
تتعر�ض حلملة ت�شويه و حتريف 

 حماوالت يائ�سة لنزع 
الطابع االجتماعي 

لالحتجاجات
 و�شعها ك�شرط رئي�شي

 للحوار اجلاد، عمار غول:

»على املعار�سة تثمني 
اإجنازات بوتفليقة«

 التقى اأمينهم العام 
عبداحلفيظ ميالط

ولد عبا�س يتو�سط  
بني الكنا�س و حجار

�ض3

�ض4

�ض3

بني الإقالة ، التقاعد  والتحويل 

حركة تغيري مت�س 35 مديرا لل�سباب والريا�سة 

مطالب باإنهاء مهام رئي�ض الوكالة الولئية للت�شغيل بورقلة 

تقارير حتذر من تزايد االحتجاجات بعا�سمة الواحات 
�ض6

�ض4
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 جتمهر   �سكان 
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الوكالة الوطنية لتطوير ال�شتثمار:

اأكرث من 5.000 م�سروع 
ا�ستثماري خالل 2017

ب�شبب حمدودية اإمكانيات البلدية لإعادة تاأهيل الأعمدة

 580 عائلة بعني قزام بتمرنا�ست
�ض6  تغرق يف الظالم الدام�س

�ض4

 املدرب جلول نوار يف ت�شريح 
ليومية  "الو�شط "

جناح بلما�سي مرهون بفر�س 
قوة �سخ�سيته و�سرامته

�ض2  

�ض24

�ض 24

الدرك الوطني فتح حتقيق يف احلادثة

انت�سال طفلتني ماتتا غرقا يف 
قلتة تني زاوتني بتمرنا�ست

من 24 اإىل 30 جويلية

م�سرع 10 اأ�سخا�س يف 377 حادثا
اأوراق �شائح

 �ساطئ قرباز بعزابة ..�سحر
 ينتظر اال�ستثمار ال�سياحي
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دورات كروية للأفارقة يف اجلزائر
ت�شهد عدة مالعب جوارية عرب الرتاب الوطني تنظيم دورات 

كروية تعرف م�شاركة ملحوظة ملجموعة من الأفارقة القاطنني 

يف اجلزائر والذين يتواجد منهم من يعي�ش بطريقة غري �رشعية، 

حيث ت�شهد مواقع التوا�شل الجتماعي خا�شة منها »الفاي�شبوك« 

ن�رش عددا من ال�شور تظهر الأفارقة رفقة عدد من ال�شباب 

اجلزائريني مندجمني يف املباريات يف �شور تلقى ا�شتح�شانا كبريا 
من م�شتعملي الفاي�شبوك.

ميهوبي يرفع ال�ستار عن متثال عني الفوارة
اأقدم وزير الثقافة حممد ميهوبي على رفع ال�شتار عن متثال عني 

الفوارة ب�شطيف بعد انتهاء املخت�شني يف عملية اإعادة الرتميم 

التي طالته عقب تعر�شه اإىل عملية التخريب من طرف احد 

املواطنني الذي قام بتحطيم اأجزاء من التمثال، اأين تواجد الوزير 

�شباح اأم�ش بعا�شمة اله�شاب العليا من اأجل رفع ال�شتار والإعالن 
عن عودة اجلزء الأثري للمدينة اإىل طبيعته ال�شابقة.

التحالف اجلمهوري يلتقي الأفلن
يف اإطار اللقاءات الت�شاورية مع ال�رشكاء ال�شيا�شيني، يعقد حزب 

التحالف الوطني اجلمهوري لقاء ت�شاوري مع حزب جبهة التحرير 

الوطني، يوم الأحد 05 اأوت 2018 ابتداء من ال�شاعة الثانية زوال 

14:00 باملقر املركزي لهذا الأخري )مقر الأحرار ال�شتة – 

حيدرة( اللقاء الذي �شي�رشف عليه كل من الأمني العام لل »اأيانار« 

بلقا�شـم �شاحلـي، و الأمني العام للالأفالن جمـال ولـد عبـا�ش.

خبر في 
صورة

الدرك الوطني فتح حتقيق يف احلادثة

انت�سال طفلتني ماتتا غرقا يف 
قلتة تني زاوتني بتمرنا�ست

لقاء مرتقب مقري و جاب اهلل
جبهة  رئي�ش  ك�شف 
العدالة والتنمية، عبد 
اهلل جاب اهلل، عن لقاء 
بني  و  بينه  مرتقب 
جمتمع  حركة  رئي�ش 
)حم�ش(عبد  ال�شلم  
خالل  مقري  الرزاق 
يهدف  ال�شنني  غدا  
مناق�شة  عر�ش  اإىل 

مبادرة حم�ش الداعية اإىل النتقال الدميقراطي .
واأو�شح جاب اهلل يف ت�رشيح لل�شحافة على هام�ش انطالق اجلامعة 
حتمل  التي  و  اأوت(   5-4-3( اأيام  ثالثة  تدوم  التي  حلزبه  ال�شيفية  
�شعار«قيادات  واعية و م�شار متجدد« اأنه �شيتم عقد  لقاء مع رئي�ش 
)يوم  املقبل  الأ�شبوع  خالل  مقري  الرزاق  عبد  ال�شلم  جمتمع  حركة 
النظر يف م�شمون مبادرة حم�ش  الثنني م�شاء( مبقر احلزب بهدف 
فيها  الواردة  النقاط  جميع  ومناق�شة  الدميقراطي  النتقال  حول 
و  النفع  فيه  يرى  اقرتاح  كل  يوؤيد  و  »�شيثمن  اأن حزبه  اإىل  م�شريا  ي 

اخلري«.

املبادرات يف طريقها نحوها التمييع
حتولت الأحزاب 
ال�شيا�شية خالل 

الفرتة احلالية اإىل 
جمرد موؤ�ش�شات 

تبغي الت�شاور فيما 
بينها لنقل ان�شغالتها 

وحتديات الفرتة 
املقبلة امل�شادفة 
للرئا�شيات، حيث 

اأبدعت العديد 
من الأحزاب ويف 
مقدمتهم حركة 

جمتمع ال�شلم يف 
اللتقاء مع اأحزاب املوالة حتى املعار�شة، وهذا دون ن�شيان 

حزب جبهة التحرير الوطني وحركة البناء وحتى حزب الكرامة، ما 
جعل العديد من متابعي ال�شاأن ال�شيا�شي يوؤكدون باأن املبادرات مت 

متييعها من قبل الطبقة ال�شيا�شية.

انت�شلت يف اليومني 
الأخريين ،م�شالح 

احلماية املدنية 
بدائرة تينزاوتني 
بتمرنا�شت جثتني 

لطفلني ماتا غرقا يف 
قلتة تبعد عن مقر 

الدائرة بـ 10كلم ، ليتم 
نقلهم للم�شتو�شف 

الطبي لعر�شهم على 
الطبيب ال�شرعي 

،موازاة مع ذلك فقد 
فتحت م�شالح البحث 

والتحري حتقيق 
يف احلادثة لك�شف 

مالب�شاتها ،  ويف �شياق 
مت�شل فقد نا�شدت 
عائالت ال�شحيتني 

وايل ولية مترنا�شت 
دومي اجلياليل 

ب�شرورة الإ�شراع 
يف اإ�شدار  قرار 

ولئي مينع ال�شباحة 
يف الربك املائية 

وامل�شتنقعات ، مع فتح 
حتقيق اإداري معمق 

لك�شف مالب�شات 
التماطل الكبري 
يف اجناز امل�شابح 

اجلوارية وال�شبه 
اأوملبية عرب بلديات 

الولية .
�شيخ مدقن 

من بني الأربعة الذين ق�شى عليهم اجلي�ش ب�شكيكدة

حتديد هوية اأمري ال�سرق يف تنظيم القاعدة اأبو�سرار

بني 02 اإىل 04 اأوت 2018

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 13 �سخ�سا

وتبعا  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
للعملية املنفذة من طرف مفرزة 
مبنطقة  ال�شعبي  الوطني  للجي�ش 
ولية  عزابة،  ببلدية  بي�شي 
جويلية   30 يوم   ، �شكيكدة/ن.ع.5 
الق�شاء  من  مكنت  والتي   ،2018
على اأربعة )04(اإرهابيني خطريين، 

واإ�شتغالل للمعلومات، مت اليوم 03 
هوية  على  التعرف   ،2018 اأوت 
عليهم  املق�شى  املجرمني  هوؤلء 

ويتعلق الأمر بكل من: 
- امل�شمى«حمودي عمار« املكنى 
اإلتحق  الذي  �رشار«  اأبو  »حممد 
باجلماعات الإرهابية �شنة 1994؛ 

- امل�شمى »مزهود معاذ » املكنى 
،الذي  ال�شالم«  عبد  /اأبو  »مراد 
�شنة  الإرهابية  باجلماعات  اإلتحق 
2009؛ - امل�شمى  »يو�شفي خالد 
الذي  »القعقاع/داودي«  املكنى   «
�شنة  الإرهابية  باجلماعات  اإلتحق 
2008؛  - امل�شمى » بينينال رابح« 

املتريي«،الذي  اهلل  »عبد  املكنى 
�شنة  الإرهابية  باجلماعات  اإلتحق 
1995.   تاأتي هذه العملية يف �شياق 
بها   تقوم  التي  النوعية  العمليات 
بالدنا  لتطهري  امل�شلحة  قواتنا 
الأمن  وب�شط  الإرهاب  اآفة  من 

وال�شكينة عرب كافة ربوع الوطن.

اإىل   02 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
�شبيحة  غاية  اإىل   2018 اأوت   04
اأم�ش على ال�شاعة الثامنة �شباحا 
املدنية  احلماية  وحدات  �شجلت 
مناطق  عــدة  يف  تدخل    5180
على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة 
ال�شتغـاثة من   تلقي مكاملات  اإثر 
طرف املواطنني، هذه التدخالت 
اأن�شطة  جمالت  خمتلف  �شملت 
املتعلقة  �شواء  املدنية  احلماية 
احلوادث  املرور،  بحوادث 
املنزلية، الإجالء ال�شحي اإخمــاد 
الأمنية... الأجهزة  و  احلرائق 

�شجلت  النحو  هذا  علـى   . الخ 
 17 منها   مرور  حوادث  عدة 
 13 وفاة  يف  ت�شببت  دموية  الأكرث 
و  احلوادث  مكان  يف  اأ�شخا�ش 
اإ�شابة 115 اآخرين بجروح متفاوتة 
عني  يف  اإ�شعافهم  مت  اخلطورة 
خمتلف  اإىل  نقلهم  ثم  املكان 
طرف  من  الإ�شت�شفائية  امل�شالح 
اأثقل  املدنية.  احلماية  م�شالح 
ح�شيلة �شجلت على م�شتوى ولية 
و  �شخ�شني   02 بوفاة  ق�شنطينة 
اإ�شابة 74 اآخرين بجروح على اثر 
على  امل�شجلة  مرور،  حوادث   03

 03 رقم  الوطني  الطريق  م�شتوى 
ببلدية ق�شنطينة ، الطريق ال�شيار 

�شمارة   ببلدية عني  �رشق- غرب  
وكذا مدخل بلدية عني عبيد .
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 حماوالت يائ�سة لنزع الطابع االجتماعي لالحتجاجات
�شحبت بع�ض الأطراف مو�شوع الحتجاجات التي عرفتها عدة وليات بداية من ورقلة اإىل اإطار ح�شرها يف حمور اجلانب الديني 

انطالقا من اأداء الورقليني لأداء �شالة الع�شاء يف �شاحة الحتجاج وما تبعها من خرجات راف�شة لعدة حفالت غنائية، يف حني دعت 
الأطراف الو�شطية اإىل �شرورة الرتكيز على الالئحة املطلبية اخلا�شة بالتنمية والتم�شك باأن اأداء ال�شالة جاء عفويا بعدما دخل 

وقتها، حمذرين من النجاح يف اإخراج مطالب التنمية من �شورتها الأ�شلية والغرق يف اخلالفات الأيديولوجية.

�شارة بومعزة

املتجاذبة  الأ�صوات  بع�ض  عمدت 
معينة  منطية  �صورة  توجيه  يف 
ت�صويها  متثل  ورقلة  لحتجاجات 
اأو�صح  حيث  الأوىل،  �صورتها  عن 
رابحي  خل�رض  الإ�صالمي  الباحث 
امل�صار  اأن  لـ«الو�صط«،  ت�رضيح  يف 
و�صالتهم  ورقلة  لحتجاجات  الأول 
اجلماعية كانت ردة فعل عفوية، لكن 
مع الأ�صف كالعادة مت ت�صويه �صورتها 
النمطية احلقيقية  اخلا�صة بالتنمية، 
يف حني مت ال�صالة وفقا ل�صالة دخل 
وقتها، لكن بع�ض اجلهات ب�صورة ما 
جعلت العملية حتيد عن م�صارها يف 

باجتاهات  وال�صري  احلقوق  افتكاك 
ل�صتخدامها  ت�صيء  اإيديولوجية 

وت�رضب املطالب احلقيقية.
ال�صالة  تكرار  اأن  رابحي  اعترب  كما 
مبناطق اأخرى ل معنى له، خا�صة اأن 
�صالة ورقلة مل تكن تهدف لذلك، ول 
اإي�صال  بل  الثقافة  �صد  الدين  جعل 
م�صيفا  بالتنمية،  تعلق  فيما  �صوتهم 
اأن بع�ض املتدينني يعتقدون اأن ذلك 
نقاط  و�صد  احتجاج  اأ�صلوب  اأ�صبح 
الأوىل  املطالب  عن  بعيدة  معينة 
الحتجاج،  �صياق  �صمنها  جاء  التي 
الطرق،  اآلف  اأن لالحتجاج  يف حني 
اأ�صلوبه  مطلب  وكل  منطقة  ولكن 
املنا�صب، واأ�صلوب ورقلة جاء �صمن 

تعميمه ل من  يعني  ول  ال�صكل  ذلك 
�صكل  حيث  من  ول  املطالب  حيث 

الحتجاج.
فاأكد  هي�صور  توفيق  املحامي  اأما 
اأجل  من  كان  بورقلة  الحتجاج  اأن 
احلياة  ظروف  اأجل  ومن  التنمية 
لالحتجاج  اأ�صلوب  تكن  مل  ال�صالة 
موؤكدا  وقتها،  دخل  دينية  �صعرية  بل 
لب الحتجاجات  يتغافل عن  اأن من 
ويركز فقط على ممار�صة ملواطنني 

ل�صالتهم
بطابع  وتغليفه  النقا�ض  توجيه  يريد 
اأيديولوجي لي�صهل اإجها�صه، يف حني 
�صعف  �صببه  احلا�صل  احلراك  اأن 

قدرة املواطن

التنمية، وهو ما عربت عنه  وانعدام 
ال�صلمي،  بطابعها  الحتجاجات 
ال�صالة  باأداء  اختتامها  اأن  موؤكدا 
واللتزام  الأنف�ض  تهدئة  يعك�ض 
تخريب  بعمليات  ولي�ض  بال�صلمية 

وهدر للمقدرات.
اأما بخ�صو�ض تو�صيع نطاق املطالب 
فقال  لأخرى،  ولية  من  وتنقلها 
والنا�ض  له عدوى  الوعي  اأن  حمدثنا 
هنا وهناك اقتدت بطريقة ورقلة يف 
اأموال  حتول  باأن  ال�صلمية،  املطلبية 
احلفالت للتنمية، لي�ض بداعي معاداة 
املواطن  وعي  بداعي  الفنولكن 
يف  التخلف  يف  فالغارق  باأولوباته 
مل�صت�صفيات  يحتاج  التحتية  البنى 

ثم  وكهرباء  ويحتاج  لغاز  ومدار�ض 
اأما  غنائية  حلفالت  حاجته  تتلوها 
اأن يهمل كل ما �صبق ويرغم املواطن 
على الرق�ض جائعا فهذا لي�ض ثقافة 
بل اأ�صلوب الهاء وتخدير، من جهتهم 
عدة اأطراف من الراأي الثاين راهنت 

اأن اجلانب الفني  اإبراز  على �رضورة 
من حفالت له ميزانياته اخلا�صة ول 
عالقة له مب�صاريع التنمية اأو تفويتها، 
يحتاج  وتكوينه  الإن�صان  بناء  اأن  كما 
اإىل التوازي ما بني املاديات وما بني 

اجلانب التثقيفي والرتفيهي.

التقى اأمينهم العام عبداحلفيظ ميالط

 ولد عبا�س يتو�سط
 بني الكنا�س و حجار

 
ملجل�ض  الوطني  املن�صق  ك�صف 
عبد  العايل  التعليم  اأ�صاتذة 
حت�صريهم  عن  ميالط،  احلفيظ 
يجمع  الأفالن  مع  ر�صمي  للقاء 
باملكتب  الوطني  املكتب  اأع�صاء 
مل  حني  يف  للحزب،  ال�صيا�صي 
بينهم  عبا�ض  ولد  تو�صط  ي�صتبعد 
وبني حجار وكافة اأع�صاء احلكومة 
من اأجل التكفل مبطالب الأ�صاتذة، 
النخبة  عمل  تفعيل  على  مراهنا 
بدل النتقاد من اخلارج على حد 

و�صفه.
ملجل�ض  الوطني  املن�صق  اأو�صح 
اأ�صاتذة التعليم العايل عبد احلفيظ 
لـ«الو�صط«،  ت�رضيح  يف  ميالط 
بالأمني  الأخري  لقائهم  خلفيات 
العام حلزب جبهة التحرير جمال 
ولد عبا�ض، مو�صحا اأن اللقاء كان 
اأجل  من  حت�صريي  لقاء  جمرد 
�صيكون  ر�صمي  لقاء  التفاهم حول 
اأع�صاء  ويجمع  اأ�صبوعني  بعد 
باملكتب  للكنا�ض  الوطني  املكتب 
خطوة  وهي  لالأفالن  ال�صيا�صي 
�صل�صلة  �صمن  ميالط  اأدرجها 
م�صاورات با�رضوها موؤخرا، بداية 
الربملان  من  باأع�صاء  لقائهم  من 
ت�صب يف اإطار دعم ق�صايا الأ�صتاذ 
اجلامعي حتت قبة الربملان وكذا 
ا�صتحداث ن�صو�ض ت�رضيعية تخ�ض 
ذبك، مراهنا على ا�صماع �صوتهم 
ي�صاف  الأ�صتاذ،  و�صعية  لتغيري 
اجلمعيات  بع�ض  مع  لقاءات  لها 
الأخرى.  الوطنية  واملنظمات 
كما اأ�صاف بخ�صو�ض اللقاء الذي 
باأنه طبعه  ولد عبا�ض  جمعهم مع 
تفهم هذا الأخري لو�صعية الأ�صتاذ 
بال�صعبة،  و�صفها  التي  اجلامعي 
الكنا�ض  بدعم  وعدهم  واأنه 
والأ�صتاذ اجلامعي ب�صفته احلزبية 
الأغلبية وغالبية  كونه ميثل حزب 
وزير  بينهم  من  حزبه  من  الوزراء 
مرجحا  حجار،  الطاهر  القطاع 
احتمالية التو�صط بني الطرفني اأو 
اأكرث كون غالبية املطالب ل ت�صمل 

بل  فقط  العايل  التعليم  وزارة 
التن�صيق  م�صرتكة  قرارات  ت�صمل 
العايل  التعليم  وزارات:  عدة  بني 

واملالية والداخلية.
مبادرة  عن  ميالط  اأعلن  كما 
امل�صاعي  اإطار  يف  تزال  ل  ثانية 
خمتلف  وكذا  بالأرندي  لتجمعهم 
وزن  لها  التي  احلزبية  التيارات 
موؤكدا  باجلماعة،  اأو  باحلكومة 
ال�صيا�صية  ميار�صون  ل  اأنهم 
وذلك  نخبة،ـ  كنقابة  لكن  كتحزب 
يف  النخبة  دور  تفعيل  اأجل  من 
دور  بدل  ال�صيا�صي  امل�صهد 
املتفرج واملنتقد من اخلارج، بل 
والتقرب  مقرتحات  من  بالتفاعل 
من الفاعلني وو�صع جلنة م�صرتكة 
اأعمال،  وجدول  الطرفني  بني 
خا�صة اأننا مقبلون على رئا�صيات 
احلرجة  واملرحلة  بالتزامن 
احلالية، فيمكن التعبري عن طريق 
الت�صال باجلهات الفاعلة بدل لغة 

الحتجاج التي تخلق البلبلة.
خلفية ا�صتقبال  على  هذا  وجاء 
الأمني العام حلزب جبهة التحرير 
الوطني جمال ولد عبا�ض  للمن�صق 
عبد  الكنا�ض  لنقابة  الوطني 
احلفيظ ميالط، اجلمعة من اأجل 
تعاين  التي  امل�صاكل  اإىل  التطرق 
قبيل  اجلزائرية  اجلامعة  منها 
 ،2019/2018 اجلامعي  الدخول 
دام  الذي  اللقاء  حيث يندرج 
امل�صاورات  اإطار  يف  �صاعتني 
خمتلف  مع  نقابة  اأطلقتها  التي 
واجلمعوية،  ال�صيا�صية  الفعاليات 
الهادفة اإىل تعميق احلوار والت�صاور 
وح�رض  اجلزائرية،  اجلامعة  حول 
املكتب  ع�صو  من  كل  اللقاء 
واأحمد  بومهدي،  اأحمد  ال�صيا�صي 
خر�صي من حزب الأفالن، اإ�صافة 
اإىل ميالط عبد احلفيظ وعبد اهلل 
ثاين قدور الأمني الوطني املكلف 
�صيحات  والأ�صتاذ  بالتنظيم 
للمن�صق  الإعالمي  امل�صت�صار 

الوطني.
�شارة بومعزة

دعوا لأن تكون الرئا�شيات مع ال�شتمرارية 

االأحرار يحذرون الطبقة ال�سيا�سية من الغرق قي املزايدات

وزير الثقافة عز الدين ميهوبي:

" عقالين  غري  ورقلة  �سكان  "جتمهر 
نف�شه قزم  من  اجلزائريني هو  الكتاب  •        احتاد 
مببلغ رمزي كان  الفوارة  عني  •        ترميم متثال 

الربملانية  املجموعة   حذرت 
من  ال�صيا�صية  الوجوه  لالأحرار 
ال�صيا�صوية  املزايدات  يف  الغرق 
و�رضب  الفتنة  بذور  حتمل  التي 
الطبقة  داعية  الوطنية،  الوحدة 
هكذا  مثل  عن  للرتفع  ال�صيا�صية 
النقا�صات  م�صتوى  ورفع  مزايدات 
القائمة  التحديات  م�صتوى  اإىل 
يف  اجلي�ض  موؤ�ص�صة  اإقحام  وعدم 
اخلالفات ال�صيا�صية وتثمني دورها 
بت�صحيات  والعرتاف  الد�صتوري 

اجلي�ض. كما توجهت كتلة الأحرار 
يظلوا  لأن  بدعوتهم  للمواطنني 
م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث  يق�صني 
الوطنية  بالوحدة  يتم�صك  واأن 
اجلمهورية  مبادئ  عن  والدفاع 
التحريرية،  الثورة  اأر�صتها  التي 
الرئا�صيات  ملف  بخ�صو�ض  اأما 
احلرب  من  الكثري  يثري  الذي 
بالعهدة  تعلق  ما  خا�صة  حاليا، 
لأن  الأحرار  فدعا  اخلام�صة، 
تكون الرئا�صيات �صمانا ل�صتمرار 

الإجنازات ال�صيا�صية والقت�صادية 
موؤكدين  والثقافية،  والجتماعية 
امل�صلحة  و�صع  هو  هدفهم  اأن 
اعتبار  كل  فوق  للوطن  العليا 
وحفاظ املواطنني على مكت�صباته 
والتاريخية  ال�صيا�صية  ومنجزاته 
موا�صلة  مع  والقت�صادية 
التنمية  وم�صار  الإ�صالحات 
بعد  الأحرار  موقف  ياأتي  والبناء. 
وما  الأخرية  املبادرات  جملة 
الوطني  للتوافق  دعوة  من  رافقها 

عبد  حم�ض  رئي�ض  اأطلقها  التي 
الرزاق مقري واخلا�صة بتوافق كل 
القادمة  املرحلة  ب�صاأن  الأطراف 
الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  بينها  من 
خا�صة  ت�رضيحات  من  تالها  وما 
بنف�ض املوؤ�ص�صة قبل اأن يرد نائب 
�صالح  قايد  اأحمد  الدفاع  وزير 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اإقحام  باأن 
موعد  كل  مع  ال�صيا�صي  ال�صاأن  يف 

انتخابي بات غري مقبول.
�ض.ب

عزالدين  وزيرالثقافة  انتقد 
ورقلة  �صكان  جتمهر  ميهوبي، 
الغنائي  احلفل  �صد  الأخري 
حيث  مطالبهم،  ب�صبب  امللغى 
بغري  ال�صلوك  هذا  ،و�صف 
املنطقي،  وغري  املعقول 
اجلزائريني  اجلل  واأن  خا�صة 
احلفالت  من  يحرمون  قد 
جمموعة  لكون  الغنائية 
يف  تنظيمها،  تريد  ل  �صغرية 
متثال  ترميم  اإ�صاعة  فند  حني 
ثالث ماليري  الفوارة ب3  عني 
�صنتيم، مو�صحا اأن ترميمه كان 

مبيزانية رمزية.
حادثة  على  له  تعليق  ويف 
اإقامة  ورقلة،  �صكان  جتمهر 
�صعائر ال�صالة، للتنديد بتنظيم 
ميهوبي  �صدد  غنائي  حفل 
منتدى  على  �صيفا  حل  ملا 
اأنه  على  اأم�ض،  يوم  احلوار 
حترم  اأن  املعقول  من  لي�ض 
اجلزائريني  جمموعة  باقي 
موؤكدا  الفنية،  احلفالت  من 
الإ�صاعات  يرف�ض  باأنه 

املواطنني  عزوف  بخ�صو�ض 
الثقافية  املهرجانات  عن 
التحدي  بنربة  والفنية، م�صيفا 
باأن م�صاحله لن ت�صمح بحدوث 
ت�صحر ثقايف وفني يف اجلزائر، 
ذات  اأف�صح  ال�صياق  ذات  ويف 
يف  اجلزائر  نية  عن  امل�صدر 
كبري  دويل  مهرجان  تنظيم 
حيث  املقبلة،  ال�صنوات  خالل 
تنظيم  تدر�ض  :«اجلزائر  قال 
مهرجان يفوق مهرجان موازين 
املغربي من الناحية التنظيمية 
اأنه  اإىل  م�صريا  ال�صيوف«،  و 
خلفية  وعلى  �صنويا.  يكون  قد 
عني  لتمثال  تد�صينه  اإعادة 

للتخريب  عر�صه  بعد  الفوارة 
مري�ض  �صخ�ض  قبل  من 
احلايل،  العام  بداية  عقليا 
وزارة  يف  الأول  الرجل  كذب 
روجت  التي  الأخبار  الثقافة 
ماليري   3 مببلغ  ترميمه  على 
�صنتيم، م�صيفا:« اليوم اأ�رضفت 
التمثال،  على  ال�صتار  نزع  على 
رمزي  مببلغ  كان  الرتميم 
املتداولة  الكبرية  واملبالغ 
م�صريا  مغالطات«،  جمرد 
من  الفوارة  عني  متثال  اأن  اإىل 
عليها  اجتمعت  التي  املعامل 

الثقافة ال�صطايفية«
وزير  رد  اأخرى  جهة  ومن 

الثقافة عز الدين ميهوبي على 
بيان احتاد الكتاب اجلزائريني 
بالقيام  الوزير  فيه  اتهم  الذي 
ب�صلة  متت  ل  بت�رضفات 
الإدارة،  وحياد  الدولة  لرجل 
الكتاب،  احتاد  ي�صتهدف  واأنه 
وقال ميهوبي اأن احتاد الكتاب 
اجلزائريني هو من قزم نف�صه 
فعلت  من  الوزارة  ولي�صت 
امل�صدر  ذات  واأكد  ذلك«، 
قدمت  الثقافة  وزارة  باأن 
الالزمة  وامل�صاعدة  الدعم 
فائدة  دون  لكن  لالحتاد، 
واأ�صاف  تذكر«،  جدوى  ول 
كانوا  الحتاد  »اأع�صاء  الوزير 
تذاكر  فقط  مني  يطلبون 
رئي�ض   « اأن  موؤكدا  ال�صفر« 
على  حت�صل  لوحده  الحتاد 
تكاليفها  دفعت  �صفريات   7
الأخري  يف  م�صريا  الوزارة«، 
اإىل اأن الحتاد عر�ض م�صاريع 
للتمويل من قبل الوزارة، لكنهم 

ل يقدموا اأي �صيء.
علي عزازقة



هذه  خ�صائ�ص  �أهم  وتتمثل 
�مل�صاريع ح�صب �لبيان ، يف هيمنة 
�ملحلي  �لطابع  ذ�ت   �مل�صاريع 
�ل�صناعي  �لقطاع  يف  وتركزها 
ت�صتحوذ  �لتي  �مل�صاريع  و�أهمية 
باملائة  �لأكرب ب76  على  �حل�صة 
من �ملبلغ �لإجمايل لال�صتثمار�ت 
�لإجمايل  �لعدد   من  باملائة  و51 
ومن  �مل�صتحدثة  �ل�صغل  ملنا�صب 
�مل�صجلة  �مل�صاريع  �إجمايل  بني 
قطاع  يف  م�رشوع   2.564 �صجل 
من   51 يعادل  ما  �أي  �ل�صناعة 

�إجمايل  �مل�صاريع.
للم�صاريع  �لإجمايل  �ملبلغ  قدر  و 
ب1.103  �مل�صجلة  �ل�صناعية 
10ماليري  يعادل   )ما  دج  مليار 
بيان  ذكر  �أخرى  جهة  من  دولر( 
�لأكرب  �حل�صة  �ن  �ل�صناعة  وز�رة 
�ملبالغ   يخ�ص  فيما  لال�صتثمار�ت 
من  تتكون  �ل�صغل  منا�صب  �و 
م�صاريع كبرية تعادل قيمة �لو�حد 

منها �أو تفوق 500  مليون دج.
عددها  و  �مل�صاريع  هذه  متثل  و 
719 م�رشوعا ن�صبة 76 باملائة من 
لال�صتثمار�ت  �لإجمالية   �لقيمة 
2ر1.456  يعادل  مببلغ  �مل�صجلة 
�لعدد   من  باملائة   51 و  دج  مليار 
�ل�صغل  ملنا�صب  �لجمايل 
)86.004 من�صب و من بني �لـ719 
م�رشوعا كبري� ينتمي 412 م�رشوعا 
�إىل �لقطاع �ل�صناعي )57  باملائة( 
هكذ�  و  دج  مليار  4ر840  مببلغ 
منو�  �لكربى  �مل�صاريع  �صجلت 
مقارنة   2017 �صنة  باملائة  ب9 

 719( �لعدد  يخ�ص   فيما  ب2016 
م�رشوعا مقابل 659 م�رشوعا �صنة 
مليار  )2ر1.456  �ملبلغ  و   )2016
دج  مقابل 6ر1.295 مليار دج( و 
من�صب   86.004( �ل�صغل  منا�صب 
بالن�صبة  لكن   )  68.948 مقابل 
�صنة  �مل�صجلة  �مل�صاريع  ملجموع 
�مل�صجلة  تلك  مع  مقارنة   2017
�جلز�ئر منو�  �صجلت   2016 �صنة  
م�صتقر� للم�صاريع من حيث �ملبلغ 
باملائة   4 �رتفاع   ت�صجيل  مت  و 
�ل�صغل   منا�صب  يف   باملئة  و2 
ب30  �مل�صاريع  عدد  تر�جع  فيما 
�لنتقائي  �لتوجه   ب�صبب  باملائة 
�أدرجه  �لذي  �لتحفيز�ت  لنظام 

قانون �ل�صتثمار �جلديد.
ح�صة  �صجلت  �ملناطق  ح�صب  و 
هامة للم�صاريع يف منطقة �له�صاب 
�لعليا )25 باملائة( و  �جلنوب )14 
باملائة( رغم �أن �جلهات �ل�صمالية 

و  �قت�صاديا  تركيز�  �لأكرث  تظل 
�صناعيا ب61 باملائة

  امل�صاريع ال�صناعية 
تهمني على امل�صاريع 

املختلطة

بامل�صاريع  يتعلق  وفيما   
�إطار  يف  �مل�صجلة  �ل�صتثمارية 
و  متعاملني  وطنيني  �ل�رش�كة بني 
هذه  �أن  عن  �لبيان  ك�صف  �أجانب 
�ل�صتثمار�ت �ملختلطة بلغت 116  
 271 مببلغ   2017 �صنة  م�رشوعا 
2.44مليار  يعادل  ما   ( دج  مليار 
�مل�صاريع  هذه  متثل  و  دولر( 
على  قدمت  -�لتي  �ملختلطة 
�لأخ�ص من �أوروبا و�لدول  �لعربية 
�ملبلغ  من  باملائة   14 و�آ�صيا- 
�لإجمايل لال�صتثمار�ت و9 باملائة 

ملنا�صب  �لإجمايل  �لعدد  من  
و من  �ملتوقعة،  �لإجمالية  �ل�صغل 
ت�صجيل  مت  �مل�صاريع  هذه  بني 
قطاع  يف  خمتلطا  م�رشوعا   85
�ل�صناعة �ي ما  ميثل 87 باملائة 
من �ملبلغ �لإجمايل لال�صتثمار�ت 
و 14.525 عمل، و »رغم ��صتمر�ر 
�إىل  �لإ�صارة  جتدر  �ملالية  �لأزمة 
بالن�صبة   جذ�بة  تظل  �جلز�ئر  �أن 
ح�صب  �لأجانب  للم�صتثمرين 
�حل�صيلة  هذه  نتائج  تظهره  ما 
�لذي   �لهتمام  ح�صب  كذ�  و 
�لعديدة  �لأجنبية  �لوفود  تظهره 
 2017 �صنة  �جلز�ئر  ز�رت  �لتي 
ل�صتك�صاف فر�ص  ��صتثمارية« كما 
�أن ح�صيلة �ل�صتثمار�ت �مل�صجلة 
دخول  �صهدت  �لتي   2017 �صنة 
لال�صتثمار  �جلديد09-16  �لقانون 
نوعية  »نتائج  �لتنفيذ  تظهر  حيز 
و��صحا  توجها  و  لال�صتثمار�ت 
بروز   و  �ل�صناعي  �لقطاع  نحو 
قطاعات حيوية بالن�صبة لالقت�صاد 
�لوطني ل�صيما �ل�صياحة و �ل�صحة 
وو��صح  كبري  تطور  يالحظ  حيث 
يف �ل�صتثمار�ت �مل�صجلة«،ويتعلق 
�لتطور  باأهمية  كذلك  �لأمر 
�لكربى  �مل�صاريع  يف  �ملالحظ 
قطاع  يف  بدورها  ترتكز   �لتي 
�لهامة  �مل�صاركة  و  �ل�صناعة 
للم�صاريع �ملختلطة �لتي ترتكز يف  

معظمها يف �ل�صناعة«.
هذه  �أن  �مل�صدر  ذ�ت  �أ�صاف  و 
�لإ�صالحات  تعك�ص  �لنتائج 
�ل�صتثمار�ت  وتوجه  �ملتخذة 
و�لأهد�ف  �خليار�ت  مع  متا�صيا 
و�صعتها  �لتي  �لإ�صرت�تيجية 

�لدولة. 

