
حم�س ترد على منتقدي مبادرة 
الت�افق ال�طني وت�ؤكد:

ال نلزم اأحدا مببادرتنا 
 بعد اأن اأكد متار اأنه ي�سري بخطى

 ثابتة ملراحله الأخرية:

م�سل�سل تاأجيل ت�ســــليم 
امل�ســـــــجد االأعـــــــــــظـــم 
�ســـــــــينتـــــــــهي قـــــــــريبـــــــا

ال�سادر يف العدد 46  من اجلريدة الر�سمية

 قانون الـــ�سحة الـــجديد 
 يحافـــظ على الــــــخدمة

   الــــــــمدنية فــــي واليات 
اجلنوب واله�ساب العــليا

�س3

�س3

�س3

ت�سديد الرقابة على احلدود اجلن�بية وتكثيف الطلعات اجل�ية اأبرز الت��سيات 

 خمطط اأمني ت�سديا الإغراق ال�سوق باملا�سية االإفريقية 

بقرار من رئي�س اجلمه�رية

اإنهاء مهام قائدي الناحيتني الع�سكريتني االأوىل و الثانية
�س2

�س4
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�س13

ال�سندوق ال�طني للتعاون  الفالحي 

تعوي�سات بن�سبة 80 باملائة يف حالة 
التاأمني متعدد االأخطار للأبقار 

بعد تخ�ف امل�اطنني 

 نفــــطال تـــوؤكد مداولتها
 ب�سكل عادي يومي العيد 
�س4

�س4

عبد الرحمن ح�س�د

�ساأحتدى االإ�سابة لكن 
االأهم هو ت�سجيل نتيجة 

اإيجابية باملغرب

حت�سي على ترابها 06 حق�ل نفطية 

اإطــارات بلـدية البـرمة بـورقلة يطالبون 
بح�ستهم من منا�سب ال�سغل 

�س4 

�س4

�س6

وزارة الفالحة

توفري 5 مليني راأ�س من االأغنام
حمطة اخلروبة مبنا�سبة عيد الأ�سحى

900 رحلة يوميا والتزود 
باأكرث من 40 كامريا مراقبة 

.      اإحباط حماولة اإدخال 280 راأ�سا من املا�سية خلل جويلية املن�سرم 



عين

ال�سابع  اليوم  �سحيفة   احتفت 
ال�ساعر  بال�ساعر   امل�رصية 
اأنه   اجلزائرى مفدى زكريا، قائلة 
اجلزائرى  الوطنى  الن�سيد  موؤلف 
الذى تتغنى به اجلزائر حتى الآن، 
امل�رصى  املو�سيقار  حلنه  والذى 

حممد فوزى.
اجلزائريني  عند  زكريا  ومفدى   
هو اأحد اأهم الأدباء على الإطالق 
فى تاريخهم، وملا ل فهو، وبغ�ض 
الن�سيد  موؤلف  كونه  عن  النظر 
ج�سدت  اأعماله  اأن  اإل  الر�سمى، 
التاريخ اجلزائرى ور�سمت جغرافيا 
البلد العربى، على نغمات �سعرية.  

ب�ساعر  امللقب  زكريا  قدم مفدى 
 ،)1977-1908( اجلزائرية  الثورة 
رحيله  ذكرى  اليوم  حتل  والذى 
الواحدة والأربعني بعدما رحل فى 

اأت عام 1977، عن عمر ناهز   17
اأعمال  عدة  قدم  �سنة،   69 حينها 
الأدب  اأيقونات  من  هى  �سعرية، 
اجلزائرى، وظل الرجل على مدار 

وينا�سل  يجاهد  املمتدة  حياته 
بالكلمات وباملواقف، ودفع ثمنها 
الحتالل  �سجون  فى  العتقال 

الفرن�سى �سنوات.
 من بني الأعمال ال�سعرية ال�سهرية 
كانت  زكريا،  مفدى  قدمها  التى 
اإلياذة  الأ�سهر  ال�سعرية  ملحمته 
�سعرية  ق�سيدة  وهى  اجلزائر، 
حماولة  بيت   1000 من  طويلة 
اجلزائر،  تاريخ  كتابة  لإعادة 
املحطات  اأهم  على  والرتكيز 
الإلياذة  زمن  وامتد  التاريخية، 
من فجر التاريخ وحتى �سبعينيات 

القرن املا�سى.

انتقل اإىل رحمة اهلل الفنان النّحات 
دماغ  حممد  ال�سهري  اجلزائري 
عن  بباتنة  اخلمي�ض  اأم�ض  م�ساء 
عمر يناهز 88 �سنة، ح�سبما علم 

اأم�ض اجلمعة لدى عائلته.
وارى  الذي  الراحل  الفنان  ويعترب 
جثمانه الرثى اأم�ض �سالة اجلمعة 
مب�سقط  راأ�سه باتنة من الأ�سماء 
باجلزائر.  النحت  فن  يف  البارزة 
من  العديد  ر�سيده  يف  ويُعد 
على غرار جائزة  الهامة  اجلوائز 

»باناف«  الفريقي  املهرجان 
ال�سهريتني  ملنحوتتيه   1969
الطفل«  و  »الأم  و  »التعجب« 
 L>Etonnement et La(
من  و   .)mère et l>enfant

اأ�سهر منحوتاته »نابامل«.
املقربني  من  دماغ  حممد  وكان 
كاتب  اجلزائري  املوؤلف  من 
يا�سني و الر�سام حممد ا�سياخم و 
برحيله يفقد الفن اجلزائري اأحد 

اأ�سمائه الالمعة.
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بقرار من رئي�س اجلمهورية

اإنهاء مهام قائدي الناحيتني 
الع�سكريتني الأوىل و الثانية

 اأجرى رئي�س اجلمهورية، عبد العزيز 
بوتفليقة، حركة تغيريات يف �سفوف 

قادة اجلي�س الوطني ال�سعبي. و�سملت 
احلركة اإنهاء مهام اللواء  حلبيب 

�سنتوف قائد الناحية الع�سكرية الأوىل. 
واإنهاء مهام قائد الناحية الع�سكرية 

الثانية اللواء �سعيد باي.

ال�سحافة امل�سرية تتذكر مفدي زكريا

الفنان النّحات حممد دماغ يف ذمة اهلل

خبر في 
صورة

اإيتوزا العا�سمة 

رحالت خا�سة نحو املقابر 

 تفا�سيل انفجار
حي اجلزائر ببغداد  

ك�سف م�سدر اأمني عراقي اخلمي�ض تفا�سيل النفجار الذي هز »حي 
اجلزائر« �سمايل العا�سمة بغداد، واأ�سفر عن اإ�سابة اأربعة اأ�سخا�ض 

بجروح.
ونقل التليفزيون العراقي عن امل�سدر قوله، اإن عبوة نا�سفة انفجرت 

م�ستهدفة جتمعا ملدنيني بحي اجلزائر مبنطقة ال�سعب يف �سمال 
بغداد، ما اأ�سفر عن اإ�سابة اأربعة مدنيني بجروح خطرية، ومل ي�ستبعد 

امل�سدر تورط داع�ض يف احلادث.
وكانت و�سائل الإعالم العراقية اأفادت يف وقت �سابق اخلمي�ض بوقوع 

انفجار يف �سمال بغداد، ويف 19 جويلية املا�سي، اأفاد م�سدر اأمني 
عراقي، اأي�سا، باإ�سابة مدين بتفجري عبوة نا�سفة زرعها تنظيم 
داع�ض اأ�سفل �سيارته جنوب �رصقي بغداد، واأ�ساف امل�سدر يف 

ت�رصيحات ن�رصتها و�سائل الإعالم العراقية، اأن عبوة كانت مثبتة 
اأ�سفل �سيارة مدنية انفجرت اأثناء مرورها مبنطقة النهروان جنوب 
�رصقي بغداد ما اأ�سفر عن اإ�سابة �ساحب ال�سيارة بجروح خمتلقة.

عقوبة مطولة يف انتظار 
يا�سني براهيمي

ك�سفت �سحيفة “اأجوغو” الربتغالية اأن يا�سني براهيمي، 
جنم بورتو الربتغايل، مهدد بعقوبة مطولة من قبل جلنة 
التاأديب التابعة لالحتاد الربتغايل لكرة القدم، وذلك بعد 

ال�سكوى التي تقدم بها نادي بنفيكا �سد اجلناح اجلزائري 
ب�سبب ت�رصفه غري الريا�سي خالل املواجهة اأمام �سافا�ض، 

حل�ساب اجلولة الفتتاحية من الدوري الربتغايل.
واأظهرت ال�سور التلفزيونية قيام براهيمي بخنق اأحد 

لعبي الفريق املناف�ض، وهو ما مل يتفطن له حكم 
املباراة، الأمر الذي دفع ببنفيكا لتقدمي �سكوى من اأجل 

معاقبة هذا الأخري و�ستقوم  جلنة التاأديب التابعة لالحتاد 
الربتغايل لكرة القدم باإعادة م�ساهدة ال�سور التلفزيونية 

للمباراة، على اأن تتخذ بعد ذلك القرارات التاأديبية الالزمة 
جتاه براهيمي ومن املتوقع اأن يقع اإيقاف  براهيمي ل3 

مباريات، خا�سة واأن �سقطته ل تغتفر.

للنقل  العمومية  اأعلنت املوؤ�س�سة 
احل�رصي و�سبه احل�رصي للجزائر 
برجمتها  عن  )اإيتوزا(  العا�سمة 
خمتلف   نحو  خا�سة  رحالت 
مقابر  العا�سمة عرب 5 حمطات 
الأ�سحى  عيد  خالل  رئي�سية 
و  الثالثاء  ليومي   امل�سادف 
الأربعاء  املقبلني وقالت »اإيتوزا« 
منتظمة  رحالت  �ستوفر  اأنها   ،
يومي  طيلة  حمددة  مبواقيت  و 
اجل  من  املقبل  الأ�سحى  عيد  
املواطنني  تنقل  عملية  ت�سهيل 
الكربى  الحياء   و  البلديات  بني 
الكربى  املقابر  باجتاه  كذا  و 
عليه  جرت  كما  اجلزائر  لولية 

عادة  العا�سميني، ح�سب ما ا�سار 
العمومية.  املوؤ�س�سة  بيان  اإليه 
م�سمونة  الرحالت  و�ستكون 
كل  م�ستوى  على  بحافلتني 
اخلم�ض  املحطات  من   حمطة 
و مبواقيت حمددة: )اأول انطالق 
�سيكون على 8�سا30 �سباحا و اآخر  
15�سا00  على  �سيكون  انطالق 
م�ساء(  ح�سب البيان  م�سيفا اأن 
منتظمة  �ستكون   الرحالت  هذه 
انطالق  بني  دقيقة   20 بفا�سل 
برجمت  و  اأخرى.  و  حافلة 
العا�سمة  مقابر  لزيارة  رحالت 
التالية:  املحطات  من  انطالقا 
باجتاه  ماي  اول   �ساحة  من 

العالية وقاريدي واملدنية  مقابر 
و بن عكنون و �سيدي يحي  كما 
من  رحالت  املوؤ�س�سة  برجمت  
اجتاه  ال�سهداء يف  �ساحة  حمطة 
)اجلهة   والقطار  العالية  مقابر 
و  وبوزريعة،   ) وال�سفلى  العليا 
كذا من حمطة �سوفايل يف اجتاه 
مقربة بني م�سو�ض، ودايل براهيم 
و اأولد فايت. واأفادت املوؤ�س�سة 
حمطة  من  رحالت  نظمت  انها 
مقربة  اجتاه  يف  جراح  با�ض 
�سيدي ارزين  مرورا برباقي و من 
مقابر  اجتاه  حمطة احلرا�ض يف 

العالية عرب  �سيدي الطيب.
ف.ن
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حم�س ترد على منتقدي مبادرة التوافق الوطني وتوؤكد:

»ال نلزم اأحد مببادرتنا وهدفنا خلق م�سروع يخدم اجلزائر«
ردت حركة جمتمع ال�سلم على من يوؤكد باأن مبادرة التوافق الوطني ما هي اإال اقرتاحات بيد رئي�س احلركة عبد مقري، مو�سحة باأن جمل�س ال�سورى الوطني 
نوه باملبادرة و�سدد عليها لكونها �ستكون تخدم البلد يف ظل االأزمة التي متر بها اجلزائر، يف حني اأكدت باأن املكتب ال�سيا�سي يروج ملبادرة التوافق وال ي�سغط 

عل اأي حزب �سيا�سي من اأجل املوافقة عليها وحزب العمال �سيتم التناق�س معه حولها اإذا ما اأراد ذلك.

 علي عزازقة

نا�رص  حم�س  يف  القيادي  وقال 
به  خ�س  ت�رصيح  يف  حمدادو�س 
التوافق  مبادرة  باأن  »الو�سط« 
طويٍل  مل�ساٍر  امتداٌد  هي  الوطني 
ت�ستمد  واأنها  املبادرات، خا�سة  من 
الإ�سالح  ميثاق  مبادرة  جذورها من 
ومبادرة  2013م،  �سنة  ال�سيا�سي 
للمعار�سة  الدميقراطي  النتقال 
ذات  وقال  2014م،  �سنة  جمتمعًة 
وتعود  املبادرة  اأفكار  باأن  امل�سدر 
اإىل ت�رصيعيات 2017م، اأين ثّم اإعداد 
ال�سابع  املوؤمتر  قبل  عنها  ورقة 
وقد  متابعا:«  2018م،  �سنة  للحركة 
بداأت قيادة احلركة اآنذاك ات�سالٍت 

ملزمة،  وغري  معلنة  وم�ساوراٍت غري 
احرتاما للموؤمتر وما ينبثق عنه. وقد 
حمل املوؤمتر ال�سابع يف ماي 2018م 
»التوافق  �سعار  ثالثياته  اإحدى  يف 
الوطني..«، وهو تعبرٌي عن توجٍه عام 
ذات  وراح  املقبلة«،  العهدة  خالل 
اأن بعد املوؤمتر  القيادي ي�سدد على 
مّت الإعالن الر�سمي عنها، ومبا�رصة 

اللقاءات العلنية.
ويف ذات ال�سياق رد حمدادو�س على 
الذين يروجون من داخل حم�س على 
حيث  مكتوبة،  لي�ست  املبادرة  اأن 
جمل�س  عقد  املوؤمتر  بعد  قال:« 
 01 بتاريخ:  دورًة  الوطني  ال�سورى 
جويلية   28 بتاريخ:  ودورًة  جوان، 
هذه  كون  من  وبالرغم  2018م، 
الدورات حمّدٌد جدوُل اأعمالها قانونا 

وفق لوائح احلركة بعد املوؤمتر، ومع 
ذلك مّت التطّرق لهذا امللف، والتاأكيد 
الإجرائية  اخلطوات  تزكية  على 
للمكتب التنفيذي الوطني يف البيانات 
وهو  متابعا  للمجل�س«،  اخلتامية 
اثر  ال�سيا�سي  املكتب  على  يدافع 
الطبيعي  ال�ساحة:«من  يف  حتركاته 
يف  احلرية  من  هام�ًسا  للمكتب  اأّن 
كّل  يف  الرجوع  ميكن  ول  التنفيذ، 
املجل�س،  اإىل  �سغريٍة  اأو  كبريٍة 
وللمجل�س حّق التقييم والتقومي عند 
كّل دورة. وقد جاء يف البيان اخلتامي 
الأول:  البند  ويف  له،  الأخرية  للدورة 
التي  الوطني  التوافق  مبادرة  »تثمني 
تقدمت بها احلركة باعتبارها فر�سة 
جديدة ل ينبغي اأن تُهدر حلّل الأزمة 

متعّددة الأبعاد«.

ومن جهة اأخرى تطرق ذات امل�سدر 
على  وتاأثريها  التوافق  مبادرة  اإىل 
انتقادها  ظل  ال�سيا�سية، يف  ال�ساحة 
والتي  الأحزاب  بع�س  قبل  من 
قال  حيث  العمال،  حزب  يتقدمهم 
تتباين  اأن  الطبيعي  من  مو�سحا:« 
لأن  املبادرة،  حول  النظر  وجهات 
بني  اإل  يكون  ل  واحلوار  التوافق 
اأي  من  نطلب  مل  ونحن  املختلفني، 
منفتحون  ونحن  منها،  موقفها  جهة 
على  التوافق  اأجل  من  اجلميع  على 
روؤية �سيا�سية واقت�سادية �ساملة من 
ينقذ  اإىل ما  الو�سول اجلماعي  اأجل 
جمتمع  حركة  على  م�سددا  البالد«، 
املوافقة،  تطلب  مل  نحن   .. ال�سلم 
عليه،  تعمل  وهي  التوافق  اأرادت  بل 
والراأي  الراأي  قبول  يقت�سي  وهذا 

الآخر يف اإطار الحرتام املتبادل.
باأن  حمدادو�س  اأو�سح  الأخري  ويف 
الوطنية،  املبادرات  كل  تثمن  حم�س 
وتعرب  �سحية،  حالٍة  على  تدل  لأنها 
ال�سعور الوطني بالأزمة،  عن حقيقة 

ال�سيا�سية  امل�سوؤولية  حتمل  ووجوب 
اإل  ي�سعنا  ل  متابعا:«  البالد،  اجتاه 
اأجل  من  للجميع،  اأيدينا  منّد  اأن 
الت�سّدي  يف  اجلماعية  امل�ساهمة 

لالأزمة متعددة الأبعاد«.

 بعد اأن اأكد متار اأنه ي�سري بخطى
 ثابتة ملراحله االأخرية:

م�سل�سل تاأجيل ت�سليم امل�سجد 
االأعظم �سينتهي قريبا

والعمران  ال�سكن  وزير  اأكد 
متار  الوحيد  عبد  واملدينة 
اجلزائر  جامع  م�رصوع  باأن 
وهو  بعد  ينتهي  مل  الأعظم 
نحو  ثابتة  بخطوات  ي�سري 
داعيا  الأخرية،  مراحله 
العمل  �رصورة  اإىل  م�ساحله 
نوعية،  اإ�سرتاتيجية  وفق 
عرف  اأن  بعد  جاء  ت�رصيح 
موعد ت�سليم امل�سجد تاأجيال 
يف الكثري من املرات ب�سبب 
املكلفة  اجلهات  متاطل 
اأكتوبر   31 منذ  بت�سييده 
ت�سليم  موعد  تاأجيل   .2011
اجلزائر  م�سجد  م�رصوع 
الأعظم اأ�سحى عادة بالن�سبة 
تقلدوا  الذين  للم�سوؤولني 
م�سوؤولية ت�سيري وزارة ال�سكن 
اأكد  اأن  فبعد  �سنوات،  منذ 
املجيد  عبد  الأ�سبق  الوزير 
تبون يف 11 اأكتوبر 2014 باأن 
امل�سجد �سيتم ت�سليمه �سيتم 
ال�سدا�سي  ت�سليمه خالل 
بعد   ،2016 عام  من  الأول 
يف  �سابقا  مقررا  كان  اأن 
عليه  متفقا  كان  ما  عك�س 
الت�سليم  كان  اأين  ال�سابق  يف 
بداية  و   2015 نهاية عام  يف 
امل�سجد  هو  ها   ،2016
بعد،  ي�سلم  ومل  حاله  لزال 
ال�سكن احلايل  اأن وزير  رغم 
اأو�سح  عبد الوحيد متار قد 
مل�رصوع  تفقدية  زيارة  اإثر 
اجلزائر  جامع  اجلزائر 
الأ�سغال  باأن  الأعظم، 
جدا  مت�سارعة  وترية  تعرف 
الأخرية  مراحلها  يف  وهي 
و  التبليط  يف  واملتمثلة 
مما  والتزيني  الزخرفة 
الدقة  من  املزيد  ي�ستلزم 
يف  الن�سباط  و  النوعية  يف 
بني  التجان�س  و  الأ�سغال 
فنانني  من  املتدخلني  كل 

وحرفيني و املقاولة و مكاتب 
الدرا�سات، دون اأن يعلن عن 
رغم  ر�سميا  ت�سليمه  موعد 
اأننا يف منت�سف 2018، وهذا 
عامني  من  اأكرث  دام  بتاأخري 

على موعد ت�سليمه.
من  الكثري  ربط  وقد 
اجناز  ل�سريورة  املتابعني 
تاأخري  الأعظم  امل�سجد 
عوامل  اإىل  امل�رصوع  ت�سليم 
التاأخرات  اأهمها  عدة 
ببع�س  مرتبط  كانت  التي 
خا�سة، يف  التقنية  امل�ساكل 
مع اجلهات  التن�سيق  جمال 
يف  العاملة  امل�سوؤولة 
م�رصوع  وعانى  امل�رصوع، 
بع�س  من  امل�سجد  بناء 
ان�سحاب  منها  العراقيل، 
ُعهد  اأملاين  درا�سات  مكتب 
وقد  اجلامع،  اإجناز  اإليه 
بّررت وزارة ال�سكن والعمران 
اجلزائرية  واملدينة 
خدمات  عن  التخلي 
ب�رصكة  وتعوي�سه  املكتب 
يف  »متاطل  �سينية  بكونه 
اإليه«،  املوكولة  املهمة 
فيما حّمل املكتب م�سوؤولية 
البطء يف اإجناز الأ�سغال اإىل 

ال�سلطات اجلزائرية.
وجدير بالذكر فاإن امل�سجد 
اجلزائر  م�سجد  يعترب 
م�سجد  اكرب  اجنازه  اجلاري 
يف اإفريقيا و الثالث يف العامل 
مبكة  احلرم  م�سجد  بعد 
وامل�سجد النبوي  املكرمة 
ال�رصيف يف املدينة املنورة 
حيث  ال�سعودية  بالعربية 
يت�سع لـ 120.000 م�سل، كما 
ي�سم اأعلى منارة »مئذنة« يف 
 265 اإىل  طولها  ي�سل  العامل 
منها  النتهاء  مت  والتي  مرت 

يف 11 مار�س 2017.
علي عزازقة

ال�سادر يف العدد 46 من اجلريدة الر�سمية

 قانون ال�سحة اجلديد يحافظ على اخلدمة
 املدنية يف واليات اجلنوب واله�ساب العليا

املواطنني خلدمة  لل�سحة  مر�سد وطني  •       اإن�ساء 
اجلريدة  من    46 العدد   ت�سمن  
 29 يف  ال�سادر  الر�سمية 
اجلديد  القانون   2018 جويلية 
يف  املوؤرخ   11-18 لل�سحة  رقم 
2جويلية املا�سي   على حمافظة 
هذا القانون على اخلدمة املدنية 
ح�سب ما جاء يف الأحكام املتعلقة 
املدنية املن�سو�س  باخلدمة 
196 والتي  املادة  يف  عليها 
املمار�سون  خاللها  من  يخ�سع 
القانون  لأحكام  املتخ�س�سون 
 11 يف  املوؤرخ    10  -84 رقم 
باخلدمة  1984 واملتعلق  فيفري 
من  ت�سمن  املدنية  حيث 
املادية  الو�سائل  خاللها  الدولة 
ال�رصورية  التحفيزية  التدابري  و 
اخلا�سع  الن�ساط   للممار�سة 
ي�سمل  والذي  املدنية  للخدمة 
العليا  واله�ساب  اجلنوب  مناطق 
الطبيون  املمار�سون  تعيني  ويتم 
املتخ�س�سون اخلا�سعون للخدمة 
العمومية يف الهياكل واملوؤ�س�سات 
ح�سب  وهذا  لل�سحة   العمومية 
حتددها  التي  احلاجيات 
اإ�سافة للتزام  ال�سحية  اخلريطة 
املمار�سني الطبيني املتخ�س�سني 
والتدابري  املدنية   اخلدمة  اأداء 
طريق  عن  املرافقة  التحفيزية 

التنظيم .
 

اأكرث من 50 مادة 
تتعلق باإدارة 

و�سناعة االأدوية
 

اجلديد،  ال�سحة  قانون  ويعزز 
احلق يف ال�سحة كحق اأ�سا�سي من 
النظام  وينظم   ، الإن�سان  حقوق 
تطلعات  لتلبية  ثه  ويحِدّ ال�سحي 
بقطاع  يتعلق  وفيما  املجتمع 
القانون اجلديد  ، يحتوي  الأدوية 
على اأكرث من 50 مادة تتعلق باإدارة 
و�سناعة الأدوية والأجهزة الطبية 
من  البيولوجية  واملختربات 
ناحية اأخرى، �سل�سلة من الأحكام 

للقا�رصين  التبغ  لبيع  اجلزائية 
والرتقية، والرعاية والإعالن حول 

هذه الظاهرة.

�سمان ا�ستمرارية 
اخلدمة العمومية 

لل�سحة واالأمن 
ال�سحي

 
 

الأحكام  القانون  هذا   ويحدد 
واملبادئ الأ�سا�سية  والتي تهدف 
وواجبات  حقوق  جت�سيد  اإىل 
ال�سحة  جمال  يف  املواطنني 
ويرمي اإىل �سمان الوقاية وحماية 
�سحة الأ�سخا�س واحلفاظ عليها 
�سمن  وترقيتها  وا�ستعادتها 
احرتام الكرامة واحلرية وال�سالمة 
وبالتايل  اخلا�سة  واحلياة 
وترقيتها  ال�سحة  حماية  ت�ساهم 
والنف�سية  البدنية  الراحة  يف 
ورقيه  لل�سخ�س  والجتماعية 
عامال  وت�سكالن  املجتمع  يف 
القت�سادية  التنمية  يف  اأ�سا�سيا 
اإىل  والجتماعية  بالإ�سافة 
يف  ال�سحة  جمال  اأهداف يف 
عرب  املواطنني  �سحة  حماية 
امل�ساواة يف احل�سول على العالج 
اخلدمة  ا�ستمرارية  و�سمان 
العمومية لل�سحة والأمن ال�سحي 
على  ال�سحة  ن�ساطات  وترتكز 
ن�ساطات  وتكامل  ت�سل�سل  مبادئ 
تكييف  واإعادة  والعالج  الوقاية 
خمتلف هياكل وموؤ�س�سات ال�سحة 
من   03 املادة  يف  جاء  ما  ح�سب 
 04 املادة  تن�س  و  ال�سحة  قانون 
والتي  اجلديد  ال�سحة  قانون  من 
الوطنية  ال�سيا�سة  على   ارتكزت 
تنفيذها  يف  ل�سيما  لل�سحة 
امل�سرتك  القطاعي  العمل  على 
الفاعلني  خمتلف  م�ساهمة  عرب 
ال�سحة  جمال  يف  املتدخلني 

وتنظيمهم وتوجيههم .
  

الرتكيز على 
اخلريطة ال�سحية 
وخمطط التنظيم 

ال�سحي
 

الوطنية  املنظومة  تنظيم  حول 
ارتكزت  املادة  ومتويلها  لل�سحة 
املنظومة  على  تنظيم   265
يف  واملتمثلة  لل�سحة  الوطنية 
وخمطط  ال�سحية  اخلريطة 
وامل�سالح  ال�سحي  التنظيم 
اخلارجية التابعة للقطاع املكلفة 
بال�سحة اإ�سافة للخدمة العمومية 
التي ت�سمنها املوؤ�س�سات  لل�سحة 
اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  العمومية 
وقطاع  املهمة  بهذه  املكلفة 
القطاعي  والعمل  لل�سحة  خا�س 
ال�سيا�سة  تنفيذ  يف  امل�سرتك 
بني  والتكامل  لل�سحة  الوطنية 
القطاع العمومي والقطاع اخلا�س 
مع  ال�سحية  اخلدمات  جمال  يف 
والعالج  الوقاية  ن�ساطات  تكامل 
الطبي  التاأهيل يف جانبها  واإعادة 
و الجتماعي وم�ساعي ت�سخي�سية 
اتفاقات  على  ترتكز  وعالجية 
مقيمة  فعلية  طبية  فائدة  ذات 
وحمينة بانتظام مع تنظيم وترقية 
التكوين والبحث يف علوم ال�سحة 
اجلمعوية  احلركة  وم�ساهمة 

والتعا�سدية و�سبكات العالج.
 

التعاون يف جمال 
ال�سحة وطنيا 

ودوليا وت�سكيل 
�سبكات العالج 

والتطبيب عن بعد
 

من  ال�سوء  املادة  316  و�سلطت 
اجلديد  ال�سادر  ال�سحة  قانون 
موؤخرا يف العدد 46 من  اجلريدة 
تلبية الحتياجات  الر�سمية ق�سد 
ميكن  حيث  للمواطنني  ال�سحية 
ال�سحة  وموؤ�س�سات  لهياكل 

لت�سكيل  تعاون  اتفاقية  مبوجب 
عن  التطبيب  ،اأو  عالج  �سبكات 
باملواطنني  التكفل  اأجل  من  بعد 
اأو مب�ساكل �سحية خا�سة ل�سيما 
التغطية  تكون  التي  املناطق  يف 
حيث  كافية  غري  فيها  ال�سحية 
ميكن ح�سب املادة 317 من نف�س 
القانون اأن يكون التعاون يف جمال  
ال�سحة وطنيا ،ودوليا حيث حتدد 
عن  املادة  هذه  تطبيق  كيفيات 
طريق التنظيم وبالتايل يخ�سع كل 
�سكل من اأ�سكال التفاقية اأو عقد 
يف  بحث  اأو  عالج  اأو  اخلدمات 
هياكل  بني  املربم  ال�سحة  جمال 
والأ�سخا�س  ال�سحة  وموؤ�س�سات 
اإىل ترخي�س  الأجنبية  الهيئات  اأو 
للوزارة  املخت�سة  امل�سالح  من 
ح�سب  وهذا  بال�سحة  املكلفة 
ما جاء يف املادة 318 من قانون 

ال�سحة.
 

اإن�ساء مر�سد وطني 
لل�سحة خلدمة 

املواطنني
 

هذا  من   11 املادة  ن�ست  فيما 
مر�سد  اإن�ساء  على  القانون 
اأ�سا�س  يكلف على  لل�سحة  وطني 
والوبائية  العلمية  املعطيات 
والقت�سادية  والدميوغرافية 
يف  بامل�ساهمة  والجتماعية 
الوطنية  ال�سيا�سة  عنا�رص  اإعداد 
الأولويات  وحتديد  لل�سحة 
ال�سحية التي يجب اأن ت�ستفيد من 
برنامج لل�سحة العمومية والإدلء 
حول  تو�سيات  وتقدمي  براأيه 
مبجالت  املتعلقة  امل�سائل  كل 
تقريرا  املر�سد  ويعد  ال�سحة 
ال�سحية  احلالة  حول  �سنويا 
الوزير  على  يعر�سه  للمواطنني 
ت�سكيلة  وحتدد  بال�سحة  املكلف 
عن  و�سريه  وتنظيمه  املر�سد 

طريق التنظيم .
 حكيم مالك



املحطة  برنامج  تدعيم   « �سيتم  و 
الربية اخلروبة الذي يخ�ص اخلطوط 
عن  الوالية(  خارج  )وجهات  الكبرية 
اخلا�سة  احلافالت  عدد  رفع  طريق 
اإ�سافية  حافلة   300 عددها  ويبلغ 
خالل يومي عيد االأ�سحى اإىل جانب 
�سيارات االأجرة ما بني الواليات ق�سد 

�سمان و�سائل 

النقل للم�سافرين 
لال�ستجابة جلميع 

الطلبات املحتملة », 
يربز ذات امل�س�ؤول.

وتعرف حمطة اخلروبة يف املنا�سبات 
كثيفة«  »حركة  والوطنية  الدينية 
للعا�سمة  املغادرين  للم�سافرين 
املا�سية  �سنوات  االأربع  يف  و�سلت 
م�سافر  الف   50 قاربت  معدالت  اإىل 
 25 من  اأزيد  ي�سكل  ما  هو  و  يوميا, 
عرب  امل�سافرين  جمموع  من  باملائة 
�رشكة  ت�رشف  التي  املحطات  بقية 

�سوغرال على ا�ستغاللها و ت�سيريها.
ان  اخرى  جهة  من  بو�سهيدة  واأبرز   
كافة االجراءات والتدابري قد اتخذت 
اأو  الذهاب  لرحالت  بالن�سبة  �سواء 

ي�سكل  »لن  وقال  العا�سمة  اإىل  العودة 
تدفق احلافالت بعد فرتة العيد على 
ي�سجل  كان  كما  م�سكل  اي  املحطة 
اأن  م�سيفا   ,« املا�سية  ال�سنوات  يف 
الو�سول اىل املحطة الربية الرئي�سية 
و  للحافالت  واحدة  دفعة  اخلروبة 
ظروف  يف  �سيتم  التوقيت  نف�ص  يف 
نف�ص  يف  وطماأن  �سل�سلة«.  و  »عادية 
االإجراءات  كل  اأن  املواطنني  الوقت 
 50.000 من  باأزيد  للتكفل  الالزمة 

تدفقهم  املنتظر  من  يوميا  م�سافر 
االأيام  خالل  خروبة  حمطة  على 
الوقت  نف�ص  واكد يف  العيد  تلي  التي 
اأزيد من  اإمكانية ال�ستقبال  اأن هناك 
50 األف م�سافر يف يوم واحد دون اي 
مت  التي  االإجراءات  ظل  يف  ا�سكال 
اتخاذها. من جهة اأخرى مت تخ�سي�ص 
مداومات لنقل املواطنني خالل اليوم 
االأول والثاين من عيد االأ�سحى تتمثل 
االأدين من اخلدمات  يف �سمان احلد 

م�سافتها  تتعدى  ال  التي  للوجهات 
نحو  رحالت  �ستخ�س�ص  و  كلم.   150
كل  م�ستوى  على  الطويلة  امل�سافات 
عليها  ت�رشف  التي  الربية  املحطات 
العمال  جتنيد  �سيتم  كما  ال�رشكة 
نظام  وفق  والنظافة  الرقابة  واأعوان 
 3000 عددهم  ي�سل  الذي  املناوبة 
اإىل  ال�سدد  هذا  يف  وا�سار  عون. 
»جتميد موؤقت« لفرتة العطل بالن�سبة 
ال�رشكة وذلك من اجل �سمان  لعمال 

خدمة و تكفل اأف�سل بامل�سافرين.
تدعيم  مت  اأنه  بو�سهيدة  وذكر 
�سبكة كامريات املراقبة بن�سبة 80 
باملائة حيث مت و�سع اأزيد من 40 
واأمن  �سالمة  على  حفاظا  كامريا 
املواطنني من خمتلف  وممتلكات 
على  تنقلهم  خالل  اجلرائم 
للخروبة  الربية  املحطة  م�ستوى 
وذلك بالتن�سيق مع  م�سالح االأمن 
ملراقبة مداخل وخمارج املحطة 
وبخ�سو�ص  االأ�سحى.  عيد  اأيام 
امل�ستوى  على  برية  فتح حمطات 
املوؤ�س�سة  هياكل  لدعم  الوطني 
�سيتم  خالل  اأنه  امل�سوؤول  اأو�سح 
افتتاح  القادم  �سبتمرب  �سهر 
البليدة  من  بكل  برية  حمطات 
واالغواط   بوعريريج  برج  و 
ا�ستيعاب  قدرة  فان  وللتذكري 
حمطة اخلروبة الربية تقدر باأزيد 

من 1200 رحلة يوميا    . 

للتعاون  الوطني  ال�سندوق  حث 
الفالحي الفالحني على �رشورة 
االأخطار  املتعدد  التاأمني 
ال�سندوق  اأن  مو�سحا  لالأبقار, 
يعو�ص املربني املوؤمنني بن�سبة 
80 باملئة البقرة و الذي ميكن 
املربني من اإعادة بعث ن�ساطهم 
اأو  الفقدان  حالة  يف  امليداين 

الوفاة  
الوطني  ال�سندوق  نظم 
اأم�ص   اأول  الفالحية  للتعاون 
احلمى  عن  حت�سي�سية  ندوة 
املعهد  مبقر  القالعية, 
التكنولوجي املتو�سط الفالحي 
عني  والية  يف  املتخ�س�ص, 
التح�سي�ص  تيمو�سنت,بهدف 
التاأمينية  التغطية  اأهمية  حول 
ملتعددة االأخطار و جت�سد هذه  
الفالحة  وزارة  تعليمة  املبادرة 
وال�سيد  الريفية  والتنمية 
مر�ص  مكافحة  يف  البحري, 
احلمى القالعية و ك�سف النقاب 
كعمل  لي�ص  التاأمني  دور  عن 
كثقافة  اأي�سا  لي�ص  و  اقت�سادي 
للحفاظ على املمتلكات,  حيث 
مت طرح اإ�سكالية ثقاقة التاأمني 
واملوا�سي,  االأبقار  مربي  عند 

اأنها  اإىل  املخت�سون  نوه  التي 
عزوفا  وت�سهد  منعدمة,  �سبه 

من قبل املوالني.

