
 من بينهم جياليل �سفيان
 و�سعد بوعقبة:

 اأمــــــن العــا�صمة
 ميـــــــنع جتـــــــمعا 
ويعتقل منظميه

 فيما قال اإن حركة مواطنة 
حتتاج لتمثيل �سعبي، تواتي:

مــــن حـــــــق »�صبي�صـــــــيفيك« 
الرت�صح للرئا�صيات املقبلة

الدكتور عبد الوهاب دربال

اأنــ�صار الـــــــعهدة 
اخلامــــــ�صة لـــــــم 
يخالفوا القوانني

�ص3

�ص3

�ص3

رئي�ص االحتاد الوطني  لعمال الرتبية  ال�سادق  دزيزي للو�سط

البد من احلوار لتجنب ا�صطرابات جديدة  

مترنا�ست

ثالثة اإرهابيني ي�صلمون  اأنف�صهم للجي�ش
�ص2 

�ص4
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خالف حاد داخل 
طالئع احلريات 

�ص3ب�صاأن الرئا�صيات
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�ص13

دعا جمل�ص االأمن لاللتزام مب�سوؤولياته

ال�صفري ال�صحراوي يندد مبحاوالت 
املغرب عرقلة م�صار التفاو�ش 

املدينة اجلديدة بوينان البليدة

ال توزيع ل�صكنات »عدل« دون 
�ص5ربطها مبختلف ال�صبكات 

�ص5

الفريق مهدد بخ�سم 6 نقاط ونقطة 
ب�سبب الرديف يف حال مل ت�سو الديون

مطالب بالتدخل 
ال�صريع الإنقاذ 
�صباب بلوزداد

�ص2  

�ص24

�ص 24

البويرة
 م�صرع 14 �صخ�صا واإ�صابة 

137 يف حوادث مرور 
اأمن والية امل�سيلة 

 توقيف �صخ�صني قاما  ب�صرقة  
100 مليون من �صيارة

ق�سية ال�سطو على مركز بريد الدبداب

القاب�ش يعرتف بتدبري 
العملية رفقة �صركاء
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الأخطاء التحكمية تعود من جديد
جديد  من  معها  لتنطلق  موبيلي�س  املحرتفة  البطولة  اأم�س  اأول  انطلقت 

الأخطاء التحكيمية، حيث عرف اللقاء الذي جمع اأوملبي املدية مبولودية 

بجاية اأخطاء كارثية ت�ضببت يف هزمية الأوملبي برباعية كاملة على اأر�ضية 

ميدانها، ظاهرة دائما ما تغنت الرابطة مبعاجلتها لكن الواقع �ضيء اأخر.

ورقلة

الطبعة الأوىل حلفظة القراآن ال�صغار 
�ضهدت الولية املنتدبة تقرت بولية ورقلة انطالق الطبعة الأوىل حلفظة 

اإ�رشاف  التي جتري حتت  التظاهرة  ال�ضغار، وهي  للحفظة  الكرمي  القراآن 

 115 جمموع  ي�ضارك  حيث  الطيبات،  بفرع  والعلوم  للثقافة  اإ�رشاء  جمعية 

على  وتعمل  الطيبات،  بلدية  عرب  تنت�رش  م�ضاجد   10 ميثلون  وطفلة  طفال 

تعزيز التم�ضك بكتاب اهلل وبعث التناف�س بني امل�ضاركني ال�ضغار.

الوزيرة غنية الدالية يف تون�س
غنية  املراأة،  وق�ضايا  والأ�رشة  الوطني  الت�ضامن  وزيرة  اأبرزت   -

كافة  تعززت يف  التي  اجلزائرية  املراأة  مكت�ضبات  بتون�س،  الدالية، 

ال�ضيا�ضية  الإرادة  »بف�ضل  الأخريتني  الع�رشيتني  خالل  املجالت 

ما  ح�ضب  بوتفليقة«،  العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  وتوجيهات 

اأورده اليوم الأحد بيان لذات الوزارة واأ�ضادت الوزيرة، يف مداخلة 

لها خالل اأ�ضغال الجتماع الول للوزيرات املكلفات ب�ضوؤون املراأة 

التون�ضية  العا�ضمة  احت�ضنته  الذي  العربي  املغرب  احتاد  لبلدان 

لالحتاد،  العام  الأمني  بح�ضور  اجلاري،  اأوت   11 و   10 يومي 

»تعززت خالل  التي  اجلزائرية  املراأة  البكو�س، مبكت�ضبات  الطيب 

وتوجيهات  القوية  ال�ضيا�ضية  الإرادة  بف�ضل  الأخريتني  الع�رشيتني 

رئي�س اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والتي كان اآخرها تكري�س 

مبوجب  امل�ضوؤولية  منا�ضب  ويف  ال�ضغل  �ضوق  يف  املنا�ضفة  مبداأ 
التعديل الد�ضتوري ل�ضنة 2016«.

خبر في 
صورة

مترنا�ست

 ثالثة اإرهابيني ي�صلمون 
اأنف�صهم للجي�س

برج بوعريريج

توقيف مروج بحوزته25 
كلغ من املخدرات

مفرزة  اأوقفت 
للجي�س  م�ضرتكة 
ال�ضعبي  الوطني 
بوعريريج/ بربج 
 )01( تاجر  ن.ع.5، 
بحوزته  خمدرات 
من  كيلوغرام   )25(
املعالج،  الكيف 
 )22( حجز  مت  فيما 

قنطار من التبغ و)450( وحدة من خمتلف امل�رشوبات بكل من ب�ضكرة 
وورقلة/ن.ع.4 من جهة اأخرى، اأوقفت مفارز م�ضرتكة للجي�س الوطني 
اإثر  وذلك  خمتلفة،  جن�ضيات  من  �رشعي  غري  مهاجرا   )33( ال�ضعبي 

عمليات متفرقة بكل من تلم�ضان وورقلة وعني قزام.

اأحداث العنف يف �صوارع بلكور

بها  قام  موؤ�ضفة  عنف  حوادث  اأم�س  اأول  �ضهرة  بلكور  �ضوارع  �ضهدت 
اأن�ضار فريق �ضباب بلوزداد الذين عربوا عن غ�ضبهم الكبري من الو�ضعية 
املو�ضم  هذا  الأوىل  مباراته  بعدما خ�رش  ناديهم  بها  التي مير  ال�ضعبة 
اأمام جمعية عني مليلة على الب�ضاط ب�ضبب عدم امتالك الفريق للعدد 
الكايف من الالعبني من اأجل خو�س املباراة ب�ضبب عدم منح الإجازات 

لالعبني اجلدد اإثر عدم دفع الديون املرتتبة على عاتق الإدارة.

يف اإطار مكافحة الإرهاب 
قوات  جلهود  وموا�سلة 
اجلي�ش الوطني ال�سعبي، 
�ّسلم ثالثة )03( اإرهابيني 
 12 اليوم  �سباح  اأنف�سهم، 
لل�سلطات   ،2018 اأوت 
بتمرنا�ست  الع�سكرية 
الع�سكرية  بالناحية 
الأمر  ويتعلق  ال�ساد�سة. 

بكل من:
اأحمد«،  »برزقي   1-
باجلماعات  التحق  الذي 

الإرهابية �سنة 2009؛
حمزة«،  »�سيود   2-
يو�سف«،  املدعو«اأبو 
باجلماعات  التحق  الذي 

الإرهابية �سنة 2014؛
م�سطفى«،  »زواويد   3-
عبد  املدعو«اأبو 
التحق  الذي  الرحمان«، 
الإرهابية  باجلماعات 

�سنة 2014.
من  اأي�سا  مكنت  العملية 
 )03( ثالثة  ا�سرتجاع 

م�سد�سات ر�سا�سة من نوع 
كال�سنيكوف وثالثة )03( 

خمازن ذخرية مملوءة.
النتائج  هذه  تعك�ش 
اأخرى  مرة  النوعية 
ال�سرتاتيجية  جناعة 
املتبناة من طرف القيادة 
الوطني  للجي�ش  العليا 
ال�سعبي من خالل خمتلف 
ق�سد  واملبادرات  امل�ساعي 
اجتثاث ظاهرة الإرهاب 

من بالدنا.

البويرة

م�صرع 14 �صخ�صا واإ�صابة 137 يف حوادث مرور 

بن قرينة على خطى مقري

م�صاركة مميزة للفريق الع�صكري اجلزائري

اأح�ضت م�ضالح الدرك الوطني بالبويرة خالل �ضهر 
جويلية املن�رشم وفاة 14 �ضخ�ضا واإ�ضابة 137 اآخرين 
وتعترب   ، الطرقات  يف 25 حادث مرور عرب خمتلف 
هذه احل�ضيلة الأثقل والأكرث دموية مقارنة بال�ضنوات 

الأخرية وتعود الأ�ضباب اإىل العامل الب�رشي بالدرجة 
الأوىل من خلل التجاوزات واملناورات اخلطرية التي 
مواكب  يف  حدة  وتزداد  ال�ضائقني  بع�س  بها  يقوم 
احلالة  جانب  اإىل  ال�ضيفية  الفرتة  يف  الأعرا�س 

واأجزاء  الوطنية  �ضواء  للطرقات  واملهرتئة  الكارثية 
عدة  به  توجد  الذي  �رشق-غرب  ال�ضيار  الطريق 

نقاط �ضوداء لزال حت�ضد مزيد الأرواح .
اأح�سن مرزوق

يبدو اأن دكتور عبد الرزاق مقري رئي�س 
حركة حم�س قد فتح ال�ضهية لنب قرينة 
لرئي�س حركة البناء بعد اأن ن�ضط مقري 
مبادرة التوافق واأعطى دينامكية للحركة 

ال�ضيا�ضية عند املوالة واملعار�ضة، اأين 
دخل بن قرينة على خط زميله ال�ضابق 
يتجول  وراح  مقري  احلايل  وغرميه 
ال�ضيا�ضة  الطبقة  عند  مبادرة  مب�ضودة 

فلي�س  بن  حزب  مع  له  لقاء  اأخر  وكان 
لنا مبادرة منذ عامني  اإن  له  الذي قال 
القيادي  به  �رشح  ما  ح�ضب  ون�ضف 
طالئع احلريات احمد عظيمي وننتظر 

اأن تتج�ضد و هي دعوة اإىل جلنة م�ضتقلة 
لالنتخابات وحوار �ضامل ل يق�ضي احد 
من  اجلي�س  وابعاد  وموالت  �ضلطة 

احللبة ال�ضيا�ضية.

عرفت الدورة الرابعة لالألعاب الع�ضكرية 
برو�ضيا   فعالياتها  جرت  التي  الدولية 
يف  اأخرى،  دول  �ضبعة  اإىل  بالإ�ضافة 
 11 اإىل  جويلية   28 من  املمتدة  الفرتة 
للفريق  مميزا  ح�ضورا   ،2018 اأوت 
م�ضاركته  خالل  اجلزائري  الع�ضكري  
للمرة الأوىل يف هذه املناف�ضة العاملية 
عرفت  التي  و  العايل  امل�ضتوى  ذات 
ح�ضور 32 بلدا  بـ189 فريقا �ضارك يف 

ثمانية وع�رشون تخ�ض�ضا.
 47 من  املكون  الع�ضكري  منتخبنا   
املرتبة  على   حت�ضل  ع�ضكريا  ريا�ضيا 
ع�رشة  بت�ضعة  الفرق  ح�ضب  اخلام�ضة 
املحمولة  الف�ضائل  تخ�ض�س  يف  نقطة 

جوا بعد كل من رو�ضيا �ضاحبة املرتبة 
ال�ضني يف املرتبة  نقاط،  باأربعة  الأوىل 
يف  بيالرو�ضيا  نقاط،  بثمانية  الثانية 
و  نقطة  ع�رشة  ب�ضبعة  الثالثة  املرتبة 
اإيران يف املرتبة الرابعة بثمانية ع�رشة 

نقطة.
جوا  املحمولة  الف�ضائل  اخت�ضا�س   

ت�ضمن املناف�ضات التالية:
قيادة   - باملظالت.  الدقة  قفز   -  

العربات القتالية ب.ت.ر 80.
مب�ضري  متبوعا  باملظالت  القفز   -

املغاوير مل�ضافة ع�رشة كيلومرتات.
ع�رشة  م�ضافة  على  املقاتل  �ضوط   -

كيلومرتات. - �ضباق التوجيه.   

- قيادة العربات القتالية ب.ت.ر 80 مع 
الرمي. يف ختام هذه الألعاب توج الفريق 
اخلا�ضة  باجلائزة  اجلزائري  الع�ضكري 
بالروح القتالية و روح اجلماعة اعرتافا 
م�ضاركته  خالل  املتميزة  مب�ضريته 

الأوىل يف هذه املناف�ضة الدولية.
هذه النتائج الإيجابية وامل�رشفة جاءت 

خالل  املحققة  الإجنازات  لتوؤكد 
املناف�ضات العاملية الع�ضكرية املختلفة 
مل�ضتوى  امللحوظ  التطور  وتربز 
ال�ضاحة  على  الع�ضكريني  ريا�ضيينا 
وذلك  العاملية  الع�ضكرية  الريا�ضية 
العليا  للقيادة  امل�ضتمر  الدعم  بف�ضل 

للجي�س الوطني ال�ضعبي. 
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الأمني الوطني لالإعالم يف حزب بن فلي�س يون�س �شرقي

خالف حاد داخل طالئع احلريات ب�ساأن الرئا�سيات
املعار�شة اأحزاب  خذلتها  للمعار�شة  الت�شاور  •        هيئة 

اأكد الأمني الوطني لالعالم  يف حزب طالئع احلريات يون�س �شرقي، باأن ملف تر�شح بن فلي�س للرئا�شيات املقبلة لزال غام�شا، وهو حلد ال�شاعة 
حمل نقا�س داخل احلزب بني اأع�شاء اللجنة املركزية، يف حني اأ�شار اإىل اأن طالئع احلريات ي�شتمع للمبادرات ال�شيا�شية التي اأطلقتها بع�س الأحزاب 

رغم اأنه كان يراهن على هيئة الت�شاور التي خذلتها اأحزاب املعار�شة قبيل الت�شريعيات املا�شية.

 علي عزازقة

ت�رصيح  خالل  امل�صدر  ذات  اأو�صح 
ملف  ب�أن  »الو�صط«  به  خ�ص 
الرئ��صي�ت يخ�صع لنق��ص عميق داخل 
وجود  ظل  يف  وهذا  الطالئع،  بيت 
خالف ح�د مرتبط برت�صح بن فلي�ص 
لرئ��صي�ت 2019، م�صيف�:«  من عدمه 
توجد يف جهة داخل اللجنة املركزية 
ال ترى يف تر�صح بن فلي�ص حال، لكون 
الطالئع  تعني  ال  االنتخ�ب�ت  جل 
توجد  فيم�  نوعيته�،  ب�صبب  اإطالق� 
امل�صتجدات  تنتظر  اأخرى  جم�عة 
وراح  الت�أهب«،  ح�لة  على  تبقي  وهي 

�رصقي اإىل اأكرث من ذلك مل� �صدد على 
فلي�ص �صخ�صي� مل يح�صم  بن  اأن علي 
وهذا  ال،  اأم  الرت�صح  يف  بعد  قراره 
اأين   2014 �صنة  عليه  ك�ن  م�  عك�ص 
 2013 ج�نفي  يف  تر�صحه  قرار  ح�صم 
رئ��صي�ت  قبل  من  �صهرا   16 وهذا 
قبل  اأ�صهر  و7  واليوم   ،2014 اأفريل 
م�  يح�صمه�،  مل  االأمور  الرئ��صي�ت 
داخل  يو�صح حجم اخلالف املوجود 

بيت الطالئع حول هذا املو�صوع.
ومن ج�نب اأخر رد يون�ص �رصقي على 
ال  احلري�ت  طالئع  ب�أن  اأكدوا  الذين 
ميلك ق�عدة �صعبية، بعد اأن حتججوا 
ال�ص�بقة،  بنت�ئج احلزب يف املحلي�ت 

احلزب  اأي  يف  ال�صعبية  ق�ل:«  حيث 
يف  انت�ص�ره  و  ق�عدته  بحجم  تق��ص 
الدخول  عدم  رغم  البلدي�ت  اأغلب 
املطلوب«،  ب�ل�صكل  املحلي�ت  يف 
اإقليمي�  مكتب�   47 مت�بع�:«عندن� 
ب�لع��صمة،  اإقليمي  و13 مكتب  والئي�، 
والبلدي�ت و�صل عدده� 1200 بلدية«، 
اح�ص�ئي�ت  على  حديثه  خ�صم  ويف 
متثيل احلزب وطني�، دافع �رصقي على 
املحلي�ت  يف  عليه�  املح�صل  النت�ئج 
اإذ اأو�صح:« لكن املحلي�ت تر�صحن� يف 
والئي�«،  جمل�ص�  و14  فقط  بلدية   48
م�صيف� يف ذات امللف:« اجلميع يعلم 
اإذا مل  �صيء  ب�أي  ت�أتي  ال  الوالي�ت  اأن 

ترت�صح بعدد ك�ف يف البلدي�ت، وهذا 
ب�مل�ئة   5 ن�صبة  ب�صبب  يكن  مل  الذي 
املفرو�صة«. �رصقي ابرز ب�أن كل االأمور 
التي مت ذكره� مل جتعل الطالئع يخرج 
بلدي�ت   5 ح�صل  حيث  اليدين  �صفر 
الوطني.  امل�صتوى  على  منتخب�  و60 
ال�صي��صية  املب�درات  يخ�ص  وفيم� 
اأكد  ال�صي��صية،  ال�ص�حة  تعرفه�  التي 
طالئع  حزب  الإعالم  الوطني  االأمني 
متم�صك�  ك�ن  احلزب  ب�أن  احلري�ت 
للمع�ر�صة،  الت�ص�ور  هيئة  يف  ب�صدة 
لكن اأغلب االأحزاب املع�ر�صة ي�صيف 
اأنه�  رغم  الهيئة  خذلت  حمدثن� 
املع�ر�صة،  اأحزاب  اأم�ل  حتمل  ك�نت 

�رصقي:«  ق�ل  املب�درات،  وبخ�صو�ص 
ي�رص  لكنه  للمب�درات  ي�صتمع  احلزب 
على �رصورة اعرتاف ال�صلطة، بوجود 
وهذا  االأوجه،  متعددة  �صي��صية  اأزمة 

م� مل يحدث حلد االآن«، مت�بع�:« وهو 
حركة جمتمع  مب�درة  م� الحظن�ه يف 
االأرندي  و  االأفالن  ال�صلم  وتع�مل 

معه�«.

فيما قال اإن حركة مواطنة حتتاج لتمثيل �شعبي، تواتي:

من حق »�سبي�سيفيك« 
الرت�سح للرئا�سيات املقبلة

رئي�س نقابة »الإنباف«  ال�شادق  دزيزي ل الو�شط

  "البد من احلوار لتجنب 
ا�سطرابات جديدة  "

الوطنية  اجلبهة  رئي�ص   �صدد 
اأن  على  تواتي،  مو�صى  اجلزائرية 
تعد حق   2019 لرئ��صي�ت  الرت�صح 
يود  جزائري  لكل  الد�صتور  يكفله 
للحق  احرتامه  عن  معربا  ذلك، 
االأمدي��ص  لرئي�صي  الد�صتوري 
اجلزائري،  التجمع  وحزب 
الرت�صح  والن�ئب ط�هر مي�صوم يف 
ب�أن  اأكد  حني  يف  للرئ��صي�ت، 
العهدة  �صد  مواطنة  حركة  ن�ص�ل 
لدى  متثيل  يلزمه  اخل�م�صة 

املواطنني.
خالل  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
»البلد«  موقع  به  خ�ص  ت�رصيح 
على  التعليق  له  يحق  ال  ب�أنه 
املرت�صحني املفرت�صني للرئ��صيت 
املقبلة، الفت� اإىل اأن كل جزائري 
تر�صحه  ملف  تقدمي  يف  احلق  له 
االنتخ�بي،  اال�صتحق�ق  لهذا 
اإذا  الثالثة  املر�صحني  وهوؤالء 
ك�ن لهم حقهم وا�صتوفوا ال�رصوط 
لكن  ذلك،  لهم  يحق  الق�نونية 

األف   75 جمع  عليهم  اأن  االأكيد 
 600 اأو  اجلزائريني،  من  توقيع 
ال�صيء  وهو  الوطن،  عرب  منتخب 

الذي لي�ص هين�.
ال�ص�بق  املر�صح   واأ�ص�ف 
من  ب�أنه  اجلزائرية،  للرئ��صي�ت 
االأف�ن�  تدعم  اأن  امل�صتبعد جدا 
مرحب�  حزبه�،  خ�رج  مر�صح� 
اجلبهة  من  اأي من��صل  برت�صح 
تعليقه  ويف  اجلزائرية،  الوطنية 
الراف�صة  حركة مواطنة  على 
خ�م�صة،  لعهدة  الرئي�ص  لرت�صح 
له�  ب�أن  نف�ص املتحدث  اأو�صح 
من  والن�ص�ل  ذلك  قول  يف  احلق 
هو  املطروح  لكن الت�ص�وؤل  اأجله، 
اأم  التمثيل  احلركة  هذه  لدى  هل 
هي عب�رة عن جمموع�ت انفرادية 
ب�أن اجلزائريني منذ  فقط، مربزا 
تعودوا  قد  التعددية ال�صي��صية، 
وهم  ب�صع�رات  الن��ص  تغريد  على 

بدون متثيل للمواطنني. 
ع.ع

الوطني  االحت�د  رئي�ص  اأكد 
والتكوين  الرتبية  للعم�ل 
يف  »االإنب�ف«  ال�ص�دق  دزيزي 
ت�رصيح خ��ص ليومية »الو�صط«  اأن 
جتنب �صين�ريو االإ�رصاب�ت  يف  التي 
الع�م  الدرا�صية  يف  �صهدته�  ال�صنة 
امل��صي مرهون ب�حلوار ونحن من 
دع�ة احلوار االجتم�عي  اجل�د  مع 
الوطنية  الرتبية  وزارة 
اإعط�ء  بهدف  واحلكومة   وهذا 
ا�صتقرار لقط�ع الرتبية يف اجلزائر 
والدخول  املدر�صي  وللدخول 

االجتم�عي  املقبل .
ال�ص�دق  ق�ل  ال�صي�ق  ذات  ويف 
التهمي�ص  بقي  اإذا  اأنه  دزيري 

االجتم�عي  للحوار  واالإق�ص�ء 
ومل  هو  كم�  الو�صع  وبقي  ق�ئم� 
يتعلق  ب�مللف�ت  يتغري  فيم� 
املطروحة ف�صت�صبح االحتج�ج�ت 
ال�صديد  الغ�لبة لالأ�صف  ال�صمة  هي 
م�ص�لح  من  ي�صتدعي  م�  وهذا 
بن  لنورية  الوطنية  الرتبية  وزارة 
االأمر  لهذا  التفطن  اإىل   غربيط 
لدى   للملف�ت  الع�لقة  اإ�ص�فة   ،
ذات  ،  داعي�  احلكومة  اجلزائرية 
�رصورة  اإىل  خالله�  من  املتحدث 
اأر�ص  فعلية  على  حلول  اإيج�د 
االإ�رصاب�ت  من  للحد  الواقع  

وامل�ص�كل التي تتبعه� .
حكيم مالك

 الدكتور عبد الوهاب دربال

اأن�سار العهدة اخلام�سة مل يخالفوا القوانني

وزير الأ�شغال العمومية والنقل 

التكوين وال�سيانة لتفادي تكلفة التجديد الباه�سة  

من بينهم جياليل �شفيان و�شعد بوعقبة:

اأمن العا�سمة مينع جتمعا ويعتقل منظميه

عبدالوه�ب  الدكتور  ق�ل 
امل�صتقلة  الهيئة  رئي�ص  درب�ل 
اأن  االنتخ�ب�ت،  ملراقبة  العلي� 
رئي�ص  يف  الثقة  جتديد  اأن�ص�ر 
مل  خ�م�صة  لعهدة  اجلمهورية 
ال�ص�رية  القوانني  على  يتعدوا 
ت�صنيف  الميكن  ،و  املفعول 
اأنه�  على  االأخرية   التحرك�ت 

حملة انتخ�بية مبكرة

منتدى  ق�ل يف  املتحدث  ذات 
ق�نون  احلواراأن   يومية 
كل  وا�صح   10-16 االنتخ�ب�ت 
احلملة  يخ�ص  فيم�  الو�صوح 
حمددة  وهي  االنتخ�بية، 
ا�صطالح� ق�نوني� مبدة زمنية 
االقرتاع،  يوم  قبل  اأ�ص�بيع   3
ال�ص�حة  ت�صهده  م�  ف�إن  وعليه 
ال�صي��صية هذه االأي�م فهو كالم 

ب�إعالن  يتعلق  �صي��صي  ع�م 
حر�ص  و  م�”.  ملر�صح  دعم 
التعليق  عدم  على  املتحدث 
ال�صي��صية  املب�درات  على 
التي اأطلقته� خمتلف االأحزاب 
الهيئة  ب�أن  موؤكدا  ال�صي��صية، 
ولي�ص  �صي��صي  حزب  لي�صت 
التعقيب  �صالحيته�  من 
ال�صي��صية،  املب�درات  على 

عمل  منتقدي  وبخ�صو�ص 
الهيئة امل�صتقلة العلي� ملراقبة 
درب�ل  جتنب  االنتخ�ب�ت، 
التعليق على االأمر معتربا االأمر 
موؤكدا  االأداء   لتح�صني  خطوة 
يف  متقدمة  جد  خطوة  ب�أنه� 
االنتخ�بي،  امل�ص�ر  حت�صني 

واأنه� �صتتقدم اأكرث تدريجي�.
م.�س

 �صدد، وزير االأ�صغ�ل العمومية 
الغ�ين  زعالن،  عبد  والنقل، 
اأهمية  اإبالء  �رصورة  على 
وال�صي�نة  للتكوين  كبرية 
خالل توقيع �صفق�ت اقتن�ء 
الو�ص�ئل  املعدات  خمتلف 
غرار  على  للقط�ع،  الت�بعة 
زعالن   القط�رات   واأو�صح 
عمل  زي�رة  خالل  اأم�ص 
الوطنية  لل�رصكة  تفقد  و 
لل�صكك احلديدية  اأن وزارته 

التكوين  توفري  تفر�ص 
التكلفة  لتف�دي  وال�صي�نة 
جتديد  الإع�دة  الب�ه�صة 
مرة  كل  يف  عرب�ت  و�رصاء 
واالأ�صغ�ل  النقل  وزير   وق�ل 
العمومية ، اأن اجلزائر لي�صت 
العرب�ت  �رصاء  على  ق�درة 
للو�صع  نظرا  مرة  كل  يف 
البالد.  به  الذي متر  امل�يل 
 ويف ذات ال�صي�ق، ق�ل الوزير 
اجلزائر  �ص�حية  عرب�ت  اأن 

بلغت مليون كلم ودخلت حيز 
ي�صتدعي  م�  وهو  اخلدمة 
موؤكدا  �صي�نته�،  �رصورة 
ال�صي�نة  عت�د  اقتن�ء  اأنه مت 
ب�نتظ�ر خروجه من املين�ء، 
مركز  عم�ل  تكوين  مت  كم� 
يف  �صوي�رصا  يف  ال�صي�نة 
موؤ�ص�صة  مع  اإط�ر  ال�رصاكة 
ال�صوي�رصية  »�صت�دالر 
النقل  ل�رصكة  الع�م  املدير 
للو�صط  احلديدية  ب�ل�صكك 

من  للعيد   خ��ص  برن�مج 
املدير  �رصح  اأخرى  جهة 
الع�م لل�رصكة الوطنية للنقل 
للو�صط  احلديدية  ب�ل�صكك 
اأن خطوط ال�صكة احلديدية 
هذا  كبريا  اكتظ�ظ�  �صهد 
برن�مج  ح�رصن�  و  االأ�صبوع 
خ��ص  لقبل العيد والعيد و 
االأ�صبوع  �صنعلنه  العيد  بعد 

اجل�ري .
ف.ن�شرين

اأم�ص  يوم  �صبيحة  اعتقلت 
م�ص�لح االأمن لبلدية الق�صبة 
للعهدة  �صخ�صي�ت مع�ر�صة 
وقفة  يف  خرجت  اخل�م�صة 
مواطنة،  حركة  تنظيم  من 
عنهم  االإفراج  مت  حني  يف 

�ص�عة من بعد ذلك.
حركة  يف  القي�دي  واأو�صح 
ب�دي  الغني  عبد  مواطنة 
مقت�صب  ت�رصيح  يف 
عنه  االإفراج  عقب  للو�صط 

اأخرى  �صخ�صي�ت  مبعية 
منعته�  التي  الوقفة  ب�أن 
اأم�ص،  يوم  االأمن  م�ص�لح 
ت�صمى  م�  تنظيم  من  ك�نت 
�صد  وهي  مواطنة،  حركة 
ب��رصته�  التي  الدعوات 
اأجل  من  املواالة  اأحزاب 
بوتفليقة  الرئي�ص  تر�صيح 
ب�أن  لعهدة خ�م�صة، م�صيف� 
قي�دات احلركة ف�صلت عدم 
من  اإليه�  املواطنني  دعوة 

اخلوف  ك�رص جدار  منطلق 
الذي يحوم حول الع��صميني 
التظ�هر  منع  ب�صبب 
يف  االحتج�جية  والوقف�ت 

الع��صمة.
و من املعتقلني رئي�ص حزب 
حركة  وع�صو  جديد  جيل 
�صفي�ن،  جياليل  املواطنة 
�صعد  ال�صحفي  الك�تب  و 
بوعقبة، زي�دة اإىل احلقوقي 
عبد الغني ب�دي مع الق��صية 

ال�ص�بقة زوبيدة ع�صول، اأم� 
من جيل جديد فك�ن هن�لك 
املن��صلني  من  العديد 
وعريب،  وبراهمية  مبعية 
بعد  اعتق�لن�  مت  مت�بع�:« 
ونزعت  التجمع  ُمنع  اأن 
الهواتف،  وبع�ص  الالفت�ت 
ليتم االإفراج عن� بعد �ص�عة 
غري  مع�ملة  اأي  دون  ك�ملة 

الئقة«.
علي عزازقة



     بداية ماهي ا�سرتاتيجية 
مركزكم يف جت�سيد الطاقات 
املتجددة على اأر�ض الواقع ؟

 
الوطني  املركز  احلقيقة  يف 
مكمل  هو  املتجددة  للطاقات 
للطاقات  الوطني  للربنامج 
املتجددة وبالتايل فمركزنا يحاول 
لها  التي  امليادين  يف  يبحث  اأن 
عالقة مبا�رشة باالقت�صاد الوطني 
يف  اأي�صا  مبا�رش  تاأثري  له  ويكون 
اأننا  حيث  االجتماعية  التنمية 
نحاول  العلمي  البحث  خالل  من 
الإنعا�ش  اقت�صادية  حلول  جند  اأن 
من  وللتخفي�ش  الوطني  االقت�صاد 
خالل  من  يتحقق  وهذا  التلوث 
انتاج الطاقة الكهربائية بالطاقات 
خلق  على  العمل  مع  املتجددة 

منا�صب لل�صغل .
  

�سبق لكم واأن �ساركتم يف 
�سالون الكهرباء والطاقات 

املتجددة  الأول من نوعه يف 
اجلزائر ؟

 
تعد م�صاركة مركز تنمية  الطاقات 
الكهرباء  �صالون  يف  املتجددة 
من  االأول  املتجددة  والطاقات 
من  املنظم  اجلزائر  يف  نوعه 
بق�رش  اجلزائر  اأدفيزيون  طرف 
البحري  ال�صنوبر  املعار�ش 
اجلزائر من 12 اإىل 15 فيفري يف 
�صمن  احلدث  2018 يندرج  هذا 
بني  التبادل  تعزيز  ا�صرتاتيجية 
الهيئات الوطنية والدولية بغية دعم 
الطاقوية  وال�صناعة  املوؤ�ص�صات 
،  وعليه  فم�صاركة  اجلزائر  يف 
م�صاحة  بوا�صطة  مركزنا  كانت 
خمتلف  فيها  عر�ش  اأين  عر�ش 
تطبيق  غرار  على  املركز  مهام 
الربنامج الوطني للبحث والتطوير 
باالإ�صافة  والتكنولوجي،  العلمي 
امل�صتغلة  الطاقوية  االأنظمة  اإىل 
الرياح،  ال�صم�صية،  للطاقة 
،  كما  طاقة  والبيو  اجليوحرارية 
الطاقات  تنمية  مركز  يحر�ش 
ودمج  ن�رش  تنفيذ  على  املتجددة 
وامل�صاريع  االإجنازات  من  العديد 
الرتاب  م�صتوى  على  النموذجية 
فرعه  خالل  من  الوطني 
فيه  �صارك  التجاري ER2 والذي 
متجاوبني  وكانوا  املركز  باحثو 
بتقدميهم  املعر�ش  زوار  مع 
البديلة،  الطاقات  ا�صتغالل  مزايا 
تنمية  مبركز  اجلارية  البحوث 
وتبادلوا  املتجددة  الطاقات 
جمال  يف  ومعارفهم  خرباتهم 

مع  املتجددة  الطاقات  تطوير 
ودولية  وطنية  فاعلة  اأطراف 
ن�صطة يف الطاقة اخل�رشاء فخالل 
اأربعة اأيام من احلدث مت مناق�صة 
موا�صيع خمتلفة متعلقة بالطاقات 
الطاقوية،  الفاعلية  املتجددة، 
الذكية،  الكهربائية  ال�صبكات 
تهيئة مدن امل�صتقبل وغريه حيث 
الطاقات  تنمية  مركز  �صارك 
من  حما�رشة  بتقدمي  املتجددة 
ق�صباجي  ن�صيدة  الدكتورة  طرف 
احلايل  الو�صع   « حول  مرزوق 
املتجددة  الطاقات  تطوير  واأفاق 
خالل  من  اجلزائر«  فهدفنا  يف 
حتفيز  هو  امل�صاركة  هذه 
اجلزائري  املواطن  وحت�صي�ش 
املتجددة  الطاقات  اإىل  باالنتقال 
االإطار  يف  وهذا  اأنواعها  ب�صتى 
العام  االإطار  يف  اأما  ال�صخ�صي 
الربنامج  اأن  حاليا  نعلم  كما 
املتجددة هو  للطاقات  الوطني 
يف  االأنظمة  هذه  الإر�صاء  طموح 
ما  يوجد  وحاليا  الكهرباء  اإنتاج 
للطاقة  ميغاواط   400 يقارب 
الكهرو�صوئية  التي  ال�صم�صية 
الوطني  الرتاب  عرب  اإر�صائها  مت 
للكهرباء  الوطنية  ال�صبكة  لتقوية 
ابتدائية  املرحلة  فهذه  وعليه 
الربنامج  ونحن نطمح �صمن هذا 
خمتلف  يف  جيغاواط   22 لبلوغ 
التابعة  املتجددة  فروع  الطاقات 
بالبحث  يقوم  الذي  ملركزنا 
والذي  تتواجد فيه  كل من الطاقة 
واحلرارية  ال�صم�صية  والطاقة 
الهوائية  والطاقة  والطاقة 

احليوية .
  

