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 رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء املوؤ�س�سات 
علي حداد يك�سف:

قمة اقت�شادية 
 فـــــــــي دي�شــــــمرب 
�س4املقبل باجلزائر  
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�زير الداخلية من الطارف

 الــــــدولـــــة مــــــلتـــزمـــــة 
بالق�شاء على بقايا الإرهاب

قيطوين يك�سف:

�شـــــــادرات املـــحـــــروقات 
اجلزائرية �شهدت ارتفاعا 

بـنــــــ�شـــــبة 20 بالــــــمائـــــة

رئي�س املجل�س  ال�سعبي الولئي 
بورقلة م�سطفى زعطوط لـ"الو�سط " 

 تــــــــرميـــــــم املــــــــــدار�س 
تهيـئة املطاعم وتثـــــمني 
املكا�شـب �شرورة حتمية 

ال�سمان الجتماعي

اإدراج برامج تــكوين بـــــاللغة 
الجنليزية بداية من2019 

عنابة

 الأمن يوقف حممد فايل زعيم
 الطائفة “الأحمدية”

من 03 اإىل 09 جويلية

282 حادث مرور اأ�شفرت 
عن وفاة 14 �شخ�شا

�سيدي بلعبا�س

ع�شابة تقتحم م�شت�شفى بن 
بادي�س وتعتدي على مري�س

معهد احلياة بالقرارة

منارة علمية يقرتب من عمر املئة 
�شنة يف خدمة العلم والقراآن

�س3

�س4

بلما�سي يو�سح 

مل اأتلق اأي عر�ٍس 
لتدريب  املنتخب 

اجلــــــزائــــــــري

ريا�سة

�س6

�س3

�س3

 .        مت�شددون ي�شيطرون على م�شاجد باأموال التربعات      

  .        العديد من اأ�شاتذة كليات ال�شريعة ل يلتزمون بالربامج الر�شمية 



عين

ك�صفت تقارير �صحفية تركية �صادرة �أول 
)�خلمي�س( �أن ناديي بي�صكتا�س وفربخ�صة 
�لرتكيان دخال يف مناف�صة قوية من �أجل 
�إ�صالم  �جلز�ئري  �لنجم  مع  �لتعاقد 
�ل�صيفي  �ملريكاتو  خالل  �صليماين 
�لرتكي  �لدوري  عمالقا  ويبجث  �حلايل، 
ما  وهو  هد�ف،  مهاجم  مع  �لتعاقد  عن 
جنم  مع  �لتعاقد  �صباق  يدخالن  جعلهما 
حماربي �ل�صحر�ء يذكر �أن �صليماين بات 

لي�صرت  �إد�رة  قبل  من  فيه  مرغوبا  غري 
وجوده  �إثبات  يف  ف�صل  �أن  بعد  �صيتي، 
�لإ�صارة  وجتدر  �لأخرية  �لأ�صهر  طو�ل 
�حلال  عليه  كان  كما  �صليماين،  �أن  �إىل 
لريا�س حمرز، ل ي�صارك يف �لتح�صري�ت 
وميلك  �جلديد  للمو�صم  للي�صرت  �ل�صيفية 
بقمي�س  مبار�ة   46 ر�صيده  يف  �صليماين 
هدفا   13 خاللها  �صجل  �صيتي،  لي�صرت 

و�أهدى 7 مترير�ت حا�صمة.
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بلما�شي يو�شح 

مل �أتلق �أي عر�ٍض لتدريب

 

 �ملنتخب �جلز�ئري
�صدد جمال بلما�صي على �أنه مل يتلق �أي عر�ٍس لتدريب �ملنتخب �جلز�ئري 

يف �لوقت �لر�هن بعد �عتذ�ره عن مو��صلة تدريب ناديه �خلليجي وتعّر�س 

ر�بح ماجر �إىل �لإقالة من من�صب مدرب منتخب حماربي �ل�صحر�ء نظر� 

�إىل تو��صع �لنتائج حتت �إدر�ته. وكان خري �لدين زط�صي، رئي�س �لحتاد 

�جلز�ئري للعبة، قد �أكد على �أن �لإعالن عن ��صم �ملدرب �جلديد �صيكون 

بعد نهائي مناف�صات كاأ�س �لعامل 2018 وعند �صوؤ�له عن كونه �أحد �لأ�صماء 

�لتي يتفاو�س معها حماربو �ل�صحر�ء، �أجاب باملا�صي، »ل يوجد �أي �ت�صال 

مع �لحتاد �جلز�ئري لتدريب منتخب بالدي يف �لوقت �حلايل«وو��صل 

�لرجل �ملولود يف �إحدى �صو�حي باري�س، »�لحتاد �جلز�ئري �أوىل بال�صوؤ�ل 

ملعرفة �إن كان يفكر يف �لت�صال بي حقا �أم ل«وتتكهن بع�س �لتقارير 

�لإعالمية باأن يتم تعيني �لربتغايل كارلو�س كريو�س، و�لذي ترّجل موؤخر� 

عن تدريب �ملنتخب �لإير�ين، خلفا ملاجر.

�لجتماع �لقادم لأوبك يف باجلز�ئر
ينعقد �لجتماع �ملقبل ملنظمة �لدول �مل�صدرة للنفط )�أوبك( يف 

�لأ�صبوع �لأخري من �صهر �صبتمرب �ملقبل باجلز�ئر �لعا�صمة، ح�صبما 

�أعلنه وزير �لطاقة، م�صطفى قيطوين، و�أو�صح �لوزير يف ندوة �صحفية 

عقب عر�س ح�صيلة قطاع �لطاقة لعام 2017 باأن »هذ� �لجتماع 

�صيتيح لدول �أوبك �لت�صاور و�لعمل معا للحفاظ على ��صتقر�ر �صوق 

�لنفط«و�أ�صاف باأن »�أ�صعار �لنفط متقلبة للغاية ب�صبب وجود عو�مل 

خارجية توؤثر على �ل�صوق«، م�صري� �إىل �أنها �صت�صتقر تلقائيا مبجرد 
حتقيق �لتو�زن بني �لعر�س و�لطلب.

مناف�سة تركية-تركية على �إ�سالم �سليماين

خبر في 
صورة

وكالة �سبوتنيك �لرو�سية و 
تناق�سات وزير �لطاقة قيتوين

ميهوبي يزور بوخامت وبوكر�ض

قام وزير �لثقافة حممد ميهوبي بزيارة �لفنانني فار�س بوخامت وحممد 
بوكر�س �للذ�ن يعانيان من �ملر�س، حيث تنقل �لوزير �إىل منزل �لفنان 
بلجيكا  �إىل  قاده  �لذي  �لعالج  من  عودته  بعد  بزيارته  وقام  بوخامت 
�لقليعة حيث  م�صت�صفى  �إىل  تنقل  بينما  �أجرى عملية جر�حية،  حيث 
ز�ر �لفنان �لت�صكيلي بوكر�س �لذي يرقد هناك بعد تعر�صه �إىل وعكة 

�صحية.

 حمرز باأخذ �سور� تذكارية
 بالعلم �لوطني

قام �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�س حمرز باأخذ �صور تذكارية وهو 
�إىل جماهري فريق  تقدميه  وذلك خالل عملية  �لوطني  �لعلم  حامل 
�إىل  مان�ص�صرت �صيتي �لجنليزي عقب توقيعه مع �لفريق و�لن�صمام 
�صفوفه ب�صفة ر�صمية، حيث تو�جدت �إحدى �مل�صجعات �جلز�ئريات 
مبلعب �لحتاد �أين قامت بالتقدم �إىل لعب �ملنتخب �لوطني وطلبت 

منه �أخذ �صور بالعلم �لوطني وهو ما مل يرتدد يف فعله �لالعب.

ذكرت  �أم�س وكالة �صبوتنيك 
�أن   لها  تقرير  يف  �لرو�صية 
قد  �جلز�ئرية  �حلكومة 
بالتوجه  تر�جعت  عن قر�ر 
�ملو�د  عن  �لدعم  رفع  نحو 
�لعام  من  بدء�  �لأ�صا�صية 
�لقادم 2019، بد�ية من مو�د 
و�لكهرباء،  كالوقود  �لطاقة 
وقال وزير �لطاقة م�صطفى 
�صحفي  موؤمتر  يف  قيطوين 
�صرنفع  �أننا  �أبد�  نقل  »مل 
�ملو�د  �أ�صعار  عن  �لدعم 
�لأ�صا�صية،  �ل�صتهالكية 
بفئة  �لأمر  تعلق  �صو�ء 
�أو  �لفقر�ء  �ملو�طنني  من 
يقت�رص  �حلديث  جميعهم، 

�صيناريوهات  �إعد�د  على 
بعد  ملا  فقط  ودر��صات 
�لأ�صعار  عن  �لدعم  رفع 

م�صتقبال«.
حق  »من  �أنه  قيتوين  و�صدد 
بدر��صات  �لقيام  �حلكومة 
دعم  �صيا�صة  مر�جعة  حول 
كل  مثل  مثلها  �لأ�صعار، 
�إىل  م�صري�  �لأخرى«،  �لدول 
�حلكومة  به  تقوم  »ما  �أن 
جمرد  على  يقت�رص  حاليا 
�إعد�د �صيناريوهات ملا بعد 
�لتخلي عن �صيا�صة �لدعم«.

»�حلكومة  �أن  �لوزير  �أكد 
�أ�صعار  يف  زيادة  تقرر  مل 
وهو  �لعام«،  هذ�  �لكهرباء 

ت�رصيحاته  يناق�س  ت�رصيح 
�أ�صبوع  قبل  بها  �أدىل  �لتي 
خالل ختام �ل�صنة �لت�رصيعية 
�أن  فيها  قال  للربملان، 
�أ�صعار  �حلكومة تدر�س رفع 
�لكهرباء بدء� من �لعام �لقادم 
و �إعادة تنظيم دعم �لأ�صعار، 
مل�صتحقيه،  توجيهه  بهدف 
�خلا�س  �لدعم  ذلك  يف  مبا 
حي  �صكان  �أقدم  بالطاقة، 
�لكيفان  بربج  مر�بط  بن 
�لوطني  �لطريق  غلق  على 
�لرت�مو�ي  وخط   24 رقم 
�ملطاطية  �لعجالت  وحرق 
متاطل  على  �حتجاجا 

�ل�صلطات يف ترحيلهم.

مركز التكوين ال�شهيد زيان حممد-عني احلجل

جديد  �لدخول �ملهني �سبتمرب 2018 
�ملهني  �لتكوين  مركز  برمج 
حممد زيان – عني �حلجل - عدة 
�لأمناط  يف   متنوعة  تخ�ص�صات 
�لتالية : �لتكوين �حل�صوري   �ل�صن 
حتديد   مت  فوق  فما  �صنة   16 من 
120 من�صب تكوين يف �لتخ�ص�صات 

�ملعمارية  :�لنجارة  �لتالية  
�نهو  �لذين  للتالميذ  و�خلياطة 
مل�صتوى  �أما  �لبتد�ئي   �لطور 
�لرتكيب  برجمت  متو�صط  �لر�بعة 
 ، خمزن  و�لغاز،و�أمني  �ل�صحي 
وبالن�صبة للتكوين عن طريق �لتمهني 

من�صب    110 هي  �ملركز  فح�صة 
 13 على  موزعة  تخ�ص�س   18 بها 
�لتخ�ص�صات   فكل  مهنية    �صعبة 
�مل�صتخدم  وجود  ب�رصط  موجودة 
على م�صتوى �إقليم �لد�ئرة  وجتدر 
م�صتوى  على  مرة  ولأول  �لإ�صارة  

�لتمهني  منط  يف  يدرج  �لولية 
�مل�صابح   �صيانة  عون  تخ�ص�س 
�ل�صبابي  �ملرفق  لفتح  نظر�  وهذ� 
�جلو�ري  �مل�صبح  يف  �ملتمثل 
لد�ئرة عني �حلجل لإعطاء فر�صة 

لل�صباب للتكوين .

الطريق ال�شريع بالدار البي�شاء 

�سائق يده�ض �سخ�سا جمنونا 
جر�ء  حتفه  جمنون  �صخ�س  لقي 
ت�صري  �صيارة  من  تلقاها  �صدمة 

ب�رصعة مفرطة و هذ� على م�صتوى 
�لبي�صاء  �لد�ر  �ل�رصيع  �لطريق 

لذ  �ل�صيارة  ،�صاحب  �لعا�صمة 
عدد  ت�صجيل  مت  حني  يف  بالفر�ر 

حالة  ب�صبب  �ل�صطد�مات  من 
�لرباك �لتي ح�صلت بعني �ملكان



ر�ؤ�ساء  امل�ؤ�س�سات  منتدى  اأكد  رئي�س 
خالل  اأم�س  حداد  اأ�ل  علي 
يف  م�ساركته  كممثل  للجزائر 
25  من  االجتماعات  الطبعة 
الفرن�سية  الد�لية  بالعا�سمة  املالية 
يعد فر�سة  اللقاء  اأن هذا  باري�س م�سريا 
اجلزائريني  العمل  اأرباب  عمل  لتقدمي 
الق�ة  نقاط  على  ال�س�ء  �ت�سليط 

للم�ؤ�س�سات اخلا�سة يف اجلزائر.
»عن  تنظيم  »االأف�سي�  رئي�س  ك�سف  كما 
دي�سمرب  �سهر  يف  اقت�سادية  مقبلة  قمة 
احلدث  هذا  باجلزائر  �ياأتي   2018
للجزائر،  الد�لية  التنمية  لتعزيز  البارز 
�اقع  الإظهار  ال�قت  قد  حان  اأنه  م�ؤكدا 
اجلزائر  فهدفنا  يف  اخلا�سة  امل�ساريع 
ل�رشكاتنا اجلزائرية  الد�يل  التط�ير  ه� 

ال�سادرات  م�ساعفة  اخلا�سة  ب�ا�سطة 
عام  بحل�ل  خارج  املحر�قات 
اأرجل  ال�سدد  هذا  يف  2025.«  م��سحا 
حداد   اأنه  اجلزائري   علي  االأعمال 
�رشكة   170.000 من  اأكرث  الي�م  ي�جد 
 ،  2016 عام  ،  ففي  اجلزائر  خا�سة  يف 
مت اإن�ساء اأكرث من 16.000 �رشكة جديدة 

، بزيادة 4.7 ٪ عن عام 2015 .  
االآن  اأ�سبحت  اجلزائر  حداد  باأن  �قال 
حقيقية  ق�ة  بنقاط  تتمتع  ق�ية  د�لة 
مع  التكيف  على  قدرتها  �اأظهرت 
يف  �الغاز  النفط  اأ�سعار  يف  التقلبات  
االأخرية،  �بالتايل  فاجلزائر  ال�سن�ات 
 ، اأفريقيا  يف  اقت�ساد  اأكرب  رابع  هي 
يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   ٪3.9
تقدم  اجلزائر  اأن  ،  م�ؤكدا   2019/2018

ا ا�ستثمارية كبرية مل يتم ا�ستغاللها  فر�سً
�رشكة  ت�سبح  باإمكانها  اأن  حيث  بعد 

فاعلة يف اقت�ساد امل�ستقبل«.
 حكيم مالك 

24 �ساعةاجلمعة13 ال�شبت 14  جويلية  2018  املوافـق  لـ 29 �شوال 1439هـ 3
قيطوين يك�شف عن ح�شيلة قطاع الطاقة يف 2017 

�سادرات املحروقات اجلزائرية �سهدت ارتفاعا بـن�سبة 20 باملائة
 •       انعقاد لقاء »اأوبك »باجلزائر يف اأواخر �شهر �شبتمرب املقبل                           •       ت�شجيل 17 اكت�شافا جديدا مع نهاية ماي 2018

ال�شنة بداية  يف  اقت�شاديا  انتعا�شا  عرفت  البالد  •       مداخيل                     2030 عام  قبل  ال�شخري  الغاز  ا�شتغالل  تنوي  ال  •       اجلزائر 
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ت�شجيل 17 اكت�شاف 
جديد مع نهاية ماي 

2018
 

فرتة  عرف  العامل  باأن  اأ��سح   فيما 
رك�د اقت�ساديا  اأ�اخر �سنة 2014  � 
خالل عامي 2015 � 2016 فرتة نتج 
اأ�سعار  �انهيار  الطلب  تراجع  عنه 
ان  »غري  ي  كبري  حد  اإىل  البرت�ل 
االع�ساء  للد�ل  التاريخي  القرار 
للبرت�ل  امل�سدرة  الد�ل  منظمة  يف 
املنظمة  يف  الع�س�  الغري   � )ا�بك( 
الذي اتخذ يف اجلزائر يف 28 �سبتمرب 
2016  �سمح  بتح�سن اال�سعار يف عام 
2017  � ظه�ر بع�س ب�ادر االنتعا�س 
يف افاق اال�ستثمار،  فلقد مت ت�سجيل 
�سهر  نهاية  مع  جديد  اكت�ساف   17
يف  اكت�ساف   14 مقابل  ماي  2018 
هذا   �  2017 �سنة  من  الفرتة  نف�س 
م�ست�ى  االحتياطات  �سيعزز  ما 

اأن  معتربا  الغاز   � البرت�ل  من 
املحققة  اإيجابية  هذه  االإجنازات 
االقت�ساد  تط�ير  يف  �ت�ساهم 
املنا�سبة  الظر�ف  ال�طني  �خلق 
االجتماعية   � االقت�سادية  للتنمية 
كل  اأنحاء  الطاقة يف  اإ�سافة  لت�فري 

ال�طن .
قال  �سلة  ذي  �سياق  �يف 
ال�سادرات  مداخيل  قيط�ين  اأن 
للمحر�قات  عرفت  من�ا قدره 19.1 
ح�سب  قيط�ين  بلغت  �التي  باملائة 
ب�سنة  د�الر  مقارنة  مليار   33.2
ال�زير  عن  ك�سف   حني  يف   2016
قيمة اجلباية البرت�لية يف �سنة 2017 
العم�مية  للخزينة  دفعها  مت  التي 
دينار  مليار   2.228 بلغت  �التي 
 2016 �سنة  يف  دينار   1.863 مقابل 
�على هذا االأ�سا�س ل�حظ اأن هناك 
اأما  زيادة قدرت بن�سبة 20 باملائة ، 
املحققة يف  االإجنازات  يخ�س  فيما 
املحر�قات   قال  ال�زير  جمال 
احلق�ل  اخلدمة  دخلت  حيز  اأنها 
�سالح   فيما  عني  جن�ب  الغازية 
ب�الية   2017 �سهر  دي�سمرب  عرف 

ـدرار تد�سني  املجمع الغازي �سمال 
اأخرى مت  اإجنازات  اإىل  اإ�سافة  رقان 
تد�سينها  كامل�رش�ع ال�سناعي الكبري 
د�سن  الغاز  الطبيعي  الذي  ملعاجلة 
يف �سهر مار�س من ال�سنة احلالية يف 
مترنا�ست  منطقة  تيميم�ن  �لتز�يد 
اأنب�ب  بالغاز الطبيعي  قمنا بتد�سني 
الغاز الذي ميتد من عني  �سالح على 

م�سافة 530 كم.
 

مداخيل البالد عرفت 
انتعا�شا اقت�شاديا يف 

بداية ال�شنة
 

الطاقة  �زير  املقابل  اأ�ساد  �يف 
اجلبارة  التي  قيط�ين  باملجه�دات 
فقد  �س�ناطراك  �رشكة  بها  قامت 
�سهر  نهاية  مع  �س�ناطراك  حققت 
للت�سدير  اأعمال  رقم   2018 ماي 
 14 مقابل  مليار  د�الر   16 بـ  قدر 
الفرتة  نف�س  خالل  د�الر  مليار 
بارتفاع   3ر14  اي   2017 �سنة  من 
البرت�لية  اجلباية  بلغت  كما  باملئة. 

�سهر  نهاية  مع  دينار  مليار   1.190
دينار  مليار  مقابل  995   2018 ماي 
 2017 �سنة  من  الفرتة  نف�س  خالل 
�بالتايل  باملئة  ،  بارتفاع  20  اي 
البالد  فلقد  عرفت  مداخيل 
اإقت�ساديا  �انتعا�سا  ملح�ظا  حت�سنا 
اإ�سافة  ال�سنة  ،  بداية  هذه  مع 
ل�س�ناطراك  يف  الكبرية  للم�ساهمة 
 � الغازية  ال�سناعة  تط�ير  جمال 
منطقة  �سباب  اإ�رشاك  البرت�لية  مع 
اجلن�ب الكبري يف هذه  احلركية عرب 
ال�سباب  التي  ه�ؤالء  لتك�ين  مراكز 
عرفتها يف �الية �رقلة متخ�س�س يف 
جمال التلحيم � يف �سناعة  االأد�ات 
ثالثة  الإن�ساء  ،  اإ�سافة  املعدنية 
خا�سة  جديدة  اأخرى  مراكز 
املرافق  بكل  بالتك�ين املجهزة 
اأدرار  �الية  كل  من  يف  ال�رش�رية 
لها  املهن  التي  املتخ�س�سة  يف 
�سيتم  كما   ، الغاز  ب�سناعة  عالقة 
مدينة  يف  جديد  م�رش�ع  اإقامة 
مترنا�ست  ل�الية  التابعة  �سالح  عني 
خا�س  مركز  اإن�ساء  يف  �املتمثل 
�سناعة  يف  املتخ�س�س  بالتك�ين 

الثالث  الذي  للم�رش�ع  اإ�سافة  الغاز 
اإيليزي  �ه�  �الية  مبقر  �سيقام 
لها  التي  املهن  يف  لتك�ين  مركز 

عالقة  بالن�ساطات البرت�لية .
 

اجلزائر ال تنوي 
ا�شتغالل الغاز 

ال�شخري قبل عام 
2030

 
�فيما يخ�س الغاز )الغاز ال�سخري(، 

اأكد �زير قطاع الطاقة  باأن اجلزائر 
ال تن�ي ا�ستغالل الغاز ال�سخري قبل 
االأخري  هذا  اأن  2030  م�سريا  عام 
�سيك�ن م�سدر طاقة جديد يف �سياق 
االحتياجات املتزايدة لل�س�ق املحلي 
�الطلب يف �س�ق الغاز الد�يل  �ح�ل 
ال�ستغالل  هذا  البيئية  التاأثريات 
اأن  التقليدي  اأ��سح  قيط�ين  الغاز 
يف  امل�سه�د  التكن�ل�جي  التط�ر 
االآثار  هذه  اجلزائر  �ساهم  بتقليل 
املناطق  �سكان  م�ؤكدا  اأنه  م�افقة 
فعل  يتم  �لن  �رش�ري  املعنية  اأمر 
اأي �سيء على ح�ساب م�سالح البالد.

عنابة

 الأمن يوقف حممد فايل زعيم
 الطائفة “الأحمدية”

وزير الداخلية من الطارف

الدولة ملتزمة بالق�ساءعلى بقايا الإرهاب

اأم�س  اأ�ل  بعنابة،  االأمن  م�سالح  اأ�قف 
االأحمدية  الطائفة  زعيم  اخلمي�س، 
ح�سب  فايل  حممد  املدع�  البالد،  يف 
“ت�قيف  فيه:  جاء  دب�ز،  �سالح  حماميه، 
االإ�سالمية  اجلماعة  م�س�ؤ�ل  فايل، 
االأمن  من  عنا�رش  طرف  من  االأحمدية، 
معه  الت�ا�سل  �انقطاع  الي�م،  عنابة،  يف 
اجلزائرية  ال�سلطات  �تعترب  هاتفيا”  
زعيم الطائفة االأحمدية يف البالد “خطًرا 
احل�س�ل  يت�سَن  �مل  البالد”،  اأمن  على 
على تعليق ر�سمي  ��سبق ت�قيف فايل، يف 
28 اأ�ت املا�سي، مبقر �سكنه يف منطقة 
النعامة )جن�ب  ال�سفراء، مبحافظة  عني 
)غرب(  م�ستغامن  �اأدانته حمكمة  غرب(، 
بعد �سهر من ذلك ب�ستة اأ�سهر حب�س غري 
خالل  له  ��جهت  �رشاحه،  ليطلق  نافذة 
املحاكمة تهم جمع اأم�ال د�ن ترخي�س، 

�االإ�ساءة لر�س�ل االإ�سالم حممد )�سلى اهلل 
عليه ��سلم( �ت�سكيل جمعية د�ن رخ�سة، 

�فق منظمات حق�قية.
ا  اأي�سً ت�سمى  التي  االأحمدية،  �الطائفة 
باأّنها  اأتباعها  ي�سفها  “القاديانية”، 
عاملية”،  جتديدية  اإ�سالمية  “جماعة 
باإقليم  “قاديان”  يف   1889 عام  تاأ�س�ست 
غالم  مريزا  يد  على  بالهند،  بنجاب 
على  نف�سه  يقدم  الذي  القادياين،  اأحمد 
 17 �يف  امل�ع�د  املنتظر  املهدي  اأنه 
اأفريل املا�سي، قال حممد عي�سى، �زير 
كتنظيم  “االأحمدية  اإّن  الدينية:  ال�س�ؤ�ن 
اأجل  من  قِدم  اأن  بعد  باجلزائر  انتهت 
م��س�ع  �ه�  اجلزائريني،  الت�س�ي�س على 
للق�انني،  �سارم  بتطبيق  اجلزائر  ط�ته 
الف�ساء  الدفاع عن  على  �ست�سهر  �الد�لة 

الديني للجزائريني”.

اإدانة  على   تاأكيده  الداخلية  �زير  جدد 
�قع،  الذي  االإرهابي  لالعتداء  اجلزائر 
بعني  الت�ن�سي  ال�طني  للحر�س  د�رية  �سد 
على  ،م�سددا  جند�بة  حمافظة  �سلطان 
اإىل  االإرهاب  بقايا  مبحاربة  الد�لة  التزام 
�زير  اأكد  االآفة.   هذه  على  الق�ساء  غاية 
التهيئة   � املحلية  اجلماعات   � الداخلية 
العمرانية ن�ر الدين بد�ي االأم�س بالطارف 
اأمن  نف�سه  ه�  حد�دها   � ت�ن�س  اأمن  باأن 
يتعلق  فيما  �سحيح  العك�س   � اجلزائر 
بالبلد املجا�ر،مربزا اأن التن�سيق اجلزائري 
الت�ن�سي يف جمال االأمن � تبادل املعل�مات 
رفع  على  يعمالن  البلدين  باأن  م�ؤكدا  دائم 
ال�ثيق �يف  بالتعا�ن   � االأمني معا  التحدي 
ترقية  اإىل  بد�ي  ال�سيد  ،دعا  اأخر  �سياق 
ت�ن�س   � اجلزائر  بني  التجارية  العالقات 
قطاع  يف  ال�سيما  اخلربات  تبادل  تعزيز   �
م�ست�ى  على  بد�ي  اأ�رشف   � ال�سياحة. 

لدائرة  التابع  الطب�ل  الأم  املركز احلد�دي 
الذي  الراجلني  جناح  تد�سني  على  القالة 
متت تهيئته بطريقة ت�سمح ب�سمان الراحة 
العابرين  للم�سافرين  اال�ستقبال  ح�سن   �
لهذا املركز احلد�دي،م�سددا على �رش�رة 
نظام  اإىل  اجلمركية  االإجراءات  يف  اللج�ء 
�سلط  امل�سافرين  لت�افد  ا�ستباقي  ت�سيري 
حت�سني  يف  النظام  هذا  اإثر  على  ال�س�ء 
اخلدمة � التقلي�س من اآجال انتظار ال�سياح 
 ، اأخرى  من جهة  الطب�ل،  اأم  املارين عرب 
املحلية  اجلماعات   � الداخلية  �زير  ت�جه 
اال�سطياف  خميم  اإىل  العمرانية  التهيئة   �
لط�نقة حيث تبادل اأطراف احلديث مط�ال 
�اليات  عديد  من  املنحدرين  ال�سباب  مع 
ال�سيفية  عطلتهم  مي�س�ن  الذين   � ال�طن 
ل�جهة  الرت�يج  باملنطقة متطرقا ل�رش�رة 

اجلزائر.
اإميان لوا�س

رئي�س منتدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات علي حداد يك�شف عن:

قمة اقت�سادية يف دي�سمرب املقبل باجلزائر  
امل�شتقبل اقت�شاد  يف  �شركة فاعلة  ت�شبح  اأن  اجلزائر  •        باإمكان 

اإفريقيا يف  اقت�شاد  اأكرب  •       اجلزائر رابع 

افتتاح اليوم التوجيهي اأع�شاء البعثة الطبية املرافقة للحجاج 

وزير ال�سحة ي�سدد على التكفل الأمثل باحلجاج يف البقاع املقد�سة

مت تعوي�شها بالعلم الوطني

نزع �سور اللواء الهامل من مقرات ال�سرطة

�اإ�سالح  �ال�سكان  ال�سّحة  �زير  اأعطى 
ح�سبال�ي،  خمتار  امل�ست�سفيات، 
ت�جيهات الأع�ساء البعثة الطبية املتكّ�نة 
للحجاج  �املرافقة  ع�س�ا   115 من 
اأجل  من  املقد�سة،  البقاع  اإىل  امليامني 

بهم  االأمثل  �التكفل  راحتهم  على  ال�سهر 
ال�سعرية  هذه  ملنا�سك  اأدائهم  خالل 
اإ�رشافه  خالل  ح�سبال�ي  �اأكد  الدينية. 
�االأ�قاف،  الدينية  ال�س�ؤ�ن  �زير  رفقة 
حممد عي�سى، على افتتاح الي�م الت�جيهي 

املرافقة  الطبية  البعثة  اأع�ساء  لفائدة 
عددهم  املقدر   � اجلزائريني  للحجاج 
�رش�رة  على  جزائري،  حاج  األف   36 بـ  
على  ال�سهر   � باحلجاج  اجليد  التكفل 
�سحة �سالمتهم، داعيا اإياهم لـ »ت�رشيف 

�ال�ّسهرعلى  اجله�د  �تن�سيق  ال�طن 
حت�سني  اجل  من  للمهام  اجليد  الت�زيع 
عالقة  �جعل  الرحمان  ب�سي�ف  التكفل 

الطبيب باملري�س ف�ق كل اعتبار«.
ف.ن�شرين

العام  املدير  اأن   « ال��سط   « علمت   
اعطى  لهبريي  م�سطفى  لل�رشطة 
تعليمات جلهازه بنزع كامل �س�ر املدير 
الغني هامل  العام لل�رشطة االأ�سبق عبد 
يف  لل�رشطة  الر�سمية  املقرات  من 

م�سادرنا  �قالت   . ال�اليات  خمتلف 
ال�س�ر  جميع  باإزالة  اأمر  لهبريي  اأن 
يف  تعليقها  مت  التي  هامل  الغني  لعبد 
�اليات  بجميع  االأمن  مقرات  خمتلف 
ال�طن ، �هي التعليمة التي مت تطبيقها 

 « ال��سط   « علمته  ما  �ح�سب   ، م�ؤخرا 
العام  املدير  ال�سابق  الل�اء  �س�ر  فاإن 
لالأمن ال�طني كانت منت�رشة يف خمتلف 
املقرات لل�رشطة على امل�ست�ى ال�طني 
، �ه� ال�سل�ك الذي مل تتع�د عليه مثل 

هذه امل�ؤ�س�سات االأمنية ، لذلك فقد اأمر 
لهبريي مبا�رشة بعد ت�ليه مهام املديرية  
العامة لالأمن ال�طني بنزع �س�ر �سابقه ، 

�تع�ي�سها بالعلم ال�طني .
ع�شام بوربيع

ك�شف وزير الطاقة م�شطفى  قيطوين اأول اأم�س  خالل ندوة �شحفية   عر�س من خاللها  ح�شيلة قطاع الطاقة لعام 2017 باأن 
االجتماع املقبل ملنظمة الدول امل�شدرة للنفط )اأوبك( يف االأ�شبوع االأخري من �شهر �شبتمرب املقبل باجلزائر العا�شمة   ، موؤكدا اأن هذا 

االجتماع �شيتيح لدول اأوبك الت�شاور والعمل معا للحفاظ على ا�شتقرار �شوق النفط  فيما اأرجع  التقلبات التي �شهدتها اأ�شعار 
النفط   لعوامل خارجية اأثرت على ال�شوق  ، م�شريا  اأن ا�شتقرار هذه االأ�شعار مرهون  بتحقيق التوازن بني العر�س والطلب .



24 �ساعةاجلمعة13 ال�شبت 14  جويلية  2018  املوافـق  لـ 29 �شوال 1439هـ 4
الأمني العام للمجل�س الإ�شالمي الأعلى بومدين بوزيد لـ«الو�شط« :

قنوات جزائرية خا�سة تتمرد على املرجعية الفكرية للجزائريني
.        مت�سددون ي�سيطرون على م�ساجد باأموال التربعات        .        العديد من اأ�ساتذة كليات ال�سريعة ال يلتزمون بالربامج الر�سمية 

ك�شف الأمني العام للمجل�س الإ�شالمي الأعلى الدكتور بومدين بوزيد عن جمموعة التحديات التي تعيق م�شار املرجعية الدينية، بداية من خروج بع�س امل�شاجد 
عن �شيطرة الو�شاية و�شول اإىل بدائية اخلطاب الديني مرورا بعدم حتقيق التوافق بني اخل�شو�شية الدينية والثقافية –على حد تعبريه- وبني القنوات اخلا�شة 

اجلزائرية حديثة الن�شاأة، مربزا اأن الرهان الأكرب اأمام القطاع هو تعزيزه بدفرت �شروط يف بناء امل�شاجد وقانون توجيهي يوؤطر اجلميع.

حاورته: �شارة بومعزة

الإ�سالمي  باملجل�س  الثاين  الرجل  اأماط 
ال�س�ؤون  ب�زارة  ال�سابق  املركزي  واملدير 
اللثام  بـ«ال��سط«،  جمعه  ح�ار  يف  الدينية 
اإطار  يف  وت�سب  تنطلق  التي  نقاط  عدة  عن 
اخل�س��سية  اأو  الدينية  باملرجعية  امل�سا�س 
الدينية والثقافية للجزائريني على حد تعبريه، 
حمددا عدة حتديات ت�ست�جب التحرك ال�رسيع 
والتي  اخلا�سة،  اجلزائرية  القن�ات  من  بداية 
الإفتاء  راأ�سها  وعلى  الدينية  براجمها  حتدد 
دون الرج�ع ل�زارة ال�س�ؤون الدينية اأو املجل�س 
الإ�سالمي وه� ما يعد �رسبا للق�انني، بل بلغ 
بعدما  اخلارجية  وزارة  على  القفز  حد  الأمر 
بثت اإحداها برناجما دينيا خالل �سهر رم�سان 
رئي�س  نائب  يف  تتمثل  �سيا�سية  �سخ�سية  مع 
دينية  درو�سا  ليعطي  جماورة  دولة  برملان 
ال�س�ؤون  وزارة  عرب  املرور  دون  للجزائريني 
التحرك  اإىل  عي�سى  حممد  داعيا  اخلارجية، 

عرب �سلطة ال�سبط لتطبيق القان�ن.

 عمد وزير ال�شوؤون 
الدينية حممد عي�شى 

اإىل تكثيف الن�شاط 
اخلا�س با�شرتداد 

امل�شاجد عرب جمموعة  
متتالية من القرارات، 

اآخرها اخلا�شة 
باجلمعيات الدينية، 
وكذا ما تعلق ببع�س 

حالت العتداء على 
الأئمة، كيف تقروؤون 

تلك اخلطوات وحقيقة 
بع�س اخلالفات القائمة 

على م�شتوى امل�شاجد؟
 

اخلالفات التي تقع بني الإمام وجلان امل�ساجد 
الإمام  بني  اأو  امل�اطنني  وبع�س  الإمام  بني  اأو 
والأوقاف«،  الدينية  ال�س�ؤون  »مديرية  والإدارة 

ميكن ح�رسها يف عدة نقاط: 
خلفية  ه�  اخلالفات  تلك  م�سببات  اأول  جند 
الدولة  تبنيها  ل  فامل�ساجد  امل�ساجد،  بناء 
الأعمال  ورجال  واخلريون  املتط�ع�ن  بل 
عالقة  على  يك�ن  يتربع  ومن  والتربعات، 
ع�س�يته  فتنتقل  واملتابعة  البناء  بعمليات 
ي�سبح  بذلك  امل�سجدية  الدينية  للجمعية 
ت�سيريهم  وتت�اىل عملية  املتربع�ن جزء منها 
اأ�سحاب  اأنهم  وبحكم  اجلمعية،  عرب  للم�سجد 
التربعات فهم يرون اأن لهم ال�رسعية يف تعيني 
املتربع�ن  فيها  يقدم  حالت  ون�سجل  الإمام 
اأن  رغم  املديرين،  على  اأ�سماء  اقرتاح  على 
اأن ن�ساطها يقت�رس على ترميم  القان�ن ي��سح 

امل�ساجد ومتابعة حاجياته.
ال�س�رة  بهذه  اجلمعية  حتكم  خلفيات  ومن 
يحاول  وقد  الإمام  يف  للتحكم  دورها  يت��سع 
اإر�ساءها اأكرث من اإر�سائه لل��ساية لذلك العالج 
هنا ه� يف اإعادة النظر يف و�سع دفرت �رسوط 
اإىل  الإ�سارة  اأود  وهنا  امل�ساجد،  لبناء  خا�س 
ت�يل  فرتة  فعليا خالل  الدفرت  مت  اأن حت�سري 
ال�س�ؤون  وزارة  حقيبة  اهلل  غالم  اهلل  عبد  اأب� 
الآن،  اإىل  الن�ر  امل�رسوع  ير  مل  لكن  الدينية 
النمطية  على  احلفاظ  الأ�سا�سية  نقاطه  ومن 

اجلانب  مت�س  ل  املرجعية  لأن  منطقة  لكل 
اجلانب  ت�سمل  بل  فقط  »العبادات«  الالمادي 
املادي: فلكل منطقة هند�ستها للم�ساجد وه� 
التي  الف��سى  حالة  بدل  احرتامه،  ينبغي  ما 
ن�سهدها يف هذا املجال باجلزائر على عك�س 
باقي الدول، اأي  نحن بحاجة اإىل »حتديد منط 
املنطقة  له�ية  وفقا  الدينية  امل�ؤ�س�سات  بناء 

املعمارية«.
النمط  فقط  مي�س  ل  ال�رسوط  دفرت  اأن  كما 
اأي�سا نقطة من يت�ىل بناء امل�ساجد: كيف  بل 
يت�ىل  من  وين�س  الأم�ال؟  جتمع  كيف  تبنى؟، 
الدينية؟،  ال�س�ؤون  ل�زارة  ي�سلم  وكيف  البناء؟ 
بناها  امل�ساجد  بع�س  اأن  الك�سف  ميكننا  هنا 
املتطرفني  بع�س  عليها  وا�ست�ىل  حم�سن�ن 
دون  �سن�ات   3 اإىل  �سنتني  منذ  فتحت  بع�سها 
التابعني  لالأئمة  بالن�سبة  وحتى  ر�سمي.  اإمام 
�سيطرة  هناك  لي�س  الدينية  ال�س�ؤون  ل�زارة 

تامة.
بالتالزم ودفرت ال�رسوط ينبغي التح�سري لقان�ن 
نقّيم  كنا  واإن  الدينية،  ال�س�ؤون  ي�سري  ت�جيهي 
جهد وزير ال�س�ؤون الدينية حممد عي�سى ونثمن 
م�اقفه الأخرية اخلا�سة بتجميد اجلمعيات اإل 
اأن  اأن التجميد كان �سامال يف حني كان ينبغي 
يك�ن جزئيا بحق جمعيات بعينها وبتن�سيق مع 
رفقة  ال�رسوط   دفرت  لذلك  الداخلية.  وزارة 
القان�ن الت�جيهي للت�سيري الديني يفر�س التزام 

كل الأطراف به وه� الأمر امللح حاليا.

