
خالل مثوله عن  ملف قتل �صديقه املقرب

هكذا برر »�سفاح بلكور« �سبب اعرتافه بارتكاب جرائم القتل الأربع!!

وزيرالفالحة عبد القادر بوعزقي لـ"الو�صط "

�سبطنا خطة للت�سدي لأزمة احلليب خالل رم�سان 

�ص2

�ص4

�ص24

�ص4

�ص4

�ص5

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  الإثنني 14ماي  2018  املوافـق  لـ28�سعبان 1439هـ العدد:4639   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

�صد مناف�صه الوحيد نعمان لعور

 مقـــــــري يفـــــــوز 
 برئا�سة حمـــــ�س
 بـ 241�ســــــــوتا
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اأ�صرف عليه الفريق اأحمد قايد �صالح

مترين تكتيكي بالذخرية 
احلية بالقطاع العملياتي 
جنـــــوب �ســــــــــرق جانــــــــت

اخلبري الأمني عبد احلميد 
العربي �صريف

دول عظــــمى ل تقــــبل 
اأن تكون اجلزائر قوية

وهران

الأمـــن يــــــجه�س 
م�ســـــــرية الأطباء 
املقيـمني بوهران

 وزير العدل حافظ
 الأختام الطيب لوح

ل ا�ستثناء جلرائم الف�ساد 
من تطبيق الإكراه البدين

حمكمة اجلنايات ال�صتئنافية

تاأجيل ملف اأحد املكلفني 
 بتنفيذ تفجريات يف وهران 

و العا�سمة و ق�سنطينة

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

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
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www.investplus-dz.com

اأق�صم بعدم ح�صور مباراة 
مباراة مولودية اجلزائر

 حـــــــــــــــــمار يعـــــــــــلن 
ال�ستقالة من رئا�سة 
وفـــــــــــاق �ســــــــــــطيف

مديرة الوكالة الوطنية لدعم ت�صغيل ال�صباب �صمرية جايدر  

لن يتم م�سح ديون "اأون�ساج"

�ص13

دفاع

حراك

عدل

حماكم
للمطالبة باحلق يف العمل واإخراج 

05 قطاعات من عنق الزجاجة 

470  حــــــــركـــــة 
احتجاجية بـ 05 
وليات جنـــــوبية

.       األف مليار �سنتيم موجهة لدعم الفالحني وامل�ستثمرين



عين

ما  �أو  جو�رية  �أ�سو�ق  ت�سكيل  عن  �لإعالن  �أن  يبدو 
ت�سمى »�لرحمة« يف �سهر رم�سان من قبل �ل�سلطات 
عدم  ب�سبب  �ملو�طنني  �أغلب  يعجب  مل  �ملحلية 
توفرها على �رشط �لرحمة، لأن �أ�سعار ما يتم �لرتويج 

�أنو�عها، ل تختلف  فيها من مو�د غذ�ئية بجميع  له 
�أ�سعارها يف �ملحال، وهذ� �نطالقا من  �إطالقا عن 
�لتجارب �ل�سابقة �لتي مر عليها �ملو�طنون يف �سهر 

رم�سان.
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بكل من وهران وغليزان وتلم�شان

توقيف 12 تاجر خمدرات 
 �أوقفت مفارز م�سرتكة للجي�ش �لوطني �ل�سعبي خالل عمليات متفرقة بكل من وهر�ن وغليز�ن وتلم�سان/ن. 
ع.2، �ثنى ع�رش )12( تاجر خمدر�ت، و�سبطت )32( كلغ من �لكيف �ملعالج و)07( مركبات �سياحية كما �أورده 

�أم�ش �لأحد بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني . و�أو�سح ذ�ت �لبيان �أنه »يف �إطار حماربة �لتهريب و�جلرمية �ملنظمة، 
�أوقفت مفارز م�سرتكة للجي�ش �لوطني �ل�سعبي، يوم 12 ماي 2018، خالل عمليات متفرقة بكل من وهر�ن وغليز�ن 

وتلم�سان/ن. ع.2، �ثنى ع�رش )12( تاجر خمدر�ت، و�سبطت )32( كلغ من �لكيف �ملعالج و)07( مركبات �سياحية«يف 
�سياق مت�سل، »حجزت مفارز للجي�ش �لوطني �ل�سعبي بكل من ورقلة وغرد�ية /ن ،ع.4، )533( قر�ش مهلو�ش 

و)6،7( قنطار من مادة �لتبغ و)561600( وحدة مفرقعات. 

تب�شة

تعيني رئي�س 
املكتب الوالئي 

حلزب تاج
حت�سلت يومية �لو�سط �جلز�ئرية 

على ن�سخة من تعيني رئي�ش 
�ملكتب �لولئي  خملوف برهان 
لولية تب�سة جتمع �أمل �جلز�ئر) 

تاج ( بناء على توجيهات من 
�ل�سيد رئي�ش �حلزب من بد�ية 

مفعول هذ� �لقر�ر و�ملكلف 
بالتنظيم وفق �لأحكام �لقانونية 

للحزب   م�سري� �أن مت�سكه 
باحلزب بربنامج فخامة رئي�ش 

�جلمهوية و�سيكون �حلزب و فيا 
و ثابت ود�ئم من خالل تن�سيبه 

ليكون م�سعد� �إىل �ل�سلطة 
و�لن�سال من �جل �جلز�ئر.

ع.ر

اأ�سواق الرحمة بدون رحمة

خبر في 
صورة

يف  بالأف�سلية  �لوطني  �لإنتاج  �سيحظى 
�لتلفزيون  قنو�ت  على  �ستبث  �لتي  �لرب�مج 
رم�سان حيث  �سهر  �خلم�سة خالل  �لعمومي 
مع  �سنتيم،  مليار   25 �ل�سبكة  لهذه  ر�سدت 
�لأجنبي، ح�سب  �ملنتوج  �لمتناع، عن �رش�ء 
ما �أكده �أم�ش �لأحد  باجلز�ئر، �ملدير �لعام 

للتلفزيون �جلز�ئري توفيق خالدي.
عن  لالإعالن  خ�س�سها  �سحفية  ندوة  يف 
�ل�سيد  �أكد   ،  2018 رم�سان  �سبكة  حمتوى 
خالدي �أن »�لنتاج �لوطني �لذ�تي و�خلارجي 
�ملخ�س�سة  �لرب�مج  يف  بالأف�سلية  �سيحظى 
بالإم�ساك عن  �لعمل  �ل�سهر مع متديد  لهذ� 
ن�سبة  �ست�سل  حيث  �لأجنبية  �لرب�مج  �رش�ء 

وكنال  �لر�بعة  �لقناة  يف  باملائة   100 �دماج 
�أجلريي«و�أ�سار �إىل �أن �لهوية �لوطنية و�لعقلنة 
�لقت�سادية هما �ملبد�آن �للذ�ن يقوم  عليهما 
ت�سور هذه �ل�سبكة  �لرب�جمية �لتي ر�سد لها 
مبلغ مايل يقدر ب 25 مليار �سنتيم ) �قل من 

15 باملائة مقارنة بال�سنة �ملا�سية(.
من  »بالرغم  �أنه  �خل�سو�ش  بهذ�  و�أ�ساف  
جتتاح  �لتي  و�ملز�يد�ت  �لت�سخم  ظاهرة 
فان  �لوطني  �لب�رشي  �ل�سمعي  �لإنتاج  �سوق 
يف  �لتحكم  على  ي�سهر  �لعمومي  �لتلفزيون 
��ستعمال مو�رد �ملوؤ�س�سة وميز�نيات �لإنتاج 
�إىل  و�للجوء  معقولة  م�ستويات  يف  وجعلها 

مو�رد �لرعاية �ل�سهارية«.

ت�شريحات

الطيب لوح:

 اإ�سالحات العدالة نابعة
 من قناعات الرئي�س

�سدد وزير �لعدل حافظ �لأختام �لطيب لوح �أم�ش  �لأحد باجلز�ئر 

�لعا�سمة على �أنه »ل منا�ش من مو��سلة �لإ�سالحات �لتي يعرفها  قطاع 

�لعد�لة«، كونها نابعة من قناعة رئي�ش �جلمهورية �ل�سيد عبد �لعزيز 

بوتفليقة بحماية حقوق �لإن�سان و حريات �لأ�سخا�ش و �لتي �متد جمال 

تنفيذها �إىل �إعادة هيكلة موؤ�س�سات �أمنية لها وزنها ،و خالل ندوة 

�سحفية ن�سطها عقب جل�سة �لت�سويت على قانوين �لإجر�ء�ت �جلز�ئية و 

حماية �لأ�سخا�ش �لطبيعيني يف جمال �ملعطيات ذ�ت �لطابع �ل�سخ�سي، 

�أكد وزير �لعدل على �أن �ل�سالحات �ملختلفة �لتي يعرفها قطاعه 

متو��سلة »لأنها �سادرة عن قناعة«، م�سيفا بالقول »نحن ب�سدد تطبيق 

+�سيا�سة قناعات+ �نتهجها رئي�ش �جلمهورية تق�سي بالذهاب نحو هذه 

�لإ�سالحات �لعميقة حلماية حقوق �لإن�سان و حريات �لأ�سخا�ش«، و ذلك 

�سمن »روؤية و��سحة �متدت �إىل �إعادة �لنظر يف هيكلة موؤ�س�سات �أمنية 

هامة«و يرى لوح باأنه هذه �لإ�سالحات »قد تزعج فئة قليلة« بالنظر �إىل 

تعار�سها مع م�ساحلها غري �أن ذلك لن يثني عن �ل�ستمر�ر فيها.

ماجر ي�سري على خطى �سابقيه

يتوجه �لناخب �لوطني ر�بح ماجر نحو �ل�سري على خطا �سابقيه على 
�لالعبني  تهمي�ش  على  �لإقد�م  عرب  �لوطنية  �لفنية  �لعار�سة  ر�أ�ش 
عقب  مبا�رشة  �أطلقها  �لتي  �لإعالمية  �لت�رشيحات  وفق  �ملحليني 
مبار�ة �ل�سعودية �لودية، �أين ترك �نطباعا يوؤكد عدم ر�ساه على �أد�ء 
لعبي �لبطولة �لوطنية وتفكريه يف تقلي�ش �لعدد و�لعتماد بن�سبة �سبه 
كلية على �ملحرتفني، يف �سورة توؤكد �لتناق�ش و�لرت�جع عن �لوعود 
للمنتخب  �للعب  يف  فر�سته  �ملحلي  �لالعب  مبنح  �أطلقها  كان  �لتي 

�لوطني �لأول.

الطرد يالحق الالعبني املحرتفني

لعبينا  وجه  يف  �حلمر�ء  للبطاقات  �حلكام  �إ�سهار  لعنة  �أن  يبدو 
خمتلف  من  �لأخرية  �جلولت  خالل  منت�رشة  �أ�سبحت  �لدوليني 
�لدوريات �خلارجية، بعدما �لتحق �لالعب ر�سيد غز�ل بالقائمة وهو 
�لدوري  �لطرد خالل م�ساركته مع فريقه موناكو �سمن  تلقى  �لذي 
�لفرن�سي ليلتحق بزميله �إ�سالم �سليماين ور�سيد بنطالب �ملحرتفان 
�ملو�سم  �أنهيا  و�للذ�ن  �لتو�يل  على  و�لأملاين  �لجنليزي  �لدوري  يف 
باكر� �إىل جانب بغد�د بوجناح لعب �ل�سد �لقطري �لذي كان تلقى 
�لبطاقة �حلمر�ء بعد نهاية مبار�ة نهائي كاأ�ش قطر �لتي خا�سها مع 

فريقه �ل�سد.

مفارز  »�أوقفت  �أخرى  جهة  من 
 )116 �ل�سعبي)  �لوطني  للجي�ش 
مهاجر غري �رشعي من جن�سيات 
خمتلفة بكل من تلم�سان و ورقلة 
حني  يف  خمتار،  باجي  وبرج 

بعنابة  �ل�سو�حل  حر��ش  �أحبط 
/ ن. ع.5 ، حماولة هجرة غري 
�رشعية ل 12�سخ�سا كانو� على 
منت قارب تقليدي �ل�سنع« ،كما 

�أكده بيان �لوز�رة .

توقيف 116 
مهاجر غري �سرعي

اأف�شلية الإنتاج الوطني والإم�شاك عن �شراء الربامج الأجنبية

�سبكة برامج رم�سان 
كلفت 25 مليار �سنتيم 

حتت اإ�شراف رئي�س املجل�س البلدي 

بلدية امل�سيلة ت�سرع يف توزيع قفة رم�سان 
��رشف رئي�ش �ملجل�ش �ل�سعبي �لبلدي 
 « �بر�هيم  ب�سريي  �مل�سيلة«  لبلدية 
علي  �لبلدية  بحظرية  �أم�ش،  م�ساء 
رم�سان  قفة  توزيع  عملية  يف  �ل�رشوع 
�ملعوزة  �لعائالت  على  �ملو�سم،  لهذ� 

قد  ،و  رم�سان  �سهر  حللول  حت�سبا 
�مللعب  ،�لأول  مركزين  تخ�سي�ش  مت 
يتم  �لتجميع  مركز  وهو  �لبلدي 
�جلمعيات  مع  بالتن�سيق  به  �لتوزيع 
مركز  �لأفر�ح  �سينما  �لثاين  ،و�ملركز 

�له�سة  �لفئات  على  �ملبا�رش  للتوزيع 
وذوي  و�لر�مل،و�مل�سنني  �ملطلقات، 
�لحتياجات �خلا�سة و هذ� بت�سخريها 

لكل �إمكانياتها �ملادية و �لب�رشية 
ع.ب
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�شد مناف�شه الوحيد نعمان لعور

مقري يفوز برئا�سة حم�س ب 241�سوتا
.            قانون و برنامج �شيا�شي جديدان للحركة

فاز عبد الرزاق مقري برئا�شة حركة حم�س لعهدة جديدة بالأغلبية خالل النتخابات التي جرت اأم�س باملوؤمتر ال�شابع للحركة بالقاعة البي�شاوية باجلزائر 
العا�شمة ، �شد مناف�شه الوحيد نعمان لعور الذي مت تر�شيحه يف اآخر حلظة .

ع�شام بوربيع

مناف�سه  على  الرزاق  عبد  تفوق  وقد 
نعمان لعور ، حيث حت�سل على ن�سبة 
74.3باملئة من الأ�سوات ، اأي مبعدل 
ال�سوري  لأع�ساء املجل�س  241�سوت 
84�سوت  على  نعمان  حت�سل  فيما   ،

فقط من اأ�سل 329�سوت .
يف  النتخابات  عملية  متت  وقد 
�ساعات متاأخرة ، اأين مت العالن عن 
فوز مقري يف حدود ال�ساعة اخلام�سة 
عملية  بعد   ، 40دقيقة  و  �سباحا 
النتخابات التي متت بال�سندوق �سد 
املناف�س الوحيد الذي مت تر�سيحه يف 

اآخر حلظة وهو نعمان لعمار .
احلركة  رئي�س  انتخابات  عملية 
اأع�ساء  انتخاب  بعد  متت   ، اجلديد 
 ، البي�ساوية  بالقاعة  ال�سورى  جمل�س 
ال�رشفية  القاعة  اىل  بعدها  لينتقلوا 
احت�سنت  التي   ، 5جويلية  مللعب 

النتخابات عن طريق ال�سندوق .
بعدها  ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء  وقام 
وهما  احلركة  رئي�س  نائبي  بتزكية 
عبد الرزاق عا�سوري ، وعبد الرحمن 
بن فرحات ، ليتم بعدها الإنتقال اإىل 
تزكية رئي�س جمل�س ال�سورى للحركة ، 
الرزاق مقري رئي�س  اأقرتح عبد  وقد 
ال�سورى  تزكية رئي�س جمل�س  احلركة 

فيما   ، الطيب  عزيز  احلاج  ال�سابق 
عبد  �سلطاين  اأبوجرة  ال�سيخ  اقرتح 
تزكيته  اأجل  من  منا�رشة  املجيد 
اعتذر  اأن  وبعد  املجل�س،  لرئا�سة 
لرئا�سة جمل�س  الرت�سح  عن  منا�رشة 
عزيز  احلاج  تزكية  متت   ، ال�سورى 
الطيب ليكون رئي�س للمجل�س ال�سوري 
من  كل  تزكية  بعدها  ليتم   ، حلم�س 

نائبي رئي�س جمل�س ال�سورى .
دواجي  من  كل  الأع�ساء  زكى  وقد 
علي قدور ، ونابي هربي ليكونا نائبني 
قبل   ، احلركة  �سورى  جمل�س  لرئي�س 
اأن يعود الأع�ساء اىل قاعة البي�سوية 
الرزاق  لعبد  املوؤمتر  تزكية  اأجل  من 
حم�س  حلركة  جديد  كرئي�س  مقري 

لعهدة جديدة متتد اإىل 5�سنوات .
اأ�سغال موؤمتر حم�س يف يومها الثالث 
 ، �سباحا  ال�سابعة  غاية  اىل  امتدت 
الذين  الإعالم  و�سائل  ح�سور  و�سط 
اإىل  البي�ساوية  قاعة  اأمام  رابطوا 
�ستفرزه  ما  انتظار  يف  ال�سباح  غاية 
العديد  تخللته  الذي   ، املوؤمتر  نتائج 
اأحيانا  املفاجاآت  و  الطرائف  من 
و  احلزب  قادة  اأغلب  انتقل  حيث   ،
حدود  يف  ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء 
البي�سوية  القاعة  من  �سباحا  الثالثة 
5جويلية  مللعب  ال�رشفية  القاعة  اىل 
عرب احلافالت ، لكن املفاجاأة الأكرب 
خالل  الكهربائي  التيار  انقطاع  هي 

عمليات الفرز ، وهو ما اأربك احل�سور 
، لكن العملية توا�سلت يف الظالم ومل 

تتوقف .
املوؤمتر  من  الأخرية  الليلة  تخلو  فلم 
من اأجواء » ال�سو�سبان�س« و » الكول�سة 
الكول�سة امل�سادة » ، حيث وبعد  » و 
القانون  من  كل  على  امل�سادقة 
ال�سيا�سي  الربنامج  و  الأ�سا�سي 
معركة  يف  املوؤمتر  دخل   ، للحركة 

رئا�سة احلركة .
الأخري  يف  �سلطاين  ابوجرة  امتنع  و 
عن الرت�سح ، وكذلك منا�رشة ، ليقع 
ليكون  لعور  نعمان  على  الختيار 
الأخري  ، هذا  وحيدا ملقري  مناف�سا 
يف  فوزه  مالمح  تظهر  بداأت  الذي 
ظهور  عدم  بحكم   ، مبكرة  �ساعات 
اأي مرت�سحني معلنني ، وكذلك العديد 
من  الكثري  اأن  حول  الت�رشيبات  من 
رئي�س  من�سب  ليهمها  القيادات 
التوافق حول  يهمها  احلركة بقدر ما 
القانون  ال�سيا�سي للحركة و  الربنامج 

الأ�سا�سي .

تقلي�س ل�شالحيات 
رئي�س احلركة

حمله  ما  اأن  القيادات  بع�س  راأت 
ل�سالحيات  تقلي�س  هذا املوؤمتر هو 

�سالحيات  وتو�سيع   ، احلركة  رئي�س 
النقي�س  على  ترى   ، ال�سورى  جمل�س 
ال�سورى  جمل�س  اأن  القيادات  بع�س 
على  اجلديد  الأ�سا�سي  القانون  يف 
كبرية  �سالحيات  يحمل  ل  العك�س 
لوائح  اأي  اأي�سا  يحمل  ول   ، وجديدة 
 ، احلركة  رئي�س  عمل  على  رقابية 
اأبدى  الذي  القيادين  اأحد  عرب  فيما 
فوز  و  املوؤمتر  على  بالنتيجة  ر�ساه 
مقري اأن ما كان يقلقهم هو القرارات 
يجب  الآن  لكن   ، ملقري  الإنفرادية 
ويختلف   ، �سورى  هناك  تكون  اأن 
من   ، ي�ستطرد   ، �سابقه  عن  الأمر 
يلتحق مقري  اأن  مثال  املعلقول  غري 
ولي�ست�سرينا  مثال  التغيري  بتن�سيقية 

.«

جناح اأبوجرة فقد 
الكثري

ل�سالح  النتيجة  كانت  العموم  وعلى 
به  احتفل  الذي  مقري  الرزاق  عبد 
وعلق   ، كبرية  اأجواء  يف  منا�رشوه 
ع�سو  وهو  ملقري  املنا�رشين  اأحد 
اأبوجرة  جناح  اأن  ال�سورى  جمل�س  يف 
عليه  اأن عر�سوا  بعد  �سيء  كل  خ�رش 
النتخابات  ف�سلوا  لكنهم   ، التوافق 
يقول  �سيىء  كل  فهاهم قد خ�رشوا   ،

هذا الع�سو .
ورغم اأن اأبوجرة لك يكن مر�سحا ، اإل 
اأنه كان يبدو يف و�سع ل يح�سد عليه ، 
اإل اأن مقري اأبى اإل اأن يدعو اأبوجرة 
ويرفعا   ، معه  الحتفال  من�سة  اإىل 
مقري   . معا  العمل  و  الوحدة  �سعار 
خماطبا مناف�سيه: ل�ست اأف�سلكم ويف 
مقري  �رشح   ، انت�ساره  بعد  كلمته 
اأمام املوؤمترين » ل�ست اأف�سل منكم 
، ولكن اهلل حملني هذه الأمانة لبذلها 
ب�سالمة الق�سد هلل ولبالدنا ، ونواجه 
التحديات بوحدة �سفنا وجمع كلمتنا 

«
وقال » اليوم تناف�س فار�سان ل اأحد 
اأف�سل من الآخر ، اأقول اأخي نعمان 
ح�سن  عند  �ساأكون  ،و  مني  اأف�سل 

اأبوجرة  راأ�سهم  وعلى   ، رفقائي  ظن 
�سلطاين الذي اأدعوه اإىل هذه املن�سة 
اأن انتخابه لرئا�سة  ». واعترب مقري 
اأن  و   ، عنقه  يف  اأمانة  هي  احلركة 
و ما   ، الأ�سا�س  املوؤمتر هو  بعد  ما 
لالنطالق  و�سيلة  اإىل  املوؤمتر  هذا 
اأن  م�سيفا   ، املقبلة  املرحلة  اإىل 
�ستكون  املقبلة  اخلم�س  ال�سنوات 
ذات اأهمية و �ستكون حا�سمة بالن�سبة 

للحركة و البلد و الأمة ».
اأ�ساف » لذلك اأمد يدي لكم للتعاون 
من اأجل �سالح هذا البلد ، و اأن نكون 
حزبا �سيا�سيا ل م�سلحة له اإل خدمة 
املقبلة  الأيام  و�ستكون   ، الوطن 
الروؤى  و  الربامج  نحدد  كيف  فر�سة 

وكيف ن�سنع اخلري فيها ».

الدكتور عبدالرزاق مقري :

�أحالم رجل مغامر
رئي�س  مقري،  الرزاق  عبد 
 ،2 للعهدة  ال�سلم  جمتمع  حركة 
 1960 اأكتوبر   23 مواليد  وهو 
والأمني  �سابق  برملاين  بامل�سيلة، 
للفكر  كوالملبور  ملنتدى  العام 

واحل�سارة منذ مار�س 2015.
خطيب  كاإمام  حياته  وبا�رش 
الثمانيات  نهاية  اجلمعة  ل�سلوات 
الن�ساط  ليبداأ  الت�سعينات،  وبداية 
وليات  يف  والدعوي  الطالبي 
درا�سته  اأيام  اجلزائري  ال�رشق 
�سمن  ب�سطيف،  اجلامعية 
»ال�سحوة الإ�سالمية«، اإىل تاأ�سي�س 
 ،1991 الإ�سالمي  املجتمع  حركة 
الوطني  التنفيذي  للمكتب  لي�سل 
غاية  اإىل  فيه  ا�ستمر  و  للحركة 
وفاة ال�سيخ نحناح ثم نائبا لرئي�س 
اأما  �سلطاين،  جرة  اأبو  احلركة 
دكتوراه  على  متح�سل  فهو  مهنيا 
 ،1997 لغاية  مار�سها  الطب  يف 
انتخب  اإذ  ال�سيا�سية   احلياة  ليلج 
لحقا  الوطني  ال�سعبي  باملجل�س 
املجل�س  رئي�س  نائب  من�سب  ثم 
رئي�س  كذا  و  الوطني  ال�سعبي 
عقب  حلزبه.  الربملانية  الكتلة 
لرئي�س  كنائب  اأكرث  برز  الربملان 
جتديد  مت  اأن  بعد  وذلك  حركته 
ملدة  املن�سب  هذا  يف  انتخابه 
خالل  جديدة  �سنوات  خم�س 
�سنة  للحركة  الوطني  املوؤمتر 
بعد  للحركة  كرئي�س  ثم    2008
انتخابه وتزكيته �سد عبد الرحمن 
ال�سورى  جمل�س  رئي�س  �سعيدي 
اخلام�س  املوؤمتر  خالل  ال�سابق 

�سائفة 2013.
رئا�سته  خالل  خطواته  اأبرز  اأما 
عالمة  بعد  الأوىل  للعهدة 
�سف  اإعادة  جاءت  املعار�سة، 
�سائفة  التغيري  جبهة  مع  الوحدة 

2017، بعدما مت مبا�رشة اخلطوط 
�سابقه  عهد  يف  للوحدة  الأوىل 
تاأخذ  مل  لكنها  �سلطاين  جرة  اأبو 
ال�سنة  �سوى  التنفيذ  من  حيزها 
لرياأ�س  م�ستعجل،  ب�سكل  الفارطة 
لـ5  منا�رشة  املجيد  عبد  احلركة 
التغيري،  جبهة  حل  مقابل  اأ�سهر 
لتعود الرئا�سة بعد 6 اأ�سهر ملقري، 
الذي  ال�سابع  للموؤمتر  والتح�سري 
اختتم اأم�س، وعاد لرئا�سة احلركة 

لعهدة 2.
من جمال  تو�سع  التي  النقاط  من 
ن�ساط مقري على م�ستوى القاعدة 
مركز  قبيل  من  املراكز:  جند 
وال�ست�سارات  للبحوث  الب�سرية 
مدير  وهو  التعليمية،  واخلدمات 
املتخ�س�سة  الدوريات  حترير 
و  اأي�سا،  املركز  عن  ال�سادرة 
درا�سات  اقت�سادية،  درا�سات  هي 
اإ�سالمية،  درا�سات  ا�سرتاتيجية، 

درا�سات  قانونية،  درا�سات 
وكذا  اأدبية.  درا�سات  اجتماعية، 
كوالملبور  العامة ملنتدى  الأمانة 
يراأ�سه  الذي  واحل�سارة  للفكر 
جيل  واأكادميية  حممد.  مهاتري 
التي  القيادي  للتاأهيل  الرتجيح  
الفخري  ورئي�سها  موؤ�س�سها  يعد 
بتكوين عدد من  وتعنى  لأكادميية 

ال�سباب وتدريبهم على القيادة.
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املعار�س  بتوجهه  مقري  ويعرف 
من  بداية  احلركة،  طبع  الذي 
ال�سلطة،  من  حم�س  ان�سحاب 
ليعززها مع �سعود التيار الإخواين 
العربي،  الربيع  مع  دول  عدة  عرب 
لحقا  القوي  باخلطاب  فعرف 

تن�سيقية  عرف  ما  اإطار  يف 
وندوات  الدميقراطي  النتقال 
املعار�سة  جمعت  التي  مزافران 
و�سخ�سيات وطنية يف تكتل واحد 
الرئي�س  تر�سح  اإعالن  بداية  مع 

بوتفليقة للعهدة 4.
اأمام  احلالية  الرهانات  اأبرز  اأما   
مقري يف عهدته الثانية بعد فوزه  
�سوتا   241 ب:  احلركة  برئا�سة 
 ،%73 بن�سبة:  اأي   ،329 اأ�سل:  من 
لعور  لنعمان  �سوت   84 مقابل 
فرحات،  بن  الرحمان  عبد  مع 
كنائبي  عا�سوري  الرزاق  وعبد 
وتزكية  بالتزكية.  احلركة  لرئي�س 
ال�سيخ: احلاج الطيب عزيز رئي�سا 
وتزكية  الوطني،  ال�سورى  ملجل�س 
نابي  والهربي  علي قدور دواجي، 
من  املجل�س.  لرئي�س  كنائبي 
بعد  اجلديد  الرهان  ينطلق  هنا 
مت�سكه بخط املعار�سة الذي اأكد 
اأنه هو خمرج احلزب، خا�سة بعد 
احلكومة  يف  امل�ساركة  رف�سهم 
وتاأكيده   ،2017 ت�رشيعيات  عقب 
القوية  حم�س  عودة  على  الراهن 
عدم  و�سط   ،2022 ت�رشيعيات  يف 
اتفاق بني الأركان القيادية للحزب، 
جت�سدت يف حتالف معظم القيادات 
ال�سابقة �سده يف املوؤمتر ال�سابع، 
اأمامه  جبهة حتدي جديدة  لتفتح 
اأبو جرة �سلطاين الذي  بعد جبهة 
جملة  يف  حم�س  اأدخل  ما  كثريا 
ردود يف ظل عدم التزامه بخطها 
�سخ�سية  باعتباره  ت�رشيحاته  يف 
لرتتفع  وحده،  متثله  اآراوؤه  وطنية 
الرد  حلد  والأخرى  الفينة  بني 
اخل�سن من طرف مقري، بخا�سة 

حول املوقف من ال�سلطة.

�شارة بومعزة

 الرئي�س الأ�شبق حلم�س
 اأبو جرة �شلطاين يوؤكد:

»مقري مل يقدم تنازالت 
لي�ستمر على ر�أ�س �حلركة« 

منتظرة كانت  املوؤمتر  نتيجة         •
تيار نظر  وجهات  بني  قرب  املوؤمتر         •

         امل�شاركة واملقاطعة

عبد  يكون  اأن  �سلطاين  جرة  اأبو  نفى 
تنازلت  لكي  قدم  قد  مقري  الرزاق 
ي�ستمر على راأ�س حركة جمتمع ال�سلم 
لعهدة ثانية، وهذا بعد اأن مت انتخابه 
يف  اليوم،  فجر  ال�ساحقة  بالأغلبية 
وجهات  قرب  املوؤمتر  اأن  اأكد  حني 
النظر بني تيار امل�ساركة واملعار�سة 
داخل حم�س. واأو�سح الرئي�س الأ�سبق 
ت�رشيح  يف  ال�سلم،  جمتمع  حلركة 
خ�س به »الو�سط« باأن احلديث الذي 
لتيار  لتنازلت  مقري  بتقدمي  يروج 
رئي�سا  يكون  اأن  اأجل  من  امل�ساركة 
مفيدا:«  تواليا،  ثانية  لعهدة  للحركة 
قبل  والندوات  ُفتحت  التي  الور�سات 
�سببا  كانت  املوؤمتر  من  اأ�سهر  ثالث 
وحتويرات  امل�سطلحات  تعديل  يف 
عديدة، جعلت النتيجة تنتهي على ما 

انتهت عليه بعد املوؤمتر«.
اإىل  حمدثنا  تطرق  اأخر  �سياق  ويف 
احلركة  داخل  امل�ساركة  تيار  م�سري 
بعد حتكم مقري بالقيادة من جديد، 

حيث اأو�سح اأن املوؤمتر قرب وجهات 
النظر بني تيار امل�ساركة واملعار�سة، 
بحيث اقتنع الفريق الأول اأن امل�ساركة 
اأن تكون نا�سحة، والتيار الثاين  يجب 
تكون  اأن  يجب  املعار�سة  اأن  فهم 
قال  ال�سياق  ذات  ويف  ح�سبه،  ناقدة 
عدة  يف  تقاطعا  التيارين  حمدثنا:« 
�سيغة  على  يتوافقان  جعلتهما  اأفكار 

تخدم احلركة م�ستقبال«.
الرئي�س  ويف رده على نتيجة املوؤمتر 
النتيجة  اأن  �سلطاين  جرة  اأبو  الأ�سبق 
بعهدة  مقري  وفوز  متوقعة  كانت 
ثانية اأمر طبيعي بالنظر اإىل جمريات 
جمل�س  اأع�ساء  واأراء  املوؤمتر، 
الثقة  جتديد  قرروا  الذين  ال�سورى 
ا�ستكمال  اأجل  من  وال�ستمرارية 
الرئي�س  بداأها  التي  امل�ساريع 
فند  حني  يف  عهدته،  املتجددة 
له من قبل  تر�سحه مثلما مت الرتويج 

و�سائل الإعالم.
علي عزازقة



والتنمية  الفالحة  وزير  ك�شف   
عبد  البحري  وال�شيد  الريفية 
ت�رصيح  يف  بوعزقي  القادر 
الأحد  اأم�س  به  خ�س  �شحفي 
م�شاحله  اأن   ، »الو�شط«  يومية 
للجميع  �شارمة  تعليمات  وجهت 
امل�شالح امل�شرتكة لإحرتام دفاتر 
عادل   بتوزيع  املتعلقة  ال�رصوط 
 ، احلليب  مادة  انتاج  بخ�شو�س 
املعنية  امل�شالح  كافة  جتنيد  مع 
ال�شما�رصة  اأمام  الطريق  لقطع 
مبادة  وامل�شاربني  واملحتكرين 
هذه  توجيه  خالل  من  احلليب 
�شهر  خالل  طلبا  الأكرث  املادة 
عن  بعيدة  وجهات  نحو  رم�شان 

يف  ،م�شددا  احلقيقية  وجهتها 
ذات ال�شدد �شهر الدولة على دعم 
وفرة  ل�شمان  احلليب  بودرة  مادة 
الإكتفاء  حتقيق  ثم  ومن  املنتوج 
الذاتي ، م�شيفا يف ذات ال�شياق اأنه 
يف حالة ما مت ت�شجيل اإ�شطرابات 
فهنا  احلليب  مبادة  التموين  يف 
نتاأكد باأن احلليب مت توجيهه نحو 

وجهات جمهولة .
 اإىل جانب ذلك فقد اأكد بوعزقي 
بولية  للفالحني  الدولة  دعم 
رئي�س  اأقره  كما  يتوقف  لن  ورقلة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
بدليل   ، ب�شكرة  ولية  من   2009
موجهة  �شنتيم  مليار   1000 ر�شد 
وامل�شتثمرين   الفالحني  لدعم 
للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 

وزير  اأن  ومعلوم   ، ال�رصقي 
وال�شيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 
اأم�س  اأول  اأعطى  البحري كان قد 
قا�شي  الفالحية  املنطقة  من 
طويل ببلدية حا�شي م�شعود اإ�شارة 
اإنطالق مو�شم احل�شاد موؤكدا على 

املادية  الإمكانيات  جميع  توفري 
العملية  هذه  لإجناح  والب�رصية 
اأنه اأعطى تعليمات لولة  مو�شحا 
وليات  جميع  عرب  اجلمهورية 
بتوفري  العملية  ملرافقة  الوطن 

املخازن .