قامت فجر �أم�ص جمموعة جمهولة 
�لعدد و�لهوية بال�صطو على مركز 
�حلدودية  �لدبد�ب  بلدية  بريد 
�لتابعة لولية �إيليزي و�رشقت منه 
�إبالغها  وفور  �صنتيم  ماليري   04

�لبحث  م�صالح  �صارعت  باحلادثة 
و�لتحري بالكتيبة �لإقليمية للدرك 
�لوطني بفتح حتقيق �أمني لك�صف 
حملة  �صن  مع  �حلادثة  مالب�صات 
�لنطاق  و��صعة  ومت�صيط  تفتي�ص 

�أثار  لتقفي  �مل�صبوهة  لنقاط 
و�لهوية  �لعدد  �ملجهويل  �جلناة 
�لأمنية  �لأجهزة  �أن  ومعلوم   ،
�لإرهاب  مكافحة  يف  �ملخت�صة 
و�جلرمية �ملنظمة ل تز�ل تو��صل 

�جلنوبي  �حلدودي  �ل�رشيط  غلق 
ب�صبب  ليبيا  لدولة  �ملتاخم 
�لأخرية   بهذه  �لأمني  �لنفالت 

وفق ما �أوردت م�صادرنا .
اأحمد باحلاج 

و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  �أفرجت 
�ملفتوحة  »�ملنا�صب  عن  �لعلمي 
�ل�صنة  بعنو�ن  �لدكتور�ه  مل�صابقة 
من�صب   43 بـ  و�ملقدرة  �جلامعية 
و�ملر�كز  �ملد�ر�ص  عرب  موزعة 
و�أفادت   «  3 �جلز�ئر  جلامعة  �لتابعة 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
 615 رقم  �لقر�ر  ملحق  يف  ،�أم�ص، 
 3 �جلز�ئر  جامعة  تاأهيل  �ملت�صمن 
ل�صمان �لتكوين لنيل �صهادة �لدكتور�ه 
و�لذي يحدد عدد �ملنا�صب �ملفتوحة 
 2019-2018 �جلامعية  �ل�صنة  بعنو�ن 
باإجر�ء  �ملعنية  »�لتخ�ص�صات  �أن 
�لعلوم  �صعبة  هي  �لدكتور�ه  م�صابقة 

 15 بـ  و�ملقدرة  و�ملحا�صبة  �ملالية 
منا�صب   06 عرب  و�ملوزعة  من�صب 
�ملوؤ�ص�صة  مالية  بتخ�ص�ص  متعلقة 
بتخ�ص�ص  متعلقة  منا�صب   06  ،
حما�صبة وتدقيق ، 03 منا�صب متعلقة 

بتخ�ص�ص مالية وبنوك«
 �أما فيما يتعلق ب�صعبة علوم �لإعالم 
 10 تخ�صي�ص  مت  فقد  و�لت�صال 
من�صبني   02 بـ  و�ملوزعة  منا�صب 
يتعلقان بتخ�ص�ص �ل�صحافة �ملطبوعة 
متعلقان  من�صبني   02 و  و�للكرتونية 
بال�صمعي  و02   ، �لتنظيم  بالت�صال 
�جلماهريي  بالت�صال   02 و  �لب�رشي 
�لت�صال  و02   ، �جلديدة  و�لو�صائط 

بخ�صو�ص  �أما  �لعامة«  و�لعالقات 
�لريا�صة فقد مت تخ�صي�ص 18  �صعبة 
من�صب و�ملوزعة عرب 03 تخ�ص�صات 
و�ملتعلقة بـ 9 منا�صب متعلقة ب�صعبة 
�لتدريب �لريا�صي حيث مت تخ�صي�ص 
03 منا�صب متعلقة بتخ�ص�ص �لتدريب 
�لتح�صري  منا�صب   03 �لريا�صي، 
منا�صب   03  ، �لريا�صي  �لبدين 
بينما   ، �لريا�صي  �لنف�صي  �لتح�صري 
مت تخ�صي�ص 06 منا�صب تتعلق ب�صعبة 
�لن�صاط �لفيزيائي �لريا�صي و�ملوزعة 
عرب تخ�ص�ص �لن�صاط �لبدين �لريا�صي 
�لن�صاط  منا�صب،   03 بـ  �ملدر�صي 
�أما   ، بـ 03 منا�صب  �لرتويجي  �لبدين 

و�لت�صيري  �لإد�رة  ب�صعبة  يتعلق  فيما 
منا�صب   03 حتديد  مت  فقد  �لإد�ري 
و�ملتعلقة بت�صيري �ملن�صاآت �لريا�صية 
و�ملو�رد �لب�رشية« و�أفادت �أنه »« �أنه 
�لكتابية  �لختبار�ت  �إجر�ء  »�صيتم 
على �أق�صى تقدير نهاية �صهر �صبتمرب 
�إعطاء  مع  �لقادم  �أكتوبر  بد�ية  �أو 
�لتاريخ  باختيار  موؤ�ص�صة  لكل  �حلرية 
�أن تكون خالل �صهر  �ملنا�صب �رشط 
، وذكرت ذ�ت �مل�صادر  و�حد فقط« 
�صتكون  �لدكتور�ه  م�صابقة  »�أ�صئلة  �أن 
و�ملعرفة  �ملنهجية  على  بناء� 

و�للغة«.
 اإميان لوا�س

الوكالة الوطنية لتطوير اال�صتثمار:

اإيليزي

مقدرة بـ 43 من�صب

ف.ن�صرين 

ت�شجيل �أكرث من 5.000 م�شروع 
��شتثماري خالل 2017

ع�شابة ت�شطوعلى  4ماليري �شنتيم من بريد �لدبد�ب

وز�رة �لتعليم �لعايل تفرج عن �ملنا�شب �ملفتوحة مل�شابقة �لدكتور�ه
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و�صعها ك�صرط رئي�صي للحوار اجلاد، عمار غول:

»على �ملعار�شة تثمني 
�إجناز�ت بوتفليقة«

ت�صبو  مبادرتنا  قرينة:«  "•      بن 
خللق عمل ت�صاركي مع املواالة

رئي�س الكتلة الربملانية حلزب االأمبيا ال�صيخ بربارة

البد من �حرت�م رغبة �لرئي�س  
يف �لرت�شح من عدمه

الرئي�س ال�صحراوي ابراهيم غايل :

ال ميكن الأي �تفاق مع �ملغرب �أن ي�شمل 
�الأر��شي و�ملياه �الإقليمية �ل�شحر�وية

�صدد عمار غول، رئي�ص حزب جتمع �أمل 
�ملعار�صة  تثمني  �رشورة  على  �جلز�ئر  
رئي�ص  قبل  من  �ملحققة  لالجناز�ت 
ما  �إذ�  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 
خدمة  و�لت�صاركي  �لثنائي  �لعمل  �أر�دت 
من حتديات  تعاين  باأنها  موؤكد�  للجز�ئر، 
عديدة توجب على جميع �لأحز�ب �لوطنية 
�لعمل من �أجل تفادي تاأثريها �ل�صلبي على 

�ل�صعب، �صيما تلك �لأمنية منها.
جمعه  �لذي  �للقاء  خالل  غول  و�أو�صح 
ملناق�صة  �لوطني  �لبناء  حركة  برئي�ص 
تقودها  �لتي  �لوطني،  �لوفاق  مبادرة 
من  �لإجناز�ت  تثمني  باأن  �لأخرية،  هذه 
لتاج  �رشوريا  �رشطا  يعد  �ملعار�صة  قبل 
من �أجل �خلو�ص يف �أي م�رشوع ت�صاركي 
معها، خا�صة و�أن جتمع �أمل �جلز�ئر يعترب 
ل�صتمر�رية  �لد�ئمة  �ملو�لة  من  نف�صه 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�ص 
م�صيفا:«  �جلز�ئرية،  �لدولة  ر�أ�ص  على 
هامة،  �قت�صادية  م�صاريع  �أجنز  بوتفليقة 
و�رشع قو�نني كالوئام �ملدين و�مل�صاحلة 
�جلز�ئري  �ل�صعب  خدمت  �لوطنية 
وحقنت دمائه، و�لعرت�ف بهذ� �لأمر ما 
هو �إل ف�صيلة ولي�ص �إنقا�صا منها«، ور�ح 
�لرجل �لأول يعدد �لتحديات �لتي ترت�صد 
حتديات  هنالك  قال:«  حيث  باجلز�ئر، 
وهذه  �أمنية،  و�أخرى  و�قت�صادية  �صيا�صية 
تو�صع  ب�صبب  �لأكرب  �لتحدي  تعد  �لأخرية 
�خلطر �لإرهابي يف ظل �صخونة �لأو�صاع 
على جميع �حلدود �جلز�ئرية، لهذ� يجب 

�لتعاون«، متابعا:« �صد �ملخاطر ت�صتوجب 
�حتاد �جلميع وتوجب �إعطاء كل �صيء من 
�لنقائ�ص  بع�ص  يعرف  �لذي  �لبلد  �أجل 
�لتي ميكن ��صتدر�كها، �صيما و�أن ما ُحقق 
مل  غول  عمار  منه«،  �أكرث  حتقيق  ميكن 
يتوقف عند هذ� �حلد حيث �أبرز باأن كل 
�لتحديات �ملذكورة ل تخ�ص تاج �أو �لبناء 
لوحدهما، �أو �أي حزب �أخر، لأنها بحاجة 

�إىل ت�صافر جهود �جلميع دون ��صتثناء.
حركة  رئي�ص  �أو�صح  �أخرى  جهة  ومن 
قرينة  بن  �لقادر  عبد  �لوطني،  �لبناء 
�أجل  من  مطية  تعد  حركته  مبادرة  باأن 
�ل�صيا�صية  �لأحز�ب  بني  �لت�صاركي  �لعمل 
حتديات  وجود  ظل  يف  وهذ�  باجلز�ئر، 
�لأول  �لرجل  ت�صتلزم ذلك، وكان  �صيا�صية 
�رشورة  �إىل  �ل�صلطة  دعا  قد  �لبناء  يف 
�لأزمة  �جتاه  �مل�صوؤولية  كامل  حتملها 
�لتي متر بها �لبالد، موؤكد� باأن فتح حو�ر 
�ل�صيا�صية من  �ل�صاحة  �صامل مع مكونات 
قبلها �أ�صحى �رشورة ق�صوى خالل �لفرتة 
�ل�صيا�صية  �ل�صاحة  باأن  موؤكد�  �حلالية، 
قيادي،  ت�صحر  �أزمة  تعاين  �جلز�ئرية 
ل�صيا�صة  �ملو�لة  ��صتخد�م  ظل  يف  وهذ� 
�لتخويف و�لتخوين وتقزمي كل ما تقدمه 
�ملعار�صة من مبادر�ت �صيا�صية حتى و�إن 
�أن  على  م�صدد�  �جلز�ئر،  تخدم  كانت 
�لو�قع �ل�صيا�صي �حلايل ل فرق بينه وبني 

حتاليل ما و�صفه »بالعجائز«.
علي عزازقة

�أكد رئي�ص �لكتلة �لربملانية حلزب �لأمبيا 
�ل�صعبية  �حلركة  حزب  �أن  بربارة  �ل�صيخ 
من  موقفه  على  بعد  يعلن  مل  �جلز�ئرية 
»لأمبيا«  �أن  مو�صحا  �ملقبلة،  �لرئا�صيات 
�خلام�صة  �لعهدة  من  موقفها  تعلن  لن 
�إىل غاية �إعالن �لرئي�ص بوتفليقة ملوقفه 

منها ب�صفة ر�صمية.
للحركة  �لربملانية  �لكتلة  رئي�ص  �عترب 
�ل�صعبية �جلز�ئرية �أن مبادرة �ل�صتمر�رية 
خالل  من  �ملو�لة  �أحز�ب  �أطلقتها  �لتي 
على  �صغطا  �خلام�صة  للعهدة  تر�صيحه 
�لرئي�ص، د�عيا �إىل �رشورة �حرت�م رغبته 
من  �ل�صتمر�رية  يقرر  وتركه  �ل�صخ�صية 

عدمها.
ويف �صياق مت�صل، �أ�صار بربارة �أن �حلزب 
�لرئا�صيات  من  موقفه  عن  يعلن  مل 
عن  �لإعالن  �صيتم  باأنه  مربز�  �ملقبلة، 
�ملوقف �لر�صمي من �ل�صتحقاق �ملنتظر 
ربيع 2019، خالل �ملجل�ص �لوطني �لذي 

�صيعقده �حلزب نهاية �ل�صنة �جلارية ،ومن 
خالل هذ� �ملوقف حلزب �حلركة �ل�صعبية 
�جلز�ئرية يربز �أن هناك ر�أيا �أخر� لعمارة 
�تفقت  �لذي  وقت  �لوقت  يف  يون�ص،  بن 
دعم  خيار  على  �ملو�لة  �أحز�ب  فيه 
من  جهرة،  ذلك  و�أعلنت  �ل�صتمر�رية، 
عبد  �جلمهورية  لرئي�ص  مطالبتها  خالل 
ويف  �مل�صرية،  مو��صلة  بوتفليقة  �لعزيز 
�ل�صياق، �أكد بربارة باأن “�لأمبيا” لن تعلن 
غاية  �إىل  �خلام�صة  �لعهدة  من  موقفها 
منها  ملوقفه  بوتفليقة  �لرئي�ص  �إعالن 
ب�صفة ر�صمية للتذكري، فقد دعت كل من 
�لوطني  و�لتجمع  �لوطني،  �لتحرير  جبهة 
�جلز�ئر،  �أمل  وجتمع  �لدميقر�طي، 
�إ�صافة  �لدميقر�طي  �لوطني  و�لتحالف 
بوتفليقة  �لرئي�ص  �لكر�مة  حزب  �إىل 
لال�صتمر�ر يف قيادة �لبالد و�لرت�صح لعهدة 

خام�صة.
اإميان لوا�س

بومرد��ص  بولية  �أم�ص  �نطلقت   
لإطار�ت  �ل�صيفية  �جلامعة  فعاليات  
جبهة �لبولي�صاريو و�لدولة �ل�صحر�وية يف 
طبعتها �لتا�صعة حتت �صعار »�لذكرى �لـ45 
لتاأ�صي�ص جبهة �لبولي�صاريو و�ندلع �لكفاح 

�مل�صلح.
�لأمني  �ل�صحر�وي،  �لرئي�ص  �صدد  و 
�إبر�هيم  �لبولي�صاريو،  جلبهة  �لعام 
ل  �أنه  على  �لفتتاح  خطاب  يف  غايل 
ي�صمل  �أن  �ملغرب  مع  �تفاق  لأي  ميكن 
�ل�صحر�وية  �لقليمية  و�ملياه  �لأر��صي 
حمكمة  �إ�صد�ر  بارتياح  »ن�صجل  وقال  
متتالية  لقر�ر�ت  �لأوروبية  �لعدل 
قر�ر�ت  تر�صانة  تعزز  وو��صحة  �رشيحة 
�لأمم  �أ�صدرتها  مماثلة  وتو�صيات 
توؤكد  و�لتي  �لإفريقي،  و�لحتاد  �ملتحدة 
�ملغربية  و�ململكة  �لغربية  �ل�صحر�ء  باأن 

،و�أ�صاف  ومتمايز�ن   منف�صالن  بلد�ن 
حمكمة  قر�ر�ت  �أن  �ل�صحر�وي،  �لرئي�ص 
يدع جمال  ل  �أكدت مبا  �لأوروبية  �لعدل 
�لقبيل  هذ�  من  ممار�صة  �أي  �أن  لل�صك، 
»عرقلة �رشيحة ملمار�صة �حلق �ملقد�ص 
�ل�صياق،  ذ�ت  �مل�صري«ويف  تقرير  يف 
�لبولي�صاريو:  جلبهة  �لعام  �لأمني  قال 
�لتي  باملحاولت  نندد  فنحن  هنا،  »من 
�لحتاد  د�خل  معروفة  �أطر�ف  بها  تقوم 
على  و�لتحايل  �للتفاف  بهدف  �لأوروبي 
�لقانون  �نتهاك  وبالتايل  �لقر�ر�ت،  هذه 
�لأوروبي و�لقانون �لدويل و�لقانون �لدويل 

�لن�صاين .
لالإ�صارة �صهدت �لدورة م�صاركة 400�إطار 
و  �جلاري  �أوت   14 غاية  �ىل  ت�صتمر  و 

حملت ��صم �ل�صهيد �أحمد بوخاري
ف.ن�صرين

بلغ عدد امل�صاريع اال�صتثمارية امل�صجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير اال�صتثمار )اندي( 5.057 م�صروعا مببلغ اجمايل قدره  
. املناجم  و  ال�صناعة  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب  عمل   من�صب   167.618 موفرة  دوالر(  17 مليار  )ما يعادل  دج  مليار   1.905
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 ب�سبب تدين اخلدمات 

ونق�ص الأعوان 

  �سكان تاجموت  
 بالأغواط يرفعون
 �سكوى اإىل وزيرة 

الربيد 
جتمع  ثالث  تاجموت  بلدية  �سكان  رفع 
الوالية  عا�سمة  من  كل  بعد  �سكاين 
من  يقطنها  اأفلو،ملا  ومدينة  االأغواط 
كثافة �سكانية تفوق 30 األف ن�سمة،�سكوى 
وتكنولوجيات  الربيد  وزيرة  اإىل  عاجلة 
حت�سني  واالت�سال،ق�سد  االإعالم 
بريد  مبركز  املتدنية  الربيدية  اخلدمات 
الوحيد  املكتب  يعترب  الذي  املدينة 
عدد  نق�ص  ب�سبب  باملنطقة،وهذا 
موظفيه وحاجة ال�سكان وغريهم من زبائن 
املكتب  هذا  يق�سدون  الذين  املوؤ�س�سة 
االإ�سرتاتيجي  ملوقعه  نظرا  با�ستمرار 
الذي يحاذي الطريق الوالئي الرابط بني 
مدنية تاجموت وعني ما�سي ووادي مزي 
وقرية احلاجب،ملا له من اأهمية كربى يف 
تقدمي اخلدمات االأخرى للكثري من العمال 
ال�رشكات  وباقي  موؤ�س�سة  كو�سيدار  من 
يوؤدي  املنطقة،حيث  حميط  يف  العاملة 
من  املم�سى  البيان  ن�ص  ح�سب  املكتب 
طرف عدة جمعيات خدمات متدنية جدا 
للزبائن،مما  املطلوب  بالغر�ص  التكفي 
تزويد  ال�سكوى  ح�سب  دائما  ي�ستوجب 
املكتب باالأعوان مثله مثل الفرع الربيدي 
املتواجد بقرية احلاجب الذي مت ت�سخري 
له عون من مركز تاجموت مقر البلدية،مما 
بتقدمي  املكلفني  االأعوان  نق�ص  من  زاد 
جانب  اىل  الربيدية،  اخلدمات  خمتلف 
العمراين  للتو�سع  اأخر نظر  ا�سافة مكتب 
الذي ت�سهدة املنطقة ب�سبب تدفق العديد 
ا�ستفادت منها  التي  ال�سكنية  الربامج  من 
احلظرية  تو�سع  يف  �ساهم  البلدية.ما 
يف  تدين  مقابل  باملنطقة  العمرانية 
خلت. �سنوات  منذ  الربيدية  اخلدمات 

بال�سكان  هاته  الو�سعية  عجلت  حيث 
والوالئية  املحلية  ال�سطات  مرا�سلة  اإىل 
وحتى الوزارية منها ق�سد التدخل العاجل 
اإىل  الزبائن  وحاجة  اخلدمات  لتح�سني 

ذالك.

اأفلو بالأغواط

ال�سجن ل�ساب 
بتهمة حيازة 

املخدرات وحمل 
�سالح حمظور 

قامت قوات ال�رشطة الق�سائية باأمن دائرة 
اأفلو باالأغواط من توقيف �سخ�ص يبلغ من 
العمر 26 �سنة على م�ستوى و�سط  املدينة 
متعلقة  ق�سية  يف  لتورطه  ذلك  و  اأفلو 
وحمل  البيع  ق�سد  املخدرات  بحيازة 
مبلغ  اإىل  حمظور،باالإ�سافة  اأبي�ص  �سالح 
ا�ستكمال  البيع،بعد  عائدات  من  مايل 
مت  للق�سية  اجلزائية  االإجراءات  ملف 
التي  العدالة  اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي 
حب�ص  ب�سنتني  خالله  اأدين  بحكم  نطقت 
نافذة  مالية  وغرامة  االإيداع،  مع  نافذة 

قدرها)100000.00 دج(.
ع.ق

ع�سابة م�سلحة تقتحم منزل عجوز 
و تعتدي عليها ببوزريعة

ال�رشطان  داء  من  تعاين  عجوز  تعر�ست 
الإعتداء خطري على يد ثالثة �سبان قاموا 
باإقتحام منزلها و هم مدججني باالأ�سلحة  
رف�ص  الذي  اإبنها  حماية  حماولتها  بعد 
اإقت�سام  يخ�ص  فيما  الأوامرهم  اخل�سوع 
ببوزريعة  ال�سيارات  حظرية  حرا�سة  مهام 
بحكم اأنه املكلف ال�رشعي مبوجب رخ�سة 

من البلدية .
�سهر  لنهاية  وقائعها  تعود  التي  الق�سية 
وهو  ال�سحية  تعر�ست  حني  الفارط  ماي 
ملحاولة  العمر  من  الثاين  العقد  يف  �ساب 
ثالثة  يد  على  النارية  دراجته  �رشقة 
قدمي حول  معهم خالل  اأ�سخا�ص جمعته 
حرا�سة حظرية بلدية بوزريعة اأين عر�سوا 
رف�سه  نتيجة  و  املهمة  م�ساركته يف  عليه 
االأمر بحكم اأنها وظيفته و اأنه يحوز على 
حاولوا  البلدية  مري  من  �رشعية  رخ�سة 
االإنتقام منه بهاته ال�رشقة و بعد عجزهم 
،توجهوا  النارية  بالدراجة  الفرار  عن 
البي�ساء  باالأ�سلحة  ملنزله و هم مدججني 
كانت  اأين  وقاحة  بكل  باإقتحامه  قاموا  و 
داء  من  تعاين  التي  والدته  اإ�ستقابلهم  يف 
عليه  التهجم  حاولوا  اأن  بعد  و  ال�رشطان 
قامت باإخفائه داخل اأحد الغرف و منعتهم 
من الو�سول له فقاموا بالتعدي عليها بداله 
و  عليها  يغمى  و  اأر�سا  ت�سقط  جعلها  مبا 
االأمن  م�سالح  تنقلت  �رشاخها  �سدة  من 
لالأماكن يف حني فر املتهمني ، و بعد ب�سع 
بوقف  اإثنان منهما  وهما  توقيف  اأيام مت 
احلافالت و بحوزة اأحدهما قارورة م�سيلة 
للدموع ي�ستبه باأنها من بني االأ�سلحة التي 
اإ�ستعملوها يف االعتداء على العجوز ، ويتم 
على هذا االأ�سا�ص حتويلهما على حمكمة 
مبوجب  راي�ص  مراد  ببئر  االإخت�سا�ص 
الذي  الوقت  يف  الفوري  املثول  اإجراءات 
بعدما  فرار  حالة  يف  الثالث  املتهم  ظل 
تراوحت بني حمل �سالح  تهم  لهما  ن�سبت 
حرمة  باالعتداء،انتهاك  حمظور،التهديد 
رهن  و�سعهما  بعد  ال�رشقة  منزل،حماولة 
احلب�ص املوؤقت باأمر من القا�سي ، حيث 
ما  اجلنح  للقا�سي  مواجهتها  اأنكرا خالل 
لي�سا  باأنهما  اأكدا  و  جرم  من  لهما  ن�سب 
بحاجة اإىل املال كونهما تاجران و ميلكان 
و  اخل�رشوات  بيع  جمال  يف  قارا  عمال 
اأن حقيقة  دفاعهما  اأكدت  فيما   ، الفواكه 
املتهم  و  ال�سحية  بني  القائم  اخلالف 
بع�ص  على  تعرفهما  لتاريخ  تعود  الفار 
داخل اأ�سوار ال�سجن و اإتفاقهما على اإبرام 
�سفقة �سلم خاللها املتهم الفار مبلغا ماليا 
ل�سحية غري اأن هذا االأخري رف�ص اإرجاعه 
و  منه  االإنتقام  يحاول  جعله  مبا  لالأول 
ب�رشقة  لو  و  باأي طريقة  اأمواله  اإ�سرتجاع 
الدراجة النارية لتطالب باإفادتهما بالرباءة 
املتهم  بني  القائم  اخلالف  خارج  كونهما 
الفار و ال�سحية ، ويطالب من جهته ممثل 
احلق العام ويف ظل ما �سلف ذكره بتوقيع 
وغرامة  نافذا  حب�سا  �سهرا   18 عقوبة 
مع  املتهمني  حق  يف  دج  األف   50 بقيمة 
اإرجاء الف�سل يف الق�سية جلل�سات الحقة.

م�سبوق يحتجز م�سنة و يكبلها يف 

رجل ال�سرير ل�سرقة جموهراتها

االعتداء  ق�سايا  من  خطرية  واقعة  يف 
التي باتت تطال املواطن داخل عقر داره 
،تعر�ست عجوز يف العقد الثامن من العمر 
م�سبوق  يد  على  خطرية  اإعتداء  حلادثة 
 ، ق�سية   50 من  اأكرث  ر�سيده  يف  ق�سائي 
بعدما تهجم عليها داخل منزلها ببوزريعة 
اأن  بعد  قام  و  اأغرا�سها  �رشقة  بهدف 
بتكبيلها يف  عن ممتلكاتها  الدفاع  حاولت 
تهديدها  مع  بخمار  فمها  غلق  ال�رشير،و 
بالت�سفية اجل�سدية بوا�سطة �سكني �سخم 
البنية  فارق  ال  ،و  ل�سنها  مراعاة  ،دون 

اجل�سدية بينهما .
كاأطراف  زوجها  رفقة  العجوز  لتمثل 
عن  راي�ص  مراد  بئر  حمكمة  اأمام  مدنية 
بال�سالح  العمدي  واجلرح  ال�رشب  جرم 
على  القب�ص  اإلقاء  ،بعد  االأبي�ص،وال�رشقة 
الذي كان يف حالة فرار الأكرث من  املتهم 
ال�سحية  اأكدت  حيث   ، كاملة  �سنوات   4
الق�سية  اأن وقائع  للمحاكمة  خالل مثولها 
غادرت  حني   2013 ل�سنة  تعود  احلالية 
 ، وثائقها  بع�ص  ت�سوية  بهدف  املنزل 
اإبتعادها  و  املنزل  من  خروجها  ومبجرد 
بع�ص  تذكرت  الكيلومرتات  ببع�ص  عنه 
و  جديد  من  اأدراجها  فعادت  الوثائق 
رجل  بظل  للمنزل  دخولها  لدى  تفاجاأت 
اأ�سدرت  اأن  ،وبعد  نومها  بغرفة  غريب 
ا�ستدار  اخلوف  �سدة  من  ال�سجيج  بع�ص 
ذلك  اأن  ،غري  جارها  باأنه  تفاجاأت  و  لها 
مل يجدي نفعا حيث قام هذا االأخري وبكل 
برودة دم دون مراعاة لعالقة اجلرية ،و ال 
عمرها بجذبها من خمارها و و�سعها على 
ركبتها و من مت تكبيلها يف �ساق ال�رشير مع 
تهديدها بالت�سفية اجل�سدية ب�سكني �سخم 
اإ�سدارها الأي �رشاخ  كان يف يده يف حال 
امل�رشوقات  عن  بحثه  اأكمل  مت  ومن   ،
والتي  الغرفة  بخزانة  وجدها خمباأة  التي 
قدرت  ذهبية  م�سوغات  عن  عبارة  كانت 
قيمتها مببلغ 130 مليون �سنتيم مع مبلغ 30 
تاأهبه  ،ولدى  عليهم  اإ�ستوىل  �سنتيم  مليون 
للمغادرة عاد اأدراجه و اإنتزع خامت و طاقم 
م�سببا  ال�سحية  يد  كانا يف  اللذان  الذهب 
الفم من  باإ�سابة خطرية على م�ستوى  لها 
جراء حترك طاقم االأ�سنان من مكانه من 
�سدة القوة التي اإ�ستعملها املتهم يف هاته 
ال�سحية  يرتك  و  بعدها  ليغادر   ، العملية 
مبجرد  �سادف  اأين   ، دمائها  يف  غارقة 
فودعه  العجوز  زوج  املنزل  من  خروجه 
بكل برودة اأع�ساب و اأكمل طريقه لوجهة 
�سكوى  باإيداع  الزوجان  ليقوم   ، جمهولة 
ب�سهادة طبية  االأمن مرفقني  اأمام م�سالح 
اأ�سفرت عن  اأيام والتي  تثبت مدة عجز 6 
�سدور حكم غيابي يف حق املتهم يق�سي 
مت  نافذا  حب�سا  �سنوات   7 بعقوبة  باإدانته 
اإفراغه موؤخرا وهو احلكم حمل املعار�سة 
اأنركها املتهم  التي  التهمة  ، وهي  احلالية 
خالل مثوله من جديد اأمام هيئة حمكمة 
بئر مراد راي�ص حيث اإ�ستبعد الفعلة بحكم 
اأنهم جريانه ، وبرر �سبب غيابه باأنه مل يكن 
لكونه  بل  تبعات فعلته  الهروب من  بهدف 
ب�سجن  احلب�ص  فرتة  ق�ساء  ب�سدد  كان 
بها  تورط  التي  امللفات  اأحد  عن  وهران 

يف وقت �سابق .

»كلوندي�ستان« كبار ال�سن �سحايا 
ع�سابة خطرية ا�ستولت على 

�سيارتهم 

اأربعة  من  متكونة  ع�سابة  ا�ستهدفت 
ال�سيارات  �رشقة  يف  خمت�سة  اأ�سخا�ص 
يعملون  الذين  امل�سنني  فئة  بالعا�سمة 
على  لال�ستيالء  كلوند�ستان  ك�سائقي 
اإىل  ا�ستدراجهم  يتم  بحيث   ، مركباتهم 
اإىل  اإي�سالهم  طلب  بعد  معزولة   اأماكن 
باالعتداء  يقومون  ثم   ، معينة  وجهة 
عليهم وهذا ب�رشب ال�سحية ور�سه بالغاز 
خارج  رميه  ثمة  ومن  للدموع،  امل�سيل 
بريكة  مدينة  باجتاه  ويفرون  ال�سيارة، 
بباتنة، للتخل�ص من ال�سيارة وبيعها باأثمان 
�رشقة  من  الع�سابة  متكنت  وقد   ، رمزية 
،ويواجه  اأ�سهر  خم�سة  خالل  �سيارات   5
اأ�رشار  جمعية  تكوين  جناية  املتهمون 
واإخفاء  والعنف  التعدد  بظريف  وال�رشقة 
اأ�سياء م�رشوقة ، فح�سب ما دار يف جل�سة 
املحاكمة فان توقيف املتهمني كان عقب 
و�سول معلومات اإىل م�سالح االأمن من قبل 
جار اأحد املتهمني الذي �سمع  �سدفة ابن 
�سيارة  عن  اأخر  �سخ�ص  مع  يتكلم  حيه، 
ال�رشقة  عمليات  وعن  م�رشوقة  »اأتو�ص« 
با�رشت  ذلكم  اجل  ومن   ، ارتكبوها  التي 
ومت  الق�سية  يف  حترياتها  االأمن  م�سالح 
التو�سل اإىل الفاعلني الذين تبني من خالل 
التحقيق اأنهم اعتمدوا يف عمليات ال�رشقة 
على خطة حمكمة لالإيقاع بال�سحايا ، حيث 
كانوا يختارون كبار ال�سن والكهول �سعيفي 
البنية والذين يعملون ك�سائقي كلوند�ستان، 
لتنفيذ  املنا�سب  والزمان  املكان  وكذا 
با�ستدراجهم  يقومون  بحيث   ، اجلرمية 
�سياراتهم  على  لال�ستيالء  خال  مكان  اإىل 
بوا�سطة  و  بال�رشب  عليهم  االعتداء  بعد 
اأول �سحاياهم  وكان   ، للدموع  م�سيل  غاز 
ع�سكري كان يقود �سيارة من نوع » �سامبول 
» بنواحي برج الكيفان تقدم منه املتهمني 
، وقاموا  ، حينما كان ب�سدد ركن �سيارته 
ال�سيارة  على  واال�ستيالء  عليه  باالعتداء 
ليعيدوا   ، بحرقها  قاموا  التي  ووثائقها 
بيعها مبدينة بريكة بباتنة للمتهم الرئي�سي 
وكان  فقط  �سنتيم  مليون   20 مبلغ  مقابل 
ال�سيارة  اما   ،  2010 جوان   7 بتاريخ  ذلك 
الثانية ويتعلق االأمر ب�سيارة« لوغان« فقد 
 16 وبيعت مببلغ  18 جوان  بتاريخ  �رشقت 
على  املتهمون  اعتمد  وقد  �سنتيم،  مليون 
الثالثة  ال�سيارة  ل�رشقة  الطريقة  نف�ص 
مليون  ب18  بيعت  التي  »اتو�ص«  نوع  من 
»كليو  نوع  من  �سيارة  باعوا  كما   ، �سنتيم 
كال�سيك« ب8 ماليني �سنتيم وهي العملية 
التي نفذوها يف �سهر رم�سان، اما �سيارة 
مليون فقط،   28 فبيعت مببلغ  »هيلوك�ص« 
اأين  اإىل باتنة،  ال�سيارات كانت توؤخذ  هذه 

تباع ل�سخ�ص يدعى » �سليم«.

ع�سابة ترت�سد املتقاعدين اأمام 
البنوك ومراكز الربيد 

�رشقة  �سحايا   امل�سنني  من  عدد  وقع 
اأربعة  من  تتكون  ع�سابة  قبل  من  بالعنف 
ال�ساد�ص  العقد  يف  احدهم  اأ�سخا�ص 
اأزيد من 100 مليون �سنتيم  وا�ستولوا على 
، هاته الع�سابة التي ا�ستهدفت كبار ال�سن 
اإطارات بالدولة  اأ�سخا�ص كانوا  من بينهم 
البنوك  من  خروجهم  عقب  تر�سدوهم 
ومراكز بريد اجلزائر العا�سمة، بحيث كان 
عليهم  االعتداء  ثم  بتتبعهم  اأفرادها  يقوم 

عن طريق خنقهم و�رشقة اأموالهم .
ولقد مت التو�سل اإىل هوؤالء املجرمني يوم 
من  توقيفهم  مت  بحيث   2013 فيفري   22
با�رشت حترياتها  التي  االأمن  قبل م�سالح 
من  �سكاوي  تلقيها عدة  الق�سية عقب  يف 
تعر�سوا  ال�سن  يف  طاعنني  مواطنني  قبل 
املتمثل  العنف  با�ستعمال  ال�رشقة  اإىل 
مراكز  من  ال�سحايا  تتبع  بعد  اخلنق  يف 
الربيد والبنوك مبختلف مناطق العا�سمة، 
العمارات،  مداخل  اإىل  وا�ستدراجهم 
وهو  �سكواه  يف  ال�سحايا  احد  اكد  بحيث 
جانفي   13 بتاريخ  اأنه  ر�سيد«  املدعو«ن. 
الربيد  مركز  من  خروجه  واأثناء   2013
ب�ساحة ال�سهداء قام ب�سحب مبلغ 180 األف 
 60 العمر  من  يبلغ  �سخ�ص  منه  تقدم  دج 
�سنة وطلب منه م�ساعدته يف اإنزال والدته 
مدخل  ولوجه  ومبجرد  االأول  الطابق  من 
بخنقه  يقوم  اآخر  ب�سخ�ص  فوجئ  العمارة 
بتفتي�سه  ال�سخ�ص االأول  ليعود  من اخللف 
كان  الذي  املايل  املبلغ  من  وجتريده 
تعر�ص  فقد  الثانية  ال�سحية  اأما  بحوزته. 
املتهم  قبل  من  مغايرة  بطريقة  لل�رشقة 
ال�ستيني الذي قام مبمازحته بحمل املبلغ، 
ثم اأعاده له وبعدها اكت�سف ال�سحية نق�ص 
اأ�سل 24 مليون  مبلغ 8 ماليني �سنتيم من 
ح�سني  بنك  من  ا�ستخرجه  الذي  �سنتيم 
داي، ال�سحية الثالثة تعر�ص لنف�ص عملية 
ال�رشقة التي خطط لها املتهم الكهل من 
مركز  من  �سنتيم  مليون   20 �سلبه  خالل 
بريد بئر مراد راي�ص ومن خالل التحريات 
�سعيد«  »و.  املدعو  القب�ص على  اإلقاء  مت 
امللقب بال�سعيد �سقلب على م�ستوى �سارع 
عنا�رش  قبل  من  الوادي  بباب  نورميدي 
اأين  التحقيق  اإىل  حتويله  ليتم  االأمن 
م�رشحا  اإليه  املن�سوبة  باالأفعال  اعرتف 
االعتداءات  من  العديد  يف  تورط  اأنه 
املتبوعة ب�رشقة االأموال يف حق ال�سحايا 
�رشيكه  رفقة  وهذا  ال�سن  يف  الطاعنني 
حيه،  ابن  وهو  �ص«  »اإ�سماعيل،  املدعو 
بحيث كان االثنان يرت�سدان ال�سحايا بعد 
الربيد  مراكز  من خمتلف  اأموالهم  �سحب 
بعدها  العا�سمة،  م�ستوى  على  والبنوك 
يقوم احدهم بالتقرب من ال�سحايا وتبادل 
اطراف احلديث معهم لك�سب ثقتهم ومن 
ثم ا�ستدراجهم اإىل احد العمارات موهما 
والدته  الإنزال  ما�سة  حاجة  يف  اأنه  اإياهم 
االأول ومبجرد دخول  الطابق  املعاقة من 
ال�سحية اإىل العمارة يقوم �رشيكه املدعو 
ال�سحية  على  بالهجوم  �ص«  »اإ�سماعيل، 
وخنقه من اجلهة اخللفية اإىل غاية فقدانه 
ثم  اأموالهم  منهم  ي�رشقان  وبعدها  للوعي 
املايل  املبلغ  يتقا�سمان  وبعدها  يفران 
امل�رشوق ،وك�سف امللف الق�سائي تعر�ص 
قبل  من  بالعنف  لل�رشقة  �سحايا  ثمانية 
»ب،ال�سعيد«،وال�سيخ  االأربع  املتهمني 
،«م،حممد  تاجرا  يعمل  الذي  »ب،�ص« 
بجناية  توبعوا  الذين  »و،�ص«  و   « ملني 
ارتكاب  لغر�ص  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
التعدد،  ظروف  بتوافر  وال�رشقة  جناية 
 ، مركبة  وا�ستح�سار  العنف  وا�ستعمال 
»ل،ر«اإطار  من  كل  فهم  ال�سحايا  عن  اأما 
،«ب،ب«  ب�سوناطراك  التقنية  الدرا�سات 
دولة يف  البناء،ب،ل« مهند�ص  مهند�ص يف 
االإعالم االآيل من مواليد 1954،«ب،ع« يبلغ 
96 عاما ،«�ص،ت« مدير الدرا�سات ب�رشكة 
بوزارة  موظف  عاما   70 ،«ا،ع«  كو�سيدار 

االأ�سغال العمومية اإىل جانب اآخرين .

ل/منرية

ع�سابات ا�ستغلوا �سعفهم اجل�سدي لنهب ممتلكاتهم

عجائز و م�سنون  �سحايا �سرقات  حتت 
طائلة التهديد و اعتداءات  م�سلحة

ا�ستغلت ع�سابات اإجرامية خطرية ، ال�سعف اجل�سدي للم�سنني  وكبار ال�سن من اأجل تنفيذ عمليات �سطو و�سرقات منظمة 
ملمتلكات هوؤلء ال�سحايا على وقع التهديد وا�ستعمال القوة ، كما تعمل هذه الع�سابات على اخذ كافة احتياطاتها لتفادي 

�سيناريوهات قد توقعها يف قب�سة الأمن ، اأو ال�سطرار لالعتداء اجل�سدي الذي يخلف اأحيانا جرائم قتل  خالل حماولة ال�سحية 
حماية نف�سه والدفاع عن ممتلكاته ، وهو ما ك�سفته بع�ص الق�سايا التي طرحتها املحاكم للنظر يف وقائعها  ولتفادي ذلك ما علينا 

�سوى �سرد عينة منها للوقوف على خطورة الواقعة .
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�شدد الع�رشات من البطالني بوالية 
خ�ص  �شحفي  ت�رشيح  يف  ورقلة  
على �رشورة  الو�شط«   « يومية  به 
تدخل جاد من طرف وزير العمل 
االجتماعي  وال�شمان  والت�شغيل 
الوطنية  للوكالة  العام  املدير  و 
للت�شغيل ، من اأجل و�شع حد وردع 
امل�شجلة  اخلروق  و  التجاوزات 
الوالئية  الوكالة  رئي�ص  طرف  من 
يف  فيه  املرغوب  غري  للت�شغيل 
عجزه  ب�شبب   ، البطالني   اأو�شاط 
يف حلحلة  الرتاكمات التي يتخبط 
املحلية  العاملة  اليد  ملف  فيها 
على  حت�شي  التي  ورقلة  بوالية 
من  �رشكة   1333 زهاء  ترابها 
تعمل يف  اجنبية  333 �رشكة  بينها 

ال�شناعة النفطية .
عديد  اأكد   فقد  ثانية  جهة  من 
وعلى  ال�شغل  ب�شوق  املهتمني 
لفعاليات  املن�شق اجلهوي  راأ�شهم 
املجتمع املدين باجلنوب ال�رشقي 
علي بن عيوة ، اأن ال�شلطات العليا 
يف  باالإ�رشاع  ملزمة  باتت  بالبالد 
الوالئية  الوكالة  رئي�ص  مهام  انهاء 
اأقرب  بو�شو�شة يف  للت�شغيل عادل 
احتواء  اأجل  من  ممكن  وقت 
فتح  مع   ، املحلي  ال�شارع  غليان 
يف  معمق  واإداري  امني  حتقيق 
من  جلبها  التي مت  العرو�ص  كافة 
تن�شيبه  منذ  النفطية  املوؤ�ش�شات 
هذا  يومنا  اىل  القطاع  راأ�ص  على ٍ

ت�شاءل  فقد  مت�شل  �شياق  ويف   ،
ذات املتحدث عن ما مدى جدية 
بتعليمة  االلتزام  يف  ال�شلطات 
املالك  عبد  االأ�شبق  االأول  الوزير 
يف  االأولية  ملنح  الرامية  �شالل 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
لتف�شي ظاهرة  و�شع حد  ثم  ومن 
التوظيف املبا�رش بال�رشكات دون 
املحلية  الوكاالت  على  املرور 
التماطل  عن  ناهيك   ، للت�شغيل 
القوائم  على  االإفراج  يف  الكبري 
خمتلف  يف  للناجحني  اال�شمية 
عرو�ص العمل املقدمة من طرف 
الوكالة  م�شالح  اإىل  ال�رشكات 

الوالئية للت�شغيل .
من�شق  فتح  فقد   ذلك  جانب  اإىل 
بورقلة  مار�ص   14 �شباب  منظمة 
الداوي يف ت�رشيح مقت�شب  خالد 
الت�شاوؤل عن غياب  ، باب  له معنا 
العمل  ملفت�شية  حقيقي  دور 
بحا�شي م�شعود الذي ف�شلت لعب 
التجاوزات  حيال  املتفرج  دور 
احلركات  لهيب  ا�شعلت  التي 
باحلق  املتم�شكة  االحتجاجية  
الوطنية  بال�رشكات  العمل  يف 
النفطية ،ومما يعاب على  رئي�ص 
يقول  للت�شغيل  الوالئية  الوكالة 
على   الزيت  �شب  اأنه  الداوي 

لقطاع عمومي  بعد حتويله  النار 
اأن  ومعلوم   . متنقلة  حلقيبة 
مبتابعة  املكلفة  االأمنية  اللجان 
بجنوب  االإجتماعي  احلراك 
رفعت  قد  كانت   ، الكبري  البالد 
من  االأول  ال�شدا�شي  نهاية  مع 
لل�شلطات  تقارير  اجلارية  ال�شنة 
املركزية حكوميا و اأمنيا حمذرة 
اإياها من التزايد املقلق ملعدالت 
ما  التي  االإحتجاجية  احلركات 
للمطالبة  البطالني  ينظمها  فتئ 
عمل  مبن�شب  الظفر  يف  باحلق 
قار يحفظ لهم كرامة العي�ص يف 

جزائر العزة . 