كيف ت�ساهم الطاقات 
املتجددة يف احلد من 
الحتبا�ض احلراري ؟

 
للطاقات  الرئي�صي  الهدف 
املتجددة هو تخفي�ش االنبعاثات 

وهذا  للجو  امللوثة  الغازات 
تقلي�ش  يكون من خالل  اأن  ميكن 
الغاز  طريق  عن  الكهرباء  اإنتاج 
حاليا  اأننا  نعمل  الطبيعي،  كما 
التي  الكهرباء  يخ�ش  فيما 
ت�صل  اجلزائر التي  يف  ن�صتهلكها 
الغاز  م�صدرها  باملائة   95 اإىل 
الطاقات  ن�صتعمل  الطبيعي  حيث 
انتاج  من  جزء  يف  املتجددة 
مبا�رش  تاأثريها  ويكون  الكهرباء 
الغاز  ا�صتهالك  تقلي�ش  على 
الطبيعي وحرقه الأنه عامل ملوث 

للجو .
 

هل جمعتكم  �سراكات مع 
موؤ�س�سات وطنية واأجنبية يف 

جمال الطاقات املتجددة؟
 

بالطبع ب�صفتنا مركز للبحث العلمي 
فنحن لدينا �رشاكات مع جامعات 
بحث  ومراكز  وجامعات  جزائرية 
اأجنبية فهناك  بحوث جترى حاليا 
مع ال�صناعيني يف امليدان ليتمكن 
املنتجات  تطوير  من  مركزنا 
لال�صتعمال  �صاحلة  لتكون  التقنية 
فلقد  وحميطها،  اجلزائر  يف 
ملتابعة  �رشكة  مع  باالتفاق  قمنا 
التي  الكهرو�صوئية  االأنظمة 
جميع  يف  موؤخرا  باإر�صائها  قاموا 
التقنية  املتابعة  مع  الوطن  اأنحاء 
وهذا  االأنظمة  لهاته  امليدانية 
االأنظمة  هذه  فعالية  مدى  بغية 
وطنيا، اأما فيما يتعلق بال�رشاكات 
من  العديد  فلدينا  االأجنبية 
مركز  مع  كاالتفاقية  االتفاقيات 
الطاقة ال�صم�صية بفرن�صا يف 2017 
بني  العلمية  اخلربات  تبادل  ليتم 
املركز  وهناك  وهذا  مركزنا 
اتفاقية  اأخرى  مع  اتفاقية  اأي�صا 
االأملاين  للبحوث  العلمي  املركز 
عريق  ومتت  مركز  وهو  فنهوفر 
خمابر  الإر�صاء  االتفاقية  هذه 
يف  تعمل  التي  االأجهزة  ملراقبة 

اإ�صافة  املتجددة  ،  الطاقات 
االأوروبي  االحتاد  مع  م�صاريع  اإىل 
املتعلقة  امليادين  وخمتلف 

بالطاقات املتجددة.
  

ماهي املهمة التي يركز عليها 
مركزكم حاليا ؟

 
هو  ملركزنا  احلايل  الظرف 
متابعة الربنامج الوطني للطاقات 
املتجددة  باعتباره احلدث ونحن 
املواطن  حت�صي�ش  مبهمة  نقوم 
اإىل  االنتقال  لكيفية  اجلزائري 
غري  بطريقة  املتجددة  الطاقات 
االقت�صاد  عرب  وهذا  مبا�رشة 
من  والتخفي�ش  يف  الطاقة 
ا�صتهالكها الع�صوائي  اأو عرب ت�صيري 
الطاقوية  ثم  الفعالية  و  الطاقة 
فالبد   ، الطاقوي  االنتقال  ياأتي 
اأهمية  معرفة  املواطن  من 
املفرط  الكهرباء  ا�صتهالك 
يف  ال�صوق  جند  اأننا  ،  حيث 
ا�صتهالك  ذات  كهربائية  م�صابيح 
منا  ي�صتدعي  ما  وهذا  منخف�ش 
اإىل  التقليدية  امل�صابيح  تغيري 
امل�صابيح االقت�صادية لكي نقل�ش 
من فاتورة الكهرباء وهذا �صيكون 
عام  و�صببا  ونفع  �صخ�صي  نفع  له 

يف تخفي�ش التلوث.
 

  هل لديكم م�ساريع 
م�ستقبلية فيما يخ�ض 

التكوين والت�سغيل؟
 

دورات  بعدة  قبل  من  قمنا  لقد 
هذا  ويف  الطلب  عند  تكوينية 
اأن  ن�صتطيع   القول  ال�صدد 
للتكوين  لربنامج  يح�رش  مركزنا 
ق�صري املدى  خلريجي اجلامعات 
املهني  التكوين  مراكز  وخريجي 
يوم   15 من  ترتاوح  مدته  و 
يف  تنظيمه  �صهر  و�صيتم  اإىل 
فهذا  2018  وعليه  ال�صنة  احلالية 
للتقنيني  بالقيام  ميكن  االأخري 
ونف�ش  االأنظمة  هذه  باإر�صاء 
يقومون  الذين  للمهند�صني  ال�صيء 
وهذا  املجال  هذا  يف  بالهند�صة 
املتجددة  الطاقات  اأن  يظهر  ما 
جميع  ت�صم  الأنها  متنوعة  جد 
لدى  الطلبة  التقنية  التخ�ص�صات 
املتخرجني من اجلامعة اجلزائرية 
�صمن  تندرج  اأن  لها  التي ميكن  و 
�صخ�ش  فاأي  املتجددة  الطاقات 
اأو  تكوينه يف  املجال  التقني  يتم 
يف االإلكرتونيك اأو كهروتقني اأو يف 
اأو يف الكيمياء وغريها  امليكانيك 
عالقة  لها  التي  التخ�ص�صات  من 
بالتقنية  ومن املمكن اأن يكون لها 

ن�صيب يف الطاقات املتجددة .

الباحث اإ�سماعيل �سماوي مبركز تنمية الطاقات املتجددة  يف حوار خا�ض "للو�سط"

حاوره: حكيم مالك

 نطمح اإىل بلوغ 22 جيغاواط يف 
خمتلف فروع الطاقات املتجددة 
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التكوين  ومراكز  اجلامعات  خريجي  وت�سغيل  لتكوين  م�سروع  •       لدينا 

جامعة البويرة

اإح�ساء 3456 طالبا جديدا 
وتوظيف 46 اأ�ستاذا

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

غالبية الناجحني يف م�سابقة التوظيف 
ب�سركة خدمات الآبار من اأ�سحاب النفوذ

اأكلي   « م�صوؤولو جامعة   �صجل 
 3456 بالبويرة  اأوحلاج«  حمند 
طالبا جامعيا جديدا منذ انطالق 
حاملي  من  االأولية   الت�صجيالت 
جوان  لدورة  البكالوريا  �صهادة 
هوؤالء  توجيه  مت  حيث    2018
وتخ�ص�صا  ميدانا   11 اإىل  الطلبة 
والعلوم  العلوم  اأهمها  جامعيا 
االقت�صادية  العلوم  التطبيقية، 
الت�صيري،  وعلوم  والتجارية 
ال�صيا�صية،االأدب  والعلوم  احلقوق 
والعلوم  االأجنبية  واللغات 
االن�صانية االجتماعية، زيادة على 
املقابالت  اإجراء  مت  فقد  ذلك 
الراغبني  الطلبة  لفائدة  ال�صفوية 
التكنولوجي  الدرا�صة باملعهد  يف 
يف الفرتة بني 8 و12 اأوت اجلاري، 
املفتوحة  االأبواب  تنظيم  كما مت 
خالل  اجلامعية  والت�صجيالت 
مت  اأين  املن�رشم،  جويلية  �صهر 
املادية  االإمكانيات  كل  ت�صخري 
حيث  العملية،  الإجناح  الب�رشية 
االآيل  لالإعالم  قاعة  توفري  مت 
لالإعالم  جهاز  على32  تتوفر 
االآيل مو�صولة بخدمة االأنرتنيت، 
عون  يفوق40  ما  عليها  وي�رشف 
عون   64 اإىل  باالإ�صافة  تقني، 
وتوجيه  التنظيم  بعملية  مكلف 
عملية  يف  ال�صيما  اجلدد،  الطلبة 
اخلط  عرب  االأولية  الت�صجيالت 
االختبارات،  بطاقة  وا�صتخراج 
زيادة على ت�صخري عدد معترب من 
االأ�صاتذة من ذوي االخت�صا�ش.

باملوؤ�رشات  يتعلق   وفيما 
خالل  ت�صجيل  مت  االإح�صائية  
يف   2018/2017 اجلامعية  ال�صنة 
 22923 والثاين،  االأول  الطورين 
يف   16975 منهم  جامعي،  طالب 
طور  يف   5948 اللي�صان�ش،  طور 
املا�صرت، فيما بلغ عدد االإجمايل 
طالب،   5600 املتخرجني  للطلبة 
فيما  امل�صجلني  الطلبة  عدد  اأما 
م  ل  الدكتوراه  ففي  التدرج،  بعد 
دكتوراه  يف  اأما  طالب،  د  222 

العلوم 48 طالب.
املفتوحة  املنا�صب  عن  اأما 
�صهادة  لنيل  التكوين  ل�صمان 
الدكتوراه بعنوان ال�صنة اجلامعية 
2019/2018 ،تقدر ب102 من�صبا 
يف خمتلف امليادين اأهمها: العلوم 
وعلوم  والتجارية  االإقت�صادية 
الت�صيري37، علوم الطبيعة واحلياة 
االأر�ش27،ريا�صيات  وعلوم 
وثقافة  لغة  اأيل09،  واإعالم 
عربي،  واأدب  لغة  اأمازيغية03، 
علوم  وتكنولوجيا09،  علوم 
البدنية  والن�صاطات  التقنيات 

الريا�صية 09.
كما مت ترقية 6 اأ�صاتذة اإىل م�صاف 
خالل  العايل،  التعليم  اأ�صتاذ 
اجلامعية  للجنة  االأربعني  الدورة 
املنتظر  ومن  االأ�صاتذة،  لرتقية 
خالل  اأ�صتاذ   46 توظيف  ذات  
ح�صب  املقبل  اجلامعي  الدخول 

ت�رشيحات م�صوؤولو اجلامعة.
اأح�سن مرزوق

لفعاليات  اجلهوي  املن�صق  فتح 
باجلنوب  املدين  املجتمع 
النار   ، عيوة  بن  علي    ال�رشقي 
بلوبيات  و�صفوها  من  على 
ومافيا التالعب مبنا�صب ال�صغل 
بخ�صو�ش الطرق امللتوية  التي 
الناجحني  قائمة  متخ�صت عنها 
يف م�صابقة عمال ب�صطاء ب�رشكة 
بـ  املعروفة  االأبار  خدمات 
م�صعود  حا�صي  بدائرة     ensp
عيوة  بن  علي  طالب   . بورقلة 
املدين  للمجتمع  جهوي  من�صق 
ت�رشيح  يف  ال�رشقي  باجلنوب 
�صحفي  خ�ش به يومية »الو�صط 
املركزية  ال�صلطات  من   ،  «
والت�صغيل  العمل  وزير  يف  ممثلة 
واملدير  االجتماعي  وال�صمان 
للت�صغيل  الوطنية  للوكالة  العام 
للمجمع  العام  املدير  والرئي�ش 
�صوناطراك  العمالق  النفطي 
من   ، قدور  ولد  املوؤمن  عبد 
معمق   اإداري  حتقيق  فتح  اأجل 
التجاوزات  مالب�صات  لك�صف 
�صاحبت  التي  واخلروقات 
االأ�صمية  القوائم  �صبط  عملية 
التوظيف    م�صابقة  يف  للناجحني 
م�صتخدم  مبن�صب  مب  املتعلقة 

املتحدث  ذات  حمل  حيث   ،
�صيا�صة  انتهاج  م�صوؤولية 
املح�صوبية واملحاباة يف �صبط 
الذي  االأمر   ، الناجحني  قوائم 
غليان  تاأجيج  يف  ح�صبه  �صاهم 
للت�صعيد  بهم  والدفع  البطالني 
من لهجة خطابهم وذلك تزامنا 
للدخول  التنازيل  العد  بدء  مع 
االجتماعي اجلديد 2019/2018 
علي  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من   ،
معنا  حديثه  خ�صم  يف  عيوة  بن 
اأن كل من رئي�ش الوكالة الوالئية 
للت�صغيل ومدير الت�صيري واملوارد 
االأبار  بخدمات  الب�رشية 
يتحمالن جزء كبري من م�صوؤولية  
وهو  الناجحني  بقوائم  التالعب 
ال�رشكة  ينجر  اأن  �صاأنه  من  ما 
االحتجاجات  موجة  مل�صتنقع 
العارمة يف ظل مت�صك البطالني  
بال�رشكات  العمل  يف  باحلق 
ال�صناعة  يف  العاملة  الوطنية 
مع  يتما�صى  ما  وهو  النفطية 
االأ�صبق  االأول  الوزير  تعليمات 
عبد املالك �صالل الر امية ملنح 
اأولوية التوظيف لفا ئدة البطالني 

املحليني .
 اأحمد باحلاج

اأكد الباحث اإ�سماعيل �سماوي مبركز تنمية الطاقات املتجددة  ق�سم الطاقة ال�سم�سية والكهرو�سوئية يف حوار  خا�ض 
جمعه بيومية » الو�سط » تطرق  من خالله اإىل العديد من النقاط  الأ�سا�سية كالربنامج الوطني للطاقات املتجددة مع 

ت�سليطه ال�سوء على ا�سرتاتيجية هذا املركز الذي يتواجد ببوزريعة باجلزائر العا�سمة  الذي ي�سمن حتى اليوم دميومة 
للن�ساطات العلمية يف ميدان الطاقات املتجددة ، مربزا �سماوي يف هذا اللقاء ال�سحفي امل�ساريع امل�ستقبلية التي هم ب�سدد 

التح�سري لها يف ال�سنة احلالية 2018 والتي تاأتي ل�سالح خريجي اجلامعات اجلزائرية  ومراكز التكوين املهني يف جمال 
التكوين والت�سغيل اإ�سافة اإىل ال�سراكات الوطنية والأجنبية يف جمال الطاقات املتجددة  ، موؤكدا اأن البحث العلمي  هو من 

بني  احللول القت�سادية  لإنعا�ض القت�ساد الوطني.
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من نوع » بريغاباللني«

حالق يروج املخدرات 
مبنطقة احلرا�ش 

متكنت م�صالح الأمن بالعا�صمة من توقيف 
حالق  ب�صبب تورطه بحيازة كي�س مليء 

باملهلو�صات من نوع » بريغاباللني« و اإخفائها 
داخل حمله ، مع توريط خاله و الإدعاء باأنه 
من قام ببيعها له لتقوم بذلك ذات امل�صالح 

من اإلقاء القب�س على هذا الأخري اأثناء توجهه 
للمركز لزيارة اإبن �صقيقته .

ليمثل كل من املتهمان املتابعان اأمام حمكمة 
احلرا�س بتهمة بيع مواد �صيدلنية بدون 

رخ�صة ، بعد و�صعهما رهن احلب�س املوؤقت 
باملوؤ�ص�صة العقابية باحلرا�س ، وتبني خالل 

جل�صة املحاكمة اأن وقائع الق�صية احلالية 
تعود لالأ�صبوع الفارط حني قامت م�صالح 

الأمن بدورة روتينية تفتي�صية ب�صواحي 
منطقة احلرا�س ،بناءا على معلومات بلغتها 

حول  ن�صاط حالق يبلغ من العمر 21 �صنة يف 
جمال بيع و ترويج املخدرات باملنطقة و 

بعد التقرب من حمله و تفتي�س مالب�صةهالتي 
كان يعمل بها  عرث داخلها على كمية كبرية 

من الأقرا�س املهلو�صة من نوع » بريغابلني« ، 
ومبجرد توقيفه من قبل ذات امل�صالح وحتويله 

على م�صلحة التحقيق �رصح باأن الكمية 
امل�صبوطة بحوزته ملكه و اأنه اإقتناها من 

عند خاله ، وخالل ح�صور هذا الأخري ملركز 
الأمن لزيارة املتهم الأول مت اإلقاء القب�س 

عليه و حتويله هو الأخري رفقة اإبن �صقيقته 
بتهمة بيع مواد �صيدلنية بدون رخ�صة ، 

املتهم الأول وخالل مثوله اأمام هيئة املحكمة 
تراجع عن �صابق ت�رصيحاته و جاء برواية 

اأخرى مفادها اأن الكمية التي �صبطت بحوزته 
ل تخ�صه و اأنها ملك لأحد الزبائن الذي قدم 
ملحله و تركها هناك وقام من جهته بو�صعها 

داخل جيبه لت�صليمها ل�صاحبها دون اأن يعلم 
مبحتواها ، كما �رصح بخ�صو�س الت�رصيحات 
ال�صابقة التي اأدىل بها و املتعلقة بخاله باأنها 

جمرد حيلة للتهرب من ال�رصب الذي كان 
يتعر�س له من قبل م�صالح الأمن مع نفيه 

التام تعاطيه لهاته ال�صموم ، ويطالب بذلك من 
جهته ممثل احلق العام ويف ظل ما �صلف ذكره 
بتوقيع عقوبة 3 �صنوات حب�صا نافذا و غرامة 

مالية بقيمة 50 األف دج .
ل/منرية

ق�سنطينة

هالك �سخ�سني 
ده�ستهما �سيارة 

باخلروب 
الأحد  اأم�س  �صيارة  ده�صتهما  �صخ�صان  هلك 
من  علم  ما  ح�صب  )ق�صنطينة(  اخلروب  ببلدية 
و  املدنية  للحماية  املحلية  املديرية  م�صالح 
اأو�صح نف�س امل�صدر باأن احلادث وقع على حمور 
الدوران عني النحا�س على الطريق الوطني رقم 3 
باخلروب و ت�صبب يف وفاة �صخ�صني بعني املكان 
من  نقلهما  مت  �صنة   72 و   65 العمر  من  يبلغان 
طرف عنا�رص احلماية املدنية اإىل م�صلحة حفظ 

اجلثث مب�صت�صفى 
الأمنية  ذات املدينة من جهتها فتحت امل�صالح 
املخت�صة اإقليميا حتقيقا يف مالب�صات و اأ�صباب 

هذا احلادث.
  

اجلمهورية  �صفري  اأكد 
باجلزائر  ال�صحراوية  الدميقراطية 
اإ�صتعداد  الطالب عمر على  القادر  عبد 
جبهة البولي�صاريو الدخول يف مفاو�صات 
حل  اإىل  للو�صول  املغربية  اململكة  مع 
ال�صحراوي  لل�صعب  ي�صمن  مبا  عادل 
اإىل  الأمن  جمل�س  م�صريه،داعيا  تقرير 
مع  يتما�صى  مبا  مب�صوؤوليتة  الإلتزام 

مبادئ ميثاق  الأمم املتحدة.
القادر  عبد  ال�صفري  ال�صحراوي  ندد 
ندوة  عقب  الأم�س  عمر  الطالب 
حلزب  العام  بالأمني  جمعته  �صحفية 
بلقا�صم  اجلمهوري  الوطني  التحالف 
لعرقلة  مبحاولت  املغرب  �صاحلي 
خالل  التفاو�س  من  مراوغةم�صار  و 
مواعيد  قبل  خا�صة  اأزمات  افتعال 
الجتماعات املخ�ص�صة للتفاو�س وذلك 
جمل�س  بقرارات  اللتزام  تفادي  بهدف 

الأمن الدويل،موؤكدا يف املقابل 
الذهاب  البولي�صاريو  جبهة  ا�صتعداد 
اململكة  مع  مبا�رصة  مفاو�صات  اىل 
دعا  الذي  خالل  النحو  من  املغربية 
�صياق  ويف  الدويل  الأمن  جمل�س  اإليه 
اأ�صار  ال�صفري  �صاحلي،  مت�صل  بلقا�صم 
البولي�صاريو  جبهة  اأن  ال�صحراوي 
لل�صعب  الوحيد  وال�رصعي  تعترباملمثل 
الكامل  ا�صتعدادها  ال�صحراوي،مربزا 
مع  التفاو�س  عملية  يف  لالنخراط 
اإليه  دعا  الذي  النحو  على  املغرب 
الأخري  قراره  يف  الدويل  الأمن  جمل�س 

رقم 2414
يبذلها  التي  باجلهود  وثمن  املتحدث   
لالأمم  العام  لالأمني  ال�صخ�صي  املبعوث 
اإىل ال�صحراء الغربية هور�صت  املتحدة 
عادل  حل  لإيجاد  يبذلها  كوهلر  الذي 
يكفل لل�صعب ال�صحراوي حقه يف تقرير 
البولي�صاريو  جبهة  التزام  م�صريه،موؤكدا 

للتعاون معه
باملنا�صبة  ال�صحراوي  ال�صفري  ودعا 

الوفاء  اإىل  الدويل  الأمن  جمل�س 
ميثاق  ومبادئ  يتما�صى  مبا  مب�صوؤولياته 
حلق  الكامل  والحرتام  املتحدة  الأمم 
القابل  غري  الغربية  ال�صحراء  �صعب 

للت�رصف يف تقرير م�صريه.
للجامعة  التا�صعة  للطبعة  تقيمه  ويف 
و  البولي�صاريو  جبهة  لإطارات  ال�صيفية 
احت�صنتها  التي  ال�صحراوية  اجلمهورية 
ال�صحراوي،  بومردا�س  ال�صفري  ولية 
الأبعاد«،  بكل  »ناجحة  ها  اأنها  اعترب 
النف�صي  »الدعم  مبثابة  اإياها  وا�صفا 
وحمطة  ال�صحراوية  للق�صية  واملعنوي 
الإطارات  تكوين  جمال  يف  هامة 

ال�صحراوية«.

بلقا�سم �ساحلي
ال�ستقالل حق ثابت 

لل�سحراويني و الفل�سطينيني

موقف  جدد  �صاحلي  بلقا�صم  جهته  من 

ال�صحراوي  ال�صعب  الثابت  حلق  حزبه 
ال�صقيق يف تقرير م�صريه«، طبقا ملواثيق 

الأمم املتحدة وقراراتها ذات ال�صلة. 
للم�صاركة  التام  �صاحلي  ال�صتعداد  اأكد 
اإن�صانية  اأو  �صيا�صية  مبادرات  اأي  يف 
للتخفيف من معاناة ال�صعب ال�صحراوي، 
دعا جميع منا�صلي هذه الق�صية العادلة 
على  العمل  اإىل  وخارجه  الوطن  داخل 
من  وتعزيزها  الت�صامن  اآليات  »تفعيل 
البعد  تتجاوز  ملمو�صة،  مبادرات  خالل 
والتوا�صل  بالت�صامن  لتتكفل  الإن�صاين 
ال�صحراوي  ال�صعب  فئات  خمتلف  مع 
ال�صقيق من طلبة و�صباب ون�صاء ومثقفني 
ومنتخبني وجمعيات املجتمع املدين«.  
العام  الأمني  ال�صدد،  دعا  ذات  ويف 
املجتمع  اجلمهوري،  الوطني  للتحالف 
الأمم  منظمة  راأ�صه  وعلى  الدويل 
التاريخية  م�صوؤولياته  لتحمل  املتحدة 
للق�صية  ودائم  عادل  حل  حتقيق  يف 
ت�صفية  م�صاألة  باعتبارها  ال�صحراوية، 

ا�صتعمار.

اإميان لوا�س

اآيت  رابح  البليدة  لولية  العام  الأمني  اأكد 
ح�صن اأم�س الأحد اأن توزيع �صكنات البيع 
م�صتوى  على  اجنازها  اجلاري  بالإيجار 
الولية(  )�رصق  بوينان  اجلديدة  املدينة  
ربطها  اأ�صغال  ا�صتكمال  على  متوقف 
كذا  و  املاء  و  الكهرباء  �صبكات  مبختلف 

الهاتف.
لعدد  تفقده  خالل  ح�صن  اآيت  اأو�صح  و 
البيع  �صيغة  من  ال�صكنية  امل�صاريع  من 
من  لعدد  بالإ�صافة  »عدل«  بالإيجار 
اجنازها  اجلاري  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
اأن  اجلديدة  املدينة  هذه  م�صتوى  على 
امل�صتفيدين  على  ال�صكنات  هذه  توزيع 
ربطها  من  النتهاء  مبجرد  �صيتم  منها 

وهي  ال�رصورية  ال�صبكات  مبختلف 
الأ�صغال التي بلغت مراحل جد متقدمة و 
هذا �صمانا لراحة القاطنني امل�صتقبليني 
لهذه الأحياء ال�صكنية اجلديدة، و اأ�صاف 
م�رصوع  على  القائمني  اأن  امل�صوؤول  ذات 
يحر�صون  »بوينان«  اجلديدة  املدينة 
ال�رصورية  املرافق  خمتلف  توفري  على 
ل�صكان هذه التجمعات ال�صكنية على غرار 
م�صاحات  كذا  و  بنوك  و  اإدارية  ملحقات 
�صحية  مرافق  اإىل  بالإ�صافة  جتارية 
خمتلف  مع  باملوازاة  اجنازها  يجري 

امل�صاريع ال�صكنية الأخرى.
و يف هذا ال�صياق وقف الأمني العام للولية 
خالل هذه الزيارة على �صري اأ�صغال عدة 

م�صاريع تابعة لقطاع الرتبية و املتمثلة يف 
و  ثانوية  و كذا  خم�صة جتمعات مدر�صية 
ت�رصيع  ب�رصورة  اأمر  التي  و  متو�صطة 
منها  عدد  ت�صليم  بهدف  اجنازها  وترية 
خالل الدخول املدر�صي املقبل و البع�س 
كما  تقدير  كاأق�صى  ال�صنة  نهاية  الأخر 
اجناز  ور�صة  اأي�صا  امل�صوؤول  ذات  تفقد 
هي   الواقعة  و  اخلدمات  متعددة  عيادة 
ال�صكنية  التجمعات  هذه  و�صط  الأخرى 
التي ت�صم يف جمملها نحو 25 األف وحدة 
اإىل  امل�رصوع  هذا  يرمي  بحيث  �صكنية 
ل�صكان  ال�صحية  اخلدمات  تقدمي  �صمان 
هذه الأحياء دون تكليفهم عناء التنقل اإىل 

البلديات املجاورة.

اأي�صا  ح�صن  اأيت  ال�صيد  زار  باملنا�صبة  و 
باملدينة  الكبري  اجلامع  اجناز  م�رصوع 
اجلديدة بوينان )�رصق البليدة( حيث اأكد 
التي  الأ�صغال  وترية  تكثيف  �رصورة  على 
و هذا قبل حلول مو�صم  انطلقت موؤخرا 
ال�صتاء مع العلم اأن التكلفة املالية الأولية 
لإجنازه  تطوعت  الذي  امل�رصوع  لهذا 
اأربعة موؤ�ص�صات اثنان منها اأجنبية )تركية 
و اأخرى �صينية( قدرت ب90 مليون دج  و 
تقدر طاقة ا�صتيعاب هذا ال�رصح الديني 
م�صتوى  على  الأكرب  امل�رصوع  يعد  الذي 
لل�صالة  خارجية  م�صاحات  اأربعة  الولية 
و  �صيارة  ل400  يت�صع  لل�صيارات  موقف  و 

كذا حديقتني.

اإجراء  من  امل�صتفدين  اأحد  تورط 
العفو الرئا�صي �صهر جويلية الفارط 
، بعد اأقل من �صهر من خروجه من 
ال�صجن مبحاولة العتداء على �صاب 
با�صتعمال اأ�صلحة بي�صاء داخل منتزه 
ال�صابالت وهو رفقة �صابني اآخرين 

بغر�س �رصقة هاتفه النقال .
حمكمة  اأمام  الأول  املتهم  ليمثل 
اأن  بعد  ال�رصقة  بجرم  احلرا�س 
خالل  وتبني   ، بالفرار  �رصكائه  لذ 
جل�صة املحاكمة  اأن وقائع الق�صية 
احلالية تعود لالأ�صبوع الفارط ، حني 

كان ال�صحية متواجدا على م�صتوى 
منتزه ال�صابالت وبعد مروره باأحد 
اأنظار  البعيدة عن  املناطق اخلالية 
املواطنني  تفاجئ بثالثة اأ�صخا�س 
ويقومون   طريقه  يعرت�صون 
هددوها  وجهه  �صكاكني يف  باإ�صهار 
منحهم  رف�س  حال  يف  با�صتعمالها 
اأخرج  اإن  وما   ، نقوده  و  هاتفه 
و  منه  اأخذوه  لهم  لت�صليمه  هاتفه 
لذوا بالفرار لوجهة جمهولة ، لتمر 
حينها دورية روتينية مل�صالح الأمن 
بتوقيفها و�رصد على  ال�صحية  فقام 

تقدميه  وبعد   ، احلادثة  م�صامعهم 
الذين  الأ�صخا�س  للموا�صفات 
اإ�صتبهت  عليه  بالإعتداء  قاموا 
امل�صبوقني  باأحد  الأمن  م�صالح 
ال�صجن  من  خروجه  على  مر  الذي 
من  اإ�صتفادته  بعد  �صهر  من  اأقل 
اإجراء العفو الرئا�صي ، وبعد توقيفه 
ال�صكوى  حمل  الهاتف  بحوزته  عرث 
اأمام حمكمة  تقدميه  بذلك   ليتم   ،
اإجراءات املثول  احلرا�س  مبوجب 
جرم  له  ن�صبت  بعدما  الفوري 
جهته  من  اأنكرها  والتي   ، ال�رصقة 

و  املحكمة  لهيئة  مواجهته  خالل 
ال�صحية  ب�رصقة  يقم  مل  باأنه  اأكد 
ب�رصائه  قام  به  اخلا�س  الهاتف  و 
و  هويته  يعرف  ل  اأخر  �صخ�س  من 
من  خروجه  على  مير  مل  باأنه  اأكد 
يعقل  ل  وبالتايل  �صهر  مدة  ال�صجن 
اأن يتورط بجرمية اأخرى ، ليطالب 
من جهته ممثل احلق العام ويف ظل 
ما �صلف ذكره توقيع عقوبة  عامني 
بقيمة  مالية  غرامة  و  نافذا  حب�صا 

20 األف دج  .
 ل/منرية    

املدينة اجلديدة بوينان البليدة

بعد اأقل من �سهر من خروجه من ال�سجن

ال توزيع ل�سكنات »عدل« دون ربطها مبختلف ال�سبكات 

م�ستفيد من العفو يتورط بواقعة اعتداء مبنتزه ال�سابالت

دعا جمل�س الأمن لاللتزام مب�سوؤولياته

ال�سفري ال�سحراوي يندد مبحاوالت املغرب عرقلة م�سار التفاو�ش 
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م�صادر  به  �أفادت  وح�صبما 
 ، نف�صها  �ل�صكوى  على  مطلعة 
و�ل�صكاوى  �ل�صود�ء  �لتقارير  فاإن 
و�لعر�ئ�ض �الحتجاجية �ملرفوعة 
�لهيئة  على  �الأول  للم�صوؤول 
�لتنفيذية بخ�صو�ض �صوء �لت�صيري 
يتخبط  �لتي  �لت�صيب  وحاالت 
بالوالية  �لفالحي  �لقطاع  فيها 
مل تغيري من �لو�صع �صيئا ، ب�صبب 
على  �لقائمني  �مل�صوؤولني  تعنت 
�صيا�صة  �نتهاج  يف  �لقطاع  ذ�ت 
يف  �ل�صلطة  ��صتغالل  و  �لت�صويف 
ت�صري  ،حيث  �لتع�صف  ممار�صة 
�لفالحة  قطاع  �أن  �جلهات  ذ�ت 
�ملاليري  من  �ملئات  �إلتهم  �لذي 
�أخطبوط  حتت  يرزح  يز�ل  ال 
�لت�صيري ، ناهيك عن تف�صي  �صوء 
مظاهر �لبريوقر�طية يف معاجلات 
فيها  يتخبط  �لتي  �لرت�كمات 
�لفالح �أو �مل�صتثمر ب�صبب موجة 
�لعط�ض �لتي جتتاح �مل�صتثمر�ت 
، �ملحيطات �لفالحية و�لب�صاتني 
يف  �لتماطل  ب�صبب  �لقدمية 
�لفالحية  بالكهرباء  دعمهم 
خا�صة ببلديات �ملقاطعة �الإد�رية 
عني �صالح،  ومما ز�د �لطني بلة 
يف  �ملعنية  �ل�صلطات  متاطل 
ما  وهو   ، ريفية  ب�صلك  ربطهم 
وتعليمات  توجيهات  مع  يتنافى 
لتقدمي  �لر�مية  �حلكومة 
ملمار�صي  �لدعم  ��صكال  كافة 
�طار  يف  وذلك  �لفالحي  �لقطاع 

��صرت�تيجية عمل �ل�صلطات �لعليا 
بالبالد �لهادفة للبحث عن بد�ئل 
حقيقية لالإقت�صاد �لوطني الإنهاء 
�لذي  �ملحروقات  لقطاع  �لتبعية 
�لبور�صات  يف  �أ�صعاره  تعرف 
من  �صابق  ��صطر�ب  �لعاملية 

نوعه .
يز�ل   فال  �ل�صحي  بالقطاع  �ما 
�الأدو�ت  تفاوت  وقع  يعي�ض على  
�لرقابية ب�صكل يتنافى  مع مقولة 
�رضورة  على   ت�صدد  �لتي  �لوزير 
�ملو�طن  من  �ل�صحة  تقريب 
يعي�ض  يز�ل  ال  �لذي  �الأخري  هذ� 
�الخ�صائيني  غياب  مطرقة  بني 
نق�ض  و�صند�ن  �ل�صحية  بالهياكل 
�لنائية  باملناطق  �لتجهيز�ت 

�أجهزة  غر�ر  على  و�لبعيدة 
�صكانري  وجهاز  بالر�ديو  �لك�صف 
، حيث تعالت �الأ�صو�ت �ملطالبة 
م�صري  يف  حتقيق  فتح  ب�رضورة 
�لقطاع  لهذ�  �ملر�صودة  �ملاليري 
و�لتي مل يظهر لها �أثر على �أر�ض 

�لو�قع .
لقطاع  بالن�صبة  �ل�صيء  نف�ض 
وقع  على   يعي�ض  �لذي  �لرتبية 
و�الحتقان  �لغليان  من  حالة 
ب�صبب  �مل�صبوق،   غري  �ملحلي 
مع  �لتقليدية  �مل�صاكل  جتدد 
كل  من  �ملدر�صي  �لدخول  بد�ية 
�صنة وعلى �صبيل �ملثال ال �حل�رض 
تف�صي ظاهرة �الكتظاظ بحجر�ت 
�إ�صتمر�ر  عن  ناهيك   ، �لتدري�ض 

توفري  يف  �لتذبذب  مع�صلة  
لقاطني  بالن�صبة  �ملدر�صي  �لنقل 
 ، و�حلدودية  �لنائية  �ملناطق 
�ملزرية  �لو�صعية  هذه  �أن  حيث 
تر�جع  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت 
تذيل  بدليل  �لعلمي  �لتح�صيل 
نتائج  �لوطني يف  للرتتيب  �لوالية 

�المتحانات �لنهائية .
تعالت  فقد  ثانية  جهة  من 
�الأ�صو�ت �ملطالبة ب�رضورة تدخل 
�حلكومة لتقدمي تو�صيحات حول 
م�صري  يكتنف  �لذي  �لغمو�ض 
للم�صتفيدين  �الأ�صمية  �لقو�ئم 
من ح�صة �ل�صكن �الجتماعي بكل 
من �ملقاطعة �الإد�رية عني �صالح 

وعا�صمة �لوالية مترن��صت .

