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اإجها�ض جتمع حركة املواطنة بق�صنطينة

اعتقال �ســــعد بوعقــــــبة 
وعلـــي بن واري و اآخرين 
ق�صية وفاة الأ�صتاذة اجلامعية  بت�صمم عقربي بورقلة 

 اللجنة الوزارية تنهي
�ض2 مهمة التحقيق  

�ض3

رف�ض اهتمام الفاف بخدماته 
بطريقة غري مبا�صرة

عوار يح�سم 
اجلدل ويختار 
اللعب لفرن�سا

رغم الرتفاع املقلق للوفيات بالت�صمم العقربي 

جلنة ال�سحة باملجل�س الولئي بورقلة 
..."�ساهد ما�ساف�س حاجة"  

�ض2 

�ض6

�ض 6

بن عا�صور بالبليدة

ال�سكان يتربوؤون من 
تهمة الوزارة ال�سحة

على خلفية تعر�صه للإ�صابة بالت�صمم العقربي 

 ت�سييع جنازة  الطفل عبد الرحيم
 بن ال�سايح باملخادمة ببلدية ورقلة 

.        تر�سح بوتفليقة لعهدة خام�سة �سرورة
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ال�سفري املك�سيكي يف 
�سيافة وزارة ال�سحة

ال�سياحة  وزير  ا�ستعر�ض 
عبد   التقليدية  وال�سناعة 
�سفري  بن م�سعود مع  القادر 
اجلزائر  لدى  املك�سيك 
اأم�ض  روزيزيريغ  غابريال 
املتاحة  الفر�ض  ال�سبت 
لدعم العالقات بني اجلزائر 
خالل  من  واملك�سيك 
يف  الثنائي  التعاون  تعزيز 
وال�سناعة  ال�سياحة  جمال 

التقليدية.
واأفاد بيان للوزارة اأن اللقاء الذي جمع بن م�سعود بال�سفري املك�سيكي 
»�سمح بالإ�سادة مب�ستوى العالقات التاريخية بني اجلزائر واملك�سيك 
والتطرق اإىل فر�ض دفع التعاون وخلق �رشاكة فعالة بني البلدين يف 

جمال ال�سياحة وال�سناعة التقليدية«، 
م�سريا اإىل اأن الوزير ا�ستعر�ض باملنا�سبة »الإ�سرتاتيجية امل�سطرة 
لتطوير ال�سياحة يف اجلزائر والأهمية التي يوليها رئي�ض اجلمهورية 
عبد العزيز بوتفليقة لتطوير قطاع ال�سياحة واهمية ال�ستفادة من 

جتربة املك�سيك يف عدة جمالت«. 
عن  البيان--  ذات  --ح�سب  جهته  من  املك�سيكي  ال�سفري  وعرب 
»ا�ستعداد« بالده »لتطوير عالقات التعاون الثنائية للنهو�ض بال�سياحة 
باجلزائر«، حيث اتفق الطرفان يف هذا ال�سدد على » و�سع اأر�سية 
عمل �سيتم من خاللها حتيد حماور التعاون ذات الولوية ل �سيما يف 
جمال التكوين وتطوير اخلربات الب�رشية وال�سياحة الثقافية و�سياحة 
املتعاملني  بني  التقريب  على  العمل  وكذا  الطبيعية  املحميات 

وامل�ستثمرين يف البلدين«.

خبر في 
صورة

ق�سية وفاة الأ�ستاذة اجلامعية  بت�سمم عقربي بورقلة 

اللجنة الوزارية تنهي مهمة التحقيق  

بلما�سي يتدرب مع الالعبني
الناخب  اإّبان 
لياقة  عن  الوطني 
واأكد  قوية  بدنية 
احتفاظه باإمكانياته 
يف  لعبا  كان  منذ 
الأندية  �سفوف 
بها  احرتف  التي 
لالألوان  وتقم�سه 
الوطنية، اأين �سجل 
الوطني  الناخب 
لعبيه  م�ساركة 
التدريبية  احل�سة 
التي  الأخرية 

خا�سها اخل�رش
اأم�ض  اأول  م�ساء 
حت�سبا  ببانغول 

للمباراة التي اأجروها البارحة اأمام املنتخب الغامبي �سمن الت�سفيات 
املوؤهلة اإىل كاأ�ض اإفريقيا لالأمم 2019 بالكامريون.

بن عا�سور بالبليدة

ال�سكان يتربوؤون من 
تهمة الوزارة ال�سحة

عا�سور  بن  �سكان  ترباأ 
بالقرب  القاطنني  بالبليدة 
الذي  عزة  بن  وادي  من 
م�سدر  باأنه  التاأكيد  مت 
التهمة  من  الكولريا،  وباء 
وزارة  عليها  �سددت  التي 
ال�سحة، حيث اأكدوا اأن ما 
مت الرتويج له غري �سحيح 
�سيما واأن اأول �سحية تويف 
بوباء الكولريا يقطن ببلدية 
بوعرفة البعيدة عن الوادي 

بحوايل 13 كلم، داعني اجلهات الو�سية اإىل العمل على حتديد بوؤرة 
الكولريا يف ظل تناق�ض الواقع مع نتائج التحليالت.

لوزارة  التابعة  اللجنة  اأنهت 
اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة 
امل�ست�سفيات املكلفة بالتحقيق 
بوفاة  املحيطة  الظروف  يف 
مهمتها  عقربي  بت�سمم  �سابة 
بورقلة، ح�سبما علم اأم�ض ال�سبت 
ال�سحة  مديرية  م�سوؤويل  لدى 
وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات  
التي  اللجنة  هذه  �ستقوم  ،و 
اإثنني  مركزيني  مفت�سني  �سمت 
تقريرها  برفع  ال�سحة  بوزارة 
اإىل  مبا�رشة  الق�سية  هذه  حول 
اأو�سح  مثلما   ، القطاع  وزير 
جمال  بالنيابة  ال�سحة  مدير 

معمري.
الوزارية  اللجنة  هذه  قامت  و 

املا�سي  الأربعاء  حلت  التي 
مع  لقاءات  باإجراء  بورقلة 
الذي  الطبي  الطاقم  اأع�ساء 
ال�سحية،  عالج  على  اأ�رشف 
بالإ�سافة اإىل التحدث اإىل عدد 
من اأفراد عائلتها، ي�سيف نف�ض 

امل�سوؤول.
باملنا�سبة  اللجنة  اطلعت  كما 
املوؤ�س�سة  اأجنحة  خمتلف  على 
حممد  ال�ست�سفائية  العمومية 
التكفل  وظروف  بو�سياف 
مدير  ذكر  ح�سبما  باملر�سى، 
ال�سحة بالنيابة وكانت ال�سحية 
اأ�ستاذة   ( عوي�سات  عائ�سة 
اأواخر  تعر�ست  قد  جامعية( 
لت�سمم  املن�رشم  اأوت  �سهر 

مبدينة  �سكناها  مبقر  عقربي 
ذلك  اإثر  نقلت  حيث  ورقلة، 
بو�سياف  حممد  م�ست�سفى  اإىل 
مكثت  الذي  الولية  بعا�سمة 
اأكرث  الطبية  الرعاية  حتت  به 
من اأ�سبوع قبل اأن تفارق احلياة 

بفعل م�ساعفات �سحية.
قد  �سنوات(   5( طفال  اأن  يذكر 
اأم�ض اجلمعة بذات  اأي�سا  تويف 

املوؤ�س�سة الإ�ست�سفائية 
ناجمة  �سحية  م�ساعفات  اإثر 
 ، عقربي  لت�سمم  تعر�سه  عن 
مما يرفع عدد �سحايا ل�سعات 

العقارب مبدينة ورقلة ويف اأقل 
من اأ�سبوع اإىل �سحيتني اثنتني، 

كما اأ�سري اإليه .

وزير العمل و املقاوالتية

تدريبات اخل�سر حتت االأمطار

م�سل�سل اختطاف االأطفال بوهران متوا�سل

دعا وزير العمل والت�سغيل 
الجتماعي  وال�سمان 
اأم�ض ال�سبت  مراد زمايل 
العا�سمة  باجلزائر 
ال�سباب اإىل »خو�ض عامل 
املقاولتية« للم�ساهمة يف 
حتقيق التنمية القت�سادية 
ال�سغل.  منا�سب  خلق  و 
زمايل  ت�رشيح  وجاء 
وزير  رفقة  زيارته  عقب 
ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
خمتار  امل�ست�سفيات 
الطبية  للعيادة  ح�سبالوي 
اجلراحية »ديفال« )عيادة 
الأبيار �سابقا( التي اأن�سئت 

جمموعة  طرف  من 
حاملي  ال�سباب  من 
اجلامعية  ال�سهادات 
الذي  الدعم  اإطار   يف 
الوطنية  الوكالة  تقدمه 
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم 
ال�رشيحة،  لهذه  »ان�ساج« 
و اأ�ساد الوزير بنجاح هذه 
العيادة التي انطلقت ب3 
وتو�سعت  �سغل  منا�سب 
 70 من  اأزيد  لتوفر  حاليا 
خمتلف  يف  �سغل  من�سب 
التخ�س�سات الطبية ، مع 
تتوفر على 25  انها  العلم 

�رشير.

�سهد و�سول لعبي املنتخب 
الغامبية  بانغول  اإىل  الوطني 
امتد  الذي  الأمطار  تهاطل 

املن�رشم،  اخلمي�ض  منذ 
الذي  املناخي  العامل  وهو 
العائد  رفقاء  ا�ستح�سنه 

ظل  يف  زية،  بن  يا�سني 
التي  ال�سديدة  تاأثرهم للحرارة 
الإفريقية،واأجرى  القارة  متيز 

التدريبية  احل�سة  اخل�رش  لعبو 
الوحيدة التي خا�سوها يف غامبيا 

حتت الأمطار.

يبدو اأن م�سل�سل اختطاف 
الأطفال مل ينتهي بعد يف 
اأيام  فبعد  وهران،  ولية 

الطفلة  وفاة  من  قليلة 
اأحد  يف  مقتولة  �سل�سبيل 
ال�سحية  الباهية،  اأحياء 

فاطمة  ا�سمها  املرة  هذه 
للبيت  تعد  مل  الزهراء، 
املا�سي  الثالثاء  يوم  منذ 

بعد خروجها للمدر�سة ما 
اختطافها  فر�سية  يجعل 

واردة جدا.
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الأنباف حتذر من مو�سم درا�سي �ساخن وتدعو احلكومة لفتح باب احلوار
 حذرت نقابة »الأنباف«، مما و�سفته بالأجواء امل�سحونة التي تنبئ مبو�سم �ساخن بقطاع الرتبية، داعية احلكومة ووزارة الرتبية لفتح قنوات احلوار 

الجتماعي اجلاد وامل�سوؤول املف�سي اإىل حلول عملية ملختلف امللفات املطروحة، حمذرين من �سيا�سة الهروب والكيل مبكيالني، داعيا كافة العمال واملوظفني 
مبختلف رتبهم واأ�سالكهم اإىل التجند وال�ستعداد لأي موقف �سيتحدد لحقا.

�سارة بومعزة

 اأكد املكتب الوطني لالحتاد الوطني 
»الأنباف«،  والتكوين  الرتبية  لعمال 
الهوية  مواد  اجتاه  ثابت  موقفه  اأن 
المتحانات  يف  �سيما  الوطنية 
الرتبية  وزارة  حممال  الر�سمية، 
ي�سمى  ما  مبلف  تفردها  م�سوؤولية 
وكل   « الثاين  اجليل  اإ�سالحات   « بـ 
اجلزائرية  للمدر�سة  حمتمل  اإخفاق 
ل�سيما  التعليم  جودة  حتقيق  يف 
اجلزائر  حول  تقرير«اليونيفيك« 
لالآمال،  املخيب  املا�سية  لل�سنة 

بح�سبهم.
بال�سيا�سات  تنديده  الأنباف  و�سجل 
املعتمدة  والقت�سادية  الجتماعية 

وزارة  مطالبني  احلكومة،  قبل  من 
الت�رصيحات  عن  بالكف  العمل 
والك�سف  والالم�سوؤولة  ال�ستفزازية 
احلقيقية  املالية  احل�سيلة  عن 
ل�سندوق التقاعد، مع التم�سك باحلق 
يف التقاعد الن�سبي ودون �رصط ال�سن 
اإطار  يف  املرفوعة  امللفات  وبكل 
ملختلف  امل�ستقلة  النقابات  تكتل 
العمل،  قانون  )ملف  القطاعات 
القدرة ال�رصائية، احلريات النقابية(، 
ال�ساحتني  على  امل�ستجدات  ظل  يف 
الرتبوية والنقابية، وا�سفني املرحلة 
�سيما  ل  والع�سيبة  باحل�سا�سة 
غالء  مييزها  واجتماعيا،  اقت�ساديا 
للقدرة  معي�سي رهيب وتدين قيا�سي 
املمنهج  النخفا�ض  جراء  ال�رصائية 

ات�ساع  من  زاد  مما  الدينار  لقيمة 
ظاهرة الفقر ورجوع بع�ض الأمرا�ض 

الوبائية اخلطرية.

التوزيع  باعتماد  النقابة  وطالبت 
بني  الفجوة  وتقلي�ض  للرثوة  العادل 
�سيا�سة  ومراجعة  املجتمع  فئات 

الأجور.
الفئات  بع�ض  اأما بخ�سو�ض مطالب 
للمر�سوم  الفوري  لتطبيق  فدعت  
ت�سنيف  باإعادة  املتعلق   266-14
والدرا�سات  اللي�سان�ض  �سهادة  حملة 
غياب  ظل  اجلامعية،يف  التطبيقية 
وامل�سوؤول  اجلاد  الجتماعي  احلوار 
والرتاجع عن املكت�سبات على غرار 
عطلتهم  من  القطاع  اأبناء  حرمان 

يف  اجلنوب  اأبناء  �سيما  ال�سيفية 
اأحق  هم  التي  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
التغييب  ناهيك عن  بها من غريهم، 
الجتماعيني  لل�رصكاء  املتعمد 
املبنية  واملفا�سلة  احلقيقيني 
الن�سو�ض  عن  بعيدا  الولءات  على 
القانونية واملقايي�ض املعتمدة دوليا، 
معتربين اأن كل ذلك مدعاة اإىل عودة 
والال�ستقرار  امل�سحونة  الأجواء 
احلركات  وتنامي  للقطاع  
موظفو  با�رصها  والتي  الحتجاجية 
يف  بدخولهم  القت�سادية  امل�سالح 

اإ�رصاب وطني لتحقيق مطالبهم.
الختاللت  معاجلة  مللف  وبالعودة 
املكتب  فاأعلن  اخلا�ض،  بالقانون 
مت�سكه بعمل اللجنة التقنية امل�سرتكة 

يف معاجلة اختاللت القانون اخلا�ض 
والإن�ساف  العدالة  ملبداأ  حتقيقا 
بني  والإدماج  والرتقية  الت�سنيف  يف 
خمتلف الأ�سالك، و حت�سني الو�سعية 
لالأ�سالك  واملهنية  الجتماعية 
مع  املهنيني  والعمال  امل�سرتكة 
 87 للمادة  النهائي  الإلغاء  �رصورة 

مكرر وا�ستحداث منحة معتربة لهم، 
كونهم الفئة الأكرث ه�سا�سة بالقطاع، 
يف  والعدالة  الفهم  توحيد  وكذا  
مع  المتياز  منحة  من  ال�ستفادة 
على  املنطقة  منحة  حتيني  �رصورة 
بدل  الرئي�سي اجلديد  الأجر  اأ�سا�ض 

ذلك املعتمد من �سنة 1989. 

يف ظل التالعبات وا�ستفادة غري املعنيني

لبد من مراقبة ال�سوق وتطهري قائمة 
املربني خلف�ض تكاليف املوالني

من�سور  الفالحي  اخلبري  دعا 
ال�سوق  مراقبة  اإىل  عي�سى، 
و<< تطهري<< قائمة حاملي 
اإلغاء  بدل  املربني  بطاقة 
امل�سافة  القيمة  على  الر�سم 
ال�سعري  بيع  على   )  TVA  (
والذرة، وذلك من اأجل ا�ستفادة 
املوا�سي،  ملربي  حقيقية 
الدعم  �سيا�سات  اأن  مو�سحا 
ال�سابقة باءت بالف�سل ودفعت 
لل�سوق  احلقيقيني  باملربني 
غريهم  وا�ستفادة  ال�سوداء، 

من الدعم.
يف  عي�سى  من�سور  واأو�سح 
املر�سوم  اأن  له،  من�سور 
التنفيذي رقم 18-212 املوؤرخ 
وال�سادر   2018 اأوت   15 يف 
 50 رقم  الر�سمية  باجلريدة 
باإلغاء  2018القا�سي  ل�سنة 
امل�سافة  القيمة  على  الر�سم 
بيع  عمليات  على   )  TVA  (
املواد  وكذا  والذرة  ال�سعري 
لتغذية  املوجهة  واملنتجات 
كان  اإن  مت�سائال  املوا�سي، 
باإمكان هذا الإجراء ال�رصيبي 
على  ايجابيا  ينعك�ض  اأن 
وبالتايل  املواد  هذه  اأ�سعار 
الإنتاج  تكاليف  تنخف�ض 
يوؤدي  مما  للمربني  بالن�سبة 
وهل  الأ�سعار؟،  ا�ستقرار  اإىل 

ببيع  من  امل�ستوردون  يكتفي 
اأغذية  ل�سانعي  املواد  هذه 
قانونا  واملعتمدين  املوا�سي 
لبطاقة  احلاملني  واملربني 
على  بناء  جميبا  مربي؟، 
التجارب ال�سابقة باأن ل بعث 
على التفاوؤل، مو�سحا اأن مادة 
ال�سعري مثال طبقت عليها كل 
الجراءات املمكنة حتى ت�سل 
معقول،  ب�سعر  املربي  اإىل 
ديوان  ي�سرتيه  اأن  يكفي 
احلبوب بـــ 2500 دينا للقنطار 
ليبيعه  املنتجني  طرف  من 
ب�سعر 1550 دج للمربني، ولكن 
احلقيقيني  املربني  اأغلبية 
يقتنون هذه املادة من ال�سوق 
ال�سوداء ب�سعر ي�سل اإىل 3900 
من  اأكرث  اأي  للقنطار،  دج 
يعني  ما  وهو  �سعره،  �سعف 
العفاءات  من  امل�ستفيد  اأن 
املواد  هاته  ودعم  اجلمركية 
لي�ض املربي، موؤكدا اأن احلل 
يكمن يف مراقبة ال�سوق و<< 
حاملي  قائمة  تطهري<< 
بطاقة املربي كاأجنع احللول، 
كون  ال�سوق  فو�سى  ظل  يف 
هذا الإجراء ل يوؤدي حلرمان 
اأموال  من  العمومية  اخلزينة 

هذه الر�سوم.
�س.ب

اإجها�س جتمع حركة املواطنة بق�سنطينة

اعتقال �سعد بوعقبة وعلي بن واريو اآخرين 
.        �ساحنات النفايات غزت �ساحات الولية  

بعد اأن فند الأخبار املتداولة حوله، علي حداد:

لن يتم حل »الأف�سيو« ونحن بانتظار موافقة وزارة العمل

م�سروع اتفاقيات جنوب – جنوب قريبا

اتفاقية بني رابطة حقوق الإن�سان واملر�سد التون�سي

م�سالح  اأم�ض  يوم  �سبيحة  اعتقلت 
�سخ�سيات  ق�سنطينة  لولية  الأمن 
يف  خرجت  اخلام�سة  للعهدة  معار�سة 
وقفة من تنظيم حركة مواطنة، بعد اأن 
منعهم من التجمهر يف �ساحات الولية 

اإثر و�سع �ساحنات القمامة فيها.

عرب  �سفيان  جياليل  اأكده  ما  وح�سب 
م�سالح  فاإن  الفاي�سبوك  على  تدوينة 
اأ�سطول  بانزال  قامت  ق�سنطينة  ولية 
�ساحات  يف  القمامة  �ساحنات  من 
الولية، بعد اأن مت اإعالمهم نية احلركة 
العهدة  �سد  �سلمي  بتجمهر  بالقيام 

اخلام�سة، لتقوم م�سالح الأمن باعتقال 
�سعد  وال�سحفي  الكاتب  من  من  كل 
الوطن  نداء  حزب  رئي�ض  و  بوعقبة 
اإىل  واري  بن  علي  التاأ�سي�ض-  –قيد 
اأني�ض  مبعية  وهذا  ال�رصطة،  مركز 
ال�سيا�سي  املجل�ض  ع�سو  حميدي، 

الوقفة  جديد،  جليل  تنفيذي  واأمني 
التي  مواطنة  حركة  نظمتها  املمنوعة 
بها  با�رصت  التي  الدعوات  �سد  هي 
اأحزاب املوالة من اأجل تر�سح الرئي�ض 

بوتفليقة لعهدة خام�سة.
اأع�ساء احلركة  اأن  اإىل  وجتدر الإ�سارة 

اثر  �سابق  وقت  يف  اعتقالهم  مت  قد 
العا�سمة  قيامهم بوقفة احتجاجية يف 
وحتديدا ب�ساحة ال�سهداء بلدية الق�سبة 
اأين مت اعتقال كل من رئي�ض حزب جيل 
جديد وع�سو حركة املواطنة جياليل 
�سعد  ال�سحفي  الكاتب  مع  �سفيان، 

بوعقبة، زيادة اإىل احلقوقي عبد الغني 
بادي مع القيادية حركة مواطنة زوبيدة 
فكان  جديد  جيل  من  اأما  ع�سول، 
مبعية  املنا�سلني  من  العديد  هنالك 

وبراهمية وعريب.
علي عزازقة

املتداولة  الأخبار  حداد  علي  فند 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى  حل  حول 
املتمثل  طلبهم  الو�ساية  رف�ض  ب�سبب 
يف حتويله اإىل نقابة، فيما اأكد اأن الرد 
قبل  من  املقبلة  الأيام  خالل  �سيكون 
وزارة العمل، يف حني جدد حداد دعوته 
رئي�ض اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 

بالرت�سح لعهدة خام�سة.
ونفى علي حداد يف كلمة األقاها خالل 
املدر�سية،  احلقائب  توزيع  حفل 
املعار�ض،  بق�رص  اأم�ض  يوم  �سبيحة 
رجال  اأهم  ي�سم  الذي  املنتدى  حل 

الأعمال، موؤكدا اأنهم يف انتظار موافقة 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزارة 
الجتماعي على طلب التحول اإىل نقابة 
ا�ستكمال  �سيتم  حيث  العمل،  لأرباب 
اجناز مقر للمنتدى بباب الزوار جمهز 
بو�سائل ع�رصية، ويف �سياق اأخر اأف�سح 
ذات امل�سدر عن موعد الطبعة الرابعة 
ومن  اأنه،  مو�سحا  ال�سيفية،  للجامعة 
اأن  اإىل  اأ�سار ذات امل�سدر  اأخر  جانب 
املنتدى �سيقوم باإن�ساء مدر�سة امتياز 
واملاجمنت  الت�سيري  مبهن  التكوين  يف 
مدر�سة  عن  ف�سال  اهلل،  عبد  ب�سيدي 

بالتوحد  امل�سابني  الأطفال  لتدريب 
اللم�سات  و�سع  حاليا  يجري  والتي 
ا�ستحداث  وكذلك  عليها  الأخرية 
مل�ستلة بختي بلعايب لل�رصكات قريبا. 
حداد  علي  جدد  اآخر  جانب  ومن 
املوؤ�س�سات،  روؤ�ساء  منتدى  رئي�ض 
دعوته  لرئي�ض اجلمهورية، عبد العزيز 
البالد  قيادة  يف  بال�ستمرار  بوتفليقة، 
نظري  خام�سة،  عهدة  اإىل  والرت�سح 
حتقيق  يف  بذلها  التي  املجهودات 
املنتدى  وكان  الوطنية،  امل�ساحلة 
دعم  �سابق  وقت  يف  املنتدى  قرر  قد 

تر�سح الرئي�ض بوتفليقة لعهدة خام�سة، 
املجل�ض  اجتماع  ختام  يف  وذلك 
التنفيذي للمنتدى بعدما مت ا�ستعرا�ض 
اتخذها  التي  والقرارات  الجنازات 
املوؤ�س�سات  ل�سالح  بوتفليقة  الرئي�ض 
تاريخية  قرارات  ومنها  اجلزائرية 
على  الأجنبية  املنتجات  تدفق  لوقف 
اأمام  املجال  وف�سح  اجلزائرية  ال�سوق 
كل  اأن  على  م�سددا  الوطني،  املنتوج 
بعث  يف  �ساهمت  الرئي�ض  قرارات 

احلركية القت�سادية.
علي عزازقة

عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  اأعلنت 
مذكرة  توقيعها  عن  الإن�سان  حقوق 
لالإعالم  الدويل  املر�سد  مع  تفاهم 
قائلة  تون�ض،  لدولة  الإن�سان  وحقوق 
يف  بينهما  التعاون  يت�سمن  ذلك  اأن 
جمالت حقوق الإن�سان، حيث تت�سمن 
للتعاون  جمالت  عدة  التفاهم  مذكرة 
التي  الق�سايا  ت�سمل  الطرفني  بني 
الإن�سان  حقوق  نظام  بتطوير  تتعلق 
كل  عمل  وخطط  وا�سرتاتيجيات 
العتبار  بعني  يف  الأخذ  مع  طرف 
بينهما  امل�ستقبلية  العالقات  تطوير 
دعم  لنظام  طرف  كل  مفاهيم  ون�رص 
وتطوير  الإن�سان  حقوق  وحماية 
من  طرف  كل  لي�ستفيد  ثنائي  اإطار 
للطرف  واملوؤ�س�سية  الفنية  اخلربات 

اإىل  تفاهم  مذكرة  ت�سعى  كما  الآخر. 
تبادل الزيارات بني الطرفني واإ�رصاك 
اأع�ساء من منظمات املجتمع املدين 
جمال  يف  املتخ�س�سني  والأكادمييني 
وحقوق  الإن�ساين  الدويل  القانون 
بتدريب  الطرفان  يتكفل  واأن  الإن�سان 
كوادرهما يف الفعاليات التدريبية التي 
القانون  جمال  يف  طرف  كل  يقيمها 
الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان والتي 
واأن�سطتهما  اهتماماتهما  �سمن  تقع 
اأن  على  التفاهم  مذكرة  ن�ست  كما   .
التي تهدف  للن�ساطات  تعطى الأولوية 
اإىل تعزيز التعاون لتطوير اأنظمة دعم 
واملهارات  الإن�سان  حقوق  وحماية 
بالتطوير  واملتعلقة  بها  املرتبطة 
)غري  الإن�سان  حلقوق  منظمات 

للبحر  اجلنوبية  لل�سفة  احلكومية( 
تداركت  حني  يف   ، املتو�سط  الأبي�ض 
املنظمات  مع  التفاقيات  اإبرام  باأن 
و�سع  على  تعمل  الإفريقية  و  العربية 
على  الطريق  يقطع  عمل  نظام 
بع�ض  قبل  من  املواطنني  ا�ستهداف 
التي  الدولية  احلقوقية  املنظمات 
للدول  والتوجهات  بالأجندات  تتلون 
اجلنوبية  ال�سفة  ح�ساب  على  الكربى 

للبحر الأبي�ض املتو�سط، بح�سبهم.
يف ال�سياق ذاته اأعلنت اأنه يف الأ�سابيع 
منظمات  عدة  بهم  �سيلتحق  القادمة 
حقوقية على م�ستوى بلدان عربية منها  
م�رص – املغرب- موريتانيا – ليبيا – 
اأجل   من  لبنان،    – ال�سودان  الأردن- 
اأن  كا�سفني  جنوب،  جنوب-  التعاون 

الرابطة حتاول مع بداية  2019  اإن�ساء 
منتدى جنوب- جنوب حلقوق الإن�سان 
على  التي  الكربى  الدول  هيمنة  بدل 
الإن�سان،  حلقوق  الدولية  املنظمات 
املطاطية  النظرة  جت�سيد   و�سط 
ملعايري حقوق الإن�سان، و�سط اجلرائم 
ال�سهيوين  الكيان  ميار�سها  التي 
اأو  الأعزل،  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد 
متار�سها  التي  م�سينة  املمار�سات 
املتحدة  والوليات  الأوربية  الدول 
الالن�سانية  الطريقة  من  الأمريكية 
لها  يتعر�ض  التي  ال�سيئة  واملعاملة 
على  الوافدون  واملهاجرون  الالجئون 
من  والأمريكية  الأوروبية   الأرا�سي 

ا�ستقبال بالأ�سالك ال�سائكة.
�سارة بومعزة

.        تر�سح بوتفليقة لعهدة خام�سة �سرورة



الدواجن  �شعبة  اأن  الوزير  وك�شف  
تتكون من العديد من املتدخلني، منهم 
منتجي اللحوم، والبي�ض والعلف، وكذا 
موؤ�ش�شات التثمني والتحويل والتخزين 
والت�شويق، عالوة على الهيئات العاملة 
املواد  وا�شترياد  ال�شبط  جمال  يف 
الأولية والت�شدي وعليه فاإن الفاعلني 
وهو  يربطهم م�شري م�شرتك،  جميعا 
من خالل  فاأكرث  اأكرث  اليوم  يتاأكد  ما 
اإن�شاء هذا املجل�ض املهني امل�شرتك 
الذي �شي�شمح لها حتما لتوطيد اأوا�رص 
التعاون والت�شاور والعمل امل�شرتك يف 
نوعية  تنموية  قفزة  اإحداث  �شبيل 
توقف  حيث  اجلميع    منها  ي�شتفيد 
التي  التطورات  عند  الأخري  هذا 
متثل  التي  الدواجن،  �شعبة  عرفتها 
ل  واقت�شاديا  اجتماعيا  وزنا  ح�شبه  
ي�شتهان به، �شواء بالنظر اإىل الأهمية 
الغذائية  املنظومة  يف  تكت�شيها  التي 
منا�شب  حجم  اإىل  اأو  اجلزائرية 
ال�شغل التي تخلقه ، ، م�شريا اأن هذا 
التطور حتقق بف�شل الربامج التنموية 
اإطار  يف  التنفيذ،  حيز  و�شعت  التي 
الفالحية،  للتنمية  الوطني  املخطط 
تنمية  اأ�شا�شي  ب�شكل  خ�شت  والتي 
الإنتاج وحت�شني الإنتاجية فيما يتعلق 
اقتناء  خالل  من  احليوانية  بالرتبية 
 ، الرتبية  وجتهيزات  وعتاد  القطعان 
اإن�شاء  خالل  من  املنتجات  ترقية  و 
�شبط  و  والتقطيع   للذبح  ور�شات 
منظومة  عرب  البي�شاء  اللحوم  �شوق 
وا�شعة  الفالحية  املنتجات  �شبط 
و   )SYRPALAC( ال�شتهالك 
نظامية  �شبكة  املنتجات عرب  ت�شويق 
وحماية  ال�شحية  للرقابة  ت�شمن 
ال�شلطات  اتخاذ  مع  امل�شتهلك  
الرتتيبات  من  اآخر  عددا  العمومية 
ذات الطابع اجلبائي من اأجل ت�شجيع 
ل�شيما  الوطني،  املنتوج  وحماية 
ما  وهذا   الدواجن  �شعبة  مدخالت 
عليها  املح�شل  النتائج  اأن  يو�شح 
مع  ناجعة   الأخرية  ال�شنوات  خالل 
وتعزيزها  ا�شتدامتها  على  احلر�ض 

وع�رصنتها.

�شعبة �لدو�جن توفر �أزيد من 
�شغل من�شب   500.000

لإنتاج  بالن�شبة  الفالحة  وزير  ك�شف 
عليه  يغلب  اأنه   البي�شاء  اللحوم 
وبرثوة   ،%90 بن�شبة  اخلا�ض  القطاع 
مليون وحدة من   240 تناهز  حيوانية 
قد  الرومي،  والديك  الالحم  الدجاج 
بلغ، يف �شنة 2017، 5،3 مليون قنطار 
 2،092 مقابل  البي�شاء،  اللحوم  من 
مبعدل  اأي   ،2009 �شنة  قنطار  مليون 
اأي�شا  عرف  كما   ، باملائة    153 منو 
معتربا  منوا  ال�شتهالك  بي�ض  اإنتاج 
منتقال، يف نف�ض الفرتة، من 3،8 مليار 
وحدة اإىل 6،6 مليار وحدة، اأي مبعدل 
الوطني،  ال�شعيد  على   ،%76،3 منو 
م�شتوى  على  البي�شاء  اللحوم  تنتج 
الوليات  كامل  عرب  بلدية   1.322
من    1/3 اأن  نالحظ  فيما    ، تقريبا 
اأربع  يف  ينح�رص  الوطني  الإنتاج 
ولية  من  كل  يف  واملتمثلة  وليات  
والبويرة واملدية، مبا  باتنة و�شطيف 
يقارب 1،6 مليون قنطار وقد ارتفعت 
الدواجن،  ل�شعبة  الإنتاجية  القيمة 
�شنة 2017، اإىل 155،5 مليار دج، وهي 
دج   مليار   54،8 تتعدى  ل  كانت  التي 
  %184 اأي مبعدل منو   ،2009 �شنة  يف 
لهذه  الإنتاجية  القيمة  فاإن  وبهذا، 
قيمة  اإجمايل  من   %5 متثل  ال�شعبة 
الإنتاج الفالحي ل�شنة 2017 ،  وخالل 
�شجلت  الأخرية،  الع�رص  ال�شنوات 
منو  ن�شبة  معدل  الدواجن  �شعبة 
10،3% بالن�شبة للحوم البي�شاء و%6،2 
بالن�شبة لبي�ض ال�شتهالك  و  يف هذا 
ال�شدد،  قال  بوعزقي اأن  اجلزائر قد 
البي�شاء  اللحوم  ا�شترياد  عن  توقفت 
املخطط  برتتيبات  العمل  بدء  منذ 

 2000 �شنة  الفالحية  للتنمية  الوطني 
ال�شعبة  هذه  فاإن  اأخرى،  جهة  من    ،
من�شب   500.000 من  اأزيد  توفر 
�شغل، ي�شاف اإليها تعداد املوؤ�ش�شات 

النا�شطة يف فروع التثمني والتحويل.

 ��شتري�د علف �لدو�جن عرف 
�نخفا�شا بنحو 25% 

 
بوعزقي   القادر  عبد  وحتدث 
اإن  قائال  ال�شادرات   يخ�ض  فيما 
املنتجات  بع�ض  ت�شدر  اجلزائر 
الدجاج  واأرجل  ال�شتهالك،  كبي�ض 
البي�شاء،  اللحوم  وم�شتح�رصات 
وال�شني  كقطر  الدول  من  عدد  اإىل 
الواردات،  يخ�ض  وفيما   ، والفيتنام 
باملدخالت،  املتعلقة  تلك  ل�شيما 
يف  انخفا�شا  �شجلت  ال�شعبة  فاإن 
موؤكدا    ، و2017   2013 بني  الفرتة 
عرف  الدواجن  علف  ا�شترياد  اأن 
انخفا�شا بنحو 25% من حيث القيمة 
الواردات  بحجم  تعلق  فيما  اأما    ،
ومكمالت  ال�شويا  خملفات  فاإن 
الفيتامينات املعدنية عرفت انخفا�شا 
منتقلة من 1،24 مليون طن اإىل 1،16 
ومن  لالأوىل،  بالن�شبة  طن،  مليون 
0،04 مليون طن اإىل 0،03 مليون طن 
فلقد  عرف  وبالتايل  للثانية  بالن�شبة 
ا�شترياد املدخالت البيولوجية ل�شعبة 
كذلك،  حم�شو�شا  انخفا�شا  الدواجن 
يف الفرتة بني 2013 و2017  ال�شي�شان 
مليارات   6 من  انتقلت  واحد  ليوم 
وحدة �شنة 2013 اإىل 4،8 مليار وحدة 
25%؛  بانخفا�ض  اأي   ،2016 �شنة 
قدره  بانخفا�ض  الالحمة  ال�شي�شان 

3،4%، �شغار الديك الرومي والالحمة 
منها، عرفت انخفا�شا معتربا، منتقلة 
من 3،5 مليون وحدة اإىل 0،28 مليون 
وحدة، اأي بانخفا�ض قدره 3،3 مليون 
وحدة  ،فيما انحدرت واردات  بي�ض 
اإىل  وحدة  مليون   4،9 من  التفقي�ض 
0،7 مليون وحدة، اأي بانخفا�ض قدره 
هذه   فاإن  وعليه    ، وحدة  مليون   4،2
والقت�شادية  الجتماعية  املوؤ�رصات 
العمومية  بال�شلطات  دوما  دفعت 
من  وذلك  ال�شعبة،  بهذه  لالهتمام 
الربامج  من  جملة  تخ�شي�شها  خالل 
�شدور  اأخرها  من  كان  التنموية، 
 212-18 رقم  التنفيذي  املر�شوم 
املت�شمن   2018 اأوت   15 يف  ال�شادر 
امل�شافة  القيمة  �رصيبة  من  الإعفاء 
ال�شعري  بيع  عمليات  يخ�ض  فيما 
املنتجات  و  املواد  كذا  و  الذرة  و 
ذلك  و  الأنعام،  لتغذية  املوجهة 
لقانون املالية 2018 ،ل�شيما  تطبيقا 
املادة 30 منه غري اأنه،  وبالنظر اإىل 
والجتماعية  القت�شادية  التحديات 
التي  الكبرية  باجلهود  نوه  الراهنة 
على  الإبقاء  اأجل  من  حاليا  تبذل 
الوفرة  وتاأمني  املحققة  املكت�شبات 
واحلفاظ  الفالحي  للمنتج  الوطنية 

على القدرة ال�رصائية للمواطن .

