
يف حني اأنها كانت موجهة لإن�ساء الأ�سواق اجلوارية

 بولنوار يتهم االأميار باال�ستحواذ
 على العقارات امل�سرتجعة 

ال�ساعرة ال�سورية اأمل حم�سن املناور يف حوار ح�سري مع "الو�سط "

»اأ�سعاري امتداد حلب وطني 
�سوريا املنت�سرة على التطرف«

اأ�ساتذة منطقهم الركالت وال�ستائم واأولياء �سعارهم العنف

حماكم اجلزائر تغرق يف 
حوادث عنف الو�سط الرتبوي

ال�سلطات العليا بالبالد مطالبة باللتفات ملطالب ال�سكان 

وقفة احتجاجية �سعبية حا�سدة ب�ساحة �سوق احلجر ببلدية ورقلة 

يد احلكومة وحدها ل ت�سفق ل�سنع النظافة، بدوي :

�سيتم اإعادة تاأهيل جميع القرى املت�سررة من االإرهاب
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�ص4
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دعوات ملرافقة املجتمع املدين لالأجهزة 
الأمنية يف حماربة ظاهرة الختطاف 

العثور على الطفلني 
مهـــــــــــدي ويـــــــون�س 

�ص4املختفيني بالعا�سمة 
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النادي امل�سري / احتاد اجلزائر 
اليوم ابتداء من 20:00

اأبناء �سو�سطارة 
عازمون على العودة 

بن�سف التاأ�سرية

بعد الوقفة الحتجاجية التي قاموا بها موؤخرا

عمال �سوناطراك يحتجون 
يومي الثالثاء واالأربعاء 

كل اإ�سراب يقابله خ�سم يف الأجور، بن غربيط

44 والية تدر�س فيها 
االأمازيغية هذا  املو�سم

»م�ست�سفى جامعي 
 والتنمية وال�سحة 

وتوفري منا�سب 
العمل« اأولوياتهم 



عين

عرفت املباراة التي جمعت فريق وفاق �سطيف 
كل  ح�سور  املغربي  البي�ساوي  الوداد  بال�سيف 
عبد  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�س  من 
الكرمي مدوار ورئي�س اللجنة الأوملبية اجلزائرية 
املن�سة  يف  تواجدا  اللذان  برياف  م�سطفى 
اأجل  من  ب�سطيف  ماي  الثامن  مللعب  ال�رشفية 
م�سريي  من  عدد  ح�سور  يف  املواجهة  متابعة 

النادي املغربي.
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 اإ�شابة قرابة 300 �شخ�ص
  بت�شمم غذائي جماعي 
يف حفل زفاف ب�شكيكدة

خالل  جماعي  غذائي  لت�سمم  �سخ�س   300 قرابة  تعر�س 

حفل زفاف اأقيم م�ساء اأول اأم�س اخلمي�س بقاعة »الأفراح« 

من  علم  ح�سبما  �سكيكدة(  �رشق  )اأق�سى  عزوز  بن  لبلدية 

البلدية  لذات  اخلدمات  املتعددة  للعيادة  بالنيابة  املديرة 

اأعرا�س  اأن  نف�س امل�سوؤولة  واأفادت  ال�سيدة وهيبة هبا�س. 

الت�سمم الغذائي ظهرت م�ساء اجلمعة، حيث بداأ املواطنون 

لتلقي  العيادة  على  بكرثة  يتوافدون  احلفل  ح�رشوا  الذين 

العالج ال�رشوري . واأ�سافت اأنه مت اإجالء 10 اأ�سخا�س نحو 

غادر  فيما  بعزابة  داندان  حممد  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 

باقي امل�سابني العيادة بعد تلقيهم العالج يف �ساعة متاأخرة 
من ليلة اجلمعة اإىل ال�سبت.

الأر�شاد اجلوية حتّذر

 

 من اأمطار رعدية 
على  رعدية  اأمطار  من  اجلوية  لالأر�ساد  الوطني  الديوان  حّذر 

�رشق الوطن، م�سريا  اأن

من  وجاء  البواقي،  واأم  تب�سة، خن�سلة،  املعنية، هي  الوليات  اأن 

ذات امل�سلحة، اأن الأمطار املرتقبة اإىل غاية ال�ساد�سة م�ساًء.

الرباعم يحظون بالهتمام لدى الديوان الوطني للثقافة والإعالم

مدوار وبرياف حا�شران مبلعب 8 ماي

خبر في 
صورة

قدماء الك�شافة الإ�شالمية يقيمون 
ح�شيلة الن�شاطات ال�شيفية

برجمة فيلم ابن بادي�ص يف دم�شق
يجري عر�ض 

الفيلم اجلزائري 
»ابن بادي�ض« 

بالعا�سمة ال�سورية 
دم�سق يف تاريخ 

املقبل  19�سبتمرب 
والذي �سوف يعرف 

ح�سور وزير 
الثقافة ال�سورية 

حممد الأحمد اإىل 
جانب ال�سفارة 

اجلزائرية يف �سوريا، حيث ي�سبق عر�ض الفيلم 
التاريخي عقد ندوة �سحافية �سوف تعرف ح�سور 
عدد من امل�ساهمني يف �سنع الفيلم يتقدمهم املخرج 

با�سل اخلطيب.

بلعبا�ص تغرق ب�شبب قطرات املطر
�سهدت ولية 

�سيدي بلعبا�ض 
ليلة اأول اأم�ض، 

في�سانات عارمة، 
ب�سبب اأمطار بداية 

اخلريف، رغم 
اأنها كانت لفرتة 

ق�سرية اإل اأن 
»الربيكول« جعل 

�سوارع الولية 
تتحول اإىل م�سبح 

اأوملبي، ما يلزم 
على ال�سلطات الو�سية تنظيف البالوعات لتفادي 

اأي كارثة قد ت�سرب الولية يف ف�سل ال�ستاء.

للثقافة  الوطني  الديوان  افتتح 
للرباعم  اأبوابه  اأون�سيي  والإعالم 
ف�ساءاته  خمتلف  يف  ال�سغار 
والتي خ�س�ست للطفل يف مو�سم  

ثريا  2018-2019  برناجما 
بهدف ا�ستقطاب هوؤلء الأطفال 
يف  وال�رشور  البهجة  لإ�سفاء 
الرباعم ويت�سمن   هوؤلء  قلوب 

م�رشحية  عرو�سا  الأخري  هذا 
موجهة  هادفة  ترفيهية  تربوية، 
اجلمعيات  من  للطفل  وللعديد 
الوطنية،  وامل�سارح  والتعاونيات 

امل�رشحية  الإنتاجات  واأحدث 
 21 من  ابتداء   ،  2018 ل�سنة 
القاعات  �سبتمرب 2018 مبختلف 

التابعة للديوان .

الوطني  املكتب  قيم 
الك�سافة  لقدماء 
اجلزائرية  الإ�سالمية 
يف دورته العادية الذي 
القائد  عليه  اأ�سرف 
العام م�سطفى �سعدون، 
الن�ساطات  ح�سيلة 
نظمها  التي  ال�سيفية 
الك�سافة  قدماء  اأفواج 
 43 على  املتواجدون 
ولية بتعداد يفوق 400 
ا�ستفاد  اأين  ك�سفي  فوج 
طفل   4000 من  اأزيد 
ك�سفية  خميمات  من 
تعد  تكوينية  تربوية 

حياة  يف  هامة  حمطة 
بالإ�سافة  الطفل، 
لأبناء  الباب  فتح  اإىل 
الذين  الكبري  اجلنوب 
املبادرة  من  ا�ستفادوا 
الأطفال  من  وعدد  هم 
واملعوزين  اليتامى 
خمتلف  عرب  موزعني 
الوطن. اأما  �سواطئ 
التنظيمي  اجلانب  من 
اجلميع  بارك  فقد 
التطور التنظيمي الذي 
وذلك  افواجنا  عرفته 
جديدة  اأفواج  بفتح 
لأطفال  متنف�سا  تعد 

خا�سة  اجلزائر  و�سباب 
والوليات  املناطق  يف 
تعد  والتي  احلدودية 
نتيجة للم�سروع ال�سخم 
قدماء  تبنته  الذي 
تن�سيط  وهو  الك�سافة 
احلدودية. كما  املناطق 
املكتب  اأع�ساء  تطرق 
ملناق�سة  الوطني 
امل�ستقبلية  الروؤية 
ال�سنوية  واخلطة 
امل�سادقة  �سيتم  التي 
ر�سميا  لنتهاجها  عليها 
الك�سفي  املو�سم  خالل 

اجلديد.

61 زوجا يدخلون القف�ص الذهبي يف زفاف جماعي مبتليلي والقرارة  
من  ينحدرون  زوجا   61 دخل 
حمرومة  اجتماعية  اأو�ساط 
القف�س الذهبي خالل حفالت 
نهاية  نظمت  جماعي  زفاف 
بولية  املنق�سي  الأ�سبوع 
يف  نظمت  والتي  غرداية، 
م�ساهد  عليها  خيمت  اأجواء 

يتميز  التي  الأ�سيلة  العادات 
بها �سكان املنطقة.

حفالت  مرا�سم  وجرت 
و�سط  اجلماعي  الزفاف 
اأجواء من البهجة مببادرة من 
النا�سط  الجتماعي  الن�سيج 
واخلري  الرب  اأعمال  يف جمال 

الأحياء  جمعيات  يف  ممثال 
الفعاليات  من  وغريها 
متليلي  مبدينتي  الدينية 
من  كامل  وبتمويل  والقرارة 
وحم�سنني  متربعني  قبل 
املحبة  �سعار«  حملت  والتي 
ويتوخى   >< والت�سامن«.  

الجتماعي  احلدث  هذا  من 
ترقية قيم التوافق والت�سامن 
ال�رشائح  خمتلف  بني 
 ،« املحلية  الجتماعية 
الزفاف  اأو�سح منظمو  مثلما 
اجلماعي مبدينة متليلي )45 

كلم جنوب غرداية(. 



بكالوريا  حاملو  �سونطراك  عمال  اأقدم 
موؤخرا،  االحتجاج  على  +3�سنوات، 
حني  يف  النقابية،  املركزية  مقر  بداخل 
للمركزية  العام  االأمني  مقابلة  تعذر عليهم 
النقابية عبد املجيد �سيدي ال�سعيد، حيث 
اأن  موؤكدين  املبنى،  خارج  م�سغوال  كان 
مطالبهم تتمحور حول  التاأكيد على �سيدي 

ال�سعيد من اأجل القيام بواجبه عرب التدخل 
لل�سغط على اللجنة امل�سرتكة بني النقابة 
ل�سوناطراك  العامة  واملديرية  الوطنية 
و�سفوها  التي  الوعود  من  مللهم  بعد 
الوعد  واآخرها  امل�سرتكة  للجنة  بالكاذبة 
العام  املدير  الرئي�س  ل�سان  على  االأخري 
الف�سل  يف  للإ�رساع  �سخ�سيا  ل�سوناطراك 

ل�سالح ق�سيتهم ال�رسعية وتطبيق ما ين�س 
الذي   14_266 الرئا�سي  املر�سوم  عليه 
االإطارات  مع  ت�سنيفهم  احلق يف  اأعطاهم 
يف اخلانة )21عموديا ( كما هو معمول به 

يف �سلم ال�رسكة .
يف  والت�سعيد  العودة  العمال  قرر  كما 
18و19�سبتمرب  يومي  والتوجه  االحتجاج 

مقر  اأمام  �سلمية  احتجاجية  بوقفة   2018
بحيدرة  ل�سوناطراك  العامة  املديرية 
واأنهم   النقابية  املركزية  اأمام  وبعدها 
حقهم  ا�سرتجاع  يف  اللرجعة  عازمون 
طرف  من  واملم�سى  د�ستوريا  املكفول 

رئي�س اجلمهورية �سخ�سيا .
�س.ب
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ع�سو املجل�س النتقايل الليبي، رحيل �سو يوؤكد:

حفرت لي�س با�ستطاعته تهديد حتى دوىل �سعيفة 
.    معار�سو حفرت ابتهجوا لتهديده للجزائر

اأكد ع�سو املجل�س النتقايل الليبي »اأمبارك رحيل �سو« اأن تهديد حفرت للجزائر ل يعدو اأن يكون �سوى حماولة منه من اأجل اأن يك�سب الراأي العام الليبي 
املمتع�س من �سيا�سة اجلزائر اجتاه ليبيا، �سيما واأنه ل ي�ستطيع اأن يهدد دول �سعيفة فما بالك بدولة قوية وحمورية مثل اجلزائر.

علي عزازقة

وقال ذات امل�سدر خلل ات�سال 
ربطه »بالو�سط« باأن ت�رسيح حفرت 
يحظ  مل  اجلزائر  به  هدد  الذي 
باأي اهتمام �سيما واأن املاري�سال 
ال ي�ستطيع اأن يهدد دول �سعيفة، 
دولة  يهدد  اأن  ميكن  فكيف 
حمورية وقوية مثل اجلزائر، وراح 
الليبي  االنتقايل  املجل�س  ع�سو 
على  �سدد  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
اأن الراأي العام الليبي كان النقطة 
من  بها،  للفوز  حفرت  عمل  التي 
خلل لعب دور احلامي، والتاأكيد 

ال  ليبيا  يف  اجلزائر  �سيا�سة  اأن 
على  لطرابل�س  �سيء  اأي  تقدم 
وباري�س  واالإمارات  قطر  غرار  
اأمبارك  واأو�سح  القاهرة،  وحتى 
رحيل �سو اأن تهديد خليفة حفرت 
كان مبثابة �سلح ذو حدين حيث 
الراأي  به  ك�سب  تهديده  قال:« 
ذاته  وبالتهديد  الليبي،  العام 
نف�سه  و�سع  لكونه  اأعداوؤه  ابتهج 
قوية  دولة  �سد  عداء  موقف  يف 
االإ�سارة  وجتدر  اجلزائر«،  مثل 
قد  حفرت  املاري�سال  اأن  اإىل 
تن�سب  تهديدات  للجزائر  اأر�سل 
اإذا  حرب  يف  معها  الدخول  نحو 

اأن  اأكد  بعدما  وهذا  ذلك،  اأراد 
الظروف  ا�ستغلوا  اجلزائريني 
الليبي  الرتاب  ودخلوا  االأمنية 
اأخوة،  من  ت�رسفا  لي�س  وهذا 
منها  ترباأت  ما  �رسعان  خرجة 
الليبية،  الوطني  الوفاق  حكومة 
الطاهر  حممد  هاتف  حيث 
�سيالة عبد القادر م�ساهل، الذي 
ت�رسيحات  االأخري  فيها  ا�ستنكر 
موؤكًدا  امل�سوؤولة«،  »غري  حفرت 
»مت�سك بلده بالعلقات االأخوية 

والتاريخية مع اجلزائر«.
احلرب  فاإن  ال�سياق  ذات  ويف 
حفرت  اأطلقها  التي  االإعلمية 

�سد اجلزائر مل تدم طويل وعلى 
اأو�سح  امل�سماري،  اأحمد  ل�سان 
خليفة  قوات  با�سم  املتحدث 
حفرت، قائد القوات الليبية املوالية 
ملجل�س نواب طربق )�رسق(، باأن 
اأن  ويجب  �سقيقة  دولة  اجلزائر 
من  قوية  معها  العلقات  تكون 
وهذا  االإرهاب،  مكافحة  اأجل 
تناقلته  �سحفي،  موؤمتر  اإطار  يف 
و�سائل اإعلم حملية ودولية، بعد 
اأيام من تهديد حفرت، ب�سن حرب 
»دخول«  بدعوى  اجلزائر  على 
االأرا�سي  قواتها  من  عنا�رس 
باأن  امل�سدر  ذات  واأبرز  الليبية، 

وم�سريه  �سقيقة  دولة  اجلزائر 
مع ليبيا واحد، داعيا اإىل �رسورة 
من  االأيام  قادم  خلل  تعزيزها 

اأجل  مكافحة االإرهاب، فيما اأكد 
تهديد  م�سدر  تكون  لن  ليبيا  باأن 

جلريانها.

بعد م�سادرة هاتفي جياليل �سفيان وع�سول:

قوات الأمن جته�س وقفة 
حلركة مواطنة ببجاية

 ا�ستغرب التجاهل وال�سمت 
اأمام مطالب اجلبهة الجتماعية

الأفافا�س يحذر:  تدهور الأو�ساع 
الإجتماعية �سيزيد من عمق الأزمة 

يوم  �سبيحة  االأمن،  قوات  اأجه�ست 
التي  مواطنة  حركة  يف  قيادات  اأم�س، 
من  �سيا�سية  و�سخ�سيات  اأحزاب  ت�سم 
مدينة  و�سط  اإحتجاجية  وقفة  تنظيم 
فكرة  تتبنى  التي  باحلركة  خا�سة  بجاية 
معار�سة العهدة اخلام�سة التي دعت اإليها 
العديد من اأحزاب املواالة. وح�سب بيان 
�سادر عن حزب جيل جديد فاإن عنا�رس 
احلزب  لرئي�س  هواتف  �سادروا  ال�رسطة 
�سفيان جيليل والناطقة الر�سمية زوبيدة 
ع�سول، ومنا�سلني اآخرين منهم احلقوقي 
اإىل امل�ست�سفى يف  الذي نقل  �سالح دبوز 
وقت الحق، وكانت م�سالح االأمن يف والية 
�سابق  وقت  يف  اعتقلت   قد  ق�سنطينة 
اخلام�سة  للعهدة  معار�سة  �سخ�سيات 
خرجت يف وقفة من تنظيم حركة مواطنة، 
�ساحات  يف  التجمهر  من  منعهم  اأن  بعد 
فيها،  القمامة  �ساحنات  و�سع  اإثر  الوالية 
وح�سب ما اأكده جيليل �سفيان يف تدوينة 
�سابقة على الفاي�سبوك فاإن م�سالح والية 
من  اأ�سطول  باإنزال  قامت  ق�سنطينة 
الوالية،  �ساحات  يف  القمامة  �ساحنات 
بالقيام  احلركة  نية  اإعلمهم  مت  اأن  بعد 
اخلام�سة،  العهدة  �سد  �سلمي  بتجمهر 
من  من  كل  باعتقال  االأمن  م�سالح  لتقوم 
ورئي�س  بوعقبة  �سعد  وال�سحفي  الكاتب 

التاأ�سي�س- علي  –قيد  الوطن  نداء  حزب 
بن واري اإىل مركز ال�رسطة، وهذا مبعية 
ال�سيا�سي  املجل�س  ع�سو  حميدي،  اأني�س 
الوقفة  جديد،  جليل  تنفيذي  واأمني 
املمنوعة نظمتها حركة مواطنة التي هي 
اأحزاب  بها  با�رست  التي  الدعوات  �سد 
املواالة من اأجل تر�سح الرئي�س بوتفليقة 
اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  خام�سة.  لعهدة 
اأول  يف  اعتقالهم  مت  قد  احلركة  اأع�ساء 
وقفة لهم اثر قيامهم بوقفة احتجاجية يف 
العا�سمة وحتديدا ب�ساحة ال�سهداء بلدية 
الق�سبة اأين مت اعتقال كل من رئي�س حزب 
جيل جديد وع�سو حركة املواطنة جيليل 
�سفيان، مع الكاتب ال�سحفي �سعد بوعقبة، 
مع  بادي  الغني  عبد  احلقوقي  اإىل  زيادة 
ع�سول،  حركة مواطنة زوبيدة  القيادية 
العديد  هنالك  فكان  جديد  جيل  من  اأما 
وعريب.  وبراهمية  مبعية  املنا�سلني  من 
وتتبنى حركة مواطنة ق�سية رف�س تر�سح 
لعهدة  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
التاأ�سي�سي  بيانها  يف  وتعهدت  خام�سة،  
باخلروج لل�سارع ليعقبها حماولتني لتنظيم 
وقفات اإحتجاجية يف العا�سمة وق�سنطينة 
قبل اأيام، غري اأنها ا�سطدمت مبنعها من 

قبل قوات االأمن.
ع.عزازقة

الو�سعية  من  االأفافا�س  حزب  ندد 
التعليم،  القطاعات،  ملختلف  املتدهورة 
ال  اأ�سبحت  والتي  ال�سحة،  اجلامعة، 
ال  بل  املواطنني  حلاجيات  ت�ستجيب 
بح�سب  املعي�سة  �رسوط  اأدنى  توفر 
و�سمت  جتاهل  من  احلزب، م�ستغربا 
من  حمذرا  املطالب،  لهذه  الو�ساية 
الو�سع  ب�سبب  الو�سع  تفاقم  خطورة 
من  الكثري  ي�سوبه  الذي  اليوم  ال�سيا�سي 

القلق اخلوف حول م�ستقبل البلد.
عرب االأفافا�س من خلل بيان له مبنا�سبة 
القوى  جبهة  55لتاأ�سي�س  الذكرى  اإحياء 
الو�سع  تدهور  من  اأ�سفه  عن  االإ�سرتاكية 
الذي  الت�سيري  �سوء  اإىل  الراجع  املعي�سي 
بها  متر  التي  االأزمة  عمق  من  �سيزيد 
هو  اإذن  اليوم  التحدي  فاإن  لذا  البلد، 
لدى  واالجتماعي  ال�سيا�سي  الوعي  رفع 
لقاءات  طريق  عن  ال�سعب،  فئات  كل 
القرى  االأحياء،  م�ستوى  على  �سيا�سية 
»هذه  البيان  واجلامعات«.  واأ�ساف 

اإعادة  فر�س  من  التي متكن  التوعية هي 
بناء اإجماع وطني  ينا�سل من اأجل اإعادة 
املجتمع،  يف  ال�سيا�سي  للعمل  االعتبار 
بطريقة  ينا�سل  االأفافا�س  وحزب 
دميقراطية  دولة  بناء  اأجل  من  �سلمية 
االأفافا�س   « اأن  البيان  واأكد  واجتماعية«. 
ينا�سل من اأجل انتخاب جمل�س تاأ�سي�سي 
القائمة،  ال�رسعية  الأزمة  لو�سع حد  �سيد 
اإن الذكرى اخلام�سة واخلم�سون لتاأ�سي�س 
اأن  ذلك  للعتزاز،  مدعاة  احلزب 
االأفافا�س وبعد اأكرث من ن�سف قرن، يبقى 
ال�سيا�سي  خطه  يف  الوطنية  للحركة  ويف 
كل  اال�ستقلل، رغم  غداة  �سطره  الذي 
يتمكن  مل  حزبنا،  لزعزعة  املحاوالت 
�سورته  ت�سويه  ال  و  احلزب  اإ�سعاف  من 
يف اأعني الراأي العام الوطني، تبقى جبهة 
وبخطه  مب�رسوعه  اال�سرتاكية  القوى 
الوحيد  الدميقراطي  البديل  ال�سيا�سي 

لهذا النظام«.
اإميان لوا�س 

بعد الوقفة الحتجاجية التي قاموا بها موؤخرا

عمال �سوناطراك يحتجون يومي الثالثاء والأربعاء 

 يد احلكومة وحدها ل ت�سفق ل�سنع النظافة، بدوي :

�سيتم اإعادة تاأهيل جميع القرى املت�سررة من الإرهاب

يعمل على ت�سهيل احلوار بني الأطراف الفاعلة بالبلد:

جزر القمر تعيد لعمامرة اإىل الواجهة

يف حني اأنها كانت موجهة لإن�ساء الأ�سواق اجلوارية

بولنوار يتهم الأميار بال�ستحواذ على العقارات امل�سرتجعة 

ك�سف وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
ظاهرة  تراجع  عن  بدوي  الدين  نور 
مقارنة  ال�سنة  هذه  الغابات  حرائق 
اإتخاذ  ثم  اأنه  موؤكدا  املا�سية،  بال�سنة 
ومواجهة  للت�سدي  �سارمة  اإجراءات 
الداخلية  ثمن  وزير  الظاهرة.  هذه 
بدوي  الدين  نور  املحلية،  واجلماعات 
هام�س   تد�سينه  الوحدة  على  االأم�س 
يف  �سالح  بواد  املدنية  للحماية  الثانوية 

بلدية طاهري التابعة لوالية جيجل
املدنية،  احلماية  اأعوان  اآداء  م�ستوى 
بخ�سو�س  االإ�سطياف،  مو�سم  خلل 
مربزا  الغابات،  حرائق  من  الوقاية 
االأولويات  وترتيب  امل�سبق  اأن  التح�سري 

هي اأحد اأهم اأ�سباب النجاح .
من جهة اأخرى �سدد بدوي على �رسورة 
انخراط املواطن يف احلفاظ على نظافة 
اأن  معرتفا  اخلارجية،  والتهيئة  االأحياء 

يف  لوحدها  التحكم  ميكنها  ال  احلكومة 
جمعية  ممثلي  اأحد  النظافة، خماطبا 
يد  بالطاهري«  البازول  م�سكن   250 حي 

احلكومة وحدها مت�سفق�س ».
اأن  القطاع  يف  االأول  امل�سوؤول  اأفاد  كما 
احلكومة تعمل على اإعادة تاأهيل القرى، 
االإرهاب،  من  املت�رسرة  واملدا�رس 
العزيز  رئي�س اجلمهورية عبد  اأن  م�سريا 
القرى  ترميم  باإعادة  اأمر  بوتفليقة، 