الأختام  حافظ  العدل  وزير  جدد 
الطيب لوح مراهنته على الإ�شالحات 
العدالة، معتربا  القائمة على م�شتوى 
عمد  حني  يف  منها،  منا�س  ل  اأنه 
للرد على النتقادات املوجهة لبع�س 
بنودها، بالتاأكيد اأنها قائمة بتوجيهات 
�شارمة من الرئي�س واأن الإ�شالحات 

متوا�شلة واإن اأزعجت البع�س.
اأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب 
القانون  على  الت�شويت  عقب  لوح، 
اجلزائية  الإجراءات  لقانون  املعدل 
قطاع  اإ�شالحات  اأن  الأمة،  مبجل�س 
وركزت  قناعات  عن  انبنت  العدالة 

على جمال احلريات وحقوق الن�شان، 
باإعادة  الرئي�س  قيام  حد   وبلغت 
كما  هامة.  اأمنية  موؤ�ش�شات  هيكلة 
نقطة  على  الرهان  الوزير   اأبرز 
اجلزائريني  كرامة  احرتام  �شمان 
والتي ل تتاأتى دون ال�شلطة الق�شائية 
اأن  قائال  لذلك،  املج�شد  هي  كونها 
ل�شمان  تقويتها  ركزت على  احلكومة 
بتفعيل  املواطنني،  وحقوق  حريات 

اجلهاز ميدانيا وفقا ملعايري دولية.
القت�شادية  اجلرائم  بخ�شو�س  اأما 
وجرائم الف�شاد مل يتم ا�شتثناوؤها من 
حيث  البدين،  الإكراه  اأحكام  تطبيق 

البدين فيما  األغت الإكراه  اأن اجلزائر 
واأبقت  املتعاقدة  باللتزامات  يتعلق 
ال�شادرة  الأحكام  تنفيذ  يف  عليه 
رده  يلزم  ما  وبرد  الغرامة  بعقوبة 
وامل�شاريف  املدنية  والتعوي�شات 
وهذا  اجلنح  اجلنايات  يف  الق�شائية 
الدويل  العهد  من   11 للمادة  طبقا 
املتعلق باحلقوق املدنية وال�شيا�شية.
املعدل  القانون  اأن  لوح  واأو�شح 
واملتمم لالأمر رقم 155-66 املت�شمن 
قانون الإجراءات اجلزائية ن�س على 
الق�شائية  ال�شوابق  �شحيفة  اإن�شاء 
املعنويني  لالأ�شخا�س  اخلا�شة 

به  يق�شد  ل  املعنوي  وال�شخ�س 
يتمتع  من  كل  بل  فقط  ال�رصكات 

بال�شخ�شية املعنوية.
املخالفات  �شحيفة  وبخ�شو�س 
للمتابعة  جاءت  اأنها  فاأكد  املرورية، 
غالبا  التي  املرور  ملخالفات  اجليدة 
وج�شمانية،  مادية  اأ�رصارا  تخلف  ما 
اأفاد  القانون  م�رصوع  اأن  حني  يف 
التي  العقوبات  عن  معطيات  بت�شكيل 
اخلا�شة  الق�شائية  اجلهات  ت�شدرها 
مبخالفة املرور املن�شو�س عليها يف 

قانون املرور.
 �سارة بومعزة

احلميد  عبد  الأمني  اخلبري  اأو�شح 
لن  اجلزائر  باأن  �رصيف،  العربي 
يف  واإقليمية  حمورية  دولة  ت�شبح 
خدمتها  عدم  ب�شبب  اإفريقيا  �شمال 
كفرن�شا  العظمى  الدول  لأجندات 
يف  الأمريكية،  املتحدة  والوليات 
ماأمن  يف  البالد  اأن  على  �شدد  حني 
بف�شل  حمتملة  انزلقات   اأي  عن 
على  املتبعة  الأمنية  الإ�شرتاتيجية 

حد تعبريه.
ت�رصيح  خالل  امل�شدر  ذات  واأبرز 
خ�س به »الو�شط« باأن اجلزائر تتعر�س 

اخلارجية  املوؤامرات  من  للعديد 
وهذا  تدريجيا،  اإ�شعافها  اأجل  من 
ال�شرتاتيجية  بفعل  يح�شل  لن  الذي 
وحتى  داخليا  اجلزائر  تتبعها  التي 
باأنه  قوله  حمدثنا  واأردف  خارجيا، 
من امل�شتحيل اأن ت�شبح اجلزائر دولة 
اإفريقيا،  �شمال  يف  وحمورية  اإقليمية 
اخلارجية  ب�شيا�شتها  حتجج  حيث 
القوى  تعجب  ل  اأنها  اأكد  والتي 
العظمى، يف حني اأو�شح باأنها قوة لها 
كلمة فيما يتعلق باأمنها القومي الذي 
الوقت،  تدريجيا مع مرور  قوة  يزداد 

من  اأكرث  اإىل  �رصيف  العربي  وراح 
الدول  اإىل كيفية و�شع  اأ�شار  ذلك ملا 
قال:«  حيث  املنطقة  يف  الإقليمية 
مثال تركيا مت و�شعها كدولة حمورية 
اأجل  من  الكربى  الدول  تلك  قبل  من 
املنطقة وهذا  اأجنداتها يف  تنفذ  اأن 

ما يح�شل وح�شل«.
باأن  حمدثنا  اأو�شح  اأخر  جانب  ومن 
حممي  اجلزائري  القومي  الأمن 
ذلك  يرتجم  وما  احرتافية،  بطريقة 
قبل  من  عليه  الكربى  املراهنات  هو 
�شيا�شية  كانت  �شواء  العليا  ال�شلطات 

الأمن  اأن  م�شيفا  اأمنية،  حتى  اأو 
وهي  ثالث،  �رصوط  بتوفر  يتوفر 
مع  قوي  �شيا�شي  وجو  قوي  اقت�شاد 
وعي ال�شعب، وهذه ال�رصوط متوفرة 
اأكده  ما  متفاوتة على حد  ب�شفة  ولو 
العربي  �شدد  الأخري  ويف  حمدثنا، 
ماأمن  يف  اجلزائر  اأن  على  �رصيف 
عن اأي انزلقات حمتملة، وهذا منذ 
والتي  الإرهابية  تيقنتورين  عملية 
ا�شتقرار  زعزعة  اإىل  تهدف  كانت 

اجلزائر.
 علي عزازقة

اأفادت مديرة الوكالة الوطنية 
ال�شباب  ت�شغيل  لدعم 
اأنه  جايدر   �شمرية  »اأون�شاج« 
على  طلبا   60 ت�شجيل  ثم 
املحلية  الوكالت  م�شتوى 
لدعم ت�شغيل ال�شباب  بالن�شبة 
للجالية املقيمة باخلارج ،و49 
ال�شندوق  م�شتوى  على  طلب 
الوطني للتاأمني عن البطالة .

الوطنية  الوكالة  مديرة  اأكدت 
لدعم ت�شغيل ال�شباب »اون�شاج 
عند  الأم�س  جايدي  »�شمرية 
فروم  على  �شيفة  حلولها 
م�شح  يتم  لن  ،اأنه  املجاهد 
»الأون�شاج«و«الكناك«  ديون 
الديون  م�شح  اأن  ،م�شرية 
املقاولتي  الفعل  مع  يتنافى 
اأنه  املتحدثة   واأبرزت   .«
ملرافقة  اإجراءات  اتخاذ  مت 
ال�شباب  املقاولني  بع�س 
املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  
يواجهون  الذين  امل�شغرة 
يف  اأ�شا�شا  تتمثل  �شعوبات 
ت�شديد  اآجال   »اعادة جدولة 
يف  لهم  املمنوحة  القرو�س 
واإلغاء  اإن�شاء م�شاريعهم  اإطار 
اأن  مربزة  التاأخري«،  غرامات 
ال�شتفادة من هذا الإجراء »ل 
الديون«،واأبرزت  م�شح  يعني 
جايدر اأن هذا الإجراء يخ�س 
املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  ال�شباب 
امل�شغرة التى  مت متويلها قبل 
لأن   2011 �شنة  مار�س  �شهر 
ي�شتفيدوا  مل  ال�شباب  هوؤلء 
من التحفيزات  واملزايا التي 
مت اتخاذها بعد هذا التاريخ، 
ملفات   اإيداع  »اآجال  اأن  علما 
بهذا  املعنيني  املقاولني 
�شهر  غاية  اإىل  متتد  الإجراء 

30جوان القادم.
،اأفادت  مت�شل  �شياق  ويف 
اأزيد  تلقي  ثم  اأنه  املتحدثة 
طرف  من  ملف   1.000 من 
اأ�شحاب املوؤ�ش�شات امل�شغرة 
اإعادة  اإجراء  من  لال�شتفادة 
واإلغاء  الديون  ت�شديد  جدولة 
بينهم  من  التاأخري،  غرامات 
اأودعت  ملف   500 من  اأكرث 
املعنية  البنوك  م�شتوى  على 
لهذا الغر�س،م�شرية اأن جايدر 
التابعة  املرافقة  اأعوان  اأن 
لدعم  الوطنية  الوكالة  لهيئات 
ت�شغيل ال�شباب على امل�شتوى 
باملعاينة  قاموا  املحلي 
امليدانية حلوايل 860 موؤ�ش�شة 

عن  لالإطالع  معنية  م�شغرة 
اإطار  يف  و�شعيتها  على  كثب 

هذا الإجراء.

 450 ملفا لال�ستفادة من 
اإجراءات اإعادة اجلدولة

حمودي  ثمن   جهته  ومن 
الوطني  مديرال�شندوق 
التدابري  البطالة  عن  للتاأمني 
احلكومة  و�شعتها  التي 
املقيم  ال�شباب  لت�شجيع 
يف  بالإ�شثمار  اخلارج  يف 
تلقي  اأنه مت  ،م�شريا  اجلزائر 
اغلبهم  دولة   17 من  طلبا   49
واأفاد   . فرن�شا  يف   مقيمني 
الوكالت املحلية  اأن  حمودي 
لل�شندوق  تلقت 450 ملف من 
م�شغرة  موؤ�ش�شات  اأ�شحاب 
التي مت ان�شاوؤها يف اإطار هذا 
اجلهاز لال�شتفادة من الإجراء 
املتعلقة باإعادة جدولة الديون 
 ، التاأخري  غرامات  واإلغاء 
املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  داعيا 
هذا  من  املعنيني  امل�شغرة 
يعانون  الذين  و  الإجراء 
من  التقرب  ال�شعوبات  من 
لل�شندوق  املحلية  الوكالت 
يف اإطار هذا امل�شعى لإعادة 
امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  بعث 
م�شريا  �شعوبات،  تواجه  التي 
التابعة  املرافقة  اأعوان  اأن  
لهيئات الوكالة  الوطنية لدعم 
ت�شغيل ال�شباب على امل�شتوى 
بزيارة تفقدية  املحلي قاموا 
حلوايل 500  موؤ�ش�شة م�شغرة 
كثب  عن  لالإطالع  معنية 
هذا  اإطار  يف  و�شعيتها  على 

الإجراء. 
الذي  الدور  املتحدث  وثمن 
الوطني  ال�شندوق  يلعبه 
للتاأمني عن البطالة من خالل 
خلق الن�شاطات و ترقية ال�شغل 
المتيازات  منح  طريق  عن 
لت�شجيع الإ�شتثمار،م�شريا اأنه 
ثم اإعداد بطاقية لحتياجات 
اإىل  ال�شباب  لتوجيه  البالد 
نحو  الإ�شتثمارية  امل�شاريع 
اأجل  من  الأولوية  القطاعات 
و  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  خلق 
منا�شب ال�شغل ،مفيدا اأنه ثم 
األف  اإن�شاء 142  الآن  اإىل حد 
 297 خلق  و  م�شغرة  موؤ�ش�شة 

األف من�شب �شغل .
 اإميان لوا�س

وزيرالفالحة عبد القادر بوعزقي لـ"الو�سط "

وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح

اخلبري الأمني عبد احلميد العربي �سريف

اأحمد باحلاج

�صبطنا خطة للت�صدي لأزمة 
احلليب خالل رم�صان 

ل ا�صتثناء جلرائم الف�صاد من تطبيق الإكراه البدين

" قوية  اجلزائر  تكون  اأن  تقبل  ل  عظمى  "دول 

مديرة الوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب �سمرية جايدر  

لن يتم م�صح ديون "اأون�صاج"
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.       األف مليار �صنتيم موجهة لدعم الفالحني وامل�صتثمرين
اأكد وزير الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري عبد القادر بوعزقي على هام�س زيارة العمل 
والتفقد التي قادته يوم اأم�س لولية ورقلة ، اأن م�ساحله �سبطت خطة عمل  وا�سعة املدى للت�سدي 

وتفادي تكرار �سيناريو اأزمة احلليب خالل �سهر رم�سان الفارط ، م�سيفا يف ذات ال�سدد اأن ورقلة حتظى 
بدعم خا�س من الدولة لإعادة بعث الن�ساط الفالحي .

جدولة  اإعادة  اإجراء  من  ملف لال�ستفادة   1.000
ت�سديد الديون

املقيمة باخلارج للجالية  بالن�سبة  طلبا   60

وهران

الأمن يجه�ض م�صرية 
الأطباء املقيمني 

بوهران

اأجه�شت م�شالح الأمن، اأم�س، امل�شرية 
كان  التي  املقيمني،  لالأطباء  اجلهوية 
م�شتوى  على  تنظيمها  املزمع  من 
بع�شهم  توقيف  مت  حيث  وهران، 
مراكز  خمتلف  نحو  بحافالت  ونقلهم 
الأمن، يف حني اأ�شيب بع�س املحتجني 
عربها  التي  ال�شوارع  لتتحول  بجروح، 
بني  والفر  للكر  وكر  اإىل  املحتجون 

املقيمني  والأطباء  الأمن  م�شالح 
حماولني منعهم من مغادرة امل�شت�شفى 

اجلامعي.
الوطنية  بالتن�شيقية  القيادي  وانتقد 
بوطالب  حمزة  املقيمني  لالأطباء 
مع  الأمن  م�شالح  تعامل  بطريقة 
من  الأوىل  لي�شت  اأنها  رغم  وقفتهم، 
نوعها يف ظل الإ�رصاب والحتجاجات 

 6 من  يدنو  ما  منذ  يخو�شونها  التي 
تنديدهم  ت�شجيل  اأكد  حني  يف  اأ�شهر، 
�شلمية  رغم  معهم  التعامل  لطريقة 
مينع  ل  القانون  اأن  خا�شة  خطوتهم، 
حني  يف  بالعا�شمة،  عدا  التظاهر 
لرئي�س  تظلمهم  برفع  مت�شكهم  اأكد 
عنه  اأعلنوا  ملا  وفقا  اجلمهورية 
عن  اأعلن  كما   . الفارط  اخلمي�س 

الذي  املـفـتوح  بالإ�رصاب  مت�شكهم 
نـوفمرب  �شـهر  مـنذ  املحتـجون  ي�شـنه 
املا�شي وذلك اإىل غاية افتكاك جميع 
املطالب ، مـ�شريا اإىل لئـحة املطالب 
التي ل تـزال تراوح اأدراج الـوزير خمتار 
ح�شـبالوي، معتربا اأن احلكومة تتعامل 

مع ملفهم مبنطق الهروب اإىل الأمام.
�سارة بومعزة
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العا�شمة

توقيف م�ستبه فيه 
اقتحم منزل و�سرق 

)400( مليون �سنتيم
قام  فيه  م�شتبها  اجلزائر،  والية  اأمن  م�شالح  اأوقفت 
منزل  �شنتيم من  مليون   )400( قدره  مبلغ مايل  ب�رسقة 
واالأبحاث،  التحريات  من  �شل�شلة  بعد  وذلك  �شحية 
قامت بها ف�شيلة امل�شا�س باملمتلكات بالفرقة اجلنائية 

للمقاطعة الو�شطى لل�رسطة الق�شائية.
تر�شيم �شكوى التعر�س لل�رسقة التي اأودعتها ال�شحية، 
اجلرمية  مل�رسح  االأولية  باملعاينة  الفرقة  ذات  قامت 
الباب  م�شتوى  على  ك�رس  وجود  املعطيات  بّينت  حيث 
على  اعوجاج  وجود  مع  ال�شحية،  ملنزل  احلديدي 
للولوج  الفاعل  ا�شتغله  للباب،  ال�شفلية  اجلهة  م�شتوى 
اإىل داخل املنزل، كما مّت ت�شجيل اآثار تخريب وتفتي�س 
اإىل  بالولوج  قام  من  فان  ال�شحية  ت�رسيحات  وح�شب 
)400( مليون  ا�شتحوذ على مبلغ مايل قدره  البيت، قد 
التحقيق  خالل  من  زوجه  مدخرات  من  تعّد  �شنتيم 
املتوا�شل، حت�شلت ذات الف�شيلة على معلومات موؤكدة 
متواجد  الق�شية،  يف  �شلوعه  ي�شتبه  �شخ�س  ب�شاأن 
باإحدى �شاحات العا�شمة، بعد التنقل اإىل عني املكان، 
مت توقيف امل�شتبه فيه الذي تبنّي اأنه عار�س اأزياء بعد 
اجل�شدي،  التلم�س  لعملية  واإخ�شاعه  للم�شلحة  حتويله 
عرث بحوزته على مبلغ مايل قدره )10( ماليني �شنتيم، 
بعد التحري معه وو�شعه اأمام االأمر الواقع، اعرتف باأنه 
هو من قام ب�رسقة ال�شحية، ولفائدة التحقيق، تبني بعد 
لتحقيق  الرئي�شية  املحطة  على  فيه  امل�شتبه  عر�س 
املاأخوذة  ب�شماته  بني  املطلق  التطابق  ال�شخ�شية، 
وبني الب�شمات التي مّت رفعها من م�رسح اجلرمية. بعد 
مّت تقدمي  بها،  القانونية املعمول  االإجراءات  ا�شتكمال 

امل�شتبه فيه على اجلهات الق�شائية للنظر يف ملفه.

اأدرار

 10 �سنوات �سجنا 
يف حق تاجر خمدرات 

اإثر  على  و  اأنواعها  ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
الوالئية  ال�رسطة بامل�شلحة  اإىل قوات  معلومات وردت 
اأواخر  اأدرار  والية  الأمن  التابعة  الق�شائية   لل�رسطة 
من  الثاين  عقده  يف  �شاب  وجود  مفادها  اأفريل   �شهر 
مدينة  م�شتوى  على  املخدرات  برتويج  يقوم  العمر  
وبعد  دالك  اأجل  من  العائلي  م�شكنه  م�شتغال  اأدرار 
انتباه  لفت  االأخري  هدا  حتركات  وتتبع  الرت�شد  عملية 
م�شكنه  على  م�شبوهني  اأ�شخا�س  تردد  الفرقة  عنا�رس 
ن�شب  مت  لدلك  ا�شتغالال  و  اأدرار  مدينة  و�شط  الكائن 
كمني حمكم لهذا االأخري  اين مت توقيفه نهاية االأ�شبوع 
اإذن  ومبوجب  العائلي  م�شكنه  من  بالقرب  املا�شي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد  من  بالتفتي�س 
كانت  التي  العملية  ومتت  فيه  امل�شتبه  مل�شكن  ادرار 
اأ�شفرت عن �شبط كمية من املخدرات  ايجابية بحيث 
االإجمايل ب 181.2  م�شكلة من �شفيحتني يقدر وزنها 
اإىل  باالإ�شافة  غرام مت �شبطها بداخل خزانة حديدية 
لتقطيع  م�شتعملة  اثاأر املخدرات  �شكاكني عليها  ثالثة 
هذه املادة ليتم حتويل امل�شتبه فيه واملحجوزات ملقر 
امل�شلحة ق�شد ا�شتكمال االإجراءات القانونية يف حقه  
لدي  اجلمهورية  وكيل  اأمام  اأم�س  عر�شه  مت  ومبا�رسة 
�شنوات  ب10  حكم  حقه  يف  �شدر  اأين  ادرار  حمكمة 

�شجنا نافذة وغرامة مالية قدرت ب 5ماليني .
بو�شريفي بلقا�شم .

مبجل�س  اال�شتئنافية  املحكمة  اأجلت 
يف  النظر   ، اأم�س   ، العا�شمة  ق�شاء 
االإرهابي اخلطري  مرافقي  اأحد  ملف 
من  �شاب  وهو   « البتار  دجانة  »اأبو 
تنظيم  قبل  من  كلف  براقي  منطقة 
التفجريات  باأحد  بالقيام  داع�س«   «
من  كل  يف  باجلزائر  الثالثة  االإرهابية 
ق�شنطينة  و  اجلزائر  و  وهران  منطقة 
،  مبا فيه تفجري مركز االأمن احل�رسي 
وظل  االأمر  رف�س  اأنه  غري  بق�شنطينة 
االإرهابيني  من  عدد  مع  توا�شل  على 
الذي تعرف عليهم من خالل جمموعة » 
اأبو دجانة البتار« على تطبيق » تليقرام« 
. وقائع الق�شية احلالية تعود لتاريخ 2 
مار�س 2017 حني قامت م�شالح االأمن 
القب�س على املتهم بخ�شو�س عالقته 
مع التنظيمات االإرهابية داخل و خارج 
معلومات  اإنت�شار  اأمام  خا�شة  الوطن 
االإرهابيني  لتجنيد  �شبكة  وجود  حول 
م�شتوى  على  داع�س«   « بتنظيم 
بالتفجري  عالقتها  و  براقي  منطقة 
احل�رسي  االأمن  مركز  طال  الذي 
تنبناه  الذي  ق�شنطينة  قنيطرة  بباب 

املتهم  وبعد حتويل   ، »داع�س«  تنظيم 
اعرتف  االأمني  التحقيق  جهات  على 
ك�شف  و  داع�س«   « بتنظيم  بعالقته 
�شقيقه  خالل  من  عليهم  تعرف  اأنه 
املتواجد يف معاقل تنظيم » داع�س » 
ب�شوريا املدعو » ف ، عبد اهلل« والذي 
اأن  اأكد  ،حيث   2015 عام  بها  اإلتحق 
ب«  اإلتحاقه  بعد  به  اإت�شل  قد  �شقيقه 
على  فنح ح�شاب  منه  و طلب  داع�س« 
تطبيق » تليقرام« برقم وهمي ليتمكن 
ح�شاب  بفتح  قام  و  معه  التوا�شل  من 
اأخر  حل�شاب  فتحه  اأكرم«مع   « باإ�شم 
طلب  حمادثتهما  وخالل   ، ل�شقيقتهما 
وعرفه  ل�شاحلهم  العمل  �شقيقه  منه 
اأبودجانة   « اخلطري  االإرهابي  على 
باإ�شتمرار  يحدثه  كان  الذي   « البتار 
على  جمموعته  يف  معه  اإن�شم  بعدما 
ت�شم  كانت  التي  التليقرام«   « تطبيق 
اأكرث من 15 اإرهابيا و كان يحدثه حينها 
وحدثه  بامل�رسق  اجلارية  االأمور  عن 
تفجريات  بثالثة  بالقيام  نيتهم  عن 
ق�شنطينة   ، وهران  من  كل  بالوطن يف 
طالب  الذي  و  العا�شمة  اجلزائر  و 

اأنه رف�س مبا  منه تنفيذ اإحداهم غري 
االأمن  مركز  طال  الذي  التفجري  فيهم 
 ، بق�شنطينة  القنيطرة  بباب  احل�رسي 
 « منهم  اإرهابيني  عدة  على  عرفه  كما 
بوهران  ين�شط  الذي  املعت�شم«  اأبو 
اأحد  تنفيذ  منه  طلب  الذي  وهو 
كما  لها  املخطط  الثالثة  التفجريات 
عرفه اأي�شا » اأبو دجانة« على املدعو » 
اأبو لقمان« و طلب منه م�شاعدته يف اأي 
طلب فقام يف اإطار هاته املهمة ب�رساء 
له  اأر�شاله  و  اأوبو«   « نوع  له من  هاتف 
اأنه قد تعرف  ، كما كما ك�شف املتهم 
عوي�س«  اأبو   « املدعو  على  اأي�شا 
و  زوجته  رفقة  بداع�س  اإلتحق  الذي 
امل�شما�شي«   « امل�شمى  كذا  و  اأبنائه 
االأ�شخا�س  بنقل  يتكفل  كان  الذي 
من  داع�س  مبعاقل  باللحاق  الراغبني 
 « على  اأي�شا  تعرف  و  ل�شوريا  تركيا 
اإت�شال  له  نظم  الذي  اهلل«  اإىل  الفقري 
ال�رسعي  ال�شابط  و  �شكيكدة  اأمري  مع 
هذا  منه  طلب  كما  اخلالفة  جلند 
االأماكن  عن  تزويده مبعلومات  االأخري 
احل�شا�شة التي ت�شلح لتنفيذ تفجريات 

عليها اإال اأنه رف�شذلك ، و تعرف اأي�شا 
ال�شيدات من دولة » تون�س«  اأحد  على 
وطلبت  داع�س«   « بتنظيم  اإلتحقت  قد 
منه التقدم خلطبة اإبنة اأحد االإرهابيني 
املق�شي عليهم ، كما ك�شف املتهم اأنه 
داع�س«   « رفقة جماعة  ن�شاطه  خالل 
قد اإنظم ملجموعة تقنيي اخلالفة اأين 
تعرف على » اأبو يو�شف يعقوب » والذي 
كان يقدم له اأرقاما هاتفية ويقوم بدوره 
بتقدميها ل«اأبو دجانة البتار« ، وخالل 
اإعرتفاته  رغم  و  املتهم  ت�رسيحات 
اأ�رس  اأنه  غري  ذكره  �شلف  ما  بكامل 
بتنظيم  االإلتحاق  يحاول  مل  اأنه  على 
 « العراق  و  بال�شام  االإ�شالمية  الدولة 
داع�س« رغم علمه بكافة تخطيطاتهم 
، ليتم بذلك حتويل املتهم على حمكمة 
البي�شاء  بالدار  االإبتدائية  اجلنايات 
اال�شتئنافية  املحكمة  على  ومنه 
جماعة  اإىل  االإنتماء  جناية  بتهمة 
اإرهابية تن�شط باأر�س الوطن ، االإ�شادة 
باالأعمال االإرهابية ، حماولة االإلتحاق 

بجماعة اإرهابية تن�شط يف اخلارج .
 ل/منرية

بجل�شة  دار  ما  ح�شب  وعلى  الق�شية  وقائع 
توقيف  مت  حني   2014 لعام  تعود  املحاكمة 
وهو  �شنة  العمر33  من  البالغ  احلايل  املتهم 
مبنطقة  ال�شيارات  لركن  حظرية  �شاحب 
�شديقه  قتل  جلرمية  ارتكابه   اإثر   ، بلكور 
اعرتافه  ،وخالل  وح�شية  بطريقة  ال�رسطي 
بتلك اجلرمية  اأقر  اأي�شا يف خ�شم التحريات 
اأخرى بعام 2008 يف  بارتكابه جلرمية  االأمنية 
ملف  يف  ال�شحية  وهو  احلميم  �شديقه  حق 
احلال املدعو » ع ، جمال« لذي كان قد تويف 
جمهول  �شد  ملفه  وطوي  غام�شة  ظروف  يف 
الق�شية  هاته  وقائع  حول  املتهم  اأكد  حيث   ،
كان  حني   2008 اأكتوبر   8 لتاريخ   تعود  اأنها 
حدود  يف  و  حظريته  م�شتوى  على  متواجدا 
ال�شاعة الثانية زواال مر عليه �شديقه املدعو 
نف�س   يف  معه  يعمل  كان  جمال«الذي   ، ع   «

للكوخ للحديث  اأن توجه معه  احلظرية  و بعد 
حادة  بنربة  منه  طلب    ، خا�س  مو�شوع  حول 
منحه اأجرته ال�شهرية عن املدة التي كان يعمل 
فيها  معه فرف�س طلبه بحجة  اأنه قد �شدد له  
التي  املدة  طيلة  عن  املالية  م�شتحقاته  كافة 
غ�شبا   ال�شحية  ليثور   ، معا  فيها  يعمالن  كان 
ويقوم باإ�شهار �شكينه يف وجهه ويهدده بالقتل ، 
ويرد املتهم عليه  بحمل ع�شا حديدية �رسبها 
به على م�شتوى راأ�شه لي�شقط بعدها ال�شحية 
جثة هامدة و بعد تاأكده من وفاته قام باأخذه 
تفاجاأ  ذلك  اأثناء  و   ، هناك   وو�شعه  لغرفته 
ال�شاي  بائع  وهو  الباب  عليه  يدق  ب�شخ�س 
 ، فتاة  برفقة  اأنه  بحجة  املغادرة  منه  فطلب 
ب�رساء  وقام  لل�شوق  توجه  املوايل  اليوم  ويف 
اأكيا�س و �شاطور و بنزين مع جمموعة �شكاكني  
وحملول  اجلافيل و توجه بها نحو مكان تواجد 
فوق  اجلثة  لهاته  و�شعه  بعد  وقام   ، اجلثة 
الطاولة  بقطع اأرجل و اأيدي ال�شحية بوا�شطة 
�شاطور و اأدوات القطع وو�شعهم يف كي�س  مع 

اأخر  كي�س  داخل  العلوية  االأجزاء  باقي  و�شع 
الكي�شني  كال  على  اجلافيل  حملول  �شكب  مع 
لتفادي اإنبعاث اأي رائحة منها  ، وبحلول الليل 
اإناء حديدي  كبري وو�شع فيه كافة  قام بجلب 
النار  اأ�شعل  و  البنزين  االأكيا�س و �شكب عليهم 
التي ظلت تلتهم اجلثة طيلة ليلة كاملة  ، وقام 
العظام  بقايا  كافة  بحمل  املوايل  اليوم  يف 
 ، باحلظرية  نومه  غرفة  م�شتوى  على  ودفنهم 
اإت�شال  اأيام تلقى  ويغادر بعدها ل�شقته ، وبعد 
مكان  منه عن  ف�شتف�رس  ال�شحية   �شقيقة  من 
مل  اأنه  حينها   ليخطرها  ال�شحية   تواجده 
لعائلة  بعدها  ويتوجه   ، اأيام  منذ  ي�شاهده 
�شديقه و ي�شارك يف رحلة البحث عنه وي�شدد  
من ماله اخلا�س ثمن اإعالن مت ن�رسه يف اأحد 
اجلرائد  اليومية  املقدر ب4500 دج ،كما كان 
بالغات  بتقدمي  العائلة  متويه  اأي�شا  يحاول 
كان  والتي  ال�شحية  تواجد  مكان  حول  كاذبة 
اأخرها توجهه نحو دولة اليونان حلني اأن قامت 
و   ، جمهول   �شد  امللف  بطي  االأمن  م�شالح 

�شنوات   5 مرور  بعد  جديد  من  فتحه  اإعادة  
من  االأمن  م�شالح  تاأكد  و  املتهم  اإعرتاف  اإثر 
الوقائع بعد تنقلها ملكان الغرفة و عرثوها على 
عمرها  اأن  العلمية  اخلربة  اأثبتت  التي  العظام 
اأنه مر على حرقها  و  ال�شحية  من نف�س عمر 
الق�شية  ن�شب  بذلك  ليتم  �شنوات  يقارب5  ما 
للمتهم احلايل الذي كانت على عاتقه 3 ملفات 
قتل اأخرى اإرتكبها بنف�س الطريقة ، املتهم من 
ن�شب  ما  اأنكر  للمحاكمة  مثوله  وخالل  جهته 
التي  الت�رسيحات  باأن كافة  اأكد  و  له من جرم 
جاءت مبحا�رس ال�شبطية الق�شائية ال اأ�شا�س 
اأنه  �رسدها بناءا على طلب  لها من ال�شحة و 
ذات امل�شالح التي حاولت تلفيق كافة اجلرائم 
له لطي امللفات ، موؤكدا باأنه كان يحب �شديقه 
التوقف  باإ�شتمرار من  ين�شحه  كان  و  ال�شحية 
عن اإ�شتهالك املخدرات رغم تخليه عنه حني 
دخل لل�شجن يف ق�شية خمدرات ، ليطالب من 
جهته النائب العام توقيع عقوبة االإعدام يف حق 

املتهم. 

ل/منرية

فتحت حمكمة الدار البي�شاء اأم�س 
، ف�شال اآخر من ف�شول ق�شية القتل 

ال�شهرية با�شم » �شفاح بلكور » واملتعلقة 
مبلف مقتل �شديق طفولته » ع ، جمال« 

الذي قام باإزهاق روحه بوا�شطة ع�شا 
حديدية ،و تقطيع جثته لأجزاء ودفنها 
داخل غرفة نومه ومن ثم �شارك عائلته 

يف رحلة البحث مع ت�شديده لتكاليف 
اإعالن اختفائه باجلرائد اليومية من حر 
ماله ، قبل اأن يقر بفعلته بعد فتح امللف 
من جديد مبرور 6 �شنوات كاملة خالل 

ارتكابه للجرائم الأخرى يف حق �شديقه 
ال�شرطي و ع�شيقته و اإبنها الر�شيع ، 

ليحاول من جديد خالل مثوله للمحاكمة 
الرتاجع عن فعلته من خالل تقدمي حجج 

اأن امللفات قد لفقت له من قبل م�شالح 
الأمن  لتتمكن من طيها .

»حاج  امل�شيلة  والية  وايل  اأم�س،  اأ�رسف   
واالأمنية  املحلية  ال�شلطات  رفقة   « مقداد 
ببلدية بني يلمان ،على توزيع ح�شة 60 م�شكنا 
من النمط االجتماعي على امل�شتفيدين، يف 
جو  �شادها  وحمكمة  جيدة  تنظيمية  ظروف 
العائالت  خمتلف  لدى  العارمة  الفرحة  من 
امل�شتفيدة ،ووفرت امل�شالح البلدية بالتعاون 
العقاري  والت�شيري  الرتقية  ديوان  م�شالح  مع 

للوالية، امل�رسف على العملية، كل االإمكانيات 
الب�رسية واملادية ،قائمة امل�شتفيدين املفرج 
عنها مل تعرف اأي احتجاجات اأو طعون الأنها 
املتعلق  القانون  عليه  ين�س  ما  وفق  وزعت 
هذه  من  باال�شتفادة  املعنيني  باالأ�شخا�س 
يلمان  بني  بلدية  �شكان  ،وعا�س  ال�شيغة 
امل�شتفيدين من ال�شكن االجتماعي فرحة 
كان  الذي  حلمهم  حتّقق  بعد  عارمة 

�رسورة  على  الوايل  اأكد  ،حيث  املنال  بعيد 
ال�رسوط  جميع  لتوفري  كربى  اأهمية  اإعطاء 
وال�رسوريات من خالل ربط جميع ال�شكنات 
املواطن،  قبل  من  ا�شتالمها  قبل  بال�شبكات 
يف  بال�شرب  التحلي  اإىل  املواطنني  داعيا 
اللجان  الن  ال�شكنات  توزيع  يخ�س  ما 
درا�شة  من  النتهاء  ينبغي  كما  بدورها  تقوم 
اأعطي  من�شور  اأوالد  بلدية  ،ويف  امللفات 

احل�شاد  حملة  انطالق  اإ�شارة  امل�شيلة  وايل 
،مبزرعة   2018 الفالحي  للمو�شم  الدر�س  و 
ت�شخري  مت  حيث  عبداحلميد  بورحلة  احلاج 
كل االإمكانات والو�شائل الإجناح احلملة و�شط 
املو�شم  رغم  نتائج مر�شية  بتحقيق  توقعات 
هذه  الزراعة  قطاع  ميز  الذي  اال�شتثنائي 

ال�شنة .   
عبدالبا�شط بديار 

حمكمة اجلنايات ال�شتئنافية

امل�شيلة 

تاأجيل ملف اأحد املكلفني بتنفيذ تفجريات يف وهران و العا�سمة و ق�سنطينة

60 عائلة ت�ستفيد من �سكنات الئقة يف بني يلمان 

,,

,,

خالل مثوله عن  ملف قتل �شديقه املقرب

هكذا برر »�سفاح بلكور« �سبب اعرتافه بارتكاب جرائم القتل   االربعة!!