ثقافة التاأمني مغيبة يف 
والية �سطيف 

مدير  قبايلي  جمال  جهته  من 
للتعا�سد  اجلهوي  ال�سندوق 
على  �سطيف  ,لوالية  الفالحي 
يف  مغيبة  التاأمني  ثقافة  اأن 
ربوع  اأغلب  ويف  �سطيف  والية 
الوطن, حيث يبلغ عدد املوالني 
 33 حوايل  �سطيف,  والية  يف 
اأن    املقابل  يف    مربيا  األف 
عدد املوؤمنني قليل جدا حيث 
الميثلون 3 باملائة,  مو�سحا اأن 
غياب التكوين و ثقاقة  التاأمني 
املا�سية  �سوق  م�ساكل  من  زاد 

يف اجلزائرية .
,اأ�سار  مت�سل  �سياق  ويف 
ت�سجيل  ثم  اأنه  املتحدث 
باحلمى  اأ�سيبت  حاالت   9
�سطيف,  والية  و  يف  القالعية 
قد  كان  الفالح  احلظ  وحل�سن 
قام  بتاأمني اأبقاره وثم تعوي�سه  
البد من اإعادة النظر يف �سيا�سة 

و  االأبقار  لرتبية  املوجهة  دعم 
اإىل  تفقدية  زيارة  خالل   من 
م�ستثمرة فالحية, حيث نددت 
جتاهل  و  بتماطل  �ساحبتها 
ان�سغاالت  و  ملطالب  للو�ساية 
يف  داعية  االأبقار,  مربني 
ال�سياق اإىل �رشورة اإعادة النظر 
فيما  خا�سة  الدعم  �سيا�سة  يف 
من  املبتدئني,  باملربني  يتعلق 
,و  العلف  يف  الرتخي�ص  خالل 
دعم احلكومة يف الري و العلف 
الذي يعرف اإلتهابا يف االأ�سعار, 
مو�سحة اأن من امل�ستفيدين من 
م�ساريع دعم ال�سباب »اون�ساج«  
امل�رشوع  كبدها  لالأ�سف  لكن 
مليون   200 ب  قدرت  خ�سارة 

�سنتيم. 
اأن  املتحدثة  اأو�سحت  و 
تهرب الكثري من املربني  من 
تاأمني ابقارهم ميكنهم نظرا 
املادية,  اإمكانياتهم  ل�سعف 
و  العلف  اأ�سعار  وارتفاع 
مدير  جهته  من  الري  
لوالية  الفالحية  امل�سالح 
من  حذر  تيمو�سنت  عني 
اخل�سائر  و  املر�ص  خطورة 
امل�ستوى  على  ي�سببها  التي 

اأنه  ,مو�سحا  االقت�سادي 
االإجراءات  كل  اإتخاد  ثم 
احلمى  مر�ص  ملكافحة 
م�ستوى  على  القالعية 
من  الفالحية  امل�ستثمرات 
و  الفالح  مرافقة  خالل 
ويعترب  التاأمني   ثقافة  ن�رش 
الذي  التح�سي�سي  اليوم  هذا 
الوطني  ال�سندوق  بها  قام 
فر�سة  الفالحي  للتعاون 
الفالحني  لتح�سي�ص  �سانحة 
املتعدد  التاأمني  باأهمية 
املزايا  و  لالأبقار,  االأخطار 
تطوير  بغية  له  املقدمة 
به  النهو�ص  و  الن�ساط  هذا  

لت�سجيع الن�ساط الوطني 
اأن  اإىل  االإ�سارة  ويجدر 
للتعاون  الوطني  ال�سندوق 
باإ�ستنفار كافة  الفالحي قام 
م�ساحله اجلهوية منذ بداية 
من  القالعية  احلمى  انت�سار 
مراقبة  خاليا  و�سع  خالل 
من اأجل متابعة كل احلاالت 
اأي�سا  �سطر  كما  امل�سجلة,  
اأيام  يف  ممثل  وقاية  برنامج 

و قوافل  حت�سي�سية.
عني تيم��سنت:  اإميان ل�ا�س 

حمطة اخلروبة مبنا�سبة عيد االأ�سحى

ال�سندوق ال�طني للتعاون  الفالحي 

حكيم مالك  

900 رحلة يومي� والتزود ب�أكرث 
من 40 ك�مريا مراقبة 

تعوي�س�ت بن�سبة 80 ب�مل�ئة يف ح�لة الت�أمني املتعدد الأخط�ر للأبق�ر 
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بعد تخ�ف امل�اطنني 

نفط�ل توؤكد مداولته� 
ب�سكل ع�دي يومي العيد 

وزارة الفالحة

توفري 5 مليني راأ�س من الأغن�م

ت�سديد الرقابة على احلدود اجلن�بية 
وتكثيف الطلعات اجل�ية اأبرز الت��سيات 

 خمطط اأمني للت�سدي ملح�ولة اغراق 
ال�سوق ب�مل��سية الإفريقية 

.      اإحباط حماولة اإدخال 280 راأ�س من 
املا�سية خالل ج�يلية املن�سرم 

وتوزيع  لت�سويق  الوطنية  ال�رشكة  اأكدت 
توزيع  اأن  “نفطال”  البرتولية  املواد 
الوقود وخمتلف املواد البرتولية �سيجري 
ب�سفة عادية, وهذا على م�ستوى الوطن 
خالل اأيام عيد االأ�سحى وذكرت ال�رشكة 
يف بيان لها اأم�ص تعلم من خالله زبائنها, 
على  العيد  خالل  متوفرة  اخلدمات  اأن 
اخلدمة  حمطات  �سبكة  كل  م�ستوى 
التابعة اإليها ونقاط البيع املعلومة وهذا 

ليال ونهارا وخالل 24/24.
عليه  جرت  كما  نفطال,  بيان  وياأتي 
ودينية,  وطنية  منا�سبة  كل  يف  العادة 
منهم  خا�سة  املواطنني  خماوف  لتبدد 
اإمكانية حدوث  من  املركبات,  اأ�سحاب 
اأزمة وقود يف اأيام العيد, وهناأت ال�رشكة 
مبنا�سبة  اجلزائري  ال�سعب  االأخري  يف 

العيد.
ف.ن�سرين

توفري  عن  الفالحة  وزارة  اأعلنت 
عرب  االأغنام  من  راأ�ص  ماليني   5
خ�س�ستها  التي  البيع  نقاط  كافة 
اأ�ساحي  لبيع  العمومية  ال�سلطات 
واأو�سح  املبارك  االأ�سحى  العيد 
بوزارة  البيطرية  امل�سالح  مدير 
كرمي  ها�سمي  قدور  الفالحة 
الوزارة  »اأن  اجلزائرية,  لالإذاعة 
بيطري   1500 بت�سخري  قامت 

ملتابعة  الوطني  امل�ستوى  على 
عملية البيع والنحر,واأ�ساف قدور 
متوفرة  املا�سية  ان  الها�سمي 
البياطرة  جميع  ت�سخري  مت  حيث 
على  للمداومة  الوطن  عرب 
البلديات  ومقر  املذابح  م�ستوى 
باالإ�سافة  الفالحية  واملندوبيات 
ملراقبة  متنقلة  فرق  وجود  اإىل 

االأ�ساحي«.

�سبطت م�سالح االأمن املتخ�س�سة 
بال�رشيط  التهريب  مكافحة  يف 
احلدودي اجلنوبي مع دول ال�ساحل 
ال�سدا�سي  بداية  مع   , االفريقي 
اجلارية خمطط  ال�سنة  من  الثاين 
ن�ساط  لتطويق  ا�ستثنائي  امني 
املا�سية  اإدخال  لتفادي  املهربني 
االإفريقية للرتاب الوطني من عدة 
وذلك  احلدودي  بال�رشيط  نقاط 
حت�سبا لبيعها كاأ�ساحي قبل حلول 

عيد االأ�سحى املبارك .
اأفادت م�سادر اأمنية مطلعة ليومية 
االأمنية  اللجان  اأن   « »الو�سط 
االأمني  الو�سع  مبتابعة  املكلفة 
اجلنوبي  احلدودي  بال�رشيط 
 , والنيجر  مايل  لدولتي  املتاخم 
بداية  مع  جت�سيد  يف  �رشعت  قد 
�سهر جويلية  املن�رشم يف التطبيق 
اخلا�ص  االأمن  ملخطط  امليداين 
املعابر  على  الرقابة  بت�سديد 
وغري  بها  امل�رشح  احلدودية 
التواجد  تعزيز   مع  بها  امل�رشح 
االأمن  ت�سكيالت  ملختلف  االأمني 
التهريب  مكافحة  املتخ�س�سة يف 
ال�سوق  اإغراق  لتفادي  وذلك   ,
املحلية  وال�سوق  عموما  الوطنية 
باملناطق احلدودية بجنوب البالد 
الكبري على غرار مترنا�ست , اأدرار 
, ب�سار وتيندوف باملا�سية املهربة 
من دول افريقية عديدة واملعروفة 
عليها  يكرث  التي   « بـ«�سيدون 
الطلب من طرف املواطنني بتلك 
توافق  اأبرزها  من  لعل  الواليات 
املحدود  الدخل  ذوي  مع  �سعرها 
ك�سفت  فقد  مت�سل  �سياق  ويف   ,
اإ�ستحداث  مت  اأنه  امل�سادر  ذات 

يتكون من  موؤقت  اأمني  34 حاجز 
وحدات اجلي�ص الوطني ال�سعبي و 
عنا�رش الدرك الوطني ومفت�سيات 
عرب  اجلزائرية  اجلمارك   اأق�سام 
التي  والطرقات  امل�سالك  جميع 
تربط املعابر احلدودية باملناطق 
قزام  عني  غرار  على  اجلنوبية 
وبرج  تيمياوين   , زاوتني  تني   ,
اجلناة  اأثار  لتقفي  خمتار  باجي 
ومن ثم التطبيق ال�سارم ملخطط 
اأ�ساحي   تهريب  منابع  جتفيف 
ثانية  جهة  من   . االأ�سحى   عيد 
فقد علمت يومية »الو�سط« ,  من 
م�سادر مطلعة على ملف مكافحة 
م�سالح  فاإن   , املنظمة  اجلرمية 
االأمن امل�سرتكة قد متكنت خالل 
بداية  ومع  املن�رشمني   ال�سهرين 
اإحباط  من   , اجلاري  اأوت  �سهر 
من  280راأ�ص  لـ  اإدخال  عملية   12
مايل  دول  من  املهربة  املا�سية 
م�سادرة  ليتم  وت�ساد  النيجر   ,
لدوائر  وحتويلها  املحجوزات 
مت  فيما   , املعنية   االخت�سا�ص 
لدوائر   14 الـ  املوقوفني  حتويل 
االخت�سا�ص  اقليم  ح�سب  االأمن 
االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
ملفات  اإجناز  و  معهم  القانونية 
مبوجبها  مت  �سدهم  ق�سائية 
اجلمهورية  وكالء  اأمام  تقدميهم 
يف  �سدر  اأين  املذكورة  بالواليات 
حقهم اأوامر باالإيداع رهن احلب�ص 
حماكمتهم  اإنتظار  يف  املوؤقت 
االأ�رشار  و  التهريب  بتهمة  الحقا 
ح�سب  الوطني  باالإقت�ساد 

املعلومات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

خ�س�ست �سركة اإ�ستغالل وت�سيري املحطات الربية للجزائر )�س�غرال( اأزيد من 900 رحلة ي�ميا نح� خمتلف خط�طها الداخلية 
خالل الثالثة اأيام التي ت�سبق عيد االأ�سحى املبارك كما مت جتهيز »حمطة خروبة« باأزيد من 40 كامريا لتاأمني امل�اطنني 

وممتالكتهم ,ح�سبما اأفاد به املدير العام لذات امل�ؤ�س�سة عزالدين ب��سهيدة واأ�سار ب��سهيدة يف ت�سريح اأن امل�ؤ�س�سة �ست�ؤمن اأزيد 
من 900 رحلة ي�ميا اإنطالقا من حمطة اخلروبة حت�سبا لعيد االأ�سحى ومن املت�قع اأن ال يتجاوز عدد امل�سافرين  30.000 ي�ميا 

خالل هذه الفرتة خا�سة اأن عيد االأ�سحى هذه ال�سنة يتزامن مع العطلة ال�سيفية وبالتايل ال ي�جد �سغط كبري على اخلط�ط 
ما ي�سمح بالتكفل بهم بكل اأريحية دون �سغط.
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البليدة 

اإ�سابة خم�سة اأفراد من 
عائلة واحدة بت�سمم حاد 

اأ�سيب خم�سة اأفراد من عائلة واحدة بوالية البليدة بت�سمم حاد 
بالوالية  ال�سحة  مدير  اأكده  ح�سبما  ال�رشب,  مياه  تلوث  نتيجة 
خم�سة  اليوم  تعر�ض  اأنه  ت�رشيح  يف  اجلمعي  حممد  واأو�سح  
 8  ( االأوالد  و  االأم  و  االأب  من  تتكون  واحدة  عائلة  من  اأفراد 
اإثرها على  نقلوا على  لت�سمم حاد  العمر(  �سنة من   15 و   11 و 
جناح ال�رشعة اإىل م�ست�سفى بوفاريك املتخ�س�ض يف االأمرا�ض 

املعدية حيث يتلقون العالج الالزم.
وطماأن ذات امل�سوؤول بالقول اأن ال�سحايا حالتهم »م�ستقرة« و هم 
يتلقون حاليا العالج مب�ست�سفى بوفاريك, م�سريا اإىل اأن العائلة 
و  احلديدية  ال�سكة  من  بالقرب  الق�سديري  باحلي  تقطن  التي 
ببلدية  بالرامول  اجلديدة  االأمناط  املتعددة  الربية  املحطة 
البليدة كانت قد تعر�ست لهذا الت�سمم احلاد نتيجة »تلوث مياه 
ال�رشب نظرا للظروف املعي�سية املزرية التي تعي�ض فيها, نافيا 
»اأن تكون املياه التي قد و�سلتهم اإىل احلنفيات ملوثة«.واأ�ساف 
اأن وفد وزاري قد حل بالوالية للوقوف على الو�سعية ال�سحية 
لهوؤالء امل�سابني, م�سريا اإىل اأنه مت اتخاذ عدد من االإجراءات 

االحرتازية باحلي ملنع ظهور اإ�سابات مماثلة.
يذكر اأن حالة الت�سمم هذه تعد الثانية من نوعها على م�ستوى 
اأ�سيب 448  كان قد  اأ�سبوعني, حيث  اأقل من  الوالية يف ظرف 
�سخ�سا يقطنون بعدد من االحياء ببلدية بوقرة )�رشق الوالية( 
باأنها  التحاليل  اأثبتت  ملياه  ا�ستهالكهم  نتيجة  ت�سمم  حلاالت 
مدير  اآنذاك  و�سفها  التي  و  »القولونيات«  بكترييا  على  حتوي 
لي�ست  و  »الب�سيطة  بامليكروبات  اجلمعي,  ,حممد  ال�سحة 
باخلطرية«.وكانت جميع احلاالت التي عانت من اأعرا�ض ت�سمم 
العالج  تلقت  قد  احلمى  ارتفاع  و  االإ�سهال  يف  متثلت  خفيفة 

الالزم و خرجت من امل�ست�سفى.
 

 بعد اتهامهم باإغت�ساب
 �سيدة اإيرلندية 

الإفراج عن �ستة طالب 
جزائريني بالت�سيك

يف  جزائريني  طالب   6 عن  الت�سيكية  ال�سلطات  اأفرجت 
اإيرلندية  اتُهموا باغت�ساب �سيدة  كليتي الطب وال�سيدلة, 
الت�سيكية, وذلك بعد تدخل وزارة اخلارجية  العا�سمة  يف 

اجلزائرية. 
ال�سبان  �رشاح  اأُطلق  فقد   ,»ALG24« ملوقع  ووفقا 
اجلزائريني املتهمني بق�سية اغت�ساب ال�سيدة االإيرلندية 
الق�ساء  قبل  من  وتربئتهم  اأ�سهر,   4 حوايل  حب�سهم  بعد 
اإثبات اجلرم واعتقلت ال�سلطات الت�سيكية  الت�سيكي لعدم 
الفتاة  ادعاء  بعد  املا�سي,  اأفريل  اجلزائريني يف  ال�سبان 
االإيرلندية باأن ال�سبان املذكورين اغت�سبوها, رغم تقرير 
الطبيب ال�رشعي الذي اأفاد بعدم وجود اأي اآثار لالغت�ساب 

تثبت وقوع اجلرمية.
يف  اإجازتهم  يق�سون   6 ال  اجلزائريون  ال�سبان  وكان 
جمهورية الت�سيك حني تعرفوا يف ملهى ليلي على ال�سيدة 
هي  كانت  حني  عاما   35 العمر  من  تبلغ  التي  االإيرلندية 

اأي�سا تق�سي اإجازة يف مدينة براغ. 
ف.ن�سرين

بواليتي البليدة وق�سنطينة 

توقيف عن�سري دعم 
للجماعات الإرهابية 
عنا�رش  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي,  الوطني  للجي�ض  مفارز  متكنت 
)والية  بوقرة  من  بكل  اخلمي�ض  اأم�ض  يوم  الوطني,  الدرك 
للجماعات  دعم  عن�رشي  توقيف  من  وق�سنطينة  البليدة( 
الدفاع  لوزارة  بيان  اأم�ض اجلمعة  به  افاد  ما  االإرهابية, ح�سب 
اإطار مكافحة االإرهاب,  اأنه »يف  الوطني واأو�سح ذات امل�سدر 
عنا�رش  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي,  الوطني  للجي�ض  مفارز  متكنت 
بالبليدة/ن.ع.1  ببوقرة   2018 اأوت   16 يوم  الوطني,  الدرك 
وق�سنطينة /ن.ع.5, من توقيف عن�رشي )02( دعم للجماعات 
االإرهابية« من جهة اأخرى, ويف اإطار حماربة التهريب واجلرمية 
املنظمة, حجزت مفارز للجي�ض الوطني ال�سعبي »مركبتني )02( 
رباعيتي الدفع وكمية معتربة من الوقود تقدر بـ 10673 لرت كانت 
موجهة للتهريب بكل من �سوق اأهرا�ض وتب�سة والطارف, يف حني 

متكنت 
متفرقة  عمليات  يف  ال�سعبي  الوطني  للجي�ض  م�سرتكة  مفارز 
بدون   )01( طائرة  وحجز  اأ�سخا�ض   )04( اأربعة  توقيف  من 
من  خرطو�سة  و1405  �سياحيتني  و�سيارتني  ناري  و�سالح  طيار 
خمتلف العيارات و4,2 كلغ من الكيف املعالج بكل من ق�سنطينة 

وميلة/ن.ع.5 
وتي�سم�سيلت وتلم�سان/ ن.ع.2«وعلى �سعيد اآخر, اأوقفت مفارز 
ال�سعبي وعنا�رش حرا�ض احلدود »15 مهاجرا  الوطني  للجي�ض 
باجي  وبرج  ورقلة  من  بكل  خمتلفة  جن�سيات  من  �رشعي  غري 

خمتار وتلم�سان« 

اأعلنت وزير البيئة والطاقات املتجددة فاطمة 
عن  بتب�سة  اخلمي�ض  اليوم  زرواطي  الزهراء 
اتخاذ عدة اإجراءات ا�ستعجالية للق�ساء على 

م�سكل الغبار املنبعث اأثناء عملية نقل احلديد 
من منجم منطقة الونزة والذي ميثل اأحد اأكرب 

ان�سغاالت �سكان املنطقة.
لدى  �سحفي  ت�رشيح  يف  الوزيرة  واأو�سحت 
معايتنها للمنجم القريب من املنطقة ال�سكنية 
زيارتها  من  حمطة  اآخر  يف  البلدية  لذات 
للوالية التي دامت يومني, باأن هذه االإجراءات 
اللقاء الذي مت تنظيمه  مت اتخاذها بناء على 
مع املجتمع املدين مبقر الوالية ليلة االأربعاء 
فيه  ان�سغال  اأكرب  كان  والذي  اخلمي�ض  اإىل 
الغبار املتطاير من  التي تنجم عن  »االأ�رشار 
و  بالونزة«  احلديد  ملنجم  التابعة  ال�ساحنات 

التي تبعد بنحو 90 كلم �سمال مدينة تب�سة.
الوزيرة  ح�سب  االإجراءات  هذه  اأوىل  وتتمثل 
بتعبيد  للمنجم  امل�ستغلة  ال�رشكة  اإلزام  يف 

املقطع من الطريق بطول يقارب 3 كلم والذي 
ت�سلكه ال�ساحنات التي تكون �سببا مبا�رشة يف 
يوؤرق  الذي  الغبار  من  هائلة  كميات  انبعاث 
يف  يدخل  القرار  هذا  باأن  مو�سحة  ال�سكان 
عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�ض  تعليمات  �سياق 
العزيز بوتفليقة القا�سية باحلر�ض على �سحة 
حلق   « لـ  جت�سيدا  كونه  عن  زيادة  املواطنني 

املواطن الد�ستوري يف بيئة �سليمة ونظيفة«.
ال�رشيح  االلتزام  باأن هذا  زرواطي  اأ�سافت  و 
من  امل�ستغل  الطريق  مقطع  بتعبيد  القا�سي 
احلقيقي  »احلل  يعد  املنجم  مركبات  طرف 
خالل  املنبعث  الغبار  مل�سكلة  والنهائي« 
مربزة  باملنطقة  املنجمية  الرثوة  ا�ستغالل 
باأن عملية الر�ض باملياه التي تقوم بها ال�رشكة 
ت�سل  والتي  يوميا  دورات   6 مبعدل  امل�ستغلة 
تكلفتها ال�سنوية اإىل حوايل 20 مليون دج »غري 

كافية« ملنع و�سول الغابر اإىل ال�سكان.
يف نف�ض ال�سياق اأعطيت تعليمات �سارمة بعني 
املكان تق�سي مبنع ال�ساحنات الناقلة للحديد 
من الدخول اإىل و�سط املدينة و�سلك الطريق 
االجتنابي املوؤدي مبا�رشة اإىل م�سنع احلجار 

بوالية عنابة وهو اأحد االن�سغاالت التي طالب 
بها �سكان املنطقة ح�سب 

خا�سة  املكان  بعني  املقدمة  املعلومات 
ب100  يقدر  كان  ال�ساحنات  هذه  عدد  واأن 
تخفي�ض  ومت  باملنجم  يوميا  تعمل  �ساحنة 
ثاين  اأما  �ساحنة   20 اإىل  حاليا  لي�سل  عددها 
الوزيرة-  –ح�سب  فيتعلق  االإجراءات  هذه 
العطب  باإ�سالح  الوطنية  ال�رشكة  هذه  باإلزام 
املوجود يف التجهيزات اخلا�سة بنقل احلديد 
قاطرات  طريق  عن  مبا�رشة  اخلام  مادته  يف 
مركب  اإىل  نقله  مكان  غاية  اإىل  املنجم  من 
احلديد و ال�سلب باحلجار )عنابة( م�سرية اإىل 
اأن هذا هو احلل النهائي لكل امل�ساكل البيئية 
باملنطقة الذي يجب اأن يكون اأوىل ان�سغاالت 
ال�رشكة التي ال تتعدى فرتة اإعادة بعثها لن�ساط 
اأن كان  بعد  ا�ستغالل هذا املنجم �سنة فقط 
البيئة  وزيرة  كانت  و  اأجنبية   موؤ�س�سة  يد  يف 
اطلعت على ظروف  قد  املتجددة  والطاقات 
الونزة  مبنطقة  املنجمية  الرثوة  ا�ستغالل 
ك�سب  على  العمل  ل�رشورة  م�سوؤوليها  داعية 
اإيجابية«  »اإ�سارات  واإعطائهم  املواطنني  ثقة 

من  للبيئة«  »�سديق  اال�ستثمار  هذا  بجعل 
خالل الوفاء–كما قالت- بااللتزامات التي مت 
ان�سغاالت معرب عنها  بناء على  االتفاق عليها 
تعطيل  دون  ومن  املنطقة  �سكان  طرف  من 
و�سفته  الذي  الونزة  ملنجم  االإنتاجية  لالآلة 
الوزيرة  زيارة  �سملت  التاريخي«و  »املوقع  بـ 
لوالية تب�سة على مدار يومني عدة نقاط اأهمها 

معاينة عدة 
م�ساريع بعا�سمة الوالية تتعلق مب�رشوع اإجناز 
اإجناز  وم�رشوع  للت�سلية  احل�رشية  احلديقة 
مبنطقة  امل�ستعملة  املياه  معاجلة  حمطة 
اإىل  اإ�سافة  التقني  الردم  مركز  و  زروق  عني 
الربية  الطيور  تربية  مركز  م�رشوع  معاينة 
بخنقة بكارية و اأ�رشفت الوزيرة �سمن برنامج 
املجتمع  مع  لقاء  عقد  على  اأي�سا  الزيارة 
املدين بالوالية و كذا اآخر مع م�سوؤويل مدراء 

املوؤ�س�سات االقت�سادية املنجمية بهذه 
باأنها  االجتماع  خالل  و�سفتها  التي  الوالية 
اهتمام  اإىل  وحتتاج  بيئية  نظم  عدة  »جتمع 
خا�ض كونها منطقة حدودية و تواجه ظاهرة 

الت�سحر اإ�سافة اإىل كونها قطب منجمي«. 

ل/منرية

ما يناهز عن 80 باملائة من احلاالت التي 
تتكفل بها م�سالح اإ�ستعجاالت م�ست�سفيات 
مو�سم  بداية  منذ  العا�سمة  اجلزائر 
اأمرا�ض  من  تعاين  حاالت  هي  ال�سيف 
الدم  ال�سكري و�سغط  داء  مزمنة, ال�سيما 
اأفاد  ح�سبما  الربو,  ومر�ض  ال�رشياين, 
امل�سالح  هذه  من  واأطباء  م�سوؤولني  به 
لوحظ  ما  وح�سب  الطبية.  االإ�ستعجالية 
االإ�ستعجالية  امل�سالح  من  العديد  عرب 

بالعا�سمة فهناك 
باالأمرا�ض  للم�سابني  كبري  توافد 
فرتات  طيلة  امل�سالح  هذه  على  املزمنة 
غرار  على  م�ساءا(,   - )�سباحا  اليوم 
للموؤ�س�سة  الطبية  االإ�ستعجاالت  م�سلحة 
با�سا  م�سطفى  اجلامعية  االإ�ست�سفائية 

فئة  كثيفا« من طرف   « اإقباال  ت�سهد  التي 
امل�سنني التي تعاين من االأمرا�ض املزمنة 
وارتفاع  القلب  واأمرا�ض  ال�سكري  كداء 
باالإ�سافة  ال�رشياين  الدموي  ال�سغط 
والت�سممات  املرور  حوادث  �سحايا  اىل 

الغذائية.
الن�ساطات  مدير  اأكد  ال�سدد,  هذا  ويف   
م�سطفى  الطبية مب�ست�سفى  و�سبه  الطبية 
ر�سيد  بلحاج  ,االأ�ستاذ  اجلامعي  با�سا 
املر�سى  من  باملائة   80 اأن  ت�رشيح  يف 
ال�سكري  كداء  مزمنة  باأمرا�ض  امل�سابني 
و�سغط الدم ال�رشياين و الربو يتم التكفل 
االإ�ستعجالية  امل�سالح  م�ستوى  على  بهم 
بداية  منذ  االإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  بذات 
مو�سم ال�سيف وذلك ب�سبب ارتفاع درجات 

الت�سممات  �سحايا  اىل  باالإ�سافة  احلرارة 
على  عالوة  املرور  وحوادث  الغذائية 
واليات  من  حتويلهم  يتم  الذين  املر�سى 
جماورة.  واأ�ساف اأن امل�سالح االإ�ستعجالية 
اجلامعية  االإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  الثالثة 
للتكفل  �رشيرا   54 توفر  با�سا  م�سطفى 
»طاقة  اأن  مربزا  االإ�ستعجالية,  باحلاالت 
نوعها  من  االأوىل  هي  هذه  االإ�ستيعاب 
على امل�ستوى العربي واالإفريقي« يوؤطرها 
طاقم متخ�س�ض من  االأطباء و�سبه الطبي 
والو�سائل  االإمكانيات  كافة  توفري  مع 

لت�سهيل عملية التكفل االإ�ستعجايل .
االإ�ستعجالية  امل�سالح  هذه  اأن  واو�سح 
خ�سو�سا  �سا   24/24 مدار  على  تتكفل 
من  هائل  بعدد  ال�سيف  مو�سم  بداية  منذ 

منذ  كبرية  ب�سورة  يتوافدون  املر�سى 
ال�سباح اإىل غاية ال�ساعات االأوىل من اليوم 
املوايل.  ويف ذات ال�سدد, اأ�سار اأن  الذين 
عر�سة  اأكرث  مزمنة  اأمرا�ض  من  يعانون 
من  ماتعاين  وغالبا  احلر  موجة  لتبعات 
اإ�سهال حاد وجفاف ونق�ض يف كمية املياه 
والغثيان ما  واالأمالح املعدنية يف اجل�سم 
يتم  حيث  خطرية  مل�ساعفات  يعر�سهم 
منذ بداية جوان املن�رشم ت�سجيل حالتي 
باجللطة  االإ�سابة  جراء  يوميا  وفاة   )02(
الدماغية وارتفاع قيا�سي لن�سبة ال�سكر يف 
كما  واجلفاف  املفاجئ  املوت  وكذا  الدم 
االإ�سابة  حاالت  اإرتفاع  من  تخوفا  �سجل 
البعو�ض يف ظل  ول�سعات  القرنية  بالتهاب 

موجة احلر.   

اإتالف م�ساحة  الغابات يف  ت�سببت حرائق 
الفرتة املمتدة  قاربت 1470 هكتار خالل 
اأوت 2018,   15 اإىل غاية  الفاحت جوان  من 
العامة  للمديرية  بيان  به  افاد  ح�سبما 

للغابات.
الفرتة  هذه  انه  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
�سملت  حريق  بوؤرة   394 ت�سجيل  �سهدت 
م�ساحة اجمالية تقدر ب 68ر1468 هكتار 
و  الغابات  من  هكتار  89ر789  بني  موزعة 
55ر467  و  االأحرا�ض  من  هكتارا  24ر211 

18ر5  مبعدل  اي  االدغال,  من  هكتارا 
لكل  هكتار  72ر3  م�ساحة   و  يوميا  حريق 

حريق, ح�سب نف�ض امل�سدر.
للغابات  العامة  و ح�سب ح�سيلة املديرية 
حرائق  من  ت�رشرا  االكرث  املنطقة  فان  
ب25ر1001  ال�رشق   منطقة  هي  الغابات 
بالو�سط  متبوعة  حريقا   100 و  هكتارا 
الغرب  ثم  ب 97ر294 هكتار و182 حريقا 
)46ر172 هكتارا و 112 حريقا(. من جهة 
اأخرى , مت ت�سجيل خالل االأ�سبوع املمتد 

�سمل  حريقا   52 لوحده  اأوت   15 و   9 بني 
هكتارا  ب98ر122  تقدر  اجمالية  م�ساحة 
الغابات  من  هكتار  88ر31  من  مكونة 
و86ر62  االحرا�ض  من  هكتارا  و24ر28 
42ر7  مبعدل  اأي  االأدغال,  من  هكتار 
/ هكتار  36ر2  م�ساحة  و  يوميا  حرائق 

احلريق.
و اأ�سافت ذات املديرية ,ان جهاز الوقاية 
و مكافحة حرائق الغابات الذي مت و�سعه 
اال�ستمرار  �سيتم   2018 جوان  الفاحت  منذ 

فيه اىل غاية نهاية احلملة املرتقبة يف 31 
اكتوبر املقبل وب�سبب االأخطار امل�ستمرة 
نداء  املديرية  وجهت  الف�سل  هذا  خالل 

للموطنني �سيما 
اليقظة  من  مبزيد  بالتحلي  اجلوار  �سكان 
والوقاية  االنذار  خمطط  يف  وامل�ساهمة 
وباملقارنة مع نف�ض الفرتة من �سنة 2017, 
ك�سفت املديرية عن ت�سجيل 2.121 حريق 
 31.941 قدرت ب  اجمالية  م�ساحة  اأتلف 

هكتار منها 15543 هكتار من الغابات.

اإ�ستعجاالت طبية باجلزائر العا�سمة

حرائق الغابات

80 باملائة من املتكفل بهم يعانون من اأمرا�ض مزمنة  

قرابة 1470 هكتار م�ستها النريان منذ جوان

منجم الونزة بتب�سة 

اإجراءات للق�ساء على م�سكل الغبار املنبعث اأثناء نقل احلديد 
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الربمة  بلدية  اإطارات   ممثلي  نا�شد 
 ، اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
العليا  واملدار�س  الكربى  املعاهد 
 « الو�شط   « بيومية  ات�شالهم  يف   ،
ممثلة  بالبالد  العليا  ال�شلطات   ،
من  اأويحي  اأحمد  الأول  الوزير  يف 
م�شالح  لدى  العاجل  التدخل  اأجل 
وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزارة 
العامة  واملديرية  الجتماعي 
اإعادة  بهدف   ، �شوناطراك  ملجمع 
هاته  ومطالب  ان�شغالت  يف  النظر 
العمل  يف  احلق  من  املحرومة  الفئة 
العاملة  النفطية  الوطنية  بال�رشكات 
غرار  على  املذكورة  البلدية  برتاب 
بياران   ، بركني   ، الباقل  غرد  حقول 
،و  اأجيب  �شوناطراك   ، امل�شناأ  بئر   ،
�شوناطراك الربمة، ويف �شياق مت�شل 
جميع  اأن  املتحدثني  ذات  اأكد  فقد 
هذه املن�شاآت النفطية مل توظف ول 
اإطار من بلديتهم بذريعة اأن اأبنائها ل 

عليا يف  اأو  �شهادات جامعية  ميلكون 
، وهو ما و�شفوه  جمال املحروقات 
باحلجج الواهية ، مو�شحني يف  ذات 
تدعمت  قد  الربمة  بلدية  اأن  ال�شدد 
اجلامعات  اأرقى  من  خريجة  بدفعة 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . اجلزائر  يف 
الربمة  بدائرة  الإطارات  هذه  قامت 
احلاملني ل�شهادات جامعية يف جمال 
املحروقات بوقفة احتجاجية �شلمية 
وكذالك  �شوناطراك  موؤ�ش�شة  اأمام 
اأوت   02 يوم  الطعام   عن  اإ�رشاب 
امل�رشوع  بحقهم  مطالبني   2018
يف  الأولوية  مراعاة  كذا  و  العمل  يف 
الوزارية  لتعليمات  تطبيقاً  الت�شغيل 
املنطقة  لأبناء  الأولوية  تعطي  التي 
املن�شب  وجود  عدم  حالة  يف  اإل 
املطلوب يف الولية باأكملها فاإن و ايل 
�شاحب  جللب  بت�رشيح  يقوم  الولية 
دامت  و  اأخرى  وليات  من  املن�شب 
هذه الوقفة الحتجاجية ملدة يومني 
كاملني مبيتاً بدون اأكل و ل ماء اأمام 
احلرارة  درجات  حتت  و  املوؤ�ش�شة 

تدهور  و  الظل  يف   50° تفوق  التي 
ودخولهم  للمحتجني  ال�شحية  احلالة 
اأن  حيث   ، العالج  لتلقي  امل�شت�شفى 
هذا الو�شع اأدى اىل اإ�شتياء كبري لدى 
اأعيان املنطقة و ذويهم و عدم تلقي 
اإ�شتجابة من ال�شلطات املعنية و  اأي 
بداية حترك الأو�شاع و ك�شب الراأي 
العام حيث انظم اأعيان بلدية الربمة 
هاته  يف  مل�شاندتهم  ال�شباب  لهوؤلء 
الق�شية التي كادت اأن تتحول اإىل و�شع 
اإجتماعي باأكمله و تفقد �شيطرتها يف 

لول  الأوىل  بدرجة  حدودية  منطقة 
تدخل رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 
بعد  خا�شة  البالد  كبار  و  م�شايخ  و 
من  ال�شتجابة  و  الرد  عدم  �شيا�شة 
املذكورة  املوؤ�ش�شات  تلك  كل  طرف 
�شابقاً . لتبقى ق�شية اإطارات الربمة 
يكتنفها الغمو�س يف انتظار الرد من 
هاته  ظهور  وعدم  املعنية  اجلهات 
انقطاع  ب�شبب  كان  الحتجاجات 
تعترب  التي   3G الت�شال  �شبكة 
امل�شدر الوحيد لالإت�شال و توا�شل .

