
رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية 
بالربملان الأوروبي

 ا�ستقرار منطقة ال�ساحل 
لن يكون بدون اجلزائر

�س3
بني دوالة يف تيزي وزو

منتخبون يرفعون �سكوى لوزير 
الداخلية �سد رئي�س الدائرة

�س3
حت�لت اإىل كاب��س حقيقي يح�شد 

اأرواح م�شتعمليها ي�ميا  

62  باملائة من طرقات 
اجلنوب يف و�سعية �سيئة 
�س6

اأويحيى يرد على جمال ولد عبا�س :

بن بعيب�س هو من �ساوم الرئي�س

اأحمد لعالوي مدير الرتبية ل�لية تيزي وزو"ل��شط "

هدفنا بلوغ ن�سبة 100 باملائة يف �سهادة البكالوريا  
�س4

�س3
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بعد اإ�شداره يف العدد 42 للجريدة الر�شمية

قـانــــــــــون الـــــــمالية 
التـــــكمـــيلي 2018 
�س4يدخل حيز التــــنفيذ
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بعدما اعتربها متابع�ن من اأح�شن الدورات 

تخ�س�س الريا�سيات ي�سنع 
احلدث يف البكالوريا

مر�شى تني زاوتني وعني قزام وبرج باجي املختار  

مرا�سالت تطالب بالدعم باأطباء 
ع�سكريني لتغطية العجز 

�شيدي بلعبا�س

07 اأ�سخا�س يختطفون 
�سابة ويعتدون عليها 

حرائق الغابات

  ت�سرر 460 هكتار 
منذ مطلع �سهر جوان 

�شعيدة

 زيارة تفقدية لوفد الإحتاد 
الأوروبي لربنامج دعم التنمية  �س6

�س4

زط�شي:
 

حليلوزيت�س ورونار 
لن يدربا اخل�سر

ريا�شة

�س24
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هزة �أر�ضية ببجاية
�شجلت هزة �أر�شية بقوة 3.8 درجات على �شلم ري�شرت يف حدود 

�ل�شاعة �لـ 10 و33 دقيقة من �شبيحة �أم�س بوالية بجاية و�أو�شح 

مركز �لبحث يف علم �لفلك و�لفيزياء �لفلكية و�جليوفيزياء �أن 
مركز �لهزة حدد بـ4 كلم �شمال خر�طة بوالية بجاية.

حمرز يعد �أن�ضار �ملان �ضيتي بالكثري
�أبد� �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�س حمرز تفاوؤال كبري� ب�شاأن 

م�شتقبله مع ناديه �جلديد مان�ش�شرت �شيتي �الجنليزي �لذي �نتقل 

غلى �شفوفه هذ� �ملريكاتو �ل�شيفي قادما من لي�شرت �شيتي، حيث 

وعد جماهري »�ل�شبيرتز« بتقدمي �أف�شل ما لديه و�لعمل على 

�إذهالهم يف ملعب �الحتاد وذلك خالل مباريات �ملو�شم �ملقبل.

»�لباك« ي�ضيطر على �ضفحات 
�لوزر�ء

�شنعت نتائج �لبكالوريا �حلدث على �شفحات �ل�شخ�شيات 

�لر�شمية و�أع�شاء حكومة �أحمد �أويحيى، حيث ركز� على تهنئة 

�ملتح�شلني على �ل�شهادة، يف حني متنو� حظا �أوفر للمتعرثين 

يف �لدورة �ملقبلة، وهو ما ت�شاركت به �ل�شخ�شيات �حلكومية 

فنجدها بوز�رة �لعمل و�ل�شوؤون �لدينية ناهيك عن �مل�شوؤولة 
�الأوىل عن �لقطاع وز�رة �لرتبية �لوطنية.

خبر في 
صورة

املوؤمتر 28 الإ�ستثنائي لروؤ�ساء الربملانات و املجال�س النيابية

بوحجة على ر�أ�س وفد من 
غرفتي �لربملان �ليوم مب�ضر

وزير� �لأ�ضغال و�لثقافة يهنئان 
�لناجحني يف �لباكالوريا

 هناأ وزير �لثقافة عز �لدين ميهوبي  يوم �أم�س �لناجحني يف �شهادة �لبكالوريا دورة جو�ن 2018 
، متمنيا لهم لهم مو��شلة م�شو�رهم �لدر��شي بكثري من �ملثابرة و�الجتهاد و�لتفوق

�لناجحني  الأبنائنا  و�لتربيكات  �لتهاين  :«كل  �لتويرت  يف  ح�شابه  على  من�شور  يف  ميهوبي  وقال 
وبناتنا �لناجحات يف �متحان �لباكالوريا، مع متنياتي لهم مبو��شلة م�شو�رهم �لدر��شي بكثري 
يوؤمنو�  و�أن  يف�شلو�  �أاّل  �لعام  هذ�  �أخفقو�  �لذين  والأبنائنا  و�لتفوق.  و�الجتهاد  �ملثابرة  من 
بقدر�تهم و�شيكون �لنجاح حليفهم.. فلكل ح�شان كبوة.«  كما هناأ زير �لنقل و �الأ�شغال �لعمومية 
عبد �لغني زعالن �لناجحني يف �شهادة �لبكالوريا ومتنى �لتوفيق م�شتقبال ملن مل ي�شعفهم �حلظ 
هذه �ل�شنة وكتب يف من�شوره على �شفحته يف �لفاي�شبوك »�أتقدم بتهاين �حلارة �ىل كافة بناتي 
و�أبنائي �الأعز�ء يف ربوع �لوطن، �لناجحني يف �شهادة �لباكالوريا دورة 2018، متمنيا لهم �ملزيد 
من �لنجاح و�لتاألق يف حياتهم �لدر��شية و�ملهنية ، و�لتوفيق م�شتقبال ملن مل ي�شعفهم �حلظ 
هذه �ل�شنة وفقكم �هلل، وجعلكم ذخر� لهذ� �لوطن �ملفدى«  وكان �لديو�ن �لوطني لالمتحانات 

و�مل�شابقات ، قد �أعلن م�شاء �خلمي�س، عن نتائج �لبكالوريا دورة جو�ن 2018.

عّطال �أف�ضل يف �لهجوم
تلقى �لالعب �لدويل �جلز�ئري يو�شف عطال �الإ�شادة من طرف زميله �ل�شابق يف 
نادي كورتري �لبلجيكي روجو �لذي و�شفه بالالعب �لر�ئع و�لذي يقدم م�شتويات 
كبرية، و�عتربه �أف�شل يف من�شب �لهجوم خا�شة و�أن طريقة لعبه متيل �إىل �ل�شعود 

نحو �الأمام من �أجل منح �مل�شاعدة يف �لعمل �لهجومي.

مترنا�ست

�لإرهابي نويجح ي�ضلم 
نف�ضه للجي�س

�شلّم �الإرهابي �مل�شمى »�لعربي 
�لالدمي نويجح« �ملدعو »�خلطاب« 

نف�شه، �شبيحة �ليوم 19 جويلية 
2018، �إىل �ل�شلطات �لع�شكرية 
بتمرن��شت بالناحية �لع�شكرية 

�ل�شاد�شة، وبحوزته م�شد�س )01( 
ر�شا�س من نوع كال�شنيكوف، وبندقية 

)01( تكر�رية وخمزن )01( مملوء، 
باالإ�شافة �إىل كمية من �لذخرية. 

بهذ� ترتفع ح�شيلة �الإرهابيني 
�لذين �شلمو� �أنف�شهم منذ بد�ية 

�شهر جويلية �حلايل �إىل )13( �إرهابيا باالإ�شافة �إىل ��شرتجاع )14( قطعة 
�شالح وكمية من �لذخرية من خمتلف �لعيار�ت، �إن هذه �لنتائج توؤكد 

جناعة �ملقاربة �ملتبناة من طرف قيادة �جلي�س �لوطني �ل�شعبي يف جمال 
حماربة �الإرهاب.

ي�سارك،اليوم ، رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، ال�سعيد 
بوحجة، يف فعاليات اأ�سغال املوؤمتر 28 الإ�ستثنائي لروؤ�ساء 

الربملانات واملجال�س النيابية للإحتاد الربملاين العربي مب�سر 
و�سيكون بوحجة ح�سب بيان للمجل�س ال�سعبي الوطني، على 

راأ�س وفد من غرفتي الربملان اجلزائري، للم�ساركة يف اأعمال 
اجلل�سة الطارئة ويت�سمن جدول اأعمال املوؤمتر الإ�ستثنائي، 

درا�سة الو�سع يف غزة ومايرتكبه الكيان ال�سهيوين من 
جمازر �سنيعة يف حق ال�سعب الفل�سطيني بالإ�سافة اإىل 

القرار الأحادي لأمريكا املتعلق بنقل مقر �سفارتها اإىل 
القد�س  كما �سيتم  اتخاذ املوقف الذي يرقى اإىل م�ستوى 

اللحظة ال�سعبة التي جتتازها الق�سية الفل�سطينية.

عودة عبد �ملالك بو�ضياف 
�أ�رشف ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي حلزب جبهة �لتحرير �لوطني عبد 

�ملالك بو�شياف، �خلمي�س، على تن�شيط لقاء تن�شيقي مبقر حمافظة 
�حلجار ، �شم �أربع جلان والئية الإعادة �لهيكلة �لقاعدية للحزب : 

عنابة ، �لطارف ، �شوق �أهر��س ، قاملة. وذلك بح�شور �أع�شاء �للجنة 
�ملركزية  نو�ب �لربملان بغرفتيه  كما �شمل ح�شور 9 حمافظني :  
�شدر�تة، �شوق �أهر��س ،�لطارف ،�لذرعان، �حلجار ،عنابة ،قاملة 

بو�شقوف .و�د زناتي.و�أع�شاء �للجنة �ملركزية ونو�ب �لربملان 
بغرفتيه و روؤ�شاء بلديات حمافظة �حلجار و�أمناء ق�شماتها .

البويرة

�حتفالت �لباك باملفرقعات 
و مو�كب �ل�ضيار�ت

متيزت �حتفاالت �لناجحني يف �شهادة 
باالإ�شتعمال  �ل�شنة  هذه  �لبكالوريا 
�لنارية  للمفرقعات و�الألعاب  �ملفرط 
�لتي زينت �شماء قرى ومد��رش والية 
�لنتائج  عن  �لغعالن  مبجرد  �لبويرة 
حيث   ، �خلمي�س  �أم�س  �أول  �شهرة 
بيوت  من  و�الأفر�ح  �لزغاريد  تعالت 

�لناجحني ، كما �شهدت �شو�رع مدينة 
�لبويرة ليلة بي�شاء عن طريق �ملو�كب 
تخلو  مل  و�لتي  لل�شيارت  �ل�شخمة 
ب�شبب  �ملناور�ت �خلطرية  بع�س  من 
تهور بع�س �ل�شباب �لذي �طلق �لعنان 

لفرحة جناح �الأقرباء و�أبناء �حلي .
اأ.م

ب�سار

�ضبط 62.45 كلغ من �لكيف

عني الدفلى

تدمري خمباأ لالرهابيني
تلميذ من واد �سيدي �سوف 

�أعلى معدل بكالوريا منذ �ل�ضتقالل 

�لتهريب  حماربة  �إطار  يف 
دورية  و�إثر  �ملنظمة  و�جلرمية 
ونيف  بني  مبنطقة  ��شتطالعية 
ب�شار/ن.ع.3،  بوالية  �حلدودية 
 )62،45( �حلدود  حر��س  �شبط 

�ملعالج،  �لكيف  من  كيلوغر�م 
�ل�شو�حل  حر��س  حجز  حني  يف 
)1،02( كيلوغر�م من نف�س �ملادة 

بالغزو�ت/ن.ع.2.
مفرزة  �أوقفت  مت�شل،  �شياق  يف 

بعني  �ل�شعبي،  �لوطني  للجي�س 
 )01( مهربا  قز�م/ن.ع.6، 
رباعية   )01( مركبة  وحجزت 
�ملو�د  من  طن  و)4،85(  �لدفع 
عنا�رش  �أوقف  فيما  �لغذ�ئية، 

�شخ�شني  �لوطني  �لدرك 
�شيد  بنادق   )03( بحوزتهما 
�إىل  باالإ�شافة  وثائق  بدون 
و�لبارود  �خلر�طي�س  من  كمية 

بتيارت/ن.ع.2.

و�إثر  �الإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
عني  ب�شو�حي  ومت�شيط  بحث  عملية 
مفرزة  ودمرت  ك�شفت  �لدفلى/ن.ع.1، 
للجي�س �لوطني �ل�شعبي، يوم 18 جويلية 

يحوي  لالإرهابيني   )01( خمباأ   ،2018
دمرت  فيما  �لغذ�ئية،  �ملو�د  من  كمية 
مفرزة �أخرى قنبلة )01( تقليدية �ل�شنع 

ب�شكيكدة/ن.ع.5.

رحومة  هيثم  �لتلميذ  متكن  
�لظفر  من  �شوف  و�د  والية  من 
�لبكالوريا  باأعلى معدل يف �شهادة 
ملعدل  بنيله  �ال�شتقالل    منذ 

 - ريا�شي  تقني  19.52�شعبة 
بذلك  ،متمكنا  مدنية  هند�شة 
على  �الأوىل  �ملرتبة  �فتكاك  من 

�مل�شتوى �لوطني.
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اأويحيى يرد على جمال ولد عبا�س :

بن بعيب�س هو من �ساوم الرئي�س يف رئا�سيات 1999
رد الأمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي اأحمد اأويحيى على الت�سريحات الأخرية جلمال ولد عبا�س حول م�ساومة 

الأمني العام للأرندي للرئي�س بوتفليقة يف رئا�سيات 1999، مو�سحا   اأن الأمني العام الأ�سبق للأرندي الطاهر بن بعيب�س هو 
من �ساوم الرئي�س بوتفليقة ولي�س الأمني العام الذي جاء بعده واحلايل اأحمد اأويحيى.

اإميان لوا�س 

الوطني  التجمع  اأو�ضح  
بيان  خالل   من  الدميقرايطي 
ت�رصيحات  بخ�ضو�ص  تو�ضيحي 
الأمني  اتهام  حول  عبا�ص   ولد 
مب�ضاومة  اأويحيى   اأحمد  العام 
الرئي�ص بوتفليقة مقابل دعمه يف 
ملا  “تبعا  اأنه   «  ،1999 رئا�ضيات 
ت�ضمنه البيان ال�ضادر عن املكتب 
التحرير  جبهة  حلزب  ال�ضيا�ضي 

اأمينه  حديث  بخ�ضو�ص  الوطني 
العام عن امل�ضاورات التي �ضبقت 
العزيز  عبد  املجاهد  تر�ضيح 
يو�ضح   ،1999 �ضنة  بوتفليقة 
اأن  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
العام  لالأمني  ال�ضخ�ضي  املوقف 
اأدى  اآنذاك،  للحزب  ال�ضابق 
الثقة  �ضحب  اإىل  التجمع  بقيادة 
من الطاهر بن بعيب�ص، وانتخاب 
اأحمد اأويحيى اأمينا عاما للحزب، 
العزيز  عبد  املجاهد  وم�ضاندة 

منذ  قيد  اأو  دون �رصط  بوتفليقة 
�ضنة 1999”.

العام  الأمني  فاإن   للتذكري،  و 
رئي�ص  من  كل  اتهم   قد  لالفالن 
الأ�ضبق  ال�ضلم  جمتمع  حركة 
العام  والأمني  نحناح،  حمفوظ 
قد  الدميقراطي  الوطني  للتجمع 
ع�ضية  بوتفليقة  الرئي�ص  �ضاوما 
 ،1999 �ضنة  للرئا�ضيات  تر�ضيحه 
نحناح  اتهام  عن  يرتاجع  اأن  قبل 

ويثبت التهمة على الأرندي. 

رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية بالربملان الأوروبي

 ا�ستقرار منطقة ال�ساحل 
لن يكون بدون اجلزائر

ال�ضوؤون  جلنة  رئي�ص  قال 
الأوروبي،  بالربملان  اخلارجية 
باجلزائر  الي�ضرت،  ماك  دافيد 
العا�ضمة اأن اجلزائر تعد  »ركيزة 
منطقة  ا�ضتقرار  يف  هامة« 
ال�ضاحل و يف ت�رصيح لل�ضحافة 
عقب اللقاء الذي خ�ضه به وزير 
القادر   ال�ضوؤون اخلارجية، عبد 
الي�ضتري  ماك  اأكد  م�ضاهل، 
يقول »نحن نعترب، على م�ضتوى 
اأن اجلزائر  الأوروبي،   الحتاد 
ا�ضتقرار  يف  هامة  ركيزة  تعترب 

املنطقة )ال�ضاحل( ».
تعزيز  على  تاأكيده  لدى  و 
اجلزائر  بني  الربملاين  التعاون 
اأو�ضح  الأوروبي  الحتاد   و 
وفدا  يقود  اأنه  امل�ضوؤول  نف�ص 
�ضيا�ضية  اأحزاب  �ضبعة  ي�ضم 
اأول حمطة  تون�ص   حيث كانت 
باجلزائر،  يحل  اأن  قبل  له 
ماك  و�ضف  اأخرى،  جهة  من 
للتعاون  جلنة  تن�ضيب  الي�ضتري 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�ص   بني 
و الربملان الأوروبي منذ �ضنتني 
ب »اخلطوة الكبرية« م�ضيفا اأن  
التعاون بني الحتاد الأوروبي و 
البلدان الأخرى يجب اأن يت�ضمن 
جهته،  من  الربملاين،  اجلانب  
مباك  لقاءه  م�ضاهل  اعترب 
بالن�ضبة  بناء«   »لقاء  الي�ضت�رص 
للطرفني اذ �ضمح بالتطرق اإىل 
العالقات بني اجلزائر والحتاد 

الأوروبي،  على حد قوله.
يقول  م�ضاهل  اأ�ضار  كما 
يف  الو�ضع  اىل  »تطرقنا 
املراحل  اىل   ل�ضيما  اجلزائر 

 1999 منذ  اجتيازها  مت  التي 
و  القانون  دولة  بناء  م�ضار  يف 
يف  م�ضيفا  الدميقراطية«،  
يعود  »الف�ضل  اأن  ال�ضدد  هذا 
ال�ضيد  اجلمهورية،  لرئي�ص 
بوتفليقة و�ضيا�ضة  العزيز   عبد 
دعا  التي  الر�ضيدة  احلكامة 
اليها منذ انتخابه«و فيما يتعلق 
بالو�ضع يف املنطقة، اأكد ال�ضيد 
م�ضاهل اأن هذا اللقاء �ضيم�ضح  
�رصوحات  »بتقدمي  للجزائر 
اخلا�ضة  مقاربتها  حول  اأوفر 
النزاعات«  و  امل�ضاكل  بت�ضوية 
الوزير  اأكد  ال�ضياق،  هذا  يف 
على » �رصورة ت�ضوية النزاعات 
م�ضيفا   امل�ضاحلة«  و   باحلوار 
اجلزائر  اأن  ليبيا  يخ�ص  فيما 
و  الليبيني  بني  احلوار  تدعم   «
هو  حل يدخل يف اإطار تطبيق 
و  املتحدة  الأمم  خمطط 
املبعوث  طريق  خارطة  تنفيذ 
ليبيا،  اىل  الأممي  اخلا�ص  
يتعلق  فيما  �ضالمة«و  غ�ضان 
اأو�ضح  الغربية،  بال�ضحراء 
نحن   « قائال  م�ضاهل  ال�ضيد 
لوائح  و  قرارات  جميع   نطبق 
كما  الأممي  الأمن  جمل�ص 
ن�ضاند املبعوث اخلا�ص لالأمني 
املكلف  املتحدة  لالأمم   العام 
هور�ضت  الغربية،  بال�ضحراء 
كوهلر يف اجلهود التي يبذلها«. 
م�ضيفا  اأنه تطرق رفقة ال�ضيد 
الي�ضتري اىل الو�ضع يف ال�ضاحل 
و مكافحة الإرهاب و اجلرمية  
غري  الهجرة  و  املنظمة 

ال�رصعية«.

بعد اإ�سداره يف العدد 42 للجريدة الر�سمية

قانون املالية التكميلي 2018 يدخل حيز التنفيذ
.       حتديد ن�سبة 30 % و200% قيمة للر�سم الإ�سايف املوؤقت الوقائي ل�سترياد الب�سائع

.       تخفي�س ن�سبة الفائدة على القرو�س الفلحية وال�سناعـة الغذائيـة
التكميلي  املالية  قانون   ت�ضمن 
حيز  دخل  2018  الذي  ل�ضنة 
العدد  يف   اإ�ضداره  بعد  التنفيذ 
 15 يف   الر�ضمية  اجلريدة  من     42
هذا  اجلاري  ويحتوي  جويلية 
متهيدية  القانون  على  اأحكام 
وو�ضائله  املايل  التوازن  وطرق 
باملوارد  تتعلق  اأخرى  اأحكام  و 
امليزانية  و  خمتلفة  اأحكام  و 
للدولة  وامليزانية  املالية  والعمليات 
تخ�ضي�ص  للدولة  ومت  العامة 
و احل�ضابات  باب  للموارد  والنفقات 
خمتلفة  باخلزينة  و اأحكام  اخلا�ضة 
للدولة  املالية  العمليات  على  تطبق 
ولقد جاءت هذه القوانني نتيجة منع 
ا�ضترياد 900 منتوج اأجنبي مما خلف 
وراءه  موجة من النتقادات الوا�ضعة  
القت�ضاديني  اخلرباء  طرف  من 
واملنظمات  والأجانب  اجلزائريني 

الدولية كمنظمة الحتاد الأوروبي .
 

تاأ�سي�س ر�سم اإ�سايف موؤقت 
وقائي لعمليات ا�سترياد الب�سائع 

من اخلارج
 

التوازن  طرق  يخ�ص  وفيما 
املادة  تتطرق  املايل  وو�ضائله 
بقانون  واملتممة  الأوىل  املعدلة 
رقم17- 11   املوؤرخ يف 27  دي�ضمرب 
املالية  لقانون  2017واملت�ضمن 
الأحكام  2018  مبوجب  ل�ضنة 
املالية  قانون  ت�ضكل  التي  املوالية 
هذا  ل�ضنة2018    ويف  التكميلي 
اأ�ضاد عدد من اخلرباء  فلقد  ال�ضدد 
ما  اجلزائريني  على  القت�ضاديني 
على  تن�ص  ت�ضمنته  املادة  2  التي 
موؤقت  اإ�ضايف  ر�ضم  تاأ�ضي�ص  �رصورة 
ا�ضترياد  عمليات  على  يطبق  وقائي 
يف  لال�ضتهالك  املطروحة  الب�ضائع 
بن�ضبة  الر�ضم  هذا  ويحدد  اجلزائر 
ترتاوح بني 30 % و200.% ميدد جمال 

والت�ضفية  والتح�ضيل  الوعاء  تطبيق 
يف  جمال  املطبقة  والنزاعات 
الر�ضم  لي�ضمل  اجلمركية  احلقوق 
الوقائي وعليه فال  الإ�ضايف املوؤقت 
يخ�ص  فيما  اإعفاء  اأي  تطبيق  ميكن 
الوقائي  املوؤقت  الإ�ضايف  الر�ضم 
حتدد قائمة الب�ضائع اخلا�ضعة للحق 
الإ�ضايف املوؤقت الوقائي واملعدلت 
والتنظيم  طريق  عن  دورية  ب�ضفة 
تقدم ح�ضيلة �ضنوية عن تطبيق هذا 
قانون  م�رصوع  درا�ضة  عند  الر�ضم 

املالية.
 

اإ�سدار فاتورة بيع للم�سرتي 
لت�سديد ال�سرائب امل�ستحقة 

على تاجر التجزئة
 

وحددت املادة 04 القواعد املطبقة 
على املمار�ضات التجارية التي تعدل 
و12  من   10 املادتني  اأحكام  وتتمم 
يف  املوؤرخ   02  -04 القانون  رقم 
وتت�ضمن   2004 �ضنة  جوان   23
بيع  كل  يكون  اأن  يجب   :  10 املادة 
الأعوان  بني  تاأدية خدمات  اأو  �ضلع، 
ميار�ضون  الذين  القت�ضاديني 
فاتورة  اإ�ضدار  حمل   ، الن�ضاطات 
البائع  يلزم  و  حملها  حتل  وثيقة  اأو 
الفاتورة  بت�ضليم  اخلدمات  مقدم  اأو 
ويلـزم  حملها،  حتل  التي  الوثيقة  اأو 
بح�ضب  منه،  بطلبهـا  امل�ضرتي 
مبجرد  الوثائق  هذه  ت�ّضلم  و  احلالة 
اإمتام البيع اأو تاأدية اخلدمة  ا�ضتثناء 
جتار  يخ�ص  فيما  اأعاله،  ورد  مما 
التجزئة، ي�ضمح اأن يتم بيع املنتجات 
التبغية من قبل امل�ضنعني واملوزعني 
املعتمدين من قبل وزارة املالية، اإىل 
“امل�ضرتي  ويدعون  التجزئة،  جتار 
اإ�ضدار   “ خالل  من  النقدي“ 
حتت  حترر  للم�ضرتي  بيع  فاتورة 
م�ضمى  فاتورة  نقدي  واإ�ضدار و�ضل 
�ضندوق يحتفظ به البائع “امل�ضنعون 

اأن  على  املعتمدون،  املوزعون  اأو 
بت�ضديد  ال�رصائب  البائع  يتكفل 
يف  التجزئة  تاجر  على  امل�ضتحقة 
هذه احلالة، وهي الر�ضم على القيمة 
الن�ضاط  على  والر�ضم  امل�ضافة 
اأن يكون بيع  املهني وبالتايل  فيجب 
للم�ضتهلك  اخلدمات  تاأدية  اأو  ال�ضلع 
يربر  �ضند  اأو  لل�ضندوق  و�ضل  حمل 
الفاتورة  هذه  اأن  غري  املعاملة  هذه 
اأو الوثيقة التي حتل حملها يجب اأن 
اإذا طلبها الزبون يحدد منوذج  ت�ضلم 
حمل الفاتورة،  التي  حتل  الوثيقة 
القت�ضاديني  املتعاملني  فئات  وكذا 
طريق  عن  با�ضتعمالها،  امللزمني 
والكيفيات  لل�رصوط  طبقا  التنظيم و 
املحددة عن طريق التنظيم“ فيجب 
و�ضند  الفاتورة  اإعداد  يتم  اأن  يجب 
و�ضند  التلخي�ضية  والفاتورة  الت�ضليم 
التحويل، وكذا و�ضل ال�ضندوق ح�ضب 

ما ن�ضته املادة 12 .
 

خلق منا�سب العمل  ودعم 
امل�ساريع ال�ستثمارية يف 

قطاعي الفلحة و ال�سيد 
البحري

 
القانون  من  الرابع  وتطرق  الف�ضل 
خمتلفة  لأحكام   2018 التكميلي 
املالية  العمليات  على  تطبق 
 99 املادة  للدولة فقد ا�ضتثنت 
الأحكام املنـظـمـة لـتـخـفـي�ص لفائدة 
ال�ضتثمارية  للم�ضاريع  املمنوحة 
العليا  اله�ضاب  مناطق  يف  املنجزة 
دعم  اأنظمة  وكذا  اجلنوب،  ومناطق 
طرف  الـعمل  من  مـنا�ضب  خـلق 
الـقـر�ص  لـت�ضيـري  الوطنـية  الوكالة 
للتاأمني  الوطني  ال�ضندوق  امل�ضغــر، 
عــن البـطالة، الـوكـالـة الوطنية لدعم 
ت�ضغيل ال�ضباب التي تبقى على حالها، 
الفالحة  بقطاع  والأخرى املتعلقة 
مبوجب  املنظمة  البحري  وال�ضيد 

تــخـفــي�ضات  حتدد  خــا�ضة،  اأحكام 
بالن�ضبة  الـفائدة  ملعـدلت  اخلزيـنة 
للقرو�ص املمنوحة من طرف البنوك 
واملوجهة  املالية  واملوؤ�ض�ضات 
عن  ال�ضتثمار  م�ضاريع  لتمويل 
للـخـزيـنـة  ويــرخ�ص  التنظيم  طريق 
مدة  خالل  بالـفـوائد  الـتـكـفـل 
الفوائد  ن�ضب  وبتخفي�ص  التاأجيل 
على القرو�ص املمــنــوحــة من طرف 
لفائدة  املالـية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك 
لـقانون  اخلا�ضعة  املوؤ�ض�ضات 
براجمها  متويل  اإطـار  يف  اجلزائري 
ال�ضتثمارية وبرامج اإعادة الهيكلة اأو 
التطوير، وفق لل�رصوط املحددة من 
لال�ضتثمار  الوطني  املجل�ص  طرف 
بالنظر  الدولة،  م�ضاهمات  وجمل�ص 
اإىل الطابع ال�ضرتاتيجي لهذه الربامج 

اأو اأهميتها لالقت�ضاد الوطني.
 

تخفي�س ن�سبة الفائدة على 
القرو�س الفلحية وال�سناعـة 

الغذائيـة
 

اخلا�ضة  يخ�ص احل�ضابات   وفيما 
قانون  من   58 املادة  دعت  باخلزينة 
اإىل   2018 ل�ضنة  التكميلي  املالية 
التخ�ضي�ص  ح�ضاب  فتح  وجوب 
لل�ضندوق   302  -139 اخلا�ص  رقم 
ال�ضتثمار  للتنمية تطوير  الوطني 
الفالحي  مع الدعوة لتطوير ال�ضتثمار 
الفالحي يف باب النفقات مع تخفي�ص 
الفالحية  القرو�ص  على  الفائدة  ن�ضبة 
الق�ضيـرة  الغذائيـة  وال�ضناعـة 
الأجــل، مبا  والطويلــة  واملتو�ضطــة 
الفالحي  للعتاد  املوجهة  تلك  فيها 
الذي مت اقتناوؤه يف اإطار عقد القر�ص 
احليوانية  ال�ضحة  وترقية  و  الإيجاري 
وحماية ال�ضحة النباتية و�ضبط الإنتاج 
لأعباء  ال�ضاملة  التغطية  الفالحي و 

فوائد الفالحني.
حكيم مالك

بني دوالة يف تيزي وزو

منتخبون يرفعون 
�سكوى لوزير الداخلية 

�سد رئي�س الدائرة

بالولية  نوعها  من  الأوىل  تعد  خرجة  يف 
ال�ضعبي  املجل�ص  اأع�ضاء  اليوم  انتقد 
وزو  تيزي  يف  دوالة  بني  لبلدية  البلدي 
جتاوزات  من  الدارئة  رئي�ص  به  يقوم  ما 
منح  و  الدائرة  ت�ضري  �ضوؤون  يف  خطرية 
حيث  معروفني  لأ�ضخا�ص  البلدي  العقار 
ورد يف اإر�ضال من اأع�ضاء املجل�ص ال�ضعبي 
وزير  اإىل  ع�ضوا   16 من  املتكون  البلدي 

اأن  حيث  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
عدة  اإطالق  من  حرموا  املجل�ص  اأع�ضاء 
اأن  الإر�ضال على  اأين ن�ص  تنموية  م�ضاريع 
رئي�ص الدارة اأ�ضبح يهدد ا�ضتقرار منطقة 
الذي  باأكملها رغم مبداأ احلوار  دوالة  بني 
اأطلقه رئي�ص البلدية املعروف فخار اأعمر 
لكن  دوالة  بني  ببلدية  الكبرية  ب�ضعبيته 
الت�ضال  فقرر  ذلك،  رف�ص  الأخري  هذا 

كو�ضاية  بودربايل  حممد  الولية  بوايل 
يحدث  ما  على  واإطالعه  الإ�ضكال  حلل 
حادثة  هذه  ولتاأتي  دوالة  بني  مبنطقة 
على  الأ�ضخا�ص  احد  ا�ضتيالء  حماولة 
مدينة  بقلب  حاجب  بحي  اأر�ضية  قطعة 
منح  البلدية  رئي�ص  رف�ص  اأين  دوالة  بني 
ترخي�ص بناء على اأر�ضية ملك للبلدية رغم 
التي قام بها رئي�ص  الو�ضاطة  التدخالت و 

الدائرة التي تنا�ضبت مع الحتجاج من قبل 
اتهم املحتجون من  و قد  احد املواطنني 
رئي�ص  البلدي  ال�ضعبي  املجل�ص  اأع�ضاء 
يف  املح�ضوبية  ك�ضبل  باتخاذهم  الدائرة 
انتظار  يف  قانونية   الغري  القرارات  اتخاذ 
تدخل وزير الداخلية و وايل الولية لو�ضع 

حدا لتجاوزات لرئي�ص الدائرة.
ح-�ص



النجاح  ن�سبة  فبلغت  النتائج  اأما 
انخفا�سا  ممثلة  باملائة،   55.88
بن�سبة طفيفة قدرت بـ0.20 باملائة 
مقارنة بامتحانات البكالوريا لعام 
�سعبة  و�سجلت   ،)%56،07(  2017
ن�سبة  اأعلى  �سجلت  الريا�سيات 
وتليها   ،  »%78.61 بـ  قدرت  جناح 
بن�سبة  التجريبية  العلوم  �سعبة 
الأجنبية  اللغات  وكذا   ،  %59.40
والفل�سفة  والآداب   ،  )%56.06(
)48.63%( ، واأخريا �سعبة الت�سيري 

والقت�ساد بن�سبة %47.18 .

