
النا�سط ال�سيا�سي  عبد الغني بادي

مفــاجاأة ولد عبــــا�س 
متعلـــــــــقة بتـــــــر�شــح 
بوتفليقة مـــن عدمه
دعا اإالدفاع �سلميا عن احلقوق امل�سروعة

الأفــافا�س ينـــتقد 
توقيف الإ�شرابات 
بوا�شــطة العدالة

 اعترب انخفا�سها ملا دون 74 دوالر 
ظرفيا، بوزيان مهماه:

ال�شنوات املقبلة 
�شت�شهد ارتفاعا 

يف اأ�شعار النفط

�ص3

�ص3

�ص3

على خلفية عملية �سكيكدة

اجلي�س يالحق 27 اإرهابيا من جماعة دروكدال

من بينها 08  م�ست�سفيات ،12 موؤ�س�سة تربوية و 05 م�سابح 

25 م�شروعا مت حتويله من اجلنوب نحو وليات اأخرى 
�ص24

�ص4
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�شـــــاأتباحــــــث مع 
مقري اليوم حول 
مبـادرة التوافـــــق

�ص3

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص13

 موؤ�س�سة بريد اجلزائر و الوكالة الوطنية 
لرتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية

 اتفاق لتطوير اخلدمات الإلكرتونية
 ملـــــــــواقع النتـــــرنت الــــتجارية

�سفقة القتناء مليوين جرعة من اللقاح  

الــــحـــــــمى القـــــــالعية 
تنت�شر يف ع�شر وليات
�ص4

�ص4

االإعالن هوية املدرب اجلديد 
للخ�سر نهاية هذا االأ�سبوع

زطـــــــ�شي يـــــجـــــري 
مفاو�شات مع بلما�شي

�ص4 

�ص24

�ص 4

تيارت

طوارئ ب�شبب اختفاء طفلة 
حي القا�سي ببلدية تـيزي وزو

 غياب الهتمام يفاقم
 الأو�شاع املرتدية

منها 79 حمطة انطلقت يف اخلدمة

 84 م�شـــــــــروعا لإنـــــــجـــــــاز 
املحطات الربية يف اجلزائر  
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روراوة ي�ضّيع املاليل على املولودية

تتوجه املوؤ�رشات نحو ف�صل �صفقة انتقال العب نادي بارادو فريد 
امل�رشين  اأ�صد  كانت  التي  اجلزائر  مولودية  فريق  نحو  املاليل 
رئي�س  عبرّ  حيث  ال�صيفية،  التحويالت  فرتة  خالل  انتدابه  على 
على  غ�صبه  زط�صي  الدين  خري  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتاديةى 
املدير الريا�صي للنادي العا�صمي كمال قا�صي ال�صعيد بعدما اأقدم 

هذا االأخري على االت�صال برئي�س الفاف ال�صابق حممد روراوة من
ق�صد  للعبة  االإفريقي  االحتاد  كوالي�س  يف  والعمل  م�صاعدته  اأجل 

م�صاعدة ناجيه على تاأجيل مباراته اأمام تي بي مازميبي.

احلماية املدنية تتدخل لإنقاذ لقلق
عمد رجال احلماية املدنية موؤخرا اإىل اإنقاذ فرخ لقلق على م�صتوى 
ات�صال  بعد  املدنية  احلماية  جتاوب  اأثار  حيث  بالبليدة،  بوقرة 
اإثر �صقوط فرخ لقلق من الع�س، يف حني مل يتوانوا  مواطنني بهم، 
يف التنقل للموقع واإعادته، حماطني مبواين املنطقة و�صط اإعجاب 

بهكذا �صلوك ..

خبر في 
صورة

معهد با�ستور

 اإجراءات وقائية للحد
 من انت�ضار بعو�ض النمر

ولية خن�ضلة تطلق فيديو 
الرتويج ال�ضياحي 

مبعامل  بالتعريف  خا�س  فيديو  خن�صلة  بوالية  االإعالم  خلية  اأطلقت 
خن�صلة ال�صياحية بداية من البيوت املعلقة تبدقة، اإىل اآثار �صيديا�س 
واآعايل �صيليا اخلالبة، و�صوال اإىل رمز الوالية »الكاهنة« .. كما ت�صمن 
بداية  بالوالية  التقليدية  ال�صناعات  دقيقة   13 الذي جاء من  الفيديو 
مرورا  ال�صاحلني،  حمام  يرتبعها:  على  املعدنية  واحلمامات  ببابار، 

بجالل وخريان وواد لعرب وتبلعيني وتبدقة

تكرمي رئي�ض اجلمهورية يف 
اختتام مهرجان وهران

اأول  �صهرة  �صهدت 
الن�صخة  اختتام  اأم�س 
11 من مهرجان وهران 
العربي  للفيلم  الدويل 
ح�صورا  �صهد  والذي 
اجلمهور  من  كثيفا 
العرب  والفنانني 
الذين  واجلزائريني 
التي  ال�صهرة  ح�رشوا 
اإقدام منظمي  �صهدت 
تكرمي  املهرجان على 
اجلمهورية  رئي�س 
بوتفليقة  العزيز  عبد 

نظري اخلدمات والعناية التي منحها اإىل الثقافة يف بالدنا واعرتافا 
من الفاعلني يف قطاع الثقافة على املجهودات التي بذلها يف هذا 

ال�صياق.

من  عددا  با�صتور  معهد  اتخذ 
من  للحد  الوقائية  االإجراءات 
مو�صم  خالل  االأوبئة  انت�صار 
يتعلق  مبا  خا�صة  ال�صيف 
االأ�صيوي،  النمر  ببعو�صة 
حاالت  عدة  ت�صجيل  مت  والتي 
واأو�صح  واليات  اأربع  يف  منها 
با�صتور  ملعهد  العام  املدير 
للقناة  ت�رشيح  زبري حراث، يف 
اأنه مت  اأم�س،  االأوىل،  االإذاعية 
اتخاذ اإجراءات وقائية منذ بدء 
 2011 البعو�س يف  هذا  انت�صار 

وذلك  �صاحلية،  واليات  باأربع 
يف  انت�صارها  جتنب  بهدف 
داخل  وحتى  االأخرى  الواليات 
م�صيفا  املت�رشرة،  الواليات 
با�صتعمال  متيزت  العملية  اأن 
التي  واالأماكن  للبوؤر  الر�س 
احل�رشة،  هذه  فيها  تنت�رش 
وذلك بالتعاون مع فرق الوقاية 
م�صتمرة  مراقبة  مع  للبلديات 
وحث  املعهد  م�صالح  من 
با�صتور،  ملعهد  العام  املدير 
البعو�س  لل�صعات  املتعر�صني 

با�صتعمال  االأ�صيوي  النمر 
وبع�س  العطرية  الزيوت 
الكرميات، » لكن تفاديا لتكاثر 
تنظيف  ي�صتلزم  البعو�صة  يرقة 
احلاويات  اإفراغ  و  الف�صاءات 
اإىل  ي�صار  الراكدة«و  املياه  من 
اأن انت�صار هذه البعو�صة الوافدة 
التعامالت  اإىل  اأ�صا�صا  يعود 
التجارية وعن طريق احلاويات 
امل�صتوردة من اآ�صيا ف�صال عن 

تنقل املواطنني للخارج.
 ف.ن�سرين

امل�سوؤولون انتقدوا نتائج البكالوريا بالبويرة

تكرمي التالميذ النجباء يف المتحانات الر�ضمية

تب�سة

 اإحباط تهريب اأزيد من 2 مليون اأورو نحو تون�ض
م�صتوى  على  اجلمارك  اأعوان  متكن 
تب�صة، من  والية  بتيتة  املعب احلدودي 
موجهة  كانت  اأورو  مليون   2.2 حجز 
داخل  تون�س،  اجلارة  نحو  للتهريب 
“هيونداي”  نوع  من  �صياحية  �صيارة 
االأعوان  وعرث  ع�رشيني  ل�صاب  تعود 
عن املبلغ ال�صخم يف خمباأ �رشي حتت 
لل�صيارة، حيث حاول  املقاعد االأمامية 
تون�س  نحو  تهريبهم  ال�صيارة  �صاحب 

بطريقة غري �رشعية.



جبهة  حلزب  العام  الأمني  مدد 
التحرير الوطني جمال ولد عبا�س 
»ال�سو�سبان�س« اخلا�س باملفاجاأة 
التي اأكد باأنه �سيك�سفها يوم اأم�س، 
اجتماعه  يوؤجل  اأن  قبل  وهذا 
برئي�س حزب التحالف اجلمهوري 
لحق  موعد  اإىل  �ساحلي  بلقا�سم 
فتح  ما  املقبل،  الأ�سبوع  خالل 
اأكرث،  والت�سورات  التاأويالت  باب 
�سيما واأن حمى الرئا�سيات بداأت 
توقع  ال�سدد  هذا  ويف  ترتفع. 
الغني  عبد  ال�سيا�سي  النا�سط 
بالو�سط  ربطه  ات�سال  يف  بادي 
يوم اأم�س، باأن ولد عبا�س �سيعلن 
للرئي�س  الر�سمي  الرت�سح  عن 
لعهدة  بوتفليقة  العزيز  عبد 
بالقبول  �سيلمح  اأنه  اأو  جديدة 
من  العديد  لعر�س  املبدئي 
يف  الراغبة  ال�سيا�سية  الأحزاب 
 »: ليقول  عاد  لكنه  ال�ستمرارية، 
وعودا  قدم  ما  دائما  عبا�س  ولد 

كثرية جلها مل يتحقق يف امليدان، 
�سعبوي  حديثه  يجعل  ما  وهذا 
الأمني  اأن  على  م�سددا  اأكرث«،  ل 
العام للحزب العتيد لن يقدم  اأي 
مفاجاأة يف القريب العاجل وقرار 
متاأخر  �سيكون  بوتفليقة  تر�سح 
جدا رمبا نهاية ال�سنة اجلارية اأو 
حتى بداية ال�سنة القادمة هذا اإذا 
ال�ساحة  على  جديد  اأي  يطراأ  مل 

اأخر تطرق  �سياق  ال�سيا�سية، ويف 
احلزب  تاأثر  اإىل  املتحدث  ذات 
الذي  ال�سيا�سي  باخلطاب  العتيد 
حيث  عبا�س،  ولد  عليه  يعتمد 
خرجات  هكذا  مثل  باأن  اأكد 
اأن  بدليل  احلزب  على  توؤثر  لن 
واإبعاد  خلدون  ح�سني  ت�رصيحات 
�سعداين وقبله بلخادم مل توؤثر يف 
كل  رغم  للم�سهد  احلزب  ت�سدر 

احلزبية  قاعدته  حول  يقال  ما 
ونوعية وكفاءة نوابه على م�ستوى 

الربملان بغرفتيه.
لغاية  يُجهل  ال�سياق  هذا  ويف 
التي  املفاجاأة  طبيعة  ال�ساعة 
اإل  يح�رص لها جمال ولد عبا�س، 
رئي�س  مع  حديثه  �سياق  ومن  اأنه 
فقد  حمو  بن  الكرامة  حزب 
ت�ساورية  بلقاءات  تتعلق  تكون 
متوقعة،  غري  اأخرى  اأحزاب  مع 
�سيا�سية  مبادرة  عن  الإعالن  اأو 
مفاجاأة  اآخرون  يتوقع  فيما  ما، 
�سبق  للتذكري  الكبري،  احلجم  من 
لالأفالن  العام  الأمني  اأثار  واأن 
اأوت  �سهر  وا�سعة  اإعالمية  �سجة 
روج  عندما  املا�سي،  العام  من 
مدوية  مفاجاأة  عن  لالإعالن 
اأن  قبل  قراءات،  عدة  اتخذت 
يعلن باأنها تتعلق بتاريخ ا�ستدعاء 

الهيئة الناخبة لت�رصيعيات 2017.
علي عزازقة
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�ساأتباحث مع مقري اليوم حول مبادرة التوافق
     .       االأرندي وتاج يناق�سان مبادرة املواالة لدعم اخلام�سة هذا االثنني         .      امل�سا�س باملوؤ�س�سة الع�سكرية اأو جتاوزها خط اأحمر 

اإميان لوا�س

يف  الأربعاء  ام�س  غول   واأفاد 
ن�سطها  التي  ال�سحفية  الندوة 
عقب ا�ستقباله ال�سفري ال�سحراوي 
بعني  حزبه  مقر  يف  باجلزائر 
لقاء  هناك  بان  بالعا�سمة،  اهلل 
�سيجمعه اليوم اخلمي�س مع رئي�س 
الرزاق  عبد  ال�سلم  حركة جمتمع 
باجلزائر  حزبه  مبقر  مقري 
مناق�سة  اجل  من  العا�سمة 
الدفع  وكذا  »حم�س«  مبادرة 
بامللفات املطروحة«، م�سريا اأن 
قوة  اأية  مع  يتفاعل  »تاج«  »حزب 
�سيا�سية مهما كان حجمها بعيدا 
ال�سيفة  احلزبية  امل�سالح  عن 
فوق  تبقى  اجلزائر  م�سلحة  وان 
حزبه  باأن  م�سيفا   ،« اعتبار  كل 
عديد  مع  اآخر  لقاء  �سيجمعه 
على  الوطنية  ال�سيا�سية  الحزاب 

بداية  الدميقراطي  التجمع  غرار 
من الثنني القادم والتي �سيناق�س 
اجلزائر  اأمل  جتمع  خاللها  من 
اأطلقتها  التي  الوطنية  املبادرة 
اإىل دعم  الرامية  اأحزاب املوالة 
خام�سة  لعهدة  بوتفليقة  الرئي�س 

.«
باأن  املتحدث  نف�س   واأكد 
خط  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
اأحمر، مربزا باأن »الوقت الراهن 
على  احلفاظ  �رصورة  يقت�سي 
م�سددا  اجلزائر،  وا�ستقرار  اأمن 
على اأهمية اإبعاد موؤ�س�سة اجلي�س 
احلزبية  ال�رصاعات  كل  عن 
»امل�سا�س  اإن  وقال   ، وال�سيا�سية 
به من بع�س الأطراف اأو جتاوزه 
خط اأحمر«، م�ستطردا يقول باأن 
�رصورة  يقت�سي  الراهن  »الوقت 
وا�ستقرار  اأمن  على  احلفاظ 
يف  للراغبني  والت�سدي  اجلزائر 

خرابها باإبعاد موؤ�س�سة اجلي�س عن 
وال�سيا�سية  احلزبية  ال�رصاعات  كل 
احلل  انه  موؤكدا  منها«،  طائل  ل  التي 
وبكافة  الت�سدي  هو  اليوم  الوحيد 
الو�سائل اإىل كل الأجندات املاكرة التي 
البالد  وا�ستقرار  اأمن  زعزعة  حتاول 
».   واأفاد عمار غول اأن »اجلزائر التي 
ال�ستعمار  ويالت  من  بالأم�س  عانت 
اأبناء  ل�سيما  اليوم  اأبنائها  على  بات 
وكافة  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
ي�سريوا  اأن  الأخرى  الأمنية  الأ�سالك 
النهج  نف�س  وعلى  الدرب  نف�س  على 
اأن«اجلي�س  مربزا  اخلال�س«،  الوطني 
بحر�س  �سيوا�سل  ال�سعبي  الوطني 
الزاخر  العملي  نهجه  م�سار  �سديد 
مل�سلحتها  وبالولء  للجزائر  بالوفاء 
تبقى  التي  النا�سعة  و�سورتها  العليا 

دوما فوق كل اعتبار«.
ا�ستنكر عمار غول  ال�سياق   ويف نف�س 
»موقف ال�سلطات املغربية وحماولتها 

بال�سحراء  النزاع  يف  اجلزائر  اإقحام 
ال�سحراوي  اأن«امللف  قائال  الغربية«، 
الأمم املتحدة  من اخت�سا�س منظمة 
كما  دورها  لعب  عليها  يتوجب  التي 
نظرا  بالذات  الوقت  هذا  يف  ينبغي 
يتعر�س  اأ�سبح  التي  ال�سعبة  لالأو�ساع 
الحتالل  نتيجة  ال�سحراويون  لها 

املغربي«.
اإقحام  »مبحاولت  غول  ندد   كما 
امللف  يخ�س  فيما  للجزائر  املغرب 
الإيراين والتي اأكد اأنها جمرد مزايدات 
نتيجة  ال�سحة وهي  لها من  اأ�سا�س  ل 
املغرب  خا�سها  التي  املعارك  لف�سل 
»ملف  اأن  قائال  امللف«،  هذا  حول 
ال�سحراء الغربية بداأ يتجه نحو احلل 
اليجابي يف املحافل الدولية«، مذكر 
القائم  للجزائر  الثابت  »باملوقف 
�سوؤون  يف  التدخل  عدم  مبداأ  على 
»ا�ستمرار  اأن  وا�سارغول  الدول«. 
الغربية  لل�سحراء  املغربي  الحتالل 

�سيوؤدي ل حمالة اإىل حالة انفالت يف 
امل�ساعي  ف�سل  بعد  ل�سيما  املنطقة 
الدبلوما�سية الأممية يف تنظيم ا�ستفتاء 
تقرير امل�سري وذلك بتواطوؤ وا�سح من 
فرن�سا  مقدمتها  يف  كربى  دول  طرف 
الإن�سان  حقوق  لنتهاك  املحتل  مع 

وثروات ال�سحراويني«.

الثابت  »املوقف  غول  جدد   كما 
يف  واملتمثل  تاأ�سي�سه  منذ  حلزبه 
العزيز  عبد  اجلمهورية  لرئي�س  وفائه 
الرئا�سيات  ملف  اأن  قائال  بوتفليقة«، 
�سيتم مناق�سته بالتف�سيل خالل موؤمتر 
�سبتمرب  �سهر  عقده  املزمع  احلزب 

القادم«. 

اعترب انخفا�سها ملا دون 74 دوالر ظرفيا، بوزيان مهماه:

ال�سنوات املقبلة �ست�سهد 
ارتفاعا يف اأ�سعار النفط

الطاقوي  ال�ساأن  يف  اخلبري  اأو�سح 
ت�رصيح  يف  مهماه،  بوزيان 
لـ«الو�سط«، اأن تراجع اأ�سعار النفط 
اأ�سا�سا  يعود  دولر   74 دون  ما  اإىل 
اأ�سا�سيتني  دوريتني  و�سعيتني  اإىل 
الأوىل تتعلق مب�ستويات اإنتاج اأوبك 
التقرير  اأظهر  فقد  جويلية،  ل�سهر 
امل�سدرة  البلدان  ملنظمة  الأخري 
املنظمة  اإنتاج  اأن  )اأوبك(  للبرتول 
 .2018 لعام  مرتفعا  م�ستوى  بلغ 
متاأثرة  جاءت  الثانية  والو�سعية 
التي  اأم�س  اأول  يوم  بتقديرات 
املخزونات  يف  ارتفاعا  اأظهرت 
الأمريكية على غري املتوقع، بـ 5،6 

مليون برميل.
النخفا�س  مدى  بخ�سو�س  اأما 
اأنه �سيكون ظرفيا وذلك بناء  فقال 
العاملية  الإ�ستثمارات  و�سع  على 
اخلام  اإنتاج  �سل�سلة  بخ�سو�س 
بح�سبه،  بو�سوح،  تك�سف  التي 
ال�ستثمارات  م�ستوى  تراجع  باأن 
�سنوات  الثالث  يف  �سخها  مت  التي 
يجعلنا  مما  جدا  �سعيفة  الأخرية 
لالإمدادات  متاأزما  م�سهدا  نتوقع 
ت�سارع  باأن  جند  كذلك  م�ستقبال، 
وترية ال�ستهالك العاملي من اخلام 
النفطي، ل يقابله ارتفاع يف الإنتاج 
يغطي زيادة الطلب م�ستقبال، وهذا 
النفط  برميل  اأ�سعار  بارتفاع  يهدد 

خالل اأفق ال�سنوات القادمة.
اأم�س،  النفط،  اأ�سعار  هذا وهبطت 
بعد اأن اأظهرت بيانات لل�سناعة اأن 
اخلام  من  الأمريكية  املخزونات 
متوقع،  غري  نحو  على  ارتفعت 
تراجع  على  اجلديد  ال�سهر  لتبداأ 
بعد تكبدها اأكرب خ�سارة �سهرية يف 
عامني يف جويلية.وانخف�ست عقود 

برنت  مزيج  العاملي  القيا�س  خام 
 0.4 اأو  �سنتا،   30 اأكتوبر  ت�سليم 
للربميل،  دولر   73.91 اإىل  باملائة 
لتزيد خ�سائر بلغت 1.8 يف املئة يف 

اجلل�سة ال�سابقة.
القيا�س  خام  عقود  وهبطت 
الو�سيط  تك�سا�س  غرب  الأمريكي 
اإىل  املائة  يف   0.5 اأو  �سنتا،   37
نزولها  بعد  للربميل،  دولر   68.39
وهوى  الثالثاء.  باملائة  اثنني  نحو 
يف  باملئة  �ستة  من  اأكرث  برنت 
اخلام  عقود  هبطت  بينما  جويلية، 
باملئة،  �سبعة  حوايل  الأمريكي 
وهو اأكرب انخفا�س �سهري للخامني 
.2016 جويلية  منذ  القيا�سيني 

البرتول  بيانات من معهد  واأظهرت 
الأمريكي زيادة قدرها 5.6 مليون 
برميل يف خمزونات النفط اخلام يف 
الوليات املتحدة الأ�سبوع املا�سي 
اأن  يف حني توقع ا�ستطالع لرويرتز 

تنخف�س 2.8 مليون برميل.
وقال متعاملون اإن عالمات على حل 
�سحنات  يف  موؤقت  لتعطل  حمتمل 
النفط عرب م�سيق باب املندب عند 
الأحمر  للبحر  اجلنوبي  املدخل 
كان لها تاأثريها على الأ�سعار طوال 
جل�سة التداول وكانت اأوبك تعهدت 
من  الإمدادات  تعطل  بتعوي�س 
اإيران، ثالث اأكرب منتج يف املنظمة. 
وو�سل اإنتاج اأوبك يف يوليو متوز اإىل 
وبداأت   .2018 للعام  م�ستوى  اأعلى 
حتد  الو�سيكة  الأمريكية  العقوبات 
من ال�سادرات الإيرانية بالفعل، مع 
خف�س م�سرتين من اأكرب زبائنها يف 
اآ�سيا وارداتهم اإىل اأدنى م�ستوى لها 

يف �سبعة اأ�سهر يف جوان.
 �سارة بومعزة

النا�سط ال�سيا�سي عبد الغني بادي

مفاجاأة ولد عبا�س متعلقة برت�سح بوتفليقة من عدمه

دعا اإالدفاع �سلميا عن احلقوق امل�سروعة

الأفافا�س ينتقد توقيف الإ�سرابات بوا�سطة العدالة
الأفافا�س املواطنني  دعا حزب 
على  للحفاظ  التعبئة  اإىل 
حقوقهم ال�سيا�سية والجتماعية 
على  الرهان  مع  والقت�سادية، 
التعامل ال�سلمي، حمذرة ال�سلطة 
اأو  الجتماعي  العنف  مغبة  من 
احلركات  �سد  للعدالة  اللجوء 

الإ�رصابية.
ال�سرتاكية  القوى  جبهة  دخلت 
اللجوء  خط  على  »الأفافا�س«، 
الحتجاجات،  حول  العدالة  اإىل 

حيث انتقدت اللجوء اإىل العدالة 
ال�رصابية،  احلركات  �سد 
ل�سيا�سة  حتولت  اأنها  معتربة 
رابطة  احلراك،  هذا  لإ�سعاف 
الجتماعي  الف�ساد  باأزمة  ذلك 
والعنف  واملوؤ�س�ساتي، 
تعبري  حد  على  الجتماعي، 
دليل  ذلك  اأن  قائلني  احلزب، 
املوؤ�س�سات،  و�سط  الف�ساد  على 
الإنتهاكات  اإطار  يف  ي�سب  واأنه 
واحلريات  الإن�سان  حقوق  �سد 

الفردية واجلماعية يف اجلزائر.
و�سّخ�س احلزب يف بيان له، الو�سع 
ل�ستقرار  تهديد  باأنه  ال�سائد 
الجتماعي،  والتما�سك  البالد 
بـ«الأزمة متعددة  وا�سفة الأزمة 
اإىل  ذلك  مرجعة  الأبعاد«، 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  الركود 
متهمة  والثقايف،  والجتماعي 
حفاظا  ذلك  بتكري�س  ال�سلطة 
الذي  القائم،  الو�سع  على 
من  اأما  القوى،  بتناف�س  و�سفته 

احلزب  فوجه  املواطنني  جانب 
التعبئة  ب�رصورة  لهم  لر�سالته 
ال�سيا�سية  حقوقهم  اأجل  من 
والقت�سادية،  والجتماعية 
وعدم ال�ست�سالم لأي �سكل من 
اليقظة،  مع  ال�سغط،  اأ�سكال 
والتعامل �سلميا مع اأي �سكل من 
اأ�سكال ال�ستفزاز الذي قد يهّدد 
واأمنه  اجلزائري  ال�سعب  وحدة 

وا�ستقراره.
�س.ب

ك�سف رئي�س حزب جتمع اأمل اجلزائر عمار غول، عن لقاء مرتقب بينه وبني االأمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي اأحمد 
اأويحي، من اأجل التناق�س حول املبادرة الوطنية التي اأطلقتها اأحزاب املواالة، والرامية اإىل دعم الرئي�س بوتفليقة لعهدة خام�سة، 
الفتا اإىل اأن حزبه �سيتباحث مبادرة التوافق التي اأطلقتها حركة جمتمع ال�سلم، وذلك اليوم اخلمي�س مع رئي�س حم�س مقري مبقر 

حزبه، وباأن تاج يتفاعل مع اأية قوة �سيا�سية مهما كان حجمها، بعيدا عن ما اأ�سماه امل�سالح احلزبية ال�سيقة.



املتعلق  الإجراء  اأن  �شادي،  وذكر 
بالق�شاء على هذا املر�ض الوبائي 
بوؤرة  اأول  ظهور  مند  اتخاذه  مت  
 21 يف  عنه  الإبالغ  مت  والتي  له 
وذكر  وزو  تيزي   بولية  جوان 
الفريو�شي  الوباء   باأن هذا   اأي�شا 
م�ض ع�رش وليات و هي:  البويرة 
�شطيف  و  بجاية  و  وزو  تيزي   و 
و  البواقي  ام  و  املدية  و  وتيبازة 
والبليدة،  ال�شلف  و  بوعريرج  برج 
وفيما يتعلق بالإجراءات املتخذة 
حت�شبا لعيد الأ�شحى، حث ال�شيد 
لكل  البيطريني  املفت�شني  �شادي 
عملية  مراقبة  ل�شمان  الوليات  
ذبح الأ�شحية  مع  احرتام القواعد  
م�شتوى  على  ال�شارية  ال�شحية 
الأخرى  البيع  نقاط  و  الأ�شواق 
ال�شحية   ال�شهادات   ت�شليم  مع 
بالن�شبة   ل�شيما  املا�شية  ملرافقة 
للمربني الذين يتنقلون نحو وليات  

اأخرى. 
ذات  طلب  اأخرى،   جهة  من 
املفت�شني  من  امل�شوؤول 
البيطريني برجمة ح�ش�ض اإذاعية 
ال�شعيد  على  توعية   حمالت  و 
املحلي من اجل حث املواطنني 
على اقتناء ما�شيتهم من   نقاط 
طماأن   كما   القانونية   البيع 
بفتح  املواطنني  امل�شوؤول  ذات 
الماكن  كل  الأ�شحى  عيد  يوم 

للذبح  املخ�ش�شة   الهياكل   و 
ملراقبة  متنقلة  فرق  بح�شور 
وزارة  ح�شب  و  الأ�شحية،  هيكل 
عن  تاأكيد  اأول   فاإن   الفالحة 
طرف  من   »sérotype  « الوباء 
املخرب  كان يوم 6 جويلية  2018 
مت  الآن  حد  اإىل  اأنه  م�شيفة 
هذا   م�شها  وليات   10 ت�شجيل  
الوباء و خم�ض وليات اخرى مل 
ت�شجل �شوى حالة واحدة  فيها. 
و مت ذبح 190 ما�شية  مت ذبحها 

اإىل الآن.
اتخذتها  التي  التدابري  ومن 
اإطار مواجهة احلمى  الوزارة يف 
كل  ذبح  ذكرت     ، القالعية 

الأبقار امل�شابة  باملر�ض وتكفل 
الولة بتنظيم حركة الأبقار وغلق  
الأ�شواق ح�شب و�شعية كل ولية 
تكتيف  اأي�شا  الإجراءات  وت�شم 
عمليات مراقبة القطيع و جتنيد 
البياطرة املوظفني  واخلوا�ض و 
كذلك تزويد الوليات مبطهر من 
ف�شال  املر�ض  بوؤر  تطهري  اجل 
التوعية  حمالت  تكتيف   عن 
وحت�شي�ض املربني عرب كل و�شائل 

الإعالم املحلية و الوطنية.
املتخذة  الإجراء  يخ�ض  وفيما 
ذكرت  الأ�شحى،  العيد  مبنا�شبة 
البيع  نقاط   حتديد  الوزارة  
كل  و�شع  مع  الولة  مبر�شوم 

باملراقبة  املتعلقة   الإجراءات 
القطيع   تنقل  تنظيم  و  البيطرية 
التي  الوليات   من  انطالقا 
توفر الغنم  و هذا بو�شع �شهادة  
اىل  الإ�شارة  مع  اجليدة  ال�شحة 

و�شيلة النقل. 
بالتوا�شل  اأي�شا  الأمر  يتعلق  و 
ت�شمني  حول  التح�شي�ض  و 
العيد  قبل   ما  فرتة  الغنم خالل 
حول  تلفزيونية  معلومات  وبث 
التطبيقات اجليدة للرتبية الغنم و 
ذبح  الأ�شحية  و يف الأخري فتح 
متنقلة  فرق   جتنيد  و  املذابح 
من اجل مراقبة هياكل الأ�شحية  

يوم العيد.

عائلة  معاناة  تيارت  يف  تتوا�شل 
الطفلة  ابنتهم  اختفاء  بعد  خنة 
اأربع  العمر  من  البالغة  اإكرام 
م�شتوى  على  املتوجدة  و  �شنوات 
حي التفاح بتيارت، ورغم عمليات 
حلد  تظهر  مل  الكثيفة  البحث 
اأو  اإيجابية  اإ�شارات  اأية  ال�شاعة 
�شلبية والد الطفلة املختفية  اأكد 

اأربعة  منذ  للبيت  تعد  مل  ابنته  اأن 
اأيام  بعيد خروجها لقتناء بع�ض 
يف  جتاري  حمل  من  الأغرا�ض 
نف�ض الوقت تبذل اجلهات الأمنية 
جهودها  ليجاد الطفلة املختفية 
و  الولية  �شكان  جتند  �شجل  و 
بع�ض املناطق املجاورة ملبا�رشة 

عمليات بحث .

املدنية  احلماية  م�شالح  �شجلت 
خالل  غرقا،  �شخ�شا   56 وفاة 
جون  الفاحت  من  املمتدة  الفرتة 
من   2018 جويلية   31 غاية  اإىل 
ال�شواطئ  م�شتوى  على   31 بينهم 
واأو�شحت  لل�شباحة  املمنوعة 
م�شالح احلماية املدنية يف ح�شيلة 
اجلهاز  اأن  الأربعاء  اأم�ض  لها 
قام،  ال�شواطئ  بحرا�شة  اخلا�ض 
الفاحت  من  املمتدة  الفرتة  خالل 
املا�شي،  يوليو   31 غاية  اىل  يونيو 
ب 43.083 تدخل على م�شتوى 14 
ولية �شاحلية �شمح باإنقاذ 27.770 
�شخ�ض من الغرق مع ت�شجيل وفاة 

منهم  البحر  يف  غرقا  �شخ�شا   56
املمنوعة  ال�شواطئ  يف  �شحية   31
م�شتوى  على   25 و  لل�شباحة 
لل�شباحة  امل�شموحة  ال�شواطئ 
اأوقات  خارج  �شحايا   9 بينهم  من 
للحماية  التابع  اجلهاز  هذا  عمل 
اأن  امل�شدر  ذات  املدنية«وك�شف 
املتوفيني  ال�شحايا  من  عدد  اأكرب 
�شجل بوليتي م�شتغامن وبجاية بـ 8 
حالت لكل ولية كما �شجلت ذات 
امل�شالح خالل نف�ض الفرتة وفاة 4 
املائية  املركبات  ب�شبب  اأ�شخا�ض 
املختلفة بكل من م�شتغامن، تيبازة، 

اجلزائر العا�شمة وتيزي وزو.

�صفقة القتناء مليوين جرعة من اللقاح  

تيارت

م�صالح احلماية املدنية

حكيم مالك  

احلمى القالعية تنت�شر يف ع�شر واليات

طوارئ ب�شبب اختفاء طفلة 

وفاة 56 �شخ�شا غرقا يف البحر   

24 �شاعةاخلمي�س 02  اأوت  2018  املوافـق  لـ14  دو القعدة 1439هـ 4
منها 79 حمطة انطلقت يف اخلدمة

84 م�شروعا الإجناز 
املحطات الربية يف اجلزائر  

موؤ�ص�صة بريد اجلزائر و الوكالة الوطنية 
لرتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية

اتفاق لتطوير اخلدمات االإلكرتونية 
ملواقع االنرتنت التجارية

و  العمومية  الأ�شغال  وزير  اأعطى 
باجلزائر  الغاين  زعالن،  النقل، عبد 
لإعادة  الأخ�رش  ال�شوء  العا�شمة 
باخلروبة  الربية  املحطة   تاأهيل 
الوزير  واأو�شح  العا�شمة(  )اجلزائر 
قادته  التي  التفقدية  زيارته  اثر  على 
و  باخلروبة   الربية  املحطة  اإىل 
العا�شمة  باجلزائر  البحرية  املحطة 
املحطة  تاأهيل  اإعادة  »م�رشوع  اأن 
العتبار  اإعادة  اإطار  يف   يندرج 
الربي  النقل  تطوير  و  اجلزائر  جلون 

للم�شافرين«.
اخل�شو�ض  هذا  يف  الوزير  واأ�شار 
املحطات  لإجناز  م�رشوعا   84 اإىل 
حمطة   79 منها  اجلزائر   يف  الربية 
اأن  قوله،  وتابع  اخلدمة  يف  انطلقت 
بتنظيم  �شمحت  قد  املن�شاآت  »هذه 
النقل الربي و التخفيف من الفو�شى 
هذا  يف  قبل  من  ت�شود  كانت  التي 
مب�رشوع  يتعلق  فيما  القطاع«اأما 
اإعادة تهيئة املحطة الربية باخلروبة 
يتعلق  الأمر  بان  زعالن  ذكر  فقد 
امل�شتوى  على  برية  حمطة  باأكرب 
الوطني مب�شاحة تقدر ب8.3  هكتار 
يف  واأكد  يوميا   م�شافر   22.000 و 
و  حتديث  �رشورة  على  ال�شدد  هذا 
ت�شتجيب  حتى  املحطة  هذه  جتهيز 
جمال  يف  امل�شافرين  لتطلعات  
الراحة من خالل مواءمة هذا الهيكل 
مع الهند�شة احل�رشية جلون  اجلزائر 
جزائري  درا�شات  مكتب  قام  وقد 
مكتب  و  »فالتيكنيا«  جممع  ا�شباين 
املحطات  ت�شيري  ل�رشكة   الدرا�شات 
باإجناز  )�شوغرال(  باجلزائر  الربية 
الربية  املحطة   تاأهيل  اإعادة  درا�شة 

باخلروبة.
يف هذا ال�شدد، اأو�شح ال�شيد مذكور 
الدرا�شات  مكتب  من  ك�شيلة  اآزواو 
باإعادة  تتعلق  »العملية  اأن   فالتيكنيا 

اإعادة  و  امل�شاكة  و  الطرق  تاأهيل 
ت�شميم مواقف ال�شيارات و احلافالت 
و اجناز حمطات لتوقف احلافالت و 
�شيتم   التي  املحيطة  الأ�شوار  جتديد 
ا�شتبدالها باأ�شيجة حديدية«كما اأ�شار 
اإىل اأن غالفا ماليا يقدر ب100 مليون 
الواجهات   لتغليف  خ�ش�ض  قد  دج 
الأربعة للمحطة و الأ�شيجة املحيطة 
احلديد  من  �شنعها  �شيتم  التي 
املطروق »اأما الباقي فان التكلفة مل 
حتدد بعد«من جانب اآخر، اأكد الوزير 
البحرية  املحطة  اىل  تنقله  خالل 
باجلزائر العا�شمة  ل�شتقبال اجلالية 
يف  مرة  لأول  نزلت  التي  اجلزائرية 
الر�شيف اجلديد ان الدولة  خ�ش�شت 
خم�شة )5( مليار دولر لتو�شيع املوانئ 
البحرية التي يبلغ عددها �شبعة )7( و  
تطوير هياكلها املينائية و جتهيزاتها 
لنا  �شي�شمح  »ذلك  ان  قوله  وتابع 
بتعزيز اإمكانيات ا�شتقبال ال�شفن ذات 
تدفق  ت�شهيل  و  الكبرية  احلمولت 

امل�شافرين والب�شائع«.
بان  ال�شدد  هذا  يف  الوزير  ذكر  و 
يتوفر  اجلزائري  البحري  الأ�شطول 
منها  واحدة  �شفن    )4( اأربع  على 
يف  عقد  توقيع  مت  كما  م�شتاأجرة، 
�شهر مار�ض الأخري مع جممع �شيني  
البحرية  ال�شفن  بناء  يف  خمت�ض 
تبلغ  خام�شة  �شفينة  اقتناء  اأجل  من 
و  م�شافر   1800 ا�شتيعابها   طاقة 
�شنة  يف  �شت�شتلم  التي  و  مركبة   600
الطلبية اخلا�شة  اإىل  اأ�شار  كما   2021
املجمع  ذات  من  �شفينة  ب�شاد�ض 
مع  تفاو�شنا  »اأننا   موؤكدا  ال�شيني 
ال�شيني و متكننا من حتقيق  اجلانب 
ربح ي�شمح لنا بطلب �شفينة جديدة«و 
ذكر يف هذا اخل�شو�ض ان قرار اقتناء 
جتديد  اإطار  يف  يندرج  جديدة  �شفن 

الأ�شطول  البحري الوطني. 

