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ت�شريحات بن غربيط 
حــــــــول  املــــــدر�شــــــة 
�ص4موؤدجلة وغري دقيقة
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رئي�ص بلدية ال�صراقة علي ميلودي لـ"                    ":

نـــــطـالب زوخ بااللتــــفات 
لل�شراقة بعمليات تــرحيل 

نائب رئي�ص بلدية بوقرة يا�صني زواهرة لـ   "                      "    :  

املجل�س يخطو خطوات 
ثابتة لتحقيق التنمية 
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اأكد عدم تخوفه من املناف�صة 
ال�صديدة يف من�صبه

حمرز: و�شلتني عدة عرو�س هذه 
ال�شائفة لكني ف�شلت املان �شيتي

ريا�صة

.     ولد عبا�س يريد الظهور فقط لتلهية النا�س     

عبدالرحمان بلعياط ي�صرح لـ " الو�صط "

مبادرة مقري تريد �شنع حقيقة غري موجودة

حول اإىل حمكمة الخت�صا�ص  ببئر مراد راي�ص
هاكــــــر ي�شن 49 حمـــــــــاولــة 
قر�شنة الأر�شدة بنك اخلليج 

حدث يف ورقلة

 �شالة اال�شتــ�شقاء للـرفع  
مـــــــــن درجة الــــحــــــــرارة

�صيدي بلعبا�ص

 املـــــــــري االأ�شـــــــــبق ومــــــــــوثــــق
 وحمافظ عقــــــاري رهن احلب�س
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ابتداء من اأكتوبر املقبل

تدعيم واليات اجلنوب 
ب 400 عون جمركي 

 ت�صمن فتاة من مواليد1995 و مواطن مغربي الأ�صل

جتدد االحتجاجات بب�شار بعد ن�شر قوائم ال�شكن
�ص24
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اأدرار

الإرهابي »املهري يورو 
»ي�سلم نف�سه للجي�ش

لقوات  املتوا�صلة  النوعية  اجلهود  وبف�صل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
جويلية   25 اأم�س  �صباح  نف�صه،  اإرهابي  �ّصلم  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س 
ويتعلق  الثالثة،  الع�صكرية  بالناحية  باأدرار  الع�صكرية  لل�صلطات   ،2018
الأمر بامل�صمى »املهري يورو« املدعو »احليمر« الذي التحق باجلماعات 
نوع  من  ر�صا�س  م�صد�س  بحوزته  كان  الإرهابي   ،2016 �صنة  الإرهابية 

كال�صنيكوف وخمزين )02( ذخرية مملوئني.

تب�سة

توقيف عن�سر دعم للإرهابيني
عن�رص   )14( اأربعة ع�رص  ال�صعبي  الوطني  للجي�س  م�صرتكة  مفرزة  اأوقفت 
اأخرى  مفرزة  �صبطت  حني  يف  بتب�صة/ن.ع.5،  الإرهابية  للجماعات  دعم 
بعني قزام/ن.ع.6، م�صد�صني )02( ر�صا�صني من نوع كال�صنيكوف وبندقية 

م�صخية وكمية من الذخرية ومركبتني )02( رباعيتي الدفع.

ب�سكرة

�سبط 17 قنطارا من التبغ
على  كان  مهربا  بب�صكرة/ن.ع.4،  ال�صعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
اأحبط حرا�س  التبغ، يف حني  بـ)17( قنطارا من مادة  ملة  منت �صاحنة محُ
�صخ�صا  لـ)19(  �رصعية  غري  هجرة  ماولة  �صاف/ن.ع.2،  ببني  ال�صواحل 

كانوا على منت قارب تقليدي ال�صنع.

خبر في 
صورة

حلم الدجاج يقفز اإىل 440 دج 

وزير يد�سن م�ساريع مد�سنة 

وا�صتياء  ا�صتغراب  بولية جيجل  والنقل  العمومية  الأ�صغال  وزير  اأثار 
�صكان املنطقة ب�صبب قيامه بتد�صني م�صاريع م�صتغلة منذ فرتة وهي 
مول تا�صو�صت  و واجهة بومار�صي يف الوقت الذي كانوا ينتظرون منه 

اإطالق م�صاريع جديدة لفائدتهم ولنعا�س القطاع ال�صياحي فيها!

 احلماية املدنية تنفي
 فتح اأبواب التوظيف

العامة  املديرية  نفت 
فتح  املدنية  للحماية 
ب�صلكها،  توظيف  م�صابقة 
ن�رصه يف  ما مت  اأن  موؤكدة 
التوا�صل  مواقع   بع�س  
با�صمها  الجتماعي 
جمرد  وهو  �صحيح  غري 
بيان  واأو�صح  �صائعة\ن 
الفرعية  املديرية 
والإعالم  لالإح�صائيات 
للحماية املدنية يوم اأم�س 
باأنه يف حال  فتح احلماية 
توظيف  مل�صابقة  املدنية 

ال�صفحات  على  امل�صابقة  موعيد  و  �رصوط  ن�رص  يتم  �صوف  فاأنه 
الر�صمية  للمديرية العامة للحماية

اأ�صعار اللحوم البي�صاء  ارتفعت 
اإىل 440 دينار جزائري باأ�صواق 
وق�صابات ولية �صيدي بلعبا�س 
بعدما  الأخرية   الآونة  يف 
ال  يتجاوز  ل  �صعرها  كان  
هذا  اأثار  ،حيث  دينار   340
حفيظة  املح�صو�س   الرتفاع 
امل�صتهلكني خا�صة ذوي الدخل 
املتو�صط الذين يعتمدون على 
هذه املادة يف طعامهم خا�صة 
الذي  الفاح�س  الرتفاع  مع 
اللحوم احلمراء  اأ�صعار  ت�صجله 
التي قفزت نحو 1200 دج للكلغ 
الدجاج  حلم  ليلتحق  الواحد  
احليوانية  املنتجات  بباقي 
�صعبة  كلها  اأ�صبحت  التي 
الب�صيط  املواطن  على  املنال 
اأ�صعار  غالء  يف  تاه  الذي 

اأرجع  ،وقد  ال�صلع  خمتلف 
اجلزارون هذا الرتفاع للنق�س 
املربني  من طرف  التموين  يف 
اأن  اجلزارين  اأحد  اأكد  وقد 
ت�صجل  املادة  هذه  يف  الندرة 
التموين  اأيام بحيث نق�س  منذ 
بحدة وهو ما ت�صبب يف تراجع 
خا�صة  الق�صابات  ن�صاط 
بكرثة  يقتني  املواطن  واأن 
باللحوم  مقارنة  الدجاج  حلم 
ال�صعر  لفارق  نظرا  احلمراء 
هذه  بينهما،فنق�س  ال�صا�صع 
نق�س  يف  اأي�صا  ت�صبب  املادة 
اللتان  الدجاج  وكفتة  �رصائح 
امل�صتهلك  اأي�صا  عليهما  يقبل 
بكرثة خا�صة يف ف�صل ال�صيف.

ومن جهتهم اأكد املخت�صون يف 
هذا ال�صاأن اأن �صبب هذه الندرة 

التهوية  اإىل نق�س و�صائل  يعود 
ارتفاع  ومع  املربني  لدى 
درجات احلرارة يتخوف هوؤلء 
يحتم  مما  الدجاج  نفوق  من 
يف  الدجاج  جلب  تفادي  عليه 
هذه الفرتة.هذا وتاأ�صف بع�س 
التي  الو�صعية  لهذه  املواطنني 
اأثرت عليهم كثريا موؤكدين اأنهم 
بهذا  الدجاج  حلم  يقتنوا  لن 
ال�صعر الذي فاق اخليال وو�صل 
وقت  يف  امل�صتويات  اأعلى  اإىل 
الفقراء  حلم  هو  الدجاج  كان 
معقولة  جد  باأ�صعار  يقتنيه 
الأغنياء  اأ�صبح حلم  اليوم  لكنه 
الذي  امل�صتهلكني  اأحد  ح�صب 
اأنه عزف عن اقتنائه منذ  اأكد 

و�صول �صعره اإىل الذروة  
�س.�س

بوحريد يف تيزي وزو

املالدي تورط فرحات

مدير تربية يهني حائزة على 
اأعلى معدل بالباكالوريا 

الفريق قايد �سالح يكرم 
املتفوقني يف البكالوريا

لدى  الرتبية  مدير  �صورة  اأثارت 
ا�صتقباله  خالل  مع�صكر  ولية 
يف  معدل  اأح�صن  على  احلائزة 
مواقع  على  كبرية  �صجة  الولية 
بعدما   ، الجتماعي  التوا�صل 

اعتربوا طريقة ال�صتقبال باملهينة 
حني ظهر املدير وهو على كر�صي 
مريح يف الوقت الذي كانت الفتاة 
خ�صب  من  كرا�صي  على  ووالدها 

والع�صري فوق الأر�صية..

ڤايد  اأحمد  الفريق  يرتاأ�س 
الدفاع  وزير  نائب  �صالح، 
اجلي�س  اأركان  رئي�س  الوطني، 
اخلمي�س  اليوم  ال�صعبي  الوطني 
الوطني،  الدفاع  وزارة  مبقر 
مرا�صم حفل تكرمي اأ�صبال الأمة 
البكالوريا  �صهادة  يف  املتفوقني 

دورة جوان 2018، تكرمي هوؤلء 
النتائج  عقب  ياأتي  املتفوقني 
�صهادة  يف  املحققة  الباهرة 
البكالوريا على م�صتوى مدار�س 
من  بكل  الثالثة  الأمة  اأ�صبال 
وهي  و�صطيف  والبليدة  وهران 

الن�صبة التي فاقت %99.

بوحريد  جميلة  املجاهدة  ظهرت 
خالل  من  وزو  تيزي  مدينة  يف 
اأحد  الطبعة 15 من  م�صاركتها يف 
تنظمها جمعية  التي  املهرجانات 
»لكد«، حيث تواجدت املجاهدة 

مقا�صمة  اأجل  من  مي�صلي  يف 
يف  بالقرية  والقاطنني  ال�صكان 
املهرجان، اأين اجتمعت مبجموعة 
وتبادل  والن�صاء  ال�صباب  من  كبرية 

اجلميع اأطراف احلديث معها.

يواجه الالعب الدويل اجلزائري 
زين الدين فرحات الغ�صب من 
الفرن�صي  لوهافر  ناديه  رئي�س 
العطلة  ب�صبب  فولب،  فان�صون 
اإىل  باإر�صال  قام  التي  املر�صية 
الغياب  مربرا  فريقه  غدارة 

عن بداية التح�صريات مع بقية 
زمالئه، اأين مل يتم القتناع بها 
واأع�صاء  الرئي�س  طرف  من 
يجعل  الذي  الأمر  وهو  اإدارته 
»زينو« قاب قو�صني اأو اأدنى من 

العقوبة.
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عبدالرحمان بلعياط

ولد عبا�س يريد الظهور فقط لتلهية النا�س 
.             مبادرة مقري تريد �سنع حقيقة غري موجودة

حاورته : اإميان لوا�س

ما حقيقة الإن�شقاقات 
وال�شطرابات داخل 

احلزب العتيد؟

حزب  داخل  املوجودة  الإنزلقات 
لأنه  اليوم  وليد  لي�ست  هي  الأفالن 
منذ 29 اأوت 2013 »واحلالة مايلة »، 
، لذلك  واأنا ل�ست م�ستغرب من ذلك 
الذهاب  هو  و  جدري  حل  من  لبد 
املوؤقتة  الإنتقالية  القيادة  اإىل 
ا�ستثنائي  مبوؤمتر  القيام  يتم  حتى 
ملعاجلة الإنحرافات املوجودة داخل 
مقبلة  اجلزائر  اأن  خا�سة  الأفالن 
النتخابات  ،و  مهم  رئا�سيات  على 
اأوؤكد  ،لذلك   2019 لربيع  الرئا�سية 
م�ستقلة  هيئة  تعيني  �رضورة  على 

ت�سري �سوؤون احلزب بالنظر اإىل عدم 
ال�رضعية  الغري  القيادة  ثقة يف  وجود 
احلزب  على  القائمني  و  احلالية 
غري  و  ثابتة  غري  مركزية  جلنة  من 
، معتربا بلعياط  الت�سكيلة  معلومة 
حلزب  املوحدة  القيادة  من�سق 
عبا�س  ولد  الوطني،  التحرير  جبهة 
اإليها  اآل  التي  الو�سعية  م�سوؤولية 
احلزب والذي دخل يف دوامة، وا�سفا 

اإياه بـ«الكارثية«

ماتعليقكم على جتاهل 
ولد عبا�س لإجتماع 

اللجنة املركزية ؟

اللجنة املركزية  ولد عبا�س يتجاهل 
يف  ويتالعب  عليها،  يدو�س  هو  بل 
اإنفرادية  بقرارات  ال�سيا�سي  املكتب 

وهذا لي�س من �سالحيته لأن يدو�س 
على املن�سو�س ويتجاهل الهيئات.

ت�شريحات ولد عبا�س 
حول ال�شيخ نحناح 

والأمني العام للأرندي هل 
تراها بريئة؟

وتراجعه  عبا�س  ولد  جمال  كالم 
يخ�سى  ل  اأنه  دليل  اأكرب  قاله  عما 
التناق�س، بل هو يريد الظهور فقط 
طبيعة  من  لي�س  وهذا  النا�س  لتلهية 

و�سيم »الأفالن ».

اتهم ولد عبا�س 
مرارا بالقرارات 

الإنفرادية كيف تنظر اإىل 
ذلك؟

ولد  جمال  بها  قام  التي  التغيريات 
خالل  من  احلزب  داخل  عبا�س 
من  لي�س  هي  الأفالن  هيكلة  اإعادة 
�سالحيته بل هي من �سالحية اللجنة 
املركزية، فهو »عاف�س« على القانون 
كما  ال�سيا�سي  باملكتب  يتالعب  و 
القرارات  هذه  من  اأحذر  واأنا  يريد، 
اإىل  احلزب  �ستوجه  التي  الإنفرادية 

م�سري جمهول .

ما راأيك يف املبادرة التي 
اأطلقتها حركة حم�س 
حول التوافق الوطني ؟

غري  حقيقة  �سنع  تريد  مقري  مبادرة 
بتوافق  يريد  القيام  فهو  موجودة، 
وهذه   ، حزبية  منظومة  يف  وطني 

و  دورية  انتخابات  حتكمها  املنظومة 
املوحدة  ال�سيادة  يف  ،ونحن  منظمة 
م�ستعدين  املبادرة وغري  لهذه  راف�سني 
التوافق  مبادرة  ملف  حول  للمناق�سة 
الوطني التي اأطلقته حم�س . مقري دعا 
املوؤ�س�سة الع�سكرية للتدخل يف النتقال 
ماتعليقك  ؟  اجلزائر  يف  الدميقراطي 

التعددية  دخلنا  اأن  منذ   . ذلك  على 
د�ستورية  مبهام  مقيد  اجلي�س  احلزبية 
من  املحاولة  هذه  فلماذا  وا�سحة، 
طرف حم�س لإقحام اجلي�س يف اأمور ل 
هذا  فاإن  وبالتايل  الد�ستور،  بها  ي�سمح 
الإقرتاح من طرف مقري اأراد به فر�س 

نقا�س اأخر م�ستثري .

الهيئة العليا امل�شتقلة ملراقبة النتخابات 

تبني خطة عمل تركز على الإعالم و املجتمع املدين
اعتمدت اللجنة الدائمة للهيئة 
ملراقبة  امل�ستقلة   العليا 
عمل  »خطة  النتخابات 
جمال  يف  خا�سة  م�ستقبلية« 
التكوين و التعامل مع  الإعالم 
ما  ح�سب  املدين،  واملجتمع 
بيان  الأربعاء  اأم�س  به  اأفاد 
جاءت  قد  و  الهيئة.  لهذه 
�سل�سلة  بعد  هذه  العمل  خطة 
عقدتها  الجتماعات  من 

الوهاب  عبد  برئا�سة  الهيئة 
دربال، رئي�س الهيئة طيلة اأيام 
تقييم  خاللها  مت  ،و  متوا�سلة 
املراحل  خالل  لأعمالها  
 ، الإطار  هذا  ويف  ال�سابقة، 
ملفات  وبرجمة  »درا�سة  متت 
باآليات  ال�سلة  ذات  التكوين 
ترقية  ،و  النتخابات  مراقبة  
و�سائل  مع  الهيئة  تعامل 
على  وانفتاحها  الإعالم 

املدين يف  املجتمع  فعاليات  
والتح�سي�س  التوعية  جمال 
ن�رض  يف  امل�ساهمة  ب�رضورة 
بني  النتخابية  الثقافة  
اآخر،  �سعيد  املواطنني«وعلى 
توؤكد الهيئة  اأنها حتر�س على 
للت�سكيالت   الدائم  »ال�ستماع 
اعتماد  اأجل  من  ال�سيا�سية 
برقابة  تتعلق  م�سرتكة  اأر�سية 
للو�سول   النتخابية  العمليات 

من  مطمئنة  انتخابات  اإىل 
وال�سفافية،  النزاهة  حيث 
د�ستوريا   التزاما  باعتبارها 
�سيا�سيا  ومطلبا  للهيئة 
الهيئة  توؤكد  اإذ  اأ�سيال«و 
لال�سطالع  التام  »ا�ستعدادها 
مبهامها الد�ستورية يف الرقابة  
بكل  ترحب  فاإنها  النتخابية، 

اقرتاح بناء«، ي�سيف البيان .
م.�س

اعترب من�شق القيادة املوحدة حلزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان  بلعياط يف حوار خ�س به الو�شط الت�شريحات الأخرية لولد عبا�س حول م�شاوة 
نحناح الرئي�س يف رئا�شيات 1999 ثم بعدها تراجعه عنها و ت�شحيحه لذلك، اأكرب دليل اأنه  ل يخ�شى التناق�س، بل هو يريد الظهور فقط لتلهية النا�س و هذا 

لي�س من طبيعة و�شيم »الأفلن »، داعيا  اإىل �شرورة الذهاب اإىل القيادة النتقالية املوؤقتة تكلف بتنظيم مبوؤمتر ا�شتثنائي ملعاجلة الإنحرافات املوجودة 
داخل الأفلن و تنحية الأمني العام احلايل و اإخراج احلزب من هذه احلالة، خا�شة اأن اجلزائر مقبلة على ا�شتحقاق مهم و هو رئا�شيات ربيع 2019.

ابتداء من اأكتوبر املقبل

تدعيم وليات اجلنوب ب 400 عون جمركي 
�سيتم تدعيم وليات جنوب الوطن 
من  ابتداء  جمركي  عون   400 ب 
�سهر اأكتوبر املقبل، ح�سبما اأعلن 
ورقلة  من  الأربعاء  اأم�س  عنه 
فاروق   ، للجمارك  العام  املدير 
الإطار  هذا  يف  و�ستنظم  باحميد 
م�سابقة  املقبل  اأكتوبر  �سهر 
الوليات  هذه  تخ�س  توظيف 
لل�سباب  الفر�سة  توفري  اأجل  من 
من  ال�سلك  هذا  ولوج  يف  الراغب 
جهة وتدعيم املوارد الب�رضية لهذا 
ال�سلك بالوليات املعنية، كما اأكده 
زيارة عمل  باحميد، خالل  ال�سيد 

وتفقد قادته اإىل املنطقة.
ل�سنة  احلج  مبو�سم  تعلق  وفيما 
العام  املدير  اأو�سح   ،  2018
اأعطيت  تعليمات  باأن  للجمارك 
للمديرية اجلهوية للجمارك بورقلة 
من اأجل ت�سهيل جميع الإجراءات 
املتعلقة باأداء الركن اخلام�س من 
امليامني  احلجاج  لفائدة  الإ�سالم 
الأمتعة  مراقبة  حيث  من  ل�سيما 

وغريها.
�رضورة  على  باملنا�سبة  واألح 
اأف�سل  تكفل  توفري  �سمان 
لهم  وتوفري  الرحمان  ب�سيوف 

والب�رضية  املادية  ال�رضوط  جميع 
مع  بالتن�سيق  وذلك  الالزمة 
واخلطوط  الوطني  الأمن  م�سالح 
املدير  وكان  اجلزائرية  اجلوية 
زيارته  ا�ستهل  قد  للجمارك  العام 
يف  تندرج  التي  ورقلة،  ولية  اإىل 
يقوم  التي  الزيارات  �سل�سلة  اإطار 
اجل  من   ، اجلنوب  لوليات  بها 
من  ال�سلك،  لهذا  دفع  اإعطاء 
اأين  اجلمارك  اأق�سام  مفت�سية 
واجناز  درا�سة  م�رضوع  على  اطلع 
وتهيئة مرقد للعزاب لفائدة اأعوان 
الأ�سغال  بها  انطلقت  اجلمارك 
عمومي  با�ستثمار   2016 �سنة 

يناهز 85 مليون دج.
وي�سم هذا الهيكل ، الذي ا�ستكملت 
ثالثة  باملائة،   100 بن�سبة  اأ�سغاله 
غرفة   30 ت�سمل  طوابق   )3(
ونادي  ومطبخ  ا�ستقبال  وقاعة 
اأ�سندت  حيث   ، للعبور  وم�سكن 
اأ�سغاله لثالث )3( مقاولت ح�سب 
كما  به.  اخلا�سة  التقنية  البطاقة 
مقر  باحميد  فاروق  ال�سيد  زار 
للجمارك  اجلهوية  املديرية 
مبنطقة  اجنازه  اجلاري  اجلديد 
التجهيزات العمومية بغالف مايل 

يقدر ب 260 مليون دج ي�سم مبنى 
لالإدارة وقاعة حما�رضات و مرقد 

للعزاب و�سكنات وظيفية.
اجلديد  امل�رضوع  هذا  ويتواجد 
بعد  وذلك  ال�ستالم  مرحلة  يف 
 100 بن�سبة  اأ�سغاله  ا�ستكملت  اأن 
املرافق  جلميع  بالن�سبة  باملائة 
قريبا،  جتهيزه  عملية  انتظار  يف 
ح�سب ال�رضوح املقدمة من طرف 

م�سوؤويل هذا ال�سلك .
العام  املدير  تفقد  املكان  وبعني 
اجناز  م�رضوع  اأي�سا  للجمارك 
الفرعية  املفت�سية  مقر  وجتهيز 
للجمارك والذي بتواجد بدوره يف 
مرحلة ال�ستالم بعد اأن ا�ستكملت 
اأ�سغال جميع مرافقه التي حددت 
ما بني 2 و 20 �سهر بغالف مايل 

اإجمايل بقدر ب 247 مليون دج.
العام  املدير  باملنا�سبة  وثمن 
»املكت�سبات<<  هذه  للجمارك 
املنطقة،  منها   ا�ستفادت  التي   ،
عمل  ظروف  حت�سني  باأن  موؤكدا 
�سوف  اجلمارك  اأعوان  ومعي�سة 
مبا�رض  وب�سكل  ايجابيا  تنعك�س 
على عمل املتعاملني القت�ساديني 

واملواطن ب�سفة عامة.

باحميد  فاروق  ال�سيد  وا�ستمع 
املديرية اجلهوية  ذلك مبقر  بعد 
عديد  اإىل  )احلالية(،  للجمارك 
والجتماعية  املهنية  الن�سغالت 
ما  �سيما  ل  ال�سلك  لأعوان 
التحويالت  مب�ساألة  منها  تعلق 
ال�سهادة  اأ�سا�س  على  والرتقيات 
وغريها،  الجتماعية  واخلدمات 
اأبناء  تكرمي  على  ي�رضف  اأن  قبل 
بامتحانات  الفائزين  من  القطاع 

نهاية ال�سنة.
هذا  واأعوان  م�ستخدمي  وطمئن 
العامة  املديرية  بان  ال�سلك 
وتعمل  �سرتافقهم  للجمارك 
بجميع  التكفل  على  جاهدة 
قاعدة  بان  مذكرا  الن�سغالت، 
بيانات يتم اجنازها يف هذا الإطار 
ت�سيري  �سمان  يف  �سي�ساهم  ما 

�سفاف وعقالين لهذا ال�سلك.
العام  املدير  ذلك  قبل  واأجرى 
باملقاطعة  عمل  زيارة  للجمارك 
�سمال  كلم   160( تقرت  الإدارية 
قبا�سة  مقر  تفقد  اأين  ورقلة( 
مقرر  يقدم  اأن  قبل  اجلمارك 
العتماد ملتعامل اقت�سادي جديد 

خمت�س يف �سناعة الفر�سة .

يلتقي قيادة الأرندي الأحد القادم

مقري اأمام امتحان 
جديد لت�سويق مبادرته 

�سيكون عبد الرزاق مقري الأحد 
عندما  جديد،  حتد  اأمام  املقبل 
التجمع  عام  اأمني  �سيفا  يحل 
اأحمد  الدميقراطي،  الوطني 
مبادرة  ي�رضح  لكي  اأويحيي، 
اأطلقتها  التي  الوطني  التوافق 
يف  وهذا  ال�سلم  جمتمع  حركة 
ظل رف�سها من قبل جبهة القوى 
ال�سرتاكية وحزب جبهة التحرير 
الوطني على التوايل. يبدو اأن حمى 
تنخف�س  بداأت  حم�س  مبادرة 
رهان  مقري  خ�رض  ملا  تدريجيا 
ومن  »الأفافا�س«  اإقناع  قيادة 
يومني  ظرف  يف  »الأفالن«  ثم 
الرجل  ي�ستطع  مل  حيث  متتالني، 
الأول يف احلزب الإ�سالمي القوي 
الذي  التوافق  اأبواب  فتح  بالبالد 
ارتكز  لكونه  به  تغنى  مع  دائما 
اأ�سا�سا على معطيات كان ظاهريا 
عدم قبولها من قبل حزب ال�سلطة 
جبهة التحرير الوطني، خا�س واأن 
قيادة »حم�س« تبحث عن مر�سح 
املقبلة  املرحلة  يخدم  توافقي 
الأفالن جملة  الذي رف�سه  وهذا 
العزيز  عبد  لكون  وتف�سيال 
بوتفليقة هو مر�سح احلزب اإذا ما 
قرر الرت�سح لعهدة جديدة. حم�س 
مبادرة   2014 �سنة  رف�ست  التي 
يتبناها  التي  الوطني  الإجماع 
»مل  باأنها  »الأفافا�س« ملا اأكدت 
تاأت باأي جديد«، ودعت م�سوؤويل 
جمهودهم  ليوجهوا  »الأفافا�س« 
»لل�سلطة احلاكمة، لأنها هي اجلهة 
احلقيقي  التوافق  ترف�س  التي 
مبادرات  مع  اليجابي  والتعاطي 
نف�سها  وجدت  املعار�سة«، 
اأ�سد  اأو  املوقف  ذات  اأمام  اليوم 
امل�ساركة  حتى  رف�ست  لكونها 

عليها  عر�ست  ملا  احلكومة  يف 
ت�رضيعيات  بعد  ذلك  الرئا�سة 
»ك�رض  الآن مرحلة  لتدخل   ،2017
»الأرندي«  واأن  �سيما  العظام« 
رئي�س  �سخ�س  من  وا�سح  موقفه 
متتبعني  وح�سب  اجلمهورية. 
فاإن  ال�سلم،  جمتمع  حركة  ل�ساأن 
عبد الرزاق مقري يعلم اأن حزبي 
هذه  على  يوافقا  لن  ال�سلطة 
عليه  توافق  لن  مثلما  املبادرة 
الأحزاب التي ت�سبح يف فلكيهما، 
هذه  على  حم�س  ت  عمل  لهذا 
اإقامة  اأجل  من  الإ�سرتاتيجية 
يقوم  بَعدها  ثُم  عليهم  احُلجة 
التوافق  م�ساورات  ف�َسل  باإعالن 
املوالة  اأحزاب  تعنُت  ب�سبب 
خام�سة  لعهدة  بوتفليقة  برت�سيح 
ُجملًة  َحم�س  ترف�سه  ما  وَهذا 
وتف�سياًل، لأنها ترغب يف اختيار 
املعار�سة  مع  توافقي  مر�سح 
يخدم م�ساحلها وهذا الذي قد ل 
يكون لأن اأحزاب املعار�سة ت�سري 
الرئا�سيات  مقاطعة  دهاليز  يف 
ال�سلم  مثلما فعلت حركة جمتمع 
امل�سادر  ذات  وح�سب   .2014 يف 
فاإن عبد الرزاق مقري يرغب يف 
املقبلة،  الرئا�سيات  غمار  دخول 
لأنه متاأكد باأن بوتفليقة لن يرت�سح 
و�سيكون   2019 يف  كبرية  بن�سبة 
مرت�سحني  بني  �رضاع  هنالك 
على  يرتكز  اأنه  رغم  احلركة  يف 
اأغلبية مريحة يف جمل�س ال�سورى 
الوطني، الذي �سيمهد له الطريق 
ما  النظام  مر�سح  مناف�سة  نحو 
التناف�سية  القوة  من  نوعا  يعطي 
ح�سب ما يريد الو�سل اإليه رئي�س 

احلركة.
علي عزازقة



تعليقكم على ت�صريحات 
وزيرة الرتبية نورية 

بن غربيط حول انقاذها 
للمدر�صة اجلزائرية 

ملا انتزعت منها 
الظالميني؟

ال�سيدة  ت�رصيحات  على  جوابنا 
نورية  الوطنية،  الرتبية  وزيرة 
اإنقاذها  حول  غربيت  بن 
وانتزاعها  اجلزائرية،  للمدر�سة 
حكم  هذا  اأن  الظالميني،  من 
العلم  اإىل  يفتقر  اإيديولوجي 
اأوال  فينبغي  البيداغوجيا،  واإىل 
اجلاهزة  االأحكام  من  التخل�ص 
التي  الوافدة،  وامل�سطلحات 
ذات  اأجنبية،  خمابر  يف  �سنعت 
من  ثم  خا�ص،  اإيديولوجي  توجه 
هم الظالميون اجلزائريون الذين 
الرتبية  م�سوؤوليات  على  تعاقبوا 
الوطنية، منذ اأول وزير يف حكومة 
الرحمان  عبد  االأ�ستاذ  اال�ستقالل 
بن  بال�سّيد  وانتهاء  حميدة،  بن 
بوزيد، ومروراً بال�سيد بن حممود، 
وم�سطفى  مهري،  احلميد  وعبد 
ال�رصيف  وحممد  االأ�رصف، 
وني�سي،  زهور  وال�سيدة  خروبي، 
وغريهم، هل كان هوؤالء ظالميني؟ 
وهل عندما يطالب البع�ص تاأ�سيل 
التكوين  وطنيا، وعقليا، وعقديا، 
تن�سئة  اجلزائري،  الطفل  وتن�سئة 
ال�سحيح،  معتقده  على  تعتمد 
واحلفاظ  ال�سحيحة،  ووطنيته 

يعترب  هل  هويته،  مقومات  على 
هذا ظالمية؟.

يف  –نحن-  عليه  نحر�ص  ما  اإن 
جمعية العلماء، بعيداً عن كل غلو، 
وتطرف، هو اأن نقدم الدين بفهم 
ووطنية  اجلديد،  للجيل  �سحيح 
باملجاهدين  اقتداء  منوذجية، 
اأروع  قدموا  الذين  احلقيقيني 
ا�ستعادة  �سبيل  يف  الت�سحيات 
ونعرب  وال�سيادة،  اال�ستقالل 
كامل  عن  الوزيرة،  لل�سيدة 
يف  للم�ساهمة  اجلمعية،  ا�ستعداد 
يقوم  �سليم،  تربوي  منهاج  و�سع 

البيداغوجيا،  وعلى  العلم  على 
االإن�سانية  القيم  من  ويُ�ستلهم 

الوطنية، والدينية النبيلة.

هل هناك مبادرة 
�صتطلقونها من اأجل 

حماية الثوابت والهوية 
الوطنية، مع �صركاء 
اجتماعيني اآخرين؟

اأبناء  كل  اإىل  اأيدينا  مند  نحن 
على  الغيورين  اجلزائري  ال�سعب 

للقيام  وطنيتهم،  وعلى  دينهم، 
يح�سن  منظم،  علمي  بعمل 
الثوابت  بحماية  وبناتنا  اأبناءنا 
ونبداأ  كرث،  وهم  الوطنية،  والهوية 
الل�سان،  باإ�سالح  املبادرة  هذه 
واإ�سالح العقل، واإ�سالح املحيط. 
واجتماعيا،  ثقافيا،  البيئة  فتلوث 
حماية  على  ي�ساعد  ال  واأخالقيا 
ومن  بالثوابت،  وحت�سينه  اجليل 
م�سرتكة  امل�سوؤولية  فاإن  هنا 
م�سوؤولة  يف  ممثلة  احلكومة  بني 
كل  املدين،  واملجتمع  القطاع، 
وبخا�سة  م�سوؤوليته،  موقع  من 
وكل  واملجاهدين،  املثقفني، 

املواطنني ال�رصفاء.

كجمعية علماء م�صلمني، 
هل هناك اأطراف 

تعمل على طم�س هوية 
اجلزائريني؟

هوية  على  يغار  ال  من  كل  اإن 
وعي  بغري  اأو  بوعي  اجلزائريني 
طم�ص  على  يعمل  طرف  هو 
اأدى  فقد  اجلزائريني،  هوية 
اإىل  الوطنية  الهوية  فقدان 
ي�ستطيع  ال  معاق،  جيل  تكوين 
كجزائري،  هويته  من  يعرّب  اأن 
بكل  نهيب،  لذلك  وطنية،  بلغة 
خمل�ص،  �رصيف،  جزائري 
وت�سامح،  بعلم،  يعمل،  باأن 
بدء  املواطن،  توعية  اأجل  من 
اجلديد،ب�رصورة  اجليل  باأبناء 
والتخل�ص  الذات،   اإىل  العودة 
لال�ستعمار  القابلية  عوامل  من 

والغزو الثقايف. 

رئي�س جمعية العلماء امل�صلمني »عبد الرزاق ق�صوم« ل الو�صط:

حاوره : علي عزازقة

 ت�صريحات بن غربيط حول
 املدر�صة موؤدجلة وغري دقيقة
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 حول اإىل حمكمة االخت�صا�س

 ببئر مراد راي�س

هاكر ي�صن 49 حماولة 
قر�صنة لأر�صدة بنك اخلليج 

اجلزائر  اخلليج  بنك  تعر�ص 
ملا  قر�سنة  حماوالت   لعدة 
هاكر  يد  على  مرة   49 يقارب 
�ساب  وهو  امل�سيلة  والية  من 
العمر  من  الثالث  العقد  يف 
اأر�سدة  اخرتاق  مبحاولة  قام 
الزبائن ل�رصقة عدة ماليري، و 
االإطالع على معلومات ح�سا�سة 
غري   ، الوطني  االإقت�ساد  ت�رص 
اأنه ف�سل يف ذلك ب�سبب اأنظمة 
اأن  قبل   ، عالية  اجلد  احلماية 
مبوجب  وحتويله  توقيفه  يتم 
املبا�رص  اال�ستدعاء  اإجراءات 
على حمكمة االخت�سا�ص ببئر 
الدخول  جرم  عن  راي�ص  مراد 
لعالج  الغ�ص  طريق  عن 

املنظومة االآلية .
احلالية  الق�سية  وقائع 
بجل�سة  دار  ما  ح�سب  وعلى 
بنك  دفاع  وك�سفه  املحاكمة 
النظام  يف  خللل  يعود  اخلليج 
املعلوماتي اأ�ساب بنك اخلليج 
باالأ�سبوع  الليايل  اأحد  خالل 
اإثره  على  وقامت   ، الفارط 
فرقة  باإخطار  البنك  اإدارة 
االإلكرتونية  اجلرمية  مكافحة 
بعد تفطنها لتعر�سها ملحاولة 
حل�ساباتها  اخرتاق  و  قر�سنة 
تبني  التحريات  فتح  وبعد   ،
اأن  اكت�سفوا  و  ذلك  �سحة 
حقيقة   تعر�ست  قد  االأر�سدة 
اإخرتاق ملا يزيد عن  ملحاولة 
و  قر�سنة  حماولة  مع  مرة   49

ح�سا�سة  جد  معلومات  ك�سف 
من �ساأنها االإ�رصار باالقت�ساد 
لهوية  تو�سلوا  ،كما  الوطني  
هاته  وراء  كان  الذي  ال�سخ�ص 
نظام  يف  خبري  وهو  الهجمات 
من  ينحدر  االآيل  االإعالم 
الثالث  العقد  يف  م�سيلة  والية 
توقيفه  مت  ،والذي  العمر  من 
على حمكمة  مبا�رصة  وحتويله 
اعرتف  حيث   ، االخت�سا�ص 
من جهته باأنه قد حاول حقيقة 
اأنظمة  و  لبيانات  الدخول 
الذي  الف�سول  ب�سبب  البنك 
انتابه حول قيمة االأموال التي 
ميكن اأن ميلكها زبائنها ولي�ص 
االختال�ص  اأو  ال�رصقة  بق�سد 
اعتربها  التي  احلجة  وهي   ،
جمرد  املدين  الطرف  دفاع 
امل�سوؤولية  من  للتهرب  حيلة 
اجلنائية التي تقع على عاتقه 
من خالل فعلته اخلطرية التي 
ميكن اأن مت�ص اقت�ساد الوطن 
خا�سة  بعد حماولته االإطالع 
ح�سا�سة  جد  معلومات  على 
بدفع  باإلزامه  بذلك  ،ويطال 
جهته  من   ، �سنتيم  مليون   1
ظل  ويف  العام  احلق  ممثل 
بتوقيع  طالب  ذكره  �سلف  ما 
نافذا  حب�سا  عام  عقوبة 
األف   50 بقيمة  مالية  وغرامة 
دج ، مع تاأجيل النطق باحلكم 

جلل�سات الحقة .
ل/منرية

دعا رئي�س جمعية علماء امل�صلمني عبد القادر ق�صوم وزير الرتبية الوطنية اإىل 
الك�صف عن اأ�صماء الظالميني الذين ق�صدتهم يف ت�صريحها االأخري، موؤكدا باأن 

ت�صريحها اإيديولوجي يفتقر اإىل العلم واإىل البيداغوجيا، فيما �صدد على اأن 
اجلمعية م�صتعدة للم�صاهمة يف و�صع منهاج تربوي �صليم ح�صبه.