املت�رسرة من االإرهاب .
يف  جيجل  لوالية  الداخلية  وزير  وتوجه 
زيارة تفقدية ملختلف امل�ساريع بالوالية 
اأي�سا  د�سن  حيث  يومني،  مدار  على 
عبا�س،  فرحات  ملطار  ال�رسفية  القاعة 
التنمية املحلية  الوقوف على واقع  وكذا 
امل�ساريع  تقدم  وترية  ملعاينة  بجيجل 

الّتنموّية واجلوارية مبختلف بلدياتها.
اإميان لوا�س

ال�سابق  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  عاد 
يف  الو�ساطات  ديبلوما�سي  رمطان لعمامرة، 
موروين  يف  يتواجد  حيث  العمل،  اإىل  اإفريقيا 
املمثل  ب�سفته  القمر،  جزر  احتاد  عا�سمة 
االأعلى للإحتاد االإفريقي يف مهمة لنزع فتيل 
االأزمة ال�سيا�سية التي تلوح يف االأفق يف البلد، 
اجلمعية  تو�سية  تف�سري  حول  نزاع  ب�سبب 
اآلية  اإ�سلح  ب�ساأن   2018 فيفري  يف  الوطنية 

الرئا�سة الدورية الحتاد جزر القمر.
االإفريقي،  للإحتاد  االأعلى  املمثل  ويوا�سل 

بجزر  موروين،  م�ساوراته يف  لعمامرة  رمطان 
الفاعلة  االأطراف  بني  احلوار  لت�سهيل  القمر، 
رئي�س  بني  للّتفاهم  وفقا  القمر،  جزر  يف 
فقي  مو�سى  االإفريقي،  االإحتاد  مفّو�سية 
حممد، والرئي�س اأزايل اأ�ساماين، رئي�س احتاد 
بكينوخلل  2018 يف  �سبتمرب   2  ، القمر  جزر 
مهمته ا�ستقبل رئي�س احتاد جزر القمر رمطان 
االأطراف  مع  مناق�سات  اأجرى  كما  لعمامرة، 
الرئا�سي  اجلناح  ذلك  القمر، مبا يف  جزر  يف 
واأحزاب املعار�سة واالأحزاب ال�سيا�سية، وكذا 

وموهيلي،  ونغازيدجا  اأجنوان،  جزر  حكام 
ومنظمات املجتمع املدين، و اأ�سحاب العمل 

وال�سخ�سيات امل�ستقلة.
االأطراف  قبول  اإىل  امل�ساورات  هذه  واأدت 
بني  حوار  باإطلق  القمر  جزر  يف  املتنازعة  
االإفريقي،  االإحتاد  من   بتي�سيري  القمر  جزر 
حيث مّت عقد االإجتماع االإفتتاحي لهذا احلوار 
بني جزر القمر يف موروين يف 14 �سبتمرب2018 
حتت رئا�سة املمثل ال�سامي رمطان لعمامرة، 
يف هذا ال�سياق، هناأ رمطان لعمامرة االأحزاب 

احلوار  هذا  م�ساركتها يف  القمرعلى  يف جزر 
احلركات  اأحزاب  قادة  جمع  الذي  املبا�رس، 
املجتمع  عن  ف�سًل   ، واملعار�سة  الرئا�سية 
اإىل  احلوار  هذا  يوؤدي  اأن  وتاأمل  املدين، 
توؤثر  التي  الق�سايا  ب�ساأن جميع  الروؤى  تقارب 
للبلد،  واملوؤ�س�سية  ال�سيا�سية  احلياة  على 
اإّتخاذ  اإىل  امللّحة  احلاجة  على  اأي�سا  و�سّدد 
�سيا�سي  مناخ  تهيئة  بهدف  تدابريللّتفاهم 

ملئم لنجاح عملية احلوار بني جزر القمر.
علي عزازقة

للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اتهم 
االأميار  بولنوار  الطاهر  احلاج  واحلرفيني 
العقارية  االأوعية  على  باالإ�ستحواذ 
امل�سرتجعة اإثر عملية الق�ساء على االأ�سواق 
املوازية، مطالبا روؤ�ساء البلديات بامل�سارعة 
للإفراج عن االأوعية العقارية ال�ساغرة التي 
على  الق�ساء  حملت  اإثر  ا�سرتجاعها  مت 

االأ�سواق املوازية الإجناز اأ�سواق جوارية.
للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  حذر 
الطاهر  احلاج  اجلزائريني،  واحلرفيني 
بولنوار من العودة القوية للتجار الفو�سويني 

الكربى  واملدن  بالعا�سمة  �سوارع  اإىل 
امل�ساجد، حيث مت  بالقرب من  ومتركزهم 
متمركزة  فو�سوية  طاولة  األف   500 ت�سجيل 
العمارات  ومبداخل  امل�ساجد  من  بالقرب 
املناطق  هذه  حول  الذي  االأمر  واالأحياء 
ال�سلطات  التزام  عارمة يف ظل  فو�سى  اإىل 

املحلية ال�سمت.
االأميار  بولنوار  طالب  مت�سل،  �سياق  ويف 
االأوعية  عن  للإفراج  التحرك  ب�رسورة 
اإثر  ا�سرتجاعها  مت  التي  ال�ساغرة  العقارية 
املوازية  االأ�سواق  على  الق�ساء  حملت 

من  للحد  اجلوارية  باالأ�سواق  وتعوي�سها 
انت�سار التجار الفو�سويني.

واأ�سار بولنوار اأن هوؤالء التجار ين�سطون يف 
جمال الذهب وامللب�س واالأدوات املدر�سية 
وال  ال�رسائب  بت�سديد  يلتزمون  وال  والغذاء 
النظاميني  التجار  على  املفرو�سة  الر�سوم 
�سبب  عن  اليوم  نت�ساءل  يجعلنا  الذي  االأمر 

التزام ال�سلطات املحلية ال�سمت.
اأعمال  رجال  التجار  جمعية  رئي�س  وحمل 
ال�سوق  هذه  تغذية  يف  امل�ساهمة  م�سوؤولية 
ادراج  وعدم  اأعلى  ربح  لتحقيق  بال�سلع 

من  هربا  املفوترة  التعاملت  يف  مبيعاتهم 
ت�سديد الر�سوم وال�رسائب داعيا اإىل فر�س 

رقابة �سارمة على هوؤالء.
للإ�سارة �سبق واأن �سدر عدد من التعليمات 
االأ�سواق  على  بالق�ساء  القا�سية  الوزارة 
�سنة  منذ  �سنوات وحتديدا   7 منذ  املوازية 
2011 اإال اأن احلكومة كانت ترتاجع عن هذا 
القرار يف كل مرة، مبربر احلفاظ على ال�سلم 
للأموال  التدريجي  واالإحتواء  االجتماعي 

النائمة يف ال�سوق ال�سوداء.
اإميان لوا�س 



و�أ�ضافت بن غربيط، خالل نزولها 
�ملجاهد،  منتدى  على  �ضيفة 
�للغة  تعميم  �أن  �ضبيحة �أم�س، 
على  كبري�  منو�  عرف  �لأمازيغية 
�أكدت  �أن  كما  �لوطني  �مل�ضتوى 
مدر�ضة  حتقيق  �إىل  �لو�ضول 
�جلميع  من  يتطلب  جودة  ذ�ت 
وزيرة  و�أ�ضارت  و�لإلتز�م  �لتجند 
�لد�خلية  وز�رة  �أن  �لرتبية  �إىل 
قد خ�ض�ضت حو�يل 76 مليار، مت 
توجيه ن�ضفها يف جتهيز �ملد�ر�س 

و�إعادة تهيئتها.
و�لتعليم،  �لرتبية  وزيرة  و�أ�ضادت 
نورية بن غربيط، بدعم �حلكومة 
للقطاع �لرتبوية، خا�ضة يف �لطور 
�أنه  �إىل  �أ�ضارت  حيث  �لبتد�ئي، 
يحظى بالأولوية، يف ت�ضييد �لهياكل 

�لقاعدية وحت�ضني �خلدمات.
و�أرجعت �لوزيرة حالت �لكتظاظ 
يف  خا�ضة  �لرتبوية،  �لأق�ضام  يف 
حالت  �إىل  �لبتد�ئية  �ملد�ر�س 
ت�ضليم  وتاأخر  �لكثرية،  �لر�ضوب 

�ملوؤ�ض�ضات �لرتبوية �جلديدة.
�لأجور  يف  �لزياد�ت  وبخ�ضو�س 
�لتي �ضي�ضهدها �لقطاع هذ� �لعام، 
ن�ضف  من  �أكرث  �أن  �لوزيرة  �أكدت 
�لزيادة  �ضتم�ضهم  �لقطاع  عمال 
�لوز�رة  �إن  ك�ضفت بن غربيط  كما 
حيز  لو�ضع  جاهدة  �ضت�ضعى 
لتنفيذ �لتفاقية بني وز�رة �لرتبية 
�لوطنية ووز�رة �لثقافية، �ملتعلقة 
بالأن�ضطة �لثقافية، خا�ضة بالذكر 
�لقر�ءة،  ت�ضجيع  م�رشوع  تنفيذ 
�لثانية  �لطبعة  تنظيم  خالل  من 
وكذلك  بالدي”،  “�أقالم  مل�ضابقة 
�لزمني  �جلدول  يف  ح�ضة  �إدر�ج 

لت�ضجيع  حر  كن�ضاط  للتالميذ 
ح�س �لقر�ءة يف نف�ضيتهم.

�ملوؤ�ض�ضات  فعالية  حت�ضني  وعن 
�لرتبوية، دعت �لوزيرة �إىل �رشورة 
مع  لقاء�ت  منتظمة  ب�ضفة  تنظيم 
وذلك  �لرتبية،  �ملوؤ�ض�ضة  مديري 
�لتي  �مل�ضاكل  وحل  لتجميد 
لعملية  �حل�ضن  �ل�ضري  تعيق  قد 
�لتمدر�س، وكذلك و�ضع حيز عمل 
للم�ضاكل  تت�ضدى  وبروتوكولت 

�لطارئة.
م�رشوع  لتقدم  �لوزيرة  و�أ�ضارت 
رقمنة �ملوؤ�ض�ضات �لرتبوية، �لذي 
�لرتقاء  على  �لعمل  �إىل  يهدف 
ل�ضمان  �لعمومية،  باخلدمة 
�جناز  تتبع  وت�ضهيل  �ل�ضفافية 

�لعمليات.
�إ�رش�ب  كل  �أن  �لوزيرة  و�أ�ضافت 
من  خ�ضم  يقابله  �لقطاع،  مي�س 
�لإ�رش�ب،  �أيام  عدد  وفق  �لأجور 
دعا  �لذي  �لإ�رش�ب  �أن  م�ضيفة 

�إليه �لإحتاد  �لوطني لعمال �لرتبية 
�لإ�ضتجابة  ن�ضبة  كانت  و�لتكوين، 

فيه قليلة جد�.
�أو�ضحت  �لت�رشب  وبخ�ضو�س 
�إعد�د  حاليا  يتم  �أنه  �لوزيرة 
»خمطط وطني ملكافحة �لت�رشب 
�لتالميذ  ومر�فقة  �ملدر�ضي« 
يف  �ضعوبات  من  يعانون  �لذين 
�ملركز  با�رش�ك  وذلك  �لتعليم، 
�لوطني للتعليم عن بعد، �ملر�ضد 
وكذ�  و�لتكوين  للرتبية  �لوطني 
من  للتخفيف  �لأمية  حمو  جمعية 
بهذ�  و�أ�ضارت  �لظاهرة«.  هذه 
ظاهرة  تف�ضي  �أن  �إىل  �خل�ضو�س 
عدم  �ضببه  �ملدر�ضي  �لت�رشب 
�لتي  �ملتمدر�ضة  بالفئة  �لتكفل 
لذ�  �لتعلم  يف  �ضعوبات  تعاين 
�ملوؤ�ض�ضات  مدر�ء  مطالبة  مت 
�لأوىل  �ل�ضنتني  »منح  �لرتبوية 
و�لثانية من �لطور �لأول لالأ�ضاتذة 
�لتعليم«  يف  خربة  ميلكون  �لذين 

كو�ضيلة للرفع من �إمكانية �لتلميذ 
على �لتح�ضيل.

�أن  �لإطار  نف�س  يف  و�أ�ضافت 
�لوحيد«  �ملعيار  هو  »�لكفاءة 
لتحقيق مدر�ضة ذ�ت نوعية مربزة 
�ملفت�ضني  حت�ضي�س  �ضيتم  �أنه 
ب�رشورة �لعتماد فقط على هذ� 
�لعامل يف تر�ضيم �لأ�ضاتذة �جلدد 
�لرتب�س.  لفرتة  �متامهم  بعد 
على  �ل�ضياق  نف�س  يف  و�ضددت 
�لتي  �لرد�ءة«  »مكافحة  �رشورة 
على  �ضو�ء  �مل�ضرتك  عدونا  هي 
�لتعلمات  �أو  �لت�ضيري  م�ضتوى 
�لر�مية  �ضيا�ضتها  مو��ضلة  موؤكدة 
و  �لقطاع  �خلدمة يف  �إىل حت�ضني 
تكوين �ملوظفني و�لعمل �مل�ضتمر 
وم�ضوؤويل  �لرتبية  مدر�ء  مع 
ملتابعة  �لرتبوية  �ملوؤ�ض�ضات 
و�إيجاد حلول للم�ضاكل �ملطروحة، 
�أي  �لقانون مينع طرد  �أن  م�ضيفة 
تلميذ قبل �ضن 16 �ضنة وعد� ذلك 
كافة  ميلك  �لأ�ضاتذة  جمل�س  فان 
�لتي  �لفئة  لتحديد  �ل�ضالحيات 
�إعطاء  مع  �ل�ضنة  �إعادة  لها  ميكن 
�حلق لأي تلميذ معني من »�يد�ع 
�إذ�  �لرتبية«  مديرية  لدى  �ضكوى 
»هو  �لإعادة  من  منعه  �أن  �عترب 

تع�ضف«.
ن�ضبة  �أن  �إىل  باملنا�ضبة  و�أ�ضارت   
�إعادة �ل�ضنة يف �لطور �لثانوي بلغ  
باملائة   17 من  و�أكرث  باملائة،   15
يف �لطور �ملتو�ضط و 8، 5 باملائة 
يف �لبتد�ئي. كما �أكدت يف نف�س 
لتغيري  �لوقت  حان  �أنه  �ل�ضياق 
�لنظرة  و«حماربة   �لذهنيات 
وعدم  �ملهني«  للتكوين  �ل�ضلبية 
م�ضيفة  �ملدر�ضي  بالف�ضل  ربطه 
�أن »�لتوجه �إىل معاهد �لتكوين ل 

يعترب ف�ضال مدر�ضيا«. 

�لأ�ضغال  وزير  �أم�س،  �أ�رشف، 
�لغني  عبد  و�لنقل  �لعمومية 
�لتفقدية  زيارته  خالل  زعالن 
�إعطاء  على  �لنعامة  لولية 
�جلديد  �لقطار  �نطالق  �إ�ضارة 
�لذي يتجه نحو جنوب  كور�ديا 
من  قادما  ب�ضار  ولية  �لبالد 
 673 م�ضافة  على  وهر�ن  ولية 

كم.
بزيارة  �لوزير  قام  كما 
ل�ضيانة  �جلهوي  �ملركز 
ية  ببلد  )C M I ( ت  � ر لقطا �
�مل�رشية، وعاين م�رشوع �إجناز 
�لر�بط  �حلديدية  �ل�ضكة  خط 
ومدينة  �مل�رشية  بلدية  بني 

�لبي�س.
و�أ�ضار �لوزير زعالن، �أنه �ضيتم 
معينة  مبقايي�س  ممر�ت  فتح 
�أن  مبا  �لرحل  �لبدو  لأ�ضحاب 
ولية �لنعامة ولية رعوية و�أكد 
على �ل�ضلطات �لولئية تخ�ضي�س 
حول  بالتح�ضي�س  توعوية  �أيام 
على  �حلجارة  ر�ضق  ظاهرة 

�لقطار�ت �جلديدة، موؤكد� على 
و�لإعالم  �ملدين  �ملجتمع  دور 
على  �لتح�ضي�س  لتكثيف  مهم 
و�لتوجه  �لأماكن  هذه  م�ضتوى 
نحو �رشيحة �لأطفال خ�ضو�ضا 
�جلانب«.كما  هذ�  لتوعيتهم يف 
�لقطار�ت  �ضيانة  على  �ضدد 
جديد  من  و��ضتغاللها  �لقدمية 
قطار�ت  �رش�ء  من  و�لتقلي�س 

جديدة.
تنقل  �لذي  �لوزير        و�أبرز 
كور�ديا«   « قطار  منت  على 
و�لنعامة  م�رشية  حمطتي  بني 
�ضنة  نهاية  مع  باأنه  30كلم( 
قطار�ت  كافة  �ضت�ضتلم   2018
�إقتناوؤها يف  مت  �لتي  كور�ديا 
رئي�س  برنامج  تنفيذ  �إطار 
�جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة 
�خلدمة  يف  تو�ضع حاليا  وهي 
و�إمتد�د  طول  على  تباعا 
�ل�ضكة  �لكبرية خلطوط  �ل�ضبكة 
�لقطار  هذ�  �حلديدية و�رشعة 

تبلغ 200 كلم/�ضا.

و�أردف زعالن قائال »�ضن�ضتمر 
�لقادمة  �لقليلة  �لأ�ضهر  يف 
من �ملناطق  �لكثري  ربط  يف 
�حلدودية  وخا�ضة  �لأخرى 
بقطار  �لبالد  �رشق  �أق�ضى  يف 
كافة  تغطية  لتكملة   « »كور�ديا 
�لتي  �حلديدية  �ل�ضكة  خطوط 
 4.000 تقارب  و�لتي  �أجنزت 
�خلطوط  هذه  و�ضتتو�ضع  كلم 
باإ�ضتالم  كلم   6.300 �إىل  لت�ضل 
كافة ور�ضات �مل�ضاريع يف طور 
�لإجناز«. وي�ضمن قطار كور�ديا 
�لذي  وكهرباء(  )دييزل  �لهجني 
�لإجمالية  ��ضتيعابه  طاقة  تبلغ 
و�ضائل  للم�ضافرين  مقعد�   254
�ل�ضفر  يتطلبها  �لتي  �لر�حلة 
عرب �مل�ضافات �لطويلة كما هو 
�ل�ضاأن لرحلة خط ب�ضار-وهر�ن 
�لقطار  هذ�  �أن  كما  كلم(   673(
�ملناخية  �لظروف  مع  مكيف 
و�ل�ضحر�وية  �ل�ضهبية  للمناطق 

ح�ضب �ل�رشوحات �ملقدمة.
ويوفر قطار كور�ديا رحلة يومية 

مربجمة نهار� عرب خط ب�ضار-
دج للدرجة   2705 ب�ضعر  وهر�ن 
�لأوىل و2225 دج للرحلة �لعادية 
�لوجبة ويكون  �ضمان  مع 
من  كور�ديا  قطار  �نطالق 
�خلام�ضة  على  ب�ضار  حمطة 
و�لو�ضول  �ضباحا  دقيقة  و40 
�لو�حدة  حدود  يف  وهر�ن  �إىل 
تكون  فيما  ظهر�  دقيقة  و20 
بد�ية  وهر�ن  من  �لإياب  رحلة 
ظهر�  دقيقة  و40  �لو�حدة  من 
حدود  يف  ب�ضار  �إىل  و�لو�ضول 
تو�ضيحات  وفق  م�ضاء  �لتا�ضعة 
للنقل  �لوطنية  �ل�رشكة  م�ضوؤويل 
�ملقدمة  �حلديدية  بال�ضكة 

للوفد �لوز�ري.
�إ�ضافة  »كور�ديا«  قطار   ويعرب 
�إىل نقطتي �لإنطالق و�لو�ضول 
بني ونيف  هي  حمطات  ثمان 
وعني �ل�ضفر�ء و�لنعامة وم�رشية 
�ضلي�ضن  ومولي  دمو�س  ورجم 

و�لطابية و�ضيدي بلعبا�س .
ف.ن�سرين  

كل اإ�سراب يقابله خ�سم يف الأجور ,بن غربيط

رد على ظاهرة ر�سق القطارات باحلجارة, النعامة

ف.ن�سرين 

44 ولية تدر�س فيها الأمازيغية هذا  املو�سم

زعالن ي�سرف على انطالق القطار اجلديد كوراديا وهران – ب�سار 
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دعوات ملرافقة املجتمع املدين للأجهزة الأمنية 
يف حماربة ظاهرة الختطاف 

العثور على الطفلني مهدي ويون�س 
املختفيني بالعا�سمة 

 ال�سلطات العليا بالبلد مطالبة 
باللتفات ملطالب ال�سكان 

وقفة احتجاجية �سعبية حا�سدة 
ب�ساحة �سوق احلجر ببلدية ورقلة 

 »م�ست�سفى جامعي والتنمية وال�سحة 
وتوفري منا�سب العمل« اأولوياتهم 

مهدي  �لطفلني،  على  �أم�س،  �لعثور،  مت 
م�ضكن   668 بحي  �لقاطنني  ويون�س 
ببلدية هر�وة بالعا�ضمة، �لطفالن �ختفيا 
�حلافلة  ��ضتقبال  �أين  �أيام  �أربعة  من 
�ضاللة  د�ئرة  �إىل  و�ضول  �لعا�ضمة  من 
مع  �حلدود  يف  �ملدية  �رشقي  �لعذ�ورة 
يف  ليلتني  ق�ضيا  حيث  �مل�ضيلة،  د�ئرة 
�ملو�طنني  �أحد  عليهما  وعرث  �لعر�ء. 
ليلة  باإيو�ئهما  وقام  �لثالث  �ليوم  يف 
�لوطني  �لدرك  مب�ضالح  و�ت�ضل  �أم�س 
�نتظار  ويف  جيدة،  �ضحة  يف  وهما 
�ملوجودين  عائالتهم  �إىل  ت�ضليمهما 
�آخر  �ضياق  يف  �لد�ئرة.  بنف�س  حاليا 
للمجتمع  �لوطنية  �لتن�ضيقية  رئي�س  دعا 
لتفعيل  ب�ضالح  �حلفيظ  عبد  �ملدين 
لالأجهزة  �ملدين  �ملجتمع  مر�فقة  دور 
�مل�ضوؤول  و�أو�ضح  �ملعنية،  �لأمنية 
�جلمعوي خالل لقاء حت�ضي�ضي �حت�ضنه 
خليفة  �آل  �لعيد  حممد  �لثقافة  ق�رش 
ظاهرة  من  �لوقاية  حول  بق�ضنطينة 
يف  ��ضتفحلت  �لتي  �لأطفال  �ختطاف 
�ملجتمع �جلز�ئري رغم �أنها دخيلة عليه 

رجال  م�ضوؤولية  »لي�ضت  �لآفة  هذه  �أن 
م�ضوؤولية  �أي�ضا  هي  بل  وحدهم  �لأمن 
�لو�عي  و�ملو�طن  �ملدين  �ملجتمع 
للت�ضدي لها«. وبعد �أن �عترب �لتن�ضيقية 
�لوطنية للمجتمع �ملدين �رشيك لالإد�رة 
�ملو�طنني  �ن�ضغالت  لنقل  لل�ضلطات  و 
�مل�رشوعة �أ�ضار �ل�ضيد ب�ضالح �أن �أ�ضباب 
و�جتماعية  نف�ضية  عديدة  �لآفة  هذه 
طرف  من  حتليلها  قال-  يتعني-كما 
خمت�ضني و خرب�ء يف عديد �لتخ�ض�ضات 
و  �لقانونية  بالطرق  معاجلتها  �أجل  من 
و�أ�ضاف  منها.  للوقاية  بالتوعية  كذلك 
�لوطنية  �لتن�ضيقية  باأن  �ل�ضياق  هذ�  يف 
�لتح�ضري  ب�ضدد  �ملدين  للمجتمع 
كيفية  حول  مقرتحات  تت�ضمن  مل�ضودة 
مرتكبي  ملعاقبة  قانونية  مادة  �إيجاد 
يف  ي�ضارك  �لإجر�م  من  �لنوع  هذ� 
�إعد�دها –كما قال- خمت�ضون يف عديد 
على  قريب«  »عما  �ضتوزع  �ملجالت 

�ملكاتب �لولئية للتن�ضيقية.
ق.و

من  �ملئات  �أم�س  يوم  �ضبيحة  جتمهر 
ببلدية  �حلجر  �ضوق  ب�ضاحة  �ملو�طنني 
�ضلمية  �حتجاجية  وقفة  يف  ورقلة، 
�لتكفل  يف  �لإ�رش�ع  ب�رشورة  للمطالبة 
�ملحلية  �لجتماعية  �جلبهة  بان�ضغالت 
غر�ر  على  م�رشوعة  �أنها  �أكدو�  �لتي 
�لنقائ�س �مل�ضجلة بقطاع �ل�ضحة، ناهيك 
عدم  وكذ�  للتنمية،  تام  �ضبه  غياب  عن 
عن  �لعاطلني  ملطالب  �ل�ضلطات  �حرت�م 