الطالبي  العام  االحتاد  قام 
االوىل  باملرحلة  ب�شار   فرع 
التي  اجلامعية  الت�شجيالت  من 
من  كبري  عدد  اإ�شتقبال  �شهدت 
عرب  البكالوريا  يف  الناجحني  
التي  والتوجيه  اال�شتقبال  مراكز 
كانت حتت اإ�رشاف االحتاد العام 
عدة  �شملة  والتي  احلر  الطالبي 
تبلبالة   - و�شط  )كب�شار  مناطق 
كرزاز  عبا�ص-  بني  -اقلي- 
 ).. لق�شابي   - خ�شري  اوالد   -
اجلمعيات  بع�ص  مع  بالتن�شيق 
اىل  التقرب  اجل  من  والفاعلني 
مل�شافات  التنقل  وتفادي  الطلبة 
وتخفيف  اجلوء  هذا  يف  بعيدة 

ال�شغط على اجلامعة.
عبارة  االأوىل   املرحلة  وكانت 
اعالمية  حت�شي�شة  حملة  عن 
ا�شتاذة  تاطري  من  وندوات 
مدربني  اىل  باال�شافة  واطارات 
يف التنمية الب�رشية، ولقد �شهدت 
اإقبال كبري من الطلبة يف  العملية 
خالل  مت  حيث  املراكز  خملتف 
حول  ملحة  اعطائهم  العملية 
اجلامعة واحلياة اجلامعية ونظام 
LMD وملحة حول التخ�ش�شات 
مع  فئة  لكل  املتاحة  وامليادين 
لنظام  تعريفية  مطويات  توزيع 

LMD وتو�شيح بع�ص تخ�ش�شات 
جامعة طاهري حممد ب�شار، ويف 
�شياق مت�شل  مت تكرمي املتفوقني 

يف بع�ص املراكز.  
الطالبي  العام  االحتاد  اكد  كما 
احلر انه �شيتكفل مبرافقة هوؤالء 
الطلبة عرب كافة مراحل الت�شجيل 
من  االجتماعي  الدخول  حتى يف 
وال�شهر  رغباتهم  حتقيق  اجل 
اجلامعي  الدخول  اجناح  على 
وا�شتقبالهم يف ظروف جد ح�شنة 
�شدد  فقد  ال�شدد  ذات  ويف   ،
رئي�ص فرع االحتاد العام الطالبي 
احلر عبد الكرمي بن مالك  على 
�رشورة  م�شاعفة جمهوداتها من 
اجلامعي  الدخول  اجناح  اجل 
البيداغوجيا  الهياكل  وتوفري 
مل�شكل  حل  وايجاد  املالئمة 
اجلامعة  ت�شهده  الذي  االكتظاظ 
مع توفري هيكل بيداغوجي م�شتقل 
للمدر�شة العليا ولو موؤقتا، ناهيك 
عن توفري املياه ال�شالح لل�رشوب 
باال�شافة اىل احلر�ص على �شبط 
قبيل  لالفواج  الزمن  ا�شتعماالت 
�شبتمرب لتفادي التاخرات وتوفري 
االنرتنيت للبحث ال�شتقبال الطلبة 

يف الوقت املحدد. 
اأحمد باحلاج 

االأمن  م�شالح  نفذت   
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة 
احل�رشي  باالأمن  اجلرمية 
اأمنية  عملية  بورقلة  ال�شابع 
توقيف  من  مكنت  نوعية 
اأ�شخا�ص   03 واعتقال 
من  غ   49.2 بحوزتهم  �شبط 
موجهة  كانت  املعالج  الكيف 
ح�شب  واال�شتهالك  للرتويج 
اأفاد  املتاحة  املعلومات 
واالت�شال  االعالم  خللية  بيان 
والعالقات اخلارجية مبديرية 
كانت   ، ورقلة  بوالية  االأمن 
 « »الو�شط  يومية  ت�شلمت  قد 
ن�شخة منه ، اأن م�شالح باالأمن 
والية  بـاأمن  ال�شابع  احل�رشي 
�رشطية  عملية  اثر  و   ورقلة 
بحي 324 م�شكن ورقلة حيث 
امل�شتبه  توقيف  من  متكنت 
)زك(  املدعو  من  كل  فيهما 
من  كمية  بحوزته  �شنة   48
الكيف  مادة  من  املخدرات 
املعالج لغر�ص البيع مع العود 

واملقدرة بـ )49.2(غ .
)ب  املدعو  فيه  امل�شتبه   
بالقب�ص  امر  �شنة حمل  ع(20 
التحقيق  قا�شي  عن  ال�شادرة 
بتهمة جناية  ورقلة   مبحكمة 
لغر�ص  ا�رشار  جمعية  تكوين 

بظروف  املقرتنة  ال�رشقة 
والك�رش  والليل   التعدد 
بغر�ص  مركبة  وا�شتح�شار 
حتويل  مت  اين  فعلهم  ت�شهيل 
امل�شلحة  اىل  فيهما  امل�شتبه 
وبعد  معهما  للتحقيق 
ا�شتكمال االإجراءات القانونية 
ق�شائي  ملف   ت�شكيل  مت 
اأمام   مبوجبه  قدما  �شدهما 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
حق  يف  �شدر  اأين   ، ورقلة 
امل�شتبه فيه املدعو )زك( 10 
وغرامة  نافذ  حب�ص  �شنوات 
دينار  ماليني   05 بقيمة  مالية 
جزائري مع االيداع وم�شادرة 
بالن�شبة  ،اما  املحجوزات 
للم�شتبه فيه املدعو)ب ع( مت 
اقتياده لل�شجن وفقا للقانون.

املن�شق  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
املجتمع  لفعاليات  اجلهوي 
الكائن  ال�رشقي  باجلنوب  املدين 
عيوة  بن  علي  ورقلة   بوالية  مقره 
طرف  من  املبذولة  املجهودات   ،
االأول  العميد  الوالئي  االأمن  رئي�ص 
مكافحة  اإطار  يف  بو�شالح  يحي 
وال�شهر  اأنواعها  ب�شتى  اجلرمية 
العمومية  املمتلكات  حماية  على 

واخلا�شة .
اأحمد باحلاج 

تعالت الأ�سوات املطالبة ب�سرورة تدخل جاد من طرف ال�سلطات املركزية ، من اأجل الإ�سراع يف 
اإنهاء مهام رئي�س الوكالة الولئية للت�سغيل عادل بو�سو�سة الذي جتاوزته الأحداث .

مطالب باإنهاء مهام رئي�س الوكالة الولئية للت�سغيل بورقلة 

اأحمد باحلاج 

تقارير اأمنية حتذر من تزايد معدالت 
االإحتجاجات بعا�صمة الواحات 

 تتخبط 580عائلة تقطن ببلدية 
يف   ، بتمرنا�شت  قزام  عني 
الظالم الدام�ص ب�شبب حمدودية 
تاأهيل  الإعادة  البلدية  اإمكانيات 
ت�شهد  التي  الكهربائية  االأعمدة 

حالة من االهرتاء.
 نا�شد ممثلي 580 عائلة باالأحياء 
الريفية  والتجمعات  ال�شعبية  
احلدودية  قزام  عني  ببلدية 
 420 حوايل  بعد  على  الواقعة 
مترنا�شت  والية  مقر  عن  كلم 

يومية  مع  لهم  ت�رشيحات  يف   ،
»الو�شط«  وايل الوالية املذكورة 
ميدانية  زيارة  برجمة  ب�رشورة 
اأجل  من  ال�شكنية  لتجمعاتهم 
املعاناة  حجم  على  الوقوف 
�شبح  مع  يكابدونها  التي 
يخيم  الذي  الدام�ص  الظالم 
يف  �شاهم  مما  اأحيائهم،  على 
على  االإجرام   معدالت  ارتفاع 
وتعاطي  وترويج  ال�رشقة  غرار 
اأ�شكالها  مبختلف  املمنوعات 

بلة يف  واأنواعها، وما زاد الطني 
امل�شكل  من  املت�رشرين  نظر 
تزامن  االأخري  هذا  اأن  القائم 
وارتفاع  ال�شيف  مع حلول ف�شل 
التي  ال�شديدة  احلر  موجة 
جتاوزت عتبة الـ 51 درجة مئوية 
حتت الظل، وهو ما �شاهم ب�شكل 
كبري يف ارتفاع معدالت االإ�شابة 
�شجلت  العقربي، حيث  بالت�شمم 
امل�شالح ال�شحية خالل ال�شائفة 
احلالية 03 حاالت وفيات من بني 

الـ 290 اإ�شابة بالت�شمم العقربي.
من  عدد  ت�رشيح  وح�شب 
البلدية  م�شالح  فاإن  املواطنني 
�شابق  وقت  يف  حتججت  ذاتها 
املادية  اإمكانيتها  مبحدودية 
التي حالت دون اإيجاد حل جذري 
للم�شكل القائم الذي طال عمره 
املفا�شلة  �شيا�شة  انتهاج  ب�شبب 
يف توزيع امل�شاريع االإمنائية بني 

بلديات الوالية. 
�سيخ مدقن 

ب�سبب حمدودية اإمكانيات البلدية لإعادة تاأهيل الأعمدة

580 عائلة بعني قزام بتمرنا�صت  تغرق يف الظالم الدام�س

بتوجيه الطلبة اجلديد يف الت�سجيالت 
عرب  10 مراكز بالولية

توقيف �سخ�سني بتهمة ترويج
 املخدرات و تكوين جمعية اأ�سرار 

الطالبي احلر بجامعة ب�صار 
يوا�صل حمالته التوجيهية

اأمن ورقلة ينفذ عمليتني 
نوعيتني بحي 324 م�صكن 

يف اإطار املجهودات املبذولة من 
طرف مديرية العامة لالأمن الوطنى  
اال�شطياف  مو�شم  مع  تزامنا  و 
ورقلة  والية  امن  م�شالح  نظمت 
لفائدة  وتوعية  حت�شي�شية  حملة 
ال�شاحنات  و  احلافالت  �شائقي 
مبحطة نقل امل�شافرين و الطريق 

اأالجتنابي للوزن الثقيل .
االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
اخلارجية  والعالقات  واالت�شال 
كانت  ورقلة  والية  اأمن  مبديرية 

 « »الو�شط  يومية  ت�شلمت  قد 
احلملة  خالل  ،اأنه  منه  ن�شخة 
املنظمة  والتوعوية  التح�شي�شية 
احلافالت  �شائقي  لفائدة 
نقل  مبحطة  وال�شاحنات 
االجتنابي  والطريق  امل�شافرين 
خاللها  من   مت  الثقيل  للوزن 
لفائدة  واإر�شادات  ن�شائح  تقدمي 
وال�شاحنات  احلافالت  �شواق 
احرتام  �رشورة  يف   املتمثلة 
�شالمة  التاأكد من  املرور  قانون 

التحلي  و  ال�شفر،  قبل  املركبات 
و  الذات  واإحرتام  بامل�شوؤولية 
االآخرين باالإ�شافة اإىل عدم قيادة 
املركبة يف حالة االرهاق ال�شديد 
بقواعد  وااللتزام  النعا�ص   او 
املراقبة  مع  املرور  واأولويات 
املحرك،  للمركبة،  الدورية 
العجالت          و اال�شواء ، عدم 
على  وحفاظ  مناورة  باأي  القيام 
عرقلة  جتنب  و  االمان   م�شافة 
الع�شوائي  والتوقف  ال�شري  حركة 

دون  الطريق  و�شط  والفجائي 
مربر، جتنب احلديث يف الهاتف 
ال�شياقة  اأثناء  امل�شافرين  ومع 
كما   ، اأخرى  باأ�شياء  واالن�شغال 
بخ�شو�ص  املطويات  توزيع  مت 
هذه  تندرج  املرورية،  ال�شالمة 
احلملة �شمن ال�شيا�شة املنتهجة 
من طرف القيادة العليا من اأجل 
و   التح�شي�شي  اجلانب  تفعيل 

الوقائي  .
اأحمد باحلاج 

لفائدة �سائقيى ال�ساحنات و احلافالت

اأمن ورقلة ينظم حملة حت�صي�صية حول ال�صالمة املرورية 
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م�سبح عزابة مغلق 
والراية ممزقة؟؟

والية  عزابة)�رشق  مدينة  تتوفر 
عنابة(  نحو  الطريق  يف  �سكيكدة 
على م�سبح بلدي جديد مل تتجاوز 
ن  ويبدو  العامني،  اجنازه  مدة 
الثل"  يقول  فنيةن  حتفة  اخلارج 
حالك  وا�ش  بره..  من  مزّوق  يا 
وفرتة  مغلق  لكنه  داخل"،  من 
معدودة،  الأ�سهر  كانت  ا�ستغالله 
يعود  فال�سبب  ال�سكان  وبح�سب 
لنوعية  املتابعة  وجود  لعدم 
غياب   وكذلك  امل�ستعملة  املياه 
ال�سيانة، لدرجة اأ�سيب الكثري من 
االأطفال الذين كانوا منخرطني يف 
جلدية  باأمرا�ش  اجلمعيات  بع�ش 
يف  ال�ساحة  من  فرتة  بعد  غريبة 

امل�سبح..
مغلقة،  امل�سبح  اأبواب  وجدنا     
االأ�سبوعي  بال�سوق  وحما�رشة  بل 
م�سهد  هو  اآملنا  ،وما  لل�سيارات 
الراية الوطنية اجلزائرية املمزقة 
فاأين  امل�سبح،  باب  اأعلى  يف 
عزابة؟اأينمنظمة  رجال  يا  انتم 
ال�رشفاء  اأين  املجاهدين؟ 
التي  الهيئة  الوطنيني؟...واأين 
الهام  املرفق  هذا  ت�سيري  يتبعها 
امل�سبح  اأن  علما  املتابعة،  من 
يتواجد بالقرب من ملعب ال�سهيد 
يف  ي�سري  من  و  بو�ستة،  علي 
الطريق الوطني 44 يالحظ الراية 
املمزقة التي ترحب بزوار عزابة 

املجاهدة؟؟
اأما يف و�سط املدينة ،فعزابة تعاين 
من غياب اإ�سارات املرور و ال اثر 
اثر  وال  ال�سوارع،  بني  الإ�سارة قف 
لالإ�سارات يف مفرتق الطرق ،مثل 
م�سنع  ملدخل  القابل  املفرتق 
مدر�سة  اأو  �سابق)�سيبا(  الن�سيج 
البنات، اأو املفرتق املقابل لقاعة 
ال�ساحات  زنيوا...و  احلفالت 
تنته  مل  اأ�سغاال  ت�سهد  العمومية 
يف ال�سارع الرئي�سي للمدينة، وهو 
املقبلة  العمومية  احلديقة  �سان 

ملدر�سة الرتقي..
لل�سباب  دار  على  املدينة  تتوفر   
ريا�سي)االإخوة  ي  جوار  ومركب 
خمنا�ش( ومكتبة عمومية يف طور 
لالأ�ساتذة  عليا  ومدر�سة  االجناز، 
التكنولوجيي...،  التعليم  يف 
لدورة  زارتنا  ا�ستغرنا-يف  وقد 
املتعددة  بالقاعة  الكراتيه  يف 
مر�سح  �سور  وجود  الريا�سات- 
برملاين فاز و�سعد للربملان ، لكنه 
بجانب  القاعة   تزين  �سوره  ترك 
اأن  علما  بو�ستة؟؟  علي  ملعب 
تن�سط  ال  لنا-  قيل  كما  القاعة- 
االأمطار،فمن  ب�سبب  ال�ستاء  يف 
يتدخل؟؟يقول املثل" ال�سم�ش ما 
الواقع  وهدا  بالغربال"،  تتغطى 
املوؤ�سف تعرفه كل �سوارع واأحياء 

مدن  كل  �ساأن  وهو  املدينة 
اجلزائر؟؟؟

عزابة  مدينة  ا�ستهرت  وقد 
الن�ساط  بف�سل  موؤخرا  وطنيا 
الفني امل�رشحي جلمعية الفنانني 
وجمد  ذكرى  اأحيت  التي  االأحرار 
ابن  الدين جموبي  عز  امل�رشحي 
املنطقة.واأعادت تقدمي م�رشحية 

احلافلة ت�سري بطريقة جديدة.
املعروفني  املنطقة  اأبناء  ومن   
منجلي،  علي  املجاهد  كذلك  
الرحمان  عبد  الغمام  العامل 
العايل  عبد  العايب،ال�ساعر 
بوعقبة،  �سعد  الكاتب  رزاقي، 
االإمام  لعداي�سية،  حميد  الكاتب 
جمعياتها  حداد...ومن  بكر  اأبو 
الن�سطة جمعية العلماء امل�سلمني 
فرع عني �رش�سار،جمعية االإر�ساد 
االجتماعي،  واالإ�سالح  الثقايف 
للك�سافة  العزم  فوج  اخلري،  نا�ش 
لل�سائح  وميكن  اال�سالمية... 
املعدنية  احلمامات  نحو  التوجه 
جبلية  فاملنطقة  حميمني  بواد 
�ساحرة بخا�سة يف ال�ستاء والربيع،  
و يف ال�ستاء يتجه ال�سواح حو جبال 
...، الثلج  حيث  ال�سبت  بلدية 
التجاري  املركز  نحو  التوجه  اأو 
اأنقا�ش  على  �سيد  الذي  الكبري 
مق�سد  فهو  �سيبا،  الن�سيج  م�سنع 
م�ساحة  وفيه  �سياحي  جتاري 
نن�سح  كما  االأطفال،  الألعاب 
املدينة  و�سط  مقاهي  بزيارة 
و  و�ساتتي  مقهى  مثل  القدمية 
جم�سمات  فيه  حلنا�ش)  مقهى 
لندن  ومقهى  حليوانات(  قدمية 
جندل(،  نحو  املدينة  خمرج  )يف 
وتبقى �سواطئ قرباز هي املق�سد 

ال�سياحي االأول يف ال�سيف.

الطريق اإىل ال�ساطئ..

ي�ستطيع ال�سائح اأن ي�سل ل�سواطئ 
قرباز  عرب طرق متعددة، فله اأن 
ياأتي من و�سط مدينة عزابة  نحو 
�ساعة  ن�سف  ظرف  يف  ال�ساطئ 
الطريق  من  ياتي  اأن  وله  فقط، 
عني  منطقة  يف  رقم44،  الوطني 
من  اخلروج  بعد  حيث  �رش�سار 
عنابة  نحو  �رش�سار  عني  مدينة 
بلدية  نحو  توجه  اإ�سارة   توجد 
الو�سل  ميكن  ومنها  جندل، 
جبلي  طريق  عرب  اأو  لل�ساطئ، 
فلفلة  بلدية  من  انطالقا  �سعب 

ال�ساحلية.
بني  و�سطا  تقع  ال�سواطئ  وهذه 
�سواطئ املر�سى و�سواطئ فلفلة) 
وجاندارك...هذا  ليبالطان 
بالعربي  �سميا  ي�سمى   ال�ساطئ 
�سكيكدة  اأهل  لكن  مهيدي،  بن 
جاندارك.. ت�سمية  على  ي�رّشون 
من  اأخرج  اال�ستعمار  فاأيها 
من  خرجت  كما  وفكرنا  ل�ساننا 

اأر�سنا؟؟(.
منر بقرية دم البقرات التي ي�ستغل 
لبيع  ال�سيف  فر�سة  �سكانها 

م�ستلزمات واألعاب البحر وال�ساطئ 
للعائالت ، كما نتجاوز قرية قرباز 
التي مل ت�سهد اأي تنمية �سياحية اأو 
وهي  اال�ستقالل،  منذ  اقت�سادية 
فاكهة  منتوج  الزوار  على  تقرتح 
البطيخ والذرة، وبع�ش  املحالت 
اإىل  ال�سائح  طريق  يف  واملقاهي 

البحر...
ت�ستفيد  اأن  املفرو�ش  من  وكان 
جبلية  منطقة  يف  وجودها  من 
اأثر  ال  لكن  جدا،  جميلة  وبحرية 
و  ال�سياحية  واملركبات  للفنادق 
اجتماعية  يعانون م�ساكل  ال�سكان 
ال�سياحية  التنمية  كثرية.فمتى 
قول  �سكيكدة؟  والية  م�سوؤويل  يا  
يح�ش  ما  املنطقة"  اأهل  ل�سان 
باجلمرة.. غري اللي عف�ش عليها"

ال�ساطئ  من  االقرتاب  عند  و 
خالبة  مناظر  ال�سائح  �سي�ساهد 
واملنطقة  والبحر،  اجلبل  متزج 
جدنا  و  وقد  وريفية،  عذراء 
مهيئة،  غري  ال�سيارات  ح�سرية 
الركن)100دج(  ملبلغ  دفعنا  رغم 
اأخذنا تذكرة فيها االأخطاء فكلمة 
كلمة ح�سرية؟؟؟  ح�سرية عو�ست 
تنام  املت�رشدة  ال�سالة  والكالب 

حتت ال�سيارات؟؟
وجدنا دكانا �سغريا موؤقتا للمواد 
للماأكوالت  اآخر  و  الغذائية، 
تهيئة املدارج  تتم  و مل  اخلفيفة، 
مدرجا  اإال  امل�سطافني،  لنزول 
جندل  بلدية  فعلت  واحدا)ماذا 
هذه  كل  منذ  ال�ساطئ  ت�سري  التي 
اجلزائر؟؟(  ا�ستقالل  من  الفرتة 
رغم الطول الكبري لل�ساطئ وكرثة 

املداخل له.

قرباز..جمال املكان 
ولكن؟؟

للماأكوالت  ك�سكا  ال�سائح  �سيجد 
يقابل  ال�ساي  و  والقهوة  اخلفيفة 
ا�ستحوذ  وقد  ال�ساطئ  مبا�رشة 
لكراء  اأماكن  على  ال�سباب  بع�ش 
والكرا�سي،  الطاوالت  ال�سم�سيات 
والكرا�سي  لل�سمية  (1000دج 
والطاوالت(يبدو اأنهم قد حت�سلوا 
على ترخي�ش من بلدية جندل،لكن 
هناك اأماكن ميكن للعائالت و�سع 
اإزعاج.  دون  فيها  �سم�سياتهم 
و�سع  ال�سباب  بع�ش  وا�ستطاع 
على  �سخور  فوق  �سغرية  خزانة 
مقربة من ال�ساطئ لبيع احللويات 
و ال�سجائر) هذا اخرتاع جزائري 
التفكري  كل  بامتياز..يناف�ش 

ال�سياحي االأوربي...(
ي�سمون  املنطقة  واأهل 
باالأرقام  ال�ساطئ  اأماكن 
)ال�ساطئ1،ال�ساطئ 2...(، و�سوال 
ي�سمى  الذي  وهو   9 رقم  لل�ساطئ 
فاطمة")ال  كاف  �ساطئ   " ر�سميا 
وكلها  الت�سمية(  هذه  �سبب  نعلم 
نحو  يوؤدي  طريق  عرب  �سواطئ 

بلدية املر�سى.
اأك�ساك  توجد  قرباز  �ساطئ  يف 

خا�سة ببيع لوازم املتعة الرمليةو 
فرق  رايات  �ستجد  و  البحرية، 
�سباب  اجلزائر،  يف  القدم  كرة 
ق�سنطينة)اأغلب زوار املنطقة من 
القبائل)  و�سبيبة  ق�سنطينة(  والية 
منا�رش  الك�سك  �ساحب  هل 
لل�سبيبة؟علما اأن فريق جيل عزابة 
و�سقط  الدنيا  االأق�سام  يف  يعاين 

للجهوي الثاين رابطة ق�سنطينة؟
املراحي�ش  لغياب  وتاأ�سفنا 
و  التنظيف  وم�ساهد  واملر�سات 
اأن  ويبدو  ال�ساطئ،  يف  املتابعة 
االإمكانات  متلك  ال  جندل  بلدية 
قرباز  لتحويل  املادية  و  الب�رشية 
الرثوات  رغم  �سياحية  ملنطقة 

الطبيعية... 
ح�سور  وجودنا  �سادف  قد  لقد 
جلنة مراقبة من البلدية، و �سمعنا 
الذي  ال�سباب  تلوم  املوظفة 
�ستغل ف�ساءات قرباز على غياب 
النظافة والتنظيم يف ال�ساطئ ويف 
على  نقرتح  ال�سيارات،  املوقف 
البلدية اإن�ساء مدارج لنزول الزوار 
اإن�ساء  يف اقرب وقت والتفكري يف 
امل�سهد  ملنح  �سغري  كورني�ش 
للمكان،  وال�سياحي  الرومان�سي 
وكثريا ما ت�ساءل اأهل املنطقة  يف 
�سكيكدة عموما :ماذا لو كان هذا 

املكان )قرباز( يف تون�ش؟

الأطفال واملتعة 
البحرية..

به  وتكرث  عائلي  �ساطئ  قراز  اإن   
االزدحام  و  ال�سياحية  احلركية 
 ، االأ�سبوعية  العطلة  يف  الب�رشي 
حيث ت�سعب عملية اأعوان االإنقاذ، 
دوريات  و  ال�ساطئ،  طول  ب�سبب 
واإياب،  ذهاب  يف  الوطني  الدرك 
للمراقبة،  لل�ساطئ  تنزل  واأحيانا 
الوطني  الدرك  دور  �ساهدنا  وقد 
انطالقا  ال�ساطئ  يف  يكون  الذي 

من ال�سباح،...
العائالت  و  االأطفال  وي�ستمتع 
يف  واأمواج  ذهبية   برمال  عموما 
اأجواء  ظل  يف  وانخفا�ش،  ارتفاع 
حارة ت�سهدها الواليات ال�ساحلية، 
وقد  ال�سحراوية  الواليات  �ساأن 
واليات  من  عائالت  وجدنا 

الوادي  من  قرباز،  يف  اجلنوب 
قادمة  العائالت  واغلب  حتديدا، 
من قاملة، �سوق اهرا�ش، �سطيف، 
،اأم البواقي...ب�سبب قرب املنطقة 
عني  ال�سيار)خمرج  الطريق  من 
عن  البعد  وب�سبب  �رش�سار(، 
وفو�سى  ال�سكانية  التجمعات 

املرور يف املدن.
اأعوان  توزع  ال�سائح  �سيالحظ 
لكننا  ال�ساطئ،  االإنقاذ على كامل 
ا�ستغربنا وجود عون بق�سوطة يف 
�سعره، و كيف مل ينتبه امل�سوؤولون 
ال�سباب  هوؤالء  وقبول  تكوين  عل 
لالأمر، فت�سوروا منظر عون حماية 
مدنية بخ�سلة من ال�سعر تنزل على 
..احرتام  راأ�سه؟؟)�سوية  خلفية 
للجهاز..يا نا�ش احلماية( وعندما 
تتاأمل زرقة البحر وخلفك الغابات 
اخل�رشاء، �ستتمنى لو كنت �ساعرا 
القا�سم  ابو  اخلالد  التون�سي  مثل 
اجلزائري  ال�ساعر  اأو  ال�سابي 
الرومان�سي رم�سان حمود، لتكتب 
التي  واأحا�سي�سك  ك  م�ساعر  عن 
والرمل  الكبري  االأزرق  يحت�سنها 
خلقه  يف  اهلل  وجالل  الذهبي 
البديع...عذرا �ساأتوقف هنا ،حتى 
ال يغ�سب �سعراء الرومان�سية عند 

الغرب والعرب؟؟
اأخريا... كانت هذه زيارة ملنطقة 
ال�سائح  متنح  وهي   ، فربازبعزابة 
وكما  والرتفيه،  املتعة  حلظات 
يقال"الولف�سعيب"، وعند املغادرة 
بع�ش  طريقه  يف  ال�سائح  �سياأخذ 
الذي  االأحمر)الدالع(  البطيخ 
كما  عزوز،  بن  بلدية  به  ت�ستهر 
بالذرة  والكبار  ال�سغار  �سيتمتع 
يف  وتباع  اجلمر،  على  امل�سوية 
للحبة(،  قرباز(50دج  قرية  طرق 
غذائية  ملواد  باعة  هناك  و 
املنطقة،  زوار  خلدمة  خمتلفة 
ح�سي�سية  ال�سعبي"  املثل  ب�سعار 
التحذير  مع  معي�سة"...  ..طالبة 
الطرق   الأن  ال�رشعة  ا�ستعمال  من 
املرور  حوادث  �سيف  كل  تعرف 
يوم  من  ال�سواق  تعب  ،ب�سبب 
كامل يف البحر ثم يريدون العودة 
الطرق  �سيق  متجاهلني  للمنازل 
اأخرى  رحلة  واإىل   . وازدحامها 

باإذن اهلل.

�ساطئقربازبدائرة عزابة، ولية �سكيكدة من ال�سواطئ اجلميلة التي متنح الزائر جماليات البحر والرمل والغابات 
املمتدة اأمام الب�سر، هو �ساطئ مل مت�س�سه يد ال�ستثمار ال�سياحي بعد، والو�سول له �سهل من الطريق ال�سيار �سرق 

غرب بعد املرور من الطريق الوطني44، لنتابع هذا ال�سفر نحو جماليات قرباز.

اأوراق �سائح

وليد بوعديلة

�ساطئ قرباز بعزابة ..�سحر ينتظر اال�ستثمار ال�سياحي
اإكرام عابري ال�سبيل 

اخللق العظيم الذي 
توارثه �سكان دّمد باجللفة 

احلقيقية  متعتهم 
يجدونها يف احرتاف 
والنبل  الب�ساطة 
التي  فاالأوقات   ،
خدمة  يف  يق�سونها 
ت�ساوي  النا�ش  عامة 
قامو�ش  يف  الكثري 
حياتهم ، ال�سعادة يف 
تبدو  الراهن  الوقت 
املنال  �سعب  حلما 
اإليهم  بالن�سبة  لكن 
وم�سمونة  متوفرة 
الأّنهم يالم�سون دفئها 
اجلليلة  االأعمال  يف 
التي يج�سدونها على 
ما  فاأهم   ، الدوام 
هو  يومياتهم  ميّيز 
مبا  الوثيق  ارتباطهم 
اأ�سالفهم  ي�سنع  كان 
اأولئك   ، ال�رشفاء 
مثال  �رشبوا  الذين 
الذات  الإنكار  رائعا 
خدمة  يف  والتفاين 
وقمة   ، ااّلخرين 
�سعادتهم كانت تكمن 
يف م�ساركة اأهلهم كل 
مبا  وكبرية  �سغرية 
رزق وجهد  اأوتوا من 
�سكان  هم  هوؤالء   ،
مبدينة  دمد  واحة 
اجللفة  بوالية  م�سعد 
لهم  حتتفظ  الذين 
اجلماعية  الذاكرة 
اخلاطر  برحابة 
التعاي�ش  ومرونة 
 ، التالحم  و�سمو 
املجتمع  فحياة 
وال  كانت  الدمدي 

تزال 
بالتقاليد  حافلة   
�ش  لطقو ا و
االإن�سانية  وال�سفات 
عية  جتما ال ا و
على  امل�رّشفة 
التاريخ  امتداد 
والعميق  الطويل 
ال�سور  باأ�سدق   ،
من  املواقف  ومتيز 
اأهل  �سرية  خالل 
الذين  املنطقة 
الأنف�سهم  �سنعوا 
خمتلفا  واقعا 
الراقية  باأخالقهم 
النبيلة  و�سلوكاتهم 
تذكرهم  �ستظل  التي 
ويف  احل�سور  يف 
الذين  ولعّل   ! الغياب 
الظروف  قادتهم 
من  دمد  واحة  اإىل 
اأو  ال�سبيل  عابري 
ك�سيوف  مل�سوا ذاك 
من  احلقيقي  الكرم 
وا�ستمتعوا   ، �سكانها 
مثيل  ال  باهتمام 
طيبة  يوؤكد  منهم 
الذين  هوؤالء  وعذوبة 
ال ميلكون من حطام 
الكثري  ال�سيء  الدنيا 
يرتقون  اأّنهم  غري   ،
با�سم  باإن�سانيتهم 

وعظمتها  العقيدة 
املروءة  منطلق  ومن 
وبا�سم   ، وعذوبتها 
الذي  امل�سلم  خلق 
عن  ير�سى  ال 
والعطاء  الت�سحية 
عّزت  مهما  بديال 
وت�ساعفت  االأثمان 
ولهذا   ! االحتياجات 
الدمدية  العائلة  فاإن 
بال  بثبات  ما�سية 
يف  تاأخر  اأو  تراخي 
واالإح�سان  الرب  درب 
مقابل  انتظار  ودون 
اأي  من  ثناء  اأو 
الأّنهم   ، كانت  جهة 
التنكر  يرف�سون 
اأجدادهم  لطبائع 
مع  عا�سوا  الذين 
يف  وال�سفاء  ال�سخاء 
زمن الفقر واحلرمان 
، وال يريدون لتقلبات 
اليوم  واقع  احلياة يف 
وبني  بينهم  حتول  اأن 
 ، بالواجب  القيام 
ي�سمع  وحني  ولذلك 
اأن  والداين  القا�سي 
يحرتفون  دمد  اأبناء 
االأ�سكال  بكل  الكرم 
ع�رش  يف  والفنون 
والتخلّي  التنافر 
للتعجب  داعي  ال 
الأن   ، واال�ستغراب 
�سهامتهم تبعث الفرح 
يف قلوبهم والطماأنينة 
يف نفو�سهم ، وعندما 
امل�ساعب  تعيقهم 
املكارم  تقدمي  على 
باالأ�سف  ي�سعرون 
كان  واإذا   ، واخليبة 
اأخرية  كلمة  من 
اأن  القول  من  فالبد 
هذا النموذج الب�رشي 
للفخر  مدعاة  النادر 
واقع  يف  واالعتزاز 
واالأنانية  الرداءة 
كما  نتمّنى  ولكن   ،
اأ�سحاب  يتمّنى 
النا�سجة  العقول 
اليقظة  والعزائم 
احرتاف  يقت�رش  اأال 
الهادفة  امل�ساريع 
معينة  جمموعة  على 
من املجتمع فقط بل 
اجلميع  لي�سمل  ميّتد 
املتاعب  لتجاوز   ،
اإىل  والتطلع  واملحن 
حياة جماعية �سامية 
وهناء  فاعلية  اأكرث 
االختالفات  رغم   ،
طبائع  بني  االأكيدة 
االأذواق  يف  الب�رش 

واالأفكار والرغبات 
عمر ذيب
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�إلغاء �تفاق �أو�سلو و�لعودة �إىل �مليثاق و�جب وطني وقومي وديني و�إن�ساين
د. غازي ح�سني

منذ  الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  يجري  ما 
وحتى  اأو�سلو  يف  الإذعان  اتفاق  توقيع 
وال�سمري  والعقل  القلب  يومنا هذا يدمي 
املر  اأو�سلو  ح�ساد  قاد  حيث  والوجدان، 
الوطني  امل�رشوع  تدمري  اإىل  واملرير 
منظمة  قيادة  واعرتاف  الفل�سطيني 
التحرير باأن 78% من م�ساحة فل�سطني هو 
املتبقية   %22 الـــ  واأن  ال�سهيوين،  للكيان 
متنازع   اأرا�ض  العربية  فل�سطني  من 
الأر�ض  اأ�سحاب  الفل�سطينيني  بني  عليها 
والكيان  ال�رشعيني  و�سكانها  الأ�سليني 
والدخيل  املنطقة  عن  الغريب  ال�سهيوين 
مبوجب  املنظمة  قيادة  وتخلت  عليها، 
امل�سلحة  املقاومة  عن  الإذعان  اإتفاق 
مبعاقبة  وتعهدت  بالإرهاب  ونعتتها 
والتعاون  ال�سالح  من  وجتريدهم  رجالها 
النتفا�سة  قدمت  كما  الغدو،  مع  المني 
من  طبق  على  احلجارة  انتفا�سة  الأوىل 
يف  ف�سل  اأن  بعد  ال�سهيوين  للعدو  ذهب 

الق�ساء عليها.

