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لدى متثيله رئي�ص اجلمه�رية

اأويحيى ي�صتقبل روؤ�صاء املوؤ�ص�صات 
ال�صينية املتواجدة باجلزائر

�سيدي بلعبا�ص

 التعرف على هوية االإرهابي املق�صي 
عليه وتفكيك خلية لدعم االإرهاب 

�ص24

�ص2

بلما�سي حتت �سغط حتقيق 

نتيجة ايجابية يف اأول خرجاته 

اخل�صر ي�صدون 
الرحال اليوم 

نحو غامبيا

�ص24 

�ص24

�ص 24

�سعيدة

الوزير عبد الغني زعالن  يف زيارة اليوم
قاعدة احلياة املهج�رة مل�ؤ�س�سة ك�جال �سكيكدة 

 احرتاق كلي ل30 بناية جاهزة 
وهران 

35 موؤ�ص�صة تربوية حيز 
اخلدمة نهاية 2018 

   .      742 األف متمدر�س بالعا�صمة واأق�صام ت�صم 50 تلميذا
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 جهاز حرا�سة ال�سواطئ
 و الإ�ستجمـام ل�سنة 2018

وفاة 86 �شخ�ص غرقا 
على م�شتوى ال�شواطئ

يف اإطار جهاز حرا�سة ال�سواطئ و الإ�ستجمـام ل�سنة 2018، قامت وحدات 
احلماية املدنية منــذ الفاحت جوان اإىل غاية 31 اأوت 2018 بـ  72820 تدخل 
عرب 401 �ساطئ م�سموح لل�سباحة،  �سمح  باإنقاذ 48381 �سخ�ص من الغرق 
لـ  الأولية  الإ�سعافات  تقدمي  كذا  و  لل�سباحة،  امل�سمـوحة   ال�سواطئ  يف 
احلماية  اأعوان  طرف  من  احلرا�سة  مراكز  م�ستوى  على  �سخ�ص   19233
املدنية على اإثر خمتلف الإ�سابات، بالإ�سافة مت اإجالء 4207 �سخ�ص اإىل 
املراكز الإ�ست�سفائية. يف حني مت ت�سجيل وفاة 86 �سخ�ص، 48 يف ال�سواطئ  
املمنوعة لل�سباحة و 38 �سخ�ص عرب ال�سواطئ امل�سموحة لل�سباحة ) منهم 

13 �سخ�ص توفوا غرقا خارج اأوقات احلرا�سة(.  

مديرية الأمن العمومي

 تراجع حم�شو�ص يف حوادث املرور 
»تراجعا  الوطن  عرفت حوادث املرور خالل �سهر جويلية املن�رصم عرب 
حم�سو�سا« بـ -20 حادث مقارنة ب�سنة 2017، و مت ت�سجيل ما يربو عن 1400 
حادث مرور اأودى بحياة 69 �سخ�سا يف املناطق احل�رصية، ح�سبما اأكده، 
اليوم الأربعاء بالعا�سمة،  عميد ال�رصطة رابح زواوي رئي�ص مكتب الت�سال 
مبديرية الأمن العمومي. و اأو�سح املتحدث اأن م�سالح الأمن عرب الوطن 
�سجلت يف ح�سيلتها ل�سهر جويلية املن�رصم 1407 حادث مرور خملفا 1740 
جريح و 69 حالة وفاة وذلك يف املناطق احل�رصية التابعة لإقليم اخت�سا�ص 
بالفرتة  »انخفا�ص« يف احلوادث مقارنة  اأن هناك  واعترب  الوطني.  الأمن 
ال�سابقة بـ »-20 حادث مرور و  1.69 % فقط من اجلرحى و انخفا�ص عدد 

الوفيات بن�سبة 1.43 %«.

خبر في 
صورة

لدى متثيله رئي�س اجلمهورية

اأويحيى ي�شتقبل روؤ�شاء املوؤ�ش�شات 
ال�شينية املتواجدة باجلزائر

عوينة ُينقذ الوفاق من ف�شيحة
الأخطاء  اأن  يبدو 
املوؤثرة  التحكيمية 
تفعل  لزالت 
مباريات  يف  فعلتها 
املحرتفني  دوري 
كان  حيث  باجلزائر، 
�سببا  عوينة  احلكم 
التعادل  يف  مبا�رصا 
الوفاق  بني  امل�سجل 
نادي  ال�سطايفي �سد 
بارادو مبلعب الثامن، 
�رصبة  منح  ملا 
جزائر خيالية للفريق 
الدقائق  يف  املحلي 
املباراة،  من  الأخرية 

�رصبة جزاء اأنقذت الوفاق من هزمية ومن ف�سيحة خا�سة واأن بارادو 
اأقنع واأمتع واأبدع ح�سب ما اأكده خمت�سون.

ت�شريحات ح�شبالوي على العقرب 
تثري الراأي العام عليه

الأخرية  الت�رصيحات  اأثارت 
خمتار  ال�سحة  لوزير 
عرب  كبرية  �سجة  ح�سبالوي 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
وم�ست�سفيات  العقرب  براأ  اأين 
ورقلة من حادثة وفاة الدكتورة 
اهلل  رحمة  عوي�سات  عائ�سة 
العقرب  اأن  اأكد  ملا  عليها،  
م�سامل ول يتعدى على الإن�سان 
اإل اإذا �سعر باخلطر، ما جعل 
املرحومة هي املتهمة الأوىل 

يف وفاتها وهذا عو�ص احلديث عن كوارث امل�ست�سفيات وما يح�سل 
على  الأول  امل�سوؤول  م�سري  �سيكون  فهل  كامل،  من عمل غري  فيها 
التي  ت�رصيحاته  على  �سيعتذر  اأم  البلدية  وايل  مثل  ال�سحة  قطاع 

و�سفها البع�ص بامل�ستفزة؟

اأحمد  الأول،  الوزير  ا�ستقبل   
رئي�ص  ميثل  الذي  اأويحيى، 
بوتفليقة  العزيز  اجلمهورية عبد 
يف املنتدى ال3 للتعاون ال�سيني-
الإفريقي،اأم�ص ببكني ) ال�سني(، 
ال�سينية  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء 
بهدف  باجلزائر  املتواجدة 
تقييم مدى تنفيذ امل�ساريع طور 
اإطار  يف  اجلزائر  يف  الجناز 

�رصاكات بني اجلزائر و ال�سني.
الأنباء  وكالة  اأوردته  ما  وبح�سب 
يتعلق  الأمر  فاإن  اجلزائرية 
منها  �سينية  موؤ�س�سات  مبمثلي 
املوؤ�س�سة الوطنية ال�سينية للبناء 
او  ا�ص  اي  »�سي  الهند�سة   و 

�سي« املكلفة بناء اجلامع الكبري 
الرتكيز،  ومت   العا�سمة  للجزائر 
اأهمية  ،على  ال�سدد  هذا  يف 
الآجال  يف  امل�رصوع  هذا  ت�سليم 
املحددة، علما اأن هذه املوؤ�س�سة 
ميناء  مب�رصوع  اأي�سا  تتكفل 
رئي�ص  مع  لقائه  يف  و   الو�سط، 
و  لال�ستثمار  ال�سينية  املوؤ�س�سة 
»�سي.ار.�سي.�سي«  ال�ستئمان 
حتويل  م�رصوع  باإجناز  املكلفة 
اأبرز  الوطن،  �رصق  الفو�سفات 
ال�سرتاتيجي«  البعد   « اأويحيى 
لهذا امل�رصوع كونه يكفل بتقدمي 
لالقت�ساد   جوهري  اإ�سهام 

الوطني«.

رئي�ص  جدد  الإطار،  هذا  يف  و  
كل  �سي.ار.�سي.�سي  املوؤ�س�سة  
لهذا  ايالوؤه  يتم  الذي  الهتمام 
ذات  التزام  وكذا  الهام  امل�رصوع 
ا�ستقبل  كما  باإجنازه  املوؤ�س�سة 
ال�سينية  ال�رصكة  رئي�ص  اأويحيى 
لإن�ساء من�ساآت ال�سكك احلديدية 
تعنى   التي  )�سي.اأر.�سي.�سي( 
البناء،  برامج  خمتلف  باإجناز 
ال�سكك  و  الطرقات  �سيما  ل 
احلديدية كما تناول اللقاء اجناز 
كذا  و  الجناز  قيد  امل�ساريع  
املوؤ�س�سات  مع  �رصاكات  اإقامة 

اجلزائرية.
ف.ن

وهران 

35 موؤ�ش�شة تربوية حيز اخلدمة نهاية 2018 

درفلو حا�شر مبلعب بولوغني

بلما�شي »خارج« يف الإعالميني

بولية  دخول  يرتقب 
وهران 35 موؤ�س�سة تربوية 
اإىل  ال�ستغالل  حيز 
اجلاري  العام  نهاية  غاية 
لدى  اأ�ستفيد  ح�سبما 
الوليةوا�ستنادا  م�سالح 
اإىل ذات امل�سالح فقد مت 
الدخول  مبنا�سبة  ا�ستالم 
املدر�سي لل�سنة الدرا�سية 

احلالية 16 موؤ�س�سة تربوية 
اإىل  العدد  يرتفع  اأن  على 
�سهر  خالل  موؤ�س�سة   25
 35 اإىل  ثم  القادم  اأكتوبر 
موؤ�س�سة تربوية يف الأطوار 
عرب  الثالثة  التعليمية 
الولية  بلديات  خمتلف 
ال�سكنية  الأحياء  خ�سو�سا 
هذه  وتتمثل  اجلديدة، 

 24 يف  الرتبوية  الهياكل 
و�سبع  مدر�سيا  جممعا 
ثانويات  واأربع  متو�سطات 
والتي من �ساأنها امل�ساهمة 
على  ال�سغط  تخفيف  يف 
الأق�سام بعديد املوؤ�س�سات 
تعرف  التي  الرتبوية 
بنظام  وتعمل  اكتظاظا 

التناوب، كما اأ�سري اإليه.

حمادي  عمر  ملعب  �سهد 
ح�سور  اأم�ص  اأول  ببولوغني 
الالعب اأ�سامة درفلو املحرتف 
الهولندية  البطولة  يف  حاليا 

فريقه  مباراة  متابعة  اأجل  من 
الذي  اجلزائر  احتاد  ال�سابق 
بوعريريج  برج  اأهلي  واجه 
اجلولة  عن  متاأخرة  مباراة  يف 

الثالثة من البطولة الوطنية، اأين 
ال�سابقني  زمالئه  بت�سجيع  قام 
الفوز  بعد  وهناأهم  اللقاء  قبل 
توؤكد  �سورة  يف  بالنتيجة 

ا�ستياق هداف البطولة الوطنية 
املنق�سي لأجواء ملعب بولوغني 
ي�سنها  التي  الرائعة  وال�سور 

جماهري الفريق العا�سمي.

الوطني  الناخب  خرجة  كانت 
الثانية  بلما�سي  جمال  اجلديد 
العار�سة  راأ�ص  على  تعيينه  منذ 
لرجال  خطوة  الوطنية  الفنية 

قوة  من  جمددا  للتاأكد  الإعالم 
ال�سخ�سية التي ميلكها وهو الذي 
لالإعالميني  حادا  انتقادا  وّجه 
تغطية  اأجل  من  احلا�رصين 

بخ�سو�ص  ال�سحافية  الندوة 
النقالة  هواتفهم  اإطفاء  �رصورة 
حادا  وظهر  الندوة  اأطوار  خالل 
يتعلق  فيما  خا�سة  اإجاباته  يف 

بالبطولة  املتعلقة  بالأ�سئلة 
الوطنية وعدم ا�ستدعاء اأي لعب 
يف  الأوىل  قائمته  �سمن  حملي 

اخل�رص.
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ال�ساليهات ت�سنع احلدث وزوخ يعد بالتدارك ال�سنة املقبلة

742 األف متمدر�س بالعا�سمة واأق�سام ت�سم 50 تلميذا
اأ�سرف وايل العا�سمة عبد القادر زوخ، اأم�س، على الدخول املدر�سي لل�سنة الدرا�سية 2018/2019، و�سط ت�سجيل ا�ستغالل 

ال�ساليهات الأول مرة بالقطاع، يف حني وعد الوايل باأنه �سيتم التدارك ال�سنة املقبلة، يف حني بقي االكتظاظ اإىل جانب 
الكولريا �سانع احلدث لل�سنة احلالية و�سط اأق�سام قاربت 50 تلميذا بالعا�سمة.

�سارة بومعزة 

القادر  عبد  العا�صمة  وايل  وك�صف 
اأم�س، خالل الندوة ال�صحفية  زوخ، 
امليدانية  الزيارة  اأعقبت  التي 
التي  املدر�صي  الدخول  مبنا�صبة 
عرب  تربوية  موؤ�ص�صات   4 اإىل  قادته 
واجلزائر  �رشق  اجلزائر  مديريتي 
املعطيات  جمموعة  عن  غرب، 
على  املدر�صي  بالدخول  املتعلقة 
عدد  من  بداية  العا�صمة  م�صتوى 
تلميذا،  بـ741613  املقدر  التالميذ 
باملائة، عرب  بـ5.22  مقدرة  بزيادة 
1447 هيكال تربويا، واعدا با�صتالم 
160 جممعا مدر�صيا نهاية ال�صنة من 
احلا�صل،  االكتظاظ  مواجهة  اأجل 
االإجناز  قيد  موؤ�ص�صة   206 مع 
للطور االبتدائي، و86 متو�صطة و52 

ثانوية.
امل�صرتجعة  الهياكل  بخ�صو�س  اأما 
 20 وتنظيم  ق�صما  بـ251  فقدرها 
موؤ�ص�صة  بكل  ق�صما  و12  ابتدائية 
و215  مطعما   39 ا�صرتجاع  مع 
حدد  ال�صكن  وحول  اإداريا،  هيكال 
قائال  ا�صرتجاعه،  مت  �صكنا   789
واأنه  م�صتحقيها،  على  �صتوزع  اأنها 
اإ�صكان 138 ممن انتزعت  اإعادة  مت 

وجهوا  والباقي  ال�صكنات  منهم 
ميتلكونها،  بهم  خا�صة  مل�صاكن 
متداركا اأن م�صالح الوالية ال ترتك 
بقطاع  العمل  يف  حياته  الأفنى  من 
اإخراجه من  بعد  �صكن  الرتبية دون 

ال�صكن الوظيفي.
 

بال�ساليهات  6680  تلميذ 
وزوخ يعد اأنها ال�سنة 
الوحيدة للتدري�س بها

 
�صنع  الذي  امللف  بخ�صو�س  اأما 
املدر�صي  اخلول  خالل  احلدث 
اإىل  باللجوء  تعلق  ما  وهو  احلايل 
الرتبية،  مبوؤ�ص�صات  ال�صاليهات 
بـ14  هيكال  بـ167  زوخ  فحددها 
تلميذ  لـ6680  مدر�صي  جممع 
بلدية،   21 موؤ�ص�صة عرب   49 وت�صمل 
�رشق  اجلزائر  مديريتي  عرب  وذلك 
اإليها  اللجوء  برر زوخ  وغرب، حيث 
عمليات  عن  تولد  الذي  لالكتظاظ 
لالأحياء اجلديدة،  االأخرية  الرتحيل 
امل�صاريع  بع�س  لتجميد  وكذا 
للظروف  نظرا  �صابق  وقت  يف 
عنها  يرفع  اأن  قبل  االقت�صادية 
رئي�س اجلمهورية التجميد مع بداية 
رغم  اأنه  م�صيفا  اجلارية،  ال�صنة 

ال�صفقات  واإبرام  لالأموال  �صخهم 
اجلوية  االأحوال  �صوء  مع  لكن 
ي�صعفهم  مل  الفارط  املو�صم  خالل 
احلظ يف امل�صي قدما وحت�صريها 
�صيتم  اأنه  موؤكدا  احلايل،  للمو�صم 
الدرا�صية  لل�صنة  وتوفريها  التدارك 
ال�صاليهات  �صحب  مقابل  املقبلة، 

احلالية ل�صالح ف�صاءات الت�صلية.7
طرح  ل�صالح  زوخ  رافع  كما 
اأن  موؤكدا  ال�صاليهات،  اإىل  اللجوء 
وزارة  رفقة  مكنهم  بها  اال�صتنجاد 
اللجوء  تفادي  من  الوطنية  الرتبية 
بني  بالدوامني  التدري�س  لنظام 
االكتظاظ  حجم  ظل  يف  االأفواج 
الو�صط  ر�صدته  ما  وهو  احلا�صل، 
امليدانية  للزيارة  مرافقتها  خالل 
فعلى  العا�صمة،  وايل  بها  قام  التي 
خل�رش  ل.ال�صهيد  ابتدائية  م�صتوى 
املدعمة  العا�صور  ببلدية  خني�س 
تداركتها  والتي  اجلاهز  بالبناء 
ومع  مبكيفات  بتزويدها  االإدارة 
ذلك ت�صجل حجم االكتظاظ الكبري، 
م�صتوى  على  التالميذ  يوزع  حيث 
اأي  تلميذ،  بـ90  اأوىل  لل�صنة  فوجني 
45 تلميذ بالق�صم الواحد، و4 اأق�صام 
اأكرث  اأي  تلميذ،  بـ162  الثانية  لل�صنة 
من 40 تلميذ بالق�صم، وال�صنة الثالثة 

باأربعة اأق�صام كذلك لـ189 تلمبذ، اأي 
والرابعة  الواحد،  بالق�صم  تلميذ   47
تلميذ   160 لـ  اأي�صا  اأق�صام  باأربعة 

واخلام�صة كذلك لـ155 تلميذ.
املتويف  املجاهد  متو�صطة  اأما 
تعداد  املقدر  بلقا�صم،  �رشيف 
بـ1343  م�صتواها  على  التالميذ 
تلميذ، فتق�صم لـ12 ق�صما لل�صنة اأوىل 
مبعدل  اأي  تلميذ،   500 بـ  متو�صط 
لل�صنة  و375  تلميذ،   41 من  اأزيد 
تلميذ  و248  اأق�صام،   8 عرب  الثانية 
و328  الثالثة،  بال�صنة  اأق�صام   6 عرب 
اأق�صام،   6 الرابعة عرب  لل�صنة  تلميذ 
باأق�صام  تلميذ   50 من  اأزيد  اأي 
املتو�صط.  التعليم  �صهادة  �صتجتاز 
حمود  ال�صهيد  ثانوية  م�صتوى  على 
الكيفان، فكان  ببلدية برج  خربو�س 
يوزع  حيث  اأقل،  االكتظاظ  حجم 
 7 عرب  ثانوي  اأوىل  لل�صنة  التالميذ 
اأق�صام لـ258 تلميذ، و158 تلميذ عرب 
تلميذ   39 قرابة  مبعدل  اأق�صام   4

بالق�صم.
 

مدر�سة منوذجية بالطاقة 
ال�سم�سية عرب كل مقاطعة 

اإدارية
 

ل�صالح  زوخ  رافع  ثانية  جهة  من 
مت  التي  النموذجية  املدار�س 
ال�صم�صية،  الطاقة  باألواح  تزويدها 
املجاهد  ابتدائية  راأ�صها  على 
ببلدية  ال�صالح  حممد  بو�صنة 
خالل  تفقدها  مت  التي  املحمدية، 
االإنطالق  اإ�صارة  واإعطاء  الزيارة، 
اأن  مو�صحا  م�صتواها،  على  من 
وزير  لتعليمات  وفقا  العملية جاءت 
الداخلية، وطبقت اجلزائر العا�صمة 
باختيار  التجارب  م�صتواها  على 
مدر�صة منوذجية بالطاقة ال�صم�صية 

عرب كل مقاطعة اإدارية.
 

جلنة املحيط تقوم بدورها 
للحماية من الكولريا

ي�صنع  الذي  ال�صحة  ملف  وحول 
احلايل،  املدر�صي  للدخول  اجلدل 
زوخ  قال  الكولريا  وباء  مع  خا�صة 
اأن جلنة املحيط تقوم بدورها واأنه 
ي�رشف عليها �صخ�صيا وهي مق�صمة 
م�صيفا  الـ57،  البلديات  عرب  الأفواج 
الربوز  يف  بداأت  ن�صاطهم  نتائج  اأن 
وتعزيز  الروائح  برتاجع  م�صتدال 
وكذا  احلرا�س  وادي  عرب  النظافة 
عرب القادو�س، مو�صحا اأن امل�صكل 
الذي واجه مكاتب ال�صحة يف وقت 
�صابق هو عدم توفر النقل، يف حني 
تزويدهم  عرب  االأمر  تدارك  اأنه 
مكتبا.   57 عرب  نفعية  ب�صيارات 
مليار   7000 رقم  عن  ك�صف  كما 
العمارات وكذا  �صنتيم الإعادة تهيئة 

الق�صبة.

اإقليم العا�سمة لالحتاد العام الطالبي احلر

حالة اخلدمات اجلامعية كارثية 
ت�ستوجب تدخال عاجال

الإقليم  التنفيذي  املكتب  نا�صد   
الطالبي  العام  لالحتاد  العا�صمة 
العاجل مل�صالح   التدخل  اإىل  احلر 
والبحث  العايل  التعليم   وزير 
حل  الإيجاد  حجار  طاهر  العلمي 
ال�صادمة  الكارثية  لالأو�صاع  فعلي  
التي واجهت الطلبة  خالل االأ�صبوع 
اجلامعي  الدخول  بداية  من  االأول 
بعد التوافد الكثيف  الأالف الطلبة 
من خمتلف مناطق الوطن  للت�صجيل 
اجلامعي   لي�صطدم طلبة املدار�س 
العليا بانعدام كامل حلافالت للنقل 
العديدة  التقارير  رغم  اجلامعي 
ومديرية  للم�صوؤولني   املرفوعة 
غرب  بجزائر  اجلامعية  اخلدمات 
يف  �صاكنا  حتريك  يتم  مل  اأنه  اىل 
العديد من الق�صايا خ�صو�صا ملف 

النقل اجلامعي.    
رئي�س  طالب  مت�صل  �صياق  ويف 
من  العا�صمة   اجلزائر  اإقليم 
االحتاد العام  الطالبي احلر اإ�صالم 
اإىل  �صامل  تقرير  برفع  قطني،  
فتح  اأجل  من  املخت�صة   اجلهات 
و يف  ال�صاأن  حتقيق معمق يف هذا 
العديد من الق�صايا  بغية حما�صبة 
املو�صم  نهاية  لكون   املتورطني  
االجتماعي املا�صي  عرفت تبذيرا 
رهيبا لالأموال بحيث مت يف  �صهر 
بن�صبة   الطلبة  عدد  تقل�س  جوان 
80 باملائة  يف حني مت االإبقاء على 
اخلا�صة  احلافالت   عدد  نف�س 
بالنقل اجلامعي  و التي هي خارج 
االأجر  مدفوعة  و  واقعيا  اخلدمة 

فعليا  وهذا يعترب تعار�صا �صارخا 
تر�صيد  يف  الدولة  �صيا�صة  مع 
املايل  الف�صاد  حماربة  و  النفقات 
نا�صد  االأ�صا�س    هذا  على  و   ،
يف  احلر  الطالبي  العام  االحتاد 
بيان الر�صمي لالحتاد حازت يومية 
املدير  منه  ن�صخة  على  »الو�صط« 
العام للخدمات اجلامعية بالتدخل 
الكارثي  الو�صع  ب�صبب  العاجل  
اإليه اخلدمات اجلامعية  اآلت  الذي 

باجلزائر غرب.
�صهدت  فلقد  البيان  ذات  وح�صب 
فايت  باأوالد  اجلامعية  االإقامة 
ومنع  طرد  العا�صمة  باجلزائر 
لالإقامة   الدخول  من  الطالبات 
االأمن  اأعوان  طرف  من  اجلامعية 
من  فوقية  تعليمات  وجود  بحجة 
اجلزائر  اجلهوية  املديرية  قبل 
االحتاد  بيان  �صلط  فيما     ، غرب 
ال�صوء  على  الطالبي احلر   العام 
الطلبة   منها  يعاين  التي  امل�صاكل 
الكهرباء  انعدام  يف  واملتمثلة 
ال�رشوط  انعدام  مع  واملاء 
جنم  ما  وهذا  للنظافة  االأ�صا�صية 
االقامات  من  العديد  غرق  عنه 
، مما جعلها  القذارة  اجلامعية يف 
مرتعا للح�رشات ال�صارة كالنامو�س 
يوؤدي  قد  ما   وهذا   ، اأنواعه  بكل 
اإىل انت�صار وباء »الكولريا »باعتباره 
مثل  بانت�صار  ي�صمح  خ�صبا  ف�صاء 
الطلبة  بني  اخلطرية   االأوبئة  هذه 

اجلامعيني  .
حكيم مالك

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين علي بن عيوة لـ«الو�سط«

اإنهاء مهام مدير م�ست�سفى حممد بو�سياف بورقلة �سرورة حتمية

ب�سبب ت�سريحاته حول وفاة الدكتورة عوي�سات

الكنا�س يدعو وزير ال�سحة اإىل االعتذار الفوري
ورقلة م�ست�سفى  �سد  دعوى ق�سائية  املجل�س �سريفع  •       ميالط: 

لفعاليات  اجلهوي  املن�صق  حمل 
باجلنوب  املدين  املجتمع 
امل�صت�صفى  ،مدير  ال�رشقي 
املركزي حممد بو�صياف بورقلة 
م�صوؤولية تبعات العواقب الوخيمة 
التي قد تنجر عن حجم الفو�صى 
التكفل  وغياب  الت�صيب  وتبعات 
�صحيته  راحت  الذي  الطبي 

الدكتورة عائ�صة عوي�صات .
املن�صق  عيوة  بن  علي  طالب  

املدين  للمجتمع  اجلهوي 
ت�رشيح  يف   ، ال�رشقي  باجلنوب 
يومية  به  خ�س  �صحفي 
العليا  ال�صلطات   ، »الو�صط« 
لو�صع  العاجل  بالتدخل  بالبالد 
فيها  يتخبط  التي  للمهازل  حد 
 ، ورقلة  بوالية  ال�صحي  القطاع 
الت�صيب  بحالة  تعلق  ما  خا�صة 
الطبي  التكفل  وغياب  واالإهمال 
حممد  املركزي   بامل�صت�صفى 

املزرية  الو�صعية  بو�صياف وهي 
الدكتورة  �صحيتها  راحت  التي 
اللجنة  ع�صو  عوي�صات  عائ�صة 
مرباح  قا�صدي  بجامعة  العلمية 
من  انت�صالها  يف  متاطل  ب�صبب 
فيها  ت�صببت  التي  الغيبوبة  حالة 
الطني  زاد  ، ومما  العقرب  لدغة 
بلة ح�صب ذات املتحدث افتقار 
يف  الإخ�صائي  ال�صحي  املرفق 

القلب واالأع�صاب .

بن  �صدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
معنا  حديثه  معر�س  يف  عيوة 
على �رشورة ، التدخل ال�صخ�صي 
الإنهاء  بالوالية   القرار  ل�صناع 
هذه  يف  املت�صببني  كل  مهام 
املهازل مبا فيهم مدير املوؤ�ص�صة 
بو�صياف  حممد  اال�صت�صفائية 
تقدميه  مع  الواحات  بعا�صمة 

اأمام امل�صاءالت القانونية .
 �سيخ مدقن 

للكنا�س  الوطني  املن�صق   اأف�صح 
نية  عن  احلفيظ،  عبد  ميالط 
ق�صائية  دعوى  رفع  يف  املجل�س 
اإثر  ورقلة  �صد م�صالح م�صت�صفى 
الدكتورة  الراحلة  حلالة  اإهمالها 
للو�صط  موؤكدا  عائ�صة،  عوي�صات 
وثائق  املجل�س  امتالك  عن 
بال�صحية  خا�صة  طبية  وتقارير 
م�صالح  اهمال  تفا�صيل  تربز 
حني  يف  مل�صاحلها،  امل�صت�صفى 
يف  الدخول  �رشورة  على  �صدد 
م�صتوى  على  احتجاجية  حركة 
املقبل  االأحد  من  ابتداء  الوطني 
من  غ�صبهم  على  تعبريا  وهذا 
اتهم  الذي  ال�صحة  وزير  خرجة 
الراحلة باأنها كانت �صببا يف اإفزاع 

العقرب الذي ل�صعها.
املجل�س  ندد  ال�صدد  هذا   ويف 
العايل  التعليم  الأ�صاتذة  الوطني 

ال�صحة  وزير  بت�رشيحات 
بحق  االأخرية  ح�صبالوي  خمتار 
عائ�صة  الدكتورة  املرحومة 
عقرب،  ل�صعها  اأن  بعد  عوي�صات 
ال  والتي  بالكارثية  و�صفها  حيث 
على   يقوده  الذي  املركز  متثل 
يف  التنفيذية،  ال�صلطة  م�صتوى 
�رشورة  اإىل  ح�صبالوي  دعا  حني 
بحق  ت�رشيحاته  على  االعتذار 
اهلل  رحمة  عوي�صات  الدكتورة 
الذي  كنا�س  بيان  واأكد  عليها، 
منه  ن�صخة  على  »الو�صط«  حتوز 
ال  ح�صبالوي  خمتار  قاله  ما  اأن 
يعد م�صوؤوال وهو �صادم يف نف�س 
املتعلق  ت�رشيحه  �صيما  الوقت، 
الدكتورة  ل�صعت  التي  بالعقرب 
العقرب  اأن  اأكد  عندما  املتوفية، 
اأح�س  اإذا  اإال  االإن�صان  يهاجم 
باخلطر، واأو�صح ذات امل�صدر اأن 

خرجة ح�صبالوي غري م�صوؤولة من 
عن  م�صوؤول  اأنه  يفرت�س  �صخ�س 
الزميلة  فيه  يتهم  ال�صحة  قطاع 
العقرب،  على  اعتدت  من  هي 
الوزير  يفتح  اأن  عو�س  م�صيفا:« 
طبيب  غياب  �صبب  يف  حتقيقا 
خمت�س  واآخر  القلب  يف  خمت�س 
م�صل  وغياب  االأع�صاب،  يف 
م�صاد لل�صعة العقارب يف منطقة 
م�صيفا:«  بالعقارب«،  معروفة 
يف  الدكتورة  بقاء  اإىل  باالإ�صافة 
عرفة االإنعا�س ملدة 10 اأيام دون 
الع�صكري  امل�صت�صفى  اإىل  نقلها 
والتكفل بحالتها، عو�س  القريب، 
اإىل  االإتهام  اأ�صابع  حول  هذا  كل 

املرحومة«.
 

املجل�س  دعا  االأخري  ويف 
العايل  التعليم  الأ�صاتذة  الوطني 

عن  الرتاجع  اإىل  ال�صحة  وزير 
ذات  يف  مطالبا  ت�رشيحاته، 
من  امل�صوؤولة  اجلهات  الوقت 
التدخل  اإىل  اجلمهورية  رئا�صة 
ورد االعتبار اإىل املرحومة، فيما 
اأكد اأنه لن ي�صكت عن هه االإهانة، 
اإىل  القطاع  يف  الزمالء  كل  ودعا 
وجتدر  وطنية،  اإحتجاجية  حركة 
ال�صحة  وزير  اأن  اإىل  االإ�صارة 
خمتار ح�صبالوي قد اأك �صابق اأن 
تهاجم  وال  األيفة  ح�رشة  العقرب 
اإح�صا�صها  حال  يف  اإال  اأحد،  اأي 
وذلك  بها،  املحدق  باخلطر 
عوي�صات  الدكتورة  توفت  اأن  بعد 
العقرب،  بلدغة  متاأثرة  بورقلة، 
ال�صتخراج  م�صل  وجود  لعدم 
يف  اأيام   10 لـ  وبقاءها  ال�صم، 

االإنعا�س.
 علي عزازقة 



وقالت ذات امل�صدر الوزيرة خالل 
املدر�صي  الدخول  على  اإ�رشافها 
ت�صهر  احلكومة  اإن  املع�صكر،  من 
على  تخ�صي�ص موارد كربى رغم 
الذي متر  ال�صعب  املايل  الظرف 
عليه اجلزائر، �صيما واأن املدار�ص 
اإىل  يحتاج  عامة  ب�صفة  والقطاع 
ر�صكلة حتيط بكل النقائ�ص التي 
كانت �صببا يف احتجاجات خالل 
ذات  ويف  املا�صية،  ال�صنوات 
ال�صياق ذكرت الوزير باأنه مت رفع 
التجميد على التوظيف  وحت�صني 
و�صعية  القطاع وهو موقف ثابت 
من   ، الرتبية  قطاع  يف  وم�صتمر 
امل�صوؤولة  تطرقت  اأخرى  جهة 
الأوىل على قطاع الرتبية اإىل ملف 
التاريخ، واأكد اأن م�صاحلها توليه 

خ�صو�صا  قائلة:«  التامة،  العناية 
فيما يتعلق بتدري�ص تاريخ بالدنا، 
لنا«،  كبريا  ان�صغال  ي�صكل  الذي 
دائرتها  اأن  الوزيرة،  واأف�صحت 
من  كل  ر�صائل  اأدرجت  الوزارية 
ال�صهيدة ح�صيبة وال�صهيدين زبانة 

والعقيد لطفي يف درو�ص الدخول 
ال�صعر  اإدراج  مت  كما  املدر�صي، 
يف  زكريا  مفدي  الثورة  ل�صاعر 

م�صتهل املو�صم الدرا�صي.
وزيرة  طالبت  اآخر  �صياق  ويف 
اجلميع  من  الوطنية،  الرتبية 

املوؤ�ص�صة  على  للحفاظ  التجند 
الرتبوية، وعدم تركها، و دعت ذات 
الدخول  هام�ص  على  املتحدثة 
املدر�صي، اأن ل تذهب املدر�صة 
و�صذاجة  حماقة  نتيجة  �صدى 
اأن  غربيت،  بن  وقالت  مفرطة، 
اجلزائر �صحت بالغايل والنفي�ص 
ال�صيادة  اإ�صرتجاع  اأجل  من 
عليها  احلفاظ  ويجب  الوطنية، 
اجليو�صيا�صي،  ال�صياق  ظل  يف 
لبع�ص  الإ�صتقرار  عدم  وحالة 
�صّددت  الأخري  يف  اجلوار،  دول 
تفادي  �رشورة  على  غربيط  بن 
خا�صة  اخل�صو�صية  الدرو�ص 
باأن  موؤكدة  الإبتدائي،  لتالميذ 
اأولياء التالميذ جمربون  على منع 
اأبنائهم من الدرو�ص اخل�صو�صية 
وهذا  الإبتدائي،  لتالميذ  خا�صة 
لبناء مدر�صة ذات نوعية وجودة.