�لعمل .
�لوقفة  يف  �مل�ضاركني  �ملحتجني 
�لحتجاجية �ل�ضلمية ب�ضاحة �ضوق �حلجر 
بعا�ضمة �لو�حات رفعو� عديد �لالفتات، 
على غر�ر »ل للعرو�ضية ورقلة جتمعنا »، 
م�ضت�ضفيات  بدون  �لإقت�ضادية  »�لعا�ضمة 
يعانون  ورقلة  »�إطار�ت   ،« جامعية 
خروج  وياأتي   ،« و�لتمييز  �لبطالة  من 
�ضلمي  �حتجاج  يف  لل�ضارع  �ملو�طنني 
�لودية  �حللول  جلميع  ��ضتنفاذهم  عقب 
�ملمكنة، يف وقت يلتزم فيه �ضناع �لقر�ر 
عو�س  �ملطبق  �ل�ضمت  و�لولية  بالبالد 
�لإ�رش�ع يف �إيجاد حلول جذرية م�ضتعجلة 
للمطالب �ملرفوعة �إليهم . �إىل جانب ذلك 
�أ�ضو�ت �ملحتجني �ملطالبني  فقد تعالت 
�مل�ضجلة  بالنقائ�س  �لتكفل  يف  بالتعجيل 
بالقطاع �ل�ضحي بالولية، وذلك من خالل 
�لغالف  عن  �لتجميد  رفع  يف  �لإ�رش�ع 
�مل�ضت�ضفى  لإجناز  �ملخ�ض�س  �ملايل 

�أن ي�ضاهم يف  �جلامعي وهو ما من �ضاأنه 
يف  �لفادح  �لنق�س  مع�ضلة  على  �لق�ضاء 
ثم  ومن  �لطبية  و�لتجهيز�ت  �لأخ�ضائيني 
وم�ضقة  �لتنقل  مع  �ملر�ضى  معاناة  �إنهاء 
بوليات  �لعالج  �ضبل  عن  للبحث  �ل�ضفر 
�ل�ضمال، ويف �ضياق مت�ضل فقد �ضدد ذ�ت 
�ل�ضارم  �لتطبيق  �ملتحدثني على �رشورة 
�لأولوية  ملنح  �لر�مية  �حلكومة  لتعليمة 
�لعاملة  �لنفطية  بال�رشكات  �لتوظيف   يف 
برت�ب �لولية  لفائدة �لبطالني �ملحليني.   
من جهة ثانية فقد مت ن�رش تعزيز�ت �أمنية 
�ملركزية  �لوحد�ت  طرف  من  م�ضددة  
لالأمن وذلك عرب عديد �لنقاط �حل�ضا�ضة 
حممد  �ملركزي  �مل�ضت�ضفى  غر�ر  على 
ورقلة  حمكمة  من  كل  وبجو�ر  بو�ضياف 

و�ملجمع �لتجاري .
باجلنوب  �لأمنية  �للجان  �أن  ومعلوم 
مرفوعة  تقارير  يف  حذرت  قد  �لكبري 
�لتز�يد  مغبة  من  بالبالد  �لقر�ر  ل�ضناع 
�لحتجاجية  �حلركات  ملعدلت  �ملقلق 
�لتن�ضيق  بورقلة، وذلك على خلفية غياب 
�لإغفال  دون  �ملحلية،  �ل�ضلطات  مع 
�ملرفوعة  �ملغلوطة  �لتقارير  بع�س  عن 
يز�ل  ل  �لذي  �لتنمية  و�قع  عن  للحكومة 
يرزح حتت �أخطبوط �ضوء �لت�ضيري وغياب 
�جلبهة  بان�ضغالت  للتكفل  حقيقية  �إر�دة 

�لجتماعية �ملحلية .
اأحمد باحلاج 

ك�سفت وزيرة الرتبية نورية بن غربيط اأن عدد الوليات التي تدر�س اللغة الأمازيغية عرف منوا كبريا وتو�سع لي�سمل 44 
ولية يف 2018 بعدما كان 11ولية يف 2014.
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اأ�ساتذة منطقهم الركالت وال�ستائم واأولياء �سعارهم العنف

حماكم اجلزائر تغرق يف حوادث عنف الو�سط الرتبوي
يعاين الو�سط الرتبوي يف اجلزائر، خالل الآونة الأخرية، من  العديد من النقائ�ص ويتخبط يف الظواهر ال�سلبية التي اأدت اإىل تراجع 

مردودية التعليم يف الدولة، على راأ�سها انت�سار وتفاقم ظاهرة العنف مبختلف �سوره �سواء اجل�سدي اأو اللفظي فيما يتعلق بعالقة 
الأ�ساتذة بالطلبة وحتى الأولياء بالأ�ساتذة واملعلمني فلغة العنف اليوم باتت ال�سائدة و�سيدة املوقف والدليل على ذلك الكم الهائل من 

ال�سكاوى التي متطر على الق�ساء من داخل الو�سط الرتبوي وما على جريدة الو�سط �سوى الوقوف على عينة منها .

ل/منرية

نحن  التي  العنف  �صور  بني  من 
بع�ض  هي  عنه  احلديث  ب�صدد 
التجاوزات التي بات يرتكبها اأولياء 
اأبنائهم  اأ�صاتذة  حق  يف  التالميذ 
فما ان يتلقى الويل اأي �صكوى من 
على  لها  تعر�ض  حادثة  حول  ابنه 
يد الأ�صتاذ فيحاول اقت�صا�ض حقه 

بيده ولو با�صتعمال العنف .

ولية تلميذ تعتدي 
على اأ�ستاذة مرتب�سة 

مبدر�سة بالأبيار

راي�ض  مراد  بئر  حمكمة  عاجلت 
بالعا�صمة ق�صية ولية تلميذ توبعت 
بتهمة اإهانة والتعدي بالعنف على 
خلفية  على  تاأدية  اأثناء  موظف 
وال�صب  بال�رضب  بالتعدي  قيامها 
مرتب�صة  وهي  ابنها  على اأ�صتاذة 
الرتبية  ملديرية  تابعة  ومفت�صة 
قامت  حيث   ، و�صط  للجزائر 
لتاريخ  امل�صادف  الوقائع  يوم 
21اأكتوبر2015، بالتوجه  للمدر�صة 
ابنها  فيها  يدر�ض  التي  الإبتدائية 
ال�صحية  اأ�صتاذته  مقابلة  ق�صد 
الأخرية قطع  وب�صبب رف�ض هاته 
باقتحام  املتهمة  قامت  ح�صتها 
وتهجمت  احل�صة  و�صط  الق�صم  
و�صتمها  ب�صفعها  الأ�صتاذة  على 
وهي  التالميذ،  م�صمع  على 
الواقعة التي تفاجاأت بها ال�صحية 
ابن  ب�رضب  تقم  مل  واأنها  خا�صة 
هو  به  قامت  ما  وكل  املتهمة 
لوظائفه  اإجنازه  عدم  على  تاأنيبه 
موؤكدة يف فحوى  التالميذ  كباقي 
تورطت  قد  املتهمة  باأن  �صكواها 
م�صابهة  عديدة يف وقائع  مرات 
مع عدة معلمني، وهي الأقوال التي 
وتف�صيال،  جملة  املتهمة  اأنكرتها 
ومن جهة اأخرى  تاأ�ص�صت مديرية 
كطرف  و�صط  للجزائر  الرتبية 
باإلزام  وطالبت  مدين يف الق�صية 
بدفع  امللفني  املتهمة يف كال 

تعوي�ض بقيمة200األف .

مدير متو�سطة يتهم 
ويل تلميذ بالتهجم عليه 
حلمله على تغيري ك�سف 

النقاط 

حمكمة  عاجلتها  اأخرى  حادثة 
احلرا�ض ملدير متو�صطة مبنطقة 
باب الزوار، تعر�ض لإعتداء عنيف 
باقتحام  قام  تلميذ  ويل  يد  على 
عالمات  تغيري  منه  وطلب  مكتبه 
ابنه حتى يتمكن من اجتياز ال�صنة 
مطبعي  خطاأ  بوجود  حمتجا 
رف�صه  ولدى  املعلمة  ارتكبته 
ذلك  حدوث  لإ�صتحالة  الطلب 
عدة  على  مير  الك�صف  اأن  ب�صبب 
بالإعتداء  الويل  قام  اأ�صخا�ض، 
عليه وزيادة على ذلك اأودع �صكوى 
�صده اتهمه فيها زورا باأنه من قام 

بالإعتداء عليه .

ويل تلميذ يهدد اأ�ستاذة 
بال�سرب لرفع عالمات 

ابنه يف الق�سم !!

حادثة م�صابهة تعر�صت لها  اأ�صتاذة 
باب  مبنطقة  البتدائي  بالق�صم 
قام  تلميذ  ويل  يد  على  الزوار، 
واعرتا�ض  بالعتداء  بتهديدها 
دوامها  بعد خروجها من  طريقها 
لإجبارها على رفع عالمات ابنه، 
�صابة  وهي  الأ�صتاذة  اأكدت  حيث 
العمر  من  الثاين  العقد  اأواخر  يف 
خالل مثولها ك�صحية اأمام حمكمة 
الدار البي�صاء اأن ويل تلميذها كان 
للمدر�صة  با�صتمرار  عليها  يرتدد 
ابنه  م�صتوى  عن  لال�صتف�صار 
كل  يف  تخطره  الدرا�صي  وكانت 
م�صاعفة  وعليه  �صعيف  اأنه  مرة 
جمهوده ليتمكن من اجتياز ال�صنة 
الدرا�صية، وهو الأمر الذي مل يرق 
ذلك  عن  امل�صوؤولية  وحملها  له 
جمهودها  تبذل  ل  باأنها  منه  ظنا 
مهامها  ممار�صة  الكايف  يف 
يف  ذلك  يف  ويتدخل  يف التدري�ض 
الوقائع  يوم  به  لتتفاجاأ  مهامها، 
املدر�صة  من  خروجها  وبعد 
باملتهم  دوامها  لدى  اإنتهاء 
يعرت�ض طريقها يف ال�صارع ويقوم 
عملها  اأ�صلوب  على  بتوبيخها 
تراجع  م�صوؤولية  اإياها  حممال 
م�صتوى ابنه الدرا�صي لتطلب منه 
الكف عن التدخل يف عملها ويقوم 
يف  بال�رضب  بتهديدها  جهته  من 
حال رف�صت رفع عالمة ابنه وهو 
غ�صبها وجعلها  اأثار  الذي  الطلب 
لتقييد  الأمن  مل�صالح  تتوجه 
�صكوى احلال، يف حني اأنكر املتهم 
باأن  واأكد  جرم  من  له  ن�صب  ما 
ت�رضيحات ال�صحية حم�ض افرتاء 
ل اأ�صا�ض لها من ال�صح ، ويطالب 
من جهته ممثل احلق العام بتغرمي 

املتهمة مببلغ 20 األف دج .
من جهة اأخرى تظهر �صورة اأخرى 
والتي  املدر�صي  العنف  لظاهرة 
تتعلق بال�صوابط التي تربط عالقة 
فرغم  تو�صيات  بتلميذه  الأ�صتاذ 
ووعودها  الوطنية  الرتبية  وزارة 
عقوبة يف حق  اأق�صى  بت�صليط 
الذين  واملعلمني  الأ�صاتذة 
وحتى  ي�صتعملون العنف اجل�صدي 
اللفظي، وكافة الإجراءات املتخذة 
قبلها  ملواجهة  العنف داخل  من 
الو�صط الرتبوي ككل، مل ياأت بثماره 
لزلت  حيث  العملية،  الناحية  من 
يتعر�صون  الذين  التالميذ  �صكاوى 
للعنف اجل�صدي والنف�صي من قبل 
هيئات  على  اأ�صاتذتهم  تتهاطل 

املحاكم ...

اأ�ستاذ فيزياء يركل 
طالب �سنة اأوىل وي�سبب 

له عجزا ب3 اأيام

من بني حالت العنف التي �صهدتها 
لها  تعر�ض  حادثة  هي  العا�صمة 
طالب �صنة اأوىل متو�صط مبدر�صة 
قبل  من  الوادي  بباب  اخلن�صاء 
اأ�صتاذ الفيزياء الذي قام بالإعتداء 
ب�صبب عدم  عليه بطريقة وح�صية 
دخوله  فبمجرد  لكر�صي  حيازته 
وهو  لل�صحية  وم�صاهدته  للق�صم 
حقه  يف  اتخذ  كر�صي  دون  واقف 
اإجراءات التاأديب دون اأن ي�صتف�رض 
منه عن ال�صبب فطلب منه الوقوف 
يف اآخر الق�صم ومل يكتف بالأمر بل 
حاول �رضبه بالع�صا ولدى حماولة 
نف�صه  بطريقة  الدفاع عن  الطفل 
�صلمية قام الأ�صتاذ بركله واإ�صقاطه 
خطرية  له  اإ�صابة  م�صببا  اأر�صا 
قدرها  والرجل  اليد  م�صتوى  على 
اأيام   3 مبدة  ال�رضعي  الطبيب 
عجز والأدهى منه اأن الطفل وقبل 
اأمام م�صالح  جلوئه لتقييد �صكوى 
من  ال�صتف�صار  حاول  الأمن 
اأمال  العتداء  �صبب  عن  الأ�صتاذ 
باأن يلقى اعتذار منه ي�صفي غليله 
غري اأن الأ�صتاذ اأ�رض على  موقفه 
ورف�ض حتى مقابلة التلميذ و اأهله 
ب�صكوى  يتقدم  الطفل  جعل  مبا 
اأمام م�صالح الأمن، مع رفع تقرير 
للجزائر  الرتبية  ملديرية  موازي 

الو�صط .

اأ�ستاذة حتتجز طفل 
ل�سربه بعيدا عن اأعني 

عمال املدر�سة

اآخر  ج�صدي  عنف  حالة 
مدر�صية  تلميذ  يف  له  تعر�ض 
يد  على  ابتدائية  بالعا�صمة 
باحتجازه  يف  قامت  التي  معلمته 
له  م�صببة  هناك  و�رضبه  الق�صم 
لتواجه  اأيام   3 مبدة  طبيا  عجزا 
التي  ال�صكوى  اإثر  املعلمة  هاته 
اأودعتها ولية الطفل  تهمة ال�رضب 
واجلرح العمدي على قا�رض، حيث 
اأكدت ولية هذا الأخري  يف فحوى 
�صكواها التي اأودعتها مبا�رضة اأمام 
مراد  بئر  حمكمة  حتقيق  قا�صي 
احلالية  الق�صية  وقائع  اأن  راي�ض 
حني   2015 اأفريل   5 لتاريخ  تعود 
ان�رضف كافة التالميذ من الق�صم 
بعد نهاية احل�صة  وقامت املعلمة 
الن�رضاف  من  ال�صحية  مبنع 
هناك  زمالء  واحتجزته  رفقة 
الطابق  خلو  من  تاأكدت  اأن  بعد 
�صبب  اأي  دون  وقامت  العمال  من 
عنيفة  بطريقة  ب�رضبه  وا�صح 
ج�صده  اأنحاء  كافة  عرب  جدا 
بليغة مبدة عجز  له جروح  م�صببة 
بحوايل  ال�رضعي  الطبيب  قدرها 
3 اأيام، ناهيك عن ال�رضر النف�صي 
الطفل  من  رافق  الذي  واملعنوي 
الأ�صتاذة  لتمثل  احلادثة،  جراء 
اأمام هيئة املحكمة وتاأتي برواية 
اأن الق�صية كيدية  خمالفة مفادها 
الطفل املعروفة  والدة  من حياكة 
الالأخالقية،  و �صفاتها  بع�صبيتها، 
حيث اأكدت اأنها مل حتتجز الطفل 

ال�صحية  ولية  ل�صان  كما جاء على 
وقت  بالق�صم،  اإبقائه  بل  حاولت 
لق�صاء  ال�صاحة  اإىل  خروجهم 
دخوله  لتفادي  ال�صرتاحة  فرتة 
كونه  زمالئه  باقي  مع  �صجار  يف 
الع�صبية  �صديد  م�صاغب   تلميذ 
املزاج  حاد  الطفل  اأن  اأكدت  كما 
اأ�صاتذته  ويتعامل معها  ومع كافة 

بطريقة وح�صية.
لها،  تعر�ض  اأنه  له  �صبق  كما 
اأن  م�صيفة   ، �رضبها  حاول  و 
اأن  لها  املدر�صة  �صبق  مديرة 
تقدمت بتقرير مف�صل اأر�صلته اإىل 
املفت�صية الرتبية والتعليم،  ك�صفت 
فيه عن حالة طفل و�صقيقته التي 
تدر�ض معه بنف�ض املدر�صة، و هو 
وراء  يكمن  الذي  اخلفي  ال�صبب 
من  حاولت  التي  الدعوى  هاته 
امل�صاغب  الطفل  والدة  خاللها 
معلميها  و  املدر�صة  من  النتقام 
رفعتها  التي  الثانية  الدعوى  وهي 
الق�صية  فيها  مبا  املعلمة  �صد 
التي  و  �صدها  تابعتها  التي 
�صحيتها  اإبنتها  القا�رض  راحت 
بنف�ض  �صقيقها  مع  تدر�ض  التي 
اأن  فيها  اأكدت  حيث  املدر�صة 
ال�صحية  بجر  املتهمة  قامت 
�صاحة  من  �صعرها  من  القا�رض 
قامت  و  معزول  ملكان  املدر�صة 
بذلك  لتطلب  عليها  بالإعتداء 

املعلمة  باإفادتها بالرباءة .

طفل يتعر�ص للجنون 
ويحاول الإنتحار من 
�سوء معاملة اأ�ساتذته

مل تقت�رض حالت العنف املمار�ض 
على  الأ�صاتذة  بع�ض  قبل  من 
حتى  بل  فقط  اجل�صدي  العنف 
العنف اللفظي والنف�صي والذي ل 
يقل اأ�رضارا وخطورة على التلميذ 
تعر�ض  طفل  كحال  واملتمدر�ض 
�صوء  ب�صبب  حادة  نف�صية  لأزمة 
يتلقاها داخل  كان  التي  املعاملة 
والذي  حيدرة  مبنطقة  مدر�صته 
ب�رض  ملحة  يف  يتحول  جعلته 
يرف�ض  ملجنون  جنيب  طفل  من 
عامني  مدة  غرفته  باب  مغادرة 
وهي  نف�صه  قتل  ويحاول  كاملني 

اأثناء  وليه  ك�صفها  التي  الواقعة 
قذف  ق�صية  يف  كمتهما  مثوله 
اأمام هيئة حمكمة بئر مراد راي�ض 
اجلرائد  باأحد  ن�رضه  مقال  اإثر 
اإبنه  فيه عن حالة  اليومية حتدث 
املحكمة  لهيئة  الوالد  اأكد  حيث 
اأن  اإبنه قد تعر�ض ل�صوء املعاملة 
قبل  اللفظية  من  و  النف�صية 
املوؤ�ص�صة  عمال  كافة  و  املدير 
كانوا  الذين  اأ�صاتذته  راأ�صهم  على 
ي�صمعونه اإهانات و يحاولون يف كل 
منا�صبة التقليل من �صاأنه و اإحباط 
يدهم  على  ليتحول  معنوياته 
عقليا  خمتل  اإىل  جنيب  طفل  من 
تهديدهم  املرات  باأحد  حاول 
الأبي�ض  نف�صه   بال�صالح  بقتل 
للمدير  التحدث  حماولته  ،ولدى 
يرف�صون  باملوؤ�ص�صة  و امل�صوؤولني 
اإ�صتقباله و ال�صماع ل�صكواه و كاأنهم 
رف�ض  اأن  ،  حلني  واحد  �صف  يف 
مبقاعد  جمددا  اللحاق  الطفل 
الدرا�صة مع رف�صه مغادرة غرفته 
اأ�صطره  مبا  كاملني  عامني  ملدة 
مل�صت�صفى  باأخذه  والدته  رفقة 
له  حرروا  اأين  العقلية  الأمرا�ض 
�صهادات طبية تاأكد تعر�صه ملر�ض 
عقلي وهو الأمر الذي دفعه لرفع 
�صل�صة �صكاوى اأمام م�صالح الأمن 
لرئي�ض  الرتبية  وحتى  ومفت�صية 
اأذان  جتد  مل  والتي  اجلمهورية 

�صاغية .

 معلمة متهمة باإحتجاز 
تالميذها والإعتداء 

عليهم

الرابع  معلمة يف العقد  عار�صت 
مراد  ببئر  بابتدائية  العمر  من 
بئر  حمكمة  هيئة  اأمام  راي�ض 
الغيابي  احلكم  راي�ض  مراد 
حمكمة  عن  ال�صادر يف حقها 
احلال والذي ق�صى عليها بعقوبة  6 
دج  األف   20 و  نافذا  حب�صا  اأ�صهر 
ال�رضب  نافذة عن  تهمة  غرامة 
تابعتها  التي  العمدي  واجلرح 
اأن  بعد  تالميذها،  ولية  اأحد  بها 
الق�صم  داخل  اتهمتها  باحتجازه 
وانهالت عليه بال�رضب املربح على 
كافة اأنحاء ج�صمه  م�صببة له عجز 

الق�صية  وهي   ، اأيام   3 ملدة  طبي 
ل�صكوى  جمرياتها  تعود  التي 
اأودعتها  مدين  باإدعاء  م�صحوبة 
�صيدة يف العقد اخلام�ض من العمر 
اأمام قا�ض حتقيق حمكمة احلال ، 
ابنها، جاء يف فحواها  �صد معلمة 
بالإنهيال  قامت  الأخرية  هاته  اأن 
به  املبالغ  املربح  بال�رضب  عليه 
اإن�رضاف  لدى  اإحتجزته  اأن   بعد 
م�صببة  الق�صم،  الطالب يف  كافة 
اجل�صم  اأنحاء  جروح يف كافة  له 
 3 ب�صهادة عجز طبي مبدة  مرفق 
املعنوي  ال�رضر  عن  ،ناهيك  اأيام 
،حيث  للطفل  به  ت�صببت  الذي 
ملعار�صة  مبثولها  املتهمة  اأكدت 
ال�صادر يف حقها اأنها  احلكم 
الدرا�صة  العهد يف ميدان  حديثة 
الق�صية كيدية من  اأن  ،و  التعليم  و 
الطفل  املعروفة  والدة  حياكة 
الالأخالقية،  و�صفتها  بع�صبيتها، 
حتتجز  مل  اأنها  اأكدت  حيث 
ولية  ل�صان  على  جاء  كما  الطفل 
ال�صحية بل  حاولت اإبقاءه بالق�صم 
ال�صاحة  اإىل  خروجهم  وقت   ،
لتفادي  ال�صرتاحة  فرتة  لق�صاء 
زمالئه  باقي  دخوله يف �صجار مع 
�صديد  و  م�صاغب  تلميذ  كونه 
الطفل  اأن  اأكدت  كما  الع�صبية 
ع  معها  و  يتعامل  و  املزاج  حاد 
 ، وح�صية  بطريقة  اأ�صاتذته  كافة 
و  لها،  التعر�ض  اأن  له  كما  �صبق 
مديرة  اأن  م�صيفة  �رضبها،  حاول 
تقدمت  اأن  لها  املدر�صة  �صبق 
بتقرير مف�صل اأر�صلته اإىل املفت�صية 
عن  والتعليم،  ك�صفت فيه  الرتبية 
تدر�ض  التي  �صقيقته  و  طفل  حالة 
ال�صبب  هو  و  املدر�صة،  بنف�ض  معه 
اخلفي الذي يكمن وراء هاته الدعوى 
التي حاولت من خاللها والدة الطفل 
املدر�صة  من  الإنتقام  امل�صاغب 
الثانية  الدعوى  وهي  معلميها  و 
مبا فيها  املعلمة  �صد  رفعتها  التي 
التي  و  �صدها  تابعتها  التي  الق�صية 
راحت �صحيتها  ابنتها  القا�رض التي 
بنف�ض املدر�صة  �صقيقها  تدر�ض مع 
حيث اأكدت فيها اأن املتهمة  قامت 
�صعرها  من  القا�رض  ال�صحية  بجر 
معزول  ملكان  املدر�صة  �صاحة  من 
لتطلب  عليها  بالإعتداء  وقامت 

بذلك املعلمة باإفادتها بالرباءة .
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عبد  �صالح  عني  بلدية  مري  �أكد 
�صحفي  ت�رصيح  يف  طيبي  �لقادر 
خ�ص به يومية »�لو�صط«، �أن �للقاء 
والية  و�يل  جمع  �لذي  �الأخري 
مترن��صت بكل من �لو�يل �ملنتدب 
�ملنتدب  �ملدير  �صالح،  بعني 
للت�صغيل وممثلي �ل�رصكات �لعاملة 
عني  �الإد�رية  �ملقاطعة  برت�ب 
�لبطالني  ملمثلي  �إ�صافة  �صالح 
تاأتي  �يجابية  نقاط  بعدة  خل�ص 
يف  �الإ�رص�ع  �رصورة  مقدمتها  يف 
الإن�صغاالت  جذرية  حلول  �يجاد 
مبطلبهم  �ملتم�صكني  �لبطالني 
�لتطبيق  يف  �ملتمثل  �ل�رصعي 
�حلكومية  لتعليمات  �ل�صارم 
يف  و�لر�مية  �ملفعول  �ل�صارية 
ح�صب  مبد�أ  بتطبيق  �ل�صدد  ذ�ت 
�الأولويات و�المكانات �ملتاحة  يف 
توظيف �أبناء �ملنطقة يف �ل�رصكات 
�لعاملة برت�ب بلديتي �ينغر وعني 
جانب  �إىل   . �لوالية  بنف�ص  �صالح 
�الأول  �مل�صوؤول  �أن  �أكد  فقد  ذلك 
بوالية  �لتنفيذية  �لهيئة  على 
تقرير  على  وبناء�  مترن��صت 

�أو�مر  وجه  فقد  �لعمل  مفت�ص 
�ليد  للمكلفني بت�صيري ملف  فورية 
عني  �الإد�رية  باملقاطعة  �لعاملة 
من�صب   558 الإ�صرتجاع  �صالح 
وذلك  �ملنطقة  بطايل  لفائدة 
على خلفية �لتالعب بها م�صتغلني 
تفاوت �الأدو�ت �لرقابية يف �الأم�ص 
رئي�ص  به  �أفاد  وح�صبما   . �لقريب 

بلدية عني �صالح عبد �لقادر طيبي 
�أجل تطبيق  �أنه ي�صهر جاهد� من 
م�صاحله  على  �جلمهورية  قو�نني 
نف�صه  له  ت�صول  من  كل  وتقدمي 
�صهادة  �أو  بطاقة  على  �لتوقيع 
�إقامة لبطالني من خارج �ملنطقة 
وذلك بهدف �لق�صاء على  �لتف�صي 
لعمال  �لتوظيف  لظاهرة  �ملقلق 

ح�صب  �لوالية  �إقليم  خارج  من 
بلديات  �أن  بالذكر  جدير   . قوله 
 ، �صالح  عني  �الإد�رية  �ملقاطعة 
�الأخرية  �لفرتة  خالل  �صهدت  قد 
�لبطالني  طرف  من  �حتجاجات 
�ملتم�صكني بخيار �حلق يف �لعمل 
بال�رصكات �أو مو��صلة �لت�صعيد من 

لهجة خطابهم .