 طالبت ر�صالة موجودة على مكتب 
رفعتها  �جلمهورية   رئا�صة  ديو�ن 
عديد �جلمعيات �ملحلية �لفاعلة ، 
�جلنوب  �أبناء  �أحقية  منح  ب�رضورة 
بالدولة  عليا  منا�صب  تقلد  �لكبري 
با�رضت  فقد  ذلك  مع  مو�ز�ة   ،
من  �أكرث  در��صة  �لرئا�صة  م�صالح 
25 ملف الإطار�ت �جلنوب من �أجل 
تعيني 05 منهم كقنا�صل يف �ل�صلك 
�الإفريقي  بال�صاحل  �لدبلوما�صي 

ودول �جلو�ر .
علمت يومية »�لو�صط » من م�صادر 
من  موقعة  ر�صالة  �أن  مطلعة،  
فاعلة  حملية  جمعية   50 طرف 
على  �لكبري  �لبالد  جنوب  بواليات 
 ، �لو�دي  �الأغو�ط،   ، ورقلة  غر�ر 
مترن��صت ، �أدر�ر وب�صار �حلدودية 
رفعها  ،مت  �ملغربية  �ململكة  مع 
�ملا�صية  �لقليلة  �الأ�صابيع  يف 
وذلك   �جلمهورية،  رئا�صة  لديو�ن 
معامل  برفع  �ملطالبة  �أجل  من 
له  يتعر�ض  �لتي  و�لتهمي�ض  �لغنب 
وذلك   ، �لكبري  �جلنوب  �إطار�ت 
رئي�ض  وعود  جت�صيد  �إطار  يف 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 
حمالته  خالل  �أطلقها  �لتي 
يف  �الأحقية  مبنحهم  �الإنتخابية 
تقلد منا�صب عليا بالدولة كمدر�ء 
و�ملو�رد  �لت�صيري  ومدر�ء   عامون 
�لب�رضية بال�رضكات �لوطنية �لعاملة 

ناهيك   ، �لنفطية  �ل�صناعة  يف 
�ال�صتنجاد  لفكرة  حد  و�صع  عن 
�لغرب  �ل�صمال،  واليات  باإطار�ت 
�لدولة  موؤ�ص�صات  لت�صيري  و�ل�رضق 
بواليات �جلنوب على غر�ر  �صلك 
و  بالواليات  عامون  �أمناء   ، �لوالة 
�لدو�ئر ، مدر�ء والئيني و جهويني 
للبنوك ، وذلك بهدف �حتو�ء غليان 
�جلبهة �الجتماعية �ملحلية وو�صع 
و�صيا�صة  �لتهمي�ض  و  للحقرة  حد 
ينتهجها  �لتي  مبكيالني  �لكيل 
�صد  �ملذكورة  �جلهات  �إطار�ت 

�أبناء �جلنوب  . 
�جلهات،   نف�ض  من  علم  وح�صبما   
يف  با�رضت  قد  �لرئا�صة  فاإن 
ملف   25 در��صة  �الأخرية  �لفرتة 
�لتي  �جلنوبية  �لواليات  الإطار�ت 
�الأهلة  �حلدودية  باملناطق  تقطن 
 05 تعيني  بغية  وذلك  بال�صكان 
منهم كم�صاعدين لل�صفر�ء وقنا�صل 
بال�صلك �لدبلوما�صي بدول �ل�صاحل 
�الإفريقي و �جلو�ر على  غر�ر مايل 
،�لنيجر ، موريتانيا ، ت�صاد وبدرجة 
�أقل تون�ض وليبيا ، وذلك نظر� لعدة 
عالقة  مقدمتها  يف  تاأتي  �أ�صباب 
�مل�صاهرة �لتي تربط قاطني تلك 
قبائل  ووجهاء  باأعيان  �ملناطق 
�لطو�رق و�لعرب بهاته �لدول وفق 

ما �أوردته م�صادرنا .
اأحمد باحلاج 

�أجه�صت �أم�ض �الأول م�صالح �الأمن 
�جلرمية  مكافحة  يف  �ملتخ�ص�صة 
مب�صالح  و�لتهريب  �ملنظمة 
تيندوف  بوالية  �لوطني  �لدرك 
�ملحلية  �ل�صوق  �إغر�ق  حماولة   ،
و  �لتقليدية  �ل�صمة  من  بقنطارين 
 ، �أجنبية  �صيجارة  خرطو�صة   1700
ف�صال عن �الإطاحة بـ 04 مهربني ، 
حيث مت حجز �لكمية �ملذكورة من 
�إنتظار   يف   ، �مل�صالح  ذ�ت  طرف 
وكيل  �أمام  �ملتورطني  تقدمي 

تيندوف  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
ال�صتكمال �لتحقيق معهم يف �نتظار 
خ�صعو�  بعدما   ، الحقا  حماكمتهم 
�مل�صالح  قبل  من  �الأويل  للتحقيق 
�لعمليات  هي  و   ، نف�صها  �الأمنية 
�مل�صالح  ذ�ت  بها  قامت  �لتي 
لع�صابة  حلد  و�صع  بغية  �الأمنية 
�لتهريب �لتي فر�صت قب�صتها على 
و  �ل�صلع  خمتلف  لتخريب  �حلدود 

�ملنتوجات  غري �ملفوترة .
اأحمد باحلاج 

علمت يومية »الو�صط« من م�صادر عليمة اأن م�صالح وزارة الداخلية واجلماعات املحلية 
تلقت �صكوى حررتها جمعيات حملية فاعلة ، تطالب يف حمتواها بتقدمي وايل ولية 

مترنا�صت اأمام امل�صاءلت القانونية ب�صبب عجزه يف و�صع حد للفو�صى  التي تتخبط فيها 
اأربع قطاعات لها �صلة بيوميات املواطن املحلي .

وزارة الداخلية تلقت �صكاوى من جمعيات حملية

اأحمد باحلاج / �صيخ مدقن 

وايل  مترنا�ست عاجز عن حل 
اال�سطرابات يف 4 مديريات

�جلز�ئر  بريد  مركز  زبائن  يتخبط 
م�صاكل  يف  ورقلة  والية  �أحياء  عرب 
غري منتهية ،ب�صبب �لتذبذب يف توفري 
�ملتكررة  �الإنقطاعات  و  تارة  �ل�صيولة 
يف �ل�صبكة تارة �أخرى وذلك تز�منا مع 
بدء �لعد �لتنازيل الإقتناء �أ�صاحي �لعيد 
. عرب �لع�رض�ت من زبائن بريد �جلز�ئر 
يومية  مع  لهم  ت�رضيح  يف  بورقلة  
وتذمرهم  ��صتيائهم  عن   « »�لو�صط 
لهم  �ل�صديدين من �ملعاناة �مل�صتمرة 
�لربيدية  باملكاتب  �النتظار  بطو�بري 
فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ، �لفرعية 

�لقائم  �مل�صكل  من  �ملت�رضرين  حمل 
عجزهم  ب�صبب  �لقطاع  مل�صوؤويل 
�لتذبذب  مع�صلتي  على  �لق�صاء  يف 
�ملالية   �ل�صيولة   توفري  يف  �حلا�صل 
�ملتكررة  �النقطاعات  عن  ناهيك   ،
نفو�ض  يف  يحز  ومما   ، �ل�صبكة  يف 
�ل�صحب �ملغناط�صي  �آالت  �أن  حمدثنا 
و�جهة  يزين  ديكور  ت�صكل  �أ�صبح 
�ملر�كز �لربيدية عرب �أحياء بوغفالة ، 
�لروي�صات ، بوعامر و �صاحة �أول ماي 
وذلك نظر� لوجودها يف غالب �الأحياء 
 ، �أو بدون �صيولة مالية  خارج �خلدمة 

�ل�صغط  م�صاعفة  يف  �صاهم  ما  وهو 
�إىل   . باملركز  �ل�صحب  �آالت  على 
زبائن  �أ�صو�ت  تعالت  جانب ذلك فقد 
فتح  ب�رضورة  �ملطالبة  �لربيد  مر�كز 
لك�صف  معمق  �إد�ري  و  �أمني  حتقيق 
مالب�صات حقيقة �زمة �ل�صيولة �ملالية  
تز�منا  للو�جهة  تعود  ما  عادت  �لتي 
كل  من  �لدينية  �ملنا�صبات  �إحياء  مع 
قد  �الأمن  م�صالح  �أن  ومعلوم   . �صنة 
�لقليلة  �ل�صنو�ت  مد�ر  على  فتحت 
، �صيدي  �ملا�صية مبر�كز بريد �صكرة 
�أمنية  حتقيقات  وبوعامر  خويلد 

معمقة على خلفية ت�صجيل �ختال�صات 
�أمو�ل عمومية وهو ما �أودى ب�صاحبها 
�أوردته  للزج  بهم يف �ل�صجون وفق ما 
وزيرة  �أن  بالذكر  جدير   . م�صادرنا 
�لربيد وتكنولوجيا �العالم و�الت�صاالت 
هدى  �إميان  و�لال�صكية  �ل�صلكية 
�أخر  خالل  �صددت  قد  كان  فرعون 
�رضورة  على  ورقلة  لوالية  لها  زيارة 
�لتكفل باإن�صغاالت زبائن �لربيد ب�صكل 
�لوز�رة  عمل  ��صرت�تيجة  مع  يتما�صى 

�لهادفة لع�رضنة �لقطاع .
اأحمد باحلاج 

�وقفت بحر �الأ�صبوع �جلاري ، م�صالح 
مكافحة  يف  �ملتخ�ص�صة  �الأمن 
�لغري  و�لهجرة  �ملنظمة  �جلرمية 
للدرك  �القليمية  بالكتيبة  �رضعية 

 ، بايليزي  �لدبد�ب  بد�ئرة  �لوطني 
جن�صيات  يحملون  �فريقي  رعية    14
وكامريونية  وت�صادية  ونيجريية  مالية 
ليتم على �لفور �عد�د حم�رض ق�صائي 

�الجر�ء�ت  ��صتكمال  وبعد  �صدهم 
�لقانونية مت �حالتهم على �ل�صيد وكيل 
�جلمهورية لدى حمكمة �يليزي �لذي 
موقوفة  حب�ض  ب�صنة  �جلميع  �أد�ن 

�لطرد  �جر�ء�ت  ��صتكمال  مع  �لنفاذ 
�القامة  بتهمة  �لوطني  �لرت�ب  من 

�لغري �رضعية .
�صيخ مدقن 

ب�صبب التذبذب يف توفري ال�صيولة و النقطاعات املتكررة 

الدبداب بايليزي 

زبائن مراكز الربيد بورقلة يتعر�سون لعقاب جماعي 

 ترحيل 14  رعية افريقي بتهمة االقامة الغري �سرعية 

 مطالب بتعيني اإطارات اجلنوب 
يف منا�صب عليا بالدولة

تيندوف 

الرئا�سة تدر�س تعيني 05 اإطارات 
بال�سلك الدبلوما�سي بدول اجلوار 

اإحباط حماولة تهريب قنطارين من 
ال�سمة و 1700 خرطو�سة �سيجارة 



الإنتهاء  البي�ض  بولية  يرتقب 
من  كلم   160 اجناز  اأ�شغال  من 
قبل  الب�رصية  الألياف  �شبكة 
ح�شبما   , اجلاري  العام  نهاية 
الولئي  املدير  لدى  علم 
ال�شلكية  واملوا�شالت  للربيد 
والتكنولوجيات  والال�شلكية 
عيم�ض  اإبراهيم  واأفاد  الرقمية 
املتعلقة  امل�شاريع  هذه  اأن 
ب�شبكة  الولية  تراب  بربط 
جتاوز  قد  الب�رصية  الألياف 
ال  ن�شبة  بها   الإ�شغال  تقدم 
هذه  وتتعلق  املائة  من   70
عدد  بربط  اأ�شا�شا  امل�شاريع 
بهذه  الهامة  املحاور  من 
مدينة  ربط  غرار  على  ال�شبكة 
�شيدي  الأبي�ض  بدائرة  البي�ض 
كلم,   115 طول  على  ال�شيخ 
الولية  جنوب  بريزينة  ومدينة 
لولية  التابعة  بريدة  ببلدية 
كلم   45 م�شافة  على  الأغواط 
اجلارية  اخلطوط  من  وغريها 

اأ�شغالها حاليا.
واأكد املتحدث اأن هذه ال�شبكة 
"العادي  التدفق  �شت�شمن 
واملنتظم" ل�شبكة النرتنيت عرب 
تراب الولية كما �شت�شمح بربط 

خمتلف الإدارات احليوية بهذه 
موؤ�ش�شات  غرار  على  ال�شبكة 
عرب  املنت�رصة  اجلزائر  بريد 
ب40  واملقدرة  الولية  تراب 
�شطرت  وقد  بريدي   مكتب 
برناجما  كذلك  امل�شالح  ذات 
ي�شمل   اجلاري  العام  خالل 
2500 ربط جديد بخط الهاتف 
ل�شبكة  تو�شيل  عملية   3000 و 
الأنرتنيت الثابت, وذلك متا�شيا 
والأ�شغال اجلارية حاليا لتمديد 
لتو�شعة  الهاتفية  الكوابل 
من  عدد  اأكرب  لت�شمل  التغطية 
بالولية.  احل�رصية  املناطق 
ذات  خالل  اي�شا   وينتظر 
عدد  ربط  من  الإنتهاء  الفرتة 
ب�شبكة  اجلديدة  الأحياء  من 
الهاتفية على غرار كل  الكوابل 
ببوقطب  م�شكن   120 حي  من 
بعا�شمة  م�شكن   95 وحي 
ال�شنة  مت  لالإ�شارة   الولية, 
عملية   2443 اجناز  املا�شية 
اخلطوط  ب�شبكة  جديدة  ربط 
الهاتفية وكذا 3527 عملية ربط 
 1287 و  النرتنيت  بخطوط 
 , الرابع  اجليل  بخطوط  ربط 

وفقا لذات املتحدث.
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�شباب  تطلعات  اإىل  يرقى  مل 
من  جدا  امل�شتائني  املنطقة 
املهنية  الإخت�شا�شات  نق�ض 
ال�شغل  وطبيعة  تتالءم  مل  التي 
الخت�شا�شات  اجلهة,عدا  بذات 
يوفرها  يزال  ل  التي  الن�شوية 
كحالقة  هناك  املركز 
و�شناعة  واخلياطة  ال�شيدات 
�شباب  اأن  احللويات,حيث 
حمرومني  اأ�شحوا  املنطقة 
الأمناط  جميع  يف  التكوين  من 
وخا�شة منطي الدرو�ض امل�شائية 
املوؤ�ش�شات  يف  التمهني  ومنط 
عرب  املتواجدة  القت�شادية 
تراب الدائرة مت�شائلني عن �شبب 
التكوين الذي  حرمانهم من هذا 
وقتنا  يف  ق�شوى  �رصورة  اأ�شبح 
اأف�شل  خربة  يك�شب  لأنه  احلايل 
يف املجال التطبيقي, خا�شة اأن 
لتتوفر  الدلعة  حا�شي  بلدية 
مما  اإقت�شادية  موؤ�ش�شات  على 
للجوء  ال�شباب  بع�ض  ي�شطر 

�شكناهم  مقر  كتغيري  حيل  اإىل 
حتى  الرمل  حا�شي  بلدية  اإىل 
مركز  م�شتوى  على  قبولهم  يتم 
التكوين املهني هناك,اأوالإنتقال 
تراب  عرب  اأخرى  مراكز  اإىل 
التكوين  الولية, فقط لأن مركز 
الدلعة ليتوفر  املهني بحا�شي 
املالئمة  الإخت�شا�شات  على 

ال�شحراوية  املنطقة  لطبيعة 
ال�شباب  وال�شناعـية,ويطالب 
بالتدخل  املحلية  ال�شلطات 
التي  امل�شاكل  لهذه  حل  لإيجاد 
باملنطقة  املهني  التكوين  تعيق 
اأهمية  تويل  الدولة  اأن  خا�شة 
يعجل  موؤخرا,مما  للتمهني  كبرية 
من  تدابري  لتخاذ  بال�شلطات 

البطال  ال�شاب  متكن  �شاأنها 
من  العملية  للحياة  واملوجه 
خمتلف  يف  بالتكوين  املدار�ض 
والخت�شا�شات  التمهني  اأمناط 
التي من �شتوفر لهم بعد التكوين 
فر�ض عمل يف ال�رصكات العاملة 
حا�شي  ال�شناعية   باملنطقة 

الرمل هناك.

�سيعرف قطاع التكوين املهني والتمهني ببلدية حا�سي الدلعة الواقعة على بعد 130 كلم جنوب 
عا�سمة الولية الأغواط،والذي فتح اأبوابه �سنة2013 .

مركز التكوين املهني بحا�سي الدلعة بالأغواط 

ع.ق

نق�ص االخت�صا�صات املهنية وال�صناعية 

ورقلة 

�سيدي بلعبا�س 

ميلة 

 اإ�سالح �سبكة نقل الكهرباء 
بالتوتر العايل بب�سكرة

الطبعة االأوىل مل�صابقة حفظ القراآن الكرمي

توقيف 03 اأ�صخا�ص تورطوا يف حيازة خمدرات �صلبة

اإجناز م�صروعي حت�صني التزويد باملياه ال�صروب

�صونلغاز تعتمد تقنية ع�صرية 
نوعها"  من  "االأوىل 

لت�شيري  الوطنية  ال�رصكة  قامت 
التابعة  الكهرباء  نقل  �شبكة 
مديرية  مبعية  �شونلغاز  ملجمع 
خمطط  بتفعيل  لب�شكرة  التوزيع 
العطب  لإ�شالح  ا�شتعجايل 
الطق�ض  تقلبات  عن  جنم  الذي 
بداية  املنطقة  �شهدتها  التي 
ذلك  و  احلايل  اأغ�شط�ض 
"الأوىل  تقنية ع�رصية  با�شتعمال 
به  اأفاد  ما  ح�شب  نوعها"  من 
باملديرية  الت�شال  م�شوؤول 
لتوزيع  لل�رصكة اجلزائرية  العامة 
الكهرباء و الغاز )�شونلغاز( خليل 

هدنة.
و اأو�شح هدنة يف ت�رصيح باأن على 
اإثر تقلبات الطق�ض التي �شهدتها 
�شواحيها  و  ب�شكرة  مدينة 
اكت�شاف  مت  الفرتة  نف�ض  خالل 
الكهربائي  باخلط  تقني  عطب 

كيلو   220( العايل  التوتر  ذي 
املحطتني  بني  الرابط  فولط( 
الرئي�شيتني لتحويل الكهرباء بكل 
مت  )باتنة(  بريكة  و  طولقة  من 
تفعيل خمطط ا�شتعجايل يهدف 
اإىل اإ�شالح الو�شع دون قطع التيار 
الكهربائي على املناطق املمونة 
األف  يقارب 100  و ما  بلدية   11(
املتحدث  نف�ض  واأ�شاف  زبون(. 
اأنه مت اإ�شالح اخلط املعني عرب 
تركيب  ذات  خا�شة  اأبراج  غر�ض 
�رصيع على جانب الربج املت�رصر 
م�شريا اإىل اأن هذه العملية التي مت 
"اعتمادها لأول مرة بتحكم تقني 
مدة  تقليل  اإىل  تهدف  ع�رصي" 
انقطاع الكهرباء لإ�شالح العطب 
و كذا تقلي�ض قدر الإمكان عدد 
انقطاع  �شملهم  الذين  الزبائن 

التيار الكهربائي.

لبلدية  ال�شباب  بدار  انطلقت 
املنتدبة  بالولية  الطيبات 
ورقلة(  �شمال  كلم   160( تقرت 
حفظ  مل�شابقة  الأوىل  الطبعة 
الكرمي اخلا�شة ب�شغار  القراآن 

اإ�رصاف  حتت  ذلك  و  احلفظة 
و  للثقافة   " "اإ�رصاء  جمعية 
ح�شبما  الطيبات,  فرع  العلوم 
ويح�رص  املنظمون.  اأفاد 
 115 زهاء  امل�شابقة  هذه  يف 

م�شاركا ميثلون ع�رصة م�شاجد 
الطيبات,  بلدية  م�شتوى  على 
اجلمعية  رئي�ض  اأو�شح  مثلما 
ح�شني من�شوري م�شيفا اأن هذه 
امل�شابقة حلفظ القراآن الكرمي 

على  الن�شئ  حتفيز  اإىل  تهدف 
العزيز احلكيم  حفظ كتاب اهلل 
وتوفري اأجواء من التناف�ض بني 
ذكر  ما  ح�شب    , امل�شاركني 

ذات املتحدث .

متكنت م�شالح ال�رصطة ل�شيدي 
 03 توقيف  موؤخرا من  بلعبا�ض 
احليازة  يف  تورطوا  اأ�شخا�ض 
على املخدرات ال�شلبة لغر�ض 
اأزيد  حجز  مع  فيها  املتاجرة 
املخدرات  من  غرام   29 من 
من  وكمية  )كوكايني(  ال�شلبة 
علم  ما  ح�شب  املعالج  الكيف 
والت�شال  العالم  خلية  لدى 
ومتت  الأمنية.  اجلهة  لذات 

العملية, يقول امل�شدر الأمني, 
مكافحة  فرقة  ا�شتغالل  اإثر 
تفيد  ملعلومات  املخدرات 
برتويج  يقوم  �شخ�ض  بوجود 
مبدينة  ال�شلبة  املخدرات 
عملية  وبعد  بلعبا�ض.  �شيدي 
تر�شد ومراقبة دقيقة لتحركات 
على  �شبطه  مت  فيه  امل�شتبه 
من  اأكرث  وبحوزته  مركبة   منت 
4 غرام من املخدرات ال�شلبة 

وكمية من املخدرات بلغ وزنها 
من  مالية  ومبالغ  غرام   80

العملتني الوطنية والأجنبية.
من  التحقيقات  مكنت  كما 
توقيف �رصيكيه والقيام بعملية 
مل�شكنيهما  قانونية  تفتي�ض 
اأخرى  كمية  �شبط  مت  حيث 
ومبالغ  ال�شلبة,  من املخدرات 
كمية  وبلغت  متفاوتة.  مالية 
املحجوزة  ال�شلبة  املخدرات 

من  وكمية  غرام  6ر29  اجمال 
 260 ومبلغ  املعالج  الكيف 
من  تعترب  اأورو  و120  دج  األف 
ال�شموم.  هذه  ترويج  عائدات 
ق�شائي  اإجراء  اجناز  مت  وقد 
تهمة  عن  املوقوفني  �شد 
املخدرات  على  احليازة 
قدموا  فيها,  املتاجرة  لغر�ض 
مبوجبه اأمام النيابة التي اأمرت 

باإيداعهم احلب�ض.

زغاية  بلدية  م�شالح  خ�ش�شت 
)غرب ميلة( اأزيد من 27 مليون د.ج 
حت�شني  م�رصوعي  اأ�شغال  لإجناز 
من  بكل  ال�رصوب  باملياه  التزويد 
وم�ش�شتة  العني"  "راأ�ض  م�شتة 
من  علم  ما  ح�شب  "جالمة", 
لذات  وال�شفقات  الربامج  مكتب 
اأن  اأو�شح  الذي  اجلماعة املحلية 

يف  يندرجان  امل�رصوعني  هذين 
للتنمية  البلدية  خمططات  اإطار 
غ�شون  يف  اأ�شغالهما  و�شتنطلق 

�شهرين كاأق�شى تقدير.
ويتمثل امل�رصوع الأول يف جتديد 
العني"  "راأ�ض  م�شتة  تزويد  �شبكة 
�شي�شتفيد  ما  ال�رصوب  باملياه 
وقد  ن�شمة   1500 حوايل  منه 

 11,8 قيمته  ما  لذلك  خ�ش�ض 
�شبكة  اإجناز  ي�شمل  د.ج  مليون 
اأق�شاها  مدة  يف  كلم   2,5 بطول 
بعد  الأ�شغال  و�شتنطلق  اأ�شهر   8
امل�شدر.  لنف�ض  وفقا  اأ�شابيع,   6
اأما امل�رصوع الثاين في�شمل اإجناز 
اأ�شغال ربط خزان ب�شعة 750 مرت 
ال�شب  نقطة  من  انطالقا  مكعب 

400 مرت  م�شافة  بني هارون على 
مع  �شخ  حمطة  اإجناز  عن  ف�شال 
من  املياه  ل�شخ  جتهيزاتها  كل 
وهذا  اخلزان  نحو  ال�شب  نقطة 
باملياه  جالمة"  م�شتة"  لتزويد 
من  اأزيد  يقطن  حيث  ال�رصوب 
1000 �شخ�ض وهو ما يتطلب اأزيد 

من 16 مليون د.ج.

البي�س

اإجناز 160 كلم من �صبكة االألياف 
الب�صرية قبل نهاية 2018
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اإلغاء امليثاق الوطني تفريط باحلقوق والثوابت الوطنية والقومية والدينية
د.غازي ح�سني

والعربي  الفل�سطيني  الزمن  ظل  يف 
الت�سليل  ظل  ويف  الرديء.  الر�سمي 
متار�سه  الذي  والكذب  واخلداع 
الإعالم  واأجهزة  اخلليج  دول  ف�سائيات 
من  دول  يف  والدبلوما�سية  واملخابرات 
ويف   ، العرب  باملعتدلني  راي�س  اأ�سمتهم 
الدول  به جامعة  الذي قامت  الدور  ظل 
املطالب  بتلبية  ت�رش�سل  جامعة  العربية 
الأمريكية والإ�رشائيلية جرى ويجري بيع 
فل�سطني �سقفة -�سقفة لتمرير امل�رشوع 
العربي  الوطن  يف  ال�سهيوين  الأمريكي 
واملمالك  الإمارات  كرا�سي  حلماية 
اأمريكا  وحتميها  بريطانيا  اأقامتها  التي 
قيادة  تنازلت  wبداأت  واإ�رشائيل. 
الثابتة  الوطنية  احلقوق  عن  عرفات 
العربي  ل�سعبنا  للت�رشف  القابلة  غرب 
اأو�سلو  الإذعان يف  اتفاق  الفل�سطيني يف 
 1993/9/9 يف  عرفات  وقعه  الذي 
وحممود عبا�س يف 1993/9/13. وبلغت 
تنازلتهما  ذروتها باإلغاء امليثاق الوطني 
ملطلب  تلبية   1996 عام  ني�سان  يف 
بري�س  �سمعون  به  تقدم  قدمي  �سهيوين 
اإجناح  بذريعة  رابني  ا�سحق  واجلرنال 
النتخابات  يف  ال�رشائيلي  العمل  حزب 
ولإقامة دويلة فل�سطينية. واعترب بري�س 
اإلغاء امليثاق )التغيري الأيديولوجي الأكرث 

اأهمية يف هذا القرن(.

اإذعان جديد

اإىل اتفاق  العام 1998  تو�سل عرفات يف 
لرت�سيخ  بالنتي�سن  واي  اإذعان جديد يف 
وتثبيت ال�سق الوارد فيه مل�سلحة الكيان 
ال�سهيوين. ولكن نتنياهو )�سايلوك القرن 
احلادي والع�رشين( اإمعاناً منه مبزيد من 
ابتزاز قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية  
وذللها ربط التزامه باتفاق اأو�سلو الذي 
يف  الإذعان  اتفاق  وتوقيع  بري�س  و�سعه 
واي بالنتي�سن باإلغاء امليثاق للمرة الثانية 
ملزيد  الأيدي،  وبرفع  وقوفاً   1998 عام 
وحتقريها  املنظمة  قيادة  اإذلل  من 
ومن اأجل اإ�سفاء املزيد من امل�رشوعية 
لليهود يف  التاريخي املزعوم  على احلق 
فل�سطني ونزع عروبتها واحلق التاريخي 
التاريخ  بدء  منذ  فل�سطني  يف  للعرب 

�رشعية  اأي  ولنزع  هذا،  يومنا  وحتى 
تاريخية وروحية للعرب وامل�سلمني فيها، 
اإىل ديارهم  و�سطب حق عودة الالجئني 
وال�ستمرار  والغوار،  القد�س  وتهويد 
ال�ستيطاين  ال�ستعمار  �سيا�سة  يف 
وترحيل  اليهودية  امل�ستعمرات  وبناء 
الفل�سطينيني من وطنهم فل�سطني، ولنزع 
لل�سعب  الوطني  الن�سال  عن  ال�رشعية 
وممتلكاته  اأر�سه  ل�ستعادة  الفل�سطيني 
ا�رشائيل  واقامة  امل�سلوبة  وحقوقه 
م�رشوع  خالل  من  القت�سادية  العظمى 
دولة  وجعلها  اجلديد  الو�سط  ال�رشق 
يف  اليهود  جلميع  عن�رشية  ا�ستعماري 

العامل.

عرفات و�سرط نتنياهو

وجمع  نتنياهو  ل�رشط  عرفات  ر�سخ 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  اأ�سماهم  من 
األف  من  اأكرث  اإىل  عددهم  و�سل  الذين 
اأموال  من  واملنتفعني  املوظفني  من 
وبرفع  وقوفاً  و�سّوتوا  املانحة  الدول 
الأيدي متاماً كما طلب نتنياهو وبح�سور 
كلينتون  بيل  الأمريكي  الرئي�س  و�سهادة 
بتاريخ 1998/11/8 يف مدينة غزة، وكان 
كلينتون هو الذي طلب من عرفات القيام 
يف  وخمادعة  م�سللة  م�رشحية  باأخطر 
وقف  لذلك  الفل�سطيني،  ال�سعب  تاريخ 
ليقول:  غزة  يف  عرفات  جمل�س  اأمام 
)اأ�سكركم لأنكم رفعتم اأيديكم لقد قمتم 
من  فل�سطني  بيعت  جيد(.هكذا  بعمل 
للوليات  اإر�ساًء  التحرير  منظمة  قيادة 
املتحدة واليهودية العاملية ودول النفط 

واتفاقات الذعان العربية.
علّق نتنياهو على حتقيق املجل�س الوطني 
وقال:  و�سعه  الذي  لل�رشط  الفل�سطيني 
اإىل  بالن�سبة  مهم  يوم  هو  اليوم  )اإن هذا 
دولة »ا�رشائيل« )الكيان ال�سهيوين( اإذ اأنه 
امليثاق  تبني  على  عاماً   )50( مرور  بعد 
الوطني الفل�سطيني وخم�س �سنوات على 
الوعد باإلغائه اأجنز الأمر فعاًل. واأكد اأن 
»ا�رشائيل«  اإ�رشار  بف�سل  حتقق  الإلغاء 
على ذلك، م�سدداً على �رشورة اإنعكا�س 
هذا القرار على كل اأوجه احلياة املتعلقة 
وكتب  املدار�س  من  بدءاً  بالفل�سطينيني 
التعليم وحتى ت�رشيحات زعماء ال�سلطة. 
لنتنياهو  الفل�سطينية  ال�سلطة  وحققت 
الذي  بال�سكل  الدرا�سية  املناهج  تغيري 

وا�سرتط  كما  ال�سهيوين،  العدو  اأراده 
بها  ال�سلطة واملنتفعون  األ يديل زعماء 
غري  الثابتة  احلقوق  تتبنى  بت�رشيحات 
الفل�سطيني،  ل�سعبنا  للت�رشف  القابلة 
املقولت  تتبنى  ال�سلطة  واأخذت 
فاأدىل  ال�سهيونية.  والأطماع  والأكاذيب 
عبا�س بت�رشيح قال فيه اإن فل�سطني هي 
فيا�س  �سالم  �رشح  كما  امليعاد،  اأر�س 

قائاًل: »اإن فل�سطني هي اأر�س التوراة«.
وت�رشيحات  ت�رشيحاتهما  وتت�سمن 
عن  التنازل  وعريقات  ربه  عبد  يا�رش 
وامل�سلمني  والعرب  الفل�سطينيني  حقوق 

يف القد�س وبقية فل�سطني.

رد ف�سائل املقاومة الفل�سطينية

الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  وردت 
على  بناء  امليثاق  اإلغاء  على  الع�رشة 
اإىل  بالدعوة  ال�سهيوين  الكيان  طلب 
مركزي  وجمل�س  تنفيذية  جلنة  انتخاب 
دون  للحيلولة  التحرير  ملنظمة  جديد 
الفل�سطيني  للقرار  عرفات  احتكار 
الإذعان  اتفاق  قاطعة  ب�سورة  راف�سة 
يف واي بالنتي�س. �سادق اأع�ساء جمل�س 
 1998/12/14 يف  ثانيًة  غزة  يف  عرفات 
التي  الوطني  امليثاق  مواد  اإلغاء  على 
يف  للعرب  التاريخي  باحلق  تتم�سك 
فل�سطني وعدم قانونية وعد بلفور وعدم 
التق�سيم  وقرار  النتداب  نظام  �رشعية 
اإىل  وتدعو  ال�سهيوين  الكيان  وتاأ�سي�س 
الق�ساء على كيان ال�ستعمار ال�ستيطاين 
واملواد  العربية.  فل�سطني  يف  العن�رشي 
و19  و15  و10  و9  و8  و7   6 هي:  امللغاة 
املواد  اأما   ، و30  و23  و22  و21  و20 
1 و2 و3  التي حذفت منها مقاطع فهي 
و18  و17  و16  و14  و13  و12  و11  و5  و4 
اإذاً من  و25 و26 و27 و29 ، فماذا تبقى 
امليثاق الذي يعترب د�ستور وقراآن واأجنيل 
ال�سعب  الفل�سطيني؟ وماذا جنى  ال�سعب 
امليثاق؟  اإلغاء  من  الفل�سطيني  العربي 
يف  وجمل�سه  عرفات  ليا�رش  يحق  وهل 
غزة اأن يتنازل عن ذرة واحدة من تراب 
ولي�ست  للبيع  لي�ست  فل�سطني  فل�سطني؟ 
تتمول  التي  والف�سائل  فتح  لقيادة  ملكاً 
نف�سها  ت�سمي  التي  الف�سائل  اأي  منها 

ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية.
التنازلت  اأبرز  امليثاق  اإلغاء  �سّكل 
عرفات  يا�رش  بها  قام  التي  اخلطرية 

وجمل�سه الوطني مرتني يف غزة عام 1996 
و عام 1998 وبح�سور الرئي�س الأمريكي 
الإذعان يف  لتفاقيتي  تنفيذاً  املت�سهني 
وبرفع  ووقوفاً  بالنتي�سن  وواي  اأو�سلو 

الأيدي كما اأ�رش الإرهابي نتنياهو.
ال�سيا�سي  النحدار  مدى  بجالء  وظهر 
قيادة  اإليه  و�سلت  الذي  والأخالقي 
الأخرى  الفل�سطينية  والقيادات  عرفات 
باعوا فل�سطني  والذين  تتمول منها  التي 
وامتيازاتها  ال�سلطة  منا�سب  مقابل 
واأموالها وانحرافهم الوطني والأخالقي 
حتى  داخلهم  تغلغل  الذي  والف�ساد 
خالل  من  اأدوات  اإىل  وحتولوا  النخاع. 
لتلبية  وال�سعودية  املانحة  الدول  اأموال 
»ال�رشائيلية«  والمالءات  املطالب 

واملطالب الأمريكية.