ال اإلغاء الأي تخ�ص�س

حجار يعلن عن معدلت القبول للت�صجيالت اجلامعية 
 .          اإلغاء وثيقة ك�صف ال�صرائب من ملف املنحة 

 اأعلن وزير التعليم العايل والبحث 
عن  حجار،  الطاهر  العلمي، 
للت�سجيالت  االأولية  املعدالت 
 2019/  2018 ل�سنة  اجلامعية 
 واأكد حجار خالل ندوة لتح�سري 
الدخول اجلامعي 2019-2018، 
اأن الدخول اجلامعي املقبل، اأن 
العلوم  �سعب  القبول  يف  معدل 
الطبية وال�سيدلة و طب االأ�سنان 
و�سل اإىل 15 من 20 وهو نف�ص 
بالن�سبة  للهند�سة  ال�سيء 
القبول  �سيكون  بينما  املدنية 
لدخول  املدار�ص  الت�سجيل  يف 
 20 من   14.50 مبعدل  العليا 
بطلب  مرتبطة  تكون  والتي 

التي  الوطنية  الرتبية  وزارة 
ح�سب  حاجياتها  عدد  حتدد 
وزارة  مع  املربمة  االتفاقية 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
والتخ�س�سات  العدد  حيث  من 
وامل�ستويات، با�ستثناء املدر�سة 
واللغة  للمو�سيقى   العليا 
مبعدل  تكون  التي  االأمازيغية 
امتحان  اإجراء  مع   20 من   10
خف�ص  مت  القبول  و  اأجل  من 
 11 اإىل  ال�سيا�سية  العلوم  معدل 
من 20  ونفى وزير التعليم العايل 
اإلغاء اأي اخت�سا�ص للدرا�سة يف 
اجلامعة اجلزائرية، موؤكدا بقاء 
نف�ص  يف  املتبقية  التخ�س�سات 

كما  املا�سية  ل�سنة  املعدالت 
الر�سوب  ن�سبة  تكون  اأن  نفى 
قد  اجلزائرية  اجلامعات  يف 
باملائة  من   70 اإىل  و�سلت 
التعليم  وزير  ك�سف  اأخرى  جهة 
العايل والبحث العلمي  اإّنه �سيتم 
ال�رصائب،  ك�سف  وثيقة  اإلغاء 
ملف  يف  املطلوبة  الوثائق  يف 
�سريتاح  اجلامعية،و  املنحة 
يف  الوقوف  من  اجلدد،  الطلبة 
ك�سف  على  للح�سول  طوابري 
التعليم  وزير  ح�سب  ال�رصائب، 
االإدارة  تتكفل  العايل،  بينما 
عملية  لت�سهيل  اخلطوة،  بهذه 
الطلبة  على  امللفات  اإيداع 

الدخول  اأن  حجار،  و�رّصح 
�سي�سهد  املقبل،  اجلامعي 
وكذا  الطلبة  عدد  يف  ارتفاعا 
و�ُسجل  القطاعية  املن�ساآت 
طالب  األف  حوايل67  التحاق 
امل�سجلني  عدد  لي�سل  جديد، 
اجلامعية،  املوؤ�س�سات  يف 
و�سبعمائة  مليون  من  اأزيد 
قطاع  �سيتعّزز  كما  طالب  األف 
التعليم العايل، مبن�ساآت قاعدية 
وهياكل، �سيكون من �سمنها 45 
على  مطاعم   6 و  �رصير،  األف 
واملوؤ�س�سات  املراكز  م�ستوى 

اجلامعية
ف.ن�صرين

 وزيرة الرتبية بن غربيط
 بخ�صو�س نتائج البكالوريا

ل يحق للمرت�صحني الأحرار 
الطعن يف نزاهة المتحان

الرتبية  وزير  اعتربت 
اأن  غربيط  بن  نورية  الوطنية 
بها  قام  التي  االحتجاجات 
غري  هي  االأحرار  التالميذ 
يحق  ال  اأنه  م�سددة  القانونية، 
امتحان  الرا�سبني يف  للتالميذ 

البكالوريا الطعن يف النتائج
االأم�ص  غربيت  بن  اأفادت   
بالطعون  ال�سماح  عدم  اأن 
يعود  البكالوريا  امتحان  يف 
بها  يتم  التي  الطريقة  اإىل 
قبل  من  االأوراق  ت�سحيح 
لالمتحانات  الوطني  الديوان 
اأن  مو�سحة  وامل�سابقات، 
لالأوراق  امل�سححني  االأ�ساتذة 
اأ�سحابها  هوية  يعلمون  ال 
اأجل  من  والية،  اأو  جهة  واأي  
الت�سحيح،  �سمان احليادية يف 
عن  يتم   الت�سحيح  اأن  م�سرية 
حال  ويف  اأ�ستاذين  طريق 
ال�سك يف الت�سحيح يتم اللجوء 
اأجل  من  الثالث  االأ�ستاذ  اإىل 

املتح�سل  النقطة  يف  الف�سل 
فيها،  ال�سك  حال  يف  عليها 
وطمئنت وزيرة الرتبية الوطنية 
الت�سحيح  اأن  واأولياء  التالميذ 
هي  عليها  املتح�سل  والنقاط 
حقيقة وال يوجد اأي �سك فيها 
الت�سحيح  يتم  كما  مو�سحة   ،
طريق  عن  غربيت  بن  ح�سب 
يف  ال�سك  حال  ويف  اأ�ستاذين 
اإىل  اللجوء  يتم  الت�سحيح 
االأ�ستاذ الثالث من اأجل الف�سل 
يف النقطة املتح�سل عليها يف 
مئات  وكان  فيها  ال�سك  حال 
الرا�سبني يف  التالميذ االأحرار 
 2018 ل�سنة  البكالوريا  �سهادة 
اليومني  مدار  على  احتجوا 
الفارطني يف عدة واليات على 
العا�سمة، حيث �سككوا  راأ�سها 
يف النتائج التي حت�سلوا عليها، 
اإعادة  مطلب  رفعوا  باملقابل 

ت�سحيح اأوراقهم مرة اأخرى.
اإميان لوا�س
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نائب رئي�س بلدية بوقرة يا�سني زواهرة للو�سط:  

املجل�س يخطو خطوات ثابتة 
لتحقيق التنمية باملدينة

ال�سائفة  بهذه  حت�سن  باملاء  •         التزود 
و�سننتقل اإىل التوزيع اليومي له م�ستقبال

رئي�س  نائب   �أ�شار 
�ل�شعبي  �ملجل�س 
يا�شني  لبوقرة  �لبلدي 
�لتنمية  باأن  زو�هرة، 
وترية  تعرف  باملدينة 
�ملنتخبني  وباأن  ح�شنة، 
خطا  يخطون  �ملحليني 
معي�شة  لرتقية  ثابتة 
�ملو�طنني، الفتا يف حو�ر 
�لو�شط«  »جريدة  مع  له 
تزويد  �إىل حت�شن م�شتوى 

�ل�شائفة،  هذه  ملحوظ  ب�شكل  �ل�رشوب  باملاء  �ملو�طنني 
�ل�شابقة باملياه  �ل�شنو�ت  �نت�شار مظاهر تزودهم يف  بعد 
عرب �ل�شهاريج �لكبرية، كما مل ي�شتبعد �النتقال �إىل نظام 
غر�ر عدة  على  �لقريب،  �مل�شتقبل  له يف  �ليومي  �لتوزيع 

بلديات بوالية �لبليدة .

عمدمت منذ بداية قيادتكم لقاطرة التنمية 
ببوقرة اإىل ت�سوية م�سكل الإ�ساءة باأحياء هذه 

املدينة، حدثنا عن هذا امل�سروع؟

�الإنارة جيدة حاليا ببلدية بوقرة بعد �مل�شاريع �لتي �شادقنا عليها 
وبع�س  و�لعبازيز  �للوز�ت  حي  م�شتوى  على  وذلك  و�أجنزناها، 
يف  �أخرى  �شتتدعم مب�شاريع  �أنها  كما  �ملدينة،  بو�شط  �ل�شو�رع 
ذ�ت �ل�شدد، على غر�ر م�رشوع كبري لتح�شني �الإنارة بحي طريق 
بع�س  و��شتكمال  �لز�و�س،  غابة  بحي  �أخرى  و�شو�رع  �جلز�ئر، 
�ل�شو�رع يف حي �لعبازيز �لتي مل مي�شها �لربط بالعملية �ل�شابقة، 
من  للإنارة«،  »�لبليدة  �لعمومية  �ملوؤ�ش�شة  مع  نن�شق  �الآن  ونحن 
�أم�شينا معها على عقود من  �أجل ت�شليمها هذه �مل�شاريع، وقد 
جممل هذه �مل�شاريع، نظر� القتناعنا كمجل�س بلدي مبردودها 
على �أر�س �مليد�ن، حيث تتو�جد هذه �ملوؤ�ش�شة وتعمل باإتقان، 
�أي  وت�شلح  �الإنارة،  الأعمدة  �ليومية  �ل�شيانة  على  ت�شهر  وهي 

عطب مب�شاريعها، على غر�ر تغيريها للم�شابيح �ملحرتقة.  

املاء كان م�سكل دائم يف بوقرة خالل ال�سنوات 
الأخرية، على غرار العديد من بلديات الوطن 
التي ي�سربها العط�س يف ف�سل ال�سيف، ما هي 

التدابري التي اتخذمتوها للق�ساء على ندرة مياه 
ال�سرب؟

باملجل�س  للمنتخبني  �ل�شاغل  �ل�شغل  كان  �ملاء  �حلقيقة   يف 
�ملنتخبة  �لهيئة  هذه  يف  �شطرنا  ونحن  لبوقرة،  �لبلدي  �ل�شعبي 
�ملدينة،  باأحياء  �ملياه  ندرة  م�شكل  على  للق�شاء  عمل  برنامج 
�لرحمان حمودة، قد  لبوقرة عبد  �ل�شعبي  وكان رئي�س �ملجل�س 
كلف نائبا له خ�شي�شا ملتابعة ت�شوية هذ� �مل�شكل، حيث متكن 
من حل 70 باملائة من م�شاكل تزويد �ملو�طنني باملاء �ل�رشوب، 
وذلك بالتن�شيق مع ممثل موؤ�ش�شة �جلز�ئرية للمياه بالبلدية، من 
خلل م�شاريع جديدة �شاعفت خمزون �ملاء للبلدية، على غر�ر 
�ملياه بحي  ت�شفية  وتد�شني حمطة  �الأزرق،  ب�شد مقطع  �لربط 
�ملربوين، وكذ� معاجلة كل �لت�رشبات للمياه بعد مر�جعة خمطط 

توزيع �ملياه عموما باملدينة.  

هل هناك م�ساريع اأخرى بهذا املجال من اأجل 
الت�سوية النهائية لنوعية خدمة التزويد باملياه؟

يف  جديدين  بئرين  من  �لبلدية  ت�شتفيد  �أن  �ملرتقب  فمن  نعم، 
�خلريف �لد�خل بحي �لعبازيز، و�لذين �أجنز� يف �لعهدة �ل�شابقة، 
�ملجل�س  عمل  تقنية  م�شاكل  ب�شبب  �خلدمة  يدخلو�  مل  لكنهم 
بطريق  جديد  �شد  �إجناز  �إىل  �إ�شافة  ت�شويتها،  على  �حلايل 
 2019 �شنة  �أو�خر  ت�شليمه  يتم  �أن  �ملنتظر  من  و�لذي  �جلز�ئر، 
�ملقبلة، كل هذه �مل�شاريع �إن مت ت�شليمها �شيتح�شن تزويد �ملاء 
�ل�رشوب ل�شكان مدينة بوقرة ب�شكل ملحوظ، وميكن �أن ننتقل �إىل 
�لبليدة،  �ليومي له، على غر�ر عدة بلديات بوالية  �لتوزيع  نظام 
بيومني  يوم  م�شمون  هو  �ل�شنة  هذه  ب�شيف  �لتوزيع  و�أن  �شيما 
تزود  مظاهر  على  تدريجيا  �لق�شاء  ومت  �لبلدية،  �أحياء  بكامل 
�ملو�طنني للمياه بال�شهاريج �لكبرية، وهو �مل�شهد �لذي عرفته 
بوقرة يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة، ونحن نعترب باأن �شائفة 2018 كانت 
�ملو�شوع  ذ�ت  ويف  �ل�رشوب،  باملاء  �لتزويد  حيث  من  ح�شنة 
بوقرة  د�ئرة  رئي�س  بذلها  �لتي  �ملجهود�ت  و�أثمن  �أ�شيد  �أن  �أود 
بوزيان در�جي يف معاجلة م�شكل �لتزود باملاء، لقد �شاهم كثري� 
�لت�شفية  حمطة  غر�ر  على  �لبلدية،  ل�شالح  �مل�شاريع  �إجناز  يف 
وكذ�  �ملربوين،  بحي  موؤخر�  ن�شيب  ح�شني  �لوزير  د�شنها  �لتي 
لقد  �لعبازيز،  �لقادم بحي  �شي�شلمان يف �خلريف  �لذين  �لبئرين 
وقف رئي�س �لد�ئرة �شخ�شيا على قدم و�شاق من �أجل �إجناز هذه 
�مل�شاريع، وال يز�ل ي�رشف على �مل�شاريع �ملتبقية، ومن و�جبنا 

�لتنويه مبجهود�ته وم�شاهماته.  

على م�شتوى �شبكة �لطرق �أكد ميلودي 
عملية  �أن  »�لو�شط«،  مع  حو�ره  يف 
قبل  �شتنتهي  �لبلدية  طرق  تعبيد 
عن  ك�شف  حني  يف  �ل�شيفي،  �ملو�شم 
توفري �الإطعام على م�شتوى مدر�شتني 
�ملقبل،  �لدر��شي  �ملو�شم  جديدتني 
بالبلدية  خا�س  م�شبح  �جناز  مع 
مبيز�نية 60 مليار وبعث عدة ملعب 

جو�رية.

بداية هل �سمكن و�سعنا يف 
ال�سورة بخ�سو�س م�سكل ال�سكن 

على م�ستوى بلدية ال�سراقة؟

توزيعه  مت  �لذي  �الجتماعي  �ل�شكن 
منذ حو�يل 5 �أ�شهر مبا�رشة مع بد�ية 
�جتماعي،  �شكن  بـ305  قدر  �لعهدة 
�أن  كما  بـ2014،  �خلا�شة  �حل�شة  هي 
حاليا  جتاوزه  مت  قد  �لطعون  وقت 
يف  ونحن  ومذ�ك  م�شاكل،  �أي  ودون 
من  �أخرى  كوطات  �أي  توفر  �نتظار 
�ل�رش�قة  بلدية  �أن  خا�شة  �شيغة،  �أي 
وبالتايل  كبرية  �شكانية  بن�شمة  تتمتع 
حتتاج حل�ش�س �شكنية متتالية وهو ما 
وبناء  مرة،  كل  يف  �ملو�طنون  ينتظره 
عليه ندعو �لو�شاية من �جل تدعيمنا 
فن�شجل  الإر�شائهم:  �إ�شافية  بكوطات 
�لبلدية عائلت 50 �شنة  على م�شتوى 

من �لزو�ج ومل ت�شتفد حتى �ليوم.

ال�سيغة اجلديدة التي ت�سنع 
احلدث LPA، هل من جديد 

على م�ستوى ال�سراقة؟

�ل�شيغة،  هذه  بخ�شو�س  جديد  ال 
مت  حيث  �لر�شمي  �حلديث  هناك 
�الإعلن عنها �إال �أنه مل يتم توجيه �أي 
�الأول  و�الإ�شكال  كبلدية،  لنا  تعليمات 
�أزمة  هو  �ل�شيغة  هذه  يو�جه  �لذي 
�لعقار، خا�شة �أن �الإ�شكال �الأول على 
�لعا�شمة،  بلديات  خمتلف  م�شتوى 
تبذلها  �لتي  �جلهود  يف  نثق  �أننا  �إال 

�لوالية.

العا�سمة عرفت عمليات 
ترحيل كبرية، على م�ستوى 

بلدية ال�سراقة، اإىل اأين و�سلت 
العملية؟

�له�س، منذ �شنتني مل  لل�شكن  بالن�شبة 
يف  ت�شب  ترحيل  عمليات  من  ن�شتفد 
�لو�شاية  ندعو  ولذلك  �الإطار،  هذ� 

م�شابهة  بعملية  �ل�رش�قة  ت�شمل  الأن 
لي�شتفيد  �الأقل  على  �شبتمرب�ملقبل، 
على  �شمت  يف  يعانون  �لذين  �ل�شكان 
عمارة،  و�ملنطقة  �ملرجة  م�شتوى 
�نعك�شت على  ق�شديرية  �أحياء  و�شط 

�شحة �ملو�طنني.

هل ميكن اأن حتددوا لنا عدد 
العائالت على م�ستوى هذه 

الأحياء الفو�سوية؟

على  فو�شوي  �شكن   2000 حو�يل 
م�شتوى كل �لبلدية، نطالب على �الأقل 
وكذ�  عمارة  �لفو�شوي  �حلي  برتحيل 
وحي  ح�شان،  �شيدي  طريق  �ملرجة 
و�شتاء:  �شيفا  يعانون  فهم  �لقلعة، 
و�شط  و�ل�شتاء  �حلر  و�شط  �شيفا 

معاناة �ملطر و�لربد و�الأوحال.
باقي  غر�ر  على  �الأحياء  تلك  وتعود 
�لت�شعينات  �إىل  �لعا�شمة  بلديات 
من  تلها  ما  ثم  �ل�شود�ء،  و�لع�رشية 
لللتحاق  �الأقارب  و�شط  تنقلت 
تنمو  �الأجيال  وكون  �الأحياء،  بتلك 
جند عائلت جديدة فاالأبناء تزوجو� 
و�أ�ش�شو� عائلتهم بالقرب من �شكنات 

ذويهم هناك.
على م�شتوى �ملرجة: �شنويا �حلديث 
منع  ما  وذلك  قريبا،  ترحيلهم  عن 
�ملاء  بتو�شيل  تزويدهم  من  �لبلدية 
�ل�رشوب على م�شار كلومرت�ت وبالتايل 
تبديد �أمو�ل �لبلدية يف عملية ق�شرية 
تزويدهم  يجعل  ما  وهو  �ملدى، 
فو�شويا عرب نقل �خلز�نات لهم وحتى 
تو�شيلت  و�شط  للكهرباء،  بالن�شبة 

ع�شو�ئية تثري �لتخوفات.

بلدية ال�سراقة من البلديات 
املحظوظة كونها توفر مداخيل 

معتربة، اإىل اأن �سبكة الطرق 
اأول ما يثري ال�سكاوى على 

م�ستواها، هل من برنامج حول 
حت�سينها؟

�لطرقات  تعبيد  م�رشوع  يف  �نطلقنا 
على م�شتوى كل �لبلدية، و�أوالها على 
م�شتوى بو�شاوي وهو ما ميكن �لتاأكد 
حتت  هناك  �الأ�شغال  و�شط  منه، 
�إ�رش�ف �ل�رشكة �لوالئية لكن مبيز�نية 
قبل  معبدة  �لطرق  و�شتكون  �لبلدية، 

نهاية مو�شم �ال�شطياف �حلايل.

بالن�سبة لقطاع الرتبية 
البلديات تعمد اإىل اإعادة 
ترتيب اأو ترميم املدار�س 

خالل ال�سيف، هل من مدار�س 

مت�سررة على م�ستوى البلدية 
�ستعرف تهيئات، وهل خ�س�ستم 

غالفا ماليا حول ذلك؟

ككل  لكن  مهيئة،  بال�رش�قة  �ملد�ر�س 
�أجل  من  �لتهيئات  بع�س  نعيد  �شنة 

�شمان دخول مدر�شي هادئ.
�ملدر�شية،  �ملطاعم  بخ�شو�س  �أما 
باملطابخ،  خا�شة  مناق�شة  هناك 
وعند �لدخول �ملدر�شي 2019/2018، 
�لـ9  عرب  �ملد�ر�س  كل  لتهيئة  �شنعمد 
توفري  �إ�شافة  مع  �ل�شابقة  مد�ر�س 

�الإطعام عرب مدر�شتني جديدتني.
 

حاليا مع مو�سم الإ�سطياف، 
هل من برنامج ثقايف خا�س 

بالبلدية؟

يتعلق  فيما  �لوالية  مع  بالتن�شيق  قمنا 
توفري  �أجل  من  و�لثقافة  بالفنون 
�لعمومية،  �ل�شاحات  عرب  عرو�س 
بد�ية  وذلك  �ملو�طنني،  مع  مبا�رشة 
�لرب�مج:  �أما  �حلايل  �الأ�شبوع  من 
تنظيم  بادي�س  �بن  �شاحة  ف�شتعرف 

�ل�شهر�ت.

التظاهرات القت�سادية عرب 
املعار�س �سارت عامال اأ�سا�سيا يف 
مداخيل البلديات، هل عمدت 

ال�سراقة ملثل هذه التجربة؟

من  جتار  عدة  من  طلبات  تلقينا 
لقي  ولكن  معار�س،  تنظيم  �أجل 
�لعر�س  برف�س  �شو�ء  ت�شاربا،  �الأمر 
طرف  من  �ملتوفرة  بامل�شاحات 
�لتجار، �أو عدم مو�فقة م�شالح �الأمن 
و�لعامل  �أخرى،  م�شاحات  بخ�شو�س 
م�شتوى  �الكتظاظ على  �الأ�شا�شي هو 
م�شاحات  توفر  من  حرم  ما  �لبلدية 
منا�شبة و�إن توفرت بع�شها فامل�شالح 
�الأمنية تدعو لتجنيها نظر� لعدم توفر 

�لتغطية �لتامة لها.

هل من م�ساريع م�ستقبلية 
تراهنون عليها؟

له  خ�ش�شنا  �لذي  �مل�شبح  بد�ية 
من  �النتهاء  ومت  مليار،   60 حو�يل 
�نطلق  �نتظار  يف  �مل�رشوع،  �إعد�د 
جو�رية  ملعب  و�أي�شا  فيه،  �ملقاول 
�إكمال  وكذلك  نفطال.  من  بالقرب 
م�رشوعي �مللعبني �ل�شابقني بد�ية من 
�شتبا�رش عملية  بو�شاوي، حيث  ملعب 
للجمعيات  يتيح  ما  وهو  �عد�دهما 

�لعودة للمنطقة بدال من بن عكنون.

غابة  فنجد  �لرتفيه،  م�شاحات  �أما 
فهي  �الأول،  �مل�رشوع  هي  بو�شاوي 
جتذب �لزو�ر على م�شتوى كل �لوالية، 
وهو  �جلديد  �لقرية  م�رشوع  وهناك 
 6 منذ  تد�شينه  مت  خا�س  م�رشوع 
�أ�شهر، و�أعده مفخرة لبلديتنا ي�شتقدم 

�لزو�ر من خمتلف �أرجاء �لعا�شمة.

ملف العقار يعد الأول على راأ�س 
امللفات بالعا�سمة، هل تعاين 

بلدية ال�سراقة من نف�س امللف؟

�شكان  وبعدد  مكتظة  �ل�رش�قة  بلدية 
كبري دون توفر م�شاحات عقارية تتيح 
م�شتو�ها،  على  و�لتو�شع  �ال�شتثمار 
بع�س  �أعذ�ر  ت�شجيل  �أي�شا  �أريد  هنا 
�جلهات برف�س ت�شليمنا �لعقار بحجة 
و�شعية  �أن  رغم  فلحية،  �أر�س  �أنه 
وجتعلها  مزرية  جد  منها  �لعديد 
�أقرب للمفرغة، وهو ما و�جهته خلل 
�لعهدة �ل�شابقة كنا ب�شدد حت�شريه من 
�أجل ملعب �إال �أن حجة �لرف�س كانت 
�أنها �أر�س فلحية، يف حني �أنه مل يتم 

��شتغللها حلد �ل�شاعة.

وماذا عن ال�ستثمار على 
م�ستوى ال�سراقة؟

�مل�شاريع،  �آخر  هي  �لفنادق  حاليا 
فنادق   3 فهناك  �أكيد،  منها  ون�شتفيد 
حد�دي  بن  حي  فندق  �أولها  جديدة: 
للبلدية  مد�خيل جديدة  يتيح  ما  وهو 
بعدما  »الكناب«  كمد�خيل  كذلك 
فتحت مقر� لها على م�شتوى �لبلدية، 
تعد  �لتي  نفطال  مد�خل  ن�شيان  دون 

�الأعلى بالن�شبة للبلدية.

بخ�سو�س ملف اأحد امل�ستثمرين 
الذي دخل يف �سجالت 

معكم، متهما البلدية بعرقلة 
ال�ستثمار، ما هي حيثيات 

الق�سية؟

م�شكلة �ملعني لي�شت مع �لبلدية بل مع 
�ملدر�شة  مدخل  �أغلق  كونه  �لقانون 
وجعلها حتت �حل�شار وهو ما �قت�شى 
منا كم�شالح ر�شمية �لتحرك، ور��شلنا 
و�يل �لعا�شمة للتدخل و�إنقاذ �ملدر�شة 

من �حل�شار.
وثيقة  على  توقيعي  عن  �حلديث  �أما 
دون �شلحيات، �ملدر�شة هي �ملكلفة 
برتميم  تعلقت  و�لوثيقة  بالرتميم 
تثبيت �الأر�س، يف حني �أنه �أغلق على 
�ملدر�شة، متحديا �لقانون وما يتيحه 

بحق �لطريق �مل�شرتكة.

حاورته: �سارة بومعزة

رئي�س بلدية ال�سراقة علي ميلودي لـ«الو�سط«:

نطالب زوخ بااللتفات لل�سراقة 

بعمليات ترحيل يف �سبتمرب املقبل
.         2000 ملف �سكن ه�س بالبلدية

.         كل طرق ال�سراقة �ستكون معبدة قبل نهاية ال�سيف

حاوره: علي عزازقة

دعا رئي�س بلدية ال�سراقة علي ميلودي وايل العا�سمة عبد القادر زوخ 
اإىل تدعيمهم بكوطات �سكنية عاجلة يف ظل املعاناة التي يعاين منها �سكان 

الأحياء الفو�سوية: باملرجة والقلعة وعمارة والذين يتجاوزون 2000 ملف 
�سكن، مبلفات يتجاوز بع�سها الـ50 �سنة، موؤكدا اأن ال�سراقة مل ت�ستفد من 

عمليات ترحيل ال�سكن اله�س منذ 2014، متطرقا لأزمة العقار الذي يعيق 
اجناز امل�ساريع على م�ستواها.
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التي  اجلهات  نف�س  اأ�ضافت  و 
اأوردت املعلومة ، اأن املفاو�ضات 
مع 05 اأمراء من بينهم 03 متورطني 
والتدابري  التخطيط  عمليات  يف 
للهجوم الإنتحاري الذي ا�ضتهدف 
مقر  الأن  من  �ضنوات  خم�س  قبل 
املجموعة الولئية للدرك الوطني 
للعملية  اإ�ضافة   ، بتمرنا�ضت 
قبل  تنفيذها  مت  التي  الفا�ضلة 
�ضنتني  باملن�ضاأة النفطية مبنطقة 
اخلري�ضبة بعني �ضالح ، ويف �ضياق 
�ضامون  �ضباط  يعمل  مت�ضل 
الرهاب  مكافحة  مب�ضلحة 
بالناحية  املنظمة  واجلرمية 
بالتن�ضيق  و  ال�ضاد�ضة  الع�ضكرية 
مع اأعيان ووجهاء القبائل وممثلي 
املجتمع املدين يف طي ملف 05 
اأمراء من كتائب ال�ضحراء وتنظيم 
ا�ضافة  افريقي  ب�ضمال  القاعدة 
بحركة  والعتاد  التموين  مل�ضوؤول 
افريقيا  بغرب  واجلهاد   التوحيد 
،  قبل نهاية �ضهر جويلية اجلاري 

على اأق�ضى تقدير .
اأرجعت ذات  اإىل جانب ذلك فقد 
الت�ضليم  عمليات  اأن  امل�ضادر 
لأنف�ضهم  للإرهابيني  املتتالية 
مترنا�ضت  بولية  الأمن  مل�ضالح 
احلدودية مع دولتي مايل والنيجر 
يف  تاأتي  اأ�ضباب  لعدة  راجع   ،
على  املفرو�س  اخلناق  مقدمتها 

و  الإرهابية  العنا�رص  حتركات 
عرب  والأ�ضناد  الدعم  �ضبكات 
لدول  املتاخم  احلدودي  ال�رصيط 
بالتطبيق  الإفريقي  ال�ضاحل 
ال�ضارم ملخطط الطوارئ وت�ضديد 
عرب  ال�ضارمة  الأمنية  الجراءات 
امل�رصح  احلدودية  املعابر  جميع 
اإ�ضافة  بها  امل�رصح  وغري  بها 
املغلوقة  الع�ضكرية  للمناطق 
بداخلها  التحرك  املمنوع 
 51 اأن  ومعلوم   .  « »املحرمة 
التنظيمات  خمتلف  من  اإرهابي 

اأنف�ضهم  بت�ضليم  قاموا  اجلهادية 
املخت�ضة  الأمن  م�ضالح  لدى  
وذلك  اجلارية  ال�ضنة  حلول  منذ 
لتمكينهم  �ضمانات  تلقيهم  بعد 
من الإ�ضتفادة من تدابري ومواثيق 
اأقرها  التي  الوطنية  امل�ضاحلة 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
بالبلد  الأول  القا�ضي  بوتفليقة 
وزير الدفاع الوطني والقائد العام 
منذ  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى 
 .1999 �ضنة  احلكم  ل�ضدة  و�ضوله 
الأمن  قوات  فاإن  بالذكر  جدير 

بال�رصيط  املرابطة  امل�ضرتكة 
قد  كانتت  اجلنوبي  احلدودي 
الأول  ال�ضدا�ضي  خلل  متكنت 
اإجها�س  من  اجلارية  ال�ضنة  من 
للجماعات  ت�ضلل  حماولة   47
توقيف  عن  ناهيك   ، الإرهابية 
واعتقال 112 مهرب من بينهم 48 
لدول  خمتلفة  جن�ضيات  يحملون 
مايل ، النيجر ، ت�ضاد والكامريون 
و  التهريب  بتهمة  وال�ضينغال 
الإ�رصار بالإقت�ضاد الوطني ح�ضب 

املعلومات املتاحة .

يعي�س بطالو حي املخادمة ببلدية 
 ، �ضاخن  �ضفيح  وقع  على  ورقلة 
ب�ضبب �ضغور من�ضب رئي�س الوكالة 
املحلية 02 رقم ، وهو الأمر الذي 
م�ضري  يكتنف  الغمو�س  جعل 
البطالني ب�ضبب غياب من يوجههم 
بخ�ضو�س عرو�س العمل املقدمة 
الوطنية  ال�رصكات  طرف  من 
والجنبية العاملة يف حقول النفط 

اإىل الوكالة الولئية للت�ضغيل .
حي  بطايل  من  جمموعة  �ضددت 
املخادمة ببلدية ورقلة يف ت�رصيح 
على   ، »الو�ضط«  يومية  مع  لهم 
طرف  من  جاد  تدخل  �رصورة 
ملف  على  الو�ضية  ال�ضلطات 
العاجل  التحرك  ب�رصورة  ال�ضغل 
امل�رصوع  مطلبهم  مع  للتجاوب 
اإعادة  اأ�ضا�ضا يف �رصورة  املتمثل 
رئي�س الوكالة املقال كمال هليل 
م�ضوؤول  تعيني  اأو  من�ضبه  يف 
املحلية  الوكالة  راأ�س  على  جديد 
رقم 02 بحي املخادمة،  للت�ضغيل 
هذه الأخرية  التي تعي�س على وقع 
وهو  والفو�ضى  الت�ضيب  من  حالة 
عن  الباحثني  البطالني  جعل  ما 
املوؤ�ض�ضات  مبختلف  عمل  فر�س 

العمومية ،والإقت�ضادية وال�رصكات 
تن�ضط  التي  والأجنبية  الوطنية 
النفطي  املجمع  و�ضاية  حتت 
بني  تائهني  �ضوناطراك  العملق 
بتقدمي  للمطالبة  الهيكل  مرافق 
 ، و�ضعياتهم  حول  تو�ضيحات 
اليومية  الإ�ضتف�ضارات  عن  ناهيك 
بحي  الت�ضغيل  وكالة  ح�ضة  حول 
العمل  عرو�س  من  املخادمة 
ال�رصكات  طرف  من  املقدمة 

الوطنية والأجنبية .
بولية  ال�ضغل  �ضوق  اأن  ومعلوم 
القليلة  الأيام  يف  يعرف  ورقلة 
ي�ضهد  ، حراك اجتماعي  الأخرية 
ب�ضبب  مقلق  ت�ضعيدي  منحى 
العمل  يف  باحلق  البطالني  مت�ضك 
حتقيق  بفتح  التم�ضك  �رصورة  مع 
التوظيف  مظاهر  تف�ضي  يف 
على  املرور  دون  املبا�رص 
وهو  للت�ضغيل  املحلية  الوكالت 
توجيهات  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
الأ�ضبق  الأول  الوزير  وتعليمات 
ملنح  الرامية  �ضلل  املالك  عبد 
البطالني  لفائدة  التوظيف  اأولوية 

من اأبناء املنطقة .
اأحمد باحلاج  

الكائن  و  متام  اأحمد  حي  ي�ضكو 
حتديدا بعا�ضمة الواحات  ورقلة 
علج  قاعة  من  احلرمان  من 
ت�ضد  اأن  و  �ضاأنها  من  التي   ،
املجانية  العلجية  اخلدمات 
يرتبع  التي  ال�ضكانية  للكثافة 
عرب  لطاملا  حيث   ، احلي  عليها 
عن  ذكره  ال�ضالف  احلي  قاطني 
اإ�ضتيائهم و اإمتعا�ضهم ال�ضديدين 
من حرمانهم من املرفق الطبي.
متام   اأحمد  حي  �ضكان  وقال 
لهم مع  ورقلة يف ت�رصيح  ببلدية 
يومية »الو�ضط«  ، اأن غياب مرفق  
كبدهم  ال�ضكني  بحيهم  �ضحي  
�ضلبا  اإنعك�س  و   ، كبرية  معانات 
لدى  ال�ضحية  احلالة  على  حتى 
بع�ضهم ، بفعل اأن بع�س احلالت 
طبيا  تدخل  ت�ضتدعي  املر�ضية 
املر�س  اإ�ضتفحال  قبل  عاجل 
على غرار حالت الل�ضع العقربي 
ال�ضحية  حالتهم  من  يجعل  ما   ،

يف تدهور و م�ضكل عوي�س .
باملو�ضوع  �ضلة  ذي  �ضياق  يف  و 
الع�رصات من قاطني حي  اأفاد   ،
اأحمد متام يف ت�رصيحات متفرقة 
لهم معنا   ،اأنه  يف ظل اإفتقارهم 
الو�ضع  فاإن  العلج  لقاعة 
التنقل  على  مرة  كل  يجربهم 
املناطق  و  الأحياء  غاية  اإىل 
قاعة  على  تتوفر  التي  اجلوارية 
ما  و   ، �ضحية  مرافق  و  العلج 
للمر�ضى  م�ضقة  من  ذلك  يكبده 
العيادات  اأنهم يق�ضدون  ، بحيث 
ال�ضحية  و  اخلدمات  املتعددة 

خا�ضة منها تلك التي تتوفر على 
اأطباء خمت�ضني يف جراحة الأذن 
و  العظام  و  واحلنجرة  والأنف 
الن�ضاء و التوليد ، مما بات يرغم 
متابعة  على  احلوامل  الن�ضاء 
ظروفهن  لوحدهن و اللجوء اإىل 
هذا  و   ، التقليدية  الولدة  طرق 
الأخرية  لهذه  ملا  الرغم  على 
متفاقمة  �ضحية  اأ�رصار  من 
،  ويف  و اجلنني  الأم  على �ضحة 
املعنية  امل�ضالح  تدخل  انتظار 
�ضواء تعلق المر مب�ضالح البلدية 
مديرية  اأو  علج  قاعة  لجناز 
اإ�ضلح  و  ال�ضكان  و  ال�ضحة 
ر�ضد  اأجل  امل�ضت�ضفيات  من 
متعددة  عيادة  اجناز  عملية 
الذكر  ال�ضالف  باحلي  اخلدمات 
على  ال�ضكان  يجرب  حني  ، يف 
لأجل  املزري  الو�ضع  معاي�ضة 

غري م�ضمى .
الفتقار  اأن  حمدثونا  اأ�ضاف  و 
هاج�س  بات  ال�ضحية  للتغطية 
يوؤرق يومياتهم ، يف �ضمت رهيب 
عن  الوقت  نف�س  يف  مت�ضائلني 
املر�ضودة  املليري  اآلف  م�ضري 
اأو  احلكومي  الربنامج  يف  �ضواء 
اجلنوب  مناطق  تنمية  �ضندوق 
وزاريا  تدخل  مطالبني  الكبري 
جلنة  اإيفاد  اأجل  من  عاجل 
حقيقة  لتق�ضي  حيادية  حتقيق 
ما اأ�ضموه  بال�رصف الغري مفهوم 
للمال العام و تبديده و ذلك وفق 

املعلومات املتاحة.
اأحمد باحلاج   

ك�شف م�شدراأمني رفيع امل�شتوى ليومية »الو�شط« ،عن وجود مفاو�شات يف �شوطها الأخريلإقناع 05 
اأمراء من قادة اجلماعات الإرهابية امل�شلحة مبنطقة ال�شاحل الإفريقي لت�شليم اأنف�شهم .