اتفاق الإذعان

املجال  للعدو  الإذعان  اتفاق  واأعطى 
وم�سادرة  الحتالل  يف  لال�ستمرار 
وتهويد  وتهويدها  الفل�سطينية  الأرا�سي 
رباح  بن  بالل  وم�سجد  والقد�ض  اخلليل 
يف بيت حلم وقرب ال�سيخ يو�سف يف نابل�ض 
وفر�ض العقوبات اجلماعية وال�ستمرار يف 
واعتقالهم  واإغتيالهم  الفل�سطينيني  قتل 
العن�رشي  والتمييز  العن�رشية  وممار�سة 
ووافقت  بحقهم.  العرقي  والتطهري 
التنازل عن حق  الفل�سطينية على  القيادة 
يف  والدخول  ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة 
املفاو�سات املبا�رشة واملدمرة مع العدو 
برعاية الوليات املتحدة الأمريكية العدو 
وال�سعب  والإ�سالم  للعروبة  الأ�سا�سي 
العامل.  يف  ال�سعوب  وجميع  الفل�سطيني 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  وحمل 
الفل�سطيني«  الوطني  »املجل�ض  التحرير 
غزة  يف  الوطني  امليثاق  اإلغاء  على 
الأمريكي  الرئي�ض  وبح�سور   1998 عام 
املت�سهني بيل كلنتون، وذلك تلبية لإمالء 
يف  املنظمة  قيادة  ووافقت  اإ�رشائيلي. 
املفاو�سات الكارثية على تبادل الأرا�سي 
يف القد�ض وبقية ال�سفة الغربية ل�سم اأكرث 
اليهودية  امل�ستعمرات  كتل  من   %85 من 
الفل�سطينية املحتلة  الأرا�سي  الكبرية يف 

و�سم  ال�سهيوين،  الكيان  اإىل   1967 عام 
الأردن  اإىل  العربية  العن�رشية  املعازل 
البديل للق�ساء نهائياً على  اإىل الوطن  اأي 
واإقامة  ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة  حق 
فل�سطيني  ـــ  اإ�رشائيلي  اقت�سادي  احتاد 
بني  بنيلوك�ض  احتاد  غرار  على  اأردين  ـــ 
كركيزة  ولوك�سمبورغ  وبلجيكا  هولندا 
اجلديد  الأو�سط  ال�رشق  مل�رشوع  اأولية 
القت�سادية  العظمى  اإ�رشائيل  واإقامة 
اجلغرافية  الكربى  اإ�رشائيل  من  بدلً 
ال�رشق  ملنطقة  والقائد  املركز  وجعلها 
الأو�سط متاماً كما خطط تيودور هرت�سل 
موؤ�س�ض احلركة ال�سهيونية وموؤمتر بلتمور 
تاريخ  يف  موؤمتر  اأهم  ثاين  ال�سهيوين 
امل�ست�رشق  خطط  وكما  ال�سهيونية، 
مل�رشوع  لوي�ض  برنارد  احلقري  اليهودي 
الكونغر�ض  وتبناه  الكبري  الأو�سط  ال�رشق 
مل�رشوع  وتطبيقاً   1983 عام  الأمريكي 
بري�ض  ل�سمعون  اجلديد  الأو�سط  ال�رشق 
عام  بالإنكليزية  كتابه  يف  ظهر  والذي 
الرئي�ض  احلرب  جمرم  وحاول   .1993
من  حتقيقه  البن  بو�ض  جورج  الأمريكي 
عام  العراق  على  الهمجية  حربه  خالل 
2003 وحرب متوز 2006 التي �سنها العدو 
املقاومة  ولكن  لبنان  على  الإ�رشائيلي 

العراقية واللبنانية جنحتا يف اإف�ساله.

اأزمة الق�سية الوطنية

يف  الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  يجري  ما  اإن 
التي  الوطنية  الق�سية  اأزمة  الأيام  هذه 
فيليب  مع  التفاقات  توقيع  عن  نتجت 
رونالد  الأمريكي  الرئي�ض  مبعوث  حبيب 
ال�سفاح  اأخرج  مبوجبها  والتي  ريغان 
للبنان  باجتياحه  التحرير  منظمة  �سارون 
املتحدة  الوليات  من  بدعم   1982 عام 
التي  العربية  واملمالك  الإمارات  وتواطوؤ 
الذعان  اإتفاق  وتوقيع  ال�ستعمار  اأقامها 
التنفيذية  اللجنة  او�سلو. وحَوّل رئي�ض  يف 
منظمة  من  املنظمة  التحرير  ملنظمة 
ومقرها  �سيا�سية  منظمة  اإىل  مقاومة 
الفل�سطينية  ال�ساحة  وانق�سمت  تون�ض. 
وبرنامج  املقاومة  برنامج  برناجمني  اإىل 
العدو  املتحدة  الوليات  برعاية  الت�سوية 
وحقوقه  الفل�سطيني  لل�سعب  الأ�سا�سي 
للكيان  ال�سرتاتيجي  واحلليف  الوطنية 
ا�ستعمار  نظام  واأوح�ض  اأخطر  ال�سهيوين 
التاريخ  يف  واإرهابي  عن�رشي  ا�ستيطاين 

الب�رشي.
حالياً  الفل�سطيني  العربي  �سعبنا  ويعاين 
من النق�سام احلا�سل بني ال�سفة الغربية 
بني  وحما�ض،  فتح  بني  غزة،  وقطاع 

اإبان  تبنت  التي  الغربية  ال�سفة  حكومة 
فيا�ض  املتاأمرك واملت�سهني �سالم  عهد 
الفل�سطينية  للق�سية  القت�سادي  احلل 
نتنياهو:  والفا�سي  ال�سفاح  لربنامج  وفقاً 
دويلة حكم ذاتي منقو�سة الأر�ض وال�سكان 
)معازل  الأو�سال  ومقطعة  وال�سيادة 
ال�سالم  بف�سل  للحياة  والقادرة  عن�رشية( 
احلياة  �رشايني  ي�ستمد  الذي  القت�سادي 
وامل�ساعدات  وال�سدقات  الهبات  من 

الأمريكية والأوروبية والعربية.

�سالم القوة

ويرف�ض  القوة  �سالم  نتنياهو  ويطرح 
غر�ض  الذي  العمل  حزب  مبداأ  حتى 
موؤمتر  يف  ال�سالم  مقابل  الأر�ض  مقولة 
يطرح  اأو�سح  وبعبارة   ،1991 عام  مدريد 
مقابل  والتعاي�ض  ال�سالم  مقابل  ال�سالم 
الأمني  التن�سيق  وا�ستمرار  التعاي�ض 
الأمن  واأجهزة  الحتالل  دولة  بني 
الفل�سطيني  والعرتاف  الفل�سطينية 
اإقامة  لتربير  الدولة  بيهودية  والعربي 
الفنت  واإ�سعال  الإ�سالمية  اخلالفة  دولة 
واحلروب  والعرقية  واملذهبية  الطائفية 
واإعادة  العربية  البلدان  لتفتيت  الدينية 
تركيبها للق�ساء على دور العرب يف الع�رش 

احلديث.
بها  متر  التي  املميتة  الأزمة  نتجت 
توقيع  من  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
والفل�سطينية  العربية  الإذعان  اتفاقات 
ويف  ووادي عربة  واأو�سلو  ديفيد  كمب  يف 
التي  العربية  واملمالك  الإمارات  التزام 
الوليات  وحتميها  بريطانيا  اأقامتها 
فل�سطني  و  القد�ض  كل  بتهويد  املتحدة 
لت�سفيتها  القرن  �سفقة  على  واملوافقة 
واإقامة  ال�سهيوين  العربي  ال�رشاع  واإنهاء 
نتنياهو  الإرهابي  اأعلن  اأمنية كما  �رشاكة 
بني اإ�رشائيل وال�سعودية وبقية دول اخلليج 
العدو  مع  ال�سعودية  التحالف  خالل  من 

واإقامة الناتو العربي.

النق�سام اجليو �سيا�سي واجلغرايف 
بني ال�سفة والقطاع

وعّمق النق�سام اجليو �سيا�سي واجلغرايف 
وحما�ض  فتح  وبني  والقطاع  ال�سفة  بني 
واملحا�س�سة  لهما  املن�سوية  والف�سائل 
اأزمة  اإىل  وحتولت  ال�سيا�سية«  »الأزمة 
وطنية وعقائدية ود�ستورية وتنظيمية ول 
ميكن حلها اإل بالعودة اإىل طابعها الن�سايل 
كحركة حترر وطني، حركة وق�سية �سعب 
وقلع  وال�ستقالل  التحرر  اإىل  يتطلع 

ال�ستيطاين  ال�ستعمار  وكيان  الحتالل 
قلب  فل�سطني  يف  والإرهابي  العن�رشي 

الأمة العربية باملقاومة امل�سلحة.
بني  النق�سام  ال�سهيوين  العدو  وي�ستغل 
برناجمني  بني  واخلالف  وحما�ض  فتح 
لكي  ا�ستغالل  اأب�سع  وعربيني  فل�سطينيني 
من  فل�سطني  كل  فل�سطني،  تهويد  يكمل 
مركز  اأكرب  فيها  ويقيم  البحر  حتى  النهر 
لليهودية العاملية لل�سيطرة على املنطقة 

وعلى بقية بلدان العامل.
وتراهن اإ�رشائيل والوليات املتحدة على 
فتح  حركة  مع  حدث  كما  حما�ض  حتويل 
امليثاق  واألغت  البندقية  عن  تخلت  التي 
طريقاً  الكارثية  املفاو�سات  واعتمدت 
وحيداً حلل ال�رشاع. وترغب الدولتان يف 
النهائي  اأن توقع فتح وحما�ض على احلل 
اأن  من  وخل�سيتهما  ل�ستمراريته  �سماناً 
يقوم ال�سعب الفل�سطيني باإلغائه كما فعل 
 17 يف  الإذعان  اتفاق  يف  اللبناين  ال�سعب 

ماي 1983.

راأب ال�سدع

امل�ساحلة  وحتقيق  ال�سدع  راأب  اإن 
اإلَّ  يتحقق  اأن  ميكن  ل  الوطنية  والوحدة 
هو  الذي  الوطني  امليثاق  اإىل  بالعودة 
ال�سعب  واإجنيل  وقراآن  د�ستور  مبثابة 
الفل�سطيني واإىل خيار املقاومة امل�سلحة 
القد�ض  وحترير  الغربية  ال�سفة  وت�سليح 
وكل فل�سطني واإقامة الدولة الدميقراطية 

لكل مواطنيها يف كل فل�سطني العربية.
الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  �سهدت  لقد 
و�رشاعات  خالفات  املعا�رشة 
اإىل  و�سلت  حادة  و�سيا�سية  تنظيمية 
حالياً  وو�سلت  امل�سلح،  القتتال  حد 
مرحلة  مراحلها،  واأخطر  اأعلى  اإىل 
العربي  ال�رشاع  واإنهاء  الق�سية  ت�سفية 
العظمى  اإ�رشائيل  وهيمنة  ال�سهيوين  ــــ 
الأو�سط  ال�رشق  بلدان  على  القت�سادية 
حكماء  لربوتوكولت  حتقيقاً  الكبري 
والقرارات  املخططات  وبقية  �سهيون 
كل  وتهويد  والإ�رشائيلية  ال�سهيونية 
اليهودية  ترامب  اإدارة  واإعرتاف  القد�ض 
لل�سيطرة  وذلك  ل�رشائيل،  عا�سمة  بها 
القد�ض  األف عام من  العامل وحكمه  على 
وامل�سلمني  والعرب  فل�سطني  عا�سمة 
ومدينة الإٍ�رشاء واملعراج حتقيقاً خلرافة 

هريجمدون.
اأو�سلو  يف  الإذعان  اتفاقات  توقيع  اأدى 
والقاهرة وواي ريفري اإىل تغّول ال�ستيطان 
والقرى  املحتلة  القد�ض  يف  وخا�سة 
بها  املحيطة  الفل�سطينية  والأرا�سي 

و�سولً  وحتته  الأق�سى  امل�سجد  وحول 
»ال�رشائيلي«  ال�سعب  �سلوان وحتويل  اإىل 
واإرهابي  وعن�رشي  اإ�ستعماري  �سعب  اىل 

لميكن على الإطالق التعاي�ض معه.

عن�سرية وفا�سية وا�ستعمار 
واإرهاب الدولة »الإ�سرائيلية«

وا�ستعمار  وفا�سية  عن�رشية  وت�ساعدت 
»الإ�رشائيلية«  الدولة  واإرهاب 
وامل�ستعمرين اليهود وال�سعب الإ�رشائيلي. 
وتطالب اإ�رشائيل من القيادة الفل�سطينية 
الدولة  الدولة وبقانون  بيهودية  العرتاف 
من  والحقر  واخلطر  ال�سواأ  القومية 
ا�سدرها  التي  العن�رشية  نورنبريغ  قونني 
وغري  الندماجيني  املاين  �سديهود  هتلر 
ال�سهاينة لعزلهم وتهجريهم اىل فل�سطني. 
اإ�رشائيل  اأن  القومية  الدولة  قانون  ويعنى 
دولة جلميع اليهود يف العامل، واإن الأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة اأرا�ض يهودية حمررة 
الفل�سطينيني من  ولي�ست حمتلة، وترحيل 
دويلتهم  اإىل  اأرا�سيهم املحتلة عام 1948 
عودة  حق  و�سطب  اإقامتها،  املزمع 
دولة  اأكرب  واإقامة  ديارهم  اإىل  الالجئني 

اأبارتايد على كوكب الأر�ض. 
والعن�رشية  ال�ستيطاين  بال�ستعمار 
اأ�سحاب  الفل�سطينيني  جتاه  والإرهاب 
البالد الأ�سليني و�سكانها ال�رشعيني، واأدى 
عن  ال�سلطة  وتنازل  الحتالل  ا�ستمرار 
امل�سلحة،  واملقاومة  والثوابت  احلقوق 
وللحركة  وثقافتها  للمقاومة  واإ�سعافها 
و�سغوط  املانحة  الدول  واأموال  الوطنية 
ودول  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الحتاد الأوروبي واآل �سعود وثاين ونهيان 
اإىل  وتدمري العراق و�سورية ولينيا واليمن 
ت�ساعد احلقد والعن�رشية والإرهاب عند 
على  ال�ستيالء  اأجل  من  الإ�رشائيليني 
والرثوات  الفل�سطينية  الأر�ض  املزيد من 
واملياه العربية وتطبيع العالقات مع دول 
يف  والذعان  ال�ست�سالم  واأنطمة  اخلليج 

كمب ديفيد واو�سلو ووادي عربة.
واأنظمة  اخلليج  ف�سائيات  وغر�ست 
عقول  يف  ا�ست�سالمية  مقولت  الذعان  
على  للموافقة  اجلديدة  العربية  الأجيال 
القرن  و�سفقة  للق�سية  ال�سهيوين  احلل 

واإنهاء ال�رشاع العربي ال�سهيوين .
واليهودية  ال�سهيونية  الأحزاب  وتزعم 
هي  فل�سطني  اأن  وا�رشائيل  العاملية 
اأن  براجمهم  يف  ور�ّسخوا  امليعاد،  اأر�ض 
الإقامة  حق  فيها  ميلكون  الفل�سطينيني 
فقط، ويفقدون هذا احلق عند مغادرتها. 
غري  ال�ستعماري  التوجه  هذا  وتر�ّسخ 

الليكود  وتكتل  العمل  حزب  يف  امل�سبوق 
عودة  حق  برف�ض  الدينية  والأحزاب 
ال�سلطة  واإعطاء  ديارهم  اإىل  الالجئني 
ابتكرتها دولة الحتالل  التي  الفل�سطينية 
ال�سيادة  والقاهرة  اأو�سلو  اتفاق  مبوجب 
املنقو�سة على الب�رش ولي�ض على الأر�ض 
لإخ�ساعهم للتعاي�ض مع اإ�رشائيل العظمى 
ورعاة  و�سقائني  كحطابني  القت�سادية 
ن�ست  كما  املختار«  اهلل  »�سعب  خلدمة 
التي  العن�رشية  القوانني  وتن�ض  التوراة 
الفا�سية احلليف  �سنتها حكومات نتنياهو 
وخائن  ونهيان  وثاين  �سعود  لآل  اجلديد 

البحرين.
ال�سهيوين  املوقف  وللمحافظة على هذا 
فر�ست اإ�رشائيل على ال�سلطة الفل�سطينية 
اأمن  على  الأمنية  اأجهزتها  حتافظ  اأن 
وبقية  القد�ض  يف  اليهود  امل�ستعمرين 
الإ�رشائيلي  الأمن  وعلى  الغربية  ال�سفة 

الذي يعتربه رئي�ض ال�سلطة مقد�ساً.

ال�سلطة والتن�سيق الأمني مع املحتل 

وتعمل ال�سلطة على ن�رشما ي�سمى بثقافة 
التعاي�ض  وتعزيز  الكراهية  ونبذ  ال�سالم 
املحتل  مع  الأمني  والتن�سيق  والتعاون 
وت�رشفات  مواقف  وقادت  الإ�رشائيلي. 
وثقافتها  املقاومة  اإ�سعاف  اإىل  ال�سلطة 
الغربية  ال�سفة  يف  الوطنية  واحلركة 
واإجها�ض النتفا�ستني الأوىل والثانية بعد 
اأن عجزت اإ�رشائيل عن اخمادهما. وتعمل 
على اإخماد نريان النتفا�سة الثالثة بحجة 
الكارثية  املفاو�سات  اإىل  للعودة  التهدئة 
واحلل الأمريكي لت�سفية ق�سية فل�سطني.

دولة  عن  م�ستقلة  غري  ال�سلطة  اإن 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  الحتالل 
العربية  واملمالك  الإمارات  من  واأتباعها 
الوليات  وحتميها  بريطانيا  اأقامتها  التي 
املتحدة، لذلك ل اأمل لل�سعب الفل�سطيني 
الثابتة  الوطنية  حقوقه  ممار�سة  يف 
اتفاق  باإلغاء  اإلَّ  للت�رشف  القابلة  غري 
والعودة  ال�سلطة  وحل  اأو�سلو  يف  الإذعان 
اإىل امليثاق واملقاومة امل�سلحة والوحدة 
وتفعيل  وتطوير  بناء  واإعادة  الوطنية 
على  املختلفة  واأطرها  التحرير  منظمة 
عن  البعد  كل  بعيدة  دميقراطية  اأُ�س�ض 
لتحرير  املحا�س�سة  اأو  الفئوية  الهيمنة 
فل�سطني واإقامة الدولة الدميقراطية لكل 
مواطنيها يف كل فل�سطني العربية.والن�رش 
اأن  ويجب  املنا�سلة  للعوب  واأبداً  دائماً 
تزول »ا�رشائيل »وم�سريها اإىل الزوال كما 
من  والأبارتايد  اأملانيا  من  النازية  زالت 

جنوب اإفريقيا.
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تعزيـــــــــــــــــــــــــــــــة
رحل عنا بحر ااأ�سبوع الفارط املجاهد 
القدير)مو�سى بلهادي( املعروف بحبه 

امل�ستميت جلي�ش التحرير الوطني.
ويعترب من بني املنا�سلني الذين قدموا 

للثورة بالولية ال�ساد�سة انطالقا 
من م�سقط راأ�سه )عني احلجل( اإىل 

بو�سعادة.وعليه نتقدم بتعازينا 
اخلال�سة لكل اأبناءه خا�سة الطيب 

وعزالدين واملحفوظ وعي�سى.راجني 
من املوىل عزوجل اأن يلهمهم ال�سرب 

 وال�سلوان..
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

الو�سط:2018/08/05

مكتب التوثيق الأ�ستاذة كعبا�ش امال
اجلزائر  املرادية ولية  القادر  عبد  �سارع   57

تعديل القانون الأ�سا�سي لل�سركة �ش.ذ.م.م. ليلت دو ل بالت  
حتويل املقر الجتماعي 
 1008594-00/16 14ب 

الت�سمية �ش.ذ.م.م . ليلت دو ل بالت  را�ش املال 
الجتماعي مليون دينار جزائري 1.000.000.00 دج 

مو�سوعها الجتماعي موؤ�س�سة �سناعية لتحويل اخل�سب 
التحويل الويل ملادة البال�ستيك الأ�سا�سية �سناعة املادة 
البال�ستيكية القاعدية و الراتنجات الرتكيبية التحويل 

ال�سناعي للورق و �سناعة اأدوات خمتلفة من الورق 
-�سناعة اأدوات من البال�ستيك غ.م.م.ا 

�سناعة مواد التعبئة البال�ستيكية-�سناعة كل اأنواع مواد 
التعبئة من الورق-ا�سرتجاع املواد املعدنية القابلة لعادة 
الت�سنيع – ا�سرتجاع املواد غري املعدنية للر�سكلة مبوجب 
عقد تلقاه مكتبنا يف 31/07/2018 قرر ال�سركاء تعديل 

القانون الأ�سا�سي كمايلي :  حتويل املقر اجلتماعي من 
املكان امل�سمى �سيدي بوخري�ش بلدية اخلراي�سية دائرة 

الدويرة ولية اجلزائر اىل املكان امل�سمى طريق بئر توتة 
رقم 59 بلدية اخلراي�سية  دائرة درارية ولية اجلزائر 
و عليه عدلت املادة الرابعة 04 من القانون الأ�سا�سي و 

تبقى باقي بنود القانون الأ�سا�سي بدون تغيري مت الإيداع 
القانوين لدى املركز الوطني لل�سجل التجاري لولية 

اجلزائر بتاريخ:.............حتت رقم............ 
لالإعالن املوثق.
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حملية  �إعالم  و�سائل  يف  وتدور 
وعاملية نقا�سات حول طبيعة �لعالقة 
وخلفياتها،  وتر�مب،  �لإجنيليني  بني 
بن�س،  مايك  �لرئي�س،  نائب  ودور 
مالمح  ر�سم  يف  للطائفة،  �ملنتمي 
تاريخ  نوعها يف  �لغريبة من  �ملرحلة 
مع  ا  خ�سو�سً �ملتحدة،  �لوليات 
�قرت�ب �نتخابات �لكونغر�س �لن�سفية، 

�ملقررة يف نوفمرب �ملقبل.

ما هي الإجنيلية؟

تعني �لإجنيلية، يف �لديانة �مل�سيحية؛ 
"تعليم �لإجنيل ون�رشه"، �إل �أنها كلمة 
معتقد�ت  لها  طائفة  عن  تعرب  باتت 

وتف�سري�ت دينية خا�سة.
�لثامن  �لقرن  خالل  �لطائفة  ظهرت 
بع�س  تبني  �نت�سار  بعد  ع�رش، 
�لربوت�ستانتية  و�حلركات  �لكنائ�س 
هذ� �ل�سم، لتمييزها بالتزمت �لديني 
عن غريها وتتمتع هذه �لكنائ�س �ليوم 
�ملتحدة،  �لوليات  يف  و��سع  بانت�سار 
�إذ ينتمي لها نحو ربع �لأمريكيني )80 
مليون �سخ�س تقريبًا( كما بات يُعرف 
�ل�سهاينة"،  بـ"�مل�سيحيني  �لإجنيليون 
ووجود  �ل�سهيوين،  �مل�رشوع  لدعمهم 
م�ساعي  بني  �لتقاطعات  من  �لعديد 
�جلانبني، و�إن من منطلقات عقدية/

�أيديولوجية خمتلفة.
ومنذ عقود، يدعم �لإجنيليون عموًما 
لكونهم  �جلمهوري،  �حلزب  مر�سحي 
�لعتقاد  وفق  دينًيا"،  �أكرث  "ملتزمني 
�ل�سائد وقد ظهر ذلك جلًيا يف �لدعم 
يف  تر�مب  به  حظي  �لذي  �لكبري 
�أو�سلته  �لتي   ،2016 عام  �نتخابات 
ح�سل  حني  ففي  �لأبي�س  �لبيت  �إىل 
من   %78 على  �لبن"  بو�س  "جورج 
�نتخابات  يف  �لطائفة،  �أتباع  �أ�سو�ت 
عام 2004، و"جون ماكني" على %74 
رومني"  و"ميت   ،2008 �نتخابات  يف 
تر�مب  ح�سل  2012؛  يف   %78 على 

على 81%، بح�سب تقارير �سحفية.

النقا�شات الأخالقية حول 
تاأييد الإجنيليني لرتامب

وبعد  و�أثناء  قبل  تر�مب،  دعم 
�لنتخابات، �أثار �لكثري من �جلدل يف 
�أو�ساط �لإجنيليني، �إذ كان من �ل�سائد 
�أي  يعرف  "ل  �أنه  �لرجل  عن  �لقول 
ف�سائحه  عن  عد�  �لإجنيل"،  من  �آية 
�لق�س  ك�سف  حني  ويف  �لأخالقية 
�لإجنيلي "جيم و�ليز"، موؤخًر�، �أنه مل 
يدعم �لرئي�س �لأمريكي لأنه "يرتكب 
�لفجور"، �ّدعى زعماء دينيون �آخرون 
تلك  و�أن  عنه"،  �ل�سفح  "مت  �أنه 

�ل�سبهات حدثت يف �ملا�سي.
قال  "بوليتيكو"،  ملجلة  حديثه  ويف 
�لق�س "توين بركينز" �إنه يتوجب منح 
توىل  "لأنه  للرئي�س؛  �أخرى  فر�سة 

قيادة �أجندة �لإجنيليني".

املعتقدات ب�شاأن اإ�شرائيل 
والقد�س

لها  كان  �لطائفة  �أن  مر�قبون  يعترب 
دور كبري يف �إعالن �لوليات �ملتحدة 
�لفل�سطينية  �لقد�س  مدينة  �عتبار 

�ملحتلة، عا�سمة لإ�رش�ئيل.
دولة  قيام  باأن  �لإجنيليون  ويوؤمن 
�إ�رش�ئيل ياأتي "وفًقا لتعاليم �لإجنيل"، 
بعد  للحياة  �سيعود  "�مل�سيح"  و�أن 
�لأر�س،  تلك  يف  �ليهود  كل  جتمع 
و�كتمال حدودها، �أي على كامل تر�ب 

فل�سطني �لتاريخية.
تكمن �ملفارقة يف �أن تلك �لعقيدة - 
�ل�سهيونية  �أهد�ف  مع  تقاطعها  رغم 

باأن  �لإميان  تت�سمن   - �ليهودية 
على  �سيق�سي  عودته،  بعد  �مل�سيح 
�ليهود، متوًجا بذلك "نهاية �لعامل"قد 
ل تكون تلك �أغرب �ملعتقد�ت �لدينية 
�ل�سائدة يف �لعامل، لكن �لغر�بة تكمن 
يف �أن يتبناها �سيا�سيون يقودون دولة 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  بحجم 
�ل�سفارة  �فتتاح  مر��سم  �أن  ي�سار 
�لأمريكية يف �لقد�س، �سهدت قد��ًسا 
"روبرت  �ملتع�سب  �لإجنيلي  للق�س 
مو�قف  يتبنى  �لذي  جيفر�س"، 
ويف  ولليهود،  بل  للم�سلمني،  معادية 
بالرئا�سة،  تر�مب  فوز  عقب  ت�رشيح 
�إن"  �إن  "�سي  لقناة  "جيفر�س"  قال 
تعترب  �لتاريخ،  مر  "على  �لأمريكية: 
و�مل�سيحيني"،  لليهود  هدفاً  �لقد�س 
�لرئي�س  موقف  دعمه  �إىل  �إ�سارة  يف 
�جلديد من �ملدينة تر�مب، �لذي �أكد 
�سيعرتف  �أنه  �لنتخابية  حمالته  يف 
�أوفى  لإ�رش�ئيل،  عا�سمة  بالقد�س 
منحوه  �لذين  لالإجنيليني،  بعهده 

�أ�سو�تهم.
"�إليز�بيث  �لربوفي�سورة  و�عتربت 
بجامعة  �لأ�ستاذة  �أولدميك�سون"، 
ت�رشيح،  يف  تك�سا�س"،  "نورث 
"�سيا�سًيا،  لي�س  تر�مب  قر�ر  �أن 
�لإجنيليني  ملعتقد�ت  �متثاًل  و�إمنا 
�أن  "�أولدميك�سون"  �لدينية"و�أو�سحت 
باأن  يوؤمنون  �مل�سيحيون  "�ل�سهاينة 
لليهود"،  �ملقد�سة  �لأر�س  منح  �هلل 
على  تقع  �لأر�س  تلك  �أن  م�سريًة 

�سفتي نهر �لأردن.

تاأثري مايك بن�س

"بن�س" �لذي توىل �سابًقا ولية �إنديانا، 
"�إجنيلي  باأنه  �آنذ�ك  نف�سه  و�سف 
�أخرى  �سفات  �تخذ  ثم  كاثوليكي"، 
و"�ملحافظ"،  "�مل�سيحي"،  مثل: 
�رش�ئح  لك�سب  و"�جلمهوري"، 
�لعام  �لر�أي  ويف  �ملجتمع  من  �أكرب 
�لأمريكي، يُعَرّف بن�س باأنه "متدين"، 
و"حمافظ"، و"ل يحب �أن يكون وحده 
�ملثليني  و"يكره  �أخريات"،  ن�ساء  مع 
�أن  يف  �سك  �أدنى  هناك  جن�سياً"لي�س 
�لرئي�س  نائب  �لرجل ملن�سب  �ختيار 
�ملتدّينة  �ل�رش�ئح  �أر�سى  �لأمريكي 
ب�سكل عام، و�لإجنيليني ب�سكل خا�س، 
قال  �لختيار،  هذ�  على  تعليقه  ويف 
م�ست�ساري  �أحد  لند"،  "ريت�سارد 
منوذج  هو  بن�س  "مايك  �إن  تر�مب، 
�أن  نود  مبا  ويتحلى   ،24 عيار  ذهب 

نر�ه يف �سيا�سي ينتمي لالإجنيليني".
�ملتطرفة  �لطائفة  ت�سغط  و�ليوم، 
عرب  �لأبي�س،  �لبيت  على  قوة  بكل 
"بن�س"، من �أجل �حل�سول على نتيجة 
�لذي  بر�ن�سون"  "�أندرو  �لق�س  ب�ساأن 

يخ�سع للمحاكمة.

انتخابات الكونغر�س الن�شفية 
يف الوليات املتحدة

�إليها  �أ�سري  �لتي  �لنتخابات،  تلعب 
�حتالل  يف  كبرًي�  دوًر�  �سابًقا، 
�لبيت  �أجندة  "بر�ن�سون"  ق�سية 
حليفتني  دولتني  بني  و�أزمة  �لأبي�س، 
�لأطل�سي  �سمال  حلف  �إطار  يف 
مو��سلة  �إىل  ي�سعى  "ناتو"فرت�مب، 
من  �سديدة  معار�سة  بدون  فرتته 
رئا�سيات  �إىل  و�سوًل  �لكونغر�س، 
فيها  �لرت�سح  ينوي  �لتي   ،2020 عام 
حتقيق  من  خماوف  و�سط  جمدًد�، 
يف  كبرًي�  فوًز�  �لدميقر�طي  �حلزب 
�لذي  �لأمر  �ملقبلة،  �لنتخابات 
�أ�سو�ت  على  �حلر�س  �إىل  يدفعه 
و�ملحافظني  ا،  خ�سو�سً �لإجنيليني 

عموًما.

اأعاد التوتر بني الوليات املتحدة وتركيا، على خلفية ق�شية الق�س الأمريكي "اأندرو بران�شون"، 
ا يف عهد  الأ�شواء على دور املجموعات "الإجنيلية" يف التاأثري على �شيا�شات وا�شنطن، وخ�شو�شً
الرئي�س دونالد ترامب، ورغم طرح اأو�شاط عدة، منذ عقود، ت�شاوؤلت حول الطائفة املعروفة 
بالتع�شب الديني، ونفوذها يف اأروقة احلكم، اإل اأنها باتت اأكرث اإحلاًحا بعد قرار ترامب اعتبار 

القد�س عا�شمة ل"اإ�شرائيل"، نهاية العام املا�شي، ومغامرته بعالقات وا�شنطن الإ�شرتاتيجية مع 
اأنقرة، ب�شبب حماكمة الأخرية للق�س الإجنيلي "بران�شون"، املتهم بق�شايا جت�ش�س واإرهاب.

ينتمي لتلك الطائفة الدينية نحو ربع الأمريكيني

اأجنداتهم؟ وما  هم  من  وحزبه..  ترامب  داعمي  "الإجنيليون" اأبرز 

الأ�سري الفل�سطيني املحرر با�سل كتانة.. 15 عاما يف "تطويع "الأ�سر 
�ملحرر  �لق�سامي  �لأ�سري  �أثبت 
يف  �لأ�رش  �سنو�ت  باأن  كتانة،  با�سل 
مر�رة  رغم  �ل�سهيوين  �لعدو  �سجون 
عذ�باتها، �إل �أنها مل تنل من عزميته 
يلّخ�س  �إذ  فيه،  �لأمل  روح  تقتل  ومل 
مّدة �لأ�رش قائال: "بالإمكان �أن تكون 
بالإميان  �ليقني  لت�ساعف  �آخَر  �سببا 
وعظم  �لق�سية،  بعد�لة  ثم  �أول،  باهلل 
�لت�سحيات �لتي يقدمها �أبناء �ل�سعب 

�لفل�سطيني".
ما  على  و�حدة  للحظة  �أندم  "مل 
عاما"..  ع�رش  خم�سة  منذ  قدمته 
"كتانة"  ��ستهّل  �لكلمات  بهذه 
�لفل�سطيني  "�ملركز  ملر��سل  حديثه 
ب�سنيعه  فخره  عن  معرب�  لالإعالم"، 
من  قدمها  �لتي  وت�سحياته  و�نتمائه 
�أجل �هلل و�لوطن متابعا: "ظّن �لبع�س 
و�لبع�س  يائ�سا،  ذليال  �ساأخرج  باأين 
حاول  �سافحني  �أن  ومبجرد  �لآخر، 
مو��ساتي، ظًنّا منه باأن �لندم  يعرتيني 

على ما قدمت ولقيت من �عتقال".
�لأوىل  �ل�سنو�ت  باأن  "كتانة"  وي�سري 
نظًر�  �سعبة؛  كانت  �عتقاله  من 
"�أربع  ويتابع:  �لزيارة،  من  حلرمانه 
�لزيارة،  من  حمروما  بقيت  �سنو�ت 
رفَعت  حتى  �لأ�رشى،  بباقي  �أ�سوة 
�لقيود، وكانت مدينة نابل�س من �آخر 
�ملدن �لتي �سمح لأهايل �لأ�رشى فيها 
�أمي  روؤية  من  بالزيارة، حتى متكنت 
�أكرث  بعد �سنو�ت من �حلرمان"،وعن 
لها  تعر�س  �لتي  �ملوؤملة  �ملو�قف 
�أكرث  من  "لعل  يقول:  �عتقاله،  خالل 
عجزي  و�ملوؤملة  �ملحزنة  �ملو�قف 
ند�ء  تلبية  عن  �لأ�رشى  و�إخو�ين 
حمدية،  �أبو  مي�رشة  �لأ�سري  �ل�سهيد 
�لحتالل  �سجون  يف  ��ست�سهد  �لذي 
قبل �سنو�ت بعد معاناة مع �ملر�س، 
ورف�ست �إد�رة �ل�سجون تقدمي �لعالج 

�لكايف له و�أ�رّشت على �عتقاله".
من  �لعديد  يف  "كتانة"  وجتّول 

مبركز  �بتد�ًء  �ل�سهيونية،  �ل�سجون 
توقيف حو�رة، )�أول حمطة يف رحلة 
31-7-2003(، حتى  بتاريخ  �لعتقال 
هد�رمي  �سجن  يف  �حلال  به  ��ستقر 
�لتعليمية  م�سريته  وعن  �ل�سهيوين. 
�عتقاله،  بعد  للتعطيل  تعر�ست  �لتي 
 : بتحٍدّ ويكمل  �سوته،  نربة  من  يرفع 
"ظّن �لحتالل باعتقايل باأنه �سيوقف 
�جلامعي،  در��ستي  باإكمال  حلمي 
�نتزعت  فلقد  ظنونه،  خابت  ولكن 
بتخ�س�س  �لبكالوريو�س  �سهادة 
عرب  �لأق�سى،  جامعة  من  �لتاريخ 
عن  و�لدر��سة  �لنت�ساب  نظام 
�لحتالل  �سجون  يف  بعد""�لأ�رشى 
و�لقهر  و�ل�سطهاد  �لظلم  يعي�سون 
من �إد�ر�ت �ل�سجون، �لتي ت�سعى �إىل 
�إر�دتهم بالعقوبات و�لإجر�ء�ت  ك�رش 
�لزيارة  من  و�حلرمان  �لإجر�مية 
�حلياة"،  مقومات  و�أدنى  و�لتلفاز 
�لق�سامي   �ملحرر  حديث  �سياق  يف 

"كتانة" عن ظروف �ملعتقلني. 
ويتابع : "لقد حّملني �لأ�رشى ر�سالة 
�إىل جميع  �لف�سائل ب�رشورة �لتوحد 
ورف�س  �لأ�رشى  ق�سية  �أجل   من 
بع�س  �سد  �ملفرو�سة  �لعقوبات 
و�رشورة  �ل�سلطة،  من  �ملحررين 
�سفحة  وطّي  �لوطنية  �لوحدة  �إمتام 
�لذي  لالحتالل  و�لتفرغ  �لنق�سام 
بهم وقهرهم حتى  �ل�ستفر�د  يحاول 
عن  ويتحدث  �سجونهم".  يف  وهم 
قائال:  �ملنقو�سة،  فرحته  �أ�سباب 
ل  و�حلرية  بالإفر�ج  "�سعادتي 
لأين  منقو�سة،  تبقى  ولكنها  تو�سف، 
�لأ�رشى  من  �لآلف  خلفي  تركت 
نتيجة  �لآلم،  يتجرعون  �لذين 
ممار�سات �لحتالل، وكلهم �أمل باهلل 
�أول ثم باملقاومة لتحريرهم"يذكر �أن 
�عتقل، على خلفية ع�سويته  "كتانة" 
حكم  بحقه  و�سدر  �لق�سام،  بكتائب 

بال�سجن ملدة 15 عاماً.

غالف يديعوت وغالف 
غزة.. ما الق�سة؟

مناورات ع�سكرية "اإ�سرائيلية" 
حتاكي "احتالل غزة"

"يديعوت  �سحيفة  �أثارت 
�أم�س  �سباح  �لعربية  �أحرونوت" 
"�لإ�رش�ئيلي"  �لعام  �لر�أي  �لأحد 
غالفها  �سورة  ت�سميم  خالل  من 
مبو�عيد �نطالق �سفار�ت �لإنذ�ر 
�ل�سبت،  �أم�س  غزة  غالف  يف 
ومتيزت �سفحة �لغالف لل�سحيفة 
هذ� �ليوم باإبر�ز عالمة �سفار�ت 
�لإنذ�ر، مع ذكر �ساعات �نطالقها 

و�ملكان �لذي �نطلقت منه.
وو�سفت �ل�سحيفة بعبارة "عندما 
وذكرت  بالأحمر"،  �حلياة  ت�سبح 
تدوي  كانت  �لإنذ�ر  �سافر�ت  �أن 
�ليوم  مد�ر  على  دقائق   5 كل 
�لفل�سطينية  �ملقاومة  ونفذت 
ر�سقات  عدة  �ل�سبت  �أم�س 
م�ستوطنات  جتاه  �ساروخية 

�لحتالل  و�أقر  غزة،  غالف 
�ل�سو�ريخ  ع�رش�ت  ب�سقوط 
ف�سلت  غالبيتها  �لهاون،  وقذ�ئف 
�إ�سقاطها،  يف  �حلديدية  �لقبة 
م�ستوطنني   4 لإ�سابة  و�أدت 
تنفيذ  على  رد�  ذلك  جاء  بجروح 
�لطري�ن �حلربي �لإ�رش�ئيلي �أكرث 
من 80 غارة على �أهد�ف متفرقة 
يف قطاع غزة، كان �أب�سعها ق�سف 
�لكتيبة  يف  �لعامة  �ملكتبة  مبنى 
�أدى  ما  لها،  �ملال�سق  و�ملنتزه 
 25 و�إ�سابة  طفلني  ��ست�سهاد  �إىل 
عن  ف�سال  بجروح،  �آخر  مو�طًنا 
�لدمار �لو��سع يف م�سجد �لكتيبة، 
لوز�رة  �لتابع  �لإ�سعاف  ومركز 
من  و�لعديد  باملنطقة،  �ل�سحة 

�ملن�ساآت.