حل �أم�صية �أول �أم�ص رئي�ص نادي 
�إبر�هيم  بورقلة  �ملهاري  �صباق 
باململكة  �لطائف  مبدينة  تلي، 
ر�صمي   كممثل  �ل�صعودية  �لعربية 
�لعهد  ويل  مهرجان  يف  للجز�ئر 
�ل�صعودي �الأمري حممد بن �صلمان 

للهجن.
�ملهاري  �صباق  نادي  رئي�ص  �أكد 
ت�رصيح  يف  تلي  �إبر�هيم  بورقلة 
»�لو�صط  يومية  به  خ�ص  �صحفي 
»، �أنه بعد ح�صوله على �لرتخي�ص 
�لوز�رة  طرف  من  و�لتفوي�ص 
�لر�صمي  �ملمثل  �صيكون  �ملعنية 
�لعهد  �جلز�ئري يف مهرجان ويل 
�ل�صعودي �الأمري حممد بن �صلمان 
�لتلي  �صي�صعى  حيث  للهجن، 
�ل�صخمة  �لتظاهرة  ذ�ت  خالل 
�جلز�ئر  م�صاركة  �إىل  �لتطرق  �إىل 
�لريا�صية،  �لتظاهرة  هاته  يف 

�لهام   بالدور  �لتعريف  عن  ناهيك 
تطوير  يف  �الإبل  ومالك  للرمال 
�لعالقات بني �لدول �ملخت�صة يف 
�الأ�صيلة،  �لعربية  �لريا�صة  هاته 
�ل�صعودية  للحكومه  �طر�ء  مع 
�ل�صعودي لكل ما يقدمه  و�الحتاد 

يف �صبيل ترقية هاته �لريا�صة.
رئي�ص  �أكد  فقد   ذلك  جانب  �إىل 
�ملهاري  ل�صباق  �لرمال  نادي 
بورقلة، �أن �لغاية من �مل�صاركة يف 
مثل هكذ� تظاهر�ت ريا�صية، هو 
تو�جد  خالل  من  �خلرب�ت  تبادل 
من  �ملهرجان  يف  �جلز�ئر  ممثل 
�أجل تطوير هاته �الأخرية يف دولة 
�لطريق  متهيد  و�ل�صعي  �جلز�ئر 
لتاأ�صي�ص �إحتاد خمت�ص يف ريا�صة 
�لدول  بركب  و�اللتحاق  �لهجن 

�لنا�صطة يف هاته �لريا�صة .
اأحمد باحلاج 

�الأمن  �رصطة  عنا�رص  متكن 
والية  بعا�صمة  �ل�صابع  �حل�رصي 
�ملن�رصم،  �الأ�صبوع  نهاية  ورقلة 
�صبكة  لن�صاط  حد  و�صع  من 
�صباب،  ثالثة  من  تتكون  �إجر�مية 
�لثالثني  بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح 
و�لع�رصين �حرتفو� جرم �ل�رصقة .

عنا�رص  قيام  �أثناء  متت  �لعملية 
ور�جلة  ر�كبة  بدوريات  �ل�رصطة 
�الأ�صخا�ص  تاأمني  قـ�صـد 
�إنتبهاههم  لفت  �أين  و�ملمتلكات، 
حمل  �الأ�صخا�ص  من  جمموعة 
و�قتيادهم  توقيفهم  ليتم  �صبهة، 
�الأمن �حل�رصي  �إىل مقر  مبا�رصة 
�لتحقيق  �أطو�ر  وخالل  �ل�صابع، 
من  جمموعة  �أنهم  تبني  معهم 
�ل�صباب م�صتبه فيهم يف �لعـديد من 
�ل�رصقات �لتي طالت بع�ص م�صاكن 

�ملو�طنني بعا�صمة �لوالية.

�الإجر�ء�ت  كافة  �إ�صتيفاء   وعـقب 
�لقانونية �لالزمة، مت �إجناز ملفات 
ق�صائية �صد �مل�صتبه فيهم �الأربع، 
وتقدميهم �أمام �جلهات �لق�صائية 
�ملخت�صة �لتي �أ�صدرت يف حقهم 
�أمر �إيد�ع �حلب�ص، الإرتكاب جناية 
تكوين جمعية �أ�رص�ر و�ل�رصقة من 
د�خل م�صكن مع توفر ظرف �لليل 
عنا�رص  وبهذ� وفقت   . و�لتعـدد 
�ل�صابع  �حل�رص  �الأمن  �رصطة 
ظرف  يف  �الإطاحة  من  بورقلة 
�إحرتفتا  بع�صابتني   ، وجي  زمني 
�ل�رصقة. ومعلوم �أن �لعملية �الأمنية 
�إطار  يف  تندرج  �الأخرية  �لنوعية 
�الأمن  ملخطط  �ل�صارم  �لتطبيق 
لتطويق  �لهادف الإحتالل �مليد�ن 
�ملمتلكات  تاأمني  و  �الإجر�م  بوؤر 

�لعامة و�خلا�صة .
اأحمد باحلاج 

�أقدم نهاية �الأ�صبوع �لفارط ع�رص�ت 
�ملتو�صط  بالطورين  �لتالميذ 
�لوالجة على قطع  و�لثانوي بقرية 
�لطريق �لر�بط بني بلديتي �لفي�ص 
ملطالبة  بب�صكرة،  �لو�دي  وزريبة 
�ل�صلطات �لو�صية بالتدخل �لعاجل 
�لقائم  بامل�صكل  �لتكفل  �أجل  من 
�لنقل  و�صائل  توفري  يف  و�ملتمثل 
معاناتهم  �إنهاء  بهدف  �ملدر�صي 
تقليدية  نقل  و�صائل  �إ�صتعمال  مع 
للو�صول للمد�ر�ص، حيث مل يخف 

�ملحتجون مت�صكهم بخيار مو��صلة 
ما  حالة  يف  موقفهم  من  �لت�صعيد 
مل جتد مطالبهم �أذ�نا �صاغية ويف 
قامت  من جهتها  �لعاجل،  �لقريب 
بتطويق  �لوطني  �لدرك  م�صالح 
�لو�صع  ومر�قبة  �الإحتجاج  موقع 
عن  ينجم  قد  طارئ  الأي  حت�صبا 
�ملتو��صلة  �الإحتجاجية  �حلركة 
�حلركة  �صل  يف  ت�صببت  و�لتي 

�ملرورية  .
�سيخ مدقن 

ك�سف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ببلدية عني �سالح عبد القادر طيبي، اأن الجتماع الأخري الذي عقده 
وايل ولية مترنا�ست مع اجلهات امل�سوؤولة على ملف اليد العاملة متخ�س عنه �سروروة الإ�سراع يف اتخاذ 

الإجراءات القانونية الالزمة لإ�سرتجاع 558 من�سب عمل التي مت تثبيتها بطرق ملتوية .

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لعني �سالح عبد القادر طيبي لـ"الو�سط"

اأحمد باحلاج 

وايل مترنا�ست توعد باإ�سرتجاع 
558 من�سب عمل املتالعب بها 

مبنطقة  �لقاطنني  �ل�صكان  يعاين 
لبلدية  �إد�ريا  �لتابعة  �الأحمر  �ملقطع 
عزلة  من  �الأغو�ط،  بوالية  �لغي�صة 
�ل�صكان  هوؤالء  يعي�ص  حيث  حقيقية 
حياة بد�ئية �لتي كان يعي�صها �الإن�صان 
�لتام  �لغياب  نتيجة  وذلك  قدميا، 
لو�صائل �لنقل ب�صبب رف�ص �ملتعاملني 
�ال�صرت�ك بخط �آفلو - �ملقطع �الأحمر 
بينهما  �لر�بط  �لطريق  �هرت�ء  جر�ء 
�نعد�م  �إىل  �إ�صافة  م�صالكه،  و�صعوبة 
�لندرة  وكذلك  �لنقال  �لهاتف  �صبكة 
�ل�صاحلة  باملياه  �لتزود  يف  �لكبرية 
بلدي  فرع  غياب  عن  ف�صال  لل�رصب، 
باملنطقة، مما يكلف �ملو�طنني عناء 

من  كلم   40 �لغي�صة  بلدية  �إىل  �لتنقل 
�الأمر  وهو  وثائقهم،  ��صتخر�ج  �أجل 

�لذي ��صتنكره �ملو�طنني.
ببلدية  �الأحمر  تفتقد منطقة �ملقطع 
الأدنى  �الأغو�ط،  والية  يف  �لغي�صة 
جملة  ب�صبب  �لكرمي  �لعي�ص  ظروف 
�لنقائ�ص �مل�صجلة منذ �صنو�ت و�لتي 
�مل�صوؤولني،  �أعني  عن  بعيدة  بقيت 
�صري�  �لتنقل  �إىل  هوؤالء  ي�صطر  حيث 
ذهابا  كلم   40 م�صافة  �الأقد�م  على 
�الأحياء  من  وثائقهم  ال�صتخر�ج  و�إيابا 
بلدي  فرع  �نعد�م  ظل  يف  �ملجاورة 
باملنطقة ذ�تها، وما ز�د من معاناتهم 
رف�ص  �أن  بعد  �لنقل  و�صائل  �نعد�م 

�مل�صافرين  نقل  حافالت  �أ�صحاب 
�لنقائ�ص  نتيجة  ذ�ته  باحلي  �لعمل 
�صبكة  �نعد�م  منها  و�لتي  �مل�صجلة 
�هرت�ء  عن  ف�صال  �لنقال،  �لهاتف 
�ل�صبكة �لطرقات �لتي �أدت �إىل ت�رصر 
وما  م�صالكه،  �صعوبة  وكذ�  مركباتهم 
ز�د �لطني بلة �لندرة �حلادة يف �لتزود 
هي   ، لل�رصب  �ل�صاحلة  �ملياه  ب�صبكة 
�ملو�طنني  هوؤالء  ��صتنكرها  ظروف 
�ملعنية  �جلهات  بتدخل  طالبو  �لذين 
�لذي  �ملزري  �لو�صع  على  للوقوف 
يتخبطون فيه منذ �صنو�ت طويلة دون 
تدخل �أي جهة بعينها الحتو�ء �نقائ�ص 
نغ�صت  و  �أرقتهم  و�لتي  �مل�صجلة 

�ملو�طنني  هوؤالء  طالب  وقد  حياتهم. 
�لعاجل  �لتدخل  �ل�صلطات �ملعنية  من 
الإخر�جهم من �ملعاناة �لتي يعي�صونها 
منذ زمن طويل و�لتي جعلتهم يعي�صون 
حياة �لبد�ئية رغم �لتطور �لتكنولوجي 
بتنظيم  ملوحني   ، �لعامل  يغزو�  �لذي 
بتحقيق  للمطالبة  �حتجاجية  وقفة 
بامل�رصوعة،  و�صفوها  �لتي  مطالبهم 
و  مر�ر�  �ل�صكان  هوؤالء  حاول  حيث 
من  �لغي�صة  بلدية  رئي�ص  مع  تكر�ر� 
�الأخري  لكن  عمل  �أر�صية  �إيجاد  �أجل 
متاطل كثري� يف ذلك رغم دخول و�يل 

�لوالية كو�صيط .
�سيخ مدقن 

�ل�رصقة،  ظاهـرة  مكافحة  �إطار  يف 
جنح عنا�رص �رصطة �الأمن �حل�رصي 
خالل  ورقلة  والية  بعا�صمة  �ل�صابع 
حد  و�صع  من  �الأخريين،  �ليومني 
�حرتفو�  �صباب  ثالث  لن�صاط 
عنا�رص  بها  قام  �لعلمية  �ل�رصقة.    
تعر�ص  عقب  �حل�رصي،  �الأمن 
لل�رصقة من طرف  �ملو�طنني  بع�ص 

فور  لتبا�رص  �ل�صباب،  من  جمموعة 
عمليات  �ل�رصطة  عنا�رص  ذلك 
�ملعلومات  وجمع  و�لتحري  �لبحث 
�صبهة،  �الأ�صخا�ص حمل  و�الأدلة عن 
زمني  ظرف  يف  �لعملية  توجت  �أين 
هوية  على  �لتعرف  من  قيا�صي 
�صباب  ثالث  وهم  فيهم،  �مل�صتبه 
وعقب  �لعمر،  من  �لع�رصينيات  يف 

خطة  �إعد�د  مت  حتركاتهم  تر�صد 
خاللها  من  �أطاح  حمكمة  �أمنية 
حمل  باالأ�صخا�ص  �ل�رصطة  عنا�رص 
�صبهة و�حد� تلوى �الآخر، و�قتيادهم 
�حل�رصي  �الأمن  مقر  �إىل  مبا�رصة 
تبني  معهم  �لتحقيق  و�أثناء  �ل�صابع، 
�ل�رصقة  جنحة  يف  متورطون  �أنهم 
تورط  عن  ف�صال  �لعنف،  با�صتعمال 

من  �ملو��صي  �رصقة  يف  �أحدهم 
د�خل حظرية . وعقب ��صتكمال كافة 
�إجر�ء�ت �لتحقيق، مت �إجناز ملفات 
�لثالث  �ملتورطني  �صد  ق�صائية 
�لق�صائية  �جلهات  �أمام  وتقدميهم 
حقهم  يف  �أ�صدرت  �لتي  �ملخت�صة 

�أمر �إيد�ع باملوؤ�صـ�صة �لعقابية .
اأحمد باحلاج 

ال�سكان طالبوا باإخراجهم من احلياة البدائية

�سدر يف حقهم اأمر بالإيداع رهن احلب�س املوؤقت 

عزلة حقيقية تعي�سها منطقة املقطع الأحمر بالأغواط

حمرتفو ال�سرقة يف قب�سة الأمن احل�سري ال�سابع بورقلة 

كممثل للجزائر يف  مهرجان ويل العهد 
ال�سعودي للهجن 

ورقلة 

ب�سكرة 

رئي�س نادي الرمال ل�سباق املهاري 
بورقلة اإبراهيم تلي  يحل بال�سعودية 

الأمن احل�سري ال�سابع ي�سع 
حدا لن�ساط جمعية اأ�سرار

تالميذ قرية الولجة ببلدية الفي�س 
ينتف�سون ويلوحون بالت�سعيد 
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فتح  امل�س�ؤول  لنف�س  وفقا  ومت 
الفندقة  جمال  يف  تخ�س�سات  ثالثة 
والقه�ة  الفندق  )خدمات  واملطاعم 
"معاجلة  وتخ�س�سات  والطبخ( 
ال�سناعية  و"ال�سيانة  املياه" 
وال�سناعة  امليكانيكية  لالإن�ساءات 
الثابتة  اله�اتف  و"ت�سليح  احلديدية" 
تخ�س�سات  فتح  مت  كما  والنقال 
االت�ساالت  معدات  وت�سليح  تركيب 
االآيل  و"االإعالم  والال�سلكية  ال�سلكية 
االت�ساالت  و"�سبكات  وال�سبكات" 
ال�سلكية" و"مربي احلي�انات ال�سغرية" 

و"التبليط" ي�سيف ذات املتحدث.
الدورة  لهذه  الت�سجيالت  وبخ�س��س 
اإح�ساء  اأنه مت  نا�رص  بن  املهنية ذكر 
اإىل  التك�ين  م�ؤ�س�سات  مبختلف 
م�سجل   2.500 من  اأكرث  االآن  حد 
�سيجتازون فرتة االنتقاء والت�جيه بني 

الدخ�ل  16 و18 �سبتمرب اجلاري قبل 
املهني املقرر يف 23 من نف�س ال�سهر 
والت�جيه بني 16 و18 �سبتمرب اجلاري 
 23 يف  املقرر  املهني  الدخ�ل  قبل 
دورة  بر�سم  مت  و   ، ال�سهر  نف�س  من 
فتح  م�ستغامن  ب�الية  املهنية  �سبتمرب 
بينها  من  بيداغ�جي  مقعد   5.050
االإقامي  التك�ين  يف  مقعد   2.340
التك�ين عن طريق  و1.900 مقعد يف 
عن  التك�ين  اإطار  يف   270 و  التمهني 
طريق الدرو�س امل�سائية ي�سيف مدير 

التك�ين والتعليم املهنيني  .
للمراأة  مقعد   270 تخ�سي�س  مت  كما 
للتك�ين  مقعد   120 و  للبيت  املاكثة 
ما  اإىل  لت�ساف  وغريها  التاأهيلي 
للتك�ين  اخلا�سة  املدار�س  ت�فره 
املهني، ويت�فر قطاع التك�ين املهني 
م�ؤ�س�سة   16 على  م�ستغامن  ب�الية 
ومعهد  مركزا   14 بينها  تك�ينية 
واحدة  وملحقة  متخ�س�س  وطني 
ت�ستقبل يف جمم�عها 4.725 مرتب�س 

للنظام  بالن�سبة  �رصير   800 وت�فر 
املتحدث،كما  لذات  وفقا  الداخلي 
خا�سة  مدر�سة   12 بال�الية  تت�اجد 
ت�فر  املهني  التك�ين  يف  متخ�س�سة 

500 مقعد يف العديد من التخ�س�سات 
والت�سيري  والفندقة  وال�سياحة  كالبناء 
واملعل�ماتية  املالية   واملحا�سبة 

وغريها كما اأ�سري اإليه.

�سيتم بر�سم الدخول املهني املقبل بولية م�ستغامن فتح 11 تخ�س�سا جديدا، ح�سبما اأ�ستفيد الأم�س  
من املدير الولئي للتكوين و التعليم املهنيني، اأو�سح بلح�سن بن نا�سر اأن "فتح هذه التخ�س�سات جاء 
بعد مراجعة مدونة العرو�س التي يوفرها القطاع و مبا يتنا�سب مع متطلبات ال�سوق املحلية لل�سغل 

واحتياجات القطاع الإقت�سادي .

ولية م�ستغامن :

م٫�س

فتح 11 تخ�س�سا جديدا بر�سم الدخول املهني املقبل

عني متو�سنت:

ولية البي�س 

ولية ال�سلف :

م�ستغامن : 

ولية م�ستغامن :

ولية وهران: 

ولية غليزان  :

تخ�سي�ص 260 مليون دج للتكفل بالتغذية املدر�سية وتدعيم النقل 

اإنتاج اأزيد من 131 األف قنطار من احلبوب

جتميع اأزيد من 570 األف قنطار من احلبوب خالل �سنة 2018 

ت�سمم 39 �سخ�سا ببلدية 
�سيدي �سعادة 

منح اإعانة مالية للرتجي الريا�سي 
مل�ستغامن تفوق 22 مليون دج

ال�سحة" مو�سوع  واقت�ساد  "ال�سيديل 
الطبعة الثانية ل�سالون ال�سيدلة

اإ�ستئناف التموين باملاء ال�سروب بـ 8 
بلديات بعد انقطاع دام ثالثة اأيام

اأ�سيب االأم�س 39 �سخ�سا من عائلة واحدة 
، بت�سمم غدائي بدوار "اأوالد يعال" ببلدية 
�سيدي �سعادة غرب والية غليزان ح�سبما 
االإ�ست�سفائية  امل�ؤ�س�سة  مدير  من  علم 
واأو�سح  م�ستغامن.  والية  بب�قريات 
"امل�ؤ�س�سة  اأن  له  ت�رصيح  فداق يف  الزين 
كيل�مرت  ب�قريات)27  لبلدية  اال�ست�سفائية 
من  بداية  ا�ستقبلت  م�ستغامن(  جن�ب 
اجلمعة  الي�م  �سباحا  اخلام�سة  ال�ساعة 
ترتاوح  واحدة  عائلة  من  �سخ�سا   39
اأ�سيب�ا  �سنة  و55  �سنتني  بني  اأعمارهم 
اأثناء  جماعي  غذائي  ت�سمم  باأعرا�س 
وليمة ختان ويف �سياق مت�سل اأو�سح فداق 
بتخ�سي�س  قام  ب�قريات  "م�ست�سفى  اأن 
الداخلي(  الطب  )م�سلحة  كامل  جناح 
التي  امل�سابة  احلاالت  بكل  للتكفل 
ا�ستقبلتها اال�ستعجاالت الطبية اجلراحية 

كما مت تدعيم الفرق الطبية و�سبه الطبية 
بهم  والعناية  املر�سى  ملراقبة  املناوبة 
جهته  ومن  الالزمة.  التحاليل  واإجراء 
مبديرية  ال�قاية  م�سلحة  رئي�س  اأكد 
الدكت�ر  ال�سحة وال�سكان ل�الية م�ستغامن 
حممد بن اأحمد اأن "38 حالة من احلاالت 
امل�سابة باأعرا�س الت�سمم الغذائي )القيء 
لل�سفاء  متاثلت  واالإ�سهال(  واملغ�س 
وغادرت امل�ست�سفى با�ستثناء حالة واحدة 
ال تزال حتت املراقبة الطبية التي تدوم 6 
�ساعات. وقامت مديرية ال�سحة وال�سكان 
ال�قاية  م�سلحة  باإخطار  م�ستغامن  ل�الية 
غليزان  ل�الية  وال�سكان  ال�سحة  مبديرية 
عينات  ورفع  ال�رصورية  التدابري  التخاذ 
امل�ساب�ن  تناولها  التي  املاأك�الت  من 
على  والتعرف  املخربية  التحاليل  الإجراء 

اأ�سباب هذا الت�سمم الغذائي

الريا�سي  الرتجي  منح  اأم�س  م�ساء  مت 
 22.25 ب  تقدر  مالية  اإعانة  مل�ستغامن 
هذه  تقدمي  مرا�سم  واأقيمت  دج  ملي�ن 
االإعانة املالية التي منحتها والية م�ستغامن 
م�ستغامن  وبلدية  دج(  ماليني   12.25(
)10ماليني دج( مبقر دي�ان ال�الية بح�س�ر 
ال�سلطات املحلية املدنية والع�سكرية اإدارة 

الفريق الريا�سي.
الن�ر  عبد  حممد  م�ستغامن  وايل  واأعرب 
الدعم  اأن ي�ساعد هذا  اأمله يف  رابحي عن 
النتائج  م�ا�سلة  على  النادي  املادي 
امل��سم  بداية  يف  حققها  التي  االإيجابية 
الكروي احلايل م�ؤكدا اأنه يقف يف "ال�رصاء 

وال�رصاء" مع فريق ترجي م�ستغامن.
ومن جهته اأكد رئي�س فريق ترجي م�ستغامن 

املادي  الدعم  "هذا  اأن  �سني  بن  حممد 
على  �ست�ساعد  اأك�سجني  جرعة  يعترب 
منه  يعاين  الذي  املايل  امل�سكل  تخفيف 
وذكر بن �سني اأن "هذا اللقاء  الفريق 
يد  الذي وعد مبد  ال�ايل  جاء مببادرة من 
اأن  خا�سة  امل�ستقبل  يف  للنادي  امل�ساعدة 
جدا  مرتفعة  للفريق  املالية  االلتزامات 
وم�س�ار البط�لة ال يزال ط�يال،وكان فريق 
ال�سع�د خالل  ترجي م�ستغامن الذي حقق 
امل��سم الريا�سي 2017-2018 اإىل الرابطة 
املحرتفة الثانية "م�بيلي�س" قد وقع �سهر 
ي�ني� املا�سي اأربعة عق�د رعاية بقيمة 21 
ملي�ن دج مع ال�سل�سلة الفندقية اجلزائرية   
العاملية كما متت االإ�سارة اإليه AZوجممع 

متيجي وجممع ك�بيبي 

ال�سيدلة  ل�سال�ن  الثانية  الطبعة  �ستقام 
)فارم  الي�مية  والرفاهية  ال�سيدلة  و�سبه 
اأك�س( من 25 اإىل 27 اأكت�بر القادم ب�هران 
"ال�سيديل واقت�ساد ال�سحة"،  حتت �سعار 
ح�سبما ا�ستفيد االأم�س  لدى املنظمني، و 
تاأتي هذه التظاهرة التي يرتقب ان تعرف 
ح�س�ر زهاء 60 عار�سا بعد النجاح الذي 
�سجلته الطبعة االأوىل التي عرفت م�ساركة 
مهني،ح�سبما   1.500 زيارة  و  عار�سا   57

ما ذكره مدير ال�سال�ن.
طرف  من  املنظم  احلدث  هذا  ويجمع 
 " لال�ست�سارة  برتين�ن�س  االت�سال   " وكالة 
امل��س�عاتية  ال�كالة  مب�ساهمة  ل�هران 
)اأترا�س(  ال�سحة  و  العل�م  يف  للبحث 
يف  والفاعلني  واملمار�سني  ال�سيادلة 

الباحثني  و  االأ�ساتذة  غرار  على  ال�سحة 
ال�سيدلة  يف  وطلبة  املقيمني  االأطباء  و 
ال�سحة  مديرية  مثل  عم�مية  وم�ؤ�س�سات 
ال�طني  وال�سندوق  ل�هران  وال�سكان 
و  االأجراء  للعمال  االجتماعي  لل�سمان 
االجتماعية  للتاأمينات  ال�طني  ال�سندوق 
ي�سار  الدكت�ر  اأ�ساف  كما  االأجراء،  لغري 
بدور. و�سي�سمح هذا ال�سال�ن الذي �سيقام 
بن  "حممد  لالتفاقيات  الدويل  باملركز 
مهاراتهم  بعر�س  للم�ساركني  اأحمد" 
ال�سيدلة  ميادين  يف  ومنتجاتهم  اجلديدة 
الفر�سة  لهم  و�سيك�ن  ال�سيدلة  �سبه  و 
لتنظيم ور�سات وتك�ينات م�جهة للجمه�ر 
و اإقامة ن�ساطات علمية و ثقافية، ح�سبما 

جاء يف بيان �سحفي لهذه التظاهرة. 