من بينهم ثالث قادة متورطني يف عمليتني  اإنتحاريتني  باجلنوب

اأحمد باحلاج 

مفاو�شات يف �شوطها الأخري لإقناع 05 
اأمراء بال�شاحل الإفريقي بت�شليم اأنف�شهم

ليومية  م�ضادرمطلعة  ك�ضفت 
الف�ضاد  عدوى  اأن  »الو�ضط«  
اإىل  ورقلة  وحدة  من  اإنتقلت  قد 
املديرية  متثل  التي  املنطقة 
الوحدات  ت�ضم  التي  و  اجلهوية 

)ورقلة، غرداية، الوادي(.
و تعود تفا�ضيل الق�ضية بعد اإنهاء 
التحقيقات الأولية من طرف فرقة 
بامل�ضلحة  الإقت�ضادية  و  املالية 
الق�ضائية  لل�رصطة  الولئية 
بورقلة، بتحقيق يف جرائم الف�ضاد 
حيث  ورقلة،  باملنطقة  املوجودة 
مت التحقيق مع جملة من الإطارات 
ال�ضامية باملنطقة من بينهم مدير 
وعزله  رتبته   تك�ضري  مت  م�ضلحة 
عن اإدارة الوحدة وهذا بعد اإدانته 
لتورط  ونظًرا  الف�ضاد،  جرائم  يف 
كهدر  الف�ضاد  ق�ضايا  يف  هوؤلء 
وتبديد املال العام باإبرام �ضفقات 
م�ضبوهة خمالفة لقانون ال�ضفقات 
الت�رصيع  عليها  يعاقب  التي  و 
ال�ضفقات  بني  ومن  اجلزائي 
كاإقتناء كامريات املراقبة من عند 
اإعتماد باجلزائر  �ضخ�س ل ميلك 

العا�ضمة وتركيبها باملنطقة بدون 
احل�ضول على ترخي�س من الولية 
ذات  ت�ضيف  املحري  و  الغريب  و 
امل�ضادر اأن هذا ال�ضخ�س تقا�ضى 
مديرية  من  كاملة  م�ضتحقاته  

تعاملت  اإىل  باإ�ضافة  املنطقة، 
املوردين اإقت�ضاديني مع املنطقة 
ال�ضفقات  جلنة  على  مرور  بدون 
املنطقة  قامت  من  ومنهم 
على  املرور  قبل  ديونه  بت�ضديد 

من  العديد  و  ال�ضفقات  جلنة 
بالف�ضاد  تتعلق  اأخرى  ق�ضايا 
واإجناز  الوقود  كت�ضيري  الإداري 
يف  الت�ضخيم  و  باملنطقة  ال�ضور 
يف  بالإقامة  اخلا�ضة  الفواتري 
ال�ضنوي اخلا�س  و اجلرد  الفنادق 
الإ�ضتثمارات  و  باملخزونات 

ل�ضنوات الفارطة.
عنه  ت�ضفر  �ضوف  ما  اإنتظار  و يف 
يف  الو�ضية  الوزارة  و  املديرية 
الدولة  واأن  ا  خ�ضو�ضً ال�ضاأن،  هذا 
و  الف�ضاد  مكافحة  على  عازمة 
كما  جذوره  من  عليه  الق�ضاء 
حافظ  العدل  وزير  موؤخًرا  اأكده 
لن  الدولة  اأن  لوح«  »طيب  الأختام 
تت�ضامح مع املتورطيني يف ق�ضايا  
الف�ضاد وبعد الإ�ضلحات الأخرية 
بت�ضكيل  الأخري  بها هذا  قام  التي 
�ضهر  مطلع  مع  م�ضغر  عمل  فوج 
�ضبتمرب لإ�ضلح الديوان املركزي 
تعزيز  بهدف  وذلك  الف�ضاد  لقمع 
امل�ضاهمة يف حماربة  اآليات  اأكرث 

هذه الظاهرة التي تعيق التنمية.
اأحمد باحلاج 

بعد اإنتهاء التحقيقات الأولية مبنطقة ورقلة

اإطارات من اجلزائرية للمياه حتت جمهر التحقيق والعدالة 

من اأجل اعادة كمال هاليل رئي�شا للوكالة 
اأو تعيني خلفيته عاجال 

بالرغم من املاليري املر�شودة يف الربنامج احلكومي

بطالو  حي املخادمة بورقلة �شاخطون 
وينا�شدون ال�شلطات للتدخل

حي اأحمد متام ببلدية ورقلة 
يفتقر لقاعة عالج 
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اأوراق �سائح

املر�سى ب�سكيكدة..الأزرق اأمامك والأخ�سر وراءك
نتجه يف هذا ال�سفر نحو منطقة املر�سى �سرق  ولية �سكيكدة،وقد ق�سدناها  يوم الأحد 22جويلية2018، والأيام التي بعده، 

وتطل البلدية على البحر الأبي�س املتو�سط �سمال و غربا ،ومن اجلنوب بلدية بن عزوز، ويف �سرقها بلدية �سطايبي بعنابة، وهي 
منطقة �ساحلية مبالمح اأ�سطورية.. ولكن مع بع�س النقائ�س؟؟ تابعوا معنا هذه الأوراق ال�سياحية.

وليد بوعديلة

طريقنا نحو 
املر�سى...

مدينة  قلب  �إىل  �لو�صول  ميكن 
فقد  متعددة،  طرق  عرب  �ملر�صى 
عرب  فلفلة  بلدية  طريق  من  ت�صل 
�لأزرق  على  تنفتح  �صيقة  طريق 
�لكبري مرور� ب�صو�طئ قرباز، وقد 
عز�بة  بلدية  من  �نطالقا  ت�صل 
�لوطني  �أو من �لطريق  �ملجاورة، 
منطقة  طرق  عرب  ثم    ،44 رقم 

�صطايبي بعنابة. 
وهو �لطريق �لذي �رسنا فيه لأنه 
مزدوج  بطريق  �مل�صافة  يخت�رس 
وطني، قبل �ل�صري يف طريق بلدي 
و�صط �لغابات و�ملناطق �لفالحية 
�لعزلة)ل�صنا  قرية  حيث  �لرعوية، 
دري �صبب هذه �لت�صمية؟( وم�صتة 
بلقا�صم...لنجد  �صناين  �ملجاهد 
�ملر�صى  نحو  باجتاهني  طريقا 
ي�صار�،  �صكيكدة  نحو  �أو  ميينا 

فاجتهنا ميينا.
منطقة  طريق  من  ياأتي  وملن 
�ملنطقة  �صيكت�صف   عزوز  بن 
و�صيلمح  �صنهاجة  قرباز   �لرطبة 
�لعاملية،  �ملائية  �مل�صطحات 
حممية  طبيعية  منطقة  فهناك 
فاطمة  كاف  �لكتباين  لل�رسيط 
م�صاو�صة،  لقرعة  رطبة  ومنطقة 
�أو  �لأزهار  قطف  مينع  حيث 
لأن  �ل�صيار�ت،  زمار�ت  ��صتعمال 
حيو�نات  على  تتوفر  �ملنطقة 
لكن  مهاجرة...  طيور  و  نادرة 
�لأخطار تهددها من �أبناء �ملنطقة 
و�أهلها ،فيقول �ملثل �ل�صعبي "كل 

يد تغ�صل وجه مولها".

املنطقة  العاملية 
الرطبة مهددة

�صهدت �ملنطقة �لرطبة �صنهاجة 
�لناطق،  بع�ض  �لأ�صماك يف  نفوق 
حلماية  �لوطنية   جمعية  نبهت  و 
�لتلوث)رئي�صها  ومكافحة  �لبئية 
�ل�صقي  لظاهرة  حليمي(   علي 
من�صوب  و�نخفا�ض  �لع�صو�ئي 

�ملاء يف �مل�صطحات.
جميلة  طبيعية  مناطق  توجد  كما 
ديار  مب�صتة  �لعائلي  لال�صتجمام 
م�صهورة  وتوجد منطقة  �جلدري، 
قاملة  من  �لقادمني  لل�صيادين 
حتديد� ل�صيد �ل�صمك بالقرب من 
قرية �ل�صهيد بوكفة عبد �لرحمان، 
فالكثري من �صيار�ت �لولية رقم24 
�لطريق، وقد  موجودة على حافة 
ي�صتعينون  �لفالحني  �أن  لحظنا 
مبياه �مل�صطحات �ملائية لل�صقي، 
و�ملنطقة �صاحرة فعال  و تخيلنا 
يف   �لبديع  �صاأنها  �صيكون  كيف 

ف�صل �لربيع.
�مل�صاتي  �إحدى  يف  ووجدنا 
حمالت  رقم10  �لولئي  بالطريق 

�لرئي�ض بوتفليقة خمربة ومك�رسة 
م�صتغلة،  وغري  �أبو�ب  دون  ومن  
حتولها   ل  :ملاذ�  وت�صاءلنا 
�ل�صلطات �ملحلية  ملركب موؤقت 
للزو�ر يف  لتاأجريها  �لغرف  يوفر  

�ل�صيف لربح مد�خيل مالية؟

املر�سى ترحب 
بكم...

لفتة  وجدنا  �ملدينة  مدخل  يف 
�ملر�صى،  ب�صيوف  ترحب  ة  كبري 
�إىل  �صفرنا  يف  جنده  مل  ما  وهو 
مالمح  لكن  �صطايبي،  منطقة 
بد�أت  �لنظافة  و  �لتهيئة  غياب 
�لعمر�ن  وفو�صى  �لب�رس،  تالحق 
�لتي  خيالتنا   كل  لتمحو  تتبعنا 
و�صعناها م�صبقا،ففي عز �ملو�صم 
�إمكانات  ت�صتطع  مل  �ل�صيفي 
و  �لب�رسية  ومو�ردها  �لبلدية 
�لنظافة  م�صاكل  مو�جهة  �ملادية 
�ملثل  يقول  وكما  و�لتهيئة،  
غاب  �ليتيمة  عر�ض  :"يف  �ل�صعبي 
�للونني  م�صاهد  �لقمر"،فم�صحنا 
�لأزرق و �لأبي�ض �خلا�صة باملدن 
تون�ض  يف  �ملتو�صطية  �ل�صاحلية 
�ل�صائح  �أيها  فاأنت  مثال،  و�إيطاليا 

يف مدينة جز�ئرية...
�لبلدية  على  �مل�صوؤولني  كاأن  و 
يف  �ل�صعبي"زيتنا  �ملثل  يرددون 
دقيقنا"، و�ملدينة ل حتتاج للتزين 
يف  �أمل  ول  �جلز�ئريني،  لأهلها 
�لأجانب �لأملان و �لإ�صبان و...؟؟ 
وعرفنا من �أهلها باأن �صيفها لي�ض 
حركية  ول  ن�صاط  فال  ك�صتائها، 
ح�رسي،  تطوير  ل  و  �قت�صادية 
وهي مدينة تنه�ض �صيفا لتتحرك 

جتاريا بف�صل �ل�صو�ح...
�ملدينة  يف  �لتجارية  و�ملحالت 
بكل  �ل�صيفي  للمو�صم  ��صتعدت 
لو�زم �ل�صتمتاع �لبحري و�لرملي، 
�ل�صهيد  متو�صطة  وجدنا  وقد 
�صالح �صاولة يف �ملدخل وبعدها 
م�صجد �لبلدية، ومل جند له لفتة 

با�صمه، رغم حر�صنا على  تعرفنا 
عن  �لبحث  ورغم  �ل�صم،  ت�صجيل 
فلم  لفتة  �أي  يف  �مل�صجد   ��صم 
�لدينية  �للجنة  من  فرنجو  �أجد، 

للم�صجد �لنظر يف �مل�صاألة...
وكلما وّجهت ب�رسك �صتجد -�أيها 
�ل�صائح- لفتات �إعالنية عن �صقق 
للكر�ء مع �أرقام �لهاتف ،مو�صوعة 
بطريقة فو�صوية،وهنا �قرتح على 
�لبلديات  كل  و  �ملر�صى  بلدية 
�إعالنية   لوحات  ت�صع  �أن  �ل�صاحلة 
جتمع  �ملدن  مد�خل  يف  كبرية 
،و�صاحب  �ل�صقق  �إعالنات  كل 
)5000دج  �رسيبة  يدفع  �لعالن 
�و  كامل،  �صيفي  مثال(ملو�صم 
موقع  كل  يف  م�صاحة  تخ�صي�ض 
لالعالن  للبلدية  ر�صمي  �لكرتوين 
�ملخالفني  �ملبلغ، وجترمي  بنف�ض 
بالتن�صيق مع �لأجهزة �لمنية ونزع 
�ملدن  عرب  �لفو�صوية  �ملظاهر 
�ملجتمع  فرن�صي  �ل�صاحلية، 
حلول  �إيجاد  ،حلني  �لدولة  و 
و�لتدبري  بالتخطيط  ��صرت�تيجية 
و  �مل�صطافني  لإيو�ء  �حلكامة  و 
�ل�صياح..لأن �ملثل يقول :"بالرز�نة 

تنباع �ل�صوف"
�أول  مدخل  من  �لقرت�ب  وعند 
�صاطئ يف �ملدينة ،  وجدنا لفتة 
مركز"  �ملر�صى  كربى"�صاطئ 
�أخرى"�صاطئ  لفتة  جانبها  و�إىل 
ومل  �لنخلة"،  عفيفي  �ل�صهيدة 
�حلقيقي  �ل�صم  هو  ما  نعرف 
�صبابا  لل�صاطئ؟، ومبا�رسة �صتجد 
�لركن  تذكرة  دفع  منك  يطلب 
�ل�صيارة يف �حل�صرية)100دج(،دون 
كنت  �إن  معرفة  ودون  بك  ترحيب 
�ل�صاطئ، كما  �أو م�صتقر� يف  مار� 
�للبا�ض  لبيع  �صغري�  ك�صكا  �صتجد 
�مل�صتعمل �لقدمي )لفريب( ول�صنا 
ندري من منحه ت�رسيح �لبيع، وما 
بالبحر  �مل�صتعمل  �للبا�ض  عالقة 
�ل�صاطئية؟؟..�ملهم.. و�لأجو�ء 
حبيبي..يا  يا  �جلز�ئر،  يف  �إنك 

�صديقي..

و�لرمال ذهبية جميلة ، و�ل�صاطئ 
�ل�صارع  من  وقريب  وكبري  ممتد 
وجود  مع  للمدينة،  �لرئي�صي 
�حلماية �ملدنية و �لدرك �لوطني، 
�ل�صكر،  و  �لتقدير  كل  ولرجالهما 
�ملر�ض  �مل�صطاف  �صيجد  كما 
و�ملر�حي�ض)30دج(،  )100دج( 
�ملخ�ص�صة  �لأكو�خ  وبع�ض 
�خلفيفة،  �لأكالت  و  للم�رسوبات 
�لأماكن  بع�ض  �أن  لحظنا  كما 
ن�صب  �لذي  �ل�صباب  حجزها  قد 
و  وطاولتها   وكر��صيه  �صم�صياته 
�غلب  للكر�ء،و  �لأماكن   �حتل 
قاملة،  من  و�حلافالت  �ل�صيار�ت 
�صوق  �لبو�قي،ق�صنطينة،  �أم 

�أهر��ض...

اخليمة ال�سحراوية 
يف الكورني�س

و يف طريق �لكورني�ض توجد �أك�صا�ض 
خم�ص�صة خلدمات خمتلفة، وهي 
فقط،  �ل�صيفي  باملو�صم  خا�صة 
�لن�صوية  �لتقليدية  �لألب�صة  ففيها 
�لقبائلية،)مل جند �ألب�صة ن�صوية �أو 
رجالية تقليدية خا�صة باملر�صى( 
خمتلفة  �أخرى  تر�ثية  منتجات  و 
مثل �لأو�ين �مل�صنوعة من �لفخار 
�لأطفال  يطلها  �لتي  ،�لدربوكة 
بكرثة.) دربك �أيها �ل�صائح.. دربك 

..دربك....(..
�لبحري   �ل�صيد  ميناء  يتو�صط 
بع�ض  وفيه  �لكورني�ض،  طريق 
نحو  تنطلق  �لتي  �ل�صغرية  �ل�صفن 
�ل�صاحل بحثا عن �صيد بحري يباع 
يف �ملر�صى و�ملدن �ملجاورة، كما 
�ن خيما �صحر�وية قد ن�صبت يف 
خدمات  لتقدم  �لكوري�ض  �صاحة 
ومتنحه  �ل�صائح  جتذب  مميزة، 
�لبحري  �لبعد  بني  �جلمع  لذة 
�جلميلة  جلز�ئرنا  و�ل�صحر�وي 
يف ت�صكيالت �ملكان و�لعظيمة يف 
يف  و�جلل�صات  �لتاريخي،  �ملجد 

�خليمة تكون �أكرث �إمتاعا ليال...

طرق  مفرتق  من  مارين  ونتقدم 
للدلفني،  فنية  ت�صكيلة  تتو�صطه 
�ل�صخرية  �ل�صو�طئ  نكت�صف  و 
قليلة  �أعد�د  تق�صدها  �لتي 
وجدنا  وقد  �مل�صطافني،  من 
بح�صب  عنابة  مناطق  من  �أغلبها 
�لزحمة   �ل�صيار�ت، رمبا هربا من 
�حلياء  و  �حل�صمة  عن  وبحثا 
حممد..  �صي  يا  )..�حلرمة.. 
غري  �صو�طئ  �أنها  �حلرمة(،رغم 

حمرو�صة.
و يف خمرج �ملدينة �صادفنا �أ�صغال 
متوقفة لتهيئة �لأر�صفة،فاحلجارة 
كما  غائبون؟  �لعمال  و  موجودة 
وجدنا بناية �صخمة ت�صبه �لفنادق 
لنا  وقيل  �لوطنية،  �لر�ية  وفوقها 
باأنها فندق و��صتغربنا عدم وجود 
لفتة ، وقد �صادفنا يف �حل�صرية  
للعائالت  �ل�صيار�ت   بع�ض 
من  �أخرى  و  �أوربا  يف  �ملغرتبة 

وليات خمتلفة...

    را�س احلديد..هنا 
اجلمال و احلراقة

لال�صتمتاع  �ملر�صى  ز�ئر  ندعو 
مبنظر �لغروب يف طريقه ل�صاطئ 
ر��ض �حلديد فامل�صهد ر�ئع فعال، 
متاأمال  نف�صه  �لز�ئر  و�صيجد 
خلفه،  و�لأخ�رس  �أمامه  �لأزرق 
�لبحر  مياه  على  تنام  و�ل�صم�ض 

لريتفع �لقمر يف �صماء �ملر�صى،�آه 
لو كنت �صاعر رومان�صيا..�أين �أنت 
يا جرب�ن خليل جرب�ن لتعرّب ؟و�أين 
لت�صّور..  ما�صي  �أبو  �إيليا  يا  �أنت 
؟و�أين �أنت يا مفدي زكريا لتن�صدنا 

جز�ئر بدعة �لفاطر؟؟
�حذرو�.. فالطريق  يف مرتفعات 
جبلية �صيقة �صعبة وفيها منزلقات 
�أر�صية، ول توجد لفتات حتذيرية 
�ملر�صى  نا�ض  يا  للم�صافرين) 
�هلل  بارك  لفتات..  ..لفتات.. 
فيكم(، لكن بعد م�صافة12كلم من 
�ملدينة �صيزول تعب �لطريق �أمام 
فالرياح  �جلز�ئر،  �أر�ض  يف  جنة 
جّد قوية و�لن�صائم علية و �ملناظر 
وتعجبنا  �لعقول،  و  �لقلوب  تاأ�رس 
�أو  للجلو�ض  �أماكن  وجود  لعدم 
مع  للعائالت،  مهيئة  م�صاحات 
و�لبحرية  �جلبلية  فالأجو�ء  هذ� 
–خا�صة  كثرية  �لعائالت  ممتعة،و 
ت�صتمتع  �لأ�صبوع-  نهاية  يف 
فلكلورية،  �أنغام  على  بالطبيعة 
�ل�صفن  لتوجيه  منارة  وتوجد 
لإن�صاء  ي�صلح   �ملكان  �إن  ليال... 
للفرق  �لريا�صي  للتدريب  مر�كز 
وت�صاءل  �لوطنية،  �ملنتخبات  و 
بادرت  �إن  �لزو�ر  من  �لكثري 
و  �لولئية  و  �لبلدية  �ل�صلطات 
�لتخطيط  و  بالتفكري  �لوطنية 
�لحتادية  تفعلها  هل  لذلك؟�أو 

�جلز�ئرية لكرة �لقدم؟
�ل�صلطات  �كت�صاف  �نتظار  ويف 
�لثقافية  و  و�ل�صياحية  �لريا�صية 
�ل�صباب  فاإن  �ملنطقة،  لقيمة 
�لباحث عن �حللم �لأوربي �لوردي 
�لأرقام  توؤكده  وما  �كت�صفها،  قد 
للمهاجرين  �لرتفاع  �ملتو��صلة 
يق�صدون  �لذين  �ل�رسعيني  غري 
�صاطئ ر��ض �حلديد، للحرقة نحو 
رغم  �لقريبة،  �ليطالية  �جلزر 

ف�صل �ملحاولت ...
�لهادئة..  �ملر�صى  منطقة  وّدعنا 
وتركنا �صبابها يطمح لتحيق �لكثري 
من �لوعود لتج�صيد خمطط �لتهيئة 
�ل�صياحية، وبناء مر�كز لل�صناعات 
�لتقليدية ومر�فق ريا�صية وحموية 
فاأر�صهم  ر�قية،  ومركبات فندقية 
و�لتخطيط  للتفكري  حتتاج  جنة 
بها،فهي  يرتقي  �لذي  �ل�صياحي 
ي�صكرها  لن  حتتاج  �إلهية  هدية 
بالعمل،  وكما يقول �ملثل �ل�صعبي 
"�لّزين و�ليّدين"،و�إىل رحلة �أخرى 

�إن �صاء �هلل.  
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ر�سالة مفتوحة اىل حلفاء نتنياهو من الأمراء وامللوك العرب 

برنامج نتنياهو يقود اإىل هيمنة اإ�سرائيل على الوطن العربي 
لو عا�س هتلر اليوم ملا ت�سرف كما يت�سرف ال�سهيوين املتطرف نتنياهو،فاإ�سرائيل اأخطر واأوح�س من النازية يف اأملانيا 

والأبارتايد يف جنوب اإفريقيا. يدعو نتنياهو يف كتابه »الأيديولوجيا وال�سيا�سات« اإىل �سالم القوة واأن الأمن اأ�سا�س ال�سالم 
امل�سلح. وي�سر على القوة الع�سكرية واأن تبقى اإ�سرائيل متفوقة على العرب جمتمعني، ويرى اأن »القوة اأداة وحيدة ملمار�سة 
ال�سيا�سة«، وتاأتي بعدها الو�سائل والأدوات الأخرى التي ترتكز عليها. ويعتقد اأن النخب العربية والراأي العام العربي تخلى 

عن الن�سال التاريخي �سد ال�سهيونية، واأن ال�سالم املمكن واحلقيقي بني العرب واإ�سرائيل ل بد اأن يكون �سالم جمتمعات ولي�س 
�سالم اأنظمة، ويحتاج �سالم املجتمعات اإىل وقت طويل.

د. غازي ح�سني

غري  العربية  الأنظمة  مع  ال�سالم  اأما 
اأن  راأيه  بح�سب  يجوز  فال  الدميقراطية 
ي�ستند اإىل تنازلت مبالغ فيها اإزاء اأنظمة 
حكم طاغية واأن الأمن عن�رص حيوي يف 
ال�سالم، وال�سالم غري املحمي لن ي�سمد 

طوياًل.
التوراتية  اأفكاره  فر�ض  نتنياهو  ويريد 
وال�ستعمارية  وال�سهيونية  والتلمودية 
والحتالل  القوة  با�ستخدام  والعن�رصية 
وم�سادرة الأرا�سي الفل�سطينية وال�سورية 
واللبنانية وتهويدها واإقامة امل�ستعمرات 
من  الواقع  الأمر  وفر�ض  عليها  اليهودية 
ديفيد  كمب  يف  الإذعان  اتفاقات  خالل 
واملفاو�سات  عربة  ووادي  واأو�سلو 
و�سفقة  القوة  �سالم  وفر�ض  الكارثية 
القرن. ويعتقد اأنه ل ميكن �سنع ال�سالم 
نحقق  اأن  ميكن  ولكن  الفل�سطينيني  مع 
ي�ستند  اأن  والت�سوية معهم �رصط  ال�سالم 
اإىل ردع اإ�رصائيلي م�ستدام وبدعم �سعودي 
اأي ت�سخري حكام اخلليج واأموالهم لتنفيذ 

�سفقة القرن.
والعن�رصي  وال�ستعماري  الفا�سي  وو�سع 

نتنياهو
 

منطلقات جديدة لل�سالم 
ال�سهيوين تقوم على ثالثة 

دعائم

ي�سميه  ما  اإلغاء  مبعنى  الأمن  اأولً: 
نتنياهو الإرهاب اأي املقاومة امل�رصوعة 
ال�ستيطاين  وال�ستعمار  الحتالل  �سد 

اليهودي.
احلق  باملثل:  التعامل  اأو  التبادلية  ثانياً: 
للمفاو�سات  كمنطلق  اليهودي  التاريخي 
والت�سوية، والعرتاف اأولً بحق اليهود يف 
القد�ض  فيها  مبا  فل�سطني  على  ال�سيادة 
اليهودية  ال�سيادة  املفاو�سات  تعلن  واأْن 

عليها والعرتاف بيهودية الدولة.
ال�رصق  الدميقراطية يف  تتحقق  ثالثاً: ل 
الأو�سط اإلَّ عرب ال�سالم املرتبط بالردع 
ل�رصائيل  العربي  والإذعان  وال�ست�سالم 

العظمى القت�سادية.
ويحث نتنياهو الوليات املتحدة والدول 
تبني  على  اخلليج  و�سبية  الأوروبية 
برناجمه الذي يعني ا�ستمرار احلروب يف 
الآبدين،  اأبد  اإىل  الأو�سط  ال�رصق  بلدان 
دور  اإ�رصائيل  ولعب  ومتزيقها  لتفتيتها 
بينها  فيما  واحَلَكَم  والقائد  املركز 
واأموالها.  وثرواتها  اأرا�سيها  ل�ستغالل 
با�ستقرار  واللعب  العبث  يريد  وهو 
ومبا�سيها  وتنميتها  وتطورها  املنطقة 
اأكذوبة  با�سم  وم�ستقبلها  وحا�رصها 
وتفتيتها  الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية 
الطائفية  واحلروب  الفنت  باإ�سعال 
واملذهبية والعرقية وا�ستغاللها لل�سغط 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  والتدخل  والبتزاز 
لك�رص  العربية  العوا�سم  على  والإغارة 
واحلل  ال�سالم  وفر�ض  احلكام  اإرادات 
بالقوة  فل�سطني  لق�سية  الإ�رصائيلي 

وبرعاية اأمريكية.

حداً  نتنياهو  ووقاحة  عنجهية  وو�سلت 
احلكومة  ت�سكيل  خطاب  يف  فيه  قال 
العامل  هو  الأمن  »اإن  الإ�رصائيلية: 
�سالم  نحو  التقدم  بغية  الواجب حتقيقه 
حقيقي مع جرياننا، وعلى الطرف الآخر 
هذا  نحو  التقدم  اأراد  اإذا  اأنه  يعلم  اأن 
الهدف فعليه اللتزام ب�سدة بكل تعهداته، 
وعلى حماورينا اأن يعلموا اأنه اإذا اقت�سى 
واأجهزة  الإ�رصائيلي  اجلي�ض  فاإن  الأمر 
بحرية  احلاجة  ح�سب  �سيحظيان  الأمن 

عمل تامة �سد الإرهاب.
اأدولف  احلرب  جمرم  نتنياهو  وفاق 
هتلر يف مت�سكه بنظرية املجال احليوي 
احتالل  ا�ستمرار  اإن  ويقول  لإ�رصائيل 
التاريخية  فل�سطني  وكل  الغربية  ال�سفة 
عام  حربي  منذ  �سبعا  ومزارع  واجلولن 
من  اأ�سا�سياً  ي�سكل عن�رصاً  و1967   1948

عنا�رص ال�سالم )الإ�رصائيلي(.
اأمن  فهو  مفهومه  يف  الأمن  اأما 
وامل�ستعمرات  اليهود  امل�ستعمرين 
ونابل�ض  واخلليل  القد�ض  يف  اليهودية 
وجنني ورام اهلل واأمن »اإ�رصائيل« ويطالب 
ببقاء القد�ض ب�سطريها املحتلني موحدة 
ا�ستكمال  وموا�سلة  اإ�رصائيل  وعا�سمة 
اإىل  النيل  من  ال�سهيوين  امل�رصوع 

الفرات.
وقف  اأ�سا�ض  على  حكومته  بيان  وبلور 
التنازلت وجتميد الن�سحاب وال�ستمرار 
الذاتي  احلكم  واعتبار  ال�ستيطان  يف 
الأق�سى، ورف�ض قيام  الإداري هو احلد 
دولة فل�سطينية م�ستقلة و�سم حوايل %90 
من م�ستعمرات القد�ض ومنطقة الأغوار 
م�ساحة  من   %26 م�ساحتها  تبلغ  التي 
الالجئني  ق�سية  وحل  الغربية،  ال�سفة 
وال�رصاع(  فل�سطني  ق�سية  )جوهر 
والتعوي�ض  البديل  والوطن  بالتوطني 
وموا�سلة  والدولية  العربية  بالأموال 
احتالل اجلولن وال�ستمرار يف اغت�ساب 
ثروته املائية احليوية لدم�سق واملنطقة 

اجلنوبية.

برنامج جمرب احلرب 
نتنياهو

توقيع  بعد  برناجمه  نتنياهو  وبلور 
عام  اأو�سلو  يف  الإذعان  لتفاق  اإ�رصائيل 

1993م كما يلي:
من  الإ�رصائيلي  اجلي�ض  متكني  اأولً: 
العمل بحرية مطلقة داخل مناطق احلكم 

الذاتي حتى نهر الأردن.
ثانياً: اإلزام ال�سلطة بالوفاء يف كل تعهداتها 
ومنها التن�سيق الأمني مع اإ�رصائيل وقمع 

املقاومة والن�سال الوطني.
باإعادة  يُ�سمى  ما  عن  الرتاجع  ثالثاً: 
توراتية  لأ�سباب  اخلليل  يف  النت�سار 

وا�ستيطانية واأطماع اإ�رصائيلية.
رابعاً: الإ�رصار على موا�سلة ال�ستيطان 
املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  كل  يف 
تهويد  ل�ستكمال  الهجرة  وزيادة 

فل�سطني.
�سطري  باحتالل  التم�سك  خام�ساً: 
ومنع  القومية  للدولة  عا�سمة  القد�ض 
الحتفاظ مبكاتبها  التحرير من  منظمة 
التي  املدينة  يف  ال�سيا�سي  ون�ساطها 
اليهودية  ظهور  قبل  العرب  اأ�س�سها 
رجال  وحررها  والإ�سالم  وامل�سيحية 

ال�سحابة من الغزاة الرومان.
دولة  ا�ستيالء  على  املحافظة  �ساد�ساً: 
يف  اجلوفية  املياه  مل�سادر  الحتالل 

ال�سفة الغربية.
باإدارة  هي  النهائية  الت�سوية  �سابعاً: 
الفل�سطينيني ل�سوؤونهم احلياتية با�ستثناء 
اخلارجية،  وال�سيا�سية  الداخلي  الأمن 
واإعطاء اململكة الها�سمية دوراً يف احلل 
النهائي على خمتلف الأ�سعدة )اأي الوطن 

البديل(.
فل�سطني  هو  الأردن  اأن  نتنياهو  ويعترب 
ويريد حل ق�سية فل�سطني �سمن الأردن 
احلق  عن  يتخل  مل  الليكود  اأن  باعتبار 
التاريخي املزعوم لليهود يف �رصق الأردن 
واإمنا تخلى عن �سعاره التقليدي كتكتيك 
مرحلي هدفه توظيف اململكة الها�سمية 
اأمنياً كدولة عازلة حتمي احلدود ال�رصقية 

لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
يف  اليهود  وكعادة  كعادته  نتنياهو  وزعم 
ت�رص�سل  اأن  واخلداع  والت�سليل  الكذب 
اليهودية  الدولة  فكرة  حتقيق  يريد  كان 
نتنياهو  وبراأي  الأردن.  نهر  �سفتي  على 
النهائي(  )احلل  ال�ساملة  الت�سوية  ت�سمل 

احلكم  ل�سكان  اجلن�سية  م�سكلة  حل 
الذين يحمل معظمهم  ال�سفة  الذاتي يف 
ن�سعى  اأن  يجب  والتي  الأردنية  اجلن�سية 

لكي يبقوا يحتفظون بها.
ومعظم  مازن  واأبو  نهج عرفات  ويتحمل 
احلكام العرب التفريطي كامل امل�سوؤولية 
ن  مَكّ الذي  ال�ست�سالمي  �سلوكهم  ب�سبب 
�سطب  يف  النجاح  من  ال�سهيوين  العدو 
للعرب  مركزية  كق�سية  فل�سطني  ق�سية 
مراحلها  اأرداأ  اإىل  وو�سولها  وامل�سلمني 
واملخططات  لالإمالءات  ل�ستجابتهم 

الأمريكية والإ�رصائيلية.
اإن تواطوؤ قيادة ال�سلطة والأمراء وامللوك 
اإىل مدينة  الذي حّول اخلليل  العرب هو 
توراتية تلمودية واأدى اإىل تهويد امل�سجد 
م�ستعمرات  وبناء  فيها  الإبراهيمي 
مداخلها  وعلى  داخلها  يهودية  واأحياء 
م�سجد  احلال يف  هو  كما  وحولها متاماً 
ال�سحابي بالل بن رباح يف بيت حلم وقرب 
دعوة  وتتجلى  نابل�ض.  يف  يو�سف  ال�سيخ 
ال�سهيونية  الأهداف  لتجذير  نتنياهو 
ومتتني  خمططات اإ�رصائيل بدعوته اإىل 
تر�سيخ تهويد القد�ض ب�سطريها املحتلني 
اأبدية لإ�رصائيل ومن ثم جعلها  كعا�سمة 
عا�سمة العامل كما طالب �سمعون بري�ض 

جزار قانا واأبو مفاعل دميونا الذري.