اإلغاء عرفات للميثاق

خلدمة  لي�س  للميثاق  عرفات  اإلغاء  جاء 
ال�سعب الفل�سطيني واإمنا �سده وتكري�س 
الوطنية  احلقوق  عن  التنازل  بداية 
ل�سعبنا  للت�رشف  القابلة  غري  الثابتة 
وتلبية للمطالب املتكررة للجرنال رابني 
باأنه  بري�س  واعترب  ونتنياهو.  وبري�س 
يف  اأهمية  الأكرث  الأيديولوجي  التغيري 
هذا القرن، لأنه يقود اإىل ت�سفية احلقوق 
وتخليد  فل�سطني  وعروبة  والق�سية 
الوطن  قلب  يف  ال�سهيوين  الكيان  وجود 
ا�رشائيل  واإقامة  عليه  والهيمنة  العربي، 
م�رشوع  خالل  من  القت�سادية  العظمى 
ال�رشق الأو�سط اجلديد وال�سوق ال�رشق 
والق�ساء  العالقات  وتطبيع  اأو�سطية 
التعاون  واقامة  العربية  املقاطعة  على 
على  واملوؤ�س�سات  امل�سرتك  الإقليمي 
اأ�سا�س �رشق اأو�سطي ولي�س على اأ�سا�س 
مع  بالتزامن  امليثاق  اإلغاء  جاء  عربي. 
بالذكرى  ال�سهيوين  العدو  احتفالت 
دون  من  فل�سطني  لغت�ساب  ال�سنوية 
على  التحرير  منظمة  قيادة  حت�سل  اأن 
لل�سعب  امل�سري  تقرير  بحق  العرتاف 
اأخرى  �سمانات  اأية  وبدون  الفل�سطيني 
واإمنا مبوافقة املجل�س الوطني واللجنة 
احلقوق  �سقف  تخفي�س  على  التنفيذية 
للت�رشف  القابلة  غري  الثابتة  الوطنية 
و�سلت  ان  اىل  الفل�سطيني  لل�سعب 
الق�سية اىل اأ�سواأ واأرداأ واأخطر مراحلها  
مرحلة تهويد كل القد�س وحماولة فر�س 

�سفقة القرن.
التعديل  »اأن  عرفات  يا�رش  واعترب 
وانت�سار  لدميقراطيتنا  انت�سار  )الإلغاء( 
اأو�سلو  يف  بداأت  التي  الكربى  للم�سرية 
وا�سنطن،   يف  ثم  القاهرة  يف  وتوا�سلت 
�سعراوي  حنان  قالت  ذلك  وبخالف 
ع�سو املجل�س الوطني اأن قرار التعديل 
اأن  اأن )ا�رشائيل( بو�سعها  )الإلغاء( يثبت 

متلي ما تريد«.

اإلغاء امليثاق للمرة الثانية

اإن القيادة املنحرفة يف منظمة التحرير 
للمرة  امليثاق  باإلغاء  قامت  الفل�سطينية 
اتفاقيتي  بتنفيذ  منها  التزاماً  الثانية 
بالنتي�سن  وواي  اأو�سلو  يف  الإذعان 
وهياأت للم�رشحيتني يف احتفالت م�سللة 
وخمادعة اأحلقت اأفدح الأ�رشار بق�سية 
الت�سفية  �سكة  على  وو�سعتها  فل�سطني 
واإقامة  ال�سهيوين  امل�رشوع  واإجناح 
من  القت�سادية  العظمى«  »ا�رشائيل 
والتطبيع  العربية  املقاطعة  اإلغاء  خالل 
ال�رشق  وم�رشوع  العربي  اجلماعي 
اخلليج  دول  وموافقة  اجلديد  الأو�سط 
وتطبيع  القد�س  تهويد  على  وال�سي�سي 
موافقة  اإن  القرن.  و�سفقة  العالقات 
واللجنة  الفل�سطيني  الوطني  املجل�س 
اإلغاء  على  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
اأي  الفل�سطينية  القيادة  اأفقدت  امليثاق 
الفل�سطيني،  لل�سعب  متثيلية  �رشعية 
احلقوق  مع  تتناق�س  الإلغاء  عملية  لأن 
للت�رشف  القابلة  غري  الثابتة  التاريخية 
فل�سطني  وطنه  يف  الفل�سطيني  لل�سعب 
الفل�سطيني  ال�سعب  اإرادة  متثل  ول 
وطعنة  وانتفا�ساته  ون�سالته  وتطلعاته 
والأمة يف  ال�سعب  قاتلة جلوهر حقوق 
فل�سطني، وجهها اأع�ساء املجل�س الذين 
وافقوا على الإلغاء وتنازلوا عن الثوابت 
�سهيونية  لإمالءات  حتقيقاً  الوطنية 
وتلبية لطلب الرئي�س الأمريكي كلينتون. 
اإنعقد املجل�س الوطني بناء على طلب 
الرئي�س  اإدارة  وبدعم من  ا�رشائيل  من 
عن  بالتنازل  مطالبها  لتحقيق  كلنتون 
الحتالل  ظل  ويف  فل�سطني  عروبة 
بع�س  دخول  على  وموافقته  ال�سهيوين 
ال�سهيوين  العدو  كان  الذين  الأع�ساء 
يالحقهم ومنهم اأبو داوود واأبو العبا�س 

وغريهم.

امل�س بوحدة ال�سعب الفل�سطيني

بوحدة  امل�س  اإىل  امليثاق  اإلغاء  اأدى 
ال�سعب الفل�سطيني وبحقوقه الأ�سا�سية 
الالجئني  عودة  حق  اإ�سقاط  ومنها 
فل�سطني  عروبة  واإلغاء  ديارهم  اإىل 
بخ�سو�سها  املتحدة  الأمم  وقرارات 
باملوافقة  الكني�ست  قرار  اىل  و�سولً 
ال�سواأ  القومية  الدولة  قانون  على 
النازية  نورننبريغ  منقوانني  والخطر 
وحتول  ال�سهاينة.  غري  اليهود  �سد 
ي�ستند  ل  عمل  اإىل  الفل�سطيني  العمل 
خطرية  نتائج  اإىل  واإمنا  امليثاق  اإىل 
الفل�سطيني  الن�سال  م�ستقبل  على 
�سارك فيها قريع وعريقات ويا�رش عبد 
والعرب   الفل�سطينيني  من  وغريهم  ربه 
وعذابات  اآلم  من  وزاد  املت�سهينني. 
و�سحايا  وت�سحيات  وم�سائب  وويالت 
فل�سطني  وتهويد  الفل�سطيني  ال�سعب 
ومدينة  العربية  املقد�سات  فيها  مبا 
انعقدت  املحت  ب�سطريها  القد�س 
فل�سطينية  �سعبية  موؤمترات  ثالثة 
يف  وجاء  ودم�سق  اهلل  ورام  غزة  يف 
يوم  دم�سق  يف  ال�سادر  اخلتامي  بيانه 
بحزم  يقف  �سعبنا  »اإن   1998/12/12
ثوابته  تعد  والذي  امليثاق،  اإلغاء  �سد 
امليثاق  اإلغاء  واإن  وطني.  اإجماع  حمل 
الفل�سطينية  التحرير  اإلغاء ملنظمة  هو 
الوطنية  للوحدة  وتدمري  وموؤ�س�ساتها 
واإن الذين اأقدموا على الإلغاء فاقدون 

ل�رشعيتهم الوطنية والقانونية«.
وقراآن  د�ستور  هو  الوطني  امليثاق  اإن 
واإجنيل ال�سعب الفل�سطيني وحق جلميع 
اأفراده يف داخل فل�سطني وخارجها. ول 
اأو�سلو  يف  الإذعان  اتفاق  لقيادة  يجوز 
كطرف اأن تت�رشف مبعزل عن الطرف 
حق  من  لي�س  اأنه  كما  الوطني،  الآخر 
عرفات وجمل�سه الوطني اأن يتنازل عن 
الفل�سطيني  الن�سال  واأهداف  مبادئ 
التي ا�ست�سهد من خاللها مئات الآلف 

من الفل�سطينيني والعرب وامل�سلمني.
يف  �ساركوا  الذين  جميع  اأن  نعترب  اإننا 
وبرفع  وقوفاً  امليثاق  اإلغاء  م�رشحية 
الأيدي كما طلب نتنياهو بال قيم وبال 
واإمنا  اإن�سانية،  حتى  اأو  وطنية  اأخالق 
مل�ساحلهم  خدمة  فل�سطني  باعوا 

ال�سخ�سية.
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وي�ضيف �أنه "ح�ضل على �ضمانات 
غزة،  دخوله  لدى  �غتياله  بعدم 
من  مفتوحة  باأذرع  ي�ضتقبل  وبات 
�إما  حما�س؛  �أن  ويعلن  �هلل،  حزب 
�أو  للمعركة،  د�ئًما  م�ضتعدة  �إنها 

تكون منخرطة فيها".

غ�سب "اإ�سرائيلي"

"رو�ضيا  �أن  �إىل  �رشغاي  ويلفت 
�ضبتمرب  يف  �لعاروري  ��ضت�ضافت 
يف  �ل�ضابق  �لقائد  وهو   ،2017
حما�س،  حلركة  �لع�ضكرية  �لذر�ع 
�خلارجية  وزير  مب�ضاعد  و�لتقى 
�لأو�ضط  �ل�رشق  ل�ضوؤون  �لرو�ضي 
�أغ�ضب  ما  بوغد�نوف،  ميخائيل 
عن  وعربت  كثرًي�،  "�إ�رش�ئيل" 
وزير  �أمام  عا�ضفة  ب�ضورة  ذلك 
�ضريغي  ذ�ته  �لرو�ضي  �خلارجية 

لفروف".
يو�ضف  من  �أن  �رشغاي  وك�ضف 
زئيف  �لقد�س،  �ضوؤون  "وزير  باأنه 
رئي�س  ي�ضاعد  �لذي  �ألكني، 
يف  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة 
�ت�ضالته مع مو�ضكو، بعث بر�ضالة 
فيها  يو�ضح  لفروف  �إىل  مف�ضلة 
دوره  ل�ضيما  �لعاروري،  ن�ضاطات 
�لثالثة  �مل�ضتوطنني  �ختطاف  يف 
�خلليل"  2014 مبدينة  �ضيف  يف 
بالقول:  ي�ضتدرك  �لكاتب  �أن  ،�إل 
تلك  على  عام  مرور  بعد  "�ليوم 
ذ�تها  "�إ�رش�ئيل"  فاإن  �لزيارة، 
تو�فق على دخول �لعاروري لغزة، 
للم�ضاركة يف �ملفاو�ضات للو�ضول 
�إىل ترتيبات طويلة �لأمد يف غزة، 
رغم �أن ليربمان �تهمه بامل�ضوؤولية 
�لتي  فتًكا  �لأكرث  �لعمليات  عن 

نفذتها حما�س �ضد �إ�رش�ئيل".

�ساحب الب�سمة

تقريره،  يف  �لكاتب  وي�ضتعر�س 
ومو�قف  تاريخ  من  جانبًا 
�لعاروري، ودوره �حلايل يف قيادة 
"�لعاروري  حركة حما�س، ويقول: 
على  و��ضحة  ب�ضمة  �ضاحب  بات 
و��ضرت�تيجيتها  حما�س  �أد�ء 
وعنو�نها  "�إ�رش�ئيل"،  �أمام 
يحيى  �رشيكه  مع  رف�ضه  �لأكرب 
وجثامينهم  �جلنود  �إعادة  �ل�ضنو�ر 
�ملحتجزة خالل �ملباحثات حول 
غزة،  يف  �ملدى  ق�ضرية  ترتيبات 
�لتي تتو�ضط ب�ضاأنها م�رش و�لأمم 
�ملتحدة، وي�رش�ن على بحث هذه 
�مل�ضاألة ب�ضورة منفردة بعيًد� عن 

و�لت�ضهيالت  �لإن�ضانية  �لرتتيبات 
�ملعي�ضية ل�ضكان �لقطاع".

و�ل�ضنو�ر  "�لعاروري  ويتابع: 
ثمن  يكون  �أن  ي�ضرتطان 
�إطالق  �لأ�رشى  "�لإ�رش�ئيليني" 
مقابلهم،  فل�ضطينيني  �رش�ح 
عبد  �أمثال  �لعيار  ثقيلي  ل�ضيما 
�هلل �لربغوثي �مل�ضوؤول عن تنفيذ 
�مل�ضلحة  �لهجمات  من  �لع�رش�ت 
"�إ�رش�ئيلًيّا"   66 فيها  قتل  �لتي 
و�أ�ضيب 500 �آخرون، خا�ضة خالل 
�لعمليات �لنتحارية و�لتفجريية". 
ويعّد �أن "�إ�رش�رهما على �لإفر�ج 
�لأحكام  )�أ�ضحاب  �لأ�رشى  عن 
فقد  عفوًيّا،  يبدو  ل  �لعالية( 
�ل�ضجون  يف  طويلة  �ضنو�ت  ق�ضيا 
نف�ضيهما  ويجد�ن  "�لإ�رش�ئيلية"، 
باإخر�جهم  رفاقهم  �أمام  ملزمني 

منها".

املربر" هي  "املقاومة 

�لعاروري  م�ضرية  �لكاتب  ويتتبع 
من  خرج  "حني  �إنه  بالقول 
�ل�ضلطات  مع  ب�ضفقة  �ل�ضجون 
 ،2010 عام  "�لإ�رش�ئيلية" 
�ل�ضفة  من  �إبعاده  مت  ومبوجبها 
�لأردن،  �إىل  �نتقل  ثم  �لغربية، 
فاإن �ل�ضلطات هناك خ�ضيت منه، 
�نتقل  ثم  لديهم،  �إبقاءه  فرف�ضو� 
�إىل �ضوريا بع�س �لوقت، �إىل حني 
فيها"  �لد�مية  �لأحد�ث  �ندلع 
،و�نتقل �لعاروري لحقا �إىل تركيا 
��ضت�ضافه  "حيث  �لتقرير-  -وفق 
�أردوغان  طيب  رجب  �لرئي�س 
�ضت  و�أقام  مريحة،  ب�ضورة 
�إقامته  حيث  من  وبد�أ  �ضنو�ت، 
�لعمليات  بتوجيه  �إ�ضطنبول  يف 

�مل�ضلحة يف �ل�ضفة �لغربية، وبعد 
و"�إ�رش�ئيلية"  �أمريكية  �ضغوط 
هذه  و�نتقل  للمغادرة،  ��ضطر 
�ل�ضغوط  لكن  قطر،  �إىل  �ملرة 
وفق  هناك"،  لحقته  �لأمريكية 

تعبريه.
�لبلد�ن،  بني  �ملتنقلة  رحلته  ويف 
يتابع �رشغاي �أن "�لعاروري و�ضل 
�أخرًي� �إىل لبنان، و��ضتقبل يف بريوت 
باأذرع مفتوحة من حزب �هلل، وجنح 
بتقوية عالقات حما�س مع �إير�ن، 
�لتي  �لوحيدة  بالدولة  وو�ضفها 
وب�ضورة  عالنية،  �حلركة  تدعم 
�إمد�د�ت  لها  وتقدم  جوهرية، 

كبرية، مبا فيها �خلرب�ء".
من�ضوبة  عبارة  �لكاتب  ويورد 
"�ملقاومة  �إن  فيها  قال  للعاروري 
لوجود  �لأ�ضا�ضي  �ملربر  هي 
ت�ضتعد  �أن  �إما  فهي  حما�س، 
فيها"،  ت�ضارك  �أو  للمعركة، 
�لو�قع  "�أثبت  قائاًل:  ويعلق 
حني  لأنه  �ملفاهيم،  هذه  جدية 
�ل�ضفة  يف  حما�س  قيادة  توىل 
با�رش  فاإنه  �خلارج  من  �لغربية 
بالتخطيط  �ل�ضاعة  مد�ر  على 
�ضد  �مل�ضلحة  �لعمليات  وتنفيذ 
�لتحتية  �لبنى  وترميم  "�إ�رش�ئيل" 

�لع�ضكرية للحركة يف �ل�ضفة".
�لأمن  "جهاز  �أن  وزعم 
�ل�ضاباك  �لعام  "�لإ�رش�ئيلي" 
ك�ضف يف 2014 عن خطط كبرية 
م�ضلحة  عمليات  لتنفيذ  للعاروري 
قا�ضية كانت �ضتجبي �أثمانا ب�رشية 
ت�ضمنت  "�إ�رش�ئيل"،  من  باهظة 
�خلارج  يف  بع�ضهم  �ختطاف 
للم�ضتوطنات،  و�لت�ضلل  و�ل�ضفة، 
وحت�ضري �ضيار�ت مفخخة يف قلب 
وتفجري  "�لإ�رش�ئيلية"،  �ملدن 

خط �لقطار�ت و�مللعب �لكبري يف 
�لقد�س".

 93 "مت �عتقال قر�بة  �أنه  ويزعم 
نا�ضطا من حما�س حينها، موزعني 
بني 37 قرية وبلدة فل�ضطينية يف 
نف�ضه  �لعاروري  وقام  �ل�ضفة، 
من  �ملخططات  هذه  بتمويل 
مليون  من  باأكرث  �ملالية  �لناحية 
 3.6 ي�ضاوي  )�لدولر  �ضيكل 
و�لو�ضائل  �لأ�ضلحة  ل�رش�ء  �ضيكل( 

�لقتالية".

نادمة" "اإ�سرائيل 

�لوقت  "يف  �أنه  �رشغاي  ويرى   
�لعاروري  فيه  يجري  �لذي 
مباحثات لرت�ضيخ �لتهدئة يف غزة، 
نحو  موجهة  ز�لت  ما  عيونه  فاإن 
ترميم  خالل  من  �لغربية  �ل�ضفة 
فيها،  �لع�ضكرية  حما�س  قدر�ت 
�ضاروخية  قذ�ئف  �إنتاج  فيها  مبا 
�لتي  �لأمنية  �ل�ضعوبات  رغم 

تو�جهها حما�س هناك".
وي�ضيف: "�لعاروري يعرف �إ�رش�ئيل 
بطالقة،  �لعربية  يتقن  جيد�، 
متدين جد�، ومعني بالتقارب بني 
تقاربه  وب�ضبب  و�إير�ن،  حما�س 
مبقر  حظي  فاإنه  �هلل،  حزب  مع 
�جلنوبية  �ل�ضاحية  قلب  �إقامة يف 
ببريوت، �أحد �لأماكن �لأكرث �أمانا 
يف لبنان"،ويختم �لتقرير نقال عن 
كبري"  �إ�رش�ئيلي  �أمني  "م�ضدر 
�إ�رش�ئيل  �أن  �ليوم  "�لأكيد  قوله: 
�إىل  �لعاروري  �إبعاد  على  نادمة 
�أن  �لأف�ضل  من  كان  لأنه  �خلارج، 
يبقى د�خل حدودها، ف�ضيكون من 
و�عتقاله  عليه،  �ليد  و�ضع  �ل�ضهل 

متى �أر�دت".

ن�سرت �سحيفة "اإ�سرائيل اليوم" العربية اأم�س الأحد )12-8( تقريًرا مو�سًعا -ترجمته 
رئي�س  نائب  العاروري،  �سالح  حما�س  حركة  يف  البارز  القيادي  فيه  تناولت  "عربي21"- 

املكتب ال�سيا�سي للحركة، ودوره يف قيادة احلركة، وما �سمتها حمادثات التهدئة بني 
املقاومة والحتالل  وي�سري كاتب التقرير نداف �سرغاي اإىل اأن العاروري الذي عّده وزير 

احلرب ال�سهيوين اأفيغدور ليربمان "املطلوب الأكرث خطورة" بات يحوز ن�سيًبا كبرًيا يف 
املفاو�سات اجلارية لإجراء ترتيبات �سيا�سية يف قطاع غزة.

فل�سطني املحتلة

 تقرير مو�سع ل�سحيفة "اإ�سرائيلية "
عن العاروري... نادمون على اإبعاده

هل تلجاأ "اإ�سرائيل" اإىل االغتياالت 
هربا من املواجهة؟

"اإ�سرائيل" تعرتف

 قتلنا اأطفال عائلة بكر عمًدا 

 

وعن �سبق اإ�سرار

خم�ضة  يعتقل  �لحتالل 
حمررين  �أ�رشى  بينهم  مو�طنني 
�ل�رشق:  �ل�ضفةبطاركة  يف 
�أن  ميكن  ل  "�إ�رش�ئيل"  بقاء 
�ل�ضعب  ح�ضاب  على  يكون 
ت�رشعن  �لفل�ضطيني"�إ�رش�ئيل" 
بتو�ضيع  �ل�ضتيطانية"  "�لبوؤر 
�مل�ضتوطنات"�إ�رش�ئيل"  نفوذ 
تك�ضف عن وحدة مقاتلة جديدة 

لتنفيذ مهمات خا�ضة بغزة
"هاآرت�س"  �ضحيفة  ذكرت 
�أن  �لأحد،  �أم�س  �لعربية، 
"�لإ�رش�ئيلي"  �لحتالل 
�إىل  للعودة  �أ�ضهر،  منذ  يتجّهز  
قادة  �ضد  �لغتيال  �ضيا�ضات 
غّزة،  يف قطاع  "حما�س"  حركة 
حيفة �أن �لتجهيز�ت  وزعمت �ل�ضّ
�إعالن جي�س  بعد  بد�أت  للعملّية 
وجهاز  "�لإ�رش�ئيلي"  �لحتالل 
�لأمن �لعام )�ل�ضاباك( تف�ضيلهما 
�لعودة ل�ضيا�ضة �لغتيالت لقادة 
ع�ضكرّية  عملية  على  �حلركة 
يخ�ضى  غّزة،  قطاع  يف  و��ضعة 
�جتياًحا  تت�ضّمن  �أن  �لحتالل 

برًيّا.
"�لإ�رش�ئيلّية"  �لتقدير�ت  لكن 

توؤدي  �أن  من  خ�ضية  �إىل  ت�ضري 
فعل  رّد  �إىل  �لغتيالت  �ضيا�ضة 
"حما�س"  حركة  من  عنيف 
�ل�ضحيفة  وفق  حرب،  �إىل  يقود 
م�ضوؤولني  عن  �ل�ضحيفة  ونقلت 
�إن:  قولهم،  كبار  ع�ضكريني 
حما�س  قادة  لغتيال  "�خلطط 
و�ضلت �إىل مرحلة متقّدمة، لكن 
يف حال طلبت �لقيادة �ل�ضيا�ضية 
ذلك  فاإن  تنفيذها،  �لإ�رش�ئيلّية 
�إ�ضافّية"،  حت�ضري�ت  يتطلّب 

على حد زعمها.
"حما�س"  حركة  تاأ�ضي�س  ومنذ 
�ملا�ضي،  �لقرن  ثمانينّيات  يف 
��ضتهدف �لحتالل "�لإ�رش�ئيلي" 
�أبرزهم  عدًد� من قادة �حلركة، 
 )1996( عّيا�س  يحيى  �ملهند�س 
 ،)2004( �لغول  عدنان  غّزة،  يف 
حلركة  �لع�ضكري  �جلناح  رئي�س 
"حما�س" �ضالح �ضحادة )2002(، 
�ل�ضيخ  "حما�س"  حركة  موؤ�ض�س 
ورئي�س   ،)2004( يا�ضني  �أحمد 
عبد  للحركة  �لد�خلية  �لقيادة 
 ،)2004( �لرنتي�ضي  �لعزيز 
"�لق�ضام"  كتائب  يف  و�لقيادي 

�أحمد �جلعربي )2012م(.

�أجرتها  حتقيقات  ك�ضفت 
�لع�ضكرية  �ل�رشطة 
��ضت�ضهاد  حول  "�لإ�رش�ئيلية" 
"بكر"  عائلة  من  �أطفال  �أربعة 
حرب  خالل  غزة  �ضاطئ  على 
وعن  عمًد�  قتلو�  �أنهم   2014
جويلية   16 ويف  �إ�رش�ر  �ضبق 
2014، �إبان �حلرب �لإ�رش�ئيلية 
على غزة، ��ضتهدفت �لطائر�ت 
من  �أطفال  �ضبعة  �لإ�رش�ئيلية 
كرة  يلعبون  كانو�  بكر  عائلة 
ما  �لبحر،  �ضاطئ  على  �لقدم 
�أدى ل�ضت�ضهاد 4 منهم و�إ�ضابة 

ثالثة �آخرين.
�لتحقيقات-بح�ضب  وبينت 
هاآرت�س-  �ضحيفة  ن�رشتها  ما 
مت  �لأطفال  ��ضتهد�ف  �أن 
طر�ز  من  ُم�ضرّية  طائرة  عرب 
�إبالغ  وجرى   ،"450 "هرما�س 
لعنا�رش  حركة  بوجود  طاقمها 

م�ضلحة على �ل�ضاطئ.
��ضت�ضهدو�  �لذين  و�لأطفال 
عاهد  هم:  �لهجوم  ذلك  يف 
عاهد  وزكريا  بكر،  عاطف 
 10( �لعمر  من  يبلغان  بكر، 
 11( بكر  ر�مز  وحممد  �أعو�م(، 
بكر  حممد  و�إ�ضماعيل  عاًما(، 
�ل�ضحيفة  وتقول  �أعو�م(،   9(
و�أن  �لهدف،  و�ضوح  رغم  �إنه 
�أطفال؛  �ضوى  يكونو�  مل  �أولئك 
�أطلق  �لطائرة  م�ضغل  �أن  �إل 
�أحدهم  فقتل  نحوهم  �ضاروًخا 
على �لفور وت�ضيف �لتحقيقات، 
باجتاه  هربو�  �لأطفال  �أن 
�لطائرة  ُم�ضّغل  �أن  �إل  �لبحر، 
حول  جي�ضه  من  تو�ضيحاً  طلب 
�مل�ضتهدف،  �ملكان  حدود 
�ضاروٍخ  لإطالق  ثانية  ومو�فقة 

خياًما  ي�ضم  �ل�ضاطئ  و�أن  ثاٍن، 
لال�ضتخد�م �ملدين.

لكن ُم�ضّغل �لطائرة "مل يح�ضل 
�ضاروًخا  فاأطلق  �لرد"  على 
�آخر جتاه �لأطفال، وقتل ثالثة 
فقط  ثانية   30 بعد  �آخرين 
وذكرت  �لأول  �لطفل  قتل  من 
�لتي  "�ملعلومات  �أن  �ل�ضحيفة 
ت�ضلمها �جلي�س كانت ت�ضري �إىل 
�أن �ملكان يتبع جهاز �لبحرية يف 
�ملكان  تابع  �جلي�س  و�أن  غزة، 
�أيام"ونقلت  لعدة  �لهجوم  قبل 
�لتحقيقات عن �ضباط متورطني 
�جلي�س  �إن  قولهم  �لهجوم  يف 
�أنه  �لبد�ية  يف  �لهجوم  �ضّنف 
بقتل  لعتقادهم  كبري  جناح 
�أربعة من عنا�رش �لق�ضام، فيما 
كانت �ل�ضور من �ملكان خمالفًة 
للو�قع،  وتبني �أن �لهدف مغاير 
�لو�ردة  �ملعلومات  عن  متاماً 

م�ضبًقا.
وجاء يف �لتحقيقات �أن �جلي�س 
ت�ضخي�س  من  متكنه  عدم  زعم 
�إذ�  فيما  �ملتو�جدين  هوية 
كانو� مقاتلني �أم جمّرد �أطفال، 
�ل�ضور  و�ضوح  من  �لرغم  على 
�جلي�س  �إىل  �لو�ردة  �جلوية 
لالحتالل  و�ضبق  �لهجوم  قبل 
يف  �لتحقيق  ملف  �أغلق  �أن 
�ضنو�ت،  ثالث  قبل  �لهجوم 
تعمد  حول  �لأدلة  غياب  بزعم 
وبح�ضب  �لأطفال  على  �لهجوم 
تقرير �ملر�ضد �لأورومتو�ضطي 
 2174 فاإن  �لإن�ضان  حلقوق 
طفاًل،   530 منهم  فل�ضطينيا 
فيما  �حلرب،  تلك  يف  ق�ضو� 
�آخرين  و870  �آلف   10 �أ�ضيب 

منهم �أكرث من 3 �آلف طفل.
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بالكرملني  ال�صحفية  الدائرة  وذكرت 
قزوين  لقمة  الرئي�صي  احلدث  اأن 
على  التوقيع  يف  يتمثل  احلالية 
القانوين  بالو�صع  املتعلقة  االتفاقية 
العمل  جرى  الذي  قزوين،  لبحر 
اأول  وعقدت   ،1996 عام  منذ  ب�صاأنها 
على  املطلقة  اخلم�س  للدول  قمة 
اأكرب بحر مغلق يف العامل  يومي 23-

اأباد)  ع�صق  يف   2002 عام  اأبريل   24
يف  والثانية  تركمان�صتان(،  عا�صمة 
والثالثة  طهران،  يف   2007 اأكتوبر   16
يف 18 نوفمرب 2010 يف باكو)عا�صمة 
�صبتمرب   29 يف  والرابعة  اأذربيجان(، 

2014 مبدينة اأ�صرتاخان الرو�صية.
قمة  يف  مت  اأنه  الكرملني  واأفاد 
الدول  روؤ�صاء  توقيع  اأ�صرتاخان 
ب�صاأن  للغاية  هام  بيان  على  اخلم�س 
بحر  يف  االأطراف  بني  العمل  مبادئ 
كانت  ال�صوفييتي  العهد  قزوين خالل 
هناك دولتان فقط تطالن على هذا 
البحر، هما االحتاد ال�صوفيتي واإيران، 
وا�صتغالل  املالحة  تنظيم  مت  لذلك 
موارد بحر قزوين من خالل املعاهدة 
مار�س   25 يف  االإيرانية  ال�صوفيتية 
املالحة  حرية  �صملت  التي   1940
)مبداأ  ال�صيد  البحر وحرية  مياه  عرب 
مناطق  با�صتثناء  املياه"(،  "جمموع 
اأميال،   10 ببعد  الوطنية  ال�صيد 
باطن  ا�صتخدام  تنظيم  يتم  مل  ولكن 
االأر�س، واالأن�صطة الع�صكرية وم�صائل 
وبعد  قزوين.  عرب  والعبور  املالحة 
عدد  ظهر  ال�صوفيتي  االحتاد  انهيار 

املطلة  ال�صاحلية  الدول  من  متزايد 
على بحر قزوين، فن�صاأت احلاجة اإىل 
لهذا  اجلديد  القانوين  الو�صع  حتديد 
البحر املغلق الذي ال منفذ طبيعيا له 
ت�صمله  ال  وبالتايل  املحيطات،  على 

االتفاقيات الدولية لقانون البحار.

مواقف خمتلفة لي�س 
فقط ب�ساأن تر�سيم قاع 

البحر

مواقف  قزوين  بحر  دول  ومتلك 
خمتلفة لي�س فقط ب�صاأن تر�صيم قاع 
البحر، بل اأي�صا بالن�صبة اإىل االرتباط 
الهيدروكربونات  لرت�صبات  االإقليمي 
البحر.  الكبرية املوجودة على جرف 
اأذربيجان وكازاخ�صتان  لذا ، عر�صت 
قزوين  بحر  حتديد  وتركمان�صتان 
الو�صط  "اخلط  طريقة  خالل  من 
فيه  نقطة  كل  تكون  )خط  املعدل" 
اأقرب  من  مت�صاوية  م�صافة  على 
هذه  �صواحل  على  املقابلة  النقاط 
احلفاظ  على  اإيران  اأ�رصت  الدول(. 
على بحر قزوين ب�صكل عام على مبداأ 
�صمحت  بينما   ، امل�صرتكة  امللكية 
مت�صاوية  قطاعات  خم�صة  باإن�صاء 
عار�صت  بينما  منهما(  لكل   ٪20(
ثنائية  اتفاقات  اإبرام  قاطع  ب�صكل 
بدورها،   ، رو�صيا  قزوين.  بحر  على 
اأيدت تر�صيم اأعماق بحر قزوين ورفه 
منطقتها  تق�صيم  �صد  كانت  ولكنها   ،

املائية ،
على  بالتوقيع  املتعلق  العمل  بداأ 
القانوين  للو�صع  جديدة  اتفاقية 

عندما   ،  1996 عام  يف  قزوين  لبحر 
خم�ص�س  عمل  فريق  ت�صكيل  مت 
)AHWG( على م�صتوى نواب وزراء 
اخلارجية ، وذلك بناء على قرار وزراء 
على  املطلة  اخلم�س  الدول  خارجية 

البحر.
ومن املقرر يف اأكتاو)كازاخ�صتان( اأن 
يتم التوقيع اليوم على اتفاقية تلخ�س 
ال�صابقة،  القمة  موؤمترات  مقررات 
اإطار  وحتديد االأولويات االإمنائية يف 
حتى  للفرتة   "Caspian Five"

االجتماع التايل.

�سنوات من عمل اخلرباء 
و املفاو�سني

"العمل  اأن  اإىل  الكرملني  واأ�صار   
متعدد ال�صنوات للمفاو�صني واخلرباء 
منه  التحقق  مت  ن�س  باإعداد  �صمح 
جميع  م�صالح  توازن  يعك�س  بدقة 
على  اأخريا  االتفاق  مت  امل�صاركني". 
م�صودة الوثيقة يف اإطار اجتماع وزراء 
خارجية دول بحر قزوين يومي 4 و 5 
دي�صمرب2017 يف مو�صكو، ح�صب وزير 

اخلارجية �صريغي الفروف.
فاإن  اجلديدة،  االتفاقية  ووفق 
بحر  مياه  ل�صطح  الرئي�صية  املنطقة 
لال�صتخدام  متاحة  �صتبقى  قزوين 
�صتق�صم  فيما  لالأطراف،  امل�صرتك 
حتت  وما  ال�صفلية  الطبقات  الدول 
باالتفاق  متجاورة  اأق�صام  اإىل  االأر�س 
القانون  اأ�صا�س  على  بينها  ما  يف 
ال�صحن  عمليات  و�صتتم  الدويل. 
وو�صع  العلمي  والبحث  وال�صيد 

وفقاً  الرئي�صية  االأنابيب  خطوط 
االأطراف  بني  عليها  املتفق  للقواعد 
وا�صعة  بحرية  م�صاريع  تنفيذ  عند 
االإيكولوجي  العامل  ويراعى  النطاق، 
اأي�صا  االتفاقية  وحتدد  بال�رصورة. 
قوات  وجود  مبنع  املتعلق  احلكم 
االإقليمية  االأجنبية  للقوى  م�صلحة 
وحتدد  قزوين،  بحر  يف  والدولية 
الدول اخلم�س لبحر قزوين امل�صوؤولة 
البحري  االأمن  على  احلفاظ  عن 

واإدارة موارده.
العديد من االتفاقات الدولية

اأن  اإىل  اخلا�صة،  املواد  وت�صري 
�صي�صبح  االقت�صادية  العالقات  تعزيز 
جدول  راأ�س  على  اآخر  مو�صوًعا 

من  ال�صياق،  هذا  ويف  االأعمال. 
االتفاقات  من  العديد  توقيع  املقرر 
منها  اتفاقات  ثالثة  تتعلق  الدولية. 
والتجارة  النقل  جمال  يف  بالتعاون 
والتعاون االقت�صادي ويف جمال جتنب 
وحتدد  قزوين.  بحر  يف  احلوادث 
التطوير  ا�صرتاتيجية  الوثائق  هذه 
يف  الرئي�صية  للقطاعات  امل�صرتك 
العمليات  ومواءمة   ، قزوين  اقت�صاد 
تنفيذ  يف  واالإدارية  التكنولوجية 
اأن  كما  الدوليني.  والنقل  التجارة 
حجم  زيادة  هي  الرئي�صية  املهمة 
على  املطلقة  الدول  بني  التجارة 
اإىل واحد  البحر وحتويل بحر قزوين 
من اأكرث طرق النقل املتعدد الو�صائط 

فعالية يف اأورا�صيا.
وحو�س بحر "قزوين"، هو بحر مغلق 
يقع يف منطقة غرب اآ�صيا، وميتد على 
م�صاحة تبلغ 371 األف كيلو مرت مربع، 
اأكرب بحر مغلق يف العامل، ويبلغ  وهو 
وعر�صه  مرت  كيلو   1200 البحر  طول 
له  عمق  اأق�صى  ويبلغ  مرت،  كيلو   300

1023 مرتا.
واأ�صبحت ق�صية حتديد و�صع قزوين 
االحتاد  انهيار  بعد  ملحة  القانوين 
حتديد  م�صاكل  اأبرز  ومن  ال�صوفيتي، 
اعتباره  م�صاألة  القانوين  قزوين  و�صع 
على  تطبق  حيث  بحرية،  اأم  بحرا 
القانون  من  خمتلفة  بنود  الت�صميتني 

الدويل.