املحلية  ال�صلطات  اأ�رشفت 
اإعطاء  على  اأم�ص  يوم  بورقلة 
الدرا�صي  املو�صم  انطالق  اإ�صارة 
اجلديد 2018 -2019 من ابتدائية 
خويلد  �صيدي  ببلدية  قفال  جلول 
والتي اإ�صتفادت من عمليات تهيئة 

وترميم .
بداية  مع  ورقلة  ولية  تدعمت 

الذي  اجلديد  املدر�صي  الدخول 
عرب  انطالقته  ا�صارة  اعطيت 
الوطني  الرتاب  وليات  خمتلف 
اأ�رشفت  حيث   ، اأم�ص  يوم 
معاينة   على  املحلية  ال�صلطات 
التي  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  عديد 
الرتميم  عمليات  من  ا�صتفادت 
والتهيئة مع تاأهيل بع�ص املطاعم 

التابعة لها ، حيث ر�صد لها غالف 
 2400 تكلفته  فاقت  �صخم  مايل 
مت�صل  �صياق  ويف   ، �صنتيم  مليار 
فقد مت دعم 04 موؤ�ص�صات تربوية 

بالطاقة ال�صم�صية .
وايل  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
اأن م�صاحله ت�صهر جاهدة  الولية 
كافة  و�صمان  النقائ�ص  لتدارك 

الب�رشية  و  املادية  المكانيات 
ل�صمان دخول مدر�صي ناجح هذا 
امل�صوؤول  ذات  وعد  كما   ، العام 
املدار�ص  بقية  ترميم  عملية  اأن 
بالتجهيزات  ودعمها  الرتبوية 
�صنتني  قبل  ذلك  �صيكون  الالزمة 

على اأق�صى تقدير .
�أحمد باحلاج 

الحتاد  عن  النائب  طالب 
والعدالة  النه�صة  اأجل  من 
خالف  بن  خل�رش  والبناء 
العايل  التعليم  وزير  من 
الطاهر  العلمي  والبحث 
حّل  لإيجاد  بالتدخل  حجار 
لالأ�صاتذة الباحثني امل�صجلني 
دكتوراه  ال�صاد�صة  ال�صنة  يف 
الذين مت اإق�صائهم من منحة 
ترب�ص طويل املدى يف اإطار 

الربنامج الوطني ال�صتثنائي 
بتمكينهم   2019/2018 ل�صنة 
خالف  بن  واأو�صح  منها، 
م�صتعجلة  ر�صالة  يف  اأم�ص 
الأ�صاتذة  اأن  حلجار  رفعها 
ملّفاتهم  تقدموا  املق�صيني 
الآجال  يف  بالأمر  املعنيني 
امل�صادقة  ومت  املحّددة، 
املجال�ص  طرف  من  عليها 
اجلهوية  والندوات  العلمية 

وجلان التقييم وبعد ا�صتكمال 
الأويل  التقييم  بعد  امللفات 

وقبولها اإداريا.
الأ�صاتذة  اأن  النائب  واأكد 
من  باإق�صائهم  تفاجئوا 
اإنذار  �صابق  دون  املنحة 
رغم  الأ�صباب  يعرفوا  مل  و 
املعنية  بامل�صالح  ات�صالهم 
يف  لها  ومرا�صلتهم  بالوزارة 
ال�صدد  ذات  يف  و  املو�صوع 

ن�صبة  اإن  خالف  بن  قال 
الأ�صاتذة  اأطروحات  تقدم 
جّيدة،مو�صحا  املق�صيني 
اإنهائها  اأنهم مل يتمكنـوا من 
ب�صبب حجم عملهم والنق�ص 
املواد  بع�ص  يف  الكبري 
املخابر  يف  والأجهزة 
التقنية  بال�صعب  اخلا�صة 

والعلمية.
ف.ن�سرين 

�صيدي  ولية  اأمن  م�صالح  جندت 
املدر�صي  الدخول  مبنا�صبة  بلعبا�ص 
لل�صنة الدرا�صية اأزيد من 2500 �رشطي 
�صمان  مهمتهم  الرتب،  خمتلف  من 
خمتلف  يف  حمكمة  اأمنية  تغطية 
اأمام  وخا�صة   ، العمومية  الأماكن 
املدار�ص الرتبوية التي تعرف اإقبال 
واأوليائهم. التالميذ  كبريا من طرف 

كما يهدف هذا املخطط اإىل تنظيم 
املدار�ص  اأمام  املرورخا�صة  حركة 
اكتظاظا  تعرف  التي  الرتبوية 
التالميذ برفقة  مروريا نتيجة قدوم 
اأوليائهم ، هذا كما تعمل م�صالح اأمن 
حماربة  على  بلعبا�ص  �صيدي  ولية 
من  بالقرب  اجلرمية  اأ�صكال  كل 
اإىل  بالإ�صافة  الرتبوية  املدار�ص 

م�صالح  تقوم  اأن  املقرر  من  ذلك 
توعوية  درو�ص  بتقدمي  الولية  اأمن 
خمتلف  تالميذ  لفائدة  وحت�صي�صية 
منها  الهدف   ، الرتبوية  املدار�ص 
من  التالميذ  وحت�صي�ص  توعية 
 ، بهم  التي حتيط  خمتلف املخاطر 
على غرار خماطر الأنرتنت، خماطر 
من  وغريها  واملخدرات  التدخني 

جندت  كما  اخلطرية،هذا  الآفات 
خمتلف  الوطني  الدرك  م�صالح 
اأجل  من  البلديات  عرب  وحداتها 
،بحيث  اآمن  مدر�صي  دخول  �صمان 
املدار�ص  فرق عرب خمتلف  توزعت 
ربوع  عرب  املنت�رشة  والطرقات 

الولية .
�ص.�سهيب

وزيرة �لرتبية ن�رية بن غربيط ت�ؤكد من مع�سكر:

فيما تخ�سي�ص 2400 مليار �سنتيم لرتميم �ملد�ر�ص وجتهيزها

بعد �إق�سائهم من منحة �لرتب�ص

ب�سيدي بلعبا�ص

 علي عز�زقة

رفع التجميد على التوظيف موقف ثابت

04 مدار�س ابتدائية بورقلة جمهزة بالطاقة ال�سم�سية

بن خالف يطالب حجار بت�سوية و�سعية الأ�ساتذة الباحثني

ت�سخري مئات الأعوان من الأمن والدرك لتاأمني الدخول املدر�سي 
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.          على الأولياء جتنب الدرو�س اخل�سو�سية 

مبطار ه��ري ب�مدين �لدويل

توقيف �سخ�س و بحوزته 
146900 اأورو 

�مل�سيلة 

الوايل يعطي اإ�سارة انطالق املو�سم 
الدرا�سي من بخطوطي �سد اجلري

اجلوية  احلدود  �رشطة  متكنت 
الدويل،  بومدين  هواري  مبطار 
من توقيف �صخ�ص وبحوزته مبلغ 
146900 اأورو  اأثناء تاأهبه للتوجه 
ح�صبما  )تركيا(،  ا�صطنبول  اإىل 
بيان  الأربعاء،  اأم�ص  به  اأفاد 
للمديرية العامة لالأمن الوطني .

»مت  اأنه  امل�صدر  نف�ص  واأو�صح 
الثالث  العقد  يف  �صخ�ص  توقيف 
من العمر بحوزته مبلغ من العملة 
 ، اأورو   146900 ب  قدر  ال�صعبة 
كانت خمباأة باأحكام بني اأغرا�صه 
توقيفه على   « »، ومت  ال�صخ�صية 
املوؤدي  ال�صكانري  جهاز  م�صتوى 
للبهو العام للخطوط الدولية اأثناء 

تاأهبه للتوجه اإىل ا�صطنبول«.
عنا�رش  متكنت  اخرى  جهة  من 

ولية  لأمن  الق�صائية  ال�رشطة 
ميلة، من » توقيف ثالثة اأ�صخا�ص 
م�صتبه فيهم وا�صرتجاع 13 قطعة 
على  وذلك   ،« اأثرية  نقدية 
واخ�صاعها  مركبة  توقيف  اثر 
 ، والأمنية  الإدارية  للمراقبة 
وخالل تنفيذ قوات المن التابعة 
اجلزائر--ي�صيف  ولية  لأمن 
عمليات  ل«   -- امل�صدر  نف�ص 
الحياء  خمتلف  م�صت  مداهمة 
خا�صة النقاط ال�صوداء والأماكن 
 70 توقيف   « مت   « امل�صبوهة 
�صخ�صا م�صتبه فيهم وحجز كمية 
الكيف املعالج و240  معتربة من 
قر�ص من املوؤثرات العقلية وكذا 
خمتلف  من  اأبي�ص  �صالحا   16

الأنواع والأحجام ». 

»حاج  امل�صيلة  ولية  وايل  اأعطى 
مقداد » �صباح اأم�ص ببلدية خطوطي 
�صد اجلري غرب ولية امل�صيلة اإ�صارة 
اجلديدة   الدرا�صية  ال�صنة  انطالق 
على  الويل  واأبرز    )  2019-  2018(
الر�صمي  النطالق  مرا�صم  هام�ص 
لهذا املو�صم الدرا�صي التي احت�صنتها 
 « الون�رشي�صي  العبا�ص  »ابو  ثانوية 
�صهدها  التي  الإ�صالحات  اأهمية 
تعطي  بداأت  التي  الرتبية  قطاع 
�صمحت  والتي  امليدان  يف  ثمارها 
باجناز موؤ�ص�صات تربوية ذات م�صتوى 
ا�صتفادت  حيث  والتجهيز  النوعية  يف 
الولية خالل املو�صم الدرا�صي اجلديد 
من 11 هيكال تربويا جديدا من بينها 
وذكر  مدر�صية  جممعات  و10  ثانوية 
�صخرتها  التي  اجلهود  امل�صيلة  وايل 
واحدة  غاية  اأجل  من  للقطاع  الدولة 
وهو دخول اجتماعي ومدر�صي ناجح 
م�صيفا اأن امل�صاكل التي عرفها قطاع 
قد  املا�صية  ال�صنوات  خالل  الرتبية 
ال�صنة  الكثري منها خالل هذه  مت حل 
الق�صاء  مت  قد  الكتظاظ  عامل  واأن 
الدخول  اأن  معتربا  كبري  ب�صكل  عليه 
جناح  على  دليل  الناجح  املدر�صي 

املنظومة الرتبوية بولية امل�صيلة .

�الأمن �ل�الئي ي�سطر 
برناجما حمكما لتاأمني 

�لدخ�ل �ملدر�سي

امل�صيلة  ولية  اأمن  م�صالح  �صطرت 
اأمنيا  برناجما  وكعادتها  ال�صنة  هذه 
حمكما وجد ثري �صت�صخر خالله كل 
و�صتى  الب�رشية  واملوارد  الإمكانيات 
كل  توفري  ب�صمان  الكفيلة  الو�صائل 
املرورية  وال�صالمة  الأمن  �رشوط 
الأطوار  وطلبة  تالميذ  ل�صالح  خا�صة 
�صيلتحقون  الذين  املختلفة  التعليمية 
هذا  ويهدف  الدرا�صة  مبقاعد 
الولية،  اأمن  الربنامج، ح�صب م�صالح 
ملختلف  الأمنية  التغطية  توفري  اإىل 
العمومية  واملرافق  املوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  ل�صيما 

التعليمية  اأطوارها  مبختلف  الرتبوية 
والثانوي(  املتو�صط  )البتدائي، 
التابعة لإقليم ال�رشطة وكذا العمل على 
توفري كافة الظروف الأمنية املنا�صبة 
ليكون دخول اجتماعيا ي�صوده الهدوء 
دوريات  و�صع  و�صيتم  والطماأنينة، 
من  بالقرب  راجلة  واأخرى  راكبة 
حماربة  بهدف  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
تبقى  كما  اأ�صكالها  بكافة  اجلرمية 
امل�صيلة يف خدمة  ولية  اأمن  م�صالح 
ت�صع  حيث   ، �صا   24/24 املواطن 
حتت ت�رشف املواطنني اأرقام الهاتف 
)48/15 ، 17 ، 104( يف اخلدمة حت�صبا 
ويعكر  يعيق  اأن  �صاأنه  لأي طارىء من 
و  اآمن  اإجتماعي  و  مدر�صي  دخول 

هادىء .

�لدرك �ل�طني ي�ؤمن 
�لدخ�ل �ملدر�سي باملناطق 

�لريفية

الوطني  الدرك  م�صالح  �صطرت 
الدخول  خالل  برناجما  بامل�صيلة 
بتوفري  يتعلق  والجتماعي  املدر�صي 
منا�صبة  اأمنية  واجراءات  �رشوط 
عرب  التعليمية  املوؤ�ص�صات  ل�صالح 
املناطق الريفية بالولية وتهدف هذه 
الجراءات املتخذة من طرف م�صالح 
ولية  م�صتوى  على  الوطني  الدرك 
كل  الأمن مبحيط  توفري  اىل  امل�صيلة 
املوؤ�ص�صات التعليمية )مدار�ص ابتدائية 
و متو�صطات و ثانويات وتت�صمن هذه 
الدرك  لفرق  دوريات  الجراءات 
القريب  املحيط  ملراقبة  الوطني 
خا�صة  املوؤ�ص�صات،  هذه  و�صواحي 
مع  املتزامنة  ال�صباحية  الفرتات  يف 
اأوقات الدخول وامل�صائية عند اخلروج 
باملنا�صبة  الدرك  م�صالح  ودعت 
باإلزامية  العمومية  الطرق  م�صتعملي 
قيادة  اأثناء  واحلذر  احليطة  توخي 
بالقرب  النارية  والدراجات  املركبات 
على  حفاظا  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  من 

�صالمة التالميذ .
عبد�لبا�سط بديار

طماأنت وزيرة �لرتبية �ل�طنية ن�رية بن غربيط �الأ�سرة �لرتب�ية جمعاء بخ�س��ص ت�سيري �ل�سنة 
�لدر��سية لهذ� �لعام، وهذ� بعد �أن خ�س�ست �حلك�مة م��رد كربى تك�ن �سالحا يف وجه �لنقائ�ص �لتي 

�سهدها �لقطاع خالل �ل�سن��ت �ملا�سية، يف حني دعت �أولياء �لتالميذ �إىل �سرورة جتنب �لدرو�ص 
�خل�س��سية لكي يتم بناء مدر�سة ن�عية وجيدة على حد تعبريها.
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واجب الذاكرة

املجاهد الراحل اجلياليل امل�سريف .. قامة تاريخية ومدر�سة يف الوطنية
ال ي�ستطيع اأي رفيق �سالح اأو من جتمعه �سداقة وفية �سادقة للمجاهد الراحل »احلاج الزاوي اجلياليل امل�سريف » الذي ودعناه منذ ايام اأن يكتب 

عن هذه القامة التاريخية املعطاءة فالرجل الذي عرفته و�سحبته �سنوات طويلة مل اأرى فيه اإال توا�سع الرجال املخل�سني للوطن املنا�سلني يف �سبيل 
احلق واملرافعني عن تاريخ االأمة اجلزائرية كم هزين فقدان الرجل واملني رحيله دون ان يتحقق لنا معا بع�س الغايات التي كان عنوانها البارز توثيق 

م�سارات الن�سال التاريخية لثورة نوفمرب اخلالدة

بقلم د.بوعمامة العربي
اأ�ستاذ باحث بجامعة م�ستغامن

املجاهدين  ولتاريخ 
بالغرب  البطولية  وا�سهاماتهم 
اجلزائري وقد كنت قريبا من 
ثقل  واعلم  الراحل  املجاهد 
التاريخي  وار�سيفه  خمزونه 
اين  رغم  بعد  ين�رش  مل  الذي 
و�سديق  انا  متحم�سا  كنت 
اأن  يف  و�سحفي  باحث  ا�ستاذ 
القامة  هذه  �سهادات  جنمع 
حلقات  ون�سجل  التاريخية 
التاريخية  م�سريته  عن  هامة 
اأن  تعاىل  اهلل  �ساء  ولكن  الفذة 
كتاب  اأجل  ولكل  اإليه  يرفع 
اجلياليل  ال�سيخ   , اأمانته 
امل�رشيف هو من مواليد الثالث 
عني  مبنطقة   1934 �سبتمرب 
وهو  مع�سكر  بوالية  اأفكان 
امل�سارف  عائلة  اأحفاد  اأحد 
طفولته  م�سار  ات�سم  بوهران 
الكتاتيب  عامل  بولوج  و�سبابه 
القران  فحفظ  القراآنية 
ال�رشيعة  مبادئ  وتعلم  الكرمي 
م�سايخ  يد  على  االإ�سالمية 
ال�سيا�سي  تكوينه  نهل  وعلماء 
ال�سعب  حزب  من  الن�سايل 
لي�سارك كمجاهد ومنا�سل يف 
وقد  املظفرة  التحرير  ثورة 
وبعد  ال�ساد�سة  باملنطقة  كان 
باملدر�سة  تكون  اال�ستقالل 
تكوين  له  وكان  الفالحية 

تخ�س�ص  يف  ل�سنتني  جامعي 
للفالحة  مديرا  ليعني  احلقوق 
مبجل�ص  ينتخب  ثم  بوهران 

االأمة عام 1998

اأول من نا�سل من اأجل 
اإحياء ذكرى حترير 
وهران من االإ�سبان

احتكاكي  وبحكم  اأ�سهد 
»احلاج  الراحل  باملجاهد 
كان  اأنه   « امل�رشيف  اجلياليل 
التاريخية  ال�سخ�سيات  من 
مدينة  اأعالم  ومن  الوطنية 
عن  رافعوا  الذين  وهران 
اإقامة تظاهرة علمية وتاريخية 
ذكرى  تخلد  باملدينة  وطنية 
االحتالل  من  وهران  حترير 
الدكتور  رعى  وقد  اال�سباين  
املجل�ص  رئي�ص  الفا�سل 
الدكتور  االأعلى   االإ�سالمي 
من  العديد  غالم  اهلل  عبد  ابو 
هذه  خلدت  التي  التظاهرات 

العديد  �رشف  وقد  الذكرى 
والباحثني  االأ�ساتذة  من 
ال�سخ�سيات  من  وحتى 
منها  املنتخبة  ال�سيا�سية 
رئي�ص بلدية وهران ال�سابق 
قادة  حممد  باحث  وهو 
وباحثون يف التاريخ والرتاث  
الذي  امل�سار  هذا  مبرافقة 
من  جديدا  ن�ساال  �سمته 

التاريخية  الهوية  حماية  اجل 
لوهران و�سون احد �سفحاتها 

كفاح  عنوانها  امل�رشقة 
»الطلبة حفظة القراآنن الكرمي 
كان  وقد  اال�سباين«  لالحتالل 
اجلياليل  »احلاج  املجاهد 
عليه  اهلل  رحمة   « امل�رشيف 
ون�ساله  كالمه  يف  متحم�سا 
اأجل هذه الق�سية الوطنية  من 
 « وهي  بالذات  التاريخية 
املرافعة من اأجل اإقامة ذكرى 
االحتالل  من  وهران  حترير 
اال�سباين » وكان له اأن تتحق له 
واأقيمت  حياته  يف  الغاية  هذه 
عن  عديدة  تظاهرات  فعال 
م�سجد  و�سيد  التحرير  ذكرى 
قرب مكان رباط الطلبة �سمي 
ويف   « الطلبة  جي�ص   « م�سجد 
احلقيقة وزارة ال�سوؤون الدينية 
مع  وقفة  لها  كان  واالأوقاف 
مطلع  مع  اآنذاك  االجناز  هذا 
عام 2011 لي�سبح هذا امل�سجد 
منارة دينية وتاريخية توؤرخ اأحد 
من  اهلل  كتاب  حفظة  ن�ساالت 
وجه  يف  املفدى  الوطن  اأبناء 
واعتقد  اال�سباين  االحتالل 
حيثيات  على  اإطالعي  بحكم 
التاريخية  باأبعاده  املو�سوع 

ال�سوء  عليه  ي�سلط  مل  انه 
جوانب  من  وحتى  اإعالميا 
املجاهد  كان  وقد  البحث 
امل�رشيف  اجلياليل  احلاج 
يجتهد  عليه  اهلل  رحمة 
من  همته  على  وا�سهد 
تاريخ  على  احلفاظ  اجل 

وتوثيق  الطلبة  جي�ص 
مدن  باأحد  بطوالتهم 
وهران  وهي  اجلزائر 
هذا  ي�ستمر  ان  ويجب 
يراه  كان  الذي  الن�سال 
املجاهد الراحل ر�سالة 

تاريخية ووطنية

هذه ر�سالتي لوزير 
املجاهدين الطيب 

زيتوين

ا�ستغل هذه ال�سانحة واأن اأكتب 
عن بع�ص من ن�سال رجل ثري 
والتاريخي  الوطني  م�ساره 
اجلياليل  احلاج  بالبطوالت« 
بر�سالة  التقدم    « امل�رشيف 
املجاهدين  وزير  معايل  اإىل 
انه  نعلم  الذي  زيتوين  الطيب 
تاريخ  يف  املتفح�سني  من 
والن�سايل  التاريخي  وهران 
م�ساراته  بحكم  وعارف 
باملدينة  والن�سالية  الوظيفية 
باأهمية احلفاظ على خمزونها 
التاريخي والوطني يف ان يدعم 
الراحل  املجاهد  تركه  ما 
من  والن�سال  احلياة  ورفيق 
منطقة  حماية  على  حر�ص 
 « الطلبة  جي�ص  رباط   «
املكان  رمزية  عن  واملرافعة 
 « م�سجد  به  يتواجد  الذي 
اأن  ونرجو   « الطلبة  جي�ص 

اإىل  املجاهدين  وزارة  ت�سعى 
وترقيته  االجناز  هذا  حماية 
ودعم الباحثني الذين ي�ستعلون 
على توثيقه ون�رشه جليل اليوم 
يف  والباحثني  ال�سباب  من 
املكان  يحتاجه  فما  التاريخ 
التظاهرات  له  اأ�س�ست  وما 

العلمية والتاريخية التي نا�سل 
الراحل  املجاهد  اأجلها  من 
امل�رشيف  اجلياليل  »احلاج 
ي�ستحق  عليه  اهلل  رحمة   «
ال�سنوية  الذكرى  تر�سم  وقفة 
االحتالل  من  وهران  لتحرير 
اأحد  وجت�سيد  اال�سباين 
نحو  وااللتزام  الوفاء  اأوا�رش 
والتاريخية  الوطنية  الذاكرة 
من  املجاهدين  ووزارة  لالأمة 
من  الدفاع  اهتماماتها  �سلب 
ون�ساالت  التاريخية  املعامل 
الطلبة  وجي�ص  املجاهدين 
حمطات  من  حمطة  املرابط 
الكفاحي  اجلزائر  تاريخ 
حفظة  قاده  الذي  والن�سايل 
كتاب اهلل من اأجل االنعتاق من 

االحتالل اال�سباين .

عائلة امل�سريف :ن�سب 
ن�سايل ا�سيل                       

                   

بعائلة  العارفني  على  يخفى  ال 
ينت�سب  التي   « امل�رشيف   «
الراحل »احلاج  اإليها املجاهد 
رحمه   « امل�رشيف  اجلياليل 
العائالت  من  انها  تعاىل  اهلل 
التي  املجاهدة  املكافحة 
كان لها ب�سمة قوية يف اجلهاد 
فقد  اال�سبان  والكفاح �سد 
اهلل  رحمه  املجاهد  �سعى 
التي  العائلة  توحيد  اإىل 
بني  االإقامة  يف  انق�سمت 
اجلزائر واملغرب مع العلم 
اأن اأغلب اأفراد العائلة كانوا 
يف جي�ص االأمري عبد القادر 
م�ست�ساريه  خرية  ومن 
يف  ثابت  وهذا  االأوفياء 
التاريخ الذي يوثق املرحلة 
التاريخية الهامة التي قاد فيها 
اال�ستعمار  �سد  جهاده  االأمري 
تعتز  اأن  الفخر  من  يكون  وقد 
الطيبة  ال�رشيفة  العائلة  هذه 
املجاهدين  اأحفادها  اأحد  بن�سال 
حتى  الوطنية  فيهم  عرفنا  الذين 
رجال  كان  انه  واأ�سهد  النخاع 
خمل�سا  وطنيا  متوا�سعا  �رشيفا 
ولن�سال  اخلالدة  نوفمرب  لر�سالة 
يف  معطاء  وال�سهداء  املجاهدين 
ن�ساطه الذي بقى على قوته حتى يف 
الثمانني  يتجاوز  وهو  اأواخر عمره 
واأنه كان من ال�سخ�سيات التاريخية 
الوطنية التي يحرتمها �سناع القرار 
الكبار  البالد فطينته كربت مع  يف 
�سعب   ق�سية  اجل  من  ونا�سلت 
الطاهر  ووطن وحني رحل اجل�سد 
يوم  يف  ودعناه  فقد  عظيما  رحل 
م�سرية  ورائه  ترك  بعد  جمعة 
رحمه  بالعطاء  حافلة  ن�سالية 
واخللود  واملجد  تعاىل  اهلل 

ل�سهدائنا االأبرار . 

هو من مواليد الثالث �سبتمرب 
اأفكان  عني  1934 مبنطقة 

بوالية مع�سكر وهو اأحد 
اأحفاد عائلة امل�سارف بوهران 
ات�سم م�سار طفولته و�سبابه 

بولوج عامل الكتاتيب القراآنية 
فحفظ القران الكرمي

جت�سيد اأحد اأوا�سر الوفاء 
وااللتزام نحو الذاكرة 

الوطنية والتاريخية لالأمة 
ووزارة املجاهدين من �سلب 
اهتماماتها الدفاع من املعامل 

التاريخية 



اأخبار اجلنوباخلمي�س 06   �سبتمرب  2018  املوافـق  ل26 ذو احلجة 1439هـ 6

من  »الو�سط«  يومية  علمت 
التغيري  حركة  اأن  مطلعة  م�سادر 
تقرر  والتي  الوالة  �سلك  يف 
ب�سبب  املرات  عديد  يف  تاأجيلها 
عدم احل�سول على املوافقة من 
 ، الإجرائها  اجلمهورية  رئي�س 
خا�سة اإذا علمنا اأن هذه احلركة 
�سيتمخ�س عنها انهاء مهام عدد 
عجزهم  ب�سبب  الوالة  من  كبري 
التي  ال�سائكة  يف حلحلة امللفات 
ل�سناع  حاد  �سداع  �سببت  لطاملا 
القرار بالبالد ، و تاأتي يف مقدمة 
االفراج  يف  العجز  امللفات  تلك 
مبختلف  ال�سكنية  احل�س�س  عن 
بالنمط  تعلق  ما  خا�سة  ال�سييغ  
العمومي  االيجاري  االجتماعي 
ال�ساحلة  االأرا�سي  وقطع 
و  املدعمة  احل�رضي  للبناء 
الذي  االأمر  وهو  املدعمة  غري 
وال�سخط  الغليان  من  حالة  ولد 
واليات   08 �سكان  لدى  الكبريين 
باجلنوب الكبري، رغم اأن احلكومة 
كافة واليات  األزمت ممثليها عرب 
الوطن باالإ�رضاع يف االإفراج على 
القوائم االأ�سمية للم�ستفيدين من 

خمتلف ال�سييغ  .

الت�سغيل  ملف  بخ�سو�س  اأما 
الداخلية  وزارة  تلقت  ،فقد 
واجلماعات املحلية تقارير تتهم 
على  بالت�سرت  اجلمهورية  والة 
�سوق  يف  والتجاوزات  اخلروقات 
ال�سغل ،وهو االأمر الذي �ساهم يف 
تف�سي مظاهر التوظيف املبا�رض 
دون  اأخرى  واليات  من  لبطالني 
املحلية  الوكاالت  على  املرور 

الو�سعية  هذه  اأن  للت�سغيل،حيث 
االأول  الوزير  تعليمات  مع  تتنافى 
االأ�سبق عبد املالك �سالل الرامية 
ملنح اأولوية التوظيف يف املنا�سب 
الداخلية لفائدة اأبناء املنطقة   ، 
ليبقى الت�ساوؤل مطروح حول عدم 
الوالة  الداخلية  وزارة  تقدمي 
تفعيل  عدم  ب�سبب  املتقاع�سني 
اأمام  القطاعية  الت�سغيل  جلان 

امل�ساءالت القانونية .
ذات  ك�سفت  فقد  ثانية  جهة  من 
يف  التغيري  حركة  اأن   ، امل�سادر 
الطاقم احلكومي املرتقبة خالل 
بالدرجة   �ستم�س  اجلاري  ال�سهر 
ت�سارب  ب�سبب  وزراء   03 االأوىل 
وباء  انت�سار  حول  ت�رضيحاتهم 
من  معني  بعدد  القاتل  الكولريا 

الواليات .