باملقاطعة  الربيدية  تعي�س املراكز 
الإدارية عني �شالح ، على وقع جملة 
من  لعل  التقليدية  امل�شاكل  من 
ال�شيولة  توفري  يف  التذبذب  ابرزها 
التوايل  الثاين على  لالأ�شبوع  املالية 
الزبائن  بغالبية  دفع  الذي  المر 
باجتاه  بعيدة  م�شافات  لقطع 
بلديات ادرار ل�شحب اموالهم.  عرب 
اجلزائر  بريد  زبائن  من  الع�رشات 
والعرب  املرابطني  اأحياء  من  بكل 
�شالح  بعني  الربكة  لقرية  بالإ�شافة 
من  ال�شديد  امتعا�شهم  جام  عن   ،
ال�شيولة  توفري  يف  الفادح  النق�س 
 ، �شهر  الن�شف  قرابة  املالية 
القائمني  الوقت  نف�س  يف  حمملني 
طابع  ذات  مرافق  هكذا  مثل  على 
اقت�شادي  م�شوؤولية تبعات امل�شكل 
الفروع  على  يخيم  الذي  املذكور 
الربيدي  املركز  وحتى  الربيدية 
الرئي�شي املذكورة ، حيث مل يخفي 
طرف  من  الأزمة  افتعال  حمدثينا 
بدورهم  الذين  القطاع  م�شوؤويل 

رف�شوا الدلء براأيهم يف املو�شوع 
ليومية »الو�شط »  وذلك بحجة عدم 
التي  الت�رشيح  لرخ�شة  امتالكهم 
القطاع  مديرية  متنحها  لهم  عادة 
من   ، بتمرنا�شت  التقليدية  بالولية 
جهتهم وجد غالبية الزبائن انف�شهم 
بعيد  م�شافات  قطع  حتمية  امام 
تقدر بـ 160  كلم باجتاه دائرة اأولف 
بولية اأدرار ، وما ينجم عن ذلك من 
تبعات ل�شحب اموالهم  . لتبقى دار 
لقمان على حالها اىل غاية ا�شتجابة 
او  الو�شية  ال�شلطات  من  جادة 
على  للق�شاء  املعنية  الوزارة  حتى 
مراكز  على  تخيم  التي  ال�شوائب 
لطاملا  التي  الذكر  ال�شالفة  الربيد 
�شجلت يف ال�شنوات القليلة املا�شية 
ف�شائح من احلجم الكبري متثلت يف 
مل  الن  حلد  مالية  ثغرات  ت�شجيل 
النهائية عن  نتائج حتقيقها  تك�شف 
وفق  ذلك  يف  املت�شبب  م�شدرها 

املعلومات املتاحة.
�سيخ مدقن 

يعاين حي 24 فيفري من جمموعة 
املواطنني  من  جعلت   م�شاكل 
لفتقاره  حييهم  لو�شع  م�شتاءين 
�شتئ  يف  التنموي  اجلانب 
ال�رشورية  و  القاعدية  املجالت 
بالإنارة  تعلق  فيما  خ�شو�شا   ،
العمومية التي جعلت احلي يتحول 

ملنطقة مظلمة .
فيفري   24 حي  �شكان  طالب 
بعا�شمة  ل�شلي�س  بحي  املعروف 
لهم  ت�رشيح  يف  ورقلة  الولية  
ال�شلطات   ، »الو�شط«  يومية  مع 
املحلية ب�رشورة ايجاد حل عاجل 
التي  العمومية  النارة  مل�شكل 
ملدة  احلي  ابناء  منه  يعاين  ظل 

امل�شابيح  لتحطم   نتيجة  طويلة 
على  �شف   ، ال�شوئية  والأعمدة  
مل  احلي  من  املناطق  بع�س  ان 
العمومية  الإنارة  م�شاريع  ت�شلها 
اأبدى  فقد  مت�شل  �شياق  ويف   ،
القائم  امل�شكل  من  املت�رشرون 
�شيا�شة  من  الكبري  امتعا�شهم 
امل�شاريع  توزيع  يف  املفا�شلة 
المنائية الهادفة بني اأحياء بلدية 

ورقلة .
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 
لزاما  يبقى   الو�شية  ال�شلطات 
على �شكان حي ل�شيلي�س معاي�شة 
الو�شع املزري لأجل غري م�شمى . 
اأحمد باحلاج 

املن�رشم    ال�شبوع  نهاية  متكنت 
يف  املتخ�ش�شة  الأمن  م�شالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
بالكتيبة  �رشعية،  الغري  والهجرة 
ببلدية  الوطني  للدرك  الإقليمية 
من   ، غرداية  عن  كلم   70 زلفانة 
يحملون  اإفريقي  رعية  توقيف12 
مايل  لدول  خمتلفة  جن�شيات 
والكامريون  والغابون  وت�شاد 
و�شاحل العاج و اأثناء التقرب منهم 
للقيام باإجراءات التلم�س القانونية 
اأنهم مهاجرين غري �رشعيني  تبني 

الإجراءات  ا�شتكمال  وبعد   ،
واإعداد  املوقوفني  مع  القانونية 
مت  �شدهم   ق�شائية  ملفات 
اجلمهورية  وكيل  على  عر�شهم 
لدى حمكمة غرداية، الأخري الذي 
اأدانهم جميعا ب�شنة �شجنا موقوفة 
بقيمة  ماليا  تغرميهم  مع  النفاذ 
األف دينار جزائري لكل واحد   48
اإجراءات  ا�شتكمال  قبل  منهم، 
بتهمة  الوطني  الرتاب  من  الطرد 

الإقامة الغري �رشعية.
اأحمد باحلاج  

.           مت�سك مببداأ اأولوية اأبناء املنطقة يف التوظيف 

حت�سي على ترابها 06 حقول نفطية 

اأحمد باحلاج 

اإطـــــــارات بلـــــــدية البـــــــرمة بـــــورقلة 
يطالبهم بح�ستهم من منا�سب ال�سغل 

عن  التجميد  رفع  الو�شية  ال�شلطات  قررت 
بالكهربائية  بالطاقة  بالربط  متعلقة  م�شاريع 
اإطار م�شاريع برامج الدولة للكهرباء  وذلك يف 
ليتم   2014/2010 اخلما�شي  الربنامج  �شمن 
من هذه  امل�شتفيدة  الحياء غري  كهربة  بذلك 
�شي�رشع  حيث  الوادي،  بولية  احليوية  الطاقة 
قريبا يف ا�شغال الإجناز على ان تنتهي يف الآجال 
م�شادر  من  علم  وح�شبما  لها.  حددت  التي 
رفع عن م�رشوع اجناز  التجميد   فاإن   موؤكدة 
�رشقا  احمد  اأولد  حي  لربط  كهربائية  �شبكة 

ببلدية الوادي مبقومات فيزيائية كالتي: طول 
مايل  وغالف  تو�شيلة  و45  كلم   1.65 ال�شبكة 
بقيمة 8330000 دج من جهته م�رشوع ربط حي 
هو  بالكهرباء  الرباح  ببلدية  جنوبا  دربال  على 
الخر رفع عنه التجميد ليتم بذلك كهربة احلي 
مبقومات فيزيائية كالتايل: طول ال�شبكة 3.55 
كلم و60 تو�شيلة بغالف مايل قدر بـ 20420000 
ببلدية  ا�شتفاد حي على دربال �رشقا  دج، كما 
الرباح من نف�س العملية مبقومات فيزيائية هي 
تو�شيلة  و40  ال�شبكة  طول  كلم   2.14 كالتي: 

 11050000 بقيمة  للعملية  ر�شد  مايل  وغالف 
دج  كما مت رفع التجميد عن م�رشوع اخر يتعلق 
ببلدية  يحي  ب�شيدي  الريفية  ال�شكنات  بربط 
مبقومات  وذلك  الكهربائية،  بالطاقة  جامعة 
و30  كلم   1.67 ال�شبكة  كالتايل: طول  فيزيائية 
دج.   8490000 بقيمة  مادي  ور�شيد  تو�شيلة 
بالإ�شافة اىل الحياء التالية ببلدية �شيدي عون 
وهي على التوايل احلي اجلديد وحي ال�شهداء 
وحي 19 مار�س باجلديدة التي ا�شتفادت اأي�شا 
و130  كلم   8.77 بطول  كهربائية  �شبكة  من 

حيث  دج.    47403000 اجمايل  مببلغ  تو�شيلة 
اإي�شال  على  بالوادي  التوزيع  مديرية  تعول 
ممكنة  نقطة  ابعد  اىل  الربط  �شبكة  وتو�شعة 
تعترب  كما  املتاحة،  املالية  الإمكانيات  وفق 
هذه العمليات ذات اأهمية كبرية بالن�شبة ل�شكان 
هذه املناطق وهي توا�شال ل�شل�شة الإجنازات 
التي ج�شدتها املديرية يف الفرتة الأخرية والتي 
�شاهمت يف حت�شني نوعية وا�شتمرارية اخلدمة 

املقدمة اىل زبائننا.
اأحمد باحلاج 

اأحمد  الأول  الوزير  حكومة  موؤخرا  تلقت 
 06 ن�شاط  حول  �شوداء  تقارير  اأويحي  
الكبري،  البالد  بجنوب  للجمهورية  ولة 
الفراج  يف  التقاع�س  خلفية  على  وذلك 
من  للم�شتفيدين  الأ�شمية  القوائم  على 
بخ�شو�س  الت�شرت  عن  ناهيك   ، ال�شكن 
والتف�شي  ال�شغل  التالعب املف�شوح مبلف 
على  وال�شطو  ال�شتيالء  لظاهرة  الرهيب 
يومية  علمت    . الدولة  ممتلكات  عقارات 
اأن  امل�شتوى  رفيعة  م�شادر  من  "الو�شط" 
اأويحي  اأحمد  الأول  الوزير  دائرة   م�شالح 
تقارير  اأوت اجلاري  تلقت مطلع �شهر  قد 
بينهم  للجمهورية من  تتهم 06 ولة  �شوداء 
بالوقوف  مترنا�شت  بولية  منتدب   وايل 
الرامية  احلكومة  تعليمات  عرقلة  خلف 

لالإ�رشاع يف الإفراج على القوائم ال�شمية 
وحدة  األف   12 ح�شة  من  للم�شتفيدين 
اإ�شافة  ايجارية عمومية  �شكنية اجتماعية 
للبناء  اأر�س �شاحلة  األف قطعة  حل�شة 55 

احل�رشي مدعمة وغري مدعمة .
وايل  بال�شم  ذكر  فقد  ذلك  جانب  اإىل   
ولية جنوبية و بالأدلة التي تثبت تورطه يف 
التالعب واإ�شدار تعليمات وقرارات لهيئته 
عقارات  على  التنازل  اأجل  من  التنفيذية 
املال  اأ�شحاب  لفائدة  الرمزي  وبالدينار 
والنفوذ ، وهو ما ت�شبب يف تقل�س عقارات 
الدولة العمومية و ادخال 14 م�رشوع تنموي 
مديريات  ارغام  مت  بعدما  املظلم  النفق 
الن�شيج  خارج  التو�شع  على  قطاعية 
اإىل    . م�شادرنا  اأوردته  ما  وفق  العمراين 

جانب ذلك فقد تعالت الأ�شوات املطالبة 
و  ال�رشقي  اجلنوب  من  واليني  بتقدمي 
امل�شاءلت  اأمام  الغربي  اجلنوب  من   04
و  الداخلية  وزارة  طرف  من  القانونية  
تو�شحيات  لتقدمي  املحلية  اجلماعات 
خلف  تقف  التي  احلقيقية  الأ�شباب  حول 
ت�شكيل  يف  الكبريين  والتقاع�س  التماطل 
الوليات  بتلك  م�شغر  تنفيذي  جمل�س 
قرار  تنفيذ 2478  لالإ�رشاف على عمليات 
واحلظائر  وامل�شتودعات  للبنايات  هدم 
اأوعية عقارية  الع�شوائية التي �شيدت فوق 

تابعة للدولة بدون رخ�شة بناء .
يكتنف  الغمو�س  يزال  ل  ثانية  جهة  من   
قطاعية  ولئية  جلان  ت�شكيل  م�شري 
للت�شغيل يف اإطار تفعيل املزيد من اأدوات 

حلالت  حد  لو�شع  واملتابعة   الرقابة 
على  املرور  دون  املبا�رش  التوظيف 
الأمر  وهو  للت�شغيل  املحلية  الوكالت 
وتعليمات  توجيهات  مع  يتنافى   الذي 
�شالل  املالك  عبد  الأ�شبق  الأول  الوزير 
لفائدة  التوظيف  الأولوية يف  الرامية ملنح 
ح�شب  مبداأ  تطبيق  �رشط  اجلنوب  اأبناء 

الأولويات والإمكانات املتاحة .
 ومعلوم اأن حكومة الوزير الأول قد اأدرجت 
اأ�شماء هوؤلء الولة �شمن القائمة املرفوعة 
لرئا�شة اجلمهورية من اجل انهاء مهامهم 
حركة  خالل  الأحداث  جتاوزاتهم  بعدما 
والتي مت  الولة  �شلك  املرتقبة يف  التغيري 

تاأجيلها عديد املرات .
 اأحمد باحلاج

بالكتيبة  والتحري  البحث  م�شالح  متكنت   
القليمية  للدرك الوطني يف اليومني الأخريين  
م�شكن    400 بحي  نفعية  �شيارة  توقيف  من   ،

تفتي�شها   اأثناء  و   ، الغواط  بولية  افلو  ببلدية 
�شبط بداخلها 258  قارورة خمر غري مرخ�شة 
املحجوزات  ت�شليم  ليتم  �شخ�شني  توقيف  مع 

تقدمي  مت  فيما   ، الدولة  امالك  مل�شالح 
ال�شيد  وكيل اجلمهورية لدى  اأمام  املوقوفان  
حمكمة افلو الذي بدوره اأمر بايداع اجلناة رهن 

بتهمة  حماكمتهم  انتظار  يف  املوؤقت  احلب�س 
احليازة واملتاجرة بامل�رشوبات الكحولية .

�سيخ مدقن 

امل�سجلة يف اإطار الربنامج اخلما�سي 2014/2010

عجزوا يف االفراج عن 12 األف م�سكن

. وال متهم بالتنازل على عقار الدولة بالدينار الرمزي لفائدة اأ�سحاب النفوذ

افلو باالغواط 

رفع التجميد على م�ساريع الربط بال�سبكة الكهربائية بالوادي 

06 والة جمهورية باجلنوب مغ�سوب عليهم من طرف اأويحي

حجز 258 قارورة خمر غري مرخ�سة 

غالبية الزبائن قطعوا م�سافة 160 كلم 
باجتاه ادرار ل�سحب اموالهم 

بلدية ورقلة 

زلفانة بغرداية

مراكز الربيد بعني �سالح 
بدون �سيولة للأ�سبوع الثاين 

�سكان حي 24 فيفري يطالبون 
باالإنارة العمومية 

طرد 12 رعية اإفريقي بتهمة 
االإقامة الغري �سرعية

تعالت االأ�سوات ببلدية الربمة احلدودية التابعة لوالية ورقلة للمطالبة 
بتدخل جاد من طرف وزير العمل و الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك من 

اأجل تخ�سي�س ح�سة من منا�سب ال�سغل لفائدة اإطارات املنطقة .



�أو  للإ�ستف�سار  �ملرتادين  ي�سكو 
�لتوفري  بنك  مع  �ملتعاقدين  �لزبائن 
تدين  من  ورقلة  فرع  و�الحتياط 
�سوء  عن  ناهيك  للخدمات  كبري 
�أي  لها  يتعر�ض  قد  �لتي  �ملعاملة 
مو�طن للإ�ستف�سار .  طالبت �سكاوى 
من  مرفوعة  �حتجاجية  وعر�ئ�ض 
وزير  من   ، بورقلة  مو�طنني  طرف 
ب�رضورة  ر�وية  �لرحمان  عبد  �ملالية 
تق�سي  جلنة  و�إيفاد  �لعاجل  �لتدخل 
و�الحتياط  �لتوفري  لبنك  �حلقائق 
�لت�سيب  حالة  على  للوقوف  بورقلة 
و�الإهمال �لتي تخيم على هذ� �ملركز 
�الأوىل  بالدرجة  �ملخت�ض  �مل�رضيف 
لتمويل قرو�ض �رض�ء �ل�سكنات ، وهو 
�ال�ستياء  من  حالة  ولد  �لذي  �لو�سع 
ذ�ت  رو�د  لدى  �لكبريين  و�لتذمر 

�لبنك ، ومما يحز يف نفو�ض هوؤالء �أن 
ميار�سون  �أ�سبحو�  موظفني  ب�سطاء 
وعلى  �ملو�طن  على  �لت�سلط  �سيا�سة 
�سبيل �ملثال ال �حل�رض جلوء موظف 
�إيد�ع  طلبات  جميع  لرف�ض  ب�سيط 
م�ساكن  ب�رض�ء  �خلا�سة  �مللفات 
وجود  يف  و�ملتمثلة  و�هية  حلجج 
يف  �مللفات  با�ست�سلم  �ملكلفني 
�الأ�سحى  عيد  بعد  تنتهي  عطلة 
�أكرث  طرح  �لذي  �الأمر  وهو  �ملبارك 
ثانية  . من جهة  ��ستفهام  من علمة 
�مل�ساكل  من  �ملت�رضرين  حذر  فقد 
�الإد�ر�ت  تو�جه  �لتي  �لتقليدية 
�نتقال  عو�قب  مغبة  من  �ملحلية 
�إىل  و�الحتقان  �الحتجاجات  عدوى 
فرع بنك �لتوفري و�الحتياط بورقلة .
�أحمد باحلاج 

�لتابعة  �لغط�ض  فرقة  تعززت 
�ملحلية  �ملديرية  مل�سالح 
ميلة  بوالية  �ملدنية  للحماية 
ح�سب  جديدين  �ثنني  بغطا�سني 
م�سلحة  رئي�ض  من  علم  ما 
�ملديرية  بذ�ت  �لعامة  �حلماية 
�لذي  لوديني  بادي�ض  �لنقيب 
�جلديدين  �لغطا�سني  �أن  �أو�سح 
يوجد�ن حاليا يف مرحلة �لتكوين 
للفح�ض  �جتيازهما  مت  بعدما 
�لطبي �لذي مت مبوجبه قبولهما 

ملمار�سة هذه �ملهمة.
هذين  تكوين  مدة  و�ستدوم 
يتلقيان  يوما   60 �لغطا�سني 
خللها جممل �لتدريبات �للزمة 
من  �الأ�سخا�ض  و�إنقاذ  للتدخل 
و�ل�سدود  �ملائية  �ملجمعات 
�مل�سوؤول  ذ�ت  �أ�ساف  ما  ح�سب 
�لتكوين  �أن  �أي�سا  قال  �لذي 

�لوحدة  م�ستوى  على  �سيتم 
�ملدنية  للحماية  �لبحرية 
بوالية  من�سورية  زيامة  ببلدية 
تكوينهما  �إنهاء  بعد  و  جيجل. 
لهذين  �لر�سمي  �اللتحاق  �سيتم 
مبيلة  �لغط�ض  بفرقة  �لغطا�سني 
ببلدية  �ملدنية   �حلماية  )وحدة 
�لقر�رم قوقة( كونها �الأقرب من 
نف�ض  ح�سب  هارون-  بني  �سد 
حتويلها  �نتظار  يف  �ملتحدث- 
هارون  بني  �ملتقدم  �ملركز  �إىل 
مبا�رضة  �ل�سد  مبحاذ�ة  �لو�قع 
�إجنازه  �أ�سغال  �سارفت  و�لذي 
على �النتهاء. وقد �أ�سار �مل�سدر 
�إىل �أن فرقة �لغط�ض مبيلة تتوفر 
حاليا على غطا�سني �ثنني وعتاد 
يت�سمن 9 زو�رق منها 7 مطاطية 
�لغط�ض  معد�ت  عن  ف�سل 

�ملخ�س�سة لـ6 �أ�سخا�ض.
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�ملوّجهة  �لند�ء�ت  كرثة  ورغم 
و�جلهات  �ملعنية  لل�سلطات 
�ملخت�سة �إال �أن �ملتاعب مل تغادر 
يومياتهم  تر�فق  وظلت  حياتهم 
�لعامرة بالهّم و�لغّم ، فاحلي �لذي 
�الأحياء  و�أعرق  �أقدم  من  ي�سّنف 
على �مل�ستوى �لوالئي يفتقر للكثري 
�لتي  �لكرمي  �لعي�ض  متطلبات  من 
�أهل  بو�قع  ترتقي  �أن  �ساأنها  من 
ق�ساوة  يتكّبدون  �لذين  �ملنطقة 
�حلرمان و�النتظار ب�سجاعة و�سرب 
�أّكد  �الإطار  هذ�  ويف   ، كبريين 
�إىل  حتّولت  �أحو�لهم  �أن  �لقاطنون 
�لتجاهل  ظل  يف  يطاق  ال  جحيم 
�أ�سحاب  من  عليهم  �ملفرو�ض 
�حلل و�لربط �لذين يف�سلون �ل�سري 
مل  �لتي  �لعقيمة  �سيا�ستهم  يف 

�الأزمات  �إال  �ملدينة  ل�سكان  جتلب 
مقدمة  يف  وتاأتي   ، و�مل�سائب 
ق�سية  �لر�ي�ض  �سكان  �ن�سغاالت 
�لتي  �ل�سغرية  �ل�سحية  �لعيادة 
تبقى  حيث   ، �حلي  قلب  يف  تقع 
تلّبي  وال  جد�  �سعيفة  خدماتها 
�لعائلت من حقهم يف  �حتياجات 
�فتقارها  �إىل  بالنظر   ، �لتد�وي 
و�للزمة  �ل�رضورية  للو�سائل 
و�لكايف  �ملنا�سب  �العتناء  لتقدمي 
�الأمر   ، �ملر�سية  �حلاالت  لكل 
�لتنقل  على  �ملر�سى  يجرب  �لذي 
�لبعيدة  �ال�ست�سفائية  �لعياد�ت  �إىل 
لتلقي �لعلج �ملطلوب ، و�أمام هذه 
�ملعاناة �الأكيدة ينا�سد �أبناء �لر�ي�ض 
 " خلل  من  �لوالئية  �ل�سلطات 
�لو�سط " �لتدخل �لعاجل الإنقاذهم 
يف   ، �أمدها  طال  �لتي  �حلرية  من 
رف�سهم  عن  عرّبو�  نف�سه   �لوقت 

على  يخّيم  �لذي  للتهمي�ض  �لقاطع 
حياتهم �ملثقلة بالنقائ�ض و�لهموم 
، يف ظل غياب م�سوؤوليني حقيقيني 
على  مهمتهم  �أد�ء  على  قادرين 
 ، �لناجعة  وباالأ�ساليب  وجه  �أكمل 
�إجناز  م�رضوع  بربجمة  ويطالبون 
حتتوي  �خلدمات  متعددة  عيادة 

و�الإمكانيات  �الأجهزة  كامل  على 
�لتي تقيهم من عناء وم�سقة �لتنقل 
�حتياجاتهم  لتلبية  بعيدة  �أماكن  �إىل 
و�أن �حلّي �ملذكور  ، خا�سة  �لطبية 
يتوفر على مبنى " �حلر�ض �لبلدي " 
�ل�ساغر منذ مدة طويلة وهو �ملكان 

�الأن�سب لبناء �لعيادة �ملنتظرة 

ال يز�ل تّذمر �سكان حي �لر�ي�س حممد مبدينة م�سعد باجللفة متو��سال ، نتيجة �لظروف �الجتماعية 
و�حل�سارية �ل�سعبة �لتي يعي�سونها منذ زمن طويل ، وما �ساعف من ماأ�ساتهم �ملعي�سية �لتي مل يتحّملون 
ثقلها و�أوجاعها عدم مباالة �مل�سوؤوليني �ملحليني الأو�ساعهم �لتي تتفاقم تاأثري�تها �ل�سلبية يوما بعد يوم .

حي �لر�ي�س حممد مب�سعد باجللفة

عمر ذيب

ال�شكان يطالبون مب�شروع عيادة �شاملة 

�سعيدة

 �سعيدة 

�سيدي بلعبا�س

مركز �لردم �لتقني ببلدية �جللفة

ارتفاع حم�شو�س يف اأ�شعار االأ�شاحي

 حملة حت�شي�شة حول خمالفة ا�شتعمال ال�شريط القامت 

تعزيزات اأمنية  ملحاربة اجلرمية والتجار قبل العيد 

املنا�شب املوؤقتة .. تقلق 
عمال املوؤ�ش�شة ! 

�لردم  مركز  عمال  معاناة  تتو��سل 
ماز�لو�  حيث  �جللفة  مبدينة  �لتقني 
يعانون يف ظل �سيا�سة �لتقزمي وعدم 
�جلهات  تنتهجها  �لتي  �الإن�ساف 
�لتي قهرها  �لفئة  �لو�سية �جتاه هذه 
من  حرمانها  جر�ء   ، و�لقلق  �لياأ�ض 
�الحتجاجات  رغم  حقوقها  �أب�سط 
ومنا�سدتها   ، و�حل�سارية  �لقانونية 
لكل �الأطر�ف �ملعنية ب�رضورة �لتدخل 
ومعاجلة م�ساكلها �ملهنية �لتي ي�سعب 
و�سفها ! دون �لتفاتة حقيقية من �أية 
جهة م�سوؤولة للتكفل ولو بجزء ب�سيط 
�لذين  �لعّمال  �أولئك  �ن�سغاالت  من 
 ، �ل�سعبة  �أو�ساعهم  �ساقو� ذرعا من 

ومن خلل كل هذ� يطالبون 
يبقى  �لتي  �مله�سومة  بحقوقهم 
عمل  منا�سب  على  �حل�سول  �أهمها 

�لذي يعبث  �لقلق  للتخل�ض من  د�ئمة 
�لطرد  من  �خلوف  نتيجة  مبعنوياتهم 
�ملثابرة   من  �سنو�ت  بعد  �ل�سارع  �إىل 
�لو�سط   " ل  �أكدو�  حيث   ، "و�لكفاح 
حتت  يعي�سو�  �أن  يريدون  ال  �أنهم   "

�ل�سغط و�البتز�ز 
�حلل  �أ�سحاب  من  طالبني   ، �أحيانا 
د�ئما  تثبيتا  لهم  يوفرون  �أن  و�لربط 
�لتي مل يّدخرو� جهد� يف  يف مهنتهم 
و�أن  ال�سيما   ، وجه  �أكمل  على  �أد�ئها 
�ملنحة �ملخ�س�سة لهم ال تكفي لتلبية 
و�أمام   ، �ليومية  �حتياجاتهم  �أب�سط 
ند�ءهم  �لعّمال  �أحو�لهم يجدد  تفاقم 
عرب منربنا �إىل �لهيئات �ملعنية للنظر 
بجد وحزم �إىل �الأزمة �لتي يتخّبطون 

فيها منذ وقت طويل 
عمر ذيب

للما�سية  �ليومية  �ل�سوق  ت�سهد 
يف  حم�سو�سا  �رتفاعا  ب�سعيدة 
مع  تز�منا  �الأ�ساحي  �أ�سعار 
�إقرت�ب عيد �الأ�سحى �ملبارك 
�ملو�طنني  �إقبال  �سعف  رغم 
يف  �الأ�سحية  �إقتناء  �أجل  من 
�الأمر��ض  من  �لتخوف  ظل 
و�سط  موؤخر�  �ملتف�سية 
�ملو��سي وترقب �سب �لرو�تب 
كرثة  و  �ملنح  و  �ل�سهرية 

يف  ينت�رضون  �لذين  �ل�سما�رضة 
حيث  �ملنا�سبات  هاته  مثل 
�إىل  يتنقل  �ملو�طن  �أ�سبح 
�إذ  �لف�سول  باب  من  �ل�سوق 
�ملو��سي  �أ�سعار  �أ�سبحت 
�أ�سعار  تر�وحت  حيث  توؤرقه  
�لكبا�ض بني 60 و 70 �ألف دينار 
باأكرث  �حلويل  ثمن  قدر  فيما 
حني  يف  دينار،  �ألف   40 من 
�ألف   24 يفوق  �لنعجة  �سعر  �أن 

�رضح  �ملو�لني  �أحد   . دينار 
يف  معقولة  �الأ�سعار  هذه  �أن 
يتكبدها  �لتي  �مل�ساريف  ظل 
�ملو�ل طيلة �لعام من �أعلف، 
و  وعلج  �ملياه  �سهاريج  كر�ء 
من  خمتلفة  وم�ساريف  �أدوية 
جر�ء نقل �لقطيع للأماكن �لتي 
يتوفر فيها �لع�سب  حيث ي�سطر 
مثلما �رضح �إىل كر�ء �الأر��سي 

�لرعوية باأثمان مرتفعة. 

�ل�سعيدي  �ملو�طن  ويبقى 
تز�منا  �الأ�سعار  حت�سن  يرتقب 
مما  موؤخر�  �الأجور  �سب  مع 
�لطلب  يف  �لزيادة  �سي�سبب 
�الرتفاع  حتما  �سيقابلها  �لذي 
�أيام  �أن  خ�سو�سا  �الأ�سعار  يف 
عن  �لعيد  تف�سل  فقط  قليلة 
ما  وهو  �الجتماعي  �لدخول 
من �ساأنه �أن ي�سعف من �لقدرة 

�ل�رض�ئية.

�سعيدة  والية  �أمن  م�سالح  قامت 
و  حت�سي�سية  حملة  باإطلق  �أم�ض 
�ملرتبطة  �ملخالفات  حول  توعوية 
عامت  بل�ستيكي  �رضيط  باإ�ستعمال 
�ملبادرة  هذه  �ملركبة  لنو�فذ 
ت�سهد  �لتي  �ملدينة  بو�سط  جرت 
جملة  ت�سمنت  للمرور  حركية  �أكرث 

تتعلق  و�لتوجيهات  �لن�سائح  من 
�ملركبات  �سائقي  بدعوة  �أ�سا�سا 
بتفادي  �ل�سباب  فئة  منها  خا�سة 
زجاج  على  �لل�سق  �ل�رضيط  و�سع 
�ملركبة �أو �أي مادة من �ساأنها تعتيم 
�لروؤية و �لذي يعاقب عليها يف قانون 
�إىل   2000 من  مالية  بغر�مة  �ملرور 

توقيف  مع  جز�ئري  دينار   4000
 ، �ل�رضيط  نزع  غاية  �إىل  �ملركبة 
تاأتي هذه �ملبادرة �إ�ستعد�د� لتنظيم 
عمليات توعية وحت�سي�سية �أخرى يف 
�مل�ستقبل مع خمتلف �ل�رضكاء حيث 
خلل  من  �ل�رضطة  جهاز  ي�سعى 
توعية  �إىل  �الإ�ستباقي  �لعمل  هذ� 

مرورية  ثقافة  لرت�سيخ  �ملجتمع 
�ملو�رد  �إ�ستغلل  خلل  من  �سليمة 
ون�سب  �ملتاحة  �ملادية  و  �لب�رضية 
�أ�سكال  كل  وحماربة  �أمنية  حو�جز 
و�لت�رضفات  �ملروري  �الإجر�م 

�ملتهورة لبع�ض �ل�سائقني. 
خلدون.ع

�ملبارك  �الأ�سحى  لعيد  حت�سبا 
والية  باأمن  �ل�رضطة  قو�ت  �سطرت 
�سيدي بلعبا�ض برناجما خا�سا بهده 
�ملنا�سبة �لدينية، يهدف �إىل حماربة 
نظافة  على  �لتعدي  �أ�سكال  كل 
�الأماكن  يف  �الأ�ساحي  بيع  و  �لبيئة 
م�ساعفة  مع  لذلك  مرخ�سة  �لغري 
�ملجهود�ت لتوفري �الأمن و �ل�سكينة 
�سيدي  والية  �أرجاء  بكل  �لعامة 
بلعبا�ض .فباالإ�سافة �إىل �لعدد �لهام 
من قو�ت �ل�رضطة �لذي مت ت�سخريه 
يف �مليد�ن، �ستتدعم قو�ت �ل�رضطة 
�إ�سافية ناهيك عن تدعيم  بعنا�رض 
�رضطة  بقو�ت  �ملركزية  �ملناوبة 

دقيقا  توزيعها   توزيعا  و  �إ�سافية 
�لتو�جد  عن  ناهيك  �مليد�ن،  يف 
�ملدينة  نقاط  خمتلف  عرب  �الأمني 
مبا ي�سمح بتنقل �آمن للمو�طنني مع 
�لتعدي  �أ�سكال  حماربة  على  �لعمل 
�ل�سحة  �لنظافة،  قو�عد  على 
�لعموم  وجه  على  و�لبيئة  �لعمومية 
�ملحلية  �ل�سلطات  مع  بالتن�سيق 
على  �ل�رضطة  قو�ت  �ستعمل  .كما 
�لع�سو�ئي  �لذبح  ظاهرة  حماربة 
�رضطة  فرق  جتنيد  طريق  عن 
ملحاربة  �لبيئة  وحماية  �لعمر�ن 
ناهيك  �ملخالفني،  وردع  �لظاهرة 
�ل�رضعي  �لغري  �لتو�جد  منع  عن 

خمتلف  عرب  �ملتجولني  للباعة 
�لعامة  و�ل�ساحات  �لعمومية  �لطرق 
فرق  عمل  نظام  �سبط  كما  هذ� 
�ملحاور  عرب  �ملرور  حركة  تنظيم 
حركة  تعرف  �لتي  تلك  خا�سة 
عن  �لرقابة  تكثيف  و  كثيفة  مرور 
ملختلف  �لفجائية  �لدوريات  طريق 
�إىل  باالإ�سافة  �لتجارية  �ملحلت 
و  �الأ�سو�ق  تنظيم خرجات ملر�قبة 
عر�ض  �حرت�م  مدى  على  �لوقوف 
و�لنظافة  �ل�سحة  قو�عد  �ل�سلع، 
و�الإجر�ء�ت  �لتنظيمات  و�حرت�م 
�ل�سجل  بحيازة  �ملتعلقة  �الإد�رية 
عن  �ل�سادرة  �لرخ�ض  �أو  �لتجاري 

ملمار�سة  �ملوؤهلة  �ملوؤ�س�سات 
�لتي  �لتجارية  �لن�ساطات  خمتلف 
 ، �ملنا�سبة  هذه  خلل  تت�ساعف 
�رضطة  بعمليات  �لقيام  عن  ناهيك 
على  ت�ستهدف  ومباغتة  فجائية 
وجه �خل�سو�ض �الأماكن �مل�سبوهة. 
يف حني �سيتم خلل هذه �ملنا�سبة 
للمر�سى  ميد�نية  زيار�ت  تنظيم 
�الأ�سخا�ض  و  بامل�ست�سفيات 
عن  ناهيك  �لعجزة  بد�ر  �مل�سنني 
بدور  �الأطفال  لفائدة  زيارة  تنظيم 
�لطفولة �مل�سعفة حيث �سيتم تقدمي 

بع�ض �لهد�يا �لرمزية باملنا�سبة 
 �س.�سهيب

�سوء �لتعامل مع �لزبائن و �سعف �لتاأطري 

م�شوؤويل بنك التوفري واالحتياط  
فرع ورقلة يف عني االع�شار

 �حلماية �ملدنية ميلة 

تدعيم فرقة الغط�س 
بعن�شرين جديدين
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عن�سرية ال�سهيونية والعن�سرية »اال�سرائيلية«
د .غازي ح�سني

الدول  و  ال�صهيونية  احلركة  اأقامت 
ن�صف  بعد  اليهود  دولة  اال�صتعمارية 
من  جزء  على  تاأ�صي�صها  من  قرن 
اأر�ض فل�صطني العربية وجنحت خالل 
الن�صف الثاين من القرن الع�رشين بعد 
واأو�صلو  ديفيد  كامب  اتفاقات  توقيع 
قوة  اإىل  حتويلها  يف   , عربة  ووادي 
اليهودية  جنحت  كما  عظمى  اإقليمية 
قرار  اإلغاء  يف   1991 عام  يف  العاملية 
الذي   /3379/ رقم  املتحدة  االأمم 
�صاوى ال�صهيونية بالعن�رشية , دون اأن 
املزاعم  وعن  عن�رشيتها  عن  تتخلى 
وال  اليهودية,  واالأكاذيب  واخلرافات 
يزال الكيان ال�صهيوين يتم�صك بجميع 

املرتكزات االأ�صا�صية لل�صهيونية .
يف  العامل  يهود  جتميع  على  ويعمل 
اأمام  يبقى  وبالتايل  امليعاد«  »اأر�ض 
امل�رشوع  ا�صتكمال  وجوب  ال�صهيونية 
العامل  يهود  معظم  بعودة  ال�صهيوين 
العربية  املناطق  وبع�ض  فل�صطني  اإىل 
االأخرى املجاورة لها وفر�ض ال�صيادة 
»ار�ض  ي�صمى  ما  على  االإ�رشائيلية 
ال�صالم  وحتقيق  التاريخية«  اإ�رشائيل 
املتحدة  الواليات  برعاية  االإ�رشائيلي 
واالمالءات  وبال�رشوط  االأمريكية 

االإ�رشائيلية . 

اأيديولوجية الغالبية العظمى 
من يهود العامل

اإن ال�صهيونية هي اأيديولوجية الغالبية 
العظمى من يهود العامل داخل اإ�رشائيل 
م�صالح  وتخدم  خدمت   . وخارجها 
والدول  العاملية  اليهودية  االحتكارات 
اال�صتعمارية , حيث �صاهم رجال املال 
واأملانيا  وفرن�صا  بريطانيا  يف  اليهود 
واأمريكا يف بلورتها ودعم من بريطانيا 
النازية  واأملانيا  وفرن�صا  وامريكا 
وجميع  واالإ�صالم  للعروبة  ومعادية 
اليهودية ومبادئ  واالأمم غري  ال�صعوب 
العام  الدويل  والقانون  والعدالة  احلق 
واملواثيق  العهود  وجميع  واالإن�صاين 

الدولية.
االأمر  بادئ  يف  ال�صهوينة  تعاونت 
اال�صتعمار  ثم  القي�رشية  اأملانيا  مع 
كلية  وارمتت  الفرن�صي  و  الربيطاين 
منذ احلرب العاملية الثانية يف اأح�صان 
واأ�ص�صت   . االأمريكي  اال�صتعمار 
املنظمات اليهودية املختلفة يف جميع 
على  �صيطرتها  لفر�ض  العامل  بلدان 
احلكومات وممار�صة ال�صغط واالبتزاز 
على رجال ال�صيا�صة و املال واالإعالم 

لتنفيذ املخططات ال�صهيونية . 
من  ال�صهيونية  عن�رشية  تنطلق 
املرتكزات  ومن  اليهودية  عن�رشية 
يف  العن�رشية  للنظريات  االأ�صا�صية 
اإيديولوجية  فال�صهيونية   , اأوروبا 

عن�رشية كولونيالية اإ حاللية اإجالئية, 
اليهودية   لعن�رشية  جت�صيد  وهي 
ويقوم  ال�صهيوين,  والكيان  وال�صهيونية 
الكيان ال�صهيوين على اأ�صا�ض عن�رشية  
وا�صتعمارا ليهودية وال�صهيونية والدول 
وانت�رشت  ال�صهيونية  ظهرت  الغربية. 
اأوروبا  يف  اليهودية  االأو�صاط  يف 
ال�رشقية وب�صكل خا�ض بولندا ورو�صيا 
عوامل  اإىل  ن�صوئها  اأ�صباب  وتعود   .
دينية و�صيا�صية واقت�صادية وكولونيالية 
اليهودية  تعاليم  من  بع�صها  وينبع   .
والرثوات  االأر�ض  يف  اليهود  واأطماع 
العربية والبع�ض االخر من املجتمعات 
التي  والتغريات  فيها  يعي�صون  التي 
ال�صهيونية  تنت�رش  ومل   . فيها  حدثت 
حركات  ب�صب  الغربية  اأوروبا  يف 
االإ�صالح الديني وامل�صاواة و الت�صامح 

واالندماج . 