بلديات   8 مت�ين  االأم�س  اأ�ستاأنف  
بعد  ال�رصوب  باملاء  غليزان  ب�الية 
جراء عطب  اأيام  ثالثة  دام  انقطاع 
"قرقار"  ب�سد  التم�ين  مب�سخة 
لدى  علم  ح�سبما  ارهي�(،  )وادي 
للمياه  اجلزائرية  وحدة  مدير 
بال�الية. واأو�سح عبد القادر �سيباين 
اأن عملية التم�ين باملاء ال�رصوب قد 
البلديات  عرب  عادية  ب�سفة  عادت 
املعنية بعدما متكن اأع�ان ال�سيانة 
م�ساء  املذك�رة  لل�حدة  التابعني 
اخلمي�س اإ�سالح العطب الذي اأ�ساب 

وكانت م�سالح اجلزائرية  امل�سخة، 
للمياه ت�سمن مت�ين �ساكنة البلديات 
طريق  عن  االنقطاع  فرتة   خالل 
ال�سهاريج املتنقلة ي�سيف  �سيباين، 
م�س  االنقطاع  اأن  بالذكر  جدير 
مندا�س  و  ال�سالم  وادي  بلديات 

وزم�رة و وادي .
م�س  االنقطاع  اأن  بالذكر  جدير 
و  مندا�س  و  ال�سالم  وادي  بلديات 
زم�رة و واداجلمعة واحلا�سي واأوالد 
اأحياء  بع�س  كذا  حلالف   و  يعي�س 

مبدينة وادي ارهي�.

مت��سنت  عني  والية  خ�س�ست 
دج  ملي�ن   260 يناهز  ماليا  غالفا 
اأي�سا  و  املدر�سية  بالتغذية  للتكفل 
لتدعيم جمال النقل املدر�سي و حل 
م�سكل العجز امل�سجل على م�ست�ى 
ح�سبما  النائية،  البلديات  من  عدد 

علم لدى م�سالح ال�الية  
دج  ملي�ن   18 يعادل  ما  ر�سد  مت  و 
وال�سمان  الت�سامن  �سندوق  من 
بلديات  لفائدة  املحلية  للجماعات 
ت�جيهها  الأجل  مت��سنت  عني  والية 

املدر�سي  النقل  حافالت  لتاأجري 
حل  اإىل  الرامية  اجله�د  �سمن 
عدد  عرب  امل�سجل  العجز  م�سكل 
املجال  هذا  يف  ال�الية  بلديات  من 
،كما مت تخ�سي�س غالف مايل يقدر 
ذات  ميزانية  من  دج  ملي�ن   12 ب 
حظرية  ب�سيانة  للتكفل   ال�سندوق 
ملجم�ع  التابعة  املدر�سي  النقل 
تاأهيل    على  ل�سهر  و  ال�الية  بلديات 
م�سالح  وفق  املعطلة  حلافالت 
ال�الية  م�سالح  وعمدت  ال�الية. 

املالية  االإعتمادات  هذه  تك�ن  اأن 
الدرا�سية  ال�سنة  بر�سم  امل�سخرة 
للعجز  عمليا  حال  اجلاري  للم��سم 
امل�سجل بخ�س��س النقل املدر�سي 
اأمل  على  النائية  البلديات  من  بعدد 
اأن تتدعم ال�الية م�ستقبال بحافالت 
بالتغذية  التكفل  بغية  و  جديدة 
ابتدائيات  جمم�ع  عرب  املدر�سية 
مبلغ  ر�سد  مت  مت��سنت  عني  والية 
230 ملي�ن دج من �سمنه 12 ملي�ن 
دج من ميزانية ال�الية وح�سة االأ�سد 

م�سخرة يف اإطار �سندوق الت�سامن و 
ال�سمان للجماعات املحلية ح�سبما 
نف�س  ويف  امل�سدر،  نف�س  اأبرزه 
مت��سنت  عني  وايل  وجهت  االإطار 
لبيبة ويناز خالل اإ�رصافها على اآخر 
�سبتمرب  تنفيذي والئي �سهر  جمل�س 
لل�سهر  �سارمة  تعليمات  اجلاري 
جمال  يف  ال�سحي  اجلانب  على 
ت�سيري املطاعم املدر�سية و تكثيف 
حر�سا  املتابعة  و  الرقابة  عمليات 

على �سحة املتمدر�سني.

اأزيد من 131  اإنتاج  البي�س  ب�الية  مت 
احلب�ب خالل حملة  من  قنطار  األف 
احل�ساد والدر�س التي انتهت م�ؤخرا، 
مديرية  لدى  االأم�س  علم  ح�سبما 
امل�سالح  مديرية  الفالحية  امل�سالح 

الفالحية.
االإح�سائيات  م�سلحة  رئي�س  واأفاد 
بح��سي  الفالحية  والتحقيقات 
حققت  البي�س  والية  اأن  ب�حف�س 
  2018-2017 الفالحي  امل��سم  خالل 
امل�سجل  املنت�ج  �سعف  من  اأزيد 

خالل م��سم احل�ساد ل 2017-2016 
وذلك راجع اإىل الت�ساقطات املطرية 
خالل  ال�الية  عرفتها  التي  الهامة 
يف  �ساهمت  والتي  اجلارية  ال�سنة 
ال�الية  حققت  وقد  االإنتاج،  ارتفاع 
قنطار  األف   85 من  اأزيد  ال�سنة  هذه 
األف قنطار  واأكرث من 35  ال�سعري  من 
قنطار  اأالف   8 و  ال�سلب  القمح  من 
من القمح ال�سلب و 2.800 قنطار من 

اخلرطال.
التي  االإجمالية  امل�ساحة  اأن  يذكر 

مت ح�سدها قدرت ب 6.734 هكتار 
يتجاوز  ما  اأن  امل�سدر  نف�س  ،واأبرز 
يتم  احلب�ب  منت�ج  من  باملائة  ال90 
االإحتفاظ به ، من قبل الفالحني من 
اأن  اعتبار  على  م�ا�سيهم  تغذية  اأجل 
االأوىل  بالدرجة  رع�ية  تعترب  ال�الية 
راأ�س  ملي�ين  يقارب  ما  وحت�سي 
وحت�سي  االأوىل  بالدرجة  الغنم  من 
و  الغنم  من  راأ�س  ملي�ين  يقارب  ما 
حت�يلها  مت  التي  احلب�ب  كمية  بلغت 
تعاونيات  نح�  الفالحني  طرف  من 

كما  قنطار   1.850 اجلافة  والبق�ل 
اأ�سري اإليه.

البي�س  والية  �سجلت  فقد  للتذكري 
  2017-2016 احل�ساد  م��سم  خالل 
من  قنطار  األف   50 من  اأزيد  اإنتاج 
حم�س�دة  م�ساحة  على  احلب�ب 
قدرت ب2.854 هكتار بالرغم من اأن 
امل�ساحة املحروثة حينها قدر باأكرث 
اإىل  راجع  وذلك  هكتار  األف   13 من 
حينها  ال�الية  �رصب  الذي  اجلفاف 

وفق ذات امل�سالح الفالحية .

�سّجلت م�سالح تعاونية احلب�ب والبق�ل 
اجلافة بال�سلف خالل امل��سم الفالحي 
 570.000 عن  يزيد  ما  جتميع  اجلاري 
ا�ستفيد  ما  ح�سب  احلب�ب  من  قنطار 
الي�م اخلمي�س لدى مدير هذه امل�ؤ�س�سة. 
م�ساحله  اأن  عب�رة  بن  الطاهر  واأو�سح 
احل�ساد  حملة  من  االنتهاء  وعقب 
والدر�س مل��سم 2018 اأح�ست جتميع ما 
يف�ق 570.000 قنطار من احلب�ب وهي 
ح�سيلة قيا�سية ت�سجل الأول مرة" خا�سة 

اأين بلغت  الفارط  باملقارنة مع امل��سم 
ت�فري  امل�س�ؤول  ذات  واأبرز   .  430.000
و�رصوط  ظروف  كل  ال�الئية  ال�سلطات 
التي مت  التخزين  �سعة  فيها  العملية مبا 
 16 وكذا  قنطار   690.000 اإىل  رفعها 
نقطة جتميع بعدما كانت ترتاوح امل��سم 
الفارط يف حدود 520.000 قنطار عرب 
ت�قعات  بعد  وهذا  جتميع  نقطة   11
الظروف  ظل  يف  املرتفعة  االنتاج 
امل��سم  �سهدها  التي  اجليدة  املناخية 

اإنتاج  وفرة  اأ�سباب  ترجع  و  الفالحي 
احلب�ب وارتفاع ح�سيلة التجميع ا�ستنادا 
مردودية  حت�سن  اإىل  امل�سدر  لذات 
قنطار   22 معدل  بل�غ  مت  حيث  الهكتار 
يف الهكتار ال�احد مقابل 15 قنطارا يف 

الهكتار خالل امل��سم الفارط
الظروف  اإىل  عب�رة  بن  د  اأ�سار  و 
املناخية التي �ساهمت يف حت�سن االإنتاج 
خالل  امل�سجلة  اخل�سائر  بع�س  ماعدا 
احل�ساد  حملة  اأيام  االأمطار  ت�ساقط 

والدر�س والتي اأثرت على اإنتاج القمح يف 
مناطق �سنجا�س وواد الف�سة فيما اأ�ساد 
مناطق  عرب  املجمعة  القمح  بن�عية 
�سمال ال�سلف مثمنا يف ذات ال�قت دور 
الفالحني يف تط�ير ورفع االإنتاج خا�سة 
يف ظل ت�فري العتاد والتجهيزات الالزمة 
نقطة  اأكرب  �سهدت  اأنه  بالذكر  جدير 
ال�سلف(  )بلدية  باملخاطرية  جتميع 
جتميع  قنطار   70.000 ل  تت�سع  والتي 

زهاء 68.000 قنطار.
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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�سة ق.

على  الفر�صة  مفوتا  وبالتايل 
موؤقتا  االنفراد  اأجل  من  النادي 
حيث  الرتتيب،  جدول  ب�صدارة 
على  االنتقاد  اأ�صوات  تعالت 
عمراين  القادر  عبد  املدرب 
العودة  الفريق يف  بخ�صو�ص ف�صل 
وهو  القواعد  خارج  من  بالفوز 

هدف  اي  ت�صجيل  يف  ف�صل  الذي 
خارج ميدانه االأمر الذي مل تتقبله 
مدربها  طالبت  التي  اجلماهري 
من  احللول  عن  البحث  ب�رضورة 
الهجومية  الفاعلية  حت�صني  اجل 
واللعب اأمام املرمى والت�صجيل يف 

مرمى اخل�صوم.
وينطلق العبو ت�صكيلة »ال�صيا�صي« 
التي  للمقابلة  التح�صري  يف 

تنتظرهم يف اجلولة املقبلة نهاية 
ملعبهم  على  اجلاري  االأ�صبوع 
ال�صهيد حمالوي اأمام نادي بارادو 
من اأجل حتقيق االأهم واالحتفاظ 
االحتفاظ  اأجل  من  كامال  بالزاد 
االأدوار  للعب  كاملة  بحظوظه 
والدفاع  املو�صم  هذا  االأوىل 
املو�صم  اأحرزه  الذي  لقبه  عن 

املن�رضم.

جماهري ال�ضيا�ضي ينتقدون عمراين ب�ضرامةالت�سكيلة توا�سل عقمها الهجومي خارج القواعد
اكتفى فريق �سباب ق�سنطينة بالعودة بنقطة التعادل من التنقل الذي قاده اإىل مدينة باتنة من اأجل مواجهة جمعية عني 

مليلة �سمن اجلولة ال�ساد�سة من البطولة املحرتفة الأوىل وهي النتيجة التي مل تر�ض اأن�سار الفريق الذين تنقلوا بقوة اإىل 
عا�سمة الأورا�ض من اأجل دعم النادي وت�سجيعه عن قرب من املدرجات، اإل اأن اجلماهري عادت اأدراجها وهي جتر اأذيال 

اخليبة بعدما �سيع الفريق فر�سة العودة بنتيجة اأف�سل وخطف النقاط الثالث من مدينة باتنة

البطولة الإفريقية 
لل�سباحة: 

اجلزائر حتافظ 
على املركز 

الثالث بح�ضدها 
13 ميدالية 

 
الن�صوي  العن�رض  اأ�صاف 
اجلزائري  للمنتخب  ميداليتني 
�صعاد  بف�صل  ف�صية  االأوىل 
�صباحة  م   800 يف  �رضواطي 
ن�صيب  من  وبرونزية  حرة 
م   100 يف  جماهد  ن�رضين 
»اخل�رض«  ليحافظ  فرا�صة، 
الرتتيب  الثالث يف  على املركز 
العام 13 ميدالية، بينما ي�صيطر 
 30 املناف�صة  على  امل�رضيون 
ميدالية وجنوب اإفريقيا ثانيا 29 
اليوم  مناف�صات  عقب  ميدالية 
للبطولة   13 الطبعة  من  الرابع 
اجلارية  لل�صباحة  االإفريقية 
 5 مب�صبح  �صبتمرب  و16   10 بني 
جويلية للمركب االأوملبي حممد 
اجلزائرية  وافتكت  بو�صياف، 
�رضواطي ف�صية ال�صباق الطويل 
بتوقيت  حرة  �صباحة  م   800
البطلة  خلف  ج،   58 ثا   01 د   9
امل�رضية هانية مورو 8 د 56 ثا 
من   كووتزار  جاين  واأمام  ج   95
اإفريقيا 9 د 12ثا 79 ج،  جنوب 
ماجدة  مواطنتها  دخلت  بينما 
�صيباراكا يف ال�صف  الرابع 9 د 
31 ثا 48 ج، كما اأفتكت ن�رضين 
م   100 نهائي  نحا�صية  جماهد 
ج   75 ثا   04 د   1 بزمن  فرا�صة 
خلف البطلة امل�رضية املتوجة 
ثا   59 ع�صمان  فريدة  باللقب 
اإيرين  اإفريقية  واجلنوب  ج،   03

قاالغر 1 د 00ثا 45 ج
من�صف  الثنائي  اكتفى  بينما 
وعبد  ج   76 ثا   20 د   2 بلمان 
ج   74 ثا   26 د   2 �صيار  الرزاق 
والثامن  ال�صاد�ص  باملركزين 
 200 نهائي  يف  التوايل  على 
�صيطر  الذي   ال�صدر،  على  م 
عليه اآيرتون �صويناي من جنوب 
كما  ج،   04 14ثا  د   2 اإفريقيا 
 56 د   3 خندري�ص  لوني�ص  ف�صل 
ثا 95 ج ومواطنه اأني�ص جاب اهلل 
التتويج  من�صة  فوق  ال�صعود  يف 
على  و�صاد�صا  رابعا  بدخولها 
التوايل يف �صباق 400 م �صباحة 
حرة،  الذي �صهد تتويج العمالق 
امل�رضي مروان الكما�ص 3 د 51 
فريق  دخل  جانبه  من  12ج،  ثا 
ال�صف  يف  الرجايل  التتابع 
الرابع لنهائي اأربع مرات 100 م 
�صباحة حرة 3 د 29 ثا 83 ج، يف 
�صباق فاز به الرباعي امل�رضي 

3 د 21 ثا 61 ج.
»اخل�رض«  يحافظ  وبالتايل   
الرتتيب  يف  الثالث  �صفهم  على 
العام للميداليات لدى  اجلن�صني 
ذهبية،   2 ميدالية   13 بر�صيد 
حني  يف  برونزية،   9 ف�صية،   2
تغريدهم  »الفراعنة«  يوا�صل 
املنفرد مبجموع 30 ميدالية 17 
برونزية،    2 ف�صية،   11 ذهبية، 
البافانا«  »البافنا  فريق  ويبقى 
يف املطاردة بواقع 29 ميدالية 9  

ذهبية، 12 ف�صية، 8 برونزية.

ي�سجل ح�سوره غدا ملتابعة اللقاء اأمام وفاق �سطيف

بوهالل مدربا جديدا لدفاع تاجنانت

كان يف مهمة التح�سري للرايل املربمج �سنويا

املوت يغّيب بهلول من تيميمون

تاجنانت  دفاع  نادي  اإدارة  عّينت 
راأ�ص  على  بوهالل  كمال  املدرب 
خلفا  للفريق  الفنية  العار�صة 
الدو  حمادي  التون�صي  للمدرب 
اأ�صبوعني  قبل  ا�صتقال  كان  الذي 
�صل�صلة  توا�صل  عقب  من�صبه  من 
واأعلنت  للنادي،  ال�صلبية  النتائج 
اإىل  تو�صلها  عن  الدفاع  اإدارة 
من  بوهالل  املدرب  رفقة  اتفاق 
اأجل موا�صلة املغامرة على راأ�ص 
العار�صة الفنية واالإم�صاك بزمامها 

اإىل نهاية املو�صم الكروي اجلاري، 
على  امل�صوؤولني  اتفاق  جاء  حيث 
اإ�رضار  عقب  بوهالل  مع  الفريق 
العدول  رف�ص  على  الدو  املدرب 
ومغادرة  باال�صتقالة  قراره  عن 
عدم  بقرار  ومت�صكه  الفريق 
موا�صلة العمل مع الت�صكيلة ب�صبب 
حتيط  التي  ال�صعبة  الظروف 
احلايل،  املو�صم  بداية  بالنادي 
وينتظر ان ي�صجل بوهالل ح�صوره 
من املن�صة ال�رضفية مللعب الثامن 

ماي من اأجل متابعة مباراة فريقه 
وفاق �صطيف �صمن  اأمام  اجلديد 
الرابطة  من  ال�صاد�صة  اجلولة 
غدا  املقررة  االأوىل  املحرتفة 
من  مواتية  فر�صته  �صتكون  حيث 
قرب  عن  الالعبني  معاينة  اأجل 
ال�رضوع  قبل  امليدان،  اأر�صية  من 
يف العمل اجلدي هذا االأ�صبوع من 
املقبلة  للمباريات  التح�صري  اأجل 

التي تنتظر ت�صكيلة »الديارتي«.
ع.ق.

اأم�ص  اأول  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�ص 
�صهاب  امليكانيكية  للريا�صات 
قلبية  ل�صكتة  تعر�صه  اثر  بهلول 
االإدارية  باملقاطعة  م�صبح  داخل 
لتيميمون ح�صبما علم من م�صالح 
الوفاة  ووقعت  املدنية،  احلماية 
من  الواحدة  ال�صاعة  حدود  يف 
الفقيد  اثر قدوم  ام�ص  اأول  زوال 
االأوملبي  املركب  م�صبح   اإىل 

لتيميمون الأخذ ق�صط من الراحة 
من  يوم  ق�صاء  بعد  واالنتعا�ص 
لربنامج  والتح�صريات  التفقد 
ب�صدد  كان  ريا�صية  تظاهرة 
ح�صبما  باملنطقة  لها  التح�صري 

اأ�صري اإليه.
احلماية  م�صالح  تكفلت  وقد 
اإىل  الفقيد  جثمان  بنقل  املدنية 
اال�صت�صفائية  العمومية  املوؤ�ص�صة 
بعد  فيما  لنقله  بتيميمون متهيدا 

البليدة،  بوالية  راأ�صه  م�صقط  اإىل 
 1971 مواليد  من  الفقيد  ويعد 
عديد  تنظيم  يف  �صاهم  وقد 
جمال  يف  الريا�صية  التظاهرات 
باملنطقة  امليكانيكية  الريا�صات 
اليمامات«  »رايل  غرار  على 
بتيميمون �صنة  2016 مما �صاهم 
ال�صياحية  للوجهة  الرتويج  يف 
باجلنوب اجلزائري، ح�صبما اأ�صار 

اإليه متتبعون لل�صاأن الريا�صي.

التعادل ال�سلبي يخيم على خم�ض مباريات 
من الرابطة الثانية

جمعية ال�ضلف تنفرد بال�ضدارة 
واأبناء الزيبان ي�ضحقون البليدة

وا�صل فريق جمعية ال�صلف بدايته 
مع  الوطنية  البطولة  يف  املوفقة 
احلايل،  الكروي  املو�صم  بداية 
ب�صدارة جدول  انفرد  الذي  وهو 
الذي  الهام  الفوز  بعد  الرتتيب 
حققه على ملعبه خالل املقابلة 
التي خا�صها اأول اأم�ص اأمام جنم 
ال�صاد�صة  للجولة  حت�صبا  مقرة 
الثانية،  املحرتفة  الرابطة  من 
بالنقاط  االحتفاظ  �صمح  حيث 
�صيادته  موا�صلة  للفريق  الثالث 
مل  الذي  وهو  الوطنية  للبطولة 
ينهزم يف اأي مباراة منذ انطالق 
الذي  االأمر  احلايل  املو�صم 
ي�صاهم يف تاأكيد رغبة النادي يف 
هذا  االأوىل  االأدوار  على  اللعب 
اإحدى  على  والتناف�ص  املو�صم 
اإىلا  املوؤهلة  الثالث  التاأ�صريات 
والعودة  الكبار  لدوري  ل�صعود 
اإىل الرابطة االأوىل جمددا، بينما 
تعقدت ماأمورية نادي مقرة الذي 

اإىل  الولوج  من  قريبا  اأ�صحى 
منطقة اخلطر.

ب�صكرة  احتاد  �صجل  املقابل،  يف 
بعدما  اجلولة  يف  نتيجة  اأثقل 
البليدة  احتاد  ال�صيف  �صحق 
كثرية  مباراة  يف  لهدف  برباعية 
ت�صكيلة  ومكنت  الفريقني  جمعت 
اإىل  ال�صعود  من  »الزيبان«  اأبناء 
و�صمان  الرتتيب  جدول  و�صافة 
العودة  اجل  من  بقوة  املناف�صة 
الذي  الكبار  دوري  اإىل  �رضيعا 

�صجل نزوله املو�صم الفارط.
خم�ص  عرفت  املقابل،  يف 
التعادل  �صيطرة  كاملة  مباريات 
والتي  اأطوارها  على  ال�صلبي 
ف�صلت انديتها يف ت�صجيل هدف، 
االأهداف  جعل  الذي  االأمر  وهو 
من  ال�صاد�صة  اجلولة  يف  قليلة 
�صتة  تتعدى  وال  الثانية  الرابطة 
اأهداف يف �صبعة مباريات كاملة.
ع.ق.