نواري: البد من رفع 
حقوق الت�سجيل 

للمرت�سحني االأحرار

رئي�س  اأكد  اخل�سو�س  وبهذا 
اأحمد  التالميذ  اأولياء  جمعية 
اأنه  لـ«الو�سط«،  ت�رصيح  خالد، يف 
ل يوجد اأي قرار �سيا�سي �سد اأي 
ب�سكل  ت�سحح  الأوراق  فكل  فئة، 
عادي دون اأي اإ�سكال، مو�سحا اأن 
املراكز  روؤ�ساء  اأو  الإجراء  مراكز 
ل يفرقون بني ورقة املرت�سح احلر 
خماطبا  املتمدر�س،  واملرت�سح 
زرع  ومن  وجد  جد  بـ«من  اإياهم 
يكر�س  الو�سع  واأن  ح�سد«، 
مو�سحا  الفر�س،  تكافوؤ  مبداأ 
ذلك  ومع  موظفون  غالبيتهم  اأن 
رغبتهم  حترتم  الر�سمية  اجلهات 
يف رفع م�ستواهم اأكرث، وتتيح لهم 

احل�سول على البكالوريا.
الرتبوي  لل�ساأن  املتابع  اأما 
ن�سبة  اأن  فاأو�سح  نواري  كمال 
تعادل  كانت  الأحرار  املرت�سحني 
املرت�سحني  جمموع  من   %40

عن  غيابهم  ن�سبة  وو�سلت 
المتحان 30% واأغلب املرت�سحني 
هم طلبة جامعيون يريدون حت�سني 
معدلهم لتغيري التخ�س�س ويكلفون 
لرفع  داعيا  كبرية،  مبالغ  الدولة 
احلائز  للمرت�سح  الت�سجيل  حقوق 

ل�سهادة البكالوريا.
فاعتربها  الدورة  لنتائج  وبالعودة 
 55.88 ن�سبة  اأن  خالد  اأحمد 
قائال  مر�سية،  نتيجة  باملائة 
يثمنونها،  للتالميذ  كاأولياء  اأنهم 
توقعوا  واأن  �سبق  اأنه  م�سيفا 
النتيجة ما بني 50 اإىل 55 باملائة، 
النتائج  على  ردهم  معر�س  يف 
اجلزائر  ثانويات  ملجل�س  الأولية 
النجاح  ن�سب  اأن  قال  الذي  »كال« 
باملائة،   21 تتجاوز  ول  �سعيفة 
مبنية  جاءت  توقعاتهم  اأن  قائال 
التي  التالميذ  ت�رصيحات  على 
بخ�سو�س  ارتياحهم  عن  اأعربت 
امل�سححني  وكذلك  املوا�سيع 

وروؤ�ساء املراكز.
من  اأكرث  النتائج  اأن  خالد  واأكد 
عوامل  بح�ساب  قمنا  اإذا  مر�سية 

م�سارها،  اعرت�ست  التي  الت�سييق 
حمددا اإياها بـ4 نقاط: بداية من 
الدرا�سية  ال�سنة  انطالق  تاأخر 
بعد عدم التحاق الأ�ساتذة اجلدد 
ونوفمرب،  اأكتوبر  يف  اإل  باملقاعد 
الكتب  توزيع  تاأخر  عامل  ثم 
موجة  عززتها  ثم  املدر�سية، 
ولية   18 �رصبت  التي  الثلوج 
تعطل  نائية  مدار�س  عدة  وكلفت 
مرة  كل  كامل  لأ�سبوع  التمدر�س 
الإ�رصاب  ثم  الطرق،  فتح  لإعادة 
نقابات  اأعلنت عنه  الذي  املفتوح 
تيزي  وليات:   3 وكلف  بعينها، 
وزو، بجاية والبليدة ـاخر الدرو�س 
عرب 3 اأ�سهر يف حدود اأق�سى على 
فيما  املدار�س،  بع�س  م�ستوى 
عملية  يف  الدخول  الوزارة  كلف 
ال�ست�سارة اخلا�سة بتاأجيل موعد 

دورة البكالوريا اإىل 20 جوان.
بكالوريا  نتائج  اأن  نواري  واأ�ساف 
غ�س  بدون  حقيقية   2018 دورة 
وت�رصيبات واق�ساءات وتاأخرات اإذا 
ما قورنت مع دورتي 2016و2017، 
معتربا اأن ذلك ي�سفي امل�سداقية 

النوعية  حيث  من  ورائعة  عليها، 
يف  خا�سة  مرتفعة  مبعدلت 
وعلوم  ريا�سيات  العلمية  ال�سعب 

جتريبية.
تخ�س�س  بخ�سو�س  اأما 
نواري  كمال  اعترب  الريا�سيات 
مثلت  الريا�سيات  �سعبة  اأن 
احلالية،  الدورة  يف  املفاجاأة 
حيث اأن نتائجها مل تكن متوقعة، 
نتائج  اإىل  بال�سورة  عائدا 
برومانيا،  الريا�سيات  اوملبياد 
نظام  يف  النظر  لإعادة  داعيا 
المتحان والنتقال اإىل بكالوريا 
باملواد  اأيام   5 بدل  اأيام   3 ب 
مواد  ب10  لي�س  و  الأ�سا�سية 
م�ساره  يف  يحتاجها  ل  اغلبها 
املطلب  اأن  حني  يف  اجلامعي، 
الإ�سكالت،  من  الكثري  يعرف 
بحذفه  املتعلقة  التهم  خا�سة 
ملواد الهوية من البكالوريا، وهو 
يهتمون  ل  التالميذ  يجعل  ما 
بها، معتربين اأن اخلطوة ت�رصب 

الهوية.
ب�سفته  فقال  خالد،  اأحمد  اأما 
اأ�ستاذ �سابق يف مادة الريا�سيات، 
اأن النتائج التي ك�سفت عن جناح 
بن�سبة 78 باملائة، تدفع لت�سجيع 
لالإقبال  والتالميذ  الأولياء 
مع  التخ�س�س  هذا  على  اأكرث 
خا�سة  الثانوي،  التعليم  بداية 
والنجاح  متاحة  فيها  النتائج  اأن 
قوي، ولي�س بال�سعوبة املتوقعة، 
الدكتوراه  �سهادة  اأن  لها  ي�ساف 
دوليا،  معتمدة  التخ�س�س  يف 
عرب  بها  التعامل  من  ومتكن 
كوريا  اليابان،  فرن�سا،  الدول: 
املتحدة  الوليات  اأو  اجلنوبية، 
الأمريكية، عك�س �سهادات بع�س 
التخ�س�سات يف العلوم الإن�سانية 

بح�سبه.

الرتبية  الرتبية  مدير  اأم�س  اأكد 
لعالوي  احمد  وزو  تيزي  لولية 
الولية  حققتها  التي  النتائج  اأن 
يف  الأوىل  املراتب  باحتاللها 
للمرة  التعليمية  الأطوار  امتحانات 
ال 15  بالن�سبة لمتحانات البكالوريا 
حافزا  تعد  باملائة   67 تفوق  بن�سية 
حتقيق  املديرية  توا�سل  حتى 
ببذل  واعدا  امل�ستقبل  يف  جناحات 
على  البقاء  مع  اأكرث  جمهودات 
ال�سعي لتح�سني النوعية وهو الهدف 
مو�سحا اأنه فعال مت حتقيق الهدف 
لبلوغ ن�سبة 100  ن�سبيا الطموح جار 
باملائة يف هذا ال�سدد ك�سف مدير 
ت�رصيح  يف  لعالوي  احمد  الرتبية 
الرتبية  مديرية  اأن  للو�سط  خ�سه 
قامت بتحليل النتائج املحققة،بغية 
التي حت�سلت  النظر يف املوؤ�س�سات 
على نتائج �سعيفة نوعا ما وهذا من 

اأجل تقييم نتائجها ومرافقتها ومن 
ت�سمح  التي  الطريقة  حتديد  ثمة 
النتائج  النجاح وحت�سني  ن�سبة  برفع 
و  املطلوبة  ال�رصوط  كل  بتوفري 
تناول الأمني العام ملديرية الرتبية، 
ترتيب املوؤ�س�سات بالولية من حيث 
اأنه مت  ن�سب النجاح املحققة فقال 
اإح�ساء 58 ثانوية من اأ�سل 63 ثانوية 
بالولية حازت على ن�سبة تفوق ن�سبة 
يف  نتيجة  اأح�سن  الوطني  املعدل 
عادت  بالولية  البكالوريا  امتحان 
التي  لتيقزيزت  تومي  اأعمر  لثانوية 
قدرها  جناح  ن�سبة  على  حت�سلت 
الثانية  املرتبة  يف  باملائة   82.32
بني  بدائرة  زمنزاز  ببني  بوعا�سم 
دوالة التي حت�سلت على ن�سبة جناح 

قدرها 80.77 باملائة.

حت�سبا للدخول املدر�سي املقبل 

تعميم املرافقة 

القطاع  الرتبية،اأن  مدير  قال 
الدرا�سية  لل�سنة  التح�سري  ب�سدد 
العمل  اأن  ،مو�سحا   2019/2018
ال�رصكاء  كل  مب�ساركة  �سيتوا�سل 
ل�سنة  ال�ستعداد  بغية  الجتماعيني 
درا�سية جديدة وحتقيق نتائج اأف�سل 
النوعية  حيث  من  ال�سنة  هذه  من 
املقبل  املدر�سي  للدخول  حت�سبا 
تدابري  جملة  املديرية  �سطرت 
�ستعمل على جت�سيدها بغية حت�سني 
النتائج اأكرث و�ستم�س كل املوؤ�س�سات 
تام  تن�سيق  هناك  ،حيث  الرتبوية. 
لل�سنة  للتح�سري  الأطراف  كل  بني 
الرا�سية املقبلة التي تبداآ من خالل 
التجمعات  برنامج  وتعميم  تو�سيع 
امل�سطرة  البداغوجية  واملرافقة 
لفائدة التالميذ النجباء حتى ت�سمل 

اأتى  الذي  املتو�سط  الطور  تالميذ 
ثماره اأي�سا هذا اإ�سافة اإىل مرافقة 
الأ�ساتذة  يرافقون  الذين  املفت�سني 
الرتبية  مديرية  اأن  اإىل  واأ�سار 
احلفاظ  اإىل  �ست�سعى  وزو  بتيزي 
املحققة  الأوىل  املراتب  على 
اأي  وطنيا  القادمة  ال�سنوات  خالل 
وذلك  الر�سمية  المتحانات  خالل 
و�سمان  املجهودات  مبوا�سلة 
والنف�سية  البيداغوجية  املرافقة 
امل�ستمرة للتالميذ ومتابعة متدر�س 
اإىل  اإ�سافة  هذا  قرب  عن  التالميذ 
خالل  من  املواتية  الظروف  توفري 
املوؤ�س�سات  على  والرتكيز  حت�سني 
املرجوة  النجاح  ن�سب  تبلغ  مل  التي 
لتحقق  ومرافقتها  بت�سجيعها  منها 
هي الأخرى ن�سب جناح تفوق ن�سبة 

املعدل الوطني.
ح-�س

بعدما اعتربها متابعون من اأح�سن الدورات 

اأحمد لعالوي مدير الرتبية لوالية تيزي وزو«لو�سط »

�سارة بومعزة

تخ�ص�ص الريا�صيات ي�صنع 
احلدث يف البكالوريا

هدفنا بلوغ ن�صبة 100 باملائة يف �صهادة البكالوريا  
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بعد �سدورها يف اجلريدة الر�سمية

دمغة املحاماة اجلديدة يف املحاكم

 بينما اإحتلت بلدية تاجموت
 �سدارة الرتتيب والئيا 

 اأكرث من 56 باملائة ن�صبة النجاح
 يف �صهادة البكالوريا بالأغواط

�سدر املر�سوم التنفيذي باجلريدة 
دمغة  قيمة  يحدد  الر�سمية 
املحاماة و كيفية حت�سيلها و هذا 
من     119 املادة  يف  اإقرارها  بعد 

قانون املالية ل�سنة 2018.
 جاء يف املر�سوم انه يتوجب على 
الدمغة يف  ينوبه  من  اأو  املحامي 
ومذكرات  الق�سائية  العرائ�س 
وميهرها  التاأ�سي�س  ور�سائل  الرد، 
بختمه وذلك على م�ستوى اجلهات 
والإدارية،  العادية  الق�سائية 
من   119 املادة  لأحكام  تطبيقا 
يف  املوؤرخ   11-17 رقم  القانون 
27 دي�سمرب �سنة 2017 واملت�سمن 
كما   ،2018 ل�سنة  املالية  قانون 
حالت  يف  اأي�سا  الدمغة  ت�سرتط 
والتحقيق  اخلربة  بعد  الرجوع 
والتدخل  العرائ�س  على  والأوامر 
تبادل  حالة  ويف  اخل�سومة،  يف 
على  الدمغة  ت�ستحق  العرائ�س 

العري�سة الأوىل فقط.
للدمغة  املالية  القيمة  وحددت 
500دج،  حتى  دج   100 بني  ما 
الق�سائية  اجلهة  ح�سب  وهذا 
املحامي  يرفق  حيث  املعنية، 
اأمام  200دج  بقيمة  بدمغة  ملفه 
الق�سائي  املجل�س  اأما  املحكمة، 
الإدارية فتم حتديدها  واملحكمة 
بقيمة  تكون  فيما  400دج،  مببلغ 
500دج بالن�سبة ملحكمة اجلنايات 
الدولة  وجمل�س  العليا  واملحكمة 

وحمكمة التنازع.
الدمغة  قيمة  حتديد  مت  حني  يف 
اأمام  العرائ�س  على  الأوامر  يف 
مببلغ  الق�سائية  اجلهات  جميع 
الدمغات  بيع  يتم  اأن  100دج،على 
منظماتهم  مبقر  املحامني  اإىل 
بفتح ح�ساب اجتماعي  التي تقوم 

البيع،  عائدات  فيه  تودع  خا�س 
املادة  ح�سب  الدمغة  وتت�سمن 
البيانات  املر�سوم  ذات  من   9
اجلزائرية  باجلمهورية  املتعلقة 
ووزارة  ال�سعبية  الدميقراطية 
الوطني  الحتاد  و�سعار  العدل، 
بالإ�سافة  املحامني،  ملنظمات 

اإىل قيمة الدمغة.
اأنه  اإىل  املر�سوم  ذات  وي�سري 
ت�سرتط الدمغة يف حالة التاأ�سي�س 
اجلزائية  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
�سواء كان متاأ�س�سا يف حق املتهم 
امل�سوؤول  اأو  املدين  الطرف  اأو 
التاأ�سي�س  مت  و�سواء  املدين 
اأو  التحقيق  جهات  م�ستوى  على 
تعدد  حال  ويف  احلكم،  جهات 
ملزما  حمام  كل  يكون  املحامني 
بالإجراء املن�سو�س عليه يف هذا 

املر�سوم.
واأوكلت مهمة حت�سيل قيمة الدمغة 
ح�سب املادة 5 من ذات املر�سوم 
ملنظمات  الوطني  الحتاد  اإىل 
ت�سند مهمة طبع  املحامني، فيما 
لبنك  املخت�سة  للم�سالح  الدمغة 
طلب  على  بناء  وهذا  اجلزائر 
ملنظمات  الوطني  الحتاد  من 
هذه  تر�سل  اأن  على  املحامني، 
امل�سالح ملفا �سنويا لوزارة العدل 
الدمغات  يت�سمن  املالية  ووزارة 
املالية،  وقيمتها  املطبوعة 
ملنظمات  الوطني  الحتاد  ويدفع 
يف  العمومية  للخزينة  املحامني 
 0.5 ن�سبة  �سدا�سي  كل  نهاية 
باقي  اأما  الدمغة،  حما�سيل  من 
�سندوق  يف  فت�سب  العائدات 
للمحامني  الجتماعي  الحتياط 

بعد خ�سم تكاليف الطبع.
ف.ن�سرين

�سهادة  يف  النجاح  ن�سبة  بلغت 
 56.79 بالأغواط  البكالوريا 
نور  ثانوية  احتلت  باملائة،وقد 
ببلدية  عي�سى  احلاج  الدين 
تاجموت املرتبة الأوىل ولئيا من 
بالولية،بن�سبة  ثانوية   40 اأ�سل 
 62 جناح  اإثر  باملائة،   84.93
مرت�سحا.  73 اأ�سل  من  تلميذا 

حممد  العيم�س  ثانوية  تلتها 
جنح  دائما،والتي  البلدية  بذات 
مرت�سحا   134 اأ�سل  من   110 بها 
بن�سبة 82.09 باملائة،لتعتلي هذه 
حمققة  البلديات  عر�س  البلدية 
�سهادة  يف  باهرة  جناح  ن�سبة 
الأمري  ثانوية  البكالوريا،اأما 
بن  نا�رص  بن  ببلدية  لقادر  عبد 
الثالثة  املرتبة  نالت  فقد  �سهرة 
وهي   76.92 بلغت  جناح  بن�سبة 
الرتبة  احتلت  التي  املوؤ�س�سة 
�سابقة.فيما  الدورة  يف  الأوىل 
ثانوية باي حممد بن قدور  نالت 
الرابعة  الرتبة  خملوف  ب�سيدي 
بلغت  جناح  ن�سبة  خالل  من 
من  كل  باملائة.تاليها   70.95
والغزايل  نوفمرب  اأول  ثانويات 
وهواري بومدين واأبي بكر احلاج 

الزهراوي،والرتبة  و  عي�سى 
والثالثة  والتا�سعة  ال�ساد�سة 
وال�سابعة  ال�ساد�سة ع�رص  و  ع�رص 
اجلد  النتائج  والع�رصين.وهي 
�سدور  اأثلجت  التي  م�سجعة 
وعلى  الرتبوية  والأ�رصة  الأولياء 
�سنو�سي  القطاع  مدير  راأ�سهم 
اعترب  الذي  النبي  عبد  بريك�سي 
ذلك نتاجا لت�سافر جهود اجلميع 
م�ستنقع  من  الأغواط  لنت�سال 
املراتب الأخرية، يذكر اأن ثانوية 
الرتتيب  تذيلت  الكرمي  عبد  بكي 
 17.76 تتعدى  مل  جناح  بن�سبة 
بن  العربي  ثانوية  باملائة،قبلها 
ذهيبة التي مل ينجح بها �سوى 53 
من اأ�سل 148 مرت�سحا، بينما جنح 
ما ن�سبته 32.28 من املرت�سحني 
اإعادة  مبوؤ�س�سة  وجنح  الأحرار، 
نا�رص  بن  ببلدية  والتاأهيل  الرتبية 
باملائة   93.30 ن�سبته  ما  �سهرة  بن 
 «  2 امل�ستقبل   « اخلا�سة  والثانوية 
جنح بها 24 من اأ�سل 30 مرت�سحا ما 
اأن الأغواط تقدمت بن�سبة 14  يعني 
التي  ال�سابقة  الدورة  عن  باملائة 

بلغت حدود 42.47 باملائة.
ع.ق

�سهدت عملية الك�سف عن نتائج البكالوريا دورة 2018، اإىل جانب الفرحة العارمة التي اأدخلتها على بيوت الناجحني �سعود 
اأ�سئلة اأخرى باملوازاة، واإن كانت اأقل حدة من ال�سنوات ال�سابقة، لكن الفئة الرئي�سية لل�سنة احلالية هي فئة املرت�سحني 

االأحرار، الذين اأثاروا زوبعة بخ�سو�س النجاح، معتربين اأنهم تعر�سوا لالإجحاف، وبلغت ت�سعيداتهم حد املطالبة باإعادة 
ت�سحيح اأوراقهم، قائلني اأن العملية جاءت بقرار �سيا�سي �سدهم، وهو الها�ستاغ الذي طرحوه عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 

م�ستندين يف ذلك اإىل ت�سريحات الو�ساية ال�سابقة ب�ساأن تقلي�س العدد، خا�سة اأن ن�سبة التغيب و�سطهم جد كبرية.



24 �ساعةاجلمعة 20 ال�سبت21  جويلية  2018  املوافـق  لـ 04 دو القعدة 1439هـ 5
ب�سبب ال�سكوالطة امل�ستوردة

�سرقة غريبة بربج الكيفان
تعر�ض حمل جتاري مبنطقة برج الكيفان، لعملية �سطو 
ال�سكوالطة  و  العطور  و  التبغ  من  معتربة  كمية  طالت 
على يد �سابني قاما بالت�سلل للمحل عن طريق الك�رس 
اأن يتم توقيفهم  يف حدود ال�ساعة الرابعة �سباحا قبل 
من قبل م�سالح االأمن حني كانا ب�سدد فك �سجار عنيف 

باملنطقة بني �سباب نف�ض احلي .
بجل�سة  دار  ما  ح�سب  وعلى  احلالية  الق�سية  وقائع 
البي�ساء  الدار  حمكمة  اإحت�سنتها  التي  املحاكمة 
 23 لتاريخ  تعود  الفارط،   االأ�سبوع  نهاية  بالعا�سمة 
�سجيج  على  ال�سباب  اأحد  ا�ستفاق  حني   2018 جوان 
الرابعة  ال�ساعة  حدود  يف  �سقيقه  حمل  من  ينبعث 
�ساهد  منزلهم  �سباك  من  للأمر  تفقده  بعد  و  �سباحا 
�سخ�سني يرك�سان من املحل  فقفز من ال�رسفة و راح 
يرك�ض خلفهما دون اأن يتمكن من القب�ض عليهما غري 
ليتوجه   ، ملحمهما  بع�ض  على  التعرف  اأ�ستطاع  اأنه 
حينها  �سقيقه ب�سفته �ساحب املحل لتقييد �سكوى عن 
الواقعة بعد ملحظته اختفاء كمية من التبغ و العطور 
وبعد   ، التجاري  املحل  من  امل�ستوردة  ال�سكوالطة  و 
م�سالح  ا�ستطاعت  ال�سكوى  تقييد  من  قليلة  �ساعات 
باأحد  كانا  طرفا  اللذان  بهما  للم�ستبه  التو�سل  االأمن 
ب�سواحي املنطقة بني  ن�سبت  التي  العنيفة  ال�سجارات 
جمموعة �سبان ، ليتم بذلك حتويلهما على مركز االأمن 
اأنكر كل منهما ما ن�سب له  اأين  ومنه على املحاكمة ، 
من جرم و اأكدا باأنهما كانا بيوم الوقائع ب�سدد التجول 
ال�سارع ف�ساهدوا �سجار عنيف فتدخلوا لفكه دون  يف 
اأن يقرتب  اأي واحد منهما من املحل التجاري و ينفيان 
بذلك �سلوعهما باأي �رسقة ، لي�سري دفاعهما اأن عملية 
راأ�سها  على  تناق�سات  عدة  ت�سوبها  املتهمني  توقيف 
�سبب توقيفهما من قبل ذات امل�سالح و املعايري التي 
مل  اأنهما  و  خا�سة  التوقيف  عملية  يف  عليها  اعتمدت 
اإ�سارة  دفاع املتهم الثاين  يكنا متلب�سان بال�رسقة ،مع 
مبا  جتاريني  حملني  وميلك  احلال  مي�سور  موكلها  اأن 
ويطالب من جهته   ، االأفعال  يجعله يف غنى عن هاته 
ممثل احلق العام ويف ظل ما �سلف ذكره بتوقيع عقوبة 3 
�سنوات حب�سا نافذا يف حق املتهمان مع تاأجيل النطق 

باحلكم جلل�سات الحقة .
ل/منرية

بعد عالقة عمل دامت 4 �سنوات

 خادمة ت�سرق
  جموهرات و�ساعات

 ما�سية من منزل م�ستخدمتها 
ب�رسقة  العمر  من  الثالث  العقد  يف  خادمة  تورطت 
من  باالأملا�ض  مر�سعة  �ساعات  منها  معتربة  جموهرات 
�سقيقته  و  خطيبها  من  بتحري�ض  م�ستخدمتها  منزل 
بئر  حمكمة  هيئة  اأمام  جموهراتي  رفقة  ثلثتهم  ليمثلوا 
بالتعدد  مراد راي�ض بجرم تكوين جمعية ا�رسار وال�رسقة 

هم رهن احلب�ض املوؤقت  .
ال�سحية  اكت�ساف  لتاريخ  تعود جمرياتها  التي  الق�سية  يف 
وطاقم  اأقراط  ثلث  منها  املجوهرات  من  عدد  اختفاء 
ذهبي اإىل جانب �ساعتني من االأملا�ض وجموهرات اأخرى 
اأنها  االأمر  بادئ  يف  وظنت  متباعدة  فرتات  على  اختفت 
االأغرا�ض  اختفاء  حلني  احلفلت  بع�ض  يف  منها  �ساعت 
�سالفة الذكر مع عدد من ملب�ض اإبنها الر�سيع ، فتقدمت 
جهتها  من  انطلقت  التي  االأمن  م�سالح  اأمام  ب�سكوى 
بالتحريات ووجهت اأ�سابع االتهام نحو اخلادمة  باعتبارها 
مواجهتها  وبعد   ، املنزل  عن  الغريب  الوحيد  ال�سخ�ض 
�سنوات   4 تعمل منذ حوايل  كانت  باأنها  بالوقائع اعرتفت 
كخادمة يف املنزل و بعد خطبتها من املتهم الثاين عر�ض 
فان�ساعت  ال�رسقة  فكرة  �سقيقته  من  بت�سجيع  عليها 
لعر�سه وبداأت بتنفيذ عمليات ال�رسقة يف فرتات متباعدة 
الإبعاد ال�سبهات عنها حلني اختفاء االأغرا�ض االأخرية التي 
 ، ال�سكوى  بتحريك  تقوم  و  تتفطن  جعلت �ساحبة املنزل 
باأنه  الثاين  اأكد املتهم  الباقي مبا وجه لهم حيث  ليعرتف 
من قام بتحري�ض خطيبته و بعد اأن �سلمته االأغرا�ض قام 
ببيعها لل�سائغ بثمن بخ�ض ال يتنا�سب مع ال�سعر احلقيقي 
لها ، ويتم بذلك حتويل الع�سابة على حمكمة احلال ، اأين 
حاولت املتهمة الرئي�سية التن�سل من فعلتها باالإدعاء باأنها 
ت�سديد  على  ال�سحية  الإجبار  االأغرا�ض  ل�رسقة  ا�سطرت 
ما  الباقي  اأنكر  فيما   ، �سنتيم  املقدر ب6 مليني  دينها  
العام توقيع  ، وطالب لهم ممثل احلق  ن�سب لهم من جرم 
عقوبة عقوبات تراوحت  بني 5و 3 �سنوات حب�سا نافذا  يف 

حق املتهمني مع غرامة  مالية بقيمة  100 الف دينار.
ل/منرية

العربي  االأعمال  امللتقى  �سيعقد 
غرفة  تنظمه  الذي  الثاين  االإيطايل 
التجارة االإيطالية يف 17 اكتوبر يف روما، 
تكنيكا«  ديل  »قاعة  املرموقة  مقر  يف 
ال�سناعة  ورابطة  اأ�سحاب،  احتاد  من 
هذا  املنتدى  االإيطالية  و�سي�سهد 
وجزائرية  اإيطالية  �سخ�سيات  ح�سورا 
وعربية رفيعة امل�ستوى ووكاالت ا�ستثمار 
وخرباء،  حيث  �سيتناول  اأعمال  ورجال 
من  على  العديد  املنتدى  هذا 
املجاالت االأ�سا�سية املتمثلة يف االبتكار 
التكنولوجي واملعاجلة الرقمية، و�سناعة 

الزراعي  واالبتكار  الغذائية  املواد 
التحتية  ،والبنية  اللوج�ستية  واخلدمات 
اأطلقت يف  التي  االأن�سطة  العديد من  ،و 

العام 2018.  
ويهدف هذا احلدث البارز ح�سب ما جاء 
العربية  التجارية  للغرفة  ر�سمي  بيان  يف 
يومية  حت�سلت  امل�سرتكة  االإيطالية 
تعزيز  اإىل  منه  ن�سخة  »على  »الو�سط 
والتبادالت  بني  العمل  علقات  وتو�سيع 
فر�سة  العربية، وهو  والدول  اإيطاليا 
وا�ستك�ساف  املتبادل  التفاهم  تعميق 
ف�سيتيح  وعليه  املتبادلة  الفر�ض 
فر�ض  توفري  على  البارز  احلدث  هذا 
اإىل  والو�سول  العادية  غري  التوا�سل 
والتجارية  املالية  املوؤ�س�سات  ممثلي 

االإيطالية والعربية  و يعد هذا امللتقى  
ومناق�سة  االأفكار  لتبادل  مهمة  من�سة 
التفاهم  يعزز  مما  امل�سرتكة،  الق�سايا 
االأعمال،  ثقافات  خمتلف  بني  املتبادل 
العربية  ال�رسكات  بني  العلقات  ويعمق 
واالإيطالية وي�سجع ال�رساكات املحتملة، 
العمل  وفر�ض  املعلومات  تبادل  وي�سهل 
والتحديات  الفر�ض  عن  الك�سف  مع 
العظيمة  االإمكانات  على  التاأكيد  مع 
اإيطاليا،  يف  التجارية  االأعمال  ملمار�سة 
منطقة  يف  اقت�ساد  اأكرب  ثالث  كونها 
اإىل  للدخول  ا�سرتاتيجيا  ومركزا  اليورو 
التناف�سية  القدرة  مع  االأوروبي،  ال�سوق 

العاملية لل�سناعة االإيطالية.
وتعمل الغرفة التجارية العربية االإيطالية 

يف  حمورية  وكنقطة  كج�رس  امل�سرتكة 
والعامل  اإيطاليا  بني  التجارية  العلقات 
املوؤ�س�سات  التزام  بف�سل  العربي 
واالإيطالية  العربية  والر�سمية  التجارية 
ال�رسكات  م�ساعدة  طريق  عن  وهذا 
ومواردها  ومعرفتها  خربتها  بف�سل 
العلقات  الدائم على تطوير  وت�سجيعها 
االقت�سادية والتجارية بني الدول العربية 
واإيطاليا  منذ اإن�سائها يف �سبتمرب 2015، 
اأهمية  االأكرث  املمثلني  بع�ض  من  بدعم 
واملوؤ�س�سات  واملالية،  ال�سناعة  يف 
اأجل  من  كله  والعربية،  وهذا  االإيطالية 
من  اأداة  لت�سبح  االأ�سمى  هدفها  حتقيق 
االأعمال ومكملة للموؤ�س�سات العامة التي 

تتعامل مع العلقات االإيطالية العربية.

حكيم مالك

مراد  بئر  لدى  اجلنح  حمكمة  ف�سلت 
راي�ض ، بعد املداولة القانونية يف  ملف 
ال�سكاكني  و  بال�سيوف  عنيف  �سجار 
االأحياء  اأحد  داخل  �سابني  بني  ن�سب 
 ، فتاة  ب�سبب  خادم  ببئر  الق�سديرية 
حب�سا  �سنوات   3 عقوبة  بتوقيع  وهذا 
نافذا يف حق االأول الذي قام باالعتداء 
توقيع  مع  ال�سيف  بوا�سطة  الفتاة  على 
الثاين  نافذا يف حق  عقوبة عام حب�سا 
  . االأول   املتهم  على  االعتداء  ب�سبب 
 23 لتاريخ  تعود  احلالية  الق�سية  وقائع 
حي  �سكان  اإ�ستفاق  حني   2018 جوان 
ال�ساعة  حدود  يف  خادم  ببئر  بيطايف 
عنيف  �سجار  على  �سباحا  الرابعة 
البي�ساء بني عائلتني باإحدى  باالأ�سلحة 
البيوت الق�سديرية اأين تعر�ست حينها 
خطرية  جلروح  و�سابني  �سيدات  ثلثة 
بالواقعة  االأمن  م�سالح  اإخطار  ،وبعد 

قامت بالتنقل لعني املكان و ا�ستجواب 
اأطراف ال�سجار و �رسح خللها املتهم 
جارته  ملنزل  يومها  توجه  اأنه  االأول 
القيام  عن  بالكف  مطالبتها  ق�سد 
ت�سوه  التي  اأخلقية  الغري  بالت�رسفات 
رفقة  ظهروها  فيها  مبا  احلي  �سورة 
والتنقل  باحلي  عاريات  �سبه  �سقيقتها 
احلي  ل�سمعة  مراعاة  دون  حرية  بكل 
خطيبها  رفقة  قيامها  باالإ�سافة 
�سطح  فوق  اأخلقية  غري  بت�رسفات 
هاته  مبثل  ال�سكان  واإزعاج  العمارة 
االأخري  هذا  حينها  ليتدخل  االأفعال 
ويقوم بطعنه بوا�سطة �سكني االأمر الذي 
جعله يحاول الدفاع عن نف�سه و يدخل 
اإ�سابة  اإىل  اأدى  عنيف  �سجار  يف  معه 
مناطق  على  خطرية  بجروح  كليهما 
الطبيب  خمتلفة من ج�سديهما قدرها 
من   ، يوما   21 عجز  مبدة  ال�رسعي 

الثاين وخلل ت�رسيحاته  جهته املتهم 
و  االأول  املتهم  ت�رسيحات  جميع  فند 
جاء برواية مغايرة متاما مفادها ، اأنه 
الوقائع و بينما كان رفقة  تفاجئ بيوم 
تخ�ض  باأمور  التحدث  ب�سدد  خطيبته 
يتهجم  االأول  باملتهم  الزفاف  حفل 
على منزل خطيبته وبيده �سيف �سخم 
بوا�سطته  ب�رسبها  قام  اإقتحامه  وبعد 
م�سببا  الذراع  و  الظهر  م�ستوى  على 
الطبيب  قدرها  خطرية  جروحا  لها 
فيما   ، يوما   30 عجز  مبدة  ال�رسعي 
تعر�ض هو ل�رسبة على م�ستوى الوجه 
بوا�سطة �سفرة حلقة من قبل املتهم 
موؤكدا   ، خطيبته  حلماية  تدخله  لدى 
ت�رسف  �سبب  اأن  للوقائع  �رسده  خلل 
رف�سها  هو  خطيبته  اجتاه  املتهم 
االإرتباط بهذا االأخري وتف�سيلها الزواج 
به وهو القرار الذي اأثار خلق �سغينه يف 

نف�ض املتهم اجتاه خطيبته من جهة و 
اجتاهه من جهة اأخرى و جعله يختلق 
االأخلقية  الغري  الت�رسفات  روايات 
وكذا  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�ض  ال  التي 
على  االعتداء  منا�سبة  كل  حماولته يف 
ليتم بذلك توقيف املتهمان   ، خطيبته 
على حمكمة  واإحالتهما  الثاين  و  االأول 
االخت�سا�ض بعدما ن�سبت لكل الطرفني 
ب�سلح  العمدي  واجلرح  ال�رسب  تهم 
ال�رسب  االأول  للمتهم  بالن�سبة  اأبي�ض 
بالن�سبة  املتبادل  العمدي  واجلرح 
للثاين وهي الق�سية التي متت معاجلتها 
وفق ملفني منف�سلني و تاأ�س�ست الفتاة 
اأنكر  حيث   ، االأول  امللف  يف  ك�سحية 
كل املتهمني خلل مواجهتها لقا�سي 
اجلنح ما ن�سب لهما من جرم و حاول كل 

طرف التم�سك ب�سابق ت�رسيحاتهما .
ل/منرية

االأمن  عنا�رس  موؤخرا  متكنت 
ال�سابع مبدينة مع�سكر من  احل�رسي 
التزوير  يف  خمت�سة  �سبكة  تفكيك 
القاعدية  امللفات  يف  ا�ستعماله  و 
اأكرث  من  تتكون  والتي   ، للمركبات 
من 10 اأ�سخا�ض من �سمنهم اأجانب، 
�سنة   58 و   29 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
مع توقيف اأحد اأفراد ال�سبكة وحجز 

خمتلف  من  مركبات   )07( �سبعة 
العلمات التجارية، اإثر حتقيق اأجنزه 
بعد  ال�سابع  احل�رسي  االأمن  عنا�رس 
مركبات  بوجود  تفيد  معلومات  تلقي 
و�سعها  و  اخلارج  من  اإدخالها  يتم 
ليتم   ، مزورة  قاعدية  مبلفات  لل�سري 
بعد  الق�سية  يف  التحقيق  مبا�رسة 
التن�سيق مع اجلهات الق�سائية و اتخاذ  

والقانونية  االإدارية  االإجراءات  كل 
اللزمة ، مكنت عنا�رس امل�سلحة من 
وحتديد  املعلومة  �سحة  من  التاأكد 
اأحدهم  وتوقيف  فيهم  هوية امل�ستبه 
يف اخلم�سينات من العمر ، وا�سرتجاع 
عن  البحث  اإعلن  و  مركبات  �سبعة 
بني  والتي  اأخريني،  مركبتني  مركبة 
تزوير  عملية  وجود  ب�ساأنها  التحقيق 

اأختام  تقليد  و  القاعدية  ملفاتها  يف 
اإجراءات  ا�ستكمال  ليتم  الدولة، 
املوقوف  فيه  امل�ستبه  مع  التحقيق 
، وتقدميه للعدالة التي اأمرت بو�سعه 
رهن احلب�ض فيما يتواجد باقي اأفراد 
انتظار  يف  فرار  حالة  يف  املجموعة 

توقيفهم و تقدميهم اأمام العدالة .
طالبي فاطمة

حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�سمة  

االأمن احل�سري ال�سابع مبدينة مع�سكر 

3 �سنوات حب�سا ل�ساب اإعتدى على فتاة ب�سيف �ساموراي 

تفكيك �سبكة خمت�سة يف التزوير و ا�ستعمال املزور والتهريب الدويل للمركبات 

ملتقى االأعمال العربي االإيطايل الثاين يف17 اأكتوبر 2018

 تعزيز العالقات التجارية واالقت�سادية بني اجلزائر و روما
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 ، ورقلة  بوالية  االأول  الرجل  قال 
على هام�ش اختتام الدورة الثانية 
اأنه   ، الوالئي  ال�شعبي  للمجل�ش 
مبا  اجلميع  لتحمل  الوقت  حان 
فيهم املنتخبون للم�شوؤولية امللقاة 
على عاتقهم ،وعدم ت�شييع الوقت 
بالكالم الغري هام خا�شة ما تعلق 
بالتج�شيد  معنية  الغري  بامل�شاريع 
يف الظرف ب�شبب الظروف املالية 
ال�شعبة التي متر بها البالد عامة 
اإ�شارة  يف   ، خا�شة  ورقلة  ووالية 
وا�شحة منه اأن احلديث عن ملف 
توفر  �رضورة  يقت�شي  التنمية 
ارادة حقيقية من جميع امل�شالح 
امل�شرتكة مع ا�شتغالل امثل للوقت 
لتج�شيد جميع العمليات امل�شجلة، 
على  املح�شوبة  تعلك  غرار  على 
تعلق  ما  خا�شة  الرتبية  قطاع  
و  املدر�شية  املجمعات  برتميم 
املدر�شية  املطاعم  تاأهيل  اإعادة 
حلول  عن  البحث  عن  ناهيك 
جذرية مل�شكل التذبذب يف توفري 
لتالميذ  بالن�شبة  املدر�شي  النقل 
عن  واملعزولة  النائية  املناطق 

العامل اخلارجي .
فقد  العايل  التعليم  بخ�شو�ش  اأما 

الهيئة  على  االأول  امل�شوؤول  �شدد 
القادر  عبد  بورقلة  التنفيذية  
ملف  اإعداد  �رضورة  على  جالوي 
ممثلي  مطلب  بخ�شو�ش  �شامل 
ال�شعب باملجل�ش ال�شعبي الوالئي 
االإدارية  املقاطعة  لدعم  الرامي 
اأن  قبل   ، جامعي  مبركز  تقرت 
يتحرك �شخ�شيا من اأجل مرا�شلة 
الإبالغها  احلكومية  ال�شلطات 

باالن�شغال  

مت  اأم�ش  اأول  اأم�شية  اأن  ومعلوم 
العادية  الدورة  اأ�شغال  اإختتام 
الوالئي  ال�شعبي  للمجل�ش  الثانية 
بولنوار  حممد  بقاعة  املنعقدة 
ملداوالت املجل�ش مبقر الوالية ، 
وبح�شور عبد القادر جالوي وايل 
الوالية و الوايل املنتدب للمقاطعة 
و  زيدان  خل�رض  تقرت  االإدارية 
مرباح  »قا�شدي  جامعة  مدير 
التنفيذيون  املدراء  و  بورقلة   «

املجل�ش  اأع�شاء  و  بالوالية 
ال�شعبي الوالئي و ممثلي املجتمع 
امل�شادقة  متت  حيث   ، املدين 
االإ�شافية  امليزانية  تقرير  على 
ل�شنة  للوالية  االإداري  احل�شاب  و 
2018 ، كما قدمت جلنة الرتبية و 
التعليم العايل باملجل�ش لتقريرها 
العايل  التعليم  قطاع  و�شعية  حول 
بالوالية مع مناق�شته و امل�شادقة 

عليه .