وزير ال�شوؤون الدينية 
�شبق واأن �شّرح اأن 

ن�شبة 90 باملائة 
من التجنيد ل�شالح 

اجلماعات املتطرفة 
متت عرب مواقع التوا�شل 
الجتماعي، هنا اأين هي 

اجلهات الو�شية دينيا 
من اأجل نقل املعركة 

الفكرية �شد هوؤلء اإىل 
العامل الفرتا�شي؟

 
املهمة لي�ست مهمة وزارة ال�س�ؤون الدينية، هي 
واملجل�س  الأوىل  بالدرجة  الربيد  وزارة  مهمة 
الإ�سالمي الأعلى اأ�سدر بيانا ونظم ندوة ح�ل 
وبع�س  الت�ا�سل  مب�اقع  والعنف  الكراهية 
ل�زارة  لالأ�سف رمبا  ولكن  التلفزي�نية  القن�ات 
عنها  ينفي  ل  ذلك  لكن  اآخر  م�قف  الربيد 
الإباحية  بامل�اقع  تعلق  ما  �س�اء  امل�س�ؤولية 
جزائريات  با�سم  املنت�رسة  للدعارة  والإ�سهار 
هذه  اأن  خا�سة  اخلارج،  من  تك�ن  اأن  وميكن 
امل�اقع ل ينظمها قان�ن، وكيف يتم ال�ستفادة 
اإن كان هناك فراغ قان�ين لبد من  منها: هنا 
لعب  الربيد  وزارة  على  واأي�سا  املجال،  تقنني 
�سلطة  على  كما  الفرتا�سي،  بالعامل  دورها 
على  دورها  لعب  الب�رسي  ال�سمعي  �سبط 

م�ست�ى القن�ات.

من اجلماعات املت�شددة 
ننتقل اإىل الطائفية، اأو 
امللل والنحل والذي بلغ 
ذروته مع تدخل بع�س 
املنظمات على اخلط، 

ما الذي ميثله تو�شعها 
داخل املجتمع اجلزائري، 

وكيف يعالج امللف ما 
بني احلرية الدينية 
وما بني حماية هوية 

املجتمع اجلزائري؟
ملزيد  يحتاج  اأنه  اأعتقد  امللف  هذا  معاجلة 
من الجتهاد والتفكري، لأنه اأحيانا على م�ست�ى 
بع�س امل�س�ؤولني اأو الإعالم يعط�ن نظرة غري 
وهذا  الديانات  ترف�س  اجلزائر  وكاأن  �سليمة 
ما يثري باملقابل قلقا على م�ست�ى املنظمات 
اإطار  يف  حماربتها  من  لبد  لذا  احلق�قية، 
احمدياً،  �سيعيا،  �ساء،  كما  فليكن  القان�ن: 
هذه  متار�س  عندما  لكن  يريد،  كما  قراآنياً  
معبدا  تبني  اأو  رخ�سة  دون  تدينها  الطائفة 
لها دون رخ�سة اأو جتمع اأم�ال دون رخ�سة اأو 
حماولة »التب�سري« بالطائفية، هذا تهديد لالأمن 
الدولة، وه� املرف��س، لأن  واأمن  الجتماعي 
يك�ن  اأن  اإما  بلد  باأي  دينية  ف�سيف�ساء  وج�د 
اإثراء ولكنه يف البلدان املتخلفة والبلدان اله�سة 
الفكري واملجتمعي قد يك�ن خطرا  اأمنها  يف 
نف�ذ اجلهات  على املجتمع، يف ظل تدخالت 

الأجنبية التي دخلت عرب هذه الباب.

هنا هل ميكن اأن 
نتحدث عمن ميّول هذه 

اجلماعات؟
 

اأول،  الأمن  بيد  تك�ن  الر�سمية  املعل�مة 
وتت�سمن  التقارير  على  يح�زون  من  فهم 
جهات  لدى  جندها  كما  يكمن�ن،   واأين  العدد 
اأو  الدينية  ال�س�ؤون  ل�زارة  التابعة  التفتي�س 
كذلك التحقيقات الإعالمية، باملقابل الته�يل 
اجلماعات  لهذه  وي�فر  اجلزائر  ي�رس  اإعالميا 
الهادئة  املعاجلة  من  لبد  لذلك  الإ�سهار، 
خمالفات  ارتكاب  حالة  يف  الأمني  بال�سق 
دور  ياأتي  وهنا  نقا�س،  بفتح  وفكريا  قان�نية 
املجل�س الإ�سالمي الأعلى. فبح�سب ت�جيهات 
كيف  ه�  حاليا:  الرهان  املجل�س   رئي�س 
رمبا  التي  الدينية  اجلماعات  خطاب  نفكك 
للجزائريني.  الفكري  الأمن  ت�سكل خطرا على 
العلماء  كجمعية  باجلمعيات:  ال�ستعانة  وكذا 

امل�سلمني يف تفكيك هذا اخلطاب.

هل متلك وزارة ال�شوؤون 
الدينية واملجل�س 

الإ�شالمي الأعلى تلك 
ال�شالحيات القانونية 

وامليزانية الكفيلة 
بتغطية هكذا حملة 

وطنية؟
نعم متلك، هناك ميزانية الق�افل العلمية على 
م�ست�ى وزارة ال�س�ؤون الدينية وخم�س�سة لهذا 
اجلانب، لكن ال�سكل التقليدي الذي ي�سرّي بع�س 
لل�سباب  الت�جه  نحتاج  م�ؤثر،  غري  امللتقيات 
ال�سن، واإىل تفعيل الآليات وتفكري  ولي�س لكبار 
ومكافحة  الديني  اجلانب  ت�سيري  يف  جديد 
التطرف، اأما »الزرادي« وما �سابه مل تعد ت�سل 
ال�ستثمار  ميكن  مثال  ت�ستقطبه،  ول  لل�سباب 
عامليا،  ليك�ن  الت�ا�سل:  وم�اقع  الإعالم  عرب 

وطنيا وم�ؤثرا.

ب�هران ملتقى ح�ل: فقه املقا�سد  اقمنا  كنا 
يتعلق  ديني  خلطاب  بحاجة  لذلك  الإن�سانية، 
باحلريات بالديئية، كيف ن�ؤثر على ال�سباب، لأن 
بطريقة  رمبا  تغريت،  واهتماماته  ال�سباب  لغة 
بدل  و�سينمائية  مثال،  ال�ثائقية  الأفالم  فنية: 

املحا�رسة التقليدية.

نتطرق ملادة الرتبية 
الإ�شالمية، واقعها 

وكيفية تطويرها، ما 
تقييمكم لذلك؟

عندما قمنا مب�ؤمتر الرتبية الإ�سالمية، ت��سلنا 
اأما  اأن الرتبية الإ�سالمية تك�ن بال�سغر  لنتائج 
و�ساعتان  الإ�سالمية  للح�سارة  حت�ل  بالثان�ي 
احلايل  الربنامج  اأن  حني  يف  كافية،  بالأ�سب�ع 
الرتبية  من  النتقال  اأي  النظر،  لإعادة  يحتاج 
وجمه�د  الإ�سالمي  الدين  وتقدمي  العل�م:  اإىل 
احل�سارة الإ�سالمية، مع اأجزاء من الفقه بفقه 
تك�ن  قد  معرفة  اأي  من  ال�ساب  يحمي  عملي 

دخيلة.

املدار�س القراآنية بني 
وزارتي الرتبية و 
ال�شوؤون الدينية؟

كان هناك اتفاق لكنه مل يفّعل، من وجهة نظري 
اأي�سا  التمدر�س  وبعد  قبل  ما  الكتاتيب  ق�سية 
حتتاج اإىل دفرت �رسوط بع�سها تعطى له رخ�سة 
وبع�سها من جمعية  الدينية  ال�س�ؤون  وزارة  من 
عرب  وتفعيلها  لتنظيمها  حتتاج  وهي  العلماء 
املدر�سة،  نبني  كيف  وي�سمل:  ال�رسوط  دفرت 
حتت  لتك�ن  �سابه  وما  الرخ�س  تعطى  وملن 

رقابة الدولة.

و�شط  فو�شى يف 
الفتاوى، األ يحتاج 

الأمر اإىل تن�شيب مفت 
للجمهورية ؟

ل  اجلمه�رية  مفتي  من�سب  اأن  وا�سح  م�قفي 
يتنا�سب مع الدولة اجلزائرية، فطبيعتها ت�ساير 
دور  تفعيل  يت�جب  ومنه  اجلماعية،  الفت�ى 
الأعلى فت�ى امل�ؤ�س�سات،  الإ�سالمي  املجل�س 
العلمية  املجال�س  مع  بالتعاون  ذلك  ويك�ن 
ال�ليات  عرب  الدينية  ال�س�ؤون  ل�زارة  التابعة 
وهذا  تنفيذية.  ولي�ست  ا�ست�سارية  هيئة  ك�نه 
النمط م�ج�د يف العامل فاملفتي لي�س �سمانا 
هناك  لكن  مفتي م�رس  مثال يف م�رس:  هناك 
الهالل،  روؤية  للي�م:  باقي  الإ�سكال  دائما 
ووج�د  املفتي  وج�د  رغم  ال�سالة  م�اقيت 

الأزهر.
�سلطتان:  باجلزائر  اأنه  ذلك  اإىل  ي�ساف 
اأخرى  �سلطة  ت�ازيها  اأن  ميكن  ول  الرئا�سة 
بح�سب الد�ست�ر ووزارة العدل، واملفتي ميكن 
يتنا�سب  ما  لذلك  ال�سلطات،  يف  يتدخل  اأن 
بفت�ى  اجلماعية  الفت�ى  ه�  اجلزائر  مع 

امل�ؤ�س�سة.

�شبق واأن اأ�شرمت للقنوات 
اخلا�شة، وطريقة 

تعيني مفتني وتقدمي 
خمتلف احل�ش�س 

الدينية دون احرتام 
الإطار القانوين، هل 

ميكن التف�شيل يف هذه 
النقطة؟

بامل�ؤ�س�سات  املفتني  اإخ�ساع  من  لبد   
الإعالمية وم�اقع الت�ا�سل الجتماعي للقان�ن 
اجلزائري الذي ينبغي اأن ين�س يف دفرت �رسوط 
فتح القن�ات على اأن املفتي ل يعني يف قناة من 
القن�ات اإل بعد ا�ست�سارة وزارة ال�س�ؤون الدينية 

واملجل�س الإ�سالمي الأعلى.

من ينبغي له اأن يفر�س 
هذا الحرتام؟

وكذا  ال�سبط  �سلطة  هي  بهذا  املخ�لة  اجلهة 
يتدخل  اأن  يجب  الذي  الدينية  ال�س�ؤون  وزير 
لهذه  منه  مبرا�سلة  املهازل  هذه  لإيقاف 
تدخل  الإ�سالمي  املجل�س  وللعلم  ال�سلطة، 
هيئة  يبقى  لكن  امل�ساألة  هذه  اإىل  واأ�سار 
كما  تنفيذية،  �سالحيات  متلك  ل  ا�ست�سارية 
ل نغفل دور وزارة الت�سال، ولكن نظرا اإىل اأن 
القن�ات اخلا�سة هي اأجنبية يف عرف القان�ن 
التفاق  يتم  اأن  فيجب  املكاتب  بقان�ن  وت�سري 

ح�ل احل�س�س الدينية.
ملن  كبري  اختيار  �س�ء  هناك  اأن  ن�سجل  وهنا 
يقدم�ن احل�س�س الدينية عرب بع�س القن�ات، 
مثال خيار اأحد املفتني بقناة احلياة يعد كارثة 
حقيقة ول يجب ال�سك�ت عليها، و حديثنا عن 
املت�سددين يف امل�ساجد وال��سائط الجتماعية 
القن�ات،  يف  املت�سددين  ين�سينا  اأن  يجب  ل 
تتحرك.  اأن  الت�سال  وزارة  على  يجب  لهذا 
كما يجب اأن ل نغفل ما ه� م�ج�د يف م�اقع 
وزارة  �سده   تتحرك  اأن  يجب  الذي  الت�ا�سل 
التي  امل�ساكل  معظم  لأن  العاجل،  يف  الربيد 
�سبيل  فعلى  الإفتاء،  ف��سى  ب�سبب  هي  تاأتينا 
القن�ات  اإحدى  قدمت  رم�سان  خالل  املثال: 
اأجنبية،  �سيا�سية  �سخ�سية  مع  دينية  ح�س�سا 
وه� نائب رئي�س برملان دولة جماورة، اأي يتب�اأ 
لقان�ن  خمالف  وهذا  بلده  يف  �سيا�سيا  من�سبا 
اخلارجية   على  مير  اأن  يجب  لأنه  اجلمه�رية 

وهذه القناة مل تطلب هذه الرخ�سة.

بع�س القنوات تتمادى 
لدرجة تخ�شي�س 

ح�ش�س ل�شخ�شيات 
تتحدى حتى الهوية 
الدينية، ما تعليقكم؟

 
ما نق�له ه� اأن القن�ات اجلزائرية ل يجب اأن 
على  تعمل  التي  القن�ات  لبع�س  �س�رة  تك�ن 
يف  �سنية  قن�ات  ت�جد  لأنه  املذهبي،  ال�سب 
اأن  يجب  ل  و  والعك�س،  ال�سيعة  ت�سب  اخلارج 
اأو  الر�س�اين  الب�سرية،  من�ذج  قن�اتنا  تك�ن 
قناة �سفا اأو القن�ات ال�سيعية التي ت�سب ال�سنة، 
اأي  �سد  ونحن  املذهبية،  الفتنة  حتدث  لأنها 

خطاب يحمل الفتنة املذهبية.

كيف يجب اأن يكون 
التعامل بني موؤ�ش�شتكم 

وو�شائل الإعالم يف هذا 
املجال؟ 

يف  ال�سالحية  لها  التي  هي  التنفيذية  الهيئة   

وزارة  يف  ممثلة  وهي  القن�ات  مع  التعامل 
ال�س�ؤون الدينية اأما املجل�س الإ�سالمي الأعلى 
لنا  يحق  ول  وال�ست�سارة  لالإفتاء  هيئة  فه� 
بل  الأخرى  الهيئات  �سالحيات  يف  التدخل 
ما  وهذا  امل�سائل،  هذه  يف  فقط  راأينا  نبدي 
لقائنا  خالل  الكرمي  رم�سان  �سهر  يف  حدث 
مع وزير الإعالم الذي نبهناه اإىل هذه امل�ساألة، 
وبدوره  اأقر ب�ج�د عنف ب�سكل عام ولي�س يف 

احل�س�س الدينية فقط.

لكن بع�س التحذيرات 
متتد اإىل اجلانب الأمني، 

كون بع�س  تاأثريها ل 
مي�س التنوع الفكري 

فقط، بل تكمن يف تبعية 
تلك ال�شخ�شيات لدول 

اأجنبية برعاية �شفارتها 
يف اجلزائر؟

اأنا ل اأعتقد اأن ال�سفارات تتدخل ي هذا ال�ساأن 
يتدخل�ن،  ال�سع�ديني  ول  الإيرانيني  ل  واأق�ل 
الذين  اجلزائريني  من  اجلماعات  تلك  اأحيانا 
يتبع�ن تيارات معينة فهم مثال يتبع�ن مذاهب 

يف اليمن اأو يف م�رس ولي�س يف ال�سع�دية.

ما هو احلل لتجنب اأي 
انزلق يف اجلزائر؟

 
البقاء  الديني فال يجب  يجب تط�ير اخلطاب 
بل  ال�س�يف  والأ�سعري  املالكي  املذهب  يف 
اخل�س��سية  وهذه  وجتديده،  تط�يره  يجب 
ول  والجتهاد  والإبداع  التجديد  اإىل  حمتاجة 
الت�س�ف  احلايل،  و�سعها  على  تبقي  اأن  يجب 
بال�سكل الذي ه� عليه الآن يحتاج  اإىل جتديد 
بع�س  ه�  لي�س  و  الزوايا،  ه�  لي�س  والت�س�ف 
فيه  �سامي  اأخالقي  �سل�ك  ه�  بل  اخلرافات 
ما  ه�  لي�س  الأخر،  مع  العالقة  اأفيه  املحبة 
يط�ف�ن  اأ�سخا�س  من  الت�ا�سل  و�سائل  تنقل 
املت�س�ف�ن،  ه�  ه�ؤلء  يق�ل�ن  و  »القبة«  على 
مثل  الت�رسفات  هذه  ترف�س  الزوايا  بع�س 
بع�س  ولهذا  وال�سن��سية،  الرحمانية  الزاويا 
و�سائل الإعالم تق�سد اخللط بني ما ه� خرايف 
اأن  على  نظرة  اإعطاء  اأجل  من  �س�يف  ه�  وما 
وزارة  على  يجب  لهذا  خرافة،  ه�  الت�س�ف 
الأعلى  الإ�سالمي  واملجل�س  الدينية  ال�س�ؤون 
لأنها  والثقافية  الدينية  اخل�س��سية  جتديد 
ول  ال�سباب  عنها  يعزف  قد  احلايل  ب�سكلها 

ميكن اأن تاأثر.
الط�ائف  ته�يل  و  الآخرين  مهاجمة  وبدل 
الثقافية  خ�س��سيتنا  جندد  اأن  يجب  الأخرى 
والدينية يف فقه املراأة، املرياث واملعامالت، 
الأ�ساعرة، جندد يف خطاب  جندد يف خطاب 
الت�س�ف ن�سلح فيه من اأجل التقدم اإىل الأمام 

.

ما راأيكم يف �شالحيات 
املجل�س الإ�شالمي 

الأعلى؟
 

الأعلى،  الإ�سالمي  املجل�س  تفعيل  يجب 
وتفعيل املخابر التابعة للجامعات التي ت�ستغل 
التي تدر�س  الربامج  الدينية لأن  الق�سايا  على 
لي�ست برامج ال�زارة يف بع�س املعاهد، وهناك 
النتباه  يجب  الإ�سالمية  اجلامعة  يف  اأ�ساتذة 
لهم ماذا يدر�س�ن وماذا يدع�ن من اخلارج، ..

ال�شمان الجتماعي

اإدراج برامج تكوين باللغة االجنليزية بداية من2019 
.        التوظيف املبا�شر خلريجي املدر�شة العليا لل�شمان الجتماعي

وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير  ك�سف  
الت�ظيف  عن  زمايل،  مراد  الجتماعي، 
من  الثالثة  الدفعة  خلريجي  املبا�رس 
املدر�سة العليا لل�سمان الجتماعي وذلك 
ال�سمان  �سناديق  خمتلف  م�ست�ى  على 

اأنه  معلنا  للقطاع،  التابعة  الجتماعي 
يف  ال�رسوع   2019 �سنة  من  ابتداء  �سيتم 

اإدراج برامج تك�ين باللغة الجنليزية.
اإ�رسافه  لدى  الأم�س   زمايل  واأفاد 
الدفعة،  هذه  تخرج  حفل  مرا�سم  على 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  بح�س�ر 
التك�ين  ووزير  حجار،  الطاهر  العلمي، 
اأن  مباركي،  حممد  املهنيني،  والتعليم 
على  متح�سلني  املتخرجني  الطلبة 
تخ�س�سات  يف   مهني  ما�سرت2  �سهادة 

الجتماعية  احلماية  بقان�ن  تتعلق 
ال�سمان  لهيئات  ال�سرتاتيجي  والت�سيري 
الجتماعي واأنظمة الإعالم الآيل للحماية 

الجتماعية، و�سيتم ت�ظيفهم مبا�رسة .
اإميان لوا�س

�شيدي بلعبا�س

 حمتجون على ال�سكن 
يغلقون بلدية �سيتوان 

غربي  الباليلة  �سيت�ان  بلدية  يف  حمتج�ن  اأقدم 
ولية �سيدي بلعبا�س على غلق مقر البلدية للمطالبة 
وقعت يف  التي  التجاوزات  على  تقف  بلجنة حتقيق 
وحدة  ب60  عددها  املقدر  ال�سكنية  احل�سة  ت�زيع 
ذات طابع عم�مي اإيجاري مت ت�زيعها م�ؤخرا ،وقال 

ل  اأ�سماء  حملت  ال�سمية  القائمة  اأن  املحتج�ن 
وقت  يف  ال�سغار  من  ك�نهم  ال�سكنات  هذه  ت�ستحق 
يظل اأرباب العائالت يعان�ن ،وطالب�ا بلجنة حتقيق 

من اجل ال�ق�ف ميدانيا على ما وقع 
�س.�شهيب
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خادم  ببئر  اجلنائز  ت�سيري  م�ؤ�س�سة  تعر�ست 
م�جهة  كانت  املح�سنني  اأحد  تربعات  ل�رسقة 
الأج�ر  القب�ر عبارة عن 1400 وحدة من  لبناء 
على يد م�ظف بجنان �سفاري ببئر خادم بت�ط�ؤ 
م�سكنه اخلا�ص   لبناء  با�ستغاللها  قام  مع�ز  مع 
اأمام هيئة حمكمة بئر  . ليمثل هذان الأخريان 
الفارط  الأ�سب�ع  نهاية  بالعا�سمة  راي�ص  مراد 
وفقا لإجراءات املث�ل الف�ري بتهمة ال�رسقة و 
املكلف  بها  تقدم  ل�سك�ى  تع�د جمرياتها  التي 
اجلنائز  ت�سيري  م�ؤ�س�سة  لدى  التربعات  بنقل 
تعر�سهم  ح�ل  ال�طني  الدرك  م�سالح  اأمام 

بنقلها  مكلف  كان  اأج�ر   وحدة   1400 ل�رسقة 
تربع  الذي  املبالغ  وهي  القب�ر  بناء  بهدف 
نقله  بعد  تفاجئ  اأنه  غري  املح�سنني  اأحد  بها 
اأحد  اأن  واكت�سف  باختفائها  الثانية  للدفعة 
تلك  وراء  كان  من  �سفاري  بجنان  امل�ظفني 
الفعلة ، ليتم بذلك ت�قيف هذا الأخري وحت�يله 
على مركز الأمن اأين �رسح خالل �سماعه على 
املبالغ  تلك  بت�سليم  قام  باأنه  ر�سمية  حما�رس 
على  م�ساعدته  ق�سد  املع�زين  لأحد  املالية 
الأخري  هذا  ت�قيف  مت  وعليه   ، م�سكنه  بناء 
وفقا  احلال  حمكمة  على  الأول  رفقة  وحت�يله 
رهن  و�سعهما  بعد  الف�ري  املث�ل  لإجراءات 
باحلرا�ص  العقابية  بامل�ؤ�س�سة  امل�ؤقت  احلب�ص 
و  جرم  من  له  ن�سب  ما  متهم  كل  نفى  حيث   ،

اإنتقلت بطريقة  اأن املبالغ املالية  الأول  ك�سف 
اأوت�ماتكية مب�ؤ�س�سة ت�سيري اجلنائز بعدما تربع 
بها اأحد املح�سنني بالإ�سافة اأنه قد اأخذ الإذن 
املع�ز  ل�سالح  الثاين  باجلزء  للتربع  الناقل  من 
باطلة  الق�سائية  املتابعة  اأن  دفاعه  لي�سيف   ،
برمتها لغياب ال�سحية وه� املتربع الذي رف�ص 
اأنه  بحكم  �سك�ى  تقييد  و  ه�يته  عن  الإف�ساح 
ال�حيد الذي يحق له التاأ�س�ص كطرف مدين يف 
ق�سية احلال ، ويتم�سك من جهته املتهم الثاين 
بهاته الت�رسيحات ، من جهته ممثل احلق العام 
 6 عق�بة  بت�قيع  ذكره  �سلف  ما  ظل  يف  طالب 
اأ�سهر حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 20 األف دج ، 
لتق�سي املحكمة بعد املداولة القان�نية باإفادة 

كل من املتهمان بحكم الرباءة . 

ل/منرية

وال�سحافة  الت�سال  خلية  تُعلم 
ال�طني،  لالأمن  العامة  للمديرية 
مرور  حادث     282 ت�سجيل  عن 
املناطق  م�ست�ى  على  ج�سماين 
املمتدة  الفرتة  خالل  احل�رسية، 
ال�سنة  من  ج�يلية   09 اإىل   03 من 
 14 وفاة  عن  اأ�سفرت  اجلارية،  

�سخ�ص وجرح 348 اآخرين.
امل�سجلة  بالإح�سائيات  مقارنة 
اأن  يتبني  املا�سي،  الأ�سب�ع  يف 
عرفت  املرور  ح�ادث  ح�سيلة 
حادث،   )01-( بـ  قدر  انخفا�سا 
حالة،   )07-( بـ  ال�فيات  وعدد 
بـ  اجلرحى  عدد  ارتفع  بينما 
الدرا�سات  ،وتُفيد  جريح   )13+(
التي قامت بها امل�سالح املخت�سة 
لالأمن ال�طني اأن  �سبب وق�ع هذه 
احل�ادث يع�د بالدرجة الأوىل اإىل 

من  اأزيد  بن�سبة  الب�رسي  العن�رس 
95 %، اإ�سافة اإىل الع�امل الأخرى 
املرتبطة باملركبة واملحيط، يف 
هذا الإطار وحفاظا على �سالمة 
العامة  املديرية  جتدد  اجلميع 
لالأمن ال�طني دع�تها مل�ستعملي 
احليطة  ت�خي  اإىل  العام  الطريق 
احرتام  مع  ال�سياقة  اأثناء  واحلذر 
جتاوز  وعدم  املرور  قان�ن 
التغا�سي  دون  املحددة،  ال�رسعة 
للمركبة،  الدورية  املراقبة  عن 
و�سالمة  الأرواح  على  حفاظا 

م�ستعملي الطريق العام.
لالأمن  العامة  املديرية  ت�سع  كما 
ال�طني، حتت ت�رسف امل�اطنني 
وخط    1548 الأخ�رس  الرقم 
 24 البالغات  لتلقي   ،17 النجدة 

�سا/ 24 �سا.

احل�رسي  الأمن  م�سالح  اأوقفت 
جن�بي  ال�ساية  ببلدية  اخلارجي 
يبلغ  �سابا  بلعبا�ص  �سيدي  ولية 
حماولة  بتهمة  �سنة   20 العمر  من 
العتداء على قا�رس يبلغ من العمر 
08 �سن�ات  ،حيث مت تقدميه اأمام 
وكيل اجلمه�رية لدى حمكمة تالغ 
احلب�ص  رهن  باإيداعه  اأمر  الذي 

،وهذا على خلفية �سك�ى تقدمت 
كان  الذي  ال�سحية  عائلة  بها 
ح�سانه  ف�ق  معه  واأخذه  رفقته 
العتداء  حاول  ثم  زريبتهم  نح� 
عليه جن�سيا ،غذ مت عر�ص الطفل 
على الطبيب ال�رسعي الذي اأكد اأن 

الطفل مل يتعر�ص لالعتداء .
 

»مري« يحاول طرد معلم 
قراآن ويهدد بقطع املاء 

والغاز

الدينية  ال�س�ؤون  مدير  اأكد   
خالل  تدخله  لدى  والأوقاف 
ال�لئي  ال�سعبي  باملجل�ص  العادية  الدورة 
معلم  البلديات حاول طرد  اإحدى  رئي�ص  اأن 

العدالة  اإىل  الأمر  وو�سل  م�سكنه  من  قراآن 
،كما انه بعث له منذ ي�مني  باإ�سعار تهديدي 
التق�سف  بحجة  عنه  والغاز  الكهرباء  لقطع 
الذين  امل�س�ؤولني  كل  حفيظة  اأثار  ما  وه� 
املدير  لكن  املالأ  اأمام  بف�سحه  طالب�ا 
تكرار  عدم  على  واألح  ذلك  رف�ص  ال�لئي 

مثل هذه احل�ادث .
�ص.�شهيب 

من 03 اإىل 09 جويلية

�شيدي بلعبا�ص

282 حادث مرور �أ�سفرت عن وفاة 14 �سخ�ص

حب�ص �ساب حاول �العتد�ء جن�سيا على قا�سر يف �ل�ساية

بتواطوؤ مع موظف بجنان �شفاري

م�ؤ�س�سة ت�سيري �جلنائز ببئر خادم تتعر�ص ل�سرقة

م�ساهمة
 نحن وفرن�سا

ال اأحد يدري  باأن ال�شلطات الفرن�شية الر�شمية  احلالية هي مدركة 
حقا وبوعي تام، ما تقوم به اأجهزتها  من توجهات و�شيا�شات بعيدة 

املدى اأو قريبة اأو متو�شطة من ذلك ،وهل ذلك يدخل يف عني العقل 
واملو�شوعية اأم ال ؟ا اأم هو جمرد �شحك على االأذقان والعقول ممن 

ال ميلكون ذقونا �شلبة وال حتى عقوال؟ا  وهل هو �شلوك �شيا�شي 
واع  ونا�شج باأمت  ما يحيط به من اأدبيات واأخالقيات اأم هي جمرد 

هفوات اعتاد عليها هذا الطرف اأو ذاك اأولها ممن تو�شف دوما وُتنعت 
بالعجوز التي الزال اخلرف يتملكها ؟ا وهل تدرك  هذه امل�شتعِمرة 
القدمية ، حجم التناق�شات الظاهرة للعيان يف �شيا�شاتها لي�ص فقط 

بني �شنة واأخرى ولكن بني ع�شية و�شحاها كما يقال؟ا بدليل اأنها 
حتا�شب وبعقاب قانوين كل اخلونة من جن�شيات خمتلفة والذين 

�شاركوا �شدها بداية االأربعينات اإبان احلرب العاملية الثانية وان�شموا 
لل�شفوف االأملانية،ومتنع عنهم كل احلقوق املكفولة وتطاردهم اأينما 

حلوا وارحتلوا.وطبعا بتهمة اخليانة الوطنية العظمى.وقد �شبق 
واأن نادت بنف�ص الطرح مع ال�شحايا االأرمن الذين اأبيدوا على اأيدي 

العثمانيني عام1915.بحجة اأنها راعية حلقوق االإن�شان ووفية ملبادئ 
ثورتها الثقافية الكربى1789املنادية بتطبيق العدالة االجتماعية،. 

لكنها يف زاوية اأخرى،تعترب من خانوا اجلزائر واملتواجدين حاليا 
داخل غيتوهات خا�شة عرب كل ال�شواحي واالأٍرياف الفرن�شية 

مواطنني �شاحلني بل توفر لهم احلماية وتدافع عن حقوقهم خارج 
فرن�شا.مثلما هي تطالب بع�ص االأ�شوات الربملانية موؤخرا عن اإمكانية 

عودة)فئة احلركى( وتعوي�ص ال�شلطات اجلزائرية الأمالكهم التي 
تركوها منذ1962،، ال اأحد يدري هل �شيا�شة الكيل مبكيالني هذه 

معقولة  والتي تنبني على مبداأ )حالل علّي حرام عليك(وجتوز 
بل  يراد تطبيقها فقط على ما تت�شوره ومتليه علينا هذه الدولة 

الكولونيالية املارقة ،.هذا العيب التاريخي وما اأكرثها من عيوب هي 
ت�شويه ح�شاري جتلبه فرن�شا لنف�شها يوم تعتقد باأن العامل املعا�شر 
ب�شعوبه واأقاليمه الزال يتخبط يف جهله وعدم معرفته لل�شيا�شات 

العابرة للقارات.اأو حتى الداخلية بحكم التطور التقني الفظيع . 
واأنها هي وحدها العرو�ص)عفوا( قلعة االأفكار ومنبع الطروحات 

االأكرث اإن�شانية و�شماحة؟ا العارفون بفحوى االأمور يدركون جيدا 
باأن الدول اال�شتعمارية وعلى راأ�شه اأمريكا.الزالت تنظر مل�شتعمراتها 
القدمية بنظرة االحتقار والتقزمي بل اال�شتخفاف،بدءا من بريطانيا 

العظمى و�شوال اإىل فرن�شا .واأن مواطنيها الزالوا جمرد اأهايل واأ�شباه 
ُخدام وعبيد،.اإال الذين �شفقوا لها وجتندوا يف �شفوفها فاإنها ترى 

فيهم مواطنني �شاحلني وي�شتحقون كل ال�شكر والثناء بل حتى 
التكرمي،مثلما  راأينا مرارا ويف كذا من منا�شبة،وال يخفى على اأحد 
باأن ال�شعب اجلزائري االأ�شيل الواعي مب�شوؤولياته التاريخية يفقه 

الكثري من خيوط هذه اللعبة القذرة التي تريد االإبقاء على عالقة 
التابع  واملتبوع .وعالقة العبد باملِلك،اأي العودة لعهود االإقطاع  
التي ُميت بف�شل املرا�شيم والن�شاالت التي جاءت بها املنظمات 

واجلمعيات احلقوقية .الأن مملكة فرن�شا من القرن املا�شي. ُبنيت 
ب�شواعد الفقراء ،هوؤالء من دفعتهم احلاجة ويف اأحلك الظروف 

للهجرة هناك من اأجل لقمة العي�ص،وكانت حمالت البناء والت�شييد 
يف �شتى املجاالت ل�شاحلها بدءا من الُبنى التحتية واالقت�شاد �شبه 
امل�شتقر اإىل املجاالت الثقافية والريا�شية،،.فقد مت اإ�شتغالل كل 

الطاقات الب�شرية لذلك ،.ولالأ�شف ال�شديد كثري من االأجيال 
الزالت عندنا االآن ال تعي تاريخيا وفكريا وثقافيا باأن احلقيقة هي 
عك�ص ما يفهمونه هم ويتغلغل يف روؤو�شهم،يوم مت ا�شتقطاب اآبائهم 

واأجدادهم لتلك املهمات .الأن اأوجه املقارنة بني واقعهم امليئو�ص منه 
وبني التقدم الرهيب الذي تتباهى به دولة مثل هذه اليوم .جعلهم 
يكفرون باالأول ويتمنون من كل قلوبهم كيف يعي�شون �شنة واحدة 

هناك وال ع�شرات ال�شنني هنا ؟ا يتمنون اأن يعملوا يف مراحي�ص 
فرن�شا ليل نهار ،.وال يعملون �شمن الوظيف العمومي لبلدانهم 

وهذا ينطبق على جل االأجيال احلالية للم�شتعمرات االإفريقية. 
مبا فيها الفرنكوفونية والعربية. اإن عالقتنا اليوم بفرن�شا لي�شت 

هي عالقتنا نف�شها و بال�شبط مع الغرب اأجمعني،لذلك وجب اأن 
نراعي هذه النقطة احل�شا�شة،،فلقد تغري كل العامل اليوم واجلميع 

مدعو للتفكري جيدا والتدقيق لي�ص فقط يف تلك اخلرجات اأو هذه. 
الت�شريحات ال�شادرة من م�شوؤولني هم الوجه الر�شمي لفرن�شا بل يف 
جميع املكونات واجلزئيات الطارئة دبلوما�شيا،.بعيدا عن العواطف 

وال�شطحيات.فاالأجندات الفرن�شية ال تريد فقط �شرب هويتنا 
االإ�شالمية والثقافية  مثلما هي تفعل يف كل مرة حني ت�شجع هذا 

الفنان والكاتب وال�شينمائي وتروج  لهذا الفيلم .ومتنحه هذا الو�شام 
اأو ذاك. ُم�شخرة جربوتها االإعالمي العمالق  وتر�شانتها. بل حتاول 

ذلك وبطرق �شبه �شحرية حتى مع  ُبنانا االقت�شادية وذاكرتنا لتجعل 
منا زمرة من املعاقني ال منا�ص لنا �شوى الر�شوخ وال�شهادة با�شمها 

والعياذ باهلل ؟ا الأنها غري م�شدقة باأنها خرجت من هذه الديار 
ُمرغمة خانعة،،بل اجلميع يعلم باأن احلنني ي�شدها نحو العودة.