.       قطع جثة �شديقه وحرقها و دفنها داخل غرفة نومه 
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من   « الو�سط   « جريدة  علمت   
دوائر  اأن  موؤكدة  اأمنية  م�سادر 
واملكلفة  املعنية  االخت�سا�ص 
االجتماعي  احلراك  مبتابعة 
بواليات ورقلة ،  اأدرار ، مترنا�ست 
قد  كانت   ، واالأغواط  ب�سكرة    ،
�سجلت منذ بداية هذا العام واىل 
غاية يومنا هذا ، زهاء 470 حركة 
احتجاجية  غالبيتها بقطاع ال�سغل 
البطالني  مت�سك  ب�سبب  وذلك 
االجتماعي  احلراك  مبوا�سلة 
العمل  يف  باحلق  للمطالبة 
واالأجنبية  الوطنية  بال�رشكات 
مع  النفطية  ال�سناعة  العاملة  يف 
جاد  تدخل  ب�رشورة  املطالبة 
املركزية  ال�سلطات  طرف  من 
واخلروقات  لتجاوزات  حد  لو�سع 
مظاهر  تف�سي  ب�سبب  اخلطرية 
من  لبطالني    املبا�رش  التوظيف 
االأمر  وهو  الواليات  تلك  خارج 
الوزير  تعليمات  مع  يتنافى  الذي 
�سالل  املالك  عبد  االأ�سبق  االأول 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
بهدف  املحليني  البطالني  لفائدة 
العمل  العاطلني عن  احتواء غليان 
احلرك  �سيناريو  تكرار  وتفادي 
ويف   ،  2013 مار�ص  االجتماعي 

�سياق مت�سل فقد حملت جمعيات 
اليد  مبلف  ومهتمة  فاعلة  حملية 
العاملة املحلية ال�سلطات الو�سية 
تبعات  ال�سغل م�سوؤولية  على ملف 
البطالني  مطالب  على  االإلتفاف 
امل�رشوعة مطالبني يف ذات ال�سدد 
بت�سكيل جلنة وزارية ي�رشف عليها 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير 
الرقابي  الدور  لتفعيل  االجتماعي 
والق�ساء  التوظيف  عمليات  يف 
على ال�سوائب التي تخيم على هذه 
ت�سابق  ذلك  جانب  اإىل   . االأخرية 

الزمن  بورقلة  الوالئية  ال�سلطات 
للق�ساء  جذرية  حلول  الإيجاد 
النهائي على م�سكل تف�سي ظاهرة 
بعا�سمة  القذرة  املياه  �سعود 
هذه  اأن  حيث   ، ال�رشقي  اجلنوب 
الو�سعية  باتت تهدد بكارثة وبائية 
قد ال حتمد عقباها ، ناهيك عن 
الكربى  االأحياء  �سكان  مت�سك 
موا�سلة  بخيار  الوالية  بعا�سمة 
اىل  خطابهم  لهجة  من  الت�سعيد 
م�ستعجلة  حلول  ت�سجيل   غاية 
اأر�ص الواقع ، خا�سة  وجادة على 

الذي  القرن  اأن م�رشوع  اذا علمنا 
�سنتيم  مليار   4700 اأكرث من  التهم 
ال�رشف  �سبكات  تاأهيل  الإعادة 
ال�سحي مل يحقق النتائج املرجوة 
حذرت  فقد  ثانية  جهة  من   .
مغبة  من  اإدارية  و  اأمنية  تقارير 
تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
عن موجة االحتقان والغليان التي 
و  ال�رشائب  قطاعات  على  تخيم 
التجارة وال�سحة والرتبية وال�سباب 
و  مترنا�ست  بواليتي  والريا�سية 

اأدرار احلدوديتني على التوايل .

 متكنت م�سالح االأمن املتخ�س�سة 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
بالكتيبة  �رشعية  غري  والهجرة 
االإقليمية املتنقلة للدرك الوطني 
بوالية تيندوف ، خالل  ال�سدا�سي 
من  اجلارية  ال�سنة  من  االأول 
توقيف واعتقال 450 رعية اإفريقي 
لدول  خمتلفة  جن�سيات  يحملون 
مايل ، النيجر ، ت�ساد ، الكامريون 
، ال�سينغال والغابون ليتم حتويلهم 
للم�سلحة  املعنية وبعد اإ�ستكمال 

االإجراءات القانونية معهم و اإجناز 
ملفات ق�سائية �سدهم مت مبوجبها 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  حتويلهم 
الوالية  بنف�ص  رقان  حمكمة  لدى 
�سجنا  ب�سنة  اإدانتهم  مت  اأين   ،
موقوفة النفاذ مع تغرمي كل واحد 
منهم بـ 28 األف دينار جزائري قبل 
نحو  ترحيلهم  عملية  اإ�ستكمال 
االإقامة  بتهمة  االأ�سلية  بلدانهم 

غري ال�رشعية بالرتاب الوطني .
�شيخ مدقن 

امل�ستقبل  اإدارة  �رشعت 
بعني  للمجاهدين  الريا�سي 
ما  الق�سم  يف  النا�سط  �سالح 
التح�سري  يف  ال�رشيف  قبل 
اجلديد  الكروي  للمو�سم  مبكرا 
م�سادر  عن  بالبحث  اإبتداءا   ،
مع  املفاو�سات  و  التمويل 
العبني جدد قادرين على تقدمي 
االإ�سافة للفريق . علمت جريدة 
مقربة  م�سادر  من   « »الو�سط 
الريا�سي  امل�ستقبل  بيت  من 
�سالح  برئا�سة  للمجاهدين 
اتفق  االأخري قد  اأن هذا  زقري 
مع مكتبه امل�سري باحلفاظ على 
التقني  بقيادة  الفني  الطاقم 
الكروي ال�ساب خل�رش حلو نظري 
ما قدمه طيلة املو�سم الكروي 
يف  الفريق  اأنهاه  الذي  الفارط 
كوكبة  �سمن  الثالثة  املرتبة 
بعني  اأخذنا  ما  ،اإذا  املقدمة 
االعتبار التاأخر يف التح�سريات 
التعدد يف غالبية  والنقائ�ص يف 
املباريات ، موازاة مع ذلك فقد 
دخل املكلف باالإعالم بالفريق 
يف مفاو�سات مبا�رشة مع رجال 
مال و اعمال لدعم الفريق ماديا 
حتى يت�سنى له حتقيق انطالقة 
الكروي  املو�سم  يف  جيدة 
ثم  ومن    ،2019/2018 اجلديد 

وحتقيق  ال�سدارة  عن  البحث 
املتناول  يف  كان  الذي  ال�سعود 
املو�سم الفارط وب�سهادة اجلميع 
، ويف �سياق مت�سل فقد اأ�سافت 
ذات امل�سادر  فاإن اإدارة الفريق 
اأخطاء  لت�سحيح  منها  و�سعيا 
فقد  االأخري  الكروي  املو�سم 
مع  املفاو�سات  مبكرا  با�رشت 
مدافعني اإثنني اإ�سافة ملتو�سط 
ميدان هجومي و 03 مهاجمني 
وتقدمي  الت�سكيلة  لتدعيم 
الذي  للفريق  الالزمة  االإ�سافة 
بتقدمي  عليه  القائمني  وعد 
قادرة  وتناف�سية  قوية  ت�سكيلة 
نهاية  مع  كلمتها  قول  على 
املو�سم الكروي القادم ، ومعلوم 
الريا�سي  امل�ستقبل  ادارة  اأن 
الالعبني  مع  التفاو�ص  توا�سل 
اإنتظار  يف  تامة  �رشية  يف 
اجلديدة   العنا�رش  عن  الك�سف 

بعد جناح جميع ال�سفقات .
تعالت  فقد  ثانية  جهة  من 
رئي�ص  من  املطالبة  االأ�سوات 
املجل�ص ال�سعبي البلدي ببلدية 
طيبي  القادر  عبد  �سالح  عني 
بدعم الفريق ماديا بعدما حقق 
نتائج م�رشفة مع نهاية املو�سم 

الكروي احلايل .
اأحمد باحلاج 

اأمن  �رشايا  م�سالح  متكنت 
الوالئية   باملجموعة  الطرقات 
خالل   ، بب�سكرة  الوطني  للدرك 
�سهر اأفريل املن�رشم من معاجلة 
جنحة   254 و  خمالفة   870
عن  اأ�سفرت  حيث   ، مرورية 
�سحب 290 رخ�سة �سياقة بغر�ص 
التعليق لفرتة ترتاوح بني الـ 03 و 
به  اأفادت  وح�سبما   ، اأ�سهر   06

�سحب  عمليات  فاإن   م�سادرنا 
ال�سواق املخالفني  الرخ�ص �سد 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
من  للتقليل  املرور   لقوانني 
الناجمة  املميتة  املرور  حوادث 
عن ال�رشعة املفرطة و التجاوز 
الغالبية  التزام  عدم  مع  اخلطري 

يف و�سع حزام االأمان .
�شيخ مدقن   

�شجلت 05 وليات جنوبية تزايد مقلق من حيث معدلت احلركات الحتجاجية ، حيث اأح�شت 
دوائر الإخت�شا�ص املعنية خالل هذا العام 470 حركة احتجاجية للمطالبة باحلق يف العمل مع 

التم�شك ب�شرورة تدخل جاد من احلكومة للتكفل بان�شغالت اجلبهة الجتماعية املحلية يف �شتى 
املجالت .

للمطالبة باحلق يف العمل واخراج 05 قطاعات من عنق الزجاجة 

.      م�شكل ت�شاعد املياه القذرة بورقلة يوؤجج الحتقان املحلي 

اأحمد باحلاج 

470  حركة احتجاجية بـ 05 واليات جنوبية خالل هذا العام 

تيمياوين  بلدية  �سكان  يعاين 
باجي  برج  االإدارية  باملقاطعة 
خمتار باأدرار ، من عديد النقائ�ص 
كاهلهم،  اأثقلت  التي  التنموية 
حمدودية  بلة  الطني  زاد  وما 
ب�سبب  للبلدية  املادية  االإمكانيات 
توزيع  يف  املفا�سلة  �سيا�سة  انتهاج 
االأغلفة املالية على بلديات الوالية 
�سكان  من  الع�رشات  نا�سد     .
عديد  يف   ، باأدرار  تيمياوين  بلدية 

املرفوعة  واملرا�سالت  ال�سكاوى 
اجلاد  باالهتمام  الو�سية  لل�سلطات 
بان�سغاالتهم من خالل رفع ميزانية 
العالقة  بان�سغاالتهم  للتكفل  البلدية 
التذبذب  مقدمتها  يف  تاأتي  والتي 
ال�ساحلة  املياه  توفري  يف  احلا�سل 
ل�سبكة  امل�ستمر  واالهرتاء  لل�رشب 
باالإ�سافة  ال�سحي،  ال�رشف 
املياه  �سعود  ظاهرة  تف�سي  اإىل 
ال�ساكنة  يهدد  بات  مما  القذرة 

ترويج  بعد  خا�سة  وبائية،  بكارثة 
املياه  اختالط  عن  معلومات 
و  لل�رشب،  بال�ساحلة  امل�ستعملة 
بذات  املواطنني  ا�ستياء  اأثار  ما 
املعنية يف  اجلهات  اجلهة متاطل  
ب�سبكة  ال�سكنية  05 جتمعاتهم  دعم 
الغنب  معامل  لرفع  العمومية  االإنارة 
والتهمي�ص عنهم، خا�سة اإذا علمنا اأن 
م�سكل الظالم الدام�ص بات ينتج عن 
تف�سي جرائم ال�رشقة واالعتداءات 

اجل�سدية، ناهيك عن م�ساهمة هذا 
االإ�سابة  معدالت  تكاثر  يف  الو�سع 
ثانية  جهة  من  العقربي.   بالت�سمم 
البلدية  الطرقات  ت�سهد  تزال  فال 
مل  بعدما  م�ستمر  تدهور  حالة 
عمليات  من  االأخرية  هذه  ت�ستفد 
اأكرث من  اإعادة تاأهيل منذ  ترميم و 
الذي  االأمر  08 �سنوات كاملة، وهو 

اأحلق اأ�رشارا ج�سيمة باملركبات .
�شيخ مدقن 

للتجمع  الوالئي  املكتب  طالب   
بتمرنا�ست  الدميقراطي  الوطني 
بالتدخل  الو�سية  اجلهات  من 
ال�سوائب  لفتح حتقيق يف  العاجل 
الناجحني  قائمة  على  تخيم  التي 

يف م�سابقة ال�سبه طبي .
ال�سعبية  املجال�ص  منتخبي  ندد  
ادل�ص  ببلديات  والبلدية  الوالئية 
اأبل�سة   ، تاظروك   ، اأمقل  عني   ،
الوالية  وعا�سمة  امقل  عني   ،
تني  لدائرة  اإ�سافة  مترنا�ست 

زاوتني احلدودية املنتمني حلزب 
الدميقراطي   الوطني  التجمع 
املمنهج  والتهمي�ص  باالإق�ساء 
 ، النائية  والقرى  للبلديات 
ال�سبه  م�سابقة  نتائج  بخ�سو�ص 
طبي ل�سنة 2018 بوالية مترنا�ست 
االأمانة  بيان  ح�سب  والتي   ،
ت�سلمت  والذي  لالأرندي  الوالئية 
الو�سط ن�سخة منه ، مل   « جريدة 
بالبلديات  ال�سحة  و�سعية  تراعي 
ب�سهادة  حتت�رش  التي  املذكورة 

ممثلي  طالب  حيث   ، اجلميع 
املنتخبة  املجال�ص  يف  ال�سعب 
طرف  من  جاد  تدخل  ب�رشورة 
راأ�سها  وعلى  املعنية  امل�سالح 
وا�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير 
حزبالوي  خمتار  امل�ست�سفيات 
لفتح حتقيق اأمني و اإداري معمق 
التجاوزات  مالب�سات  لك�سف 
عملية  �ساحبت  التي  واخلروقات 
للناجحني  النهائية  القائمة  �سبط 
اخلا�سة  التوظيف  م�سابقة  يف 

والية  اأن  ومعلوم   . الطبي  بال�سبه 
ابرز  بني  من  تعترب  مترنا�ست 
الواليات اجلنوبية التي تعي�ص على 
باجلملة  وقع جتاوزات وخروقات 
بالقطاع  التوظيف  م�سابقات  يف 
ينذر  بات  الذي  االأمر   ، العمومي 
باإنفجار الو�سع وذلك يف حالة ما 
مل حترك ال�سلطات الو�سية �ساكنا 
الإحتواء الو�سع قبل اإنفجاره وفق 

ما اأوردته .
�شيخ مدقن 

حمدودية الإمكانيات  املادية حال دون جت�شيد م�شاريع التنمية

بعد تعر�ص ابناء البلديات والقرى النائية لالإق�شاء املمنهج  

بلدية تيمياوين باأدرار  اأخر اهتمامات ال�سلطات املحلية

االأرندي  يطالب بالتحقيق يف نتائج م�سابقة ال�سبه طبي بتمرنا�ست 

م�شالح الدرك الوطني بتيندوف 

 مدافعني اإثنني ، متو�شط ميدان هجومي
 و 03 مهاجمني يف املفكرة 

درك ب�شكرة 

ترحيل 450 رعية افريقي 
بتهمة االقامة غري ال�سرعية 

اإدارة م�ستقبل املجاهدين ت�سرع يف 
التح�سري للمو�سم الكروي القادم 

 �سحب 290 رخ�سة �سياقة خالل 
�سهر اأفريل  املن�سرم 



لـ  اخلدمة  حيز  و�ضع  بقاملة  مت 
الغذائية  املنتجات  لبيع  نقاط   5
عرب  املبارك  رم�ضان  �ضهر  يف 
ملكافحة  بالوالية  بلديات   4
املنتجات  وتوفري  االحتكار 
م�ضدر  من  للمواطنني  الغذائية 
ما  ا�ضتريادها, ح�ضب  اأو  اإنتاجها 
علم من املديرة املحلية للتجارة, 
نف�س  واأو�ضحت  مباركي  كرمية 
ما  اإطار  يف  مت  باأنه  امل�ضوؤولة 
 " الرحمة  ب"اأ�ضواق  يعرف 
لرم�ضان 2018  حتديد نقطة لبيع 
اأنواعها  بكل  الغذائية  املنتجات 
ي�ضم  الذي  �ضابقا  الفالح  ب�ضوق 
عني  ببلدية  جتاريا  حمال   34
اجلنوبية  اجلهة  اأق�ضى  خملوف 
الغربية للوالية, م�ضيفة باأن هيكل 
جتاريا  حمال   15 ي�ضم  مماثل 
ببلدية  اخلدمة  حيز  و�ضعه  مت 
�رشق  كلم   45( النبائل  حمام 
باأنه  املتحدثة  واأ�ضافت  قاملة(  
تخ�ضي�س  ال�ضياق  نف�س  يف  مت 
اال�ضتهالكية  املواد  لبيع  نقطتني 

م�ضتوى  على  اأنواعها  مبختلف 
ببلدية  كبريين  جتاريني  مركزين 
اأخرى  نقطة  اإىل  اإ�ضافة  قاملة 
بف�ضاء جتاري كبري ببلدية بلخري 
وا�ضتنادا لل�ضيدة مباركي فاإن فتح 
اإطار  يف  يندرج  الف�ضاءات  هذه 
الو�ضية  اجلهات  تعليمات  تنفيذ 
املحلية  ال�ضلطات  وكذا  مركزيا 
من اأجل املحافظة على ا�ضتقرار 
ال�ضوق  متوين  �ضمان  و  االأ�ضعار 
التي  الغذائية  باملواد  املحلية 
فرتة  خالل  العائالت  حتتاجها 
وفواكه  وخ�رش  من حلوم  ال�ضيام 
باأن  مربزة  اأخرى,  وم�ضتلزمات 
العملية تعرف م�ضاركة هامة من 
والتجار   االقت�ضاديني  املتعاملني 
مت  باأنه  امل�ضوؤولة  ذات  واأكدت 
اتخاذ جميع االإجراءات املطلوبة 
ل�ضمان متوين هذه النقاط باملواد 
كل  تهيئة  اإىل  اإ�ضافة  ال�رشورية 
على  للحفاظ  املالئمة  الظروف 
ونظافة  الغذائية  املواد  �ضالمة 

اأماكن العر�س والبيع.
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على  املتحدث  ذات  واأو�ضح 
 " حول  تكويني  يوم  هام�س 
اأنه   " للكلى  املزمنة  االأمرا�س 
زرع  عمليات  بعث  اإعادة  �ضيتم 
اجلامعي  بامل�ضت�ضفى  الكلى 
ل�ضيدي بلعبا�س التي كانت متوقفة 
غياب  ب�ضبب   2007 �ضنة  منذ 
اأخ�ضائيني يف هذا املجال , حيث 
�ضي�رشع فريق طبي متخ�ض�س يف 
البولية  وامل�ضالك  الكلى  جراحة 
لزرع  الوطنية  الوكالة  مع  بالتعاون 
الظروف  حت�ضري  يف  االأع�ضاء 
ا�ضتقبال  اأجل  من  املالئمة 
املر�ضى الذين يحتاجون لعمليات 
اإىل  امل�ضوؤول  ذات  واأ�ضار  الزرع 
مر�ضية  حالة   15 ت�ضجيل  مت  اأنه 
حتتاج لعملية الزرع و�ضيتم التكفل 
بها "عما قريب" من طرف طاقم 
طبي متخ�ض�س يف جراحة الكلى" 
الكلى يف  باأن عمليات زرع  مذكرا 
مب�ضلحة  مقت�رشة  كانت  ال�ضابق 
توفر  ظل  يف  االأطفال  طب 
متربعني من طرف اأولياء االأطفال 
مداخلة  خالل  اأكد  كما  املر�ضى 
"اأهمية  على  باملنا�ضبة  األقاها 
يعانون  الذين  باملر�ضى  التكفل 
غرار  على  مزمنة  اأمرا�س  من 
من  الدم  �ضغط  وارتفاع  ال�ضكري 
متوا�ضل  ب�ضكل  متابعتهم   خالل 
النظام  وكذا  التحاليل  حيث  من 
يجنبهم  الذي  ال�ضحي  الغذائي 

اأن  اإىل  م�ضريا  الكلى",  اأمرا�س 
الكلى  املبكر ملر�س  "الت�ضخي�س 
بتجنيب  ي�ضمح  االأوىل  مراحله  يف 
للق�ضور  املوؤدية  التعقيدات 
ال�ضياق  هذا  يف  و�ضدد  الكلوي." 
على "�رشورة تدارك املري�س يف 
الكلى  مر�س  من  االأوىل  املرحلة 
الكلوي  الق�ضور  اإىل  ي�ضل  حتى ال 
ت�ضفية  عمليات  ي�ضتلزم  الذي 
التي  وكذا  للج�ضم  املرهقة  الدم 
ت�ضتنزف خزينة الدولة" داعيا اىل 
واأو�ضح  الكلى  تفعيل عمليات زرع 
وال�ضكان  ال�ضحة  مدير  جهته  من 
خوجة  اإدري�س  بلعبا�س  ل�ضيدي 
يقدر  اأنه مت تخ�ضي�س مبلغ مايل 
ال�ضنة  خالل  دج  مليون   300 بـ 
مبر�ضى  التكفل  اأجل  من  اجلارية 

م�ضريا  الكلوي,  والق�ضور  الكلى 
اإىل اأن هذه العملية تندرج يف اإطار 
تعزيز  اإىل  يهدف  طموح  برنامج 
و�ضائل العالج على م�ضتوى الوالية. 
الطاهر  الوالية  وايل  اأ�ضار  كما 
هذا  اأ�ضغال  افتتاح  يف  ح�ضاين 
ال�ضحة  "قانون  اأن  الطبي  اللقاء 
اجلديد وامل�ضادق عليه موؤخرا يف 
ي�ضمح  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س 
باختالف  الزرع  بعملية  بو�ضوح 
كذلك  اأكدته  ما  وهذا  اأنواعها 
االأعلى  االإ�ضالمي  املجل�س  فتوى 
الوطنية  الوكالة  باإن�ضاء  مذكرا   "
 .2012 اأفريل  يف  االأع�ضاء  لزرع 
زرع  "اإن  امل�ضوؤول  ذات  واأ�ضاف 
االأع�ضاء وباالأخ�س زرع الكلى جاء 
والت�ضامن  الرتابط  ملبداأ  تاأكيدا 

االإن�ضاين فالبد من تناول مثل هذه 
الأن  نقا�ضاتها  واإثراء  املوا�ضيع 
تدعيم  هو  اجلزائر  يف  الكلى  زرع 
احلفاظ  يف  امل�ضاعدة  القدرات 
معاناة  واإنهاء  الدولة  خزينة  على 
ت�ضفية  بعملية  امللزمون  املر�ضى 
املتدخلون  ناق�س  لالإ�ضارة  الدم". 
مببادرة  املنظم  اللقاء  هذا  يف 
القادر  "عبد  اجلامعي  للم�ضت�ضفى 
جامعة  مع  بالتعاون  ح�ضاين" 
بلعبا�س  ل�ضيدي  الياب�س"  "جياليل 
اأطباء  من  الكلى  طب  وم�ضلحة 
عامني وخمت�ضني يف اأمرا�س الكلى 
واالأمرا�س الداخلية واأخ�ضائيني يف 
يتعلقان  اأ�ضا�ضني  حمورين  التغذية 
الكلى  باأمرا�س  والتكفل  بالوقاية 

املزمنة والكلية واأدويتها .

�شيتم يف غ�شون �شهر اأكتوبر املقبل ا�شتئناف عمليات زرع الكلى على م�شتوى امل�شت�شفى اجلامعي 
الربوف�شور بوترفا�س رئي�س م�شلحة  به  �شرح  ح�شب ما  بلعبا�س,  القادر ح�شاين" ل�شيدي  "عبد 

اأمرا�س الكلى وت�شفية الدم لدى ذات املوؤ�ش�شة ال�شحية.

�شيدي بلعبا�س 

م٫�س

ا�شتئناف عمليات زرع الكلى خالل �شهر اأكتوبر املقبل 

اأق�شام حمو الأمية بق�شنطينة

تيارت

جيجل

التحاق اأكرث من 4 اآالف دار�س يف االمتحان النهائي 

اأ�شحاب موؤ�ش�شات للنظافة يطالبون باتفاقيات عمل مع البلديات

املخطط الوطني ملكافحة 
ال�شرطان حقق ديناميكية حقيقية  

حقق املخطط الوطني ملكافحة 
 )2019-2015( ال�رشطان 
خالل  من  حقيقية"  "ديناميكية 
اإجناز من�ضاآت �رشورية ملكافحة 
عنه  اأعرب  ما  ح�ضب  الداء  هذا 
بجيجل رئي�س اجلمعية اجلزائرية 
رئي�س  و  الطبية  لالأنكولوجنيا 
م�ضلحة مبركز عالج االأورام بيار 

و ماري كوري كمال بوزيد.
و مت بذل جهود كبرية من خالل 
العالج  مراكز  عديد  اإجناز 
و  �ضطيف  بواليات  باالأ�ضعة 
اجلزائر  و  باتنة  و  ق�ضنطينة 
اخل�ضو�س  وجه  على  العا�ضمة 
الربوفي�ضور  اأو�ضحه  ما  ح�ضب 
الثاين  اليوم  هام�س  على  بوزيد 
و  ال�رشطان  حول  الدولية  لالأيام 
ذكر باأن اجلزائر ت�ضجل �ضنويا 50 
األف حالة �رشطان جديدة مرجعا 
لعدة  املر�س  هذا  انت�ضار  �ضبب 
عوامل منها على وجه اخل�ضو�س 
ال�ضمنة  و  الغذائي  النظام  تغري 
اال�ضتهالك  و  ال�ضيخوخة  و 
نق�س  و  للحوم احلمراء  املفرط 
باأن  اأ�ضاف  و  البدين  الن�ضاط 
ال�رشطان  مبر�ضى  "التكفل 
مرافعا  اجلميع"  ق�ضية  يظل 
بغية  اجلهود"  "ت�ضافر  اأجل  من 
بامل�ضابني  اأف�ضل  تكفل  �ضمان 
اأكدت  ال�رشطان من جهتها  بداء 
رئي�ضة  �ضحايل  اإلهام  الدكتورة 
باالأورام  العالج  وحدة  م�ضلحة 
بن  ال�ضديق  حممد  مب�ضت�ضفى 
االأكرث  الثدي  �رشطان  باأن  يحيى 
خالل  من  جيجل  بوالية  �ضيوعا 
يتم  جديدة  حالة   165 ت�ضجيل 

اإح�ضاوؤها يف كل �ضنة.
و يف مداخلتها املو�ضومة "التكفل 

ك�ضفت  بجيجل"  الثدي  ب�رشطان 
ذات الطبيبة املمار�ضة باأن عدد 
من  ارتفع  الداء  بهذا  امل�ضابني 
165 يف  اإىل   2014 117 حالة يف 
�ضنة 2017 م�ضرية اإىل اأنه يف ظل 
عدم وجود مركز للعالج باالأ�ضعة 
التنقل  اإىل  املري�ضات  ت�ضطر 
اإىل واليتي ق�ضنطينة و �ضطيف و 
يتعني عليهن حينها انتظار زمن 
على  احل�ضول  اأجل  من  طويل 

موعد للعالج باالأ�ضعة.
"جراحة  بعنوان  مداخلة  يف  و 
م�ضلحة  جتربة  الثدي:  �رشطان 
اأو�ضحت  بجيجل"  اجلراحة 
من  مقرا�س  منرية  الدكتورة 
بن  ال�ضديق  حممد  م�ضت�ضفى 
عمليات  اإجراء  مت  باأنه  يحيى 
جراحية ل72 حالة �رشطان ثدي 
خالل �ضنة 2017 بجيجل م�ضرية 

اإىل اأن عدد العمليات على 
قد  ال�رشطان  من  النوع  هذا 
ارتفع من 24 حالة يف 2014 اإىل 

72 يف 2017.
و جاء تنظيم هذه االأيام الدولية 
افتتحت  التي  ال�رشطان  حول 
عمر  الثقافة  بدار  ال�ضبت  اأم�س 
اجلمعية  طرف  من  اأو�ضديق 
الطبية  لالأنكولوجيا  اجلزائرية 
املحلية  املديرية  مع  بالتعاون 
ت�ضمن  و  ال�ضكان  و  لل�ضحة 
الدولية  االأيام  هذه  برنامج 
لل�رشطان �ضل�ضلة من املداخالت 
وجه  على  تطرقت  التي 
املناعي"  ل"العالج  اخل�ضو�س 
و  املناعي"  العالج  "قاعدة  و 
االأمرا�س  و  اخلطر  "عوامل 
غري املتنقلة" و "عالج �رشطان 

الثدي ". 

دار�ضا   4287 جمموعه  ما  التحق 
بوالية  االأمية  حمو  اأق�ضام  يف 
النهائي  باالمتحان  ق�ضنطينة 
 ,2018-2017 الدرا�ضي  للمو�ضم 
ح�ضني حمدي  من  علم  ما  ح�ضب 
الوطني  الديوان  ملحقة  مدير 
ملحو االأمية وتعليم الكبار واأو�ضح 
نف�س امل�ضوؤول باأن اإ�ضارة انطالق 
ما  خ�س  الذي  االمتحان  هذا 
ميثل  ما  امراأة   4038 جمموعه 
الدار�ضني  جمموع  من  باملائة   90

من  اأعطيت   , رجال   249 وكذا 
بن  ح�ضان  االبتدائية  املدر�ضة 
فياليل  بحي  املتواجدة  نعمان 
بعا�ضمة الوالية  واأ�ضار املدير اإىل 
تتوزع  مراكز   4 تخ�ضي�س  مت  اأنه 
ببلديات  ابتدائية  مدار�س  على 
عبيد  وعني  واخلروب  ق�ضنطينة 
 200 اإىل  اإ�ضافة  يو�ضف  وزيغود 
م�ضاجد  على  موزعا  اآخر  مركز 
ال�ضكانية  التجمعات  خمتلف 
هذا  احت�ضان  اأجل  من  بالوالية 

ذات  واأ�ضاف  النهائي   االمتحان 
بني  من  يوجد  باأنه  املتحدث 
الدار�ضني الذين تقدموا لالمتحان 
دار�ضا   50 عدده  ما  النهائي 
يتوزعون  املحبو�ضني  فئة  ميثلون 
العقابيتني  املوؤ�ض�ضتني  على 
بو�ضوف  وحي  الكودية  من  لكل 
املوؤ�ض�ضة  وكذا  ق�ضنطينة  ببلدية 
وقد  اخلروب   ببلدية  املتواجدة 
على  لل�ضهر  معلم   300 ت�ضخري  مت 
بينهم  من  االإمتحان  هذا  تاأطري 

لالإ�رشاف  توجيههم  معلم مت   200
املتواجدة  باملراكز  العملية  على 
به  اأفاد  ما  ح�ضب  بامل�ضاجد, 

مدير امللحقة .
فقد  نف�ضه  للم�ضوؤول  وا�ضتنادا 
الذين  االأ�ضخا�س  عدد  و�ضل 
خالل  االأمية  �ضبح  من  حترروا 
املو�ضم الدرا�ضي املا�ضي 2016-
2017 اإىل ما جمموعه 1500 دار�س 
فيهم  مثلت  الوالية  عرب  ودار�ضة 

فئة الن�ضاء االأغلبية ال�ضاحقة 

من  عدد  االأحد  اليوم  جتمع 
النظافة  موؤ�ض�ضات  اأ�ضحاب 
امل�ضتحدثة يف اطار جهاز الوكالة 
الوطنية لدعم ت�ضغيل ال�ضباب اأمام 
مقر فرع  الوكالة بتيارت للمطالبة 
يف  البلديات  مع  عمل  باتفاقيات 

جمال النظافة.
اأن مدة ت�ضلمهم  واأبرز املحتجون 
وال  اأ�ضهر"   8 مدة  "جتاوز  للعتاد 
يزالون عاطلني عن العمل, م�ضريين 

تعهدت  الوالية  "�ضلطات  اأن  اىل 
مر�ضية  ب�رشوط  اتفاقية  باإبرام 
والبلديات  املوؤ�ض�ضات  الأ�ضحاب 
اأ�ضار  جهته  �ضواء"ومن  حد  على 
مدير فرع "اون�ضاج" حممد �ضغري 
نظافة  موؤ�ض�ضات   7 اأ�ضحاب  اأن 
اإطار  يف  �ضاحنات  من  م�ضتفيدين 
وت�ضغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
اعت�ضموا  تيارت  بوالية  ال�ضباب 
بتيارت من  الوكالة  اأمام مقر فرع 

مع  اتفاقية  بعقد  املطالبة  اأجل 
فر�س  على  للح�ضول  البلديات 
اأنه  امل�ضوؤول  ذات  واأ�ضاف  عمل 
عقد اجتماعا مع وايل تيارت عبد 
ال�ضالم بن تواتي للنظر يف ق�ضية 
اخلا�ضة  امل�ضغرة  املوؤ�ض�ضات 
)الوايل(  اأعطى  حيث  بالنظافة, 
امل�ضدر--  نف�س  --ح�ضب 
االأعباء  دفرت  بتح�ضري  تعليمات 
بالت�ضاور بني م�ضريي فرع  الوكالة 

ال�ضباب  ت�ضغيل  لدعم  الوطنية 
املوؤ�ض�ضات  واأ�ضحاب  بالوالية 
املذكورة من اأجل توقيع اتفاقيات 
وذكر  العمل  لتبا�رش  البلديات  مع 
حممد �ضغري اأن عدد املوؤ�ض�ضات 
امل�ضغرة املتخ�ض�ضة يف النظافة 
اجلهاز  ذات  �ضمن  امل�ضتحدثة 
منها  موؤ�ض�ضة   35 عددها  بلغ 
طور  يف  و15  العتاد  ا�ضتلمت   17

الت�ضليم و3 يف طور التمويل. 

قاملة

 5 نقاط لبيع املنتجات الغذائية 
يف رم�شان عرب 4  بلديات 
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ثورات حّققت غايتها فلم جند هناك حتّزب اأو ع�شبوية تنظيمية اأو 
وثنية التفكري والإن�شياع لقادة تلك الثورات مثل هو�شي منا وماو 

ت�شيتوجن وجياب و�شتالني ولينني الذين قادوا الثورات العنفية، 
وكذلك هناك ثورات التي اعتمدت على املقاومة ال�شعبية ما بني 

العنف واحلالة ال�شلمية العنيفة مثل مانديال وغاندي ومارتن لوثر 
كنج

www.elwassat.com

راأي

�لوَثنّية �لّتنظيمّية �أهَد�ٌف و�أبَعاد
يلة والغاية  ل ُنريد اأن نِطيل يف َهذا املو�شوع بل املطلوب الو�شول للفكرة التي عنون بها هذا املقال وما ي�شيب الأيقونة الفل�شطينية من خلط بني الو�شِ

وعندما ت�شبح الو�شيلة هي الغاية اأي ميكافيلية التفكري التي انتقلت من الفرد اإىل فكر اجلماعة وهنا نقول احلزب اأو الف�شيل.