اجلزائر  بريد  موؤ�ش�شة  وقعت 
وتطوير  لرتقية  الوطنية  والوكالة 
اأم�ض،  التكنولوجية،  احلظائر 
باجلزائر العا�شمة على بروتوكول 
الدفع  تطوير  اإىل  يهدف  اتفاق 

الإلكرتوين باجلزائر.
الربوتوكول من طرف  ووقع هذا 
اجلزائر  لربيد  العام  املدير 
واملدير  دحماين  الكرمي  عبد 
لرتقية  الوطنية  للوكالة  العام 
التكنولوجية  احلظائر  وتطوير 
مبنا�شبة  �شاولة  بن  احلكيم  عبد 
»التجارة  حول  الدرا�شية  الأيام 
التي  الإلكرتونيني«  والدفع 
نظمتها الوكالة على مدار يومني 
ب�شيدي  التكنولوجية  باحلظرية 
يف  دحماين  واأبرز  اهلل.  عبد 
اجلزائرية  الأنباء  لوكالة  ت�رشيح 
يتعلق  الربوتوكول  هذا  اأن 
الإلكرتونية  اخلدمات  بـ«تطوير 
التجارية«،  النرتنت  ملواقع 
»املوؤ�ش�شتني  اأن  اإىل  م�شريا 
�شتن�شئان عن طريق هذا التفاق 
للموؤ�ش�شات  ت�شمح  �رشاكة  اآلية 
النا�شئة احلديثة بتطوير خدمات 
اإطار  يف  التجارية  الأنرتنت 
ال�شيا�شة اجلديدة التي انتهجتها 
تطوير  اأجل  من  اجلزائر  بريد 

وح�شب  الإلكرتوين«.  الدفع 
التفاق  هذا  فاإن   ، دحماين 
خدمات  تطوير  يف  »�شي�شاهم 
الدفع على �شبكة النرتنت بحيث 
�شتتمكن املوؤ�ش�شات النا�شئة من 
احل�شول على الوثائق وامل�شاعدة 
لربيد  التقنية  للخدمات  الالزمة 
اجلزائر للتمكن من تطوير مواقع 
النرتنت التجارية ل�شالح التجار 

ومزودي ال�شلع واخلدمات«.
لربيد  العام  املدير  اأكد  كما 
اجلزائر ، اأن تطوير هذه اخلدمات 
النا�شئة  املوؤ�ش�شات  طريق  عن 
على م�شتوى حا�شنة �شيدي عبد 
اهلل  »�شي�شاهم يف تطوير التجارة 
بعد،  عن  الإلكرتونيني  والدفع 

زائد اخلدمات لفائدة التجار«.
اأن  �شاولة،  بن  اأ�شار  جهته  من 
»جاء  هذا  التفاق  بروتوكول 
بريد  موؤ�ش�شة  حلاجيات  تلبية 
تطوير  يخ�ض  فيما  اجلزائر 
مربزا  الإلكرتوين«،  الدفع  حلول 
طريق  عن  »�شتدعم  الوكالة  اأن 
جمهودات  الربوتوكول  هذا 
تعميم  اإىل  الرامية  بريد اجلزائر 
ون�رش  احللول  هذه  ا�شتعمال 

التكنولوجيا لدى املواطن«.
ف.ن�صرين

عقدت وزارة الفالحة و التنمية الريفية وال�صيد  البحري �صفقة القتناء مليوين جرعة من اللقاح  يف اإطار 
االإجراءات املتعلقة  مبكافحة احلمى القالعية، ح�صبما علم من وزارة  الفالحة. وخالل اجتماع عمل خ�ص�س 

لتقييم الو�صع يف جمال مر�س احلمى القالعية و االآلية  التي و�صعتها الوزارة حت�صبا لعيد اال�صحى ، حث  
االأمني العام بوزارة  الفالحة،ال�صيد كمال �صادي البياطرة على تطبيق القوانني ال�صارية املفعول من اجل  

وقف انت�صار هذا الوباء اإىل واليات و مناطق اأخرى ،وح�صب ذات امل�صوؤول، فاإنه يجب على  املربني  االمتناع عن 
�صراء املوا�صي و االإبقاء عليها يف اأماكنها و االإبالغ عن احلاالت امل�صتبه باإ�صابتها مبر�س احلمى  القالعية.
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اتهم بتلقي 4000 دج مقابل 
منحهم خطوط هاتف ثابت 

حماكمة مدير مركز بريد 
بوزريعة يف ق�سية ر�سوة 

، مدير  بالعا�صمة  راي�س  بئر مراد  تابعت حمكمة 
االرت�صاء  واحل�صول  بتهمة  بوزريعة  بريد  مركز 
اأودعها  �صكوى  ب�صبب   ، م�صتحقة  غري  مزية  على 
ر�صوة   بطلب  فيها  اتهموه  الزبائن  من  �صده عدد 
الهاتف  خطوط  منحهم  نظري  دج   4000 بقيمة 
جمل�س  من  الرباءة  من  ا�صتفاد  بعدما   ، الثابت 
التاأديب الوظيفي وظل ميار�س مهامه حلني توقيفه 
حكم  �صدور  بعد  االأمن  م�صالح  قبل  من  موؤخرا 
ق�صائي يف حقه يق�صي عليه غيابيا بعقوبة عامني 

حب�صا نافذا مع اأمر بالقب�س.
راي�س  بئر مراد  اأمام حمكمة  املتهم  بذلك  ليمثل 
 ، الذكر  �صالف  احلكم  بذلك  ويعار�س  بالعا�صمة 
احلال  ق�صية  جمريات  ان  حماكمته  خالل  وتبني 
تعود لعام 2006 حني تقدم ثالثة مواطنني ب�صكاوى 
�صد مدير مركز الربيد يتهموه بطلب ر�صوة نظري 
التي مل  ،و  الثابت  الهاتف  ا�صتفادتهم من خطوط 
طلبه  على  بناءا  املبلغ  دفعهم  رغم  عليها  يحوزو 
من  اإحالة  التي  الربيد  ابالغ  اإدارة  بذلك  ،ليتم 
من  وا�صتفاد  التاأديب  جمل�س  على  املتهم  جهتها 
الرباءة ، وعاد ميار�س مهامه الوظيفية على راأ�س 
ال�صلطات  اأ�صدرت  التي  الوقت  يف  الربيد  مركز 
وظل  حقه  يف  النافذ  بال�صجن  حكما  الق�صائية 
بعد  موؤخرا  توقيفه  مت  اأن  حلد   ، فرار  حالة  يف 
خالل  من  وات�صح  �رسقة  لعملية  املركز  تعر�س 
التحريات تطابق هوية املتهم ب�صفته طرفا مدنيا 
من  اإحالته  مت  وعليه  عنه  املبحوث  ال�صخ�س  مع 
جديد على حمكمة احلال وفقا الإجراءات املثول 
الفوري ، حيث اأنكر من جهته لدى مواجهته لهيئة 
املحكمة ما ن�صب له من جرم و�رسح بان الزبائن 
فهم  اأ�صاوؤوا  قد  �صده  �صكوى  باإيداع  قاموا  الذين 
طلبه بحكم اأن املبلغ الذي قاموا بدفعه له جمرد 
ا�صرتاكات عادية ولي�صت ر�صاوى ، مع اإ�صارته باأنه 
خا�صة  بعد  �صده  ق�صائي  حكم  ب�صدور  يعلم  مل 
ا�صتفادته من الرباءة من قبل جمل�س التاأديب واأكد 
باأنه مل يعلم بذلك بحكم كرثت �صفرياته ،ليطالب 
باإفادته بالرباءة التامة ويطالب له ممثل احلق العام 

تاأييد احلكم املعار�س فيه.
ل/منرية 

�سعيدة

عملية مداهمة م�سرتكة 
بني ال�سرطة و الدرك 

بعني احلجر 
قامت م�صالح اأمن والية �صعيدة بالتن�صيق مع م�صالح 
يوم  م�صرتكة  �رسطة  عملية  ب�صعيدة  الوطني  الدرك 
اأول اأم�س وللمرة الثانية خالل ال�صهر املن�رسم بدائرة 
ومادي  معترب  ب�رسي  تعداد  لها  �صخر  احلجر  عني 
م�صت بالدرجة االأوىل اأحياء تعرف على م�صوى بلدية 
عني احلجر برتدد االأ�صخا�س امل�صبوهني على غرار 
اأحياء الالط الدالية واملحطة واحلرا�س وامليزونات 
خلفت  العملية   ، الق�صديري  واحلي  اأمعمر  و�صيدي 
االأ�صخا�س  عديد  توقيف  خالل  من  اإيجابية  نتائج 
حمل بحث من طرف العدالة واآخرين يف حالة �صكر 
خمالفات  وت�صجيل  حمظورة  بي�صاء  اأ�صلحة  حمل  و 
 ، املركبات  �صائقي  طرف  من  ج�صيمة  مرورية 
العملية ا�صتخدمت فيها و�صائل متطورة مثل اأجهزة 
ت�صتعمل يف امليدان عو�س نقل  الهوية وهي  فح�س 
االأ�صخا�س اإىل املقرات االأمنية مبنطق احلفاظ على 
االإطارات   ، الوقت  اإ�صاعة  م�صالح املواطنني وعدم 
توجيهاتها  يف  ركزت  العملية  على  اأ�رسفت  التي 
املقدمة للعنا�رس امل�صاركة يف العملية على التعامل 
فقط  والرتكيز  االإن�صان  حقوق  اإحرتام  و  باحرتافية 
خطر  ي�صكلون  الذين  امل�صبوهني  االأ�صخا�س  على 
اأر�س  على  امل�صجد  الن�صاط   ، العام  االأمن  على 
املواطنني  طرف  من  وارتياح  جتاوب  لقي  امليدان 
تراب  من  اأخرى  مناطق  لت�صمل  العملية  و�صت�صتمر 

والية �صعيدة . 
خلدون.ع

حوادث  عدة  �صجلت  النحو  هذا  علـى 
مرور منها  09 االأكرث دموية ت�صببت يف 
احلوادث  مكان  يف  اأ�صخا�س   07 وفاة 
متفاوتة  بجروح  اآخرين   23 اإ�صابة  و 
اإ�صعافهم يف عني املكان  اخلطورة مت 
امل�صالح  خمتلف  اإىل  نقلهم  ثم 
م�صالح  طرف  من  االإ�صت�صفائية 
احلماية املدنية. اأثقل ح�صيلة �صجلت 
 04 بوفاة  غرداية  والية  م�صتوى  على 
بجروح  اآخرين   11 اإ�صابة  و  ا�صخا�س 
على اثر 02 حادثي مرور، اأهم حادث 
اأدى اإىل وفاة 03 اأ�صخا�س و اإ�صابة 01 
�صيارة  اإنقالب  اإثر  على  بجروح   اأخر 
على م�صتوى الطريق الوطني رقم 107  

ببلدية ودائرة متليلي.  
لالإ�صارة، قام اجلهاز اخلا�س بحرا�صة 
والية   14 م�صتوى  على  ال�صواطئ 
ال�صاحلية  من الفرتة املمتدة مابني 01 

اإىل غاية 31 جويلية  ) �صهرين  جوان 
 27770 ت�صجيل  مع  تدخل   43083 بـ   )
�صخ�س مت اإنقاذهم من غرق حمقق و 
كذا تقدمي االإ�صعافات االأولية 12089 
�صخ�س يف عني املكان و اإجالء 2506 
لتلقي  ال�صحية  املراكز  اإىل  �صخ�س 
ت�صجيل  مت  للعلم   ، ال�رسوري  العالج 
وفاة  56 �صخ�س غرقا يف البحر منهم 
املمنوعة  ال�صواطئ  يف  �صحية   31
م�صتوى  على  �صحية   25 و  لل�صباحة 
منهم  لل�صباحة  امل�صموحة  ال�صواطئ 
جهاز  عمل  اأوقات  خارج  �صحايا   09
 ، املدنية  للحماية  التابع  احلرا�صة 
مت  املتوفيني  ال�صحايا  عدد  اأكرب 
بـ  بجاية  و  م�صتغامن  بواليتي  ت�صجيله 
08 �صحايا متوفيني يف كل والية ، كما 
�صجلت م�صالح احلماية املدنية وفاة 
املركبات  عن  ناجمة  اأ�صخا�س   04
�صحية   01 منهم  املختلفة  املائية 
بوالية  �صحية   01  ، م�صتغامن  بوالية 
و  اجلزائر  بوالية  �صحية   01  ، تيبازة 

نف�س  وزو يف  تيزي  بوالية  كذا �صحية 
الفرتة 

م�صالح  قامت   ، ال�صياق  نف�س  يف 
حرا�صة  جلهاز  املدنية  احلماية 

كانوا  �صخ�س   173 باإنقاذ  ال�صواطئ   
اإ�صتجمام املختلفة   على منت مركبات 
اخلا�س مبو�صم  اإطار  بهم يف  والتكفل 

اال�صطياف و اال�صتجمام .

ل/منرية

�صطو  لعملية  باحلرا�س  م�صكن  تعر�س 
�صبان  من  ثالثة  ع�صابة  يد  على  خطرية 
مت  العمر12  من  يبلغ  قا�رس  احدهم 
ا�صتغالله من قبل  باقي املتهمني حلرا�صة 
املنزل اثناء تنفيذ العملية التي مت خاللها 
وجموهرات  ابنة  جهاز  على  ال�صطو 
�صاحب املنزل التي بقي على عر�صها اأربعة 
التي  احلالية  الق�صية  وقائع  فقط.   ا�صهر 
لتاريخ  تعود  احلرا�س  حمكمة  احت�صنتها 
ال�صحية  عاد  حني   ، الفارط  جويلية   15
ال�صيفية  عطلتهم  ق�صاء  من  عائلته  رفقة 
البالد  ب�رسق  ال�صياحية  املناطق  باإحدى 
تعر�صه  لل�صقة  ولوجه  مبجرد  واكت�صف 
املنزل  اأغرا�س  على  عثوره  بعد  لل�رسقة 

االأغرا�س  تفقده  لدى  واكت�صافه  مبعرثة 
التي  العرو�س  ابنته  م�صوغات  اختفاء 
بقي على اإقامة عر�صها اأربعة ا�صهر فقط 
يقارب  مبا  املالية  قيمتها  تقدر  التي  و 
من  وثائقه  اختفاء  �صنتيم  مع  مليون   50
جواز �صفره وبع�س االأوراق اخلا�صة بعمله 
ويقوم  االأمن  مل�صالح  جهته  من  ،ليتوجه 
من  ،وقامت  الواقعة  عن  �صكوى  بتقييد 
جهتها ذات امل�صالح بالتنقل لعني املكان 
ب�صمات  مع  ملقارنتها  الب�صمات  ورفع 
احلي  يف  ق�صائيا  امل�صبوقني  االأ�صخا�س 
التو�صل  مت  املنجزة  التحريات  وخالل 
يف  ب�صلوعه  ا�صتبه  والذي  ال�صحية  جلار 
الق�صية وهو قا�رس يبلغ من العمر 12 �صنة 

بعد م�صاهدته من قبل ال�صكان وهو يحوم 
حول املنزل يف وقت حدوث ال�رسقة وبعد 
حرا�صة  ب�صدد  كان  باأنه  اعرتف  توقيفه 
�صقيقه  اأن  وك�صف  ال�رسقة  حمل  املنزل 
لل�صقة  بالت�صلل  قاموا  من  اآخر  و�صخ�س 
و�رسقة االأغرا�س ، لتقوم ال�رسطة بالتنقل 
هناك  عرث  اين  عنهما  املبلغ  احد  ملنزل 
على بع�س امل�رسوقات كانت خمباأة داخل 
ا�صتجواب  ،وبعد  املنزل  بحمام  حقيبة 
عملية  يف  ب�صلوعهم  اعرتفوا  املتهمني 
بداية  منذ  لذلك  خططوا  واأنهم  ال�صطو 
املنزل حلني  تر�صد  على  وعملوا  ال�صيف 
قاموا  باأنهم  اأكدوا  ،كما  اأ�صحابه  غياب 
بذلك  الأ�صحابها،  ليتم  الوثائق  باإرجاع 

حتويله على حمكمة االخت�صا�س مبوجب 
مت�صكوا  ،حيث  الفوري  املثول  اإجراءات 
الت�رسيحات  بنف�س  �صماعهم  خالل 
وطالبوا باإفادتهم باأق�صى ظروف التخفيف 
باإفادتهم  ال�صحايا  جهتهم  من  ليطالبوا   ،
�صنتيم  مليون   50 بقيمة  مايل  بتعوي�س 
وباالأخ�س  بهم  الالحقة  لالأ�رسار  بالنظر 
اأدت  حادة  قلبية  الزمة  الوالد  تعر�س 
لدخوله للم�صت�صفى ، واأمام ما �صلف ذكره 
 3 عقوبة  توقيع  العام  احلق  ممثل  طالب 
 20 بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�صا  �صنوات 
األف دج مع تاأجيل النطق باحلكم جلل�صات 

الحقة.
ل / منرية 

الفالحي  للتعاون  اجلهوي  ال�صندوق   �رسع 
املوؤمنني  الفالحني  تعوي�س  يف   ، ب�صطيف 
بتعّر�س  �رّسحوا  الذين  و  م�صاحله،  لدى 
مما  القالعية  احلمى  ملر�س  اأبقارهم 
 ، املفاجئ  املوت  طريق  عن  لهالكهم  اأدى 
بطريقة  الق�صية  يف  ال�صندوق  تدخل  وقد 
املفت�صية  اإخطار  مت  ،حيث  اإ�صتعجالية 
حم�رسا  حررت  التي  للبيطرة  الوالئية 
 ، لالأبقار  االجباري  الذبح  ب�رسورة  يق�صي 
كما متت معاينتهم من قبل اخلبري املخت�س 
لدى ال�صندوق الذي حّرر املح�رس اخلا�س 

بقيمة التعوي�س و�رسح ال�صيد جمال قبايلي 
الفالحي  للتعاون  اجلهوي  ال�صندوق  مدير 
اإعداد  من  اإنتهت  م�صاحله  اأن   ، ب�صطيف 
ملف التعوي�س اخلا�س بالفاّلحني املوؤّمنني 
نهاية  اإخطاره  مت  اأن  بعد   ، ال�صندوق  لدى 
مبنطقة  االأبقار  مبوت  املا�صي  االأ�صبوع 
االآن  عددهم حلد  واملقدر   « العر�س  بئر   «
بفالحني ، ميلك كل واحد منهم ع�رسة اأبقار 
موؤّمنة لدى ال�صندوق اأ�صيبت باملر�س مما 
اأدى ملوتها ، م�صيفا اأنه مت اإ�صدار اأمر من 
االإجباري،  الذبح  ب�رسورة  املفت�صية  طرف 

ناأمر  قبايلي  ال�صيد  ي�صيف  جعلنا  ما  وهو 
االإ�رساع يف عملية  ال�صندوق ب�رسورة  خبري 
اإجناز املح�رس ، ومت االإنتهاء من العملية يف 
�صينال كل منهما  ، حيث  اأيام  اأربعة  غ�صون 
مبلغ يقّدر بـ 280 مليون �صنتيم كتعوي�س عن 
موت االأبقار نتيجة اإ�صابتهم مبر�س احلمى 
اإ�صتدعاء الفالحني لنيل  القالعية ، و �صيتم 
التعوي�صية  باملبالغ  اخلا�صة   « ال�صكوك   «
تقدير  اأق�صى  على  اجلاري  االأ�صبوع  نهاية 
الوطني  ال�صندوق  تنظيم  مع  تزامنا   ،
احلمى  داء  حول  حت�صي�صي  اإعالمي  ليوم 

حتت  خن�صلة  بوالية  الفالح  بدار  القالعية 
�صخ�صيا  لل�صندوق  العام  املدير  اإ�رساف 
 ، القطاع  من  وخرباء  اإطارات  وبح�صور 
مو�صحا اأن ال�صندوق يوفر خدمات تاأمينية 
من  للتقرب  يدعوهم  وهو  للفالحني  خا�صة 
و  الفالحية  منتوجاتهم  لتاأمني  ال�صندوق 
موؤكدا   ، االأمرا�س  وخمتلف  االأخطار  �صد 
مرة اأخرى اأنه الهيئة الر�صمية الوحيدة التي 
االأخطار  هذه  مثل  عن  بالتعوي�س  تخت�س 

واالأمرا�س .
 ب ع

مع  وبالتن�صيق  الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت   
ع�صابة  تفكيك  من  امل�صيلة  والية  امن  م�صالح 
خمت�صة يف �رسقة املوا�صي، تتكون من 3 اأفراد، 
هوؤالء تورطوا يف �رسقة 15 راأ�س  من املا�صية 
اأمرهم  اكت�صاف  مت  اأن  بعد  الوقائع  تعود  حيث 

من طرف �صاحب االأغنام وكذا بع�س املواطنني 
ن�رس  بعد  و  بالفرار،  الذوا   ، اأم�صيف  بلدية 
البحث مت توقيفهم من طرف م�صالح اأمن دائرة 
اخلبانة ويتعلق االأمر بكل من  )ط.ع( البالغ من 
العمر 25 �صنة، )م.م( البالغ من العمر 39 �صنة، 

)ع.م( البالغ من العمر 32 �صنة لي�صتلمهم عنا�رس 
اأطوار  التحقيق  خالل  ام�صيف ملوا�صلة  فرقة 
اىل حل  التو�صل  التحقيق متكن املحققون من 
امل�صتبه  نف�س  قد اإقرتفها  كان  اأخرى  ق�صية 
التعرف  مت  بعدما  جماورة  باإقليم  فرقة  فيهم 

اأمام  و مت تقدميهم  ال�صحية  طرف  من  عليهم 
حمكمة بو�صعادة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 
مبوؤ�ص�صة  املوؤقت  احلب�س  اإيداعهم  مت  حيث 

اإعادة الرتبية ببو�صعادة .
عبدالبا�سط بديار 

من �سمنها م�سوغات ذهبية بقيمة 50 األف دج 

امل�سيلة 

الدرك الوطني بامل�سيلة 

قا�سر و�سقيقه ي�سرقان جهاز عرو�ش باحلرا�ش 

 تزامنا مع ت�سريح الفالحني املوؤمنني

توقيف 3 ا�سخا�ش متورطني يف �سرقة 15 را�ش من املا�سية   

بني 31 جويلية اإىل 01 اأوت 2018

م�سرع 07 اأ�سخا�ش جراء اإرهاب الطريق
خالل الفرتة املمتدة بني 31 جويلية اإىل 01 اأوت 2018 اإىل غاية �سبيحة اأم�س على ال�ساعة الثامنة �سباحا �سجلت 

وحدات احلماية املدنية 2949  تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من  
طرف املواطنني، هذه التدخالت �سملت خمتلف جماالت اأن�سطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث 

املنزلية، االإجالء ال�سحي اإخمــاد احلرائق و االأجهزة االأمنية...الخ .



اأخبار اجلنوباخلمي�س 02  اأوت  2018  املوافـق  لـ14  دو القعدة 1439هـ 6

 علمت يومية »الو�سط »اأن وحدات 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  الأمن 
املنظمة  واجلرمية  الرهاب 
اخلام�سة  الع�سكرية  بالناحية 
مع  وبالتن�سيق  ق�سنطينة  بولية 
وحدات الدفاع عن الإقليم اجلوي 
،و م�سالح البحث والتحري ب�سالح 
اأعلنت  ، كانت قد  الوطني  الدرك 
حالة  الثالثاء  اإىل  الثنني  ليلة 
املناطق  جلميع  ق�سوى  ا�ستنفار 
الأطراف  املرتامية  و  اجلبلية 
لـ  م�سبوهة  حتركات  اأثار  لتقفي 
27عن�رص من اجلماعات الإرهابية 
التي يتزعمها عبد املالك دروكدال 
عليها  نهائيا  للق�ساء  وذلك   ،
املجموعة  من  النتقام  ثم  ومن 
جنودا  ا�ستهدفت  التي  الإجرامية 
الع�سكري  العملياتي  بالقطاع 

بولية �سكيكدة .
ومعلوم اأن اجلماعات الرهابية قد 
تلقت خالل ال�سنة  اجلارية عديد 
ال�رصبات املوجعة لعل من اأبرزها 
القاء  و  اإرهابي   19 على   الق�ساء 
القب�ض على 08 اأخريني ، فيما قام 
51 اإرهابي كانوا ين�سطون مبنطقة 

ال�ساحل الفريقي  بت�سليم انف�سهم 
مل�سالح الأمن املخت�سة بالناحية 
بتمرنا�ست  ال�ساد�سة  الع�سكرية 
�سمانات  تلقيهم  بعد  وذلك 
وتدابري  مواثيق  من  لال�ستفادة 
اقرها  التي  الوطنية  امل�ساحلة 
الدفاع  وزير  اجلمهورية  رئي�ض 
الوطني القائد العام الأعلى للقوات 

بوتفليقة  العزيز  عبد  امل�سلحة 
وفق ما اأوردته م�سادرنا .

نائب  وجه  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
هيئة  وقائد  الوطني  الدفاع  وزير 
الوطني  للجي�ض  العامة  الأركان 
اأحمد  الأول  الفريق  ال�سعبي 
العمل  زيارة  خالل  �سالح  قايد 
الثالثة  الع�سكرية  لنواحي  والتفقد 

ال�ساد�سة  و  اخلام�سة   ، الرابعة   ،
بوليات ب�سار ،ورقلة ، ق�سنيطينة 
دولتي  مع  احلدودية  مترنا�ست  و 
�سارمة  تعليمات  والنيجر  مايل 
التحلي  اأجل  من  اجليو�ض  لقادة 
واحلذر  واحليطة  اليقظة  بروح 
العليا  اجلاهزية  على  البقاء  مع 

لقوات الأمن امل�سرتكة

ليومية  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
 25 يقارب  ما  ،اأن   « »الو�سط 
خ�س�ض  هادف  تنموي  م�رصوع 
مت  الكبري  البالد  جنوب  لوليات 
ووليات  وجهات  نحو  حتويله 

اأخرى لأ�سباب واهية .
التي  اجلهات  نف�ض  اأ�سافت  و 
م�رصوع   25 اأن  املعلومة  اأوردت 
وليات  بها  تدعمت  التي  تنموي 
ورقلة ، مترنا�ست ، الوادي ، اأدرار 
موؤ�س�سات   08 بينها  من  ب�سار  و 
 ، جوارية  وعمومية  ا�ست�سفائية 
اإ�سافة لـ12  موؤ�س�سة تربوية على 
غرار 05 ثانويات ، 06 متو�سطات 
05 م�سابح  وكذا  وجممع مدر�سي 
يف  واملدرجة   ، اأوملبية  �سبه 
ال�سابقة  اخلما�سية  الربامج  اإطار 
من  واملمولة  اجلمهورية  لرئي�ض 
لتنمية  الوطني  ال�سندوق  طرف 
واله�ساب  الكبري  اجلنوب  مناطق 
العليا ، قد مت حتويلها نحو وليات 
اأخرى الأكرث ا�ستعدادا لحت�سانها 

ح�سب املعلومات املتاحة .
اجلهات  نف�ض  من  علم  ح�سبما  و 
تقف  التي  الأ�سباب  بني  من  اأن 
املركزية  ال�سلطات  قرار  خلف 

يف حتويل امل�ساريع الإمنائية التي 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  �سددت 
جت�سيدها  على  بوتفليقة  العزيز 
بالوليات  الواقع  اأر�ض  على 
املذكورة باإجتاه وليات �رصقية و 
اأخرى غربية ، راجع لعدة اأ�سباب 
اللتزام  عدم  اأبرزها  من  لعل 
اأجالها  يف  امل�ساريع  باإجناز 
النق�ض  عن  ناهيك   ، املحددة 
 ، العقارية  الأوعية  يف  الفادح 
طرف  من  الكبري  التاأخر  ب�سبب 
ا�سرتجاع  يف  املحلية  اجلماعات 
�سيدت  التي  املنهوبة  الف�ساءات 
م�ستودعات  بنايات،  فوقها 
رخ�سة  بدون  ع�سوائية  وحظائر 

بناء  .
 ومعلوم اأن وليات اجلنوب ال�سالفة 
الذكر تعي�ض على وقع حالة غليان 
على  وذلك  م�سبوق  غري  حملي 
الذي  التنموي  التخلف  خلفية 
بالأموال  مقارنة   ، فيه  تتخبط 
عا�سمة  بها  تتمتع  التي  ال�سخمة 
تنام  التي  ورقلة  ال�رصقي  اجلنوب 
على املاليري و�سكانها يعي�سون يف 

زمنا بات يلفظ اأمثالهم .
اأحمد باحلاج 

اأم�ض  اأول  اأم�سية  قامت 
وعلى  الولئية  ال�سلطات 
للولية  العام  الأمني  راأ�سها 
الفالحية  امل�سالح  مدير  و 
الغرفة  وبح�سور كل من رئي�ض 
�سكري  عقبة  بورقلة  الفالحية 
بوزيان ورئي�ض جمعية الأن�سار 
الفالحيني  للم�ستثمرين 
على   ، توهامي  ميلود  بورقلة 
الإنتقاء  �سهادات  توزيع  حفل 
الفالحيني  امل�ستثمرين  على 
ببلدية  زكار  عني  مبحيطات 

عني البي�ساء بنف�ض الولية .
التوجيه  �سهادات  توزيع  حفل 
م�ستثمر   117 على  الأولية 
مب�ساحة تقدر بـ 50 هكتار لكل 
اإ�رصاف  حتت  كان  م�ستثمر   
ورقلة  لولية  العام  الأمني 
مدير  و  بوزيدي  علي  ال�سيد 
امل�سالح الفالحية لولية ورقلة 
و رئي�ض الغرفة الفالحية لولية 
النائب  من  كل  وبح�سور  ورقلة 
عني  لبلدية  البلدي  للمجل�ض 
البي�ساء و مدير تعاونية احلبوب 
و  والبقول اجلافة بولية ورقلة 
الفالحة  تنمية  حمافظة  ممثل 
يف املناطق ال�سحراوية وممثل 
ديوان الأرا�سي الفالحية بولية 

ورقلة ومبقر امل�سالح الفالحية 
للولية منح 117م�ستثمر �سهادة 
ب  تقدر  مب�ساحة  اولية  توجيه 

50هكتار لكل واحد .
اإىل جانب ذلك فقد ثمن رئي�ض 
للم�ستثمرين  الأن�سار  جمعية 
ميلود  ورقلة  بولية  الفالحيني 
�سحفي  ت�رصيح  يف  توهامي 
مقت�سب له مع يومية »الو�سط« 
، املجهودات اجلبارة املبذولة 
املحلية  ال�سلطات  طرف  من 
العام  الأمني  راأ�سها  وعلى 
مدير  و  بوزيدي  علي  للولية 
ن�سيان  دون  الفالحية  امل�سالح 
رئي�ض  يلعبه  الذي  الهام  الدور 
�سكري  عقبة  الفالحية  الغرفة 
اأجل الرقي بواقع  بوزيان ، من 
و اأفاق الفالحة ب�سكل يتما�سى 
مع  توجيهات وتو�سيات حكومة 
اأويحي  اأحمد  الأول  الوزير 
اأ�سكال  كافة  لتقدمي  الرامية 
الدعم والت�سهيالت لراغبني يف 
وذلك يف  الفالحة  لعامل  الولوج 
لإنهاء  بدائل  عن  البحث  اإطار 
التبعية لقطاع املحروقات الذي 
البور�سات  يف  اأ�سعاره  تهاوت 

العاملية .
اأحمد باحلاج 

اأعلنت قوات اجلي�س الوطني ال�صعبي عملية مت�صيط وا�صعة النطاق لتقفي اأثار 27عن�صر اإرهابي 
يتحركون عرب عديد املناطق امل�صبوهة ب�صرق الوطن للق�صاء نهائيا عليهم وذلك على خلفية 

ا�صتهداف  جنود بوالية �صكيكدة يف كمني اإرهابي .

على خلفية عملية �صكيكدة

اأحمد باحلاج 

اجلي�ش يالحق 27 اإرهابيا من جماعة دروكدال

 يتخبط قاطني حي الزاوية ببلدية 
من  جملة  يف  بورقلة  الروي�سات 
يومياتهم  اأرقت  التي  النقائ�ض 
من  املطبق  ال�سمت  ب�سبب 
م�سكل  حيال  املعنية  ال�سلطات 
تفاقم ظاهرة �سعود املياه القذرة 
. اأعرب �سكان حي الزاوية ببلدية 
الروي�سات 05 كلم عن مقر الولية 
يومية  لهم مع  ، يف ت�رصيح  ورقلة 
»الو�سط » عن ا�ستيائهم وتذمرهم 
ظاهرة  تف�سي  من  ال�سديدين 
�سطح  على  القذرة  املياه  �سعود 
الأر�ض ، وهو الأمر الذي من �ساأنه 
اأن ي�ساعف من حجم معاناتهم يف 
لدرجات  الرهيب  الرتفاع  ظل 

الـ  عتبة  جتاوزت  التي  احلرارة 
54 درجة مئوية حتت الظل ، وهو 
ال�سكان  يعر�ض  اأن  �ساأنه  من  ما 
�سياق  يف  و   ، �سحية  مل�ساعفات 
املت�رصرين  �سدد  فقد  مت�سل 
�رصورة  على  القائم  امل�سكل  من 
املعنية  ال�سلطات  من  جاد  تدخل 
 ، الولية  وايل  راأ�سهم  وعلى 
و  املائية  واملوارد  الري  مدير 
للتطهري  الوطني  الديوان  مدير 
ال�سعبي  املجل�ض  لرئي�ض  ا�سافة 
لدعمهم  الروي�سات  ببلدية  البلدي 
تاأهيل  لإعادة  ا�ستعجايل  مب�رصوع 
�سبكة ال�رصف ال�سحي للق�ساء ولو 

تدريجيا على امل�سكل القائم  .