غري را�شية اأو ُمتقبلة  اأبدا مب�شطلح هزمية ،والدليل اأنها ال تريد 
فتح �شجل الذاكرة الأن يف ذلك اإذالل لها.وم�شبة بل �شقوط حر 

ال ت�شتطيع بعده الوقوف على رجليها. لذلك جاء يف احلكمة اأن 
االعرتاف �شيد االأدلة؟ا

ن�شراهلل :جمال  # بقلم 
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ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  اأكد 
الوالئي بورقلة م�شطفى زعطوط 
يف ت�رصيح �شحفي خ�س به يومية 
»الو�شط«، اأن ا�شغال الدورة العادية 
الوالئي  ال�شعبي  للمجل�س  الثانية 
امليزانية  جدولة  فيها  تقرر  التي 
على  الرتبية  قطاع  و  االإ�شافية 
من خاللها  تقرر  واحد  يوم  مدار 
خمتلف  جت�شيد  يف  االإ�رصاع 
مبختلف  امل�شطرة  امل�شاريع 
منها  تعلق  ما  خا�شة  القطاعات 
بتلك املدرجة �شمن برامج التنمية 
التي اأقرها رئي�س اجلمهورية عبد 
للتكفل  الرامية  بوتفليقة  العزيز 
القاطنني  املواطنني  باإن�شغاالت 
بعا�شمة  املعروفة  ورقلة  بوالية 
تطبيق  �رصط  ال�رصقي  اجلنوب 
واالإمكانات  االأولويات  مبداأ 

املتاحة .
اأما بخ�شو�س قطاع الرتبية فقد 
باملجل�س  االأول  الرجل  اأو�شح 
ال�شعبي الوالئي بورقلة م�شطفى 
معنا  حديثه  خ�شم  يف  زعطوط 
بالتن�شيق  يعمل  املجل�س   اأن   ،
امل�شرتكة  امل�شالح  جميع  مع 
خمتلف  اجناز  �شمان  اأجل  من 
والتاأهيل  الرتميم  عمليات 

واملطاعم  الرتبوية  للموؤ�ش�شات 
دخول  ل�شمان  حت�شبا  املدر�شية 
مدر�شي واجتماعي ناجح وب�شكل 
االأ�رصة  تطلعات  مع  يتما�شى 

الرتبوية .
ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
من  اأبعد  اإىل  زعطوط  م�شطفى 
املجهودات  ثمن  عندما  ذلك 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
القادر  عبد  ورقلة   والية  وايل 
جالوي من اأجل جت�شيد خمتلف 
عرب  ال�شخمة  التنموية  العمليات 

�شبيل  وعلى  بالوالية  بلدية   21
الهام  املثال ال احل�رص املك�شب 
ترامواي  م�رصوع  يف  املتمثل 
ورقلة الذي اأعطى وجه ح�شاري 
ناهيك   ، الواحات  لعا�شمة  مميز 
على  الدائم  الواليث  �شهر  عن 
االأول  الوزير  تعليمات  تطبيق 
ال�شكنات  لتوزيع  الرامية  اأحمد 
ال�شيء  نف�س   ، ال�شييغ  مبختلف 
بالن�شبة لقطاع ال�شباب والريا�شية 
بعديد  تدعم   الذي  االأخري  هذا 
امل�شابح ال�شبه اأوملبية واملالعب 

عرب  الطبيعي  بالع�شب  اجلوارية 
اأحياء بلديات الوالية .

يقول  اإثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
الدورة  اأن   ، زعطوط  م�شطفى 
ال�شعبي  للمجل�س  الثانية   العادية 
لوايل  هام  بقرار  متيزت   الوالئي 
الذي  جالوي  القادر  عبد  الوالية 
للمدراء  �شارمة  تعليمات  وجه 
جتاوز  بعدم  الرامية  التنفيذيني 
على  الرد  يف  �شاعة   48 مدة 
اأع�شاء  التما�شات  و  ت�شاوؤالت 

املجل�س ال�شعبي .

بني  الرابط  الطريق  يتخبط 
بلديتي تقرت و متا�شني بعا�شمة 
ورقلة  بوالية  الكربى  ريغ  وادي 
يف جملة من النقائ�س التي باتت 
هددوا  الذين  م�شتعمليه  تقلق 
من  الت�شعيد  و  بغلقه  ال�شلطات 

لهجة االحتجاج .
الدام�س  الظالم  بات  بعدما   
الطريق املمتد  يخيم على خط 
،نتيجة  كلم    12 م�شافة  على 
العمومية  لالإنارة  االفتقار 
ارتفاع  يف  �شاهم   الذي  االأمر 
الليلة  معدالت حوادث املرورية 
لذلك  باالإ�شافة  احلفر  وكرثة 
النزول  الطريق  مرتادي  خ�شية 
حاجة  لق�شاء  اأو  لال�شرتاحة 
تدخل  انتظار  يف  و   ، التبول 
والتعمري  البناء  مديرية  م�شالح 
م�شتعملي  على  الزما  يبقى 
مدينتي  بني  الرابط  الطريق 
تيما�شني وتقرت معاي�شة الو�شع 
وغ�شب  �شخط  و�شط  املزري 

اأ�شحاب  طرف  من  كبريان 
الذين بدورهم هددوا  املركبات 
بعدم ت�شديد م�شتحقات ق�شيمات 
ال�شيارات يف حالة ما مل تتدخل 
النظر  الإعادة  املعنية  امل�شالح 
زاد  ، ومما  يف �رصعية مطالبهم 
الطني بلة ح�شبما جاء على ل�شان 
هوؤالء االنت�شار الفظيع لنفايات و 
القاذورات وخملفات مواد البناء 
الذي  االآمر  الطريق  طول  على 
بات يهدد بكارثة وبائية ح�شبما  
الذين  حمدثونا  ل�شان  على  جاء 
ال�شلطات  من  طالبوا  بدورهم 
الوالئية وعلى راأ�شها وايل الوالية 
ب�رصورة  جالوي   القادر  عبد 
التدخل العاجل الحتواء غليانهم 
يف  املتورطني  جميع  وحما�شبة 
التي  الكارثية  التنموية  الو�شعية 
ما  نتيجة  يومياتهم  توؤرق  باتت 
من  املطبق  بال�شمت  ا�شموه 

طرف االدارة الو�شية.
اأحمد باحلاج 

تعالت االأ�شوات املطالبة بفتح 
معمق  وق�شائي  اأمني  حتقيق 
خلف  تقف  التي  االأطراف  يف 
التحري�س على الفتنة من اأجل 
من  املر�شودة  االأموال  تق�شيم 
العام  املدير  الرئي�س  طرف 
م�شجد  لرتميم  ل�شوناطراك 
اأوالد بلقا�شم العتيق بعني �شالح 
وعرائ�س  �شكاوي  طالبت    .
لدوائر  مرفوعة  احتجاجية  
يف  مبا  املعنية  االخت�شا�س 
االأمن  و  العدالة  م�شالح  ذلك 
االإدارية عني �شالح  باملقاطعة 
 700 حوايل  بعد  على  الواقعة 
مترنا�شت  والية  مقر  عن  كلم 
معمق  حتقيق  فتح  اأجل  من   ،
التي  االأطراف  مالب�شات  يف 
برتويج  الفتنة  على  حتر�س 

بتق�شيم  للمطالبة  �شائعات 
املخ�ش�س  املايل  الغالف 
العامة  املديرية  طرف  من 
اإعادة  و  لرتميم  ل�شوناطراك 
اأوالد  العتيق  للم�شجد  االعتبار 
امل�شاجد  بقية  على   ، بلقا�شم 

باملنطقة  .
املدير  الرئي�س  اأن  ومعلوم   
العمالق  النفطي  للمجمع  العام 
ولد  املوؤمن  عبد  �شوناطراك 
العمل  زيارة  ،خالل  قدور 
لعا�شمة  قادته  التي  والتفقد 
قد  م�شاحله  اأن  التيديكلت 
الر�شمية  املوافقة  منحت 
واإ�شناد امل�رصوع ل�رصكة خا�شة 
من اأجل جت�شيد م�رصوع ترميم 

م�شجد اأوالد بلقا�شم .
اأحمد باحلاج 

ك�شف رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي بورقلة  م�شطفى زعطوط ، اأن الدورة العادية الثانية 
للمجل�س الوالئي التي خ�ش�شت  للميزانية اال�شافية وقطاع الرتبية �شارت و�شط ظروف تنظيمية 

جيدة ، موؤكدا اأن على اجلميع تكاتف اجلهود ملوا�شلة مواكبة النقلة التنموية .

رئي�س املجل�س  ال�شعبي الوالئي بورقلة م�شطفى زعطوط لـ«الو�شط » 

اأحمد باحلاج 

ترميم املدار�س ،تهيئة املطاعم 
وتثمني املكا�ضب �ضرورة حتمية 

 ال يزال �شكان قرية عني ال�شيخ 
التابعة  خليل  �شيدي  ببلدية 
اإقليميا للوالية املنتدبة اجلديدة 
يف  ،  يتخبطون  بالوادي  املغري 
وذلك  والفقر  التهمي�س  برك 
املعنية  اجلهات  �شمت  ظل  يف 
التي حولت املنطقة اإىل مدينة 
على  طالب  للمعاناة،  منوذجية 
بالتدخل  ال�شكان  خلفيتها 
للظروف  حلول  واإيجاد  العاجل 
ال�شعبة و اإعادة  االعتبار للقرية 
، من خالل جت�شيد برامج للتهيئة 

العمرانية و التنمية املحلية .
النداءات  من  جملة  بالرغم  و 
خمتلف  يف  رفعت  التي 

ق�شية  منها  ال�شيما  املنا�شبات، 
م�شكل  و  الطرقات  اهرتاء 
غاز  وغياب  البطالة  و  النقل 
اأهم  فاإن  غريها.  و  املدينة 
و  ال�شكان  يوؤرق  يزال  ال  م�شكل 
اأكد  حيث   ، م�شكل  النقل  هو 
اأحد قاطني القرية  اأن امل�شكل 
يت�شاعف  اإمنا  اليوم  وليد  لي�س 
�شعوبات  املواطن  يجد  حيث   ،
اىل  للتنقل  الظهر  بعد  كبرية 
غرار  على  املجاورة  املناطق 
امل�شاء  وكذلك يف  املغري  بلدية 
وقت املغرب ، اأين ت�شهد و�شائل 
النقل �شعف كبريا كما هو احلال 

يف بع�س القرى املجاورة  .

وجه  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
م�شتعجال  القرية  نداءا  قاطنو 
عرب  املحلية  ال�شلطات  اإىل 
النظر  ق�شد   ، »الو�شط«  منرب 
يواجهونها  التي  املعاناة  يف 
ظل  يف   ، االخرية  �شنوات  طيلة 
نق�س  االإنارة العمومية يف بع�س 
اهرتاء  اإىل  باالإ�شافة   ، االأزقة 
ال�شكان  حياة  الطرقات  حّولت 
اإىل جحيم، ال �شيما اأمام االنت�شار 
واحليوانات  للح�رصات  الوا�شع 
التي  االأحياء  ال�شالة، خا�شة يف 
والتي  �شكانية،  كثافة  تعرف 
امل�شالك.  اهرتاء  م�شكل  ت�شهد 
رفع  �شباب  ذلك  جانب  اإىل 

قرية عني ال�شيخ  وبع�س القرى 
العمل  عن  والعاطلني  املجاورة 
اجلامعات  نداءهم  وخريجي 
،يطالبون   املعنية  للجهات 
الت�شغيل  مديرية  لدى  بالتدخل 
منحهم  ق�شد  باالأمر  واملعنيني 
ال�شكان  طالب  و  �شغل،  منا�شب 
النظر  املحلية  ال�شلطات  من 
تواجههم  التي  امل�شاكل  يف 
تنموية  م�شاريع  من  واال�شتفادة 
ظل  لطاملا  ،حيث  اأخرى 
عديد  من  يعانون  القرية  �شباب 
حياتهم  نغ�شت  التي  امل�شاكل 
نخرت  التي  البطالة  ب�شبب 

اأج�شادهم و قربت طموحاتهم.

ت�شتكي العيادة املتعددة اخلدمات بقرية 
البور التابعة لبلدية انقو�شة بوالية ورقلة ، 
من نقائ�س باجلملة للمرافق و اخلدمات 
و  �شحية  خدمات  تقدمي  عطلت  التي 
العالج ملواطني املنطقة بالرغم من اأنها 

دخلت قيد اخلدمة منذ ب�شع �شهور .
ي�شتحيل على �شكان املنطقة تلقي العالج 
باملرفق الطبي بالبور جراء الغياب الكلي 
لالأطباء على مدار  اليوم و اال�شبوع و كذا 
غياب للتقني املخت�س يف اال�شعة ، و ذات 

املخربية  التحاليل  مواد  عن  املالحظة 
فيما   ، بالعيادة  فادحا  نق�شا  ت�شكل  التي 
ت�شتدعي حالتهم  الذين  املر�شى  يجد  ال 
نقلهم اإىل امل�شت�شفيات الرئي�شية بالوالية 
،و  بذلك  املتكفلة  االإ�شعاف  �شيارات 

ترتاكم هذه املعاناة يف الوقت الذي اأ�شدر 
فيه ال�شيد الوزير االأول التعليمة 298/واأ ، 
املتعلقة بتح�شني اخلدمة العمومية و التي  
�شياق  ويف   ، احلائط   عر�س  بها  �رصب 
مت�شل نا�شد مواطنوا البور ببلدية انقو�شة 

»الو�شط«   يومية  مع  لهم  ت�رصيحات  يف 
ب�رصورة  الوالئية  و  املحلية  ال�شلطات    ،
اأن  و  خا�شة  و   ، الو�شع  لت�شوية  التعجيل 
العيادة  بفتح  اإ�شتب�رصوا  قد  املواطنون 
�شحية  خدمات  بتقدمي  وعدت  و  خريا 

اأحبطوا  اأنهم  اإال   ، تد�شينها  غداة  نوعية 
عيادة  اأمام  بواقع  لي�شطدموا  بذلك 
حتى  اخلدمات  تقدم  اأن  على  عاجزة 

الب�شيطة منها .
اأحمد باحلاج  

يف وقت تتمل�س فيه اجلهات الو�شية من الدور املنوط بها  

للحد من عناء التنقل وم�شقة ال�شفر للم�شت�شفيات املجاورة 

غياب التهيئة و البطالة يوؤرقان  �ضكان عني ال�ضيخ باملغري  

عيادة البور ببلدية اأنقو�ضة بوالية ورقلة  هيكل بدون روح 

حتولت اأطرافه اجلانبية ملراكز لردم 
النفايات الع�شوائية 

 لتق�شيم اأموال �شوناطراك
 لرتميم م�شجد اأوالد بلقا�شم

طريق تقرت –متا�ضني 
يفتقر لالنارة العمومية 

 مطالب بفتح حتقيق اأمني
  معمق باملقاطعة االإدارية

 عني �ضالح بتمرنا�ضت 
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اهتمام بارز:

ال�سياح  اأعداد  زادت  حيث 
الأ�سواق  من  اإليها  الوافدين 
جانب  اإىل  اأوروبا  يف  التقليدية 
التعايف  هذا  ويتوازى  اجلزائر، 
الدول  من  عدد  اجتاه  مع 
�سفر  حظر  رفع  اإىل  الأوروبية 
مواطنيها اإىل تون�س، يف الوقت 
الذي عملت فيه وزارة ال�سياحة 
�سياح  جذب  على  التون�سية 
رو�سيا  مثل  اأ�سواق جديدة  من 
اإجراءات  اتخاذ  مع  وال�سني، 
اإ�سافية لإعفاء دول اأخرى من 
للأرا�سي  للدخول  التاأ�سريات 
تتمثل  ذلك،  ورغم  التون�سية. 
املخاوف الرئي�سية يف ت�ساعد 
حدة املخاطر الأمنية جمدًدا، 
متاعب  ي�سبب  قد  ما  وهو 

جديدة للقطاع ال�سياحي. 

موؤ�شرات خمتلفة 

يف  ال�سياحي  القطاع  ا�ستعاد 
عام  من  بداية  عافيته  تون�س 
تعر�س  اأن  بعد  وذلك   ،2017
طالت  موؤثرة  اإرهابية  لهجمات 
من�ساآت �سياحية يف عام 2015، 
�سياحي مبدينة  منتجع  اأبرزها 
�سو�سة ومتحف باردو الوطني، 
يف  �سديد  ركود  اإىل  اأدى  ومبا 
القطاع امتد لعدة اأ�سهر، حيث 
مل ينتع�س جمدًدا اإل مع اتخاذ 
احلكومة اإجراءات اأمنية م�سددة 
ال�سياحية  املن�ساآت  حلماية 
عديدة  تدابري  مع  بالتوازي 
التنظيمات  خماطر  لتحجيم 

الإرهابية يف البلد.
ووفق موؤ�رشات وزارة ال�سياحة، 

يف  ال�سياحة  عائدات  �سجلت 
عام 2017 نحو 2.8 مليار دينار 
 1.07 يوازي  ما  )اأى  تون�سي 
مليار دولر( وبزيادة بن�سبة %18 
 .2016 عام  بعائدات  مقارنة 
كبرية يف  زيادة  اإىل  ذلك  ويعود 
اأعداد ال�سياح الوافدين لتون�س 
بلغوا  اإذ  املا�سي،  العام  يف 
وبزيادة  �سائح  مليون   7.052
بعام  مقارنة   %23.2 بن�سبة 
2016، ومبا يتجاوز قليًل الرقم 
�سائح  مليني  بـ7  امل�ستهدف 

يف هذا العام.
وا�ستمراًرا لهذا الأداء املرتفع، 
نحو  ال�سياحة  عائدات  �سجلت 
خلل  دولر  مليون   527.7
 ،2018 عام  من  الأول  الن�سف 
 %46.1 بن�سبة  ارتفاًعا  اأى 
امُل�سجلة  العائدات  مع  مقارنة 
عام  من  نف�سها  الفرتة  خلل 
زيادة  اإىل  يعود  ما  وهو   ،2017
لتون�س  الوافدين  ال�سياح  عدد 
 %26 بن�سبة  الفرتة  هذه  خلل 
مليون   3.23 عددهم  ليبلغ 

�سائح.

كات عديدة  ِرّ محُ

حركة  حت�سن  تف�سري  ميكن 
العام  من  بداية  ال�سياحة 
عوامل  �سوء  يف  املا�سي 
اأولها،  يتمثل  رئي�سية:  ثلثة 
مواطني  �سفر  قيود  رفع  يف 
تون�س،  اإىل  الأوروبية  الدول 
اأفريل  يف  هولندا  اآخرها  وكان 
اإقرار وزارة  2018، و�سبق ذلك 
اخلارجية الربيطانية بعدم منع 
معظم  اإىل  ال�سفر  من  رعاياها 
ذلك  يف  مبا  تون�س،  اأنحاء 
الأماكن  من  وكثري  العا�سمة 

ال�سياحية منذ جويلية 2017. 
ا،  اأي�سً املا�سي  العام  ويف 

اأقنعت تون�س دولً اأوروبية، مثل 
والدامنارك  وفنلندا  اأملانيا 
وبلجيكا،  وفرن�سا  وال�سويد 
الوافدة  ال�سياحة  حركة  بعودة 
�سوء  وعلى  الأوىل.  اإىل  منها 
عاودت  اخلطوات،  هذه 
الأوروبية  ال�سياحية  الوكالت 
بتون�س  اخلا�سة  براجمها 
"توما�س  �رشكة  غرار  على 
قامت  التي  الربيطانية  كوك" 
لتون�س  رحلتها  اأوىل  بت�سيري 
يف فرباير 2018. ومن املتوقع 
ثلث  نف�سها  ال�رشكة  تنظم  اأن 
رحلت طريان اأ�سبوعية للمدن 
ما  وهو  التون�سية،  ال�سياحية 
حلركة  كبرية  دفعة  �سيمثل 

ال�سياحة يف تون�س.
وعلى �سوء ذلك، �سهدت حركة 
تون�س  اإىل  الأوروبية  ال�سياحة 
بلغ  حيث  ملحوًظا،  انتعا�ًسا 

عدد ال�سياح الفرن�سيني يف عام 
األف �سائح  اأكرث من 570   2017
بزيادة 46% مقارنة بعام 2016، 
ال�سياح  عدد  و�سل  حني  يف 
�سائح  األف   182 اإىل  الأملان 
اإىل  البلجيكيني  ال�سياح  وعدد 
ويف  �سائح،  األف   50 من  اأكرث 
ال�سياح  عدد  بلغ  نف�سه  الوقت 
م�ستويات  لتون�س  اجلزائريني 
قيا�سية بنحو 2.5 مليون �سائح، 
اأي بزيادة 38.1% مقارنة بعام 
اإىل  ثانيها،  وين�رشف   ،2016
التون�سية،  احلكومة  تركيز 
خلل الفرتة املا�سية، جهودها 
اأ�سواق  من  ال�سياح  جذب  على 
وال�سني  رو�سيا  مثل  جديدة، 
الأو�سط.  ال�رشق  دول  وبع�س 
الرو�سية،  لل�سوق  وبالن�سبة 
تنظيم  بداأت احلكومة يف  فقد 
حملت ترويجية مكثفة جلذب 
الفرتة  خلل  الرو�س  ال�سياح 
املا�سية، يف الوقت الذي يبحث 
فيه ال�سائح الرو�سي عن وجهات 
�سياحية بديلة بعد القيود التي 
و�سعتها احلكومة الرو�سية اأمام 
املنطقة.   دول  لبع�س  ال�سفر 
ا مع م�ساعي  ويتزامن ذلك اأي�سً
تون�سية لتعزيز التعاون التجاري 
وال�ستثماري مع رو�سيا، وهو ما 
قبل  من  ملحوًظا  جتاوًبا  يلقى 
وزارة  دفع  نحو  على  الأخرية، 
ترجيح  اإىل  التون�سية  ال�سياحة 
الرو�س  ال�سياح  اأعداد  ارتفاع 
العام  يف  األف   623 نحو  اإىل 
ن�سف  بنحو  مقارنة  اجلاري 

مليون �سائح يف عام 2017.
حتاول  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
حركة  تن�سيط  احلكومة 
الوافدة  ال�سينية  ال�سياحة 
للبلد، وهو ما انعك�س يف توقيع 
وزارة ال�سياحة اتفاق مع وكالة 
يف  لل�سياحة،  ال�سيني  ال�سباب 

رحلت  لتنظيم   ،2018 جانفي 
من ال�سني اإىل تون�س، وما تبعه 
اأول  بت�سيري  الأوىل  قيام  من 
رحلة �سياحية مبا�رشة منها اإىل 

الثانية يف فرباير املا�سي.
و�سبق ذلك، اأن اأعفت احلكومة 
من  ال�سينيني  ال�سياح  التون�سية 
تون�س  اإىل  الدخول  تاأ�سرية 
مع  بالتزامن   ،2015 عام  منذ 
العملة  حتويل  من  متكينهم 
مبا�رشة  )اليوان(  ال�سينية 
التون�سية،  البنوك  خلل  من 
وزارة  توقعات  من  رفع  ومبا 
ب�ساأن  التون�سية  ال�سياحة 
األف   50 اإىل  اأعدادهم  زيادة 
 .2020 عام  بحلول  �سائح 
ال�سابقني،  ال�سوقني  وبجانب 
ال�سياحة  لتن�سيط  حماولة  ويف 
الوافدة من دول اأخرى، قررت 
عام  منذ  التون�سية،  احلكومة 
اإعفاء نحو 20 دولة من   ،2014
من  واإفريقيا  ال�رشقية  اأوروبا 
للأرا�سي  للدخول  التاأ�سريات 
تفعيل  ذلك  وتبع  التون�سية، 
على  التاأ�سرية  منح  اإجراءات 
للمجموعات  بالن�سبة  احلدود 
مثل  لدول  بالن�سبة  ال�سياحية 
 ،2015 عام  يف  والأردن،  الهند 
التاأ�سرية  اإلغاء  اإىل  بالإ�سافة 
على  الأخرى  الدول  من  لعدد 
البي�ساء  ورو�سيا  قرب�س  غرار 
غ�سون  ،ويف  وكازاخ�ستان 
اأقرت   ،2017 عام  من  اأكتوبر 
اإعفاء املقيمني يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي من اإجراءات 
دخول  تاأ�سريات  على  احل�سول 
م�سعى  يف  التون�سية  للأرا�سي 

جلذب ال�سياح العرب.
من  مبجموعة  ثالثها،  ويت�سل 
تهدف  التي  الأخرى  التدابري 
ال�سياحي،  القطاع  اإنعا�س  اإىل 
الرتويج  حملت  اإطلق  مثل 

اأغلب  يف  التون�سية  لل�سياحة 
خلل  الأوروبية  الأ�سواق 
بعد  املا�سيني،  العامني 
تخ�سي�س نحو 9 مليني دولر 
لهذا الغر�س، اإىل جانب تقدمي 
مل�ستثمري  ائتمانية  ت�سهيلت 
توفري  �سملت  القطاع،  هذا 
منها  اأعوام   7 باآجال  قرو�س 
اإعادة  بجانب  مهلة،  �سنتني 
املوؤ�س�سات  قرو�س  جدولة 

ال�سياحية.

اآفاق م�شتقبلية

بع�س  اأن  الوا�سح  من  يبدو 
مثل  اخلارجية،  املتغريات 
رو�سيا  فر�ستها  التي  القيود 
من  لعدد  �سياحها  �سفر  اأمام 
لها  كان  الأو�سط،  ال�رشق  دول 
دور جوهري يف اإنعا�س ال�سياحة 
مع  توازى  ما  وهو  التون�سية، 
رفع حظر �سفر مواطني الدول 
الأوروبية اإىل تون�س، ورغم ذلك 
التون�سية  احلكومة  اأمام  يبقى 
على  باحلفاظ  خا�س  حتدي 
هذا الزخم، من خلل موا�سلة 
جهودها اخلارجية ل�ستقطاب 
جديدة،  اأ�سواق  من  �سياح 
ا�ستكمال  يتطلب  ب�سكل 
باخلارج،  الرتويجية  حملتها 
تدفقات  ا�ستمرار  والعمل على 
التقليدية،  الأ�سواق  ال�سياح من 
الذي  الأ�سا�سي  العامل  لكن 
يف  كبري  تاأثري  له  �سيكون 
يتمثل  الزخم،  هذا  ا�ستمرار 
ال�سياحية  املناطق  تاأمني  يف 
الإرهابية،  الهجمات  ومنع 
موؤخًرا،  ن�ساطها  عاودت  التي 
بعد مقتل 9 عنا�رش من قوات 
هجوم  يف  الوطني  احلر�س 
الدماء  غار  منطقة  يف  م�سلح 

�سمال غربي البلد. 

و�شط ح�شور قوي للجزائريني

مركز امل�شتقبل للأبحاث والدرا�شات املتقدمة

ملاذا حت�سنت حركة ال�سياحة التون�سية يف الآونة الأخرية؟
ت�شهد حركة ال�شياحة الوافدة اإىل تون�س انتعا�ًشا قوًيا منذ بداية العام املا�شي، بعد اأن تعر�شت لركود ممتد لعدة اأ�شهر 

نتيجة الأحداث الإرهابية التي وقعت يف البلد عام 2015.
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نك�ضُة الُنَخِب العربيِة ونه�ضُة القيِم الغربيِة
بقلم د. م�شطفى يو�شف اللداوي

يف الوقت الذي تتهاوى فيه 
العربية،  احل�صوُن  بق�صٍد 
الفكرية،  قالعها  وت�صقط 
منظوماتها  وتنهار 
وترتاجع  الثقافية، 
موروثاتها القومية، وتت�صوه 
وتُدن�س  الوطنية،  قيمها 
مقد�صاتها الدينية، ويُعتدى 
العريق،  تاريخها  على 
ح�صارتها  اإىل  ويُ�صاء 
اإليها ما  العظيمة، ويُن�صب 
الأ�صيل  ويُنزع  فيها،  لي�س 
منها، وينقلب قادتها على 
وتتاآمر  املجيدة،  �صريتها 
مقاومتها  على  حكوماتها 
ويرهنون  التليدة، 
�صعوبهم،  م�صتقبل 
بخريات  ويقامرون 
بالدهم، ويفرطون ب�صيادة 
يهادنون  اإذ  اأوطانهم، 
من  وي�صاملون  عدوهم، 
عليهم،  يعتدي  اأن  اعتاد 
وي�صتعدون من كان ن�صرياً 
يهب  معهم،  وجندياً  لهم 
نيابًة  ويقاتل  لنجدتهم 

عنهم.
يُف�صح  الذي  الوقت  ويف 
للمارقني  املجال  فيه 
واملتخاذلني  واملند�صني، 
واملتواطئني، واملتفل�صفني 
والرثثارين  واملتفيقهني، 
اأ�صباه  واملت�صدقني، 
واأ�صاطني  املثقفني 
الأ�صفار  حملة  اجلهالة، 
ظهورهم،  على  كاحلمري 
ك�صفائهم،  العقول  ناق�صي 
و�صطحيي  الفكر  �صحلِة 
الأ�صوات  ذوي  العقل، 
الكبرية،  والأ�صداق  العالية 
وموؤجري  ال�صمائر  باعة 

اأكرث،  يدفع  ملن  العقول 
الذين �صاخت اأقدامهم يف 
الرمال، وغا�صت اأقالمهم 
على  ون�صاأوا  الأوحال،  يف 
وت�رشبوا  الفكرية  الرذيلة 
وزوروا  الوطنية،  اخليانة 
احلقائق و�صوهوا الوقائع، 
الأمة  قيم  على  وتطاولوا 
اإىل  ودعوا  وموروثاتها، 
حقوقها  عن  التخلي 
و�صجعوا  واأمالكها، 
ثوابتها  عن  التنازل  على 
فخطت  ومعتقداتها، 
ونطقت  �صموماً،  اأقالمهم 
ون�رشت  كفراً،  األ�صنتهم 
زندقًة  اإعالمهم  و�صائل 

ًة قوميًة. فكرية وِرَدّ
الع�صيبة  الأوقات  هذه  يف 
وكاأنها  اأمتنا  بها  التي متر 
حيث  الزمان،  اآخر  يف 
وتغريت  املفاهيم  انقلبت 
القيم،  وتبدلت  القناعات 
فكرية  قاماٌت  �صمت 
جماعاٌت  ومتيزت  غربية، 
دولية،  واأخرى  اأوروبية 
ونقابية  و�صعبية،  ر�صمية 
ينطقون  ل  ممن  ومهنية، 
يدينون  ول  بل�صاننا، 
يف  يعي�صون  ول  بديننا، 
بالدنا، ولكنهم اآمنوا بحق 
وطنهم،  يف  الفل�صطينيني 
�صبيل  يف  ن�صالهم  واأيدوا 
اإىل  ووقفوا  حريتهم، 
ا�صتعادة  اأجل  من  جانبهم 
غايتهم  وحتقيق  حقوقهم 
وتكبدوا  دولتهم،  واإقامة 
امل�صاق،  ذلك  �صبيل  يف 
وحتملوا ال�صعاب، و�صحى 
وتنازل  بحياته،  بع�صهم 
حقوقه  عن  غريهم 
مع  ان�صجاماً  وامتيازاته، 
الإن�صانية،  معتقداتهم 

ومفاهيمهم احلقوقية.
الربملان  َت  َوّ �صَ اأم�س 
الدولة  وهي  اليرلندي، 
الع�صو يف الحتاد  الغربية 
ا�صترياد  �صد  الأوروبي، 
امل�صتوطنات  منتجات 
وفر�صت  الإ�رشائيلية، 
اإيرلندا مقاطعة  جمهورية 
جميع  على  ر�صميًة 
امل�صتوطنات،  منتجات 
ال�صيوخ  جمل�س  يعباأ  ومل 
الإ�رشائيلية،  بالتهديدات 
رغم  احلكومة  ت�صِغ  ومل 
�صيا�صة  اإىل  معار�صتها 
بريطانيا،  جارتها 
لل�صغوط  تخ�صع  ومل 
اإذ  عليها،  الإ�رشائيلية 
اخلارجية  ا�صتدعت 
�صفرية  الإ�رشائيلية 
اإيرلندا، ونقلت اإليها غ�صب 
وا�صتنكارها  احلكومة 
الذي  الربملان،  لقرار 
امل�صتوطنات  اعترب 
غري  كيانات  الإ�رشائيلية 
�رشعية، وا�صتنكر م�صادرة 
اأرا�صي الفل�صطينيني ودان 
عليها،  م�صتوطناٍت  بناء 
واإعادة  تفكيكها  اإىل  ودعا 

الأرا�صي اإىل اأ�صحابها.
ظل  يف  اإيرلندا  و�صبق 
النخبوي  العربي  ال�صقوط 
غربية  مواقٌف  املريع، 
متقدمة، وحركاٌت اأوروبية 
املقدمة  يف  ولعل  موؤثرة، 
املقاطعة  حركة  منها 
التي   ،  BDS الدولية 
الكيان  م�صاجع  اأق�صت 
ال�صهيوين، وكبدته خ�صائر 
ته،  حقيقية، واأحرجته َوعَرّ
واأظهرت  اأوراقه  وك�صفت 
خمازيه،  وعددت  عيوبه 
احلكومة  باتت  حتى 

قادة  ت�صكو  الإ�رشائيلية 
ورموزها  احلركة  هذه 
وتطالب  بلدانهم،  اإىل 
بال�صغط  حكوماتهم 
عليهم ومنعهم من امل�صي 
ت�رشر  اإذ  م�صاريعهم،  يف 
الإ�رشائيلي،  القت�صاد 
وعانت ال�رشكات، وا�صتكت 
يف  و�صارك  اجلامعات، 
كبرٌي  قطاٌع  املقاطعة 
واأ�صاتذة  املثقفني  من 
وفنانون  اجلامعات، 
ومغنون وريا�صيون، واأطباء 

ومهند�صون وغريهم.
اأ�صماء  هنا  اأورد  ل 
الدوليني،  املقاطعني 
املواقف  اأ�صحاب  ول 
اأكرث  فهم  منهم،  الرائدة 
كاتب،  يح�صيهم  اأن  من 
ذكرهم  على  ياأتي  اأن  اأو 
منهم  لكن  واحد،  مقال 
لورد  النيوزلندية  املغنية 
تلغي احتفالتها الفنية يف 
الكيان ال�صهيوين، والالعب 
رف�س  مي�صي  الأرجنتيني 
مع  ودية  مباراٍة  اإجراء 
الإ�رشائيلي  املنتخب 
املحتلة،  فل�صطني  داخل 
ع�رشين  من  اأكرث  وامتنع 
تلقي  عن  عاملياً  جنماً 
اأو�صكار اإ�رشائيلية،  جوائز 
ورف�س ع�رشات املطربني 
حفالٍت  عقد  واملطربات 
غنائية يف الكيان ال�صهيوين 
الكبرية،  املغريات  رغم 
التي  والبدلت  والهدايا 

كانت تنتظرهم.
من  املقاطعون  يرتدد  ل 
واملطربني  الفنانني  كبار 
الإعالن  من  واملثقفني 
مقاطعتهم  �صبب  اأن  عن 
الكيان  لهم يف  فعالية  لأي 

هو  اإمنا  ال�صهيوين، 
الإ�رشائيلي  الحتالل 
الفل�صطينية،  لالأرا�صي 
ال�صعب  حقوق  وم�صادرة 
الفل�صطيني يف اأر�صه ومنعه 
ف�صاًل  دولته،  تاأ�صي�س  من 
حما�رشته  جرمية  عن 
اأبنائه  واعتقال  وجتويعه، 
وقتل اأهله، واإعالن احلرب 
عليهم من وقٍت لآخر، كما 
و�صف  يف  يرتددون  ل 
باأنه  ال�صهيوين  الكيان 
واأنه  كياٌن عن�رشي بغيظ، 
غا�صمٍة،  احتالٍل  �صلطة 
عن  يكون  ما  اأبعد  واأنه 
والدميقراطية،  احل�صارة 
احرتامه  يدعي  من  واآخر 
اأو  الإن�صان،  حلقوق 
التزامه بالعهود واملواثيق 

الدولية.
احلكومة  �صاقت 
بهذه  ذرعاً  الإ�رشائيلية 
ومل  احلرة،  الأ�صوات 
ت�صتطع اأن حتتمل املواقف 
اجلريئة، ول اأن ت�صكت عن 
النتقادات العلنية لها، ومل 
العاملي  بحراكهم  تقبل 
التي  الدائمة،  وفعالياتهم 
من  الكثري  لها  �صببت 
اإىل تعري�س  احلرج، واأدت 
�صورتها للت�صويه والإ�صاءة، 
اأ�صحاب  اإ�صكات  فحاولت 
هذه املواقف بالقوة حيناً 
اأخرى،  تارًة  وبالرتغيب 
مل  عندما  اتهموهم  حيث 
والوعود،  الإغراءات  تنفع 
ال�صامية  يعادون  باأنهم 
واأنهم  اليهود،  ويكرهون 
اإىل  يدعو  من  يوؤيدون 
وا�صتئ�صالهم،  اإبادتهم 
و�صطبهم كدولة وهوية من 

الوجود.