هل ميكن التعاي�س 
مع دهاقنة ال�ستعمار 
ال�ستيطاين اليهودي؟

ظهرت عن�رصية ووح�سية حكومة نتنياهو 
ال�ستعمار  حمى  ت�سعري  يف  ونازيتها 
وفل�سطني  القد�ض  يف  ال�ستيطاين 
ويف  القومية  الدولة  وقانون  واجلولن 
يف  املدنيني  على  املفتوحة  حربها 
الع�سكرية  التكنولوجية  وباأحدث  غزة 
�سورية  يف  يومياً  وتثبت  المريكية، 
وفل�سطني ولبنان وم�رص وتون�ض وحتى يف 
الإغارة على اخلرطوم اإنها دولة اإرهابية 
على  لها  مثيل  ل  مارقة  اإ�ستعمارية 
الأر�ض.وي�ستحيل  كوكب  على  الإطالق 
التعاي�ض معها ويجب اأن تزول وم�رصيها 

اإىل الزوال.

جي�ش يخاف امراأة
 

خالد معايل

منظر يقطع القلوب ويوجعها حتى لأ�سد 
القلوب ق�ساوة، �سور اعتقال امراأة فل�سطينية 

ملجرد اأنها تكتب ما يجول يف خاطرها، 
وتنتزع من بني اأطفالها ال�سغار وتودعهم 

بالدموع اأمام الكامريات، مع �ساعات الفجر 
الأوىل يف عز النوم والراحة، اإنها الكاتبة 
الفل�سطينية ملى خاطر من اخلليل التي 

اعتقلت فجر الثالثاء 24\7\2018 .
لو اأن امراأة »اإ�رصائيلية« اعتقلت لتعبريها عن 

حرية راأيها، لثارت دولة الحتالل، وجلابت 
�سورها دول العامل كافة، ول�سار احلديث عن 
همجية وبربرية العرب والفل�سطينيني حديث 
ال�ساعة يف جميع و�سائل الإعالم يف خمتلف 

دول العامل.
قد يظن املرء اأن خرب اعتقال امراأة وكاتبة 

�سحفية ل يتم اإل يف بالد العرب، حيث 
الدكتاتورية وال�ستبداد والتعذيب حتى 

املوت؛ هو خرب عادي يف هذه البالد، لكن 
اأن يتم يف كيان م�سطنع اأقيم بقوة ال�سالح 

والإرهاب وبزعم اأنه واحة الدميقراطية 
وحقوق الإن�سان و�سط غابة من الوحو�ض 
العرب؛ فهنا تتجلى وتنك�سف حقيقة هذا 

الكيان بكل جتلياتها دون رتو�ض، ليكون اإما 
اأنه تعلم من اأنظمة العرب الوح�سية، اأو يكون 

�سبقها ب�سنني �سوئية منذ زمن.
يف كل حمفل دويل ي�سارع »نتنياهو« للقول 

والت�رصيح باأن جي�سه الأكرث اأخالقية يف 
العامل، واأنه يلتزم بحقوق الإن�سان، واأن كيانه 

جتري فيه انتخابات دميقراطية ب�سال�سة 
ورتابة يف الوقت الذي فيه 22 دولة عربية ل 
جتري فيها هذه النتخابات بحرية و�سفافية 
كما جتري يف كيانه، واأن حقوق الإن�سان لها 

الأولوية يف كيانه، كذبا وزورا وبهتانا.
اأظهرت �سورة خالل اعتقال الكاتبة ملى 
خاطر، من داخل بيتها احت�سانها لولدها 

ال�سغري »يحيى« قبل اقتيادها من جمموعة 
كبرية من جنود الحتالل املدّججني 

بال�سالح، اإىل مكان جمهول للتحقيق والذي 
قد ي�ساحبه عادة التعذيب وال�سبح وال�رصب.

كل يوم تقريبا توجد حملة اعتقالت يف 
خمتلف خميمات وقرى ومدن ال�سفة 

الغربية، حيث قتل الحتالل بدم بارد يوم 
الثنني 23\7\2018 الطفل اأركان )15 عاما( 

من خميم الدهي�سة، خالل حملة اعتقالت 
يف املخيم، فال الأطفال ول الن�ساء ول 

الرجال ول ال�سيوخ ي�سلمون من قتل 
واعتقال وبط�ض الحتالل.

يريد الحتالل اأن يو�سل ر�سالة لكل كاتب 
�سحفي اأو حتى �سحفي عادي، اأن م�سريه 

العتقال اإن كتب ما يجول بخاطره اأو 
كتب عن جرائم الحتالل، يريد اأن ي�سكت 

القلم الفل�سطيني ومينع ال�سحية من ك�سف 
اإجرام ظاملها.

كل جرمية الأ�سرية ملى خاطر اأنها حمللة 
�سيا�سية واإعالمية وكاتبة يف جمايل الأدب 

وال�سيا�سة يف عدد من ال�سحف ومواقع 
الإنرتنت، وهي من مواليد مدينة رام 

اهلل، وت�ستهر بكتاباتها املوؤيدة للمقاومة 
الفل�سطينية.

ما تكتبه ملى خاطر هو ما يراه كل 
فل�سطيني كل يوم من جرائم الحتالل، 

اإل اأن الحتالل ل يروق له اأن يكتب 
الفل�سطيني ما يراه وي�ساهده لتبقى 

جرائمه طي الكتمان، خ�سية ف�سحه اأمام 
العامل اأجمع.

كنت قد اعتقلت �سخ�سيا عدة مرات لدى 
الحتالل، كان اآخرها ملجرد الكتابة على 

الـ«في�سبوك«، وهو ما ر�سخ لدي فكرة قرب 
زوال دولة الحتالل رغم قوتها الظاهرة، 
فمن يخ�سى من �سحفي وكتاباته وكاتبة 

�سحفية عمره ق�سري.
يف كل الأحوال من خ�رص بعملية العتقال 
هو الحتالل، فاعتقال �سحفيني اأو كتاب 
وحمللني �سيا�سيني يخالف القانون الدويل 

الإن�ساين وما تعارفت عليه الب�رصية من 
حرية راأي وتعبري، وهذا اإن دل فاإمنا يدل 

على اأن دولة الحتالل ماأزومة، وبات 
يخنقها كتابة مقال �سحفي عن ممار�ساتها 

يف ال�سفة الغربية.
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة

حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة احلرا�س الكائن مكتبها ب38 �سارع بوعمامة احلرا�س الهاتف 87 36 021 83 

ن�سر م�سمون �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء  عن طريق الن�سر 
املواد 412/612/613 ق.ا.م.ا 

نحن الأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر املوقعة ادناه
لفائدة // عثماين مو�ضى -ال�ضاكن ب/مزرعة بن عالل يخلف �ضفة ولية البليدة 

املختار موطنه لدى مكتبنا املذكور عنوانه اأعاله
بعد الطالع على املواد 613/612/412/407/406 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناءا على ال�ضند التنفيذي للحكم ال�ضادر عن حمكمة: العفرون الق�ضم الجتماعي بتاريخ:17/02/15 رقم اجلدول:16/03715 رقم الفهر�س:17/00585 املمهور بال�ضيغة 
التنفيذية ال�ضادرة عن حمكمة:العفرون بتاريخ:17/08/16 حتت رقم:2017/1188

بعد الطالع على املواد:412/416/407/406 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة بتاريخ:18/06/10 و املر�ضلة عن طريق ر�ضالة م�ضمنة مع ا�ضعار بال�ضتالم 

و�ضل رقم:003697 
اىل//ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة المن الوقائي ممثل من طرف مديرها العام

الكائن مقرهاب//�ضارع الخوة خليفاتي الديار اخلم�ضة املحمدية اجلزائر.
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق بالبلدية و املحكمة بتاريخ:18/06/20

بناءا على اذن بالن�رض  ال�ضادر عن حمكمة احلرا�س بتاريخ:2018/07/12  رقم:18/02053 .
كلفنا بالوفاء//ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة المن الوقائي ممثل من طرف مديرها العام.

الكائن مقرهاب//�ضارع الخوة خليفاتي الدياراخلم�ضة  املحمدية اجلزائر.
بتنفيذ حمتوى ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�ضي ب:..الزام املدعى عليها ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة المن الوقائي ممثلة من طرف مديرها العام و 
الكائن مقرها �ضارع الخوة خليفاتي الديار اخلم�ضة املحمدية اجلزائر بدفع للمدعى  عثماين مو�ضى مبلغ 453.176.14 دج )اربعمائة و ثالثة و خم�ضون الف و مائة و 

�ضتة و �ضبعون دينار و اأربعة ع�رضة �ضنتيم  
جممل حقوقه و مبلغ 22.000 دج )اثنان و ع�رضون الف دينار م�ضاريف اخلربة و مبلغ 36.000 دج م�ضاريف التبليغ و اتعاب املحامي.... 

احلقوق التنا�ضبية مبلغ:32.670.56 دج -م�ضاريف التنفيذ:6798دج .
اأي دفع مبلغ اجمايل قدره:خم�ضمائة و خم�ضون الف و �ضتمائة و اأربعة و اأربعون دينار و �ضبعون �ضنتيم 550.644.7 دج .

و نبهناهم:بان لهم مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض و ال نفذ عليهم جربا بكافة الطرق القانونية.
و لكي ل يجهل ما تقدم  -و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .

الو�سط:2018/07/26
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املحتجزة جثامينهم لدى "اإ�سرائيل".. ال قرب وال قبلة وداع! 
تقلب �سلوى عبد العال )52 عاما( من �سكان رفح جنوبي قطاع 

غزة، كتبا درا�سية ومالب�س داخل خزانة �سغرية، حتمل رائحة 
فلذة كبدها خالد )17 عاما(، الذي حتتجز جثمانه ال�سلطات 
الإ�سرائيلية، منذ مطلع جويلية اجلاري. وا�ست�سهد "خالد" 
يف الثاين من يوليو، عقب اعتقاله رفقة اثنني اآخرين جراء 

تعّر�سهم لإطالق نار من قبل اجلي�س الإ�سرائيلي قرب ال�سياج 
الأمني �سرقي رفح؛ وبعد اأيام اأبلغ اجلانب ال�سهيوين موؤ�س�سة 
واأن  مبقتله،  حكومية(  غري  )فل�سطينية  "امليزان" احلقوقية 
الآخرين حمتجزين على قيد احلياة  وتنتظر والدة ال�سهيد، 
اجلثمان املحتجز على اأحر من اجلمر، من اأجل اأن تقبل جنلها 

قبلة الوداع الأخرية وتطمئن اأنه و�سع يف قرب ميكنها من 
زيارته يف اأي وقت وتقول: "ل اأعرف م�سري جنلي حتى الآن، 
كل ما اأعرفه اأنه اأطلق النار عليه، ومت �سحبه من قبل جنود 

الحتالل، وبعد اأيام اأخربونا با�ست�سهاده".

 14 يف  ولد  "جنلي  وت�ضيف: 
العامة"،  الثانوية  واأنهى   ، �ضبتمرب 
نتائج  التعليم  وزارة  اأعلنت  حيث 
ال�ضهر  من  الثامن  يف  االمتحانات 
نف�ضه، اأي قبل اأيام على ا�ضت�ضهاد 
ت�رسد:  احلادثة  يوم  وعن  خالد 
مع  احلدود  اإىل  )خالد(  "توجه 
اأ�ضدقائه، كاأي طفل و�ضاب يتوجه 
ال�ضلمية  امل�ضريات  يف  للم�ضاركة 
يبعد  ال  الذي  العودة،  �ضارع  قرب 
�ضوى 300 مرت عن ال�ضياج االأمني، 
واأطلق  بهم  مرتب�ضا  اجلي�ش  كان 
النار ودخل م�ضافة 200-250 مرتا 

واختطفهم".
نعلم  ال  احلني  ذلك  "منذ  وتتابع: 
اإ�ضابته،  اأين  وال  م�ضريه،  هو  ما 
موؤ�ض�ضة  من  اإبالغنا  �ضوى 
با�ضت�ضهاده؛  احلقوقية  امليزان 
تهنئته  ومن  وداعه  من  وحرمنا 
العامة""كان  الثانوية  يف  بنجاحه 
العنوان  الدرا�ضية  كتبه  يف  يكتب 
يدر�ش  باأن  لطموحه  )اإ�ضطنبول(، 
املحاماة يف تركيا، وي�ضبح قا�ضي 
من  االحتالل  حرمنا  لكن  ق�ضاة، 
واأمله،  حلمه  من  وحرمه  الفرحة 
كاأي طفل و�ضاب يف العامل"، وفق 
ال�ضيدة املكلومة وتت�ضاءل: "ملاذا 
اأطلق )اجلنود االإ�رسائيليون( النار 
ومثلوا  �ضلمي،  مدين  وهو  عليه 
اختطفوه  ذلك  وفوق  بجثته؟!، 
وحرمونا منه، ومل تتمكن اأي جهة 
"ال  م�ضتنكرة:  روؤيته"وت�ضيف  من 

الختطافه،  حق  وجه  اأي  يوجد 
قتل  اأنه  كما  �ضيئا؛  بهم  يفعل  مل 
النا�ش؛  اأمام  اإن�ضاين  غري  ب�ضكل 
اأين الرحمة والعدل والدميقراطية 

التي تدعيها )اإ�رسائيل(؟".

احتجاز اجلثامني..
جمرة يف القلب

بالقول:  ال�ضهيد  والدة  وتختتم 
التدخل  اجلهات  كل  من  "اأطالب 
اأودعه  حتى  ابني،  جثمان  الإعادة 
قلبي،  امل�ضتعلة يف  النار  وتنطفئ 
واأدفنه يف قرب قريب مني، واأمتكن 
هدفا  اأرى  ال  الفاحتة؛  قراءة  من 
�ضوى  طفل  جثمان  احتجاز  من 
ن�ضعر  وجعلنا  معاناتنا،  زيادة 

باحل�رسة".
اأبو جزر" )40 عاما(،  اأما "جا�رس 
اأبو  يو�ضف  املحتجز  الطفل  والد 
جزر )15 عاما ون�ضف(، املحتجز 
منذ  االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  لدى 
فيطالب  املا�ضي،  اأفريل   29
جنله؛  جثمان  باإخالء  االآخر  هو 
اأن جرحهم جرحني؛ الأنهم  موؤكدا 
جزر"  "اأبو  ويقول  يودعوه  مل 
مل  طفل،  "يو�ضف  لالأنا�ضول: 
عمره،  من  ال�ضاد�ضة ع�رس  يتخط 
مع  احلدود  اإىل  طفل  كاأي  ذهب 
م�ضريات  يف  للم�ضاركة  اأ�ضدقائه 
اجلنود  اأطلق  وهناك  العودة؛ 
ع�رسات  بعد  على  عليهم  النار 

االأمتار من ال�ضياج االأمني"ويو�ضح 
وقال  يديه  جنلي  "رفع  الرجل: 
لهم: ال ترموين بالنار، ولكن حينها 
اأطلقوا النار عليه بعدة ر�ضا�ضات 
ح�ضب  �ضاعة،  نحو  ينزف  وتركوه 
بينهم  من  باملكان،  �ضهود  رواية 
بنف�ش  عنه  واأفرج  اعتقل  طفل 
من  "اأبلغنا  احلادثة"وي�ضيف:  يوم 
)مديرية  الفل�ضطيني  االرتباط 
املدين/  واالرتباط  التن�ضيق 
وتفاجئنا  با�ضت�ضهاده،  حكومية( 
كان  الذي  املعتقل  عن  باالإفراج 
جنلي  جثة  وبقيت  باحلدث،  معه 

قيد االحتجاز".
وال  ملاذا،  نعرف  "ال  ويت�ضاءل: 
لي�ش  فهو  لذلك؛  مربر  يوجد 
يكن  مل  اأمني،  حدث  �ضاحب 
يحمل �ضوى )قطعة خبز وزجاجة 
"يو�ضف"،  ويعترب  فقط!("  ع�ضري 
االبن اِلبكر لوالده، ولديه �ضقيقني 
 8( ومراد  )10اأعوام(،  حممد 
يكربنه  �ضقيقات  وثالثة  اأعوام(، 
وي�ضري والده اأن "طفله كان طموحا 
كاأي طفل، ويحلم باإكمال درا�ضته، 
وتعلم احلالقة وكان يطمح بال�ضفر 
"لكن  م�ضيفا:  للدرا�ضة"،  الأوروبا 
�ضوية،  وحلمه  قتله  االحتالل 
واأطفاأ  به،  الفرحة  من  وحرمنا 

قلوبنا".
ويلفت اإىل اأنه مل ي�ضتطع احل�ضول 
مع  وتوا�ضل  له؛  وفاة  �ضهادة  على 
موؤ�ض�ضات حقوقية بينها "بت�ضيلم" 
االإن�ضان  حلقوق  معلومات  )مركز 
غري   / املحتلة  االأرا�ضي  يف 
حكومي(، "وامليزان" الفل�ضطينية، 

للعمل على ا�ضرتداد اجلثمان.
كاأي  �رسعي،  "مطلبنا  ويتابع: 
اإكرامه  يجب  العامل  يف  جثمان 
عليه،  الوداع  نظرة  واإلقاء  بدفنه 
اأين  علم  على  نكون  اأن  نريد 
اجلميع  نزوره،  كي  مدفون،  هو 

يودعون اأبناءهم، اإال نحن".

ثمانية جثامني 
منذ30مار�س املن�سرم

مركز  حمامي  يوؤكد  بدوره، 
يحيى  االإن�ضان"،  "امليزان حلقوق 
حمارب، اأن لديهم "ثمانية ملفات" 
جلثامني حمتجزة لفل�ضطينيني من 
قطاع غزة، خالل م�ضريات العودة، 
مار�ش   30 يف  انطالقتها  منذ 

املا�ضي.
 ، حديث  يف  املحامي  ويقول 
يف  حتركوا  املركز  حماميي  اإن 
من  توكيل  ت�ضلمهم  فور  امللفات، 
من  ومعظمهم  املحتجزين  ذوي 
وي�ضري  غزة  قطاع  وجنوبي  و�ضط 
ال�ضجون  م�ضلحة  خاطبوا  اأنهم 
�ضفهيا  ردا  وتلقوا  االإ�رسائيلية، 
قيد  على  منهم  اأي  وجود  بعدم 
عليه  وبناء  ال�ضجون،  يف  احلياة 
املعتادة  االإجراءات  يف  حتركوا 
املحتجزين،  با�ضرتداد  للمطالبة 
وهم �ضهداء، وفق ال�ضهادات احلية 

والردود ال�ضهيونية
"امليزان"  اأن  املحامي،  ويو�ضح 
يُقدم اخلدمة القانونية فيما يتعلق 
ال�ضهداء  جثامني  احتجاز  مبلف 
االإ�رسائيلي؛  االحتالل  لدى 
بتقدمي  ذلك  على  بناء  قام  واأنه 
الدفاع  لوزارة  اإخطارات 
التقا�ضي  ل�ضمان حق  ال�ضهيونية، 
طلب  تقدمي  ذلك  وتبع  لعامني، 
لطلب  االإ�رسائيلي  العام  للمدعي 
يف  الرد  ومت  اجلثامني،  ا�ضرتداد 
قيد  الو�ضع  باأن  امللفات  بع�ش 

يتم  مل  امللفات  وبع�ش  الفح�ش، 
الرد عليها بعد.

جمل�ش  قرار  اأن  "حمارب"  ويفيد 
احتجاز  ال�ضهيوين،  الوزراء 
"االنتماء  اأ�ضا�ضني؛  اجلثامني على 
يف  وامل�ضاركة  حما�ش،  حلركة 
اإن  يقول  واملنطق  نوعية؛  عملية 
مل  اجلثامني  معظم  مع  حدث  ما 
ملف  خا�ضة  نوعية،  عملية  يكن 
�ضائبة،  ت�ضوبه  ال  جزر  اأبو  الطفل 
كما اأنه مل يثبت حتى االآن انطباق 
املحتجزين  على  ال�رسوط  تلك 

املذكور، وعبد العال".
نحاول  "نحن  حديثه:  ويوا�ضل 
من  نقطة  الأقرب  الو�ضول 
ذوي  اإن�ضاف  �ضبيل  يف  العدالة، 
وا�ضرتداد  العودة  �ضهداء م�ضريات 
ببع�ش  التقدم  ونحاول  اجلثامني، 
ومنه  اأكرب،  بخطوات  امللفات 
و�ضيتم  جزر،  اأبو  الطفل  ملف 
للنيابة  ابتدائي  التما�ش  تقدمي 
ثم  ومن  االإ�رسائيلية،  الع�ضكرية 
من املمكن التوجه للمحكمة العليا 
ق�ضائية  هيئة  اأعلى  االإ�رسائيلية 
للتقدم بالتما�ش ال�ضرتداد جثامني 

ال�ضهداء".

جهود م�سنية و تعنت 
�سهيوين

ويلفت حمارب اإىل اأن هناك طلب 
القد�ش  "مركز  عرب  قدم  التما�ش 
وحقوق  القانونية  للم�ضاعدة 
ووزارة  حكومي(،  )غري  االن�ضان" 
�ضوؤون االأ�رسى، وموؤ�ض�ضة "عدالة" 
حقوق  حلماية  القانوين  )املركز 
 / املحتلة  االأرا�ضي  يف  العرب  
 25( احتجاز  حول  حكومي(،  غري 
جثمانا( من ال�ضفة والقد�ش وغزة 
منذ عام 2016 حتى االآن؛ لكن اأهايل 
يف  املحتجزين  ال�ضهاينة  اجلنود 
غزة قاموا باالحتجاج، وبناء عليه 
قررت املحكمة العليا اإعطاء حكم 

بعد حوايل �ضهرين اإىل ثالثة.
هذا  اأهمية  اأن  على  وي�ضدد 
اجلي�ش  اأن  يف  تكمن  االلتما�ش 
يحتجز  اإنه  يقول  ال�ضهيوين، 
 130 املادة  اأ�ضا�ش  على  ال�ضهداء 
الربيطاين  الطوارئ  قانون  من 

لعام 1955، التي تعطيهم احلق يف 
على  جثث،  مقابل  جثث  احتجاز 
اعتبار اأن هناك يف غزة جثث وفق 

اعتقادهم.
اإ�رسائيل فقدان  اأعلنت  اأن  و�ضبق 
جثتي جنديني يف قطاع غزة خالل 
جويلية   8 يف  بداأ  الذي  العدوان 
اأوت من  2014، وا�ضتمر حتى 26 
�ضاوؤول،  اآرون  هما  نف�ضه،  العام 
االأمن  وزارة  لكن  جولدن،  وهدار 
و�ضنفتهما،  عادت  االإ�رسائيلية 
اأنهما  على   ،2016 جوان  يف 
اإىل  واأ�ضريان"واإ�ضافة  "مفقودان 
عن  اأبيب،  تل  حتدثت  اجلنديني، 
فقدان اإ�رسائيليني اثنني اأحدهما 
من  واالآخر  اإثيوبي  اأ�ضل  من 
ب�ضورة  غزة  دخال  عربي،  اأ�ضل 
 2014 عامي  خالل  قانونية  غري 
اأعلنت  اأفريل 2016،  و2015. ويف 
جنود   4 وجود  "حما�ش"  حركة 
اأن  دون  لديها،  اأ�رسى  �ضهاينة 
حاالتهم  عن  مبعلومات  تديل 
هوياتهم،  عن  وال  ال�ضحية 
�ضاوؤول،  اآرون  اجلندي  با�ضتثناء 
الذي اأعلن عن اأ�رسه، اأثناء توغل 
"التفاح"،  حي  يف  للجي�ش  بري 

�رسقي مدينة غزة.
بدورنا  "نحن  املحامي:  ويردف 
الفرق  وتاأكيد  تو�ضيح  نحو  ندفع 
وطبيعة  االحتالل،  ظروف  بني 
القرار  تطبيق  وعدم  احلدث، 
اأن  يف  اأمله  عن  معربا  علينا، 
هذا  يف  اإيجابية  لردود  ي�ضلوا 
اأنه  اإىل  باالإ�ضارة  امللف"ويختتم 
ردا  اأخذوا  اال�ضتثناء  باب  من 
�ضفهيا من املخابرات االإ�رسائيلية 
باأن املحتجز "عبد العال قتل، الأن 
اآخرين على  حدثه مرتبط باثنني 
معتقلني"ويتظاهر  احلياة  قيد 
ال�ضياج  قرب  الفل�ضطينيني،  اآالف 
الفا�ضل، منذ 30 مار�ش املا�ضي، 
الالجئني  بعودة  للمطالبة 
ومدنهم  قراهم  اإىل  الفل�ضطينيني 
 ،1948 عام  منها  هجروا  التي 
غزة  قطاع  عن  احل�ضار  ورفع 
تلك  االإ�رسائيلي  اجلي�ش  ويقمع 
ما  بعنف،  ال�ضلمية  امل�ضريات 
ع�رسات  ا�ضت�ضهاد  عن  اأ�ضفر 

الفل�ضطينيني واإ�ضابة االآالف. 



دويلاخلمي�س 26  جويلية  2018  املوافـق  لـ 07 دو القعدة 1439هـ 11

"الداد  كتبه  لل�صحيفة  تعليق  ويف 
اإن تعريف "الال�صامية  باك"، قال 
الذي تبناه "املعهد الدويل لذكرى 
الكارثة" )IHRA(، وهي املنظمة 
لتعزيز بحث  التي ت�صكلت  الدولية 
اأرجاء  يف  الكارثة  ذكرى  ودرا�صة 
العامل، يق�صي بو�صوح باأن منع حق 
ال�صعب اليهودي يف تقرير امل�صري 
خالل  من  اأخرى،  اأمور  �صمن 
االدعاء باأن وجود دولة "اإ�رسائيل" 
واإجراء  عن�رسي،  م�رسوع  هو 
اإ�رسائيل  �صيا�صة  بني  مقارنة 
الراهنة و�صيا�صة النازيني، هي من 

تعبريات الال�صامية".
اأن  ال�صحيفة  ترى  لذلك،  وتبعا 
هي  الرتكي  الرئي�س  "هجمات 
الكلمة"،  معنى  بكل  ال�صامية 

قانون  اإن  قوله  اإىل  بذلك  م�صرية 
يرقى  دليل ال  هو  الدولة"  "قومية 
اإليه ال�صك على اأن "اإ�رسائيل" هي 
"االأكرث فا�صية وعن�رسية"،  الدولة 
ال  االإ�رسائيلي  "الفهم  واأن 
وراء  هتلر  �صعي  عن  يختلف 
اأن  ال�صحيفة  النقي"،وراأت  العرق 
"دليال  متثل  اأردوغان  ت�رسيحات 
هو  اأردوغان  اأن  على  وا�صحا 
فهذه  الكلمة.  معنى  بكل  ال�صامي 
يطلق  التي  االأوىل  املرة  لي�صت 
حديثه  يف  ال�صامية  مواقف  فيها 
لن  بالتاأكيد  وهذه  اإ�رسائيل،  عن 
م�صيفة  االأخرية"،  املرة  تكون 
وطاملا  رئي�صا  كان  "طاملا  اأنه 
تركيا  فاإن  كانت حزبه يف احلكم، 
ينبغي  وهكذا  ال�صامية،  دولة  هي 

التعاطي معها".
اأنه  ال�صحيفة  راأت  لذلك،  وتبعا 
اأن  الر�صمية  اإ�رسائيل  "يتعني على 

تك�رس موؤامرة ال�صمت من جانبها 
والعمل  اأردوغان،  ال�صامية  حول 
على عزله وعزل تركيا يف ال�صاحة 

الدولية الدميقراطية".
"الطابع  اأن  ال�صحيفة  واعتربت 
يجعل  اأردوغان  لنظام  الال�صامي 
املتحدة  الواليات  واجب  من 
واذا  عقابية.  باأعمال  القيام 
ويف  الكونغر�س  يف  احلزبان  كان 
بااللتزام  ي�صعران  ال�صيوخ  جمل�س 
عليهما  فاإن  الال�صامية،  مبكافحة 
ال�صعور  اإىل  تركيا  يدفعا  اأن 
اإيالما"اإىل  اأكرث  نحو  على  بذلك 
الرد  من  �صياق  ويف  اأي�صا،  ذلك 
دعت  اأردوغان،  "ال�صامية"  على 
اإىل االعرتاف  الكني�صت  ال�صحيفة 
بقتل تركيا لل�صعب االأرمني، معتربة 
اأن ذلك "لي�س فقط اإحقاقا للعدل 
بل  االأرمني،  ال�صعب  التاريخي مع 

واجبا اأخالقيا من دولة اليهود".

دعت �صحيفة "اإ�صرائيل اليوم"، الأكرث قربا من املجرم بنيامني نتنياهو، اإىل ما اأ�صمته "معاقبة اأنقرة"وجاءت دعوتها تلك على خلفية الت�صريحات التي اأدىل بها الرئي�س الرتكي، رجب طيب 
اأردوغان، تنديدا بقانون "قومية الدولة" الذي اأقّره الكني�صت ال�صهيوين موؤخرا.

�صحيفة اإ�صرائيلية

م٫�س 

حان الوقت ملعاقبة اأنقرة.. ملاذا وكيف؟

بعد ف�صل "مقالع داوود"

�سربة جديدة لل�سناعات الع�سكرية بـ"اإ�سرائيل"
االأوىل  العملية  التجربة  ك�صفت 
ال�صاروخي  الدفاع  ملنظومة 
داوود"،  "مقالع  "االإ�رسائيلي"، 
وتبني  قدراتها،  يف  كبري  ف�صل  عن 
"غري  اأنها  اإ�رسائيليني  خرباء  وفق 
جاهزة"واأو�صح اخلبري االإ�رسائيلي 
عامو�س  "هاآرت�س"،  �صحيفة  يف 
�صواريخ  اإطالق  اأن  هرئيل، 
من  ال�صنع  رو�صية   "SS-21"
"وفرت  االثنني،  �صباح  �صوريا، 
االأوىل  العملية  للتجربة  فر�صة 
"مقالع  ملنظومة  الناجحة  غري 
ال�صواريخ  اأن  اإىل  واأ�صار  داوود". 
التي اأطلقت من ال�رسق اإىل الغرب، 
يف  "اإ�رسائيل"  مع  احلدود  نحو 
هدفت  املحتل،  اجلوالن  ه�صبة 
�صوريا،  داخل  مبنطقة  للم�س 
نظام  يف  امل�صار  ح�صابات  لكن 

ال�صواريخ  اأن  قدرت  االعرتا�س 
دوت  لذا  اإ�رسائيل؛  يف  �صت�صقط 
�صافرات االإنذار، واأطلق �صاروخان 
هرئيل،  داود"وك�صف  "مقالع  من 
"هاآرت�س"  ب�صحيفة  له  مقال  يف 
قادة  لدى  التعليمات  اأن  العربية، 
الدفاع اجلوي يف جي�س االحتالل 
فاإن  �صك،  وجود  حالة  "يف  اأنه 
املقاربة تق�صي باأنه يف�صل اإطالق 
النار". كما لفت اإىل حادثة م�صابهة 
املا�صي، عندما  مار�س  وقعت يف 
"القبة  �صواريخ  بـ"اخلطاأ"  اأطلقت 
طلقات  خروج  بعد  احلديدية" 
يف  اأر�صي  ر�صا�س  من  اجلو  يف 
قطاع غزة؛ ب�صبب �صبط جم�صات 
عال  ح�صا�صية  مل�صتوى  املنظومة 
ال�صمال كان  "تهديد  اأن  جدا وبني 
مب�صتوى خمتلف متاما؛ ف�صواريخ 

الأكرث  مداها  ي�صل   "SS-21"
حربي  راأ�س  وحتمل  كم،   100 من 
ومن  تقريبا،  طن  ن�صف  وزنه 
التكلفة  رغم  االعرتا�س  كان  هنا 
دوالر  ملليون  ت�صل  التي  العالية، 
اأكد  عملي،  وب�صكل  �صاروخ،  لكل 
"ال�صواريخ  اأن  الع�صكري  اخلبري 
اأهدافها،  ت�صب  مل  االإ�رسائيلية 
قبل  من  ناجحا  يكن  مل  والتنفيذ 
"مقالع  اجلديد  االعرتا�س  نظام 
ال�صاروخان  و�صقط  داود"، 
ال�صوريان يف �صوريا قرب احلدود، 
االإ�رسائيلي  القرار  كان  وهنا 
داود"  "مقالع  �صواريخ  بتدمري 
نتائج  "هذه  م�صيفا:  ذاتيا"، 
على  والتي  جيدة،  غري  عملياتية 
�صالح اجلو االإ�رسائيلي كالعادة اأن 
"مقالع  اأن  اإىل  ي�صار  يفح�صها". 

داوود" كان يطلق عليها يف ال�صابق 
عملت  حيث  ال�صحرية"،  "الع�صا 
"رافائيل"  �رسكة  تطويرها  على 
�رسكة  مع  بالتعاون  االإ�رسائيلية 
جانبه،  من  االأمريكية  "ريثيون" 
ب�صحيفة  الع�صكري  اخلبري  �صدد 
يواآف  العربية،  اليوم"  "اإ�رسائيل 
"حتقيق  اإجراء  اأهمية  ليمور، على 
اجلو،  �صالح  قبل  من  معمق 
االأمنية،  ال�صناعات  ومب�صاركة 
التعرف  الذي ميكنه  وحده  والذي 
يف  حدث  الذي  االإخفاق  على 

اإطالق �صاروخي مقالع داوود".
املبكرة،  املرحلة  "يف  واأ�صاف: 
ي�صتدعي  مغزى  ذو  اإخفاق  هذا 
التكنولوجية  الدرو�س  ا�صتخال�س 
"التحدي  اأن  معتربا  والعملياتية"، 
مقالع  منظومة  تلقته  الذي 

التحديات  اأعقد  من  كان  داوود 
واملقذوفات  ال�صواريخ  عامل  يف 
 "SS-21" ال�صاروخية؛ الأن �صاروخ
تختلف  طريانه  و�صورة  متطور، 
االأخرى"،ولفت  ال�صواريخ  عن 
ومفعلي  "مربجمي  اأن  اإىل  ليمور 
هل  بالتاأكيد  �صيفح�صون  الرادار 
اأف�صل  لنتائج  الو�صول  ممكنا  كان 
يف وقت اأق�رس يف امل�صتقبل، منعا 
م�صتقبلي  وت�صليل  عابث  الإطالق 
اجلزء  هو  هذا  لكن  للمنظومة، 
اأن  مو�صحا  احلدث"،  يف  ال�صهل 
بالقرار  اأ�صا�صا  �صيعنى  "التحقيق 
مرة  الأول  تطلق  الأن  القيادي 
واأي�صا  داود"،  "مقالع  �صواريخ 

حقيقة اأن االعرتا�س ف�صل".
تكلفة  يف  لي�صت  امل�صكلة  اأن  وراأى 
ذاته"،  االإخفاق  "بل يف  ال�صواريخ، 

الدفاع  "ملنظومات  اأن  اإىل  الفتا 
لقدراتها  اآخر  هاما  دورا  الفاعلة 
من  العدو  ردع  وهو  االعرتا�صية؛ 
جمرد التفكري يف اإطالق ال�صواريخ، 
ال�رسر  اإحلاق  فر�صة  اأن  لعلمه 
الع�صكري  اخلبري  واأكد  قليلة". 
"منظومة  اأن  اأظهرت  احلداثة  اأن 
مقالع داوود لي�صت جاهزة للعمل"، 
مطالبا باإجراء "حت�صينات وترتيبات 
مبهامها  القيام  من  تتمكن  اأن  قبل 
بتهديدات  مفعمة  منطقة  يف 
موؤ�رس  البالي�صتية"ويف  ال�صواريخ 
تلقتها  التي  ال�صدمة  مدى  على 
املختلفة،  االإ�رسائيلية  املحافل 
نوه  واالأمنية،  الع�صكرية  خا�صة 
اإخفاق  "االن�صغال يف  اأن  اإىل  ليمور 
عما  االنتباه  �رسف  داود"  "مقالع 

يجري يف �صوريا".