القومية اليهودية

اأن  اأ�صا�ض  على  ال�صهيونية  تقوم 
اليهودية لي�صت جمرد ديانة , واإما هي 
نظر  يف  اليهودية  القومية  و   . قومية 
الديانة  عن  منف�صلة  غري  ال�صهاينة 
اليهودية . واليهودية هي الوجه الديني 
التج�صيد  هي  »واإ�رشائيل«  لل�صهيونية 
الديني  وللوجهني   , لل�صهونية  العملي 
جميع  ودولة   , لليهودية  وال�صيا�صي 

اليهود يف العامل . 
وتعترب مقولة »�صعب اهلل املختار« التي 
االأ�صا�صي  املرتكز  التوراة  يف  وردت 
للعن�رشية اليهودية , فالتوراة والتلمود 
ممار�صة  على  اليهود  حتر�صان 
اليهود  غري  واالإرهاب جتاه  العن�رشية 
�صلوكا  ي�صلكون  اليهود  يجعل  مما   ,
ماألوفة  غري  بعادات  ويتحلون  �صاذا 
وغري اإن�صانية بحيث يبدون فوق الب�رش 
ومتتلئ  الب�رش.  �صفوة  وحدهم  وهم   ,
االختيار  بعبارت  التلمود  و  التوراة 
االإبادة  وبق�ص�ض  والنقاء  التفوق  و 
والعدوان  واالنتقام  والثاأر  اجلماعية 
واال�صتعالء  اخليانة  و  والغدر  والكذب 

و العزلة .  
�رشيعة  يف  تنت�رش  العن�رشية  واأخذت 
مو�صى عندما خل�ض جماعته من الذل 
و العبودية يف م�رش . فاأخذ كردة فعل 
على العبودية وال�صعور بالدونية يغذي 

فيهم قيم التفوق والتميز واالختيار . 
اليهودي  الدين  اإىل  مو�صى  نظر 
قوة   , اله  انه  التوراة على  ح�صب قول 
من  االأعظم  ال�صواد  تخ�صع   , قاهرة 
على  قادرا  فيكون   , مل�صيئته  العامة 
من  فكان   , وا�صتخدامهم  ت�صخريهم 
مو�صى  ت�رشيعات  تنطلق  ان  الطبيعي 
من مفهوم القبيلة , وتنح�رش يف ربط 
قتالية  فئة  يف  ببع�ض  بع�صهم  اليهود 
غري قابلة لالندماج مع االآخرين.  من 
هنا جاءت ت�رشيعات مو�صى عن�رشية 

,�صيقة, منغلقة , تدور يف دائرة القبيلة 
غريها  اإىل  تتعداها  ال   , اال�رشائيلية 
اليهودي  تنهي  ال�صعوب فهي مثال  من 
اليهودي  قتل  عن  اليهودي  قتل  عن 
اأن  كيف  التوراة  تروي   . به   والغدر   ,
الرب وطلب منه ان ينتقم  مو�صى كلم 
وقتلوا  املديانيني  من  اإ�رشائيل  لبني 
مديان   يف  الذكور  جميع  اإ�رشائيل  بنو 
ونهبوا  واأطفالهم  ن�صائهم  و�صبوا 
واملوا�صي  والبهائم  ممتلكاتهم  جميع 
وعندما   . مدنهم  جميع  واحرقوا   ,
خرج مو�صى ال�صتقبال جماعته اأمرهم 
امراأة  وكل  االأطفال  من  ذكر  كل  بقتل 
و�صعت  وبالتايل   . رجال  عا�رشت 
االأ�ص�ض  اليهودية  لالأجيال  التوراة 
اجلماعية  املجازر  الرتكاب  الدينية 
هذا  على  اليهودية  االأجيال  ,و�صارت 
الفر�صة  لها  �صنحت  كلما  املنوال 
االإبادة اجلماعية  , وال تزال  املالئمة 
�صيا�صة ر�صمية ترتكبها دولة اليهود يف 
كاملني  وتاأييد  بدعم  العربية  املنطقة 

من اليهودية العاملية .
�صعب اهلل املختار

التثنية  �صفر  يف  التوراة  وتت�صمن 
يقبل  ال  يهوه  االإله  اأن   )20 )اال�صحاح 
اهلل  �صعب  مع  ال�صعوب  تت�صاوى  بان 
اليهود على  التوراة  . وحت�ض  املختار 
االأخرى  ال�صعوب  من  الزواج  عدم 
يوؤكد  , مما  املختلط  الزواج  فرتف�ض 
و  واالنغالق  االإبادة  �صيا�صة  على 
اليهودية  علها  ت�صري  التي  العن�رشية 
فقط  لليهود  التوراة  و�صايا  وجاءت   .
م�صبعة  اليهود(  غري  على  تطبق  )وال 
والبغ�ض  التميز  و  التفوق  و  باالنعزال 
و كراهية ال�صعوب واحتقارها واحل�ض 
والتلمود  التوراة  اإن    . اإبادتها  على 
العن�رشية  باملنطلقات  تعجان 
اليهود  غري  الب�رش  جميع  وكراهية 
�صيطرة  وفر�ض  الإبادتهم  والدعوة 
اليهود على ال�صعوب الكنعانية بالقوة , 
تعاليمهم  لليهود بح�صب  اإذ ال خال�ض 
ال�صعوب  جميع  با�صتئ�صال  اإال  الدينية 
التي  املنطقة  من  اليهودية  غري 
تزاحمهم وتناف�صهم على م�صادر املاء 
والكالأ و النفوذ ال�صيا�صي والع�صكري . 
وتك�صف التوراة والتلمود طبيعة اليهود 
ياأمرهم  »يهوه«  ,فربهم  وحقيقتهم 
وقتل  اجلماعية  املجازر  بارتكاب 
واالأطفال  والن�صاء  والعجزة  ال�صيوخ 
وتخريب  االأ�صجار  وقطع  والبهائم 
فيها  مبا  واملدن  القرى  وحرق  الزرع 
الكيان  يفعل  كما  متاما   , مدنيني  من 

ال�صهيوين يف فل�صطني .
عن  به  جماعته  مو�صى  ربط  لقد 
م�صاحلهم  خلدمة  »يهوه«  االإله  طريق 
وبينهم  يهوه  بني  العالقة  وارتبطت 
وكانوا   , امل�صرتكة  امل�صالح  خلدمة 
واملجازر  الدماء  �صفك  يحبون 
واالنتقام  بالثاأر  واالأخذ  اجلماعية 

 , حرقها  واملدن  القرى  وتدمري 
مو�صى  بجانب  دائما  يقف  يهوه  وكان 
على  االإغارة  على  يحثهم  وجماعته 
وقتل  وتدمريها  الكنعانية  املدن 
و�صيوخ  واأطفال  رجال  من  �صكانها 

ون�صاء وحتى احليوانات .
ن�صارى  اليمن  يهود  غزا  وعندما 
ال�صاد�ض  القرن  مطلع  يف  جنران 
ما  اليهود  جمع  وهزموهم  امليالدي 
اأن  بعد  االأحياء  امل�صيحيني  من  تبقى 
ثم  النار  فيها  واأوقدوا  خندقا  حفروا 
وهم  ليحرتقوا  بالن�صارى  اإليها  القوا 
اليهود  حقد  اأن   . احلياة  قيد  على 
منهم  االنتقام  وحب  ال�صعوب  على 
 , حيوانات  واعتبارهم  واحتقارهم 
اليهودي,  غري  اإنقاذ  اليهودي  وحترمي 
اأجنبيا  يقتل  الذي  اليهودي  ومكافاأة 
باخللود يف اجلنة , وان ال�رشقة جائزة 
من غري اليهودي , وانه يجوز لليهودي 
خطورة  بجالء  يظهر  زورا  ي�صهد  اأن 
على  والتلمودية  التوراتية  التعاليم 

الب�رشية جمعاء .
عن  اليهود  اأرواح  متيز  اليهودية  اأن 
العزة  من  جزء  باأنها  االأرواح  �صائر 
عزيزة  اليهود  اأرواح  وان   , االإلهية 
اليهودية  االأرواح غري  بينما   , اهلل  عند 
اليهودي  وان   , اأرواح احليوانات  ت�صبه 
وين�ض   , املالئكة  من  اأكرث  يهوه  عند 
االأجنبي  خلق  اهلل  »اأن  على  التلمود 
الئقا  ليكون   , فقط  اإن�صان  هيئة  على 
خلدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من 
اجلهم . وي�صف التلمود »اأن غرياليهود 
حيوانات يف �صورة اإن�صان ,وهم حمري 
, الأنه  اأف�صل منهم  الكالب  وكالب بل 
يطعم  اأن  االأعياد  يف  لليهودي  م�رشح 
يطعم  اأن  له  م�رشحا  ,ولي�ض  الكلب 

االأجنبي« . 

بذور اال�ستعالء والتفوق

قد  اليهودية  تعاليم  تكون  وبالتايل 
والتفوق  اال�صتعالء  بذور  و�صعت 
 , ال�صعوب  �صائر  على  اليهود  و�صيادة 
مما يجعل اليهود ينظرون اإىل ال�صعوب 
االأخرى نظرة مليئة باحلقد والكراهية 
يجب  وانه  االنتقام,  وحب  واالزدراء 
خلقت  النها  ال�صعوب  جميع  ا�صتغالل 

خلدمة اليهود وتنفيذ اأغرا�صهم . 
حر�ض اليهود منذ ظهور االإ�صالم على 
تيار  وقف  وامل�صلمني  لالإ�صالم  الكيد 
. ور�صموا اخلطط  االإ�صالمية  الدعوة 
بع�صهم  تظاهر  حيث  ذلك  لتنفيذ 
يهوديتهم  على  وبقوا  االإ�صالم  بدخول 
النبي  اغتيال  وحاولوا   . الباطن  يف 
وحاربوه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  حممد 
اأنهم ذهبوا  , حيث  اإىل دعته  وت�صدوا 
اإىل مكة لتحري�ض امل�رشكني فيها على 
حماربة ر�صول اهلل يف املدينة املنورة 

.

بلورة  يف  اأ�صا�صيا  دورا  الكهنة  ولعب 
ال�صخ�صية اليهودية وحتليها بال�صفات 
عزل  ويف  والتلمود  التوراة  يف  الواردة 
اليهودي عن حميطه , وتلقينه االأفكار 
العن�رشية , واالحتفال باالأعياد الدينية 
الذي  املجتمع  عن  بانف�صاله  لتذكريه 
بان  االعتقاد  فيه  وبثوا   , فيه  يعي�ض 
ال�صعوب  اأبناء  بقية  من  اختاره  يهوه 
على  الت�صلط  حق  وخزله  االأخرى 
املوؤرخ  ويوؤكد   . وثرواتها  ال�صعوب 
كل  يف  االأول  الغيتو  قيام  اأن  »�صاخر« 
من ا�صبانيا و�صقلية يف الفرتة املبكرة 
على  بناء  كان  الو�صطى  القرون  من 
طلب اليهود اأنف�صهم , واأعلن احلاخام 
»اإن  بريغر  املر  االأمريكي  اليهودي 
اغلب  يف  اليهودية  التجمعات  ممثلي 
ال�صلطات  من  يلتم�صون  كانوا  الدول 

احلاكمة اإن�صاء غيتو لهم« . 
وظهرت يف العديد من الدول االأوروبية 
غيتوات جديدة نتيجة للرتبية اليهودية 
وانعزال اليهود ومقاومتهم لالندماج . 
وطرحت ال�صهيونية اإقامة غيتو واحد 
جلميع يهود العامل يف فل�صطني ,وركزت 
والتفوق  واالنعزال  االنغالق  على 
االآباء  ار�ض  ت�صميه  ما  اإىل  والهجرة 
فل�صطني  �صكان  وترحيل  واالأجداد 

االأ�صليني واأ�صحابها ال�رشعيني .
تدفع  املختار«  اهلل  مقولة«�صعب  اأن 
باليهود اإىل االعتقاد بتفوقهم ومتيزهم 
فكرة  وتقود   , االأخرى  ال�صعوب  عن 
اإىل عرقلة االندماج  العن�رشي  التفوق 
االعتقاد  ودفع   , االنعزال  وحتقيق 
اليهودية  تعاليم  من  انطالقا  بالتفوق 
االأفكار  تبني  اإىل  اليهود  باملفكرين 

العن�رشية والرتويج لها .
لقد تاأثر موزي�ض هي�ض بفل�صفة نيت�صه 
اندماج  عدم  حول  �صبن�رش  وهربرت 
تيودور  واخذ   . املختلفة  االأ�صناف 
متجيده  نيت�صه  فل�صفة  من  هرتزل 
اآحاد عام مقولة  للقوة بينما اخذ منه 
باالآري  اليهودي  وا�صتبدال  »التفوق« 
فان  وبالتايل   . العن�رشية  نظريته  يف 
عن�رشية اليهودي �صبقت العن�رشية يف 
تعود  جذورها  الن  قرون  بعدة  اأوروبا 
العن�رشية  اأن    . والتلمود  التوراة  اإىل 
اأو  ال�صعوب  من  �صعب  اعتقاد  هي 
على  يتفوق  باأنه  االأعراق  من  عرق 
ب�صبب  االأعراق  اأو  ال�صعوب  من  غريه 
 . الدين  اأو  اللون  اأو  اجلن�ض  اأو  العرق 
�صعب  لدى  بالتفوق  االعتقاد  ويقود 
على  والتعايل  التمييز  اإىل  عرق  اأو 
فينظر   , االأعراق  اأو  ال�صعوب  بقية 
 . وازدراء  ا�صتعالء ومتييز  اإليها نظرة 
وتقود العقيدة العن�رشية اىل ا�صتعمال 
احلروب  و  واالبادة  واالرهاب  العنف 
االخرين  على  وهيمنتها  العدوانية 
واطرها  ال�صيا�صية  نظمها  وتقييم 
على  العملية  وممار�صاتها  القانونية 

ا�صا�ض التمييز العن�رشي .

تثري العن�رشية الكراهية و البغ�صاء بني 
ال�صعب املتفوق وغريها من ال�صعوب . 
الواحد متاما  ال�صعب  اأبناء  بني  وحتى 
كالنازية يف اأملانيا واالأبارتايد يف جنوب 
فل�صطني.  يف  ال�صهيونية  و  اإفريقيا 
اليهود  اأذهان  يف  ال�صهيونية  ور�صخت 
انطالقا من التوراة التلمود اأنهم �صعب 
واأذكاها  االأعراق  واأنقى  املختار  اهلل 
فالديانة   . الب�رش  بني  بني  والنخبة 
قامت  الذي  االأ�صا�ض  هي  اليهودية 

عليه االإيديولوجية ال�صهيونية.
من  عن�رشيتها  ال�صهيونية  وت�صتمد 
اوروبا  يف  العن�رشية  ومن  اليهودية 
بها  ال�صهاينة  املوؤ�ص�صون  تاأثر  حيث 
وب�صكل خا�ض موزي�ض هي�ض وهرت�صل 

واآحاد عام .
اأوروبا  يف  العن�رشية  رواد  اأهم  وكان 
ترت�صكة  فون   , فيت�صه   : االأملان  من 
لي�ض من  ولذلك   , نيت�صه  ري�ض  وفريد 
امل�صتغرب اأن يكون اأهم رواد احلركة 

ال�صهيونية من اليهود االملان .
تاأثر هرت�صل واآحاد عام و العديد من 
منه  واخذوا  نيت�صه  بفل�صفة  اليهود 
اندماج  وعدم  التفوق  و  القوة  متجيد 
اآحاد  وعلق   . املختلفة  االأ�صناف 
تقييم  اعادة  نيت�صه  كتاب  على  عام 
احت�صنت  اليهودية  ان  وقال:«  القيم 
لكونه املانيا  نيت�صه  , ولكن  النيت�صوية 
االرية  ال�صفات  التفوق من خالل  راى 
.... اإن اليهودية �صبقت النيت�صوية بعدة 
قرون بفكرة الرجل اليهودي املتفوق , 
الرجل النقي , الذي هو غاية  يف حد 

ذاته و الذي خلق العامل من اجله » .
باأن  اوروبا  يف  العن�رشيون  نادى 
اليهودي عن�رش غريب ب�صبب  العن�رش 
الوحيد  فاخلال�ض   , ال�صامي  اأ�صله 
 , لهم  بديل  اإيجاد وطن  يكمن يف  لهم 
وطالبوا بعدم االندماج معهم و�رشورة 
وانطلق  .د  فل�صطني  اإىل  هجرتهم 
العن�رشي االأملاين �صبنغلر من ان القدر 
يفر�ض على البع�ض ال�صيادة  والتفوق 
والت�صليم  اخل�صوع  االآخرين  وعلى   ,
ر�صالة  من  ال�صهيونية  وتنطلق   .
�صعبها  واختيار  االإلهية  »اإ�رشائيل« 
ال�صيطرة  يف  وقدرته  العامل  لقيادة 
التي  ال�صعوب  من  حوله  ما  كل  على 
كتب عليها اخل�صوع و الت�صليم . وو�صل 
االأوروبية  بالعن�رشية  هرت�صل  تاأثر 
ماهو عاجز عن  كل  ان  فيه  قال  حدا 
 . يدمر  ان  ويجب  يدمر  �صوف  البقاء 
ما  وكل   , تتقدم على احلق  القوة  وان 
العالقات بني االأمم هو م�صاألة  يخ�ض 
قوة . وقامت ال�صهيونية على جمموعة 
واملزاعم  واالأ�صاطري  اخلرافات  من 
اهلل  �صعب  خرافة    : منها  اليهودية 
املختار وتفوقه على غريه من ال�صعوب 

بالنقاء العرقي و التفوق واالختيار .
ولي�صت  قومية  اليهودية  بان  الزعم 

ديانة فقط . اأبدية معاداة ال�صامية .
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لكن العديد من النواب والفقهاء 
هذا  اأن  اعتربوا  الد�ستوريني 
الد�ستوري  الإعالن  يخالف 
 ،)2011 املوؤقت  )الد�ستور 
"ز"،  البند  يف  ين�ص  الذي 
التعديل  من   15 الفقرة  من 
ال�سابع، على اأن الت�سويت على 
 120 يتطلب  النتخابات  قانون 
اأنه يف الو�سع الليبي  �سوتا، اإل 
احلايل، فهذا ال�رشط يبدو �سبه 

م�ستحيل.
جل�سة  اأن  اإىل  الإ�سارة  ويكفي 
مل  الإثنني،  النواب،  جمل�ص 
يتجاوز عدد النواب احلا�رشين 
65 نائبا فقط من اإجمايل 200، 
الغزايل،  اأبوبكر  النائب  ح�سب 
عن  نيابة  اجلل�سة  تراأ�ص  الذي 
�سالح،  عقيلة  املجل�ص  رئي�ص 
عن  الآخر  هو  تغيب  الذي 
"اأخبار  موقع  وفق  اجلل�سة، 
القانوين  24"والن�ساب  ليبيا 
الإعالن  ح�سب  جل�سة،  لأي 
ح�سور  يتطلب  الد�ستوري، 
ن�سف عدد النواب + واحد )101 
قبل  الربملان  ومتكن  نائب(. 
اأ�سبوعني من ح�سد 104 نواب، 
لكن دون اأن يتمكن من الو�سول 
 120( املو�سوفة  الأغلبية  اإىل 
النواب  مقاطعة  ظل  يف  نائبًا(، 
النواب  والتبو، وكذلك  الأمازيغ 
الفيدراليني )ميثلون كتلة وازنة( 
للجل�سة و�سهدت اجلل�سة حينها 
النواب،  بني  حادة  خالفات 
الثامنة من  خا�سة حول املادة 
م�رشوع قانون ال�ستفتاء وتن�ص 
"تنتهي  اأن  على  الثامنة  املادة 
الد�ستور،  �سياغة  هيئة  اأعمال 
خالل  ال�سعب  رف�ص  ما  اإذا 
م�سودة  ال�سعبي  ال�ستفتاء 
تن�ص  املطروحة"كما  الد�ستور 
"على اأنه يف حال مت ذلك يقوم 
يوما،   30 النواب خالل  جمل�ص 
 30 من  تتكون  جلنة  باختيار 
م�سودة  �سياغة  تتوىل  ع�سوا 
اأعمالها  تتم  اأن  على  الد�ستور، 

تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  خالل 
من  ت�سكيلها  على  امل�سادقة 
 30 ليقوم خالل  املجل�ص،  قبل 
اأعمال  انتهاء  تاريخ  من  يوما 
قانون  م�رشوع  باإحالة  اللجنة، 
العليا  املفو�سية  اإىل  ال�ستفتاء 
لالنتخابات لغر�ص ال�ستفتاء".

املعار�سون،  النواب  واعترب 
مع  تتعار�ص  املادة  هذه  اأن 
الإعالن الد�ستوري، الذي ين�ص 
يف اإحدى فقرات املادة 30 على 
اأنه "اإذا مل يوافق ال�سعب الليبي 
الهيئة  تُكلف  الد�ستور،  على 
�سياغته  باإعادة  التاأ�سي�سية 
لال�ستفتاء  اأخرى  مرة  وطرحه 
خالل مدة ل تتجاوز 30 يوما".

يخول  مل  الد�ستوري  فالإعالن 
جمل�ص النواب �سالحية اختيار 
جلنة جديدة ل�سياغة الد�ستور، 
املنتخبة،  ال�ستني  جلنة  غري 
الد�ستور،  م�سودة  اأعدت  والتي 
التي �ستعر�ص لال�ستفتاء العام، 
النواب  جمل�ص  متكن  حال  يف 
ال�ستفتاء،  قانون  اإ�سدار  من 
اأو مت التوافق على �سيغة اأخرى 
اأن  كما  ال�ستفتاء،  لتنظيم 
املادة الثالثة من م�رشوع قانون 
الأخرى  هي  اأثارت  ال�ستفتاء، 

جدًل بني النواب، لتعار�سها مع 
الإعالن الد�ستوري.

على  الثالثة  املادة  وتن�ص 
اأقاليم  ثالثة  اإىل  ليبيا  تق�سيم 
وفزان(،  وبرقة،  )طرابل�ص، 
على  اخلارج  يف  لليبيني  ودائرة 
املواطن  �سوت  يح�سب  اأن 
ح�سب  ليبيا،  خارج  املوجود 
�سمن  من  الداخلية  دائرته 
املذكورة،  الثالث  الدوائر 
كل  من  الثلثني  موافقة  ب�رشط 
ح�سب  للد�ستور،  بنعم  دائرة 
اإ�سماعيل،  النائب �سالح ها�سم 
"�سبوتنيك"  وكالة  مع  حوار  يف 
الرو�سية يف حني يعترب الإعالن 
ليبيا دائرة انتخابية  الد�ستوري 
قانون  واحدة، بخالف م�رشوع 
ويف  الد�ستور،  على  ال�ستفتاء 
م�رشوع  "يعتمد   30 املادة 
املوؤمتر  قبل  من  الد�ستور 
النواب  )جمل�ص  العام  الوطني 
حاليا(، ويطرح لال�ستفتاء عليه 
بـ نعم اأو ل، خالل 30 يوماً من 
تاريخ اعتماده من قبل املوؤمتر 

)جمل�ص النواب(".
ال�سعب  وافق  "فاإذا  وي�سيف 
باأغلبية  الد�ستور  على  الليبي 
ت�سادق  املقرتعني،  ثلثي 

اعتباره  على  التاأ�سي�سية  الهيئة 
ويعتمده  البالد،  د�ستور 
العام )جمل�ص  الوطني  املوؤمتر 
الو�سع  هذا  ظل  ويف  النواب(" 
والنق�سام  الن�ساب،  )غياب 
النواب احلا�رشين(، ي�سبح  بني 
التي  الطريق  بخارطة  اللتزام 
اجتماع  يف  عنها  الإعالن  مت 
املا�سي،  ماي  يف  باري�ص، 
اأمرا غاية يف ال�سعوبة، خا�سة 
�سبتمرب   16 و�سع  الإعالن  واأن 
من  لالنتهاء  ك�سقف  املقبل، 
لقوانني  النواب  جمل�ص  اإ�سدار 
النتخابات ي�ساف اإىل كل ذلك 
املعار�ص  الإيطايل  املوقف 
النتخابات  تنظيم  لفكرة 
قبل  والرئا�سية،  الربملانية 
على  ذلك  جاء   ،2018 نهاية 
على  اإيطاليني  م�سوؤولني  ل�سان 
جوزيبي  الوزراء  رئي�ص  راأ�سهم 

كونته.
الفرتة  اأ�سوات يف  وتعالت عدة 
النتخابات  لتنظيم  الأخرية 
قبل  والربملانية  الرئا�سية 
اإجراء ال�ستفتاء، وهو ما يوؤيده 
خا�سة  حفرت،  خليفة  مع�سكر 
الليبي  الد�ستور  م�سودة  واأن 
�ستحرمه   - اإقراره  حال  يف   -
غري  للرئا�سيات  الرت�سح  من 
اأخرى يف طرابل�ص،  اأطراًفا  اأن 
ان�سداد  جتاوز  فكرة  تطرح 
عرب  النواب،  جمل�ص  يف  الأفق 
مل�سودة  اأخرى  جهة  طرح 
ال�ستفتاء  على  الد�ستور 
الأعلى  املجل�ص  مثل  ال�سعبي، 
للدولة )هيئة نيابية ا�ست�سارية(، 
اأو هيئة �سياغة الد�ستور )جلنة 

ال�ستني املنتخبة(.
كذلك  القرتاح  ذلك  اأن  بيد 
من  الكثري  برف�ص  ي�سطدم 
ل  ليبيا،  يف  ال�سيا�سية  القوى 
�سيما جمل�ص النواب الذي يعترب 
نف�سه �ساحب احلق الأ�سيل يف 
مناق�سة م�سودة القانون، وطرح 

الد�ستور لال�ستفتاء ال�سعبي.

كما كان متوقًعا، ف�سل جمل�س النواب الليبي، يف امل�سادقة على م�سروع قانون اال�ستفتاء على 
الد�ستور، رغم حماولة اللجنة اال�ست�سارية لرئا�سة الربملان، تغيري ن�ساب الت�سويت العتماد 

م�سروع القانون، بحيث ال يتطلب �سوى ن�سف احلا�سرين + واحد.

اأزمة الن�ساب وخالفات النواب توؤزمان اإ�سدار القانون

م�سروع قانون اال�ستفتاء الليبي.. مهمة جمل�س النواب "امل�ستحيلة" 

مايل تختار رئي�سا جديدا "قدميا" واملعار�سة تندد
مايل  رئي�ص  انتخاب  اأعيد 
بكر  اأبو  اإبراهيم  وليته  املنتهية 
من  جديدة  رئا�سية  لولية  كيتا 
خم�ص �سنوات، و�سط احتجاجات 
اعتربت  التي  املعار�سة  من 
اأبو  وح�سل  مزورة  النتخابات 
بكر كيتا )73 عاما( على %67،17 
من الأ�سوات يف اجلولة الثانية يف 
12 اأوت، مقابل 32،83% للمعار�ص 
املال  وزير  �سي�سيه،  �سومايال 
ن�سبة  و�سط  عاما(،   68( ال�سابق 
 ،%34،54 بلغت  �سعيفة  م�ساركة 
ح�سب نتائج ر�سمية اأعلنت اأم�ص 

اإىل  حتتاج  زالت  وما  اخلمي�ص، 
ت�سديق املحكمة الد�ستورية.

التنديد  اإىل  املعار�سة  و�سارت 
تييبيلي  قال  حيث  النتيجة،  بهذه 
�سومايال  من  املقرب  درامي 
ل  وهي  نتائجهم  "اإنها  �سي�سيه 
تعك�ص حقيقة ال�سناديق"، م�سيفا 
اأن "الثاين ع�رش من اأغ�سط�ص هو 
يوم اأ�سود بالن�سبة ملايل"وقال يف 
وقت لحق لل�سحافيني اإن فريقه 
املحكمة  اأمام  طعنا  "�سيقدم 
مزورة"  نتائج  لإلغاء  الد�ستورية 
يف عدد من املناطق ويف غ�سون 

لالأمم  العام  الأمني  دعا  ذلك، 
اأنطونيو غوتريي�ص قادة  املتحدة 
مايل اإىل "عدم العودة اإىل الوراء" 
وخالل  النتخابات  اأعقاب  يف 
حمادثتني هاتفيتني منف�سلتني مع 
كل من كيتا و�سي�سيه اأكد غوتريي�ص 
اأول  مايل  �سعب  و�سع  "�رشورة 
ودائما، وعدم العودة اإىل الوراء يف 
جهود امل�ساحلة"وقال غوتريي�ص 
اإن "النتخابات جرت، ومن املهم 
بالطرق  اخلالفات  حل  للغاية 
القانونية وعرب احلوار ال�سيا�سي". 
الفرن�سي  الرئي�ص  اأجرى  بدوره، 

باأبو  ات�سال  ماكرون  اإميانويل 
انتخابه،  باإعادة  لتهنئته  كيتا  بكر 
بالوقوف  فرن�سا  "التزام  وجدد 
مايل  و�سعب  �سلطات  جانب  اإىل 
املتمثل  التحدي  على  للتغلب 
وتعزيز  الإرهاب  مكافحة  يف 
القت�سادية"،  والتنمية  ال�ستثمار 

ح�سب بيان الإليزيه.
فاز  قد  كان  كيتا  اأن  يذكر 
يف  الرئا�سية  بالنتخابات 
من   %77،6 على  بح�سوله   ،2013
�سومايال  على  متفوقا  الأ�سوات، 

�سي�سيه.  

اخليار االأقل �سرراً..

ال�سبب يف توجه تل اأبيب 
للتهدئة مع "حما�س" بغزة

تركيا 

تدابري جديدة مهدئة لقطاع 
القرو�س امل�سرفية

خالد م�سعل يك�سف اأ�سباب تعجيل 
وا�سنطن بطرح �سفقة القرن

"اإ�رشائيلي"،  م�سوؤول  ك�سف   
اأبيب  تل  دفع  الذي  ال�سبب  عن 
مع  الت�سوية  خليار  التوجه  اإىل 
غزة  قطاع  يف  "حما�ص"  حركة 
للق�سم  ال�سابق  الرئي�ص  وقال 
الأمن  وزارة  يف  الأمني  ال�سيا�سي 
اإن  جلعاد  عامو�ص  "ال�رشائيلية" 
م�سار  نحو  اجتهت  "اإ�رشائيل" 
مع  وتهدئة  ت�سوية  اإىل  التو�سل 
اخليار  يعترب  ذلك  لأن  "حما�ص" 
الأقل �رشراً، مقابل اخليار ال�سعب 
قطاع  باحتالل  املتمثل  الأخر 
حتمل  من  ذلك  �سيعقب  وما  غزة 

"اإ�رشائيل" مل�سوؤولية القطاع.
م�سلحة  "مل�رش  اأن  اإىل  واأ�سار 
املنطقة  ا�ستقرار  من  وا�سحة 
الهدوء  ا�ستمرار  ذلك  يف  مبا 
الإ�رشائيلية"اأما  احلدود  على 
تتحدث  التي  التقارير  بخ�سو�ص 
"حما�ص" ميناء بحري  اإعطاء  عن 
الإقدام  باأن  جلعاد  اأو�سح  فقد 
مبثابة  ميناء  "حما�ص"  منح  على 
العرتاف بها كدولة وهذا اأمر من 

الإفراج عن  بدون  ال�سعب حدوثه 
الأ�رشى ال�رشائيليني الذين بحوزة 
حما�ص، وفق ما نقله "عكا لل�سوؤون 
"معاريف  موقع  عن  الإ�رشائيلية" 
امل�سوؤول  وزعم  العربي  ه�سفوع" 
"حما�ص"  حركة  اأن  الإ�رشائيلي 
لل�سيطرة  ا�سرتاتيجية  خطة  تعد 

على ال�سفة الغربية.
"التن�سيق  اأن  اإىل  جلعاد  واأ�سار 
وال�سلطة  "اإ�رشائيل"  بني  الأمني 
اأكرب  من  يعترب  الفل�سطينية 
حققتها  التي  الإجنازات 
وذلك  مازن  اأبو  مع  "اإ�رشائيل" 
نابع  الأمني  التن�سيق  لأن  نظراً 
ا�رشائيل  بني  متبادلة  م�سلحة  من 
واأ�ساف  قوله  وفق  وال�سلطة"، 
نحو  اجتهت  "اإ�رشائيل"  اأن  جلعاد 
وتهدئة  ت�سوية  اإىل  التو�سل  م�سار 
مع "حما�ص" لأن ذلك يعترب اخليار 
الأقل �رشراً، مقابل اخليار ال�سعب 
قطاع  باحتالل  املتمثل  الأخر 
حتمل  من  ذلك  �سيعقب  وما  غزة 

"اإ�رشائيل" مل�سوؤولية القطاع.

قال وزير اخلزانة واملالية الرتكي 
اتخاذ  �سيتم  اإنه  األبريق  براءات 
اجلديدة  التدابري  من  جمموعة 
املهدئة اأم�ص اجلمعة فيما يخ�ص 

قطاع القرو�ص امل�رشفية.
عن  �سادر  بيان  يف  ذلك  جاء 
الوزارة حول خطة العمل التي يتم 
تنفيذها حاليا ملواجهة الهجمات 
لها  تتعر�ص  التي  القت�سادية 
،واأو�سح  الآونة الأخرية  تركيا يف 
عن  التغا�سي  �سيتم  اأنه  البيان 
للقرو�ص  الأق�سى  احلد  جتاوز 
ارتفاع  عن  الناجم  امل�رشفية 
الأجنبية،  العمالت  �رشف  �سعر 
القرو�ص  طلبات  اإغالق  يتم  ولن 

املقدمة.

واأ�ساف اأنه �سيتم موا�سلة �سيا�سة 
الت�سعري  معامالت  يف  املرونة 
اأجل  من  ال�سماح  فرتة  وتعيني 
لل�رشكات،  النقد  �سيولة  ا�ستمرار 
فتح  على  الإبقاء  عن  ف�سال 
يُطلب  لن  كما  القرو�ص،  قنوات 
ال�رشكات  من  اإ�سافية  �سمانات 
فيما يخ�ص القرو�ص التي مل تف 
م�سكلة  ب�سبب  �سماناتها  بقيمة 
بح�سب  العملة،  �رشف  �سعر 
اأنه  اإىل  البيان  واأ�سار  البيان، 
�سيتم الإبالغ لأ�سباب ق�رشية عن 
بدون  وال�سيكات  القرو�ص،  تاأخر 
ر�سيد، وال�سندات املحتج عليها، 
عائقا  متثل  لن  الأمور  هذه  لكن 

اأمام احل�سول على القرو�ص.

حتدث خالد م�سعل رئي�ص املكتب 
ال�سيا�سي ال�سابق حلركة "حما�ص" 
، عن الأ�سباب التي عجلت بطرح 
اإن  م�سعل  وقال  القرن   �سفقة 
"بهمومه  العربي  ال�سارع  ان�سغال 
ولقمة عي�سه والدفاع عن نف�سه" 
عن  ف�ساًل  الأ�سباب،  اأحد  كان 
داخل  امل�سبوقة  غري  اخلالفات 

النظام العربي.
اإدارة  وجود  اأن  اإىل  م�سعل  ولفت 
قيم  ت�ستح�رش  "ل  اأمريكية 
لال�ستقالل  ونزعتها  ال�سعوب 
املال  من  اأكرب  ومقد�سات 
عبارة  كله  العامل  وترى  وغريه، 
عن �سفقات، كما حدث يف كوريا 
�سفقة  طرح  من  �رشع  وغريها"، 
الفل�سطيني  النق�سام  القرن 
اأهم  من  كان  م�سعل-  -براأي 

اأ�سباب تعجيل ال�سفقة، حيث فقد 
الفل�سطينيني  من  م�سوؤول  جزء 

اأغلب اأوراقهم.
الأمان  �سمام  اأن  م�سعل  وراأى 
هو  القرن  �سفقة  لرف�ص  الأهم 
الإجماع الفل�سطيني على رف�سها 
وراأى م�سعل اأن ال�سعب الفل�سطيني 
رغم وجوده حتت الحتالل اأ�سبح 
اإىل  "اإ�رشائيل"واأ�سار  لـ  ندا 
مقارعة  يف  الكبري  ال�سعب  دور 
ي�سنع  اأنه  اإىل  لي�سل  الحتالل، 
�سواريخه و�سالحه حتت احل�سار 

والحتالل".
ويف �سياق اآخر، قال م�سعل اإنه لو 
الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  كان 
قيد  على  عرفات  يا�رش  الراحل 
احلياة، لعمل على توحيد ال�سف، 

و�سم غزة، وجمع الكلمة معها.
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االثنني،  ال�سب�سي،  اإعالن  ومع 
قانون  م�رشوع  تقدمي  اعتزامه 
بني  االإرث  يف  بامل�ساواة  يتعلق 
دون  للربملان،  والرجل،  املراأة 
ذلك،  يف  دقيق  موعد  حتديد 
ت�ساعد من�سوب اجلدل من جديد 
من  قيادات  تقول  م�رشوع  حول 
ت�سّوت  لن  اإنها  "النه�سة"  حركة 
من  نواب  يرى  ،فيما  ل�ساحله 
هذه  اأن  تون�س"  "نداء  حزب 
ملدى  مقيا�سا  �ستكون  املبادرة 

مدنية "النه�سة". 