توجه الرئي�س فالدميري بوتني اإىل كازاخ�ستان اليوم للم�ساركة يف قمة قزوين اخلام�سة، حيث يوقع قادة اأذربيجان واإيران 
وكازاخ�ستان ورو�سيا وتركمان�ستان اتفاقات تعاون يف ا�ستثمار ثروات هذا البحر.

الدول املطلة على قزوين تتوج 22 عاما من املفاو�سات 

م٫�س 

اتفاقات للتعاون يف اأكرب بحر مغلق يف العامل

عملية الفحي�س يف الأردن

العثور على جثث 3 اإرهابيني واعتقال 5 م�شتبه بهم 
با�صم  الناطقة  قالت 
جمانة  االأردنية  احلكومة 
غنيمات اإن عمليات البحث 
مدينة  يف  والتم�صيط 
وجود  عن  ك�صفت  ال�صلط 
حتت  الإرھابيني  جثث   3
املنھار  املبنى  اأنقا�س 
به  تتح�صن  كانت  الذي 
واأكدت  االإرهابية،  اخللية 
ال�صبت،  اأم�س  غنيمات، 
ال  التم�صيط  عمليات  اأن 
واأن جھود  م�صتمرة،  زالت 
االأجھزة االأمنية املخت�صة 
االإنتھاء  حلني  متوا�صلة 
من كامل املھام يف املوقع 
واأفادت مبقتل 3 من اأفراد 
االأردنية  االأمنية  القوة 
خالل  اآخرين   21 واإ�صابة 
يف  متت  التي  املداهمة 

مدينة ال�صلط.
نقب  منطقة  و�سھدت 
اأم�س االأحد  الدبور �صباح 

التواجد  يف  انخفا�صا 
تعزيزات  مقابل  االأمني، 
املدين  الدفاع  من 
واالأجھزة الفنية املخت�صة 
املبنى،  اأنقا�س  الإزالة 
انھياره  يخ�صى  الذي 
وا�صتخدمت  كامل  ب�صكل 
للبحث  البولي�صية  الكالب 
من  والتاأكد  اجلثث،  عن 
عدم وجود األغام مل تنفجر 
ولفتت غنيمات اإىل ارتفاع 
الذين مت  االإرهابيني  عدد 
اإلقاء القب�س عليهم خالل 
اأ�صخا�س،   5 اإىل  العملية 
األقت  حيث كانت االأجهزة 
يف  منهم   3 على  القب�س 

بداية عملية املداهمة.
قالت  �صابق،  وقت  ويف 
وزارة الداخلية االأردنية يف 
بيان لها، اإن التفجري الذي 
لدورية  �صيارة  ا�صتهدف 
وراح  الفحي�س  يف  اأمنية 

واأ�صيب  �رصطي  �صحيته 
عبوة  عن  ناجت  اآخرون،   6
ال�صنع  بدائية  نا�صفة 
ووقع االنفجار اأثناء اإحياء 
الرباعي  �صابر  الفنان 
حفال غنائيا يف "مهرجان 
اختتم  الذي  الفحي�س"، 
اجلمعة  يوم  فعالياته 
خماوف  التفجري  واأثار 
وع�صكريني  اأمنيني  خرباء 
اإرهابية  اأ�صاليب  بروز  من 
اإليها  يلجاأ  قد  جديدة 
متطرفون لتنفيذ هجمات 
اخلرباء  واأ�صار  االأردن  يف 
االأوىل  املرة  اأنها  اإىل 
فيها  يتم  التي  االأردن  يف 
عن  نا�صفة  عبوة  تفجري 
اأن  ي�صتدعي  ما  بعد، 
تدرك الدولة مدى خطورة 
مثل هذه الهجمات، بغ�س 
فاعليتها  مدى  عن  النظر 

واآثارها التدمريية.

رحيل "عجوز الثورة" الفل�شطينية

منذ عام 2015

عودة اأكرث من مليون نازح �شوري اإىل مدنهم 

توفيت  عاما   86 ناهز  عمر  عن 
يف  املن�رصم   ال�صبت  يوم 
القاهرة  امل�رصية  العا�صمة 
خديجة عرفات، �صقيقة الرئي�س 
يا�رص  الراحل،  الفل�صطيني 
عرفات، املعروفة بلقب "عجوز 

الثورة".

واأ�صدرت حركة "التحرير الوطني 
نعت  بيانا  )"فتح"(  الفل�صطيني" 
والتنظيم  التعبئة  "مفو�صية  فيه 
وبقلوب  واحلزن  االأ �صى  ببالغ 
موؤمنة بق�صاء اهلل وقدره احلاجة 
عرفات"،واأو�صحت  خديجة 
الوحيدة  ال�صقيقة  اأن  احلركة 

احلياة  قيد  على  كانت  التي 
جمعية  تراأ�صت  عرفات  ليا�رص 
لل�صعب  لتقدمي اخلدمات  خريية 
الفل�صطيني منذ قدومها اإىل غزة 
حتى واأقامت هناك فرتة طويلة 
القاهرة  اإىل  انتقلت  ثم  ومن 

للعالج.

ال�صتقبال  الرو�صي  املركز  اأفاد 
من  اأكرث  اأن  الالجئني  وتوزيع 
1،2 مليون نازح �صوري عادوا اإىل 
منازلهم منذ عام 2015 وجاء يف 
اليوم  ن�رصة �صدرت عن املركز، 
االأحد: "اإجماليا عاد مليون و216 
)ومنهم  �صوريا  نازحا  و796  األف 
اأكرث من 364 األف امراأة واأكرث من 
620 األف طفل( اإىل منازلهم منذ 

الـ30 من �صبتمرب عام 2015.
)ومنهم  الجئا   64 اأن  واأ�صافت 
اإىل  عادوا  و34 طفال(  امراأة   18
معربي  عرب  لبنان  من  �صوريا 
يف  والدبو�صية  يابو�س  جديدة 
مذكرة  االأخرية،  الـ24  ال�صاعات 

�صوري  مليون   1،7 من  اأكرث  اأن 
تقريبا عربوا عن رغبتهم بالعودة 

اإىل الوطن من الدول االأخرى.
كما اأفادت الن�رصة اأنه متت خالل 
اإعادة  االأخرية  الـ24  ال�صاعات 
اإعمار 11 منزال يف حلب وحم�س 
يف  تتم  "حاليا  وتابعت:  ودم�صق 

حمافظات  يف  �صكنيا  جتمعا   69
حلب ودم�صق ودير الزور وحماة 
وحم�س اإعادة اإعمار 52 مدر�صة 
و23 رو�صة لالأطفال و34 خمبزا 
و16  املياه  ل�صخ  حمطة  و33 
موؤ�ص�صة  و17  كهربائية  حمطة 

طبية و293 م�صكنا".
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عي�شة ق.

املباراة  رجل  كان  الأخري  هذا 
الفوز  يف  �ساهم  وانه  خا�سة 
الذي  وهو  الفريق  حققه  الذي 
يعترب  عامليا  هدفا  �سجل 
الأجمل يف اجلولة. ومتّكن اأ�سبال 
من  الطاو�سي  ر�سيد  املدرب 
طالتهم  التي  النتقادات  جتاوز 
بعد  املا�سية  الفرتة  خالل 
به  ظهروا  الذي  الباهت  الأداء 
العني  يف  الإماراتي  العني  اأمام 

التح�سريات  واأكدوا  الإماراتي 
التي خا�سوها على اجلانب البدين 
مباريات  اأربع  لعبوا  الذين  وهم 
الوطنية،  البطولة  انطالق  قبل 
قام  الذي  الكبري  الدور  كان  اأين 
ايجابيا  دورا  الفني  الطاقم  به 
الالعبني  على  الأداء  توزيع  يف 
خو�ض  اأجل  من  التعداد  وتدوير 
التي يخ�سوها  جميع املناف�سات 

الوفاق حمليا وخارجيا.
لت�سكيلة  العري�ض  الفوز  وي�سكل 
»الن�رس الأ�سود« اإنذارا للفرق من 
القوية  العودة  على  التاأكيد  اأجل 

اجل  من  املو�سم  هذا  للت�سكيلة 
البطولة  يف  الأوىل  الأدوار  لعب 
التتويج  على  والتناف�ض  الوطنية 
�سباب  منه  خطفه  الذي  باللقب 
رفقاء  كان  بعدما  ق�سنطينة 
الالعب بدران توجوا املو�سم ما 
اأين   ،2017/2016 املنق�سي  قبل 
تبحث اإدارة الري�ض ح�سان حمار 
فتح �سفحة جديدة هذا املو�سم 
املا�سي  املو�سم  �سفحة  وطي 
يف  الوفاق  ف�سل  �سهدت  التي 
�سمن  الأوىل  املراتب  احتالل 

البوديوم.

الوفاق يبداأ املو�ضم بقوة ويك�ضف نوايا التتويج باللقبجابو يعد مبو�شم كبري
�شرب فريق وفاق �شطيف بقوة مع انطالقة املو�شم الكروي اجلديد بعد الفوز العري�س الذي �شجلوه �شهرة اأول اأم�س 
على ملعبهم امام احتاد بلعبا�س �شمن اجلولة الفتتاحية للرابطة املحرتفة الأوىل، حيث د�شن لعبو الوفاق بداية 
البطولة الوطنية بانت�شار عري�س على ملعبهم الثامن ماي ب�شطيف بالنتيجة والأداء، اأين حققوا انت�شارا بثالثية 

نظيفة تداول على ت�شجيلها كل من ربيعي، امل�شتقدم اجلديد غ�شة وعبد املوؤمن جابو

البطولة الإفريقية 
لرفع الأثقال 

لذوي الحتياجات 
اخلا�شة

اجلزائر يف 
املركز الثالث 

موؤقتا بر�ضيد 9 
ميداليات

 
ت�سع  اجلزائر  ح�سدت 
ذهبية  بينها  من  ميداليات 
واحدة 4 ف�سيات و4 برونزيات 
الثالث  املركز  بذلك  لتحتل 
العام  الرتتيب  يف  موؤقتا 
الأثقال  لرفع  اإفريقيا  لبطولة 
اخلا�سة  الحتياجات  لذوي 
والأكابر  الأوا�سط  ل�سنفي 
يومني  بعد  و�سيدات،  رجال 
حر�سة  بقاعة  التناف�ض  من 
امليدالية  وكانت  ح�سان، 
ن�سيب  من  الوحيدة  الذهبية 
نالتها اجلمعة  التي  اأدرة  ملياء 
الفارط يف وزن اأقل من 41 كغ 
بعد رفعها حلمولة 63 كغ بينما 
كل  الف�سيات   امليداليات  نال 
من ح�سني بتري اأقل من 65 كغ، 
 49 من  اأقل  بيور  اأحمد  حاج 
  73 من  اأقل  عقيب  حورية  كغـ 
اأقل من 45  كغ و�سمرية قريوة 
الربونزية  امليداليات  اأما  كغ، 
حورية  من  كل  عليها  فح�سل 
عرابي اأقل من 61 كغ، �سربينة 
مو�ساوي اأقل من 41 كغ، نعيمة 
وخري  كغ   67 من  اأقل  �سعيدي 

الدين عباب�سة اأقل من 54 كغ.
الريا�سي  التنظيم  مدير  وعرب 
لذوي  اجلزائرية  لالحتادية 
اآيت   من�سور  الحتياجات 
العميق«  ارتياحه  عن  �سعيد 
طرف  من  امل�سجلة  للنتائج 
الريا�سيني اجلزائريني يف هذه  
لالألعاب  املوؤهلة  املناف�سة 
الأوملبية لالحتياجات اخلا�سة 
باليابان   2020 عام  املقررة 
حيث �رسح قائال:« كان هدفنا 
احل�سول  يف  يتمثل  الأول 
انطالق  قبل  ذهبيتني   على 
املناف�سة الإفريقية، والآن بعد 
املناف�سة  على  يومني  مرور 
رقم  وهو  ميداليات   9 ح�سدنا 
يتجاوز بكثري توقعاتنا، و حتية 
املتوجني«،  للريا�سيني  كبرية 
يقول:«  �سعيد  اآيت  واأ�ساف 
الأول من خالل  ويبقى هدفنا 
تنظيم هذه البطولة  الإفريقية 
التي  الريا�سة  هذه  تعميم 
يف  للجزائر  امليداليات  تدر 
الدولية  التظاهرات   خمتلف 
اأكرب عدد ممكن  و ذلك بجلب 
جيل  تكوين  و  املمار�سني  من 
مع  التناف�ض  على  قادر  جديد 
القارة  يف  الريا�سيني  اأح�سن 
ال�سمراء و العامل«.وبعد يومني 
نيجرييا  ت�سيطر  التناف�ض،  من 
البطولة  مناف�سات  على 
الإفريقية مبجموع 9 ميداليات 
من بينها 7 من اأ�سل 11 ممكنة 
 3 ميداليات   8 م�رس  متقدمة 
ذهبية، 3 ف�سيات وبرونزيتني.

ق.ر.

 الإدارة القبائلية ت�شاعف اجلهود بتاأهيل
 الرباعي اأمام املوب وانتقادات لزيتوين

الكناري ي�ضيع الفوز والغيابات تخلط ح�ضابات دوما�س

خالل  القبائل  �سبيبة  فريق  تعّث 
املباراة التي خا�سها اأول اأم�ض يف 
افتتاحية البطولة الوطنية للمو�سم 
الكروي اجلديد، اأين �سقط الفريق 
اأول  ملعبه  على  الديار  عقر  يف 
نوفمرب بتيزي وزو واكتفى بالتعادل 
وهو الذي �سهد عددا من الغيابات 
اأربعة  و�سل  �سفوفه  يف  لالعبني 
اللعب  طريقة  على  اأثرت  عنا�رس 
بالن�سبة للفريق و�سّيقت اخليارات 
ويتعلق  دوما�ض،  فرانك  للمدرب 
�سالمة  حمرون،  من  بكل  الأمر 
الرواندي  جانب  اإىل  واأمعو�ض 
في�ستون، حيث تعمل اإدارة الفريق 
ليكون  تاأهيله  اأجل  من  جهدها 
مباراة  بخو�ض  ومعنيا  حا�رسا 
تعرف  والتي  املقبلة  الكناري 
القبائلي من ملعب  الداربي  عودة 
مالقاة  عند  املغاربية  الوحدة 

اجلولة  يف  بجاية  مولودية  اجلار 
الثانية من البطولة الوطنية.

عدم  القبائلي  الفريق  على  وظهر 
الن�سجام والتن�سيق بني اخلطوط 
تغري  التعداد  واأن  خا�سة  الثالثة 
بن�سبة كبرية بعد رحيل عدد كبري 
والتعاقد مع لعبني  الالعبني  من 
وقتا  يتطلب  الذي  الأمر  جدد 
الالعب  رفقاء  يجد  حتى  كافيا 
معاملهم،  بوخن�سو�ض  اإليا�ض 
اأو�سي  نوفورو  الكامريوين  وكان 
كانت  التي  التوقعات  عن  بعيدا 
مل  واأنه  خا�سة  منه،  منتظرة 
نف�سه على  يجد  الكثري ومل  يقدم 
مللعب  اجلديد  الب�ساط  اأر�سية 
اجلميع  وينتظر  نوفمرب  اأول 
انتفا�سته ابتداء من اللقاء املقبل 
اأمام املوب. يف مو�سوع منف�سل، 
الأمني  كبرية  انتقادات  تطال 

الذي  زيتوين  مراد  لل�سبيبة  العام 
الأخطاء  م�سوؤوليات  حتميله  يتم 
الفريق  فيها  يقع  التي  الإدارية 
الالعبني  تاأهيل  من  وحترمه 
حيث  اللقاءات،  خو�ض  اأجل  من 
عدم  م�سوؤولية  الإدارة  حتمله 
ذكره  ال�سالف  الرباعي  تاأهيل 
الذي  رناي  الالعب  جانب  اإىل 
يعترب  والذي   44 الرقم  منحه  مت 
الرديف  الفريق  لالعبي  ملكا 
الالعب  ق�سية  اإىل  بالإ�سافة 
اأين  عادل جرار املو�سم املا�سي 
نهائي  ربع  مباراة  ي�سارك يف  كاد 
احتاد  اأمام  اجلمهورية  كاأ�ض 
البليدة وهو معاقب قبل ان يتفطن 
امل�سريون يف اآخر حلظة ويحذفوا 
ا�سمه من قائمة الالعبني املعنية 

باملقابلة.
عي�شة ق.

احتاد اجلزائر

اإدارة �ضرار حت�ضر ملفا 
للطعن يف عقوبة بلخما�ضة

حت�رس اإدارة فريق احتاد اجلزائر 
لعبها  عقوبة  يف  للطعن  ملفا 
م�ستوى  على  بلخما�سة  حممد 
القدم،  لكرة  الإفريقي  الحتاد 
اإثر ت�سليط الهيئة الكروية القارية 
متو�سط  على  قا�سية  عقوبة 
ت�سكيلة »�سو�سطارة« ت�سل جمموع 
ثالث مباريات كاملة بعد التقرير 
�سده  املباراة  حكم  رفعه  ايل 
عقب  اآخرين  زمالئه  ثالثة  رفقة 
بني  حدث  الذي  ال�سجار  اأحداث 
�سبورت  ورايون  الحتاد  لعبي 
عقب نهاية املقابلة بني الفريقني 
بالتعادل هدف يف كل �سبكة على 

بالبليدة  ت�ساكر  م�سطفى  ملعب 
كاأ�ض  جمموعات  دور  �سمن 
املدير  اإدارة  تعمل  اأين  الكاف، 
على  �رسار  الكرمي  عبد  العام 
امللغا�سي  الرئي�ض  هيئة  اإقناع 
العقوبة  بتخفي�ض  احمد  اأحمد 
من  الأكث  على  لقاءين  غلى 
اإىل  العودة  لالعب  ال�سماح  اجل 
املناف�سة القارية ابتداء من الدور 
ثمن النهائي من املناف�سة القارية، 
بينمال عوقب كل من بودربال، بن 
يحي واحلار�ض من�سوري جمموع 

لقائني. 
ع.ق.

مولودية اجلزائر نادي بارادو ابتداء من 20:00

العميد ي�ضتهدف تد�ضني املو�ضم 
بفوز والتح�ضري للدفاع احل�ضني

اجلزائر  مولودية  فريق  يخو�ض 
الداربي  مباراة  اليوم  �سهرة 
العا�سمي التي جتمعه باجلار نادي 
بارادو ويحت�سنها ملعب 5 جويلية، 
املتاأخر  اللقاء  �سمن  تندرج  حيث 
عن اجلولة الفتتاحية من الرابطة 
يدخلها  وايل  الأوىل،  املحرتفة 
حتقيق  بهدف  املولودية  لعبو 
البطولة  يف  ايجابية  انطالقة 
الوطنية والتاأكيد على رغبة النادي 
الأوىل  الأدوار  لعب  يف  العا�سمي 
على  والتناف�ض  املو�سم  هذا 
التتويج بلقب البطولة الوطنية وهو 
الفني  الطاقم  يعيه  الذي  الأمر 
برنارد  الفرن�سي  املدرب  بقيادة 
يحدث  اأن  ينتظر  والذي  كازوين 
الت�سكيلة  على  التغيريات  بع�ض 
الأ�سا�سية التي �سوف تبداأ املباراة 
جتري  التي  التغيريات  وهي  اليوم، 
بالنظر للتعب والإرهاق التي يعاين 
منها رفقاء الالعب حممد تيبة بعد 
البحرين  اإىل  خا�سها  التي  الرحلة 
اين لعبوا مباراة الرفاع �سمن الدور 
الأول من البطولة العربية لالأندية.

للنادي  الفني  الطاقم  ي�سادف   
بعد  التعب  م�سكل  العا�سمي 
خا�سوها  التي  ال�ساقة  ال�سفرية 
وو�سولهم  الوطن  اأر�ض  اإىل  للعودة 
املقابلة،  موعد  عن  يومني  قبل 
الأمر الذي يح�رس له الطاقم الفني 
من اأجل جتاوز العقبة والعمل على 
ايجابية خا�سة يف  بنتيجة  اخلروج 
مو�سمه  تد�سني  العميد  رغبة  ظل 
املعنويات  يرفع  بانت�سار  اجلديد 
تقودهم  �سوف  التي  ال�سفرية  قبل 
مواجهة  اأجل  من  املغرب  اإىل 
�سمن  اجلديد  احل�سني  الدفاع 
اأبطال  رابطة  جمموعات  دور 
التعداد  ي�سافر  حيث  اإفريقيا، 
غدا نحو مدينة اجلديدة من اجل 
ينتظرهم  الذي  للقاء  ال�ستعداد 
تكون  و�سوف  الأ�سبوع،  هذا  نهاية 
الالعبني  فر�سة  بارادو  مواجهة 
من اأجل التح�سري جيدا خلرجتهم 
اإىل املغرب حتى يكونوا يف اأف�سل 
للعودة  النواحي  كافة  من  جاهزية 

بنتيجة ايجابية.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

املرتتبة  الديون  ت�سديد  لعدم 
لالعبيه  املالية  امل�ستحقات  عن 
كاف  غري  التعداد  جعل  ال�سابقني 
ومل  املقابلة.  خو�ض  اأجل  من 
الفريق  بيت  يف  الف�سائح  تتوقف 
احلد،  هذا  عند  البلوزدادي 
النادي  اإىل  توا�سلت  الأمور  لأن 
ملف  رف�ض  مت  الذي  الرديف 
عدم  ب�سبب  به  اخل�ض  النخراط 
لالعبني يف  الطبي  للملف  ت�سمنه 
مثل  اأن  باعتبار  تاريخية  �سابقة 
يف  تقع  ل  الإدارية  الأخطاء  هذه 
يفرت�ض  كان  وكبري  عريق  فريق 
ملمني  اأ�سخا�ض  به  يتواجد  اأن 
والرابطة  الحتادية  بقوانني 
القدم، وهو الأمر  املحرتفة لكرة 
الذي جعل الفريق ل يلعب مباراة 
على  الآخر  هو  ويخ�رس  الرديف 
الأول  الفريق  ويتهدد  الب�ساط، 
بخ�سم نقطة من ر�سيده يف حال 
جمددا  ال�سيناريو  نف�ض  تكرر 
نهاية هذا الأ�سبوع يف حال مل تتم 
ت�سوية الو�سع خالل الأيام املقبلة 
و�سوف  الرابطة.  م�ستوى  على 
الطاهر  �سي  املدرب  اأ�سبال  يبداأ 
اجلديد  املو�سم  الوزاين  �رسيف 
املادة  وفق  نقاط  ثالث  بناق�ض 
68 من قوانني الرابطة التي تخ�سم 

ثالث نقاط من ر�سيد النادي الذي 
اإىل  الب�ساط بالإ�سافة  ينهزم على 
بثالثة  املواجهة  نقاط  خ�سارته 
اأهداف نظيفة ودفع غرامة مالية 

قيمتها 20 مليون �سنتيم.

رئي�س بلدية بلوزد�د 
يتحمل �مل�شوؤولية يف 

غياب بوحف�س

بلدية  رئي�ض  حتّمل  املقابل،  يف 
عمامرة  حممد  بلوزداد  حممد 
على  العمل  م�سوؤولية  عاتقه  على 
ت�سوية الديون املرتتبة على اإدارة 
قيمتها  واملقدرة  بلوزداد  �سباب 
ب�سببها  والتي  �سنتيم  مليار   12
احل�سول  من  الفريق  حرمان  مت 
ال�سابقني،  لعبيه  اإجازات  على 
يتدخل  �سوف  انه  اأو�سح  اأين 
نادي  م�ساعدة  اأجل  من  �سخ�سيا 
العقيبة من اجل جتاوز هذه  اأبناء 
ميرون  التي  ال�سعبة  املرحلة 
مع  اتفاق  اإيجاد  على  والعمل  بها 
الرابطة من اجل جدولة  م�سوؤويل 
م�ساعدة  على  والعمل  الديون 
وهي  اأدراجه،  اإىل  للعودة  الفريق 
البلدية  رئي�ض  يقدم  التي  اخلطوة 
يف ظل غياب امل�سوؤول الأول على 
مب�سلحته  �رسب  والذي  النادي 

عر�ض احلائط خا�سة واأن م�سادر 
بتواجده  ال�سباب تقول  مقربة من 
تاركا  العطلة  لتم�سية  وهران  يف 
امل�ساكل  يف  يتخبط  الفريق 
كارثي  مو�سم  تقدمي  نحو  ويتوجه 

عرب كافة اخلطوط.

مالك: �لوقت لي�س 
منا�شبا للحديث عن 
عودتي وعلينا �إنقاذ 

�لفريق

�سباب  فريق  يف  امل�ساهم  رف�ض 
اإىل  التطرق  مالك  ر�سا  بلوزداد 
فريق  رئا�سة  اإىل  عودته  امكانية 
يف  �سدد  اأين  بلوزداد،  �سباب 
الفريق  اأن  اإعالمية  ت�رسيحات 
جمع  الآنية  الفرتة  خالل  يحتاج 
ال�سمل والعمل على اإنقاذ النادي من 
ورغم  فيها،  يتخبط  التي  امل�ساكل 
اأنه اكد تلقيه عدة ات�سالت تطالبه 
الأمور  بزمام  الإم�ساك  اإىل  بالعودة 
ملعرفته  البلوزدادي  البيت  داخل 
اجليدة له وهو الذي �سبق له تراأ�ض 
الفريق وغادره نهاية عام 2016 تاركا 
حممد  احلايل  للرئي�ض  املن�سب 
بوحف�ض اإل اأنه رف�ض احلديث عن 
ال�سباب  اأن  مو�سحا  حاليا  عودته 
حاليا  يجب  ول  امل�ساكل  يف  يغرق 

�سوى الرتكيز على الحتاد بني اأبناء 
الفريق من اأجل اإنقاذه.

�لأن�شار يف قمة �لغ�شب 
و�عتقال 60 منا�شر� 

بلوزد�ديا

اأعمال �سغب كبرية  �سهد حي بلكور 
الرابطة  قرار  بعد  اأم�ض  اأول  �سهرة 
فريق  بخ�سارة  للعبة  املحرتفة 
�سباب بلوزداد على الب�ساط وخ�سم 
ثالث نقاط من ر�سيده، حيث خرج 
عدد من الأن�سار يف م�سرية �سلمية 
الأمور  تتحول  اأن  قبل  بدايتها  يف 
بع�ض  خالل  قام  �سغب  اأعمال  اإىل 
الأن�سار بغلق الطريق واإ�سعال النار 
ر�ساهم  وعدم  غ�سبهم  عن  تعبريا 
فريقهم  يعي�سه  الذي  الو�سع  على 
ويتوجه  امل�ساكل  يتخبط يف  والذي 
حال  يف  ال�سقوط  حتقيق  نحو 
توا�سلت الأو�ساع على ما هي عليه، 
باإ�رسار  اأ�سواتهم  الأن�سار  رفع  اأين 
يتوجه  الذي  بوحف�ض  رحيل  على 
الو�سعية  وهي  الهاوية،  اإىل  بالنادي 
ال�رسطة  اإقدام  عنها  اآل  التي 
منا�رسا   60 جمموع  اعتقال  على 
اأحداث  التورط يف  ب�سبب  بلوزداديا 
مركز  يتواجدون يف  والذين  ال�سغب 

ال�رسطة قيد التحقيق.

�لفريق مهدد بخ�شم 6 نقاط ونقطة ب�شبب �لرديف يف حال مل ت�شو �لديون

مطالب بالتدخل ال�ضريع لإنقاذ �ضباب بلوزداد
.        بوحف�ص يقود بلوزداد اإىل الهاوية و�ضحب الثقة منه احلل

كارانكا: �ضوداين برهن 
اأحقيته يف مكانة اأ�ضا�ضية

�ضليماين يلتحق ر�ضميا 
بفرنبات�ضي اإعارة لنهاية املو�ضم

ا�ضتقبال حافل لرب�ضلونة 
يف املغرب

نوثينغهام  نادي  مدرب  امتدح 
فوري�ست الجنليزي اآيتور كارانكا 
اإمكانيات لعبه الدويل اجلزائري 
الذي  الأداء  بعد  �سوداين  العربي 
خا�سها  التي  املباراة  يف  قدمه 
ال�سيف  اأمام  اأم�ض  اأول  ناديه 
من  الثانية  اجلولة  �سمن  ريدينغ 
دوري الدرجة الأوىل الجنليزية، 
ت�رسيحات  يف  اأو�سح  حيث 
مهاجم  اأن  الجنليزي  لالإعالم 
للجميع  برهن  الوطنية  الت�سكيلة 
الت�سكيلة  يف  اللعب  على  قدرته 
واأن  خا�سة  للفريق  الأ�سا�سية 
ال�سوط  يف  احتياطيا  دخوله 
الثاين قلب النتيجة لفائدة فريقه 
وجنح يف منح اللم�سة التي كانت 

منتظرة منه، واأ�سار املتحدث اأن 
بالرتكيز  مطالبا  يبقى  الالعب 
خالل  اجلهد  وبدل  العمل  على 
ذهنه  يف  وي�سع  املقبلة،  الفرتة 
وقادر  الفريق  اأنه لعب مهم يف 
مع  فر�سته  على  احل�سول  على 

النادي.
ال�سابق  الالعب  افتتح  لالإ�سارة 
زغرب  ودينامو  ال�سلف  جلمعية 
مع  التهديفي  عداده  الكرواتي 
�سفوفه  اإىل  ان�سم  الذي  فريقه 
ومنح  احلالية  ال�سائفة  خالل 
نوثيغهام فوري�ست النقاط الثالث 
يف  الوحيد  للهدف  ت�سجيله  بعد 

املباراة.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  انتقل 
اإىل  ر�سميا  �سليماين  اإ�سالم 
فيرنبات�سي  نادي  �سفوف 
ملو�سم  اإعارة  �سكل  على  الرتكي 
�سيتي  لي�سرت  فريقه  من  واحد 
اإدارة  ف�سلت  بعدما  الجنليزي، 
لنتقال  �سيغة  اإيجاد  يف  الأخري 
ظل  يف  كلي  ب�سكل  الالعب 
ل�سفقة  املرتفعة  املالية  القيمة 
اأعلنت  وبيع عقده، حيث  انتقاله 
اإنهاء  عن  الرتكي  النادي  اإدارة 
الإعارة  عقد  توقيع  مرا�سيم 
م�ساء اأول اأم�ض وقدمت الالعب 
ال�سور  خالل  من  اجلمهور  اإىل 
بقمي�ض  املعني  التقطها  التي 
الفريق، وهو الذي اختار خو�ض 
جتربة احرتافية جديدة يف تركيا 
مواطنيه  جانبه  اإىل  �سيجد  اأين 

جماين  كارل  فيغويل،  �سفيان 
اأي�سا  كان  بعدما  ونبيل غيال�ض، 
نادي  اإدارة   يف مفاو�سات رفقة 
ف�سل  انه  اإل  ال�سعودي  الهالل 
اأوروبا وموا�سلة اللعب  البقاء يف 

على امل�ستوى العايل.
رفقة  �رسيعا  �سليماين  واندمج 
زمالئه اجلدد بعدما خا�ض اأم�ض 
برجمها  التي  التدريبية  احل�سة 
الطاقم الفني يف ال�سبيحة حت�سبا 
الثانية  اجلولة  مواجهة  لتح�سري 
اأين  الرتكي املمتاز،  الدوري  من 
م�ساركته  ي�سجل  اأن  ي�ستبعد  ل 
الفريق  بقمي�ض  الأوىل  الر�سمية 
بطل  و�سيف  يالقي  عندما 
�سبور  ملطية  الفارط  املو�سم 

الأحد املقبل.
ع.ق.

مدينة  اإىل  بر�سلونة  بعثة  و�سلت 
خلو�ض  اأم�ض  باملغرب  طنجة 
اأمام  الإ�سباين  ال�سوبر  مباراة 
اإ�سبيلية، وذكرت �سحيفة »�سبورت« 
قد  الكتالوين،  الفريق  طائرة  اأن 
غادرت �سباح البارحة من بر�سلونة، 
من  حافال  ا�ستقبال  وجدت  حيث 
املغرب،  يف  البلوغرانا  جمهور 
ليونيل  الأرجنتيني  القائد  ونال 
حفاوة  من  كبريا  ن�سيبا  مي�سي 
املدرب  وا�ستدعى  ال�ستقبال، 
الفريق  قائمة  فالفريدي  اإرني�ستو 
بالكامل مبا فيها امل�سابني كارلي�ض 
واملوقوف  �سواريز  وديني�ض  األينيا 

�سريجي روبريتو بالإ�سافة لالعبني 
ال�سباب ريكي بويج ومرياندا الذين 

خا�سا الفرتة التح�سريية.
اإ�سبيلية، بيبي كا�سرتو  وكان رئي�ض 
اإجراءات  باتخاذ  بر�سلونة  هدد 
اأكرث  اإ�رساك  حالة  يف  قانونية 
الحتاد  خارج  من  لعبني   3 من 
الأوروبي يف مباراة البارحة، وياأتي 
الحتاد  قرار  عقب  التهديد  هذا 
لرب�سلونة  بال�سماح  الإ�سباين 
مب�ساركة فيليب كوتينيو بعد رحيل 
لكون  نظرا  مينا  ياري  الكولومبي 

زوجته حتمل اجلن�سية الربتغالية.
ق.ر.