دعم �ملجل�س �ملهني �مل�شرتك 
ل�شعبة �لدو�جن 

اتخاذها من  التي مت  للتدابري  ودعما 
من   بوعزقي   طالب  القطاع   قبل  
جهودها  ت�شب  اأن  املجال�ض  هذه 
نحو تنظيم خمتلف ال�رصائح املكونة 
معارف  حت�شني  وكذا  وع�رصنتها  لها 
ه  املَوَجّ الب�رصي  العن�رص  ومهارات 
و  تقنيا  ودعِمها  ال�شعب  لتاأطري 
ال�شوق  تزويد  يف  املنظم  النخراط 
وحت�شني  �شبطها  يف  امل�شاهمة  بغية 
التزويد  من  �شعبة  كل  حميط  تنظيم 
البنوك  مع  والتقريب  باملدخالت، 
التاأطري  وكذا  التاأمني  و�رصكات 
التقنية  الفعالية  حت�شني  مع  التقني 
والقت�شادية ملختلف حلقات ال�شعب 
التحكم يف التكلفة الإنتاجية، وعقلنة 
ا�شتعمال الو�شائل والعوامل الإنتاجية 

�شجلت وزارة ال�شحة وال�شكان 
اأم�ض  امل�شت�شفيات  واإ�شالح 
حم�شو�شا«  »انخفا�شا  ال�شبت 
امل�شتبه  احلالت  عدد  يف 
اأن   بها لوباء الكولريا ، موؤكدة 
م�شتبه  اأخرى  حالت  فر�شية 
فيها »تظل ممكنة بفعل حركة 
تنقل املواطنني عرب الوطن«.

واأو�شحت الوزارة يف بيان لها 
اليومية  املتابعة  »نتائج  اأن 
للو�شعية الوبائية لداء الكولريا 
يف  تتلخ�ض  ال�شبت  اأم�ض 
لعدد  حم�شو�ض  انخفا�ض 
وباأنه  فيها  امل�شتبه  احلالت 

الإجراءات  كل  اتخاذ  مت 
مع  بالتن�شيق  ال�رصورية 

القطاعات املعنية الأخرى 
ل�شمان تطهري وتنظيف �شامل 
للمواد من اأجل جتنب اإ�شابات 
اأخرى« واأكدت الوزارة يف ذات 
اليقظة  »نظام  اأن  ال�شياق 
وان  خا�شة  قائما  يبقى   «
م�شتبه  اأخرى  حالت  فر�شية 
فيها ممكنة بفعل حركة تنقل 
املواطنني«، م�شيفة باملقابل 
باأن جميع التعليمات »اأعطيت 
ملدراء ال�شحة على امل�شتوى 
الفوري  للت�شخي�ض  الوطني 

واأن  امل�شتبهة  احلالت  لكل 
جمندة  تبقى  ال�شحية  الفرق 
ويف اأعلى م�شتويات التاأهب«.

اأكد  قد  ال�شحة  وزارة  وكانت 
الكولريا يبقى  �شابقا بان وباء 
ولية  م�شتوى  على  حم�شورا 
البليدة فقط، حيث مت حتديد 
م�شدر الوباء املتواجد بوادي 
بني عزة بالبليدة«، م�شرية اإىل 
انه »�شيتم اتخاذ كل الإجراءات 
مع  بالتن�شيق  ال�رصورية 
الأخرى  املعنية  القطاعات 
ل�شمان تطهري وتنظيف �شامل 
للوادي من اأجل جتنب اإ�شابات 

اأخرى«.
ت�شدد  الوزارة  ذات  فتئت  وما 
التدابري  احرتام  �رصورة  على 
الوقائية، خا�شة املتعلقة منها 
ال�شخ�شية  النظافة  بقواعد 
اأ�شا�شي  ك�رصط  واجلماعية 
انتقال  من  للحد  و�رصوري 
اأ�شا�شا  واملتمثلة  العدوى، 
لالأيدي  اجليد  الغ�شل  يف 
النظيف  واملاء  بال�شابون 
خا�شة  اليوم،  يف  مرات  عدة 
كل  وقبل  الطعام  مل�ض  قبل 
ا�شتعمال  وبعد  غذائية  وجبة 

املرحا�ض

عبد �لقادر بوعزقي :

وز�رة �ل�شحة

حكيم مالك  

ارتفاع القيمة الإنتاجية ل�شعبة الدواجن 
اإىل 155,5 مليار دج يف 2017

الإبقاء على حالة التاأهب رغم انخفا�ض الإ�شابات
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 بتهمة �لتحري�س على �لتجمهر
 و�لإ�شر�ر بامل�شلحة �لوطنية 

 مري بلدية املنيعة  بغرداية 
اأمام الق�شاء يف 16 �شبتمرب 

من املالحظ اأن املهام امل�شندة لولة 
اجلمهوية اأ�شبحت معقدة، فالوايل الذي 
يتمتع ب�شالحيات قوية يف اإدارة ال�شاأن 
الذي  الوايل  ذالك  يعد  مل  العمومي 
تنموية  م�شاكل  حل  فقط  منه  يطلب 
بل  للمواطنني،  معي�شي  اإطار  وحت�شني 
 »« »الوايل  ال�شامية  للوظيفة  اأ�شبحت 
الوايل  على  تفر�ض  اأخرى  مقت�شيات 
التغيريات  من  الكثري  مع  يتكيف  اأن 
حتيط  التي  واملوؤ�ش�شاتية  املجتمعية 
ليتوقف  الذي  العام  ال�شاأن  بت�شيري 
عند مطلب فئة معينة من النا�ض واإمنا 
التنفيذية  الهيئة  اأن جتد  اإىل  ي�شل  قد 
واملع�شالت  امل�شاكل  من  حالت 
على  املفرو�ض  اجلديدة  والظواهر 
اأن يجد لها حال ويعاجلها حتى  الوايل 
ولو يكن للمعاجلة واإدارة املوقف �شند 

مرجعي وقانوين .
ا�شتيعاب  ميكن  ل  املثال  �شبيل  فعلى 
الكم الهائل من الر�شائل التي ت�شل عرب 
�شباب  من  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
ونخب  جمعوية  فعاليات  عن  وممثلني 
هذه  موجهة  العام  العمل  يف  فاعلة 
الر�شائل اإىل الولية وال�شلطات املحلية 
ب�شكل اأدق ل ميكن ا�شتيعابها والتعاطي 
معها بطريقة ات�شالية جيدة ال اذا كان 
الوايل موؤهال  ي�شتغل مع  الذي  الطاقم 
وقادرا على تقدير املواقف الت�شالية 
يف  اإعالميا  ن�رصه  ميكن  ما  ون�رص 
املواطن  مع  املدرو�ض  الت�شال  اإطار 

وفعاليات اأخرى .
مالكا  فعال  يكون  اأن  الوايل  على  هنا 
يدير  جتعله  الت�شال  يف  وخربة  لقدرة 
بروؤية  العمومي  ال�شان  من  هاما  جزءا 
من  وتعزز  الدولة  تخدم  ات�شالية 
ا�شتقرارا  توازن موؤ�ش�شاتها وحتقق يف 
ل حتققه  قد  هاما  و�شيا�شيا  جمتمعيا 

امل�شاريع التنموية على اهميتها .
اأكرث  يف  تقع  التي  مثال  الحتجاجات 
ل  الوليات  من  ولية  يف  منا�شبة  من 

الظرفية  ول  الأمنية  املعاجلة  تتطلب 
متح�شنا  لو  الأزمات  هذه  من  والكثري 
يف تفا�شيلها وتوقفنا عند كرونولوجيا 
الت�شال  غياب  اأن  لوجدنا  الأحداث 
�شببا يف  كان  املنا�شب  الوقت  مثال يف 
وترك  احللول  وتاأخر  الأو�شاع  تاأزمي 
الو�شع متاأزما اإىل غاية اتخاذ اإجراءات 
تطمينية ل يكون الت�شال فيها حا�رص 

بال�شكل املطلوب ول املن�شود .
عرب  املوجودة  الت�شال  خاليا  اإن 
اإىل  بالفعل  حتتاج  بالوليات  الدواوين 
من  حيزا  واإعطائها  ن�شاطها  تفعيل 
التي  الهامة  الت�شالية  ال�شالحيات 
مكلفا  م�شت�شار  يعينون  الولة  جتعل 
وهذا  الوليات  م�شتوى  على  بالت�شال 
اجلماعات  حتتاجه  بالفعل  املن�شب 
املحلية على امل�شتوى املحلي وخا�شة 
الولية لن كل ما تقوم به الولية ممثلة 
يرتكز  واملنتخبة  التنفيذية  الهيئة  يف 
على خدمة عمومية موجهة ملواطنني 

.
عنها  م�شوؤول  هذه  العمومية  واخلدمة 
الوايل الذي يجب اأن ي�شوق لها ب�شيا�شة 
ات�شال فعالية ومدرو�شة بعيدة عن كل 
اأن  ميكن  ل  التي  وال�شعبوية  الت�شيي�ض 
التنموي لأنها تفتقد  تقدم �شيئا للعمل 
املفتوح  الت�شال  هو  حيوي  لعن�رص 
ات�شال  وهو  واملواطنني  الوايل  بني 
عمل  واأ�شلوب  وخطاب  لقطة  حتركه 
وهم  امللتقي  اإىل  �شداه  ي�شل  وا�شح 

»مواطنون .
من�شبا   الوايل  من�شب  يعد  مل  لذا 
برتوكوليا فقط بل اأ�شبح وظيفة جتتمع 
وهذا  الوظائف  من  الكثري  عندها 
الداخلية  وزارة  له  تقيم  ان  الذي يجب 
وتتدبر  احل�شبان  املحلية  واجلماعات 
فيه باإمعان لأن الأحوال تتغري واإدارتها 
الذهنيات  تتغري على م�شتوى  اأن  يجب 

واملمار�شات.
بقلم حممد مرو�ين

علمت يومية »الو�شط » من م�شادر 
مطلعة اأن مري بلدية املنيعة بولية 
�شبتمرب   16 يف  �شيمثل   ، غرداية 
اأمام الق�شاء بتهمة التحري�ض على 
التجمهر غري املرخ�ض و الإ�رصار 

بامل�شلحة الوطنية .
اجلهات  نف�ض  من  علم  ح�شبما  و 
بولية  املنيعة  بلدية  رئي�ض  فاإن   ،
غرداية وجهت له من طرف م�شالح 
على  التحري�ض  تهمة  العدالة 
وتوزيع  املرخ�ض  غري  التجمهر 
الإ�رصار  �شاأنها  من  من�شورات 
بامل�شلحة الوطنية ، يف �شابقة تعد 
روؤ�شاء  تاريخ  يف  نوعها  من  الأوىل 
املجال�ض ال�شعبية البلدية باجلزائر 
حيثيات  تعود  مت�شل  �شياق  ويف   ،
اقدام  بعد   2014 ل�شنة  الق�شية 
على  ج.ي  يدعى  لبنت  اب  �شخ�ض 
حرق نف�شه اأمام مقر دائرة املنيعة 
احتجاجا على اأزمة ال�شكن ، حيث 
مت فتح حتقيق يف مالب�شات الق�شية 

من طرف النيابة، اأين مت التاأكد من 
الأ�شخا�ض  لأحد  ر�شالة  اإر�شال 
عائلة  اىل  ذمة  تربئة  عن  عبارة 
توؤكد  التي   ، ن�رصها  ومت  ال�شحية 
اأن ر ئي�ض البلدية احلايل الذي كان 
البلدية  رئي�ض  نائب  من�شب  ي�شغل 
ال�شحية  بتحري�ض  وقتها  املتهم 
الدائرة  اأمام  نف�شه  حرق  اأجل  من 

ومت ذكر اأ�شماء الأ�شخا�ض .
ومعلوم اأن النيابة العامة قد اأمرت 
ال�شبطية  م�شالح  �شابق  وقت  يف 
واثناء  بالتحقيق  الق�شائية 
فقد  ال�شحية  ل�شقيق  ال�شتماع 
مبري  التقى  اأنه  الأخري  هذا  اأكد 
كان  الذي  الذكر  �شالفة  البلدية 
وطلب  بلدي  نائب  من�شب  ي�شغل 
واتهام  اخيه  على  الحتجاج  منه 
ا�شتفز  من  هو  باأنه  الدائرة  رئي�ض 
اأخاه وكتب له من�شور بخط �شقيقه 

ح�شب املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج

�أكد وزير �لفالحة و�لتنمية �لريفية و�ل�شيد �لبحري عبد �لقادر بوعزقي �أم�س ، �أنه لبد من �لتن�شيق مع هذه �لف�شاء�ت 
�لتي �أن�شئت على �أ�شا�س �حلو�ر و�لت�شاور بني خمتلف مكونات كل �شعبة، من مهنيني ومتعاملني �قت�شاديني وهيئات لتكون 

قوة لالقرت�ح على �مل�شتويني �ملحلي و�لوطني و�لتعبري �حلي لإر�دة هذه �ل�شر�ئح للعمل �شويا و�لنخر�ط جماعيا يف معاجلة 
�لإ�شكاليات و�لتحديات �لتي تو�جه كل �شعبة، �شو�ء تلك �ملتعلقة بالإنتاج �أو �لتحويل �أو �ل�شبط �أو �لت�شويق و�لتوزيع، و�شول 

�إىل �لت�شدير من �أجل �شعبة قوية متطورة وع�شرية وياأتي هذ� مبنا�شبة �ليوم �لوطني ل�شعبة �لدو�جن  �ملنظم من طرف 
�ملجل�س �ملهني �مل�شرتك ل�شعبة �لدو�جن، بفندق �لأور��شي باجلز�ئر �لعا�شمة.

عمود

الولة واأعباء 
جديدة للوظيفة
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اإعتداءات بهدف ال�سرقة

ع�سابات متخ�س�سة يف االعتداء على الرعايا ال�سينيني
تعر�ض الرعايا ال�سينيني العاملني بالور�سات وخمتلف املوؤ�س�سات باجلزائر،  خالل الآونة الأخرية ، لعدة اعتداءات خطرية 

على يد ع�سابات ال�سرقة و ال�سطو وبالأخ�ض يف اأماكن تواجد الور�سات ،وهو الأمر الذي ت�سهد عليه حماكم اجلزائر بعد 
ا�ستقبالها لعدة ق�سايا قد ي�سل �سيتها لقلب ال�سفارة ال�سينية باجلزائر وميكن اأن يوؤدي لأزمة بني الدولتني

ل/منرية

�سيني �سحية اعتداء 
ع�سابة بباب الزوار

تعر�ض رعية �صيني ل�رسقة 
ب�صواحي  النقال  هاتفه 
الزوار على يد  منطقة باب 
اأ�صخا�ض  ثالثة  ع�صابة من 
من بينهم  بائع األعاب نارية 
عمومية   ب�رسكة  وموظف 
باعرتا�ض  قاموا  ،بعدما 
بالقوة  اإجباره  و  طريقه 
على ت�صليمهم هاتفه النقال 
عليهم  القب�ض  يتم  اأن  ،قبل 
بناءا على املوا�صفات التي 

منحها لهم الرعية .
احلالية  الق�صية  وقائع 
دار  ما  ح�صب  وعلى 
تعود  املحاكمة  بجل�صة 
حني  الفارط  ال�صهر  لنهاية 
من  مارا  ال�صحية  كان 
يف  املنطقة  �صوارع  اأحد 
و  الليل  من  متاأخرة  �صاعة 
فقاموا  املتهمني  �صاهده 
طلبوا  و  طريقه  باعرتا�ض 
النقال  هاتفه  ت�صليمهم  منه 
حتت وقع التهديد باالعتداء 
فما كان منه �صوى اخل�صوع 
مغادرتهم  بعد  ،و  لطلبهم 
وقدم  االأمن  مل�صالح  توجه 
التي  احلادثة  عن  �صكوى 
كافة  وا�صعا  لها  تعر�ض 
 ، بهم  امل�صتبه  موا�صفات 
وبعد يومني من ذلك متكنت 
توقيف  من  امل�صالح  ذات 
اأحدهم  وهو جال�صا بالقرب 
الزوار  باب  ملعب  من 
قامت  روتينية  دورة  خالل 
عرث  اأين  باملنطقة  بها 
اأبي�ض  �صالح  على  بحوزته 
اأفراد  اأحد  باأنه  تاأكدت  و 
ا�صتطاع  حني  الع�صابة  تلك 
عليه  التعرف  ال�صحية 

كما مت   ، به   مواجهته  بعد 
الثاين  املتهم  على  القب�ض 
نف�صه  رمي  حماولته  لدى 
بعد  مائية  بحرية  داخل 
االأمن  مل�صالح  م�صاهدته 
ال�صخ�ض  باأنه  تاأكدت  و 
الثاين من خالل ت�رسيحات 
عليه  تعرف  الذي  الرعية 
فيما  االأخر  هو  مبا�رسة 
بقي املتهم الثالث يف حالة 
مواجهة  وخالل   ، فرار 
رهن  املتواجدين  املتهمني 
باملوؤ�ص�صة  املوؤقت  احلب�ض 
لقا�صي  باحلرا�ض  العقابية 
اجلنح ، اأنكرا ما ن�صب لهما 
باأنهم  �رسحوا  و  جرم  من 
لي�صوا االأ�صخا�ض املبحوث 
القب�ض  عملية  اأن  و  عنهم 
متت ب�صبب  اأنهم م�صبوقني 
ق�صائيا وي�صهل توريطهم يف 

امللف لطيه بالكامل .

رعية �سينية 
تتعر�ض لل�سرب 

املربح 

واقعة اإعتداء اأخرى فتحتها 
عقيد  لنجل  املحكمة  ذات 
حادثة   يف  تورط   متقاعد 
�رسقة واالعتداء على رعايا 
بو�صحاقي  حق  يف  �صينيني 
مثل  حيث     ، الزوار  بباب 
احلال  ملف  يف  املتهم 
الغيابي  احلكم  ملعار�صة 
والذي  حقه  يف  ال�صادر 
بعقوبة  عليه  ق�صى  قد  كان 
عن  نافذا  حب�صا  �صنوات   4
تهمة ال�رسقة بالتعدد والتي 
 20 لتاريخ  جمرياتها  تعود 
ال�صحية  كانت  حني  مار�ض 
متوجهة  �صينية  رعية  وهي 
مبنطقة  الكائن  ملنزلها 
الزوار  بباب  بو�صحاقي 
 4 من  بع�صابة  وتفاجاأت 
طريقها  تعرت�ض  اأ�صخا�ض 
حقيبتها  انت�صال  وحتاول 
بها  كانت  التي  اليدوية 
�صنتيم  مليون   100 مبلغ 
املقاومة  حماولتها  ولدى 
قاموا باالإعتداء عليها على 
لها  م�صببني  الوجه  م�صتوى 
مت  ومن  خطرية  كدمات 
وفروا  احلقيبة  باأخذ  قاموا 

اأن  قبل  جمهولة  لوجهة 
بناءا  االأمن  م�صالح  تتمكن 
على موا�صفات اأحد اأع�صاء 
امل�صبوق  الع�صابة  هاته 
ق�صائيا من توقيف املتهمني 
جنل  اأحدهم  اأن  تبني  الذي 
مت  والذي  متقاعد،  عقيد 
بناءا  موؤخرا  عليه  القب�ض 
على االأمر بالقب�ض ال�صادر 
يف  الأجله  ومثل   حقه،  يف 
ما  نفى  اأين  احلال  جل�صة 
اأنه  واأكد  من جرم  له  ن�صب 
باالأماكن  متواجدا  يكن  مل 
الق�صية  واأن  الواقعة  يوم 
اأحد  حاول  مكيدة  جمرد 
بها  توريطه  االأ�صخا�ض 
احلق  ممثل  له  ليطالب   ،
�صلف  ما  ظل  ويف  العام 
عامني  عقوبة  بتوقيع  ذكره 
قبل  حقه،  يف  نافذا  حب�صا 
بحكم  املحكمة  تفيده  اأن 
بالذكر  واجلدير  الرباءة، 
اأن املتهمني يف ملف احلال 
قد تورطوا يف ق�صية مماثلة 
�صيني  رعية  �صحيتها  راح 
اخر وهي الق�صية التي هي 
م�صتوى  على  التحقيق  قيد 

حمكمة احلال. 

اإعتداء مميت ب�سبب 
حماية ور�سة اإجناز 

ملعب برباقي

احلرا�ض  حمكمة  تابعت 
العقد  يف  �صاب  بالعا�صمة 
جمعية  تكوين  بتهم  الثاين 
اجلرح  و  ال�رسب  اأ�رسار، 
اأبي�ض،  ب�صالح  العمدي 
على   ، بالك�رس  وال�رسقة 
و  الت�صلل  حماولته  خلفية 
ور�صة  مقر  على  ال�صطو  
الريا�صي  امللعب  اإجناز 
اأن  مبجرد  قيامه  و  برباقي 

القب�ض  �صيني  رعية  حاول 
عليه مبباغتة هذا االأخري  و 
�رسبه بوا�صطة كر�صي فيما 
يف  املوجود  �رسيكه  قام 
بوا�صطة  حالة فرار ب�رسبه 
له  م�صببا  حديدي  ق�صيب 
،وهي  اأيام   10 مبدة  عجز 
الق�صية التي تعود جمرياتها 
وهو  ال�صحية   �صاهد  حني 
غريبة  حركة  �صيني  رعية 
املكلفة  الور�صة  داخل مقر 
الريا�صي  امللعب  باإجناز 
متاأخرة  �صاعة  يف  برباقي 
خروجه  ولدى  الليل  من 
�صابني  �صاهد  االأمر  لتفقد 
بع�ض  �رسقة  ب�صدد 
مالب�ض  منها  االأغرا�ض 
،وملفات، وكذا  مبالغ مالية 
والذي  ال�صينية  بالعملة 
يعادل ما قيمته 12 األف دج، 
تقدر  بالدينار  اآخر  مبلغ  و 
اإىل  اإ�صافة  دج،  األف   95 بـ 
ودبلومات  تكوين  �صهادات 
، فتوجه الإيقافهما ليجد يف 
اأين قام  مواجهته املتهمان 
احلايل  املتهم  وهو  االأول 
ب�رسبه بوا�صطة كر�صي على 
م�صتوى ال�صدر و قام الثاين 
بوا�صطة  عليه  باالإعتداء 
ق�صيب حديدي و من مت فر 
قاوم  اأنه  ،غري  االأخري  هذا 
االأول  اأوقف  و  االإعتداء 
االأمن  م�صالح  و�صول  حلني 
ملركز  بنقله  قامت  التي  
يف  �صماعه  جرى  و  االأمن 
حما�رس ر�صمية مع حتويله 
توبع  و  احلال  حمكمة  على 
فيما  الذكر  �صالفة  بالتهم 
 ، فرار  حال  يف  الثاين  بقي 
احلايل  املتهم  حمل  حيث 
مبثوله للمحاكمة امل�صوؤولية 
على عاتق �رسيكه املوجود 
يف حالة فرار و اأكد اأنه من 
مالقاته  يومها  منه  طلب 

زيارة  بحجة  باالأماكن 
يف  يعمل  الذي  �صديقه 
حامال  به  وتفاجئ  الور�صة 
ب�صدد  و  م�صبوه  لكي�ض 

حماولة ال�رسقة .

ع�سابة »مامو« تعتدي 
على رعية �سيني من 

زبائن بنك ال�سالم

فتحتها    اأخرى  ق�صية 
مبجل�ض  اجلنايات  حمكمة 
ت�صم  اجلزائر  ق�صاء 
جمموعة تهم خطرية ترتاوح 
اأ�رسار  جماعة  تكوين  بني 
ال�رسقة  جناية  الرتكاب 
با�صتعمال  والعنف  بالتعدد 
وا�صتح�صار  ابي�ض  �صالح 
بها   تورطت  التي  مركبة 
ع�صابة اإجرامية خطرية من 
»�ض.ه�صام«،  متهمني  اأربعة 
»ل.حممد  »ب.اإ�صالم«، 
و  »مامو«  املكنى  اأمني« 
خلفية  »م.�صكيب«على 
قيامهم ب�رسقة نقود  زبائن 
بنك ال�صالم وكالة باب الزوار 
ب�صكني  التهديد  وقع  حتت 
رعية  راأ�صهم   على  بو�صية 
�صيني ، والتي اإنطلقت بناءا 
اأحد  بها  على  �صكوى تقدم 
 13 بتاريخ  ال�صالم  بنك  زبائن 
ل�رسقة  تعر�صه  بعد  اأوت 2015 
يف  ب�صكني  باإعتداء  متبوعة 
حظرية �صيارات البنك اأين تقدم 
منه �صخ�ض وقام بو�صع �صكني 
يف رقبته مبجرد ركوبه لل�صيارة 
حقيبته  بحمل  الثاين  قام  فيما 
اخللفي  باملقعد  كانت  التي 
اإكت�صافه  لل�صيارة وفر بها وبعد 
اأنها فارغة رماها ،لتليها �صكوى 
�صيني  رعية  بها  تقدم  اأخرى 
حول  التاريخ  بنف�ض  اأخر  و 
نف�ض  من  الإعتداء  تعر�صهما 
الطريقة  وبنف�ض  االأ�صخا�ض 
بفتح  االأمن  م�صالح  لتقوم 
توقيف  عن  اأ�صفرت  حتريات 
امل�صتبه فيهم ويتعلق االأمر بكل 
»ب.اإ�صالم«  »�ض.ه�صام«،  من 
اأمني«،  »ل.حممد  و«م.�صكيب« 
ما  املتهمني  معظم  اأنكر  حيث 
ن�صب لهم من جرم عدا املدعو 
اعرتف  الذي  »�ض.ه�صام« 
االأبي�ض،  لل�صالح  مبلكيته 
وبالتخطيط ل�رسقة ال�صحايا ن 
ومت�صك بتورط باقي املتهمني 
مراوغة  بعد  الق�صية  يف  معه 
باقي  جاء  حني  ،يف  منه  كبرية 
متنوعة  بروايات  املتهمني 
وعدم  االإنكار  يف  ت�صب 
اأي �صلة جتمعهم مع  وجود 

الوقائع التي ن�صبت لهم . 
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اجلمعيات  اأ�صوات  ممثلي  تعالت 
بال�صاأن  املهتمة  الفاعلة  املحلية 
ال�صحي بورقلة ،املطالبة  ب�رضورة 
باملجل�س  ال�صحة  جلنة  حل 
اع�صاء  تعيني  و  الوالئي  ال�صعبي 
ال�صالح  خلدمة  ا�صتعدادا  اكرث 
يف  الذريع  ف�صلها  ب�صبب   ، العام 
التطورات  ومواكبة  واجبها  اأدائها 
ال�صحية اخلطرية بالوالية ، ناهيك 
ما  حول  ال�صمت  التزامها  عن 
املتعفن  ال�صحة  قطاع  يحدث يف 
املئات  ت�صجيل  بدليل  بالوالية 
من اال�صابات و عدد من الوفيات 
بالت�صمم العقربي، ومما زاد الطني 
بلة اأن هاته اللجنة ف�صلت لعب دور 
يحدث  ما  كل  عن  بعيدا  املتفرج 
بو�صياف  حممد  م�صت�صفى  داخل 
القتناء  املاليري  ا�صتنزف  الذي 
ومتطورة  حديثة  طبية  اجهزة 
من  كان  اأنه  م�صريوه  ن�صى  لكن 
االأجدر التفكري يف االأطقم الطبية 
العتاد  هذا  لت�صيري  املتخ�ص�صة 
الذي ظل حبي�س االدراج  ال�صحي 
بني  تائه  املواطن  يبقى  وقت   يف 
باه�صة   باأثمان  و  اخلا�صة  العيادة 
.  اإىل جانب ذلك فقد اأجمع ذات 
التاأكيد  �رضورة  ،على  املتحدثني 

ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  اأن  على 
الوالئي بورقلة م�صطفى زعطوط 
ملزم بالتخلي عن تعامله العاطفي 
مع اأع�صاء جلنة ال�صحة باملجل�س 
�صارمة  قرارات  واتخاذ  الوالئي 
ا�صبحت  التي  اللجنة  هذه  بحل 
ت�صكل عبئ ثقيل على واقع واأفاق 
االإ�رضاع يف  مع   ، بالوالية  ال�صحة 
الو�صع  ملواكبة  ازمة  خلية  ت�صكل 
الظرف  يف  املتاأزم  ال�صحي 

املركزية  بالعا�صمة  الراهن 
باجلنوب ال�رضقي .

للتكفل  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال�صارع  يبقى   ، القائم  بامل�صكل 
على  يعي�س  بورقلة  املحلي 
وال�صخط  الغليان  من  حالة  وقع 
اإرادة  غياب  ب�صبب  الكبريين 
بالوالية  القرار  حقيقية من �صناع 
الإخراج القطاع ال�صحي من النفق 

املظلم .

الوالية  مواطني  اأن  ومعلوم 
مديرية  مقر  اأمام  املحتجني 
ال�صحة نهاية االأ�صبوع الفارط ، قد 
حملوا املنتخبني خا�صة باملجل�س 
تبعات  م�صوؤولية  الوالئي  ال�صعبي 
الو�صعية  ب�صبب  املحلي  الغليان 
يف  مبا  ال�صحية  للهياكل  الكارثية 
الذي  املركزي  امل�صت�صفى  ذلك 
يرزح حتت اأخبطوط �صوء الت�صيري 

واالإهمال والالمباالة .

بوالية  االأمن  م�صالح  عاجلت 
ورقلة خالل �صهر اأوت املن�رضم 
باجلنايات  تتعلق  ق�صية   85
واجلنح �صد االأموال واملمتلكات 
االأفراد  واجلنح �صد  واجلنايات 
تتعلق  ق�صية   15 لـ  اإ�صافة   ،
االجتماعية  االآفات  مبكافحة 

مبختلف اأ�صكالها .
اأفاد بيان ملديرية االأمن الوالئي 
بورقلة ، كانت قد ت�صلمت يومية 
»الو�صط » ن�صخة منه اأن م�صالح 
عاجلت  قد  الق�صائية  ال�رضطة 
اأوت املن�رضم ، 31  خالل �صهر 
ق�صية  تتعلق باجلنايات واجلنح 
�صد االأموال واملمتلكات ، حيث 
مت توقيف و تقدمي 28 �صخ�صا ، 
منها  22 ق�صية تتعلق بال�رضقة 
قدموا  �صخ�صا   21 فيها  تورط 
اأمام العدالة �صدر �صدهم اأحكام 
عن  ناهيك   ، خمتلفة   ق�صائية 
ملك  بتحطيم  تتعلق  ق�صايا   06
اأ�صخا�س    05 فيها  تورط  الغري 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
من  04اأ�صخا�س  ا�صتفاد  اأين  
�صدر  فيما  مبا�رض  ا�صتدعاء 
اإيداع  اأمر  واحد  �صخ�س  �صد  
تتعلق  واحدة   لق�صية  اإ�صافة   ،
املزور  وا�صتعمال  بالتزوير 
قدم  �صخ�س  فيها   تورط 
اأين  الق�صائية  اجلهات  امام 
 ، املوؤقت   االفراج  من  ا�صتفاد 
و  ق�صية  واحدة تتعلق  بخيانة 
االأمانة و   ق�صية واحدة تتعلق  
تورط  واالحتيال  بالن�صب 
امام  واحد  قدم  �صخ�س  فيها  

ا�صتفاد  اأين  الق�صائية  اجلهات 
ويف   ، مبا�رض  اإ�صتدعاء  من 
ذات  اأجنزت  فقد  مت�صل  �صياق 
متعلقة  ق�صايا   04 امل�صالح  
ال�صيء  �صد  اجلنح  و  اجلنايات 
 06 فيها    تورط  العمومي 
اأ�صخا�س ، منها 03 ق�صايا  تتعلق 
تورط  اأ�رضار  جمعية  بتكوين 
فيها 05   اأ�صخا�س  قدموا اأمام 
اجلهات الق�صائية �صدر �صدهم 
اأمر اإيداع  ، وكذا ق�صية واحدة 
حمظور  �صالح  بحمل  تتعلق 
تورط فيها �صخ�س واحد  قدم 
اأين  الق�صائية  اجلهات  اأمام 
�صدر يف حقه اإ�صتدعاء مبا�رض.

عاجلت  فقد   ثانية  جهة   من 
م�صالح ال�رضطة الق�صائية باأمن 
الفرتة  نف�س  خالل  ورقلة  والية 
باجلنايات  تتعلق  34ق�صية 
تورط  االأفراد    �صد  واجلنح 
اأمام  قدموا  25�صخ�صا  فيها 
�صد  �صدر  الق�صائية   اجلهات 
06 ا�صخا�س امر ايداع وا�صتفاد  
افراج  من  اثنني    �صخ�صني 
15�صخ�س  ا�صتفاد  فيما  موؤقت 
وو�صع    ، مبا�رض  ا�صتدعاء  من 
�صخ�صني حتت الرقابة الق�صائية  
مكافحة  جمال  يف  اأما    .
املخدرات فقد عاجلت م�صالح 
�صهر  خالل  الق�صائية  ال�رضطة 
تورط  ق�صية   15  ،  2018 اوت 
اأمام  قدموا  �صخ�صا    15 فيها 
يف  �صدر  الق�صائية  اجلهات 

حقهم اأحكام ق�صائية خمتلفة.
اأحمد باحلاج 

العائالت  من  الع�رضات  تعاين 
ببلدية الدو�صن بب�صكرة، جملة من 
جتاوزها  التي  املحلية  امل�صاكل 
التاأخر  اأهمها،  من  لعل  الزمن 
غاز  ب�صبكة  ربطهم  يف  الفا�صح 
املدينة حيث تتفاقم معاناتهم مع 
ال�صتوية  املرحلة  حلول  اإقرتاب  
التي يكرث فيها الطلب على املواد 

الطاقوية .
بلدية  اأحياء  جمعيات  ممثلو  قال 
الدو�صن التابعة لوالية ب�صكرة ،يف 
معر�س حديثهم مع يومية »الو�صط« 
اأن ما يزيد عن 1000 عائلة موزعة 
عرب 25 حي و 05 قرى نائية تكابد 
اأ�صبوعيا  مع رحلة  حجم املعاناة 
البوتان،  البحث عن قارورات غاز 
التي جتاوز �صعرها الوحدوي 300 
دينار جزائري، ب�صبب التاأخر غري 
اإجناز  اأ�صغال  انطالق  يف  املربر 
م�رضوع ربطهم ب�صبكة غاز املدينة 
الذي ظل حبي�س االأدراج بدليل اأنه 
اخلما�صي  الربنامج  �صمن  مدرج 

وقت  يف   ،2014-2009 الفارط  
م�صتقاة من مديرية  تفيد م�صادر 
و�صط  والغاز  للكهرباء  التوزيع 
املذكور  امل�رضوع  اأن  بب�صكرة، 
العمليات  �صمن  اإدراجه   مت  قد 
يف  بالتجميد  املعنية  التنموية 
املنتهجة  التق�صف  �صيا�صة  اإطار 
من طرف احلكومة، حيث اأن هذه 
اجلبهة  غليان  اأثارت  الو�صعية 
االجتماعية املحلية، التي توعدت 
بتنظيم وقفة احتجاجية اأمام مقر 
املطالبة  اأجل  من  اليوم،  البلدية 
على  االأول  امل�صوؤول  بتدخل 
اللثام  الإماطة  التنفيذي  اجلهاز 

على امل�رضوع ال�صالف الذكر .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال�صلطات املعنية  الإنت�صال قاطني 
التي  املعانات  حجم  من  البلدية 
يكابدونها يبقى لزاما على ال�صاكنة 
معاي�صة الو�صع املزري الأجل غري 

م�صمى  .
�سيخ مدقن  

بالرغم من الرقام املرعبة واملخيفة بخ�سو�ص حالت الوفيات بالت�سمم العقربي ،اإ�سافة اإىل 
الحتقان والغليان الكبريين لل�سارع الورقلة حول قطاع ال�سحة املحت�سر ، اإل اأن جلنة ال�سحة 

باملجل�ص ال�سعبي الولئي بورقلة ل تزال تلعب دور املتفرج حتت �سعار » �ساهد ما �ساف�ص حاجة » .