تف�سي  مع�سلة  اأن  ومعلوم 
ال�سحي  ال�رصف  مياه  في�سانات 
بولية ورقلة عموما وبحي الزاوية 
اأخذت  على وجه اخل�سو�ض ، قد 
منحى ت�ساعدي خطري رغم ر�سد 
 500 تكلفته  فاقت  مايل  غالف 
النقاط  على  للق�ساء  �سنتيم  مليار 
ت�سكل  اأ�سبحت  التي  ال�سوداء 
ال�ساكنة  يوميات  يوؤرق  هاج�سا 

باحلي املذكور .
تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
عديد  عرب  املواطنني  ا�سوات 
الحتجاجية  والعرائ�ض  ال�سكاوى 
بالبالد  القرار  ل�سناع  املرفوعة 
الق�ساء  م�رصوع  �سحب  اأجل  من 

من  ال�سحي  ال�رصف  م�سكل  على 
عجز  اثبتت  التي  كو�سيدار  �رصكة 
كبري �سواء من ناحية وترية الجناز 
ثم  ومن   ، العمل  ومعايري  اأونوعية 
اجنبية  ل�رصكة  امل�رصوع  ا�سناد 
متلك جميع املوا�سفات واملعايري 

املعمول بها.
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال�سلطات املحلية للتكفل مب�سكل 
ال�رصف  مياه  انت�سار  ظاهرة 
وباقي  الزاوية  بحي  ال�سحي 
الأحياء املت�رصرة يبقى لزاما على 
املزري  الو�سع  معاي�سة  ال�سكان 

لأجل غري م�سمى  .
اأحمد باحلاج 

الناجمة   اجلوية  التقلبات  ت�سببت 
من  كبرية  كميات  ت�ساقط  عن 
املقاطعة  عزل  يف  الأمطار، 
بولية  قزام  عني  الإدارية 
 ، اخلارجي  العامل  عن  مترنا�ست 
على  الت�ساوؤل  باب  فتح  ما  وهو 
اأموال  م�سري  حول  م�رصاعيه 
لتج�سيد  املخ�س�سة  الدولة 
خمطط النجدة وحماية ال�ساكنة 

و املدن من التقلبات اجلوية .
قال الع�رصات من �سكان املقاطعة 

احلدودية  قزام  بعني  الإدارية 
الواقعة على بعد حوايل 420 كلم 
ت�رصيح  يف  مترنا�ست  ولية  عن 
اأن   ، »الو�سط«  يومية  مع  لهم 
�سهدتها  التي  اجلوية  التقلبات 
ت�سببت  اأم�ض  اأول  مدينتهم 
العامل  عن  قزام  عني  عزل  يف 
اجتاحت  بعدما   ، اخلارجي 
الطرقات  اجلارفة  ال�سيول 
عن  ناهيك   ، غلقها  يف  وت�سببت 
التيار  يف  املتكررة  الإنقطاعات 

و  الت�سال  �سبكات  الكهربائي 
الإنرتنت ، وهو الو�سع الذي اأثار 
الرعب والهلع يف نفو�ض ال�ساكنة 
وايل  من  طالبوا  بدورهم  الذين 
ولية مترنا�ست دومي اجلياليل 
ت�سكيل  يف  الإ�رصاع  ب�رصورة 
الو�سع  ملتابعة  اأزمة  خلية 
اإداري  حتقيق  فتح  ن�سيان  دون 
م�سري  مالب�سات  حول  معمق 
اإطار  يف  املخ�س�سة  الأموال 
جت�سيد خمطط النجدة اخلا�ض 

واحلدودية  النائية  باملناطق 
ملواجهة  الكبري  البالد  بجنوب 
والكوارث  اجلوية  التقلبات 
تدخل  انتظار  ويف   . الطبيعية 
ال�سلطات  طرف  من  م�ستعجل 
املركزية و�سناع القرار بالولية 
للتكفل بالعائالت املت�رصرة من 
التقلبات اجلوية يبقى لزاما على 
الو�سع املزري  ال�سكان معاي�سة 

لأجل غري م�سمى .
 �صيخ مدقن   

يف وقت تتمل�س فيه ال�صلطات املحلية من الدور املنوط بها 

التقلبات اجلوية ت�صببت يف انقطاع الكهرباء ، املاء و�صبكات االإت�صال 

حي الزاوية ببلدية الروي�سات بورقلة يغرق يف م�ستنقع املياه القذرة 

املقاطعة الإدارية عني قزام بتمرنا�ست يف عزلة 

من بينها 08  م�صت�صفيات ،12 موؤ�ص�صة 
تربوية و 05 م�صابح 

بح�صور كل من االأمني العام للوالية 
ورئي�س جمعية االأن�صار للم�صتثمرين 

25 م�سروعا مت حتويله من 
اجلنوب نحو وليات اأخرى 

توزيع 117 �سهادة توجيه اأولية على 
امل�ستثمرين الفالحيني بورقلة  



مكافحة  فرقة  عنا�رص  متكن 
الوالئية  بامل�صلحة  املخدرات 
ب�صعيدة  الق�صائية  لل�رصطة 
من  املا�صيني  اليومني  خالل 
توقيف �صخ�ص يبلغ من العمر 33 
�صنة حاول ترويج كمية هامة من 
املوؤثرات العقلية و�صط ال�صباب 
ب�صعيدة ، وقائع الق�صية تعود اثر 
موؤكدة  معلومات  الفرقة  تلقي 
معتربة  كمية  وجود  مفادها 
خمباأة  املهلو�صة  االأقرا�ص  من 
مب�صكن �صخ�ص م�صبوق ق�صائيا 

ب�صعيدة  مو�صى  داودي  بحي 
خطة  الفرقة  و�صعت  ،عليه 
اجلهات  مع  وبالتن�صيق  حمكمة 
م�صكنه  تفتي�ص  مت  الق�صائية 
العملية على حجز  اأثمرت  حيث 
238 قر�ص مهلو�ص من خمتلف 
للرتويج  مهياأة  كانت  االأنواع 
والبيع ، امل�صتبه فيه اأجنز اإجراء 
اأمام  اإثرها  وقدم  �صده  ق�صائي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  نيابة 

�صعيدة.
خلدون.ع

والياتاخلمي�س 02  اأوت  2018  املوافـق  لـ14  دو القعدة 1439هـ 7

�صنة 1950 ليكون عربة عن حمت�صد 
�صكاين  انفجار  على  اليوم  يو�صك 
نتيجة ارتفاع عدد العائالت داخل 
مطالب  اأن  كما  الواحد  ال�صكن 
بقيت  الو�صع  بتح�صني  ال�صكان 
من  القا�صي  حي  ،يعترب  موؤجلة 
ببلدية  ال�صكنية  التجمعات  اأكرب 
هذا  اأن  كما  اأقدمها  و  وزو  تيزي 
يف  يعترب  بال�صكان  االأهل  احلي 
ح�رصيا  �صكنيا  جممعا  غالبه 
جزء من مدينة تيزي وزو ،و رغم 
يف  احلي  قطعها  التي  االأ�صواط 
التو�صع  بحكم  العمراين  املجال 
باإمكانياتهم  ال�صكان  اأحدثه  الذي 
اأن االأو�صاع باحلي ال  اإال  اخلا�صة 
تبعث على االإرتياح بالنظر للعديد 
تطبع  التي  ال�صلبية  املظاهر  من 
احلي الذي يفتقد جزءا معتربا من 
قاطنيه ل�صكنات الئقة بالرغم من 
تواجدهم منذ �صنوات اال�صتقالل 
البيوت  يتخذون  هوؤالء  يزال  ال  و 
اال�صتعمارية  الفرتة  اأثناء  املنجزة 
هي  و  م�صاكنهم  موؤقتة  لتكون 
باتت  لكونها  االأنفا�ص  حتب�ص 
املحاوالت  رغم  لالنهيار  عر�صة 
و  لرتقيعها  لل�صكان  اليائ�صة 
منها  الكثري  فاإن  هذا  على  عالوة 
العائالت  من  معترب  عدد  ياأوي 
ال�صقف  حتت  عددها  ارتفع  التي 
بني  املمتدة  الفرتة  منذ  الواحد 
اأن  اإىل يومنا هذا دون  �صنة 1981 
�صكنات  من  اال�صتفادة  من  تتمكن 
ال�صغط  عليها  تخفف  اجتماعية 
ال�صكان �صبب  احلا�صل و مل يفهم 
�صكنات  من  مرة  كل  اإق�صاءهم 

اجتماعية الئقة يف احل�ص�ص التي 
مت توزيعها و التي مل ي�صتفد منها 
اأبناء  من  جدا  القليلة  القلة  �صوى 
احلي و املعروف لدى ال�صكان اأن 
كانوا  الذين  هم  ا�صتفادوا  الذين 
املنتخبني  جانب  اإىل  وقفوا  قد 
اأو  االنتخابية  احلمالت  اأثناء 
و  معهم  عالقات  تربطهم  الذين 
قيام  اأن  الو�صع  ذلك  عن  نتج  قد 
ال�صكنات  بيع  باإعادة  امل�صتفيدين 
يف  م�صتحقيها  اإىل  توجه  مل  التي 
البع�ص  فيه  ا�صتفاد  الذي  الوقت 
من خارج تراب البلدية من �صكنات 
مت�صل  �صياق  يف  ،و  اجتماعية 

الت�صاوؤالت  من  الكثري  يزال  ال 
باأمن  يتعلق  ما  ب�صاأن  مطروحة 
�صيق  ب�صبب  ال�صكان  �صالمة  و 
امل�صاكن  بني  الفا�صلة  االأزقة 
فرق  تدخل  من  ت�صعب  التي  و 
تبقى  و  الطوارئ  حالة  االإنقاذ يف 
قائمة  العائالت  بني  النزاعات 
التنازل  عقود  لكون  ملكيتها  حول 
املمنوحة من اجلهات املخت�صة و 
املعدة بطريقة اعتبارية مل تاأخذ 
لتبقى  كائن  هو  ما  احل�صبان  يف 
من  تعقد  و  احلقيقة  عن  بعيدة 
اخل�صو�ص  بهذا  ال�صكان  و�صعية 
االأرا�صي  م�صح  تاأخر  بعد  ال�صيما 
فعلي  م�صح  عمليات  اإعداد  يف 
االأوىل  العملية  اإلغاء  بعد  للحي 
�صنوات  ثالثة  منذ  اأجنزت  التي 
عن  الناجمة  الو�صعية  كانت  و 
ال�صغط واأزمة ال�صكن التي زادت 
طرف  من  م�صاءلة  حمل  تعقيدا 

العديد من اجلهات.

�سكان حتت خطر 
الكوابل الكهربائية 
...و عائالت و�سط 

حميط يرتيف

تواجد  عن  الناجت  اخلطر  يبقى 
الكوابل الكهربائية  العابرة فوق 
العديد من املنازل باحلي عامل  
معاناة  �صجل  اإىل  ي�صاف  اأخر 
اخلطورة  اإىل  بالنظر  ال�صكان 
اأن  كما  الو�صعية  ت�صكلها  التي 
املاأخوذة  الكهربائية  اخلطوط 
انطالقا من االأعمدة و الطريقة 
الكثري  تدعو  بها  اأخذت  التي 
اأمن و�صالمة  ب�صاأن  الت�صاوؤل  من 

ال�صكان ورغم  اأن الو�صعية كانت 
وحمل  ال�صكان  �صكاوي  وراء 
التجهيز  م�صاءلة من طرف جلنة 
باملجل�ص  العمرانية  والتهيئة 
املوؤ�ص�صة  طالبت  التي  البلدي 
حل  اإيجاد  على  بالعمل  املعينة 
نهائي الق�صاء على هذه الظاهرة 
اخلطرية اإال اأن املوؤ�ص�صة املعينة 
الق�صية  اأن  رغم  تتحرك  مل 
مثل  احلي  نزالء  بان  مربوطة 
ال�صكينة  املجمعات  من  غريه 
يف  الو�صع  نف�ص  تعي�ص  التي 
الوقت الذي يعي�ص ال�صكان نق�صا 
باالإنارة  التزود  جمال  يف  فادحا 
العمومية التي ال تزال غائبة عن 
تعي�ص  جهته  من  اأجزائه  غالبية 
باجلهة  املتواجدة  العائالت 
�صعبة  جد  اأو�صاعا  اجلنوبية 
وتعبيد  التهيئة  عدم  عن  ناجتة 
امل�صالك والطرقات فيما ال يزال 
ب�صاأن  قائمة  منها  الكثري  تخوف 
ملنازلها  الفي�صانات  اجتياح 
منخف�صة  منطقة  يف  لوجودها 
امل�صوؤولني  وعود  عنها  تغن  ومل 
واأن  حدث  ما  اأنه  رغم  �صيء  يف 
حو�رصت بالطمي ومياه االأمطار 
التزال  فيما  منازلها  داخل 
االأخرى  االعتبارات  من  العديد 
كنق�ص االإنارة العمومية و انت�صار 
اجلهات  بع�ص  يف  الف�صالت 
وتربية  الع�صوائي  الرمي  نتيجة 
و�صط  احليوانات  بع�ص  ال�صكان 
جممع �صكني اأهل اأدى اإىل انت�صار 
واحل�رصات  الكريهة  الروائح 
الناقلة لالأمرا�ص �صيفا حيث مت 
بع�ص حاالت احل�صا�صية  ت�صجيل 
ل�صعات  عن  الناجتة  واالأمرا�ص 

البعو�ص لدى بع�ص االأطفال

رغم اأن احلي )القا�سي( يعترب يف �سق كبري منه جزءا من مدينة تيزي وزو عا�سمة 
الوالية اإال اأنه �سكانه ال يزالون يح�سدون تبعات ال�سلبيات الناجتة عن �سنوات طويلة 

يف ظل غياب االهتمام الفعلي من طرف ال�سلطات املحلية التي اأدارت له ظهرها ،مل 
تتمكن املجال�س البلدية املتعاقبة على البلدية من و�سع حدا ملعاناة ال�سكان فاحلي 

الذي مت اإن�ساوؤه من طرف ال�سلطات الغا�سمة يف اإطار م�سروع تيزي وزو.

حي القا�سي ببلدية تـيزي وزو

ح- كرمي

غياب االهتمام يفاقم االأو�ضاع املرتدية
الرابطة الوالئية للريا�سة والعمل ب�سعيدة

اإنعقاد اجلمعية العامة و امل�ضادقة 
على التقريرين املايل واالأدبي

اجلمعية  اأم�ص  اأول  انعقدت 
الوالئية  للرابطة  العادية  العامة 
االإحتاد  مبقر  العمل  و  للريا�صة 
العام للعمال اجلزائريني من اأجل 
التقريرين املايل  امل�صادقة على 
و االأدبي للمو�صم املنق�صي حيث 
الن�صاب بح�صور 15 ع�صو  اكتمل 
رئي�ص  بعدها  ليقوم   22 اأ�صل  من 
بتالوة  قويدر  عليلي  الرابطة 
ليتم  االأدبية  و  املالية  احل�صيلة 
بعدها املوافقة باالإجماع عليهما 
اجلبارة  باملجهودات  نوه  حيث 
�صمن  العاملة  الطواقم  ملختلف 
الكروي  املو�صم  الإجناح  الرابطة 
اإذ ورغم نق�ص االإمكانيات متكنت 
الرابطة  كاأ�ص  و  بطولة  اإنهاء  من 

يف اأح�صن الظروف.
 حيث �رصح ر�صيد موالي مكلف 
للو�صط  الرابطة  لدى  باالإعالم 
على �صح املوارد املالية و نق�ص 
الرابطة  ت�صطر  حيث  املالعب 
من  املالعب  �صغور  النتظار 
الكروية  امل�صابقات  خمتلف 
مبختلف  الوالئية  لالأندية 
املقابالت  برجمة  ليتم  اأ�صنافها 
اخلا�صة بالرابطة وهو ما زاد من 
تعتمد على  اأنها  م�صاريفها حيث 
االإ�صرتاكات ال�صنوية للفرق والتي 

األف   60 و  األف   50 بني  ترتاوح 
املوؤ�ص�صات  داعيا  للفريق  دينار 
و  الرابطة  لتمويل  ال�رصكات  و 
ال�صبون�صور  ثقافة  بتكري�ص  ذلك 
خا�صة و اأن هاته املناف�صات التي 
خانة  يف  ت�صب  الرابطة  تنظمها 
الرتفيهية  و  الريا�صية  الن�صاطات 
�صغوطات  من  للخروج  للعامل 
اأن  املنتظر  من  التي  و  ال�صغل 
خمتلف  اإىل  م�صتقبال  تتو�صع 
و  اليد  كرة  كال�صباحة  الريا�صات 
تقت�رص  اإذ  وغريها  القوى  األعاب 
كرة  هما  و  ريا�صتني  على  حاليا 
القدم و الكرة احلديدية اأين ت�صم 
االقت�صادي  القطاعني  من  فرقا 
املوؤ�ص�صات  بع�ص  و  العمومي  و 
متثيل  لها  كان  التي  و  اخلا�صة 
وطني ممثال بفريق حمدان بختة 
بطل اجلزائر لكرة القدم للريا�صة 
والعمل ليحرم بعدها من م�صاركة 
املادية، يف  املوارد  لنق�ص  دولية 
النهاية تطرق احل�صور اإىل االأخذ 
النقاط  جميع  االإعتبار  بعني 
اجلمعية  خالل  تداولها  مت  التي 
و  التقنية  امل�صائل  خا�صة  و 
القادم  املو�صم  لدخول  معاجلتها 

باأكرث جدية.
خلدون.ع

�سعيدة

القب�ض على ثالثيني بحوزته 
238  قر�ض مهلو�ض



م�ساهمـــــــةاخلمي�س 02  اأوت  2018  املوافـق  لـ14  دو القعدة 1439هـ 8
www.elwassat.com

حرب متوزوال�سرق الأو�سط اجلديد .
د. غازي ح�سني

ووزيرة  بو�ش  الرئي�ش  ت�رصيحات 
اخلارجية راي�ش عن والدة ال�رصق 
االأو�ضط اجلديد يف خ�ضم احلرب 
العدوانية االإ�رصائيلية - االأمريكية 
2006مل  متوز  يف  لبنان  على 
تخطيط  هي  واإمنا  فجاأة  تولد 
ا�ضتعماري �ضهيوين قدمي ومتجدد 
العربي  الوطن  �ضياغة  الإعادة 
اأ�ضواأ  له  جديدة  خريطة  ور�ضم 
بيكو   - �ضايك�ش  خريطة  من 
وتفتيته  لتدمريه  اال�ضتعمارية 
ا�رصائيل  باقامة  �ضياغته  واإعادة 
خالل  االقت�ضاديةمن  العظمى 
اجلديد  االو�ضط  ال�رصق  م�رصوع 
وبالتعاون مع ال�ضعودية وبقية دول 

اخلليج .
املتحدة  الواليات  روؤ�ضاء  كعادة 
االأمريكية بالكذب، وبوقاحة وغباء 
وا�ضتخفاف  النظري،  منقطعي 
على  له  مثيل  ال  والعامل  بالعرب 
اهلل  حزب  بو�ش  ل  حَمّ االإطالق 
احلرب  م�ضوؤولية  واإيران  و�ضورية 
العدوانية التي اأ�ضعلتها »اإ�رصائيل« 
يف متوز 2006كاأول حرب يف العامل 
املقاومة  لت�ضفية  املدنيني  �ضد 
اللبناين  ال�ضعب  اإرادة  وك�رص 
واإدخاله يف الفلك االأمريكي وفر�ش 
واالإ�رصائيلية  االأمريكية  الهيمنتني 
القد�ش  لتهويد  املنطقة   على 
وتطبيع  فل�ضطني  ق�ضية  ولت�ضفية 

العالقات مع العدو ال�ضهيوين.
فكيف ظهر م�رصوع ال�رصق االأو�ضط 
اأو الكبري والذي من اأجله  اجلديد 
والواليات  »اإ�رصائيل«  اأقامت 
من  العديد  االأمريكية  املتحدة 
احلروب  با�ضم  العدوانية  احلروب 
وبا�ضتغالل  واال�ضتباقية  الوقائية 

الدفاع الكاذب عن النف�ش؟

اإعادة �سياغة الوطن 
العربي

االأو�ضط  ال�رصق  نظام  يهدف 

اجلديد اأو الكبري اإىل اإعادة �ضياغة 
العربية  واملنطقة  العربي  الوطن 
واقت�ضادياً  �ضيا�ضياً  واالإ�ضالمية 
اأمنية  ترتيبات  واإقامة  واأمنياً، 
واقت�ضادية اإقليمية م�ضرتكةواإقامة 
االأهداف  خلدمة  العربي   الناتو 
وامل�ضالح واملخططات االأمريكية 
وال�ضهيونية يف املنطقة. فالنظام 
النظام  عن  البديل  هو  املطروح 
العربي والوحدة العربية، والتكامل 
والوحدة  العربي،  االقت�ضادي 
العربية  وال�ضوق  االقت�ضادية 

امل�ضرتكة.
ال�رصق  لنظام  التخطيط  جرى 
االأو�ضط اجلديد يف مراكز البحوث 
والدرا�ضات اليهودية يف »اإ�رصائيل« 
االأمريكية.  املتحدة  والواليات 
بو�ش  االأمريكي  الرئي�ش  وتبناها 
على  العدوانية  احلرب  واأ�ضعل 
العراق جلعله البوابة الإقامة نظام 
وطرح  الكبري.  االأو�ضط  ال�رصق 
امل�رصوع على العلن يف اآذار 2004 
اأغرقت  العراقية  املقاومة  ولكن 
يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
وف�ضلت  والفرات  دجلة  اأوحال 
اإخ�ضاع  يف  االأمريكية  االإدارة 
ال�ضعب العراقي ال�ضقيق، واأجربتها 
من  االن�ضحاب  على  املقاومة 

العراق.
بو�ش  االأمريكي  الرئي�ش  خطط 
للحرب  االإ�رصائيلي  العدو  مع 
لبنان  على  ال�ضاد�ضة  العدوانية 
واأعلن خالل احلرب والدة ال�رصق 
ارتكاب  اإبان  اجلديد  االأو�ضط 
الثانية  قانا  ملجزرة  »اإ�رصائيل« 
والنبطية  والقاع  وجمازر مروحني 
من  اجلنوبية  ال�ضاحية  ويف 
جرى  فامل�رصوع  بريوت  العا�ضمة 
املنطقة،  خارج  من  تخطيطه 
حربه  بعد  بو�ش  الرئي�ش  واأعلنه 
العدوانية على العراق، وعاد وجدد 
االإبادة  حرب  اإبان  عنه  االإعالن 
واالإ�رصائيلية  االأمريكية  والتدمري 
لبنان، الإعادة  يف متوز 2006 على 
واملنطقة  العربي  الوطن  �ضياغة 

ميزان  من  انطالقاً  االإ�ضالمية 
اأ�ض�ش  وبح�ضب  اجلديد  القوى 
االأمريكية  امل�ضالح  تخدم  جديدة 
ويف  املنطقة  يف  وال�ضهيونية 

العامل. 
اأن ي�ضاهم بع�ش  ومن املوؤمل حقاً 
ومنهم  اخلليج  يف  العرب  احلكام 
واحلكام  ونهيان  وثاين  �ضعود  اآل 
امل�ضاعدات  يتلقون  الذين  العرب 
االأمريكية ويخ�ضون على منا�ضبهم 
واإنقاذ  اإجناحه  على  العمل  يف 
و»اإ�رصائيل«  املتحدة  الواليات 
ح�ضاب  وعلى  ماأزقيهما  من 
ال�ضعب  وحقوق  فل�ضطني  ق�ضية 
واملظلوم  امل�ضطهد  الفل�ضطيني 
العرب  اال�ضقاء  العدو ومعظم  من 

و�ضعوب املنطقة.

ت�سويق العروبة 
والإ�سالم كعدو للغرب

بعد  املتحدة  الواليات  احتاجت 
اإىل  ال�ضيوعية  االأنظمة  انهيار 
االإدارة  يهود  فقام  جديد.  عدو 
العروبة  بت�ضويق  االأمريكية 
واحل�ضارة  للغرب  كعدو  واالإ�ضالم 
اإدارة  فاأعلنت  الغربية.  وامل�ضالح 
على  ال�ضليبية  احلرب  بو�ش 
على  والهيمنة  واالإ�ضالم  العروبة 
واأمركتها  املنطقة  يف  النفط 
الثقافية  وتغيري هويتها  و�ضَهينتها 
العربية واالإ�ضالمية، والق�ضاء على 
حركات املقاومة وا�ضتغالل ثروات 
االقت�ضادي  ال�رصاع  يف  املنطقة 
واليابان  اأوروبا  مع  االأمريكي 
وتفتيت البلدان العربية على اأ�ض�ش 
ت�ضكيلها  واإعادة  وعرقية،  طائفية 
من خالل م�رصوع ال�رصق االأو�ضط 
العظمى  اإ�رصائيل  الإقامة  اجلديد 
ق�ضية  وت�ضفية  االقت�ضادية 
العربية  القد�ش  وتهويد  فل�ضطني 

ب�ضطريها املحتلني.
املتحدة  الواليات  وّفرت  لقد 
للحرب  والدويل  العربي  الغطاء 
على  ال�رصعية  وغري  العدوانية 

ولدى  االأمن  جمل�ش  يف  لبنان 
�ضاعد  مما  العرب،  احلكام  بع�ش 
ت�ضعيد  على  االإ�رصائيلي  العدو 
االأر�ش  و�ضيا�ضة  والتدمري  االإبادة 
ال�ضفة  اي�ضايًف  املحروقة  

والقطاع.
وجاء الو�ضطاء وال�ضما�رصة لفر�ش 
االإمالءات االإ�رصائيلية واالأمريكية 
العربية  هويته  من  لبنان  الإخراج 
ليدور  »اإ�رصائيل«  اإىل  واإعادته 
كما  متاماً  االإ�رصائيلي  الفلك  يف 
ـ  االأمريكية  احلرب  يف  ح�ضل 
 1982 عام  لبنان  على  االإ�رصائيلية 
العميلة  اللبنانية  القوى  وحتريك 
وتوقيع اتفاق االإذعان يف 17 اأيار.

االإ�ضالمية   املقاومة  حققت 
احلرب  �ضاحة  يف  هائلة  اإجنازات 
ورف�ضت  الطاحنة  املعارك  ويف 
وو�ضعت  العدو،  ب�رصوط  القبول 
واال�ضتقالل  الوطنية  امل�ضالح 
الكامل  واالن�ضحاب  وال�ضيادة 

كخطوط حمراء.
وراي�ش  بو�ش  ت�رصيحات  وكانت 
اال�ضتقالل  مرحلة  اأن  تعني 
الوطني قد انتهت باإ�ضقاط اتفاقية 
�ضايك�ش ـ بيكو اال�ضتعمارية ور�ضم 
�ضوءاً  اأكرث  للمنطقة  خريطة 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  لتطبيق  منها، 
املخططات  تنبت  التي  االأمريكية 
هيمنة  ظل  ويف  االإ�رصائيلية، 
بولتون  جون  املتوح�ش  الليكودي 
على جمل�ش االأمن وقرارات وزارة 
اخلارجية االأمريكية متاماً كما هو 
احلال يف عهد امل�ضيحي ال�ضهيوين 

ترامب وادارته اليهودية.
فل�ضطني  املقاومة يف  اإن حركات 
ت�ضدت  التي  هي  والعراق  ولبنان 
اجلديد،  االأو�ضط  ال�رصق  لنظام 
والعراق  وفل�ضطني  لبنان  وجعلت 
رغم  حتقيقه  يف  اأ�ضا�ضي  عائق 
الذي  والتدمري  اجلماعية  االإبادة 
قامت وتقوم به »اإ�رصائيل« واأمريكا 
يف هذه البلدان وبدعم من االمراء 

وامللوك يف اخلليج.

اأيام بو�س

اأّن  بو�ش  الرئي�ش  اأعلن  لقد 
حالة  يف  املعتدية  »اإ�رصائيل« 
يف  النف�ش  عن  امل�رصوع  الدفاع 
حربها �ضد املدنيني يف العا�ضمة 
ومدن  قرى  جميع  ويف  بريوت 
اجلنوب والبقاع وعكار ويف تدمري 

جميع البنى التحتية يف لبنان.
املخطط  عن  راي�ش  وك�ضفت 
�ضتحتل  »اإ�رصائيل«  اأن  معلنة 
ت�ضلمها  كي  اللبنانية  االأر�ش 
اهلل  لتجريد حزب  الدولية  للقوات 
موؤمترها  يف  وقالت  ال�ضالح.  من 
احلرب  اإبان  بريوت  يف  ال�ضحفي 
»حان الوقت ل�رصق اأو�ضط جديد، 
اأو�ضط  يريد �رصق  ولنقول ملن ال 
وقالت  �ضننت�رص«.  اأننا  مماثاًل 
مع  وفكرنا  »قلبنا  بعنجهية: 
ال�ضعب االإ�رصائيلي الذي يعاين من 
وال�ضواريخ  االإرهابية  االعتداءات 
من  لها  يا  عليها«.  تطلق  التي 
اأمريكية منقطعة  ووح�ضية  حقارة 
النظري يف قلب احلقائق واالنحياز 
اأخطر  ال�رصائيل  احلقري  االعمى 

واوح�ش دولة على كوكب االر�ش.
بو�ش  الرئي�ش  اإدارة  عملت  لقد 
العدوانية  احلروب  اإ�ضعال  على: 
الكبرية  العربية  الدول  لتفتيت 
اجلديد  االأو�ضط  ال�رصق  واإقامة 
كاأداة  »اإ�رصائيل«  وا�ضتخدام 
ع�ضكرية حلمل احلكومات العربية 
وامل�ضاهمة  عليه  املوافقة  على 
�ضعود  اآل  من  بدعم  حتقيقه  يف 
ح�ضني  املخلوع  والطاغية 

مبارك.
االأمريكية  االإدارات  وو�ضعت 
املتحدة  االأمم  فوق  »اإ�رصائيل« 
وفوق  الدويل  القانون  وفوق 
واالإ�ضالمية  العربية  ال�ضعوب 
ومنابعه  النفط  على  للهيمنة 
فل�ضطني  ق�ضية  وت�ضفية  واأمواله 
بدعم وتاأييد كاملني من اآل �ضعود 

وثاين ونهيان .
ودعمت امريكا النظم اال�ضتبدادية 

ول�ضعوبها  للدميقراطية  املعادية 
الدميقراطية  ن�رص  باأكذوبة 
لت�ضليل ال�ضعب االأمريكي و�ضعوب 

املنطقة والعامل.
القوة  منطق  ا�ضتخدام  اأدى 
واالإرهاب  واالإبادة  واحلروب 
الكراهية  زيادة  اإىل  واالغتياالت 
والأمريكا  الإ�رصائيل  والبغ�ضاء 
وولّد اأجياالً عربية ترف�ش القبول 
كدولة  معها  والتعاي�ش  باإ�رصائيل 
غريبة  املنطقة،  على  دخيلة 
واحلقوق  لالأر�ش  ومغت�ضبة  عنها 
واأدت  والعربية.  الفل�ضطينية 
اإىل  لبنان  على  ال�ضاد�ضة  احلرب 
ال�ضعوب  لدى  عنيفة  فعل  ردة 
طالبت  واالإ�ضالمية.  العربية 
على  الق�ضاء  بوجوب  وتطالب 
ا�ضتعمار  ككيان  ال�ضهيوين  الكيان 
واإرهابي  وعن�رصي  ا�ضتيطاين 
العمل  اأعاد  واإجالئي  واإحاليل 
بقانون �رصيعة الغاب يف العالقات 
لك�رص  احلروب  وت�ضخري  الدولية 
العربية  والبلدان  ال�ضعوب  اإرادة 
عن  التنازل  على  واإجبارها 
بنظام  والقبول  العربية  فل�ضطني 
الذي  اجلديد  االأو�ضط  ال�رصق 
واأبو  قانا  �ضفاح  اأ�ض�ضه  و�ضع 
�ضمعون  الذري  دميونا  مفاعل 
عام  ظهر  الذي  كتابه  يف  بري�ش 
برنارد  اليهودي  1993واجلا�ضو�ش 

لوي�ش.
اإن حرب متوز العدوانية ال�ضاد�ضة 
على لبنان كانت معدة �ضلفاً ولي�ضت 
والهدف  اجلنديني  اأ�رص  ب�ضبب 
على  والق�ضاء  لبنان  تدمري  منها 
لبناء  البوابة  وجعله  مقاومته، 
ولكن  اجلديد:  االأو�ضط  ال�رصق 
اللبنانية  املقاومة  بطوالت 
املنطقة  و�ضعوب  االأ�ضطورية 
�ضورية  من  كاملني  وتاأييد  وبدعم 
امل�رصوع  واأد  يف  جنحت  واإيران 
واإف�ضال  ال�ضهيوين  االأمريكي 
واأكدت  متوز  حرب  من  الهدف 
الكيان  مع  التعاي�ش  ي�ضتحيل  اأنه 

ال�ضهيوين وم�ضريه اإىل الزوال.
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انتهاكا   90 متوز..  خالل 
ال�صحافة  بحق  "اإ�رسائيلًيّا" 
الإعالميني  الفل�صطينيةمنتدى 
طاقم  الحتالل  اعتقال  يدين 
الحتالل  القد�صحما�س:  قناة 
باعتقال  جرائمه  لإخفاء  ي�صعى 
ال�صلطة تفرج  ال�صحفيينمخابرات 
برام  الرفاعي  اإياد  ال�صحفي  عن 
الفل�صطيني  املركز   - نابل�س  اهلل 
ا�صتيقظ  كعادتهم..   -+ لالإعالم 
والن�صطاء  ال�صحفيني  من  العديد 
اأخبار  عن  باحثني  �صباًحا 
وال�صتهدافات  العتقالت 
�صفحة  بزيارة  وهموا  ال�صهيونية 
باحثني  منى  حممد  ال�صحفي 
ولكنهم  كالعادة  الأخبار  تلك  عن 
راأ�س  على  املرة  هذه  وجدوه 
داهمت  اأن  بعد  املعتقلني  قائمة 
بلدة  يف  منزله  الحتالل  قوات 
زواتا اإىل الغرب من مدينة نابل�س 
يكن  ومل  املحتلة.  الف�صة  �صمال 
منى؛  بحق  الأول  العتقال  هذا 
فقد تعر�س وهو يف �صنة درا�صية 
الأوىل عام 2003 لالعتقال ومكث 
�صهًرا   28 الحتالل  �صجون  يف 
بالإ�صافة اإىل غرامة مالية، ليكون 
يف  الأوىل  الع�صاة  العتقال  هذا 
درا�صته  اإكمال  يف  ُحلمه  دولب 

اجلامعية بح�صب اأقوال عائلته.

حتطيم احللم

الحتالل  فاإن  العائلة،  وبح�صب 
املا�صية  ال�صنوات  خالل  تعمد 
يف  منى  ال�صحفي  ا�صتهداف 
ونغ�س  حياته  يف  فارقة  حمطات 
عليه كثري من املواقف كالدرا�صة 
والتخرج والزواج والفرحة باإجناب 

الأطفال.
ويف عام 2007 تقول العائلة واأثناء 

امتحانه  لتقدمي  حممد  ا�صتعداد 
البكالوريو�س  مرحلة  يف  الأخري 
باقتحام  الحتالل  قوات  قامت 
ليُحكم  جمدًدا،  واعتقاله  املنزل 
بال�صجن ملدة 16 �صهًرا ليكون هذا 
م�صريته،  يف  الأ�صعب  العتقال 
التخرج  حللم  ا  حًدّ و�صع  كونه 
خرج  الأبواب.  على  كان  الذي 
اإنهاء  بعد  املعتقل  من  حممد 
بعدها  و�صارع  حمكوميته  فرتة 
منه  حرم  الذي  لالمتحان  للتقدم 
ولينهي بعدها درجة البكالوريو�س 
من  ورغبة  والإعالم  ال�صحافة  يف 
معاناته  عن  له  بالتعوي�س  العائلة 
تزويجه،  قررت  العتقالت  مع 
اأن الزواج �صيكون بداية  ظًنّا منها 
ل�صفحة  وطًيّا  الفرحة  من  مرحلة 

الأحزان التي فر�صها الحتالل.