يبد�أ جي�س �لحتالل �لإ�رش�ئيلي 
مناور�ت  �لأحد،  �أم�س  �سباح 
يف  �أ�سبوعا  ت�ستمر  ع�سكرية 
�أنحاء فل�سطني �ملحتلة،  جميع 
ملو�جهة  ��ستعد�د�  وذلك 
ع�سكرية على جبهتي قطاع غزة 
و�سورية، على �أن تكون تدريبات 

حتاكي �حتالل قطاع غزة.
رغم  �ملناور�ت  هذه  وتاأتي 
�لتو�سل  مت  �لتي  "�لتهدئة" 
برعاية  �ل�سبت،  م�ساء  �إليها، 
�لعدو�ن  عقب  م�رشية 
على  �لإ�رش�ئيلي  �لع�سكري 
قطاع غزة، حيث �أدى �لت�سعيد 
و�إ�سابة  طفلني  ��ست�سهاد  �إىل 
�لأقل،  على  �سخ�سا   25
وح�سب بيان �سادر عن �جلي�س 
�ملناور�ت  فاإن  �لإ�رش�ئيلي، 
�سباح  من  �ستبد�أ  �لع�سكرية 
�أ�سبوعا،  �أن ت�ستمر  �لأحد على 
كبرية  حركة  �سيالحظ  حيث 
و�لطائر�ت  و�ملركبات  للجي�س 
ونقلت  �جلميع  بها  �سي�سعر 

�لإ�رش�ئيلية  �لإعالم  و�سائل 
"�لإعالن  �إن  قوله  �جلي�س  عن 
فعندما  مفاجئ،  �لتدريب  عن 
�لتاأكيد على  ما يف  دولة  ترغب 
للتحرك  م�ستعدة  قو�تها  �أن 
�لتحركات  لدعم  �لع�سكري 
عن  تعلن  فاإنها  �ل�سيا�سية، 

تدريبات ع�سكرية مفاجئة".
وقال �جلي�س يف بيانه �إنه ر�سد 
وقذيفة  �ساروخ   200 �إطالق 
باجتاه  غزة  قطاع  من  هاون 
�لبلد�ت �لإ�رش�ئيلية يف "غالف 
يوم  فجر  �ساعات  منذ   ،" غزة 
�لتا�سعة  �ل�ساعة  وحتى  �ل�سبت، 
�عرت�ست  كما  �ليوم،  م�ساء  من 
 40 �حلديدية  �لقبة  منظومة 
 80 �سقط  حني  يف  �ساروخا 
مبناطق  وقذيفة  �ساروخا 
مفتوحة، و�لبقية مبناطق �أخرى 
�سقطت  �سو�ريخ   3 بينها  من 
د�خل مدينة �سديروت وت�سببت 
باإ�سابة 4 �إ�رش�ئيليني بجر�ح ما 

بني طفيفة �إىل متو�سطة.
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ونقلت املجلة، يف عددها ال�صادر 
م�ص�ؤولني  عن  اجلمعة،  اأم�س  اأول 
)مل  وفل�صطينيني  اأمريكيني 
امل�صاعي  تلك  اأن  عنهم(  تك�صف 
الق�صية  هذه  "اإزاحة  اإىل  تهدف 
مفاو�صات  اأي  يف  الطاولة  عن 
"الإ�رسائيليني"  بني  حمتملة 
اأن هناك  والفل�صطينيني"واأ�صافت 
م�رسوعي ق�انني اثنني على الأقل 
يتم طرحهما يف الك�نغر�س حاليا 

من اأجل دفع هذه امل�صاألة.
على  ح�صلت  اإنها  املجلة  وقالت 
تداولها  اإلكرتوين  بريد  ر�صائل 
بالإدارة  م�ص�ؤولني  مع  ك��صرن 
الأمريكية، دعا فيها �رساحة، اإىل 
"�رسورة وقف عمل الأونروا"وقال 
ك��صرن، الذي عينه ترامب مبع�ثا 
يف  الأو�صط،  ال�رسق  يف  لل�صالم 
)ال�كالة(  "هذه  ر�صائله:  اإحدى 
وهي  الراهن،  ال��صع  تدمي 
ت�صاعد  ول  فعالة  وغري  فا�صدة، 
على ال�صالم"كما نقلت املجلة عن 
م�ص�ؤولني فل�صطينيني )مل ت�صمهم( 
اأن ك��صرن اأثار ق�صية الالجئني مع 
ج�لة  خالل  الأردن  يف  م�ص�ؤولني 
له يف املنطقة يف ج�ان املا�صي 
برفقة املمثل اخلا�س للمفاو�صات 
جي�ص�ن  ترامب،  باإدارة  الدولية 

غرينبالت.
على  �صغط  "ك��صرن  اإن  وقالت 
من  الزيارة  تلك  خالل  الأردن 
اأجل جتريد اأكرث من ملي�ين لجئ 
لكي  اللج�ء  �صفة  من  فل�صطيني 
ت�صبح الأونروا عدمية الفائدة"ويف 
باأنها  املجلة  اأفادت  ال�صياق، 
ح�صلت على ر�صالة بريد اإلكرتوين، 
اإحدى  ك�ت�س،  فيكت�ريا  اأر�صلتها 
البارزين،  غرينبالت  م�صت�صاري 
بالبيت  الق�مي  الأمن  فريق  اإىل 
الإدارة  اإن  فيها  قالت  الأبي�س، 
لإنهاء  طريقة  "تدر�س  الأمريكية 
ك�ت�س  ال�كالة"،وكتبت  عمل 
تبل�ر  اأن  "يجب  ر�صالتها:  يف 
نف�صها  بها  لتحل  خطة  الأونروا 
الأمم  مف��صية  من  جزءا  وت�صبح 
بحل�ل  الالجئني  ل�ص�ؤون  املتحدة 
اأن  املجلة  2019"وذكرت  عام 
نح�  مب�صاعيها  ترامب  اإدارة 
على  "تهدف  اأونروا  عمل  وقف 
�رسوط  هيكلة  اإعادة  اإىل  يبدو  ما 
الفل�صطينيني  الالجئني  ق�صية 
فعلت  مثلما  "اإ�رسائيل"،  ل�صالح 
مهمة  ق�صية  يف  دي�صمرب  يف 
بالقد�س  اعرتفت  حني  اأخرى 
اإن  وقالت  لإ�رسائيل".  عا�صمة 
اإ�رسائيل  اأن�صار  من  "الكثريين 
يرون  املتحدة  ال�ليات  يف 
هدفها  دولية  كركيزة  الأونروا 
الالجئني  ق�صية  على  الإبقاء 

الأمل  واإ�صعال  الفل�صطينيني 
خط�ة  يف  ل�طنهم،  بالع�دة  فيهم 
اإ�رسائيل"،ونقلت  فيها  ترغب  ل 
يف  هي�م"  "ي�رسائيل  �صحيفة 
ع�ص�  عن  اأيام،  قبل  ن�رسته،  خرب 
اإنه  ق�له  الأمريكي  الك�نغر�س  يف 
يعترب  جديد  قان�ن  ل�صن  ي�صعى 
الفل�صطينيني  الالجئني  عدد 
الع�ص�  األفا فقط، ويهدف  اأربعني 
ملب�رن"  "داغ  الن�اب  جمل�س  يف 
اإىل  اجلمه�ري  احلزب  عن 
ل�كالة  الأمريكي  الدعم  تخفي�س 
وت�صغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم 
"اأونروا"،  الفل�صطينيني  الالجئني 
الالجئ  تعريف  ح�رس  طريق  عن 
خالل  ت�رسدوا  مبن  الفل�صطيني 
ن�صلهم  وا�صتثناء  فقط  النكبة 
وح�صب  الالحقة.  الأجيال  من 
"اونروا"  تق�ل  هي�م"  "ي�رسائيل 
اإن عدد الالجئني الفل�صطينيني يف 
العامل ه� خم�صة ماليني ومئة األف 
الأ�صلي�ن  الالجئ�ن  هم  لجئ، 
واأبناوؤهم واأحفادهم، ويق�ل ع�ص� 
القان�ن  خلفية  اإن  الك�نغر�س 
يف  بالختالف  مرتبطة  اجلديد 
تعريف الأمم املتحدة بني الالجئ 
الالجئني  باقي  وبني  الفل�صطيني، 
رعايتهم  تت�ىل  الذين  العامل  يف 
لالأمم  تابعة  اأخرى  منظمات 
ويكمن  "اأونروا".  غري  املتحدة 
الفرق ح�صب ملب�رن يف اأن تعريف 

الفل�صطينيني  غري  من  الالجئ 
الأول،  اجليل  يف  فقط  ينح�رس 
الفل�صطينيني  اأجيال  تت�ارث  فيما 
تق�ل  ال�صياق،  ويف  اللج�ء،  �صفة 
"ي�رسائيل هي�م" اإن اإدارة الرئي�س 
قد  ترامب  دونالد  الأمريكي 
تقرير  عن  اأ�صابيع  خالل  تك�صف 
احلقيقية  الأعداد  يتناول  �رسي 
وتن�صب  الفل�صطينيني.  لالجئني 
الك�نغر�س  يف  مل�صادر  ال�صحيفة 

اأن العدد �صينح�رس فقط يف اأربعني 
وه�   ،1948 حرب  منذ  لجئ  األف 
مبعطيات  مقارنة  جدا  قليل  رقم 
"اونروا". وتاأ�ص�صت "اأونروا" بقرار 
من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
امل�صاعدة  لتقدمي   ،1949 عام 
الفل�صطينيني  لالجئني  واحلماية 
اخلم�س،  عملياتها  مناطق  يف 
لبنان،  �ص�ريا،  الأردن،  وهي: 
ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وحتى 

الالجئني  عدد  بلغ   ،2014 نهاية 
اخلم�س  املناطق  يف  الفل�صطينيني 
ح�صب  لجئ،  ماليني   5.9 نح� 
الفل�صطيني  املركزي  اجلهاز 
وتق�ل  )حك�مي(،  لالإح�صاء 
حتتاج  "اأونروا"  اإن  املتحدة  الأمم 
من  حمذرة  دولر،  ملي�ن   217
ال�كالة خلف�س  ت�صطر  اأن  احتمال 
براجمها ب�صكل حاد، والتي تت�صمن 

م�صاعدات غذائية ودوائية.

ذكرت جملة فورين بولي�ضي الأمريكية، اأن اإدارة الرئي�س دونالد ترامب بدعم من �ضهره وم�ضت�ضاره جاريد كو�ضرن، واأع�ضاء يف الكونغر�س، يعملون على اإنهاء و�ضعية "لجئ" ملاليني 
الفل�ضطينيني من اأجل وقف عمل وكالة غوث وت�ضغيل الفل�ضطينيني )اأونروا(.

جملة فورين بولي�ضي الأمريكية

م٫�س 

اإدارة ترامب ت�سعى لإنهاء عمل وكالة "اأونروا"

املنظمة الدولية للهجرة

ني لالجتار بالب�سر الآلف من م�سلمي الروهنغيا معر�سّ

قرا�سنة مينيون يخرتقون و�سائل اعالم ا�سرائيلية

قا�ض ياأمر اإدارة ترامب با�ستئناف العمل بربنامج "داكا" حلماية املهاجرين

حّذرت املنظمة الدولية للهجرة، 
الالجئني  اآلف  تعر�س  من 
فخ  يف  لل�ق�ع  الروهنغيا، 
بنغالدي�س.  يف  الب�رس  مهربي 
"الأراكانيني  اإن  املنظمة  وقالت 
اإقليم  من  الالجئني  )الروهنغيا 
اأكرث  ميامنار(  غربي  اأراكان 
عر�صة للمتاجرين بالب�رس، ب�صبب 
العمل"،  فر�س  وانعدام  الفقر 

تاميز"  دلهي  "ني�  م�قع  وفق 
تعر�س  احتمال  اأن  واأو�صحت 
الجتار  خلطر  والفتيات  الن�صاء 
الأراكانيني،  بني  اأكرث  بالب�رس 
مبّينة اأن "جتار الب�رس ي�صتغل�نهن 
البغاء"ومتكنت  ممار�صة  يف 
من  للهجرة  الدولية  املنظمة 
خالل  فقط  �صخ�صا   78 حتديد 
ممن  الأخرية  الع�رسة  الأ�صهر 

تعر�ص�ا خلطر جتار الب�رس، فيما 
ت�ؤكد معطيات الأمم املتحدة اأن 

عددهم اأكرب بكثري.
ومنذ اأوت 2017، تتعر�س الأقلية 
جرائم  اإىل  اأراكان،  يف  امل�صلمة 
من  وح�صية،  واعتداءات وجمازر 
وملي�صيات  ميامنار  جي�س  قبل 
تلك  واأ�صفرت  متطرفة  ب�ذية 
من  اآلف  مقتل  عن  العتداءات 

الروهنغيا، ح�صب م�صادر حملية 
ودولية متطابقة، ف�صالاً عن جل�ء 
نح� 826 األفا اإىل بنغالد�س، وفق 
حك�مة  وتعترب  املتحدة  الأمم 
الروهنغيا  امل�صلمني  ميامنار 
من  �رسعيني"  غري  "مهاجرين 
الأمم  ت�صنفهم  فيما  بنغالد�س، 
ا  املتحدة "الأقلية الأكرث ا�صطهاداً

يف العامل".

الي�م"  "اإ�رسائيل  �صحيفة  قالت 
اأن  ال�صهي�ين  الكيان  يف  ال�صادرة 
هج�مااً  نفذوا  اليمن  من  قرا�صنة 
اإعالم  و�صائل  على  اإلكرتونيااً 

�صهي�نية.
جمم�عة  فاإن  لل�صحيفة  ووفقا 

نف�صها جي�س  تطلق على  قرا�صنة 
م�قع  اخرتقت  اليمني  ال�صايرب 
"ال�رسائيلية"،  العا�رسة  القناة 
امل�قع  مالأت  الخرتاق  وف�ر 
الإجنليزية،  باللغة  بالأخبار 
بالإ�صافة اإىل �ص�ر ترمز ل�صيطرة 

�صالح  على  والكرتونية  ع�صكرية 
ال�صتخبارات الإ�رسائيلي.

م�قع  اخرتاق  بعد  الأول  اخلرب 
كان  الإ�رسائيلية  العا�رسة  القناة 
متكن  اليمني  ال�صايرب  جي�س  اأن 
ال�صتخبارات  وحدة  اخرتاق  من 

الإ�رسائيلية اللكرتونية 8200، واإىل 
ترمز  �ص�رة  و�صعت  اخلرب  جانب 
الإ�رسائيلي،  ال�صتخبارات  ل�صالح 
القناة  م�قع  على  ن�رس  ولحقااً 
�ص�رة لرجل بزي ميني وه� يحمل 

طفل يف كفن اأبي�س.

اإدارة  اأمريكي،  فدرايل  قا�ٍس  اأمر 
با�صتئناف  ترامب  دونالد  الرئي�س 
برنامج "داكا"، الذي ي�فر احلماية 
للمهاجرين القا�رسين ممن دخل�ا 
البالد بطريقة غري �رسعية حينما 
ج�ن  القا�صي  وقال  اأطفال  كان�ا 
�صفحة،   25 من  تقرير  يف  باتي�س 

قرارها  تربر  مل  ترامب  "اإدارة  اإن 
فيما يتعلق باإنهاء عمل الربنامج"، 
بح�صب ما ذكرت �صحيفة "ي� اإ�س 

اإيه ت�داي" الأمريكية اجلمعة.
الداخلي  الأمن  وزارة  اأن  واأ�صاف 
يف  ف�صلت  الربنامج،  تدير  التي 
وراء  الرئي�صي  ال�صبب  "ت��صيح 

القرار"، وو�صفه باأنه "غري قان�ين 
باتي�س  د�صت�ري"ومنح  وغري 
الإدارة الأمريكية مهلة اأق�صاها 23 
لتق�م بتربير قرارها  اأوت اجلاري 
اأ�صدر  املا�صي،  �صبتمرب  ويف 
ترامب قرارا مفاجئا يلغي مب�جبه 
برنامج )داكا(، الذي اأ�صدره �صلفه 

 2012 ج�ان   15 يف  اأوباما  باراك 
لـ  م�رسوط  ب�صكل  "داكا"  وي�صمح 
بالبقاء  املهاجرين  من  األف   800
النظام  يف  والنخراط  والعمل 
تقدمي  دون  واجلي�س،  التعليمي 
اجلن�صية  على  للح�ص�ل  و�صيلة 

الأمريكية.

�ضهادات �ضادمة

نا�سطو "�سفينة العودة" تعر�سوا 
للتعذيب وال�سرقة يف "اإ�سرائيل"

اإن  �ص�يديان،  نا�صطان  قال 
الع�دة"  "�صفينة  يف  امل�صاركني 
غزة  قطاع  عن  احل�صار  لك�رس 
تعر�س  فيما  للتعذيب،  تعر�ص�ا 
احتجازهم  خالل  لل�رسقة،  اأحدهم 
اجلي�س  "اإ�رسائيل"واعرت�س  يف 
املا�صي،  الأحد  "الإ�رسائيلي"، 
يف  اأوروبا،  من  القادمة  ال�صفينة 
ك�رس  من  ملنعها  الدولية،  املياه 
املت�ا�صل  "الإ�رسائيلي"  احل�صار 

لغزة منذ 12 عاما.
وهي  لفريني،  ديفانا  وحتدثت 
ع�دتها  اإثر   ، �ص�يدية  نا�صطة 
ت�صاريل  النا�صط  وم�اطنها 
يف  اأرلندا،  مطار  اإىل  اأندر�ص�ن، 
بعد  ا�صتكه�مل،  ال�ص�يدية  العا�صمة 
اإن  لفريني،  وقالت  عنهما  الإفراج 
"�صفينة  اعرت�صت  اإ�رسائيلية  زوارق 
املياه  يف  كانت  بينما  الع�دة" 
مرارا  ق�لهم  رغم  واإنه  الدولية، 
اإنهم يف املياه الدولية، اإل اأن جن�دا 
ال�صفنية،  اإىل  �صعدوا  اإ�رسائيليني 
ما  الن�صطاء،  بحق  العنف  ومار�ص�ا 

عر�س حياتهم للخطر.
الإ�رسائيليني  اجلن�د  اأن  واأو�صحت 
وظهر  راأ�س  على  بال�رسب  "انهال�ا 
اأندر�ص�ن،  وقدمي  وذراعي  وعنق 
يف  بنزيف  اآخر  نا�صط  واأ�صيب 
عنقه، فيما رم�ا ن�صطاء من الطابق 
ال�صفينة("  )من  ال�صفلي  اإىل  العل�ي 

اأي�صا تعر�صت لل�رسب  اأنها  وتابعت 
اجلن�د  حماولة  اأثناء  راأ�صها،  على 
على  ال�صيطرة  الإ�رسائيليني 
ال�صفينة، ف�صالاً عن تعر�س قائدها 
للتهديد بالقتل واأ�صافت "كان ميكن 
للتعذيب  اأن من�ت هناك.. تعر�صنا 
احتجازهم(  )خالل  الزنزانة  يف 
"مل  اأيام"واأردفت  اأربعة  مدار  على 
الزنزانة..  يف  بالن�م  لنا  ي�صمح�ا 
اإلينا  مرارا  ياأت�ن  كان�ا  احلرا�س 
النه��س"وقالت  على  ويرغم�ننا 
لفريني، اإنها تعر�صت اأي�صا لتعذيب 
بتناول  لها  ي�صمح�ا  ومل  نف�صي، 
النف�صية  حالتها  واإن  اأدويتها، 

متده�رة جدا حاليا.
اإن  اأندر�ص�ن،  زميلها  قال  فيما 
اأغرا�صه  �رسق�ا  اإ�رسائيليني  جن�دا 
ال�صخ�صية، ومنها "بطاقات ائتمانية 

وه�اتف واأ�صياء اأخرى كثرية".
الع�دة  �صفينة  "ن�صطاء  اأن  واأ�صاف 
يكن  مل  واإن  للتعذيب،  تعر�ص�ا 
مب�صت�ى العذاب نف�صه الذي يالقيه 
اأنه  اإىل  م�صريااً  الفل�صطيني�ن"، 
لل�صعق يف ج�صده مب�صد�س  تعر�س 
ملي�ين  من  اأكرث  ويعاين  كهربائي 
و�صحية  معي�صية  اأو�صاع  من  ن�صمة 
مرتدية للغاية يف غزة، جراء ح�صار 
اإثر   ،2006 منذ  مت�ا�صل  اإ�رسائيلي 
الإ�صالمية  املقاومة  حركة  ف�ز 

)حما�س( بالنتخابات الربملانية.
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عي�شة ق.

اجلولة  تاريخ  �ضبط  مت  حيث 
يف  الوطنية  البطولة  من  الأخرية 
الكاف  اأن  باعتبار  ماي،  اخلام�س 
ك�ضفت يف وقت �ضابق اإىل اإمكانية 
املقررة  »الكان«  مناف�ضة  برجمة 
عام 2019 بالكامريون يف ال�ضائفة 
اإنهاء  اإىل  الرابطة  يلزم  ما  وهو 
الذي  وهو  باكر،  بتوقيت  املو�ضم 
اأوت  العا�رش  من  ابتداء  ينطلق 

املقبل.
حتديد  مدوار  اقرتح  املقابل  يف 
فرتة املركاتو ال�ضتوي املقبل خالل 
الفرتة املمتدة ما بني 20 دي�ضمرب 
2018 اإىل العا�رش جانفي 2019 يف 

انتظار احل�ضم النهائي بهذا ال�ضاأن 
ومناجري  طبيب  رفقة  بالتن�ضيق 
رف�س  ذلك  جانب  اإىل  املنتخب، 
الفدرايل املطلب  اأع�ضاء املكتب 
بتفوي�س  مدوار  به  تقدم  الذي 
تاأجيل  ب�ضاأن  الأندية  روؤ�ضاء  من 
الوطنية  البطولة  موعد  انطالق 
للرابطة املحرتفة الثانية واملقرر 
ب�ضبب  املقبل  اأوت   11 بتاريخ 
التح�ضريات،  عملية  يف  التاأخر 
احرتام  على  الأع�ضاء  �ضدد  اأين 
�ضابق.  وقت  يف  املحدد  املوعد 
بينما، جدد املكتب الفدرايل على 
احرتام القرارات التي اتخاذها يف 
حترم  والتي  ال�ضابق  الجدمتاع 
الأندية التي متلك ديونا لدى جلنة 

املنازعات لالعبيها ال�ضابقني من 
لعبيها  اإجازات  على  احل�ضول 
فرتة  خالل  امل�ضتقدمني  اجلدد 
احلالية،  ال�ضيفية  التحويالت 
تتجاوز  التي  بالفرق  الأمر  ويتعلق 
على  �ضنتيم  مليار  قيمة  ديونها 
ينطبق  الذي  الأمر  وهو  الأقل، 
اإىل  النازلة  الأندية  على  اأي�ضا 

بطولة الهواة.
رئي�س  ا�ضتقال  اأخرى  جهة  من 
اللجنة الطبية للفاف الدكتور علي 
يقدح من من�ضبه مثلما ك�ضفه بيان 
اأين مت  الفاف مبوقعه اللكرتوين، 
له  خلفا  دمرجي  الدكتور  تعيني 
ب�ضفة موؤقتة اإىل حني الإعالن عن 

الرئي�س اجلديد للجنة الطبية.

املكتب الفدرايل يرف�ض تاأجيل انطالق الرابطة املحرتفة الثانيةر�ّشم اختتام املو�شم الكروي يف اخلام�س ماي
ي�شدل ال�شتار على البطولة الوطنية للمو�شم الكروي اجلديد 2019/2018 يف اخلام�س ماي املقبل بعد القرار الذي 
خرج به املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم خالل الجتماع ال�شهري الأخري الذي عقده منت�شف 

الأ�شبوع املن�شرم برئا�شة خري الدين زط�شي، اأين تطرق رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم اإىل ملف برجمة 
مباريات الرابطتني املحرتفتني الأوىل والثانية، والتي مت �شبطها بناء على تواريخ الفيفا يف ظل تواجد الت�شفيات 

املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم والبطولة الإفريقية للمحليني بالإ�شافة اإىل امل�شاركة اخلارجية لالأندية

مولودية اجلزائر 
تتعادل وديا اأمام 

الن�شرية

مركز حرا�ضة 
املرمى ي�ؤرق 

كازوين
تعادل فريق مولودية اجلزائر اأمام 
اجلار ن�رش ح�ضني داي يف املباراة 
اأول  بينهما  جمعت  التي  الودية 
اأم�س على ملعب 5 جويلية، والتي 
التح�ضريات  برنامج  �ضمن  تندرج 
الكروي  املو�ضم  لنطالق  حت�ضبا 
هذا  نهاية  املقرر  اجلديد 
الأ�ضبوع، ويف هذا ال�ضدد امنتهى 
كل  يف  هدفني  بالتعادل  اللقاء 
�ضبكة، وهي املباراة التي �ضهدت 
تاأخر النادي العا�ضمي يف النتيجة 
باب  الن�رشية  افتتحت  بعدما 
احلار�س  من  خطاأ  اإثر  الت�ضجيل 
يتمكن  اأن  قبل  �ضعال  فريد 
ومينع  التعديل  من  عزي  املدافع 
للمولودية،  التقدم  �ضويبع  اأمني 
التعديل  من  الن�رشية متكنت  لكن 

يف ال�ضوط الثاين.
اأخطجاء  املباراة  على  وظهر 
ارتكبها احلار�س �ضعال والتي تهدد 
الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  يف  مكانته 
ابتداء من مباراة الرفاع البحريني 
بالبحرين  املقبل  ال�ضبت  املقررة 
لالأندية،  العربية  البطولة  �ضمن 
خا�ضة واأن املدرب كازوين ا�ضطر 
الثاين  ال�ضوط  يف  تغيريه  اإىل 
القادم  احلار�س  مكانه  واأقحم 
الذي  مر�ضلي،  بارادو  نادي  من 
ال�ضوط  يف  هدفا  الآخر  هو  تلقى 
الثاين وهو الأمر الذي دفع حمبي 
اخلطر  ناقو�س  دق  اإىل  الفريق 
اأزمة  وجود  بغمكانية  يتعلق  فيما 
واأن  خا�ضة  املرمى  حرا�ضة  يف 
التهامات مت توجيهها اإىل مدرب 
يتم  الذي  نويوة  طارق  احلرا�س 
ال�ضيئة  البداية  م�ضوؤولية  حتميله 
حلرا�س النادي العا�ضمي وتلقيهم 
الهفوات  الوقوع يف  بعد  الأهداف 
يف  الأخطاء.  يف  وال�ضقوط 
اجلديد  امل�ضتقدم  غاب  املقابل 
اللقاء  عن  »العميد«  �ضفوف  يف 
حيث  اجلانب  من  معاناته  ب�ضبب 
خا�س  بدين  برنامج  باتباع  يقوم 
رفقة املح�رش البدين ويحتاج اإىل 
جاهزا  يكون  حتى  اأ�ضابيع  ثالثة 
التدريبات اجلماعية  لالندماج يف 
برنارد  وك�ضف  املناف�ضة.  ودخول 
اإعالمية  ت�رشيحات  يف  كازوين 
بع�س  اإحداث  نحو  يتوجه  انه 
حت�ضبا  الت�ضكيلة  على  التغيريات 
تنتظر  التي  القادمة  للمباراة 
ا�ضباله امام الرفاع البحريني، اأين 
منحته  الن�رشية  مباراة  اأن  اأ�ضار 
فكرة اأو�ضح حول ا�ضتعداد اأ�ضباله 
ب�ضاأن  قراره  باتخاذ  له  و�ضمحت 
�ضوف  التي  الأ�ضا�ضية  القائمة 
مو�ضحا  البحرين،  مباراة  تبداأ 
اأي�ضا فر�ضة  كان  الودي  اللقاء  اأن 
الالعبني  بع�س  حترر  اأجل  من 
اأر�ضية  على  راحة  باأكرث  واللعب 
امليدان، بالإ�ضافة اإىل ظهور عدد 
من الفرديات التي تركت انطباعا 

ايجابيا ح�ضبه.
عي�شة ق

اأكد اأن التاجيل بتم اتخاذه عقب الإطالع على برنامج الرحلة

مدوار يرف�ض تاأجيل مباريات الأندية امل�ضاركة قاريا

املحرتفة  الرابطة  رئي�س  طالب 
الأندية  روؤ�ضاء  من  القدم  لكرة 
الهيئة  قرارات  تقبل  �رشورة 
بربجمة  يتعلق  فيما  الكروية 
املباريات حت�ضبا للمو�ضم الكروي 
يف  املعني  واأو�ضح  اجلديد، 
ت�رشيحات لدى نزوله �ضيفا على 
ي�ضاند  اأنه  اجلزائري  التلفزيون 
اجلزائر  ميثل  فريق  كل  ويدعم 
يف املناف�ضات اخلارجية من اأجل 
الوطنية  لالألوان  متثيل  اأف�ضل 
املناف�ضة  يف  بعيدا  والذهاب 
الأندية  تلك  اأن  ا�ضتطرد  لكنه 
ملزمة بالن�ضياع واحرتام تواريخ 
هيئته  اأن  واأ�ضاف  الربجمة، 

للمباريات  تاأخري  اأي  ترف�س 
يعود  بالأمر  يتعلق  فيما  والقرار 
على  الإطالع  بعد  وذلك  اإليها 
مو�ضحا  الفريق،  رحلة  برنامج 
خارج  الأندية  تنقل  يرف�س  اأنه 
قبل  كاملة  اأيام  خم�ضة  الوطن 

موعد املقابلة.

بلما�شي التحق يف 
وقت �شعب وعلينا 

م�شاندته

مدوار  طالب  منف�ضل  �ضياق  ويف 
ب�رشورة م�ضاعدة املدرب اجلديد 

للمنتخب الوطني جمال بلما�ضي، 
حيث اأو�ضح اأنه وافق على حتمل 
مهمة  تقلد  عرب  ثقيلة  م�ضوؤولية 
ويف  الوطنية،  الفنية  العار�ضة 
مير  الذي  ال�ضعب  الوقت  هذا 
يف  الرتاجع  ب�ضبب  اخل�رش  به 
الوطنية  الت�ضكيلة  وهيبة  النتائج 
والدويل،  القاري  امل�ضتوى  على 
اإىل  يحتاج  بلما�ضي  اأن  م�ضددا 
حوله  واللتفاف  امل�ضاعدة  يد 
الو�ضع  جتاوز  اأجل  من  ودعمه 
عليه  تتواجد  الذي  ال�ضعب 
على  والعمل  الوطنية  الت�ضكيلة 

اإعادة املنتخب اإىل �ضابق عهده.
ع.ق.

 نفى ف�شخ العقد مع الالعب 
ب�شبب اجلانب املايل

مالل: خروج امل�ؤذن من ح�ضابات 
جدوما�ض �ضبب رحيله

القبائل  �ضبيبة  فريق  رئي�س  ك�ضف 
اأن رحيل الالعب عبد اهلل املوؤذن 
عن �ضفوف الت�ضكيلة وف�ضخ العقد 
معه يعود اإىل خروجه من ح�ضابات 
وعدم  دوما�س  باتريك  املدرب 
املو�ضم  خالل  عليه  العتماد 
اأو�ضح  حيث  املقبل،  الكروي 
اأن  �ضحافية  ت�رشيحات  يف  مالل 
ا�ضتقدامه  الذي مت  رحيل املوؤذن 
احلايل  ال�ضيفي  املركاتو  خالل 
عالقة  ل  بارادو  نادي  من  معارا 
له باجلانب املايل يف ظل الخبار 
الفارطة  الأيام  يف  انت�رشت  التي 
على  الالعب  باحتجاج  املتعلقة 

املالية  مل�ضتحقاته  ت�ضلمه  عدم 
بعدما اتفق مع مالل على ت�ضبيق 
اأن  واأو�ضح  اأ�ضهر  لأربعة  مايل 
املدرب  جمع  الذي  احلديث 
ك�ضف  اأين  بالالعب  الفرن�ضي 
عليه  يعتمد  لن  اأنه  لالعب  الأول 
اأ�ضا�ضيا وميلك لعبني اأف�ضل منه 
يف من�ضبه بو�ضط امليدان وهو ما 
الحتياط  بكر�ضي  يكتفي  يجعله 
خالل املو�ضم املقبل الأمر الذي 
ملولودية  ال�ضابق  بالالعب  دفع 
الت�رشيح  وثائق  اإىل طلب  اجلزائر 
غلق  قبل  الت�ضكيلة  عن  والرحيل 

املركاتو ال�ضيفي احلايل.

 الأول حافظ على اللقب الرابع 
على التوايل يف الع�شاري

ب�رعدة وحل�ل� يهديان اجلزائر 
الذهب يف البط�لة الإفريقية

اجلزائريان  العداءان  اأهدى 
املالك  وعبد  بورعدة  العربي 
امليداليات  اأول  اجلزائر  حلولو 
يف  امل�ضاركة  �ضمن  الذهبية 
البطولة  من   21 الن�ضخة  مناف�ضة 
اجلارية  القوى  لألعاب  الإفريقية 
فعالياتها مبدينة اأ�ضابا النيجريية، 
اللقب  على  بورعدة  وحافظ 
يف  تفوقه  اأكد  بعدما  القاري 
الأول  والرقم  الع�ضاري  اخت�ضا�س 
يف هذه املناف�ضة اإثر نيله املركز 
الأول يف ختام املناف�ضة اأول اأم�س 
بعد  النفي�س  باملعدن  والتتويج 
من  اخت�ضا�ضات  ع�رش  التفوق يف 
اللقب  وهو  القوى  العاب  ريا�ضة 
التوايل  على  الرابع  الإفريقي 
�ضبق  الذي  بومردا�س  مدينة  لبن 
�ضابقة  األقاب  بثالث  التتويج  له 
اعوام 2008 باإثيوبيا، 2010 بكينيا 
غلى  املغربية،  مبراك�س  و2014 

الإفريقي  للرقم  حتطيمه  جانب 
خالل  الع�ضاري  اخت�ضا�س  يف 
م�ضاركته يف دورة الألعاب الأوملبية 
عام  املا�ضي  ن�ضختها  جرت  التي 
جانريو  ودي  ري  مبدينة   2016
الربازيلية حيث ح�ضل على جمموع 

8521 نقطة.
اإىل  الثانية  الذهبية  عادت  بينما 
الذي  حلولو  املالك  عبج  العداء 
فاز ب�ضباق 400م حواجز اأين حقق 
توقيتا قدره 48 ثا و67 ج �ضمح له 
�ضباق  يف  الأول  املركز  باحتالل 
القاري،  باللقب  والتتويج  النهائي 
زوينة  العداءة  ف�ضلت  جهتها  من 
اإحراز امليدالية بعدما  بوزبرة يف 
حلت يف املركز الرابع يف م�ضابقة 
رمي املطرقة بعدما حققت رمية 
قدرها 64م و49 �ضم يف املحاولة 

اخلام�ضة.
ع.ق.
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�أّكدت �أن جتديد �لعقد مع �أديد��س غري م�ستبعد

الفاف تنفي التعاقد مع نايك وت�ؤكد التم�ضك باأديدا�س
نفت �لحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم �حلديث �لتي مت ترويجه خالل �ل�ساعات �لأخرية و�ملت�سمن �تفاقها مع م�سوؤويل �سركة »نايك« على توقيع عقد �سر�كة معهم 

و�ل�سروع يف �عتماد �لألب�سة �لريا�سية لل�سركة �ملعروفة يف �لأ�سو�ق �لعاملية ومن �أهم �ملاركات فيما يتعلق بالعتاد �لريا�سي، وك�سفت �لفاف �أم�س عرب ح�ساباتها �ملعتمدة على 
�سبكة �لتو��سل �لجتماعي »فاي�سبوك« و«تويرت« �أن خمتلف �ملنتخبات �لوطنية لكرة �لقدم لز�لت تعتمد على حمل �سعار �سركة »�أديد��س«

عي�سة ق.

الرعاية  عقد  يتوا�صل  التي 
دي�صمرب   31 غاية  اإىل  معها 
يتم  ومل  اجلاري،  العام  من 
ف�صخ العقد مع ال�رشكة مثلما 
خمتلف  لهمن  الرتويج  مت 
الإعالمية، ويف هذا  املواقع 
اأو�صحت هيئة رئي�س  ال�صدد 
زط�صي  الدين  خري  الفاف 
مع  �رشيكا  تبقى  الفاف  اأن 
الفرتة  خالل  اأديدا�س  �رشكة 

الراهنة.
اإمكانية  واأ�صارت الفاف غلى 
�رشكة  مع  العقد  جتديد 
وموا�صلة  الريا�صة  الألب�صة 
نهاية  بعد  عالمتها  حمل 
الطرفني،  بني  املربم  العقد 
فيما كانت اأخبار مت ترويجها 
الهيئة  توقيع  اإىل  اأم�س 
مع  عقدا  ببالدنا  الكروية 
ينطلق �رشيان  »نايك«  �رشكة 
تاريخ  من  ابتداء  به  العمل 
يف  اأي   2019 جانفي  الفاحت 

اليوم املوايل من نهاية العقد 
مع �رشكة اأديدا�س.

قد  الكروية  الهيئة  وكانت 
اأطلقت مناق�صة من اأجل جلب 
العالمات  خمتلف  اهتمام 
الألب�صة  ل�رشكات  الريا�صية 
يتم  حتى  الريا�صي  والعتاد 
اأجل  من  العرو�س  درا�صة 
وتوقيع  منها  الأف�صل  اختيار 
عقد  ان  باعتبار  عقد جديد 
اأربعة  اأمامه  لزال  اأديدا�س 

ا�صهر فقط على نهايته.

