الفرد  
القليل قد  اأن  القول  هنا ن�شتطيع 
ي�شتطيعون حماربة االيديوجليات 
كواقع  واملت�شارعة   املختلفة 
فيه  تتف�شى  االأر�شية  الكرة  على 

هذا  بني  والتجاذبات  النزاعات 
من  فهناك   . ذاك  او  الطرف 
النا�ض  اأنف�شهم كبديل عن  ن�شبوا 
القيادة  بغر�ض  تفكريهم   يف 
املكون  عمق  ويف   ، وال�شيطرة 
حريته  الفرد  يفقد  للجماعة 
عقله  وعلى  ذاته  على  و�شيطرته 
يف ظل حترك اجلماعة  ويخ�شى 

اخلروج خارج ال�رصب .
»ليو  الرو�شي  الفيل�شوف  يقول 
اأن »املفكرين االأحرار  تولي�شتوي 
ال�شتعمال  امل�شتعدون  اأولئك  هم 
عقولهم بدون حكم م�شبق، وبدون 
خوف، لفهم االأِ�شياء التي تتعار�ض 
وما  وامتيازاتهم،  اأعرافهم  مع 
بحاجة  اأننا  بالتاأكيد  به،  يوؤمنون 
مقيدات  من  لالنعتاق  االآن 
اأفرزت  التي  ال�شتينات  ومناخات 
وف�شائليات  اإيديولوجيات 
لل�شعب  ت�شيف  مل  والتي   ،
الوطنية  وق�شيته  الفل�شطيني  
العقل  ، بل كل منها اعتقل  �شيئا 
م�شالح  جمموعة  يف  الفل�شطيني 
تتعار�ض  بالتاأكيد  ومكيفات 
 ، املجرد  الوطني  العقل  مع 
واجلهويات  النزاعات  فظهرت 
لتاأخذ  ال�شيقة  واجلغرافيات 
باإيديولوجيات  مغلفة  برامج 
العقل  اعتقلت  ومنهجيات  
الفل�شطيني  واملكون  الفل�شطيني 

.
الفل�شطيني   العقل  حترير 
تلتف حولها  ابداع   يحتاج حلالة 
ال�شعبي  واخليار  اجلماهري 
من  الفل�شطيني  العقل  لتحرير 
معتقليه  كي نعيد الكرة من جديد 
ولكي  الوطنية   الثقافة  لتحرير 
نتناول ق�شية حترير االأر�ض باأفق 
اأنتجت  ودروب  اآفاق  عن  يختلف 

حالة االعتقال ال اأكرث
�سميح خلف

حترير �لعقل �لفل�سطيني
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الذين  امل�سلحني  اإن  عيان  �سهود  ويقول 
نفذو الهجوم و�سلوا يف �سيارة اإىل مطعم 
زبائن  على  النار  يطلقون  واأخذوا  تركي 
املطعم الذين يجل�سون يف اخلارج وطوق 
املبنى،  الأمن  وقوات  ال�رشطة  اأفراد 
وظلت اأ�سوات طلقات النريان ت�سمع ملدة 
الأمريكية  ال�سفارة  واأ�سدرت  �ساعات. 
بتجنب  ملواطنيها  حتذيرا  واغادوغو  يف 
القتلى  اإن  الوزير  وقال  الهجوم،  موقع 
اإىل بلدان خمتلفة، من  واجلرحى ينتمون 
اأحد  قتل  تركيا  اأكدت  وقد  فرن�سا.  بينها 
ال�ساعة  بعد  الهجوم  ووقع  مواطنيها، 
09:00 م�ساء بتوقيت غرينت�ش يف منطقة 
مطعم  على  املزدحمة  نكروما  كوامي 
اأن  ويبدو  "برافيا".  وفندق  "ا�سطنبول" 
مركز  هو  كان  ا�سطنبول  عزيز  مطعم 
�سي  بي  لبي  عيان  �ساهد  وقال  الهجوم، 
جيب  �سيارات  اأو  �ساحنات  عدة  "راأيت 
ال�رشطة  اأفراد  وبع�ش  �سارعنا،  ت�سري يف 
ينت�رشون  واجلي�ش من املنطقة م�سلحني 

اأمام منزلنا".
من  وارتعبت  نار،  طلقات  عدة  "�سمعت 
اأ�سمع  ظللت  لكني  فدخلت،  اخلوف 
اأ�سوات طلقات نريان"وقال نقيب �رشطة 
املهاجمني  اإن  اأ�سو�سيتيدبر�ش  لوكالة 

نارية،  دراجات  اإىل املنطقة على  و�سلوا 
واإنهم اأخذوا يطلقوا النار ع�سوائيا ولي�ش 
اللذين  املهاجمني  كان  اإن  املعروف  من 
قتال من بني جمموع القتلى الـ18 وكان 30 
�سخ�سا قد قتلوا يف هجوم �سنه مت�سددون 
يف العا�سمة على مقهى يقع يف املنطقة 
بي  مرا�سل  ويقول  املا�سي،  العام  ذاتها 
هناك  اإن  �سميث  دوفال  اليك�ش  �سي  بي 
خماوف من �سلوع جماعة من فلول تنظيم 

القاعدة يف الهجوم.
ووقع الهجوم يف ال�ساعة التا�سعة بتوقيت 
على  نكروما  كوامي  منطقة  يف  غرينت�ش 
"برافيا"،اأبرز  وفندق  "ا�سطنبول"  مطعم 

قادة تنظيم القاعدة الطلقاء
"نقلنا  قوله  امل�سعفني  اأحد  عن  ونقل 
ولكن  املنطقة  من  الأ�سخا�ش  من  عددا 
اأحدهم، وهو تركي اجلن�سية، تويف عقب 
اإ�سالميون  امل�ست�سفى"وكان  اإىل  و�سوله 
"�سبلنديد"  فندق  اقتحموا  قد  مت�سددون 
يف عام 2016 واحتجزوا 170 �سخ�سا قتل 
القاعدة  تنظيم  اأعلن  30 يف هجوم  منهم 
من  فا�سو  بوركينا  وتعاين  عنه  امل�سوؤولية 
خطر اجلماعات املت�سددة التي تن�سط يف 

جارتها مايل منذ عام 2012.
ووبوركينا فا�سو جزء من منطقة ال�ساحل، 
تن�سط  التي  مايل  اأي�سا  ت�سمل  التي 
وقد   2012 منذ  مت�سددة  جماعات  فيها 

تديرها  اجلن�سيات  متعددة  قوة  �سكلت 
امل�سلحني  ل�ستهداف  الإفريقية  الأمم 
ولكن  ال�ساحل.  منطقة  يف  املت�سددين 
تلك القوة لن تبداأ عملها اإل يف نهاية هذا 

العام.
الهجمات على بوركينا فا�سو :

مت�سددون  اإ�سالميون   :2016 جانفي 
واغادوغو  يف  م�سهورا  فندقا  يهاجمون 
يرتاده اأجانب. وقتل يف الهجوم 30 �سخ�سا 
منهم اأجانب. وكان هذا اأكرث هجوم دموي 

تتعر�ش له البالد.

جنديا يف هجوم   12 قتل   :2016 دي�سمرب 
ال�سمال  يف  مت�سددون  اإ�سالميون  �سنه 

قرب احلدود مع مايل.
مار�ش 2017: بينما كانت العا�سمة ت�ستعد 
ال�سينمائي،  فيلم  في�سباكو  ملهرجان 
لل�رشطة،  تابعتان  هوجمت نقطتا تفتي�ش 

وقتل يف الهجوم ثالثة اأ�سخا�ش.
واأ�سعلت  �سخ�سان  خطف   :2017 مار�ش 
مت�سددين  تهديد  بعد  النريان يف مدر�سة 

لبع�ش املوؤ�س�سات التعليمية.

بنيامني  ال�سهيوين  الوزراء  رئي�ش  يخطط 
نتنياهو، للقيام بزيارة اإىل اأمريكا الالتينية، يف 
"اجلروزاليم  �سحيفة  وقالت  املقبل  �سبتمرب 
بو�ست" الإ�رشائيلية، يف عددها ال�سادر اأم�ش 
الإثنني، اإن نتنياهو يخطط لأن ت�سمل زيارته 
"�ستكون هذه  واأ�سافت  الأرجنتني واملك�سيك 
اإ�رشائيلي يف من�سبه  وزراء  لرئي�ش  زيارة  اأول 
يتم  مل  اأنه  اإىل  الالتينية"ولفتت  اأمريكا  اإىل 
اإل  كامل،  ب�سكل  الزيارة  ترتيبات  ا�ستكمال 
وقالت  التح�سري  اأنها يف مراحل متقدمة من 
ح�سب  الأمور  �سارت  ما  "اإذا  ال�سحيفة 
الأرجنينت  �سيزور  نتنياهو،  فاإن  املخطط 
واملك�سيك، ومن هناك �سيتوجه اإىل نيويورك 
دورة  يف  للم�ساركة  املتحدة،  الوليات  يف 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة".
نتنياهو،  اأن  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  واأ�سارت 
املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  �سيخاطب 
يف 19 �سبتمرب املقبل وتابعت "هو نف�ش اليوم 
الذي �سيخاطب فيه الرئي�ش الأمريكي دونالد 
ترامب، الأمم املتحدة"ولفتت اإىل اأن نتنياهو، 
�سيعود الكيان ال�سهيوين قبل بدء راأ�ش ال�سنة 

العربية، يف 20 �سبتمرب.

قتل 18 �سخ�سا يف هجوم "اإرهابي" على مطعم يف واغادوغو، عا�سمة بوركينا فا�سو، بح�سب ما تقوله احلكومة وقال وزير 
الت�سالت، رميي داندجينو، اإن اثنني من املهاجمني قتال، واإن احلادثة قد انتهت ول تزال قوات الأمن توا�سل تفتي�ش املنطقة.

امل�سلحني الذين نفذوا الهجوم و�سلوا يف �سيارة

ق.د

18 قتيال يف هجوم على مطعم تركي يف بوركينا فا�سو
نتنياهو يخطط لزيارة 

اأمريكا الالتينية �سبتمرب 
املقبل

ال�سيوخ  جمل�ش  األغت  التعديالت 
الذي كانت تعر�ش عليه املقرتحات 
يحق  ول  والد�ستورية  القانونية 
ال�سلطة  وتربرها  حله،  للرئي�ش 
تراها  فيما  النفقات  برت�سيد 
حكم  لتمديد  متهيدا  املعار�سة 
تت�ساعد  العزيز  عبد  ولد  الرئي�ش 
ب�ساأن  موريتانيا  يف  الت�ساوؤلت 
الد�ستورية،  التعديالت  من  الهدف 
ولد  حممد  الرئي�ش  متكن  التي 
ال�سبت  متريرها،  من  العزيز،  عبد 
املا�سي، عرب ا�ستفتاء �سعبي �سوت 
فيه  امل�ساركني  من   %85 من  اأكرث 
ل�ساحلها، بعد اأن ف�سل يف متريرها 
عرب الربملان؛ حيث اأ�سقطها جمل�ش 
املجل�ش  رف�ش  ورغم  ال�سيوخ، 
وكذلك اأحزاب املعار�سة الرئي�سية 
عنه  اأعلن  الذي  الد�ستور،  لتعديل 
العام  بداية  املوريتاين  الرئي�ش 
اجلاري، اإل اأن ولد عبد العزيز )60 
عاما( اأ�رش على مترير التعديالت، 
�سارك  ا�ستفتاء  وهو ما حتقق عرب 
من  وزاد  الناخبني،  من   %53 فيه 
اأ�سباب  حول  والت�ساوؤلت  اجلدل 
التعديالت  بتلك  الرئي�ش  مت�سك 
حزب  رئي�ش  �سابق،  وزراء  رئي�ش 
�سيا�سي  خبري  وكذلك  معار�ش، 
يف  ت�ساهم  التعديالت  اأن  اعتربا 
البالد  رئي�ش  �سالحيات  "تعزيز 
ب�سكل غري م�سبوق"، ومتهد لرت�سح 
رئا�سية  لولية  العزيز  عبد  ولد 
الد�ستور  عليها  ين�ش  ل  ثالثة 
موؤيد  �سيا�سي  راأى  بينما  حاليا، 
"تر�سيد  اإىل  اأنها تهدف  للتعديالت 

عملية  و"ت�سهيل  العمومي"  الإنفاق 
التنمية".

اإلغاء جمل�ش ال�سيوخ
من  الد�ستورية  التعديالت  وتتاألف 
�سقني، اأحدهما يتعلق بتعديل املادة 
 ،1991 جويلية   20 د�ستور  من   8
واخلا�سة بالعلم الوطني ملوريتانيا، 
ون�ست املادة 8 يف �سيغتها اجلديدة 
علم  هو  الوطني  "الرمز  اأن  على 
يحمل ر�سم هالل وجنم ذهبي اللون 
جانبيه  وعلى  خ�رشاء  خلفية  على 
اأحمر  م�ستطيل  اأفقي  �رشيط 
اللون"بينما كانت تن�ش هذه املادة 
قبل التعديل على اأن "الرمز الوطني 
هالل  ر�سم  يحمل  اأخ�رش  علم  هو 
"الحتاد  حزب  ذهبيني"وبرر  وجنم 
احلاكم،  اجلمهورية"  اأجل  من 
تعديل  مقرتح  �سابق،  وقت  يف 
اإىل  يرمز  الأحمر  اخلط  باأن  العلم 
واملقاومة  ال�سهداء  دماء  "تقدير 

وال�ستعداد للدفاع عن الوطن".
التعديالت،  من  الثاين  ال�سق  اأما 
ال�سيوخ  جمل�ش  باإلغاء  فيتعلق 
اإ�سافة  للربملان(،  الثانية  )الغرفة 
للتنمية،  حملية  جمال�ش  اإن�ساء  اإىل 
هي:  حكومية  هيئات  ثالث  ودمج 
واملظامل،  للفتوى  الأعلى  املجل�ش 
الأعلى،  الإ�سالمي  واملجل�ش 
هيئة  يف  اجلمهورية"،  و"و�سيط 
واحدة، اأطلق عليها ا�سم: "املجل�ش 

الأعلى للفتوى واملظامل".

ولية ثالثة

رئي�ش  وفق  التعديالت،  تلك 
حزب  رئي�ش  ال�سابق،  الوزراء 
ولد  يحيى  املعار�ش،  "عادل" 
يف  كبري  ب�سكل  "ت�ساهم  الوقف، 
التنفيذية، وتعزز من  ال�سلطة  تغول 
�سالحيات رئي�ش البالد ب�سكل غري 

م�سبوق".
وتوىل "ولد الوقف" رئا�سة احلكومة 
لعدة اأ�سهر عام 2008، قبل اأن يطيح 
حممد  بـ"�سيدي  ع�سكري  انقالب 
ولد ال�سيخ عبد اهلل" )اأفريل 2007- 
اأوت 2008(، اأول رئي�ش مدين منتخب 
منذ ا�ستقالل موريتانيا عن فر�سنا 
اعترب، يف  الوقف"  "ولد   1960 عام 
ت�رشيحات لالأنا�سول، اأن "املظهر 
رئي�ش  �سالحيات  لتو�سيع  الأول 
ال�سيوخ،  جمل�ش  اإلغاء  هو  البالد 
فميزة هذا املجل�ش هي اأنه ي�سارك 
املوازية  الت�رشيعية  ال�سلطة  يف 
على  والقادرة  التنفيذية،  لل�سلطة 
التنفيذية،  ال�سلطة  لتغول  الت�سدي 
بحكم القوة الد�ستورية التي ميتلكها 

املجل�ش".
ال�سيوخ  "جمل�ش  اأن  مو�سحا  وتابع 
ميكن  ل  اأنه  وهي  خا�سة،  ميزة  له 
رئي�ش  طرف  من  اإلغاوؤه  اأو  حله 
اجلمهورية، عك�ش اجلمعية الوطنية 
)الغرفة الأوىل للربملان(، التي ميكن 
الد�ستور(  )وفق  اجلمهورية  لرئي�ش 
حلها، بعد ا�ست�سارة رئي�ش احلكومة 
وروؤ�ساء الغرفتني )اجلمعية الوطنية 

وجمل�ش ال�سيوخ(.
و�سدد على اأن "اإلغاء جمل�ش ال�سيوخ 
يجعل ال�سلطة الت�رشيعية حتت وطاأة 

لقدرة  نظرا  التنفيذية،  ال�سلطة 
رئي�ش اجلمهورية على حل اجلمعية 
الربملانية  الغرفة  نظام  الوطنية.. 
ال�سلطة  ي�سعف  اأنه  اأثبت  الواحدة 
الت�رشيعية، خ�سو�سا اإذا كان لرئي�ش 
اجلمهورية احلق يف حل هذه الغرفة 

الوحيدة وقت ما �ساء".
اإىل  البالد  رئي�ش  جلوء  اأن  واعترب 
لعر�ش  الد�ستور  من   38 املادة 
على  الد�ستورية  التعديالت 
ال�ستفتاء ال�سعبي، بعد اأن اأ�سقطها 
الآخر  هو  "يعد  ال�سيوخ،  جمل�ش 
من  الت�رشيعية  للموؤ�س�سات  اإفراغا 
�سالحياتها، واإ�سارة اإىل اأن الرئي�ش 
القانون  خلرق  دائم  ا�ستعداد  على 
وتعزيز  �سلطته  تكري�ش  اأجل  من 

�سالحياته".
واأو�سح اأن "جتاهل ولد عبد العزيز 
انقالب  عرب  للحكم  و�سل  )الذي 
للطريقة   )2008 عام  ع�سكري 
اأي  لإجراء  الد�ستور  حددها  التي 
قوى  جعل  ما  هو  د�ستوري،  تعديل 
اأن  من  قلقة  الرئي�سية  املعار�سة 
خلرق  متهيد  اخلطوات  هذه  تكون 
ولد  برت�سح  ي�سمح  للقانون  جديد 
عبد العزيز لولية رئا�سية ثالثة )من 

خم�ش �سنوات(".
وتنتهي الولية الرئا�سية الثانية لولد 
 ،2019 عام  منت�سف  العزيز  عبد 
وين�ش د�ستور موريتانيا على وليتني 
رئا�سيتني فقط، وقد اأعلن ولد عبد 
العزيز، يف اأكرث من منا�سبة، اعتزامه 
لنتخابات  جمددا  الرت�سح  عدم 
غربي  الواقع  العربي  البلد  رئا�سة 

قرابة  �سكانه  والبالغ عدد  اإفريقيا، 
اأربعة ماليني ن�سمة.

تعديالت مقبلة 
ال�سيا�سي  اخلبري  اعترب  بدوره 
ال�سيخ  ولد  الهيبة  املوريتاين، 
الأ�سا�سية  "النقطة  اأن  �سيداتي، 
التعديالت  تعزيز  منها  يت�سح  التي 
رئي�ش  ل�سالحيات  الد�ستورية 
اجلمهورية هي تلك املتعلقة باإلغاء 
جمل�ش ال�سيوخ، فقد كان املوؤ�س�سة 
على  القادرة  الوحيدة  الد�ستورية 
ورئي�ش  التنفيذية  لل�سلطة  الت�سدي 

البالد".
حديث  يف  قائال،  "�سيداتي"  وتابع 
"ال�سلطة  اإن  الأنا�سول،  مع 
التنفيذية بات باإمكانها الآن مترير 
ما تريد، �سواء تعلق الأمر مب�ساريع 
غريها  اأو  التفاقيات  اأو  القوانني 
"الت�رشيع  اأن  ب�سهولة"واأ�ساف 
واحدة،  غرفة  بيد  اأ�سبح  الآن 
ميلك  التي  الوطنية،  اجلمعية  هي 
عك�ش  وقت،  اأي  يف  حلها  الرئي�ش 
ما كان عليه احلال قبل التعديالت، 
اإذ اإن م�ساريع القوانني والتفاقيات 
بغرفتني،  متر  كانت  وغريها 
اإحداهما ل ميلك الرئي�ش حق حلها 
مينحها  ما  وهو  ال�سيوخ(،  )جمل�ش 
الت�سدي  على  القدرة  من  نوعا 

لل�سلطة التنفيذية".
"ولد  اأن  املوريتاين  اخلبري  ورجح 
يف  للبقاء  يخطط  العزيز  عبد 
اإعالنه،  ظل  يف  خ�سو�سا  ال�سلطة، 
موؤخرا، اأن الد�ستور بحاجة لتعديل 

اآخر، وهو ما فهم على اأنه قد يكون 
بداية لعر�ش تعديالت اأخرى ت�سمح 
وليتني  من  لأكرث  بالرت�سح  للرئي�ش 

رئا�سيتني".

تر�سيد وتنمية 
رئي�ش  اعترب  الآخر،  اجلانب  على 
اأجل  من  ال�سبابي  احلراك  "تيار 
الداعم  الد�ستورية"،  الإ�سالحات 
لتعديل الد�ستور، اأحمد ولد حممد، 
بخ�سو�ش  املعار�سة  "خماوف  اأن 
تعزيز �سالحيات رئي�ش البالد على 
غري  الت�رشيعية  ال�سلطة  ح�ساب 

مربرة".
ت�رشيحات  يف  بقوله،  حممد  وزاد 
من  ميلك  ل  ال�سيوخ  "جمل�ش  اإن   ،
ال�سالحيات ما يجعله ي�سكل م�سدر 
املجل�ش  هذا  واإلغاء  لل�سلطة،  قلق 
الإنفاق  تر�سيد  اإىل  فقط  يهدف 
�سالحياته  حتويل  عرب  العمومي 
اأن  الوطنية"واعترب  اجلمعية  اإىل 
جمملها  يف  الد�ستورية  "التعديالت 
�سواء  تنموي،  بطابع  تعديالت  هي 
عرب  النفقات  برت�سيد  الأمر  تعلق 
على  والإبقاء  ال�سيوخ  جمل�ش  اإلغاء 
غرفة برملانية واحدة هي اجلمعية 
الوطنية، اأو من خالل اإن�ساء جمال�ش 
ال�سيا�سي  للتنمية"و�سدد  حملية 
من  "املخاوف  اأن  على  املوريتاين 
للبقاء  يخطط  الرئي�ش  يكون  اأن 
غري  اأمر  ثالثة،  لولية  ال�سلطة  يف 
وارد، فالرجل اأكد اأكرث من مرة اأنه 
التمديد  اأجل  الد�ستور من  يغري  لن 

حلكمه".

موريتانيا

تعديل الد�ستور.. تر�سيد للنفقات اأم متديد م�سبق لتمديد العهدة الرئا�سية ؟
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�صائب عريقات

َكِرَهُه اليمني الإ�ضرائيلي مفاو�ضا ويحر�ض عليه مري�ضا
لطاملا تعر�ض �صائب عريقات، ال�صيا�صي الفل�صطيني البارز، اأمني �صر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية، حلمالت كراهية من اليمني 

الإ�صرائيلي، منذ اأن برز على ال�صاحة ال�صيا�صية، مرتديا الكوفية الفل�صطينية ال�صهرية، خالل ع�صويته لوفد املفاو�صات الفل�صطيني يف موؤمتر مدريد 
لل�صالم، عام 1991 لكن عريقات )62 عاما(، الذي فاو�ض 6 روؤ�صاء وزراء اإ�صرائيليني �صعيا اإىل اإنهاء الحتالل الإ�صرائيلي واإقامة الدولة الفل�صطينية 

املاأمولة، يجد نف�صه اليوم عر�صة حلملة حتري�ض اإ�صرائيلية متفاقمة، لي�ض لها عالقة باملفاو�صات، واإمنا ب�صحته ال�صخ�صية فقد اأكد م�صوؤول 
فل�صطيني، مقرب من عريقات، اأنه »يعاين من فريو�ض فريد يف الرئة، ت�صبب له بحالة تليف رئوي، جعلته بحاجة ما�صة اإىل زرع رئة«. 

حتري�ض برملاين

عريقات  مر�ض  �أنباء  �نت�شار  ومع 
�لإعالم  �إىل متربع، يف و�شائل  وحاجته 
�شخ�شيات  �شارعت  »�لإ�رس�ئيلية«، 
وجهات ميينية �إ�رس�ئيلية �إىل �لتحري�ض 
�شده، و�ملطالبة بعدم منحه رئة يف حال 
تو�فرها يف �لكيان �ل�شهيوين �لتحري�ض 
على عريقات بد�أ من مو�طنني ون�شطاء 
يف  �أع�شاء  �إىل  �متد  ثم  �إ�رس�ئيليني، 

�لكني�شت )�لربملان(.
حزب  من  »�لكني�شت«  ع�شو  وكتبت 
»�لليكود« �ليميني �حلاكم، عنات بريكو، 
على �شفحتها مبوقع »في�شبوك«، �أم�ض 
�حلقائق،  لإخفاء  حاجة  »ل  �لأربعاء: 
لدولة  عدو  هو  عريقات  �شائب 
��شتخدم  �شنو�ت  مدى  �إ�رس�ئيل«على 
�أع�شاء  وفل�شطينيون  �إ�رس�ئيليون 
�حلاجة،  عند  بها  �لتربع  مت  ج�شدية 
باعتبار ذلك �شاأنا �إن�شانيا، قبل �أن تكون 
�أيام  لكن منذ  �شيا�شية  �عتبار�ت  �أي  له 
�لإ�رس�ئيلي  �ليمني  حمالت  تتوقف  مل 
لل�شغط بهدف عدم منح عريقات رئة، 
حتى و�إن توفر متربع بها وكتبت بريكو: 
»�شرنعي مو�طني دولة �إ�رس�ئيل، ولي�ض 

جالدينا«.
ومل تكن بريكو �لأوىل يف �لتحري�ض على 
يحظى  �شخ�ض  �أول  لكنها  عريقات، 
ويتحدث �رس�حة عن  ر�شمي،  مبن�شب 

رف�ض منح رئة لعريقات.