يعي�س قاطني 20 قرية نائية بوالية 
جتاوزها  بدائية  حياة   مترنا�ست 
الزمن ب�سبب التاأخر غري املفهوم 
يف ربط جتمعاتهم ال�سكنية ب�سبكة 
غاز املدينة ، يف وقت تئن معظم 
العائالت حتت وطاأة الندرة احلادة 
موازاة   ، البوتان  بغاز  التزود  يف 
م�سالح  حتججت  فقد  ذلك  مع 
ب�سيا�سة   بالتزامها  �سونلغاز 
التق�سف و جتميد مثل هذا النوع 

من امل�ساريع االإمنائية الهادفة.
 نا�سد �سكان 20 قرية بتمرنا�ست 
على غرار الزاوية ، ال�ساهلة ، هنو 
 ، اأمقيد   ، ،ترمكوك   02 افري   ،
توندرة وتقرمبيات ،وفقارة  لعرب 
، يف ت�رضيح لهم مع يومية »الو�سط 
اجلياليل  دومي  الوالية   وايل   ،«
ميدانية  زيارة  برجمة  ب�رضورة 
املعاناة  حجم  على  للوقوف  لهم 
البحث  رحلة  مع  يكابدونها   التي 
اليومي على قارورات غاز البوتان 
نقاط  يف  حادة  ندرة  ت�سهد  التي 
اإقرتاب  مع  تزامنا  وذلك  البيع 
حلول ف�سل ال�ستاء املعروف بربده 
نفو�س  يف  يحز  ومما   ، القار�س 
بوالية  املذكورة  القرى   قاطني 
�سيا�سة  هو  احلدودية  مترنا�ست 
طرف  من  املنتهجة  املفا�سلة 
والغاز  للكهرباء  التوزيع  مديرية 

و�سط بتمرنا�ست يف ربط خمتلف 
املناطق النائية واملحرومة ب�سبكة 
غاز املدينة ، موازاة مع ذلك فقد 
اعرتفت م�سالح �سونلغاز ب�رضعية 
مطلب قاطني تلك املناطق لكنها 
حتججت بعدم القدرة يف الظرف 
الإلتزامها  معه  بالتجاوب  الراهن 
ا�ستدعت  التي  التق�سف  ب�سيا�سة 
جتميد معظم امل�ساريع االمنائية 
النمط  اطار حت�سني  املوجهة يف 
من  واملمولة  لل�سكان  املعي�سي 
املخ�س�سة   الدولة  خزينة  طرف 
مناطق  لتنمية  الوطني  لل�سندوق 

اجلنوب الكبري واله�ساب العليا .
ال�سكان  فقد هدد  ثانية  من جهة 
املع�سلة  من  املمتع�سون 
لهجة  من  بالت�سعيد  امل�ستمرة 
جتد  مامل  حالة  يف  خطابهم 
ويف  �ساغية  اذانا  مطالبهم 
ثمن  كما   ، العاجل  القريب 
با�رضها  التي  اال�سالحات  هوؤالء 
راأ�س اجلهاز  الوافد اجلديد على 
التنفيذي للوالية  بتوجيه تعليمات 
االلتزام   اأجل  من  ملدراء  �سارمة 
بالدور املنوط بهم بهدف التكفل 
االجتماعية  اجلبهة  بان�سغاالت 
االولويات  ح�سب  املحلية 

واالمكانات املتاحة .
�سيخ مدقن 

مراكز  زبائن  من  عدد  ا�ستكى 
والرئي�سية  الفرعية  الربيد 
مع�سلة  من   ، االأغواط  بوالية 
نق�س فادح يف ال�سيولة املالية 
االأمر   ، تواليا   الثاين  لالأ�سبوع 
الذي حرم هوؤالء من  ا�ستخراج 
البع�س  ف�سل  فيما   ، اأموالهم 
طويلة  م�سافات  التنقل  االأخر 
للمناطق املجاورة  بغية �سحب 
كبدهم  ما  وهو   اأموالهم، 
و�سائل  على  مادية  خ�سائر 
النقل من اأجل �سحب اأموالهم.

ال�سيولة  نق�س  م�سكلة  اأدت 
مراكز  من  عدد  عرب  املالية 
والرئي�سية  الفرعية  الربيد 
تنقل  اإىل   ، االأغواط  بوالية 
عدد من زبائن ذات الربيد اإىل 
ال�ستخراج  املجاورة  املناطق 
فلذات  متكني  بغية  اأموالهم 
اأكبادهم من اإقتناء م�ستلزمات 
الدرا�سة  ، االأمر الذي كبدهم 
و�سائل  على  مادية  خ�سائر 
النقل ذهابا واإيابا ، كما �ساهم 
املواطنني  م�سالح  تعطيل  يف 
الذي يقبلون على ذات املراكز 
ال�ستخراج  الباكر  ال�سباح  يف 
اأدوات  اقتناء  بغية  اأموالهم 
جدوى،  دون  لكن  التمدر�س  

طوابري  هوؤالء  ي�سكل  حيث 
ذات  مقرات   اأمام  طويلة 
ل�ساعات  الربيدية   املراكز 
ال�سيولة  توفر  اأمل  طويلة على 
املالية ، ما جعل هوؤالء الزبائن 
الو�سعية  من  ا�ستكوا  الذين 
مع  جتدد  باتت  التي  املزرية 
من  تدخل  دون  منا�سبة  كل 
كافة  التخاذ  املعينة  اجلهات 
ال�سيولة  لتوفر  االإجراءات 
تنعدم  ما  غالبا  التي  املالية 
موعد  اإقرتاب  مع  خا�سة 
الدخول االجتماعي واملدر�سي 

اجلديد .
الفرعية  الربيد  زبائن  و طالب 
من  الوالية،  بذات  والرئي�سية 
بالتدخل  املعنية  ال�سلطات 
معاناتهم  من  للتقليل  العاجل 
التي باتت تتكرر يف كل منا�سبة 
والتي ت�سببت يف وقوع مناو�سات 
ب�سبب  الربيد  ذات  زبائن  بني 
الطوابري الطويلة التي ت�سهدها 
لكن دون جدوى  الربيد  مراكز 
املالية  ال�سيولة  نق�س  ظل  يف 
على  العمل  خالل  من  وذلك   ،
التي  املالية  ال�سيولة  توفري 

باتت تتكرر يف كل منا�سبة .
�سيخ مدقن 

.       08 والة مل يلتزموا بتعليمات احلكومة مبلفي ال�سكن وال�سغل 

يف اإنتظار ال�سوء االأخ�سر من رئي�س اجلمهورية الإعالنها 

اأحمد باحلاج 

حركة تغيري مت�س 17 واليا 
و اإنهاء مهام وزراء 

امل�سرتكة  االأمن  م�سالح  توا�سل 
املتخ�س�سة يف مكافحة التهريب 
باحلدود  املنظمة  واجلرمية 
ال�ساحل  دول  مع  اجلنوبية 
اجلارية  ال�سنة  خالل  االفريقي 
تهريب  حماوالت  اإجها�س  من   ،
بنوعيه  الوقود  من  لرت   84700

البنزين واملازوت .
ليومية  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
االأمن  م�سالح  اأن   ، »الو�سط« 
وبالتن�سيق  الوطنيني  والدرك 
اجلمارك  اأق�سام  مفت�سية  مع 
حر�س  ووحدات  اجلزائرية 
بداية  مع  متكنت  قد   ، احلدود 
نهاية  غاية  واىل  اجلاري  العام 

تنفيذ  من   ، املن�رضم  اأوت  �سهر 
مكنت  نوعية  اأمنية  عملية   147
84700لرت  و�سبط  ا�سرتجاع  من 
املازوت  بنوعيه  الوقود  من 
عني  مناطق  من  بكل  والبنزين 
باجي  برج   ، تينزاوتني   ، قزام 
بواليتي  تيمياوين  و  خمتار 
احلدوديتني  اأدرار  و  مترنا�ست 
ليتم   ، والنيجر  مايل  دولتي  مع 
وحتويلها  املحجوزات  م�سادرة 
لدوائر االخت�سا�س املعنية فيما 
�سخ�س   69 واعتقال  توقيف  مت 
افريقي  رعية   27 بينهم  من 
لدول  خمتلفة  جن�سيات  يحملون 
والكامريون  وت�ساد  والنيجر  مايل 

ا�ستكمال  وبعد  ال�سينغال  و 
واعداد  القانونية  االجراءات 
ملفات ق�سائية �سدهم مت مبوجبها 
اجلمهورية  وكالء  اأمام  حتويلهم 
اأين  اخت�سا�سه  اإقليم  ح�سب  كل 
اأمر  اجلزائريني  حق  يف  �سدر 
باالإيداع رهن احلب�س املوؤقت يف 
اإنتظار حماكمتهم بتهمة التهريب 
 ، الوطني  باالقت�ساد  واالإ�رضار 
االفارقة  الرعايا  ادانة  مت  فيما 
مع  النفاذ  موقوفة  �سجنا  ب�سنة 
تغرمي كل واحد منهم بـ 48 دينار 
عمليات  ا�ستكمال  قبل  جزائري 
االأ�سلية  بلدانهم  نحو  ترحيلهم 
ال�رضعية  غري  االإقامة  بتهمة 

بالرتاب الوطني .
اجلهات  نف�س  من  علم  وح�سبما 
املكلفة  االأمنية  اللجان  فاإن 
باحلدود  االأمني  الو�سع  مبتابعة 
خالل  جلاأت  قد  اجلنوبية 
ال�سدا�سي الثاين من ال�سنة اجلارية 
اىل تعزيز التواجد االأمني بالنقاط 
  ،« »املحرمة  املغلوقة  الع�سكرية 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  وذلك 
التهريب  منابع  جتفيف  ملخطط 
ال�سبكات  على  اخلناق  لت�سديد 
التي  تلك  خا�سة  االجرامية 
االإرهابية  باجلماعات  �سلة  لها 

امل�سلحة .
اأحمد باحلاج 

البحث  خلية  اأم�س  اأول  ليلة  متكنت 
للدرك  االإقليمية  بالكتيبة  والتحري 
برج  االإدارية  باملقاطعة  الوطني  
من  اأدرار  بوالية  خمتار  باجي 
موجود  خمدرات  ببارون  االإطاحة 
لدى   2013 �سنة  منذ  بحث  حمل 

وذلك   ، املخت�سة  االأمنية  امل�سالح 
بعد مطاردة ع�سرية ل�سيارة من نوع 
اأفجي 60 ، قبل اإنقالب هذه االأخرية 
للقيام  �سائقها  من  التقرب  وبعد 
�سبط  القانونية  التلم�س  باإجراءات 
املعالج  الكيف  من  كلغ   14 بحوزته 

غري  بطريقة  للرتويج  موجهة  كانت 
املحجوزات  م�سادرة  �رضعية،ليتم 
 ، املخت�سة  للم�سالح  وت�سليمها 
للم�سلحة  املعني  حتويل  مت  فيما 
الإ�ستكمال االإجراءات القانونية معه  
اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميه  قبل 

الوالية  بذات  رقان  حمكمة  لدى 
احليازة  بتهمة  و�سعيته  يف  للنظر 
باملناطق  باملخدرات  واملتاجرة 
ح�سب  بال�سكان  االأهلة  احلدودية 

املعلومات االأولية املتوفرة .
اأحمد باحلاج 

خمطط جتفيف منابع التهريب 

اأدرار 

اجها�س حماولة تهريب 84700 لرت من الوقود لدول ال�ساحل الإفريقي 

الإطاحة ببارون خمدرات بحوزته 14 كلغ من الكيف املعالج 

مترنا�ست

 الو�سع حرم االأولياء من اقتناء
 م�ستلزمات الدخول املدر�سي 

20 قرية تفتقر لغاز املدينة 

مراكز الربيد بالأغواط ت�سكو 
نق�س ال�سيولة املالية

ترتقب احلكومة ووزارة الداخلية واجلماعات املحلية ال�سوء االأخ�سر من رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
بوتفليقة الإجراء حركة تغيري يف �سلك والة اجلمهورية ، مع اإنهاء مهام 03 وزراء مغ�سوب عليهم ب�سبب 

عدم جديتهم يف معاجلة امللفات ال�سائكة وت�سارب ت�سريحاتهم حول وباء الكولريا .
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وحالة �سيارة الإ�سعاف املتدهورة 
مما  املري�ض  لنقل  لت�سلح  التي 
ي�ستدعي  تنقل املري�ض اإىل غاية 
م�ست�سفى املركزي بدائرة حا�سي 
ح�سب  العالج   عن  بحثا  بحبح 
مل  الذين  ال�سكان   بع�ض  اأكده  ما 
يجدون �سبيال  لتبليغ ر�سالتهم اإىل 
الإعالم  و�سائل  �سوى  ال�سلطات 
اأجل   من  اجلمعاوي   والتنظيم 
معاناتهم  حجم  على  الوقوف  
تنعدم  التي  البلدية   بهذه  اليومية 
�سكانها   تعدد  رغم  التنمية   فيها 
مثلما  ن�سمة   16000 يتعدى  الذي 
ال�سباب  اأحد  ل�سان  على  جاء 
الذين  يواجهون �سعوبة يف العي�ض 
الو�سع ويف حور  مع هذا  والتاأقلم 
مكتب  رئي�ض  مع  الو�سط  جريدة 
البلدي  لل�سبيبة اجلزائرية  ال�سيد 
�رضورة  على  حتدث  مربوك   لباز 
اأ1  رقم  الوطني   الطريق   تهيئة 
اجلهة  ناحية  املتجه   �سطره   يف 
اجللفة   لولية  الغربية   اجلنوبية  
وهذا  بداية مع اقليم دائرة  حا�سي 
الزعفران  ببلدية  مرورا  بحبح 
والإدري�سية  ،والقديد  ،وال�سارف 
اإىل حدود ولية الأغواط لت�سجيل 
املميت  املرورية  حوادث  عدة 
لعدة  تفتقر  البلدية  اأن  على  واأكد 
جوارية  مالعب  بينها  من  اأ�سياء  

ومتو�سطة  ا�سطناعي   ع�سب  مع 
ثانية وان تغيري ملحقة التكوين اإىل 
ملحقة  وان  حال   لي�ض  متو�سطة 
التكوين تخرجت منها عدة دفعات 
ويجب زيادة  تخ�س�سات للملحقة 
بامللحقة   امل�سا�ض   وعدم 
التكوين - وفرع ل�سندوق ال�سمان 
اإخراج  و�رضورة  الجتماعي 
للنهو�ض  اإىل الطريق 6كم  املدينة 
بالتنمية  وكما اأ�ساف  ال�سكان يف 
لل�سبية  الوطني  لالحتاد  اإر�سالية  
الزعفران- ب  -مكتب  اجلزائرية 

واملحلية   الولئية  لل�سلطات 
منها  ن�سخة  الو�سط  ت�سلمت 
املدنية   للحماية  م�رضوع  جت�سيد 

�رضوري   من  اأكرث  اأ�سحى  الذي 
يف ظل تزايد عدد ال�سكان  ومعها  
خمتلف  على  حوادث   عدد  تزيد 
املطلب   �سياق  ويف  امل�ستويات 
�رضورة  على  الإر�سالية   حتدثت 
توفري �سيارة اإ�سعاف لتدهور حالة 
تهيئة  و  بالعيادة  الوحيدة  ال�سيارة 
ا�سطناعي  بع�سب  البلدي  امللعب 
واإجناز  جوارية  مالعب  واإجناز 
6كم  طريق  يف  اأ�سبوعي  �سوق 
التابعة  املناطق  الطرق  وتهيئة 
للبلدية  واإجناز قاعة عالج  ملنطقة 
والطريفية  الرتبة  وبئر  ال�سفي 
منطقة  الكهرباء   م�رضوع  واإكمال 
جت�سيد  و�رضورة  الق�سب  واد 

ثانية  متو�سطة  اجناز  م�رضوع 
لل�رضب  �ساحلة  مياه  اأبار  وحفر 
وتوفري الكهرباء عرب مناطق التابعة 
ال�سكنات  ح�سة  وزيادة  للبلدية  
لت�سجيل  والجتماعية   الريفية 
مركز  وجت�سيد   1800 حوايل 
على  اخليول  وتربية  للفرو�سية 
للحفاظ على هذه  البلدية   تراب 
امل�رضوع  وهو   ، والريا�سة  الرثوة 
هذا  يحت�سن   ان  باإمكانه  الذي 
التنظيم  واأكد  بالبلدية  الن�ساط 
تدخل  �رضورة  على   اجلمعوي 
املطالب  لتج�سيد  ال�سلطات 
بالتنمية  والنهو�ض  املرفوعة 

خدمة ل�سكان بلدية الزعفران  .

رفع �سكان بلدية الزعفران بوالية اجللفة ان�سغاالتهم لل�سلطات املحلية والوالئية لكن دون جدوى 
واملتعلقة بتدهور حالة الطريق واهرتائها ف�سال على انعدام خدمات اأخرى كالتغطية ال�سحية 

الغائبة متاما رغم تواجد عيادة متعدد اخلدمات تكاد تكون �ساغرة.

بلدية الزعفران بوالية اجللفة

ل.م

ال�سكان يطالبون بتدخل وزير الداخلية 

تيزي وزو

الدخول املدر�سي بالبويرة

و�سط فرحة �سكان املناطق املعزولة

انطلقت بها االأ�سغال منذ �سنوات مب�ستغامن

�سطيف 

50األف تلميذ معوز ي�ستفيدون من حقائب جمهّزة

فتح خم�س موؤ�س�سات تربوية اأبوابها اأمام التالميذ

غاز املدينة ي�سل بيوت 
�سكان عني احلجل بامل�سيلة

مواطنون يطالبون بالتعجيل 
يف ت�سليم �سكنات "البيا"

توقيف مروج للعملة 
الوطنية املزورة 

الأخرية  امل�سيلة  وايل  زيارة  بعد 
املجل�ض  قام  احلجل.  عني  لدائرة 
عدة  بتقدمي  احلجل  لعني  البلدي 
املناطق  تزويد  منها  مقرتحات 
كاملاء  اأ�سا�سية  مبواد  املعزولة 
والكهرباء.من  والغاز  ال�رضوب 
ر�سائل  قدموا  املواطنني  جهتهم 
كتابية ...كل هذا جعل ديوان الولية 
وفعال  الأمور  هذه  مثل  احل�سم يف 
منطقة  تزويد  على  املوافقة  متت 
ثالث  تقطنها  والتي  الزرارقة 
نويوة  وبن  كربى)زروقي   عائالت 
احلوا�ض  برج  من  بالقرب  وم�سرت( 
لأن  فرحتهم  عن  عربوا  .ال�سكان 

تاريخا  حدثا  اإليهم  بالن�سبة  ذلك 
لطاملا انتظروه ونا�سدوا ال�سلطات 
الإ�ستقالل  منذ   ب�ساأنه  املتعاقبة  
والر�سائل  املرا�سالت  األف  عرب 
..وي�سعى  ال�سحف  عرب  املفتوحة 
كل  تغطية  اإىل  احلايل  املجل�ض 
�سويب  كاألود  املحرومة  املناطق 
ال�سفراء  واحلجرة  عمري�ض  وحي 
تطبيقها  �سيتم  برامج  كلها  وهذه 
البعيد....... من جهة  على املدى 
اأخرى فاإن املجل�ض نف�سه  �سي�رضع 
عما قريب يف تعبيد حي الدلهمة 

وتهيئة قنوات ال�رضف    
 جمال / ن

يف  املكتتبني  من  عدد  ينتظر 
املدعم  العمومي  ال�سكن  برامج 
م�ستغامن  بلديات  بكربى   " "البيا 
�سئموا  اأن  بعد  �سكناتهم  ت�سليم 
طول النتظار وقد علمت "الو�سط 
" اأن العديد من املواطنني الذين 
ال�سكنات  هذه  من  ا�ستفادوا 
الأمرين  يعانون  �سنوات  منذ 
مع  م�ساكل  يعانون  فمعظهم 
�سعبة  اجتماعية  واأو�ساع  الكراء 
مفاتيح  �سنوات  منذ  وينتظرون 
ال�سلطات  اأن  ورغم  �سكناتهم 
املحلية لولية طمئنت املئات من 
�سكنات  يف  املكتتبني  املواطنني 
ال�سكنية  امل�ساريع  بت�سليم  "البيا" 
اأزيد  منذ  وامل�سجلة  القدمية 
الأ�سهر  خالل  �سنوات  خم�ض  من 
القليلة القادمة اإىل اأن وترية اجناز 
العديد  يف  ال�سكنية  امل�ساريع 

ل  الكربى  م�ستغامن  بلديات  من 
�ست�سلم  ال�سكنات  اأن  على  توحي 
يف الآجال الزمنية املتوقعة الأمر 
العديد من املواطنني  الذي جعل 
ال�سكن  مديرية  م�سالح  يرا�سلون 
املخت�سة  الولئية  وال�سلطات 
للتدخل وال�سغط على املقاولت 
اأ�سغال  ا�ستكمال  يف  للتعجيل 
ال�سكنية  امل�ساريع  من  الع�رضات 
ببلدية  تنجز  التي   " "البيا  يف 
بن عبد   ’ ، �سيدي علي  م�ستغامن 
مما�ض  حا�سي   ’ رم�سان  املالك 
يف حني ا�ستغرب مواطنون حتدثوا 
ل"الو�سط " الوترية ال�رضيعة التي 
تعرفها م�ساريع ال�سكن الجتماعي 
بالعديد من بلديات الولية وبطء 
"البيا" التي مازالت تراوح  اأ�سغال 

مكانها منذ فرتة طويلة     .
م.اأمني 

التدخل  و  البحث  فرقة  متكنت 
الولئية  للم�سلحة  التابعة 
من  ب�سطيف  الق�سائية  لل�رضطة 
مروجي  اأخطر  "اأحد  توقيف 
و  املزورة"  الوطنية  العملة 
د.ج  األف   150 من   اأكرث  بحوزته 
خلية  من  علم  ما  ح�سب  مزورة 
الهيئة  لذات  الإعالم  و  الإت�سال 

الأمنية .
هذه  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
اإطار  يف  تدخل  التي  العملية 
بناء  جاءت  اجلرمية  حماربة 
بتحركات  تفيد  معلومات  على 
يحتمل  ل�سخ�ض  م�سبوهة 
من  مزور  مبلغ  طرح  اعتزامه 
ليتم  للتداول  الوطنية  العملة 
توقيف  من خالل خطة حمكمة 

امل�ستبه به )30 �سنة( 
حالة  يف  �سطيف  مدينة  بو�سط 
من  مايل  مبلغ  وبحوزته  تلب�ض 

األف  الـ 150  الوطنية فاق  العملة 
د.ج يف �سكل اأوراق نقدية مزورة 

من فئة 2000 د.ج .
اأنه  امل�سدر  نف�ض  اأ�ساف  و 
اإىل  الإخت�سا�ض  متديد  بعد 
الوليات  )اإحدى  اإقامته  مكان 
منزل  تفتي�ض  و  ال�ساحلية( 
حجز  و  �سبط  مت  املتورط 
طابعات واآلت رقمية ت�ستعمل يف 
ا�ستكمال  بعد  و  التزوير   عملية 
الإجراءات القانونية �سد املعني 
اأي �سخ�ض  الذي مل يثبت تورط 
ملف  اإعداد  مت  الق�سية  يف  معه 
جناية  تهمة  عن  �سده  جزائي 
قدم  النقود  وتزوير  تقليد 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  مبوجبه 
لدى حمكمة �سطيف الذي اأحاله 
على قا�سي التحقيق الذي اأ�سدر 
رهن  باإيداعه  يق�سي  �سده  اأمرا 

املوؤ�س�سة العقابية.

تلميذ  األف   50 من  اأكرث  ي�ستفيد 
بولية  معوزة  اأ�رض  من  ينحدرون 
تيزي وزو املحفظات املدر�سية و 
الت�سامنية  العملية  �سمن  لوازمها 
خالل  تنفيذها  يف  البدء  مت  التي 
عليها  ت�رضف  حيث  الأيام  هذه 
الجتماعي  الن�ساط  مديرية 

للدخول  التح�سريات  اإطار  يف 
قد  و   2019-  2018 املدر�سي 
ر�سد لهذه امل�ساعدات املدر�سية 
التي ي�ستفيد منها متمدر�سون من 
عائالت معوزة و �سحايا الإرهاب و 
اليتامى قرابة 85 مليون دج لتغطية 
لهذه  الأ�سا�سية  احلاجات  تكاليف 

العملية  هذه  �ستغطي  و  الفئات 
ما  بتوفري  الأول  التعليمي  الطور 
و  احلقائب  األف من   50 يزيد عن 
املاآزر و اللوازم املدر�سية و قدر 
هذه  من  الت�سامن  وزارة  ن�سيب 
يف   ، دج  مليون   13.5 ب  العملية 
لتغطية  الولية  ح�سة  بلغت  حني 

 11800 حوايل  �رضاء  م�ساريف 
حقيبة جمهزة ، اأكرث من 20 مليون 
احل�سة  البلديات  ر�سدت  و  دج 
املتبقية 53.4 مليون دج ، لإقتناء 
الدعم  األف حقيبة و يف �سياق   30

الجتماعي.
ح- كرمي

مدار�ض  خم�ض  افتتحت 
جديدة من بينها متو�سطتان 
اأمام  اأبوابها  الأربعاء  اأم�ض  
ولية  بعا�سمة  التالميذ 

البويرة و ذلك وفًقا لتقرير 
اأ�سدرته مديرية الرتبية.

ما  وفق  الأمر،  ويتعلق 
للولية  الرتبية  مدير  ذكره 
تقريره،  يف  مزيان  مراد 
ثالث  و  مبتو�سطتني 
مت  مدر�سية  جممعات 
ا�ستالمها و �ستفتح لت�ستقبل 
املئات من التالميذ مبدينة 
ولية  وحت�سي  البويرة 
مدر�سة   725 حالياً  البويرة 

،و  تلميذ   179.747 ت�ستقبل 
يف  الواردة  للتفا�سيل  وفقاً 
نف�ض الوثيقة، فقد ا�ستفادت 
البويرة من غالف مايل بقيمة 
37 مليار �سنتيم من �سندوق 
التابع  وال�سمانات  الت�سامن 
وذكر  املحلية.  لل�سلطات 
مزيان اأن "هذا املبلغ موجه 
 90 واإ�سالح  تاأهيل  لإعادة 
موزعة  ابتدائية  مدر�سة 
الولية".  يف  بلدية   45 على 
 182 مبلغ  خ�س�ض  كما 
النقل  لتوفري  دج  مليون 
و�سيانة  للتالميذ  املدر�سي 
املدر�سي،  النقل  معدات 

قدمها  التي  للتفا�سيل  وفقاً 
و�سي�ستفيد  نف�سه  املدير 
 23.400 جمموعه  ما 
النقل  خدمات  من  تلميذ 
 238 توزيع  بعد  املدر�سي 
بلديات  خمتلف  عرب  حافلة 
الولية ل�سمان هذه اخلدمة 
جهة  من  املدار�ض  لأطفال 
مبلغ  تخ�سي�ض  مت  اأخرى، 
مايل قدره 94 مليون دج من 
واقتناء  ل�رضاء  الولية  قبل 
مدر�سية  حقيبة   21.367
امل�سدر  اأ�ساف  ماآزر،  و 
 65.000 اأن  اإىل  اأ�سار  الذي 
املنحة  ا�ستفادوا من  طالب 

 3000 تبلغ  التي  املدر�سية 
دج مببلغ اإجمايل 195 مليون  
دعا  ال�سدد،  هذا  ويف  دج. 
م�سطفى  البويرة،  وايل 
امل�سوؤولني  جميع  ليماين، 
توزيع  ل�سمان  املعنيني 
على  املدر�سية  املنح  هذه 
قبل  وهذا  الفقراء  التالميذ 
اجلديد  الدرا�سي  الدخول 
بالإطعام،  يتعلق  وفيما 
اأو�سح مدير الرتبية اأن 429 
�سيتكفل  مدر�سي  مطعم 
غذائية  وجبات  بتقدمي 
عرب  تلميذ  األف   68 لزهاء 

جميع بلديات الولية.   
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�أُن�شئ خميم �إربد عام 1951، على 
مربع،  كيلومرت   0.244 م�شاحة 
�شكانه  ويبلغ عدد  �لأردن،  �شمايل 

حو�يل 25 �ألف لجئ فل�شطيني.

القرن" "�سفقة 

مي�شك  كان  و�لذي  كل�ش،  حممد 
مدر�شة  �إىل  ليو�شله  �بنه  بيد 
�ملخيم،  يف  �ملوجودة  �لأونرو� 
تر�مب  "قر�ر  للأنا�شول:  يقول 
�لأطفال  و�آلف  �شحيح،  غري 
�أنه  يكفي  �أل  يتعلمو�،  �أن  يريدون 
�شلبهم وطنهم )يف �إ�شارة لعرت�فه 
ل"�إ�رس�ئيل"  عا�شمة  بالقد�ش 
يرتدد  وما  �ملا�شي،  دي�شمرب  يف 
�أن  يريد  �لقرن"(،  "�شفقة  عن 
�لتعليم"ويختم  يف  حقهم  ي�شلبهم 
يريده  ما  "كل  قائًل:  حديثه 
�لق�شية  على  �لق�شاء  هو  تر�مب 

�لفل�شطينية".
حمل  �شاحب  عو�د،  �أبو  ح�شني 
"�مل�شاعد�ت  �أن  يعترب  بقالة، 
ل�شكان  �لأونرو�  تقدمها  �لتي 
�ملخيم تر�جعت وهو �أمر و��شح"، 
هو  عليه  نقدر  "ما  م�شيًفا: 
مقاطعة �ملنتجات �لأمريكية"،�أما 
جامعي  طالب  وهو  م�شعد،  عمر 
�لإ�شلمية،  �ل�رسيعة  تخ�ش�ش  يف 
عدم  ور�ء  �ل�شبب  �أن  فيعترب 
عن  �مل�شاعد�ت  تر�مب  قطع 
�لبيت  و�شوله  منذ  "�لأونرو�" 
�لأبي�ش مطلع 2017، كان مرتبًطا 
�أن  وبعد  معني  هدف  بتحقيق 
�مل�شاعد�ت،  وقف  قرر  حققه 
هدفه  �أن  "�أعتقد  م�شيًفا: 
�لقرن"،و"�شفقة  ب�شفقة  مرتبط 
�إعلمياً  متد�ولة  ت�شمية  �لقرن" 
�ل�رس�ع  لإنهاء  و��شنطن  مل�شاعي 
باإرغام  "�لإ�رس�ئيلي"  �لفل�شطيني 
تنازلت  �لفل�شطينيني على تقدمي 
عن  �لأنباء  وتت�شارب  جمحفة، 
عدة  �حلديث  جرى  �لتي  بنودها، 
مر�ت عن �قرت�ب موعد �لإعلن 

عنها، ثم يتم تاأجيل ذلك.

ر�سالة ا�ستغاثة

و�لتي  نعامنة،  �آمنة  �خلم�شينية 
وقف  �أمريكا  "قر�ر  �عتربت 
للجئني  ظلم  �مل�شاعد�ت 
ر�شالة  وجهت  �لفل�شطينيني"، 
بقولها  للمخيم  عابرة  ��شتغاثة 
تتحد  �أن  �لعامل  دول  على  "نتمنى 
�لذي  �ملجحف  �لقر�ر  هذ�  �شد 
�لتي  �خلدمات  على  �شينعك�ش 

توفرها لنا �لأونرو�".
فيما يوؤكد نايف �أرهيدي، �شاحب 
مدر�شة  �أمام  �لع�شائر  لبيع  حمل 
"تر�مب  �أن  باملخيم،  "�لأونرو�" 
بقر�ره،  �لفل�شطينيني  على  ق�شى 
�لق�شية  لت�شفية  يخطط  وهو 

�لفل�شطينية بالكامل".

تراجع اخلدمات

فيتحدث  �لقادر،  عبد  فرج  �أما 
�لتي  �خلدمات  م�شتوى  تدين  عن 

بعد  باملخيم  �لوكالة  تقدمها 
قطع �مل�شاعد�ت �لأمريكية عنها 
تر�جع  :"هناك  �لقادر  عبد  وقال 
�لنظافة  ترى  كما  �خلدمات،  يف 
مع  تر�جعت  �ملثال  �شبيل  على 
و�لنفايات  �مل�شاعد�ت  خف�ش 
بوقف  بالك  فما  مكان،  كل  يف 
تعود  �أن  ناأمل  �مل�شاعد�ت.. 

�لأونرو� �إىل ما كانت عليه".

املوقف الأردين

حد�د،  ن�شال  يقول  جهته،  من 
�لفل�شطينية  �ل�شوؤون  د�ئرة  مدير 
يف �لأردن )حكومية(، �إن "�لأونرو� 
لنا،  �ل�شرت�تيجي  �ل�رسيك 
و�شنحافظ على هذه �ل�رس�كة حتى 
حل ق�شية �للجئني �لفل�شطينيني 
"�لوكالة  �حلل"وي�شيف:  وتطبيق 
فيه  تو�جه  ��شتثنائي  متر بظرف 
�ملليني  حق  تهدد  مالية  �أزمة 
�أمام حتٍد  �إننا  يف �لعي�ش �لكرمي، 
 122 "هناك  حد�د:  ويتابع  كبري" 

مد�ر�ش  يف  يدر�شون  طالب  �ألف 
على  و�شنعمل  بالأردن،  �لأونرو� 
حقهم  ممار�شة  يف  �ل�شتمر�ر 
�لتعليم"ومي�شى  يف  �لأ�شا�شي 
�لآلف  مئات  "هناك  قائًل: 
�حل�شول  يف  �شي�شتمرون  منهم 
على حقهم يف �ملعاجلة �ل�شحية 

�للزمة".
�أنه  �لأردين  �مل�شوؤول  و�أو�شح 
فعل  رد  هناك  يكون  �أن  "يجب 
�أن�شاأ  �لذي  �لدويل  للمجتمع 
يف  �ل�شتمر�ر  كون  �لأونرو�، 
دعمها ر�شالة �شيا�شية مفادها �أن 
ياأبه ملعاناتهم ومل  �لعامل ما ز�ل 
يتخل عنهم ويرتكهم �شحايا للعوز 
حرمانهم  يف  ي�شهم  ولن  و�لياأ�ش، 
و�لتي  �لأ�شا�شية  �خلدمات  من 
لكل  حق  هي  بل  منَة  لي�شت  هي 

لجئ".
خطري،  �لو�شع  "نعم  ويزيد: 
�لأمريكي  �لدعم  توقف  و�آثار 
و�شت�شهم  ومقلقة،  موؤ�شفة، 
ودورها  �لأونرو�  �إ�شعاف  يف 
�لدويل  �ملجتمع  وعلى  �حليوي، 
�لقلق  هذ�  �إنهاء  يف  �مل�شاعدة 
ومبا  �ملالية  �ملو�رد  توفري  عرب 
للجئني  و�ل�شتقر�ر  �لأمن  يوفر 

�لفل�شطينيني".
"موقف  �أن  على  حد�د  وي�شدد 
�هلل  عبد  و�مللك  ثابت  �لأردن 
)عاهل �لبلد(، م�شتمر يف جهوده 
�لد�عمة للأونرو� من �أجل جتاوز 
�إن  فل�شطينيون  �أزمتها"ويقول 
"�لأونرو�"  ت�شتهدف  و��شنطن 
ق�شية  لت�شفية  حماولة  يف 
خطة  لإعلن  متهيًد�  �للجئني، 
�إجبار  تت�شمن  �أمريكية،  �شلم 
تنازلت  على  �لفل�شطينيني 
جمحفة ل�شالح �إ�رس�ئيل وتاأ�ش�شت 
�لوكالة بقر�ر من �لأمم �ملتحدة، 
�مل�شاعدة  لتقدمي   ،1949 عام 
�لفل�شطينيني  للجئني  و�حلماية 
�خلم�ش،  عملياتها  مناطق  يف 
لبنان،  �شوريا،  �لأردن،  وهي: 

�ل�شفة �لغربية وقطاع غزة.