مدرب ل�هافر ي�ضتبعد فرحات 
للمباراة الثانية على الت�ايل

 �سيجري فحو�سات طبية معمقة 
هذ� �لأ�سبوع للف�سل نهائيا يف �لأمر

غ�الم يع�د اإىل املناف�ضة 
اأواخر �ضبتمرب املقبل

يوا�صل مدرب نادي لوهافر الفرن�صي 
اجلزائري  الدويل  الالعب  تهمي�س 
ي�صتدعه  مل  اين  فرحات  الدين  زين 
�صمن  التوايل  على  الثانية  للمباراة 
الدوري الفرن�صي، وهو الذي غاب عن 
مباراة غرونوبل  الذي خا�س  التعداد 
حل�صاب  اأم�س  اأول  �صهرة  جرت  التي 
الدرجة  دوري  من  الثانية  اجلولة 
غاب  كان  بعدما  الفرن�صية،  الثانية 
الفتتاحية  اجلولة  عن  اأ�صبوع  قبل 
ميدانه  خارج  لوهافر  خا�صها  التي 
يف  التعادل  حقق  حيث  لوريان،  اأمام 
متو�صط  ا�صتبعاد  وياأتي  املباراتني، 
له  عقوبة  الوطني  املنتخب  ميدان 

بداية  يف  امل�صاركة  عن  غيابه  عن 
التح�صريات مع النادي خالل ال�صائفة 
على  الالعب  من  احتجاجا  احلالية 
على  املوافقة  ناديه  غدارة  رف�س 
درا�صة العرو�س التي و�صلته من اأندية 
من الدرجة الأوىل الراغبة يف التعاقد 
حيث  ال�صيفي،  املركاتو  خالل  معه 
عن  ا�صتبعاده  لوهافر  مدرب  ف�صل 
الكروي  املو�صم  بداية  يف  خياراته 
يعانيه  الذي  التاأخر  ب�صبب  اجلاري 
يف التح�صريات وعدم جاهزيته بدنيا 
بعد التحاقه متاأخرا بالتدريبات رفقة 

زمالئه.
ع.ق.

عودة  موعد  عن  احلديث  يتوا�صل 
فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب 
يغيب  والتي  املناف�صة  اإىل  غولم 
ب�صبب  كاملة  اأ�صهر   10 منذ  عنها 
على  منها  يعاين  التاي  الإ�صابة 
يف  تلقاها  وكان  الركبة  م�صتوى 
خا�صها  التي  املباريات  اإحدى 
الدوري  �صمن  نابويل  ناديه  مع 
املن�رشم،  املو�صم  خالل  اليطايل 
ويف هذا ال�صدد ك�صف اأم�س املوقع 
اأن  ايطاليا«  »فوتبول  اللكرتوين 
الوطني  للمنتخب  الأي�رش  الظهري 
على موعد مع العودة اإىل املناف�صة 
باعتبار  ون�صف،  �صهر  حوايل  بعد 
والك�صوفات  الطبية  التقارير  اأن 
ال�صدد  هذا  حول  بها  قام  التي 
توؤكد اأنه لن يعود اإىل مداعبة الكرة 
جمددا �صوى يف نهاية �صهر �صبتمرب 
البالغ  الالعب  لكون  وذلك  املقبل، 
27 عاما من العمر مل ي�صف نهائيا 
اأجرى عليها  التي كان  الإ�صابة  من 
ثالث عمليات جراحية ب�صبب جتدد 
الآلم حاملا يقوم بعمل بدين الأمر 

وموا�صلة  احلذر  على  يجربه  الذي 
اي  لتفادي  العالج  على  الرتكيز 
خطاأ جديد قد يق�صي على م�صريته 
الكروية، وينتظر اأن يجري الالعب 
املحرتف يف �صفوف نادي اجلنوب 
جديدة  طبية  ك�صوفات  اليطايل 
خالل اأيام الأ�صبوع اجلاري من اأجل 
احل�صم يف حتديد موعد عودته اإىل 
والأكيد  نهائية،  ب�صفة  املناف�صة 
للبدء  جاهزا  يكون  لن  الالعب  ان 
الوقت  خالل  اليطايل  الدوري  يف 

الراهن.
ع.ق.

غز�ل يقرتب من لي�سرت مقابل 12 مليون �أورو

ب�يال: ا�ضتبعدت �ضليماين عن ح�ضاباتي حلمايته

�ملدرب جلول نو�ر يف ت�سريح ليومية  "�لو�سط "

م�افقة بلما�ضي على تدريب اخل�ضر قرار �ضجاع
.       جناحه مع �ملنتخب مرهون بفر�س قوة �سخ�سيته و�سر�مته

�صيتي  لي�صرت  نادي  تطرق مدرب 
اإىل  بويال  كلود  الجنليزي 
التخلي  اإىل  دفعته  التي  الأ�صباب 
اجلزائري  الدويل  الالعب  عن 
من  وا�صتبعاده  �صليماين  اإ�صالم 
املو�صم  التكتيكية  خياراته 
ال�صدد  هذا  ويف  املن�رشم، 
نقلها  ت�رشيحات  يف  اأو�صح 
اأنه  اأم�س  الجنليزي  الإعالم 
احل�صابات  خارج  الالعب  و�صع 

حدث  ما  وكل  حمايته  اأجل  من 
املعني  ح�صب  م�صلحته  يف  معه 
مطالب  �صليماين  ان  مو�صحا 
يعاين  التي  للم�صكلة  حل  بايجاد 
وح�صب  احلايل،  الوقت  يف  منها 
فاإن  الفرن�صي  التقني  ت�رشيحات 
عن  الرحيل  اإىل  اأقرب  �صليماين 
ق�صى  بعدما  الفريق  �صفوف 
اإعارة  �صكل  على  اأ�صهر  �صتة 
وعاد  الجنليزي  نيوكا�صل  مع 

مطالبا  يجعله  ما  وهو  جمددا، 
مع  والتعاقد  البديل  عن  بالبحث 
�صوق  واأن  خا�صة  جديد  فريق 
التحويالت يف الدوري الجنليزي 

تختتم اخلمي�س املقبل.
من جهة اأخرىن يقرتب مواطنه 
رفقة  التعاقد  من  غزال  ر�صيد 
تبحث  اأين  »الثعالب«  ت�صكيلة 
الفريق على بديل لالعب  غدارة 
ريا�س حمرز الذي غادر الت�صكيلة 

مان�ص�صرت  اجنلرتا  بطل  نحو 
اإعالمية  تقارير  وح�صب  �صيتي، 
»ليكيب«  راأ�صها  على  فرن�صية 
ل�رشاء  م�صتعدة  لي�صرت  اإدارة  فاإن 
موناكو  فريقه  من  الالعب  عقد 
مليون   12 قيمة  مقابل  الفرن�صي 
اورو، خا�صة واأن متو�صط ميدان 
ح�صابات  خارج  اأ�صبح  اخل�رش 

التقني الربتغايل جاردمي.
ع.ق.

جلول  ال�صاب  الكروي  التقني  قال 
الدويل  الالعب  تعيني  اأن  نوار 
بلما�صي  ال�صابق جمال   اجلزائري 
ان  يجب  الوطني  للفريق  مدربا 
ولي�س  زوايا  عدة  من  له  ينظر 
وينظر  فقط  واحدة  زاوية  من 
وال�صلبية   الإيجابية  جهاته  من  له 
للمنتخب وكذالك بلما�صي من هذا 
منهما  واحد  كل  وا�صتفادة  التعاقد 
الكروي  التقني  ك�صف  الآخر،  من 
�صحفي  ت�رشيح  يف  نوار  جلول 
اأول  اأنه   « »الو�صط  يومية  به  خ�س 
احتمالت  فيه  للمنتخب  بالن�صبة 
لو  بلما�صي  مع  والف�صل  النجاح 
توفرت بع�س الظروف ومت الوقوف 
احتمالية  �صيء  كل  يف  جانبه  اإيل 
وهذا   كبرية  تكون  املنتخب  جناح 
�صيح�صب لالحتادية رغم ف�صلها يف 
كثري من املرات ، ويف �صياق مت�صل 
اأن  املتحدث  ذات  ك�صف  فقد 
للمنتخب  كمدرب  بلما�صي  جميء 
اجلزائري يف هذا التوقيت حتديدا 
فيه جانب �صلبي من ناحية �صعوبة 
ال�صيئ  املنتخب  وو�صع  الظرف 
مغامرة  وهي  وذهنيا  واإداريا  فنيا 
له وتعترب �صجاعة منه لأنه ل ميلك 
خربة يف اإ�صالح الفرق واملنتخبات 

هاته  فرق  بناء  يف  مميزة  خربته 
نوع  وفيها  �صتكون جديدة  التجربة 

من ال�صعوبة.
اأن  نوار  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بلما�صي مع اخل�رش كمدرب  جناح 
�صخ�صيته  قوة  بفر�س  مرهون 
املجموعة  يف  للتحكم  و�رشامته  
للنجاح فنيا و اإداريا، حيث �صتكون 
-ح�صبه - حمطة ممتازة له وتفتح 
له اأبواب العاملية من اأو�صع اأبوابها ، 
م�صيفا يف ذات ال�صدد اأن بلما�صي 
ال�رشامة  عليه  معروف  مدرب 
الذكاء  و  والجتهاد  العمل  يف 
وال�صخ�صية وكاريزما تدريبية وكدا 
جدا  مهمة  امور  وهي  ال�صجاعة 
جهة  من  بها،  يت�صف  اأن  للمدرب 
ال�صابق  املدرب  ثمن  فقد  ثانية 
قرار  �صابق   بورقلة  الق�رش  لنادي 
لأوملبيك  ال�صابق  الدويل  الالعب 
لبوقرة  اختياره  يف  مار�صيليا 
و�صايفي وعنرت يحي كم�صاعدين 
فني  طاقم  اعتربه  ما  وهو  له 
�صاب جدا ومميز من عدة نقاط 
حب  عندهم  الأربعة  ان  اأهمها 
الكروي  ال�صارع  عند  ومكانة 
احرتام  عندهم  كدالك  الوطني 
وهو  الالعبني،  فيها  مبا  اجلميع 

بكامله  املو�صوع  يف  نقطة  اهم 
للمدرب  الالعب  احرتام  لن 
متتع  عن  ناهيك  للنجاح،  يوؤدي 
طويلة  ميدانية  بخربة  م�صاعديه 
جدا مع املتتخب ويفهمون عقلية 
واملحيط  واجلمهور  الالعب 
التعامل مع كل  العام ما �صي�صهل 

امل�صتجدات وامل�صاكل.
التقني  يرى  الفني  اجلانب  من 
بلما�صي  اأن  نوار،  جلول  الكروي 
وعقلية  تفكري  ان  بحكم  �صينجح 
وفل�صفة بلما�صي التدريبية والتي 
مل�صها  مع اأندية قطر التي دربها 
او منتخبها و التي تعتمد علي بناء 
وال�صتحواذ  اخللف  من  اللعب 
الفر�س  و�صناعة  الو�صط  يف 
الفردية  املهارات  وا�صتغالل 
الفكر  هذا  الهجومي،  الثلت  يف 
الالعب  يجيده  الذي  للهجومي 
ويحبه  ويح�صنه  اجلزائري 
ويعطي  اجلماهري  به  وي�صتمتع 
ن�صيان  دون  الغالب،  يف  نتائج 
الإ�صافة اجليدة لبلما�صي توازنه 
تدريبي  فكر  ولديه  الدفاعي 
اأغلب  اأن  بدليل  حديث،  اأوروبي 
الفرق التي عمل معها فنيا حقق 
الذكاء  وميتلك  الكروية  فل�صفته 

الالعب  الغالب  يف  لأنه  التدريبي 
من  وهو  دكي  مدرب  يكون  الدكي 

هاته النوعية كزيدان مثال .
�أحمد باحلاج 



الك�صف عن م�صري مودريت�ش مع الريال غدا
ك�صفت تقارير �صحفية عن 
اأن الكرواتي لوكا مودريت�ش 

العب و�صط ريال مدريد، 
�صيجتمع برئي�ش النادي 

فلورنتينو برييز، من اأجل 
ح�صم م�صتقبله مع الفريق، 

وذكر موقع »كالت�صيو مريكاتو« 
اأن الغد قد يكون حا�صًما 

يف عالقة مودريت�ش بريال 
مدريد، مو�صحة اأن الالعب 

قد يخرب برييز برغبته يف 
مغادرة النادي اإىل اإنرت ميالن 

االإيطايل، خالل االجتماع الذي �صيجمعهما، يذكر اأن مودريت�ش 32 عاًما جدد قبل عامني، 
عقده مع ريال مدريد لي�صتمر حتى 2020، علما باأنه يتقا�صى 9 ماليني يورو كراتب �صنوي، 

وكان مودريت�ش قد متكن من قيادة منتخب كرواتيا لتحقيق االإجناز الكروي االأكرب يف تاريخها، 
باحتالل املركز الثاين يف مونديال رو�صيا بعد اخل�صارة يف النهائي اأمام فرن�صا بنتيجة 4-2.

اأر�صنال ميّدد عقد اأووبي اإىل 2023
اأعلن نادي اأر�صنال االإجنليزي 

لكرة القدم اأن العبه الدويل 
النيجريي األيك�ش اأووبي مّدد 

عقده لفرتة طويلة االأمد، 
ومل يحدد النادي اللندين مدة 
العقد اجلديد الذي �صريبطه 
باإووبي البالغ 22 عاماً، ولكن 

التقارير ال�صحفية اأ�صارت 
اإىل اأنه ميتد حتى عام 2023، 

و�صجل العب خط الو�صط 
بقمي�ش فريقه احلايل ثالثة 

اأهداف يف 26 مباراة خا�صها 
يف الدوري االجنليزي املمتاز 

املو�صم املا�صي حتت اإ�رشاف 
املدرب ال�صابق للنادي الفرن�صي اأر�صني فينغر، الذي حل بدال منه االإ�صباين اأوناي اإميري، وقال 
اإووبي الذي كان عقده احلايل ينتهي يف ال�صيف املقبل، تعليقا على متديده« »كان حلم طفولتي 

اأن األعب الأر�صنال، اأن اأح�صل على متديد للعقد هو �صعور رائع واآمل اأن اأجعل عائلة اأر�صنال 
فخورة بي، على غرار كل اأفراد عائلتي«، والتحق اإووبي بالفريق االأول الأر�صنال عام 2015 بعدما 
كان و�صل اإىل نادي »املدفعجية« يف �صن التا�صعة وخا�ش معه 98 مباراة يف خمتلف امل�صابقات 

و�صجل 9 اأهداف. 
ودافع اإووبي وهو اإبن �صقيق الالعب ال�صهري جاي جاي اأوكو�صا عن األوان منتخب نيجرييا يف 

مونديال رو�صيا 2018، وخا�ش املباريات الثالث �صد كل من كرواتيا واإي�صلندا واالأرجنتني، 
واأ�صاد املدرب اإميري ب�صفات اإووبي قائال: »اأنا �صعيد جدا الأن األيك�ش وقع عقدا جديدا 

معنا، اإنه مثال رائع لالعب ميكن اأن ينجح بعدما تخرج من االأكادميية بف�صل العمل اجلاد، واأنا 
مت�صوق للعمل معه ومع بقية الالعبني ال�صبان املوهوبني يف الت�صكيلة«.

بن عرفة يقرتب من الدوري الإ�صباين
ك�صفت تقارير �صحفية فرن�صية عن اقرتاب الالعب الفرن�صي حامت بن عرفة من اللعب مع اأحد 
اأندية الدوري االإ�صباين يف املو�صم املقبل، وقالت �صحيفة »ليكيب« الفرن�صية اأول ام�ش اإن اثنني 

من ممثلي الالعب الفرن�صي حامت بن عرفة، تواجدا يف العا�صمة االإ�صبانية مدريد من اأجل 
التفاو�ش مع نادي رايو فاليكانو، وال ميثل حامت بن عرفة حالًيا اأي ناٍد، بعد انتهاء عقده مع 
باري�ش �صان جريمان هذا ال�صيف، وتعود اآخر مباراة ر�صمية خا�صها بن عرفة اإىل 12 مار�ش 

2017، عندما لعب ملدة دقيقتني اأمام لوريان يف اجلولة 29 من مناف�صات الدوري الفرن�صي.

فافر مينح روي�ش �صارة قيادة دورمتوند
قرر لو�صيان فافر املدير الفني لبورو�صيا دورمتوند االأملاين منح ماركو روي�ش �صارة القيادة 

للفريق يف املو�صم اجلديد، واأعلن فافر عن قراره عقب التعادل اأمام رين الفرن�صي بهدف ملثله 
اأول �صمن ا�صتعدادات الفريق قبل انطالق املو�صم اجلديد قال فافر، خالل ت�رشيحات نقلها 

موقع »�صبورت 1« االأملاين: »اإنه قرار منطقي، روي�ش منوذج يحتذى به، ولديه الكثري من اخلربة 
وهو يف دورمتوند منذ فرتة طويلة«، ويف نف�ش ال�صياق حتدث روي�ش: »اإنه �رشف وبطبيعة احلال 

يجعلني اأ�صعر بالفخر لتمثيل كل من الفريق والنادي، وهذه مهمة مثرية«، يُذكر اأن فافر ميلك 
عالقة وطيدة مع روي�ش، حيث �صبق اأن عمال �صوًيا يف بورو�صيا مون�صنغالدباخ منذ �صنوات.

حمارب بر�صلونة اجلديد عدو لدود للريال

اأمت نادي بر�صلونة، التعاقد مع الت�صيلي اأرتورو فيدال من بايرن ميونخ، يف اإطار خطته لتعزيز و�صط ملعبه بعد رحيل اأ�صطورته اآندري�ش 
اإنيي�صتا، وك�صب النادي الكتالوين العبًا ميلك مهارات عالية يف و�صط امللعب، ويحمل ال�صغينة للغرمي التقليدي ريال مدريد، وذلك خالل 
فرتته مع الفريق البافاري، وبداأت ق�صة العداء بني فيدال وريال مدريد منذ مواجهة الفريقني يف اإياب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا مبو�صم 
2016ـ 2017، والتي �صهدت جدالً حتكيمًيا كبرًيا، وتعر�ش فيدال للطرد خالل هذه املواجهة التي انتهت بفوز الفريق امللكي بنتيجة 2-4 
بعد ح�صوله على اإنذارين، اإال اأن اللقطة الثانية كانت مثرية للجدل، وخرج فيدال بعد املباراة ليتهم حكم اللقاء بتقرير نتيجة اللقاء ل�صالح 

الريال وا�صًفا ما حدث بال�رشقة، ف�صاًل عن �صخريته عرب موقع اإن�صتغرام من هديف رونالدو الثاين والثالث بداعي ت�صلله.
نهائي  ربع  مدريد يف  وريال  ال�صابق جوفنتو�ش  فريقه  مباراة  يتابع  وهو  فيديو  له  ن�رش  بعدما  ا�صتيائه  فيدال  اأظهر  التايل،  املو�صم  ويف 
امل�صابقة ذاتها، وذلك بعد احت�صاب ركلة جزاء املثرية للريال يف الدقائق االأخرية والتي منحت العمالق االإ�صباين التاأهل، ومل يتمكن فيدال 
من مواجهة ريال مدريد يف ن�صف النهائي لالإ�صابة، اإال اأنه كان حا�رًشا بعد خروج فريقه من امل�صابقة حني و�صف العبي الريال بالفئران، 

نظًرا العتمادهم على االأ�صلوب الدفاعي يف مباراة العودة والتي �صهدت تعادل الطرفني بنتيجة 2-2.

اأهمية  بر�صلونة، عن  لفريق  الفني  اإرن�صتو فالفريدي املدير  ك�صف 
ال�صيفية  االنتقاالت  فرتة  يف  فيدال  اأرتورو  الت�صيلي  مع  التعاقد 
�صبورت:  ل�صحيفة  ت�رشيحات  يف  اأم�ش  فالفريدي  وقال  احلالية، 

والطاقة  البدنية  للقوة  امتالكه  ب�صبب  بر�صلونة  �صيدعم  »فيدال 
لعب  اأن  و�صبق  خمتلف  والعب  امللعب،  يف  مقاتل  اإنه  واخلربة، 
»طريقة  واأ�صاف:  �رشيًعا«،  يتاأقلم  اأن  اأتوقع  لذلك  كبرية،  الأندية 
فيدال خمتلفة عن اأ�صلوب بر�صلونة مثلما كان و�صع باولينيو الذي 
جاء ال�صيف املا�صي بانتقادات حادة يف بداياته، ولكن الكل �صاهد 

اأرقامه قبل الرحيل، لقد ك�صب احرتام اجلميع«.
»اأنا  فالفريدي:  اأو�صح  جديد،  و�صط  خط  العب  مع  التوقيع  وعن 
املدرب ول�صت ال�صخ�ش امل�صوؤول عن قرارات التعاقد مع العبني 
تقدميها  اأجل  من  بالطلبات  قائمة  لدي  توجد  »ال  وتابع:  جدد«، 
الإدارة التعاقدات، نحن متفقون مع االإدارة على كل ال�صفقات التي 
متت«، ووا�صل: »بوغبا اإنه العب عظيم ولكنه يرتدي قمي�ش فريق 
اآخر، ونحن نحرتم كل االأندية، وال نرغب يف احلديث عن العبني ال 
منلكهم«، واأمت: »رافينيا األكانتارا العب رائع وقدم مباريات عظيمة 
يف املو�صم املا�صي، ولكنه تعر�ش الإ�صابة ثم رحل اإىل اإنرت ميالن، 
بالنادي  امل�صوؤولني  قرار  وكذلك  م�صتقبله،  ب�صاأن  قراره  �صنتابع 

حوله«.

فالفريدي ي�صت�صهد بباولينيو للرهان على فيدال
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�صاري واثق من بقاء ويليان وي�صك يف كورتوا 
ذكر مدرب نادي ت�صيل�صي االجنليزي ماوريت�صيو �صاري اأّنه واثق جداً من بقاء الربازيلي ويليان يف �صفوف الفريق، لكنه يف املقابل 
اأعرب عن �صكوكه حول م�صتقبل احلار�ش البلجيكي تيبو كورتوا، وجاء كالم �صاري البالغ 59 عاماً يف موؤمتر �صحفي قبل يومني من 

خو�ش فريقه درع املجتمع ال�صنوية التقليدية التي جتمع بني بطل اإجنلرتا مان�ص�صرت �صيتي وبطل الكاأ�ش ت�صيل�صي على ملعب وميبلي يف 
لندن، ومل يحظ ويليان بثقة املدرب ال�صابق االإيطايل اأنطونيو كونتي وارتبط ا�صمه باالنتقال اإىل عدة اأندية بارزة على راأ�صها مان�ص�صرت 

يونايتد وبر�صلونة وريال مدريد اال�صبانيني، وعاد ويليان متاأخراً لاللتحاق بتدريبات فريقه ب�صبب م�صكلة يف جوازه، وقال �صاري يف 
ما يتعلق بويليان: »امل�صكلة لي�صت من �صنيع ويليان، لقد حتدثت اإليه باالأم�ش يف ما يتعلق بتاأخره عن االلتحاق بالتدريبات ولي�ش عن 
م�صتقبله، كان احلديث اإيجابياً جداً، اأنا �صعيد بذلك«. اأّما م�صري كورتوا فيبقى غري وا�صح، لكن املدرب اجلديد اأعرب عن اأمله يف 

بقائه يف �صفوف الفريق اللندين، ومن املتوقع عودة احلار�ش من اإجازة طويلة بعد بلوغ منتخب بالده الدور ن�صف النهائي من مونديال 
رو�صيا 2018 خالل نهاية االأ�صبوع احلايل، علماً باأنه اختري اأف�صل حار�ش يف تلك البطولة، وقال �صاري: »يف الوقت احلايل كورتوا هو 

حار�ش مرمى الفريق، حار�ش مرمى ت�صيل�صي، ال اأدري ماذا �صيح�صل يف امل�صتقبل االأمر يتعلق بالنادي، االأمر يتعلق به خ�صو�صاً على 
ما اأعتقد«، وتابع: »لكني اآمل اأن ي�صتمر كورتوا كحار�ش مرمانا، من املهم جداً بالن�صبة اإلينا املحافظة على اأف�صل الالعبني«.
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يف اأوىل �سهرات مهرجان جميلة الدويل ب�سطيف  

»كويكول«  تنجح يف ك�سب رهانها 
افتتحت اأول اأم�س مدينة جميلة الأثرية اأو كويكول كما كان ي�سميها الرومان قدميا اأبوابها لأوىل احلفالت الفنية يف  الطبعة 14 من فعاليات املهرجان الثقايف 

الدويل جميلة الذي نظم بال�ساحة اخل�سراء  مبدينة اله�ساب العليا �سطيف لتكون هذه املدينة احلا�سنة للفن والثقافة والإبداع الراقي  يف الفرتة املمتدة من 03 
اإىل 07 اأوت اجلاري حيث عرفت هذه ال�سهرة الفنية م�ساركة فنية مميزة لعمالقة الفن اجلزائري  ال�ساب بالل  الذي تربع على العر�س يف افتتاح مهرجان جميلة 

الدويل  فلقد قدم جلمهوره اأروع اأغانيه من بينها »ويلي ويلي واي« و«ع نبغو دراهم ع »،

�سطيف / حكيم مالك 

» �شاحبي �شاوال هد� »  و�أحتف بالل 
 « �لعاطفية  باأغنيته  جميلة  جمهور 
قلوب  بها  �أ�رس  �لتي   « عليك  بر�فو 
�لزمن  باأيام  ليذكرهم  �جلماهري 
�لتي  بدرجة«  »درجة  باأغنيته  �جلميل 
�لر�قي  �لر�ي  فن  ع�شاق  بها  عرفه 
حنا  بعنو�ن«  �أغنية  �أي�شا  �أدى  ولقد 
خطاك  »و�إذ�   ،  « هما  منهم  خري 
�ملطرب  غنى  حني  ،يف  �ري  جيبك 
ريربتو�ره  من  ع�شمة  ر�بح  �لقبائلي 
رو�ئعه  �لقدمي  �أي�شومر  وغريها من 
قدم  حني  �مل�شهورة  يف  �لفنية 
بن  ح�شني  �ملبدع   « ذ�فوي�س  جنم« 
من  �الأغاين  من  متنوعة  باقة  حاج 
و�لر�ي  و�الأغاين  و�لنايلي  �لرت�ث 
من  ذ�فوي�س  برنامج  يف  �أد�ها  �لتي 
خالد  �ل�شاب  للكينغ  �شابة  يا   « بينها 
تلبية  عي�شة  �أغنية  لتاأديته  �إ�شافة 
�أدى  �جلمهور�ل�شطايفي    ثم  لند�ء 
بعدها �أغنية »�أنا �ملغبون« من �لرت�ث 
نايلية  �أغنية  غنى  �لوهر�ين   وبعدها 
�ملقدرة  �أبان  حيث  ياقادر  قادر 
�لعالية ل�شوته �لقوي و�لذي ميكنه �أن 
يوؤدي خمتلف �لطبوع فلقد ��شتطاعت 
�لفنانة �ملتاألقة �أمال ز�ن �أغنية ثالثة 
ركح  بها  �ألهبت  �لتي  ومر�حة  زهوة 
جميلة لتقدما بعدها �أغانيها �لناجحة  
�لتي �شنعت بها  �لفرجة  بني جمهور 
�شاحب«  متكن  فلقد  �لفو�رة«  »عني 
ذو  �خلري  »بكاك�شي  ياحلر�ر  عامر 
جمهوره  �الأبي�س  �أبهج  �لربنو�س 
�ل�شطايفي برو�ئعه �لفنية �لتي طبعت 
�لفو�رة  �أذهان �شكان منطقة عني  يف 

.
  

»اأزديف« رحلة 
�سطايفية مزجت 

بني الأ�سالة 
واملعا�سرة

 
هذ�  تخللت  فلقد  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
بعنو�ن  فنية  لوحة  تقدمي  �ملهرجان 
بن  نبيل  و�إخر�ج  فكرة   « �أزديف   «
فنانا   60 من  �أزيد  فيها  �شارك  �شكة 
�لبيئة  �للوحة  هذه  عك�شت  حيث 
حملي  باإبد�ع  �الأ�شيلة  �ل�شطايفية  
ز�وج بني �الأ�شالة و�ملعا�رسة يف حني 
توبعت �ل�شهرة بتقدمي لوحة رملية من 
تون�س حملت عنو�ن عني �لفو�رة عني 

�حلياة .
 

تكرمي م�سكود 
الفرقاين وبالوي 

الهواري
 

�جلز�ئري  �لفن  كبار  حظي   ولقد 
�ل�شلطات  طرف  من  بتكرمي  خا�س 
�ل�شهرة  يف  �لثقافة  ووز�رة  �ملحلية 
�لدويل  جميلة  ملهرجان  �الفتتاحية 
ب�شطيف �أين مت تكرمي �لفنان �ل�شعبي 
�شاحب  م�شكود  �ملجيد  عبد  �لكبري 
عا�شمة«  �لذي  يا  يادز�ير  ر�ئعة« 
�لدويل  جميلة  مهرجان  �إىل  ح�رس 
ينتظرها  مل  �لتي  �ملفاجاأة  فكانت 
هذ�  �شهر�ت  �أوىل  يف  �أحد  �أي 
�لفنانة  لتكرمي  �ملهرجان  �إ�شافة 

بريزة �ل�شطايفية وتكرمي �ٱخر للفنان 
ت�شلمه  بنيابة  عالم  جمال  �لقبائلي 
عميد  روح   تكرمي  ومت  �شقيقه  عنه 
بالوي  �لر�حل   �لوهر�نية  �الأغنية 
�ملالوف  �أغنية  وعميد  �لهو�ري 
حممد  �حلاج  �لر�حل  �لق�شنطيني 

�لطاهر �لفرڨ�ين .
 

 ميهوبي
» 2018  �سنة الفنان 

اجلزائري«
 

ميهوبي  �لدين  عز  �لثقافة  وزير  �أكد 
من    14 �لطبعة  �فتتاحه  خالل 
ب�شطيف �أن  �لعربي  جميلة  مهرجان 
�ملهرجان  من  �لعام  هذ�  طبعة 
خمتلفة متاما عن �لطبعات �ل�شابقة  
قائال �أنها �شتكون طبعة قوية وناجحة 
عن طريق م�شاركة نخبة من �لفنانني 
�ل�شعب  �أ�شعدو�  �لذين  �جلز�ئريني 
تكون  �أن  �أردنا  فلقد  �جلز�ئري 
عرب  �جلز�ئري  �لفنان  �شنة   2018
�لتكرميات �لفنية وعرب �لقو�فل �لفنية 
�لتي  �شتجوب خمتلف واليات �لوطن 
وهذ� �شعيا منا لتاأ�شي�س لثقافة قريبة 
�أن  منا  رغبة  يف  وهذ�  �ملو�طن  من 
قامو�شنا  من  �لتهمي�س  كلمة  ن�شقط 
للمحافظة  �لكبري  بالدور  م�شيد�   ،
�لدويل  جميلة  ملهرجان  �جلديدة 
�لتي ير�أ�شها خالد مهناوي ، مو�شحا 
كانت  �لثقافة  �أن ميز�نية  �لتي  وزير 
تيمقاد  قبل  ملهرجان  من  تخ�ش�س 
�لعام  هذ�  خ�ش�شت  بباتنة  �لدويل 
كله  وهذ�  وجميلة  تيمقاد  ملهرجاين 
الأجل �لفنانني �جلز�ئريني  و�ملطربني 
�ل�شباب �لو�عدين وبالتايل فاالأول مرة 
�الأندل�شية  �الأغنية  نرى  تيمقاد  يف 
حا�رسة  فوق �خل�شبة يف دورة 2018  
وعليه فهذ� هو �لتنوع �لذي كنا نرغب 

فيه وهذ� ما جعلها جتربة ناجحة .
   

ترميم جميلة وعني 
فوارة

 
�أنه  ميهوبي  ك�شف  مت�شل  �شياق  ويف 
لت�شجيع �ل�شياحة يف منطقة �شطيف  
موقع  تهيئة  الإعادة  برنامج  خ�ش�س 
جميلة حيث �أنه ي�شتفيد من خمطط 
من  �لتاأهيل  و�إعادة  وتهيئة  ت�شيري 
مهمة  �أن هذه �خلطوة  معترب�  جديد 
»�أر«  �تفاقية بني  وبالتايل هناك  جد� 
يف  �أثرية  مدينة  تعد  �لتي  �لفرن�شية 
مع  وحتديد�  مع  �جلز�ئر  فرن�شا 
مدينة جميلة �الأثرية �لو�قعة يف والية 
�التفاقية  هذه  �أن  موؤكد�   ، �شطيف 
جميلة  ملدينة  كبرية  بفائدة  �شتعود 
و�لتي �شت�شتفيد باخلربة �لفرن�شية يف 
تكوين  بينها  من  �جلو�نب  من  �لكثري 
عني  وترميم  �لف�شيف�شاء  وترميم 
�لفو�رة وغريها  فالكل يعلم �أن مدينة 
لي�شت مدينة �شاحلية ولكنها  �شطيف 
زو�ر  ت�شتقطب  �أن  ��شتطاعت  مدينة 
لكون  �ل�شاحلية  بع�س �ملدن  يتجاوز  
هذه �ملدينة متلك تقاليد وتتوفر على 
و�ملجمعات  �لفنادق  من  كبرية  بنية 
�لثقافية  و�لفعاليات  �لكربى  �لتجارية 
�لتي تنظم كل هذ� يجعل من �شطيف 

قطب ثقايف و�شياحي بامتياز .
  

حمافظ مهرجان  
جميلة الدويل  

خالد مهناوي:
» هدفنا تطوير 
العطاء الفني »

 ولقد �أو�شح حمافظ مهرجان  جميلة 
�لطبعة  �أن  مهناوي  خالد  �لدويل  
هذ�  �ختريت  �ملهرجان  هذ�  من   14
خال�شة  جز�ئرية  طبعة  لتكون  �لعام 
باالأغاين  �الرتقاء  بهدف  وهذ� 
�جلز�ئرية و�لتي ت�شمح بربوز �لفنانني 
يظر  مما  �لو�جهة  �إىل  �جلز�ئريني 
�لر�شيد �لفني �لوطني لتطوير عطاءه 
�لثقافة  �أن  معترب�    ، �لعاملية  لبلوغه 
للتاريخ  �أ�شا�شي  ر�فد  �جلز�ئرية 
�لوطني فهي غنية مبكوناتها �لعريقة 
وهذ�  �الأ�شيل  �لتاريخي  مب�شارها 

يعك�س �لطرب �جلز�ئري .
 
 

 فنانون جزائريون 
يجمعون من 

مهرجان جميلة 
الدويل :

»مقاطعة الفن 
وامل�سا�س به خط 

اأحمر«
 

•    �ل�شاب بالل 
موجة  يركبو�  مل  �شطيف  »�أهل 

�ملقاطعة �لفنية »
بالل  �ل�شاب  �ل�شهرة  جنم  �رسح 
�أن  قائال  �جلز�ئرية  �الإعالم  لو�شائل 
بالن�شبة  �لر�بعة  �مل�شاركة  تعد  هذه 
له يف مهرجان جميلة �لدويل ب�شطيف 
حيث �أ�شاد بالل بالتنظيم �ملحكم يف 
بو�در  مايثبت  وهذ�   14 �لطبعة  هذه 
�لتي حدثت  �ل�شجة  ويعك�س  جناحها 
موؤخر� ب�شبب مقاطعة �شعبية  حلفله 
�لفني مع كادير �جلابوين ور�شا �شيتي 
مل  �ل�شطايفي  جمهوره  �أن  موؤكد�   16
يتحلى  لكونه  �ملقاطعة  موجة  يركب 
�لكافية   �لفنية  و�لثقافة  بالوعي 
 ، بطبعه  �جلز�ئري  ذو�ق  فال�شعب 
�ألبومني  الحقا  �شي�شدر  �أن  م�شيفا 
عنابة  يف  فنية  حفالت  و�شيحيي 

وبجاية .
 
 

    الفنان ال�سطايفي 
بكاك�سي اخلري 
 مقاطعة الفن  
ت�سرف خاطئ 

لل�سعب
 

�أكد �لفنان �ل�شطايفي بكاك�شي �خلري 
للمهرجانات  �الأخرية  �ملقاطعات  �أن 
و�حلفالت �لفنية  ور�ئها �أيادي خفية 
حتركها لالحتجاج وعليه فالتظاهر�ت 
للجمهور  بالن�شبة  �ختيارية  �لفنية 
�لفن هو ت�رسف  �أن  مقاطعة  معترب� 
�جلز�ئري  لل�شعب  بالن�شبة  خاطئ 

�لطبعة   يف  م�شاركته  يخ�س  وفيما 
فلقد  �لدويل  مهرجان جميلة  من   14
�جلو�نب  كافة  من  �لنجاح  لها  متنى 

�لتنظيمية و�لفنية و�الأمنية .
 

    املطرب القبائلي 
رابح ع�سمة 

 املو�سيقى تراث 
يقرب ال�سعوب

 
 

ر�بح  �لقبائلي  �ملطرب  حتدث  كما 
ع�شمة فيما يخ�س �ملقاطعات �لفنية 
ومهرجان  ورقلة  موؤخر� يف  �ملتكررة 
�لر�ي ب�شيدي بلعبا�س �أنه حمتار لهذه 
�لت�رسفات �ل�شادرة من طرف �لبع�س 
�ملهدمة  �لت�رسفات  لهذه  متاأ�شفا  
لقيم �لثقافة يف بالدنا �لتي عرب فيها 
جملة  �الأخرية   لهذه  رف�شه  عن   
وتف�شيال  موؤكد� �أن كل بلد يف �لعامل 
لديه م�شاكل يف ميادين خمتلفة وهذ� 
�ملو�شيقى  �أن  م�شري�  طبيعي  �أمر 
بع�شها  مع  �ل�شعوب  يقرب  تر�ث 
�لطبعة  يف  م�شاركته  وتاأتي  �لبع�س 
بعد  �لدويل  جميلة  مهرجان  14  من 
يف  �أحياه  �لذي  �الأخري  �لفني  حفله 
�لتابعة  �ل�شاحلية  تيڨزيرت  منطقة 

لوالية  تيزي وزو.