�صغوط على وزارة ال�صحة

ميار�شه  ل  عريقات  على  �لتحري�ض 
�ملنظمة  وجهت  �إذ  فقط،  �أ�شخا�ض 
هدين«  »�شور�ت  �لإ�رس�ئيلية  �ليمينية 
)مركز �لقانون(، ر�شالة، �لأحد �ملا�شي، 
و�ملركز  �لإ�رس�ئيلية  �ل�شحة  وز�رة  �إىل 
�لوطني لزر�ع �لأع�شاء �لب�رسية، تطلب 
قائمة  من  عريقات  ��شم  �إز�لة  فيها 

�لنتظار، يف حال كان ��شمه موجود�.
�ل�شابعة  �لتلفزيونية  �لقناة  وذكرت 
�أن  �لإ�رس�ئيليني  للم�شتوطنني  �لتابعة 
50 جنديا و�شابط �حتياط »�إ�رس�ئيلي«، 
�لع�شكرية  �لعملية  يف  �شاركو�  ممن 
�لإ�رس�ئيلية بال�شفة �لغربية عام 2002، 
هدين«  »�شور�ت  ر�شالة  �إىل  �ن�شمو� 
�أنه  �لر�شالة  يف  وجاء  حكومية(  )غري 
يُ�شّهر  �شخ�شا  �أن  ت�شور  ميكن  »ل 
وبجنود  �لإ�رس�ئيليني  باملو�طنني 
من  ِهبة  يتلقى  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ض 

�جلنود«وو�شفت  �أو  �ملو�طنني  هوؤلء 
»يدعو  �شخ�ض  باأنه  عريقات  �لر�شالة 
�إىل مقاطعة دولة �إ�رس�ئيل، و�إىل فر�ض 
عقوبات عليها، ويقود حركة �ملقاطعة 

لعزل و�إيذ�ء �إ�رس�ئيل«.
�ل�شحة  وز�رة  رد  من  »علمنا  وتابعت:   
�أن  �لأع�شاء  لزرع  �لوطني  و�ملركز 
قائمة  على  و�شعه  عريقات  طلب 
�إ�رس�ئيل  �لرئة يف  زرع  لعملية  �لنتظار 
مو�طنا  لي�ض  لأنه  يرف�ض،  �شوف 
»ومع  �لر�شالة:  �إ�رس�ئيليا«و�أ�شافت 
�ل�شحة(  )وز�رة  �أو�شحت  فقد  ذلك، 
يكون  ل  عندما  �حلالت،  بع�ض  �أنه يف 
هناك تطابق بني �أولئك )�لإ�رس�ئيليني( 
�لذين ينتظرون عملية زرع �لرئة، و�لرئة 
�ملتاحة للزرع، فاإن جلنة �لزرع تعر�ض 
�لزرع ملو�طن غري �إ�رس�ئيلي، م�شرتطا 

مو�فقة �أ�رسة �ملانح«.
وهي  هدين«،  »�شور�ت  وتابعت 
�شد  قانونية  دعاوى  بتقدمي  خمت�شة 
يجب  ر�شالتها:«  يف  �لفل�شطينيني، 
غري  )�ل�شتثناء(  هذ�  �أن  نو�شح  �أن 
�أنه  نعترب  ل  رف�شه..  وينبغي  مالئم 
و�حلزن من  �لأمل  �إ�شافة  �ملنا�شب  من 
خالل �إ�شفاء �ل�رسعية على خطوة غري 
معاد  عن�رس  م�شاعدة  وهي  منطقية، 
وجود  يرف�ض  فقط  لي�ض  لإ�رس�ئيل 
�أي�شا  يعمل  بل  �لإ�رس�ئيلي،  �ملجتمع 

على تدمريه ونزع �ل�رسعية عنه«.
غري  من  بالقول:«  �لر�شالة  وختمت 
مو�طنيها  �أو  �إ�رس�ئيل  لدولة  �ملالئم 
�أن تعطي حياة ل�شخ�ض يت�رسف ب�شكل 

منهجي لإيذ�ئها ب�شكل قاتل«. 

حالت نادرة 

و�إز�ء هذه �حلملة، قال �ملركز �لوطني 

�لكيان  يف  �لب�رسية  �لأع�شاء  لزرع 
للمر�شى  فقط  »ميكن  �إنه  �ل�شهيوين، 
�لت�شجيل  �إ�رس�ئيل  دولة  مو�طني  من 
�لأع�شاء«،  لزرع  �لنتظار  قائمة  يف 
�جلمعة  يوم  مكتوب،  ت�رسيح  بح�شب 
�ملا�شي، و�أ�شاف: »يتم حتديد �أولويات 
زرع �لأع�شاء وفقا ملعايري طبية، بدون 
�إ�رس�ئيل  �شكان  �أن  مبد�أ  وفق  ��شتثناء، 
من  فقط  هم  للزرع  يحتاجون  �لذين 
�ملركز  �لتربع«و�أو�شح  على  يح�شلون 
وجود  عدم  حال  »يف  �أنه  �لإ�رس�ئيلي 
مري�ض �إ�رس�ئيلي للح�شول على �لتربع، 
�إىل  نقله  ميكن  به  �ملتربع  �لع�شو  فاإن 
رهنا  وذلك  �إ�رس�ئيلي،  غري  مو�طن 
وبالتن�شيق  �ملانحة،  �جلهة  مبو�فقة 

نادرة  �حلالت  وهذه  زرع،  مركز  مع 
لزرع  �لوطني  �ملركز  للغاية«ويفتح 
�لتربع  باب  �إ�رس�ئيل  يف  �لأع�شاء 
بالأع�شاء �أمام �ملو�طنني �ليهود و�لعرب 
على �شو�ء وي�شكل �لعرب نحو 20% من 

عدد �ل�شكان يف �لكيان �ل�شهيوين. 

رئة مطلوبة   70

�لوطني  للمركز  �لإلكرتوين  وفق �ملوقع 
�ألف  من  �أكرث  فاإن   ، �لأع�شاء،  لزرع 

�شخ�ض بالغ ينتظرون زرع �أع�شاء، بينهم 
70 ينتظرون زرع رئة ويفيد �ملوقع باأن 
�ملنتظرين  من  فقط   250 »حو�يل 
يحظون بالزرع يف �لعام �لقادم، وحو�يل 
�لنتظار،  خالل  حتفهم  يالقون   100
ويف كل عام ي�شاف مئات �ملر�شى �إىل 
�ملنتظرين  عدد   )..( �لنتظار  قائمة 
بد�ية  كل  مع  �ملْوقع  يف  ويتعدل  يتغري 
عمليات  �أن  �إىل  �ملركز  �شنة«ويلفت 
»متطورة«،  �ل�شهيوين  �لكيان  يف  �لزرع 
جد�ً  عالية  جناح  ن�شب  »هناك  و�أن 
�إ�رس�ئيل،  يف  �لأع�شاء  زر�ع  لعمليات 
�لزرع  بعد  �لأحياء  �ملر�شى  ون�شبة 
تفوق �لـ90 %، �أ�شوة مبعطيات �أخرى يف 
»يعي�ض  �أنه  �لغربي«وي�شيف  �لعامل  دول 
لهم  �أجريت  �أ�شخا�ض  �ليوم  �لبالد  يف 

عمليات زرع قبل 15 و20 �شنة«. 

مهام يومية 

مبهام  يقوم  عريقات  ز�ل  وما 
مع  لقاء�ت  خالل  من  �ليومية  عمله 
�ت�شالت  و�إجر�ء  �أجانب  دبلوما�شيني 
متربع  ينتظر  ذلك  مع  ولكنه  دولية، 

للح�شول على رئة.
�للجنة  �رس  �أمني  عريقات،  و�جتمع   
�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�شطينية، 
مع �أربعة م�شوؤولني دوليني، بح�شب بيان 
�أ�شدره مكتبه وعريقات من مو�ليد بلدة 
�أبو دي�ض، �رسق مدينة �لقد�ض �ملحتلة، 
يف  �جلامعي  تعليمه  وتلقى   ،1955 عام 
�أن  قبل  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 

يعمل حما�رس� جامعيا و�شحفيا.
يف  ع�شو�  كان  عندما  عريقات  وبرز 
مبوؤمتر  �ملفاو�ض  �لفل�شطيني  �لوفد 
وتر�أ�ض   ،1991 عام  لل�شالم،  مدريد 
�لوفد �لفل�شطيني منذ عام 1996 وكان 
�أول وزير للحكم �ملحلي يف �أول حكومة 
فل�شطينية، يرت�أ�شها �لرئي�ض �لفل�شطيني 
�لر�حل، يا�رس عرفات )1929 - 2004( 
�ملجل�ض  يف  ع�شو�  عريقات  و�نتخب 
عن  �لفل�شطيني  )�لربملان(  �لت�رسيعي 
 1996 عامي  يقيم،  حيث  �أريحا،  د�ئرة 
ع�شو�  �نتخب   ،2009 عام  ويف  و2006 
�لتحرير  حلركة  �ملركزية  �للجنة  يف 
يف  و�ن�شم  )فتح(،  �لفل�شطيني  �لوطني 

�لعام ذ�ته �إىل ع�شوية �للجنة �لتنفيذية 
ولحقا  �لفل�شطينية،  �لتحرير  ملنظمة 

�ختري� ملن�شب �أمني �رس �للجنة. 

»اأمر معيب« و«و�صام �صرف« 

�لإ�رس�ئيلية  �لقياد�ت  بع�ض  حتري�ض 
�للجنة  ع�شو  �عترب  عريقات  �شد 
�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�شطينية، 
و��شل �أبو يو�شف، �أنه »�أمر معيب«، ويف 
لعريقات،  �رسف  »و�شام  نف�شه  �لوقت 
م�شى  يو�شف  �لوطنية«�أبو  وملو�قفه 
�إنه  لالأنا�شول،  ت�رسيحات  يف  قائال، 
مو�شوع  بني  �إطالقا  �خللط  يجوز  »ل 
على  �شيا�شي«و�شدد  ومو�شوع  �إن�شاين 
فل�شطينية  �شخ�شية  »عريقات  �أن 
وطنية حتظى باحرت�م كبري بني خمتلف 
�لوطنية  �لأو�شاط، فقد ج�ّشد مبو�قفه 
وم�شريته  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ن�شال 
على  �مل�شتمر  تاأكيده  عرب  �لتحررية، 
�أهمية �إنهاء �لحتالل �لإ�رس�ئيلي، ونيل 
�حلرية  يف  حقه  �لفل�شطيني  �ل�شعب 

وتقرير �مل�شري«. 

ر�صائل قا�صية 

تاميز«  »نيويورك  �شحيفة  ووفق 
�لأ�شبوع  ن�رسته  تقرير  يف  �لأمريكية، 
�ملا�شي، فاإن مو�قع �إخبارية �إ�رس�ئيلية 
»متنَّت  حيث  »قا�شية«،  ر�شائل  ن�رست 
لعريقات موتا �رسيعا«وكتب قاريء على 
رئة؟  زرع  »عملية  �ملو�قع:  هذه  �أحد 
�إن�َض �لأمر. لكن �ل�شجائر �شتكون على 
�لأمريكية  �ل�شحيفة  بح�شب  نفقتي«، 
�أكرث قياد�ت حركة  �أحد  ويعد عريقات 
من  قربا  �لتحرير  ومنظمة  »فتح« 
عبا�ض  حممود  �لفل�شطيني،  �لرئي�ض 
�لتفاو�شية  خرب�ته  عريقات  وجمع 
»�حلياة  ��شم  عليه  �أطلق  كتاب  يف 
بكتاب  تبعه  ثم   ،)2008( مفاو�شات« 
علي  بني  �لتفاو�ض  »عنا�رس  بعنو�ن 
در��شة  وهو   ،)2014( في�رس«  وروجر 
للتفاو�ض  عنا�رس  �شبعة  بني  مقارنة 
�لأمريكي  �ملفاو�شات  عامل  حددها 
عند  �لـ12  �لتفاو�ض  وعنا�رس  في�رس، 
�هلل  ر�شي  طالب  �أبي  بن  علي  �شيدنا 

�ل�شلوك  بني  مقارنة  در��شة  عنه،�أي 
�لتفاو�شي  و�ل�شلوك  �لغربي  �لتفاو�شي 
�عتذر،  عريقات   �لإ�شالمي  �لعربي– 
�شخ�شيا  �شاأنا  مر�شه  ق�شية  معترب� 

يتعلق به وبعائلته فقط.
عريقات  �إن  �لإ�رس�ئيلي  �ليمني  ويقول 
�ل�رس�ع  تدويل  باإجتاه  �شخ�شيا  دفع 
خالل  من  �لفل�شطيني-«�لإ�رس�ئيلي« 
�لع�شوية  على  فل�شطني  ح�شول  طرح 
و�لإن�شمام  �ملتحدة  �لأمم  يف  �لكاملة 
�إىل �لعديد من �ملعاهد�ت و�ملوؤ�ش�شات 
و�لإتفاقيات �لدولية مبا فيها �ملحكمة 
جنيف  ومعاهد�ت  �لدولية  �جلنائية 

�لر�بعة.
جلنة  ر�أ�ض  على  عريقات  يقف  كما 
ممثل  فيها  مبا   ، ف�شائل  ممثلي  ت�شم 
�أهلية  وموؤ�ش�شات  عن حركة »حما�ض«، 
�ملحكمة  تزيد  عن  م�شوؤولة  فل�شطينية 
�جلنائية �لدولية يف لهاي بامل�شتند�ت 
يف  �شهاينة  م�شوؤولني  تورط  تثبت  �لتي 

جر�ئم حرب �شد �لفل�شطينيني.
منا�شبة  من  �كرث  يف  عريقات  ودعم 
بها حركة �ملقاطعة  تقوم  �لتي  �جلهود 
�إ�رس�ئيل  من  �لإ�شتثمار�ت  و�شحب 
ويف  فل�شطني  يف  �لنا�شطة   )BDS(
�لكيان  �أعلن  و�لتي  �لعامل  �أنحاء 

�ل�شهيوين �حلرب عليها.
�جلي�ض  عريقات  يتهم  ما  وكثري�   
بارتكاب جر�ئم حرب �شد  �لإ�رس�ئيلي 
�لفل�شطينية  �لأر��شي  يف  �لفل�شطينيني 
وهو ما قاد �إىل �إنتقاد�ت حادة من قبل 
ورف�ض  �ليمينية  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة 
عريقات مو�قف �إ�رس�ئيلية وغربية باأن 
على  و�أ�رس  �إرهابية  »حما�ض«  حركة 
فل�شطينية،  وطني  حترر  حركة  �أنها 
�لإ�رس�ئيلي  »�لإحتالل  �أن  على  و��رس 
هو م�شتنقع �ل�رسور يف �ملنطقة«وي�رس 
�ل�شهاينة  مع  لقاء�ته  يف  عريقات 
و�لأجانب على �ن �حلل هو باإقامة دولة 
�ل�رسقية  �لقد�ض  عا�شمتها  فل�شطينية 
عادل  حل  �إيجاد  مع   1967 حدود  على 
ي�شتند  �لفل�شطينيني  �لالجئني  لق�شية 
ما  وهو   194 �ملتحدة  �لأمم  قر�ر  �إىل 
رف�شته �إ�رس�ئيل  ومل تخف »�إ�رس�ئيل« 
ترغب  ل  باأنها  منا�شبة  من  �أكرث  يف 

بعريقات مفاو�شا مطالبة با�شتبد�له.



النتيجة  الت�شكيلة متقدمة يف  اأين كانت 
بهدف دون رد من توقيع املدافع حممد 
بن يحي، لكن املباراة مل تكتمل وتوقفت 
و�شهدت  الأول،  ال�شوط  نهاية  قبل 
ابان  الذي  الثاين  الفريق  م�شاركة 
م�شتويات مقبولة من بينهم الالعب امري 

�شعيود الذي يبدو اأنه يعود اإىل م�شتوياته 
تدريجيا بعدما قدم مو�شما �شيئا خالل 
يف  اداء  اأبان  لكنه  املن�رصم،  املو�شم 
التح�شريية  املرحلة  خالل  امل�شتوى 
التي يخو�شها مع النادي يف تركيا توؤكد 
بقوة  العودة  يف  قاملة  مدينة  ابن  رغبة 

وخا�ض  عنها.  املعروف  امكانياته  اإىل 
بوت  بول  البلجيكي  املدرب  اأ�شبال 
مباراة ودية ثانية اأم�شية البارحة بعدما 
يف  وديني  لقاءين  الفني  الطاقم  برمج 
اإىل  التعداد  بتق�شيم  وقام  اليوم  نف�ض 
الحتاد  فاإن  ال�شدد  هذا  ويف  فريقني، 

واجه نادي �شلطان بليدي �شبور الرتكي 
الأ�شا�شي،  التعداد  خا�شه  والذي 
�شبيحة  جرت  التي  املواجهة  و�شهدت 
فوزي  اجلديد  الوافد  م�شاركة  ام�ض 
من  وتعافى  عافيته  ا�شتعاد  الذي  يايا 
ال�شابة التي كان يعاين منها بعدما كان 

ركز خالل بداية الرتب�ض على العالج قبل 
اأن يندمج مع املجموعة ويتلقى ال�شوء 
اأجل  من  الطبي  الطاقم  من  الأخ�رص 
اخرى،  جهة  املناف�شة.من  اإىل  العودة 
ت�شكيلة  رئي�ض  اأم�ض  �شبيحة  التحق 
ترب�ض  مبقر  حداد  ربوح  »�شو�شطارة« 

الفريق الذي يجريه مبدينة اأزميت وكان 
الطاقم  واع�شاء  الالعبني  مع  اجتمع 
الذي  النادي  على  وامل�شوؤولني  الفني 
الوقوف  اجل  من  الرتب�ض  يف  رافقوه 
الظروف  حول  وكبرية  �شغرية  كل  على 

التي يجري فيها الرتب�ض.
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يايا يعود اإىل املناف�سة وحداد يلتحق مبقر الرتب�ص

ال�ضباب يوقف ودية احتاد اجلزائر
 ومر�ضني اأدمني الرتكي

ا�سطّر فرق احتاد اجلزائر اإىل ايقاف املباراة الودية التي خا�سها 
�سبيحة ام�ص اأمام نادي مر�سني اأدمني الرتكي والتي مل تكتمل 

اأطوارها ب�سبب ال�سباب الكثيف الذي مّيز املنطقة حيث يخو�ص النادي 
العا�سمي ترب�سه التح�سريي برتكيا ويتوا�سل اإىل اخلمي�ص املقبل 

حت�سبا للتح�سري للمو�سم الكروي اجلديد، وخا�ص االحتاد 25 دقيقة 
من اللقاء الودي اأمام مناف�سه قبل اأن يتوقف ب�سبب تكاثف ال�سباب 

.    عي�سة ق.

م�شطفى  اجلزائرية  الأوملبية  اللجنة  رئي�ض  اأبدى 
اجلزائريني  العدائني  م�شاركة  عن  ر�شاه  عدم  برياف 
لألعاب  العامل  بطولة  من   16 الن�شخة  خالل  الثمانية 
القوى التي حتت�شنها العا�شمة الإجنليزية لندن، وقال 
برياف يف ت�رصيح اأدىل به اأول اأم�ض لالإذاعة اجلزائرية: 
يف  تكن  مل  لندن  مونديال  يف  اجلزائرية  »امل�شاركة  
الثمانية  العداوؤون   يتمكن  مل  حيث  تطلعاتنا،  م�شتوى 
التخ�ش�شات  خمتلف  خالل  اإيجابية  نتائج  حتقيق  من 
ال�شدد:  هذا  يف  برياف  واأ�شاف  فيها«،  �شاركوا  التي 
»امل�شكل ل يتمثل يف العدائني، بل يف عملية  التكفل بهم 
ونق�ض التح�شري الالزم لهذا املوعد العاملي«، م�شيفا: 
»ما عدا بالل ثابتي الذي مت اق�شاوؤه يف نهائي �شباق 
3000 مرت موانع، فقد خرج  البقية يف الأدوار الأوىل اأو 

ان�شحبوا ب�شبب الإ�شابة«. ف�شل كل من عبد الرحمان 
عنو 1500 م، ه�شام بو�شي�شة واأمينة بتي�ض 3000م موانع 
يف جتاوز دور  املجموعات، بينما اأق�شي عبد املليك 
حلولو 400م حواجز يف ن�شف النهائي، كما ان�شحب كل 
من حممد اأمني بلفرار 800 م، كنزة دحماين ماراطون 
للتذكري،  الإ�شابة.  ب�شبب  الع�شاري(  بورعدة  والعربي  
واملركز  اأوملبية  ميداليات  الثالث  �شاحب  غاب  فقد 
خملويف  توفيق  بكني2015  العامل  بطولة  يف  الرابع 
للجزائر يف  ميدالية  اآخر  وتعود  اأي�شا  الإ�شابة  بداعي 
من  كانت   و   2003 ل�شنة  القوى  لألعاب  العامل  بطولة 

ن�شيب �شعيد قرين جبري يف �شباق 800 م بفرن�شا.

وكاالت

لعب  �شم  اأم�ض  الإ�شباين  بر�شلونة  نادي  اأعلن 
باولينيو مقابل 40 مليون  الربازيلي  الدويل  الو�شط 
الربازيلي  انتقال  منذ  يجريه  تعاقد  اأول  يف  يورو 
نيمار اإىل باري�ض �شان جريمان الفرن�شي يف �شفقة 
قيا�شية، واأعلن النادي الكتالوين يف بيان اأنه تو�شل 
اإيفرغراندي ال�شيني  اإىل اتفاق مع نادي غوانغجو 
على انتقال الالعب باولينيو بيزيرا مقابل 40 مليون 
�شيخ�شع  عاماً   29 البالغ  الالعب  اأن  م�شرياً  يورو، 
العقد وتقدميه  توقيع  يليه  لفح�ض طبي اخلمي�ض، 
ر�شمياً، وك�شف بر�شلونة اأن قيمة ف�شخ عقد باولينيو 
تعاقد  اأول  وهو  يورو،  مليون   120 بقيمة  حددت 

جديد للنادي الكتالوين منذ انتقال مهاجمه نيمار اإىل 
�شان جريمان يف اأوائل اأوت املن�رصم يف �شفقة قيا�شية 
بلغت قيمتها 222 مليون يورو متثل قيمة البند اجلزائي 
البالغ 25 عاما مع بر�شلونة الذي  لف�شخ عقد الالعب 
كبرياً  اهتماماً  بر�شلونة  2013.ويبدي  عام  اإليه  ان�شم 
ليفربول  نادي  من  كوتينيو  فيليبي  الربازيلي  ب�شم 

بورو�شيا  من  دميبيلي  عثمان  والفرن�شي  الإجنليزي، 
دورمتوند الأملاين، اإل اأن الناديني رف�شا العرو�ض التي 
بر�شلونة  �شم  نيمار  انتقال  وقبل  بر�شلونة.  بها  تقدم 
لعبه  وا�شتعاد  بنفيكا  من  �شيميدو  نل�شون  الربتغايل 
وكان  الإجنليزي،  اإيفرتون  من  ديلوفيو  جريار  ال�شابق 
باولينيو ان�شم اإىل النادي ال�شيني يف �شيف 2015 قادماً 

من نادي توتنهام هوت�شرب الإجنليزي.