يعي�س فل�سطينيو الأردن حالة من الرتقب والقلق على م�ستقبل اخلدمات التي تقدمها وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل 
الالجئني الفل�سطينيني "اأونروا"، و�سط اأزمة مالية غري م�سبوقة ت�سهدها الأخرية؛ جراء قرار اأمريكي بقطع التمويل املقدم 

لها، وبات نحو مليوين لجئ فل�سطيني يف الأردن، يقطنون يف 10 خميمات خا�سة بهم، يعي�سون على اأمل َهّبة دولية ُتنقذ 
"الأونروا" من اأزمتها التي حتّولت اإىل ق�سية ت�سغل العامل؛ ملا �سيرتتب عليها من خماطر تهدد الفل�سطينيني واأعلنت وا�سنطن، 

، قطع كامل متويلها لـ "الأونروا"، بدعوى اأنها "طلبت معاجلة م�ساكل يف طريقة عمل الوكالة الأممية لكن مل يحدث اأي 
تغيري"الوكالة كانت تعاين اأ�سا�ًسا من اأزمة مالية منذ قرار اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، يف جانفي املا�سي، تقلي�س 

م�ساهمتها خالل 2018، اإىل 65 مليون دولر، مقارنة بـ 365 مليوًنا يف 2017.

الأردن

قلق وترقب باملخيمات الفل�سطينية بعد اأزمة "اأونروا" 

م�سوؤول بـ"اأونروا"

 خف�ض التمويل ال يعني اإ�سدال ال�ستار على ق�سية الالجئني
�لعام  �ملفو�ش  كرينبول،  بيري  قال 
�للجئني  وت�شغيل  غوث  لوكالة 
خف�ش  �إن  "�أونرو�"،،  �لفل�شطينيني 
يعني  ل  �لأممية،  �لوكالة  ميز�نية 
�للجئني  ق�شية  على  �ل�شتار  �إ�شد�ل 

�لفل�شطينيني.
مع  مقابلة  يف  "كرينبول"  و�أ�شاف 
وكالة �أ�شو�شيتد بر�ش: "ل ميكن تبديد 
بهذه  �إن�شان  مليني  خم�شة  �أحلم 
�للجئني  �إىل  �إ�شارة  يف  �لب�شاطة"، 
خدمات  يتلقون  �لذين  �لفل�شطينيني 
من �لوكالة و�أو�شح �أن قر�ر �لوليات 

�شابق  وقت  يف  �ل�شادر  �ملتحدة 
ميز�نية  بخف�ش  �جلاري  �لعام  من 
�لفل�شطينيني  ملعاقبة  "جاء  �أونرو� 
و��شنطن  لعرت�ف  �نتقادهم  ب�شبب 
لإ�رس�ئيل"و�أردف  عا�شمة  بالقد�ش 
قائل: "�أ�شتطيع �لقول وبدرجة كبرية 
�لتمويل(  )خف�ش  قر�ر  �أن  �لثقة  من 
كنت  لأنني  �أونرو�،  باأد�ء  يتعلق  مل 
حتى  �ملنظمة  باأد�ء  �إ�شاد�ت  �أتلقى 

نوفمرب ".
�زد�د  قلئل  �أ�شابيع  "بعد  و�أ�شاف: 
و�أعتقد  �لقد�ش،  ق�شية  حول  �لتوتر 

�شحايا  �أحد  كان  �أونرو�  متويل  �أن 
هذه  خلفته  �لذي  �ل�شتقطاب 
�جلاري،  �ل�شهر  �لق�شية"ومطلع 
بولي�شي"  "فورين  جملة  ذكرت 
دونالد  �لرئي�ش  �إد�رة  �أن  �لأمريكية، 
تر�مب، وبدعم من �شهره وم�شت�شاره 
يف  و�أع�شاء  كو�شرن،  جاريد 
�لكونغر�ش، يعملون على �إنهاء و�شعية 
من  �لفل�شطينيني  ملليني  "لجئ" 
�أجل وقف عمل "�أونرو�". و�أو�شحت 
�ملجلة، نقل عن م�شوؤولني �أمريكيني 
هوياتهم(،  تك�شف  )مل  وفل�شطينيني 

�أن تلك �مل�شاعي تهدف �إىل "�إز�حة 
�أي  يف  �لطاولة  عن  �لق�شية  هذه 
مفاو�شات حمتملة بني �لإ�رس�ئيليني 
و�لفل�شطينيني"وتعاين �لوكالة �لأممية 
�أزمة مالية خانقة، جر�ء جتميد  من 
�أ�شل  و��شنطن 300 مليون دولر من 
دولر  مليون   365 �لبالغة  م�شاعدتها 
"�أونرو�"  �إن  �ملتحدة  �لأمم  وتقول 
حتتاج 217 مليون دولر، حمذرة من 
خلف�ش  �لوكالة  ت�شطر  �أن  �حتمال 
تت�شمن  و�لتي  حاد،  ب�شكل  بر�جمها 

م�شاعد�ت غذ�ئية ودو�ئية.

اأونروا

 ال اأحد ميلك �سالحية تغيري طبيعة 
عمل الوكالة غري االأمم املتحدة

غوث  وكالة  با�شم  ناطق  قال 
�لفل�شطينيني  �للجئني  وت�شغيل 
تغيري  �شلحية  �إن  "�أونرو�"، 
�لوكالة،  عمل  ومناطق  طبيعة 
�لعامة  للجمعية  ملك  هي 
�أحد  ميلك  ول  �ملتحدة،  للأمم 
�أبو  عدنان  و�أ�شاف  تغيريها، 
�لوكالة  با�شم  �ملتحدث  ح�شنة، 
و�شائل  ذكرته  ما  على  رد�  بغزة، 
�إعلم �إ�رس�ئيلية حول نية �لإد�رة 
�لوكالة:"  عمل  تغيري  �لأمريكية 
�ملتحدة  للأمم  �لعامة  �جلمعية 
�لتفوي�ش  �أونرو�  منحت  من  هي 
وفق قر�ر 302 �ل�شادر عام 1948، 
لتغيري  �ل�شلحية  وهي من متلك 

�لتفوي�ش".
�أن  �أر�د  من  ح�شنة:"  �أبو  وتابع 
يغري طبيعة عمل �أونرو� �أو طبيعة 
مناطق  �أو  لها  �ملمنوح  �لتفوي�ش 
عملياتها، فعليه �لذهاب للجمعية 
�لوكالة  منحت  �لتي  �لعامة؛ 
�إعلم  و�شائل  �لتفوي�ش"وكانت 
�لثانية،  �لقناة  منها  �إ�رس�ئيلية 
�إد�رة  �إن  �أم�ش  م�شاء  قالت  قد 
�لرئي�ش �لأمريكي دونالد تر�مب، 
�ملقبل  �ل�شهر  بد�ية  مع  "تتجه 
لإعلن خطو�ت تغري من طريقة 
عمل �لوكالة وتهدف �إىل �إلغاء حق 

عودة �للجئني �لفل�شطينيني".
�لإد�رة  �أن  �لقناة،  وذكرت 
�للجئني  �أن  "�شتعترب  �لأمريكية 
ن�شف  يبلغ عددهم  �لفل�شطينيني 
 5 ولي�ش  فقط،  لجئ  مليون 
�لأمم  منظمة  تقول  كما  مليني 
�ملتحدة لت�شغيل و�إغاثة �للجئني 
�لفل�شطينيني )�أونرو�("، يف �إ�شارة 
بالأ�شخا�ش  فقط  �لعرت�ف  �إىل 
�لع�شابات  هجرتهم  �لذين 
ومدنهم  قر�هم  من  �ل�شهيونية 

عام 1948.
�إد�رة  فاإن  �لعربية،  للقناة  ووفقا 
�شل�شلة  �أي�شا  �شتتخذ  تر�مب 
تتمثل  �لإطار  هذ�  يف  �إجر�ء�ت 
كامل  متويل  وقف  عن  بالإعلن 
لـ"�لأونرو�" يف عدد من �ملناطق، 
جديدة  قانونية  �شيغة  و�إيجاد 
�للجئ  �شفة  نقل  عدم  تكفل 
�إىل  و�لآباء  �لأجد�د  من  بالور�ثة 

�لأبناء.
�خلطو�ت  هذه  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
فعليا  بتنفيذها  �لبدء  يتم  قد 

�أن  �إىل  لفتة  �ملقبل،  �لأ�شبوع 
�لإ�رس�ئيليني  �مل�شوؤولني  بع�ش 
و�شفوها  وقد  بها،  �طلع  على 
"تاريخية"و�أو�شحت  باأنها 
ت�شتهدف  �خلطو�ت  هذه  �أن 
ونقل  "�لأونرو�"،  �لأول  باملقام 
�لفل�شطينيني  �للجئني  م�شوؤولية 
وقالت  �لفل�شطينية   �ل�شلطة  �إىل 
"تر�مب  �إن  �لإ�رس�ئيلية  �لقناة 
�إىل تغيري �مل�شمى �حلايل  ي�شعى 
�لإد�رة  �أن  للأونرو�"وذكرت 
وقف  على  �شتعمل  �لأمريكية 
متويل �ملنظمة �لأممية يف �ل�شفة 
كامل  ب�شكل  �ملحتلة  �لغربية 
من  بقر�ر  "�أونرو�"  وتاأ�ش�شت 
�ملتحدة  للأمم  �لعامة  �جلمعية 
�مل�شاعدة  لتقدمي   ،1949 عام 
�لفل�شطينيني  للجئني  و�حلماية 
�خلم�ش،  عملياتها  مناطق  يف 
لبنان،  �شوريا،  �لأردن،  وهي: 

�ل�شفة �لغربية وقطاع غزة.
ويبلغ عدد �للجئني �لفل�شطينيني 
فل�شطني  د�خل  �ملقيمني 
وخارجها، نحو 5.9 مليون لجئ، 
�إح�شائية  بيانات  �أحدث  بح�شب 
قر�ر  وين�ش  ر�شمية  فل�شطينية 
رقم  يحمل  �لذي  �لعودة  حق 
194 و�لذي �شدر يف 11 دي�شمرب 
للأمم  �لعامة  �جلمعية  عن   1948
�للجئني  حق  على  �ملتحدة 
�لفل�شطينيني يف �لعودة و�حل�شول 
وكالة  ك�شفت  كما  �لتعوي�ش  على 
�لأمريكية،  بر�ش"  "�أ�شو�شيتد 
�إيقاف  قررت  تر�مب،  �إد�رة  �أن 
باأكرث  للفل�شطينيني،  م�شاعد�ت 
ومطلع  دولر  مليون   200 من 
جملة  ذكرت  �جلاري،  �ل�شهر 
�لأمريكية،  بولي�شي"  "فورين 
من  وبدعم  تر�مب،  �إد�رة  �أن 
�شهره وم�شت�شاره غاريد كو�شرن، 
يعملون  �لكونغر�ش،  يف  و�أع�شاء 
"لجئ"  و�شعية  �إنهاء  على 
�أجل  من  �لفل�شطينيني  ملليني 

وقف عمل "�أونرو�".
عن  نقل  �ملجلة،  و�أو�شحت 
وفل�شطينيني  �أمريكيني  م�شوؤولني 
تلك  �أن  هوياتهم(،  تك�شف  )مل 
"�إز�حة  �إىل  تهدف  �مل�شاعي 
يف  �لطاولة  عن  �لق�شية  هذه 
بني  حمتملة  مفاو�شات  �أي 

�لإ�رس�ئيليني و�لفل�شطينيني". 
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من  �أ�سا�ًسا  تعاين  كانت  �لوكالة 
�أزمة مالية منذ قر�ر �إد�رة �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب، يف جانفي 
�ملا�سي، تقلي�س م�ساهمتها خالل 
2018، �إىل 65 مليون دولر، مقارنة 
�أن  بـ365 مليوًنا يف 2017، بدعوى 
"م�ساكل  معاجلة  طلبت  و��سنطن 
مل  لكن  �لوكالة"،  عمل  طريقة  يف 
غزة،  يف  �لالجئون  تغيري  يحدث 
يعانون  مليون،   1.3 من  �أكرث  وهم 
ظروًفا �إن�سانية و�قت�سادية مرتدية 
للغاية، وهي معاناة ي�ساركهم فيها 
�آخرين )من  نحو مليون فل�سطيني 
جر�ء  �لقطاع؛  يف  �لالجئني(  غري 
 12 منذ  م�ستمر  �إ�رس�ئيلي  ح�سار 

عاًما.
يتخوف هوؤلء �لالجئون من توّجه 
�إد�رة "�أونرو�" �إىل تقلي�س �ملزيد 
�إليهم،  �ملقّدمة  خدماتها  من 
�مل�ساعد�ت  جمايل  يف  خا�سة 
�ل�سيا�سة  �لغذ�ئية و�لتعليم؛ ب�سبب 
�لأممية،  �لوكالة  جتاه  �لأمريكية 
�أحاديث  يف  لجئون،  ودعا 
منف�سلة مع وكالة �لأنا�سول، �إد�رة 
"�أونرو�" �إىل ح�سد �لتمويل �لالزم 
خدماتها،  تقدمي  يف  لال�ستمر�ر 
��ستحدثت  �أممية  وكالة  كوّنها 
ُهّجرو�  �لذي  �لفل�سطينيني  لإغاثة 
 ،1948 عام  ق�رس�ً  �أر��سيهم  من 
ق�سيتهم  "�إنهاء  رف�سهم  و�أكّدو� 
متم�سكني  �لعودة"،  يف  وحّقهم 
�لتي  �أر��سيهم  �إىل  �لرجوع  بحق 
منها،  و�أجد�دهم  �آباوؤهم  ُهّجر 
�أر��ٍس  على  �إ�رس�ئيل  قامت  حني 

فل�سطينية حمتلة يف ذ�ت �لعام.
و��سنطن  �إن  فل�سطينيون  ويقول 
حماولة  يف  "�أونرو�"  ت�ستهدف 
متهيًد�  �لالجئني،  ق�سية  لت�سفيه 
�أمريكية،  �سالم  خطة  لإعالن 
على  �لفل�سطينيني  �إجبار  تت�سمن 
�لدولة  ل�سالح  جمحفة  تنازلت 

�لعربية.

انهيار كامل

وهي تدخل مقّر توزيع �مل�ساعد�ت 
تقول  لـ"�أونرو�"،  �لتابع  �لغذ�ئية 
�لتي  �خلالدي،  ختام  �لأربعينية 
"كرتيا"  قرية  من  �أجد�دها  ُهّجر 
غزة(،  عن  كم   29 نحو  بعد  )على 
�سلة غذ�ئية من  �إنها حت�سل على 
�خلالدي،  دوري،  ب�سكل  �لوكالة 
وهي من �سكان خميم جباليا �سمايل 
غزة، ت�سيف لالأنا�سول �أن "�ل�سلة 
وحم�س  و�سكر  وزيت  فيها طحني 
وعد�س.. �أ�سا�سيات �حلياة"وحتّذر 
من �أن �لقر�ر �لأمريكي بوقف دعم 
�سلبًا  يوؤثر  �أن  �ساأنه  من  �لوكالة، 
يف  �لفل�سطينيني  �لالجئني  على 
حياة  �أ�ساًل  يعي�سون  و�لذين  غزة، 

�إن�سانية �سعبة للغاية.
ل  بات  "�حل�سار  �أن  على  وت�سدد 
�سيء  �لقت�سادي  �لو�سع  يطاق، 
للحياة  و�سيلة  توجد  ل  جًد�.. 
توجد فر�س عمل، حّتى  ول  هنا، 
�لكر�مة �لإن�سانية مل تعد موجودة؛ 
�حلا�سل"وت�سف  �لتدهور  ب�سبب 
�لأمريكي  �لقر�ر  �خلالدي 
يخدم  �لذي  �ملجحف،  بـ"�لقر�ر 
و�ل�سهيونية  �لإ�رس�ئيلية  �مل�سالح 
�لفل�سطينية  �ملنطقة  يف 
"�لذين  كل  �أن  و�لعربية"وتوؤكد 
و�أحفادهم  ديارهم  من  هّجرو� 
بن�س  لجئون  هم  يتبعوهم  ومن 
�لقر�ر �لأممي"وتذكر باأن "�أونرو�" 
تقدمي  بـ"��ستمر�ر  مطالبة 
طاملا  �لالجئني  جلميع  �خلدمات 
يعودو�  ومل  ق�سيتهم،  حل  يتم  مل 
�أجد�دهم  ُهجّر  �لتي  ديارهم  �إىل 
بالدنا  �إىل  "�أرجُعونا  منها"وتتابع: 
مو�طنني،  نكون  حتى  �لأ�سلية 

وعندها لن تلزمنا وكالة �أونرو�".
وت�ستنكر �خلالدي م�ساعي "�لإد�رة 
حق  ل�سطب  �حلالية  �لأمريكية 
"تريد  وت�سيف:  �لالجئني"،  عودة 
يف  حقنا  من  حترمنا  �أن  �أمريكا 
�لعودة و�سفة لجئ، لكننا �سنبقى 

لجئني نحمل تاريخ �أجد�دنا حّتى 
عودتنا".

وحتّذر من �أن "�ل�سيا�سية �لأمريكية 
�لالجئني  تقود  �أونرو�  بحق 
�لفل�سطينيني يف غزة نحو �لنهيار 
�ل�سيا�سية  �لأ�سعدة  على  �لكامل 
و�لإن�سانية"ووفق  و�لقت�سادية 
بيانات �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء 
 ،2017 لعام  )حكومي(  �لفل�سطيني 
�سكان  من  باملائة   53 نحو  يعاين 
�لأمم  قالت  فيما  �لفقر،  من  غزة 
 80 �إن  �ملا�سي،  �لعام  �ملتحدة، 
باملائة يتلقون م�ساعد�ت �إن�سانية 
عاجلة، بدوره يرى �لالجئ �ل�ستيني 
�للد  مدينة  من  كويك،  �أبو  �أحمد 
�أن  �لقد�س(  مدينة  عن  كم   38(
�لقر�ر �لأمريكي من �ساأنه �أن يوؤثر 
�لالجئني  على  كبري  ب�سكل  �سلبًا 
�أماكن  كافة  يف  �لفل�سطينيني 
�لالجئني  عدد  ويبلغ  تو�جدهم، 
فل�سطني  د�خل  �لفل�سطينيني 
وخارجها، نحو 5.9 مليون لجئ، 
فل�سطينية  بيانات  �أحدث  بح�سب 

ر�سمية.
"�لقر�ر  �أن   ، �أبوكويك،  ويتابع 
�ملزيد  �إىل  يوؤدي  قد  )�لأمريكي( 
خدمات  يف  �لتقلي�سات  من 
�ملعاناة  يفاقم  وهذ�  �أونرو�، 
غزة  يف  �أ�ساًل  نعي�سها  �لتي 
�ل�سيء  �لقت�سادي  �لو�سع  بفعل 
�لقر�ر  �أن  و�حل�سار"،وي�سيف 
مد�ر�س  على  �سلبًا  يوؤثر  رمبا 
"�إغالقها  �إىل  ويوؤدي  �أونرو� 
م�ستقبل  ي�رسب  ما  كامل،  ب�سكل 
ويودي  كاملة  فل�سطينية  �أجيال 
�لالجئ  بها نحو �ملجهول"ويدعو 
بذل  �رسورة  �إىل  �لفل�سطيني 
و�لإ�سالمية  �لعربية  "�لدول 
من  ودبلوما�سية  �سيا�سية  جهوًد� 
�لوليات  لقر�ر  �لت�سّدي  �أجل 

�ملتحدة".

معاناة املخيمات

�ل�ساطئ  خميم  �أزقة  �إحدى  من 
لالجئني �لفل�سطينيني غربي غزة، 
 29( �لربعي  هدى  �ل�سابة  تخرج 
عاما(، لتن�رس مالب�س طفلتها �لتي 
�أمام  لتّوها  يديها  على  غ�سلتها 
ُهّجر  �لتي  �لربعي،  �ملنزل  باب 
)نحو  "دمرة"  قرية  من  �أجد�دها 
بغ�سب  تنظر  غزة(،  عن  كم   12
�إىل �لقر�ر �لأمريكي بوقف متويل 

"�أونرو�".
وتقول: "بالكاد ن�ستطيع �أن نعتا�س 
تقّدمها  �لتي  �لغذ�ئية  �ل�سلة  على 
لنا �لوكالة كل ثالثة �سهور، فكيف 
تقطعها  عندما  �حلال  �سيكون 
�لربعي  ؟!"وتتخوف  كامل  ب�سكل 
�سلبًا  �لأمريكي  �لقر�ر  تاأثري  من 
�لتي  "�أونرو�"  خدمات  على 
يوؤدي  ما  �لالجئني،  �إىل  تقّدمها 
�لغذ�ئية  �مل�ساعد�ت  قطع  �إىل 
�لالجئة  وتو�سح  �ملقّدمة 
�لفل�سطينية �أن �لو�سع �لإن�ساين يف 
للغاية،  �سعب  �لالجئني  خميمات 
ورمبا و�سل قاطنوه �إىل حتت خط 
وت�سيف:  قولها  حّد  على  �لفقر، 
�لأو�ساع  عن  �حلديث  �أردنا  "لو 
حّتى  �أو  �لإن�سانية  �أو  �لقت�سادية 
فكله حتت  للمخيم،  �لتحتية  �لبنى 
�لالجئني  معظم  �ل�سفر"ويعتا�س 
على  �ملخيم  يف  �لفل�سطينيني 
تقّدمها  غذ�ئية  م�ساعد�ت 
�نعد�م  ظل  يف  "�أونرو�"،  �إليهم 
بالقطاع  �لعمل  فر�س  توفر 
و�سعها  "�لنا�س  قائلة:  وت�سيف 
ول  �أحدهم  مير�س  �سعب،  كتري 
ي�ستدينه  فاإما  �لعالج  ثمن  يجد 
�لعالج  ينتظر  و�إما  جاره  من 

�ملجاين".
على م�سري  �لربعي  تتخوف  كما 
حال  يف  "�أونرو�"  مد�ر�س  طلبة 
مد�ر�سها  �إغالق  �لوكالة  قررت 
وتقول: "لدينا �أبناء و�أحفاد د�خل 
حال  يف  م�سريهم  ما  �لوكالة، 
ب�سبب  �أبو�بها  �لوكالة  �أغلقت 

�لأمريكي  و�لقر�ر  �ملالية  �لأزمة 
�لقر�ر  �لربعي  �لأخري؟"وتدين 
"يخدم  �إنه  قالت  �لذي  �لأمريكي 
وميّهد  "�لإ�رس�ئيلية"،  �مل�سالح 
ل�سطب حق عودة �لالجئني"،وترى 
على  تاآمر  �لدويل  �ملجتمع  �أن 
و�أوجدو�  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
كي  كـ"م�سكن  "�أونرو�"  وكالة  لهم 

مي�سي �لوقت على حق �لعودة".
وكانت "�أونرو�" قد تاأ�س�ست بقر�ر 
من �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 
�مل�ساعدة  لتقدمي   ،1949 عام 
و�حلماية لالجئني �لفل�سطينيني يف 
وهي:  �خلم�س،  عملياتها  مناطق 
�ل�سفة  لبنان،  �سوريا،  �لأردن، 
وت�سيف  غزة  وقطاع  �لغربية 
منذ  �ملفرت�س  "كان  �لالجئة: 
�لبد�ية �أن تتم �إعادتنا �إىل �أر��سينا 
�لتي هّجرنا منها، دون ��ستحد�ث 
�لربعي  �أونرو�"،وتدعو  وكالة 
�لدول "�لعربية �إىل �لوقوف بجانب 
ون�رسة  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
�لتمويل  �لعودة، وتقدمي  حقهم يف 
لوكالة �أونرو� كي ت�ستمر يف تقدمي 

خدماتها".

حق العودة

لـ  �لتابعة  �ل�سحية  �لعيادة  �أمام 
"�أونرو�" غربي مدينة غزة، تُرتب 
 82( �مل�سارعي  حليمة  �لالجئة 
تعر�سها  �أطفال  مالب�س  عاما( 
متهالكة  خ�سبية  طاولة  على  للبيع 
 12 عمر  يف  �مل�سارعي  كانت 
قرية  من  ُهّجرت  حينما  عاما 
من  �لغربي  )�جلنوب  "حمامة" 
�ساحل فل�سطني �ملحتل( ول ز�لت 
و�لأحجار  �لزجاجات  تلك  تذكر 
�لناعمتني  قدماها  �خرتقت  �لتي 
�لأقد�م  على  م�سًيا  �لهجرة  �أثناء 

�حلافية؛ كاأنها حدثت لتّوها.
وكالة  وجود  �إن  �مل�سارعي  وتقول 
هم  يعو�سّ مل  حياتهم  يف  "�أونرو�" 

عن �أيام "�لتعب و�لهجرة و�خلوف 
و�ل�سري نحو �ملجهول".

لكّن �لوكالة �لأممية بطبيعة �حلال، 
�مل�ساعد�ت  من  �لقليل  قّدمت 
�لفل�سطينيني  لالجئني  �لغذ�ئية 
�ل�ستمر�ر يف  على  ت�ساعدهم  كي 
�إىل  وت�سري  ت�سيف  كما  حياتهم، 
�لأوىل  �للحظات  يف  عائلتها  �أن 
�لهجرة  بعد  غزة  �إىل  لو�سولها 
بالرمل  �لقمح  رّدة  تخلط  "كانت 
يف  كاخلبز"،  وتاأكلها  وتعجنها 
�لأربعني  وللعام  �لعوز  �إىل  �إ�سارة 
�مل�سارعي  تعمل  �لتو�يل،  على 
�لعيادة  مقر  �أمام  مالب�س  بائعة 
تعاين  لكّنها  لـ"�أونرو�"،  �ل�سحية 
�ليوم من �سعوبات جمة لكرب �سّنها 
�لأخرية  �حلرب  خالل  و�إ�سابتها 
غزة،  على  �إ�رس�ئيل  �سّنتها  �لتي 

منت�سف 2014.
�لالجئة  ت�ستطيع  وبالكاد 
عي�سها  "لقمة  توفري  �لفل�سطينية 
يف  �ملالب�س"  تلك  بيع  خالل  من 
على  �ملو�طنني  �إقبال  قلّة  ظل 
�لأو�ساع  �سوء  ب�سبب  �ل�رس�ء 
�لقت�سادية وتو�سح �مل�سارعي �أن 
يف  خدماتها  �إنهاء  حتاول  "�أونرو� 
من  �لع�رس�ت  قلّ�ست  حيث  غزة، 

موظفيها".
�لفل�سطينية،  �مل�سنة  تدعو  فيما 
تقلي�س  "عدم  �إىل  �لوكالة 
�لإن�سانية،  خدماتها و�مل�ساعد�ت 
يُعني  �لذي  �لوحيد  �ل�سيء  لأنها 
�حلياة"وترف�س  على  �لالجئني 
"�ملخططات  كافة  �مل�سارعي 
لإغالق  و"�لإ�رس�ئيلية"  �لأمريكية 
عودة  حق  و�إنهاء  �أونرو�  وكالة 
�إىل  "فلريجعونا  �لالجئني"وتقول: 
بالدنا، �سناأكل رمل هناك ول نريد 
غزة"،وتختم  يف  ذهب  يعطونا  �أن 
�لعودة  "حق  �أن  على  بالت�سديد 
�لإد�رة  ت�ستطيع  ولن  ثابت، 
�لالجئني  حترم  �أن  �لأمريكية 

�لفل�سطينيني منه".

متويلها  كامل  وقف  املا�سي،  اجلمعة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  قرار  عقب  الإن�سانية والقت�سادية،  اأو�ساعهم  توؤول  اأن  غزة  قطاع  يف  فل�سطينيون  لجئون  يتوقع  هكذا  الأ�سواأ"..  "نحو 
لوكالة الأمم املتحدة لغوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني "اأونروا".

بعد وقف وا�سنطن متويل "اأونروا"

م٫�س 

1.3 مليون الجىء "حتت ح�صارين" بغزة 
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عي�سة ق.

»�سو�سطارة«  ت�سكيلة  العبو  �أبان 
يف  و�لقدرة  �ل�سخ�سية  قوة  عن 
ومرحلة  �ل�سعبة  �لفرتة  جتاوز 
من  متكنو�  بعدما  �لفر�غ 
�إىل  و�لعودة  �لقوى  ��ستعادة 
وذلك  �رسيعا،  �ل�سحيحة  �ل�سكة 
يقوم  �لذي  �لكبري  �لعمل  بف�سل 
بقيادة �ملدرب  �لفني  �لطاقم  به 
�لذي  فروجي  تيريي  �لفرن�سي 
منح مل�سة �يجابية منذ �النطالق 

خالل  �لنادي  مع  �لعمل  يف 
�ل�سائفة �حلالية.

ويعترب �لفوز �مل�سجل �أمام �أهلي 
�لربج دفعة �إيجابية الأبناء �حلمر� 
من  جيد�  �لتح�سري  �أجل  من 
�ملقبل  للموعد  �ملعنوية  �لناحية 
�سيالقي  �أين  ينتظرها،  �لذي 
رفقاء �لالعب �أ�سامة �سيتة نادي 
�الأحد  �لعر�قي  �جلوية  �لقوة 
�ملقبل يف �إطار �إياب �لدور �الأول 
لالأندية،  �لعربية  �لبطولة  من 
ت�سبق  �لتي  �ملو�جهة  وهي 

�أ�سبوعا عن موعد �ملقابلة �الأهم 
�أمام �مل�رسي �لبور�سعيدي �لذي 
يلعبون معه ذهابا يف م�رس بتاريخ 
16 �سبتمرب �ملقبل حل�ساب �لدور 
ربع �لنهائي ملناف�سة كاأ�س �لكاف، 
�أين تنتظر كتيبة �ملدرب فروجي 
برجمة نارية خا�سة و�أنها �ستكون 
ملزمة بخو�س مبار�ة جمعية عني 
يف  �لوطنية  �لبطولة  �سمن  مليلة 
20 من نف�س �ل�سهر و�للعب �مام 
�مل�رسي مبار�ة �الإياب بعد ثالثة 

�أيام باأر�س �لوطن.