الوطنية عرب  الطرقات  �شبكة  ت�شهد   
حماور عديدة، و�شعية �شيئة، اأدخلت 
ورقلة،  بواليات  اجلمهورية  والة 
اأدرار  اإيليزي،  غرداية،  مترنا�شت، 
نتيجة  الزجاجة،  عنق  يف  الوادي،  و 
حقيقي  لكابو�ش  الطرقات  حتول 
يهدد حياة م�شتعمليه يف ظل االرتفاع 

املخيف حلوادث املرور املميتة .
ا�شتكى الكثري من م�شتعملي الطرقات 
الوطنية 01، 46،51 الرابطة بني ورقلة و 
تقرت، مترنا�شت وعني �شالح، غرداية 
اإدري�ش،  عمر  وبرج  اإيليزي  واملنيعة، 
من التدهور امل�شتمر ل�شبكة الطرقات 
الوطنية والتاأخر الكبري غري املربر يف 
اإعادة تهيئتها، وهو ما �شاهم يف اإحلاق 
و  اأ�رضار ج�شيمة مبركبات  اخلوا�ش 
عن  احلديث  دون  االإدارية،  امل�شالح 
الدرك  م�شالح  من  املحققني  تو�شل 
اأن  اإىل  الفارطة  ال�شنة  خالل  الوطني 
بالطرق  امل�شجلة  مرور  حادث   1900
راجع   الرئي�شي  �شببها  ذكرها،  �شالف 
اإىل الو�شعية ال�شيئة للطرقات، وهو ما 
اأودى بحياة 212 �شخ�شا و خلف 1500 

املواطنني  اأخرج  الذي  االأمر  جريحا، 
حركة   114 عن  يزيد  فيما  لل�شارع 
اجلمهورية  والة  تطالب  احتجاجية 
بالتدخل ورفع طلباتهم لوزارة االأ�شغال 
مالية  اأغلفة  ور�شد  للتدخل  العمومية 
النقاط  يف  النظر  اإعادة  اأجل  من 
اأ�شبحت هاج�شا يق�ش  التي  ال�شوداء، 
النفعية  املركبات  �شائقي  م�شاجع 
�شياق  ويف   . الثقيل   الوزن  و�شاحنات 
من  موثوق  م�شدر  قال  �شلة،  ذي 
ما  اأن   ، العمومية  االأ�شغال  وزارة 
الطرقات  من  باملائة   62 عن  يزيد 
الكربى  اجلزائرية  بال�شحراء  الوطنية 
ب�شقيها ال�رضقي والغربي، غري �شاحلة 
اجلهات  نف�ش  ورف�شت  لال�شتعمال، 
التفتي�ش  نتائج  عن  تو�شيحات  تقدمي 
االأول   الوزير  اأر�شلها  التي  الوزارية 
اأحمد اأويحي  ال�شنة الفارطة للجنوب 
من اأجل تق�شي حقيقة التالعب باملال 
من  ولعل  القطاعات،  عديد  يف  العام 
واالأ�شغال  والفالحة  ال�شحة  اأبرزها 

العمومية  .
�سيخ مدقن 

الهاي�شة  بور  قرية  �شكان  يتخبط 
ببلدية ورقلة  ،  يف االآونة االأخرية 
و�شط جملة من امل�شاكل التنموية 
حياتهم  عليهم  نغ�شت  التي 
التغطية  جمال  خارج  وجعلتهم 

التنموية.
بور  بقرية  ال�شكان  من  عدد  عرب 
الهاي�شة بورقلة يف ت�رضيح لهم  مع 
،  عن معاناتهم   « »الو�شط  يومية 
النقل  جمال  يف  خا�شة  اليومية 
عربوا  حيث  القرية  م�شتوى  على 
عن تذمرهم وا�شتياءهم ال�شديدين 
اإزاء هذه الو�شعية اإذ يعي�ش ال�شكان 
مع  متوا�شلة  اأزمة  مرة  كل  يف 
النقل مند  �شنوات طويلة  باجتاه 
بالن�شبة  خا�شة  الوالية  عا�شمة 
الذين  والطلبة  واملوظفني  للعمال 
هدا  انعك�ش  مما  يوميا  يتنقلون 

االأمر على االلتحاق باأماكن عملهم 
و  واملنا�شب  املحدد  الوقت  يف 
منازلهم  .  اإىل  العودة  عند  كذلك 
اإىل جانب هذا االأمر ي�شتكون من 
بالن�شبة  الريا�شية  املرافق  نق�ش 
كل  يف  حيث  املنطقة  لل�شباب 
الوالية  عا�شمة  اإىل  يتنقلون  مرة 
فهم  اليومي  الفراغ  وملئ  لرتفية 
ينا�شدون اجلهات املعنية بربجمة 
اأمام  و  اجلانب  هذا  يف  م�شاريع 
خا�شة  والعراقيل  ال�شعوبات  هذه 
على م�شتوى النقل  يطالب �شكان 
التدخل  املعنية  اجلهات  القرية 
دائرة  من  اإخراجهم  بغية  العاجل 
التهمي�ش التي يتخبطون فيها منذ 
كباقي  املنطقة  واعتبار  �شنوات 

مناطق عا�شمة الوالية .
اأحمد باحلاج 

من  االأربعاء  اىل  الثالثاء  ليلة  متكنت 
االأمن  ،م�شالح  املن�رضم  االأ�شبوع 
الوطني  اجلي�ش  بني  ما  امل�شرتكة 
 ، الوطني  الدرك  وم�شالح  ال�شعبي 
ال�شاد�شة  الع�شكرية  الناحية  باإقليم 
بتمرنا�شت ، من العثور على 04 جثث 
يف حالة متقدمة من التعفن ب�شحراء  
خمتار  باجي  برج  بدائرة  تنزرفت 
للم�شلحة  نقلها  ،ليتم  ادرار  بوالية 
الطبية  التحاليل  وت�شري  املخت�شة 
كانوا  رحل  بدوا  ال�شحايا  اآن  االأولية 

يزيد  ملا  االأنظار  عن  اختفوا  قد 
م�شالح  فتحت  فيما   ، اأ�شبوعني  عن 
البحث والتحري بالدرك الوطني على 
بدائرة  االخت�شا�ش  اقليم  م�شتوى 
لك�شف  احلادثة  يف  حتقيقا  رقان 
مالب�شاتها املجهولة حلد كتابة هاته 
االأ�شطر  و اإن كانت املعلومات االأولية 
البدو  يكون   ان  ت�شتبعد  ال  املتوفرة 
بعد  ال�شحراء  يف  هلكوا  قد  الرحل 

نفاد املاء ال�رضوب عليهم  .
اأحمد باحلاج   

.         حت�شري ملف �شامل حول مركز جامعي بتقرت 

وايل ورقلة عبد القادر جالوي يك�سف : 

اأحمد باحلاج 

على املنتخبني حتمل م�شوؤولياتهم 

 ي�شهد القطاع ال�شحي بالبلديات 
احلدودية باجلنوب الكبري تدهورا 
لفئران  املر�شى  حول  م�شتمرا 
باب  وفتح  جهة،  من  جتارب 
م�شري  عن  جديد  من  الت�شاوؤل 
االأموال ال�شخمة املر�شودة لدعم 
القطاع باملرافق والعتاد الطبي .

باجي  برج  بلديات  �شكان  جدد 
زاوتني،  تني  تيمياوين،  خمتار، 
دولتي  مع  احلدودية  قزام    عني 
رئي�ش  من  طلبهم  والنيجر،  مايل 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
الوطني،  الدفاع  وزير  ب�شفته 
امل�شلحة   للقوات  االأعلى  والقائد 
م�شالح  لدى  التدخل  ب�رضورة 
الوزير االأول، اأحمد اأويحي ونائب 
هيئة  قائد  الوطني  الدفاع  وزير 

اأحمد  الفريق  العامة  االأركان 
باأطباء  لدعمهم   ، �شالح  قايد 
ع�شكريني يف تخ�ش�شات اجلراحة 
واحلنجرة  كاالأنف  العامة، 
العيون  وطب  واالأع�شاب  والعظام 
والتوليد،  والن�شاء  االأطفال  و طب 
التي  املعاناة  حجم  من  للتخفيف 
الذين  اجلهة،  مر�شى  يكابدها 
التنقل  لتكاليف  غالبيتهم  يفتقر 
على م�شافة ترتاوح ما بني الـ 600  
مب�شت�شفيات  للعالج  كلم  و800 
عوا�شم الواليات  ، على حد قول 
حمدثينا، الذين توعدوا بالت�شعيد 
من لهجة االحتجاجات يف حالة ما 
بقيت االأمور على حالها، حمملني 
اجلميع، يف نف�ش الوقت، م�شوؤولية 
قافلة  تقدمي  و  االأمرا�ش  تف�شي 

من ال�شحايا، ومما يحز يف نفو�ش 
دعم  قررت  احلكومة  اأن  هوؤالء، 
مالية  باأغلفة  النائية  مناطقهم 
البلدي  املخطط  من  �شخمة 
وامليزانية الوالئية، وكذا ال�شندوق 
املناطق  وتنمية  لدعم  الوطني 
العليا،  واله�شاب  باجلنوب  النائية 
والعيادات  العالج  قاعات  لكن 
واملوؤ�ش�شات  اخلدمات  املتعددة 
بقيت  لل�شحة اجلوارية،  العمومية 

جمرد هياكل بدون روح  .
رئي�ش  قال  �شلة،  ذي  �شياق  ويف 
البالد  بجنوب  اجلمعوية  احلركة 
عبد  اجلمعوي،  النا�شط  الكبري، 
�شحفي  ت�رضيح  يف  تقار،  القادر 
اأنه  »الو�شط«،  يومية  به  خ�ش 
وقف على الو�شع املزري لل�شحة 

املرتامية  النائية  املناطق  بعديد 
اإرادة  غياب  مل�ش  اأين  االأطراف، 
الو�شية  اجلهات  من  حقيقية 
ال�شارم  التطبيق  على  ال�شهر  يف 
لتعليمة الوزير االأول، اأحمد اأويحي 
بان�شغاالت  بالتكفل  القا�شية   ،
اجلبهة االجتماعية، كما فتح نف�ش 
ال�شلطات  على  النار  املتحدث، 
ال�شعب  ممثلي  وا�شفا  الوالئية، 
باملعاقني،  املنتخبة  باملجال�ش 
للواقع  امل�شتمر  التدهور  ظل  يف 
ال�شالف  املناطق  ل�شكان  ال�شحي 
حمدثنا  بعدها  ليذهب  ذكرها، 
املر�شى  اأن  على  التاأكيد  اإىل حد 
العالج  فكرة  جملة  يرف�شون 

بال�شمال .
اأحمد باحلاج  

االخريين  اليومني  يف  متكنت   
بالقيادة  والتحري  البحث  م�شالح 
الوطني  للدرك   الرابعة  اجلهوية 
بوالية ورقلة ،بالطريق الرابط بني 
مدينتي قمار والوادي على م�شافة 

النقطة  يف  وبالتحديد  كلم    14
الكيلومرتية 10، من توقيف �شاحنة 
مغطاة واثناء تفتي�شها عرث بداخلها 
 1246 عن  زهائه  يزيد  ما  على 
قارورة خمر تبني اأنها غري مفوترة 

ملديرية  املحجوزات  حتويل  ليتم 
الوادي  بوالية  الدولة  امالك 
ال�شاحنة  �شاحب  تقدمي  مت  فيما 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  املذكورة 
اأمر  الذي  الوادي  حمكمة  لدى 

احلب�ش  رهن  املعتقل  و�شع  بدوره 
حماكمته  انتظار  يف  االحتياطي 
بتهمة ترويج امل�رضوبات الكحولية 

بطريقة غري �رضعية .
اأحمد باحلاج 

مر�سى تني زاوتني وعني قزام وبرج باجي املختار حتولوا لفئران جتارب  

قمار بالوادي 

مرا�شالت تطالب بالدعم باأطباء ع�شكريني لتغطية العجز 

حجز 1246 قارورة خمر غري مرخ�شة 

حتولت اإىل كابو�س حقيقي يح�سد اأرواح 
م�ستعمليها يوميا  

املنتخبون ال يتذكرونها �سوى يف املواعيد  االنتخابية 

دائرة برج باجي املختار باأدرار  

62  باملائة من طرقات 
اجلنوب يف و�شعية �شيئة 

�شيا�شة التهمي�ش تثري ا�شتياء 
ال�شكان بقرية بور الهاي�شة بورقلة 

 العثور على 04 جثث 
متعفنة لبدو رحل 

اأكد وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي على هام�س اختتام فعاليات الدورة الثانية للمجل�س ال�سعبي 
الوالئي بورقلة املخ�س�سة للميزانية اال�سافية ، قطاعي الرتبية والتعليم العايل على �سرورة  حتمل 

املنتخبني مل�سوؤولياتهم الكاملة بخ�سو�س واقع و اأفاق التنمية بالوالية .
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الذي  الربنامج  هذا  ي�ستهدف  و 
بلديات املعمورة  �سي�سمل كل من 
عني  و  هونت  و  احمد  �سيدي  و 
فقرية  بلدية   25 �سمن  ال�سخونة 
واليات   06 م�ستوى  على  تتواجد 
املعوزين  اجلزائر  غرب  ب�سمال 
االحتياجات  ذوي  و  البطالني  من 
�سيتم  و  الريفية  املراأة  و  اخلا�سة 
قطاعات  ثالث  على  الرتكيز 
الفالحة  و  ال�سياحة  ت�سمل  مهمة 
و  الربنامج  هذا  لتنفيذ  الغابات  و 
هي الن�ساطات الذي اأ�سار ب�ساأنها 
و  خلق  اإمكانية  اإىل  الوايل  ال�سيد 
تربية  منها  ثانوية  ن�ساطات  دعم 
االأغنام احلمراء " الدغمة " و تربية 
النحل و غر�س االأ�سجار املثمرة و 
للمراأة  التقليدية  ال�سناعات  دعم 
املاكثة يف البيت، منوها  بنجاعة 
دعم  يف  الطموح  الربنامج  هذا 
اال�ستثمار املحلي للوالية و توفري 
منا�سب �سغل للفئات اله�سة اإ�سافة 

اإىل خلق الرثوة بالوالية. 
وفد  رئي�سة  اأكدت  جهتها  من     
داملري  ماريا  االأوروبي  االحتاد 
خالل هذا اللقاء اأن مكتب متابعة 
امل�ستدامة  التنمية  دعم  برنامج 
ب�سمال  االجتماعية  الن�ساطات  و 
اليوم  املن�سب  اجلزائر  غرب 
 6 فرتة  خالل  �سيعمل  ب�سعيدة 
و�سع  على  اليوم  من  بداية  اأ�سهر 
الن�ساطات  خريطة  �سبط  و 
ذلك  و  البلديات  عرب  امل�ستهدفة 
مبرافقة ال�سلطات املحلية ملعرفة 
عليها هذه  تتوفر  التي  املوؤهالت 
الوالية و ت�سخي�س اأهم الن�ساطات 
ذات  اإطار  يف  دعمها  �سيتم  التي 

الربنامج  هذا  يهدف  و  االتفاقية 
الذي ميتد على مدار ثالث �سنوات 
املعي�سية  الظروف  حت�سني   " اإىل 
امل�ستهدفة  ال�سكانية  للفئات 
الدعم  و  املرافقة  توفري  بف�سل 
حت�سني  و  االجتماعية  للخدمات 
التما�سك  خلق  و  االأ�رس  رفاهية 

بني اجلماعات ال�سكانية 
كثمرة  الربنامج  يعترب  لالإ�سارة 
الت�سامن  وزارة  بني  �رساكة 
الوطني واالأ�رسة و ق�سايا املراأة و 
االإحتاد االأوربي لتح�سني  الظروف 
االأكرث  ال�سكانية  للفئات  املعي�سية 
�سمان  اإىل  باالإ�سافة  حرمانا 
والدعم  االجتماعية  املرافقة 
وخلق  القدرات  تعزيز  اأجل  من 
مولدة  لن�ساطات  مالئمة  ظروف 
وكالة  تعيني  مت  ،كما  للمداخيل 
التنمية كم�ستفيدة من اأجل القيام 
بالت�سيري و التنفيذ العملي للحدث 
و بالتايل فهي مدعوة لتلعب دورا 
منها  اأخرى  وكاالت  رفقة  هاما 
امل�سغر  للقر�س  الوطنية  الوكالة 

وت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  و 
ال�سباب.

الن�ساطات  مديريات  �ستكون  اإذ 
مبثابة  والت�سامن  االجتماعي 
املحور املركزي ذلك الأن التن�سيق 
الت�سامن  قطاع  ن�ساطات  يف 
�سمان  مع  حمليا  �سيتم  الوطني 
االأجهزة  و  الربامج  جميع  ت�سيري 
االجتماعية اخلا�سة بوكالة التنمية 

االجتماعية على م�ستوى الوالية.
االأهداف  حتقيق  اأجل  ومن 
الربنامج  نظم  امل�سطرة 
تركز على 03 حماور  اإ�سرتاتيجية 
الظروف  حت�سني   - رئي�سية  
ال�سكانية  للفئات  املعي�سية 
امل�ستهدفة بف�سل توفري املرافقة 
للخدمات  والدعم  االجتماعية 
هدفها  يتمثل    ، االجتماعية 
اخلا�س يف حت�سني رفاهية االأ�رس 
اجلماعات  بني  التما�سك  وخلق 

ال�سكانية 

- تعزيز عملية 
ا�ستحداث املنا�سب 
ال�سغالة والتنويع 

االقت�سادي 
- تغطية الدعم 

املوؤ�س�ساتي وتعزيز 
القدرات ل�سمان 

اأكرث فاعلية 

لربنامج  الن�ساطات  يخ�س  فيما 
و  امل�ستدامة  التنمية  دعم 
تتمحور  االجتماعية  الن�ساطات 
اخلدمات  الدعم   حول  اأ�سا�سا 
التكوين   ، الدرا�سات  طريق  عن 

عن�رس  تنفيذ  بهدف  الن�سائح  و   ،
الفاعلة  للجهات  القدرات  بناء 
توقيع  مت   ، املحلية  التنمية  يف 
ثالث  مع  منح  اتفاقيات  ثالث 
منظمات دولية غري حكومية خللق 
البلديات  يف  الربامج  بني  التاآزر 
اجلمعوية  احلركات  اإدراج  ال�سيما 
يف  وتدعيمهم  املدين  للمجتمع 
املناطق  يف  الن�ساطات  تنفيذ 
�سفقة  اإبرام  �سيتم  اأي�سا  الريفية  
اإطار  يف  والعتاد  املعدات  لتوفري 
للدخل   املنتجة   االأن�سطة  تعزيز 
يف البلديات املعنية من اأجل حثها 
اجلماعي  العمل  على  وت�سجيعها 
حمل  الربنامج   يحل  ال  كما 
الربامج العام احلالية او املتوقعة 
الهياكل  على  تعتمد  �سوف  و 
الت�سغيلية املوجودة لدى اجلمهور 
و امل�ستفيدين تتميز املناطق التي 
املحددة  البلديات  اإليها  تنتمي 
مكانية  باإختالالت  امل�ستهدفة  و 
متفرعة  وظيفية  اإختالالت  و 
وعن  بينها  البلديات  عزل  عن 
التنمية  دينامكية  عن  بعدها 
التي  البلديات  تكون  ما  وكثريا 
�سهوب  عن  عبارة  درا�ستها  متت 
الغابات  اأو متاخمة حلدود  رعوية 
اأن�سطة  التي ال حتبذ  املتدهورة  
ذات  اجلبلية  الزراعة  اأو  الغابات 
دعما  يتطلب  املرتفع مما  العائد 
من  ال�ساملة  والتنمية  للتنويع 
االقت�سادي  الن�ساط  تعزيز  خالل 
على  والب�رسي  الطبيعي  الرتاث  و 
بني  اجلديدة  العالقات  اأ�سا�س 
واخلا�سة  العامة  الفاعلة  اجلهات 
ال�رسكاء  م�سوؤولية  اإىل  تهدف  و 
عملية  يف  وامل�ساركة  املعنيني 
�ساعدة و غري مركزية و دينامكية 

من التنمية املتكاملة.

يف زيارة قادته لوالية �سعيدة حل اأول اأم�س وفد االإحتاد االأوربي لربنامج دعم التنمية امل�ستدامة و الن�ساطات االإجتماعية 
ب�سمال وغرب اجلزائر حيث كان يف ا�ستقباله لوح �سيف االإ�سالم وايل الوالية و ال�سلطات الوالئية ،هذه الزيارة جاءت حتت 

و�ساية وزارة الت�سامن و االأ�سرة و ق�سايا املراأة و مبنا�سبة افتتاح املقرات املحلية و الت�سغيلية للربنامج عرب الواليات ال�ست 06 
الغربية امل�ستهدفة ومن �سمنها والية �سعيدة كنموذج ، الوفد كان ممثال يف �سخ�س رئي�سة وفد االحتاد االأوروبي "ماريا داملري 

" و "كارولني غالييز "و بح�سور مدير التنمية االجتماعية و كذا مدير الن�ساط االجتماعي و مدراء الهيئة التنفيذية املعنيون 
اأين مت ا�ستعرا�س و مناق�سة اأفق و جماالت اال�ستثمار و دعم و�سائل الن�ساط عرب البلديات امل�ستهدفة لينتقل الوفد اإىل تن�سيب 
مكتب متابعة التنمية امل�ستدامة و الن�ساطات االجتماعية مبقر �ساميي احلاج بحي الريا�س اإذ من املقرر اأن ي�سرف على جت�سيد 

برناجمه الهادف اإىل دعم خمتلف الن�ساطات التي تتما�سى مع خ�سو�سيات الوالية. 

�سعيدة

خلدون.ع

 زيارة تفقدية لوفد االإحتاد 
االأوروبي لربنامج دعم التنمية 

�سيدي بلعبا�س

�سيدي بلعبا�س

 موؤ�ص�صات تفرغ م�صباتها 
يف القنوات الرئي�صية

ت�صجيل 07 حاالت للكبد 
الفريو�صي بخم�س بلديات

االأمرا�س  مكافحة  اإطار  يف   
و  املياه  طريق  عن  املتنقلة 
البيئة  مديرية  تعمل  احليوانات 
بالتن�سيق  بلعبا�س  �سيدي  بوالية 
مع خمتلف القطاعات  الفاعلة  
و  الوالئية  للجان  املكونة 
االأمرا�س  ملكافحة  املحلية 
املتنقلة عرب املياه و احليوانات 
على ت�سطري برنامج �سنوي ثري 
من اأجل مكافحة و الق�ساء على 
املياه  لتلوث  امل�سببة  امل�سادر 
عربها  املتنقلة  االأمرا�س  و 
البيئة  مديرية  قامت  ،حيث 
القيام   و  الدوائر  كافة  مبرا�سلة 
بخرجات ميدانية جلرد املفارغ 
الوالية  تراب  عرب  الع�سوائية 
مفرغة،   40 ب  حاليا  املقدرة 
برنامج  و�سع  اجل  من  وذلك 
املفارغ  هذه  على  للق�ساء 
االأمرا�س  الأغلبية  امل�سببة 
اأو  املياه  عرب  �سواء  املتنقلة 
مديرية  نظمت  ،اإذ  احليوان 
البيئة عدة لقاءات مع املوؤ�س�سة 
الردم  املركز  لت�سيري  العمومية 
كوم"  "نظيف  موؤ�س�سة  و  التقني 
من اجل متابعة الت�سيري احل�سن 
النقاط  على  والق�ساء  للنفايات 
معاينة  عن  ،ناهيك  ال�سوداء 

و  النفايات  لردم  التقني  املركز 
الوقوف على و�سعية حفر جمع 
اجل  من   )  lixiviat( ال�سوائل 
قطاع  ا�ستفاد  ، حيث  معاجلتها 
حمطة  م�رسوع  للوالية  البيئة 
طرف  من  ال�سوائل  تطهريهذه 
الوكالة الوطنية لت�سيري النفايات 
،ف�سال عن  القيام مبراقبة بع�س 
املوجودة  امل�سنفة  املن�ساآت 
خا�سة  ال�سناعية  باملنطقة  
و  للحليب  املنتجة  املوؤ�س�سات 
القناة  يف  م�سباتها  تفرغ  التي 
اإخطار  جانب  ،اإىل  الرئي�سية 
اأجل  من  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب 
ت�سليح بع�س القنوات التي ت�سب 
القيام  الواد  جمرى  يف  مبا�رسة 
مبعاينة من طرف اللجنة والئية 
الرئي�سية  للقناة  البيئة  مدير  و 
 1500 حلي  ال�سحي  لل�رسف 
م�سكن عدل بو�سكي التي ت�سب 
التي  الواد  جمرى  يف  مبا�رسة 
تعترب م�سدر رئي�سي لالأمرا�س و 
الروائح و احل�رسات وكذا تفقد 
حفر ال�رسف ال�سحي للمن�ساآت 
و  املذابح  خا�سة  امل�سنفة 
و  الدواجن  تربية  م�ستودعات 

حمطات البنزين..
 �س.�سهيب

بلعبا�س  �سيدي  والية  �سجلت 
ذات  االأمرا�س  مـن  حالـة    420
 07 بينها  االإجباري  الت�رسيح 
حاالت من االأمرا�س املتنقلة عن 
طريق املياه اأي ما يعادل  1.66 
االأمرا�س  جميع  من  املائة   من 
�سبع  يف  تتمثل  ،حيث  املعدية 
الكبدي  الفريو�س  التهاب  حاالت 
اأ بكل من بلديات  ملطار �سفيزف 
وبن  وطابية  بلعبا�س  �سيدي 
احلاالت  كل  كانت  ،حيث  بادي�س 
التحقيقـات  واأ�سفـرت  منفردة 
انعدام  اأو  نقـ�س  علـى  الوبائيـة 
النظافـة فـي جميـع احلاالت ،كما 
اأو  للكولريا  حالـة  اأي  ت�سجـل  لـم 
ح�سبما  التيفية  واحلمى  الزحام 

ال�سحة   مديرية  عنه  ك�سفت 
الكبد  مر�س  ان  اأو�سحت  التي 
مقارنة  تراجع  قد  الفريو�سي 
�سهدت  التي  املا�سية  بال�سنوات 
و�سلت  حاالت  عدة  ت�سجيل 
و27  حالة   56 اإىل   2014 عام  يف 
اأن  ،يف حني  املا�سي  العام  حالة 
بلغت  قد  الغذائية  الت�سّممات 
 33 الفارط  جوان   30 غاية  اإىل 
انخفا�سا  عرفت  اأن  بعد  حالة 
ال�سنة  مع  مقارنة  حم�سو�سا 
 217 ت�سجيل  مت  حيث  املا�سية 
 %  07،85 ن�سبة  ميثل  مما  حالة 
من جميع االأمرا�س امل�رسح بها 

اإجباريا 
�س.�سهيب
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اأوراق �سائح

�شطايبي..مدينة اجلمال بني البحر واجلبال
وليد بوعديلة

ال�ساحل  �سواطئ  يزور  من  ميتلك 
 ، اخليارات  من  الكثري  العنابي 
و�سط  �سواطئ  نخو  بالتوجه  �سواء 
�رشقا  بعيدا  التوجه  اأو  املدينة 
اأوغربا )نحو  )�سيدي �سامل وجوانو(  
رحلة  وهذه   �رشايديو�سطايبي(، 
�سطايبي  بلدية  منطقة  نحو  ممتعة 
وجمال �سواطئها، رغم غياب املالمح 

اال�ستثمارية ال�سياحية الكربى.

يف الطريق اإىل �سطايبي

ميكن للم�سافر القادم  نحو �سطايبي 
الو�سول لها ب�سهولة ،من مدينة عنابة 
عرب الطريق الوطني رقم 44، واملرور 
على اأحياء ال�سابية وخرازة ووادي زياد 
الالفتات  قراءة  امل�سافر  على  ...ثم 
التي توجههه نحو �سطايبي عرب طرق 
متعددة... ويحدها من ال�رشق بلدية 
املر�سى التابعة ل�سكيكدة)رغم قربها 
وبلدية  العنابية؟(  ولهجتها  عنابة  من 
الرتيعات جنوبا و واد العنب �رشقا و 
املتو�سط  االأبي�ض  البحر  على  تنفتح 

�سماال.
وملن ياأتي م�سافرا يف الطريق ال�سّيار 
اخلروج  بعد  باأنه  نعلمه  غرب،  �رشق 
منطقة عني  ال�سيار  يف  الطريق  من 
�رش�سار بدائرة عزابة بوالية �سكيكدة، 
االجتاه  ال�سائح  على  اخلروج  فعند 
اإىل مدخل بلدية  نحو طريق املوؤدي 
�سيجد  الو�سول  وقبل  �رش�سار،  عني 
حمور دوران، فيتبع طريق عنابة،عرب 
عرب  ومير  رقم44،   الوطني  الطريق 
م�سنع حجار ال�سود لال�سمنت وقريتي 

الوادي الكبري و بومعيزة،...
الو�سول  وقبل  مزدوج  طريق  وعرب   
�سيجد  عنابة  يف  برحال  لبلدية 
لالفتة  و�سينتبه  ثابتا،  اأمنيا  حاجزا 
�سطايبي)32  بلدية  عليها  مكتوب 
الكثري  و�سيجد  ي�سارا  فليتوجه  كلم(، 
الطريق  عرب  ويرى  احلقول  من 
البطيخ  باعة  و�سيجد  القرى.  بع�ض 
)الفقو�ض،  ( واالأ�سفر  االأحمر)الدالع 
باملرحوم،  املناطق  بع�ض  وت�سميه 
ملاذا؟؟(والتوت  ندري  ول�سنا 
على  والفواكه  اخل�رش  من  والكثري 

بع�ض  �سيدخل  الطريق،كما  حافة 
يحتاجه  ما  بكل  تزينت  التي  االأحياء 

امل�سطاف من لوازم.