ريال مدريد يطعن حول طرد 
كري�ضتيانو رونالدو

بر�ضلونة حت�ضم �ضفقة 
كوتينيو ودميبلي بعد 

الكال�ضيكو
لالنتهاء  الإ�شباين  بر�شلونة  نادي  ي�شعى   
فيليب  الربازيلي  مع  التعاقد  من  �رصيعا 
الإجنليزي  ليفربول  األعاب  �شانع  كوتينيو 
برو�شيا  جناح  دميبلي  عثمان  والفرن�شي 
�شحيفة  وذكرت  الأملاين،  دورمتوند 
يرى  بر�شلونة  اأن  الإ�شبانية  »�شبورت« 
وقرر  �رصيعا  ال�شفقات  اإمتام  �رصورة 
 100 دفع  بارتوميو  ماريا  جو�شيب  رئي�شه 
مليون يورو لكل لعب، خا�شة بعد خ�شارة 
ريال مدريد،  اأمام  الإ�شباين  ال�شوبر  ذهاب 
وبورو�شيا  ليفربول  اأن  ال�شحيفة  واأ�شارت 
رحيل  اقرتاب  جيدا  يعلمان  دورمتوند 
اأنهما  اإل  بر�شلونة،  اإىل  ودميبلي  كوتينيو 
ي�شتغالن ح�شول النادي الكتالوين على 222 
الربازيلي  مليون يورو من قيمة ف�شخ عقد 
ال�شفقتني،  قيمة  لرفع  �شيلفا  دا  نيمار 
باولينيو،  اأن الربازيلي  واأو�شحت ال�شحيفة 
لعب جوانزو اإيفرجراند ال�شيني، يتواجد 
عقود  على  وقع  بعدما  لندن  يف  حاليا 
ان�شمامه لرب�شلونة، وقد ي�شل لكتالونيا يوم 
الأربعاء املقبل على اأن يتم تقدميه ر�شميا 
على  بر�شلونة  اخلمي�ض.وبات  يوم  لالإعالم 
ال�شوبر  لقب  خ�شارة  من  خطوات  بعد 
على   1-3 بنتيجة  اخل�شارة  بعد  الإ�شباين، 
يوم  �شعبة  مهمة  ولديه  نو«:  »كامب  ملعبه 
وعاقب  اللقاء،  يف  للعودة  املقبل  الأربعاء 
بحرمانه  دميبلي  دورمتوند  بورو�شيا  نادي 
بعد  م�شمى  غري  لأجل  للفريق  اللعب  من 
غيابه عن التدريبات، كما قدم كوتينيو، طلبا 
بالرحيل عن ليفربول والن�شمام لرب�شلونة 

بعد مت�شك الإدارة بالالعب.

حل�ساب بطولة العامل الألعاب القوى

 برياف: امل�ضاركة اجلزائرية
 مل تكن يف م�ضتوى التطلعات

�شيطعن نادي ريال مدريد يف البطاقة بر�ضلونة ي�ضم الربازيلي باولينيو ر�ضميًا
ال�شفراء الثانية التي تلقاها مهاجمه 
يف  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل 
الذي  الإ�شباين  ال�شوبر  كاأ�ض  ذهاب 
كامب  ملعب  على  اأم�ض  اأول  اأقيم 
توقيع  انتظار  يف  بر�شلونة،  اأمام  نو 
مباريات  اأربع  لنحو  اإيقاف  عقوبة 
املباراة،  حكم  لدفعه  الالعب  على 
على  احل�شول  عقب  طرده  وبعد 
قمي�شه  خللع  اأوىل  �شفراء  بطاقة 
وثانية  هدف،  بت�شديد  احتفاله  اأثناء 
للعرقلة  بالتعر�ض  تظاهره  بداعي 
داخل منطقة جزاء اخل�شم، من قبل 
دفع  اأومتيتي  �شامويل  الكامريوين 
منه  اعرتا�شا  اللقاء  حكم  كري�شتيانو 
على قراره، مما قد يوؤدي لإيقافه ما 
م�شادر  وبح�شب  مباراة،  و12   4 بني 
امللكي  الفريق  �شيطعن  النادي  من 
التي  الثانية  ال�شفراء  البطاقة  على 
اأن  اأ�شهرها احلكم لكري�شتيانو بدافع 

الالعب مل توجد لديه اأي نية للتظاهر 
بال�شقوط يف منطقة اجلزاء.

وذكر احلكم يف تقريره حول املباراة: 
احلمراء  البطاقة  اإ�شهار  »مبجرد 
طفيف  ب�شكل  بدفعي  كري�شتيانو  قام 
القرار«،  على  لعرتا�شه  اإ�شارة  يف 
الإ�شباين  الحتاد  لوائح  وبح�شب 
تعر�ض  احلالت  هذه  مثل  فاإن 
على  مباريات   4 لالإيقاف  �شاحبها 
»الدون«  غياب  يعني  ما  وهو  الأقل، 
ديبورتيفو  اأمام  الليغا  مباريات  عن 
وريال  وليفانتي  وفالن�شيا  لكورونيا 
الطعن  جنح  حال  ويف  �شو�شييداد، 
يف  امل�شاركة  من  رونالدو  يتمكن  قد 
على  الأربعاء،  املقرر  الإياب  لقاء 
حال  ويف  برنابيو،  �شانتياغو  ملعب 
على  ح�شوله  اأو  الطعن  قبول  يتم  مل 
عقوبة الإيقاف ملباراة اأخرى �شيغيب 
بذلك عن خم�ض مباريات من �شمنها 

كال�شيكو الإياب.

مان�ض�ضرت يونايتد يوجه اإنذارًا لأندية الربميرليغ
فر�شة  يونايتد  مان�ش�شرت  يعط  مل 
الأنفا�ض  للتقاط  هام  و�شت  ل�شيفه 
وانت�رص عليه بالأربعة يف اأوىل مراحل 
الدوري الجنليزي املمتاز، وتناوب كّل 
روميلو  البلجيكي  اجلديد  الوافد  من 
لوكاكو والفرن�شي مار�شيال والأرميني 
التي  خميتاريان على جنومية املباراة 
جوزيه  الربتغايل  خاللها  من  وّجه 
يونايتد  مان�ش�شرت  مدرب  مورينيو 

على  ملناف�شيه  اللهجة  �شديد  اإنذاراً 
لقب الدوري، و�شّجل لوكاكو لأ�شحاب 
الأر�ض الهدف الأول ل�شالح مان�ش�شرت 
يونايتد م�شتفيداً من متريرة را�شفورد  
بعد  الثاين  الهدف  ي�شيف  اأن  قبل 
الثاين  ال�شوط  بداية  من  دقائق  �شبع 
املتقنة،  خميتاريان  متريرة  م�شتثمراً 
هوايته  ملوا�شلة  خميتاريان  وعاد 
كرة  اأر�شل  عندما  الأهداف  ب�شناعة 

 10 قبل  دخل  الذي  مار�شيال  للبديل 
وا�شتثمرها  املباراة  نهاية  من  دقائق 
هدف  م�شجاًل  مميزة  بطريقة 

مان�ش�شرت يونايتد الثالث.
مان�ش�شرت  رباعية  على  بوغبا  ووّقع 
املنطقة  خارج  من  بت�شديدة  يونايتد 
عقب ا�شتالم كرة من مار�شيال اأي�شاً، 
الأوىل  انت�شار يف املرحلة  اأكرب  وهذا 
يونايتد  مان�ش�شرت  جعل  الذي  الأمر 

الأهداف  بفارق  لل�شباق  مت�شدراً 
الفرق  نتائج  و�شهدت  مناف�شيه.  عن 
املر�شحة للفوز بلقب الدوري تناق�شات 
كبرية حني خ�رص حامل اللقب ت�شيل�شي 
و�شيفه  وفاز   2-3 برينلي  �شيفه  اأمام 
وانت�رص   0-2 نيوكا�شل  على  توتنهام 
 0-2 برايتون  على  �شيتي  مان�ش�شرت 
وتعادل ليفربول مع واتفورد 3-3، كما 

فاز اأر�شنال على لي�شرت �شيتي 3-4.
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العبو املنتخب املحلي نالوا اأم�س راحة ي�ستاأنفون اليوم والتنقل غدا اإىل تون�س

املاليل يتعافى من الإ�ضابة وجاهز ملواجهة ليبيا
تعافى الالعب الدويل اجلزائري فريد املاليل من اال�سابة التي كان يعاين منها وحرمته من خو�س املواجهة التي لعبها املنتخب الوطني للمحليني اأمام 

نظريه الليبي ال�سبت املن�سرم �سمن ذهاب الدور الت�سفوي املوؤهل اإىل البطولة االإفريقية للمحليني، حيث اأعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم عن 
جاهزية العب نادي بارادو خلو�س مواجهة االإياب املقررة ال�سبت املقبل مبدينة �سفاق�س التون�سية

واندمج الالعب ال�شاب اأول ام�س يف 
خا�شها  التي  اجلماعية  التدريبات 
الوطني  الناخب  قيادة  زمالئه حتت 
ب�شفة  تدرب  اأين  الكاراز  لوكا�س 
طبيعية وهو ما طمئن الطاقم الفني 
الالعب  جاهزية  حول  الوطني 
حت�شبا ملوعد لقاء الإياب بعدما كان 
�شعر الأ�شبوع املن�رصم باآلم ع�شلية 
ق�شنطينة  �شفرية  من  يعفى  جعلته 
اكتفى  اين  الذهاب  مقابلة  وخو�س 
الطبي  الطاقم  مع  العالج  مبوا�شلة 
ملقابلة  جتهيزه  يف  جنح  والذي 

رفقة  املاليل  تدرب  حيث  العودة، 
الالعبني الذين مل يخو�شوا مواجهة 
تواجد  حيث  املن�رصم،  ال�شبت 
اإىل  لعبا   12 التدريبية  احل�شة  يف 
تدربوا  الذي  املرمى  جانب حرا�س 
حتت اإ�رصاف مدرب احلرا�س عزيز 
بورا�س، بينما حتول الالعبون الذين 
اجل  من  القاعة  اإىل  ليبيا  واجهوا 
ا�شرتجاعية  ح�شة  غلى  اخل�شوع 

للتخل�س من الإرهاق والتعب.
زيتي  خثري  القائد  رفقاء  وخا�س 
�شهدت  �شباحية  تدريبية  ح�شة 

كان  الذي  التعداد  جميع  م�شاركة 
قبل  امليدان،  اأر�شية  على  حا�رصا 
من  الظهرية  يف  ت�رصيحهم  يتم  ان 
بينما  راحة  يوم  على  احل�شول  اأجل 
�شوف تكون العودة اإىل مركز حت�شري 
مو�شى  ب�شيدي  الوطنية  املنتخبات 
منت�شف نهار اليوم من اأجل موا�شلة 
وال�شفرية  الإياب  ملقابلة  التح�شري 
غدا  تون�س  اإىل  تقودهم  �شوف  التي 
مبا�رصة  خا�شة  طائرة  الأربعاء عرب 

نحو �شفاق�س.
عي�سة ق.

توتنهام ي�ضجل فوزا �ضعبا بداية الربميرليغ

حل  الذي  هوت�شرب  توتنهام  حقق 
بداية  املا�شي  املو�شم  ثانياً 
يف   2018-2017 ملو�شم  جيدة 
الدوري الإجنليزي املمتاز بفوزه 
على م�شيفه نيوكا�شل 2-0 �شمن 
و�شجل  الفتتاحية،  املرحلة 

بن  والويلزي  اآيل   ديلي  الهدفني 
طريف  على  والفريقان  ديفي�س 
يف  بقوة  ناف�س  فتوتنهام  نقي�س، 
لقب  على  املا�شيني  املو�شمني 
نيوكا�شل  خا�س  بينما  الدوري، 
مباراته الأوىل يف دوري الأ�شواء 

ال�شاعد اإليه حديثاً بعد مو�شم يف 
الدرجة الأوىل، وعلى رغم النتيجة 
اجليدة التي حققها عانى توتنهام 
من  ال�شتفادة  يف  وف�شل  بداية 
فر�س �شنحت له، لينتهي ال�شوط 
و�شكل  ال�شلبي،  بالتعادل  الأول 
جوجنو  نيوكا�شل  لعب  طرد 
اآيل  �شد  خطاأ  لرتكابه  �شيلفي 
ثم دو�شه على قدمه نقطة حتّول 
املباراة يف الدقيقة 48، اإذ ا�شتفاد 
لعبو توتنهام من النق�س العددي 

لل�شيطرة على جمريات اللقاء.
الأول  هدفه  توتنهام  و�شجل 
الدمناركي  بني  كرات  تبادل  بعد 

واملهاجم  اإريك�شن  كري�شتيان 
هاري كاين، مرر على اأثره الأول 
كرة �شاقطة اأمام املرمى، تابعها 
اآيل بقدمه الي�رصى يف ال�شباك، ومل 
تابع  بعدما  الثاين،  الهدف  يتاأخر 
املنطقة  داخل  من  كرة  ديفي�س 
اإثر تبادل بني اآيل وكاين الذي كاد 
الأوىل  الدقيقة  يف  هدفاً  ي�شيف 
كرته  اأّن  اإل  ال�شائع،  الوقت  من 
ارتدت من القائم الأمين، وي�شكل 
الفوز بداية مريحة لتوتنهام الذي 
ي�رصف عليه املدرب الأرجنتيني 
عن  الغائب  بوكيتينو  ماوري�شيو 
على  ال�شيفية  النتقالت  �شوق 

اإدارة ريال بيتي�س تقدم الالعب اإىل و�سائل االإعالم

بودبوز: اأدرك �ضعوبة ما ينتظرين 
وجاهز للعب يف اي مركز هجومي

اجرى اخلطوة االأخرية قبل تر�سيم التحاقه بالنادي الرتكي

فيغويل يخ�ضع للفحو�ضات الطبية 
بنجاح مع غالتا�ضراي

بيتي�س  ريال  نادي  اإدارة  قامت 
الدويل  الالعب  بتقدمي  ال�شباين 
و�شائل  اإىل  بودبوز  ريا�س  اجلزائري 
العقد  اأم�س بعدما وقع على  الإعالم 
ر�شميا ميتد اإىل عام 2021 اأين كانت 
لأول  بودبوز  عقد  اجل  من  الفر�شة 
لقمي�س  حامل  وهو  �شحافية  ندوة 
ال�شدد  هذا  ويف  اجلديد،  ناديه 
�شعادته  بودبوز  ريا�س  الالعب  جّدد 
باللتحاق ب�شفوف نادي ريال بيتي�س 
الأ�شبوع  معه  وقع  الذي  ال�شباين 
موا�شم،  اربعة  ميتد  عقدا  املن�رصم 
يكون جزءا  اأن  فخور  اأنه  اأ�شار  حيث 
مت  الذي  وهو  النادي  م�رصوع  من 
طرف  من  ا�شتقدامه  على  ال�رصار 
النادي ال�شباين مقابل  اإدارة ومدرب 
اإىل  دفعها  مت  اأورو  مليون   8 قيمة 
تاألق  الذي  الفرن�شي  مونبلييه  فريقه 
ب�شكل  املن�رصم  املو�شم  �شفوفه  يف 
حتم�شه  ان  م�شيفا  لالنتباه،  لفت 
بيتي�س  ريال  اإىل  الن�شمام  يف  الكبري 
امل�شبقة  معرفته  خالل  من  جاء 

بتاريخ النادي وعراقته.

اخل�رص  ميدان  متو�شط  وا�شاد 
بعد  خا�شة  بيتي�س  ريال  بجماهري 
به  خ�شوه  الذي  الكبري  ال�شتقبال 
با�شبانيا  التحاقه  عند  املطار  يف 
اللتحاق  اجراءات  امتام  اأجل  من 
�شعوبة  يدركم  انه  م�شريا  ب�شفوفه 
برد  ملزم  الفريق وهو  ينتظره مع  ما 
اجلماهري  من  لقيه  الذي  اجلميل 
�شفوف  يف  التاأقلم  على  العمل  عرب 
يخو�س  واأنه  واملدينة خا�شة  النادي 
الفرن�شي.  الدوري  خارج  جتربة  اول 
الفرن�شي  �شو�شو  نادي  خريج  وقال 
يراه  مركز  اي  يف  للعب  جاهز  انه 
مدرب ريال بيتي�س منا�شب له خا�شة 
التي  الفرن�شية  الأندية  مر  على  واأنه 
ن�شط يف �شفوفها لعب يف عدة مراكز 
هجومية وبالتايل لن يجد �شعوبات يف 
يعلم م�شبقا  انه  هذا اجلانب، م�شريا 
اأن طريقة اللعب التي يعتمدها فريقه 
اجلديد تعتمد على الحتفاظ بالكرة 

والدفع بها هجوميا نحو الأمام.
عي�سة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  اجتاز 
�شفيان فيغويل الختبارات الطبية 
مع فريق غالتا�رصاي الرتكي التي 
اأجراها �شباح اأم�س بنجاح، حيث 
الت�شكيلة  ميدان  متو�شط  تواجد 
العيادات  اإحدى  يف  الوطنية 
الطبية اخلا�شة بالعا�شمة الرتكية 
ا�شطنبول اأين خ�شع اإىل فحو�شات 
عنها  اأجنرت  والتي  معمقة  طبية 
جيدة  �شحة  يف  الالعب  تواجد 
مع  بالتوقيع  له  ي�شمح  ما  وهو 
ب�شورة  العريق  الرتكي  النادي 

طبيعية حيث تكون مرا�شيم توقيع 
لعب نادي وا�شت هام الجنليزي 
وكانت  البارحة،  م�شاء  متت  قد 
الفحو�شات الطبية التي خ�شع لها 
الوطني  املنتخب  ميدان  متو�شط 
تر�شيم  اجل  من  الأخرية  اخلطوة 
وهو  غالتا�رصاي  اإىل  انتقاله 
ل اإىل اتفاق مع م�شوؤويل  الذي تو�شّ
منذ  معه  تفاو�شوا  الذين  النادي 
معه خالل  التعاقد  اأجل  من  فرتة 

التحويالت ال�شيفية احلالية.
ع.ق.

براهيمي يوا�ضل التاألق ويقود بورتو اإىل الفوز
اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد   
بورتو  فريقه  براهيمي  يا�شني 
عندما  ثمني  فوز  حتقيق  اإىل 
بنتيجة  تونديال  مبناف�شه  اطاح 
اجلولة  �شمن  رد  دون  هدف 

الربتغايل،  الدوري  من  الثانية 
ميدان  متو�شط  وا�شل  حيث 
املنتخب الوطني �شل�شلة نتائجه 
يف  �شاهم  كان  بعدما  اليجابية 
فوز بورتو يف اجلولة الفتتاحية 

وتد�شني  هدفا  ت�شجيله  بف�شل 
بداية قوية يف املو�شم اجلديد، 
اللقاء  يف  الوحيد  الهدف  وجاء 
عرب الالعب الكامريوين اأبو بكر 
الذي ا�شاع عدة اهداف �شانحة 

منحها  كرات  بف�شل  للت�شجيل 
ران  ملعب  نادي  خريج  غياه 
التعامل  الفرن�شي لكنه ف�شل يف 

معها.
ع.ق.

الت�سكيلة البلوزدادية تواجه غدا ال�سويحلي الليبي

بوحف�س يعد الالعبني بت�ضوية اأجرتني بعد ترب�س تون�س
بلوزداد  �شباب  فريق  رئي�س  طماأن 
بت�شوية  لعبيه  بوحف�س  حممد 
التي  العالقة  املالية  م�شتحقاتهم 
بالن�شبة  املا�شي  للمو�شم  تعود 
حتدث  حيث  القدامى،  لالعبني 
تنقله  بعد  الالعبني  اإىل  بوحف�س 
�شو�شة  يف  الرتب�س  مكان  اإىل 
للمو�شم  يح�رصون  ين  التون�شية 

اأنه  لهم  واكد  اجلديد  الكروي 
عقب  مبا�رصة  الأموال  ي�شح  �شوف 
اأجرتني  بدفع  وذلك  الرتب�س  نهاية 
مطالبا  ا�شهر  ثالثة  اإىل  �شهريتني 
والعمل  التح�شري  بالرتكيز على  اإياه 
الأمور  وترك  الرتب�س  خالل 
الإدارية اإىل الإدارة املخّولة بحلها، 
و�شهد الرتب�س مغادرة املدير الفني 

قري�شي  توفيق  للت�شكيلة  الريا�شي 
ار�س  اإىل  عائدا  الرتب�س  مكان 
الوطن ب�شبب اأمور �شخ�شية تتطلب 
اأين ينتظر ان يعود اإىل تون�س  حلها 
جمددا لل�رصوع يف العمل مع الفريق 
بعدما مت تن�شيبه الأ�شبوع املن�رصم 

يف املن�شب.
ا�شبال  يخو�س  اخرى،  جهة  من 

غدا  تودوروف  ال�رصبي  املدرب 
مباراتهم الودية عندما يالقون نادي 
ال�شويحلي والتي �شوف تكون فر�شة 
وقوف  موا�شلة  اأجل  من  مواتية 
الطاقم الفني على درجة حت�شريات 
التي  الأخطاء  وت�شحيح  الالعبني 

اكت�شفها منذ انطالق التح�شريات.
ع.ق.

توعد املنقلبني عليه بعد �سحب 
الثقة منه

حنا�ضي يرفع �ضكوى 
بالعدالة وي�ضر على العودة

عن  يتنازل  لن  حنا�شي  �رصيف  حمند  الرئي�س  اأن  يبدو 
مت  الذي  وهو  القبائل  �شبيبة  لفريق  الرئا�شة  كر�شي 
الدفع به اإىل اخلروج من الباب ال�شيق بعد اقدام اأع�شاء 
ديركتوار  وتعيني  منه  الثقة  �شحب  على  الإدارة  جمل�س 
اإىل غاية  الفريق  �شوؤون  ت�شيري  اأجل  اأزلف من  برئا�شة 
تاريخ ال�شابع �شبتمرب الداخل لعقد جمعية هدفها فتح 
راأ�س املال وتعيني رئي�س جديد للفريق، ويف هذا ال�شدد 
اأنهى  الأخري  ان  حنا�شي  من  مقربة  م�شادر  ك�شفت 

عطلته التي ق�شاها يف املغرب وعاد اإىل ار�س الوطن 
�شكوى  ورفع  وزو  تيزي  اإىل مدينة  مبا�رصة  توجه  حيث 
جمل�س  قرار  اإبطال  اأجل  من  املحكمة  م�شتوى  على 
الثقة منه م�شتغال غيابه عن  ب�شحب  قام  الذي  الإدارة 
روؤ�شاء  زعيم  و�شدد  عطلة،  يف  وتواجده  الوطن  اأر�س 
رئا�شة  يف  واملتمثل  بحقه  يتم�شك  �شوف  اأنه  الأندية 
اين  املحكمة  يف  الثاين  الطرف  يواجه  و�شوف  الفريق 

ع.ق.�شوف يكون للعدالة كلمة الف�شل.



الزيو روما بطال 
لكاأ�س ال�سوبر 

االإيطالية

الأوىل  يده  مدريد  ريال  و�ضع 
الإ�ضباين  ال�ضوبر  كاأ�س  على 
بفوز عري�س 3-1 على غرميه 
بر�ضلونة، يف لقاء الذهاب الذي 
ملعب  على  اأم�س  اأول  اأقيم 
»كامب نو«، �ضجل ثالثية ريال 
باخلطاأ  بيكيه  جريار  مدريد 
رونالدو  كري�ضتيانو  مرماه،  يف 
ل  �ضَجّ بينما  اأ�ضين�ضيو  وماركو 
بر�ضلونة  هدف  مي�ضي  ليونيل 
الوحيد من ركلة جزاء، ويلتقي 
الأربعاء  جمدًدا  الفريقان 

�ضانتياغو  ملعب  على  املقبل 
التي  العودة  مباراة  يف  برنابيو 
�ضيغيب عنها كري�ضتيانو رونالدو 
الذي خرج مطروًدا، مَرّ ال�ضوط 
الأول هادًئا، تفوق بر�ضلونة يف 
خطورة  دون  لكن  ال�ضتحواذ، 
الهجومية  جبهاته  من  حقيقية 
�ضواء األيك�س فيدال وراكيتيت�س 
ي�ضاًرا،  ودولوفيو  األبا  اأو  مييًنا 
حرة  ركلة  املحاولت  وكانت 
العار�ضة،  فوق  مي�ضي  دها  �ضَدّ
وت�ضديدة اأخرى للوي�س �ضواريز 

بثبات،  نافا�س  كيلور  اأم�ضكها 
كانت  مدريد  ريال  حماولت 
اأكرث خطورة، حيث �ضدد اإي�ضكو 
اأف�ضل لعبي ال�ضوط الأول كرة 
يف ال�ضباك من اخلارج، و�ضدد 
اأبعدها  قوية  كرة  بيل  غاريث 
د بقوة  تري�ضتيغن ب�ضعوبة. و�ضَدّ
يف املق�س الأي�رس لتري �ضتيغن 
النجم  ليخلع   ،80 الدقيقة  يف 
على  رًدا  قمي�ضه  الربتغايل، 
جماهري  ا�ضتهجان  �ضافرات 
ى  تلَقّ رونالدو،  لكن  بر�ضلونة، 

حيث  دقيقتني،  بعد  �ضدمة 
اجلزاء  منطقة  داخل  �ضقط 
اأومتيتي،  بعد كرة م�ضرتكة مع 
الإنذار  اإ�ضهار  احلكم  ليقرر 
بداعي  ويطرده  له  الثاين 
ركلة  على  للح�ضول  التحايل 
�رسب  امللكي  الفريق  جزاء، 
البار�ضا بهجمة مرتدة جديدة 
�ضاروخية  بت�ضديدة  انتهت 
املق�س  يف  اأ�ضين�ضيو  ملاركو 

الأمين بالدقيقة 90.