ن�صعر  العرب  نحن  لعلنا 
باخلجل مما يقوم به هوؤلء 
الذين  الغربيون،  الن�صطاء 
العرب،  من  الكثري  �صبقوا 
وقدموا اأكرث منهم، وكانوا 
واأكرث عطاًء  واأقوى،  اأجراأ 
واأخل�س  موقفاً،  واأو�صح 
اأنهم  اإذ  قلباً،  واأ�صفى  نيًة 
واأبانوا  عورتنا  ك�صفوا 
�صوءتنا، وما نافقوا الكيان 
منه،  خافوا  ول  ال�صهيوين 
قبلوا  ول  له  خ�صعوا  ول 
ر�صوا  ول  معه،  يعملوا  اأن 
اأن  ول  �صورته  يزينوا  اأن 
فلهوؤلء  مظهره،  يح�صنوا 
وتقدير،  حتية  كل  جميعاً 
نحن  با�صمنا  لهم  ف�صكراً 
كل  وبا�صم  الفل�صطينيني، 
الذين  ال�رشفاء  العرب 
مواقفهم،  يف  يوؤيدونهم 
املزيد  على  وي�صجعونهم 

منها.
ال�صادقني  هوؤلء  با�صم 
للعرب  نقول  الأحرار، 
ب�صعٍف،  املهرولني 
واملطبعني بذل، واخلانعني 
بخوٍف، واحلاملني بخرٍف، 
والكتبة باأجر، واملتطلعني 
ك�صب،  اإىل  العبيد  كما 
املواجهة  من  والهاربني 
واأ�صل  لكم  تع�صاً  بجنٍب، 
عدونا  فهذا  اأعمالكم، 
عليه  نَ�َسّ  قد  وعدوكم، 
كتابه  يف  وجل  عز  ربكم 
حقيقتهم  واأبان  اخلالد، 
اآياته  يف  القول  ب�رشيح 
النا�س  اأ�صد  اأنهم  البينات، 
فيهم  لنا، فال خري  عداوًة 
معهم  �صالماً  ول  يُرجتى، 
يُبتغى، ول اأمناً منهم ناأمل، 
ول غدر منهم يُوؤمن، فهل 

نعي ذلك وندركه.



مكتب الأ�ضتاذة م�ضعودي مليكة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة الأخ�ضرية
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء البويرة 06 �ضارع قدارة الأخ�ضرية البويرة

حم�رش تبليغ حكم ح�ضوري طبقا للمادة 336 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية عن طريق الن�رش  طبقا 
للمادة 412/04 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية 

لفائدة ال�ضيد : قليل حممد بن بوجمعة ال�ضاكن �ضاللة ال�ضفلى بلدية قادرية ولية البويرة . مبوجب احلكم 
ال�ضادر عن حمكمة الأخ�رشية الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ 15/02/2018 فهر�س رقم 00370/18جدول 
رقم 02160/17 ونظرا لعدم متكننا من مقابلة املبلغ له �ضخ�ضيا اأو احد اأقاربه وذلك بتاريخ 15/03/2018 
مع  م�ضمنة  ر�ضالة  طريق  عن  احلكم  من  بن�ضخة  مرفقا  ح�ضوري  حكم  تبليغ  حم�رش  باإر�ضال  قمنا  اين 
اإ�ضعار بال�ضتالم بتاريخ 18/03/2018 حتت رقم 00001455710 بناء على الذن بالن�رش يف جريدة يومية 
وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة الأخ�رشية بتاريخ 24/06/2018 فهر�س رقم 860/18�ضد لعرابي عادل 
بن فاحت مرقي عقاري ال�ضاكن 05 �ضارع �ضي خل�رش الخ�رشية ولية البويرة وعليه بلغناه باحلكم املذكور 
بن  حممد  قليل  للمدعي  يدفع  باأن  فاحت  بن  عادل  لعرابي  عليه  املدعي  باإلزام  احلكم  واملت�ضمن  اعاله 
بوجمعة مبلغ خم�ضة ماليني دينار 5.000.000دج مبلغ الذي ا�ضتلمه كت�ضبيق عن ال�ضقة ال�ضكنية ومليون 
دينار 1.000.000دج تعوي�س عن التاأخري يف ت�ضديد الدين مع حتميل املدعي عليه بامل�ضاريف الق�ضائية 
املقدرة بثالثة اآلف وخم�ضمائة دينار 3500دج .واأعلمناه ان له اجل الطعن بالإ�ضتئناف حمدد ب�ضهر واحد 
01 ابتداء من تاريخ التبليغ اذا كان لل�ضخ�س ذاته وميدد اجل الإ�ضتئناف اإىل �ضهرين 02 اإذا مت التبليغ يف 
موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية واإن فاته هذا 

الأجل ي�ضقط حقه فيه ويكون حتت طائلة البطالن .   

مكتب الأ�ضتاذة م�ضعودي مليكة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة الأخ�ضرية
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء البويرة 06 �ضارع قدارة الخ�ضرية البويرة

حم�رش تبليغ حكم ح�ضوري طبقا للمادة 336 من قانون الإجراءات املدنية والدارية عن طريق الن�رش  طبقا 
للمادة 412/04 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية 

لفائدة ال�ضيدة قليل منرية بنت بوجمعة ال�ضاكنة �ضاللة ال�ضفلى بلدية قادرية ولية البويرة ، مبوجب احلكم 
ال�ضادر عن حمكمة الأخ�رشية الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ 22/02/2018 فهر�س رقم 00424/18جدول 
رقم 02161/17 ونظرا لعدم متكننا من مقابلة املبلغ له �ضخ�ضيا اأو اأحد اأقاربه وذلك بتاريخ 15/03/2018 
اين قمنا باإر�ضال حم�رش تبليغ حكم ح�ضوري مرفقا بن�ضخة من احلكم عن طريق ر�ضالة م�ضمنة مع اإ�ضعار 
بال�ضتالم بتاريخ 18/03/2018 حتت رقم 00001457410 بناء على الإذن بالن�رش يف جريدة يومية وطنية 
ال�ضادر عن رئي�س حمكمة الأخ�رشية بتاريخ 24/06/2018 فهر�س رقم 861/18�ضد لعرابي عادل بن فاحت 
مرقي عقاري ال�ضاكن 05 �ضارع �ضي خل�رش الأخ�رشية ولية البويرة وعليه بلغناه باحلكم املذكور اأعاله 
واملت�ضمن احلكم باإلزام املدعي عليه لعرابي عادل بن فاحت باأن يدفع للمدعية قليل منرية بنت بوجمعة 
مبلغ مليون وخم�ضمائة األف دينار 1.50.000دج مبلغ الذي ا�ضتلمه كت�ضبيق عن ال�ضقة ال�ضكنية ومائتي األف 
التاأخري يف ت�ضديد الدين مع حتميل املدعي عليه بامل�ضاريف الق�ضائية  دينار 200.000دج تعوي�س عن 
املقدرة بثالثة اآلف وخم�ضمائة دينار 3500دج .واأعلمناه ان له اجل الطعن بالإ�ضتئناف حمدد ب�ضهر واحد 
01 ابتداء من تاريخ التبليغ اإذا كان لل�ضخ�س ذاته وميدد اأجل الإ�ضتئناف اإىل �ضهرين 02 اذا مت التبليغ يف 
موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية واإن فاته هذا 

الأجل ي�ضقط حقه فيه ويكون حتت طائلة البطالن .  

و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

مبقت�ضى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �ضفر 1433 
املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  مت 

هذا اليوم 07-06- 2018  ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل الت�رشيح 
بتاأ�ضي�س اجلمعية املحلية

امل�ضماة :جمعية الدينية مل�ضجد عبد املالك الف�ضالء
املقيمة :بقرية توغزة

رئي�س اجلمعية  : �ضعدوين هالل
تاريخ ومكان امليالد 09-03-1973 بباب الوادي

العنوان : بلدية ال�رشفة ولية البويرة
املالحظة: ين�رش هذا الو�ضل خالل ثالثني 30 يوما على 
الأكرث التي تلي ت�ضليمه يف جريدة يومية وطنية اإعالمية 

بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�ضابها

الو�ضط:2018/07/14

الو�ضط:2018/07/14

الو�ضط:2018/07/14
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ANEP N°: 821324 الو�ضط:2018/07/14

بال�ضحف
اأق�ضاه

قانون

و يف 

املوؤهلة 
مترنا�ضت

الإجراءات
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الأمريكية،  احلكومة  و�شددت 
بيئة  ل�شمان  "ت�شعى  اأنها  على 
البيان،  للأطفال"واأ�شار  اآمنة 
طفلاً   22 اإعادة  تتم  مل  اأنه  اإىل 
ترتبط  لعتبارات  وذلك  اآخرين؛ 
بتهديد �شلمتهم وت�شهد الوليات 
ا على خلفية  املتحدة جدلاً وا�شعاً
ف�شل  الأبي�ض،  البيت  قرار 
الأطفال عن ذويهم، الذين يعربون 
قبل  قانوين،  غري  ب�شكل  احلدود 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  تراجع 
بقرار  الإجراء  هذا  عن  ترامب 
املا�شي  جوان   20 يف  تنفيذي، 
ال�شلطات  اأن  البيان،  واأو�شح   ،
الأطفال  جمع  منعت  الأمريكية، 
�شخ�ض  اأو  حمتمل،  "قاتل  مع 
الأطفال،  مع  بوح�شية  يتعامل 
قرابتهم  يزعمون  الذين  اأو 
"احلكومة  اأن  للأطفال"واأ�شاف 
يف  جهودها  �شتوا�شل  الأمريكية 
اأجل  من  نية  بح�شن  املجال  هذا 

توحيد العائلت".
الأمريكية،  ال�شلطات  وقامت 
عن  طفل  اآلف   3 حوايل  بف�شل 
املا�شي؛  ماي  بداية  منذ  ذويهم 
دونالد  الرئي�ض  ل�شيا�شة  ا  تنفيذاً
"�شفر  �شعار  رفع  الذي  ترامب، 
ت�شامح" مع الهجرة غري النظامية، 
يف املقابل، اأكد البيان امل�شرتك، 

لهذه  منح  الأمريكي  "ال�شعب  اأن 
حالة  لإنهاء  ا  تفوي�شاً الإدارة 
احلدود"،  على  القانون  انعدام 
ترامب يفي بوعده،  "الرئي�ض  واأن 
وكانت ر�شالته وا�شحة: ل تخاطر 
بحياتك اأو حياة طفلك يف حماولة 
للدخول للوليات املتحدة بطريقة 
غري �رشعية، طبق القانون وانتظر 
دورك"وتابع البيان، "نظام الهجرة 
�شخاءاً  الأكرث  هو  الأمريكي، 
قوانني،  دولة  لكننا  العامل،  يف 
ونعتزم ال�شتمرار يف تطبيق هذه 

القوانني".
واأردف: "اإقامة نظام الهجرة الذي 
طلبه ال�شعب الأمريكي من قادتنا 
ا،  عاماً  30 من  لأكرث  ال�شيا�شيني، 
الوطنية  امل�شلحة  يخدم  الذي 
التمتع  مبوا�شلة  لأمتنا  �شي�شمح 
باأ�ش�ض احلرية والأمن والزدهار، 
التي ورثناها عن موؤ�ش�شينا"،ويف 5 
اأعلنت احلكومة  جويلية  اجلاري، 
مبراجعة  تقوم  اأنها  الأمريكية، 
مت  طفل  اآلف   3 حوايل  حالت 
احلدود  على  ذويهم  عن  ف�شلهم 

الأمريكية مع املك�شيك، وتواجه 
الإدارة  قدمتها  التي  القوانني 
بالهجرة،  يتعلق  فيما  الأمريكية 
الكونغر�ض،  يف  �رش�شة  معار�شة 
الدميقراطيني،  من  فقط  لي�ض 
احلزب  اأع�شاء  بع�ض  من  بل 
ترامب،  ويدافع  اجلمهوري، 
مع  ت�شامح"  "�شفر  �شيا�شة  عن 
ويدعو  القانونية،  غري  الهجرة 
املهاجرين  جميع  طرد  اإىل 
الوليات  من  النظاميني  غري 

املتحدة.

اأعلنت احلكومة الأمريكية، عن مّل �شمل 103 اأطفال دون خم�س �شنوات، مع ذويهم، بعد اأن مت ف�شلهم خالل 
ماي املا�شي، يف اأعقاب عبورهم احلدود الأمريكية اجلنوبية مع املك�شيك ب�شكل غري قانوين جاء ذلك يف 

بيان م�شرتك، اأ�شدرته اليوم، وزارات العدل، وال�شحة واخلدمات الإن�شانية، والأمن الداخلي الأمريكية 
واأفاد البيان، اأن "فرًقا خم�ش�شة يف اإدارات ال�شحة واخلدمات الإن�شانية، والأمن الداخلي، والعدل عملت 

بال كلل ل�شمان �شالمة الأطفال"ولفت اإىل اأنه مت النتهاء من ال�شق الأول للم �شمل الأطفال مع ذويهم.

وفق بيان م�شرتك لوزارات العدل وال�شحة والأمن الداخلي الأمريكية

�ل�سلطات �لأمريكية جتمع 103 �أطفال
 بذويهم بعد ف�سلهم على �حلدود

جملة "نيويورك"

قد يكون �لـ"كي جي بي" �ل�سوفيتي جّند تر�مب منذ �سنو�ت!

تركيا 

�تهام كاتب م�سهور بنقل معلومات عن �أردوغان لـ"�ملو�ساد" 

عا�شفة  "نيويورك"  جملة  اأثارت 
يكون  اأن  احتمال  حول  ال�شك  من 
ال�شوفيتي  ال�شتخبارات  جهاز 
الرئي�ض  جّند  قد  بي"  جي  الـ"كي 
للعمل  ترامب  دونالد  الأمريكي 
ملو�شكو  زيارته  منذ  مل�شلحته، 
املجلة  وربطت   ،1987 عام 
انفتاح  بني  املعروفة  الأمريكية 
على  ترامب  الأعمال  رجل  �شهية 
 ،1987 عام  يف  ال�شيا�شي  العمل 
مو�شكو  اإىل  بها  قام  التي  ورحلته 
يف ذلك العام ملناق�شة اإمكانية بناء 

فندق يف العا�شمة ال�شوفيتية.
اأجراه  لقاء  اإىل  املجلة  واأ�شارت 
رئي�ض اأمريكا احلايل يف نيويورك 

مع ال�شفري ال�شوفيتي يف وا�شنطن، 
بحنكته  املعروف  دوبينني،  يوري 
قبل  العقائدية،   قناعاته  وعمق 
ملو�شكو.  الأوىل  زيارته  من  عام 
الفندق  "اإن  للقول:  وخل�شت 
رئي�ض  ببنائه  اآنذاك  رغب  الذي 
ا،  اأبداً ي�شّيد  امل�شتقبلي مل  اأمريكا 
الحتاد  من  عاد  ترامب  لكن 
مل  �شيا�شية  بطموحات  ال�شوفيتي 
تكن منظورة لديه قبل توجهه اإىل 

هناك".
اأنه قد تكون  اإىل  واأ�شارت املجلة 
على  ممت�شكات  الكرملني  لدى 
يف  ملو�شكو  زياراته  بعد  ترامب 
بالإ�شافة   .  2013 و   1987 عامي 

فاإن  للمجلة،  وفقا  ذلك،  اإىل 
املتحدة  الوليات  رئي�ض  اإحجام 
ال�رشيبية  الإقرارات  ن�رش  عن 
اخلا�شة باأعماله قد يكون مرتبطا 
على  خمتلفة  "بطرق  بح�شوله 
�شنوات  مدى  على  رو�شي"  متويل 

طويلة.
املتحدة  الوليات  يف  ويجري 
ومعّقد  مت�شعب  حتقيق  حاليا 
يف  مزعوم  رو�شي  تدخل  ب�شاأن 
الرئا�شية  الأمريكية  النتخابات 
ادعاءات  ب�شاأن  وكذلك  الأخرية، 
عن وجود �شلت وروابط لرتامب 
البيت  نفي  رغم  مو�شكو،  مع 
وتنفي  والكرملني قطعيا،  الأبي�ض 

رو�شيا ب�شكل قاطع هذه التهامات 
وت�شفها باأنها ادعاءات ومزاعم ل 
ويعقد  ال�شحة،  من  لها  اأ�شا�ض 
املتحدة  والوليات  رو�شيا  رئي�شا 
هل�شنكي  فنلندا  عا�شمة  يف 
قمة  اأول  اجلاري  يوليو   16 يوم 
ر�شمية بينهما، قال الكرملني اإنها 
العلقات  اإعادة  �شبل  �شتناق�ض 
طبيعتها،  اإىل  البلدين  بني  الثنائية 

وكذلك الق�شايا الدولية امللحة.
ر�شمي  اجتماع  اأول  هذا  و�شيكون 
وفقا  يعقد  وترامب  بوتني  بني 
هام�ض  على  ولي�ض  م�شبق  لتفاق 
دولية  واجتماعات  موؤمترات 

يح�رشها الرئي�شان.

وجهت ال�شلطات الرتكية اتهامات 
بـ"التج�ش�ض ال�شيا�شي والع�شكري" 
للكاتب والداعية الرتكي امل�شهور، 
نقل  اأنه  مدعية  اأوكتار،  عدنان 
تركيا  قيادة  حول  معلومات 
الإ�رشائيلي،  "املو�شاد"  جلهاز 
"�شوزجو" الرتكية  واأفادت جريدة 
وعدد  لأوكتار  وجهة  النيابة  باأن 
التج�ش�ض  تهمة  اأن�شاره  من 

الربملاين  النائب  مع  لقائه  ب�شبب 
يف  غليك،  ياهودا  "الإ�رشائيلي"، 

اأحد فنادق اإ�شطنبول.
 واأو�شحت م�شادر اأمنية للجريدة 
للربملاين  نقل  الرتكي  الكاتب  اأن 
حول  معلومات  "الإ�رشائيلي" 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  الرموز 
رئي�ض  خا�ض  وب�شكل  الرتكية، 
اأردغوان،  اجلمهورية، رجب طيب 

امل�شادر  وقالت  منه،  واملقربني 
املعلومات  تلك  نقل  غليك  اإن 
ال�شتخباراتي  املو�شاد  جهاز  اإىل 
الأمن  واأوقف  "الإ�رشائيلي". 
اأوكتار  عدنان  املدعو  الرتكي 
املعروف اأي�شا با�شم هارون يحيى 
يف اإطار عملية انطلقت فجر اأم�ض 
الأربعاء يف 5 وليات تركية للقب�ض 
على الرجل و234 من اأتباعه الذين 

ونقلت  خمتلفة  تهما  يواجهون 
عن  الر�شمية  "الأنا�شول"  وكالة 
بني  من  اإن  قولها  اأمنية  م�شادر 
امللحقني  لهوؤلء  املوجهة  التهم 
جرائم،  لرتكاب  تنظيم  تاأ�شي�ض 
جن�شيا،  الأطفال  وا�شتغلل 
واحتجاز  اجلن�شي،  والعتداء 
والتج�ش�ض  والبتزاز،  الأطفال، 

ال�شيا�شي والع�شكري.

ملواجهة قرار حب�شهما

نو�ز �سريف و�بنته 
يعود�ن �إىل باك�ستان

يف برنامج خا�س اأعد لزوجات زعماء دول الناتو

 عقيلة �أردوغان تطلع نظري�تها 
على ماأ�ساة �لروهنغيا يف قمة �لناتو

 مقتل ع�سكري �أمريكي
 يف �أفغان�ستان

�أنباء عن �عتقال �لد�عية 
�ل�سعودي �لبارز �سفر �حلو�يل

الإخبارية  نيوز"  "جيو  قناة  ذكرت 
الوزراء  رئي�ض  اأن  الباك�شتانية، 
وابنته  �رشيف،  نواز  للبلد،  ال�شابق 
بال�شجن  عليهما  املحكوم  مرمي، 
غيابيا، قد غادرا اأول ام�ض اخلمي�ض 
عائدين  لندن،  الربيطانية  العا�شمة 

اإىل بلدهم.
"املكتب  عن  اخلا�شة  القناة  ونقلت 
اأنه  )حكومي(،  للم�شاءلة"  الوطني 
فردا   16 من  اأمني  فريق  تكليف  مت 
فور  وابنته  �رشيف  على  بالقب�ض 
اإقليم  عا�شمة  لهور  و�شولهما 
اإنه  املكتب  وقال  )�شمال(  البنجاب 
مروحيتني  طائرتني  بتجهيز  "قام 
فور  ال�شجن،  اإىل  وابنته  لنقل �رشيف 
لهور"واجلمعة  مدينة  و�شولهما 
باك�شتانية  حمكمة  ق�شت  املا�شية، 
غري  الك�شب  مبكافحة  خمت�شة 

 10 �رشيف،  نواز  ب�شجن  امل�رشوع، 
ف�شاد  ق�شايا  يف  اإدانته  عقب  اأعوام، 
ابنته  ب�شجن  املحكمة  ق�شت  كما 
متعلقة  ف�شاد  بتهم  اأعوام،   7 مرمي 
بنما"،  بـ"وثائق  املعروفة  بالق�شية 
فيما ُحكم على زوجها حممد �شفدار 
تقدميه  ب�شبب  عام،  ملدة  بال�شجن 
ويف  للمحققني  كاذبة  معلومات 
�شيغادر  اإنه  �رشيف  قال  ذاته،  اليوم 
يقيم  حيث  الربيطانية،  العا�شمة 
املا�شي،  العام  منذ  موؤقت  ب�شكل 
اإىل بلده، لـ"مواجهة عقوبة ال�شجن" 

ال�شادرة بحقه.
"لن  �شحفي:  موؤمتر  يف  واأ�شاف، 
ينتهكون  الذين  لأولئك  ا  عبداً اأكون 
اإ�شارة  )يف  باك�شتان  ود�شتور  ق�شمهم 
عليه  حكموا  الذين  الق�شاة  اإىل 

بال�شجن(".

عقيلة  اأردوغان،  اأمينة  زودت 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ض 
دول  زعماء  زوجات   ، اأردوغان 
مبعلومات  الأطل�شي  �شمال  حلف 
الروهنغيا  م�شلمي  اأو�شاع  عن 
جاء  ميامنار  يف  اأراكان  باإقليم 
اأعد  خا�ض  برنامج  يف  ذلك 
على  الناتو،  دول  زعماء  لزوجات 
جتري  التي  احللف  قمة  هام�ض 
بروك�شل،  البلجيكية  العا�شمة  يف 
اأن  اأردوغان  عقيلة  واأو�شحت 
امل�شاعدات  تقدمي  توا�شل  تركيا 

الإن�شانية للمحتاجني يف كافة بقاع 
الأر�ض عرب موؤ�ش�شاتها احلكومية 
وطالبت  املدنية  ومنظماتها 
اأن  الدول  جميع  اأردوغان  اأمينة 
اللجئني  جتاه  �شيا�شاتها  تبني 

واملهاجرين على اأ�شا�ض اإن�شاين.
التقت  الربنامج،  هام�ض  وعلى 
الرئي�ض  زوجة  اأردوغان  عقيلة 
الفرن�شي بريتي ماكرون، واأطلعتها 
حماية  يف  تركيا  جهود  على 
البيئة، والتدابري املتخذة يف هذا 

ال�شدد.

اأعلن اجلي�ض الأمريكي عن مقتل 
التي  بجروحه  متاأثرا  اأفراده  اأحد 
قتالية  عملية  خلل  بها  اأ�شيب 
اأم�ض  اأول  اأفغان�شتان  ب�رشق 

اخلمي�ض.
ومل يذكر اجلي�ض يف بيان له ا�شم 
اإىل  واأ�شار  قتل.  الذي  الع�شكري 
مقتل اأحد عنا�رش القوات الأمنية 
الأفغانية يف العملية ذاتها واإ�شابة 
يك�شف  ومل  بجروح  اآخر  عدد 
التفا�شيل  من  مزيد  عن  البيان 
التي  املنطقة  اأو  العملية  ب�شاأن 

الع�شكريني  عدد  اأو  فيها  جرت 
فيها  �شاركوا  الذين  الأمريكيني 
هو  هذا  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
الذي  الثاين  الأمريكي  الع�شكري 
لقي م�رشعه يف اأفغان�شتان خلل 
اأن  بعد  الأخرية،  ال�شتة  الأيام 
العريف  املا�شي  ال�شبت  يوم  قتل 
"هجوم  يف  ما�شييل  جوزيف 
حمتمل من قبل اأحد اأفراد القوات 
اأفغان�شتان،  جنوب  يف  الأفغانية" 
الذي  الأمريكي  اجلي�ض  ح�شب 

يحقق يف ملب�شات احلادث.

ذكر ن�شطاء حقوقيون اأن ال�شلطات 
البارز،  الداعية  ال�شعودية اعتقلت 
يف  اأبنائه،  من  و3  احلوايل،  �شفر 
الدين  رجال  على  حملة  اإطار 
الإن�شان  حقوق  ودعاة  واملفكرين 

املعار�شني للحكومة.
"الق�شط"  منظمة  وقالت 
من  تتخذ  التي  احلقوقية، 
مقرا  لندن  الربيطانية  العا�شمة 
"رويرتز"،  لوكالة  حديث  يف  لها، 
اإن العتقالت جرت بعد اأن ن�رش 

الأ�رشة  فيه  ينتقد  كتابا  احلوايل 
واأو�شح  احلاكمة،  ال�شعودية 
يحيى  املنظمة،  يف  امل�شوؤول 
لـ"رويرتز"،  حديث  يف  ع�شريي، 
اأن العتقالت وقعت يوم الأربعاء 
املا�شي، واأكد نا�شطون �شعوديون 
احتجاز  اأن  "تويرت"  موقع  عرب 
احلوايل جرى بعد اإ�شداره لكتاب 
الغربية"  واحل�شارة  "امل�شلمون 
الذي وجه فيه 3 ن�شائح لآل �شعود 

وهيئة العلماء يف اململكة.
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وي�ضيف: "اأما اليوم فيوجد هنالك 
بدوية  وخيمة  للتذكارات  متجر 
على  لل�ضياح،  املرطبات  تقدم 
اآثار  هناك  توجد  املقابلة  اجلهة 
يوثيميو�س  �ضان  لكني�ضة  وا�ضحة 
اخلام�س،  القرن  يف  بنيت  التي 
للن�ضاك  الهام  املركز  واأ�ضبحت 
فل�ضطني"،وعلى  يف  )الرهبان( 
تقع  اخلان  خلف  املوجودة  التلة 
التي  اأدوميم"  "معاليه  م�ضتوطنة 
احتالل  بعد   1978 عام  اأقيمت 
والتي  عليها  املقامة  الأرا�ضي 
الآن،  مدينة  مبثابة  اأ�ضبحت 
اإىل  ال�ضهيونية  ال�ضلطات  وت�ضعى 
يعرف  ما  اإىل  امل�ضتوطنة  دمج 

مب�رشوع "القد�س الكربى".
وي�ضري الباحث اأبو �ضم�ضية اإىل اأن 
�رشق  الأحمر  اخلان  منحدرات 
800م  ارتفاع  على  تبداأ  القد�س 
فوق �ضطح البحر، ثم تنحدر ب�ضدة 
حيث  امليت  البحر  نحو  �رشقاً 
حتت  200م  من  اأكرث  اإىل  ت�ضل 
املرتفعات  وبعك�س  البحر،  �ضطح 
هذه  يف  الأمطار  فاإن  الو�ضطى، 
اأرا�س  لذلك  وهي  نادرة  املنطقة 
�ضبه �ضحراوية جرداء بفعل عوامل 
التعرية. ويطلق ال�ضكان املحليون 
برية  ا�ضم  املنطقة  هذه  على 
كمراع  وي�ضتخدمونها  القد�س، 
ملوا�ضيهم لعدم �ضالحية اأرا�ضيها 
املنطقة  م�ضاحة  وتبلغ  للزراعة، 

حوايل 1500 كم²، وت�ضكل اأكرث من 
ومل  الغربية،  ال�ضفة  م�ضاحة  ربع 
باملا�ضي  املنطقة  هذه  يف  تقم 
اأية مدن اأو قرى ب�ضبب �ضح املياه 
واقت�رش  مناخها،  ولق�ضوة  فيها 
بع�س  على  فيها  ال�ضتيطان 
املخيمات البدوية املوؤقتة وبع�س 
الأودية  يف  اأقيمت  التي  الأديرة 
وقرب ينابيع املياه، اأما اليوم فقد 
العديد  الإ�رشائيليون  فيها  اأقام 
التي  اليهودية  امل�ضتوطنات  من 
اآبار ارتوازية  وفروا لها املياه من 
على  �ضلبا  وجودها  يوؤثر  عميقة 
تدفق املياه من اجلبال اإىل ينابيع 
هذه  تقوم  كما  الأغوار،  منطقة 
من  البدو  مبزاحمة  امل�ضتوطنات 
اللتني  والكعابنة  اجلهالني  قبيلتي 

ت�ضكنان هناك منذ العام 1948م.
ال�ضلطات  اأن  �ضم�ضية  اأبو  ويوؤكد 
لإفراغ  اليوم  ت�ضعى  ال�ضهيونية 
البدو  �ضكانها  من  القد�س  برية 

ع�ضكرية،  منطقة  اأنها  بدعوى 
ولكن احلقيقة اأنها تنوي التخل�س 
منهم لتو�ضيع امل�ضتوطنات الكثرية 
م�ضتوطنة  وخا�ضة  املنطقة،  يف 
الأحمر(،  )اخلان  اأدوميم  معالية 
امل�ضتوطنات  اأكرب  من  تعد  التي 
الغربية،  ال�ضفة  يف  "الإ�رشائيلية" 
باخلان  الأرا�ضي  هذه  و�ضميت 
عثماين  خان  اإىل  ن�ضبة  الأحمر 
ال�ضاد�س  القرن  يف  بنيتا  وقلعة 
الطريق  حلرا�ضة  القلعة  ع�رش، 
تربط  التي  الأموية   – الرومانية 
بني القد�س واأريحا والأردن والتي 
ُعرفت بطريق الغور، والتي وجدت 
امليل  حجر  بقايا  القلعة  بجوار 
يحدد  الذي  والموي  الروماين 
امل�ضافات بني املدن. وهذا اخلان 
بني على انقا�س دير بيزنطي بني 
يف القرن اخلام�س امليالدي، واىل 
الغرب من هذا اخلان �ضهل تتميز 
باحلمراء  تربته  من  كبري  جزء 

الحمر  بال�ضهل  �ضمي  لذلك   (
و�ضمي اخلان با�ضم الأرا�ضي ذات 
الرتبة احلمراء( منها 65000 دومن 
باأرا�ضي  م�ضى  فيما  ت�ضمى  كانت 
تتبع  اأرا�س  ال�ضالونة كونها  وخان 
دومن   47000 منها  �ضلوان  لأهل 

زراعية. 
من  الكثري  الروايات  لنا  وتذكر 
احل�ضاد  موا�ضم  عن  الق�ض�س 
مو�ضم  وخا�ضة  �ضلوان  لأهل 
�ضحراوية  اأرا�س  والباقي  القمح، 
واأرا�س وعرة جبلية، ا�ضتغل اجلزء 
الأكرب منها لبناء م�ضتوطنة معاليه 
واجلزء  احلمراء(  التلة   ( ادوميم 
ت�ضمى  �ضناعية  كمنطقة  الآخر 
الأحمر(  )ال�ضهل  ادوميم  مي�ضور 
ويقع يف مركزها بقايا دير رهبنة 
افتيمو�س  دير  ي�ضمى  �ضحراوي 
يوجد  امل�ضتوطنة  مركز  ويف 
اأر�ضية ف�ضيف�ضائية لدير �ضحراوي 

ي�ضمى دير ال�ضهداء.  

على بعد 10 كيلو مرتات �شرقي مدينة القد�س وعلى الطريق الرئي�س املوؤدي اإىل اأريحا يقع اخلان الأحمر واملعروف 
اأي�شاً بخان ال�شامري، والذي يتعر�س �شكانه ملحاولت اقتالع وتهجري، يقول روبني اأبو �شم�شية الباحث يف تاريخ 

القد�س، ان اخلان هو عبارة عن بناء عثماين من القرن ال�شاد�س ع�شر، كان مزاراً للتجار على هذا الطريق القدمي 
الذي يربط �شفتي نهر الأردن حيث كانوا يتوقفون لال�شرتاحة واإطعام اخليول.

فل�شطني املحتلة

ق .د

اخلان الأحمر .. عنوان �صمود 
فل�صطيني يتعر�ض للتهويد

العودة م�صريات  "اإ�صرائيل" ملحا�صرة  �صالح  الدعائي" ..  "التنقيب 
نا�ضطني  من�ضورات  ا�ضتغالل  عرب 
"اإ�رشائيل"  متار�س  فل�ضطينيني، 
دعاية  عرب  ممنهجة  عملية 
الن�ضالية  احلالة  لت�ضويه  م�ضادة 
اإليه  تو�ضلت  ما  الفل�ضطينية، هذا 
درا�ضة بحثية، موؤكدة �رشورة رفع 
مواقع  م�ضتخدمي  وعي  من�ضوب 
الإعالم الجتماعي يف ال�ضتخدام 

الأمثل لهذه املواقع.
املو�ضومة  الدرا�ضة  وخل�ضت 
الإ�رشائيلية  ال�ضيربانية  بـ"الدعاية 
العودة  م�ضريات  ملحا�رشة 
الدعاية  اأن  اإىل  الفل�ضطينية"، 
موقع  على  "الإ�رشائيلية" 
منحى  وفق  �ضارت  في�ضبوك، 
خمتلف  بجمع  ا�ضتهلته  مت�ضل�ضل، 
كي  دعائًيّا،  ثم عاجلتها  الهفوات، 
تعيد ن�رشها داخل اإطار معلوماتي 
جديد يخدم خطابها، وكاأنها دليل 
�ضاحب  من  به  ُم�ضت�ضهد  اإثبات، 

الر�ضالة الأ�ضلية. 

مواجهة الدعاية 
لذاتها!

اأعدها  التي  الدرا�ضة  واأ�ضارت 
ال�ضيا�ضي  الإعالم  يف  الباحث 
امل�ضدر،  حيدر  والدعاية، 
اجلزيرة  موقع  ون�رشها 
اأهم ما ك�ضفته  اأن  اإىل  للدرا�ضات، 
مبداأ  "اإ�رشائيل"  انتهاج  الظاهرة 
يف  لذاتها،  الدعاية  مواجهة 
ت�ضتغل  تقليدية،  غري  ممار�ضة 
اأو  امل�ضتخدم  ممار�ضات  م�ضاوئ 
اإبراز  عرب  املواطن"  "ال�ضحفي 
مع  منها  واملتناق�س  املتنافر 
اإىل  ونبهت  امل�ضريات،  اأطروحات 
درا�ضة  اإىل  عمدت  "اإ�رشائيل"  اأن 
اجلمهور  �رشائح  تفاعل  طبيعة 
م�ضريات  دعوات  مع  الفل�ضطيني 
العودة من خالل مراقبة ما ي�ضدر 
عنهم من تعليقات و�ضور؛ لتتمكن 
ات�ضالية  ا�ضرتاتيجية  من تخطيط 
لأهدافها  ت�ضتجيب  دعائية، 

ال�ضعبية  احلا�ضنة  اإجها�س  ب�ضاأن 
من  حتويلها  وبالتايل  للم�ضريات، 
مطلب عادل ذي طبيعة �ضلمية اإىل 
بطبعه"،  عنيف  اإرهابي  "حترك 

وفق زعمها.

ا�شتغالل املن�شورات 
املرئية

ال�ضفحات  فاإن  الدرا�ضة؛  ووفق 
ا�ضتغالل  على  تركز  الإ�رشائيلية 
لإمكاناتها  املرئية،  املن�ضورات 
قدرات  تتجاوز  التي  الإقناعية 
توظيفها  اإىل  اإ�ضافة  الن�س، 
مثل  متنوعة،  دعائية  لأ�ضاليب 
اإ�ضارة  يف  وال�ضت�ضهاد،  الربط 
الدعائي  التنقيب  قدرة  اإىل  جلية 
اأخرى  تاأثري  اأ�ضاليب  تن�ضيط  على 

مبوازاته.
خالل  اأنه  الدرا�ضة  واأو�ضحت 
الر�ضمية  ال�ضفحات  بع�س  متابعة 
باللغة  الناطقة  "الإ�رشائيلية" 

في�ضبوك،  موقع  على  العربية 
لحظت ا�ضتغاللها للمحتوى الذي 
م�ضريات  فعاليات  ن�ضطاء  ينتجه 
اأجل  من  غزة  قطاع  يف  العودة 

حتقيق اأهداف دعائية بحتة. 
اأربع  بالتحليل  الدرا�ضة  وتناولت 
وهي:  "اإ�رشائيلية"،  �ضفحات 
احلكومة،  اأعمال  من�ضق  �ضفحة 
اجلي�س  با�ضم  الناطق  و�ضفحة 
املتحدث  و�ضفحة  الإ�رشائيلي، 
لالإعالم  الوزراء  رئي�س  با�ضم 
تتكلم  اإ�رشائيل  و�ضفحة  العربي، 
الإطار  بخ�ضو�س  اأما  بالعربية، 
 28 من  ميتد  فهو  للعينة  الزمني 

مار�س اإىل 30 اأفريل 2018.