ق حتركاته؟ من اأين هاجم "داع�ش" ال�سويداء ومن ن�سّ
جنوب  ال�صويداء  حمافظة  تعر�صت 
اإرهابية �رس�صة فجر  �صوريا لهجمة 
يف  القتال  انتهاء  قرب  مع  اأم�س، 
انطالق  �صوء  ويف  �صوريا،  عموم 
الرو�صية  االإن�صانية  املبادرة 
وح�صب  فرن�صا  بها  التحقت  التي 
االعتداء  فاإن  االأولية،  املعلومات 
من  عنا�رس  نّفذه  ال�صويداء  على 
"داع�س"، حيث هاجموا قرى ريف 
املدينة ال�صمايل ال�رسقي، بالتزامن 
والباعة  املاّرة  ا�صتهداف  مع 
ال�صويداء  مدينة  يف  املتجولني 
ر�صقوا  اأن  بعد  انتحارية  بتفجريات 
لقتل  مكرّبين  بالر�صا�س  النا�س 
واالأطفال.  والن�صاء  وال�صيوخ  العّزل 
حاولت  طاملا  ال�صويداء،  حمافظة 
جّرها  وامل�صلحة  االإرهابية  الزمر 

ال�صوري،  اجلي�س  �صد  املعركة  اإىل 
واالنتقام  معاقبتها  طائلة  حتت 
منها على والئها لل�صلطات ال�صورية. 
ومن  هوؤالء،  قدم  اأين  من  وال�صوؤال: 

خطط ال�صرتاتيجيتهم؟
اجتياحهم ال�صويداء من جهة ال�رسق، 
باأنهم  قاطعة  �صبه  اإجابة  اإىل  يقود 
من  لتحركاتهم  ون�صقوا  انطلقوا 
ت�صيطر  التنف �رسقي �صوريا، حيث 
فريق  ويرى  االأمريكية  القوات 
والن�صطاء،  املحللني  من  عري�س 
هي  وتوقيته،  الهجوم  من  الغاية  اأن 
ت�صفية  ال�صوري عن  اجلي�س  اإ�صغال 
وتعطيل  االإرهابي،  التنظيم  بقايا 
على  الو�صع  بتاأجيج  امل�صاحلات 
االأر�س، واإجالء من مل يت�صّن تهريبهم 

من اأ�صحاب "اخلوذ البي�س".

حمكمة الهاي حتذر وا�سنطن من 
اتخاذ اأي اإجراءات �سد اإيران

العدل  حمكمة  رئي�س  وجه 
اإىل  ر�صالة  الهاي  يف  الدولية 
االأمريكي  اخلارجية  وزير 
عودة  على  طهران  �صكوى  اإثر 
على  وا�صنطن عقوباتها  فر�س 
املركز  رئي�س  وقال  اإيران 
طهران  يف  الدويل  القانوين 
"رئي�س  اإن  حمبي،  حم�صن 
الأهمية  ونظرا  الهاي  حمكمة 
م�صاء  وجه  الق�صية،  وفورية 
الثالثاء ر�صالة ر�صمية اإىل وزير 
حمذرا  االأمريكي  اخلارجية 
حكومة وا�صنطن كي ال تت�رسف 
نتائج  اإجراءاتها  مت�س  بحيث 

القرارات املقبلة للمحكمة".
وح�صب اخلرباء، فاإن هذا االأمر 

لوقف  موؤقت  حكم  مبثابة  يعد 
اأي اإجراء للت�رسف يف امللفات 
املالية، وموؤ�رسا على ح�صا�صية 
اإيران  �صكوى  مو�صوع  واأهمية 
بالن�صبة ملحكمة العدل الدولية 
مو�صوع  اأن  حمبى،  واأو�صح 
االإجراء  اأن  هو  اإيران،  �صكوى 
اإجراءات  باإعادة  االأمريكي 
يعترب  اجلانب  اأحادية  احلظر 
وا�صنطن  لتعهدات  نق�صا 
عام  معاهدة  اإطار  يف  الدولية 
اأمريكا  تعهدت  والتي   ،1955
مبوجبها باأن تتعامل مع الرعايا 
واأن  ب�صورة من�صفة،  االإيرانيني 
املالية  املعامالت  متنع  ال 

وامل�رسفية.
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عي�شة ق.

البيع  عملية  جتري  اأن  تقرر  اأين 
وعمر  ت�شاكر  ملعبي  م�شتوى  على 
قررت  بعدما  ببولوغني  حمادي 
ت�شهيل  العا�شمي  النادي  اإدارة 
وتفادي  اأن�شارها  على  املهمة 
وبالتايل  البليدة  مدينة  اإىل  التنقل 
اقتناء التذاكر من ملعب بولوغني، 
حيث تنطلق عملية البيع ابتداء من 
اليوم وجتري على م�شتوى �شبابيك 
ملعبي ت�شاكر وبولوغني اليوم وغدا 
بينما �شتكون عملية البيع مقت�رصة 
على ملعب بولوغني ال�شبت املقبل 
اإقامة  ي�شادف  ال�شبت  اأن  باعتبار 
بي  وتي  اجلزائر  مولودية  مباراة 
دور  �شمن  الكونغويل  مازميبي 
جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، 

»�شو�شطارة«  اإدارة  تعول  حيث 
الفريق  بجماهري  كبري  تنقل  على 
املدرب  ا�شبال  ت�شجيع  اجل  من 
اإىل  ودفعهم  فروجي  تيريي 
املجموعة  على  �شيطرتهم  تاأكيد 
به  ي�شمنون  جديد  فوز  وحتقيق 
ربع  الدور  غلى  ر�شميا  التاأهل 

النهائي من املناف�شة القارية.
املدير  ر�ّشم  اأخرى،  جهة  من 
التعاقد  �رصار  احلكيم  عبد  العام 
نايك  الكامريوين  الالعب  مع 
ميك�شا�س بعدما وقع املعني على 
والدي  اأم�س  اأول  اأم�شية  العقد 
مدافع  يلعب  مو�شمني حيث  ميتد 
 ،4 الرقم  يحمل  و�شوف  حموري 
الالعب  لتعوي�س  وا�شتقدامه جاء 
التحق  الذي  الالوي  عبد  اأيوب 
خلو�س  ال�شوي�رصية  بالبطولة 

اأين  اأوروبا  يف  احرتافية  جتربة 
انطالق  منذ  الت�شكيلة  مع  تدرب 
بتون�س،  التح�شريي  الرتب�س 
الإفريقية  حيث مت منحه الإجازة 
الكاف،  كاأ�س  يف  للم�شاركة 
يف  احل�شم  يتم  اأن  ينتظر  فيما 
اإيبارا  البورندي  املهاجم  م�شري 
التجارب  يخو�س  الذي  بران�س 
املدرب  طرف  من  معاينته  وتتم 
الفرن�شي قبل اأن يبث يف اأمر بقاءه 

والتوقيع مع الحتاد من عدمه.
الإفريقي  الحتاد  عني  لالإ�شارة 
من  حتكيم  ثالثي  القدم  لكرة 
بوركينافا�شو من اأجل اإدارة مباراة 
�شبور  ورايون  اجلزائر  احتاد 
الرئي�شي  باحلكم  الأمر  ويتعلق 
الثنائي  مب�شاعدة  اإيفرام  جو�شت 

�شايدو تاميا ودري�شا مودا�شت.

بيع تذاكر رايون �ضبورت بت�ضاكر وبولوغني ابتداء من اليومالكامريوين ميك�شا�س يحمل الرقم 4 ويح�شل على اإجازة اإفريقية
تنطلق اليوم عملية بيع التذاكر اخلا�شة باملباراة التي جتمع فريق احتاد اجلزائر 

بال�شيف رايون �شبور الرواندي واملقرر اإقامتها �شهرة الأحد املقبل على ملعب م�شطفى 
ت�شاكر بالبليدة حل�شاب اجلولة الرابعة من دور جمموعات كاأ�س الكاف، حيث قررت 

اإدارة ملعب ت�شاكر طبع جمموع 20 األف تذكرة لفائدة جماهري الحتاد من اجل 
ال�شماح لهم متابعة املباراة من املدرجات، و�شوف تبلغ قيمة التذكرة الواحدة 400 

دينار للمدرجات املغطاة و300 تذكرة للمك�شوفة 

حطاب:

 ظروف الإقامة 

والتنظيم 
جيدة ب�ضهادة 

الأخ�ضائيني
و�شف وزير ال�شباب والريا�شية 
حممد حطاب، م�شتوى التنظيم 
وظروف اإقامة الوفود امل�شاركة 
لالألعاب  الثالثة  الطبعة   يف 
باجليدة  لل�شباب  الإفريقية 
ت�رصيحات  اأن  على  م�شددا 
التون�شي  الوفد  اأع�شاء  اأحد  
بخ�شو�س �شوء الإيواء باحلالة 
وقال  املعزولة،  و  الفردية 
مركز  لزيارته  ختاما  الوزير 
امل�شاركني  الريا�شيني  اإيواء 
واملواقع  بتيبازة  الألعاب  يف 
التي حتت�شن مناف�شات الرمي 
والكانوي  والتجذيف  الريا�شي 
اأحد  »ت�رصيحات  كياك: 
اأع�شاء الوفد التون�شي ال�شقيق  
يحب اأن تو�شع يف خانة احلالة 
املعزولة والفردية التي ل تعرب 
للجنة  الر�شمي  املوقف  عن 
اللجنة  و  التون�شية  الأوملبية 
ب�شفتهما  الإفريقية  الأوملبية 
ظروف  لتقييم  املوؤهالن 
التنظيم«،  م�شتوى  و  الإقامة 
ت�شليط  يجب  »ل  واأ�شاف: 
ل  ب�شيطة  جزئية  على  ال�شوء 
تنظيم  جناح  م�شتوى  ترتجم 
و  الإقامة  ظروف  و  الألعاب 
يف  اجلزائر  ب�شيوف  التكفل 
مربزا  الإفريقي،  العر�س  هذا 
ب�شهادة  جيدة  ظروف  اأنها 
الأخ�شائيني على غرار اللجان 
البلدان  ملختلف  الأوملبية 
املمثلة  فيها  مبا  امل�شاركة 
كذا  و  ال�شقيقة  تون�س  لدولة 

اللجنة  الأوملبية الإفريقية.
امل�شاركة  وبخ�شو�س 
ال�شباب  وزير  نوه  الوطنية 
والريا�شة بالنتائج التي حققها 
الذين  اجلزائريون  الريا�شيون 
ح�شدوا 30 ذهبية، موؤكدا اأنها 
يف  وقال  التوقعات،  كل  فاقت 
ال�شياق اأنها فر�شة للتاأكيد مرة 
ال�شتثمار  اأخرى على �رصورة 
م�شريا  والتكوين  ال�شباب  يف 
اإىل و�شع 13 مركز تكوين حتت 
الريا�شية  الحتاديات  ت�رصف 
ا�شتعدادا  لتنظيم األعاب البحر 
الأبي�س املتو�شط �شنة 2021، 
املنتخب  مدرب  وبخ�شو�س 
الوزير  رف�س  القادم  الوطني 
جمددا  امل�شاألة  يف  اخلو�س 
مرة اأخرى اأنها من �شالحيات 
للعبة  اجلزائرية  الإحتادية 

املكلفة بالت�شيري.
ويف �شياق اآخر اأ�شار الوزير يف 
بعملية  متعلق  �شوؤال  على  رده 
م�شاحله  بها  تقوم  »تطهري« 
على م�شتوى  الهياكل املركزية 
لالإدارة اأن هناك ت�شورا جديدا 
مبنيا على  اأ�ش�س علمية لتطوير 
مربزا  اجلزائرية  الريا�شة 
التي  للكفاءات  بحاجة  اأنهم 
التطورات  م�شايرة  �شاأنها  من 
اأ�شبحت  الريا�شة  اأن  خا�شة 

علما قائما بذاته.
وكالت 

عمرانتي يفكر يف ال�شتغناء عن املغرتب تني

�ضباب ق�ضنطينة يفوز اأمام �ضبيبة القريوان دون اإقناع
يف  ق�شنطينة  �شباب  فريق  فاز 
اأول  خا�شها  التي  الودية  املباراة 
اأم�س اأمام �شبيبة القريوان بنتيجة 
هدف دون رد اأين جرت املباراة 
الرتب�س  �شمن  �شو�شة  مبدينة 
حامل  يخو�شه  الذي  التح�شريي 
املن�رصم  املو�شم  البطولة  لقب 
املو�شم  لنطالق  حت�شبا  بتون�س 
الهدف  وجاء  اجلديد،  الكروي 
املدافع  عرب  اللقاء  يف  الوحيد 
زعالين الذي ا�شتغل ركنية زميله 
اإىل  وحولها  العمري  علي  �شيد 
املرحلة  انتهاء  قبل  ال�شباك 
عدة  املقابلة  وعرفت  الأوىل، 
نقائ�س ورغم الفوز امل�شجل الذي 
كان مهما من اجلانب املعنوي اإىل 
التي  النقائ�س  يغفل  مل  الأمر  ان 
عليها خا�شة يف ظل  الوقوف  مت 
ف�شل  الذي  الهجوم  جناعة  عدم 
يف الت�شجيل رغم دخول الت�شكيلة 
الهجوم  بثالثي  امليدان  اأر�شية 
وامل�شتقدم  بلخري  جعبوط 

اجلديد غاغميغا.
القادر  عبد  املدرب  واأبدى 
الأداء  عن  ر�شاه  عدم  عمراين 
بن  الالعب  رفقاء  قدمه  الذي 
الثاين  ال�شوط  يف  خا�شة  �رصيفة 
بالع�شوائية  اللعب  متيز  حيث 
البدين  العمل  والت�رصع واأثر كثريا 
اأر�شية  على  الالعبني  اأداء  على 
يجعله  الذي  الأمر  وهو  امليدان، 
الأيام  خالل  ينتظره  كبريا  عمال 
البطولة  انطالق  وقبل  املقبلة 
اأوت  �شهر  املقررة  الوطنية 
املغرتب  الالعب  وكان  الداخل، 
ال�شيفي  املركاتو  يف  امل�شتقدم 
العنا�رص  اأحد  تني  و�شيم  احلايل 
رغم  والذي  الظن  خّيبت  التي 
�شاعة  الن�شف  يفوق  ما  لعب  اأنه 
اأنه مل يظهر  من اللقاء الودي اإل 
الأخ�رص،  امل�شتطيل  فوق  الكثري 
الفريق  من  م�شادر  ك�شفت  حيث 
ت�رصيحه  يف  يفكر  عمراين  ان 
من  بعيدا  يتواجد  الذي  وهو 

تكتيكيا  وحمدود  البدنية  الناحية 
اآخر  بالعب  ا�شتخالفه  اأجل  من 
التحويالت  مرحلة  انتهاء  قبل 
ل  الت�شكيلة  ان  باعتبار  ال�شيفية، 
الألعاب  ل�شانع  بديال  ت�شم لعبا 
عن  غاب  الذي  بلجياليل  قدور 

اللقاء ب�شبب الإ�شابة.

عبيد يتلقى عر�شا من 
الإمارات الإماراتي

الالعب  تلقى  اأخرى،  جهة  من 
طرف  من  عر�شا  عبيد  اأمني 
الإماراتي  الإمارات  نادي  اإدارة 
�شفوفه،  اإىل  الن�شمام  اأجل  من 
حيث ينتظر اأن تتفاو�س مع اإدارة 
»ال�شيا�شي« من اأجل اإقناعها على 
التي  وهي  خدماته  عن  التخلي 
اخلور  لفائدة  ت�رصيحه  رف�شت 

القطري.
عي�شة ق.

ارتفاع احل�شيلة اإىل 30 ذهبية يف الألعاب 
الإفريقية لل�شباب

22 ميدالية منها 9 
ذهبية يف ر�ضيد اجلزائر

دعمت الفرق الريا�شية اجلزائرية 
من  ال�شاد�س  اليوم  يف  امل�شاركة 
الإفريقية  الألعاب  مناف�شات 
بالدنا  حتت�شنها  لل�شبابالتي 
ميدالية   22 مبجموع  ر�شيدها 
كل  بها  توجت  ذهبية  ت�شع  منها 
الكونغ  الريا�شية،  الرماية  من 
وال�شباحة  املبارزة  فووو�شو، 
واأربع  ف�شيات  ت�شع  اإىل  اإ�شافة 
برونزيات، ونال املنتخب الوطني 
واناث  ذكور   الريا�شية  للرماية 
ذهبية،  منها  ميداليات  اأربع 
م�شابقات  يف  برونزية  و  ف�شيتان 
بالهواء  وامل�شد�س  البندقية  
ب�شنوة  الرماية  امل�شغوط مبيدان 
اإن�شاف  بالذهب  توج  و  تيبازة، 
البندقية  م�شابقة   يف   حمداين 
امليداليتني  افتك  بينما  10امتار، 
الف�شيتني عبد الوحيد  معمري يف 
 10 امل�شغوط  بالهواء  امل�شد�س 
البندقية  يف  عدول  وك�شيلة  اأمتار 
10  اأمتار، واكتفت اإينا�س بن كزمي 
اخت�شا�س   الربونزية يف  امليدالية 

امل�شد�س بالهواء امل�شغوط.
اجلزائريون  امل�شارعون  وح�شد 
يف الكونغ فو وو�شو ت�شع ميداليات 
ف�شيات   4 ذهبيات،   4 منها 
الثاين  اليوم  خالل  وبرونزية 
والأخري من املنازلت التي  جرت 
ال�شاندا  ففي  البيار  بقاعة  م�شاء 
ميداليات   6 اجلزائريون  نال 
وبرونزية،  ف�شيات   3 ذهبيتان، 
الذهبية  امليداليات  وعادت 
ملحمد امني بريم 56 كغ، بينما فاز 
مواطنه عثمان بلدي 65 كلغ امام 
التون�شي عثماين حممد  دهيا، ونال 
امليداليات الف�شية  كل من حممد 
امني مزيان 48 كغ، فتحي حمريت 
دنيا  هاجر  بلدي  عثمان  كغ،   60
56 كلغ الذين انهزموا يف النهائي، 
وح�شل عبد الهادي عمرو�س على 
ويف  الوحيدة،  الربونزية  امليدالية 
ممثلو  انهي  التاولو  م�شابقات  
الثاين  اليوم  املناف�شات  اجلزائر 
ال�شاب  واأحرز   بذهبيتني وف�شية، 
ذهبية   ميداليتني  موا�شح  مرتو�س 
اإثنني  اخت�شا�شني   يف  وف�شيتني 

ميدالية املعدن النفي�س كانت من 
ن�شيب حنفي زروقي.

املبارزة توا�شل اإحراز 
الذهب

يف  اجلزائر   مبارزو  توج   كما 
اخت�شا�شي ال�شيف اناث وال�شي�س 
اثر  الذهبية  بامليدالية  اناث 
جرا  اللذين  النهائيني  يف  فوزهما 
بالقاعة الريا�شية للمركز الريا�شي 
اكتفى  فيما   عكنون  بنب  الن�شوي 
احل�شام  ل�شالح  الذكور  منتخب 
اأول  وكانت  الربونزية،  بامليدالية 
بف�شل  الفرق  يف  جزائرية  ذهبية 
يف   الفائز  ال�شي�س  �شالح  منتخب 
نهائي  ويف  م�رص،  على  النهائي 
اثر  توجت  اجلزائر  اناث  ال�شيف 

فوزهن على م�رص.

ال�شماح بلمان ي�شطع 
والكرة الطائرة خالية 

الوفا�س

 ويف ال�شباحة، اأهدى من�شف بلمان 
و عبد اهلل عرجون ذهبيتني للجزائر 
يف  200 م على ال�شدر و50 م على 
البقية  اإحراز  عن  ف�شال  الظهر 
من  جديدة،كانت  ف�شيات  لثالث 
النور مهاجري 200 م  ن�شيب عبد 
على ال�شدر، ريا�س بوحميدي 50 م 
على الظهر وفريق التتابع يف 100 م 
اأربع �شباحات. و يف الكرة الطائرة  
ذكور  اجلزائري  املنتخب  انهزم 
 3 بنتيجة  التون�شي   نظريه  اأمام 
اأ�شواط دون رد  بالقاعة املتعددة 
الريا�شات بعني  طاية يف املباراة 
الرتتيبية لنيل امليدالية الربونزية، 
اجلزائريان  املنتخبان  واكتفى 
للكرة الطائرة  ال�شاطئية )ذكورا و 
املوعد  يف  الرابع  باملركز  اإناثا(  
نال  الطاولة  تن�س  ويف  الريا�شي، 
الثنائي اجلزائري ميدالية برونزية 

خمتلط زوجي ح�شب الفرق.
ع.ق./وكالت
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وجدد متو�سط ميد�ن �خل�رض �أنه 
ف�سل �اللتحاق باملان �سيتي لكونه 
فريق كبري وي�سم يف �سفوفه العبني 
كبار ور�ئعني �سعيد بالتو�جد معه 
ولديه  كفء  مدرب  جد�نب  غلى 
�لعاملي،  �مل�ستوى  على  �سمعته 
�أن جميع �لظروف مهياأة  مو�سحا 
من �أجل �لرتكيز على �لعمل وحده 

و�لبحث عن �لتتويج باالألقاب.
لوهافر  نادي  خريج  و�أ�سار 

غو�رديوال  �أفكار  �ن  �لفرن�سي 
وطلب  معه  �لتعاقد  �أر�د  حينما 
جليه �إىل ت�سكيلة �لفريق �ل�سماوي 
قد كانت تدور حول �عتباره يدخل 
�سمن �لنهج �لتكتيكي �لذي يعتمده 
جانب  �إىل  �لكتالوين  �ملدرب 
�لفنية  �للم�سة  منح  على  قدرته 
م�ستعد  �نه  مو�سحا  للت�سكيلة، 
ملنح �مل�ساعدة �لتي ينتظرها منه 
�أن  و��ستطرد  �لفريق،  يف  �جلميع 
�ملناف�سة حول �ملن�سب �رضورية 
من �أجل �النعكا�س بااليجاب على 

تخيفه  ال  �أنها  و�عترب  �لت�سكيلة 
بتح�سني  �يجابية  تكون  و�سوف 

م�ستو�ه نحو �الأف�سل.

حمرز و�شالح وجها 
لوجه اليوم

�لباكر  �ل�سباح  يف  حمرز  يخو�س 
�لثانية  �لودية  مبار�ته  �ليوم  من 
للأبطال  �لدولية  �لكاأ�س  �سمن 
�لتي يلقي خللها نادي ليفربول 
�ملناف�سة  �ستكون  �أين  �الجنليزي 

قوية بني حمرز و�لدويل �مل�رضي 
�ستكون  حيث  �سلح،  حممد 
�لت�سكيلة  لنجم  �لثانية  �خلرجة 
�سيتي  �ملان  باألو�ن  �لوطنية 
�ل�سبت  خا�سه  �لذي  �للقاء  بعد 
�ملن�رضم �مام بوري�سيا دورمتوند، 
وقدم خلله �أد�ء مقنعا، �أين �سيعمل 
�ليوم على خطف �الأ�سو�ء و�لتاألق 
�إمكانياته  �إثبات  �أجل  من  جمدد� 
ب�سمه  غو�رديوال  �ملدرب  و�إقناع 
�إىل خطته �لتكتيكية بد�ية �ملو�سم 

�جلديد.

اأكد عدم تخوفه من املناف�شة ال�شديدة يف من�شبه

حمرز: و�ضلتني عدة عرو�ض هذه ال�ضائفة لكني ف�ضلت املان �ضيتي
ك�شف الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز اأنه كان حمل اهتمام عدة اأندية اأرادت التعاقد معه خالل املركاتو ال�شيفي احلايل 
قبل اأن ةيختار التوقيع يف �شفوف مان�ش�شرت �شيتي الجنليزي، حيث اأكد الالعب يف ت�شريحات للتلفزيون الأمريكي »اإي اإ�س بي 

اإن« اأنه كان �شعيدا عندما وجد نف�شه حمل اهتمام عدة اندية اأوروبية كبرية وذلك مبا�شرة بعد نهاية املو�شم املن�شرم، لكنه 
رف�س يف نف�س الوقت الك�شف عن هوية الأندية التي اأرادت احل�شول على خدماته هذه ال�شائفة

 ثاين فريق اجنليزي يطلب 
خدماته بعد لي�شرت �شيتي

�ضاوثهامبتون مهتم 
بالتعاقد مع غزال

الت�شكيلة فازت وديا اأمام احتاد البليدة 
والكامريوين فييفيان يتاألق

روابح ثالث املدربني يغادر �ضباب 
بلوزداد قبل انطالق املو�ضم

�جلز�ئري  �لدويل  �للعب  دخل 
ر�سيد غز�ل �هتمام فريق �جنليزي 
على  �حل�سول  �جل  من  جديد 
�ل�سيفي  �ملركاتو  خلل  خدماته 
بنادي  �ملر  يتعلق  حيث  �حلايل، 
�إىل  يح�رض  �لذي  �ساوثهامبتون 
جتديد �ملفاو�سات مع �إد�رة نادي 
ت�سهيل  �أجل  من  �لفرن�سي  موناكو 
حيث  �سفوفها  �إىل  �نتقاله  مهمة 
�الجنليزي  �لنادي  م�سوؤولو  يجدد 
�أجل  من  �لتفاو�س  يف  رغبتهم 
�ملنتخب  مهاجم  مع  �لتعاقد 
حمل  كان  �لذي  وهو  �لوطني 
وكان   2016 �سائفة  يف  �هتمامهم 
�أوملبيك  نادي  �ألو�ن  يحمل  حينها 
�ملفاو�سات  �إىل  �لفرن�سي  ليون 

ف�سلت. 
وك�سفت �م�س �ل�سحافة �الجنليزية 
مارك  �ساوثهامبتون  مدرب  �أن 
غز�ل  با�ستقد�م  جد�  مهتم  هيوز 

من  �الأن�سب  �للعب  ير�ه  و�لذي 
�ل�رضبي  �ملهاجمني  خلفة  �أجل 
يو�سف  و�ملغربي  تاديت�س  دو�سان 
بوفال �للذ�ن غادر� �سفوف �لنادي 
�لهولندي  �أم�سرتد�م  �أجاك�س  نحو 
و�سيلتا فيغو �ال�سباين على �لتو�يل، 
نادي  مع  غز�ل  تعاقد  ويبقى 
�إىل غاية �سيف  �لفرن�سية  �الإمارة 
ب�سفوفها  �لتحق  �لذي  وهو   2021
�لذي  �الأمر  �لفارط  �لعام  �سائفة 
�لنادي  م�سوؤويل  ماأمورية  يعقد 
�الجنليزي من �أجل ��ستقد�مه، �إىل 
جانب �أن �إد�رة �ساوثهامبتون ثاين 
فريق �جنليزي يعرب عن �هتمامه 
باللعب بعدما �أعربت �إد�رة نادي 
�الأخرى  هي  رغبتها  �سيتي  لي�سرت 
مو�طنه  خللفة  معه  بالتعاقد 
هذه  غادر  �لذي  حمرز  ريا�س 

�ل�سائفة نحو مان�س�سرت �سيتي.
عي�شة ق.

من  »�لو�سط«  م�سادر  ك�سفت 
�أن  بلوزد�د  �سباب  بيت  د�خل 
قرر  رو�بح  توفيق  �ملدرب 
�لفنية  �لعار�سة  من  �الن�سحاب 
�أ�سبوع  مير  مل  �نه  رغم  للفريق 
على ��ستلمه مهام قيادة �لفريق، 
حيث ذكرت م�سادرنا �أن �ملحيط 
�لنادي  مييز  �لذي  �ملتعفن 
�لتي  �مل�ساكل  ظل  يف  خا�سة 
ظهرت غلى �ل�سطح ب�سبب غياب 
�للعبني  ��ستلم  وعدم  �الأمو�ل 
�مل�ستقدمني �جلدد هذ� �ملركاتو 
�ملالية  م�ستحقاتهم  �ل�سيفي 
على  �لتوقيع  قبل  عليها  �ملتفق 
�لعقد، �إىل جانب �الإهمال �لكبري 
�لذي يتعر�س له �لنادي يف غياب 
وتوتر  بوحف�س  حممد  �لرئي�س 
جمل�س  مدير  وبني  بينه  �لعلقة 
�الإد�رة �أحمد جعفر و�لتي جعلت 
وي�سري  يتعّفن  �لبلوزد�دي  �لبيت 
جمدد� نحو �ملجهول خا�سة و�أن 
�لفريق �سهد رحيل ثلثة مدربني 
�جلديد  �ملو�سم  �نطلق  قبل 
�لدين ىيت جودي  �إقالة عز  بعد 
و��ستقالة �ليامني بوغر�رة قبل �أن 
�ملقابل،  يف  رو�بح.  بهما  يلحق 
يف  �لبلوزد�دية  �لت�سكيلة  فازت 

�ملبار�ة �لودية �لتي خا�سها �أم�سية 
�أول �أم�س �أمام �حتاد �لبليدة على 
نظيفني  بهدفني  �أوت   20 ملعب 
بورنان  فوزي  �لثنائي  �سجلهما 
فييفيان  �لكامريوين  و�للعب 
�لذي يتو�جد مع �لت�سكيلة الإجر�ء 
يف  معه  �لتوقيع  قبل  �لتجارب 
بقيادة  �لفني  �لطاقم  �إقناع  حال 
وتاألق  رو�بح،  توفيق  �ملدرب 
الفتة  ب�سورة  �لكامريوين  �للعب 
كبرية  مبار�ة  قدم  �أين  للأنظار 
�لهدفني  ور�ء  كان  و�أنه  خا�سة 
بعدما  �لفريق،  �سجلهما  �للذين 
خلل  من  �الأول  �لهدف  �سجل 
�لدين  �سم�س  توزيعة  ��ستغلل 
�ل�سباك  �إىل  حولها  و�لتي  ن�ساخ 
قبل �أن يعود جمدد� ومينح توزيعة 
�لهدف �لثاين �إىل بورنان �لذي مل 
يجد �سعوبة يف �إيد�عها باملرمى، 
وح�سب �ملعطيات من د�خل بيت 
فييفيان  �للعب  فاإن  �ل�سباب 
يتوجه  �لذي  رو�بح  �ملدرب  �أقنع 
من  �الأخ�رض  �ل�سوء  منح  نحو 
�الإ�سافة  ومنح  معه  �لتوقيع  �أجل 
و�للم�سة �لهجومية خلل �ملو�سم 

�ملقبل.
عي�شة ق.

املغرتب �شعيبي التحق لإجراء 
الفحو�شات الطبية

 اإقبال �ضعيف على تذاكر
 مولودية اجلزائر ومازميبي

�جلز�ئر  مولودية  الأن�سار  �لتذ�كر  بيع  عملية  �أم�س  �نطلقت 

حت�سبا للمبار�ة �لتي تنتظر �لفريق �ل�سبت �ملقبل �أمام تي بي 

�لر�بعة من دور جمموعات  �لكونغويل �سمن �جلولة  مازميبي 

م�سطفى  ملعب  م�سوؤولو  قام  حيث  �إفريقيا،  �أبطال  ر�بطة 

ت�ساكر بالبليدة بفتح ك�سكني من �جل ت�سهيل عملية بيع �لتذ�كر 

�ملطروحة لفائدة �ن�سار �لنادي �لعا�سمي، حيث مت بيع �لتذكرة 

�لو�حد  �ملنا�رض  ومنح  �لو�حدة،  للتذكرة  دينار   300 مقابل 

جمموع ثلثة تذ�كر كاأق�سى حد، ومل تعرف عملية بيع �لتذ�كر 

�إقباال كبري� من طرف �الأن�سار خا�سة و�ن �نطلق عملية �لبيع 

و�أن  خا�سة  �ملقبلة  �الأيام  �نتظار  يف  عمل  يوم  مع  تز�منت 

عملية �لبيع �سوف تتو��سل �إىل �لغد من �أجل �ل�سماح للأن�سار 

�للعب  �لتحق  �أخرى،  جهة  من  �لتذكرة.  على  باحل�سول 

�لقادم من فرن�سا  �لوطن وهو  باأر�س  �إليا�س �سعيبي  �ملغرتب 

من �أجل �الإم�ساء مع ت�سكيلة »�لعميد«، حيث خ�سع �أم�س �إىل 
�لفحو�سات �لطبية قبل �لتوقيع على �لعقد.

ع.ق.

اليويف يفر�ض �ضروطه على 
بونوت�ضي

ل�سفوف  �لعودة  من  ميلن،  مد�فع  بونوت�سي  ليوناردو  �سبكة �قرتب  �ل�سيفية �جلارية، وذكرت  �النتقاالت  عودة جوفنتو�س خلل فرتة  �أجل  من  �رضطني  حدد  جوفنتو�س  �أن  �سبورت«  ر�تبه »برمييوم  تخفي�س  �رضورة  �الأول  �لعجوز  �ل�سيدة  ل�سفوف  للجماهري، �ل�سنوي �لذي ي�سل �إىل 10 مليني يورو باملكافاآت، وتابعت �ل�سبكة بونوت�سي  باالعتذ�ر  بونوت�سي  طالب  �الإيطايل  �لدوري  بطل  وعقب �أن  �لفريق  عن  رحيله  بعد  �ليويف  م�سجعي  غ�سب  �أثار  و�ن�سم بعدما  �ملا�سي،  �ملو�سم  يف  �لعجوز  �ل�سيدة  �سباك  بهز  مليون �حتفاله   42 مقابل  �ملا�سي  �ل�سيف  يف  ميلن،  ل�سفوف  جوفنتو�س بونوت�سي  رغبة  ظل  يف  �لرو�سونريي  عن  بالرحيل  و�رتبط  يورو، 
غونز�لو وعلى �سعيد �ملفاو�سات بني �لناديني �الإيطاليني، قال موقع »كالت�سيو ومان�س�سرت يونايتد وباري�س �سان جريمان يف �لتعاقد معه. مببادلة  ميلن  عر�س  رف�س  جوفنتو�س  �إن  �حل�سول هيغو�ين، و�أ�ساف �أن �سفقة �ن�سمام بونوت�سي لليويف تقدر قيمتها يف �سم بونوت�سي باالإ�سافة للح�سول على مبلغ مايل، لل�سماح برحيل هيغو�ين مهاجم �لبيانكونريي، ببونوت�سي، و�أو�سح �أن �ليويف يرغب مريكاتو«  يريد  �لعجوز  �ل�سيدة  فريق  �أن  مو�سحة  يورو،  مليون   35
على 25 مليونا �إ�سافية مقابل رحيل هيغو�ين �إىل ميلن.

يفا�شل بني البقاء يف نابويل اأو النتقال اإىل �شانت ايتيان

اأونا�ض يف مفرتق الطرق
�لدويل  �للعب  يتو�جد 
�جلز�ئري �آدم �أونا�س يف مفرتق 
بني  يفا�سل  �لذي  وهو  �لطرق 
خو�س جتربة �حرت�فية جديدة 
�إىل  جمدد�  �لعودة  خلل  من 
و�الن�سمام  �لفرن�سي  �لدوري 
�يتيان  �سانت  �سفوف  �إىل 
خدماته،  م�سوؤولوه  طلب  �لذي 

بعدما �سبق له �للعب مع بوردو 
�لعام  �سائفة  ينتقل  �أن  قبل 
�اليطايل،  نابويل  �إىل  �لفارط 
�جلنوب  فريق  مع  �لبقاء  �أو 
رئي�سه  �رّضح  حيث  �اليطايل، 
�أوريليو دي لورينتي�س يف �أحدث 
�أن  �الإعلمية  ت�رضيحاته 
�ملدرب كارلو �أنت�سيلوتي ر��س 

�أبانها  �لتي  �الإمكانيات  على 
�لفرتة  خلل  �ل�ساب  �للعب 
غلى  ر�سالة  وهي  �لتح�سريية 
من  �خل�رض  ميد�ن  متو�سط 
�أجل �لبقاء يف �سفوف �لت�سكيلة 
و�ل�سرب من �جل �حل�سول على 
و�أخذ  �لفارط  �ملو�سم  فر�سته 
�ملدرب  مع  �لكاف  �لوقت 

�اليطايل للربهنة على م�ستو�ه، 
�لذي  �لتهمي�س  بعد  خا�سة 
مع  �ملن�رضم  �ملو�سم  طاله 
�ملدرب ماوري�سيو �ساري �لذي 
و�نتقل  �لكالت�سيو  غادر و�سيف 
ت�سيل�سي  نادي  تدريب  �إىل 

�الجنليزي.
ع.ق.



مورينيو يدق ناقو�س اخلطر
للدوري  اجلديد  املو�سم  �سيبداأ  فريقه  اإن  يونايتد  مان�س�سرت  مدرب  مورينيو  جوزيه  قال 
كاأ�س  بامل�ساركة يف  للمو�سم اجلديد  يونايتد  وي�ستعد  �سيء،  املمتاز يف و�سع  الإجنليزي 
الأبطال الدولية، حيث لعب اأم�س �سد ميالن يف غياب العديد من لعبي الفريق الأ�سا�سيني، 
واأ�سار املدرب الربتغايل اإىل اأن عدم قدرته على تدريب ت�سكيلة كاملة، �سيظهر تاأثريها 
عندما ي�ست�سيف لي�سرت �سيتي يف العا�رش اأوت ثم زيارة برايتون اآند هوف األبيون 19 اأوت 
لي�سرت  �ستكون �سد  الأوىل  »املباراة  ال�سحفيني  مورينيو  واأبلغ  بالدوري،  مباراتني  اأول  يف 
والثانية �سد برايتون، وعندما اأنظر اإىل لي�سرت اإن مل اأكن خمطئا، و�سل ماجواير وفاردي 
اإىل املرحلة الأخرية يف كاأ�س العامل، لأن �سمايكل ودع البطولة يف وقت �سابق«، واأ�ساف: 
»اأعتقد اأن الفريق الذي يعمل ملدة �ستة اأ�سابيع على الأقل بت�سكيلة كاملة ما عدا مدافع  
كاأ�س الأبطال الدولية ب�سبب العطلة الإجبارية، وهذا يعني اأن بول بوغبا لعب و�سط فرن�سا 
وروميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، من بني 11 لعبا يغيبون عن يونايتد يف لو�س اأجنلي�س، وقال 
مورينيو »الو�سع �سد لي�سرت وبرايتون لي�س جيدا بالن�سبة لنا، وميكنني القول اإن املباراة 
الثالثة �سنلعب �سد فريق يواجه املوقف ذاته، اأعتقد اأنه بعد ثالثة اأ�سابيع �ستكون الأمور 
على ما يرام«، واأردف »لكن يف اأول مباراتني علينا القتال للح�سول على نقاط، لأننا بحاجة 
اإليها، لذا هذا ما �سنفعله مع الالعبني املتاحني اأمامنا«، واأجاب مورينيو عند �سوؤاله هل 
يواجه مناف�سو يونايتد امل�ساكل ذاتها »لو نظرمت اإىل الالعبني لدى ت�سيل�سي وليفربول يف 
ا�ستعدادات ما قبل بداية املو�سم، واأي�سا اآر�سنال، �سرتون الفارق يف هذا املوقف، �سيتي 

وتوتنهام يف موقف مثلنا«.