 نيمار يقود البي ا�س جي 
اإىل الفوز بثالثية

 �ضجل املهاجم الربازيلي نيمار 
ح�ضوره بقوة يف مباراته الأوىل 
مع فريقه اجلديد باري�س �ضان 
جرمان وقاده اإىل الفوز على 
م�ضيفه غانغان يف املرحلة 
الثانية من بطولة فرن�ضا، 

و�ضجل نيمار الهدف الثالث 
لنادي العا�ضمة الفرن�ضية 

يف الدقيقة 82 من املباراة 
لي�ضيفه اإىل هديف الكونغويل 

جوردن اإيكوكو علماً اأّنه 
كان اأي�ضاً �ضاحب التمريرة 

احلا�ضمة لهدف زميله الأوروغواياين اإدين�ضون كافاين، وانتهت املباراة 
بفوز �ضان جرمان بثالثية نظيفة، ومل يتاأخر املدرب الإ�ضباين اأوناي 

اإميري يف اإ�رساك نيمار يف الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية، بعدما غاب عن 
املباراة الأوىل لفريقه �ضد اأميان الأ�ضبوع املا�ضي لتاأخر اإفادة انتقاله 

الدولية من الحتاد الإ�ضباين، �ضّكل نيمار ثالثياً يف خط الهجوم، 
واحتل اجلهة الي�رسى التي �ضغلها �ضابقاً مع النادي الكاتالوين اإىل 

جانب كافاين كراأ�س حربة والأرجنتيني انخل دي ماريا. وبدا اأّن نيمار 
تاأقلم مع فريقه اجلديد ب�رسعة، و�ضكل حمور التحركات والتمريرات  

فكان يتنقل اأحياناً اإىل اجلهة اليمنى اأو اإىل منت�ضف امللعب لتلقي 
الكرات وبناء الهجمات، وجنح يف حتويل كرة متقنة فوق املدافعني 

اىل مواطنه ماركينيو�س الذي تابعها براأ�ضه لكنها ارتدت من العار�ضة، 
وانربى كافاين لتنفيذ ركلة حرة فاأطلق كرة قوية كانت يف طريقها 

اإىل ال�ضباك لول براعة احلار�س كارل-يوهان جون�ضون، وجاء الهدف 
الأول عن طريق اخلطاأ حني اأعاد ايكوكو الكرة اإىل احلار�س لكنها 

خدعته وا�ضتقرت يف الزاوية اليمنى، ومل يتاأخر نيمار كثرياً ملمار�ضة 
هوايته املف�ضلة بتمريرات الكرات احلا�ضمة، ف�ضار بالكرة يف منت�ضف 
امللعب ومرر اإىل كافاين الذي �ضددها حلظة دخول املنطقة يف الزاوية 

الي�رسى ملرمى غانغان.

الريال يق�سو على البار�سا ويزلزل الكامب نو

كاأ�س  روما  لزيو  اأحرز 
على  بفوزه  الإيطالية  ال�ضوبر 
يف  ام�س  اأول   2-3 جوفنتو�س 
بالعا�ضمة  الأوملبي  امللعب 
نادي  وتقدم  روما،  الإيطالية 
طريق  عن  بهدفني  العا�ضمة 
ركلة  عرب  اإميوبيلي  ت�ضريو 
وكرة   31 الدقيقة  يف  جزء 
اأن  راأ�ضية يف الدقيقة 52، قبل 
ديبال  باولو  الأرجنتيني  يعيد 
ركلة  عرب  املباراة  اإىل  فريقه 
و�رسبة   85 الدقيقة  يف  حرة 
من  الأخرية  الدقيقة  يف  جزاء 
الوقت الأ�ضلي للمباراة، اإل اأن 
الأخرية  الكلمة  له  كانت  لزيو 
للبديل  بهدف  املباراة  يف 
حول  الذي  مورجيا  األي�ضاندرو 
البديل  من  عر�ضية  متريرة 
اأي�ضاً البلجيكي جوردان لوكاكو 
الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  يف 

بدل �ضائع.

دييغو  الإ�ضباين  املهاجم  وجه   
لطريقة  لذعة  انتقادات  كو�ضتا 
تعامل ناديه ت�ضيل�ضي بطل الدوري 
الإيطايل  ومدربه  الجنليزي 
على  كونتي معه، م�ضدداً  اأنطونيو 
اأنه لي�س جمرما، .وكان كونتي اأبلغ 
عرب  املا�ضي  املو�ضم  نهاية  يف 
�ضمن  يكون  لن  اأنه  ن�ضية  ر�ضالة 
خمططاته للمو�ضم اجلديد، وبعد 
ا�ضتبعاده عن الفريق الأول، توجه 

كو�ضتا اإىل الربازيل ويف ت�رسيحات 
مايل«  »دايلي  �ضحيفة  ن�رستها 
اأن  كو�ضتا  ك�ضف  اأم�س  الإجنليزية 
ال�ضني،  اإىل  بيعي  يريد  ت�ضيل�ضي 
اإىل  بالعودة  رغبته  اأبدى  اأنه  اإل 
اأتلتيكو  ال�ضابق  فريقه  �ضفوف 
يف  املولود  كو�ضتا  وقال  مدريد، 
ت�ضيل�ضي  من  »انتظر  الربازيل 
اأريد  اأكن  مل  �رساحي،  يطلق  اأن 
عندما  لكن  �ضعيداً،  كنت  الرحيل، 

ل يريدك املدرب عليك الرحيل«، 
املدرب  مع  اأمور  »حدثت  م�ضيفاً 
يف جانفي كنت على و�ضك جتديد 
الرتيث،  قرروا  اأنهم  اإل  عقدي 
ذلك  وراء  كان  املدرب  اأن  اأعتقد 
الأمر«،  اأن يح�ضل هذا  لقد طلب 
م�ضتحقاتي  بدفع  اأخرى.  وك�ضف 
�ضاأعود اأقوى من ال�ضابق. لو كنت 
مبا  وقمت  الآن  لعدت  خمطئاً 

يطلبونه«.

 اأدان حكم مباراة كال�ضيكو ذهاب 
ريكاردو  الإ�ضباين  ال�ضوبر  كاأ�س 
مدريد  ريال  جنم  بريغو�س  دي 
كري�ضتيانو رونالدو بعد طرده يف 
اللقاء، و�ضجل احلكم واقعة دفعه 
مدريد  ريال  مهاجم  قبل  من 
اللقاء،  من  بطرده  القيام  عقب 
بهذا  الربتغايل  الالعب  ليكون 
واأحرز  لالإيقاف،  ال�ضكل معر�ضا 
كري�ضتيانو رونالدو هدفا يف الفوز 
على  الريال  حققه  الذي  الرائع 
»الكامب  داره  عقر  يف  بر�ضلونة 
لكنه  لواحد  اأهداف  بثالثة  نو« 
بدقيقتني  بعدها  للطرد  تعر�س 
البطاقة  على  حل�ضوله  فقط 
تظاهره  بداعي  الثانية  ال�ضفراء 
جزاء  منطقة  داخل  بال�ضقوط 
املدافع  مع  كرة  يف  املناف�س 
قيام  وبعد  اأومتيتي،  �ضامويل 

احلمراء  البطاقة  باإ�ضهار  احلكم 
كري�ضتيانو  قام  »الدون«  وجه  يف 
ليدون  اخللف  من  احلكم  بدفع 
يعني  ما  وهو  الواقعة،  الأخري 
لأربع  بالإيقاف  معاقبة  اإمكانية 

مباريات يف الليغا.
»ماركا«  ل�ضحيفة  ووفقا   
يف  كتب  احلكم  فاإن  الإ�ضبانية، 
البطاقة  اإ�ضهار  تقريره: »مبجرد 

الالعب  ذلك  قام  احلمراء، 
اإ�ضارة  يف  ب�ضيط  ب�ضكل  بدفعي 
لعدم ر�ضائه عن القرار«، وتن�س 
لكرة  الإ�ضباين  الحتاد  لوائح 
بالإيقاف  املعاقبة  على  القدم، 
من 4 اإىل 12 مباراة لالعب الذي 
يقوم بهذا النوع من العتداء على 
الواقعة  تلك  �ضوابق  لكن  احلكم، 
مباريات  لأربع  الإيقاف  �ضهدت 

دييغو كو�ستا يفتح النار على كونتي

تقرير حكم الكال�سيكو يدين رونالدو
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 ديباال ينتقد جوفنتو�س 
بعد خ�سارة كاأ�س ال�سوبر

انتقد الأرجنتيني باولو ديبال لعب جوفنتو�س فريقه بعد اخل�ضارة من 
لزيو بنتيجة 3-2 يف كاأ�س ال�ضوبر الإيطايل، وقال ديبال يف ت�رسيحات 
نقلها موقع »فوتبول اإيطاليا«: »ن�ضتحق اخل�ضارة يف اللقاء، كما اأن لزيو 
كان الأحق بالفوز، فحتى بعد معادلة النتيجة يف الوقت القاتل خطفوا 
هدًفا«، وتابع: »لو اأّن املباراة امتدت للوقت الإ�ضايف لكانت هناك فر�ضة 
اأكرب يف الفوز وحت�ضني الأخطاء، قدمنا اأول ربع �ضاعة من اللقاء ب�ضورة 
نلعب  واأ�ضبحنا  اأهداف  ت�ضجيل  يف  لزيو  جنح  ذلك  بعد  ولكن  جيدة، 

ب�ضورة �ضيئة«.
واأ�ضاف: »ل ميكن لفريق حتقيق الألقاب بهذه العقلية، فخالل املباراة 
لعبنا حوايل 50-60 دقيقة باأ�ضلوب �ضيء وكنا منتلك عقلية الفرق ال�ضغرية، 
التي ل تعرف التناف�س على البطولت«، واختتم: »ل�ضت �ضعيًدا باأدائي يف 
املباراة رغم ت�ضجيلي هدفني، ولكن علينا الآن التح�ضري لبداية الدوري 

وحماولة احلفاظ عليه، بداية من مواجهة كالياري باجلولة الأوىل«.



»�آنابيل:  �لرعب  فيلم  ت�صدر 
�خللق« �إير�د�ت �صباك �لتذ�كر يف 
دور �لعر�ض يف �لواليات �ملتحدة، 
مليون   35 بلغت  �إير�د�ت  حمققا 
ليتخطى  �الأول  �أ�صبوعه  يف  دوالر 
|نتاجه،  تكاليف  ن�صف  من  �أكرث 
ح�صبما قال حمللون ويرى حمللون 
�أن �الإير�د�ت �لتي حققها »�آنابيل«، 
�صل�صلة  من  �لر�بع  �جلزء  وهي 
�الأرو�ح« تعد عائد�ت  »��صتح�صار 

قوية لفيلم من �أفالم �لرعب.
دور  �إير�د�ت  ت�صهد  مل  وبينما 
�إال  �ل�صيف،  �إزدهار� هذ�  �لعر�ض 
�أنه كان �صيفا جيد� ل�رشكة وورنر 
»�أنابيل«،  �أنتجت  �لتي  بروذرز، 
»دنكريك«  �حلربي  �لفيلم  وياأتي 
�لثانية  �ملرتبة  يف  �أنتجته  �لذي 
حمققا  �لعر�ض،  دور  �إير�د�ت  يف 

ح�صبما  دوالر،  مليون   11.4
رلي�صنز«  »�إغزيبيتور  موقع  قال 
�لعر�ض  دور  بعائد�ت  �ملخت�ض 
�أخرجه  �لذي  �لفيلم،  وي�صور 
�إجالء  عملية  نوالن،  كري�صتوفر 
�آالف �جلنود �لربيطانيني �لعالقني 
�حلرب  فرن�صا يف  دنكريك يف  يف 
�لعاملية �لثانية عام 1940. وحقق 
بلغت  عاملية  �إير�د�ت  �لفيلم 
363.6 مليون دوالر حتى �الآن، ومل 
يبد�أ عر�صه بعد يف �ل�صني و�ليابان 

و�إيطاليا.
وجاء يف �ملرتبة �لثالثة فيلم »عملية 
جمنونة 2: جمنون بطبعه«، حمققا 
�أحد�ث  وتدور  دوالر.  مليون   8.9
حول  �ملتحركة  �لر�صوم  فيلم 
حتاول  �حليو�نات  من  جمموعة 
وهبط  �لتدمري  من  موطنها  �إنقاذ 
�إنتاج  من  �ملظلم«  »�لربج  فيلم 

�لر�بعة حمققا  �ملرتبة  �إىل  �صوين 
�أن كان يف  7.9 مليون دوالر، بعد 
�ملا�صي  �الأ�صبوع  �الأوىل  �ملرتبة 

»فيلم  �خلام�صة  �ملرتبة  يف  وجاء 
مليون   6.6 حمققا  �الأميوجي«، 

دوالر.

�صاوندكالود  موقع  �أن  يبدو 
قد  �ملو�صيقى  يف  �ملتخ�ص�ض 
كتب له �لبقاء على �صبكة �الإنرتنت 
��صتثمار�ت  �صخ  بعد  �أطول  لفرتة 
هذ�  يف  دوالر  مليون   170 بقيمة 
�ملوقع،  و�أو�صك  �لتفاعلي  �ملوقع 
بني  كبرية  �صعبية  حقق  �لذي 
�الإغالق  على  �لنا�صئني،  �لفنانني 
�لتمويل  لكن  �الأخرية،  �لفرتة  يف 
��صتمر�ر  يف  �الأمل  جدد  �الأخري 
�ألك�صندر  �أخرى وقال  ت�صغيله مرة 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  ليجونغ، 
�صوف  »�صاوندكالود  �إن  لل�رشكة، 
�إطار  ي�صتمر يف �لعمل«، وذلك يف 
�إد�رة  عن  تنحيه  ت�صمنت  �صفقة 

�ملوؤ�ص�صة.
وظهرت خماوف لدى �مل�صتخدمني 
حيال �إمكانية وقف ت�صغيل �ملوقع 
على �الإنرتنت، لذ� بد�أو� يف تخزين 
�لتي  �الأعمال  من  �حتياطية  ن�صخ 
�أوقات  يف  �ملوقع  على  حملوها 
ت�صان�ض  ح�صاب  و�أظهر  �صابقة 

�حل�صابات  و�أهم  �أبرز  ر�بر،  ذي 
قويا  دعما  �صاوندكالود،  على 
بعد  �الأخرية  �لفرتة  يف  للموقع 
�أزمة مالية بدت �إ�صار�تها تلوح يف 
�الأفق ل�صاوندكالود و�ألغت �ل�رشكة 
حو�يل 40 يف �ملئة من �لوظائف، 
موظفا   173 ت�رشيح  �إىل  �أدى  مما 

يف جويلية �ملا�صي.
حملة  �إىل  �أُر�صلت  وثيقة  يف  وجاء 
�الأ�صهم من�صوبة للرئي�ض �لتنفيذي 
تظل  �ملال  بدون  �أنه  ليجونغ 
عن  �صاوندكالود  توقف  »خماوف 
تطور�ت  مع  قائمة«لكن  �لعمل 
�أمل  ظهر  �ملا�صية،  �جلمعة  يوم 
�لذي  �ملوقع  ��صتمر�ر  يف  جديد 
�ملو�صيقية،  �الأعمال  عليه  تن�رش 
وقال  نا�صئني  لفنانني  �أغلبها 
يعني  �لتمويل  »هذ�  �إن  ليجونغ 
يبقى  �صوف  �صاوندكالوند  �أن 
على  ح�صابه  عرب  وم�صتقال«  قويا 
مد�ر  »على  و�أ�صاف:  �صبوت  بلوغ 
تاأثرت  �ملا�صية،  �لقليلة  �الأ�صابيع 

تو�لت  �لتي  �لتعليقات  ب�صيل  كثري� 
�لفريد،  �لدور  عن  �لظهور  يف 
�الرتقاء  يف  ل�صاوندكالود  و�لهام 
فقط  و�ليوم  �لعاملية،  بالثقافة 

عرفت طبيعة هذ� �لدور«.
وتابع: »بدون �صاوندكالود، �صتكون 
هناك فجوة هائلة يعاين منها عامل 
�ملو�صيقى �ملعا�رشة، و�أعتقد �أننا 
�صعيد  �أنا  لذلك  بذلك،  لنا  قبل  ال 
يحدث«ومن  لن  هذ�  �أن  �أوؤكد  باأن 
�ملتوقع �أن ت�صهد �ل�رشكة تغري�ت 
�لقياد�ت.  م�صتوى  على  جذرية 
فمن �ملقرر �أن يتنحى ليجونغ عن 
تنفيذي  كرئي�ض  �حلايل  من�صبه 
لل�رشكة ويحل حمله كريي تر�ينور، 
ملوقع  �ل�صابق  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
كما  �لفيديو،  عرب  للتو��صل  فيميو 
�مل�صوؤول  و�يزمان،  مايك  ي�صغل 
من�صب  �أي�صا،  فيميو  يف  �ل�صابق 

مدير ت�صغيل �صاوندكالود.
ومن �ملرجح �أن يبد�أ �صاوندكالود 
�خلدمة  �إد�رة  يف  جديد�  نهجا 

�لت�صغيل،  تكلفة  تقليل  يت�صمن 
ماليا  عائد�  تدر  �خلدمات  وجعل 
على �ل�رشكة وبلغ عدد م�صتخدمي 
مليون   40 حو�يل  �صاوندكالود 
لالإح�صائيات  وفقا  م�صتخدما، 
يف  �ل�رشكة  �أجرتها  �لتي  �الأحدث 
�مل�صاكل  و�أدت  �الأخرية  �لفرتة 
�إىل  �ملوقع  و�جهها  �ىل  �ملالية 

بعد  �ل�صوقية،  قيمتها  تر�جع 
و�صلت قمته �إىل 700 مليون دوالر 

يف 2014.
�حلديث  جرى  �صفقة  ف�صلت  كما 
�ملا�صي  �صبتمرب  يف  عنها 
على  �صبوتيفاي  ال�صتحو�ذ 

�صاوندكالود مو��صيع ذ�ت �صلة 
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»غود الك �أجلرييا« يف مهرجان خريبقة لل�سينما 

�الإفريقية باملغرب

�لطويل  �لرو�ئي  �لفيلم  يناف�ض 
»Good Luck Algeria« )حظ 

ين  للمخرج فريد  �صعيد �جلز�ئر( 
تومي يف �مل�صابقة �لر�صمية للدورة 

لل�صينما  خريبقة  ملهرجان  �ل20 
تعقد  �لتي  باملغرب  �الإفريقية 
�صبتمرب   16 �إىل   9 من  فعالياتها 
�ملقبل وفقا للمنظمي ويحكي فيلم 
بن تومي -�لذي خرج لل�صاالت يف 
�صاخر  فكاهي  قالب  يف   -2016
�أ�صول  من  لفرن�صي  ق�صة حقيقية 
باأعجوبة لالألعاب  جز�ئرية تر�صح 
للجز�ئر  ممثال  �ل�صتوية  �الأوملبية 
وال  �ملهارة  ال  ميتلك  ال  �أنه  رغم 
�لتاأطري وال جو�ز �ل�صفر �جلز�ئري 

هذ� باالإ�صافة �إىل كربه يف �ل�صن.
وكان هذ� �لعمل قد حاز يف 2016 
�خلا�صة  �لتحكيم  جلنة  جائزة 
ملهرجان  �ل32  �لطبعة  يف 
�لبحر�ملتو�صط  بلد�ن  �صينما 
باالإ�صكندرية مب�رش باالإ�صافة �إىل 
�ل27  �لدورة  يف  �جلمهور  جائزة 

�لعربي  للفيلم  فاماك  ملهرجان 
بفرن�صا.

�أعمال  مع  �لفيلم  هذ�  ويتناف�ض 
�أخرى من عدة بلد�ن بينها تون�ض 
وم�رش وغانا وبوركينافا�صو وجنوب 
هام�ض  على  و�صيعقد  �إفريقيا 
عنو�ن  حتت  ملتقى  �ملهرجان 
�الإفريقية«  �ل�صينما  يف  »�لهوية 
وخرب�ء  وجامعيني  نقاد  بح�صور 

�صينمائيني من �لقارة �الإفريقية.
لل�صينما  خريبقة  مهرجان  يهدف 
�الإفريقية -�لذي تاأ�ص�ض يف 1977 
من طرف موؤ�ص�صة بنف�ض �الإ�صم- 
�الإنتاجات  و�إبر�ز  ترقية  �إىل 
�أنه  كما  �الإفريقية  �ل�صينمائية 
ف�صاء للتبادل و�لنقا�ض حول �لفن 

�ل�صابع يف �لقارة �الإفريقية.

�ساوندكالود للمو�سيقى ي�ستمر بعد جتاوز م�ساعبه �ملالية

يف فيلمه املقبل

�سياالبوف يج�سد 
�سخ�سية العب 

�لتن�س جون ماكرنو
قال �ملمثل �الأمريكي �صياالبوف �أنه 
يتوقع �أن يجد �أنه من �ل�صهل جت�صيد 
ماكرنو  جون  �لتن�ض  العب  �صخ�صية 

يف فيلمه �ملقبل . 
يف  �صحفي  موؤمتر  يف  و�أ�صاف 
مبنا�صبة  �ل�صينمائي  كان  مهرجان 
�أمريكان   / لفيلمه  �الأول  �لعر�ض 
وكذلك  �أنا  هو  »جاكي  هاين/ 
�لدور  �إىل  �إ�صارة  يف  وذلك   « ماكرنو 
هاين  �أمريكان  فيلم  يف  يلعبه  �لذي 
جمموعة  يف  �لع�صو   ، جاكي  وهو 
يحبون  �لذين  �ملجالت  بائعي  من 
�أنحاء  يف  �ل�صفر  ويقررون  �حلفالت 
�الأمريكيةو�أو�صح  �ملتحدة  �لواليات 
البوف » �إنني �أفهم هوؤالء �لنا�ض و�أنا 

متعاطف معهم«. 
هاين«  »�أمريكان  فيلم  �أن  �إىل  وي�صار 
فيلما   21 �صمن  يتناف�ض  �لذي   ،
باملهرجان  �لكربى  �جلائزة  على 
�ندريا  للمخرجة  جتربة  �أول  هو 
�الأمريكيةوي�صم  �ل�صينما  يف  �رنولد 
�ملمثلة  �أي�صا  هاين  �أمريكان  فيلم 
تن�صم  �لتي  �صا�صا الين / 18 عاما/ 
يف  �ملجالت  بائعي  ملجموعة 
رحلتهم لتهرب من حياتها �ململة يف 
بلدة �صغرية يف �أمريكاوي�صار �إىل �أن 
�صمن  من  و�حدة  عاما/  �رنولد55/ 
تتناف�ض  �أفالم  لهن  �صيد�ت  ثالث 
قد  �رنولد  وكانت  كان.  جو�ئز  على 
يف  �حلكام  هيئة  بجائزتي  فازت 
جائزة يف  �أبرز  ثاين  تعد  �لتي   ، كان 
�ملهرجان بعد �ل�صعفة �لذهبيوكانت 
�ملرة �الأخرية �لتي ظهر فيها البوف 
�صينمائي  ملهرجان  �صحفي  مبوؤمتر 

هي يف برلني قبل عامني. 