يف  املدينة و�سوارعها ال�سيقة

    ويوا�سل ال�سائح امل�سري مارا عرب 
انزالق  من  وليحذر   ، الزاوية  قرية 
اإىل  ت�سل  طويلة  م�سافة  يف  ار�سي 
وليحذر   ، كيلومرتات  اأربع  اأو  ثالثة 
من خروج قطعان البقر اأو الغنم التي 
تتحرك عرب الطريق وخلفها الكالب 
خالل  من  به  �سطايبي  ،و�سرتحب 
اجلانبني  على  املوجود  الدفلى  نّوار 
تذكرمت  اجلميل)هل  الوردي  بلونه 
هنا املثل ال�سعبي حول جمال املراأة 
..هيا  الدفلى  ونّوار  االأفعال  و جمال 

تذكروه(...
الفتة  اأي  جند  مل  اأننا  الغريب  ومن   
اأنها  رغم  البلدية  ب�سيوف  ترحب 
من  الكثري  ت�ستقطب  �ساحلية  بلدية 
ال�سيوف من واليات خمتلفة، بخا�سة 
و�سكيكدة...وعند  وق�سنطينة  قاملة 
ت�رشنا  الفتة  اأي  جند  مل  خروجنا 
املجل�ض  ينتبه  الزيارة؟؟فهل  على 
البلدي لهذه امل�ساألة املهمة بالن�سبة 

لل�سائح؟
تتزين �سطايبي  الطرق  و يف مفرتق   
جند  ومل  باخرة،  عن  عبارة  مبعلم 
نزل،  او  فندق  بوجود  تعلم  الفتة  اأي 
االأبي�ض  اللونني  غياب  والحظنا 
عك�ض  �ساحلية  مدينة  يف  واالأزرق 
العامل)مثل  عرب  معروف  هو  ما 
املدن التون�سية(، فيبدو ان املجل�ض 
مل  كما  االأمر،  لهذا  يهتم  ال  البلدي 
الكورني�ض  يف  ركن  بتخ�سي�ض  يهتم 
و�سناعاتها  املنطقة  بهوية  للتعريف 
اإن  التاأكد  من  متكن  ومل  التقليدية، 
كانت املدينة تتوفر على حمالت لبيع 
�سعوبة  ب�سب  التقليدية؟  ال�سناعات 

حترك ال�سيارات يف ال�سوارع،
املركبات  �سري  ا�ستغربنا  اإننا  و     
ال�سيارات  وركن  �سيق  �سارع  يف 
ونه  للمدينة،  الرئي�سي  ال�سارع  يف 
احلركة  نوامل�ست�سفى،فكانت 
عودتنا  وعند  �سباحا  �سعبة  جد 
للخروج  ال�سارع   لنف�ض  م�ساءا 
اجتاه  اإ�سارة  املدينة،وجدنا  من 

�سطايبي  اأبناء  باأن  ممنوع،فعرفنا 
هذا  يف  املرور  بقانون  يلتزمون  ال 
ال�سارع الذي ي�سعد يف مرتفع ملخرج 
املدينة  �سوارع  يف  و�سعت  املدينة، 
توجه  الفتات  وجود  عدم  ظل  يف 
يف  نف�سي  عنها،فوجدت  الغرباء 
مدخل امليناء تارة ويف مرتفع ينتهي 
اأخرى؟فلجاأت  تارة  بطريق مقطوعة 

الأهل املدينة لتوجيهي.

 يف �ساطئ املدينة مركز

    �سيجد الزائر للبلدية طريقا �سيقة 
ال�سيارات  اأ�سحاب  وليحذر  جدا، 
منطقة  فتوجد  النفعية  اأو  الكبرية 
فقط)  واحدة  �سيارة  فيها  متر 
يف  �سيقة  طريق  وجود  ن�ستغرب 
جميلة  اأماكن  وذات  �سياحية  منطقة 
عاملية  مناطق  تناف�ض  و�ساحرة 
تون�ض واإيطاليا واإ�سبانيا وغريها من 

الدول ال�سياحية(.
ال�رشيع  الو�سول  يريد  وملن       
�سطايبي  �ساطئ   �سيختار  لل�سواطئ 
بعد  املدينة  قلب  يف  وهو  مركز، 
�سغري،  منحدر  يف  ميينا  التوجه 
ح�سرية   يف  ال�سيارة  ركن  وبعد 
مببلغ100دجلل�سيارة  الكورني�ض 
النفعية   لل�سيارة  150دج  و  ال�سياحية 
مكتوبة  والتذكرة  للحافالت،  و200 
املكلفة  للهيئة  ت�سري  وال  بالفرن�سية 
هي  ال�سيارات،فهل  موقف  بت�سيري 
البلدية اأم هو م�ستثمر فاز يف مزايدة 
بلدية او والئية او وطنية) يف �ساطئ 
التذكرة  وجدنا  البلدية  يف  اآخر 
عن  فيها  معلومات  وال  بالعربية 
الهيئة امل�سوؤولة عن احل�سرية، وهذا 
ا�ستثمارية  لروؤية  يحتاج  وطني  �سان 
الإيجاد  ا�سرتاتيجية  وت�س�رشية  
�سيجد  ثم  للبلديات؟؟(،  مداخيل 
 ، للنزول  املدارج  بع�ض  امل�سطاف 

وتبداأ متعة االأزرق الكبري...
        وي�ساهد امل�سطاف مركزا للدرك 
واآخر للحماية املدنية، و قد يعر�ض 
ال�سيفية  خدماتهم  ال�سباب  بع�ض 
علما  وال�سم�سيات،  الكرا�سي  بتقدمي 
يف  حمجوزة  االأماكن  جند  مل  اأننا 
ال�سواطئ  بع�ض  عك�ض  ال�ساطئ، 
اأخرى، حيث  واليات  زرناها يف  التي 

يف  �سم�سيتهم  و�سع  للعائالت  ميكن 
القريب من  ال�ساطئ  بهذا  مكان،  اأي 
اأغرا�ض  كراء  البلدية.وميكن  ميناء 
ال�سباب  بع�ض  عند  من  اال�سطياف 
حائط  مبحاذاة  يجل�ض  الذي 
اإزعاج  اأو  �سغط  دون  الكورني�ض 

للم�سطافني.

الدرك الوطني العني ال�ساهرة

     بالقرب من  ال�ساطئ هناك �سخور 
للقفز،  االأطفال  اتخذها  �سغرية 
الثالثة)خالد،رائد،  اأطفايل  ومعهم 
نظيفة،  ال�ساطئ  رمال  و  �ساجد(، 
العائالت  لوجود  ممتعة  واالأجواء 
املدنية،  واحلماية  الدرك  ومراقبة 
لبع�ض  امل�سطافون  يتعر�ض  وقد 
اأو  ال�سحية  امل�ساعفات  اأو  اجلروح 
يف  املدنية  احلماية  فيجدون  الغرق 

اخلدمة فلهم ال�سكرو التقدير.
الذين  االأطفال  بع�ض  هناك  و       
التقليدية  املاأكوالت  يبيعون 
الفطائر)البيني(،  ،مثل  للم�سطافني 
بعيد  من  امل�سطاف  و�سيتاأمل 
االأخ�رش،كما  واللون  اجلبال  م�ساهد 
�سي�ساهد م�ساكن �سطايبي  املوجودة 

يف مرتفع جبلي.
   وتوجد يف البلدية الكثري من ال�سقق 
تقدر  باأ�سعار  للزوار  كرائها  يتم  التي 
للتفاو�ض،  قابلة  وهي  ب5000دج 
مطاعم  الكورني�ض  بقرب  توجد  ما 
و  اخلفيفة  االأكالت  وحمالت 
املثلجات، ويف داخل املدينة حمالت 
ال�ساحل  من  القادم  ال�سمك  لبيع 
�سيادي  �سمك  وحتديدا  العنابي، 
�سطايبي، كما اأن م�سجد البلدية على 
بعد خطوات من ال�ساطئ وميكن تلبية 
نداء املوؤذن ب�رشعة)بعد لب�ض هندام 
ونزع  لل�سالة  قمي�ض  مثل  نظيف 
امل�سجد  الأن  احلال(  بطيعة  الرمال 

على بعد اأقل من خم�ض دقائق.
ي�رشف  الوطني  الدرك  الحظنا  وقد 
على ت�سهيل حركة املركبات بالقرب 
كان  الوقت  ان  الكورني�ض،رغم  من 
زواال واالأجواء حارة، فهم موجودون 
بعنابة،  الوالئية  البلديةو  الطرق  يف 
ومتابعة  املركبات  حركة  ل�سهيل 
الو�سع االأمني وحتركات املجرمني و 

امل�سبهني خارج املدن ويف ال�سواطئ 
ال�سيفي،  ال�سياحي  امل�سهد  ملراقبة 
التقدير  كل  الوطني  الدرك  فلرجال 
واالحرتام، وهم فعال حلقة هامة يف 
ومينحون  الوطنية،  ال�سياحية  التنمية 
يف  االأمان  ال�سياح  و  امل�سافرين 
العطلة، ف�سكر جمددا للدرك الوطني 
الرابطة  طرق  وعرب  ب�سطايبي 
الطرق  وكل  عنابة،  و  �سكيكدة  بني 

اجلزائرية..
نحو �ساطئ الرمال الذهبية

املدينة  على  االبتعاد  يريد  ملن 
الرمال  �ساطئ  نحو  االجتاه  عليه 
مرتفعات  يف  ال�سعود  الذهبية،بعد 
ب�سوارعها،  واملرور  �سطايبي  مدينة 
خم�سة  بحوايل  منها  اخلروج  وبعد 
كيلومرت، يف طريق �سيقة ويف مرتفع 
ثم يف منخف�ض يلزم ال�سواق بخف�ض 
يكت�سف  اأن  للم�سافر  ميكن  ال�رشعة، 
�ساحرة  وبحرية  جبلية  منطقة 
واأ�سطورية، فرغم اأن املنطقة غابية 
كثيفة االأ�سجار فهي عذراء،و تنق�سها 
املتو�سطة  ال�سياحية  املركبات 
بدل  ال�سياح،  ال�ستقبال  الكبرية  و 
�سكان  يعر�سها  التي  املراقد 
املدينة... وبعد اأيام من زيارة �ساطئ 
زيارة  اأطفايل  اختار  املدينة  مركز 
�ساطئ الرمال الذهبية، مع مالحظة 
ال�ساطئ  هذا  يف  قوية  الرياح  اأن 
على  مفتوح  الأنه  مرتفعة،  واالأمواج 
غابات املنطقة، فاالأزرق اأمامك اأيها 

ال�سائح واالأخ�رش خلفك.
بال�سريات  اخلا�ض  املوقف  ويف 
عليك دفع150 لل�سيارة و200للحافلة. 
بع�ض  خ�س�سها  م�ساحات  وهناك 
الكرا�سي  و  ال�سم�سيات  كراء  ال�سباب 
التي  العائالت  وعلى  والطاوالت، 
حت�رش اأغرا�سها معها  االبتعاد عنها، 
بعيدة،  اأخرى  اأماكن  عن  البحث  و 
توجد  كما  ب�سهولة،  اإيجادها  وميكن 
اخلفيفة،  لالأكالت  االأك�ساك  بع�ض 
ومقر للدرك وللحماية املدنية، وقد 
قادمة  احلافالت  اأعلب  اأن  الحظنا 

من والية قاملة.
واالأجواء  االحرتام  فيه  وال�ساطئ     
العائلية، الأن امل�رشفني على ح�سرية 
جزء  هناك  باأن  اأعلمونا  ال�سيارات 

خم�س�ض لل�سباب واآخر للعائالت .

هل ي�سرب احلوت ع�سري 
الربتقال؟

بع�ض  اأن  اأطفايل  الحظ  وقد     
امل�رشوبات  قارورات  ت�سع  العائالت 
الغازية و الع�سائر يف الرمال فيتما�ض 
ف�سارع  لتربيدها،  البحر  مياه  مع 
قارورة  لغر�ض  خالد)13�سنة(  اإبني 
جربا  الرمال،  يف  الربتقال  الع�سري 
لكن  الرمال،  حتت  تربيدها  عملية 
القارورة ومل  اختفت  الغذاء  وقت  يف 
جندها، وغارت داخل االأر�ض ب�سبب 
ارتفاع االأمواج، وقد جتذبها االأمواج 
كبري  حوت  �سادفها  لو  فماذا  للبحر، 
البال�ستيكية  القارورة  �سيمزق  هل 
خروج  وتخيلت   الع�سري،  وي�رشب 
احلوت لل�ساطئ ليعرب عن ا�ستيائه من 
ال�سياحة  رف�سه  و  اجلزائرية  العقلية 
لكني  اجلزائرية،  الطريقة  على 
الغذاء   وبداأت   ، خياالتي  من  نه�ست 
ال�سدنويت�ض  اأكل  منظر  وت�سوروا 
وال�ساطئ  الع�سري؟؟      بدل  باملاء 
بامتياز،  عائلي  وهو  عموما،  نظيف 
واأغلب الن�ساء ي�سبحنا بلبا�ض حمت�سم 
وقد  لل�سباحة،  للمحجبات  خم�س�ض 
ظهر منذ �سنوات قليلة فقطن ونتذكر 
رف�سه من طرف ال�سلطات االأمنية يف 
فرن�سا الأ�سباب اأمنية؟ يف ظل �سمت 
جمعيات حقوق االإن�سان يف الغرب؟؟   
موقف  من  بالقرب  يوجد  كما 
ومر�ض،  عمومي  مرحا�ض  ال�سيارات 
لالأ�سف  جنده  ال  اإيجابي،  اأمر  وهذا 
اجلزائرية،  ال�سواطئ  من  كثري  يف 

بخا�سة تلك البعيدة عن املدن؟؟

اأخريا

املتوالية  الزيارات  هذه  نهاية  عند 
اأن  اإىل  تو�سلنا  بعنابة،  ل�سطايبي 
ب�ساطايبي قدمت  املحلية  ال�سلطات 
لكن  لل�سياحة،  االجنازات  بع�ض 
وينتظر  ينتظرها  العمل  من  الكثري 
املنطقة  الأن  الوالئية،  ال�سلطات 
االأر�ض وميكن  عذراء، وهي جنة يف 
يف  املناطق  من  الكثري  تتجاوز  اأن 
، لكن مبجهود كبري  البحر املتو�سط 

وروؤية �سياحية ا�سرتاتيجية. 
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الكني�ست  اأقر  اخلمي�س،  وفجر 
وب�أغلبية 62 ع�سواً  نه�ئية  ب�سورة 
مق�بل 55 وامتن�ع 2 عن الت�سويت 
الق�نون الذي ين�س على اأن "دولة 
اإ�رسائيل هي الوطن القومي لل�سعب 
اأن  على  الق�نون  اليهودي"وين�س 
الكي�ن  يف  امل�سري  تقرير  "حق 
اليهود،  على  يقت�رس  ال�سهيوين 
اإىل املواطنة  توؤدي  التي  والهجرة 
كم�  فقط".  لليهود  هي  املب��رسة 
الكربى  القد�س  اأن"  على  ين�س 
اإ�رسائيل"،  ع��سمة  واملوحدة 
الدولة  لغة  هي  العربية  واأن" 
العربية  فقدان  مع  الر�سمية"، 
وي�سري  ر�سمية  كلغة  ملك�نته� 
الق�نون اإىل اأن "الدولة تعمل على 
ت�سجيع اال�ستيط�ن اليهودي"ووفق 
عوكل،  طالل  ال�سي��سي  املحلل 
ف�إن الق�نون ن�بع من روؤية احلركة 
ال�سهيونية التي ق�مت على اأ�س��س 
بال  ل�سعب  �سعب  بال  "اأر�س 
"اإ�رسائيل  "عوكل" اإن  اأر�س"وق�ل 
العن�رسية،  نحو  وتنحط  تتدهور 
عرقي  تطهري  ل�سي��سة  وتوؤ�س�س 

بحق فل�سطيني 1948".
يف  "الفل�سطينيون  واأَ�س�ف 
لتمييز  �سيتعر�سون  اإ�رسائيل 
وامل�رسوع  م�س�عف،  و�سغط 
التهجري  عملية  من  �سي�رسع 
الفردي اأو اجلم�عي للفل�سطينيني 
عدة"ولفت  م�سمي�ت  حتت 
طرد  �س�أنه  من  الق�نون  اأن  اإىل 
الفل�سطينيني من املدن املختلطة 
اإىل جنب  التي يعي�سون فيه� جنب� 

مع اليهود.

الق�نون  "عوكل"  وو�سف 
يف  العن�رسي  التمييز  بق�نون 
"الع�مل  وق�ل  اإفريقي�،  جنوب 
جنوب  يف  العن�رسية  يتحمل  مل 
العن�رسية  يتحمل  ولن  اإفريقي�، 
اأن  اإىل  االإ�رسائيلية"واأ�س�ر 
اال�ستيط�ن ب�ت جزءاً من �سي��سة 
مم�ر�سته  من  وب�لرغم  الدولة، 
وت�سجيع  امل��سية،  ال�سنوات  عرب 
ي�رسع  الق�نون  لكن  له،  احلكومة 
من  الفل�سطينيني  اإزاحة  عملية 
اأر�سهم وتوطني اليهود بدال منهم.

ت�رسيع  "اإ�رسائيل من خالل  وق�ل 
عملية  تنهي  القوانني  من  �سل�سلة 
الفل�سطينيني"بدوره،  مع  ال�سالم 
ال�سي��سي  واملحلل  الك�تب  و�سف 
"الق�نون"  �سويلم  املجيد  عبد 
والن�زي،  والف��سي  بـ"العن�رسي 
الو�سطى"وق�ل  للع�سور  وينتمي 
حديث  اأي  ين�سف  "الق�نون 
الفل�سطينيني  بني  تع�ي�س  عن 
عملية  وينهي  واالإ�رسائيليني، 
"الق�نون  ر�سمي�"واأ�س�ف  ال�سالم 
ف�إ�رسائيل  ال�سدام،  �سيكر�س 
العن�رسية  ب�جت�ه  اأمره�  ح�سمت 
يهودية  فل�سطني  اأر�س  ب�عتب�ره� 
وملكية ال�سعب اليهودي واالآخرون 
)التوراة(  يف  ي�سفونهم  كم�  اأو 
االأغي�ر يخ�سعون للم�س�لح القومية 
ال�سي�دة"و�سدد  �س�حبة  العلي� 
حم��رسة  �رسورة  على  "�سويلم" 
يرف�س  حيث  وا�سقط�ه،  الق�نون 
نظ�م  اأي  قي�م  الدويل  الق�نون 
اأو  عن�رسية،  اأ�س�س  على  �سي��سي 
يتن�فى مع  "الق�نون  عرقية، وق�ل 

واالأخالقية  الق�نونية  املنظومة 
االأممية".

اإ�رسائيل جعلت من  اأن  اإىل  واأ�س�ر 
املحتلة  االأرا�سي  يف  اال�ستيط�ن 
ع�م 1967 جزء من م�س�لح الدولة 
اأية  هن�ك  يعد  "مل  وق�ل  العلي� 
حواجز اأم�م احلكومة االإ�رسائيلية 
ب�سكل  اال�ستيط�ن  لدعم 
ر�سمي"واأ�س�ف "اإ�رسائيل �ستعمل 
ر�سمي  اإحالل  عملية  تنفيذ  على 

لليهود يف االأرا�سي املحتلة.
حرب  جه�د  ق�ل  ج�نبه،  من 
اأ�ست�ذ العلوم ال�سي��سية يف ج�معة 
بريزيت، اإن الق�نون يقطع الطريق 
�سي��سي  اتف�ق  الأي  التو�سل  على 
و�سف  حيث  الفل�سطينيني،  مع 
مدينة القد�س ب�لع��سمة املوحدة 
"هذا  واأ�س�ف  اإ�رسائيل  لدولة 
يعني اأنه ال ميكن التف�و�س قطعي� 
على مدينة القد�س"وق�ل "الق�نون 
لل�سعب  م�سري  تقرير  حق  يعطي 
ارتب�ط  اأو  ت�ريخ  وينفي  اليهودي 
ب�الأر�س،  اأخرى  جم�ع�ت  اأي 
االأر�س  اأ�سح�ب  مع  ويتع�مل 
االأ�سليني ك�أقلية ال يحق له� تقرير 

م�سريه�".
واحد  هو  الق�نون  اأن  اإىل  واأ�س�ر 
عن�رسية،  قوانني  جمموعة  من 
اليهودية  الدي�نة  اتب�ع  ويو�سف 
املواطنة  يف  درجة  اأعلى  ب�أنهم 
من اأي جم�ع�ت اأو دي�ن�ت اأخرى 
ب�س�رات  �سليم�ن  ق�ل  بدوره، 
"يبو�س"  مركز  يف  الب�حث 
اإن  اال�سرتاتيجية،  للدار�س�ت 
جديدة  ملرحلة  توؤ�س�س  اإ�رسائيل 

الفل�سطينيني،  مع  �رساعه�  يف 
عرب  قوانني  �سل�سلة  م�ستخدمة 
من  "الق�نون  واأ�س�ف  الكني�ست 
العن�رسي  الف�سل  تعزيز  �س�أنه 
والعمل  والفل�سطينيني  اليهود  بني 
على تنفيذ عملي�ت تهجري خ��سة 
يعي�س  التي  املختلطة  املدن  يف 
جنب  اإىل  جنب�  فيه�  الفل�سطيني 
الدولة  "�ستتع�مل  اليهود وق�ل  مع 
اأقلي�ت،  ب�سفتهم  اليهود  غري  مع 

وتتج�وز الق�نون الدويل".
اأنهت  اإ�رسائيل  اأن  اإىل  ولفت 
الو�سول  �سبل  اأو  ال�سالم  عملية 
الفل�سطينيني  مع  �سي��سي  حلل 
الدويل،  الق�نون  اأ�س��س  على 
املوحدة  القد�س  اعتربت  حيث 
الق�نون  اأن  كم�  له�،  ع��سمة 
اإ�رسائيل،  دولة  حدود  يحدد  مل 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  واأدانت 
واحلكومة  الفل�سطينية،  التحرير 
فل�سطينية،  وف�س�ئل  الفل�سطينية 
االإ�رسائيلي  الكني�ست  ت�سويت 
)الربمل�ن(، على "ق�نون القومية".
التنفيذية  اللجنة  �رس  اأمني  وق�ل 
الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة 
بي�ن  يف  عريق�ت،  �س�ئب 
يف  جنحت  اإ�رسائيل  اإن  منف�سل، 
وجعل  العن�رسي  الف�سل  "قوننة 
عن�رسي  متييز  نظ�م  نف�سه� 
اأن  عريق�ت  ب�لق�نون"واأ�س�ف 
وامتداداً  تر�سيخ�ً  "يعّد  الت�رسيع 
لالإرث اال�ستعم�ري العن�رسي الذي 
يقوم على اأ�س��س التطهري العرقي 
املتعمد  والتنكر  االآخر،  واإلغ�ء 

حلقوق ال�سك�ن االأ�سليني".

قال خرباء فل�سطينيون، اإن اإقرار الكني�ست الإ�سرائيلي )الربملان(، قانون "القومية"، يوؤ�س�س 
ملرحلة جديدة من الف�سل العن�سري والتطهري العرقي، وين�سف عملية ال�سالم واأي مفاو�سات 

حول مدينة القد�س ويف اأحاديث منف�سلة ، اعترب اخلرباء، اأن "القانون" ميهد الطريق لرتكاب 
عمليات تهجري فردي اأو جماعي بحق الفل�سطينيني وخا�سة فل�سطيني 1948 

قانون "يهودية" اإ�سرائيل

نحو تهجري جماعي جديد للفل�سطينيني 

ب�سبب اأحداث غزة

خالفات وتبادل اتهامات بني الوزراء الإ�سرائيليني
اإ�رسائيلية  �سحفية  تق�رير  اأف�دت 
واحلزبية  ال�سي��سية  ال�س�حة  اأن 
"االإ�رسائيلية" ع��ست يف ال�س�ع�ت 
من  ح�لة  امل��سية،  االخرية 
بني  االته�م�ت  وتب�دل  اخلالف 
اأخب�ر  وت�رسيب  ب�لكذب،  الوزراء 
"الك�بينت"؛  اجتم�ع  مداوالت 
�سد  الت�سعيد  م�ستقبل  ب�س�أن 
فقد  غزة  يف  "حم��س"  حركة 
ذكرت �سحيفة يديعوت اأحرونوت 
اأن "الق�سية بداأت حني مت ت�رسيب 
التعليم  وزير  بني  ن�سب  �سج�ل 
البيت  حزب  زعيم  بينيت  نفت�يل 
اليهودي واجلرنال غ�دي اآيزنكوت 
ق�ئد اجلي�س، يف اجتم�ع للك�بنيت 
الورقية  الط�ئرات  مع�جلة  حول 
يف  غزة"واأ�س�فت  يف  امل�ستعلة 
من  طلب  "الوزير  اأن  له�  تقرير 
تقوم  خلية  كل  مه�جمة  اجلرنال 
لكن  ب�لون،  اأو  ط�ئرة  ب�إطالق 
مع  يتع�ر�س  الأنه  رف�س؛  االأخري 
حد  على  االأخالقية،  املع�يري 

زعمه".
وبعد ت�رسيب هذا احلوار ال�س�خن، 

�سهدت ال�س�حة ال�سي��سية واحلزبية 
مم�ثلة،  �سج�الت  "اإ�رسائيل"  يف 
احلكومة  رئي�س  ه�جم  حيث 
الوزراء؛  بع�س  نتني�هو  بني�مني 
اأخب�ر  بت�رسيب  ق�موا  الأنهم 
بتغريداتهم  الك�بينيت  ومداوالت 
يف  ال�سخ�سية  ح�س�ب�تهم  على 

تويرت.
واأ�س�ف نتني�هو اأنه "ال ميكن عقد 
مل  ط�مل�  الك�بينت  اجتم�ع�ت 
تتوقف ظ�هرة ت�رسيب املح��رس 
ال�رسية اخل��سة"،ويف وقت الحق، 
رد ي�ئري البيد، رئي�س حزب هن�ك 
نتني�هو  على  املع�ر�س،  م�ستقبل 
ب�ته�مه بت�رسيب حم��رس م�س�بهة 
االأخرية  احلرب  فرتة  خالل 
اإن  البيد  ،وق�ل   2014 غزة  على 
مع  جديد  من  يع�ود  "نتني�هو 
وزرائه ت�رسيب حم��رس الك�بينت، 
"االإ�رسائيليون" جميع� حتت  فيم� 

خطر التهديد".
ي�ريف  ال�سي�حة  وزير  رد  فيم� 
ليفني على البيد، ق�ئاًل اإنه "يرتكب 
الأنه  االأوىل؛  الدرجة  من  حم�قة 

وحتدث  ب�لت�رسيب،  نتني�هو  اتهم 
م�  به،  يليق  ال  خمجل  بكالم 
لرئي�س  اته�مه  يتطلب منه �سحب 
الأن  موقعه؛  واحرتام  احلكومة، 
اته�مه ي�سكك يف مدى اأم�نته على 
والال  موقع  الدولة"  اأمن  حفظ 
ان�سغل بهذه االأزمة، ن�قال عن وزير 
مه�جمته  ليربم�ن  اأفيغدور  االأمن 
"وزيرا  اإن  ق�ئال  بينت،  للوزير 
اال�ستعرا�س  يح�ول  احلكومة  يف 
ب�سورة  االأرك�ن  رئي�س  ظهر  على 
الت�رسيب�ت  خطورة  واإن  مقرفة، 
بع�س  عن  احلديث  حد  و�سلت 
م�  للجي�س،  العملي�تية  اخلطط 

ي�رس ب�أمن الدولة".
الذي  بيتن�،  "اإ�رسائيل"  حزب 
البيت  حزب  اتهم  ليربم�ن،  يقوده 
انتخ�بية  "بداأ حملة  ب�أنه  اليهودي 
ذروة  يف  املوؤ�سف  ومن  مبكرة، 
حم��س  مع  احل��سلة  املواجهة 
يف غزة، وفيم� يعمل وزير احلرب 
ال�ستع�دة االأمن ي�سن وزير التعليم 
مبكرة؛  انتخ�ب�ت  معركة  وحزبه 
االأرك�ن  رئي�س  �سورة  لت�سويه 

اأن  واملوؤ�س�سة الع�سكرية، يف حني 
بينيت مط�لب ب�لرتكيز على جه�ز 
الطالب  نت�ئج  وحت�سني  التعليم، 

االإ�رسائيليني يف االمتح�ن�ت".
حزب البيت اليهودي اتهم ليربم�ن 
وم�سو�س  �سعيف  اأمن  "وزير  ب�أنه 
يركز  اأن  له  االأف�سل  من  وكذاب، 
احلرائق  مك�فحة  يف  عمله 

احل��سلة يف غالف غزة".
الداخلية،  وزير  عن  املوقع  ونقل 
نتني�هو  "ط�لب  اأنه  درعي،  اآرييه 
مبو�سوع  خ��س  نق��س  ب�إجراء 
الت�رسيب�ت؛ الأنه ال ميكن اال�ستمرار 
ب�إدارة الدولة يف ق�س�ي�ه� االأمنية 
اقرتحت  حني  يف  الت�سيب،  بهذا 
�س�كيد،  اآيليت  الق�س�ء،  وزيرة 
لك�سف  بوليغرايف  فح�س  اإجراء 
امل�س�ركني  الوزراء  على  الكذب 
من  ملعرفة  الك�بينت؛  اجتم�ع  يف 
لكن  االجتم�ع،  حم��رس  �رسب 
ي�رسائيل  اال�ستخب�رات،  وزير 
من  الأنه  االقرتاح؛  ع�ر�س  ك�ت�س، 
لهذا  الوزراء  تعري�س  الالئق  غري 

االإجراء".

وثيقة

 ن�ص "الورقة امل�سرية"
 للم�ساحلة الفل�سطينية 

رابطة علماء فل�سطني

قانون "القومية الإ�سرائيلي" 
جرمية كربى وتطهري عرقي

اأول املرحلة الأوىل )ملدة 
اأ�سبوع - يتم تنفيذها 

بالتوازي(:

اإنه�ء االإجراءات املّتخذة �سد غزة 
تبداأ ب�سورة فورية، واإع�دة رواتب 
ودفع  ك�مل،  ب�سكل  املوظفني 
للوزارات،  الت�سغيلية  املوازن�ت 
الكهرب�ء  ملحطة  وقود  وتوفري 

بدون �رسائب.
وفق  لوزاراتهم  الوزراء  عودة 
تغريات  اإجراء  دون  الق�ئمة  البنية 
االإدارية  اللجنة  قرار  تنفيذ  حلني 
قراره�  اتخذت  التي  الق�نونية   /

ب�لتوافق.
حكومة  ت�سكيل  م�س�ورات  بدء 
وحدة وطنية ليتم ت�سكيل احلكومة 
خم�سة  اأق�س�ه�  فرتة  خالل 

اأ�س�بيع.

ثانيا: املرحلة الثانية 
)املدة املبدئية ثالثة 

اأ�سابيع(:

ت�سليم اللجنة االإدارية / الق�نونية 
واحلكومة  للف�س�ئل  عمله�  نت�ئج 

للبدء يف تطبيقه�.
تطبيق �سي��سة الرواتب على ك�فة 
الغربية وقط�ع  ب�ل�سفة  املوظفني 

غزة.
اجلب�ية  حم��س  حركة  ت�سليم 
اقتط�ع  مع  الفل�سطينية  للحكومة 
ل�رسف  اجلب�ية  هذه  من  جزء 
الذين  االأمنيني،  املوظفني  رواتب 
اللجنة  اإجراءات  ت�سملهم  ال 
انعق�د  حلني  الق�نونية   / االإدارية 

و�سعهم  يف  والبت  االأمنية  اللجنة 
النه�ئي.

املع�بر  على  احلواجز  رفع 
واإ�رسائيل  م�رس  مع  احلدودية 
االحتي�ج�ت  على  احلف�ظ  مع 

االأمنية.

ثالثا: املرحلة الثالثة 
)من ثالث اأ�سابيع اإىل 

�سهر(:

املخت�سة  االأمنية  اللج�ن  جتتمع 
غزة،  وقط�ع  الغربية  ب�ل�سفة 
ملن�ق�سة مو�سوع�ت االأمن وو�سع 
حتت  لتنفيذه�  املن��سبة  االآلي�ت 

اإ�رساف م�رسي.
يف  متخ�س�ستني  جلنتني  جتتمع 
ت�سّكل  اأن  على  واالأرا�سي  الق�س�ء 
عن  ممثلني  من  منهم�  واحدة  كل 
ال�سفة  يف  االخت�س��س  جه�ت 
وغزة، حتت اإ�رساف م�رسي للعمل 
الق�س�ئية  املوؤ�س�سة  توحيد  على 

و�سلطة االأرا�سي.

رابعا: املرحلة الرابعة 
)ثالثة اأيام(:

عقد اجتم�ع للجنة تطوير وتفعيل 
الفل�سطينية،  التحرير  منظمة 
الق�هرة،  امل�رسية  ب�لع��سمة 
لتنفيذ  املن��سبة  االآلي�ت  لو�سع 
ب�س�أن   ،2011 ب�تف�ق  ورد  م� 
واالنتخ�ب�ت  الوطني  املجل�س 
وامل�س�حلة  الت�رسيعي،  واملجل�س 
يف  الع�مة  واحلري�ت  املجتمعية، 

ال�سفة الغربية وقط�ع غزة.

اعتربت رابطة علم�ء فل�سطني 
ق�نون  اأن  حكومية(،  )غري 
"القومية" الذي اأقره الكني�ست 
)الربمل�ن( االإ�رسائيلي فجر اأول 
"جرمية كربى  اأم�س اخلمي�س، 
وتطهري عرقي"وق�لت الرابطة، 
يف بي�ن و�سل االأن��سول ن�سخة 
اأقرت  "اإ�رسائيل  اإن  منه، 
اأمريكي  الق�نون يف ظل غط�ء 

واإهم�ل دويل".
الكني�ست  اأقر  اليوم،  وفجر 
 62 وب�أغلبية  نه�ئية  ب�سورة 
 55 اعرتا�س  مق�بل  ع�سوا 
الت�سويت،  عن   2 وامتن�ع 
"دولة  اأن  على  ين�س  ق�نوًن� 
القومي  الوطن  هي  اإ�رسائيل 
اليهودي"ودعت  لل�سعب 
اأن  اإىل  فل�سطني  علم�ء  رابطة 
االإ�رسائيلي  القرار  هذا  يكون 
فل�سطني  اأبن�ء  جلميع  "ح�فًزا 
الإعالن  واخل�رج  الداخل  يف 
الك�مل  املدين  الع�سي�ن 
ودوائر  موؤ�س�س�ت  جلميع 

الرابطة،  االحتالل"وط�لبت 
ومنظمة  ال�رسيف  االأزهر 
واالحت�د  االإ�سالمي  املوؤمتر 
امل�سلمني  لعلم�ء  الع�ملي 
واملوؤ�س�س�ت  الهيئ�ت  وجميع 
تقوم  ب�أن  العلمية،  االإ�سالمية 
احلكوم�ت  حث  يف  بدوره� 
االإعالن  لهذا  الت�سدي  على 
اخلطري"وين�س  "العن�رسي 
االإ�رسائيلي  "القومية"  ق�نون 
امل�سري  تقرير  "حق  اأن  على 
على  يقت�رس  اإ�رسائيل  دولة  يف 
توؤدي  التي  والهجرة  اليهود، 
هي  املب��رسة  املواطنة  اىل 
"القد�س  واأن  فقط"،  لليهود 
الكربى واملوحدة هي ع��سمة 
هي  العربية  واأن"  اإ�رسائيل"، 
م�  وهو  الر�سمية"،  الدولة  لغة 
فقدت  العربية  اللغة  اأن  يعني 

مك�نته� كلغة ر�سمية.
"الدولة  اأن  اإىل  الق�نون  وي�سري 
اال�ستيط�ن  ت�سجيع  على  تعمل 

اليهودي" يف ال�سفة الغربية.
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م�سار اإن�ساف يعري عقودا 
من اال�ستبداد

فرتة  �إىل  �أطو�رها  تعود  ق�ضايا 
�لتون�ضيني  �لرئي�ضني  حكم 
بورقيبة  �حلبيب  �ل�ضابقني 
�لعابدين  وزين   ،)1987 ـ   1956(
جر�ئم   )2011 ـ   1987( علي  بن 
�لعديد  ��ضتهدفت  وتعذيب  قتل 
من خ�ضوم �لرئي�ضني �ملذكورين 
�أ�ضفرت عن موت  ومعار�ضيهم، 
�لآخر  �لبع�ض  و�ختفاء  بع�ضهم 
حجب  مع  غام�ضة،  ظروف  يف 
من  �لتي  و�حلجج  �لأدلة  جميع 

�ضاأنها �إد�نة "�جلناة".
و�ليوم، ويف �إطار م�ضار �لعد�لة 
تون�ض  ت�ضهد  �لنتقالية، 
حماكمات غري م�ضبوقة، يجري 
خاللها �ل�ضتماع �إىل �ضهود من 
و�ملقربني  �ل�ضحايا  عائالت 
�لفرتة  ذ�ت  يف  و�مل�ضجونني 
عدد  ��ضتدعاء  خاللها  مت  كما 
يف  فاق  �ملتهمني،  من  كبري 
يف  متهما   30 كثرية  مر�ت 
علي  بن  بينهم  و�حدة،  ق�ضية 
وم�ضت�ضاريه،  وزر�ئه  من  وعدد 
رفيعة خدمت يف  �أمنية  وكو�در 
لق�ضايا  خمتلفة  حيثيات  عهده 
�حلقبة  �ضوى  بينها  يجمع  ل 
�ملتهمني،  وبع�ض  �لزمنية 

�لعام  �لر�أي  �هتمام  ��ضتقطبت 
�ملحلي و�لدويل، قبل �أن يفاجاأ 
�جلميع باإرجاء �لنظر يف معظم 
لحقة،  مو�عيد  �إىل  �لق�ضايا 
"غياب �ملتهمني"�ضبب  و�ل�ضبب 
فجر �نتقاد�ت عديدة مل توجه 
ذ�ته،  حد  يف  �لق�ضائي  للم�ضار 
توجيه  عدم  لأ�ضباب  و�إمنا 
جميع  بحق  توقيف  مذكر�ت 
ي�ضمن ح�ضورهم  ما  �ملتهمني، 

بجل�ضات �ملحاكمة.