 رف�ض امل�سا�ض بكرامته و�سرفه 
بعد التعر�ض اإىل ال�ستم

عجايل ي�ضتقيل من تدريب ال�ضام
عجايل  خل�رض  املدرب  ا�صتقال 
الفنية  العار�صة  راأ�ص  على  من 
وقرر  مليلة  عني  جمعية  لفريق 
الذي  التعرث  بعد  املن�صفة  رمي 
�صجله الفريق على ميدانه عندما 
املو�صم  لقب  حامل  ا�صت�صاف 
اأين  ق�صنطينة،  �صباب  الفارط 
تقا�صم الفريقان نقاط املواجهة 
التي انتهت بالتعادل هدف يف كل 
ت�رضيحات  عجايل  وقدم  �صبكة، 
اأين  املقابلة  نهاية  بعد  اإعالمية 
من  اال�صتقالة  قرر  اأنه  اأو�صح 
املن�صب  عن  والتخلي  من�صبه 
ا�صباب  اإىل  العودة  راف�صا 
بالتاأكيد  اكتفى  حيث  اال�صتقالة، 
عن  عاطال  البقاء  يف�صل  اأنه 
ي�رضفه  امل�صا�ص  عو�ص  العمل 
متاما  راف�صا  عائلته،  و�رضف 
ال�صب  اأنواع  كل  اإىل  التعر�ص 

من  لها  عر�صة  كان  التي  وال�صتم 
نوفمرب  اأول  ملعب  مدرجات 
الديار  خارج  ي�صتقبل  اأين  بباتنة 
عابد  ملعبه  تاأهيل  عدم  ب�صبب 

دحماين بعني مليلة.
واو�صح عجايل يف ت�رضيحاته انه 
اأ�صباب  اإىل  التطرق  عدم  يف�صل 
اال�صتقالة احرتاما ل�صكان مدينة 
الفريق  وجماهري  مليلة  عني 
التوفيق  يتمنى  اأنه  مو�صحا 
للت�صكيلة يف بقية م�صوار البطولة 

الوطنية.
ملزمة  »ال�صام«  اإدارة  و�صتكون 
بالبحث  احلايل  االأ�صبوع  خالل 
اأجل  من  جديد  مدرب  عن 
الفنية  العار�صة  على  االإ�رضاف 
مهامها  تويل  اأجل  من  للت�صكيلة 

فيما تبقى من املو�صم احلايل
ع.ق.
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ت�شكيلة  العبو  ويدخل 
�أر�شية  »�شو�شطارة« 
ملعب بور�شعيد بعد ق�شاء 
يف  �لرتب�ص  من  �يام  �أربعة 
قبل  �الإ�شماعيلية  مدينة 
مبدينة  �أم�ص  يلتحقو�  �أن 
حتت�شن  �لتي  بور�شعيد 
�مل�رصي،  �أمام  مو�جهتهم 
�لعودة  �أهمية  ويدركون 
�أر�ص  من  �يجابية  بنتيجة 
و�شع  �أجل  من  مناف�شهم 
�ملقبل  �لدور  يف  قدم 
ي�شتقبلون  و�نهم  خا�شة 
�ملناف�ص د�خل �لديار بعد 
�لذي  �الأمر  وهو  �أ�شبوع 
�لفني  �لطاقم  له  ي�شع 

�لفرن�شي  �ملدرب  بقيادة 
تيريي فروجي �ألف ح�شاب 
�أ�شباله  حت�شري  �أجل  من 
حتى  �لنو�حي  كافة  من 
يكونو� على �أمت �ال�شتعد�د 
و�لدخول  �ملو�جهة،  للعب 
وهم  مرتفعة  مبعنويات 
�لبطولة  يف  تاأهلو�  �لذين 
وي�شجلون  للأندية  �لعربية 
من  موفقة  مو�شم  بد�ية 
جدول  ت�شدر  خلل 

�لرتتيب.
ويدرك فروجي �ن �ملبار�ة 
لن تكون �شهلة �أمام العبيه 
�ملناف�ص  و�أن  خا�شة 
دور  يف  طيبا  مردود�  قدم 
�ملناف�شة  جمموعات 
�لقارية وبالتايل فاإن �حلذر 

�لرئي�شي  �لهدف  منه يبقى 
مباغتته  �أجل  من  للحتاد 
�لت�شجيل  على  و�لعمل 
�شدهن خا�شة و�أن �لطاقم 
مهمة  �أمنام  �شيكون  �لفني 
�ال�شتثمار يف �الأخطاء �لتي 
�ملباريات  فيها خلل  وقع 
على  خا�شة  خا�شها  �لتي 
�لذي  �لدفاع  خط  م�شتوى 
�للعب  زملء  من  يتطلب 
مزيان  �لرحمان  عبد 
مباغتته يف منطقته خا�شة 
بعد �إ�شابة مد�فعه �لرئي�شي 
وف�شل  �شلح  �إ�شلم 
�بر�هيم  �ملدرب  خيار�ت 
ح�شن يف �إيجاد خليفته �إىل 
يقوم  �لتي  �الأخطاء  جانب 
ما  �لنادي وهو  بها حار�شا 

كلفه تلقي �شبعة �أهد�ف يف 
ثلث مباريات �الأخرية من 

�لدوري �مل�رصي.
فريق  يدخل  �أن  وينتظر 
بتعد�د  �جلز�ئر  �حتاد 
تاأكد  بعد  خا�شة  مكتمل 
ربيع  �للعب  م�شاركة 
حتت  �شيكون  �لذي  مفتاح 
ت�رصف �لطاقم �لفني �الأمر 
�لذي يريحه من �جل و�شع 
�أف�شل خطة تكتيكية ت�شمح 
نتيجة  باأف�شل  بالعودة  له 
�ملقابلة  ويدير  مريحة، 
�ل�شنغال  من  حتكيم  ثلثي 
�لرئي�شي  �حلكم  بقيادة 
وي�شاعده  ندياي  مقات 
كمار�  جربيل  �لثنائي 

و�حلاج مليك �شامبا. 

النادي امل�سري / احتاد اجلزائر اليوم ابتداء من 20:00

اأبناء �ضو�ضطارة عازمون على العودة بن�ضف التاأ�ضرية
يعود فريق احتاد اجلزائر جمددا اإىل اأجواء املناف�سة القارية عندما يالقي اليوم مناف�سه النادي امل�سري حت�سبا ملباراة 
ذهاب الدور ربع النهائي ملناف�سة كاأ�س الكاف والتي جتري على ملعب بور�سعيد، وهي املقابلة التي �سوف تكون هامة 
ملمثل اجلزائر يف املناف�سة القارية من اأجل التناف�س على تاأ�سرية التاأهل اإىل املربع الذهبي للمناف�سة القارية، والتي 

يهدف الحتاد اإىل التتويج بلقبها واإهداء الفريق اول لقب قاري يف تاريخه

الت�سكيلة عانت كثريا من الناحية البدنية 
ووجدت �سعوبات لإنهاء اللقاء

الن�ضر الأ�ضود يحقق املهم يف 
انتظار التاأهل من الدار البي�ضاء

�ملهم  �شطيف  وفاق  فريق  �شّجل 
على  �لفوز  حتقيق  خلل  من 
خلل  �لبي�شاوي  �لود�د  ح�شاب 
�ملقابلة �لتي جمعت �لفريقني على 
ذهاب  �شمن  ماي  �لثامن  ملعب 
�لدور ربع �لنهائي ملناف�شة ر�بطة 
�أبطال �إفريقيا وذلك بنتيجة هدف 
�جلمعة  �الأهم  �نتظار  يف  رد  دون 
�لنادي  يخو�ص  عندما  �ملقبل 
حممد  ملعب  على  �لعودة  مقابلة 
�لبي�شاء،  �لد�ر  مبدينة  �خلام�ص 
بت�شجيل  �لوفاق  العبو  و�كتفى 
�لهدف �لوحيد يف �للقاء �لذي جاء 
توقيعه عرب �للعب �شيل بعد ربع 
فيما  �للقاء  �نطلق  على  �شاعة 
تو��شلت بقية �أطو�ره مبردود فاتر 
�للعب  رفقاء  خلله  يظهر  مل 
ظهر  �لذين  وهم  �لكثري  بوقلمونة 
ب�شبب  و�الإرهاق  �لتعب  عليهم 
خا�شة  �ملباريات  رزنامة  كثافة 
و�أنهم يتناف�شون على عدة جبهات 
جانب  �إىل  وقارية،  عربية  حملية، 
ظهرت  �لذي  �لبدين  �لرت�جع 
عيوبه يف �ل�شوط �لثاين من �للقاء 
�لنادي  العبو  خلله  ف�شل  و�لذي 

�ل�شطايفي يف رفع ريتم �للقاء.
»�لن�رص  ت�شكيلة  �الأهم على  ويبقى 
لقاء  يف  با�شتماتة  �للعب  �الأ�شود« 
�لعودة، خا�شة و�أن ثقل �ملو�جهة 
�شوف يقع على �لدفاع �ل�شطايفي 
�ملغربي  �لنادي  �نتهاج  ظل  يف 
خطة هجومية ت�شمح له بالت�شجيل 
�الأقل  على  هدفني  بفارق  و�لفوز 
�لدفاع  ومو��شلة  �لتاأهل  �أجل  من 
�لعام  �أحرزه  �لذي  �للقب  على 
من  ميلك  �لوفاق  �أن  �إال  �لفارط، 
له  ت�شمح  �لتي  �لقارية  �لتجربة 
بتاأ�شرية  و�لعودة  �ملبار�ة  بت�شيري 
�لتتويج  طعم  و��شرتجاع  �لتاأهل 
�لقاري �لذي تذوق طعمه �آخر مرة 
عام 2014 باإحر�زه لقب �ملناف�شة 

�حلالية.

الطاو�سي: ال�سغط 
�سيكون على الوداد يف 

الإياب

ر�شيد  �شطيف  وفاق  مدرب  �أكد 
�شيكون  �ل�شغط  �أن  �لطاو�شي 
�لبي�شاوي  �لود�د  على  مفرو�شا 
يف لقاء �لعودة، حيث قال �ملدرب 
موؤمتر  بلوزد�د يف  ل�شباب  �ل�شابق 

�للقاء:  نهاية  بعد  عقده  �شحفي 
يف  علينا  مفرو�شا  كان  »�ل�شغط 
�شطيف، لكن �لعك�ص �شيحدث يف 
الأن  �لبي�شاء،  بالد�ر  �لعودة  لقاء 
�لود�د �شي�شعى لت�شجيل �الأهد�ف 
على  �لوقت  نف�ص  يف  و�حلفاظ 
�ملتحدث:  وتابع  �شباكه«،  نظافة 
»على �لرغم من �أن �لفر�ص �لكثرية 
�أكن  مل  �أنني  �إال  لنا،  �أتيحت  �لتي 
�أملك �لكثري من �لبد�ئل، وبدوري 
�إر�دتهم  على  �لود�د  العبي  �أحيي 

�لقوية و�ن�شباطهم �لتكتيكي«.

حمار: الظروف 
جمتمعة لتكرار 
�سيناريو 2014

حمار  ح�شان  �لوفاق  رئي�ص  عرّب 
فريقه  قدرة  يف  كبرية  ثقة  عن 
�أبطال  ر�بطة  بلقب  �لتتويج  يف 
�حلالية،  ن�شختها  يف  �إفريقيا 
وتكر�ر �إجناز عام 2014 �أين ح�شد 
فيتا  نادي  ح�شاب  على  �للقب 
�ملعني  و�أو�شح  �لكونغويل،  كلوب 
يف ت�رصيحاته �نه قطع وعد� نهاية 
�ملو�شم �ملنق�شي على بناء فريق 
قوي قادر على لعب �الأدو�ر �الأوىل 
�لتتويجات  من�شة  �إىل  و�لعودة 
دفعه  �لذي  �الأمر  باالألقاب، 
با�شتقد�م  �شخ�شيا  �لتكفل  �إىل 
�ل�شيفي  �ملركاتو  يف  �للعبني 
خري�  يتفاءل  جعله  �ملا�شي، 
بتو�جد منف�ص عو�مل �لنجاح �لتي 

كانت قبل �ربعة �أعو�م.
وعرب حمار يف ت�رصيحات �إعلمية 
�شعادته  عن  �للقاء  نهاية  عقب 
رغم  �لب�شاوي  �لود�د  �أمام  بالفوز 
�لت�شكيلة  عن  ركائز  ثلثة  غياب 
�الأ�شا�شية، �إىل جانب مغادرة �شيل 
�للقاء  يف  �لوحيد  �لهدف  م�شجل 
�الإ�شابة،  ب�شبب  �مليد�ن  �أر�شية 
�شيعو�  العبيه  �أن  م�شتطرد� 
خلل  من  �أثقل  بنتيجة  �لفوز 
�أهد�ف  ت�شجيل  فر�شة  تفويت 
قدرة  من  و�ثق  �أنه  و�شدد  �أخرى، 
�لتاأهل  ببطاقة  �لعودة  يف  فريقه 
�شوف  لقاء  يف  �لبي�شاء  �لد�ر  من 
يلعب على جزئيات �شغرية خا�شة 
خلل  من  جمتمعة  �لظروف  و�أن 
و�لتفاف  للعبني  �لقوية  �الإر�دة 
�جلمهور حولهم �إىل جانب وقوف 

�ل�شلطات �لوالئية معهم.

مولودية اجلزائر / �سبيبة القبائل

العميد والكناري يف 
كال�ضيكو دون طعم

�جلز�ئر  مولودية  فريقي  يجمع  �لذي  �لكل�شيكو  �أجو�ء  تعود 

نكهة  دون  ببولوغني  ملعب عمر حمادي  على  �لقبائل  و�شبيبة 

عندما جتري �ملقابلة م�شاء �ليوم دون جمهور ب�شبب �لعقوبة 

�مل�شلطة على �لنادي �لعا�شمي، حيث يدخل �لفريقان بهدف 

م�شرتك يتمثل يف حتقيق �لفوز، رغم �أن �ل�شغط �شيكون على 

و�إعادة  �يجابية  نتيجة  بتحقيق  �ملطالب  �لعا�شمي  �لنادي 

�لت�شكيلة �إىل �لطريق �ل�شحيح وهو �لذي ي�شجل نتائج متذبذبة 

باالإق�شاء من  �لتاأثر  بعد  �ملو�شم �حلايل خا�شة  �نطلق  منذ 

مناف�شة ر�بطة �أبطال �إفريقيا، وهي �مل�شوؤرولية �لتي لن تكون 

�شهلة على عاتق �ملدرب �لعائد �إىل بيت �لفريق رفيق �شايفي 

كمدرب  �لفنية  �لعار�شة  على  جمدد�  عودته  ي�شجل  �لذي 

قيادة  خلل  من  موفقة  بد�ية  ت�شجيل  على  ويعول  رئي�شي، 

�ملرتفعة  �ملعنويات  ��شتغلل  عرب  �لفوز  حتقيق  �إىل  �أ�شباله 

�لتي يتو�جد عليها رفقاء �أمني �شويبع �لذين عادو� بالز�د كامل 

من �لتنقل �لذي قادهم يف �جلولة �لفارطة �إىل �ملدية وح�شدو� 
�لنقاط �لثلث على ح�شاب �الأوملبي �ملحلي.

ت�شتهدف  وهي  �مليد�ن  �لقبائل  �شبيبة  تدخل  �ملقابل،  يف 

مو��شلة �شل�شلة �لنتائج �اليجابية خا�شة و�أنها �لفريق �لوحيد 

رفقة مولودية بجاية دون هزمية منذ �نطلق �ملو�شم �حلايل، 

وبالتايل يعول �ملدرب باتريك دوما�ص على ��شتثمار �ملعنويات 

�لعالية الأ�شباله من �جل �ملو��شلة على نف�ص �لريتم.

عي�سة ق.

 فرحات يقود لوهافر 
للفوز بتمريرة حا�سمة

 عطال يقلب الطاولة
 على زفان وبن 

�ضبعيني
�أجو�ء  �إىل  �الأوىل �ملناف�شة جمدد� بعدما تو�جد �شمن قائمة �ملبار�ة �لتي خا�شها �شّجل �للعب �لدويل �جلز�ئري يو�شف عطال �لعودة  �لدرجة  دوري  حل�شاب  رين  ملعب  �أمام  ني�ص  وهو فريقه  الفتة  ب�شورة  بار�دو  �أكادميية  خريج  تاألق  حيث  لو�حد، يف �شيناريو �لدقيقة 62 ومتكن من منح متريرتني حا�شمتني �شمحت لفريقه دخوله بديل يف �ل�شوط �لثاين �أين �أقحمه مدرب ني�ص �بتد�ء من زفان ور�مي بن �شبعيني، حيث تغريت �أطو�ر �ملقابلة مبا�رصة بعد ني�ص �إىل قلب �لطاولة على �ل�شيف رين وتخطى مو�طنيه مهدي �لذي كان بعيد� عن �مليادين ب�شبب معاناته من �الإ�شابة �أبني قاد �لفرن�شية،  �إىل فوز بهدفني  �لنتيجة  �لتاأخر يف  �لفرتة �ملا�شية، حيث ينتظر �أن يكون حل موفقا للناخب �لوطني و�قرت�به من �لعودة �إىل بيت �خل�رص جمدد� بعد ��شتبعاده خلل يوؤكد �لعودة �لقوية للمد�فع �الأمين للت�شكيلة �لوطنية �إىل م�شتو�ه من قلب 

ممار�شة جمال بلما�شي يف �إعادة ترميم �خلط �لدفاعي للخ�رص. �إىل  فرحات  �لدين  زين  �الآخر  �لدويل  عاد  �ملقابل،  �بن برج منايل �لتمريرة �حلا�شمة للهدف و�لذي قاده �إىل �إحر�ز نان�شي بهدف دون رد �شمنت �لدرجة �لثانية �لفرن�شية، �ين منح هو�يته �ملف�شلة بعدما قاد فريقه لوهافر �إىل �لفوز على ح�شاب يف 
ثلث نقاط ثمينة د�خل �لقو�عد.

ع.ق.



رايو فاييكانو يعمق جراح هوي�سكا
حقق رايو فاييكانو فوزه الأول يف الدوري الإ�ضباين هذا املو�ضم بتغلبه 1-0 على م�ضيفه 
هوي�ضكا اأول اأم�س يف افتتاح املرحلة الرابعة للبطولة، اأحرز هدف املباراة جيلبري انبول 
وانغا من الكونغو الدميقراطية يف الدقيقة 29، بهذا الفوز ترك رايو فاييكانو القاع لريتقي 
ر�ضيد  جتمد  املقابل  يف  موؤجلة،  مباراة  ميتلك  مازال  باأنه  علما  موؤقتا   16 املركز  اإىل 
هوي�ضكا، الذي بدا ا�ضتمرار تاأثره بخ�ضارته 2-8 اأمام بر�ضلونة يف املرحلة املا�ضية عند 

4 نقاط يف املركز 14 موؤقتا.

مودريت�ش يك�سف لزمالئه نية الرحيل
 ك�ضفت تقارير �ضحفية اأن اإنرت ميالن يخطط للقيام مبحاولة جديدة من اأجل التوقيع مع 
لوكا مودريت�س جنم ريال مدريد خالل فرتة النتقالت ال�ضتوية املقبلة، واأو�ضحت �ضحيفة 
»�ضبورت« اأن مودريت�س ل يزال هدفا لإنرت ميالن، الذي اأراد اأن يتعاقد معه هذا ال�ضيف 
لكن دون جناح، وينوي النادي الإيطايل التقدم بعر�س جديد لريال مدريد من اأجل الفوز 
اأخرب زمالءه يف املنتخب  يبلغ 33 عاًما،  الذي  الكرواتي  الالعب  اأن  واأ�ضافت  بخدماته، 
خالل الحتفال بعيد ميالده موؤخرا اأنه �ضيغادر ريال مدريد يف ال�ضتاء، من اأجل الن�ضمام 
للنرياتزوري، جدير بالذكر اأن النادي الإيطايل حاول جاهدا �ضم لوكا مودريت�س يف ال�ضيف، 
ولكن باءت املحاولة بالف�ضل بعد مت�ضك النادي امللكي بخدماته. وفاز مودريت�س موؤخرا 
رفقة  العامل  الأف�ضل يف  النهائية جلائزة  القائمة  ودخل  اأوروبا،  يف  اأف�ضل لعب  بجائزة 

كري�ضتيانو رونالدو وحممد �ضالح.

مي�سي يدفع دي يوجن للهرولة نحو بر�سلونة
اأكد فرينكي دي يوجن لعب خط و�ضط اأجاك�س اأم�ضرتدام الهولندي، اأنه يتمنى اللعب يف 
�ضفوف بر�ضلونة بجانب ليونيل مي�ضي لعب وقائد البلوغرانا يف اأقرب وقت ممكن، وقال 
انتهى  اإذا  يوما ما،  اللعب معه  اأود  الر�ضمية: »من  ناديه  لقناة  دي يوجن خالل ت�رصيحاته 
لكني  حال،  اأي  على  كبار  لعبني  بجانب  �ضاألعب  فاإنني  كبري،  مب�ضتوى  ناٍد  يف  بي  الأمر 
لذا يجب  الآن يف �ضن 31،  اللعب معه، هو  اأود  »بالتاأكيد  واأ�ضاف:  اأريد جماورة مي�ضي«، 
اأن اأ�رصع«، وتابع: »والدي قال يل اإن مي�ضي لي�ضت لديه كاريزما كرويف، واأن كرويف كان 
يجعل زمالءه يلعبون ب�ضكل اأف�ضل، ولكني اأجبته باأن مي�ضي ل يحتاج لالآخرين«، واختتم: 
»اأتذكر فريق بر�ضلونة مع غوارديول الذي �ضم بويول، ت�ضايف، اإنيي�ضتا، بو�ضكيت�س، بيكيه، 
داين األفي�س، بيدرو، مي�ضي، اإيتو وفيا، لقد كان من املمتع روؤيتهم، مواجهتهم كانت مبثابة 
اجلحيم«. ويُعد دي يوجن من اأبرز اأهداف بر�ضلونة وف�ضل يف �ضمه خالل فرتة النتقالت 

ال�ضيفية املا�ضية.

الفيفا يقرتح و�سع �سوابط 
حتديد اأ�سعار الالعبني

النتقالت،  نظام  لتعديل  تقرير  القدم يف  لكرة  الدويل  بالحتاد  اقرتحت جمموعة عمل 
وك�ضف  الالعبني،  ل�ضفقات  املادي  املقابل  لتحديد  معقدة  ح�ضابية  بعمليات  ال�ضتعانة 
احلايل،  النظام  عديدة يف  �ضعف  نقاط  وجود  »رويرتز«، عن  عليه  اطلعت  الذي  التقرير 
وقال �ضمن انتقادات عديدة اإنه ت�ضبب يف انتهاكات عديدة على ح�ضاب الالعبني ال�ضبان 
ممار�ضات  عن  اأ�ضفر  النتقالت  �ضوق  ت�ضخم  اأن  التقرير  واأ�ضاف  امل�ضابقات«،  ونزاهة 
�ضيئة ميكن اأن توؤدي اإىل ا�ضتغالل الالعبني، وخالل جزء يتعلق بدور وكالء الالعبني قال 
لأندية  عدل  لي�س  هذا  م�ضاربة،  �ضوق  اإىل  وكاأنه حتول  يبدو  النتقالت  »نظام  التقرير: 
كرة القدم اأو للنا�ضئني الذين يعدون اأ�ضا�س اللعبة على امل�ضتوى الحرتايف«، وقال جياين 
راأ�س  ياأتي على  اإن تعديل نظام النتقالت  انتخابه يف 2016  بعد  الفيفا  اإنفانتينو رئي�س 
اأولوياته واأبدى منذ ذلك احلني قلقه من قيمة ال�ضفقات ال�ضخمة. واأكد التقرير اأنه ينبغي 
ال�ضفافية واملو�ضوعية حل�ضاب قيمة �ضفقات   لتحقيق  اأ�ضاليب  العتبار وجود  الأخذ يف 
التي  العمل  جمموعة  وقالت  احلقيقية،  الالعب  قيمة  حل�ضاب  معقدة  ح�ضابية  بعمليات 
اأ�ض�ضها اإنفانتينو، يف نوفمرب اإن املر�ضد الكروي املوجود يف �ضوي�رصا اأ�ض�س نظاما يعتمد 
على احل�ضابات املعقدة لتقدير قيمة النتقالت والحتمالت بطريقة علمية، ومن �ضمن 
الأفكار املقرتحة اأي�ضا فر�س ر�ضوم رفاهية على الإنفاق ببذخ، وا�ضتخدام هذه الأموال 
لإن�ضاء �ضندوق ت�ضامن، ف�ضال عن تقلي�س عدد الالعبني املعارين من النادي يف املو�ضم 

الواحد لي�ضبح بني �ضتة وثمانية، والعدد ذاته عند ال�ضتعارة اأي�ضا، مع وجود حد 

قلة النوم يبعد نيمار امام البي اأ�ش جي

ك�ضف مدرب نادي باري�س �ضان جرمان الأملاين توما�س توخل اأن جنمه الربازيلي نيمار غاب عن مباراة اأول اأم�س �ضد �ضانت 
اإتيان يف املرحلة اخلام�ضة من الدوري الفرن�ضي ب�ضبب قلة النوم، وقال توخل بعد فوز فريقه على �ضيفه برباعية نظيفة: »مل 
ينم ب�ضكل جيد يف الليلة املا�ضية، وحتدثنا يف ال�ضباح عادة ما يقول يل نعم اأريد اأن األعب، اإل اأنه هذه املرة قال ل اأعرف«، 
وتابع »عندما يقول يل نيمار ذلك، فهذا مبثابة جر�س اإنذار يف ذهني، حتدثنا بكل �رصاحة، وقلت له اأن يف اإمكانه اللعب ملدة 
45 دقيقة، لكن يف حال مل يكن ي�ضعر ب�ضكل جيد، لن اأقدم على اأي خماطرة«، واأو�ضح املدرب الأملاين اأن �ضبب قلة النوم يعود 
اإىل عدم تاأقلم نيمار ب�ضكل كاف مع التوقيت يف فرن�ضا بعد عودته من امل�ضاركة مع منتخب بالده يف فرتة ال�ضرتاحة الدولية، 

حيث خا�س مباراتني وديتني �ضد الوليات املتحدة  وال�ضلفادور واأقيمت املباراتان يف الوليات املتحدة.
وكان نيمار، اأغلى لعب كرة قدم يف العامل قد تدرب كالعادة مع فريقه اخلمي�س اإل اأن ا�ضمه مل يدرج على الالئحة النهائية 
لالعبني قبيل املباراة، والتي خلت اأي�ضاً من املهاجم الفرن�ضي ال�ضاب كيليان مبابي الذي بداأ بتنفيذ عقوبة الإيقاف لثالث 
الدفاع  اأن قلب  اأ�ضار توخل اىل  اإىل ذلك،  الرابعة،  نيله بطاقة حمراء يف املباراة �ضد نيم يف املرحلة  مباريات على خلفية 
الربازيلي تياغو �ضيلفا الذي خرج يف الدقيقة 80 من مباراة �ضانت اإتيان، تعر�س ل�رصبة خفيفة: »ومل اأكن اأرغب يف املخاطرة به 
واإبقائه على اأر�س امللعب«، ومل يبد املدرب الأملاين الذي يقود الفريق الفرن�ضي يف مو�ضمه الأول، قلقاً حيال جاهزية لعبيه 

الربازيليني للم�ضاركة الثالثاء �ضد امل�ضيف ليفربول الإجنليزي يف اجلولة الأوىل من دوري اأبطال اأوروبا.