نقا�ش مع متخ�س�سني

عن  برملانية  الزغالمي،  ميينة 
حركة "النه�سة" قالت معقبة عن 
اأو  اإحالة  نتوقع  "مل  املو�سوع: 
مناق�سة اأي مو�سوع ميكنه تق�سيم 
له،  وراف�س  موؤيد  بني  التون�سيني 
املبادرة"  هذه  مثل  غرار  على 
،واأو�سحت الزغالمي، يف ت�رشيح 
 )217 نائبا/   68( "النه�سة  اأن   ،
املبادرة  لها موقف حول  �سيكون 
وتابعت:  ال�سعب"  برملان  يف 
اأعلنت عنه  وقد  وا�سح،  "موقفنا 
قياداتها،  من  والعديد  احلركة 
ل�سالح  ي�سوت  لن  حزبنا  اأن  وهو 
قانون ال يراعي الد�ستور والهوية 
للتون�سيني"  االإ�سالمية  العربية 
حتتاج  "املبادرة  اأن  ،وم�ستدركة 
وخا�سة  النقا�س،  من  مزيدا 

اال�ستماع الأهل االخت�سا�س". 
"امل�رشوع  اأن  اإىل  واأ�سارت 
الربملان،  يف  للنقا�س  �سيعر�س 

االخت�سا�س  اأهل  و�سندعو 
وعلم  ال�رشيعة  يف  اأ�ساتذة  من 
االجتماع  وعلم  املواريث 
اإىل  راأيهم"ومّلحت  اإىل  لال�ستماع 
موقف  لها  �سيكون  "النه�سة  اأن 
وا�سح من هذه املبادرة رمبا بعد 
يعتربون  من  على  ،وردا  تعديلها" 
اأن هذه املبادرة مقيا�سا الختبار 
مدنية "النه�سة"، قالت الزغالمي 
طبيعتها  عن  عربت  "احلركة  اإن 
املدنية يف موؤمترها العا�رش بكل 
�سفافية وو�سوح، واأمتنى من بقية 
االأحزاب وخ�سو�سا احلزب الذي 
ينتمي له الرئي�س )نداء تون�س( اأن 
لكل  املجتمعية  روؤيتهم  يقدموا 
يزايد  "لن  التون�سيني"واأردفت: 

علينا اأحد يف مدنيتنا". 

غري ملزمة للجميع

العماري،  قال ح�سن  املقابل،  يف 
تون�س"،  "نداء  حركة  عن  النائب 
ت�سمنه  مما  تنطلق  "املبادرة  اإن 
الد�ستور الذي ن�س على امل�ساواة 
العماري،  واأ�ساف  اجلن�سني"  بني 
يف ت�رشيح لالأنا�سول، اأن املبادرة 
"لن تكون ملزمة لكل النا�س، فمن 
يريد االحتكام للم�ساواة يف االإرث 
االحتكام  يريد  ومن  ذلك،  له 
من  فذاك  االإ�سالمية  لل�رشيعة 
ال�سب�سي،  وكان  اأي�سا".   حقه 
فيه  اأعلن  الذي  خطابه  يف  اأ�سار 
للربملان،  القانون  م�رشوع  اإحالة 
على  "�سين�س  االأخري  اأن  اإىل 
�ستكون  االإرث  يف  امل�ساواة  اأن 
االحتكام  يريد  ومن  اختيارية، 
ال�رشعية  املواريث  اأحكام  اإىل 
اأن  العماري  واأو�سح  ذلك"  فله 

نقا�س  مو�سوع  �ستكون  "املبادرة 
الربملان"،  يف  وت�رشيعي  قانوين 
تون�س  نداء  كتلة  اأن  اإىل  م�سريا 
وراأى  ال�سب�سي  مبادرة  �ست�ساند 
مقيا�سا  �ستكون  "املبادرة  اأن 
اإنها  تقول  التي  النه�سة  حلركة 
فكرها  ولتطور  مدنية،  حركة 

ال�سيا�سي". 
بالعودة  مطالبني  "ل�سنا  واأردف: 
بني  التون�سيني  تق�سيم  مربع  اإىل 
�سده،  ومن  االإ�سالم  مع  هو  من 
العودة  يجب  ال  �سيئة  نقطة  هذه 

اإليها". 
ومن الناحية التقنية، �سدد العماري 
على اأن "مبادرة ال�سب�سي لن تكون 
عاديا  قانونا  بل  اأ�سا�سيا  قانونا 
مبوافقة  عليه  الت�سويت  ميكن 
73 نائبا فقط، وهذا ممكن"، يف 
اإ�سارة اإىل اأن مترير املبادرة قد ال 
يعتمد على اأ�سوات نواب النه�سة 
االأ�سا�سية  القوانني  مترير  ويتم 
بـ  اأي  االأغلبية املطلقة،  مبوافقة 
109 اأ�سوات من اأ�سل 217 مقعدا 

بالربملان. 

تق�سيم املجتمع

اعترب  اأخرى،  نظر  وجهة  ومن 
مهدي  التون�سي،  االجتماع  عامل 
مربوك، اأنه يف حال مترير م�رشوع 
�سينق�سم  املجتمع  فاإن  القانون، 
يت�سارعان،  مع�سكرين  اإىل 
يف  ازدواجية  مرة  الأول  و�ستظهر 
واأو�سح  القانونية".   املنظومة 
لالأنا�سول،  ت�رشيح  يف  مربوك، 
اأن "التون�سيني جميعهم يخ�سعون 
النظر  بقطع  القوانني  لنف�س 
القانون  وبهذا  دياناتهم،  عن 

اأنف�سهم �سمن  �سيجد املواطنون 
حتتكم  حداثية  واحدة  طائفتني، 
واأخرى  املدين،  القانون  اإىل 
اإ�سالمية تختار نظام ال�رشيعة". 

اأنظمة  "اعتماد  اأن  اخلبري  ويرى 
قانونية خمتلفة يتناق�س مع مبداأ 
القانون،  اأمام  املواطنني  م�ساواة 
مع  تناق�سا  اأي�سا  ي�ستبطن  كما 
الذي  اجلمهورية  رئي�س  خطاب 
مدنية"  الدولة  اإن  فيه  يقول 
،وتو�سيحا للجزئية االأخرية، قال: 
"�سنجد اأنف�سنا يف جمتمع منق�سم 
واآخر  حداثي،  منطي  واحد  بني 
يركن اإىل التقليد )ال�رشيعة(، وهو 
ما يفقدنا مبداأ امل�ساواة ووحدة 
التون�سية،  القانونية  املنظومة 
ويخلق دولة مدنية واأخرى تقليدية 
م�ستندة على ال�رشيعة" ويف قراءة 
لتوقيت املبادرة، اعترب اخلبري اأن 

"اختيار هذا التوقيت يعيد البالد 
فرتة  قبل  اال�ستقطاب،  مربع  اإىل 
ق�سرية من االنتخابات الت�رشيعية 

والرئا�سية املقررة يف 2019". 
ولفت مربوك اإىل اأن "نداء تون�س 
مقعدا   55 ال�سب�سي/  )حزب 
قاعدته  ثلثي  خ�رش  بالربملان( 
الن�ساء،  وخ�سو�سا  االنتخابية 
فيها  املبادرة  هذه  اأن  واأعتقد 
من  خ�رشهم  ملن  مزدوج  غزل 
وللعائلة  االنتخابية،  قواعده 
والعائلة  املو�ّسعة  احلداثية 
من  القريبة  الي�سارية  الليربالية 
النداء" جدل متفّجر يو�سع خندق 
االختالفات بني خمتلف التيارات 
ويح�رش  التون�سية،  ال�سيا�سية 
زاوية �سيقة على  العام يف  الراأي 
فائق  مو�سوع  مع  التما�س  خط 

احل�سا�سية. 

التون�سيني،  اآالف  وتظاهر 
مقر  اأمام  املا�سي،  االأ�سبوع 
ويف  العا�سمة،  و�سط  الربملان 
البالد  يف  عديدة  حمافظات 
احلريات  جلنة  لتقرير  رف�سا 
الفردية وامل�ساواة ،ومطلع جوان 
احلريات  جلنة  قدمت  املا�سي، 
من  تقريرا  وامل�ساواة،  الفردية 
233 �سفحة ت�سمن جزاأين؛ االأول 
واحلريات  لـ"احلقوق  �س  خم�سّ
الفردية"، وي�سمل مقرتحات باإلغاء 
عقوبة  واإ�سقاط  املثلية،  جترمي 
الدينية  القيود  ورفع  االإعدام، 
اجلزء  اأما  املدنية  احلقوق  على 
"امل�ساواة"  الثاين فيتناول م�ساألة 
يف  خا�سة  اجلن�سني،  بني  التامة 
بني  وامل�ساواة  املرياث،  م�ساألة 
الذين  فيهم  االأطفال، مبن  جميع 

ولدوا خارج اإطار الزواج.

مبادرة رئا�سية تون�سية تتعّلق بامل�ساواة يف الإرث بني املراأة والرجل، زلزلت الراأي العام وخمتلف الأو�ساط املحلية، ليق�سم اجلدل املتفجر البالد اإىل 
مع�سكر موؤّيد واآخر راف�ش. جدل مل يخفت لهيبه منذ 13 اأوت املا�سي، حني كّلف الرئي�ش التون�سي، الباجي قائد ال�سب�سي، جلنة "احلريات الفردية 

وامل�ساواة" )رئا�سية(، ب�سياغة مقرتحات لتعديل الت�سريعات احلالية مبا ي�سمح بتكري�ش امل�ساواة التامة بني املراأة والرجل ،

ال�سب�سي ي�ستن�سخ جتربة بورقيبة

م٫�ش 

تون�س  تزلزل  رئا�سية  مبادرة  الإرث"..  يف  "امل�ساواة 

اإيطاليا تنقذ 170 مهاجرا وتطالب باإنزالهم يف مالطا
االإيطايل  ال�سواحل  خفر  اأنقذ 
يف  �رشعيني  ال  مهاجرا   170
املتو�سط  يف  الدولية  املياه 
تطالب  فيما  اخلمي�س،  ليلة 
مالطا  االإيطالية  الداخلية 
بالتق�سري  وتتهمها  با�ستقبالهم 
وزير  ،وطلب  اإنقاذهم  يف 
ماتيو  االإيطايل  الداخلية 

ا�ستقبال  مالطا  من  �سالفيني 
جرى  االإنقاذ  الأن  املهاجرين 

�سمن نطاق مياهها.
االإيطايل  الداخلية  وزير  وقال 
اإن  غ�سبه  يعك�س  بيان  يف 
"املالطيني واكبوا ال�سفينة اإىل 
املياه االإيطالية وقامت �سفينة 
دون  بانت�سالهم  اإيطالية،  خفر 

اإبالغ وزارة الداخلية"،واأ�ساف 
ال�سفينة  من  "طلبت  �سالفيني: 
ب�سلطات  االت�سال  االإيطالية 
مالطا لت�سع يف ت�رشفنا ميناءها 
الإنزال املهاجرين"وتابع: "بعد 
مهاجر  األف   700 ا�ستقبال 
اأن  اأعتقد  �سنوات،  خالل 
اإيطاليا قامت بواجبها وواجب 

االآخرين".
اإن  ال�سلطات املالطية،  وقالت 
ت�سدر  مل  املهاجرين  �سفينة 
واإنها  ا�ستغاثة،  اإ�سارة  اأي 
المبيدو�سا  اإىل  متوجهة  كانت 
اإطار حقها يف املالحة  �سمن 
احلرة يف عر�س البحر عندما 
بها  االهتمام  االإيطاليون  توىل 

رف�سوا  املهاجرين  اأن  واأكدت 
مالطي،  زورق  من  م�ساعدة 
الأنهم اأرادوا التوجه اإىل جزيرة 
واأبدت  االإيطالية  المبيدو�سا 
اهتمام  لعدم  ده�ستها  مالطا 
املهاجرين  ب�سالمة  اإيطاليا 
عندما كانت ال�سفينة يف منطقة 
قال  جهته،  من  الليبية  االإنقاذ 

الهجرة  منظمة  با�سم  الناطق 
اإيطاليا فالفيو دي  الدولية يف 
التي  ال�سفن  "كل  اإن  جاكومو، 
الذين  املهاجرون  ي�ستقلها 
هذه  تالئم  ال  ليبيا  يغادرون 
حالة  يف  وتعترب  الرحالت 
يف  تكن  مل  لو  حتى  ا�ستغاثة، 

طور الغرق عند اإنقاذها".  

الريا�ش

 لن ن�سمح للحوثي باأن ي�سبح حزب اهلل اآخر
لدى  ال�سعودية  �سفري  اأكد 
خالد  االأمري  املتحدة  الواليات 
اأن  العزيز،  عبد  بن  �سلمان  بن 
بالده "لن ت�سمح جلماعة احلوثي 
اإرهابية  جماعة  ت�سبح  باأن 
لبنان"واتهم  يف  اهلل  حزب  مثل 
ح�سابه  يف  ال�سعودي  ال�سفري 
على "تويرت"، طهران بـ"ال�سعي" 
مثل  احلوثي  جماعة  ت�سبح  الأن 

اأن  واأكد  اللبناين،  اهلل"  "حزب 
اأن  للحوثي  ت�سمح  لن  "اململكة 
ما  وهذا  اآخر  اهلل  حزب  ي�سبح 
حيث  طهران،  نظام  له  ي�سعى 
تهريب  اإىل  باالإ�سافة  يقوم 
بدعمهم  وال�سواريخ  االأ�سلحة 
بحزب  ي�سمى  ما  من  مبدربني 
اهلل، ملدهم باخلربات ال�ستكمال 

حربهم على ال�سعب اليمني".

اأن  للحوثي  ت�سمح  لن  اململكة 
ما  وهذا  اآخر،  اهلل  حزب  ي�سبح 
حيث  االإيراين  النظام  له  ي�سعى 
تهريب  اإىل  باالإ�سافة  يقوم 
بدعمهم  وال�سواريخ  االأ�سلحة 
بحزب  ي�سمى  ما  من  مبدربني 
باخلربات  احلوثيني  ملد  اهلل 
ال�سعب  على  حربهم  ال�ستكمال 

اليمني.

ما  عنا�رش  "وجود  واأ�ساف: 
ي�سمى بحزب اهلل يف اليمن، يثبت 
اأوكل مهمة  اأن نظام طهران قد 
لهذا  احلوثيني  اأتباعه  تدريب 
كذلك  ويوؤكد  االإرهابي،  احلزب 
الطائفية  الع�سابات  هذه  اأن 
ن�رش  على  تعمل  الإيران  التابعة 
املنطقة  يف  والدمار  الفو�سى 

والبلدان التي تتواجد بها".

اإيران ب�سدد تخ�سي�س ثلث 
املنا�سب الإدارية للن�ساء

اأكدت م�ساعدة الرئي�س االإيراين ل�سوؤون 
اأن  ابتكار،  مع�سومة  واالأ�رشة  املراأة 
احلكومية  االإدارية  املنا�سب  من   %30
بحلول  ال�سيدات  �ستتوالها  البالد  يف 
عام 2021. وقالت ابتكار خالل اجتماع 
اأردبيل  مبحافظة  االإداري  املجل�س 
الن�ساء  "دور  اإن  اإيران،  غرب  �سمال 
والعمل  املقاوم  االقت�ساد  يف  بارز 
واالإنتاج"، وبناء على ذلك فقد و�سعت 
يف  اإمكانياتهن  دعم  م�ساألة  احلكومة 

مكانة  اأن  واأ�سافت،  اأعمالها.  جدول 
يف  ارتفعت  قد  الن�سوية  ال�رشيحة 
فرتة احلكومتني االأخريتني، واأن هناك 
يف  حاليا  التنفيذ  قيد  مهمة  م�ساريع 
امل�رشوع  مثل  املحافظات،  جميع 
وذكرت  االأ�رشي  للحوار  الوطني 
خا�سة  وثيقة  اإعداد  االآن  يجري  اأنه 
على  واالأ�رشة،  املراأة  اأو�ساع  بتح�سني 
اأن تنفذ بنودها يف جميع املحافظات 

بعد االنتهاء من �سياغتها.



العاملية  الكرة  جنم  اأن  يبدو 
ب�رسعة  تاأقلم  رونالدو،  كري�ستيانو 
اجلديد  فريقه  مع  جيد  وب�سكل 
يوفنتو�س، فعلى بعد يوم واحد من 
انطالق مباريات الدوري الإيطايل 
كما  الأمور  ت�سري  القدم،  لكرة 

خطط لها النادي والالعب.
اإيرادات  يحقق  العجوز«  »ال�سيدة 
يف  م�سبوقني  غري  واهتمام  مالية 
التحاق  منذ  الإيطايل  الدوري 
م�ستوى  اأن  كما  بالفريق،  رونالدو 
يوحي  الإعداد  فرتة  يف  »الدون« 
فريقه  مع  �رسيعاً  تاأقلم  باأنه 
ال�سعيد  على  وحتى  اجلديد، 
ت�سري  الأمور  اأن  يبدو  ال�سخ�سي، 
كما خطط لها رونالدو، فقد انتقل 
الأزياء،  عار�سة  �سديقته  رفقة 
جورجينا رودريجيز وعائلته للعي�س 
تورينو،  ب�سواحي  باجلبال  يف فيال 
ع�رسي  مبنى  عن  عبارة  وهي 
ويتكون  كبرية  زجاجية  بواجهة 
ما  وح�سب  للنوم  ثمانية غرف  من 
نقاًل  ميل،  ديلي  �سحيفة  يف  ورد 
رونالدو  فاإن  اإيطالية،  م�سادر  عن 
الطابق  يف  �سي�سكنون  وعائلته 
الطباخ  �سي�سكن  وحتتهم  الثاين، 
واأخ�سائي  التغذية  وم�ست�سار 

العالج الطبيعي.
الفيال  يف  توجد  احلال  وبطبيعة 
وم�سبح،  الريا�سية  لالألعاب  �سالة 
رونالدو  اأن  على  حديث  وهناك 
طلب ترميم اأر�سية ال�سارع املوؤدي 
تت�رسر  ال�سكنية، حتى ل  ملنطقته 
�سياراته الفاخرة باحلفر املوجودة 

اجلدد  زمالئه  مع  واأي�ساً  بال�سارع 
مل  رونالدو  اأن  يبدو  يوفنتو�س  يف 
من  يعرف  فهو  �سعوبات،  يجد 
ويتحدث  الالعبني  بع�س  قبل 
وكما  الإيطالية  اللغة  قليال  ولو 
فاإن  مدريد،  يف  ال�ساأن  عليه  كان 
يف  ي�سل  من  اأول  هو  رونالدو 
يوفنتو�س  لتدريبات فريقه  ال�سباح 
التدريبات، ح�سب  يغادر  واآخر من 
بيلد  �سبورت  �سحيفة  ن�رسته  ما 
اإعجاب  يثري  ما  وهو  الأملانية، 
الالعب  ويبقى  اجلدد.  زمالئه 
حالياً  الأقرب  ديبال  الأرجنتيني 

�سداقة  ن�ساأت  حيث  رونالدو،  اإىل 
ال�سور  توؤكدها  الالعبني،  بني 
الالعبان  ين�رسها  التي  امل�سرتكة 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
الأنظار  �ستكون  �سك  وبدون 
على  ال�سبت  اليوم  م�سوبة  كلها 
كري�ستيانو رونالدو، الذي �سيخو�س 
اأول مباراة ر�سمية له مع يوفنتو�س، 
عندما �سيواجه فريقه نظريه كييفو 
يف  رونالدو  �سيكون  فهل  فريونا 
الكبرية  والآمال  التطلعات  م�ستوى 
وفريق  جمهور  عليه  عقدها  التي 

يوفنتو�س؟

لعب  ماركيزيو،  كالوديو  و�سع 
اجلمعة،  اأم�س  يوفنتو�س،  و�سط 
التي  الفريق،  مع  مل�سريته  حًدا 
ا�ستمرت 25 عاًما وذكر يوفنتو�س، 
عرب موقعه الر�سمي، اأن ماركيزيو 
�سريحل عنه، خالل فرتة النتقالت 
اجلارية، بعدما اتفق الطرفان على 

اإنهاء العقد بالرتا�سي.
عاًما(،   32( ماركيزيو  ويحتل 
يوفنتو�س،  تاريخ  يف  الـ18  املركز 
لقمي�س  ارتداًء  الالعبني  لأكرث 
 389 خا�س  بعدما  البيانكونريي، 
مباراة مع الفريق وتعليًقا على ذلك، 
ن�رس الالعب الإيطايل املخ�رسم، 
يوفنتو�س،  بقمي�س  له  �سورة 
عندما كان طفاًل، عرب ح�سابه على 
»تويرت«، وقال: »ل اأ�ستطيع التوقف 
عن النظر اإىل هذه ال�سورة، وهذه 
ق�سة  عليها  كتبت  التي  اخلطوط، 

حياتي كرجل ولعب«.
واأ�ساف: »اأنا اأحب هذا القمي�س، 
لدرجة اأنه رغم كل �سيء، اأنا مقتنع 

اأن ما هو اأف�سل للفريق ياأتي اأوًل.. 
دائًما«.

يف  الإ�سبان  املدربني  عدد  ويبلغ 
يحمل  فيما  15 مدربا،  امل�سابقة 
الأرجنتني،  جن�سية  مدربني   5
مع  كبري  ب�سكل  يتما�سى  ما  وهو 

املنطق.
الذين  الأرجنتينيون  واملدربون 
الدوري  يف  املو�سم  هذا  يعملون 
الإ�سباين هم: دييجو �سيميوين مع 
برييزو  واإدواردو  مدريد،  اأتلتيكو 
وماوري�سيو  بيلباو،  اأتلتيك  مع 
واأنطونيو  ليغاني�س،  مع  بيليغرينو 
وليو  فيجو،  �سيلتا  مع  حممد 
يجمع  وبذلك  اأوي�سكا  مع  فرانكو 
املو�سم  هذا  الإ�سباين  الدوري 
2010ـ  مو�سم  منذ  الأوىل  وللمرة 
يتحدثون  مدربا   20 بني   2009

جميعا اللغة ذاتها.
هناك  كان  املذكور  املو�سم  ويف 
يف امل�سابقة الإ�سبانية 17 مدربا 
واحد  مك�سيكي  ومدرب  اإ�سبانيا 
واآخر اأرجنتيني واآخر من ت�سيلي، 
�سحيفة  ك�سفته  ملا  طبقا  وذلك 
»موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية ومل 
عقد  طوال  الظاهرة  هذه  تتكرر 
كامل �سهد توافد مدربني يحملون 
كالدمناركية  خمتلفة  جن�سيات 
والربتغالية والفرن�سية والرومانية 

والربيطانية.
الدين  زين  الفرن�سي  رحيل  ومع 
زيدان عن ريال مدريد، وا�ستبداله 
بالإ�سباين غولني لوبيتيجي واإقالة 
تدريب  من  مونتيال  الإيطايل 
اإ�سبيلية بعد اأربعة اأ�سهر فقط من 
للفريق،  الفنية  امل�سوؤولية  توليه 
الدوليني  املدربني  عدد  تقل�س 
ويتناق�س  الإ�سباين  الدوري  يف 
هذا الو�سع مع مثيله يف م�سابقة 
�سبيل  على  الإجنليزي  الدوري 
املثال، حيث ل يوجد على راأ�س 
الأكرب  الـ6  لالأندية  الفنية  القيادة 
بل  اإجنليزي،  مدرب  اأي  فيها 
وهما  اإ�سبانيا  من  مدربان  هناك 
مان�س�سرت  مع  جوارديول  بيب 
�سيتي، واأوناي اإميري مع اآر�سنال، 
جوزيه  الربتغايل  اإىل  بالإ�سافة 
يونايتد،  مان�س�سرت  مع  مورينيو 
مع  كلوب  يورغن  والأملاين 
ماوري�سيو  والإيطايل  ليفربول، 

�ساري مع ت�سيل�سي.
اللغة  اإجادة  اأن  جليا  ويبدو 
والدراية الكبرية بالكرة الإ�سبانية 
يحددان  اأ�سا�سيان  عامالن  هما 
الذي  املدرب،  هوية  اختيار 
الفرق  اإحدى  قيادة  �سيتوىل 

املناف�سة يف الدوري الإ�سباين.
ورغم ذلك، قد تنبئ هذه الظاهرة 
وهي  األ  متنامية،  م�سكلة  عن 
تدريجيا  الإ�سباين  الدوري  عودة 
ب�سكل  م�سابقة حملية  ي�سبح  لأن 
اأكرب يف كل مرة مع تراجع ال�سفة 
حماولت  رغم  عنه،  العاملية 
القائمون  يتولها  التي  تطويره 
الكبرية  والنجاحات  اإدارته  على 

التي حتققها اأنديته الكربى.
اأو�سح  يف  امل�سكلة  هذه  وتتجلى 
النجوم  اأبرز  هروب  يف  �سورها 
�سواء  الإ�سبانية،  امل�سابقة  يف 
مع  احلال  هو  كما  الالعبني  من 
اأو  ونيمار،  رونالدو  كري�ستيانو 
زيدان  الدين  زين  مثل  املدربني 
املو�سم  هذا  لوبيتيغي  و�سيكون 
قائمة  يف  اجلديدة  الوجوه  اأهم 
فهو  الإ�سباين،  الدوري  مدربي 
الأول  مو�سمه  خو�س  اإىل  ي�ستعد 
لريال  الفنية  القيادة  راأ�س  على 
عن  املفاجئ  رحيله  بعد  مدريد 
ع�سية  الأول  الإ�سباين  املنتخب 
انطالق بطولة كاأ�س العامل 2018 
الآخر،  اجلانب  وعلى  برو�سيا. 
فالفريدي  اإرن�ستو  �سي�ستكمل 
م�سواره مع بر�سلونة، وهو اإ�سباين 
اآخر يف امل�سابقة بجانب مواطنيه 
األفي�س،  مع  فرينانديز  اأبيالردو 
بيتي�س،  ريال  مع  �ستني  وكوكي 
مع  مينديلبار  لوي�س  وخو�سيه 
ليفانتي،  مع  لوبيز  وروبي  اإيبار، 
وميت�سيل مع رايو فايكانو، وا�سري 
�سو�سييداد،  ريال  مع  جاريتانو 

اإ�سبيلية،  مع  ما�سني  وبابلو 
مع  تورال  غار�سيا  ومار�سيلينو 
جونزالي�س  و�سريجيو  فالن�سيا، 
مع بلد الوليد، وخافيري كايخا مع 

فياريال.
للمدربني  بالن�سبة  اأما 
�سيميوين  هو  فها  الأرجنتينيني، 
مع  اآخر  مو�سم  خلو�س  ي�ستعد 
اأتلتيكو مدريد الذي دعم �سفوفه 
له  ي�سبق  مل  ب�سكل  ال�سيف  هذا 
للثاأر  برييزو  �سي�سعى  فيما  مثيل، 
من  اإقالته  بعد  بيلباو  اأتلتيك  مع 
اإ�سبيلية، يف الوقت الذي عاد فيه 
الإ�سباين  الدوري  اإىل  بيليجرينو 
مو�سما  عامني  قبل  قدم  اأن  بعد 

رائعا مع األفي�س.
اأنطونيو حممد جتربته  ويخو�س 
الدوري  يف  كمدرب  الأوىل 
فيما  فيجو،  �سيلتا  مع  الإ�سباين 
جتاربه  لأول  فرانكو  ليو  ي�ستعد 
اأوي�سكا  مع  التدريب  عامل  يف 
يطراأ  قد  امل�سهد  هذا  اأن  بيد 
انطالق  مع  �رسيع  تغري  عليه 
الإ�سبانية، كما حدث يف  البطولة 

املا�سي.
امل�ساركة   20 الـ  الفرق  بني  ومن 
 13 هناك  الإ�سباين،  الدوري  يف 
جدد  مدربني  مع  تعاقدوا  فريقا 
يعملون  كانوا  الذين  هوؤلء  غري 
ولكن  املا�سي  املو�سم  يف  معهم 
الآن  للذهن  يتبادر  الذي  ال�سوؤال 
ال�سمود  هو: كم منهم �سي�ستطيع 
انطالق  مع  مبن�سبه  والحتفاظ 

املناف�سات؟
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اللغة الإ�ضبانية حتكم الليغا
يبدو اأن مهمة تدريب اأحد الأندية الإ�سبانية ل ت�سلح لأي �سخ�ص، حيث اأن جميع 
مدربي الفرق الـ 20 امل�ساركة يف ن�سخة املو�سم احلايل من »الليغا«، الذي اطلق ام�ص، 

يتحدثون الإ�سبانية وتنق�سم جن�سياتهم بني اإ�سبانيا والأرجنتني.

رونالدو يبداأ رحلته مع يوفنتو�س 
بفيال فاخرة و�ضديق اأرجنتيني

ماركيزيو ينهي م�ضريته 
الطويلة مع يوفنتو�س

احلدادي يح�ضم قراره 
ب�ضاأن م�ضتقبله مع بر�ضلونة

ك�سفت تقارير �سحفية، عن موقف 
بر�سلونة،  لعب  احلدادي،  منري 
النادي،  اأو الرحيل عن  البقاء  من 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل 
»موندو  �سحيفة  واأكدت  اجلارية 
الإ�سباين  الالعب  اأن  ديبورتيفو« 
النادي  �سفوف  يف  البقاء  قرر 

ثقة  نال  بعدما  وذلك  الكتالوين، 
الفني  املدير  فالفريدي،  اإرن�ستو 

للفريق.
ا�ستاأجر  احلدادي  اأن  واأو�سحت 
وذلك  النادي،  من  قريبة  �سقة 
بعد قراره بال�ستمرار مع الفريق 
وذلك  اجلديد،  املو�سم  خالل 

بعد عودته من الإعارة لألفي�س، 
اأبيدال،  اإيريك  اأن  وذكرت 
قد  للنادي،  الريا�سي  ال�سكرتري 
اأظهر لالعب اأن الإدارة متم�سكة 
لعب  اأنه  وترى  بخدماته، 
فهم  لذلك  الفريق،  يف  امل�ستقبل 

ا يرحبون بقراره. اأي�سً
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املواقع  لأحد  ح�شود  و�رصح 
املتخ�ش�شة:  العربية  الخبارية 
اأجل  من  الإ�شابة  »�شاأحتدى 
يف  ولكن  اجلزائر,  مولودية 
حال عدم م�شاركتي فاإن هناك 
مع  الربوز  ميكنهم  لعبني  عدة 
عرو�س.  غرار  على  الفريق 
ويبقى الأهم هو ت�شجيل نتيجة 

اإيجابية يف املغرب«.
ن�شحني  »الطبيب  ا�شاف:  و 
يومني  ملدة  للراحة  بالركون 
يل,  يقوله  ما  اأنتظر  وبعدها 
بقدر  م�شاركتي  تهم  ل  ولكن 
بنتيجة  فريقي  عودة  تهم  ما 

حتى  املغرب  من  اإيجابية 
التاأهل,  يف  حظوظنا  ننع�س 
منلك  باأننا  اجلميع  اأطمئن  و 
الذهاب  على  قادرا  فريقا 
بعيدا يف املناف�شتني الإفريقية 
واملحلية على حد �شواء«. واأكد 
العطاف )ولية عني  اإبن مدينة 
الدفلى( اأن  »اللقاء اأمام الدفاع 
لي�س �شهال,  احل�شني اجلديدي 
ودع   املغربي  الفريق  اأن  رغم 
رابطة  مناف�شة  كبرية  بن�شبة 
اأبطال اإفريقيا. علينا اأن نح�رص 
جيدا لهذه املواجهة ومن جميع 
الناحية  من  �شيما  النواحي, 

النف�شية, لكي نكون يف امل�شتوى 
اإىل  العبور  وننع�س حظوظنا يف 
الدور ربع النهائي من املناف�شة 
اأرجع  اخرى,  جهة  القارية«من 
لعب فريق اهلي برج بوعريريج 
تعرث  ال�شابق  �شطيف  ووفاق 
اأمام  »العميد«  احلايل  ناديه 
م�شتهل  يف  بارادو  نادي  اجلار 

بطولة الرابطة الأوىل 
 )1-1( »موبيلي�س«  املحرتفة 
احلرارة  ودرجة  »الإرهاق  اإىل 
يف  بها  �شعرنا  التي  العالية 
الدور  ذهاب  خالل  البحرين 
لالندية  العربية  للبطولة  ال32 

 »)1-2 )فوز  الرفاع  نادي  اأمام 
»ل  املولودية:  قائد  واأفاد 
اأمام  لعبنا  باأننا  عليكم  اأخفي 
الرفاع البحريني حتت 45 درجة 
�شاعات  ع�رص  وق�شينا  مئوية, 
اأنهكنا  الذي  الأمر  الطائرة,  يف 
اأمام  البطولة  لقاء  يف  كثريا 
اأننا  اإل  التعرث  ورغم  بارادو. 
فريق  اأمام  رائعا  اأداء  قدمنا 
يقدم كرة رائعة«وقال اأي�شا: »ل 
يجب اأن نن�شى باأنه ل يزال 29 
نعد  اأن  وعلينا  اأمامنا,  مباراة 
البطولة  مواجهات  لبقية  العدة 

حتى ل نهدر نقاطا اأخرى«.

عبد الرحمن ح�سود

�ضاأحتدى �لإ�ضابة لكن �لأهم هو ت�ضجيل نتيجة �إيجابية باملغرب
ك�سف قائد ومدافع فريق مولودية اجلزائر, عبد الرحمن ح�سود, اأنه وعلى الرغم من الإ�سابة التي يعاين منها, يبقى 
م�ستعدا خلو�ض مباراة فريقه امام م�ست�سيفه الدفاع احل�سني اجلديدي املغربي بر�سم اجلولة اخلام�سة عن املجموعة 

الثانية لرابطة اأبطال افريقيا لكرة القدم املقررة يوم ال�سبت باملغرب.

 �لديربي �لقبائلي يت�ضدر �جلولة 
�لثانية للبطولة �ملحرتفة

�إ�ضالم �ضليماين يقدم 
ر�ضميا لل�ضحافة

دوري  من  الثانية  اجلولة  �شت�شهد 
مباريات  اجلزائري,  املحرتفني 
الديربي  يتقدمها  الإثارة,  يف  غاية 
القبائل  �شبيبة  بني  القبائلي 
ومولودية بجاية كما �شتكون الأنظار 
بني  املحلي,  اللقاء  نحو  م�شدودة 
فيما  بلوزداد,  و�شباب  بارادو  نادي 
من  منقو�شة  اجلولة  هذه  �شتلعب 
امل�شاركات  ب�شبب  مباريات,  ثالث 
الوحدة  ملعب  ويحت�شن  الإفريقية 
بني  الثانية  اجلولة  قمة  املغاربية, 
القبائل,  و�شبيبة  بجاية  مولودية 
قدراتهم  احلماديون  �شيخترب  حيث 
التناف�شية, لتاأكيد الفوز الذي عادوا 
على  التيطري,  عا�شمة  من  به 

ح�شاب اأوملبي املدية.
لتدارك  فيطمح  القبائل  �شبيبة  اأما 
التعرث, الذي مني به على يد �شبيبة 
ال�شلبي,  التعادل  خالل  ال�شاورة, 

مبلعب اأول نوفمرب.
اأي  بلوزداد  �شباب  اأمام  يكون  ولن 
خيار, �شوى الفوز على م�شيفه نادي 
بعد  حمادي,  عمر  مبلعب  بارادو, 
رابطة  مع  و�شعيته,  بت�شوية  قام  اأن 

دوري املحرتفني.
لعقوبة  تعر�س  قد  الفريق  وكان 
قا�شية, لأول مرة يف تاريخه, بعد اأن 
اأمام  الأخ�رص,  الب�شاط  على  خ�رص 
ر�شيده  مليلة, وخ�شم من  اأمل عني 
غرامة  اإىل  بالإ�شافة  نقاط,  ثالث 
�شي�شتغل  بارادو  نادي  لكن  مالية 

هذه الو�شعية, وهو منت�شي بالتعادل 
مولودية  اجلار,  اأمام  حققه  الذي 
اللقب,  حامل  ويحل  اجلزائر 
على  ثقيال  �شيفا  ق�شنطينة,  �شباب 
 20 مبلعب  بوعريريج,  برج  اأهلي 
اأغ�شط�س, عقب عودته بنقطة ثمينة 
من ملعب مولودية وهران, وكله اأمل 
لت�شجيل ال�شتفاقة, وتعوي�س التعرث 
اجلولة  يف  داي,  ح�شني  ن�رص  اأمام 

املا�شية.
يف  املدية  اأوملبي  فريق  يكون  ولن 
احتاد  اجلريح  يقابل  عندما  ماأمن, 
حيث  فرباير,   24 مبلعب  بلعبا�س, 
فوز,  اأول  لت�شجيل  بثقله  �شريمي 
مني  التي  الثقيلة  الهزمية  ون�شيان 

بها, اأمام وفاق �شطيف.
ال�شاورة  �شبيبة  يريد  جهته,  ومن 
تاأكيد نتيجته الإيجابية اأمام القبائل, 
وهران,  مولودية  ي�شت�شيف  عندما 
الطموح  نف�س  اأوت, وهو  مبلعبه 20 
الذي يراود اأ�شبال املدرب املغربي, 
اأول  يف  تعرثوا  الذين  الزاكي,  بادو 
ظهور اأمام اجلراد الأ�شفر و�شتكون 
اجلولة الثانية من دوري املحرتفني, 
ويتعلق  مواجهات  ثالث  من  مبتورة 
الأمر بلقاء ن�رص ح�شني داي واحتاد 
وفاق  مع  مليلة  واأمل عني  اجلزائر, 
�شطيف, ودفاع تاجنانت مع مولودية 
من  كل  ارتباط  ب�شبب  اجلزائر, 
والوفاق,  والحتاد,  املولودية, 

باملناف�شات الإفريقية.