 
 

    النجمة اأمال زان 
 »علينا اأن ننادي 

بالتعاي�س معا 
باحلب وال�سلم »

 
ز�ن  �أمال  �لنجمة  قالت   ويف �ملقابل 
برنامج  من  �الأوىل  خريجة  �لطبعة 
�لفنية  �ملقاطعات  �أن  و�شباب  �أحلان 
�الحتجاجات  �أن  موؤكدة  �الأخرية 
بد�أت  �لتي  و�القت�شادية  �الجتماعية 
و�لتي  ورقلة  والية  يف  �رس�رتها 
�الجتماعية  �لظروف  جاءت  ب�شبب 
�ملزرية وهذ� ما جعلهم يخرجون �إىل 
�ل�شارع يف تظاهر�ت �شلمية لتح�شني 
�ل�شعب  حق  �أنه  من  موؤكدة  و�شعهم 
ال�شرتجاعها  بحقوقه  يطالب  �أن 
�ل�شيء  ولكن   ، لتحقيقها  �ل�شعي  مع 
�ملالحظ �أنها عادت مو�شة �نت�رست 
بلعبا�س  ب�شيدي  �لر�ي  مهرجان  يف 
�لتخفي ور�ء عباءة �لدين  وهذ�  عرب 
�لفرد  بني  روحية  عبادة  هو  فالدين 
و�شيط  �أي  هناك  ولي�س  وخالقه 
�لفن  م�س  عدم  �إىل  بينهما    د�عية 
بل  �إيديولوجيا   �إقحامه  طريق  عن 
عن  معا  بالتعاي�س  ننادي  �أن  علينا 
و�الأمن  و�ل�شلم  �حلب  معاين  طريق 
�أن  فالبد  و�ال�شتقر�ر  وبالتايل 

ن�شجع �لفن �جلز�ئري �ملحلي �لرثي 
و�ملتنوع ثقافيا لي�شبح �شناعة ثقافية 
�لفنان  م�شاعدة  طريق   عن  بحتة  
فهذ�  وطنه  د�خل  �ملبدع  �جلز�ئري 
يف  قدما  �مل�شي  يف  ي�شاهم  كله 

م�شو�ره مع عامل �لفن 
 

•    جنم ذافوي�س 
ح�سني بن حاج : 

»الفنان اجلزائري 
يريد اإي�سال ر�سالة 

راقية لل�سعب«
 

ذ�فوي�س  جنم  ك�شف  �الأخري  ويف 
ح�شني بن حاج عن �شعادته للم�شاركة 
مرة  الأول  �لدويل  مهرجان جميلة  يف 
هام  موعد  وهو  �لفني  م�شو�ره  يف 
وفيما  �ل�شطايفي  جمهوره  مع  للقاء 
و�ملقطاعات  �الحتجاجات  يخ�س 
مناطق  بع�س  عا�شتها  �لتي  �لفنية 
ال  �لثقافة  خزينة  �أن  موؤكد�  �لوطن 
�الأخرى  �لقطاعات  مع  لها  دخل 
�أن النخلط بني  وبالتايل فالبد علينا 
�لفن و�لدين و�ل�شحة و�ل�شكن و�لبنية 
�لتحتية  م�شري� بن حاج �أن دور �لفنان 
لل�شعب  ر�قية  ر�شالة  هو  �إي�شال 
�حلقيقية  مهته  هي  فهذه  �جلز�ئري 

�لتي يود �إي�شالها عرب �لفن .
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رثائيات فتحت اأمل الغياب

حممود دروي�ش ... بحثا 
عن الأمل اجلميل

ماقيل يف الرحيل املفجع ملحمود دروي�ش كاد اأن يتحول اإىل ق�صائد تعانق روح 
الراحل،ت�صتحق اأن نعود اإليها بحثا عن الأمل اجلميل،و الوطن الهارب بني 

الكلمات،رحل حممود ج�صدا، لكن ح�صوره امتد مل�صاحات اأكرب بعد الوفاة،رمبا هذا 
قدر ال�صعراء الذين خبزوا تراب الأر�ش بدمعهم.

اأدوني�ش
 اأحب اأن اأبكي    

الزمن،  وظلمة  الكالم،  �ضوء  بني    
عا�ش حممود دروي�ش.. الأول اأ�ضنده 
اإليه الفل�ضطينيون والعرب لكي يطفئ 
منه  جعلوا  الفرادي�ش.  مباء  اجلحيم 
العدل  خيبة  به  يتجاوزون  مطهراً 
اإليه  يلجاأون  ورمزاً  ال�ضيا�ضة.  و 
ولكي  حيناً.  يتذكروا  و  يحنوا  لكي 

ي�ضت�رشفوا وياأملوا، حيناً اآخر.
طاغياً  كان  واإن  احت�ضنه،  عبء  وهو 
عله، وهذبه وارتقى به. وقرن فيه بني 
وبني  العالية،  املتعة  و  املرير  الأمل 
�ضارع  ذلك  ويف  اجلمال،  و  الفجيعة 
و  واآخاه  الزمن،  عبء  الآخر،  العبء 

احت�ضنه كذلك.
كتب �ضعره كمثل كيمياء حتول املوت 
اإىل حركة حية، وتخرتع ال�ضطاآن حتى 
اغرتب.  للقوارب املحطمة. وحيثما 
من  جاعاًل  لالأمل،  عا�ضمة  اأقام 
اأخرى  و�ضماء  اأخرى،  اأر�ضاً  ال�ضعر 
حني  الكتابة  لك  تقول  ماذا  ،لكن 
تنهار فوق �ضدرك ذروة من ذرواتها ؟ 
خ�ضو�ضاً اأن حممود دروي�ش مل يكن، 
بالن�ضبة اإيل، جمر د �ضديق. كان اأخاً 
قريباً، و�رشيكاً حميماً يف احلياة التي 
جمعتنا يف بريوت، قبل احل�ضار، ويف 
اأثنائه و بعده يف باري�ش، كنا يف هذه 
املدينة الفريدة نبني ج�ضور ال�ضعر و 

نربط الأفق بالأفق.
وكنا يف بريوت نفتح لغاتنا على الرياح 
الأربع، ويف بهاء ال�ضداقة كنا نحتفل، 
يف بيتنا، كل �ضنة، باليوم الذي ولد فيه 
نف�ضه  اليوم  يف  ولدت  التي  نينار  مع 
13 مار�ش، كان ياأخذها بني ذراعيه، 
فتقول له بطفولتها ال�ضاعرة:  ))اأنت 
كبري، واأنا �ضغرية، �ضو ا�ضتفدنا((  مع 
ال�ضداقة،  غلواء  بعد، يف  فيما  ذلك، 
بيننا  باعدت  عالقاتها،  والتبا�ش 
ي�ضل  الذي  اخليط  اأن  غري  احلياة، 

ال�ضوء بال�ضوء مل ينقطع بيننا.
الآن، اأحب اأن اأبكي.

في�صل دراج:
رحلة حممود دروي�ش من 

الغ�صب اإىل العدم

))اإىل  الأوىل  دروي�ش  ق�ضيدة  بني 
وق�ضيدته   1964 عام  القارئ(( 
م�ضار   2008 الرند((  ))لعب  الأخرية 
ال�ضاعر  حتولت  بالتحولت:  حافل 
الذي ولد يف قرية فل�ضطينية ))عزلء 

من�ضية(( 
اأمريكية،  مدينة  يف  روحه  وفا�ضت 
وحتولت ق�ضيدته التي بداأت غنائية 
ماأخوذة  مركبة  وانتهت  ب�ضيطة، 
الوطنية  ق�ضيته  وحتولت  باملجاز، 
الراأ�ش،  �ضاخمة  واعدة  ولدت  التي 

منت�ضف  يف  اأو�ضالها  وت�ضاقطت 
الطريق.

طالل �صلمان
 اأعطى فل�صطني بعدها 

الإن�صاين العظيم 

لنقف الآن اإجاللً لهذا املبدع الذي 
ذهب اإىل املوت يقاتله مفتوح العينني، 
واثقاً من النتيجة احلتمية، لكاأنه اأراد 
اأن يقول للموت: ))اأنا ل اأخافك، لقد 
قلت كل ما عندي، وانت�رشت عليك، 
ف�ضمدت ل�ضنني طوال، وقد اآن يل اأن 

اأرتاح((.
وداعاً اأيها العا�ضق من فل�ضطني الذي 
جعلها اأغنية ت�ضكن وجداننا ووجدان 
الإن�ضاين  بعدها  واأعطاها  اأطفالنا، 
احلرية  معارك  من  كواحدة  العظيم 
زمنها  ال�ضعوب  امتالك  يف  احلق  و 

باإرادتها.

جابر ع�صفور
 انطوى �صعره على نزعة 

اإن�صانية �صامية 

.... النزعة الإن�ضانية التي كان ينطوي 
عليها �ضعر دروي�ش، كانت ت�ضدين اإىل 
ال�ضعر،  هذا  �ضطح  فتحت  �ضعره، 
دائماً، نزعة ت�ضمو على اجلن�ضيات و 
الديانات باملعنى ال�ضيق، فتمايز بني 
الرابطة  موؤكدة  وال�ضهيوين،  اليهودي 
وتنقطع  بالأول  ت�ضل  التي  الإن�ضانية 
يكن هناك  ولذلك مل  الثاين....  عند 
ما مينع من اأن تظهر يف �ضعر حممود 
قاربت  اإن�ضانية.  يهودية  �ضخ�ضيات 
العدل وقاربها، وقفت اإىل جانب احلق 
لالإن�ضان  الفل�ضطيني، وظلت منوذجاً 

الذي ميكنه اأن يُِحب و يَُحب.

�صالح ف�صل:
 م�صتقبل ال�صعر بعد 

دروي�ش 

مل تهتز الأمة العربيةـ  منذ رحيل عبد 
حممود  لغياب  اهتزت  كما  ـ  النا�رش 
دروي�ش الأمر الذي اأثبت قطعياً اأهمية 
ح�ضور ال�ضعر يف الوجدان العربي من 
به  يعرتف  رمز  يف  وجت�ضده  ناحية، 
اجلميع من ناحية ثانية. توج دروي�ش 
باأثر رجعي عند وفاته �ضيداً لل�ضعراء 
امل�ضتحيلة  املعادلة  وحقق  العرب، 
بني ال�ضعر احلداثي و التلقي اجلمايل 
بني  بع�ش  ذلك  قاوم  اجلماهريي. 
العرب،  و  الفل�ضطينيني  من  جلدته 
اأكد  ونبذ  عداء  من  واجهوه  ما  لكن 
كل  به  �ضهدت  ما  وهذا  ن�ضاز  اأنهم 
احلياة  و  الثقافة  و  الراأي  دوائر 

�ضعراء  كتابات  بع�ش  لكن  العامة. 
�ضخ�ضياً  اأ�ضعرتني  له  التايل  اجليل 
ال�ضعري،  امل�ضهد  يف  اخلطر  بنزر 
دروي�ش  غياب  بع�ضهم  ا�ضتغل  فقد 
بني  املفتعلة  احلرب  فتنة  لإ�ضعال 
الأ�ضكال ال�ضعرية ال�ضائدة: العمودية، 
اأنه  وزعم  النرث.  وق�ضيدة  والتفعيلة، 
كما كان اجلواهري والربدوين عائقني 
يف �ضبيل اإعالن ال�ضيادة التامة ل�ضعر 
كان  بدوره  دروي�ش  فاإن  التفعيلة، 
ع�رش  باإنق�ضاء  يقول  من  على  حجة 
اأن غيابه يوؤذن  التفعيلة، ومعنى ذلك 
ق�ضيدة  و�ضيادة  الع�رش  هذا  بانتهاء 

النرث.
اأوهام  اأ�ضد  من  هذا  كان  ورمبا 
الآن  يف  وخطورة  �ضاللً  ال�ضعراء 
ك�ضوف  ال�ضعرية  فالأ�ضكال  ذاته، 
جمالية و تقنية ولي�ضت جمر موجات 
فيا  ين�ضخ  ))مو�ضات((  اأو  متتالية 

اجلديد ما �ضبقه.

حممد علي �صم�ش الدين:
 من اأجمل الثمار املرة 

لفل�صطني 

اأجمل  من  ثمرة  دروي�ش  حممود 
الثمار املرة لفل�ضطني، و�ضعره الذي 
انتقل  و  املفقود  الوطن  فيه  غنى 
ثم  للمنفى ومن  الوطن  للمنفى فنقل 
مل يجد الوطن ول وجد املنفى، فال 
املنفى  �ضعر  ول  ب�ضاف  الوطن  �ضعر 
و  تنوعت  اأن جلوءاته  اأعتقد  ب�ضاف. 

تنوع معه �ضعره.
دواوينه  يف  للوطن.  الأول  اللجوء 
و  فل�ضطني((  من  ))عا�ضق  الأوىل 
مك�ضوفاً  وكان  الزيتون((  ))اأوراق 
باأ�ضمائها  الأ�ضياء  وي�ضمي  ومبا�رشاً 

ول خال�ش.
املنفى،  مرحلة  كان  الثاين  اللجوء 
كان  ودائماً  كثرية  دواوين  فيها  كتب 
اخلال�ش  عن  ماأ�ضاوي  بحث  لديه 
�ضعر  يف  والأهم  الثالث  اللجوء  اأما 
جلوئه  مرحلة  فهو  دروي�ش  حممود 
ت�ضوري املرحلة  اللغة. وهي يف  اإىل 
الأ�ضد اأهمية يف حياته ال�ضعرية، فلم 
تعد فل�ضطني منزلً وقرية وبيارة، بل 
كتب  التي  ال�ضعرية  اللغة  هي  �ضارت 

بها ال�ضعر. 

�صريكو بيك�ش
 ال�صعر يخ�صر نداً 

بجناحيه  طائر  �ضاعر  يحط  عندما 
الوا�ضعني على الأر�ش ليودعنا توديعه 
حممود  يرحل  عندما  الأخري.... 
دروي�ش عن دنيانا التي جندها اأ�ضيق 
وتتغري  الطقو�ش  تتبدل  بعده... 
و  ال�ضماء  قباب  فتنكم�ش  الألوان، 
الذي  احلزن  اإنه  اللغة  اأركان  تهتز 

مغطياً  ويت�ضاعد  دخاناً...  يرتاءى 
�ضعره  اإن  الكلمات  اآفاق  الرماد  بلون 
من  من�ضوك  لأنه  ميوت....  اأن  ياأبى 
كلمات حتفر الذاكرة كما يحفر النهر 
الأمان  يف  املجرى  ي�ضق  و  الأر�ش 
دروي�ش  حممود  كان  املكان....  و 
و�ضيبقى  العربي،  ال�ضعر  ))قد�ش(( 
لالإن�ضانية نور�ش البحر، النا�ضع حباً 

ما دام هناك احلزن و الأمل.

كمال اأبو ديب:
�صيبقى �صوته اجلميل 

متوهجًا 

اإيقاعاً  العربي  ال�ضعر  يعرف  مل 
ع�ضوره  منذ  اإيقاعه،  كمثل  مغاوياً 
�ضعر  يف  الأوىل  العذبة  الغنائية 
نوا�ش خا�ضة.  واأبي  يزيد،  بن  الوليد 
باآلت مو�ضيقية برزانة و  طفل يلعب 
حبور، ي�ضابك بني نغماتها، ويداخل، 
فتن�ضاأ  وي�ضتخرج،  وينا�ضج،  ويقاطع، 
�ضبكات من النغم ت�ضت�ضلم لها الذاكرة 
املعنى  وتزيغ  والأع�ضاب،  الأذن  و 
م�ضارها،  عن  والروؤيا  حماوره،  عن 
لذة: فال  ت�ضاهيها  تكاد  ل  بلذة  لكن 
ولقد  يتوه.  اأو  يزيغ  ملا  القلب  ياأبه 
الكلية  بنيتها  يف  بالق�ضيدة  لعب 
باحلياة  ولعب  بالنغم،  لعب  كمال 
باألوانه نف�ضه، والطفولة ذاتها،  اأي�ضاً 
احلب  يهندم  وكان  عينه.  والع�ضق 
وريتا  والوطن،  والأر�ش  وامل�ضاعر 
يف  كلها،  والإن�ضانية  وفل�ضطني 
جميعاً  منها  في�ضبك  �ضل�ضبيل،  بوؤرة 
هنا  فيه  تتفجر  رائقاً  مائياً  ن�ضيجاً 
وهناك اأ�ضوات �رشاخ وقنابل، و�ضور 
ممزقة، وغ�ضب قاهر و�ضكاكني، قبل 
اأن يعود اإىل �ضفائه احلليبي ال�ضفاف 

 )..............(
و�ضال  �ضاعرين  من  واحداً  وكان 
واللغة  احلداثة  �ضعر  بجماليات 
اأظن  ما  ذروة  اإىل  العربية،  ال�ضعرية 
خالل  يتجاوزها  اأو  �ضيبلغها  اأحداً 
كلمات  و�ضاحر  الزمان،  من  قرن 
لذة  للتكرار  اأن  يعيد، فت�ضعر  و  يكرر 

اجلدة.
الوجود  منابع  اإىل  املوت  يختل�ضه 
من  غ�ضا�ضة  على  وهو  الأوىل 
العمر. لكن �ضوته اجلميل �ضف يبقى 
اإىل  عذباً  ك�ضرياً،  متوهجاً  متفجراً. 

قرار الأزمنة و نهاياتها الفاجعة.
 

رفعت �صالم:
ثمة ق�صيدة مل تكتمل..

على  الق�ضيدة،  عن  ال�ضاعر  ترجل 
حني بغتة. وم�ضى يف طريق ال�ضمت، 

قبل اأن يكمل ال�ضوط....
مل  وق�ضيدة  ينغلق،  مل  قو�ش  ثمة 
بعد  ا�ضت�ضلم  يكن  و�ضوت مل  تكتمل، 
تنتظر  وفيما  ال�ضكون،  و  لل�ضمت 
جاء  الق�ضيدة،  و  القو�ش  اكتمال 
بعد  ما،  اأخرية  نقطة  لي�ضع  املوت 
رحلة �ضعرية امتدت لأكرث من اأربعني 

عاماً متوا�ضلة بال انقطاع.

�صعدي يو�صف
 هل كنا نقول: وداعًا؟

التا�ضع  م�ضاء  من  ال�ضابعة  حوايل  يف 
يف  عنا،  يرحل  حممود  كان  اآب،  من 

م�ضت�ضفاه الأمريكي.
اأحاول الت�ضال به، واأنا يف  هل كنت 
اأمام  خطفة  يف  مرقت  هل  املقهى؟ 
باري�ش  كنا يف  لقد  الغائمتني؟  عينيه 

يف ال�ضابع من حزيران هذا.
الأوديون.  مب�رشح  اأم�ضيتي  اإىل  جاء 
يخربين  األ  مردم  لفاروق  قال  لكنه 

باأنه هناك.
كي  قال  الأم�ضية.  انتهاء  بعد  التقينا 
كلماته  حملت  هل  غداً.  راحل  اأنا   :
اأن حتمل؟ هل  ما ميكن  اأق�ضى  هذه 

كنا نقول : وداعاً؟

د.عدنان جابر 
 يكفي فقط اأن نذكر ا�صمه

مع حممود دروي�ش ل حاجة لنا البتة 
القول : هذا �ضك�ضبري العرب، اأو هذا 
لوركا فل�ضطني اأو غري ذلك، فت�ضبيهه 
هو  كبرياً،  كان  لو  حتى  كان.  باأي 
يكفي  منه.  نقدي  و  انتقا�ش جمايل 
فقط اأن نذكر ا�ضمه من دون مرافقة 

اأو �ضبه: حممود دروي�ش.
هومريو�ش،  الإغريق  لدى  كان  لذا 
والإ�ضبان  �ضك�ضبري،  والإنكليز 
والأملان  دانتي،  والطليان  لوركا، 
فاإن  بو�ضكني...  والرو�ش  غوته، 
حممود  العرب  و  الفل�ضطينيني  لدى 

دروي�ش.

د.دنينيت خ�صور:
�صغلته الق�صيدة التي مل 

تولد بعد

مهمة  اأن  يدرك  دروي�ش  كان 
ر�ضالة  تقدمي  هي  احلقيقية  ال�ضاعر 
الثوابت،  على  تتمر  معرفية  جمالية 
و مثري.  وت�ضتهدف كل ما هو جديد 
مل تغره العاملية لينحاز اإليها و يدير 
القيمة  اأن  يرى  كان  بل  لأمته،  ظهره 
يجده  فيما  تكمن  لل�ضاعر  احلقيقية 
ويوؤكد  اأمته،  ثقافة  اإىل  ي�ضيفه  و 

تخر�ش  املعرفة  ت�ضمو  حني  اأنه 
دائماً  ت�ضغله  كانت  احلرب...  طبول 
بعد، فا�ضتغل  تولد  التي مل  الق�ضيدة 
تطوير  على  وحر�ش  ق�ضائده.  على 
امل�ضتوى الفني واجلمايل من �ضورة و 
رمز و اإيقاع، وا�ضتطاع اأن مينح كثرياً 
فنية،  هوية  العادية  املفردات  من 
حني حمل خبز اأمه وقهوتها و�ضالتها 
ووقود  ثوبها  وذيل  غ�ضيلها  وحبل 

تنورها اإىل منون ق�ضائده......

غ�صان �صربل :
ح�صنًا فعلت..ل معنى 

حلزمة �صنوات اإ�صافية. 

لباقة �ضهور. حلفنة اأيام. ل ي�ضتجدي 
مهمته  هذه  الوقت.  �ضيد  الفر�ضان 
وحطاب.  �ضياف  الرتاب.  ولد  مذ 
والأغاين  ال�ضامقة.  القامات  يطره 
يالعب  العايل.  والظل  ال�ضاهقة. 
يعانق  الأفخاخ.  و  الكمائن  ويهند�ش 
ال�ضاعة.  تاأتي  ثم  ويتح�ض�ش خنجره. 
ل يليق مبالكم كبري اأن يتوارى. يتقدم 
رائحة  تفوح  القا�ضية.  ال�رشبة  نحو 

الرتاب.
مزمناً.  فعلت. �ضححت خطاأ  ح�ضناً 
كثرية  اأج�ضاد  اإىل  يحتاج  قلب  هذا 
كي ل تنوء به. هذه خميلة حتتاج اإىل 
�رشايني اأكرث وفاء. هذه ق�ضيدة حتتاج 
ذنب  وما  جتهماً.  اأقل  قامو�ش  اإىل 
ال�ضغف؟  هذا  اأثقال  لتحمله  القلب 
وما ذنب ال�رشايني لتنهكها باملناديل 
و الأغاين؟ وما ذنب القامو�ش لتعريه 

فيفت�ضح م�ضاعل و فرا�ضات؟

اإبراهيم ن�صر اهلل:
اأ�صبنا يف القلب مرة اأخرى

�ضاعقاً  يظل  دروي�ش  حممود  رحيل 
غري  توقاً  فينا  لأن  رمبا  مفاجئاً،  و 
املوت  هذا  لفرط  و  للحياة  عادي 
ن�ضل  مل  جلمال  وتوقاً  حولنا،  الذي 
اإليه يف وطننا، فعرثنا على ما ي�ضبهه 
و  واللوحة  الرواية  و  الق�ضيدة  يف 
اأنف�ضنا  نعزي  اأن  ميكن  الأغنية. 
فناناً،  اأو  كاتباً  فقدنا  كلما  دائماً، 
وقدم  الكثري.  لنا  ترك  لقد   : بقولنا 
يف  �ضيظل  فنياً  اأو  اأدبياً  م�رشوعاً 
قلوب النا�ش، لكن املوت هزمنا، لأنه 
حرمنا من ق�ضائد جديدة كان ميكن 
وبذلك حرمنا من ح�ضتنا  تكتب،  اأن 
يف حياة و جمال كان ميكن اأن نعي�ضه 

م�ضتقباًل.
و  اأخرى  مرة  القلب  يف  اأ�ضبنا  لقد 
هنا.  تقال  اأن  ميكن  �ضفة  ثمة  لي�ش 

�ضوى اأن الإ�ضابة قاتلة.
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الكاتبة ال�سابة من ذوي الحتياجات اخلا�سة ابتهال لعور جلريدة الو�سط

�الإعاقة �إعاقة �لفكر ال �أكرث
.      من �ل�س�ؤ�ل �ملتعارف عليه و�لبديهي من هي �بتهال  �لكاتبة و�الن�سانة ؟
ابتهال لعور من ولية باتنة من مواليد 23 ماي 2001  تدر�س �سنة 
ثالثة ثانوي علوم ،  »�سياع« هو  اأول اإ�سدار لها يف العامل الأدبي  ، 

ابتهال من ذوي الحتياجات اخلا�سة.

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف  

ماذا تق�سدين بالعنوان  
- �سياع - ذو الأبعاد 
الدللية املفتوحة  ؟

�صياع هي حالة نف�صية ،  و �أق�صد 
بها كيف �صعنا نحن من ن�صبو� لنا 
 ، جمتمعنا  بني  �لعجز  و  �العاقة 

�أهلنا و �ل�رص�ع د�خلنا

هل حلالتك ال�سحية 
عالقة بكتابة اخلاطرة 

؟

من  تنبعت  كلماتي   ، تاأكيد  بكل 
�لنف�صية  �حلالة  و  مر�صي  وجع 
�ملتدهورة �لتي �أمر بها ، هي كل 
و�لظروف  و�الأحا�صي�س  �مل�صاعر 
�لتي دونتها يف ن�صو�صي بني دفتي 

�إ�صد�ري  

ملاذا اخرتت فن اخلواطر 
دون الأجنا�س الأدبية 

الأخرى ؟

ينبثق  �أدبي  توجه  فينا  و�حد  لكل 

من �صغفه للكتابة  �صو�ء باملوهبة  
�أو ب�صبب �لظروف �لتي جتعل منه 
�البد�ع   يف  ويجول  ي�صول  كاتبا 
حماوال �يجاد ف�صاء ومتنف�س لكل 
�لوجد�ن  د�خل  �ملكبوتات  تلك 
ليحكي  للقارئ  �ي�صالها  الأجل 
يل  بالن�صبة   ، وجتربته  و�قعه 
�خلاطرة ترجمة لكل ما هو د�خلي 

ب�صكل ر�قي

من هو مثلك الأعلى من 
كتاب اخلاطرة  ؟

�حلليم  عبد  �أن  �رص�  �أخفيك  ال 
بدر�ن هو قدوتي و له ف�صل  كبري 

هنا  �إیل  وو�صويل  كتابي   ن�رص  يف 
مما �أنا عليه . 

ماذا عن اأعمالك الأدبية 
الأخرى ؟

بعد �لبكالوريا �ن �صاء �هلل �صيكون 
�أنو�ع  يف  ال  وملا   ، �أدبي  تنوع  يل 

�أدبية �أخرى 

هل مررت بتجربة 
جعلتك تعربي عنها يف 

خواطرك ؟

�الن�صان  �أن  لك   �أ�رصت  و�أن  �صبق 
يكتب ليبلغ �لر�صالة باأمانة فالكاتب 
�لقارئ  يف  يوؤثر  �لذي  هو  �حلق 
ويجعله يعي�س معه �لتجارب د�خل 
ن�صو�صه فيتفاعل معها ويتاأثر بها  
بها  ، كل خو�طري جتارب مررت 
حقيقة وع�صتها بحلوها ومرها يف 

�حلياة �ليومية 

ملن تهدي عملك الأول ؟

لكل من قالو� عنه عاجز قد يكون 
لكن  �الأویل   خو�طري  عاي�س 
�أفكاره  يرتب  �صتجعله  �الأخرية 
حوله  من  و  �أوال  نف�صه  ليكافح 

�أخري� 

ما هو حال اخلاطرة يف 
اجلزائر بوجه خا�س و 

العربية بوجه عام ؟

بالن�صبة  جديد  �أدبي  نوع  هي 
 ، �جلز�ئر  يف  هنا  �لثانية  للأنو�ع 
حاليا نوع مهم�س لكنني و�ثقة �أنه 
�صيحدث ثورة عن قريب ، �أما يف  
ب�صكل  �نت�رص  فقد  �لعربية  �لدول 

متفاوت موؤخر� 

كيف ترين  م�ستقبل 
اخلاطرة يف اجلزائر ؟

قد  و  �صجة  �صيحدث  �أنه  �أرى 
يطغى عن �لرو�يات لفرتة ، خا�صة 

مع �أ�صلوب قر�ءة �خلو�طر 

كلمة اأخرية

ال  �لفكر  �إعاقة  �الإعاقة  تن�صو�  ال 
�أكرث

فر�صة  لنا  �أعطيت  لو  نحن  و 
�البد�ع لكانت عقولكم على كر�صي 
متحرك رميتم ج�صد �أحدنا هناك 
موت  جناتنا   �أن  �قنعتموه  يوما 
كن  لك  بحاجة  نف�صك  ن�صيحة   -
�أنت كن بخري-  كل �ل�صكر �لعميق 
�لتي  �لو�صط  جلريدة  و�المتنان 
بف�صل  �لكثريين  تروق  �أ�صبحت 
من  �أثبت  �لتي  �لثقافية  �لورقة 
خللها فتح �لباب و�ملجال و��صعا 

للتعريف باملبدعني �ل�صباب . 

الطبعة الثالثة يف ظرف �سنة واحدة

د�ر »زوركامب« ت�سدركتاب »ال ت�جد ه�ية« لفر�ن�س�� ج�ليان
�لتي  �لثالثة  �لطبعة  هي 
يف  �صنة،  ظرف  يف  ت�صدر 
د�ر  عن  �أملانية  ترجمة 
لكتاب �ملفكر  »زوركامب«، 
�لثقافة  يف  �س  و�ملتخ�صّ
جوليان؛  فر�ن�صو�  �ل�صينية 
ثقافية«،  هوية  توجد  »ال 
�لفرن�صية  �لطبعة  وكانت 
للكتاب قد �صدرت يف عام 

.2016
�لكتاب  طبعات  تعدد 
�صدرت  �لتي  و�ملقاالت 
عنه يف �ل�صحف و�ملجلت 
�الأملانية، مل ياأت من فر�غ، 
يظل  �ملفكر  هذ�  �أن  رغم 
يف  يكفي  مبا  معروف  غري 
�ل�صياق �الأملاين ومل ترتجم 
�أعماله �الأهم �إیل لغة غوته، 
حول  تتمحور  الأنها  رمبا 
و�لتي  �لبيثقافية،  �لفل�صفة 
ال جتد لها �أي متثيل جّدي 

يف �جلامعات �الأملانية.
�لكتاب  بهذ�  �الهتمام  لكن 
يف �أملانيا يعود �إیل �لظرف 
به  متر  �لذي  �ل�صيا�صي 

�لبلد، و�لذي تطبعه عودة 
ب�صبح  ن�صميه  �أن  ميكن  ما 
�خلطاب  وعودة  �لهوية 
�لثقافية«.  »�لهوية  حول 
على  جو�باً  جاء  �لكتاب 
يف  �ملرفوعة  �ل�صعار�ت 
وهو  �لهوية،  حول  �أوروبا 
يطلب  كتابه  بد�ية  منذ 
�الختلف،  مفهوم  تعوي�س 
و�لذي بر�أيه يعزل �لثقافات 
ب�صبب  بع�س  عن  بع�صها 
�لت�صنيف  على  يقوم  �أنه 
و�لنمذجة، وينتهي يف نهاية 
�الختلف  �إیل  �ملطاف 
ذ�ته،  �جلوهر  �أو  �لنهائي 
 Écart �لبعد  مبفهوم 
على  بر�أيه  يحافظ  �لذي 
�لثقافات  بني  خلق  توّتر 
�لذي  �مل�صرتك  ويوؤكد 
تلتقي حوله، كما يعمد �إیل 
مبا  �لهوية  مفهوم  تعوي�س 
�لثقافات،  مو�رد  ي�صميه 
من  �لثقافات  �أن  باعتبار 
ميكن  وال  متحّولة  طبيعة 

�ختز�لها يف هوية ثابتة.

قلق، وهو م�صافة  �لبعد  �إن 
�ل�صياق  ومغامرة. ويف هذ� 
»ال  �أنه  جوليان  يكتب 
ثقافية  هوية  عن  يد�فع 
�مل�صتحيل  من  فرن�صية 
ولكن  خ�صائ�صها،  حتديد 
فرن�صية  ثقافية  مو�رد  عن 
�ملو�رد  وتلك  )�أوروبية(«، 
لي�صت ملكية خا�صة لثقافة 
حمددة، بل هي يف متناول 
تقوم على  �جلميع، فهي ال 
نحن  بل  بر�أيه،  �الإق�صاء 
�أو  ��صتعمالها  يف  �أحر�ر 

عدم ��صتعمالها.
�لتمييز  هذ�  �صيدفعه 
�إعادة  �إیل  �ملفاهيمي 
د  و�ملوَحّ �لكوين  يف  �لنظر 
وباإعادة  و�مل�صرتك، 
�لتفكري مبا ي�صمى باحلو�ر، 
على  كتابته  يف�صل  ما  �أو 
ـ  �لديا  �لتالية:  �لطريقة 
ويف   .Dia-logue لوغ 
يت�صاءل  �ل�صياق،  هذ� 
جوليان �إن كان هذ� �لكوين 
�لعلوم  عليه  تاأ�ص�صت  �لذي 

�لذي  نف�صه  هو  �حلديثة، 
يق�صم �حلد�ثة �ليوم، �إذ �إن 
�ل�صوؤ�ل يظل مطروحاً، عّما 
ترجمة  باالإمكان  كان  �إذ� 
�لكوين و�رص�مته و�رصورته 
�لعلوم  جمال  يف  �ملنطقية 
و�الأخلق  �لقيم  عامل  �إیل 
تعوي�صه  �أو  و�الأفكار؟ 
كما  �خلا�س  �أو  بالفردي 
وكريكيغارد،  نيت�صه  فعل 
�لكونية  هذه  باأن  موؤكد�ً 
�أمام  �ليوم  تبدو  �الأوروبية 
مرتبطة  �الأخرى  �لثقافات 
�لذي  �لتاريخي  ب�صياقها 

تطّورت فيه وعنه.
كان  �إذ�  �أنه  جوليان  ويرى 
باملنطق،  مرتبطاً  �لكوين 
�ليوم  يرتبط  و�ملوحد 
يطلب  �لذي  باالقت�صاد 
ر�صملة كل �لعامل و�ل�صيطرة 
�مل�صرتك  فاإن  عليه 
�إنه،  �صيا�صياً.  بعد�ً  ميتلك 
ميكن  »ما  جوليان،  ح�صب 
من  و�نطلقاً  �قت�صامه«، 
هذ� �ملفهوم �أ�ّص�س �ليونان 

عن  لت�صّورهم  �لقد�مى 
�ملدينة.

من  �أنه  جوليان  يعترب 
بني  �لتمييز  �ل�رصوري 
الأن  و�ملوحد،  �مل�صرتك 
هو  لي�س  بر�أيه  �مل�صرتك 
خ�صو�صاً  ويتوجب  �ل�صبيه، 
�لتاأكيد  �لعوملة  ع�رص  يف 
فامل�صرتك  ذلك.  على 
ميثل  من  بر�أيه  وحده 
بل  للثقافات،  �إغناء  عن�رص 
نف�صه  �لكوين  �أن  يرى  �إنه 
مو�رد  بني  حلو�ر  نتاج  هو 
يحددها  خمتلفة،  ثقافية 
�ليونانية  �لفل�صفة  يف 
و�لدين  �لروماين  و�لقانون 
فالفل�صفة  �مل�صيحي. 
�أن  بر�أيه  �أر�دت  �ليونانية 
وقد  �لعامل.  »كل«  تقول 
هذ�  والدة  �صقر�ط  مثل 
فبدء�ً  �لفل�صفة،  يف  �لكوين 
مثًل  نت�صاءل  نعد  مل  منه 
ما  �أو  �جلميلة  �الأ�صياء  عن 
�عتباره  �لذي ميكن  �ل�صيء 
�أ�صبحنا  ولكن  جميًل، 

يف  �جلميل  عن  نت�صاءل 
�لكوين  �صي�صيطر  ذ�ته. 
فعل  ومعه  �لفل�صفة  على 
�لتجريد، و�صيظهر فل�صفة 
وغريه  نيت�صه  مثل  غربيون 
مثل  فل�صفية  ومد�ر�س 
و�لفل�صفة  �حلياة  فل�صفة 
و�ل�صخ�صانية  �لوجودية 
لكن  �لكوين،  لرتف�س  مثًل 
�إیل �لفردي حتققت  �لعودة 
�الأدب  مع  خ�صو�صاً  بقوة 
�الأوروبي كما �أ�صار �إیل ذلك 
�إعادة  طلب  الأنه  جوليان، 
ومن  �مللتب�س  �إیل  �العتبار 

ثمة �إیل �حلياة.
�لتحّول  �أن  جوليان  يوؤكد 
ال  ولهذ�،  ثقافة،  كل  مبد�أ 
عن  �حلديث  بر�أيه  ميكننا 
�إن  بل  للثقافة.  خ�صائ�س 
كل ثقافة تعجز عن �لتحّول، 
باملوت.  حمكومة  تكون 
�لفرن�صي  �ملفكر  ي�صري 
�إیل �لنتائج �ل�صيا�صية  �أي�صاً 
يفرزها  �أن  ميكن  �لتي 
و�الختلف،  �لهوية  منطق 

بكتاب  مثًل  وي�رصب 
»�رص�ع  هنتنغتون  �صامويل 
�حل�صار�ت«، و�لذي حتدث 
»�ل�صينية«  �لثقافات  عن 
و«�لغربية«  و«�الإ�صلمية« 
�لهوية  مبد�أ  من  �نطلقاً 
�إیل  عامد�ً  و�الختلف، 
�لثقافات  هذه  �ختز�ل 
و�إیل  معينة،  خ�صائ�س  يف 
بع�صاً،  بع�صها  عن  عزلها 
وهو ما يقود بال�رصورة �إیل 

.clash ما �صّماه بال�رص�ع
بالفل�صفة،  يتعلق  �أما يف ما 
يفهمها  جوليان  فاإن 
�لتي  نف�صها  بالطريقة 
بارمينيد�س،  بها  فهمها 
باعتبارها �بتعاد�ً �أو خروجاً 
على �الآر�ء �ل�صائدة، فالبعد 
�لنقاب  يك�صف  �لذي  هو 
عن »مابنَي« �لثقافات، هذ� 
يف  دوماً  عنه  �مل�صكوت 
�حلو�ر  �أما  �لهوية،  خطاب 
�صوى  �آخر  �صيئاً  ميثل  فل 

�نفتاح على هذ� �ملابني.
 

#حممود دروي�س
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»البكترييا اخلارقة« تقاوم املطهرات الكحولية وتنذر باخلطر
»البكترييا  اإن  العلماء  قال 
اخلارقة« املقاومة للم�ضادات 
اأن  ميكن  التي  احليوية 
يف  خطرية  التهابات  ت�ضبب 
اأكرث  اأ�ضبحت  امل�ضت�ضفيات 
اليد  ملطهرات  مقاومة 
على  املعتمدة  واملعقمات 
الباحثون  وتو�ضل  الكحول 
املثرية  النتائج  هذه  اإىل 
اأجروه  بحث  خالل  للقلق 
من  اجلديدة  »املوجة  حول 
البكترييا املقاومة للم�ضادات 
امل�ضت�ضفيات  يف  احليوية«، 
اأ�ضبحت  حيث  الأ�ضرتالية، 
على  متزايدا  خطرا  ت�ضكل 
الوا�ضع  ال�ضتخدام  الرغم من 

النطاق ملطهرات اليد.
على  البحث  فريق  وركز 
جمموعة من البكترييا املعوية 
»املكورات  با�ضم  املعروفة 
م�ضكلة  وهي  املعوية«، 
متنامية يف جميع اأنحاء العامل، 
متزايد  ب�ضكل  مقاومة  لأنها 
امل�ضادات  حتى  لالأدوية 
عقار  مثل  الأحدث  احليوية 

الفريق  »فانكوماي�ضني«واخترب 
املاأخوذة  البكترييا  عينات 
الأ�ضرتالية  امل�ضت�ضفيات  من 
ووجدوا  عاما،   19 مدى  على 
يف  حمددة  جينية  تغيريات 
املقاومة  »املعوية  البكترييا 
كانت  حيث  للفانكومي�ضني«، 
مقاومة  اإظهار  على  قادرة 

متزايدة للعقار.
مت  التي  النتائج  ون�رشت 
 1 الأربعاء  يوم  اإليها،  التو�ضل 
 Science« دورية  يف  اأوت، 
 T r a n s l a t i o n a l

.»Medicine
»املعوية  للبكترييا  وميكن 
اأن  للفانكومي�ضني«  املقاومة 
امل�ضالك  يف  التهابات  ت�ضبب 
واملجرى  واجلروح  البولية 

الدموي، ي�ضعب عالجها.
اإذا  فاإنه  للباحثني،  ووفقا 
تكون  فلن  النهج  هذا  ا�ضتمر 
على  قادرة  امل�ضت�ضفيات 
العتماد على التدابري احلالية 
بني  العدوى  انت�ضار  ملنع 
الذين  واملر�ضى  ال�ضن  كبار 

مكافحتها  ي�ضتطيعون  ل 
املبذولة  اجلهود  اإطار  ويف 
البكترييا  لظهور  للت�ضدي 
احليوية  للم�ضادات  املقاومة 
يف امل�ضت�ضفيات مثل »املعوية 
للفانكومي�ضني«  املقاومة 
املكورات  اأو   ،»MRSA»و
املقاومة  الذهبية  العنقودية 
للميثي�ضيلني، تبنت املوؤ�ض�ضات 
اأنحاء  جميع  يف  ال�ضحية 
عام  منت�ضف  منذ  العامل، 
�ضحية  خطوات   ،2000

�ضارمة، تت�ضمن هالم الكحول 
املطهر.