�سروري" املتهمني  "ح�سور 

جلنة  رئي�ضة  جنمة  بن  عال 
هيئة  يف  و�لتق�ضي  �لبحث 
قالت،  و�لكر�مة  �حلقيقة 
�ملتهمني  كل  جاء  لو  "متنينا 
�أو  �ملحاكمات(،  )ح�رضو� 
مدة  منذ  �لهيئة  �أمام  ح�رضو� 
و�عرتفو� مبا �قرتفوه، لتو�ضيح 
تلك  فيه  �رتكبت  �لذي  �ل�ضياق 
من  �لعتذ�ر  وطلبو�  �جلر�ئم، 
حينها  كنا  �لتون�ضي..  �ل�ضعب 
تفهمنا ما قامو� به"و�عتربت يف 
ت�رضيح لالأنا�ضول، �أن "�لهروب 
يو�ضلهم  ولن  لي�ض حال،  لالأمام 
يح�رضو�  �أن  نتمنى  �ضيء،  �إىل 
يعتذرو�  و�أن  �ملحاكم،  �أمام 
فر�ضة  فهي  �لتون�ضي،  لل�ضعب 
نحو  ثابتة  بخطى  من�ضي  حتى 

�لعد�لة �لنتقالية".
�ملحاكمات  "هذه  �أن  ر�أت  كما 

تلك  مثل  تكر�ر  ملنع  تهدف 
للتون�ضيني  ولنثبت  �ملمار�ضات، 
مثل  م�ضتقبال  يعي�ضو�  لن  باأنهم 

هذه �لنتهاكات"
ولفتت �إىل �أن "كل جتارب �لعامل 
�لنتقالية  �لعد�لة  جمال  يف 
تون�ض  حققته  ما  ت�ضاهي  ل 
للتون�ضيني  يحق  ما  وهو  �ليوم، 

�لفتخار به".

تاريخية" "حماكمات 

"جمعية  رئي�ض  بو�ضيبة  ح�ضني 
م�ضتقلة(،  )تون�ضية  �لكر�مة" 
"ملفي  حملة  من�ضق  �أي�ضا  وهو 
)ما  هيئة"  يا  فيه  �ضار  �أ�ض 
)�حلقيقة  هيئة  يا  ملفي  ماآل 
�إىل  جانبه  من  لفت  و�لكر�مة(، 
�أن "�نعقاد جل�ضات �ملحاكمات 
يف حد ذ�تها �أمر مهم يف تون�ض، 
ننتظره  كنا  تاريخي  وهو حدث 

منذ �ضنو�ت".
وتابع يف حديث ، �أن "�ملحاكمات 
�رضوط  جميع  فيها  تتوفر 
ل  ونحن  �لعادلة،  �ملحاكمة 
نريد �لت�ضفي و�لنتقام، بل نريد 
ك�ضف �حلقيقة وحتقيق �لعد�لة 
ورد �لعتبار"وبالن�ضبة �إليه، فاإن 
يعد  �ملحاكمات  هذه  "�نعقاد 
يوما من �أيام �لثورة. �ضتتو��ضل 
�أي�ضا  يتو��ضل  وقد  �جلل�ضات، 
لي�ض  لكن  �ملتهمني،  غياب 
هناك  د�مت  ما  �ملهم  هذ� 

ك�ضف  �أجل  من  وطنية  �إر�دة 
نزيه  دور  وتكري�ض  �حلقيقة، 
�إىل  �لتون�ضي"ولفت  للق�ضاء 
حد  يف  متثل  "�ملحاكمات  �أن 
ذ�تها موؤ�رض� على �لت�ضييق على 
وهو  �ل�ضتبد�د،  ودولة  �جلناة 

�أمل يتجدد كل يوم".
فاإن  نف�ضه،  �مل�ضدر  ووفق 
وجمموعات  �ملدين  "�ملجتمع 
�لنخبة  من  و�أغلبهم  �ل�ضحايا، 
�لفهم  على  �لقادرة  �ملتعلمة 
على  يحر�ضون  و�لتحليل، 
مو��ضلة م�ضار �لعد�لة �لنتقالية 

�إىل �لنهاية".
�أن  �أمله  عن  بو�ضيبة  و�أعرب 
يف  �لتون�ضية  �لتجربة  "تكون 
فريدة  �لنتقالية  �لعد�لة  جمال 
من نوعها، و�أن تدر�ض يف كربى 
تكون  و�أن  �لدولية،  �جلامعات 
جتربة ملهمة"ومل يخف بو�ضيبة 
�لبع�ض  يقوم  "�أل  من  خماوفه 
بدورها،  �لدولة  �أجهزة  من 
�إىل  �حل�ضور  دعو�ت  تبلغ  و�أل 
من  جلب  يتم  و�أل  �ملتهمني، 
جلبه"و�ضدد  �لق�ضاء  طلب 
منظومة  تفكيك  "�رضورة  على 
نحو  و�لجتاه  �ل�ضتبد�د، 
�لآن  يف  معربا  �مل�ضاحلة"، 
�جلميع  "حر�ض  عن  نف�ضه 
�ملحاكمات  تكون  �أن  على 
�ملحاكمات  ملعايري  خا�ضعة 
تتخلل  "قد  �لعادلة"وم�ضتدركا: 
م�ضار  و�لهنات  �لأخطاء  بع�ض 

م�ضار  ولكنه  �لنتقالية،  �لعد�لة 
تغيري  �إحد�ث  �أجل  من  طويل 

�ضلمي و�إيجابي".
بع�ض  �إىل  بو�ضيبة  وتطرق 
هذ�  ت�ضوب  �لتي  �لإ�ضكالت 
�لتي  "�حلماية  بينها  �مل�ضار، 
�ملتهمني  بع�ض  بها  يتمتع 
 / )بالدولة  �أجهزة  قبل  من 
�لنقابات  وبع�ض  ي�ضميها(  مل 
"من  �أنه  �إىل  م�ضري�  منية"،  �لأ
هذه  باأن  يدركو�  �أن  �ملفرت�ض 
بالن�ضبة  فر�ضة  �ملحاكمات 

�إليهم للدفاع عن �أنف�ضهم".

دون  يحول  لن  "الغياب 
اإ�سدار اأحكام"

عفاف  �عتربت  جانبها،  من 
قا�ض  م�ضت�ضار  وهي  �لنحايل، 
باملحكمة  �لثانية  �لرتبة  من 
�لعا�ضمة،  تون�ض  يف  �لبتد�ئية 
�ملحاكمات  هذه  "تاأخري  �أن 
�أمر  لحقة  جلل�ضات  و�إرجاءها 
حماكمة  �أي  �أن  باعتبار  عادي، 
كل  ت�ضتويف  �أن  يجب  جنائية 
قبل  �ل�رضورية  �لإجر�ء�ت 
�أن  و�أو�ضحت  باحلكم  �لت�رضيح 
�لق�ضايا  هذه  مثل  يف  "�لتاأخري 
�لدفاع  )هيئة(  بـ  مرتبط 
�لقيام  �أجل  من  و�ملحامني، 
�ملدنية،  �لدعوة  باإجر�ء�ت 

و�لقيام باحلق �ل�ضخ�ضي".
"غياب  �أن  �إىل  �أ�ضارت  كما 

عدد�  �أن  �إىل  يعود  �ملتهمني 
�لبع�ض  �أن  كما  متوفون،  منهم 
�لآخر غريرّ مقر �ضكناه، و�آخرون 
عناوينهم جمهولة، �أو مل ت�ضلهم 
حل�ضور  ��ضتدعاء  �أو  معلومة 
يجب  وبالتايل  �ملحاكمات، 
دور  يكمن  وهنا  �لبحث جيد�.. 
�ملحكمة و�ملحامني و�ملجتمع 
�ضددت  تقدم،  ما  �ملدين"ورغم 
�لنحايل على �أن "تو��ضل غياب 
�ملتهمني لن يحول دون �إ�ضد�ر 
جل�ضات  يف  غيابية  �أحكام 

قادمة".
كما لفتت �إىل �أن "بدء حماكمات 
ماي(   29( �لنتقالية  �لعد�لة 
تز�من مع �أو�خر �ل�ضنة �لق�ضائية 
يف  تنطلق  �لق�ضائية  )�لعطلة 
جويلية من كل عام وت�ضتمر حتى 
�أنه  و�أكدت  �ضبتمرب("  منت�ضف 
"من م�ضلحة �ملتهمني �حل�ضور 
يف  لأن  بت�رضيحاتهم،  و�لإدلء 
ذلك �ضمانة لهم حتى يو�ضحو� 
و�أطو�رها  �لنتهاك  عملية 
فيما  �ضيمكننا  ما  وحيثياتها، 
هذه  مثل  تكر�ر  منع  من  بعد 
لحقا  و�ضي�ضاعدنا  �لأفعال، 
�لأمنية  �ملوؤ�ض�ضات  �إ�ضالح  يف 
�لدولة"ومل  موؤ�ض�ضات  وخمتلف 
ت�ضدر  �أن  �لنحايل  ت�ضتبعد 
�ملحاكم �ملتخ�ض�ضة يف ق�ضايا 
يف  �أحكاما  �لنتقالية  �لعد�لة 
مع  فيها،  نظرت  �لتي  �لق�ضايا 
بد�ية �ل�ضنة �لق�ضائية �لقادمة.

.         ت�شع حماكمات يف �إطار �لعد�لة �النتقالية يف �أقل من �شهرين

تون�س

م٫�س 

حماكمات �لعد�لة �النتقالية.. م�شار �إن�شاف يرنو �إىل �ال�شتكمال 

تقدير موقف

خيار�ت �الإمار�ت �أمام طموحات �ل�شني-جيبوتي.. �أحالها ُمّر 
�رضكة  من  موؤخر�،  بكني،  �نتزعت 
مو�نئ  تطوير  عقود  دبي"،  "مو�نئ 
د �لإمارة  جيبوتي، ما يهدد بالتايل تفررّ
�خلليجية بال�ضيطرة على عو�ئد قطاع 
�ملو�نئ يف تلك �ملنطقة �ل�ضرت�تيجية 

�لو�قعة على طرق �لتجارة �لدولية
زيارة  منت�ضف جويلية �جلاري، وقبل 
بينغ؛  جني  �ضي  �ل�ضيني،  �لرئي�ض 
ظهر  �لإمار�ت،  �إىل  "�لتاريخية"، 
�لبلدين على  بني  �ل�ضطح �رض�ع  على 
�أهمية تلك  �لنفوذ يف جيبوتي، مربًز� 
منطقة  منها  و�أكرث  �ل�ضغرية،  �لدولة 
"��ضرت�تيجًيا"  ككل،  �لإفريقي  �لقرن 
حد  �إىل  و"م�ضريًيا"،  لبكني،  بالن�ضبة 
وجه  على  دبي  لإمارة  بالن�ضبة  كبري، 
�رضكة  هددت  فقد  �خل�ضو�ض.  
�لقت�ضادية  �لذر�ع  دبي"،  "مو�نئ 
�لرثية،  لالإمارة  و�ل�ضرت�تيجية 
باتخاذ �إجر�ء�ت قانونية �ضد جيبوتي 
�لأخرية  �إن�ضاء  خلفية  على  و�ل�ضني، 
حمطة  يف  دولية  حرة  جتارة  منطقة 
�ضو�حل  على  "دور�ليه"،  حاويات 
�متالكها  �ل�رضكة  تزعم  جيبوتي، 
�متياز�ت تطويرها مبوجب �تفاقيات 

�ضابقة. 
�إطالق  من  �أ�ضبوع  بعد  �لتحذير  جاء 
بكني �ملرحلة �لأوىل من �أعمال �إن�ضاء 
تكون  �أن  لها  يُخطط  �لتي  �ملنطقة، 
وبعد  �إفريقيا،  يف  نوعها  من  �لأكرب 
�متياز�ت  جيبوتي  �إلغاء  من  �أ�ضابيع 
�إىل  تعود  �لتي  �لإمار�تية،  �ل�رضكة 
عام 2004، ومتتد 50 عاًما، بزعم �أنها 
ل�ضيادة  �ضارخ  "�نتهاك  على  تن�ضوي 

�لدولة و�مل�ضالح �لوطنية". 
�لإمار�تية  �ل�رضكة  فاإن  �لو�قع،  يف 
�لتي تدير 78 ميناًء يف 40  �لعمالقة، 
قبل  تكن، حتى  �لعامل، مل  دولة حول 
تدهور �ملوقف يف جيبوتي، مطمئنة 
�لإفريقي  �لقرن  يف  متوقعها  �إز�ء 
هذ�  ،ويف  �لأحمر  �لبحر  وبو�بات 
�متالك  �إىل  موؤخًر�  �ضعت  �ل�ضياق، 
�ليمن،  من  كل  مو�نئ  يف  �متياز�ت 
�ل�ضومال  �أر�ض  وجمهورية  و�إريرتيا، 
عن  فعلًيا  �ملنف�ضلة  )�ضوماليالند( 
مقدي�ضو.  لكن ذلك �لنف�ض �لتو�ضعي، 
عو�ئد  من  جيبوتي  ر�ضى  عدم  مع 
توقيعها؛  من  عاًما   14 بعد  �لتفاقية 
بتطوير  �لإمار�ت  �هتمام  يف  �ضكك 

�ملهمة،  �لقت�ضادية  �لنقاط  تلك 
بها،  �ل�ضتئثار  على  حر�ضها  بقدر 
�ملو�نئ  مناف�ضة  من  وحرمانها 
طرف  ل�ضالح  ا  خ�ضو�ضً �ملحلية، 

ثالث. 
جتدر �لإ�ضارة هنا �إىل �عتماد �قت�ضاد 
ب�ضكل  دبي،  �إمارة  ل�ضيرّما  �لإمار�ت، 
تتو�ضط  �إذ  �لبالد،  مو�نئ  على  كبري، 
�لتجارة  يف  �لأهم  �لبحري  �لطريق 
كما  و�لغرب،  �ل�رضق  بني  �لعاملية، 
"جبل  و�أكربها  �ملو�نئ،  تلك  تتميز 
و��ضتقر�ر  ��ضتيعاب  بطاقة  علي"، 
على  نظري�تها  تفوق  وخدمات 
�ل�ضفن  �لتي تقطعها  �متد�د �مل�ضافة 
�ضنغافورة،  مو�نئ  تغادر  �أن  منذ 
و�ضولها  حتى  �ل�رضقي،  �جلنوب  يف 
�ل�ضمال  يف  �لهولندي،  روترد�م  ميناء 
يوًما   30 )مبعدل  �لعك�ض  �أو  �لغربي، 

من �لإبحار(. 
يف �ملقابل، فاإن �ل�ضني معنية بامتالك 
مو�طئ قدم على �متد�د هذ� �لطريق 
�لتجاري، �لذي يعد �ل�رضيان �لرئي�ضي 
لقت�ضادها �لعمالق، وقد تنامى ذلك 
��ضرت�تيجية  �إطالقها  منذ  �لهتمام 

"�حلز�م و�لطريق"، عام 2013.
تت�ضمن �لروؤية �لطموحة تطوير عدة 
م�ضاريع يف ع�رض�ت دول ت�ضكل ممر�ت 
�أو �أ�ضو�ق ملنتجاتها �أو م�ضادر للمو�د 
ترليون  تبلغ  �إجمالية  بتكلفة  �خلام، 
عقوًد�،  ت�ضتغرق  قد  و�أعمال  دولر، 
�لعمود  �إىل  �ل�ضرت�تيجية  لتتحول 
�لفقري ل�ضيا�ضة �لبالد �خلارجية نبل 
"�حلز�م و�لطريق" قد يتحول �إىل  �إن 
بكني  ��ضرت�تيجية  يف  �أ�ضا�ضي  جزء 
حظ  ول�ضوء  �خلارجية،  �لع�ضكرية 
ذلك  �إ�ضار�ت  �أوىل  فقد ظهرت  دبي، 
�لتحول �ملحتمل يف جيبوتي بالذ�ت، 
�أول  �ملا�ضي  �لعام  ��ضت�ضافت  �لتي 
قاعدة ع�ضكرية تن�ضئها �ل�ضني خارج 

�أر��ضيها.

فما هي  تفلح..  "ال�سكوى" لن 
خيارات االإمارات؟ 

ل يبدو �أن �لتهديد بتقدمي �ضكوى لدى 
مو�جهة  يف  �ضيفلح  �لدويل  �لق�ضاء 
�لنفوذ �ل�ضيني �ملتنامي يف �ملنطقة، 
وقد يكون �ل�ضت�ضالم، ب�ضيغة �تفاقية 

ت�ضمن لدبي موقًعا مهًما على �لطريق 
و�إن  و�رًد�،  �أمًر�  �ل�ضيني،  �لتجاري 
�لإمار�ت  طموحات  تقلي�ض  �إىل  �أدى 
حلفائها  لدى  ��ضتياًء  و�أثار  �لكبرية، 
�لأ�ضابيع  يف  ظهرت  ،كما  �لأمريكيني 
�أخرى،  ورقة  لعب  فر�ضة  �لأخرية 
نحو  و�إريرتيا  �إثيوبيا  تقدم  متثلت يف 
عقوًد�،  ��ضتمر  �لذي  نز�عهما  �إنهاء 
يف  كبري،  حد  �إىل  �ضاهم،  و�لذي 

ت�ضخيم �أهمية جيبوتي �لقت�ضادية. 
حتى  تز�ل  وما  جيبوتي،  كانت  فقد 
رئي�ضًيا  معرًب�  ت�ضكل  �للحظة، 
�لدولة  �إثيوبيا،  وو�رد�ت  ل�ضادر�ت 
من  �ملحرومة  �لكربى،  �لإفريقية 
�خلالفات  �إىل  نظًر�  بحرية،  �ضو�حل 
و�أ�ضمرة،  �أبابا  �أدي�ض  بني  �حلادة 

و�ل�ضطر�بات يف �ل�ضومال. 
 �إل �أن �إعادة �لبلدين �جلارين ج�ضور 
ظهور  يفرز  قد  بينهما،  �لتو��ضل 
�جليبوتية،  للمو�نئ  كبديل  �إريرتيا 
برعاية �إمار�تية، ولكن هذه �ملرة من 
ملناف�ضة  وكبري  حقيقي  عمل  خالل 
�خل�ضائر  وتعوي�ض  �ل�ضيني،  �حل�ضور 
�ملحتملة للمو�نئ �ملحلية، و��ضتعادة 

ثقة دول �ملنطقة. 
من  �لعديد  يو�جه  �خليار  هذ�  ولكن 
�أبابا  �أدي�ض  متتع  �أولها  �لتحديات، 
وجيبوتي،  بكني  مع  جيدة  بعالقات 
وقطع �لأخرية �أ�ضو�ًطا يف �إن�ضاء �لبنى 
�إليها  تفتقر  �لتي  �لقت�ضادية  �لتحتية 
�ملا�ضي عن  �لعام  �أعلنت  �إذ  �إريرتيا، 
�لعمل على �إن�ضاء ثالثة مو�نئ جديدة 
،يُذكر  باإثيوبيا  تربطها  حديد  و�ضكة 
بعالقات  بالفعل  تتمتع  ظبي  �أبو  �أن 
�ضمحت  وقد  �أ�ضمرة،  مع  جيدة 
�لأخرية لها با�ضتخد�م ميناء "ع�ضب" 
تخو�ضها  �لتي  �ليمن،  حرب  �إطار  يف 
�إىل جانب �ل�ضعودية �ضد "�حلوثيني"، 
�لت�رضيحات  ،با�ضتثناء  �ضنو�ت  منذ 
ما  �لآن  ير�ضح حتى  �لربوتوكولية، مل 
�ل�ضيني  �لرئي�ض  لقاء�ت  من  �أهم  هو 
�ضتناور  �لأخرية  �أن  �إل  �لإمار�ت،  يف 
��ضتخد�م  �إىل  ت�ضعى  وقد  بالتاأكيد، 
�آن  يف  �ملتاحة  �خليار�ت  جميع 
�مللف  "م�ضريية"  �إىل  بالنظر  و�حد، 
بالن�ضبة لها، ويف كل �لأحو�ل، �ضيكون 
لتحدي �لعمالق �ل�ضيني �أثمان باهظة 

بالتاأكيد.  

منذ 29 ماي املا�سي وحتى اليوم، نظرت الدوائر الق�سائية املتخ�س�سة يف العدالة االنتقالية، يف 9 ق�سايا اأودعتها لديها "هيئة احلقيقة والكرامة" )د�ستورية م�ستقلة( والهيئة تاأ�س�ست مبقت�سى قانون �سدر عام 
2013، ويتعلق باإر�ساء العدالة االنتقالية بالبالد. واإجماال، تنظر الهيئة يف 63 األف ملف يتعلق بانتهاكات حلقوق االإن�سان من جوان 1955 اإىل دي�سمرب 2013 وتتعلق الق�سايا بعدد من التهم بينها "القتل حتت 

التعذيب" يف حمافظات قاب�س )جنوب(، ونابل )�سمال �سرق(، والكاف )�سمال غرب(، وتون�س العا�سمة، و�سو�سة )�سرق( كما نظرت الدوائر الق�سائية يف ق�سية قتل بالر�سا�س اأثناء الثورة التون�سية )دي�سمرب 2010 
يناير 2011( مبحافظتي الق�سرين )غرب(، و�سيدي بوزيد )و�سط(، وق�سية اغتيال طالب رميا بالر�سا�س يف اأحد �سوارع العا�سمة عام 1986.
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لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأعلنت 
رزنامة  عن  اأم�س  اأول  القدم 
مباريات الرابطة املحرتفة الأوىل 
الكروي  للمو�سم  حت�سبا  والثانية 
 17 يومي  ينطلق  الذي  املقبل 
الداخل، ومتيزت عملية  اأوت  و18 
املو�سم  مباريات  جدول  �سحب 
من   2019/2018 اجلديد  الكروي 
والتي جرت مبقر  الأوىل  الرابطة 
الرابطة يف العا�سمة مبباراة قوية 
والتي  الفتتاحية  اجلولة  تعرفها 
املو�سم  بطل  �رشوع  ت�سهد  �سوف 
حملة  ق�سنطينة  �سباب  املن�رشم 
الدفاع عن لقبه من ملعبه ال�سهيد 

حمالوي اأمام ن�رش ح�سني داي 
الإثارة  على  عودت  مباراة  يف 
والت�سويق على اأر�سية امليدان بني 
و�سيف  �سيكون  فيما  الفريقني، 
ال�ساورة على موعد  �سبيبة  البطل 

اجل  من  الوطن  خارج  تنقل  مع 
ملعب  على  القبائل  �سبيبة  مالقاة 
مباراة  وزو يف  بتيزي  نوفمرب  اأول 
ب�سبب  جمهور  دون  مربجمة 
جماهري  على  امل�سلطة  العقوبة 
»الكناري« منذ املو�سم املنق�سي، 
كاأ�س  لقب  حامل  يلتقي  فيما 
بوفاق  بلعبا�س  احتاد  اجلمهورية 
�سطيف على ملعب الأخري الثامن 

ماي يف مباراة تعد بالكثري.
من جهتهم، �ستكون الفرق الثالثة 
اأهلي  الكبار  دوري  اإىل  ال�ساعدة 
بجاية  مولودية  بوعريريج،  برج 
موعد  على  مليلة  عني  وجمعية 
حيث  الديار  خالرج  التنقل  مع 
امل�سيف  »الكابا«  ت�سكيلة  تالقي 
تلتقي  بينما  وهران  مولودية 
»املوب« اأوملبي املدية فيما يعود 
بعد  الأ�سواء  اإىل  »ال�سام«  لعبو 

العا�سمة  بوابة  من  طويل  غياب 
اأوت   20 ملعب  اإىل  يتنقلون  حيث 
وت�سهد  بلوزداد،  �سباب  ملالقاة 
الداربيات  اوىل  الأوىل  اجلولة 
العا�سمية للمو�سم اجلديد عندما 
اجلار  اجلزائر  مولودية  يالقي 
اجلولة  تعرف  بينما  بارادو،  نادي 
عودة  الوطنية  البطولة  من  الثانية 
بلقاء  القبائلي من جديد  الداربي 
القبائل  و�سبيبة  بجاية  مولودية 
املغاربية،  الوحدة  ملعب  على 
يف  الأول  الداربي  �سيكون  بينما 
اجلارين  يجمع  والذي  اجلزائر 
مربجما  اجلزائر  ومولودية  احتاد 
يعود  فيما  التا�سعة،  اجلولة  يف 
اجلولة  من  العليا  اله�ساب  داربي 
13 عندما يلتقي فريقا اأهلي برج 

بوعريريج ووفاق �سطيف.
عي�سة ق.

البطل ي�ضرع يف الدفاع عن اللقب اأمام الن�ضريةال�ساعدون اجلدد يعودون اإىل الأ�سواء من خارج القواعد
.       الداربي القبائلي وداربي اله�ضاب العليا يعودان جمددا

الت�سكيلة ا�ستفادت 
من يوم راحة 

وعادت اأم�س اإىل 
التدريبات

م�ضكلة الدفاع 
توؤرق الطاقم 
الفني ل�ضبيبة 

القبائل
تطال  التخوفات  بداأت 
�سبيبة  فريق  جماهري 
خو�س  بعد  القبائل 
مباراتني  اأول  الفريق 
خالل  خا�سهما  وديتني 
التح�سريي  الرتب�س 
منذ  يجريه  الذي 
اجلاري  الأ�سبوع  بداية 
انهزم  اأين  باأملانيا، 
ودياته  اأول  يف  الفريق 
بثالثة  �ساربروكن  اأمام 
قبل  لهدفني  اأهداف 
اليوم  يف  يخو�س  ان 
اأمام  املوايل ودية ثانية 
بهدفني  هرتا  �سي  اأف 
ين�سطان  لواحد واللذان 
ال�سفلى من  الأق�سام  يف 
الدوري الأملاين، وتبقى 
النقطة ال�سلبية التي مت 
الوقوف عليها تتمثل يف 
التي  الدفاعية  الأخطاء 
والتي  النادي  فيها  يقع 
تتطلب الإ�رشاع يف اإعادة 
النظر من طرف الطاقم 
القبائلي،  للنادي  الفني 
خا�سة واأن الفريق تلقى 
يف  كاملة  اأهداف  اأربعة 
جرتا  وديتني  مباراتني 
والأربعاء  الثالثاء  يومي 
الأمر  وهو  الفارطني 
العمل  يتطلب  الذي 
احللول  اإيجاد  على 
ت�سوية  اأجل  من  �رشيعا 
يعاين  التي  النقائ�س 
اخللفي  اخلط  منها 
ال�سيناريو  هذا  وتفادي 
املو�سم  انطالق  عند 
املقرر  املقبل  الكروي 

�سهر اأوت الداخل.
و�سيجد املدرب فرانك 
جمربا  نف�سه  دوما�س 
من  احللول  اإيجاد  على 
النقائ�س  معاجلة  اأجل 
التي تعاين منها الت�سكيلة 
رغم اأن املطالب متثلت 
اإدارة  بحث  �رشورة  يف 
مالل  �رشيف  الرئي�س 
لعب  ا�ستقدام  على 
من  الدفاع  يف  جديد 
النقائ�س  تغطية  اأجل 
التي يعاين منها املحور، 
الالعب  رفقاء  ونال 
اأول  راحة  يوم  �سعدو 
ام�س بعد خو�س لقاءين 
التوايل  على  وديني 
اإىل  اأم�س  عادوا  حيث 
من  جمددا  التدريبات 
التح�سري  موا�سة  اأجل 
املو�سم  لنطالق 

الكروي اجلديد.
عي�سة ق. 

الإدارة توجه الدعوة لالعبني من رواندا والديون 12 مليار �سنتيم

روابح مدربا جديدا ل�ضباب بلوزداد

بلوزداد  �سباب  فريق  اإدارة  اأعلنت 
روابح  توفيق  املدرب  مع  التعاقد 
تواجد  بعدما  ر�سمية  ب�سفة 
املدير  مبكتب  اأم�س  اأول  املعني 
اأحمد  الإدارة  ملجل�س  العام 
اإىل  الرجالن  تو�سل  حيث  جعفر 
العقد  بنود  خمتلف  حول  التفاق 
التي تربط روابح بالفريق قبل ان 
يوقعا العقد لي�سبحج روابح ب�سفة 
لل�سباب  اجلديد  املدرب  ر�سمية 
املدربني  ثالث  يعترب  والذي 
رحيل  منذ  معهم  املتعاقد 
نحو  الطاو�سي  ر�سيد  املغربي 
وفاق �سطيف بعد اإقالة عز الدين 
اليامني  وا�ستقالة  جودي  اآيت 

على  ال�ستقرار  قبل  بوغرارة 
�سطيف  ابن  بخدمات  ال�ستعانة 
الذي ميلك جتربة كبرية يف جمال 
التدريب وهو الذي �سبق له تدريب 
عدة اأندية حملية وكانت له جتارب 
الدوري  يف  اآخرها  الوطن  خارج 
ال�سعودي قبل اأن يعود جمددا اإىل 
البطولة  للتدريب يف  الوطن  ار�س 
اأر�سلت  اخرى،  الوطنية. من جهة 
بوحف�س  حممد  الرئي�س  اإدارة 
رواندا  من  لعبني  اإىل  الدعوة 
الوطن  اأر�س  اإىل  القدوم  اأجل  من 
عن  امكانياتهما  على  والوقوف 
الفني  الطاقم  طرف  من  قرب 
مع  للتوقيع  عليهما  احلكم  قبل 

الفريق البلوزدادي من عدمه، اإىل 
جانب ذلك را�سلة جلنة املنازعات 
املطالبة  اجل  من  ال�سباب  اإدارة 
كاهلها  تثقل  التي  الديون  بت�سوية 
مليار   12 مببلغ  قيمتها  واملقدرة 
�سنتيم بعدما كان الالعب �ساملي 
اآخر الالعبني الالجئني اإىل الهيئة 
من اأجل املطالبة باأمواله والعمل 
على ت�سويتها، وهو ما ي�سع الإدارة 
ظل  كبري يف  ماأزق  يف  البلوزدادية 
دفع  وا�ستحالة  الأموال  غياب 
الذي  الدين  من  الكبري  املبلغ 
الذين  ال�سابقني  لالعبيها  عليها 

رفعوا �سدها �سكوى.
ع.ق.