�شميح خلف

ب�سكل عام مور�ست  الوثنية 
بع�ض  يف  متار�ض  ومازالت 
الديانات  بخالف  البلدان 
الإ�سالم  البراهيمية، 
واليهودية،  وامل�سيحية 
اأو  الأ�سنام  عبادة  وهي 
اأيُقونة  عن  بعيًدا  الأ�سيَاء 
ولِكن  الَكون،  هذا  َخلق 
يف  ا  اأي�سً الوثنّية  تُكون  قد 
و�سع  هي  احَلايل  مفهومنا 
ال�ّسيء  مبثابَة  يل  الف�سِ
ُمالف  وُهو  امُلقد�ض 
والِفكر  وعي  املو�سُ للِفكر 
اأي  الَوطني  والِفكر  الّثوري 
دائًما  الإنِحياز  يعاِدل  مبا 
واإن  للو�ِسيلة  اأو  يل  للف�سِ
واأخطاأت  هدَفها  اأخَطاأت 
الف�سائل  وجدت  َغايتها. 
الفل�سطينية  ال�ساحة  يف 
حتول  عملية  يف  كو�سيلة 
النظرية  من  ال�رصاع  يف 
واملواجهة  الكال�سيكية 
الإ�رصائيلي  للعدو  القومية 

مبعطياتها  الثورة  فكر  اإىل 
والثقافية  الع�سكرية  جميًعا 
والإ�سرتاتيجية  والتكتيكية 
ا، وبالّتايل  والإجتماعية اأي�سً
هناك  يكون  اأن  فكر  كان 
تعددية  اأو  ثورة  اأو  ف�سائل 
منظمة  بوتقة  يف  للف�سائل 
ثورية  حالة  هو  التحرير 
لتحرير  متجهاتها  بجميع 
ولكن  الفل�سطينية  الأر�ض 
قد جند غري ذلك، وخا�سة 
ف�سلت  الف�سائل  تلك  اأن 
و�سيلتها  ويف  مهمتها  يف 
لتحقيق الغاية، بل انحدرت 
اأخرى،  وو�سائل  برامج  اإىل 
الو�سيلة  اأ�سبحت  حيث 
مع  الغاية  هي  والوجود 
الأ�سا�سية  الغاية  تال�سي 
الإ�سرتاتيجي  املنظور  اأو 

لوجود تلك الف�سائل.
حّققت  ثورات  هناك  كانت 
هناك  جند  فلم  غايتها 
حتّزب اأو ع�سبوية تنظيمية 
والإن�سياع  التفكري  وثنية  اأو 
مثل  الثورات  تلك  لقادة 

ت�سيتوجن  وماو  منا  هو�سي 
ولينني  و�ستالني  وجياب 
الثورات  قادوا  الذين 
هناك  وكذلك  العنفية، 
على  اعتمدت  التي  ثورات 
بني  ما  ال�سعبية  املقاومة 
ال�سلمية  واحلالة  العنف 
مانديال  مثل  العنيفة 
كنج،  لوثر  ومارتن  وغاندي 
الثقايف  العامل  يكون  قد 
هذه  قاد  الذي  والوعي 
لكي  واجلماهري  ال�سعوب 
طليعة  القيادات  تلك  تكون 
للتنفيذ ولي�ض لوثنية العبادة 
احلالة  يف  اأما  والتقدي�ض، 
فاأ�سبحت  الفل�سطينية 
بوثنية  الف�سائلية  احلالة 

الدفاع عنها وو�سف احلالة 
الن�سالية هي الوفاء للف�سيل 
يلقن  التي  احلالة  هي 
ال�سباب  وجيل  الأبناء  فيها 
والقوى الفاعلة يف املجتمع، 
�سلوك  هذا  اأن  واأعتقد 
الوطنية  للحالة  تخريبي 
اإىل  يوؤدي  فهو  برمتها، 
التغييب الثقايف بل الت�سويه 
والإنق�سام  لل�سعب  الثقايف 
للمجتمع  والأفقي  العمودي 
الفل�سطيني الذي يعاين من 
التي  القيادات  تلك  الكثري، 
ل تعي�ض اإل على هذا النوع 

التغذية لعنا�رصها لكي  من 

فمازال  وجودها،  ت�سمن 
يزداد  الفل�سطيني  ال�سعب 
ولزالت  فقر،  بعد  فقًرا 
فاأكرث،  اأكرث  تبتعد  اأهدافه 
كان  التي  اأحالمه  ولزالت 
عند  بالعودة  بها  يحلم 
تقريبًا  الف�سائل  تلك  بزوغ 
ماذا  على  اإًذا  تال�ست،  قد 
املنتمون  هوؤلء  ينجرف 
املجتمع،  حلالة خاطئة يف 
لل�سعوب  التاريخ  يقف  فهل 
احلالة،  تلك  مثل  على 
باحلالة  التفكري  يجب  اأم 
اخلطاأ  لتال�سي  البديلة 
مرة  نقول  والإنحراف، 

الثقافية  احلالة  اأن  اأخرى 
اأجيال  تغييب  مت  التي 
ي�ستفيد  لن  فيها  بكاملها 
التي  القيادة  تلك  اإل  منها 
اأكرث فاأكرث  مازالت تنحرف 
ولن جتد اإل وثنية الإن�سياع 

والإن�سباط للحالة اخلاطئة 
املوؤمتر  يف  حدث  كما 
وما  فتح  حلركة  ال�سابع 
املجل�ض  لأع�ساء  حدث 
دورته  يف  الأخري  الوطني 
ال23 التي عّبت فيه القيادة 
واألوهيتها  �سطوتها  عن 
ومزاجيتها  واأوامرها 

األفاظ  هناك  كانت  عندما 
قيادة  من  �سدرت  تليق  ل 
القيادة  وتلك  املوؤمتر  هذا 
التي يقولون عنها اأنها متثل 
ال�سعب الفل�سطيني، اأ�سمت، 
اأخرج، ل تتكلم، القرار مت!، 

فهل فعاًل هذا ميثل ال�سعب 
متثل  وقيادة  الفل�سطيني؟ 
اأم  الفل�سطيني؟  ال�سعب 
وثنية  حالة  هي  جنده  ما 
يلقن فيها الآباء والأبناء يف 
يوًما  ت�سّوه  غام�سة  م�سرية 
بعد يوم من اأجل غاية وثنية 

ولي�ست غاية وطنية.

لتحرير هو حالة ثورية بجميع متجهاتها لتحرير الأر�ض 
الفل�شطينية ولكن قد جند غري ذلك، وخا�شة اأن تلك الف�شائل 
ف�شلت يف مهمتها ويف و�شيلتها لتحقيق الغاية، بل انحدرت اإىل 

برامج وو�شائل اأخرى، حيث اأ�شبحت الو�شيلة والوجود هي الغاية 
مع تال�شي الغاية الأ�شا�شية اأو املنظور الإ�شرتاتيجي لوجود تلك 

الف�شائل.
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نقل ال�شفارة الأمريكية  .. كيف �شيكون �شكل الأيام القادمة؟

احلاج م�شباح اأبو الهيجا

ت�شعيني يروي مرارة اللجوء.. عندما تتوقف الذاكرة عند "عني حو�ض"

يرتقب العامل اخلطوة الأمريكية يف القد�س، و�شكل الردود عليها على ال�شعيد العربي والفل�شطيني، وما �شتحدثه غزة خالل الأيام القادمة بالإ�شافة 
اإىل باقي الأرا�شي الفل�شطينية، التحليل يف هذا اجلانب ن�شنده اإىل معلومات خا�شة ملركز القد�س، ت�شيف بع�شا من خارطة املعرفة للتوجهات التي 

عليها الواقع الفل�شطيني والعربي، ت�شهل على املراقب ر�شد الت�شعيد القادم و�شكله وعمقه.

على اأعتاب العقد التا�شع من عمره، ي�شرد احلاج م�شباح اأبو الهيجاء يف خميم جنني �شمال ال�شفة الغربية، تفا�شيل بلدته املهجر منها 
.1948 العام  يف  اأطاللها  على  توقفت ذاكرته  اإذ  بالأم�س،  تركها  لو  كما  حيفا،  حو�س" ق�شاء  "عني 

عن  باحلديث  نبد�أ  ذلك  ووفق 
و�شكل  �لعربية،  �لر�شمية  �ملو�قف 
�لأيام  خالل  �لأحد�ث  مع  تعاطيها 
وجرمية  �ل�شفارة  نقل  من  �لقادمة 
و�لذي  �ل�شهد�ء،  وعدد  �لحتالل، 

�شيكون على �لنحو �لآتي:

اأول: الدول العربية

�لدول  ح�شور  �شيكون  لالأ�شف 
فعاليات  يف  خفي  ب�شكل  �لعربية 
�لغد، و�شيكون موقف �لدول �لعربية 
ببع�ض  م�شحوبا  �لنقل  عملية  من 
�لذي  �لأمر  �مل�شتنكرة،  �لبيانات 

�شجع �خلطة.
�إىل  �ملو�قف  تتدحرج  لن  ثانيا: 
ول  لالحتالل  مقاطعة  مو�قف 
�لوليات �ملتحدة، لكن �شتكون دول 
مثل �لأردن حمرجة من �لتكيف مع 
مع  تعاطيها  و�شكل  �ل�شعبية  �حلالة 
نقل �ل�شفارة، خا�شة يف ظل فاتورة 
�لدم، و�لتي �شتدفع لتحركات �شعبية 

يف مناطق خمتلفة.  
وخليجي  م�رصي  دور  هناك  ثالثا: 
توجه  �أي  حال  يف  �لأو�شاع  لتهدئة 
نقل  ب�شاأن  �خلطاب  �شقف  لرفع 
يف  �ملتوقع  و�لت�شعيد  �ل�شفارة 

�لأر��شي �لفل�شطينية.
�رصيعة  حتركات  بد�أت  ر�بعا: 
حماولة  بحما�ض  لالت�شال  م�رصية 
تقدمي عر�ض عاجل حلما�ض يتعلق 

بقطاع غزة.

ثانيا: على �شعيد ال�شفة 
الغربية والقد�س:

ميد�نيا: �شتنت�رص يوم غد مظاهر�ت 
وم�شري�ت حا�شدة خا�شة، يف مدينة 
مدن  نابل�ض،  �هلل،  ر�م  حلم،  بيت 
توجه  و�شيعقبها  �ل�شفة،  �شمال 
نقاط  �إىل  حلم  بيت  �هلل  ر�م  يف 
�شيو�شع  �لذي  �لأمر  �لحتكاك، 
كما  �لحتالل،  مع  ��شتباك  نقاط 

مدنية  يف  �ملو�جهات  تو�شع  يتوقع 
�خلليل.

يف  وقفات  هناك  �شيكون  �لقد�ض: 
ح�شور  و�شيكون  �لقد�ض،  مدينة 
جلنة  خالل  من  �لد�خل  من 
مو�جهات  �إىل  و�شتتطور  �ملتابعة، 
برغم  �ملقد�شة  �ملدينة  يف  وقمع 
و��شع  �شيكون  �أمني  ��شتنفار  من 
حترك  �أي  ملنع  �لقد�ض  مدينة  يف 

مناه�ض لنقل �ل�شفارة.
لل�شلطة  بيان  �شيكون  �شيا�شيا: 
نقل  رف�ض  يوؤكد  �لفل�شطينية 
لقياد�ت  خطاب  مع  �ل�شفارة، 

مركزية يف �لف�شائل �لفل�شطينية.
 

ثالثا: قطاع غزة

يف  �شيكون  ما  �لأهم  �حلدث  يعُدّ 

تلخي�شه  ميكن  و�لذي  غزة،  قطاع 
بالآتي:

و�لف�شائل  حما�ض  �شتبذل  ميد�نيا: 
تاريخ  يف  ح�شد  �أكرب  �ملختلفة 
�ملنطقة  طول  على  �لقطاع 
كما  مركزة،  نقاط  ويف  �حلدودية 
لخرت�ق  حقيقية  حماولت  �شيتم 
�لفا�شل،  �ل�شياج  ونزع  �حلدود 
�ل�شقف يف غزة �شيكون مرتفعا يف 
�حل�شور  و�شكل  �جلماهري،  حركة 
و�أمني  �شيا�شي  مغزى  له  �شيكون 
تو��شل  م�شاألة  يف  و��شح  وتلويح 
�لت�شعيد. و�لأهم �أن حركة �مليد�ن 
ما  �قتحام �حلدود، وهذ�  �شتحاول 

يتح�شب له �لحتالل ويخ�شاه.

رابعا: الحتالل وردود 
الأفعال

�شتكون �لأيام �لقادمة، �أيام ت�شعيد 
من �لحتالل، و�شت�شهد على حدود 
�لبط�ض،  جانب  يف  ذروتها،  غزة 
وتق�شد �لإعد�م، خللق حالة خوف 

ومنع �نهيار �ملنطقة �حلدودية.
تتجه  غزة  �أن  علمه  ميكن  ما  لكن 
زو�يا  من  �حلدود،  دخول  حلالة 
حماولت  من  �لرغم  على  خمتلفة، 
وترية  لتخفيف  حقيقية،  م�رصية 
تقدمها  عرو�ض  عرب  �لتحرك 
لقطاع غزة، و�أطر�ف �أخرى حتاول 

�لت�شال، لنزع فتيل �لقتحامات.
�إ�رص�ئيلي،  بطلب  تاأتي  �ملحاولة 
�شتقدمها  ل�شيغة  تبلور  وهناك 
نظريا،  �حل�شار  لتخفيف  م�رص 
منها �جلانب �ملايل وجو�نب تتعلق 

مبعابر �لقطاع.
�شمن  تظل  �لوقت  ذ�ت  يف  لكنها 

يديرها  �لتي  �ملناورة  �شياق 
�لحتالل عرب م�رص لتهدئة �لأو�شاع 

على حدود غزة.
�حلدث �شيكون بكل �ملعايري و��شعا، 
ميكن  ول  بد�أت  و�حلالة  قويا، 

�حلديث عن �شورة نهايتها:
حت�شب  �أن  �ملهم  من  وعليه: 
�حلركات �لوطنية، طبيعة �خلطو�ت 
�ل�شلطة  وعلى  �لتايل،  �ليوم  يف 
موقف  و�إعالن  �حلالة،  ��شتثمار 
وطني من غزة ورفع �حل�شار عنها، 
�أ�شباب  يف  متهمة  �شتكون  كونها 

�لتفجري �لقائم.
�أما  �لفل�شطينية  �حلالة  يف  نحن 
مرحلة  ت�شكل  غزة  �شعبة،  خيار�ت 
مقبلون  ونحن  خا�شة  فيها،  تغري 
وما  لبنان،  خارجي يف  على حر�ك 
ت�شعيد  حال  يف  يحدث  �أن  ميكن 

�شهيوين كبري.

�ل�شنوبر  �شجرة  و��شفا  يتحدث 
�لبارزة يف "عني حو�ض"، ومن حولها 
�شجرة �لزيتون و�لتني �لبيا�شي، �لتي 
يومه  من  طويال  وقتا  يق�شي  كان 
ملر��شلنِا:  قائال،  ظاللها،  حتت 
"و�أنا �أحتدث �إليك، كل تفا�شيل عني 

حو�ض ماثلة �أمامي".
يتحدث  حوله،  �أحفاده  �لتف  وقد 
"خ�رصنا  عينه،  من  تن�شاب  و�لدمعة 
�ملال  كانت  �لأر�ض،  وجنة  زينة 
مل  "�لبالد   : وتابع  و�لوجاهة"، 
�لطيبني  باأهلها  غرر  ولكن  تبع، 
�لتي  �لبلدة  ويف  لوحدهم".  وتركو� 
�أبو  �حلاج  ولد  حيفا،  ق�شاء  تقع 
�لبتد�ئي  تعليمه  و�أنهى  �لهيجاء، 
تركها  ثم  �ملتو��شعة،  مدر�شتها  يف 
عي�ض  لقمة  ك�شب  و�لده يف  لي�شاعد 
�لنكبة  قبيل  فيها  وتزوج  �لعائلة، 

باأ�شهر، لتنجب زوجته مولوده �لأول 
لبث  ما  �لذي  �لأوىل،  �لنكبة  �أيام  يف 
�أن فارق �حلياة. وتتوقف ذ�كرة "�أبو 
عند  �حلياة،  يتذكر  طويال  �لهيجاء" 
بذرها  �لتي  و�لعد�ض  �لقمح  بذور 
�أر�ض  يف  �خليل   على  و�لده  خلف 
عني حو�ض قبل �لنكبة، وكذلك كرم 
به  يعتني  كان  �لذي  و�لزيتون  �لعنب 
ر�أ�شه  م�شقط  ��شتهر  حيث  يوميا، 
بزر�عة �حلبوب و�خلروب و�لزيتون. 
مدينة  �شمال  حو�ض  عني  وتقع 
م�شتوطنة  �أقيمت  وبجو�رها  حيفا، 
�ل�رصق  ومن  �لغرب،  من  "عتليت" 
"د�لية �لكرمل" و"�أم �لزينات"، ومن 
�ل�شمال �لطرية وحيفا ومن �جلنوب 
و�حدة  عائلة  من  وتتكون  �ملز�ر، 
"�أبو  �لهيجاء. ويتمتع �حلاج  �أبو  هي 
تتذكر  تف�شيلية  بذ�كرة  �لهيجاء" 

�أدق �لأمور، �إذ ي�شهب باحلديث عن 
�لأر��شي  من  �لكبرية  �مل�شاحات 
بالزيتون و�خلروب  و�ل�شهول �ملليئة 
ح�شن  "عني  �مل�شماة  �ملاء  وعني 
�ملاء  �رتفاع  ي�شل  )كان  �حل�شني"، 
و�حد،  ملم  تنق�ض  ول  �إىل مرت،  بها 
كما  ��شتخد�مها(،  كرثة  من  بالرغم 
قال كما ل ين�شى حكايات �ملختار، 
�لبلدة،  يف  و�لنهي  �لأمر  �شاحب 
�لذي  رم�شان،  م�شحر�تي  وكذلك 
كان يحمل برميل ماء فارغ ويقرعه 
لإيقاظ �ملو�طنني لل�شحور، ويقدم له 
�ملي�شورين خم�شة  بع�ض �ملو�طنني 
قرو�ض لكي يعي�ض هو وعائلته، "�أما 
نزور كل  �لعيد فكنا  يوم  يف �شبيحة 
�حللوى  وجنمع  �لقرية  يف  �لبيوت 
كبرية  بكمية  حمملني  للبيت  ونعود 

منها"، ي�شيف �حلاج م�شباح.

  
مع الهاغاناة

ولكن كل ذلك تبدد بهجوم ع�شابات 
و�لتي طوقتها  �لبلدة،  عل  �لهاجاناة 
يقول  �لأهايل،  مع  ��شتباكات  لتبد�أ 
�أن  بعد  ويتابع،  �لت�شعيني،  �حلاج 
ل  فهو  بلدته،  �حتالل  ق�شة  �ختزل 
�ملوؤملة:  �لتفا�شيل  يتذكر  �أن  يريد 
�لثالث  �ليوم  يف  �شهد�ء  "�رتقي 
�لإ�شناد من قرية  للح�شار؛  فطلبنا 
�جلنوبية  �جلهة  يف  �لو�قعة  �جزم 
م�شلحة  جمموعة  وح�رصت  للقرية، 
�ل�شتباكات"  ود�رت  �ل�شبان  من 
وي�شيف: "حينها تدخل بع�ض وجهاء 
يتم  لكي  لقريتنا  �ملجاورة  �لقرى 
�إل  ب�شالم،  و�لعي�ض  �ل�شالح  ت�شليم 
�لفكرة،  رف�شو�  �لقرية  �أهايل  �أن 

حتى  باملو�جهة  �شن�شتمر  وقالو� 
وبد�أنا  �لقرية،  دخول  من  مننعهم 
باإخر�ج �لأطفال و�لن�شاء من �لقرية، 
حو�ض،  بعني  �ملقاتلون  وحت�شن 
وبدوؤو� مبو�جهة ع�شابات �لهاغاناة، 
ولكن ب�شبب قلة �لإمكانيات و�ل�شالح 
و�لطرية،  حو�ض،  عني  �شقطت 
و�لطنطورة  غز�ل،  وعني  و�ملز�ر، 
.....وهكذ� �شقطت عني حو�ض"... 
تتح�رصج �لكلمات يف حلق �أبو �لهيجاء 
�أملا وكمد�.  قبل �أن ي�شتجمع �أنفا�شه، 
�ليهود  "كان  م�شم�ض:  على  يتابع 
من  �لتي  �لأخبار  �إ�شاعة  يتعمدون 
�ملو�طنني،  بني  �خلوف  زرع  �شاأنها 
باأن �لع�شابات تقتل �لأطفال وحترق 
يوؤدي  ما  �لن�شاء،  وتغت�شب  �لبيوت 
لهروب �ملو�طنني يف بع�ض �ملناطق 

خالل �أيام �لنكبة".

مرارة اللجوء

"بعد �شيطرة �لهاغاناة على قريتنا، 
�أيام  و مكثنا عدة  �إىل جنني  خرجنا 
ثالث  وبعد  كفرد�ن،  �إىل  ثم  ومن 
جنني،  خميم  يف  ��شتقرينا  �شنو�ت 
حيث جتمع عدد كبري من �لالجئني 
من �لقرى �ملهجرة، لتبد�أ ق�شتنا مع 

�ملخيم"، يقول �حلاج �ملكلوم.
يقول:  ر�أ�شه،  مل�شقط  �لعودة  وعن 
"�هلل �أعلم وهو �لقادر على كل �شيء 
على  يرجعو�  ولدنا  �أولد  ميكن   ،
ي�شقط  ل  حق  ولكنه  حو�ض،  عني 
�لوقت  ذ�ت  يف  منتقد�  بالتقادم"، 
من  جو�  ي�شيع  �لذي  �لعربي  �لو�قع 
�أنظمته  بع�ض  وت�شعى  �لإحباط، 

لإ�شقاط حق �لعودة.
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امل�سلمني  تف�سل  قليلة  اأيام 
اآالف  اأن  اإال  رم�سان،  �سهر  عن 
يف  الفي�سانات  جراء  امل�رشدين 
ال�سومال،  و�سط  بلدوين،  مدينة 
اإن�سانية  اأو�ساعا  يواجهون 
هطول  ا�ستمرار  ظل  يف  �سعبة 
والعط�ش،  اجلوع  وتف�سي  ال�سيول، 
احلكومة  اإمكانيات  �سعف  مع 
امل�ساعدات  وندرة  املحلية، 
بلدوين،  خميمات  يف  االإغاثية. 
احلياة،  مقومات  اأب�سط  تنعدم 
�ساحلة  مياه  وال  طعام  ال  حيث 
يعك�ش  اإن�ساين  م�سهد  لل�رشب، 
االإن�سانية  الهيئات  اإخفاق  مدى 
قد  عاجلة  م�ساعدات  تقدمي  يف 
الذين  النازحني،  هوؤالء  رمق  ت�سد 
اأفواج  اأ�رشة.  األف  يزيدون عن 50 
النازحة  االأ�رش  من  تنقطع  ال 
ت�ستقبلها املخيمات املنت�رشة يف 
لتنتهي  الغارقة،  املدينة  �سواحي 
يقيهم  ملجاأ  عن  البحث  رحلة 
موجة ال�سيول، باأر�ش ال ماء فيها 
منزلها  بناء  وال طعام، جاهدًة يف 
عبدي  فاطمة  تقول  املتوا�سع، 
موجة  من  »هربنا  للأنا�سول 
عالقني  كنا  اأن  بعد  الفي�سانات 
و�سط املياه، جلاأنا اإىل خميم عيل 
جايل اأكرب خميمات النازحني حيث 

يتواجد فيه بع�ش من اأقربائي«.
قادم،  رم�سان  »�سهر  وت�سيف 

�سوء  تزداد  املعي�سية  وحالتنا 
معلومات  تردنا  يوم،  بعد  يوما 
توزع املعونات  باأن هيئات خريية 
مل  لكننا  املخيمات،  �سكان  على 
االآن،  حتى  �سق مترة  حتى  ن�ستلم 
ال يقدر اأطفايل على حتمل م�سقة 
اجلوع، وينتظرون لقمة واحدة يف 
اليوم«،اأكرث ما يقلق هوؤالء النازحني 
هو  بلدوين  مدينة  �سواحي  يف 
غياب اال�ستعدادات وامل�ستلزمات 
ال�رشورية ال�ستقبال �سهر رم�سان 
هذا  ي�ستقبلون  حيث  املبارك، 

�سهر ال�سوم ببطون خاوية.
اأطفال،  ل�سبعة  اأب  اأحمد،  ب�سري   
بفاطمة،  مقارنة  حمظوظا  كان 
املعونات  من  ح�سة  يت�سلم  وهو 
الغذائية، بعد طول انتظار، قائل 
الوجبة  هذه  »ا�ستلمت  للأنا�سول 
�سد  يف  �ست�ساهم  اإنها  هلل  احلمد 
الأ�رشتي  االأ�سا�سية  االحتياجات 
 12 �سوى  تكفيني  ال  اأنها  رغم 
اأ�رشته من  يوما.« ب�سري كان يعيل 
اأن  اإال  عربته،  ا�ستئجار  خلل 
على  كغريه،  اأجربته  الفي�سانات 
اإىل  والبقاء  املخيمات  اإىل  الفرار 
من  العون  انتظارا  اأطفاله،  جانب 
الهيئات االإن�سانية، االأ�رش الفقرية 
جراء  باهظا  ثمنا  تدفع  التي  هي 
يف  تعتمد  كانت  فقد  الفي�سانات، 
احلمالة  على  يومها  قوت  ك�سب 
واالأعمال ال�ساقة يف االأ�سواق التي 
وم�ستنقعات،  اإىل بحريات  حتولت 
اإىل  عنهم  رغما  اأفرادها  فان�سم 

و�سط  العمل  عن  العاطلني  قائمة 
التي تواجه  هذه االأزمة االإن�سانية 
مدينة بلدوين حا�رشة اإقليم هريان 

و�سط ال�سومال.

مياه الفي�شانات 
لل�شرب

كانت  التي  املائية  االآبار  توقفت 
املدينة  اأحياء  اإىل  املياه  توفر 
ب�سبب  االأنابيب  تعطلت  اأن  بعد 
 90 جرفت  التي  الفي�سانات 
من  الكثري  دفع  ما  منها  باملائة 
االأ�رش ال�ستخدام مياه الفي�سانات 
مياه  اليومية من  احتياجاتها  ل�سد 
االإن�سانية  الهيئات  حتذر  ال�رشب. 
�ساحلة  غري  مياه  ا�ستخدام  من 
االأمرا�ش  لتف�سي  جتنبا  لل�رشب، 
�سفوف  يف  واالأوبئة  املعدية 
مياه  توفر  عدم  نتيجة  النازحني 
خميمات  يف  لل�رشب  �ساحلة 
احلدوث  يف  بداأ  ما  وهو  النزوح، 
عمدة  اأحمد  عثمان  يقول  فعليا. 
»انعدام  اإن  للأنا�سول  بلدوين 
داخل  لل�رشاب  �ساحلة  مياه 
بع�ش  دفعت  النازحني  خميمات 
الراكدة  املياه  ال�ستخدام  االأ�رش 
يف جنبات املخيمات وهو ما اأدى 
االإ�سهال  من  حاالت  اندالع  اإىل 
�سن  دون  االأطفال  �سفوف  يف 

اخلام�سة«.

جهود اإغاثية تركية 
وقطرية

وت�سابق منظمة »انقذوا االأطفال« 
الزمن  حكومية(  )بريطانية/غري 
اإىل  لل�رشب  �ساحلة  مياه  الإي�سال 
�سهاريج  عرب  النازحني  خميمات 
انت�سار  دون  حليلولة  املياه 
ما  غالبا  التي  املعدية  االأمرا�ش 
تنتقل عدواها عرب املياه امللوثة.

الهلل  هيئة  من  كل  اأطلقت  كما 
وقطر  )حكومية(  الرتكي  االأحمر 
حملة  حكومية(  )غري  اخلريية 
يف  لل�رشب  �ساحلة  مياه  توفري 
جانب  اإىل  النازحني  خميمات 
املياه  دورات  من  مئات  بناء 
�سفوف  يف  االأوبئة  النت�سار  جتنبا 

االأطفال والعجائز.

ا�شتجابة �شعيفة

اأطلقته  الذي  االإغاثي  النداء 
واالإدارة  ال�سومالية  احلكومة 
بتجاوب  بعد  يحظ  مل  املحلية 
م�سوؤويل  ح�سب  كبري،  وعربي  دويل 
ال  اإذ  املحلية،  االإن�سانية  الهيئات 
يتجاوز عدد امل�ستفيدين حالياً من 
من  باملائة   20 الغذائية  املعونات 
نازحي بلدوين ويقول عبداهلل اأحمد 
رئي�ش اإقليم هريان ، اإن امل�ساعدات 
ال  االآن  و�سلت حتى  التي  االإن�سانية 
النازحني من  تكفي ل�سد احتياجات 
اإي�سال  مت  حيث  الفي�سانات  اأزمة 
اأ�رشة،  اآالف   10 نحو  اإىل  املعونات 

نازحة  اأ�رشة  األف   50 اأ�سل  من 
االإدارة املحلية  اأن  وي�سيف عبداهلل 
الإي�سال  طاقاتها  وبكل  تعمل 
مل�ستحقيها  االإن�سانية  امل�ساعدات 
على  للإ�رشاف  جلان  �سكلت  حيث 
عملية توزيع امل�ساعدات االإن�سانية 
يف  النازحني  خميمات  داخل 

املدينة.
احلكومية  االإغاثية  اللجنة  و�سلمت 
موؤخرا االإدارة املحلية، مبلغا ماليا 
قدره مليون دوالر من اأجل تخفيف 
معاناة املت�رشرين جراء الفي�سانات 
كل  اأن  اإال  بلدوين،  �رشبت  التي 
اللحظة  امل�ساعدات املقدمة حتى 
ل�سد  كافية  وغري  �سحيحة  تبقى 
الغارقة،  نازحي املدينة  احتياجات 

مع اقرتاب �سهر رم�سان.

يف خميمات بلدوين، تنعدم اأب�شط مقومات احلياة، حيث ل طعام ول مياه �شاحلة لل�شرب، م�شهد اإن�شاين يعك�س مدى اإخفاق الهيئات الإن�شانية يف 
تقدمي م�شاعدات عاجلة قد ت�شد رمق هوؤلء النازحني، الذين يزيدون عن 50 األف اأ�شرة.

اأياما قبل حلول ال�شهر الف�شيل

ق .د

النازحون يف بلدوين ال�ضومالية.. �ضائمون قبل رم�ضان 

اأ�شطنبول

و ر�ضة حول اأو�ضاع الأقليات امل�ضلمة حول العامل »حتت املجهر« 
اأكرث  فيه  يتوزع  الذي  الوقت  يف 
امل�سلمني  من  باملائة   20 من 
اأوروبا واأمريكا  اليوم، يف كل من 
ت�سري  واأ�سرتاليا،  ال�سمالية 
يف  ن�سبتهم  اأن  اإىل  التوقعات 
القارة العجوز �ست�سبح 8 باملائة 
اإىل 2.1  اأمريكا  عام 2030، ويف 

باملائة عام 2050.
اإ�سطنبول  مدينة  ا�ست�سافت  و 
عمل  ور�سة   ، يومني  ملدة 
م�سرتكة من تنظيم كل من مركز 
االأبحاث االإح�سائية واالقت�سادية 
للدول  والتدريب  واالجتماعية 
ورئا�سة  )�سي�رشك(  االإ�سلمية 
االأتراك يف اخلارج واملجتمعات 
حتت   ،)YTB( ال�سلة  ذات 
اآفاق  »االأقليات امل�سلمة:  عنوان 
واالزدهار  ال�سلم  وحتديات 

العامليني«.
»�سي�رشك«،  اأطلق   2016 وعام 
االإ�سلمية  االأقليات  »م�رشوع 
على  اأكرث  للوقوف  العامل«،  حول 
الدول غري  يف  امل�سلمني  اأو�ساع 
الدول  مقدمتها  ويف  امل�سلمة 

الغربية واأ�سرتاليا.

واأعدت جامعة العلوم االجتماعية 
�سمن  اأوليا  تقريرا  باأنقرة، 
�سيتم  حيث  امل�رشوع،  اإطار 
ور�سة  خلل  معطياته  تناول 
ممثلني  ِقبل  من  احلالية،  العمل 
اجلاليات  هيئات  من  للحكومات 
االأع�ساء  الدول  يف  الرئي�سية 
االإ�سلمي،  التعاون  منظمة  يف 
االإقليمية  املوؤ�س�سات  وممثلي 
املنظمة  وموؤ�س�سات  والدولية 
يف  وجاء  بالور�سة،  امل�ساركني 
يف  امل�سلمني  عدد  اإن  التقرير، 
ويف  مليونا،  الـ44  يناهز  اأوروبا 
مليني،  الـ5  املتحدة  الواليات 
الفتا اإىل اأن االأقليات االإ�سلمية 
حول  االأقليات  اأكرب  من  تعد 

العامل.
التي  امل�ساكل  اأهم  اإىل  واأ�سار 
دول  يف  امل�سلمني  تعرت�ش 
بالعن�رشية،  تتمثل  والتي  الغرب، 
و�سيا�سات  واالإ�سلموفوبيا، 
احلكومات  تتبعها  التي  التمييز 

واملجتمعات الغربية.
�سبيل  على  التقرير  وذكر 
باملائة   56.1 نحو  اأن  املثال، 

يف  املقيمني  امل�سلمني  من 
العن�رشية  اأن  يعتقدون  لندن 
اأبرز  من  تعترب  واالإ�سلموفوبيا 
يف  اإجنلرتا،  يف  االإقامة  �سلبيات 
اأن  باملائة   72.7 اأو�سح  حني 
تعد  والدينية،  الثقافية  احلرية 
من اأهم اإيجابيات العي�ش يف هذا 

البلد.
هاتني  اأن  التقرير،  واأ�ساف 
�سمان  تعك�سان  الن�سبتني 
املجتمعات  حلقوق  احلكومة 
والثقافية  الدينية  االإ�سلمية 
اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
موجة  بت�ساعد  تاأثرها  تعك�ش 
االإ�سلموفوبيا ومعاداة االأجانب 

يف عموم اأوروبا.
اأما من ناحية اأعمار اأنباء اجلالية 
اأن  التقرير  اأو�سح  االإ�سلمية، 
�سكان  من  �سبابا  اأكرث  امل�سلمني 
يقيمون  التي  الدول  من  عدد 
والنم�سا  وفرن�سا  كندا  مثل  فيها 

واأملانيا.
واأ�سار التقرير اإىل اأن اأكرب ن�سبة 
اأوروبا  يف  االإ�سلمية  للأقليات 
ي�سكل  حيث  النم�سا،  يف  هي 

اأبناء  من  باملائة   21.2 االأتراك 
االقلية امل�سلمة يف هذا البلد.

وحلت بلجيكا يف املرتبة الثانية، 
فيها  واالأتراك  املغاربة  ياأتي  اإذ 
تليها  العدد،  باملقدمة من حيث 
وفرن�سا،  والدمنارك،  بلغاريا، 
واإيطاليا،  واليونان،  واأملانيا، 
ورو�سيا،  والرنويج،  وهولندا، 
وال�سويد،  واإ�سبانيا،  و�رشبيا، 

و�سوي�رشا، اأوكرانيا.
وتبلغ الن�سبة االأكرب من امل�سلمني 
التون�سيني  من  فرن�سا  يف 
واملغاربة، يف حني  واجلزائريني 
ي�سكل امل�سلمون من اأ�سل تركي 
االأقلية  اأبناء  من  االأكرب  العدد 
االإ�سلمية يف اأملانيا، بينما ياأتي 
الهنود والباك�ستانيني يف املقدمة 
توزع  وبخ�سو�ش  باإجنلرتا، 
تاأتي  القارات،  على  امل�سلمني 
اآ�سيا اأوال، تليها اإفريقيا، ثم اأوروبا 
وح�سب  واأوقيانو�سيا،  واأمريكا 
املرتقب  من  فاإنه  التقرير، 
باملائة   8 امل�سلمون  ي�سكل  اأن 
االأوروبيني  ال�سكان  اإجمايل  من 
بحلول عام 2030، و2.1 باملائة 

بحلول  االأمريكيني،  ال�سكان  من 
اأي�سا  املنتظر  ومن   ،2050 عام 
اأن تدخل دول مثل بلجيكا وكندا 
البلدان  قائمة  �سمن  وهولندا 
مليون  من  اأكرث  ت�ست�سيف  التي 
عام  بحلول  اأرا�سيها  على  م�سلم 

.2030
دول  اأن  اإىل  التقرير  اأ�سار  كما 
اأماكن  تت�سمن  الثماين  جمموعة 
الدول  من  اأكرث  للم�سلمني  عبادة 
االأخرى، حيث توجد يف كندا اأكرث 
من مئتي جامع، يف حني تت�سمن 
م�سجدا  و449  األفني  فرن�سا 
اإيطاليا  ويف   ،2012 عام  وجامعا 
يوجد 749 جامعا منذ عام 2013. 
 300 امل�ساجد  عدد  كان  وبينما 
يف رو�سيا عام 1991، ارتفع العدد 
2013، يف  عام  م�سجدا   382 اإىل 
يف  امل�ساجد  عدد  �سجل  حني 
و100  األفني  املتحدة  الواليات 

م�سجدا.
ولفت التقرير من جهة اأخرى اإىل 
انخفا�ش عدد امل�ساجد يف دول 
ت�سم  التي  الثانية،  املجموعة 
جمموعة الع�رشين وكربى الدول 

عددها  بلغ  حيث  االأوروبية، 
ويف  م�سجدا،   28 اأ�سرتاليا  يف 
يف  جميعها  فقط،   3 االأرجنتني 

العا�سمة بيون�ش اآير�ش.
التي ت�سم  الثالثة  اأما املجموعة 
عدد  فاإن  اأوروبا،  دول  بقية 
كبريا،  اختلفا  يُظهر  اجلوامع 
األفني  على  بلغاريا  حتتوي  حيث 
و217 جامعا، بينما متتلك ت�سيكيا 

4 جوامع فقط.
التي  التحليلت  على  وبناء 
من  جملة  قّدم  التقرير،  اأجراها 
املقرتحات الواجب اتخاذها يف 
ت�سنيفها  ميكن  عدة،  جماالت 
واالإعلم،  التعليم،  التايل،  وفق 
املوؤ�س�سات  متثيل  وتعزيز 
االإ�سلمية  واملنظمات 

للمجتمعات االإ�سلمية.
مع  التوا�سل  �رشورة  واأي�سا 
والدينية  العرقية  اجلماعات 
الوحدة  �سعور  وتقوية  املختلفة، 
حول  امل�سلمني  بني  والت�سامن 
لتعليم  االأولوية  واإعطاء  العامل، 
ومكافحة  امل�سلم،  ال�سباب 

االإ�سلموفوبيا.