�سرقة الفرحة

زواج  على  مرا  فقط  اأ�صبوعان 
تقول  -كما   2009 عام  يف  حممد 

خفافي�س  جاءت  حتى  العائلة- 
ال�صهيونية  القوات  من  الليل 
ولت�رسقه  املنزل  لتقتحم  جمدًدا 
وليم�صي  اأ�رسته وعرو�صه  من بني 
بعدها بال�صجن 11 �صهًرا، كلها يف 
من  عام  وبعد  الإداري.  العتقال 
الإفراج عنه عا�س حممد حلظات 
اهلل  رزقه  اأن  بعد  غامرة  �صعادة 
العائلة  ولكن  حمزة،  البكر  بابنه 
الحتالل  كان  اإن  ترتقب  كانت 
�صيرتكهم و�صعادتهم اأم اأنه كعادته 
�صينغ�س عليهم حلظة الفرح تلك، 
بني  ف�صلت  واحد  اأ�صبوع  وبالفعل 
ولدة حمزة وبني اقتحام الحتالل 
منى  ال�صحفي  واعتقال  للمنزل 
وليمكث هذه املرة ع�رسة اأيام يف 
التحقيق حول طبيعة عمله ومن ثم 
اأفرج عنه. ويف عام 2013 تعر�س 
من  �رسقه  جديد  لعتقال  منى 
عيد  من  واحد  يوم  قبل  اأهله  بني 
املرة  هذه  ليمكث  ال�صعيد  الفطر 
الإداري،  العتقال  يف  �صهًرا   20
لالإ�رساب  الن�صمام  اإىل  ا�صطره 

الكبري للمعتقلني الإداريني يف عام  
بالإ�رساب  ا�صتمر  حيث  2014؛ 

اآنذاك قرابة  50 يوًما.

للعمل جمدًدا

جديد  من  وعاد  منى  عن  اأفرج 
كل  ولي�صخر  العمل  ميدان  اإىل 
العتقالت  اأنباء  لتغطية  وقته 
�صجون  يف  الأ�رسى  معاناة  ونقل 
درجة  اإىل  ال�صهيوين  الحتالل 
لكل  يومًيّا  مرجًعا  باتت  بوك  اأن  
املهتمني  والن�صطاء  الإعالميني 
مبتابعة اأخبار  واليوم  بات حممد 
يف  واملهتم  الأ�رسى  امُلنا�رس 
لالأخبار  عنواًنا  اإخبارهم،  متابعة 
احتل  اأن  بعد  للتقارير  ومادة  
ا�صمه مكاًنا يف قائمة ال�صتهداف 
الفرتة  يف  لالإعالميني  ال�صهيوين 
منزله  من  اعتقاله  بعد  الأخرية 
اأفراد  بني  من  جمدًدا  و�رسقته 
اأ�رسته واأحالمه وطموحاته ومكان 

عمله.

قالت القناة "14" العربية، اإن حركة "حما�س" اأر�سلت عدة ر�سائل للحكومة الإ�سرائيلية، من خالل رد 
املقاومة على الق�سف الذي ا�ستهدف مواقع واأرا�ٍس فل�سطينية يف قطاع غزة، فجر اأم�س ال�سبت.

ال�سحفي حممد منى.. منا�سر الأ�سرى اأ�سرًيا! 

كتائب ال�سهيد عز الدين الق�سام

مهند�سونا يعملون ليل نهار وما خفي �أعظم

حما�س

 رد �ملقاومة يعك�س حالة �لوعي لوقف �لتمادي �ل�سهيوين

الدين  عز  ال�صهيد  كتائب  قالت 
حلركة  الع�صكري  اجلناح  الق�صام، 
يزالون  ل  مهند�صيها  اإَنّ  حما�س: 
اأجل  من  بالنهار  الليل  يوا�صلون 
وباخلط  واإرباكه  العدو  اإيالم 
الكتائب  ختمت  العري�س،  الأحمر 
اأم�س  ن�رسته  م�صورا  عر�صا 
"طائرات  حول   )7-14( ال�صبت 

"ما  بقولها:  الق�صامية"  الأبابيل 
املادة  �صياق  اأعظم"ويف  خفي 
امل�صورة، ا�صتعر�صت الق�صام اأحد 
خالل  الهند�صية  اإجنازاتها  اأهم 
طائرات  وهو  الأخرية،  ال�صنوات 
متتلك  اإنها  قالت  التي  الأبابيل 
ا�صتطالعية  منها،  اأنواع  ثالثة 

وهجومية وانتحارية.

وقالت كتائب الق�صام: اإن الإعالن 
احلرب  خالل  الإجناز  هذا  عن 
وذهول  �صدمة  �صكل  الأخرية 
ومفاجاأة لقادة العدو، �صيما بعدما 
وزارة  فوق  ناجحة  مهمة  نفذت 
اأبيب  تل  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�س 
الق�صام ك�صف لأول مرة عن  وكان 
طيار  دون  الطائرات  منظومة 

الع�صف  معركة  خالل  الق�صامية 
ذكراها  متر  التي   2014 املاأكول 
اأن  الق�صام  وك�صفت  الأيام  هذه 
اغتاله  الذي  الزواري  حممد 
منزله  اأمام  الإ�رسائيلي  املو�صاد 
هو  ون�صف  عام  قبل  تون�س  يف 
اأحد مهند�صيها الذين �صاهموا يف 

تطوير هذا اجليل من الطائرات.

املتحدث  برهوم،  فوزي  قال 
اإن  حما�س:  حركة  با�صم  الر�صمي 
التعامل الفوري للمقاومة مع ت�صعيد 
بقوة  عليه  والرد  غزة  على  العدو 
يعك�س حالة الوعي والو�صوح الكبري 
ال�رساع.  اإدارة  يف  الروؤية  يف  لديها 
مقت�صب  ت�رسيح  يف  برهوم  واأكد 
"تو�صيل  تتقن  املقاومة  اأن  له، 
حالة  ت�صكيل  و�صمان  الر�صالة 
لإجباره  وكافية  �رسيعة  ردع  توازن 

التمادي  وعدم  الت�صعيد  وقف  على 
املتحدث  ال�صتهداف"و�صدد  يف 
"حماية  اأن  على  حما�س  با�صم 
وطني  مطلب  عنه  والدفاع  �صعبنا 
وخيار ا�صرتاتيجي"وكانت املقاومة 
ر�صقات  اأطلقت  الفل�صطينية 
�صاروخية �صوب م�صتوطنات "غالف 
من  دقائق  بعد  اليوم،  فجر  غزة" 
�صل�صلة غارات اإ�رسائيلية ا�صتهدفت 

مواقع للمقاومة الفل�صطينية.

حارقة" "لتكون 

قلق �إ�سر�ئيلي من تطوير "حما�س" 
لطائر�ت بدون طيار    

درا�سة تك�سف

هكذ� حا�سرت دعاية �الحتالل 
�لعودة "�ل�سيرب�نية" م�سري�ت 

النقاب  عربية  م�صادر  ك�صفت   
الأمن  جهاز  يف  م�صوؤولني  اأن  عن 
"الإ�رسائيلي"، يخ�صون من ت�صعيد 
حركة  ت�صنها  التي  الهجمات 
ن�صطاء احلركة  "حما�س" وانتقال 
الورقية  الطائرات  ا�صتخدام  من 
�صغرية  طائرات  ا�صتخدام  اإىل 
من دون طيار لإ�صعال احلرائق يف 
وامل�صتوطنات  الع�صكرية  املواقع 
الأرا�صي  داخل  "الإ�رسائيلية" 
�صحيفة  وقالت   .48 عام  املحتلة 
ال�صادرة  العربية  "اإ�رسائيل هيوم" 
حما�س  حركة  "جناح  اإن  اأم�س، 
"جنوب  يف  احلرائق  اإ�صعال  يف 
الأ�رسار  واإحلاقها  اإ�رسائيل" 
والأحرا�س  باحلقول  اجل�صيمة 
عزمها  من  تزيد  ال�صتيطانية 
التي  البدائية  الآلة  تطوير  على 
لإ�صعال  الأمر  بادئ  يف  اأطلقتها 
الأمن  جهاز  احلرائق"وح�صب 
الآن  احلركة  تنوي  الإ�رسائيلي، 
طيار  دون  من  طائرة  ا�صتخدام 

�صغرية حمملة مبواد حارقة.
الوقت  "يف  اإنه  ال�صحيفة  وتقول 
اأبيب،  تل  فيه  تتخبط  الذي 
مع  التعامل  يجب  كيف  حول 
بداأ  الورقية،  الطائرات  ظاهرة 
الطائرات  بتزويد  حما�س  ن�صطاء 
موقوت  بجهاز  احلارقة  الورقية 

اأكرب  م�صافات  قطع  من  ميكنها 
مناطق  اإىل  والو�صول  الهواء  يف 
واتخذ  اإ�رسائيل".  يف  جديدة 
م�صريات  خالل  الفل�صطينيون 
 30 يف  انطلقت  التي  العودة؛ 
جديدة  طرًقا  املا�صي،  مار�س 
الإ�رسائيلي؛  الحتالل  ملقاومة 
الطائرات  ا�صتخدام  بينها  من 
بالزجاجات  املحملة  الورقية 
النا�صفة  والعبوات  احلارقة 
باحرتاق  الطائرات،  تلك  وت�صببت 
الأرا�صي  من  وا�صعة  م�صاحات 
ما  امل�صتوطنات؛  داخل  الزراعية 
مالية  خ�صائر  تكبيدهم  اإىل  اأدى 
اجلي�س  حماولت  وباءت  بالغة، 
الإ�رسائيلي بالف�صل يف التعامل مع 
ت�صكل  باتت  التي  الطائرات  هذه 
للم�صتوطنات  حقيقًيا  تهديًدا 
القريبة من ال�صياج الفا�صل ووثقت 
اإح�صائية اإ�رسائيلية اندلع اأكرث من 
غزة  غالف  مب�صتوطنات  حريق  األف 
منذ انطالق م�صريات العودة ال�صلمية 
على  اأتت  املا�صي،  مار�س  نهاية  يف 
احلقول  من  دومن  األف   30 نحو 
امل�صتوطنات  يف  والأحراج  الزراعية 
يف حميط قطاع غزة،  "الإ�رسائيلية" 
من  حارقة  و�صائل  اإطالق  نتيجة 
الأ�رسار  قدرت  حني  يف  القطاع، 

املادية مباليني الدولرات.

فل�صطينية  بحثية  درا�صة  �صلطت 
الدعاية  اآليات  على  ال�صوء 
الإنرتنت-  -حوكمة  "ال�صيربانية" 
الإ�رسائيلية يف "ا�صتغالل الن�صاط 
الفل�صطيني  للجمهور  الت�صايل 
عرب من�صات التوا�صل الجتماعي، 
لإعادة تدوير الر�صائل التي ينتهجها 
يتواءم  مبا  دعائيا  معاجلتها  بعد 
ال�صيا�صية"وذكرت  اأهدافها  مع 
الباحث  اأعدها  التي  الدرا�صة 
امل�صدر  حيدر  الفل�صطيني 
ون�رسها مركز اجلزيرة للدرا�صات، 
على  الإ�رسائيلية  "الدعاية  اأن 
موقع في�صبوك �صارت وفق منحى 
خمتلف  بجمع  ا�صتهلته  مت�صل�صل، 
كي  دعائيا،  ثم عاجلتها  الهفوات، 
تعيد ن�رسها داخل اإطار معلوماتي 

جديد يخدم خطابها".
"اإ�رسائيل  اأن  الدرا�صة  واأكدت 
الدعاية  مواجهة  مبداأ  انتهجت 
تقليدية،  لذاتها، يف ممار�صة غري 
ممار�صات  م�صاوئ  ت�صتغل 
اأو ال�صحفي املواطن،  امل�صتخدم 
واملتناق�س  املتنافر  اإبراز  عرب 
م�صرية  اأطروحات  مع  منها 
"اإ�رسائيل  اأن  مو�صحا  العودة"، 
تفاعل  طبيعة  درا�صة  اإىل  عمت 
الفل�صطيني  اجلمهور  �رسائح 
من  العودة  م�صريات  دعوات  مع 
خالل مراقبة ما ي�صدر عنهم من 

تعليقات و�صور".
املراقبة  هذه  الدرا�صة  وف�رست 
ا�صرتاتيجية  تخطيط  "لإمكانية 
ت�صتجيب  دعائية،  ات�صالية 

لأهدافها ب�صاأن اإجها�س احلا�صنة 
وبالتايل  للم�صريات،  ال�صعبية 
ذي  عادل  مطلب  من  حتويلها 
اإرهابي  حترك  اإىل  �صلمية  طبيعة 
اأن  اإىل  م�صرية  بطبعه"،  عنيف 
ركزت  الإ�رسائيلية  "ال�صفحات 
املن�صورات  ا�صتغالل  على 
املرئية، لإمكاناتها الإقناعية التي 
الن�س"واأ�صافت  قدرات  تتجاوز 
"ال�صفحات  اأن  البحثية  الدرا�صة 
الإ�رسائيلية وظفت اأ�صاليب دعائية 
يف  وال�صت�صهاد،  كالربط  متنوعة 
التنقيب  قدرة  اإىل  وا�صحة  اإ�صارة 
الدعائي على تن�صيط اأ�صاليب تاأثري 
اأخرى مبوازاته"،وختمت الدرا�صة 
الظاهرة  "خطورة  اإن  بالقول 
وا�صحة، وتبني جهود تثقيفية بات 
مطلبا ملحا، خا�صة من اأجل رفع 
مواقع  م�صتخدمي  وعي  من�صوب 
واأولئك  الجتماعي،  الإعالم 
ن�صالية  جهود  يف  املنخرطني 

�صعبية، كاحلالة الفل�صطينية". 

�الأ�سري �ل�سحفي حممد منى وولد�ه
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وطرح اخلبريان ال�سيا�سي والع�سكري 
الأمريكي،  القرار  وراء  اأ�سباب  ثالثة 
على  متويل  »متاأخرات  بـ  مرتبطة 
اإىل  بالن�سبة  الأمريكية  احلكومة 
للجي�ش  توريدها  مت  �سالح  �سفقات 
وتعهد  �سابقة،  فرتات  يف  امل�رصي 
كوريا  مع  العالقات  بقطع  م�رصي 
الأمريكية  والتعقيدات  ال�سمالية، 
الأخرية يف ال�رصق الأو�سط ومنطقة 
اخلليج«والعالقات امل�رصية الأمريكية 
وال�سرتاتيجية«،  »الوثيقة  بـ  تو�سف 
الع�سكري،  امل�ستوى  على  خا�سة 
نحو  مل�رص  وا�سنطن  تقدم  حيث 
�سنوية،  م�ساعدات  دولر  مليار   1.5
بينها 1.3 مليار م�ساعدات ع�سكرية، 
ال�سالم  معاهدة  م�رص  توقيع  منذ 
واجتهت   1979 عام  اإ�رصائيل  مع 
م�رص يف ال�سنوات الأخرية اإىل تنويع 
م�سادرها من الت�سليح، حيث توجهت 
ورو�سيا وفرن�سا،  واأملانيا  ال�سني  اإىل 
الأمريكي  دون العتماد على املنفذ 

وحده.

تاريخ »مهزوز« من امل�ساعدات

امل�ساعدات  تعر�ست  مرارا، 
اإىل  مل�رص  الأمريكية  القت�سادية 
 ،1999 عام  حدث  كما  التخفي�ش، 
من  تخفي�سها  على  التفاق  مت  حني 
حوايل  اإىل  دولر  مليون   800 نحو 
عام  منذ  اأ�سبحت  ثم  مليون،   400
2009 قرابة 250 مليون دولر فقط، 
دون تغيري يف ال�سق الع�سكري، لتبقى 
م�ساعدات  دولر  مليار   1.5 نحو 
بالرئي�ش  الإطاحة  وعقب  �سنوية 
عام  �سيف  مر�سي  حممد  الأ�سبق 
من  جزءا  وا�سنطن  جمدت   ،2013

املقدمة  الع�سكرية  م�ساعداتها 
القرار  عن  ترتاجع  اأن  قبل  مل�رص، 
 ،2017 اأوت  ويف   ،2014 عام  اأوائل 
قررت الإدارة الأمريكية تاأجيل �رصف 
»لعدم  م�رص  اإىل  دولر  مليون   195
حقوق  �سعيد  على  تقدما  اإحرازها 
الدميقراطية«،  واملعايري  الإن�سان 
امل�رصية  اخلارجية  و�سفته  ما  وهو 
العادل«والأربعاء  غري  »احلكم  بـ 
املا�سي، اأعلنت وا�سنطن الإفراج عن 
اخلارجية  وعزت  امل�ساعدات  تلك 
اإىل »ا�ستجابة« م�رص  الأمريكية ذلك 
ملخاوف اأمريكية )مل حتددها( خالل 
عام من التوا�سل بني البلدين، وهو ما 
وفق  امل�رصية،  نظريتها  به  رحبت 
ت�رصيحات ملتحدثها اأحمد اأبو زيد.

حقوق الإن�سان يف »الظل«

بني  عالقة  وجود  اخلرباء  ا�ستبعد 
الع�سكرية  امل�ساعدات  عن  الإفراج 
ويف  مب�رص  احلقوقية  والأو�ساع 
امل�رصي  العميد  ا�ست�سهد   ، حديث 
�سفوت  امل�رصي  باجلي�ش  املتقاعد 
الأمريكي  الكونغر�ش  بعقد  الزيات، 
حلقوق  خمالفات  عن  ا�ستماع  جلنة 
مع  بالتزامن  مب�رص،  الإن�سان 
امل�ستقطع  اجلانب  اإعادة  اإعالن 
والثالثاء  الع�سكرية  املعونات  من 
املا�سي، عقدت جلنة ال�رصق الأو�سط 
الفرعية يف الكونغر�ش جل�سة ا�ستماع 
اأعربت  الإن�سان مب�رص،  حقوق  حول 
رو�ش  اإليانا  اللجنة  رئي�سة  خاللها 
غربية،  تقارير  نقلته  ما  وفق  ليتنني، 
و�سع حقوق  من  ال�سديد  »قلقها  عن 

الإن�سان يف م�رص«.
امل�رصي  احلقوقي  قال  بدوره، 
�سل�سلة  يف  الربعي،  جناد  البارز 
اخلمي�ش،  »تويرت«،  مبوقع  تغريدات 
الأمريكية  الع�سكرية  »العالقات  اإن 

للم�ساومة  قابلة  غري  امل�رصية 
م�سالح  حتقق  لأنها  والهتزاز 
الإن�سان  الدولتني، ول عالقة حلقوق 
الأ�سباب  من  اأن  باملو�سوع«واأ�ساف 
»تو�سل  امل�ساعدات  لعودة  اجلزئية 
ومنظمات  امل�رصية  احلكومة 
اأدى  اتفاق  اإىل  ي�سمها(  )مل  اأمريكية 
لإلغاء اأحكام بحب�ش عدد من العاملني 
بها مب�رص، وحتديد ميادين عمل تلك 
�ستتعاون  التي  واجلهات  املنظمات 
معها«وهو ما مل يت�سن احل�سول على 
تعقيب ب�ساأنه من ال�سلطات امل�رصية. 
كما ا�ستبعد املحلل امل�رصي خمتار 
العربي  املركز  رئي�ش  نائب  غبا�سي، 
وال�سرتاتيجية  ال�سيا�سية  للدرا�سات 
البعد  القاهرة(،  مقره  حكومي  )غري 
امل�ساعدات  عودة  يف  احلقوقي 
غري  »وا�سنطن  اأن  غبا�سي  واأو�سح 
الو�سع  حيث  القاهرة،  من  غا�سبة 
احلقوقي امل�رصي مل يتغري، بخالف 
تعليقات كثرية من منظمات حقوقية 
دولية كالعفو الدولية وهيومن رايت�ش 

ووت�ش ب�ساأنه«.

** الأ�سباب الثالثة
الت�سليحية ال�سفقات  متويل   1-

قال  الأول،  بال�سبب  يتعلق  وفيما 
اإن عودة امل�ساعدات  الزيات  العميد 
الأمريكية  الوليات  تخ�ش  »م�ساألة 
م�سبقة  عقود  هناك  حيث  ذاتها، 
الأمريكية  احلكومة  �سالح،  ل�سفقات 
تقوم بدفع اأثمانها للجهات الأمريكية 
دافع  »هناك  امل�سنعة«واأ�ساف: 
املادية،  امل�ساألة  يف  يتمثل  رئي�سي 
احلكومة  بحق  التمويل  ومتاأخرات 
�سفقات  اإىل  بالن�سبة  الأمريكية 
للجي�ش  توريدها  مت  ت�سليحية 
امل�رصي يف فرتات �سابقة«وثمة اأمر 
اإليه الزيات يتمثل يف اأن »م�رص  لفت 

ل حت�سل على املعونة نقدا، ولكنها 
ائتمانية  بت�سهيالت  عليها  حت�سل 
للجهات  الأمريكية  من قبل احلكومة 
اأنظمة  على  القائمة  الأمريكية 
على  احل�سول  يت�سن  الت�سليح«ومل 
تعقيب من ال�سلطات امل�رصية ب�ساأن 
توريد  طبيعة  حول  الزيات  حديث 

�سفقات الت�سليح الأمريكية.

ال�سمالية كوريا   2-

اخلارجية  اأملحت   ،2017 اأوت  يف 
جزء  حجب  قرار  اأن  اإىل  الأمريكية 
مل�رص،  املمنوحة  امل�ساعدات  من 
القاهرة  تعاون  ب�سبب  يكون  رمبا 
قال  ال�سدد،  يانغ ويف هذا  بيونغ  مع 
الزيات اإن »زيارة وزير الدفاع ال�سابق 
�سدقي �سبحي اإىل كوريا اجلنوبية يف 
اأعقاب النتقادات الأمريكية، وتعهد 
مع  الع�سكرية  عالقاتها  بقطع  م�رص 
موؤثرا  عامال  كانت  رمبا  يانغ،  بيونغ 
ويف  امل�ساعدات«.  ا�ستئناف  يف 
بيان  نقل  ذاته،  العام  من  �سبتمرب 
لوزارة دفاع كوريا اجلنوبية )مل تعلق 
اأعلن  امل�رصية(،  ال�سلطات  عليه 
ال�سابق  امل�رصي  الدفاع  وزير  فيه 
كوريا  مع  الع�سكرية  العالقات  قطع 
م�رصية  اإدانة  ذلك  وحلقت  ال�سمالية 
ال�سمالية،  لكوريا  �ساروخية  لتجارب 
وقف  اإىل  القاهرة  فيها  دعت 
جمل�ش  لقرارات  والمتثال  الت�سعيد 
ال�سيا�سي  املحلل  لكن  الدويل  الأمن 
ال�سابق،  الطرح  عن  ابتعد  غبا�سي 
كوري  اأمريكي  »تقارب  اإىل  لفتا 
املا�سي،  جوان  موؤخرا«ويف  �سمايل 
وقع الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب 
ونظريه الكوري ال�سمايل كيم جونغ يف 
الربنامج  لتفكيك  اتفاقا  �سنغافورة، 
و�سط  ال�سمايل،  الكوري  النووي 

ترحيب دويل كبري.

الأو�سط ال�سرق  تعقيدات   -  3

ال�سني  باإطالق  مثال  و�رصب 
مع  و�سيا�سية  ع�سكرية  اتفاقيات 
الكويت والإمارات موؤخرا، معتربا اأن 
باتت  اخلليجيني  جتاه  وا�سنطن  لغة 
اأن ال�سني  »مزعجة«وتعتقد وا�سنطن 
من اأهم املناف�سني ال�سرتاتيجيني لها 
وتواجه عالقات  البعيد،  على املدى 
وم�سكالت  متكررة  اأزمات  البلدين 
�سيني  توجه  وهناك  مرتاكمة  عدة 
املنطقة  يف  وجوده  لتعميق  ملحوظ 
العربية يف �سياق التناف�ش مع وا�سنطن 
دوافع  غبا�سي  راأى  ذلك،  على  وبناء 
م�ساعداتها  عن  لالإفراج  اأمريكية 
كما  م�رص  مع  املجمدة  الع�سكرية 
تعر�ست   كثرية  »تعقيدات  اإىل  اأ�سار 
باب  م�سيق  وا�ستهداف  الفل�سطينية 
الأحمر(،  البحر  )جنوبي  املندب 
والتغلغل الإيراين يف املنطقة، بحاجة 
اإىل دور م�رصي فعال«وبخالف عدة 
ال�رصاع  حد  و�سلت  بارزة،  اأزمات 
وليبيا  �سوريا  يف  خا�سة  الع�سكري، 
املندب  باب  م�سيق  �سهد  واليمن، 
املا�سي،  الأ�سبوع  ع�سكرية  توترات 
ناقلتني  تعر�ش  ال�سعودية  اإعالن  اإثر 

لهجوم »حوثي« قرب �سواحل اليمن.

لكن الزيات قال اإن »قدرة تاأمني باب 
اإل دولة  العامل  املندب ل ميلكها يف 
م�ستبعدا  املتحدة«،  الوليات  بقوة 

دورا م�رصيا يف هذا ال�سدد.

ماذا تنتظر وا�سنطن من 
القاهرة؟

»التهدئة مع م�رص يف هذه املرحلة«، 
الرتاجع  اإزاء  مقابال  غبا�سي  يعدها 
الع�سكرية  امل�ساعدات  جتميد  عن 
عن  »احلديث  اأن  الزيات  راأى  فيما 
م�رص  اإىل  املتحدة  الوليات  حاجة 
وال�سيا�سية،  الع�سكرية  امل�سائل  يف 
امل�رصية  ال�سالم  واتفاقية 
لي�ش  بات   ،)1979( »الإ�رصائيلية« 
من  متلك  حيث  الأوىل،  بالدرجة 
ما   اخلليج  منطقة  يف  الت�سهيالت 
اأن  يف  »يتمثل  الزيات  وفق  الآخر 
اتفاقية ال�سالم امل�رصية الإ�رصائيلية، 
من  بها  التزاما  اأ�سد  اجلانبان  اأ�سبح 
جتميد  تهديدات  وا�سنطن«واإزاء 
غبا�سي  �سدد  مل�رص،  امل�ساعدات 
على  م�رص  »تغلّب  �رصورة  على 
اأن  على  م�ستقبال«،  م�سابهة  قرارات 
دولة  نحن  امل�رصية:  الر�سالة  »تكون 
كبرية، ودولة التزام يف املنطقة علينا 

عن اأن ن�ستغني عن تلك املعونة«.

اأفرجت وا�سنطن عن م�ساعدات ع�سكرية للقاهرة بقيمة 195 مليون دولر، كانت قد جمدتها لأ�سباب تتعلق بـ »انتهاكات حقوقية«، وقوانني تخ�س اجلمعيات الأهلية يف م�سر 
لكن ثالثة خرباء اأحدهما ع�سكري والآخر �سيا�سي والثالث حقوقي، ا�ستبعدوا »ارتباط القرار بالو�سع احلقوقي يف م�سر«.

بقيمة 195 مليون دولر

ق .د

3اأ�صباب وراء الإفراج الأمريكي عن »امل�صاعدات املجمدة« مل�صر 

التهديدات الإيرانية ـ الأمريكية

ابتزاز متبادل وحرب م�صتبعدة 
واجهة  الكالمية  احلرب  ت�سدرت 
بني  املتبادلة  التهديدات  م�سهد 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 
»فيلق  قائد  �سليماين  قا�سم  واللواء 
عمليات  عن  امل�سوؤول  القد�ش«، 
قبل  اإيران،  خارج  الثوري  احلر�ش 
بني  ن�سبية  تهدئة  مرحلة  تعقبها  اأن 
اأطلقها  تهديدات  على  وردا  اجلانبني 
طلب  »تويرت«،  موقع  عرب  ترامب 
الرئي�ش  خماطبة  عدم  �سليماين  منه 
توجيه  واإمنا  روحاين،  ح�سن  الإيراين 
الكالم له �سخ�سيا، معتربا اأن ترامب 
اأن  يعتقد �سليماين  ندا لروحاين  لي�ش 
باإمكان ترامب بدء احلرب متى �ساء، 
ترامب،  لي�ش  نهايتها  يحدد  من  لكن 

واإمنا اإيران.

�سفر برميل

يف الرابع من اأوت املن�رصم  وبحلول 
العقوبات  تدخل  املوعد،  هذا 
النفاذ، يف  اإيران حيز  الأمريكية على 
النفط  �رصاء  عملية  لو�سول  حماولة 
الإيراين اإىل م�ستوى »�سفر« برميل يف 

4 نوفمرب املقبل.
جويلية   22 يف  اإيران  ترامب  حذر 

تهديداتها  ا�ستمرار  اأن  من  املا�سي، 
الأمريكية  املتحدة  للوليات 
اإل  يواجهها  »مل  لعواقب  �سيعر�سها 
جاء يف  التاريخ«وهو حتذير  قلة عرب 
�سياق رده على تهديد روحاين بحرب 
اإىل  بالن�سبة  املعارك  اأم  �ستكون 
اإيران، التي متتلك »قوة للرد على اأي 
اإيران  تقديره، وهددت  وفق  تهديد«، 
اأي�سا، على ل�سان القيادي يف احلر�ش 
اأرواح  ر�سائي،  اأمني  اللواء  الثوري 
»اأكرث من 50 األف ع�سكري اأمريكي هم 
يف مرمى نريان اإيران«تعتقد اإيران اأن 
ال�سمالية يف  كوريا  ال�سري على خطى 
املجتمع  وحتدي  التهديدات  اإطالق 
�سريغم  املتحدة،  والوليات  الدويل 
الأخرية على التفاو�ش لإعادة �سياغة 
التفاق النووي املوقع عام 2015 كما 
عن  �سترتاجع  وا�سنطن  اأن  تعتقد 
ا�سرتاتيجيتها اجلديدة املرتكزة على 
واإعادة  اإيران،  على  ال�سغوط  زيادة 
فر�ش العقوبات عليها مع ت�سديدها، 
النفط  بيع  وقف  عن  التنازل  ورف�ش 

الإيراين تدريجيا.
النفط  ت�سدير  مبنع  طهران  وهددت 
ت�سدير  من  ُمنعت  اإذا  دولة  اأي  من 
الأمريكية،  العقوبات  مبوجب  نفطها 

الذي  هرمز  م�سيق  باإغالق  وذلك 
ومير  عمان،  �سلطنة  عن  يف�سلها 
عربه نحو 18 مليون برميل يوميا من 
لكن  اخلليجية  والدول  العراق  نفط 
اإغالق  خياراتها  يف  ت�سع  ل  طهران 
دخولها  حال  يف  اإل  عمليا  امل�سيق 
الوليات املتحدة،  حربا مفتوحة مع 
 90 تتعدى  بن�سبة  طهران  وتعتمد 
باملائة على امل�سيق لت�سدير اإنتاجها 
تتخوف  نف�سه،  الوقت  يف  النفطي 
طهران  مع  الت�سعيد  من  وا�سنطن 
التي تهدد باإغالق م�سيق هرمز ومنع 
ت�سدير النفط، ما �سيوؤدي اإىل ارتفاع 

حاد ومت�سارع يف اأ�سعار النفط.
اإىل  يوؤدي  اأن  ومن �ساأن هذا الرتفاع 
دول  اقت�سادات  يف  معقدة  اأزمات 
كثرية، منها الوليات املتحدة والدول 

الأوروبية احلليفة لها.

دول اخلليج 
و«اإ�سرائيل«

من  ان�سحابه  اأ�سباب  اإعالن  يف 
اإيران  مع  الأطراف  متعدد  التفاق 
ماي   8 يف  النووي  برناجمها  ب�ساأن 

تتم�سك  اإنها  ترامب  قال  املا�سي، 
لإنفاذ  ال�ساروخية  قدراتها  بتعزيز 
وا�سنطن  وترى  الإقليمية  طموحاتها 
تهديدا  الإيرانية  القدرات  هذه  يف 
القومي، وتهديدا  بعيد املدى لأمنها 
جمل�ش  يف  احلليفة  للدول  مبا�رصا 

التعاون اخلليجي و«اإ�رصائيل«.
وحذر وزير اخلارجية الأمريكي مايك 
بومبيو يف 23 جويلية املا�سي، من اأن 
اإىل  الثورة  »ت�سدير  اإىل  ت�سعى  اإيران 
البالد املجاورة بالقوة«، واأن »النظام 
احلايل )يف طهران( ميثل تهديدا للدول 
التهديدات  �سقف  املجاورة«وارتفع 
ا�ستخدام  احتمالت  اإىل  البلدين  بني 
القوة الع�سكرية يف مواجهات مفتوحة 
الأمريكي  الدفاع  وزير  لكن  بينهما 
اجلمعة  يوم  نفى  ماتي�ش،  جيم�ش 
املا�سي �سحة تقارير عن حت�سريات 
اأهداف  على  �رصبات  ل�سن  اأمريكية 
العقوبات  �رصيان  مع  اإيرانية،  نووية 

املفرو�سة عليها.

النظام الإيراين

الأمريكية  الإدارة  تتبنى  ل  ر�سميا، 
اأو  اإيران  يف  النظام  تغيري  �سيا�سة 

ال�سعي اإىل اإ�سقاطه، بح�سب ماتي�ش، 
اإيران،  لكنها تعمل على تغيري �سلوك 
املنطقة  يف  تهديداتها  �سمنها  ومن 
ما  هو  الطرح  هذا  يعزز  قد  ما 
من  املا�سي،  الثنني  ترامب،  اأبداه 
�رصوط  دون  روحاين  للقاء  ا�ستعداده 
رئي�ش جلنة  رد عليه  ما  م�سبقة وهو 
اخلارجية  وال�سيا�سة  القومي  الأمن 
اهلل  ح�سمت  الإيراين  الربملان  يف 
اإىل  باأن طهران تنظر  بي�سه،  فالحت 
داعيا  باإيجابية،  الت�رصيحات  هذه 
�ساخن« بني طهران  اإن�ساء »خط  اإىل 

ووا�سنطن.
من  اأبعد  يذهب  من  ثمة  لكن 
الأمريكي،  الدفاع  وزير  ت�رصيحات 
م�ستدل بت�رصيحات مل�ست�سار الأمن 
بولتون  جون  الأمريكي  القومي 
بوجود  �سمنا  تفيد  كبار،  وم�سوؤولني 
النظام  اإ�سقاط  يف  حقيقية  رغبة 
وجهات  يف  خالفات  مع  الإيراين، 

النظر حول الآليات.