الدويل  املهاجم  تقدمي  مت 
اأول  �شليماين  اإ�شالم  اجلزائري, 
ناديه  طرف  من  اخلمي�س  اأم�س 
حيث  الرتكي,  فيرنبا�شي  اجلديد 

�شيحمل القمي�س  رقم 31.
ومن املقرر اأن ي�رصع �شليماين )30 
لي�شرت  نادي  من  اأعري  الذي  �شنة( 
ال�رصاء,  اإلزامية  دون  الجنليزي 
نهاية  اجلديدة  فريقه  باألوان 
اجلولة  حل�شاب  اجلاري  الأ�شبوع 
وكان  الرتكية  للبطولة  الثانية 
اأح�شن هداف للمنتخب اجلزائري 
للفرتة احلالية )25 هدفا( قد وقع 
عقده  على  املا�شي  ال�شبت  يوم 
للفحو�س  بنجاح  خ�شوعه  بعد 

الطبية التقليدية.
ح�شابه  على  �شليماين  كتب  و 
الجتماعي  للتوا�شل  اخلا�س 
»تويرت« ما يلي:«اأنا �شعيد بال�رصوع 
يف مغامرة جديدة مع هذا النادي 
الكبري لفيرنبا�شي الذي اأمنحه فوق 
وكالء  اأ�شكر  �شيء.  كل  امليدان 

اأعمايل على هذه الفر�شة«والتحق 
الذين  الثالثة  مبواطنيه  �شليماين 
ين�شطون يف البطولة الرتكية وهم: 
�رصاي(,  )غلطة  فغويل  �شفيان 
نبيل  و  )�شيفا�شبور(  جماين  كارل 
غيال�س )قوزتيب( و كان �شليماين 
بنادي   2016 عام  التحق  الذي 
من  اإليه  قادما  الجنليزي  لي�شرت 
الربتغايل,  ل�شبونة  �شبورتنغ  نادي 
مع  نف�شه  فر�س  يف  ينجح  مل 
يونايتد   نيوكا�شتل  مع  ثم  لي�شرت 
الأجنليزي الذي لعب له على �شبيل 
الإعارة 4 مباريات خالل املرحلة 

الثانية ملو�شم »2018-2017«.
حامل  و�شيف  فيرنبا�شي  وكان 
اللقب, قد �رصع بنجاح يف البطولة 
�شبور  بور�شا  على  بفوزه  الرتكية 
)2-1( يف اجلولة الأوىل للمناف�شة 
التمهيدي  الدور  يف  اأق�شي  لكنه 
من  الأوروبية  الأبطال  لرابطة 
الربتغايل  بنفيكا  نادي  طرف 

)0-1ذهابا( و 1-1 )اإيابا(. 

لأول مرة، مبار�ة يف �لدوري �لإ�ضباين تقام يف �لوليات �ملتحدة
أقيمت مباراة كأس السوبر سابق، إن الكالسيكو بني ريال مدريد وبرشلونة »لن يلعب خارج إسبانيا أبدا«لكن مباراة ودية بني الفريقني لعبت في ميامي، الليغا لبي بي سي سبورت إنها »الميكنها تأكيد الفرق املشاركة، أو املباراة أو املوعد أو املوسم«وكان تيباس قد قال، في وقت الظروف على ما يرام«. وردا على سؤال عن موعد إقامة املباراة في الواليات املتحدة، وما إذا كانت ستصبح حدثا ثابتا، قالت رابطة الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري اإلجنليزي ريشتار سكودامور، الذي اقترح الفكرة عام 2008، إنها ال ميكن أن حتدث »قبل أن تكون املباريات، حتت اسم »املباراة رقم 39«، خارج أراضي اجنلترا وويلز وأثارت هذه الفكرة انتقاد اجلماهير ووسائل اإلعالم حينذاك، وقال اإلسباني، خافير تيباس، اخلطوة بأنها »اتفاق رائد«وكان الدوري اإلجنليزي قد ناقش في وقت سابق خططا، إلقامة مجموعة من تنظم بطولة الكأس الدولية لألبطال، وذلك بهدف الترويج لرياضة كرة القدم في أمريكا الشمالية ووصف رئيس رابطة الدوري إسبانيا. يأتي ذلك في إطار شراكة تستمر لـ 15 عاما، بني رابطة الدوري اإلسباني وشركة »ريليفانت« لإلعالم والتسويق، التي ستقام إحدى مباريات الدوري اإلسباني )ال ليغا( على أراضي الواليات املتحدة، لتكون أول مرة تقام فيها مثل تلك املباراة خارج  املاضي،  ويوم األحد  الودية  الدولية لألبطال«  العالقة الفريدة ستخلق فرصا، للماليني من جماهير كرة القدم في أمريكا الشمالية، ملعايشة أعلى مستويات كرة القدم في املشترك االستثنائي ميثل القفزة العمالقة املقبلة، في الشعبية املتنامية لكرة القدم في أمريكا الشمالية«. وأضاف: »هذه اإلسبانية في املغرب، في أول مرة تقام فيها خارج إسبانيا وقال ستيفن روس رئيس وصاحب شركة ريليفانت: »هذا املشروع في جويلية عام 2017، وذلك ضمن بطولة »الكأس 

العالم، وأكثرها إثارة ومتعة«.

�ضافرة تون�ضية لإد�رة لقاء �جلز�ئر وجامبيا
ا�شتقر احتاد كرة القدم الأفريقي, على 
تعيني التون�شي يو�شف ال�رصيري, لإدارة 

مباراة املنتخب اجلزائري ونظريه الغامبي 
ويلعب منتخب املحاربني اأمام جامبيا, 
مبلعب ال�شتقالل بباكو, �شمن اجلولة 
الثالثة من الت�شفيات املوؤهلة لنهائيات 

كاأ�س اأمم اأفريقيا بالكامريون, يوم الثامن 
من �شبتمرب املقبل و�شيكون اإىل جانب 

احلكم الرئي�شي, يو�شف ال�رصيري, كل من 
اأنور حميلة ويا�رص ملو�شي, على خطي 

التما�س, على اأن يكون �شليم بلخو�س 
حكما رابعا.



غ�ضب ريال مدريد ودوري 
مي�ضي �لأبرز ب�ضحف �إ�ضبانيا
وا�صلت ال�صحف الإ�صبانية، ال�صادرة �صباح اأم�س اجلمعة، احلديث عن هزمية 
ريال مدريد يف ال�صوبر الأوروبي على يد اأتلتيكو مدريد باأربعة اأهداف لهدفني 

وعنونت �صحيفة »ماركا« وقالت »التعاقدات؟«
واأ�صافت: »النادي و�صع ميزانية بـ 300 مليون يورو من اأجل التوقيع مع لعبني 

جدد ول يريد اأن يفوت الفر�صة، والإدارة غا�صبة من اإنرت ميالن ب�صبب حماولة 
التعاقد مع لوكا مودريت�س«واأو�صحت ال�صحيفة اإمكانية لعب مباريات من الليغا 
يف الوليات املتحدة ابتداء من مو�صم 2018-2019 ملدة 15 �صنة مقبلة، وعلى 

غالف �صحيفة »موندو ديبورتيفو« جاء العنوان »مورينيو يفتح الباب لبوجبا«.
وحتدثت عن اأزمة بول بوجبا، مع املدرب الربتغايل وكرثة الأنباء حول رغبته يف 
الرحيل يف ظل اهتمام كبري من بر�صلونة، كما �رصح مورينيو باأنه اإذا اأراد الرحيل 

فعليه اأن يتقدم بطلب فيما تطرقت ال�صحيفة ملتابعة هزمية ريال مدريد، 
وقالت »اأول م�صاكل لوبيتيجي.. مباراة الأتليتي دقت جر�س الإنذار، م�صاكل 

عديدة يف خط الدفاع، والفريق الأبي�س ل يزال بحاجة لتعاقدات«.
ووا�صلت �صحيفة »�صبورت »احلديث عن م�صاكل الريال وعنونت »حرية 

بي�صاء«واأ�صافت: »فلورنتينو برييز مل يعرث على بديل لكري�صتيانو رونالدو، 
ولوبيتيجي يبداأ م�رصوعا جديدا لي�س ملكه لعدم اإمتام التعاقدات املطلوبة، 

ورامو�س ومار�صيلو يدافعون عن مدريد بعد الأداء ال�صيء«ويف الأعلى حتدثت 
عن طلب مورينيو، من بوجبا تقدمي طلب ر�صمي اإذا اأراد الرحيل، وعنونت: 

»بوجبا ينفجر اأمام مو«.
وحتدثت عن خو�س بر�صلونة لأول مباراة له يف الليجا غدا اأمام ديبورتيفو 

األفي�س وقالت: »يبداأ دوري مي�صي«ويف �صفحتها الأوىل، اهتمت �صحيفة »�صوبر 
ديبورتي«، مب�صري رودريجو مورينو لعب فالن�صيا الذي من املمكن اأن يرحل اإىل 
ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو فيما نقلت ت�رصيحات رئي�س اخلفافي�س اأنيل 
مورثي، حول �صفقة جونكالو جويدي�س »من الوا�صح اإنه يريد الن�صمام لنا ولكن 

قبل اأ�صهر قدمنا له عر�صا ولن نرفعه«.

غرييرو

 �إنرتنا�ضيونال �ضيكون بو�بتي 
ملونديال 2022

اأكد البريويف باولو جرييرو، املهاجم اجلديد لإنرتنا�صيونال الربازيلي، اأن ناديه 
اجلديد �صيكون بوابته للم�صاركة مع منتحب بالده يف مونديال قطر 2022 وتعهد 
جرييرو بـ«بذل اجلهد والت�صحية« خالل مرحلته اجلديدة مع نادي مدينة بورتو 

األيجري.
وقال املهاجم الدويل )34 عاما(، خالل املوؤمتر ال�صحفي لتقدميه كالعب 

جديد بالفريق »املن�صاآت التي ميتلكها اإنرتنا�صيونال رائعة، و�صت�صاعدين على 
ال�صتعداد جيدا فنيا وبدنيا، والو�صول يف اأف�صل حالة لكاأ�س العامل املقبل يف 

قطر« واأردف »هذه هي رغبتي واأحد اأهدايف املقبلة«.
واأ�صاف جرييرو، الذي �صريتدي القمي�س رقم 79، اأنه »�صعيد للغاية« بتعاقده مع 
»ناد كبري« بحجم اإنرتنا�صيونال الذي �صيدافع عن قمي�صه خالل املوا�صم الثالثة 

املقبلة، بعد انتهاء عقده مع ناديه ال�صابق فالمنغو وتابع »ميكنني القول اإنني 
�صعيد جدا واأ�صعر بالهدوء، ومتحم�س للم�صاركة �رصيعا يف املباريات. �صاأبذل 

ق�صارى جهدي«.
وكان الع�رصات من جماهري اإنرتنا�صيونال يف ا�صتقبال قائد »البالنكي روخا«، 

لدى و�صوله لعا�صمة ولية ريو دو �صول، وحتى و�صوله مللعب )بريا-ريو(.
وقال يف هذا ال�صدد »ما �صاهدته اأمرا ل يو�صف ويحفز اأي لعب على التاأقلم 

�رصيعا والرتكيز يف التدريبات، واأمتنى اأن اأبادل هذا احلب باملجهود والت�صحية 
والقتال داخل امللعب«.

وبهذا ي�صبح اإنرتنا�صيونال، النادي الربازيلي الثالث الذي يلعب له جرييرو، حيث 
�صبق له واأن دافع عن األوان كورينثيانز )2012-2015(، وهي الفرتة التي قاده 

خاللها للفوز بلقب مونديال الأندية يف 2012 على ح�صاب ت�صيل�صي الإجنليزي، 
ثم انتقل بعدها لفالمنجو )18-2015(.

كرو�ض ُيكذب �أوزيل ويرف�ض حتميله م�ضوؤولية كارثة �ملونديال
الأملاين،  واملنتخب  مدريد  ريال  جنم  كرو�س،  توين  اأكد 
املخيب  الظهور  رغم  املان�صافت،  �صفوف  يف  م�صتمر  اأنه 
للماكينات يف مونديال رو�صيا، واخلروج من دور املجموعات.

واعرتف كرو�س، الذي مر بتجربة قا�صية مع املنتخب الأملاين 
هذا ال�صيف اإثر خروجه من الدور الأول لبطولة كاأ�س العامل 
يف  باللقب  الفوز  من  فقط  �صنوات  اأربع  بعد  برو�صيا،   2018
ولكن  الدويل،  اللعب  اعتزال  يف  موؤخرا  فكر  اأنه  الربازيل، 

زوجته ن�صحته بعدم اتخاذ هذه اخلطوة.
 وقال يف ت�رصيحات ل�صحيفة »بيلد« الأملانية: »قبل املونديال 
اأحتاج  باأنني  �صعرت  املونديال  قبل  هذا،  يف  فكرت  وبعده 
ال�صت  اأو  اخلم�س  ال�صنوات  خالل  عنه  اأكرب  ب�صكل  للراحة 
املا�صية وذلك حتى اأ�صتطيع اأن اأخو�س املو�صم التايل بنف�س 

امل�صتوى«.
ولكنها  بالنجاحات،  مليئة  كانت  املا�صية  »ال�صنوات  واأكمل: 
مدرب  لوف  يواخيم  مع  حتدثت  لقد  للغاية،  مرهقة  كانت 
املنتخب الأملاين، ومع زوجتي التي �صوف تكون اأكرث �صعادة 
بتواجدي لوقت اأطول يف املنزل، ولكنها ورغم ذلك كان اأول 

من قال يل: ل ميكن اأن ترتكه بهذا ال�صكل«.
ا عن ق�صية اعتزال م�صعود اأوزيل، دوليا، عقب بداعي التعامل معه بعن�رصية من قبل الحتاد الأملاين لكرة  وحتدث كرو�س اأي�صً
القدم اتهامات اأوزيل غري مربرة، هو يعلم اأنه ل وجود للعن�رصية يف �صفوف املنتخب الأملاين«واأ�صاف: »ب�صكل اأ�صا�صي، اأوزيل 
لعب دويل مهم، وكان ي�صتحق نهاية اأف�صل، لقد لعبت معه ل�صنوات عديدة واأعرف اأنه �صخ�س لطيف، ولكن طريقة اعتزاله مل 
ت�رص على ما يرام«وتابع: »بيان اعتزال اأوزيل؟ لقد حمل جزء ب�صيطا من احلقيقة، ولكن معظم البيان طغى عليه الهراء، اأعتقد 

اأنه يعلم باأن العن�رصية غري موجودة �صواء يف املنتخب اأو الحتاد الأملاين«.
العديد من زمالئنا  بالتنوع والتكامل، وكان م�صعود مثال جيًدا لذلك، كما فعل  العك�س، نحن ملتزمون دائما  ووا�صل: »على 
الالعبني«. واأكمل: »�صورة اأردوغان؟ من املخزي اأن يخفي منتخب اأملانيا اأ�صباب ف�صله يف كاأ�س العامل وراء حدث كهذا«وانتقل 
كرو�س، للحديث عن ريال مدريد، موؤكدا على ثقته يف قدرة فريقه، على املحافظة على م�صتوى جيد من النتائج يف الفرتة 
القادمة بعد اأن فقد موؤخرا هدافه وجنمه الأول ، الربتغايل كري�صتيانو رونالدو وتابع: »نحن نتطلع بقوة للكيفية التي ميكننا 
اأن نح�صل من خاللها على الأهداف الـ 50 يف كل مو�صم التي كان ي�صمنها لنا رونالدو«.  واأ�صاف: »اإثبات اأن هذا الفريق كبري 

بدونه هو حتد ي�صتحق العناء، اأثق يف هذا«.

 اأعلن بوردو الفرن�صي، اأم�س اجلمعة، عن اإقالة مديره الفني 
وك�صفت  الإدارة  على  ال�صديد  هجومه  بعد  بويت،  جو�صتافو 
�صحيفة »ليكيب« الفرن�صية اأن بويت عقد اجتماعا مع رئي�س 
بعد 10  الأوروغوياين  مارتن، غادره املدرب  �صتيفان  النادي 

دقائق.
واأبلغ رئي�س النادي لعبي بوردو باإقالة املدير الفني للفريق، 
وذلك بعد 7 اأ�صهر فقط من توليه امل�صوؤولية و�صيتوىل اإيريك 
بيدوي، مدرب اللياقة البدنية الذي يعمل يف نادي بوردو منذ 
باأنه  علما  موؤقتة،  ب�صفة  الفني  املدير  م�صوؤولية   1998 عام 
توىل نف�س املن�صب خلفا للمدرب ال�صابق جو�صيلني جوفرنيك 
من  عاما(   50( بويت  جو�صتافو  واأقيل  اجلاري   العام  مطلع 
من�صبه قبل انتهاء عقده يف �صيف 2019، وذلك بعد تلويحه 
بال�صتقالة اعرتا�صا على انتقال لعب الفريق جايتان لبورتي 
اإىل �صفوف مونبيلييه وي�صتعد بوردو لأول اختبار بدون مديره 
الفني ملواجهة تولوز يوم الأحد املقبل يف اجلولة الثانية من 

الدوري.

�لدوري �لفرن�ضي ي�ضهد �أول �إقالة
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هل تتاأثر �لبوند�ضليغا بف�ضل �أملانيا يف رو�ضيا؟
اأظهر ا�صتطالع للراأي اأجرته وكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ(، اأن مدربي دوري الدرجة الأوىل الأملاين، ل يتوقعون تاأثر 
البوند�صليجا ب�صكل �صلبي باخلروج املبكر ملنتخب املاكينات من مونديال رو�صيا وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئي�س 

التنفيذي لبايرن ميونخ: »�صاأ�رصب مثال بنادي بايرن ميونخ، نحن م�صتعدون متاما للمو�صم اجلديد«واأ�صاف: »الأثر ال�صلبي 
اإذا وجد فاإنه ب�صكل كبري �صين�صب على احتاد الكرة واملنتخب الوطني«كما يرى مدربو البوند�صليجا على غرار بال دارداي 

مدرب هريتا برلني، وهيكو هريليت�س مدرب باير ليفركوزن، اأن خروج اأملانيا من الدور الأول لكاأ�س العامل قد ياأتي باأثر 
اإيجابي على الدوري املحلي وقال هريليت�س: »الالعبون عادوا مبكرا من العطلة ال�صيفية، هذا �صيكون له اأثر اإيجابي على 

ا�صتعدادات اأندية البوند�صليجا« وهي وجهة النظر التي اتفق معها دارداي.
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حممد رم�سان ويا�سمني �سربي واآ�سر يا�سني يتناف�سون على اإيرادات اأفالم العيد 
والذي  الأ�ضحى،  عيد  ويحل  اأيام 
ت�ضتقبل معه �ضينما العامل العربي، 
اجلديدة،  الأفالم  من  جمموعة 
اأعلى  ح�ضد  على  �ضتتناف�س  التي 

اإيرادات يف �ضباك التذاكر.
الأ�ضحى  عيد  �ضباق  وي�ضهد 
مناف�ضة  العام،  هذا  ال�ضينمائي 
جنوم  اأملع  من  متميزة  جمموعة 
جدل،  واأكرثهم  العربي،  الوطن 
امل�ضمون  يف  تنوع  اإىل  بالإ�ضافة 
ي�ضب يف م�ضلحة اجلمهور، بتنوع 

اأذواقه الفنية.

1- »الديزل«

من بطولة املمثل امل�رصي، حممد 
امل�رصية،  واملمثلة  رم�ضان، 
تعاون  ثاين  يف  �ضربي،  يا�ضمني 
فائق  امل�ضل�ضل  بعد  بينهما،  فني 
رم�ضان  يف  »الأ�ضطورة«،  النجاح 

.2016
وتدور اأحداث فيلم »الديزل« حول 
الدوبلري »بدر الديزل«، الذي يعي�س 
فى حارة �ضعبية، ومير بالعديد من 
املواقف، حيث يتعرف على جنمة 
ال�ضياد«،  »دنيا  �ضهرية  �ضينمائية 
عفاف  خطيبته  تعمل  التي 
الأحداث  وتتطور  لها،  م�ضاعدة 
النتقام  هو  ويقرر  عفاف،  وتقتل 

من القاتل.

2- »تراب املا�س«
وهو م�ضتوحى من واحدة من اأكرث 
ال�ضم،  بذات  مبيعا،  الروايات 
ويلعب  مراد،  اأحمد  للروائي، 
الف�ضية،  ال�ضا�ضة  على  بطولتها 
وماجد  �ضلبي  ومنة  يا�ضني  اآ�رص 
وحممد  ر�ضا  و�ضريين  الكدواين 

ممدوح، وعزت العاليلي.
حول  الفيلم  اأحداث  وتدور 
اإحدى  يف  الدعاية  مندوب  »طه« 
�رصكات الأدوية، الذي يعي�س حياة 
على  العزف  ويجيد  رتيبة،  باهتة 
الكبرية  بلباقته  ويتمكن  الدرامز، 
ومظهره اجليد يف اأن ي�ضتميل اأكرب 

الأطباء لالأدوية التي يروج لها.
جرمية  حتدث  عندما  ولكن 
طه  عامل  يتداعى  غام�ضة،  قتل 
يف  ويبداأ  الأبد،  اإىل  بالكامل 
التي  الأ�رصار  من  الكثري  اكت�ضاف 
قوامه  جديد  عامل  اإىل  به  تدخل 

اجلرمية والف�ضاد.

3- »بني اآدم«
ال�ضا�ضة  اأن غاب عن جمهور  بعد 
العام،  هذا  رم�ضان  يف  ال�ضغرية 

يف  دلهاب«  »كفر  م�ضل�ضله  منذ 
رم�ضان 2017، قرر املمثل يو�ضف 
ال�رصيف اأن يطل عليهم من خالل 

ال�ضينما يف فيلم »بني اآدم«.   
اإطار  يف  الفيلم  اأحداث  وتدور 
بولي�ضي ت�ضويقي مثري، حول رجل 
باأعمال  الذي يتهم  »اآدم«  الأعمال 
اإجرامية، يف الوقت الذي تلجاأ اإليه 

ال�رصطة يف مهمة خطرية.

4- »البدلة«
امل�رصي،  املطرب  اأفالم  اأحدث 
فيه  يتعاون  والذي  ح�ضني،  تامر 
الكوميدي،  واملمثل  املذيع  مع 
ال�ضخ�ضية  �ضاحب  ح�ضني،  اأكرم 
حفيطة«،  اأبو  »�ضيد  ال�ضهرية 
مقدم برنامج »اأ�ضعد اهلل م�ضاءكم« 
�ضي«،وتدور  بي  »اإم  حمطة  على 
الأحداث حول »اأكرم«، الذي يتلقى 
دعوة حل�ضور حفلة تنكرية، فيقرر 
يت�ضبب  ما  ال�رصطة،  زي  ارتداء 
يف وقوعه يف اأزمة لنتحاله �ضفة 
الذي  الوقت  يف  �رصطة،  �ضابط 
يبحث فيه عن ملف معني فتقع له 

العديد من املفارقات.

5- »�سوق اجلمعة«

يدخل الفيلم يف عامل �ضوق اجلمعة 
ـ�ضبوع،  كل  الفقراء  يرتاده  الذي 
والرحتال مع التجار املتواجدين 
وتعامالتهم  ال�ضخ�ضية  وحياتهم 
اإخراج  من  والفيلم  الزبائن  مع 
ق�ضة  وهو  العزيز،  عبد  �ضامح 
حممد الطحاوي و�ضيناريو وحوار 
اأحمد عادل �ضلطان، وي�ضارك يف 
بطولته عمرو عبد اجلليل و�ضربي 

وريهام  العزيز  عبد  ودلل  فواز 
و�ضهر  اأمني  ون�رصين  الغفور  عبد 

ال�ضايغ وحممد عز.

6- بيكيا

واآينت  رجب  حممد  بطولة  من 
عامر وحممد لطفي، ومن اإخراج 

اأحداثه  وتدور  حمدي،  حممد 
ال�رصطان  اأدوية  يف  باحث  حول 
اأنه  دولية  منظمة  تعلم  والإيدز، 
من  الب�رصية  يخل�س  بحثا  ميلك 
خطفه،  فتحاول  الأمرا�س،  هذه 
والتظاهر  للهرب،  في�ضطر 
داخل  ويعي�س  الذاكرة،  بفقدان 
من  النتهاء  »مقلب خردة«، حلني 

بحثه العلمي.  

�سكارليت جوهان�سون املمثلة الأعلى اأجرا يف العامل
دور  لعبت  التي  جوهان�ضون،  ح�ضلت 
»املنتقمون«  فيلم  يف  ال�ضوداء«  »الأرملة 
املا�ضي  العام  دولر  مليون   40.5 على 
هوليوود  جنمة  »املنتقمون«  فيلم  �ضاعد 
اأعلى  ت�ضبح  اأن  جوهان�ضون  �ضكارليت 
قالت  ح�ضبما  العامل،  يف  اأجرا  املمثالت 

جملة فورب�س.
دور  لعبت  التي  جوهان�ضون،  وح�ضلت 
»املنتقمون«  فيلم  يف  ال�ضوداء«  »الأرملة 
املا�ضي،  العام  دولر  مليون   40.5 على 
وجاءت  للمجلة  ال�ضنوية  للتقديرات  وفقا 
حيث  الثانية،  املرتبة  يف  جويل  اأجنلينا 
بعد  دولر،  مليون   28 على  ح�ضلت 
ح�ضولها عن اأجرها يف فيلم »ماليفي�ضنت 
املرتبة  يف  اأني�ضتون  جينيفر  وجاءت   .»2

الثالثة.
هو  القائمة  يف  الوحيد  اجلديد  وال�ضم 
»غال غادوت«، بطلة فيلم »ووندر وومان«، 

التي جاءت يف املرتبة العا�رصة.
املرتبة  احلت  التي  �ضتون،  اإميا  وخرجت 
بعد  املا�ضي  العام  القائمة  يف  الأوىل 
قائمة  من  لند«،  »لل  فيلم  بطولة  لعب 

املمثالت الأكرب دخال.

قائمة فورب�س للممثالت 
الأعلى دخال يف العامل لعام 

2018 كالتايل:
 - جوهان�سون  �سكارليت   -1

40.5 مليون دوالر
2- اأجنلينا جويل - 28 مليون 

دوالر

اأني�ستون - 19.5  3- جنيفر 
مليون

 18  - لوران�س  جنيفر   -4
مليون دوالر

 16.5  - وذر�سبون  ري�س   -5
مليون دوالر

6- ميال كوني�س - 16 مليون 
دوالر

 13  - روبرت�س  جوليا   7
مليون دوالر

 12.5 بالن�سيت  كيت   -8
مليون دوالر

 12  - مكارثي  ملي�سا   -9
مليون دوالر

10 - غال غادوت - 10 مليون 
دوالر

فروق  ك�ضف  تن�رص  قائمة  اأول  وهذه 
يف  واملمثالت  املمثلني  بني  الأجر 
هوليوود، والتعهدات التي تلت ذلك ب�ضد 
الفجوة يف الأجور. وبلغ الأجر الإجمايل 
للممثالت الع�رص يف القائمة 186 مليون 
العام  عن  املئة  يف   8 بارتفاع  دولر، 
جاء  الإجمايل  الأجر  ولكن  املا�ضي. 
عام  عن  املئة  يف   9 بن�ضبة  منخف�ضا 
لوران�س  جنيفر  ت�ضدرت  عندما   ،2016

القائمة باأجر بلغ 46 مليون دولر.

املوت يغّيب املغنية الأمريكية 
ال�سهرية اأريثا فرانكلني

توفيت املغنية الأمريكية اأريثا فرانكلني �ضاحبة ال�ضوت القوي 
 76 بلغ  اخلمي�س عن عمر  اأم�س  م�ضاء  ال�ضول  مو�ضيقى  ملكة 

عاما، بعد معاناة من �رصطان البنكريا�س
بجائزة  فازت  -التي  فرانكلني  اإن  با�ضمها  متحدث  وقال   
قيا�ضية-  مبيعات  األبوماتها  من  كثري  وحقق  مرة   18 غرامي 
فرانكلني  عائلة  اأفراد  وو�ضف  ديرتويت  منزلها يف  توفيت يف 
واأ�ضافوا  حياتهم،  يف  اللحظات  اأحلك  اإحدى  باأنها  وفاتها 
يعت�رص  الذي  الأمل  عن  للتعبري  كالما مالئما  يجدون  ل  اأنهم 
قلوبهم وكان والد فرانكلني واعظا يف ديرتويت، وكانت الرتاتيل 
الكن�ضية التي �ضمعتها يف كني�ضته هي اأ�ضا�س تعلمها املو�ضيقى، 
والقوة يف مقدمة  الإح�ضا�س  وقد و�ضعها �ضوتها املتفرد يف 
مع  املا�ضي  القرن  �ضتينيات  يف  ال�ضول  مو�ضيقى  �ضفوف 
اأوتي�س ريدينغ و�ضام كوك وويل�ضون بيكيت وغنت فرانكلني يف 
املدنية  املدافع عن احلقوق  كينغ  لوثر  مارتن  الزعيم  جنازة 
ويف  كلينتون  وبيل  اأوباما  باراك  الرئي�ضني  تن�ضيب  حفلي  ويف 
قاعة  لدخول  الختيار  عليها  يقع  امراأة  اأول  كانت   1987 عام 

م�ضاهري الروك اآند رول. 
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الكاتب ال�ساب ا�سالم غري�س جلريدة  الو�سط

 الكتابة فعل مقاومة
،و اأداه للحلم

�سوت كان ي�سمعه الع�سرات من النا�س حيث كان يروي لهم عن احلرب والدمار عن 
احلب واخليانة عن ال�سدق و�سون الأمانة  وما اإىل اآخره ...  ا�سالم ن�ساأ يف اأ�سرة 

ب�سيطة حيث كان يتابع درو�سه يف الثانوية وكان له هدف ويريد اأن ي�سل اإليه مهما 
حتتم  الأمر حيث كان يكرر  مقولة » راآها يف ال�سارع مكتوبة برماد �سجائر فتاة كانت 

تقول له »  قف على نا�سية احللم وقاتل ...  

حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف  

كتابة  جمال  يف  جنح  حيث 
م�شواره  يف  واأي�شا  اخلاطرة 
الدرا�شي حيث قد حت�شل على 
ال�شنة  هذه  البكالوريا  �شهادة 
ان  اأجل  من  اأحارب  ...كنت 
خ�شت  حيث  هديف  اإىل  اأ�شل 
جتارب عديدة يف ميدان الأدب 
اأتلقى  كنت  حيث  واخلاطرة 
�شواء  امللتقيات  من  الكثري 
املو�شيقية  اأو  الأدبية  اأكانت 
واأذهب  ذلك  يف  اأتردد  ل  كنت 
كنت  حيث  اجلمهور  اأمتع  لكي 
خ�شبة  داخل  املعارك  اأخو�ض 
امل�رسح لكي اأحرك  م�شاعرهم 

ل اأكرث
 

منذ متى وجلت جتربة 
كتابة اخلواطر؟

كتابة  يتقن  بداأ  ا�شالم 
�شنوات  ثالث  منذ  اخلاطرة 
اأ�شارك  كنت  حيث  الأقل  على 
وكانت  الأدبية  امل�شابقات  يف 
اأقف  لكي  كثرية  عرو�ض  لدي 
لكي  النا�ض  من  الع�رسات  اأمام 
األقي على م�شامعهم خاطرة اأو 
ي�شعر  منهم  كل  كان  اأكرث حيث 
مبا اأ�شعر به لأنني كنت اأحتكم 
حيث  احل�شا�شة   مب�شاعرهم 
كانت لدي اطاللة اأي�شا باإذاعة 
الأغواط اجلهوية وكذا دعوات 
لالأ�شاتذة  العليا  املدر�شة  من 

حل�شور  نف�شها  بالولية 
نلت  حيث  املدر�شة  ن�شاطات 

الكثري من الهدايات واجلوائز 
من  الكثري  خ�شت  لقد  اأجل 
الفا�شلة  الكتابية   البدايات 
حفزين  الذي  ال�شيء  وهذا 
اأي  يف  اأبدا  اأ�شقط  ل  اأن  على 
�شيء ولكن كنت اأخطئ واأراجع 
لكي  العديد من املرات  نف�شي 
ل اأقع يف اخلطاأ نف�شه هذا من 
ل  اأي�شا  اأخرى  جهة  ومن  جهة 
اأ�شدقاء  لدي  كان  اأنه  اأنكر 
دائما يحفزونني عن املوا�شلة 
يف  �شواء  املجال  هذا  يف 
الثانوية اأو يف اخلارج وبف�شلهم 
التي  املرحلة  لهذه  و�شلت  قد 
كنت اأحاول اأن اأ�شل اإليها مهما 

كان الأمر ...

متى حتدد موعد اللقاء 
مع اخلاطرة ، وماذا 

يدور بينكم من الأفكار 
واخليالت والنقا�سات 

وحتى  وغري ذلك؟

موعد كتابة اخلاطرة يكون غالبا 
يف الليل حيث يكون الهدوء كنت 
دائما اأذهب اىل مقهى مونامي 
كان  حيث  مذكرتي  م�شطحبا 
كنا  هناك  �شديقي  ينتظرين 
يبداأ  هو  ب�شاطة  بكل  جنل�ض 
التي  قيثارته  على  العزف 
اأ�شبحت ت�شتهويني عند الكتابة 
واأقوم بجمع كل ذكرياتي واأكتب 

حيث  براأ�شي  يدور  ما  كل  عن 
مو�شوع  بكتابة  اأقوم  كل جل�شة 
ما . حيث كان يدور بيني وبني 
كانت  جميلة  اأ�شياء  الكتابة 
تتخللها تلك النوتات املو�شيقية 
حقا  ب�شماعها  نتمتع  كنا  التي 
�شيمفونية  هي  املو�شيقى  اأن 

الع�شق الأبدي 

هل كل خواطرك جمرد 
خيال اأم جميعها حالت 

حقيقية وواقعية ؟

نف�ض  يف  وحقيقية  خيالة  هي 
الوقت حيث اأحببت اأن اأمزج  بني 
الواقع الأليم الذي نعي�شه وبني 
اخليال النعيم الذي ننتظره ويف 
اأحببت  اخلاطرة  عن   احلديث 
�شوف  �شخ�شية   لكم  اأترك  اأن 
مطالعتكم  عند  تكت�شفونها 

للكتاب 

وهل ترى يف اأحد ما 
قدوتك املثلى يف اخلاطرة 

؟

ما  اأحد  اأن هناك  اأرى  كنت  ان 
اأحمد    « �شاأقول   قدوتي  هو 
اأتابع  كنت  لأنني    « ال�شقريي 
كتابه  وخا�شة  الأدبية  �شل�شلته 
  « هو  داخلي  �شجا  اأثار  الذي 

كتاب خواطر �شاب » 
احتوى  الكتاب  هذا  اأن  حيث   
بني  متنوعة  مو�شوعات  على 

والعاملية  واملحلية  ال�شخ�شية 
وما يخ�ض الأمة الإ�شالمية وما 
يخ�ض العرب  الكتاب ب�شيط يف 
ملهم  اأفكاره  يف  عميق  اأ�شلوبه 
حياتية  لأمور  تناوله  جديد  يف 
ال�شخ�ض  م�شتوي  علي  يومية 

والأمة والعامل

�سي�سدر لك كتاب مو�سوم 
» باملالك املو�سيقي »  ، 

ينتابنا الف�سول عن معنى 
و�سبب هذه الت�سمية، 

وماذا يحتوي م�سمونه ؟

باملالك  ت�شميتي  �شبب 
اأن  وهو  للكتاب  املو�شيقي 
ولي�شت  جريئة  �شخ�شية  هناك 
اأكرث  مطالعتكم  عند  �شاذجة 
�شوف  الكتاب  حمتوى  يف 
 « نق�شد  ما  هذا  تكت�شفونها   
 « املو�شيقي   « اأما    « باملالك 
وهي امتزاج احلروف والكلمات 

التي  املو�شيقية  النوتات  مع 
كتاباتي  يف  ت�شاركني  كانت 
مطالعتكم  عند  الغر�ض  لهذا 
لكتابي �شوف ت�شتمتعون باأجمل 
و�شعت  قد  روحانية   مو�شيقى 

يف اأول �شفحة منه 
 اأما عن م�شمون الكتاب ف�شوف 
عرب  ذلك  تكت�شفون  اأترككم 
�شتقام  التي  التوقيع  حفالت 
ويف  الوليات  من  العديد  يف 
القريب �شوف اأعلن اأول جل�شة 

بالتوقيع 

ما هي طموحاتك �سواء 
اأكانت ال�سخ�سية اأو على 

ال�سعيد الكتابة؟

اأو�شل ر�شالتي اىل كل  اأن  وهي 
يف  اأجنح  واأن  العربية  البلدان 
جمال كتابة اخلواطر »   اأما عن 
طموحات اأخرى اأو اأمنيات فال 

ي�شعني ال اأن اأذكر هذه الآية 

ِبِه   ُ الَلهّ َل  َف�شَهّ َما  تَتََمنَهّْوا  َوَل   ﴿
َجاِل  ِللِرهّ بَْع�ٍض  َعلَى  ُكْم  بَْع�شَ
َوِللِنهّ�َشاِء  اْكتَ�َشبُوا  ا  ِمَهّ يٌب  نَ�شِ
 َ لُوا الَلهّ ا اْكتَ�َشْبَ َوا�ْشاأَ يٌب ِمَهّ نَ�شِ
َ َكاَن ِبُكِلهّ �َشْيٍء  ِلِه اإَِنهّ الَلهّ ِمْن َف�شْ

َعِليًما ﴿ ]الن�شاء: 32[

ماذا يود الكاتب اإ�سالم  اأن 
يقول يف م�سك اخلتام؟

يف اخلتام وقبل كل �شيء اأهدي 
الكرمية  الأ�رسة  اإىل  كلماتي 
واإىل اأ�شدقائي اأدامهم الرب يل  

واإىل كل من يتابعني 
جلريدة  الكلمات  هذه  واأوجه 
فائق  اليهم  واأهدي  الو�شط 

الحرتام والتقدير 
واأريج  الن�شيم  نفحات  عرب 
الأ�شيل،  وخيوط  الأزاهري 
لكم  الأعماق  من  �شكراً  اأر�شل 
قلبي  اأعماق  من  لكم  ف�شكراً   ،

على عطائكم الدائم .