احتاد اجلزائر ي�ضرتجع الثقة ويت�ضدر البطولة الوطنيةفروجي اأمام مهمة �سعبة للتعامل مع كثافة املباريات
جنح فريق احتاد اجلزائر يف اعتالء �سدارة جدول الرتتيب بعد الفوز الثمني الذي 

حققه على ملعبه عمر حمادي بولوغني يف املواجهة التي خا�سها اأمام اأهلي برج 
بوعريريج، وهي املباراة التي متكنت الت�سكيلة خاللها من م�ساحلة الأن�سار بطريقتها 

بعد الهزمية الثقيلة التي عادوا بها من ب�سار اأمام �سبيبة ال�ساورة، متكنوا على اإثرها 
من طي �سفحة تلك املقابلة وفتح �سفحة جديدة يركزون خاللها على موا�سلة وترية 

النتائج اليجابية والتناف�س على اإحراز لقب البطولة هذا املو�سم والذي يغيب عن 
الفريق طيلة املو�سمني ال�سابقني

نهاية التعاقد مع 
اأوريدو وموبلي�س 

مر�سح للدعم �سنتني

النادي الهاوي 
ي�ضحب الثقة 
من بوحف�ص 
والأخري يرد

�سحب �لنادي �لهاوي لفريق 
�سباب بلوزد�د �لثقة من 
رئي�س �ل�رسكة �لريا�سية 
للفريق حممد بوحف�س 

وذلك خالل عقد �جلمعية 
�لعامة للفريق �أول �أم�س 

�لتي دعا لها رئي�س �لفريق 
�لهاوي كرمي �ستوف، حيث 
تو�سل �الأع�ساء �حلا�رسون 

يف �أ�سغال �الجتماع على 
��ستبعاد بوحف�س و�سحب 
�لب�ساط من حتت �أقد�مه 
بعد �مل�ساكل �لكبرية �لتي 
مّر بها �لنادي خالل �لفرتة 

�الأخرية ب�سبب �الأزمة 
�ملالية �لتي هددت بد�ية 
�لتح�سري�ت للفريق خالل 

�ملركاتو �ل�سيفي �ملنق�سي، 
وكادت تدخل �لنادي �أزمة 
خانقة، و�لتي دفع ثمنها 
غاليا بخ�سم ثالث نقاط 
من �لر�سيد بد�ية �ملو�سم 
�حلايل ب�سبب عدم ت�سوية 
�لديون لالعبني �ل�سابقني 
وعدم تاأهيل العبيه �جلدد 
للعب �ملباريات، وعرفت 
�جلمعية �لعامة �خلروج 

بقر�ر حل جمل�س �الإد�رة 
للنادي و�حتفاظ �مل�ساهمني 
ر�سا مالك وعز �لذين قانا 
بح�ستهما من �الأ�سهم �أين 

ميلك كل منهما �سهما و�حد�، 
حيث عرف �الجتماع غياب 
�أع�ساء جمل�س �الإد�رة عن 
�حل�سور ومل يح�رس �سوى 

حمامي مالك ممثال عنه فيما 
غاب قانا. ومل يبق بوحف�س 
مكتوف �الأيدي بعدما ك�سف 

�أنه يرف�س قر�ر �لنادي 
�لهاوي �لذي و�سفه بغري 

�لقانوين و�عترب نف�سه �لرئي�س 
�ل�رسعي ل�سباب بلوزد�د، 

مو�سحا �أنه من غري �ملعقول 
�تخاذ قر�ر �لتنحية يف ظل 

غياب جميع �مل�ساهمني.
من جهة �أخرى، �نتهت عالقة 

�ل�سبون�سورينغ �لتي جمعت 
�لنادي �لبلوزد�دي و�رسكة 
�أوريدو للهو�تف �لنقالة، 

�أين �نتهى �لعقد �ملربم بني 
�لطرفني، وينتظر �أن توقع 
�الإد�رة عقد� جديد� رفقة 
�رسكة موبيلي�س من �جل 

دعم �لفريق خالل �لعامني 
�ملقبلني، يف �ملقابل عرف 

�جتماع �لنادي �لهاوي ح�سور 
ممثل عن جممع مد�ر من 
�أجل �لوقوف على �لو�سعية 

�ملالية للنادي قبل �حل�سم يف 
�رس�ء �أغلبية �الأ�سهم و�لدخول 

�رسيكا يف �لنادي.
ع.ق.

كثافة الربجمة اأثرت �سلبا على اأداء الالعبني

وفاق �ضطيف يثري القلق قبل موعد الوداد البي�ضاوي

تعرث�  �سطيف  وفاق  فريق  �سجل 
ماي  �لثامن  ملعبه  على  مفاجئا 
بعدما �كتفى بالتعادل يف �ملقابلة 
�لتي جمعته بال�سيف نادي بار�دو، 
»�لن�رس  ت�سكيلة  العبو  ظهر  �أين 
�أر�سية  على  تائهون  �الأ�سود« 
جمار�ة  من  يتمكنو�  ومل  �مليد�ن 
�سالو�  �لذين  �ملناف�س  العبي 
�مليد�ن  �أر�سية  فوق  وجالو� 
حيث  للوفاق،  �ملتاعب  وخلقو� 
على  باديا  و�لتعب  �الإرهاق  ظهر 
رفقاء �لالعب ميلود ربيعي ب�سبب 
فريق  لتو�جد  �ملباريات  كثافة 
عدة  على  ين�سط  �سطيف  وفاق 
جبهات حملية وخارجية �أين يلعب 
كاأ�س �لعرب لالأندية ودوري �أبطال 
�إفريقيا، �الأمر �لذي �أثر كثري� على 
�جلاهزية �لبدنية لالعبني، و�لذين 
ف�سلو� يف جمار�ة �أطو�ر �ملقابلة، 
�عتالء  �لالعبون فر�سة  �أين �سيع 
منا�سفة  �لرتتيب  جدول  �سد�رة 

بعدما  �جلز�ئر  �حتاد  رفقة 
�سباق  يف  ثمينتني  نقطتني  �سيعو� 
بلقب  �لتتويج  على  �لتناف�س 
�لبطولة �لوطنية. و�أ�سبح �ملدرب 
ملزما  �لطاو�سي  ر�سيد  �ملغربي 
وهو  �حللول  عن  �لبحث  ب�رسورة 
�لذي  �لتعد�د  بتدوير  يقوم  �لذي 
�لتي  �لرزنامة  كثافة  ب�سبب  ميلكه 
على  �لفريق  يكون  يو�جهها، حتى 
�لهام  للموعد  حت�سبا  جاهزية 
�لذي ينتظره بحر �الأ�سبوع �ملقبل 
�لبي�ساوي  �لود�د  يالقي  عندما 
�لدور  ذهاب  مبار�ة  يف  �ملغربي 
�لنهائي من �ملناف�سة �لقارية  ربع 
�ملقررة  ماي  �لثامن  ملعب  على 
وهي  �ملقبل،  �سبتمرب   15 بتاريخ 
خو�س  ي�سبقها  �لتي  �ملقابلة 
�لت�سكيلة �ل�سطايفية مبار�ة �جلولة 
�خلام�سة من �لبطولة �لوطنية �أمام 

�سباب بلوزد�د.
 زرقان: التعب اأثر 

علينا والتعادل اأف�سل 
من اخل�سارة

                                                                                                                                                 
وفاق �سطيف  بّرر م�ساعد مدرب 
�سجله  �لذي  �لتعرث  زرقان  مليك 
نالدي  �أمام  ميد�نهم  على  �أ�سباله 
و�الإرهاق  �لتعب  �إىل  بار�دو 
يف  و�أو�سح  منهما،  يهانون  �لذي 
نهاية  عقب  �إعالمية  ت�رسيحات 
�للقاء �أول �أم�س �أن كثافة �لربجمة 
�أثرت كثري� على �لفريق �ل�سطايفي 
مناف�سا  و�جهو�  و�أنهم  خا�سة 
�مليد�ن  على  جميلة  كرة  يلعب 
�الأحو�ل،  �أف�سل  يف  ويتو�جد 
خلقو�  بار�دو  العبي  �ن  م�سيفا 
�مللعب،  على  كثرية  م�ساكل  لهم 
بعدما  حالفهم  �حلظ  �أن  و�أ�ساف 
�أحرزو� ركلة جز�ء جاء منها هدف 
باأن  ت�رسيحاته  خمتتما  �لتعادل، 
�خلروج بنقطة �لتعادل �أف�سل من 

�خل�سارة.

رئي�س احتادية الكاراتي م�سدوي يف ندوة 
�سحفية باملركب الأوملبي حممد بو�سياف

نتائجنا يف بطولة اإفريقيا 
اأح�ضن رد على منتقدينا

�سّدد رئي�س �الحتادية �جلز�ئرية 
�أن  م�سدوي  �سليمان  للكار�تي 
�لكار�تي  حققها  �لتي  �لنتائج 
يف  م�ساركته  خالل  �جلز�ئري 
�ختتمت  �لتي  �إفريقيا  بطولة 
رد  �أف�سل  كانت  �الأ�سبوع  هذ� 
لالحتادية  �ملنتقدين  على 
قبل  عليه  �لنار  فتحو�  و�لذين 
�خليار�ت  بخ�سو�س  �ملناف�سة 
�لتي مت �نتقائها حت�سبا خلو�س 
و�أ�سار  للعبة،  �لقارية  �ملناف�سة 
�سباح  نزوله  خالل  م�سدوي 
فوروم  على  �سيفا  �أم�س 
لل�سحافيني  �لوطنية  �ملنظمة 
مبلعب  �جلز�ئريني  �لريا�سيني 
5 جويلية �أن �حل�سيلة �اليجابية 
�مل�سارعون  بها  عاد  �لتي 
�ملوعد  من  و�مل�سارعات 
قوية على  كانت �سفعة  �لقاري 
وجه �الأطر�ف �لتي عملت على 
�أجل  من  �لريا�سيات  ��ستغالل 
�لت�سوي�س على �الحتادية خالل 
�ال�ستحقاق  على  �لرتكيز  فرتة 
هيئته  �ن  م�سيفا  �خلارجي، 
تعر�س  �سوف  �لريا�سية 
جلنة  على  �لثالث  �لريا�سيات 
�أجل  من  لها  �لتابعة  �الن�سباط 
يف  وذلك  �أمرهن،  يف  �لف�سل 
�إ�سارة غلى �خلطوة �لتي قامت 
للمنتخب  م�سارعات  ثالث  بها 
كاميليا  �سورة  يف  �لوطني 
�لعلن  �إىل  باخلروج  �سعيد  حاج 
�لتي  �حلقرة  �سكوى  وتوجيه 
تعر�سن لها من طرف �الحتادية 
�جلز�ئرية للعبة ح�سبهن قبل �أن 
�لبطولة  يغنب عن �مل�ساركة يف 
�عتز�لهن  و�أعلّن  �الإفريقية 
�للعب دوليا و�الن�سحاب ر�سميا 
�لوطني،  للمنتخب  �للعب  من 
نف�س  يف  �ملتحدث  و��ستطرد 
�لوطني  �ملنتخب  �أن  �ل�سياق 
�مل�ستوى  من  م�سارعني  ميلك 
�إىل  معه  وي�سعون  �لعاملي، 
حتقيق نتائج �يجابية �أخرى يف 
م�سيفا  �مل�ستقبلية،  �ملو�عيد 

و�لريا�سية  �ل�سباب  وز�رة  �أن 
كان لها ردة فعل �يجابية بعدما 
ودعمت  �الحتادية  مع  وقفت 
�لوطني  �لفني  �لطاقم  خيار�ت 
متثيل  �أف�سل  �سمان  �أجل  من 
لالألو�ن �لوطنية يف �ملناف�سات 
�ملعني  و�ختتم  �لدولية، 
�ملو�سوع بتاأكيد �أ�سفه على ردة 
�لفعل �لتي �أحدثنها �لريا�سيات 
�ملعنيات عرب نقل �مل�ساكل �إىل 
�الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل 
�مليد�ن  على  �لربهنة  عو�س 

ح�سبه.
فر�سة  �لقاء  مان  تعترب  كما 
من  �الحتادية  لرئي�س  �سانحة 
�أجل تف�سيري �لو�سع �لذي �سبق 
�الأفريقية  �إىل �ملناف�سة  �لتنقل 
و�أ�سال  كبري  جدل  �أثار  و�لذي 
ق�سية  حول  �حلرب  من  �لكثري 
�إناث  �الأول  �لفريق  �عتز�ل 
�لدعوة  تلقيه  عدم  ب�سبب 
�ملوعد  هذ�  يف  للم�ساركة 
�ل�سعيد  حاج  كميلية  با�ستثناء 

�لتي رف�ست �لتنقل لوحدها .
عن  م�سدوي  حتدث  و 
�سينتهجها  �لتي  �الإ�سرت�تيجية 
�جلديد  �لريا�سي  �ملو�سم  يف 
بهدف حتقيق نتائج �إيجابية مبا 
�أن �جلز�ئر على موعد مع عدة 
عن  كذ�  خارجية،  مناف�سات 
�مل�سطر  و�لربنامج  �لرتب�سات 
كل  يف  �لوطنية  للفرق  بالن�سبة 
�الألعاب  �أن  خا�سة  �الأ�سناف 
يبقى  مل  لل�سباب  �الأوملبية 
�لوقت  �لكثري من  يف�سلنا عنها 

�إ�سافة �إىل موعد طوكيو.
يف  �لكار�تي  منتخب  حاز  و 
�لبطولة �الأفريقية على جمموع 
15 ميد�لية من بينها 7 ذهبيات 7 
برونزيات وف�سية و�لتي �سمحت 
للخ�رس باحتالل �لفرق �لوطنية 
�ملنتخب  خلف  �لثاين  �ملركز 
على  �سيطرة  �لذي  �مل�رسي 
جمريات �ملناف�سة منذ �لبد�ية 

حتى �لنهاية.
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عي�سة ق.

جمال  الوطني  الناخب  ويقود 
بلما�ضي الالعبني يف اأول خرجاته 
على راأ�س العار�ضة الفنية الوطنية 
�ضيجد  اأين  اإفريقيا  اأدغال  نحو 
عن  البحث  �ضغط  حتت  نف�ضه 
اأول  يف  ايجابية  نتيجة  حتقيق 
مباراة له مع الت�ضكيلة الوطنية من 
ت�ضمح  موفقة  بداية  حتقيق  اأجل 
املقبلة  للمواعيد  التح�ضري  له 
الأمر  وهو  الظروف،  اأف�ضل  يف 
الالعبون جيدا خا�ضة  يعيه  الذي 

يف  بلما�ضي  ر�ضالة  تلقوا  واأنهم 
اأول لقاء معه مع انطالق الرتب�س 
مو�ضى  �ضيدي  مبركز  التح�ضريي 
على  ويعملون  املن�رصم،  الثنني 
واأنهم  خا�ضة  الأف�ضل  حتقيق 
يف  الفوز  حتقيق  اأهمية  يدركون 
اإمكانياتهم  على  والتاأكيد  غامبيا 
اأ�ضحت  اأن املنا�ضب  اأين يدركون 
الذي  بلما�ضي  قدوم  منذ  غالية 
وجه  يف  احلجاج  �ضيف  ا�ضهر 

اجلميع.
تنقل  الوطنية  الت�ضكيلة  وتعرف 
تقل�س  بعدما  لعبا   24 جمموع 

التعداد اإثر ت�رصيح الالعب العربي 
�ضوداين واإعفائه عن مرافقة الوفد 
التي  الإ�ضابة  ب�ضبب  غامبيا  اإىل 
الركبة  م�ضتوى  على  منها  يعاين 
نوثنغهام  ناديه  رفقة  تلقاها  كان 
يتم  ومل  الجنليزي،  فوري�ضت 
تعوي�ضه بالعب اآخر بعدما ا�ضتقر 
على الكتفاء بالتعداد الذي ميلكه، 
مقابل توجيه الدعوة ملدافع وفاق 
�ضطيف عبد القادر بدران من اأجل 
تعوي�س الالعب اأيوب عبد الالوي 

الذي يعاين بدوره من اإ�ضابة.
العائد  رفقاء  يخو�س  اأن  وينتظر 

اإىل �ضفوف اخل�رص يا�ضني بن زية 
م�ضاء  لال�ضرتجاع  خفيفة  ح�ضة 
قبل  باكو،  اإىل  الو�ضول  عند  اليوم 
الوحيدة  التدريبية  احل�ضة  خو�س 
ال�ضتقالل  ملعب  على  وذلك  غدا 
يف  املواجهة  يحت�ضن  الذي 
اخلام�ضة  من  ابتداء  توقيتها 
و�ضع  اأجل  من  م�ضاء،  والن�ضف 
التح�ضري  على  الروتو�ضات  اآخر 
الأخرية  الن�ضائح  منح  عرب  للقاء 
وو�ضع خطة اللعب والوقوف على 
تبداأ  التي  الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة 

املواجهة. 

بلما�سي حتت �سغط حتقيق نتيجة ايجابية يف اأول خرجاته

اخل�ضر ي�ضدون الرحال اليوم نحو غامبيا
ي�سد املنتخب الوطني ظهرية اليوم الرحال نحو مدينة باكو من اجل التح�سري للمواجهة التي تنتظرهم ال�سبت املقبل 

اأمام منتخب غامبيا حل�ساب اجلولة الثانية من ت�سفيات كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة عام 2019 بالكامريون، حيث تتنقل 
العنا�سر الوطنية عرب طائرة خا�سة من اأجل و�سعها يف اأف�سل الظروف التح�سريية ا�ستعداد للمواجهة الهامة التي 
تنتظرها والتي يعترب الفوز بنتيجتها هاما ن اأجل و�سع قدم نحو التاأهل اإىل النهائيات املقررة منت�سف العام املقبل.

بوردمي اللغز الذي حريرّ اأن�سار النادي 
العا�سمي

ما�ضوي قريب من خالفة 
كازوين يف مولودية اجلزائر

 عمراين يهدد بلخري بلجيليل 
وبن عيادة ويجتمع بعرامة

�ضباب ق�ضنطينة ي�ضتاأنف 
التح�ضريات الحتاد بلعبا�س

الدين  خري  املدرب  يقرتب 
على  الإ�رصاف  من  ما�ضوي 
العار�ضة الفنية لفريق مولودية 
عنه  ك�ضفت  ما  وفق  اجلزائر 
داخل  من  »الو�ضط«  م�ضادر 
تو�ضل  حيث  الفريق،  بيت 
للنادي  الريا�ضي  املدير 
العا�ضمي كمال قا�ضي ال�ضعيد 
الذي  ما�ضوي  مع  اتفاق  اإىل 
العار�ضة  على  حاليا  ي�رصف 
الإ�ضماعيلي  لنادي  الفنية 
العودة  اأجل  من  امل�رصي 
الوطنية  البطولة  اإىل  جمددا 
العا�ضمي  النادي  بوابة  من 
والإ�رصاف على تدريبه يف ظل 
تواجد العار�ضة الفنية �ضاغرة 
الفرن�ضي  املدرب  اإقالة  بعد 
املن�ضب  من  كازوين  برنارد 
مناف�ضة  من  الإق�ضاء  عقب 
حيث  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
التفاق  اإىل  الطرفان  تو�ضل 
ومل  العقد  بنود  خمتلف  حول 
وهو  عليه  التوقيع  �ضوى  يتبق 
يقوم  اأن  ينتظر  الذي  الأمر 
لوفاق  ال�ضابق  املدرب  به 
بلقب  معه  واملتوج  �ضطيف 
بعد  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
العقد  ف�ضخ  اإجراءات  اإنهاء 
الدراوي�س  احلايل  فريقه  مع 
الوطن  باأر�س  واللتحاق 

والإعالن  الرتتيبات  لإنهاء 
مع  ر�ضميا  تعاقده  عن 
املقابل  مولودية اجلزائر، يف 
للنادي  ال�ضابق  الالعب  منح 
�ضايفي  رفيق  العا�ضمي 
للعودة  املبدئية  موافقته 
الفني  الطاقم  اإىل  جمددا 
امل�ضاعد  من�ضب  يف  والعمل 
املو�ضم  �ضغله  كان  بعدما 
املن�رصم رفقة كازوين قبل اأن 
املو�ضم  نهاية  املن�ضب  يغادر 
املدرب  مع  اخلالفات  ب�ضبب 

الفرن�ضي.
الأداء  يثري  اأخرى،  جهة  من 
عبد  الالعب  يقدمه  الذي 
الرحمان بوردمي مع الت�ضكيلة 
الكروي  املو�ضم  انطالق  منذ 
الذي  وهو  الت�ضاوؤلت  احلايل 
اأر�ضية  على  تائها  يظهر 
الداربي  يف  اآخرها  امليدان 
خا�ضه  الذي  العا�ضمي 
اأمام  اأم�س  اأول  »العميد« 
مل  اأين  بلوزداد،  �ضباب  اجلار 
يف  امل�ضتقدم  الالعب  يقدم 
املنق�ضي  ال�ضيفي  املركاتو 
من �ضبيبة ال�ضاورة الأداء الذي 
الأمر  وهو  منه  منتظرا  كان 
الذي اأثر على اخلط الأمامي 

للت�ضكيلة.
عي�سة ق.

ق�ضنطينة  �ضباب  فريق  ا�ضتاأنف 
الذي  املقبل  للقاء  التح�ضري 
اأمام  املقبل  الأ�ضبوع  ينتظره 
حل�ضاب  بلعبا�س  �ضيدي  احتاد 
الرابطة  من  اخلام�ضة  اجلولة 
خا�س  حيث  الأوىل،  املحرتفة 
الالعبون ح�ضة ال�ضتئناف اأم�ضاء 
اأول اأم�س بعد ح�ضولهم على راحة 
ملدة يومني عقب خو�س مباراتهم 
اأمام مولودية بجاية �ضمن اجلولة 
التي  احل�ضة  وهي  املن�رصمة، 
يف  الغيابات  من  عددا  �ضهدت 
�ضفوف الالعبني على غرار خذير 
حل�ضور  وهران  اإىل  �ضاتفر  الذي 
الذي  جعبوط  جدته،  جنازة 
�ضيال  والالعب  الإ�ضابة  يعاين 
بوركينافا�ضو  يف  يتواجد  الذي 
الرتب�س  يف  امل�ضاركة  اأجل  من 
جانب  اإىل  بالده،  منتخب  رفقة 
وبن  بلجياليل  �ضاحلي،  الثالثي 
الذين و�ضلوا متاأخرين عن  عيادة 
حيث  التدريبية  احل�ضة  موعد 
من  اللهجة  �ضديد  اإنذارا  تلقوا 
طرف املدرب عبد القادر عمراين 
قا�ضية  بعقوبات  هددهم  والذي 
اأين  جمددا،  الأمر  تكّرر  حال  يف 
�ضدد عدم التالعب يف الن�ضباط 

على  جميعا  الالعبني  وتواجد 
نف�س امل�ضتوى.

اجتماع  برجمة  اأم�س  اأول  و�ضهد 
رفقة  املدرب عمراين  عمل جمع 
عرامة،  طارق  الريا�ضي  املدير 
امل�ضاكل  اإىل  الرجالن  تطرق  اأين 
ت�ضكيلة  تعرت�س  التي  والعراقيل 
املو�ضم  بداية  مع  »ال�ضيا�ضي« 
اجلاري والعمل على اإيجاد احللول 
للخروج من دوامة النتائج ال�ضلبية 
البطولة  لقب  حامل  تعرت�س  التي 
خا�ضة  الفارط  املو�ضم  الوطنية 
رفقاء  تلقاها  التي  الهزمية  بعد 
احلار�س �ضم�س الدين رحماين اأمام 
اأن�ضار  وا�ضتغل  بجاية،  مولودية 
احل�ضة  نهاية  ق�ضنطينة  �ضباب 
منهم  عددا  توجه  اأين  التدريبية 
الذي كان حا�رصا ملتابعة احل�ضة 
وطالبوه  عرامة  نحو  التدريبية 
ال�ضلبية  النتائج  حول  بتف�ضريات 
التي ي�ضجلها الفريق، وتلقوا وعدا 
من املعني ب�ضاأن عودة الفريق اإىل 
الوثبة  وحتقيق  ال�ضحيحة  ال�ضكة 
اأمام  املقبلة  اجلولة  من  ابتداء 
منت�ضف  واملقررة  بلعبا�س  احتاد 

الأ�ضبوع املقبل.
ع.ق.

 ك�سف تلقي اإدارته العر�س
 3 �ساعات قبل غلق املركاتو

رئي�س ريال بيتي�س: 
بودبوز اأراد اللعب لني�س 
لكن رحيله كان م�ضتحيال

للحديث  هارو  اأنحل  ال�ضباين  بيتي�س  ريال  فريق  رئي�س  عاد 

حول ق�ضية العر�س الذي تلقته اإدارته بخ�ضو�س انتقال الالعب 

الذي  الفرن�ضي  ني�س  نادي  اإىل  بودبوز  ريا�س  اجلزائري  الدويل 

ال�ضيفي  املركاتو  اآخر حلظات  ر�ضميا يف  اإدارته عر�ضا  قدمت 

قبل غلقه، ويف هذا ال�ضدد اأكد هارو اأن اإدارة النادي الأندل�ضي 

تلقت عر�ضا بخ�ضو�س التنازل عن لعبها اجلزائري لفائدة ني�س 

الفرن�ضي مقابل عر�س بلغت قيمته مبلغ 12 مليون اأورو، واأو�ضح 

واأبدى  العر�س  على  وافق  الوطنية  الت�ضكيلة  ميدان  متو�ضط  اأن 

الفرن�ضي جمددا وهو الذي غادره  الدوري  اإىل  للعودة  ا�ضتعداده 

لكن  بيتي�س،  ريال  رفقة  اللعب  اأجل  من  الفارط  العام  �ضائفة 

رئي�س الأخري اأكد اأن ت�ضلم العر�س ثالث �ضاعات قبل غلق �ضوق 

التحويالت غري معقول تقبله خا�ضة واأن الوقت كان �ضيقا للبحث 

عن البديل. وا�ضتطرد يف ت�رصيحات اأدىل بها لالإعالم ال�ضباين 

اأن ريال بيتي�س �ضوف يناف�س على عدة جبهات املو�ضم الكروي 

اجلاري وهو الأمر الذي �ضوف يفتح املجال جلميع الالعبني من 

اأجل احل�ضول على فر�ضهم يف اللعب والربهنة على امكانياتهم.

ع.ق.

املفاو�سات معه تنطلق الأ�سبوع املقبل

اإدارة بورتو ت�ضتعد لعر�س عقد 
جديد على براهيمي

�ضمن  براهيمي  يا�ضني  اجلزائري  الدويل  الالعب  من يتواجد  كو�ضتا  دا  بينتو  الربتغايل  بورتو  نادي  يف  رئي�ضه  الفريق اأجل جتديد العقد معه والذي ينتتهي يف جوان 2019، حيث اأولوية  اإدارة  اأن  برتغالية  اإعالمية  تقارير  اأم�س  هدفها ك�ضفت  الوطنية  الت�ضكيلة  ميدان  متو�ضط  و�ضعت  وموا�ضلة الربتغايل  العقد  بتجديد  اإقناعه  على  العمل  ب�ضاأن  زميله امل�ضوار يف �ضفوف ت�ضكيلة »الدراغاو«، اأين ت�ضتقطب عملية املقبل  مع  العقد  جتديد  من  النتهاء  بعد  براهيمي  غامبيا عودة متو�ضط ميدان اخل�رص من الرتب�س التح�ضريي الذي ماريغا وهو الأمر الذي ينتظر اأن ت�رصع فيه اإدارة بورتو بعد اإقناع  ملقابلة  ا�ضتعداد  الوطني  املنتخب  رفقة  يخو�ضه 
عقد و�ضوف تكون مهمة اإدارة بورتو �ضعبة من اأجل اإقناع لعبها �ضمن ت�ضفيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2019 بالكامريون. وتوقيع  الت�ضكيلة  �ضفوف  يف  البقاء  ب�ضاأن  باحل�ضول جديد مع النادي ملوا�ضلة امل�ضوار يف �ضفوفه، خا�ضة واأنه اجلزائري  املهتمة  الأوروبية  الأندية  من  لعدد  هدفا  يعترب 

على خدماته.
عي�سة ق.

فيدال ي�ضاب رفقة ال�ضيلي
�ضحفية  تقارير  ك�ضفت 
جنم  تعر�س  عن  ام�س 
خالل  لالإ�ضابة  بر�ضلونة 
تواجده يف مع�ضكر منتخب 
اإطار  يف  املقام  بالده، 
الدويل،  التوقف  فرتة 

»�ضبورت«  �ضحيفة  وقالت 
الدويل  اإن  الكتالونية، 
فيدال،  اأرتورو  الت�ضيلي 
مل  الركبة  يف  باآلم  �ضعر 
يكمل على اإثرها التدريبات 
الذي  بالده  منتخب  برفقة 

ملواجهة  حالًيا  ي�ضتعد 
واليابان،  اجلنوبية  كوريا 
خرج  فيدال  اأن  وذكرت 
حتت  التدريبات  ليكمل 
العالج  اأخ�ضائي  اإ�رصاف 
على  لالطمئنان  الطبيعي 

حالته، ونوهت ال�ضحيفة اأن 
ال�ضابق  ميونخ  بايرن  جنم 
�ضيجري بع�س الفحو�ضات 
على  للوقوف  الطبية، 
مع  م�ضاركته  اإمكانية 

ت�ضيلي. 



�شاوثجيت يوا�شل الت�شلح بالالعبني ال�شباب
يوا�شل غاريث �شاوثجيت مدرب منتخب اإجنلرتا اختيار العبني �شباب 

ي�شتطيعون التاأقلم على اأ�شاليبه وخطط لعبه، مع تطلعه لال�شتفادة من االأداء 
القوي يف مونديال رو�شيا، وقال �شاوثجيت، الذي قاد ت�شكيلة عدمية اخلربة 

تقريبا اإىل ن�شف نهائي كاأ�س العامل قبل مواجهة اإ�شبانيا ال�شبت املقبل يف 
دوري االأمم، اإنه يخطط ملوا�شلة �شيا�شة ترقية الالعبني من منتخبات اإجنلرتا 

لل�شباب، واأ�شاف �شاوثجيت، يف ت�رصيحات ل�شبكة �شكاي �شبورت�س: »�شاهدنا 
العبني خمتلفني على مدار ال�شنوات املا�شية وقررنا، ب�شبب الطريقة التي 

نرغب يف اللعب بها، ونوعية الالعبني الذين نريد العمل معهم«، واأ�شاف 
املدرب ال�شابق ملنتخب حتت 21 عاما: »لن نعود لالعبني الذين جاءوا اإىل هنا 
من قبل، وراأيناهم عن كثب، لذلك املجموعة التالية التي �شننظر اإليها �شتكون 

على االأرجح من اأعمار اأ�شغر«.

�شواريز: هدفنا رابطة الأبطال والريال 
نف�شه برحيل رونالدو

�شدد االأوروغوياين لوي�س �شواريز مهاجم بر�شلونة، على رغبة البلوغرانا يف التتويج 
بلقب دوري اأبطال اأوروبا هذا املو�شم، وقال �شواريز يف حواره مع راديو كتالونيا: 

»دوري االأبطال هي امل�شابقة التي حتدد قوتك، حيث تواجه اأقوى الفرق والالعبني يف 
اأوروبا«، واأ�شاف: »هناك دافع اإ�شايف لعدم اال�شرتخاء، ورغبتنا وحما�شنا وتوقعاتنا اأن 
يكون عاًما عظيًما لنا، وبالتاأكيد حني يفوز مناف�شك بدوري االأبطال يف اآخر 3 موا�شم 
ت�شعر بالغ�شب«، وتابع: »مي�شي كالعب ي�شتحق العديد من األقاب دوري اأبطال اأوروبا 
اأكرث مما لديه، اإنه مليء بالرغبة بعد كاأ�س العامل وبعد ما حدث لنا يف دوري االأبطال 
العام املا�شي، وهو دائًما حري�س على دور القائد وي�شعى لرفع االألقاب«، وعن رحيل 
كري�شتيانو رونالدو، اأجاب: »ريال مدريد هو ريال مدريد واأعتقد اأن لديهم الكثري من 

الالعبني على م�شتوى كبري، ولديهم طموح جديد حتت قيادة مدرب جديد، ونحن 
بحاجة اإىل اأن نكون حذرين رغم اأن رونالدو لي�س هناك«.

اإدارة بر�شلونة تتفق على جتديد عقد 
بو�شكيت�س

ذكرت تقارير �شحفية اإ�شبانية اأن اإدارة نادي بر�شلونة تو�شلت التفاق من اأجل متديد 
عقد �شريجيو بو�شكيت�س خالل الفرتة احلالية، وبح�شب �شحيفة »موندو ديبورتيفو«، 

فاإن االتفاق مت بني اإدارة النادي وجو�شيب ماريا اأوروبيتج وكيل اأعمال بو�شكيت�س، 
واأ�شارت ال�شحيفة اأن عقد بو�شكيت�س �شيمتد حتى عام 023، مع رفع راتب الالعب، 

وب�رصط جزائي ترتاوح قيمته بني 200 و500 مليون يورو، و�شيح�شل على مكافاأة والء 
بنهاية العقد. واأفاد التقرير، اأنه �شيتم االإعالن عن التجديد عقب عودة بو�شكيت�س من 

امل�شاركة مع املنتخب االإ�شباين االأ�شبوع املقبل اأو الذي يليه، وكان بو�شكيت�س قد طلب 
من جو�شيب ماريا بارتوميو رئي�س بر�شلونة، احل�شول على راتب �شنوي قدره 14 مليون 

يورو، وهو نف�س املبلغ الذي كان يح�شل عليه اأندري�س اإنيي�شتا قبل رحيله لفي�شيل كوبي 
الياباين.