رغم الإرتفاع املقلق للوفيات بالت�سمم العقربي 

اأحمد باحلاج 

جلنة ال�صحة باملجل�س الوالئي 
بورقلة ..."�صاهد ما�صاف�س حاجة"  

اجلمعة  اأم�س  اأول  م�صاء  �صيعت 
ورقلة،  ببلدية  املخادمة  مبقربة 
بن  الرحيم  عبد  الطفل  جنازة 
ال�صايح بعد تعر�صه لت�صمم عقربي 
وايل  اأمر  فقد  ذلك  مع  موازاة   ،
الق�صية  يف  حتقيق  بفتح  الوالية 
لك�صف مالب�صاتها . �صارك  املئات  
ت�صييع  يف  بورقلة  املواطنني  من 
الرحيم  عبد  الفقيد  الطفل  جنازة 
 06 العمر  من  البالغ  ال�صايح  بن 
االأوىل  ال�صنة  يف  ويدر�س  �صنوات 
ابتدائي وذلك بعد اأكرث من 05 اأيام 
من مكوثه مب�صلحة االنعا�س ب�صبب 
�صياق  ويف   ، عقرب  لل�صعة  تعر�صه 

الفقيد  عائلة  اأرجعت  فقد  مت�صل 
اخلدمات  تدين  اىل  الوفاة  اأ�صباب 
املركزي  بامل�صت�صفى  ال�صحية 
بو�صياف  حممد  الوالية  بعا�صمة 
يف  الفادح  النق�س  ب�صبب  وذلك   ،
،ناهيك  الطبية  الو�صائل  و  االأدوية 
خا�صة   االخ�صائيني  غياب  عن 
يف  احلرجة  باحلاالت  تعلق  ما 
اخت�صا�صي طب القلب و االأع�صاب. 
اإىل جانب ذلك فقد �صدد اأكرث من 
متحدث يف املو�صوع على �رضورة 
عن  التجميد  لرفع  عاجل  تدخل 
الجناز  املخ�ص�س  املايل  الغالف 
وجتهيز امل�صت�صفى اجلامعي الذي 

م�صته �صيا�صة التق�صف ، مع ال�صعي 
جذرية  حلول  عن  البحث  خلف 
للرفع من م�صتوى اخلدمات الطبية 
و�صاكنة  �صاكني  لفائدة  املقدمة 
اأكد  نائب  الوالية . من جهة ثانية 
مدير ال�صحة بالوالية معمري جمال 
،اأنه مت التكفل الالزم بحالة الطفل 
التكفل  له  توفري  خالل  من  الفقيد 
كان  املوت  اأن  االإ   ، الالزم  الطبي 
ت�صجيل  مت  اأنه  اإىل  م�صريا  اأ�رضع، 
من  اأكرث  احلالية  ال�صائفة  خالل 
1200 حالة ت�صمم عقربي من بينها 
06 وفيات ، وهي االح�صائيات التي 
و�صفها ذات امل�صوؤول باملنخف�صة 

م�صيفا  املا�صية،  بال�صنة  مقارنة 
يف ذات ال�صدد ان امل�صل امل�صاد 
جميع  يف  متوفر  العقربي  للت�صمم 
وقاعات  اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات 
اأكد  اإىل جانب ذلك فقد  العالج  . 
م�صاركته  هام�س  على  الوالية  وايل 
الفقيد  الطفل  جنازة  مرا�صيم  يف 
اأنه م�صاحله �صتفتح حتقيقا معمقا 
عبد  الطفل  وفاة  مالب�صات  حول 
يف  م�صددا   ، ال�صايح  بن  الرحيم 
�صواء  يت�صمح  لن  اأنه  ال�صدد  ذات 
مع املت�صببني اأو املهملني يف تاأدية 

واجبهم املهني .
اأحمد باحلاج 

»الو�صط  لـ   ، حملية  م�صادر  ك�صفت 
قد  بب�صكرة  القنطرة  بلدية  اأن   «
بـ    ، الفارط  االأ�صبوع  نهاية  مع  تدعمت 
الإعادة  خم�ص�صة   �صنتيم  ماليري    05

االعتبار  لقطاعات البنية التحتية .
الغالف  اأن   ، امل�صادر  ذات  اأ�صافت   و 
الإعادة  خم�ص�س   املذكور  املايل 

ال�صحي  ال�رضف  �صبكة  و�صيانة  ترميم 
التوزيع  لقنوات  باال�صافة  والطرقات 
 ، لل�رضب  ال�صاحلة  للمياه  الفرعية 
  13 مهرتئة  عرب  و�صعية  يف  املوجودة 
جتمع �صكني و 05  قرى ، مما جعل بلدية 
الثاين  ال�صدا�صي  خالل  تعي�س  القنطرة 
من ال�صنة اجلارية على وقع �صل�صلة من 

احلركات االحتجاجية املنددة  بالتدهور 
ما  وهو  املحلية  التنمية  لواقع  املخزي 
األف   29 من  ازيد  يوميات   �صفو  عكر 
، ويف �صياق ذي �صلة فقد طالب  ن�صمة 
بالبلدية  املحلية  اجلمعيات  ممثلي 
املحلية  ال�صلطات  من  الذكر  ال�صالفة 
ب�رضورة ا�صناد هذا النوع من امل�صاريع 

حت�صني  اطار  يف  تندرج  والتي  التنموية 
املحلي  للمواطن  املعي�صي  امل�صتوى 
لتفادي  موؤهلة  مقاوالتية  ملوؤ�ص�صات 
عمليات  م�صت  التي  الربيكوالج  �صيا�صة 
مل�صاريع  ال�صابقة  وال�صيانة  الرتميم 

التهيئة احل�رضية.
�سيخ مدقن 

على خلفية تعر�سه للإ�سابة بالت�سمم العقربي 

يف اإطار اإعادة العتبار وترميم البنية التحتية

ت�صييع جنازة  الطفل عبد الرحيم بن ال�صايح باملخادمة ببلدية ورقلة 

بلدية  القنطرة  بب�صكرة تتدعم بـ 05  ماليري 

م�سالح اأمن ولية ورقلة 

 تاأخر فا�سح يف ربط 1000 
عائلة بغاز املدينة 

معاجلة 85 ق�صية خالل 
�صهر اأوت املن�صرم 

مواطنو بلدية الدو�صن بب�صكرة 
يهددون باخلروج لل�صارع 



متكنت م�ضالح ال�رشطة الق�ضائية لأمن 
ولية �ضعيدة خالل �ضهر اأوت املن�رشم 
من معاجلة 45 ق�ضية اإجرامية خمتلفة 
من  �ضخ�ضا   58 توقيف  عن  اأ�ضفرت 
بينهم 07 ن�ضاء و قا�رش حيث متثلت هذه 
الق�ضايا يف 34 ق�ضية يف جمال اجلرائم 
املا�ضة بالأ�ضخا�ص اإذ اأوقف ب�ضاأنها 44 
�ضخ�ضا واأهمها اأعمال العنف املختلفة 
 11 و  ق�ضيتني  التهديد   ، ق�ضية   28 بـ 
ق�ضية اأخرى يف جمال اجلرائم املا�ضة 
ب�ضاأنها 14  اأوقف  بالأموال واملمتلكات 
بـ 03 ق�ضايا  بال�رشقات  �ضخ�ضا وتتعلق 
و ق�ضية تتعلق بالتخريب العمدي مللك 
الغري ، كما متكن عنا�رش فرق ال�رشطة 
الق�ضائية خالل نف�ص الفرتة من توقيف 
جرائم  حماربة  اإطار  يف  �ضخ�ضا   15
واملوؤثرات  املخدرات  وترويج  جتارة 
هذا  يف  ق�ضايا   10 معاجلة  اإثر  العقلية 
 125 حجز  عن  اأ�ضفرت  التي  ال�ضاأن 
قر�ضا  و120  املعالج  الكيف  من  غرام 
مهلو�ضا فيما مت تنفيذ 71 عملية �رشطة 
من  مكنت  املن�رشم  اأوت  �ضهر  خالل 
منهم  اأوقف  �ضخ�ص   530 هوية  فح�ص 
بعد  العدالة  اأمام  وقدموا  �ضخ�ضا   26
غرار  على  خمتلفة  جرائم  يف  تورطهم 
حيازة  حمظورة  بي�ضاء  اأ�ضلحة  حمل 
ال�ضخ�ضي  ال�ضتهالك  لأجــل  خمدرات 
كانوا حمل  اآخرين  �ضخ�ضني  اإىل جانب 

بحث من طرف العدالة.
 �صحب 176 رخ�صة 

�صياقة خالل نف�س 
ال�صهر

اأي�ضا ويف اإطار حماربة ظاهرة الإجرام 
املروري قامت م�ضالح الأمن العمومي 
ب�ضعيدة خالل نف�ص الفرتة ب�ضحب 176 
رخ�ضة �ضياقة  نتيجة اإرتكاب اأ�ضحابها 
ملخالفات مرورية ج�ضيمة ، اإ�ضافة اإىل 
 30 وو�ضع  جزافية  غرامة   872 حترير 
مركبة باحلظرية كما مت يف نف�ص ال�ضياق 
ت�ضجيل 08 حوادث مرور ج�ضمانية عرب 
 07 و  قتيل  خلفت  اإخت�ضا�ضها  اإقليم 
جرحى ، كما مت تنفيذ 26 عملية مراقبة 
عن طريق الرادار اأ�ضفرت عن �ضحب 69 
رخ�ضة �ضياقة كما مت يف اإطار احلفاظ 
دراجة   14 توقيف  العامة  ال�ضكينة  على 
نارية خالل نف�ص الفرتة نتيجة خمالفة 
اإيداعها  مت  املرور  لقانون  اأ�ضحابها 
ويف  ثانية  جهة  من   ، البلدي  باملح�رش 
اإطار جهودها ملحاربة ظاهرة التجارة 
غري ال�رشعية والتعدي على البيئة فقد 
وحماية  العمران  �رشطة  فرقة  متكنت 
ل�ضهر  امليدانية  خرجاتها  خالل  البيئة 
اأوت اأي�ضا من حترير 14 اإجراء ق�ضائي 
يتعلق مبخالفات اإجناز بناء بدون رخ�ضة 
و ملفني ق�ضائيني يتعلقان بالتجارة غري 
ال�رشعية و اإنعدام ال�ضجل التجاري و 06 
اإ�ضتعمال  بعرقلة  تتعلق  ق�ضائية  ملفات 

الطرق والأماكن .
خلدون.ع 

واليات  الأحد 09 �صبتمرب  2018  املوافـق  ل29 ذو احلجة 1439هـ 7

و املتو�ضط حيث ي�ضطر العديد 
طويلة  م�ضافات  للتنقل  منهم 
الدرا�ضية  مبقاعدهم  لالإلتحاق 
لت�ضاف هذه امل�ضكلة ملجموعة 
ا�ضتفاق  التي  امل�ضاكل  من 
كنذرة  املواطنون  هوؤلء  عليها 
مع  بها  احل�رشي  النقل  و�ضائل 
الأجرة  �ضيارات  ت�ضعرية  غالء 
التجارية  املحالت  اإنعدام  و 
يعانون  ال�ضكان  اأ�ضحى  حيث 
كلما  امل�ضاكل  من  جمموعة  من 
اإذ  اإجتماعية  منا�ضبة  اقرتبت 
�ضخطهم  عن  منهم  العديد  عرب 
ت�ضاوؤلوا  و  الو�ضعية  هذه  جراء 
حيث  م�ضتقبال  م�ضريهم  حول 
املدر�ضية يف  املجمعات  لزالت 
من  جمموعة   ، الإجناز  طريق 
املواطنني يف ت�رشيحهم للو�ضط 
عربوا عن �ضخطهم و ت�ضاوؤلوا عن 
اأ�ضا�ضها  على  يتم  التي  املعايري 
ترحيل املواطنني اإىل املجمعات 
مراعاة  دون  اجلديدة  ال�ضكنية 

كالتعليم  اخلدمات  اأدنى  توفري 
التجارية  اخلدمات  و  ،النقل 
عن  الآخرون  ت�ضاءل  فيما 
مواعيد تزويدهم بهذه النقائ�ص 

الإجتماعية التي اأ�ضحت هاج�ضا 
ينتظرون  و  هوؤلء  فيه  يتخبط 
بعني  مطالبهم  ال�ضلطات  اأخذ 
التي  اللجنة  خالل  من  الإعتبار 

ن�ضبها وايل الولية للوقوف على 
الدخول  يف  امل�ضجلة  النقائ�ص 
اإيجاد حلول  و  الأخري  املدر�ضي 

لها يف اأقرب الآجال.

اأ�صحى معظم �صكان الأحياء اجلديدة مبدينة �صعيدة على اإختالف �صيغها �صواء بالن�صبة ملكتتبي 
عدل بحي جي�س التحرير الوطني اأو املرحلني بحي 600 �صكن حي عرقوب عبد اهلل ي�صتكون من 
و�صعية اأبناءهم الدرا�صية لعدم اإكتمال املوؤ�ص�صات الرتبوية بها خا�صة تلك املتعلقة بالإبتدائي.

الدخول املدر�صي يف �صعيدة

خلدون.ع

قاطنو� �الأحياء �جلديدة متذمرون من و�ضعية �أبنائهم

تي�صم�صيلت 

امل�صيلة

الدخول التكويني بورقلة

تفكيك �ضبكة خمت�ضة يف ترويج �ملوؤثر�ت �لعقلية 

مد�همات م�ضرتكة بني �الأمن و�لدرك بعني �مللح وجبل �م�ضاعد 

تخ�ض�ضات جديدة وموؤ�ض�ضات 
تكوينية تدعم �لقطاع 

جديدة  تخ�ض�ضات  اأدرجت 
املهنيني  والتعليم  التكوين  بقطاع 
اجلديد  التكويني  الدخول  بر�ضم 
ت�ضتجيب  والتي   ،  ) �ضبتمرب  )دورة 
ال�ضغل  و�ضوق  التنمية  ملتطلبات 
اخلدمة  حيز  دخول  جانب  اإىل   ،
موؤ�ض�ضات تكوينية جديدة، ح�ضبما 

ا�ضتفيد من م�ضوؤويل القطاع.
التخ�ض�ضات  تلك  بني  ومن 
املدرجة زراعة احلبوب والزراعة 
الت�ضالت  و�ضبكات  البال�ضتيكية 
ال�ضلكية وت�ضليح معداتها، وتنظيم 
وتركيب  والرتاث  البناء  ور�ضات 
واملراقبة  الإنذار  اأنظمة  و�ضيانة 
لـ"واأج"  اأو�ضح  مثلما  بعد،  عن 

مدير القطاع علي حوا�ضي.  
و �ضتتدعم �ضبكة موؤ�ض�ضات التكوين 
املقرر  القادم  الدخول  مبنا�ضبة 
بثالثة  اجلاري  �ضبتمرب   23 يوم 
التمهني  و  املهني  للتكوين  مراكز 
تتواجد عرب بلديات كل من الزاوية 
العابدية )منطقة تقرت الكربى( و 
�ضيدي خويلد و حا�ضي بن عبد اهلل 

)منطقة 
ورقلة(، عالوة على معهد للتكوين 
مثلما   ، الولية  بعا�ضمة  املهني 
اأن  ويرتقب  امل�ضوؤول  ذات  اأ�ضاف 
بالولية  التكوين  موؤ�ض�ضات  توفر 
من�ضب   8.810 جمموعه  ما 
تكوين جديد منها 2.975 من�ضب 

 2.895 و  الإقامي  التكوين  يف 
التمهني  طريق  عن  التكوين  يف 
التكوين  يف  من�ضب   2.020 و 
 920 اإىل  بالإ�ضافة   ، التاأهيلي 
املوؤ�ض�ضات  �ضتوفرها  من�ضب 
متت  مثلما   ، املعتمدة  التكوينية 
ا�ضتقبال  ينتظر  و  اإليه  الإ�ضارة 
مرتب�ص   15.835 جمموعه  ما 
موزعني على جميع اأمناط التكوين 
، مبختلف مراكز ومعاهد التكوين 

املنت�رشة برتاب الولية  .  
  يذكر اأن قطاع التكوين و التعليم 
املهنيني بولية ورقلة يتوفر حاليا 
و  املهني  للتكوين  مركزا   17 على 
متخ�ض�ضة  وطنية  معاهد  خم�ضة 
واحد  و معهد  التكوين املهني  يف 
للتكوين والتعليم املهنيني خمت�ص 
يف الهند�ضة البيداغوجية و تكوين 
و ر�ضكلة  اإطارات القطاع ، ف�ضال 
و  عن 15 موؤ�ض�ضة خا�ضة معتمدة 
عن  املهني  للتعليم  واحد  مركز 
بعد ،كما تتوفر موؤ�ض�ضات القطاع  
ا�ضتيعاب  بطاقة  داخلية   14 على 
اإجمالية ت�ضل اإىل 1.440 �رشير ، 
التي توفر  وعديد ن�ضف داخليات 
يف جمموعها نحو 2.300 وجبة / 
يوميا.وب�ضاأن التاأطري فانه ي�ضمنه 
جميع  عرب  موزعني  موؤطر   554
الدرجات والرتب الوظيفية ، وفق 

معطيات القطاع.

البحث  فرقة  متكنت 
بامل�ضلحة  والتدخل 
الق�ضائية  لل�رشطة  الولئية 
ولية  اأمن  ملديرية  التابعة 
تفكيك  من  تي�ضم�ضيلت 
ترويج  يف  خمت�ضة  �ضبكة 
تتكون  العقلية  املوؤثرات 
اأ�ضخا�ص،  خم�ضة  من 
ح�ضبما جاء يف بيان ملكتب 
العامة  والعالقات  الت�ضال 

بهذه الهيئة الأمنية.
نف�ص  اإىل  وا�ضتنادا 
با�ضتغالل  فانه  البيان 
قامت  موؤكدة  معلومات 

خطة  بو�ضع  الفرقة  ذات 
اإىل  اأف�ضت  حمكمة  اأمنية 

مركبات  ثالث  حتديد 
اخلم�ضة  الأ�ضخا�ص  كان 

يف  ي�ضتعملونها  املتورطني 
باملوؤثرات  للرتويج  التنقل 
م�ضتوى  على  العقلية 
ومكنت  تي�ضم�ضيلت.  مدينة 
توقيف  من  اخلطة  هذه 
بداخل  و�ضبط  املتورطني 
على  كانوا  التي  املركبات 
مهلو�ص  قر�ص   2130 متنها 
ومبلغ مايل قدره 19.500 دج 
من عائدات ترويج املوؤثرات 
العقلية ومت تقدمي املتورطني 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
الذي  تي�ضم�ضيلت  حمكمة 

اأمر اإيداعهم احلب�ص.

اأ�ضفرت عمليات املداهمة  بني ال�رشكاء 
يف امليدان وحماربة الجرام احل�رشي 
، اأين قامت م�ضالح اأمن داوائر كل من 
ام�ضاعد  وجبل  �رشور  بن  امللح  عني 
مع  بالتن�ضيق  امل�ضيلة،  ولية  باأمن 
م�ضالح الدرك الوطني  ، يوم اخلمي�ص 
من  اإبتداءا  لـ2018-09-06  املوافق 
بعملية  م�ضاءا،  الرابعـ16.00ـة  ال�ضاعة 
تعداد  لها  �ضخر   ، م�ضرتكة  مداهمة 
�ضملت  العملية  كبريين،  ومادي  ب�رشي 
الأمن  اإخت�ضا�ص  باإقليم  نقاط  عدة 
داوائر  م�ضتوى  على  الوطنيني  والدرك 

وجبل  �رشور  بن  امللح  عني  من  كل 
حواجز  ن�ضب  يف  متثلت   ، ام�ضاعد 
الطرق  م�ضتوى  على  متنقلة  مراقبة 
النقاط  ومداهمة  والفرعية  الرئي�ضية 
للجرمية،  اأوكارا  تعد  التي  امل�ضبوهة 
مراقبة  مت  حيث  العمومية،  احلدائق 
مت  حني  يف   ، مركبة  و82  �ضخ�ضا   109
توقيف �ضخ�ص حمل بحث، وانتهت يف 
ليال    )22.00( العا�رشة  ال�ضاعة  حدود 
يف ظروف ح�ضنةوتركت اإنطباعا ح�ضنا 

واإرتياحا لدى �ضاكني املنطقة
هواري ب .

�صعيدة

م�ضالح �الأمن تعالج 
45 ق�ضية �إجر�مية 
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م�سروع الكونفدرالية يك�سف امل�ستور
حممود الرمياوي

جتّدد احلديث، خالل الأ�سبوعني 
وعّمان  اهلل  رام  بني  املا�سيني، 
اأردنية  اأبيب، عن كونفدرالية  وتل 
تثار  م�ساألة  وهي  فل�سطينية، 
من  اأزيد  منذ  مو�سمية،  ب�سورة 
ملك  قاله  ما  وعلى  عقود،  ثالثة 
»فاإننا  الثاين  اهلل  عبد  الأردن 
كل  مّرة  احلديث  هذا  ن�سمع 
الفل�سطيني،  الرئي�س  اأما  عام«. 
اأن  فك�سف  عبا�س،  حممود 
يف  عليه  عر�سوا  الأمريكيني 
العام املا�سي )2017(، من خالل 
املبعوثني جاريد كو�سرن وجي�سون 
احتاد  اإقامة  فكرة  غرينبالت، 
فل�سطيني،  اأردين  كونفدرايل 
فا�سرتط اأن تكون »اإ�رسائيل« جزءا 
الفكرة  وهذه  الحتاد!  هذا  من 
قال بها عبا�س من غري اأن ي�سبقها 
من  اأٍيّ  لدى  ب�ساأنها،  متهيد  اأي 
الفل�سطينية.  ال�سلطة  م�ستويات 
اأيام  ب�سعة  م�سي  بعد  وحتى 
لقاه  وما  الت�رسيح،  هذا  على 
فاإنه  فل�سطيني،  ا�ستهجاٍن  من 
املقرتح  هذا  اأبعاد  �رسح  يتم  مل 
الطرح  هذا  ودواعي  »اخلارق«، 

الكاريكاتريي.
اإعالمية  م�سادر  اأن  على 
اأيام،  قبل  �رّسبت،  اإ�رسائيلية 
من  هي  اأبيب  تل  باأن  مفاده  ما 
بعث  وا�سنطن  على  اقرتحت 
فكرة احتاد كونفدرايل بني الأردن 
الرئي�س  اإدارة  واأن  وفل�سطني، 
رحبت  ترمب،  دونالد  الأمريكي 
على  وعر�ستها  وتبّنتها  بالفكرة 
جّدد  فقد  الأردن  اأما  عبا�س. 
ل�سان  على  الفكرة، معترباً  رف�سه 
هذه  اأن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
امل�ساألة خط اأحمر، مع الت�سديد 
على موقف الأردن باللتزام بحل 
القد�س  تكون  اأن  على  الدولتني، 

عا�سمة دولة فل�سطني. 
قد  الكونفدرالية  فكرة  وكانت 
ن�ساأت اأول مرة يف العام 1985 بني 
احل�سني  امللك  الراحلني،  من  كل 
يف  عرفات،  يا�رس  والرئي�س 
الوطني  املجل�س  انعقاد  اأعقاب 
يف  ع�رس  ال�سابع  الفل�سطيني 
عّمان عام 1984، وكان يُق�سد بها 
�سّق الطريق اأمام اعرتاف اأمريكي 
يف  واإ�رساكها  التحرير،  مبنظمة 
َخفت  وقد  مقبلة،  مفاو�سات  اأية 
بعد  الكونفدرالية  عن  احلديث 
ن�سوء ال�سلطة الوطنية عام 1994، 
فيما واظبت عّمان، يف ظل قيادة 
الثاين، على وقف  امللك عبد اهلل 

التعامل مع الفكرة، ثم رف�سها.
على  اأنه  النتباه  وي�سرتعي   
الرغم من اللقاءات املنتظمة بني 
والفل�سطينية،  الأردنية  القيادتني، 
ثنائي،  تفاهم  من  ي�سودها  وما 
اأن الطرفني يتحّدثان كل مرة  اإل 
حول  خمتلفة  بطريقة  تقريبا، 
فاجلانب  الكونفدرالية؛  م�ساألة 
غري  امل�ساألة  اأن  يعترب  الأردين 
مطروحة على اأجندته، واأنها خط 
اأحمر، قبل التو�سل اإىل حل عادل، 
فيما يتحدث اجلانب الفل�سطيني 
م�ستقبل  عن  اإيجابية  باإ�سارات 
منفتحاً  ويبدو  الثنائية،  العالقات 

على الفكرة الكونفدرالية. 
واعتربت اأو�ساط اإ�رسائيلية عديدة 
اأن �رسط عبا�س يرمي اإىل اإف�سال 
املبعوثان  حملها  التي  الفكرة 
اإليه قبل عام. واحلال  الأمريكيان 
اأن الفكرة مل تاأت عموميًة، وعلى 
اأقرب  هي  بل  الإبهام،  من  درجة 
بنوده  اأهم  من  م�رسوع،  اإىل 
حالها،  على  امل�ستوطنات  بقاء 
ال�رسائيلي  ال�ستيالء  وا�ستمرار 
عا�سمة  واتخاذها  القد�س،  على 
قوات  تنت�رس  واأن  لالحتالل، 
الغربية حلماية  ال�سفة  اأردنية يف 

فيما  »اإ�رسائيل«،  مع  احلدود 
يُ�سار لحقا اإىل ربط غزة مب�رس 
ال�سيطرة  م�ساألة  ترك  مع  اأمنياً، 
اجلانب  يف  الأردن  غور  على 
بنوٌد لن  الفل�سطيني معلقة. وهي 
والفل�سطينيون  الأردنيون  يجد 
عناًء يف رف�سها، لكن عبا�س اختار 
تل  بدعوة  لها  رف�سه  عن  التعبري 
وهي  اإليها!.  الن�سمام  اإىل  اأبيب 
دعوة  فيها  تتم  التي  الأوىل  املرة 
الدولة العربية اإىل اأن تكون جزًءا 
عبا�س  ولأن  عربية.  كتلة  من 
الأمريكيني  خماطبة  على  داأب 
خطاباته  يف  والإ�رسائيليني، 
اآخر  طرف  اأي  قبل  وت�رسيحاته، 
مبن يف ذلك �سعبه، فقد كان من 
هذا  باأثر  ي�ستهني  اأن  الطبيعي 
الت�رسيح على �سعبه، وعلى الراأي 
ميكن  اأنه  علما  العربي.  العام 
روابط  تن�سئ  اأن  العربية  للدولة 
مع  مثاًل(  واقت�سادية  )اأمنية  ما 
للكونفدرالية،  هذا  م�رسوعها 
اأن تطمئن لتحقيق الأهداف  بعد 
الرئي�سية للم�رسوع، ولها اأن تّدعي 
ما  ب�سورة  ا�ستجابت  اأنها  بعدئٍذ 

ل�رسط عبا�س.
والآن، ومبا اأن جتديد طرح م�رسوع 
املرة،  هذه  مبعثه،  الكونفدرالية 
�سحيفة  ك�سفت  كما  اأبيب،  تل 
هاآرت�س الإ�رسائيلية، فاإنه ي�سهل، 
التوقيت  اأخذ  ومع  هذه،  واحلالة 
امل�رسوع  هذا  و�سع  العتبار،  يف 
يف �سياق »�سفقة ترمب ـ نتنياهو« 
والتي  القرن،  �سفقة  امل�سّماة 
الإعالن  غري  من  تنفيذها  يجرى 
ها، فهذا امل�رسوع يكّر�س  عن ن�سّ
ويقوم  القد�س،  على  ال�ستيالء 
واإ�سباغ  ال�ستيطاين  الغزو  بتثبيت 
ف�ساًل  وي�سفي  عليه،  �رسعية 
�سيا�سيا وكيانياً بني ال�سفة الغربية 
ذلك  مواكبة  مع  غزة،  وقطاع 
بنزع  الالجئني،  ق�سية  بت�سفية 

�سفة اللجوء عن غالبية الالجئني، 
وت�سغيل  غوث  وكالة  عمل  واإنهاء 
)اأونروا(،  الفل�سطينيني  الالجئني 
بقرار  اأن�سئت  دولية  وكالة  وهي 
 ،1949 عام  املتحدة  الأمم  من 
م�رسوع  ودفن  اأمريكية،  ولي�ست 
امل�رسوع  وت�سمية  الدولتني.  حل 
بكونفدرالية يف واقع الأمر خادعة 
وم�سللة؛ فالكونفدرالية تقوم بني 
الحتاد  كدول  م�ستقلة،  دول 
داخلية  كيانات  بني  اأو  الأوروبي، 
ل�سيطرٍة  اإحداها  تتعر�س  ل 
اقتطاع  اأو  اخلارج  من  عليها 
جلزء من اأرا�سيها، كحال بلجيكا، 
تتحول  اأن  قبل  �سوي�رسا  وحال 
هو  والهدف  فيدرايل،  احتاد  اإىل 
قوات  ن�رس  على  الأردن  حمل 
ال�سفة  من  وا�سعة  اأجزاء  يف  له 
احلدود  على  وبالذات  الغربية، 
اأطراف  وعلى  العربية  الدولة  مع 
اأبداً  الهدف  ولي�س  امل�ستوطنات، 
فل�سطيني  كيان  بني  احتاد  اإقامة 
الأردنية  واململكة  م�ستقل 
لن  الأردن  اأن  والثابت  الها�سمية. 
الذي  ال�سقيم  الطرح  يناق�س هذا 
اإدامة  الأ�سا�س،  يف  ي�ستهدف، 
وت�سفية  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
مع  املحتلة،  الأرا�سي  ق�سية 
اأمن  على  بال�سهر  الأردن  تكليف 
الحتالل.  يف �سوء ذلك، ل تعدو 
تكون  اأن  املتهافتة  الفكرة  هذه 
لأق�سى  �سيا�سي  هذيان  �سوى 
اليمني الإ�رسائيلي، مع ال�سعي اإىل 
الأطراف  وحمل  الأوراق،  خلط 
العادل  ال�سالم  بق�سية  املعنية 
اإىل الن�سغال بهذه الفكرة، واإثارة 
الأنظار  �رسف  مع  حولها،  جدٍل 
املتمادي،  ال�ستيطاين  الغزو  عن 
وعن رف�س العن�رسية الإ�رسائيلية 
ال�سالم  ملبداأ  جوهرية  ب�سورة 
الدولية  القرارات  وفق  العادل، 
ذات العالقة. وخالل ذلك، توجيه 

م�سحوبة  الأردن،  اإىل  �سغوط 
على  لل�سري  اقت�سادية  باإغراءات 
دفع  يتم  بينما  الطريق،  هذا 
الزاوية،  اإىل  الفل�سطيني  اجلانب 
مع  التعامل  رف�س  باأن  واإ�سعاره 
يوؤدي  وم�ساريعها  ترمب  اإدارة 
بتقزمي  خ�سائره  م�ساعفة  اإىل 
ما هو  القائم على  الذاتي  احلكم 
القول  ا  �رًسّ يعد  مل  منه.  اأدنى 
املحلية  الأطراف  جهود  اإن 
ترتاجع  والدولية  والإقليمية 
بني  التهدئة  اإبرام  �سبيل  يف 
املقاومة و«اإ�رسائيل«، مما يجعل 
التزامات  اأي  الأخرية يف حل من 
للمقاومة  تقدمها  وتعهدات 
هذا  واملبعوثني.  الو�سطاء  عرب 
الرتاجع ياأتي بعك�س ما كان عليه 
حني  قليلة،  اأ�سابيع  قبل  احلال 
وبدا  ذروتها،  املباحثات  بلغت 
يف  يظهر  الأبي�س  الدخان  وكاأن 
القاهرة، ومت تداول ت�رسيبات عن 
قرب التوقيع على التهدئة، وروؤية 
اأهل غزة لنتائجها الإيجابية على 
الإن�ساين  الو�سع  حت�سني  �سعيد 
جمود  ح�سل  وفجاأة  الكارثي، 
غزة  تعد  ومل  املباحثات،  يف 
قادتها  يعد  ومل  مبعوثني،  ت�سهد 
تعد  ومل  للقاهرة،  يخرجون 
الأخبار  عناوين  تت�سدر  التهدئة 
حدث؟  الذي  فما  وال�سحف.. 
ملواقف  �رسيع  م�سح  عرب  ميكن 
التهدئة  يف  املنخرطة  الأطراف 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�سائي 

الأ�ستاذ زقرار احمد ملني
حم�رض ق�سائي لدى حمكمة تيبازة 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة
الكائن مكتبه بحي 40 م�سكن عمارة ب �سقة رقم 2 مدينة تيبازة 

ن�رض م�سمون حم�رض تكليف بالوفاء يف اجلريدة اليومية الوطنية   
طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�ستاذ زقرار اأحمد ملني حم�رض ق�سائي لدى حمكمة تيبازة املوقع اأدناه و الكائن مكتبنا بحي 40 م�سكن عمارة ب �سقة رقم 02 مدينة تيبازة 
لفائدة : اومو�سى نور الدين ، العنوان : برببي�سة بلدية ال�سعيبة ولية تيبازة 

بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة حجوط الق�سم : املدين بتاريخ : 2017/12/27 رقم الفهر�س : 17/01843 رقم اجلدول : 17/01293 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من 
حمكمة حجوط بتاريخ : 2018/04/17 حتت رقم : 18/416.

بناء على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق مبقر حمكمة حجوط بتاريخ : 2018/07/17 
بناء على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق مبقر بلدية حجوط بتاريخ : 2018/07/17 

بناءا على اأمر على عري�سة من اأجل الذن بن�رض م�سمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية للمادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية ال�سادر عن ال�سيد 
رئي�س حمكمة حجوط بالنيابة بتاريخ : 2018/07/22 حتت رقم الرتتيب : 18/00823.

قمنا بن�رض يف اجلريدة اليومية الوطنية احلالية م�سمون حم�رض تكليف بالوفاء املوجه ل : ورثة الدوح معمر و هم ابناءه : الدوح نوال  ، العنوان : ب�سارع حممد عبد ال�سالم رقم 63 
حجوط  ولية تيبازة و هذا تنفيذا للحكم ال�سادر عن حمكمة حجوط الق�سم املدين بتاريخ : 2017/12/27 رقم الفهر�س : 17/1843 رقم اجلدول : 17/01293 املمهور بال�سيغة 
التنفيذية امل�سلمة من حمكمة حجوط بتاريخ : 2018/04/17 حتت رقم : 18/416 املذكور اأعاله و القا�سي مبايلي : " يف املو�سوع : اإفراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع عن 
حمكمة احلال الق�سم املدين بتاريخ 2017/05/03 حتت رقم فهر�س 723-17 ، و اعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الفالحي خيرث حممد املودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة 
بتاريخ 15-08-2017 حتت رقم 205-17 و بالنتيجة اإلزام املدعى عليهم يف دعوى الرجوع الدوح الطيب و ورثة الدوح معمر و هم الدوح ه�سام ، الدوح بالل ، الدوح نوال ، الدوح 
خليدة و ارملته طايري الزهرة و القائمة يف حق ابنها القا�رض الدوح �سمري و حق ابنها احلجوز عليه الدوح م�سطفى باأن يدفعوا بالت�سامن فيما بينهم للمدعى يف دعوى الرجوع 
او مو�سى نور الدين مبلغ قدره ثالثة و ثالثون مليون و مئة و احدى ع�رضة الفا و �سبعة مئة و ثالثة و ثالثون دينار جزائري ) 33.111.733.00 دج ( تعوي�س عن ال�ستثمار املنجز 
من طرفه على القطعة الأر�سية حمل عقد اليجار ، مع حتميل املدعى عليهم بامل�ساريف الق�سائية بالت�سامن ، مبا فيها الر�سمان الق�سائيان املقدران ب 1500 دج ، و م�ساريف 

اخلربة املقدرة ب 65000 دج "
و نبهناه باأن له )15( خم�سة ع�رض يوما من تاريخ ن�رض م�سمون حم�رض تكليف بالوفاء املذكور اأعاله يف اجلريدة اليومية الوطنية احلالية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

املح�سر الق�سائي
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لفائدة : اومو�سى نور الدين ، العنوان : برببي�سة بلدية ال�سعيبة ولية تيبازة 

بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة حجوط الق�سم : املدين بتاريخ : 2017/12/27 رقم الفهر�س : 17/01843 رقم اجلدول : 17/01293 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من 
حمكمة حجوط بتاريخ : 2018/04/17 حتت رقم : 18/416.