�لو�قع  �أفالم  �صناعة  و�صلت 
كان  مهرجان  �إىل  �الفرت��صي 
جانب  �إىل  �لعام  هذ�  �ل�صينمائي 
جناح  وخ�ص�ض  �لتقليدية  �الأفالم 
ثالثية  �لتكنولوجيا  لهذه  باملهرجان 
�لو�قع  �أفالم  تعر�ض  حيث  �الأبعاد 
�الفرت��صي وتناق�ض يف �إطار جل�صات 
من  بني  �ل�صينما«.ومن  »م�صرية 
�الفرت��صي  �لو�قع  �أفالم  يعر�صون 
�أن  يتعني  ق�صرية  �أفالم  -وكلها 
خا�صة-  نظار�ت  م�صاهدها  يرتدي 
�ريك د�رنيل �لذي �صارك يف �إخر�ج 
فيلم )مدغ�صقر( و�لذي يعر�ض فيلما 
)�إنفيجون(  مدته �صت دقائق بعنو�ن 
تغزوه  �أ�صطوري  عامل  ق�صة  يحكي 

كائنات ف�صائية يتغلب عليها �أرنب.
لي�ض  ر�أيي  يف  *«�الأمر  د�رنيل  وقال 
�صيء  �إنه  بل  لل�صينما  تطور  جمرد 
�أن نكت�صف  قائم بذ�ته ويتعني علينا 

ما لدينا من �أدو�ت.«
جديدة  لغة  بالفعل  »�إنها  و�أ�صاف 
متاما«ومن �أفالم �لو�قع �الفرت��صي 
�الأخرى �ملعرو�صة يف كان )جاينت( 
�إن  زيك  مليكا  خمرجته  تقول  �لذي 
�أن  تعني  �الأبعاد  ثالثية  �لتجربة 
�أين  �إىل  يختار  �أن  ميكنه  �ملتفرج 
�صي�صاهد«و�أ�صافت  وما  �صينظر 
»يتعني عليك �أن تفكر �أن �أمامك 360 
م�صاهدتها...  عليك  يتعني  درجة 
تكون  تقليديا  فيلما  ت�صاهد  عندما 
ت�صعر  هنا  لكنك  �أمامك  �ل�صا�صة 
كم�صاهد«  �ل�صا�صة  د�خل  وكاأنك 

هذه  �أن  على  وزيك  د�رنيل  ويتفق 
طريق  �أمامها  ز�ل  ما  �لتكنولوجيا 
�أفالم  لكن  تقطعه  �أن  يتعني  طويل 
�لو�قع �الفرت��صي �صت�صبح ذ�ت يوم 
تعجب  لكن مل  �ملعتادة  �الأفالم  هي 
�لفكرة �جلميع. فقال �ملخرج �صتيفن 
�صبيلربغ �إن مثل هذه �الأفالم »ترت�صخ 
»�أنها  �أ�صاف  لكنه  عميق«  ب�صكل 
خطورة«وتابع  على  ينطوي  و�صيط 
�لذي  �لوحيد  »�ل�صبب  مقابلة  يف 
�أنها  هو  باخلطورة  �أ�صفها  يجعلني 
ياأخذ  ال  حتى  حرية  للم�صاهد  تتيح 
توجيهاته من ر�وي �لق�صة بل يختار 

�إىل �أين ينظر.«

�سبيلربغ يدق ناقو�س اخلطر

�أفالم �لو�قع �الفرت��سي 
ت�سل �إىل كان 

»�آنابيل« يت�سدر �إير�د�ت �سباك �لتذ�كر يف �لواليات �ملتحدة
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حت�صي اجلزائر ما ال يقل عن 22 متحفا وطنيا عموميا، منها 
متاحف الآثار و ما قبل التاريخ، اأقدمهم متحف الآثار القدمية و الفن الإ�ضالمي الذي افتتح �ضنة 1879 ،و الذي بني على الطراز املعماري الأندل�ضي وي�ضم روائع 

املكت�ضفات يف اجلزائر وخا�ضة فنون النحت والفخار والف�ضيف�ضاء الرومانية التي كانت �ضمال اإفريقيا متثل مدر�ضة فنية هامة يف فن الف�ضيف�ضاء الرومانية التي كانت 
�ضمال اإفريقيا متثل مدر�ضة فنية هامة يف فن الف�ضيف�ضاء، و متحف الثار �ضريتا بق�ضنطينة و متحف زبانا بوهران.

متحف ماقبل التاريخ »الباردو« 
باجلزائر العا�ضمة 

متاحف خمت�صة يف الفنون و التقاليد 
العمياء  خداوج  ق�رص  مثل  ال�صعبية، 
التقاليد  و  الفنون  الذي ي�صم متحف 

ال�صعبية  باجلزائر العا�صمة ،
و  اجلميلة  الفنون  تخ�ص  متاحف 
اقدمها مت افتتاحه �صنة 1930و الذي 
يحتوي على  اأهم ما  اأجنزه الفنانون 
الفرن�صيون خالل احلقبة اال�صتعمارية 
 Rude « خا�صة ما قام به الر�صامني
Barye » حتى القرن الع�رصين  » و« 
بدءا  �صنة  مائة  خالل  النحت  وفن 
ع�رص  وحتى  الو�صيط  منالع�رص 
النه�صة،اإىل جانب رواد الفن الفرن�صي 
دول  من  قيمة  فنية  اأعمال  عر�صت 
فنانني من  اأوروبية على غرار  اأخرى 
وبعد  وايطاليا  الهولندية  اململكة 
ان�صب  الوطنية  ال�صيادة  ا�صرتجاع 
باملحافظة  املتحف  اإدارة  اهتمام 
االثرية  واللقى  الفنية  التحف  على 
لفنانني  جديدة  باأخرى  وتدعمت 
عمر  و  ا�صياخم  اأمثال  جزائريني 
باملواقع  خا�صا  متحفا   24 را�صم... 
ربوع  كامل  عرب  املنت�رصة  االأثرية 
جميلة  موقع  متحف  مثل  الوطن، 
و  تازولت  )عنابة(،  هيبون  )كويكل(، 

تيمقاد )باتنة(
و  التاريخ  قبل  ما  متحف 

االثنوغرافياالباردو

ق�ضر الباردو ...

مّت ت�صييد ق�رص »الباردو« الذي يعترب 
اجلزائريف  يف  الق�صور  اأجمل  من 
اأواخر القرن الثامن ع�رص من طرف 
الذي  املبنى  با�صا«،هذا  »م�صطفى 
يبنى  -ق�رص  »فح�ص«  فيال  كان 
العهد  يف   - املدينة  اأ�صوار  خارج 
�صابقا،  الريف  قلب  يف  العثماين 

الفح�ص  بق�صور  معروفة  واجلزائر 
البايات  اأ�صحابها من  ي�صتعملها  التي 
ف�صل  لق�صاء  الربجوازية  والطبقة 
الق�صبة  واالبتعاد عن مدينة  ال�صيف 
مركز الدولة التي حتوي على االإدارة 
املركزية للحكم،كما كان ي�صمى اأي�صا 
و  احلدائق  لكرثة  هذا  و  بـ«جنان« 
الينابيع  ووجود  و  امل�صاحات  ات�صاع 

و االأحوا�ص ..
غري  البناية  لهذه  االأ�صلي  املالك  اإن 
الوثائق  بع�ص  تدل  لكن  و  معروف 
هو  الق�رص  �صاحب  اأن  التاريخية 
االأمري » احلاج بن عمر« ، الذي قدم 
من تون�ص الجئا بعدما طردته عائلته 
الروايات  وتقول  تون�ص  يف  احلاكمة 
الواردة يف �صاأن ق�صته اأن �صبب الطرد 
هو النزاع القائم على احلكم بني اأفراد 

كلمة  اأ�صل  يف�رص  ما  وهو  عائلته، 
»الباردو« التي تعرب عن ا�صتمرارية يف 
الطراز االأندل�صي املعروف يف تون�ص 
ق�رص  يتواجد  حيث   18 الـ  القرن  يف 
الباردو املوؤ�ص�ص من قبل احلف�صيني 
الكلمة  اإىل  »باردو«  ت�صمية  تعود  و 
االإ�صبانية »الربادو« والتي تعني مكان 
االأمري  �صّيده  لقد  بالورد...  مغطى 
 1650 م�صاحة  بن عمر« على  »احلاج 
م2، وترتبع البناية على م�صاحة 1100 
لفناء  م2   550 م�صاحة  وخ�ص�ص  م2 
االأمري  اإن  املوؤرخون  يقول  الق�رص. 
والرفاهية  الرتف  »عمر« عا�ص حياة 
وقد عرف عنه حبه ال�صديد لن�صائه، 
يطلق  كامال  جناحا  خ�ص�ص  حيث 

عليه »جناح املراأه املف�صلة«.
الرفيع  الذوق  يلم�ص  للق�رص  والزائر 

االأندل�صي  بالطراز  وتاأثره  لالأمري 
والعثماين على حد ال�صواء، كما وظف 
الباعثة  االأجزاء  من  جميلة  ت�صكيلة 
النافورة  فنجد  وال�صفاء،  للحياة 
االأ�صالع،  ثماين  حو�ص  يف  املهياأة 
والتي تر�صع �صاحة الق�رص، واحلمام 
الق�رص  �صكان  عليه  يرتدد  كان  الذي 
يومي االإثنني واخلمي�ص كتقليد ن�صف 
اليومني  بهذين  للتربك  اأ�صبوعي 

املباركني.
يف عام 1879م ، ا�صاف الفرن�صي ب. 
لي�صتعمل  بالق�رص  ملحقا   . جوري 
و16  للحيوانات،  وحظرية  كاإ�صطبل 
حتويل  مت  م  اأفريل1930  �صنة  يف 
التاريخ  قبل  ملا  كمتحف  املبنى 
املئوية  الذكري  يف  واالإثنوغرافيا 
ذلك  ومنذ  اجلزائر،  يف  لال�صتعمار 

�صنف  و  باردو،  مبتحف  دعي  احلني 
كمعلم تاريخي عام 1985م حتى �صنة 
2006 مت غلقه بهدف ترميمه و هذا 
باملعلم  حلقت  التي  اال�رصار  ب�صبب 
الذي �صهدته اجلزائر  الزلزال  نتيجة 
عمليات  انتهاء  بعد  و   ،2003 �صنة 

الرتميم اأعيد افتتاحه �صنة 2013. 
جمموعات املتحف 

جمموعات ماقبل التاريخ و فجر 
التاريخ : 

الباردو  متحف  على  القائمون  عمل 
املتحف  اإثراء  على  تاأ�صي�صه  منذ 
املادية  االأثرية  ال�صواهد  و  بالبقايا 
االأثرية  احلفريات  خالل  من  هذا  و 
و  خمتلفة  مواقع  يف  اأقيمت  التي 

التي توثق لتواجد االن�صان يف �صمال 
اإفريقيا اإىل اأكرث من 2.3 مليون �صنة 
و  العظمية  البقايا  خالل  من  هذا  و 
عليها  عرث  التي  احلجرية  ال�صناعة 
مبوقع عني احلن�ص )�صطيف( ، حيث 
 15146 حوايل  على  املتحف  ي�صتمل 
و  التاريخ  قبل  ما  لفرتة  تعود  قطعة 
التاريخ،  لفرتة فجر  تعود  616 قطعة 
تتوزع على جمموعات ح�صب الرتتيب 
احلجري  الع�رص   : الكرونولوجي 
احلجري  الع�رص  االأ�صفل،  القدمي 
احلجري  الع�رص   ، االأو�صط  القدمي 
احلجري  الع�رص  االأعلى،  القدمي 
احلجري  الع�رص  و  املتاأخر  القدمي 
جمموعة  اأي�صا  توجد  كما  احلديث. 
على  حتتوي  ال�صخري  بالفن  خا�صة 
كذا  و  �صخرية،  ر�صوم  و  نقو�ص 
جمموعة للحلي و الفخار الذي يعود 

لفرتة فجر التاريخ.

املجموعات الثنوغرافية: 

جميل  ب�صكل  الباردو  مبنى  تالئم 
التي  االإثنوغرافية  املجموعات  مع 
الزائر  تذكر  حيث   ، معرو�صة  كانت 
بالن�صاطات املنزلية  اليومية و العادات 
للقرون  تعود  التي  اليومية  التقاليد  و 
النحا�صية،  االأواين  جند  اإذ  ال�صابقة، 
االثاث اخل�صبية ، املالب�ص املطرزة 
بخيوط الذهب و الف�صة  بتقنية الفتلة 
يف  ت�صنع  كانت  التي  و  املجبود،  و 
جمموعة  جانب  الق�صبة.اىل  ور�صات 
ا�صتعملت  التي  االأ�صلحة  من  كبرية 
وجمموعة  ال�صعبية،  الثورات  يف 
ال�صالل،واالدوات  الفخار،  احللي، 
التقليدي،  الطب  يف  امل�صتعملة 
 ، الن�صيج  التقليدي،  البا�ص  االأحذية، 
 ،.... التماثيل  املو�صيقية،  االأدوات 
6128 قطعة  املتحف على  ي�صتمل  و 
قطعة   1507 و  جزائرية  اثنوغرافية 

تخ�ص املغرب الكبري و اإفريقيا. 

املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات

كتاب جديد ق�صايا الدولة واملواطنة
يف اإطار املحاوالت احلثيثة لالإجابة عن ت�صاوؤالت 
والدولة  واحلكم  االإ�صالميني  �صاأن  يف  مطروحة 
العربي  املركز  اأ�صدر  وبعده،  العربي  الربيع  قبل 
االإ�صالميون  كتاب  ال�صيا�صات  ودرا�صة  لالأبحاث 
درا�صة   16 فيه  جمع  واملواطنة،  الدولة  وق�صايا 
منتخبة وحمكمة، كانت مادة النقا�ص يف املوؤمتر 
احلكم  ونظام  »االإ�صالميون  الثاين  ال�صنوي 
العا�صمة  يف  املركز  نظمه  الذي  الدميقراطي« 
 ،2013 �صبتمرب   29-28 يف  الدوحة،  القطرية 
ويعد  واالأمة.  والدولة  املواطنة  م�صائل  وحموره 
بالقطع  �صفحة   702 يف  )يقع  اأوَل  جزًءا  هذا 
درا�صات  ي�صم  قريبًا  ثاٍن  ويتبعه جزء  املتو�صط(، 

اأخرى يف ال�صياق نف�صه.
اأوىل الدرا�صات ال�صت ع�رصة يف هذا اجلزء ل�صعود 
املدنية  والدولة  واحلزب  املرجعية  املوىل، 
املعا�رص،  ال�صيعي  ال�صيا�صي  الفقه  واملواطنة يف 
الفكري  احلراك  يف  مفكرين  م�صاهمة  فيها  اأبرز 
باقر  حممد  مقدمهم  يف  ال�صيعي،  وال�صيا�صي 
وحممد  الدين  �صم�ص  مهدي  وحممد  ال�صدر 
التعامل  لتحديات  وا�صتجابتهم  اهلل،  ف�صل  ح�صني 
ولبنان،  العراق  يف  احلديثة  الوطنية  الدولة  مع 
باحلزب  الدينية  املرجعية  عالقة  ومقاربتهم 
االإ�صالمي املختلفة عن مثيلتها ال�صنية، وباحًثا يف 
تناول ال�صدر وف�صل اهلل م�صائل الدولة االإ�صالمية 
باآراء  الدين  �صم�ص  ومتيز  والوالية،  واملرجعية 

فريدة يف الدولة الوطنية واملواطنة.

قراءة نقدية ملنزلة املواطنة

واالإن�صان:  واملوؤمن  املواطن  الثانية  الدرا�صة  يف 
االإعالنات  يف  املواطنة  ملنزلة  نقدية  قراءة 
يقراأ  االإن�صان،  حلقوق  واالإ�صالمية  العربية 
يف  املواطن  منزلة  نقدًيا  املنجيال�رصباجي 
االإن�صان،  حلقوق  واالإ�صالمية  العربية  االإعالنات 
ال�صيا�صي  الفكر  يف  املواطنة  اإ�صكالية  ليفهم 
االإ�صالمي املعا�رص. فهذه الن�صو�ص ال ت�صتح�رص 
م�صاركة  حماية  اإىل  املوجهة  ال�صيا�صية  احلقوق 
اأن  يزعم  وثمة من  ال�صيا�صي،  ال�صاأن  املواطن يف 
وبع�ص  الدولة،  لعلمانية  خلفي  مدخل  املواطنة 
ب�صلب  تتم  املواطن  قيمة  توكيد  اأن  يرى  اآخر 
ووالية  االإلهية  احلاكمية  وبنفي  قيمة  كل  املوؤمن 
لتعامل  توطئة  املواطنة  رف�ص  فيكون  االأمر. 

انتقائي – اأداتي مع قيم حقوق االإن�صان.
مكانة  الثالثة  الدرا�صة  يف  ال�صيف،  توفيق  يطالب 
الفقهية  الروؤية  نقد  الديني:  التفكري  يف  العامة 
القوى  ال�صيا�صي،  واالجتماعي  لل�صلطة  التقليدية 
االإ�صالمية والعربية االأخرى بالتخلي عن امل�صادر 
لتربير  امل�صتخدمة  الفل�صفية  والتقاليد  الثقافية 
التحول  حمركات  القوى  هذه  لتكون  اال�صتبداد، 
بني  التفارق  انعكا�صات  ويعر�ص  الدميقراطي. 
الدميقراطي واالإ�صالمي على الرابطة االجتماعية 
والدولة واملواطنة وتفوي�ص ال�صلطة. واإذ ي�صتمد 

من  جدوى  اأال  يقول  ال�صيعي،  الرتاث  من  اأمثلته 
دينية،  �صيا�صية  نظرية  بتطوير  الفقهاء  مطالبة 
كما  الفقه.  لعلم  املو�صوعي  االإطار  خارج  الأنها 
الفكرة  تطوير  يف  النا�ص  م�صاركة  اإىل  يدعو 
ا املنظور ال�صيا�صي الذي يحقق  الدينية، خ�صو�صً

اجلمع بني القيم الدينية وحاجات الع�رص.
يف  للمراأة  ال�صيا�صي  التمكني  الرابعة  الدرا�صة  يف 
فكر احلركات االإ�صالمية بني النظرية واملمار�صة: 
باج�ص  دالل  تالحظ  اأمنوذًجا،  والنه�صة  االإخوان 
احلركات  يف  ال�صيا�صي  املراأة  دور  يف  تقدًما 
ال�صيا�صية االإ�صالمية، من دون اأن يرقى هذا التقدم 
االإ�صالميات  الن�صاء  تن�صده  الذي  امل�صتوى  اإىل 
احلركات  روؤية  معرفة  باج�ص  واأرادت  اأنف�صهن. 
منطلق  من  للمراأة  ال�صيا�صي  للتمكني  االإ�صالمية 
الروؤية  هذه  رقي  ومدى  املواطنة،  ملبداأ  فهمها 
التنظري،  م�صتوى  اإىل  ال�صيا�صية  املراأة  حلقوق 
م�رص  يف  والعدالة  احلرية  حزبي  بني  فقارنت 
والنه�صة يف تون�ص، موردة مقابالتها مع قائدات 
احلزبني،  خطاب  م�صمون  وحمللة  احلزبني،  يف 

ال�صيا�صي والفكري.

غياب املواطنة كاأولوية فكرية

الدرا�صة اخلام�صة  الدين خر�صي يف  زين  يالحظ 
املواطنة: امل�رصوع املوؤجل لالأحزاب االإ�صالمية 
و�صيا�صية  فكرية  كاأولوية  املواطنة  غياب 

لالأحزاب  ال�صيا�صية  اخلطابات  عن  واجتماعية 
م�صلّم  غري  مو�صوع  الأنها  املختلفة،  اال�صالمية 
�صت على مفهوم الفرد  مبقدماته الفل�صفية التي اأُ�ِصّ
االأحزاب  يتناول عجز  كما  وم�صتقلة.  حرة  كذات 
االإ�صالمية عن مقاربة الفرد والرباط االجتماعي 
الديني، واختزالها املواطنة يف  االإطار  من خارج 
اأربع ق�صايا  اإعالن معار�صتها لها. ثم يخو�ص يف 
الدميقراطية،  من  املرتدد  املوقف  متداخلة: 
واملواجهة بني الدين والدولة، واخلطاب ال�صعبوي 
يف  ال�صيا�صي  نفي  على  يقوم  ت�صوًرا  وت�صّمنه 

املجتمع، والت�صور االأخالقي لل�صيا�صة.
الدرا�صة  يف  الكيالين،  الدين  �صم�ص  يقارب 
الدولة  وفكرة  املعا�رصون  االإ�صالميون  ال�صاد�صة 
الدولة  من  االإ�صالميني  موقف  الدميقراطية، 
اأطروحات  وا�صًعا  ومفاهيمها،  الدميقراطية 
واأن�صاقها  التاريخية  �صياقاتها  يف  االإ�صالميني 
عن  ومبتعًدا  حتولها،  حمطات  يف  االجتماعية 
النهائية على توجهاتها، »اعتقاًدا  اإطالق االأحكام 
الثقافية  االجتماعية  ال�صيا�صية  البيئة  اأن  منا 
غمرة  يف  االجتماعية،  حواملها  مع  حتولها  يف 
بتهيئة  الكفيلة  هي  الدميقراطية،  اإىل  االنتقال 
الدميقراطية  العملية  مع  للتكيف  املواتي  املناخ 
اأم  الي�صاريني  اأم  لالإ�صالميني  اأكان  ومقت�صياتها، 
القوميني الذين عاندوا جميًعا، لفرتة طويلة، فكرة 

الدميقراطية«، كما يقول الكيالين.

املقاربات التقليدية والتجديدية

االإ�صالح  اجلزء،  هذا  يف  ال�صابعة  الدرا�صة  يف 
الديني واالإ�صالح ال�صيا�صي يف املقاربات التقليدية 
املواطنة  مل�صاألة  ال�صلفية  بعد  وما  والتجديدية 
�صم�ص  يركز  ال�صوداين،  االإ�صالمي  الفكر  يف 
االأطروحات  ر�صد  على  البيت  �صو  االأمني  الدين 
ال�صلفية  بعد  وما  والتجديدية  ال�صلفية  االإ�صالمية 
املواطنة يف  وامل�صتمر حول  العنيف  ال�رصاع  من 
من  االأطروحات  هذه  موقف  على  بناًء  ال�صودان، 
حقوق الن�صاء واالأقليات الثقافية والدينية واالإثنية. 
الدينية  االإ�صالحات  حجم  تك�صف  احلقوق  فهذه 
اأطروحات  اإىل  و�صواًل  املطلوبة،  وال�صيا�صية 
م�صاألة  تعالج  رمبا  و�صيا�صية  اإ�صالمية  اإ�صالحية 

املواطنة يف املجتمعات العربية االإ�صالمية.  
اأزمة  الثامنة  الدرا�صة  يف  غماري،  طيبي  يالحظ 
التحول  املعا�رص:اإ�صكاالت  ال�صيا�صي  االإ�صالم 
اإخفاق  مواطنني،  دولة  اإىل  املوؤمنني  جماعة  من 
يف  املا�صية  عاًما  اخلم�صني  خالل  االإ�صالميني 
التحول من املعار�صة اإىل احلكم، وان�رصافهم اإىل 
قوة  ا  راًدّ واالإرهاب،  فالعنف  فالتطرف  ال�صعف 
يُ�صرِيّ  كونه  اإىل  املعار�صة  يف  ال�صيا�صي  االإ�صالم 
يف  و�صعفه  االإ�صالميني،  النا�صطني  من  املوؤمنني 
من  بال�رصورة  لي�صوا  مواطنني  ت�صيريه  اإىل  احلكم 

النا�صطني.
ق.ث/وكالت



وهذ� �للّقاء �أتاح يل فر�صة حلديث ممتع 
مّما  �ل�ّصينمائّي  وفكره  فلمه  حوله  معه 
عّمق فكرتي عن هذ� �لفيلم �لذي ي�صلح 
�لعربّية  للمالحم  �أمنوذجاً  يكون  لأن 
يف  قهر�ً  �لعربّي  �لإن�صان  يعي�صها  �لتي 
عمالق  تر�كم  حتت  �حلديث  �لع�رص 
و�ملوؤ�مر�ت  و�لّتحديات  �لقهرّيات  من 
�لتي ع�صفت بالأّمة  �لعاتية  و�لعو��صف 
حيو�ت  و�لإ�صالمّية،وحّولت  �لعربّية 
وفقد  ومعاناة  هجر�ت  �إىل  مو�طنيها 
ومكابدة و�صنك وحرمان و�أمل مو�صول.

املخرج: الفيلم هديتي 
البنتي

�لفيلم؟  �أجنزَت هذ�  �صاألته ملْن  عندما 
قد  ترّدد،وكاأّنه  �أو  تفكري  دون  �أجابني 
زمن  منذ  �ل�ّصوؤ�ل  لهذ�  �لإجابة   ح�رّص 
�بنتي؛فهو  لأجل  �أجنزته  »لقد   : طويل 
�أمام  �أّنني  عرفُت  لها«.عندها  هديتي 
مبدع يوّثق ذ�ته و�أهله وح�صارته وفكره 
�لقادمة  �لأجيال  ولأجل  �لّتاريخ  لأجل 
م�صتقبل  من  �لقادم  يف  عنده  �ملتمّثلة 
�أكرث  �لف�صول  �إىل  قادين  �بنته،وهذ� 
�أ�صاهده  �أن  قبل  �لفيلم حتى  حول هذ� 
ل �صيما بعد �أن قال للجميع يف معر�ض 
لن  ملحمتي   »: �لفيلم  عن  حديثه 
دياره  �إىل  عاد  »�أودي�صيو�ض«  تنتهي، 
»بينلوبي«  وجدت  و�أنا  »بينلوبه«،  و�إىل 

خا�صتي يف �صوي�رص�. 
باإنعام  كاماًل  �لفيلم  �صاهدُت  �أن  بعد 
كبري وتفّكر عميق بد� يل �أّن هذ� �لفيلم 
ذكّياً  متثياًل   - -فقط  لي�ض  �ملمّيز 
�لّتجربة  خل�صو�صّية  وممّيز�ً  اً  وخا�صّ
�لع�رص �حلديث من خالل  �لعر�قّية يف 
فيلم يُعر�ض يف ن�صخته �لعربّية بخليط 
على  و�لّتعليق  �لعر�قّية  �للّهجة  من 
�لأحد�ث باللّغة �لعربّية �لف�صيحة،لتدور 
عر�قّية  �أ�رصة  حكاية  حول  �أحد�ثه 
-يف  هو  �أقد�رها،�إمّنا  دروب  �صّتى  يف 
و�أعمق  �أكرب  ت�صّور  �حلال-  حقيقة 
يعي�صها  �لتي  �مللحمّية  �حلياة  لتجربة 
�لوطن  �أقطار  �لعربّي يف �صّتى  �لإن�صان 
�لق�رصّية  ومهاجره  منافيه  ويف  �لعربّي 
�ل�ّصخ�صّي  قر�ره  وفق  �لختيارّية  �أو 
يف  �لعر�قّي  �لإن�صان  �أحياناً؛فهذ� 
�لعربّي  �لإن�صان  هو  »�لأودي�صا«  هذه 
�أو  �لأ�صماء  �ختلفت  بامتياز،و�إن 
�لأحد�ث؛فاملاآلت  �أو  �لّتفا�صيل 

ذ�تها،و�لأمل ذ�ته،و�جلوع نف�صه.
�لفيلم  هذ�  تفا�صيل  يتابع  فمن    
ة  خا�صّ ��صتثمار�ت  من  فيها  ما  بكّل 
�لّدين  جمال  �صمري  عائلة  لإرث 
فوتوغر�فّية،وت�صجيالت  �صور  من 

�صوتّية،ومقابالت  فيلمّية،و�أحاديث 
�ل�ّصخ�صّية  عائلته  �صور  يرى  م�صّورة 
بتفا�صيلها �لّذ�تّية مع �ختالف �لأ�صماء 
�ملعاناة  و�لأماكن،ولكّنها  ور  و�ل�صّ

ذ�تها.