 �سمن الألعاب الإفريقية لل�سباب
 التي حتت�سنها بالدنا

رمو�ش يهدي اجلزائر اأول ذهبية و3 
ف�ضيات للرباعة �ضربي

رمو�س  اهلل  عبد  امل�سارع  اأهدى 
اأول ميدالية ذهبية للجزائر حت�سبا 
ملناف�سة الطبعة الثالثة من الألعاب 
حتت�سنها  التي  لل�سباب  الإفريقية 
فاز  حيث  ام�س،  اأول  منذ  بالدنا 
رمو�س يف منازلته النهائية للجيدو 
تغلب  و  كغ   100 من  اأكرث  وزن  يف 
مادو  دانييل  على  اجلزائر  ممثل 
من نيجرييا، بينما اأ�سافت الرّباعة 
نور الهدى �سربي، ثالث ميداليات 
ف�سية خالل مناف�سات اليوم الأول 
ملناف�سة رفع الأثقال التي انطلقت 
املناف�سة  من  الأول  اليوم  يف 
بالقاعة املتعددة الريا�سات بربج 
البالغة  �سربي  ورفعت  الكيفان، 
15 عاما حمولة قدرها 53 كغ يف 
اخلطف و 70 كغ يف النرت و123 كغ 
اأقبا  النيجريية  وراء  املجموع،  يف 
بامليدالية  املتوجة  اإيبيلي�سكوو 
كغ   61 كغ   135 مبجموع  الذهبية 
و  النرت،  يف  كغ  و75  اخلطف  يف 
عي�سى  بن  ي�رشى  التون�سية  نالت 
اخلطف  يف  برونزيتني  ميداليتني 
فيما  كغ،   120 واملجموع  كغ   53
�سبيحي  مرمي  املغربية  ح�سلت 
النرت  يف   برونزية  ميدالية  على 

69 كغ
يف املقابل، حقق املنتخب الوطني 
-21 ال�سنغال  على   فوزا  للريغبي 
اإفريقيا  جنوب  �سد  انهزم  و   19
الأوملبي  5  جويلية  5-31 مبلعب 
الأوىل  اجلولة  مناف�سات  ختام  يف 
دورة  من  الأوىل  للمجموعة 

وانهزم  لعبني،  ب�سبعة  الريغبي 
الأوىل  خرجتهم  يف  »اخل�رش« 
اإفريقيا بطل  اأمام منتخب جنوب 
الأول  ال�سوط  بنتيجة ثقيلة  العامل 
املدرب  اأ�سبال  ليتدارك   ،)19-0(
اللقاء  يف  ماين،  ع�سمان  الوطني 
الثاين بتحقيقهم فوز  �سعب �سد 
ال�سنغال بعدما كانوا متاأخرين يف 
اأبقى  وبهذا   ،12-7 الأول  ال�سوط 
حظوظه  على  الوطني  املنتخب 
يف التاأهل اإىل الدور ن�سف النهائي 
بتمركزه يف ال�سف الثالث مبجموع 
الأوىل،  نقاط �سمن املجموعة   4
الثانية  اجلولة  البارحة  وجرت 
فا�سو  وبوركينا  تون�س  لعبت  حيث 
�ساحبي  ويتاأهل  التوايل،  على 
الدور  اإىل  والثاين  الأول  املركز 

ن�سف النهائي.
بوكردان  ب�سد  انطلقت  بينما 
التجذيف  تخ�س�س  مناف�سات 
مب�ساركة 86 ريا�سيا ذكورا و اإناثا، 
خالل  اجلزائر  ممثلو  ح�سم  وقد 
بح�سور  انطلقت  التي  املناف�سة 
للجزائرية  الحتادية   رئي�س 
الأجنبية  الوفود  روؤ�ساء  و  للعبة 
النهائي  للدور  تاأهلهم   امل�ساركة 
و  ال�سبت  يومي  اإجرائه  املزمع 
اإيجابية،  الأحد بتحقيقهم نتيجة  
التجذيف  تخ�س�س  يف  وي�سارك 
 14 ميثلون  وريا�سية  ريا�سيا   86
التاأهل  اأمل   على  اإفريقية  دولة 

لأوملبياد ال�سباب بالأرجنتني.
ع.ق./وكالت 

اأكد اأن الرابطة من حت�سم  قرار تاأهيل املالعب

 مدوار: و�ضعنا جدولة للديون
 اإىل املركاتو ال�ضتوي

املحرتفة  الرابطة  رئي�س  �سّدد 
مدوار  الكرمي  عبد  القدم  لكرة 
على  تعمل  �سوف  هيئته  اأن 
اأجل  من  جهدها  ببذل  القيام 
جدولة الديون املتعلقة بالأندية 
اإيجاد  على  والعمل  املحرتفة 
من  باحللول  للخروج  احللول 
الديون  من  تاأتي  التي  امل�ساكل 
الفرق نحو لعبيها  التي ترتكها 
امل�ستحقات  ت�سوية  عدم  عرب 
حيث  بهم،  اخلا�سة  املالية 
ت�رشيحات  يف  مدوار  اأو�سح 
ال�ساأن  �سحافية بخ�سو�س هذا 
اأجل  من  اقرتاحات  و�سع  اأنه 
جدول تلك الديون وو�سعها على 
طاولة املكتب الفدرايل من اأجل 
حيث  وتقييمها  عليها  الوقوف 
بت�سوية  اجلدولة  تلك  ت�سمح 
املركاتو  فرتة  غاية  اإىل  الديون 

ال�ستوي املقبل.
عملية  اإىل  مدوار  وتطرق 
انطلقت  التي  املالعب  تاأهيل 
لهيئته  التابعة  املعاينة  جلنة 
بخ�سو�س  عملها  يف  الكروية 
لن  اأنه  اأ�سار  حيث  ال�ساأن،  هذا 
تكون هناك مفاجاآت بخ�سو�س 
ت�ستقبل  التي  املالعب  تاأهيل 
بالبطولة  املتعلقة  املباريات 
الأوىل  برابطتيها  املحرتفة 

والثانية حت�سبا للمو�سم الكروي 
اللجنة  ان  م�سريا  املقبل، 
للمالعب  مبعاينتها  انطلقت 
قبل  الوطن  اأنحاء  متلف  عرب 
بكل  اخلا�سة  التقارير  و�سع 
ل�رشوط  ا�ستيفائه  ومدى  ملعب 
املو�سم  املواجهات  احت�سان 
فيما  الأخري  والقرار  املقبل 
يتعلق بتاأهيل امللعب من عدمه 

يعود اإىل الرابطة ح�سبه.

داربي الحتاد 
واملولودية يف 5 

جويلية

مباريات  اأن  مدوار  اأو�سح 
ترث  مل  العا�سمية  الداربيات 
للرابطة  بالن�سبة  م�ساكل 
الأمور  واأن  خا�سة  املحرتفة 
م�سريا  ال�ساأن،  هذا  يف  وا�سحة 
اأن الفرق العا�سمية ت�ستقبل على 
مالعبها دون اإ�سكال وال�ستثناء 
الفريقني  بني  الداربي  ي�سنعه 
ومولودية  احتاد  اجلارين 
اإدارة  تقدمت  بعدما  اجلزائر، 
املواجهة  لعب  بطلب  الأخري 

على ملعب 5 جويلية.
ع.ق.
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ب�صعوبة  املناف�صة  يودعوا  اأن  قبل 
اأمام حامل  النهائي  الدور ثمن  من 
اللقب منتخب اأملانيا، وكد زط�صي 
بعني  التكوين  مركز  افتتاحه  خالل 
�صحافية  ت�رصيحات  ويف  الدفلى 
رونار  هريف  الفرن�صي  املدرب  اأن 
للخ�رص  مدربا  الآخر  هو  يكون  لن 

التي  الثقيلة  الت�رصيحات  بعد 
اأطلقها خالل الفرتة الفارطة وقال 
منتخب  اأي  يدرب  لن  اأنه  خاللها 
اإفريقي احرتاما للمنتخب املغربي 
ال�صياق  نف�س  يف  ونفي  واملغاربة، 
ات�صاله باملدرب الربتغايل كارلو�س 
اإيران  منتخب  مدرب  كريو�س 
�صخ�صيا  به  يت�صل  مل  انه  مو�صحا 
رغم وجوده �صمن القائمة امل�صغرة 

التي تهتم الحتادية اجلزائرية لكرة 
اأ�صمائها  اأحد  مع  بالتعاقد  القدم 
به  ات�صل  اأنه ل يدري من  مو�صحا 

با�صم الفاف.
الكروية  هيئته  ان  زط�صي  وك�صف 
اثنني  مدربني  مع  ات�صال  على 
مع  التفاق  اجل  من  اأوروبيني 
ذات  ويف  معه،  والتعاقد  اأحدهما 
ال�صياق اأ�صار اأن الإعالن عن هوية 

الناخب  وخليفة  اجلديد  املدرب 
الوطني ال�صابق رابح ماجر �صيكون 
خالل بداية �صهر اأوت املقبل على 
اجلديد  واملدرب  تقدير  اق�صى 
الفرن�صية،  باللغة  احلديث  يتقن 
مهتمة  لي�صت  الفاف  اأن  وا�صتطرد 
حاليا بالتعاقد رفقة املدرب جمال 
بلما�صي واملدرب اجلديد للخ�رص 

لي�س بال�رصورة اأن يكون فرن�صيا.

التعرف على املدرب اجلديد بداية اأوت على اأق�سى تقدير

زط�ضي: حليلوزيت�ش ورونار لن يدربا اخل�ضر
اأعلن رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي عن اال�ستغناء نهائيا عن فكرة التعاقد مع املدرب 

وحيد حليلوزيت�س وا�ستبعد ب�سفة نهائية اإمكانية عودة الناخب الوطني ال�سابق للإ�سراف جمددا على قيادة العار�سة 
الفنية للمنتخب الوطني، دون العودة اإىل االأ�سباب التي حالت دون التمكن من الو�سول اإىل االتفاق معه بخ�سو�س 

عودته اإىل تدريب الت�سكيلة الوطنية التي قادتها على مدار ما يقارب العامني وقادها اإىل حتقيق تاأهل تاريخي اإىل 
الدور الثاين من مونديال الربازيل 2014

يخو�س اأول مباراة بقمي�س املان �سيتي اأمام 
بوري�سيا دورمتوند اليوم

حمرز: �ضاأعمل لإ�ضعاد جماهري 
»الحتاد« وغوراديول ينتظر مني الكثري

احتاد املغرب العربي ي�ضعى 
لتنظيم مونديال 2030

غزال حمل اهتمام لي�ضرت 
�ضيتي خلالفة حمرز

اجلزائري  الدويل  الالعب  وعد 
ريا�س حمرز جماهري فريقه اجلديد 
بال�صعي  الجنليزي  �صيتي  مان�ص�صرت 
لديه  ما  اأف�صل  تقدمي  اجل  من  بقوة 
من  املقبل  الكروي  للمو�صم  حت�صبا 
وعرب  املمتاز،  الجنليزي  الدوري 
الوطني يف  املنتخب  ميدان  متو�صط 
لفريقه  الر�صمية  للقناة  ت�رصيحاته 
الأكادمييات  اإحدى  زيارته  خالل 
�صيكاغو  مبدينة  الواقعة  الكروية 
�صيتي  املان  يقوم  اأين  الأمريكية 
بداية  ق�صى  اأنه  التح�صريية  بجولته 
جتربة رائعة مع فريقه اجلديد، وهو 
والراحة يف  بال�صعادة  ي�صعر  ما جعله 
احد  رفقة  اجلديدة  مغامرته  بداية 
الفرق الكبرية يف الدوريات الأوروبية، 
مع  بالعمل  �صعيد  اأنه  حمرز  واأ�صاف 
الالعبني ال�صبان يف الفريق يف انتظار 
الذين  الدوليني  الالعبني  التحاق 
كاأ�س  بلدانهم يف  �صاركوا مع منتخب 
برو�صيا،  موؤخرا  جرت  التي  العامل 
تقدمي  عل  يعمل  �صوف  اأنه  م�صريا 
على  يربهن  حتى  لديه  ما  اأف�صل 
تقدميه  على  قادر  هو  وما  اإمكانياته 
رغبته  ظل  يف  خا�صة  النادي،  مع 

ناديه.  اإىل  الإ�صافة  تقدمي  الكبرية 
�صيتي  للي�صرت  ال�صابق  الالعب  وقال 
مدربه  اإىل  حتدث  اأنه  الجنليزي 
ال�صباين بيب غوارديول والذي اأو�صح 
مو�صحا  الكثري،  منه  ينتظر  اأنه  له 
اإىل  بقدومه  �صعادته  عن  له  عرب  اأنه 

الفريق والعمل معه.
التي  الودية  املباراة  حمرز  واعترب 
بوري�صيا  اأمام  ناديه  رفقة  تنتظره 
اليوم  املقررة  الأملاين  دورمتوند 
عادية، مو�صحا اأنها �صوف تكون الأوىل 
بقمي�س فريقه اجلديد واختبار جيدا 
اجلديد،  للمو�صم  التح�صري  اأجل  من 
وكبري  معروف  املناف�س  ان  م�صيفا 
ومواجهته �صوف ت�صمح الوقوف على 

مدى ا�صتعدادهم للمو�صم اجلديد.
الفرن�صي  لوهافر  نادي  خريج  وعربرّ 
بها  يقوم  التي  باجلولة  �صعادته  عن 
مع فريقه مبدينة �صيكاغو الأمريكية، 
تتميز بطق�س حار  اأنها  ا�صتطرد  اأين 
يف  املناخ  عليه  هو  عما  وخمتلف 
ال�صعادة  مينحه  الذي  الأمر  اجنلرتا 
بالقدوم اإىل مان�ص�صرت �صيتي واكت�صاف 

مدن جديدة لأول مرة يزورها.
عي�سة ق.

العربي  املغرب  احتاد  طالب 
لتنظيم  م�صرتك  ملف  بتقدمي 
القدم،  لكرة   2030 مونديال 
وجه  فقد  الحتاد  لبيان  ووفقا 
الإقليمية  للموؤ�ص�صة  العام  الأمني 
لروؤ�صاء  خطابا  البكو�س  الطيب 
حلثهم  اخلم�س  الأع�صاء  الدول 
يحتاج  م�صرتك  ملف  تقدمي  على 
واأ�صار:  �صنوات،  لعدة  اإعداده 
يف  كبرية  اأهمية  يويل  »الفيفا 
الوقت احلايل للملفات امل�صرتكة، 
�صتكون  املقبلة  امللفات  وجميع 
الدبلوما�صي  ونا�صد  كذلك«.، 
الأع�صاء ب�رصورة  الدول  التون�صي 
التعلم من درو�س امللف املغربي 
 2026 مونديال  لتنظيم  الأخري 
دول  جميع  بدعم  حظي  والذي 
النهاية  يف  ولكن  العربي،  املغرب 

فاز امللف امل�صرتك بني الوليات 
بهذا  واملك�صيك  وكندا  املتحدة 
البكو�س  تعهد  كما  ال�رصف، 
»ال�رصورية«  اجلهود  كل  بت�صخري 
امل�صتوى  على  امللف  لدعم 
من  والدويل،  والعربي  الإفريقي 
ب�رصف  امللف  هذا  يفوز  اأن  اأجل 
الأرفع  الكروي  احلدث  تنظيم 
واأعرب  الأر�س.  �صاأنا على �صطح 
الرت�صح  له  �صبق  الذي  املغرب، 
مرات،  خم�س  املونديال  لتنظيم 
لتنظيم  الرت�صح  يف  رغبته  عن 
امللفات  ملناف�صة   2030 مونديال 
الأرجنتني  بني  الأخرى  امل�صرتكة 
وبني  واأوروجواي،  وباراغواي 
واأيرلندا  وا�صكتلندا،  اإجنلرتا 

ال�صمالية وويلز.
وكاالت 

اجلزائري  الدويل  الالعب  دخل 
ر�صيد غزال اهتمامات اإدارة نادي 
اأجل  من  الجنليزي  �صيتي  لي�صرت 
التعاقد معه خالل فرتة التحويالت 
ك�صفت  حيث  احلالية،  ال�صيفية 
جريدة »لو �صبور 10« الفرن�صية اأن 
غزال يتواجد حمل اإعجاب مدرب 
يعرف  الذي  بويال  كلود  لي�صرت 
جيدا  يتابع  الذي  وهو  امكانياته 
فرن�صي،  باعتباره  الفرن�صية  الكرة 
حيث ي�صعه خيارا من اأجل التعاقد 
معه خلالفة مواطنه ريا�س حمرز 

اإىل  وانتقل  النادي  غادر  الذي 
�صفوف فريق مان�ص�صرت �صيتي يف 
الذي  الأمر  وهو  احلالية  ال�صائفة 
ن  ملزمو  لي�صرت  م�صوؤويل  يجعل 
يف  خلالفته  البديل  عن  بالبحث 
يغادر  اأن  ي�صتبعد  ول  الت�صكيلة، 
ناديه  ت�صكيلة  �صفوف  غزال 
جتربة  خو�س  اأجل  من  موناكو 
جديدة بعدما كان مو�صمه فا�صال 
املو�صم املن�رصم مع ت�صكيلة نادي 

الإمارة الفرن�صية.
ع.ق.

 احلالة ال�سحية للعب جتعله 
ال يجازف بالعودة حاليا

غياب غولم مهدد 
بالتمديد اإىل اأكتوبر

ت�صري اآخر املعطيات املتعلقة باحلالة ال�صحية لالعب الدويل 

التقارير  كانت  بعدما  الت�صاوؤم  اإىل  غولم  فوزي  اجلزائري 

والأخبار التي راجت يف وقت �صابق ت�صري اإىل بذل اجلهود من 

طرف الالعب من اأجل العودة �رصيعا اإىل املناف�صة والتي يبتعد 

ال�صدد  هذا  ويف  الفارط،  العام  من  نوفمرب  �صهر  منذ  عنها 

ك�صفت �صحيفة »كوريريي ديللو �صبورت« اليطالية اأن الالعب 

املحرتف يف �صفوف نادي نابويل اليطايل يحتاج اإىل النتظار 

لفرتة اأخرى من اأجل العودة جمددا اإىل امليادين حيث خ�صع 

الذي  الأمر  وهو  ق�صري  وقت  يف  جراحية  عمليات  ثالث  اإىل 

يجعله ملزما بعدم الت�رصع من اجل العودة اإىل امليدان حاليا، 

�صوى  اللعب  اإىل  يعود  لن  غولم  فاإن  ال�صحيفة  نف�س  وح�صب 

بعد فرتة ترتاوح ما بني �صهرين وثالثة ا�صهر وهو الأمر الذي 

يجعل غيابه عن امل�صتطيل الأخ�رص يطول جمددا خا�صة واأن 

ولن  يبتعد  الالعب  جتعل  امل�صدر  نف�س  ك�صفها  التي  الفرتة 

يكون جاهزا للعب اإىل غاية �صهر اأكتوبر املقبل ومعناه اأنه لن 
يعود �صوى بعد انطالق املو�صم اجلديد.

عي�سة ق.

برجمة اإياب رايون �سبورت بن�سبة كبرية 
مبلعب ت�ساكر

 احتاد اجلزائر يعود لأر�ش
 الوطن مبعنويات مرتفعة

القطرية لواحد جعلته يوا�صل التغريد ب�صدارة املجموعة على انفراد، حيث التي اأحرز الفريق نقاطها الثالث بعد الفوز الذي حققه بنتيجة هدفني حل�صاب اجلولة الثالثة من دور جمموعات كاأ�س الكاف، وهي املقابلة غيث مباراتهم الأربعاء املن�رصم امام نادي رايون �صبورت الرواندي من مدينة كيغايل الرواندية اأين خا�س رفقاء الالعب عبد الروؤوف بن و�صل وفد فريق احتاد اجلزائر اإىل اأر�س الوطن ظهرية اأم�س قادما  الدوحة  مطار  اإىل  التنقل  بعد  الحتاد  لعبي  عودة  اأن خا�صة بعدما زادت اأطماع التناف�س على التتويج باللقب القاري.اجل و�صول وفد النادي العا�صمي اإىل الديار وهم مبعنويات مرتفعة ومنه �صد الرحال نحو ار�س الوطن يف رحلة ا�صتغرقت 24 �صاعة من جاءت  »�صو�صطارة«  ت�صكيلة  بيت  داخل  من  م�صدر  ك�صف  املقابل،  رايون يف  اأمام  املقبلة  فروجي  تيريي  الفرن�صي  املدرب  اأ�صبال  القارية مباراة  املناف�صة  دور جمموعات  من  الرابعة  اجلولة  �صمن  ملعب �صبورت  على  كبرية  وبن�صبة  املقبلة  جويلية   29 بتاريخ  تكون  جويلية �صوف   5 ملعب  جاهزية  عدم  ب�صبب  بالبليدة،  ت�صاكر  اجلزائر م�صطفى  واأن  خا�صة  التاريخ  نف�س  يف  املواجهة  لحت�صان  قد الأوملبي  الذي  الأمر  وهو  لل�صباب،  الإفريقية  الألعاب  مناف�صة  يجعل م�صوؤويل الحتاد بن�صبة كبرية يتوجهون لال�صتقبال على ملعب حتت�صن 
عي�سة ق. ت�صاكر.

براهيمي يتوجه نحو البقاء وجتديد العقد مع بورتو
الدويل  الالعب  يقرتب 
اجلزائري يا�صني براهيمي من 
البقاء يف �صفوف ناديه بورتو 
الربتغايل بعدما كان قريبا يف 
وقت �صابق من الرحيل خالل 
ال�صيفية  التحويالت  فرتة 
جديد،  فريق  نحو  احلالية 

ك�صفت  ال�صدد  هذا  ويف 
»ريكورد«  جريدة  اأم�س  اأول 
اأقرب  براهيمي  اأن  الربتغالية 
اإىل البقاء يف �صفوف ت�صكيلة 
العقد  وجتديد  »الدراغاو« 
ينتهي  الذي  وهو  الإدارة  مع 
�صدد  حيث   ،2019 �صائفة  يف 

نف�س امل�صدر اأن اإدارة بورتو 
ترغب يف بقاء متو�صط ميدان 
املنتخب الوطني يف �صفوفها 
خا�صة  ممكنة  فرتة  لأطول 
بني  من  الأف�صل  يعترب  وانه 
لعبي بورتو ويقدم م�صتويات 
م�صتقرة يف املوا�صم الأخرية، 

ورغم اهتمام عدد من الأندية 
م�صوؤويل  اأن  اإل  ل�صتقدامه 
التفريط  يرف�صون  ناديه 
ان  ي�صتبعد  ول  خدماته  يف 
للفرتة  العقد  معه  يجددوا 

املقبلة.
عي�سة ق.



�ضان�ضيز �ضين�ضّم �إىل جولة

 

 مان�ض�ضرت يونايتد �لأمريكية
اأكد نادي مان�س�سرت يونايتد الجنليزي الذي �سافر اإىل الوليات املتحدة الأمريكية خلو�ض جولة 
حت�سريية قبل انطالق املو�سم اجلديد اأن لعبه الدويل الت�سيلي األيك�سي�ض �سان�سيز بات باإمكانه 

الن�سمام اإىل �سفوفه بعدما مت حل م�سكلة تاأ�سرية الدخول اخلا�سة به، ومل يكن �سان�سيز على 
منت الطائرة التي اأقلت فريق يونايتد الأحد املن�رصم اإىل لو�ض اأجنلي�ض الأمريكية ب�سبب ما اعتربه 

الدوري النكليزي املمتاز ق�سية اإدارية، وتبني لحقا ان ال�سلطات الأمريكية مل ت�سدر تاأ�سرية 
دخول للت�سيلياين، لأن لعب ار�سنال ال�سابق قبل احلكم ال�سادر بحقه مع وقف التنفيذ بال�سجن 
ملدة 16 �سهرا ب�سبب التهرب ال�رصيبي يف ا�سبانيا. وحتدث مدرب »ال�سياطني احلمر« الربتغايل 
جوزيه مورينيو عن غياب لعبه خالل املوؤمتر ال�سحايف الذي عقده الأربعاء قبيل �سفر فريقه 
قائال: »الأمر �سيء جدا، وهو حزين جدا. لي�ض الأمر جيدا بالن�سبة له اأو يل اأو حتى للفريق«، 

وتابع »ل ميكننا اأن نلوم اأي �سخ�ض، اأعلم ان النادي يبذل جهوده، ولكن ال�سلطات الأمريكية لديها 
اإجراءاتها«، وح�سل �سان�سيز على ال�سوء الأخ�رص لل�سفر اإىل اأمريكا بعد اإ�سدار تاأ�سرية الدخول، 

و�سين�سم اإىل زمالئه الذين يتح�رصون للمو�سم اجلديد للدوري النكليزي املمتاز الذي ينطلق يف 
10 اأوت املقبل، وقال متحدث با�سم النادي النكليزي ل�سحيفة غارديان: »مت تذليل جميع العقبات 

بالن�سبة ل�سان�سيز و�سوف ي�سافر اإىل الوليات املتحدة الأمريكية قريبا«.

ليفربول يتعاقد مع �حلار�س �ألي�ضون
اأعلن ليفربول تعاقده مع احلار�ض الربازيلي األي�سون بيكر قادماً من روما الإيطايل، وذلك بح�سب ما 
اأورده النادي الإجنليزي على موقعه الر�سمي، وذكر ليفربول يف بيانه اأنه اأنهى عملية التعاقد بنجاح 
مع األي�سون بيكر وملدة طويلة دون حتديدها ودون الت�رصيح مببلغ ال�سفقة ونقل املوقع على ل�سان 
بيكري ت�رصيحه: »اأنا يف غاية ال�سعادة، كان حلماً فاأ�سبح حقيقة اأن اأتقم�ض زي ناد بهذا احلجم«، 

واأ�ساف: »اإذا ما نظرت مل�سريتي وحياتي فيمكنني القول اأّنها خطوة عمالقة اأن اأكون جزًء من هذا 
النادي العريق وهذه العائلة«. جدير بالإ�سارة اإىل اأّن األي�سون 25 عاماً بداأ م�سواره يف نادي مدينته 

اإنرتنا�سيونال بورتو األيغري، قبل اأن ينتقل اإىل روما الإيطايل عام 2016 ومنه اإىل ليفربول.

كلوب يخ�ضى من �لإرهاق على لعبيه �لدوليني
يخ�سى الأملاين يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإجنليزي اأن يت�سبب النمط الريا�سي الذي 

يخ�سع الالعبون الدوليون له ويعر�سون حياتهم للخطر، بتاأثري �سلبي عليهم �سيدفعون ثمنه املو�سم 
املقبل، ويعترب كلوب اأن الأندية التي ت�سم يف �سفوفها عددا كبريا من الالعبني الدوليني �ستواجه 

م�ساكل جمة جراء ال�سغوطات املتزايدة على الالعبني النجوم، ومن املمكن اأن يتعر�سوا لإ�سابات 
لعدم ح�سولهم على الوقت الكايف للراحة، وحتدث املدرب الأملاين عن لعبيه يف ليفربول جوردان 

هندر�سون، الذي �ساهم يف و�سول اإجنلرتا اإىل الدور ن�سف النهائي من مونديال رو�سيا والكرواتي 
ديان لوفرين و�سيف بطل العامل، ومما قاله: »جوردان يحتاج لإجازة، ولن يعود قبل 5 اأوت، ديان 

خا�ض نهائي مونديال رو�سيا و�سيعود يف 6 منه«، وتابع موؤكدا يف الوقت ذاته اأنه جهد لإقناع 
هندر�سون ب�رصورة احل�سول على عطلة.

ميالن يحتج على تعليق م�ضاركته �أوروبيًا
تقدم ممثلون عن نادي ميالن الإيطايل باحتجاج لدى حمكمة التحكيم الريا�سي »كا�ض« على 

قرار منعه من امل�ساركة يف م�سابقة يوروبا ليغ املو�سم املقبل ملخالفته قواعد اللعب النظيف، 
وح�رص عن النادي الإيطايل املدير العام ماركو فا�سوين واملديرة املالية فالنتينا مونتاناري 

واملحاميان روبرتو كابيلي واندريا اييلو، ومل يدل اأي منهم بت�رصيح لو�سائل الإعالم، كذلك ح�رص 
ممثلون لالحتاد الأوروبي، ويتوقع ترجيح �سدور قرار »يف ال�ساعات 24 التي تليها بح�سب ما �رصح 

ناطق با�سم املحكمة الثالثاء املن�رصم لفران�ض بر�ض، وكانت هيئة الرقابة املالية على الأندية 
يف الحتاد الأوروبي قررت يف 27 جوان املا�سي ا�ستبعاد الفريق الإيطايل عن م�سابقة الدوري 

الأوروبي يف اأول ن�سخة يتاأهل فيها، وجاء يف قرارها ان نادي ميالن ا�ستبعد من اأي م�سابقة 
اأوروبية يتاأهل اإليها يف املو�سمني املقبلني، مو�سحا اأن ال�ستبعاد من م�سابقة واحدة �سواء يف 

2018 -2019 اأو 2019 -2020 ملخالفته قواعد اللعب املايل النظيف. وانتقلت ملكية النادي ال�سهري 
من رئي�ض الوزراء اليطايل ال�سابق �سيلفيو برلو�سكوين يف 13 اأفريل 2017 مقابل 740 مليون يورو 

اإىل م�ستثمرين �سينيني بقيادة يل يونغ هونغ، لكن �سندوق اإيليوت الأمريكي لال�ستثمار اأعلن يف 11 
جويلية �سيطرته على النادي و�سخ مبلغ 50 مليون يورو لتاأمني ا�ستقرار مايل، ويف بيان وزعه، ذكر 
ال�سندوق الأمريكي اأنه يتوىل ال�سيطرة على النادي بعد ف�سل امل�ستثمر ال�سيني يل يونغ هونغ يف 
ت�سديد الديون امل�ستحقة، وكانت لدى املالك ال�سيني مهلة انتهت يف 6 جويلية لت�سديد مبلغ 32 

مليون يورو م�ستحقة لل�سندوق الأمريكي الذي اأقر�سه املال ل�رصاء لعبني جدد. 

�لريال ي�ضتهدف �إيكاردي لتعوي�س رونالدو

ي�سعى ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم قوي بعد رحيل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم الفريق، اإىل �سفوف فريق جوفنتو�ض 
خالل فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية، واأكدت �سحيفة »ماركا« اأن الأرجنتيني ماورو اإيكاردي لعب اإنرت ميالن الإيطايل يعترب 
اأولوية بالن�سبة لريال مدريد لتعوي�ض رحيل الدون، واأ�سافت اأن اإيكاردي عاد اإىل اأجندة ريال مدريد، يف ظل �سعي النادي لتعزيز 
ت�سكيلة لوبيتيغي املدير الفني للملكي بالعبني كبار كما اأكد فلورنتينو برييز رئي�ض النادي، واأو�سحت اأن الالعب الأرجنتيني 
تفاو�ض بالفعل مع ريال مدريد خالل �سوق ال�ستاء املا�سي، لكن برييز مل يقم اأبداً با�ستثمارات كبرية يف ثاين الأ�سواق من حيث 
الأهمية، وذكرت اأن اإنرت ميالن طلب يف جانفي مبلغ 100 مليون يورو لبيع اإيكاردي، وهو ما اأف�سد ال�سفقة وجعل ريال مدريد 

ينُظر اإىل خيار اآخر.
ولفتت ال�سحيفة اإىل اأنه مع رحيل كري�ستيانو رونالدو، بات على ريال مدريد ال�سعي للتعاقد مع مهاجم يعو�ض الأهداف التي 
كان ي�سجلها الدون ومبعدل 50 هدًفا يف املو�سم، واأ�سارت اإىل اأن اإيكاردي، مل يجدد عقده مع اإنرت ميالن على الرغم من اأن 
النادي قدم بالفعل عر�ساً مهما له يف الفرتة الأخرية، واأو�سحت اأن التقارير الفنية التي ميلكها ريال مدريد توؤكد باأن اإيكاردي 
اإنرت قد  اإدارة  اأن  باأنه يبدو  مهاجم مميز وهداف بالفطرة وميلك ما كان ينق�ض ريال مدريد يف املوا�سم الأخرية، وختمت 
ا�ست�سلمت لرحيل اإيكاردي، وبداأت يف البحث عن بديل حمتمل لالعب الذي كان حا�سماً يف عودة الفريق الإيطايل اإىل دوري 

اأبطال اأوروبا.

و�سع النجم الربازيلي نيمار حدا لل�سائعات التي حتدثت عن 
�سفوف  يف  ا�ستمراره  موؤكدا  جديد  ناد  اإىل  انتقاله  اإمكانية 

نيمار  وقال  الفرن�سي،  جريمان  �سان  باري�ض  احلايل  ناديه 
لل�سحافيني على هام�ض مزاد علني يف �ساو باولو يعود ريعه 
اأنا باق يف باري�ض، لدي عقد«،  اىل موؤ�س�سة خريية »اأنا باق، 
وكان ا�سم نيمار ارتبط بالنتقال اإىل �سفوف ريال مدريد يف 
الأ�سهر الأخرية، وما زاد من التكهنات رحيل النجم الربتغايل 
كري�ستيانو رونالدو عن الفريق امللكي اإىل جوفنتو�ض الإيطايل، 

وحاجة الأخري اإىل جنم بارز لتعوي�سه.
لكن ريال مدريد نفى الأ�سبوع املا�سي حت�سريه عر�سا ل�سم 
رغبته  عن  الإعالم  و�سائل  تداولته  ما  على  ردا  وذلك  نيمار 
باحل�سول على خدمات لعب بر�سلونة ال�سابق، وكتب النادي 
املتكررة  املعلومات  �سوء  »يف  الر�سمي:  موقعه  يف  امللكي 
جونيور  نيمار  جريمان  �سان  باري�ض  لعب  بني  تربط  التي 
ونادينا، يريد ريال مدريد التو�سيح باأنه ل يح�رص يف اأي حالة 
اأجل تقدمي عر�ض لالعب«، وتابع »العالقة  من الأحوال من 
بني الناديني رائعة بحيث اأنه، اإذا كان ريال مدريد ينوي يف اأي 
وقت من الأوقات التعاقد مع لعب من باري�ض �سان جريمان، 

فاأول �سيء �سيفعله هو الت�سال بالنادي الباري�سي«.

نيمار يوؤكد �لبقاء مع باري�س �ضان جريمان
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فابينيو: �ضاأحاول �إقناع مبابي بالرحيل �إىل ليفربول
اأعرب الربازيلي فابينيو املن�سم حديًثا ل�سفوف ليفربول الإجنليزي، قادًما من موناكو الفرن�سي عن �سعادته بالرحيل 

للريدز، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية، وقال فابينيو، يف ت�رصيحات ل�سحيفة تيليغراف »ليفربول اأعرب ملوناكو 
عن اهتمامه ب�سمي، ثم حتدث مع وكيلي و�سارت الأمور ب�رصعة، حني علمت باهتمام الريدز حتم�ست كثرًيا«، واأ�ساف 
»ما فعله كيليان مبابي جنم باري�ض �سان جريمان، خالل عامني فقط اأمر ل ي�سدق، اإنه ظاهرة ويجب تهنئته، مبجرد 

اأن ت�سنح يل الفر�سة �ساأقوم بذلك«، وتابع »مبابي بعث يل ر�سالة، قام فيها بتهنئتي على النتقال اإىل ليفربول، لالأ�سف، 
مل ت�سنح يل الفر�سة لتهنئته على ما فعله يف بطولة كاأ�ض العامل مع منتخب فرن�سا«، واأو�سح: »مبابي قال اإنه �سيبقى مع 

باري�ض �سان جريمان هذا املو�سم، لكنني �ساأحاول تدريجًيا اإقناعه بالنتقال اإىل ليفربول«.
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»ابنة فرعون« على م�شرح البول�شوي من جديد

عاد باليه »ابنة فرعون« مل�سمم الرق�سات الفرن�سي الرو�سي ماريو�س بيتيبا )1818-1910( اإىل ريربتوار م�سرح البول�سوي بعد انقطاع دام 6 اأعوام وجرت 
الربوفات النهائية للباليه، متهيدا لعر�سه يف الفرتة ما بني 19 و22 جويلية اجلاري.

و�سرحت املتحدثة با�سم م�سرح البول�سوي، 
يكاترينا نوفيكوفا، باأن الباليه كان موجودا 

يف ريربتوار البول�سوي من قبل عام 2000، 
بن�سخة م�سمم الباليه الفرن�سي الكوت، والذي 

يتخ�س�س يف ترميم العرو�س القدمية، لكن 
العر�س حذف من الريربتوار عام 2012.

وقالت املتحدثة اإن الباليه يعود جمددا 
مبنا�سبة حلول الذكرى الـ200 ملولد ماريو�س 

بيتيبا، واإقامة مهرجان الباليه الرو�سي يف 
بطر�سبورغ.

والباليه من ق�سة ماريو�س بيتيبا، وكان قد 
كتبها خ�سي�سا للبالريينا االإيطالية كارولينا 

روزاتي )1826-1905(، والتي كانت ترق�س 
يف فرقة الباليه ببطر�سبورغ، وكتب مو�سيقى 
الباليه املوؤلف املو�سيقي االإيطايل �سيزار بوين 

)1802-1870(، والذي كان يعمل يف بطر�سبورغ، 
وقدم الباليه الأول مرة عام 1862 على خ�سبة 

امل�سرح »احلجري« القدمي يف بطر�سبورغ.

املنتجة  اجلهة  طرحت 
الربومو  كرموز«  لـ«حرب 
الدعائي للفيلم على �صفحتها 
بوك،  في�س  مبوقع  الر�صمية 
ال�صينما،  يف  لعر�صه  متهيداً 

يف مو�صم عيد الفطر.
االنفجارات  مل�صاهد  وكان 
من  االأكرب  الن�صيب  والعراك 
وحتديداً  الربومو،  م�صاهد 
بطل  جمعت  التي  تلك 
ب�صكوت  كرارة  اأمري  الفيلم 
اعتداء  اإثر  وذلك  اآدكينز، 
على  االإجنليزية  القوات 

باالإ�صكندرية،  »كرموز«  ق�صم 
حيث يج�صد كرارة دور اجلرنال 
يلعب  بينما  امل�رصي،  يو�صف 
»اآدكينز« �صخ�صية قائد القوات 

االإجنليزية.
»حرب  بطولة  يف  وي�صارك 
حميدة،  حممود  كرموز« 
وفتحي  عبدالرازق،  وغادة 
عبدالوهاب، وم�صطفي خاطر، 
وحممود  العا�صي،  واإميان 
وحممد  عز،  وحممد  حجازي، 
بيرت  اإخراج  من  رزق،  علي 

ميمي.