التنقيب الدعائي

ال�ضفحات  هذه  اأن  اإىل  وخل�ضت 
ت�ضتند  ممنهجة  اآلية  اعتمدت 
املحتويني؛  وجتميع  ر�ضد  على 
ثم  ومن  واملرئي،  املكتوب 

بعد  �ضفحاتها  على  ن�رشه  اإعادة 
يتوافق  ب�ضكل  دعائًيّا  معاجلته 
مطلقًة  ال�ضيا�ضية،  واأهدافها 
الدعائي"  "التنقيب  م�ضطلح 
الذي  الدعائي،  النمط  هذا  على 
اإنتاج  مفهوم  تف�ضري  يف  ي�ضب 
الدرا�ضة؛  ووفق  لذاتها  الدعاية 
يتبني عند متابعة ع�رشات ال�ضور 
ظهرت  التي  الفيديو  وم�ضاهد 
الإ�رشائيلية حمل  ال�ضفحات  على 
معظمها  م�ضدر  اأن  الدرا�ضة، 
يرتبط ب�ضفحات فل�ضطينية؛ وكاأن 
الدعاية الإ�رشائيلية "تتغذى" على 
من  ال�ضفحات  هذه  تن�رشه  ما 

حمتوى. 
من  العديد  اأن  النتائج  واأظهرت 
ت�ضمنت  الفل�ضطينية  املن�ضورات 
اإ�ضعال  مثل:  متنوعة،  مو�ضوعات 
احلجارة،  ور�ضق  الإطارات، 
وزجاجات  مل�ضوؤولني،  وزيارات 
وجرحى،  و�ضهداء،  مولوتوف، 
واحتفالت تاأبني، وحماولت قطع 

اأو اجتياز للخط الفا�ضل...اإلخ. 
وخ�ضعت هذه املو�ضوعات -وفق 
"اإ�رشائيلية"  ملعاجلات  الدرا�ضة- 
الدعائي  الهدف  بح�ضب  متنوعة، 
ما  مثاًل،  فمنها  املركزي. 
ا�ضتُخدم لتكذيب اأطروحات حركة 
فت ل�ضيطنتها،  حما�س، واأخرى ُوِظّ
اأو تاأكيد رواية ا�ضتغاللها لالأطفال 
والن�ضاء دروعا ب�رشية، وهناك ما 
ف لربطها بجمهورية اإيران، اأو  ُوِظّ

بالنازية. 
تنوع  اإىل  ال�ضتغالل،  هذا  وعزت 
م�ضاركات النا�ضطني الفل�ضطينيني، 
على  يوِثّقون  ما  جل  ون�رشهم 
بدونه؛  اأو  بوعي  في�ضبوك،  �ضبكة 
الأمر الذي خدم جهود "اإ�رشائيل" 
واأو�ضت  الدعائي  امل�ضتوى  على 
الدرا�ضة بتبني جهود تثقيفية؛ من 
اأجل رفع من�ضوب وعي م�ضتخدمي 
مواقع الإعالم الجتماعي، واأولئك 
ن�ضالية  جهود  يف  املنخرطني 

�ضعبية، مثل احلالة الفل�ضطينية.

 

موقع "ذي اإنرت�شبت" الإلكرتوين الأمريكي

 العيون الـ"14" حتالف �صري
 يقود العامل عرب التج�ص�ض

ك�ضف موقع "ذي اإنرت�ضبت" 
الإلكرتوين الأمريكي عن حتالف 
و�ضفه باأنه اأحد اأقوى حتالفات 

التج�ض�س يف العامل رغم اأن غالبية 
النا�س رمبا ل يكونون قد �ضمعوا 

عنه لأن وجوده حماط ب�ضياج 
عال من ال�رشية التي تفر�ضها 

احلكومات الأع�ضاء فيه، وقال اإن 
املعلومات عن اجتماعات هذا 
التحالف احتوتها جمموعة من 

الوثائق ال�رشية التي كانت ترد يف 
ن�رشة داخلية لوكالة الأمن القومي 
الأمريكي با�ضم "�ضدتوداي" والتي 
وفرها الت�رشيب ال�ضهري للمتعاقد 
ال�ضابق مع الوكالة اإدوارد �ضنودن، 
وتلقي الوثائق ال�ضوء على التاريخ 

ال�رشي للتحالف، والق�ضايا التي 
تركز عليها اأطرافه يف ال�ضنوات 

الأخرية، والنظم التي متّكن الدول 
الأع�ضاء بالتحالف من تبادل 

املعلومات ذات احل�ضا�ضية بينها.

حتالف وكالت

واأو�ضح اإنرت�ضبت اأن ا�ضم هذا 
التحالف هو "�ضيغنت �ضينيورز"، 

وهو عبارة عن حتالف لوكالت 
جت�ض�س يجتمع �ضنويا للتعاون 
يف ق�ضايا الأمن العاملية، وله 

فرعان، كل منهما يركز على اأجزاء 
خمتلفة من العامل، وهما "�ضيغنت 

�ضينيورز يوروب" و"�ضيغنت �ضينيورز 
با�ضيفيك"، وتقود الفرعني وكالة 
الأمن القومي الأمريكي، وي�ضم 

الفرعان 17 دولة اأخرى غري اأمريكا.
وت�ضكل "�ضيغنت �ضينيورز يوريوب" 

عام 1982 اإبان احلرب الباردة 
وي�ضم اآنذاك ت�ضعة اأع�ضاء وكان 

تركيزه الأ�ضا�ضي على توفري 
املعلومات عن القدرات الع�ضكرية 

ال�ضوفياتية. وزادت ع�ضوية هذا 
الفرع عقب هجمات 11 �ضبتمرب/
اأيلول 2001 لتبلغ 14 دولة وبداأت 

تركز جهودها على "مكافحة 

الإرهاب"،والدول امل�ضاركة يف 
هذا الفرع هي اأمريكا وبريطانيا 

واأ�ضرتاليا وكندا ونيوزيلندا، 
وان�ضمت اإليها ابتداء من 2013 

بلجيكا والدامنارك وفرن�ضا واأملانيا 
واإيطاليا وهولندا والرنويج واإ�ضبانيا 

وال�ضويد.

العيون الـ14

وتعاون هذا التحالف، الذي ت�ضميه 
وكالة الأمن القومي الأمريكي 

اأحيانا العيون الـ14، ملراقبة 
الت�ضالت خالل املنا�ضبات 

الأوروبية الكبرية مثل اأوملبياد 
2004 يف اليونان، واأوملبياد اإيطاليا 
2006، وكاأ�س العامل 2006، وكذلك 

القر�ضنة يف القرن الأفريقي، 
واحلرب الأفغانية.

و"�ضيغنت �ضينيورز با�ضيفيك" 
اأحدث يف ن�ضاأته من الفرع الأوروبي، 

اإذ �ضكلته وكالة الأمن القومي 
الأمريكي عام 2005 بهدف التعاون 

ملكافحة "الإرهاب" يف منطقة اآ�ضيا 
البا�ضيفيك، واأن�ضطة اأخرى والدول 
املوؤ�ض�ضة للفرع الثاين هي اأمريكا 

وبريطانيا واأ�ضرتاليا وكندا ونيوزيلندا 
وكوريا اجلنوبية و�ضنغافورة وتايلند، 

وان�ضمت اإليه لحقا يف عام 2013 
كل من فرن�ضا والهند، ورف�ضت بع�س 

الدول التي متت دعوتها الن�ضمام 
للتحالف، مثل اليابان التي قالت اإن 

اأي ك�ضف غري متعمد مل�ضاركتها 
فيه �ضيمثل خطرا كبريا لها وقال 
"اإنرت�ضبت" اإن اأحد �ضلبيات هذا 
التحالف هو احتمال اإ�ضاءة اأحد 
اأع�ضائه التعامل مع املعلومات 
العالية احل�ضا�ضية. وحدث هذا 

مرة على الأقل من الهند عند وقوع 
الهجوم على مومباي يف 2008، اإذ 

ت�رشبت معلومات �رشية للغاية كانت 
اأمريكا مررتها للهند من حتقيقات 

وت�ضجيالت ملكاملات هاتفية مت 
اعرتا�ضها باأوقات متفاوتة.
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من  واحدة  هذه  اأن  القول  كن  يمُ
لأي  كن  التي يمُ املباريات  اأ�صعب 
لعب التح�صري لها، فبعد اأنا كانا 
حتقيق  من  اأدنى  اأو  قو�صني  قاب 
على  �صيتعنينّ  كروي،  جمد  اأكرب 
منتخبي بلجيكا واجنلرتا ا�صتعادة 
توازنهما بحثاً عن اأف�صل اإجناز قد 
اأو  اجلماهري  من  اآخر جيلني  يراه 
عونّل  التاريخ،  اإجناز يف  اأكرب  رمُمبا 
يتونّج  اأن  اإمكانية  على  الكثريون 
بلجيكا  ملنتخب  احلايل  اجليل 
املليء باملواهب ال�صتثنائية بطاًل 
للعامل ورمبا �صيندم لعبو الفريق 
ل�صيما من جتاوزوا الثالثني على 
فر�صة حتقيق اأعظم لقب يف عامل 
مباراة  لكن  ال�صاحرة،  امل�صتديرة 

اإجناز  لتحقيق  فر�صة  متثنّل  اليوم 
بالربونزية  التتويج  اأن  حيث  كبري 
الذي  اجليل  يتخطون  �صيجعلهم 
املك�صيك  الرابع يف  املركز  ق  حقنّ

.1986
�صارك  فقد  اإجنلرتا  منتخب  اأما 
النهائيات  يف  له  ت�صكيلة  باأ�صغر 
الفر�صة  اإح�صا�س  اأن  فرغم  ولذا 
الأخرية لي�س موجوداً اإل اأن �صعور 
يمُراودهم،  ذهبية  فر�صة  �صياع 
بالت�صكيلتني  التكهن  �صي�صعب 
الأ�صا�صيتني للمنتخبني ل�صيما بعد 
اأن خا�س املنتخبان �صبع مباريات 
الثالث  املركز  يبقى  لكن  �صاقة، 
الثالثة  لالأ�صود  اأجناز  اأعظم  هو 
و�صيمُعادل   ،1966 بلقب  الفوز  منذ 

ما  بالربونزية  فاز  ما  اإذا  الفريق 
حققه منتخب ال�صيدات الإجنليزي 
كندا  لل�صيدات  العامل  كاأ�س  يف 

.2015
لتحديد  فقط  واحدة  مباراة 
املركز الثالث �صهدت عدد اأهداف 
اأكرب من تلك التي خا�صتها بلجيكا 
وفازت  الإثارة  قمة  �صهدت  والتي 
اإ�صايف  وقت  بعد  فرن�صا  بها 
بنتيجة 4-2 وقد مرنّ عليها �صتون 
الفرن�صي  الديك  وخا�صها  عاماً 
اأي�صاً حني فاز على منتخب اأملانيا 
منها  ل  و�صجنّ  3-6 بنتيجة  الغربية 
اأهداف  اأربعة  فونتني  جو�صت 
يف  القيا�صي  الرقم  اإىل  لي�صل 

بطولة واحدة والبالغ 13 هدفاً.
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مارتينيز: لن 
اأمنح الفر�ص 

اأمام اإجنلرتا
املدير  مارتينيز  روبرتو  الإ�صباين  اأكد 
يلعب  لن  اأنه  بلجيكا  ملنتخب  الفني 
املركز  مباراة حتديد  الثاين، يف  بالفريق 
ال�صبت  اإجنلرتا  اأمام  العامل  لكاأ�س  الثالث 
 9 اأجرى  قد  مارتينيز  كان  و  املقبل، 
تغيريات على الت�صكيلة الأ�صا�صية للفريق، 
عندما التقى اإجنلرتا يف دور املجموعات 
للبطولة وتغلب عليها 1-0، وقال مارتينيز، 
�صن«  »ذا  �صحيفة  نقلتها  ت�رصيحات  يف 
لإعطاء  تغيريات  اأجري  »لن  الإجنليزية: 
ح�صلوا  لأنهم  الالعبني،  لبع�س  الفر�صة 
تغيري  اأي  اإجنلرتا،  اأمام  بالفعل  عليها 
واأ�صاف:  اأقوى«،  الفريق  جلعل  �صيكون 
اأعلى  على  نلعبها  اأن  يجب  مباراة  »اإنها 
حالة  يف  زالوا  ما  الالعبون  م�صتوى، 
جيدة ذهنًيا، حتى اأولئك الذين لعبوا اأكرث 
حالة جيدة  راأيتهم يف  الدقائق،  من  عدد 
الهزية  رغم  اأن  املدرب  واأكد  بدنًيا«، 
اأن  اإل  النهائي،  ن�صف  يف  فرن�صا  اأمام 
للح�صول  متحم�صني،  �صيكونون  الالعبني 

على املركز الثالث.

اآيل يعد اجلمهور 
الجنليزي 

بالتناف�ص يف 
البطولت 

الكبرية
اآيل  ديلي  الإجنليزي  الدويل  الالعب  قدم 
اخلروج  عقب  اإجنلرتا،  جلماهري  وعًدا 
اإثر  العامل  كاأ�س  لقب  على  املناف�صة  من 
كرواتيا  اأمام  املن�رصم  الأربعاء  اخل�صارة 
بنتيجة يف الدور ن�صف النهائي وقال اآيل 
يف ر�صالة عرب ح�صابه على موقع التوا�صل 
الجتماعي تويرت: »حزين لعدم التاأهل اإىل 
نهائي كاأ�س العامل، مل اأ�صعر بهذا من قبل 
بخيبة  »اأ�صعر  واأ�صاف:  م�صريتي«،  خالل 
اأمل لأننا مل مننح م�صجعي اإجنلرتا فر�صة 
م�صاهدة املنتخب يف النهائي، اإنه �رصف 
البطولة  هذه  يف  بلدي  اأمثل  اأن  يل  كبري 
�صاأحملها طوال حياتي«، واختتم:  وذكرى 
والت�صجيع  الدعم  على  اجلميع  »اأ�صكر 
لكنني  ي�صدق،  ل  اأمر  اإنه  البطولة،  طوال 
م�صتقبل  لديه  الفريق  هذا  اأن  اأوؤمن 
للمناف�صة يف  اأخرى  اإجنلرتا مرة  و�صيقود 

البطولت الكربى«.

ثالثي اإجنلرتا 
مهدد بالغياب 

اأمام بلجيكا
اأزمة  وجود  عن  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
املواجهة  قبل  اإجنلرتا  منتخب  لدى 
مباراة  يف  اليوم  بلجيكا  �صد  املرتقبة 
يف  والرابع  الثالث  املركزين  حتديد 
»�صكاي  �صبكة  وبح�صب  رو�صيا،  مونديال 
كريان  اإجنلرتا  ثالثي  فاإن  �صبورت�س«، 
هندر�صون  وجوردان  والكر  وكايل  تريبري 
للم�صاركة يف  بالن�صبة  اأ�صبح مو�صع �صك، 
املباراة، و�صارك الثالثي يف مباراة الدور 
الكرواتي،  املنتخب  اأمام  النهائي  ن�صف 
حيث خ�رص منتخب الأ�صود الثالثة بنتيجة 
ا�صتبدل  اإ�صايف،  لوقت  التمديد  بعد   2-1
ب�صبب  الإ�صايف،  الثاين  ال�صوط  تريبري يف 
الالعبان  خرج  بينما  الفخذ  يف  اإ�صابة 
من  املعاناة  ب�صبب  وهندر�صون  والكر 

الإرهاق.          

�ضراع كني ولوكاكو الأبرز بني اإجنلرتا وبلجيكا

الإجنليزي  املنتخبان  يتاأهب 
املرتقبة  للمواجهة  والبلجيكي 
ملعب  على  اليوم  بينهما 
�صان  مبدينة  كري�صتوف�صكي 
حتديد  مباراة  يف  بطر�صربغ، 
ببطولة  والرابع  الثالث  املركزين 
حاليا  املقامة  العامل  كاأ�س 
�رصاع  ت�صهد  والتي  برو�صيا، 
كني  هاري  الإجنليزي  النجم 
لوكاكو  روميلو  البلجيكي  وكذلك 
الذهبي  احلذاء  جائزة  على 
لهداف املونديال، وبعد اأن التقى 
املنتخبان خالل الدور الأول يف 
حيث  م�صريية،  تكن  مل  مباراة 
بالفعل  ح�صم  قد  منهما  كل  كان 
الثاين حينذاك،  الدور  اإىل  تاأهله 
الإثارة  الغد  مباراة  تفتقد  رمبا 
يعي�صها  التي  ال�صدمة  ظل  يف 
الطرفان بعد الإخفاق يف التاأهل 

للنهائي.
النجم  �رصاع  املوؤكد  لكن 
فوزه  ح�صم  على  كني  الإجنليزي 
حيث  الذهبي  احلذاء  بلقب 
املونديال  هدايف  قائمة  يت�صدر 
اأهداف،  �صتة  بر�صيد  الآن  حتى 

كما ل تزال الفر�صة متاحة اأمام 
�صجل  الذي  لوكاكو  البلجيكي 
اأنطوان  وخلفه  اأهداف  اأربعة 
 3 بر�صيد  ومبابي  غريزمان 
كني  وكان  منهما،  لكل  اأهداف 
مباراة  عن  غابا  قد  ولوكاكو 
والبلجيكي  الإجنليزي  املنتخبني 
يف اجلولة الثالثة من مباريات دور 
املجموعات للح�صول على راحة، 
فلم يكن اأي من روبرتو مارتينيز، 
املدير الفني للمنتخب البلجيكي 
املدير  �صاوثجيت  غاريث  اأو 
الإجنليزي،  للمنتخب  الفني 
الفوز  اإىل  حينذاك  بقوة  ي�صعى 
الذي يح�صم �صدارة املجموعة، 
وبالتايل خو�س مواجهة حمتملة 
دور  الربازيلي يف  املنتخب  اأمام 
الدور  تخطي  حالة  يف  الثمانية 
باملنتخب  الإطاحة  وبعد  الثاين. 
ع�رص،  ال�صتة  دور  من  الياباين 
البلجيكي  املنتخب  ا�صطدم 
�صاحب  الربازيلي  بنظريه 
املونديال  يف  اخلم�صة  الألقاب 
املنتخب  تغلب  الثمانية،  دور  يف 
الربازيلي  نظريه  على  البلجيكي 

املنتخب  اأمام  يخ�رص  اأن  قبل 
النهائي،  الدور قبل  الفرن�صي يف 
وا�صتفاد املنتخب الإجنليزي من 
بلجيكا  اأمام  الأول  الدور  هزية 
حيث جتاوز املنتخب الكولومبي 
يف ثمن النهائي ثم اأطاح بال�صويد 
ي�صقط  اأن  قبل  الثمانية  دور  من 
يف  الكرواتي  املنتخب  اأمام 
الدور قبل النهائي، ورغم اإخفاق 
التاأهل  يف  الإجنليزي  املنتخب 
احرتام  نال  املونديال،  لنهائي 
الذي  امل�صوار  اإثر  جماهريه 
الالعبني  من  جمموعة  قدمته 
ال�صبان، والذي كان مب�رصا مبزيد 
امل�صتقبل  يف  الإجنازات  من 
القريب. ورغم م�صاعر احلزن اإثر 
اإطار املناف�صة على  اخلروج من 
ارتفع  كرواتيا،  يد  على  اللقب 
اجلماهري  لدى  الطموح  �صقف 
باأن  كبري  ب�صكل  الإجنليزية 
ثالث  �صاحب  املنتخب،  يوا�صل 
الالعبني  لأعمار  متو�صط  اأقل 
يعود  واأن  التطور  املونديال،  يف 
الأمم  كاأ�س  بطولة  يف  قوة  اأكرث 

الأوروبية 2020.

 الأرجنتيني بيتانا حكما
ً لنهائي كاأ�ص العامل

اإنفانتينو: زيادة املنتخبات يف 
2022 �ضيبحث بالأ�ضهر املقبلة

القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  اأعلن 
اختيار احلكم الأرجنتيني ن�صتور بيتانا 
العامل،  لكاأ�س  النهائية  املباراة  لقيادة 
الفرن�صي  املنتخبني  بني  جتمع  والتي 
والكرواتي غدا على ملعب لوجنيكي يف 
بيتانا  الدويل  الحتاد  واختار  مو�صكو، 
فيها  وي�صعى  النهائية،  املباراة  لقيادة 
املنتخب الفرن�صي لثاين لقب يف تاريخه 
بينما  اأر�صه،  على   1998 مونديال  بعد 
الأوىل  للمرة  النهائي  كرواتيا  تخو�س 
الأرجنتيني  للحكم  و�صبق  تاريخها،  يف 
البالغ 43 عاماً، اأن قاد مباراتني لطريف 
النهائي فرن�صا مع الأوروغواي 2-0 يف 
الدمنارك  مع  وكرواتيا  النهائي،  ربع 
التعادل  بعد  الرتجيح  بركالت   2-3
النهائي، وقد يبدو  الدور ثمن  1-1 يف 
املنتخب  لكون  مفاجئاً  الفيفا  قرار 
الأرجنتيني  اأخرج نظريه  قد  الفرن�صي 
وكرواتيا  النهائي   ثمن  الدور  من 

يف  نظيفة  بثالثية  الأرجنتني  �صحقت 
اأن  اإل  الأول،  الدور  الثانية من  اجلولة 
ومبوجب  ذلك،  متنع  ل  الفيفا  قوانني 
اأنظمة بطولت من هذا النوع، ي�صتبعد 
يحملون  الذين  احلكام  تلقائي  ب�صكل 
اإىل  تتقدم  التي  املنتخبات  جن�صية 
على  العتماد  ويبقى  النهائية،  الأدوار 
ومل  البطولة  بداية  يف  اختريوا  حكام 
بيتانا  وقاد  بالدهم.  منتخبات  تتاأهل 
مباراة  رو�صيا،  يف  اأخريني  مباراتني 
الفتتاح بني امل�صيف وال�صعودية 0-5، 
الدور  يف  3-�صفر  واملك�صيك  ال�صويد 
مباراة  قاد  اأن  للحكم  و�صبق  الأول، 
النهائي  ربع  الدور  يف  واأملانيا  فرن�صا 
لكاأ�س العامل 2014 يف الربازيل، والتي 
ذلك،  اإىل   ،0-1 الأملان  بفوز  انتهت 
اختار الفيفا احلكم الإيراين علي ر�صا 
فغاين لقيادة مباراة املركز الثالث بني 

اإجنلرتا وبلجيكا.

لكرة  الدويل  الحتاد  رئي�س  اأكد 
ان  اأم�س  اإنفانتينو  جاين  القدم 
امل�صاركة  املنتخبات  عدد  زيادة 
 48 اإىل   2022 قطر  مونديال  يف 
�صتبحث يف الأ�صهر املقبلة، ويف 
من  يومني  قبل  �صحفي  موؤمتر 
رو�صيا،  يف   2018 مونديال  ختام 
قال الرئي�س ال�صوي�رصي لالحتاد 
يف  الأمر  هذا  »�صنبحث  الدويل: 
القطريني  مع  املقبلة،  الأ�صهر 
�صيكون  ولحقاً  الأوىل،  بالدرجة 
كل  مع  الأمر  لبحث  فر�صة  ثمة 
املقرر  ومن  املعنية«،  الأطراف 
الذي   2026 مونديال  يكون  اأن 
املتحدة  الوليات  ت�صت�صيفه 
مونديال  اأول  وكندا،  واملك�صيك 
من  بدلً  منتخباً   48 فيه  ي�صارك 
32، اإلنّ اأننّ احتاد اأمريكا اجلنوبية 
الأ�صهر  يف  تقدم  »كومنيبول« 
عدد  لزيادة  باقرتاح  املا�صية 
 2022 قطر  من  بدءاً  املنتخبات 

بدلً من النتظار حتى 2026.
ت�رصيحات  يف  اإنفانتينو  واعترب 
مثري  الطرح  هذا  اأننّ  �صابقة 

الوقت  يف  داً  م�صدنّ لالهتمام، 
نف�صه اأننّ تطبيقه يرتبط مبوافقة 
قطر بالدرجة الأوىل، لأننّ التفاق 
ين�س  الفيفا  وبني  بينها  املربم 
 32 ي�صم  مونديالً  تنظيمها  على 
يف  الفيفا  يبحث  ومل  منتخباً، 
قبيل  عقد  الذي  الأخري  موؤمتره 
يف  الرو�صي  املونديال  انطالق 
املنتخبات  عدد  زيادة  جوان 
حني  ويف   ،2022 مونديال  يف 
نهائياً  موعداً  الحتاد  يحدد  مل 
اأ�صار  ال�صاأن،  بهذا  قرار  لتخاذ 
اإنفانتينو اإىل اأننّ هذا الأمر يجب 
مباريات  انطالق  قبل  يح�صم  اأن 
عادة  والتي  املوؤهلة،  الت�صفيات 
موعد  من  قبل عامني  تنطلق  ما 
اأننّ  اإنفانتينو  واأكد  البطولة، 
يف  �صيقام  القطري  املونديال 
نوفمرب   21 بني  املمتدة  الفرتة 
املوعد  من  بدلً  دي�صمرب،  و18 
املعتاد للبطولة يف ال�صيف نظراً 
تزداد  التي  املناخية  للظروف 
فيها درجات احلرارة يف املنطقة 

يف هذا الوقت.  
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القائمة  اأن  الفاف  رئي�س  واأو�ضح 
ت�ضم  الكروية  لهيئته  املخت�رصة 
يقوم  مدربني  ثالثة  اأ�ضماء 
التو�ضل  اأجل  من  معه  بالتفاو�س 
لالإعالن  اأحدهم  مع  اتفاق  اإىل 
الطاقم  اإىل  ان�ضمامه  عن  ر�ضميا 
تاريخ  اأن  مو�ضحا  الوطني،  الفني 
الإعالن عن هوية املدرب اجلديد 
ح�ضبه،  قريبا  �ضيكون  للجزائر 
املدرب  عن  الك�ضف  اأن  م�ضددا 
نهاية  بعد  اأياما  �ضيكون  اجلديد 
يدرك  اأنه  م�ضيفا  العامل،  كاأ�س 
رغبة اجلماهري اجلزائرية التعرف 
اجلديد  املدرب  هوية  على 
للخ�رص من اأجل النطالق جمددا 
اإىل  الهيبة  اإعادة  على  العمل  يف 

لكنه  اجلزائرية  امل�ضتديرة  الكرة 
من  �رصوري  الوقت  اأن  ا�ضتطرد 

اأجل اختيار الأف�ضل للخ�رص.
اجلديد  املدرب  اأن  زط�ضي  وقال 
منحه  يجب  الوطني  للمنتخب 
بناء  اإعادة  اأجل  الكايف من  الوقت 
جديد،  من  الوطني  املنتخب 
الأ�ض�س  و�ضع  على  والرتكيز 
من  الهيبة  ل�ضتعادة  اجلديدة 
وحت�ضيل  العمل  ثمار  قطف  اأجل 
النتائج ال�رصيعة عرب امل�ضاركة يف 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة العام 
اإىل  والتاأهل  بالكامريون  املقبل 

كاأ�س العامل املقبلة 2022 بقطر.
تر�ضيح  حول  احلديث  ويدور 
الذي  كريو�س  الربتغايل  املدرب 
الإيراين  املنتخب  على  ي�رصف 
املنتخب  تدريب  منحه  اأجل  من 
خروج  ظل  يف  وذلك  الوطني، 

وحيد  ال�ضابق  الوطني  الناخب 
املدربني  قائمة  من  حليلوزيت�س 
مع  بالتعاقد  الفاف  املهتمة 

اأحدهم.

بلما�سي: ال اأملك 
ات�ساالت مع الفاف 

واملفاو�سات غري 
�سحيحة

جمال  اجلزائري  املدرب  نفى 
بلما�ضي تلقيه عر�ضا من الحتادية 
اأجل  من  القدم  لكرة  اجلزائرية 
الوطنية  الفنية  العار�ضة  تويل 
خلفا للناخب ال�ضابق رابح ماجر، 
ت�رصيحات  يف  بلما�ضي  واأو�ضح 
اأن  العاملي  »رويرتز«  موقع  مع 
ب�ضاأن  ترويجها  مت  التي  الأخبار 

تواجده يف مفاو�ضات رفقة الفاف 
من اأجل تدريب الت�ضكيلة الوطنية 
ال�ضحة وجمّرد  من  لها  اأ�ضا�س  ل 
واأ�ضار  ح�ضبه.  غري  ل  اإ�ضاعات 
اأن ال�ضوؤال يجب توجيهه  بلما�ضي 
معرفة  اجل  من  الفاف  مل�ضوؤويل 
خدماته  بطلب  اهتمامهم  مدى 
منتخب  تدريب  عليه  والعر�س 

بالده من عدمه.
الذي  العقد  ف�ضخ  بلما�ضي  وكان 
القطري  الدحيل  بناديه  يربطه 
الذي اأ�رصف ل�ضنوات على عار�ضته 
الفنية وقامت اإدارة الفريق بتعيني 
راأ�س  على  معلول  نبيل  التون�ضي 
للقائد  خلفا  الفنية  العار�ضة 
حيث  الوطنية،  للت�ضكيلة  ال�ضابق 
النف�ضال  اأن  الدحيل  اإدارة  بررت 
جاء  اجلزائري  املدرب  عن 

لأ�ضباب �ضخ�ضية تتعلق به.

طالب منحه الوقت من اأجل اإيجاد املدرب املنا�سب للخ�سر

زط�ضي: الإعالن عن هوية املدرب اجلديد بعد نهائي املونديال
طالب رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي منحه الوقت الكايف من اأجل اختيار املدرب املنا�سب 

للمنتخب الوطني لقيادة العار�سة الفنية وخالفة رابح ماجر الذي متت اإقالته قبل اأيام، ويف ت�سريحات مع التلفزيون 
اجلزائري، �سّدد زط�سي اأن اختيار املدرب املنا�سب وعدم تكرار نف�س ال�سيناريو ال�سابق يجعله ي�سدد على املطالبة 

باال�ستفادة من الوقت الالزم حتى يتفاو�س مع املدربني املر�سحني لتدريب الت�سكيلة الوطنية

تنقله عرب 6 اأندية طرح الت�ساوؤل حول تاأثري 
مزاجيته على عدم اال�ستقرار

بلفو�ضيل: �ضخ�ضيتي لي�ضت 
مزاجية واأنا لعب من�ضبط

احتاد اجلزائر

الكونغويل اإيبارا يوقع عقدا 
بثالثة موا�ضم

حليلوزيت�س يبتعد عن العودة

ف�ضخ بلما�ضي العقد مع الدحيل 
يقربه من اخل�ضر

اجلزائري  الدويل  الالعب  نفى 
�ضخ�ضية  امتالكه  بلف�ضيل  اإ�ضحاق 
امل�ضاكل،  افتعال  اإىل  متيل  مزاجية 
جريدة  ن�رصتها  �ضحفية  مقابلة  يف 
وقال  اأم�س،  اأول  الأملانية  “كيكر” 
“لو  بلف�ضيل:  اإ�ضحاق  املهاجم 
فكيف  امل�ضاكل  يُثري  �ضخ�ضا  كنُت 
تتناف�س لنتدابي ثالثة فرق �ضتاندار 
برمين  وفريدر  البلجيكي  لياج  دو 
ومّثل  الأملانينَي«،  هوفنهامي  رفقة 
فرق  ت�ضعة  األوان  بلف�ضيل  اإ�ضحاق 
اأن  رغم  متباينة،  بلدان  خم�ضة  من 
عمره ل يتجاوز 26 �ضنة، وهو ما يثري 
الت�ضاوؤل عن �رّص تغيري الأندية وعدم 
�ضلة  له  الأمر  كان  واإن  ال�ضتقرار، 
اجلزائري،  الدويل  ومزاج  ِب�ضخ�ضية 
وِب�ضاأن عدم جناح جتربته مع الفريق 
العمالق اإنرت ميالنو الإيطايل مو�ضم 
“كنت  بلف�ضيل:  قال   ،2014-2013

�ضغريا اآنذاك وارتكبت اأخطاًء، كنت 
تناف�ضية  بطولة  يف  التجربة  عن�رص 
ال�ضيف  يف  انتقاله  وعن  كبرية”. 
اإىل  برمين  فريدر  فريق  من  احلايل 
قال  الأملانينَي،  هوفانهامي  نادي 
بلف�ضيل اإنه مل يرغب يف متثيل األوان 
فريق برمين يُ�ضارك فيه ِبرتبة لعب 
احتياطي، ف�ضال عن تدهور العالقة 
بني مدير اأعماله واإدارة نادي فريدر 
برمين ِب�ضبب حذف م�ضوؤويل الفريق 
عقد  �رصاء  اإمكانية  بند  الأملاين 
و�ضريتدي   ،2018 �ضيف  بلف�ضيل 
اإ�ضحاق بلف�ضيل زّي نادي هوفنهامي 
اأن  ِعلما  الأملاين حتى �ضيف 2022، 
اأوروبا  اأبطال  رابطة  �ضيلعب  الفريق 
متوقعه  بعد   ،019-2018 مو�ضم 
اأملانيا  ثالثا يف جدول ترتيب بطولة 

املو�ضم املن�رصم.
ع.ق./وكاالت

احتاد  فريق  اإدارة  تعاقدت 
الكونغويل  الالعب  مع  اجلزائر 
حيث  ر�ضميا،  اإيبارا  برين�س 
اأول  م�ضاء  العقد  الالعب  وقع 
موا�ضم  ثالثة  ميتد  والذي  اأم�س 
واإىل غاية عام 2021، حيث جاء 
النادي  اإدارة  مع  الالعب  توقيع 
باأر�س  التحق  بعدما  العا�ضمي 
املقبل  الثالثاء  اأم�ضية  الوطني 
املوايل  اليوم  يف  اأجرى  حيث 
كانت  والتي  الطبية  الفحو�ضات 
العا�ضمي  النادي  واأنهى  ناجحة، 
والتفاق  الالعب  مع  مفاو�ضاته 
املتعلقة  البنود  خمتلف  حول 
بالعقد ومت تر�ضيم الأمور ب�ضفة 

بكتيبة  اللتحاق  عرب  ر�ضمية 
اآمال  تو�ضع  حيث  �ضو�ضطارة 
خالفة  اأجل  من  عليه  كبرية 
اأ�ضامة  الوطنية  البطولة  هداف 
املو�ضم  نهاية  غادر  الذي  درفلو 
املنق�ضي من اأجل خو�س جتربة 
الن�ضمام  واختار  احرتافية 
وينتظر  الهولندية،  البطولة  اإىل 
يف  الحتاد  مهاجم  ي�رصع  اأن 
الرديف  ت�ضكيلة  مع  التدريبات 
رحلة  الفريق من  اإىل حني عودة 
رواندا اأين يخو�س مباراة يف دور 
جمموعات كاأ�س الكاف املقررة 

الأربعاء املقبل.
ع.ق. 