تقاطعات مع التغريبة 
الفل�سطينية

-�إّبان  �لفيلم  هذ�  عر�ض  ح�رصُت  لقد 
عر�صه يف  �مللكّية �لأردنّية لالأفالم يف 
بع�ض  عمان-برفقة  �لأردنّية  �لعا�صمة 
�لفيلم  هذ�  �أثار  عائلتي،وكم  �أفر�د 
�أثار يف كّل و�حد  فينا من �صجون! كما 
ة!و�أطلق  �خلا�صّ �صجونه  �حل�صور  من 
يف  ��صتدعى  لقد  ذكرياته؛  �صجو 
من  �حلا�رصين  �أنف�ض  ويف  نف�صي 
معاناة  من  م�صابهة  تفا�صيل  �أ�رصتي 
�لفل�صطينّي،وتهجريه،وتقطيع  �ل�ّصعب 
ور  �ل�صّ من  كثري  �إّن  �أو�صاله،بل 
قد  �لفيلم  هذ�  يف  �لفوتوغر�فّية 
من  لها  م�صابهة  �صور�ً   ��صتدعت 
يف  �أ�رصتي  لأفر�د  �صور  حيث  ذ�كرتي 
�ل�ّصقاء  و�رصوب  و�ملهاجر  �ملنايف 
من  ق�رص�ً  ُهجرو�  �أن  بعد  و�ملعاناة 
فل�صطني يف عام 1984 بعد �أن هاجمت 
يف  �لآمنة  قريتنا  هيونّية  �ل�صّ �لع�صابات 
حتى  �أهلها،وق�صفتها  �خلليل،وطردت 
ذ�تها  ور  �ل�صّ بالأر�ض،�إّنها  جلّها  �صّوت 
�لتي لطاملا ر�أيتها يف دفاتر �صور �أمي 

وجدتي و�لكثري من �أفر�د عائلتي.
    هذ� �لفيلم ��صتدعى �لكثري مّما له �أن 
ي�صتدعيه يف �أنف�ض �حلا�رصين وفق ما 
قالوه �رص�حة وعالنّية، وعرّبو� عنه يف 
�لّنقا�ض �لّطويل و�ملعّمق �لذي �أُثري مع 
جل�صة  يف  �لّدين  جمال  �صمري  �ملخرج 
عر�ض  هام�ض  على  ة  خا�صّ حو�رّية 

�لفيلم يف �مللكّية �لأردنّية لالأفالم.
�ملخرج  �إّن  �أقول  �أن  يل  وبذلك     
ينطلق  �لّدين  جمال  �صمري  �ملمّيز 
كونّية  �إىل  و�صولً  ذ�تّية  ح�صا�صّية  من 
ت�صابهت  ما  �إذ�  �لإن�صانّية  �لّتجربة 
ي�صدر  �أّنه  ومعطياتها،ويبدو  ظروفها 
من قناعة نا�صجة مفادها �أّن �لنطالق 
من  �إّل  يكون  ل  و�لكونّية  �لعاملّية  �إىل 
�لإغر�ق يف �لّذ�تية،وخري دليل على ذلك 
كّل  يف  �لفنون  يف  �أبدعو�  �لذين  كّل  �أّن 
�إمّنا �نطلقو� من �لإغر�ق  مكان وزمان 
منها  وحملياتهم،لي�صكلو�  ذ�تياتهم  يف 
�لعاملّية،و�لذين  نحو  رحبة  دروباً 
ن�صمّيهم عاملي �لإبد�ع هم يف �حلقيقة 

حمليون حّد �لّنخاع.

حفريات يف �لذ�كرة

ف�صمري جمال �لّدين يف فيلمه » �لأودي�صا 
لتجربة  روؤيته  قّدم  �لذي  �لعر�قّية« 

�أ�رصته،�إمّنا  �ل�ّصعب �لعر�قّي عرب ذ�كرة 
�إعالمّي  �إبد�عّي  م�رصوع  يف  يفّكر  كان 
حياة  من  كاملة  حلقبة  يوّثق  عمالق 
�ل�ّصعب �لعر�قّي،ويل �أن �أقول بثقة كبرية 
�أن  ��صتطاع  ذلك؛فقد  يف  جنح  قد  �إّنه 
مقّد�صة  حقيقة  على  جميعاً  بنا  يقف 
قالها لنا يف �آخر م�صهد من فيلمه حيث 
ب�صوته  فيلمه  ينهي  وهو  بحكمة  قال 
�أن  بعد  باحلزن  �ل�ّصجي �ملرتع  �لّرخيم 
روى �أحد�ثه كلّها :« »لن ميكنَك ت�صكيل 

م�صتقبلَك لو كنَت ل تعرف ما�صيَك«.
�لوثائقّي  �لفيلم  هذ�  يقّدم  هو  �إذن 
عر�قّي  ولكّل  له  �إطاللة  يكون  �أن  بغية 
�خلطو�ت  �مل�صتقبل،ل�صت�رص�ف  على 
جمّرد  بذلك  يكون  فيه،فال  �ل�صحيحة 
حتى  �أو  له  موؤّرخ  �أو  حلدث  ناقل 
بق�ص�صه  لل�صّمار،يحّدثهم  �صمري�ً 
�ملنكوب،ويرثي  �صعبه  �لبائدة،وباأجماد 
هذ�  بانتهاء  �لهدف  �أحو�لهم،وينتهي 
�ل�رّصد.يل �أن �أقول �إّن �صمري�ً ذلك �لفنان 
وطنه  لأجل  فنه  �صّخر  �لذي  �ملتمّيز 
علينا  فيه:«  يقول مبلء  �أن  �أر�د  �لعر�ق 
�لّتاريخ،لنعرب  هذ�  من  �لعربة  ناأخذ  �أن 
كما  �لقادم  �مل�صتقبل،ون�صت�رصف  �إىل 
وب�صعبنا:فاملا�صي  وبتاريخنا  بنا  يليق 
لي�ض  َعرْبة  من  فائدة  �لعربة،ول  يحمل 

فيها ِعربة«.
�إن  �ملميز يف هذه �مللحمة �لفيلمّية - 
جديد�ً  منطاً  تقّدم  �أّنها  �لّتعبري-  جاز 
�لإن�صانّية-  �لّروؤية  من  ودوؤوباً  وجريئاً 
بزوغها  �رص�حة  تعلن  �لتي  �ل�ّصينمائّية 
�نت�صار�ً  �ملعي�صة  و�لّتجربة  �لّذ�تّية  من 
خا�ض  نوع  �حلقيقّية،�إّنها  �إىل  للو�صول 
�لتي  �جلميلة  �لفكرّية  �لغنو�صّية  من 
من  �حلقيقة  �إىل  للو�صول  �لّذ�ت  جتّرد 
منطلق �أّن �لّذ�ت جزء من �ملكّون �لأكرب 
للكون و�حلقائق،و�أّن معرفة �لّذ�ت هي 
يبحث  مل  �لعامل،ولذلك  �إىل  �لّطريق 
�صمري جمال �لّدين عن �لإجابات خارج 
ليبحث  بعمق  فيها  غا�ض  ،بل  عو�مله 
و�لعاّمة،بعد  �ل�ّصخ�صّية  �لإجابات  عن 
�أن ��صتطاع �أن ي�صتثمر فكر جّده �لّرجل 
من  �أكرب  كان  �لذي  �ملتدّين  �ل�ّصيعّي 
�حلرّية،وترك  �أ�رصته  �نغالق،فعلّم  �أّي 
و�أبنائه  بناته  �أمام  مفتوحة  �خليار�ت 
بحّقهم  عميق  و�إميان  مب�صاو�ة  جميعاً 
بالختيار و�لنتقاء و�ّتخاذ �لّدروب �لتي 

يريدونها.

كيف تغّي ال�ّسرق 
االأو�سط؟

�لأو�صط؟  �ل�رّصق  تغرّي  كيف  ي�صاألنا  �إّنه 
وكيف  �ملعطيات؟  تغرّيت  وكيف 
على  �لأ�صئلة  ويفتح  �أ�رصته؟  ت�رّصدت 
ن�صيغ  �أن  لنا  �لّتاأويالت جميعها،ويرتك 
�مل�صابهة  �لّظروف  �إز�ء  يف  �لإجابات 

يف  �لعربّي  �لإن�صان  هاجمت  �لتي 
�أ�صكال  �ختالف  على  جميعها  �أوطانه 
وحتّدياته  ظروفه  معاناته،وحدود 
و�نك�صار�ته.�إنه يطرح �لأ�صئلة �مل�صنية 
�ل�ّصتات  كما طرحها من قبل رفيقه يف 
�ل�ّصهري  �لإغريقّي  �لقائد  و�لرّتحال 
عن  نبحث  �أن  لنا  »�أودي�صيو�ض«،ويرتك 

�لإجابات،�أو �أن تبحث هي عّنا.
   لي�ض من �لفطنة باأّي �صكل من �لأ�صكال-
وفق ر�أيي �ملتو��صع- �أّن نعتقد �أّن هذ� 
�لعر�قّي-  �لّتهجري  عن  فيلم  هو  �لفيلم 
وفق ما قر�أت يف �لكثري من �لّتو�صيفات 
وت�صخيف  تب�صيط  فهذ�  �لفيلم-  لهذ� 
وهو  �ملخرج  �أّن  �لفيلم؛�أعتقد  لفكرة 
كاتب �لّن�ض كذلك و�صاحب �لفكرة �إمّنا 
�لعر�قّي،و�أن  �مل�صهد  يرقب  �أن  �أر�د 
مب�صد�قّية  يوّثقه  فيه،و�أن  كلمته  يقول 
�حلقيقة،وتتيه  ت�صيع  ل  كي  وعد�لة 
�لأحالم،ويُغنب  �لّتفا�صيل،وتُ�رصق 
�صكلها  يف  �لعر�قّية  �لإن�صان؛فالق�صية 
يتناوبون  لجئني  م�صكلة  لي�صت  �حلايل 
على �ملعاناة و�لأمل و�لبوؤ�ض يف �أ�صقاع 
�لعر�ق،�أو  من  تهجريهم  بعد  �لّدنيا 
هروبهم منه وفق �إر�د�تهم ل�صبب قاهر 
�أو لآخر،�إّنها ق�صّية وطن يُ�رصق وينهار 
ويهّجر �أهله ،ويطم�ض تاريخه،ول بّد من 
ل�صرتد�د  �أزمته  يف  جانبه  �إىل  �لوقوف 
خ�صارة  هي  فاخل�صارة  نف�صه،و�إّل 
جمّرد  وح�صارة،ل  وتاريخ  و�صعب  �أّمة 

خ�صارة �صخ�صّية لأّي �إن�صان كان.

حكاية هجرة
عرب  �لعمالقة  فكرته  طرح  قد  وهو 
منذ  تهّجرت  �لتي  �أ�رصته  حكاية 
كما  �ملا�صي  �لقرن  من  �ل�ّصتينّيات 
�إن�صان  ماليني  خم�صة  نحو  ت�رّصد 
�أ�صقاع  يف  مكرهة  عر�قّي،و�صاحت 
�أبو ظبي،و�أوكالند  �لأر�ض،فامتدت �إىل 
�أجنلو�ض،وبافالو،ولندن،  �صيدين،ولو�ض 
وباري�ض،ومو�صكو،حتى مل يبق من �أ�رصته 
�لعر�ق،عندها  وطنهم  يف  �لقليل  �إّل 
�ملا�صي  �إىل  �لّدين  جمال  �صمري  يعود 
�مللحمة  ،وقد عر�ض هذه  لي�صتح�رصه 
كّونت  ف�صول  ثالثة  دو�ئر،�أّي  ثالث  يف 
جمال  �صمري  يبد�أ  برمته؛�إذ  �لفيلم 
ودوره  جّده  �صرية  ب�رصد  فيلمه  �لّدين 
�لربيطايّن.  �ل�صتعمار  �صّد  �لّن�صال  يف 
ويف �لف�صل �لثاين يتتّبع موجات متتالّية 
�إىل  �لعائلة  �أفر�د  �صعى  ،�إذ  �لهجرة  من 
�أ�صقاع  يف  �آمنة  مالذ�ت  عن  �لبحث 
من �صل�صلة من �لنقالبات  �لّدنيا هرباً 
�ل�ّصتينيات  يف  �مل�صادة  و�لنقالبات 
�ملا�صي،�أما  �لقرن  من  و�ل�ّصبعينّيات 
على  فيقوم  �لفيلم  من  �لأخري  �لف�صل 
�صهاد�ت م�صّورة من �أهل �صمري و�أقاربه 

نادرة  بوثائق  مرهونة  �صهاد�ت  ،وهي 
من  له  ح�صّ �خلا�ض،ومّما  �أر�صيفه  من 
و�أر�صيفّية  ووثائقّية  �صينمائّية  لقطات 

لها من �صّتى �أرجاء �ملعمورة. ح�صّ
   وقد ��صتدعى �صمري جمال �لّدين يف 
هذ� �لفيلم قدر�ته �لإخر�جّية �لعمالقة 
يقّدم  كي  فيها  ة  �خلا�صّ و�لّذكّية،وروؤيته 
جذ�ذ�ت   من  �صكله  �لذي  �لفيلم  هذ� 
�أرجاء  يف  �مل�صتتة  عائلته  ذكريات 
�صافر  �أن  �ملعمورة،بعد  من  خمتلفة 
ملئات �ل�ّصاعات كي يلتقي من ��صتطاع 
�أعمامه  �أقاربه:  من  بهم  يلتقي  �أن 
غري  و�أخته  عمومته  و�أبناء  وعّماته 
�ل�ّصقية يف �أمريكا ومو�صكو ونيوزيالند� 
ق�صى  �أّنه  عن  وفرن�صا،ف�صاًل  و�لعر�ق 
مادته،وبذلك  جمع  يف  كاملة  �صنو�ت 
�لتي  ة  �خلا�صّ »�أودي�صته«  يف  �أبحر 
وثيقة  لتكون   3D(( ثالثة  باأبعاد  كّونها 
�لّرغم  كامل.وعلى  ع�رص  على  �صاهدة 
دقيقة   162 لـ  �متّد  �لذي  �لفيلم  �أّن  من 
من �لعر�ض �إّل �أّنه كان مرّكز�ً يف حموره 
ياع  �لأ�صا�صّي،ومل يعلق يف �لّت�صّتت و�ل�صّ
طائل  ل  �لذي  و�ل�صتطر�د  و�لّتكر�ر 
�نتقائّياً  يكون  �أن  ��صتطاع  منه،وبذلك 
يف �لّتفا�صيل هروباً من ماأ�صاوّية �لوقوع 
و�ل�ّصخو�ض  �لكثرية  �لأحد�ث  يف �رصك 
فنّية  قيمة  دون  �لفيلم  يف  �مل�صتدعية 
من  �لّرغم  لوجودها،على  تاريخّية  �أو 
�أو  ذ�كرته  �أو  �ملخرج  حياة  يف  قيمتها 

�أر�صيف �أ�رصته.

البطل احلقيقّي هو 
الّزمن واالإن�سان

هو  �لعمل  هذ�  يف  �حلقيقّي  �لبطل 
تقاطع  يف  ومعاناته  و�لإن�صان  �لّزمن 
يتناول  و�إن�صاين  وجغر�يّف  تاريخّي 
�أ�رصة عر�قّية منذ �ل�ّصتيتنات من �لقرن 
�صمري  �أ�رصة  �لآن،وهي  حتى  �ملا�صي 
جمال �لّدين،وبذلك نعي�ض على �متد�د 
عر�ض �لفيلم قرن كامل من حياة �أ�رصته 
�لعر�قّي  �لّتاريخ  وفق مبتغاه من حتليل 
حا�رص  بني  �لقرن،و�ملقارنة  هذ�  يف 
�لعر�ق وما�صيه �لقريب،و��صتدعاء كثري 
يف  و�ملعطيات  و�حلقائق  �لوقائع  من 
يف  �لّنظر  �إعادة  لأجل  و�حدة  م�صاحة 
�ملا�صي،و�خلروج بت�صّور جديد للّدرب 
�أو  �ملن�صود  �أو  �ملاأمول  �مل�صتقبلّي 

�ملتوّقع �أو تف�صري �ملفرت�ض منه.
   و�لفيلم ي�صتدعي �أجنا�صاً خمتلفة من 
حّية  مقابالت  و�لفنون،؛ففيه  �لّتقنيات 
�إر�صيفاً  يت�صّمن  رو�يته،كما  �أبطال  مع 
�ملرّكبة،ف�صاًل  ور  �ل�صّ من  عمالقاً 
�لفوتوغر�فّية  ور  �ل�صّ بني  �ملزج  عن 
وتقنّيات  �لأر�صيفّية  و�للّقطات  �لقدمية 
�لّتقنية  ل�صيما  �حلديثة  �جلر�فيك�ض 

��صتدعاء  عن  �لأبعاد،ف�صاًل  �لثالثّية 
�لتي  �لعود  �آلة  على  �لعربّية  �ملو�صيقى 
�آخر  حتى  كاملة  �لفيلم  �أجو�ء  ر�فقت 
�لفيلم  حلظة منه عندما ينهي �ملخرج 
حيث  كلّه  �لعمل  لهذ�  �ملفتاح  بجملته 
يقول:« »لن ميكنَك ت�صكيل م�صتقبلَك لو 
كنَت ل تعرف ما�صيك«،وهو ميزج هذه 
بر�صمها  �لفيلم  هذ�  يف  �لّركن  �جلملة 
باخلّط �لعربّي �ملتحّرك على �ل�ّصا�صة، 
بعد �أن ترك �ل�رّصد يف هذ� �لفيلم ين�صاح 
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لأبطال  �لعنان  ترك  عر�ض،�إذ  دقيقة 
فيلمه من �أقاربه ليتحّدثو� بحرّية ور�حة 
�أ�صبه  طريقة  يف  �لكامري�  عد�صة  �أمام 
�لأنرثوبولوجّي،�أو  بالّتحقيق  تكون  ما 
�لعرت�فات �لّتاريخّية،�أو �لبوح �لكا�صف 
للحقائق دون تزوير �أو تف�صري،وقد غلّف 
ادق  �ل�صّ �ل�رّصد  كلّه،وهذ�  �لبوح  هذ� 
يف  �صدر  �لذي  �لّر�وي  ب�صوته  �ل�ّصفيف 
فيه من حنني  ما  بكّل  �ل�صامعني  �أنف�ض 
يحّرك  وفقد،وهو �صوت  ووجع  و�صجن 
تفا�صيل  جّل  يف  و�مل�صاعر  �لقلب 
�أو  عّمه  مع  لقائه  يف  �لفيلم،ل�صيما 
�ل�صقيقة،�أو  غري  �صهري  باأخته  لقائه 
باأقربائه عندما �جتمعو� جميعاً  بلقائه 
�صا�صات  على  عر�صه  قبل  �لفيلم  لروؤية 
�مل�صاهد  من  غريها  يف  �ل�ّصينما،�أو 

�لإن�صانّية �لّرقيقة �لتي يعّج �لفيلم بها.

منجز ملحمّي �سخم
منجز  هو  �لعمل  هذ�  �إّن  �لقول  يبقى 
ملحمّي �صخم �أخذ �صمري جمال �لّدين 
�أّي  دون  وحده  ينجزه  �أن  عاتقه  على 
�أّن  من  �لّرغم  على  خارجّية  م�صاعدة 
�أن  رف�صت  �لإنتاج  �رصكات  من  �لكثري 
بعيد�ً  ر�أته  لأّنها  عليه  تنفق  �أو  تنتجه 
عمل  �لّربحّية،وهو  طموحاتها  عن 
جهود  �إىل  �لأمر  حقيقة  يف  يحتاج 
جمال  �صمري  عمالقة،ولكن  موؤ�ّص�صية 
نف�صه  على  يتفّوق  �أن  ��صتطاع  �لّدين 
يف  �لعمل  من  عقدين  �متد�د  على 
�أفالمه  �إىل جانب عمله يف  �لفيلم  هذ� 
�متد�د  على  �أخرجها  �لتي  �لأخرى 
�أن  ��صتطاع  �لإخر�جّية،كما  م�صريته 
�لعمل  ينجز هذ�  ذ�ته،و�أن  ينت�رص على 
ن�صختني:عربّية  يف  �صدر  �لذي  �لفريد 
�لأوىل  للمّرة  ُعر�ض  و�إجنليزّية،وقد 
يف  �ل�ّصينمائّي،ثم  تورونتو  مهرجان  يف 
مهرجان �أبو ظبي ب�صيغتني:�لأوىل وفق 
�لأوىل  ب�صيغته  للفيلم  م�صّمم  كان  ما 
بالعر�ض  �لثالثة، و�لثاين  �لأبعاد  بتقنّية 
�لّتقليدّي مع ترجمة �إنكليزية،�إىل جانب 
�أّنه عر�ض باحتفاء كبري يف �أماكن �أخرى 
و�لعا�صمة  �ل�ّصوي�رصّية  �لعا�صمة  مثل 

�لأردنية، وبرلني،وغريها.
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فيلم »الأودي�سا العراقّية« ملحمة من مالحم 
الإن�سان العربّي يف الع�سر احلديث

اأُتيحت يل فر�سة ممّيزة كي األتقي باملخرج العربّي العراقّي »�سمي جمال الّدين« الذي يحمل اجلن�سّية ال�ّسوي�سرّية،وكان هذا الّلقاء يف العا�سمة االأردنّية عمان يف 
حفل عر�ض فلمه الوثائقي االأخي » االأدوي�سا العراقّية : Al Odyssa al Iraqiya »، يف امللكّية االأردنية لالأفالم برعاية ال�سفارة ال�ّسوي�سرّية يف عمان وح�سور ال�ّسفارة 

العراقّية يف عمان،وح�سور نخبوّي من االأكادمييني والّدبلوما�سيني واالإعالميني والفنانني واملهتمني من االأردنيني وال�ّسوي�سريني واجلالية العراقّية يف االأردن
بقلم د.�سناء ال�سعالن / االأردن
selenapollo@hotmail.com



�صحةالثالثاء  15  اأوت 2017  املوافـق  لـ 16 ذو القعدة  1438هـ 18

فوائد الزجنبيل للحامل
التخل�ص من التقيوؤ والغثيان، وذلك بتناول 

الزجنبيل املطحون ثالث مرات يوميًا على الأقل
 تن�سيط الدورة الدموية يف ج�سد احلامل مما 

يوؤّثر بالإيجاب على منو اجلنني 
التي  اله�ضمية  امل�ضاكل  معاجلة 
غالباً ما حتدث اأثناء احلمل؛ فهو 
على  والإم�ضاك  للإ�ضهال  مقاوم 
لعلج  مفيد  واأي�ضاً  �ضواء،  حد 
املعدة  وحمو�ضة  اله�ضم  ع�رس 
تقوية  احلمل  اأثناء  تزيد  التي 
للحامل، وجعله  اجلهاز املناعي 
وامليكروبات  للجراثيم  مقاوماً 
احلامل  فاملراأة  ت�ضيبه،  التي 
حملها  بفرتة  احلاجة  باأم�س 
اخلالية  ال�ضليمة  ال�ضحة  اإىل 
م�ضاكل  علج  الأمرا�س  من 
من  الناجتة  التنف�ضي  اجلهاز 
والأنفلونزا  كالر�ضح  الربد؛ 
للمراأة  علج  فهو  وال�ضعال، 