خف�ض  يف  ذلك  و�ضاعد 
ال�ضائعة  البكترييا  معدلت 
تت�ضبب  التي   »MRSA« مثل 
اإل  �ضنويا،  الوفيات  اآلف  يف 
يف  مماثلة  تكن  مل  النتائج  اأن 
املعوية  بالبكترييا  يتعلق  ما 
للفانكومي�ضني،  املقاومة 
اإىل  الباحثني  دفع  ما  وهو 
التحقيق يف احتمال مقاومتها 

للكحوليات املطهرة.

الأرق

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�ش

هو داء ي�ضيب الإن�ضان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ضتمراره 
تدهور  ي�ضبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�ضدية،  النف�ضية  ال�ضحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�ضباب  ت�ضببهتختلف 
لآخر،  �ضخ�ض  من  وعالجاته 
�ضعوبة  الأ�ضباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�ضتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�ضتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�ضباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ضتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�ضابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�ضمية  الإ�ضطرابات  منها 
الأ�ضباب  ،واأكرث  النف�ضية  اأو 
لالأرق  امل�ضببة  ال�ضائعة 

املزمن هي الكاآبة

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�ضل اإىل دواء 
يعالج مر�ض ال�ضلل الرعا�ض )باركن�ضون( �ضيتم 
اإنتاجه من توليفة دواء لعالج ال�ضغط املرتفع 

ي�ضّمى ا�رشاديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل نوعية 
من العالجات تو�ضف باأنها مثبطات قنوات 

الكال�ضيوم، والتي تعمل على تو�ضعة ال�رشايني 
وبالتايل خف�ض �ضغط الدم.

وبح�ضب الأبحاث التي اأجريت يف جامعة نورث 
و�ضرتن ب�ضيكاغو، تبني اأن من تناولوا دواء 

ا�رشاديبني تنخف�ض لديهم خماطر الإ�ضابة 
بال�ضلل الرعا�ض، وقد �ضعت الأبحاث لفهم �رش 

تاأثري هذا الدواء، ونُ�رشت نتائج الدرا�ضة يف 
دورية »كلينيكال اإنفي�ضتيجي�ضن«، واأظهرت اأن 
اخلاليا الع�ضبية بالدماغ امل�ضوؤولة عن حركة 

الع�ضالت تنتج نوعاً من العادم اأو ال�ضموم، ومع 
ارتفاع م�ضتوى الكال�ضيوم يف هذه اخلاليا ت�ضمر 

ومتوت ب�ضبب ال�ضموم التي تنتجها بنف�ضها ما 
يوؤثر على احلركة ب�ضكل ن�ضميه ال�ضلل الرعا�ض. 

وهنا ياأتي تاأثري دواء ا�رشاديبني يف خف�ض 
الكال�ضيوم، وعدم ال�ضماح برتاكم ال�ضموم التي 

تقتل اخلاليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �ضمحت بنقل 
التجارب من احليوانات اإىل الب�رش، ونظراً 

لعدم وجود اآثار جانبية لدواء ا�رشاديبني يتم 
اإجراء التجارب يف اأكرث من 50 موقع بالوليات 

املتحدة، وبلغت التجارب مرحلة متقدمة تقرتب 
كثرياً من الإعالن عن التو�ضل لعالج لل�ضلل 

الرعا�ض.

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 
لتجارب ا�ضتخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�ضتجابة اجل�ضم للجلوكوز بن�ضبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب حقن مري�ض 
ال�ضكري، ويف الوقت نف�ضه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�ضتجالل�ضكر اإىل الن�ضف ويقوم 
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�ضا�ض ال�ضكر 

من اجلهاز اله�ضمي اإىل الدم، وي�ضار اإىل العالج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر الدواء على �ضكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�ضا�ض مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�ضع �ضاعات 
من ابتالعه.

وبح�ضب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�ضيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�ضكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�ضف ال�ضكريات التي تناولها اإىل الدم وت�ضاعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رشاف الربوفي�ضور علي ترافكويل مر�ضى 

ال�ضكري الذين يعانون من �ضعف ا�ضتجابة الإن�ضولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�ضتوى ال�ضكر بالدم ب�ضكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�ضغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
اأ�ضاد خرباء بدرا�ضة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�ضت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�ضاء امل�ضابات ب�رشطان الثدي يتاأثرن �ضلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�ضب الدرا�ضة فاإن ما ي�ضل اإىل 
5000 مري�ضة ب�رشطان الثدي، �ضيتجننب التعر�ض للعالج 

الكيماوي القا�ضي �ضنوياً. كما ك�ضفت الأبحاث التي �ضملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ضاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�ضاء امل�ضابات ب�رشطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�ضوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�ضرت 

رينغ من م�ضت�ضفى رويا مار�ضدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�ضحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�ضة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رشطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �ضتتفادى 

املري�ضات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ض.

من جهتها اأ�ضادت الرئي�ضة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�ضاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�ضاعد هذه النتائج على 

حت�ضني ا�ضتخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�ضى ال�رشطان، واأن تتحرر الآلف من الن�ضاء �ضنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �ضيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�ضاء امل�ضابات ب�رشطان 
الثدي با�ضتخدام العالجات البديلة والبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�ضتخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رشطان وتقدمي العالج املنا�ضب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�ضات ل ي�ضتفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر الأخ�ضائي بالأورام الدكتور جوزيف �ضبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رشطان الثدي يف �ضن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�ضة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�ضاقط ال�ضعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�ضابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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عمل امل�ؤمن الطيب يجعله يحب لقاء اهلل عز وجل 
وهم  وال�صاحلني,  ال�صاحلات  بع�ض  عن  قيل 
على فرا�ض املوت, قال لها ابنها: �صفاك اهلل 
لنا, قالت له: يكفي هذا, ال اأريد الدنيا, زهقت 
منها, اأريد اهلل, هذا �صيء ثابت, فاالإن�صان اإذا 
كان عمله طيباً, وم�صتقيماً, متنى لقاء اهلل عز 

وجل.
رجل له حمل �صالح جداً, له ميزة, ما دخلت 
عليه جلنة جللب التربعات اإال وقال لها: هذا 
ال�صندوق, افتح وخذ ما ت�صاء, وال تعلمني كم 
يقول  اأن  له  ي�صمح  ال  طبيعته,  هكذا  اأخذت, 
له: كم؟ خذ ما ت�صاء, عّمر م�صجداً, له اأعمال 
طيبة, يحب اخلري, �صار معه ورم خبيث بالدم, 
طويلة  الق�صة  ورجع,  بعيد  بلد  اإىل  وذهب 
رن  هواتف,  عدة  البيت  يف  ملخ�صها:  لكن 
ي�صمع  هو  ابنه,  رّد  ال�صماعة,  رفع  التلفون, 
اأبيك  مع  له:  قال  يومني,  بعد  ينتهي  اأجله  اأن 
يومان, - الق�صة رواها يل �صديقه-, ملا عرف 
ب�صديقه  ات�صل  اأيام  ثالثة  قبل  منتهياً,  نف�صه 
و طلب منه اأن ياأتي اإىل عنده– هو م�صتورد- 
تتابع  ثمنها,  مدفوع  ال�صفقة  هذه  له:  قال 
ا�صتريادها, وتبيعها, وتعطي اأرباحها الأوالدي, 
هذه ال�صفقة مل يدفع ثمنها, األغها, وقل لهم: 

ال�صخ�ض �صيموت.
وكل  ال�صفقات,  بكل  تعليمات  اأعطاه   

�صاعتني  خالل  الذمم,  وكل  امل�صتودعات, 
يف  املالية,  عالقاته  كل  اأنهى  ثالث,  اأو 
واأوالده,  اأقربائه,  كل  ا�صتدعى  الثاين  اليوم 
الثالث  اليوم  يف  وودعهم,  وبناته,  واأ�صهاره, 
له بال�صام �صيخ م�صهور, -االآن خارج �صوريا-, 
غ�صل نف�صه بيده, وجل�ض على ال�رسير, وجاء 
ومثلما  �صاعة,  له مولداً ملدة  ال�صيخ, وعملوا 
الواحدة  ال�صاعة  تويف  بال�صبط  بالهاتف  جاء 

ون�صف تقريباً. 
 يقول يل �صديقه الذي وكله بتجارته: اأنا مل اأر 
اإن�صاناً تلقى نباأ املوت برحابة �صدر, قال له: 

يا اأبو فالن اأنا انتهيت, احلمد هلل.
وجل,  اهلل عز  لقاء  يحب  الطيب جعله   عمله 

هذه هنا النقطة اأن يكون لك عمل. 
 لو قيل لك: تعال معنا, اأهاًل و�صهاًل, اأنا منتظر 
هذه ال�صاعة فاملقيا�ض لي�ض اأثناء احلياة حتب 
ال�صيء  واقعياً,  لي�ض  الكالم  هذا  ال,  املوت, 
اإن  بل  احلياة,  يحب  منا  واحد  كل  الواقعي 
غري  يحبها  ما  اأ�صعاف  احلياة  يحب  املوؤمن 
اأقامه بعمل  املوؤمن, ملاذا؟ الأن اهلل عز وجل 
اإن�صان  فكل  تقدم,  يف  يزداد,  والعمل  �صالح, 
يحب احلياة, وهذا ال�صيء الواقعي؛ لكن وهو 
على فرا�ض املوت, وهو يف النزع االأخري, راأى 

مقامه يف اجلنة, فقال: مرحباً بلقاء اهلل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعف�ه �صلى اهلل 

عليه و �صلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رسيفة فجميعها 

كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

, ويف ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�صول اهلل فاح�صاً وال متفح�صاً وال 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

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

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �صرباً, ومع اإ�رساف اجلاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�صحابه 

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

وحر�صوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�صلم.

انفراد املالكية بالق�ل باخلروج من اخلالف
امل�صاألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف, 
ذكر  فال�صاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�صه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله,  الزم  يف 
ا�صتقراء  خالل  من  اأننا  اإال  اآخر«,  دليل 
كتب ال�صافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�صيوطي: »القاعدة الثانية 
م�صتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رسة 
اأما  حت�صى«  تكاد  ال  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ض  اأننا  اإال  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�صافعية 

كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل اإن�صان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها االأخوة, قد ال ينتبه االإن�صان اإىل بع�ض امل�صطلحات �صمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 
الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها, الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رسة من 

الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة, االإن�صان له فطرة �صليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض واالإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض, لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة, يعني ما اأمرك اهلل ب�صيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �صيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�صان معروفاً, و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �صورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�صتحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف االأمراء اأح�صن, واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن, وال�صخاء ح�صن 

لكن يف االأغنياء اأح�صن, وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن, والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة, واملراأة األزم ما يلزمها احلياء, والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء, والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب, واالأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�صد, اأحب الطائعني, وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد, اأحب املتوا�صعني, وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�صد, واأبغ�ض ثالثاً, وبغ�صي لثالث اأ�صد, 
اأبغ�ض الع�صاة, وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد, اأبغ�ض املتكربين, وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد, اأبغ�ض 

البخالء, وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من االإميان, واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك, واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك االإ�صالم 
و�صطي.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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نا�سا  مع  بالتعاون  ني�سان  بد�أت 
و�إد�رة �لطري�ن �لفدر�لية بالواليات 
�ملتحدة لتطوير نظام قيادة ذ�تية 
عن  مر�قبته  على  �لب�رش  ي�رشف 

بعد.
�سي�سمح  �جلديد  ني�سان  نظام 
�ل�سيار�ت  مب�ساعدة  ب�رش  لعاملني 
للزحام  �لتكيف  على  �لذ�تية 
�الأخرى  �لطرق  وظروف  و�لطق�س 

بعد  عن  وفوري  مبا�رش  ب�سكل 
ب�رشي  عامل  �سياأمر  كمثال، 
بعد  عن  م�سارها  بتغيري  �ل�سيارة 
لتفادي طريق م�سدود �أو غري ذلك 
نظام  وي�ستخدم  �لظروف،  من 
و�أنظمة  روبوتات  تقنية  ني�سان 
م�سابهة  متقدمة  وت�سوير  تو��سل 
مع  للتو��سل  نا�سا  ت�ستخدمه  ملا 

مركبات روفر �ملريخ.

بيانات  �نتقال  يتطلب  �لنظام 
�لفيديو و�ال�ست�سعار من �ل�سيار�ت 
�لذ�تية للعاملني �لب�رشيني عن بعد 
ب�سكل حلظي ليتم �تخاذ �لقر�ر�ت 
وت�ستهر  �لفور،  على  �ل�سحيحة 
�ملجاالت  هذه  يف  بتفوقها  نا�سا 
يف  جهودها  يف  بالفعل  ر�أينا  كما 

�ملريخ وعلى �سطح �لقمر.
�أي�سا  ني�سان  تعمل  ذلك،  بجانب 

خمتلف  ذ�تية  قيادة  نظام  على 
ي�سمح لل�سيار�ت بالتحكم يف نف�سها 
بالكامل بدون �أي تدخل ب�رشي يف 
كل �لظروف، و�آخر ما و�سلت �إليه 
نظام  هو  �ملجال  هذ�  يف  ني�سان 
لل�سيارة  ي�سمح  �إذ   ،ProPilot
�لوقت  �أغلب  يف  نف�سها  بتوجيه 
حتريك  بدون  �ل�رشيعة  بالطرق 

�إ�سبع من �ل�سائق. 

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�س
موديل 2019 �ملحّدثة �أثناء 

�ختبارها، و�لتي �ستكون 
�أول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم �ل�سيارة 

�الختبارية �إ�سين�سا.
�سحيح �أن �لنموذج 

�الختباري مموه، �إال �أن 
ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 

على تغيري�ت �لفي�س ليفت 
و�إن�ساء ت�سميم �فرت��سي ملا 

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

�الأمامي �لذي على �سكل 
“ُعرف �لديك”، �مل�سابيح 

�الأمامية �ملزدوجة، 
�لت�سميم �جلديد بامل�سابيح 

�خللفية.
على ناحية �الأبعاد، ال يتوقع 

�إجر�ء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

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

3.16 مرت.
�أما مولد�ت �لطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

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

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

قيا�سياً بجري �أوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي �أو رباعي �ختياري.

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

�جلنوبية خالل نوفمرب 
�ملقبل، على �أن ت�سل 

لالأ�سو�ق �لعاملية نهاية 
مار�س من �لعام �لقادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�سدرت بي �إم دبليو ر�سميا �أ�سعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �سوقها �ملحلي باأملانيا.

�ستتاح �ل�سيارة يف فئتني، �لديزل 840d و�لبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام �لدفع �لرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على �لتو�يل لكل 

منهما.
كال �ملوديلني لديهما جري مزدوج �لكلت�س 

�أوتوماتيكي ثماين �ل�رشعات، و�ملحرك �لديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�سان 

و680 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن ويتيح للموديل 
�النطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
�أما حمرك �لبرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

عزم �لدور�ن وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات �إ�سافية بال�سيارة 

 S-Class لر�ئدة، �سي�سبح �سعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سبورت ما مقد�ره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M �لفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة �ألياف �لكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون �حت�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( الإ�سافته بال�سقف.
هذ� و�سيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة باالأ�سو�ق �لعاملية خالل �الأ�سابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�ساحة ملناف�سة مر�سيد�س 
بنز S-Class كوبيه وبور�س 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�س يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �النتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�الأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�س �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �الإ�ساءة وعدد من �ملهام �الأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دوالر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�الأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رشكة يف �ملعر�س �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �الأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سو�حي ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت �مل�سافة بني قعرها و�الأر�س مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�س "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�س �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة خم�س�سة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �الأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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»5G« رو�شيا تبد�أ بت�شغيل

�أن  رو�سية  �إعالم  و�سائل  �أكدت 
�سبكات  باعتماد  �ستبد�أ  مو�سكو 
 »5G« جليل �خلام�س من �لإنرتنت�
�ملدينة  مناطق  من  �لعديد  يف 
بيان �سادر عن  وذكر  �ملقبل،  �لعام 
جمل�س �ملدينة موؤخر� �أن »�ل�رسعة 
�لبيانات  �لفائقة يف حتميل و�إر�سال 

ل�سبكات  �لأ�سا�سي  �ملعيار  �ست�سبح 
�لإنرتنت يف �لعا�سمة مو�سكو قريبا. 
ت�سهيل  يف   5G �سبكات  و�ست�ساعد 
م�ستوى  وحت�سني  �ملو�طنني  حياة 

�خلدمات«.
�لتكنولوجيا  د�ئرة  رئي�س  �أكد  كما 
مبو�سكو،  �لطبية  للعلوم  �ملتقدمة 

»ظهور  �أن  غورباتكو،  �ألك�سندر 
�لعا�سمة  م�سايف  يف   5G �سبكات 
�لطبية  �لبحوث  �سيخدم  �لرو�سية 
�جلر�حني  وي�ساعد  كبري،  ب�سكل 
عرب  �لأرو�ح  من  �لعديد  �إنقاذ  على 
م�ساهمتهم يف �ل�سرت�ك بالعمليات 
بعد«يذكر  عن  وتوجيهها  �جلر�حية 

�ستعطي  �حلديثة   5G تقنيات  �أن 
و��ستقبال  حتميل  يف  هائلة  �رسعة 
ت�سل  قد  �لإنرتنت  عرب  �لبيانات 
�أن  �أي  �لثانية،  �إىل 10 غيغابايت يف 
�أو  �لدقة  عالية  �ل�سينمائية  �لأفالم 
يف  �ستحمل  �لكبرية  �لفيديو  ملفات 

حلظات معدودة.

�إ�شعار�ت في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
�إن�شتغر�م وتثري غ�شبهم!

ر�سد بع�س �مل�ستخدمني حتديث �إن�ستغر�م �لأخري �لذي �أ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات �مللفات �ل�سخ�سية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »�إ�سد�ر جتريبي من 

�إن�ستغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�ستخدمني باإ�سعار�تهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�سخ�سية يف �إن�ستغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب �إن�ستغر�م مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »�إن�ستغر�م 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني �لذين ر�سدو� رمز �لإ�سعار�ت على �إن�ستغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�ستغر�م، كان 

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

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�سهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�ستغر�م ير�سل يل �إ�سعار�ت عن �أن�سطة �أ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم �آخر: »يف �لبد�ية �سعرت 
بالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�سافت �لإ�سعار�ت �إىل ح�سابي على 

�إن�ستغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�س علي �لتحقق من في�سبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�سل على �إ�سعار يف �إن�ستغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي �إن�ستغر�م على 
��ستخد�م في�سبوك، �لذي �سهد �نخفا�سا و��سحا يف �ل�ستخد�م بني 

�ل�سباب خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.
و�أو�سح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�سف م�ستخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رسكة �لأبحاث �أن 
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

�شام�شونغ تك�شف عن تلفزيون 
»يختفي« باالندماج مع حميطه

ظلت �أ�سكال و�أحجام �لتلفزيونات 
»لعنة« م�سممي �لديكور �لد�خلي 
�سيئا  يبيت  قد  ذلك  ولكن  لعقود، 
�سام�سونغ  ووعدت  �ملا�سي  من 
فائقة  جديدة  �سا�سة  بطرح 
�لو�سوح تندمج مع �جلد�ر عندما 
تكون خارج �ل�ستخد�م، و�ستقدم 
�سا�سة »QLED TV« تقنية ت�سبه 
�للون  تغيري  على  قادرة  �حلرباء، 
وتعك�س  غام�س،  ب�سكل  و�لنق�س 
بها  �ملحيط  و�لأ�سكال  �لألو�ن 
و�سع  يف  �لتلفزيون  يكون  عندما 
»ambient mode«، و�ست�سبح 
لتحقق  �سممت  �لتي  �ل�سا�سة 
�لتميز �جلمايل، جزء� من �لأثاث 

�ملنزيل.
وو�سف روبرت كينغ، نائب رئي�س 
�ل�ستهالكية  �لإلكرتونيات  ق�سم 
�لتكنولوجيا  �سام�سونغ،  لدى 
م�سري�  »ر�ئدة«،  باأنها  �جلديدة 
نقول  لأن  �لوقت  »حان  �أنه  �إىل 
�ململة  �لتلفاز  ل�سا�سات  ود�عا 
لأ�سحاب  �ملنزل«وميكن  يف 
�لتقاط  �مل�ستقبلي  �لتلفزيون 
وبذلك  �خللفي،  �جلد�ر  �سورة 
ثم  �ل�سورة  على  �ل�سا�سة  تتعرف 
دمج  وميكن  حميطها  مع  تتكيف 

�لتلفزيون 
�ملزود بتقنية 4K، مع �جلدر�ن 

�ملنقو�سة،  و�جلدر�ن  �لبي�ساء 
للغاية  �لرقيق  �لإطار  تاركا فقط 
�سبط  ميكن  كما  مرئيا  لل�سا�سة 
و�سع �لتلفزيون ليعر�س معلومات 
مفيدة على مد�ر �ليوم مثل عناوين 
�ملرور  حركة  وتقارير  �لأخبار 
هذه  ولكن  �لطق�س،  وحتديثات 
�لتكنولوجيا �ملذهلة تاأتي مكلفة، 
حيث تبد�أ �لأ�سعار مبا يزيد قليال 
عن 1562 دولر� �أمريكيا لل�سا�سة 
بقيا�س 55 بو�سة، وميكن للعمالء 
�لختيار بني 55 و65، و75 بو�سة 
�لتي تاأتي بتكلفة تزيد عن 3255 

دولر� �أمريكيا.

موتوروال �شتك�شف عن 
هو�تفها �جلديدة يوم 2 �أوت

بد�أت �رسكة موتورول �ململوكة ل�رسكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�سحافة 
�ل�رسكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
�لقادم  �أوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذ�  �جلديدة  هو�تفها  عن  للك�سف 

�لعام.
�أن  �إىل  ت�سري  �لأخرية  �لت�رسيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رسكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة �إىل حد ما يف �ل�سكل 
�ملو��سفات  يف  �لختالفات  بع�س  مع 

و�لعتاد �لد�خلي.
�لهاتفني �ستكون �سمن م�رسوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �ستعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�ستتلقى �لتحديثات ب�سكل �رسيع 
ومبا�رسة من �رسكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�سا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �سل�سلة Z وهذ� 

�ستك�سف عن هاتفني  �ل�رسكة  �ن  يعني 
من �لفئة �ملتو�سطة وهاتف ر�ئد بعتاد 

مو��سفات قوية .
�سهر  من  �كرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رسيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتوروال تك�شف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رسكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�س  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رسيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 

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

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�شام�شوجن ت�شبح �أكرب ُم�شِنع 
للقطع �الليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رسكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

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

�ل�رسكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



ف�إن  اجله�ت  نف�س  من  علم  وح�سبم� 
 35 مت�س  �سبط  مت  التي  التغيري  ق�ئمة 
 09 بينهم  من   ، والري��سة  لل�سب�ب  مدير 
لل�سب�ب  لـ14 مدير  اإ�س�فة  مه�مه  �ستنهى 
اأخرى  لوالي�ت  حتويلهم  �سيتم  والري��سة 
على  اإح�لتهم  يتم  ف�سوف  البقية  اأم�   ،
ك�سفت  فقد  مت�سل  �سي�ق  ويف   ، التق�عد 
اأن احلركة املرتقبة مطلع  ذات امل�س�در 
�ستم�س  تقدير  اأق�سى  على  �سبتمرب  �سهر 
الكبري  اجلنوب  والي�ت  من  مدراء   06
يف  عجزهم  ب�سبب  امله�م  ب�إنه�ء  معنيني 
مع�جلة الرتاكم�ت ، ن�هيك عن انته�جهم 
خمتلف  جت�سيد  يف  الت�سويف  ل�سي��سة 
اإح�س�ء  مت  حيث   ، القط�عية   امل�س�ريع 

 ، 15م�سبح  عن  يزيد  م�  الوالي�ت  به�ته 
ا�سطن�عي�  مع�سو�سب  ملعب جواري   120
و 08 مالعب بلدية  ال تزال ت�سهد ت�أخرا 

كبريا يف وترية االجن�ز .
�سك�وى  ط�لبت  فقد  ث�نية  جهة  من 
ال�سب�نية  للحركة  احتج�جية  وعرائ�س 

ج�د  تدخل  الري��سية  ب�رضورة  واالأ�رضة 
من الوزارة الو�سية لفتح حتقيق يف التبديد 
الوالي�ت  ه�ته  عرب  الع�م  للم�ل  ال�س�رخ 
 ، م�س�ريع  على  ال�رضف  ميزانية  بتكرار 
املخيم�ت  فواتري  ت�سخيم  عن  ن�هيك 

ال�سيفية .

�أحمد باحلاج

بني �لإقالة ، �لتقاعد  و�لتحويل 

حركة تغيري مت�س 35 مدير لل�ضباب والريا�ضة 
علمت يومية »�لو�شط » من م�شادر موثوقة �أن وزير �ل�شباب 

و�لريا�شة حممد حطاب �شيجري حركة تغيري و��شعة �لنطاق مت�س 
. �لوطن  وليات  خمتلف  عرب  و�لريا�شة  لل�شباب  مدير   35

مبادرات �ضيا�ضية 
للتموقع فقط

يف خ�شم دو�مة �ملبادر�ت �لتي نزلت فجاأة 

يتمخ�س  ،مل  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  على 

�لو�شع عن �أ�شياء ملمو�شة ت�شهم يف تلم�س 

يقال،لكنها  كما  �لنفق  �آخر  يف  �ل�شوء 

بها  �ملبادرين  لأن  ميتة  ولدت  مبادر�ت 

�لتموقع خالل  �ملقام �لأول  ي�شتهدفون يف 

�لذي  �أن  يدركون  هو  و  �ملقبلة  �ملرحلة 

لن  معاوية  مع  يتع�س  و  علي  مع  يتغدى 
يفلح حيث �أتى.

�ملاء،فلم  يف  حرث  جمرد  �ملبادر�ت  جميع 

و��شحة   متكامال،وروؤى  طرحا  من  ن�شمع 

د�عبت  لذيذة«  �أحالم  »جمرد  هي  بل 

،فمن  للنا�س  ،فاأخرجوها  �أ�شحابها 

�ملبادرين من تلقى ن�شيحة من  »�أ�شدقاء« 

مع  �ملو�جهة  منطق  عن  �لتخلي  ب�شرورة 

�ل�شلطة و ��شتبد�ل ذلك بالبحث عن حمل 

�لدليل  و  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  �لإعر�ب  من 

من  باملبادرة  �شمعو�  قياديني  و  مقربني  �أن 
و�شائل �لإعالم...

�شيا�شية  عليه  مبادرة  طرح  يريد  �لذي 

»هادفة و هادئة و هادية« عليه �أن ي�شتمع 

�ملوؤ�ش�شني  قدماء  �إىل  و  منه  �ملقربني  �إىل 

عليه  �لفكرة  تختمر  �أن  بعد  و  حزبه  يف 

من  غريه  ي�شرك  ،و  بالعناية  يتعهدها  �أن 

وثيقة  لهم  مقدما  �لتيار�ت  و  �لأحز�ب 

�شيا�شية  وثيقة  �شروط  ت�شتويف  متكاملة 

�تفاق  �أر�شية  ت�شكل  �أن  ميكن  مرجعية 

كو�شيلة  ت�شتعمل  �أن  ،ل  �لأطر�ف  جلميع 

ل�شمان  مكانة يف �لقادم من �لأيام.

موقف

تب�شة

اإ�ضابة ثالثة 
 اأ�ضخا�س

 يف حادث مرور 
وقع على  اأم�س ح�دث مرور  نه�ر  وقع 
م�ستوى املك�ن امل�سمى دواربو�سقيفة 
ببلدية ودائرة بئر مقدم احل�دث متثل 
ب�س�حنة  �سي�حية  �سي�رة  ا�سطدام  يف 
ذات مقطورة اأ�سفر احل�دث عن اإ�س�بة 
بني  اأعم�رهم  ترتاوح  اأ�سخ��س   ثالثة 
�سنة بجروح متف�وتة اخلطورة   45/14
مت اإ�سع�فهم من طرف الوحدة الث�نوية 
للحم�ية املدنية الت�بعة بلدية ال�رضيعة 
وا�سع�فهم وحتويلهم اإىل اال�ستعج�الت 

الطبية  ببلدية بئر مقدم .
�حلاجعزيزي ر�شيد # ود�د 

بر�ضلونة يتو�ضل التفاق مع بايرن 
ميونيخ ب�ضاأن فيدال

 وزعو� كميات كبرية 
من �ملاء �لبارد على �مل�شافرين

 �ضباب عني دزاريت بتيارت
 ي�ضنعون احلدث

االإ�سب�ين  بر�سلونة  ن�دي  اأعلن 
التوا�سل  موقع  على  �سفحته  عرب 
اتف�قه  »تويرت«عن  االجتم�عي 
�سم  على  ميونيخ  ب�يرن  مع 
وذكر  فيدال،  اأرتورو  الت�سيلي 
االتف�ق  اأن  للن�دي  الر�سمي  البي�ن 
ملدة  ج�ء  الب�ف�ري  الن�دي  مع 

الفح�س  انتظ�ر  يف  �سنوات،   3
الت�سيلي يف  �سيجريه  الذي  الطبي 
�سحيفة  وذكرت  املقبلة،  االأي�م 
»�سبورت« االإ�سب�نية يف وقت �س�بق 
اليوم، اأن بر�سلونة �سيقوم بدفع 21 
ميونيخ  ب�يرن  لن�دي  يورو  مليون 

مق�بل �سم فيدال.

ال�سب�ب  اأم�س جمموعة من  ق�م 
بتي�رت  دزاريت  عني  ببلدية 
بتوزيع عدد معترب من ق�رورات 
على  الب�ردة  املعدنية  املي�ه 
الرب�ط  الطرق  مفرتق  م�ستوى 
بني بلديتهم و مدينتي ال�سوقر و 
تزامنت  اخلريية  تي�رت،العملية 
اال�سبوعي  ال�سوق  يوم  مع 
ي�سهد  حيث  ال�سوقر  ملدينة 
الطريق الربط بني عني دزاريت 
االأمر  كبريا  اكتظ�ظ�  ال�سوقر  و 
على  احل�سول  من  يجعل  الذي 

�رضبة م�ء اأمرا يف غ�ية ال�سعوبة 
من  احل�رة  االأجواء  خالل 
يتنقلون  الذين  املوالني  طرف 
طويلة  مل�س�ف�ت  مبوا�سيهم 
عملية  الوالية،  حدود  تتعدى 
توزيع املي�ه خلفت ارتي�ح� كبريا 
،وهي  الطريق  م�ستعملي  لدى 
من  الث�نية  الت�س�منية  املب�درة  
االفط�ر  عملي�ت  بعيد  نوعه� 
البلدية  �سهدته�  التي  اجلم�عي 

خالل �سهر رم�س�ن املن�رضم.
 و.ل

من 24 �إىل 30 جويلية

م�ضرع 10 اأ�ضخا�س يف 377 حادثا

تركيا تعاقب وزيرين اأمريكيني

بعد طردهم من م�شكنهم  ب�شعيدة

عائلة من 8 اأفراد تبيت يف ال�ضارع 

خالل  الوطني  االأمن  م�س�لح  �سجلت 
جويلية   30 اإىل   24 من  املمتدة  الفرتة 
مرور  ح�دث   377 اجل�رية،  ال�سنة  من 
املن�طق  م�ستوى  على  ج�سم�ين 
 10 وف�ة  عن  اأ�سفرت  احل�رضية، 
مق�رنة  اآخرين،   349 وجرح  اأ�سخ��س 

االأ�سبوع  يف  امل�سجلة  ب�الإح�س�ئي�ت 
حوادث  ح�سيلة  اأن  يتبني  امل��سي، 
� حم�سو�ًس� قدر  املرور عرفت اإنخف��سً
 )29( بـ  اجلرحى  وعدد  )44( ح�دث،  بـ 
بـ  الوفي�ت  عدد  اإنخف�س  كم�  جريح، 

)06( ح�الت.

طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�س  اأمر 
تركي�  يف  اأ�سول  اأي  بتجميد  اأردوغ�ن، 
االأمريكيني،  والعدل  الداخلية  لوزيري 
ردا على عقوب�ت مم�ثلة فر�سه� الرئي�س 
وزيرين  �سد  ترامب،  دون�لد  االأمريكي، 
ق�س  اعتق�ل  ا�ستمرار  ب�سبب  تركيني، 

فتح  حركة  بدعم  اأنقره  تتهمه  اأمريكي 
اأردوغ�ن  وق�ل  املحظورة  غولن  اهلل 
الوالي�ت  اتخذته�  التي  االإجراءات  اإن 
املتحدة ب�س�أن الق�س اأندرو برن�سون »ال 
اإه�نة  وهي  ا�سرتاتيجي،  ب�رضيك  تليق 

لرتكي�«.

تبيت ع�ئلة درو�سي و املتكونة من ثم�ن اأفراد 
اإثنني منهم مع�قني يف العراء ب�س�رع يوب عبد 
االأ�سبوع  منت�سف  منذ  املحطة  بحي  الق�در 
م�سكنهم  من  طردهم  مت  اأن  بعد  املن�رضم 
ن�سف  يفوق  م�  منذ  يقطنوه  والذي  الع�ئلي 
قرن حيث مت اخراجهم ب�لقوة العمومية و عن 
املنزل مبوجب  الق�س�ئي من  طريق املح�رض 
حكم ق�س�ئي حيث اأن  الع�ئلة من  ورثة درو�سي 
اأب  الكرمي  عبد  اإبنه  لن�  �رضح  الذي  �سيخ 
رفقة  ك�ن  والذي  اأطف�ل منهم مع�قني  خلم�س 
اأن   ، ربيع�   87 ذات  زهرة  بوزبيبة  اأمه احل�جة 
�سنة  �سخ�س  مع  كت�بي�  اإتفق  والده  املرحوم 

2010 لبيع منزله مببلغ م�يل على اأن يتم العقد 
بعد ع�رض �سنوات مق�بل ت�سليم املبلغ املتفق 
ال�س�ري  اأن  اإال   ، اإثنني  �س�هدين  اأم�م  عليه 
بعد  البيت  اقتن�ء  عن  �سفوي�  تن�زل  املفرت�س 
االآخر  املنية هو  تلق�ه  اأن  قبل  وف�ة املرحوم، 
ببيع  الورثة  ليتف�ج�أ   ، �سنة  عن  يزيد  م�  منذ 
اأرملة  ت�رضيح  ح�سب  ظهورهم  وراء  منزلهم 
الوقت  يف  للمت�بعة  الق�سية  لتبقى  املرحوم 
احل�جة  املرحوم  اأرملة  فيه  تن��سد  الذي 
بوزبيبة ال�سلط�ت للتحقيق يف االأمر علم� اأنه� 

متلك كل الوث�ئق التي تثبت ملكيته� لل�سكن.
خلدون. ع

 موريتانيا تعني طاقما 
 على املعرب احلدودي 

مع اجلزائر
بتعيني  اأم�س  املوريت�نية  ال�سلط�ت  ق�مت 
املوريت�نية  املعرباحلدودي  على  جدد  موظفني 
- اجلزائريي وذلك بعد فتح املعرب ر�سم�س� قبل 
اأ�س�بيع ، وهكذا مت  تعيني الدركي برتبة م�س�عد، 
»الع�مل ولد اإميجن«؛ ق�ئدا ملركز العبور مع تغيري 
يف  الع�ملة  املوريت�نية  الطواقم  عن��رض  بقية 

اجل�نب املوريت�ين من املعرب.
وجتدر االإ�س�رة  اإىل اأن موريت�ني� عينت نه�ية �سهر 
جوان امل��سي فرقة من اجلم�رك توكل الأفراده� 
مع  احلدودي  املعرب  يف  اجلمركي  العمل  مه�م 
اجلزائر، وذلك يف اإط�ر بدء العمل داخل املركز 
احلدودي املح�رض النطالق ت�سغيل خط الطريق 
الربي الذي ينتظر اأن يربط بني تندوف ب�حلزائر 

وازويرات مبوريت�ني�

ليبيا

خم�س جن�ضيات ت�ضكل 
65% من جمموع 

املهاجرين 
اأن  ليبي�،  يف  للدعم  املتحدة  االأمم  بعثة  ذكرت 
65% من جمموع  ت�سكل  اإفريقية  خم�س جن�سي�ت 
امله�جرين اإىل ليبي�، واأن 8% منهم من الق��رضين 
الدولية  املنظمة  اأن  »تويرت«  البعثة، يف  واأ�س�فت 
 679897  ،2018 م�ي  اأح�ست يف  ليبي�  يف  للهجرة 
اأن  اإىل  واأ�س�رت  ليبي�  جن�سية يف   42 من  مه�جرا 
وم�رض  النيجر،  ك�نت  االأوىل  اخلم�س  اجلن�سي�ت 
من   %65 ت�سكل  وهي  وغ�ن�،  وال�سودان  وت�س�د 
 ،2018 م�ي  يف  ليبي�  اإىل  امله�جرين  جمموع 
اأح�ست املنظمة الدولية للهجرة يف ليبي� 679.897 
مه�جرا من 42 جن�سية، 8% بينهم من الق��رضين. 
وم�رض  النيجر،  ك�نت  االأوىل  اخلم�س  اجلن�سي�ت 
من   %65 ت�سكل  وهي  وغ�ن�،  وال�سودان  وت�س�د 

جمموع امله�جرين اإىل ليبي� .
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