م�ضدر  من  »الو�ضط«  علمت 
بلما�ضي  جمال  من  مقرب 
�ضيكون  الأخري  هذا  اأن  على 
اجلديد  الوطني  الناخب 
ماجر،  رابح  �ضيخلف  الذي 
موجود  بلما�ضي  باأن  موؤكدا 
فريقه  مع  النم�ضا  يف  حاليا 
ذات امل�ضدر  وقال  الدحيل. 
قطر  منتخب  مدرب  باأن 
ال�ضابق واملتح�ضل على كاأ�س 
اجلزائر  يف  �ضيكون  اخلليج، 
املقبلة،  القليلة  الأيام  خالل 
عرب  النم�ضا  من  اإليها  قادما 
مت  باأنه  م�ضيفا  الدوحة، 
بني  الأمور  كل  على  التفاق 

لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
مل  فيما  وبلما�ضي،  القدم 
العقد  قيمة  عن  يك�ضف 
بلما�ضي  مع  التفاق  ومدته. 
التوقعات  كل  عك�س  جاء 
من  روجت  التي  والأخبار 
اأن  على  �ضددت  حيث  قبل، 
�ضيكون  حاليلوزيت�س  وحيد 
اجلديد. الوطني  الناخب 
فاإن مدرب  اأخرى  ومن جهة 
نبيل  التون�ضي  املنتخب 
معلول �ضيكون مدرب الدحيل 
اجلديد معو�ضا بذلك جمال 

بلما�ضي.
علي عزازقة

عرب عن افتخاره بالعمل حتت قيادة املدرب غوارديوال

حمرز: حلمي قيادة املان �ضيتي للفوز برابطة الأبطال
اجلزائري  الدويل  الالعب  عرّب 
ال�ضديدة  رغبته  ريا�س حمرز عن 
اأبطال  رابطة  بلقب  التتويج  يف 
اأوروبا رفقة ناديه مان�ض�ضرت �ضيتي 
الجنليزي، حيث اأو�ضح اأنه �ضوف 
اجلديد  فريقه  قيادة  على  يعمل 
املو�ضم القادم من اأجل نيل اللقب 
ب�ضعود  يحلم  الذي  الأوروبي 
القارية،  الكاأ�س  وحيازة  املن�ضة 
املنتخب  ميدان  متو�ضط  وقال 
ت�رصيحات  يف  اأم�س  اأول  الوطني 
خو�س  ان  الربيطاين  لالإعالم 
اإىل  موجه  اأوروبا  رابطة  مناف�ضة 
الذي  املعيار  وهو  الكبرية  الفرق 
مان�ض�ضرت  ناديه  على  ينطبق 
على  يعمل  �ضوف  وبالتايل  �ضيتي، 
جعل الفريق يف م�ضاف الكبار من 
اللقب  اإحراز  اإىل  قيادته  خالل 
�ضوى  يتحقق  لن  وذلك  الأوروبي 
بالعمل اجلاد من اأجل بلوغ الهدف 
اأخرى،  جهة  من  ح�ضبه.  املن�ضود 
�ضدد النجم اجلديد لت�ضكيلة املان 
منت�ضف  العقد  وقع  والذي  �ضيتي 
مالية  ب�ضفقة  املن�رصم  الأ�ضبوع 
بلغت قيمتها حدود 70 مليون اأورو 

اأكرب  يف  �ضيتي  لي�ضرت  من  قادما 
نادي مدينة  بتاريخ  �ضفقة حتويل 
مان�ض�ضرت اأنه لزال ل يعمل املركز 
الذي �ضوف ين�ضط فيه مع فريقه 
اجلديد ابتداء من املو�ضم الكروي 
يف  يفكر  ل  اأن  مو�ضحا  املقبل، 
اأنه  الأمر  يف  ما  وكل  حاليا  الأمر 
واثق من الإمكانيات التي يحوزها، 
م�ضيفا اأنه مل يتحدث مع املدرب 
العقد  توقيع  يوم  غوارديول  بيب 
املن�رصم  الأربعاء  حدث  الذي 

التي  التدريبات  ودخل مبا�رصة يف 
اأكرث،  ل  عليها  الرتكيز  يف  يرغب 
الذي  املركز  حتديد  �ضيتم  بينما 
ويدرك  ح�ضبه،  لحقا  فيه  يلعب 
الفرن�ضي  لوهافر  نادي  خريج 
اأ�ضا�ضية  مكانة  ك�ضب  مهمة  ان 
ال�ضباين  املدرب  كتيبة  رفقة 
وجود  يف  خا�ضة  �ضهلة  تكون  لن 
على  الت�ضكيلة  يف  جنوم  لعبني 
اأغويرو،  �ضرتلينغ،  من  كل  غرار 
براين  ودي  غوندوغان  �ضيلفا، 

وهو ما يدركه املعني جيدا ويعي 
امللقاة على عاتقه يف  امل�ضوؤولية 
للح�ضول  النجوم  هذه  مناف�ضة 
على ثقة غوارديول. واأ�ضاد حمرز 
و�ضفه  اأين  ال�ضباين  باملدرب 
الأ�ضباب  واأحد  الكبري  باملدرب 
اإىل  النتقال  يف�ضل  جعلته  التي 
انه  اأو�ضح  حيث  �ضيتي،  املان 
عديد  ولديه  كبريا  ا�ضما  ميلك 
اللعب  يف  ورغبته  التتويجات، 
النتقال  اإىل  دفعه  اإ�رصافه  حتت 
املقابل،  ال�ضماوي يف  الفريق  اإىل 
على  تلم�ضان  مدينة  ابن  كان 
اإىل  تقدميه  مع  اأم�س  اأول  موعد 
جمهور مان�ض�ضرت �ضيتي من خالل 
بني  لقاءا  النادي  اإدارة  تخ�ضي�س 
حيث  الفريق،  وم�ضجعي  الالعب 
لبى املعني طلباتهم من اجل اأخذ 
واأوتوغرافات،  تذكارية  �ضورا 
تواجد  الالعب  تقدمي  و�ضهد 
املقيمني  اجلزائريني  من  جانب 
ا�ضتغلوا الأمر من  اأين  يف اجنلرتا 
واأخذ  بلدهم  بابن  اللتقاء  اأجل 

�ضور اإىل جانبه.
عي�سة ق



�أن�صيلوتي يخطط ل�صفقة �صعبة من بايرن ميونخ
ذكرت تقارير �سحفية �إيطالية �أن نادي نابويل مهتم بالظفر بخدمات العب خط و�سط بايرن 
ميونخ �الأملاين هذ� �ل�سيف، وبح�سب �سبكة »�سكاي �سبورت�س« �الإيطالية، فاإن كارلو �أن�سيلوتي 
�ملدير �لفني �حلايل لنابويل مهتم ب�سم �الإ�سباين خايف مارتينيز ل�سفوف فريقه لتدعيم مركز 
خط �لو�سط، وعلى �لرغم من �لتعاقد مع فابيان رويز من ريال بيتي�س �الإ�سباين، ولكن العب 
�لفريق جورجينيو يف طريقه لت�سيل�سي �الإجنليزي، وبالتايل يحتاج نابويل �إىل العب يف مركز 
خط �لو�سط �ملد�فع، ويعترب خايف مارتينيز، من �لركائز �الأ�سا�سية يف �سفوف بايرن ميونخ 

الأنه يجيد �للعب كمحور �رتكاز دفاعي ويف قلب �لدفاع، و�أفادت عدة تقارير �سحفية، �أن 
نيكو كوفات�س �ملدير �لفني �حلايل للبافاري ال ينوي �لتفريط يف خدمات مارتينيز وي�سعى 

لالعتماد عليه �لفرتة �ملقبلة.

�صيلي�صن على �أعتاب �لرحيل عن �لبار�صا
�قرتب �لهولندي يا�سرب �سيلي�سن حار�س مرمى بر�سلونة من �لرحيل عن �سفوف �لفريق 

خالل �الأيام �لقليلة �ملقبلة، و�أكدت �سحيفة »�سبورت« �أن �حلار�س �لهولندي على بعد خطوة 
و�حدة من �لرحيل عن �لفريق �لكتالوين خالل �ملريكاتو �ل�سيفي �جلاري، بعدما �أبلغ �إد�رة 

�لنادي برغبته يف خو�س جتربة جديدة يف �ملو�سم �ملقبل، و�أو�سحت �أن �لطرفني �تفقا على 
�إنهاء �الأمر دون �أي �أزمات، حيث يريد �لنادي 30 مليون يورو للتخلي عن خدماته، وذكرت 
�أن �سيلي�سن يريد �مل�ساركة يف عدد �أكرث من �ملباريات، وهذ� هو �سبب رغبته يف �لرحيل 

عن �لفريق �لكتالوين، و�أ�سارت �أن �إد�رة بر�سلونة و�حلار�س �لهولندي �قرتبا من �تخاذ �لقر�ر 
خالل �الأيام �لقليلة �ملقبلة و�سوف يتم �الإعالن عن رحيله، وختمت باأن بر�سلونة يتحرك 

بالفعل الإيجاد حار�س بديل له، حيث تريد �إد�رة �لبلوغر�نا توفري حو�يل 15 مليون يورو من 
بيع �سيلي�سن و�رش�ء حار�س جديد.

فيورنتينا يتو�صل التفاق ب�صاأن �صم بيات�صا
ك�سفت تقارير �سحفية عن تو�سل نادي فيورنتينا التفاق مع نظريه جوفنتو�س، ب�ساأن 

�حل�سول على جنم �ليويف خالل �النتقاالت �ل�سيفية �جلارية، وذكر موقع »كالت�سيو مريكاتو« 
�أن فيورنتينا وجوفنتو�س تو�سال التفاق ب�ساأن �نتقال ماركو بيات�سا العب �لبيانكونريي، �إىل 

�لفيوال.و�أ�ساف �أن فيورنتينا، �سي�سم ماركو على �سبيل �الإعارة مع خيار �ل�رش�ء، مو�سحة 
�أن �لبيانكونريي �سيظل �ملتحكم يف م�سري �لالعب، حيث �سي�سع �لنادي �رشًطا ي�سمح 

باأحقية �إعادة �ل�رش�ء، ونوه �ملوقع �إىل �أن جوفنتو�س وفيورنتينا مل يتو�سال التفاق حول قيمة 
�ل�سفقة، م�سري� �أن خيار �ل�رش�ء قد ي�سل �إىل 20 مليون يورو.

جري�رد غا�صب من تاأجيل ح�صم �لتاأهل يف �ليوروبا ليغ
�سعر �ستيفن جري�رد مدرب غال�سكو رينجرز بالر�سا بعد �لفوز 2- 0 على �سكوبي �ملقدوين 

يف مبار�ته �لر�سمية �الأوىل مع �لفريق، لكنه قال �إنه ما ز�ل هناك �لكثري من �لعمل يف 
مو�جهة �الإياب يف �لدور �الأول لت�سفيات �لدوري �الأوروبي، و�أحرز �جلناح جيمي مرييف 

و�ملد�فع جيم�س تافرنيري هدفني ليقود� رينجرز للفوز على �سيفه �ملغمور مبلعب �يربوك�س 
�خلمي�س �ملن�رشم، لكن جري�رد قائد �إجنلرت� وليفربول �ل�سابق مل يكن ر��سيا عن عدم 

ح�سم �ملو�جهة يف مبار�ة �لذهاب، وقال �ملدرب �لبالغ 38 عاما ملوقع �لنادي �لر�سمي: 
»�أنا ر��س عن �لنتيجة و�الأد�ء يف بع�س �الأحيان لكن لي�س �أكرث من �لر�سا«، وتابع: »�أعتقد 

�أن هناك �لعديد من �الإيجابيات يف �ملبار�ة، لكن �الأمر �ملقلق �لوحيد �أننا مل ن�ستطع �لفوز 
ب�سهولة وح�سم �ملو�جهة قبل مبار�ة �الإياب«، و�أ�ساف: »�أعتقد �أننا �سنعنا �لعديد من �لفر�س 

لتحقيق فوز مقنع لكن �ملو�جهة ما ز�لت مل حت�سم و�أمامنا �لكثري من �لعمل«. وي�سافر 
رينجرز �إىل مقدونيا خلو�س مبار�ة �الإياب �لثالثاء �ملقبل، ثم يخو�س مبار�ة ودية �سد ويغان 

�أتليتيك قبل �أن يفتتح م�سو�ره يف �لدوري �ال�سكتلندي �سد �أبردين يف �خلام�س �وت �ملقبل.

م�صرحيات نيمار ال تروق لفان با�صنت
�نتقد �لنجم �لهولندي �ل�سابق ماركو فان با�سنت مبالغة �ملهاجم �لرب�زيلي نيمار بال�سقوط 
خالل مونديال رو�سيا 2018 و�لتي خرج »�سيلي�ساو« من دورها ربع �لنهائي، وعن �سقطات 
العب باري�س �سان جرمان �لفرن�سي �ملتكررة، و�لتي �عتربها كثريون �أنها �أ�سبه بحركات 
متثيل ��ستدعت �لكثري من �الأ�رشطة �ل�ساخرة عرب مو�قع �لتو��سل، قال ع�سو جمموعة 

�لدر��سة �لفنية يف �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم: »�ذ� كان هناك �لكثري من �لعرو�س �مل�رشحية، 
فهذ� لن ي�ساعدك«، و�أ�ساف بطل كاأ�س �أوروبا 1988: »من �جليد دوما �أن يكون لديك �لقليل 
من �حل�س �لفكاهي، و�إذ� ��ستخدمه �لنا�س فهذ� �يجابي، �إذ� كان هناك �لكثري من �لعرو�س 

�مل�رشحية فهذ� لن ي�ساعدك، يجب �أن يفهم نيمار هذ� �الأمر«. 

تبعرث �أور�ق لوبيتيغي قبل �ل�صوبر �الأوروبي

جولني  �الإ�سباين  �أوقع  �الإيطايل،  جوفنتو�س  �إىل  رونالدو  كري�ستيانو  �لربتغايل  رحيل  �إن  �م�س  �سادرة  �سحفية  تقارير  قالت 
�ل�سهر  منت�سف  مدريد  �أتلتيكو  �أمام  �الأوروبي  �ل�سوبر  مو�جهة  قبل  حرية  يف  مدريد،  لريال  �جلديد  �لفني  �ملدير  لوبيتيغي 
�ملقبل، و�أكدت �سحيفة »ماركا« �أنه قبل رحيل رونالدو، كان �ملدرب قد ��ستقر على �لدفع بالثالثي �ل�سهري »BBC« �ملكون 
من �لدون وغاريث بيل وكرمي بنزمية يف هجوم �مللكي بال�سوبر �الأوروبي، لكن بات عليه �الآن �لبحث عن بديل للنجم �لربتغايل، 
يقرر كيف  �أن  �سيتعني على �ملدرب  للمو�سم �جلديد، حيث  �الثنني �ملقبل حت�سري�ته  يوم  �سيبد�أ  ريال مدريد،  �أن  و�أ�سافت 
�أمام �ملدرب  �إ�سبانيا من �ملونديال، و�سع  �إق�ساء  �أن  �سيلعب �لفريق، ومن �سيكمل ثالثي �لهجوم مع بنزمية وبيل. و�أ�سارت 
�لتح�سريية  �جلولة  �سي�ساركون يف  وبالتايل  �جلاري،  28 جويلية  يوم  للتدريبات  �سين�سمون  بالعبيها حيث  �ال�ستعانة  �إمكانية 
�أ�سين�سيو ولوكا�س  باإي�سكو وماركو  لوبيتيغي ميكنه �ال�ستعانة  �أن  �ل�سحيفة  و�أو�سحت  �الأوروبي،  �ل�سوبر  و�سيتمكنون من لعب 
�ل�ساب  �لرب�زيلي  �آخر هو  باأن هناك خيار  �لثالثي، وختمت  �لهجوم من هذ�  �ل�سوبر، حيث �سيكمل خط  فا�سكيز يف مبار�ة 
فيني�سيو�س جونيور، �ملن�سم حديًثا للفريق و�لذي ياأتي برغبة �إثبات نف�سه، حيث ي�سع �لنادي عليه �آماالً كبرية رغم �سعوبة 

م�ساركته �سد �أتلتيكو مدريد. 

�الإجنليزي  ت�سيل�سي  نادي  �إد�رة  �أن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
كونتي  �نطونيو  �الإيطايل  �ملدرب  حقوق  من  �لتمل�س  تنوي 
وعدم دفع م�ستحقاته �لتي ترتتب على قر�رها باإنهاء عقده، 
لعامني  ميتد  كونتي  عقد  �أن  مريكاتو«  »كالت�سيو  موقع  وذكر 
�آخرين، وتنوي �إد�رة �لنادي عدم دفع رو�تبه لهذه �لفرتة كون 
�لقر�ر �سدر منها ولي�س من �ملدرب �الإيطايل، وذلك ��ستناد� 

�أن كونتي ت�سبب يف �إحلاق �أ�رش�ر فادحة بالنادي �للندين، ومن 
�الأمور �لتي �أ�سار �إليها �ملوقع وت�ستند لها �إد�رة �لنادي مب�سوغ 
�الإقالة، معاملة كونتي �ل�سيئة لالعبي �لفريق، ومنها معاملته 
مل�سكلته،  �حلل  �إيجاد  وعدم  كو�ستا  دييغو  �الإ�سباين  لالعب 
�الأكرب يف  �ل�سفقة  كان  كو�ستا  بيع  �أن عملية  من  �لرغم  على 
�تلتيكو  �ل�سابق  لناديه  يورو  مليون   66 ومببلغ  �لنادي  تاريخ 

مدريد.
بني  طوياًل  �رش�ًعا  �سهدت  وكو�ستا  كونتي  عالقة  �أن  ي�سار 
�لطرفني، �نتهت بر�سالة ن�سية من مدرب �لفريق �إىل �لالعب 
دييغو  و�أجرب  �لفريق،  يف  له  مكان  وجود  بعدم  فيها  �أبلغه 
ناديه  �إىل  �ملا�سي  �ل�ستوي  �ملريكاتو  يف  بيعه  على  �لنادي 
كبطل  لقبه  �ملا�سي  �ملو�سم  يف  ت�سيل�سي  وخ�رش  �ل�سابق، 
للدوري �الإجنليزي �ملمتاز، كما ف�سل يف �لتاأهل لدوري �أبطال 
�أن  �أوروبا بعد حلوله خام�سا على �سلّم �لرتتيب.ومن �ملقرر 
ي�سل ماوري�سيو �ساري مدرب نابويل �ل�سابق �إىل لندن خالل 
�لفنية  �ملهمة  تويل  عقد  توقيع  �أجل  من  �ملقبلة  �ل�ساعات 

للبلوز خلًفا لكونتي.

�إد�رة ت�صيل�صي تك�صف �صبب �إقالة كونتي
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ليفربول يتحرك للتعاقد مع فيد�
فرتة  خالل  مميزة،  كرو�تية  ب�سفقة  �لفريق  دفاع  لرتميم  �الإجنليزي  ليفربول  نادي  حترك 
ا  �النتقاالت �ل�سيفية �جلارية، و�أكدت �سحيفة »ليفربول �إيكو«، �أن �لفريق �الإجنليزي قدم عر�سً
يبلغ 17.5 مليون جنيه �إ�سرتليني للح�سول على خدمات دوماجوف فيد� العب نادي ب�سكتا�س 
�إد�رة  �لذي تقدمه  �لثاين  �أن هذ� �لعر�س هو  �لرتكي و�لبالغ 29 عاما، و�أو�سحت �ل�سحيفة، 
ا قبل ذلك، يبلغ 15 مليون جنيه �إ�سرتليني، و�أ�سارت  �لريدز بعد ما رف�س �لفريق �لرتكي عر�سً

�أن �لفريق �لرتكي، �سيو�فق على �لتخلي عن خدمات �لالعب �لكرو�تي �إذ� بلغ �لعر�س 30 مليون 
جنيه �إ�سرتليني. وظهر فيد� مب�ستوى ر�ئع رفقة منتخب بالده يف بطولة كاأ�س �لعامل 2018 برو�سيا، 

حيث تاأهل �ملنتخب �لكرو�تي �إىل �ملبار�ة �لنهائية ملو�جهة نظريه �لفرن�سي �ليوم.
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الأمريكي  الإعالم  قطب  تعتزم 
اإ�سهاماتها  تو�سيع  وينفري،  اأوبرا 
الطبيعية  الأغذية  جمال  يف 
ا�ستثمار  اإعالنها  بعد  وال�سحية، 
بع�ض الأ�سهم يف �سل�سلة مطاعم 
على  احلائزة  كيت�سن«  فود  »ترو 
الذي  الوقت  يف  وذلك  جوائز، 
التجارية  العالمة  فيه  ت�سهد 
حملة تو�سعية، كجزء من خطتها 

لفتتاح عدد من فروعها.

اعتزامها  وينفري  اأوبرا  واأعلنت 
ا�ستثمار بع�ض الأ�سهم يف �سل�سلة 
اإىل  كيت�سن«،  فود  ترو  مطاعم« 
جمل�ض  اإيل  ان�سمامها  جانب 
لتقدمي  التجارية  العالمة  اإدارة 
اأهداف  حول  واأفكارها  روؤيتها 
امل�ستقبلي  والتو�سع  الت�سويق 
الذي ت�سهده �سل�سلة املطاعم يف 

هذه املرحلة.
وتعبرت وينفري التي زارت املطعم، 

اأن الر�سالة التي يقدمها املطعم 
م�ساركة منط  للم�ستهلكني، وهي 
كنمط  �سحي  غذائي  معي�سي 
حياة، بالإ�سافة اإىل روح اجلماعة 
رواد  بها  يتميز  التي  والفريق 
ما  هما  فيه،  والعاملني  املطعم 
لت�سبح  الن�سمام  على  �سجعها 

جزء من اإجنازاته امل�ستقبلية.
الوقت  يف  التعاون  ذلك  وياأتي 
الذي افتتح فيه املطعم اأكرث من 

اأمريكية  وليات   10 يف  فرعاً   23
خمتلفة. واأو�سح املدير التنفيذي 
كيت�سن«،  »ترو  مطاعم  ل�سل�سلة 
قائاًل:  التعاون  لهذا  تطلعه 
اآمل  وينفري  مع  حديثي  »بعد 
وا�ستثمارها  �سغفها  ن�ستثمر  اأن 
التجارية  عالمتنا  تطوير  يف 
من  اأكرب  لعدد  لل�سماح  املتنامية 
جتربة  على  باحل�سول  ال�سيوف 
الطعام  تناول  جمال  يف  مثالية 

ال�سحي«.
جملة  اأوردت  ما  وبح�سب 
الأمريكية،  ريبوتر  هوليوود 
كيت�سن«  فود  »ترو  فاإن مطاعم 
اأطعمة  تقدمي  على  حتر�ض 
اإىل  تهدف  �سحية،  واأطباق 
متثيل  اأف�سل  على  احلفاظ 
ومكافحة  �سحي  غذائي 
يعد  ول  املزمنة،  اللتهابات 
لوينفري  الأول  الإ�سهام  ذلك 
ا�سرتت  الطعام، حيث  يف عامل 
 2015 عام  من  �سابق  وقت  يف 
»ويت  �رشكة  من   %10 حوايل 
الغذائية،  للحمية  وت�رشز« 
كتابها  لإ�سدارها  بالإ�سافة 
اخلا�ض بطرق الطهو وحت�سري 

الطعام ال�سحي.

حممد رم�سان: كليبي رقم واحد على ما قالته اأجنلينا جويل يف ذكرى �سحايا الإبادة اجلماعية يف البو�سنة
اليوتيوب رغم كاأ�س العامل

فيلم »تايل« يوؤكد تاألق اأوبرا وينفري ت�ستثمر اأموالها يف الطعام ال�سحي
�سارليز ثريون

اأحييت النجمة الهوليودية اأجنلينا جويل الذكرى ال�شنوية الـ23 ل�شحايا الإبادة اجلماعية يف 
البو�شنة يف جويلية 1995، والتي اأ�شفرت عن مقتل 8000 م�شلم يف البو�شنة والهر�شك، باإ�شدار بيانها 

اخلا�ص، الذي ت�شلط من خالله ال�شوء على امل�شاعب التي ل يزال يواجهها �شكان ومواطنون هذه 
الدول حتى اليوم، ب�شفتها املبعوثة اخلا�شة ملفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني.

مرور  »اإن  بيانها:  يف  جويل  وقالت 
من  التقليل  اأبداً  ميكنه  ل  الوقت 
عا�سها  التي  واملعاناة  الأمل  حجم 
بعد  احلرب،  هذه  من  الناجون 
فقدانهم اأهلهم واأحبائهم، بالإ�سافة 
اإىل حالة الرعب والآثار النف�سية التي 
مذبحة  العتداءات يف  هذه  خلفتها 

�رشبرنيت�سا«.
احلقوقية  والنا�سطة  النجمة  وتاأمل 
اأن تكون هذه الذكرى ال�سنوية مبثابة 
بروح  لل�سعور  كله،  للعامل  تذكري 
م�سوؤولية جتاه الآخرين والدفاع عن 
اخلطوات  باتخاذ  الدويل،  القانون 
جماعية  اإبادة  حدوث  ملنع  الالزمة 
احلروب  جرائم  من  اأي  اأو  اأخرى، 
التي يتم من خاللها تهجري املاليني 

من الالجئني«.
كما اأبدت جويل خالل بيانها اإعجابها 

هذه  منا�سلني  ب�سجاعة  ال�سديد 
ن�ساء  اأبداً  اأقابل  »مل  قائلة:  احلرب 
من  و�سموداً  وكرامة  �سجاعة  اأكرث 
اأمهات �رشيربينيت�سا، الكثريات منهن 
ما زلن يبحثن عن اأبنائهن واأزواجهن 

عاماً   23 مرور  بعد  حتى  ال�سائعني 
اجلماعية«،وتابعت  الإبادة  من 
»اإن  مو�سحة:  بيانها  جويل  اأجنلينا 
مبثابة  تقف  »�رشيربينيت�سا«  جمزرة 
حجم  ملعرفة  ميحى،  ل  حتذير 

تنتج  التي  النف�سية  والآثار  العواقب 
الإجراءات  اتخاذ  يف  نف�سل  عندما 
املدنيون  يتعر�ض  عندما  الالزمة، 
واحلرب،  بالعدوان  للتهديد  الأبرياء 
الدويل  املجتمع  باأن  تذكري  اأنه  كما 
ي�ستطيع اأن يتكاتف ويعمل �سوياً مع 
حلف  فعل  كما   ، امل�سوؤولة  اجلهات 
البو�سنة  حرب  يف  الأطل�سي  �سمال 
حياة  وحماية  ال�رشاع  لإنهاء   ،

املدنيني.
النجمة  جتارب  اأوىل  اأن  يذكر 
الإخراج  عامل  يف  جويل  اأجنلينا 
»اأر�ض  بعنوان  فيلم  كان من خالل 
 ،2012 عام  والع�سل«  الدماء 
ال�سوء  خالله  من  �سلطت  والذي 
ر�سد  عرب  البو�سنية،  احلرب  على 
تاأثريها على العالقات بني ال�سعب 

البو�سني و�رشبيا.  

اإن  رم�سان  الفنان حممد  قال 
والذي طرحه   ”1 “منرب  كليبه 
الفطر  عيد  حلول  مع  موؤخرا 
الأول  املركز  يحتل  املبارك 
يوتيوب،  العاملي  املوقع  على 
كاأ�ض  بوقت  طرحه  اأنه  رغم 
العامل، موؤكدا اأنه ل يوجد اأي 
اجلراأة  لديه  م�رش  يف  مطرب 
لن�رش كليباته وقت كاأ�ض العامل. 
على  الكليب  بطرح  قام  ولكنه 
كبريا  جناحا  وحقق  الإنرتنت 
العامل  كاأ�ض  اأغاين  من  اأكرث 
يف  رم�سان  واأ�ساف  نف�سها. 
اأ�سامة  الإعالمي  مع  حواره 
بربنامج  عر�ض  الذي  كمال 
واحد  رقم  اأنه   ”dmcم�ساء“
ح�سول  وخا�سة  بالأدلة 
الكليب على اأكرث من 180 األف 
اإعجاب يف اأيام قليلة مما يثبت 

ويرد  معه،  اجلمهور  تفاعل 
يحاولون  من  على  �سارما  ردا 
باأنه  واتهامه  �سورته  ت�سويه 
امل�ساهدة  ن�سب  ب�رشاء  يقوم 
وتزويرها  يوتيوب  موقع  على 
�سعبية.   الأكرث  الفنان  ليظل 
رم�سان  قال  اآخر  جانب  من 
جمهوره  اآراء  اإىل  يلجاأ  اإنه 
ولي�ض  بال�سارع  معه  وتفاعلهم 
ن�سب  على  احل�سول  فقط 

م�ساهدة عالية.
م�سيفا اأنه تتم مهاجمته بينما 
 %1 لو  بعد حتى  يحقق  هو مل 
من طموحاته ولديه الكثري من 
تنفيذها  ينوي  التي  الأحالم 
الذي  الطريق  يحدد  مل  ولكنه 
عندما  الآن  حتى  اأمامه  يراه 
واجهه كمال ب�سوؤال عن خطته 

للم�ستقبل.

وت�ستمر  تنجح  �سيغ  هناك 
ومبرور الزمن تتحول اإىل منط 
وينطبق  ال�سينما،  عامل  داخل 
الكاتبة  اأعمال  على  هذا 
احلا�سلة  الأمريكية  ال�سحفية 
اأف�سل  فئة  من  الأو�سكار  على 
»جونو«  فيلم  عن  �سيناريو 
التي  كودي،  ديابلو   )2008(
الثالثة  للمرة  �سينمائيا  تتعاون 
يف  ريتمان  جا�سن  املخرج  مع 
م�رشوع  خالل  من  »تايل«  فيلم 
النجمة  ن�سج  يوؤكد  �سينمائي 
اجلنوب اأفريقية الأ�سل �سارليز 

ثريون.
تلعب ثريون بطولة هذا العمل، 
و�سبق  الدراما،  نوعية  من  وهو 
لها التعاون من قبل مع الثنائي 
»الرا�سدون  يف  وكودي  ريتمان 
للتعاون  تعود  واليوم  ال�سغار«، 
متاما  خمتلف  دور  يف  معهما 
ال�سقراء  الفتاة  اأدوار  عن 
املنطلقة املرحة اجلذابة التي 
خالل  عليها  اجلمهور  اعتاد 

م�سوارها الفني.
جت�سد  متاما،  النقي�ض  على 
اأفريقية  اجلنوب  ال�سقراء 
دور  املرة  هذه  عاما   42 ذات 
اأبناء،  لثالثة  اأم  وهي  »مارلو«، 
الولدة،  حديث  ر�سيع  اأحدهم 

ق�سوة  مدى  مارلو  وت�ست�سعر 
الطبقة  من  منزل  وربة  اأم 
املتحدة  الوليات  يف  الو�سطى 

الأمريكية.
بتفا�سيله  الفيلم  اإيقاع  مي�سي 
على الوترية املعتادة نف�سها يف 
اأ�سلوب اأعمال املخرج ريتمان، 
نف�سية  اأغوار  يف  يتعمق  حيث 
نقالت  دون  ال�سخ�سيات، 
ت�سل  اأن  اإىل  كبرية،  مفاجئة 
التحول  نقطة  اإىل  الأحداث 

الكبرية لتبداأ رحلة الالعودة.
وهذه املرة اأي�سا، تبدو الأحداث 
متوقعة اإىل حد ما، نتيجة وجود 
فتاة �سابة جميلة، ذكية، جذابة، 
البائ�سني  الزوجني  مع  تعي�ض 

حتت �سقف واحد.
ريتمان  الثنائي  عمل  حظي 
بكثري  الآن  حتى  معا  وكودي 
النقاد،  جانب  من  الإ�سادة  من 
م�سوارها  ثريون خالل  ومتتلك 
ال�سينمائي ر�سيدا مهما، ف�سال 
البتعاد  على  حر�سها  عن 
وامليل  النمطية،  الأدوار  عن 
التقليدية،  غري  لل�سخ�سيات 
القا�سية  الطبيعة  ذات  وحتى 
التي ي�سعب النفاذ اإىل مكنونها، 
اإىل  اأقرب  فعليا  يبدو  وهذا 
�سخ�سيتها احلقيقية يف الواقع.

»املري�س الإجنليزي« الأف�سل خالل ن�سف قرن!
جائزة  حتكيم  جلنة  اأعلنت 
حفل  خالل  الذهبية«،  »بوكر 
يف  باكنغهام  ق�رش  يف  اأقيم 
»املري�ض  رواية  فوز  لندن، 
اأف�سل  بجائزة  الإجنليزي« 
عاما   50 خالل  اأدبي  عمل 
ومنحت  اجلائزة(  )عمر 
الكندي،  للكاتب  اجلائزة 
مايكل اأونداجتي، الذي ك�سف 
اجلائزة  بهذه  فوزه  �سبب  عن 
رواية  العريقة لأف�سل  الأدبية 
الأخرية،  عاما   50 مدى  على 
وهو ما يتوافق مع عمر جائزة 
اأونداجتي  بوكر نف�سها. وقال 
ملجرد  ولو  يت�سور  مل  اإنه 

روايته  تفوز  اأن  واحدة،  ثانية 
اأن  اإىل  واأ�سار  اجلائزة،  بهذه 
يعود  روايته  فوز  يف  الف�سل 
مينجيال،  اأنتوين  للمخرج، 
الرواية  اأبدع يف حتويل  الذي 
دفع  رائع،  �سينمائي  فيلم  اإىل 
القراء يف العامل اإىل الت�سويت 
ل�سالح الرواية. وتر�سحت اإىل 
الإجنليزي«  »املري�ض  جانب 
4 روايات هن: »يف دولة حرة« 
للكاتب فيديادر �سوراجربا�ساد 
للكاتبة  النمر«  »القمر  نيبول، 
بينيلوب ليفلي، »�سالة الذئب« 
يف  »لينكولن  مانتل،  لهيالري 

باردو« جلورج �سوندرز.
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الدكتورة �شامية غ�شري جلريدة الو�شط 

الإبداع فر�صة ملواجهة 
الأ�صئلة الكربى يف احلياة 

�شامية غ�شري ، من مواليد 03/ 01/ 1990، من والية �شكيكدة، 
حا�شلة على دكتوراه يف االأدب العربي، كتبت يف العديد من 

االأجنا�س االأدبية كال�شعر واخلاطرة والق�شة والرواية توؤمن باأن 
الكتابة هي الرباط احلميم الذي يوحدنا باحلياة، وهي خلق لعامل 

ت�شكنه تراكيب ال�شالم، و�شور العطاء، ولغة اجلمال.

حاورها / خل�شر  بن يو�شف 

�شنبداأ بال�شوؤال  الذي 
ُيطرح عادًة على الُكتاب 
ما حكايتك مع الكتابة ؟

منذ  بد�أت  �لكتابة  مع  حكايتي 
�ل�ضغر، وبال�ضبط ملا كنت �أدر�س 
�أكتب خو�طر  يف �ملتو�ضطة ،كنت 
�ضعرية، وو��ضلت �لكتابة يف مرحلة 
يف  توقفت  �أنني  غري  �لثانوية 
�أجل �لتفرغ للدر��ضة  �جلامعة من 
جمدد�  وعدت  �لعلمي،  و�لبحث 
�لدكتور�ه،  مرحلة  يف  �لكتابة  �إىل 
�لق�ضائد  من  �لعديد  فكتبت 
جمموعة  �إىل  �إ�ضافة  و�خلو�طر، 
�أ�ضتغل  وحاليا  ورو�ية،  ق�ض�ضية 

على جمموعة ق�ض�ضية جديدة

�شدر لك  اأول جمموعة 
ق�ش�شية بعنوان » حوا�س 
زهرة نائمة » وهي مراآة  
تعك�س اأفكارك  لدرجة 
اأن طابع الكتاب قدمك 
للقارئ  على اأن عنوان 

املجموعة الق�ش�شية هو 
اأنت ، اأمام هذا التطابق  

، اأال ت�شعرين باأنك يف 
هذه احلياة جئت ملهمة 

حمددة وهي كتابة 
جمموعة ق�ش�شية حتمل 

كل �شماتك ؟

�لق�ض�ضية  �ملجموعة  يل  �ضدرت 
»حو��س زهرة نائمة« عن �ملكتبة 
و�لتوزيع يف م�رص،  للن�رص  �لعربية 
حيث مت �ختيارها من بني �لعديد 
�ملقدمة  �لعربية  �لأعمال  من 

هذه  �حتفت  حيث  �لد�ر،  �إىل 
�لأخرية بطباعتها وتوزيعها، فهذه 
�ملجموعة ت�ضبهني كثري�، وحتمل 
و�ضماتي  مالحمي  من  �لكثري 
�ل�ضباب  وجع  عن  وتعرب  بل   ،
ذبلت يف  �لتي  و�أحالمهم  و�آلمهم 
على  يبعث  �أ�ضحى  عربي  و�قع 
وتهمي�س  و�ل�ضياع  و�لعنف  �ملوت 
باأقد�رهم،  و�لعبث  �ملثقفني، 
فاأنا  طموحهم،  �ضعلة  و�حر�ق 
�ل�ضباب  خانة  �ضمن  نف�ضي  �أ�ضع 
�ملكافح، �ملقاوم �لذي ي�ضعى �إىل 
من  �لعامل  هذ�  يف  حو��ضه  غر�س 
�إ�ضماع �ضوته، لذلك �ضخرت  �أجل 
�لفئة  هذه  عن  للدفاع  �لكتابة 

�ملهم�ضة يف جمتمعاتنا �لعربية

قد يت�شاءل اأحيانًا 
البع�س اأين كان انتاجك 
االأدبي قبل اليوم ؟ وملاذا 

تاأخر ظهوره ؟

على  ركزت  �ضلفا  لك  قلت  كما 
مت�رصعة  �أكن  ومل  �أكرث،  در��ضتي 
 ، �إبد�عية  �أعمال  �أية  �إ�ضد�ر  يف 
لأنني �أوؤمن �أن �لعمل �لذي يرتيث 
�ضاحبه يف �إخر�جه �إىل �لنور يكون 
�أحبذ  فاأنا  ور�قيا،  متميز�  عمال 
�لت�رصع،  وعدم  و�لدقة  �لرتيث 
ي�ضتعجل  �لتي  �لأعمال  جل  لأن 
وعي  دون  �إ�ضد�رها  يف  �أ�ضحابها 

ون�ضج ماآلها �لف�ضل

يف وقٍت ما ت�شكل لديك 
هذا الهم الق�ش�شي .. 