احلامل ب�ضهورها الأوىل من تلك 
الأمرا�س، خا�ضة اأّنها تكون غري 
قادرة على تناول الأدوية الطبية 
املختلفة ملكافحة ذلك املر�س 
من  اجلنني  على  حفاظاً  وذلك 
الأعرا�س اجلانبية للدواء حماية 
اخللقية  الت�ضّوهات  من  اجلنني 
الناجتة من نق�س حم�س الفوليك 
احلم�س  هذا  فتوافر  اأ�ضيد، 
بالزجنبيل خا�ضة الطازج يجعله 
مفيداً للحامل تقوية الدم للمراأة 
الأنيميا،  من  وحمايتها  احلامل 
ن�ضبة احلديد  اأّنه يزيد من  كما 
ينمو  يجعله  مما  اجلنني  بدم 

ب�ضكل اأف�ضل

اأ�صرار التدخني على اأجهزة ج�صم الإن�صان 
اجلهاز الع�ضبي املركزي اأحد مكونات التبغ هو النيكوتني، وهو ي�ضل اإىل الدماغ بثواٍن معدودة من ا�ضتن�ضاقه ويوؤثر 

عليه بحيث يجعله ن�ضطًا ويعمل ب�ضكل اأكرب، والنيكوتني مادة تتلعب باملزاج وتوؤثر عليه، كما اأن التدخني ب�ضكل عام 
عند ا�ضتن�ضاق الدخان، يدخل اجل�ضم العديد من املواد ال�ضارة بالرئتني، مما يفقد رئتيك القدرة على ت�ضفية املواد يفقد ال�ضهية اأحيانًايزيد من �ضمور ع�ضب العني مما يوؤثر على الروؤية وي�ضبب �ضعف الب�رس، واأي�ضًا يوؤثر على حا�ضة ال�ضم والتذوق، مما 

الكيميائية ال�ضارة، ال�ضعال عر�س للتخل�س من ال�ضموم ولكنه ل ي�ضتطيع م�ضح ال�ضموم مبا فيه الكفاية، فت�ضبح 
ال�ضموم حم�ضورة يف الرئة، واملدخنون هم اأكرث عر�ضة لللتهابات اجلهاز التنف�ضي ونزلت الربد، والأنفلونزا، 

الهوائية املزمن، واملدخنون لفرتة طويلة من الزمن معر�ضون خلطر الإ�ضابة ب�رسطان الرئةالتدخني يت�ضبب يف حالة ت�ضمى انتفاخ الرئة، كما ويدمر احلوي�ضلت الهوائية يف الرئتني، ويت�ضبب بالتهاب ال�ضعب 

  

نظام القلب والأوعية الدموية: التدخني يزيد من ن�ضب الكول�ضرتول ال�ضيء يف الدم ويخف�س من ن�ضبة اجليد منه، وهذا 
الأمر يوؤدي اإىل تراكم املواد الدهنية وت�ضلب ال�رسايني، ويزيد من خطر جتلط الدم، واأمرا�س القلب التاجية املتكررة، 
والنوبات القلبية   اجلهاز اله�ضمي: التدخني يخف�س �ضهيتك، مما يجعلك غري قادر على احل�ضول على كافة املواد الغذائية 
التي حتتاجها، كما اأّن تعاطي التبغ ي�ضبب التهاب اللثة كما يوؤدي اإىل زيادة خطر الإ�ضابة ب�رسطان الفم، واملريء، والبنكريا�س، والكلى، ويوؤثر التدخني 

اأي�ضًا على الأن�ضولني، فهو يقاومه مما يجعلك اأكرث عر�ضة للإ�ضابة مبر�س ال�ضكري من النوع 2

فوائد زيت النخيل
 يفيد يف معّدلت الطاقة باجل�ضم؛ حيث اإّنه يحتوي على البيتا كاروتني، والّذي ينتج عنه اللون الربتقايل 

الأحمر، ويعمل على حت�ضني م�ضتوى الطاقة، ويعّزز توازن الهرمونات داخل اجل�ضم يح�ّضن الروؤية 

والإب�ضار؛ وذلك لحتوائه كما ذكر �ضابقاً على البيتاكاروتني وم�ضاّدات الأك�ضدة، والتي تعمل على تقوية 

الأج�ضام الدفاعّية باجل�ضم، وحمايته من اجلذور احلّرة والتي تكون م�ضوؤولًة عن الأ�رسار يف اجل�ضم، 

وت�ضّبب م�ضاكل يف الروؤية؛ حيث ميكن ا�ضتخدام زيت النخيل ملنع ال�ضمور البقعي واإعتام عد�ضات العيون 

ي�ضاعد يف حل م�ضاكل القلب والأوعية الدموية: وذلك نظراً لحتوائه على الكول�ضرتول اجلّيد مّما ي�ضاهم يف 

خلق التوازن ال�ضحي للج�ضم، بالإ�ضافة اإىل اأّنه يقي من ت�ضلّب ال�رسايني التي ت�ضبب النوبات وال�ضكتات القلبية يقي من 
ال�رسطان: 

حيث اإّنه يحتوي على »التوكوبهريول�س«؛ وهي نوع من فيتامني اأ امل�ضاد للأك�ضدة، والّتي متنع ال�رسطان، وتقي من اجلذور احلّرة التي حتّول اخلليا 

ال�ضليمة اإىل خليا �رسطانية  يعّد �رسورياً للن�ضاء احلوامل؛ حيث يحتوي على الكثري من الفيتامينات ومب�ضتويات عالية ، والتي حتتاجها املراأة احلامل 

واجلنني لنمّو �ضحّي، وذلك من خلل اإدخال هذا الزيت يف النظام الغذائي للحوامل  يعترب زيت النخيل مفيداً لل�ضعر؛ وذلك لأّنه غني بالفيتامني الّذي 

يحّفز جتديد اخلليا ومنّوها يف اجل�ضم، وي�ضاهم كثرياً يف تن�ضيط الدورة الدموية مّما ينعك�س اإيجاباً على ب�ضيلت ال�ضعر وفروة الراأ�س، ويقّوي ال�ضعر، 

ويحّفز منّوه، ويقلّل ت�ضاقط ال�ضعر وظهور ال�ضيب، بالإ�ضافة اإىل اأّنه غني بالكاتروتينات والّتي يقوم املهم يف منع �ضعف ال�ضعر، ويحّد من بهتانه

 فوائد �صرب 
القرفة 

حتد  فهي  ال�رسطان،  مر�س  من  الوقاية  هو  القرفة  فوائد  اأحد  من 
من خطر انت�ضار اخلليا ال�رسطانية، وكذلك حتد من انت�ضار الأورام 
يف  وي�ضاعد  القولون  و�رسطان  الّدم  �رسطان  من  واأي�ضاً  اللمفاوّية 
�رسب  ي�ضاعد  اأن  وميكن  للأك�ضدة  م�ضادة  مواد  على  احتوائها  ذلك 
من  الثاين  النوع  من  يعانون  ممن  وخا�ضة  ال�ضكرّي  مر�ضى  القرفة 
الّدم  يف  ال�ضكر  معدل  تنظيم  على  تعمل  اإّنها  حيث  ال�ضكرّي  مر�س 
القرفة  فينول  البويل  بع�س مركبات  وذلك ملا حتتويه من كمّيات من 
بكمّيات جيدة من  تزود اجل�ضم  الّدموّية فهي  ولّدورة  لّدم  مهمة جداً 
احلديد وبالتايل ين�ضح من يعاين من م�ضاكل فقر الّدم ونق�س احلديد 
الّدموّية فت�ضاعد القرفة على تن�ضيط  لّدورة  بالن�ضبة  اأّما  فيه ب�رسيه، 
الَدورة الّدموّية وزيادة تدفق الّدم يف الأوعّية الّدموّية وتقلل من جتلط 
م�ضكلة �ضعف  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�س  ت�ضاعد  بذلك  وهي  الّدم 
ومفيدة ملن  والقدمني،  اليدين  اإىل  اأي  الأطراف  اإىل  الّدموّية  الّدورة 
ت�ضاعد  اأّنها  وكما  ال�ضتاء،  ف�ضل  يف  الأ�ضابع  تثليج  م�ضكلة  من  يعاين 
على اإدرار الطمث وبالتايل تقلل من الآلم امل�ضاحبة لها، وهذه كلها 
م�ضتويات  تقليل  على  القرفة  ت�ضاعد  ال�ضنامالدهيد  على  لحتوائها 
الكول�ضرتول يف الّدم، وذلك لحتوائها على الألياف والكال�ضيوم والتي 
تخلث اجل�ضم من الأملح ال�ضفراء مما يدفع باجل�ضم اإىل العمل على 
ال�ضفراء،  الأملح  ينتج  لكي  الّدم  يف  املوجود  الكول�ضرتول  تك�ضري 
والدهنّيات  ال�ضار  الكول�ضرتول  تقليل معدلت  ي�ضاعد على  كله  وهذا 
الثلثّية ت�ضاعد القرفة على احلفاظ على �ضحة القلب ب�ضبب قدرتها 
تقلل  الّدم وكونها  والتقليل من جتلطات  الّدموّية  الّدورة  تن�ضيط  على 
من معدلت الكول�ضرتول يف الّدم ت�ضاعد القرفة على علج اأمل الراأ�س 

وال�ضداع وخا�ضة الناجت عن التعر�س لتيارات الهواء الباردة، وكما 
الفطرّية  اللتهابات  م�ضببات  من  عدد  حماربة  على  القرفة  تعمل   
والبكتريّية، فهي تعمل على الوقاية من التهابات مثل تلك التي ت�ضيب 
امل�ضالك البولّية والتنا�ضلّية وخا�ضة لدى ال�ضيدات. ت�ضاعد القرفة على 
الوقاية من اأمرا�س اجلهاز التنف�ضّي فهي مفيدة لتخفيف من ال�ضعال 
للمعدة  القرفة  ا�ضتخدامات  عن  اأّما  وغريها  احللق  احتقان  ومن 
كمادة  تعمل  اأنها  ومنها  ومتعددة،  كثرية  فهي  ككل  اله�ضمّي  واجلهاز 
للغازات وبالتايل فاإّنها تقلل من النتفاخ والآلم امل�ضاحبة له  طاردة 
وهي  املعدة،  حمو�ضة  م�ضاكل  من  وتخفف  اله�ضم  ع�رس  من  وتقلل 
تخفف من ال�ضعور بالغثيان والرغبة يف التقيوؤ وكذلك تقلل من الإ�ضهال 
وتعالج الإم�ضاك، وتعمل على فتح ال�ضهّية تُعترب القرفة مفيدة جداً يف 
حالت التهابات املفا�ضل وت�ضلبها وت�ضلب الع�ضلت وتقلل من الآلم 

امل�ضاحبة لها

فوائد حليب ال�صويا للج�صم 
الوقاية من  يفيد حليب ال�ضويا يف 
فقر الدم »الأنيميا«؛ لحتوائه على 
كمية جيدة من احلديد  ي�ضاعد على 
تقوية ع�ضلت اجل�ضم، كما يحمي 
باله�ضا�ضة   الإ�ضابة  من  العظام 
اجللطات  اأمرا�س  من  القلب  يقي 
وان�ضدادات ال�رسايني؛ وذلك لقدرته 
على زيادة ن�ضبة الكول�ضرتول النافع 
الكول�ضرتول  وخف�س  اجل�ضم،  يف 
ي�ضاعد  الثلثية   والدهون  ال�ضار 
الوزن؛  اإنقا�س  ال�ضويا على  حليب 
التي تعطي  الألياف  لحتوائه على 
�ضعوراً بال�ضبع، كما اأّنه يحتوي على 
ن�ضبٍة اأقل من ال�ضكريات املوجودة 
يف احلليب البقري العادي، كما اأّنه 
م�ضبعة  غري  اأحما�س  على  يحتوي 
متنع امت�ضا�س الدهون يف املعدة 

 يقلل من ن�ضبة هرمون الت�ضتريون 
الذكري لدى الرجال، مّما يحميهم 
من م�ضاكل ت�ضخم الربو�ضتاتا عند 

التقدم يف ال�ضن 
 ي�ضاهم يف تخفيف احتمالية اإ�ضابة 
لقدرته  الثدي  ب�رسطان  الن�ضاء 
الأ�ضرتوجني  هرمون  تعوي�س  على 
من  يخفف  اأّنه  كما  الأنثوي، 
كتقلبات  الياأ�س  �ضن  اأعرا�س 
املفا�ضل  واآلم  وال�ضداع  املزاج 
النمو  ت�رسيع  يف  يفيد  وغريها 
�ضحياً  ويعترب خياراً  الأطفال  لدى 
للر�ضع الذين يعانون من ح�ضا�ضية 
معظم  على  لحتوائه  الأم  حليب 
املعادن  من  الأم  حليب  مكونات 
والأحما�س  الأحادية  والدهون 

الأمينّية واملعادن والفيتامينات
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من  واالجتماع  فاجلماعة  اجلماعة؛  لزوم 
على  الّثبات  على  امل�سلم  تُعني  التي  االأمور 
وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّنبي  بنّي  وقد  دينه، 
فائدة لزوم اجلماعة يف حماية الفرد امل�سلم 
الفنت  القّوة واملنعة اجتاه  واإك�ساب املجتمع 
واملخاطر، فالذئب يهاجم من القطيع الغنمة 
القا�سية البعيدة التي تنفرد بنف�سها بعيداً عن 
اإىل  املرء  ا�ستطاع  ما  البيوت  لزوم  اأقرانها 
ب�سكٍل  الفنت  كرثت  اإذا  ًة  وخا�سّ �سبياًل  ذلك 
لرّبه وطاعته  يوؤذي امل�سلم ويوؤّثر يف عبادته 
عن  حيح  ال�سّ احلديث  ويف  �سبحانه،  له 
)كونوا  قوله  وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّر�سول 
اأحال�س بيوتكم(، ويف احلديث االآخر املّتفق 
على �سحته -يو�ِسُك اأن يَكوَن خرُي ماِل امل�سِلِم 
القطِر  ومواقَع  اجلباِل  �َسَعَف  ِبها  يتبُع  غنًما 
يفُرّ بديِنِه مَن الفنِت- . م�ساحبة اأهل الّتقوى 
ذكر  كما  خليله  دين  على  فاملرء  الح،  وال�سّ
الّنبي الكرمي، واإّن من �ساأن م�ساحبة املّتقني 
وجمال�ستهم اأن تعني امل�سلم على الّثبات على 
دينه من خالل الّتوا�سي باحلّق والّن�سيحة يف 

باالآخرة  والّتذكري  الّدين، 
واملوعظة  الّطيب  بالكالم 
تعاىل  قال  احل�سنة، 
االإِن�َساَن  اإَِنّ   * ِ -َوالرَْع�صرْ
الَِّذيَن  اإِالَّ   *ٍ ُخ�صرْ لَِفي 
اِت  احِلَ ال�سَّ َوَعِملُوا  اآَمنُوا 
ورْا  َوتََوا�سَ ِقّ  َ ِباحلرْ ورْا  َوتََوا�سَ
فالّدعاء  الّدعاء،   - برْ ِبال�سَّ
اأنفع  من  تعاىل  اهلل  وذكر 
على  الّثبات  يف  الو�سائل 
تدلهم  عندما  الّدين 

اخلطوب وجتتمع 
االأدعية  ومن  الفنت، 
املاأثورة يف ذلك -اللهم يا 
قلوبنا  ثّبت  القلوب،  مقلّب 
وترديد  دينك-،  على 

الّدعاء الوارد يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل 
َد اإِذرْ َهَديرْتَنَا َوَهبرْ لَنَا ِمن  -َربَّنَا الَ تُِزغرْ ُقلُوبَنَا بَعرْ
اب - اجتناب اأهل  َمًة اإِنََّك اأَنَت الرَْوَهّ لَُّدنَك َرحرْ
االأمور  اأكرث  فمن  ال�ّسوء؛  ورفقاء  املعا�سي 

التي توؤّثر على عقيدة امل�سلم والتزامه رفقة 
ولي�س  للّنا�س،  الباطل  يزّينون  الذين  ال�ّسوء 
املعا�سي  اأهل  كرثة  مّنا  اأحٍد  على  بخاٍف 
يف  الّنا�س  بني  مبنكراتهم  يجاهرون  الذين 
للم�سلمني  الفتنة  م�سّببني  احلا�ص  ع�صنا 

اأباحت  باالأمور املباحة؛ فقد  الّنف�س  اإ�سغال 
ال  الذي  املباح  اللّهو  االإ�سالمية  ال�ّصيعة 
يتخلّله املنكر من ريا�سٍة وترفيه وغري ذلك، 
ويعينها  الّنف�س  عن  يرّوح  مما  ذلك  كل  واإّن 

على الّطاعة والعبادة ويثّبتها على الّدين.

�أ�ساليب �لّثبات على �لّدين

الة وال�ّصالم يف الأحاديث الّنبوّية ال�ّصريفة اأّن الفنت تكرث عند اقرتاب ال�ّصاعة حّتى ت�صبح كقطع الّليل املظلم، وحّتى  بّي الّنبي عليه ال�صّ
ي�صبح الإن�صان موؤمنًا ومي�صي كافراً، وحّتى يغدو الّثابت على الّدين كالقاب�ض على اجلمر من �صعوبة هذا الأمر، وقد اأر�صد الّنبي عليه 

الة وال�ّصالم اإىل منهٍج وا�صح واأ�صاليب ناجعة للّثبات على الّدين نذكر منها. ال�صّ

جعفر �ل�سادق ر�سي �هلل عنه

كيفية تعامل �لإ�سالم مع �لآفات �ل�سحّية

ولد االإمام جعفر بن حمّمد يف �سنة 
ال�ّصيفة  الّنبوّية  للهجرة  ثمانني 
الة  ال�سّ عليه  اهلل  ر�سول  مدينة  يف 
حياته  يف  ا�ستهر  وقد  وال�ّسالم، 
دق واالأمانة حّتى �سّمي بجعفر  بال�سّ
عنه  اهلل  ر�سي  ن�ساأ  وقد  ادق،  ال�سّ
اأظفاره  نعومة  منذ  العلم  حّب  على 
وتعّمق يف الفقه وعلوم ال�ّصيعة حّتى 
خا�س  جمل�س  له  واأ�سبح  وكب  �سّب 
يتتلمذ على يده كبار اأئمة امل�سلمني 
وعلمائهم كاأبي حنيفة النعمان ومالك 
جانب  اإىل  ا�ستهر  وقد  اأن�س،  بن 
مثل:  اأخرى  بعلوم  ال�صعي  علمه 
والهند�سة،  والفل�سفة،  الّريا�سّيات، 
اأ�ستاًذا  وكان  الكيمياء،  علم  يف  وبرع 
جابر  ال�ّسهري  الكيمياء  لعامل  ا  ومعلًمّ

بن حيان
تقًيّا  ادق  ال�سّ جعفر  االإمام  كان   
عليه  اهلل  ر�سول  ل�سحابة  ورًعا حمبًّا 
ما  عك�س  على  وال�ّسالم  الة  ال�سّ
يتناقله ال�ّسيعة عنه من اأّنه كان يطعن 
وعمر  ديق  ال�سّ بكر  اأبو  اخلليفني  يف 
بزعم  عنهما  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن 
انتزاعهما اخلالفة من جّده علي ابن 
اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، وقد غ�سب 
يتّباأ  اأّنه  �سائعات  �صت  حينما  مّرًة 
اأبو بكر وعمر؛ حيث قال: )واهلل  من 
اإّن الأرجو اأن ينفعني اهلل بقرابتي من 
اأّمه  اأبي بكر(؛ حيث يرجع ن�سبه من 
اهلل  ر�سي  بكر  اأبي  بنت  اأ�سماء  اإىل 
عنها، و�ُسئل يوًما عن اأبي بكر وعمر 
فقال عنهما اإّنهما اإمامي هدى، ودعا 

اإىل تولّيهما والّتبوؤ مّمن يتباأ منهما 
قائاًل ال نالتني ال�ّسفاعة يوم القيامة 

ما مل اأفعل ذلك 
 وب�سبب خوف ال�ّسالطني من اآل بيت 
الّنبوة ومكانتهم؛ فقد كاد له اخلليفة 
اأبو جعفر املن�سور و�سجن  العبا�سي 
ومن  مّرات،  عّدة  عنه  اهلل  ر�سي 
املواقف التي تدّل على �سدق اإميانه 
املن�سور  جعفر  اأبو  يوًما  دعاه  اأّنه 
بقوله  ذلك  عن  ميتنع  وكان  لزيارته 
-مل ال تاأتنا، فقال له لي�س لك عندنا 
من الّدنيا ما نخافك عليه وال عندك 
�سيء من االآخرة نرجوك له، فقال له 
ت�سحبنا لتن�سحنا فرّد عليه، من اأراد 
الّدنيا مل ين�سحك، ومن اأراد االآخرة 

مل ي�سحبك -

توؤّثر  التي  حّية  ال�سّ االآفات  االإ�سالمّية  ال�ّصيعة  حرمت 
يف  حترميه  ورد  الذي  اخلمر  ومنها  االإن�سان،  �سّحة  على 
القراآن الكرمي، وقد كانت احلكمة االإلهّية يف نزول الّتحرمي 
للخمر بالّتدريج؛ حيث بنّي اهلل �سبحانه وتعاىل منافع اخلمر 
واملي�ص لبع�س الّنا�س وم�ساّرها، مبّيًنا �سبحانه اأّن �صرها 
اأن يكون هذا اخلطاب  اأكب من نفعها، وقد نا�سب  واإثمها 
الأنا�ٍس كانوا حديثي عهد بجاهلّية، حيث اعتادوا على هذه 
واملنفعة،  الّرزق  فيها  ووجدوا  الّزمان،  من  عقوًدا  االأمور 
وقتئٍذ يف حالة  واالإن�ساُن  ال�سالة  تاأدية  تنهى  اآية  نزلت  ثّم 
اخلمر  حّرمت  كرمية  اآية  نزلت  ثّم  العقل،  وغياب  ال�ّسكر 
واملي�ص حترمًيا قاطًعا ال لب�س فيه، كما حّرمت ال�ّصيعة 
االإ�سالمّية كّل �سيٍء يقا�س على اخلمر يف تغييبه للعقول اأو 
مفّت لن�ساط االإن�سان اأو �ساّر ب�سّحته، والقاعدة ال�ّصعّية 
تقول ال �صر وال �صار.  حر�ست ال�ّصيعة االإ�سالمّية على 
حّث امل�سلمني على اإ�سغال وقت فراغهم يف االأمور املباحة 
وتبعدهم عن  واالآخرة،  الّدنيا  باخلري يف  تعود عليهم  التي 

حّية،  ال�سّ االآفات  اإحدى  اقتاف  يف  الّتفكري 
ة  لل�ّسباب، وخا�سّ فالفراغ بال �سّك هو مف�سدة 
ي�سغله  عماًل  يجد  ال  الذي  املتعّطل  ال�ّسباب 
ال�ّسيئة،  العادات  تلك  اقتاف  يف  الّتفكري  عن 
يف  الغربي  اال�ستعمار  زرعه  ما  لنلم�س  واإّننا 
عقول بع�س ال�ّسعوب العربّية من عادات واآفات 
ذلك  ومن  وعقولهم  �سحتهم  على  توؤّثر  �سحّية 
الّنبتة امل�سهورة يف اليمن والتي ت�سّمى القات؛ 
بدون  هناك  والكبري  غري  ال�سّ يتناولها  حيث 
حّية.  ت�سجيع ال�ّسباب على  اإدراك الآثارها ال�سّ
الّريا�سة واالإعداد، �سواء كان ذلك االإعداد يف 
املجتمع  وخدمة  االإ�سالمّية  الّدولة  بناء  �سبيل 
دفع  اأجل  من  االإعداد  يكون  اأو  االإ�سالمي، 
املعتدي واإرهاب العدو الذي يتّب�س باالإ�سالم، 
وال �سّك باأّن الّريا�سة ت�سغل امل�سلم عن الّتفكري 

يف تلك العادات.