اإيران وحلفاوؤها

�رصورة  عن  الأمريكي  احلديث 
املنطقة  يف  ل�سلوكها«  اإيران  »�سبط 

ل ميكن اأن يكون فاعال يف كبح جماح 
الأن�سطة الإيرانية واأعلن �سليماين اأن 
اآمنة  تعد  مل  الأحمر  البحر  منطقة 
الذي  الوقت  يف  الأمريكية،  للقوات 
اهلل«  »اأن�سار  جماعة  فيه  ت�ستهدف 
امل�سلح يف  ذراع طهران  )احلوثيني(، 
اليمن، ناقلتي نفط �سعوديتني، وتهدد 
باب  م�سيق  عرب  الدولية  املالحة 

املندب.
يف  ال�سعودية  اأوقفت  موؤقت،  ب�سكل 
25 جويلية املن�رصم، جميع �سحنات 
النفط عرب باب املندب، بعد تعر�ش 
ناقلتيها لهجوم من احلوثيني انطالقا 
مدينة  يف  �سيطرتهم  مناطق  من 
لليمن  الغربي  ال�ساحل  على  احلديدة 
على البحر الأحمر وجاء الهجوم بعد 
روحاين  تهديدات  من  اأ�سابيع  ثالثة 
اأيام من  باإغالق م�سيق هرمز، وبعد 
تبادل التهديدات مع ترامب وتتح�سب 
الوليات املتحدة ملخاطر حمتملة قد 
الت�رصيحات  حدة  ت�ساعد  عن  تنجم 
ومتتلك  البلدين  يف  امل�سوؤولني  بني 
احلليفة  امل�سلحة  القوى  اأو  اإيران، 
لها يف املنطقة، قدرات موؤكدة تتيح 
الدولية  املالحة  حركة  م�سايقة  لها 

وتعري�ش اأمنها للخطر.
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اأين يتم برجمة اللقاء بن�سبة كبرية 
ليكون  ال�سهر،  نف�س  من   13 يف 
الفريق على موعد بعدها من اأجل 
التنزانية  ال�سالم  دار  اإىل  التوجه 
اأفريكانز  يانغ  مواجهة  لتح�سري 
�سمن دور جمموعات كاأ�س الكاف 
اأوت.   19 بتاريخ  جتري  والتي 
ت�سكيلة  تعرف  اأخرى،  جهة  من 
اأ�سامة  العبها  غياب  االحتاد 
اأفريكانز  يونغ  مباراة  عن  �سيتة 

اأوت   19 يف  املقررة  التنزاين 
اخلام�سة  اجلولة  �سمن  املقبل 
الكاف،  كاأ�س  جمموعات  دور  من 
امليدان  متو�سط  تلقى  حيث 
املناف�سة  يف  الثاين  االإنذار 
�سبورت  رايون  لقاء  القارية خالل 
يغيب عن  والذي يجعله  الرواندي 
ولهذا  اآلية،  ب�سفة  املوايل  اللقاء 
تيريي  املدرب  �سيكون  الغر�س 
البحث  مع  موعد  على  فروجي 
عن احللول من اأجل تعوي�س غياب 
امل�ستبعد  ومن غري  ال�ساب  العبه 
حمزة  الالعب  اإقحام  يتم  اأن 

تاأكد  االأكيد  هذا  اأ�سا�سيا،  كودري 
الكروي  املو�سم  بداية  عن  غيابه 
امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب  اجلديد 
االن�سباط  جلنة  طرف  من  عليه 
املو�سم الفارط باالإق�ساء من لعب 
وتبقى  ن�سفها  ا�ستنفذ  8 مباريات 
يكون  �سوف  مباريات  اأربع  اأمامه 
لن  وبالتايل  با�ستنفاذها  ملزما 
يعود اإىل امليادين �سوى ابتداء من 
التي  املباراة  اجلولة اخلام�سة يف 
مولودية  اأمام  االحتاد  يخو�سها 
حمادي  عمر  مبلعب  بجاية 

ببولوغني.

تاأجيل مباراة احتاد اجلزائر ودفاع تاجنانت اإىل 13 اوت�شيتة يغيب اأمام يونغ اأفريكانز
تاأكد تاأجيل املباراة االفتتاحية لفريق احتاد اجلزائر التي يخو�شها اأمام 

دفاع تاجنانت حل�شاب اجلولة االأوىل من البطولة الوطنية للمو�شم اجلديد 
2019/2018 واملربمج انطالقها بتاريخ 11 اأوت املقبل، حيث يت�شادف موعد 

اللقاء مع مباراة ذهاب الدور االأول للبطولة العربية اأين يالقي العبو ت�شكيلة 
»�شو�شطارة« فريق القوة اجلوية العراقي املربمج يف الثامن من ال�شهر احلايل، 

حيث جتري املباراة مبدينة كربالء العراقية

ت�شكيلة �شباب 
ق�شنطينة ا�شتاأنفت 

التدريبات يف 
غياب عبيد

عمراين غا�ضب 
ب�ضبب ملعب 

حمالوي
ق�سنطينة  �سباب  فريق  عاد 
اإىل جو التدريبات وا�ستاأنف 
فرتة  بعد  جمدد  العمل 
الراحة التي منحها املدرب 
عبد القادر عمراين الأ�سباله 
من  ق�سط  اأخذ  اأجل  من 
الراحة عقب انتهاء الرتب�س 
اأجروه  الذي  التح�سريي 
العودة  كانت  حيث  بتون�س، 
اأم�س  اأول  التدريبات  اإىل 
خ�س�سها  التي  بالغابة 
العمل  اإىل  الفني  الطاقم 
موا�سلة  اأجل  من  البدين 
املو�سم  النطالق  التح�سري 
الكروي اجلديد حيث ةي�رشع 
حامل لقب البطولة املو�سم 
املنق�سي يف الدفاع عن لقبه 
حمالوي  ال�سهيد  ملعبه  من 
اجلولة  يف  ي�ستقبل  عندما 
ن�رش  ال�سيف  االفتتاحية 
الغر�س  ولهذا  داي،  ح�سني 
اال�ستئناف  ح�سة  فاإن 
�سهدت ح�سور التعداد �سبه 
يعرف  مل  والذي  مكتمل 
اأمني  الالعب  غياب  �سوى 
املدرب  منحه  الذي  عبيد 
اأجل  من  ترخي�سا  عمراين 
رزق  كان  بعدما  الغياب 
قبل  بعائلته  والتحق  مبولود 
العودة يف احل�سة التي يكون 

ح�رشها اأم�س.
احل�سة  عرفت  املقابل،  يف 
�ساحلي  الالعب  اندماج 
يف  اإ�سابة  يعاين  كان  الذي 
ح�رش  حيث  �سابق،  وقت 
يف  وبداأ  التدريبية  احل�سة 
قبل  انفراد  على  التدرب 
التدريبات  يف  يندمج  اأن 
ي�سعر  مل  بعدما  اجلماعية 
باالآالم على م�ستوى االإ�سابة 
تفاقم  الأي  تفاديا  وذلك 
عرب  جهته،  من  لالإ�سابة. 
املدرب عمراين عن غ�سبه 
ب�سبب عدم اإمتالك ت�سكيلة 
اأجل  من  ملعبا  »ال�سيا�سي« 
الودية،  املباريات  خو�س 
وذلك بعدما رف�س م�سوؤولو 
اأين  ال�سهيد حمالوي  ملعب 
مبارياته  النادي  ي�ستقبل 
احت�سانه  املو�سم  طيلة 
للمباراة الودية التي برجمها 
اإحتاد  اأمام  اليوم  النادي 
ب�سكرة بحجة عدم جاهزية 
ال�ستقبال  امليدان  اأر�سية 
التي  عليها  املباريات 
ال�سيانة  اأ�سغال  يف  تتواجد 

ح�سبهم.
ع.ق.

البطولة االفريقية للحمل بالقوة

اجلزائر حتت�ضن املوعد القاري ابتداء من العا�ضر اأوت
البطولة  اجلزائر  حتت�سن   
اخلا�س  بالقوة  للحمل  االإفريقية 
رفع  اخلا�سة  االحتياجات  بذوي 
واالأكابر  االأوا�سط  لفئتي  االأثقال 
 12 اىل   10 من  و�سيدات  رجال  
بقاعة حر�سة ح�سان  اجلاري  اأوت 
 17 ملجموع  منتظرة  مب�ساركة 
الدولية  الهيئة  موقع  واأو�سح  بلدا، 
على االنرتنت: »البطولة االإفريقية 
باجلزائر مرحلة اإجبارية للرباعني 
االألعاب  اإىل  التاأهل  عن  الباحثني 
�سبه االوملبية بطوكيو 2020، حيث 
نقاط  جمع  من  الريا�سيني  متكن 
لهذا االخت�سا�س  العاملي  الرتتيب 
و�ستكون  طوكيو«،  الألعاب  حت�سبا 
بح�سور  امل�ستوى  رفيعة  البطولة 
�سبه   الريا�سيني  من  العديد 
مثل  اجليدين  االأفارقة  االوملبيني 
لي�سي  النيجريين  العامل  ابطال 
اإزيريك  رولوند  كغ،   61 اإجيك 
كغ،   65 كيهاند  وبول  كغ   54
�رشيف  امل�رشيني  اىل   باالإ�سافة 
 86 حممود  ورندة  كغ   59 ع�سمان 
الهيئة  اأهداف  وبخ�سو�س  كغ، 

االإفريقي،  املوعد  من  الفيدرالية 
فاإن االآمال معلقة على ح�سني بتري 
65 كغ �ساحب امليدالية الربونزية 
مبك�سيكو  العامل  بطولة  يف 
التي  كغ   45 قريوة  و�سمرية    2017
الرباملبية   االألعاب  يف  �ساركت 
 .  2016 جانريو  دي  بريو  االخرية 
�ست�سارك  املنظم  البلد  وب�سفتها 
الرباعني  من  عدد  باأكرب  اجلزائر، 
م�ستواهم  الختبار  االأوا�سط   من 
بالقوة  احلمل  لريا�سيي  بالن�سبة 
اخلا�سة  االحتياجات   لذوي 
لهم  يف  والراغبني يف حجز مكان 
حت�سبا  الوطني،  املنتخب  �سفوف 
للمونديال  واالألعاب �سبه االوملبية.
و�سيجرى التناف�س ح�سيب االأوزان 
املحددة من طرف الهيئة الدولية، 
التكوين  م�سلحة  م�سوؤول  واأو�سح 
لريا�سات  اجلزائرية  باالحتادية 
ذوي االحتياجات اخلا�سة  كمال بن 
حبيل�س: »موعد اجلزائر �سي�سارك 
اأوروبا،  من  حكام   10 حوايل  فيه  
جزائريون  ومعهم  واإفريقيا  اأ�سيا 
حيث �سيجتازون  اختبارات نظرية 

من  دويل  ترب�س  يف  وتطبيقية 
و8    7 بال�سويدانية  االأوىل  الدرجة 
حكما   15 ويح�رشه  اغ�سط�س(، 

جزائريا .«
وي�رشف على تاأطري هوؤالء احلكام 
بالقوة  احلمل  يف  الدويل  اخلبري   ،
 ، اخلا�سة  االحتياجات  لذوي  
الروماين ماريا ميليا، وبالعودة اىل 
االحتادية  فان  االفريقي،  املوعد 
عتاد  من   ا�ستفادت  اجلزائرية، 
ريا�سي منحته اإياها الهيئة الدولية 
هذه  خالل  خ�سي�سا  ي�ستعمل 
ذلك  بعد  ثم  القارية  املناف�سة  
االخت�سا�س،  وتطوير  ترقية  يف 
وحتتوي ح�سة العتاد الريا�سي هذه 
على، طاقم كامل به مقعد ، اأعمدة 
حديدية، ا�سطوانات واأجهزة مكيفة 
املقرران  ومن  الع�سالت،  لتقوية 
والر�سميني  الوفود امل�ساركة  ت�سل 
اىل اجلزائر ابتداء من 7 اأوت بينما 
االإفريقية  البطولة  انطالقة  تعطى 
حر�سة   بقاعة  بعدها  اأيام  ثالثة 

ح�سان .
وكاالت

كاأ�س اجلزائر للتايكواندو اأوا�شط و اأكابر

قاعة حر�ضة حتت�ضن املناف�ضة 
نهاية هذا الأ�ضبوع

اجلزائر  كاأ�س  مناف�سات  �ستجري 
و  االأوا�سط  ل�سنفي  للتايكوندو 
االأكابر ذكورا و اإناثا يومي اجلمعة 
حر�سة  بقاعة  املقبلني  وال�سبت 
يوم  عنه  اأعلنت  ما  ح�سب  ح�سان 
اجلزائرية  االحتادية  ام�س  اأول 
يوم  و�سيخ�س�س  للتايكوندو، 
مع  االأوا�سط  ل�سنف  اجلمعة 
اجراء الت�سفيات �سباحا على  اأن 

الزوال،  بعد  النهائية  االأدوار  تقام 
فقد  االأكابر  �سنف  مناف�سات  اأما 
برجمت يوم ال�سبت على اأن جتري 
الت�سفيات �سباحا و النهائيات بعد 
املناف�سات  هذه  وتدخل  الزوال، 
اأعدتها  التي  الرزنامة  �سمن 
الهيئة الفيديرالية بالن�سبة  ملو�سم 

.2018-2017
ق.ر. 

 الت�شكيلة ت�شتاأنف باإيعكوران
 واملح�شر البدين يلتحق اليوم اأو غدا

 مالل يعني اآيت طاهر
 مديرا ريا�ضيا للكناري

عّينت اإدارة فريق �سبيبة القبائل 
مراد  للت�سكيلة  ال�سابق  الالعب 
ريا�سيا  مديرا  طاهر  اآيت 
للفريق خلفا لكرمي دودان الذي 
اأيام  قبل  املن�سب  من  ا�ستقال 
ودون الك�سف عن االأ�سباب التي 
الذي  القرار  اتخاذ  اإىل  دفعته 
جاء مبا�رشة بعد نهاية الرتب�س 
خا�سته  الذي  التح�سريي 
ا�ستعداد  اأملانيا  يف  ال�سبيبة 
اجلديد،  الكروي  للمو�سم 
الرئي�س  اإدارة  اختيار  وجاء 
الفريق  ابن  على  مالل  �رشيف 
القبائلي  البيت  يعرف  لكونه 
قمي�س  حمل  الذي  وهو  جيدا 
الثمانينيات  نهاية  يف  الفريق 
يتحول  اأن  قبل  والت�سعينيات 
حيث  الطب  مهنة  مزاولة  اإىل 
النادي  �سفوف  يف  طبيبا  عمل 
كاأ�س  بلقب  الت�سكيلة  مع  وتوج 
الكاف عام 2002 اأين كان �سمن 
اآنذاك  لل�سبيبة  الطبي  الطاقم 
وتوجت باللقب القاري يف عهد 
اإيف  جون  الفرن�سي  املدرب 

�ساي.
يف املقابل، قررت اإدارة النادي 
تدريبات  حتويل  القبائلي 
اإيعكوران  ملعب  اإىل  الت�سكيلة 
من  وزو  بتيزي  تادمايت  بدل 

اأجل موا�سلة التح�سري النطالق 
املو�سم الكروي اجلديد، حيث 
اإىل  »الكناري«  عودة  تتاأجل 
بتيزي  نوفمرب  اول  ملعبها 
اأ�سغال  توا�سل  ب�سبب  وزو 
اجلديد  الب�ساط  و�سع  اإعادة 
العملية  وهي  امليدان  الأر�سية 
االنتهاء  على  تو�سك  التي 
اأن املوعد حمدد غدا  باعتبار 
جاهزا  بعدها  امللعب  لي�سبح 
حيث  املباريات،  الحت�سان 
احلار�س  رفقاء  اأم�س  اأجرى 
ح�سة  �ساحلي  القادر  عبد 
اإىل  جمددا  وعادوا  اال�ستئناف 
جو التح�سري عقب نيلهم لراحة 
العودة  بعد  اأيام  ثالثة  امتدت 

من ترب�س اأملانيا.
من جهة اأخرى، ينتظر اأن يلتحق 
اليوم اأو غدا على اأق�سى تقدير 
املح�رش البدين اجلديد للفريق 
اختاره  الذي  ديفريين  رودولف 
من  دوما�س  باتريك  املدرب 
الطاقم  �سمن  معه  العمل  اأجل 
القادم،  للمو�سم  حت�سبا  ةالفني 
التاأ�سرية  املعني  تلقى  حيث 
الوطني  الرتاب  اإىل  للدخول 
ومل يبق �سوى التحاقه الر�سمي 

بالفريق واالنطالق يف العمل.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

�أين �سيكون على موعد للتنقل �إىل 
باجنول بد�ية �سهر �سبتمرب �ملقبل 
�سمن  غامبيا  منتخب  ومالقاة 
�لت�سفيات،  من  �لثانية  �جلولة 
�لغر�ض فاإن زط�سي خالف  ولهذ� 
��سم  �أن  رغم  �لتوقعات  كافة 
بعد  مبا�رشة  تد�وله  مت  بلما�سي 
فريق خلويا  تدريب  من  ��ستقالته 
تلك  ت�سقط  �أن  قبل  �لقطري 
رئي�ض  لكن  �ملاء،  يف  �لتكهنات 

ببلما�سي  و�ت�سل  عاد  �لفاف 
�نطلقت  �لتي  �الت�ساالت  وهي 
�لف�سل  بعد  فقط  �ساعة   48 قبل 
كبري  مدرب  رفقة  مفاو�ساته  يف 
�لكبرية  �ملالية  �ملطالب  ب�سبب 

و�لتي عجز زط�سي عن تلبيتها.
ملف  يف  حدثت  �لتي  �لتغيري�ت 
جعلت  كبري  مدرب  عن  �لبحث 
د�يل  ق�رش  على  �الأول  �مل�سوؤول 
ر�سميا  عر�سا  مينح  بر�هيمي 
للمنتخب  �ل�سابق  �لقائد  على 
�إىل  �لعودة  �أجل  من  �لوطني 

�ملرة  وهذه  جمدد�  �خل�رش 
�إجماعا  مدربا، خا�سة و�أنه يلقى 
�لتي  �اليجابية  للنتائج  بالنظر 
�لتدريبي  م�سو�ره  خالل  حققها 
�لدحيل  نادي  وقيادته  قطر  يف 
�لتتويج  �إىل  �ملن�رشم  �ملو�سم 
قطر  يف  �ملحلية  �الألقاب  بجميع 
رفقة  �ألقاب  عدة  نيله  جانب  �إىل 
وتتويجه  خلويا  �ملنحل  �لنادي 
�لقطري  �ملنتخب  رفقة  بلقبني 
�الأوملبي، ومعرفته لعقلية �لالعب 
و�ملحلي  �ملحرتف  �جلز�ئري 

�الف�سلية  مينحه  زط�سي  جعلت 
هذه �ملرة.

تر�سيم  فاإن  �الأ�سد�ء  وح�سب 
�التفاق و�لتعاقد مع بلما�سي �لبالغ 
وم�سادرنا يف  يطول  لن  عاما   42
�لفاف توؤكد �أن �الإعالن عن �سفقة 
�ملدرب �جلديد �سوف �سكون قبل 
نهاية �الأ�سبوع �حلايل على �أق�سى 
حول  �جلديد  �نتظار  يف  تقدير 
�ملو�سوع �لذي �متد مدة �سهرين 
منذ �إقالة ماجر عقب �لهزمية يف 

�لودية �أمام �لربتغال.

�لإعالن هوية �ملدرب �جلديد للخ�شر نهاية هذ� �لأ�شبوع

زط�ضي يجري مفاو�ضات رفقة بلما�ضي
ت�شارعت �لأحد�ث د�خل بني �لحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم وحتولت بو�شلة رئي�شها خري �لدين زط�شي 180 درجة 

نحو �لتفاو�س مع مدرب جز�ئري بعدما كان ي�شتهدف �لتعاقد مع مدرب عاملي لقيادة �لعار�شة �لفنية �لوطنية وخالفة 
�لناخب �لوطني �ل�شابق ر�بح ماجر، حيث ك�شفت م�شادر على در�ية مبلف �ملدرب �جلديد �أن زط�شي يوجد يف مفاو�شات 
بوترية مت�شارعة رفقة �ملدرب جمال بلما�شي من �أجل تعيينه مدربا للخ�شر و�لنطالق يف �لتح�شري للت�شفيات �ملوؤهلة 

�إىل كاأ�س �إفريقيا لالأمم 2019 �لتي تنتظر �ملنتخب �لوطني 

قال �أن �لعرب ل مينحون �لثقة للمدرب 
�ملحلي وكان ي�شتهدف �لتتويج بالكان

ماجر: اأطراف تغار مني 
واأرادت ت�ضويه �ضورتي 

�لت�شكيلة و�شعت قدما يف �لدور ثمن �لنهائي 
للبطولة �لعربية لالأندية

الطاو�ضي يحذر الالعبني 
من ال�ضقوط يف فخ الغرور

عاد �لناخب �لوطني �ل�سابق ر�بح 
�لتي خا�سها  �إىل �مل�سرية  ماجر 
على ر�أ�ض �لعار�سة �لفنية �لوطنية 
بعد  موعدها  قبل  �نتهت  و�لتي 
�سل�سلة �لتعرث�ت �لتي �سقط فيها 
�الإقناع  وعدم  �لوطني  �ملنتخب 
هذ�  ويف  يقدمه،  �لذي  باالأد�ء 
�أن �الأطر�ف  �ل�سدد �سدد ماجر 
له  الذعة  �نتقاد�ت  وجهت  �لتي 
كان  �لذي  �لعمل  ومن  منه  تغار 
يقدمه على ر�أ�ض �لعار�سة �لفنية 
�لكثري  قدم  و�أنه  خا�سة  �لوطنية 
للمنتخب �لوطني كالعب يف وقت 
�سابق ومدرب ح�سبه، و�أكد ماجر 
»كووورة«  موقع  ن�رشه  حو�ر  يف 
بعد  �لظهر  يف  طعنات  تلقى  �أنه 
عمل �لبع�ض للم�ستحيل من �أجل 
ت�سويه �سمعته �أمام �لعامل �لعربي 
عنه  حقيقية  غري  �سورة  ونقل 
على  و�لرتكيز  �لعام  �لر�أ�ض  �أمام 
�أنه  مو�سحا  �لكاذبة،  �الأخبار 
و�فق  خدماته  طلب  مت  عندما 
ولب �لند�ء ب�رشعة قبل �ن تنقلب 
عقب  على  ر�أ�سا  �الأمور  بعدها 
ح�سبه  غريبة  �أ�سياء  وحتدث 
�لتي  �ملهمة  مو��سلة  من  منعته 
�الإحتادية  مع  �أجلها  من  تعاقد 

�جلز�ئرية لكرة �لقدم.
وعربرّ �ساحب �لكعب �لذهبي عن 
�لفر�سة  منح  عدم  من  غ�سبه 
�لدول  يف  �ملحلي  للمدرب 
حمتقر�  يبقى  و�لذي  �لعربية 

مو�سحا  عليه،  منعدمة  و�لثقة 
بعد  �لنف�سية  بالر�حة  ي�سعر  �أنه 
مغادرته �خل�رش ويق�سي �لعطلة 
مع عائلته لالبتعاد عن �ل�سغط، 
كالم  قيل  �أنه  �ملتحدث  و�أردف 
به  يديل  مل  ل�سانه  على  كثري 
بت�رشيحات  يدل  مل  و�أنه  خا�سة 
و�سوف  من�سبه  من  �إقالته  بعد 
منح  �جل  من  م�ستقبال  يتحدث 
�الأمور  حول  تو�سيحات  �أكرث 
تدريب  من  باإقالته  �أحاطت  �لتي 

�لت�سكيلة �لوطنية.
يهدف  كان  �أنه  ماجر  و�أ�ساف 
�إفريقيا  كاأ�ض  بلقب  للتتويج 
�ملقبل  �لعام  �ملقررة  لالأمم 
�لفر�سة  منح  حيث  بالكامريون 
عدد�  وخا�ض  �ملحليني  لالعبني 
تلقي  �أن  مو�سحا  �لوديات  من 
�للعبة،  �إطار  يف  يدخل  �لهزمية 
�لف�سل  م�سوؤولية  �ملعني  ل  وحمرّ
�لتي  �لعامل  كاأ�ض  �إىل  �لتاأهل  يف 
جرت برو�سيا �إىل �لرئي�ض �ل�سابق 
ب�سبب  رور�وة  حممد  للفاف 
عليها  ي�سري  كان  �لتي  �ل�سيا�سة 
�لذين  �لالعبني  على  بالرتكيز 
برر  بينما  �وروبا،  يف  ين�سطون 
ر�ي�ض  للحار�ض  ��ستدعائه  عدم 
معاينة  يف  رغبته  �إىل  مبوحلي 
و�لوقوف  �آخرين  مرمى  حر��ض 
�أن  باعتبار  �إمكانياتهم  على 

�ملعني ميلك م�ستوى معروفا.
عي�شة ق.

وفاق �سطيف  طالب مدرب فريق 
يف  العبيه  وقوع  تفادي  �رشورة 
بعد  وذلك  و�لغرور  �ل�سهولة  فخ 
نادي  �أمام  �سجلوه  �لذي  �لفوز 
�ملبار�ة  خالل  �الإمار�تي  �لعني 
�لفريقني  �أم�ض  �أول  جمعت  �لتي 
من  �الأول  �لدور  ذهاب  حل�ساب 
�لبطولة �لعربية لالأندية، حيث �أكد 
ت�رشيحات  يف  �ملغربي  �ملدرب 
�ملو�جهة  نهاية  عقب  �سحافية 
�لتي جرت يف كرو�تيا على ملعب 
نادي دينامو زغرب �أن العبي �لعني 
�أر�سية  على  �سعوبات  لهم  �سكلو� 
باعتبار  متاعب  وخلقو�  �مليد�ن 
�أن �أ�سباله مل يجدو� مناف�سا �سهال 
�ملهار�ت  بف�سل  وذلك  �أمامهم 
العبو  بها  يتمتع  �لتي  �لفنية 
و��ستطرد  �الإمار�تي،  �ملناف�ض 
فريقا  ميلك  �لعني  �أن  �ملتحدث 
كبري� وبالدليل �أنه قدمو� وجها يف 
�مل�ستوى خا�سة و�أنه خلق خطورة 
�لرو�قني،  م�ستوى  على  كبرية 
�لتعامل  من  متكنو�  �أنهم  و�أو�سح 
مكنتهم  �ملبار�ة  معطيات  مع 

وتعديل  �ملرمى  �إىل  �لو�سول  من 
�لثاين  �إ�سافة �لهدف  �لنتيجة قبل 

و�لفوز باللقاء.
�أ�سحو�  �الآن  العبيه  �أن  و�أ�سار 
وو�سع  �لغرور  بتفادي  مطالبني 
�أجل  من  �الأر�ض  على  �الأقد�م 
�الإياب حتى  للقاء  �لتح�سري جيد� 
من  م�ستوى  �أف�سل  يف  يكونو� 
�لهدف  ويحققو�  �لنو�حي  كافة 
�لذي تنقلو� من �أجله �إىل كرو�تيا، 
وطالب يف �خلتام من �إد�رة �لفريق 
�الإمار�تي تاأخري مبار�ة �لعودة �إىل 

�ل�ساعة �ل�سابعة م�ساء.
�سطيف  وفاق  يخو�ض  لالإ�سارة 
مبار�ة �لعودة �أمام �لعني �الإمار�تي 
بكرو�تيا و�ملربجمة �ل�سبت �ملقبل 
ليعود  م�ساء،  �خلام�سة  من  �بتد�ء 
بعدها �لوفد �ل�سطايفي �إىل �ر�ض 
�لوطن من �أجل �لتح�سري النطالق 
 11 يف  �ملقررة  �لوطنية  �لبطولة 
مازميبي  بي  تي  ومقابلة  �أوت 
�أبطال  ر�بطة  جمموعات  �سمن 

�إفريقيا.
عي�شة ق.

 الهاجري: الأداء كان
 مقنًعا اأمام وفاق �ضطيف

�لعني عن  نادي  رئي�ض جمل�ض  �لهاجري  مبارك  �أعرب غامن 

رغم  �الإمار�تي  فريقه  عليه  ظهر  �لذي  بامل�ستوى  �سعادته 

�ل�ساد�ض  �لدور  ذهاب  يف  �سطيف  وفاق  �أمام   2-1 �خل�سارة 

ت�رشيحات ملوقع  �لهاجري يف  وقال  �لعربية،  للبطولة  ع�رش 

�لعني،  �لتي مل�ستها يف العبي  بالروح  كبرية  »�سعادتي  ناديه: 

»هناك  وتابع:  �لفريق«،  تو�جه  �لتي  �ل�سعبة  �لتحديات  رغم 

تو�فق كبري مع جميع �لالعبني �ملنتهية عقودهم، �إىل جانب 

وقع  �لذين  وحتى  �النتهاء،  على  عقودهم  �سارفت  �لذين 

�إمكانية �سمهم  تقرير �ملدرب حول  وننتظر  �الختيار  عليهم 

و�أف�سل  و�أو�سح »�الأد�ء كان مقنعاً  �الأول«،  �لفريق  �إىل قائمة 

من �ملتوقع قيا�ساً بجاهزية �لفريق ويف ظل بع�ض �لغيابات، 

وبرغم ذلك مل يحالفنا �حلظ يف �خلروج بالنتيجة �الإيجابية 
�لتي تت�سق مع �الأد�ء«.

�جلاهزية  درجة  �إىل  �لعني  فريق  ي�سل  �أن  »نتمنى  و�أكمل: 

بع�ض  �الإياب،  مبار�ة  يف  �سيفتقد  و�أنه  خ�سو�ساً  �ملطلوبة، 

�ل�سباب  لالعبني  فر�سة  �أنها  �أعتقد  ولكن  �ملهمة،  �لعنا�رش 

لتاأكيد وجودهم لدخول قائمة خيار�ت �جلهاز �لفني للمو�سم 
�جلديد«.

ق.ر.

م�شوؤولو بورتو يريدون تفعيل �ل�شرط 
�جلز�ئي و�ل�شتفادة من 50 مليون �أورو

 اإدارة وا�ضت هام تعود
 للتفاو�ض من اأجل براهيمي

�أم�ض عاد م�سوؤولو �إد�رة نادي و��ست هام �الجنليزي �إىل �سباق طلب �لتعاقد  ك�سفت  �أـني  بر�هيمي،  يا�سني  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  هذه �سحيفة »�أوجوغو« �لربتغالية �أن �ملدرب مانويل بلغريني �لذي يدرب مع  ناديه  �سفوف  يف  بر�هيمي  روؤية  على  ي�رش  �الجنليزي  نادي �ل�سائفة خا�سة و�نه معجب كثري� بامل�ستوى �لذي يقدمه يف �سفوف �لنادي  �إد�رة  ودخلت  مو�سمني،  �آخر  يف  خا�سة  �لربتغايل  بورتو  خا�سة »�لهامرز« يف مفاو�سات مع نظر�ئهم يف »�لدر�غاو« من �جل �إقناعم ناديه  هام  بو��ست  �لتحاقه  وت�سهيل  بر�هيمي  خدمات  عن  و�حد� للتخلي  مو�سما  عليه  بقي  بورتو  مع  �لالعب  يربط  �لذي  �لعقد  �جل ت�رشيح �لالعب �لذي يحلم باللعب يف �لدوري �الجنليزي وخو�ض على تفعيل بند �ل�رشط �جلز�ئي و�لذي تبلغ قيمته 50 مليون �أورو من �النتقال �إىل فريق �آخر يف �سفقة حرة، ويبقى م�سوؤولو بورتو ي�رشون �سوف ي�سبح حر� من �ي �لتز�م يف نهاية �ملو�سم �ملقبل وقادر على وينق�سي يف �سائفة عام 2019 و�لالعب مل يجدد �لعقد وبالتايل فاإنه و�ن 
جتربة رفقة �حد �أنديته.

عي�شة ق.

مدرب اإيفرتون ي�ضر على التعاقد مع �ضليماين
�إ�سالم  �لدويل  �لالعب  دخل 
�إد�رة  �هتمام  د�ئرة  �سليماين 
�الجنليزي  �إيفرتون  نادي 
من  �ال�ستفادة  تريد  �لتي 
�ملركاتو  خالل  خدماته 
�لتقارير  ووفق  �حلايل، 

فاإن  �الجنليزية  �الإعالمية 
طالب  �سيلفا  ماركو  �ملدرب 
ب�سمان  ناديه  م�سوؤويل 
خدمات �لالعب و�لعمل على 
�ل�سائفة  هذه  معه  �لتعاقد 
�مل�سبقة  ملعرفته  وذلك 

�سبق  و�أنه  خا�سة  باإمكانياته 
كان  عندما  تدري�سبه  له 
�سبورتينغ  �سفوف  ين�سط يف 
ويبقى  �لربتغايل،  ل�سبونة 
�ل�رشوط  يف  �الأكرب  �لعائق 
ناديه  لغد�رة  �لكبرية  �ملالية 

لي�سرت �سيتي �الجنليزي �لتي 
ت�سرتط قيمة ال تقل عن 18 
�لتخلي  مقابل  �أورو  مليون 
فكرة  وترف�ض  خدماته  عن 
�إعارته حيث ت�رش على بيعه.
ع.ق.



ت�سيل�سي ي�ؤّمن كانتي بعقد قيا�سي
ك�صفت تقارير �صحفية عن تقدمي نادي ت�صيل�صي عر�صاً لالعبه نغولو كانتي لي�صبح الالعب 

الأعلى اأجراً يف الفريق، واأكدت تقارير �صحافية بريطانية اأن نادي ت�صيل�صي الإجنليزي 
عر�ض متديد عقد لعبه نغولو كانتي جنم منتخب فرن�صا بطل العامل، ملدة خم�صة اأعوام مع 

زيادة يف راتبه من اأجل قطع الطريق اأمام الأندية الأوروبية الراغبة يف التعاقد معه، وجاء 
يف �صحيفتي »تاميز« و«لندن اإيفنينغ �صتاندرد« اأنه يف حال وافق كانتي 27 عاما على متديد 

عقده مع فريق »البلوز«، �صيتقا�صى 290 األف جنيه ا�صرتليني اأ�صبوعيا ما يعادل 380 األف 
دولر، وياأمل فريق ت�صيل�صي الذي عينّ املدرب الإيطايل ماوريت�صيو �صاري خلفا ملواطنه 

اأنطونيو كونتي، اأن يحتفظ بنجمه 27 عاما الذي تاألق يف �صفوف منتخب »الديوك« يف 
املونديال الرو�صي.

ر�بي� �تخذ قر�ر �لبقاء مع �لبي �أ�س جي
اأفادت تقارير �صحفية اأننّ النجم الفرن�صي اأدريان رابيو اتخذ قراره بالبقاء مع باري�ض 

�صان جريمان وجتديد عقده، ودارت الكثري من الأحاديث ال�صحفية ب�صاأن اهتمام بر�صلونة 
ج مع باري�ض �صان جريمان بلقب الدوري الفرن�صي لكن يبدو اأننّ الطريق  الإ�صباين بالنجم املتونّ

قد اأ�صبح م�صدوداً اأمام الفريق الكاتالوين، واأ�صار تقرير من »ESPN« وفقاً مل�صادره اأننّ 
رابيو اتخذ قراراً حا�صماً ب�صاأن م�صتقبله مع باري�ض �صان جريمان واأننّ �صاحب 23 عاماً 

�صيوقع على عقد جديد مع اأبناء العا�صمة الفرن�صية يف الأيام القادمةk وحتدثت ال�صائعات 
ال�صحفية عن مطامع بر�صلونة يف احل�صول على خدمات رابيو حماولً ا�صتغالل عدم جتديد 

عقده الذي كان �صينتهي يف ال�صيف املقبل، واأبدى الأملاين توخيل مدرب باري�ض �صان 
جريمان اجلديد ثقته الكبرية بالنجم ال�صاب الذي يعدنّ واحداً من اأبرز لعبي خط الو�صط يف 

العامل.

جن�م م�ناك� يغيب�ن عن كاأ�س �ل�س�بر 
�لفرن�سية

�صيغيب القائد راداميل فالكاو اإ�صافة اإىل جربيل �صيديبي وحار�ض املرمى دانييل 
�صوبا�صيت�ض عن مباراة فريقهم موناكو اأمام باري�ض �صان جريمان يف كاأ�ض ال�صوبر الفرن�صية، 

نة من 22 لعباً خلو�ض اللقاء املقرر يوم  واأعلن املدرب ليوناردو جاردمي عن قائمة مكونّ
ال�صبت املقبل مبدينة �صينزين ال�صينية، وقد غاب عن القائمة بع�ض الالعبي الذين �صاركوا 

مع منتخبات بلدانهم يف كاأ�ض العامل 2018، فيما �صهدت عودة اآخرين خا�صوا مناف�صات 
املونديال وهم املدافع البولندي كاميل غليك، ولعب الو�صط البلجيكي يوري تيليمان�ض 

وكذلك املهاجم ال�صنغايل كيتا بالدي.