كيف كان ذلك ؟

�لتجارب  عن  تعبري  �لكتابة  نعم، 
يعي�ضها  �لتي  و�ملظاهر  و�ل�ضور 
�لإن�ضان �ملعا�رص، فاأنا �أحب هذ� 

�إىل  �لأقرب  �أر�ه  لأنني   ، �جلن�س 
ت�ضوير خمتلف �حلالت �ل�ضعورية 
�لتي  و�ل�ضيا�ضية  و�لجتماعية 
فيوميا   ، �لعربي  �لإن�ضان  يعي�ضها 
ن�ضاهد ق�ض�ضا خمتلفة يف �لو�قع ، 
وهذ� ما �ضدين �إىل �لإبد�ع يف هذ� 
�لفن �لذي �أر�ه �أقرب �إىل �حلقيقة 
�لتجارب  خمتلف  ونقل  و�ل�ضدق، 

و�لأحا�ضي�س

تتعدد مدار�س الق�شة 
احلديثة .. فهل ت�شنف 
�شامية �شمن واحدة منها 

، عربية اأو غربية  ؟

�ملدر�ضتني،  �ضمن  نف�ضي  �أ�ضنف 
فاأنا �أ�ضتلهم منهما لأطور جتربتي، 
فاأنا �أميل �إىل �لتجريب يف �لكتابة 
على  �ضو�ء  �ل�ضائد،  و�خرت�ق 
ق�ضد  �للغة  �أو  �ملنظور  م�ضتوى 

�لتفرد يف هذ� �جلن�س

هل لنا اأن نعرف العوامل 
الفنية التي تتحكم يف 
طول الق�شة وق�شرها 

عند �شامية ؟

�لعو�مل �لفنية �لتي تتحكم يف طول 
طبيعة  �إىل  تعود  وق�رصها  �لق�ضة 
فق�ض�س  ومو�ضوعها،  �لق�ضة 
�لطول  بني  تر�وحت  جمموعتي 
�لطول  �نتهجت  حيث  و�لق�ض�س، 
ذ�ت  �لدر�مية  �لق�ض�س  بع�س  يف 
و�لعو�طف  �ملت�ضعبة  �لأحد�ث 
�إىل  نحوت  حني  يف  �ملتعددة، 
�لق�رص  و�لتكثيف �لدليل يف بع�س 

�لق�ض�س �لرمزية

براأيك هل ينق�س 

م�شتوى الق�شة اإذا خلت 
من بع�س العنا�شر ؟

�حلديثة  �لق�ضة   ، بالعك�س  ل 
�لتي  �لكال�ضيكية  �لق�ضة  جتاوزت 
من  �لق�ضة  عنا�رص  توفر  تتطلب 
وزمان  وحبكة  وحو�ر  �ضخ�ضيات 
 ، �لق�ضة  جناح  �أجل  من  ومكان 
�لر�ضائل  تو�ضل  �لق�ض�س  فبع�س 
معني  عن�رص  على  �لرتكيز  عرب 
مثل �للغة �أو �ملونولوغ �أو �لديالوغ 
يوؤثر  ل  �لعنا�رص  بع�س  فاإهمال   ،
 ، فنيا  وعيا  ميلك  �لكاتب  د�م  ما 
ر�ضائلها  تو�ضل  �لق�ضة  د�مت  وما 

وغاياتها �إىل جمهور �ملتلقني
وحتديد  �ل�ضخ�ضيات  ت�ضكيل 
وقتا  لديك  ي�ضتغرق  قد  �ضماتها 
بالتحليل  �لهتمام  هذ�  فلماذ�   ،
�جل�ضدي  و�لت�ضكيل  �لنف�ضي 

ل�ضخو�س جمموعتك ؟

وحتديد  �ل�ضخ�ضيات  ت�ضكيل 
للكاتب  �أ�ضعب حتدي  �ضماتها هو 
هو  �لبارع  �لقا�س  فالكاتب   ،
�ل�ضخ�ضيات  ر�ضم  يف  يفلح  �لذي 
�لفيزيولوجية  ب�ضماتها  و�لهتمام 
يف  �ضخ�ضية  فكل   ، و�لنف�ضية 
�ل�ضخ�ضية  عن  تختلف  �لق�ضة 
�أو   ، �خلارجي  �ضكلها  يف  �لأخرى 

تفكريها ، �أو نف�ضيتها

من وجهة نظرك ملاذا 
يكون البطل يف ال�شرد 

الق�ش�شي »�شخ�شًا » 
؟ وهل من املمكن اأن 

تكون الق�شة بال بطل  ؟

�ل�رصد  يف  �لبطل  يكون  ما  غالبا 
يختلف  لكنه  �ضخ�ضا،  �لق�ض�ضي 
يف  مثال  �أخرى،  ق�ض�س  يف 
جند  �ملعا�رصة  �لق�ض�س  بع�س 
وجعله  �ملكان  باأن�ضة  �هتمامها 
�لق�ضة،  يف  �لرئي�س  �لبطل 
�لق�ض�س  بع�س  ويف  وغريها، 
�لبطل،  غياب  جند  �لأخرى 
معينة،  مو�قف  على  و�لرتكيز 

وحالت نف�ضية خمتلفة

لنعد االآن اىل 

جمموعتك الق�ش�شية 
، ماهي مو�شوعات 

جمموعتك ، ومن اأين 
ا�شتمدت �شخ�شياتها 

وملاذا ؟

�جتماعية  �لق�ضة  مو�ضوعات 
و�ضيا�ضية ونف�ضية ، حتاكي �لو�قع 
�حلروب  �أثقلته  �لذي  �لإن�ضاين 
�لجتماعية  و�مل�ضاكل  و�لأزمات 
وتعرب  �لإن�ضان،  ذ�ت  وت�رصح   ،
وق�ضاياه  وهو�ج�ضه  م�ضاكله  عن 
�لوجودية من قلق و�غرت�ب و�ضياع 
فبع�س  وعجز،  وعزلة  ونفي 
در�مي  قالب  يف  جاءت  �لق�ض�س 
تطغى  �لآخر  وبع�ضها  ماأ�ضاوي، 
عليه �ل�ضخرية، بع�س �ل�ضخ�ضيات 
�ضيميائية  �إىل  ��ضتناد�  وظفتها 
�لآخر  وبع�ضها   ، ودللته  �ل�ضم 
ل�ضياقه،  خدمة  �لن�س  يف  حور 
من  ��ضتلهمتها  �أ�ضماء  وهناك 

�لرت�ث �لعربي

كقا�شة ، كيف امتلكت 
موهبة التاأثري النف�شي 
يف روح من يقروؤوك  ؟

ت�ضتند  �لنف�ضي  �لتاأثري  موهبة 
�أ�ضا�ضا �إىل عنا�رص عدة منها قوة 
و�ل�ضور   ، �لأ�ضلوب  وعمق  �للغة 
�لذي  �هلل  �أحمد  و�أنا   ، �ملعربة 
وهبني لغة تطفح بال�ضعرية وعمق 
�أمدتني  �لعنا�رص  فهذه  �لت�ضوير، 
بالدعامة �لالزمة لتو�ضيل �لفكرة 

، و�لتاأثري �لوجد�ين يف �لقارئ

مبا اأنك اأكادميية ، كيف 
يكون املكان يف اخلطاب 

ال�شردي ؟

يف  هاما  عن�رص�  �ملكان  يعد 
ويجب   ، �ل�رصدي  �خلطاب 
مرتبطا  �ملكان  يكون  �أن 
فيه  تتحرك  حيث  بال�ضخ�ضيات، 
كما   ، �ملختلفة  �أدو�رها  وتوؤدي 
عن  معربة  دللته  تكون  �أن  يجب 

نف�ضية �ل�ضخ�ضيات

كيف ترين الفروق بني 
كتابة ال�شعر وكتابة 

الق�شة  ؟

�ل�ضعر يحتاج   ، هناك فروق �ضتى 
�إىل  �إ�ضافة   ، و�إلهام  موهبة  �إىل 
و�لروي  �لقافية  بقيود  �لتقيد 
على  فتعتمد  �لق�ضة  �أما  و�لوزن 
�حلياة  من  معني  جانب  تناول 

باأ�ضلوب نرثي جميل وم�ضوق
�ل�ضعر مييل �إىل �لرتميز و�لت�ضوير 
�إىل  متيل  �لق�ضة  �أما  و�لتكثيف 

�ل�رصد و�لتحليل و�لدر�مية

كيف تنظرين اإىل راهن 
الق�شة الق�شرية يف 

اجلزائر؟

�جلز�ئر  يف  �لق�ضرية  �لق�ضة 
وذلك  �ل�ضيء،  بع�س  تر�جعت 
بفن  �لكتاب  �هتمام  �إىل  ر�جع 
ينف  ل  هذ�  �أن  �إل  �أكرث،  �لرو�ية 
�لق�ض�ضية  �لأ�ضماء  بع�س  وجود 

�لتي ت�ضتحق �لتنويه و�لإ�ضادة
�لفن  بهذ�  �لهتمام  �إىل  نحتاج 
من خالل �إقامة ملتقيات وندو�ت 
�أدبية وعلمية حوله من �أجل تبيني 
قيمته و�أهميته يف مالم�ضة �لو�قع 

وذ�ت �لإن�ضان

هل بلغت الدكتورة 
�شامية طموحها 

االبداعي ؟

�إبد�عية  ملكانة  �أطمح  بعد،  لي�س 
كالبحر  طموحي  و�أعلى،  �أ�ضمى 

غري حمدود

كلمة للقراء واجلريدة

هذ�  على  جلريدتكم  �ضكر� 
�ضاء  و�إن  و�جلميل،  �ل�ضيق  �حلو�ر 
�أف�ضل  �أكون  �أن  د�ئما  �أ�ضعى  �هلل 
و�أجمل، فاأنا �أوؤمن �أن �لكتابة هي 
وطن من حروف يوحدنا حميميا، 
و�ل�ضعادة  �لفرح  لنعي�س  ويجمعنا 
�لزهر  ي�ضوده  عامل  �إىل  ونتطلع   ،

و�لأمل و�حلب و�ل�ضالم ، حمبتي
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معهد احلياة بالقرارة

منارة علمية يقرتب من عمر املئة 
�سنة يف خدمة العلم والقراآن

حتدثنا يف اجلزء الأول من هذا املقال عن بداية ن�شوء احلركة الإ�شالحية مبنطقة واد مزاب، وخا�شة 
مع بدايات القرن الع�شرين، وظهور مدر�شة اإ�شالحية ناجتة عن معهد ال�شيخ احممد بن يو�شف اطفي�ش 

قطب الأئمة، ورائد النه�شة العلمية والثقافية وال�شالحية مبنطقة واد مزاب ب�شكل عام.
وخ�ش�شنا احلديث عن ق�شر القرارة، بحكم ان هذا الق�شر او هاته البلدة احتوت على اأكرب معهد علمي 
وديني يف واد مزاب وهو معهد احلياة املعمور، الذي قام بان�شائه جملة من رجال الإ�شالح وعلى راأ�شهم 

ال�شيخ اإبراهيم بن عمر بيو�ش، وكنا قد توقفنا يف ال�شعوبات التي واجهت ال�شيخ بيو�ش وزمالئه يف 
م�شريتهم النه�شوية مبنطقة القرارة.

اأعبد القادر عزام عوادي

ال�شيخ عدون بن باحلاج 
يعا�شد ال�شيخ بيو�ش يف حركة 

الإ�شالح

ابرز  من  عدون  ال�شيخ  يعترب 
�شاندة  التي  والأ�شماء  ال�شخ�شيات 
يف  اهلل  رحمة  عليهما  بيو�ض  ال�شيخ 
ببلدة  الإ�شالح  حركة  م�شار  بداية 
عدون  ال�شيخ  يعترب  واأي�شا  القرارة، 
عند  بقوة  احلا�رضة  الأ�شماء  من 

تاأ�شي�ض معهد احلياة.
ال�شيخ  معهد  تالميذ  من  يعترب  فهو 
عمر بن يحي، فبعد ان طاف يف بالد 
امليزابيني  عادة  هي  كما  ال�شمال 
�شبع  وبعد  بالتجارة،  ال�شتغال  يف 
�شنوات بعيدا عن الهل والبلد، رجع 
وتزوج  القرارة  لبلدة  عدون  ال�شيخ 
بعد  املقام  له  وطاب   ،1919 �شنة 
الزواج يف بلدته، وعاف حياة التجارة 
والطواف، وتاقت نف�شه حلفظ كتاب 
بالعلم،  والهتمام  ومدار�شته  اهلل 
الطرابل�شي  ال�شيخ  بدار  فالتحق 
وحفظ اهلل الكرمي، ثم التحق مبعهد 
ال�شيخ عمر بن يحي يف بدايات �شنة 
بن  عمر  �شيخه  وفات  وبعد   ،1920
مراقبا  عدون  ال�شيخ  ا�شبح  يحي، 

للطبقة ال�شغرية واملتو�شطة.

وكما يقول البيت ال�شعري:
واذا كانت النفو�ش كبارا    

تعبت يف مرادها الج�شام

كان  مبا  عدون  ال�شيخ  يكتفي  فلم 
وبداأ  الكرمي،  القراآن  من  يحفظه 
ي�شعر ان هناك حياة علمية غري هذه 
التي يعي�شها، وكان هذا كله نتيجة ما 
كان يعي�شه املجتمع القراري يف تلك 
بيو�ض،  ال�شيخ  درو�ض  مثل  الفرتة، 
العلمية  املعاهد  بع�ض  بروز  واأي�شا 
احياء  يف  ودورها  �شابقا  املذكورة 
النه�شة الإ�شالحية باملنطقة، واأي�شا 
اىل  املزابية  العلمية  البعثات  دور 
تون�ض، واحلركية الكبرية من ال�رضاع 
وا�شبح  البعثات،  تلك  خلفتها  التي 
املجال�ض  كل  يف  كثري  كالم  هناك 
تلك  مردود  حول  واخلا�شة،  العامة 
الع�رضي  التعليم  وحول  البعثات، 
املطارحات  من  وغريها  ونتائجه، 
كبريا  وقتا  اخذت  التي  الفكرية 
وحيزا وا�شعا من املجال�ض، وهو ما 
اأثر على ال�شيخ عدون وجعله ي�شلك 

م�شلك طلب العلم وال�شتزادة منه.
الفئة  من  عدون  ال�شيخ  كان  ولقد 
وللتعليم  العلمية  للبعثات  املنا�رضة 
املنا�رضين  من  وكان  الع�رضي، 
الذي  وهو  وتوجهه،  بيو�ض  لل�شيخ 
بيو�ض  ال�شيخ  يقرتح  ما  دائما  كان 
ان  اأجل  من  اخلا�شة  املجال�ض  يف 
التدري�ض  مهام  بيو�ض  ال�شيخ  يتوىل 

يف الدرو�ض الرئي�شية.
وبعد الكثري من الحداث خالل هاته 
املرحلة وقبل �شنة 1925، حيث كان 
بني  جدا  وقوي  كبري  �رضاع  هناك 
ب�شكل  مزاب  يف  اجلديدين  التيارين 
وهما  خا�ض،  ب�شكل  والقرارة  عام 
يف  لراأيه  املت�شدد  املحافظ  التيار 
وعدم  القدمي  التعليم  عن  احلفاظ 
ادخال اأي تعديال، والوقوف يف وجه 
والنكران  العلمية اىل تون�ض  البعثات 
اىل  اأبنائه  ير�شل  او  يوؤيدها  عن من 

هناك.
كان  بيو�ض  ال�شيخ  اأن  من  وبالرغم 
الفرتة  هاته  خالل  جدا  حكيما 
التيار  يوؤيد  كان  انه  احلرجة، بحيث 
يواجه  يكن  مل  ولكنه  الإ�شالحي 
املحافظني مواجهة �رضيحة، وامنا 
كبري،  وبدهاء  ب�شمت  ي�شتغل  كان 
التيار  و�شط  يف  كان  لكونه  وذلك 
الإ�شالح  ان�شار  اما  املعار�ض، 
منا�رضة  ا�شدهم  او  اغلبهم  فكانوا 
يكونوا  مل  فلذلك  تون�ض،  يف  جلهم 
التيار  مع  ال�رضيحة  املواجهة  يف 

الثاين.
ولكن رغم كل الظروف مرت ب�شالم 
تلك املرحلة ومتكن التيار الإ�شالحي 
التحدي،  ك�شب  من  الأخري  يف 
واأ�شبحت القرارة منارة من منارات 
النه�شة الإ�شالحية يف اجلزائر، وهو 
ما جعل ال�شيخ بيو�ض عليه رحمة اهلل 
ان�شاء  يف  يفكرون  اأ�شدقائه  رفقة 
املرحلة  مع  يتما�شى  �شباين  معهد 

اجلديدة بالبلدة.

النواة الأوىل ملعهد احلياة

مرحلة  ي�شبقها  ولدة  كل  رمبا 
اأ�شاب  ما  وهو  ع�شري،  خما�ض 
معهد  ون�شوء  الإ�شالحية  احلركة 
طرف  من  خا�شة  بالقرارة،  احلياة 
ال�شيخ بيو�ض عليه رحمة اهلل، فبعد 
ان التحق بهيئة العزابة كاأ�شغر ع�شو 
يف  بالدرو�ض  تكليفه  واأي�شا  بها، 
امل�شجد، ومت التفاق مع كبار هيئة 
العزابة على التعديالت املطلوبة يف 
فكانت  املتبع،  واملنهج  الدرو�ض، 

اأعلى طراز حيث مل تكن  درو�ض يف 
احلياة  بعثت  حيث  قبل،  من  مثلها 
تدعو  درو�ض  امليتة،  القلوب  يف 
املتني  واخللق  ال�شحيح  الدين  اىل 
والجتماعي  العلمي  الإ�شالح  واىل 
املدار�ض  ان�شاء  من  والقت�شادي، 
وامل�شاركة  الأجنبية،  اللغات  وتعلم 

يف الوظائف العامة وغريها.
يف  ثورة  الدرو�ض  هذه  فاأحدثت 
يغ�ض  امل�شجد  وكان  النفو�ض 
اجلن�شني  كال  من  بامل�شتمعني 
ويتتبعونها  يح�رضونها  الطلبة  وكان 
وهم  اميانا  فزادهم  اهتمام،  بكل 
وهذه  الدرو�ض  بهذه  ي�شتب�رضون 
تظهر  بداأت  التي  العظيمة  احلركية 

على حمياهم.
التي  اجلديدة  الروح  هذه  فبعد 
وبعد  القرارة،  يف  النفو�ض  ا�شابت 
واملراقبني  امل�شايخ  بني  ورد  اخذ 
ا�شالح  على  العيان  وكل  والعزابة 
الإعالن  تقرر  املنطقة،  يف  التعليم 
الذي  اجلديد  املعهد  افتتاح  عن 
باحلق  �شادحا  منربا  يكون  �شوف 

والعلم.

بزوع معهد ال�شباب ... فكان 
احلياة ومعهدا لها

بادئ  يف  احلياة  معهد  كان  ولقد 
الأمر عبارة عن حلقة علمية يديرها 
اهلل،  رحمه  بيو�ض  اإبراهيم  ال�شيخ 
وكانت  ال�شباب  معهد  �شماها  والتي 
كانت  ولقد   1925 ماي   21 بتاريخ 
الوا�شعة،  والده  دار  احللقة يف  هاته 
 15 الأمر  بادئ  يف  بها  التحق  وقد 
للمعهد  الأوىل  النواة  وهي  طالبا 

العلمي الراقي.
طريق  عن  التطور  كان  ذلك  وبعد 
النظر يف �شري برنامج ونظام  اإعادة 
رفقة  ودخل  العلمية،  احللقة  هذه 
ال�شيخ بيو�ض جمموعة من امل�شايخ 
مبنطقة  الإ�شالحية  الفكرة  ورواد 
من  ولعل  الفرتة  تلك  يف  ميزاب 
اليقظان وال�شيخ  ال�شيخ ابي  اأبرزهم 
بن  قا�شم  وال�شيد  �رضيفي،  عدون 
ال�شيخ وال�شيد عمر بوحجام وال�شيد 
هم  هوؤلء  فكان  يو�شف،  بن  �شالح 
معهد  لإدارة  امل�شرية  الأوىل  النواة 
تطوير  يف  وبدوؤوا  بالقرارة،  احلياة 
والنظام  الطلبة  �شوؤون  يف  والنظر 
واملقررات  والربنامج  الداخلي 
بها  العمل  يجب  التي  الدرا�شة 

باملعهد.
ب�شفة  احلياة  معهد  ي�شمى  واأ�شبح 

احلياة  جمعية  ان�شاء  منذ  ر�شمية 
وهي   1937 �شنة  بالقرارة  اخلريية 
امل�رضفة  اأ�شبحت  التي  اجلمعية 
احلياة،  معهد  على  ر�شمي  ب�شكل 
ازدياد  يف  الطلبة  عدد  وذهب 
فيما  احلياة  معهد  ليكون  م�شتمر، 
من  الطلبة  ياأتيه  علميا  قطبا  بعد 
خمتلف مناطق الوطن ومن خمتلف 
واأي�شا حتى من  ميزاب،  وادي  قرى 
البعثات  خالل  من  الوطن  خارج 
ليبيا،  من  نفو�شة  جبل  من  العلمية 
طلبة  واأي�شا  بتون�ض،  جربة  وجزيرة 
مع  علمية  وعالقات  زجنبار،  من 
�شلطنة عمان، والعديد من املناطق 

الأخرى.
عهد  على  احلياة  معهد  كان  ولقد 
ذو  بيو�ض  اإبراهيم  ال�شيخ  موؤ�ش�شه 
ن�شاط غاية يف الأهمية على خمتلف 
اأو  العلمية  منها  �شواء  الأ�شعدة 
وال�شالحية،  والجتماعية  الثقافية 
الإ�شالحية  النه�شة  رائد  وكان 
بيو�ض  ال�شيخ  اجلزائري  باجلنوب 
خدمة  يف  حثيثة  بجهود  يقوم 
عام  ب�شكل  اجلزائري  املجتمع 
خا�ض،  ب�شكل  امليزابي  واملجتمع 
وي�شاهم ب�شكل فعال يف راأب ال�شدع 
�شواء املذهبي اأو القبلي وكان بحق 
�شمام اأمان يف هذه النواحي، فخالل 
الأربعينيات اأحدث ال�شيخ بيو�ض يف 
ودرو�شا  اجتماعية  دور�شا  معهده 
�شيا�شية يف الوطنية والقومية، وهي 
ثقافية  علمية  حلقات  عن  عبارة 
وتبادل  للمناق�شة  مفتوحة  واأدبية 
العامة  الأمور  جمريات  حول  الراأي 
ال�شيخ  فكان  الإ�شالمي،  العامل  يف 
العلمية  مادتها  ي�شتقي  بيو�ض 
امل�رضية  واجلرائد  املجالت  من 
تباعا  ت�شله  كانت  التي  والتون�شية 
كان  حيث  القرارة،  اىل  ودوريا 
من  الإ�شالمية  الأمة  اأخبار  يتابع 
الفتح  جملة  اأهمها  من  خاللها، 
امل�رضية.  وال�رضخة  والر�شالة 
احلياة  معهد  بجانب  ظهرت  كما 
دورية  �شبانيةون�رضيات  جمعيات 
املعهد  عن  امل�رضفني  بها  يقوم 
اجلمعيات  هاته  و�شاهمت  وطلبته، 
الثقايف  الوعي  ن�رض  يف  والدوريات 
خمتلف  يف  وال�شالحي  والديني 

الأو�شاط الجتماعية.

دورة الطلبة امليزابيني يف 
تغيري قرار معهد الزيتونة يف 
العرتاف ب�شهادة معهد احلياة

طول  على  امليزابيني  الطلبة  كان 
تون�ض،  يف  ق�شوها  التي  الفرتة 
وخا�شة اإذا حتدثنا عن انخراطهم يف 
منت�شبني  الزيتونة،  بجامع  الدرا�شة 
يدر�شون  يكونوا  ومل  فقط،  اأحرارا 
بالطريقة النظامية وم�شجلني كباقي 
يتح�شل  مل  حيث  الآخرين،  الطلبة 
التي كانت  ال�شهادات  معظمهم على 
يف  الزيتونة  جامع  طرف  من  متنح 
اأو  التح�شيل  ك�شهادة  الفرتة،  تلك 
يف  وال�شبب  العاملية،  اأو  الأهلية 
كانوا  امليزابيني  الطلبة  اأن  هو  ذلك 
ل يتابعون جميع الدرو�ض التي تلقى 
اأغلبهم  كان  بل  الزيتونة،  جامع  يف 
الل�شان  لتقومي  هناك  اإىل  يذهب 
العلوم  وبع�ض  العام  التاريخ  ودرا�شة 
م�شايخ  كبار  على  الأخرى  ال�رضعية 
ل  ال�شهادات  كانت  ولقد  الزيتونة، 
الدرو�ض  جميع  اأمت  ملن  اإل  تعطى 

وواظب عليها وتفوق فيها.
يختارون  امليزابيون  الطلبة  كان  وقد 
عليها  ي�رضف  التي  احللقات  بع�ض 
الزيتونة  من  والفقهاء  العلماء  كبار 
م�شتمعني  علم  كطلبة  ويح�رضونها 
على  حت�شلوا  فلقد  هذا  ومع  فقط، 
الزيتونة  م�شايخ  طرف  من  اإجازات 
كان  فلقد  والعلوم،  الفنون  خمتلف  يف 
ال�شيخ حممد بن يو�شف احلنفي )مفتي 
الدرو�ض  حت�شري  مع  ي�شهر  احلنفية( 
له  فتقول  الليل  من  متاأخر  وقت  اإىل 
كيف   « لها:  فيقول  لتنام،  قم  زوجته: 
ينام من ي�شبح بني اأ�شد ومنر«، ويعني 
اطفي�ض  ا�شحاق  اأبي  ال�شيخ  بالأ�شد 
حمو  بكري  بن  يو�شف  ال�شيخ  وبالنمر 
علي، وغريهم من الطلبة النجباء الذين 
ظهر  كلما  على حماججته  ي�شكتون  ل 
خطاأ اأو تناق�ض يف كالمه. لكن الطلبة 
امليزابيني بعد ذلك قرروا الدخول اإىل 
جامع الزيتونة ب�شفة ر�شمية للح�شول 
يقدمها  التي  العلمية  ال�شهادات  على 
هذا ال�رضح العلمي واإكمال الدرا�شات 
�شالح  ال�شيخ  يرويه  ما  وهو  به،  العليا 
الطلبة  اأوائل  من  كان  الذي  باجو 
الذين حت�شلوا على �شهادة  امليزابيني 

فيقول:  الزيتونة  جامع  من  العاملية 
يف  الزيتونة  جامع  يف  ندر�ض  كنا   ...«
بع�ض  نختار  فكنا  احللقات،  نظام 
والطاهر  كالزغوانيواللقاين  امل�شايخ 
العلماء  من  وغريهم  عا�شور  بن 
درو�شهم  على  لال�شتماع  وجنل�ض 
قررنا  ذلك  وبعد  منها،  وال�شتفادة 
نحن الطلبة امليزابيني يف تقدمي طلب 
فتح  اأجل  من  الزيتونة  م�شيخة  اإىل 
امتحان معادلة ل�شهادة التح�شيل وهي 
تعادل البكالوريا يف نظام معهد احلياة 
وبعد  الطلبة،  هوؤلء  منه  تخرج  الذي 
جامع  م�شايخ  بها  قام  التي  امل�شاورة 
�شهادة  ملعادلة  امتحان  يف  الزيتونة 
املقدم  الطلب  قبلوا  احلياة،  معهد 
�رضطا  علينا  وا�شرتطوا  طرفنا،  من 
مقررات  وهو حت�شري  �شعبا جدا  كان 
واحد،  �شهر  �شنوات يف ظرف  الثالثة 
ولقد احرتنا يف كيفية اإعداد وحت�شري 
تلك الدرو�ض ال�شعبة يف خمتلف العلوم 
اأبي  ر�شالة  �شمنا  من  وكان  ال�رضعية 
الق�شيدة  و  و�رضحها  القريواين  زيد 
اأبياتها  عدد  يفوق  والتي  العا�شمية 
الفقه  يف  العلوم  من  وغريها  الألف 
قررنا  وهكذا  والتف�شري،  واحلديث 
طالبا،   )16( عددنا  وكان  الطلبة  نحن 
يف رفع التحدي وبداأنا التح�شري لهذا 
ليال  ونح�رض  نراجع  وكنا  المتحان، 
وكان  المتحان  يف  �شاركنا  ثم  ونهارا، 
وهكذا  جميعا،  النجاح  ن�شيبنا  من 
ر�شمية يف جامع  ب�شفة  اأ�شبحنا طلبة 
الزيتونة، وبعد ذلك حت�شلنا على �شهادة 
العاملية، كل ح�شب تخ�ش�شه يف الأدب 
ا�شتطاع  وبالفعل  ال�رضعية«.  العلوم  اأو 
علمية  ب�شمة  ترك  امليزابيون  الطلبة 
الزيتونة، وبعد ظهور احلكومة  بجامع 
اجلزائرية املوؤقتة قامت برت�شيم معهد 
�شهادته معرتف  اأ�شبحت  احلياة حيث 
بها يف جامع الزيتونة، وكل هذا بف�شل 
املجهود الطالبي العلمي والفكري يف 
كان  وبهذا  تون�ض.  ويف  اجلامع  رحاب 
ملعهد احلياة بالقرارة دور ريادي كبري 
تر�شيخ معامل  من خالل م�شاهمته يف 
من  واأي�شا  اجلزائرية  الوطنية  الهوية 
الإ�شالمية  العقيدة  تر�شيخ  خالل 
واملجتمع  الطلبة  نفو�ض  يف  ال�شمحة 
�شاخما  املعهد  وليبقى  عام،  ب�شكل 
اىل يومنا احلايل يوؤدي ر�شالته العلمية 

والثقافية.   

الثاين- – اجلزء 
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�شليمة ال تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �شنف ُمف�شَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�شُّ

ي  �شارم، بل هي ت�شتهدف نظام حياة �شِحّ
ق التغذية ال�شليمة من خالل  و�شليم. تتحَقّ

عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �شباح، على اأن ت�شَمّ الن�شويات )اخلبز 

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�شمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�شحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�شتهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�شروي حتديد وقت يومّي للريا�شة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�شاطات ريا�شَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�شهر لوقت 
ر من الليل واال�شتيقاظ يف منت�شف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

خطر يهدد اأدمغة العبي كرة القدم!
كرة  لعبي  اأن  جديدة  درا�صة  ك�صفت 
بالراأ�ض  الكرة  ي�رسبون  الذين  القدم 
التوازن  عدم  مل�صاكل  عر�صة  اأكرث 
الكرة  ا�صطدام  اإن  الدرا�صة  وتقول 
اأعمال  على  للتاأثري  يكفي  باجلمجمة 
�صدها  تكرار  ي�صبب  وقد  الدماغ، 

بالراأ�ض اآثارا دائمة له.
الذين  الالعبون  يواجه  ما  وغالبا 
خطر  بالراأ�ض،  الكرة  مع  يتعاملون 
الإ�رسار باملادة البي�صاء يف اأدمغتهم، 
وهو ما قد يوؤثر على الذاكرة ومهارات 
باختبار  الدرا�صة  وقامت  التفكري 
كرة  لعب   20 من  جمموعة  قدرة 
�صنة،   22 يبلغ  عمر  مبتو�صط  قدم 
على امل�صي يف خط م�صتقيم واأعينهم 
مغطاة. ويف جزء من الختبار، ارتدى 
�صعور  حتاكي  معدات  الالعبون 
مدى  ملعرفة  اجلانبي،  ال�صقوط 
قدرتهم على ت�صحيح توازنهم. وقارن 
امل�صي  على  الالعبني  قدرة  الباحثون 
التي  املرات  عدد  مع  م�صتقيم  ب�صكل 
الكرة  �رسب  اأنه  منهم  كل  فيها  ذكر 

براأ�صه اأثناء التدريبات اأو املباريات.

الذين  الالعبني  اأن  الباحثون  ووجد 
من  كثري  يف  بالراأ�ض  الكرة  ي�رسبون 
الأحيان، كانوا اأقل قدرة على ت�صحيح 
توازنهم اأثناء الختبار، ويرى الباحثون 
اأن ذلك يعود اإىل الأ�رسار التي حلقت 
معد  جيكا،  جون  وقال  باأدمغتهم 
التي ي�صببها �صدر  الآثار  اإن  الدرا�صة، 
مرتبطة  تكون  قد  بالراأ�ض  الكرة 
مب�صكالت يف التفكري ومهارات الذاكرة 
والتغيريات الهيكلية يف املادة البي�صاء 
للدماغ، وميكن اأن ت�صبب تلفا باملخ يف 
مر�ض  وحتى  احلياة،  من  لحق  وقت 
تويف  املثال،  �صبيل  وعلى  األزهامير، 
ال�صابق،  الإجنليزي  القدم  كرة  لعب 
جيف اآ�صتل، مبر�ض األزهامير يف عام 
حالته  اأن  التحقيقات  واأثبتت   ،2002

�صببها كرات القدم اجللدية الثقيلة.
اإجراء  �رسورة  اإىل  الباحثون  وي�صري 
يف  اأدق  ب�صكل  للنظر  اإ�صايف  بحث 
هذا الرتباط املحتمل بني �صد الكرة 
بالراأ�ض واأ�رسار تلحق بالدماغ، والتاأكد 
من �صحة النتائج التي مت التو�صل اإليها 

عرب جمموعة اأكرب من العينات.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اكت�صاف �صبب جديد لقدرة ال�صرطان على مقاومة العالج

اأخطر املنتجات الغذائية على ال�صحة

كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون  اكت�صف 
فيما  حتدد  جزيئية،  اآلية  دييغو  �صان  يف 
اإذا كان الورم اخلبيث �صي�صتجيب للعالج 

املناعي اأم ل.
باأن   MedicalXpress موقع  ويفيد 
املر�صى  بع�ض  ا�صتجابة  عدم  �صبب 
خا�ض  بروتني  وجود  اإىل  يعود  للعالج، 
لديهم  ال�رسطانية  اخلاليا  غالف  يف 
وعادة ما يك�صف اجلهاز املناعي اخلاليا 
تطور  ت�صبب  اأن  ميكن  التي  اخلبيثة 
خاليا  مب�صاعدة  ويحطمها  املر�ض 
�صطحها  على  حتمل  التي  املناعية   T-
بروتني PD-1 وتقوم اخلاليا ال�رسطانية 
اآخر  بروتني  باإنتاج  الأحيان  بع�ض  يف 
خاليا  خلداع  حماولة  يف   ،PD-L1 هو 

املناعة. وقد ثبت اأن الأدوية التي تهدف 
 1-PD مع   PD-L1 تفاعل  منع  اإىل 
اأنها ل  فعالة يف مكافحة ال�رسطان، بيد 

تنفع يف عالج بع�ض املر�صى.
كما ات�صح للعلماء اأن بع�ض اأنواع اخلاليا 
PD- اأغ�صيتها  على  حتمل  ال�رسطانية 

هذين  اأن  يعني  ما  اأي�صا،   1-PDو  L1
ما  بع�صهما،  مع  يتفاعالن  الربوتينني 
يحفز  الذي  الربوتني  ن�صاط  كبح  ي�صبب 
املر�صى  ي�صتجيب  ل  لهذا   .T-خاليا
من  مرتفع  مب�صتوى  يتمتعون  الذين 
للعالج.  ال�رسطانية  اخلاليا  يف   1-PD
الأورام  هذه  مثل  تعمل  للعلماء،  ووفقا 
بتجنب  لها  ت�صمح  معروفة  غري  باآليات 

هجمات اجلهاز املناعي.

اأن  نتائجها  للقلب« درا�صة بينت  اأجرت »اجلمعية الأمريكية 
املادة الأكرث �رسرا جل�صم الإن�صان هي امل�رسوبات الغازية 
�رسورة  على  اخلرباء  ي�رس  لذلك  ال�صكر،  ببدائل  املحالة 

التخلي عن تناولها نهائيا.
والتي  ال�صكر،  ببدائل  املحالة  الغازية  امل�رسوبات  وتزيد 
تعترب م�رسوبات منا�صبة للحمية، من خطر الإ�صابة باجللطة 
الدماغية واخلرف، بح�صب خرباء اجلمعية الأمريكية للقلب، 
»تناول حتى علبة واحدة يف  اأن  ويوؤكد خرباء اجلمعية على 
اليوم من هذه امل�رسوب، التي يفرت�ض اأنها خالية من ال�صكر، 
الدموية  باجللطة  ال�صخ�ض  اإ�صابة  احتمال  خطر  من  يزيد 
مرة«،   2.9 بـ  باخلرف  الإ�صابة  ومن خطر  اأ�صعاف،  بثالثة 
ومن بني بدائل ال�صكر امل�صتخدمة يف حتلية هذه امل�رسوبات 
اأنها  لالأبحاث  الأولية  النتائج  اأظهرت  التي  اأ�صبارتام،  مادة 
تتحلل داخل ج�صم الإن�صان اإىل فينيل األنني )حم�ض اأميني( 

وحم�ض الأ�صبارتيك وامليثانول ال�صام للج�صم.
داخل  ترتاكم  كذلك  اأ�صبارتام  مادة  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
يف  الع�صبية،  للخاليا  �صاذا  ن�صاطا  م�صببة  الإن�صان،  دماغ 
الوقت الذي ي�صّكل فيه الأ�صبارتام بال�صرتاك مع مواد اأخرى 
على  و�صاما  ثقيال  عبئا  املحالة  الغازية  املياه  يف  موجودة 

الكبد، وي�صاعد يف تراكم املواد ال�صامة يف الأمعاء.
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خم�سة مراحل يف تاريخ املذهب املالكي
املذهب املالكي 

عبارة عما اأ�شله 
الإمام مالك بن اأن�س 

من اأ�شول جمتهدا 
يف اعتمادها، وما 

درج عليه اأ�شحابه 
ومتبعوه، ولو 

خالفوه يف الفروع 
املبنية على تلك 

الأ�شول، اإذ الإعتبار 
اأن يدور اجتهادهم 

مقيدا باأ�شول الإمام 
مالك لقد مر املذهب 

املالكي بخم�س 

مراحل: مرحلة 
التاأ�شي�س، ومرحلة 

التفريع، ومرحلة 
التطبيق، ثم مرحلة 

التنقيح والنقد، 
ثم مرحلة اجلمع 

والإخت�شار.

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

يف �ضحيح م�ضلم عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 
يف احلديث القد�ضي ) اإذا حتدث عبدي ب�أن 

يعمل ح�ضنة ف�أن� اكتبه� له ح�ضنة ( 
ومن الني�ت املطلوبة يف هذا ال�ضهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�ض�دقة من جميع الذنوب ال�ض�لفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�ضهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�ض�لح واإىل الأبد ب�إذن اهلل .

4. نية ك�ضب اأكرب قدر ممكن من احل�ضن�ت يف 
هذا ال�ضهر ففيه ت�ض�عف الأجور والثواب .
5. نية ت�ضحيح ال�ضلوك واخللق واملع�ملة 

احل�ضنة جلميع الن��س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني الن��س 

م�ضتغاًل روح�نية هذا ال�ضهر .
7. نية و�ضع برن�مج ملئ ب�لعب�دة والط�عة 

واجلدية ب�لإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل ب�أحد الع�رفني ب�هلل و �ض�أله الن�ضيحة 

، فق�ل له عليك بخم�س :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فق�ل : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فق�ل : الأوىل فتح ، و 

الث�نية �رشح ، و الث�لثة طرح ، و الرابعة امتح�ن 
و جرح ، و اخل�م�ضة ر�ض� و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فق�ل : الأوىل : لول اأن فتح لك الب�ب ، م��ضممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�ضك ط�ب..
و الث�نية : لول اأن �رشح �ضدرك ب�لو�ض�ل ، م�دام 
لك الذكر فى دلل.. والث�لثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�ضغ�ل ، م� ذقت طعم الهي�م و اجلم�ل..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�ضيط�ن من ب�ب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآف�تك.. و مل� �ضَ
و اخل�م�ضة : ر�ضي عنك فى نه�يتك فمنحك 
اأبواب�ً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فق�ل يل : لتتعجب ف�إن مل حتظ ب�خلم�س ، 

م�ُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمن� حقيقة ذكرك و�ضكرك..