ميندي ال�شحية الأوىل لنظام غوارديول اجلديد

بالفريق، ملوا�شلة فر�س  للغرامات  االإجنليزي نظاًما جديًدا  الفني ملان�ش�شرت �شيتي  االإ�شباين بيب غوارديوال املدير  اأدخل 
املحمولة يف  الهواتف  ا�شتخدام  غوارديوال حظر  فاإن  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  ورد يف �شحيفة  ووفًقا ملا  بال�شيتي،  النظام 
قاعدة التدريب مبان�ش�شرت �شيتي، مو�شحة اأن املناطق املحظورة ت�شمل جل�شات التحليل، اجتماعات الفريق، اجليم ومالعب 

التدريب يف اأكادميية النادي.
واأ�شافت اأن غوارديوال �شمح لنجومه با�شتخدام الهواتف داخل غرفة ارتداء املالب�س فقط، م�شرية اإىل اأنه مت فر�س الغرامات 
اجلديدة للحفاظ على ما حتقق باملو�شم االأخري الذي �شهد ك�رص العديد من االأرقام القيا�شية، ولفتت ال�شحيفة اإىل اأن التاأخر 
ا لتوقيع غرامة مالية على املخالف، م�شرية اإىل اأن بينيامني ميندي اأول من طبق عليه هذا  عن موعد التدريب �شيوؤدي اأي�شً

النظام، وختمت باأن هذه الغرامات هي ر�شوم ثابتة متفق عليها، بغ�س النظر عن اأقدمية الالعب داخل الفريق اأو اأرباحه.

�شدد االأرجنتيني خافيري زانيتي نائب رئي�س نادي اإنرت ميالن 
على حاجة اإيطاليا للعمل على حت�شني املواهب ال�شابة خالل 
موقع  اأبرزها  ت�رصيحات  يف  زانيتي  وقال  املقبلة،  الفرتة 
فوتبول اإيطاليا: »بعد االإخفاق يف العبور ملونديال رو�شيا، من 
واأ�شاف  االإيطالية«،  املواهب  العمل على حت�شني  ال�رصوري 
اإيطاليا،  ملنتخب  الفني  املدير  مان�شيني  روبرتو  »بالتاأكيد، 
الدفع  �رصورة  اأرى  اأنني  كما  لذلك  املنا�شب  ال�شخ�س  هو 

يحتاج  االإيطايل  »املنتخب  وتابع  الكالت�شيو«،  يف  باملواهب 
اإىل البدء من جديد باأف�شل الالعبني ال�شباب، جميعنا �شيكون 
�شعيًدا، عندما جند العبني اإيطاليني جيدين يف امللعب، هذا 
روبرتو  وكان  االأندية«،  يف  ال�شباب  نظام  على  ينعك�س  االأمر 
مان�شيني املدير الفني للمنتخب االإيطايل، قد طالب باإعطاء 
�شعوبة  ظل  يف  ال�شباب،  االإيطاليني  لالعبني  اأكرب  م�شاحة 

اختياره لعنا�رص قائمة الفريق.

زانيتي يوؤيد مقرتح مان�شيني
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الدمنارك تخو�س دوري الأمم بالرديف
اأعلن االحتاد الدمناركي اأن منتخبه الوطني �شيخو�س بفريق رديف مباراتني مقررتني هذا االأ�شبوع اإحداهما يف دوري 

االأمم االأوروبية وذلك اإثر ف�شل مباحثات مع العبي املنتخب االأول، ومن املقّرر اأن تخو�س الدمنارك مباراة ودية اأم�س 
�شد �شلوفاكيا، على اأن تلتقي ويلز االأحد �شمن مناف�شات دوري االأمم االأوروبية، وقال امل�شوؤول يف االحتاد كيم هالبريغ 

يف بيان »يتعني علينا خو�س مباراتي املنتخب الوطني لتفادي دفع غرامة تقدر باملاليني واإمكانية ا�شتبعادنا ل�شنوات 
طويلة، واأ�شاف: »بالنيابة عن االحتاد الدمناركي والكرة الدمناركية اأنا �شعيد لكون جون ين�شن �شيت�شلم املهمة ال�شاقة 

ليكون املدرب يف هاتني املباراتني«، و�شيحل الدويل ال�شابق ين�شن على راأ�س االإدارة الفنية للمنتخب بدالً من مدربه 
الرنوجي اأوغه هاريده الذي تردد اأنه رف�س االإ�رصاف على منتخب مل يقم باختيار العبيه بنف�شه.
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موؤ�س�س فرقة بينك فلويد من مو�سكو:

فـــــا�صـــــــــل ونــــــــــــــوا�صــــــل.. الـــــمقاومة
قدم موؤ�س�س فرقة Pink Floyd، روجر ووترز، موؤخرا حفال يف املجمع الريا�سي الأوملبي مبو�سكو، ح�سره جمع غفري من حمبي الروك، ورمبا ممن ي�ساركون روجرز مواقفه واآراءه 

ال�سيا�سية.. اأو بع�سا منها. احلقيقة اأن روجر ووترز ي�ستحق يف الآونة الأخرية اهتماما اأكرب ب�سخ�سه، ل يقت�سر على ما يقدمه فنيا فح�سب )�سواء الإرث املو�سيقي القدمي اأو 
احلديث(، بل ي�سمل ما يطرحه من اأفكار واآراء �سيا�سية، جتعله �سمن القّلة القليلة يف الغرب، ممن ي�سبحون عك�س التيار، ل �سيما يف الق�سايا املتعلقة بنا نحن العرب، ما يعني اأنه كان 

�سي�ستحق هذه امل�ساحة من ال�سوء امل�سّلط عليه حتى لو اعتلى املن�سة للحظات، ولّوح بيده جلمهوره ثم ان�سرف.. بحجة اأن التلويح قد اأنهكه.

ح�ضورك  عند  تدرك  بداية.. 
العيار  من  لفنانني  حفالت 
معنى  ووترز،  كروجر  الثقيل، 
تكن  مل  �ضتاد«.  يجمع  »فنان 
اجلمهور،  لإحماء  فرق  هناك 
حفالت  يف  العادة  جرت  كما 
اإذ كان اجلمهور، �ضيما  كهذه، 
على بعد خطوات من املن�ضة 
حيث كنت اأقف، متحم�ضا مبا 
درجة  وكانت  الكفاية..  فيه 
النجم  بروؤية  الرغبة  حرارة 
العد  مع  تزامنا  ترتفع  الالمع 
�ضاعة  انتظار  يف  التنازيل 

ال�ضفر.

ال�ستعانة مبو�سيقى 
عربية

مبو�ضيقى  ووترز  ا�ضتعان 
�ضيدة  بظهور  وذلك  عربية، 
يف  راأ�ضها  على  منديال  ت�ضع 
لمراأة  فيديو  يف  البداية، 
�ضاطئ  على  مت�ضّمرة  جتل�س 
وتتاأمل البحر، على وقع اأغنية 
اللبنانية  باأداء  اأكرث«  »تكّب 
ق�ضيدة  وهي  خليل،  اأميمة 
حّلنها  دروي�س  ملحمود 

مار�ضيل خليفة.
ترحيب  و�ضط  احلفل  بداأ 
ويّف  جمهور  من  �ضاخب 
بروجر،  للّقاء  جاء  وخمل�س، 
من  التذكرة  ثمن  اأن  علما 
بع�ضهم  يجب  اأن  املمكن 
بل  اأولويات،  عن  التخلي  على 
ورمبا اأن هناك من اأنفق اآخر 
احلفل،  هذا  ليح�رض  لديه  ما 
لبيع  املغريات  كل  ورف�س 
ال�ضوداء  ال�ضوق  يف  تذكرته 
ثمنها..  ب�ضعف  احلفل  قبل 
ي�ضتمتع  اأن  اأجل  من  ذلك  كل 
موؤ�ض�س  املف�ضل،  بفنانه 
املو�ضيقى  فرق  اأ�ضهر  اإحدى 
حلظات  اأجل  ومن  العاملية، 
من الغذاء الروحي.. فمن قال 
من  لي�س  الروحي  الغذاء  اإن 

الأولويات؟
غّنى ووترز وتفاعل اجلمهور، 
غّنى وهتف وتفاعل اجلمهور، 
اأي�ضا  وهنا  ونّدد  ووترز  غّنى 
اأول  خالل  اجلمهور،  تفاعل 
�رضيعا،  مرت  ون�ضف  �ضاعة 
العلم  يرفع  اأحدهم  كان 
الفل�ضطيني بني احلني والآخر، 
لينتهي اجلزء الأول من احلفل 
عن  البيطاين  الفنان  باإعالن 
�ضاعة..  لثلث  ا�ضرتاحة  فرتة 
بقوله:  هذا  اإعالنه  خمتتما 
»فا�ضل ونوا�ضل.. املقاومة«. 
لكن »املقاومة« ا�ضتمرت حتى 

فكان  ال�ضرتاحة،  فرتة  يف 
اأ�ضبه با�ضرتاحة مقاتل،  الأمر 
ُجمل  ظهور  خالل  من  وذلك 
بدت  ال�ضا�ضة،  على  وعبارات 
ت�ضبق  من�ضورات  اإىل  اأقرب 
بيان ثورة، فكان اجلمهور يقراأ 
اعتباره  ميكن  ما  وي�ضفق، 
روجر  ثورة  لأهداف  تاأييدا 

ووترز.

مواقف فنية و �سيا�سية

عّب ووترز يف هذا احلفل عن 
بعبارات  ال�ضيا�ضية  مواقفه 
�ضهام  بها  موجها  مقت�ضبة.. 
النظام  اإىل  احلادة  انتقاداته 
والقائمني  اجلديد،  العاملي 
وممثلي  �ضيا�ضيني  من  عليه 
اأن  دون  الأوليغار�ضية،  الطبقة 
قادة  ب�ضهامه هذه على  يبخل 
عرب واإ�رضائيليني واأمريكيني، 
الأمريكي  بالرئي�س  ابتداء 
انتهاء  ولي�س  ترامب  دونالد 
املتحدة  الأمم  يف  مبندوبته 
دعم  اإىل  داعيا  هايلي،  نيكي 
مع  مواجهتها  يف  رو�ضيا 
مارك  م�ضاندة  واإىل  الغرب، 
اأ�ضاجن،  وجوليان  زوكربريغ 
وبعدم  بالعن�رضية  منّددا 
القرار  اأ�ضحاب  اكرتاث 
حّل  مبا  الأموال  وروؤو�س 

بكوكبنا من تلوث بيئي.
على  لبنان  ح�ضور  يقت�رض  مل 
بعد  وذلك  اأكرث«،  »تكّب  اأغنية 
الذي  ال�ضخ�س  اأن  تبنّي يل  اأن 
هو  الفل�ضطيني  العلم  رفع 
اأني�س  يُدعى  لبناين  نا�ضط 

كنت  لو  يدري..  ومن  �ضافية. 
من  الآخر  اجلانب  على  اأقف 
عراقّيا  لراأيت  الرق�س  حلبة 
وهي  ال�ضوري..  العلم  يرفع 
متاما  من�ضجمة  تبدو  حالة 
ووترز  روجر  به  �رّضح  ما  مع 
ب�ضاأن الأزمة ال�ضورية موؤخرا، 
البي�ضاء  »اخلوذ  م�ضتنكرا 
املثرية  املنظمة  الكاذبة«، 

بها!.. ل  للجدل!.. امل�ضكوك 
الآن،  بها  امل�ضكوك  غري  بل 
تثبت  حقائق  تك�ّضفت  اأن  بعد 
م�ضينة،  فبكات  يف  �ضلوعها 
موقف  عن  النظر  بغ�س 
يف  الأحداث  من  املتلقي 

�ضوريا.

روجر ووترز

روجر  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
النجوم  اأبرز  اأحد  يُعّد  ووترز 
يبدون  الذين  العامليني، 
بالق�ضايا  كبريا  اهتماما 
عالقاته  اأن  حتى  العربية، 
الفنية وال�ضخ�ضية حتمل نكهة 
عربية.. وهو ما يت�ضح باعتماد 
الغالف  ت�ضميم  فلويد  بينك 
 The Endless لألبوم 
الفنان  قدمه  الذي   ،River
امل�رضي ال�ضاب، اأحمد عماد 
 ،2014 عام  يف  وذلك  الدين، 
يف  اآنذاك  الدين  عماد  وكان 
الـ 18 من عمره، بالإ�ضافة اإىل 
العربية  بالثقافة  ووترز  ت�ضّبع 
اأكرث.. من خالل العالقة التي 
الروائية  بالإعالمية،  جمعته 
رول  الإيطالية   - الفل�ضطينية 
ووترز  روجر  عاد  جبيل. 
لي�ضتقبل  احلفل  من�ضة  اإىل 
جمهوره بت�رضيح فني ل يخلو 
ال�ضيا�ضة، وذلك حني عّب  من 
فنانا   12 باإلغاء  �ضعادته  عن 
م�ضاركاتهم  مو�ضيقية  وفرقة 
الفني   Meteor مهرجان  يف 
عن  معربا  اإ�رضائيل،  يف 
املغنية  بان�ضمام  �ضعادته 
اإىل  راي  ديل  لنا  الأمريكية 
احل�ضور  على  فقراأ  القائمة، 
النباأ كخب عاجل، و�ضط  هذا 

ترحيب من اجلمهور.
حتدث  ما  �ضمن  من  كان 
اجلدار..  ووترز  روجر  عنه 
يتمتع بحق احلديث عن  فمن 
اجلدران قبل غريه، �ضوى فنان 
ووترز؟  كروجر  بطبعه  متمرد 

كلمة  »اجلدار«،  اأغنية  موؤلف 
حتتل  التي  الأغنية  وحلنا، 
اأ�ضهر  �ضمن  متقدمة  مواقع 

اأغاين الروك يف العامل.
كان اجلدار حا�رضا يف احلفل، 
الكوفية  روجرز  و�ضع  حينما 
ا�ضتمرار  ظل  يف  عنقه  على 
على  الثوري«  »البيان  ظهور 
احل�ضور،  اأمام  ال�ضا�ضة 
�ضجب  عبارات  حامال 
العازلني،  للجدارين  وا�ضتنكار 
وعلى  املحتلة،  فل�ضطني  يف 
احلدود الأمريكية املك�ضيكية. 
»اإما اأن تتخذ القرار ال�ضحيح 
اأو تتجاهل«.. »اخلنازير حتكم 
العامل«.. »كن اإن�ضانا اأو مت!«. 
هذا غي�س من في�س مما جاء 
على ل�ضان روجر ووترز، الذي 
اأطلق مل�ضاعره العنان يف هذا 
احلفل، لي�ضتم هذه »اخلنازير« 
الأ�ضهر،  ال�ضباب  بكلمة 
الثقافة  يف  الأوحد،  ورمبا 

الأجنلو�ضك�ضونية.  

غياب طال �سبع �سنوات

اأثناء  ووترز  روجر  اأدىل 
من  بعدد  مو�ضكو  يف  تواجده 
الت�رضيحات ال�ضيا�ضية، ورمبا 
كلمة »ت�رضيحات« هي الأن�ضب 
العقل  خماطبة  حماول  هنا.. 
م�ضددا  الغربيني،  والوجدان 
خطاأ  رو�ضيا  معاداة  اأن  على 
الحتاد  بف�ضل  ومذّكرا  كبري، 
العامل،  على  ال�ضوفيتي 
يف  النازية  على  بالنت�ضار 
الب�رضية  واإنقاذ  دارها،  عقر 
احلفل،  انتهى  �رضورها.  من 
فهتف اجلمهور بال�ضكر لروجر 
العاملي  الفنان  لريّد  ووترز، 
»ل..  الدموع:  يذرف  وهو 
لتعود  اأنتم«،  لكم  ال�ضكر  بل 
ال�ضيدة التي ت�ضع منديال على 
ال�ضا�ضة،  على  للظهور  راأ�ضها 
اأنها كانت تنتظر طفلة  ولرنى 
ال�ضيدة  من  اقرتبت  �ضغرية 
غياب  بعد  احت�ضنتها.  التي 
طال �ضبع �ضنوات، عاد روجر 
كان  مو�ضكو، حيث  اإىل  ووترز 
العا�ضمة  يف  له  حفل  اآخر 
 ،2011 اأبريل  يف  الرو�ضية، 
الأحداث  اندلع  مع  تزامنا 
ترك  مما  �ضوريا،  يف  الدامية 
اإح�ضا�ضا مبالم�ضة رمزية ما، 
تبث �ضعاعا من الأمل، بحفله 
 ..2018 الأوملبي  املجمع  يف 
كل  يرقى  الذي  احلفل  ذلك 
عنوانا  يكون  لأن  فيه  حدث 

ملقال. 

w



ثقافةاخلمي�س 06   �سبتمرب  2018  املوافـق  ل26 ذو احلجة 1439هـ 16
قراءات

وا�سيني الأعرج… َمي، 
�سرية احلداثة املعطوبة

منذ بداية الرواية، يعرتف الكاتب اجلزائري بف�سوله العميق الذي دفعه اإىل حتّري حقيقة ما 
جرى مع َمي التي »ظّلت ق�سة حياتها القا�سية عالقة يف ذهني مثل الكثريين من اأبناء جيلي« 

)�س8(. يف �سبيل القب�س على احلقيقة، ي�سّمن عمله خمطوطة »ليايل الع�سفورية« التي 
خطتها مي، وبقي م�سريها جمهواًل، على مدى �سبعني �سنة، حتى متّكن الكاتب و�سديقته روز 
خليل من احل�سول عليها. ي�سمنها رواية مي، لي�سعنا وجهًا لوجه اأمام معاناة اإن�سانية كا�سفة 

عيدين النف�سّي واالجتماعي. على ال�سّ

  هدى عيد   

ليايل  »َمْي،  اجلديدة  روايته  يف 
اإيزي�س ُكوبيا« )دار الآداب(، ي�صّور 
لنا وا�صيني الأعرج )1954( احلقبة 
الأديبة  عا�صتها  التي  املظلمة 
زيادة  مي  الفل�صطينّية  اللبنانية/ 
)1886 ـــ 1941( يف �صنوات عمرها 

الأخرية.
العثور  بب�صاطة عن  الرواية  حتكي 
مي  كتبتها  التي  املخطوطة  على 
يف  ق�صتها  التي  املدة  اإبان  زيادة 
التي  واحلوادث  لبنان،  ع�صفورية 
اإليها،  الق�رسّي  لإدخالها  مّهدت 
تعذيب،  من  فيها  له  تعر�صت  ما 
نكران جمتمعّي  من  ذلك  تال  وما 

واإن�صايّن.
تاريخاً  الرواية  ت�صتح�رس  بذلك،   
)1936- 1941(، يتداخل باحلا�رس 
املخطوطة  عن  البحث  )عملية 
ثالث  ا�صتغرقت  عليها  والعثور 
الرواية  هذه  واأنتجت  �صنوات 
زمنّي،  جتذيٌر  هذا   .)2018 عام 
اأ�صماء  على  الإحالة  ت�صاعفه 
التي  البارزة  الأدبّية  ال�ّصخ�صيات 
الريحاين،  اأمني  َمي:  عا�رستها 
جربان، عبا�س حممود العقاد، طه 

الرافعي، لطفي  ح�صني، م�صطفى 
التجذير  اإىل  اإ�صافة  ال�صّيد... 
التي  ولأحداثها  للرواية،  املكايّن 
اأحالت على النا�رسة، موطن ولدة 
)�صالونها  القاهرة  وعلى  مي، 
مناطق  وعلى  املعادي(،  الأدبي- 
)اجلامعة  لبنان  من  متعددة 
الأمريكية- الع�صفورية- �صحتول- 
تربز  ذلك  واأهمية  الفريكة...(. 
اأن  الكاتب  يريد  التي  الر�صالة  يف 
من خالل  روايته  قراء  اإىل  ينهيها 
انتقائه املادة الروائية بامتداداتها 

الزمنية واملكانّية. 
تب�صط الرواية اأمام اأعني القارئني 
ناجت  هو  عميقاً  معّقداً  واقعاً 
مي  روؤية  من  املنبثق  املنظور 
النف�صية  معاناتها  ومن  ملاأ�صاتها، 
عا�صتها  التي  الهائلة  واجل�صدية 
م�صت�صفى  يف  اأ�صهر  �صبعة  خالل 
الع�صفورية يف بريوت، بتدبري من 
عائلتها لناحية اأبيها، عائلة زيادة، 
الطبيب  من  مبا�رس  وباإ�رساف 
اأي من كان حبيب  زيادة،  جوزيف 
اآمالها طيلة مدة  روحها، ومطمح 

غري قليلة من حياتها.
يُنتج الأعرج بت�صمينه هذا »ل�صرية 
روائية« جريئة، ا�صتطاع من خاللها 

القا�صية  والوقائع  احلقائق  ك�صف 
التي تعر�صت لها مي؛ فهي تعّري 
على  عينه  الفعل  ومتار�س  ذاتها 
كل من حولها، من اأقرباء مار�صوا 
عليها فعل اخلديعة و�صلب الأموال 
عقلها،  �صلبها  والأمالك وحماولة 
روحها  رفاق  هم  اأ�صدقاء،  ومن 
والجتماعية  الأدبّية  وم�صريتها 
م�رس؛  يف  عا�صتها  التي  الطويلة 
تنكروا لها واأ�صقطوها يف غياهب 
غري  عنها  متغافلني  الن�صيان، 
مبحاولة  ول  بجراحها  عابئني 
حتّري احلقيقة عما جرى ويجري 
خمطوطة  العمل  يت�صمن  معها. 
بقي  التي  الع�صفورية«  »ليايل 

م�صريها جمهولً �صبعني �صنة
يف  احلكي  زيادة  مي  تتوىل 
ماري  مي.  »اأنا  خمطوطتها 
 ،1886 يف  ولدت  زيادة.  اإليا�س 
غريبة،  ومكانية  دينية  خلطة  من 
نزهة  اأرثوذك�صية،  فل�صطينية  اأم 
اإليا�س  لبناين  ماروين  واأب  معّمر، 
�صحتول«  �صيعة  من  زيادة،  زخّور 
)�س 56(. وهي ترتكز يف �رسدها 
الواقعي،  املرجعّي  ح�صور  اإىل 
الأحداث التي وقعت معها، موؤكدة 
ماي   16 »ليلة  بالتواريخ  حكيها 

 »1938  -1922 تالها-  وما   1936
�س54، فيتداخل الواقعّي بالن�صي، 
اأو �صاهد على  ويكون مبثابة دليل 
تقّدمها  التي  املعرفة  حقيقة 
الإ�صكالية  ب�صاعة  وعلى  ك�صاهدة، 
قبل  نف�صها  وقهرت  عذبتها  التي 
التي  الإ�صكالية  تلك  ج�صدها... 
املثقف/  ازدواجية  يف  متثلّت 
ه�صا�صة  ويف  ال�رسقي،  الرجل 
هذا  بها  متظهر  التي  احلداثة 
املثقف: »من اأين ياأتون بكل هذه 
ولغريهم؟  لهم  القاتلة  الزدواجية 
�رسقنا  يف  املثقف  ترّبى  لقد 
النفاق  و�صائل  كل  على  اجلريح، 
التي ت�صمن ا�صتمراره. ا�صتطاع اأن 
يوائم بني تقاليد الرعب الآتية من 
جوف الزمن الأ�صود، وق�صور الدين 
الثقيلة ب�صكليات مرهقة، وحداثة 
ُولدت معطوبة من الأ�صا�س« )�س 

.)286
ال�صتن�صاب  اآلية  تعتمد  وهي 
ل�صياغة  والجتزاء  والنتقاء 
وال�صرتجاعات  الت�صّورات 
التذكرية، مما ي�صبغ فنّية وا�صحة 
على �رسدية خمطوطتها التي رمت، 
احلقيقة  توليد  اإىل  خاللها،  من 

ال�صاهدة على ظلم جمتمع باأ�رسه 
دقيقاً  متثياًل  جند  ونحن  لها. 
ت�صتذكر  اإليه حني  نذهب  ما  على 
وال�صعراء  الكتاب  اأ�صدقاءها 
الذين تنكروا للتاريخ الذي جمعهم 
واإياها: »هل كان العّقاد جمرباً اأن 
بوؤ�صه  ليخفي  �صدي  كذبة  يفربك 
علّي  حقد  اأنه  اأعتقد  معي... 
عندما اأرادين يف فرا�صه ومتّنعت« 

)�س 304- 305(.
حني  عينه  الأمر  تفعل  وهي 
براءتها  بعد  ح�صني  طه  يهاتفها 
واأي  ظفر  »اأي  اجلنون:  تهمة  من 
انت�صار؟ كل ما اأعرفه هو اأنهم يوم 
حاكموك ب�صبب كتابك »يف ال�صعر 
كثرياً،  اأتفل�صف  مل  اجلاهلي«، 
ويوم  ال�صالون،  يف  ندوات  عقدنا 
طردوك من اجلامعة مل اأفكر.. مل 
حٌقّ  وله  اأ�صتاذنا،  هذا  قلت  اأ�صاأل 

علينا« )�س 319(.
التي  الفنية  اللعبة  خالل  من 
الت�صويق  بني  املزج  اأي  اأنتجها، 
الق�صم  يف  مار�صه  الذي  الروائي 
الق�صم  ويف  روايته،  من  الأول 
ت�صمني  وعرب  منها،  الأخري 
يتيح  زيادة،  ملي  الّروائية  ال�صرية 

قرن  ثلثي  من  اأكرث  بعد  ــ  الأعرج 
حولها  حتلّق  التي  الأديبة  لهذه  ـــ 
اأن  اأدباء و�صعراء ع�رسها،  معظم 
ي�صتح�رسها،  تقول.  واأن  تتكلم 
زمنها  لها  تنّكر  بعدما  زمننا،  اإىل 
يعاديها،  باأ�رسه  واأهله، فقد وقف 
�صنوات  اأجمل  �صفحت  التي  هي 
�صبابها تدافع عن ق�صاياه الفكرية 
اإذ  وهو  والإن�صانية.  والثقافية 
يعلو  اأن  ل�صوتها  ي�صمح  يفعل، 
التي  الأوراق  �صفحات  بني  من 
جداً  ثقيٌل  »الأمر  دموعها  بللتها 
يعاديك  عندما  الكرمي.  �صيدي  يا 
املجتمع كله، حتى الذين ظننتهم 
الأدب  رجال  اأين  اأعّزاء؟  اأ�صدقاء 
اأين  القانون؟  اأين رجال  لبنان؟  يف 

اجلمعيات الن�صائية؟« )�س314.(
اأن يحقق  بذلك  الأعرج  اأراد  فهل 
تاريٍخ  مع  والت�صالح  التعاطف 
اإىل  ي�صري  اأن  اأراد  اأنه  اأم  م�صى، 
ظاهرّي  احلداثة،  ه�ّس  جمتمع 
اأن  الوقت  طوال  م�صتعّد  الثقافة، 
فرد  لأي  ق�صوته  اأق�صى  ميار�س 
جتراأ اأو يتجّراأ على معاداته وعلى 
اإطالق �صوٍت خمتلف مغايٍر ل�صائر 

الأ�صوات؟!

�سّحاٌذ يطرُق...!؟
وليد جا�سم الزبيدي/ العراق

�سّحاٌذ يف باِب احلْب
اأ�ستجدي قلبًا مينُحني:

ْب فرحًا،طرياً، مطراً، ِخ�سْ
اأتو�ّسُل اأ�سراَب غيوٍم وجدائَل برٍق تغويني

وح�سًى بني رفيِف الع�سْب
ويطارُدين ليلي ناراً ت�سعُق، تلهْب

يف حاناِت الغربِة اأتعْب
كا�ساتي مل ترِو عط�سي

وغدي من كا�ساتي ي�سرْب
فمتى يبداأ وتُر الذكرى

يف اأفكاري، يلعُب، ي�سرْب
ومتى ناٌي ياأخُذ ُجرحي
اأنفا�سًا، واأنينًا.. يطرْب

�سّحاٌذ يخفيني ظّلي
خوَف مذّلْة

ين�سُج من وجهي اأقنعًة
فيها: اأمٌل، اأمٌل، ُقبلْة

�سّحاٌذ يطرُق اأ�سئلًة...
يورُق فيها فكٌر، مذهْب

ويظّل يدوُر باأزمنٍة
يبحُث عن قلٍب 

مل ين�سْب..!!

عندما يبتعد 
ي�سرُب  الذي  للعُدُوّ    

ال�ساَي 
يف  َفَر�ٌس  كوخنا  يف 

الدَخاِن
وبْنٌت لها حاجباِن كثيفاِن 

،
و�َسَعُر   ، ُبنيتان  عيناِن 
طويٌل َكَلْيِل االأغاين على 

الكِتْفنِي .
ُكَلّما  و�سوَرُتها ال تفارُقُه 

جاءنا يطُلُب ال�ساي 
عن  ُيَحَدُثنا  ال  ُه  لكَنّ
م�ساغلها يف امل�ساء ، وَعْن 
االأَغاين  َتَرَكْتُه  َفَر�ٍس 

ة الَتِلّ ..../ على قَمّ
ي�سرتيُح  كوخنا  يف   ...*

الَعُدُوّ من الُبندقّية ، 
 . ال�سيُف  يفَعُل  مثلما 
مقعد  على  قلياًل  يغفو 
على  ويحُنو   ، اخَلْيُزراِن 
لنا  ويقوُل   ، قْطتنا  َفْرِو 

دائمًا : 
ة َ!  ال تلوموا ال�سحَيّ

ن�ساأَُلُه : م�سْن هَي ؟ 
ُفُه  ُيَجِفّ ال  َدٌم   : فيقوُل 
تلمُع   ...  *   /... الليُل 
عندما  ِتِه  �ُسرْتَ اأَزراُر 
! و�َسِلّْم  ِعْم م�ساًء  يبتعْد  
ِجَهِة  وعلى  بئرنا   على 
الُهَوْيَنى  وام�ِس   . التني 

على 
ال�سعري  حقول  يف  ظَلّنا 
يف  �َسْرونا  على  و�َسِلّْم   .
ابَة  االأَعايل . وال َتْن�َس َبَوّ
البيِت مفتوحًة يف الليايل 

.
 وال َتْن�َس َخْوَف احل�سان 

من الطائراِت 
اإِذا  ُهَناَك   ، علينا  و�َسِلّْم 

�سَع الوقُت .../ اَتّ
الذي كان يف  الكالُم  هذا 

نا  ُوِدّ
 ... الباب  على  َنقوَل  اأَن 

داً ، داً َجِيّ َمُعُه جِيّ َي�سْ
عال  ال�سُّ يف  ُئُه  وُيَخِبّ

ال�سريع 

وُيْلقي به جانبًا 
ة ُكَلّ  فلماذا يزور ال�سحَيّ

م�ساٍء ؟
ويحَفُظ اأَمثالنا ِمْثَلنا ، 

وُيعيُد اأَنا�سيَدنا ذاتها ، 
يف  ذاتها  مواعيدنا  عن 

�ِس ؟  املكان املَُقَدّ
لوال امل�سد�ُس 

الناِي  يف  الناُي  الختلَط 
 /...

احلرُب  تنتهي  لن   ...*
فينا  االأر�ُس  دامت  ما 
تدوُر على نف�سها ! فلَنُكْن 
اأَن  اإِذا كان ي�ساأُلنا  بني  َطِيّ

بنَي . نكوَن هنا َطِيّ
 « لطّيار  عراً  �سِ ويقراأُ 

ييْت�س« : اأَنا ال 
اأُحُبّ الذيَن اأُدافُع عنُهم ، 
كما اأَنني ال اأُعادي اَلذيَن 

اأُحارُبهْم ...
كوخنا  من  يخرُج  ثم 

اخل�سبِيّ ، 
ومي�سي ثماننَي مرتاً اإىل 

بيتنا احلجرِيّ هناك على 
ْهِل .../ َطَرِف ال�َسّ

* �َسِلّْم على بيتنا يا غريُب 
.