يقود رئي�س �شباب بلوزد�د حممد بوحف�س �لفريق �إىل �لهاوية و�ل�شقوط �حلر بعد �لف�شيحة �لتي عا�شها �لفريق 
م�شاء �أول �أم�س وهي �لأوىل يف تاريخه بعدما تعر�س �إىل �لهزمية على �لب�شاط وخ�شارة نقاط �ملبار�ة �لفتتاحية 

�لتي كانت �أمام �ل�شاعد �جلديد جمعية عني مليلة على ملعبه 20 �أوت بالعا�شمة، حيث ورغم تنقل جمموع 19 
لعبا كانو� حا�شرين يف �مللعب �إل �أن عدم تاأهيل �شوى ثمانية لعبني مقابل رف�س منح �لفريق �لإجاز�ت �خلا�شة 

بالعبيه �جلديد �مل�شتقدمني خالل �ملركاتو �ل�شيفي 

�شجل هدفه �لأول يف �لدوري �لربتغايل وت�شاجر جمدد�

براهيمي: قدمنا مباراة كبرية ون�ضعى للموا�ضلة على نف�ص املنوال
اجلزائري  الدويل  الالعب  عرّب 
�سعادته  عن  براهيمي  يا�سني 
بعد الفوز العري�ض الذي ا�ستهّل 
املو�سم  بداية  بورتو  ناديه  به 
الذي  وهو  اجلديد  الكروي 
انت�رس اأول اأم�ض بنتيجة عري�سة 
ال�سيف  اأمام  ميدانه  على 
نظيفة،  بخما�سية  ت�سافي�ض 
اخل�رس  ميدان  متو�سط  وقال 
يف ت�رسيحات لالإعالم الربتغايل 
على  كبرية  مباراة  قدموا  اأنهم 

اأر�سية امليدان وهو الذي �سوف 
ي�ساهم يف املوا�سلة على تقدمي 
املباريات  خالل  الأداء  نف�ض 
املقبلة، م�سيفا ان فريقه بورتو 
امل�ستطيل  على  الأف�سل  كان 
زمالئه  واأن  خا�سة  الأخ�رس 
وقوتها  الت�سكيلة  �سالبة  اكدوا 
والت�سامن  اجلماعي  اللعب  يف 
براهيمي  وعاد  بينها.  فيما 
التي  الآلم  عن  احلديث  اإىل 
�سابق  وقت  يف  بها  ي�سعر  كان 

اأنه مل يكن  والتي او�سح ب�ساأنها 
متاأكدا من امل�ساركة يف املباراة 
الفتتاحية من الدوري الربتغايل 
التي كان تلقاها  ب�سبب الإ�سابة 
اأنه  واأو�سح  الكاأ�ض،  مباراة  يف 
جاهدا  وعمل  اجلهود  �ساعف 
مقابلة  ح�سوره يف  ي�سجل  حتى 

اأول اأم�ض.
رين  ملعب  نادي  خريج  و�ساهم 
العري�ض  الفوز  يف  الفرن�سي 
عداده  افتتح  بعدما  لفريقه 

اجلديد  للمو�سم  التهديفي 
2018/2017 اأين �ساعف النتيجة 
اللقاء  الثالث يف  الهدف  و�سجل 
عند الدقيقة الأخرية من ال�سوط 
ب�سنع  الأول، ومتيزت املواجهة 
جمددا  للحدث  الأغواط  ابن 
اأحد  مع  �سجار  يف  دخل  بعدما 
لعبي املناف�ض وتطورت الأمور 
بني الثنائي اإىل ت�سابك بالأيادي 

قبل نهاية املباراة.
عي�شة ق.



بوغبا يف�صل ال�صمت خوفًا من الغرامة
�ساعف الفرن�سي بول بوغبا لعب فريق مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي اجلدل القائم حول 

عالقته بجوزيه مورينيو املدير الفني لفريقه، و�سط تكهنات حول خوفه من التعر�ض 
لغرامة لو حتدث ب�رصاحة، وذكرت تقارير اأن بر�سلونة كان يرغب يف �سم بوغبا يف �سفقة 

�سخمة بعد توتر العالقة مع مورينيو يف الفرتة الأخرية، لكن الالعب البالغ 25 عاما 
ارتدى �سارة القيادة مع يونايتد يف املباراة الفتتاحية للدوري اأمام لي�سرت �سيتي وحظي 
باإ�سادة مورينيو حيث �سجل الهدف الأول من ركلة جزاء خالل النت�سار اأول ام�ض 1-2، 
ورغم ذلك ن�رص بوغبا الفائز بكاأ�ض العامل مع منتخب بالده ال�سهر املا�سي، �سورة على 
ح�سابه يف اإن�ستغرام بعد املباراة ليزيد التكهنات حول مدى تاأقلمه على اللعب يف اأولد 

ترافورد.
ويف تعليقات انت�رصت على نطاق وا�سع، واعتربها البع�ض مبثابة نتيجة لتوتر العالقة مع 
مورينيو، كتب بوغبا: »�ساأبذل دائما ق�سارى جهدي من اأجل امل�سجعني وزمالئي بغ�ض 

النظر عما يحدث«، ومل يتحدث بوغبا ب�سكل مبا�رص عن مورينيو الذي اعتاد توجيه 
انتقادات لالعب الفرن�سي منذ �سمه من جوفنتو�ض يف 2016 مقابل 114 مليون دولر، 

لكن نقلت عدة �سحف بريطانية عن بوغبا قوله: »هناك اأ�سياء ميكنني قولها وهناك 
اأ�سياء ل ميكنني قولها واإل �ساأتعر�ض للغرامة«، واأ�ساف »عندما تثق النا�ض فيك فاإنك 

ت�سعر اأنك بحالة جيدة وت�سبح الأمور اأ�سهل، اأنا دائما اأبذل ق�سارى جهدي من اأجل 
امل�سجعني وزمالئي ومن اأجل النا�ض التي تثق بي«.

غاتوزو: هيغواين لي�س كافيا
عرب جينارو غاتوزو املدير الفني مليالن، عن رغبته يف حت�سن فريقه وتطويره قبل 

انطالق مناف�سات الدوري الإيطايل الأ�سبوع املقبل، و خ�رص ميالن كاأ�ض �سانتياجغو 
برنابيو الودية ل�سالح ريال مدريد، بنتيجة 3-1 اأول اأم�ض، وقال غاتوزو يف ت�رصيحات 
نقلها موقع فوتبول اإيطاليا: »كانت امل�سكلة الكربى يف املو�سم املا�سي، اأننا لعبنا كرة 
قدم جذابة دون اأن نحقق نتائج جيدة«، واأردف: »الَن، اأ�سبح لدينا نف�ض الأ�سف، لذا 

نحن بحاجة اإىل التح�سن«، واأ�ساف: »علينا جتنب ا�ستقبال الأهداف يف نهاية كل �سوط، 
كان اأداوؤنا جيدا ب�سكل عام ولعبنا ب�سكل �سحيح، وعلى العموم اأنا �سعيد«.

وتابع: »�سحيح اأن الفجوة مع جوفنتو�ض ل تزال كبرية جًدا، لكن نحن على الطريق 
ال�سحيح«، لفتا: »اإذا وا�سلنا على هذا النهج، ل اأعتقد اأننا �سناأخذ وقًتا طوياًل ل�سد هذه 
الفجوة«، وعن املهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين القادم من جوفنتو�ض هذا ال�سيف، 
قال: »نحن لن نذهب لأي مكان اإذا اعتمدنا على لعب واحد، حتى لو كان هيغواين فهو 
لي�ض كافًيا«، واأكد »علينا القيام بالعمل طوال الأ�سبوع، راأيت احلما�ض والرغبة فيه منذ 

و�سوله اإىل هنا«.

اأ�صطورة البايرن ين�صح بواتينغ بالبي اأ�س جي
ن�سح �ستيفان اإيفنربج قائد بايرن ميونخ الأملاين ال�سابق، جنم الفريق احلايل بالرحيل 

�سوب باري�ض �سان جريمان الفرن�سي خالل فرتة النتقالت اجلارية حاليا، وقال اإيفنربج، 
خالل ت�رصيحات نقلها موقع »�سبوك�ض« الأملاين: »اأنا �سخ�سياً ل اأ�ستطيع اأن اأفهم كيفية 

التخلي عن جريوم بواتينغ، هذا الالعب �ساحب اخلربات الكبرية«، واأ�ساف الدويل 
الأملاين ال�سابق: »ل ميكن اأن تكون هناك اأ�سباب ريا�سية لذلك، فعلى الرغم من م�ساكله 

مع الإ�سابات اإل اأن بواتينغ يعد واحدا من اأف�سل الالعبني يف الدوري بالن�سبة يل«، 
واأ�ساف: »لو كنت اأنا وكيله لن�سحته بالنتقال اإىل باري�ض �سان جريمان، فهناك �سيكون 

مو�سع ترحيب، وميكنه كذلك ح�سد لقب دوري الأبطال«. يذكر اأن باري�ض �سان جريمان 
اأبدى اهتمامه ببواتينغ موؤخرا، واأفادت تقارير �سحفية باأن بطل فرن�سا تو�سل لتفاق مع 

الالعب.

اأتلتيكو مدريد يختتم التح�صريات بهزمية
اختتم نادي اأتلتيكو مدريد الإ�سباين ا�ستعداداته للمو�سم اجلديد باخل�سارة اأمام اإنرت 

ميالن الإيطايل 0-1 اأول اأم�ض �سمن بطولة كاأ�ض الأبطال الدولية الودية، وي�ستهل فريق 
املدرب دييغو �سيميوين املو�سم اجلديد مبباراة من العيار الثقيل اأمام غرميه ريال 

مدريد يوم الأربعاء املقبل على لقب كاأ�ض ال�سوبر الأوروبية، و�سّجل ال�ساب الأرجنتيني 
لوتارو مارتينيز 20 عاما هدف اللقاء الوحيد بت�سديدة جميلة على الطائر يف الدقيقة 32 

من املباراة، واألغى احلكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو هدفاً لأتلتيكو �سجله اأنخيل كوريا 
يف الدقيقة 43، ورغم دخول جنم الفريق الفرن�سي اأنطوان غريزمان يف الن�سف ال�ساعة 

الأخري من املباراة مل تتغري النتيجة.

موناكو ي�صجل انطالقة قوية بالليغ1

�سجل موناكو اأول اأم�ض فوزاً �رصيحاً على م�ست�سيفه نانت يف املرحلة الأوىل من الدوري الفرن�سي 3-1، واأحرز اأهداف فريق 
الوحيد  نانت  فيما �سجل هدف  فالكاو،  راداميل  والكولومبي  يوفيتيت�ض  �ستيفان  لوبيز واملونتينيغري  الربتغايل روين  الإمارة 
الأرجنتيني امييليانو �سال، وكان مر�سيليا افتتح الدوري اأم�ض بفوز عري�ض على تولوز 4-0، فيما لعب حامل اللقب باري�ض �سان 
جريمان اأم�ض �سد كان، وانتظر موناكو حتى الدقيقة 69 لفتتاح الت�سجيل عن طريق لعب الو�سط الهجومي لوبي�ض من راأ�سية 
قريبة، قبل اأن ي�ساعف يوفيتيت�ض الأرقام من هجمة مرتدة �رصيعة، وقتل الهداف فالكاو حظوظ امل�سيف بهدف ثالث على 

باب املرمى بعد ربع �ساعة من نزوله بديال، قبل اأن يقل�ض �سال الأرقام يف الوقت بدل ال�سائع.
يف املقابل، اأظهر نانت طموحا كبريا يف املباراة و�سكل اإزعاجا كبريا ل�سيفه لغاية ثلث ال�ساعة الأخري، عندما تاأثر برتاجع 
لباري�ض �سان جرمان حامل لقب  البدنية لالعبيه، وكان موناكو ا�ستهل مو�سمه بنتيجة خميبة �سد ت�سكيلة احتياطية  اللياقة 

الدوري، بخ�سارته الأ�سبوع املا�سي 0-4 اأمام فريق العا�سمة يف كاأ�ض الأبطال الفرن�سية يف مدينة �سينزين ال�سينية.
وقلب نيم ال�ساعد تاأخره 1-3 على اأر�ض اأجنيه اإىل فوز لفت 4-3 بع�رصة لعبني يف اآخر ربع �ساعة، �سجل لجنيه بياريك كابيل 
واجنيلو فوجليني والإيفواري ا�سماعيل تراوري، فيما �سجل للخا�رص الذي طرد له فلوريان ميغل كل من �سادا تيوب وكليمان 
ديربيه هدفني ورينو ريبار، وخطا ني�ض اجلنوبي مع مدربه اجلديد بطل العامل ال�سابق باتريك فيريا دع�سة ناق�سة بخ�سارته 
من دون مهاجمه الإيطايل ماريو بالوتيلي امل�ساب واملر�سح لالنتقال على اأر�سه اأمام رين�ض بطل الدرجة الثانية 0- 1 بهدف 
فوز يف  اإىل  مونبلييه  م�سيفه  اأمام  تاأخره   2016 الأوىل يف  الدرجة  اإىل  ال�ساعد  ديجون  قلب  كما   ،)3( دومبيا  مو�سى  املايل 
اللحظات القاتلة، وحقق ليل فوزاً �رصيحاً على �سيفه رين 3-1، باأهداف اجلنوب افريقي ليبو موتيبا  والإيفواري نيكول�ض 
بيبي وجوناثان بامبا، مقابل هدف كليمان غرونييه، وحقق �سانت اإتيان فوزاً متاأخراً على �سيفه غانغان 2-1، بهديف التون�سي 

وهبي اخلزري من ت�سديدة جميلة على الطائر ولوي�ض ديوين، فيما �سجل للخا�رص ماركو�ض تورام من ركلة جزاء.

املدير  لوبيتيغي  جولني  اأن  اإ�سبانية  �سحيفة  تقارير  ك�سفت 
الفريق  ب�ساأن حار�ض عرين  اأمره  لريال مدريد، ح�سم  الفني 
اأتلتيكو  اأمام  املقبلة  الأوروبي  ال�سوبر  بطولة  خالل  امللكي 
كيلور  الكو�ستاريكي  اأن  ماركا  �سحيفة  وك�سفت  مدريد، 
نافا�ض، اقرتب من امل�ساركة يف املباراة بالرغم من التوقيع 
يواجه  نافا�ض  اأن  »ماركا«  �سحيفة  واأكدت  كورتوا،  تيبو  مع 
اأ�سعب مو�سم منذ ان�سمامه اإىل ريال مدريد يف عام 2014، 
حيث اإن التوقيع مع كورتوا يجعل مركزه الأ�سا�سي يف خطر، 
يوم  اأ�سا�سيا  الكو�ستاريكي  م�ساركة  اإىل  ي�سري  �سيء  كل  لكن 
يجل�ض  كورتوا مل  اأن  واأ�سافت  اأتلتيكو مدريد.  اأمام  الأربعاء 
اأول اأم�ض على مقاعد البدلء يف مواجهة ميالن الودية، ومل 

يتدرب �سوى ثالث مرات مع لوبيتيغي، ولذلك تبدو م�ساركته 
يف مباراة ال�سوبر الأوروبي حتى الآن معقدة للغاية، يف حال 
مل نقل اإنها م�ستحيلة، وتابعت اأن هذا انت�سار جديد لنافا�ض 
اجلديد  مدربه  لإقناع  اأخرى  فر�سة  يده  يف  ميلك  الذي 

بجدارته بال�ستمرار يف الت�سكيلة الأ�سا�سية.و
من جانب اآخر اأ�سارت ال�سحيفة اأن احلار�ض اليافع اجلديد 
ومت  برنابيو  �سانتياغو  يف  له  مباراة  اأول  لعب  لونني  اأندري 
اجلولة  خالل  اجليد  مردوده  بعد  بالت�سفيق،  ا�ستقباله 
التح�سريية، ونوهت باأن  م�ستقبل لونني ل يزال جمهول حتى 
بقائه  يفكر يف  اأي�سا  لكنه  اإعارته  النادي  يدر�ض  الآن، حيث 

كحار�ض ثالث اأو م�ساركته يف كا�ستيا.

لوبيتيغي ي�صتقر على نافا�س اأ�صا�صيا بال�صوبر الأوروبي
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بيكيه يعلن اعتزال اللعب دوليًا
اأعلن جريار بيكيه مدافع منتخب اإ�سبانيا اأول اأم�ض اعتزاله اللعب دولياً، موؤكداً على تركيزه يف اللعب مع ناديه احلايل 
بر�سلونة، ونقل احل�ساب الر�سمي لنادي بر�سلونة على تويرت عن بيكيه: »حتدثت اإىل لوي�ض اإنريكي واأخربته اأن قراري قد 
اتخذ، لقد ق�سيت وقتاً لطيفاً مع منتخب اإ�سبانيا، واأنا �سعيد جداً لكوين كنت جزءاً من النجاح«، وخا�ض بيكيه مونديالً 
غري ناجح يف رو�سيا 2018، عندما خرج املاتدور من دور ثمن النهائي على يد منتخب البلد امل�سيف بركالت الرتجيح، 
ولعب بيكيه 102 مباراة بقمي�ض منتخب اإ�سبانيا �سجل فيها 5 اأهداف وكان جزءاً من جناح اإ�سبانيا يف كاأ�ض العامل 2010 

ويورو 2012.
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تطور حمزن يف �صحة جميل راتب 
ك�شف هاين �لتهامي مدير �أعمال 
�آخر  عن  ر�تب  جميل  �لفنان 
تطور�ت �لو�شع �ل�شحي له، وهو 
�إمكانية  عدم  �أخربوه  �لأطباء  �أن 
�شابق،  مثل  �شوته  ��شتعادة 
و�أ�شاف مدير �أعمال جميل ر�تب 
�أن �لأطباء �أكدو� للفنان �لكبري �أن 
ل�شوته،  فقد�نه  يف  عامل  لل�شن 
�لعمر فلن  لأنه متقدم يف  ونظر�ً 
مرة  �شوته  ��شتعادة  من  يتمكن 

�أخرى.
ر�تب  جميل  �أعمال  مدير  و�شدد 
ول  مرتفعة  معنوياته  �أن  على 
قادر  و�إنه  �كتئاب،  �أي  من  يعاين 
حوله  من  مع  �لتو��شل  على 
وكان  �شوته،  ��شتخد�م  دون 
لوعكة  تعر�ض  ر�تب  جميل 
�إثرها  على  دخل  مفاجئة  �شحية 
�مل�شت�شفى يف �حلال، حيث فقد 

�شوته ب�شكل مفاجئ �إل �أن مكوثه 
يف �مل�شفى، دفع �لبع�ض لإطالق 
�ل�شائعات عن و�شعه �ل�شحي، �إل 
�أن مدير �أعماله نفى كل �لأقاويل 
يف  �مل�رصي  �لنجم  �أن  موؤكد�ً 

و�شع �شحي م�شتقر وجيد.
وظل جميل ر�تب يعاين من فقد�ن 
�شوته، فاأ�رص على �ل�شفر للخارج 
يجد  حتى  فرن�شا  وحتديد�ً 
ويجري  حلالته،  �ملالئم  �لعالج 
هناك،  �لطبية  �لفحو�شات  حالياً 
على  ر�تب  جميل  حمبو  وتفاعل 
طالبني  �أعماله،  مدير  �شفحة 
على  با�شتمر�ر  يطمئنهم  �أن  منه 
يتو��شل  و�أن  �لكبري،  �لنجم  و�شع 
�آخر تطور�ت  يعرفو�  معهم حتى 
يتجاوز  �أن  �هلل  د�عني  مر�شه، 
للوطن  يعود  و�أن  �ل�شحية  �أزمته 

يف �أقرب وقت.

اأمل حجازي تتحدث بو�صوح عن مر�صها 
وعالقته بقرار ارتدائها احلجاب

�صخرية جيم كاري تطال »جي�ش الف�صاء« الأمريكي

نيبول حائز »نوبل لالآداب 2001« يفارق احلياة

الإفراج عن املخرج الأوكراين �صينت�صوف 

فيديادر  �لربيطاين  �لرو�ئي  تويف 
�شور�جرب��شاد نيبول، �حلائز على 
جائزة نوبل لالآد�ب عام 2001، عن 
عمر يناهز 85 عاما وتويف نيبول، 

�أعماله  من  �لعديد  تدور  �لذي 
حول �ل�شتعمار و�لنفي، يف منزله 
وفقا  لندن  �لربيطانية  بالعا�شمة 
لزوجته نادير� نيبول، وقالت عقيلة 

كان عمالقا  »لقد  بيان:  نيبول يف 
حماطا  وتويف  حققه،  ما  كل  يف 
�أن عا�ض حياة  بعد  �أحبهم  بالذين 
�لر�ئع  بالإبد�ع  ز�خرة  كانت 

و�لجتهاد«.
�لهندية  �لأ�شول  ذو  نيبول،  فاز 
ترينيد�د  يف  �ملولود  �لكاريبية 
»بوكر«  بجائزة  �أي�شا   ،1932 �شنة 
�مللكة  منحته  كما   ،1971 عام  يف 
عام  يف  »فار�ض«  لقب  �إليز�بيث 
رو�يات  �أعماله  �أ�شهر  ومن   1990
بي�شو��ض«  م�شرت  فور  هاو�ض  »�يه 
عام 1961، و«�يه بيند �إن ذ� ريفري« 
�لأوىل،  وتتحدث   .1979 عام 
عن  �لفنية،  بالتحفة  و�شفت  �لتي 
عن  للبحث  �ملاأ�شاوية  �لق�شة 
هندي  رجل  وهوية  ��شتقاللية 
و�لكثري  ترينيد�د،  يف  يعي�ض 

و�لد  جتارب  من  م�شتوحى  منها 
كتابات  من  �لكثري  وينبع  �ملوؤلف، 
وفق  �جلذور«،  »�نعد�م  من  نيبول 
عن  ر�شاه  عدم  �ملثري  و�شفه 
�لفقر �لثقايف و�لروحي لرتينيد�د، 
قدرته  وعدم  �لهند،  عن  و�غرت�به 
على �لتاأقلم يف �جنلرت� مع »�لقيم 
قوة  يوم  ذ�ت  كانت  ملا  �لتقليدية 

��شتعمارية«.
لال�شتعمار  �ملدمرة  �لآثار  وكانت 
�لأديب  لعمل  كبري  قلق  م�شدر 
�شبه  رو�يته  يف  ولكن  �لر�حل، 
�أوف  »�إجنما  �ل�شهرية  �لذ�تية 
عام1987،  ن�رصت  �لتي  �آريفال«، 
�أ�شل  من  كاتب  عن  نيبول  يحكي 
كاريبي ي�شعر بال�شعادة لدى عودته 
�شنو�ت  بعد  �إجنلرت�  وطنه  �إىل 

طويلة من �لتيه. 

�ل�شجون  م�شلحة  �إد�رة  نفت 
�لتي  �لأنباء  �لرو�شية،  �لفيدر�لية 
باأن  »نوفو�شتي«،  وكالة  �أوردتها 
�ملخرج �لأوكر�ين �أوليغ �شينت�شوف، 
�إعد�د  بتهمة  عليه  حكم  �لذي 
جزيرة  �شبه  يف  �إرهابية  �أعمال 
�لقرم، غادر �ل�شجن، وذكر �ملكتب 
�ل�شجون  لإد�رة  �لتابع  �ل�شحفي 

�لفيدر�لية ملنطقة يامالو-نينيت�ض 
لوكالة  �حلكم،  �لذ�تية  �لرو�شية 
�لتي  »�ملعلومات  »�شبوتنيك«: 
�دعت �أن �ملد�ن �أوليغ �شينت�شوف، 

�أنه غادر �ل�شجن، غري �شحيحة«.
كتبت  �شابق،  وقت  ويف  هذ�، 
على  �إيفلفا،  فيكتوريا  �ل�شحفية 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع 

�شافر  �شينت�شوف،  �أن  »في�شبوك« 
�شاخلارد  من  �ل�شبت  يوم  م�شاء 
�لرو�شية،  �لعليا  �ملحكمة  وكانت 
 24 يف  �ل�شادر  �حلكم  �أيدت  قد 
�لأوكر�ين  �شد   ،2015 نوفمرب، 
ملدة  بال�شجن  �شينت�شوف،  �أوليغ 
تنظيم  بتهمة  عاما  ع�رصين 
جزيرة  �شبه  يف  �إرهابية  هجمات 

�لقرم.
ومت �حلكم بال�شجن ملدة 10 �أعو�م 
�ملدعو  �شينت�شوف،  �رصيك  على 
�أي�شا  وحكم  كولي�شينكو،  �ألك�شندر 
�لآخرين  �ملتهمني  من  �ثنني  على 
يف �لق�شية، وهما �أليك�شي ت�شريين 
وغينادي �أفانا�شييف بال�شجن ملدة 

7 �شنو�ت.

كاري  جيم  �لأمريكي  �ملمثل  �عترب 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  خطط 
م�شلحة  ف�شاء«  »قوة  لإن�شاء  تر�مب 
�أمر� جدير� بال�شخرية، ويعمل حاليا 
على ت�شويرها يف فيلم كرتون خا�ض 

به.
�لذي  �لفيلم،  حو�ر  يف  كاري  وكتب 
�لرو�شي  و�لرئي�ض  تر�مب  يظهر 
فالدميري بوتني وهما يرتديان بذلتي 
باآخر  رئا�شتك  علقت  »هل  ف�شاء، 
�لف�شائية!  �لقوة  �إذن  ��شتدع  ق�شة؟ 
من  و�أكرث  �لغباء  �إىل  ت�شل  حتى 

على  مرتني  كاري  ح�شل  ذلك!« 
عمله  على  »غلوب«  �لذهبية  �جلائزة 
»ترومان �شو«، ويقوم منذ عدة �أ�شهر 
�لإنرتنت  �شبكة  على  ر�شومه  بن�رص 
�لرئي�ض  منتظمة،  ب�شورة  منتقد�، 
�لإد�رة  كانت  و�إد�رته  تر�مب  دونالد 
قوة  �شتعد  �أنها  �أعلنت  �لأمريكية 
خا�شة للدفاع يف �لف�شاء بحلول عام 
من  يطلب  �أن  تر�مب  ويعتزم   .2020
لعام  �لدفاع  ميز�نية  يف  �لكونغر�ض، 
مبدئيا  دولر  مليار�ت  ثمانية   ،2020

لتمويل هذ� �جلي�ض.

خرجت �لفنانة �أمل حجازي 
عن �شمتها وك�شفت حقيقة 
مر�شها  عن  تردد  ما 
�خلطري، �لذي جعلها تتخذ 
�حلجاب  بارتد�ء  قر�ر�ً 
عقب �ل�شفاء منه، وذلك من 
على  ن�رصتها  تغريدة  خالل 

ح�شابها على تويرت.
يف  حجازي  �أمل  وقالت 
تغريدة عرب تويرت: »حجابي 
�أبد�  مر�ض  ب�شبب  لي�ض 
�لتز�مي هو هدية ثمينة من 
بكامل  وكنت  وجل  عز  �هلل 
وعقلي  و�شحتي  �إر�دتي 

�حلمدهلل«.
�أمل حجازي قائلة:  وتابعت 
�متنى  �لثمينة  �لهدية  »هذه 
�شخ�ض  كل  يتلقاها  �ن 
�أجد  مل  لين  بحاجتها 
�ل�شعادة �حلقيقية �ل بقرب 

�هلل«.
وجاءت كلمات �أمل حجازي 
�إنها  �أ�شيع  ما  على  رد�ً 
�حلجاب،  قر�ر  �تخذت 
بتجربة  مرورها  عقب 

�أدت  �ل�رصطان،  مع  مريرة 
�إىل ت�شاقط �شعرها بالكامل 
�مل�شتعار،  �ل�شعر  و�رتد�ئها 
لتتخذ عهد�ً على نف�شها مع 
�هلل عند �شفائها �شوف تعتزل 
�حلجاب  وترتدي  �لغناء 
و�أر�دت  بالفعل  وهذ� ما مت 
على  توؤكد  �أن  حجازي  �أمل 
جاء  للحجاب  �رتد�ئها  �أن 
ولي�ض  منها،  تامة  بقناعة 
وعكة  باأي  عالقة  له  �لأمر 
وجاء  بها  �أملت  �شحية 
بعد  حجازي  �أمل  تعليق 
موجة من �عرت�فات �لنجوم 
مر�شية  بتجارب  مبرورهم 
ر�أ�شهم  على  كانت  �شعبة، 
�شدمت  �لتي  �إلي�شا  �لفنانة 
�إنها  �أعلنت  عندما  �جلميع 
�لثدي  �رصطان  من  تعافت 
كما �أ�شيع �أن �لفنانة مرييام 
مر�ض  من  تعاين  فار�ض 
خطري، ولكنها نفت �إ�شابتها 
�أن  �إىل  م�شرية  بال�رصطان 
لي�ض  ولكنه  دقيق  مر�شها 

�ملر�ض �خلبيث.
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الكاتبة مروة واني�س جلريدة الو�سط 

الكتابة ت�سعنا ت�ساعدنا على 
مواجهة م�ساكل احلياة

مروة واني�س ابنة وردة ال�سحراء تقرت  ولية ورقلة، اأبلغ من العمر 
منحني  مثقف  يف و�سط اجتماعي  ن�ساأت  اأ�ستاذة ريا�سيات  �سنة،   24
القدرة اأن اأغدو كاتبة تلقي �سحر اأناملها على ال�سطور لأخط بالقلم 

اإبداعي واأنحت على ال�سطور ترانيم كلمات ل تن�سى.

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف  

كيف كان لقاوؤك الأول مع القلم 
والكتابة  ؟

كان  والكتابة  القلم  مع  يل  لقاء  اأول 
بداية من مذكرتي اخلا�صة التي كانت 
حتت عنوان )اأحلان على وتر احلياة (، 
فمذ كنت يف �صن 12 واأنا اأج�صد كل ما 
كنت  كما   ، خواطر  �صكل  على  به  اأمر 
واأ�صعار  كتابة ق�ص�ص طفولية  اأبدع يف 

خمتلفة

يف راأيك كيف ميكن اأن ت�سقل 
املوهبة هل تتم بالتعليم 
والدراك ام بال�سعور بها ؟

بال�صعور  املوهبة  ت�صقل  راأيي   ح�صب 
اأحيانا  اأنه  حيث   ، بها  والإح�صا�ص 
مثل  خا�صة  موهبة  الإن�صان  ميتلك 
ل  لكن  العزف  اأو  الكتابة  اأو  الر�صم 
ميتلك القدرة على جت�صيدها اأو �صقلها 
التلذذ  اإىل  يفتقد  الداخلي  كيانه  لأن 
بتلك املواهب املميزة كما ل اأ�صتثني 
التعليم لأنه امل�رشف الأول على هاته 
امل�صجع  فهو  قدما  للم�صي  القدرات 
واحلافز الأول ليكون بداية ق�صة جناح 

كل موهبة

من هو اأول من م�سك بيدك 
و�سجعك على امل�سي قدما يف 

جمال البداع الدبي ؟

)جهاد  الغاليتني  اإىل  يعود  الف�صل 
فهما  واأختني  �صديقتني  اأعز  و�صفاء( 
وع�صقا  كتاباتي   على  اطلعا  من  اأول 
زادا  مما  الكلمات  اإيقاع  يف  اأ�صلوبي 
الثقة يف نف�صي لأغو�ص يف بحر الإبداع 

الأدبي دون تردد.

ما هو مفهومك للإبداع الأدبي 
من خلل جتربتك الدبية ؟

الأدبي  الإبداع  جتربتي  خالل  من   
لأ�صوات  تطرب  كاأنك  جميل  فن  هو 
حتت  خمتلفة  باإيقاعات  مو�صيقى 
تاأثري وقع الكلمات، فهو جت�صيد للحياة 
وعالقاتها  تفا�صيلها  بكل  الواقعية 
املختلفة باأ�صاليب مميزة تلهم القارئ.

هل ميكن اأن تتحدثي عن 
اإ�سدارك - جمموعة خواطر ؟

حتت  خواطر  ملجموعة  اإ�صداري 
يعني  الذي   ) الكربياء  حبات   ( عنوان 
ال�صخ�صية  وقوة  النف�ص  عزة  الأنوثة، 
التي تتم�صك بها الأنثى اأمام اأي عالقة 
كربياءها  اأن  كون  احلياة  يف  تواجهها 
هاته  تعد  حيث   ، مييزها  ما  اأجمل 
بها يف  اخلواطر جت�صيد ملواقف منر 
عالقاتنا املختلفة يغلب عليها الطابع 

امتزج  الذي  املميز  باأ�صلوبه  الأنثوي 
مب�صاعر واأحا�صي�ص جيا�صة على �صكل 
كل  اأنه  كون  للقارئ،  موجهة  ر�صائل 
مل  الكالم  كاأن  بنقاط  تنتهي  خاطرة 
اخلاطرة  لفن  ،فاختياري  بعد  ينتهي 
كان بغاية اأنه اأ�صلوب �صاحر ومميز يف 
القلوب  اأوتار  الروح ومداعبة  مالم�صة 

لكل من يتطرق اإليها.

هل ميكن اأن تك�سفي للقراء عن 
بع�س الأ�سرار  التي تطرقت اليها 
داخل ن�سو�سك وما الذي حاولت 

معاجلته ومتريره من ر�سائل 
للقارئ ؟

لكتاباتي  املميزة  الأ�رشار  بني  من 
و�صحر  التالعب  على  اعتمدت  اأنني 
من  كبري  جزء  على  ا�صتنادا  الكلمات 
حياتي اخلا�صة وم�صاعري يف كتابة كل 
اخلا�ص  طعمه  للتاأمل  اأن  كما  خاطرة 
يف اختيار الكلمات التي ت�صعل اإح�صا�ص 
�صنعه  من  اخلاطرة  وكاأن  القارئ 
والنك�صار  الأمل  عن  التخفيف  بغر�ص 
الذي يواجهه يف كل عالقة �صواء كانت 
حب اأو �صداقة اأو انك�صار ... وللتعبري 
عن م�صاعر دفينة قد نعجز اأحيانا عن 
الكلمات  وتكون  مبا�رشة  عنها  التعبري 
اإىل  الذي يقل ر�صائلنا  الزاجل  احلمام 

من نريد.

ملن تقراأ مروة من القا�سني العرب 
والعاملني ومبن تاأثرت ؟

العربي  ال�صاعر  اإبداعات  قراءة  اأحبذ 
بخ�صو�ص  اأما   ) قباين  نزار  العظيم) 
بول   ( الكاتب  اأف�صل  العامليني  الكتاب 
 ) �صونتاغ  �صوزان   ( الكاتبة  و   ) اأو�صرت 
ذات  الروائية  بكتاباتها  تاأثرت  التي 
الوتر  على  ي�رشب  الذي  الأ�صلوب 

احل�صي والنف�صي للقارئ.

الن�سر الأدبي على منت مواقع 
التوا�سل الجتماعي له عدة 
وجهات نظر وت�سعبات ما هو 

راأيك يف هذه الق�سية ؟

مواقع  على  الن�رش  يلعب  راأيي  ح�صب 
وفعال  بارز  دور  الجتماعي  التوا�صل 
معرفة  يف  ال�صخ�ص  يدعم  كونه 
اأو  ككاتب  الأدبي  اأ�صلوبه  جاذبية 
على  قدرته  واإدراك  م�صتقبلي  روائي 
اآرائهم  معرفة  و  القراء  انتباه  لفت 
حيث ميكنك من معرفة بع�ص العيوب 

والثغرات يف موهبتك.