ريا�ضةالإثنني 14ماي  2018  املوافـق  لـ28�شعبان 1439هـ 12

عي�شة ق.

فرق  ثالثة  بني  البقاء  �سباق  وانح�رص 
الأمر  ويتعلق  احل�سابات  بلغة  معنية 
ودفاع  اأوملبي  ب�سكرة،  احتاد  من  بكل 
نهاية  م�سريها  تلعب  التي  تاجنانت 
البقاء  حظوظ  لكن  الأ�سبوع،  هذا 
التي  »الديارتي«  لت�سكيلة  اكرب  تبقى 
تتواجد على بعد نقطة واحدة من اأجل 
تر�سيم البقاء دون انتظار نتائج مباراتي 
حيث  ب�سكرة،  واحتاد  املدية  اأوملبي 
التون�سي  ا�سبال املدرب  �سيكون م�سري 
اأنه  رغم  ايديهم  بني  الدو  حمادي 
باللعب  القواعد  خارج  تنقال  ينتظرهم 
امل�سيف  يواجهون  العا�سمة عندما  يف 
لعبي  فاإن  وبالتايل  بلوزداد،  �سباب 
فح�سب  التعادل  على  بحاجة  الديارتي 
لغة  يف  الدخول  وتفادي  البقاء  ل�سمان 

احل�سابات.
املدية  اأوملبي  يبقى  املقابل،  يف 
البقاء  لتحقيق  املر�سحة  الندية  اأكرب 
لتحقيق  حظا  الأندية  ثاين  باعتبارها 
الهدف خا�سة واأنها تواجه ن�رص ح�سني 
اأن الأوملبي  داي داخل القواعد، ورغم 
اجلمهور  غياب  لكن  ميدانه  على  يلعب 
خا�سة  املقابلة،  نتيجة  على  يوؤثر  قد 
اإذا علمنا اأهمية تواجد الن�سار من اجل 
البقاء،  اإىل الالعبني لتحقيق  منح دفعة 
ظل  يف  املهمة  �سعوبة  اإىل  بالإ�سافة 
ايجابية  بنتيجة  العودة  الن�رصية  رغبة 
التناف�س  موا�سلة  اأجل  من  املدية  من 
و�سمان  الوطنية  البطولة  و�سافة  على 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  يف  امل�ساركة 

املو�سم املقبل.
اأمام  نف�سه  ب�سكرة  احتاد  يجد  بينما 
ماأزق كبري وهو الذي لن يكون البقاء بني 

ايديه، اأين �سيجد نف�سه ملزما بتحقيق 
يتقبل  الذي  اللقاء  خالل  غري  ل  الفوز 
نتيجة  وانتظار  احلرا�س  احتاد  فيه 
مباراة اأوملبي املدية ون�رص ح�سني داي 
حتقيق  اأجل  من  الأوملبي  تعرث  متاأمال 
البقاء وبعث اأوملبي املدية اإىل الرابطة 
الثانية، وهي احل�سابات التي جتعل قلوب 
اجلماهري الب�سكرية م�سدودة اإىل ملعب 
نتيجة  على  التعرف  اجل  من  املدية 
املقابلة، خا�سة واأن تعرث الأوملبي باأي 
نتيجة �سواء الهزمية اأو التعادل �سيكون 
الذين  الزيبان،  اأبناء  ت�سكيلة  �سالح  يف 
الأوملبي  عن  نقطتني  على  يتواجدون 
يف  يتجاوزونه  جتلهم  الأخري  وهزمية 
الرتتيب بينما التعادل �سيجعل الفريقني 
ب�سكرة  واحتاد  النقاط  يف  مت�ساويني 
مباراتي  لفوزه يف  ال�سقوط  من  �سينجو 

الذهاب والإياب بني الفريقني.

�ضو�ضبان�س كبري حول هوية النازل الثالثالتاأ�شرية الأخرية تلعب بني الدياربيتي املدية وب�شكرة
يتوا�شل �شراع حتقيق البقاء على اأ�شده يف الرابطة املحرتفة الأوىل قبل جولة واحدة على 

اإ�شدال ال�شتار على البطولة الوطنية واملنتظر اأن تكون نهاية الأ�شبوع احلايل، حيث مت برجمة 
خو�ض اجلولة 30 والأخرية منها يف 19 ماي املقبل، وبعدما مت التعرف على هوية الفريقني 

اللذان ر�شما النزول اإىل الرابطة الثانية ويتعلق الأمر بكل من اإحتاد البليدة واحتاد احلرا�ض، 
�شيكون ال�شو�شبان�ض على اأ�شده لرتقب هوية الفريق الثالث النازل

حمادي الدو مدرب 
دفاع تاجنانت

�ضعيد بفوزنا 
اأمام الوفاق 

وم�ضرينا بني 
اأيدينا

عرب مدرب نادي دفاع تاجنانت 
حمادي الدو اأن م�سري فريقه 

يف البقاء بالرابطة الأوىل اأ�سبح 
بني اأيديه بعد الفوز الهام الذي 
�سجلوه اأمام وفاق �سطيف يف 

املقابلة التي جمعت الفريقني اأول 
اأم�س حل�ساب اجلولة 29 وما قبل 

الأخرية من البطولة الوطنية، وقال 
املدرب التون�سي يف ت�رصيحات 

اإعالمية عقب نهاية املواجهة اأنه 
�سعيد بالتحدي الذي رفعه لعبوه 
ومتكنهم من حتقيق ثالث نقاط 
ثمينة �سوف حت�سب ل�ساحلهم يف 
�سباق حتقيق البقاء �سمن دوري 

الكبار رغم �سعوبة املاأمورية قبل 
جولة واحدة على نهاية املو�سم 

الكروي اجلاري.
ويف هذا ال�سدد اأو�سح الدو اأنه 

ميلك الثقة يف قدرة اأ�سباله للعودة 
بنتيجة ايجابية من العا�سمة 

حت�سبا ملواجهة �سباب بلوزداد 
�سمن اجلولة الأخرية من البطولة 
الوطنية، خا�سة واأن الفريق ي�سجل 

عودة قوية يف اجلولت اخلم�س 
الأخرية من البطولة الوطنية وهو 

ما مينح لعبيه الثقة من اأجل 
حتقيق الأهم، م�سيفا ا نالهم 

بالن�سبة ان م�سريهم يف الرابطة 
الأوىل اأ�سبح بني اأيديهم ونتيجة 

ايجابية اأمام �سباب بلوزداد تكفيهم 
لتحقيق الهدف املن�سود.

ع.ق.

بطولة الق�شم 
املمتاز رجال لكرة 

اليد

تتويج املجمع 
البرتويل باللقب

توج املجمع البرتويل لكرة اليد 
رجال بلقب مو�سم 2018-2017 
للبطولة الوطنية عقب فوزه على 

�سباب برج بوعريريج بنتيجة 
23-22(، اين انتهى ال�سوط الأول 
بالتعادل 11-11 حل�ساب اجلولة 

ال�سابعة والأخرية ملرحلة »اللقب« 
جرت اأول اأم�س يف قاعة تي�سي 
ببجاية، واحتل املجمع البرتويل 
املركز الأول لهذه املرحلة بعد 

ح�سده جمموع 14 نقطة، متقدما 
�سباب برج بوعريريج بفارق 4 
نقاط، ويخلف النادي البرتويل 
نف�سه يف �سجل املناف�سة للعام 
الثالث على التوايل.ويعترب هذا 
اللقب 29 منها 21 لقبا ملولودية 
اجلزائر �سابقا ما بني 1982 و 

2008 و8 األقاب للمجمع البرتويل 
منذ 2009، اأما �سباب برج 

بوعريريج فلم ي�سبق له اأن توج باأي 
لقب يف تاريخه مكتفيا بالكاأ�س 

املمتازة التي ح�سل عليها يف بداية 
املو�سم اجلاري.

ق.ر.

املجمع البرتويل يحقق الثنائية للمو�ضم الثاين
بعد فوزه بنهائي كاأ�ض اجلزائر للكرة الطائرة �شيدات

للكرة  البرتويل  املجمع  توج 
بكاأ�س  لل�سيدات  الطائرة 
 2018-2017 ملو�سم  اجلزائر 
ولية  جمعية  على  فوزه  بعد 
دون  اأ�سواط   3 بنتيجة  بجاية 
و25- و15-25   16-25 رد 

التي  النهائية  املباراة  يف   22
جمعت بينهما اأول ام�س بقاعة 
الرويبة،  ك�سال  القادر  عبد 
 28 اللقب  الكاأ�س  هذه  وتعترب 
ومولودية  املجمع  م�سوار  يف 
على  و11  �سابقا  اجلزائر 
املو�سم  انهي  حيث  التوايل، 
بذلك   حمققا  هزمية  بدون 
للعام  البطولة  و  كاأ�س  الثنائية 
الثاين على التوايل. ففي مباراة 

نهائية �سارت يف اجتاه واحد مل 
تتمكن لعبات جمعية بجاية من 
الالئي  ملناف�ساتهن  الت�سدي 
تنظيما،  واأح�سن  اقوى  كن 
وجتمع لعبات املدرب يا�سني 
البطولة  و  الكاأ�س  بني  جلويل 
التوايل،  على   الثاين  للمو�سم 
املجمع   لعبات  ومتكنت 
ال�سوطني  على  احل�سول  من 
 16-25 كبرية  ب�سهولة  الأولني 
مقاومة  ادين  دون   15-25 ثم  
يف  اأما  املناف�س،  الفريق  من 
مدرب  قرر  الثالث،  ال�سوط 
لعبات  اإ�رصاك  املجمع 
ما  وهو  الحتياط  كر�سي 
التقدم  يف  للبجاويات  �سمح  

عودة  لكن   ،13-16 النتيجة  يف 
للمجمع   الأ�سا�سيات  الالعبات 
ال�رصبات  �ساحبة  وخا�سة 
رجحت  �سامل  بن  ال�ساحقة 
الالئي  للبرتوليات  الكفة 
اأنهني  ال�سوط الثالث 22-25 
وقد   .0-3 بنتيجة  واملباراة 
افتتاحيتان  مباراتان  جرت 
لكاأ�س اجلزائر جمعت الأوىل 
فازوا  الذين   ايغرام  اأ�ساغر 
على نظرائهم لأولد عدوان 
اأ�سبال  ا�سطر  بينما   1-3
ال�سوط  لعب  امليلية  اوملبي 
للفوز  والفا�سل  اخلام�س 

على جمعية اإيغرام 2-3.
وكالت

اأحمد �شليماين مدرب اأوملبي املدية

البطولة الإفريقية للجيدو اأوا�شط واأ�شبال

اأحتمل م�ضوؤولية الهزمية و�ضوف 
نبذل م�ضعانا لتحقيق البقاء

 اجلزائر حت�ضد 28 ميدالية
 منها 14 ذهبية

اأوملبي  فريق  مدرب  اعرتف 
املدية بتحمله م�سوؤولية الهزمية 
الثقيلة التي تعر�س لها يف املقابلة 
التي جمعتهم اأول اأم�س امام نادي 
بارادو، وقال املتحدث انه هو من 
يتحمل م�سوؤولية الهزمية ويرف�س 
التي  الهزمية  تلك  حتميل لعبيه 
موؤخرة  يف  موقفهم  على  اأثرت 
جدول الرتتيب وجعلت م�ستقبلهم 
يف الرابطة الأوىل يتاأجل احل�سم 
فيه اإىل اجلولة الأخرية بني البقاء 

اأو ال�سقوط.
الأن�سار  �سليماين  املدرب  ووعد 
الكبار  دوري  يف  البقاء  بتحقيق 
حققه  الذي  للم�سوار  بالنظر 

الأوملبي يف البطولة الوطنية هذا 
املو�سم، م�سيفا ان الفريق ميلك 
اأخرية قبل انتهاء املو�سم  مباراة 
اأجل  من  قوة  بكل  يعمل  و�سوف 
البقاء،  يف  حظوظه  على  الدفاع 
لن  املهمة  ان  �سليماين  واعرتف 
لقائهم  واأن  خا�سة  �سهلة  تكون 
الن�رصية  اأمام  �سيكون  الأخرية 
التي �سوف تكون مناف�سا عنيدا، 
املقابلة  خو�س  اإىل  بالإ�سافة 
العقوبة  بفعل  جمهور  دون 
�سوف  لكنهم  عليهم  امل�سلطة 
يبذلون اجلهد من اأجل اإفراجهم 

وحتقيق الأهم.
ع.ق.

الوطنية  املنتخبات  اأحرزت 
اإناث  و  ذكور  للجيدو  ال�سبانية 
على جمموع 28 ميدالية منها 14 
برونزيات  و6  ف�سيات   8 ذهبية، 
الثاين  اليوم  مناف�سات  عقب 
الفردية  للمناف�سات  والأخري 
اأ�سبال  للجيدو  الإفريقية  للبطولة 
واأوا�سط اجلارية حاليا ببوجمبورا 
الأ�سبال  �سنف  ففي  بوروندي، 
من  الذهبية  امليداليات  كانت 
�سمينة  و  بوحرور  رمياح  ن�سيب 
جالب لدى الإناث وحممد ب�سعي، 
بن  اأغيال�س  م�سعود،  اإدري�س 
عزوق واأحمد رباحي لدى الذكور، 
رحمة  من  كل  اكتفى  جهتهم  من 
هديبي  الدين  و�سم�س  غليمة 
بامليدالية  بوبرتة  اللطيف  وعبد 
يف  انهزامهم  بعد  الربونزية 
ح�سل  بينما  النهائية،  املنازلة 
ر�سيدة  العربي،  �سربينة  من  كل 
بنمون  بلقا�سم، رميا  نبيلة  �ساعة، 

و مرزوق اآيت معمر على امليدالية 
اأول ام�س  الدور  الربونزية.  وكان 
الفردية اخلا�سة  املناف�سات  على 
بالأوا�سط حيث اأحرزوا على غرار 
جيدة  نتائج  الأ�سبال  زمالئهم 
امليداليات،  من  العدد  ونف�س 
النفي�س  املعدن  ميداليات  عادت 
اأحمد  و  يعقوبي  بالل  من  لكل 
و  مربوك  القادر  وعبد  مهبيل 
بوعمار  وم�سطفى  زلت  يو�سف 
لدى  القادر  عبد  ه�سام  وحا�سد 
مروى  و  ك�سوط  كرمية  و  الذكور 
وتدعم  الو�سطيات.  لدى  معمري 
اجلزائري  املنتخب  ح�ساد 
عليها  ح�سل  ف�سية  مبيداليات 
وخديجة  �سعيدي  من خديجة  كل 
بخرية و حمجوبة موجد وهوارية 
قدور و اأ�سامة متري بينما اكتفى 
كل من عبد الرحمن لعور و ن�رصين 

بوجامني بامليدالية الربونزية.
ق.ر.
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وهو الأمر الذي يهدد بخلق الفتنة 
يف النادي وهو الو�ضع الذي رف�ض 
حدوثه يف النادي ودفعه اإىل القرار 
حيث  الرئا�ضة،  من  بالن�ضحاب 
احل�ضور  بعدم  اأق�ضم  انه  علمنا 
ومتابعة  ماي  الثامن  ملعب  اإىل 
والتي  املولودية  امام  املقابلة 
تعترب هامة وم�ضريية للت�ضكيلة يف 
�ضباق التاأهل اإىل الدور ربع النهائي 
واأو�ضح  القارية،  املناف�ضة  من 
من  بالنكران  ي�ضعر  اأنه  ملقربيه 

الأن�ضار  من  كبري  عدد  طرف 
ال�ضنوات  طيلة  للفرق  قدمه  ملا 
لقيها  التي  والتتويجات  املا�ضية 
القوية  بالعودة  خا�ضة  عهدته  يف 
حمار  وكان  القارية،  ال�ضاحة  اإىل 
قدم ال�ضتقالة �ضفهيا ومل مينحها 
امل�ضتجدات  انتظار  يف  مكتوبة 
الفرتة  خالل  حتدث  �ضوف  التي 
حدث  الأمر  واأن  خا�ضة  املقبلة 
الذي  للرئي�ض  غ�ضب  حلظة  يف 
الفريق،  اأن�ضار  خرجة  يتحمل  مل 
اأين مت تكليف اأمني الفريق ر�ضيد 
جرودي بت�ضيري الفريق رفقة احد 

امل�ضريين.
اأعلنها  التي  ال�ضتقالة  تاأت  ومل 
خا�ضة  وقتها  يف  الوفاق  رئي�ض 
واأنه اأعلنها قبل يومني على موعد 
املدرب  لت�ضكيلة  هامة  مباراة 
مولودية  تالقي  التي  زرقان  مليك 
اجلزائر يف اجلولة الثانية من دور 
جمموعات املناف�ضة القارية وهو 
بال�ضلب  ينعك�ض  قد  الذي  الأمر 
عدم  حالة  ويخلق  التعداد  على 
وقت  يف  الالعبني  بني  ال�ضتقرار 
والعمل  الرتكيز  اإىل  يحتاجون 
على  للحفاظ  الفوز  حتقيق  على 

اآمالهم كاملة يف التاأهل اإىل الدور 
املوايل.

»الن�رس  لعبو  خا�ض  املقابل،  يف 
اأم�ضية  التدربية  ح�ضتهم  الأ�ضود« 
املقابلة  توقيت  يف  البارحة 
املدرب  ي�ضع  اأين  غدا،  املقررة 
الأخرية  الروتو�ضات  زرقان  مليك 
يراهن  التي  املقابلة  موعد  قبل 
الفوز  اأجل  من  كثريا  عليها 
الثقيلة  الهزمية  وتدارك  بنتيجتها 
اأمام  الكونغو  من  بها  عادوا  التي 
اجلولة  �ضمن  مازميبي  بي  تي 

الفتتاحية من دور املجموعات.

حمار يعلن اال�ضتقالة من رئا�ضة وفاق �ضطيفاأق�شم بعدم ح�شور مباراة مباراة مولودية اجلزائر
اأعلن رئي�س فريق وفاق �شطيف ح�شان حمار �شبيحة اليوم ا�شتقالته من رئا�شة الفريق يف خطوة فاجاأت حميط النادي 

خا�شة واأن اخلطوة التي قام بها جاءت قبل 48 �شاعة على موعد مباراة الت�شكيلة اأمام مولودية اجلزائر املقررة هذا 
الثالثاء حل�شاب اجلولة الثانية من دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، وك�شفت م�شادر »الو�شط« من داخل بيت 

الفريق ال�شطايفي اأن الرئي�س امل�شتقبل برر اخلطوة التي قام بها اإىل النتقادات وال�شتم الذي تعر�س له اأم�س عقب 
هزمية الوفاق اأمام دفاع تاجنانت وانق�شام الأن�شار بني موؤيد له وراف�س 

 �شباب بلوزداد �شمن البقاء
 وتفادي لعبة احل�شابات

8 العبني يرفعون �ضكوى �ضد 
بوحف�ص لدى جلنة املنازعات

 عادل رفقة بورتو الرقم
 القيا�شي للغرمي بنفيكا

براهيمي حمل تناف�ص اجنليزي 
وفرن�ضي حول خدماته

يتواجد فريق �ضباب بلوزداد حتت 
جماعية  بهجرة  التهديد  طائلة 
التحويالت  فرتة  خالل  لالعبني 
ما  جلاأ  بعدما  املقبلة  ال�ضيفية 
يقارب ن�ضف التعداد لهذا املو�ضم 
التابعة  املنازعات  جلنة  اإىل 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
لل�ضكوى �ضد  اأين و�ضعوا ملفاتهم 
الذين  بوحف�ض  حممد  الرئي�ض 
�ضهرية  اجور  بعدة  لهم  يدين 
لزال  حيث  بت�ضويتها،  يقم  مل 
مب�ضتحقاتهم  يدينون  الالعبون 
اجلديدة  الفيفا  وقوانني  املالية 
تقف يف �ضفهم خا�ضة واأن الهيئة 
الكروية الدولية اأعلنت اأن الالعب 
اجرتني  على  يح�ضل  مل  الذي 
العقد من  له ف�ضخ  �ضهريتني يحق 
اأي  من  حرا  وي�ضبح  واحد  طرف 
التزام، ويف هذا ال�ضدد فاإن اأزمة 
ت�ضكيلة اأبناء »العقيبة« تتوجه نحو 
احلايل،  املو�ضم  بنهاية  الت�ضعيد 
خا�ضة بعدما اقدم ثمانية لعبني 
على  ر�ضميا  �ضكوى  و�ضع  على 
الأمر  ويتعلق  املنازعات  طاولة 
بن  بوعمران،  �ضايح،  من  بكل 
�ضويف،  ملهان،  لكروم،  قابلية، 

ان  ي�ضتبعد  ول  وبو�ضار  اإيزغوتي 
ي�ضري املدافع الأمين امري باليلي 
على نف�ض املنوال، بعدما هدد هو 
الرئي�ض  �ضد  �ضكوى  برفع  الآخر 
ح�ضوله  عدم  ب�ضبب  بوحف�ض 
على اجوره ال�ضهرية، وتنظر جلنة 
يف  املقبل  اخلمي�ض  املنازعات 
قابلية،  بن  ملهان،  الرباعي  ملف 
اإىل  تتطرق  بينما  ولكروم  �ضويف 
واإيزغوتي  بو�ضار  الالعبني  ملفي 
اخلمي�ض الذي يليه، وهم الالعبني 
نحو  كبرية  بن�ضبة  املر�ضحني 
الفريق نهاية املو�ضم  الرحيل عن 
اجلاري. يف املقابل، تنف�ض اأ�ضبال 
املدرب املغربي ر�ضيد الطاو�ضي 
يف  البقاء  �ضمنوا  بعدما  ال�ضعداء 
الذي  التعادل  بعد  الأ�ضواء  دوري 
حققوه يف الداربي العا�ضمي الذي 
اأمام اجلار ن�رس  اأم�ض  اأول  جمعه 
بحاجة  كانوا  اأين  داي،  ح�ضني 
تفادي  اأجل  من  واحدة  نقطة  اإىل 
الدخول يف لعبة احل�ضابات حت�ضبا 
البطولة  من  الأخرية  للجولة 
نهاية  برجمتها  املقرر  الوطنية 

هذا الأ�ضبوع.
عي�شة ق.

يتواجد الالعب الدويل اجلزائري 
متابعة  حمل  براهيمي  يا�ضني 
واهتمام من طرف فريقي اإيفرتون 
مار�ضيليا  واأوملبيك  الجنليزي 
على  ي�رسان  اللذان  الفرن�ضي 
التعاقد معه خالل فرتة التحويالت 
ال�ضيفية املقبلة، ويف هذا ال�ضدد 
برتغالية  اإعالمية  تقارير  ك�ضفت 
اهتمام  بورتو حمل  اأن جنم فريق 
اجنليزي وفرن�ضي للظفر بخدماته 
بنهاية املو�ضم احلايل خا�ضة بعد 
طيلة  قدمه  الذي  الرائع  امل�ضوار 
املباريات التي خا�ضها مع فريقه 
الربتغايل  الدوري  يف  خا�ضة 
ويتوجه  بلقبه،  للتتويج  قاده  اأين 
الوطني  املنتخب  ميدان  متو�ضط 
مار�ضيليا  عر�ض  رف�ض  نحو 
خا�ضة واأنه ل ميلك الرغبة للعودة 
اإىل الدوري الفرن�ضي خالل الفرتة 
احلالية وهو الذي يتواجد يف اأف�ضل 

اأجل  من  الرغبة  ولديه  اإمكانياته، 
خو�ض جتربة احرتافية يف الدوري 
ي�ضتبعد  ل  ما  وهو  الجنليزي 
موافقته على عر�ض اإيفرتون. من 
جهة اأخرى، اأنهى رفقاء براهيمي 
خارج  من  بفوز  الكروي  املو�ضم 
بالزاد  عادونا  بعدما  القواعد 
كامال من تنقلهم ملالقاة فيتوريا 
 34 اجلولة  حل�ضاب  غيمارا�ض 
الربتغايل،  الدوري  من  والأخرية 
معادلة  من  خاللها  متكن  والتي 
الرقم القيا�ضي لفريق بنفيكا حول 
عدد النقاط التي اأنهى بها املو�ضم 
بعدما رفع ر�ضيده اإىل جمموع 88 
الذي  الر�ضيد  نف�ض  وهو  نقطة 
املا�ضي  املو�ضم  بطل  كان حققه 
وكان   ،2016/2015 مو�ضمني  قبل 
يف  �ضارك  قد  املنيعة  مدينة  ابن 

املقابلة ولعب جميع اأطوارها.
ع.ق.

غزال ي�شعد اإىل و�شافة الليغ1 
ويطرد من اللقاء

بن �ضبعيني يقود رين اإىل 
امل�ضاركة يف اليوروبا ليغ

�ضبعيني  بن  رامي  اجلزائري  الدويل  الالعب  جنح 

يف قيادة فريقه ملعب ران اإىل �ضمان امل�ضاركة يف 

املقبل،  املو�ضم  خالل  الأوروبي  الدوري  مناف�ضة 

وهو الأمر الذي جاء عقب حتقيق الفوز على ح�ضاب 

خالل  جرمان  �ضان  باري�ض  الفرن�ضي  الدوري  بطل 

اأم�ض  اأول  م�ضاء  الفريقني  جمعت  التي  املقابلة 

»الليغ1«،  من  الأخرية  قبل  وما   37 اجلولة  حل�ضاب 

بالفوز  الوطنية  الت�ضكيلة  مدافع  رفقاء  عاد  حيث 

والتي  الأمراء«  »حديقة  ملعب  من  نظيفة  بثنائية 

اخلام�ض  املركز  رين  ت�ضكيلة  ل�ضمان  كافية  كانت 

يف جدول الرتتيب والتواجد يف املناف�ضة الأوروبية 

الثانية حت�ضبا للمو�ضم اجلديد، وخا�ض بن �ضبعيني 

اأ�ضا�ضيا رفقة مواطنه مهدي زفان اأين و�ضع  اللقاء 

ومل  خدماتهما  يف  ثقته  تون�ضي  الفرانكو  املدرب 

يخيبا بعدما قدما اأداء يف امل�ضتوى دفاعيا وخا�ضا 
اللقاء كامال.

الدويل  يرام مع  اأح�ضن ما  يف املقابل مل متر على 

الذي  الثمني  الفوز  رغم  والذي  غزال  ر�ضيد  الآخر 

بامل�ضيف  الذي جمعه  اللقاء  ملعبه يف  على  حققه 

طرد  اأنه  اإل  الفرن�ضي  الدوري  يف  ايتيان  �ضانت 

بالبطاقة احلمراء رغم دخوله احتياطيا بعدما اأقحمه 

الدقيقة 68  ليوناردو جاردمي يف  الربتغايل  املدرب 

لكنه مل يكمل اأطوارها اإىل النهاية باعتبار اأنه طرد 

ال�ضائع  الوقت  من  اخلام�ضة  الدقيقة  اللقاء يف  من 

وهو ما يجعله ينهي املو�ضم قبل الأوان خا�ضة واأن 
املو�ضم يف�ضلنا عن نهايته جولة واحدة.

عي�شة ق.

اأ�شبال املدرب حمدي يجرون اليوم 
اأوىل احل�ش�س التدريبية

وفد احتاد اجلزائر توجه 
نحو كينيا و�ضط الغيابات

غادر اأم�ضية البارحة وفد احتاد اجلزائر اأر�ضية الوطن 
نادي  التح�ضري ملواجهة  اأجل  كينيا من  اإىل  متوجها 
الثانية من دور جمموعات  غور ماهيا �ضمن اجلولة 
حممد  القائد  رفقاء  ا�ضتقل  حيث  الكاف،  كاأ�ض 
القطرية  اجلوية  اخلطوط  طائرة  زمامو�ض  امني 
املتجهة نحو العا�ضمة الدوحة قبل موا�ضلة الرحلة 
اإىل العا�ضمة الكينية نريوبي والتي ي�ضلوها يف  منها 
ومتيزت  اليوم،  �ضباح  من  والن�ضف  ال�ضاد�ضة  حدود 
ت�ضكيلة النادي العا�ضمي بت�ضجيل عدد من الغيابات 
يف مقدمتها الثنائي اأمني حامية واملغربي الهجهوج 
بدون �ضبب مقنع، فيما يعاين بلجياليل من الإ�ضابة 
ولن  الفريق  �ضفرية  عن  الغياب  ي�ضجل  جعلته  والتي 
يكون �ضمن التعداد املعني باملقابلة، يف املقابل مت 
ا�ضرتجاع عدد من الالعبني الذين غابوا عن مباراة 
من   29 اجلولة  �ضمن  خ�رسوها  التي  القبائل  �ضبيبة 
البطولة الوطنية يف �ضورة الرباعي الدويل بلخما�ضة، 
�ضافعي، بن مو�ضى وعبد الالوي، اإىل جانب الثنائي 
مزيان ويايا اللذان مت اإراحتهما من اأجل التواجد يف 

اأف�ضل جاهزية يوم اللقاء.
حمدي  ميلود  املدرب  اأ�ضبال  يجري  املقابل،  يف 
نريوبي  يف  تواجدهما  خالل  تدريبيتني  ح�ضتني 
بينما  اليوم  اأم�ضية  الأوىل  اأين جتري احل�ضة  الكينية 
الثانية  احل�ضة  »�ضو�ضطارة«  ت�ضكيلة  لعبو  يخو�ض 
والأخرية غدا يف توقيت املقابلة ابتداء من ال�ضاعة 

اخلام�ضة م�ضاء.
ع.ق.



اأوروبا ال�سابق من دوري الدرجة الأوىل  هبط هامبورغ بطل 
الأملاين لأول مرة يف تاريخه وذلك عقب فوز فولف�سبورغ على 
يف  م�ساركته  ت�سمل  قيا�سية  م�سرية  اأنهى  ما  وهو   1-4 كولن 
و�سين�سم   ،1963 عام  البطولة  انطالق  منذ  الأ�سواء  دوري 
مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  اأمام  مباراته  توقفت  الذي  النادي 
ب�سبب اأعمال �سغب �سدرت عن اجلماهري يف الوقت ال�سائع 

لكولن يف دوري الدرجة الثانية املو�سم املقبل. وكان هامبورغ 
خا�ض  والذي  مرات   6 الدوري  لقب  وحامل  القاع  و�سيف 
الهبوط  تفادي  يف  ياأمل  البوند�سليغا،  يف  متتالياً  مو�سماً   55
اأن فوزه  بيد  الثانية  الدرجة  ثالث  وخو�ض مباراة فا�سلة مع 
على �سيفه بورو�سيا مون�سنغالدباخ 2-1، مل يكن كافيا يف ظل 

فوز فولف�سبورغ 16 على �سيفه كولن الأخري.
الثالث  املركزين  دورمتوند  وبورو�سيا  هوفنهامي  بينما ح�سم 
باير  ح�ساب  على  اأوروبا  اأبطال  دوري  اإىل  املوؤهلني  والرابع 
ليفركوزن، الذي مل يكن فوزه كافيا على �سيفه هانوفر 2-3 
مباراة  يف  الفائز  هوفنهامي  اأمام  الأهداف  بفارق  اأخفق  اإذ 
مف�سلية على �سيفه بورو�سيا دورمتوند 3-1، ت�ساوت الأندية 
البطل  ودورمتوند  هوفنهامي  لريافق  نقطة،   55 مع  الثالثة 
بلغ  فيما  الأبطال،  دوري  اإىل  �سالكه  وو�سيفه  ميونيخ  بايرن 
وليبزيغ  الأوروبي  الدوري  من  املجموعات  دور  ليفركوزن 
الدور التمهيدي الثاين من امل�سابقة القارية الرديف،  �سمن 
هوفنهامي بطاقة اأوروبية يف امل�سابقة الأم بفوزه الثمني على 
�سيفه دورمتوند 3-1، اأما �سالكه الثاين، تفوق على اآينرتاخت 
ي�ستعد  الذي  كوفات�ض  نيكو  الكرواتي  ومدربه  فرانكفورت 

لالإ�رشاف على بايرن ميونيخ يف املو�سم املقبل.
ورفع بايرن ميونيخ درع الدوري للمرة ال�ساد�سة تواليا و28 يف 
تاريخه بعد خ�سارته اأمام �سيفه �ستوتغارت 1-4 على ملعب 
األيانز اأرينا فاأنهى املو�سم بفارق 21 نقطة عن �سالكه، واأنهى 
ليبزيغ و�سيف املو�سم املا�سي الدوري احلايل بفوز �ساحق 

على م�سيفه هرتا برلني 2-6.

�سقوط تاريخي لهامبورغ هوفنهامي 
ودورمتوند اإىل ال�سومبيونزليغ
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الريال ميطر �سباك �سلتا فيغو واأتلتيكو ي�سمن الو�سافة

توازنه  ا�ستعاد  مدريد  ريال  ا�ستعاد 
املا�سي  الأربعاء  خ�سارته  بعد  �رشيعاً 
�سباك  واأمطر  اإ�سبيليه  م�سيفه  من 
�سيفه �سلتا فيغو ب�ستة اأهداف دون رد 
�سمن املرحلة 37 من الدوري الإ�سباين، 
و�سيطر الريال على اأحداث اللقاء متاماً 
موجهاً ر�سالة حتذير قوية اإىل ليفربول 
اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  يف  مناف�سه 
ال�سهر احلايل،  �سيقام يف 26 من  الذي 
اأف�سل لعبي املباراة  الت�سجيل  وافتتح 
 13 الدقيقة  يف  بايل  غاريث  الويلزي 
الهدف  ذاته  الالعب  ي�سيف  اأن  قبل 
الثاين يف الدقيقة 30، وبعدها بدقيقتني 
ثم  الثالث،  الهدف  اإي�سكو  اأحرز  فقط 
املغربي  الدويل  طريق  عن  الرابع  جاء 
فيما   ،52 الدقيقة  يف  حكيمي  اأ�رشف 

�سلتا  مدافع  غوميز  �سريخيو  تكفل 
يف  باخلطاأ  اخلام�ض  الهدف  باإحراز 
الدويل  واختتم   ،74 الدقيقة  يف  مرماه 
الأملاين توين كرو�ض مهرجان الأهداف 
الدقيقة  يف  ال�ساد�ض  الهدف  بت�سجيله 
81، الفوز هو 22 لريال مدريد يف الليغا 
امللكي  الفريق  فعزز  املو�سم،  هذا 
 75 بر�سيد  الثالث  املركز  يف  موقعه 
نقطة بفارق 3 نقاط عن اأتلتيكو مدريد 
الثاين وخم�ض نقاط عن فالن�سيا الرابع. 
بيتي�ض  من جهته، �سمن فياريال وريال 
املركزين اخلام�ض وال�ساد�ض املوؤهلني 
مبا�رشة اإىل دور املجموعات يف الدوري 
الأوروبي، فيما �سمن اأتلتيكو الو�سافة، 
اأر�ض  من  الفوز  بنقاط  فياريال  وعاد 
تعادل  فيما   ،2-4 لكورونيا  ديبورتيفو 

ريال بيتي�ض يف دربي اندل�سي مع �سيفه 
اإىل  ر�سيدهما  فرفعا   ،2-2 ا�سبيلية 
اأن  وبعد  لإ�سبيلية،  60 نقطة مقابل 55 
اىل  املوؤهلة  الأربعة  املقاعد  ح�سمت 
دوري الأبطال لرب�سلونة البطل واتلتيكو 
وهوية  وفالن�سيا،  مدريد  وريال  مدريد 
الدرجة  اإىل  الهابطة  الثالثة  الفرق 
ول  باملا�ض  ول�ض  مالغا  الثانية 
كورونيا، كان ال�رشاع على بطاقتني من 
اأ�سل ثالث موؤهلة اىل »يوروبا ليغ« بعد 
اأن �سمن ريال بيتي�ض الأوىل دون ح�سم 
الدور  اأو  م�ساركته يف دور املجموعات 
التمهيدي الثاين، وجنح اإ�سبيلية بخطف 
بطاقة التاأهل اإىل الدور التمهيدي الثاين 
خ�سارة  من  م�ستفيدا  ليغ،  يوروبا  يف 

خيتايف الثامن امام اتلتيكو مدريد.