تزال  ال  قهوتنا  فناجنُي 
ُمّ  َت�سُ هل   ، حالها  على 

اأَ�سابَعَنا فوقها ؟
ذات  لبنتك  تقوُل  هل 
واحلاجبنِي  اجلديلِة 
�ساحبًا  لها  اإَِنّ  الكثيفنِي 

غائبًا ، 
يتمَنّى زياَرَتها ، ال ِل�سْيٍء 

...
ِمْراآَتها  ليدخل  ولكْن 

ُه :  ويرى �سَرّ
كيف كانت ُتَتَبُع من بعده 

ُعْمَرُه 
بداًل ِمنه ؟ �َسِلّْم عليها 

َع الوقُت .../ اإِذا ات�َسّ
كان  الذي  الكالُم  *هذا 

ا  يف ُوِدِنّ
تركت  »ملاذا  ديوان  )من 

احل�سان وحيدا« 1995(
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اإ�سدارات

كتاب “الّن�ساء والإرهاب – درا�سة 
جندرّية ” لآمال قرامي ومنية العرفاوي

�سدر الكتاب يف طبعته الأوىل اأواخر 2017 عن دار م�سكيلياين للّن�سر والّتوزيع-تون�س .وهو ي�سّم 540 �سفحة من 
احلجم الكبري. واأنا اأقراأ مقّدمة اآمال قرامي للكتاب فاأ�سمعها تذكر كيف يعيب عليها “بع�سهم” خو�سها يف مباحث 

�سّتى ل متّت لخت�سا�سها : الّدرا�سات احل�سارّية والفكر الإ�سالمّي تذّكرت اأّيام اجلامعة مطلع ال�ّسبعينات وكيف كان 
ّف الأّول  طلبة العربّية يو�سمون بالتخّلف والّرجعية وكيف اكت�سفنا ونحن بال�ّسجون اأّن طلبة العربّية يقفون يف ال�سّ
�سك يا اأبي ويف  من الّتنظيمات املقموعة ومن تعبريات احلداثة. ثّم �سمعت ابنتي �سغرية ت�ساألني ما مهنتك وما تخ�سّ
اأّي ميدان تخّرجت ؟و�سمعتني اأجيبها : اأنا خّريج جامعة برج الّرومي واحلياة األزمتني باأن اأتعّلم مهنا خمتلفة كثرية.

ادق بن مهني  بقلم ال�سّ
 

�أنطلق  �أن  وبدل  �أتعثرّ  �أنرّني  ها 
�لكتاب  عن  �نطباعاتي  م  �أقدرّ
ي�صتع�صي  “�أناي”  �إىل  �أنقاد 

عليرّ �لتخلرّ�ص منه.
�لكتاب.وح�رضت  جلرّ  قر�أت 
تقدميه وبع�صا من مناق�صاته . 
الت لها  وعرفت كاتبته من تدخرّ
حف . وتكورّنت  تلفزيرّة وعلى �ل�صرّ
يل �صورة عنها غلب عليها لون 
�لنرّ�صال   . و�ملكابدة  �لنرّ�صال 
 � بالفكر حررّ بالفكر.  و�ملكابدة 
�إن�صانية  �إىل  ومتطلرّعا  وحد�ثيا 

ة وكاملة . �لإن�صان حقرّ
على فكرة : �أنا �أعتقد �أنرّ �آمال 
قر�مي لو كانت عاي�صت �صباب 
�صبعينات �لقرن �ملا�صي لكانت 
تخررّجت من جامعة  �أي�صا  هي 
فرعها  �أق�صد  عفو�  برج… 
 . مبنرّوبة  �لأمري�ت  بق�رض 
وحترّى �أ�صند من قال �إنرّ “�صارق 
ي  �أمرّ ار�ت  “نظرّ و   ” ماطم  �لطرّ

جن  �ل�صرّ �إىل  هاب  �لذرّ يحبرّبان   ”
�آمال  فكر  �أنرّ  �أح�صرّ  �إنرّ  �أقول 
جن  �ل�صرّ يخاف  ل  فكر  قر�مي 
�إذ�  جن  �ل�صرّ �إىل  �آيلة  فهي  ولذ� 
ت بالدنا تتدحرج �إىل  ما ��صتمررّ

�لقرون �خلو�يل.
من  �أكث  �لكتاب  يف  ي�صدرّ  ما 
مو�صوعة  جاء  �أنرّه  �صيء  �أيرّ 
يترّ�صل  فيما  مو�صوعة  هو   ،
هكذ�   . �جلندريرّة  ر��صات  بالدرّ
خوفا  ا  رمبرّ �جلامعات  تها  �صمرّ
على  �لأمر  يختلط  �أن  من 
يت “جن�صيرّة”  “بع�صهم” لو �صمرّ
يخ�صرّ  فيما  مو�صوعة  وهو 
و”�أ�صله  تعريفه  �لإرهاب: 
ر�ص  بالدرّ وتناوله  وف�صله” 
و�لترّعليل  و�ملقارنة  ح  و�ل�رضرّ
فيما  مو�صوعة  وهو  و�لترّدليل 
�ندماج  خ�صو�صيات  يهمرّ 
وعلى   (. �لإرهاب  يف  �ملر�أة 
��صتبد�ل  �أنرّ  يل  يبدو  فكرة 
�لو�و بفي يف �لعنو�ن قد يكون 
يف  مو�صوعة  وهو  �أن�صب.(  

لة  �مل�صادر و�ملر�جع ذ�ت �ل�صرّ
 . عاته  تفررّ مبو�صوعه مبختلف 
ني ل �أكون  ويف �خل�صو�ص �أح�صرّ
�عتماد  �إىل  �أ�رض  مل  �إذ�  عادل 
على  �ملتميرّز  قر�مي  �آمال 
�لترّ�صال �جلديدة  تكنولوجيات 
و�إىل ما تطلرّبه منها ذلك ول بدرّ 

من جهد و�صخاء.
و�إىل �أنرّه مو�صوعة متيرّز �لكتاب 
.تو��صع  بالترّو��صع  ك  بتم�صرّ
�ملو�صوعيرّني  �لعلماء.تو��صع 
عن  بعد  و�  كفرّ من  .تو��صع 
�لف�صل �ملق�صليرّ بني �ملجالت 
فالكتاب   . �ملعرفيرّة  و�لفروع 
لأ�صئلة  �صيء طرح  كلرّ  قبل  هو 
ب  ا �لأجوبة فهو و�إن مل يتهررّ .�أمرّ
مها بحذر وحتفرّظ ول  منها يقدرّ
ما  ور�ء  �لن�صياق  يف  د  يرتدرّ
و�إىل  �أخرى  �أ�صئلة  ت�صتثريه من 
عند  �لكتاب  يقف  مل  ذلك  كلرّ 
ر��صات ” �ملكتبيرّة ” �أو عند  �لدرّ
��صتعر��ص وحو�صلة �أو مقارنة 
�أن  حاول  بل  �لآخرين  بحوث 

يف  ��صتطاع  ما  قدر  مي�صي 
�نخرطن  ن�صاء  حالت  مقاربة 
باأخرى. �أو  ب�صفة  �لإرهاب  يف 

ة  همرّ به  تعلرّقت  ما  وهذ� 
�لعرفاوي.وهي  منية  حفيرّة  �ل�صرّ
�عتماد  جهدها  حاولت  قد 
�صبيال  �لفعليرّ  �ل�صتق�صاء 
مل  ذلك  ��صتع�صى  و�إذ  ومنهجا 
�صعت  بل  وت�صلرّم  يديها  تنف�ص 
�إىل ر�صم مالمح ن�صاء �نخرطن 
وغري  تون�صيات  �لإرهاب  يف 
ا �أفلحت يف جمعه  تون�صيرّات ممرّ

ات. من مر�جع وملفرّ
هذ� �لكتاب و �إذن مقاربة ومنهج 
�لإدر�ك.  �إىل  عي  لل�صرّ و��صتثارة 
للباحثني  ثمينة  هديرّة  وهو 
درب  على  لبة.وعالمة  و�لطرّ
باتها  اهرة وت�صعرّ فهم تفاقم �لظرّ
.ودر�ص يتعنيرّ على �ملح�صوبني 
فيه  لو�  يتاأمرّ �أن  فيه  خرب�ء 
اأن  لل�صرّ خمت�صرّ  غري  وكمتابع 
ت�صاوؤلت  �أزيد  �أن  �أودرّ  �لعامرّ 
 : ت�صاوؤلت  بع�ص  �لكاتبتني 
لالعرت�ف  �لأو�ن  يحن  �أمل   –
�حلامي  وؤ�ل  �ل�صرّ طرح  ب�رضورة 
��صتتباعا  �لإرهاب  �ألي�ص   :
ين  للدرّ منه  مفررّ  ول  مو�صوعيا 
يبثرّه  وكما  �لفقهاء  ره  �صطرّ كما 
رونه  ي�صخرّ عليه  تهافتو�  من 
ل  �لرّتي  نياويرّة  �لدرّ لأغر��صهم 

؟ الح �لعامرّ �صاأن لها بال�صرّ
�ملنا�صب  من  يكون  �أل   –
بالدنا  يف  �حلال  يخ�صرّ  فيما 
يف  �أكث  ق  �لتعمرّ يف  من�صي  �أن 
لربوز  م  تقدرّ �لرّتي  �لترّف�صري�ت 
جوع  بالررّ وتطورّرها  اهرة  �لظرّ
�إىل �لترّاريخ �لقدمي �لرّذي عرفت 
فيه بالدنا نز�عات و�ن�صقاقات 
و�إىل  ين  بالدرّ ��صطبغت  �صترّى 
�صالت  �لرّذي  �لو�صيط  �لتاريخ 
لفر�ص  كالأنهار  دماء  خالله 
مذهب  �صوكة  ك�رض  �أو  مذهب 

�أو ��صئ�صال مذهب؟ 
– و�ألي�ص من �ملتعنيرّ علينا �أن 
�جلنوح  ل  تاأ�صرّ حقيقة  ل  نتاأمرّ
عالقتنا  يف  وننظر  فينا  لم  لل�صرّ
و�أ�رض�  و�صعبا  اما  حكرّ بالعنف 

و�أفر�د�؟
�ملعطيات  نتناول  ونحن   –
ونرغب  بالإرهاب  �ملتعلرّقة 
بني  ��صت�رض�ئه  فهم  يف 
�أن  يلزمنا  �أل  و�لنرّ�صاء  باب  �ل�صرّ
ذ�ت  �أخرى  ظو�هر  يف  ق  نتعمرّ
متز�منة  �أو  مو�زية  �أو  �صلة 
رف�ص  �أو  وكف�صل  ك”�حلرقة” 
�لعديد من مهاجرينا �لندماج 

يف جمتمعات مهاجرهم؟
من  ى  نتوقرّ �أن  ميكن  هل   –
و�حلال  نقاومه  �أو  �لإرهاب 
ة  عامرّ لفائدة  يتغريرّ  ل  �صيئا  �أنرّ 
�حللم  نزرع  �أن  ودون  ؟  �لنرّا�ص 
ون�صقط  �لإحباط  ونقاوم 

�جلدر�ن �لرّتي تكبرّل �لإبد�ع؟
– هل �صحيح ميكننا �أن نو�جه 
يا�صيرّة  �ل�صرّ بطبقتنا  �لإرهاب 
�ئجة  �لرّررّ وبجد�لتنا  �حلاليرّة 
د  �لترّعدرّ وبرف�ص  وب�صف�صطتنا 
اهريرّ  كون �إىل �لترّو�فق �لظرّ وبالررّ
باب  �ل�صرّ وبنبذ  و�ملخادعة 

و”حقرته”؟

�لإرهاب  مقاومة  �ألي�صت   –
�لف�صاد  مبقاومة  مرتهنة 
تاأبيده  بدل  �أ�صنافه  مبختلف 
على  يقدر  من  فينا  هل  ؟ولكن 
ذلك بل هل فينا من يرغب يف 

ا؟ ذلك حقرّ
كنرّا  وؤ�ل  �ل�صرّ هذ�  و�أخري� 
�ق  �لرزرّ عبد  فقيدنا  تطارحناه 
دربه  ورفيقة  زكري  �حلاج  بن 
يني و�أنا ذ�ت �صفرة  ر��صية �لوزرّ

بني جربة وتون�ص:
– �إىل �أيرّ مدى ��صتفادت ن�صاء 
�لرّتي  �حلقوق  من  ا  حقرّ تون�ص 
و�أمل  �لقانون؟  �إيرّاها  �أعطاها 
لوعي  �أو  وعي  يف  يح�صل 
�أكرب  بغنب  �إح�صا�ص  كثري�ت 
معاملتهنرّ  من  حرمانهنرّ  �ء  جررّ
�لب�رضو�حلال  كجميع  كب�رض 
و�أنرّ  للقانون  خمالف  ذلك  �أنرّ 
على  تنفكرّ  مل  �لنرّظام  �أجهزة 
�آذ�ننا  ت�صمرّ  �لع�رضيات  �متد�د 
و�إن  �لو�قع  غري  و�قعا  ر  ت�صورّ
ل؟  تبدرّ من  �صيء  فيه  ح�صل 
تكون  �أن  �ملمكن  من  و�ألي�ص 
بع�ص ن�صاءنا جتد يف �نخر�طها 
ين  ة بالدرّ يف �لترّنظيمات �ملت�صرترّ
ر و�مل�صاو�ة ولو  �صيئا من �لتحررّ

�رض�با؟

كتاب »مرياث النك�سة« لهيثم الغيتاوي

هزمية جوان67 بروؤية معا�سرة 
للن�رض  �أمل  د�ر  عن 
بالقاهرة،  و�لتوزيع 
�صدرت �لطبعة �لأوىل من 
�لنك�صة«  »مري�ث  كتاب 
للكاتب �ل�صحفي �مل�رضي 
مبنا�صبة  �لغيتاوي،  هيثم 
�لذكرى �خلم�صني لهزمية 
لتحليل   ،1967 جو�ن 
هذه  ونتائج  مقدمات 
معا�رضة؛  بروؤية  �ملعركة 
�إد�رة  �أ�صلوب  ت�صتخل�ص 

�حلاكم  �ل�صيا�صي  �لنظام 
وموؤ�ص�صات �لدولة لالأزمة 
ور�صد  قرن،  ن�صف  قبل 
نقاط �لت�صابه و�لختالف 
– �إن وجدت- بني �أ�صاليب 
�لأنظمة �حلاكمة يف �إد�رة 
�صوؤون �لبالد و�لعباد على 
�خلم�صني  �ل�صنو�ت  مد�ر 

�لتالية.
قال  كتابه،  مقدمة  ويف 
�ملوؤلف �إنه ل يقدم �رضد�ً 

تاريخياً لالأحد�ث ينف�صل 
�مل�رضي  و�قعنا  عن 
قرن  ن�صف  بعد  و�لعربي 
على �لزلز�ل �جليو�صيا�صي 
�لهزمية،  �أحدثته  �لذي 
يرى  �أن  حاول  و�إمنا 
�حلا�رض،  بعيون  �لتاريخ 
لي�ص  �أحياناً،  و�لعك�ص 
�ل�صوؤون  م�صتوى  على 
و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية 
تناوله  يف  و�إمنا  فح�صب، 

�صملت  حمور�  لثالثني 
ه«  �ملوجرّ �لإعالم  »لعنة 
�لقت�صاد  ونك�صات 
�لدينية  و�ملز�يد�ت 
عبد�لنا�رض  و�عرت�فات 
بخ�صو�ص جمانية �لتعليم 
و�آلية �صناعة �لقر�ر وحق 
و«ت�صيي�ص«  �لتظاهر 
ومنظمات  �لق�صاء 
وجدوى  �ل�صباب 
و�لربملان  �لأحز�ب 

�لعالقات  وع�صو�ئية 
وم�صري  و�لدولية  �لعربية 
و�لأو�صاع  �ل�صالم  ق�صية 
من  وغريها  �صيناء،  يف 
�ملحاور يف �أكث من 330 

�صفحة.
كتابه  �لغيتاوي  وقدم 
»كتالوج  فرعي:  بعنو�ن 
دماغ م�رض يف 50 �صنة«، 
دفعو�  )َمن  �إىل:  و�أهد�ه 
ثمن �لنك�صة ِمن �أعماِرهم، 

»يونيو  معركة  �صحايا يف 
يف  و�أبطالً  �لكا�ِصف«، 
 » �مُلررّ رب  »�ل�صَ معركة 
مل  �صنو�ت،   7 مدى  على 
و�إىل  �أبد�ً(،  ِعجاًفا  تُكن 
ريا�ص..  )عبد�ملنعم 
على  و�صهيد�ً  قائد�ً 
�جلديدة«،  »�لروح  جبهة 
ل�رَضَف  وُم�صتعيد� 
بعد  �مل�رضية  �لع�صكرية 
و�إىل  �عات(،  َخدرّ �صنو�ٍت 

و�لده و40 �صنة ق�صاها يف 
�صفوف قو�تنا �مل�صلحة، 
عبد�لنا�رض  �صور  و�إىل 
يف  غرفته  زيرّنت  �لتي 
ومنزل  �جلامعة  �صكن 
و�أخري�ً  ل�صنو�ت،  �لعائلة 
�لر�حل  )�ل�صاعر  �إىل 
�أحمد فوؤ�د جنم، وُقدرته 
على تلخي�ص عبد�لنا�رض: 
ُمعِجزة/  حاجات  َعَمل 

وحاَجات كتري خابت(.
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طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب
جامعة  من  باحثون  اقرتح     
اإ�ضافة  كاليفورنيا  يف  �ضتانفورد 
خالله  من  ميكن  جديد  عامل 
ف�ضل  باحتمال  املبكر  التنبوؤ 
�ضهولة  مدى  قيا�س  وهو  القلب، 
الكهربائية  املوجات  مرور 
الب�ضيطة يف اأن�ضجة دهون ال�ضاق. 
باأنها  القلب  ف�ضل  حالة  وتو�ضف 
ا�ضتمرار القلب يف اخلفقان دون 
من  يكفي  ما  �ضخ  على  يقدر  اأن 

الدم اإىل اأجزاء اجل�ضم.
كرثة اجللو�س وقلة احلركة توؤخر 
ونُ�رشت  القلب  ف�ضل  اكت�ضاف 
نتائج الأبحاث اجلديدة يف دورية 
ويتم  الأمريكية،  القلب  جمعية 
اجل�ضم  دهون  مقاومة  قيا�س 
طريق  عن  الكهربائية  للموجات 
مترير موجات ب�ضيطة يف ال�ضاق، 
يف  وال�ضوائل  املاء  زاد  وكلما 
التيار  مرور  كان  كلما  ال�ضاق 
زيادة  وعند  �ضهاًل،  الكهربي 
املوجات  مرور  ي�ضعف  الدهون 
ذلك  خالل  ومن  الكهربائية، 
باحتمال  املبكر  التنبوؤ  ميكن 
الك�ضف  وي�ضاعد  القلب  ف�ضل 

املبكر عن خماطر تعّر�س القلب 
اإجراءات  اتخاذ  على  الف�ضل  اإىل 

وقائية حلمايته.
ترتاكم  الطبية  التقارير  وبح�ضب 
اأعرا�س ف�ضل القلب يف كثري من 

امل�ضاب  يعرف  اأن  دون  الأحيان 
بها، نتيجة منط احلياة امل�ضتقر 
الذي يجل�س فيه الإن�ضان معظم 
اأوقات النهار. من هذه الأعرا�س 
احتبا�س ال�ضوائل، وِق�رش النف�س، 

الك�ضف  طريقة  وت�ضاعد  والتعب 
القلب  ف�ضل  احتمال  عن  املبكر 
يتطلب  ل  الذين  الأ�ضخا�س 
منط حياتهم الكثري من احلركة، 

ويجل�ضون لفرتات طويلة.

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

درا�صة تنقذ 5000 م�صابة ب�صرطان الثدي من م�صاق الكيماوي

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

يقلل  جديداً  عالجاً  باحثون  ابتكر 
الدقيقة  الأمعاء  من  اجللوكوز  عبور 
الأولية  النتائج  واأظهرت  الدم،  اإىل 
احليوانات  على  ا�ضتخدامه  لتجارب 
اجل�ضم  ا�ضتجابة  تقليل  يف  جناحه 
وتعترب  باملائة.   50 بن�ضبة  للجلوكوز 
ل  التي  العالجات  من  الطريقة  هذه 
ويف  ال�ضكري،  مري�س  حقن  تتطلب 
الوقت نف�ضه حتقق فعالية كبرية حبة 

ا�ضتجالل�ضكر  تقلل  اجلديدة  الدواء 
اإىل الن�ضف ويقوم العالج بطالء جدار 
من  ال�ضكر  امت�ضا�س  لإعاقة  الأمعاء 
وي�ضار  الدم،  اإىل  اله�ضمي  اجلهاز 
هي:  خمت�رشة  بحروف  العالج  اإىل 

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

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

دورية  ن�رشته  الذي  التقرير  وبح�ضب 
الدواء  عن  ماتريال«  »نات�ضيورال 
اجلديد ميكن ملري�س ال�ضكري تناول 
جدار  لطالء  الأكل  قبل  الدواء  حبة 
ال�ضكريات  ن�ضف  عبور  ومنع  معدته 
هذه  وت�ضاعد  الدم  اإىل  تناولها  التي 
باحثون  ابتكرها  التي  الطريقة 

اإ�رشاف  حتت  هارفارد  جامعة  من 
مر�ضى  ترافكويل  علي  الربوفي�ضور 
�ضعف  من  يعانون  الذين  ال�ضكري 
من  وحتميهم  الإن�ضولني،  ا�ضتجابة 
ب�ضكل  بالدم  ال�ضكر  م�ضتوى  ارتفاع 
الدواء اجلديد  كبري ومفاجئ، ويعترب 
املعدة  ت�ضغري  جلراحات  بدياًل 
حلالت  كعالج  اإليها  اللجوء  يتم  التي 

البدانة.

اأجراها  حديثة  بدرا�ضة  خرباء  اأ�ضاد 
الربيطانيني  العلماء  من  العديد 
عدداً  اأن  اإىل  خل�ضت  والتي  موؤخراً، 
الن�ضاء امل�ضابات ب�رشطان  من  كبرياً 
الثدي يتاأثرن �ضلباً بالعالج الكيماوي.

ي�ضل  ما  فاإن  الدرا�ضة  وبح�ضب 
الثدي،  ب�رشطان  مري�ضة   5000 اإىل 
الكيماوي  للعالج  التعر�س  �ضيتجننب 
الأبحاث  ك�ضفت  كما  �ضنوياً.  القا�ضي 
جينياً ملجموعة  اختباراً  �ضملت  التي 
ثلث  من  يقرب  ما  باأن  الن�ضاء  من 
الثدي  ب�رشطان  امل�ضابات  الن�ضاء 

للعالجات  اخل�ضوع  يتجننب  اأن  ميكن 
رينغ  األي�ضرت  الدكتور  وقال  الكيماوية 
من م�ضت�ضفى رويا مار�ضدن يف لندن 
منذ  مريور  ل�ضحيفة  له  ت�رشيح  يف 
املري�ضات  �ضتتفادى  اإذ  عاماً،   20
التعر�س للعالجات الكيماوية التي ل 

تفيد كثرياً يف عالج املر�س.
التنفيذية  اأ�ضادت الرئي�ضة  من جهتها 
يف  الثدي  �رشطان  عالج  ملنظمة 
بالكت�ضاف  مرغنا،  ديليث  بريطانيا، 
اأنها تاأمل باأن ت�ضاعد  اجلديد وقالت 
ا�ضتخدام  حت�ضني  على  النتائج  هذه 

عالج  يف  الكيماوي  للعالج  الأطباء 
مر�ضى ال�رشطان، واأن تتحرر الآلف 
العالج  عذاب  من  �ضنوياً  الن�ضاء  من 
اجلمعية  اأجرت  وقد  الكيميائي 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �ضيكاغو، 
عدد  على  الختبارات  من  جمموعة 
ب�رشطان  امل�ضابات  الن�ضاء  من  كبري 
البديلة  العالجات  با�ضتخدام  الثدي 
الكيماوي.  العالج  عن  والبتعاد 
الختبارات  اجلمعية  وا�ضتخدمت 
الوراثية لتحديد نوع ال�رشطان وتقدمي 
العالج املنا�ضب له، حيث تبني باأن 10 

باملائة من املري�ضات ل ي�ضتفدن من 
العالج الكيماوي.

الدكتور  بالأورام  الأخ�ضائي  وذكر 
مركز  من  �ضبارانو،  جوزيف 
 « نيويورك:  يف  الطبي  مونتيفيوري 
يجب على اأي امراأة تعاين من �رشطان 
الثدي يف �ضن مبكرة، اجراء الختبار 
التعر�س  نتائج  ومناق�ضة  اجليني 
للعالج الكيماوي الذي ميكن اأن يكون 
ال�ضعر  ت�ضاقط  مثل  جانبية  اآثار  له 
بالتهابات  الإ�ضابة  وخطر  والتقيوؤ 

تهدد احلياة.«

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�ضل اإىل دواء يعالج مر�س ال�ضلل الرعا�س 
)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�س �ضغط 

الدم.
وبح�ضب الأبحاث التي اأجريت يف جامعة نورث و�ضرتن ب�ضيكاغو، تبني اأن من 
تناولوا دواء ا�رشاديبني تنخف�س لديهم خماطر الإ�ضابة بال�ضلل الرعا�س، 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�س. وهنا ياأتي تاأثري دواء ا�رشاديبني يف 
خف�س 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�س.

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

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ضاعد على 
خ�ضارة الوزن والتخل�س من الدهون املرتاكمة يف اجل�ضم؟

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

ال�ضحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�ضهر فوائده هي 
خف�س الوزن وحماربة ال�رشطان وهذا ح�ضب ما اأثبتته الدرا�ضة 

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

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

يعمل على انقا�س الوزن والق�ضاء على ال�ضمنة.
 حيث مت تق�ضيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�ضعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�ضمة وع�ضري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�ضعت اأي�ضا لنف�س النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�ضبة عالية من الدهون امل�ضبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�ضة ملدة 100 يوم.

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

الطعام الد�ضم مع ع�ضري اجلريب فروت، نق�س وزنهم بن�ضبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�ضاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�ضرتول على الدم، وت�ضاعد على تنظيم 
م�ضتويات ال�ضكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رشيع.
 حر�س العلماء على اإجراء هذه الدرا�ضة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ضاعد على انقا�س الوزن وذلك بعد انت�ضار 
حمية اجلريب فروت ال�ضهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

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

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

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

الرئة.
ومت اكت�ضاف ذلك عندما كان هناك �ضيدة تعاين من مر�س �رشطان 

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

لأكرث من خم�س �ضنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�س 
�ضنوات اكت�ضف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�ضة تقل�ضت 

ب�ضكل كبري، وحتدت املر�س وهي يف طريق ال�ضفاء متاًما من هذا 
املر�س. 

وعندما �ضاألها الأطباء عن ال�رش يف ذلك، فقالت ال�ضيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�ضري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�ضيكاغو اأن اجلريب فروت ي�ضاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�ضم الن�ضان ب�ضكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�س ال�رشطان تثبت العك�س، 
لأنه ي�ضاعد على تاأثري العقار داخل اجل�ضم لكي يحارب ال�رشطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�ضحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�ضكلة بحة ال�ضوت 
التي ت�ضاب بها املراأة، نتيجة التعر�س لل�رشاخ وال�ضوت العايل، 
اأو حتى الإ�ضابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�ضديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�ضادة لاللتهاب الذي 
ي�ضيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�س من م�ضكلة 

بحة ال�ضوت ب�ضكل طبيعي، وباأ�رشع وقت. جربي طريقة م�رشوب 
الكركم من خالل و�ضع ملعقة كبرية من م�ضحوق الكركم، مع كوب 

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

مرتان يومًيا.
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ملحة وجيزة عن مدار�س املذهب املالكي
1- مدر�سة احلجاز: وهي املدر�سة 

الأم , ومثلت الإجتاه الأثري يف 
املذهب ومثلها تالمذة مالك 

املدنيني , واملدنيون م�سطلح 
يق�سد به كبار تالمذة مالك يف 

املدينة من اأمثال :عثمان بن عي�سى 
بن كنانة)185هـ( , والأخوين : ابن 

املاج�سون)212هـ(ومطرف بن عبد 
اهلل بن مطرف)220هـ( , عبد اهلل بن 
نافع بن ال�سائغ )186هـ( , حممد بن 
�سلمة)216هـ( , ونظرائهم )19(, وقد 

متيز هذا التيار بتقدمي الأحاديث 
النبوية على العمل واآثار ال�سحابة 

والتابعني.. وقد اأيد هذا التيار من 
امل�رصيني ابن وهب ومن الأندل�سيني 

ابن حبيب. 2-مدر�سة العراق:
كانت الب�رصة م�سحرا لبداية ظهور 
مذهب مالك يف اأر�ض ال�سواد على 
يد بع�ض تالمذته كعبد الرحمن بن 
مهدي بن ح�سان العنربي )198هـ( 

وعبد اهلل بن م�سلمة بن قعنب 
)222/221هـ( واأحمد بن املعذل 

امللقب بالراهب, لكن املذهب مل 
يظهر بقوة اإل يف الطبقة التالية اأيام 
ق�ساء اآل حماد بن زيد : وكان منهم 
القا�سي اإ�سماعيل اأحد الذين �ُسهد 

لهم بالإجتهاد بعد مالك, قال الباجي 
:)ومل حت�سل هذه الدرجة بعد مالك 

اإل لإ�سماعيل القا�سي( )20(.
وهذه املدر�سة متيل اإىل التحليل 

املنطقي لل�سور الفقهية , والإ�ستدلل 
الأ�سويل. ومن اأبرز رجالت هذه 
املدر�سة –والذين كان لهم تاأثري 

وا�سح- : القا�سي اإ�سماعيل , 
والقا�سي اأبو احل�سن بن الق�سار 
)398هـ( , والقا�سي عبد الوهاب 

)422هـ( وعبد اهلل بن احل�سني )ابن 
اجلالب( )378هـ( وال�سيخ اأبو بكر 

الأبهري )375هـ(.. وقد انقطعت هذه 
املدر�سة بحدود 452هـ وهي �سنة 

وفاة الإمام اأبو الف�سل بن عمرو�ض 
, اآخر فقهاء املالكية ببغداد. 3- 

املدر�سة امل�رصية:
احتلت مركز القيادة بني املدار�ض 

املالكية بزعامة ابن القا�سم , 
واعتمدها مدر�سة اإفريقية والأندل�ض 

اعتمادا كليا , كما كانت �سماعات 
ابن عبد احلكم ومروياته عن مالك 

وا�سهب وابن القا�سم ذات حظوة 
عند املدر�سة العراقية �ساركتها فيها 

مدونة ابن القا�سم /�سحنون.
وتعتربهذه املدر�سة رائدة منهج 

اعتماد العمل اإىل جانب احلديث 
, خالفا للمنهج احلجازي , وهذا 

املنهج امل�رصي هو الذي �ساد 
املذهب املالكي وتبنته اأكرثية 
مدار�ض املذهب. 4-املدر�سة 

املغربية : كان املذهب ال�سائد يف 
املغرب وتون�ض , مذهب الإمام 

النعمان , اإىل اأن دخل علي بن زياد 
وابن ا�رص�ض..وبعدهما اأ�سد بن 
الفرات وغريه فبدا املذهب يف 

الإنت�سار اإىل اأن جاء �سحنون فغلب 
املذهب يف اأيامه.. وما املدونة 

اإل نتيجة تعاون املدر�سة امل�رصية 
والقريوانية , فقد اأمالها ابن القا�سم 
مببادرة ا�سد وتدقيق �سحنون وتولت 
املدر�سة التون�سية �سمان احلياة لها 
بن�رصها وتدري�سها... واأهم مميزات 

هذه املدر�سة –التون�سية/القريوانية- 
احلر�ض على ت�سحيح الروايات وبيان 

وجوه الإحتمالت و�سبط احلروف 
على ح�سب ما يقع يف ال�سماع وتتبع 

الآثار ..21
ورغم تاأخر ظهور هذا الفرع اإل انه 
�سي�سبح فيما بعد : املمثل للمذهب 

املالكي يف املغرب العربي عامة 
والأندل�ض خا�سة. وقد تعر�ض 

هذا اجلناح لهزات كبرية وعديدة , 
لكنه �سمد اأمامها , وهي يف غالبها 
هزات �سيا�سية.. والعلماء املغاربة 
يف ا�سطالح املتاأخرين : ابن اأبي 
زيد القريواين , وابو احل�سن علي 