بناء على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق مبقر حمكمة حجوط بتاريخ : 2018/07/17 
بناء على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق مبقر بلدية حجوط بتاريخ : 2018/07/17 

بناءا على اأمر على عري�سة من اأجل الذن بن�رض م�سمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية للمادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية ال�سادر عن ال�سيد 
رئي�س حمكمة حجوط بالنيابة بتاريخ : 2018/07/22 حتت رقم الرتتيب : 18/00823.

قمنا بن�رض يف اجلريدة اليومية الوطنية احلالية م�سمون حم�رض تكليف بالوفاء املوجه ل : ورثة الدوح معمر و هم ابناءه : الدوح بالل ، العنوان : ب�سارع حممد عبد ال�سالم رقم 63 
حجوط  ولية تيبازة و هذا تنفيذا للحكم ال�سادر عن حمكمة حجوط الق�سم املدين بتاريخ : 2017/12/27 رقم الفهر�س : 17/1843 رقم اجلدول : 17/01293 املمهور بال�سيغة 
التنفيذية امل�سلمة من حمكمة حجوط بتاريخ : 2018/04/17 حتت رقم : 18/416 املذكور اأعاله و القا�سي مبايلي : " يف املو�سوع : اإفراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع عن 
حمكمة احلال الق�سم املدين بتاريخ 2017/05/03 حتت رقم فهر�س 723-17 ، و اعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الفالحي خيرث حممد املودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة 
بتاريخ 15-08-2017 حتت رقم 205-17 و بالنتيجة اإلزام املدعى عليهم يف دعوى الرجوع الدوح الطيب و ورثة الدوح معمر و هم الدوح ه�سام ، الدوح بالل ، الدوح نوال ، الدوح 
خليدة و ارملته طايري الزهرة و القائمة يف حق ابنها القا�رض الدوح �سمري و حق ابنها احلجوز عليه الدوح م�سطفى باأن يدفعوا بالت�سامن فيما بينهم للمدعى يف دعوى الرجوع 
او مو�سى نور الدين مبلغ قدره ثالثة و ثالثون مليون و مئة و احدى ع�رضة الفا و �سبعة مئة و ثالثة و ثالثون دينار جزائري ) 33.111.733.00 دج ( تعوي�س عن ال�ستثمار املنجز 
من طرفه على القطعة الأر�سية حمل عقد اليجار ، مع حتميل املدعى عليهم بامل�ساريف الق�سائية بالت�سامن ، مبا فيها الر�سمان الق�سائيان املقدران ب 1500 دج ، و م�ساريف 

اخلربة املقدرة ب 65000 دج "
و نبهناه باأن له )15( خم�سة ع�رض يوما من تاريخ ن�رض م�سمون حم�رض تكليف بالوفاء املذكور اأعاله يف اجلريدة اليومية الوطنية احلالية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

املح�سر الق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�سائي 

الأ�ستاذ زقرار احمد ملني
حم�رض ق�سائي لدى حمكمة تيبازة 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة
الكائن مكتبه بحي 40 م�سكن عمارة ب �سقة رقم 2 مدينة تيبازة 

ن�رض م�سمون حم�رض تكليف بالوفاء يف اجلريدة اليومية الوطنية   
طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�ستاذ زقرار اأحمد ملني حم�رض ق�سائي لدى حمكمة تيبازة املوقع اأدناه و الكائن مكتبنا بحي 40 م�سكن عمارة ب �سقة رقم 02 مدينة تيبازة 
لفائدة : اومو�سى نور الدين ، العنوان : برببي�سة بلدية ال�سعيبة ولية تيبازة 

بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة حجوط الق�سم : املدين بتاريخ : 2017/12/27 رقم الفهر�س : 17/01843 رقم اجلدول : 17/01293 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من 
حمكمة حجوط بتاريخ : 2018/04/17 حتت رقم : 18/416.

بناء على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق مبقر حمكمة حجوط بتاريخ : 2018/07/17 
بناء على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق مبقر بلدية حجوط بتاريخ : 2018/07/17 

بناءا على اأمر على عري�سة من اأجل الذن بن�رض م�سمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية للمادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية ال�سادر عن ال�سيد 
رئي�س حمكمة حجوط بالنيابة بتاريخ : 2018/07/22 حتت رقم الرتتيب : 18/00823.

قمنا بن�رض يف اجلريدة اليومية الوطنية احلالية م�سمون حم�رض تكليف بالوفاء املوجه ل : ورثة الدوح معمر و هم اأرملته طايري زهرة ابنة عبد القادر و القائمة يف حق ابنها القا�رض 
الدوح �سمري و يف حق ابنها املحجوز عليه الدوح م�سطفى ، العنوان : ب�سارع حممد عبد ال�سالم رقم 63 حجوط ولية تيبازة و هذا تنفيذا للحكم ال�سادر عن حمكمة حجوط الق�سم 
املدين بتاريخ : 2017/12/27 رقم الفهر�س : 17/1843 رقم اجلدول : 17/01293 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من حمكمة حجوط بتاريخ : 2018/04/17 حتت رقم : 18/416 
املذكور اأعاله و القا�سي مبايلي : " يف املو�سوع : اإفراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع عن حمكمة احلال الق�سم املدين بتاريخ 2017/05/03 حتت رقم فهر�س 723-17 ، و 
اعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الفالحي خيرث حممد املودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 15-08-2017 حتت رقم 205-17 و بالنتيجة اإلزام املدعى عليهم يف دعوى 
الرجوع الدوح الطيب و ورثة الدوح معمر و هم الدوح ه�سام ، الدوح بالل ، الدوح نوال ، الدوح خليدة و ارملته طايري الزهرة و القائمة يف حق ابنها القا�رض الدوح �سمري و حق ابنها 
احلجوز عليه الدوح م�سطفى باأن يدفعوا بالت�سامن فيما بينهم للمدعى يف دعوى الرجوع او مو�سى نور الدين مبلغ قدره ثالثة و ثالثون مليون و مئة و احدى ع�رضة الفا و �سبعة مئة 
و ثالثة و ثالثون دينار جزائري ) 33.111.733.00 دج ( تعوي�س عن ال�ستثمار املنجز من طرفه على القطعة الأر�سية حمل عقد اليجار ، مع حتميل املدعى عليهم بامل�ساريف 

الق�سائية بالت�سامن ، مبا فيها الر�سمان الق�سائيان املقدران ب 1500 دج ، و م�ساريف اخلربة املقدرة ب 65000 دج "
و نبهناه باأن له )15( خم�سة ع�رض يوما من تاريخ ن�رض م�سمون حم�رض تكليف بالوفاء املذكور اأعاله يف اجلريدة اليومية الوطنية احلالية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

املح�سر الق�سائي 
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تقدير اإ�سرتاتيجي

�لتهدئة بني قطاع غزة و"�إ�سر�ئيل".. �آفاقها وفر�ص جناحها 
ترعى القاهرة جهوداً لإبرام اتفاقية تهدئة بني املقاومة يف قطاع غزة والحتالل الإ�سرائيلي، بال�ستناد اإىل امل�ساحلة بني حركتي حما�س وفتح، اأو بدون 

امل�ساحلة يف حال تعّذرها. و�سهدت ال�ساحة ال�سيا�سية حتركات وا�سحة، بهذا اخل�سو�س، لالأطراف املعنية كلها حملية واإقليمية ودولية.

فكرتَي  ح�ضور  من  الرغم  على 
العالقة  يف  والهدنة  التهدئة 
حما�س  حركة  بني  ال�رصاعية 
فاإّن  "الإ�رصائيلي"،  والحتالل 
تهدئة/  لعقد  اجلديدة  للرتتيبات 
يفر�ضها  خا�ضة  اأهمية  هدنة 
مع  �ضّيما  ول  اجلاري،  ال�ضياق 
على  العودة  م�ضريات  ا�ضتمرار 
وتعّث  غزة،  قطاع  يف  احلدود 
التوتر  وت�ضاعد  امل�ضاحلة،  جهود 
الوطنية،  الداخلية  العالقات  يف 
على  الأمريكية  الإدارة  واإقدام 
خطوات خطرية يف �ضياق ما يُدعى 
لتعقيد  القرن"،ونظراً  بـ"�ضفقة 
الفاعلني يف  وكثة  الراهن،  الو�ضع 
املنطقة  يحّف  وما  امل�ضاألة،  هذه 
ا�ضرتاتيجي،  غمو�س  من  والعامل 
جملة  تت�ضمن  الحتمالت  فاإّن 
�ضيناريوهات متداخلة تنطوي كلها 
الرغم  وعلى  عالية،  خماطرة  على 
مما يبدو من اإمكانية لإجناز تهدئة 
الأمريكي  املوقف  اإىل  بالنظر  ما 
اأكث  الواقع  فاإّن  لذلك،  الدافع 
هذا  على  يتوقف  اأن  من  تعقيداً 

ال�ضيناريو.

اأوًل: التهدئة والهدنة… 
املفهوم والتاريخ:

املفهومني  بني  فارق جوهري  ثمة 
يف الفكر ال�ضيا�ضي حلركة حما�س؛ 
ففي حني كان مفهوم الهدنة اأ�ضبق 
اأن  اإل  ال�ضيا�ضي،  خطابها  يف 
بالفعل  ُطّبقت  التي  هي  التهدئة 
عدة مرات منذ انتفا�ضة الأق�ضى، 
وذلك لقت�ضار مفهوم التهدئة على 
وقف اإطالق النار الذي قد يُ�ضحب 
بينما  حمدودة،  جزئية  بتفاهمات 
عن  تعبرياً  الهدنة  مفهوم  ياأتي 

ت�ضويات اأكرب واأ�ضمل.
تت�ضمن  هدنة،  عن  احلديث  جاء 
وقف العمل امل�ضلح �ضّد الحتالل 
مدة من ال�ضنوات مقابل الن�ضحاب 
الغربية  ال�ضفة  من  "الإ�رصائيلي" 
خطاب  يف  مرات  عدة  وغزة، 
مطلع  منذ  ال�ضيا�ضي،  حما�س 
ت�ضعينيات القرن الع�رصين، كان من 
لل�ضيخ  ت�رصيحات  املبكرة  ن�ضخها 
ومبادرة   ،1993 �ضنة  يا�ضني  اأحمد 
اأفريل 1994،  ملكتبها ال�ضيا�ضي يف 
الت�رصيحات  تلك  بع�س  كانت  واإذا 
لفظ  تت�ضمن  ل  املبادرات  اأو 
كلها  �ضياغاتها  فاإّن  "الهدنة"، 
ُكّر�س  وقد  م�ضامينها،  حول  دارت 
يف  معانيه  بت�ضمني  املفهوم  هذا 

وثيقة حما�س ال�ضيا�ضية الأخرية.
وقفاً  تعني  فهي  التهدئة  اأما 
ي�ضمل  وقد  النار،  لإطالق  متبادلً 
اإجراءات  عن  الرتاجع  الوقف  هذا 
املعابر،  كاإغالق  م�ضتجدة  عدائية 
وقد يُعّد مقدمة للتمهيد لتفاهمات 
التهدئة عدة مرات،  ُطّبقت  اأو�ضع. 
كما يف �ضنة 2002 يف اأثناء انتفا�ضة 
بطلب   2005 �ضنة  ويف  الأق�ضى، 
وا�ضتعداداً  عبا�س،  الرئي�س  من 

لالنتخابات الت�رصيعية.
منذ  ذلك  بعد  التهدئة،  تكررت 
كل  بعد  الفل�ضطيني،  النق�ضام 
الحتالل  بني  املواجهة  من  جولة 
واملقاومة يف قطاع غزة، وغالباً ما 
كانت التهدئة يف مثل هذه الأحوال، 
�رصية،  اأو  معلنة  و�ضاطات  ح�ضيلة 
حينما  �ضمنية  تفاهمات  نتيجة  اأو 
اإطالق  عن  الطرفني  اأحد  يتوقف 

الآخر  الطرف  فيبادله  النار 
باملثل.

املتفق  التهدئة  مَدد  اأطول 
بو�ضاطة  جاءت  التي  تلك  عليها، 
جميع  فيها  وا�ضرتكت  م�رصية، 
الف�ضائل الفل�ضطينية، بعد العدوان 
�ضنة  غزة  قطاع  على  الإ�رصائيلي 
متّهد  اأن  يفرت�س  وكان   ،2014
رفع  اإىل  تف�ضي  اأو�ضع  لتفاهمات 
ما  وهو  غزة،  قطاع  عن  احل�ضار 

مل يتم.
جرى لحقاً الدمج بني املفهومني، 
كان  وت�ضورات،  مبادرات  عدة  يف 
مبادرة  يف  طرح  ما  بع�س  اآخرها 
باقرتاح  وذلك  الأخرية،  القاهرة 
اإطالق  لوقف  طويلة  زمنية  مدة 
وبهذا  �ضنوات،  لعدة  متتد  النار 
ب�ضقف  م�ضقوفة  ت�ضبح  فالتهدئة 
الهدنة  من  وتاأخذ  م�ضبق،  زمني 
اأن  دون  الطويلة،  املدة  �ضفة 
تاأخذ منها بقية �ضماتها و�رصوطها 
الأخرى، ويف اأق�ضى الأحوال فاإّنها 
غزة،  بقطاع  خا�س  بحل  ترتبط 
والتجاذبات  ال�ضجال  يثري  ما  وهو 
واملخاوف يف ال�ضاحة الفل�ضطينية، 
النق�ضام  ظّل  يف  �ضّيما  ل 
الأمريكية  وامل�ضاعي  الفل�ضطيني، 
على  الفل�ضطينية  الق�ضية  لت�ضفية 

مقا�س اليمني الإ�رصائيلي احلاكم.

ثانيًا: يف ال�سياقات الراهنة:

ما  تدمج  مبادرات  عدة  ُقّدمت 
ت�ضرتط  ول  والتهدئة  الهدنة  بني 
املقاومة،  �ضالح  بت�ضليم  املطالبة 
من  بـ"اإ�رصائيل"؛  العرتاف  اأو 
 Tony بلري  توين  مبادرة  اأبرزها 
ملبادرات  بالإ�ضافة   ،Blair
اأخرى يجرى احلديث عنها اأخرياً، 
ومبادرة  القطرية،  كاملبادرة 
 Nikolay مالدينوف  نيكولي 
الأمني  مبعوث   ،Mladenov
ال�رصق  اإىل  املتحدة  لالأمم  العام 
الأو�ضط. هذه املبادرات ومع اأّنها 
تُعنى ح�رصاً بقطاع غزة، وتت�ضمن 
اعرتافاً �ضمنياً بحركة حما�س، اإل 
ل حّل اأزمة القطاع  اأن حما�س تف�ضّ

يف اإطار امل�ضاحلة.
يف هذا امل�ضعى وّقعت حما�س مع 
حركة فتح اتفاق ال�ضاطئ يف اأفريل 
وفر�س  التفاق  ف�ضل  وبعد   ،2014
على  عقابية  اإجراءات  ال�ضلطة 
القاهرة  ا�ضت�ضافت  غزة،  قطاع 
احلركتني  بني  جديدة  تفاهمات 

التفاهمات  وهي   ،2017 اأكتوبر  يف 
حادثة  بعد  ذلك،  بعد  تعّثت  التي 
الوزراء  رئي�س  موكب  ا�ضتهداف 

رامي احلمد اهلل يف غزة.
به  واجهت  وا�ضح  عداء  بعد 
قدوم  منذ  حما�س  حركة  القاهرة 
الرئي�س ال�ضي�ضي، جاء هذا النفتاح 
املفاجئ، واإذا كانت حما�س معنية 
يف  تفتح  نافذة  اأي  من  بال�ضتفادة 
ظّل احل�ضار القائم وترّدي الظروف 
فاإن  باحلركة،  املحيطة  الإقليمية 
حركة فتح اأبدت حتفظاً كبرياً جتاه 

اجلهود امل�رصية.
القرن"،  بـ"�ضفقة  لحقاً  ُعرف  ما 
ات�ضح  والتي  ترامب"،  "خطة  اأو 
الق�ضية  ت�ضفية  اإىل  تهدف  اأنها 
الفل�ضطينية وفق الروؤية الإ�رصائيلية، 
امل�رصي  الدور  باأّن  لالعتقاد  دفع 
�ضواء يف امل�ضاحلة اأم يف تفاهمات 
التهدئة/ الهدنة غري م�ضتقل متاماً 
يف اأهدافه، وبهذا تتعدد الأطراف 

املعنية بامل�ضاألة.
امل�ضاحلة،  تعّث  بعد  ومن  اأخرياً 
حما�س،  دفعت  احل�ضار،  وت�ضاعد 
وبامل�ضاركة مع الفعاليات التنظيمية 
من  جديدة  اأ�ضكال  نحو  وال�ضعبية، 
العودة  م�ضرية  يف  متثلت  الن�ضال، 
ب�ضيطة  اأدوات  من  رافقها  وما 
احلارقة.  والبالونات  كالطائرات 
من  وحّد  الحتالل  ذلك  اأزعج 
يف  والدعائية  العملية  قدرته 
غزة،  قطاع  يف  اجلماهري  مواجهة 
احلرب  ليمنع  يكن  مل  ذلك  لكن 
التي ل يريدها اأحد، فقد جتددت 
املواجهات امل�ضلحة بني الحتالل 
واملقاومة اأكث من مرة يف ال�ضهور 
بداأت  ال�ضياق  هذا  ويف  الأخرية، 
القاهرة م�ضاعيها من جديد لإبرام 
اأو  امل�ضاحلة  اإىل  بال�ضتناد  تهدئة 

بدونها يف حال تعّذرها.

ثالثًا: دوافع الأطراف 
املتعددة:

لرفع احل�ضار  �ضعت حركة حما�س 
مع  تخفيفه  اأو  غزة  قطاع  عن 
اإطار  يف  مكا�ضبها،  على  احلفاظ 
بدت  اأنها  اإل  وطنية،  م�ضاحلة 
املبادرات  مع  للتعاطي  م�ضطرة 
قيادة  تعنت  اإىل  بالنظر  اجلارية 
حركة فتح، التي ت�ضرتط “التمكني” 
الرئي�س عبا�س يف  الكامل حلكومة 
ذلك  ودون  امل�ضاحلة،  لإمتام  غزة 
اأي تهدئة جتري بني  فاإّنها ترف�س 

اإطار  خارج  والحتالل  حما�س 
ال�ضلطة.

اأما "اإ�رصائيل" فت�ضع يف ح�ضبانها، 
م�ضريات  لها  ت�ضببه  الذي  الأرق 
املواجهة  واحتمالت  العودة، 
دون  القطاع  حدود  على  القائمة 
اأفق وا�ضح ملا بعد هذه املواجهة، 
وال�ضيولة الإقليمية، وجبهة ال�ضمال، 
اأخرى  لعتبارات  بالإ�ضافة 
منها  الإ�رصائيلي؛  التوجه  حتكم 
�ضناع  بني  امل�ضتمرة  املزايدات 
وجنودها  "اإ�رصائيل"،  يف  ال�ضيا�ضة 
والتوظيف  حما�س،  لدى  الأ�رصى 
مبا  تهدئة  لأي  الأمثل  ال�ضيا�ضي 

يخدم خطتها الكلية لل�رصاع.
فاإّنها  الأمريكية  لالإدارة  بالن�ضبة 
بقطاع  وا�ضحاً  اهتماماً  تبدي 
جي�ضون  ت�رصيحات  يف  كما  غزة، 
 Jason Greenblatt غرينبالت 
 Donald ترامب  دونالد  مبعوث 
املفاو�ضات  ل�ضوؤون   Trump
اإن رئي�ضه  والتي قال فيها  الدولية، 
اإىل  للتو�ضل  ال�ضي�ضي  جهود  يدعم 
ال�ضياق  وهاجم يف  غزة،  تهدئة يف 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  قيادة  نف�ضه 
تُعّطل هذه امل�ضاعي، ملّمحاً  التي 

اإىل اإمكانية ا�ضتبدالها.
�ضلوك  تف�ضري  ال�ضعب  من  يبدو 
عن  بعيداً  امل�رصي،  النظام 
بالإ�ضافة  الأمريكية،  التوجهات 
مل�ضاحله اخلا�ضة يف حال اأجنزت 
ومنها  الهدنة،  التهدئة/  تفاهمات 
و�ضمان  القومي،  اأمنه  ح�ضابات 
مكانته الإقليمية، وحتقيق م�ضاحله 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والأمنية يف 
على  الطريق  وقطع  غزة،  قطاع 
كقطر  الإقليميني  خ�ضومه  بع�س 
اأن يجرى ذلك  وتركيا، مع تف�ضيله 
متّثل  التي  ال�ضلطة  مظلّة  حتت 

النظام الر�ضمي العربي.

رابعًا: ال�سيناريوهات 
املحتملة:

وتعدد  الراهن،  الو�ضع  تعقيدات 
وتناق�س  الفاعلة  الأطراف 
عدة  ي�ضتدعي  م�ضاحلها، 

�ضيناريوهات:
1. ربط التهدئة باإجناز امل�ضاحلة، 
وهو واإن كان �رصطاً حلركة فتح، اإل 
�رصوطها  يف  تت�ضدد  زالت  ما  اأّنها 
ُقّدمت  حال  ويف  للم�ضاحلة، 
التهدئة،  مباحثات  على  امل�ضاحلة 
مناورتها  يف  ال�ضلطة  تنجح  فقد 

حما�س  حركة  على  الطريق  بقطع 
اأن  دون  تهدئة،  اتفاقية  اإجناز  يف 
الأر�س،  على  امل�ضاحلة  تتحقق 
بحكم  بعيد  غري  ال�ضيناريو  وهذا 
اأ�ضا�ضية  ملفاتيح  ال�ضلطة  امتالك 
وحتررها  الفل�ضطينية،  ال�ضاحة  يف 
امل�رصية،  ال�ضغوط  من  ن�ضبياً 

وملراهنتها على دورها الأمني.
حمدودة،  تهدئة  اتفاقية  اإجناز   .2
وتو�ضيع  املعابر  فتح  تت�ضمن 
غزة،  �ضواطئ  يف  ال�ضيد  م�ضاحة 
زمني،  ب�ضقف  م�ضقوفة  وغري 
وقد   ،2014 تفاهمات  اإىل  تعود 
على  التفاهم  باإمكانية  تَِعد 
برفع  متعلقة  لحقاً  اأخرى  ملفات 
الأ�رصى،  اجلنود  اأو  احل�ضار، 
مع  يتعار�س  ل  ال�ضيناريو  وهذا 
اإىل  ي�ضتند  ال�ضابق، فقد  ال�ضيناريو 
يُتفق  جديدة  م�ضاحلة  تفاهمات 
ينف�ضل  وقد  القاهرة،  يف  عليها 
امل�ضاحلة.  تعّذرت  حال  يف  عنها 
طويلة،  هدنة  تهدئة/  اتفاقية   .3
تبداأ بخطوات متدرجة، تَِعد مبمر 
مائي عرب قرب�س، اأو غري ذلك من 
من  الرغم  وعلى  لكن  املقرتحات، 
التحليل الذي يرى اأن هذا ال�ضيناريو 
ل لدى اإدارة ترامب، لكنه  هو املف�ضّ
م�ضتبعد، اأو ينطوي على احتمالت 
انهيار كبرية، جلملة اأ�ضباب، اأهمها 
لتحقيق  �ضمانات  وجود  عدم 
حدها  يف  الفل�ضطينيني  مطالب 
الأق�ضى وهو رفع احل�ضار الكامل، 
لي�ضوا  وحلفاءها  "اإ�رصائيل"  ولأن 
فل�ضطيني  طرف  لدعم  م�ضطرين 
التفاق  ولأّن  لهم،  عدواً  يعّدونه 
ه�ّس وعر�ضة لالنهيار لأدنى �ضبب، 
ال�ضلطة  موقف  ذلك  اإىل  ويُ�ضاف 
الف�ضائل،  بع�س  ورف�س  املعّطل، 

كاجلبهة ال�ضعبية.
اأي  �ضفر،  النقطة  اإىل  العودة   .4
تهدئة ه�ّضة غري متفق عليها، ودون 
اإجناز امل�ضاحلة، وهو الأمر القائم 
يجعل  القائم  الأمر  وهذا  الآن، 
غري  بدت  مهما  قريبة،  احلرب 

مرغوبة من اجلميع.

خام�سًا: التو�سيات

بني  بالتوافق  التهدئة  تكون  اأن   .1
قوى املقاومة.

2. اأن تقوم ال�ضلطة يف رام اهلل برفع 
قطاع  عن  العقوبات  اأ�ضكال  كافة 
املنا�ضبة  الأجواء  لتوجد  غزة، 
التهدئة  ب�ضاأن  وطني  لتوافق 

عن  احل�ضار  واإنهاء  وامل�ضاحلة 
القطاع.

3. اأن توا�ضل قوى املقاومة مقاومتها 
ملحاولت تطويع قطاع غزة، وعزله 
وتدير  فل�ضطني،  باقي  عن  وف�ضله 
فر�ضة تخفيف احل�ضار باملزيد من 
ت�ضتهدف  موؤامرات  اأي  من  احلذر 
الق�ضية الفل�ضطينية وحقوق ال�ضعب 

الفل�ضطيني.
اهلل  رام  يف  ال�ضلطة  ا�ضتالم  اإن   .4
يكون  اأن  يجب  القطاع  يف  لل�ضلطة 
امل�ضاحلة  اتفاق  اأ�ضا�س  على 
ال�رصاكة  اأ�ضا�س  وعلى   ،2011 ل�ضنة 
ب�ضالح  م�ضا�س  ودون  الوطنية، 

املقاومة.

م�سوؤول اأملاين... اأوروبا اأهينت 
يف �سوريا!

الأملاين  الربملان  جلنة  رئي�س  يرى 
لل�ضوؤون اخلارجية، نوربرت ريوتغن، 
على  للتاأثري  فر�ضة  فقد  الغرب  اأن 
م�ضريا  �ضوريا،  يف  الأحداث  تطور 
الأمريكية  ال�ضيا�ضة  ف�ضل  اإىل 

والأوروبية يف ال�رصق الأو�ضط.
ل�ضحيفة  حديثه  يف  ريوتغن  وقال 
اإن   "Kieler Nachrichten"
يف  �ضت�ضهد  اإدلب  وخا�ضة  �ضوريا 
ع�ضكرية  عملية  العاجل  القريب 
الدور  اأن  م�ضيفا  النطاق،  وا�ضعة 
الرئي�ضي فيها �ضتلعبه حكومة �ضوريا 
اعتقاده  عن  وعرب  واإيران.  ورو�ضيا 
الدول  �ضيا�ضة  عن  نتج  ذلك  كل  اأن 
الغربية يف هذه املنطقة يف ال�ضنوات 
م�ضوؤولية  اأن  على  و�ضدد  الأخرية، 
الأمريكي  الرئي�س  يتحملها  ذلك 
"مل  الذي  اأوباما،  باراك  ال�ضابق، 
الهجوم  على  ع�ضكرية  بطريقة  يرد 
عام  الأ�ضد  نفذه  الذي  الكيميائي 
2013"، بالرغم من تعهداته باإجراء 
كما  البلد.  هذا  ع�ضكرية يف  عملية 
"املت�ضول  باأنها  اأوروبا  و�ضف 
الأمر  تاأثريه،  فقد  الذي  ال�ضيا�ضي 
رو�ضيا  مواقع  تعزيز  اإىل  اأدى  الذي 
اأوروبا  "حتولت  واإيران"واأ�ضاف: 
يبق  ومل  دبلوما�ضي.  مت�ضول  اإىل 
رو�ضيا  ندعو  اأن  اإل  حاليا  اأمامنا 
يعملوا  ل  اأن  اإىل  والأ�ضد  واإيران 
هذا  كل  خالل  يعملونه  كانوا  ما 
الوقت. وب�رصاحة فاإننا نعرف بدقة 
هذا  لدعوتنا".  ي�ضتجيبوا  لن  اأنهم 
ريوتغن  الأملاين  الربملاين  واتهم 
اأخطائه  بتجاهل  الأوروبي  الحتاد 
حتليلها  يف  رغبته  وعدم  ال�ضابقة 

وت�ضحيحها.
الـ7  ال�ضنوات  مدى  "على  وتابع: 
الحتاد  ي�ضتخل�س  ل  املا�ضية 
اأخطائه  من  عربة  اأي  الأوروبي 
تتو�ضل  ومل  �ضوريا.  يف  املرتكبة 
اأي  اإىل  واإيطاليا  وفرن�ضا  اأملانيا 
اأوروبا  اإن  ف�ضلها.  من  ا�ضتنتاجات 
ول  �ضوريا،  يف  بالكامل  اأهينت 
طريقة  باأي  ذلك  تقييم  ميكن 
الغرب  اأن  ريوتغن  اأخرى"ويعتقد 
اإىل  اأدت  جدية  اأزمة  اليوم  يواجه 
التدفق الوا�ضع النطاق للالجئني اإىل 
اأوروبا. وقال: "نواجه اأزمة �ضيا�ضية 
ومعنوية ت�ضبب فيها غياب ال�ضيا�ضة 
لقد  الأو�ضط.  ال�رصق  يف  الأوروبية 
الالجئني،  كبريا من  ا�ضتقبلنا عددا 
لكننا مل نغري الظروف املوجودة يف 
منها  ي�ضل  التي  البالد  )يف  املكان 
اأي  باإن�ضاء  نقوم  ل  كما  الالجئون(، 

هيكل لعمل ذلك م�ضتقبال".
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امل�س�ؤول  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
ب�زارة  يعمل  ب�أنه  و�سفته  الذي 
قرار  اأن  الأمريكية،  اخل�رجية 
قطع تلك امل�س�عدات "ي�أتي �سمن 
بقطع  ترامب  لإدارة  م��سع  نهج 
الفل�سطينيني  عن  امل�س�عدات 
وت�جيهه� اإىل اأول�ي�ت اأخرى"،وذكر 
امل�س�عدات  تلك  اأن  امل�س�ؤول 
الك�نغر�س  عليه�  وافق  قد  ك�ن 
للع�م  امل�لية  املخ�س�س�ت  �سمن 
قررت  ترامب  اإدارة  لكن  اجل�ري، 
قطعه� ب�لك�مل، واأ�س�ف اأن الإدارة 
ح�ل  لأ�س�بيع  ن�ق�ست  الأمريكية 
م� اإذا ك�ن ينبغي �سم م�ست�سفي�ت 
الكي�ن�ت  اإىل  ال�رشقية  القد�س 
امل�س�عدات  بقطع  امل�ستهدفة 
عنه� "ل�سيم� اأن بع�سه� يدار من 
م�ؤثرة  م�سيحية  جم�ع�ت  ج�نب 

ب�ل�لي�ت املتحدة".
واأ�س�ر اإىل اأن قرار قطع امل�س�عدات 
م�ست�سفي�ت  على خم�سة  ي�ؤثر  قد 
عن  ال�سحيفة  ونقلت  الأقل،  على 
ال�س�بق  امل�س�ؤول  ه�ردن،  ديف 
للتنمية  الأمريكية  ال�ك�لة  بفرع 
ال�سفة  يف   USAID الدولية 
الغربية اأن قرار قطع امل�س�عدات 
تلك  من  عدد  ب�نهي�ر  ينذر 

امل�ست�سفي�ت.
وزارة  اأعلنت  امل��سي،  والأ�سب�ع 
قطع  الأمريكية،  اخل�رجية 
ل�ك�لة  امل�لية  بالده�  م�س�عدات 
وت�سغيل  لغ�ث  املتحدة  الأمم 
الالجئني الفل�سطينيني "الأونروا"، 
ب��سم  املتحدثة  ،وق�لت  ب�لك�مل 
بي�ن،  يف  ن�ورت،  هيذر  ال�زارة، 
تقدمي  عدم  قررت  وا�سنطن  اإن 
لالأونروا  امل�س�هم�ت  من  املزيد 
الأممية  ال�ك�لة  وتع�ين  الآن  بعد 
ت�ريخه�،  يف  م�لية  اأزمة  اأكرب  من 
اأ�سهر،  قبل  اأمريكي،  قرار  بعد 
له�  املقدمة  امل�س�همة  بتقلي�س 
ملي�ن   65 نح�  اإىل   ،2018 خالل 
يف  ملي�ًن�  بـ365  مق�رنة  دولر، 

.2017

ترامب يدعو اإىل 
التحقيق مبقال 

تاميز" "نيويورك 
 

دون�لد  الأمريكي،  الرئي�س  دع� 
اإىل  ببالده  العدل  وزارة  ترامب، 
م�قع  غري  مق�ل  يف  التحقيق 
ن�رشته �سحيفة "ني�ي�رك ت�ميز"، 
ويتحّدث عن وج�د جبهة مق�ومة 

�سد ترامب داخل اإدارته.
ال�سحيفة  ن�رش  غداة  ذلك  ج�ء 
جزء  "اأن�  بعن�ان  مق�ل  الأمريكية 
من املق�ومة داخل اإدارة ترامب"، 
كبري  ر�سمي  مل�س�ؤول  اإنه  ق�لت 
ويف  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  يف 
منت  على  اإعالمية  ت�رشيح�ت 
الط�ئرة الرئ��سية، و�سف ترامب، 
بـ"اخلط�ة  للمق�ل  ال�سحيفة  ن�رش 
املخجلة"ودع� الرئي�س الأمريكي، 
اإىل  �سي�سنز،  جيف  العدل،  وزير 
فتح حتقيق بهذا ال�س�أن، والتعرف 
واعترب  املق�ل،  �س�حب  على 
املق�ل  اأن  الأمريكي،  الرئي�س 
ق�مي،  اأمن  "م�س�ألة  املن�س�ر 
التي  ب�خلط�ة  بعد  يفكر  مل  واأنه 
ني�ي�رك  �سيتخذه� جت�ه �سحيفة 
ت�ميز" بهذا ال�س�أن، ويف مق�ل "اأن� 
اإدارة  داخل  املق�ومة  من  جزء 
املجه�ل،  الك�تب  اأ�س�ر  ترامب"، 
الكثري من كب�ر امل�س�ؤولني  اأّن  اإىل 
عن  اأعرب�ا  ترامب،  اإدارة  يف 
�سل�ك  من  ال�سديد  انزع�جهم 
و"غري  املن�سبط"  "غري  الرئي�س 
بجد  يعمل�ن  واأنهم  الأخالقي"، 

لإحب�ط م� يفعله الرئي�س. 
عن  امل�س�ؤول،  حتدث  كم� 
حم�ولت داخل الإدارة الأمريكية، 
ترامب  لإزاحة  خط�ات  لتخ�ذ 
اأحداً مل يكن  اأن  اإل  الرئ��سة،  عن 
يريد تعجيل حدوث اأزمة د�ست�رية 

يف البالد. 
ون�رشت "ني�ي�رك ت�ميز"، املق�ل 
مقتطف�ت  ن�رشه�  من  ي�م  بعد 
البيت  اأن م�ظفي  من كت�ب يزعم 
لكبح  ب��ستمرار  ين��سل�ن  الأبي�س 

�سل�ك الرئي�س ال�سيء.

 ترامب يعتمد على 
اإثارة اخلوف والفرقة 

يف �سيا�ساته

ال�س�بق،  الأمريكي  الرئي�س  وجه 
لذعة  انتق�دات  اأوب�م�،  ب�راك 
وو�سفه  ترامب،  دون�لد  ل�سلفه 
اخل�ف  "اإث�رة  على  يعتمد  ب�أنه 
والُفرقة يف �سي��س�ته"ج�ء ذلك يف 
كلمة األق�ه� اأوب�م� بج�معة اإلين�ي 
تقييمه  خالله�  عر�س  الأمريكية 
ال�سي��سية يف عهد ترامب،  للحي�ة 
اأ�س��سيتد  وك�لة  نقلت  ح�سبم� 

بر�س اأم�س ال�سبت.
لرتامب  انتق�ده  اإن  اأوب�م�  وق�ل 
رمب� يخرج عن التق�ليد املعت�دة، 
ال�سي��سية  اللحظة  "لكن  م�سيف�: 
الراهنة تتطلب الرتاجع عن النهج 
)ترامب(  "اإنه  احل�يل"واأ�س�ف: 
جم�ع�ت  ويحر�س  اخل�ف  يثري 
ويق�ل  بع�سه�،  على  املجتمع 
للن��س اإن النظ�م والأمن لن يتحقق 
وهذه   .. مثلن�  هم  الذين  مع  اإل 
هذه  "مثل  قدمية"وت�بع:  حيلة 
الأم�ر ل تنجح يف ظل دميقراطية 

�سليمة".