د  ليٌل يفي�ض من اجَل�سَ
 ، وَز  َتَ َلْيِل  على  يا�َسمنُي 
يلتقياِن  لَغريَبنْيِ  ٌة   اأُْغنَيّ
اإىل  ي  يوؤِدّ ل  �سارع  على 
بعد  اأَنا  َمْن   .. َهَدٍف 
يقول  ؟  نِي  ُلوزَتّ عينني 
الغريْب َمْن اأَنا بعد منفاَك 

يِفّ ؟ تَقوُل الغريْبة
فلَنُكْن   ، ح�سنًا   ، اإذْن 
َك ِمْلَح  َحِذَرْيِن لئال  ُنَحِرّ
البحاِر القدميِة يف َج�َسد 

ُر ... يتَذَكّ
َج�َسَداً  لها  ُتعيُد  كانت 

�ساخنًا ،
�ساخنًا  َج�َسداً  لها  وُيعيُد   

،
قاِن  العا�سِ يرُتُك  هكذا 
هما  ُحَبّ الغريباِن 

ًا، ِوَيّ َفْو�سَ
ثياَبهما  يرتكان  كما 
ُزهور  بني  ة  الداخلَيّ

املالءات ...
 ، حبيبي  حقًا  ُكْنَت  اإن 

فاأَِلّْف
ن�سيَد اأَنا�سيَد يل ، واحُفِر 

ا�سمي
يف  ُرُمانة  جْذع  على 

حداِئِق بابَل
 ، يَنني  ِبّ حُتِ حقًا  ُكْنِت  اإن 

َف�سعي
وقويل   . يدَيّ  يف  ُحُلمي 

َلُه ، لبِن مرمَي ،
فعلَت  ما  بنا  َفَعْلَت  كيف 

َك ، بنف�سِ
�سِيّدي ؟ هل لدينا من  يا 

الَعْدل ما �سوف
عادلني  ليجعلنا  يكفي 

غداً ؟
كيف اأُ�سفى من اليا�َسمني 

غداً ؟
كيف اأٌُ�سفى من اليا�َسمني 

غداً ؟
ظالِل  يف  معًا  ُيْعِتماِن 

ت�سُعّ على
تُكْن  ل   : ُغْرَفِتِه  �سقف 

ُمِعْتمًا
َبْعَد نهدَيّ – قالت له ...

قال : نهداِك ليٌل ُي�سيُء 
ال�سرورَيّ

 ، ُلني  ُيَقِبّ ليٌل  نهداِك   
بليٍل  واملكاُن  اأَنا  وامتالأنا 

َيفي�ُس من الكاأ�ِس ..
ثم   ، ِفِه  َو�سْ من  َحُك  َت�سْ

ت�سحك اأَكَثَ
ُمْنَحَدَر الليل  ُئ  ُتَخِبّ حني 

يف يدها ..
  يا حبيبي لو كان يل

ًا ... لُكْنُتَك  بَيّ اأَْن اأَكوَن �سَ
اأَنَت   ولو كان يل اأَْن اأَكوَن 

فتاًة لكنُتك اأَنِت ! ..
عند   ، كعادتها   ، وتبكي 

َعْوَدِتها
من �سماِء نبيذّيِة اللون : 

ُخْذين
طائٌر  يل  لي�س  َبَلد  اإىل 
يا  اِفِة  ْف�سَ �سَ فوق  اأَزرٌق 

غريُب
غاباِتها  لَتْقَطَع   ، وتبكي 

يف الرحيِل
الطويل اإىل ذاتها : َمْن اأَنا 
يف  َمْنفاك  بعد  اأَنا  َمْن  ؟ 

ج�سدي ؟
اآِه مِنّي ، ومنَك ومن بلدي
ني  َمْن اأَنا بعد عينني لوزَتّ

؟ اأَِريني َغدي ! ..
العا�سقاِن  يرتُك  هكذا 
ًا،  ِوَيّ َفْو�سَ وداَعُهما 
على  اليا�سمني  كرائحِة 

وَز. ليل ُتّ
َيْحمُلني  وَز  ُتّ ُكِلّ  يف 

اليا�سمنُي اإىل
ي اإىل َهَدٍف  �سارع ، ل يوؤِدّ
، َبْيَد  اأَين اأُتابُع اأُغنّيتي ..

تركت  »ملاذا  ديوان  )من 
احل�سان وحيدا« 1995 (
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للروائي والقا�ص والكاتب ال�سحفي يا�سر قبيالت

»�ألغاز بوتني«، كتاب يك�شف خفايا 
�شرية �لرئي�س �لرو�شي

�سدر كتب »األغاز بوتني: ق�سة حياة و�سرية مهنة« للروائي والقا�ص 
والكاتب ال�سحفي يا�سر قبيالت، عن موؤ�س�سة  »الآن نا�سرون 
وموزعون« يف عّمان. يتكّون الكتاب من مقدمة حتتوي على 

مو�سوعني: مفاجاأة رئا�سية، وتعيني وريث. ثم ينتقل اإىل الألغاز 
وعددها 14، وينق�سم كل لغز اإىل جمموعة من العناوين.

وكالت

ال�ساللة،  اأ�رسار   - الأول  اللغز 
وفالحون،  وعمال  »اأقنان  وفيها: 
اأ�سول ونتف روايات، ظالل احلرب 
اللغز  وال�سمت، ذكريات احلرب«. 
الثاين: »�رس الأقارب اجلورجيني«، 
منت  البي�ساء،  ال�سفحات  وفيه 
اللغز  مت�سابكة(.  خيوط  احلكاية، 
ويت�سمن:  الطفولة  اأ�رسار  الثالث: 

»�سجيج الهم�سات، حياة م�سرتكة، 
اأ�رسار  الرابع:  اللغز  الِفناء«.  جنة 
التخ�س�ص، وفيه: »طموحات فتى، 
بالتوا�سل  اأخ�سائي  حياة طالبية، 
اأ�رسار  وفيه:  اخلام�ص،  اللغز   .«
»احتكاك مهني، عالقات  املهنة: 
اللغز  بولتوف«.  الرفيق  موروثة، 
العائلية:  الأ�رسار  ال�ساد�ص: 
زوجية«.  حياة  عاطفية،  »عالقة 
الأملانية:  الأ�رسار  ال�سابع:  اللغز 

متتابعة،  ترقيات  الرحلة،  »زاد 
اإجراءات  اأملانية،  التبا�سات 
الأ�رسار  الثامن:  اللغز  طارئة«. 
دري�سدن،  »األغاز  الغوربات�سوفية: 
جمموعة  غام�سة،  مهمة 
الأ�رسار  التا�سع:  اللغز  ال�سعاع«، 
�سابق،  اأمن  »رجل  اللينينغرادية: 
اأوت،  مترد  �سوبت�ساك،  مع  العمل 
العا�رس:  اللغز  احلزبية«.  البطاقة 
»جمل�ص  املعتمة:  الأ�رسار 

ف�ساد  �سخ�سي،  خطاأ  املدينة، 
اللغز  القوة«.  مظاهر  �رسعي، 
اخل�سارة:  اأ�رسار  ع�رس:  احلادي 
عائلية،  تفا�سيل  �سري،  »حادث 
تهاجم.«  مو�سكو  خطرة،  حلظات 
الأ�رسار  ع�رس:  الثاين  اللغز 
امل�سكوبية: »الدولة واجل�سد، �سبح 
احلرائق،  اإطفاء  وت�سعني،  ثالث 
الأقاليم،  حكم  تنادي،  مو�سكو 

مفاجئ«.  تعيني  منا�سبة،  بوابة 
اللغز الثالث ع�رس: اأ�رسار اجلهاز: 
»قواعد ذهبية، فيديو ف�سائحي«. 
اأ�رسار  ع�رس:  الرابع  اللغز 
برمياكوفية،  »تفا�سيل  الختيار: 
قرار  الرئي�ص،  اأفق  القرار،  دائرة 
الوريث  عمل،  عر�ص  بالتغيري، 

ال�سامت، حتريك الو�سع«.
مفتوحة  ويرتكها  النهاية  واأخرياً 

حتت عنوان: كل ما ي�ساء الرئي�ص، 
عّما  الكاتب  يتحّدث  اخلامتة  ويف 
وخطة  اأندروبوف،  خطة  ي�سمى 

الطوارئ.
يُذكر اأن يا�رس القبيالت قد ح�سل 
فنون  يف  الدبلوم  �سهادة  على 
املعهد  من  والتلفزيون  ال�سينما 
يف  لل�سينما  الرو�سي  الفيدرايل 

مو�سكو �سنة 1995.

 �لور�شة �لأوىل حلفظ و ترميم 
�لف�شيف�شاء �لقدمية بتيبازة 

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، 
و  املتاحف  اأن  بتيبازة  اأم�ص   اأول 
املواقع الأثرية  »لن تلجاأ ابتداء من 
الف�سيف�سائية  م�ساحاتها  لنقل  الآن 
اإىل اخلارج من اأجل ترميمها« و ذلك 
حلفظ  الأوىل  »الور�سة  افتتاح  بعد 
التي  القدمية«  الف�سيف�ساء  ترميم  و 
مكونة  جزائرية  خربة  على  تتوفر 
لدى  الوزير  اأكد  و  املجال.  يف 
لـ  الر�سمي  الفتتاح  على  اإ�رسافه 
الف�سيف�ساء  ترميم  و  »ور�سة احلفظ 
القدمية« التي �سيكون مقرها بفيال 
»اأوجنلفي« بتيبازة، اأن التكوين الذي 
اجلزائريني  الأثريني  منه  ا�ستفاد 
موؤ�س�سة  من  بدعم   ،)8 )عددهم 
برنامج  �سمن  و  الأمريكية  »غيتي« 
خدمة  »يف  �سيجعلهم  »موزيكون« 
عرب  الأثرية  املواقع  و  املتاحف 
معاجلة  اإىل  »حتتاج  التي  الوطن« 

ا�ستعجالية« لقطعها الف�سيف�سائية.
الثانية  املرتبة  حتتل  اجلزائر  اأن   
خمزون  حيث  من  متو�سطيا 
وليات  عرب  املنت�رس  الف�سيف�ساء 
ال�رسقية،  اجلهة  خا�سة  الوطن 
مربع،  مرت   4500 بـ  تقدر  مب�ساحة 
»العيادة  بـ  الور�سة  افتتاح  وا�سفا 
اخلا�سة« التي �ستعالج ما حل بذلك 
يف  اأ�سار  و  تاأثريات.  من  املخزون 
تفكر  وزارته  اأن  اإىل  ال�سياق  ذات 
يف فتح ور�سة ثانية يف ولية �رسقية 
مما  وتيمقاد،  جميلة  معامل  حيث 
اجلزائر  »انخراط«  ح�سبه--  يربز 
املوروث  على  احلفاظ  برنامج  يف 
يف  ا�ست�سهد  و  الالمادي.  و  املادي 
الذي  تيمقاد  مبتحف  املجال  هذا 
املخت�سني  و  للجمهور  فتحه  اأعيد 

بعد ربع قرن من الغلق.
من جهته، اأو�سح عبد الوهاب زكاغ، 
املدير العام للديوان الوطني لت�سيري 
الثقافية  املمتلكات  ا�ستغالل  و 
اأن هذه الدورة التكوينية  املحمية،  
اإطار  توفري  على  اأول  »تراهن«، 
املهني  ال�ستقرار  »ي�سمن  قانوين 
و البحثي« لالأثريني املتكونني »حتى 

وثانيا  قوله،  حد  على  ي�سيعوا«،  ل 
»ترميم كل امل�ساحات الف�سيف�سائية 
املخزنة عرب املتاحف منذ 1930«.

كما اأ�سار يف �سياق مت�سل، اأن اجلزائر 
هذا  تفعيل  يف  كبري  بقدر  �ساهمت 
مولت  حيث  املتخ�س�ص،  التكوين 
90 باملائة من تكاليف التكوين، فيما 
ب�سمان  »غيتي«  موؤ�س�سة  تكفلت 
التكفل  و  املتخ�سني  املوؤطرين 

باملرتب�سني يف تنقالتهم باخلارج.
ور�سة  م�سوؤول   ، بلون  بارتيك  وقال 
م�ستوى  على  الرتميم  و  احلفظ 
متحف اآرل القدمي، اأن الور�سة التي 
افتتحت اجلزائر تندرج �سم برنامج 
»ذو بعد متو�سطي« لكونه يهتم بكل 
حيث  الأبي�ص  احلو�ص  املناطق 
القدمية،  الف�سيف�سائية  القطع  تكرث 
حت�سل  الذي  التكوين  من  الهدف  و 
ا�سافة  الثمانية  اجلزائريني  عليه 
هو  م�رس،  و  لبنان  من  اثريني  اإىل 
»كيفية متابعة املتاحف يف تطورها 
اأي�سا«،  تو�سعاتها  و  جتددها  و 
ب�سكل  الف�سيف�ساء  نقل  يتم  بحيث 
و  اأطول.  عمرا  لها  ي�سمن  دقيق 
»الأوىل  بالور�سة  بلون  ال�سيد  اأ�ساد 
اأن  وقال  اجلزائر«،  يف  نوعها  من 
و�سعت  موؤ�س�ساتها  و  الثقافة  وزارة 
بيانات  قاعدة  الباحثني  متناول  يف 
املجموعة  �سيمكن  عتاد  و  هامة 
مناذج  على  العمل  من  املرتب�سة 
ف�سيف�سائية وفق التقنيات املتعارف 
يف  الباحثني  اأبرز  و  دوليا.  عليها 
و  فتحي  ريحان  اجلزائري  الآثار 
الدورات  اأن  اخلوري،  روبا  اللبنانية 
بفرن�سا  »اآرل«  مبتحف  التكوينية 
اثري  موقع  على  امليداين  العمل  و 
من  مكنهم  تيبازا  ثم  جبيل  مبنطقة 
�سيانة  و  الرتميم  تقنيات  خمتلف 
الف�سيف�ساء القدمية اإ�سافة اإىل تلقي 
عدة معارف حول التوثيق و الت�سوير 
بذر  اآلة  با�ستعمال  القطع  تنظيف  و 
املاء و التنظيف الكيماوي و غريها 

من التقنيات.
 ق.ث

�إدر�ج مدينة �لزهر�ء يف �لأندل�س و موقع ثقايف �إيطايل بقائمة �لرت�ث �لعاملي

لعبد القادر لقـاح

�لوجود و�لنحو: قر�ءة فل�شفية يف �أق�شام �لكالم �لعربي

اأعلنت منظمة الأمم املتحدة للعلوم 
اأول  )يون�سكو(   والثقافة  والرتبية 
اإدراج مدينة الزهراء الواقعة  اأم�ص 
�سمن  الإ�سبانية،  الأندل�ص  مبنطقة 
وت�سم  العاملي،  الرتاث  قائمة 
الزهراء اأطالل املدينة التي اأ�س�سها 
الرحمن  عبد  الأندل�ص،  خلفاء  اأول 
الذي  »النا�رس«  بـ  امللقب  الثالث 
عام  يف  الأموية،  لالأ�رسة  ينتمي 
936 ميالدياً، عقب �سبع �سنوات من 

تن�سيبه خليفة لقرطبة.
عليها  يطلق  كان  التي  والزهراء 
البع�ص »فر�ساي الع�سور الو�سطى«، 
الدولة  ثامن خلفاء  �سيدت من قبل 
الرحمن  عبد  الأندل�ص  يف  الأموية 
ب  امُللَقّ اهلل  عبد  بن  حممد  بن 

بالنَّا�رس )912–961(.
وتقع الزهراء التي ت�سم كنوزا اأثرية 
قرطبة،  مدينة  غرب  �سمال  كثرية 
اً، وم�ستقّراً  وقد جعلها اخلليفة مقَرّ
َخب  �سَ عن  ليناأَى  خلالفته  جديداً 
حيث  الكربى  قرطبة  و�سجيج 
انتقل اخلليفة النَّا�رس اإليها، لت�سبح 
للخالفة،  مركزاً  هراء  الَزّ مدينة 
وظلت على تلك احلال ملّدة اأربعني 
حمن  الَرّ ة ُحكم عبد  مَدّ �سنة، وهي 
امل�ستن�رس،  احلَكم  وجنله  النَّا�رس 
وعندما توىَلّ احلاجب املن�سور بن 
اأبي عامر احُلكَم يف الأندل�ص �سّيد 
عليها  اأطلق  التي  الأخرى  مدينته 
اهرة، ونقل مركز اخلالفة اإليها. الَزّ
اليوم  تُعرف  التي  الزهراء  وت�سم 

الفخم  الق�رس  القدمية،  بقرطبة 
النَّا�رس،  الرحمن  عبد  بناه  الذي 
وعة  الَرّ يف  فريداً  ِمثالً  يعّد  والذي 
حيث بنيت جدرانه بالرخام امُلطّعم 
التَّماثيل  به  هب، وكانت حتيط  بالَذّ

والتُّحف النَّفي�سة.
العاملي  الرتاث  اأدرجت جلنة  ولقد 
والعلم  الرتبية  ملنظمة  التابعة 
املنعقدة  )يوني�سكو(،  والثقافة 
حالياً يف العا�سمة البحرينية، اليوم 
الأحد، موقعاً ثقافياً من اإيطاليا يف 

قائمة الرتاث العاملي.
اجتماعها  خالل  اللجنة،  وقالت 
بنت  هيا  ال�سيخة  برئا�سة  اليوم 
را�سد اآل خليفة، اإنها اأدرجت مدينة 
للقرن  تعود  التي  ال�سناعية  اإيفري 

يف  تقع  وهي  )اإيطاليا(  الع�رسين 
�ساحة  اأ�سبحت  اإذ  بييمونتي،  اإقليم 
املعنية  اأوليفيتي  ل�رسكة  جتارب 
والآلت  الطباعة  اآلت  بت�سنيع 
واأجهزة  امليكانيكية  احلا�سبة 

احلا�سوب املكتبية.
م�سنع  على  املدينة  وحتتوي 
اإىل  بالإ�سافة  اإدارية  ومبان  كبري 
اخلدمات  لتقدمي  خم�س�سة  مبان 
ال�سكن،  وتوفري  الجتماعية 
نخبة  من  جمموعة  و�سّممت 
احل�رسي  التخطيط  مهند�سي 
املجمع  هذا  الإيطاليني  والعمراين 
بني  اأ�سا�سية  ب�سورة  املعماري 

الثالثينيات وال�ستينات.
وكالت

اإثبات  لقـاح  القادر  عبد  يحاول 
للكالم  الثاُلثي  التق�سيم  عالقة 
بالوجود  حرف(  فعل،  )ا�سم، 
امُلمكن بو�سفه ل يخرج عن ثُنائية 

اجلوهر والعر�ص.
)اأ�ستاذ  لقـاح  القادر  لعبد  �سدر 
الل�سانّيات والنحو يف جامعة حمّمد 
كتاب  املغربية(  بوجدة  الأول 
قراءة  والنحو:  »الوجود  بعنوان 
العربي«  الكالم  اأق�سام  يف  فل�سفية 
عن من�سورات مقاربات يف فا�ص. 

عالقة  اإثبات  الداِر�ص  يحاول 
)ا�سم،  للكالم  الثاُلثي  التق�سيم 
امُلمكن  بالوجود  حرف(  فعل، 
بو�سفه ل يخرج عن ثُنائية اجلوهر 
ملبحث  اأن  اإىل  وي�سري  والعر�ص. 
الرُتاث  يف  قّوياً  ح�سوراً  الوجود 
العربي الإ�سالمي مبختلف فروعه 
ح�سور  يوؤّكد  وهذا  املعرفّية، 
بني جميع  ي�سل  عام  فل�سفي  ن�سٍق 
من  بالرغم  املعرفّية  احلقول 
املو�سوع.  م�ستوى  على  اختالفها 
وهكذا جند مبحث الوجود حا�رساً 
الفل�سفة واملنطق وِعلم الكالم  يف 

وِعلم  والنحو  والبالغة  والفقه 
الو�سع.

ممكن  اأن  اجلمهور  عليه  والذي 
الوجود هو كل ما عدا اهلل �سبحانه 
يكون  اأن  عن  يخرج  ول  وتعاىل 
قائماً بنف�سه ل يحتاج اإىل مو�سوع 
ول يحل يف حمل، وهو: اجلوهر اأو 
وحمتاج  مو�سوع  ويف  بغريه  قائماً 

اإىل حمل وهو: العر�ص.
تعاىل  فاهلل  الت�سّور،  لهذا  ووفقاً 
والعامل  والأعرا�ص،  خلَق اجلواهر 
اأن  يخرج عن  ل  املخلوق  احلاِدث 
َعـَر�ساً،  واإما  َجْوَهــراً  اإما  يكون 
تنزيهه  تقت�سي  تعاىل  اهلل  ومعرفة 
وُم�سابهة  خملوقاته  جُمان�سة  يف 
ال�سيخ  يقول  هذا  ويف  احلوادث، 

عبد الغني النابل�سي:

�ْص  َمْعِرَفُة اهلِل َعَلْيَك ُتْفَتَ
ُه ل َجْوَهٌر َول  **** ِباأََنّ

َعَر�ْص

وكوُن اللغة اأ�سواتاً، تعريف باجلن�ص 
لأن  املناطقة،  يقول  كما  البعيد، 

ولو  وغريه.  اللفظ  ي�سمل  ال�سوت 
ما  وهو  اأن�سب  لكان  )األفاظاً(  قلنا 
مالك  ابن  كقول  اجلمهور،  عليه 

)َكالُمنا لَْفٌظ مفيٌد كا�ستقْم(.
عن  للتعبري  و�سيلة  اللغة  اأن  ومبا 
الوجود امُلمكن، األ ميكن اأن تكون 
هناك عالقة بني التق�سيم الثالثي 
وبني  حرف(  فعل،  )ا�سم،  للكالم 
يخرج  ل  بو�سفه  امُلمكن  الوجود 
عن ثنائّية اجلوهر والعــَر�ص؟ واأُيّ 
اجلـوهر،  عن  يعرِبّ  الكالِم  اأق�سام 
وهل  العر�ص؟  عن  يعرِبّ  منها  واأّي 
عقلية؟  ق�سمة  الثالثية  الق�سمة 

وهل هي ق�سمة وجودية؟
الداِر�ص بداية ملبحِث  لقد عر�ص 
الوجود - على نحو ُمقت�سب - عند 
مبحث  لأن  وامُلتكلّمني،  الفال�سفة 
كالمي  فل�سفي  مبحث  الوجود 
نف�سه  الوقت  يف  ولكنه  بامتياز؛ 
لأنه  الأخرى،  املباحث  اإىل  ميتد 
الأب�ستيمولوجي  الأ�سا�ص  مبثابة 
يف  بحثاً  الفل�سفة  كانت  فاإذا  لها، 
موجود،  هو  حيث  من  املوجود 
يف  بحث  هي  الأخرى  العلوم  فاإن 

اأعرا�ص موجود/ مو�سوع ما )على 
ِعلم  بني  املو�سوعات  اختالف 

واآخر(.
�ص الباِحث املبَحث الثاين  ثم خ�سّ
مراتب  فيه  وتناول  والوجود،  للغة 
اخلارجي،  )الوجود  الأربع  الوجود 
الر�سمي،  الوجود  الذهني،  الوجود 
والوجود اللفظي(؛ وعر�ص لأق�سام 
�سوء  يف  العربي  النحو  يف  الكالم 
نظرية الو�سع )عند ُعلماء الو�سع( 
نظرية  اخل�سو�ص  هذا  يف  و�رسح 
ومن  الإيجي  ب�سطها  كما  املراآة 
تابعه من ُعلماء الو�سع والأ�سوليني 
اأن  اإثبات  حماول  والبالغيني؛ 
الق�سمة الثالثية للكالم هي ق�سمة 
�سوء  ويف  وجودية،  وق�سمة  عقلية 
)امل�سدر(  يف  بََحَث  الت�سّور  هذا 
اأقوال  وا�ستعر�ص  و)امُل�ستّقات(، 
النُحاة والأ�سوليني وُعلماء الو�سع، 
�ص املطلب الأخري من هذا  وخ�سّ
�سوء  يف  الكالم  لأق�سام  املبحث 
هي  كما  امُل�سّخ�ص  الكلّي/  ثنائّية 

مب�سوطة يف كتب ُعلماء الو�سع.
  وكالت



ك�سف باحثون من �سوي�رس� �أن عالج 
مر�سى �ل�سكري لن يكون يف حقنة 

بعد تناول وجبة �لطعام، و�إمنا 
�سيكون يف جرعة من »�لإ�سربي�سو«، 
عو�سا عن ذلك وياأمل �لباحثون يف 
�أن يكون كوب من �لقهوة بعد وجبة 
طعام كافيا لل�سيطرة على م�ستوى 

�ل�سكري، وذلك بف�سل �خلاليا �لتي 
متت هند�ستها لإطالق �لإن�سولني 

عندما ت�سعر بالكافيني يف جمرى �لدم 
وقام �لباحثون بتعديل خاليا ب�رسية، 

�أخذت من �لكلى، ل�سنع دو�ء �ل�سكري 
»GLP-1«، �لذي يحفز خاليا بيتا 

يف �لبنكريا�س لإنتاج �لإن�سولني �لذي 
يتحكم بدوره يف م�ستويات �ل�سكر يف 

�لدم، وتتم زر�عة �خلاليا �ملعدلة 
حتت �جللد، وت�ساف �إليها م�ستقبالت 

من �ساأنها �أن توؤدي �إىل �إطالق 
�لإن�سولني عند ��ست�سعار �لكافيني يف 

جمرى �لدم.
و�أظهرت �لختبار�ت �لتي �أجر�ها 
مارتن فو�سينغر، �لذي قاد فريق 

�ملعهد �ل�سوي�رسي �لفدر�يل 

للتكنولوجيا يف زيوريخ على �لفئر�ن 
�مل�سابة بد�ء �ل�سكري، �أن مثل هذه 

�خلاليا �لتي يتم �إدخالها حتت �جللد، 
ميكن �أن ت�ستجيب للكافيني يف �لقهوة 
�أو �ل�ساي �أو م�رسوبات �لطاقة لإنتاج 

دو�ء ي�سيطر على م�ستويات �ل�سكر يف 
�لدم لدى �حليو�نات، ولرفع �جلرعة، 

قام �لباحثون باإعطاء �لقو�ر�س 
جرعة �أقوى من �لقهوة. ولن تكون 

هذ� �خلاليا جاهزة لالختبار من قبل 
�لب�رس يف �لوقت �لقريب، حيث تعتقد 

�رسكة »Füssenegger« �أنه من 
�ملمكن �أن ي�ستغرق فريق �لبحث ع�رس 
�سنو�ت قبل �إجر�ء �لختبار�ت �لالزمة 

لإثبات �أن هذ� �لأمر �آمن وفعال.
ويف حال �لنجاح ميكن �أن حتل 

هذه �لتقنية مكان �حلقن �لعادية 
لالإن�سولني، وهو ما ميكنه �إعادة �حلياة 

�لطبيعية ملر�سى �ل�سكري بح�سب 
�لدكتور فو�سينغر، و�لذي �أ�سار �إىل 

�أن �خلاليا �ملزروعة ميكن �أن تعمل 
ملدة �ستة �أ�سهر �إىل �سنة قبل �أن 

ت�ستبدل. 
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فوائد الب�صل الأخ�صر �صحة العظام�سحة
يحتوي �لب�سل �لأخ�رس على جمموعة و��سعة من �ملركبات �لغذ�ئية 

�ل�رسورية للج�سم مثل �لفيتامينمات و�ملعادن وم�سادت �لأك�سدة 
و�إ�سافته �إىل �لطعام �سو�ء �إىل �حل�ساء �أو �ل�سلطة ميكن �أن ي�سيف 

فو�ئد �سحية كبرية للج�سم من بينها: حتتوي �ل�ساق �لو�حدة من 
�لب�سل �لأخ�رس على حو�يل 20 مكريو جر�م من فيتامني ك و1.6 
ميلجر�م من فيتامني ج وهذه �لن�سب حتقق نحو 16% من �لحتياج 
�ليومي من فيتامني ك و�أي�ساً 2% من �لحتياج �ليومي لفيتامني ج 

للرجال. بينما يحقق حو�يل 22 % من فيتامني ك و2.1% من فيتامني 
ج للن�ساء. وهما فيتامينني �رسوريني جد�ً ل�سحة �لعظام و �سحة 

�لعني  

فوائد ع�صري الب�صل
ع�سري �لب�سل �أو كما يعرف مباء �لب�سل �أو زيت �لب�سل له خ�سائ�س 

هامة جد�ً ل�سحة �لإن�سان وهي مثل فو�ئد �لب�سل تقريباً وهي 
كالتايل:

حت�سني عملية �له�سم  .1  
�لوقاية من �حل�سا�سية  .2  

عالج للربد  .3  
تقوية �لعظام  .4  

مفيد لل�سعر ومنوه  .5  
مفيد للب�رسة  .6  

حت�سني م�ستوى �ل�سكر يف �لدم  .7  
حماية �لقلب من �لأمر��س  .8  

�لوقاية من �ل�رسطان  .9  
تقليل �أمر��س �لعني  .10  

ماء �لب�سل له فو�ئد �سحية هامة ��رس�ر �لب�سل بالرغم من �لفو�ئد 
�لعديدة للب�سل، �إل �أن ��ستخد�مه بكرثة يوؤدي �إىل حدوث تهيج 

باأغ�سية �ملعدة و�لغثيان،لذ� ين�سح با�ستخد�مه باعتد�ل مثل �أي 
�سيء.  

 اأكل املك�صرات يوميا
 يحمي من �صرطان القولون

تاكد  �أن تناول �ملك�رس�ت ي�ساعد يف خف�س خطر �لإ�سابة مبر�س 
�رسطان �لقولون. ووجد �لباحثون �لكوريون بقيادة �لدكتور “�أي�سن 
�سني” �لأ�ستاذ �مل�سارك يف كلية �لطب �لوقائي بجامعة �سيول �أن 

تناول حو�يل 15 جر�م يومياً ي�ساعد يف �لوقاية من �لإ�سابة ب�رسطان 
�لقولون. وي�سيب �رسطان �لقولون �أكرث من مليون �سخ�س �سنويا، 

حويحدث يف �لأمعاء �لغليظة ويكون غالباً ب�سبب �لتغذية قليلة 
�لألياف و�ملرتفعة �لدهون و�لتدخني و�ل�سمنة. ويتوقع �لباحثون �أن 
�ملك�رس�ت لها خ�سائ�س حتمي من �لإ�سابة ب�رسطان �لقولون مثل 

حمتو�ها �لعايل من �لألياف وم�ساد�ت �لأك�سدة.
وت�سمل �ملك�رس�ت، �جلوز و�للوز و�لبندق و�لكاجو و�ل�سنوبر و�لفول 

�ل�سود�ين و�لف�ستق.

فائدة غري متوقعة ل�صتخدام 
�صودا اخلبز

 �كت�سف علماء من �لكلية �لطبية يف جورجيا �أن تناول �سود� �خلبز 
يقلل بدرجة كبرية من �لتهابات �أمر��س �ملناعة �لذ�تية 

ويفيد موقع »MedicalXpress« باأن �لباحثني بينو� �أن �ل�سود� 
حتفز �إفر�ز كمية كبرية من حم�س �ملعدة �ل�رسوري له�سم �لطعام. 

وي�ساعد هذ� �حلم�س على قتل �لبكترييا �ملر�سية ويقل�س �لعبء 
على �لطحال �لذي ي�ساهم يف تعزيز �ملناعة �سد �مليكروبات 

وبينت نتائج �لختبار�ت �أن �لفئر�ن �لتي �أعطيت حملول �ل�سود� 
�نخف�س لديها عدد �خلاليا �ملناعية �لتي تثري رد فعل �للتهابات 

ما �صبب الربودة الدائمة لأقدام بع�س النا�س؟
بربودة  د�ئما  �لنا�س  بع�س  ي�سعر 
�أقد�مهم، �أي �أن �أطر�فهم باردة د�ئما 
حتى يف ف�سل �ل�سيف �ل�ساخن تنظم 
�لأوعية �لدموية درجة حر�رة ج�سم 
�لإن�سان، فعند تو�سعها، تتخل�س من 
تتقل�س  وعندما  �لز�ئدة،  �حلر�رة 
بدرجة  �لحتفاظ  حتاول  )تنقب�س( 
يبد�أ  هذ�،  �إىل  و��ستناد�  حر�رتها. 
�لأطباء عند مر�جعة �ملر�سى �لذين 
بالتاأكد  �أقد�مهم،  برودة  من  يعانون 
من �أنهم ل يعانون من م�سكالت يف 

�لأوعية �لدموية.
من  يعاين  من  كل  �خلرب�ء  وين�سح 
مبر�جعة  د�ئما  قدميه  برودة 
�لدموية،  و�لأوعية  �لقلب  �أخ�سائي 
ت�سلب  عن  تنتج  قد  �لربودة  لأن 
�لدموية  �لأوعية  وخا�سة  �ل�رس�يني 
تكون  �أن  ميكن  كما  �لدقيقة 
�لهرمونات �سببا يف برودة �لقدمني. 
لهذ�  �لن�ساء  تعاين  للعلماء،  ووفقا 
�أكرث من  �لقدمني  برودة  �ل�سبب من 

�لربوفي�سور  �كت�سف  فقد  �لرجال. 
�أن  فينغر،  �أويل  بوفل  �لهولندي، 
�أكرث  �لن�سائية  �لدموية  �لأوعية 
يف  �حلا�سلة  للتغري�ت  ح�سا�سية 
�لو�سط �ملحيط. حتى �أن �نخفا�سا 
�لهو�ء  حر�رة  درجة  يف  ب�سيطا 
�لأوعية  �نقبا�س  �لن�ساء  ي�سبب لدى 
Naked- جملة  بح�سب  �لدموية، 

.Science
حالة   �أن  �أ�سرت�ليون  علماء  ويرى 
�سبب  يكون  �أن  ميكن  لهذ�،  �إ�سافة 
برودة �لقدمني، ��سطر�ب يف وظائف 
�لكبد �أو �لغدة �لدرقية، ل�سرت�كهما 
د�خل  �لطاقة  ��ستقالب  عملية  يف 
ي�ساب  وعندما  �لإن�سان.  ج�سم 
يبد�أ  بخلل،  �لدرقية  �لغدة  �أو  �لكبد 
بالدور�ن يف دو�ئر �سغرية من  �لدم 
�أجل �حلفاظ على �لطاقة. وبح�سب 
�إىل  ت�سل  �حلالة،  هذه  يف  �خلرب�ء 
�لقدمني كمية قليلة من �لدم، لذلك 

ت�سبح باردة.

لأول مرة.. اكت�صاف بكترييا حتدد خ�صوبة الرجال

»القهوة« عو�صا عن حقن الإن�صولني لعالج داء ال�صكري!