بن حممد بن خلف املعافري )ابن 
القاب�سي( )403هـ( , وابو بكر حممد 

بن حممد بن و�ساح )ابن اللباد( 
)333هـ( , والباجي , واللخمي , 

واأبو القا�سم عبد الرحمن بن حمرز 
)450هـ(, وابن عبد الرب )463هـ( 

واأبوالوليد بن ر�سد اجلد )520هـ( 
, واأبو بكر بن العربي )543هـ( , 

والقا�سي �سند بن عنان بن اإبراهيم 
)اأبو علي( )541هـ(

5- مدر�سة الأندل�ض:
موؤ�س�سها زياد بن عبد الرحمن 

امللقب ب�سبطون )193هـ وقيل غريها( 
واأول من اأدخل املطاأ اإىل الأندل�ض , 

وكان له تلميذ كان له الف�سل يف تثبيت 
املذهب بالأنل�ض وهو يحيى بن يخيى 

الليثي م�ست�سار الأمري عبد الرحمن 
بن احلكم. ول فرق بني هذه املدر�سة 
واملدر�سة املغربية بل هي امتداد لها 
, خا�سة اأن عددا من علماء الأندل�ض 

هاجروا اإىل املغرب.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �صلى اهلل 

عليه و �صلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

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

, ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

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

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

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً, ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

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

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

وروى اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

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

�صلة الرحم عبادة حتتل املركز الأول بعد العبادات ال�صعائرية 
تالحظون اأن هذه العبادة التعاملية حتتل 
اأول مركز بعد العبادات ال�سعائرية, بل 
اإن النبي عليه ال�سالة وال�سالم مل يربط 
لهم  الأرحام  يكون  باأن  العبادة  هذه 
))اأو�ساين  الكرمي:  النبي  قال  مكانة, 
 [  )) اأدبرت  واإن  الرحم  ب�سلة  خليلي 
اأخرجه الطرباين والطرباين عن اأبي ذر 

الغفاري [
يف  اهلل  َخ�ْسيَِة   : ِبِت�ْسع  َرِبّي  ))اأََمَريِن  و: 
ِّ والعالنية , وكلمة العدل يف الغ�سب  ال�رِصّ
والر�سى , والق�سد يف الفقر والغنى, واأن 
َل َمْن َقَطَعِني, واأعطي َمْن َحَرَمِني,  اأَ�سِ
ْمتي  �سَ يكون  واأن  َظلََمِني,  ْن  َعَمّ واأْعُفَو 
  )) ونظري عربة  ِذْكرا,  ونُْطِقي   , ِفْكرا 

هريرة  اأبي  عن  رزين  زيادات  ]اأخرجه 
العبادة  هذه  اإن  بل  الأخوة,  اأيها    ]
فقد  بالإميان,  ربطت  الأوىل  التعاملية 
قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) َوَمن كاَن 
ل َرِحَمه ((   يوؤمُن باهللِ واليوِم الآخر فليَ�سِ
]اأخرجه البخاري وم�سلم واأبو داود عن 

اأبي هريرة [

لكل اإن�صان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخوة, قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�ض امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها, الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

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

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

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً, و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

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

﴾

من ل ي�صتحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن, واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن, وال�سخاء ح�سن 

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

األزم ما يلزمه ال�سرب, والأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�سد, اأحب الطائعني, وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد, اأحب املتوا�سعني, وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�سد, واأبغ�ض ثالثاً, وبغ�سي لثالث اأ�سد, 
اأبغ�ض الع�ساة, وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد, اأبغ�ض املتكربين, وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد, اأبغ�ض 

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

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ك�صفت تقارير �صحفية �أن �رشكة 
ل�صناعة  �لهندية  موتورز  تاتا 
وتطوير �ل�صيار�ت، �تخذت قر�ًر� 
 Tata" �أيقونتها  �إنتاج  بوقف 
تعد  �لتي  هات�صباك   "Nano
وذلك  �لعامل،  يف  �صيارة  �أرخ�ص 

بعد 10 �صنو�ت من بدء �إنتاجها، 
 "dailyhunt" �صحيفة  وقالت 
�لإقبال  �صعف  �إن  �لهندية 
بالرغم  �ل�صيارة  �رش�ء  على 
�أجرب  �لقت�صادي،  �صعرها  من 
معدلت  تقلي�ص  على  �ل�رشكة 

و�صل  حاد  ب�صكل  �لت�صنيع 
خالل  و�حدة  �صيارة  �إنتاج  �إىل 
 275 مقابل  يف  �ملا�صي  يونيو 
�صيارة يف نف�ص �لفرتة من �لعام 
يف  �أعلنت  تاتا  وكانت  �ملا�صي 
��صتمر�ر  عن  �ملا�صي  �صبتمرب 

�لوقت،  لبع�ص  نانو"  "تاتا  �إنتاج 
�لهات�صباك  �ل�صيارة  كونها  ذلك 
�لوحيدة لدى �ل�رشكة �صمن فئة 
يف  تناف�ص  �أنها  كما  �ملبتدئني، 
�لدول  وبع�ص  �لهندية  �لأ�صو�ق 

.AMT لأخرى باإ�صد�ر نانو�

جيني�سي�ص G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�صي�ص
موديل 2019 �ملحّدثة �أثناء 

�ختبارها، و�لتي �صتكون 
�أول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�صيل ت�صميم �ل�صيارة 

�لختبارية �إ�صين�صا.
�صحيح �أن �لنموذج 

�لختباري مموه، �إل �أن 
ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 

على تغيري�ت �لفي�ص ليفت 
و�إن�صاء ت�صميم �فرت��صي ملا 

�صتبدو عليه �ل�صيارة، حيث 
يظهر ح�صولها على �ل�صبك 

�لأمامي �لذي على �صكل 
“ُعرف �لديك”، �مل�صابيح 

�لأمامية �ملزدوجة، 
�لت�صميم �جلديد بامل�صابيح 

�خللفية.
على ناحية �لأبعاد، ل يتوقع 

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

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

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

3.8 لرت 6 �صلندر بقوة 334 
ح�صان، تريبو 6 �صلندر بقوة 

370 ح�صان، كذلك 5 لرت 8 
�صلندر بقوة 425 ح�صان، 
على �أن تتوفر كل �لن�صخ 

قيا�صياً بجري �أوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�صي �أو رباعي �ختياري.

 The Korean هذ� وح�صب
Car Blog، جيني�صي�ص 
G90 موديل 2019 �صيتم 
تد�صينها ر�صمياً يف كوريا 

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

لالأ�صو�ق �لعاملية نهاية 
مار�ص من �لعام �لقادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�صدرت بي �إم دبليو ر�صميا �أ�صعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �صوقها �ملحلي باأملانيا.

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

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

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

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

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

8 �صلندر بقوة 523 ح�صان و750 نيوتن.مرت من 

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

 S-Class لر�ئدة، �صي�صبح �صعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�صان.
تكلّف حزمة M �صبورت 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�صاب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( لإ�صافته بال�صقف.
هذ� و�صيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة بالأ�صو�ق �لعاملية خالل �لأ�صابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�صاحة ملناف�صة مر�صيد�ص 
بنز S-Class كوبيه وبور�ص 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��صتعر�صت �رشكة IAT Design �ل�صينية �صيارة "Karlmann King" �لتي �صنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�صب موقع "CarAndBike" �ملتخ�ص�ص يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�صيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�صمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�صنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�صلب.

وي�صمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�صيارة حمرك قوي من 10 �أ�صطو�نات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�صان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�صوي ت�صل �إيل 160 كيلو مرت / �ص. وتتميز �ل�صيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �صوت، بالإ�صافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�صاخنة، وماكينة ل�صنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�ص�صة حلفظ �لكوؤو�ص �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�صيارة على خزينة قوية مزودة بو�صائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �لإ�صاءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من 

هذه �ل�صيارة فقط حول �لعامل ب�صعر ي�صل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�صفت �رشكة ت�صنيع �ل�صيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �صيار�تها  �أول  �صتكون  و�لتي  مازد�6  �صيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ص �ل�صيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�لأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�صخة  �أول  �صتكون 
يف �صيف �لعام �حلايل 2018، كما �صيكون �أ�صحاب 

�ل�صيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�صكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�صيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�صد�ر 
�صمن  �صتكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي 
�إ�صافات نظام �لت�صغيل �لذكي �ملوجود يف �صيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�صم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة  �ملن�صتني 
�ل�رشكة يف �ملعر�ص �لدويل لل�صيار�ت مل يتحدث 
��صتغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �لأمر  ذلك  عن 
�مل�صتخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�صافة من�صتي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�صي، 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�صري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�صيارة يف �لأر��صي �لوعرة، و�ت�صح �أنها ل�صيارة "نيفا"، ف�صال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�صالم �لرو�صية �لبيالرو�صية عن مناذج ع�صكرية مطورة ك�صفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�صية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �صولنيت�صنوغور�صك يف �صو�حي ع�صكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�صة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �صلمت 4 �صيار�ت �مل�صافة بني قعرها و�لأر�ص مقارنة بالنماذج �ملدنية.��صتخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�صا�ص "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�صاة، وميكن �أن ين�صب فيها قاذف قنابل �أو ر�صا�ص �إن "نيفا" �لع�صكرية �ملطورة خم�ص�صة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�صة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�صاعة يف �لأر��صي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ل�صتطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �صيارة للتدخل مو�صكو.
ت�صتهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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اآي فون ينهار عندما تكتب »تايوان«

الأمني  الباحث  اأفاد 
احلماية  �رشكة  وم�ؤ�س�س 
باتريك  �سيكي�ريتي  ديجتال 
به�اتف  خطاأ  ب�ج�د  واردل 
بالن�سخة  العاملة  ف�ن  اآي 
والن�سخ   »11.3 اإ�س  اأو  »اآي 
انهيارها  اإىل  ي�ؤدي  الأقدم، 
الرمز  امل�ستخدم  كتب  كلما 
التاي�اين  للعلم  التعبريي 
ن�عية  عن  النظر  بغ�س 

التطبيق امل�ستخدم.
اأثناء بحثه  باتريك  ومل يجد 
دللت على حدوث عمليات 

له�اتف  قر�سنة  اأو  اخرتاق 
اأن  اكت�سف  لكته  ف�ن،  اآي 
ويتعلق  اخلطاأ غري مق�س�د، 
من  حاولت  رقابية  مبيزة 
اأبل ا�سرت�ساء  خاللها �رشكة 
بهدف  ال�سينية،  احلك�مة 
يف  اله�اتف  عر�س  عدم 

ال�سني للعلم التاي�اين.
العلم  اختفاء  م�ساألة  وتعد 
ال�سني  �سمن  التاي�اين 
عدة  من  واحدة  جمرد 
اأبل  �رشكة  قدمتها  تنازلت 
مثل  ال�سينية،  احلك�مة  اإىل 

اأبل  م�ستخدمي  بيانات  نقل 
ال�سينيني اإىل خ�ادم م�ج�دة 
تطبيقات  واإزالة  ال�سني  يف 
VPN من متجر تطبيقاتها 

امل�جه اإىل ال�سني.
ويبدو اأنه يتعني على العديد 
التكن�ل�جيا  �رشكات  من 
الربجمية  تعليماتها  كتابة 
للتكيف مع الق�اعد ال�سارمة 
اإنكارها  لل�سني، مبا يف ذلك 

ل��سع تاي�ان امل�ستقل.
بع�س  يف  باتريك  ووجد 
اخلطاأ  هذا  اأن  احلالت 

اله�اتف  تعطل  يف  يت�سبب 
ي�سابه  ب�سكل  كامل،  ب�سكل 
املت�سلل�ن  عليه  يطلق  ما 
من  احلرمان  هجمات 
من  والتي   ،DDos اخلدمة 
�سخ�س  لأي  ال�سماح  �ساأنها 
باإيقاف اجلهاز ال�سعيف عن 
العمل من خالل الأوامر، مما 
يعني اأن اأي �سخ�س ميكن اأن 
اآي  هاتف  بانهيار  يت�سبب 
اأي  اإر�سال  طريق  عن  ف�ن 
اإ�سعاراً  ت�سدر  ن�سية  ر�سالة 

وتت�سمن العلم التاي�اين.

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�سد بع�س امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام الأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سب�ك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ول�حظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �س�رة لرمز في�سب�ك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سب�ك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. وي�ؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سب�ك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سب�ك، ف�ستظهر ر�سالة تق�ل: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سب�ك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز الإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق امل�اقع الجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

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

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سب�ك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سب�ك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
بالنزعاج من اأن في�سب�ك اأ�سافت الإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�س علي التحقق من في�سب�ك 
على الإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سب�ك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف ال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سن�ات الأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

الإنرتنت يف ال�ليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدم�ن في�سب�ك هذا العام. كما تت�قع �رشكة الأبحاث اأن 
يخ�رش م�قع في�سب�ك ملي�ين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�سكل كامل 
�ستق�م  اأنها  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �س�ر  لتقدم  الأ�سا�س 
و�س�حاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�س�ارع  باإظهار 
ال�س�ر  بع�س  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل الأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رشكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�س�ارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  ال�ليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سط�ل 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�س�ر  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل الأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط ق�قل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  لذعة 
والأخطاء الكثرية يف ال�س�ارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

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

خرائط ق�قل.
باإطالق  ال�رشكة  و�ستق�م 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  ت�فري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  ال�ليات  جلميع 
تدريجي يف ال�ليات املتحدة، 
لأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�س�ر 
ال�س�ارع وكذلك  التي ت�سري يف 

الأقمار ال�سناعية.

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رشكة م�ت�رول اململ�كة ل�رشكة 
لين�ف� يف ت�زيع الدع�ات على ال�سحافة 
ال�رشكة  حل�س�ر حدث ر�سمي �ستقيمه 
القادم  اأوت   2 ي�م  �سيكاغ�  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  ه�اتفها  عن  للك�سف 

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  الأخرية  الت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
امل�ا�سفات  يف  الختالفات  بع�س  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستك�ن �سمن م�رشوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �ستعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�سكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة ق�قل مالكة النظام 
اأي�سا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من ه�اتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن هاتفني  ال�رشكة  ان  يعني 
من الفئة املت��سطة وهاتف رائد بعتاد 

م�ا�سفات ق�ية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
الآن عن م�عد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعل�مات  من  املزيد  ت�رشيب 
اخبارنا  تابع�ا  لذلك  القادمة  الأيام 
جديد  ح�ل  املزيد  ملعرفة  الي�مية 

م�ت�رول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  الك�سف  م�ت�رول  �رشكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  ه�اتفها  باك�رة 
ب��سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
الت�ا�سل  �سبكات  يف  املن�س�ر  الدع�ة 
الأنظار  بالتاأكيد  هناك   الجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�س  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  م�ت� 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  بالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تك�ن متن�عة بني 
ومنخف�سة  ومت��سطة  رئي�سية  ه�اتف 
ت�رشيبات  لي�جد  الآن  حتى  ال�سعر. 
اله�اتف  هذه  م�ا�سفات  ح�ل  م�ؤكدة 
متن�عة  تك�ن  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  امل�ا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  ن�ع 

لزالت  الدع�ة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيك�ن  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيك�ن جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى ه�اتف 

م�ت�رول رواجاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

الك�رية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  ت�قعها  عن  �سام�س�نغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�س�نغ  وا�ستطاعت 

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

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



التعرف  من  الأمن  قوات  اأم�س  متكنت 
اأول  عليه  املق�ضي  الإرهابي  جثة  على 
جنوب  كلم   90 تاف�ضور  مبنطقة  اأم�س 
الأمر  ،ويتعلق  بلعبا�س  �ضيدي  ولية 
بالإرهابي غامل عتاوي املكنى »حيدرة«  
اجلماعات  ب�ضفوف  التحق  ،الذي 
يف  متكنت  ،كما   2009 عام  الإرهابية 
ذات ال�ضياق من تدمري 03 خمابئ اأخرى 
ال�ضنع  تقليدية  قنابل   05 على  حتوي 
اإ�ضافة اإىل مواد غذائية واأغرا�س اأخرى 
الأمثل  لال�ضتغالل  ،ونظرا  خمتلفة 
يف  معمق  حتقيق  فتح  مت  للمعلومات 
التي �ضهدتها  الأخرية  الأحداث  اأعقاب 
لدعم  خلية  تفكيك  من  مكن  ما  الولية 
اجلماعات الإرهابية بال�ضاحية اجلنوبية 
التم�ضيط  عملية  لزالت  وقت  ،يف 
املجموعة  هذه  ملالحقة  متوا�ضلة 

يتم حما�رصتها  التي قال م�ضدرنا غنه 
عرب  امل�ضرتكة  الأمن  قوات  طرف  من 
املناطق الغابية املحاذية جلبل احلديد 
بولية �ضعيدة ومنطقة تاف�ضور ،يف حني 

كثفت قوات الأمن من عملها يف خطوة 
قبل  من  حترك  لأي  حت�ضبا  اإ�ضتباقية 
مكثف  امني  اإنزال  و�ضوهد  املجموعة 

عرب �ضائر بلديات الولية.

 �ص.�صهيب

�صيدي بلعبا�ص

التعرف على هوية الإرهابي املق�ضي عليه وتفكيك خلية لدعم الإرهاب 

ال�ضتثمار يف الن�ضان
�صهدت �أم�ص عودة �حلركة �إىل 

�لأق�صام �لدر��صية و كان من 
�لطبيعي �أن �أحر�ص �أم�ص على 
متابعة كل مايرد عن ظروف 

هذ� �حلدث،�لقا�صم �مل�صرتك بني 

كل �لتقارير �أن �أغلب �لوليات 
�صهدت تد�صني هياكل مدر�صية 

ويف وهر�ن مثال ت�صتعد هذه 
�لأخرية ل�صتقبال �أكرث من 30 

موؤ�ص�صة وهيكل تربوي،..هي 
بارقة �أمل و�صط تو�يل �لأخبار 
�ملحبطة من �لأمر��ص و�لف�صاد 
و�صول �إىل �لرد�ءة �ل�صيا�صية 

و«وجوه �لبخ�ص« �لتي متالأ تبعث 

على �لغثيان كلما نعقت كالغربان 
يف خمتلف �ملنابر.

ما ت�صتقبله قاعات �لتدري�ص 
من عدد مهول للتالميذ ي�صاوي 

�إجمايل عدد كبري من�صكان بع�ص 

�لدول ،وهي �لقوة �لتي �صت�صنع 

م�صتقبل �جلز�ئرو حتفظ �أمنها و 
ت�صون هويتها.

��صتثمرو� يف �لن�صان حتى تبقى 
�جلز�ئر و�قفة .

موقف

�صعيدة

 عبد الغني زعالن
 يف زيارة اليوم

من املنتظر اأن يحل �ضبيحة اليوم عبد الغني 
زعالن وزير الأ�ضغال العمومية و النقل يف 
زيارة تقوده لولية �ضعيدة لتفقد امل�ضاريع 
اخلا�ضة بقطاعه خا�ضة و اأن الولية تعرف 
حركية كبرية يف املجال كاإعادة تعبيد �ضبكة 
الطرقات و �ضيانة �ضبكة ال�رصف ال�ضحي 
و اأ�ضغال التهيئة احل�رصية كالإنارة و تعبيد 
الأر�ضفة اإىل جانب معاينة اأ�ضغال م�رصوع 
تهيئة وادي �ضعيدة الذي يعرف مرحلته 

الأخرية و نفق وادي الوكريف الذي يعترب 
م�رصوعا حيويا �ضريبط �ضمال املدينة 

بجنوبها لت�ضهيل حركة املرور و فك الإختناق 
املروري بو�ضط املدينة و تد�ضني خط ال�ضكة 
احلديدية الرابط بني �ضعيدة وتيارت من بني 

النقاط املربجمة يف الزيارة .
�حلاجخلدون.ع  # ود�د 

جرمية قتل ب�ضعة باحلرا�ش!!

باتنة

ت�ضييج املوقع الأثري »ديانا فيتريانوروم« 

رو�ضيا ت�ضمم طائرات 
هجينة لالإقالع العمودي!

لإعتداء  العمر  من  الثالث  العقد  يف  �ضاب  تعر�س 
العمر  من  يبلغ  �ضاب  وهو  جاره  يد  على  خطري 
باغته بثالث طعنات على م�ضتوى  بعدما  �ضنة   18
الراأ�س وجنبه الأي�رص وهي الإ�ضابة التي كادت اأن 
توقف ن�ضاط كليته ، وهذا ب�ضبب �ضجار ب�ضيط بني 

اجلريان باحلرا�س .
احلرا�س  حمكمة  هيئة  اأمام  املتهم  ليمثل 
الفوري  املثول  اإجراءات  مبوجب  بالعا�ضمة 
ب�ضالح  العمدي  واجلرح  ال�رصب  تهمة  ملواجهة 
اأبي�س ، والتي تعود جمرياتها لالأ�ضبوع الفارط حني 
يتبدلن  و  بحيهما  جل�ضان  املتهم  و  ال�ضحية  كان 
و حدثت  اأبناء احلي  باقي  رفقة  اأطراف احلديث 

 ، تافه  مو�ضوع  ب�ضبب  كالمية  مناو�ضات  بينهما 
ق�ضد  دون  اأ�ضابه  و  املتهم  ب�ضفع  ال�ضحية  فقام 
منه على م�ضتوى عينه امل�ضابة مبا اأدى اإىل �ضقوط 
الواقي منها ، ويثور املتهم يف وجه ال�ضحية ويقرر 
النتقام لنف�ضه فتوجه ملنزله العائلي و اأح�رص معه 
�ضكينا اإ�ضتعمله لطعن ال�ضحية ثالثة طعنات على 
اأن يوقف  اأي�رص مبا كاد  الراأ�س و اجلانب  م�ضتوى 
ن�ضاط الكلية وهي الإ�ضابة اخلطرية التي نقل على 
له  اأجريت  اأين  زمرييل  مل�ضت�ضفى  ال�ضحية  اإثرها 
قدرت  عجز  مدة  من  اإ�ضتفادته  مع  عمليات  عدة 

ب21 يوما ، اإ�ضتعملها يف تقييد �ضكوى احلال  .
ل/منرية

�ضي�رصع يف الأيام »القليلة املقبلة« 
الوطني  الديوان  من  باإ�رصاف 
املمتلكات  ا�ضتغالل  و  لت�ضيري 
املوقع  ت�ضييج  عملية  يف  الثقافية 
ببلدية  »ديانا فيتريانوروم«  الأثري 
بعد  على  الواقعة  البي�ضاء  زانة 
كلم �ضمال غرب مدينة  حوايل 50 
باتنة،ح�ضب ما اأكده اأم�س الأربعاء 
للثقافة عمر كبور  املدير املحلي 

.
املكلفة  املقاولة  تعيني  مت  قد  و 
بت�ضييج املوقع وهي متواجدة بعني 
املكان يف انتظار مبا�رصة الأ�ضغال 
اأ�ضهر   3 حوايل  �ضتدوم  التي 

اأو�ضح  ما  ح�ضب  تقدير،  كاأق�ضى 
نف�س امل�ضوؤول م�ضيفا باأن العملية 
ا�ضتعجايل  خمطط  �ضمن  تدخل 
حلماية مواقع اأثرية بوليات تيبازة 
و عنابة وامل�ضيلة اإىل جانب موقع 
فيه  �ضارفت  الذي  )باتنة(  تيمقاد 
واأ�ضيف  النتهاء  على  الأ�ضغال 
موقع زانة الأثري للتكفل به �ضمن 
�ضنة  يف  امل�ضجل  املخطط  هذا 
2008 و ذلك بعد مرا�ضالت عديدة 
اإىل وزارة  الثقافة  وجهتها مديرية 
التدخل  �رصورة  تت�ضمن  الثقافة 
اآثار  ت�ضهده  الذي  الرتدي  لوقف 

منطقة »ديانا« وموقعها الأثري.

الرو�ضي،  الع�ضكري  اخلبري  اأعلن 
األيك�ضي ليونكوف، اأن اجلي�س الرو�ضي 
هجينة  بطائرة   2023 عام  يتزود  قد 
وذلك   ، العمودينينْ والهبوط  لالإقالع 
احلكومي  الت�ضليح  برنامج  اإطار  يف 

لأعوام 2028-2017.
الطائرة  تلك  اأن  ليونكوف  واأ�ضاف 
وهو  املظالت،  �ضالح  يف  �ضت�ضتخدم 
حيث  بت�ضميمها،  املعنية  اجلهة 
ميكن للطائرة اأن تقلع وتهبط عموديا 
ت�ضل  ب�رصعة  حتلّق  بينما  كمروحية، 
التقليدية،  الطائرات  �رصعة  اإىل 

اأن  املمكن  من  اأنه  اخلبري  واأو�ضح 
ي�ضتغرق ت�ضميم وت�ضنيع الطائرة التي 
 5-3 »كونفرتوبالن«  ت�ضمية  حملت 

اأعوام.
الطائرة  اإن  قائال  ليونكول  وتابع 
جانب  اإىل  تخدم  اأن  ميكن  الهجينة 
العمليات  قوات  يف  املظالت  �ضالح 
لهذه  الوحيد  العيب  لكن  اخلا�ضة، 
املهند�ضون  يبذل  والذي  الطائرة، 
هو  عليه،  للتغلب  جهدهم  ق�ضارى 
اأثناء  حتدثه  الذي  ال�ضديد  ال�ضجيج 

طريانها. 

�لطارف

توزيع ما يقارب 4 اآلف �ضكن 

مدل�ضي ي�ضتقبل �ضفري ا�ضبانيا 

�خرت�ق علمي 

حتويل النفايات البال�ضتيكية اإىل وقود لل�ضيارات!

1000PixX عر�ص ترويجــي

موبيلي�ش ت�ضاعف الر�ضيد املهدى!

�ضكنا   3.990 عن  يقل  ل  ما  توزيع  �ضيتم 
 2018 �ضنة  نهاية  قبل  م�ضتحقيهم  على 
اأم�س  علم  ما  ح�ضب  الطارف،  بولية 

الأربعاء من املدير املحلي لل�ضكن.
�ضتمكن  ح�ضني،  بن  ملحمد  ا�ضتنادا  و 
مبنا�ضبة  املزمعة  ال�ضكنات  توزيع  عملية 
لفائدة  عيد عا�ضوراء )20 �ضبتمرب 2018( 
منطقتي  بني  يقطنون  م�ضتفيدا   611

الب�ضبا�س و ال�ضط من احل�ضول على �ضقق 
مزودة بجميع و�ضائل الراحة و اأردف باأنه 
حل�ضة  اأخرى  توزيع  بعملية  القيام  �ضيتم 
 500 منها  مدعما  ترقويا  �ضكنا   1243
لفائدة م�ضتحقيهم من القاطنني بالقالة و 
اإحياء  الع�ضل مبنا�ضبة  ابن مهيدي و عني 
امل�ضادف  التحريرية  الثورة  عيد  ذكرى 

للفاحت نوفمرب 2018.

مراد  الد�ضتوري  املجل�س  رئي�س  ا�ضتقبل 
مدل�ضي، باجلزائر العا�ضمة ، �ضفري مملكة 
كابانا�س  �ضانتياغو  باجلزائر  ا�ضبانيا 
انتهاء  اثر  وداع  زيارة  له  اأدى  الذي 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�ضب  باجلزائر،  مهمته 
مدل�ضي  ال�ضيد  ا�ضتعر�س  وقد  للمجل�س، 

اللقاء- هذا  خالل  ال�ضباين  ال�ضفري  مع 
العالقات  امل�ضدر--«واقع  ذات  -ح�ضب 
وا�ضبانيا  اجلزائر  بني  اجليدة  الثنائية 
بني  اخل�ضو�س  وعلى  ترقيتها  و�ضبل 
املجل�س الد�ضتوري اجلزائري واملحكمة 

الد�ضتورية ال�ضبانية«.

اإىل   Swansea جامعة  باحثو  تو�ضل 
النفايات  من  نوع  اأي  لتحويل  طريقة 
هيدروجيني،  وقود  اإىل  البال�ضتيكية 
بالطاقة  تعمل  �ضيارات  ت�ضغيل  ميكنه 
هذا  الباحثون  وحقق  الكهربائية 
مادة  اإ�ضافة  عرب  العلمي  الخرتاق 

وتركه  البال�ضتيك،  اإىل  لل�ضوء  ممت�ضة 
يف حملول حتت اأ�ضعة ال�ضم�س وميكن 
اأرخ�س  بديال  العملية  هذه  تكون  اأن 
البال�ضتيك  اأن  حيث  التدوير،  لإعادة 
وفقا  اأول،  التنظيف  اإىل  يحتاج  ل 

للباحثني.

،يعود  اجلزائرية  ال�ضوق  يف  الرائد  موبيلي�س 
عن  يعلن  ،و  الرتويجية  بعرو�ضه  اأخرى  مرة 
 »1000PixX« الرتويجي  عر�ضه  اإطالق 

املُوّجه جلميع زبائن الدفع امل�ضبق.
اإبتداًءا من 05 �ضبتمرب 2018 ،�ضيتمكن زبائن 
عرو�س الدفع امل�ضبق مبت�ضم ، من الإ�ضتفادة 
 1000PixX الرتويجي  العر�س  مزايا  من 
با�ضتعمال الالئحة  *600# اأو ب�رصاء العر�س 

الرتويجي مبا�رصة من نقاط البيع.
زيادة  ،و  دج   1000 بـ  و  يوم   30 ،طيلة  عليه  و 
 1000PixX لعر�س   ال�ضخمة  املزايا  عن 
املهدى  الر�ضيد    2X ت�ضــاعف  ،موبيلي�س 

اخلا�س باملكاملات و الر�ضائل الق�ضرية نحو 
جميع ال�ضبكات الوطنية:

 مكاملات + ر�ضائل ق�ضرية غري حمدودة نحو 
�ضبكة موبيلي�س

نحو  �ضالح  مهدى  ر�ضيد  دج   4000 دج   2000
جميع ال�ضبكات الوطنية 13Go  اأنرتنت

من  اأقاربكم  ي�ضتفيد  ،وحتى  كذلك  جماين    
هذا العر�س الرتويجي ،مُيَِكنُكم موبيلي�س من 
�رصاء عر�س 1000PixX واإهدائه ملرا�ضلكم 
الالئحة  طريق  عن  �ضلكني  خدمة  با�ضتعمال 
،اأي  يـوم  الرتويجي �ضالح 30  العر�س   *665#

اإىل غاية 04 اأكتــوبـر 2018.

ق�صنطينة

دورة تكوينية بعنوان 
»مدر�ضة م�ضرح« 

التكوينية  الدورة  اأواخر �ضبتمرب اجلاري  �ضتنطلق 
»مدر�ضة م�رصح« التي بادرت اإىل تنظيمها جمعية 
م�رصح  من  كل  مع  بالتن�ضيق  لل�رصق«  »جوهرة 
ال�ضعبي  للمجل�س  الثقافية  اللجنة  و  ق�ضنطينة 
امل�رصف  الأربعاء من  اأم�س  علم  الولئي ح�ضبما 
امل�رصحي  املخرج  الرتب�س  هذا  على  العام 
يف  الفنان  ذات  اأو�ضح  و  ميالط،  الدين  �ضالح 
�ضتدوم  التي  التكوينية  الدورة  هذه  باأن  ت�رصيح 
ال�ضهر  نف�س  غاية  اإىل   2018 )�ضبتمرب  �ضنوات   3
اخل�ضو�س  وجه  على  ت�ضتهدف   )2021 �ضنة  من 
»تكوين جيل من املمثلني امل�رصحيني املحرتفني 
والراق�ضني الكوريغرافيني و الرتقاء بالفن الرابع 

مبدينة ال�ضخر العتيق.«

 قاعدة �حلياة �ملهجورة
 ملوؤ�ص�صة كوجال �صكيكدة 

 احرتاق كلي ل30 
بناية جاهزة 

ت�ضبب حريق اندلع ليلة الثالثاء اإىل الأربعاء على 
كوجال  ملوؤ�ض�ضة  مهجورة  حياة  قاعدة  م�ضتوى 
-غرب  �رصق  ال�ضيار  الطريق  تنجز  كانت  التي 
مبنطقة »ال�ضيافة« ببلدية عزابة )�رصق �ضكيكدة( 
علم  ما  ح�ضب  جاهزة  ل30بناية  كلي  احرتاق  يف 
من احلماية املدنية و اأو�ضح ذات امل�ضدر اأن هذا 
تطلب  الليل  منت�ضف  حوايل  ن�ضب  الذي  احلريق 
املدنية  للحماية  الرئي�ضيتني  الوحدتني  تدخل 
لكل من عزابة و احلرو�س ب16عونا من خمتلف 
الرتب و 4 �ضاحنات اإطفاء من احلجم الكبري و كذا 
�ضيارة اإ�ضعاف. و اأ�ضاف ذات امل�ضدر اأن العملية 
ا�ضتغرقت قرابة اأربع )4( �ضاعات للتحكم كليا يف 
هذا احلريق دون ت�ضجيل اأية خ�ضائر ب�رصية على 

اعتبار اأن القاعدة مهجورة.
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