منح ميدالية القد�س ملرتجم وكاتب رو�شي

هبة طوجي تغني لفريوز يف حفلها بالقاهرة

مهرجان ال�سينما املتو�سطية

اجلائزة الذهبية الكربى لـ«�شائد الأ�شباح« 

عراك بالأيدي بني اأمري كرارة و�شكوت اآدكينز يف »حرب كرموز«

يف  طوجي  هبة  اللبنانية  املطربة  تاألقت 
اأم�س  اأول  م�صاء  اأقيم،  الذي  الغنائي  حفلها 
ال�صوي�س،  بطريق  املنتجعات  اأحد  داخل   ،
من خمتلف  من حمبيها  كبري  عدد  بح�صور 

اجلن�صيات.
ال�صالم  الرحباين  اأ�صامة  امللحن  وعزف 
اجلمهوري امل�رصي، وذلك قبل �صعود هبة 
باأغنية  حفلها  ا�صتهلت  التي  امل�رصح،  علي 
وجهتها  كلمة  واأعقبها  م�رص«،  علي  »�صلم 
للجمهور قائلة: »متنيت اإقامة حفل يف م�رص 
منذ فرتة، ولكن ظروف خارجة عن اإرادتي 
علي  الأ�صلم  جئت  ولكني  ذلك،  دون  حالت 

املزيد  باإحياء  واأعدكم  واأهلها،  البلد  تلك 
من احلفالت خالل الفرتة املقبلة«.

منها  اأغنياتها،  اأبرز  من  عدد  هبة  وغنت 
»ميديل«  قدمت  ثم  وحلم«،  حبيتك  »ميكن 
»�صهر  اأبرزها  فريوز،  اأغنيات  من  لعدد 
الليايل وبنت اجلريان« قبل اأن تنهي الفا�صل 

االأول من فقرتها الغنائية.
بعد  حفلها  اللبنانية  املطربة  وا�صتكملت 
بعدها  وغنت  �صاعة،  ربع  ا�صتمرت  راحة 
اللي  ومني  نهاية  وال  بداية  »ال  اأغنيات 
بيختار«، حيث القت االأغنية االأخرية تفاعاًل 

كبرياً من احل�صور.

توج الفيلم الفل�صطيني »�صائد االأ�صباح« للمخرج رائد اأندوين بجائزة 
الذي  )منارات(،  املتو�صطية  ال�صينما  مهرجان  يف  الذهبية  املنارة 

اختتم اأعماله موؤخرا يف متحف قرطاج .
وكانت مديرة املهرجان درة بو�صو�صة اأعلنت وجلنة التحكيم للمهرجان 
املكونة من املمثلة التون�صية �صند�س بلح�صن، واملمثلة منال عي�صى 
من لبنان، واملمثلة نتا�صا ريني من بلجيكا، واملمثلة ب�رصى رزة من 
م�رص، عن تقدمي اجلائزة الذهبية الكربى للفيلم الفل�صطيني »�صائد 
االأ�صباح«، نظرا ل�صال�صة االأحداث وتاأثرها مبوؤثرات �صوتية و�صوئية 

وتنا�صق املمثلني مع ال�صيناريو وت�صورات املخرج.
اجلائزة  على  فيلمه  حل�صول  البالغ  تاأثره  عن  اأندوين  املخرج  وعرب 
الكربى يف املهرجان، قائال »اإنه تتويج واعرتاف للموهبة الفل�صطينية 
التتويج  وهذا  الفل�صطيني،  الواقع  من  اأحداث  ا�صتنباط  هو  والفيلم 
والقهر  الظلم  عليها  وميار�س  االحتالل  حتت  تقبع  التي  لفل�صطني 
وحماوالت ال�رصقة للذاكرة الفل�صطينية«واأ�صاف اإن هذا التتويج اأي�صا 
هو تعبري عن مقاومة �صعبنا لكل هذا الظلم، و تتويج لالأبطال املعتقلني 
الذي يحكي الفيلم ق�ص�صهم يف �صجون وظلماتها. وجاء التتويج بعد 
اللقب،  واأوروبية على  اأفالم عربية  اأكرث من ع�رصة  تناف�س قوي بني 
اأداء،  اأح�صن  اأرتيغاز من ا�صبانيا على لقب  فيما ح�صلت الطفلة اليا 
ودولة  الفل�صطينيني،  املخرجني  من  عددا  كرم  قد  املهرجان  وكان 
فل�صطني باعتبارها �صيف �رصف املهرجان، هي و�صقيقتها املغرب 

يف هذه الدورة االأوىل.

العام  لالحتاد  الدائم  املكتب  اأ�صدر 
باالإجماع  قرارا  العرب،  والكتاب  لالأدباء 
باحتاد  االأجنبي  االأدب  جلنة  رئي�س  مبنح 
كتاب رو�صيا، ومرتجم االأدب العربي، اأوليغ 

بافيكني، ميدالية القد�س.
املكتب،  اجتماعات  ختام  يف  ذلك  جاء 
العراقية بغداد،  العا�صمة  التي عقدت يف 
من 25-29 يونيو اجلاري، برئا�صة ال�صاعر 
حبيب  االإماراتي  ال�صحفي  والكاتب 
احتادات  ميثلون  وفود  وح�صور  ال�صايغ، 
والكتاب  االأدباء  وجمعيات  واأ�رص  وروابط 
االأدب  جلنة  ن�رصت  ال�صدد  وبهذا  العرب 
جاء  بيانا  رو�صيا  كتاب  باحتاد  االأجنبي 

فيه:
قرر املكتب الدائم لالحتاد العام لالأدباء 
احتادات  روؤ�صاء  باإجماع  العرب  والكتاب 

والكتاب  االأدباء  وجمعيات  واأ�رص  وروابط 
االأجنبي  االأدب  جلنة  رئي�س  منح  العرب، 
االأدب  ومرتجم  رو�صيا  كتاب  باحتاد 
العربي اأوليغ بافيكني ميدالية القد�س، عن 
العالقات  وتطوير  تعزيز  يف  الكبري  دوره 
ترجمة  يف  واالإ�صهام  العربية،  الرو�صية 
ون�رص موؤلفات االأدباء العرب املعا�رصين، 
اأجل  ال�صلبة من  وكذلك ملبادئه ومواقفه 
اإحالل ال�صالم العادل يف ال�رصق االأو�صط.

ووفقا للبيان، ف�صوف يتم منح هذه امليدالية 
الفخرية لبافيكني بدولة االإمارات العربية 

املتحدة يف دي�صمرب القادم.
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جتاوز الهيمنة الغربية:

دوافع عودة االهتمام بدرا�سات 
املناطق من »منظور تعددي«

ثمة اجتاه بزغ عقب انتهاء احلرب الباردة وانهيار االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ُيقلل من اأهمية 
درا�سات املناطق املقارنة، وجمال ال�سيا�سة املقارنة بوجه عام. وجادل هذا االجتاه باأن نهاية 

احلرب الباردة وانت�سار الليربالية الغربية، اأو ما اأطلق عليه فران�سي�س فوكوياما »نهاية 
التاريخ«، قد اأف�سى اإىل تراجع -اإن مل يكن اختفاء- املناظرات والق�سايا اجلدلية الكربى التي 

كانت قائمة يف املا�سي، وهو ما يجعل من الدرا�سات املقارنة اأقل جاذبية بالن�سبة للعديدين.

عر�س: حممد عبداحلليم /
مركز امل�ستقبل للأبحاث و 

الدرا�سات املتقدمة

االجتاه  هذا  تعر�ض  الوقت  مبرور 
جمدًدا  ا�ستدعت  كربى  الإ�سكاليات 
املقارنة،  الدرا�سات  اأهمية 
بعد  ما  مرحلة  يف  الدويل  فال�سياق 
ي�سهد  مل  ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار 
مرحلة  جتاوز  ومت  فعلًيّا،  ا�ستقراًرا 
عنها  حتدث  التي  التاريخ«  »نهاية 
فوكوياما، وظهرت اأطروحات »�سدام 
احل�سارات« التي كانت مبثابة تاأكيد 
املناطق  درا�سات  فكرة  على 
التحوالت  عن  ناهيك  املقارنة، 
الدول،  من  العديد  �سهدتها  التي 
واالنتفا�سات  االإثنية،  وال�رصاعات 
العربية وما ارتبط بها من �رصاعات 
دولة  من  اأكرث  يف  داخلية  وحروب 
الراهن.  الوقت  حتى  تنتِه  مل  عربية 
التنظيمات  دور  تعاظم  على  عالوة 
العابرة للحدود، ال �سيما التنظيمات 
عززت  وقد  واملتطرفة.  االإرهابية 
اأهمية  من  املعطيات  هذه  كافة 

درا�سات املناطق املقارنة.
ويف هذا ال�سدد، يوؤكد كتاب »درا�سات 
املربرات  املقارنة:  املناطق 
املنهجية والتطبيقات عرب االإقليمية« 
يف  املقارن  املنهج  اأهمية  على 
جمااًل  باعتبارها  املناطق  درا�سات 
اأبعاد  فيها  تتداخل  متعدًدا  معرفًيّا 
التاريخ  غرار  على  خمتلفة  وحقول 
واالأ�سول  وال�سيا�سة  واجلغرافيا 
االإثنية للمجتمعات. وينطلق الكتاب، 
الذي ي�ساهم فيه عدٌد من الباحثني، 
من فر�سية رئي�سية مفادها اأن البحث 
اأمر  املختلفة  املناطق  امل�ستمر يف 
ال غنى عنه للعلوم االجتماعية، �سواء 
مالحظاتنا  نطاق  لتو�سيع  كطريقة 
كم�سدر  اأو  املناطق،  بع�ض  حيال 

الأفكار ومقاربات نظرية جديدة.

تطور درا�سات املناطق

املناطق  درا�سات  ن�ساأة  ارتبطت 
باالنفتاح  باآخر  اأو  ب�سكل  املقارنة 
وحماولة  للمجتمعات،  اخلارجي 
املجتمعات  طبيعة  على  التعرف 
والدول االأخرى و�سماتها، وهو االأمر 
متنوعة  اأهداًفا  يخدم  كان  الذي 
�سيا�سًيّا واقت�سادًيّا اأو حتى ع�سكرًيّا. 
فكرة  برزت  فقد  اآخر  مبعنى  اأو 
الكتاب،  بح�سب  املناطق،  درا�سات 
»االأماكن  على  الرتكيز  خ�سم  يف 
اإىل  حتتاج  التي  البعيدة  واملناطق 
فهم اأف�سل من جانب الدول ومراكز 
القوة العاملية«. ولهذا، ارتهن انت�سار 
موؤ�س�سات درا�سات املناطق يف اأوروبا 
والواليات املتحدة والكتلة ال�سوفيتية 
القرن  فرتات  معظم  خالل  ال�سابقة 

والطموحات  باالأهداف  الع�رصين 
بامل�سالح  وكذلك  االإمرباطورية 
اإىل  باالإ�سافة  الدولية،  التجارية 
حلفاء  عن  والبحث  االأعداء  معرفة 

جدد خالل حقبة احلرب الباردة.
التي ُوّجهت  وبالرغم من االنتقادات 
املقارنة  املناطق  درا�سات  اإىل 
يف  اأهميتها  من  التقليل  وحماولة 
االحتاد  انهيار  بعد  ما  مرحلة 
هذه  اكت�سبت  فقد  ال�سوفيتي، 
زخًما  الكتاب،  بح�سب  الدرا�سات، 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  متزايًدا 
العتبارات جوهرية، اأهمها اإ�سكاليات 
انتقال العديد من الدول اال�سرتاكية 
الدميقراطية،  الدول  م�ساف  اإىل 
اإثنية،  �رصاعات  من  بها  ارتبط  وما 
املوؤ�س�سات  من  عدًدا  دفع  ما  وهو 
هذه  طبيعة  درا�سة  اإىل  االأكادميية 
الدول، وكيفية �سياغة منط منا�سب 

لعملية االنتقال اخلا�ض بها. 
العوملة  قدمت  ذاته،  ال�سياق  ويف 
املناطق  لدرا�سات  جديًدا  حيًزا 
الق�سايا  العوملة  كثفت  اإذ  املقارنة، 
ت�سكيل  باإعادة  املتعلقة  اجلدلية 
الوحدات اجلغرافية التي ظلت لعقود 
يتم التعاطي معها على اأنها م�ستقرة، 
تزايدت  اجلدل  هذا  خ�سم  ويف 
وتنامت  الدول،  بني  التفاعالت 
ال�سغوط على الدول، ومن ثم اأ�سبح 
من ال�رصوري درا�سة وحتليل تفاعل 
واملجتمعات  الدول  وا�ستجابة 
تاأثريات  وماهية  العوملة،  لتداعيات 
النظام  وحدات  على  العوملة 
يف  ياأخذ  مقارن  منظور  من  الدويل 
احل�سبان �سمات وخ�سائ�ض املناطق 

املختلفة.
ت�سكلت  العوملة،  جتليات  وكاأحد 
االأمنية  التهديدات  اأنواع جديدة من 
رئي�سي  ب�سكل  جتلت  الغربية  للدول 
يف اأحداث احلادي ع�رص من �سبتمرب 
تراجع  عن  ك�سفت  والتي   2001
التنبوؤ  على  املتحدة  الواليات  قدرة 
الهجمات  تلك  حدوث  باإمكانية 
نحو  دفع  ما  هذا  ولعل  االإرهابية، 
الدرا�سات ال�رصق  موجة جديدة من 
بدرا�سة  اهتمت  التي  اأو�سطية 
وحتليل اأو�ساع دول ال�رصق االأو�سط، 
وكيفية ت�سكيل االأفكار املتطرفة يف 
عدٍد من جمتمعات املنطقة. واعترب 
املناطق  درا�سات  يف  املتخ�س�سون 
اأن الدرا�سات املقارنة لدول منطقة 
توفر  اأن  ميكن  االأو�سط  ال�رصق 
املنطقة،  ملعطيات  قيًما  فهًما 
اختبارات  باإجراء  ت�سمح  اأنها  كما 
املنطقة  دول  على  النظرية  لالأطر 

وجمتمعاتها.
منحت  االأخرية،  ال�سنوات  وخالل 
يف  بداأت  التي  العربية  الثورات 
تون�ض نهاية عام 2010، دفعة جديدة 
لدرا�سات املناطق املقارنة، ال �سيما 

مع االنتقادات التي ُوجهت لدرا�سات 
قدرتها  لعدم  االأو�سط  ال�رصق 
املنطقة  اأو�ساع  ا�ست�رصاف  على 
وا�ستيعاب الثورات التي اأثرت بال�سلب 
احلاكمة  االأنظمة  من  الكثري  على 
اأنظمة  اأنها  لعقود على  ِوّرت  التي �سُ

را�سخة مم�سكة بزمام االأمور.
وعليه حفزت الثوراُت العربية اإجراَء 
درا�سات مقارنة داخل املنطقة وبني 
دول املنطقة ودول يف مناطق اأخرى 
تنوعت  كما  م�سابهة،  متتلك خربات 
بحيث  الدرا�سات  هذه  مو�سوعات 
ق�سية  تناول  على  قا�رصة  تعد  مل 
العامل  يف  الدميقراطي  االإ�سالح 
العربي، ولكنها امتدت لت�سمل ق�سايا 
املعار�سة،  قوى  خرائط  قبيل:  من 
خا�سة  االجتماعية  واحلركات 
والعالقات  ال�سبابية،  احلركات 
و�سائل  واأدوار  الع�سكرية،  املدنية 
الواقع  يف  االجتماعي  التوا�سل 
التحول  واأمناط  العربي،  ال�سيا�سي 

ال�سيا�سي يف املنطقة.

ق�سايا رئي�سية

املقارنة  املناطق  درا�سات  تندرج 
�سمن ثالثة مناذج رئي�سية، هي على 

النحو التايل: 
داخل  البينية  الدرا�سات  اأواًل- 
 Intra – area studies املنطقة
ظواهر  مقارنة  عربها  يتم  بحيث 
يف  املختلفة  اجلغرافية  الكيانات 

منطقة معينة.
بني  املقارنة  الدرا�سات  ثانًيا- 
 Inter area املختلفة  املناطق 
اأو  مناطق  تاأخذ  والتي   studies
للتحليل.  كوحدات  كاملة  اأقاليم 
الدرا�سات حتديد  وحتاول مثل هذه 
عرب  ومقارنتها  االإقليمية  االأمناط 

مناطق خمتلفة. 
العابرة  احلالة  درا�سات  ثالًثا- 
 ،Cross area studies للمناطق 
معينة  حاالت  باختيار  تهتم  وهي 
للدرا�سة عرب اأقاليم متعددة لتحديد 
خ�سائ�ض اأو �سمات م�سرتكة )اأو حتى 
التحليل.  مو�سع  للوحدات  مغايرة( 
تنتج  التي  الدول  املثال  �سبيل  على 

النفط يف مناطق خمتلفة. 
عدًدا  الدرا�سات  هذه  وا�ستدعت 
يفرت�ض  التي  املركزية  الق�سايا  من 
عند  معها  التعاطى  �رصورة  الكتاب 
اإجراء مثل هذا النوع من الدرا�سات، 
وبوجه عام تتمثل هذه الق�سايا فيما 

يلي:
اإن  حيث  التعددية:  مع�سلة  اأواًل- 
التي  االنتقادات  من  االأكرب  اجلزء 
املناطق  درا�سات  لها  تعّر�ست 
املقارنة ا�ستند اإىل املنظور الغربي 
ارتبط  وما  الدرا�سات  املهيمن على 
يف  الغربية  املركزية  اأفكار  من  به 

اأو  االأخرى،  املناطق  مع  التعامل 
واالآخرين.  الغرب  ثنائية  اآخر  بتعبري 
على  الباحثني  بع�ض  حر�ض  ولهذا 
املقارنة  الدرا�سات  عن  االبتعاد 
الدرا�سات  هذه  اأن  اعتقدوا  الأنهم 
مو�سومة  ممار�سات  على  تنطوي 
االآخر  واإهانة  الثقافية،  »بالغطر�سة 

والتقليل من �ساأنه«.
ومن هذا املنطلق، تبدو ثمة حاجة 
تعددية  مقاربة  على  للتاأكيد  ملحة 
واأكرث �سمولية تاأخذ يف ح�سبانها روؤى 
خمتلفة، وتدمج االأ�سوات املهم�سة، 
يف  تقدًما  االأقل  الدول  يف  �سيما  ال 

العامل غري الغربي. 
ي�سكل  ال�سياق:  ح�سا�سية  ثانًيا- 
درا�سات  يف  ا  هاًمّ حموًرا  ال�سياق 
املناطق املقارنة، وهو ما عرب عنه 
جودن  وروبرت  تيلي  ت�سارلز  من  كل 
ال  بال�سياق  »االهتمام  اإن  بالقول 
للعمليات  والتف�سري  الو�سف  يف�سد 
ب�سكل  االجتماعية  اأو  ال�سيا�سية، 
هذا  فاإن  بالعك�ض  بل  نطاًقا،  اأو�سع 
املنهجية«.  املعرفة  يُعزز  االهتمام 
يفرت�ض  الطرح،  هذا  مع  ومتا�سًيا 
امل�ساركني  اأحد  وايتهيد،  لوران�ض 
ال�سياق  ح�سا�سية  اأن  الكتاب،  يف 
اأهمية يف درا�سات املناطق  تكت�سب 

املقارنة.
الرتكيز  يتعني  وعطًفا على ما �سبق، 
االإقليمية  ال�سياقات  درا�سات  عند 
املتناق�سة ب�سكل رئي�سي على الفهم 
والتف�سري بداًل من االهتمام القا�رص 
الأنه  وذلك  ال�سببية؛  العالقات  على 
خمتلفة،  ال�سياقات  تكون  عندما 
فاإن العالقات ال�سببية التي قد تبدو 
ما  وبيئة  �سياق  يف  تقريبًا  تلقائية 
خمتلفة  نتائج  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن 
عن  ناهيك  اآخر،  �سياق  يف  ومغايرة 
ال�سببية.  للعالقات  املعقدة  الطبيعة 
وحتليل  تف�سري  اإعادة  يلزم  ولذا، 
ال�سياق  من  انطالًقا  العالقات  وبناء 
مناذج  فر�ض  جمرد  ولي�ض  الداخلي 
اخلارج.  من  وجمهزة  تف�سريية 
من  ا  اأي�سً ال�سياق  ح�سا�سية  وتتطلب 
الباحثني التعامل بحذر مع املفاهيم 
املختلفة  وتف�سرياتها  امل�ستخدمة 

من منطقة الأخرى. 
املتعددة،  التحليل  اأدوات  ثالًثا- 
املناطق  درا�سات  ت�ستدعي  اإذ 
وطرًقا  اأدوات  ا�ستخدام  املقارنة 
حتليلية متعددة لتعزيز فاعلية ودقة 
الدرا�سات، ومن �سمن هذه االأدوات 
والبحوث  الكلي،  الكمي  التحليل 
العامة،  وال�سجالت  امل�سحية، 
وحتليل  االإثنوغرافية،  والعينات 

اخلطاب، ور�سم اخلرائط. 
هذه  خمتلف  اأن  اإغفال  ميكن  وال 
ملحوظة  تطورات  �سهدت  االأدوات 

باتت  فقد  املا�سية،  العقود  خالل 
البيانات الوطنية املف�سلة واملوثوقة 
ذلك  يف  مبا  كبري،  ب�سكل  متاحة 
موؤ�س�سات  عن  ال�سادرة  البيانات 
عن  ال�سادرة  تلك  حتى  اأو  الدولة 
�سهدت  كما  االإقليمية.  املنظمات 
امل�سح  وبحوث  االإثنية  الدرا�سات 
خالل  هائلة  تطورات  االجتماعي 
العقود املا�سية، واالأمر ذاته بالن�سبة 
التطورات  مع  �سيما  ال  للخرائط، 
بي  اجلي  غرار  على  التكنولوجية، 
الرقمية،  واملعاجلات   »GPS« اإ�ض 
ر�سم  جمال  يف  ثورة  اأحدثت  التي 

اخلرائط.
املتعددة،  التحليل  اأدوات  ومبوازاة 
املعرفية  الربوتوكوالت  تاأتي 
كاإحدى   Epistemic Protocols
لدرا�سات  املنهجي  ال�سبط  اآليات 
هذه  وت�سمل  املقارنة،  املناطق 
االإجراءات  من  عدًدا  الربوتوكوالت 
وحتديد  املنطقة،  تعريف  قبيل  من 
ومراجعة  واملفاهيم،  امل�سكلة 
التحليلية،  واملقاربات  االأدوات 
البيانات،  جتميع  اإجراءات  وحتديد 
التحكمية  املدخالت  من  والتحقق 
يف  )املتخ�س�سون  االأقران  مع 
القوا�سم  املعريف(، وحتديد  املجال 
امل�سرتكة واأوجه التباين، والنظر يف 
ا�ستخال�سه  اال�ستنتاجات وما ميكن 

منها. 
رابًعا- املهارات البحثية: تتطلب 
املقارنة  املناطق  درا�سات 
الهامة  املهارات  من  عدٍد  توافر 
اللغة  توافر  اأهمها  لعل  للباحثني، 
املطلوبة لفهم ديناميات املنطقة 
اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سة،  مو�سوع 
الت�ساع  ونظًرا  امليدانية.  اخلربة 
املقارنة  املناطق  درا�سات  حيز 
وت�سكيل  اجلماعي  العمل  فاإن 
)باأفراد ذوي مهارات  فرق بحثية 
ا  هاًمّ اأمًرا  يُعد  متعددة(  بحثية 
وذلك الأنه ي�ساعد يف التغلب على 
العزلة واالنف�سال بني املجتمعات 
البحثية والتي تنتج عن عدة قيود 
عملية على غرار احلواجز اللغوية، 
كما اأنه يتيح اإجراء اأبحاث ميدانية 

تُف�سي اإىل نتائج ذات مغزى.
يحتاج  التمويل:  كفاية  خام�ًسا- 
اإجراء درا�سات املناطق املقارنة 
كاٍف وخا�سة يف حالة  اإىل متويل 
وبالرغم  امليدانية.  االأبحاث 
تراجع  انتقدوا  الكثريين  اأن  من 
يف  املقارنة  للدرا�سات  التمويل 
الواليات املتحدة خالل ال�سنوات 
اأوروبا  �سهدت  فقد  املا�سية، 
مناذج جديدة للتمويل �ساهمت يف 
تعزيز الدرا�سات املناطقية، ففي 
من  هناك عدد  يزال  ال  بريطانيا 

جتتذب  التي  الرائدة  املوؤ�س�سات 
وتدعم  املتميزين  الباحثني 
االأبحاث التي تركز على املناطق، 
كلية  املثال  �سبيل  على  ومنها 
واالآ�سيوية  ال�رصقية  الدرا�سات 
يف جامعة لندن التي تاأ�س�ست عام 
1916 لتعزيز املعرفة والدرا�سات 
اآ�سيا، كما توجد العديد من  حول 
املوؤ�س�سات املخت�سة يف درا�سات 
املختلفة.  والدول  املناطق 
من�سم  املوؤ�س�سات  هذه  وبع�ض 
ملجل�ض اململكة املتحدة لروابط 
عام  املوؤ�س�سة  املناطق  درا�سات 

.2003
جمل�ض  قام  ذاته،  االإطار  ويف 
االإن�سانية  والعلوم  االآداب  اأبحاث 
وهيئات  الربيطانية  واالأكادميية 
بتمويل  اأخرى  حكومية  متويل 
املناطق  لدرا�سات  مراكز  خم�سة 
حمددة،  لغات  اإىل  امل�ستندة 
وتركز هذه املراكز على درا�سات 
العربي  والعامل  واليابان  ال�سني 
ومناطق اأوروبا ال�رصقية. وات�ساًقا 
احلكومة  قدمت  النهج،  هذا  مع 
عام  منذ  االأملانية  الفيدرالية 
لتطوير  كبرًيا  متوياًل   2006
اجلامعات احلكومية، وا�ستفاد من 
ومراكز  موؤ�س�سات  التمويل  هذا 
وا�ستفادت  املناطق.  درا�سات 
اأبحاث  ومراكز  موؤ�س�سات  ا  اأي�سً
من  املختلفة  املناطق  درا�سات 
د�سنتها  التي  التمويل  مبادرة 
وزارة التعليم واالأبحاث الفيدرالية 
االأملانية عام 2009 التي ا�ستهدفت 
جمموعة  تدعيم  رئي�سية  ب�سورة 
املناطق  درا�سات  من  وا�سعة 
والتدفقات  التفاعالت  و�سبكات 
عري االأقاليم. كما طرحت الوزارة 
مبادرة لتعزيز الزمالة والتعاون مع 
خمتلفة،  مناطق  يف  املوؤ�س�سات 
على غرار ال�سني واإفريقيا جنوب 

ال�سحراء، واأمريكا الالتينية.
درا�سات  اإن  القول،  خال�سة 
لها  �ستظل  املقارنة  املناطق 
الدولية  االأزمات  اأهمية يف خ�سم 
والتفاعالت  والتحوالت  الراهنة، 
بفعل  املجتمعات  تعاي�سها  التي 
العوملة، والتي عقدت من مقاربات 
املو�سومة  املناطق  مع  التعاطي 
الديناميكية.  من  كبرية  بدرجة 
اأت�ساريا  اأميتاف  جعل  ما  وهو 
اإىل  يُنظر  يعد  »مل  اأنه  اإىل  ي�سري 
مادية  كيانات  اأنها  على  املناطق 
ثابتة اأو خرائطية اأو ثقافية، واإمنا 
وهادفة  ديناميكية  كم�ساحات 
ومبنية اجتماعًيّا.. اأو مبعنى اآخر 
تتولد من  وفكرية  مادية  بنى  هي 

اخليال واخلطاب والتن�سئة«.  
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الكاتب واملدون ال�ساب عبد الغفور ديدي جلريدة الو�سط 

جديدي هو كتاب تاريخي حول 
م�سرية املجاهد العرو�سي قداري

.               كيف حتب اأن تقدم نف�سك للقراء ؟
عبد الغفور ديدي كاتب و مدون مار�س الفعل الثقايف منذ 

بداية �سبابه ومهتم بال�ساأن الفكري ال�سيا�سي ويوؤمن بن�سرة 
الكلمة احلرة ويتخذ من الكتابة �سبيال له

حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف كانت االنطالقة 
الفعلية الأول ن�س 

ابداعي خالل م�سريتك 
؟

كانت اأول انطالقة يل بعد فرحي 
بن�رش اأول مقال يف جريدة العربي 
طالب  وقتها  وكنت   2015 �سبتمرب 
يف   .. باتنة  بجامعة  جامعي 
الورقي  الن�رش  كان  الوقت  ذلك 
الوطنية  ال�سحافة  يف  وبالتحديد 
الع�رشين  ربيعه  يتجاوز  مل  ل�ساب 
من  بل   االجنازات  من  �رشب 
اأكباد  لها  ت�رشب  التي  املعجزات 
االبل . واإن �سبق ذلك كتابات كثرية 
هي خال�سات ولطائف مطالعاتي  
مكتبة  بها   تعج  التي  الكتب  يف 

الوالد رحمه اهلل 

حدثنا عن مولودك 
اجلديد - دودة الكتب 
- جمموعة ق�س�سية ، 

مو�سوعاتها واالأ�سباب 
وراء ذلك ؟

ق�س�سية  الكتب« جمموعة  دودة   «
من�سورات  عن  موؤخرا  �سدرت 
م�ستوحاة   ، باتنة  مبدينة  املثقف 
والتاريخ،  الواقع  من  اأحداثها 
اجتماعية  لق�سايا  فيها  تطرقت 
ووخز  التنويه  ق�سد  وثقافية 
ال�سمري اجلمعي ع�ساه يلتفت اإليها 
خاللها   من  فتعر�ست  ويعاجلها، 
النا�س  ملوا�سيع حا�رشة  يف دنيا 
على  اجلزائري  واملجتمع  بقوة، 
الت�رشب  مثل  اخل�سو�س،  وجه  
املدر�سي وجنوح ال�سباب والهجرة 
والتحر�س  ال�رشعية  غري  ال�رشية 
والتّدين  باالأطفال  اجلن�سي 
موا�سيع  اإىل  اإ�سافة  املغ�سو�س، 
على  كتابتها  يف  اعتمدت  اأخرى 
يجمع  الذي  الق�س�سي  االأ�سلوب  
وحوار  الق�سيدة  �ساعرية  بني 
امل�رشح وحبكة الرواية  واإن طغى 

ال�رشد على الغالب منها ..

ماهي االأ�سباب اخلفية 
التي جعلت منك تتجه 

نحو الكتابة يف هذا 
النوع من االأجنا�س 

االأدبية ؟ 

التي  اأعمايل  اأول  الكتب هي  دودة 
االأ�سلوب  على  فيها  اعتمدت 
من  ل�ست  كنت  وان  الق�س�سي 
حمرتيف الكتابة بهذا االأ�سلوب بل 
هي حماوالت جادة ناأمل اأن يكتب 
الق�س�سية  فالكتابة  التوفيق  لها 
خماطبة  يف  كبرية  اأهمية  ذات 
كما   ، معاً  وعقله  القارئ   وجدان 
مهماً  اأ�سلوباً  االأ�سلوب  هذا  اأن 
عند  الدافعية  واإثارة  للتو�سيح 
الفر�سة  اتاحة  خالل  من  القراء 
لهم مل�ساركة الكاتب يف ت�سور بعد 

م�ساهد الق�سة بخيالهم 

ما هو االأ�سلوب الذي 
اعتمده عبد الغفور، 

وهل ممكن اأن نرى 
جديدك يف املعر�س 

القادم ؟

باأ�سلوب  املقال  كتابة  اإىل  اأميل 

اأعمايل  فجل  ال�سحفي  العمود 
ال�سحفية  الكتابات  من  بداأت 
اأن�رشها يف اجلرائد الوطنية  التي 
املواقع  اأو  والتحرير  كاجلديد 
زاد  دي  زاد  كموقع  االلكرتونية 
وموقع دنيا الراأي و�ساأ�رشب للقراء 
املعر�س  يف  اهلل  �ساء  اإن  موعدا 
فيه  الأطرح  �سيال  للكتاب  الدويل 
خالل  اأعمال  من  يل  �سدر  ما 
كتاب   « البزوي�س   «  .. ال�سنة  هذه 
املجاهد  م�سرية  حول  تاريخي 
العرو�سي قداري و«  قبل الطوفان 
يقع يف حوايل 70  كتاب فكري    «
�سفحة من القطع املتو�سط، �سّم 
املقاالت  من  جملة  دفتيه  بني 
الفكرية و املجموعة الق�س�سية » 

دودة الكتب »

ت�سهد ال�ساحة الثقافية 
اجلزائرية قطيعة بني 

الكتاب ال�سباب والكتاب 
الكبار ، يف راأيك اإىل 

ما يعود ذلك ، وماهي 
اال�سباب اخلفية لهذا 
ال�سرخ ال�سلبي الذي 

�سيوؤثر ال حمالة على 
االبداع اجلزائري ؟

الكتاب  من  جيل  كل  عجز  اإن 
قطيعة  يف  ت�سبب  االأخر  فهم  عن 
اأن  يرى  الكبار  فجيل  بينهم  اأدبية 
على  للتمرد  مييل  ال�سباب  جيل 
ال�سباب  يعتقد  فيما  االأعراف 
اأنه  الكتابة  عامل  اقتحموا  الذين 
من غري املقبول ممار�سة الو�ساية 
البطرياركية على جمال احلق فيه 
حوار  اأن  �سك  وال  للجميع  م�ساع 
االأجيال �رشورة ملحة مللء فجوة 
ال  و  االأجيال  بني  با�ستمرار  تكرب 
تخدم االبداع يف ال�ساحة الثقافية 

واالأدبية

هل من م�ساريع 
وطموحات لعبد الغفور 

ديدي ، وهل ميكن اأن 
نراك يف ثوب الروائيني 

الكبار يوما ؟

نادي  �سهور  قبل  اأطلقت  لقد 
ملركز  التابع  للقراءة  الكوجيتو 

اأك�سجني للتدريب واال�ست�سارات على 
اأمل اأن يحمل قيمة م�سافة للمجتمع 
وتعزيز  املطالعة  ت�سجيع  �سبيل  يف 
النقدي  التفكري  و  الفكري  الف�سول 
اأخطط  كما  املجتمع   اأبناء  لدى 
مدونة  الإن�ساء  تقليدية  غري  بطريقة 
ثقافية تعنى بتقريب الفكر و االنتاج 
من  اجلزائر  الأعالم  والعلمي  االأدبي 
اأ�ستاذه حمود  و  اأمثال مالك بن نبي 
مل  ممن  كرث  وغريهم  ال�ساعي  بن 
الرواية  اأما  الوعي اجلمعي  ين�سفهم 
يف  ال�سباحة  يف  حاليا  اأفكر  فال 
بحرها الأنه من تكلم يف غري فنه اأتى 

بالعجائب كما يقال .