فراغ  هن�ك  يك�ن  "عندم�  وق�ل: 
هن�ك  تك�ن  الدميقراطية،  يف 
الفراغ  ذلك  متالأ  اأخرى  اأ�س�ات 
�سي��س�ت  ترت�سخ  وحينئذ   ..
رد  ج�نبه،  وال�ستي�ء"من  اخل�ف 
ق�ئال:  النتق�دات  على  ترامب 
"اإن خط�ب�ت اأوب�م� ت�س�عده على 

ال�ستغراق يف الن�م".
جتمع  يف  ظه�ره  خالل  واأ�س�ف 
ك�رولين�:  ن�رث  ب�لية  انتخ�بي 
م�سدرا  )اأوب�م�(  اأراه  "اإنني 
على  للم�س�عدة  للغ�ية  جيدا 
يح�ول  "اأوب�م�  اأن  الن�م"واأ�س�ف 
ل  التي  الأم�ر  من  ال�ستف�دة 
بالدن�  ت�سهده�  التي  ت�سدق 
قبل  ت�أتي  اأوب�م�  ح�لي�"انتق�دات 
نح� �سهرين على انتخ�ب�ت التجديد 
يف  الأمريكي  للك�نغر�س  الن�سفي 
التي  ن�فمرباملقبل،  من  ال�س�د�س 
اإىل  الدميقراطي�ن  فيه�  ي�سعى 
فقدوه�  التي  الأغلبية  ا�ستع�دة 
النتخ�ب�ت  يف  اجلمه�ريني  اأم�م 
اأوب�م�  اأعلن  اأن  و�سبق  الأخرية 
الأ�سب�ع امل��سي اأنه ي�ستعد لدعم 
تلك  يف  الدميقراطي  احلزب 

النتخ�ب�ت.

رف�ض مل�سروع قانون 
يقّيد �سالحيات 

املفتني لالأقلية امل�سلمة

ي�ن�نيني،  دين  ورج�ل  ن�اب  انتقد 
ين�س  للحك�مة،  مر�س�م  م�رشوع 
املفتني  �سالحي�ت  تقييد  على 
حديث  ويف  البالد  يف  امل�سلمني 
ن�ئب حزب  اأحمد،  اإله�ن  اأو�سح   ،
الي�ن�ن  يف  الدميقراطي  التح�لف 
مي�س  امل�رشوع  اأن   ،)DESİ(
معرب�  لالإفت�ء.  امل�ستقل  الهيكل 
عن رف�سه له وق�ل اأحمد، "خالل 
الثالثة الأخرية، تدخلت  ال�سن�ات 
اآخر  وقت  اأي  من  اأكرث  احلك�مة 
لالأقلي�ت،  الدينية  امل�ؤ�س�س�ت  يف 
عن  الن�ئب  ذلك"اأم�  وت�ا�سل 
الراديك�يل  الي�س�ر  ائتالف  حزب 
زيبك،  ح�سني  احل�كم،  )�سرييزا( 
ف�أ�س�ر اإىل اأن امل�رشوع ل يتم��سى 
وق�ل  الرتكية  الأقلية  تطلع�ت  مع 
امل�رشوع،  من  "الهدف  اإن  زيبك، 
م�ؤ�س�سة  اإىل  الإفت�ء  حت�يل 

يف  نرغب  ل  ونحن  حك�مية، 
ذلك".

مفتي�  ن�رشه  م�سرتك  بي�ن  ويف 
و"ك�س�نتي"،  "ك�م�تيني"  مدينتي 
مت�،  واأحمد  �رشيف،  اإبراهيم 
يكّبل  امل�رشوع  اأن  فيه  اأو�سح� 
ال�ث�ئق  ت�سمن  الذي  الإفت�ء، 

الدولية حري�ته الدينية.
 � رف�سً "نرف�س  البي�ن،  واأ�س�ف 
مت  الذي  امل�رشوع  ن�س  ق�طًع� 
الع�م"و�س�دق  للراأي  عر�سه 
م�رشوع  على  الي�ن�ين  الربمل�ن 
م�ر�س   9 يف  رئ��سي،  مر�س�م 
الراأي  على  وعر�سه  امل��سي، 
ويط�لب  ال�ست�س�رة  بهدف  الع�م 
الإجراءات  بتغيريات يف  امل�رشوع 
ب�لزواج  املتعلقة  واملب�دئ 
الداخلة  الأ�رشة  وق�ن�ن  والطالق 
مدة  وتكتمل  املفتني  مه�م  يف 
ا�ست�س�رة امل�رشوع يف 30 �سبتمرب 
اجل�ري وتعني ال�سلط�ت الي�ن�نية، 
وهيئ�ت  واملفتني  الدينيني  الق�دة 
لالأقلية  الت�بعة  الأوق�ف  اإدارة 
الرتكية امل�سلمة يف البالد ويعرت�س 
امل�سلم�ن على التعيين�ت ويط�لب�ن 

ب�ختي�ر املفتني ب�أنف�سهم.

ذكرت �سحيفة "هاآرت�ض" العربية، اأم�ض ال�سبت، اأن م�سوؤول اأمريكيا )مل تك�سف عنه( اأبلغها باأن الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب قرر قطع م�ساعدات بقيمة 20 مليون دولر عن م�سايف تخدم 
الفل�سطينيني يف القد�ض املحتلة.

م�سوؤول اأمريكي

م٫�ض 

ترامب قرر قطع 20 مليون دوالر عن م�شايف بالقد�س املحتلة

طائرة اأمريكية "انتحارية" لردع "اخلنجر" الرو�شي الفرط �شوتي
 "DAPRA" وك�لة  عر�ست 
الدف�عية  لالأبح�ث  الأمريكية 
 Glide" م�رشوع ط�ئرة اعرتا�س
�ستك�ن  اأنه�  يعتقد   "Breaker
فرط  الأ�سلحة  ردع  على  ق�درة 

ال�س�تية الرو�سية وال�سينية.
اأن   "The Drive" م�قع  وكتب 
يعربون  الأمريكيني  الع�سكريني 
من  اخل��س  قلقهم  عن  ح�لي� 
احلديثة،  الرو�سية  الأ�سلحة 
"كينج�ل"  �س�روخي  من  وخ��سة 
)اخلنجر( و"اأف�نغ�رد" )الطليعة(. 
كم� يخ�ف�ن من ال�سني التي هي 
و�سع  على  بن�س�ط  تعمل  اأي�س� 

اأ�سلحة فرط �س�تية.
 "DAPRA" واأ�س�ر اإىل اأن وك�لة
اأعلنت انطالق عمله� على و�سع 
هذه الط�ئرة وعر�ست م�رشوعه� 
جرى  الذي   "D60" معر�س  يف 
�سبتمرب  من  الـ7  اإىل  الـ5  من 
املتحدة  ال�لي�ت  يف  اجل�ري 
وتزامن مع الذكرى ال�سن�ية الـ60 

لت�أ�سي�س ال�ك�لة.
على  الع�مل�ن  اخلرباء  وذكر 
 Glide" اأن  امل�رشوع،  هذا 
�سغرية  ط�ئرة   "Breaker
فرط  ال�س�اريخ  بتدمري  �ستق�م 
م�  ب��ستخدام  للعدو  ال�س�تية 

احلركي"،  "العرتا�س  بـ  ي�سمى 
بت�جيهه�  يق�سي  الذي  الأمر 
الهدف. ول يق�سي  مب��رشة نح� 
ب�ج�د  احلركي"  "العرتا�س 
الط�ئرة  يف  منف�سل  قت�يل  جزء 
تتم  حيث  هذه،  العرتا�سية 
ج�سم  مب�س�عدة  الهدف  اإ�س�بة 

الط�ئرة كله.
وك�لة  عن  �سدر  بي�ن  يف  وج�ء 
هدف  "ينح�رش   :"DAPRA"
 "Glide Breaker" برن�مج 
ال�لي�ت  قدرة  ت��سيع  يف 
الأ�سلحة  من  للحم�ية  املتحدة 
ال�ك�لة  تقدم  �س�تية"ومل  فرط 

هيكل  ح�ل  اأخرى  تف��سيل  اأي 
الط�ئرة املقبلة.

فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  وك�ن 
ر�س�لته  يف  ك�سف  قد  ب�تني 
الربمل�ن  اإىل  امل�جهة  ال�سن�ية 
امل��سي  م�ر�س  يف  الرو�سي 
اأن�اع  اأحدث  بالده  امتالك  عن 
ب�سم�ن  �ست�سمح  التي  الأ�سلحة 
اأمن رو�سي� ملدة ط�يلة. وك�ن من 
بينه� �س�روخ "كينج�ل" ومنظ�مة 
و�س�روخ  ال�س�روخية  "�س�رم�ت" 
املزود  املجنح  "ب�ريفي�ستنيك" 
ب�لإ�س�فة  ن�وي،  ط�قة  بجه�ز 
اإىل اأ�سلحة الليزر. كم� اأف�د ب�تني 

اأ�سلحة  و�سع  على  رو�سي�  بعمل 
وهي  جديدة،  �س�تية  فرط 
منظ�مة "اأف�نغ�رد" الق�درة على 
الطريان يف الطبق�ت الكثيفة من 
ع�بر  مدى  اإىل  اجل�ي  الغالف 
ول  جدا،  ع�لية  ب�رشعة  للق�رات 

ميكن اعرتا�سه�.
م��سك�، مبح�ولة  ب�ري�س  اتهمت 
�سن�عي  قمر  على  التج�س�س 
لالت�س�لت  فرن�سي-اإيط�يل 
ذلك  ج�ء   2017 يف  الع�سكرية، 
يف كلمة ل�زيرة الدف�ع الفرن�سية، 
وك�لة  مقر  من  ب�ريل،  فل�رن�س 
الف�س�ء احلك�مية، مبدينة ت�ل�ز، 

جن�بي البالد.
القمر  اأن  "ب�ريل"،  واأو�سحت 
"ل�ت�س- الرو�سي  ال�سن�عي 
كبري  ب�سكل  اقرتب  اأوملب"، 
الفرن�سي  ال�سن�عي  القمر  من 
اأثن�ء  "اأثين�-فيدو�س"،  الإيط�يل 
الع�م  الأر�س،  ح�ل  دورانهم� 
امل��سي وت�بعت "القمر الرو�سي، 
اإىل  تدفع  لدرجة  ب�سدة  اقرتب 
اعرتا�س  يح�ول  اأنه  العتق�د 
اأن  ال�زيرة،  ات�س�لتن�"واأ�س�فت 
اجلريان  على  التن�ست  "حم�ولة 
وح�سب،  ودي  غري  عمال  لي�ست 

."� بل هي عملية جت�س�س اأي�سً
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عي�سة ق.

يف  بعيدا  الذهاب  م�ستهدفة 
التتويج  على  والتناف�س  املناف�سة 
باللقب، وهي اخلطوة التي ت�ستلزم 
تاأكيد ال�سحوة التي يتواجد عليها 
الناجدي العا�سمي والذي جنح يف 
النهائي من  ربع  الدور  اإىل  التاأهل 
مناف�سة كاأ�س الكاف وفاز يف اآخر 
مبارياته اأمام اأهلي برج بوعريريج 
�سمحت له االنفراد ب�سدارة جدول 
وهي  الوطنية،  البطولة  ترتيب 

الكرة  ت�ساعد ممثل  التي  احلوافز 
العربية  املناف�سة  يف  اجلزائرية 
على تكرار نف�س االأمر مع الكاأ�س 
التاأهل  حتقيق  اأجل  منه  العربية 
من  النهائي  ثمن  الدور  وبلوغ 
املناف�سة، اأن تتواجد الت�سكيلة يف 
اأجل  من  املعنوية  اأحوالها  اأف�سل 
اإفراج اأن�سارها واإعادة الب�سمة اإىل 
فيهما  خرج  مو�سمني  بعد  االأوجه 
اإحراز  ودون  اليدين  �سفر  الفريق 

اأي لقب.
املتاألق  الالعب  رفقاء  ويدرك 
توفيق بودربال اأهمية  اإحراز فوز 

جديد على ملعب بولوغني والذي 
كان اإىل وقت قريب ال�سبح االأ�سود 
عدة  يف  فيه  �سقط  الذي  للفريق 
يف  اأر�سيته  على  وتعرث  منا�سبات 
تتمكن  اأن  قبل  ال�سابقة،  املوا�سم 
الت�سكيلة من جتاوز النقطة ال�سوداء 
الربج  اأهلي  اأمام  العقدة  وتتجاوز 
التعداد  التي يرغب  التجربة  وهي 
يف تكرارها جمددا اأمام اأن�سارهم 
وتكرار  بقوة  لالنتقال  املدعوون 
�سنعوها  التي  االأجواء  نف�س 
اأمام  املن�رصم  االأ�سبوع  منت�سف 

اأهلي الربج.

اأبناء �ضو�ضطارة يعتزمون موا�ضلة املغامرة العربيةاحتاد اجلزائر / القوة اجلوية اليوم ابتداء من 19:00
يخو�س اأم�سية اليوم فريق احتاد اجلزائر مباراة اإياب الدور ال�ساد�س ع�سر ملناف�سة 

الكاأ�س العربية لالأندية عندما يالقي ال�سيف نادي القوة اجلوية العراقي على ملعب 
عمر حمادي ببولوغني، حيث تدخل ت�سكيلة »�سو�سطارة« اأر�سية امليدان وهي تعول 
على جتديد النت�سار على مناف�سها بعدما فازت عليه على ملعبه بكربالء يف مباراة 

الذهاب بهدف دون رد، اأين ت�سع اإدارة الحتاد اأهمية للمناف�سة العربية بالتزامن مع 
الأهمية نف�سها التي تلعب بها كاأ�س الكاف والبطولة الوطنية 

الغامبي اإطوغو 
لإدارة ذهاب 
مباراة الوداد 

البي�ساوي

الوفاق يعد 
العدة لبلوزداد 
و�ضاعد يوا�ضل 

الغياب
وفاق  فريق  العبو  يوا�سل 
�سطيف التح�سريات للمباراة 
اأمام  غدا  تنتظرهم  التي 
�سباب بلوزداد �سمن فعاليات 
اجلولة ال�ساد�سة من الرابطة 
املحرتفة االأوىل، حيث يعول 
بقيادة  للفريق  الفني  الطاقم 
ر�سيد  املغربي  املدرب 
التعرث  على جتاوز  الطاو�سي 
على  اأ�سباله  �سجله  الذي 
بارادو  نادي  اأمام  ملعبهم 
اأجل  من  املنق�سي  االأ�سبوع 
االنت�سار  وحتقيق  التدارك 
اللقاء  ي�سبق  الذي  املعنوي 
ينتظرهم  الذي  الهام 
الوداد  اأمام  املقبل  اجلمعة 
حل�ساب  املغربي  البي�ساوي 
النهائي  ربع  الدور  ذهاب 
اأبطال  رابطة  مناف�سة  من 
التدريبات  وتعرف  اإفريقيا، 
توا�سل غياب املدافع �ساعد 
ب�سبب  بها  امل�ساركة  عن 
التي  االإ�سابة  من  معاناته 
اأن  وينتظر  منها،  ي�سف  مل 
ميتد الغياب اإىل الالعب عبد 
القادر بدران املتواجد رفقة 
غامبيا  يف  الوطني  املنتخب 
كاأ�س  ت�سفيات  خلو�س 
اإفريقيا، حيث يعود اإىل ار�س 
24�ساعة  وذلك  اليوم  الوطن 
وهو  اللقاء  موعدة  على 
م�ساركته  يجعل  الذي  االأمر 
م�ستبعدة، وهي امل�ستجدات 
التي جتعل الطاو�سي وطاقمه 
امل�ساعد م�سطر للبحث عن 
احللول على م�ستوى املحور 
الالعبني  واإقحام  الدفاعي 
تعوي�س  على  القادرين 

الثنائي ال�سالف ذكرهما.
اأخرى، عّينت جلنة  من جهة 
لالحتاد  التابعة  التحكيم 
القدم  لكرة  االإفريقي 
اإيريك  الغابوين  احلكمم 
غدارة  اأجل  من  اطوغو 
جتمع  التي  الذهاب  مباراة 
الوداد  ب�سيفه  �سطيف  وفاق 
حت�سبا  املغربي  البي�ساوي 
اأبطال  رابطة  لذهاب 
ملعب  على  املقررة  اإفريقيا 
يف  ب�سطيف،  ماي  الثامن 
الكاف  اختارت  املقابلن 
»الن�رص  ت�سكيلة  حار�س 
زغبة  م�سطفى  االأ�سود« 
�سمن الت�سكيلة املثالية لدور 
جمموعات املناف�سة القارية 
الذي  الوحيد  الالعب  وهو 
 11 اأف�سل  قائمة  يف  تواجد 
العبا لدوري املجموعات من 

ت�سكيلة الوفاق ال�سطايفي.
عي�سة ق.

ال�ضخط والأمل ي�ضيطران على رونالدو

اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
نادي  العب  رونالدو  كري�ستيانو 
بالغ�سب  ي�سعر  جوفنتو�س 
عدم  بعد  ال�سديدين،  وال�سخط 
يف  العب  اأف�سل  بجائزة  فوزه 
بع�س  ب�سبب  واأي�سا  اأوروبا، 
ال�سحف  يف  عنه  يكتب  ما 
�سحيفة  واأو�سحت  االإ�سبانية، 
التقرب  اأراد  رونالدو  اأن  »ماركا« 
بعدما  ال�سابقني،  زمالئه  من 
اأحقية  يف  ت�سكيكه  عن  اأثري 
يف  االأف�سل  بجائزة  مودريت�س 
بالكرواتي  ات�سل  حيث  اأوروبا، 
رونالدو  اأن  واأ�سافت  لتهنئته، 
االأحق  كان  باأنه  مقتنعا  زال  ما 
بخطاأ  اعرتف  لكنه  باجلائزة، 
ال�سابقني،  زمالئه  يف  الت�سكيك 
واأو�سحت اأن االعتذار واملكاملة 

حدث  الذي  التوتر  بع�س  خففا 
الربتغايل  بني  االأخرية  االأيام  يف 
وتابعت:  مدريد،  ريال  والعبي 
هم  رونالدو  ي�ساحمهم  ال  »من 
بع�س ال�سحفيني االإ�سبان على ما 
يقولونه ويكتبونه، نتيجة مغادرته 
ريال مدريد، واالأداء الذي يقدمه 
الفريق االأبي�س، حيث اإنه ت�سايق 
تلقاه،  الذي  االنتقاد  بع�س  من 
وبالتحديد التقليل مما حققه اأثناء 
دفاعه عن قمي�س ريال مدريد«. 
وي�سعر  يفهم    ال  اأنه  ووا�سلت 
ي�ستحق  ال  باأنه  ويوؤمن  باالأمل، 
اأخرى  معاملة  يتوقع  وكان  ذلك، 
خمتلفة عن التي تلقاها يف االأيام 
االأخرية، واأردفت اأنه يف حمادثته 
مودريت�س،  مع  اأجراها  التي 
عن  للحديث  الثنائي  تطرق 

�ست�ست�سيف  التي  املدينة  لندن 
حفل  اجلاري  ال�سهر  من   24 يوم 
اأن  اإىل  واأ�سارت  االأف�سل،  جوائز 
العا�سمة  يف  �سيتواجد  الربتغايل 
االإجنليزية وهذا ما يتوقعه جياين 
حيث  الفيفا،  رئي�س  اإنفانتينو 
كري�ستيانو،  اأهمية ح�سور  يدرك 
االأكيد  الغياب  مع  خ�سو�سا 
اإدارة  باأن  واأمتت  مي�سي،  لليو 
من  غا�سبة  لي�ست  جوفنتو�س 
حفل  ح�سوره  لعدم  كري�ستيانو 
جائزة  باأن  مقتنعة  فهي  اليويفا، 
كانت  اأوروبا  يف  العب  اأف�سل 
لريال مدريد اأكرث منهم، اإذا كان 
فاز بها رونالدو واأن عدم ال�سفر 
من  يقلل  ال  �سخ�سي  قرار  هو 

احرتافية الالعب.
وكالت 

ال�سفراء تعاين يف ذيل الرتتيب

جولة احتكار التعادلت 
والزيانيون يلتحقون بال�ضدارة

من  اخلام�سة  اجلولة  متّيزت   
الرابطة املحرتفة الثانية باحتكار 
التعادل على اأغلبية املقابالت التي 
جرت م�ساء اأول اأم�س، اأين انتهت 
ثمانية  جمموع  من  مباريات  �ستة 
بنف�س النتيجة التي انطلقت عليها 
وذلك  نقاطها،  الفريقان  وتقا�سم 
انتهت  لقاءات  خم�س  مبجموع 
بالتعادل ال�سلبي بينما �سهد ديربي 
الغرب الذي جمع ال�ساعد اجلديد 
غليزان  و�رصيع  م�ستغامن  ترجي 
م�ستغامن  ملعب  على  كبرية  اإثارة 
وقع  على  الفريقان  افرتق  بعدما 
التعادل هدفني يف كل �سبكة، وهو 
اأ�سحاب  خالله  عاد  الذي  اللقاء 
الثاين  ال�سوط  يف  بقوة  االأر�س 
بهدفني  النتيجة  يف  تاأخره  اإثر 
ال�رصيع  ت�سكيلة  متكنت  رد  دون 
االأول،  ال�سوط  يف  ت�سجيلها  من 
يف  عادوا  الرتجي  العبي  لكن 
هدفني  و�سجلوا  الثانية  املرحلة 
ال�سقوط يف  اأنقذتهم من  بدورهم 
واأمام  ملعبهم  على  الهزمية  فخ 
فّوت  الذي  التعرث  وهو  اأن�سارهم، 
فر�سة  الرتجي  ت�سكيلة  على 
االنفراد ب�سدارة الرتتيب وا�ستقر 

يف املركز الثالث جلدول الرتتيب، 
وهي نف�س الو�سعية التي تواجدت 
عليها جمعية ال�سلف والتي �سيعت 
على  التعرث  بعد  ثمينتني  نقطتني 
ميدانها اأمام احتاد ب�سكرة جعلها 
ت�سيع االنفراد بال�سدارة بدورها.

اأكرب  تلم�سان  وداد  كان  بينما 
امل�ستفيدين من اجلولة بعد الفوز 
العا�سمة  به من  الذي عاد  الثمني 
احلرا�س  احتاد  ح�ساب  على 
اإىل  يقفز  جعله  رد  دون  بهدفني 
الرتتيب  بجدول  االأول  املركز 
ال�سلف،  جمعية  رفقة  منا�سفة 
التاأ�سريات  اإحدى  على  ويناف�س 
ال�سعود  اإىل  املوؤهلة  الثالث 
ازدادت  فيما  االأوىل،  للرابطة 
احلرا�س  احتاد  النازل  و�سعية 
م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  تعقيدا 
بعدما �سجل هزميته الرابعة على 
التوايل والتي جعلته يتذيل جدول 
�سعبة  تبدو  مهمة  يف  الرتتيب، 
اأجل  من  »ال�سفراء«  لت�سكيلة 
الفريق من  واإنقاذ  القوى  ا�ستعادة 
الثاين  ال�سقوط  وت�سجيل  الغرق 

على التوايل اإىل البطولة الهاوية.
عي�سة ق.

مدرب القوة اجلوية اأبدى عدم ر�ساع لتغيري امللعب

قا�ضم: نريد الثاأر والعودة 
بالتاأهل من اجلزائر

اجلوية  القوة  فريق  مدرب  عرّب 
ر�ساه  عدم  قا�سم  با�سم  العراقي 
يحت�سن  الذي  امللعب  حتويل  من 
اإىل  اجلزائر  احتاد  اأمام  مواجهته 
ملعب عمر حمادي ببولوغني بعدما 
كان مربجما اإقامتها على ملعب 5 
واأكد  طبيعيا،  املع�سو�سب  جويلية 
وعراقيل  م�ساكل  يجد  فريقه  اأن 
على  باللعب  االأمر  يتعلق  عندما 
ا�سطناعيا،  مع�سو�سبة  اأر�سية 
تلك  ينتظر  يكن  مل  اأنه  مو�سحا 
بتغيري  االحتاد  اإدارة  من  اخلطوة 
ح�سبه،  حلظة  اآخر  يف  امللعب 
ت�رصيحات  يف  قام  واعرتف 
�سعبة  مباراة  ينتظر  اأنه  اإعالمية 
عندما يالقي م�سيفه �سهرة اليوم 
املقابلة  دخول  على  يعول  لكنه 
االعتبار  رد  على  العمل  اأجل  من 
على  تلقوها  التي  للهزمية  والثاأر 

اأين  الذهاب،  مباراة  يف  ملعبهم 
على  اأ�سباله  بقدرة  متفائال  ظهر 
بالدهم  اإىل  والعودة  الفوز  حتقيق 
املقبل  الدور  اإىل  التاأهل  بتاأ�سرية 

من املناف�سة العربية. 
اجلوية  القوة  مدرب  وا�ستغل 
التي  لفريقه  التدريبية  احل�س�س 
خا�سها يف اجلزائر من اأجل العمل 
على ت�سحيح االأخطاء التي مّيزت 
ميدانه،  على  الفريق  لعب  طريقة 
اأن  قا�سم  با�سم  املدرب  واأكد 
اأر�سية  على  االأف�سل  كان  فريقه 
لكن  الذهاب  مباراة  يف  امليدان 
اأ�سباله  لعب  مّيز  الذي  الت�رصع 
الفوز  حتقيق  فر�سة  عليهم  فّوت 
االحتاد  لالعبي  املبادرة  وجعل 
بالفوز  يعودون  الذين عرفوا كيف 

من كربالء.
ع.ق.
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عي�سة ق.

وقال عوار يف ت�رصيحاته اأن اللعب 
للمنتخب الفرن�سي حلم ينتظره كل 
العنا�رص  العب فرن�سي وهو �سمن 
ت�سكيلة  األوان  بتقم�ص  حتلم  التي 
ال�سائفة  يف  توجت  التي  »الديوك« 
التي  العامل  كاأ�ص  بلقب  املن�رصمة 
ا�ست�سافتها رو�سيا يف نهائي جمعها 
وا�ستطرد  الكرواتي،  باملنتخب 
اأن  اجلن�سية  مزدوج  الالعب 
االلتحاق باملنتخب الفرن�سي وحمل 
قمي�سه الوطني يعترب حلما بالن�سبة 

فر�سته  على  احل�سول  ويتمنى  له 
املدرب  كتيبة  رفقة  م�ستقبال 
نف�ص  يف  واأ�ساف  دي�سان،  ديدييه 
اأنه �سوف يبذل جهوده من  ال�سياق 
اأجل الو�سول اإىل املبتغى والهدف 
�سعيدا  يكون  و�سوف  �سّطره،  الذي 
مع  باللعب  غايته  حتققت  حال  يف 
فرن�سا، وهي اخلطوة التي اتخذها 
وم�سابهة ملا فعله زميله يف الفريق 
له  �سبق  الذي  فقري  نبيل  الفرن�سي 
اخل�رص  مع  للعب  موافقته  منح 
ال�سابق  الوطني  الناخب  عهد  يف 
كري�ستيان غوركوف قبل اأن يرتاجع 

�سغوطات  بعد  للجزائر  اللعب  عن 
مي�سال  ليون  ناديه  رئي�ص  من 

اأوال�ص.
�ساحب  الفرن�سي  الالعب  وقطع 
باليقني  ال�سك  اجلزائرية  االأ�سول 
امل�ستقبلية  الدولية  وجهته  ب�ساأن 
مبا�رصة  غري  ب�سورة  األعن  بعدما 
وانتظاره  لفرن�سا  اللعب  يف  رغبته 
الدعوة من املدرب دي�سان من اجل 
االأ�سول  �ساحب  برفقاء  االلتحاق 
اأنهى  اأين  مبابي،  كيليان  اجلزائرية 
وهو  الدولية  وجهته  حول  اجلدل 
التي  القائمة  �سمن  يتواجد  الذي 

لكرة  اجلزائرية  االحتادية  و�سعتها 
اجلن�سية  مزدوجي  لالعبني  القدم 
الدوريات  خمتلف  يف  والنا�سطني 
به  االت�سال  اأجل  من  االأوروبية 
مع  للعب  تاأهيله  ب�ساأن  واإقناعه 
املنتخب الوطني ومتثيله م�ستقبال، 
الناخب  ا�ستقدام  بعد  خا�سة 
الذي  بلما�سي  جمال  الوطني 
لالعبني  االعتبار  اإعادة  على  يعمل 
اأجل  من  اأوروبا  يف  النا�سطني 
املناف�سات  خالل  عليهم  االعتماد 
تنتظر  التي  امل�ستقبلية  واملواعيد 

الت�سكيلة الوطنية.

رف�ض اهتمام الفاف بخدماته بطريقة غري مبا�سرة

عوار يح�ضم اجلدل ويختار اللعب لفرن�ضا
ح�سم الالعب الفرانكو جزائري ح�سام عوار ب�ساأن اختياره التمثيل الدويل م�ستقبال بني املنتخبني اجلزائري والفرن�سي 
باعتبار انه ميلك اجلن�سيتني معا وميلك اهتماما من الحتاديتني الريا�سيتني للبلدين ب�ساأن تقم�ض األوان اأحد املنتخبني 
والدفاع على الألوان الوطنية، ويف هذا ال�سدد خرج الالعب املحرتف يف �سفوف نادي اأوملبيك ليون الفرن�سي عن �سمته 

وك�سف يف ت�سريحات مع جريدة »لو 11 مونديال« ميله اإىل اختيار متثيل املنتخب الفرن�سي دوليا

فريق حلي�ش مهدد بالإق�ضاء 
مو�ضم من املناف�ضة

دوخة خام�ش اأغلى احلرا�ش 
الأجانب يف ال�ضعودية

اإدارة بر�ضلونة تعقد 
جل�ضة مع بيكيه

اجلزائري  الدويل  الالعب  يواجه 
من  االإق�ساء  عقوبة  حلي�ص  رفيق 
وهي  عام  ملدة  املناف�سة  خو�ص 
املحكمة  �سلطتها  التي  العقوبة 
الربتغايل  موريرين�سي  ناديه  �سد 
التي  الر�سوة  تهمة  ب�سبب  وذلك 
النادي  ك�سف  حيث  �سده،  ثبتت 
مدافع  معه  وقع  الذي  الربتغايل 
ال�سيفي  املركاتو  يف  اخل�رص 
بيان  يف  مو�سمني  ملدة  الفارط 
االلكرتوين  موقعه  على  ر�سمي 
اأ�سدرته  الذي  احلكم  تلقى  انه 
من  اإ�ستبعاده  ب�ساأن  املحكمة 
طيلة  ر�سمية  مناف�سة  اأي  خو�ص 

م�سوؤويل  تورط  ثبوت  ب�سبب  العام 
وذلك  الر�سوة  ف�سيحة  يف  الفريق 
جانب  اإىل   2012/2011 مو�سم 
مالية قدرها  بقيمة  النادي  تغرمي 
اإدارة  و�سددت  اأورو،   112500
الفريق اأنها �سوف حتارب بقوة من 
والعمل  النادي  حق  ا�ستعادة  اأجل 
تعر�ص  الذي  للظلم  الربهنة  على 
له الفريق باتخاذ مثل هذا القرار. 
العقوبة  فاإن  البيان  نف�ص  وح�سب 
يف  النادي  م�ساركة  على  توؤثر  لن 
يخو�سه  والذي  الربتغايل  الدوري 

ب�سورة طبيعية.
ع.ق.

الدويل اجلزائري عز  احتّل احلار�ص 
الدين دوخة املركز اخلام�ص لقائمة 
النا�سطني  االأجانب  احلرا�ص  اأغلى 
ك�سفت  حيث  ال�سعودي،  الدوري  يف 
اأن  �سعودية  اإعالمية  تقارير  اأم�ص 
حرا�ص  خام�ص  اخل�رص  حار�ص 
حيث  من  االأغلى  ال�سعودية  البطولة 
املركز  و�سعه يف  بعدما مت  االأجور، 
األف   800 ينال  الذي  وهو  اخلام�ص 
مليار   16 قيمته  تعادل  ما  وهو  يورو 
�سنتيم بالعملة الوطنية، حيث ين�سط 

الذي  الرائد  نادي  �سفوف  دوخة يف 
املركاتو  خالل  �سفوفه  يف  وقع 
حمل  بعدما  املن�رصم  ال�سيفي 
اأحد  نادي  قمي�ص  الفارط  املو�سم 
اإىل  ال�سقوط  من  واأنقذه  ال�سعودي 
تقدميه مو�سما  اإثر  ال�سفلى  االأق�سام 
رائعا يف اأول جتاربه االحرتافية بدول 
اخلليج قبل اأن يتحول اإىل اهتمام كبار 
التعاقد يف  واختار  ال�سعودية  االأندية 

نهاية املطاف مع الرائد.
ع.ق.

جل�سة  عقد  بر�سلونة  اإدارة  تنوي 
العب  بيكيه  جريارد  مع  خا�سة 
املقبلة  الفرتة  خالل  الفريق، 
حول  امللفات  بع�ص  ملناق�سة 
�سحيفة  وبح�سب  ال�سخ�سية،  حياته 
فاإن  االإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
يف  ت�سببت  بيكيه  ت�رصفات  بع�ص 
اأبرزها  وكان  النادي،  اإدارة  غ�سب 
القرار  فيلم  اإنتاج  يف  م�ساركته 
الذي  غريزمان،  الأنطوان  الوثائقي 
رف�ص عر�ص  الفرن�سي  اأعلن خالله 
اأتليتكو مدريد،  والبقاء مع  بر�سلونة 
بيكيه  »خمالفة  ال�سحيفة:  واأ�سافت 
الدراجة  وا�ستخدام  ال�سري  لقوانني 
الكهربية بدون رخ�سة، التي و�سعته 
لوجود  باالإ�سافة  جديدة،  اأزمة  يف 
االأمور  بني  من  له،  ج�سدية  اأ�رصار 

واأ�سارت  مناق�ستها«،  �ستتم  التي 
امل�سوؤولني  بع�ص  اأن  اإىل  ال�سحيفة، 
من  بالغ�سب  ي�سعرون  البار�سا  يف 
�سيلفا  دا  نيمار  زيارة  ب�سبب  بيكيه، 
ويف  بر�سلونة  مالب�ص  تغيري   غرفة 
املدافع  مع  ظهوره  اليوم  نف�ص 
الربازيلي  اأن  رغم  البوكر،  لعبة  يف 
النادي،  مع  ق�سائي  �رصاع  لديه 
مبادرته  »بخ�سو�ص  وتابعت: 
بالتن�ص، ال يوجد  التجارية املتعلقة 
بطريقة  يعمل  طاملا  اعرتا�ص  اأي 
كما  املهنية  االلتزامات  مع  تتوافق 
يحدث االآن«. واأفادت ال�سحيفة، باأن 
االإدارة ت�سعى حل�سم كل هذه االأمور، 
ة واأن بيكيه �سمن قادة الفريق  خا�سً

وهذه االأزمات ت�رص ب�سورة النادي.
ق.ر.

ال�ضغط مفتاح تاألق 
كارفاخال مع الريال 

لتقدمي  ي�ستعد  مدريد  ريال  العب  كارفاخال  داين  االإ�سباين  اأن  يبدو 

االأبطال  دوري  لقب  على  للحفاظ  ال�ساعي  امللكي  مع  جيد  مو�سم 

للمو�سم الرابع على التوايل، واقتنا�ص اللقب الليغا، واأو�سحت �سحيفة 

حتت  يتاألقون  الذين  الالعبني  نوعية  من  كارفاخال،  اأن  »ماركا« 

ال�سغط، الذي يتمثل يف وجود مناف�ص قوي على مقعد الظهري االأمين 

يف الت�سكيلة، وقالت: »عندما قرر ريال مدريد ا�ستعادة كارفاخال يف 

هو  اأربيلوا  األفارو  كان  ليفركوزن،  باير  املميز يف  مو�سمه  بعد   ،2013

الظهري االأمين االأ�سا�سي لكنه ا�ستطاع حجز مقعده يف الت�سكيلة حيث 

واأ�سافت:  ل�سبونة«،  لعب 45 مباراة بذلك املو�سم، من �سمنها نهائي 

االأمين  الظهري  مركز  تدعيم  مدريد  ريال  قرر  مبو�سمني،  »بعدها 

كارفاخال  لكن  يورو،  مليون   30 مقابل  دانيلو  الربازيلي  مع  بالتعاقد 

تاألق مرة اأخرى حتت ال�سغط لينتهي االأمر برحيل دانيلو اإىل مان�س�سرت 

�سيتي يف 2017«، واأردفت ال�سحيفة: »بعد عام بدون مناف�سة حقيقية 

مع املغربي اأ�رصف حكيمي، قام ريال مدريد بالتعاقد مع ظهري اأمين 

جيد لرفع م�ستوى املناف�سة مع داين كارفاخال وهو األفارو اأودريوزوال«، 

وختمت باأن ريال مدريد، ينتظر مزيدا من التطور يف م�ستوى كارفاخال 

مع املناف�سة املتوقعة من األفارو �ساحب امل�ستوى املميز.

ق.ر.