انرت ميالن يبتعد عن دوري الأبطال
ابتعد اإنرت عن التاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا بخ�سارته 
املفاجئة على اأر�سه �سد �سا�سولو 1-2 يف املرحلة 37 
قبل الأخرية من الدوري الإيطايل، وجتمد ر�سيد اإنرت 

اخلام�ض عند 69 نقطة، بفارق نقطتني عن لزيو الرابع 
الذي حل اأم�ض على كروتوين فيما �سمن روما الثالث 73 
نقطة بهذه النتيجة تاأهله اإىل دوري الأبطال. على ملعب 

جوزيبي ميات�سا، تخلف اإنرت بهديف ماتيو بوليتانو ودومينيكو 
برياردي بت�سديدة رائعة يف الزاوية الي�رشى ملرمى احلار�ض 

ال�سلوفيني �سمري هندانوفيت�ض، ومل يكن كافياً له هدف 
تقلي�ض الفارق الذي �سجله الربازيلي رافينيا يف نهاية 

املباراة. 

موناكو ينتزع الو�سافة من ليون
انتزع موناكو املركز الثاين من ليون وعزز اآماله يف بلوغ 

دوري اأبطال اأوروبا مبا�رشة بفوز الأول على �سانت اإتيان 
1-0 وخ�سارة الثاين اأمام �سرتا�سبورغ 2-3 يف املرحلة 

37 قبل الأخرية من بطولة فرن�سا، وانح�رش ال�رشاع على 
البطاقتني الأخريتني املوؤهلتني اإىل دوري الأبطال بني ليون 

وموناكو ومر�سيليا الذي �سقط يف فخ التعادل مع غانغان 
3-3 يف افتتاح املرحلة، ورفع موناكو ر�سيده يف املركز 

الثاين اإىل 77 نقطة مقابل 75 لليون و74 ملر�سيليا، يذكر اأن 
�ساحب املركز الثاين يتاأهل مبا�رشة اإىل دوري الأبطال يف 

حني يخو�ض �ساحب املركز الثالث الدور التمهيدي.
على ملعب لوي�ض الثاين، عانى فريق الإمارة طوياًل قبل اأن 
ي�سجل له الربازيلي فابينيو هدف املباراة الوحيد من ركلة 

جزاء يف الدقيقة الأوىل من الوقت ال�سائع، اأما ليون، فتخلف 
بهدف �سجله �ستيفان باهوكني  لكنه رد بهدفني �سجلهما 

نبيل فقري من ركلة جزاء وح�سام عوار، بيد اأنه تلقى هدفني 
متاأخرين عرب نونو دا كو�ستا ودمييرتي لينار. يف املقابل، 

خ�رش باري�ض �سان جريمان على ملعبه اأمام رين بهدفني 
�سجلهما بنجامني بوريغو من ركلة جزاء واأدريان هونو 

لي�سمن م�ساركته يف الدوري الأوروبي املو�سم املقبل، بينما 
�سمن ليل بقاءه يف الدرجة الأوىل بفوزه على ديجون 1-2. 

ليفربول ي�سعى لتفادي �سيناريو 
كوتينيو مع �سالح وماين

يرغب نادي ليفربول الإجنليزي يف احلفاظ على امل�رشي 
حممد �سالح وال�سنغايل �ساديو ماين جنمي الريدز، يف 

الفرتة املقبلة بعد م�ستواهما الرائع يف املو�سم اجلاري، 
وقالت �سحيفة »ديلي اإك�سربي�ض« الربيطانية، اإن ليفربول 
ينوي متديد عقدي �ساديو ماين وحممد �سالح يف الفرتة 

املقبلة بعدما ارتبط الأخري بالرحيل نحو ريال مدريد 
الإ�سباين، والأول باإنرت ميالن الإيطايل، واأ�سارت ال�سحيفة 
اأن ليفربول �سوف يرفع عقدي ماين و�سالح مالًيا من اأجل 
عدم النظر للعرو�ض املغرية من فرق اأخرى، و�سددت اأن 

يورغن كلوب املدير الفني للريدز واثق من ا�ستمرار جنمي 
ليفربول مع الفريق يف املو�سم املقبل، واأنهما لن ي�سريا على 

خطى الربازيلي فيليب كوتينيو املنتقل لرب�سلونة يف جانفي 
املا�سي، واأبرزت ال�سحيفة نقال عن م�سدر مقرب من 

امل�رشي حممد �سالح، اأن ليفربول �سوف يجتمع مع لعب 
روما ال�سابق من اأجل اإنهاء ق�سية متديد عقده قبل �سفره 

مع الفراعنة للم�ساركة يف مونديال رو�سيا.
وك�سفت ال�سحيفة، اأن ليفربول يخطط لرفع راتبي �سالح 

وماين اإىل 173 األف جنيه اإ�سرتليني اأ�سبوعًيا 9 ماليني يورو 
�سنويا بنف�ض املرتبة مع روبرتو فريمينو لي�سبح الثالثي 

الأعلى راتبًا داخل قلعة اأنفيلد.

جنوم مهددون 
بالغياب عن 

املونديال
تهدد الإ�سابات العديد من النجوم بعدم 

اللحاق مبونديال 2018، حيث ي�سعى 
البع�ض للتعايف �رشيًعا، بينما تاأكد غياب 

اآخرين عن كاأ�ض العامل، ويف ال�سطور 
التالية، يتم ا�ستعرا�ض اأبرز النجوم 
املهددين بعدم الظهور يف املحفل 

العاملي:

مانويل نوير اأملانيا
اأتت الأخبار اجليدة من ميونخ موؤخرا، 

بعدما اأكد يوب هاينك�ض املدير 
الفني للبافاري قدرة مانويل نوير على 
امل�ساركة يف نهائي كاأ�ض اأملانيا اأمام 

اآينرتاخت فرانكفورت، لكن رغم ذلك، 
ل تزال فر�ض احلار�ض الأملاين معلقة 
بخ�سو�ض الظهور يف املونديال، نظًرا 

ملعاناته من الإ�سابة على مدار عام 
كامل، مل يلعب خالله اإل 4 مباريات 

فقط، و�سيكون القرار يف يد يواكيم لوف 
مدرب املان�سافت، الذي قد ل يغامر 

بنوير ويدفع باملتاألق مارك تري �ستيغن 
حار�ض بر�سلونة.

جريوم بواتينغ اأملانيا
ياأمل جنم الدفاع البافاري يف 

امل�ساركة باملونديال بعد اإ�سابة 
الركبة، التي تعر�ض لها اأمام ريال 

مدريد، اإذ بداأ اجلمعة الفارط 
التدريبات بدون كرة.

اآدم للنا اإجنلرتا
خا�ض للنا مو�سما م�سطربا، حيث 

غاب لفرتات طويلة ب�سبب جتدد اإ�سابته 
يف الفخذ، حتى عاد يف الأيام الأخرية 
للتدريبات، ومن املحتمل اأن ي�سارك 

الالعب يف املباراة املقبلة اأمام برايتون، 
يف حني يبقى ال�سوؤال حول ثقة جاريث 

�ساوثجيت مدرب اإجنلرتا يف جنم الريدز، 
واإمكانية �سمه للقائمة رغم غيابه الطويل 

عن املالعب.

بنيامني ميندي فرن�شا
انتقل الظهري الأي�رش مطلع املو�سم 

احلايل اإىل مان�س�سرت �سيتي، وا�ستطاع اأن 
يحجز مقعدا يف ت�سكيلة بيب غوارديول، 

لكنه اأ�سيب بقطع يف اأربطة الركبة 
�سبتمرب املا�سي، قبل اأن يعود جمددا يف 
الفرتة الأخرية، وفقا لت�رشيحات املدرب 

الإ�سباين، فاإن ان�سمام ميندي لقائمة 
فرن�سا يف املونديال �سيكون �سعبا، 

نظرا لبتعاده ملا يقرب من 8 اأ�سهر عن 
املالعب.

�شريجيو اأغويرو 
الأرجنتني

اأجرى جنم ال�سيتي عملية جراحية يف 
ركبته الي�رشى بعد اإ�سابته يف التدريبات 

مع منتخب الأرجنتني، خالل التوقف 
الدويل الأخري، ويظل موقفه من 

امل�ساركة يف املونديال غام�سا، خا�سة 
اأن التاأهيل بعد جراحات الركبة ي�ستغرق 

فرتة لي�ست ق�سرية.



ت�صوير  كرارة  اأمري  امل�رصي  الفنان  يوا�صل 
داخل  »كلب�ش«  م�صل�صل  من  الثاين  اجلزء  يف  دوره 
متهيداً  الإعالمي،  الإنتاج  مدينة  ا�صتوديوهات 

لعر�صه يف رم�صان املقبل.
وقال كرارة اإن هناك اعتقاداً اأن اأحداث اجلزء الثاين 
امتداد لالأول، وهو اعتقاد لي�ش يف حمله متاماً، لأن 
اخلطوط الدرامية يف »كلب�ش 2« خمتلفة متاماً عن 
الأول، كما اأن هناك �صخ�صيات تظهر لأول مرة يف 
وروجينا،  زكي  اأحمد  هيثم  ومنها  اجلديد،  اجلزء 

اللذين اأعترب وجودهما اإ�صافة قوية للعمل.
وي�صارك يف بطولة »كلب�ش 2« عبدالرحمن اأبوزهرة 
وهالة فاخر وحممود البزاوي و�صليمان عيد واأحمد 
�صالح ح�صني واأ�رصف زكي وكوكبة من النجوم، من 

تاأليف باهر دويدار واإخراج بيرت ميمي.
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العراقية دموع حت�صني »اأحلى �صوت« يف ذا فوي�س 2018

يا�صمني علي تطرح الأغنية اأمري كرارة: اأحداث »كلب�س 2« لي�صت امتدادًا للجزء الأول
الدعائية مل�صل�صل »اأمر واقع«

روبي مهددة بخروج »اأهو ده 
اللي �صار« من ال�صباق الرم�صاين

مفاجاأة ماجد الكدواين ودنيا �صمري غامن يف رم�صان

توجت العراقية دموع حت�شني بلقب املو�شم الرابع »اأحلى �شوت«، من برنامج »ذا فوي�ض«، الذي يعر�ض عرب �شا�شة »MBC« بعد مناف�شة قوية مع بقية 
املت�شابقني.

متثل  التي   - دموع  وح�صلت 
العر�ش  يف  اأحالم  فريق 
اأعلى  على  النهائي  املبا�رص 
قبل  من  ت�صويت  ن�صبة 
اللقب  لتح�صم  اجلمهور 
نداء  اإىل  -وتن�صم  ل�صاحلها 
ومراد  �صعد  و�صتار  �رصارة 
باألقاب  الفائزين  بوريكي 

املوا�صم الثالثة ال�صابقة.
الأخرية  احللقة  و�صهدت 
زمالئها  مع  دموع  تناف�ش 
فريق  من  ال�صلطان  يو�صف 
من  مالكي  وهالة  عا�صي 
�رصحان  وع�صام  اإلي�صا  فريق 
لينحاز  حماقي،  فريق  من 
املت�صابقة  اإىل  اجلمهور 

العراقية وي�صوت لها.

اإ�صادة  على  دموع  وح�صلت 
بعد  الأربعة  املدربني  وتهنئة 
الرابع  املو�صم  بلقب  فوزها 
�صعدوا  حيث  الربنامج،  من 
اإىل امل�رصح من اأجل الحتفال 

معها بعد اإعالن النتيجة.
دموعها  على  اأحالم  وتغلبت 
بلقب  مت�صابقتها  فوز  بعد 
كلمتها  يف  واأكدت  املو�صم، 
اأنها ل تتوج دموع واإمنا تتوج 
بتلك  العراق  الثاين  بلدها 

اجلائزة.
والتقط اجلميع �صوراً تذكارية 
من  الرابع  املو�صم  ختام  يف 
دموع  قدمت  كما  الربنامج، 
احتفالً  الأخرية  اأغنيتها 

باللقب الذي ح�صدته.

امل�رصية  املطربة  طرحت 
ال�صابة يا�صمني علي ترت م�صل�صل 
ال�صفحة  عرب  واقع«،  »اأمر 
في�ش  للم�صل�صل مبوقع  الر�صمية 

بوك.
غناء  باخلري«  »اتفاءلوا  اأغنية 
تامر  كلمات  من  علي،  يا�صمني 
ح�صني، واأحلان عمرو م�صطفى، 

وتوزيع اإلهامي دهيمة.
»اتفاءلوا  اأغنية  وتخطت 

م�صاهدة،  األف   770 باخلري« 
خالل �صاعات من طرحها، عرب 
للم�صل�صل  الر�صمية  ال�صفحة 

مبوقع في�ش بوك.
فهمي،  كرمي  بطولة  واقع«  »اأمر 
م�صطفى،  رمي  بدر،  جنالء 
نبيل  فوؤاد،  دينا  وفيق،  اأحمد 
تاأليف حممد رفعت،  احللفاوي، 
ويعر�ش  اأ�صامة،  واإخراج حممد 

يف رم�صان 2018.

تكتنف  الغمو�ش  من  حالة 
ده  »اأهو  م�صل�صل  عر�ش  م�صري 
اللي �صار«، الذي تقوم ببطولته 
رم�صان  يف  روبي،  الفنانة 
املقبل، نظراً لعدم ت�صويقه اإىل 
م�رصية  تلفزيونية  حمطة  اأي 

خالل الفرتة احلالية.
داخل  من  م�صدر  وقال 
حامت  املخرج  اإن   ، امل�صل�صل 
ب�صكل  الت�صوير  يوا�صل  علي 

يزيد  ما  ي�صور  حيث  منتظم، 
عدم  رغم  يومياً  �صاعة   15 عن 
ر�صمي  ت�صويقي  اإعالن  طرح 
الأخرى،  امل�صل�صالت  كحال 
اأن قناة ON E اأربكت  م�صيفاً 
ح�صابات املنتج حممد م�صي�ش 
ال�رصاء  علي  معه  اتفقت  لأنها 
اتفاقها  عن  ترتاجع  اأن  قبل 
قائمة  الأزمة  زالت  وما  اأخرياً، 

حتى الآن. 

عز  اأحمد  امل�رصي  الفنان  اأكد 
عن  اأيام،  قبل  ن�رص  ما  �صحة 
ح�صني  الإماراتي  املطرب  غناء 
اجلديد  م�صل�صله  ل�صارة  اجل�صمي 
املقرر  امل�رصي«،  »اأبوعمر 

عر�صه يف رم�صان املقبل.
اجل�صمي  يعترب  اإنه   ، عز  وقال 
له، حيث تعاون معه  اأخاَ و�صديقاَ 
 ،2005 عام  »الرهينة«  فيلم  يف 
اأن �صهادته فيه جمروحة،  م�صيفاً 
امل�صتوى  علي  كثرياً  يحبه  لأنه 

»هو  متابعاً:  وال�صخ�صي،  الفني 
عليه،  ميتكلم�ش  الواحد  فنان 
ما  اأروع  من  اأغنية  �صجل  ولكنه 
اإعجاب  تنال  اأن  واأمتنى  يكون، 
بطولة  يف  وي�صارك  امل�صاهدين«. 
جودة  اأروى  امل�رصي«  »اأبوعمر 
كوندا  ونادية  بو�صو�صة  واأمل 
عبد  وفتحي  رياحنة  ومنذر 
وحممد  فواز  و�صربي  الوهاب 
�صالم، �صيناريو وحوار مرمي نعوم 

واإخراج اأحمد خالد مو�صى.

اأحمد عز: �صهادتي جمروحة يف ح�صني اجل�صمي.. و�صارة »اأبوعمر امل�صري« رائعة

املقطع  الغمو�ش  اكتنف 
الفنانة  ن�رصته  الذي  امل�صور 
امل�رصية دنيا �صمري غامن رفقة 
مواطنها الفنان ماجد الكدواين 
عرب ح�صاباتها مبواقع التوا�صل 
حيث  املختلفة،  الجتماعي 
ملفاجاأة  جتهيزهما  عن  اأعلنا 
الإعالن عن  يتم  ـ مل  رم�صانية 

ماهيتها.
الك�صف عن  تفا�صيل تلك  ومت 
اإعالنية  حملة  وهي  املفاجاأة، 
من  عقارية،  �رصكة  ل�صالح 
اليونان،  يف  ت�صويرها  املقرر 

وذلك بعد اعتذار الفنان اأحمد 
لن�صغاله  نظراً  عنها،  عز 
»اأبوعمر  م�صل�صله  بت�صوير 
امل�رصي«، حيث كان من املقرر 
يف  الكدواين  اأمام  ي�صورها  اأن 
دفع  اعتذاره  اأن  اإل  اإيطاليا، 
القائمني على احلملة لال�صتعانة 
بـ »دنيا« وتعديل الفكرة علي اأن 

يتم ت�صويرها يف اليونان.
يذكر اأن اآخر اأعمال دنيا �صمري 
غامن م�صل�صل »يف الال للند«، 
رم�صان  يف  ُعر�ش  الذي 

املا�صي.
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�شذرات من التاريخ العريق لزوايا منطقة الزيبان

زاوية ال�شيخ علي بن عمر .... 
طولقة القدمية 

زاوية علي بن عمر ال�شيخ الزاهد العابد، من اأهم الزوايا يف اجلزائر التي بنيت 
على قواعــد �شليمة را�شخة يف العلم والإميان ر�شوخ اجلبال، يعود ن�شب �شيدي 
علي بن عمر الطاهر اىل علي بن ابي طالب كرم اهلل وجهه، و قد تزوج علي بن 
عمر ابنة �شيخه حممد بن احمد بن يو�شف، الذي ا�شتهر بابن عزوز فولدت له 
علي بن عثمان الذي اأ�ش�س املكتبة العثمانية بهذه الزاوية، و ا�شت�شهد ال�شيخ 

علي بن اعمر يوم اخلمي�س 3 ربيع الأول 1253هـ،

اأمنة �شماتي

و كان �صبب ذلك قيامه ب�صلح بني 
م�صتجيبا  امل�ؤمنني،  من  طائفتني 
ل�اجب الخ�ة الإ�صالمية، فذهب 
�صحية عيار كان غري مق�ص�د به، 
الزاوية  باأمر  القيام  يف  خلفه  و 
�صهره ال�صيخ »م�صطفى بن عزوز« 
 ، عامني  ملدة  املكي  ال�صيخ  والد 
»نفطة«  اىل  الهجرة  على  عزم  اذ 
اأبناء  كبري  اىل  بالزاوية  عاهدا 
و  عثمان  بن  علي  العالمة  اأخيه 
يف  ولد  الذي  و  �صنة،   18 ابن  ه� 
1246هـ ، فقام بالزاوية بعده ابنه 
�صارك  الذي  علي  بن  ال�صيخ عمر 
�صنة  الت�تة«  »عني  انتفا�صة  يف 
وفاة  �صنة  تعرف  ل  و  1916م، 
عمر بن علي. فقان بالزاوية اخ�ه 
عثمان  بن  علي  بن  احلاج  ال�صيخ 
التحاقه  بعد  وخلفه  1948م،  �صنة 
عبد  ال�صيخ  ولده  الأعلى  بالرفيق 
ثم  الكن�ز  دار  �صاحب  الرحمان 
عبد  العالمة  ال�صيخ  ف�صيلة  جاء 
ت�ىل  الذي  1966م،  �صنة  القادر 
وه�  الزاوية.  �ص�ؤون  باإخال�ص 
جنب علي بن عمر الط�لقي الذي 
القراآن  حفظ  1240هـ،  �صنة  ولد 
باملبادئ  املامه  وبعد  الكرمي، 
العل�م  يف  برز  املتداولة،  الأولية 
مبلغا  فيها  وبلغ  والنقلية  العقلية 
)معجم  اثاره:  ومن  عظيما، 
امل�ؤلفني، املكن�ن، النبذة املنيعة 
رحمه  ت�يف  احلقيقة(  منهج  يف 
يناهز  عمر  عن  1316هـ،  يف  اهلل 
بن  املكي  ال�صيخ  ورثاه  76�صنة، 

عزوز.

املوقع:

والتي  القدمية  ط�لقة  يف  تقع 
تبعد عن ط�لقة اجلديدة بح�ايل 
عليها  مير  كما  الكيل�مرتين 
الطريق البلدي رقم13، اذ تاأ�ص�صت 
على يد ال�صيخ ال�ص�يف رجل العلم 
�صنة  عثمان  بن  علي  والإ�صالح 
1780م، ومل تعرف الزاوية ترميما 
�صامال  تغيريا  �صهدت  بل  فقط، 
واأدخلت عليها  القدمية،  ل�ص�رتها 
من  تعرفها  مل  ع�رصية  مرافق 
الإ�صالحات  بها  وت�ا�صلت  قبل 
بحيث حت�لت اىل ور�صة ل تت�قف 
وراح  ال�صنة،  ط�ال  ال�صغال  فيها 
اخلارجية  املنارة  مي�ص  التجديد 

والقباب من الداخل. 

الو�شف احلايل 
للزاوية: 

لتعليم  اق�صام  اأربعة  من  تتك�ن 
ق�صمني  من  تتك�ن  كما  القراآن، 
للتعليم الرتب�ي بالإ�صافة امل�صجد 
للمطالعة  وقاعات  لل�صالة، 
وحمامات  للبحث،  خم�ص�صة 

ومراقد.

الو�شف العام 
للملحقة: 

ال  الزاوية  مالحق  من  يبق  مل 
اجلدران  بع�ص  و  الغرف  بع�ص 

اجلزء  �صقط  بعدما  اخلارجية 
الأكرب من �صق�ف الغرف اخلا�صة 
تتك�ن  املالحق  هذه  و  بالطلبة، 
الأر�صي  فالطابق  طابقني:  من 
�صكل  الأر�صي  الطابق  ياأخذ 
اما  و  22م،  �صلعه  ط�ل  م�صتطيل 
لك�ن  ح�رصه  ميكن  فال  عر�صه 
هذا  من  يبق  مل  مهدمة  اجلدران 
الطابق �ص�ى اجلدار الغربي، كما 
ان غرفة اخلم�ص ما زالت �صق�فها 
تتمتع بن�ع من ال�صالبة، و يحت�ي 
غرف  ثالث  على  الطابق  هذا 
كل  ط�ل  م�صتطيال  �صكال  تاأخذ 
بينهما جدران  يف�صل  و  غرفة2م، 
�صمكها 60�صم، ثم ننتقل اىل رواق 
1م،  و عر�صه  9م،  م�صتطيل ط�له 
الرابعة  الغرفة  على  مفت�ح  ه�  و 
ط�ل  1على2م،  عر�صه  بباب 
�صلعها 4م و عر�صها 2.20م، كما 
التي  اخلام�صة  الغرفة  على  يفتح 
يبلغ ط�لها 6م، و عر�صها 2.60م 
و هذا الرواق غري مكتمل البناء اذ 
جند يف اجلدار بقايا من العمدة 
الطابق  اما  ال�صقف.  ترفع  التي 
العل�ي  الطابق  فن�صعد  العل�ي 
�ص�ى  منه  يبقى  مل  �صلم  ب�ا�صطة 
ي�ؤدي  الذي  فقط  العل�ي  اجلزء 
اىل رواق ط�له 9.20م، اما عر�صه 
الرواق على  ينفتح هذا  فيبلغ 2م، 

ثالث غرف م�صتطيلة ال�صكل: 
اجلهة  يف  تقع  الأوىل:  الغرفة 
اما عر�صها  اجلن�بية وط�لها 6م، 
يبلغ  جدرانها  و�صمك  فــ8.60م، 
ط�ل  على  تنفتح  وهي  60�صم، 

الرواق بباب عر�صه 1م. 
الثانية: تقع يف اجلهة  الغرفة 

الغربية ط�لها 9م، اما عر�صها 
فيبلغ 2.20م، وهي مفت�حة يف 
الثاين والثالث  منت�صف العقد 
وهي  الثالثة:  الغرفة  للرواق. 
ط�ل  ال�رصقية  اجلهة  يف 
�صلعها 5م، اما عر�صها فــ3م، 
تناظر  حم�ر  ت�صكل  وهي 
اجلزء  اما  الأوىل،  للغرفة 
العل�ي  الطابق  من  املتبقي 
غرفتني  من  يتك�ن  والذي 
واجلدران،  ال�صقف  مهدمتي 
4.60م،  امل�صاحة  هذه  وتبلغ 

اما العر�ص في�صل اىل5م. 

مكتبة الزاوية: 

الأ�صتاذ  به  افاد  ما  ح�صب 
ان  عثماين،  القادر  عبد 
ولي�صت  للعائلة  ملك  الزاوية 
وعلى  الزاوية،  احبا�ص  من 
م�صتقلة  املكتبة  فان  هذا 
عن الزاوية ووجب ن�صبها اىل 
وم�ؤ�ص�ص  العثمانية،  العائلة 
ال�صيخ  العالمة  ه�  املكتبة 
ما  وح�صب  عثمان،  بن  علي 
على  تاأ�ص�صت  فاملكتبة  روي 
مرحلتني، اما املرحلة الأوىل 
علي  من�صئها  عهد  على  فهي 
الثانية  واملرحلة  عثمان.  بن 
احلاج  ابنه  عهد  على  فهي 
وبقي  البناء  اأكمل  الذي 

وفيالدرب علم والده. 

الو�شف العام 
للمكتبة: 

من  الكثري  املكتبة  حتت�ي 
بع�صها  يعد  والتي  املراجع 
منظمة  انها  كما  نادرا، 
تعدادها  اق�صم،  �صكل  يف 
الكرمي،  القران  ق�صم  �صبعة: 
ق�صم  النب�ية،  ال�صرية  ق�صم 
وق�صم  وم�صادره،  للت�ص�ف 
لعل�م  وق�صم  للفقه�ا�ص�له، 
ق�صم  ثم  والدب،  اللغة 
العل�م  ق�صم  واأخريا  الفل�صفة، 

البحتة. 

حفل تخرج الدفعة الأوىل بامل�شرح الوطني

اأرزقي مالل: »الدورة التكوينية يف الكتابة الدرامية جنحت بامتياز«
الأوىل  الدفعة  من  طالب   7 اأم�ص  تخرج   
الكتابة  ب�ر�صة   اخلا�صة  التك�ينية   للدورة 
اجلزائري  حمي  ال�طني  بامل�رصح  الدرامية 
يف  واملتمثلني  بالعا�صمة   ب�صطارزي  الدين 
كل من لعرابي جالل  وحممدي عبد احلميد  
ح�صني  واأكن��ص  زايد  وزايدي  فريد  وياه� 
وزمنزا �صريازواأبر�صيان اأرزقي وجاء هذا بعد 
حتت  كانت  والتي  التك�ين   من  اأ�صهر  اأربعة 
الكاتب  اأ�صاتذة و خمت�صني على غرار  تاأطري 
اأرزقي مالل  مب�صاعدة  املخت�ص  الدرامي  

يف النقد امل�رصحي ا�صماعيل �ص�فيط.
ال�طني  للم�رصح  الفنية  الدائرة  مدير  واأكد 
ت�صهيل  مت  اأنه  قرمي   جمال  اجلزائري  
اجلزائري  ال�طني  امل�رصح  هيكلة  واإعادة 
امل�رصحي عرب  الإنتاج  اأجل  من  ال�صعي  بغية 
العتماد على التك�ين يف فن التمثيل والكتابة 
عليها  يبنى  التي  الأ�ص�ص   الدرامية وهي من 
الأ�صا�صي  فالهدف  وعليه   ، العمل امل�رصحي 

للكتابة  التك�ينية  ال�ر�صة  فتح   خالل  من 
جاء  ال�طني   امل�رصح  طرف  من  الدرامية 
لتغطية العجز يف الكتابة الركحية ولهذا اأردنا 
ف�صاء   خلق  الأولية   التجربة  هذه  خالل  من 
منا�صب لتعليم الطلبة تقنيات الكتابة الدرامية  
اأرزقي  الأ�صتاذين  على  بالعتماد  هذا  وكان 

مالل واإ�صماعيل �ص�فيط.
 « لل��صط   « قرمي  ك�صف  املقابل  ويف     
الدين  حمي  اجلزائري  ال�طني  امل�رصح  اأن  
ب�صطارزي  �صيق�م العام القادم  بخ��ص جتربة 
الكتابة والتمثيل مع فتح الباب اأمام  لأطفال يف 
الرق�ص الكال�صيكي وهذا من اأجل زرع الذوق 
الفني يف نف��ص ه�ؤلء الرباعم  .  ومن جهته 
الدرامي   الكاتب  »ال��صط«   لي�مية  حتدث 
اأرزقي مالل الذي اأ�رصف على تاأطري الطلبة 
يف  هذه الدورة التك�ينية يف الكتابة الدرامية  
ق�اعد  اإىل  ت�صتند  الأخرية  هذه  اأن  ،م�ؤكدا 
كتابة   عند  ماجنده  عك�ص  وحمكمة  تقنية 

الرواية التي تتطلب وج�د اللغة فقط ، م�صيفا 
مالل فيما يخ�ص  م�صت�ى الطلبة  امل�صاركني 
متميزة   اأفكارا  ميتلك�ن  باأنهم  التك�ين  يف 
وهذا  ظهر  من خالل طرحهم لأفكار حتكي 
عن م�صاكل املجتمع اجلزائري والتي �صملت 
عدة م�ا�صيع  و�صع�ها يف م�صاريعهم خالل 
هذه الدورة التك�ينية يف الكتابة الدرامية  يف 
طبعتها الأوىل  فلقد لحظت تط�را كبريا يف 
التك�ين  اأ�صهر من  اأربعة  م�صاريع ه�ؤلء  بعد 
عرب  الطلبة  ج�صدوها   التي  ال�ر�صة  هذه  يف 
وتتحلى  بالبعد  تت�صم  اأ�صبح  التي  م�صاريعهم 
اأن  م��صحا  الدرامية   الكتابة  يف  بالعمق 
الكتابة الدرامية تهم كل من الرواية وامل�رصح 
الذي  الأ�صا�صي  الهدف  ه�  وهذا  وال�صينما 
الدورة  اإليه يف هذه  ال��ص�ل  اأجل  من  �صعينا 

التك�ينية الأوىل .
عبد  حممدي  الطالب   « »لل��صط  و�رصح 
التك�ينية  الدورة  من  املتخرج  احلميد  

جانب  فيها  اأنه  الدرامية  الكتابة  ور�صة  يف 
الجتماعية   الطبقات  خمتلف  �صمل  نظري 
جامعي�ن  طلبة  فهناك  التعليمي   وامل�صت�ى 
تك�ين  تلقينا  فلقد  وعليه  �صيناري�  وكتاب 
اجل�انب  كل  اأخذنا  اأننا  حيث  امل�صت�ى  يف 
وفيما  الدراما  كتابة  يف  بالنظري  املتعلقة 
وكتابة  امل�رصحية  الدرامية  الكتابة  يخ�ص   
امل�صاركني  الطلبة  فجميع  وعليه   ال�صيناري� 
التاأطري  من  ا�صتفادوا  التك�ينية  ال�ر�صات  يف 
الأ�صتاذ  كل من  امل�صت�ى مع  العايل  و  اجليد 
الأ�صتاذ  و  الدرامي  الكاتب  مالل  اأرزقي 
النقد  يف  املخت�ص  �ص�فيط  اإ�صماعيل 
من  املتخرج  الطالب  ،م�ؤكدا  امل�رصحي 
ور�صة التك�ين امل�رصحي اأن كل  هذه ال�ر�صة 
فيها   امل�صاركني  الطلبة  فيها  كان  التك�ينية  
�ص�اء  الجتاهات  خمتلفة  مل�صاريع  حاملني 
من الناحية الإيدي�ل�جية اأو من ناحية الأفكار 
 ، اإليها  املتطرق  امل�ا�صيع  ناحية  من  اأو 

م�صريا اأن للطالب احلرية املطلقة  يف اختبار 
الأفكار يف امل�صاريع املقدمة من قبلهم  حكم 
عليها من اجلانب املنهجي ويف هذا اجلانب 
مت احرتام منهجية الكتابة، حيث كانت اأغلبية 
الأعمال املقرتحة يف ال�ر�صة متعلقة بال�اقع 
م�صاكل  تطرح  م�صاريع  فهي  وعليه  املعا�ص  
اإعطاء  مع  ال�اقع   يف  م�ج�دة  اجتماعية 
احلل�ل الفعالة  لهذه امل�صائل و اإيجاد البدائل 
قال  و  منا�صبة.  بطريقة  ملعاجلتها  الالزمة  
التي  التك�ينية  ال�ر�صات  اإن  املتحدث  ذات 
جتربة  اأول  كانت  التي  و  اأ�صهر،  اأربعة  دامت 
فلقد  الراقي   م�صيدا مب�صت�اها  له   بالن�صب 
القرتاحات  و  الأفكار  يف  جتاوب  فيها  كان 
التي كانت تقدم من طرف الطلبة حيث كانت 
التي  التقنيات   و  للدرو�ص  ا�صتجابة   هناك 
قدمها الأ�صتاذين مالل و�ص�فيط يف اجلانب 

النظري للكتابة الدرامية.
حكيم مالك
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احللقة ال�شابعة ع�شر: مفتاحني  

قندول ال�صخر
ما كان ينتظره مل يخطر على باله ،فالآن�شة  »�شوزان بابال: اأعدت ق�شا�شتها 
الأخرية  ، وكانت يف حرية �شديدة ،على  الطريقة التي متكنها  من اأن تعطيه 

ق�شا�شتها الأخرية تلك ، فقد علمت بقرار املتخذ  �شده  مند الأم�س ؟ بل كانت  
تعلمه قبيل حتى اأن ميتثل » �شارل اأوليفي » فقد اخربها  اأبيها  م�شيو » بابال » 

بكل �شيء .