لوري�س يناف�س كورتوا على االن�ضمام للريال
ي�سعى ريال مدريد لتعزيز خطوط فريقه خالل فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية، خا�سة 
بعد رحيل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو اإىل �سفوف جوفنتو�س، وك�سفت �سحيفة »ذا �سن« 
اأن ريال مدريد ي�سعى للتعاقد مع الفرن�سي هوغو لوري�س حار�س مرمى توتنهام الإجنليزي 
اأن الفريق امللكي  واملنتخب الفرن�سي، ليكون احلار�س رقم واحد يف الفريق، واأو�سحت 
ببطولة  توج  الذي  احلار�س  بخدمات  للظفر  اإ�سرتليني،  جنيه  مليون   60 لتقدمي  م�ستعد 
ل�سفوف  لالن�سمام  م�ستعد  لوري�س  اأن  وذكرت  الديوك،  منتخب  رفقة   2018 العامل  كاأ�س 
ريال مدريد، ولكن دانييل ليفي رئي�س توتنهام، من املمكن اأن يوقف ال�سفقة، ونوهت باأن 
البلجيكي تيبو كورتوا حار�س مرمى ت�سيل�سي مازال على رادار النادي امللكي للتعاقد معه 

خالل الفرتة اجلارية.

البي ا�س جي ينوي تكرار �ضيناريو فرياتي
الإيطايل ماركو فرياتي  �سيناريو لعبه  لتكرار  �سان جريمان  باري�س  نادي  يخطط 
يجدد  اأن  قبل  املا�سي،  ال�سيف  الإ�سباين  لرب�سلونة  الرحيل  و�سك  على  كان  الذي 
جريمان  �سان  اإن  ديبورتيفو  موندو  �سحيفة  وقالت  الفرن�سي،  الفريق  مع  عقده 
ا رحيله  ي�رش على بقاء اأدريان رابيو مع الفريق الباري�سي يف املو�سم املقبل، راف�سً
اأن رئي�س �سان جريمان ي�سعى  ل�سفوف بر�سلونة هذا ال�سيف، واأ�سافت ال�سحيفة 
لتجديد عقد رابيو الذي ينتهي يف ال�سيف املقبل، م�ستغاًل عالقته اجليدة بالالعب 

�ساحب 23 عاما.
املا�سي،  ال�سيف  يف  بر�سلونة  اأحبط  جريمان  �سان  اأن  على  ال�سحيفة  و�سددت 
بتجديد عقد فرياتي، بعدما اقرتب الالعب من الرحيل للبلوجرانا، وهذا ما يتطلع 
اإىل غ�سب بع�س م�سوؤويل  اإىل تكراره مع رابيو، ولفتت ال�سحيفة  الفريق الفرن�سي 
�سان جريمان من اأ�سلوب ال�سغط الذي يت�سلح به رابيو، حيث اإن الفريق الباري�سي 

ي�ستطيع اإبقاء الالعب على دكة الحتياط يف املو�سم املقبل.

بوكيتينو غري م�ضتعجل على التعاقدات ال�ضيفية
قال ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوت�سبري املناف�س يف الدوري الإجنليزي املمتاز 
اإنه غري منزعج من عدم �سم اأي لعب م�سرياً اإىل اأن النادي لن يتعجل دفع الأموال لتعزيز 
لكنه مع  لفرتات طويلة  اأبرز لعبيه  العديد من  توتنهام يف متديد عقود  ت�سكيلته، وجنح 
برينلي هما الفريقان الوحيدان يف الدوري املمتاز اللذان مل ي�سما اأي لعب يف ال�سيف 
النتقالت  �سوق  ت�سكيلتنا،  حت�سني  على  بجد  »نعمل  ال�سحفيني  بوكيتينو  واأبلغ  احلايل، 
اأننا �سندعم �سفوفنا لكن كما هو  تاأكدوا من  بداأ يتحرك �رشيعا بعد نهاية كاأ�س العامل، 
املعتاد جنتهد ولن نتعجل اتخاذ القرارات، ل�ست قلقا، اأنا �سعيد باإعداد الفريق للو�سول 
اإىل اأف�سل حال من اأجل املباراة الأوىل للدوري«. ويفتتح توتنهام، الذي يواجه روما فجر 
اليوم يف بطولة كاأ�س الأبطال الدولية ا�ستعدادا لبداية املو�سم م�سواره يف الدوري مبواجهة 

نيوكا�سل يونايتد يوم 11 اأوت.    

مالكوم يلتحق بالبار�ضا مقابل 41 مليون اورو

اأعلن بر�سلونة الإ�سباين اإنه تو�سل اإىل اتفاق مع بوردو الفرن�سي ب�ساأن تخلي الأخري عن جناحه الربازيلي مالكوم الذي �سيوقع 
اأعوام مقابل 41 مليون يورو، وقال بر�سلونة يف موقعه الر�سمي »�سيوقع الالعب مع  مع النادي الكتالوين عقداً ملدة خم�سة 
وك�سف  الثالثاء«،  بر�سلونة  اإىل  مالكوم  »�سي�سل  م�سيفاً:   ،»2023-2022 مو�سم  نهاية  حتى  املقبلة  اخلم�سة  للموا�سم  النادي 
وكان  الأمريكية،  جولته  الفريق يف  اإىل  ين�سم  اأن  قبل  الروتيني  الطبي  للفح�س  الأربعاء  �سباح  �سيخ�سع  مالكوم  اأن  بر�سلونة 
من املفرت�س اأن ينتقل مالكوم اإىل روما الإيطايل لكن بوردو جمد ال�سفقة بعد تلقيه عر�ساً من بر�سلونة الذي ت�سبب باإلغاء 
التفاق املبدئي بني الناديني الفرن�سي والإيطايل. ودق بر�سلونة باب بوردو بعد ف�سله يف التعاقد مع الربازيلي الآخر ويليان 
جناح ت�سيل�سي الإجنليزي، وجنح النادي الكتالوين يف خطفه من اأمام روما بعدما تفوق على عر�س 38 مليون يورو الذي تقدم 
به الأخري، وذلك بح�سب و�سائل الإعالم الإيطالية، وان�سم مالكوم 21 عاماً اإىل بوردو يف دي�سمرب 2016 قادماً من كورينثيانز 
اإىل نهائي مونديال دون 20 عاماً، وخا�س الالعب يف غ�سون عامني  الدوري املحلي، وو�سوله  الربازيلي بعد تتويجه بلقب 
ون�سف العام 86 مباراة �سجل خاللها 23 هدفاً، بينها 12 يف 35 مباراة خا�سها املو�سم املن�رشم يف الدوري الفرن�سي، واختري 
الهدف الذي �سجله يف بداية دي�سمرب اأمام ديجون بت�سديدة من 30 مرتاً الأجمل يف الدوري من قبل الرابطة الوطنية لالعبي 

كرة القدم املحرتفني.
يتقدما  مل  لكنهما  الإجنليزيان  وتوتنهام  اأر�سنال  بينها  الكربى،  الأوروبية  الأندية  من  العديد  اهتمام  ال�ساب  الربازيلي  واأثار 
بعر�س ر�سمي لأن الالعب بحاجة اإىل ت�رشيح عمل للتمكن من اللعب يف بريطانيا.، اأ�ساد بر�سلونة مبالكوم »اجلريء، املهاجم 
ال�رشيع الذي يتمتع بقدرة الت�سديد من م�سافة بعيدة... ينتظره م�ستقبل كبري«، م�سيفاً »يتميز ب�رشعته الكبرية وقدراته الفنية 
يف التعامل مع الكرة بني قدمه«.واأبرز »اإىل جانب �رشعته، يتمتع اأي�ساً بقدراته الفنية الهائلة وتفاهمه اجليد مع زمالئه، وهو 
اأحد اجلوانب الرئي�سية لكرة القدم يف بر�سلونة«.واأ�سبح مالكوم ثالث الوافدين اجلدد اإىل بر�سلونة هذا ال�سيف بعد مواطنه 

لعب الو�سط اآرثر ميلو من غرمييو وقلب الدفاع الفرن�سي كليمان لنغليه من اإ�سبيلية الإ�سباين.

جو�سيب  الإ�سباين  املدرب  اأقر 
املو�سم  �سيناريو  تكرار  باأن  غوارديول 
مان�س�سرت  فريقه  حطم  حني  املا�سي 
املمكنة  القيا�سية  الأرقام  جميع  �سيتي 
الإجنليزي  الدوري  لقب  اإىل  يف طريقه 
وهيمن  م�ستحيال،  �سيكون  املمتاز 
املو�سم  املمتاز  الدوري  على  �سيتي 
الأرقام  من  الكثري  وحطم  املا�سي 
الأول يف  لقبه  اإىل  طريقه  القيا�سية يف 
الإ�سباين،  املدرب  مع  ليغ«  »الربمييري 
بر�سيد  يتوج بطاًل  اأول فريق  اأ�سبح  اإذ 
الفارق  و�ساحب  اأكرث،  اأو  نقطة   100
نقطة   19 والو�سيف  البطل  بني  الأكرب 

 106 الأهداف  من  عدد  اأكرب  و�ساحب 
والنت�سارات 32 والنت�سارات املتتالية 
18 وفارق الأهداف +79، وحطم اأ�سبال 
باملجمل،  قيا�سياً  رقماً   11 غوارديول 
لكن املدرب الإ�سباين توقع من الوليات 
كاأ�س  فريقه يف  ي�سارك  املتحدة حيث 
يكون  اأن  التح�سريية،  الدولية  الأبطال 
ال�سهر  ينطلق  الذي  اجلديد  املو�سم 

املقبل اأ�سعب بكثري من �سابقه.
املزيد  نحطم  »لن  ال�سدد:  بهذا  وقال 
الدوري  يف  القيا�سية  الأرقام  من 
م�ستحيل  اأمر  هذا  املمتاز،  الإجنليزي 
روؤية  »علّي  م�سيفاً  م�ستحيل«،  �سبه  اأو 

املقبلني  الأ�سبوعني  الالعبني يف  وجوه 
 15 دون  لأننا هنا من  يجتمعون  عندما 
منتخبات  مع  التزاماتهم  ب�سبب  منهم« 
اختتمت  التي  العامل  كاأ�س  يف  بالدهم 
يف 15 جويلية، واأو�سح »عندما نعود اإىل 
اجنلرتا، �سنحظى باأربعة اأو خم�سة اأيام 
يف  ت�سل�سي  ملباراة  التح�سري  اأجل  من 
وجوههم،  حينها  و�سرنى  املجتمع  درع 
التالية  باملباراة  الفوز  هو  الهدف 
وكيفية التح�سري للفوز باملباراة هذا هو 
الهدف. الأرقام القيا�سية التي حققناها 
املو�سم املا�سي كانت ثمرة ما قمنا به 

كل يوم، هذا هو الأهم«.

غوراديوال يعرتف ب�ضعوبة تكرار �ضيناريو املو�ضم املا�ضي
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اإميري يفتح االأبواب اأمام اأوزيل
علق اأوناي اإميري مدرب اأر�سنال على قرار م�سعود اأوزيل لعب الغانرز، باعتزال اللعب الدويل مع منتخب اأملانيا خالل 
الفرتة املقبلة، واأبلغ اإميري ال�سحفيني يف �سنغافورة قبل يوم من املواجهة �سد اأتلتيكو مدريد يف كاأ�س الأبطال الدولية، 
اآر�سنال  مدرب  ماي  يف  اأ�سبح  الذي  اإميري  واأ�سار  اأحرتمه«،  �سخ�سي  قرار  »هذا  اجلديد:  املو�سم  لنطالق  ا�ستعدادا 
اأر�سنال بيته، واأ�ساف: »نحن مثل بيته، مثل  اأن  اأوزيل ي�سعر  اأن  اجلديد عقب رحيل فينغر بعد 22 عاما مع الفريق، اإىل 
اإىل �سنغافورة  اللندين  اأوزيل على قراره،منذ و�سوله مع الفريق  اأن ي�سعر بحالة جيدة«. ومل يعلق  عائلته �سن�ساعده على 
الإثنني املن�رشم، وتعر�س اأوزيل لنتقادات ب�سبب م�ستواه خالل خروج اأملانيا املخيب من دور املجموعات يف كاأ�س العامل، 
واأي�سا مقابلته مع الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان/ واأطلقت اجلماهري الأملانية �سيحات ا�ستهجان �سد اوزيل واإيلكاي 

غندوغان، القادم من اأ�سول تركية وتقابل مع اأردوغان اأي�سا يف املباريات الودية قبل كاأ�س العامل.
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اخلمي�س  اأم�س  اأول  املوت  غيب 
الفنان امل�رصي، مدحت مر�سي، عن 
مفاجئ  ب�سكل  وذلك  �سنة،   68 عمر 
اإثر مر�س مل ميهله الكثري من الوقت.
حمافظة  فى  مر�سى  مدحت  ولد 
الزراعة  كلية  من  وتخرج  البحرية، 

بعد   1971 عام  الإ�سكندرية  بجامعة 
البكالوريو�س،  درجة  على  ح�سوله 
العليا  الدرا�سات  على  ح�سل  ثم 
�سق  وبعدها  اجلامعة،  نف�س  من 
الإ�سكندرية،  باإذاعة  وعمل  طريقه 
بارز فى  دور  له  الراحل  للفنان  وكان 

الإذاعي )كتاب عربي علم  امل�سل�سل 
العديد  حياته  خالل  وقدم  العامل(، 
اأرنب،  )ن�س  البارزة مثل  الأفالم  من 
اإتنني على الطريق، املراأة احلديدية( 
امل�سل�سالت  من  العديد  جانب  اإىل 
تتفتح  )غدا  اأهمها  من  يعد  التى 

الزهور، اللقاء الثاين(.وكان له الكثري 
من امل�رصحيات التى �سق بها طريقه 
هزلية،  رواية  )الدنيا  مثل  الفنى 
دماء على مالب�س  اقنعة،  بال  اإن�سان 
ال�سهرة(، كما اأنه والد املخرج اأحمد 

مدحت وال�سيناري�ست اأمين مدحت.

 بينهم جنوم عرب.. الأو�سكار
 تدعو املئات لنيل ع�سويتها

جوائز  تقدم  التي  املتحركة  ال�سور  وعلوم  فنون  اأكادميية  ك�سفت 
الأو�سكار، يوم الثنني 25 يونيو اجلاري، اأنها دعت 928 فردا من 59 
اإىل ع�سويتها.وتعد هذه املبادرة هي الأكرب يف ما  دولة لالن�سمام 
يتعلق بتحقيق التنوع، خا�سة واأنها دعت عددا قيا�سيا من الفنانني 
لالن�سمام ل�سفوفها، ن�سفهم من الن�ساء، وذلك عقب النتقادات التي 
اأع�سائها من  طالت الأكادميية طوال ال�سنوات املا�سية لأن معظم 
الذكور البي�س واأعلنت الأكادميية يف بيان لها اأن 49% من اأع�سائها 
اجلدد البالغ عددهم 928 من الن�ساء، ما يرفع ن�سبة احل�سور الن�سائي 
اأ�سحاب  يف الهيئة اإىل 31%، مقابل 25% قبل ثالث �سنوات وي�سكل 
الب�رصة امللونة 38% من الفنانني اجلدد، و�ستزيد بذلك ن�سبتهم اإىل 

16% بدل من %13.
و�سيبلغ العدد الإجمايل لأع�ساء الأكادميية �سبعة اآلف من املمثلني 
والكتاب واملخرجني واملنتجني وغريهم. ومن بني الفنانني املدعوين 
جند جنمة فيلم »غريلز تريب« تيفاين هادي�س وموؤلفا فيلم »ذا بيج 
ديف  الكوميدي  واملمثل  جوردن،  واإميلي  ناجنياين  كوميل  �سيك« 
ت�سابيل وكذلك املخرجة اللبنانية، نادين لبكي، اإىل جانب املخرج 
حممد  ال�ساب  امل�رصي  املخرج  اختري  كما  دويري.  زياد  اللبناين، 
�سيام، مع خبري املوؤثرات الب�رصية يا�رص حامد، واملنتجة التون�سية 

درة بو�سو�سة واملمثلة الفل�سطينية هيام عبا�س.

 ال�سني تفر�ض قيودا 
على اأجور املمثلني

املمثلني،  لأجور  �سقف  و�سع  عزمها  ال�سينية  ال�سلطات  اأعلنت 
ال�رصيبي،  والتهرب  »اجل�سع«  تهدف ملكافحة  كاإجراء �سمن خطة 

يف قطاع اإنتاج الأفالم.
ووفقا للخطة �سيتحدد اأجر املمثلني، يف الأفالم والربامج التلفزيونية 
لتكلفة  الإجمالية  القيمة  من  املئة  4 يف  يزيد عن  ل  ال�سينية، مبا 
اأكرث من 70 يف  يتقا�سوا  اأن  لكبار املمثلني  الإنتاج وحاليا ل ميكن 
املئة، من اإجمايل اأجور العاملني، ح�سب ما تقول احلكومة ال�سينية 
تهرب  حول  ومزاعم  امل�ساهري،  اأجور  حول  جدل  عقب  ذلك  ياأتي 
الإجراء  الإعالن عن هذا  وجاء  الأفالم  �سناعة  �رصيبي يف جمال 
وزارة  بينها  من  �سينية،  حكومية  هيئات  خلم�س  م�سرتك،  بيان  يف 
الثقافة وال�سياحة، والهيئات املنظمة لالإذاعة والتلفزيون و�سناعة 
ال�سينما. ومل يحدد البيان ملاذا ت�سيق احلكومة اخلناق على اأجور 
»الأجور  مع  للتعامل  حاجة  هناك  اإن  تقول  لكنها  الآن،  امل�ساهري 
بالغة الرتفاع« للممثلني، و«التهرب ال�رصيبي وق�سايا اأخرى«واأ�ساف 
والربامج  ال�سينما،  باأجواء �سناعة  »اأ�رصت  تلك امل�ساكل  اأن  البيان 
التلفزيونية«، واأدت اإىل »اجل�سع واإىل اأن ال�سباب يطاردون امل�ساهري 
ال�سهر  اأثري  بجدل،  مرتبط  الإجراء  هذا  يكون  اأعمى«ورمبا  ب�سكل 

املا�سي، حول تهرب بع�س امل�ساهري من ال�رصائب.
ويف ماي املا�سي، ن�رص مقدم برامج �سيني ما قال اإنه عقد وقعته 
ال�سني،  اأ�سهر املمثالت يف  بينغبينغ، وهي واحدة من  املمثلة فان 

بقيمة 1.6 مليون دولر.
من  ن�سختني  يوقعون  امل�ساهري  من  كثريا  اأن  الربامج  مقدر  وذكر 
العقود، ويقدمون لل�سلطات ن�سخة العقد ذات القيمة املالية الأقل، 

بهدف التهرب من ال�رصائب.

البول�سوي يختتم املو�سم الـ 242 بـ«لبوهيم«

املوت يغيب النجم امل�سري مدحت مر�سي

»م�سطفى زاد« يفوز بجائزة املهرجان املغاربي للفيلم بوجدة

احتفال مبرور 160 عاما على مولد املوؤلف املو�شيقي الإيطايل، جاكومو بوت�شيني )1858-1924(، يختتم م�شرح البول�شوي يف مو�شكو مو�شمه باأوبراه »لبوهيم«وتقدم هذه الأوبرا، الأ�شهر من بني اأعمال بوت�شيني، والأ�شهر 
يف ريربتوار الأوبرا العاملية، فرقة اأوبرا م�شرح البول�شوي على اخل�شبة اجلديدة للم�شرح باملبنى اجلديد )تاأ�ش�س عام 2002(، منذ اليوم الثالثاء 24 يوليو، وحتى يوم الأحد 29 يوليو، لتختتم بها املو�شم الـ242 للم�شرح.

الأوبرا  ن�س  وي�ستند 
هرني  الكاتب  رواية  اإىل 
 )1861-1822( مورجيه 
احلياة  من  »م�ساهد  بعنوان 
ن�رصت  والتي  البوهيمية« 
احلياة  وت�سف   ،1851 عام 
يف  باري�س  لفناين  البوهيمية 

القرن التا�سع ع�رص.
اأوبرا  بوت�سيني  وكتب 
اأ�سهر   8 خالل  »لبوهيم« 
فقط، وعر�ست للمرة الأوىل 
عام 1896 على خ�سبة م�رصح 
تورينو  مدينة  يف  »ريدجو« 
الأورك�سرتا  وقاد  الإيطالية، 

اآنذاك،  ال�ساب  املاي�سرتو 
-1867( تو�سكانيني  اأرتورو 

فيما  اأ�سبح  والذي   ،)1957
الأورك�سرتا  قادة  اأ�سهر  بعد 

يف التاريخ.
الأوبرا  دور  »لبوهيم«  غزت 
حول العامل، ول تزال حا�رصة 
يف امل�سهد الأوبرايل العاملي. 
الدفء  اإىل  ذلك  يعود  رمبا 
كتب  التي  واحلميمية  والرقة 
الأوبرا،  مدونة  بوت�سيني  بها 
حيث يقول الناقد املو�سيقي 
اإن  غوزينبود،  اأبرام  والأدبي، 
بوت�سيني  »ملعرفة  يعود  ذلك 

عانى  حيث  باأبطاله،  اجليدة 
اأثناء  املو�سيقي  املوؤلف 
كون�سريفاتوار  يف  درا�سته 
والفقر  اجلوع  من  ميالنو 
كان  لذلك  العي�س،  و�سظف 
يدرك متاما احلالة الوجدانية 

للن�س ولأبطاله«.
»لبوهيم«  اأوبرا  وعر�ست 
لأول مرة يف رو�سيا عام 1897، 
كان  التي  الأوبرا اخلا�سة  يف 
ميتلكها الرثي ورجل الأعمال 
مامونتوف  �سافا  الرو�سي، 
يف  و�سارك   ،)1918-1841(
مغني  اآنذاك  العر�س  ذلك 

املعروف  الرو�سي  البا�س 
-1873( �ساليابني  فيودور 

1938( يف دور �سونار.
»لبوهيم«  تظل  �سوف 
معا�رصة،  اأوبرا  بوت�سيني 
ال�سباب،  عن  حتكي  لأنها 
عن احلب الأول الذي ترتبط 
والقلق  ال�سغف  م�ساعر  به 
جت�سده  هذا  وكل  واخلوف.. 
املو�سيقى. اإيفان رودجي�سرت، 

قائد الأورك�سرتا
على  اجلديد  العر�س  ويتميز 
لـ«لبوهيم«  البول�سوي  خ�سبة 
باأنه عر�س �ساب، حيث �سمم 

الفرن�سي  والأزياء  الديكور 
واأخرج  تريادو،  �سيدريك 
امل�رصحي  املخرج  العر�س 
رومان  جان  الفرن�سي 
بت�سميم  وقام  في�سبرييني، 
م�سمم  واحلركة  امل�ساهد 
برونو  الفرن�سي  الرق�سات 
دي لفينري ويقود الأورك�سرتا 
رودجي�سرت،  اإيفان  الأمريكي 
ال�سباب،  من  نخبة  وهم 
اأعمار  من  اأعمارهم  تقرتب 
اأبطال الأوبرا، ما ي�سخ دماء 
البول�سوي  عر�س  يف  �سابة 

اجلديد.

»جيم�ض بوند« ير�سح ممثال خلالفته!

زاد«  »م�سطفى  التون�سي  الفيلم   فاز 
الكربى  باجلائزة  �سطة  ن�سال  للمخرج 
ملهرجان الفيلم املغاربي بوجدة، الذي 
اأ�سدل ال�ستار على دورته ال�سابعة م�ساء 
اأول اأم�س يف اململكة املغربية. والفيلم 
وفاطمة  �سويات  املنعم  عبد  بطولة 

النا�رص وعي�سى حراث، وتدور اأحداثه 
يف  مذيعاً  يعمل  الذي  م�سطفى  حول 
التي  ال�سخ�سية  وامل�ساكل  الراديو 
امل�سكالت  مع  وتقاطعها  لها  يتعر�س 
من  �ساعة   24 قبل  للبالد،  العامة 

النتخابات التون�سية يف 2014.

وح�سل الفيلم على جائزة اأف�سل ممثل 
عبد  اإىل  ذهبت  والتي  املهرجان  يف 
جائزة  ذهبت  فيما  �سويات،  املنعم 
املغربية  بني  منا�سفة  ممثلة  اأف�سل 
فيلم  يف  دورها  عن  بريلي�س  �سارة 
بلح�سن  �سند�س  والتون�سية  »الفرا�سة« 

عن دورها يف فيلم »بنزين«. كما فازت 
بجائزتي  �سويخ  يا�سمني  اجلزائرية 
عن  �سيناريو  واأف�سل  اإخراج  اأف�سل 
فيلمها »اإىل اآخر الزمان«، فيما منحت 
جلنة التحكيم جائزتها اخلا�سة للفيلم 
املغربي ،نوح ل يعرف العوم، للمخرج 
ر�سيد الوايل. و�سمت م�سابقة الأفالم 
الروائية الطويلة �ستة اأفالم من املغرب 
وتون�س واجلزائر. ويف م�سابقة الأفالم 
فاز  فيلماً،   12 �سمت  والتي  الق�سرية 
»اآية« للمخرجة مفيدة  التون�سي  الفيلم 
واأف�سل  فيلم  اأف�سل  بجائزتي  ف�سيلة، 
�سعيد  لطيفة  فازت  فيما  �سيناريو، 
بجائزة اأف�سل اإخراج عن فيلمها »اأر�س 
»�سيني  جمعية  ونظمت  �سا�سعة«. 
يف  للمهرجان  ال�سابعة  الدورة  مغرب« 
الفرتة من 23 اإىل 27 جوان  حتت �سعار 
املهرجان  وكرم  العامل«،  لغة  »ال�سينما 
واملمثل  ليلى طاهر  املمثلة امل�رصية 
واملخرج  خيي  حممد  املغربي 

اجلزائري اأحمد را�سدي.

ك�سف البطل ال�سابق ل�سل�سلة اأفالم جيم�س بوند، بري�س برو�سنان، عن رغبته 
يف اأن يوؤدي، توم هاردي، دور »العميل 007« يف الن�سخة القادمة من �سل�سلة 
�رصح   »The Mail on Sunday« مع  مقابلة  ويف  بوند.  جيم�س  اأفالم 
املمثل، البالغ من العمر 65 عاما، باأن هاردي هو ال�سخ�س املنا�سب لتج�سيد 
�سخ�سية جيم�س بوند يف الن�سخة القادمة )25( من �سل�سلة الأفالم ال�سهرية، 
والتي �ستكون من اإخراج داين بويل. وقال برو�سنان: »اأعتقد اأن توم هاردي 
اأن يكون بوند املقبل، و�ساأكون �سعيدا لروؤيته يقوم بذلك«، واأ�ساف:  ميكن 
»اأنت بحاجة اإىل ممثل ي�سيف مزيدا من احليوية اإىل الدور، وهذا ما مييز 

جيم�س بوند«.
واملر�سح  الفيلم  من  الأخرية  الن�سخة  بطل  كريغ،  بدانييل  برو�سنان  واأ�ساد 
اأي�سا للقيام بالدور من جديد، وقال اإنه »اأدى الدور بطريقة مده�سة، فهو 
ال�سخ�س ميكنه  اأن هذا  ت�سدق  اأن  ب�سهولة  ريا�سي، وميكنك  بج�سم  يتمتع 
القتل«. ولعب املمثل واملنتج الإيرلندي بري�س برو�سنان، دور بطل �سل�سلة 
دور  على  و2002، حيث ح�سل   1995 بني  ما  الفرتة  بوند يف  جيم�س  اأفالم 

العميل 007 يف عام 1995، بدل عن املمثل تيموثي دالتون.
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رثائيات

تاأبينية العقيد و املجاهد  
اأحمد بن �شريف

هانحن نقف يف هذا اليوم الأغر من اأيام اجلزائر نودع ابننا البار 
يف هذه القطعة املباركة من جزائرنا املباركة نقف اليوم م�شيعني 

ومعّزين واحلزن ميال القلوب بعد رحيل احد رجالت اجلزائر ممن 
�شنعوا جمدها و�شاهموا يف بناءها وكانت لهم الب�شمة يف ت�شيري 

�شوؤون موؤ�ش�شاتها الفتية
بن عامر غول احل�شني احلفناوي

�سباقا  كان  الذي  املجاهد  نودع 
الثورة  ب�سفوف  لاللتحاق 
القيام  بعد  املباركة  التحريرية 
ثكنة  يف  وقعت  ملحمة  باأكرب 
اأوالد مرمي ب�سور الغزالن  حيث 
جي�ش  من  عنا�رص  من  نال 
اأ�سلحة  تهريب  ومّت  االحتالل 
فيها جرناالت  والتي حار  للّثورة 
بقيادة  حتقيقا  واأطلقوا  فرن�سا 
مل   BLANCHET العقيد 
حلنكة  نظرا  طال�سمها  يفك 

املجاهد احمد بن ال�رصيف.
موؤ�س�سا  كان  الذي  العقيد  نودع 
الدرك  ملوؤ�س�سة  اأعلى  وقائدا 
الوطني التي كانت موؤ�س�سة الأبناء 

ال�سعب اجلزائري 
له  كانت  الذي  الوزير  نودع 
الري  قطاعات  يف  ب�سمات 

والفالحة والبيئة
الذي  ال�سجرة  �سديق  نودع   
احلزام  وت�سييد  اإقامة  �ساهم يف 
ب�سواعد  اأقيم  الذي  االأخ�رص 

اأبناء اخلدمة الوطنية
ترك  الذي  الكاتب  نودع 
املوؤلفات  من  جمموعة  لنا 

واالإ�سدارات 
كان  والذي  احلنون  االأب  نودع 
ويجعل  اجلميع  على  يعطف 
يتاأمل  ابناءه  بلدته  اأبناء  كل  من 

الآالمهم ويتفقد �سوؤونهم
الذي  اجلواد  الكرمي  نودع 
وفاحتا  نف�سه  على  يوؤثر  كان 
وامل�ست�سعفني  للفقراء  بيته 

وامل�ساكني
املتوا�سع  الطيب  الرجل  نودع 

ابناء  بني  يكون  ان  اختار  الذي 
واليته وجارا ل�سكان منطقة عني 
معبد فاحتا بيته بالزميلة لل�سغري 

والكبري ولل�سباب وال�سيوخ
نودع اأ�سد اجلزائر اله�سور الذي 
ال يخاف يف احلق لومة الئم ، من 

يقول كلمة احلق ويجهر بها 
وقبائل  اأعرا�ش  برنو�ش  نودع 
اجللفة وماجاورها من املناطق 
مظلوم  لكل  مهربا  كان  الذي 

وحمقور
 هذه خ�سال فقيدنا الراحل ، وال 
غرابة يف ان تتمثل فيه جمتمعه 
ال�سالم  عبد  ال�سيخ  �سليل  وهو 
نايل  اأوالد  قبايل  رئي�ش  بلقندوز 
. واولها ال�سجاعة التي عرف بها 
العقيد اذ مل تكن مكت�سبة واإمنا 
جده  عن  اأب  من  متوارثة  كانت 
بلحر�ش  ال�رصيف  �سي  اخلليفة 
نائب االأمري عبد القادر وخليفته 
اجللفة  وقبائل  اأعرا�ش  على 

واأوالد نايل.
ترك  اأنه  وفخرا  �رصفا  ويكفيه 
على  احلفاظ  خالل  من  ب�سمته 
املحلية  واملاآثر  املعامل  بع�ش 
وح�سوره  الر�سمي  با�رصافه 
اليومي ومن ماله اخلا�ش وال اأدل 
الذي  الفوارة(   ( معلم  ذلك  على 
واالإهمال  للتخريب  عر�سة  كان 

والذي �سيد �سنة
من  يا   ، الكرمي  اجلمع  اأيها 
هذه  يف  ال�سفر  اأعباء  جت�سمتم 
من  وقدمتم  الالفحة  ال�سم�ش 
اليوم  .هاهو  و�سوب  حدب  كل 
يقول  �رصيف  بن  احمد  الفقيد 
لكم اإنني تركت فيكم اأمانة وهي 
ال�سهداء  ر�سالة  على  املحافظة 

وجماهدي ثورة نوفمرب املجيدة 
 . �سلفا  خلري  خلفا  خري  لتكونوا 
التي  اجلزائر  على  واحلفاظ 
املخل�سني. ب�سواعد  �سيدت 

لتبقى اجلزائر واحدة موحدة .
املربوك  بن  اأحمد  هو  هذا 
ال�رصيف  بن  اأحمد  �سي  بن 
من  افريل   25 يوم   املولود 
من  معروف  بيت  يف   1927 �سنة 
.بيت  واجلاه  والكرم  العز  بيوت 
من  لغويني  اأوالد  احلر�ش،عر�ش 
قبيلة اأوالد �سيدي نايل املرفوعة 
يف  النبوي  املقام  اإىل  الن�سب 
عليه  اهلل  �سلى  املختار  ذرية 
و�سلم .وقد تربى يف حجر جده ) 
احمد بن �رصيف( الذي بنى اأول 
م�سجدا داخل منطقة ال�سور ردا 
وتعلم  للكني�سة  فرن�سا  بناء  على 
باملدر�سة  األتحق  ثم  يديه  على 
باجلي�ش  العالقة    . النظامية 
يف  اجلندية  احرتف  الفرن�سي 
اجلي�ش الفرن�سي وُرقي اإىل رتبة 
اأن  بعد   ،1955 عام  يف  مالزم 
تكوين  مدر�سة  يف  درا�سته  تلقى 
ال�سباط العاملني »�سان ميك�سان« 
ورقي اإىل رتبة �سابط، بعد جميئه 
من الهند ال�سينية متخ�س�سا يف 
حرب الع�سابات. ويف �سنة 1954  
مت اإر�ساله اإىل تون�ش �سمن الفرق 
التابعة للفيلق االأول، وذلك ق�سد 
تون�ش  اأن  باعتبار  النظام  فر�ش 
بعد  فرن�سية،  مقاطعة  كانت 
ُعني  التحريرية،  الثورة  اندالع 
للم�ساركة يف  ال�رصيف  اأحمد بن 
تكوين بدرجة �سابط يف فرن�سا، 
وبعد عودته اإىل اجلزائر مت نقله 
الع�سكري  للمركز  رئي�سا  ليكون 

مل  الغزالن(.  )�سور  �سحابة  بن 
يفته �رصف امل�ساهمة يف الثورة 
من  كان  اذ  املباركة.  التحريرية 
بني اوائل دعميها منذ اندالعها  
و االلتحاق ب�سفوفها �سنة 1956 
ذلك  عن  االإعالن  غاية  اىل 
امل�سهورة  العملية  بعد  ر�سميا 
متت  والتي   1957/07/27 ليلة 
الوالية  من  �سباط  مع  بالتن�سيق 
الرابعة. حيث يقتل 14 ع�سكريا 
و يلتحق باجلبل . مع 6 جمّندين 
جزائريني منهم �ساحب االت�سال 
الكبورال جلّول وكان من  بالّثورة 
�سفوف  يف  �سباط  القتلى  بني 
جي�ش العدو.حيث انه دّبر عملية  
اأ�سلحة  على  باال�ستيالء  تهريب 
بغلة   45 على  حملها  وذخرية 
مكنته من تدعيم املجاهدين يف 
بجي�ش  التحاقه  وعقب  اجلبال، 
التحرير مت تعيينه كجندي ب�سيط 
العمليات من طرف  م�سوؤول عن 
ب�سور  اخلام�سة  الناحية  قائد 
الغزالن امل�سمى »عبد اللطيف«. 
يف �سيف 1958 تلقى بن ال�رصيف 
اأمرا بااللتحاق مبنطقة »بريقنت« 
باملغرب االأق�سى  اأين مت تعيينه 
يف مع�سكر »كبداين« املوجود يف 
للتكفل  املغربي  الريف  منطقة 
لفرق  امل�ستعجل  بالتكوين 
اأ�سُهرا  الكومندو�ش. وبعد �سبعة 
ال�رصيف  بن  ا�ستدعي  ذلك  بعد 
وزير  طرف  من  تون�ش  اإىل 
لي�سبح  بلقا�سم«  »كرمي  الدفاع 
احد م�ساعديه املقربني، ويعني 
الثاين  املكتب  على  كم�سوؤول 
التحرير  جلي�ش  )اال�ستعالمات( 

الوطني.