 كازوين مرتقب اليوم لف�سخ
 العقد مع اإدارة املولودية

تبي يغيب اأمام املدية وعودته 
ممكنة يف الكال�ضيكو

مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا يف دور املجموعات.الذي متت تنحيته بعد خ�سارة »العميد« اأمام وفاق �سطيف واالإق�ساء من باملدرب املقال من من�سبه برنارد كازوين من اجل ف�سخ العقد معه وهو يف املقابل، ينتظر اأن يلتقي اليوم اأع�ساء جمل�ص االإدارة للنادي العا�سمي فرتة راحة طويلة و�سيكون مبقدوره العودة اإىل املناف�سة جمددا بعد اأ�سبوع. واملقررة بتاريخ 15 �سبتمرب اأين ال حتتاج العملية اجلراحية التي اأجراها وذلك حت�سبا ملباراة الكال�سيكو التي تنتظر املولودية اأمام �سبيبة القبائل اإىل مدينة املدية، لكنه �سوف يعمل حتى يكون جاهزا للجولة املقبلة ان ابن مدينة وهران �سيغيب ر�سميا عن التنقل الذي يقوده النادي العا�سمي اإىل التدريبات واال�ستعداد للمباريات املقبلة، اأين اأكدت م�سادر من الفريق على م�ستوى الرقبة والتي كانت ناجحة ويحتاج اإىل فرتة نقاهة قبل العودة اخلام�سة من الرابطة املحرتفة االأوىل، حيث اأجرى املعني عملية جراحية غد الثالثاء اأمام امل�سيف اوملبي املدية والتي تندرج �سمن مباريات اجلولة يغيب الالعب اأ�سامة تبي عن مباراة فريقه مولودية اجلزائر املنتظرة بعد 

اجتماع اإدارة 
جوفنتو�ش 

ل�ضتعادة بوغبا

نادي  اإن  �سحفية  تقارير  قالت 
يزال  ال  االإيطايل  جوفنتو�ص 
ي�سعى للتعاقد مع بول بوغبا العب 
االإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سرت 
اإيطاليا«،  »فوتبول  ملوقع  ووفقا 
اإعادة بول بوغبا العب  فاإن خطة 
ال  تورينو  مدينة  اإىل  اليونايتد، 
جيد  ب�سكل  وتنفذ  قائمة  تزال 
القوية  العالقة  االآن، يف ظل  حتى 
وكيل  رايوال  ومينو  بني جوفنتو�ص 
واأ�ساف  الفرن�سي،  النجم  اأعمال 
اأن رايوال �سيجتمع مع بيبي ماروتا 

االأيام  خالل  جوفنتو�ص  مدير 
املقبلة، ملناق�سة م�ستقبل موي�ص 
كني مهاجم الفريق ال�ساب واملتاألق 
 21 حتت  اإيطاليا  منتخب  برفقة 
�سنة، واأو�سح اأن االجتماع �سي�سهد 
بوغبا  عودة  حول  اأي�سا حمادثات 
اأن  يذكر  ليوفنتو�ص،  جديد  من 
برفقة  مباراة   178 لعب  بوغبا 
 34 اأحرز خاللها  العجوز،  ال�سيدة 
اإىل  يعود  اأن  قبل   43 و�سنع  هدًفا 

مان�س�سرت يونايتد.
ق.ر.



الربازيل تطيح باأمريكا وديا
اأحرز روبرتو فريمينو ونيمار هدفني يف ال�سوط الأول لتفوز الربازيل ب�سهولة 2-0 على 
الوليات املتحدة يف مباراة ودية بنيوجري�سي، ومنح فريمينو التقدم لبالده يف الدقيقة 
11، بت�سديدة مبا�رشة من مدى قريب، بعد عمل جيد من دوغال�س كو�ستا يف اجلانب 
الأمين، و�ساعفت الربازيل من تقدمها قبل دقيقتني من نهاية ال�سوط الأول من ركلة 

جزاء، بعد تدخل من ويل تراب �سد فابينيو، ونفذ نيمار الركلة بنجاح بعدما اأر�سل 
احلار�س يف الجتاه اخلاطئ، وهذا هو الفوز 18 يف 19 مباراة للربازيل اأمام اأمريكا، التي 

خا�ست اأول مباراة منذ خ�سارتها اأمام بلجيكا يف ربع نهائي لكاأ�س العامل.
وتفوق الفريق ال�سيف على نظريه ال�ساب، الذي ما زال يبحث عن مدرب دائم منذ 

ا�ستقالة برو�س اأرينا، عقب الف�سل يف بلوغ كاأ�س العامل للمرة الأوىل منذ 1986، وكاد 
نيمار اأن يجعل النتيجة 3-0 يف الدقيقة 51، لكن مات ميازجا اأبعد الكرة من على خط 
املرمى، ورغم تهديد اأمريكا ملناف�ستها عرب التمريرات العر�سية ف�سلت يف هز �سباك 
احلار�س األي�سون، واأدخل املنتخبان العديد من التغيريات يف ال�سوط الثاين، الذي �سهد 

م�ساركة اآرثر ولوكا�س باكيتا واإيفرتون وريت�سارلي�سون مع الربازيل لأول مرة، وتلعب 
الربازيل �سد ال�سلفادور يف ماريالند الثالثاء املقبل، فيما تتجه اأمريكا اإىل نا�سفيل 

ملواجهة املك�سيك يف اليوم ذاته.

فوزان لأوروغواي والأرجنتني على املك�سيك 
وغواتيمال

هز لوي�س �سواريز ال�سباك مرتني من بينهما ركلة جزاء ليقود اأوروغواي لفوز �سهل 
4-1 على املك�سيك، فيما انتف�ست الأرجنتني بعد اأداء �سعيف يف كاأ�س العامل لتتغلب 

3-0 على غواتيمال يف مباراتني وديتني يف الوليات املتحدة، وتقدمت اأوروغواي، التي 
ودعت كاأ�س العامل بهزمية يف ربع النهائي اأمام فرن�سا التي اأحرزت اللقب يف الدقيقة 21 

يف هيو�ستون عرب خو�سيه ماريا خيمينيز، لكن راوؤول خيمينيز اأدرك التعادل للمك�سيك 
بعد ذلك باأربع دقائق، واأحرز �سواريز هدفني خالل 9 دقائق يف ال�سوط الأول قبل اأن 

يختتم جا�ستون برييرو الأهداف بعد مرور �ساعة وهو هدفه الدويل الأول.
ويف لو�س اأجنلو�س كانت الأرجنتني يف ثوبها اجلديد ويف غياب ليونيل مي�سي اأقوى من 
مناف�ستها القادمة من اأمريكا الو�سطى، ومنح غونزالو مارتينيز التقدم لالأرجنتني من 
ركلة جزاء يف الدقيقة 27 قبل اأن ي�ساعف جيوفاين لو �سيل�سو الفارق بعد ذلك بثماين 

دقائق بت�سديدة رائعة من 25 مرتا، واختتم جيوفاين �سيميوين جنل دييجو �سيميوين 
مدرب اأتلتيكو مدريد الأهداف يف نهاية ال�سوط الأول يف م�ساركته الأوىل يف الت�سكيلة 

الأ�سا�سية. 

اإيكاردي: من ال�سواب اأن ي�سرتيح مي�سي
قال الأرجنتيني ماورو اإيكاردي اإنه يف املنتخب من اأجل اإثبات ما هو قادر على فعله، 

 TyC موؤكًدا اأنه ل يهتم بالنتقادات التي يتعر�س لها، وتابع يف ت�رشيحات ل�سبكة
Sport الأرجنتينية: »اأنا هنا لأظهر ما اأنا قادر على فعله، �سكالوين يثبت يل دائًما 
اأنني مهم بالن�سبة له، مل اأ�ساأل ملاذا مل اأذهب لكاأ�س العامل، �سامباويل هو من قرر«، 

وا�ستدرك: »لكنني هنا دائًما من اأجل الأرجنتني، يجب اأن نفكر يف احلا�رش وامل�ستقبل، 
اآمل اأن اأعطي املنتخب ما هو متوقع مني«، واأ�ساف: »اليوم هناك الكثري من النتقادات 

واأنا اأتقبلها جميًعا، لكني ل اأعطي وزًنا لكل ما يقال من حويل«.

بوغبا يخلي م�سوؤوليته عن ال�سائعات
اأخلى الفرن�سي بول بوغبا لعب مان�س�سرت يونايتد، م�سوؤوليته عن ال�سائعات التي حتيط 

بعالقته مع ناديه يف الفرتة الأخرية، واأ�سارت تقارير �سحفية موؤخًرا اأن بوغبا يهدف 
للرحيل عن �سفوف ال�سياطني احلمر، يف ظل اهتمام كبري من قبل بر�سلونة وجوفنتو�س 
ب�سمه، كما اأفادت اأنباء اأخرى باأن العالقة بني بوغبا ومدربه جوزيه مورينيو متر بفرتة 

من التوتر.
وقال بوغبا، خالل ت�رشيحات نقلها موقع كالت�سيو مريكاتو: »ل�ست اأنا من يتحدث، فقط 

اأحاول العمل وتطوير نف�سي على امل�ستوى البدين«، واأ�ساف: »لقد عدت متاأخًرا بعد 
التتويج بكاأ�س العامل، ولذلك اأحاول اأن اأ�ستعيد م�ستواي بقدر الإمكان«، واختتم: »فقط 

اأحاول القيام بعملي، اأما بالن�سبة للباقي ف�سيكون هناك كالم ب�سكل دائم«.

اإيطاليا ت�سقط بفخ التعادل اأمام بولندا
تعادل املنتخب الإيطايل اأمام 
�سيفه البولندي 1-1 اأول اأم�س 
�سمن مواجهات اجلولة الأوىل 
من مناف�سات امل�ستوى الأول 
الأوروبية،  الأمم  دوري  يف 
ديالر  ريناتو  ملعب  على 
خا�س  بولونيا،  مدينة  يف 
املنتخب الإيطايل الذي غاب 
 2018 رو�سيا  مونديال  عن 
وعن النهائيات العاملية للمرة 
اأول   ،1958 عام  منذ  الأوىل 
مباراة تناف�سية �سمن م�سابقة 
مدربه  باإ�رشاف  ر�سمية 
مان�سيني  روبرتو  اجلديد 
ماي  يف  املهمة  ا�ستلم  الذي 
مان�سيني  واختار  املا�سي، 
املتمثلة  اخلربة  من  مزيجاً 

باملهاجم املثري للجدل ماريو بالوتيلي والقائد اجلديد جورجيو كييليني وليوناردو بونت�سي، وعن�رش ال�سباب اأمثال فيديريكو 
برناردي�سكي ولورنزو بيليغريني، قدم املنتخب الإيطايل اأداء رتيبًا يف ال�سوط الأول ومل ي�سدد اأي كرة باجتاه مرمى مناف�سه 
اإين�سينيي ي�ساراً  لورنزو  بالويتلي كراأ�س حربة ي�سانده  الأول، ولعب  ال�سوط  الأف�سل والأخطر، ل�سيما يف  الذي كان الطرف 
وفيديركو برناردي�سكي مييناً، لكن الأول كان معزولً متاًما ل�سيما يف ال�سوط الأول حيث مل يلم�س الكرة �سوى 10 مرات فقط 

وبالتايل مل ي�سكل اأي خطورة على مرمى احلار�س لوكا�س فابيان�سكي قبل اأن يخرج بعد مرور �ساعة وبدا م�ساباً.
كاد املنتخب البولندي يفتتح الت�سجيل بعد تبادل الكرة بني هدافه روبرت ليفاندوف�سكي وزميله يف خط الهجوم بيوتر زيلن�سكي 
ومرة  كري�سوفياك  غريغورز  حاول  ثم  ملحاولته،  الت�سدي  يف  تاألق  الذي  دوناروما  جانلويجي  ال�ساب  باحلار�س  انفرد  الذي 
جديدة تدخل دوناروما منقذا املوقف، بيد اأن الأخري وقف عاجزاً بعد لعبة م�سرتكة رائعة بني ليفاندوف�سكي الذي مرر كرة 
عر�سية داخل املنطقة ليقابلها مهاجم نابويل الإيطايل زيلن�سكي على الطاير داخل ال�سباك الإيطالية، وحت�سن اأداء املنتخب 
الإيطايل يف ال�سوط الثاين ل �سيما بعد دخول فيديركو كييزا الذي ح�سل على ركلة جزاء اإثر عرقلته داخل املنطقة من قبل 
ياكوب بال�سيكوف�سكي، فانربى لها جورجينيو مدركاً التعادل ملنتخب بالده، وحاول كل من املنتخبني البحث عن هدف الفوز 

يف الدقائق الأخرية لكن من دون جدوى.

يف  اأم�س  اأول   1-2 تركيا  م�سيفتها  على  رو�سيا  فازت 
دوري  من  الثاين  للم�ستوى  الثانية  املجموعة  يف  طرابزون 
لرو�سيا  الت�سجيل  ت�سرييت�سيف  دني�س  افتتح  الأوروبية،  الأمم 
يف  املنطقة  داخل  من  الرتفاع  متو�سطة  مبا�رشة  بت�سديدة 
�سباك احلار�س الرتكي �سريكان كريينتيلي م�ستفيدا من عدم 
متكن املدافع الرتكي �سريدار عزيز من ت�ستيت كرة عر�سية 
واأهدر  فرينانديز،  ماريو  رفعها  كوزياييف  دالري  من  راأ�سية 
كوزياييف فر�سة التعزيز اإذ ذهبت كرته الأر�سية التي �سددها 

من داخل املنطقة قرب القائم الأمين ملرمى كريينتيلي بعد 
متريرة متقنة من الك�سندر يروخني من ميني املنطقة، وتكفل 
رفعها  التي  الراأ�سية  دزيوبا  اأرتيوم  بكرة  كريينتيلي  احلار�س 

ت�سرييت�سيف من الي�سار.
التعادل  الثاين  ال�سوط  بداية  يف  ا�ستبدل  الذي  عزيز  واأدرك 
لرتكيا بت�سديدة اأر�سية مبا�رشة قوية من داخل املنطقة اإىل 
راأ�س  من  اليه  ارتدت  كرة  بعد  لونيف  اأندريه  احلار�س  ميني 
عر�سية  كرة  ت�ستيت  حماولته  اأثناء  دزيكيا  جورجي  املدافع 
املنفرد  القائد  ومنح  اليمني،  من  اأوزبايراكلي  �سينري  رفعها 
دزويبا التقدم لرو�سيا بكرة لعبها من داخل املنطقة اىل ميني 
احلار�س املتقدم كريينتيلي كا�رشا م�سيدة الت�سلل اثر متريرة 
من يوري غازين�سكي، اأ�ساع هاكان كالنوغولو فر�سة حمققة 
لتعديل النتيجة اإذ �سد احلار�س لونيف ت�سديدته الأر�سية من 
الأر�سية  الكرة  و�سد  لونيف  احلار�س  وتاألق  املنطقة،  داخل 
التي �سددها كالنوغلو من داخل املنطقة ةحارما املنتخب 

الرتكي اإدراك التعادل.

رو�سيا ُت�سقط م�سيفتها تركيا
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بوادر اأزمة بني الحتاد الفرن�سي وليبزيج
يبدو اأن الأيام القليلة املقبلة �ست�سهد اأزمة بني الحتاد الفرن�سي لكرة القدم ونادي ليبزيج الأملاين، ب�سبب مهاجم الأخري 
عاًما خلو�س   21 الفرن�سي حتت  للمنتخب  ين�سم  اأوج�ستني مل  اإن  الأملانية  »بيلد«  �سحيفة  وقالت  اأوج�ستني،  كيفن  جان 
مباراتي بلغاريا ولوك�سمبورغ ب�سبب م�ساكل ع�سلية، واأ�سافت ال�سحيفة: »لكن بع�س ذلك تدرب مبرح طوال الأ�سبوع و�سارك 
ملدة 45 دقيقة خالل مباراة جمعت بني ليبزيج ولوبني البولندي«، وتابعت: »تخيلوا اأن لعب مبنتخب اأملانيا حتت 21 عاًما 
اأنه م�ساب ومل يخ�س مباريات بالده ثم ذهب وخا�س لقاء بال معنى مع ناديه الأجنبي، وقتها لن مير الأمر مرور  زعم 
الكرام، و�سيفعل الحتاد  حتى ديدييه دي�سامب مدرب املنتخب الفرن�سي الأول، و�سف هذا املوقف باملروع وامل�ستحيل«، 
واأمتت: »اإذا ا�ستكى الحتاد الفرن�سي للفيفا ف�سيكون اأوج�ستني مهدًدا بالغياب عن مباراة ليبزيج وهانوفر ال�سبت املقبل 

بالبوند�سليغا«.
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فنانون عامليون يقاطعون مهرجانا مو�سيقيا يف اإ�سرائيل
الربيطانية،  املغنية  ان�ضمت 
فنانا   15 اإىل  �ضيمز،  ليتل 
من  ان�ضحابهم  اأعلنوا  عامليا 
املو�ضيقي   Meteor مهرجان 
�ضغوطات  عقب  »الإ�رسائيلي« 
املقاطعة  حركة  مار�ضتها 
على   )BDS( العقوبات  وفر�ض 

الفنانني.
املو�ضيقيني  بع�ض  وقاطع 
املهرجان  يف  امل�ضاركة 
م�ضاركتهم  باأن  لعتقادهم 
بينما  اإ�رسائيل،  �ضورة  �ضتجمل 
لذلك  �ضببا  اآخرون  يقدم  مل 
وجه  اأن  بعد  اأي�ضا  ذلك  وياأتي 
وع�ضو  العاملي  الروك  جنم 
روجر  فلويد«،  »بينك  فريق 
اإىل  �ضخ�ضية  ر�ضالة  ووترز، 
�ضابقا  اأعلنوا  الذين  الفنانني 
املهرجان،  يف  م�ضاركتهم 

وكتبت �ضيمز يف تغريدة ن�رستها 
»بعد  تويرت:  يف  ح�ضابها  على 
بي،  املعجبني  قبل  من  اطالعي 
اأدركت اأن العالقات الفل�ضطينية 
مما  تعقيدا  اأكرث  »الإ�رسائيلية« 
الو�ضع  اأدرك  اأتوقع، وحتى  كنت 
متاما، فاإنني اأعلن تاأجيل رحلتي 
اأقدم  لن  ولذلك  »اإ�رسائيل«،  اإىل 
 .»Meteor عر�ضا يف مهرجان 
كما اعتذرت ملعجبيها وملن كان 
وقالت:  حفلها،  ح�ضور  ينتظر 
يوجد  اأين  يعرف  يعرفني  »من 

قلبي.. ال�ضالم واحلب دائما«.
الأمريكية،  املغنية  األغت  كما 
اإلغاء  رف�ضت  التي  راي،  ديل  لنا 
»لي�ضت  زيارتها  لأن  �ضابقا  حفلها 
بيان  يف  وكتبت  �ضيا�ضيا«،  بيانا 
بالن�ضبة  املهم  »من  تويرت:  على 
فل�ضطني  من  كل  يف  اأغني  اأن  يل 

مع جميع  اأتعامل  واأن  و«اإ�رسائيل« 
ل�ضوء  مت�ضاو.  ب�ضكل  املعجبني 
احلظ، مل يكن من املمكن حتقيق 
ظهوري  اأوؤجل  اأنا  وبالتايل  ذلك، 
اإمكانية  حني  اإىل  املهرجان  يف 
جماهريي  من  لكل  زيارات  ترتيب 
ويف  والفل�ضطينيني«.  الإ�رسائيليني 
روجر  النجم،  عليها  رد  املقابل، 
ووترز، قائال: »لقد قراأت تعليقاتك 
على تويرت، رمبا ميكنني م�ضاعدتك 
يف تو�ضيح بع�ض الأمور. فل�ضطني 
اأن  حيث  نوعها،  من  فريدة  حالة 
ياأتي   BDS اعت�ضام  خط  وجود 
املدين  املجتمع  طلب  على  بناء 
الذين  بني  ومن  ككل«.  الفل�ضطيني 
املهرجان  يف  م�ضاركتهم  األغوا 
اأي�ضا، املو�ضيقي الربيطاين �ضانتي 
ال�ضويدي  واملو�ضيقي  �ضيلي�ضتي، 

�ضاينفيلد.

اأمل حجازي تتحدث بو�سوح عن مر�سها 
وعالقته بقرار ارتدائها احلجاب

�سخرية جيم كاري تطال »جي�ش الف�ساء« الأمريكي

نيبول حائز »نوبل لالآداب 2001« يفارق احلياة

الإفراج عن املخرج الأوكراين �سينت�سوف 

فيديادر  الربيطاين  الروائي  تويف 
�ضوراجربا�ضاد نيبول، احلائز على 
جائزة نوبل لالآداب عام 2001، عن 
عمر يناهز 85 عاما وتويف نيبول، 

اأعماله  من  العديد  تدور  الذي 
حول ال�ضتعمار والنفي، يف منزله 
وفقا  لندن  الربيطانية  بالعا�ضمة 
لزوجته ناديرا نيبول، وقالت عقيلة 

كان عمالقا  »لقد  بيان:  نيبول يف 
حماطا  وتويف  حققه،  ما  كل  يف 
اأن عا�ض حياة  بعد  اأحبهم  بالذين 
الرائع  بالإبداع  زاخرة  كانت 

والجتهاد«.
الهندية  الأ�ضول  ذو  نيبول،  فاز 
ترينيداد  يف  املولود  الكاريبية 
»بوكر«  بجائزة  اأي�ضا   ،1932 �ضنة 
امللكة  منحته  كما   ،1971 عام  يف 
عام  يف  »فار�ض«  لقب  اإليزابيث 
روايات  اأعماله  اأ�ضهر  ومن   1990
بي�ضوا�ض«  م�ضرت  فور  هاو�ض  »ايه 
عام 1961، و«ايه بيند اإن ذا ريفري« 
الأوىل،  وتتحدث   .1979 عام 
عن  الفنية،  بالتحفة  و�ضفت  التي 
عن  للبحث  املاأ�ضاوية  الق�ضة 
هندي  رجل  وهوية  ا�ضتقاللية 
والكثري  ترينيداد،  يف  يعي�ض 

والد  جتارب  من  م�ضتوحى  منها 
كتابات  من  الكثري  وينبع  املوؤلف، 
وفق  اجلذور«،  »انعدام  من  نيبول 
عن  ر�ضاه  عدم  املثري  و�ضفه 
الفقر الثقايف والروحي لرتينيداد، 
قدرته  وعدم  الهند،  عن  واغرتابه 
على التاأقلم يف اجنلرتا مع »القيم 
قوة  يوم  ذات  كانت  ملا  التقليدية 

ا�ضتعمارية«.
لال�ضتعمار  املدمرة  الآثار  وكانت 
الأديب  لعمل  كبري  قلق  م�ضدر 
�ضبه  روايته  يف  ولكن  الراحل، 
اأوف  »اإجنما  ال�ضهرية  الذاتية 
عام1987،  ن�رست  التي  اآريفال«، 
اأ�ضل  من  كاتب  عن  نيبول  يحكي 
كاريبي ي�ضعر بال�ضعادة لدى عودته 
�ضنوات  بعد  اإجنلرتا  وطنه  اإىل 

طويلة من التيه. 

ال�ضجون  م�ضلحة  اإدارة  نفت 
التي  الأنباء  الرو�ضية،  الفيدرالية 
باأن  »نوفو�ضتي«،  وكالة  اأوردتها 
املخرج الأوكراين اأوليغ �ضينت�ضوف، 
اإعداد  بتهمة  عليه  حكم  الذي 
جزيرة  �ضبه  يف  اإرهابية  اأعمال 
القرم، غادر ال�ضجن، وذكر املكتب 
ال�ضجون  لإدارة  التابع  ال�ضحفي 

الفيدرالية ملنطقة يامالو-نينيت�ض 
لوكالة  احلكم،  الذاتية  الرو�ضية 
التي  »املعلومات  »�ضبوتنيك«: 
ادعت اأن املدان اأوليغ �ضينت�ضوف، 

اأنه غادر ال�ضجن، غري �ضحيحة«.
كتبت  �ضابق،  وقت  ويف  هذا، 
على  اإيفلفا،  فيكتوريا  ال�ضحفية 
الجتماعي  التوا�ضل  موقع 

�ضافر  �ضينت�ضوف،  اأن  »في�ضبوك« 
�ضاخلارد  من  ال�ضبت  يوم  م�ضاء 
الرو�ضية،  العليا  املحكمة  وكانت 
 24 يف  ال�ضادر  احلكم  اأيدت  قد 
الأوكراين  �ضد   ،2015 نوفمرب، 
ملدة  بال�ضجن  �ضينت�ضوف،  اأوليغ 
تنظيم  بتهمة  عاما  ع�رسين 
جزيرة  �ضبه  يف  اإرهابية  هجمات 

القرم.
ومت احلكم بال�ضجن ملدة 10 اأعوام 
املدعو  �ضينت�ضوف،  �رسيك  على 
اأي�ضا  وحكم  كولي�ضينكو،  األك�ضندر 
الآخرين  املتهمني  من  اثنني  على 
يف الق�ضية، وهما األيك�ضي ت�ضريين 
وغينادي اأفانا�ضييف بال�ضجن ملدة 

7 �ضنوات.

كاري  جيم  الأمريكي  املمثل  اعترب 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  خطط 
م�ضلحة  ف�ضاء«  »قوة  لإن�ضاء  ترامب 
اأمرا جديرا بال�ضخرية، ويعمل حاليا 
على ت�ضويرها يف فيلم كرتون خا�ض 

به.
الذي  الفيلم،  حوار  يف  كاري  وكتب 
الرو�ضي  والرئي�ض  ترامب  يظهر 
فالدميري بوتني وهما يرتديان بذلتي 
باآخر  رئا�ضتك  علقت  »هل  ف�ضاء، 
الف�ضائية!  القوة  اإذن  ا�ضتدع  ق�ضة؟ 
من  واأكرث  الغباء  اإىل  ت�ضل  حتى 

على  مرتني  كاري  ح�ضل  ذلك!« 
عمله  على  »غلوب«  الذهبية  اجلائزة 
»ترومان �ضو«، ويقوم منذ عدة اأ�ضهر 
الإنرتنت  �ضبكة  على  ر�ضومه  بن�رس 
الرئي�ض  منتظمة،  ب�ضورة  منتقدا، 
الإدارة  كانت  واإدارته  ترامب  دونالد 
قوة  �ضتعد  اأنها  اأعلنت  الأمريكية 
خا�ضة للدفاع يف الف�ضاء بحلول عام 
من  يطلب  اأن  ترامب  ويعتزم   .2020
لعام  الدفاع  ميزانية  يف  الكونغر�ض، 
مبدئيا  دولر  مليارات  ثمانية   ،2020

لتمويل هذا اجلي�ض.

خرجت الفنانة اأمل حجازي 
عن �ضمتها وك�ضفت حقيقة 
مر�ضها  عن  تردد  ما 
اخلطري، الذي جعلها تتخذ 
احلجاب  بارتداء  قراراً 
عقب ال�ضفاء منه، وذلك من 
على  ن�رستها  تغريدة  خالل 

ح�ضابها على تويرت.
يف  حجازي  اأمل  وقالت 
تغريدة عرب تويرت: »حجابي 
اأبدا  مر�ض  ب�ضبب  لي�ض 
التزامي هو هدية ثمينة من 
بكامل  وكنت  وجل  عز  اهلل 
وعقلي  و�ضحتي  اإرادتي 

احلمدهلل«.
اأمل حجازي قائلة:  وتابعت 
امتنى  الثمينة  الهدية  »هذه 
�ضخ�ض  كل  يتلقاها  ان 
اأجد  مل  لين  بحاجتها 
ال�ضعادة احلقيقية ال بقرب 

اهلل«.
وجاءت كلمات اأمل حجازي 
اإنها  اأ�ضيع  ما  على  رداً 
احلجاب،  قرار  اتخذت 
بتجربة  مرورها  عقب 

اأدت  ال�رسطان،  مع  مريرة 
اإىل ت�ضاقط �ضعرها بالكامل 
امل�ضتعار،  ال�ضعر  وارتدائها 
لتتخذ عهداً على نف�ضها مع 
اهلل عند �ضفائها �ضوف تعتزل 
احلجاب  وترتدي  الغناء 
واأرادت  بالفعل  وهذا ما مت 
على  توؤكد  اأن  حجازي  اأمل 
جاء  للحجاب  ارتدائها  اأن 
ولي�ض  منها،  تامة  بقناعة 
وعكة  باأي  عالقة  له  الأمر 
وجاء  بها  اأملت  �ضحية 
بعد  حجازي  اأمل  تعليق 
موجة من اعرتافات النجوم 
مر�ضية  بتجارب  مبرورهم 
راأ�ضهم  على  كانت  �ضعبة، 
�ضدمت  التي  اإلي�ضا  الفنانة 
اإنها  اأعلنت  عندما  اجلميع 
الثدي  �رسطان  من  تعافت 
كما اأ�ضيع اأن الفنانة مرييام 
مر�ض  من  تعاين  فار�ض 
خطري، ولكنها نفت اإ�ضابتها 
اأن  اإىل  م�ضرية  بال�رسطان 
لي�ض  ولكنه  دقيق  مر�ضها 

املر�ض اخلبيث.
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تاأليف عزيز الع�سا و عماد اخلطيب

مقد�صيون �صنعوا تاريخا
يف كتابهما »مقد�سيون �سنعوا تاريخا« الذي �سم 260 �سفحة ا�ستعر�ض املوؤلفان الفل�سطينيان 

الأ�ستاذ عزيز حممود الع�سا والربوف�سور عماد عفيف اخلطيب �سري ع�سر �سخ�سيات مقد�سية، 
وم�ساهماتها يف احلفاظ على عروبة القد�ض، لياأتي هذا الإ�سدار تكرميا ملن حملوا على 

عاتقهم اأمانة الدفاع عن القد�ض وواجهوا الحتالل وغطر�سته، فكان ليقظتهم وعطائهم 
وتفانيهم يف خدمة املجتمع املقد�سي اأثرها امللمو�ض يف مواجهة عمليات التهويد والأ�سرلة 

وحماية وبناء موؤ�س�سات املدينة.

وكالت 

�سلط  التي  الع�رش  ال�سخ�سيات 
ال�سوء عليها من مواليد  املوؤلفان 
ويتوزعون  و1940(   1906( الفرتة 
جماالت  من  وا�سع  مدى  على 
الباحثان  واعتمد  واالإبداع،  البناء 
امليداين  العمل  منهجية  على 
واأ�رشهم  املعنيني  عائالت  مع 
واأ�سدقائهم دون االعتماد على ما 

ن�رش عنهم من موؤلفات.
 

املقد�سية اإليزابيث حنا 
نا�سر

 
�سلط  التي  االأوىل  ال�سخ�سية 
هي  �سريتها  على  ال�سوء  الكتاب 
نا�رش  حنا  اإليزابيث  املقد�سية 
من  كانت  التي   )1986-1906(
اجلامعية  الدرجة  اأوائل من حمل 
امراأة  واأول  الفل�سطينيات  من 
�سغلت من�سب مدير دائرة ال�سوؤون 

االجتماعية يف القد�س.

عام  �سباط  من  ماطر  يوم  ويف 
نا�رش  اإليزابيث  �سادفت   1952
اخلام�سة  يف  �سغريتني  فتاتني 
بثياب  العمر،  من  وال�ساد�سة 
قارعة  على  تت�سوالن  مبللة  رثة 
الطريق، فراودتها فكرة اإن�ساء دار 
على  وحملت  امل�رشدات،  للفتيات 
رو�سة  مدر�سة  تاأ�سي�س  عاتقها 
الزهور التي بداأتها بتحويل غرفة 
فيه  يتلقى  درا�سي  ل�سف  نومها 
علومهم عن  وبناتها  القد�س  اأبناء 

وطنهم احلر امل�ستقل.
نا�رش  حنا  اإليزابيث  متتعت 

ب�سخ�سية جريئة و�سارمة مل تقبل 
ترف�س  وكانت  ب�سهولة،  اخلطاأ 
وجهه  تعلو  ال  موظف  اأي  تعيني 
ع�سقت  الدائمة..  االبت�سامة 
ممن  رحيلها  قبل  وطلبت  القد�س 
التجول  يطيل  اأن  جنازتها  ي�سيع 
يودع  كي  دفنها  قبل  بنع�سها 

جثمانها القد�س.
 

اإحياء ذكرى الطبيب 
املقد�سي اأمني �سالح 

جمج

وخ�س�س الف�سل الثاين من الكتاب 
املقد�سي  الطبيب  ذكرى  الإحياء 
 )1999-1921( جمج  �سالح  اأمني 
كل  عرفته  اأطفال  طبيب  وهو 
لوطنه  انتمى  و�سيا�سي  فل�سطني، 
فاأتقن  مقد�سية  موؤ�س�سات  وبنى 
�سمن  حتى  واالإدارة،  البناء 
�ساخمة حتى  زالت  وما  دميومتها 

يومنا هذا.
بعد  عيادته  يف  جمج  ينزو  مل 
االأموال  على  ليح�سل  التخرج 
طبيبا  انطلق  واإمنا  مر�ساه،  من 
باحثا يفت�س عن احلقائق العلمية، 
املقاالت  عرب  وي�سوبها  فيقيمها 
من  كل  يف  الطبية  املجالت  يف 
اأمريكا واأملانيا وبريطانيا، و�سعى 
فل�سطني  الإحلاق  حياته  خالل 
اأو�ساعها  يف  االرتقاء  بعجلة 
ال�سحية، بحيث ت�سبح قادرة على 
جماراة التطورات العلمية ال�سحية 

احلديثة واالندماج بروحها.
يف  االأطفال  طب  تخ�س�س  اأ�س�س 
كثريون  كان  وقت  يف  فل�سطني 
يعتربونه فرعا �سغريا وغري متميز 

جمج  يعترب  وال  العام،  الطب  عن 
رائدا فقط لكونه اأول طبيب اأطال 
يف البالد ولكن الإ�سافته املنهجية 

يف ممار�سة هذا التخ�س�س.
االأردنية  اململكة  به  حظيت 
الفكرية  االأبعاد  متعدد  وزيرا 
البذل  على  قادرا  املدارك  وا�سع 
جاه  اإىل  ملتفت  غري  والعطاء، 
ثالث  وقاد  �سهرة،  اأو  مال  اأو 
وزارات يف اآن واحد فطور واأجزل 

العطاء.
 

اأنور التميمي ...رجل 
املهمات ال�سعبة

 
الكتاب  من  الثالث  الف�سل  وتناول 
اأنور  ال�سابق  القد�س  حمافظ 
الذي   )1993-1917( التميمي 
ال�سعبة،  املهمات  برجل  لقب 
بلدية  توىل من�سب رئا�سة جمل�س 
القد�س يف اأحلك االأوقات، و�سفريا 
وحمافظا  م�رش،  يف  لالأردن 
للقد�س، باالإ�سافة لقيادته وزارات 

يف حكومات عدة.
التقى التميمي يف حياته مع ال�سف 
والعامل، مل  العرب  االأول من قادة 
التحرير  منظمة  يف  قياديا  يكن 
يحظى  كان  اأنه  اإال  الفل�سطينية 
اأبي  من  كبريين  وتقدير  باحرتام 
في�ستمعان  جهاد،  واأبي  عمار 
ي�ستد  عندما  براأيه  وياأخذان  له 

اخلطب.
حياته  يف  التميمي  اأنور  اتخذ 
للمحافظة  قرارات مهمة وجريئة 
على املقد�سات االإ�سالمية واإدارة 
بني  ومن  املقد�سية،  املوؤ�س�سات 
من  متكن  التي  الكربى  الق�سايا 
م�ست�سفى  ا�ستمرار عمل  اإجنازها 

بالقد�س،  اخلريية  املقا�سد 
االحتالل  �سلطات  كانت  والتي 
لل�رشطة  ملقر  حتويلها  تنوي 

االإ�رشائيلية.
 