ي�شني بوغازي 

�أن  ليلتها  يحاول   كان 
�لتي   �لوحيدة  �بنته  ي�سرتجع 
خمربني   �سبكة  �سمن  غدت 
كما يقول م�سيو » مور�ن�سكو 
»، �بنته �لتي تبدو على �سفة 
�لإفالت من بني يديه ، وكان 
 « �أوليفي  �سارل   « �أن  يدري 
يو�عدها ورمبا عالقة ع�سقا 
ما  �إىل  �أدت  بينهما  �سديد� 
�أدت بابنته ، كان يدري جيد� 
�أن » �سوز�ن » قد نهمت من 
�لتاريخ  يف  قر�ء�ت  مكتبته 
لكنه   ، و�لثور�ت  و�لفل�سفة 
ياأتي  �أن  مطلقا   يت�سور  مل 
يوما وتقف �بنته �سد م�سري  
له ، ولها يف �لكوندي ، على 
هذ�   يتخيل  مل  �لإطالق 

ب�سدة  يثريه  �لذي  �مل�سري 
م�سطربا  ويجعله    ،

 ، �سو�به  فقد  كمن 
غ�سبه  م�سك  لكنه 

 «  : لبنته  قال  و 
�إىل  �سيعيدونه 
وفى   ، ليون 
وقت  �قرب 
رمبا   ، ممكن 
ي�سل  �أن  قبل 
�لكوندي حتى 
�إنهاءه  قر�ر    !

قد  خدمته 
فحتى   ، �م�سي 

لغارد   « �جلرن�ل 
منه  جد�  غا�سبا   «

يا �بنتي ، وتعاطفه مع 
خمربني ، يف عز �حلرب 

، �سيء ل يغتفر » 
كان يريد �أن  يخفف قليال 

�حل�سار  وطاأة  من 
�رضبه  �لذي  �جلربي 

منزله  فى  عليها  
�أعطاها  فقد   ،

�خلروج  رخ�سة 
للنزهة  م�ساء� 

تن�سى  علها   ،
جحيم �لأيام 
�سية   ملا �
يتو�سل  كان 
لك  ذ

�أن  »�أريدك 
تعودي كما كنت 

�سوز�ن  عزيزتي 
، ملاذ� كل هذ� يا 

�سغريتي ؟ ف�سارل 

ل  بالكوندي  عابر�  �أوليفي 
طبعه  ول   ، �لبقاء  ميكنه 
بينا  حتى  يبقى  �أن  ي�ساعده 

لو قرر ، �نه غ�سا �سعيفا » 
مبا   « بابال  »�سوز�ن  تاأبه  مل 
كان يقوله �أبيها ، بل �غتنمت 
 ، �مل�سائية  �خلروج  رخ�سة 
لرتمي �آخر ق�سا�ستاها حتت 
عتبه �لثكنة ، فقد علمت �أن 
�سيلتحق   « �سارل  »�ل�رضجان 
�سباحا مبن�سبه ، ورمبا هذ� 
لكي  فقط   ، تريده  كانت  ما 
تتاأكد �أن ق�سا�ستها  �لأخرية  

بني يدي �لغ�ض �ل�سعيف .
فلما دخل  ع�سيقها  �لثكنة ، 
�أول ما �سد �نتباه » �لق�سا�سة 

�لتي   « �لأخرية 
نت  كا

 ، ودقة  باعتناء  مطوية 
باب  عتبة  على  ومو�سوعة 
�أي�سا ،  �لثكنة باعتناء و دقة 
�رضيعا �لتقطها ، وكل خباأها 

كما �أول ق�سا�سة تلقاها .
جلنة  بعد  �لأول  يومه  كان 
�لن�سباط ، وقد غد� �سخ�سا 
�آخر� ، فقد �أثرت فيه عميقا 
 « �سمعه  وما   ، �حلادثة 
�لكولون �آلتنا �ل�سماء » ، وما 
��ستقبله  �لذي  �ل�سباط  قاله 
�أول مرة عند �لتحاقه ، وقد 
 « مكتبه  يف  ��ستقباله  عاود 
مر�كز �لإيو�ء ، �ستتحول �إىل 
�نه  �لآن  تذكر   « حمت�سد�ت 
قال له معلقا ،  كل �سيء كان 

و   �نه  يد�ر من  يبد
ور�ء 

ظهر 
�لكولون  بع�ض 
حتى  و
 ، �لع�سكريني 
بد�   �سيء  كل 
�سيطرة   حتت 
�لثالثة  »�لعائالت 
ويف  �لكوندي  يف   «
 ، �لأخرى  �لبلد�ت 
�سطوة  لهم   و�ن 
مل   ، عظمى 
يكن يتخيلها 

يف 

باديء �لأمر ، لكنه تاأكد دون 
�دين �سك ، �أنهم  روح �لنظام 

�لكولونيايل وعقله.
لالآن�سة  �لأخرية   �لق�سا�سة 
�سوز�ن بابال:  » لو �أنت �لذي 
تقر�أ ، فيعنى �نك  على خري 
يا حبيبي ، لقد علمت  بقر�ر 
 « ��ستطاع  ولقد   ، �للجنة 
بناء  يعيد  �أن   « �ل�سمند�وي 
مترده » قيل يل » �نه وثالثة 
بوكركر«  �سعاب  من  �لناجني 
، وقيل يل »  �أن ع�سية دفنك 
�لكوندي  باملقربة  للجثث 
هنالك  كان   ،
للود�ع  م�ساء�  
و�ن   �لأخري«  

ي  و � ل�سمند � «
 ، قائد�  يكن  مل 

بل �سار �لآن » .
بابال  �سوز�ن   « هاهي 
 ، قائد�  يكن  مل  �نه  توؤكد   «
بالأم�ض  هذ�  له  قيل  فقد 
على  �سار  فقط  ،و�لآن  هذ� 
مل   ، قائد�  يكن  مل  �أن  يقني 
كلها  �لكوندي  ظنت  و  يكن 
،و�لقيادة �لإقليمية �نه قائد� 
، لقد ��ستطاع �ل�سمند�وي �أن  
يخفى �أمر� مهما ، كاأن يكون 

قائد� ، �أو حتت �لأو�مر .
 حبيبي �سارل ، » بول برميال 
»  عنده  » حكاية �ملفتاح » 
�ل�سمند�وي،  مفتاح  له  قل 
و�سريوى لك كل �سيء ، فقد 
 ،  « كثري�   يرهبك  �أ�سحى 
 « �سارل  �ل�رضجان   « توقف 

�كتفى بهذ�  ؟ وخرج م�رضعا  
مبا�رضة �إىل » �ملقهى �حلانة 
هذه  �لطريق   قطع  قد  و   «
وملا   ، �لع�سكري  بزيه  �ملرة 
�أمامه   « برميال  بول   « ر�آه 
خوفا  لن   ، مالحمه  تغريت 
�سابقا ما ز�ل يثريه من �أدرع 
حتى   ، �لكولونيايل  �لنظام 
ي�سكن  �أنف�سهم  �لكولون  بني 
من  بع�سهم  �لرهيب  �خلوف 
  « �ملفتاح  حكاية   «   ، بع�ض 
�سارجون  مون   ، �أفهم  مل   «
�ملفتاح  حكاية    « �سارل 
تفتحت   « و�ل�سمند�وي 
عيناي »بول برميال » و��سعا 
بل   « قال:  ثم    ، ده�سته  من 

حكاية �ملفتحني » 
» مفتاحا �أو مفتاحني ، �أريد 

�حلكاية م�سيو برميال »
�إىل  عاد  ما  �رضعان  لكنه 
كان   «  : يروى  ور�ح   ، هدوءه 
�سجن بونة ، �أب�سع �ملعتقالت 
�سجونا  زور�  ت�سمى   �لتي 
�ملنظمة  ك�سف   « بعد    ،
 ،  « و�عتقاله   « �لتخربية 
تلك   « �أوليفي  »�سارل  تذكر 
�لأر�سيفات �لتي قر�أها » ربيع 
و�سلنا   ، نف�سه  بتاريخ   ،   51
�لفرقة �جلند�رمة �لع�سكرية 
، روبرت ، .�ض ، ليونيل .�ض 
�إقامة   �أمام   ، .�ض  ،�ألربيت 
فوق  وكان   « �ل�سمند�وي   «
بيته   قرميد  يف  يرتب  �سقف 
، طلبت  منه �لنزول ، ففعل 
دون  �لقب�ض  عليه  �لقينا   ،
 ، تذكر  �إ�سكالت  �أو  حو�دث 
قدناه �إىل  �لثكنة �ل�سمندو ، 
�لقيادة  �إىل  م�ساء�  و�سلمناه 

�لإقليمية » 
وكان   ، �سخما  �سجنا  كان 
�لقاعة  يف   « »�ل�سمند�وي 
مل  رمبا  �لعلوية  �خلام�سة 
؟  �لفر�ر  قرر  لكنه    ، ياأبه 
م�ستحلية  تبدو  فكرة  كانت 
فائقا يف  كان حد�د�  ولأنه   ،
بر�عة تطويع �حلديد ، ولأنه 
�ل�سمند�وي وقد �سقل �سقال 
�خذ �رضيعا مقا�سات  ، فقد 
 « �لقاعات  بو�بات  »مفاتيح  

ومن �ملالعق ، بد�أ على نار� 
�رضية  ونار�   ، ليلية  خفيفة 
رويد�  �ملالعق   تلك  ب�سهد 
عجل  على  يكن  مل   ، رويد� 
فال  هذه  �أيامه  كما  متاما   ،

ت�سعره على عجل �أبد� .
 « و�أياما   �أياما  و��ستمر� 
مون �سارجون » �إىل �أن �أنهى 
يكن  مل   ! �لأول  مفتاحه 
 ، �أخرى  باب  فهنالك  كافيا 
�أياما  وبعدها  ؟  �آخر  مبتاح 
رويد�  ورويد�  �أخرى  و�أياما  
 « عجل  على  حقا  يكن  مل   ،
مون �سارجون » �إىل �أن �أنهى 
مفتاحه �لثاين ! ف�سعد  ذ�ت 
م�سترت�   وكان   ، ربيعية  ليلة 
 « معه  و�سعد�   ، معه  مبن 
متمردين »  وعرب خلع �لقرميد 
طار » �ل�سمند�وي » ومن معه 
�سهول  �خرتق   ، بعيد�  بعيد� 
 « �لتوميات  »جبلي  �إىل  بونة 
�ل�سو�دق  دو�ر   « مركزه  �إىل 
له  دو�ر� مبا  بعد  يكن  ومل   «
هذه �لأيام ، من رهبة » لقد 
ز�دت » حكاية �ملفتاح » من 
�إبهاره فوق ما ميكن و�سفه، 

لكنه عاد مت�سائال:
�أحقا  ما قلته  م�سيو برميال » » 
يقولون �أن �حلكايات تخت�رض 
حكاية   « ورمبا   ، �لجناز�ت 
�أعظم مما حكيته    « �ملفتاح 
لك مون �سارجون ، لن فر�ر� 
كالذي نفذه �ل�سمند�وي  من 
�أمر�   ، �لرهيب  �ل�سجن  ذ�ك 
لي�ض متاحا ت�سديقه د�ئما ، 
�أمر� م�ستحيال  ت�سديقه   بل 
؟ فمن عرف  » ذ�ك �ل�سجن 
مل  �ل�سمند�وي  �أن   �سهد    «
يكن ب�رض� حني فر�ره ، رمبا  
كان جن�سا �آخر� مكنه جناحه  
�لتحلق بعيد�  ، فحكاية  من 
غريبة    ، �لثنني  مفتاحيه 
ت�سدق  ل  قد  �أنها   حتى 
كما  وفــر   ، فعلها  لكنه    ،
طيور� ملت �ملكوث ، طيور� 
رفرفت من جرح على �أن  ل 
تبقى  قيد �لأمكنة ، بل لند�ء 
بعيد ، ورمبا كان نباأه  »  ي  

تبع ... 
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معهد تون�صي يتح�صل على براءة 
اخرتاع دواء م�صاد ل�صرطان الدم

حت�صل معهد املناطق القاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رشقي تون�س، على براة اخرتاع لدواء 

جديد م�صاد ملر�س �رشطان الدم، مت ا�صتخراجه من 
نبتة »الاّلزول« املوجودة بكرثة جنوب �رشق البالد 
وقالت الباحثة التون�صية يف املعهد حنان جّناع، اإن 

البحوث كانت يف اإطار ر�صالة دكتوراه متحورت حول 
الأهمية الغذائية لنبتة »الاّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »انطلقنا منذ فرتة يف البحوث 
للتعرف على اأهمية هذه النبتة وانتهينا اإىل قدرتها 

على مكافحة اخلاليا ال�رشطانية يف ج�صم امل�صابني 
مبر�س �رشطان الدم«واأ�صافت الباحثة التون�صية اأنه قد 

متت مقارنة النتائج املتح�صل عليها با�صتعمال نتبة 
»الاّلزول« مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة 
�رشطان الدم، موؤكدة اأن الدرا�صات اأثبتت تفّوق هذه 
النبتة على الدواء امل�صتعمل ب�صكل كبري يف كل اأنحاء 

العامل ولفتت اإىل اأن هذه البحوث متت بالتعاون 
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�صتور 

)حكومي( املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�صمة تون�س 
وبح�صب الباحثة فاإن املعهد الوطني للموا�صفات 

وامللكّية ال�صناعّية )حكومي( هو اجلهة التي منحت 
براءة الخرتاع ا�صتنادا اإىل املوا�صفات العاملية يف 
جمال الكت�صاف العلمي يف جمال الأدوية امل�صادة 

ملر�س �رشطان الدم.
و«الاّلزول« نبتة من نوع الب�صليات تتواجد ب�صكل كبري 

يف منطقة �صمال اإفريقيا وخا�صة اجلنوب ال�رشقي 
لتون�س، ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�صة يف 

ف�صلي ال�صتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر عن 
»طقطقة« الأ�صابع

 
ل باحثون يف درا�صة علمية حديثة ملعرفة �رش ال�صوت  تو�صّ

الذي ي�صدر لدى »طقطقة« الأ�صابع، مظهرين اأن �صببه انفجار 
فقاعات جمهرية يف ال�صائل املوجود يف املفا�صل، للتو�صل لهذه 
اخلال�صات، ا�صتند الباحثون الفرن�صيون والأمريكيون اإىل مناذج 

ريا�صية.
والفر�صية التي طرحوها لي�صت جديدة، وهي ظهرت لأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �صككت بها درا�صات لحقة، اإل اأن اجلديد 
يف خال�صات الدرا�صة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي 

لإ�صدار هذا ال�صوت، بح�صب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باري�س.

وكانت درا�صة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �صوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�صّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه امل�صاألة من وجهة نظر ريا�صية، لأن كّل 
الأبحاث ال�صابقة كانت تعتمد على املراقبة«نواأ�صاف: »حاولنا 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�صياً لو�صف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�س الباحثون يف الدرا�صة املن�صورة يف جملة »�صاينتيفيك 

ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�صغرية هو امل�صوؤول عن 
اإ�صدار �صوت »القرقعة« لدى »طقطقة« الأ�صابع، ولي�س ت�صّكلها 

ول ت�صبب هذه املمار�صة التهاب املفا�صل، بخالف العتقاد 
ال�صائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

اأوردت جملة »فرويندين« الأملانية اأن خل التفاح �صديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�صيط اله�صم ويحارب اآلم البطن والنتفاخ 

واأ�صافت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�صاعد 
اأي�صاً على �صبط الع�صارة اله�صمية، فيخفف من ال�صعور املزعج 
بحرقة املعدة كما اأن حم�س التفاح ميتاز بتاأثري م�صاد للبكترييا 

ويحارب بكترييا الأمعاء ال�صارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 

بالكال�صيوم واملغني�صيوم وال�صوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيداً اأي�صاً للمفا�صل والغ�صاريف وحذرت »فرويندين« من اأن 

تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار �صلبية 
لذا ينبغي تخفيفه باإ�صافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

مر�صى الُكلى و�صيام �صهر رم�صان
وماذا  الُكلى؟  مر�صى  ي�صوم  هل 
ومدى  ال�صوائل؟  وتناول  الدواء  عن 
ي�صكل  هل  و  ال�صيام،  على  قدرتهم 
ال�صيام خطرا على حالتهم ال�صحية؟

عند  الكلى  مري�س  يطرحها  اأ�صئلة 
على  الإجابة  تعتمد  ولكن  ال�صوم، 
املري�س،  حلالة  الطبيب  ت�صخي�س 
حيث  ال�صحي،  و�صعه  �صوء  مدى  و 
يت�صبب ال�صوم نتيجة لنق�س ال�صوائل 
مر�صى  حالة  تدهور  اإىل  والأمالح، 
ي�صبب اختالل  الق�صور املزمن، مما 

يف وظائف الكلى.
على  التعرف  من  لبد  البداية  ويف 
والذي  باجل�صم،  ال�صغري  الع�صو  هذا 
الهامة  الوظائف  من  العديد  يوؤدي 

لالإن�صان.
اأع�صاء  من  هام  ع�صو  هي  فالكلية 
مائل  بني  لونها  الإن�صان،  ج�صم 
اخللفي  اجلدار  على  وتقع  للحمرة، 
للتجويف البطني، على جانبي العمود 
احلاجز،  احلجاب  حتت  الفقري، 
القف�س  يف  الأخريان  ال�صلعان  ليقوم 

ال�صدري بحماية الكلية.

*وظائف الكلى: - تعد الكلية الع�صو 
امل�صوؤول عن تنقية الدم من ال�صموم 
)التمثيل  الأي�س  عملية  عن  الناجتة 

الغذائي(.
تتمثل  وظائف  بعدة  الكلى  تقوم   -
قلوية  و  حمو�صة  على  باملحافظة 

الدم.
على  بالعمل  كذلك  الكلى  تقوم   -
يتحكم  الذي  الرينني  هرمون  اإفراز 
مبواد موجودة يف الدم لزيادة �صغط 

الدم اإىل القلب. - دور الكلية هام يف 
ت�صنيع الربوتينات، وتنظيم م�صتويات 
توقف  عن  ينتج  و  الدم.  يف  ال�صكر 
الكلية عن القيام بوظائفها الطبيعية، 
الكلوي  بالف�صل  املري�س  اإ�صابة 
الأعرا�س  بع�س  يرافقه  والذي 
الوجه  و�صحوب  والإعياء،  كالتعب 

وذلك من اأقل جمهود.
ويقدم الأطباء بع�س الن�صائح الهامة 

ملر�صى احل�صوات من اأهمها:

- القيام بتناول كميات كبرية من املاء 
بعد وجبة الإفطار، لتخفيف الأمالح 

و طرد احل�صوات ال�صغرية.
- احلذر من القيام باأي جمهود اأثناء 

النهار.
- حماولة جتنب الأطعمة التي ت�صبب 
اآ�صيد  واليوريك  الدم  حمو�صة  زيادة 
)حم�س اليوريا( مثل اللحوم احلمراء 
وحتى  واملك�رشات،  والقهوة  وال�صاي 
ل نزيد عبء الكليتني خالل ال�صيام.

في�صبوك يعمل على جمع بيانات م�صتخدميه ال�صحية من امل�صت�صفيات �صًرا

اكت�صاف �صر زيادة الرغبة يف تناول الطعام ليال

من  ال�صخ�صية  البيانات  جلمع  في�صبوك  يخطط 
من  كجزء  الأمريكية  امل�صت�صفيات  يف  املر�صى 
الجتماعية  ال�صبكة  اأرادت  مقرتح.  بحثي  م�رشوع 
م�صتخدميها  اأمرا�س  تفا�صيل حول  على  احل�صول 
ومعلومات حول و�صفاتهم الطبية، بغر�س م�صاعدة 
املتخ�ص�صني يف املجال الطبي على تطوير خطط 

عالج حمددة للمر�صى.
بيانات  م�صاركة  اأو  جمع  يتم  مل  في�صبوك؛  وفق 
املر�صى يف الواقع؛ فقد جاء يف بيانهم: »مل يتخطى 
هذا العمل مرحلة التخطيط، مل ن�صتلم بيانات اأي 

�صخ�س اأو ن�صاركها اأو نحللها«.
تاأجيل  اأنه قد مت  في�صبوك  بيان من �رشكة  اأ�صاف 
اأخرى  جوانب  على  في�صبوك  ليعمل  امل�رشوع، 
لبيانات  اأف�صل  حماية  توفري  على  العمل  مثل 

الأ�صخا�س.
ف�صيحة  ب�صبب  تعاين  الجتماعية  ال�صبكة  تزال  ل 
مليون   87 حلوايل  ال�صخ�صية  البيانات  م�صاركة 
�رشكة  مع  �صحيح  ب�صكل غري  للفي�صبوك  م�صتخدم 
البيانات الربيطانية كامربيدج اأناليتيكا. كما تعر�س 
 2.2 عددهم  البالغ  م�صتخدميها  ن�صف  من  اأكرث 
جهات  قبل  من  بياناتهم  لف�صح  م�صتخدم  مليار 

خبيثة. قال املدافعون عن اخل�صو�صية اإن م�رشوع 
يلفت  امل�صت�صفيات  مر�صى  من  البيانات  جمع 
اأن يكون لالأ�صخا�س  اأهمية  النتباه مرة اأخرى اإىل 

راأي يف كيفية ا�صتخدام بياناتهم ال�صخ�صية.
بياناتهم  قد يوافق بع�س الأ�صخا�س على م�صاركة 
الطبية لإجراء اأبحاث طبية با�صتخدامها، مع ذلك 
�صيقلق عديدون من و�صول بع�س املعلومات الطبية 

لأطبائهم اأو و�صطاء التاأمني اخلا�س بهم.
حماية  يف  الفي�صبوك  ف�صل  من  املخاوف  اأدت 
بيانات امل�صتخدمني ب�صكل �صحيح اإىل قيام بع�س 
من  كجزء  الجتماعية  ال�صبكة  الأ�صخا�س مبغادرة 

DeleteFacebook# حملة
م�صتخدمي  عدد  عن  في�صبوك  موقع  يك�صف  مل 
لكن  الجتماعية،  ال�صبكة  غادروا  الذين  ال�صبكة 
هذا  ادعى  زوكربريج  مارك  التنفيذي  الرئي�س 
ذا  تاأثري  »اأي  له  يكن  مل  الحتجاج  اأن  الأ�صبوع 

مغزى«.
يجب على النا�س اأن يكونوا على علم بال�صلطة التي 
على  اجلميع  يعمل  اأن  يجب  في�صبوك.  بها  يتمتع 
النا�س  فقد  واإل  اخلا�صة  البيانات  على  ال�صيطرة 

ال�صيطرة على خ�صو�صية حياتهم.

وجدت درا�صة حديثة اأن م�صتويات »هرمون 
اجلوع« ترتفع مع انخفا�س م�صتويات »هرمون 

ال�صبع« يف اأوقات امل�صاء وبحث تقرير نُ�رش 
يف املجلة الدولية لل�صمنة، يف كيفية تاأثري 

�صاعات امل�صاء على ميل ال�صخ�س اإىل 
الإفراط يف تناول الطعام، ا�صتنادا اإىل درا�صة 
اأ�رشفت عليها جامعة جونز هوبكنز ميدي�صن 

يف بالتيمور. واأخذت الدرا�صة يف العتبار 
م�صتويات التوتر لدى امل�صاركني، اإىل جانب 

ا�صتك�صاف اإمكانية تاأثري احلالة النف�صية 
لل�صخ�س على م�صتويات هرمون اجلوع 

اأي�صا واأجرى الباحثون �صل�صلة من التجارب 
مع جمموعة �صغرية مكونة من 19 رجال 

)يعانون من زيادة الوزن( و13 امراأة، ترتاوح 
اأعمارهم بني 18 و50 عاما وخل�س الباحثون 

اإىل اأن النا�س قد يكونوا اأكرث ميال لتناول 
الطعام، ب�صبب زيادة هرمون اجلوع خالل 

اجلزء الأخري من اليوم. وقالت �صارة كارنيل، 
الأ�صتاذة امل�صاعدة يف الطب النف�صي والعلوم 

ال�صلوكية بجامعة جونز هوبكنز: »ت�صري 
نتائجنا اإىل اأن الإفراط يف تناول الطعام 

يزداد يف فرتة امل�صاء، خا�صة اإذا كنت تعاين 
من الإجهاد«. ويف عام 2017، اأفادت منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي، 
يف تقريرها عن ال�صحة العامة، باأن %26.9 
من الربيطانيني ميكن ت�صخي�صهم بال�صمنة 
املفرطة ومنذ الت�صعينيات، زادت معدلت 

ال�صمنة يف بريطانيا بن�صبة %92.
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ف�ضل �أول ليلة يف �ضيام رم�ضان 
عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه اأن النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم قال :" اإذا كان اأول ليلة من 
�صهر رم�صان �صفدت ال�صياطني ومردة اجلن 

، وغلقت اأبواب النار فلم يفتح منها باب ، 
وفتحت اأبواب اجلنة فلم يغلق منها باب ، 

وينادى مناد كل ليلة : يا باغي اخلري اأقبل ويا 
باغي ال�رص اأق�رص ، وهلل عتقاء من النار وذلك 

كل ليلة " 
وعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه اأن النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم قال :" اأتاكم �صهر رم�صان �صهر 
مبارك فر�ض اهلل عليكم �صيامه تفتح فيه 

اأبواب اجلنة ،وتغلق فيه اأبواب اجلحيم ، وتغل 
فيه مردة ال�صياطني ، وفيه ليلة خري من األف 

�صهر من ُحرم خريها فقد ُحرم " 

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ض ويف نتيَجِتها والأ�رصار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها 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 �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِصّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�صِتغفاِر ول 
�صغريَة مع الإ�رصار، واأمثُل الأقواِل 

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

غ�صٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�صلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

�ضرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

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

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

نن �ل�ضالة  �ضُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّصم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�صافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  لة ح�صب  �ُصنن ال�صّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�صب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّصمها  حيث  ق�صمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُصّ واآداب؛  �ُصنن 
�صلّى  اهلل  ر�صول  عن  امُلوؤّكدة  ال�صّنة 
على  واَظَب  والتي  و�صلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�صّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُصنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�صوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�صلم  اأ�رّص 

املوؤّكدة،  غري  ال�صنن  فهي  الآداب 
اأبعا�ض  اإىل  فق�ّصموها  ال�صافعّية  اأّما 
ب�صجود  ُتب  التي  نن  ال�ُصّ وهي 
عمداً  امُل�صلّي  ترَكها  �صواًء  ال�صهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �صهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّصموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُصنن  هي  ال�صنن  ومندوبات؛  �ُصنَنٍ 
غري  ال�ُصنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّصموا 
ال�ُصنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُصنن 

اأقوال، و�ُصنن اأفعال وهيئات. 

�جتماع �لأ�ضماء �حل�ضنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما الأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �صاحب الأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت الأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف الأر�ض كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ض اأ�صيًل 
، الكفر و الإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�صورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْصِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�ضبب نزول �ضورة �لإخال�ص
لة وال�ّصلم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رصكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة الإخل�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِصّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة الإخل�ض، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
لة وال�ّصلم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �صورة الإخل�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِصكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َض �صيءٌ يولَُد اإَلّ �صيَموُت، ول �صيء ميوُت اإَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �صبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
لة وال�ّصلم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة الإخل�ض كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعاىل �صورة الإخل�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ

نوب و�ملعا�ضي  �أثر �لُذّ
متيََّز الإن�صاُن عن غرِيه من الكائناِت ِبنعمِة العقِل الذي هو ِمنحُة اهللِ للّتف�صرِي والتَّحليِل والختيار، فكاَن التَّكليُف للإن�صاِن ُمرتبطاً 

�صِد والتَّمييز، فتُفَر�ُض  ِق الُرّ ا تُقا�ُض الأعماُل بتحُقّ ِبوعِيِه ومتييِزِه وُح�صوِر َعقِله، فما كاَن من الأعماِل ِبغياِب الَعقِل فل ميزاَن له، واإَنّ
نيا والإقباِل عليها وعلى �َصهواِتها،  ُف الُقُدراُت وتُقبَُل الُعقود. وقد ُجِبَل الإن�صاُن يف َخلِقِه على حِبّ الُدّ الُفرو�ُض وتُ�صرَتُ العوراُت وتوَظّ
ِف  ِله، اإَلّ اأنَُّه مَيِلُك اختياَر البُعِد عنُه والتعُفّ ِر منه والتَّداوي من تاأ�صُّ بُع البَ�رصُيّ اأمٌر ِفطرٌيّ ل ِقبََل للإن�صاِن بكبِحِه اأو التطُهّ وهذا الَطّ
َم منها اإَلّ اأبَدلها بُطهر، فيختاُر امُلكلَُّف ما ي�صاءُ  هواِت اإَلّ خبيثُها، وما حَرّ َم من ال�َصّ ِه عن اآثاِمه، ذلك اأَنّ اهلل ما حَرّ عن حراِمِه والتنُزّ

نوِب وامَلعا�صي، مهما تدافَع اإىل البِتعاِد عنها، ويف �صريِة  باحللِل فيُجزى، ويختاُر باحلراِم ما ي�صاءُ فيُجزى، فل يَخلو اآدمٌيّ من الُذّ
ابوَن(. ائنَي التََّوّ اءٌ، وخرُي اخلًطّ لُم: )كُلّ ابِن اآدَم خَطّ لةُ وال�َصّ �صول عليه ال�صَّ الَرّ

�لعباد�ت معللة مب�ضالح �خللق :
اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف مو�صوٍع يت�صل اأ�صد الت�صال بـ: »�صبل الو�صول وعلمات القبول« 
األ وهو اخل�صوع.  العبادات كالزكاة معللة مب�صالح اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�صابق اأن هناك 
عبادات كما قال عنها الإمام ال�صافعي: معللٌة مب�صالح اخللق، واأن هناك طقو�صاً من �صمات 

الديانات الو�صعية الأر�صية، الطقو�ض حركاٌت، و�صكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل معنى لها، بينما 
يِهْم ﴿ ] �صورة التوبة الآية  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ العبادات معللة مب�صالح اخللق ﴿ ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �صَ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�صِ

] �صورة البقرة [
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

الــــ�ســــودوكـــو
اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�شان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل الأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل الأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

ال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا ال�شم لأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ل  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن الأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف الإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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�سيارات
21

– ا�صتهر كارلو�س غ�صن  املربع نت 
حتويله  عقب  ال�صيارات  عامل  يف 
مادية  م�صاكل  من  عانتا  ل�رشكتني 
حادة، رينو وني�صان، اإىل حتالف ناجح 
اأن  لدرجة  وا�صع..  عاملي  بح�صور 
الرجل ظهر ك�صخ�صية �صوبرهريو يف 

اإحدى الق�ص�س امل�صورة اليابانية.
ال�صيارات  �صناعة  تواجه  والآن 
حتولت وا�صعة غري م�صبوقة، حتديدا 
الكهربائية  ال�صيارات  جمال  يف 
ويعتقد  الذاتي..  التوجيه  وتقنيات 
رينو-ني�صان،  حتالف  اأن  غ�صن 
بالتعاون مع ميت�صوبي�صي، يف و�صعية 
منا�صبة للمناف�صة ب�صكل قوي يف هذا 
اأن  ويُذكر  املعهود..  غري  امل�صتقبل 
تعدت  غ�صن  يديره  الذي  التحالف 

مبيعاته فولك�س فاجن لي�صبع �صانعة 
ال�صيارات الأكرب يف العامل يف 2017، 

مببيعات 10.61 مليون �صيارة.

هوجن  يف  اأخرية  ت�رشيحات  ويف 
كوجن، اأعلن غ�صن: “حاليا نحن اأكرب 
يف  الكهربائية  لل�صيارات  م�صنعني 
حوايل  التحالف  باع  حيث  العامل”، 
العام  كهربائية  �صيارة  مليون  ن�صف 
 12 لطرح  تخطيطه  مع  املا�صي، 
موديل جديد كهربائي بحلول 2022.

م�صتقبل التنقل الذاتي 

اجلهد  من  الكثري  ا�صتثمرت  ني�صان 
الذاتي  التوجيه  تقنيات  يف  واملال 

حتى الآن، مع اإعالنها يف اأوائل العام 
اأجرة  ل�صيارات  طرحها  عن  اجلاري 
ذاتية يف طوكيو لتناف�س �رشكات مثل 

اأوبر وغريها.
هامة:  نقطة  اإىل  غ�صن  واأ�صار 
“م�صتقبل ال�صيارات الكهربائية ذاتية 
القيادة يتطلب تعاونا مع احلكومات 
حتتية  بنية  لتاأ�صي�س  املحلية 
و�صانعات  امل�صارع،  بهذه  خا�صة 
على  القادرة  هي  فقط  ال�صيارات 
كهذه،  كبرية  مب�رشوعات  القيام 
ل  والتي  اأوبر،  مثل  �رشكات  ولي�س 
لتتكيف  الالزمة  التقنيات  متتلك 
بهذه  اخلا�صة  الحتياجات  مع 

امل�صاريع”.
غ�صن ل يعتقد اأن جوجل وعلى بابا 

مناف�صة جادة  اأي  �صيمثلون  وغريهم 
امل�صتقبل  يف  ال�صيارات  ل�صانعات 
رغم ا�صتثماراتهم الوا�صعة يف تقنيات 
التوجيه الذاتي، “لأن العائد الربحي 
الذي  الربح  من  اأقل  امل�صاريع  لهذه 
جمالتها  يف  ال�رشكات  هذه  حتققه 
اأن  منطقيا  الأمر  فلي�س  احلالية، 
بدون  اأخرى  جمالت  يف  يتو�صعوا 

دافع مادي”.
قدوم  غ�صن  كارلو�س  توقع  واأخريا 
لالأ�صواق  الذاتية  القيادة  تقنيات 
اأن  ورغم   ..2023-2022 بحلول 
من  بالفعل  قادرة  ال�صيارات  �رشكات 
الآن على تقدمي �صيارات ذاتية ح�صب 
ب�صكل  اآمنة  لن تكون  اأنها  “اإل  قوله، 

كامل قبل خم�صة اأو �صتة اأعوام”.

5 اأخطاء �صائعة تدمر حمرك 
ال�صيارة خالل ال�صيف

�صوبارو تعرتف بتزييف بيانات 
كفاءة ا�صتهالك الوقود 

ي�صاحبه  وما  ال�صيف  ف�صل   – نت  املربع 
متثل  والأتربة،  ال�صديدة  اجلو  حرارة  من 
ويف  وحمركاتها،  ال�صيارات  على  عبئا 
يف  ال�صيارات  قائدي  يقع  الأحيان  بع�س 
الوقت،  مع  �صياراتهم  وتتلف  ت�رش  اأخطاء 
الأخطاء،  تلك  من  عدد  هنا  ون�صتعر�س 

لتفادي ارتكابها.

1( نق�س مياه تربيد 
الردياتري

دورة  يف  ال�صيارة  حمرك  يعتمد 
التربيد على املياه والهواء خلف�س 
الرهيب  الرتفاع  ومع  حرارته، 
ال�صيف  يف  احلرارة  لدرجات 
الردياتري  داخل  املياه  تتناق�س 
درجة  لزيادة  يوؤدي  لتبخرها، مما 
�صديدة  ب�صورة  املحرك  حرارة 
به،  م�صكلة  حلدوث  يوؤدي  مما 
ال�صديدة  املالحظة  فيجب 

مل�صتوى املاء وتزويده دائما.

2( اختيار الزيت 
املنا�سب للمحرك

كل �صيارة ولها زيت ذو درجة لزوجة 
عند  الزيوت  وتختلف  له،  منا�صب 
الأ�صتخدام يف ال�صيف عن ال�صتاء 
يف درجة اللزوجة، ويجب املتابعة 
يف  خ�صو�صا  للزيوت  الدائمة 
ال�صيف لالرتفاع ال�صديد للحرارة 

للحفاظ على املحرك من التلف.

3( زيادة درجات 
املكيف املفاجئة

عند �صري ال�صيارة وت�صغيل املكيف 
الدرجة  وعلى  مفاجئة  ب�صورة 
املحرك،  لتلف  يوؤدى  الق�صوى 
له،  �صديد  مفاجئ  حمل  لإ�صافة 
املكيف  درجات  ت�صغيل  فيجب 
تدريجيا ويف�صل من و�صع الثبات.