�لريال ي��جه ميالن يف كاأ�س »�سانتياغ� برنابي�«
اأعلن نادي ريال مدريد اأنه �صيواجه ميالن يف الن�صخة 39 من كاأ�ض �صانتياغو برنابيو التي 

يقيمها الفريق امللكي �صنوياً يوم 11 اأوت، وتاأتي مواجهة ريال مدريد مع »الرو�صونريي« 
قبل اأيام  قليلة من اللقاء املرتقب اأمام اأتلتيكو مدريد يف كاأ�ض ال�صوبر الأوروبي، واملقررة 
اإقامته يف 15 من ال�صهر ذات، وهذه هي املرة الرابعة التي يخو�ض فيها ريال مدريد كاأ�ض 
�صانتياغو برنابيو، التي تقام منذ عام 1979 مع ميالن، حيث �صبق للفريق الإيطايل خو�ض 

هذه املواجهة الودية ثالث مرات �صابقة اأعوام 1988 و1990 و1999.

�أندية �إجنلرت� و�إيطاليا تهيمن على �ملريكات�
تنحت الأندية الإ�صبانية والأملانية جانبًا يف املريكاتو ال�صيفي احلايل يف ظل قوة الكرة 

الإجنليزية، وعودة الدوري الإيطايل للمناف�صة بهدف ا�صتعادة بريقه الذي افتقده يف 
العقد الأخري، وبدا اأن كاأ�ض العامل 2018 مبثابة �رضبة البداية يف �صباق حمتدم بي الأندية 
على �صم اأبرز الالعبي، ولكن فرتة النتقالت ظلت هادئة اإل من �صفقة انتقال الربتغايل 

كري�صتيانو رونالدو من ريال مدريد اإىل جوفنتو�ض، و�صاد الهدوء ب�صكل خا�ض وكبري يف 
�صوق انتقالت الأندية الإ�صبانية ونظريتها الأملانية، وتوا�صل الأندية الإجنليزية ال�صتفادة 

من عقود البث التلفزيونية ال�صخمة، حيث تت�صدر الأندية الإجنليزية جمدًدا قائمة اأكرب 
ال�صتثمارات يف �صوق انتقالت الالعبي، وحدد الدوري الإجنليزي التا�صع اأوت املقبل 

موعدا لغلق باب النتقالت اإىل الأندية املتناف�صة فيه، وهو ما ت�صبب يف تعجيل ملحوظ 
بعمليات التعاقد، واأنفقت الأندية الإجنليزية حتى الآن نحو مليار يورو ورغم هذا، فاإن الأمر 

يقت�رض على نحو ن�صف ما اأنفقته هذه الأندية يف املو�صم املا�صي.

فالفريدي معجب بر�فينيا وي�سف مالك�م باملذهل

د اإرن�صتو فالفريدي مدرب بر�صلونة اأَننّ فريقه لعب مباراة جيدة اأمام روما يف اللقاء الذي جمعهما فجر اأم�ض �صمن مناف�صات  اأِكنّ
موندو  �صحيفة  اأبرزتها  املباراة  عقب  ت�رضيحات  يف  فالفريدي  وقال   ،2-4 الذئاب  بفوز  وانتهى  لالأبطال،  الدولية  الكاأ�ض 
اأنا  النهاية،  الدقيقه 75، بعدها مل يتوازن الفريق كما ينبغي«، وتابع »لكن يف  ديبورتيفو: »لعبنا مباراة رائعة �صد روما حتى 
�صعيد مبا قدمه لعبو فريقي يف هذه املباراة، على الرغم من الأخطاء التي حدثت«، واأ�صاف »رافينيا قدم مباراتي مذهلتي 
معنا، كما اأنه يقاتل يف التدريبات، اإنه لعب رائع، اأ�صجل اإعجابي به، املو�صم املا�صي كان م�صاًبا، وبالتايل مل اأمتكن من روؤيته 
عن قرب«، ووا�صل: »ل�صت الرجل املخول باإبرام التعاقدات، نحن نعمل حتت منظومة كبرية. اأنا املدرب امل�صئول عن اإدارة 

، يف الوقت نف�صه هناك جمموعة تعمل على متابعة النجوم والتعاقد معهم«. الالعبي املتواجدين لدَينّ
وعن مالكوم، املن�صم حديًثا للفريق اأو�صح: »اإنه مذهل. ميلك املهارة الالزمة لإزعاج اخل�صوم، والتحرك بي اخلطوط، ي�صدد 
ب�صكل رائع، اأعتقد باأنه �صيخدمنا جيًدا املو�صم املقبل«، وتابع »الالعبون ال�صغار ي�صتحقون امل�صاركة ولو لوقت ب�صيط، لهذا 
نلعب املباريات الودية لن�صاهد كافة الالعبي املميزين الذين منلكهم يف فريقنا«، وختم فالفريدي حديثه بقوله: »اأ�صلوب لعب 

بر�صلونة لن يتغري، �صنهاجم بالتاأكيد، ونقاتل على الكرة دوًما«.

اإىل  بر�صلونة  اإدارة  ت�صعى 
الفريق  �صفوف  تعزيز 
رحيل  بعد  امللعب  بو�صط 
اإنيي�صتا  اأندري�ض  الإ�صباين 
باولينيو، خالل  والربازيلي 
ال�صيفية  النتقالت  فرتة 
�صحيفة  وقالت  اجلارية، 
اأم�ض  ديبورتيفو«  »موندو 
اإَننّ الفرن�صي اإيريك اأبيدال 
ال�صكرتري الريا�صي للنادي 
مع  اجتمع  الكتالوين 
جنم  بوغبا  بول  مواطنه 
يونايتد  مان�ص�صرت  فريق 
باللعب  اإقناعه  اأجل  من 
اأَننّ  واأو�صحت  الرب�صا،  يف 

تواجدهما  ا�صتغل  اأبيدال 
املتحدة  بالوليات 
اأجل  من  الأمريكية 
حيث  ببوغبا،  الجتماع 
الكتالوين  الفريق  يخو�ض 
بينما  هناك،  ودية  بطولة 
الفرن�صي  النجم  يق�صي 
التتويج  عقب  عطلته 
 ،2018 رو�صيا  مبونديال 
وذكرت اأَننّ الجتماع بينهما 
املنازل،  اأحد  يف  ُعقد 
اأبيدال  اأَننّ  اإىل  م�صرية 
احتمالية  بوغبا  مع  ناق�ض 
خالل  للبلوغرانا  توقيعه 

املو�صم املقبل.

�أبيد�ل يتطلع لإقناع ب�غبا �للعب لرب�سل�نة
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بيل وكرو�س يحبطان م�ريني�
ي�صعر الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب مان�ص�صرت يونايتد بالإحباط ال�صديد بالفرتة الأخرية؛ ب�صبب ثنائي ريال مدريد غاريث 
التعاقد مع  يونايتد  اإدارة مان�ص�صرت  اإَننّ جوزيه مورينيو طلب من  اأم�ض  الإ�صبانية  »ماركا«  بيل وتوين كرو�ض، وقالت �صحيفة 
زيدان  الدين  زين  بعد رحيل  ريال مدريد  البقاء مع  قرر  بيل  اأَننّ  ال�صحيفة  واأ�صافت  ال�صيف،  كرو�ض هذا  وتوين  بيل  غاريث 
وكري�صتيانو رونالدو عن الفريق امللكي، حتى يكون من العنا�رض الأ�صا�صية يف م�رضوع جولي لوبيتيغي خالل املو�صم املقبل، 
دت ال�صحيفة  واأو�صحت ال�صحيفة، اأَننّ كرو�ض مازال اأحد مفاتيح لعب فريق ريال مدريد ومن ال�صعب رحيله عن املرينغي، و�صَدنّ
على اأن مورينيو طلب من مان�ص�صرت يونايتد جلب 5 لعبي من �صمنهم بيل وكرو�ض، يف ال�صيف اجلاري لكن الإدارة ف�صلت يف 

ذلك حتى الآن وهو ما اأحبط الربتغايل.



م�سرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�سل ال�سواح

فنياخلمي�س 02  اأوت  2018  املوافـق  لـ14  دو القعدة 1439هـ 15

فريق عمل »حرا�س املجرة« يطالبون ديزين باإعادة خمرجهم

ه�سام اإ�سماعيل بخيل يف »ر�سايل«

طالب فريق عمل �سل�سلة اأفالم »حرا�س املجرة« بعودة خمرج الأفالم اإىل عمله بعد ا�ستبعاده من قبل �سركة والت ديزين املنتجة لل�سل�سلة 
ب�سبب تغريدات قدمية �سخر فيها من الغت�ساب وامليل اجلن�سي لالأطفال  ووقع كري�س برات، وبرادل يكوبر، وزيو �سالدانا، وفني ديزل 

خطابا مفتوحا يطالبون فيه بعودة جيم�س غان، خمرج اأفالم »حرا�س املجرة« بعد ع�سرة اأيام من قرار والت ديزين، ال�سركة املنتجة، 
ا�ستبعاده من العمل على خلفية تغريدات كتبها على ح�سابه على موقع التوا�سل الجتماعي تويرت يف الفرتة من 2008 اإىل 2011.

اخلطاب  يف  العمل  فريق  وقال 
اإنهم  املا�ضي،  االثنني  املفتوح، 
بخ�ضو�ص  بيان  الإ�ضدار  انتظروا 
ف�ضل غان حتى يت�ضنى لهم »التفكري، 
اأجل  من  ال�رشكة  مع  واملناق�ضة« 
واأ�ضاف  القرار  يف  النظر  اإعادة 
والدعم  احلب  »كل  اخلطاب: 
جيم�ص،  اإىل  جانبنا  من  واالمتنان 
ونتطلع جميعا اإىل العمل مع �ضديقنا 

جيم�ص يف امل�ضتقبل.«
يكون  لن  »جيم�ص  اأن  اإىل  واأ�ضاروا 
الذي  االأخري  املنا�ضب  ال�ضخ�ص 
االإعالن  على  ا�ضمه  لو�ضع  ي�ضلح 
�ضوء  يف  لكننا  للفيلم،  الرتويجي 
ي�ضود  الذي  ال�ضيا�ضي  االنق�ضام 
يتكرر هذا املثال.  اأن  نتوقع  البالد، 
من  االأمريكيون  يتوقف  اأن  ناأمل  لذا 
جميع االأطياف ال�ضيا�ضية عن اغتيال 
عن  والكف  العامة  ال�ضخ�ضيات 

ت�ضليح عقول العامة �ضدهم.«  وقال 
كري�ص برات على ح�ضابه على موقع 
ال�ضور  عرب  االجتماعي  التوا�ضل 
اإن�ضتغرام: »رغم اأنني ال اأدعم النكات 
غري الالئقة جليم�ص غان التي ترجع 
اأنه  اأرى  اأنني  اإال  اإىل �ضنوات م�ضت، 

رجل �ضالح.«
ومييل غان اإىل الفكر الي�ضاري ويوجه 
دونالد  االأمريكي  للرئي�ص  انتقادات 
ترامب، وهو ما يرجح اأن يكون �ضببا 
وراء تركيز بع�ص من اأ�ضحاب الفكر 
املحافظ على تغريداته التي ن�رشها 
منذ �ضنوات وتعترب بي بي �ضي الكثري 
من املن�ضورات التي تت�ضمن �ضخرية 
من الهولوكو�ضت واالأيدز على مواقع 
ما  عدائية،  االجتماعي  التوا�ضل 

يجعلنا منتنع عن اإعادة ن�رشها.
التنفيذي  الرئي�ص  هورن،  اأالن  وقال 
تغريدات  اإن  �ضتوديوز،  ديزين  لوالت 

غان »ال ميكن تربيرها، وهي تتعار�ص 
مع قيم ا�ضتوديوهات ال�رشكة.«  وكتب 
غان واأخرج اجلزء االأول من �ضل�ضلة 
الذي يخرج  اأفالم »حرا�ص املجرة« 

اجلزء الثالث منها يف 2020.
جناحا  االأكرث  هو  االأول  اجلزء  وكان 
اإيرادات  حتقيق  بعد  مارفل  ل�رشكة 
العر�ص  من  دوالر  مليون   770 بلغت 
�ضارك  كما  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 
�ضل�ضلة  اإنتاج  يف  املعروف  املخرج 
بيانا  اأفالم »املنتقمون«واأ�ضدر غان 
قائال:  التغريدات  ف�ضيحة  ب�ضاأن 
»اعتذرت عن املزاح الذي تاأذت منه 
باالأ�ضف  و�ضعرت  البع�ص،  م�ضاعر 
ال�ضديد، لذلك اأعني كل كلمة ذكرتها 
يف االعتذار.«  ووقع 350 األف �ضخ�ضا 
 Change.org التما�ضا على موقع 
يطالب ديزين باإعادة جيم�ص غان اإىل 

وظيفته.    

الرتيلر الثاين لفيلم Venom يثري ف�سول امل�ساهدين

مهرجان القاهرة يكرم »ه�سام نزيه«  بجائزة التميز

�ضوين  ا�ضتوديوهات  طرحت 
االأمريكية، يوم اأم�ص االإثنني الرتيلر 
 ،Venom اجلديد لفيلمها  الثاين 

والذي يظهر من خالله توم هاردي 
»الفينوم«،  جمموعة  »نحن  قائاًل: 
يف  اخلارقني  االأ�رشار  اأ�ضهر  وهم 

ق�ض�ص عامل مارفل. ودفع االإعالن 
توم  لكلمات  باال�ضافة  الرتويجي 
املتابعني  من  العديد  هاردي 
�ضخ�ضية  �ضيج�ضد  اأنه  لالعتقاد 
اأحداث الفيلم، وهي  »فينوم« طوال 
التى  ال�رشيرة  ال�ضخ�ضيات  اإحدى 
�ضل�ضلة  فى  »�ضبايدرمان«  واجهها 
مب�ضاهدة  اأنه  اإال  االأوىل،  مارفيل 
طرحته  الذي  الدعائي  االإعالن 
املا�ضي،  فيفري  �ضهر  �ضوين 
اإال  يكن  مل  هاردي  اأن  �ضيالحظ 
نهاية  يف  ليتحول  عادياً،  اإن�ضاناً 
اأثار  اإىل »فينوم«، وهو ما  االأحداث 

ف�ضول العديد من امل�ضاهدين.
هوليوود  ذا  موقع  تقرير  وبح�ضب 
التحول  بدايات  فاإن  ريبورتر، 

تعود  هاردي  ل�ضخ�ضية  املفاجئ 
دكتور  مع  له  عنيفة  مواجهة  اإىل 
يج�ضدها  والتي  دريك  كارلتون 
�ضقته  اإىل  يعود  حيث  اأحمد،  ريز 
بحالة  اأنني  اأ�ضعر  »ال  ويقول: 
املراحل  تبداأ  وهنا  جيدة«، 
اإىل  املفاجئ  حتوله  لبداية  االأوىل 

�ضخ�ضية »Venom« ال�رشيرة.
اأفالم  �ضل�ضة  من  جزء  هو  الفيلم 
فلي�رش،  روبن  اإخراج  من  مارفل 
توم  جانب  اإىل  بطولته  يف  وي�ضارك 
هاردي، ريز اأحمد، ومي�ضيل وليامز، 
ومن  هيز،  و�ضكوت  �ضليت،  وجيني 
�ضاالت  يف  الفيلم  طرح  املقرر 

ال�ضينما يوم 5 اأكتوبر القادم.

القاهرة  مهرجان  ك�ضف   
�ضيكرم  اأنه  الدويل  ال�ضينمائي 
املوؤلف  االأربعني  دورته  يف 
نزيه  ه�ضام  امل�رشي  املو�ضيقي 
حمامة«  فاتن  »جائزة  مبنحه 
 20 من  الفرتة  يف  وذلك  للتميز، 

اإىل 30 نوفمرب املقبل.
برئا�ضة  املهرجان  اإدارة  وقالت 
حممد  وال�ضيناري�ضت  املنتج 
حفظي يف بيان اأم�ص االثنني اإن 

تكرمي نزيه ياأتي »تقديرا لعطائه 
امل�ضيئة  ال�ضينمائية  وم�ضريته 
االأعمال  من  بالكثري  واحلافلة 
التاأليف  جمال  يف  البارزة 
املو�ضيقى  وو�ضع  املو�ضيقي 

الت�ضويرية«.
ونقل البيان عن حفظي قوله اإن 
نزيه »له ر�ضيد كبري من االأعمال 
غري التقليدية واملتميزة التي نال 
وعاملية،  حملية  جوائز  بع�ضها 

وهو ما ي�ضكل حالة خمتلفة«.
وو�ضع   ،1972 عام  نزيه  وولد 
واأحلان  الت�ضويرية  املو�ضيقى 
جمموعة كبرية من االأفالم، منها 
والثعبان«،  و«ال�ضلم  »ال�ضاحر«، 
و«�ضهر الليايل«، و«الفيل االأزرق«، 
و«هيبتا«،  القمر«،  و«اأ�ضوار 

و«االأ�ضليني«، و«الكنز«.
جائزة  منحه  على  نزيه  وعلق 
»هذه  قائال  للتميز  حمامة  فاتن 

جليلي  مهمة  ر�ضالة  اجلائزة 
على  وحمفزة  اأخرى،  والأجيال 
واحللم  امل�ضوار  ا�ضتكمال 
والطموح واملحاولة، فاالعرتاف 
تاأثريه  له  وتتويجه  باملجهود 

الكبري«.
الفخر،  منتهى  يف  »اأنا  واأ�ضاف 
الأنني  )اجلائزة(  بها  و�ضعادتي 
باتوا  ال�ضينمائيني  باأن  �ضعرت 

عائلتي واأنهم فتحوا يل بيتهم«.

يوا�ضل الفنان امل�رشي ه�ضام اإ�ضماعيل 
ت�ضوير دوره يف م�ضل�ضل »ر�ضايل« للمخرج 
اإبراهيم فخر، املقرر عر�ضه يف رم�ضان 

املقبل.
اإ�ضماعيل، ف�ضيج�ضد �ضخ�ضية  دور  وعن 
االأكرب  ال�ضقيق  وهو  »ه�ضام«،  تدعي 
مي  الفنانة  جت�ضدها  التي  »هالة«  لـ 
باخلارج  عمله  من  ياأتي  حيث  عزالدين، 
دون  من  ولكن  عائلته،  مع  اإجازة  لق�ضاء 

ا�ضطحاب زوجته واأوالده توفرياً للنفقات، 
يف  ويدخل  بخيل  �ضخ�ص  اأنه  ويت�ضح 
�ضقيقته  زوج  مع  عديدة  �ضدامات 
ال�ضغري، الذي يلعب دوره الفنان �ضليمان 
عيد، وتتدخل »هالة« اأكرث من مرة لل�ضلح 

بينهما، وتتوايل االأحداث.
وي�ضارك يف بطولة »ر�ضايل« عبدالرحمن 
ورزان  اأمري  ورامز  �ضليم  وخالد  اأبوزهرة 

مغربي و�ضمرية مقرون.

الدخان  ينبعث منها  ي�ضق تنني بخيا�ضيم 
طريقه داخل املاء، يف م�ضهد يحدث يف 
وهو  املائية،  الدمى  م�رشح  مهد  فيتنام 
ا�ضتقطاباً  الثقافية  االأن�ضطة  اأكرث  من 
الذي  االمتعا�ص  رغم  البالد  يف  لل�ضياح 
حمركو  وينتعل  الفيتناميني.  لدى  يثريه 
يف  بال�ضيادين  اخلا�ضة  االأحذية  الدمى 
يحتل  الذي  احلو�ص  لدخول  الكوالي�ص 
�ضتار  وخلف  برمتها،  امل�رشح  م�ضاحة 
اأنظار  يقيهم  االأخ�رش  اخليزران  من 
باأيديهم  هوؤالء  يحرك  املتفرجني، 
على  املو�ضوعة  دماهم  املياه  حتت 
هذا  وي�ضكل  طويلة.  خ�ضبية  ع�ضي 
عرو�ص  �ضعيد  على  مرجعاً  امل�رشح 
ا�ضت�ضافة  على  واعتاد  املائية،  الدمى 
مهرجانات دولية خم�ض�ضة لهذا الن�ضاط 
وبات حمطة اإلزامية يف اأي زيارة �ضياحية 
اإىل فيتنام، ودر�ص الفنانون العاملون فيه 
يف  وال�ضينما  امل�رشح  كلية  يف  الفن  هذا 
هانوي التي ت�ضم ق�ضماً لتحريك الدمى.

منط ق�س�سي

ثابتاً  منطاً  تُقدم  التي  الق�ض�ص  وتلتزم 
يف  اخلو�ص  عليها  القائمون  ويتجنب 
الواحد  احلزب  نظام  ت�ضتفز  موا�ضيع 
بعر�ص  مكتفني  البالد،  يف  ال�ضيوعي 
القروية  احلياة  من  م�ضتوحاة  م�ضاهد 
�ضبيل  على  بينها  املحلية  واالأ�ضاطري 
يتغلب  ملك  �ضرية  اإىل  يتطرق  ما  املثال 
تغيريا  اأن  كما  ال�ضينيني.  الغزاة  على 
اخل�ضبية  الدمى  �ضكل  على  طراأ  طفيفا 
مع الوقت اذ اأنها متثل قرويني و�ضيادين 
وحيوانات، كلها ملونة بالذهبي واالأحمر 
واالأخ�رش اللّماع ح�ضب مدير م�رشح ثانغ 
لوونغ:  ت�ضو  ويو�ضح  لوونغ.  ت�ضو  لونغ، 
م�ضلة  اأقدم  املائية يف  الدمى  ذكر  »ورد 

اإىل  تاريخها  يعود  فيتنام  يف  حجرية 
م�ضلة  اإىل  اإ�ضارة  يف  �ضنة«،  األف  حواىل 
�ضونغ ديني لينه، العائدة اإىل القرن الثاين 
ع�رش، والتي عرث عليها يف معبد بوذي يف 
�ضتح�رش  »عندما  ويقول:  البالد.  �ضمال 
�ضريونه  العر�ص،  هذا  املقبلة  االأجيال 

كما كان بن�ضخته االأ�ضلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  فام  احلريف  ويقر 
باأن  يدوياً،  الدمى  هذه  ت�ضنيع  يوا�ضل 
اجلذب  قدرة  تدريجياً  يفقد  الفن  هذا 
متا�ضيه  عدم  بفعل  الفيتناميني  لل�ضباب 
�ضهدته  تطور مماثل ملا  الع�رش، يف  مع 
االأوبرا ال�ضينية التي انح�رش االهتمام بها 
وبقيت متابعتها تقت�رش على الف�ضوليني. 
ُمدر�ضني  الذي عمل مع  ويو�ضح احلريف 
الدمى  م�رشح  مع  اأطفال  كتب  لتكييف 
اأنواع جديدة من العرو�ص  املائية: »ثمة 
واأي�ضاً االنرتنت، وهو ما ي�ضعب الت�ضدي 
يف  االتنية  العلوم  متحف  ويحاول  له«. 
التالمذة  لدى  للتقليد  الرتويج  هانوي 
مع  ال�ضياح،  اإىل  اإ�ضافًة  الفيتناميني، 
غري  الطلق،  الهواء  يف  للدمى  م�رشح 
مقاعده  ملء  يف  �ضعوبة  يواجه  اأنه 
راأ�ص  مثل  التقليدية  االحتفاالت  خارج 
النوع  هذا  وللمفارقة،  القمرية.  ال�ضنة 
اأن  اإذ  اخلارج،  يف  جتدده  يعي�ص  الفني 
الباج  روبري  الكندي  امل�رشحي  املخرج 
با�ضتلهامه  �ضنوات  قبل  جناحاً  حقق 
عر�ضه  يف  الفيتنامي  التقليد  هذا 
ايغور  الرو�ضي  للموؤلف  لق�ضة  امل�رشحي 
�ضرتافين�ضكي، مل يتوا خالله عن حتويل 
للدمى  حو�ص  اإىل  االأورك�ضرتا  مقر 
يف  التجربة  تكرار  يعتزم  وهو  املائية، 

اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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الكاتب ال�ساب جمال �سلطاين جلريدة الو�سط 

ال توجد ممار�سة 
�إعالمية بدون حرية

جمال �سلطاين من ولية تب�سة بئر العاتر ا�سم برز يف الآونة الأخرية بني قائمة 
خمتلف الكتاب وال�سحفيني عرب خمتلف املدونات الإلكرتونية واجلرائد 

الورقية، انتقادات وحتليالت �سيا�سية اإ�سافة اإىل توا�سله مع النخبة اخلائ�سة 
للميدان ال�سيا�سي، �سخ�سية راودت القلم بخلفية �سيا�سية من الدرجة الأوىل 

نتعرف عليها من خالل حوارنا معها

حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

ممكن تعرف بنف�سك 
لقـــراء »الو�ســـط« ؟

طالب  �سنة   18 �سلطاين«  »جمال 
اقت�سادية  علوم  تخ�س�ص  جامعي 
التب�سي  العربي  ال�سيخ  »جامعة  بـ 
– تب�سة« مغرم بالكتابة منذ نعومة 
من  العديد  على  ومدون  الأظافر 
اجلزائرية  الإلكرتونية  املدونات 

والعربية

بداية ممكن ت�سرح لنا 
كيف بداأت عالقتك مع 

الكتابة ؟ 

مع  عالقتي  كانت   
و  ال�سبا  منذ  الكتابة  و  القلم 
مت  البتدائية  املرحلة  بدخويل 
اجلوهر  ذلك  عن  ال�ستار  اإ�سدال 
املدفون داخلي من طرف مفت�ص 
الرتبية لبتدائية ابن بادي�ص – بئر 
العاتر  » بونقاب » وذلك يف ال�سنة 
�سنوات   9 عمري  اأي  ابتدائي   4
تقريبا يف ذلك الوقت والذي قراأت 
ح�سة  ويف  ذاك  اآن  م�سامعه  على 
يح�رضها مع معلمتي مقال حوى 
العرب و  اإىل حكام  ر�سالة موجهة 
الفل�سطينية  الق�سية  عن  تغافلهم 
حيث قام بتكرميي و �سكري حينها 
توعدين  كما  قلمي  دونه  ما  على 
اأدركت  هنالك  زاهر،  مب�ستقبل 
ميدان  يف  التفوق  اأ�ستطيع  اأنني 

الكتابة وتبليغ الر�سالة

يف كوالي�س احلوار قلت 
اأن هناك دوافع �ساهمت 
يف حملك للقلم ب�سفة 

ر�سمية، ممكن تو�سح لنا 
اأكرث ؟

عدة  �سحيح،  نعم   
الكتابة  اإىل  اأجلاأ  جعلتني  دوافع 
اأبرزها  مبا�رضة  غري  بطريقة 
الو�سع  على  واأ�سفي  ح�رضتي 
املزري للجزائر فكنت دائما اأعلق 
الأو�ساع  على  اخلا�سة  بطريقتي 
مقال  ذلك  بعد  لأجنز  الوطنية 
اأحا�سي�ص  مراآته  على  انعك�ست 
فيا�سة دفعت بي اإىل حتمية تبليغ 

الر�سالة

لحظنا اأن لك اهتمامات 
�سيا�سية بالغة ممكن 

تف�سر لنا اأكرث ؟ 

لطاملا  ميدان  ال�سيا�سة  حقيقة 
متنيت خو�سه، وعلى الرغم من كل 
هذا  بخطورة  املوحية  التنبيهات 
بالأحرى  اإ�رضاري  اأن  اإل  الأخري 
واملخالفة  اخلا�سة  نظرتي 
جعلتني  من  ال�سيا�سي  للميدان 

اأمت�سك به اأكرث.

وما هي نظرتك 
لل�سيا�سة ؟

�سائبة  اأراها حقيقة  التي  نظرتي 
هي  ما  ال�سيا�سة  اأن  ومنطقية 

به  يوؤمن  ما  عك�ص  و�سيلة  اإل 
جزاوؤها  فح�سب  غاية  اأنها  الغري 
لكن هذا مفهوم خاطئ  الكر�سى. 
تكون  اأن  وجب  التي  لل�سيا�سية 
ورفرفة  امل�ساواة  لتج�سيد  و�سيلة 
وعك�ص  الأوطان  يف  العدالة  راية 
للميدان  النظرة  جعل  ما  هذا 
بالن�سبة  اإيجابية  غري  ال�سيا�سي 
التى  العلة  يجهلون  ممن  للكثريين 
تتجلى يف رجال ال�سيا�سة ونياتهم 
ال�سيا�سي  العمل  جتاه  ال�سلبية 
اأنه  ب�سفة هامة ونطرتهم له على 

�سمان لل�سلطة باملفهوم الآخر
اأوؤمن  ال�سيا�سي  امليدان  يف 
ابن   « هو  الناجح  ال�سيا�سي  باأن 
امليدان« وهو م�سطلح بالن�سبة يل 
الأول  متوافقني  مفهومني  يحمل 
اأنه وجب على ال�سيا�سي اأن يعطى 
ويحا�سب  فيتفقد  حقه  للميدان 
برناجمه  حتقيق  اأجل  من  ويوجه 
الذي يعد تخطيطا ل�سريورته حتى 
بتويل  الأجدر  القائد  اأنه  يربهن 
ذلكم املن�سب واملفهوم الثاين هو 
ل  ميدانيا  وجت�سيدها  املواقف 
بهرجة ورياء دون تطبيق، بالن�سبة 
لل�سخ�سيات اأميل حقيقة اإىل جلنة 
ال�سيا�سية  واأقدر حنكتهم  اأجمع   6
اجلزائر  خرجت  بف�سلها  التى 
نور  اإىل  ال�ستعمار  ظلمات  من 

ال�ستقالل 

حتدثت كثريا عن 
املواقف ال�سيا�سية 
ل�ساحبها، حبذا لو 

تخربنا عن اأبرز مواقف 
من قلت فيه اأنه قدوتك 

؟

ال�سيا�سية  املواقف  كثريا  تعجبني 
عن  بها  يتميز  اأو  ينفرد  والتي 
حتدث  اأن  لها  ميكن  حيث  غريه 
تتجلى  اأبرزها  املطلوب،  التغيري 
احلا�سمة  ال�سيا�سية  القرارات  يف 
لندلع  القرار  اتخاذ  وفكرة 
للفكرة،  وتكري�سهم  التحرير  ثورة 
عريبي«  ح�سن   « لــ  بالن�سبة  اأما 
ت�ساء  فلم  التاريخ  عن  �ساأحدثك 
احلدث  هذا  عاي�ست  اأن  الأقدار 
حني  ال�سوداء  الع�رضية  اأيام  وهو 
الرغم  على  للجبل  عريبي  �سعد 
اآن  املعار�سة  ل�سلك  انتماءه  من 
اعتبار  كل  فوق  فاجلزائر  ذاك، 
نار  اإخماد  يف  كبريا  دورا  ولعب 
ا�سمه  الأزمة حينها ف�سجل بذلك 

بفهر�ص تاريخ اجلزائر

راأينا مرا�سالتك للنواب 
باملجل�س ال�سعبي 

الوطني، يف هذا ال�سدد 
ممكن تو�سح لنا اأكرث ؟

عزمت موؤخرا على مرا�سلة النواب 
اجلزائر  وليات  خمتلف  ومن 
�سخ�سي  اجتهاد  وهو  العميقة 
اأردت من خالله مترير مرا�سالت 
بوليتي  وعراقيل  م�ساكل  حتوي 
بغية  املجالت  �ستى  يف  تب�سة 
التو�سط داخل قبة » زيغود يو�سف 
» يف طرح م�ساكل م�سدرها الواقع 
للنائب  مرا�سلتنا  اأبرزها  التب�سي، 
»بالد  عنوان  حتت  »عريبي« 

والذى  القرن  م�رضوع   « احلدبة 
ن�سكره ونثمن له جهده يف حتويله 
لوزير  كتابي  �سوؤال  �ساكلة  على 
ال�سناعة ، ومرا�سلتنا لل�سيد النائب 
» بن �ساليل » حول و�سعية �سباب 
مرافق  انعدام  يف  املزرية  وليتي 
�سياغتها،  انتظار  يف  ترفيهية 
اإ�سافة اإىل العديد من املرا�سالت 
ومنها  ال�سياغة  تنتظر  من  منها 
هو  هدفنا  الإر�سال،  تنتظر  من 
ا�ستغالل القلم فيما يخدم ال�سالح 
�سبقونا  من  ذلك  م�ستمدين  العام 

يف حمله

تقراأكثريا عن  » 
مارك�س« ...كيف يتم 

ذلك؟

به  تاأثرت  عامل  مارك�ص«  »كارل 
العلوم  من  بثلة  يجمع  كونه  كثريا 
ويف �ستى امليادين  لطاملا �ساقني 
بها  والت�سبث  لدرا�ستها  الف�سول 
القت�سادي  امليدان  هذا  اأبرز 
اأن  كما  فيه،  النرية  واأفكاره 
�سحفي  قلم  �ساحب  كان  مارك�ص 
تاألقه يف  قل نظريه، زد على ذلك 
يل  بالن�سبة  ال�سيا�سي.  امليدان 
»مارك�ص« �سخ�سية عظيمة قدمت 
�سغفي  اأن  كما  للب�رضية،  الكثري 
كل  يف  واإياه  اأتوافق  اأنني  يعني  ل 
العديد  يف  واإياه  اأتوافق  �سيء. 
اأنني  اإل  والنظريات  الأفكار  من 
اأبرزها  الآخر  البع�ص  اأوؤيده يف  ل 
اأن  اأي  لالإحلاد  بالن�سبة  موقفه 

�سغفي وقناعتي به ن�سبية

   
 اخرتت تخ�س�سك 

اجلامعي يف غري 
ال�سحافة وعلوم 

الإعالم ؟

الإعالم بالن�سبة يل هدف اأ�سا�سي 
كوين  وممار�سته  حتقيقه  وجب 
تعلوا  منرب  اأنه  من  قناعة  على 
اإذا  ما  حالة  يف  احلق  كلمة  فوقه 
تخ�س�سي  ينبغي.  كما  مار�سناه 
عن  خارج  كان  ال�سحافة  غري  يف 
احلظ   يحالفني  ومل  �سيطرتي 
منعتني  عراقيل  واجهتني  وقتها 
�ستكون  لكنها  بها  التخ�س�ص  من 
اأتيت من  موؤقتة و�ساأ�سعى بكل ما 
دون  املغامرة  هاته  خلو�ص  قوة 

اأدنى ظن
 

كلمة ختامية 

ختاما اأردت اأن اأمرر ر�سالة اإىل كل 
اأن يح�سن ا�ستغالله  �ساحب قلم 
اأن  ل  والعباد،  البالد  ينفع  فيما 
وتكري�ص  انحطاط  و�سيلة  يكون 
للرداءة كما ن�ساهد ونقراأ موؤخرا 
اأنه  حتى  املواقع،  خمتلف  على 
يكتب  والداين  القا�سي  اأ�سبح 
دون  توجهاته  ح�سب  كال  وين�رض 
مراعاة العديد من املعايري التى 
يف  منا  يجعل  اأن  لغيابها  ميكن 
لذلك  واأدناها،  املراتب  اأ�سفل 
�سبقونا  ممن  نعترب  اأن  وجب 
بناء  قلمهم  كان  من  على  ون�سري 

ل هداما

يف يدي غيمة
 اأَ�رْضَجوا اخَليَْل ، 
ل يَعرفون ملاذا 

يف  اخليَل  اأَ�رْضَُجوا  نُهْم  ولِكّ
ال�سهِل 

 
اً مِلَْوِلِده : تلًَّة  .. كان املكاُن ُمَعَدّ
ُت �رضقاً  من رياحني اأَجداده تَتَلََفّ

وغرباً 
يف  زيتونه  ُقْرَب  وزيتونًه 
اللَُغْة  �ُسُطوح  تُْعلي  امَل�ساحف 

...
هذا  يُوؤَِثُّث  الالَزَوْرِد  من  ودخاناً 

النهاَر مل�ْساأَلٍة 
ل تخ�ُصّ �ِسوى اهلل . اآذاُر طفُل 

ال�سهور امُلَدلَُّل . اآذاُر يُوؤمِلُ خبيز 

ِلفناء الكن�سيِة 
ول   ، ال�سنون  ِللَيِْل  اأَر�ٌص  اآذاُر 

مراآٍة 
الرباري...  تَ�ْستَعُدّ ل�رضَختَها يف 

ومتتُدّ يف 
�َسَجِر ال�سندياْن .