ح�سني الأ�سهب... 
خل�ض التعليم يف القد�ض 

من براثن التهويد

الرتبوي املقد�سي ح�سني االأ�سهب 
اجلزء  له  خ�س�س   )1999-1915(
ال�سوء  و�سلط  الكتاب  من  الرابع 
على اأهمية دوره يف قيادة ال�رشاع 
واأعوانه  ورموزه  االحتالل  مع 
حتى متكن من تخلي�س التعليم يف 
الذي  التهويد  براثن  من  القد�س 
اللحظة  من  االحتالل  به  �رشع 
القد�س  احتالل  ال�ستكمال  االأوىل 

ب�سطريها.
عام  الرباق  ثورة  ا�ستعلت  عندما 
االأ�سهب  ح�سني  يكن  مل   1929
عمره،  من  ع�رشة  الرابعة  بلغ  قد 
من  جيله  طالب  كباقي  فانتقل 
طالب متظاهر اإىل حامل لل�سالح 
دفاعا عن نف�سه واأهله ومقد�ساته 

ووطنه.
امل�سريات  يف  مل�ساركته  ونتيجة 
الدينية واملظاهرات �سد املحتل 
يف  وهو  واالإ�رشائيلي  الربيطاين 
�سبابه املبكر، اكت�سب القدرة على 
الوطنية  الفعاليات  وقيادة  تنظيم 

من مظاهرات واإ�رشابات.
ال�رشقي  ال�سطر  احتالل  ومع 
االأ�سهب  ح�سني  قال  املدينة  من 
الرتبية  مكتب  اأ�رشلة  اإن  حينها 
اأ�رشلة  يعني  واملدار�س  والتعليم 
ملقاومة  وتفرغ  كلها،  القد�س 

من  عددا  واأبلغ  االحتالل  قرار 
وال�سفة  القد�س  يف  الرتبية  رجال 
يف  معه  وقوفهم  واأعلنوا  الغربية، 
كل خطواته وطالب دعم احل�سور 

يف اإعالنه لالإ�رشاب.
على  عدة  مدار�س  الفتتاح  وكان 
والتعليم  الرتبية  مكتب  مدير  يد 
ح�سني  االإ�سالمية  االأوقاف  يف 
االأ�سهب االأثر يف ازدياد نزوح طلبة 
اإىل  الر�سمية  االبتدائية  املدار�س 
النزوح  لهذا  هذه املدار�س، وكان 
املعارف  اتخاذ  يف  االأثر  اأكرب 
االإ�رشائيلية قرار تدري�س املنهاج 

االأردين يف مدار�سها.
 

حلمي املحت�سب... 
اأحد اأركان الأوقاف 

واملقد�سات الإ�سالمية

املقد�سية  ال�سخ�سيات  بني  ومن 
اهتماما  الكتاب  لها  اأفرد  التي 
-1906( املحت�سب  حلمي  ال�سيخ 
االأوقاف  اأركان  اأحد  وهو   )1982
حتلى  االإ�سالمية،  واملقد�سات 
ب�سخ�سية �سيا�سية واإدارية م�سلحة 
اأوا�سط  يف  �سافر  باالإميان. 
ودر�س  القاهرة  اإىل  الع�رشينيات 
وح�سل  ال�رشيف،  االأزهر  يف 
والعلمية  االأهلني  �سهادتني:  على 
للغرباء وهي درا�سة متخ�س�سة يف 
حرب  وبعد  االإ�سالمية.  ال�رشيعة 
عام 1967 ا�ستقر ال�سيخ املحت�سب 
مع كثري من الرجاالت والعلماء يف 
التي  ولل�رشورة  القد�س،  مدينة 
اأوجدتها ظروف االحتالل اأ�س�سوا 
مقرها  وجعلوا  االإ�سالمية  الهيئة 
االحتالل  مواجهة  بهدف  القد�س 

امل�سلمني  �سوؤون  اإدارة  من  ومنعه 
الغربية  وال�سفة  القد�س  يف 
االإ�سالمية  املقد�سات  وحلماية 
على  واملحافظة  االعتداء  من 
املوؤ�س�سات  عمل  ا�ستمرارية 

املقد�سية وخدمة املواطنني.

 ال�سيخ الأزهري �سعيد 
�سربي

املوؤلفان  يغفل  مل  اآخر  �سيخ 
اإحياء �سريته يف الكتاب هو �سعيد 
�سيخ  وهو   )1973-1910( �سربي 
االنتداب  قاوم خمططات  اأزهري 
ل�سالح  وموؤامراته  الربيطاين 
التهويد  عمليات  واجه  ثم  اليهود، 
التي جرت منذ اأن ظهرت احلركة 
فل�سطني،  اأر�س  يف  ال�سهيونية 
وما  والنك�سة  بالنكبة  مرورا 

بعدهما وما بينهما.
منا�سب  عدة  �سربي  �سعيد  توىل 
للقد�س،  �رشعي  قا�س  بينها  من 
وعني ع�سوا يف حمكمة اال�ستئناف 
جمل�س  يف  وع�سوا  ال�رشعية 
االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف 
االأق�سى  للم�سجد  فخطيبا 
املبارك، وكان من موؤ�س�سي الهيئة 
ع�سوا  عني  ثم  العليا،  االإ�سالمية 
امل�سجد  الإعمار  التنفيذية  للجنة 
يد  على  حرقه  اإثر  على  االأق�سى 

الع�سابات ال�سهيونية.
على  خطيبا  وقف  من  اآخر  كان 
يف  االأيوبي  الدين  �سالح  منرب 
ا�ستمر  ثم  احلريق،  قبل  االأق�سى 
على  ودرو�سه  خطبه  اإلقاء  يف 
وجه  لقي  اأن  اإىل  املوؤقت  املنرب 

ربه.

ترجمه  اإىل العربية �سامر اأبو هوا�ض 

»بول اأو�صرت« يعود »برحالت يف حجرة الكتابة«
اإن من يعرف بول اأو�سرت »خمرتع العزلة«، 
اأن  ما  الغرابة  من  ق�سطاً  يتوقع  �سوف 
وهذه  بقراءته،  ويهّم  له  عماًل  مي�سك 
الرواية )رحالت يف حجرة الكتابة ال�سادرة 
عن من�سورات املتو�سط برتجمة �سامر اأبو 
فيها  وتتجلى  بل  با�ستثناء،  لي�ست  هوا�س( 

القاعدة »االأو�سرتية« اأكرث واأكرث.
ال�سخ�سية  بتحديد  مبا�رشة  الرواية  تبداأ 
�سيخ  يبدو؛  كما  االأقل  على  املركزية، 
حمتاراً  ويجل�س  مقلّمة  بيجاما  يرتدي 
والنف�سي،  املكاين  بو�سعه  جاهاًل 
بالنك«  »ال�سيد  ا�سم  الكاتب  له  يفرت�س 
لكنه  »ال�سيخ«؛  كلمة  ا�ستخدام  لتحا�سي 
حتا�ٍس ينق�سه اأو�سرت بني حني واآخر رمبا 
يف  ال�سخ�سية  هذه  هوية  بلبة  ال�ستمرار 

اأذهاننا.
مكان احلدث حجرة غريبة، يعجز �ساكنها 
عن حتديد ماهيتها، غرفة م�سفى اأو بيت 
برقع  حمددة  القليلة  اأ�سياوؤها  �سجن؟  اأو 
ت�سميها )ل�ساقة با�سم طاولة على الطاولة، 

مثاًل( ل�سبب جمهول.
توثقان  ت�سجيل  واآلة  كامريا  احلجرة  يف 
كل ما يحدث. وبعد دقائق من بدء ال�رشد 
القراء  ــ  نحن  ن�سري  اأننا  لو  كما  �سيبدو 
لنتائج  املتلقني  اأو  واالآلة،  الكامريا  ــ 
�سياق  يف  طويل  لوقت  نبقى  تقاريرهما، 
هذه  ملاهية  حقاً  مدركني  غري  احلكاية 
ال�سخ�سية، التي تتعر�س الأعرا�س ج�سدية 
حبوب،  تناول  واإنهاك،  دوار  متباينة، 
غيابات للوعي، ن�سيان، زيارات ملمر�سات 
اإىل  باالإ�سافة  وحمامي،  وطبيب  و�رشطي 

�سكل احلجرةـ
كل اخل�سائ�س تفرت�س اأكرث من �سيناريو. 
هل بالنك مري�س يف م�سفى، م�سجون يف 
حجرة مغلقة، جزء من جتربة ما اختارها 
مرتافقاً  هذا  كل  ميت؟  حتى  اأو  طوعاً، 
بالنك  ذهن  على  يطراأ  بارز  تناق�س  مع 
اأو �سحية؟ »قلبه  امل�سو�س؛ هل هو متهم 
طافح باإح�سا�س بالذنب، ويف الوقت عينه 
باأنه �سحية  �سعوره  من  التخل�س  ال ميكن 

ظلم مروع«.
كد�سة  عليها  طاولة  كذلك  احلجرة  يف 
اأوراق وجمموعة من ال�سور الفوتوغرافية. 
الحقاً ن�ستعني معه بهذه البيانات الكت�ساف 
املزيد عنه وعن ال�سخ�سيات التي يتواىل 
�سخ�س  مثل  يبدو  اأنه  ال�سيما  ظهورها، 
على  القريبة  الذاكرة  اأو  للذاكرة،  فاقد 
االأقل )ملحات من طفولته البعيدة ت�ستمر 

بالقفز اإليه عرب الرواية(.
لفهم  كمحاولة  اأو  الف�سول،  �سبيل  على 
بالنك  يبداأ  لنا،  كما  له  املجهول،  و�سعه 
اأن  وما  املن�سدة.  على  االأوراق  بقراءة 
يفتحها حتى ينفتح مدى رواية اأخرى ت�سري 
فيما  االأ�سل.  الرواية  مع  جنب  اإىل  جنباً 
�سيغموند  �سخ�سية  تظهر  بالنك  يقراأه 
غراف، وبالد ت�سمى الكونفدرالية )يُ�رَشّح 
غراف  الأمريكا(.  تورية  اأنها جمرد  الحقاً 
اإىل  ي�سافر  عائلته،  خ�رش  اأن  بعد  هذا، 
االأرا�سي الغربية حيث ينت�رش »البدائيون« 
لقمع مترد، ثم يكت�سف اأنه �سحية خدعة 

من دولته نف�سها وينتحر.
�سخ�سية  تربز  الرواية  انتهاء  من  قريباً   
م�سار  لت�سحح  كوين،  دانيال  املحامي، 
املكان،  الزمان،  بدقة  وتثّبت  اأفكارنا، 
يف  م�سجون  بالنك  قبالتنا؛  وال�سخ�سية 
عديدة  تهم  ويتنظر حماكمة يف  احلجرة، 
اجلن�سي  االعتداء  التاآمر،  )الن�سب، 

وغريها( واحتمال اإعدامه قائم.
يتبدل  الرواية،  من  متقدمة  مرحلة  يف 
موجودات  على  الرقع  متو�سع  فجاأة 
ترتيبها،  باإعادة  يبداأ  بالنك  لكن  الغرفة، 
بعد  اجلدار  فوق  »جدار«  ل�ساقة  )ي�سع 
وهكذا(؛  »مقعد«  اإىل  ُغرّيت  قد  كانت  اأن 
يف  التناغم  »ترميم  اأو�سرت  ي�سّميها  عملية 
كون ممزق«. تبدو اأهمية ذلك يف اأنه ي�سبه، 
ــ نرغب بفعله  ــ كقراء  اإىل حد ما، ما كّنا 
منذ اأول القراءة، ونكون على و�سك اإمتامه 

عّما قليل.
وا�ستخدام  الرتميم،  مثل هذا  اإن عمليات 
القارئ«  »اأيها  »ال�رشد«،  مثل  عبارات 

القارئ  اإ�رشاك  تت�سمن  مرة،  من  اأكرث 
ت�سمى  تقنية  �سمن  ال�رشدية،  اللعبة  يف 
اأو ما ي�سمى »ما   ،»metafiction« اأدبياً 
يف  يت�سح  كما  غايته  ولهذا  الق�س«،  وراء 
نهاية الرواية. بعد انك�ساف م�سريه، على 
االأقل كما نعتقد، ينظر بالنك اإىل ال�سقف 
»وبينما يتاأمله، يرتاءى له اأنه يحدق بورقة 
بي�ساء«. هنا تت�سح مالمح »حجرة الكتابة« 
اأننا كنا جميعاً �سجناء فيها مع  التي يبدو 
بالنك. يفتح بالنك جمموعة اأوراق جديدة 
ويف �سفحتها االأوىل يقراأ، مدهو�ساً مثلنا، 
»رحالت يف حجرة  ذاته  العري�س  العنوان 
اأوىل  �سفحات  قراءة  يتابع  ثم  الكتابة«. 
طالعتنا  التي  ذاتها  االأوىل  ال�سفحات  هي 
الرواية. هكذا يندمج بالنك  اأول هذه  يف 
»واحداً  اأو�سرت-  يقول  وي�سري -كما  معنا، 
لعقل  امللّفقة  االأخيلة  نحن   ... االآن  مّنا 

اآخر«.
وحبكته  خال�سته  اأو�سرت  يطرح  هنا 
تعي�س  االأخيلة  هذه  اإن  طوياًل؛  املتوارية 

متنحها  اإذ  »الكاتب«،  �سانعها  من  اأكرث 
اأبديتها  مكتوبة(  تكون  اأن  )ميزة  الكتابة 

»وتُروى ق�س�سها دوماً حتى بعد موتها«.
ي�سلّم  جلّياً،  اأو�سرت  يربز  اخلامتة،  يف 
دون  من  العني  يف  بنا  ويحدق  مفاتيحه 
وا�سحة:  متكلم  �سمري  باأفعال  مواربة 
حيث  احلجرة  يف  بالنك  ترك  »اأنوي 
النافذة  ذات  احلجرة  يف  دام  »وما  هو«، 
املقفلة والباب املو�سد، فلن ميوت اأبداً، 
اأكتبها على  التي  الكلمات  ولن يكون �سوى 
بطريقة  ال�ستار  ي�سدل  �سفحته«،االآن 
ويبقى  تنطفئ«،  »االأ�سواء  م�رشحية  �سبه 
احلبكة  هذه  غرابة  اأمام  الده�سة  لنا 
االحتماالت  من  كثري  يف  نفكر  وجّدتها. 
قراءة  نعيد  اأن  ثالث:  اأبرزها  يكون  قد 
الرواية من بدايتها، اأن نح�سل على اأبديتنا 
ون�سري  ننكتب«  »باأن  اأو�سرت  طريقة  على 
نفّر من حجرة  اأن  اأو  ما،  لكاتب  »بالنكاً« 

الكتابة ورحالتها العجيبة اإىل غري رجعة.
 وكالت
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العربي بن مهيدي 

�صيغة  فيلم ب�صري دراي�س  وال�صيغة 
الأيقونة ، وال�صيغ الأخرى؟

تختلط ال�سينما و » الثورة » وتتداخل مبا ي�سعب الف�سل بينهما ،  و تتداخل ال�سينما و الثورة و اإ�سكالت الروي التاريخي ، و 
تتداخل  كثريا مما يجعل الف�سل اأمرا  م�ستحيال ؟ لكن امل�سالة التاريخية يف ال�سيغة ال�سردية » فيلم العربي بن مهيدي منوذج 

»  م�سالة ب�سيطة ، بل و ب�سيطة جدا . قبل كل �سيء ، اإن » الثورة اجلزائرية »  حركة �سعبية منظمة وم�سلحة ،نفدها ثوارا 
نوفمربيون  ، فرفع اأعالمها رجالها  الرواد ، ونفدها اأبطالها العظام يف حلقات الكفاح و�ساحات الر�سا�ص ، وهي  على هذه املفا�سل 

تاأكل الكثري من احلميميات والأ�سماء، تلك التي اأورثت ذاكرة اأ�سحت اقرب اإىل الأيقونة ، منها اإىل احلدث الثوري العادي ، واو 
ال�سرية الثورية الإن�سانية العادية  كالأيقونة » العربي بن مهيدي » . فيما » ال�سينما »  لي�ست �سوى تراكيب  من ال�سوت وال�سورة ، 

وحكي يروى احلدث  وفق قناعات من كتب احلكاية ، وقناعات من يحرك عربة الكامريا .

ي�سني بوغازي 

تتداخل  املقا�سات  هذه  على 
مما   « الثورة  و   « ال�سينما    «
يجعل الفرز التاريخي ، وتطبيق 
ال�رصامة يف اال�سرتجاع للذاكرة 
لكنه    ، قا�سيا  فعل  الثورية  

�رصوري للأجيال .
العلقة  هذه  اجزم   واأكاد 
ن�سبت  التي  هي  املقد�سة  
بني  مدة  مند  القائم  اخللف 
املخرج  اجلزائري  ب�سري دراي�س 
من جهة ، و جلنة امل�ساهدة يف 
ووزارة   ، املجاهدين  وزارة 
يف  امل�ساهمان  ،وهما  الثقافة  
االإنتاج ماليا  مبا يقدر مبلغه 75 
يف املائة من التكلفة االإنتاجية 
مليار   600 املقدرة  االإجمالية 

جزائري )1(.
اأبعاد  اخذ  الذي  اخللف  هذا 
االإعلم،  يف   ، اأخري  ت�سادمية 
االإعلميني  بذلك  مق�سما 
والفنانني  وال�سينمائيني 
واجلمهور ، وحتى عائلة ال�سهيد 
مع   هم  ق�سم  ق�سمني  )2(،اإىل 
�سد  هم  وق�سم   ، املنع  قرار 

قرار املنع  ؟
االتهامية  الرتا�سقات  وا�ستدت 

من  املنع  قرار  خلفية  على 
جلنة   « اتخذته  الذي  العر�س 
بعدة   بررته  الذي   « امل�ساهدة 
 ، اللجنة  ن�رصتها  اعتبارات  
طرف  من  ت�ست�ساغ  مل  والتي 

�سناع الفيلم .
الروؤية  اإن  يف   اأجملها  لعلي 
وال�سورة    ، االإخراجية 
ال�سينمائية وامل�سامني احلوارية 
ال�سينمائية  االإ�سارات  وجملة   ،
ورمبا   ، ال�رصيط  حملها  التي 
الكثري  و  امل�ساحبة  املو�سيقي 
من التناوالت والتعابيري واجلمل 
راأتها » جلنة امل�ساهدة »  ، قد 
االأيقونة   �سخ�سية  قدمت  اإن  
يف  اإخلل   ، كبري  باإخلل 
اإخلل  و   ، التاريخية  ال�رصامة 
يف احلقيقة التاريخية من حيث 
يتناق�س  هذا  ،وكل  التاأويل 
الوزارة  من  املتبناة  والروؤية 
الو�سية ، واملخولة  للحفاظ على 
والنوفمربيني  الثوري   التاريخ 
جميعا واأحداث حرب التحرير، 
وان ال�رصيط يرقى اإىل الت�سويه 
التي  احل�سا�سات  ببع�س 
 ، النوفمربيون  الثوار  �ساحبت 
كل هذا  اإن  قالت  اأنها  والغريب 
لل�سيناريو  خمالفا  ،جاء  كله 

والذي  لها  املقدم  االأ�سلي 
وافقت على اإنتاجه ، وقد اأوفت 
الفيلم  و�سناع  ن  وعدت  مبا 
ال�سيناريو؟  جادة  على  انحرفوا 
وهي التي اعتادت على اأن  تنتج 
و«  النظرية  االأطر  �سمن  اأفلم 
 ، للوزارة    « التاريخية  احلقيقة 
ومن وراءها احلكومة اجلزائرية 
للبحث  االبيار  مركز   « وروؤى  و 
واأول   ، والوطنية  احلركة  يف 

نوفمرب54 »
للفيلم   ال�سانع  الفريق  فيما 
ظهر    « دراي�س  ب�سري   « بقيادة 
منددا ، متهما  جلنة امل�ساهدة 
مبحاولة االحتكار التاريخي ، و 
منع احلقيقة التي حملها الفيلم 
عن �سهادات وكتابات  جماهدين 
كبار »  بن خدة »  منوذجا ، واأنها  
�سرية  عن  احلقيقة  ال�سورة  
مهيدي  بن  العربي   « االأيقونة 
الوطنية  ان�سغاالته  جميع  و   «
وت�رصفاته مع الثوار على غرار 
الرئي�س ال�سابق » احمد بن بلة » 
واالأهم يف كل هذا انه يقول ، اناأ 
تاريخيا  موؤرخا  ل�ست  �سينمائي 
ال  احلقيقة  اإظهار  ومهمتي   ،
جماراة الروؤى و القناعات ؟ لكنه  
فئ خ�سم هذا الكلم االأخلقي 
اخذ  انه  ين�سى  يكاد   ، الكبري 
و   ، الوزارتني  من  اإنتاج   اأموال 
روؤيته  يفر�س  املال  ميلك  من 
�سينمائية عاملية  قناعة  ؟ هذه 
دراي�س  ب�سري   « املخرج  رمبا   ،
جمايف  فانه  واإال   ، يغفلها  ال   «

للحقيقة الواقع برمته ؟
 فل يعقل  اأن من ينتج  ال يفر�س 
ماله  يعطى  من  واأن   ، روؤيته 
تفر�س عليه الروؤى و القناعات 
و ال  يراها مزيفة  التي  االأخرى 
تخدم االأموال التي �رصفها على 
اإنتاج  اأو   ، ال�سينمائي  ال�رصيط 
فني اآخر �سينمائي  كان ، اأو ما 

دون دلك ؟
وعليه  اإن الوزارتني  من اأنتجتا 
الفيلم ، ودفعتا التكاليف املالية 
من  النهاية  يف   ، االإنتاجية 
حقها  ومن   ، الطبيعي  حقهما  
روؤيتها  عن  تدافع  اأن  القانوين 
من  الفيلم  ،وان متنع  التاريخية 
راأت  اإن   ، ترخ�سه  اأو   ، العر�س 
ما  وهذا   ، ذلك  ي�ستحق  انه 
حدث مع  ال�رصيط  ال�سينمائي 
العربي   « العر�س  من  املمنوع 

بن مهيدي » 

اأن  اأراد   لو   ، املخرج  وعلى 
يعر�س روؤيته التاريخية  لل�سرية 
فيلم  بنف�سه  ينتج  اأن  االإيقونة 
اآخرا، بعيدا عن الوزارتني ، وان 
 « ال�سيناري�ست  له  قاله  ما  هذا 
رابح ظريف » الذي على ما يبدو 
، انه ع�سو  » جلنة امل�ساهدة » 

للفيلم عن وزارة الثقافة .

ملاذا التجراأ على الأيقونة  
وملاذا ال�سطط ؟

من بني االأ�سئلة التي  �سغلتني ، 
مند   ، عليها  االإجابة  وحاولت  
جلنة   « قالته   الذي  االإعلن  
امل�ساهدة » التابعة اإىل » وزارة 
و    « اجلزائريني  املجاهدين 
ت�سمن  رف�سها  ال�سبه املطلق 
  « الفيلم   « ال�سينمائي  لل�رصيط 
وقد حمل عدة مربرات تاريخية 
ارتبطت   درامية  و   ، ،وواقعية 
االأيقونة   « طال  بت�سويه  راأ�سا 
بداأ  ؟  حماور  عدة  على  و    «
خلفية   مل�سامني   با�ستظهار 
الثوري  اال�ستغال  وجهات   يف 
 ، القادة  النوفمربيني  الثوار  بني 
اإىل �سمت مريب مار�سه  �سناع 
الفيلم عن التعذيب الب�سع الذي 
بن  العربي   ، االأيقونة   « طال 
مهيدي » مما يخلع عنه عظمته 
اإىل   ، العامل  عنه  عرفها  التي 
الطفويل   ال�رصد  عن  االإغفال 
مربرات  اإىل   ، ال�سرية   من 
املظاهر  عن  كالتخلي   ، كثرية 
الع�سكرية  والعمليات  احلربية 

التي عاي�سها البطل واأغفلت ؟ 
املرفوعة  املثالب  هذه  وعند 
�سد �سناع الفيلم، يطرح ال�سوؤال 
هذه  كل  كانت  اإذ  اجلوهري، 
احليثيات املهمة يف اال�ستظهار 
لها  يتطرق  مل  ال�سينمائي 
�سناع  اأراد  اإذن  فلماذا،  الفيلم، 
ال�سرية  هذه  يف  اخلو�س  الفيلم 
االأفلم  اإن  قاعدة  على  و  ؟ 
اإىل  تتوجه  عادة  ال�سينمائية 
اجلماهري العري�سة من ال�سباب 
واالأجيال اجلديدة ، واإن م�ساعي  
هو  النوفمربيني  املجاهدين 
 ، والنماذج  القيم  تلكم  اإي�سال 
ال�سك يف جوهر  وبالتايل ي�سري 
االأ�سئلة  من  يثري  الفيلم   �سناع 
اأكرث ما يثريه االأجوبة ؟ وكان   ،
االأيقونة و �سريته العطرة لي�ست 

�سوى » ح�سان طروادي » ملاأرب 
اأخرى خفية  ؟

�سنفها  التي  املربرات  وهي 
اإىل  ترقى  اأنها  الفيلم،  �سناع 
التدخل يف ق�سايا فنية �سينمائية 
يل  بدا  ما  عموما   ! خال�سة 
الفيلم   �سناع  اأن   ، جدا  غريب  
اخذوا  اأيقونة �ساطع ح�سورها 
الثوري ، وبالغ تاأثريها الوجداين 
 ، جميعا  النفو�س  يف  والعاطفي 
عند  االأجيال التي واكبت القيام 
النوفمربي واالأجيال التي تلت ، 
ال�سبعينيات  اىل  ال�ستينيات  من 
اأجيال  اإىل  الثمانينات  اإىل 
االألفية اجلديدة ، كلهم يرون يف 
» العربي بن مهيدي  » االأيقونة 
 ، م�سونة  تظل   اأن  يجب  التي 
ال�رصح  على  بعيدة   ، هي  كما 
 ، الراأي  واإبداء   ، التحليل  و   ،
�سينمائيا  راأيا  كان  اإن  ال�سيما 
يحتمل التاأويل ؟ والأنه على هذه 
كله  تاريخنا  �سيغدو  املقا�سات 
وبناء   ، نظر  وجهات  حم�س   ،
للأحداث  بناء  واإعادة   ، درامي 
التاريخية  على �سهادة  جماهد 
بعينه ، اأو كتابة كاتب بعينه ، اأو 
جتربة  اأو   ، ثقافية  فرقة  راأي 
احلقيقة  فيغدو   ، �سينمائية 
قليل  ال�سعيفة  التاريخية  
ب�سهادة التاريخيني اأنف�سهم  على 
حقيقة  من  ال�سينما   �سا�سات 
احلقائق  ع�رصات  اإىل  واحدة 
ال  الذي   هذا   ، والتاأويلت   ،
تريده الذاكرة النوفمربية  على 
، فهي  الراهن  االأقل يف املدى 
يف غنى عنه ، الن ال�سقة الزمنية 
والن   ، حية  اجلراح  و  ق�سرية  
كتابة تاريخ الثورة النوفمربية مل  
ت�سلم قراطي�سها بعد ؟ قد يقول 
قائل ، هذا الكلم  دمياغوجي 
يكون  وقد   ! وللفنون  لل�سينما 
اجلزائري  الثقايف  لكن   . كذلك 

احلقيقة  يف  وراهنه   مبا�سيه 
اأي�سا ال يطيق هذه  التاأويلت ، 
وتلك االجتاهات اأبدا يف املدى 

املنظور . 
مدمرة  ال�سينمائية  احليل  الن 
قاتلني  وال�سورة  ال�سوت  وان   ،
ا يف احاين  كثرية  الكامريا  و   ،
االأوراق  على  كتب  ما  تتجاوز 
واالأر�سيف   ، اأوال  املعتمدة 
والعربي  العاملي  ال�سينمائي 
ولعلها  ؟   بال�سواهد  يزخر 
قاعدة   ،على  مثرية  اإ�سكالية 
 « اأن  يوؤكدون  الفيلم  �سناع  اأن 
وزارة املجاهدين » و اأن » وزارة 
م�سودة   على  وافقا   « الثقافة 
واأنهما   . خلت  �سنوات  مند 
لكن   ، االإنتاجي  بالدعم  األتزما 
االأمور بعد االنتهاء من  ت�سوير 
مغايرا  اأ�سحى  الفيلم  وتركيب 
والأين  ؟  �سنوات  خم�سة  بعد 
اأي�سا  والأين   ، الفيلم  اأ�ساهد  مل 
املربم  االتفاق  على  اطلع  مل 
بينهما،  لكني  رغم ذلك ، اأكاد 
قد  املخرج  كامريا  اأن  اجزم 
تتجاوز وب�سنوات �سوئية اأحرف 
ال�سيناريو ، واغلب الظن اأن هذا 

لب االإ�سكال .
اإن   ، هذا  كل  من  واجلوهري  
النوفمربية   الثورية  الذاكرة 
م�سونة ، وان الذاكرة  املرتبطة 
بن  العربي   « االإيقونة  ب�سرية 
كانت  مهما  ميكن  ال   « مهيدي 
اأيدي  بني  ترتك  اأن  املربرات 
،وكتابة  �سينمائية  كامريات  
عجيب  غريب  وتبنى   ، مفردة 
حميمياتنا  اأغلى  من  لبع�س 
النوفمربية ، بعيدا عن الغا�سبني 

النوفمربيني الرواد .
 مرجع :)1( و )2(  

مقالة من جريدة الوطن 
االأ�سبوعي الفرن�سية عدد 
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ال�صكري من النوع الثاين يزيد خطر الإ�صابة مبر�ض باركن�صون
الإ�صابة  اأن  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
مبر�ض ال�صكري من النوع الثاين تزيد 
ال�صلل  مبر�ض  الإ�صابة  خطر  من 
مر�ض  با�صم  املعروف  الرعا�ض 

باركن�صون، بن�صبة الثلث تقريبا.
كوليدج  جامعة  يف  باحثون  واعتمد 
خالل  اإليها  تو�صلوا  نتائج  على  لندن 
قواعد  اإح�صائيات  من  عاما   12
بجميع  امل�صت�صفيات  يف  البيانات 

اأنحاء اإجنلرتا.
التي  البيانات  يف  الباحثون  ونظر 
مليوين  من  اأكرث  هناك  اأن  تك�صف 
امل�صت�صفى  اإىل  اإدخالهم  مت  �صخ�ض 
ال�صكري  مبر�ض  اإ�صابتهم  ب�صبب 
ومتت  مرة،  لأول  الثاين  النوع  من 
مقارنتها ببيانات �صتة ماليني �صخ�ض 
اأنهم  اإل  بال�صكري،  م�صابني  غري 
الطبية  العمليات  من  جمموعة  اأجروا 
عروق  مثل  الب�صيطة  واجلراحية 
الدودية  الزائدة  وا�صتئ�صال  الدوايل 

وا�صتبدال مف�صل الفخذ.
�صخ�ض  مليوين  من  اأكرث  بني  ومن 
هناك  كان  ال�صكري،  بداء  م�صاب 
14252 ت�صخي�صا ملر�ض باركن�صون يف 
امل�صت�صفى،  دخولهم  من  لحق  وقت 

اأكرث من 6  مقارنة مع 20878 من بني 
ال�صكري،  مر�ض  دون  �صخ�ض  ماليني 
من  لحق  وقت  يف  ت�صخي�صهم  مت 
مر�ض  مع  امل�صت�صفى،  دخولهم 

باركن�صون.
من  املعاناة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
توؤدي  الثاين  النوع  ال�صكري من  مر�ض 
مبر�ض  الإ�صابة  خماطر  زيادة  اإىل 
يف  الأخذ  مع   ،%32 بن�صبة  باركن�صون 
العمر  مثل  اأخرى  عوامل  العتبار 
التي  الدرا�صة  ووجدت  واجلن�ض، 
قدمت اإىل الأكادميية الأمريكية لطب 
اأعلى  يكون  قد  اخلطر  اأن  الأع�صاب، 
والذين  �صنا  الأ�صغر  الأ�صخا�ض  لدى 
يعانون من م�صاعفات مر�ض ال�صكري. 
توما�ض  الدكتور  الدرا�صة  وقال موؤلف 
اإنه  لندن،  كوليدج  جامعة  من  وارنر، 
يبدوان  املر�صني  اأن  من  الرغم  على 
التي  الدرا�صة  نتائج  اأن  اإل  متعار�صني 
تو�صل اإليها فريقه توحي بوجود �صلة 
ومر�ض  الثاين  النوع  من  ال�صكري  بني 
ال�صلل الرعا�ض، حيث يعتقد الباحثون 
باأن الرتباط يرجع اإىل ا�صتعداد وراثي 
درا�صة  واأن  خا�صة  للحالتني،  م�صرتك 
�صابقة ك�صفت عن وجود اأكرث من 400 

ال�صكري  بكل من مر�ض  مرتبط  جني 
ومر�ض باركن�صون.

تلعبه  قد  الذي  الدور  عن  وف�صال 
املر�صني،  بني  الربط  يف  اجلينات 
تطور  يف  ال�صبب  باأن  الباحثون  يعتقد 
ال�صكري  تاأثري  هو  باركن�صون  مر�ض 
الدماغ،  يف  الإن�صولني  اإ�صارات  على 
الإن�صولني  اجل�صم  يقاوم  حيث 
ال�صكر  اأو  الغلوكوز  لتحويل  ال�رضوري 
الدماغ  خاليا  اأن  ومبا  طاقة،  اإىل 
يف  ال�صكر  على  خا�ض  ب�صكل  تعتمد 
اأن  ميكن  ال�صبب  هذا  فاإن  الطاقة، 

يربط بني املر�صني ب�صكل وا�صح.
اأن  الآن  »ميكننا  قائال:  وارنر  وتابع 
نقول ب�صكل اأكرث تاأكيدا اأن هناك �صلة 
باركن�صون،  وداء  ال�صكري  مر�ض  بني 
من  املزيد  اإجراء  اإىل  بحاجة  لكننا 
كان  �صواء  العالقة،  لفهم  الأبحاث 
مر�ض  تاأثري  اأو  الوراثة  ب�صبب  ذلك 
وقد  كليهما،  اأو  الدماغ  على  ال�صكري 
يكون فهم الرابط بني هذين املر�صني 
تبطئ  عالجات  لتطوير  املفتاح  هو 
عنه  تعجز  ما  وهو  باركن�صون،  م�صار 

العالجات احلالية«.

الأرق

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

هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�صتمراره 
تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�ض  من  وعالجاته 
�صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�صتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�صباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�صتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�صابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�صمية  الإ�صطرابات  منها 
الأ�صباب  ،واأكرث  النف�صية  اأو 
لالأرق  امل�صببة  ال�صائعة 

املزمن هي الكاآبة

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�صل اإىل دواء 
يعالج مر�ض ال�صلل الرعا�ض )باركن�صون( �صيتم 
اإنتاجه من توليفة دواء لعالج ال�صغط املرتفع 

ي�صّمى ا�رضاديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل نوعية 
من العالجات تو�صف باأنها مثبطات قنوات 

الكال�صيوم، والتي تعمل على تو�صعة ال�رضايني 
وبالتايل خف�ض �صغط الدم.

وبح�صب الأبحاث التي اأجريت يف جامعة نورث 
و�صرتن ب�صيكاغو، تبني اأن من تناولوا دواء 

ا�رضاديبني تنخف�ض لديهم خماطر الإ�صابة 
بال�صلل الرعا�ض، وقد �صعت الأبحاث لفهم �رض 

تاأثري هذا الدواء، ونُ�رضت نتائج الدرا�صة يف 
دورية »كلينيكال اإنفي�صتيجي�صن«، واأظهرت اأن 
اخلاليا الع�صبية بالدماغ امل�صوؤولة عن حركة 

الع�صالت تنتج نوعاً من العادم اأو ال�صموم، ومع 
ارتفاع م�صتوى الكال�صيوم يف هذه اخلاليا ت�صمر 

ومتوت ب�صبب ال�صموم التي تنتجها بنف�صها ما 
يوؤثر على احلركة ب�صكل ن�صميه ال�صلل الرعا�ض. 

وهنا ياأتي تاأثري دواء ا�رضاديبني يف خف�ض 
الكال�صيوم، وعدم ال�صماح برتاكم ال�صموم التي 

تقتل اخلاليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �صمحت بنقل 
التجارب من احليوانات اإىل الب�رض، ونظراً 

لعدم وجود اآثار جانبية لدواء ا�رضاديبني يتم 
اإجراء التجارب يف اأكرث من 50 موقع بالوليات 

املتحدة، وبلغت التجارب مرحلة متقدمة تقرتب 
كثرياً من الإعالن عن التو�صل لعالج لل�صلل 

الرعا�ض.

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

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 
لتجارب ا�صتخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�صتجابة اجل�صم للجلوكوز بن�صبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب حقن مري�ض 
ال�صكري، ويف الوقت نف�صه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�صتجالل�صكر اإىل الن�صف ويقوم 
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�صا�ض ال�صكر 

من اجلهاز اله�صمي اإىل الدم، وي�صار اإىل العالج بحروف 
.LuCI :خمت�رضة هي

ويتوفر الدواء على �صكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�صا�ض مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�صع �صاعات 
من ابتالعه.

وبح�صب التقرير الذي ن�رضته دورية »نات�صيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�صكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�صف ال�صكريات التي تناولها اإىل الدم وت�صاعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رضاف الربوفي�صور علي ترافكويل مر�صى 

ال�صكري الذين يعانون من �صعف ا�صتجابة الإن�صولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�صتوى ال�صكر بالدم ب�صكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�صغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
اأ�صاد خرباء بدرا�صة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�صت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�صاء امل�صابات ب�رضطان الثدي يتاأثرن �صلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�صب الدرا�صة فاإن ما ي�صل اإىل 
5000 مري�صة ب�رضطان الثدي، �صيتجننب التعر�ض للعالج 

الكيماوي القا�صي �صنوياً. كما ك�صفت الأبحاث التي �صملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�صاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�صاء امل�صابات ب�رضطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�صوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�صرت 

رينغ من م�صت�صفى رويا مار�صدن يف لندن يف ت�رضيح له 
ل�صحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�صة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رضطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �صتتفادى 

املري�صات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ض.