4( مكان ركن ال�سيارة

مكان  يف  ال�صيارة  ركن  عند 
ال�صم�س  لأ�صعة  معر�س  مك�صوف 
عدة  اإىل  يوؤدى  طويلة،  لفرتات 
�صعوبة  ومنها  لل�صيارة  اأ�رشار 
تربيد ال�صيارة �رشيعا، وتاأثر طالء 
اإطارات  وت�صقق  وتاآكله،  ال�صيارة 

ال�صيارة للتلف اأي�صاً.

5( ملء كامل خلزان 
الوقود

الوقود  خزان  ملء  عدم  يجب 
خا�صة يف ف�صل ال�صيف، لالرتفاع 
ال�صديد لدرجة احلرارة مما يوؤدى 
وجود  عدم  ومع  التبخر،  لعملية 
حتدث  قد  اخلزان  يف  م�صاحة 

م�صكلة.

موظفيها  باأن  �صوبارو  اعرتفت 
ا�صتهالك  كفاءة  اأرقام  زيفوا 
الكربونية  والنبعاثات  الوقود 
مطول..  حتقيق  عقب  ل�صياراتها 
اأن  على  ال�رشكة  اأ�رشت  ولكن 
�صيارة   903 على  اأثرت  الأخطاء 
دي�صمرب  بني  �صنعهم  مت  فح�صب 
مل  وبينما   ،2017 ونوفمرب   2012
متعلقة  بيانات  اأي  �صوبارو  جتد 
لإثبات  الالزمة  القيا�س  مبعدات 
اأ�صارت   ،2012 قبل  التزييف 
“احتمالية  اإىل  اليابانية  ال�رشكة 
التالعب  عمليات  لبدء  مرتفعة 
والنبعاثات  الوقود  بكفاءة 
اأن  يبدو   .”2002 منذ  الكربونية 
وامل�رشفني  امل�صانع  مفت�صي 
امل�صادر  هم  فيها  العمليات  على 
التزييف، حيث  لعمليات  الرئي�صية 
اأ�رشت �صوبارو اأن الإدارة العليا مل 
تعلم بهذه التغيريات غري القانونية 

للبيانات ومل تاأمر بها.

الأ�صباب  اأن  �صوبارو  وتعتقد 
امل�صانع  موظفي  لقيام  الرئي�صية 
بتزييف البيانات هو �صغط الإدارة 
العليا علهم لتح�صني معدلت كفاءة 
والنبعاثات  الوقود  ا�صتهالك 
تتما�صى  التي مل  ال�صيارات  لبع�س 

مع املقايي�س الالزمة اآنذاك.
التدريب  اأن  تعتقد  اأي�صا  �صوبارو 
الداخلية  والقوانني  املالئم  غري 
رئي�صي  ب�صكل  �صببت  ال�صعيفة 
اأي�صا يف عمليات التزييف.. ويُذكر 
باأن  عمالئها  طماأنت  ال�رشكة  اأن 
يكن  مل  حدث  الذي  التزييف 
ا�صتدعاء  اأي  تتطلب  التي  بال�صدة 
�صوبارو  اأكدت  ولكن  ل�صياراتها، 
حممل  على  الأمر  اأخذها  على 
اجلدية ومعاقبتها للم�صوؤولني عنه، 
مع تعبريها عن “كامل اأ�صفها عن 
�صببته  الذي  والإزعاج  امل�صاكل 
�رشكائنا،  لعمالئنا،  امل�صكلة 

وم�صاهمينا”. 

بور�ش كايني 2019 هايربد تك�صف نف�صها ر�صميًا بقوة 455 ح�صان
اأثبتت موديالت بور�س الهجينة بالقاب�س �صعبيتها بني امل�صتهلكني على مدار ال�صنوات املا�صية، وت�صعى ال�رشكة باأن تتابع جناحها، وبذلك ك�صفت 

.2019 E-Hybrid ر�صمياً عن كايني
لدى كايني E-Hybrid حمرك تريبو 3 لرت 6 �صلندر قوة 335 ح�صان و450 نيوتن.مرت من عزم الدوران مع بطارية 14.1 كيلوواط تغذي موتور 

كهربائي يولد 134 ح�صان و400 نيوتن.مرت من عزم الدوران، ما يزيد قوة الكرو�س اأوفر الإجمالية اإىل 455 ح�صان.
على ناحية الأداء، باإمكان كايني E-Hybrid الت�صارع من 0-96.5 كيلومرت خالل 4.7 ثانية مع �رشعة ق�صوى 252 كيلومرت يف ال�صاعة، مع العلم 

اأن املوديل باإمكانه التنقل على الطاقة الكهربائية وحدها م�صافة 44 كيلومرت وبالإمكان �صحن البطارية بالكامل خالل 7.8 اأو 2.3 �صاعة عرب 
القاب�س املنزيل.

تغيريات اخلارجية حمدودة ولكن يت�صمنها مكابح خ�رشاء و�صارات خا�صة وزخرفات خ�رشاء، كما لدى املوديل منفذ خا�س لل�صحن. اأما 
الداخلية فهي تاأتي بزخرفات خ�رشاء، نظام معلومات ترفيهي وعدادات قيا�صات جمهزة لل�صيارات الهجينة، كما لدى املوديل مميزات بينها 

نظام مكّيف اإ�صايف، مل�صة ريا�صية على املظهر، نظام بور�س لإدارة التعليق الهوائي الن�صط.
اإىل جانب اإطالق كايني E-Hybrid، �صتقدم بور�س عدة مميزات جديدة لكايني بينها م�صاحات زجاج مدفئة، �صا�صة عر�س راأ�صية، مقاعد 

تدليك، عجالت 22 اإن�س.
هذا و�صيبداأ �صعر بور�س كايني E-Hybrid 2019 من 79،900 )299،625 ريال(، على اأن تطرح يف الأ�صواق العاملية يف مطلع العام املقبل.

رولز روي�ش كولينان SUV تد�صن اأمام العامل يف 10 ماي
اأفخم SUV يف العامل �صيُزال ال�صتار عنها اأخرياً يف 10 ماي املقبل، حيث اأكدت رولز روي�س ر�صمياً باأن كولينان �صتحتفل بتد�صينها العاملي خالل 

اخلمي�س من ال�صبوع املقبل يف متام ال�صاعة الثانية ظهراً بتوقيت ال�صعودية.
ل تزال حمدودة، لكن كولينان �صت�صتوحي كثرياً من تفا�صيل فانتوم وتتبنى واجهة اأمامية ماألوفة التفا�صيل 

بال�صبك الأمامي املهيب الذي حتيط به م�صابيح اأمامية م�صتطيلة ال�صكل، على اأن حتظى 
بخطوط حادة يف جوانبها، اأبواب انتحارية تفتح ب�صكل عك�صي، عادم 

مزدوج، كما تكون م�صابيحها اخللفية م�صتوحاة من فانتوم ويقع جناح 
باأعلى خلفيتها.

�صيمتلك املوديل داخلية فائقة الفخامة حيث اأظهرت ال�صور 
التج�ص�صية �صابقا تفا�صيل اأف�صل اجللود مع زخرفات خ�صبية 

ومعدنية، كما اأن كولينان �صيكون لديها عدادات قيا�صات رقمية 
وكون�صول و�صطي فريد من نوعه واإعداد معلومات وترفيه ي�صبه بي اإم 

دبليو مالكة ال�رشكة.
هو ما ي�صمى Viewing Suite، حيث مبجرد �صغط مالكها على زر، يخرج له اأكرث ما مييز كولينان 

مقعدين وطاولة كوكتيل من �صندوق الأمتعة. �صت�صتند رولز روي�س SUV على من�صة معمارية الفخامة والتي د�صنت لأول مرة يف فانتوم ومقرر 
ا�صتخدامها يف موديالت ال�رشكة امل�صتقبلية. مبا اأن كولينان �صتكون موجهة للراحة ل الأداء، ميكننا توقع باأنها �صتمتلك نظام تعليق هوائي مثل 

فانتوم والذي يجري ماليني العمليات احل�صابية كل ثانية لي�صبط التوجيه والت�صارع والأداء. هذا وتظل موا�صفات الأداء غري موؤكدة، اإل اأن كولينان 
مقرر اأن ت�صتخدم حمرك فانتوم التريبو املزدوج �صعة 6.75 لرت 12 �صلندر، نتاج لك، ميكننا توقع اأن تدور قوة املوديل يف حدود 563 ح�صان و900 

نيوتن.مرت من عزم الدوران مع ات�صاله بجري اأوتوماتيكي ثماين ال�رشعات ير�صل القوة اإىل نظام دفع على جميع العجالت.
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5 اإجراءات مهمة حلماية ح�ساباتك على في�س بوك وتويرت

الإلكرتونية  والهجمات  الأمنية  الخرتاقات  تنامي  يف ظل 
وت�رسيبات بيانات ماليني امل�ستخدمني حول العامل. بات 

من ال�رسوري التوعية ب�رسورة اأخذ احليطة واحلذر.
ن�ستعر�ض فيما يلي اأبرز 5 اإجراءات مهمة حلماية ح�ساباتك 

على في�ض بوك وتويرت من القر�سنة:

احلفاظ على قفل ال�شا�شة يف جميع اأجهزتك

يجب عليك دائماً �سبط اإعدادات اأي جهاز ت�ستخدمه بحيث 
يتم تفعيل غلق ال�سا�سة بعد مدة ق�سرية جداً من توقفك 
عن ا�ستخدام اجلهاز، وذلك ملنع اأي اإخرتاق حل�ساباتك يف 
حالة فقدان اجلهاز اأو اإ�ستغالل اأحد املحيطني بك لعدم 
بيانات قد  بالإطالع على  وقيامه  بجوار اجلهاز  تواجدك 

ت�سهل له عملية الإخرتاق فيما بعد.

كما يجب عليك اأي�سا ا�ستخدام رمز مرور قوي والبتعاد 
ميالدك،  يوم  مثل  �سهلة  مرور  رموز  ا�ستخدام  عن  متاماً 
ا باإ�ستخدام خ�سائ�ض التاأمني البيومرتية مثل  وين�سح اأي�سً
متاحة  كانت  اإذا  الوجه  على  التعرف  اأو  الأ�سابع  ب�سمات 

بهاتفك.

كلمات مرور قوية غري مكررة وخا�شية امل�شادقة 
الثنائية

من  ح�ساب  لكل  خمتلفة  مرور  لكلمة  ا�ستخدامك  يعترب 
اأن  على  احلر�ض  مع  التاأمني  اأهم خطوات  من  ح�ساباتك 
لتجنب  وذلك  تخمينها،  ي�سعب  قوية  املرور  كلمات  تكون 
التعر�ض لالإخرتاق الذي قد يتم عن طريق اإ�ستخدام عنوان 
بريدك الإلكرتوين اأو رقم هاتفك وتخمني عدة كلمات مرور 

بوا�سطة اأحد برجميات القر�سنة.
امل�سادقة  خا�سية  باإ�ستخدام  تقوم  اأن  اأي�ساً  ويف�سل 

الثنائية Two-Factor Authentication بح�ساباتك 
كود  اإر�سال  يتم  حيث  وغريهما،  وتويرت  في�سبوك  على 
جديد خمتلف اإيل هاتفك لت�ستخدمه يف كل مرة تقوم فيها 

بالدخول اإيل ح�سابك.
في�ض  الثنائية يف ح�سابك على  امل�سادقة  لتفعيل خا�سية 
وت�سجيل  »الأمان  ثم  »اإعدادات«  اإختيار  يرجى  بوك 
الثنائية«  »امل�سادقة  لق�سم  تذهب  ذلك  وبعد  الدخول« 
وتقوم باإدخال كلمة املرور اخلا�سة بح�سابك لتتمكن من 

تفعيل تلك اخلا�سية.
بالذهاب  اخلا�سية  هذه  تفعيل  فيمكنك  تويرت  يف  اأما 
ق�سم  ومن  »احل�ساب«  ثم  واخل�سو�سية«  »الإعدادات  اإىل 

»الأمن« قم بال�سغط على »توثيق ت�سجيل الدخول«.
�سي�ساعدك اإ�ستخدام كلمة مرور قوية خمتلفة لكل ح�ساب 
يف  الثنائية  امل�سادقة  خا�سية  تفعيل  مع  ح�ساباتك  من 

تقليل اإحتمالت تعر�سك لالإخرتاق ب�سكل كبري جداً.

التحكم يف كل اأجهزتك من اأي مكان

وتتبع  مراقبة  اإمكانية  للم�ستخدمني  بوك  في�ض  يتيح 
ح�ساباتهم.  اإىل  للدخول  ي�ستخدمونها  التي  الأجهزة 
الدخول«  وت�سجيل  »الأمان  ثم  »الإعدادات«  اإىل  بالدخول 
ت�ستخدمها  التي  الأجهزة  بجميع  قائمة  اأمامك  �ستجد 
ونظام  الأجهزة  اأنواع  ي�سمل  وهذا  ح�سابك  اإىل  للدخول 
اإىل  بالإ�سافة  للدخول  تاريخ  واأخر  امل�ستخدم  الت�سغيل 
اأم ل، وميكنك من  الآن  ن�سًط  كان اجلهاز  ما  اإذا  تو�سيح 
مل  اأنك  ت�ستبه  جهاز  اأي  من  اخلروج  ت�سجيل  الق�سم  هذا 
ت�ستخدمه للدخول اإىل ح�سابك كما ميكنك ت�سجيل اخلروج 
من اأي جهاز فقدته اأو اأي جهاز موجود يف مكان بعيد عنك 

ول ت�ستطيع الو�سول اإليه.
بريدك  على  اإ�سعارات  تلقي  خا�سية  تفعيل  اأي�سا  ميكنك 
الدخول  ت�سجيل  عند  ما�سنجر  في�سبوك  اأو  الإلكرتوين 

حل�سابك من مت�سفح اأو جهاز ل ت�ستخدمه ب�سكل دوري، 
وت�ستطيع تفعيل هذه اخلا�سية من »اإعداد اإجراءات اأمان 
اإ�سافية داخل نف�ض الق�سم الأمان وت�سجيل الدخول« وهذه 
اخلا�سية غري موجودة بتويرت لذلك ين�سح بتفعيل خا�سية 

امل�سادقة الثنائية علي ح�سابك على تويرت.

احلد من �شالحيات تطبيقات الطرف الثالث

اأحد  اإ�ستغالل  القرا�سنة  ال�سعب على  اأنه من  بالرغم من 
ح�ساباتك،  لإخرتاق  املوثوقة  الثالث  الطرف  تطبيقات 
ولكن ين�سح باأن تقوم مبراجعة كل تطبيقات الطرف الثالث 
التي منحتها �سالحية الدخول اإىل ح�ساباتك وكذلك حذف 

اأي تطبيقات ل حتتاجها.
منحتها  التي  الثالث  الطرف  تطبيقات  التحكم يف  ميكنك 
�سالحية الدخول حل�سابك على في�ض بوك من »اإعدادات« 

تويرت  يف  اأما  الويب«،  ومواقع  »التطبيقات  اإختيار  ثم 
فيمكنك القيام بذلك من خالل الدخول اإىل »الإعدادات« 

ثم اإختيار »التطبيقات«.

مراقبة ما تن�شره من معلومات �شخ�شية عن نف�شك

ين�سح بتقليل حجم املعلومات ال�سخ�سية التي تن�رسها عن 
الإجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  ح�ساباتك  على  نف�سك 
منذ  ت�ستخدمها  تعد  مل  ح�سابات  اأي  باإغالق  ين�سح  كما 
فرتة طويلة بحيث تكون ح�ساباتك التي تتابعها باإ�ستمرار 

هي حمور الهتمام واملتابعة.
بالطبع ل يوجد هناك تاأمني مطلق للحماية من الإخرتاق 
كل  فعلت  قد  تكون  ال�سابقة  لالإجراءات  باتباعك  ولكن 
وقللت  الإخرتاق  �سد  ح�ساباتك  لتاأمني  باإ�ستطاعتك  ما 

اإحتمالية حدوث ذلك اإىل اأدنى حد ممكن.

�سركة حتقن 5 ماليني هواتف اأندرويد 
لعالمات رائدة بربجميات خبيثة 

حّذر باحثون اأمنّيون من الربجميات ال�سارة فيما يقرب من خم�سة 
ماليني هاتف اأندرويد يف جميع اأنحاء العامل، حيث مت تثبيت برجميات 

RottenSys ال�سارة على هواتف لعالمات جتارية �سهرية مثل �سام�سوجن، 
و�ساومي، وهواوي، واأوبو، وفيفو، وجيوين؛ مما ي�سمح للمخرتقني 

والربجميات اخلبيثة بالت�سلُّل اإىل نظام اأندرويد.
ووفًقا ل�رسكة Check Point Mobile Security املتخ�س�سة يف 

اأمن املعلومات فاإن تثبيت RottenSys يحدث بعد خروج الأجهزة 
من امل�سانع الأ�سلية. وتقع ال�سبهة على �رسكة تيان باي ال�سينية؛ 

لكونها املوزع الر�سمي لالأجهزة التي قد يتم فيها تثبيت الربجميات 
اخلبيثة، على الرغم من اأن م�سدرها مل يتم تاأكيده بعد. وتظل برجميات 

 .Wi-Fi متخفية بعد التثبيت كمكّون نظام خلدمة RottenSys
وتبقى غري ن�سطة لب�سعِة اأيام حتى بعد التهيئة الأولية للجهاز، لكنها بعد 

ذلك تت�سل باخلوادم البعيدة وتبداأ يف تنزيل برامج اإعالنية دون اإبالغ 
امل�ستخدم، وتقوم بعر�ض الإعالنات يف التطبيقات و�سفحات الويب، 

وغالبًا ما ت�ستبدل الإعالنات الأ�سلية، ف�ساًل عن ظهور النوافذ املنبثقة 
 Check Point على اجلهاز امل�ساب اأثناء ال�ستخدام. وذكر باحثو

Security اأن برجميات RottenSys اخلبيثة بداأت يف النت�سار منذ 
�سبتمرب 2016. وبحلول 12 مار�ض 2018، اكت�سفوا وجود 4.96 مليون جهاز 

م�ساب بالفعل، مع اأكرث من 115 األف من الأرباح التي حققها املخرتقون 
خالل الفرتة 3-12 مار�ض فقط. لكن اخلطر الأكرب يكمن يف ال�ستخدام 

ال�سار، ونظًرا لأن RottenSys م�سّمنة يف نظام الت�سغيل ولديها اإمكانية 
ا لأية اأن�سطة اأخرى،  الو�سول اإىل اأذونات اأندرويد؛ ميكن ا�ستخدامها اأي�سً
وذلك با�ستخدام الطريقة نف�سها لعر�ض الإعالنات. ويف بع�ض احلالت، 

مت اكت�ساف اأن RottenSys جنحت يف تنزيل تطبيقات خبيثة من 
�ساأنها تغيري عمل واجهة ال�ستخدام. ول ميكن حتديد موقع املعلومات 
املتعلقة باملخرتقني، ول ميكن تاأكيد توّرط اأي من موظفي تيان باي يف 
تلك احلملة اخلبيثة، اأو اإذا كانت ال�رسكة اأُ�سيبت بنوٍع من الهجوم لإدراج 

الربامج ال�سارة يف اأنظمتها. كما اأن ال�رسكات امل�سّنعة مل تتحدث عن 
الأمر حتى ذلك احلني.

 �سناب �سات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

�سناب  تطبيق  على  القائمون  اأعلن 
�سات ال�سهري اإطالق اجليل الثاين من 

نظارات »Spectacles« الذكية.
على   »Spectacles V2« و�سممت 
�سكل نظارات �سم�سية عادية بهيكل 
ومزود  للماء،  مقاوم  وع�رسي  اأنيق 
اجلانبني  على  �سغرية  بكامريات 
التقاط  على  امل�ستخدم  ت�ساعد 

الدقة،  عالية  والفيديوهات  ال�سور 
توفر  داخلية  بطارية  اإىل  بالإ�سافة 
النظارة  ا�ستعمال  للم�ستخدم 
الفيديوهات  م�ساهدة  اأو  للت�سوير 
اأنها  تبدو  ما  اأما  �ساعات.  لعدة 
عد�سات هذه النظارة، فهي يف الواقع 
ما  عر�ض  ميكنها  متطورة  �سا�سات 
ت�سوره الكامريات مبا�رسة، اأو عر�ض 

الفيديوهات املوجودة يف الهاتف اأو 
بالنظارة  و�سله  بعد  الذكي  اجلهاز 

عرب �سبكة البلوتوث.
وتتوفر هذه النظارة حاليا يف متاجر 
املتحدة  الوليات  يف   »Snap«
ب�سعر  وفرن�سا  وكندا  وبريطانيا 
اأن  املنتظر  ومن  دولر،   129.99

تظهر يف 13 دولة اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�سبوقة لتعديل ال�سور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رسكة
ت�ساعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
الأجزاء  وا�سرتجاع  ال�سور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�سلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل الأخرى، فخوارزمياتها ل ت�سعى 

ال�سورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  الألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء ال�سطناعي لتعاين 
ال�سورة ب�سكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�سور 
اأ�سكال عيون  وانتقاء  العيون مثال،  �سكل 
مبا  الأ�سلية  وا�ستبدال  منها  قريبة 
الذي  الأمر  الوجه،  �سكل  مع  يتنا�سب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�سورين، 
وللذين يعدلون ال�سور للمجالت واملواقع 

مت�سفح Brave ياأتي ب�سكل �سبيه 
بكروم مع عدة اإ�سافات

تطور مت�سفح Brave ب�سكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رسوع العمل جاء �رسيعا ومت تطوير املت�سفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �سهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  لأجهزة  وبعدها قدمته  ون�سف،  �سهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ض.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رسوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�سة  احلديث  املت�سفح 
وفايرفوك�ض، حيث اأن الن�سخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�سكل مميز و�سبيه مبت�سفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�سفح 
للربجمة  مفتوح  م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�سفحها 
واجهة  على  الأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�سابق واأ�سبح باإمكان امل�ستخدمني 
الأعلى  يف  ظاهر  ب�سكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�سفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�سبح اأ�رسع من ال�سابق، ومن املفرت�ض اأن يكون 
حممي ب�سكل اأكرب وذلك ب�سبب ترابطه املبا�رس 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�سفح بريف ياأتي مع اإ�سافة حلجب الإعالنات 
�سببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�سيا يف �سهرة املت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر 
اأن مت�سفح بريف هو اأحد م�ساريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ض،  بريندان 
موؤ�س�سي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”سكربت�
موزيال  مت�سفح  تطوير  عن  امل�سئولة  موزيال 

فايرفوك�ض ال�سهري.



العدد : 4639/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com 24

فبميدان الرمي واملناورات للقطاع العملياتي 
جنوب ـ �رشق جانت، ورفقة اللواء عبد الرزاق 
ال�رشيف قائد الناحية الع�سكرية الرابعة، ويف 
القتايل  التح�سري  �سنة  برنامج  تنفيذ  اإطار 
مترين  تنفيذ  الفريق  ح�رش   ،2018/2017
تكتيكي بالذخرية احلية قامت به بع�ض وحدات 
الناري،  الإ�سناد  مبروحيات  مدعومة  القطاع 
يف  التكتيكية  الفرعية  املجموعة   « مبو�سوع 
�سد هجمة غري تقليدية ». التمرين مت تنفيذه 
يف وقته املحدد ويف جميع مراحله، باحرتافية 
اإ�سابة  عالية ات�سحت معاملها من خالل دقة 
الأهداف، وهو ما يوؤكد ب�سكل جلي، امل�ستوى 
العايل يف حت�سري واإعداد وتنفيذ هذا التمرين، 
قواتنا  اأفراد  بلغها  التي  الراقية  واملهنية 
الأعمال  خمتلف  تنفيذ  جمال  يف  امل�سلحة 
املنفذين  الأفراد  هناأ  الفريق  القتالية. 
التي  امل�سنية  جهودهم  لهم  �ساكرا  للتمرين، 
كافة  حلدودنا،  حماية  نهار،  ليل  يبذلونها 
حدودنا الوطنية، من كل املخاطر والتهديدات 
والآفات، ويف لقاء تقييمي مع اأفراد الوحدات 
ح�سور  على  حر�سه  اأن  على  اأكد  امل�ساركة 
هذا التمرين، والإ�رشاف على جمريات تنفيذه 
اإىل  يهدف  عليها،  املتح�سل  النتائج  ومعاينة 
امليداين،  الختباري  العمل  ومتابعة  تطوير 
مع  وان�سجامها  اجلهود  تن�سيق  يكفل  مبا 
: » فالعزم  اأداء املهام احليوية املوكلة  ح�سن 

على  والإ�رشار  الفولذية،  والإرادة  الرا�سخ، 
انفكت  ما  التي  املوكلة  املهام  يف  النجاح 
الوطني  للجي�ض  العليا  القيادة  عنها  تعرب 
ال�سعبي يف ظل قيادة وتوجيهات ال�سيد رئي�ض 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية، 
اجلي�ض  يبقى  اأن  هي  الوطني،  الدفاع  وزير 
الوطني ال�سعبي، �سليل جي�ض التحرير الوطني، 
القتالية  وال�رشامة  للقوة  مثال  واأبدا  دائما 
وتلكم  والنت�سار.  الن�رش  رموز  من  ورمزا 
ا�ستيعاب  على  القدرة  اإثبات  نوامي�ض  هي 

موجبات اكت�ساب القوة الع�سكرية ومتطلباتها، 
التي  ال�سبل  تلم�ض  مبادئ  بل  مبداأ  هو  وذلكم 
ت�سمح لنا يف هذه املنطقة الإ�سرتاتيجية ذات 
بتحقيق  امل�ستقر،  غري  اجليو�سيا�سي  الطابع 
ن�سبو  ما  مع  املتما�سية،  العملياتية  الأهداف 
اجلي�ض  على  تفر�ض  ق�سوى  من جاهزية  اإليه 
مهما  واأبدا،  دائما  يكون  باأن  ال�سعبي  الوطني 
كانت الظروف والأحوال، عند ح�سن ظن �سعبه 
يت�رشف  التي  املهام  فيه، ويف م�ستوى عظمة 

باأدائها«.

امل�سيلة

 تخ�صي�ص 8 ماليري
 �صنتيم  للنهو�ص بالتنمية 

ببلدية مقرة 
تدعمت موؤخرا بلدية مقرة بولية امل�سيلة بغالف مايل هام 
قدر 8 ماليري �سنتيم ، موجه لإعادة تاأهيل وجتديد ال�سبكات 

املختلفة و تعبيد الطرقات و تبليط الأر�سفة و جتديد 
�سبكة الإنارة العمومية، و غريها من العمليات الأخرى التي 

تهدف اإىل ع�رشنة و حت�سني مدخل مدينة مقرة و هو ما 
من �ساأنه الق�ساء على النقاط ال�سوداء هذا الغالف املايل 

املقتطع من الربامج البلدية للتنمية بغية النهو�ض بواقع 
التنمية من خالل حتويل هذه الأخرية لور�سة تنموية مفتوحة 

للق�ساء على جملة امل�ساكل التقليدية التي يتخبط فيها 
قاطنة البلدية .

عبدالبا�سط بديار 

اأمن تيندوف

مراقبة 1702 مركبة خالل �صهر 
متكنت امل�سلحة الولئية لالأمن العمومي باأمن ولية 

تندوف خالل �سهر اأفريل الفارط من مراقبة 1702 
مركبة من خالل حواجز املراقبة املرورية والدوريات 
الراكبة على م�ستوى اإقليم الخت�سا�ض  حيث اأ�سفرت 

نتائج ذلك عن ت�سجيل 15 جنحة مرورية اإىل جانب 
169 خمالفة منها 38 خمالفة من الدرجة الأوىل و 07 
خمالفات من الدرجة الثانية و98 خمالفة من الدرجة 

الثالثة و 26  خمالفة من الدرجة الرابعة   يف نف�ض 
ال�سياق مت اإح�ساء 35 حالة توقيف للمركبات والدراجات 

النارية ا�ستوجبت و�سع 09 مركبات يف احلظرية  مع 
ت�سجيل 44 حالة �سحب رخ�سة �سياقة  لغر�ض التعليق 

ملدة 03 اأ�سهر و 23 حالة �سحب لرخ�ض ال�سياقة لغر�ض 
التعليق ملدة 06 اأ�سهر  دون ت�سجيل حوادث مرور.

بو�سريفي بلقا�سم 

ق.م

الإثنني 14ماي  2018  املوافـق  لـ28�شعبان 1439هـ
اأ�سرف عليه الفريق اأحمد قايد �سالح

مترين تكتيكي بالذخرية احلية بالقطاع العملياتي جنوب �صرق جانت
اأ�سرف الفريق اأحمد قايد �سالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني 

ال�سعبي للإ�سراف على تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية احلية.

ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اإفريقيا و اجلي�ص اجلزائري
ب�سكل اأو باآخر ميكن فهم تزايد عدد الفعاليات 

الع�سكرية التدريبية التي يقوم بها اجلي�ش 

الوطني ال�سعبي بكونها ترجمة لفهم القيادة العليا 

للتحديات التي تنتظر اجلزائر على م�ستوى عدد 

من الق�سايا الأمنية يف املنطقة التي ترتنح حتت 

�سغط ح�سابات دولية تراهن على خلط احلابل 

بالنابل و بالتايل فاملناورات القتالية هي �سمام 

اأمان و اإنذار وا�سح لكل من ت�سول له نف�سه اأن 

يعبث بقد�سية ال�سيادة الوطنية.

قبل اأيام �سرح  جو�ست هلرتمان، مدير برنامج 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف املجموعة 

الدولية لإدارة الأزمات "كان للقوى اخلارجية 

م�سالح متعددة يف اأفريقيا ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا  ما بني ال�ستقرار واملوارد 

الهيدروكربونية، وولءات دول الفردية املفرو�سة 

عليها للقوى العظمى". كما هو وا�سح يريد 

املتحدث التلميح اإىل اأن مفاتيح فهم ال�سراعات و 

التحولت يف املنطقة تتقاطع يف نقطة كربى هي 

ال�سيطرة على منابع النفط و الطاقة وهو تلميح 

�سريح اأن اجلزائر هي قلب كل اخلطط التي اأعدتها 

الدول الكربى للتعامل مع ال�سمال الفريقي و 

بلدان ال�ساحل و اأن التهديدات الإرهابية لي�ست 

ال�سبب املقنع يف تواجد قوات هذه الدول يف �سكل 

طوق حول احلدود اجلزائرية

ويف ورقة بحثية ن�سرتها وكالة الأنا�سول الرتكية  

اأجمعت حتليل اخلرباء اأمننطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا ت�سهد حالة من "ال�سقوط احلر". 

وقد �سجعت ال�سطرابات الإقليمية والفو�سى ، 

التي ت�ساعفت ب�سبب فراغ ال�سلطة ، على زيادة 

املناف�سة بني الدول القوية املتبقية، كما �سجعها 

ذلك على التدخل من جانب واحد اأو كجزء 

من ائتلفات موؤقتة. وتعترب التدخلت التي 

تقودها ال�سعودية يف اليمن ، ودور اإيران يف دعم 

نظام الأ�سد يف �سوريا ، من اأعرا�ش هذا الواقع 

ال�سرتاتيجي اجلديد يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا.

موقف
تب�سة

 هالك �صخ�صني 
اختناقا بالغاز 

هلك �سخ�سان مبدينة تب�سة اختناقا 
بغاز اأحادي اأك�سيد الكربون، ح�سب 

ما علم اأم�ض الأحد من خلية الإعالم 
والت�سال للمديرية املحلية للحماية 
املدنية. و اأو�سح ذات امل�سدر باأن 
عنا�رش الوحدة الرئي�سية للحماية 
املدنية ال�سهيد ح�ساين دوح بتب�سة 
تدخلت لأجل حتويل رجل و زوجته 
وجدا متوفيني داخل منزلهما اإىل 
م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 

عا�سمة الولية.  

النيجر ترف�ص 
ا�صترياد �صامبول 

من اجلزائر
بعد الرتويج لها على اأنها �سيارة ذات 

نوعية رفيعة يف اجلزائر، رف�ست دولة 
النيجر ا�سترياد �سيارة �سامبول ب�سعر 
تناف�سي 83.7 مليون �سنتيمو ،و هو 

احلدث الذي ت�سدر مئات ال�سفحات 
احلاجعرب و�سائط التوا�سل الجتماعي # وداد 

اأمن دائرة الونزة بتب�سة

توقيف 03 اأ�صخا�ص وحجز05 غرام من املخدرات
الونزة  دائرة  لأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
ترتاوح  اأ�سخا�ض   3 توقيف  من  اأم�ض   نهار 
بحيازة  متلب�سني  �سنة   23 و   19 بني  اأعمارهم 
كمية من املخدرات على �سكل 07 قطع يقدر 
ذات  فتحة  اأين  غرام   5 ب  الإجمايل  وزنهم 
اتخاذ  بعد  و  الق�سية  يف  حتقيقا  امل�سلحة 

بالأمر  املعنيني  �سد  القانونية   الإجراءات 
بتهمة تكوين جمعية اإجرامية و احليازة و البيع 
يف املخدرات )راجت القنب( يف حالة تلب�ض اأين 
�سدر �سدهم اأمر اإيداع و غرامة مالية قدرها 

50000 دج.
ع/ ر�سيد

امل�سيلة 

توقيف �صخ�ص وا�صرتجاع 
�صاحنة م�صروقة  

 اكت�صاف �صر برج 
بيزا املائل!

 جنحت اأفراد املجموعة 
الوطني  للدرك  الإقليمية 
توقيف  من  بامل�سيلة 
وا�سرتجاع  �سخ�ض 
نوع  م�رشوقة  �ساحنة 
لن�رشة  تبعا  "�ساكمان" 
بحث �سادرة عن جمموعة 
بوهران  الوطني  الدرك 
�ساحنة  �رشقة  مفادها 
املجموعة  اأفراد  متكن 
الوطني  للدرك  الإقليمية 
�ساحنة  اإ�سرتجاع  من 
طريق  عن  م�رشوقة 
بلدية  من  الأمانة  خيانة 

ولية  بونيف  حا�سي 
توقيف  مت  اأين  وهران، 
الأمر  يتعلق  و  �سخ�ض 
البالغ   ) د  بامل�سمى)ح 
من العمر 52 �سنة ال�ساكن 
م�سبوق  يلمان  بني  بلدية 
ق�سائيا يف حني مت تقدمي 
وكيل  ال�سيد  اأمام  املعني 
حمكمة  لدى  اجلمهورية 
حيث   ، عي�سى  �سيدي 
حمكمة  اإىل  حتويله  مت 
اأجل  من  بوعريريج  برج 

حمكامته .
عبدالبا�سط بديار  

اأ�سيب العديد من العلماء 
بقاء  �رش  حول  باحلرية 
برج بيزا املائل على حاله 
دون  طويلة،  فرتة  منذ 
تذكر  باأ�رشار  يُ�ساب  اأن 
يقل  ل  ملا  تعر�سه  رغم 
عن 4 زلزل قوية �رشبت 

املنطقة منذ عام 1280.
العلماء  يعتقد  والآن، 
عن  الإجابة  لديهم  اأن 
يحيط  الذي  الغمو�ض 
 58 طوله  البالغ  بالربج 
فريق  وخل�ض  مرتا، 
الربج  بقاء  اأن  اإىل  البحث 
اأن  ميكن  حاله  على 

تعرف  ظاهرة  اإىل  يعزى 
الديناميكي  بالتفاعل 

.)DSSI( للرتبة
الربوفي�سور  وُدعي 
ق�سم  من  مايلونكي�ض، 
يف  املدنية  الهند�سة 
بري�ستول،  جامعة 
لالن�سمام اإىل فريق بحث 
ع�سوا،   16 من  مكون 
الربوفي�سور،  بقيادة 
جامعة  من  نوتي،  كاميلو 
Roma Tre ل�ستك�ساف 
الذي  املائل،  الربج  هذا 
ل�سنوات  املهند�سني  حري 

عديدة.
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