�كت�سف �لعلماء لأول مرة �أن لدى 
�لرجال بكترييا خا�سة بهم يف 
�خل�سيتني، تختلف باختالف 

�خل�سوبة وقد ترتبط بعدم �لقدرة 
على �لإجناب و�أعد �لعلماء در��سة 

يف معهد �لبحوث و�لرعاية �ل�سحية 
مب�ست�سفى �سان ر�فاييل يف ميالنو، 

و�سارك فيها 15 رجال فقط، لذ� 
فاإن نتائجهم تعد �أولية ويتوقع 
�لعلماء �أن يكون �لرجال �لذين 

ميلكون �ملزيد من هذه �لبكترييا 
)4 �أنو�ع( يف �خل�سيتني، �أكرث 

خ�سوبة، يف حني قد يعني وجود 
جمموعة �سغرية من هذه �لكائنات 
�حلية �أن �لرجل لديه عدد �أقل من 
�حليو�نات �ملنوية، وقد يعاين من 

�لعقم. وي�سري �لعلماء �إىل �أن �أولئك 
�لذين لديهم عدد قليل جد� من 

�حليو�نات �ملنوية �لتي ل ميكنهم 
��ستخر�جها حتى با�ستخد�م 

�جلر�حة، لديهم نوع و�حد فقط 

من �لبكترييا، وقد يوؤدي هذ� 
�لكت�ساف �إىل �إيجاد عالجات 

جديدة للرجال �لذين يعانون من 
�لعقم لعدم وجود حيو�نات منوية 

يف �ل�سائل �ملنوي.
وقارن �لعلماء هوؤلء �لذين لديهم 
عدد �سليم من �حليو�نات �ملنوية 

بالذين يعانون من حالة ت�سمى 
»فقد �لنطاف«، حيث يوجد عدد 
قليل للغاية من �حليو�نات �ملنوية 

يف �ل�سائل �ملنوي لديهم، وهي 
حالة ترتبط عادة بنق�س �خل�سوبة 

�أو �لعقم وتوؤثر هذه �حلالة على 
حو�يل 1% من �لرجال يف �ملجموع، 
وترتبط بـ 10% �إىل 15% من �لرجال 
�مل�سابني بالعقم، ما مينع �لزوجني 

من �حلمل ب�سكل طبيعي.
وقال معد �لدر��سة ما�سيمو �ألفانو 

لفي: »�إذ� مت تاأكيدها فاإن هذه 
�لنتائج ميكن �أن تدعم �لعالجات 

�مل�ستقبلية للعقم عند �لذكور«.
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ا�ستفا�سة النبي - �سَلّى اهلل عليه و�سَلّم - يف تو�سيح �سعة رحمة اهلل
 - اهلل  ر�سول  قال  قال:  هريرة،  اأبي  عن   -1
�سلَّى اهلل عليه و�سلَّم -: ))ملا ق�سى اهلل اخللق 
كتب كتاًبا، فهو عنده فوق عر�سه، اإن رحمتي 

�سبقت غ�سبي((؛ هذا حديث متفق عليه.
ر�سول  �سمعت  قال:  هريرة،  اأبي  حديث   -2
))جعل  يقول:   - و�سلَّم  عليه  اهلل  �سلَّى   - اهلل 
ت�سعة  عنده  فاأم�سك  جزء؛  مائة  الرحمة  اهلل 
جزًءا  الأر�ض  يف  واأنزل  جزًءا،  وت�سعني 
واحًدا، فمن ذلك اجلزء يرتاحم اخللق، حتى 
اأن  خ�سية  ولدها؛  عن  حافرها  الفر�ض  ترفع 

ت�سيبه((؛ اأخرجه البخاري.
بالذكر  الفر�ض  \«خ�ض  جمرة:  اأبي  ابن  قال 
يعاين  الذي  املاألوف  احليوان  اأ�سد  لأنها 
املخاَطبُون حركته مع ولده، وملا يف الفر�ض 
ذلك  ومع  ل،  التنُقّ يف  وال�رسعة  ة  اخلَفّ من 
ولدها\«؛  اإىل  منها  ال�رسر  ي�سل  اأن  تتجنَّب 

\«فتح الباري\«.
 - اهلل  ر�سول  قال  قال:  هريرة،  اأبي  عن   -3
�سلَّى اهلل عليه و�سلَّم -: ))اإن هلل مائة رحمة، 
والهوام،  والبهائم  والإن�ض  اجلن  بني  واحدة 
وبها  يرتاحمون،  وبها  يتعاطفون،  فبها 
ت�سًعا  ر  واأَخّ اأولدها،  على  الوحو�ض  يتعاطف 
وت�سعني رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة((؛ 

هذا حديث متفق عليه.
والأر�ض  ال�سموات  خلق  يوم  خلق  اهلل  اإن   -4
ال�سماء  بني  ما  طباق  رحمة  كل  رحمة،  مائة 
والأر�ض، فجعل منها يف الأر�ض رحمة، فبها 
الوالدة على ولدها، والوح�ض والطري  تعطف 
القيامة  يوم  كان  فاإذا  بع�ض،  على  بع�سها 

اأكملها بهذه الرحمة((؛ اأخرجه م�سلم.
هلل  ))اإن   :- و�سلَّم  عليه  اهلل  �سلَّى   - قال   -5
مائة رحمة، اأنزل منها رحمة واحدة بني اجلن 
يتعاطفون،  فبها  والهوام،  والبهائم  الإن�ض، 
حافرها  الدابة  ترفع  حتى  يرتاحمون،  وبها 
يوم  كان  فاإذا  ت�سيبه،  اأن  خ�سية  ولدها  عن 
اإن  حتى  الرحمة،  بهذه  اهلل  اأكملها  القيامة 
ال�سيطان ليتطاول، يظن اأن رحمة اهلل �ست�سعه 

يف ذلك اليوم(( اأخرجه م�سلم.
اهلل  ر�سول  �سمعت  قال:  هريرة،  اأبي  عن   -6
- �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم - يقول: ))اإن اهلل خلق 
الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، اأم�سك عنده 
كلهم  خلقه  يف  واأر�سل  رحمة،  وت�سعني  ت�سًعا 
رحمة واحدة، ولو يعلم الكافر بكِلّ الذي عند 
ولو  الرحمة،  من  ييئ�ض  مل  الرحمة،  من  اهلل 
العذاب  من  اهلل  عند  الذي  بكِلّ  املوؤمن  يعلم 

مل ياأمن من النار((؛ حديث �سحيح.

من اأجل العبادات
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى 
اأ�سلحة املوؤمن، كان ال�سحابة عندما ي�ساألون 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سيء كان 
الوحي ينزل بقوله -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال 
ْمِر َوامْلَيْ�رِس ُقْل  -تعاىل-: }يَ�ْساأَلُونََك َعْن اخْلَ

ِفيِهَما اإِثٌْم َكِبرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �ساأن 
الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َساأَلََك ِعبَاِدي َعِنّي{؛ 
فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِِنّ َقِريٌب{، فلم 

يجعل اهلل بينه وبني عباده اأي وا�سطة، حتى 
اأ�رسف اخللق �سلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 

هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك 
كان عمر بن اخلطاب يقول: اإن ل اأحمل هم 
الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب 

اِع اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء،  َدْعَوَة الَدّ
وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج الدعاء 
ب�سدق واإخال�ض، بت�رسع وانك�سار، بال اإثم 

ول قطيعة رحم، وعلى العبد اأن يتخرَيّ اأوقات 
الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول 
املطر ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان 

والإقامة، واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده وال�سالة 
على النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ويكون 
متو�ساأ م�ستقبل القبلة رافًعا يديه م�سمومتني 

بذل وانك�سار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 
ي�ستجيب الكرمي املنان.

الدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك 

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن 
الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، 

ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي اهلل 
اأيوب؛ ملا اأ�سابه ما اأ�سابه من املر�ض، 
قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَِنّ 
اِحِمنَي{؛  ْرَحُم الَرّ ُّ َواأَنَْت اأَ ِنَي ال�رُسّ َم�َسّ

فكانت الإجابة مبا�رسة ِمن اهلل }َفَك�َسْفنَا 
َما ِبِه ِمْن �رُسٍّ{، وكذلك ملا ا�ستاق زكريا 
عليه ال�سالم للولد، قال بخ�سوع تام هلل 

-تعاىل-: }رِبّ َل تََذْرِن َفْرًدا َواأَنَْت َخرْيُ 
الَْواِرِثنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�رسة: 

لَْحنَا  }َفا�ْستََجبْنَا لَُه َوَوَهبْنَا لَُه يَْحيَى َواأَ�سْ
لَُه َزْوَجة{.

ذكر اهلل تعاىل للنجاة من الغفلة
اأولً: احلر�ض على ذكر اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-  اهلل  وذكر  فيه  والجتهاد 
كما يكون بالل�سان؛ فاإنه كذلك يكون 
باأن  بالقلب  بالقلب واجلوارح، يكون 
اهلل  تعظيم  من  العبد  قلب  يف  يكون 
-جل  بحقه  له  والإقرار  -تعاىل- 
بََّك  َرّ }َواْذُكر  -تعاىل-:  قال  وعال- 
ويكون  نَ�ِسيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا 

الأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
ومر�ساته،  -تعاىل-  اهلل  طاعة  يف 
اهلل  ي�سخط  ما  كل  عن  حتجز  وباأن 
اأعظم  من  اهلل  وعال.وذكر  -جل 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة ول�سيما 
قال  ون�سيانهم،  النا�ض  غفلة  عند 
بع�ض ال�سلف :»ذاكر اهلل يف الغافلني 
املنهزمة،  الفئة  يحمي  الذي  كمثل 

لهلك  النا�ض  ولول ذكر اهلل يف غفلة 
النا�ض«، ويف الأثر »لول �سيوخ ركع، 
ل�سب  ر�سع  واأطفال  ركع،  وبهائم 
عليكم العذاب �سبا«. وقال ابن القيم 
-رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد 
عن الذكر يكون بعده عن اهلل«، وقال: 
ل  وح�سة  اهلل  وبني  بينه  الغافل  »اإن 

تزول اإل بالذكر«.

على املوؤمن اأن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخوة، النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ض((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  املوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�سبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَواِت والأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماِء والأر�ِض ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُض والطرُي بع�ُسها على بع�ض، َفاإِذا كان يوُم 
الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم، اإن�سانة تريد لبنها 

كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغايل والرخي�ض من اأجله، ول تنتظر منه �سيئاً، هذه الأم.

من هم الأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل الإميان والتقوى ، الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْسَى يِف احْلَ قال اهلل تعاىل : ) اأَل اإَِنّ اأَْوِليَاَء اهلَلّ

ِ َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  نْيَا َويِف اْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت اهلَلّ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�رسهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا .

وقال عبد اهلل بن م�سعود ، وابن عبا�ض ، وغري واحد من ال�سلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر اهلل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ، قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال ول اأن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون اإذا خاف النا�ض ، ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألبان يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  اأَْوِليَاَء اهلَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رسف ي�سري . 
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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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»في�سب�ك« يلقى انتقادات ب�سبب ميزة اأطلقها م�ؤخرا 

للأطفال  اجلديدة  امليزة  وت�سمح 
وقبولها  ال�سداقة  طلبات  ير�سلوا  اأن 
على  الآباء  اإ�رشاف  حتت  مبفردهم، 
عليها،  واملوافقة  الطلبات  هذه 
الأمريكي  كران�ش«  »تيك  ملوقع  وفقا 
فاإنه  امليزة،  هذه  تفعيل  اأجل  ومن 
اأحرف   4 من  مرور  كلمة  اإن�ساء  يجب 
عر�ش  يتم  ذلك  وبعد  طفل،  لكل 
يقوم  ثم  الآخر،  للطفل  املرور  كلمة 

ويتلقى  اخلا�ش،  تطبيقه  باإدخالها يف 
الطفلني  باأن  اإ�سعار  الوالدين  كل 
عليهما  ويجب  الت�سال،  يف  يرغبان 

املوافقة على الطلب.
ت�سهيل  اإىل  اخلا�سية  هذه  وتهدف 
توافر  مع  والتوا�سل،  ال�ستخدام 
الأطفال،  مراقبة  يف  الأمان  عن�رش 
فيما  املتبادلة  الر�سائل  ومراقبة 
اجلديدة  امليزة  و�ست�سمح  بينهم. 

للأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 
و 13 �سنة بتبادل ال�سور الفوتوغرافية، 
ومقاطع الفيديو، والر�سائل الن�سية مع 
اأ�سدقائهم ومع البالغني مبجرد موافقة 
لتقرير  ووفقا  ذلك،  ومع  والديهم 
فاإن  الربيطانية،  »الغارديان«  �سحيفة 
»في�سبوك« تلقى انتقادات ب�سبب هذه 
كيدز«،  »مي�سنجر  يف  اجلديدة  امليزة 
التطبيق  ا�ستخدام  يجعل  لأنه  وذلك 

اأكرث اإدمانية بالن�سبة للأطفال الذين ل 
تانيا  اأعوام وتتهم  اأعمارهم 6  تتجاوز 
ال�سحية  ال�ست�سارات  غودن، موؤ�س�سة 
اأوت  لوغ  تو  »تامي  الرقمية  وال�سمعية 
اأوف«، »في�سبوك« باأنه ي�ستخدم تطبيق 
الأطفال،  جلذب  كيدز«  »مي�سنجر 
يف  م�ستخدميه،  اأعداد  زيادة  بغر�ش 
معدلت منو  فيه  تعرثت  الذي  الوقت 

م�سرتكيه حول العامل.    

في�سب�ك »يفتح« العي�ن 
املغلقة يف ال�س�ر!

طور في�سبوك طريقة مبتكرة لـ »لإنقاذ« ال�سور التي يرم�ش 
فيها الأ�سخا�ش عن طريق اخلطاأ وا�ستخدم فريق من مهند�سي 
في�سبوك تقنية جديدة ت�سمى »<in-painting«، حيث يعمل 

الربنامج على ا�ستبدال العني املغلقة باأخرى مفتوحة، ولكن 
بطريقة تبدو واقعية ب�سكل لفت للنظر وقام املهند�سون 

-Generative A  بتدريب نظام التعلم الآيل، الذي ي�سمى »
versarial Network«، لإعادة فتح العيون املغلقة تلقائيا.

ويتم تدريب اثنني من ال�سبكات الع�سبية على التعرف على 
عيون امل�ستخدمني يف مليوين �سورة، واإعادة اإن�سائها من خلل 

الرجوع اإىل جمموعة من ال�سور املرجعية، حيث يتم جمع 
املعلومات عن لون جلد امل�ستخدم و�سكل العني ولون القزحية.

وقدم حوايل 200 األف �سخ�ش �سورهم للدرا�سة، كما �سملت 
جمموعة بيانات منف�سلة لـ 100 األف �سورة للم�ساهري وقال 

الباحثون اإنه لي�ش هناك �سك يف اأن اخلوارزميات الواقعية 
لإعادة ت�سحيح معامل الوجه، تعترب مو�سوع بحثي متنامي فيما 

يتعلق بتقنيات الكمبيوتر املتطورة والتعلم الآيل.
واأ�سافوا اأن خوارزميات اإعادة التنقيح ا�ستخدمت على نطاق 

وا�سع يف مهام خمتلفة، مبا يف ذلك اإزالة اللون الأحمر من 
العيون وال�سوائب والتلعب مبيزات الوجه، وت�سميم ماكياج 
ا�سطناعي ومع ذلك، فقد تعر�ست التقنية املبتكرة مل�سكلة 
كبرية عند التدّرب على ال�سور التي حتتوي على نظارات اأو 

ق�سات �سعر معينة. كما تواجه التقنية م�سكلة يف حتليل الوجوه 
�سمن ال�سوراملزدحمة بالأ�سخا�ش، ومن غري الوا�سح ما اإذا كان 
في�سبوك يخطط لإطلق التكنولوجيا اجلديدة لل�ستخدام على 

من�سات التوا�سل الجتماعي اخلا�سة بال�رشكة الأم.

مايكرو�س�فت �سرت�سل 
حتديث ويندوز 10 

الكبري نهاية ال�سهر .. 
تعرف على اجلديد
خام�ش حتديث رئي�سي لنظام الت�سغيل 
ويندوز 10 �سي�سل نهاية ال�سهر اجلاري 
�سيكون  والذي  املقبل  الأثنني  يوم  اأي 
 10  Windows الرمزي  ا�سمه 
القادم  الكبري  التحديث   2018  April
وت�سميته   17134 الإن�ساء  رقم  يحمل 
اأن ال�رشكة �ستعتمد  بهذا ال�سكل يعني 
التحديثات  ت�سمية  يف  جديد  ا�سلوب 
الذي  والعام  ال�سهر  ا�سم  ا�سافة  وهو 
ي�سدر فيه وهذا التحديث متاح جماناً 
العام  خلل  و�سي�سل  للم�ستخدمني 

اجلاري حتديثني اإ�سافيني جمانيني
مايكرو�سوفت  اأطلقت  الآن  وحتى   
لنظام  رئي�سية  حتديثات  اأربعة 
 November وهي    10 ويندوز 
 Update، Anniversary
 ،Update، Creators Update
وكما   .Fall Creators Update و 
القادم  اخلام�ش  التحديث  تلحظون 

�سينتهج ا�سلوب الت�سمية اجلديد
يف  اجلديدة  املزايا  لأبرز  وبالنظر 
الزمني  اخلط  ميزة  التحديث  هذا 
املتوقع  من  كان  والتي   Timeline
هذه  ال�سابق.  التحديث  يف  اإطلقه 
امليزة ت�سمح للم�ستخدم البحث يف كل 
الكمبيوتر  بها على  قام  التي  الأن�سطة 

 30 خلل 
املعلومات  وتت�سمن  ما�سي.  يوم 

والتطبيقات  امللفات  �ستظهر  التي 
واملواقع التي عمل عليها. واأي�ساً ميكن 
معرفة ما الذي كان يقوم به على هاتفه 
اآيفون.  اأو  اأندرويد  كان  �سواء  الذكي 
ح�ساب  عرب  مزامنته  تتم  �سيء  وكل 
مت�سفح  وبا�ستخدام  مايكرو�سوفت 
الأخرى  امليزة   365 اأوفي�ش  اأو  اإيدج 
 Focus Assist الرتكيز  م�ساعد 
بالتخل�ش  ت�سغيلها  عند  ت�سمح  والتي 
الواردة  الإ�سعارات  ت�سوي�ش  من 
والربيد  الجتماعية  ال�سبكات  من 
الإلكرتوين وغريها. ميكن تفعيله يدوياً 
اليوم،  خلل  معني  موعد  حتديد  اأو 
لبع�ش  ال�ستثناءات  و�سع  ميكن  كما 
الأ�سخا�ش، وبعد اإيقاف تفعيله يظهر 
لك ملخ�ش لكل �سيء فاتك اأما مت�سفح 
Edge اأي�ساً ح�سل على مزايا جديدة 
مثل اأيقونة لل�سوت لكتم اأو اإيقاف كتم 
وكذلك  معني.  تبويب  اأي  من  ال�سوت 
هناك واجهة قراءة الكتب الإلكرتونية 
التلقائي  الإدخال  ال�سا�سة،  كامل  على 
خيارات  الإلكرتوين،  الدفع  لبيانات 
القواعد  لت�سحيح  وزر  اأ�سهل  طباعة 

اأثناء الكتابة

هل نظام ت�سغيل كروم 
 البديل الأمثل لآندرويد

 على الأجهزة الل�حية؟
متتلك �رشكة قوقل نظام ت�سغيل اآندرويد 
الذي تعمل به ُمعظم الهواتف الذكية يف 
اللوحية  الأجهزة  حلقتها  والتي  العامل، 
ال�رشكة  متتلك  كما  ذلك،  يف  التابلت  اأو 
نظام ت�سغيل كروم الذي تعمل به اأجهزة 
الكمبيوتر، والذي يبدو اأنه �سيكون النظام 
نظام  من  بدلً  اللوحية  للأجهزة  الأمثل 

اآندرويد قريباً

ملاذا ترك الآندرويد؟

جهاز  اأول  اإطلق  عند  اأنه  احلقيقة  يف 
كانوا  اآندرويد  بنظام  يعمل  لوحي 
جديد  �سيٍء  عن  يبحثون  امل�ستخدمني 
خُمتلف متا�سياً مع اأجهزة اآيباد، لكن فيما 
بعد بداأ النا�ش يرون يف الأجهزة اللوحية 
نُ�سخة ُمكربة  اآندرويد  بنظام  التي تعمل 
عن الهواتف الذكية، خا�سة بعد الزيادة 
الذكية  الهواتف  حجم  يف  امللحوظة 
النا�ش  جعل  الذي  الأمر  وهو  العادية. 
جهاز  لقتناء  جوهرياً  اختلفاً  يرون  ل 
هاتف  من  بدلً  بو�سة   7 ب�سا�سة  لوحي 
اجلهازين  اأن  طاملا  بو�سة،   6 بقيا�ش 

يقدمان نف�ش اخل�سائ�ش والتطبيقات
ب�سكل  ي�ستمر  الرتاجع  كان  وبالطبع 
�سنوي يف مبيعات الأجهزة اللوحية بنظام 
اآندرويد مقارنة مع اأجهزة اآيباد، بالرغم 
لبع�ش  كانت  ا�ستثناءات  هناك  اأن  من 
�رشكات  تُنتجها  التي  الكبرية  الأجهزة 
للأعمال  حمدود  ب�سكل  �سام�سوجن  مثل 

اخلا�سة وال�رشكات

هل نظام ت�سغيل كروم 
منا�سب؟

بداأت قوقل بو�سع نظام ت�سغليها اجلديد 
ت�سعى  حيث  فرتة،  قبل  اخلارطة  على 
احلوا�سيب  �سوق  يف  كلمتها  لها  ليكون 
وويندوز  مايكرو�سوفت  مع  احلال  مثلما 
الذي  الأمر  وهو  ماك،  ونظام  اآبل  اأو 
كروم  ت�سغيل  نظام  تُقدم  جعلها 
الكمبيوتر  لأجهزة   »ChromeOS«
مل  الأمر  فاإن  وبالطبع،  واللبتوب 
اأن  طاملا  احلد  هذا  عند  ليتوقف  يكن 
الختلفات  بع�ش  على  يحتوي  النظام 
بيئة  يُقدم  حيث  اآندرويد،  يف  املوجودة 
مهنية  وتطبيقات  اأ�سمل  احرتافية  عمل 
اآندرويد  عك�ش  على  للأعمال  ُمنا�سبة 
العمل  تركيزه على وظائف  ين�سُب  الذي 
الب�سيطة على الهاتف هذا الأمر جعل من 
�رشكات الأجهزة الإليكرتونية تُفكر جدياً 
بتكلفة  اأ�سمل  ل�ستخدامات  حتويله  يف 
ا�ستخدامه  تُقرر  جعلها  ما  وهو  اأقل، 
الأمر  »التابلت«،  اللوحية  الأجهزة  مع 
للم�ستخدم  اأكرث  خيارات  �سيوفر  الذي 

يف ال�سوق

هل �سينجح النظام؟

�سيُقدم  اأنه  وخ�سو�ساً  بالتاأكيد، 
ومهنية  احرتافية  اأكرث  خُمتلفة  خيارات 
اأقلم  وجود  اأن  كما  للم�ستخدمني، 

�ستايلو�ش كرفيق للأجهزة �سي�ساعد على 
ا�ستخدام الأجهزة بطريقة اأف�سل ُمقارنة 
مع اأجهزة اآندرويد التي ل ت�ستخدم تلك 
�سيجعل  ما  وهو  اأغلبها،  يف  التقنيات 
عن  خمتلفاً  �سيئاً  فيها  يجد  امل�ستخدم 
ال�سابق، اإل اأن الأمر رمبا �سيحتاج بع�ش 

الوقت لتُ�سبح اخليار الأ�سا�سي له

ما احلافز ل�سراء اأجهزة نظام 
كروم؟

احلقيقة اأن �سعر الأجهزة هو اأكرب حافز، 
حول،  اأ�سعارها  �سترتاوح  ما  غالباً  حيث 
بكافة  يتمتع  جلهاز  منا�سب  �سعر  وهو 
املختلفة،  قوقل  وخدمات  الإمكانيات 
الأجهزة  فاإن  احلال  بطبيعة  لكن 
ي�سل  قد  جداً  العالية  باملوا�سفات 

�سعرها 600
كما اأن الأجهزة اجلديدة بنظام كروم تُقدم 
وخ�سو�سا  امُلفيدة  املزايا  من  العديد 
مُيكن  بع�سها  اأن  اإل  بالإ�سافة  للطلب، 
لوحة مفاتيح  للبتوب مع  ب�سهولة  حتويله 
اأو تابلت كما فعلت ات�ش بي مع اأول جهاز 
مُيكن ف�سله ويعمل بنظام كروم، وهو ثاين 
كروم  اآي�رش  بعد  كروم  بنظام  يعمل  جهاز 
هذا  يف  ف�سل  مُيكن  ل  الذي   10 بوك 
الأ�سئلة  بع�ش  على  اأجبنا  رمبا  املقال 
تُقدم فكرة عن نظام ت�سغيل  التي  امُلهمة 
كروم وال�سبب الذي يجعله بديًل اأن�سب من 
اآندرويد على الأجهزة اللوحية. ونتمنى اأن 

ينال اإعجابكم



وقد وقع اتفاقية ال�رشاكة والتعاون معايل رئي�س 
بوعبد  الدكتور  الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س 
الدين مبعوث  اهلل، وحممد«�رشاج  غالم  اهلل 
والتعاون  للحوار  اخلا�س  الندوني�سي  الرئي�س 
اتفاقية  ت�سمنت  وقد  واحل�سارات،  الأديان  بني 
ال�رشاكة والتعاون العمل على تعزيز التعاون بني 
والتجارب  اخلربات  تبادل  وتعميق  املوؤ�س�ستني 
توثيق  يف  وامل�ساهمة  اخت�سا�سهما،  جمال  يف 
والعتدال  الو�سطية  ثقافة  ون�رش  الأخوة  عرى 
اجلديدة،  الأجيال  اأو�ساط  يف  بهما  والتعريف 
الكفيلة  الآليات  واإيجاد  التطرف  من  حلمايتها 
ليكون  املوؤ�س�ستني  بني  التعاون  اآفاق  لتو�سيع 
منوذجا متميزا، اإ�سافة اإىل تبادل الزيارات بني 
قدراتهما  من  لال�ستفادة  املوؤ�س�ستني  اإطارات 

وفكرية  تكوينية  منا�سبات  اإقامة  على  والعمل 
ال�رشاكة  اتفاقية  التوقيع على  بينهما.  وقد مت 
رئي�س  معايل  زيارة  هام�س  على  والتعاون، 
اهلل  بوعبد  الدكتور  الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س 

فيمنتدى  للم�ساركة  اندوني�سيا،  اإىل  اهلل  غالم 
ال�سابع لل�سالم العاملي، الذي عقد حتت عنوان: 
العامل املعا�رش من 14  الو�سط وح�سارة  الأمة 

اإىل 16 اأوت 2018.

م٫�س

بني املجل�س االإ�سالمي االأعلى، وهيئة احلوار االندوني�سية

اتفاقية �شراكة وتعاون لتبادل اخلربات
مت بالعا�سمة االندوني�سية جاكرتا التوقيع على اتفاقية �سراكة وتعاون بني املجل�س االإ�سالمي 

االأعلى، وهيئة احلوار والتعاون بني االأديان واحل�سارات االندوني�سية، وياأتي هذا التوقيع 
يف اإطار التعاون بني املوؤ�س�سات املماثلة للمجل�س االإ�سالمي االأعلى، لتعميق قيم احلوار وتبادل 

اخلربات ،والتجارب والتقارب بني العلماء.

روافـــــــــد 
جديدة للرثوة

ميزانيات  كثرية  دول  تخ�س�س 

جمال  يف  م�ساهمتها  الإثراء  كبرية 

االلكرتونية  التطبيقات  تطوير 

،يراوح االأمر مكانه يف اجلزائر حيث 

ال�سوق  لهذه  اثر  على  نعرث  نكاد  ال 

التي م�ست  التجارب  با�ستثناء بع�س 

القطاعات اخلدمية ،يف حني يعزف 

ال�سوق  هذه  ولوج  عن  امل�ستثمرون 

البكر،الأ�سباب كثرية من بينها عياب 

البنية  �سعف  القانوين،و  الغطاء 

�سعف  اأي�سا  و  لالت�ساالت  التحتية 

تدفق االأنرتنت و كلها عوامل جعلت 

الدول  من  عدد  وراء  اجلزائر  من 
االإفريقية .

ميكنها  اأطر  على  تتوفر  البالد 

الدول  م�ساف  اإىل  بال�سوق  الو�سول 

م�سافة  قيمة  حتقيق  ،و  الكربى 

تدعيم  يف  قويا  اأثرها  ،�سيكون 

جديد  ،برافد  العمومية  اخلزينة 

ي�ساعدها يف التخل�س من قيد عوائد 
املحروقات.

يف  وجودها  فر�ست  جتارب  هناك 

حتقيق  من  اأ�سحابها  ،متكن  الواقع 

�سغل  منا�سب  معتربة،وخلق  ثروات 

عمل  ينتظرنا  اليزال  لكن  دائمة 

كبريلتحقيق ما و�سل اإليه غرينا 

موقف

عني الدفلى

هالك اأربعة اأ�شخا�ص 
يف حادث مرور

ثمانية  اأ�سيب  و  اأ�سخا�س  اأربعة  هلك 
اأول  وقع  مرور  حادث  يف  بجروح  اآخرين 
على  الدفلى  عني  بولية  اخلمي�س  اأم�س 
ال�سيار �رشق- الطريق  م�ستوى �سطر من 

من  علم  ما  ح�سب  للولية،  العابر  غرب 
م�سالح احلماية املدنية.

وقع  الذي  احلادث  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
»دوي«  اخلدمات  حمطة  من  بالقرب 
جليدة  لبلدية  ال�رشقي  باملخرج  الواقعة 
الدفلى( جنم  )10 كلم جنوب- �رشق عني 
عن ا�سطدام عنيف بني مركبتني �سياحيتني 
ي�ستعمالنها(  كانا  التي  ال�رشعة  )نتيجة 
كانتا �سمن موكب زفاف و ت�سبب يف وفاة 
بني  ما  اأعمارهم  )ترتاوح  اأ�سخا�س  اأربعة 
اآخرين  ثمانية  اإ�سابة  و  �سنة(   55 و   19
ب�سبب  اأعمارهم  حتديد  يتم  مل  بجروح 

احلاجعدم حملهم لبطاقات هويتهم. # وداد 

تطبيقات اإلكرتونية ت�شاعد احلجاج

تربط بني وهران و �سعيدة

اإطالق رحلة ثانية ابتداء 
من الأحد القادم

�سعيدة

ع�شريني يلقى حتفه ب�شعقة كهربائية

لأول  م�سلم  مليوين  نحو  ي�ستعني 
يف  اإلكرتونية  بتطبيقات  مرة 
يف  العام  لهذا  احلج  منا�سك  اأداء 
الأحد،  من  بدءا  املكرمة  مكة 
حتديات  ال�سعودية  تواجه  فيما 
وو�سعا  الداخلية  الإ�سالحات 
وبحلول  مريح  غري  اإقليميا 
اخلمي�س، و�سل حواىل 1،7 مليون 
للم�ساركة  ال�سعودية  اإىل  �سخ�س 
يبداأ ر�سميا  الذي  يف مو�سم احلج 
الأحد وميتد حتى اجلمعة املقبل.  
ال�سعودية  ال�سلطات  واأطلقت 
الذكي«  »احلج  مبادرة  العام  هذا 

هاتفية  بتطبيقات  يتمّثل  الذي 
من  �سيء  كل  يف  احلجاج  ت�ساعد 
الطبية  اخلدمات  اإىل  الرتجمة 
وو�سع  احلج  مبنا�سك  مرورا 
تطبيق  ال�سعودي  الأحمر  الهالل 
احلجاج  مل�ساعدة  »اأ�سعفني« 
الذين يحتاجون اإىل م�ساعدة طبية 
ال�سلطات حتديد  وباإمكان  عاجلة 
مكان احلجاج با�ستخدام التطبيق 
والعمرة  احلج  وزارة  اأطلقت  كما 
للرتجمة  »منا�سكنا«  تطبيق 
للحجاج الذين ل يتكلمون العربية 

ول الجنليزية.

للنقل  الوطنية  ال�رشكة  اأعلنت  
بيان  يف  احلديدية  بال�سكك 
ثانية  رحلة  اإطالق  عن  لها 
ابتداء  ب�سعيدة  وهران  تربط 
و   2018 اأوت   19 الأحد  من 
النطالق  �ساعة  حددت  قد 
وهران-�سعيدة  للوجهة  بالن�سبة 
وهران  من  ابتداء  8�سا40د  على 
واد  هي  حمطات  ب�سبع  مرورا 
الربد  عني  و  )8�سا56د(  تليالت 
بلعبا�س  �سيدي  و  )9�سا23د( 
و  تابية )10�سا06د(  و  )9�سا44د( 
مولي �سلي�سن )10�سا21د( و تالغ 

)10�سا56د(  يوب  و  )10�سا33د( 
�سعيدة  ملحطة  الو�سول  قبل 
بالن�سبة  اأما  11�سا17د  على 
فحدد  �سعيدة-وهران،  للوجهة 
موهد انطالق القطار من ولية 
مرورا  17�سا20د  على  �سعيدة 
مبحطة يوب )17�سا38د( و  تالغ 
�سلي�سن  مولي  و  )18�سا03د( 
)18�سا30د(  تابية  و  )18�سا15د( 
)18�سا51د(   بلعبا�س  �سيدي  و 
واد  و  )19�سا13د(  الربد  عني  و 
اىل  و�سول  )19�سا40د(  تليالت 

حمطة وهران على 19�سا57د.

من  الثاين  عقده  يف  مواطن  لقي 
كهربائية  �سعقة  اإثر  حتفه  العمر 
قتيال  اأردته  كهربائي   عمود  من 
على الفور باملكان امل�سمى قرية 
العربي  مولي  ببلدية  ال�سفالة 
التابعة اإقليميا لدائرة عني احلجر 

حفظ  مل�سلحة  اإثرها  على  نقل 
مدغري  اأحمد  مب�ست�سفى  اجلثث 
الدرك  م�سالح  فتحت  حني  يف 
مالب�سات  حول  حتقيقا  الوطني 

احلادث.
خلدون.ع

الطارف

 فتح اأق�شام لتدري�ص اللغة الأمازيغية 

 حريق بعمارة يثري الرعب يف 
حي 200 م�شكن ب�شيدي بلعبا�ص

الأق�سام  عديد  ر�سمية  ب�سفة  فتح  �سيتم 
عرب  الأمازيغية  اللغة  بتدري�س  اخلا�سة 
ولية الطارف بحلول الدخول املدر�سي 
اليوم  به  �رشح  ما  ح�سب   ،2019-2018
للمحافظة  العام  الأمني  لواأج  اخلمي�س 
الها�سمي  �سي  لالأمازيغية  ال�سامية 

ع�ساد.

األقاها  كلمة  يف  امل�سوؤول  نف�س  واأو�سح 
على هام�س زيارة عمل قام بها اإىل هذه 
باأن  الأق�سام  هذه  لفتح  حت�سبا  الولية 
هذه املبادرة تندرج �سمن برنامج رئي�س 
الرامية  العزيز بوتفليقة  اجلمهورية عبد 
اإىل تعميم تدري�س هذه اللغة باملوؤ�س�سات 

الرتبوية.

لولية  املدنية  احلماية  م�سالح   تدخلت 
�سيدي بلعبا�س ،اأول اأم�س  من اأجل اإخماد 
حريق داخل م�سكن يقع  بحي 200 م�سكن 
عمارة ب بالطابق الأر�سي ،حيث �سخرت 
و�سيارة  اإطفاء  �ساحنات   4 التدخل  لهذا 

مبختلف  عون   20 عن   اإ�سعاف،ف�سال 
اإخماد  ثم  التدخل  ل�رشعة  ونظرا  الرتب 
باقي  واإنقاذ  وجيز  ظرف  يف  احلريق 
م�ساكن العمارة  كما مل ت�سجل اأية خ�سائر 

ب�رشية تذكر �س.�سهيب

و�سط ت�ساوؤالت عن م�سريه

اعتقال الفنان  امل�شري 
ه�شام عبداهلل يف تركيا

ك�سف اخلبري امل�رشي يف ال�سوؤون الرتكية حممد حامد، 
عن م�سري الفنان امل�رشي ه�سام عبد اهلل الذي اعتقلته 
اخلبري  واأو�سح  اإ�سطنبول.  يف  الرتكي  الأمن  اخلمي�س 
اهلل  عبد  ه�سام  الفنان  ترحل  لن  الرتكية  ال�سلطات  اأن 
و�ست�سوي و�سعه ب�سكل ودي، و�ستمكنه من جتديد اإقامته 
اإذا رحل  الفنان امل�رشي  باأن  ونوه حامد  قانوين  ب�سكل 
اإىل م�رش، ف�سيودع ال�سجن ب�سكل مبا�رش نظرا لنتمائه 
�سد  برامج  يف  وم�ساركته  امل�سلمني،  الإخوان  جلماعة 
الأمن  اأجهزة  وكانت  تركيا.  من  تبث  امل�رشية  الدولة 
ه�سام  امل�رشي  الفنان  على  القب�س  األقت  قد  تركيا  يف 
تبث  التي  القنوات  اإحدى  يف  الربامج  مقدم  اهلل  عبد 
باللغة العربية ب�سبب انتهاء جواز �سفره وخمالفته قوانني 
الإقامة يف تركيا واأو�سحت م�سادر اأن عبداهلل قب�س عليه 
بعد الك�سف عن ا�سمه من جانب اأجهزة الأمن يف تركيا، 
وتبني اأنه مطلوب من الإنرتبول ب�سبب و�سعه على قوائم 

الإرهاب فى اأكرث من دولة عربية.

مقارنة مع نف�س الفرتة من العام املا�سي

انخفا�ص عدد الفحو�شات 
اليومية للحجاج

عرف عدد الفحو�سات امل�سجلة خالل الـ20 يوما من 
بنف�س  مقارنة  ملمو�سا  انخفا�سا  مو�سم احلج احلايل 
الفرتة من املو�سم املا�سي 2017 ح�سب ما ك�سف عنه 
اجلزائرية  للبعثة  الطبي  الوفد  رئي�س  اخلمي�س  اليوم 
باأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح  حمانة  رابح  الدكتور  للحج 
املو�سم  هذا  من  يوما  الـ20  خالل  الفحو�سات  عدد 
فح�س خالل  األف   15 مقابل  فح�سا   8500 اإىل  و�سل 
نف�س الفرتة من املو�سم املا�سي اأي بن�سبة انخفا�س 
اأن  اإىل  املتحدث  ذات  ،واأ�سار  باملائة  بـ42  قدرها 
الـ8500 فح�س طبي امل�سجلة تتوزع على 2310 ت�سميد 
)و�سع  تنومي  و107  الفنادق  م�ستوى  على  تدخل  و191 
حتت املراقبة( على م�ستوى مراكز بعثة احلج الطبية 
باجتاه  حتويل  حالة   30 ت�سجيل  مت  فيما  اجلزائرية 
م�ست�سفيات باململكة العربية ال�سعودية 8 منهم مكثوا 

يف امل�ست�سفى والباقي تلقوا العالج الالزم وغادرا .
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اثر اإ�سطدام عنيف ل�سيارتني باإيليزي

جمزرة مرورية  تخلف م�شرع 
07 اأ�شخا�ص وجريحني 

 07 املن�رشم   الأ�سبوع  نهاية  لقي 
اإثنني  اأ�سيب  و  م�رشعهم  اأ�سخا�س 
اإثر  وذلك  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
ا�سطدام عنيف ملركبتني من نوع تويوتا 
 60 اأفجي  نوع  من  واأخرى  هيليك�س 
بلقبور  منطقتي  بني  الرابط  بالطريق 
وامل�سابني  ال�سحايا  نقل  ليتم  وتيافتي 
اجلوارية  لل�سحة  العمومية  للموؤ�س�سة 

ايليزي  بولية  ادري�س  عمر  برج  ببلدية 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  فيما   ،
معمقا  اأمنيا  حتقيقا  املنطقة  بنف�س 
كانت  اإن  و  احلادث  مالب�سات  لك�سف 
ت�ستبعد  ل  املتوفرة  الأولية  املعلومات 
ال�رشعة املفرطة والتجاوز اخلطري وفق 

ما اأوردته م�سادرنا .
اأحمد باحلاج 
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