من جهتها اأ�صادت الرئي�صة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رضطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�صاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�صاعد هذه النتائج على 

حت�صني ا�صتخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�صى ال�رضطان، واأن تتحرر الآلف من الن�صاء �صنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �صيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�صاء امل�صابات ب�رضطان 
الثدي با�صتخدام العالجات البديلة والبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�صتخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رضطان وتقدمي العالج املنا�صب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�صات ل ي�صتفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر الأخ�صائي بالأورام الدكتور جوزيف �صبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رضطان الثدي يف �صن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�صة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�صاقط ال�صعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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ح�سن الظن باهلل
به  الظن  وح�سن  الذنوب  اأعظم  من  يعد  باهلل  الظن  �سوء 
يت�سف  التي  ال�سفات  واأجمل  القربات  اأجل  من  �سبحانه 

بها اأولياءه .
 : تعاىل  بقوله  ال�سوء   به ظن  يظن  من  اهلل  توعد  وقد   *
َكاِت  ِ ُ�شرْ ِكنَي َوالرْ ِ ُ�شرْ ُنَاِفَقاِت َوالرْ ُنَاِفِقنَي َوالرْ َب الرْ ] َويَُعِذّ
 ُ َب اهلَلّ ورِْء ، َوَغ�سِ ورِْء ، َعلَيرِْهمرْ َداِئَرةُ ال�َسّ ِ َظَنّ ال�َسّ اِنّنَي ِباهلَلّ الَظّ
رًيا [ �سورة  َعلَيرِْهمرْ َولََعنَُهمرْ َواأََعَدّ لَُهمرْ َجَهنََّم  َو�َساَءترْ َم�سِ

الفتح ) 6 ( .
*  و قال تعاىل :

ِمَن  تُمرْ  بَحرْ �سرْ َفاأَ اأَررَْداُكمرْ  ِبَرِبُّكمرْ  َظنَنرْتُمرْ  الَِّذي  َظنُُّكُم  َوَذِلُكمرْ   [
يَن [ . �سورة ف�سلت ) 23 (  لي�س ثمة اأ�ش على  ا�ِشِ َ الرْ
العبد من �سوء الظن باهلل ومن �سوء الظن اأن تظن اأنه غري 
مطلع على اأعمالك واأنه �سيرتك اللق دون اأن يجازيهم 

على اأعمالهم قال تعاىل :
] اأفح�سبتم اأمنا خلقناكم عبثاً واأنكم اإلينا ال ترجعون [ 

�سورة الوؤمنون ) 115 ( .
قلبه  يعقد عليه الرء  ما  اأعظم  باهلل  الظن  واإن  ح�سن   *

وهو من اأجل اأعمال القلوب .
* و  من ح�سن الظن باهلل اأن ترى الف�سل له على عباده يف 
جميع ما يق�سيه ويقدره عليهم واإن بدا ظاهره مراً قا�سياً 

، فرب نقمة يف طياتها نعمة .
مِرّ  ي�سيبك من  ما  اأن  تعلم  اأن  باهلل  الظن  و من ح�سن   *
ذنب  على  عقوبة  اأو  لك  درجات  رفعة  هو  اإمنا  الق�ساء 

وقعت فيه . 

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى اهلل 

عليه و �سلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�شيفة فجميعها 

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

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

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

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

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

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

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

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
َو َواأرُْمررْ  من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الرَْعفرْ

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. َ ِر�سرْ َعِن الرْ ِف َواأَعرْ ِبالرُْعررْ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �سرباً، ومع اإ�شاف الاهل اإال حلماً. ومما يدل 

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

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

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

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

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

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

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

انفراد املالكية بالقول باخلروج من اخلالف
ال�ساألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: الروج من الالف، 
ذكر  فال�ساطبي  مراعاة الالف  والثانية: 
الخالف«  دليل  »مراعاة  بها  الراد  اأن 
الخالف.  دليل  اإعمال  بها  فالراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�سه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  الزم  يف 
ا�ستقراء  خالل  من  اأننا  اإال  اآخر«،  دليل 
كتب ال�سافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
الالف يقول ال�سيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ستحب  الالف  من  الروج  ع�شة 
اأما  حت�سى«  تكاد  ال  جدا  كثرية  فروعها 

الذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  الالكية  اأن  نخل�س  اأننا  اإال  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة الالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�سافعية 

كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل اإن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�س ال�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�شة من 

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

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة بالئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: َهَك ِللِدّ ﴾ َفاأَِقمرْ َوجرْ
يُن الرَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لرِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيرَْها اَل تَبرِْديَل ِلَ َرَة اهلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطرْ َهَك ِللِدّ ﴾ َفاأَِقمرْ َوجرْ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

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

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب التوا�سعني، وحبي 
للغني التوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س التكربين، وبغ�سي للفقري التكرب اأ�سد، اأبغ�س 

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

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�س.
لَُكِة )195( ﴾  )  رُْقوا ِباأَيرِْديُكمرْ اإِىَل التَّهرْ ِ َواَل تُل يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنرِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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م�ؤخرا  كيا  ا�ضتعر�ضت 
 Niro" الكهربائية  �ضياراتها 
طرحها  املنتظر   "EV
العام  خريف  الأ�ض�اق  يف 

اجلاري.
ال�رشكة  يف  اخلرباء  ويت�قع 
هذه  تلقى  اأن  امل�ضنعة 
يف  كبريا  رواجا  ال�ضيارة 

ال�ض�ق الأمريكية والأوروبية، 
ي�ل�ن فيها  النا�س  بداأ  والتي 
بال�ضيارات  كبريا  اهتماما 

الكهربائية ال�ضديقة للبيئة.
تطرح  اأن  املنتظر  ومن 
بن�ضختني،  ال�ضيارة  هذه 
مبحرك  مزودة  الأوىل 
اأح�ضنة،   204 بعزم  كهربائي 

وبطاريات بقدرة 64 كيل�اط 
قطع  على  وقادرة  �ضاعة، 
ال�احدة،  بال�ضحنة  كلم   380
ف�ضتاأتي  الثانية  الن�ضخة  اأما 
ح�ضانا   135 بعزم  مبحرك 
 39.2 بقدرة  وبطاريات 
لقطع  تكفي  �ضاعة،  كيل�اط 
بال�ضحنة  كلم   240 م�ضافة 

ال�احدة.
ك�ريا  يف  كيا  خرباء  وي�ؤكد 
تلقت  ال�رشكة  اأن  اجلن�بية 
 5000 من  اأكرث  الي�م  حتى 
ال�ضيارة،  هذه  ل�رشاء  طلب 
ت�ضلم  اأن  املنتظر  ومن 
خريف  ملالكيها  ال�ضيارات 

العام اجلاري.

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�ضي�س
م�ديل 2019 املحّدثة اأثناء 

اختبارها، والتي �ضتك�ن 
اأول م�ديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�ضيل ت�ضميم ال�ضيارة 

الختبارية اإ�ضين�ضا.
�ضحيح اأن النم�ذج 

الختباري مم�ه، اإل اأن 
ذلك مل مينع اإلقاء نظرة 

على تغيريات الفي�س ليفت 
واإن�ضاء ت�ضميم افرتا�ضي ملا 

�ضتبدو عليه ال�ضيارة، حيث 
يظهر ح�ض�لها على ال�ضبك 

الأمامي الذي على �ضكل 
“ُعرف الديك”، امل�ضابيح 

الأمامية املزدوجة، 
الت�ضميم اجلديد بامل�ضابيح 

اخللفية.
على ناحية الأبعاد، ل يت�قع 

اإجراء تغيري حيث �ضتُبقي 
G90 على ط�ل 5.205 مرت، 

عر�س 1.915 مرت، ارتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
اأما م�لدات الطاقة، فقد 
يتم حت�ضينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �ضلندر بق�ة 334 
ح�ضان، تريب� 6 �ضلندر بق�ة 

370 ح�ضان، كذلك 5 لرت 8 
�ضلندر بق�ة 425 ح�ضان، 
على اأن تت�فر كل الن�ضخ 

قيا�ضياً بجري اأوت�ماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�ضي اأو رباعي اختياري.

 The Korean هذا وح�ضب
Car Blog، جيني�ضي�س 
G90 م�ديل 2019 �ضيتم 
تد�ضينها ر�ضمياً يف ك�ريا 

اجلن�بية خالل ن�فمرب 
املقبل، على اأن ت�ضل 

لالأ�ض�اق العاملية نهاية 
مار�س من العام القادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
اأ�ضدرت بي اإم دبلي� ر�ضميا اأ�ضعار الفئة الثامنة 
ك�بيه اجلديدة كليا، يف �ض�قها املحلي باأملانيا.

�ضتتاح ال�ضيارة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

xDrive ب�ضعر 100،000 و125،700 ي�رو 
)432،500-543،700 ريال( على الت�ايل لكل 

منهما.
كال امل�ديلني لديهما جري مزدوج الكلت�س 

اأوت�ماتيكي ثماين ال�رشعات، واملحرك الديزل 
تريب� مزدوج 3 لرت 6 �ضلندر بق�ة 315 ح�ضان 

و680 ني�تن.مرت من عزم الدوران ويتيح للم�ديل 
النطالق من 0-100 كيل�مرت خالل 4.9 ثانية، 
اأما حمرك البرتول فه� تريب� مزدوج 4.4 لرت 

8 �ضلندر بق�ة 523 ح�ضان و750 ني�تن.مرت من 

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيل�مرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات اإ�ضافية بال�ضيارة 

 S-Class الرائدة، �ضي�ضبح �ضعرها اأغلى من
ك�بيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

ي�رو وهي مت�فرة مبحرك V8 بق�ة 462 ح�ضان.
تكلّف حزمة M �ضب�رت ما مقداره 5،550 ي�رو 

)24،000 ريال(، حزمة M الفنّية 4،000 ي�رو 
)17،300 ريال(، حزمة األياف الكرب�ن 4،000 ي�رو 
)17،300 ريال( بدون احت�ضاب تكلفة 3،000 ي�رو 

)13،000 ريال( لإ�ضافته بال�ضقف.
هذا و�ضيتم اإطالق بي اإم دبلي� الفئة الثامنة 
اجلديدة بالأ�ض�اق العاملية خالل الأ�ضابيع 

املقبلة، لتنزل على ال�ضاحة ملناف�ضة مر�ضيد�س 
بنز S-Class ك�بيه وب�ر�س 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ضتعر�ضت �رشكة IAT Design ال�ضينية �ضيارة "Karlmann King" التي �ضنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�ضب م�قع "CarAndBike" املتخ�ض�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�ضيارة ه� هيكلها اخلارجي امل�ضمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�ضن�ع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكرب�ن الق�ية، وال�ضلب.

وي�ضمن الق�ة والأداء املمتاز لل�ضيارة حمرك ق�ي من 10 اأ�ضط�انات، �ضعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوت�ماتيك من 8 نقالت، بق�ة 400 
ح�ضان، قادرة علي بل�غ �رشعة ق�ض�ي ت�ضل اإيل 160 كيل� مرت / �س. وتتميز ال�ضيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�ضا�ضة بالزما كبرية مل�ضاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �ض�ت، بالإ�ضافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ضاخنة، وماكينة ل�ضنع 
القه�ة، واأماكن خم�ض�ضة حلفظ الك�ؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتت�ي ال�ضيارة على خزينة ق�ية مزودة ب��ضائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ضاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب اله�اتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�ضناعة 12 ن�ضخة من 

هذه ال�ضيارة فقط ح�ل العامل ب�ضعر ي�ضل اإىل 2 ملي�ن دولر، اأي ما يعادل )34 ملي�ن حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�ضفت �رشكة ت�ضنيع ال�ضيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �ضياراتها  اأول  �ضتك�ن  والتي  مازدا6  �ضيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ضتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�ضيارات الدويل يف ني�ي�رك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�ضخة  اأول  �ضتك�ن 
يف �ضيف العام احلايل 2018، كما �ضيك�ن اأ�ضحاب 

ال�ضيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�ضكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�ضيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�ضدار 
�ضمن  �ضتك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ضتي 
اإ�ضافات نظام الت�ضغيل الذكي امل�ج�د يف �ضيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�ضم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�ضيارة  املن�ضتني 
ال�رشكة يف املعر�س الدويل لل�ضيارات مل يتحدث 
ا�ضتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ضتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�ضافة من�ضتي ق�قل واآبل يف العام املا�ضي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�ضري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�ضيارة يف الأرا�ضي ال�عرة، وات�ضح اأنها ل�ضيارة "نيفا"، ف�ضال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�ضالم الرو�ضية البيالرو�ضية عن مناذج ع�ضكرية مط�رة ك�ضفت �رشكة "اأوت�فاز" الرو�ضية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �ض�لنيت�ضن�غ�ر�ضك يف �ض�احي ع�ضكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�ضة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوت�فاز" �ضلمت 4 �ضيارات امل�ضافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ضتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�ضا�س "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ضاة، وميكن اأن ين�ضب فيها قاذف قنابل اأو ر�ضا�س اإن "نيفا" الع�ضكرية املط�رة خم�ض�ضة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�ضة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ضاعة يف الأرا�ضي ال�عرة حيث ال�رشيع وال�ضتطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �ضيارة للتدخل م��ضك�.
ت�ضتهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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في�صبوك تدخل عامل ت�صنيع املعاجلات!

�أن   Bloomberg موقع  ذكر 
لإنتاج  ت�ستعد  في�سبوك  �رشكة 
جديدة  �إلكرتونية  معاجلات 
�لقادمة  �لذكية  لأجهزتها 
قامت  �خلطوة،  هذه  ولتحقيق 
با�ستقطاب،  موؤخر�  في�سبوك 

�ل�سابق  �ملربمج  ر�بي،  �سهريار 
لرئي�س  نائبا  وعينته  غوغل،  يف 
ق�سم  عن  وم�سوؤول  �ل�رشكة، 
و�لنو�قل  �ملعاجلات  تطوير 

�لرقمية.
هذ�  في�سبوك  �ختارت  كما 

بتطويره  عرف  كونه  �ملربمج 
 »Visual Core« ل�رش�ئح 
 ،»2  Pixel« لهو�تف  �ملخ�س�سة 
لتح�سني  خ�سي�سا  طورت  و�لتي 
كامري�ت  يف  �ل�سور  جودة 
ظروف  يف  وخ�سو�سا  �لهو�تف، 

�ملفرت�س  ومن  �ل�سيئة.  �لإ�ساءة 
ي�ساعد �خلبري في�سبوك على  �أن 
خم�س�سة  معاجلات  تطوير 
�لفرت��سي  �لو�قع  لنظار�ت 
�لذكية  �ملنزلية  و�مل�ساعد�ت 

�لتي تنوي �ل�رشكة �إطالقها.

اإ�صعارات في�صبوك تالحق م�صتخدمي 
اإن�صتغرام وتثري غ�صبهم!

ر�سد بع�س �مل�ستخدمني حتديث �إن�ستغر�م �لأخري �لذي �أ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات �مللفات �ل�سخ�سية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »�إ�سد�ر جتريبي من 

�إن�ستغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�ستخدمني باإ�سعار�تهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�سخ�سية يف �إن�ستغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب �إن�ستغر�م مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »�إن�ستغر�م 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني �لذين ر�سدو� رمز �لإ�سعار�ت على �إن�ستغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�ستغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�ستخدمني 
�إىل تويرت لي�سفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�سخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�سهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�ستغر�م ير�سل يل �إ�سعار�ت عن �أن�سطة �أ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم �آخر: »يف �لبد�ية �سعرت 
بالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�سافت �لإ�سعار�ت �إىل ح�سابي على 

�إن�ستغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�س علي �لتحقق من في�سبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�سل على �إ�سعار يف �إن�ستغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي �إن�ستغر�م على 
��ستخد�م في�سبوك، �لذي �سهد �نخفا�سا و��سحا يف �ل�ستخد�م بني 

�ل�سباب خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.
و�أو�سح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�سف م�ستخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �لأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

�صام�صونغ تك�صف عن تلفزيون 
»يختفي« باالندماج مع حميطه

ظلت �أ�سكال و�أحجام �لتلفزيونات 
»لعنة« م�سممي �لديكور �لد�خلي 
�سيئا  يبيت  قد  ذلك  ولكن  لعقود، 
�سام�سونغ  ووعدت  �ملا�سي  من 
فائقة  جديدة  �سا�سة  بطرح 
�لو�سوح تندمج مع �جلد�ر عندما 
تكون خارج �ل�ستخد�م، و�ستقدم 
�سا�سة »QLED TV« تقنية ت�سبه 
�للون  تغيري  على  قادرة  �حلرباء، 
وتعك�س  غام�س،  ب�سكل  و�لنق�س 
بها  �ملحيط  و�لأ�سكال  �لألو�ن 
و�سع  يف  �لتلفزيون  يكون  عندما 
»ambient mode«، و�ست�سبح 
لتحقق  �سممت  �لتي  �ل�سا�سة 
�لتميز �جلمايل، جزء� من �لأثاث 

�ملنزيل.
وو�سف روبرت كينغ، نائب رئي�س 
�ل�ستهالكية  �لإلكرتونيات  ق�سم 
�لتكنولوجيا  �سام�سونغ،  لدى 
م�سري�  »ر�ئدة«،  باأنها  �جلديدة 
نقول  لأن  �لوقت  »حان  �أنه  �إىل 
�ململة  �لتلفاز  ل�سا�سات  ود�عا 
لأ�سحاب  �ملنزل«وميكن  يف 
�لتقاط  �مل�ستقبلي  �لتلفزيون 
وبذلك  �خللفي،  �جلد�ر  �سورة 
ثم  �ل�سورة  على  �ل�سا�سة  تتعرف 
دمج  وميكن  حميطها  مع  تتكيف 

�لتلفزيون 
�ملزود بتقنية 4K، مع �جلدر�ن 

�ملنقو�سة،  و�جلدر�ن  �لبي�ساء 
للغاية  �لرقيق  �لإطار  تاركا فقط 
�سبط  ميكن  كما  مرئيا  لل�سا�سة 
و�سع �لتلفزيون ليعر�س معلومات 
مفيدة على مد�ر �ليوم مثل عناوين 
�ملرور  حركة  وتقارير  �لأخبار 
هذه  ولكن  �لطق�س،  وحتديثات 
�لتكنولوجيا �ملذهلة تاأتي مكلفة، 
حيث تبد�أ �لأ�سعار مبا يزيد قليال 
عن 1562 دولر� �أمريكيا لل�سا�سة 
بقيا�س 55 بو�سة، وميكن للعمالء 
�لختيار بني 55 و65، و75 بو�سة 
�لتي تاأتي بتكلفة تزيد عن 3255 

دولر� �أمريكيا.

موتوروال �صتك�صف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بد�أت �رشكة موتورول �ململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�سحافة 
�ل�رشكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
�لقادم  �أوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذ�  �جلديدة  هو�تفها  عن  للك�سف 

�لعام.
�أن  �إىل  ت�سري  �لأخرية  �لت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة �إىل حد ما يف �ل�سكل 
�ملو��سفات  يف  �لختالفات  بع�س  مع 

و�لعتاد �لد�خلي.
�لهاتفني �ستكون �سمن م�رشوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �ستعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�ستتلقى �لتحديثات ب�سكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�سا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �سل�سلة Z وهذ� 

�ستك�سف عن هاتفني  �ل�رشكة  �ن  يعني 
من �لفئة �ملتو�سطة وهاتف ر�ئد بعتاد 

مو��سفات قوية .
�سهر  من  �كرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رشيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتوروال تك�صف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�س  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�ساً  ذلك  وما�إىل 
�سيكون  هل  و��سح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�صام�صوجن ت�صبح اأكرب ُم�صِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�سي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�سد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�سية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�سا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



تنجز يف  التي  التنموية  امل�شاريع  و�شعية عدد من 
قطاع ال�شبيبة والريا�شة ا�شتمع ل�رشوح وافية حول 
م�رشوع تهيئة املركب الريا�شي الرائد فراج الذي 
كان مغلقا منذ اأربع �شنوات ب�شبب عمليات التهيئة 
والتو�شعة التي با�رشتها مديرية ال�شباب والريا�شة 
منذ �شنوات لتمكني الفرق الريا�شية من ا�شتغالله 
الريا�شية  الن�شاطات  العديد من  يف تنظيم وتاأطري 
الكربى كما ا�رشف وزير القطاع على تد�شني عدد 
من املالعب اجلوارية التي اأجنزب بالع�رشات من 
احلركة  قبل  من  ترحيبا  ولقت  ال�شكنية  الأحياء 
اىل  ال�شياق  ذات  يف  داعيا  الريا�شية  اجلمعوية 
�رشورة الهتمام بهذه املرافق الريا�شية اجلوارية 
التي تعد مك�شبا هاما لل�شباب وللريا�شة مب�شتغامن 
قاعة  امليدانية  زيارته  اإطار  يف  الوزير  د�شن  كما 
وزار احلديقة  م�شتغامن  ببلدية  للريا�شة  خم�ش�شة 
الريا�شية  الوجوه  من  العديد  مع  والتقى  املائية 
واجلمعوية التي ا�شتمع لتطلعاتها واآفاق ن�شاطاتها 
قطاع  ويعرف  هذا  والريا�شة  ال�شباب  دور  يف 

نوعية من  قفزة  م�شتغنم  بولية  والريا�شة  ال�شبيبة 
مت  اإذ  والريا�شية  ال�شبانية  املرافق  اجناز  حيث 
م�شتغامن  ببلديات  والعطل  للرتفيه  مراكز  اجناز 
ال�شاحلية دخلت حيز الن�شاط مع مو�شم ال�شطياف 
ال�شباب  اأ�شار مدير  فيما يراهن القطاع ح�شب ما 

التاأطري  تعزيز  على  لولو  بن  رم�شان  بن  والريا�شة 
الريا�شية  القطاع  مرافق  مبختلف  البيداغوجي 
لها  تويل  التي  الأولويات  اأهم  من  وهو  وال�شبانية 
املحلي  امل�شتوى  على  والقطاع  الو�شية  الوزارة 

الأولوية  .

م.�أمني

م�ستغامن

وزير ال�شباب والريا�شة يتفقد م�شاريع قطاعه 
دعا وزير �ل�سباب و�لريا�سة حممد حطاب خالل زيارة �لعمل و�لتفقد �لتي قادته لوالية م�ستغامن 
�إىل �جناز مر�فق �سبانية وريا�سية لل�سباب نوعية و�عترب �أن دعم �لفرق �لريا�سية و�ملو�هب �ل�سابة 

من �أهم م�سوؤوليات �لدولة و�إطار�ت �لقطاع هذ� و��ستمع حممد حطاب �لذي عاين.

تاف�سور ب�سيدي 
بلعبا�س

جريحان يف نزاع 
ب�شبب ح�شيدة 
اأ�شيب اأم�س �شاب بجروح خمتلفة 
على م�شتوى الراأ�س بعد تعر�شه 

لل�رشب بق�شيب حديدي ،فيما جرح 
اآخر على م�شتوى اليد بعد نزاع حول 

قطعة اأر�س ببلدية تاف�شور ،حيث 
علمنا يف هذا ال�شياق اأن 05 اأ�شخا�س 
تعاركوا مع �شقيقان ابني عمهما ،اأين 
اأ�شيب �شخ�شان بجروح خمتلفة ،اإذ 

مت نقل احدهما نحو موؤ�ش�شة ال�شحة 
اجلوارية مبرحوم ،اأين قدمت له 

الإ�شعافات الأولية من طرف الطاقم 
الطبي ،فيما متكنت م�شالح الفرقة 
الإقليمية للدرك بتاف�شور من توقيف 
املعتدي وفتحت حتقيقا يف احلادثة 
التي تعترب الثالثة من نوعها بعد اأقل 

من �شهرين ،اإذ كانت املنطقة قد 
�شهدت مقتل �شخ�س واإ�شابة 03 
اآخرين عندما وقعت معركة دامية 
ا�شتعملت فيها الأ�شلحة والع�شي 

،كما وقعت معركة اأخرى جرح فيها 
�شخ�شان ال�شهر املا�شي وهذه ثالث 

حادثة تقع  
�س.�سهيب

موقف

 بني 06 �إىل 08 
�سبتمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�شد 
اأرواح12 �شخ�شا

خالل الفرتة املمتدة بني 06 اإىل 08 �شبتمرب 
2018 اإىل غاية �شبيحة اأم�س على ال�شاعة 
الثامنة �شباحا،�شجلت وحدات احلماية 

املدنية 4514  تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة 
من الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات 
ال�شتغـاثة من  طرف املواطنني، هذه 

التدخالت �شملت خمتلف جمالت اأن�شطة 
احلماية املدنية �شواء املتعلقة بحوادث 

املرور، احلوادث املنزلية، الإجالء ال�شحي 
اإخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية...الخ .

علـى هذا النحو �شجلت عدة حوادث مرور 
منها 17الأكرث دموية ت�شببت يف وفاة 12 
اأ�شخا�س يف مكان احلوادث و اإ�شابة 62 
اآخرين بجروح ،اأثقل ح�شيلة كانت على 

م�شتوى ولية بومردا�س ، بوفاة 03 ا�شخا�س و 
جرح 02 اآخرين، على اثر 03 حوادث مرور

�حلاج # ود�د 

�لبويرة

�شكان ب�شلول ينتف�شون 
�شد التلوث البيئي

قاملة

 هالك 4 اأ�شخا�ص 
يف حادثني متفرقني 

عني قز�م

العثور على خمباأ لالأ�شلحة

الع�رشات  اأم�س  �شبيحة  اأقدم 
كلم   25 ب�شلول  بلدية  �شكان  من 
على  البويرة  ولية  عا�شمة  �رشق 
عارمة  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
الن�شاطات  منطقة  م�شتوى  على 
مبا  منهم  تنديدا  البلدية  بقلب 
ال�شادر  البيئي  بالتلوث  و�شفوه 
تنبئ  التي  امل�شانع  خملفات  عن 
وان  خا�شة  خطرية  بيئية  بكارثة 
ت�شب  ال�شامة  الإفرازات  تلك 
واد  مبا�رشة يف  ع�شوائية  بطريقة 
زيان الذي ي�شتغله فالحو املنطقة 
يف �شقي حما�شيلهم الزراعية ، كما 
نداء  لبوا  الذين  املحتجون  اأ�شار 
  « اأ�شمر   « والقرى  الأحياء  جمعية 

الو�شط   « ليومية  ت�رشيحاتهم  يف 
الكيماوية  املواد  خطورة  اأن   «
على  امل�شانع  تلك  عن  الناجتة 
كافة الأرا�شي الفالحية  املجاورة 
اإىل جانب الأمرا�س املزمنة التي 
احلال  ا�شتمر  اإذا  ال�شكان  تهدد 
القانونية  غري  الطريقة  تلك  على 
واملواد  املخلفات  ت�شيري  يف 
ال�شامة ويف ال�شياق اأ�شار حمدثونا 
النتفا�شة  اإىل  ا�شطروا  اأنهم 
ال�شكل بعد تقدميهم ر�شائل  بهذا 
ال�شلطات  اإىل  عديدة  و�شكاوي 
واجلهات املعنية لكن ل حياة ملن 

تنادي . .
�أح�سن مرزوق

حادثني  يف  اأ�شخا�س  اربعة  هلك 
بانفجار  متعلق  اأحدهما  متفرقني 
حالة  الثاين  و  مقطورة  �شاحنة  عجلة 
ال24  خالل  وذلك  مائية  بربكة  غرق 
ح�شبما  قاملة،  بولية  الأخرية  �شاعة 
الإعالم  خلية  من  ال�شبت  اليوم  علم 
واأو�شح  املدنية،  للحماية  والت�شال 

هلكوا  اأ�شخا�س  ثالثة  باأن  امل�شدر 
ذات  �شاحنة  انفجار عجلة  يف حادث 
حمل  اأمام  مركونة  كانت  مقطورة 
 ( الن�شماية  ببلدية  العجالت  لت�شليح 
الطريق  على  قاملة(   �شمال  كلم   20
قاملة  بني  الرابط   21 رقم  الوطني 

وعنابة.

وحماية  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
احلدود وبف�شل ا�شتغالل املعلومات، 
احلدودي  ال�رشيط  على  دورية  واإثر 
مفرزة  ك�شفت  قزام/ن.ع.6،  بعني 
 07 يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س 
لالأ�شلحة  خمباأ   ،2018 �شبتمرب 

 )01( بندقية  على  يحتوي  والذخرية 
ر�شا�س   )01( وم�شد�س   FM ر�شا�شة 
اإىل  بالإ�شافة  كال�شنيكوف،  نوع  من 
من  معتربة  وكمية  خمازن   )06( �شتة 
من  طلقة   )1023( بـ  تقدر  الذخرية 

خمتلف العيارات.

جيجل

جرمية قتل ب�شعة مع �شبق 
الإ�شرار والرت�شد بالطاهري

�مليلية يف جيجل

حادث مرور مروع يحول حفل زفاف اإىل ماأمت

برج باجي خمتار

توقيف اأربعة منقبني عن الذهب

مبنا�سبة �لدخول �الجتماعي و�ملدر�سي:

�شرطة غرداية يف املوعد

اجلمعة  �شبيحة  الطاهري  بلدية  اهتزت 
�شحيتها   راح  ب�شعة  قتل  جرمية  وقع  على 
ال�شاد�س من عمره  العقد  متقاعد يف  معلم 
، م««بعد تعر�شه ل�رشبات حادة  يدعى«« ق 
الراأ�س،وح�شب م�شادرالو�شط  م�شتوى  على 
اجلبان  لالعتداء  تعر�س  ال�شحية  فاإن 
اأولد  مبنطقة  �شالح  حاجي  ابتدائية  اأمام 
الفجر،  �شالة  من  عودته  ال�شالح يف طريق 

القب�س  الوطني  الدرك  م�شالح  األقت  فيما 
الثالث  العقد  يف  �شاب  وهو  املجرم   على 
ب�شكرة،وتبقى  ولية  ينحدرمن  عمره  من 
غاية  اإىل  غام�شة  اجلرمية  ودوافع  اأ�شباب 
ت�رشيح اجلثة وتفيك ال�شيفرة من قبل اأفراد 
اأمام  اجلاين   لتقدمي  الق�شائية  ال�شبطية  

اجلهات الق�شائية. 
 ر�سيد هزيل

عمرها  من  الرابع  العقد  يف  امراأة  لقيت 
م�رشعها نهاية الأ�شبوع املا�شي واأ�شيب ثالثة 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح   اآخرين  اأ�شخا�س 
امل�شمى««  باملكان  �شيارتهم  انقالب  اإثر 
 27 رقم  الوطني  الطريق  الكانطيلة««على 
امليلية،وح�شب  ملدينة  ال�رشقية  باخلرجة 

�شهود عيان فاإن ال�شيارة ال�شالفة الذكر كانت 
�شمن موكب حفل زفاف ويف ملح الب�رش حتول  
عويل،  اإىل  الن�شوة  وزغاريد  ماأمت  اإىل  احلفل 
املخت�شة  الوطني  الدرك  فرقة  فتحت  فيما 

حتقيقا ملعرفة اأ�شباب احلادث.
  ر�سيد هزيل

اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�شعبي 
اأربعة  خمتار/ن.ع.6،  باجي  بربج 
وحجزت  الذهب  عن  منقبني   )04(
)04( مولدات كهربائية و)03( مطارق 
الدرك  عنا�رش  اأوقف  فيما  �شغط، 

منف�شلتني  عمليتني  خالل  الوطني، 
بكل من ب�شكرة/ن.ع.4 وباتنة/ن.ع.5، 
بندقية  بحوزتهم  اأ�شخا�س   )03(
تقليدية  نارية  اأ�شلحة  و)03(  م�شخية 

ال�شنع.

واملدر�شي  الإجتماعي  الدخول  مبنا�شبة 
اإىل  املوكلة  املهام  اإطار  ويف   ،2019/2018
جهاز الأمن الوطني و املتمثلة يف املحافظة 
على �شالمة واأمن املواطن، با�رشت م�شالح 
اأمن  باقي  غرار  وعلى  غرداية  ولية  اأمن 
اأمني  مبخطط  العمل  الأخرى  الوليات 
من  اخت�شا�شها،  قطاع  كامل  عرب  حمكم 

خا�شة  اأمنية  ا�شرتاتيجية  تفعيل  خالل 
واملادية،  الب�رشية  الو�شائل  جميع  وت�شخري 
ب�شكل  �شاملة،  اأمنية  تغطية  �شمان  بهدف 
ملختلف  اجليد  ال�شري  ب�شمان  ي�شمح 
باأمن  امل�شا�س  دون  للحيلولة  املوؤ�ش�شات 
�شمان  مع  وممتلكاته،  املواطن  و�شالمة 

دخول اجتماعي ومدر�شي ناجـح.

�جلامعة �ل�سيفية �لقر�آنية تي�سم�سيلت 

افتتاح معر�ص حول العالمة 
اأحمد بن يحيى الون�شري�شي

لتي�شم�شيلت معر�س  الإ�شالمي  الثقايف  بفرع املركز  ال�شبت  اأم�س  افتتح 
ال�شيفية  اجلامعة   اإطار  يف  الون�رشي�شي  يحيى  بن  اأحمد  العالمة  حول 
هذا  وي�شمل  الثقافية،  املوؤ�ش�شة  بذات  فعالياتها  تتوا�شل  التي  القراآنية 
املعر�س املنظم مببادرة من فرع املركز املذكور بالتن�شيق مع املديرية 
الولئية لل�شوؤون الدينية والأوقاف عر�س ملجموعة من املل�شقات التي 
تتناول امل�شرية العلمية والفكرية والفقهية لهذا العامل الذي يعد من اأبرز 

اأعالم وفقهاء اجلزائر واملغرب العربي يف القرن التا�شع الهجري.
للعالمة  كتاب  اأبرز  اأ�شبوع  تدوم  التي  التظاهرة  هذه  �شمن  تعر�س  كما 
الون�رشي�شي واملتمثل يف »املعيار«  بالإ�شافة اإىل قائمة من موؤلفاته منها 
»خمت�رش اأحكام الربزيل« و«امل�شالك اإىل قواعد الإمام مالك« و«الوليات 
احللل يف  واإ�شاءة  ال�رشعية  و«اخلطط  الإ�شالمية«  احلكومة  منا�شب  يف 

الرد على من اأفتى بت�شمني الراعي امل�شرتك«.

منطقة و�د �ل�سبت بقور�ية   تيبازة

 انهيار جدار يودي بحياة 
امراأة و اإ�شابة اإبنتها بك�شور 
خلف حادث انهيار جدار اإحاطة لبيت ق�شديري م�شاء اأول اأم�س اجلمعة 
مبنطقة واد ال�شبت بقوراية اأق�شى غرب تيبازة وفاة امراأة يف ال�شتينيات 
و  ال�شبت من م�شادر طبية  اأم�س  ما علم  بك�شور، ح�شب  اإبنتها  اإ�شابة  و 
لفظت املراأة البالغة من العمر 68 �شنة اأنفا�شها الأخرية مب�شت�شفى قوراية 
متاأثرة باإ�شابة خطرية على م�شتوى الراأ�س بعد اإ�شعافها من قبل م�شالح 
احلماية املدنية فيما تبقى اإبنتها )23 �شنة( تتلقى العالج بذات املوؤ�ش�شة 
من الك�شور و الر�شو�س التي تعر�شت لهم ح�شب ذات امل�شادر. و تعر�شت 
اله�س  للبيت  الإجناز  احلديث  الإحاطة  �شور  �شقوط  اإثر  للحادث  املراأة 
ما  قوراية  مدينة  �رشقي  ال�شبت  بواد  »الفو�شوي«  مربوط  بحي  الواقع 
ت�شبب لها يف اإ�شابة خطرية، ح�شب نف�س امل�شادر، و تنت�رش بحي مربوط 
به  البلدي  ال�شعبي  بنايات فو�شوية حيث يح�شي املجل�س  و  بيوت ه�شة 
قرابة ال40 �شكنا اأجنزت جميعها خالل �شنتي 2012 و 2013 ح�شب م�شدر 

من بلدية قوراية.

عنابة

اإحباط حماولة هجرة غري 
�شرعية ل29 �شخ�شا

غري  هجرة  حماولت  بعنابة/ن.ع.5،  ال�شواحل  حر�س  اأحبط 
�رشعية لـ )29( �شخ�شا كانوا على منت قوارب تقليدية ال�شنع، يف 
حني مت توقيف )14( مهاجرا غري �رشعي من جن�شيات خمتلفة بكل 

من النعامة وتلم�شان وب�شار.
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