قائدا للحدود اجلزائرية 
التون�شية  

قائدا  1959 عني  ماي  �سهر   يف 
و  التون�سية   اجلزائرية  للحدود 
الوطني  باملجل�ش  ع�سوا  ي�سبح 
تلك  .يف  اجلزائرية  للثورة 
احمد  العقيد  متكن  املرحلة 
خطي  اجتياز  من  ال�رصيف  بن 
اأن�ساأهما  الذين  وموري�ش  �سال 
امل�ستدمر الفرن�سي على احلدود 
ال�رصقية و الغربية لقطع التموين 
ب�سهادة  وهذا  الثورة،  ولعزل 
ال�ساذيل  الرئي�ش  املرحوم 

اأر�ش  دخوله  بعد   . جديد  بن 
ال�رصيف  بن  احمد  عني  الوطن 
التاريخية،  الرابعة  للوالية  قائدا 
قائدها  ا�ست�سهاد  بعد   الرابعة 
»اأحممد بوقرة« حيث قام باإعادة 
اإطارات  وتعيني  الوالية  تنظيم 
النقيب  اأمثال  من  املثقفني  من 
املدعو  اخلطيب«  »يو�سف 
رائد  رتبة  اإىل  الذي رقي  ح�سان 
اإىل  رقي  الذي  تقية«  و«حممد 
وكان  منطقة.  قائد  رتبة مالزم 
عمليات  وقف  يف  �ساهم  ان  له 
�ستحدث  كانت  التي  الت�سفية 
»�سي  بق�سية  مايعرف  بعدما 
جماعته  عن  والعفو  �سالح« 
مع  ات�ساالت  بربط  املتهمة 

اال�ستعالمات الفرن�سية 
اإدارة  يف  �سوطا  قطع  بعدما 
الوالية وت�سيريها تعر�ش العقيد 
للخيانة حيث  احمد بن �رصيف 
 24 ليلة  القب�ش  عليه  القي 
اأكتوبر 1960  يف منطقة قريبة 
قطاع  يف  �سليمان  بني  من 
اأومال، خا�سة بعد تعيني العقيد 
بوقا Puga قائدا للفوج 27 من 
للمحا�رصة  وتعر�ش   . الفر�سان 
بعد  القومية  فرقة  طرف  من 
قب�سة  يف  ليقع  كبري  ا�ستباك 
املجاهدين  بع�ش  رفقة  العدو 
فتم  منهم،  البع�ش  وت�سفية 
اإىل  ال�رصيف  بن  العقيد  اقتياد 
»اأومال«،حيث  الغزالن  �سور 
والتعذيب  لال�ستنطاق  يتعر�ش 
اجلي�ش  �سباط  قبل  من 
ال�سجن  اإىل  ثم  ومن  الفرن�سي 
جانفي ميثل  يوم  ويف   . املدية 
اأين  الع�سكرية  املحكمة  اأمام 
يتم  ثم  باالإعدام  عليه  يحكم 
 1961 فيفري  نهاية  يف  حتويله 
اإىل باري�ش متنقال بني �سجونها 
�سجن  يف  املقام  به  لي�ستقر 
�رصاحه  اأطلق  انه  »فران«،اإال 
عملية  1962بعد  افريل  يف 
بعد   مبا�رصة  لالأ�رصى  تبادل 
اإيفيان  اتفاقيات  على  التوقيع 
ال�سوي�رصية  جنيف  مدينة  ،من 
لالأ�رصى  الزبريي  �سمح  بعدما 
ر�سائل  ببعث  لديه  الفرن�سيني 
الفرن�سيني  هّدد  ...و  لذويهم 
اأقدموا  اإن هم  االأ�رصى  باإعدام 
بن  يف  االإعدام  تنفيذ  على 

�رصيف.

اللتحاق بقيادة الأركان

مبا�رصة بعد عودته اإىل اجلزائر 
العامة  االأركان  بقيادة  يلتحق 
هواري  العقيد  اإمرة  حتت 
مايتم  �رصعان  لكن  بومدين 
 1962 جوان  يف  عليه  القب�ش 
»روفيقو«  مبنطقة  ويعتقل 
طرف  من  العا�سمة  قرب 
الرابعة  الوالية  من  عنا�رص 
وتدخل  مفاو�سات  بعد  ثم   ،
يحول  بورقعة  خل�رص  الرائد 
رهن  يو�سع  حيث  البليدة  اإىل 
تدوم  مل  التي  اجلربية  االإقامة 
، ليعاد له  اأ�سهر  اأربعة  اأكرث من 
االعتبار ويعني على راأ�ش جهاز 
الدرك الوطني، ثم مبا�رصة بعد 
ع�سو  ي�سبح  الثوري  الت�سحيح 
الراحل  برئا�سة  الثورة  مبجل�ش 
هواري بومدين . وقد قد الكثري 
تطوير  يف  �ساهم  واأنه  خا�سة 
جهاز الدرك الوطني مدة بقائه 
امتدت  التي  القطاع  راأ�ش  على 
�سنة  ع�رص  خم�سة  من  الأكرث 
لينهى مهامه يف  21 افريل 1977 
ويعني  ع�سو باجلهاز التنفيذي 
بالري  مكلفا  وزير  من�سب   يف 
وحماية  االأرا�سي  وا�ست�سالح 
بداية  يف  مهامه  لينهى  البيئة 
و  احلكم  من  ليبعد   .1979 �سنة 
جويلية1981  يف  نهائيا  احلزب 
.  كان  التقاعد  . ثم حول على 
هوايته  والفرو�سية  ال�سيد 
اىل  ميار�سهما  وبقي  املف�سلة 
ال�سحية.  حالته  تدهور  غاية 
عن  اأبدا  ينقطع  مل  لكنه 
اأ�سدر  حيث  والكتابة  املطالعة 
اأربعة كتب باللغة الفرن�سية منها 
 Laurore des Mechtas
من  ملحات  عن  عبارة  وهو 
معركة  يف  اجلزائرية  الثورة 
 Espoir وكتاب   . التحرير 
كتاب  ثم    de  Renouveau
 Parole de Baroudeur
مذكرات مللحمة  يعترب  ،والذي 
الثورة  مراحل  من  تاريخية 
فكيف  املباركة.  التحريرية 
يحاولون  ممن  اليوم  للبع�ش 
بع�ش  واإطالق  �سورته  ت�سويه 
من  اأبدا  تكن  مل  االأو�ساف 
نرتحم  الذي  املرحوم  خ�سال 
بالرحمة  له  وندعو  عليه 

واملغفرة 
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املراأُة واالغرتاُب يف ق�ص�صالكاتبة 
املغربية فاحتة ُمر�صيد

تطوي �شفحاِتها بعد عناِء الروايِة، للولوج يف م�شالك فٍنّ اآخَر ال يقّل م�شقًة عن �شابقيه )ال�شعُر، والّروايُة(،اأال وهو 
ة( تتحُفنا -الدكتورة فاحتة ُمر�شيد- با�شداٍر ممّيٍز معّطٍر باأريٍج يحّبُ بيا�َس الورِق مبجموعٍة ق�ش�شية بعنوان  )الق�شّ
)الأّن احُلّب ال يكفي( ال�شادرُة عن املركز الثقايف للكتاب، للن�شر والتوزيع، الدار البي�شاء-املغرب، الطبعة االأوىل �شنة 

زويتني. الدين  نور  اال�شتاذ  اإجناز  من  االجنليزية  فكانت  واالنكليزية،  العربية  بالّلغتني  الكتاب  و�شدَر  2017م. 
ت�شّدرت املجموعَة مقولُة )اإمييل �شيوران( ؛ )1911م1995-م( فيل�شوفوكاتبومانين�شراعمالهباللغتينالفرن�شيةوالر

ومانية؛ ومقولته: )لوكاَن اآدُم �شعيداً يف احُلّب جلّنبنا التاريخ.(.وتقع املجموعُة يف )176(�شفحة، ت�شّم ثماين ق�ش�س 
�ُس هي: )ال�ّشُر يف االأنامل؛ اإدمان؛ اللعنُة  باأ�شاليَب فنّيٍة خمتلفٍة، يف ال�شكِل والتناوِل والق�شّيِة والروؤيِة؛ والِق�شَ

اجلميلُة لل�شعر؛ عدوى احُلّب؛ م�شل�شل تركي؛ الأّن احُلّب ال يكفي؛ الأّنني اأ�شتحّقُه؛ �شراك احلنني.(.

قراءة: د.وليدجا�شم 
الزبيدي/ العراق.

ة..؟ ملاذا الق�شّ

م�شوارها  يف  توّفَق  اأن  لكاتبٍة  كيَف   
واأ�شاليٍب  فنوٍن  بني  بالتنّقل  الأدبي، 
بداأِت  فقد  خمتلفة،  واجتاهاٍت 
م�شوارها  ُمر�شيد(  الدكتورة)فاحتة 
الطبع  يف  والذيوع  النت�شاِر  يف 
الدواوين  فكانت  ال�شعر،  مع  والتوزيع 
عا�شق/2003،  ورق  )امياءات/2002، 
تخفي  �شواد  اأي  منطر/2006،  تعال 
الطريق  اآخر   ،2006 قزح/  ياقو�س 
اأّوله/ 2009، ثم ما مل يقل بيننا/2010، 
جاءت  ثم  اخُلطى/2015(؛  عّني  انزْع 
حلظات  روايات)  يف  الرواية  كتابة 
لغري/ 2007، خمالب املتعة/ 2009، 
امللهمات/ 2011، احلق يف الرحيل/ 
هذا  نالحُظ   .)2017 التواأم/   ،2013
الكتابي املعريف يف كتابات د.  التنّوع 

فاحتة ُمر�شيد، ملاذا؟ وكيف..؟

كيف ميكن ل�شاعرة اأن 
ة  تكون روائية وقا�شّ

واأن جتمَع هذا الكل يف 
قلٍم ومداٍد وورٍق عا�شٍق 

واحد..؟

�شكٌل   لأن امل�شاعر والإبداع ليحّدهُ 
ميكن  ل  كونكريتي  بناء  اأو  معنّي، 
وما  فالأفكار  بِه،  العبث  اأو  تغيريه 
الباطن،  العقل  ويف  الذات  يف  يعتلُج 
امتالك  مع  الأ�شارير  تكتمُه  وما 
التقنات  ومواكبة  الإبداعية  الأدوات 
ال�ّسد، ومعرفة ا�شتخدام مفاتيح  يف 
الكتابة ونحت الأفكار، تُبنى وتُخلق ثم 
تولُد ب�شكل ولدتها فتاأتي مرًة �شعراً، 
ة. هكذا  وتارًة روايًة، واأخرى تاأتي ق�شّ
ول  ليخّطط  املبدع،  الكاتب  هو 

اجلديد،  الوليد  �شيكون  كيف  يقّرر 
ينتهي  اأن  فما  ومعاناٍة،  خما�ٍس  بعد 
والبناء،  والتقوي�س  ال�ساع  هذا  من 
حتى ينتبه كيف كان نتاجه وحتت اأي 

ُم�شّمى اأو �شكل.

عنوان املجموعة: )الأّن 
احُلّب ال يكفي(

العنوان؟  هذا  الكاتبُة  اختارت  ملاذا 
هذا اأولً، ثّم هل احُلّب �شلعة اأو كمّية 
من الهواء؟ هل هو جرعات عالج..؟ 
ي�شتفّز  عنواُن  يكفي..؟؛  ل  وملاذا  ؛ 
املتلقي، فيه من الغرائبية مما تدعو 
املجموعة  يف  البحث  اإىل  القارئ 

للو�شول اىل اأجوبة اأ�شئلته.
 فاحلّب دوَن كرامة، دون اأموال، دون 
حرّية،  دون  فكر،  دون  كرمي،  عي�س 
ودون...   .. دون  حّي،  اإح�شا�س  دون 
حّب  فال  يكتمل..!!؟  ول  يكفي،  ل 
التي  التجارب  هي  وكثريةٌ  باملطلق، 
وعديدةٌ  فماتْت،  فهرمْت  �شاخْت 
اأن  ا�شتطاعْت  ما  التي  املحاولُت 
والتقاليد،  العادات  جدار  تقتحَم 
كثريون  والأعراف،  القوانني  جدار 
انتحر،  اأو  هرَب،  مْن  الأحبِة  من 
ل  لوحدِه  احلّب  اإذْن  الف�شل؛  نتيجة 
يكفي بل يحتاج اىل مقّومات نهو�شِه 
وا�شتمراره. وق�ش�س احلب يف تراثنا 
نهايات  بيان  على  �شاهدةٌ  الأدبي 
و)  وجوليت(،  مثل)روميو  العالقات 
..الخ،  ولبنى(،  )قي�س  وليلى(،  قي�س 
خواتيمها  وكانت  انتهت  ما  �سعان 

تراجيديا .

املراأة يف املجموعة 
الق�ش�شية

ق�شة(  رواية،  )�شعر،  اأعمالها  كل  يف 
يف  مهماً  وقطباً  هاج�شاً  املراأةُ  تظّل 
كتاباتها  والنتيجة،  والهدف  الفكرة 
املراأة  تعي�شُه  مبا  الواقع،  بنات  من 

ا�شطهاد  من  عموماً  والن�شان 
اأنواعها  بكل  وحرمان ودمار وحروب 
نقراأ  املجموعة  هذه  وت�شانيفها. يف 
وال�شغوط  ومعاناتها،  املراأة  ونتابُع 

املجتمعية،

-الوجه االأول للمراأة /
ب�شورة �شهرزاد:

ففي الق�شة الأوىل )ال�ّس يف الأنامل/ 
ولظاهرة  للمراأة،  �شورة  �س34-11( 
ما عادت خفية اأو �سّية، يف املجتمع 
هو  عموماً،  العربي  اأو  املغاربي 
وحمامات  �شالونات  يف  ال�شتغال 
)للتدليك(  ت�شّمى  خا�شة  واأماكن 
وهي ت�شمية مهذبة لـ) الدعارة(، قيام 
بايديهن  واأعمال  حركات  بعمل  ن�شاء 
عراة،  لرجال  و�شدورهن  و�شفاههن 
والتفاق على  بعدها املواقعة  لتكون 
ممار�شة جن�شية. مهنٌة وجتارةٌ رابحة، 
متار�ُس يف ظل القانون، واأمام اأنظار 

اجلميع. 
التي  )�شهرزاد(  نرى  الق�شة   يف هذه 
لتعمل  )�شعيد(  ا�شمه  رجل  ي�شتغلها 
يف مهنة التدليك الباعث لال�شرتخاء، 
يّدعي باأنه يع�شقها ويخّطط معها اأن 
املحل  �شاحب  قلب  على  ت�شتحوذ 
يتزوجها  واأن  التدليك(  )�شالون 
اإل  قبلهما.  من  قتله  يتم  وبعدها 
له  ما يخطط  بعد حني  تكت�شف  اأنها 
ج�ساً  با�شتخدامها  )�شعيد(  غرميها 
)م�شيو  الرجل  لقتل  ونزواته  لأهدافه 
فيليب، فرن�شي، يف ال�شبعني من عمره، 
ا�شتقّر مبراك�س( ، وبعدها يتزوج من 

امراأة اأخرى يع�شقها )ليلى(. 

الوجه الثاين للمراأة/ 
الرقيقة احلائرة

ق�شة)  يف  للمراأة  الأخرى  وال�شورة   
 )52 لل�شعر/�س47-  اجلميلة  اللعنة 
عنوانُه)  �شعري  ديوان  يكوُن  حيث 

ال�شاعرة  ديوان  وهو  عا�شق(  ورق 
مر�شيد(  )فاحتة  ة  القا�شّ الروائية 
وما يحملُه من ع�شق ورومان�شية تعلُّق 
ا�شابها من  عليِه م�شكلتها وما  اإمراأةٌ 
عالقة حب جمنونة مع رجٍل اأهداها 
الكتاب)الديوان( لأنُه خرُي ل�شان حال 
يعي�شها،  التي  الع�شق  حالة  عن  يعّبُ 
والرجل)  لولدين،  واأم  متزوجة  اإمراأة 
اآدم( اأعزب فاَق عمرهُ الأربعني ، وهما 
مدر�شٍة  يف  التدري�س  مهنة  ميتهنان 
الريا�شيات  تُدّر�ُس  املراأة  واحدة، 
هذه  العربية.  يُدّر�ُس  )اآدم(  والعا�شق 
هذه  يف  حالها  و�شعت  التي  املراأة 
�شاحبة  من  حاًل  اأرادْت  امل�شكلة، 
لتن�شحها  ..؟؟  عا�شق(  )ورق  الديوان 
ما  وتعتب  وعائلتها  بيتها  اىل  بالعودِة 
وانتهى.  جمياًل  حلماً  كان  بِه  مّرْت 
للدللة  الق�شة  نهاية  يف  واملفارقة 
اأنها  لوعيها  عادْت  املراأة  اأن  على 
تركْت لعنة ال�شعر )ديوان ورق عا�شق( 
مركوناً على الطاولة، لتتحّرر من هذه 

اللعنة.

الوجه الثالث للمراأة/ 
املراأُة احُللم

..)58-55 احُلّب/  عدوى  ِة)  ق�شّ يف 
احلّب  هو  بعبارة)  ُة  الق�شّ تبداأ 
 / نف�شه.  �شوى  ليحرتُم  هكذا.. 
الأجواء  اىل  اأخذتنا  ٌة  ق�شّ �س55(. 
كان  التي  ال�شادقة  الرومان�شية 
الثمانينات  �شنوات  الّنا�س  يحياها 
من القرن املا�شي،يف غياب التقنات 
الت�شال-املوبايل،  و�شائل  احلديثة) 
العا�شُق  يعي�س  فيها  النرتنيت..(، 
وذكريات،  ومواعيد  احالم  على 
وكيف يكتُب الر�شالة ليمزقها ع�سات 
املّرات حتى يقتنَع مع اآخر ورقٍة على 
ة امراأٍة  ما �شّطَر فيها من م�شاعر، ق�شّ
ل  وهي  بها  ويهيم  عا�شق  بها  يحلُُم 
اجلامعي  والطالب  ال�شاب  هذا  تعلم، 
هو )مراد( ، واحلبيبُة هي )مرمي( من 
بنات مدينته، فكان يتحّدُث )مراد( اىل 
�شديقه كل �شيء عنها حتى ي�شفها لُه 
يت�شامران  ليلٍة  كّل  يف  تفا�شيلها  بكل 
ق�ش�َس  �شديقُه  حفَظ  حتى  معاُ 
الر�شالة  وحفَظ  بل  العا�شق  �شاحبِه 
ير�شلها  اأن  قّرَر  قد  وهو  كتبها  التي 
لتعرف  اليها  رجوعه  عند  اأخته  بيد 
حتى  الأيام  متّر  اإن  وما  حبه،  مدى 
يتوّفى العا�شق )مراد( قبل رجوعه اىل 
اأهله، مما يجعل الر�شالة بيد �شديقه، 
الذي يذهب اىل اأهله للتعزية ويلتقي 
عرفها  التي  )مرمي(  �شديقه  بحبيبة 
وقد  لها،  )مراد(  �شديقه  و�شف  من 
�شري�شل  باأن  العزاء،  يف  منها  طلب 
ر�شالًة اليها بيد اأخته ، وهو اإذ اأر�شل 
مل  وهو  املتويّف  �شديقه  ر�شالة  ذات 
حيث  املر�شل  ا�شم  �شوى  �شيء  يغرّي 
كتَب ا�شمه، فتزّوج منها، واأجنبا ولداً 

اأ�شماهُ )مراد(...؟؟!!
ُة  فالق�شّ الدها�س،  على  تبعُث  ٌة  ق�شّ
)مراد(  �شديق  بل�شان  وتنتهي  تبداأ 
تعاملت  الكاتبة  اأن  كما  الراوي،   ،

بدءاً  طبياً،  تعاماًل  الق�شة  هذه  مع 
نظرْت  حيث  العنوان)عدوى(  من 
وكاأنُه  الطبي،  اجلانب  من  احلب  اىل 
بالعدوى بني  ينتقَل  اأن  فريو�س ميكن 
يف  ]الراوي[  داَم  فما  �شديقني، 
مراد(  )العا�شق/  �شديق  هو  الق�شة 
ف�شّورْت لنا الكاتبة حالة انتقال هذا 

)احلب/ الفريو�س(.
والدها�س اأن الكاتبة مل تخبنا ا�شم 
ملاذا..؟؟  ة..؟؟!!!!  للق�شّ الراوي 
حال  ل�شان  الراوي  هذا  من  وجعلْت 
ت�شّمي  فماذا  املتلقي،  اأو   ، القارئ 
ال�شديق  خيانة  هي  هل  الق�شة  هذه 
له..؟؟؟  وفاء  هي  اأم  ل�شديقه..؟؟ 
املتلقي..؟؟  اأمام  قائمة  تظّل  اأ�شئلٌة 
تعرُف  ل  التي  املراأة  هذه  ذنب  وما 
مل  �شنني  ظّل  ان�شان  مب�شاعر 
م�شاعره..؟؟  تعرف  ومل  ي�شارحها؟، 
بعَث  الذي  �شديقِه  من  فتزّوجْت 

بر�شالة العا�شق الذي وافاه الأجل.

الوجه الرابع للمراأة/ 
املراأة االأرملة

�س61- تركي/  )م�شل�شل  ق�شة  يف 
اأولً، ملاذا م�شل�شل تركي،؟ لأن   ،)66
بامل�شل�شالت  اأبتلي  العربي  املجتمع 
وكل  ال�شا�شات  غزت  التي  الرتكية 
من  كبري  وبعدد  الت�شال،  و�شائل 
مبا  عّدة،  اأجزاء  وعلى  احللقات 
ووجوه  فّنية  اأ�شاليب  من  متتلكُه 
دبلجة  ا�شتخدام  ف�شاًل عن  ومناظر، 
احلوار باللهجات العربية مما يجعلها 
اأي�س يف فهم ومتابعة املتابع العربي، 
العربية  املجتمعات  اأ�شبحت  وقد 

مهوو�شًة بها. 
خديجة(  الأرملة)  املراأةُ  علينا  تطّل 
التي كانت قبل وفاة زوجها، تعمل يف 
رغباتها  واأخفْت  امل�سيف،  القطاع 
خلف رغبات زوجها الذي كان منطوياً 
ومن  النا�س  من  الهارب  نف�شه،  على 
مهزوزة،  �شخ�شيتها  كانت  احلياة. 
تابعة  كانت  لها،  حق  باأي  حتتفظ  مل 
بكل الأمور ملا يقرره الزوج، فالرجل 
ميتلك  الذي  وهو  القرار  �شاحب  هو 
طابع امل�شوؤولية، وهو الذي يقول )ل( 

و)نعم(.
املطلقة،  املراأة  )اآمال(  و�شديقتها   
زوج  وفاة  حني،بعد  بعد  يلتقيان 
واخلروج  باحلرية  لي�شعرا  )خديجة(، 
من قيود احلياة الزوجية، فيخططان 
الريا�شة  وميار�شان  وي�شافران 
وال�شينما  ويرتدان �شالونات احلالقة 
يف  فاتهما  ما  لتعوي�س  وامل�سح، 

حياتهما مع زوجهيما وما خ�ساه.

الوجه اخلام�س للمراأة / 
املهاجرة

يف ق�شة )لأّن احُلّب ل يكفي/ �س69- 
74( تكتُب الكاتبُة يف هذا الهّم واحُللِم 
�شحراً  البع�س  يت�شّورهُ  الذي  الهّم 
العربي  وخال�شاً عّما يعي�شُه الن�شان 

فتاأخُذهُ  بلدِه،  يف  وجور  قهر  من 
هجرٍة  يف  الفردو�س،  لعومل  خميلته 
اأن  اأرادت  اإمراأةٌ  اجلّنة،  اىل  النار  من 
والليُل  والدرا�شِة،  للِعلِم  النهاُر  يكوَن 
التي  املراأةُ  والّرق�س،  ال�شغل  علم 
عامُلها  حياتي..(،  )الّرق�ُس  تقوُل: 
عبارة  املهجر)�شوي�سا(  دولة  يف 
الولدِة  مغربيُة  ال�سق(،  )كباريه  عن 
بالد  من  برجل  ارتبطْت  والن�شاأِة، 
الرافدين، هو الراق�ُس ب�شورة اأخرى 
، الّراق�ُس بالكلمات- �شاعر-، ي�شاري 
تقّدمي، اأخبتُْه حبيبته الراق�شة، منذ 
البدء وكا�شفتُه باأن الّرق�َس حياتها ول 
اأنا  )فداِك  واأجابها:   ، عنُه  تتخلى 
وبعد  لكّنُه  �س69(،  حياتك-  وفدى 
الغريةُ  اأخذت  وال�شهور،  الأيام  مرور 
هو  وبدنه،  عقله  يف  يدبان  وال�ّشُك 
اأفكارِه  بني  الثقيل،  ال�سقي  الإرُث 
التنويرية التي جعلتُه يتفق معها على 
لعملها يف  معار�شتِه  الفّن وعدم  حب 
املبدُع  اأنا   ( بقوله:  ال�ّسق(  )كباريه 
للفّن؟  ع�شِقِك  على  اأحا�شبُِك  كيَف 
التي  نف�شي  واأقنعُت  اأقنعتُِك  هكذا 
من  �شيء  باأي  لالإقتناِع  مهّياأة  كانت 
�س70(؛  بك./  يربطني  اأن  �شاأنِه 
وبنَي �شورٍة اأخرى ل�شخ�شية ال�سقي 
وتكون  وال�ّشك،  الغريةُ  تاأكلُه  الذي 
ال�ّشك  ثورة  كلثوم(  اأم  )ال�شيدة  اأغنية 

، �شادحًة يف �شماء الق�شة:
اأكاُد اأ�شّك يف نف�شي لأّن  

اأكاُد اأ�شُكّ فيَك واأنَت مّني
وما اأنا بامل�شّدِق فيَك قولً  

ولكّني �شفيُت بُح�شِن �شّني
وكْم طافْت علّي ظالُل �شٍكّ   

ْت م�شجعي وا�شتعبدتني اأق�شّ
يقوُل الّنا�ُس اإّنَك ُخنَت عهدي  

ومْل حتفْظ هواي ومْل ت�ُشّني
اأِجبْني اإْذ �شاألتَُك هل �شحيٌح  

حديُث الّنا�ِس خنَت! اأمْل تُخّني
ال�شاعر- )الزوج/  حال  ل�شان  وعن 
باأّن  اأحدهم  )قال  الكلمات(،  راق�س 
احلياَة  اأن  على  الدليل  هو  {الأدَب 
الراأي حتى  اأوافُقُه  وكنُت  تكفي}،  ل 
يكفي.. ل  الأدُب  واأ�شبَح  التقيتُِك 
وحدهُ احلّب يجعُل احلياَة ت�شتحّق اأن 
ترحلني  اأنِت  )وها  �س73.(؛  تُعا�س/ 
هذا  يكفي(.  ل  نف�شه  احلّب  لي�شبَح 
ال�سقي  اأ�شلِه  اىل  عاد  الذي  الّزوج 
ويفهم  الفّن  ويع�شق  ي�شاري  اأنُه  رغَم 
اأكرث من غريِه ما تعنيه هذه الكلمات 
عقله  نخرا  والغرية  ال�شك  اأن  اإل   ،
قتل  اىل  النهاية  يف  ودعنُْه   ، وتفكريه 

زوجته.
ة ، جعلِت الكاتبُة الّراوي  يف هذه الق�شّ
وهو  الكلمات(،  راق�س  )الزوج/  هو 
زوجته  مع  حياته  عن  ق�شته  ي�سُد 
وكيف نعّرف عليها وكيف عا�س معها، 
فيه  اأثارْت  التي  و�شكوكه  معاناته  ثم 
اأ�شماء)  لهما  ومل جتعل  قتلها.  اأفكار 
للقارىء  تركت  بل  الزوجة(   ، الزوج 
هذه املهمة لأنها تعني كل واحد فينا 
ميكن اأن يكون يف هذه الق�شة وكذلك 
املراأة ممكن اأن تكون كل واحدة هي 

هذه ال�شخ�شية. 

اجلزء االأول
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    5 خطوات �صحية 
ملحاربة انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �شحي اأو املحافظة على اللياقة اجل�شدية 

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

من  مت�أخر  وقت  يف  الطع�م  تن�ول  جتنب   1-
امل�س�ء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�شتعد اجلهاز اله�شمي ليعمل ب�شكل اأف�شل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�شمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �شوء النهار«. لذا يجب االمتناع عن 

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�سكر من  اأقل  كمي�ت  تن�ول   2-

وتو�شح جانيت بالقول: »لي�س من املعروف بال�شبط ملاذا 
يوؤدي ال�شكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك االنتفاخ، ولكن االأمر ي�شتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رشوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�شبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�س من االنتفاخ«.

12 �س�عة الطع�م ملدة ال تقل عن  ال�سي�م عن   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �شيام متتد من 12 اإىل 14 �شاعة 
بني الع�شاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف االأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
االأي�س وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  للأطعمة  اللجوء   4-

حتوي االأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�شبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي.

والفواكه اخل�س�ر  تن�ول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية باالألياف. لذا 

تن�شح باأهمية اخل�شار املختلفة والفواكه بالن�شبة ل�شحة 
القناة اله�شمية على املدى الطويل.

احذروا اإ�صافة ال�صكر اإىل القهوة وال�صاي!
جديدة  اأمريكية  درا�شة  تو�شلت 
اإىل اأن اإ�شافة ال�شكر اإىل ال�شاي 
خطر  من  تزيد  قد  القهوة  اأو 
باأكرث  األزهامير  االإ�شابة مبر�س 
اأن  النتائج  وتو�شح  الن�شف  من 
من  ون�شف  ملعقتني  اإ�شافة 
القهوة  اأو  ال�شاي  اإىل  ال�شكر 
االإ�شابة مبر�س  تزيد من خطر 
الطعام  تناول  اأن  كما  األزهامير، 
التي  امل�رشوبات  اأو  املحلى 
من  نف�شها  الكمية  على  حتتوي 
النا�س عر�شة  من  يجعل  ال�شكر 

بن�شبة 54% لتطور املر�س.
جامعة  من  الباحثون  وحلل 
كولومبيا النظام الغذائي لـ2226 
من املتقاعدين، وتتبعوهم ملدة 
املتو�شط،  يف  �شنوات  �شبع 
الذين  اأولئك  اأن  ووجدوا 
امل�رشوبات  معظم  ا�شتهلكوا 
كانوا  ال�شكر،  على  املحتوية 
االإ�شابة  خلطر  عر�شة  اأكرث 
كان  �شواء  األزهامير،  مبر�س 
ال�شكر موجودا ب�شكل طبيعي اأو 

اأ�شيف الحقا. وقال الدكتور دوغ 
براون، كبري م�شوؤويل ال�شيا�شات 
األزهامير،  جمعية  يف  واالأبحاث 

مرتبط  ال�شكر  من  »الكثري  اإن 
داء  من  الثاين  بالنوع  باالإ�شابة 
االأبحاث  حددت  وقد  ال�شكري، 

من  ال�شكري  مر�س  ال�شابقة 
خطر  كعامل  الثاين  النوع 
واأ�شاف  باخلرف«.  لالإ�شابة 
الدرا�شة  »هذه  قائال:  براون 
اأنواع  وجميع  االأدلة،  هذه  تدعم 
اإىل  الفاكهة  ع�شري  من  ال�شكر، 
ع�شري الليمون، يكون لها التاأثري 
امل�رشوبات  من  وباحلد  نف�شه، 
والكعك،  واحللويات  الغازية 
وتناول وجبات متنوعة ومتوازنة 
قادرين  �شنكون  ذلك،  من  بدال 
االإ�شابة  خطر  من  احلد  على 
من  الحق  وقت  يف  باخلرف 
�شنوات  �شبع  مدى  احلياة«وعلى 
 429 ت�شجيل  مت  الدرا�شة،  من 
األزهامير  مبر�س  اإ�شابة  حالة 
بني امل�شاركني واأو�شحت النتائج 
اأن الذين ي�شتهلكون 30.3 غرام 
االإ�شايف يف طعامهم  ال�شكر  من 
اأكرث  يوم،  كل  م�رشوباتهم  اأو 
عر�شة بن�شبة 33% لتطور مر�س 
الذين  باأولئك  مقارنة  األزهامير 

ي�شتهلكون 5.8 غرام فقط.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�شة الن�شاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�س  خطرية جتعل االإن�شان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�شة التمارين البندية ال�شاقة التي ترهق ج�شم االإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�س خطرية كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �شتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية الأكرث من 1500 بالغ، �شخ�شوا مبر�س الت�شلب اجلانبي ال�شموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�شد اأعرا�س املر�س هم من ميتلكون بنية ج�شدية قوية وميار�شون اأق�شى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س والتجديف وكرة ال�شلة وغريها من 

االألعاب الريا�شية الثقيلة.

خطر حقيقي يرتب�ص مبن ي�صعرون مبرارة القهوة!

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟

اأكد علماء من جامعة والية بن�شلفانيا 
الربوكلي  مبرارة  ي�شعر  الذي  اأن 
اأكرث  الداكنة،  وال�شوكوالتة  والقهوة 
مقارنة  بال�رشطان  لالإ�شابة  عر�شة 
مبن ال ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد 
تيوكارباميد  فينيل  مركب  على 
 »phenylthiocarbamide «
الذي مينحها املذاق املر، ويختلف 
االإح�شا�س  على  قدرتهم  يف  النا�س 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�شعور 
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا 
�شنة   20 مدى  على  الباحثون  وتابع 
بريطانية   5500 لـ  ال�شحية  احلالة 
وا�شتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن 
العلماء اأن الن�شاء اللواتي ال ي�شعرن 

ما  نادرا  املركب  هذا  بطعم  نهائيا 
ي�شنب بال�رشطان، والعك�س �شحيح، 
باملرارة  �شعرن  من  اإ�شابة  فخطر 
اأما   ،%58 بن�شبة  ارتفع  بال�رشطان 
فكن  خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي 
 %40 بن�شبة  للمر�س  عر�شة  اأكرث 
بها  ي�شعرون  ال  بالذين  مقارنة 

نهائيا.
الذين  النا�س  اأن  العلماء  ويفرت�س 
ي�شعرون بطعم املرارة، ال يتناولون 
الداكنة  وال�شوكوالتة  الربوكلي 
م�شادة  مواد  على  املحتوية 
م�شادة  اأخرى  ومواد  لالأك�شدة 
عر�شة  اأكرث  هم  لذلك  لل�رشطان، 

لالإ�شابة باملر�س.