 
يُولَُد الآَن طفٌل 

و�رضختُُه ، 
يف �سقوق املكاْن 

 
كانوا   . البيت  َدَرِج  على  ِافرَتْقنا 

يقولوَن: 
يف �رضختي َحَذٌر ل ياُلِئُم َطيْ�َص 

النباتاِت ، 
اأَ�ساأَُت  هل  ؛  َمَطٌر  �رضختي  يف 

اإِىل اإخوتي 
مالئكٌة  راأَيُت  اإين  قلُت  عندما 
يلعبون مع الذئب يف باحة الدار 

؟ 
ُر  ل اأَتذَكّ

اأَي�ساً  ُر  اأَتذَكّ ول   . اأَ�سماَءُهْم 
طريَقتَُهْم يف 

ة الطرياْن  الكالم ... ويف خِفّ
 

ول   ، لياًل  يرّفون  اأَ�سدقائي 
يرتكوْن 

ي  لأُِمّ اأَقوُل  هل   . اأَثَراً  َخلَْفُهْم 
احلقيقَة : 

يِل اإخوةٌ اآخروْن 
ُعوَن على �رضفتي قمراً  اإخوةٌ يَ�سَ
معطَف  باإبرتهم  ين�سجون  اإخوةٌ 

الأُقحواْن
 

اأَ�رْضَُجوا اخليَل 
ل يعرفون ملاذا ، 

اآخر  يف  اخليل  اأَ�رضجوا  ولكنهم 
الليِل 

 
يْف  �َسبُْع �سنابَل تكفي ملائدة ال�سَ

  .
بئِرِه  من  املاَء  يَ�ْسَحُب  اأَبي�ص 

ويقوُل 
لُه : ل جتَفّ . وياأَخذين من يَدي 

لأَرى كيف اأكرُبُ كالَفْرَفِحينَة... 
يِلَ   : البئر  ة  حاَفّ على  اأَم�سي 

َقَمراْن 
واحٌد يف الأعايل 

يِل   ... ي�سبَُح  املاء  يف  واآخُر 
قمراْن

 
َواِب واثَقنْي ، كاأ�سالفِهْم ، من �سَ

حديَد  وا  �َسُكّ  ... ال�رضائع 
ال�سيوِف 

ِلَح ال�سيوِف ما  حماريَث . لن يُ�سْ
لُّوا  يُْف – قالوا و�سَ اأْف�َسَد ال�سَّ

طوياًل . وَغّنوا مدائَحهْم للطبيعِة 
...

لكنهم اأَ�رضجوا اخليل ،
َة اخليِل ، كي يَْرُق�ُسوا َرْق�سَ

ة الليل ... يف ف�سَّ
رُحني غيمٌة يف يدي : ل    جَتْ

 
اأُريُد من الأَر�ص اأَكرَثَ ِمْن 

الهاِل  رائحة   : الأَر�ِص  هذه 
والَق�ِصّ  بني اأَبي واحل�ساْن .

يف يدي غيمٌة َجَرْحتني . ولكنني  
ل اأُريُد من ال�سم�ص اأَكرَثَ 

من َحبَّة الربتقال واأَكرَث مْن 
َذَهٍب �سال من كلمات الأذاْن 

  اأَ�رْضَُجوا اخَليَْل ، 
ل يعرفون ملاذا ،

ولكنُهْم اأ�رضجوا اخليل 
يف اآخر الليل ، وانتظروا 

املكاْن  �ُسقوق  من  طالعاً  �َسبَحاً 
    ....

حممود دروي�س 
)من ديوان » ملاذا تركَت 
 احل�ساَن وحيداً » 1995(
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العرب والتنوير  ..خلط 
الزيت باملاء و�شقاء الأمة

.      ح�سن العا�سي /كاتب وباحث فل�سطيني مقيم يف الدامنرك
واأنت تطالع كتب التاريخ تنبهر ب�سفحات م�سرقة من تاريخ العرب وامل�سلمني، جتد مراحل عا�سها اأجدادنا وكانت 
منارات يف خمتلف العلوم التطبيقية والإن�سانية والريا�سيات واملو�سيقى والفلك والرتجمة، اإنتاج معريف علمي 

ا�ستعان به الغرب ونقل عنه املعارف وقطف ثمار الع�سر الذهبي للعرب وامل�سلمني، مما مكنه من �سق طريقه نحو 
التطور واحلداثة، بينما نحن اأهدرنا هذه الإجنازات يف غمرة ال�سراعات ال�سيا�سية والحتقان املذهبي والتع�سب 

الديني والقتتال الطائفي.

م٫�س

 ماذا ح�سل؟

دخلت  والإ�سالمية  العربية  الأمة 
الع�رص الظالمي حني دّمر املغول 
العام  بغداد  يف  احلكمة  بيت 
اأمهات املخطوطات  ورموا   1258
الطب  كتب  ونفائ�س  العربية 
نهر  يف  والريا�سيات  والفلك 
اأكرث  هولكو  جي�س  وقتل  دجلة. 
بع�س  ح�سب  م�سلم  األف   200 من 
التقديرات. واأف�سى �سقوط بغداد 
اإىل �سقوط اخلالفة العبا�سية، بعد 
العمرانية  املن�ساآت  كافة  تدمري 
وقتل  بغداد،  ملدينة  احل�سارية 
العرب  ومازال  املعت�سم.  اخلليفة 
يعي�سون يف الع�سور الو�سطى رغم 
كافة مظاهر احلياة الع�رصية التي 

حتيط بنا.
ع�رص العتمة

كان العرب يف ع�رص النور فدخلوا 
يف ع�رص العتمة، فيما الغرب خرج 
من هذه الع�سور الظالمية ليدخل 
ع�رص التنوير والتقدم. فقد �سهدت 
يف  كبرية  فكرية  حتولت  اأوروبا 
وال�ساد�س ع�رص  القرنني اخلام�س 
الذي  الديني  الإ�سالح  نتيجة 
القرن  من  الأول  الن�سف  يف  مت 
ب�سبب احلركة  ثم  ال�ساد�س ع�رص، 
ترجمة  يف  متثلت  التي  النه�سوية 
ثم  والرومانية،  اليونانية  الآداب 
التي  الكربى  العلمية  الكت�سافات 
راح  ثم  الع�رص.  ذلك  يف  ح�سلت 
يهتمون  النه�سة  ع�رص  فال�سفة 
بفل�سفة اأفالطون اأكرث من اأر�سطو 
من اأجل حتجيم هذا الأخري الذي 
تتبناها  وفل�سفته  اأفكاره  كانت 
ودخلت  امل�سيحية.  الكني�سة 
التنويري  احلديث  الع�رص  اأوروبا 
نحو  النه�سة  ع�رص  د�ّسنه  الذي 
يومنا  حتى  وم�ستمر   1500 عام 

هذا.

فما هو هذا التنوير 
ال�سحري الذي غيرّ 

امل�سار التاريخي لأوروبا، 
ونقلها من حاٍل اإىل حال.

فيه  ظهرت  الذي  الع�رص  عرف 
يف  التنويرية  الفل�سفية  الأفكار 
ويف  الإي�ساح،  ع�رص  باأنه  فرن�سا 
الذي  التنوير،  اأملانيا �سمي ع�رص 
اجنليزي  م�سطلح  الأ�سل  يف  هو 
 « بالنتلجن�سيا  مرتبطاً  كان 
وللتنوير   .»Enlihtenmen
من  كثري  فل�سفي  كم�سطلح 

يف  ت�سب  جميعها  التعريفات 
والثقافة  العلوم  اأن  مفاده  �سياق 
والتنوير قادران على تعديل احلياة 
العلوم  تتوىل  حيث  الجتماعية، 
املختلفة تطوير اجلوانب العملية 
الثقافة  بينما  املجتمعات،  يف 
والقدرة  والعقل  املعارف  تطور 

على التفكري امل�ستقل.
العقل  يدعوا  التنويري  الفكر 
من  ليخرج  حاله  على  للتمرد 
له  ت�سبب  التي  الق�سور  و�سعية 
الأمثل  ال�ستعمال  عن  عجزاً 
للعقل اإل بو�ساية من اآخر، وبهذا 
العقل  توجد يف  ل  الإ�سكالية  فاإن 
اإمنا يف �ساحب العقل نف�سه الذي 
الك�سل  اأو  باجلنب  غالباً  يت�سم 
مببداأ  يقبل  والذي  التكالية،  اأو 

الو�ساية على عقله.

املمالك و الأمم تولد 
ومتوت

التاريخ الب�رصي يعلّمنا اأن املمالك 
– ورمبا الأمم اأي�ساً- تولد ومتوت، 
يولدون  اأنف�سهم،  الب�رص  مثل 
ت�ستد  قوة،  ول  حول  بال  �سعفاء 
ال�سباب، ثم  �سواعدهم يف مرحلة 
الرجولة،  مرحلة  يف  لهم  يُح�سب 
بالوهن  العمر  بهم  ينتهي  اأن  اإىل 
مرحلة  يف  واخلرف  وال�سعف 
املوت  نهايتها  التي  ال�سيخوخة، 
الطبيعي الذي ين�سجم مع �سريورة 
ل  عظيمة  اأمم  وهناك  احلياة. 
تفنى. اأوروبا التي نتغزل مبكانتها 
مل  الآن  وتنويرها  ودميقراطيتها 
وهي  القاعدة،  هذه  عن  تخرج 
يف  م�ستنرية  كانت  التي  ذاتها 
ثم  والروماين،  الإغريقي  العهد 
الفكرية  النتكا�سة  مرحلة  دخلت 
عانت  ثم  اخلام�س،  القرن  يف 
انهيار  بعد  الظالمي  الع�رص  من 
وانت�سار  الرومانية  احل�سارة 
تبداأ  ومل  الالهوتية،  الأفكار 
اإل  احلديث  التنوير  مرحلة  فيها 
يف  ع�رص  ال�سابع  القرن  نهاية  يف 
واأملانيا  فرن�سا  يف  ثم  اإجنلرتا 

وبقية الدول الأوروبية.

التنوير يف امل�سطلح 
واملفهوم والدللت

 « الأملاين  الفيل�سوف  �سئل  حني 
قال  التنوير  عن  كانت«  اإميانويل 
الإن�سان  يتخل�س  اأن  معناه  مبا 
وجمتمعه من الق�سور العقلي، اأي 
دون  قرارات  على  املقدرة  عدم 
املجتمع،  على  الأو�سياء  موافقة 
ا�ستمرار  من  ي�ستفيدون  الذين 

والأفكار  اخلرافات  انت�سار 
عامة  على  واأثرها  ال�سطحية 

النا�س.
اأ�سدر  قد  كان  نف�سه  »كانت« 
النقي  ال�سبب  »نقد  ال�سهري  عمله 
 »Critique of Pure Reason
اأهم  من  وهو   1781 العام  يف 
الغربي،  الفكر  نقد  يف  املوؤلفات 
يتفاعل  كيف  »كانت«  �رصح خالله 
الفكر  مع  والتجارب  ال�سبب 

والفهم.

 « الإغريقي  »دميوكريتو�س«  كان 
اأول  هو  لليونانيني«  الكبري  اجلد 
من قال باأهمية حتكيم العقل ونبذ 
اخلرافات، اإذ اأنه �سجع النا�س على 
معرفة حما�سن الت�سكيك بالأفكار 
املفاهيم  من  لتحريرها  القدمية 

الوثنية لأنهم يخ�سون الآلهة.
ظهر  فل�سفي  كم�سطلح  التنوير 
كحركة  وجمموعات  افراد  عرب 
تدعوا  فل�سفية،  ثقافية  اجتماعية 
يف  واملنطق  العقل  ا�ستخدام  اإىل 
الذي  الفكر  ونبذ  الأ�سياء،  تف�سري 
وكذلك  اخلرافات،  على  يعتمد 
املجتمع  على  الو�ساية  رف�س 
الكني�سة  تفر�سه  كانت  الذي 
اللغة  يف  التنوير  الدين.  ورجال 
الفكر  جعل  وال�سوء،  النور  هو 
متنوراً، حترير العقل من الوهم اأو 
العتقاد اخلاطئ، وكذلك الإر�ساد 

وتبيان الأمر على حقيقته.
متعددة،  التنوير  م�سطلح  دللت 
قيود  اأية  من  العقل  اأهمها حترير 
ومنها  فاعليته،  تطوير  بهدف 
املناهج  مع  ت�ساركية  دللت 
الأخرى،  الفل�سفية  والنظريات 
ال�رصوط  اأهم  اأحد  هو  والتنوير 
لإجراء تغيريات يف املجتمع لنقله 
اإىل  والنغالق  التخلف  حالة  من 
ح�سارياً  تقدماً  فيه  يحقق  و�سع 
واقع  على  اإيجابي  ب�سكل  ينعك�س 
النا�س. وهو م�سطلح اأكرث �سمولية 
من  ثقافية  معرفية  بدللت 
ميتلك  الذي  العقالنية  م�سطلح 

دللت معرفية.
يف  انت�رصت  التي  العقالنية  هي 
ال�سابع  القرن  اأواخر  يف  اأوروبا 
ع�رص  الثامن  القرن  وخالل  ع�رص 
القرون  عقلية  من  واأخرجتها 
الو�سطى التي تهيمن عليها تعاليم 
امللكي  احلكم  واأنظمة  الكني�سة، 
الإقطاعيني.  وطبقة  املطلق، 
الإن�سان  حرر  الذي  والتنوير 
اإىل  اأدت  ثورات  عرب  الأوروبي 
فيما  علمانية  حكم  اأنظمة  اإقامة 
املجتمع،  من  مبوقفها  يتعلق 
راأ�سمالية يف تعاملها  اأنظمة  وهي 
يف  ليربالية  وهي  القت�سادي، 

وموؤ�س�ساتها،  الدولة  من  املوقف 
دميقراطية.  جمتمعات  وبناء 
الأوروبيني  اأعطى  التنويري  الفكر 
واقع  -اأي  الواقع  اأن  مهماً  در�ساً 
توفرت  اإن  للتغيري  قابل  كان- 
الإرادة والكادر والظروف والروؤية، 
واأن الطبيعة – مهما كانت قا�سية- 

يقهرها العلم واملعرفة.

اأمل يعرف العرب 
التنوير؟

يف  الف�سل  له  كان  التي  التنوير   
اإىل  ظالميتها  من  اأوروبا  اإخراج 
العقل  غلب  حيث  النور،  ع�رص 
هذا  اخلرافية،  الأفكار  واملنطق 
التنوير مل يكن جديداً كلياً بظني، 
قدرية  كوم�سات  وجد  اأنه  حيث 
التاريخ  ي�سهد  حيث  تاريخياً، 
ال�سفا  اإخوان  اأن  الإ�سالمي 
العقل  بتحكيم  طالبوا  واملعتزلة 
الع�رص  يف  النقل  على  وتقدميه 
اأوروبا  يف  التنوير  لكن  العبا�سي. 
ال�سابع  القرنني  يف  ح�سل  والذي 
يف  منظماً  كان  ع�رص  والثامن 
والفال�سفة  العلماء  قوامها  حركة 
وهذا   – وترافق  واملثقفني، 
مادية  �سناعية  نه�سة  مع  الأهم- 
كان  الذي  احلوار  قطعت  �سخمة 
العلمي  التفكري  مل�سلحة  جارياً 
الفكر الالهوتي واخلرايف  ورف�س 

واجلديل.
منذ  مناذج،  تاريخنا  يف  ولنا 
تناظروا  الذين  املعتزلة  جتربة 
بقية  اأتباع  ومع  امللحدين  مع 
وفندوا  احرتام  يف  الديانات 
مروراً  والدليل.  باحلجة  اأفكارهم 
مفكرين  وبروز  الأندل�س  بتجربة 
واملعرفة  العلم  ميادين  يف  ملعوا 
ابن  فرنا�س،  ابن  ر�سد،  »ابن 
قدموا  الذين  عربي«  ابن  حزم، 
الدين  جتاوزت  معرفية  ر�سالة 
حيث  واللون،  والعرق  واجلن�س 
جمعاء،  لالإن�سانية  ر�سالتهم  كانت 
العربية  النه�سة  رّواد  اإىل  و�سولً 
الطهطاوي،  »رفاعة  احلديثة مثل 
وبطر�س  الّتون�سي،  الدين  وخري 
الب�ستاين، وعبد الرحمن الكواكبي، 
الدين  وجمال  عبده،  وحممد 
اأن  اإل  وغريهم«،  الفغاين، 
وال�سيا�سية  الجتماعية  الظروف 
العربية  املنطقة  يف  �سادت  التي 
القرن  ثالثينيات  منت�سف  بدًءا 
امل�رصوع  كبوة  اإىل  اأدت  الع�رصين 
النه�سوي العربي، وانح�سار الفكر 

التنويري.
 

التجربة التنويرية 

العربية احلديثة

يف التجربة العربية مل يتكون تيار 
ومعظم  املفهوم،  مبعنى  تنويري 
يف  متم�سكني  العرب  التنويريني 
التاريخي  القطع  و�سل  �رصورة 
يف  ح�سل  اأنه  يظنون  الذي 
التنويريني  من  ق�سم  املا�سي، 
تاريخ  لديهم  العرب  باأن  يوؤمن 
املعتزلة  بفكر  في�ست�سهدون 
اأف�سل  لي�س  الغرب  باأن  ليعتزوا 
الإ�سكالية  هذه  اأن  واأظن  منا، 
يتمرت�س  م�ستقبلنا  من  جعلت 
خلفنا لأن بع�س التنويريني العرب 
رغب يف مناف�سة الفكر الغربي لكن 
وهّياأت  ا�ست�رصافية،  روؤية  بدون 
الذي  الأ�سويل«  »التنوير  لظهور 
ي�ستعني دوماً بكل ما هو قدمي من 
املثقف  وكاأن  اجلديد،  بناء  اأجل 
الإبداع  يخ�سى  العربي  التنويري 
واملغامرة – زكي جنيب انتهى به 
املطاف اأن ين�سغل بالرتاث- وكاأن 
تكن  مل  احلداثية  الأ�سماء  بع�س 
اإطار  خارج  يكونوا  اأن  ت�ستطيع 
الفكر املحافظ – طه ح�سني اأنكر 
كثري من الأ�سياء يف الطبعة الثانية 
كان قد قالها يف الطبعة الأوىل من 

كتاب ال�سعر اجلاهلي-.
العرب  التنويريني  من  عدد  حاول 
يف  الإ�سالحية  نظرياتهم  اختبار 
الواقع، لكن �سمن ما هو متاح لهم، 
لالإ�سالح  حماولة  اأية  اأن  باعتبار 
والرتكيبة  العقلية  يف  الثقايف 
النمطية �سوف يعّر�س جملة القيم 
املوروثة وامل�سلمات لدى املجتمع 
هذا  يحتاج  و�سوف  البنيوي،  للهز 
ما  لكل  الت�سدي  اإىل  الإ�سالح 
بالنقد  والتخلف  اجلهل  ي�سبب 
والعمل على تقوميه وتغيريه، مما 
ي�ساهم يف نهو�س الواقع العام يف 

هذا املجتمع اأو ذاك.

البنية  ي�رصب  الإ�سالحي  العمل 
ل  جامد  فكر  وكل  املحافظة 
الطبيعية  للتطورات  ي�ستجيب 
هذا  يجري  التاريخية.  لل�سريورة 
ابتكاري  جتديدي  عمل  اإطار  يف 

واإبداعي.
 

معركة �سقاء

وبظني اأن اأحد اأهم الأ�سباب التي 
النه�سة  م�رصوع  ف�سل  اإىل  اأدت 
حتول  هو  العربي  والإ�سالح 
من  وكوادره  و�سعاراته  مفاهيمه 
الفكر  اإىل  الرباغماتي  الفكر 
الت�سدي  بهدف  الأيديولوجي 
المربيايل  ال�ستعماري  للم�رصوع 

اأيديولوجية  عرب  وذلك  الغربي، 
تارة،  ومارك�سية  تارة،  اإ�سالمية 
انق�سم  ثم  اأخرى،  تارة  وقومية 
فئة  اإىل  الإ�سالحيون  املفكرون 
واحل�سارة  الفكر  بالكامل  تبنت 
رف�ست  اأخرى  وفئة  الغربية، 
فاأورثونا  الفكر،  هذا  بالكامل 

ف�ساّل يف التجربتني.
ومنذ نهاية القرن التا�سع ع�رص 
لغاية  الع�رصين  القرن  وبداية 
يومنا هذا واجلميع يت�ساءل عن 
اأ�سباب انطفاء جذوة احل�سارة 
العربية والإ�سالمية، وعن �سبب 
هذا النقالب على تاريخنا لدى 
العربية،  الفكرية  النخب  بع�س 
واإ�ساعة  للتقليد  والتهليل 
والنحطاط  الفكري  اجلمود 
عن  يبحث  والكل  الثقايف. 
حالة  اإىل  اأدت  التي  العوامل 
من تكل�س العقل العربي لدرجة 
اأي ن�ساط  ا�ستقالته من  تقدمي 
تفكريي. وكيف و�سلنا اإىل هذا 
والتخلف  اجلهل  من  احلال 
اإجنازات  حتقق  الأمم  وحولنا 
يت�ساءل  من  وهناك  ح�سارية، 
عن عدم مقدرة القوى والأفكار 
ح�سم  احلداثية  التنويرية 
املحافظة  القوى  مع  معركتها 

والأ�سولية.
الأ�سئلة  هذه  طرح  نعيد  نحن 
لأننا نوؤمن باأن عقل الأمة ل بد 
كي  ور�سده  عافيته  ي�ستعيد  اأن 
يتمكن من ر�سم م�ساراً جديداً 
خمتلفاً كلياً باملعنى التاريخي، 
امل�سلمات  يف  النظر  ويعيد 
تنويرية  نه�سة  لولدة  �سعياً 

عربية حديثة.
ومن املفكرين العرب من يوؤمن 
العربي  التنويري  امل�رصوع  باأن 
قادر  وهو  تعرث  بل  يف�سل،  مل 
اأنني  اإل  عرثاته،  جتاوز  على 
قادت  التي  الأ�سماء  اأن  اأظن 
العامل  يف  التنويري  احلراك 
الع�رصين،  القرن  العربي خالل 
اأن تنق�سم  و�سل بها احلال اإىل 
يوؤمن  �سلفي  تيار  نف�سها،  على 
ظهور  منذ  قدمي  هو  ما  بكل 
ويرف�س  الإ�سالمي،  الفكر 
وع�رصي.  حداثي  هو  ما  كل 
وتيار تنويري يرف�س كل ما هو 
والقيم  بالأفكار  ويوؤمن  قدمي 
هو  احلل  اأن  ويظن  احلديثة، 
الغربية  باحل�سارة  التمثل  يف 
التي حققت رقياً وبنت ح�سارة 
هذين  وبني  عنها.  عجزنا 
�ساعت  املفكرين  من  التيارين 
يف  -ماتزال-  وعا�ست  الأمة 

�سقاء.
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الر�صاعة الطبيعية يف ال�صاعة االأوىل من الوالدة تخف�ض خطر وفاة الطفل
ال�صحة  ملنظمة  تقرير  اأكد 
العاملية ن�رش، الثالثاء 31 جويلية، 
الأطفال يف  اإر�صاع  على �رشورة 
ال�صاعة الأوىل بعد الولدة لتقليل 
على  واحل�صول  املوت  خطر 

فوائد �صحية مدى احلياة.
ال�صحة  منظمة  تقرير  واأ�صار 
ملدة  النتظار  اأن  اإىل  العاملية 
�صاعتني ميكن اأن يزيد من فر�صة 
وفاة الطفل حديث الولدة بن�صبة 
اأكرث  النتظار  اأن  الثلث، يف حني 
اخلطر،  ي�صاعف  قد  يوم  من 
الر�صاعة  اإن  اخلرباء  ويقول 
نظام  تعزز  املبكرة  الطبيعية 
املناعة لدى الطفل منذ البداية، 
الإ�صابة  فر�ص  من  يقلل  ما 

بالعدوى املهددة للحياة.
ويقدر التقرير الذي ن�رشته منظمة 
ال�صحة العاملية واليوني�صيف، اأن 
اأي  اأطفال،  ثالثة من كل خم�صة 
حوايل 78 مليون طفل، يف جميع 
من  ير�صعون  ل  العامل،  اأنحاء 
من  الأوىل  ال�صاعة  خالل  الثدي 
الولدة وا�صتعر�ص اخلرباء عددا 
اأن  وجدت  التي  الدرا�صات  من 
هوؤلء الأطفال لديهم فر�صة اأكرب 
الأوىل  الـ28  الأيام  خالل  للوفاة 
ي�صري  التقرير  اأن  اإل  احلياة  من 
يف الوقت نف�صه اإىل اأن الر�صاعة 
حيث  �صعبة،  تكون  قد  الطبيعية 
اأن الأمهات يكن بحاجة اإىل »دعم 
وتوجيه« لبدء القيام بذلك بنجاح 

اأدانوم  تيدرو�ص  الدكتور  وقال 
غربي�صي�ص، املدير العام ملنظمة 
»الر�صاعة  اإن  العاملية،  ال�صحة 
اأف�صل  الأطفال  تعطي  الطبيعية 
احلياة«واأ�صاف  يف  ممكنة  بداية 
دعم  نزيد  اأن  »يجب  قائال: 
�صواء  عاجل،  ب�صكل  الأمهات 
العاملني  اأو  الأ�رشة  اأفراد  من 
اأو  ال�صحية  الرعاية  جمال  يف 
احلكومات،  اأو  العمل  اأ�صحاب 
اأطفالهن  منح  من  يتمكّن  حتى 

البداية التي ي�صتحقونها«.
خماطر  اأن  حني  ويف 

تكون  بالعدوى  الإ�صابة 
منخف�صة  البلدان  يف  اأكرب 
اأنه  اإل  الدخل،  ومتو�صطة 
الفوائد  اإغفال  ينبغي  ل 
الطبيعية  للر�صاعة  ال�صحية 
البلدان،  جميع  يف  املبكرة 

ح�صب التقرير.
الأم  اإنتاج  الر�صاعة  وحتفز 
اللباأ،  ذلك  يف  مبا  للحليب، 
»اللقاح  با�صم  املعروف 
غني  لأنه  للطفل،  الأول« 
للغاية باملغذيات والأج�صام 
اإن  اخلرباء  ويقول  امل�صادة 

اإعطاء الطفل حليب الأم يف 
غ�صون �صاعة من الولدة، قد 
اأظهر انخفا�صا يف م�صتويات 
اإىل  بالإ�صافة  املهد،  موت 
بال�صمنة  الإ�صابة  انخفا�ص 
احلياة،  من  لحق  وقت  يف 
الطبيعية  الر�صاعة  اأن  كما 
من  الأوىل  ال�صاعة  يف 
الولدة حتمل فوائد �صحية 
لالأمهات، من بينها احلد من 
ب�رشطان  الإ�صابة  خماطر 
وال�صكري  واملبي�ص  الثدي 

من النوع الثاين.

االأرق

تطوير دواء فموي بداًل من حقن االأن�صولني

هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�صتمراره 
تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة 
املري�ص  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�ص  من  وعالجاته 
�صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�صتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�صباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�صتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�صابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�صمية  الإ�صطرابات  منها 
الأ�صباب  ،واأكرث  النف�صية  اأو 
لالأرق  امل�صببة  ال�صائعة 

املزمن هي الكاآبة

هل من املمكن اأن ي�صتغني مري�ص ال�صكري عن حقن الأن�صولني وا�صتبدالها 
يف حبوب فموية؟ اإليك ما وجدته هذه الدرا�صة العلمية، ك�صفت نتائج درا�صة 

ن�رشت يف املجلة العلمية )PNAS( اأنه من املمكن اأن يتم ا�صتبدال حقن 
الأن�صولني ملر�صى ال�صكري من النوع الأول، بحبوب فموية لذات الهدف، 

الإ�صابة مبر�ص ال�صكري من النوع الأول تعني اأن اجلهاز املناعي يف اجل�صم 
يقوم مبهاجمة اخلاليا التي تقوم باإنتاج هرمون الأن�صولني يف البنكريا�ص، 

امل�صوؤول عن تنظيم م�صتويات ال�صكر يف الدم. جدير بالذكر اأن عدم ال�صيطرة 
على املر�ص واإدراته من �صاأنه اأن ت�صبب م�صاعفات �صحية خطرية. ي�صتخدم 

مر�صى ال�صكري من النوع الأول حقن الأن�صولني لل�صيطرة على م�صتويات 
ال�صكر يف الدم، اإل اأن هذه الطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�صى، لذا جلاأ 

الباحثون للبحث عن طريقة اأخرى غري احلقن. ياأمل الباحثون يف تطوير اأدوية 
فموية لالأن�صولني، اإل اأن العائق اأمام هذا يكمن يف تلف هرمون الأن�صولني 

يف حال تفاعله مع اأحما�ص املعدة، لذا يعملون الآن على تطوير غطاء لهذه 
احلبوب الفموية ت�صاعد يف عدم ف�صادها.

موؤخراً، متكن الباحثون من القائمون على   احلالية من تطوير حبوب فموية 
معقدة الرتكيب، م�صممة لتحمي الن�صولني من الأحما�ص املعوية والأنزميات 

املتواجدة يف الأمعاء الدقيقة. هذا الدواء الفموي اجلديد �صيقوم بالتحلل 
يف الأمعاء الدقيقة فقط، حتى ي�صل اإىل جمرى الدم. واأفاد الباحثون اأن 

هذا الدواء الفموي �صهل التح�صري و�صيكون اأكرث فاعلية من الناحية املادية، 
بالإمكان تخزينه ملدة �صهرين تقريباً يف درجة حرارة الغرفة  واأكد الباحثون 

اأن اخلطوة التالية الن هي القيام بتجارب علمية على احليوانات للتاأكد من 
فعالية وماأمونية هذا الدواء. 

الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�صاعد على 
خ�صارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�صم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�صً
عالج قوي جدا وفعال ملر�صى ال�رشطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�صحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�صهر فوائده هي 
خف�ص الوزن وحماربة ال�رشطان وهذا ح�صب ما اأثبتته الدرا�صة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�صات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�صة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ص الوزن والق�صاء على ال�صمنة.
 حيث مت تق�صيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�صعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�صمة وع�صري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�صعت اأي�صا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�صبة عالية من الدهون امل�صبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�صة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�صعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ص الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�صم مع ع�صري اجلريب فروت، نق�ص وزنهم بن�صبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�صاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�صرتول على الدم، وت�صاعد على تنظيم 
م�صتويات ال�صكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رشيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�صة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�صاعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�صار 
حمية اجلريب فروت ال�صهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�صة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�صيكاغو الأمريكية حتت اإ�رشاف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رشطان 
بجميع اأنواعه، �صواء كان �رشطان الكبد اأو �رشطان الثدي اأو �رشطان 

الرئة.
ومت اكت�صاف ذلك عندما كان هناك �صيدة تعاين من مر�ص �رشطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ص وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ص 

لأكرث من خم�ص �صنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�صنوات اكت�صف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�صة تقل�صت 

ب�صكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�صفاء متاًما من هذا 
املر�ص. 

وعندما �صاألها الأطباء عن ال�رش يف ذلك، فقالت ال�صيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�صري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�صيكاغو اأن اجلريب فروت ي�صاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�صم الن�صان ب�صكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رشطان تثبت العك�ص، 
لأنه ي�صاعد على تاأثري العقار داخل اجل�صم لكي يحارب ال�رشطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�صحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�صكلة بحة ال�صوت 
التي ت�صاب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رشاخ وال�صوت العايل، 
اأو حتى الإ�صابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�صديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�صادة لاللتهاب الذي 
ي�صيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�صكلة 

بحة ال�صوت ب�صكل طبيعي، وباأ�رشع وقت. جربي طريقة م�رشوب 
الكركم من خالل و�صع ملعقة كبرية من م�صحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�صحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رشبيه 

مرتان يومًيا.