مرحلة التفريع
اأ�ضله،  على  الفرع  بن�ء  به  ويق�ضد   
وذلك  منه،  حكمه  وا�ضتنب�ط 
املرحلة  املذهب.وهذه  داخل 
الإم�م  اأتب�ع  فيه�  ظهر  التي  هي 
مبنهجه،  اآخذين  وتالمذته،  م�لك 
احلوادث  يف  الإفت�ء  وموؤ�ض�ضني 

والوق�ئع بربطه� ب�أ�ضوله وقواعده.
تبتدئ هذه املرحلة من نه�ية القرن 
الث�ين الهجري وت�ضتمر اإىل منت�ضف 
نفوذ  تو�ضع  وفيه�  الث�لث،  القرن 
اأخرى  جه�ت  اإىل  وامتد  املذهب، 

ك�لعراق وم�رش واإفريقية والأندل�س 
الذين  م�لك  الإم�م  تالميذ  يد  على 
املدر�ضة  اأيديهم  وعلى  بهم  تكونت 
يف  منظرون  له�  واأ�ضبح  امل�لكية، 
املذهب، يفرعون امل�ض�ئل اجلزئية 
الأحك�م  يف  الإم�م  اأ�ضله  م�  على 
نط�ق  على  التدوين  وبداأ  العملية، 

وا�ضع.
برواية  الكربى  املدونة  وتعد 
�ضحنون عن عبد الرحمن بن الق��ضم 
ثم  التفريع،  ملرحلة  الأوىل  النواة 

اهلل  لعبد  »الوا�ضحة«  بعده�  ج�ءت 
العتبية  ثم  الأندل�س،  يف  حبيب  بن 
عبد  ابن  وخمت�رش  واملوازية 
ت�ضمى  التي  احلكم وغريه�... وهي 
املرحلة  هذه  و�ضت�ضهد  ب�لأمه�ت، 
التفريع�ت  وكرثة  امل�ض�ئل،  ات�ض�ع 
الأقوال  يف  الختالف  وبروز 
والربط  الوق�ئع،  وتقدير  والطرق، 
الإجم�لية،  الدلئل  وبني  بينه� 
ال�ضيء الذي ن�ض�أت عنه مرحلة ث�لثة 

ب�ل�رشورة وهي:

مرحلة التطبيق

مرحلة اجلمع واالخت�سار

مرحلة التاأ�سي�س
قواعد  ت�أ�ضيل  مرحلة  هي   
يد  على  املذهب  هذا 
�ض�حبه م�لك بن اأن�س، الذي 
الطريق  متهيد  على  عمل 
وذلك  بعده،  ج�ء  ملن 
وتقعيد  الأ�ضول  بت�أ�ضيل 

القواعد، ور�ضم املنهج الع�م 
الذي �ضلكه اأتب�عه من بعده، 
الفقه  م�آخذ  اإىل  ف�إ�ض�راته 
اتخذه�  التي  هي  واأ�ضوله، 
اأ�ضح�به  من  الأ�ضول  اأهل 
وقواعد  به�،  اهتدوا  مع�مل 

بنوا عليه�.
اأ�ضول املذهب  وهكذا، ف�إن 
ملالحظة  تبع�  ا�ضتقرائية، 
تالمذة الإم�م م�لك و طريقة 
اجته�ده، ول �ضيم� م� ورد يف 
واأحك�م،  فت�وى  من  املوط�أ 

وم� ك�ن ينقل عنه من اأجوبة، 
ف��ضتخل�ضوا من كل ذلك م� 
ينبني املذهب عليه. ذلك اأن 
هذه  يحدد  مل  م�لك�  الإم�م 
الأ�ضول بنف�ضه ب�لكيفية التي 

يذكره� الأ�ضوليون.

الفقهي  التفريع  دور  اأنتجه  فيم�  النظر  مرحلة  وهي   
الوق�ئع  يف  املن�ط  حتقيق  يف  والإجته�د  �ضبق،  الذي 

امل�ضتجدة.
ومم� مييز هذه املرحلة كونه� اهتمت بدرا�ضة امل�ض�ئل 
اأنتجته� مرحلة التفريع. التي �ضمته� مدون�ت ج�معة 
بني خمتلف  املوازنة  على  الع�رش  هذا  فقه�ء  ف�نكب 
ملحقني  ب�لفروع،  الأ�ضول  رابطني  امل�ض�ئل،  تلك 
والإختالف  الإتف�ق  مواقع  �ض�بطني  ب�ل�ضبيه،  ال�ضبيه 
ال�ض�بقني. ويف  الفقه�ء  امل�أثورة عن  الأقوال  تلك  بني 
لي�س  التي  امل�ض�ئل  يف  يجتهدون  قد  الأحي�ن  بع�س 
فيه� حكم عن طريق القي��س، وذلك ب�إدراج ذلك احلكم 
حتت الكلي�ت املقررة، والقواعد التي �ضبطت. وبذلك 
دخلوا يف مرحلة املالءمة بني م� هو من�ضو�س، وبني 

بروز  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  اجلديد.  الواقع  يتطلبه  م� 
اختالف�ت بني املت�أخرين واملتقدمني.

بقوله:  املرحلة  هذه  ع��ضور  بن  الف��ضل  لن�  وي�ضور 
هذبت  التي  الته�ذيب  كتب  الدور  هذا  يف  »وظهرت 
خل�ضت  التي  واملخت�رشات  القدمية،  الكتب  به� 
النظر يف  ودقق يف  به�،  التي �رشحت  وال�رشوح  فيه�، 
�ضور  تقر  والختالف،  التف�ق  بي�ن  لأجل  امل�ض�ئل 
النوازل والفت�وى التي ت�ضتمل على الواقع�ت احل�دثة، 
وعلى بي�ن م� يرى الفقه�ء املت�أخرون من رج�ل دور 
التطبيق من انطب�ق اأو عدم انطب�ق لقول من الأقوال 
على  التفريع  دور  من  القدمية  امل�ض�در  من  امل�أثورة 
تلك اجلزئية اخل��ضة. وهذا م� اأكده اأي�ض� ابن خلدون 

يف مقدمته..

وهذه املرحلة  جاءت بعد ا�شتقرار 
املناهج، والنظر يف الفروع الفقهية 
تخريجا وتطبيقا وتنقيحا، وما قام 

به اأعالم املذهب من اجتهادات. 
وهكذا ظهر خمت�شر بن �شا�س 

امل�شمى »اجلواهر الثمينة يف مذهب 
عامل املدينة«. وخمت�شر ابن 

احلاجب امل�شمى »بجامع الأمهات«. 
وجاء بعده »خمت�شر ال�شيخ خليل« 
.. وهكذا اأ�شبح املتاأخرون دائرين 

يف فلك املتقدمني، عاكفني على 
ما انتهى اإليهم من اأقاويل من 

تقدمهم، ل يتعدون دائرة ال�شرح 
والإخت�شار..

مرحلة التنقيح
 وهي مرحلة تنقيح اأقوال املذهب، واعتب�ر الدليل الأقوى منه� رواية ودراية. واأهم تطور ي�ضجل يف 
هذه املرحلة، ظهور حركة نقدية ان�ضبت على اأقوال املتقدمني، بق�ضد اإخ�ض�عه� للنقد والتمحي�س 
بطريقة مغ�يرة مل� ك�ن �ض�ئدا يف ال�ض�بق، فج�ء يف هذا مبنهج جديد يف ميدان نقد الفقه.ومن اأبرز 
الفقه�ء الذين تزعموا هذا التي�ر اللخمي، الذي ك�ن له ت�أثري وا�ضح فيمن ج�ء بعده من اأمث�ل امل�زري 
وابن ب�ضري وابن ر�ضد اجلد وعي��س وغريهم ممن �ضلك م�ضلكه يف طريقة نقد الفقه، فنقحوا م� اأمكنهم 

تنقيحه من امل�ض�ئل، واأولوا بع�س الرواي�ت ح�كمني على �ضحة بع�ضه�، و�ضعف البع�س الآخر..
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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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اأ�سدرت �رشكة كيا ا�ستدعاء لأكرث 
الوليات  يف  �سيارة  األف   500 من 
عطل  ب�سبب  الأمريكية  املتحدة 
على  وذلك   ، الهوائية  الو�سادة  يف 
الهيئات  قبل  من  �سغوطات  اإثر 
بعد  القرار  هذا  وجاء  الفدرالية. 
فيها  ورد  ق�سية  من  �سنوات  اأربع 
يف  وجاء   ، الكوري  ال�سانع  ا�سم 
الو�سائد  اأن  الق�سية  مالب�سات 
متوقع  هو  كما  تفتح  مل  الهوائية 
ال�رشكة  اأن  اإل   ، يف حادث ت�سادم 
حققت  اأنها  احلني  ذلك  يف  قالت 
عملية  اأن  جتد  ومل  امل�ساألة  يف 

ال�ستدعاء �رشورية .
بهذا  الكورية  ال�رشكة  واحتفظت 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  املوقف 
وحتى بعدما قامت �رشكة هونداي 
با�ستدعاء   )Kia لعالمة  )املاكة 
580 األف مركبة يف وقت �سابق من 
امل�سكلة  نف�س  ب�سبب  العام  هذا 
وحدة  يف  كهربائي  عطل  وهي   ،

قد  الهوائية  بالو�سائد  التحكم 
الو�سائد  فتح  عدم  يف  يت�سبب 
قد  ما  وهو   ، الأمامية  الهوائية 
الركاب  تعر�س  خطر  من  يزيد 
لالإ�سابة اأو حتى املوت ل قدر اهلل 

يف حال وقوع احلوادث .
الفيدرالية   NHTSA وكالة 
تتدخل وجترب كيا على ال�ستدعاء

قررت   ،  2018 مار�س  �سهر  يف    
الوكالة الوطنية للحفاظ على الأمن 
على الطرقات NHTSA اأن تبداأ 
تقارير عن 4 وفيات  بالتحقيق يف 
اإ�سابات نتجت عن 6 حوادث  و 6 
�سيارات  لها  تعر�ست  ت�سادم 
فيها  تفتح  ومل   Kiaو هونداي 
الو�سائد الهوائية ، ويف ذلك الوقت 
اأعلنت  قد  هونداي  �رشكة  كانت 
بالفعل عن ا�ستدعاء ما يزيد على 
 2011 موديل  من  �سيارة  األف   150
وحدة  يف  كهربائي  عطل  ب�سبب 
مينعها  الهوائية  بالو�سائد  التحكم 

من النطالق عند وقوع احلوادث  
، ثم و�سعت من عملية ال�ستدعاء 

لتطال 580 األف مركبة .
بوكالة  هذا  دفع  فقد  وبالطبع 
من  التحقق  اإىل   NHTSA
و   2012 موديل   Kia �سيارات 
احتمال  هنالك  لأن  اأي�ساً   2013
ا�ستخدمت  قد  ال�رشكة  تكون  باأن 
بالو�سائد  التحكم  وحدة  نف�س 
الهوائية التي ا�ستخدمتها هونداي 
، حيث متتلك هونداي ح�سة كبرية 
تتبادل  ما  وغالبا   Kia �رشكة  من 
ال�رشكتان نف�س القطع والت�ساميم 
. اإل اأن Kia اأ�رشت على مقاومة 
ت�ساميم  اأن  وقالت  ال�ستدعاء 

�سياراتها خمتلفة
لقاءات  عدة  وبعد  ماي  �سهر  ويف 
�رشكة  يف  املوظفني  كبار  بني 
توجهت  الفيدرالية  والوكالة   Kia
اإىل  ر�سمي  بطلب   NHTSA
�رشكة Kia وهو ما مل ت�ستطع كيا 

جتاهله فاأجرت عملية ال�ستدعاء 
ال�سخمة هذه كيا اوبيتما

طالها  التي  ال�سيارات  ت�سمل    
ال�ستدعاء املوديالت التالية :

 2013  –  2010 موديل  فورتي  كيا   
)وتعرف با�سم �سرياتو يف منطقتنا( 
كيا فورتي كوبيه موديل 2010 2013 

كيا اوبتيما 2013-2011
كيا اوبتيما هايربد 2011 – 2012

)وتعرف   2012-2011 �سيدونا  كيا 
با�سم  كارنيفال يف منطقتنا(

  Kia و  هونداي  �سيارات  وبني 
مليون   1.1 قرابة  اإىل  العدد  ي�سل 
ب�سبب هذه  ا�ستدعاوؤها  �سيارة مت 
الهوائية  الو�سائد  يف  امل�سكلة 
وحتى   ، للزيادة  مر�سح  والعدد 
لهذه  اللحظة ل متتلك كيا عالجاً 
الكورية  ال�رشكة  ولكن  امل�سكلة 
هذا  اإ�سالح  على  جاهدة  تعمل 
امان  اأنظمة  يف  اخلطري  اخللل 

ال�سيارة .

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

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

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

470 ح�سانا.

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

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

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

عن  �سيفروليه  �رشكة  ك�سفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�سطة 
الأغرا�س  متعددة  الريا�سية 
ال�رشكة  واأو�سحت   .SUV

اجلديدة  �سيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
الأ�سطوانات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 
اإىل  بالإ�سافة  الأق�سى،  الدوران 
 V6 حمرك �سدا�سي الأ�سطوانات

بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رشعات،   9 من 
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
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اتهامات لآبل ب�سرقة 
براءة اخرتاع!

 SMTM« �رشكة  رفعت 
دعوى   »Technology
�إياها  متهمة  �آبل  �ضد  ق�ضائية 
لها  تابعة  �خرت�ع  بر�ءة  ب�رشقة 
�ملدعية  �ل�رشكة  و�أو�ضحت 
مبيزة  تتعلق  �الخرت�ع  بر�ءة  �أن 

�لقيادة«،  �أثناء  �الإزعاج  »عدم 
 SMTM« كانت  و�لتي 
�ضجلتها  قد   »Technology
من  عامني  بعد  �أي   ،2015 عام 
�ملربمج،  من  عليها  ح�ضولها 
�إىل  �ل�رشكة  و�أ�ضارت  بويف  نك 

يف  �مليزة  هذه  �أ�ضافت  �آبل  �أن 
�مل�ضغل   »11  iOS« برنامج 
�ضبتمرب  يف  �لذكية،  الأجهزتها 
�الإزعاج  »عدم  وتعترب   2017
ميز�ت  �إحدى  �لقيادة«  �أثناء 
�ل�رشكات  ت�ضيفها  �لتي  �الأمان 

�لذكية،  �أجهزتها  برجميات  �إىل 
باإيقاف  �خلا�ضية  تقوم  حيث 
و�ملكاملات  �لر�ضائل  �إ�ضعار�ت 
�جلهاز  �ضاحب  جلو�س  �أثناء 
من  خوفا  �ل�ضيارة  مقود  خلف 
ت�ضتت �نتباهه ووقوع �حلو�دث.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت �أبل و�ضام�ضونغ ت�ضوية ودية خلالف م�ضتمر بينهما منذ �ضبع 

�ضنو�ت حول �تهامات بن�ضخ تفا�ضيل من ت�ضميم هاتف �آي فون، 
بح�ضب ما �أفادت م�ضادر �الأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �ضفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�ضية يف مايو )�أيار( �ملا�ضي على �ضام�ضونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دوالر لن�ضخها تفا�ضيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ضتديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�ضية �لفدر�لية 
لو�ضي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�ضوية 

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

�ل�ضدد.
و�أ�ضدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�ضي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��ضل حماية �لعمل 

�ل�ضاق و�البتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ضت �ضام�ضونغ �لتعليق على 
�التفاق.

يف 2011 ك�ضبت �أبل ق�ضية �أوىل حكم فيها على �ضام�ضونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ضتاأنفت �حلكم.
وو�ضل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لواليات �ملتحدة �لتي 

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

كانت عنا�رش �لت�ضميم �لتي ن�ضختها �ضام�ضونغ تربر دفع كافة �الأرباح 
�لتي جنتها من ت�ضميم �لهاتف �لذكي مو�ضع �خلالف �أو ق�ضم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�ضية ت�ضمل خ�ضو�ضاً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع الأبل 
ت�ضمل خ�ضو�ضاً �ل�ضكل �مل�ضتطيل مع �حلو�ف �مل�ضتديرة مع رموز 

ملونة م�ضفوفة على �ل�ضا�ضة.

اأبرز موا�سفات 
 Mi« حا�سوب

 Notebook
اجلديد  »Pro

 »Xiaomi« �رشكة  ��ضتعر�ضت 
 Mi« �جلديد  �ل�ضخ�ضي  حا�ضوبها 
مبو��ضفات   »Notebook Pro

مميزة و�ضعر مناف�س.
يبلغ  �لذي  �حلا�ضوب  هذ�  ويوفر 
�ضعره 750 دوالر� تقريبا مو��ضفات 

جيدة �أهمها:
- �ضا�ضة مبقا�س 15.6 �إن�س، بدقة 

عر�س »1080/1920« بيك�ضل.
 NVIDIA« ر�ضوميات  معالج   -

.»GeForce MX150
- معالج رباعي �لنوى »Core i5 �أو 

.»Core i7«
 »DDR4« ذ�كرة و�ضول ع�ضو�ئي -

حجمها 6/8 غيغابايت.
نوع  من  د�خلي  تخزين  قر�س   -

»SSD« ب�ضعة 256 غيغابايت.
من  م�ضنوع  ونحيف  متني  هيكل   -

�الألومينيوم.
مزود  كبري   »Touchpad«  -

مبا�ضح لب�ضمات �ال�ضابع.
 3.0  USB« مبدخلي  مزود   -

.»Type A
- �لوزن: 1.95 كلغ.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�ضيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�ضغر على  للتدوين  تويرت  �ضبكة 
بينهم  فيما  �لر�ضائل  تبادل  للم�ضتخدمني  ت�ضمح 
ب�ضكل م�ضفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ضتحمل 
د�خل  �الأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��ضم 
تطبيق تويرت الأجهزة �أندرويد من قبل م�ضتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�ضابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�ضية ر�ضائل مبا�رشة م�ضفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�ضب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�ضمي ل�ضبكة 
بعد  يت�ضح  �الأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�ضب  ر�ضمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�ضفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�ضيج الأبل، بل يختار �مل�ضتخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�ضفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

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

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

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�ضالة ن�ضية �رش�ً«، �ضتُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�ضة �مل�ضفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �ضبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�ضوت  �لب�رش  ��ضتعمال  للم�ضتخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�ض�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�الإعالين و�ضفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �الإعالين 
�لقر�ر  �ضناع  مع  �لتو��ضل  للم�ضتخدمني 
�لتي  �مل�ضرية  طيلة  �الأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ضتهلك  يخو�ضها 

و�ضيتمّكن �مل�ضّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�ضويقية 

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

�ضمن �ضياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

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

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

�ل�ضبكة.
ي�ضار �إىل �أن فيديو �ضفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �الأع�ضاء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

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

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

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

متوقع، �إال �أن �لعديد من �مل�ضتخدمني الحظو� �أنه عند ف�ضل �لكامري� �خللفية، 
تف�ضل تقنية »في�س �آي دي« �أي�ضاً يف �لعمل ب�ضكل �ضحيح.

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

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �الفرت��ضية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ضتخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�ضة بات�ضال �ضبكة WLAN �لال�ضلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�ضرية، باالإ�ضافة �إىل ربط �جلهاز بح�ضاب �أوكولو�س ب�ضبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�ضل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�ضور و�ملحتويات �الأخرى �إىل نظارة �لو�قع �الفرت��ضي.

وميكن للم�ضتخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ضتعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��ضتعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�ضطدم عد�ضات �لنظارة مع عد�ضات نظارة �لو�قع �الفرت��ضي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

�أوقفت في�س بوك �لربنامج �لذي �أطلقته �ضنة 2014 بهدف 
�إىل  �لنفاذ  تتيح  �مل�ضرّية  �لطائر�ت  من  �أ�ضطول  ت�ضنيع 
و�أكدت  �لتقنية  هذه  من  �ملحرومة  �ملناطق  يف  �الإنرتنت 
عن  �ل�ضاأن  هذ�  يف  �أ�ضدرته  �لذي  �لبيان  يف  �ملجموعة 
نيتها مو��ضلة تطوير �الأجهزة �لطائرة لتوفري �الإنرتنت يف 
�ملناطق �لنائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

�الإنتاج �ل�ضناعي.

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

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف �ل�ضرت�تو�ضفري.



حول  الدويل  امللتقى  هذا  جاء  ولقد 
بعدما   « الإ�سالمية  واملالية  »التاأمني 
بيانا  الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س  اأ�سدر 
خالل  الإ�سالمية  ال�سريفة  حول  �رشعيا 
املا�سي  دي�سمرب  �سهر  دورته  انعقاد 
و�سيبحث هذا امللتقى الهادف يف  العديد 
من ق�سايا املتعلقة بال�سريفة الإ�سالمية، 
التكافلي،  والتاأمني  املالية  وال�سناعة 

ودورها يف التنمية القت�سادية ال�ساملة.
للمجل�س  الر�سمي  البيان  وح�سب   
يومية  حت�سلت  الذي  الأعلى  الإ�سالمي 
ف�سيناق�س  منه   ن�سخة  »على  »الو�سط 
امل�ساركون يف  هذا امللتقى الدويل  الذي 
الإ�سالمية  واملالية  »التاأمني  عنوان  حمل 
التحديات الكربى التي تواجه الدول  التي 
تعاين تداعيات الأزمة القت�سادية العاملية 
اإ�سافة اإىل  اإبراز الفر�س امل�ستقبلية التي 

الإ�سالمية،  املالية  ال�سناعة  تفتحها  
امل�ساهمة  غرار  على  التاأمني،  والتاأمني 
القت�ساد  الإ�سالمية يف  للمالية  املرتقبة 
للمتعاملني  الإ�سالمية  املالية  متنحها 

وتقنيات  اأ�ساليب  وبحث  القت�ساديني، 
العقبات  جتاوز  التي  والفر�س  الوطني، 
القت�ساد  يواجهها  التي  والتحديات 

الوطني. 

بلدية ترنكوك يف اأدرار

 الك�شف عن قائمة
 ال�شكن االجتماعي 

ك�سفت دائرة ترنكوك يف ولية اأدرار اأول اأم�س عن القائمة ال�سمية 
اخلا�سة بامل�ستفيدين من ح�سة ال�سكن العمومي اليجارى والتي 

قدرت ب168 �سكن حيث �سملت القائمة بح�سب املر�سوم التنفيذي 
املحدد   للفئات التي وجب ا�ستفادتها خا�سة فئة ال�سباب الأقل 

من 35 �سنة كان لها ن�سيب معترب حيث مل ت�سجل حالت غ�سب عن 
القائمة فيما كان هناك اإجماع بان القائمة كانت �سفافة ومن هم 

يف القائمة فعال مل ي�ستفيدوا ولهم اأحقية يف ال�سكن ح�سب ظروفهم 
الجتماعية كما اأدخلت الفرحة على قلوب العائالت امل�ستفيدة 

فيما اأعلنت م�سالح الدائرة ملن اأودعوا ملفات طلب �سكن اجتماعي 
ومل ي�ستفيدوا فما عليهم اإل تقدمي  طعون موؤ�س�سة ومثبتة بالأدلة 

القانونية قبل انتهاء الآجال .
بو�سريفي بلقا�سم 

�سيدي بلعبا�س

ع�شابة تقتحم م�شت�شفى بن 
بادي�ض وتعتدي على مري�ض

اأقدمت جمموعة من ال�سباب على اقتحام م�سلحة ال�ستعجالت 
الطبية  مب�ست�سفى بن بادي�س من اجل العتداء على م�ساب كانوا قد 

وقعوا معه يف مناو�سات ببلدية �سيتوان ،حيث قاموا بالعتداء عليه 
فجر ليلة اخلمي�س ثم لذوا بالفرار اإىل غاية تدخل م�سالح الأمن 

التي اأوقفت �سخ�سا ومت تقدميه اأمام العدالة يف حني لزال البقية 
يف حالة فرار ،حيث تقوم امل�سالح الأمنية امل�سرتكة بالبحث عنهم 

ق�سد توقيفهم 
�س.�سهيب

فيديو االعتداء على طفل 
اإفريقي يوحد اجلزائريني

اأثار فيديو اعتداء اأحد ال�سائقني لطفل اإفريقي بعناية موجة ا�ستنكار 
وا�سعة على مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث بلغت ذروتها بتدخل 

الأمن وفتح حتقيق يف امللف، يف حني واكب اجلزائريون امللف عرب 
تناقل عدة �سور تعرب عن ت�سامنهم مع املهاجرين الأفارقة، ك�سورة 

اأب ينقل ابنته عرب النافذة لت�سلم على طفل مهاجر غري �رشعي 
اإفريقي ودواليك.

 حكيم مالك

ينظمه املجل�س الإ�سالمي الأعلى يومي 24 و25 نوفمرب 2018

»التاأمني واملالية االإ�شالمية« يف ملتقى دويل بق�شر الثقافة بالعا�شمة
 �سيحت�سن ق�سر الثقافة مفدي زكريا باجلزائر العا�سمة يومي24 و25 نوفمرب 2018 ملتقى دويل حول »التاأمني واملالية الإ�سالمية 

» املنظم من طرف املجل�س الإ�سالمي الأعلى، وبالتعاون مع موؤ�س�سة )SAAFI (املتخ�س�سة يف املالية الإ�سالمية  مب�ساركة العديد 
من الباحثني واخلرباء القت�ساديني اجلزائريني، ومن عدة دول اأجنبية، اإ�سافة اإىل املتعاملني القت�ساديني وموؤ�س�سات التاأمني 

واملتعاملني القت�ساديني، وذلك بعر�س جتارب وخربات النماذج الناجحة يف ال�سناعة املالية الإ�سالمية، والتاأمني التكافلي .

الفر�ض ال�شائعة 
و املعارك اخلطاأ

منذ ال�ستقالل اإىل يوم النا�س هذا �سيعت 

اجلزائر الكثري من الفر�س و الكثري الكثري 

ميكن  كنت  فادحة  خ�سائر  وهي  الوقت  من 

و  مبوؤ�س�ساتها  قوية  دولة  لبناء  ا�ستغاللها 

ندفع  جميعا  نحن  وهويتها،اليوم  نخبها 

عما  م�سوؤولون  نحن  اأي�سا  جميعا  و  الثمن 

،اأو  اخلدين  على  اللطم  يفد  ل  ،قد  جرى 

البع�س  يفعل  كما  الذات  جلد  يف  التفنن 

الفر�س  دولة  نكون  اأن  ن�ستحق  األ  ،لكن 

امل�سار  التي  اليقينيات  تلك  كل   . ال�سائعة 

و  الأذهان  يف  ر�سخت   اأنها  يفرت�س  اإليها 

اليوم  اإىل  ،لكننا  التعامالت منذ وقت بعيد 

حولها،هناك  بيزنطية  مناق�سات  يف  نغرق 

اليوم من يناور بورقة النف�سيل و تق�سيم 

البالد وهناك من يلعب ورقة الهوية رغم 

الد�ستور،وهناك  يف  الأمازيغية  تر�سيم 

ف�سيل  كل  و  احلريات  م�سكلة  يطرح  من 

�سيا�سي يتغنى بدولة بناها يف خميلته..كل 

ول  اجلهد  و  الوقت  ت�ستنزف  املعارك  تلك 

تف�سي اإىل �سيء ملمو�س يف النهاية

الدولة  اأنف�سنا،  على  نكذب  اأننا  يف  اأزمتنا 

اأخل�ست  قليلة  فئة  جهود  على  الآن  تقوم 

يد  يف  الأمانة  تركت  و  الثمن  ودفعت 

تعمل ما ت�ستطيع لتبقى ال�سعلة موقدة...

ما  هناك  متوفرة،لكن  النجاح  فر�س  كل 

لذلك  امل�ستقبل  نحو  النطالق  من  مينع 

نبذ  و  ال�سف  وحدة  هي  القادة  فمعركتنا 

وطني  م�سروع  على  التوافق  البغ�ساء،و 

ال�سلطة  و  املعار�سة  ي�ستوعب  جامع 
فاجلزائر تت�سع جلميع اأبنائها

موقف

جازي تهديتذاكر 
لنهائي كاأ�ض العامل 

لكرة القدم!
نظمت �رشكة جازي الرائدة يف تقنيات 

الت�سالت الرقمية ، احتفال يوم 
الأربعاء 11 جويلية اجلاري يف مقرها 
يف الدار البي�ساء ، تكرميا للفائزين يف 
م�سابقة اأجريت عرب �سفحة الفي�سبوك 
اخلا�سة بال�رشكة. و �سيح�سل الفائزون 

املحظوظون على تذاكر حل�سور 
املباراة النهائية لكاأ�س العامل 2018 

املقرر اإقامتها يف 15 من ال�سهر 
اجلاري يف مدينة مو�سكو الرو�سية. 
كما �سي�ستفيد الفائزون املتوزعون 

على خمتلف اأنحاء البالد اإ�سافة اإىل 
تذاكر ال�سفر و الدخول اإىل امللعب 

من م�ساريف التكفل التام و من رحلة 
احلاج�سياحية خالل اإقامتهم يف مو�سكو. # وداد 

اأمن ولية مع�سكر 

88 جريحا اإثر 82 حادث 
مرور ج�شماين �شهر جوان  

ليبيا

  وفاة ابن »�شيخ ال�شهداء«
 عمر املختار

يوم الإثنني املقبل

اإنقطاع التزود بالغاز 
بـ14 حيا يف العا�شمة

�سجلت امل�سلحة الولئية لالأمن العمومي 
مرور  حادث   82 مع�سكر  ولية  باأمن 
ج�سماين على م�ستوى املناطق احل�رشية 
اأ�سفرت   ، املن�رشم   جوان  �سهر   خالل 
عنه  اإ�سابة 88 �سخ�سا بجروح ، مقابل 52 
حادث مرور ج�سماين �سجلت خالل نف�س 
اأ�سفرت عن وفاة   ، الفرتة من �سنة 2017 

�سخ�سني واإ�سابة 53 اآخرين بجروح  ..
ارتفاع  اإىل  ت�سري   ، امل�سجلة  احل�سيلة 
ملحوظ يف عدد احلوادث املرورية خالل 
 30 بـ  ال�سنة اجلارية قدر  �سهر جوان من 
حالة بن�سبة 57 % وكذا يف عدد اجلرحى 
بـ 35 حالة، فيما مل يتم ت�سجيل اأية حالة 
وفاة مقارنة بنف�س ال�سهر من �سنة 2017  

وح�سب رئي�س خلية الت�سال باأمن الولية 
،وخالل قراءة الأرقام املتعلقة بالأ�سباب 
الرئي�سية لوقوع احلوادث ، فان فئة ال�سواق 
ت�سببت يف 50  حالة منها 03حالت خا�سة 
مب�ستعملي الدراجات النارية . وتعود  اأهم 
املرور،  قانون  احرتام  اإىل عدم  الأ�سباب 
احرتام  عدم  مبخالفات  ماتعلق  خا�سة 
ال�رشعة القانونية، عدم احرتام الإ�سارات 
انتباه  عدم   - الأولوية  رف�س  املرورية، 
ال�سائق وفقدانه الرتكيز داخل التجمعات 
تتعلق  حالة   32 �سجلت  فيما  ال�سكنية 
بامل�ساة منها 14 حالة ب�سبب اللعب و�سط 

الطريق من طرف الأطفال .
 طالبي فاطمة

وفاة  الإخبارية  اأفريقيا«  »بوابة  موقع  اأكد 
ابن �سيخ ال�سهداء عمر املختار، حممد بعد 
الت�سعيني  �رشاع مع املر�س ويعد حممد، 
يحمل  من  اآخر  املئة،  على  �سارف  الذي 
واأجنب  مرتني  تزوج  املختار  عمر  ا�سم 
اأولداً لكنهم ماتوا �سغاراً، وقال »لعل ا�سم 
اأمامه  يو�سع  اأن  يحتمل  ل  املختار  عمر 
املختار،  حممد  �سيب  �سواي«وذاع  اأحد 

عندما  وخارجها،  ليبيا  داخل   2008 يف 
ال�سابق  الإيطايل  الوزراء  رئي�س  انحنى 
�سيلفيو برل�سكوين ليقبل يده، اأثناء اعتذاره 
با�سم بالده، عن ال�ستعمار الإيطايل لليبيا، 
بح�سور الزعيم الراحل معمر القذايف. ويف 
ليبيا  حممد  ال�سيخ  غادر  مار�ساملا�سي 
القائد  من  بتعليمات  اخلارج،  يف  للعالج 

العام للجي�س خليفة حفرت.

التابعة  لبولوغني  التوزيع  بيان ملديرية  اأفاد  
ل�رشكة توزيع الكهرباء والغاز للعا�سمة اأن  14 
حيا يف بلديتي  بوزريعة وبني م�سو�س �سي�سهد 
انقطاعا يف التزود بالغاز الطبيعي يوم الثنني 
زوال(،  )الواحدة   13:00 ال�ساعة  من  املقبل 
م�ستوى  على  املربجمة  الأ�سغال  ب�سبب  
التالية:  بالأحياء  الأمر  ويتعلق  التوزيع  �سبكة 

  250 وحي  و3  و2   1 واملنزل  و2   1 بو�سماحة 
مبدر�سة  م�سكن   18 .وحي  ن�سيم  م�سكن 
وطريق  “كناب”  وحي  وبوحمام  البنوك 
 100 وحي  بوزريعة  ببلدية  باينام-بوزريعة  
عدل  م�سكن  و640  يو�سف  ب�سيدي  م�سكن 
يو�سف  ب�سيدي  غي  وحي  يو�سف  ب�سيدي 

وغميدري بلدية بني م�سو�س. 

 وفاة �شاب �شقط يف بلوعة  �شرف 
�شحي تقليدي بترنكوك يف ادرار

برج باجي خمتار ومترنا�ست

توقيف 14 مهرباو حجز مركبتني

الدرك الوطني بتلم�سان

حجز 32 كلغ من الكيف

بكل من �سر�سال وعنابة

اإحباط هجرة غري �شرعية ل35 �شخ�ض

البويرة

لالرهابيني خمباأ  تدمري 

تويف �سباح اأول اأم�س �سباب يبلغ من العمر 
لل�رشف  بلوعة  يف  �سقوطه  اثر  �سنة   27
بزاوية  �سكناه  مبقر  التقليدية  ال�سحي 
ادرار  ولية  �سمال  ترنكوك  ببلدية  الدباغ 
املدنية  احلماية  م�سالح  �سارعت  حيث 
داخل  من  الهامدة  جثته  بانت�سال  وقامت 
لل�رشف  واملخ�س�سة  العميقة  البالوعة 

ت�رشيف  قنوات  غياب  ظل  يف  ال�سحي 
من  م�سدر  وبح�سب  امل�ستعملة  املياه 
يحاول  كان  ال�ساب  اأن  العائلة  حميط 
البالوعة فيما مت فتح حتقيق  �سيانة تلك 
امني بغية حتديد الأ�سباب احلقيقية وراء 

هذه الوفاة .
بو�سريفي بلقا�سم 

ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت   
من  بكل   ، عنا�رشاجلمارك  مع  بالتن�سيق 
ومترنا�ست/ن.ع.6،  خمتار  باجي  برج 
مركبتني   )02( وحجزت  مهربا،   )14(
مولدات  و)04(  نارية  دراجات  و)04( 

املعادن  ك�سف عن  اأجهزة  و)06(  كهربائية 
قر�س  و)6920(  �سغط  ومطرقتي)02(  
مهلو�س، فيما مت اإحباط حماولت تهريب 
بكل  لرت،  بـ)12616(  تقدر  الوقود  كمية من 

من �سوق اأهرا�س وتب�سة والطارف/ن ع 5.

 )32( الوطني  الدرك  عنا�رش  �سبط 
بتلم�سان/ن  املعالج  الكيف  كيلوغرام من 
ع2 ، فيما حجزت مفرزة للجي�س الوطني 

خمتلف  من  وحدة   )10550( ال�سعبي 
بورقلة/ن  للتهريب  املوجهة  امل�رشوبات 

ع.4.

الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز  اأوقفت 
من  �رشعيني  غري  مهاجرين   )08( ال�سعبي، 
وورقلة،  وتلم�سان  من  بكل  خمتلفة  جن�سيات 

اإحباط حماولت هجرة غري �رشعية  فيما مت 
لــ )35( �سخ�س على منت قوارب تقليدية ال�سنع 

بكل من �رش�سال وعنابة.

للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�سفت 
الوطني ال�سعبي، يوم 12 جويلية 2018 
لالإرهابيني  بالبويرة/ن.ع.1،خمباأ 
القنابل  ل�سناعة  مواد  على  يحتوي 

ومواد  الذخرية  من  وكمية  التقليدية  
اأخرى، فيما دمرت مفرزة اأخرى )03( 
الدفلى/ن  بعني  ال�سنع  تقليدية  قنابل 

ع 1.
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