دعم املواهب الإبداعية ليعربوا 
اإىل بر الأمان بالطرق ال�سليمة 

وال�سحيحة كيف يتم من وجهة 
نظرك ؟

دعم املواهب يتم من خالل ت�صجيعها 
�صواء  املتاحة  والأ�صاليب  الطرق  بكل 
معنوي  اأو  مادي  دعم  على  ا�صتمل 
عن  وتوجيهها  املواهب  هاته  و�صقل 
الثقافية  الن�صاطات  يف  اإبرازها  طريق 

والجتماعية واملدر�صية منها.

هل واجهت مروة واني�س املواجع 
وامل�سايقات اأثناء جتربتها الأوىل 

؟

اأي م�صايقات يف جتربتي  اأواجه  ل مل 
اأن  اأظن  كنت  فقط  ككاتبة  الأوىل 
اأدركت  ولكن  �صعب  �صيء  كتاب  ن�رش 
ثقة  اإىل  حتتاج  فقط  اأنك  النهاية  يف 

واأ�صلوب جت�صدهما موهبة وقلم.

هل ميكن اأن نعرف الفرق بني 
مروة واني�س الكاتبة ومروة 

الن�سانة املثقفة ؟

اأعي�ص  مثقفة  كاإن�صانة  واني�ص  مروة 
حياة عادية م�صوقة كاأ�صتاذة ريا�صيات، 
اجتماعية بطبعي ذات �صخ�صية قوية، 
اأما   ، الوقت  نف�ص  يف  ومرحة  �صارمة 
ال�صخ�صيات  كل  فاأتقم�ص  ككاتبة 
، فنانة و�صاعرة   )رومان�صية ، ح�صا�صة 
يف  اخلا�ص  اأ�صلوبي  عن  للتعبري   )

الكتابة

هل لديك مواهب اأخرى غري 
الكتابة ؟

يف احلقيقة ل اأملك اأي مواهب اأخرى 
الفريدة  موهبتي  فهي  الكتابة  غري 
اأي  تلهمني  ول  اإيل  بالن�صبة  واملميزة 

موهبة اأخرى �صواها

ماهي طموحاتك امل�ستقبلية ؟

كاتبة  اأغدو  اأن  امل�صتقبل  يف  اأطمح   
وروائية مرموقة على امل�صتوى الوطني 
ب�صمتي  تاركة  والدويل  واخلارجي 

اخلا�صة يف عامل الأبداع الأدبي

كلمة اأخرية للقراء وللجريدة

كاأول  اإعجابكم   كتابي  ينال  اأن  اأمتنى 
و�صاب  قارئ  كل  واأدعو  ككاتبة  يل  ب�صمة 
اأو فتاة اإىل ال�صعي نحو حتقيق طموحاتهم 
مهما كانت العوائق فالنجاح يبداأ باأب�صط 
الأ�صياء ، كما اأتوجه بال�صكر اجلزيل لدار 
للقدرات  وت�صجيعها  املثقف على دعمها 
الو�صط  جلريدة  خا�ص  و�صكر  ال�صبابية 
وال�صحفي القدير بن يو�صف خل�رش الذي 
عن  ملحة  لإعطاء  خا�ص  لقاء  منحني 

اإجنازي.
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وتتوّحد  النوايا  ت�صفو  عندما 
ل  العزائم  وتنطلق  ال�صفوف 
�صك اأن النجاحات تتدفق من كل 
ناحية ، فالطموحات املختلفة 
والتحركات  املنظمة  والأفكار 
ال�صائبة تفتح الأبواب املو�صدة 
املظلمة  الدروب  وتنري 
 ، البعيدة  الغايات  وتالم�ص 
حتددت  املنطلق  هذا  من 
الذين  ال�صباب  من  ثلة  وجهة 
املثابرة  حب  اأعماقهم  ي�صكن 
وت�صيطر   ، والنبوغ  والجتهاد 
خواطرهم  على  املغامرة  روح 
وتر�صدهم   ، وم�صاعرهم 
اإىل  النبيلة  الإن�صانية  �صفاتهم 
كل   ، ونافع  اإيجابي  هو  ما  كل 
جتربة  ور�صم  �صّكل  وذاك  هذا 
لها  اختار  ومثمرة  نا�صجة 
اأ�صحابها ت�صمية " نادي منتدى 
والرتجمة  والدرا�صات  البحوث 
جامعة  املعلوم  وعنوانها   "
العربية  اللغة  ق�صم   2 البليدة 

من  العديد  واألقابها   ، واّدابها 
التي  والت�رشيفات  التتويجات 
والإ�صادة  والثناء  التقدير  نالت 
يف اأكرث من وقفة ، ويعترب نادي 
الهامة  امل�صاريع  اأحد  املنتدى 

التي حظيت بها 
مبدينة  اجلامعية  العائلة   
موؤ�ص�صوه  يرفع  حيث   ، الورود 
الرتقاء  يف  للنجاح  التحدي 
اجلامعي  الطالب  باأوقات 
الن�صاطات  تكثيف  خالل  من 
الهادفة  واملبادرات  املثمرة 
ما  بكل  الهتمام  وم�صاعفة   ،
 ، الدرا�صية  بيومياته  يرتبط 
فعلي  ا�صتثمار  �صمان  بغية 
فرتته  اأثناء  وقدراته   حليويته 
وترقية   ، واملعرفية  التعليمية 
مع  متا�صيا  وخواطره  اأفكاره 
والأخالقية  العلمية  املادة 
خمتلف  يف  ي�صتهلكها  التي 
الخت�صا�صات واملجالت ، وقد 
ا�صتطاع هذا املولود اجلامعي 
اأن يحلّق باكرا يف �صماء الربوز 
الذي  طاقمه  بف�صل  والتاألق 

ميلك رغبة كبرية وطموح �صاطع 
وتخطيط عميق ، باعرتاف اأهل 
احلقل اجلامعي الذين اأ�صبحوا 
وب�رشاحة  با�صتمرار  يتحدثون 
باأقل  الجنازات املحققة  على 
التكاليف والو�صائل ، وبالعتماد 
م�صطرة  مدرو�صة  برامج  على 
ومبنية على ما هو موجود وما 
واملعتمدة    ، متوفر  غري  هو 
والت�صامن  التعاون  اأ�صا�صا على 
اجلماعية  الفكرية  وامل�صاركة 
الطلبة  اإعداد  اإىل  تهدف  التي 
املنوط  الدور  للعب  وتاأطريهم 
�صاملة  منظومة  �صمن  بهم 
النادي  رئي�ص  وح�صب   ، خا�صة 
" فاإن  " حممد �صلماين  ال�صاب 
اأبناء  خرية  ي�صم  الفتي  ناديهم 
الأ�رشة اجلامعية ويف مقدمتهم 
احلليم  عبد   " الفا�صل  الدكتور 
ريوقي " الذي مل يّدخر اأي جهد 
يف جعل ر�صيده الفكري الغزير 
يف تعزيز م�صرية النادي واإثرائها 
عندما  خا�صة   ، بالأف�صل 
امللتقيات  بتنظيم  الأمر  يتعلق 

بهدف  وامل�صابقات  والندوات  
الو�صول اإىل توا�صل راق مبعنى 
الدعم  غياب  ورغم   ، الكلمة 
اأنهم   " �صلماين  يقول   " املادي 
�صيوؤكدون ح�صورهم الفّعال يف 
واملنا�صبات  التظاهرات  كل 
تعاهدوا على  اأن  بعد  املتوالية 
عدم الن�صغال بامل�صاكل ذاتها 
التطبيق  يف  فقط  والتفكري 
امللمو�ص للربامج املتفق عليها 
هموم  نقل  على  احلر�ص  مع   ،
اإىل  اجلامعي  الطالب  ومتاعب 
الهيئات الو�صية املكلفة باإيجاد 
اأو  لتبديدها  املنا�صبة  احللول 
و�صلبياتها  ثقلها  من  التخفيف 
اأن  املنتدى  رئي�ص  اأّكد  كما   ،
طريق  يف  ما�صون  زمالوؤه 
يف  ولقوا  والعطاء  الت�صحية 
حياة  اإىل  ال�صمو  �صبيل  الإبداع 
هذا  يف  ومتنى  هذا   ، اأنبل 
اإدارة  م�صاندة  تكون  اأن  ال�صدد 
بخو�ص  جناعة  اأكرث  اجلامعة 
غمار رحلة عمل م�صرتكة تعود 

باخلري الوافر على اجلميع  

فعل القراءة يف املجتمع 
اجلزائري بني املا�سي واحلا�سر

اإن فعل القراءة لدى �صبابنا اليوم يف 
اجلزائر مقارنة مع �صباب الت�صعينات، 
تعترب ن�صبة �صئيلة جدا، فال�صاب اليوم 
مهما،  �صيئا  القراءة  له  تعني  تعد  مل 
فالبع�ص منهم يعتربها اإ�صاعة للوقت 
اأح�صن  هو  والذي  الآخر  والبع�ص 
التعبري،  �صح  اإن  بقليل  الأول  من 
حني  يف  اأي  الكماليات،  من  يعتربها 
�صغل"  "فارغ  فراغ  لديه  كان  اإن  ما 
ال�صباب  اأن  حني  يف  بالطالعة،  يقوم 
رّواد  هم  كانوا  الت�صعينات  فرتة  يف 
فكانوا  اجلزائر،  يف  القافة  وم�صعل 
يداومون على قراءة اجلرائد والكتب 
اليوم  �صباب  اأين  لكن  واملجالت...، 
من كل هذا؟ حني تبحث عن الأ�صباب 
القراءة  ن�صبة  تراجع  اإىل  اأدت  التي 
باأن  يقول  ممن  جتد  احلد،  هذا  اإىل 
ال�صببالرئي�صي  هي  التكنولوجيا 
زمانهم،  غري  الزمان  واأن  والأول، 
ال�صباب  طبعا  تغرّي،  ال�صباب  واأن 
لن  الزمان،  هو  الزمان  ولكن  تغرّي 
التكنولوجيا ملاذا مل  واأن  يتغرّي،  ومل 
تكن �صببا يف تراجع القراءةيف الدول 
الأ�صا�صي  امل�صكل  لأن  املتقدمة؟ 
مل  الذين  هم  الآباء،  يف  هو  اليوم 
احلفاظ  اأجل  من  بواجبهم  يقوموا 

بالقراءة  وتطعيمهم  اأبناءهم  على 
التكنولوجيا  ك�رشورة حياتية، فلماذا 
امل�صكل  هذا  يف  اأي�صا  �صببا  تكن  مل 
يف  الرتاجع  رغم  العربي؟  للم�رشق 
وواع  يبقى جمتمع قارئ  لكن  الن�صبة 
لأننا  هل  العربي.  باملغرب  مقارنة 
نرى  كما  �صيء  كل  يف  فاهم  جمتمع 
اأنه  اأم  للقراءة؟  اليوم ول يحتاج  هذا 
ل ي�صتحق القراءة للنهو�ص بفكره؟ اأم 
اأنه دائما ينتظر احللول اجلاهزة ول 

ي�صعى لها؟
�رشاع  اأ�صبح  اليوم  ال�رشاع  اإن 
�رشاع  هو  مما  اأكرث  فكري،  ثقايف 
الثقافة  ينتج  من  م�صلح،  ع�صكري 
ومن  يفر�صها على جمتمع ما غريه، 
القراءة جزء  الذي يغلب، فكانت  هو 
املجتمع  و  الفرد  �صناعة  يف  هام 
اليوم  ونحن  اليوم،  نراه  الغربيكما 
يف رغبة للحاق بهم، لكن لنقارن بني 
يف  الغربي  ال�صاب  يقراأه  ما  معدل 
ال�صاب  يقراأه  ما  معدل  وبني  العام؟ 
لأنك  للمقارنة،  اجلزائري؟ ل جمال 
طبعا �صوف جتد نف�صك اأمام مقارنة 
الأحالم  يف  فحتى  الأمر،  حم�صومة 

لن نحلم باأننا حلقنا بهم.
 حمادي حممد اأمين 
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ح�ضور قوى الفناء و التطرف يف 

اإرهابي�س« لعز الدين ميهوبي
لقد تفاعلت ال�شرد اجلزائري املعا�شر مع املحنة الوطنية يف الت�شعينات من القرن الع�شرين، وجتلى ذلك حتديا 

يف الرواية، واقرتح الروائيون قراءات كثرية للحدث املاأ�شاوي الذي عرفته اجلزائر يف الت�شعينات من ق 20 وهو 
ما �شيعرف يف احلقل النقدي بروايات الإرهاب، مبا فيه من م�شاهد اإرهابية )تطرف، دم، ر�شا�ص، تخريب...(، 

وما يطرحه من ق�شايا اجتماعية وفكرية ودينية، و عاد النقد الأدبي لهذه الروايات بالتحليل والدرا�شة يف 
الر�شائل اجلامعية واملقالت ال�شحفية والأكادميية، كما اأن ن�شو�ص مابعد الفتنة الدموية)من �شنة 2000 اإىل 

اليوم( قد قدمت مواقفها من الرهانات الجتماعية وال�شيا�شية اجلديدة على �شاحة الوطن، فتناولت امل�شاحلة 
الوطنية والتحول ال�شيا�شي التعددي وخمتلف املظاهر ال�شلبية واليجابية التي �شهدها املجتمع وعرفتها الدولة 

مبوؤ�ش�شاتها...و هذه الأ�شطر تقف عند رواية لعز الدين ميهوبي.

بقلم الدكتور وليد 
بوعديلة/ جامعة �شكيكدة

الن�ص ورجال الدم و 
اخلراب

والكاتب)ووزير  الروائي  يقرتح  
عز  احلكومةاجلزائرية(  يف  الثقافة 
»اإرهابي�س«  رواية  ميهوبي يف  الدين 
افرتا�ضية  مدينة  من  تت�ضكل  رواية 
الإرهابيني  من  الكثري  جتمع 
امل�ضهورين يف العامل ومعهم الزعماء 
التاريخ،  عرب  الديكتاتوريني  والقادة 
الدرا�ضات  ومن هنا نحتاج ملفاهيم 
الجتماعية و الأنرتبولوجية لدرا�ضة 
رواية  نعتربها  ان  ميكن  و  الرواية، 
ملحمة الإرهاب، لأنها جتمع الكثري 
والثقافية  التاريخية  املالمح  من 
املتناق�ضات)  ملدينة  والجتماعية 
الإرهابية،  وال�ضيا�ضية(  الفكرية 
وهي تنطلق من رحلة بحرية ل�ضفينة 
دولة  حتتوي  جزيرة  نحو  تتجه 
بع�س  تنقل  وال�ضفينة  اإرهاب�ضتان، 
ق�ضد  خمتلفة  دول  من  ال�ضحفيني 
الذين  الزعماء  موؤمتر  مع  التفاعل 
بالدم،  و�ضمائرهم  اأيديهم  تلوثت 
الكاتب ينجز ن�ضا يتماهى مع  وكاأن 
ر�ضالة الغفران لأبي العالء املعري، 
وقد �ضنف ال�ضعراء بني اجلنة والنار 
واأنطقهم يف قبورهم واأقام قيامتهم 

خيالً وفنا.
يقراأ الروائي الآتي بعيون ا�ضت�رشافية، 
وفنية  متخيلة  قيامة  تقوم  حيث 

لرجال الدم والنار والقتل والبط�س..، 
اإىل كونية  وهي رحلة �رشدية فكرية 
اأ�ضكاله  وتعدد  الإرهابي  الفعل 
احلديث  مع  واأدواته،  ومرجعياته 
عن فعل القتل، وهو حديث �ضاهدته 
ال�ضياق  يف  كثريا  اللبنانية  الرواية 
اإليا�س  رواية  العربي،مثل  ال�رشدي 
اإىل  البي�ضاء«)1981(،  خوري«الوجوه 
درجة توقف فيها النقد عند الأبعاد 

البنيوية اخلا�ضة بالقتل واملوت...
اإىل  ميهوبي   الروائي  اأحالنا  لقد 
فكرة  كل  يف  اخل�ضو�ضي  البعد 
يقول  تقتيلية،  اأو  اإرهابية  وممار�ضة 
»اإننا  اإرهابي�س:  دولة  تاأ�ضي�س  بيان 
اأعلنا احلرب على عامل  الذين  نحن 
و�ضا�ضة  خنوعة،  و�ضعوب  مزيف، 
وعلى  النفاق،  و  الكذب  ميتهنون 
اأفكار تقتل حق الإن�ضان يف اأن يرف�س 
ويقول ل...، قررنا هجرة هذا العامل 
اأ�ضميناه  املوبوء وبناء عامل خمتلف 
يلتقي  اإرهابي�س،  اهلل  بركة  على 
العي�س  لقمة  اأجل  من  القاتل  فيه 
اهلل  �رشع  فر�س  اأجل  من  واملوؤمن 
اأنظمة  اقتالع  اأجل  من  والثوري 
يرى  الذي  والديكتاتور  فا�ضدة، 
واملتاجر  لال�ضتقرار،  �ضبيال  القوة 
اأمنية  لتحقيق  واملخدرات  بال�ضالح 

املوت يف اجلحيم...«.(

املافيا والرهاب

ال�ضالح  مافيا  حتالف  بيان  اإنه 
قوى  ووفاق  والدين،  وال�ضيا�ضة 

كل  واملخدرات،  وال�رش  الظالمية 
اختالف  مع  اهلل«،  بركة  »على  ذلك 
اأّن  مبعنى  اهلل،  ودللة  الربكة  معنى 
دمويا  لغويا  بناء  ي�ضكل  الروائي 
الدموي  العامل  وبناء  ت�ضكيل  يعيد 
اإىل  املتخيل  فيتحول  احلقيقي، 
ف�ضاء دليل لتحرك عنا�رش واأدوات 
من  عمقها  يف  م�ضتمدة  متخيلة 
املدينة  تكون  وقد  الواقع،  فجيعة 
التاريخية  التجارب  لكن  افرتا�ضية، 
خطوة  هو  اليوم  متخيل  اأن  علمتنا 
روحه  يف   – والفن  الغد،  حلقيقة 
وقد  تنبوؤي،  ا�ضت�رشايف  وجوهره- 
احتفت الرواية العربية باأنواع عديدة 
احلركة  تاأملته  ما  وهو  العنف،   من 

النقدية العربية.
اأن  الإطار-  وما املانع- �ضمن هذا 
جتد الأجيال  القادمة مدنا بل دول 
والقتل  ال�رش  قوى  جتمع  بكاملها 
بل  املختلف؟   واإلغاء  والتخريب 
ت�ضكل  لبدايات  مالمح  توجد  األ 
،مالية  ،ثقافية  عرقية  جماعات 
العامل املتقدم  ،دينية، و�ضيا�ضية يف 
امل�ضلحة  جتمعها  املتخلف،  اأو 
املال  �ضهوة  وحتركها  وفقط، 
�ضد  فتتحالف   ، والأيديولوجية؟؟ 
غطاء  حتت  لها،  مغايرة  �ضهوات 
فيتحول  خمتلفة،  وتربيرات  متعدد 
اإىل  وال�ضتقرار  حرب  اإىل  ال�ضلم 
رجال  عن  الرواية  تقول  فتنة، 
املدينة الفرتا�ضية: » الثوار و القتلة 
املافيا  وزعماء  والديكتاتوريون 
وجتار ال�ضالح والكوكايني كلهم هنا، 

يعي�ضون يف وئام ويتعاملون باحرتام 
وهم اأكرث دميقراطية«.

ينجز  الروائي  اأن  لحظنا  لقد  
دللت  عرب  الإرهاب  ملحمة 
الإرهابيني  مواقف  بني  التناق�س 
من  كثري  يف  هذا  وجتلى  والثوار، 
اأ�ضماء  الف�ضول، حيث يطلق املبدع 
يف  والأغاين..  واملحالت  ال�ضوارع 
الكثري  يكثف  ملحمي  �رشدي  �ضياق 
والأخبار  والأفكار  املعلومات  من 
واحلا�رش،  املا�ضي  من  والوقائع، 
من  والقريب،  البعيد  التاريخ  من 

ح�ضارات ودول ال�رشق والغرب.
الو�ضف  م�ضاهد  الن�س  يف  ونقراأ 
الزمني  والنتقال  احلوار  وحلظات 
يح�رش  كما   ، ال�ضعري  والنزوع 
اخلطاب ال�ضيا�ضي والديني  والتاأمل 
لالأحداث  التاأريخ  كذلك  ال�ضويف،  
الإرهابية ، كما متنح الرواية القارئ 
اأفقا للبحث يف ق�ضايا الهوية والدين، 
وتاريخ الأ�ضوليات الدينية و الفكرية 

...
هي  باخت�ضار-  فـ«اإرهابي�س«- 
الأدبية  لالأجنا�س  عابر  مفتوح  ن�س 
والآفاق  الفنون  على  ومنفتح 
اأخبار  جند  فنحن   ، املعرفية 
الإخبارية،  والن�رشات  ال�ضحف 
الزعماء  وخطب  بيانات  جند  كما 
القدايف،  لدن،  بن  )هتلر،  والقادة 
وكلها  غيفارا....(،  ت�ضي  �ضدام، 
توؤكد التداخل الفكري وال�ضيا�ضي يف 
يلتقي  قد  بل  املتخيلة،  الدولة  هذه 
القاتل واملقتول يف بع�س امل�ضاهد، 

هذا  نقراأ  املتناق�ضات،  تلتقي  كما 
ال�ضحفيني  زيارة  اأثناء  امل�ضهد 
املكتبة  »و�ضلنا  اإرهاب�ضتان:  ملكتبة 
ذات الباب اخل�ضبي الكبري، كان يقف 
على امل�رشاعني م�ضلحان، اأحدهما 
يدخن والثاين يحمل م�ضحفا �ضغريا 
ويتلو �ضورة الكهف ب�ضوت م�ضموع«.

عن تاريخ التطرف 
والف�شاد

الإرهابي  امللحمي  الن�س  يتحول 
الأفكار  لتاريخ  توؤرخ  وثيقة  اإىل 
والثورات،  والنقالبات  وال�ضيا�ضات 
كتاب  ال�ضارد  ي�ضميه  ما  تاأملنا  واإذا 
اأن  جند  ن�ضه  يف  والغفران«  »الإثم 
عوامل  من  لنا  ياأتيان  واملعنى  اللغة 
فيها  يتفاعل  ودينية  اأ�ضطورية 
مع  ال�ضماوي  املادي،  مع  الروحي 
احلقيقي...  مع  الغيبي  الأر�ضي، 
وكاأنها ن�ضو�س من الزمن الهندي اأو 

الفار�ضي اأو ال�ضيني القدمي البعيد،
منظور  من   – نقول  اأن  وميكن 
الكاتب-  �ضوي�ضولوجيا  يف  البحث 
لكتابة  كثرًيا  تعب  قد  الدين  عز  اأّن 
لقد  وج�ضميا،  ذهنيا  تعب  الرواية، 
وهذا  معه،  القارئ  �ضيتعب  و  تعب 
الن�س  هو  وهذا  احلق  املبدع  هو 
النا�ضج . ومن عالمات تعب القراءة 
تالحق  اأمام  يده�س  القارئ  اأّن 
دوامة  ويدخل  ال�رشدية،  البنى 
املتخيل  ال�رشدي  تبحث عن  فكرية 

بني  ي�ضيع  كما  احلقيقي،  وال�رشدي 
والن�ضال  الهمجي  الإرهاب  مالمح 

الوطني الثوري ال�رشيف..
لقد عانق عز الدين املبدع ميهوبي 
اقرتب  عندما  املفكر  ال�ضيا�ضي- 
بع�س  اأ�ض�ضت  التي  املرجعيات  من 
التطرف  اأفكار  مثل  اجلماعات 
جزائر  اإىل  ،واأ�ضار  الإ�ضالمي 
حممد  الرئي�س  واغتيال  الت�ضعينات 
لأفالم  عر�ضا  وقدم  بو�ضياف، 
الإرهاب  العامل- عن  –عرب  حتدثت 
للرواية  ما يح�ضب  ولعل  واملقاومة، 
علم  ظهور  اأهمية  اإىل  نبهتنا  اأنها 
خبايا  ك�ضف  ق�ضد  الإرهاب  نف�س 
واأ�رشار العامل الداخلي لهذا الإن�ضان  
املتطرف/القاتل، ثم تاأتي التحاليل 

الأمنية وال�ضيا�ضية فيما بعد.

يف الأخري

عليها  اأحالنا  م�ضالة  اأهم  ولعل 
ميهوبي هي ال�ضتفهام عن املراجع 
الفكرية  والوثائق  والن�ضو�س 
اأر�ضيف  من  والأمنية  والدينية 
الزمن الإرهابي يف اجلزائر؟؟ وهي 
مهمة للباحثني املوؤرخني وللفنانني 
وعلماء الجتماع لتف�ضري ما حدث، 
لكي  القادمة  لالأجيال  مهمة  وهي 
وال�ضلح  والأمن  ال�ضلم  قيمة  تعرف 
الدميقراطي  التغيري  و�رشورة 
هذا  كل  ودور  ال�ضلمي  والتداول 
وال�ضلم  القت�ضادية  التنمية  يف 

الجتماعي.

راأي

كفاكم احتكارية اأيها املخرجون...اإرموا بالكامريات للواقع
بقلم:جمال ن�شراهلل

والوقائع  الق�ض�س  اآلف 
الواقع  بها  يغ�س 
الرغم  على  اجلزائري  
.ورغم  ماأ�ضاويتها  من 
لها  جند  قلما  ذلك 
الفن  داخل  ب�ضمات 
راأي  ال�ضابع،وح�ضب 
ذلك  فاإن  ال�ضخ�ضي 
يعود اإىل قلة الإمكانيات 
جديدة  لأجيال  املتاحة 
املخرجني  من  متعاقبة 
ظلت  الذين  ال�ضباب 
عن  اإليهم  تنظر  الو�ضايا 
الأحوال  كامل  يف  اأنهم 
يرتقوا  ولن  هواة  هم 
املخرجني  م�ضاف  اإىل 
حتى  املحرتفني  الكبار 
العمر  من  بلغوا  ولو 
عتيا.وحني  والتجربة 
فهي  الإمكانيات  نذكر 

الأوجه. متعددة  هبة  
م�ضتوى  على  فقط  لي�س 
وهذا  احلديثة  الأجهزة 
وجب  اأ�ضا�ضي  مطلب 
اأحد  ول  توفريه.لأنه 
على  اأفالما  ينتج  اأ�ضبح 
املا�ضي  القرن  طريقة  
العالقات  يف  حتى  ،بل 
و�ضط  طريقا  تفتح  التي 
املثل  يقول  كما  البحر 
خمرجني  ال�ضعبي.لأن 
ل  عرفناهم  كبار 
النوع  هذا  اإل  ميلكون 
التي  العالقات  من 
يف  �ضيء  كل  لهم  تي�رش 
وعر�ضها  اجلزائر  طول 
اإىل  راقية  فنادق  من 
باأكملها.  حمجوزة  مدن 
اأن  تكت�ضف  النهاية  ويف 
بعمل  اإل  يتعلق  ل  الأمر 
جمرد  هو  )بايخ(،اأو 
تخمينات خمرج هرم  هو 

الزهامير؟ا  اأبواب  على 
هناك  املقابل  يف  بينما 
طموحات لبع�س ال�ضباب 
والتقيناهم  راأيناهم 
يرتقوا  اأن  .با�ضتطاعتهم 
وجدوا  لو  للعاملية 
منافذ  على  وعرثوا 
للعلن؟        واخلروج  الربوز 
الروؤية  نتيجة  كله  هذا 
ال�ضيا�ضية للفن ال�ضينمائي 
رافقته  باجلزائر.والذي 
على  تلح  ملحة  طلبات 
اإعادة النظر يف اخلارطة 
والإنتاجية  ال�ضينمائية 
راأينا  ولقد  باخل�ضو�س 
بوجه  يتج�ضد  ذلك 
حمت�ضم يف عهد  حمرياء 
خليدة  معايل  اجلزائر 
اأحقية  لكن ورغم  تومي. 
امل�رشوع يوم فتح املجال 
بال�ضينما  لأعمال ت�ضنف 
اجلزائر  يف  البديلة 

�رشعان ما انطفاأ بريقها  
جاءت  لأنها  ـ  ملاذا  ـ 
�رشيع  جد  ظرف  يف 
مقا�س  على  .وجاءت 
الإ�ضتعجايل.  الأدب 
وركب  الكل   دخل  حيث 
فرادى  املوجة  هذه 
اأن  وح�ضبي  وجماعات. 
�ضقان  يرتجمه  اخلطاأ 
بنوعية  يتعلق  الأول 
اأوكلت  الفرز.حيث  جلان 
املهمة لأ�ضماء  تاريخها 
غري  املجال  هذا  يف 
اأن  والثانية   . بريء 
ما�ضة  بحاجة  اجلزائر 
اأي  الع�رش  عني  ملواكبة 
مبخلفات  تعلق  ما  كل 
 . ال�ضوداء  الع�رشيات 
فغـُ�س الطرف عن اأعمال 
كثري  اإىل  تتطرق  اأخرى 
من احلالت الجتماعية 
يف  بقوة  املتواجدة 

اجلزائر  الفرد  خميال 
الزوجية  كاخليانة    .
�ضد  والعنف  والطالق 
اأن  عن  ناهيك  املراأة 
تخرج  الأعمال مل  بع�س 
ن�ضبة  العا�ضمية  من 
العا�ضمة  اجلزائر  اإىل 
هناك  بل  و�ضواحيها 
اأعمال قد ت�ضبح عاملية 
حتى ولو نُقلت من د�رشة 
اأو حي يقع يف بلدية نائية 
�ضواء من اجللفة اأو�ضعيدة 
�ضاهدت  الطارف.  اأو 
خمرجا  اأن  كيف  مرة 
فاز  املغرب  من  �ضابا 
حمرتمة  عاملية  بجائزة 
وهو ينقل حادثة ب�ضيطة 
ق�ضديري.لكن  حي  من 
حمرتفة  وباأفكار  بروؤية 
بالحرتاف  واأق�ضد   .
التجربة  عمر  لي�س  هنا 
الفكر  احرتافية  ولكن 

األ  وت�ضاءلت  والطرح. 
توجد يف اجلزائر جتارب 
�ضينمائية  مماثلة..ومادة 
اإىل  ترقى  اأن  مبقدورها 
م�ضاف العاملية لو حدث 
واأن وقعت بني اأيدي من 
ذلك  اإىل  ويحولها  ينقلها 
ال�ضينما  ظلت  .ملاذا 
ترتاوح  عندنا  اجلديدة 
الثورة..اأو  بني  فقط 
تقليد بع�س اأفالم الغرف 
...وت�رشيح  وال�ضالونات   
بع�س امل�ضاكل الجتماعية 
البعد  كل  بعيدة  هي  التي 
الواقع احلقيقي وهذا  عن 
مو�ضوع اآخر اأو قل باأن ظل 
بني اأيدي خمرجني يعي�ضون 
ما  وغالبا  اخلارج   يف 
ينتجون لنا اأفالم �ضينمائية 
دوما  تتبعها   . م�ضرتكة 
عقيمة  �ضكوك.وجدالت 
.ملاذا ل توجد خ�ضو�ضية 

لأن  ؟ا  �رشفة  جزائرية 
الواقعية  ال�ضينما  خلود 
اأثبتت  الإن�ضاين  البعد  ذات 
جناعتها  احلقب  مرور  مع 
د  ملق�ضو ا و . . عليتها فا و
تلك   هي  بالواقعية 
من  املنقولة  الأحداث  
اليومي.ولكن  الواقع  قلب 
�ضتحولها  فنية  بقوالب 
خالدة.. روائع  اإىل  حتما 

اإذا  طبعا  هذا  �ضيحدث 
عندنا  الو�ضاية  فهمت 
هذا  فك  على  وعملت 
التي  الحتكارية  من  النوع 
لعل وع�ضى  متتهنها طغمة 
عهدها.لكن  يف  اأبدعت 
متوت  اأن  يعني  ل  هذا 
باأوامر  الأعمال  وحتيا 
ترك  من  لها  بد   منها.ل 
هي  لأجيال  املجال 
وت�ضورات  روؤى  لها  اأكيد 

جديدة 

متا لعة نقدية 
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

تتاأخر يف نومك، رمبا تبكر يف... موتك
�شديق  املبكر  ال�شتيقاظ   
وطول  ال�شحة  لنعمة  ويف 
التاأخر  وتالياً،  العمر، 
الك�شول يف النوم رمبا ق�رض 
فرا�ض  من  وقّربك  عمرك 
ما  ذلك  الأقل  على  املوت. 
اقرتحه تقرير علمي ن�رضته 
القلب  اأطباء  جمعية  »جملة 
وخل�ض  اأخرياً،  الأمريكيني« 
لياًل  النوم  اأن  اإىل  اخلرباء 
�شاعات،   8  -7 من  لأكرث 
املوت  بخطر  يرتبط 

املبكر.
 74 نتائج  يف  اخلرباء  ودقق 
درا�شة علمية موّثقة، �شملت 
ماليني   3 على  يزيد  ما 
ن�شبة  اأن  ووجدوا  �شخ�ض. 
املوت املبكر ترتفع عند من 
�شاعات   8 من  اأكرث  ينامون 

لياًل، بن�شبة تزيد على 30 يف 
املائة مقارنة مبن ينامون 8 
اأن  اخلرباء  ورّجح  �شاعات. 
يكون النوم زيادة على املدة 
بحد  يكون  رمبا  الطبيعية، 
ارتفاع  على  موؤ�رضاً  ذاته 
خطر الإ�شابة باأحد اأمرا�ض 
وكذلك  وال�رضايني،  القلب 
اأ�شاروا اإىل �رضورة اأن يتنبه 
اإىل  العام  الطب  ممار�شوا 
روتينية  ب�شورة  اأ�شئلة  طرح 
ومدى  لياًل  النوم  مدة  عن 
ال�شتيقاظ  عند  النتعا�ض 
�شباحاً، على كل من يق�شد 

عياداتهم.
الخت�شا�شي  ولحظ 
�شينغ  �شون  الدكتور 
العلوم  »معهد  من  كوك، 
»جامعة  يف  والتقنية« 

املتطاول  »النوم  اأن  كيل«، 
ارتفاع  على  موؤ�رض  لياًل 
باأمرا�ض  الإ�شابة  خطر 
ما  وال�رضايني،  القلب  يف 
الهتمام  �رضورة  يفر�ض 
اأي�شاً«.  ونوعيته  النوم  مبدة 
يف  رئي�شاً  باحثاً  كوك  وكان 

اآنفاً.  اإليها  الدرا�شة امل�شار 
اإىل وجود  اأي�شاً  ولفت كوك 
وثقافية  اجتماعية  تاأثريات 
ومر�شية  و�شلوكية  وبيئية 
ت�شاهم كلها يف حتديد مدة 
اأفراد  عند  ونوعيته  النوم 

املجتمعات احلديثة.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا والربغر وال�شجق والبطاط�ض ال�شيب�شي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�شبب ال�شوديوم الزائد ارتفاع �شغط الدم الذي ي�شّمى »القاتل ال�شامت« لأنه 

يهدد �شحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�شوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�شطرتك الظروف ل�رضاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�شوديوم« على العبوة قبل ال�رضاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف 

الأطعمة امل�شّنعة باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال. 