ن�شبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�شكل  الرئة  يرتبط �رشطان 
االإ�شابة به ارتفعت ب�شكل ملحوظ بني اأو�شاط الن�شاء، بينما 
ترتاجع �شنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�شاء امل�شابات 
اأعداد  تتناق�س  �شنويا، يف حني   %27 بن�شبة  الرئة  ب�رشطان 

الرجال امل�شابني يف كل عام.
االإ�شابة  ن�شب  تفاوت  تف�شريا دقيقا حول  العلماء  وال ميلك 
بني اجلن�شني، لكنهم يرجعون ال�شبب غالبا اإىل تاأثر احلم�س 
احرتاق  مبكونات  واأو�شع  اأكرب  ب�شكل  االإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�س  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�س العلماء ال�شبب اإىل ازدياد اأعداد الن�شاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رشين باملقارنة مع القرن الع�رشين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�شاواة بني اجلن�شني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�شبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�شب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الواليات  ففي  اجلن�شني، 
و15% من الن�شاء. اأما يف اأ�شرتاليا فتبلغ الن�شبة 19% للذكور 
ال�رشطانات  اأكرث  الرئة  �رشطان  ويعترب  االإناث.  بني  و%13 
انت�شارا، اإذ ي�شاب به حوايل 1.8 مليون �شخ�س يف كل عام، 
58% من احلاالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�شاب به 230 

األف �شخ�س �شنويا، يف الواليات املتحدة منفردة. 
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لة يف �سرية النبِيّ  اآيات القراآن و قوانينه و�سننه متمِثّ
 �إًذ� �أنا �أمتنى عليكم ال �أن تكون 
ممتعة  ق�ص�صاً  �الأحد�ُث  هذه 
بها،  نتبارك  ق�ص�صاً  �أو  تُروى، 
نبِيّنا عليه �ل�صالة و  باأنها ق�صة 
�ل�صالم، ال، �الأمر �أخطر بكثري، 
هذ� �لذي جاء يف �ل�صرية در�ٌس 
�أي  �لكرمي-  للقر�آن  تطبيٌق 
�ل�صرية - �أمل تقل �ل�صيدة عائ�صة 
�َصاأَلُْت  َقاَل:  ِه�َصاٍم  بِْن  َعْن �َصْعِد 
َعْن  يِني  �أَْخِبِ َفُقلُْت:  َعاِئ�َصَة 
َعلَيِْه   ُ �لَلّ لَّى  �صَ  ِ �لَلّ َر�ُصوِل  ُخلُِق 
ُخلُُقُه  َكاَن   (( فقالت:   َو�َصلَّم؟ 
�لُْقْر�آَن ((  ] �لبخاري َعْن �َصْعِد 

بِْن ِه�َصاٍم[
م�صاهد،  و  متلٌوّ  �لقر�آُن  �إًذ�   
لذلك   ، �لنبِيّ �صرية  يف  م�صاهد 
قال بع�ُصهم جتاوز�ً: �لنبُيّ عليه 
مي�صي،  قر�آن  �ل�صالم  و  �ل�صالة 
و كل قو�نني  �لقر�آن،  �آيات  فكُلّ 
�لقر�آن، و كل �صنن �لقر�آن متمِثّلة 
و  �ل�صالة  عليه  �لنبِيّ  �صرية  يف 

��صتنباط  �أول  نحن  �إًذ�  �ل�صالم، 
من هذ� �ملوقف كفار قري�س و 
�الأقوياء  �لرجال  قري�س،  زعماء 
�لذين �أمرهم نافٌذ يف بلدهم، بل 
�جتمعو�  �لعربية  �جلزيرة  يف  و 
�حتياطات  �أخذو�  و  رو�  قَرّ و 

ودبَّرو� و �ئتمرو�، قال تعاىل:
َو�أَِكيُد   * َكيْد�ً  يَِكيُدوَن  �إِنَُّهْم   ﴿
-15 �لطارق:  �صورة   [   ﴿ َكيْد�ً 

]16
 و�صتان بني كيد �لب�رش و بني كيد 
كيد  بني  �صتان  و  �لب�رش،  خالق 
�ملخلوق و كيد �خلالق، و �صتان 
كيد  بني  و  �ل�صعيف  كيد  بني 
�جلاهل  كيد  بني  �صتان  �لقوي، 
و بني كيد �لعامِل، �صتان بني كيد 
�حلادث و بني كيد �لقدير، فاإذ� 
كان  �لل معك،  كان  �لل  كنت مع 
معك  �للُ  كان  �إذ�  و  معك،  �للُ 
فمن عليك؟ و �إذ� كان �لل عليك 
فمن معك؟ هذ� در�ٌس يجب �أن 

تطِبّقه كَلّ يوم، ��صُعر د�ئماً �أنك 
�إذ� وقعت يف ظرٍف حرج بني �أن 
تطيع �لل عز وجل و تغ�صب زيد�ً 
دك  يتوَعّ و  زيٌد  عليك  يحنق  و 
زيد و يلِوّح لك زيد مبا عنده من 
ظرف  يف  وقعت  �إذ�  عقوبات، 
�أن تطيع �لل عز وجل  حرج بني 
و�أن تغ�صب خملوقاً، �أو �أن تطيع 
و تغ�صب خالقاً، فاعلم  خملوقاً 
�لل  �أطعَت  �إذ�  �أنك  �ليقني  علَم 
خ�صومك،  من  منعك  وجل  عز 
الأنهم يف قب�صته، وحركاتهم يف 
علمه، و كيدهم عنده، ممكن �أن 
تكتب على ورقة �صيئاً بعد فرتة 
ب�صيطة ي�صل �إىل خ�صمك ما يف 

�لورقة، قال تعاىل:
 ِ ﴿ َوَقْد َمَكُرو� َمْكَرُهْم َوِعنَْد �لَلّ
�إبر�هيم: 46  ] �صورة  َمْكُرُهْم ﴿ 
مكرهم  ميكرون  وهم  �أي    ]
�صيء  هذ�  وجل،  عز  �لل  عند 

فوق طاقة �لب�رش.

نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �صحيح م�صلم عن �أبي هريرة ر�صي �لل عنه 
يف �حلديث �لقد�صي ) �إذ� حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا �كتبها له ح�صنة ( 
ومن �لنيات �ملطلوبة يف هذ� �ل�صهر :

1. نية ختم �لقر�آن لعدة مر�ت مع �لتدبر .
2. نية �لتوبة �ل�صادقة من جميع �لذنوب �ل�صالفة 

.3. نية �أن يكون هذ� �ل�صهر بد�ية �نطالقة 
للخري و�لعمل �ل�صالح و�إىل �الأبد باإذن �لل .

4. نية ك�صب �أكب قدر ممكن من �حل�صنات يف 
هذ� �ل�صهر ففيه ت�صاعف �الأجور و�لثو�ب .
5. نية ت�صحيح �ل�صلوك و�خللق و�ملعاملة 

�حل�صنة جلميع �لنا�س .
6. نية �لعمل لهذ� �لدين ون�رشه بني �لنا�س 

م�صتغاًل روحانية هذ� �ل�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة و�لطاعة 

و�جلدية باالإلتز�م به .

حديث العارفني
�لتقى رجل باأحد �لعارفني بالل و �صاأله �لن�صيحة 

، فقال له عليك بخم�س :
ذكر �لل ، ثم ذكر �لل ، ثم ذكر �لل ، ثم ذكر �لل 
، ثم ذكر �لل . فقلت : هذه و�حدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : �الأوىل فتح ، و 

�لثانية �رشح ، و �لثالثة طرح ، و �لر�بعة �متحان 
و جرح ، و �خلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : �الأوىل : لوال �أن فتح لك �لباب ، ما�صممت 

ر�ئحة �لذكر ، وال لنف�صك طاب..
و �لثانية : لوال �أن �رشح �صدرك بالو�صال ، ماد�م 
لك �لذكر فى دالل.. و�لثالثة : لوال �أن طرح عنك 

�الأ�صغال ، ما ذقت طعم �لهيام و �جلمال..و 
�لر�بعة : لوال �أن جرحك و �متحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك �ل�صيطان من باب �لعجب بو�رد�تك ، 

ِفيت من �آفاتك.. و ملا �صَ
و �خلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
�أبو�باً من �ليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبَت من �لذ�كرين يف �لرم�س...
�للهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل �لقر�آن �لكرمي بِذكر �لتوبة 

و�ال�صتغفار يف �آيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل �لل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني، ومغفرة ذنوب 
�مل�صتغفرين، ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�صالم - فع�صى �أمر ربه، باإغو�ٍء 

من �ل�صيطان �لرجيم، ثم تاب و�أناب، 
فاجتباه �لل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �صاأن كل �لب�رش، يذنبون �صاعة 
�لغفلة و�لغو�ية، ثم يجدون باب رحمة 

�لل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل �لل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�صيطان، 

ويرحم �الإن�صان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �لل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع �لتائبني ب�صدق و�إخال�س، 
ولوالها لفَقَد �الإن�صان �الأمل يف رحمة 

�لل، و��صتمر�أ �لذنوب، وظل �صائًر� 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يو�فيه �الأجل 

�ملحتوم، وهو من رحمة �لل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة �لل، 

ال ير�صاهم �لل، ومن ثم كانت �الآية 
�جلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رْشَُفو� َعلَى �أَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ �إَِنّ �لَلّ اَل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �لَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
﴿ ]�لزمر: 53[، وكذلك �آيات �لتوبة 

و�ال�صتغفار �لتي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة �لل بعباده �ملذنبني، فاحتًة باب 

�الأمل يف قبول �لتوبة، وغفر�ن �لذنوب، 
بل و�إبد�ل �لذنوب ح�صنات للتائبني 
�ل�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َو�آََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًر�  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن �لَلّ �لَلّ

َرِحيًما ﴿ ]�لفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�س ي�رشق �ل�صيدة ر�بعه �لعدوية ر�صى �لل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صماال فلم يجد �صيئا �صوى ) �إبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذ� �إن كنت من �ل�صطار فال تخرج �إال ب�صئ 
فقال : مل �أجد فى بيتك �صئ 

قالت له : يا م�صكني خذ هذ� �الأبريق .... وتو�صاأ 
و�دخل هذه �حلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل �لل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى �ل�صالة رفعت �ل�صيدة ر�بعه يدها بالدعاء وقالت : �صيدى وموالى هذ� عبدك قد �أتى �إىل د�ري

فلم يجد �صيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه من ف�صلك وثو�بك فلما فرغ من �صالته وجد �ل�صارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو �لعبادة و�لقرب من �لل  فظل ي�صلى من �لع�صاء حتى وقت �ل�صحر ودخلت عليه �ل�صيد ر�بعه فوجدته 

�صاجد� ... فلما �أنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جب �لل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى �ملطلوب ثم خرج ما�صيا من د�رها �صاكر� ل�صنيعها 

فرفعت �ل�صيدة ر�بعه يدها تناجى ربها قالت  : �إلهى هذ� عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك �أترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رشها يا ر�بعة من �أجلك قبلناه وب�صببك قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
 على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ك�سفت �رشكة مر�سيد�س النقاب عن 
اأيقونتها AMG GT 63 اجلديدة، 
�سيارات  ديناميكية  بني  جتمع  التي 
موديالت  وعمالنية  ال�سباقات 
ال�رشكة  واأو�سحت  اليومية  احلياة 
الريا�سية  ال�سيارة  اأن  الأملانية 
 63  AMG GT الأبواب  رباعية 
اجلديدة تعتمد على �سواعد حمرك 
ثماين الأ�سطوانات �سعة 4 لرت يزاأر 

مرت  نيوتن  ح�سان/800   585 بقوة 
حني  يف  الأق�سى،  الدوران  لعزم 
بقوة   )S( الأقوى  الن�سخة  تنطلق 

639 ح�سان/900 نيوتن مرت.
الكبرية  املعدلت  هذه  وبف�سل 
تت�سارع  الرباعي  الدفع  ونظام 
 100 اإىل  الثبات  من   )S( الن�سخة 
ثانية،   3.2 غ�سون  يف  كلم/�س 
الق�سوى  ال�رشعة  ت�سل  حني  يف 

الناحية  ومن  كلم/�س   315 اإىل 
اجلديدة  ال�سيارة  متتاز  الت�سميمية 
متعددة   LED ك�سافات  خالل  من 
وك�سوة  النحيف،  بت�سميمها  احلزم 
 ،AMG املربد املميزة ملوديالت 
الت�سميم  عن  ف�سال  القر�س،  واأنف 
ويظهر  الأمامي.  للمئزر  الريا�سي 
ملوديالت  املميز  الريا�سي  الطابع 
مع  املوؤخرة  على  اأي�سا   AMG

اخللفي،  واجلناح   ،LED م�سابيح 
العادم  وجمموعة  املميز،  والنا�رش 
مزدوج املخارج وتتوفر لل�سيارة باقة 
مثل  اخلارجية  الت�سميمية  احلزم 
لل�سيارة  تقدم  والتي   ،Night باقة 
الالمع،  الأ�سود  باللون  ديكورات 
وباقة Chrom، التي ت�سلط ال�سوء 
مبر�سيد�س  الفاخرة  اللم�سات  على 

.)S( 63 AMG GT

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �سيارات  ع�ساق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيارات 
التعديالت  و�سملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�سبح اأكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  ان�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيارات 
ال�سنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�سبحت  التي  ال�سيارة  مق�سورة 
اأو�سع واأكرث ع�رشية بف�سل اأنظمة 

وال�سا�سات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  املقود، 
الأ�سرتالية  لل�سوق  املخ�س�سة 
مبحركات  والآ�سيوية  والأمريكية 
  2.2 و�سعة  اأ�سطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

ين�سح  ال�سعوبات  ملواجهة 
 ADAC ال�سيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  الأملاين 
النارية بارتداء املالب�س الواقية 
ال�سيف،  لف�سل  املخ�س�سة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�س 
اأو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�س حلادث 
ما. واأ�سار اخلرباء الأملان اإىل 
للوجه  الكاملة  اخلوذات  اأن 
ت�سمن  اجليدة  التهوية  ذات 
يف  حتى  الراأ�س  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفتوحة  اخلوذة 
ويتعني على  ال�سيف.  يف ف�سل 
�ساعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�سافات  القيادة  يف  الذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�ساء،  ال�سباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  اأو  �ساعة 
لل�سماح  الواقية  املالب�س  خلع 
الأمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رشب 
والبتعاد عن الوجبات الد�سمة 
اخل�رشوات  بتناول  وا�ستبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تكون  اأن  لبد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�ساكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  املوديالت  مع 
ويراعى  بالهواء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند التوقف اأو 
النتظار يف الزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

عن  �سيفروليه  �رشكة  ك�سفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�سطة 
الأغرا�س  متعددة  الريا�سية 
ال�رشكة  واأو�سحت   .SUV
اجلديدة  �سيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
الأ�سطوانات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 

اإىل  بالإ�سافة  الأق�سى،  الدوران 
 V6 حمرك �سدا�سي الأ�سطوانات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رشعات،   9 من 
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�سيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�سل  ملا  ت�سع 

�سبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�سقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملقود القابل للتدفئة 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�س  اللم�سية  ال�سا�سة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�سة 
املتوافق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوتو. كما تقدم ال�سيارة 
الال�سلكي  الهواتف  �سحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�س  عجالت 
باقات التجهيز القيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�س 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�سيارة  اإطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�سف بعد عن الأ�سعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�سم ال�سيف والإجازات اأ�سارت منظمة الفح�س الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�سحاب ال�سيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�ساءة عند النطالق بال�سيارة 
املحملة بالكامل. واأو�سحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ساءة 
الك�سافات، نظراً لأن حمولة �سندوق الأمتعة جتعل ال�سيارة تنخف�س من اخللف، وبالتايل 
قد تر�سل الك�سافات اإ�ساءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�سيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�ساف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�سيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�ستغرق وقتا اأطول، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�سيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�سياء  و�سع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�سفل  الثقيلة يف  الأ�سياء  بو�سع  ين�سح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  ال�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�سقف حتى  �سندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.



اإ�شهاراخلمي�س 26  جويلية  2018  املوافـق  لـ 07 دو القعدة 1439هـ 22



اخلمي�س 26  جويلية  2018  املوافـق  لـ 07 دو القعدة 1439هـ 23

�شوين تك�شف عن تقنية ثورية لكامريات الهواتف
عن  �سوين  �رشكة  �أعلنت 
جيدة  لتقنيات  تطويرها 
عامل  يف  حقيقة  ثورة  �ست�سكل 
كامري�ت  با�ستخد�م  �لت�سوير 
�الخرت�ع �جلديد  ويعد  �لهو�تف 
�سوئي  م�ست�سعر  عن  عبارة 

 0.8 بطول  �حل�سا�سية  �سديد 
كامري�  �سي�ساعد  ميكرومرت، 
حتى  دقتها  زيادة  على  �لهاتف 
بذلك  لتناف�س  ميغابيك�سل،   48
�لت�سوير  كامري�ت  �أحدث 
يف  للخرب�ء  ووفقا  �الحرت�فية، 

�سوين، فاإن هذه �لتقنية �ست�ساهم 
عمل  حت�سني  يف  فعال  ب�سكل 
�لكامري�ت، و�ستجعل من �ل�سور 
�أكرث و�قعية وحيوية، و�ستقلل من 

ن�سبة ت�سوهها عند تكبريها.
قد   »Huawei« �رشكة  وكانت 

مماثلة  م�ست�سعر�ت  ��ستخدمت 
 »Pro P20« يف كامري�ت هو�تفها
ميغابيك�سل،   40 بدقة  �أتت  �لتي 
جاءت  �مل�ست�سعر�ت  تلك  لكن 
�أبعاد  �سعف  ت�ساوي  باأبعاد 

م�ست�سعر �سوين �جلديد.

اأبل و�شام�شونغ ت�شويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �الأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دوالر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �الإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدالن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�البتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�التفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لواليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �الأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع الأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

�شاومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

�أن  �ل�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
هاتفها �جلديد Redmi S2 �سيكون 
تقنيات  على  يحتوي  �لذي  �جلهاز 
اللتقاط  خا�سة  ��سطناعي  ذكاء 
�سور �سيلفي متاًحا لل�رش�ء وباأ�سعار 

مناف�سة كما هو �حلال د�ئٍما.
ياأتي �لهاتف مع �سا�سة بقيا�س 5.99 
بو�سة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �سنابدر�غون 
�لذ�كرة وم�ساحة �لتخزين �لد�خلية، 
مع  تاأتي  �الأوىل  �لن�سخة  �أن  حيث 
وم�ساحة  بايت  جيجا   3 ر�م  ذ�كرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �سعودي،  ريال   549 ب�سعر 
ذ�كرة  على  �لثانية  �لن�سخة  حتتوي 
تخزين  وم�ساحة  جيجابايت   4 ر�م 
64 جيجابايت وتاأتي ب�سعر 679 ريال 

�سعودي.

يجلب  و
�لهاتف معه كامري� �أمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغا 
binning لرفع دقة �ل�سور، كما هو 
�حلال مع تقنيات �لذكاء �ال�سطناعي 
لتح�سني �سور �لتقاط �ل�سيلفي. كما 
خلفية  كامري�  على  �لهاتف  يحتوي 
و5  بك�سل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�سل يُذكر، �أن �جلهاز �سيكون 
عرب  ح�رشي  وب�سكل  لل�رش�ء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�شّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �الأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت الأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �الأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�سيج الأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �الآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�الإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �الإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �الأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �الإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �الرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

اأبل ت�شتبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س �آي دي« يف �آي فون �إك�س، حيث يجب عليهم �الختبار �أوالً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�س �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إال �أن �لعديد من �مل�ستخدمني الحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�س �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �الفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �الفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، باالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �الأخرى �إىل نظارة �لو�قع �الفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �الفرت��سي.

في�س بوك توقف 
م�شروع طائرات م�شرّية 

لتوفري الإنرتنت

�أوقفت في�س بوك �لربنامج �لذي �أطلقته �سنة 2014 بهدف 
�إىل  �لنفاذ  تتيح  �مل�سرّية  �لطائر�ت  من  �أ�سطول  ت�سنيع 
و�أكدت  �لتقنية  هذه  من  �ملحرومة  �ملناطق  يف  �الإنرتنت 
عن  �ل�ساأن  هذ�  يف  �أ�سدرته  �لذي  �لبيان  يف  �ملجموعة 
نيتها مو��سلة تطوير �الأجهزة �لطائرة لتوفري �الإنرتنت يف 
�ملناطق �لنائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

�الإنتاج �ل�سناعي.

وتعتزم في�س بوك �إغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائر�ت  »�أكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  �إجنلرت� حيث  غرب 
بوك  في�س  وتتعاون  �ل�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
�إيربا�س على تطوير طائر�ت �سم�سية بدون  مع  خ�سو�ساً 
طّيار ��سمها »هاب�س«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« �لذي يوّفر �لنفاذ �إىل �الإنرتنت يف �ملناطق �ملعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف �ل�سرت�تو�سفري.



الف�سيحة  التي هزت مدينة �سيدي بلعبا�س 
اجلديد   املالك  مطالبة  اأعقاب  يف  جاءت 
با�سرتجاع حقوق كراء احلديقة، خالل الفرتة 
املمتدة من �سنة 2006 اإىل 2017، واملقدرة 
بـ240 مليون �سنتيم، حيث كان هذا  الأخري 
الأمر  ملكية احلديقة،  بعقد  اأرفق طلبه  قد 
الذي اأثار الكثري من الغمو�س واجلدل، مادام  
اأن ملف ا�ستفادة امل�ستثمر من حق المتياز، 
اأحيل على اجلهات الق�سائية لف�سخ  كان قد 
كان   ، البلدية  رئي�س  اأن  تبني  اأنه  اإل  العقد، 
قد اأ�سدر قرارا يق�سي بالتنازل عن الق�سية 
التي كان الوايل الأ�سبق ، قد اأمر  مبتابعتها 

بغية  الق�سائية   اجلهات  م�ستوى  على 
ا�سرتجاع حديقة الت�سلية التي ترتبع على ما 
م�ساحته 08 هكتارات كما ك�سفت م�سادرنا، 

البيع  اأبرم عقد  اأن »املري« الأ�سبق، كان قد 
اأحد املوثقني مبدينة  مع امل�ستثمر مبكتب 

�سدراتة  من ولية قاملة  

�ص.�صهيب

�صيدي بلعبا�ص

املري الأ�سبق وموثق وحمافظ عقاري رهن احلب�س يف ف�سيحة حديقة الت�سلية
علمت »الو�صط« من م�صدر موثوق اأن قا�صي التحقيق لدى حمكمة تالغ قد اأمر اأم�ص باإيداع 
كل من رئي�ص بلدية �صيدي بلعبا�ص الأ�صبق وموثق وحمافظ عقاري رهن احلب�ص يف انتظار 

ا�صتكمال جمريات التحقيق على خلفية ف�صيحة “ق�صية حديقة الت�صلية” ب�صيدي بلعبا�ص،حيث 
كان رئي�ص البلدية املنتهية عهدته قد اأبرم عقد بيع احلديقة مببلغ 4 ماليري �صنتيم.

من يعاقب هوؤلء
 

اطلعت  بالذاكرة  �صري�صخان  حدثان 

حيث  مترنا�صت  يف  الأول  اأم�ص  عليهما 

الأطفال  من  جمموعة  عن  حافلة  تخلت 

وليات  اإحدى  يف  عطلة  ق�صوا  كانوا 

النوم  ال�صمال ،و مل يجد الأطفال بدا من 

على اأر�صية اأحد املالعب،و احلدث الثاين 

بغرب  مب�صت�صفى  اجلثث  م�صلحة  اأن  هو 

حديث  طفل  جثة  بت�صليم  قامت  البالد 

الولدة يف علبة كرتون حقرية.

دولة  يف  الأ�صياء  هاته  مثل  حدثت  لو 

متابعة  لتمت  نف�صها  حترتم  غربية 

امل�صوؤولني و جرهم للعدالة ملعاقبتهم،من 

لأطفال  حدث  لو  امل�صوؤولية  �صتحمل  كان 

العراء،هل  يف  نيام  هو  و  �صيء  مترنا�صت 

ووزارة  الريا�صة  و  ال�صباب  وزير  يعلم 

�صتطوى  اأنها  اأم  الكارثة  بهذه  الت�صامن 

وايل  يعلم  ،هل  كثرية  ملفات  طويت  كما 

و  اخلرب  هذا  قراأت  حدث  ما  مترنا�صت 

دولة  يف  وزراء  رئي�ص  �صورة  اأ�صاهد  اأنا 

اأمام  و  ر�صمية  منا�صبة  يف  ينحني  اآ�صيوية 

من  فقط  ركبتيه  على  جاثيا  الكامريات 

تلميذ..بني  حذاء  رباط  �صبط  اأجل 
ال�صورتني  رمزية كبرية

اآنفا  اإليه  امل�صار  امل�صت�صفى  به  ماقام  و 

العليل  ال�صحة  قطاع  واقع  يخت�صر  اأي�صا 

كيف  ،و  الب�صرية  للروح  قيمة  ل  ،حيث 

و  الأحوال  بتح�صن  خريا  ن�صتب�صر  اأن  لنا 

ب�صرق  كبري  م�صت�صفى  اإدارة  نرى  نحن 

اأكيا�ص  يف  الطبية  الف�صالت  تراكم  البالد 

امل�صت�صفى  �صاحة  يف  ترتكها  و  بال�صتيكية 

اأن  لكم  و  الدماء  من  كميات  بجانبها  و 

�صتنجر  التي  الكارثة  حجم  معنا  تتخيلوا 

درجات  و�صط  املرتهلة  احلالة  هذه  عن 

اإنهيار  حادثة  نن�صى  اأن  قيا�صيةبدون 

اإحدى القاعات العالجية لالأطفال  �صقف 

باإحدى م�صت�صفيات العا�صمة.

موقف

ت�صمن فتاة من مواليد1995 
و مواطن مغربي الأ�صل

جتدد الحتجاجات 
بب�سار بعد ن�سر 

قوائم ال�سكن
اندلع   ب�سار  مدينة  اأم�س  �سهدت 
ال�سكن  قوائم  ب�سبب  عارمة  احتجاجات 
اأعلن  التي  للبناء  الأرا�سي املخ�س�سة  ،و 
عني  من  اأ�سداء  ح�سب  و  اأم�س  عنها 
مواطنني  ت�سمنت  القوائم  فاإن  املكان 
من اأ�سول مغربية و فتاة من مواليد 1995 
،و ياأتي هذا الت�سعيد بعد املوجة الأوىل 
املدينة  �سهدتها  التي  الحتجاجات  من 
كادت  و  اأ�سابيع  قبل  اخللفية  نف�س  على 
الأمور حينها تنزلق نحو الأ�سواأ لو بع�س 
الو�ساطات التي جنحت يف احتواء الو�سع 
بتوزيع  املحلية  ال�سلطات  التزام  بعد 
ال�سكنات و قطع الأرا�سي يف نهاية ال�سهر 

اجلاري و هو ما حدث اأم�س. 
احلاج # وداد 

»ل�سان ا�سطناعي« لكت�ساف 
الأطعمة املغ�سو�سة!

كارثة �سمية يف مياه املحيطات

�صحيفة دمناركية لرتامب

 م�سكلة اإيران ل حتل على »تويرت«

متكن علماء من جامعة فالن�سيا التقنية 
من تطوير جهاز فريد �سي�ساعد على 
غري  اأو  املغ�سو�سة  الأطعمة  اكت�ساف 
الطبيعية واأو�سح العلماء اأن اخرتاعهم 
ا�سم  عليه  اأطلقوا  الذي  اجلديد 
»الل�سان ال�سطناعي«، هو عبارة عن 
 »voltammetry« جهاز يعتمد تقنية
مزود  الكهروكيميائي،  للتحليل 
املواد  ت�ست�سعر  خا�سة  بح�سا�سات 

الأطعمة،  يف  والطبيعية  الكيميائية 
الكمبيوتر  جهاز  اإىل  بياناتها  وتر�سل 
وتركيباتها،  املواد  تلك  ن�سب  ليحلل 
وتكمن اأهمية هذا اجلهاز يف اكت�ساف 
ي�سيفها  قد  طبيعية  غري  مواد  اأي 
امل�سنع اإىل الأغذية التي تباع للعامة 
كاملحليات  التجارية،  املحال  يف 
التي  ال�سكر  حماليل  اأو  ال�سناعية، 

ي�سيفها البع�س ليغ�سوا بها الع�سل.

علماء  دولية من  وجدت جمموعة 
ال�رشق  جامعة  وعلماء  ال�سموم 
جزيئات  اأن  الرو�سية  الأق�سى 
يف  النانوية  وال�سيليكون  الكربون 
املنتجات البال�ستيكية خطر على 
نائب  وقال  العاملية،  املحيطات 
الأق�سى  ال�رشق  جامعة  رئي�س 
معدي  واأحد  الرو�سية  الحتادية 

غولوخفا�ست،  كرييل  الدرا�سة، 
البال�ستيكية  املواد  من   %80« اإن 
اإىل  تنتهي  العامل  يف  واملركبة 
اأن  البحوث  واأكدت  املحيطات، 
على  توؤثر  ال�سامة  املواد  هذه 
الأكرث  لأنها  البحرية  الطحالب 
الفقري  العمود  وت�سكل  انت�سارا 
لل�سل�سلة الغذائية يف املحيطات«.

بو�سنت«  »يولند�س  �سحيفة  علقت 
على  الأربعاء  اأم�س  الدمناركية 
ترامب  بني  الكالمية  احلرب 
للرئي�س  ر�سالة  موجهة  وطهران، 
م�سكلة  اإن  فيها  قالت  الأمريكي 

اإيران ل حتل على »تويرت«.
وعلقت �سحيفة »يولند�س بو�سنت« 
التهديد  اإ�سارات  على  الدمناركية 
الأمريكي  الرئي�س  اأطلقها  التي 

ح�سابه  عرب  لإيران  ترامب  دونالد 
على تويرت، قائلة يف عدد الأربعاء: 
»ناأمل اأن يقلد ترامب ما قام به هو 
نف�سه بالن�سبة لأزمة كوريا ال�سمالية، 
وهو ممار�سة اأق�سى ال�سغوط يليها 
هجوم دبلوما�سي«واأ�سافت: »ل بد 
اأن حتل امل�سكلة الدولية لإيران من 
م�سرتكة  بطريقه  كله  الغرب  قبل 

وبطرق اأخرى غري التغريدات«.

 حدث يف ورقلة

�سالة ال�ست�سقاء للرفع من درجة احلرارة

حمكمة بئر مراد راي�ص

 عامان حب�سا لرجل اأعمال �سدرت
 يف حقه اأربعة اأوامر بالقب�س 

الأاهرام امل�صرية تكتب

اجلزائر حتتفي بال�سينما امل�سرية 

من  جمموعات  اأن  حملية  م�سادر  ذكرت 
املواطنني يف ورقلة و بع�س  املدن اجلنوبية 
اإىل هنا اخلرب  ال�ست�سقاء  باأداء �سالة  قاموا 
هو  الغرابة  وجه  ،لكن  الريبة  يثري  ول  عاد 
و  املطر  ل�ستنزال  تكن  مل  ال�سالة  هذه  اأن 
دعوة  اجل  من  لكنها  العباد  و  الأر�س  �سقيا 

احلرارة  درجات  من  يزيد  اأن  عزوجل  اهلل 
اإن�ساج حم�سول  اأ�سا�سيا يف  تعد عامال  التي 
و  دولية،  تقارير  �سجلت  بعدها  التمور،اأياما 
اأدرار  و  ورقلة  من  كل  احلرارة يف  اأن  حملية 
هي الأعلى يف العامل..ف�سبحان من ا�ستجاب 

لدعاء عباده...؟

وقعت حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�سمة 
نافذا وغرامة مالية  عقوبة عامني حب�سا 
بقيمة ال�سيك يف حق رجل اأعمال �سادرة 
بالقب�س عن ق�سايا  اأوامر  اأربعة  يف حقه 
اإ�سدار �سيك دون ر�سيد بقيمة 4،5 مليار 
اأ�سخا�س  ثالثة  �سحيتها  راح  �سنتيم 
تقدميهم  بعد  تفاجوؤوا  و  ودائع  �سلموه 
دون  احل�ساب  اأن  للمخال�سة  لل�سيكات 

خالل  جهته  من  املتهم  وحاول   ، ر�سيد 
لأحد  التهمة  تلفيق  املحاكمة  جل�سة 
الأعمال املتعاقدة مع الإحتادية  �سيدات 
قامت  التي  الكاراتيه  لريا�سة  اجلزائرية 
على  ال�سحايا  بتحري�س  قوله  حد  على 
حترير  على  اإجباره  و  لتون�س  اإختطافه 
من  وتتحرر  ال�سجن  به  للزج  ال�سيكات 

ديونها اإجتاهه .

العريقة  امل�رشية  الأهرام  يوم  خ�س�ست 
حيزا وا�سعا لفعاليات مهرجان وهران للفيلم 
عز   ، الثقافة  وزير  افتتحه   الذي  العربي 
حتت  الأربعاء،  اأم�س  م�ساء  ميهوبي،  الدين 
�سعار »نعي�س معنا«، والذي ي�ستمر حتى 31 
 38 الفعاليات  يف  ي�سارك  اجلاري.  جويلية 
الر�سمية  امل�سابقة  يف  دولة   12 من  فيلًما 
طويلة  روائية  اأفالم   10 منها  للمهرجان، 
و14 فيلًما وثائقيا، و14 فيلًما روائًيا ق�سرًيا 

ت�سهد  الذهبي  الوهر  جوائز  على  تتناف�س 
الدورة احلادية ع�رش من املهرجان ح�سوًرا 
الفيلم  اختيار  مت  كما  متميًزا،  م�رشًيا 
امل�رشي كارما للمخرج خالد يو�سف ليعر�س 
م�ساء اليوم بحفل الفتتاح، ويتم تكرمي ا�سم 
الفنان  اختيار  مع  �سادية،  الراحلة  النجمة 
�سيف  ليكون  هنيدي،  حممد  الكوميدي 
�رشف املهرجان تقديرا مل�سواره ال�سينمائي 

الذي ميتد لأكرث من 20 عاًما.  

جنم اجلزائر يخطف الأ�سواء 
مع �سباب ليفربول

خطف يا�رش العرو�سي، جنم �سباب ليفربول الذي ميتلك 
اأ�سول من اجلزائر الأ�سواء خالل املباريات التح�سريية 
�سنة   18 حتت  فريق  الأخري  هذا  وقاد  اجلديد،  للمو�سم 
لتحقيق الفوز اأمام نادي اأن.تي.كا بوداب�ست، وذلك خالل 
املع�سكر الإعدادي الذي يجريه بدولة هنغاريا ‘)املجر( 
يذكر هذا الأخري �سارك يف 14 مباراة مع فريق حتت 18 
اأي هدف  الفارط، مل ي�سجل خاللها  �سنة خالل املو�سم 

مكتفيا ب�سناعة هدف وحيد.

الوزير الأول يكرم اأوائل 
البكالوريا  

اأ�رشف الوزير الأول اأحمد اأويحيى، اأم�س الأربعاء بق�رش 
املتفوقني  تكرمي  حفل  على  العا�سمة،  باجلزائر  ال�سعب 
بح�سور   ،2018 لدورة  البكالوريا  �سهادة   يف  الأوائل 
م�سوؤولني �سامني يف الدولة و اأع�ساء من احلكومة و خالل 
ال�سنوي، ت�سلم 68 متفوقا �سهادات تقديرية  التقليد  هذا 
و هدايا رمزية،  نظري اجلهود التي بذلوها و التي اأهلتهم 
املو�سم  لهذا  البكالوريا  �سهادة   الأوىل يف  املراتب  لتبوء 
الدرا�سي و كانت ن�سبة النجاح الوطنية يف امتحان �سهادة 
البكالوريا لدورة جوان 2018 قد  بلغت 55،88 باملائة، بعد 
اأن كانت قد قدرت خالل ال�سنة املا�سية بـ 56،07  باملائة. 
و �سجلت �سعبة الريا�سيات يف هذا المتحان اأعلى ن�سبة 
بـ  التجريبية  العلوم  �سعبة  تليها  باملائة،  بـ61ر78  جناح 
ثم  باملائة(  )06ر56   الأجنبية  اللغات  و  باملائة  40ر59 
الت�سيري  �سعبة  واأخريا  باملائة(  )63ر48  والفل�سفة  الآداب 

والقت�ساد  بن�سبة 18ر47 باملائة.

جرمية ب�سعة تهز م�سر
�سهدت مدينة دمياط يف اأق�سى �سمال م�رش، جرمية ب�سعة، 
حيث قام مواطن بذبح زوجته وت�سميم اأبنائه الأربعة مما 
اأدى اإىل مقتلهم جميعا واألقت ال�رشطة امل�رشية القب�س 
على املتهم وهو ي�ستقل ال�سيارة اخلا�سة به بنطاق مدينة 
بني  هاتفية  مكاملة  ر�سد  مت  اأن  بعد  دمياط،  يف  نربوه 
القاتل و�سقيقته التي اأخربها باأنه قتل زوجته وو�سع ال�سم 

لأبنائه.
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ال�سحافة و الرتويج للدجل و الن�سب و الحتيال
بات  الأيام  هذه  كبرية  وطنية  يومية  ت�سنعه  ما 
يف  للتندر  م�سدرا  و  اخلا�س،  و  العام  حديث 
يف  حتى  و  اخلا�سة  اجلل�سات  ،و  املقاهي 
اجلريدة  هذه  اأن  ،املفارقة  الإعالمي  الو�سط 
التي تدعي اأنها كبرية تقوم بالرتويج لنوع خا�س 
العديد  من  ي�سفي  اأنه  بدعوى  الأ�ساور  من 
للقانون  �رشيحة  خمالفة  الأمرا�س،وهي  من 

الأدوية  ت�سويق  لآلية  املنظم  املفعول  ال�ساري 
،و طرحها لال�ستهالك العام ، يحدث هذا علنا 
ذلك  ،مقابل  املعنية  ال�سلطات  �سمت  ظل  يف 
يت�ساءل كثريون عن دول اجلهات الرقابية التي 
الأ�سخا�س  اأحد  كبرية �سد  �سابقا حملة  �سنت 
مر�س  من  لل�سفاء  دواء  ت�سويق  ادعى  الذي 

ال�سكري.
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