حقق باري�س �ضان جرمان حامل اللقب 
فوزه اخلام�س تواليا على ح�ضاب �ضيفه 
املرحلة  افتتاح  يف   0-4 اتيان  �ضانت 
على  الفرن�ضي،  الدوري  من  اخلام�ضة 
العا�ضمة،  يف  الأمراء«  »حديقة  ملعب 
افتتح الأملاين يوليان دراك�ضلر الت�ضجيل 
الذي غاب عنه جنماه  العا�ضمة  لفريق 
الربازيلي نيمار وكيليان مبابي املوقوف 
ثالث مباريات، من متابعة راأ�ضية لكرة 
ماركو  اليطايل  اأر�ضلها  عالية  بينية 
عزز  الثاين،  ال�ضوط  ويف  فرياتي، 
تقدم  كافاين  ادين�ضون  الوروغوياين 

من  الثاين  بالهدف  املحلي  الفريق 
عرقلته  بعد  عليها  ح�ضل  جزاء  ركلة 
من قبل لويك بريان يف منطقة اجلزاء، 
ماريا  دي  انخل  الرجنتيني  واأ�ضاف 
و�ضع  ي�ضارية  بت�ضديدة  الثالث  الهدف 
الي�رصى،  الزاوية  �ضقف  يف  الكرة  بها 
واختتم مو�ضى ديابي بديل ل�ضنا ديارا 
كرة  تابع  بعدما  رابع  بهدف  املهرجان 
الزاوية  اأ�ضفل  يف  كافاين  من  و�ضلته 

اليمنى.
بينما حول ني�س تخلفه بهدف اأمام �ضيفه 
�ضار  مالنغ  و�ضجل   1-2 فوز  اىل  رين 

ابعاد  حاول  عندما  لرين  التقدم  هدف 
كرة قوية لرومان دل كا�ضتيو فحولها اىل 
�ضان  األن  وعادل  فريقه،  مرمى  داخل 
داخل  من  بت�ضديدة  لني�س  مك�ضيمان 
مزيان  متريرة  من  م�ضتفيدا  املنطقة 
يف  بارزا  دورا  مواليدا  ولعب  مواليدا، 
فوز ني�س عندما مرر كرة حا�ضمة ثانية 
اىل بيار لي�س-ميلو الذي �ضجل الهدف 
ورفع  املنطقة،  بيمناه من خارج  الثاين 
ني�س ر�ضيده اىل 7 نقاط وبات يتخلف 
بفارق الأهداف عن رين الذي ف�ضل يف 

ال�ضعود اإىل املركز الثاين موؤقتا.

البي اأ�ش جي يتالعب ب�سانت اتيان
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دورمتوند يتغلب على اينرتاخت بثالثية
فاز بورو�ضيا دورمتوند على �ضيفه اينرتاخت فرانكفورت 3-1 يف افتتاح املرحلة الثالثة من الدوري الأملاين، ورفع بورو�ضيا 
دورمتوند ر�ضيده اإىل �ضبع نقاط وتبواأ ال�ضدارة موؤقتا متقدما بفارق نقطة على بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي ا�ضت�ضاف 
اأم�س باير ليفركوزن، ونقطة اأي�ضا على فولف�ضبورغ وهرتا برلني اللذين التقيا البارحة يف قمة مبكرة، على ملعبه �ضيغنال 
ديالو  عبدو  الفرن�ضي  املدافع  وتابعها  نفذت  ركنية  على  بعد ح�ضوله  الت�ضجيل  دورمتوند  بورو�ضيا  افتتح  بارك،  ايدونا 

بي�رصاه يف اأ�ضفل الزاوية الي�رصى.
ويف ال�ضوط الثاين، متكن اينرتاخت من ادراك التعادل عرب �ضيبا�ضتيان هالر الذي تابع بيمناه من داخل املنطقة كرة يف 
اأربع دقائق حيث اأعاد ماريو�س فولف التقدم لأ�ضحاب  اأ�ضفل الزاوية اليمنى، ومل يهناأ الفريق الزائر بالتعادل اأكرث من 
الأر�س بعد اأن اأنهى يف ال�ضباك متريرة من الجنليزي جايدون �ضانت�ضو واأكمل الإ�ضباين باكو األكا�رص القادم من بر�ضلونة 
على �ضبيل الإعارة يف فرتة النتقالت ال�ضيفية الثالثية لدورمتوند قبل دقيقتني من نهاية اللقاء بعد اأن تابع من خارج 

املنطقة كرة يف ال�ضباك اثر ركلة ركنية.
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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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القلب اإىل  حمبب  خا�ص  طعم  لها  اجلزائر  يف  موؤلفاتي  •     م�ساركة 
العربي انتمائه وطابعه  على  حافظ  اجلزائري  •     ال�سعب 

اإىل اخلليج املحيط  من  العربي  ال�سعر  يف  كبريا  »�سكل منعطفا  قباين  •      »نزار 

حاورها: حكيم مالك 

كيف كانت بدايتك 
الأوىل مع عامل ال�سعر؟

اأنا ابنة اأ�رسة حتب ال�شعر وتقدره 
اهلل  رحمه  فوالدي  قدره،  حق 
�شاعراً  كان  املناور(  )حم�شن 
اأخي �شاعٌر متمكن  قديراً، واأي�شاً 
حميط  فال�شعر  لذلك  اأدواته،  من 
اأجتراأ  مل  ولكني  �شغري،  منذ  بي 
اأنني  اأح�ش�شت  حتى  الكتابة  على 
هذا  خو�ض  على  قادرة  �رست 
الغمار بكل ثقة، واأحمد اهلل الذي 

وفقني حتى الآن يف ذلك.

نهنئك ب�سدور ديوانك 
الثاين »ل تكرتث 

بالعابرين« والقارئ 
العربي يت�ساءل عن 

فحوى هذا العمل 
ور�سالته ودللته؟

اأولً �شكراً على التهنئة، والعمل هو 
العمودية  الق�شائد  من  جمموعة 
تفاعلي مع ما  تعرب عن  والتفعيلة 
اأعي�شه ويعي�شه وطننا احلبيب من 
حرب غري عادية فجاءت الق�شائد 
يف اأغلبها ت�شويراً للواقع وحتفيزاً 
التي  الأمل  م�شاعر  تخطي  على 
بغٍد  الأمل  م�شاعر  اإىل  نعي�شها 
يخلو  مل  وطبعاً  اهلل،  باإذن  اأف�شل 
حيث  الغزل  ق�شائد  من  الديوان 
يعرب  ذاته  حد  يف  هو  الغزل  اإن 
عن حب احلياة وحب النا�ض وحب 

اخلري.

ماذا ق�سدت من خالل 
هذا العنوان؟  وكم 

ا�ستغرق منك هذا املولود 
اجلديد لريى النور؟ 

 لقد اأخذت العنوان من ق�شيدة يف 
بالعابرين  تكرتث  ل   ( جمموعتي 
خطاب  مزدوج،  خطاب  وهي     )
�شوى  اأريُد  ل  )فاإِنيّ  احلبيب 
ولكنه  لروحي(  حمراباً  عينيَك 
باأكمله  الوطن  به  يُتق�شد  خطاب 

اأيُيّها املغرو�ض يف قلبي كوردة  )يا 
هما  فاملخاطبان  اإذاً   ، يا�شمني( 
والوطن  ال�شغري(  )وطني  احلبيب 
ل  باأن  فاأدعوهما  الكبري(  )حبيبي 
حا�شدين  من  حولهما  مبا  يكرتثا 
حالتان  قلبي  يف  فهما  وحاقدين 
وبع�شقي  بكينونتهما  متفردتان 

لهما .

 لنعد قليال لديوانك 
الأول »هكذا غنى 

الفرات« الذي اكت�سح 
جناحا يف �سوريا 

وخارجها فهل لك اأن 
حتدثينا عن تفا�سيله؟ 

الفرات  غنى  »هكذا  الأول  ديوان 
وتعبي  معاناتي  كل  نتاج  كان   «
على مدى ال�شنوات املا�شية وكان 
بالن�شبة  كبري  قلق  اإ�شداره م�شدر 
يعرب  دائماً  الأول  الإ�شدار  يل لأن 
ال�شاعر  و�شخ�شية  هوية  عن 
لذلك بذلت جهداً كبرياً حتى اأتى 

بال�شورة التي خرج بها اإىل النور.

كيف وجدت اإقبال 
اجلمهور ال�سوري 

والعربي عند توقيعك 
لديوانك »هكذا غنى 

الفرات«؟

حققت  اأنني  اأعتقد  هلل  احلمد 
اأكن  مل  انت�شاراً  الأول  ديوان  يف 
اأتوقعه وهذا من ف�شل اهلل اأولً ثم 

من ت�شجيع ال�شدقاء واملحبني.

 هل اأردت من خالل 
هذا الديوان اأن تبعثي 
باإ�سراقة اأمل لالأوطان 

العربية من �سوريا 
اإىل العراق وفل�سطني 

وغريها؟

يعلم اجلميع باأن �شورية كبلد كانت 
واآمال  اآلم  لكل  حا�شنة  ومازالت 
الوطن  امتداد  على  العرب جميعاً 
العربي وخ�شو�شاً تلك الدول التي 

عانت وتعان من الحتالل والغزو 
حني  واأنا   ، وفل�شطني  كالعراق 
كتبت ق�شيدة »هكذا غنى الفرات« 
وحتدثت فيها عن تاريخ حمافظتي 
الذي  اجلرح  وعن  الزور«  »دير 
دولياً  املدعوم  الإرهاب  لها  �شببه 
ت هذا الإرهاب حتى  ثم كيف حتديّ
القول  اأريد  فاإنني  منه  تخل�شت 
باأننا ن�شتطيع قهر الظروف مهما 
حياتنا  وا�شتعادة  قا�شية  كانت 
امل�شتقبل  نحو  وامل�شي  الطبيعية 

بثقة.

كيف كان تعاملك مع 
دار �سني للثقافة والن�سر 

والإعالم؟

وو�شوح  ب�شفافية  يتعاملون  كانوا 
اأحببت التعامل معهم  ورقي لذلك 

وا�شكرهم على كل �شيء.

مزجت بني ال�سعر 
املوزون و�سعر التفعيلة 

األ تعتربينها مغامرة 
�سعرية؟

واأين املغامرة مبا اأنه �شعر التفعيلة 
هو نوع من تطوير وجتديد ال�شعر 
لي�شت  هي  املوزون،  العمودي 
من  متكن  ماهي  بقدر  مغامرة 

التفعيالت وطريقة توظيفها

من هم ال�سعراء العرب 
الذين تاأثرت بهم؟

كما  والدي  هو  به  تاأثرت  من  اأول 
كثرياً  اأحببت  واأي�شاً  �شابقاً،  قلت 
اجلواهري واأمل دنقل ونزار قبان 

و�شليمان العي�شى.

كيف تنظرين ملنزلة 
ال�سعر العربي و�سط 

املناف�سة القوية 
لالأجنا�ص الأدبية 

الأخرى على راأ�سها 
الرواية؟

واأدواته  اأدبي مقوماته  لكل جن�ض 

يزال  وما  كان  وال�شعر  وعامله، 
تفاخرهم،  وم�شدر  العرب  ديوان 
لأن  ال�شعر  على  خوف  ل  لذلك 
به  امل�شي  على  قادرون  العرب 

دائماً نحو الألق.

هل ميكننا اأن نرى اأمل 
حم�سن املناور تخو�ص 
جتربة كتابة الرواية 

م�ستقبال؟

بالظروف  مرهون  الأمر  هذا 
ال�شعورية  احلالة  تقلب  ومبدى 
خمتلف  الرواية  عامل  لأن  عندي، 
فهل  ال�شعر،  عامل  عن  متاماً 
الرواية..  عامل  دخول  �شاأ�شتطيع 
ذلك  اأمتنى  ولكنني   ... اأعلم  اهلل 

فعاًل.

حدثينا عن طغيان 
الطابع الأنثوي الراقي 
واحل�سا�ص يف ق�سائدك 

ال�سعرية؟

كان  �شواء  ال�شاعر  هو  ال�شاعر 
لالأنثى  يبقى  ولكن  اأنثى،  اأم  ذكراً 
وح�شا�شية  رقة  الأكرث  اأ�شلوبها 
الذكر  من  عاطفية  اأكرث  كونها 
فتاأتي عباراتها اأكرث �شال�شة ورمبا 
اأكرث نعومًة، وهذا بالطبع ل يعني 
على  يتفوق  الأنثوي  ال�شعر  اأن 
املجال  هذا  يف  الذكوري  ال�شعر 
اإمنا هي ن�شب متفاوتة بني �شخ�ض 

واآخر.

كلمة توجهينها لالأ�ستاذ 
حممد خالد اخل�سر؟

باخت�شار �شديد اأقول له: دمت كما 
اأنت م�شانداً قوياً لالأدب احلقيقي 
على  للمتطفلني  �شديداً  وراف�شاً 

ال�شعر والأدب.

 كلمة عن »دير الزور«؟

»دير الزور« كمحافظة اأنتمي اإليها، 
ون�شاأت  ولدت  كمدينة  الع�شارة 
كنب�ض  يل  بالن�شبة  تعتربان  فيها 
دونه  العي�ض  اأ�شتطيع  ل  قلبي 

فلمحافظة »دير الزور« ب�شكل عام 
كل  على  واملميز  اخلا�ض  طابعها 
والجتماعية  اجلغرافية  ال�شعد 
والأ�رسية رمبا غري موجودة يف اأي 
مكان اآخر على وجه الأر�ض ترتك 
اأثراً كبرياً ل ميكن اإزالته يف نف�ض 
يف  واحدة  ملرة  ولو  يزورها  من 
فيها  ون�شاأ  ولد  فكيف مبن  حياته 
لذلك اأقول لدير الزور مهما كربُت 
اأنا وم�شت بي ال�شنون تظلني اأنت 
تهرم  التي ل  ال�شابة  تلك  بداخلي 
ول تتبدل مالحمها الفتية اأبداً .. 

كيف تقيمني ن�ساط 
املركز الثقايف العربي 

بدم�سق؟

يف  عام  ب�شكل  الثقافية  املراكز 
لتقدمي  جاهدة  ت�شعى  دم�شق 
تعك�ض  متنوعة  ثقافية  اأن�شطة 
ويطور  ال�شورية  العامة  الثقافة 
الأف�شل  نحو  الثقايف  امل�شهد 

�شمن الإمكانات املتاحة لهم ...

بعد الأزمة ال�سورية 
التي ع�ستها هل 

ترجمتها يف ق�سائد 
�سعرية هادفة اأم ل؟

ال�شاعر الذي ل يرتجم اآلم واآمال 
وبالن�شبة  ب�شاعر،  لي�ض  هو  وطنه 
يل اأعتقد اأنك حني تقراأ ق�شائدي 
فاأنا  لدي  وا�شحاً  ذلك  �شتجد 
يوؤذيه  ما  يوؤذيني  البلد  هذا  ابنة 

ويفرحني ما يفرحه.

حدثينا عن م�ساركتك 
يف املهرجان الأدبي 

معا حتى النت�سار عن 
الق�سية الفل�سطينية؟

ما  كل  رغم  �شورية  يف  نحن 
فاإننا  وويالت  قهر  من  نعي�شه 
وهي  الأم  الق�شية  عن  نتخل  مل 
حني  لذلك  الفل�شطينية  الق�شية 
يف  للم�شاركة  الدعوة  جاءتني 
حلظة  اأتردد  مل  املهرجان  هذا 
اأثناء  اأح�ش�شت  وقد  املوافقة  يف 
عن  اأدافع  حني  باأنني  املهرجان 

�شورية  عن  اأدافع  فاإنني  فل�شطني 
...

هل لك اطالع م�سبق 
على �سعراء اجلزائر؟ 

وماذا متثل لك اجلزائر؟ 
ومن هم الكتاب 

اجلزائريني الذين قراأت 
لهم؟

من  لهم  قراأت  من  اأهم  اإنيّ   
طاهر  اجلزائريني«  ال�شعراء 
ميهوبي«  »و«عزالدين  جاووت 
اأ�شيل  عروبي  بلد  اجلزائر    ...
اوروبا  من  جغرافياً  قربه  رغم 
حافظ  اجلزائري  ال�شعب  لكن 
على انتمائه وطابعه العربي لذلك 
وجدنا اجلزائر اأكرث بلد عربي كان 
متفهماً للموؤامرة التي حيكت �شد 
لأغلب  مغايراً  موقفه  فجاء  بلدي 
الدول العربية التي نا�شبتنا العداء 
اأجل دمار  ودعمت امل�شلحني من 

�شورية

  األ تطمحني مب�ساركة 
موؤلفاتك يف معار�ص 

دولية وعربية للكتاب 
خ�سو�سا معر�ص 

اجلزائر الدويل للكتاب؟

اأن  يتمنى  مبدع  اأو  �شاعر  كل 
ت�شارك كتبه يف كل مكان من الكرة 
الأر�شية، ولكن تظل امل�شاركة يف 
لها  كاجلزائر  وحبيبة  �شقيقة  دول 

طعم خا�ض حمبب اإىل القلب.

ماهي اأبرز امل�ساريع 
امل�ستقبلية التي 

حت�سرين لها يف جمال 
كتابة ديوان العرب 

ال�سعر؟

الطموح كبري ووا�شع اإن �شاء اهلل 
ولكن يبقى توفيق اهلل وم�شاعدة 
اأي  اإىل  اأدري  ول  يل  الظروف 
حتقيق  اأ�شتطيع  �شوف  حد 

اأمنياتي وطموحي.

تعد ال�ساعرة ال�سورية اأمل حم�سن املناور اإحدى الأقالم الإبداعية التي جنحت يف اإي�سال ر�سالة ال�سعر عرب موا�سيع جادة ت�سلط ال�سوء على ق�سايا املجتمع والوطن بالدرجة اأوىل وهذا ما يربز 
�سدة مت�سك هذه املبدعة املعروفة بتعلقها الكبري باأر�سها »دير الزور« ب�سوريا ال�ساكنة يف وجدانها واملوؤمنة بانت�سار بلدها على التطرف والإرهاب فهي ا�ستطاعت اأن ترتجم اآلم واآمال وطنها 
يف اأ�سعارها املتمثلة يف ديوانها الأول »هكذا غنى الفرات« وجمموعتها ال�سعرية الثانية »ل تكرتث بالعابرين » التي �سدرت حديثا عن دار �سني للثقافة والن�سر والإعالم، وعلى هذا الأ�سا�ص 
ا�ستطاعت يومية »الو�سط« اأن تنفرد بهذا احلوار ال�سحفي احل�سري مع  هذا القلم ال�سعري الناطق الذي ا�ستطاع اأن يغو�ص يف عامل الوجدان  عرب توظيفها الأ�سلوب املرن يف �سعرها ذو الطابع 

الأنثوي الراقي واحل�سا�ص  لت�سكل لوحة �سعرية فريدة من نوعها فلقد اأبرزت من خالل هذا اللقاء ال�سيق العالقة الأخوية  الوطيدة التي تربط بني ال�سعبني اجلزائري وال�سوري .   
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ما راأيك يف م�سابقة »اأمري 
ال�سعراء« بالإمارات هل 

تخدم ال�ساعر اأم ل؟

يف  هي  �أدبية  م�سابقة  كل 
�ملح�سلة تخدم �ل�ساعر ب�سكل 
�ل�سعري  و�مل�سهد  خا�ص 
�لعربي ب�سكل عام وهذ� يتوقف 
ونز�هة  �سدقية  مدى  على 
�لقائمني على هكذ� م�سابقات، 
�أمري  م�سابقة  �ن  و�أعتقد 
��ستقطاب  ��ستطاعت  �ل�سعر�ء 
عدد كبري من �لنا�ص جماهريياً 
ما  بكل  يتبارون  �ل�سعر�ء  وكان 
�أوتوه من ملكة ومهارة �سعريني 
�ل�ساعر  تطوير  �ساأنه  من  ما 
 ، �لعام  �ل�سعري  و�مل�سهد 
�ل�سعر�ء«  »�أمري  م�سابقة  و�إن 
�لعربي  �ملو�طن  لدى  خلقت 
حالة  �خلليج  �إىل  �ملحيط  من 
و�ملتابعة  �الهتمام  من  فريدة 
ومع  �مل�سابقة  مع  و�لتفاعل 
�ملت�سابقني وهذه خطوة جيدة 
للم�سابقة  �سب  تحُ جد�ً  ومهمة 
�إىل  �النتباه  لفت  تعيد  الأنها 
متاأ�سلة  �إبد�عية  كحالة  �ل�سعر 
دوره  و�إىل  �لعربي  جمتمعنا  يف 
�ملجاالت  �ستى  يف  �لتاأثري  يف 
و�أخذ  و�الجتماعية  �ل�سيا�سية 
و�ل�سحيح  �لطبيعي  دوره 

�ملرجو منه.

كيف ترين م�ستوى 
الأقالم ال�سبابية املبدعة 

يف جمال ال�سعر؟

للرعاية  �ساحلة  بذور  هناك 
الفتاً  �سيئاً  وتغدو  وتكرب  لتنمو 
و�الإبد�ع  �ل�سعر  جمال  يف 
من  يجدو  �أن  �أمتنى  وهوؤالء 
ياأخذ بيدهم كي ال متوت بذور 
وهناك   ، بدو�خلهم  �الإبد�ع 
متحم�سون  و�سابات  �سباب 
�ل�سعر  عامل  ولوج  يف  ور�غبون 
ولكن للأ�سف ال ميتلكون �أدو�ته 
�حلقيقية لذلك �أقول لهم �لرغبة 

�سيء و�ملوهبة �سيء �آخر.

كلمة عن ال�ساعرة 
والروائية اجلزائرية 

اأحالم م�ستغامني وماهي 
اأبرز املوؤلفات التي قراأتها؟

�سكلت  م�ستغامني  ج-�أحلم 
حالة  �الأوىل  رو�ياتها  ومنذ 
لي�ص  �لرو�ية  عامل  يف  فريدة 
على �مل�ستوى �لعربي ولكن على 
�مل�ستوى �لدويل الأنها �نطلقت 
�ل�سارع  من   ، حميطها  من 
�جلز�ئري و��ستطاعت ت�سويره 
فاأو�سلت  و�مانة  حرفية  بكل 
وكبري  ر�ئع  ب�سكل  ر�سالتها 
�أدو�ت  من  متكنها  دليل  وهذ� 
يف  و�إخل�سها  �لرو�ئي  �الإبد�ع 
والأنا�سها  ملجتمعها  كتابتها 
كانت  و�أي�ساً  بها  �ملحيطني 
ب�سكل  �جلز�ئرية  �ملر�أة  هموم 
عام  ب�سكل  و�لعربية  خا�ص 
للر�أي  �إبد�ءها  فتحاول  توؤرقها 
معاجلتها  ي�ساهم يف  علّه  �لعام 

.. وقد قر�تحُ لها ذ�كرة �جل�سد 
بك  يليق  و�الأ�سود  �سبيل  وعابر 

 ...

ماذا ميثل لك الأمري 
عبد القادر بطل املقاومة 

ال�سعبية يف اجلزائر؟

�لقادر  عبد  �الأمري  �أن  معروٌف 
و�ساعر  كاتب  هو  �جلز�ئري 
وحمارب  و�سيا�سي  وفيل�سوف 
هذه  كل  يحمل  من  �إن   ...
بالن�سبة  يعد  �أن  البد  �الألقاب 
�أ�سيل  عربي  لكل  وبالن�سبة  يل 
تعلمنا  وقدوة  فخر  م�سدر 
كيفية حب �أوطاننا و�لن�سال من 
�أجل كر�مة ورفعة هذه �الأوطان 
�الحتلل  قاوم  و�أنه  خ�سو�ساً 
موؤمن  بقلب  للجز�ئر  �لفرن�سي 
وب�سجاعة فائقة وبت�سميم كبري 
 .. �آت  البد  �لتحرير  �أن  على 

وقد كان .. 

هل تتمنني زيارة اجلزائر 
م�ستقبال؟

ومن ال يتمنى زيارة بلد �ملليون 
�سهيد !! 