يف  ي�شتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رضيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�شببات  من  تعترب  �شارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �شكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رضطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

ما اأعرا�ض الن�صداد الرئوي املزمن؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�شطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�شيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�شعة  الأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�شل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الأمرا�ض  بع�ض  ي�شاحب  الذي 
الرّعا�ض  ال�شلل  مثل  الع�شبية 

)باركن�شون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�شاخنة  املو�شوعات 
الأع�شاب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  الأخرية.  ال�شنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�شها.
نيورو�شاين�ض،  دورية  وبح�شب 
التجربة  يف  امل�شاركون  اأم�شى 
وخ�شعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�شّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�شن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رضة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  بالإمكان  واأنه  فّعالة، 
الإن�شان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�شبية  امل�شاكل  من 

مع العمر.

يعترب مر�ض الن�شداد الرئوي ال�شبب الرابع 
للوفيات يف العامل، ومن املتوقع اأن ي�شبح 

ال�شبب الثالث بحلول العام 2030 وفق منظمة 
ال�شحة العاملية. يُعد التعّر�ض لدخان التبغ 
)من خالل تعاطي التبغ اأو التعّر�ض لدخان 

التبغ غري املبا�رض( ال�شبب الأّول لظهور 
مر�ض الرئة الن�شدادي املزمن، فما اأعرا�شه 

وكيف ميكن منع تفاقمه؟ 
يعّد الن�شداد الرئوي املزمن مر�شاً رئوياً 

ي�شبب ان�شداداً يف تدفق الهواء من الرئتني. 
ومن اأبرز اأ�شبابه التدخني والتعر�ض للغازات 

اأخرى خمتلفة.

ماذا عن اأعرا�شه؟ 

الأعرا�ض الأكرث �شيوعاً ت�شمل:
* �شيق التنف�ض

* ال�شعال
* اإفراز البلغم

* التهابات اجلهاز التنف�شي املتكررة.
* التعب والرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�شائح كثرية وار�شادات ممكن ان ت�شاعد 
املري�ض على عدم تفاقم اعرا�ض مر�شه، 

واأهمها:
- الإقالع عن التدخني
- زيادة الن�شاط البدين

- التلقيح �شد الفريو�شات واللتهاب الرئوي
- اللتزام بالأدوية
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اأزمة احلجر الأ�سود
يقول العالمة د . علي جمعة : » كان عليه ال�سالم بفطنته 

ينهي منازع اخلالف ب�سكل قاطع, مع حماية املجتمع 
االإ�سالمي من اآثار االأزمة, بل يعمل على اال�ستفادة 

من املوقف الناجت عن االأزمة يف اال�سالح والتطوير, 
واتخاذ اجراءات الوقاية ملنع تكرار االأزمة اأوحدوث 
اأزمات م�سابهة لها. واإنك لرتي اآثار هذه احلكمة يف 

تلك املعاجلات يف ال�سرية النبوية ال�رشيفة قبل البعثة 
وبعدها » . وهنا يقول ابن ه�سام يف �سريته : » اأن اأبا اأمية 

بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم , وكان عائذ 
اأ�سن قري�ش كلها ؛ قال : يا مع�رش قري�ش , اجعلوا بينكم 
فيما تختلفون فيه اأول من يدخل من باب هذا امل�سجد 

يق�سي بينكم فيه , ففعلوا . فكان اأول داخل عليهم ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ؛ فلما راأوه قالوا : هذا االأمني , 
ر�سينا , هذا حممد ؛ فلما انتهى اإليهم واأخربوه اخلرب , 

قال �سلى اهلل عليه و�سلم : هلم اإيل ثوبا , فاأُتي به , فاأخذ 
الركن فو�سعه فيه بيده . ثم قال : لتاأخذ كل قبيلة بناحية 
من الثوب , ثم ارفعوه جميعا , ففعلوا : حتى اإذا بلغوا به 
مو�سعه , و�سعه هو بيده , ثم بنى عليه » .. ويعلق ف�سيلة 
العالمة د علي جمعة على ذلك :- » وبهذا التفكري ال�سليم 

والراأي ال�سائب ح�سم �سلى اهلل عليه و�سلم اخلالف بني 
قبائل مكة, واأر�ساهم جميعا, وجنب بلده وقومه حربا 

�رشو�سا �سحذت كل قبيلة فيها اأ�سنتها »

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ش ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها, ومهما كان, فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه, ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر,  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر, ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى, فالَكبائُر جمُع الكبرية, 

نوب, ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿, فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر, وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية, اإالَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر,  هو اأكرَبُ منُه, فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل, ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�رشار, واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن, ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر, 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه, وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�سرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

كارثة التبول يف امل�سجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد اهلل , بال االأعرابى يف 
, كارثة , تخيلتها  , نعم بال  امل�سجد 
ولكن   , تخيلها  علّي  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  تراه 
التخيل يف رد فعله , عن اأن�ش بن مالك 
ر�سي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�سجد , فزجره النا�ش , 
 , و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فنهاهم 
اهلل  �سلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
فاأُْهِريق  ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

عليه .
لقد تاوز النبى �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء , ولكنه 
اأمر  الرجل  �سلى اهلل عليه و�سلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
احلاجز  وال�ســالم  ال�سالة  عليه  اأبعد 
ال�سبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ال ي�سعر اأنه خمطئ , واإذا كان 
بهذه احلالة وتلك ال�سفة فمن ال�سعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رشاً وعتاباً قا�سياً 

اأن  البد  اإذن  م�سيب.  اأنه  يرى  وهو   ,
ي�سعر اأنه خمطئ اأوالً حتى يبحث هو 
عن ال�سواب؛ لذا البد اأن نزيل الغ�ساوة 
عن عينه ليب�رش اخلطاأ,وعندما نعرف 
كيف يفكر االآخرون , ومن اأي قاعدة 
ينطلقون , فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�سك  ت�سع  اأن  حاول  احلل.  ن�سف 
وجهة  من  وفـكــــر   , املخطئ  مو�سع 
نظره هو , وفكر يف اخليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   , يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�سبه » .. 

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها االأخوة , »اهلل« َمن ؟ قال بع�ش العلماء : َعلٌَم على الذات , وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
, كلمة علم اأي ا�سم , و عندنا يف اللغة ا�سم العلم , علَم على واجب الوجود , اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل , ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه , هذه اأ�سياء م�ستحيلة , اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون , 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل , فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود , واهلل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها , ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل , اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ , اإذا قلت : يا اهلل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة , الذي هو علم على الذات , اأو علم على واجب الوجود , هل �سمعتم يف االأر�ش كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل , طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم , اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا, اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم , الأن كفرهم لي�ش اأ�سياًل 
, الكفر و االإحلاد �سطحي , هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخال�ش, َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�ش, واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�ش, حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك, فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َش �سيءٌ يولَُد اإاَلّ �سيَموُت, وال �سيء ميوُت اإاَلّ �سيوَرُث, واإَنّ  َمُد(, وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث, َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل, ولي�َش كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه, فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخال�ش كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخال�ش. , فُرِوي عن ابن عبا�ش ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم, فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(, فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد, فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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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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ر�سميا  ال�سني  اأقّرت 
ال�سيارات  على   %25 �رضيبة 
الواليات  من  امل�ستوردة 
املتحدة االأمريكية، كما اأكدت 
كرو�س  �سيارات  باأن  رويرتز 
يتم  باأمريكا  امل�سنعة  اأوفر 
حاليا احتجازها يف اجلمارك 
بوا�سطة امل�سوؤولني ال�سينيني، 
بالفعل  اأكدت  قد  مر�سيد�س 
امل�سنوعة  �سياراتها  باأن 

تفتي�سها  يتم  اأالباما  بوالية 
الحتمالية وجود م�ساكل فيها، 
يّدعي  م�ستند  ظهور  اإثر  ذلك 
وجود عطب باملكابح اخللفية 

.GLSو GLE لـ
باأنها  امل�سكلة  تبدو  قد 
تقريرا  لكن  عادية،  حادثة 
اإم  بي  باأن  اأكد  رويرتز  من 
باأمريكا  امل�سنوعة   X4 دبليو 
حيث  مماثلة،  ق�سة  تواجه 

ترف�س  ال�سينية  اجلمارك  اأن 
اأوفر  الكرو�س  اإدخال  اأي�سا 
اأبريل ومايو  امل�سنوعة خالل 
2018 اإىل البالد. وبالرغم من 
اأن التوقيت يبدو مريبا، اإال ان 
اخلالف بني ال�سني والواليات 
املتحدة ال عالقة له غالبا مبا 
ال�سيارات  �سانعتي  مع  يجري 
بي  اأكدت  حيث  االأملانيتني، 
املوردين  اأحد  باأن  دبليو  اإم 

اأنه  اإذ  ذلك،  على  املالم  هو 
�سلّم مكابح خلفية قد تتعر�س 
للف�سل ب�سكل مفاجئ. ومبا اأن 
على  احلالتني  كلتا  يف  الرتكيز 
اإذا  الراجح  اخللفية،  املكابح 
باأن ال�سلطات ال�سينية تفح�س 
كرو�س اأوفر مر�سيد�س ل�سمان 
اأنها ال تعاين من م�سكلة مماثلة 
اإجراء  جمرد  واأنه   ،X4 للـ 

للحفاظ على ال�سالمة.

تعّرف على معاين اأ�صماء 
ال�صيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�سيارات اليابانية 
املاركات  اأف�سل  بني  من  اليوم 
ال�سيارات.  �سناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�سيارات 
االأ�سماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ال نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�سيارات  اأ�سماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �سيارة ني�سان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
االأكرث انت�سارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�سيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

وهما  ق�سمان  اإىل  تنق�سم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �سوزو 
�سجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �سوزوكي هي 

�سجرة االأجرا�س.

�سيارة هوندا:

ا�سم هوندا هو لقب عائلة موؤ�س�س 
تلك ال�رضكة هوندا �سو�سريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  اال�سم  معني 
من  مكون  ا�سم  وهو  الرئي�سي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�سي.

- �سيارة تويوتا:

هذا ال يتعلق باال�سم اخلا�س مبن 
اأن�سئ ال�رضكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك اال�سم كي يكون �سهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�سمني  مق�سومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل االأرز 
على  بع�سها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �سيارة مازدا:

ال�سيارات  من  ال�سيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�سمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�سودا 
يابانية،  عائلة  اأ�سم  اإىل  اال�سم 
ومعنى اأ�سم تلك ال�سيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�سنوبر  اأ�سجار  اأو 
مازدا  اأ�سبح  وقد  اال�سم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رضكة �سعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�سيارة على م�ستوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�سمها 
خا�سة  نطقها  ي�سهل  كي  احلايل 

على االأجانب. 

- �سيارة 
ميت�سوبي�سي:

تعد من ال�سيارات التي لها ق�سة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�س  املعني  الت�سمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�سيارة  بتلك 
ال�سعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�سيارة،  بتلك  اخلا�س 
بتلك  اخلا�سة  الت�سمية  ق�سة 
تلك  �ساحب  قيام  هو  ال�سيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رضكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�سفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�سني،  كوريا  بني  الب�سائع  من 
ال�سفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�سميتهم ميت�سوبي�سي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �سهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�سنني  مدار  على  الرجل 
اأ�سبح  وقد  كبري،  ب�سكل  جتارته 
قد  التي  امل�سانع  من  الكثري  له 
تخ�س�ست يف �سناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�سبح  وقد 
من ال�رضكات الهامة على م�ستوى 
العامل، وقد اأ�سبحت ميت�سوبي�سي 
من املاركات العاملية يف �سناعة 

ال�سيارات اليوم.

هكذا ت�صتطيع اإيقاف �صيارتك باأ�صرع وقت يف حاالت الطوارئ

جيلي تعلن ا�صتثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�ض ملناف�صة بور�ض وفرياري

اأحياناً يواجه ال�سائقني مواقف 
�سعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�سادم نتيجة القيادة 

ب�رضعات عالية، وهنا يُت�ساءل عن 
اأف�سل طريقة الإيقاف ال�سيارة يف 

اأق�رض م�سافة، وهذا ما �سوف 
نتحدث عنه يف ال�سطور التالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

عند القيادة ب�رضعة عالية يف 
ال�سيارة اليدوية، وتعر�ست 

خلطر اال�سطدام، يجب عليك 
ال�سغط على املكابح بكل قوتك، 

وال ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�سيارة، مع عدم ال�سغط على 

دوا�سة “الدبرياج”، حتى ال حترر 
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو 

ما ي�ساعدك على التوقف ب�سورة 

اأ�رضع وال�سيطرة على ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�سا ال�سغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، وال 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة 
مع عدم االقرتاب من القري 

االأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب االإم�ساك 
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة 
من االنحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�سم الذي 

اأنت معر�س لالإ�سطدام به، 
وانظر اإىل االجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�سيارتك اإليه لتفادي 
الت�سادم بهذا اجل�سم.

اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�سية  ب�سياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �سعف  ب�سبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رضكة 
جيلي  �رضاء  مع  تغري  ذلك 

حل�سة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�سينية  جيلي 
خطط ال�ستثمار 1.9 مليار 
دوالر على االأقل يف لوت�س 
ال�رضكة  اإحياء  الإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�سم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�سة 
و�سيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�سنع 

ومركز ت�سميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�ستثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دوالر يف ال�سانعة 
ال�سم  وحتويلها  ال�سويدية 
المع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�سارة  مع 
كرو�س  �سيارتي  لتطوير 
ملناف�سة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو
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تقنية ب�شمة الأ�شبع املدرجة بال�شا�شة 
�شت�شل اإىل 100 مليون هاتف 

من  تدريجى  ب�شكل  الأن  التخل�ص  يتم 
املدرج  الأمامي  الإ�شبع  ب�شمة  ما�شح 
ا�شتمرار  مع  ذلك  و  نف�شه،  بالهاتف 
هذا  اأدى  حيث  احلواف.  تقلي�ص 
الأ�شبع  ب�شمة  تقنية  لإدراج  املفهوم 
لأول  طرحها  مت  التي  و  ال�شا�شة،  حتت 
 Plus  vivo X20 هاتف  بوا�شطة  مرة 
و   ،UD  X21 هاتف  تبعها  ثم   ،UD

Explorer 8 XIAOMI Mi، و عدد 
و   الأخرى.  ال�رشكات امل�شنعة  قليل من 
 ،Digitimes و التي اأفادت عنها تقرير
�شت�شل عدد الهواتف الذكية التي حتتوي 
ال�شا�شة  الأ�شبع حتت  على تقنية ب�شمة 
نحو 42 مليون هاتف و ذلك بحلول نهاية 
 2019 عام  يف  �شت�شل  بينما   ،2018 عام 

اإىل 100 مليون هاتف.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

�شام�شونغ ت�شوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �شام�شونغ  �رشكة  اأ�شدرت 
جديدة  ت�شويقية  دعائية  اإعالنات 
املنتظر  الرئي�شي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�شي 
9، والذي من املفرت�ص اأن تك�شف 
عرب  اأوت   9 بتاريخ  عنه  النقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�شري العالمة التجارية
اإىل حد كبري على رد فعل   Note
 Galaxy هاتف  على  العمالء 
لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9  Note
الت�شويقية  الفيديوهات  فاإن  الأمر 
ال�رشكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�شار الأمور.
قد  ال�شابقة  الت�رشيبات  وكانت 
اأكدت اأن �شام�شونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy التجارية  اإلغاء عالمتها 
الربحية،  انخفا�ص  ب�شبب   Note
الذكية،  الهواتف  �شوق  وت�شبع 
وتاأخري دورات الرتقية مع احتفاظ 
اأطول،  لفرتة  باأجهزتهم  العمالء 
 Galaxy S Plus وت�شابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�شائ�ص املنتج، مما قد ي�شتدعي 
توحيد املنتجني لتخفي�ص التكلفة 
اجلديد  اجلهاز  مبيعات  كانت  اإذا 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�شيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو اأن �شام�شونغ قررت ا�شتباق 
احلدث والإعالن بطريقة ت�شويقية 
عن امليزات التي من املفرت�ص اأن 
يف  مبا  اجلديد،  هاتفها  يت�شمنها 
ذلك بطارية ب�شعة اأكرب من املعتاد 
 Galaxy بالن�شبة لت�شكيلة هواتف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
امل�شتخدمني مبكًرا للهاتف، حيث 
ال�رشكة  اتخاذ  اإىل  الفيديو  ي�شري 
قراًرا بزيادة �شعة البطارية، والتي 
اأكرب  للكثريين  بالن�شبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
ال�شادرة  املعلومات  واأو�شحت 
الهاتف  ح�شول  اإمكانية  �شابًقا 
ميلي   4000 ب�شعة  بطارية  على 
ملدة  ال�شمود  على  قادرة  اأمبري، 
م�شاهدة  زمن  من  �شاعة   25
�شطوع  باأعلى  امل�شتمر  الفيديو 
�شعة  اأكرب  يجعلها  مما  لل�شا�شة، 
�شمن  �شام�شونغ  تطرحها  بطارية 
اأي هاتف ذكي من ت�شكيلة هواتفها 
حت�شًنا  ت�شكل  اأنها  كما  املختلفة، 
كبرًيا بالن�شبة لبطارية جهاز العام 
 ،8  Galaxy Note املا�شي 
ب�شعة  بطارية  ميتلك  كان  والذي 

3300 ميلي اأمبري.

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ص  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�شفات  �شياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�شل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  الأ�شواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ص  من  كما 
بدقة  العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�شا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�شحن ال�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�شتك�شف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ص  وج�شيكي  �شوزان  ك�شفت 
بتطوير  �شتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �شناع  اأجل  من  املزايا  بع�ص 
وامل�شتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�شتك�شف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�شاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�شيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�شها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�شيكي 

ت�شغيله  يتم  الذي  الر�شمي”  “غري  امل�شدر 
بوا�شطة موظفي يوتيوب.

ال�شتك�شاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�شبة 1 باملائة 
فقط من م�شتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ص  اأو  اآي  الت�شغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �شمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�شتالحظ اأن �رشيط التنقل ال�شفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�شرتى  وال�شرتاكات،   Trendingو الرئي�شية، 
الرئي�شية وال�شتك�شاف  ال�شفحة  بدلً من ذلك 

وال�شرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�شتك�شف
يف تزويد م�شتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�شاهدة  العر�ص  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ش�شة  الفيديو  تو�شيات 
بن�شاط العر�ص ال�شابق و�شلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�شاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ص للمحتوى املو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�شتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�ص  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�ص اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ص اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �شويت�ص. اإل اأن الرئي�ص اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�ص  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ص  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�شرقة اأموال 
اأ�شحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



وعلى  عامر  �سيدي  دائرة  من  بالقرب 
حترياتها  امل�سالح  ذات  با�رشت  اإثره 
حيث تناهى اإىل علمها وقوع حادث مرور 
عر�سي مريب باملخرج ال�رشقي ملدينة 
�سيدي عامرعلى بعد 06 كيلومرت باجتاه 
والية  برتقيم  وال�سيارة  بو�سعادة  مدينة 
جماورة ،على اإثرذلك تنقل اأفراد الفرقة 
اإىل مكان وقوع احلادث ومت اقتياد �سائق 
وبالتحقيق  ال�رشطة،  مقر  اإىل  املركبة 
اأين  ال�رشقة  فعل  باإرتكاب  اعرتف  معه 
تبني اأن له �رشيك ،على اإثر ذلك مت ن�سب 
كمني له بالقرب من مكان وقوع احلادث 
ب�سدد  وهو  توقيفه  من  مكن  حيث   ،
ا�ستخراج  اأجل  من  الرتاب  يف  البحث 
ا�سرتجاع  مت  امل�رشوق،وعليه  املبلغ 

املبلغ امل�رشوق واملركبة امل�ستعملة يف 
عملية ال�رشقة ، ليتم اأجناز ملف ق�سائي 
�سدهما بخ�سو�ص جرمية تكوين جمعية 
املقرتنة  املو�سوفة  وال�رشقة  اأ�رشار 
والرت�سد  والك�رش  التعدد  بظروف 

على  اإحالتهم  متت  مركبة   وا�ستح�سار 
بو�سعادة  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
املثول  جل�سة  على  بدوره  اأحالهم  الذي 
الفوري حيث مت اإيداع املتهمني مبوؤ�س�سة 

اإعادة الرتبية ببو�سعادة. 

عبدالبا�سط بديار

اأمن والية امل�سيلة 

توقيف �سخ�سني قاما ب�سرقة 100 مليون من �سيارة
اأوقف عنا�سر ال�سرطة الق�سائية الأمن دائرة �سيدي عامر باأمن والية امل�سيلة  �سخ�سني تورطا يف 
ق�سية �سرقة مبلغ مايل من مركبة اأحد املواطنني  وقائع الق�سية تعود بعد اأن مت تقييد �سكوى من 

طرف ال�سحية الذي ابلغ ال�سرطة بتعر�سه ل�سرقة مبلغ مايل من مركبته التي كانت مركونة.

اإحرتام املبدع
را�سخة  تقاليد  الدول  من  عديد  متتلك 

تقديرا  كتابها  و  مببدعيها  االحتفاء  يف 

تر�سيخ  يف  به  يقومون  الذين  للدور  منها 

الرقي  ،و  املجتمع  يف  والفن  اجلمال  قيم 

اجلديدة،فمنها  للأجيال  الفني  بالذوق 

ال�ساحات  يف  متاثيل  باإقامة  يقوم   من 

يف  �سورهم  ي�سع  من  منها  و  العامة 

الطائرات و اأخرى تبجل مبدعيها بتكرمي 

االآخر  البع�ض  و  اأحياء  هم  و  مبدعيها 

اأعلى الدرجات  يرتفع بهذا االحتفاء اإىل 

على  مطبوعة  املبدعني  جوه  و  فتكون 

بالتايل  و  املعدنية  و  الورقية  النقود 

اأجيال  اأذهان  يف  املبدع  �سورة  ترت�سخ 

اأن  يجب  اعرتاف  اأقل  لعمري  وهو  كاملة 
يحظى به املثقف.

العملية  تتم  كيف  و  اجلزائر  يف  عنا  ماذا 
..بل هل هناء احتفاء اأ�سل؟.

مثقفون و مبدعون كرث ميوتون يف �سمت 

املحظوظون  اأحد،و  بهم  ي�سمع  اأن  دون 

مع  للذكرى  ب�سورة  يحظون  من  منهم 

من  ميكن  ما  كاأق�سى  ر�سمي  م�سوؤول 

فكيف  الأبنائها  تتنكر  اأمة  تكرمي،نحن 

نرنوا اإىل بناء م�ستقبل البلد و تاأمينه،ال 

بدون  قائمة  لها  تقوم  اأن  الأمة  ميكن 

طبيعي  ازدهار  وو�سط  مثقفيها  م�ساهمة 

للإبداع ،و انت�ساره كتقليد يف ال�سلوكيات 

الر�سمية  للمواطنني،ال�سلطة  اليوميات 

و  عملها  اآليات  و  دورها  ملراجعة  مدعوة 

بينها  للت�سارك  مبتكرة  �سيغ  عن  البحث 

و بني املبدعني و قرب �سيا�سة االإهمال اإىل 

نقف  اأن  جميعا  علينا  املبدع  االأبد..حق 

له اإجلال و تقديرا بدل اأن نقتله اإهماال 
و تقتريا.

موقف

تب�سة

 �سبعة جرحى 
يف حادث مرور 
تدخلت نهار ام�ص الوحدة 

الثانوية للحماية املدنية ببلدية 
ال�رشيعة والية تب�سة اإثر وقوع 
حادث مرور وقع على م�ستوى 
الطريق االإجتنابي  بال�رشيعة  
متثل ا�سطدام بني �سيارتني 

نفعيتني ا�سفر احلادث عن اإ�سابة 
ثالثة اأ�سخا�ص  ترتاوح اأعمارهم 

60/17 �سنة بجروح متفاوتة 
اخلطورة واأربعة اأ�سخا�ص يف حالة 

�سدمة مت حتويلهم اىل م�سلحة 
اال�ستعجاالت الطبية مب�ست�سفى 

حممد ال�سبوكي بال�رشيعة.
احلاجعزيزي ر�سيد # وداد 

وزارة ال�سوؤون الدينية 

عيد الأ�سحى �سيكون بتاريخ الثالثاء 21 اأوت 

ق�سية ال�سطو على مركز بريد الدبداب

القاب�ض يعرتف بتدبري 
العملية رفقة �سركاء

الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأعلنت 
اأم�ص  لها  بيان  يف  واالأوقاف 
االأحد، اأن عيد االأ�سحى املبارك 
�سيكون يوم الثالثاء 21 اأوت 2018 
وكالة  نقلته  الذي  ذات  واأو�سح 
اأم�ص  اأن   ، اجلزائرية  االأنباء 
 1439 احلجة  ذي  غرة  هو  االأحد 
هجري املوافق لـ 12 اأوت 2018، 

واأن وقوف احلجاج بعرفة �سيكون 
يوم االإثنني التا�سع من ذي احلجة 

املوافق لـ 20 اأوت
كل  كانت  فقد  االإ�سارة   جتد  و 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  من 
اأعلنتا  قد  امل�رشية  واجلمهورية 
يوم الثالثاء اأول اأيام عيد االأ�سحى 

املبارك.

لوالية  اجلمهورية  وكيل  قال 
التي  التحقيقات  اأن  اليزي، 
املخت�سة  امل�سالح  با�رشتها 
مركز  على  ال�سطو  ق�سية  يف  
“الدبداب”  منطقة  يف  بريدي 
ببلدية “عني اأمينا�ص” يف اإليزي، 
والتي كان وراءها قاب�ص املركز 
اثنني،  �رشيكني  رفقة  الربيدي 

مليار   3 على  بال�سطو  قاما 
املتورط  اعرتف  حيث  �سنتيم، 
وهو  ال�سطو،  عملية  الرئي�سي يف 
�رشيكيه،  رفقة  املركز  قاب�ص 
الق�سائية  الفرقة  جنحت  قد  و 
للدرك من ا�سرتجاع ن�سف املبلغ 
البحث  يجري  امل�رشوق يف حني 

عن املبلغ املتبقي.

االأمن الوطني ب�سكيكدة

الطبعة الـ 78 لالأيام الإعالمية 

املنتدى العاملي ال�سابع لل�سلم باندوني�سيا

الدكتور بوعبداهلل غالم اهلل ممثال عن اجلزائر

جيجل

غرق �سخ�ض ب�ساطىء بازول 

بني 11 اإىل 12 اأوت 2018

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 8 اأ�سخا�ض

يف اإطار املخطط االت�سايل الرامي اإىل  تعزيز 
احل�رشية،  االأو�ساط  يف  اجلوارية  الوقاية 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  �ستنظم 
االإعالمية  لالأيام   78 الـ  الطبعة  فعاليات 
�سكيكدة، من  بوالية  املفتوحة على اجلمهور 

13 اإىل 15 اأوت 2018.
اجلديدة  الروؤية  تعك�ص  التي  التظاهرة  هذه 
ميدان  يف  الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية 

اإ�سكالية  على  ال�سوء  �ست�سلط  االت�سال، 
اإن�سغالت املواطنني مو�سوع  للرد على  اأمنية 
اال�ستعمال  ظاهرة  يتناول  �سكيكدة  طبعة 
عند  االإلكرتونية،  واالألعاب  لالأنرتنت  ال�سلبي 
االأيام  هذه  واالأطفال.و�ستكون  املراهقني 
االأمن  مبهام  للتعريف  فر�سة  االإعالمية 
�سبيل  يف  املبذولة  اجلهود  واإبراز  الوطني 

تاأمني املواطنني واحلفاظ على املمتلكات.

االأعلى،  االإ�سالمي  املجل�ص  رئي�ص  ي�سارك 
املنتدى  اأ�سغال  يف  اهلل،  غالم  اهلل  بوعبد 
حتت�سنه  الذي  لل�سلم  ال�سابع  العاملي 

العا�سمة 
اأوت   16 اإىل   14 من  جاكارتا،  االإندوني�سية، 
االأحد  اأم�ص  به  اأفاد  ما  ح�سب  اجلاري، 
اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح  للمجل�ص  بيان 

والتعاون  احلوار  مركز  ينظمه  املنتدى  هذا 
هذه  اأ�سغال  وتخ�س�ص  احل�سارات  بني 
عن  واالبتعاد  »الو�سطية  ملو�سوع  الطبعة 
يف  مداخلة  اهلل  لغالم  التطرف«و�ستكون 
للو�سطية  العليا  »القيم  حول  املنتدى  هذا 
عن  باالبتعاد  الكفيلة  وال�سبل  االإ�سالم  يف 

التطرف وحماية االأجيال من �رشورها«. 

ج.خالد   « يدعى  �سخ�ص  اأم�ص   اأول  تويف 
ب�ساطئ   غرقا  �سنة    46 العمر  من  يبلغ    «
 ، جنجن  ميناء  مدخل  من  بالقرب  بازول 
وقد   ، امل�سيلة   والية  من  ينحدر  الغريق 
اجلثث   حفظ  م�سلحة  اإىل  جثته  نقل  مت 
بالطاهري،كما  ال�سعيد  مب�ست�سفى جمذوب 
متكن  حرا�ص ال�سواطىء من انقاد �سابني 
موت  من  عمرهما  من  الثاين  العقد  يف 

حمقق ب�ساطىء تا�سو�ست  وينحدران  من 
والية غرداية.

الكهوف  �ساطئ  �سهد   فقد   لالإ�سارة   
العجيبة موؤخرا وفاة �ساب من والية ب�سكرة  
لي�سل بذلك عدد الغرقى  ب�سواطئ عا�سمة 
اال�سطياف   مو�سم  افتتاح  مند  الكورني�ص 

اإىل 10 اأ�سخا�ص.
 ر�شيد هزيل  

خالل الفرتة املمتدة بني 11 اإىل 12 اأوت 2018 
الثامنة  ال�ساعة  على  اأم�ص  �سبيحة  غاية  اإىل 
  2625 املدنية  احلماية  وحدات  �سباحا،�سجلت 
تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من الوطن وهذا 
من  طرف  اال�ستغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر  على 
خمتلف  �سملت  التدخالت  هذه  املواطنني، 
جماالت اأن�سطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة 
االإجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 

ال�سحي اإخمــاد احلرائق و االأجهزة االأمنية...الخ 
علـى هذا النحو �سجلت عدة حوادث مرور منها  
اأ�سخا�ص   08 وفاة  يف  ت�سببت  دموية  االأكرث   06
اإ�سابة 09 اآخرين بجروح.   يف مكان احلوادث و 
عنابة   والية  م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة  اأثقل 
�سيارة  اإنحراف  اإثر  على  اأ�سخا�ص   03 بوفاة 
الطريق  م�ستوى  على   ب�سجرة  اإ�سطدامها  و 

الوطني رقم 44 بلدية البوين  .

تنظمها  »اأون�سيي » ب�سيدي فرج 
ووهران

جنوم الفن يزينون 
�سهرات "�سيف اجلزائر "  

 
خ�س�ص الديوان الوطني للثقافة واالإعالم برناجما 

ثريا ملو�سم ال�سيف  تظاهرة  »�سيف اجلزائر 
2018 »  �سنن�سط فعاليتها   على م�رشح الكازيف 
ب�سيدي فرج باجلزائر العا�سمة  وذلك يف الفرتة 

مابني 10 اىل 18 اأوت 2018  والتي �ستزينها 
اأ�سوات اأملع  جنوم االأغنية اجلزائرية  املطربة 

االأندل�سية ليلى بور�سايل  وحممد روان 
وندى الريحان  ورا�سية منال وخريجة �ستار 

اأكادميي  النجمة كنزة مر�سلي  وال�ساب زوهري 
وحكيم �ساحلي ونوال اإ�سكندر  وبلمو وما�سيني�سا 
و واملطرب القبائلي جمال �سري والفنان ال�ساوي 
ما�سيني�سا  والهربي  وملك االأغنية ال�سطايفية 
ال�سبابية ال�ساب خال�ص وال�ساب ر�سا وال�سابة 

نوال وابن االأورا�ص حميد بلب�ص والفنان 
القبائلي بوعالم �ساكر  وغوزي راي لوفر ومراد 
ال�سطايفي  ور�سا ال�سغري ايزومال مقران فيما 
�سين�سط جنوم الفن  اجلزائري �سهرات  فنية 

متنوعة  بقاعة فندق املرييديان بالباهية 
وهران  .

حكيم مالك
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Ooredoo الأر�سدة اجلزافية اجلديدة للتجوال ل
مع Ooredoo ابقوا على ات�سال 
غاية  اإىل  وا�ستفيدوا  اخلارج  يف 
01 جيغا اوكتي من االأنرتنت ومن 

مكاملات غري حمدودة 
الرائد   ،Ooredoo تُرافق 
التكنولوجي، زبائنها خالل مو�سم 
ال�سيف يف رحالتهم نحو اخلارج 
وح�رشًيا،  االأوىل  للمرة  وتطلق، 
للتجوال  جزافية  اأر�سدة 
متنحهم  جديدة   )Roaming(

من  العديد  من  اال�ستفادة  فر�سة 
والر�سائل  املكاملات  يف  املزايا 
الن�سية الق�سرية والبيانات، خالل 
االأر�سدة،  هذه  وبف�سل  العطلة، 
اإجراء   Ooredoo لزبائن  ميكن 
 Ooredoo نحو  مكاملات 
حمدودة  غري  تكون  قد  اجلزائر 
جميع  من  املكاملات  وا�ستقبال 
الر�سائل  واإر�سال  العامل،  دول 
واال�ستفادة  الق�سرية  الن�سية 

اوكتي  جيغا   )Go(  1 غاية  اإىل 
دج   2000 بـ  وهذا  االإنرتنت  من 
فقط. ميكن تفعيل هذه االأر�سدة 
بت�سكيل  اأيام   7 ملدة  ال�ساحلة 
نحو  ال�ستعمالها   #  160  * الرمز 
فرن�سا،  وهي:  وجهات  �سبعة 
العربية  اململكة  املغرب، 
تركيا  تون�ص،  اإ�سبانيا،  ال�سعودية، 

واإيطاليا 

�سيدي حل�سن ببلعبا�ض 

   العثور على جثة 
كهل متعفنة

الوطني  الدرك  ،رجال  اأم�ص  عرث 
متقدمة  حالة  يف  كهل  جثة  على 
مزرعة  م�ستوى  على  التعفن  من 
�سيدي  ببلدية  حممود  �سيدي 
من  االأربعني  يف  ،ال�سحية  حل�سن 
عمره تعر�ص لل�رشب على م�ستوى 
التعرف عليه بعد  يتم  الراأ�ص ومل 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  نقله 
،يف حني التزال التحقيقات جارية 
ملعرفة  الدرك  عنا�رش  قبل  من 

تفا�سيل احلادثة 
 �ض.�سهيب
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