و�سائل �لثبات 
على �حلق

حّذر  وال�سّنة  بالكتاب  الّتم�سك 
وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّنبي 
من  الوداع  خطبة  يف  امل�سلمني 
الّتفرق  بينها  من  كثرية  اأموٍر 
ترجعوا  )ال  بقوله:  والّت�صذم، 
بعدي كفاراً ي�صب بع�سكم رقاب 
االعت�سام  اإىل  دعا  كما   ،) بع�س 
ال�ّصيفة  الّنبوّية  وال�ّسّنة  بالكتاب 
تركت   - بقوله  بهما،  والّتم�سك 
فيكم اأمرين لن ت�سلوا ما مت�سكتم 
بهما اأبداً، كتاب اهلل و�سّنة نبّيه-.   
اإّن اأهّم �سيٍء ي�ساعد امل�سلم على 
الّتم�سك  هو  احلّق  على  الّثبات 
الّتم�سك  واإّن  وال�ّسّنة،  بالكتاب 
بهما يعني اأموراً كثرية منها تطبيق 
ب�سّنتهما،  واال�ستنان  اأحكامهما 
بهما،  واحلكم  بهديهما،  والعمل 
والبعد  بنورهما،  واال�ست�ساد 
عن  ال�ّساّذة  واالأفكار  البدع  عن 
واجلماعة،  ال�ّسنة  اأهل  منهج 
امل�سلم  بجعل  كفيٌل  ذلك  كّل  واإّن 
عنه  يتزحزح  ال  احلّق  على  ثابتاً 
اأو فنت.   ابتالءاٍت  مهما واجه من 
ال�سالح  ال�ّسلف  بهدي  الّتم�سك 
من االأمور التي تعني امل�سلم على 
الّثبات على احلّق يف زماننا هذا، 
ال�ّسلف  امل�سلم يف حال  ينظر  اأن 
على  ثابتني  كانوا  وكيف  الح  ال�سّ
واالأحوال،  الّظروف  كّل  يف  احلّق 
وجل  عز  اهلل  و�سفهم  لذلك 
مثلى،  واأخالق  عالية  ب�سفاٍت 
رجاٌل  املوؤمنني  -من  تعاىل  قال 
عليه  اهلل  عاهدوا  ما  �سدقوا 
فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبدياًل -، ولذلك 
خرية  يكونوا  اأن  ا�ستحقوا  فقد 
الة  الب�ص ب�سهادة الّنبي عليه ال�سّ
وال�ّسالم، واإّن االقتداء بهم وال�ّسري 
يعني  اأثرهم  واقتفاء  نهجهم  على 
املرء على الّثبات على احلّق بعون 

اهلل تعاىل. 
على  يجب  باحلّق  التوا�سي 
امل�سلمني كذلك اأن يحر�سوا على 
تعاىل    قال  باحلّق،  الّتوا�سي  خلق 
االإن�سان لفي خ�ص،  اإّن  -والع�ص 
احلات  اإاّل الذين اآمنوا وعملوا ال�سّ
وتوا�سوا  باحلّق  وتوا�سوا 
باحلّق  الّتوا�سي  ويكون  ب-،  بال�سّ
بني امل�سلمني من خالل اجلماعة، 
واحدة  يداً  يكونون  بحيث 
يتنا�سحون فيما بينهم، ويتناهون 
باملعروف،  وياأمرون  املنكر،  عن 
وي�سّد بع�سهم اأزر بع�س يف �سورة 
احلّق  على  الّثبات  على  تعينهم 

والّتم�سك به. 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا اال�شم الأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف االإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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ت�ساهدون هذه ال�سهرةبرامج تلفزيونية
06:00 Divertissement : M6 Music  
07:10  Culture Infos : Météo  
07:15  Jeunesse : La maison de Mickey  
08:25  Jeunesse : Le petit Nicolas  
08:40  Série TV : Martine  
08:45 Culture Infos : Météo  
08:50  Culture Infos : M6 boutique  
09:45 Culture Infos : Météo  
10:40   La petite maison dans la prairie  
11:40   La petite maison dans la prairie  
12:45  Culture Infos : Le 12.45  
13:05  Série TV : Scènes de ménages  
13:50  mariages et un enterrement  
16:20   Les reines du shopping  
17:20   La meilleure boulangerie de France  
20:05  Série TV : Scènes de ménages  
20:50  Série TV : NCIS : Los Angeles  
21:40  Série TV : NCIS : Los Angeles  
22:30  Série TV : NCIS : Los Angeles  
23:20  Série TV : NCIS : Los Angeles  

06:00  Jeunesse : Franklin  
06:10  Jeunesse : Franklin  
06:25  Jeunesse : La famille Cro  
06:30  Jeunesse : TFou  
08:30  Culture Infos : Téléshopping  
09:25  Série TV : Petits secrets entre 
10:25  Série TV : Au nom de la vérité  
11:55  Petits plats en équilibre  
12:00   Les douze coups de midi  
12:50  Sport : L’affiche du jour  
13:00  Culture Infos : Journal  
13:40   : Petits plats en équilibre  
13:55  Cinéma : Armageddon  
16:30  Divertissement : Spéciale bêtisier  
18:00  Bienvenue chez nous  
19:00  Money Drop  
20:00  Culture Infos : Journal  
20:40  Série TV : Nos chers voisins  
20:45  C’est Canteloup  
20:55  Alice Nevers, le juge est une femme  
22:50  Alice Nevers, le juge est une femme  
23:45   Alice Nevers, le juge est une femme  

06:00 Sport : Les spécialistes F1  
06:50  Divertissement : Zapping  
07:00  Le Before du grand journal  
07:30  Divertissement : Le petit journal  
07:55   Les Guignols de l’info  
08:10  Sport : Zapsport  
08:15  Série TV : Les Simpson  
08:35  Cinéma : Les profs  
10:00  La semaine Barré  
10:13 Série TV : Les tutos  
10:15  Culture Infos : Planète dinosaures  
10:45  Cinéma : Les gamins  
12:45  La nouvelle édition, 2e partie  
14:00  Série TV : Mafiosa  
14:55  Série TV : Mafiosa  
18:05  Divertissement : Zapping  
18:10  Le Before du grand journal  
20:55  Scandal  
22:20  Série TV : Weeds  
23:15  Série TV : The Office  
23:35  Série TV : The Office  

08h00 : bonjour d’algérie (direct)
09h30 : el ghaib (13) rediff
10h00 : el ardh el haya (05)
10h25 : mimi et boubou (16)
10h50 : culture club ‘’rediff’’
12h00 : journal en français+ météo
12h25 : el oua’ede (35)
13h45 : awalim oua assfar (02)
14h30 : qouloub fi sira’e (07)
15h05 : actu-elle ‘’rediff’’
16h10 : kapita (29)
16h30 : takder tarbah
17h00 : santé mag
18h00 : journal en amazigh
18h25 : el ghaib (14)
19h00 : journal en français+ météo
19h25 : mc didine le roi du burger 2 
20h00 : journal en arabe
20h45 : Eco débat
21h35 : chronique des années de braise

Genre : Emission TV - Divertissement
Synopsis  Détournements d’images d’actua-
lité, parodies, interviews décalées, Nicolas 
Canteloup propose une satire des faits mar-
quants de la journée avec, pour signature, ses 
imitations des personnages qui font l’évé-
nement dans le monde de la politique, du 
spectacle et des médias.

20:55  C’est Canteloup

Saison 8 épisode 9
30 mn
Synopsis  Nancy entreprend d’inscrire son 
fils Stevie dans un club de football mais 
devant la réticence de l’entraîneur devant les 
origines mexicaines de l’enfant, elle lui fait 
du chantage pour parvenir à ses fins. Shane 
se confie à son oncle à propos de sa récente 
relation amoureuse. Jill est furieuse d’appren-
dre qu’Andy n’a attendu que quelques jours 
pour avoir une relation sexuelle avec une autre 
femme.

20:55  Weeds

يعي�ش جمموعة من النجوم 
وامل�شاهري مغامرات م�شوقة �شمن 
جولة رائعة يف برنامج "على �شط 
بحر الهوى"، وذلك حول البحر 
الكاريبي على منت �شفينة فاخرة.

     على شط بحر الهوى     19:30 
DThe Good Wife   07:45

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

ليلى   19:00
حب فى مهب الريح   20:00
�شكلك م�ش غريب   20:30

امريتي انِت   22:00

06:15 : مطلقات �شغريات
07:00 :الزوجة الثانية

08:00 :يا�شمني
09:00 :  �شباح اخلري يا عرب

11:00 :ليث و نورة
12:00 : �شديقات العمر

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

15:00 :اأ�شوفكم علي خري
16:00 :الزوجة الثانية

17:00 : ان�شاء حائرات
18:00 :   بدون �شك

19:00  : االأخبار
19:30 على شط بحر الهوى

21:00 :�شديقات العمر
22:00 :�شدى املالعب

23:00 :يا�شمني

م�شل�شل تركي رومان�شي تدور اأحداثه 
حول ال�شاب الو�شيم الرثي "جلنار" 

الذي يقع يف حب ليلى وهي ابنة عائلة 
مفل�شة على عداوة مع عائلته لكنه 

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00
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اأحداث23
يف �صور



للدرك  االقليمية  املجموعة  عن  �صادر  بيان  ح�صب  و 
انطلقت  التي  الع�صابة  »هذه  فاإن  باجلزائر  الوطني 
االأ�صاحي  بيع  مو�صم  م�صتغلة  االجرامي  ن�صاطها  يف 
ال�صتهداف املوالني و املكونة من 3 اأفراد من امل�صبوقني 
طائلة  حتت  املوا�صي  �رسقة  حترتف  كانت  ق�صائيا 
التهديد باالأ�صلحة البي�صاء على م�صتوى واليات الو�صط و 
هي اجلزائر العا�صمة و البليدة و البويرة حيث مت توقيف 
اأفرادها اأم�س االأحد بعد ورود املعلومات مل�صالح الدرك 

بوا�صطة مكاملة هاتفية على الرقم االأخ�رس 10.55 ».
»و قد ا�صتطاعت م�صالح درك العا�صمة بعد تلقي مكاملة 
�صيارة  وجود  مفادها  املواطنني  اأحد  طرف  من  هاتفية 
اأحياء  و  اأزقة  جتوب  ا�صخا�س   3 متنها  على  م�صبوهة 
الدكاكنة و غري معروفة لدى ا�صحاب احلي حيث  بلدية 
افراد  اأن  تبني  و  الوطني  الدرك  طرف  من  توقيفهم  مت 
الع�صابة متعودون على �رسقة املوا�صي يف هذا املو�صم 

الع�صابة  افراد  اأن  اىل  البيان  اأ�صار  و  البيان  ذات  »يربز 
القليعة  لدى حمكمة  اجلمهورية  وكيل  اأمام  اقتيادهم  مت 

لتورطهم يف »جناية تكوين جمعية اأ�رسار و ال�رسقة حتت 
طائلة التهديد«.

تون�س ت�سمح 
 للمراأة ب�إبرام 
عقود الزواج

مبنا�صبة االحتفال بعيد املراأة التون�صية، 
قررت النيابة اخل�صو�صية يف املن�صتري م�صقط 
راأ�س الزعيم احلبيب بورقيبة متكني م�صاعدة 
رئي�س النيابة من القيام بكل �صالحياته مبا 

فيها اإبرام عقود الزواج. واأو�صح رئي�س النيابة 
اخل�صو�صية، نبيل حميدة، يف ت�رسيح لراديو 
»موزاييك اأف اأم« التون�صي، اأنه جرت العادة 

يف بلدية مدينة املن�صتري، الواقعة �صمال 
�رسق تون�س، اأن الرجال يقومون مبهمة اإبرام 
عقود الزواج ، وهو ما قررت البلدية اإنهاءه يف 
الذكرى 130 لتاأ�صي�صها. وعربت �صهام مربوك، 
م�صاعدة رئي�س النيابة اخل�صو�صية باملن�صتري، 
التي تولت اإبرام عدد من العقود، عن �صعادتها 

وغبطتها الكبرية بهذه ال�صابقة يف تاريخ 
البلدية، وا�صفة التجربة بال�رسف الكبري لها 

ولكل ن�صاء تون�س.

ط�ئرة بال طي�ر 
لالإنق�ذ من 

الغرق تغني عن 
املنقذين!

يزداد االهتمام بتطوير اأنظمة طائرات 
الدرون املخ�ص�صة الإنقاذ االأرواح، بعد 

اإطالقها الناجح عام 2016 وتعمل االآن 3 
Nouvelle- طائرات درون يف منطقة

Aquitaine، قبالة �صواطئ فرن�صا االأطل�صية 
ال�صهرية، حتى �صهر �صبتمرب املقبل، مل�صاعدة 
واإنقاذ ال�صباحني يف حاالت الطوارئ وميكن 

لطائرة الدرون املبتكرة، التي يبلغ وزنها 3.9 
كلغ، قطع م�صافة 80 كلم يف ال�صاعة، للو�صول 

اإىل نقطة اخلطر اأ�رسع بنحو 4 دقائق من 
املنقذ البحري.

العدد : 4419/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

   اأح�سن مرزوق
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درك العا�سمة

 االإط�حة بع�س�بة �سرقة املوا�سي على م�ستوى والي�ت الو�سط
متكنت الفرقة القليمية للدرك الوطني بالدكاكنة بالدويرة )ولية اجلزائر( اأم�س الأحد من 
الطاحة بع�سابة تتكون من 3 اأ�سخا�س  ترتاوح اأعمارهم ما بني 30 و 40 �سنة يحرتفون �سرقة 
املوا�سي حتت طائلة التهديد بالأ�سلحة البي�ساء على م�ستوى وليات الو�سط ح�سبما علم اليوم 

الثنني من املجموعة القليمية للدرك الوطني باجلزائر.

يف عمليات اأمنية متفرقة

 �سبكة واي فاي عالية ال�سرعة 

يومي 11 و 12 اأوت  

الأمن الوطني بامل�سيلة

حجز اأزيد من 4 كلغ من الكيف 

واي ف�ي اأ�سرع بـ 100 مرة من امل�ستخدم ح�لي�!

 ت�سجيل 75 ح�دث مرور ج�سم�ين 
وم�سرع 6 اأ�سخ��س

 �سبط اأزيد من 200 قنط�ر 
من م�دة الفرينة املدّعمة

عمليات  خالل  من  موؤخرا  ال�رسطة  قوات  متكنت 
بلعبا�س  �صيدي  وهران،  تلم�صان،  من  بكل  متفرقة 
الكيف  من  كيلوغرام   4 من  اأزيد  من حجز  ورقلة،  و 
املعالج وحجز 2.621 وحدة من امل�رسوبات الكحولية 
بكل من واليات اجللفة،عني الدفلى و مع�صكر، ح�صب 
اأوردتها م�صالح االأمن الوطني. واأو�صح ذات  ح�صيلة 
امل�صدر اأن هذه العمليات مكنت من حجز كمية من 
املخدرات قدرت ب4 كيلوغرام و 488 غرام و�صبط 

مع  االأنواع  خمتلف  من  العقلية  املوؤثرات  من  كمية 
توقيف 6 اأ�صخا�س م�صتبه فيهم، من جهة اأخرى، ويف 
اأ�صكال  لكل  للت�صدي  ال�رسطة  م�صالح  م�صاعي  اطار 
من  بكل  ال�رسطة  قوات  متكنت  القانوين،  غري  البيع 
من  كمية  حجز  من  ومع�صكر  الدفلى  عني  اجللفة، 
من  وحدة  ب2.621  قدرت  الكحولية  امل�رسوبات 
خمتلف االأنواع واالأحجام كانت موجهة  للبيع بطريقة 

غري �رسعية.

فاي  واي  �صبكة  اإن�صاء  مع  موعد  على  اأننا  يبدو 
عالية ال�رسعة، اأ�رسع 100 مرة من �صبكاتنا احلالية، 
متكن  الرتدد  عالية  االإ�صعاع  موجات  با�صتخدام 
الباحثون االأمريكيون والأول مرة من اإر�صال اإ�صارات 
الفيديو، با�صتخدام موجات ترياهريتز عالية الرتدد، 
وت�صمح  التقليدية  املايكروويف  موجات  من  بدال 
للبيانات باالنتقال عند حد 50  موجات ترياهريتز 
غيغابايت يف الثانية، وهذا يوفر �رسعات ت�صل اإىل 
اإليه يف  الو�صول  اأ�رسع من احلد املمكن  100 مرة 

اإىل  الال�صلكية  ال�صبكات  ت�صل  يومنا احلايل، حيث 
�رسعة ق�صوى تبلغ 500 ميغابايت.

وقال الربوفي�صور، دانيل ميتلمان، من جامعة براون 
نقل  اإمكانية  اأظهرنا  »لقد  املتحدة:  الواليات  يف 
تيارات البيانات املنف�صلة على موجات ترياهريتز، 
منخف�صة  خطاأ  ومبعدالت  جدا،  عالية  ب�رسعة 
للغاية«واأ�صاف مو�صحا: »وتظهر نتائجنا اأنه ميكن 
ترياهريتز  �صبكات  يف  اجلديد  االبتكار  تطبيق 

الال�صلكية امل�صتقبلية«.

العامة  للمديرية  وال�صحافة  االإت�صال  خلية  تعلم   
الوطني  االأمن  مرور  م�صالح  اأن  الوطني،  لالأمن 
)نهاية   2017 اأوت    12 و   11 يومي  خالل  �صجلت 
م�صتوى  على  ج�صماين  مرور  حادث   75 االأ�صبوع(، 
اأ�صخا�س   06 وفاة  اإىل  اأدى  احل�رسية   املناطق 
وجرح 86 اآخرين. عن اأ�صباب هذه احلوادث، يبقى 
وقوعها،  يف  الرئي�صي  املت�صبب  الب�رسي  العن�رس 
باملركبة  املرتبطة  االأخرى  العوامل  اإىل  اإ�صافة 

والطريق.
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  جتدد  وعليه، 
لاللتزام  العام،  الطريق  مل�صتخدمي  دعوتها 
والتقّيد بقواعد ال�صالمة املرورية والتحلي مبزيد 
ال�رسعة،  االإفراط يف  و عدم  واليقظة،  احلذر  من 
االأخ�رس  الرقم  املواطنني  ت�صع حتت ت�رسف  كما 
الن�صغاالتهم،  واال�صتجابة  البالغات  لتلقي   ،1548

على مدار 24�صا/24�صا.

متكنت قوات ال�رسطة باأمن والية  امل�صيلة بحر االأ�صبوع 
اجلاري، من حجز كمية معتربة من مادة الفرينة املدّعمة 
موجهة  كانت  كيلوغرام   08 و  قنطار   222 بـ  قّدرت 
للتهريب. جمريات العملية التي قام بها عنا�رس ال�رسطة 
ذات  ا�صتغالل  اإىل  تعود  عي�صى،  �صيدي  دائرة  باأمن 
امل�صتبه  اأحد  قيام  مفادها  موؤكدة  ملعلومات  امل�صالح 
فيهم بنقل كمية من مادة الفرينة املدعمة بطريقة غري 
اإثر  على  املجاورة،  الدول  نحو  تهريبها  ق�صد  �رسعية 
ذلك قامت قوات ال�رسطة بتكثيف الدوريات والتحريات، 
اأين مت توقيف �صاحنة وبعد اإخ�صاعها للمراقبة االدارية 

واالأمنية، عرث على متنها كمية من القمح اللني قّدرت بـ 
222 قنطار و 08 كيلوغرام املنقولة بطريقة غري قانونية 
حيث  ال�رساء،  وفواتري  التجارية  ال�صجالت  النعدام 
للديوان  ت�صليمها  مع  عيني(  )حجز  الب�صاعة  حجز  مت 
الوطني للحبوب اجلافة بامل�صيلة، وحتويل امل�صتبه فيه 
اإجراءات التحقيق.  هذه  اإىل مقر امل�صلحة ال�صتكمال 
الكمية  وحجز  فيه  امل�صتبه  توقيف  اإىل  اأف�صت  العملية 
التي كانت موجهة للبيع يف ال�صوق ال�صوداء، ال�صيء الذي 
يوؤكد عزم املديرية العامة لالأمن الوطني على الت�صدي 

لكافة اأ�صكال التهريب.

 ت�أكيد فوائد اللوز للقلب 
واالأوعية الدموية

باإخراجه من اجل�صم.وتنح�رس وظيفة HDL يف جمع الكول�صرتول الفائ�س يف اخلاليا واالأن�صجة ونقله اإىل الكبد ليقوم اأ�صرتتون، درا�صة تاأثري اللوز على الربوتني الدهني مرتفع الكثافة، اأي الكول�صرتول »اجليد« HDL الدموية وقرر العلماء يف جامعة بن�صلفانيا بالواليات املتحدة االأمريكية، برئا�صة الباحثة، بيني كري�س منخف�س الكثافة )الكول�صرتول »ال�صيئ« LDL( يف الدم، وتقليل خطر االإ�صابة باأمرا�س القلب واالأوعية اأكدت الدرا�صات ال�صابقة اأن ا�صتهالك اللوز ب�صكل منتظم ي�صاعد يف خف�س ن�صبة الربوتني الدهني وتطوير وظيفته اخلا�صة بتطهري ج�صم االإن�صان. قد ي�صاعد وجود املك�رسات يف النظام الغذائي على زيادة ن�صبة الكول�صرتول »اجليد« )HDL( بالدم 

بط�ري�ت مبتكرة تعمل بط�قة �سوائل اجل�سم!
طور العلماء بطارية مرنة ميكن اأن تعمل عرب طرق مبتكرة باالعتماد على ال�صوائل اجل�صدية، مثل الدموع والعرق اأو حتى البول.

اقرتح باحثون من جامعة فوادن يف �صنغهاي بال�صني، تقنية جديدة لت�صنيع البطاريات، ت�صتبدل املواد الكيميائية ال�صامة باملاء املالح.
وميكن للبطاريات العمل بطريقة اآمنة على االأجهزة القابلة لالرتداء، وفقا للدرا�صة املن�صورة يف جملة Chem وتعمل البطاريات عن طريق تخزين 
الطاقة الكهربائية على �صكل اأخرى كيميائية، حيث حتوي قطبني معدنيني يعمالن بالكهرباء )اأحدهما ب�صحنة اإيجابية واالآخر �صلبي(. وعندما تقوم 

البطارية بت�صغيل اجلهاز، تطلب االأيونات اإلكرتوناتها، التي تنتقل عرب ال�صوارد من قطب كهربائي اإىل اآخر.

موبيلي�س يف املطارات و املوانئ

 الإ�ستقب�ل اجل�لية اجلزائرية
 املقيمة ب�خل�رج

 موبيلي�س تعزز وجودها خالل العطلة ال�صيفية و ذلك بتنظيم لل�صنة اخلام�صة 
على التوايل، على م�صتوى املطارات و املوانئ الدولية للوطن، عملية ا�صتقبال 
جاليتنا املقيمة باخلارج. هذه العملية التي عرفت انطالقتها يف 15 جويلية، 
القادمني الأر�س  اأوت 2017 و هي موجهة ملواطنينا  اإىل غاية 31  �صت�صتمر 
على  حارا  ا�صتقباال  �صيعرفون  الذين  و  ال�صيفية،   عطلتهم  لق�صاء  الوطن 
م�صتوى قاعات الهبوط. بهذه املنا�صبة، �صتقوم موبيلي�س باإهدائهم �رسائح 
هاتفية 2ج/3ج مزودة بر�صيد اأويل، لتمكينهم من االإت�صال باأقربائهم حلظة 
املتواجدة  و    املطارات  هبوط  قاعات  العملية،  هذه  �صتخ�س  و�صولهم.  
و  الدويل  ميناء اجلزائر    املطار  و  الدويل  الوطني:  املطار  الرتاب  عرب 
ميناء وهران          املطار الدويل و ميناء بجاية    املطار الدويل ل�صطيف      
املطار الدويل لق�صنطينة     املطار الدويل لعنابة        من خالل هذه العملية، 

بالبقاء  القاطنني باخلارج، و ذلك  الوطني مع مواطنيها  الرابط  تقوية  و  لتعزيز �صورتها  ت�صعى موبيلي�س 
دوما قريبة من زبائنها خا�صة و اجلزائريني عامة.     تنتهز 
موبيلي�س هذه الفر�صة لتتمنى لهم عطلة مريحة و اإقامة 

جيدة اإىل جانب عائالتهم.

ابقوا على ات�سال مع عائالتكم خالل احلج 

 و ا�ستقبلوا مك�مل�تكم
 بـ 10 دج للدقيقة فقط

ُيقّرب Ooredoo احلجاج من 
عائالتهم و ذويهم، و مينحهم 
فر�سة البقاء على ات�سال من 

العربية ال�سعودية خالل احلج 
و باأ�سعار جد تف�سيلية ُيخّف�س 

Ooredoo اأ�سعاره خلدمة 
التجوال)Roaming( ل�ستقبال 

املكاملات لفائدة زبائنه امل�سافرين 
اإىل البقاع املُقّد�سةو ذلك من 05 
اأوت 2017 اإىل غاية 30 �سبتمرب 
 Ooredoo زبائن  باإمكان   2017

احلجاج ا�ستقبال املكاملات بـ 
هذا  فقط.  للدقيقة  دج   10

التخفي�س احل�سري و املتميز 
لأ�سعار خدمة التجوال �سالح 

جلميع زبائن Ooredooما قبل الدفع و ما بعد الدفع،و ذلك عرب جميع 
ال�سبكات باململكة العربية ال�سعودية)Zain،Jawal، STC(.  باإمكان احُلجاج 
احلائزين على �سريحة Ooredoo التوا�سل مع عائالتهم      و ذويهم خالل 

احلج ومقا�سمتهم اأجواء التقوى لهذا ال�سفر بهذا العر�س اجلديد احل�سري 
املوجه للحجاج، يوؤكد Ooredoo ُبعده كموؤ�س�سة مواطنة دائما اأقرب من 

املجتمع اجلزائري.
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