اخلمي�س 02  اأوت  2018  املوافـق  لـ14  دو القعدة 1439هـ 19
www. elwassat.com

ال�ضخاء على الرحم له ثواٌب م�ضاعٌف من رب العاملني 
 ال�ضخاء على الرحم له ثواٌب م�ضاعف من 

رب العاملني اأيها الأخوة الكرام، اأمر اهلل 
بالراأفة بالأرحام كما نراأف بامل�ضاكني، قال 
�ْضِكنَي  ُه َوامْلِ عز وجل: ﴿ َواآَِت َذا الُْقْربَى َحَقّ

ِبيِل ﴿  ] �ضورة الإ�رساء الآية:  َوابَْن ال�َضّ
]26

وحق الرحم يف البذل والعطاء مقدٌم 
على اليتامى وامل�ضاكني، قال تعاىل:  ﴿ 

لُونََك َماَذا يُنِْفُقوَن ُقْل َما اأَنَْفْقتُْم ِمْن َخْيٍ  يَ�ْضاأَ
َفِللَْواِلَديِْن َواْلأَْقَرِبنَي َوالْيَتَاَمى َوامْلَ�َضاِكنِي 
ِبيِل ﴿  ] �ضورة البقرة الآية: 215  َوابِْن ال�َضّ
[  اأيها الأخوة، ال�ضخاء على الرحم له 

ثواٌب م�ضاعٌف من رب العاملني، فعن ر�ضول 
اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم دققوا يف هذا 

احلديث:
َدقة، وهي على  َدَقُة على امل�ضكنِي �ضَ )) ال�ضَّ
لة ((  ]اأخرجه  حِم اثنتان: �ضدقة و�ضِ ذي الَرّ
اأبو داود والرتمذي عن �ضلمان بن عامر [

اإن تفقدت ذوي رحمك لك اأجران؛ اأجر 
ال�ضدقة مع اأجر ال�ضلة، واأول من يعطى من 

ال�ضدقة هم الأقربون من ذوي امل�ضكنة، 
فعن اأن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه يقول:  )) 

كان اأبو طلحَة اأكَثَ الأن�ضار مال باملدينة من 
نخل، وكان اأحَبّ اأمواله اإِليه بَْيُحاَء - ب�ضتان 

جميل جداً وكانت م�ضتقبلَة امل�ضجِد - فكان 
ر�ضوُل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يدُخلُها، 

وي�رسُب من ماء فيها طِيّب ، قال اأن�س: فلما 
نزلْت هذه الآية: } لَْن تَنَالُوا الِْبَّ َحتَّى تُنِْفُقوا 

بُّوَن { ]اآل عمران : 92[ ا ُتِ ِمَّ
قام اأبو طلحَة اإِىل ر�ضوِل اهلل �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم فقال: يا ر�ضوَل اهلل، اإِن اهلل تبارك 
وتعاىل يقول: } لَْن تَنَالُوا الِْبَّ َحتَّى تُنِْفُقوا 
: بَْيُحاَء،  بُّوَن { واإِن اأحَبّ مايل اإِيَلّ ا ُتِ ِمَّ
ها وُذْخَرها عند  واإِنَّها �ضدقة هلل، اأرجو ِبَرّ

اهلل َف�ضْعها يا ر�ضوَل اهلل حيث اأراَك اهلل، 
قال: فقال ر�ضوُل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

بَخ، ذلك مال رابح ذلك مال رابح ((  ] 
اأخرجه البخاري وم�ضلم واأبو داود والرتمذي 

والن�ضائي ومالك عن اأن�س بن مالك [  
بع�ضهم يقول: ملا �ضمي املال مالً؟ لأنه 
لي�س لك ما لك، اأما اإذا اأنفقته يف �ضبيل 

اهلل في�ضبح لك. )) ذلك مال رابح، ذلك مال 
رابح، وقد �ضمعُت ما قلَت، واإِين اأرى اأن 

جتعلَها يف الأقربني، فقال اأبو طلحَة: اأفعُل 
يا ر�ضوَل اهلل، فق�ضمها اأبو طلحَة يف اأقاربه 

وبني عمه((  ] اأخرجه البخاري وم�ضلم واأبو 
داود والرتمذي والن�ضائي ومالك عن اأن�س بن 

مالك [

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �ضلى اهلل 

عليه و �ضلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رسيفة فجميعها 

كانت خلق ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �ضهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�ضه )اأدبني ربي فاأح�ضن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�ضة اأم املوؤمنني ر�ضي اهلل عنها 
حني �ضئلت: كيف كان خلق ر�ضول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�ضلة خي يف القرءان هي 

يف ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم.
وقالت عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها يف و�ضف خلقه 

اأي�ضاً:«مل يكن ر�ضول اهلل فاح�ضاً ول متفح�ضاً ول 
يجزي ال�ضيئة ال�ضيئة ولكن يعفو وي�ضفح وقالت: ما 
انتقم ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم لنف�ضه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه: 
كان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأ�ضد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �ضيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�ضافه �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�ضالة وال�ضالم فكان ل يزيد مع كثة الإيذاء 
اإل �ضباً، ومع اإ�رساف الاهل اإل حلماً. وما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�ضالة وال�ضالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�ضحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�ضالة وال�ضالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�ضوا عليه قبائل العرب وغيهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم وعليه برد غليظ 
احلا�ضية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �ضديدة 

حتى اأثرت حا�ضية البد يف �ضفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعيي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل تمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�ضكت عليه ال�ضالة وال�ضالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

�ضلة الرحم عبادة حتتل املركز الأول بعد العبادات ال�ضعائرية 
تالحظون اأن هذه العبادة التعاملية تتل 
اأول مركز بعد العبادات ال�ضعائرية، بل 
اإن النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم مل يربط 
لهم  الأرحام  يكون  باأن  العبادة  هذه 
))اأو�ضاين  الكرمي:  النبي  قال  مكانة، 
 [  )) اأدبرت  واإن  الرحم  ب�ضلة  خليلي 
اأخرجه الطباين والطباين عن اأبي ذر 

الغفاري [
يف  اهلل  َخ�ْضيَِة   : ِبِت�ْضع  َرِبّي  ))اأََمَريِن  و: 
ِّ والعالنية ، وكلمة العدل يف الغ�ضب  ال�رِسّ
والر�ضى ، والق�ضد يف الفقر والغنى، واأن 
َل َمْن َقَطَعِني، واأعطي َمْن َحَرَمِني،  اأَ�ضِ
ْمتي  �ضَ يكون  واأن  َظلََمِني،  ْن  َعَمّ واأْعُفَو 
  )) ونظري عبة  ِذْكرا،  ونُْطِقي   ، ِفْكرا 

هريرة  اأبي  عن  رزين  زيادات  ]اأخرجه 
العبادة  هذه  اإن  بل  الأخوة،  اأيها    ]
فقد  بالإميان،  ربطت  الأوىل  التعاملية 
قال عليه ال�ضالة وال�ضالم:  )) َوَمن كاَن 
ل َرِحَمه ((   يوؤمُن باهللِ واليوِم الآخر فليَ�ضِ
]اأخرجه البخاري وم�ضلم واأبو داود عن 

اأبي هريرة [

لكل اإن�ضان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�ضان اإىل بع�س امل�ضطلحات �ضمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�ضجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�ضليمة يف اأ�ضل خلقها تعرفها، الق�ضاء البيطاين ياأخذون ع�رسة من 

الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�ضب الفطر ال�ضليمة قد يك�ضفون احلقيقة، الإن�ضان له فطرة �ضليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �ضيء تعرفه فطرتك ال�ضليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �ضدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�ضيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �ضيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �ضميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�ضان معروفاً، و�ضمي ال�ضيء الذي تاأباه 
الفطر ال�ضليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�ضيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �ضورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ل ي�ضتحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�ضن لكن يف الأمراء اأح�ضن، واحلياء ح�ضن لكن يف الن�ضاء اأح�ضن، وال�ضخاء ح�ضن 

لكن يف الأغنياء اأح�ضن، وال�ضب ح�ضن لكن يف الفقراء اأح�ضن، والتوبة ح�ضن لكن يف ال�ضباب اأح�ضن. 
يعني ال�ضاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�ضخاء، والفقي 

األزم ما يلزمه ال�ضب، والأمي األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�ضد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ضاب الطائع اأ�ضد، اأحب املتوا�ضعني، وحبي 
للغني املتوا�ضع اأ�ضد، اأحب الكرماء، وحبي للفقي الكرمي اأ�ضد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�ضي لثالث اأ�ضد، 
اأبغ�س الع�ضاة، وبغ�ضي لل�ضيخ العا�ضي اأ�ضد، اأبغ�س املتكبين، وبغ�ضي للفقي املتكب اأ�ضد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�ضي للغني البخيل اأ�ضد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�ضتِح فا�ضنع ما �ضئت على معنيني: اإن مل ت�ضتِح فال خي فيك، واإن مل 

ت�ضتِح من اهلل فافعل ما �ضئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َضِبيِل اهلَلّ

�ضورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�ضالم 
و�ضطي.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.



مبيعات  املتحدة  بالواليات  عام   60 منذ 
لها  م�ستوى  الأقل  تنخف�ض  ال�سيارات 
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م�ؤخرا  �س�زوكي  ا�ستعر�ست 
�سيارات  من  اجلديد  من�ذجها 
التي  الدفع  رباعية   "Vitara"
الأوروبية  الأ�س�اق  يف  �ستظهر 
 "Vitara" ومتيزت  قريبا 
طالت  بتعديالت  اجلديدة 

على  املربد  و�سبكة  امل�سابيح 
اإىل  بالإ�سافة  الأمامية،  ال�اجهة 
الأمام  من  ال�سدمات  ممت�ص 
قمرة  ح�سلت  كما  واخللف 
ال�سيارة على حت�سينات ملح�ظة، 
لل�سائق  املقابلة  ال�سا�سة  منها 

ال�رسعة  عدادات  تظهر  والتي 
ودوران املحرك، و�سا�سة للتحكم 
واأنظمة  امل�لتيميديا،  باأنظمة 
ملنع  الأوت�ماتيكية  الفرملة 
ال�سيارة  ركن  واأنظمة  احل�ادث، 
الأوروبية  الن�سخة  و�ستاأتي 

من  بن�عني  ال�سيارة  هذه  من 
بثالث  ت�ربيني  املحركات، 
لرت وعزم  و�سعة 1.0  اأ�سط�انات 
باأربع  اآخر  111 ح�سانا، وحمرك 
اأ�سط�انات و�سعة 1.4 لرت وعزم 

140 ح�سانا.

جيني�سي�ض G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�ص
م�ديل 2019 املحّدثة اأثناء 

اختبارها، والتي �ستك�ن 
اأول م�ديل لل�رسكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم ال�سيارة 

الختبارية اإ�سين�سا.
�سحيح اأن النم�ذج 

الختباري مم�ه، اإل اأن 
ذلك مل مينع اإلقاء نظرة 

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

�ستبدو عليه ال�سيارة، حيث 
يظهر ح�س�لها على ال�سبك 

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

الأمامية املزدوجة، 
الت�سميم اجلديد بامل�سابيح 

اخللفية.
على ناحية الأبعاد، ل يت�قع 

اإجراء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على ط�ل 5.205 مرت، 

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

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

3.8 لرت 6 �سلندر بق�ة 334 
ح�سان، تريب� 6 �سلندر بق�ة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بق�ة 425 ح�سان، 
على اأن تت�فر كل الن�سخ 

قيا�سياً بجري اأوت�ماتيكي 
من 10 �رسعات، دفع خلفي 
قيا�سي اأو رباعي اختياري.

 The Korean هذا وح�سب
Car Blog، جيني�سي�ص 
G90 م�ديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف ك�ريا 

اجلن�بية خالل ن�فمرب 
املقبل، على اأن ت�سل 

لالأ�س�اق العاملية نهاية 
مار�ص من العام القادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
اأ�سدرت بي اإم دبلي� ر�سميا اأ�سعار الفئة الثامنة 
ك�بيه اجلديدة كليا، يف �س�قها املحلي باأملانيا.

�ستتاح ال�سيارة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 ي�رو 
)432،500-543،700 ريال( على الت�ايل لكل 

منهما.
كال امل�ديلني لديهما جري مزدوج الكلت�ص 

اأوت�ماتيكي ثماين ال�رسعات، واملحرك الديزل 
تريب� مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بق�ة 315 ح�سان 

و680 ني�تن.مرت من عزم الدوران ويتيح للم�ديل 
النطالق من 0-100 كيل�مرت خالل 4.9 ثانية، 
اأما حمرك البرتول فه� تريب� مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بق�ة 523 ح�سان و750 ني�تن.مرت من 

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيل�مرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات اإ�سافية بال�سيارة 

 S-Class الرائدة، �سي�سبح �سعرها اأغلى من
ك�بيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

ي�رو وهي مت�فرة مبحرك V8 بق�ة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سب�رت ما مقداره 5،550 ي�رو 

)24،000 ريال(، حزمة M الفنّية 4،000 ي�رو 
)17،300 ريال(، حزمة األياف الكرب�ن 4،000 ي�رو 
)17،300 ريال( بدون احت�ساب تكلفة 3،000 ي�رو 

)13،000 ريال( لإ�سافته بال�سقف.
هذا و�سيتم اإطالق بي اإم دبلي� الفئة الثامنة 
اجلديدة بالأ�س�اق العاملية خالل الأ�سابيع 

املقبلة، لتنزل على ال�ساحة ملناف�سة مر�سيد�ص 
بنز S-Class ك�بيه وب�ر�ص 911.           

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

وبح�سب م�قع "CarAndBike" املتخ�س�ص يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة ه� هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سن�ع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكرب�ن الق�ية، وال�سلب.

وي�سمن الق�ة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك ق�ي من 10 اأ�سط�انات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوت�ماتيك من 8 نقالت، بق�ة 400 
ح�سان، قادرة علي بل�غ �رسعة ق�س�ي ت�سل اإيل 160 كيل� مرت / �ص. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �س�ت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رسوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القه�ة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الك�ؤو�ص املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتت�ي ال�سيارة على خزينة ق�ية مزودة ب��سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب اله�اتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط ح�ل العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 ملي�ن دولر، اأي ما يعادل )34 ملي�ن حنيه م�رسي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رسكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستك�ن  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ص ال�سيارات الدويل يف ني�ي�رك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستك�ن 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيك�ن اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رسحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي امل�ج�د يف �سيارات 
ال�رسكة Mazda Connected. يُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رس  كندا  يف  اليابانية  ال�رسكة 

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

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي ال�عرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مط�رة ك�سفت �رسكة "اأوت�فاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �س�لنيت�سن�غ�ر�سك يف �س�احي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رسكة "اأوت�فاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�ص مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�ص "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�ص اإن "نيفا" الع�سكرية املط�رة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�سة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي ال�عرة حيث ال�رسيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رسعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل م��سك�.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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و�ت�س �آب تتيح ميزة مكاملات �صوت وفيديو جماعية

�آب  و�ت�س  تطبيق  �أ�ضاف 
لأي  تتيح  جديدة  ميزة 
مكاملات  �إجر�ء  �ضخ�س 
فيديو  مكاملات  �أو  �ضوتية 
 31 من  و�عتبار�  جماعية 
�إجر�ء  ميكن   ،2018 جويلية 
ومكاملات  �ضوتية  مكاملات 
�أ�ضخا�س   4 جتمع  فيديو 
توؤكد  فيما  و�حد،  وقت  يف 
�ل�رشكة �أن جميع �ملكاملات 
م�ضفرة متاما كما هو �حلال 
�لن�ضية  للر�ضائل  بالن�ضبة 

�ملر�ضلة عرب �لتطبيق.

ويتوفر �لتحديث �جلديد عرب 
و �أندرويد  �لت�ضغيل  نظامي 

iOS، و�إذ� مل يظهر لك على 
�لفور، فال د�عي للقلق فقد 
ت�ضتغرق �لتحديثات عدة �أيام 
للو�ضول  �لأحيان  بع�س  يف 
�مل�ضتخدمني،  جميع  �إىل 
ويبدو �أن و�ت�س �آب �ململوكة 
�أجرت  قد  في�ضبوك  ل�رشكة 
لأن  نظر�  �لتغيري  هذ� 
�لن�ضية  غري  �ملحادثات 
بني  �لكبرية  �ضعبيتها  �أثبتت 

�مل�ضتخدمني عرب �لتطبيق.

وكانت و�ت�س �آب قد �أطلقت 
�ل�ضوتية  �ملكاملات  خدمة 
مار�س  منذ  تطبيقها  عرب 
�ل�رشكة  و�أو�ضحت   ،2015
�لعامني  مد�ر  »على  �أنه 
�لنا�س  ��ضتمتع  �ملا�ضيني، 
�ضوتية  مكاملات  باإجر�ء 
ومكاملات فيديو على و�ت�س 
يق�ضي  �لو�قع،  ويف  �آب، 
 2 من  �أكرث  م�ضتخدمونا 
�ملكاملات  يف  دقيقة  مليون 
ي�ضعدنا  و�لآن  �ليومية، 
�ملكاملات  �أن  عن  �لإعالن 

و�لفيديو  لل�ضوت  �جلماعية 
ت�ضل �إىل و�ت�س �آب بدء� من 

�ليوم«.
�مل�ضتخدمون  ويحتاج 
�ضوتية  مكاملة  لبدء  فقط 
و�ل�ضغط  فيديو  مكاملة  �أو 
م�ضارك«  »�إ�ضافة  زر  على 
يف  يوجد  و�لذي  �جلديد، 
من  �لي�رشى  �لعلوية  �لز�وية 
ميكن  خالله  ومن  �لتطبيق، 
من  �ضخ�س  �أي  �ختيار 
د�خل قائمة جهات �لت�ضال 

لال�ضرت�ك يف �ملكاملة.

�إ�صعار�ت في�صبوك تالحق م�صتخدمي 
�إن�صتغر�م وتثري غ�صبهم!

ر�ضد بع�س �مل�ضتخدمني حتديث �إن�ضتغر�م �لأخري �لذي �أ�ضاف رمز 
في�ضبوك على �ضفحات �مللفات �ل�ضخ�ضية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�ضتخدم، رديت، قام 
بتحميل �ضورة لرمز في�ضبوك، وو�ضفها باأنها »�إ�ضد�ر جتريبي من 

�إن�ضتغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�ضتخدمني باإ�ضعار�تهم 
على في�ضبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�ضخ�ضية يف �إن�ضتغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�ضغيل تطبيق في�ضبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ضاب �إن�ضتغر�م مع في�ضبوك، ف�ضتظهر ر�ضالة تقول: »�إن�ضتغر�م 
يرغب بفتح في�ضبوك«.

وبالن�ضبة للم�ضتخدمني �لذين ر�ضدو� رمز �لإ�ضعار�ت على �إن�ضتغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�ضتغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�ضتخدمني 
�إىل تويرت لي�ضفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�ضخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�ضابي على في�ضبوك قبل �أ�ضهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�ضتغر�م ير�ضل يل �إ�ضعار�ت عن �أن�ضطة �أ�ضدقائي 

على في�ضبوك«. ومع ذلك، قال م�ضتخدم �آخر: »يف �لبد�ية �ضعرت 
بالنزعاج من �أن في�ضبوك �أ�ضافت �لإ�ضعار�ت �إىل ح�ضابي على 

�إن�ضتغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�س علي �لتحقق من في�ضبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�ضل على �إ�ضعار يف �إن�ضتغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�ضيلة لت�ضجيع م�ضتخدمي �إن�ضتغر�م على 
��ضتخد�م في�ضبوك، �لذي �ضهد �نخفا�ضا و��ضحا يف �ل�ضتخد�م بني 

�ل�ضباب خالل �ل�ضنو�ت �لأخرية.
و�أو�ضح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�ضف م�ضتخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�ضنة، �ضي�ضتخدمون في�ضبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �لأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�ضبوك مليوين م�ضتخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

�إعادة تطوير خر�ئط 
�آبل ب�صكل كامل 
�ضتقوم  �أنها  �آبل  �رشكة  �أعلنت 
من  خر�ئطها  بناء  باإعادة 
�أكرث  �ضور  لتقدم  �لأ�ضا�س 
و�ضوحاً وبيانات �أكرث تف�ضياًل، 
�ضتبد�أ  �آبل  خر�ئط  �أن  حيث 
كامل  ب�ضكل  �ل�ضو�رع  باإظهار 
�ل�ضور  بع�س  و�ضت�ضيف  يف 
و�لبيانات لها من خالل �لأقمار 

�ل�ضناعية.
وقالت �ل�رشكة �أنها ��ضتطاعت 
يف  �ل�ضو�رع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  �ملتحدة  �لوليات 
�خلا�ضة  �ملركبات  ��ضطول 
بجمع  قامت  �أنها  كما  بها، 
و�ل�ضور  �لبيانات  من  �ملزيد 
عالية �لدقة من خالل �لأقمار 

�ل�ضناعية.
كانت �آبل قد قدمت خر�ئطها 
يف 2012 كبديل خلر�ئط قوقل 
كتطبيق  ت�ضتخدم  كانت  �لتي 
منتجات  �لر�ضمي يف  �ملالحة 
�نتقاد�ت  و�جهت  لكنها  �آبل، 
ب�ضبب �ضعف خر�ئطها  لذعة 
و�لأخطاء �لكثرية يف �ل�ضو�رع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  �أنها 

دون  �ملكان  �أو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�ضيل 

خر�ئط قوقل.
باإطالق  �ل�رشكة  و�ضتقوم 
يف  خلر�ئطها  �جلديد  �ل�ضكل 
�لعام �لقادم ح�ضب �لتقدير�ت، 
�خلر�ئط  توفري  على  و�ضتعمل 
ب�ضكل  �لوليات  جلميع 
تدريجي يف �لوليات �ملتحدة، 
لأخذ  عملها  �ضمن  وذلك 
و�لبيانات من مركباتها  �ل�ضور 
�ل�ضو�رع وكذلك  �لتي ت�ضري يف 

�لأقمار �ل�ضناعية.

موتوروال �صتك�صف عن 
هو�تفها �جلديدة يوم 2 �أوت

بد�أت �رشكة موتورول �ململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�ضحافة 
�ل�رشكة  حل�ضور حدث ر�ضمي �ضتقيمه 
�لقادم  �أوت   2 يوم  �ضيكاغو  مدينة  يف 
هذ�  �جلديدة  هو�تفها  عن  للك�ضف 

�لعام.
�أن  �إىل  ت�ضري  �لأخرية  �لت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�ضم 

Power مت�ضابهة �إىل حد ما يف �ل�ضكل 
�ملو��ضفات  يف  �لختالفات  بع�س  مع 

و�لعتاد �لد�خلي.
�لهاتفني �ضتكون �ضمن م�رشوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �ضتعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�ضتتلقى �لتحديثات ب�ضكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�ضا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �ضل�ضلة Z وهذ� 

�ضتك�ضف عن هاتفني  �ل�رشكة  �ن  يعني 
من �لفئة �ملتو�ضطة وهاتف ر�ئد بعتاد 

مو��ضفات قوية .
�ضهر  من  �كرث  يف�ضلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �ضيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رشيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتوروال تك�صف عن جديدها 
عن  �لك�ضف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�ضرت  ح�ضب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��ضل  �ضبكات  يف  �ملن�ضور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�ضل�ضلة  من  �ل�ضاد�س  �جليل  �إىل  تتجه 
با�ضم  �ضلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�ضافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�ضة  ومتو�ضطة  رئي�ضية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�ضعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��ضفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��ضفات 
و�لذ�كرة  �ل�ضا�ضة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�ضاً  ذلك  وما�إىل 
�ضيكون  هل  و��ضح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �ضيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�صام�صوجن ت�صبح �أكرب ُم�صِنع 
للقطع �الليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�ضفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �ضام�ضونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �ضهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ضتخدمة 
حتقيق  بذلك  �ضام�ضونغ  و��ضتطاعت 

رقم قيا�ضي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�ضي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�ضد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�ضية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�ضا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�ضية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�ضيل  عن  تك�ضف  مل 
مع  ي�ضدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�ضكل 
نهاية �ضهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�ضي  رقم 
ذكر م�ضادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�ضا�ضات، �لبطاريات، … وغريها.



الـمت�سبب  اأن  ال�سيما  اقت�سادية  اأو  مادية 
العامل  هو  الـمرور  حوادث  يف  الرئي�سي 
اإطار  يف  احلملة  هذه  تدخل  حيث   . الب�رشي 
قيادة  طرف  من  امل�سطرة  االأهداف  جت�سيد 
الطرقي  االأمن  بخ�سو�ص  الوطني  الدرك 
عن  املرور  حوادث  تخفي�ص  يف  واملتمثلة 
طريق م�ساعفة العمل الوقائي والتوعوي اإىل 
خالل  �سيتم  اأين  الردعية،  االإجراءات  جانب 
الفاعلني  ال�رشكاء  اإ�رشاك جميع  هذه احلملة 
يف الـميدان على غرار م�سالح احلماية املدنية 
والك�سافة  والنقل  العمومية  االأ�سغال  ومديرية 
هذا  يف  النا�سطة  واجلمعيات  االإ�سالمية 
املجال واملركز الوطني للوقاية عرب الطرق، 
م�ستعملي  على  مطويات  توزيع  �سيتم  كما 
قواعد  بخ�سو�ص  توجيهات  تت�سمن  الطريق 

ال�سياقة ال�سليمة وكذا النتائج ال�سلبية الناجمة 
عن االإفراط يف ال�رشعة واملناورات اخلطرية 
�سيتم  كما  االأمنية،  امل�سافة  احرتام  وعدم 

خا�سة  ب�سفة  امل�سرتك  النقل  �سواق  توعية 
جتاه  حمرتفني  ك�سواق  مل�سوؤوليتهم  بالنظر 

االأ�سخا�ص الذين ينقلونهم.

م٫�س

املجموعة الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر 

حملة حت�سي�سية لفائدة م�ستعملي الطريق
يف اإطار احلملة التح�صي�صية التي بادرت بـها قيادة الدرك الوطني حتت �صعار«معا من اأجل �صيف »بدون حوادث« 

والتي انطلقت بتاريخ 25/07/2018 وت�صتمر على مدار 27 يوما اإىل غاية تاريخ 20/08/2018، �صطرت الـمجموعة 
الإقليمية للدرك الوطني حـملة تـح�صي�صية خا�صة عرب مـختلف نقاط الـمراقبة وال�صدود الثابتة باإقليم الـجزائر 
العا�صمة والطرق املوؤدية اإىل ال�صواطئ و اأماكن ال�صتجمام والراحة للعائالت التي تق�صي عطلة ال�صيف، من اأجل 

تـح�صي�س م�صتعملي الطريق بـخطورة حوادث الـمرور وما ينجر عنها من خ�صائر �صواء كانت ب�صرية

فن اخل�سومة 
الغائب

اآثار  يف اجلزائرل متر اخل�صومات احلزبية دون 

جانبية ل ميحوها الزمن، و ين�صحب الأمر على 

يف  تكرارا  و  مرارا  اأ�صيبت  التي  العائالت  كل 

مقتل ،و فقدت الع�صرات من موؤ�ص�صيها و قيادات 

تغيري  مبجرد  الأفالن  الثاين،يف  و  الأول  اجليل 

تلك  عه  تختفي  و  الرجل  يختفي  العام  الأمني 

حرب  ت�صتعر  به،و  حميطة  كانت  التي  الزمرة 

احلزب  يبداأ  ،و  اآثار  ملحو  رحيله  بعد  �صرو�س 

معامله  ر�صم  لعادة  جديدة  مرحلة  يف  اجلهاز 

تكيفا مع العهد اجلديد ،رحل مهري و بن حمودة 

�صياأتي دور،  ،و  ،و �صعداين  بلخادم  و  و بن فلي�س 

التي  التغيريات  فجميع  الغالب  ،يف  ولدعبا�س 

عرفها احلزب العتيد كانت تتم بعمليات قي�صرية 

،ومل تكن طبيعية فالكوالي�س تفعل فعلتها دائما 

و كاأن هناك جهازا داخل اجلهاز ينفذ ما يوحي 

اإليه،كثري من اإطارات احلزب انخرطت يف حرب 

الكوالي�س و تقاوم من اأجل العودة و البع�س قدم 

تنازلت ل ميكن ت�صورها فقط لإر�صاء من هم 

فوقه  الإ�صالميون من جهتهم حطموا كل الأرقام 

الخت�صام  ويف  التنابز  و  التنافر  يف  القيا�صية 

ا�صتعمل  من  منهم  ،و  التعبري  �صح  اإن  الفاجر 

بع�صهم  ،و  اجتماعاته  يف  البي�صاء  الأ�صلحة 

لكم خ�صمه و طرحه اأي�صا و اإىل غاية اليوم مل 

ي�صتطع كثريون منهم جتاوز الختالفات و بقي 

و�صلت  منهم  كثريين  بني  الغالبة  ال�صمة  الهجر 

حد المتناع عن ح�صور اجلنائز

اكيف ميكن اأن ناأمتن هوؤلء على م�صتقبل بلد و 

اأنف�صهم ال�صيقة ل ترى بعيدا عن موطئ القدم و 

ليت هوؤلء يعرفون و يعون اأنهم يف قارة ا�صمهما 

اأغناها اهلل بتنوع تركيبتها الب�صرية  و  اجلزائر 

من  متوا�صلة  موؤامرات  مرمى  يف  وهي  اللغوية 

على  املنبطحون  �صتمكن  الجتاهات..كيف  كل 

القادمة...ربي  التحديات  كرو�صهم من مواجهة 
ي�صرت.

موقف

اأول مدر�سة رو�سية 
يف ال�سرق الأو�سط 

ت�سهد �سوريا يف االآونة اخلرية 
اهتماما متزايدا بالتعليم العايل 
الرو�سي ليتجاوز عدد ال�سوريني 
الراغبني بالدرا�سة يف املعاهد 
واجلامعات يف رو�سيا احل�س�ص 
املوجودة مبقدار 4 مرات ومن 

املتوقع اأن ي�سبح افتتاح اأول 
مدر�سة رو�سية يف دم�سق نهاية 

�سبتمرب القادم اأحد اأهم االأحداث 
يف التعاون الرو�سي ال�سوري 

االإن�ساين يف جمال التعليم. ويتم 
بناء هذه املدر�سة حتت اإ�رشاف 
الرئي�ص ال�سوري ب�سار االأ�سد من 

اجلانب ال�سوري، ومن اجلمعية 
االإمرباطورية االأرثوذك�سية 

احلاجالفل�سطينية، من جانب رو�سيا. # وداد 

مراد زمايل 

�سب معا�سات املتقاعدين 
قبل عيد الأ�سحى 

�صحيفة “vestnik” الرو�صية

 منظومة �سيلكا الرهيبة 
يف حوزة اجلي�ش اجلزائري

اأمن ولية اجلزائر

توقيف 134 �سخ�ش اإثر مداهمات

زمايل  مراد  العمل  وزير  اأمر 
مدير ال�سندوق الوطني للتقاعد، 
ماليني  ثالثة  معا�سات  ب�سب 
عيد  قبل  متقاعد  األف  و200 
االأ�سحى املبارك وجاءت تعليمة 
تواريخ  انتظار  �سفوية يف  زمايل 
علماء  توقع  و  املعا�سات  �سب 

االأ�سحى  عيد  تاريخ  اأن  الفلك 
�سيكون يوم 22 اأوت اجلاري و هو 
التاريخ الذي يتزامن مع تقا�سي 
املتقاعدين معا�ساتهم مما جعل 
�سب  عملية  ي�ستبق  العمل  وزير 
معا�سهم حتى يتمكنوا من اقتناء 

االأ�سحية

رو�سية  اإعالم  و�سائل  ك�سفت 
بال�سدفة، خالل عر�ص مقاطع 
القوات  بثتها  خمتلفة  فيديو 
�سالح  عن  اجلزائرية  امل�سلحة 
اأ�سطوري  دفاعي  رو�سي 
 ،”vestnik“ �سحيفة  وقالت 

ميتلك  اجلزائري  اجلي�سن   اأن 
امل�ساد  الذاتي  املدفع 
-ZSU “�سيلكا”  للطائرات 

اإ�سقاط  من  الذي متكن   ،4-23
يف  الطائرات  من  كبري  عدد 

احلروب املختلفة.

الأمن  التابعة  االأمن  قوات  نفذت 
اليومني  خالل   اجلزائر  والية 
م�ست  مداهمة  عمليات  املا�سني 
النقاط  خا�سة  االأحياء  خمتلف 
امل�سبوهة،  واالأماكن  ال�سوداء 
�سخ�ص   134 توقيف  عن  اأ�سفرت 
عليها  يعاقب  جرائم  الرتكابهم 
احليازة  غرار  على  القانون، 
املخدرات  يف  واملتاجرة 
اأ�سلحة  حمل  العقلية،  واملوؤثرات 
�سبب  دون  حمظورة  بي�ساء 
حجز  خاللها  من   مت  �رشعي، 
املعالج،  الكيف  من  معتربة  كمية 
264 قر�ص من املوؤثرات العقلية، 
اأبي�ص  �سالح   25 اإىل  باالإ�سافة 

واالأحجام  االأنواع   خمتلف  من 
،واالعتداءات  ال�سطو  يف  ت�ستعمل 

على املواطنني.

العثور على جثة �سيخ باإبن 
بادي�ش ببلعبا�ش

اأمري مكة

 مل ي�سل بعد اأي حاج من قطر

�ستيني  جثة  على   العثور  اأم�ص،  مت 
اإبن  بلدية  من  بالقرب  تقع  مبزرعة 
غيابه   بعد  بلعبا�ص  �سيدي  يف  بادي�ص 
ليومني ،حيث مت نقل جثته اإىل م�سلحة 

حفظ اجلثث يف وقت فتحت امل�سالح 
الوفاة  اأ�سباب  يف  حتقيقا  االأمنية 

الغام�سة 
�س.�صهيب

ورئي�ص  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  قال 
ال�سعودية االأمري  جلنة احلج املركزية يف 
من  حاج  اأي  ي�سل  مل  اإنه  الفي�سل،  خالد 
ال�سعودية حتى  اأرا�سي اململكة  اإىل  قطر 
حملة  تد�سينه  اأثناء  االأمري،  واأ�سار  االآن 
اأن  اإىل  ح�ساري«،  و�سلوك  عبادة  »احلج 
احلج  منا�سك  الأداء  و�سوال  االأكرث  الدول 
اإندوني�سيا  هي  االآن  اململكة  منافذ  اإىل 

األفا(،   92( والهند  حاج(،  اآالف   103(
وباك�ستان )85 األفا(، بنغالدي�ص )74 األفا(، 
تركيا )44 األفا(، واليمن )12 األفا(، ح�سب 
ال�سعودية  »�سبق«  �سحيفة  عنه  نقلت  ما 
�سحفي،  موؤمتر  اأثناء  مكة،  اأمري  وذكر 
و�سلوا  الذين  احلجاج  عدد  اإجمايل  اأن 
منافذ اململكة حلد االآن يتجاوز 557 األف 

�سخ�ص.

لفارج هول�صيم اجلزائر 

اأول عملية لت�سدير الكلنكر
التي  االأوىل  الثمانية  االأ�سمنت  ت�سدير  عمليات  اإمتام  بعد 
اأدركت منذ بداية العام ، الفارج هول�سيم اجلزائرتقوم بت�سدير 
40.000طن من الكلنكر ابتداءا من ميناء وهران هذه العملية 
لعام 2018  الت�سدير  برنامج  ت�رشيع  توؤكد رغبتنا يف  اجلديدة 
من   ،  2020 عام  يف  طن  مليوين  ت�سدير  املوؤ�س�سة  تطمح  و 
من  معركة  يف  بنا  اخلا�سة  االإنتاج  وحدات  تعبئةجميع  خالل 
اأجل الت�سدير، مما يوؤكد التزامنا الذي ال يتزعزع بامل�ساهمة 
تنويع  و  للبالد  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  يف  الثابتة 

الواردات من غري املحروقات.

موقع م�صروع “م�صح ا لأ�صلحة 
ال�صغرية”

انع يف حفرت   اجلزائر ل تمُ
رئي�سا لليبيا

توا�سل  اأن  ال�سوي�رشية  بجنيف  مركز  ن�رشها  بحثية  درا�سة  نقلت 
االأزمة يف ليبيا موؤ�رش �سلبي بالن�سبة للجزائر، كما اأ�سار ذات امل�سدر 
اأن اجلزائر ال متانع يف وجود اللواء خليفة حفرت على راأ�ص احلكم يف 
ليبيا حتدثت درا�سة ن�رشها الباحث الليبي جالل احلرو�سي، ون�رشها 
من  اجلزائر  موقف  عن  ال�سغرية”  االأ�سلحة  “م�سح  م�رشوع  موقع 
االأزمة يف ليبيا، وقالت اإن االأزمة امل�ستمرة يف ليبيا “اأثرت �سلبا على 
اجلزائر  قررت  لذلك  ونتيجة  مبا�رش،  وغري  مبا�رش  ب�سكل  اجلزائر 
الورقة  وقالت  االأعلى”  امل�ستوى  اإىل  الع�سكرية  نفقاتها  م�ساعفة 
البحثية اأي�سا اإن اجلزائر “ال متانع، من حيث املبداأ، وجود خليفة 
راأ�ص  على  نف�سها  االأيديولوجية  ميلك  غريه  �سخ�ص  اأي  اأو  حفرت، 
ال�سلطة يف مرحلة ما. لكنها قلقة من طبيعة حملته الع�سكرية غري 

احلا�سمة واملثرية لال�ستقطاب، وحتالفه اله�ص”، وفق الدرا�سة.

اجلزائر 

ندوة دولية حول الهجرة 
غري ال�سرعية

لتنظيم  اجلزائر  املدين  للمجتمع  االإفريقي  الربملان  عني 
الطبعة الـ2 من الندوة الدولية حول الهجرة غري ال�رشعية التي 
�ستجري من الـ 19 اإىل الـ 21 نوفمرب 2018 باجلزائر العا�سمة 
افريقية  بلدان  بني خم�سة  من  انتقاء متت  عملية  بعد  وذلك 

مر�سحة.
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توزيع �صرائح SIM  يف اجلزائر ووهران وق�صنطينة

على  العائالت  بقي  تمُ  Ooredoo"
ات�سال وتهدي �سرائح لل�سّياح الوافدين اإىل اجلزائر

اىل  الوافدين  بال�سّياح  اال�سطياف  مو�سم  خالل   Ooredoo ترحب 
على  للم�سافرين  باملجان   Sim �رشائح  توزيع  عملية  وتطلق  اجلزائر 
وهران  العا�سمة  اجلزائر  من  كل  يف  واجلوية  البحرية  احلدود  م�ستوى 

وق�سنطينة وذلك اىل غاية 31 اوت 2018.
�سفر،  احلاملني جلواز  واالأجانب،  الوطنيني  لل�سّياح،  العملية  هذه  ت�سمح 
جمانية   Sim �رشيحة  من  اال�ستفادة  الزبون،  عقد  الإم�ساء  ال�رشوري 
عائالتهم  مع  ات�سال  على  البقاء  اأويل، مما ميّكنهم  كر�سيد  دج   100 مع 
ر�سيده  تعبئة  اإعادة  للزبون،  ميكن  اجلزائر  يف  اإقامتهم  طوال  واأقاربهم 
ح�سب احتياجاته ورغبته واال�ستفادة من مزايا التعبئة املختارة والعرو�ص 
ال�سارية تُنّظم هذه العملية يف حمطة اجلزائر البحرية، ومطار اجلزائر 
بهذه  الدوليني  وق�سنطينة  وهران  مطاري  ويف  بومدين،  هواري  الدويل 

فر�سة  اجلزائر  ل�سيوف   Ooredoo تتيح  املبادرة، 
اخلا�سة  والبيانات  ال�سوت  مزايا  من  اال�ستفادة 

بعرو�سها طوال عطلتهم يف اجلزائر.
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