كلمة عن ال�ساعر ال�سوري 
»نزار قباين« �ساعر املراأة 
واأيقونة ال�سعر العربي؟  

�لعربي  �ل�ساعر  �أن  �أعتقد 
�ل�سوري �لكبري نز�ر قباين �سكل 
منعطفاً كبري�ً يف �ل�سعر �لعربي 
الأنه  �خلليج  �إىل  �ملحيط  من 
�ل�سعرية  و�سوره  خياله  ��ستمد 
و�أزقة  وبيوتات  حار�ت  من 
حياة  ووظف  �لعريقة  دم�سق 
ليعيدها  ق�سائده  يف  �لنا�ص 
ي�سمعه  من  كل  �سعر�ً  �إليهم 
عنه  كحُتب  �أنه  يظن  يقروؤه  �أو 

قباين  نز�ر  ميز  ما  وهذ�  وله 
ع�رصه،  �سعر�ء  من  غريه  عن 
حا�رصة  �ملر�أة  كانت  و�ي�ساً 
نز�ر  قالها  تقريباً  كل جملة  يف 
حالها  ل�سان  فكان  �سعر�ً  قباين 
وترجمان ذ�تها ... ولهذ� �أ�سبح 
لي�ص يل فقط  نز�ر قباين ميثل 
�ملثل  �ل�سعر�ء  جلميع  ولكن 
ن�ستفيد  �لذي  و�ملعلم  و�لقدوة 

من ��سلوبه ورونق ق�سائده.

ماهي الهدية التي تقدمها 
اأمل حم�سن املناور لقرائها 

الأوفياء لأ�سعارها؟ 
 

ق�سيدة  �الأعز�ء  لقر�ئي  �أهدي 
»ن�رص �ل�سام«

يا �سام ن�رصك بّدد �حلزنا
وم�سى يعيد الأر�سنا �الأمنا

وم�سى يبّث �لفْرح يف وطني
فيزيل كل همومنا عنَّا

لرنى بريق �لفجر عاد لنا
و�لطري فوق غ�سونه غنَّى

فنح�صحُّ �أّن �لنور �ساحبنا
و�لبدر عند متامه منَّا

و�ل�سم�ص ت�رصق حني تذكرنا
فكاأّننا َمْن �سرْيها �َسَنّ

 لو كان غري م�سيئة �ملوىل
ما نحن فيه وما به كنَّا ..
 كحُنَّا �ّدعينا �ملعجز�ت لنا

كحُّنا �ّدعينا �أّننا �سئنا

ما د�مت �لفر�سان تر�سنا
وتردحُّ كَلّ كريهٍة عنَّا

�ستظلحُّ فوق �لنجم ر�يتنا
وبلدنا تبقى لنا �حل�سنا

�حلقد لن يرقى لغايته
مهما علينا حربه �سَنّ

مهما متادى يف جترّبه
وغروره .. وجنونحُه جَنّ
�أو كان يح�سب �أّننا قوٌم

�سهٌل علينا �لن�رص �أو ظَنّ
فاإذ� بنا كالطود و�حدنا
�أعلى و�أعلى منهمحُ �ساأنا
فالعزم مّنا كان مبدوؤهحُ

و�لن�رص كان م�سريحُه منَّا
و�ملجد مثل �الأم لو حّنت

لوليدها .. لرت�بنا حَنّ

كل �حل�سار�ت �لتي ذهبت
فيها حكايات �لعلى عنَّا

�حلب يف بردى له ق�س�ٌص
�سارت مبفهوم �لهوى فنَّا

يا �سام الح �لن�رص فابتهجي
و��ستبديل ثوب �الأ�سى �أمنا

ِك يف �لعل علماً ليظَلّ ��سمحُ
�لنجمحُ من عليائه �أدنى

فالكونحُ كل �لكون لو �أحُْعَطى
عن �سرب �أر�ٍص فيك ما �أغنى.

فيما تتمثل طموحاتك 
امل�ستقبلية؟

كما  �ل�سخ�سي  �ل�سعيد  على 
ولكن  كبري  �لطموح  لك  قلت 
تقيقه يتوقف على �لزمن ... 
�أمتنى  �الأ�رصي  �ل�سعيد  وعلى 
�أن �أرى �أوالدي ي�سقون طريقهم 
يف هذه �حلياة بثقة وجناح ... 
�أن  �أمتنى  �لوطن  �سعيد  وعلى 
مما  و�أقوى  �أجمل  وطني  يعود 

كان عليه قبل �حلرب ... 

كلمة اأخرية لقرائك 
الأعزاء وجلريدة 

»الو�سط«؟

�أن  �أمتنى  �أقول:  لقر�ئي   
�أ�ستطيع يف يوم ما ك�سب ثقتكم 
فيما �أكتب و�علمو� �أن حمبتكم 
د�ئماً تفزين على �لكتابة، �أما 
جلريدة »�لو�سط »فاإنني �أمتنى 
و�الألق  �لرقي  من  �ملزيد  لها 
�متناين  عن  و�أعرب  و�النت�سار 
هذه  الإتاحة  �لعميق  و�سكري 
�لفر�سة يل للتعبري عن بع�ص ما 
يجول بد�خلي عرب �سفحاتها. 

حاورها : حكيم مالك  
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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�سري 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.

�سبغة 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�سادات الأك�سدة

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�ستودع 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 �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

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 �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�سغيل -
- 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 �سركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث 
من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية 

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

وقال الأخ�سائيون اإن قرا�سنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �سارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم 
»Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات 

�سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل 
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�سعر م�ستخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز 

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

.»SMS«
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز 

ب�سحب النقود مبا�سرة من ح�ساب الهاتف، 
ويف الوقت نف�سه، لن يجد امل�ستخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�سائل املر�سلة.



على  اإ�رشافه  خالل  امل�س�ؤول  ذات  واأو�سح 
التي  الطق�س  تقلبات  اآثار  اإزالة  عمليات 
املا�سي  الأربعاء  م�ساء  تب�سة  مدينة  �سهدتها 
من  اقتطاعه  �سيتم  املايل  املبلغ  هذا  اأن 
ميزانية ال�لية لل�رشوع يف اإجناز درا�سة تقنية 
البناءات  حماية  اأجل  من  تاغدة  وادي  لتهيئة 
خطر  من  حميطه  على  املت�اجدة  اله�سة 
ال�ستاء  اأن »ف�سل  و  في�سانات حمتملة خا�سة 
اأعطى  اأنه  املتحدث  و�رشح  الأب�اب«.  على 
تعليمات لل�سلطات املحلية املخت�سة لل�رشوع 
ف�را يف اإعداد  هذه الدرا�سة ورفعها لل�سلطات 
العتمادات  على  احل�س�ل  بغية  املركزية 
للتنمية  القطاعية  الربامج  اإطار  يف   املالية 
اخلط�ة  هذه  اأن  اإىل  م�سريا   ,  2019 ل�سنة 
كاإجراء  املحلي  ال�سعيد  على  اتخاذها  مت  
تب�سة من في�سانات  ا�ستعجايل حلماية مدينة 
والب�رشية  املادية  الأ�رشار  وتفادي  حمتملة 

التي تنجر عن ذلك.
وك�سف امل�س�ؤول الأول على اجلهاز التنفيذي 
ال�زارية  اللجنة  اأن  عن  كذلك  املحلي 

الداخلية  وزارة  اأوفدتها  التي  امل�سرتكة 
اأم�س  العمرانية  واجلماعات املحلية والتهيئة 
ومعاينة  تقييم  اأجل  من  تب�سة  اإىل  اجلمعة 
ال��سية  اجلهات  اإىل  تقريرها  رفعت  ال��سع 

تخ�سي�س  و  الالزمة  التدابري  اتخاذ  ب�رشورة 
درا�سة  اإعداد  يف  لالنطالق  املالية  املبالغ 
تقنية معمقة لتج�سيد م�رشوع حماية املدينة 

من الفي�سانات .

م٫�س

بتب�سة

تخ�سي�ص 5 مليون د.ج لإجراء درا�سة تقنية لإعادة تاأهيل وادي تاغدة 
مت تخ�سي�س غالف م�يل ه�م بقيمة 5 ماليني د.ج لإجراء درا�سة تقنية لإع�دة ت�أهيل وادي 

ت�غدة من اجلهة ال�سرقية ملدينة بتب�سة , ح�سب م� ك�سف عنه وايل الولية عط� اهلل مولتي .

ب�سعيدة

حجز اأكرث من 690 
وحدة من اخلمور 

باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  متكن 

امل�رشوبات  من  معتربة  كمية  حجز  من   �سعيدة  ولية 

الكح�لية كانت خمباأة باأحد امل�ساكن بحي داودي م��سى 

وقائع  قان�نية,  غري  بطريقة  ترويجها  �ساحبها  حاول 

الق�سية تع�د اإىل بداية الأ�سب�ع  اجلاري اإثر تلقي عنا�رش 

م�سكنه  من  �سخ�س  اتخاذ  مفادها  ملعل�مات  الفرقة 

العائلي حمال لتخزين وترويج امل�رشوبات الكح�لية بحي 

الق�سائية  اجلهات  مع  وبالتن�سيق  ب�سعيدة  م��سى  داودي 

مت  حيث  والده,  بح�س�ر  فيه  امل�ستبه  م�سكن  تفتي�س  مت 

خمتلف  من  الكح�لية  امل�رشوبات  من  وحدة   696 �سبط 

الأنـ�اع,  فيما لذ بالفرار امل�ستبه فيه البالغ من العمر 23 

�سنة حينما علم بقدوم ق�ات ال�رشطة اإىل منزله العائلي, 

حيث مت التعرف على ه�يته والأبحاث جارية عنه لت�قيفه 
وتقدميه اأمام اجلهات الق�سائية. 

 خلدون.ع

م�س�لح اأمن  تب�سة

توقيف رعية ليبي 
و�ساحنة حمل بحث

متكنت ق�ات مركز املراقبة الربي ب��سبكة ولية تب�سة  نهار 

يف  ن�ع EVICO كان  من  �ساحنة  ت�قيف  من  اأم�س  اأول 

بعد  حيث  �سنة,   28 العمر  من  يبلغ  ليبي  رعية  قيادتها 

ال�ساحنة  اأن  تبني  ال�لية  باأمن  الأنرتب�ل  خلية  مرا�سلة 

حمل بحث دويل م�رشوقة من اإيطاليا وبعد ا�ستكمال كافة 

الإجراءات القان�نية مت تقدمي الرعية الليبي اأمام  اجلهات 
الق�سائية اأين اأودع احلب�س.

ع. ر�سيد

الط�رف

اأمن القالة يعرث على 
التلميذة املختفية 

يا�سمني بولية تب�سة
الفتاة  على  العث�ر  من  القالة  من  عنا�رش  متكن 
يا�سمني البالغة من العمر 15 �سنة,  والتي مل يظهر 
لها اأي اأثر منذ 10 �سبتمرب بالقالة تدر�س مبتقنة, 
�ساب  تب�سةرفقة  ب�لية  عليها  العث�ر  مت  فقد 
اأنه  الأمن  م�سالح  لدى  اعرتف  والذي  ع�رشيني 
تعرف على يا�سمني عن طريق الفاي�سب�ك وتبقى 
التحقيق  قيد  تب�سة  اإىل  يا�سمني  تنقل  اأ�سباب 
وقامت ذات امل�سالح بنقلها اإىل بيتها يف ج� من 
منه  عانت  التي  والتخ�ف  املعاناة  بعد  الرتياح 
ذلك يف ج�  الدرا�سة حدث  والزمالء يف  العائلة 
من الفرح والزغاريد بعد اأن �ساد ج� اخل�ف  من 
م�سري التلميذة يا�سمني والتي اختفت ملدة 3 اأيام 
والدها  يتقدم  اأن  قبل  املتقنة  من  خروجها  اثر 
اأمن القالة حيث قام�ا بتدخالت  ببالغ مل�سالح 
العث�ر  مت  حيث  تب�سة  اأمن  مع  بالتعاون  تقنية 

عليها وفك لغز اختفاء الطفلة.
رزق اهلل �سريف

البويرة 

   انعدام الكتب يف معر�ص الكتاب املدر�سي

الوادي : 

 227.000 تلميذا ي�ستفيدون
 من خدمات ال�سحة املدر�سية 

�سخطهم  عن  التالميذ  اأولياء  عربرّ 
للكتب  الفادح  النق�س  من  ال�سديد 
املعر�س  م�ست�ى  على  املدر�سية 
اخلا�س الذي نظمه دي�ان املطب�عات 
املدر�سية بدار الثقافة » علي زعم�م 
ت�سهيل  اأجل  من  الب�يرة  مبدينة   «
املدر�سية  الكتب  كافة  وت�فري  الأم�ر 
غري املت�فرة يف امل�ؤ�س�سات الرتب�ية, 
�سدمت  ال�سارة  غري  املفاجاأة  لكن 
هذه  ق�سدوا  الذين  الأولياء  عديد 
الفعالية ومل يتمكن�ا من اقتناء الكتب 
خا�سة  كتاب الريا�سيات لل�سنة الثانية 
ابتدائي  الرابعة  ال�سنة  وكتب  مت��سط 
كل  بت�فري  طماأن�ا  املنظمني  اأن  رغم 
العناوين منذ ي�م الفتتاح الأمر الذي 

الأولياء  مئات  وغ�سب  �سخط  اأجج 
 « ال��سط   « ي�مية  بهم  التقت  الذين 
باأروقة دار الثقافة وتاه�ا يف رحالت 
لفلذات  الكتب  ت�فري  اأجل  من  �ساقة 
يف  يتكرر  ممل  �سيناري�  يف  اأكبادهم 
كل دخ�ل مدر�سي ب�لية الب�يرة التي 
من  اأزيد  للتحاق  ال�سنة  هذه  اأح�ست 
170 األف تلميذا بامل�ؤ�س�سات الرتب�ية 
واإ�سافة   . الثالثة  التعليمية  لالأط�ار 
الغالء  من  حمدث�نا  ا�ستكى  هذا  اإىل 
ال�سنة  هذه  الكتب  لأ�سعار  الفاح�س 
مقارنة بال�سن�ات الفارطة الأمر الذي 
اأن نخرت منا�سبات  اأثقل كاهلهم بعد 

�سابقة جي�بهم .
اأح�سن مرزوق

ي�ستفيد ما ل يقل عن 227.000  متمدر�سا 
ال�سحة  الرتب�ية من خدمات  بامل�ؤ�س�سات 
تغطية  بن�سبة  ال�ادي  ب�لية  املدر�سية 
لدى  ا�ستفيد  كما  باملائة,  مائة  بلغت 
هذه  وتاأتي  الرتبية.   مديرية  م�س�ؤويل 
التغطية يف اإطار التج�سيد العملي للربنامج 
وزارتي  طرف  من  عنه  املعلن  ال�طني 
الرتبية ال�طنية وال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
خدمات  ت�فري  اإىل  الرامي  امل�ست�سفيات 
املتمدر�سني  اإىل  دورية  جمانية  طبية 
واملحرومة  املع�زة  الأ�رش  اأبناء  ل�سيما 
القاطنة باملناطق النائية والقرى املعزولة, 
بن  املجيد  عبد  الرتبية  مدير  اأو�سح  كما 
ال�سحية  اخلدمات  هذه  وت�سمن  قدا�س. 

الأط�ار  خمتلف  تالميذ  لفائدة  امل�جهة 
التعليمية )ابتدائي ومت��سط وثان�ي( اأزيد 
واملتابعة  للك�سف  �سحية  وحدة   39 من 
منت�رشة عرب كافة بلديات ال�لية الثالثني, 
احلدودي,  ال�رشيط  بلديات  بينها  ومن 
على  وي�رشف   . املتحدث  ذات  وفق 
ال�حدات  بتلك  الطبية  الفح��سات  اإجراء 
 92 ي�سم  م�ؤهل  طبي  و�سبه  طبي  طاقم 
و23  عام  طبيب   24 بني  يت�زع�ن  ممار�سا 
اأخ�سائي   16 اإىل  بالإ�سافة  اأ�سنان  جراح 
ت�سخري  يتم  كما   , ممر�س  و29  نف�ساين 
من  املتمدر�سني  لتمكني  اأخ�سائيني  اأطباء 
فح��سات طبية متخ�س�سة, ي�سيف ال�سيد 

بن قدا�س. 

رئي�ص اجلمهورية يهنئ نظريه 
النيكاراغوي بذكرى ا�ستقالل بالده

ال�سعودية تتوقع الو�سول اإىل 
8.5 مليون معتمر هذا املو�سم

وفاة 5 اأ�سخا�ص و جرح 18 
اخرين خالل 48 �ساعة 

فرقة »اإفريقيا �سبرييت« تفتتح 
الربنامج اخلريفي لأوبرا اجلزائر 

ب�تفليقة  العزيز  عبد  اجلمه�رية  رئي�س  بعث 
دانيال  نيكاراغ�ا  جمه�رية  لرئي�س  تهنئة  برقية 
بذكرى  بالده  احتفال  مبنا�سبة  �سافيدرا,  اأورتيغا 
مبنا�سبة  »ي�رشين  الربقية  يف  وجاء  ا�ستقاللها. 
جمه�رية  ا�ستقالل  عيد  بذكرى  الحتفال 
�سعبا  اجلزائر  با�سم  لكم,  اأعرب  اأن  نيكاراغ�ا, 
تهانينا  اأحر  عن  نف�سي,  عن  واأ�سالة  وحك�مة 

م�سف�عة بتمنياتي لكم مب�ف�ر ال�سحة وال�سعادة, 
ال�سديق«.  نيكاراغ�ا  ل�سعب  والزدهار  وبال�سلم 
نظريه  خماطبا  اجلمه�رية  رئي�س  اأ�ساف  كما 
ال�سانحة  هذه  يف  يل  يطيب  »كما  النيكاراغ�ي 
للعمل  وا�ستعدادي  عزمي  لكم  اأجدد  اأن  ال�سعيدة 
والتعاون  والت�سامن  ال�سداقة  اأوا�رش  تعزيز  على 

التي جتمع بلدينا, وعلى تط�ير تعاوننا الثنائي.

ت�قعت اململكة العربية ال�سع�دية و�س�ل 8.5 ملي�ن 
معتمر هذا امل��سم, م�سرية اإىل اأن عدد تاأ�سريات 
واأن  طلب,  األف   19 على  الآن  حتى  زادت  العمرة 
األف   626 الآن  بلغ حتى  القادمني  املعتمرين  عدد 
رجل وامراأة. ولفتت وزارة احلج والعمرة ال�سع�دية 
ا�ستعداداتها  كافة  »اأكملت  اأنها  اإىل  لها  بيان  يف 
والزوار  املعتمرين  من  الرحمن  �سي�ف  ل�ستقبال 
الذين يت�قع اأن ي�سل عددهم اإىل 8.5 ملي�ن معتمر 

هذا العام«. واأ�سارت اإىل اأن »اأكرث اجلن�سيات قدوما 
معتمر,  األف  بـ341  الباك�ستانية  هي  امل��سم,  هذا 
األفا,  بـ59  وال�رشيالنكية  األفا,  بـ128  الهندية  تليها 

ثم الأردن بـ31 األفا والك�يت بـ26 األفا«.
العمرة مبكرا  العام م��سم  ال�سع�دية هذا  واأطلقت 
يف اأول حمرم, امل�سادف لـ 11 �سبتمرب بدل من اأول 
�سهر �سفر, بهدف زيادة اأعداد املعتمرين لينتهي 

م��سم العمرة يف 15 �س�ال من كل �سنة.

عدة  يف  بجروح  اآخرون   18 واأ�سيب  اأ�سخا�س   5 ت�يف 
ح�ادث مرور منها 07 الأكرث دم�ية عرب الطرقات خالل 
48 �ساعة املا�سية, ح�سب ما اأعلنه بيان للمديرية العامة 

للحماية املدنية الي�م ال�سبت.
م�ست�ى  كانت على  اأثقل ح�سيلة  اأن  البيان  ذات  واأو�سح 
ولية نعامة, ب�فاة 01 �سخ�س وجرح 03 اآخرين.واأ�ساف 
اإثر  على  تدخلت  املدنية  احلماية  فرق  اأن  امل�سدر 
يف  اجلاري  �سبتمرب   14 ليلة  الغزيرة  الأمطار  ت�ساقط 
عدة وليات منها اجللفة و تيارت و تي�سم�سيلت وغليزان 

و�سيدي بلعبا�س و عني الدفلى, اأين قامت بعدة عمليات 
والهيئات  املن�ساآت  و  املنازل  داخل  املياه  لإمت�سا�س 
ذات  اأو�سح  ال�سياق  ذات  ويف  اأحياء.  عدة  يف  العم�مية 
باإنقاذ  اجللفة  ب�لية  قام�ا  احلماية  اأع�ان  اأن  البيان 
مبياه  حما�رشين  �ساحنة  منت  على  كان�ا  اأ�سخا�س   05
الأمطار على م�ست�ى الطريق ال�طني رقم 89 ببلدية حد 
ال�سحاري و كذا اإنقاذ �سخ�س كان على منت �سيارة بنف�س 
الطريق ببلدية برين, يف حني مت اإنقاذ عائلتني على اإثر 

ارتفاع من�س�ب واد ببلدية �سيدي اأحممد بن ع�دة .

»افريقيا  لفرقة  فني  حفل  اإحياء  اجلمعة  �سهرة  مت 
�سبرييت« متيز مبزج م��سيقى اجلاز والروك والريغي 
اإطار  يف  ال�ساحل,  منطقة  وم��سيقى  الدي�ان  بطابع 
للف�سل  ب�سايح  ب�عالم  اجلزائر  اأوبرا  برنامج  افتتاح 
الفنان  بقيادة  الفرقة  ودعت  ال�سنة.  هذه  من  الأخري 
ب�سه�لة  ينتقل  الذي  ب�زيدي  �سكيب  الآلت  املتعدد 
وتاما,  نغ�ين  اآلتي  اإىل  والك�رة  القمربي  اآلة  من  فائقة 
احلفل  لفتتاح  �س�داين  في�سل  املعلم  املن�سة  على 
اأمام  الفرقة  وعر�ست  التقليدي.  الدي�ان  من  مبقاطع 
ا�سمها  يحمل  الذي  األب�مها  اأغاين  اأهم  غفري  جمه�ر 

على  كبري  بانفتاح  متيز  والذي   2015 �سنة  ال�سادر 
و  مايل  ال�ساحل ل�سيما  م��سيقى منطقة  واآلت  اأنغام 
ب�ركينافا�س� خا�سة يف اأغنيتي »�سلماين« و »م��ساواي�« 
من تاأليف الفرقة واللتان متزجان بني م��سيقى ال�ساحل 
اأغانيها  اآداء  و طابعي ب��سا ن�فا و اجلاز. واإىل جانب 
باإ�سفاء مل�سة  الفرقة  قامت  اجلمه�ر,  لدى  املعروفة 
جديدة على بع�س اأغانيها من خالل اإدخال نغمات من 
اجل�ق  واآلة  الغيتار  علي  العاملية خ�س��سا  امل��سيقى 
التي عزف عليها الفنان ح�سان خ�الف الذي ان�سم اإىل 

الفرقة مبنا�سبة هذا احلفل.

بتيزي وزو

اإح�ساء اأكرث من 
900 نقطة 

ت�سرب للمياه 
ت�ا�سل م�سالح ولية تيزي وزو تنفيذ 
من  للخروج  األ�ستعجايل  املخطط 
تُ�ستكمل  حيث  باملياه,  التزود  اأزمة 
الآبار  م�ست�ى  على  احلفر  اأ�سغال 
الآبار  تاأهيل  جانب  اإىل  اجلديدة, 
حقل  جتديد  اإىل  بالإ�سافة  املت�قفة 
وايل  تيزي  واأكد  امل�ج�دة  الآبار 
الجتماع  خالل  ب�دربايل  حممد  وزو 
اخلا�س بتقييم املخطط ال�ستعجايل 
جميع  باأن  املياه,  بتذبذب  اخلا�س 
وقت  اأح�ست  يف  حيز  �ستدخل  الآبار 
م�ست�ى  على  املائية  امل�ارد  مديرية 
كامل تراب ال�لية, 900 نقطة ت�رشب, 
منها ما �سيتم اإ�سالحها, و اأخرى �ُسطر 
املت�رشرة  القن�ات  لتجديد  برنامج 
املخطط  ت�سمن  كما  نهائية  ب�سفة 
ال�ستعجايل, اإعادة تاأهيل, وازدواجية 
حيث  املناطق  من  بالعديد  القن�ات 
للمياه  اجلزائرية  وحدة  ا�سطرت 
العتماد  اإىل  امل�سدر,  لذات  ا�ستنادا 
على نظام الت�زيع ي�ما كل ثالثة اأيام, 
مركزية  ن�ساط  حمطة  ت�قف  بعد 

مبنطقة تادميت.
املياه  خمزون  بت�سيري  اكتفت  كما   
اخلزانات  م�ست�ى  على  امل�ج�دة 
ل�سمان و�س�ل هذه املادة احلي�ية اإىل 
حنفيات امل�اطنني, ول� لفرتة حمدودة 
ل�لية  املائية  امل�ارد  مديرية  وت�سري 
ومتابعة  ر�سد  اإطار  يف  وزو  تيزي 
الأيام  يف  املت�ساقطة  الأمطار  حجم 
ال�سدود  ارتفاع ملن�س�ب  اإىل  الأخرية, 
وزو  تيزي  ولية  يزود  الذي  بال�لية 

باملياه ال�ساحلة لل�رشب.
ح- كرمي
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