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

التي  الفر�سة  هذه  على  ا  �سكر 
قراء  مع  التوا�سل  يل  اأتاحت 
كل  من  اأمتنى  كما  اجلريدة  
القراء  اأكون عند ح�سن ظن  قلبي 
الكتاب  حمبي  من  واالأ�سدقاء 
اأعتقد  فالزلت  القلم  ومنا�رشي 
نوع  والقراءة   الكتابة  اأن  ب�سالبة 

من العبادة كما يقول كافكا.

وا�سيني االأعرج 

جحيم الع�سفورية و مي زيادة..ظروف والدة ن�ص موجع
اجلزائري  الكاتب  ق�سى 
من  اأكرث  االأعرج  وا�سيني 
ثالثة اأعوام يف التنقيب عن 
املرحلة االأخرية من حياة 
زيادة  مي  اللبنانية  االأديبة 
اجلزء  هذا  �سّمن  اأن  اإىل 
االأحدث  روايته  املرير يف 
كوبيا...  اإيزي�س  »ليايل 
يف  وليلة  ليلة  مئة  ثالثة 

جحيم الع�سفورية«.
وتنطلق الرواية من البحث 
مفقودة  خمطوطات  عن 
-1886( زيادة  دونتها 

يف  وجودها  اأثناء   )1941
م�سح عقلي �سهري يقع يف 
وكان  بريوت  مدينة  قلب 

ي�سمى »الع�سفورية«.
وي�سري االأعرج يف كتابه اإىل 
متعاقبة رك�ست  اأجياالً  اأن 
املخطوطات  تلك  وراء 
يف كل اجتاه الأكرث من 70 
دون جدوى  لكن من  عاماً 
كانت  اإذا  ما  عن  ويت�ساءل 

القدر  اأن  اأم  حقاً  �ساعت 
فرماها يف  ذلك  غري  �ساء 
بقعة مظلمة ليجعل العثور 

عليها م�ستحياًل.
وبعد رحلة م�سنية رافقته 
الكندية-  الباحثة  فيها 
متكن  خليل  روز  اللبنانية 
على  العثور  من  الراوي 
لدى  املخطوطات  هذه 
م�رش  يف  عجوز  امراأة 
اأوراق  مع  بع�سها  وطابق 
من  اإليها  و�سل  معدودات 
االأديبة  من  مقربني  طريق 
عنوان  حتمل  الراحلة 

»ليايل الع�سفورية«.
يا  دونتك  »اأخرياً  وبعبارة 
التي  قلبي«  وهّم  وجعي 
كتبتها مي زيادة على ظهر 
املخطوطة يدخل الروائي 
االأيام  اإىل  االأعرج  وا�سيني 
زيادة  عا�ستها  التي  ال�سود 
على  حتت�رش  كانت  حيث 
العقلي  امل�سح  يف  مهل 

�سمن  عنها  ينقل  كما 
خمطوطاتها امل�ستعادة.

م�سوق  �رشدي  وباأ�سلوب 
االأعرج  وا�سيني  يعر�س 
الثالثمئة  االأيام  مرحلة 
الأديبة م�رش ولبنان ويح�سي 
ال�سيقة  اأنفا�سها  عليها 
داخل امل�سح ويختار ا�سم 
»ايزي�س كوبيا« الذي كانت 

ت�ستخدمه كا�سم م�ستعار.
هام�س  على  االأعرج  وقال 
كتابه  اإن  التوقيع  حفل 
ال�سخ�سية  احلياة  يتناول 
لف  ا�ستثنائية  الأديبة 
�سنواتها.  اآخر  الغمو�س 
وي�سيف: »�سوف ت�ستغربون 
من  جزائرياً  كاتباً  اأن 
ليكتب  جاء  الدنيا  اآخر 
عن  ويبحث  لبنانية  عن 
من  فيها  عا�ست  اأماكن 
اإىل  فل�سطني  يف  النا�رشة 
وتابع:  ولبنان«.  م�رش 
الأن  احل�رشية  لدي  »كانت 

الأن  النا�رشة  اإىل  اأذهب 
معظم كتاباتها كانت تذكر 
الكنائ�س  اأ�سداء  فيها 
زرت  وحقيقة  واملاآذن... 
منزلها هناك واملطل على 
امل�سجد االأبي�س من جهة 
اأخرى،  والكني�سة من جهة 
التي  ال�سنديانة  وزرت 

كانت تبقى حتتها«.
عدم  االأعرج  وي�ستغرب 
باالأديبة  اللبناين  االهتمام 
»عندهم  قائاًل:  الراحلة 
قيمة ثقافية مثل مي زيادة 
رمزياً  ولو  اإليها  ياأتون  ال 
مزاراً  لها  ي�سنعوا  اأن  اأو 
اأو مقاماً يليق بها الأن مي 
ثاين  اأو  اأول  كانت  زيادة 
العربي  الوطن  يف  امراأة 
ممن اأ�س�سن �سالوناً ثقافياً 
ناق�سن فيه الق�سايا الكربى 
مع كبار املثقفني من اأمثال 
طه ح�سني والعقاد وجربان 

والريحاين«.
#حممود دروي�س

َرجوا اخَلْيَل  اأَ�سْ
) 1 (  ال يَعرفون ملاذا 

َُجوا اخليَل يف ال�سهِل  نُهمرْ اأَ�رشرْ ولِكّ
 

اً مِلَورِْلِده : تلًَّة  .. كان املكاُن ُمَعَدّ
�رشقاً  ُت  تَتَلََفّ اأَجداده  رياحني  من 

وغرباً 
امَل�ساحف  زيتونه يف  َب  ُقررْ وزيتونًه 

تُعرْلي �ُسُطوح اللَُغةرْ ...
هذا  يُوؤَِثُّث  الالَزَوررِْد  من  ودخاناً 

اأَلٍة  النهاَر مل�سرْ
ال تخ�ُسّ �ِسوى اهلل . اآذاُر طفُل 

خبيز  يُوؤمِلُ  اآذاُر   . امُلَدلَُّل  ال�سهور 
ِلفناء الكن�سيِة 

اآذاُر اأَر�ٌس ِللَيرِْل ال�سنون ، وال مراآٍة 
الرباري...  يف  ل�رشَختَها  تَعُدّ  تَ�سرْ

ومتتُدّ يف 
�َسَجِر ال�سنديانرْ .

 
يُولَُد االآَن طفٌل 

و�رشختُُه ، 
يف �سقوق املكانرْ 

 
كانوا   . البيت  َدَرِج  على  نا  ِافرَتقرْ

يقولوَن: 
َطيرْ�َس  ياُلِئُم  ال  َحَذٌر  �رشختي  يف 

النباتاِت ، 
ىل  اإِ اأَ�ساأَُت  هل  ؛  َمَطٌر  �رشختي  يف 

اإخوتي 
عندما قلُت اإين راأَيُت مالئكٌة يلعبون 

مع الذئب يف باحة الدار ؟ 
ُر  ال اأَتذَكّ

ُر اأَي�ساً طريَقتَُهمرْ  اأَ�سماَءُهمرْ . وال اأَتذَكّ
يف 

ة الطريانرْ  الكالم ... ويف خِفّ

 ) 2 (
 

اأَ�سدقائي يرّفون لياًل ، وال يرتكونرْ 
ي  الأُِمّ اأَقوُل  هل   . اأَثَراً  َخلرَْفُهمرْ 

احلقيقَة : 
يِل اإخوةٌ اآخرونرْ 

ُعوَن على �رشفتي قمراً  اإخوةٌ يَ�سَ
معطَف  باإبرتهم  ين�سجون  اإخوةٌ 

االأُقحوانرْ
َُجوا اخليَل    اأَ�رشرْ

ال يعرفون ملاذا ، 
ولكنهم اأَ�رشجوا اخليل يف اآخر الليِل 
يرْف .     �َسبرُْع �سنابَل تكفي ملائدة ال�سَ
َحُب املاَء من بئِرِه ويقوُل  اأَبي�س يَ�سرْ

لُه : ال جتَفّ . وياأَخذين من يَدي 
َفِحينَة...  الأَرى كيف اأكرُبُ كالَفررْ

ة البئر : يِلَ َقَمرانرْ  اأَم�سي على حاَفّ
واحٌد يف االأعايل 

واآخُر يف املاء ي�سبَُح ... يِل قمرانرْ
 

َواِب واثَقنيرْ ، كاأ�سالفِهمرْ ، من �سَ
وا حديَد ال�سيوِف  ال�رشائع ... �َسُكّ

ِلَح ال�سيوِف ما  حماريَث . لن يُ�سرْ
لُّوا  يرُْف – قالوا و�سَ �َسَد ال�سَّ اأفرْ

للطبيعِة  مدائَحهمرْ  وَغّنوا   . طوياًل 
...

لكنهم اأَ�رشجوا اخليل ،
َة اخليِل ، ُق�ُسوا َرقرْ�سَ كي يَررْ

ة الليل ... يف ف�سَّ
 

رُحني غيمٌة يف يدي : ال  جَترْ
حممود دروي�س
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

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

والتخفيف من ا�ستهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

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

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالتوجه اإىل التنظري. 

تعرف على فيتامني يعالج اأمرا�ض الدماغ!
جامعتي  من  باحثون  اأكد 
توبنغن وهيلمهورلتز يف اأملانيا 
 »B « فيتامني  اأنواع  اأحد  اأن 
 nicotinamide« امل�صمى 
على  يحافظ   »riboside
من  ويحميها  الدماغ  خاليا 
 Cell« جملة  ون�رست  التلف 
درا�صة  نتائج   »Reports
الذين  الأملان  الباحثني 
فيتامني  تناول  اإن  قالوا، 
 nicotinamide« اأو   B3
على  يحافظ   »riboside
الع�صبية  الدماغ  خاليا 
عمل  تن�صيط  خالل  من 

امليتوكوندريا.
دور هذا  اإىل  الباحثون  واأ�صار 
الغذائي  والنظام  الفيتامني 
احلياة ملن  نوعية  يف حت�صني 
باركن�صون  مر�ض  من  يعاين 
العلماء  لأن  الرعا�ض(،  )�صلل 
عالج  اإىل  بعد  يتو�صلوا  مل 

وبني  املر�ض  لهذا  �صاف 
 »B3« الأخ�صائيون اأن فيتامني
ومينح  الغذائي  التمثيل  يحفز 
الع�صبية  للخاليا  الطاقة 
ويقيها  الدماغ  يف  املت�رسرة 
اأكد  كما  واملوت  ال�صمور  من 
فيتامني  دور  على  الباحثون 

على  احلفاظ  يف   »B3«
وال�صعر  والب�رسة  الكبد  �صحة 
على  يعمل  واأنه  والعينني، 
تن�صيط عملية التمثيل الغذائي 
الهرمونات  اإنتاج  يف  وي�صهم 

ال�رسورية يف ج�صم الإن�صان.
التي  الغذائية  املواد  ومن 

فيتامني  على  حتتوي 
 n i c o t i n a m i d e «
الدجاج   :»riboside
احلمراء  واللحوم  وال�صمك 
والفول والباذجنان والأفوكادو 
والبازلء  والبطاطا  والتمر 

وفول ال�صويا.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

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

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

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

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

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رسبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رسبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رسيعة، حيث  العني  حركة 
مري�ض  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
غري  القلب  ب�رسبات  اإ�صابتهم  فر�ض  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
ب�صكل  التنف�ض  عن  الأ�صخا�ض  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رست يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رسبات القلب.
من  ماركو�ض،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رسير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

ن�صبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�صكل  الرئة  يرتبط �رسطان 
الإ�صابة به ارتفعت ب�صكل ملحوظ بني اأو�صاط الن�صاء، بينما 
ترتاجع �صنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�صاء امل�صابات 
اأعداد  تتناق�ض  �صنويا، يف حني   %27 بن�صبة  الرئة  ب�رسطان 

الرجال امل�صابني يف كل عام.
الإ�صابة  ن�صب  تفاوت  تف�صريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
بني اجلن�صني، لكنهم يرجعون ال�صبب غالبا اإىل تاأثر احلم�ض 
احرتاق  مبكونات  واأو�صع  اأكرب  ب�صكل  الإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ض  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�ض العلماء ال�صبب اإىل ازدياد اأعداد الن�صاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رسين باملقارنة مع القرن الع�رسين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة بني اجلن�صني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�صبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�صني، 
و15% من الن�صاء. اأما يف اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور 
ال�رسطانات  اأكرث  الرئة  �رسطان  ويعترب  الإناث.  بني  و%13 
انت�صارا، اإذ ي�صاب به حوايل 1.8 مليون �صخ�ض يف كل عام، 
58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�صاب به 230 

األف �صخ�ض �صنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 
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انفراد املذهب املالكي باعتبار امل�سالح املر�سلة
ا�سم  هي  ومعنى  وزنا  كاملنفعة  لغة:  امل�سلحة 
الإر�سال  من  املر�سلة:  امل�سالح،  من  للواحدة 

وهو الإطالق ]الإهمال[ وعدم التقييد.
الأ�سوليني:  عند  بها  املراد  فاإن  ا�سطالحا: 
دليل  يدل  فلم  ال�سارع،  اأهملها  التي  امل�سلحة 
دخولها  مع  بخ�سو�سها،  اإلغاء  اأو  اعتبارها  على 

يف مقا�سد ال�رشيعة الإ�سالمية العامة.
وقد يعرب عنه بع�سهم بال�ست�سالح اأو ال�ستدلل 
مراعاة لعملية بناء احلكم على الو�سف املنا�سب 

اأو امل�سلحة.
باعتبار  املالكية  انفراد  يف  العلماء  اآراء  اأما 
الباحثني  اأغلب  تعر�ض  فقد  املر�سلة  امل�سالح 
امل�ساألة يف  اإىل هذه  الأ�سول قدميا وحديثا  يف 
كتبهم وبحثوها بحثا م�ستفي�سا، اإل اأنهم مع ذلك 
خ�سو�سا  كبريا،  ا�سطرابا  اأقوالهم  ا�سطربت 
منها،  الأربعة  الأئمة  موقف  عن  حديثهم  عند 
ماهية  عن  كالمهم  عند  كذلك  ا�سطربت  كما 

امل�سلحة املر�سلة عند مالك رحمه اهلل.
املالكية  علماء  وبع�ض  ال�سبكي  وابن  فالآمدي 
انفرد  اهلل  رحمه  مالكا  اأن  املعا�رشين  وبع�ض 
باعتبار امل�سالح املر�سلة، ويرى علماء املالكية 

وعلى راأ�سهم القرايف اأن مالكا رحمه اهلل مل ينفرد 
بها واإمنا اأخذ بها غريه من العلماء، واأما اجلويني 
فقد ا�سطرب راأيه يف امل�ساألة فاأحيانا يذكر اأن 
مالكا انفرد بها واأحيانا يذكر اأن ال�سافعي اأي�سا 

اأخذ بها.
وهذا ما اأكده القرايف اأن مالكا رحمه اهلل مل ينفرد 
باعتبار امل�سالح مدلال على ذلك باأمور منها اأول: 
اأن اأبا حنيفة رحمه اهلل قد ن�ض اأ�سحابه على اأن 
اأ�سحابه:  اأ�سوله ال�ستح�سان الذي هو عند  من 
للنا�ض وقيل  اأوفق  القيا�ض والأخذ مبا هو  ترك 
طلب ال�سهولة يف الأحكام فيما يبتلى فيه اخلا�ض 
والعام، وقيل الأخذ بال�سعة وابتغاء الدعة، وقيل 

الأخذ بال�سماحة واتبغاء الراحة.
امل�سائل  تلك  عليه  بنوا  ما  �سموا  واإن  واحلنفية 
فيها  خاف  غري  احلقيقة  يف  فاإنه  ا�ستح�سانا 
ذكره  ما  فيكون  املر�سلة  امل�سلحة  مراعاة 

ا�سطالحا.
بامل�سالح  اأخذ  قد  اهلل  رحمه  لل�سافعي  بالن�سبة 
ذلك  ويوؤكد  اأ�سوله.  من  يعدها  واإن مل  املر�سلة 
ال�سافعي  اأن  ما ذكره اجلويني يف كتاب الربهان 
املر�سلة[  ]امل�سلحة  بال�ستدلل  ياأخذ 

ب�رشط اأن ت�سهد لها قواعد ال�رشع بالعتبار.
الإمام اأحمد رحمه اهلل قد اأخذ بها واإن مل يعدها 
دليال م�ستقال واإمنا يعتربها داخلة حتت مفهوم 

القيا�ض لأن مفهوم القيا�ض عنده كان وا�سعا.
بها  اأخذوا  الأربعة  الأئمة  اأن  الكالم  خال�سة 
هو  كما  م�ستقال  دليال  ال�ست�سالح  باعتبار  اإما 
اأو باعتباره داخال  املاأثور عن مالك وال�سافعي، 
حنيفة  اأبي  عند  ال�ساأن  هو  كما  اآخر  دليل  حتت 
مفهوم  حتت  داخال  اأحمد  اعتربه  حيث  واأحمد 
مفهوم  حتت  داخال  حنيفة  اأبو  واعتربه  القيا�ض 

ال�ستح�سان.
امل�سلحة  �سابط  على  اأعرج  اأن  لبد  هذا  بعد 
التحديد  عدم  لكون  مالك  الإمام  عند  املر�سلة 
فيما  امل�ساألة  هذه  يف  اخللط  �سبب  الذي  هو 
�سابط  يف  اآراء  ثالث  هناك  اأن  فنجد  يبدو. 
امل�سلحة املر�سلة عند مالك اأنه ياأخذ بها اإذا مل 
يكن لها �ساهد بالعتبار ول بالإلغاء بخ�سو�سها 
واإن كانت ل بد اأن تكون داخلة يف قواعد ال�رشع 
الكلية، وهذا الراأي هو الذي نقله اأغلب املالكية 
الأوفق  الراأي  ويعتربونه  مالك  اإمامهم  عن 

بنهجه.

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

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�سادقة من جميع الذنوب ال�سالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف الأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة 

احل�سنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�ض 

م�ستغاًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ساأله الن�سيحة 

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

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�سممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �سدرك بالو�سال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ستغفار يف اآيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�رش، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�ض، 
ولولها لفَقَد الإن�سان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ل ير�ساهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

انفراد 
املالكية 

ببع�ص 
االأ�سول 

املالكية،  اأ�سول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�سول 
من  غريه  فيها  ي�ساركه 
التي  الأ�سول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة،  اأهل  عمل  املالكي، 
و�سد  املر�سلة،  وامل�سلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع، 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم الأ�سول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �سائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  الأم�سار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فهو 
حجة يجب الأخذ به، ول ي�سع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب الآحاد عند  اإىل 
التعار�ض، لأن العمل عنده من 
قال  املتواتر،  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�سي 
اأثبت من الأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  الأدلة 
املالكية بها، ون�سري هنا اإىل اأن 
غالب تلك الأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية، بل �ساركهم فيها 

بع�ض املذاهب، اإل اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  ال�ستناد  بكرثة  الأ�سول، 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
الإف�ساح  يف  املذاهب  اأج�رش 
بها  والبوح  الأ�سول  هذه  عن 
والحتجاج لها، حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

دخل ل�ض ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

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

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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تبد�أ رو�سيا بحلول عام 2021 يف 
تتحكم  ل�سيارة  �ل�سناعي  �لإنتاج 
�لكهربائية  �لإ�سار�ت  فيها 
و�سي�ساعد  �لدماغ  عن  �ل�سادرة 
نوعية  حت�سني  يف  �لأمر  هذ� 
يعانون  �لذين  للمو�طنني  �حلياة 
و�إ�سابات  �لدماغي  �ل�سلل  من 
وت�سوهات  و�لت�سلب  �لدماغ 

�لأطر�ف.
جامعة  يف  �خلرب�ء  ك�سف  وقد 
مدينة  يف  "لوبات�سيف�سكي" 

عن  �لرو�سية  نوفغورود  نيجني 
منوذج جتريبي لتلك �ل�سيارة يف 
مدينة  يف  "�إينوبروم"،  معر�ض 
يكاترينبورغ �لرو�سية وقال رئي�ض 
�إد�رة حمافظة نيجني نوفغورود 
�لرو�سية بالنيابة، غليب نيكيتني، 
�لرو�ض  �ملو�طنني  عدد  �إن 
�لدماغ  باأمر��ض  �مل�سابني 
نحو  رو�سيا  يف  بلغ  و�لأطر�ف 
لهذ�  وميكن  �سخ�ض،  مليون   13
�ل�ستار  عنه  رفع  �لذي  �لبتكار، 

بجامعة  �لعلماء  معر�ض  يف 
ي�ساعد  �أن  "لوبات�سيف�سكي"، 
�ل�سيارة  تختلف  ول  غالبيتهم 
�لحتياجات  ذوو  يقودها  �لتي 
�ل�سيار�ت  عن  �خلا�سة 
قيادتها  نظام  ويرتبط  �لعادية، 
بر�أ�ض  مركبة  مب�ست�سعر�ت 
و�أفكاره  نو�ياه  ّول  حتحُ �ل�سائق 
�إىل �إ�سار�ت كهربائية بيولوجية، 
يف  �لتحكم  نظام  �إىل  وتر�سلها 

�أجهزة �ل�سيارة.

�لتكنولوجيا  خمترب  رئي�ض  وقال 
يف  �لبيولوجية  �مليكانيكية 
"لوبات�سيف�سكي"،  جامعة 
�ل�سيارة  �إن  مريونوف،  فا�سيلي 
�لتي كحُ�سف عنها يف �ملعر�ض لها 
مثيالت يف �لعامل، �إل �أن �ل�سيارة 
�لرو�سية ت�ستهلك طاقة �أقل من 
�ملثيالت  ت�ستهلكها  �لتي  تلك 
�لأجنبية بن�سبة 30-55%، ف�سال 
�سعر  من  �لأرخ�ض  �سعرها  عن 

�ل�سيار�ت �لأجنبية �ملثيلة.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�سورة 
�أو�سع و�أكرث ع�رشية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�ض، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملقود، 
�لأ�سرت�لية  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�لآ�سيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

ين�سح  �ل�سعوبات  ملو�جهة 
 ADAC �ل�سيار�ت  نادي 
�لدر�جات  قائدي  �لأملاين 
�لنارية بارتد�ء �ملالب�ض �لو�قية 
�ل�سيف،  لف�سل  �ملخ�س�سة 
حمذر�ً من �أن �لتخلي عنها قد 
�لنارية  �لدر�جة  قائد  يعر�ض 
�أو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
�لعظام يف حال �لتعر�ض حلادث 
ما. و�أ�سار �خلرب�ء �لأملان �إىل 
للوجه  �لكاملة  �خلوذ�ت  �أن 
ت�سمن  �جليدة  �لتهوية  ذ�ت 
يف  حتى  �لر�أ�ض  منطقة  تربيد 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل 
على  �لعتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  �ملفتوحة  �خلوذة 
ويتعني على  �ل�سيف.  يف ف�سل 
�ساعات  جتنب  �لدر�جة  قائد 
مل�سافات  �لقيادة  يف  �لذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرت�ت  يف  متعة  �أكرث  �لقيادة 
مر�عاة  مع  و�مل�ساء،  �ل�سباح 
كل  كافية  ر�حة  فرت�ت  �أخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  �أو  �ساعة 
لل�سماح  �لو�قية  �ملالب�ض  خلع 
�لأمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
�لر�حة  فرت�ت  يف  �ملهمة 
كافية،  بكميات  �ملاء  �رشب 
و�لبتعاد عن �لوجبات �لد�سمة 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��ستبد�لها 
�أخرى،  ناحية  ومن  و�لفاكهة.  
�لدر�جة جاهزة  تكون  �أن  لبد 
�حلر�رة  در�جات  لتحمل 
�مل�ساكل  باأن  �لعلم  �لعالية، مع 
يف هذه �حلالة عادة ما حتدث 
على  �ملعتمدة  �ملوديالت  مع 
وير�عى  بالهو�ء.  �لتربيد  نظام 
�إيقاف �ملحرك عند �لتوقف �أو 
�لنتظار يف �لزدحام �ملروري 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

اأودي تعدل "TT" الريا�سية

تخترب  �أنها  موؤخر�  �أودي  �أعلنت 
 "TT" مناذج جديدة من �سيار�ت
�أدخلت  حيث  �ل�سهرية،  �لريا�سية 
عليها تعديالت مميزة و�ستحافظ 
�لنماذج �جلديدة من هذه �ل�سيارة 

 "TT" �سيار�ت  معامل  على 
�لأ�سا�سية، و�ستاأتي بهيكل �ن�سيابي 
على  �لتعديالت  بع�ض  مع  ببابني، 
و�خللفية  �لأمامية  �لو�جهتني 

و�أ�سكال �مل�سابيح.

مبقاعد  ف�ستزود  �ملق�سورة  �أما 
�أمام  و�سا�سة  مريحة،  ريا�سية 
�أنظمة  بجميع  للتحكم  �ملقود 
و�أنظمة  و�لتحكم،  �لقيادة 
و�ست�سمن  �ملتطورة  �ملولتيميديا 

�ل�سيار�ت  لهذه  �ملمتاز  �لأد�ء 
حمركات توربينية ب�سعة 1.8 و2.0 
لرت وعزم 400 ح�سان، قادرة على 
زيادة �لت�سارع من 0 �إىل 100 كلم/ 

�ساعة يف غ�سون 3.7 ثانية.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�سم �ل�سيف و�لإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�ض �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�سحاب �ل�سيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�ساءة عند �لنطالق بال�سيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�سحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ساءة 
�لك�سافات، نظر�ً لأن حمولة �سندوق �لأمتعة جتعل �ل�سيارة تنخف�ض من �خللف، وبالتايل 
قد تر�سل �لك�سافات �إ�ساءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�سيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�ساف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�سيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�سيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�سياء  و�سع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�سفل  �لثقيلة يف  �لأ�سياء  بو�سع  ين�سح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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وات�س اآب يتخذ اإجراء 

�صارما لوقف موجة 
اجلرائم يف الهند!

احلد  اآب  وات�س  تطبيق  ينوي 
اإر�سال  اإعادة  اإمكانية  من 
انت�سار  ب�سبب  الر�سائل 
اأدت  الهند،  يف  كاذبة  اأخبار 
الوفاة  حوادث  ارتفاع  اإىل 
املاأ�ساوية يف عدة مناطق من 
بهذه  اآب  وات�س  ويقوم  البالد 
م�ستخدمي  حلماية  اخلطوة 
على  حمادثات  تطبيق  اأكرب 

الأخبار  تلقي  من  الإنرتنت 
يف  والقاتلة  الكاذبة،  امل�سللة 
اآب  وات�س  ويذكر  كثرية  اأحيان 
اأ�ساف  �سنوات،  عدة  منذ  اأنه 
ميزة تتيح اإر�سال ر�سالة واحدة 
النا�س  من  كبرية  ملجموعة 
بعملية واحدة ون�رش وات�س اآب 
يف مدونته عرب الإنرتنت ر�سالة 
جتربة  اليوم  »�سنطلق  تقول: 

لتحديد اإعادة اإر�سال الر�سائل، 
ومقاطع  ال�سوتية  �سمنها  من 
على  تطبيقها  و�سيتم  الفيديو، 
اآب.  وات�س  م�ستخدمي  جميع 
الإر�سال  اإعادة  زر  و�سنلغي 
من  و�سنحد  الهند  يف  الفوري 
عدد املتلقني عرب هذه امليزة 
لأن  فقط«،   5 العدد  لي�سبح 
ت�ستخدم  الإر�سال  اإعادة  ميزة 

يف الهند على نطاق وا�سع.
اخلاطئ  ال�ستخدام  واأدى 
اإر�سال  اإىل  اأحيانا  املوجه  اأو 
معلومات مزيفة لأعداد كبرية 
الب�رش، حيث حملت بع�س  من 
وتلفيقات  اتهامات  الر�سائل 
اإىل  اأدى  ما  ومزيفة،  باطلة 
ذهب  قتل  جرائم  حدوث 

�سحيتها الكثري من الأبرياء.

اأبل و�صام�صونغ ت�صويان خالفًا قدميًا 

 

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

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

�صركة هواوي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�ص�س 
لاللعاب

يف ظل التطور الكبري عند مناف�سني 
عن  ف�ساًل  ا�سو�س  و  �ساومي  مثل 
 Honor هاتف ريزر يبدو اأن هاتف
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Play
قررت  لذلك  كافياً  يعد  مل  ا�سابيع 
اجلديد  ال�سوق  هذا  دخول  ال�رشكة 
بهاتف اأكرث قوة و�رشا�سة كما تقول 

التقارير .
�رشكة  فاإن  امل�سدر  وبح�سب 
هاتف خم�س�س  على  تعمل  هواوي 
مبتكرة  ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب 
لهواتف  قوياً  مناف�ساً  �سيكون 

الألعاب املوجودة حالياً يف الأ�سواق  
�ستعزز  القوي  العتاد  عن  ف�ساًل 
الهاتف  هذا  ح�سور  من  هواوي 
ت�ساعد على منح  ر�سمية  مبلحقات 
غامرة  لعب  جتربة  امل�ستخدمني 
بالرتفية دون التلميح عن هوية هذه 
الك�سف  �سيتم  الهاتف  امللحقات 
�سدقت  اذا  رمبا  العام  هذا  عنه 
هاتف  ب�سحبة  �سيكون  التوقعات 
والذي   20 ميت  املنتظر  هواوي 
الأخري  الربع  الك�سف عنه يف  �سيتم 

من ال�سنة كما جرت العادة.

قريبًا.. »حمادثات م�صّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�سيج لأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

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

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�صتبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل م�ساكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ستخدمني لحظوا اأنه عند ف�سل الكامريا اخللفية، 
تف�سل تقنية »في�س اآي دي« اأي�ساً يف العمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع الفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع الفرتا�سي.

في�س بوك توقف 
م�صروع طائرات م�صّية 

لتوفي الإنرتنت

اأوقفت في�س بوك الربنامج الذي اأطلقته �سنة 2014 بهدف 
اإىل  النفاذ  تتيح  امل�سرّية  الطائرات  من  اأ�سطول  ت�سنيع 
واأكدت  التقنية  هذه  من  املحرومة  املناطق  يف  الإنرتنت 
عن  ال�ساأن  هذا  يف  اأ�سدرته  الذي  البيان  يف  املجموعة 
نيتها موا�سلة تطوير الأجهزة الطائرة لتوفري الإنرتنت يف 
املناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

الإنتاج ال�سناعي.

وتعتزم في�س بوك اإغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائرات  »اأكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  اإجنلرتا حيث  غرب 
بوك  في�س  وتتعاون  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
اإيربا�س على تطوير طائرات �سم�سية بدون  مع  خ�سو�ساً 
طّيار ا�سمها »هاب�س«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« الذي يوّفر النفاذ اإىل الإنرتنت يف املناطق املعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف ال�سرتاتو�سفري.



يف  امل�سجلة  بالإح�سائيات  مقارنة 
ح�سيلة  اأن  يتبني  املا�سي،  الأ�سبوع 
بـ  قدر  اإنخفا�سا  عرفت  املرور  حوادث 
 )05-( بـ  الوفيات  وعدد  حادث،   )03-(
 )15+( بـ  اجلرحى  عدد  ارتفع  كما  حالة، 
بها  قامت  التي  التحاليل  ،وتُفيد  جرحى 
اأن   الوطني  للأمن  املخت�سة  امل�سالح 
بالدرجة  يعود  احلوادث  هذه  وقوع  �سبب 
اأزيد  بن�سبة  الب�رشي  العن�رش  اإىل  الأوىل 
الأخرى  العوامل  اإىل  اإ�سافة   ،%90 من 

املرتبطة باملركبة واملحيط.
�سلمة  على  وحفاظا  الإطار  هذا  يف 
للأمن  العامة  املديرية  جتدد  اجلميع 

العام  الطريق  دعوتها مل�ستعملي  الوطني 
ال�سياقة  اأثناء  واحلذر  احليطة  توخي  اإىل 
جتاوز  وعدم  املرور  قانون  احرتام  مع 
عن  التغا�سي  دون  املحددة،  ال�رشعة 
على  حفاظا  للمركبة،  الدورية  املراقبة 

العام  الطريق  م�ستعملي  و�سلمة  الأرواح 
كما ت�سع املديرية العامة للأمن الوطني، 
الأخ�رش  الرقم  املواطنني  ت�رشف  حتت 
البلغات  لتلقي   ،17 النجدة  وخط   1548

24 �سا/ 24 �سا.

من 10 اإىل 16 جويلية من ال�سنة اجلارية

ت�شجيل 279 حادث مرور ج�شماين و م�شرع9 �أ�شخا�ص
ك�سفت خلية االت�سال وال�سحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، عن ت�سجيل 279 حادث مرور 
ج�سماين على م�ستوى املناطق احل�سرية، خلل الفرتة املمتدة من 10 اإىل 16 جويلية من ال�سنة 

اجلارية،  اأ�سفرت عن وفاة 09 اأ�سخا�ص وجرح 363 اآخرين.

�شي ما يتخبى
يبث  تلفزيوين   برنامج  يتخبى  ما"  "�سي 

 m قناة  على  اجلمعة  اإىل  اخلمي�ص  ليلة 

ملف  االأخري  عدده  يف  تناول  التون�سية 

املحاذية  اجلبال  انت�ساره  و  االإرهاب 

الربنامج  بلتو  ،يف  اجلزائرية  للحدود 

عميد  و  االأمن  م�سالح  عن  ممثل  ح�سر 

يف  املنطقة  تلك  يف  خدم  اجلي�ص  يف 

و  خمت�سني  اإعلميني  و  �سابقة  �سنوات 

ال�سراحة  و  اجلراأة  ،كانت  اجتماع  عامل 

على  اأ�سا�سا  النقا�ص  متحور  �سقف...و  بل 

نقاط منهااأن العملة االإرهابية املقرتفة يف 

عني �سلطان و التي اأودت بحياة �ستة جنود 

حظ  �سربة  تكن  مل  الوطني  احلر�ص  من 

ملجموعة اإرهابية و اإمنا عمل احرتايف باأمت 

معنى الكلمة و اأن من خطط و نفذ يدرك 
جيدا ما يفعل

ثانيا اأن الفقر امل�ست�سري يف املنطقة ب�سكل 

بيئة  اإىل  باآخر  اأو  ب�سكل  حتول  ف�سيع 

االإرهابي  و  االإجرامي  للن�ساط  حا�سنة 

يف  التون�سية  ال�سلطات  تق�سري  ثالثا 

تنفيذ مطالب رفعت اإليها من طرف نف�ص 

يف  املتمثل  و  املغدورة  املجموعة  عنا�سر 

اإزالة الغطاء النباتي على حافتي الطريق 

وبالذات يف نف�ص مكان تنفيذ العملية

رابعا  اأ�ساد املتدخلون باجلهود التي تبذلها 

بنوعية  و  حدودها  تاأمني  يف  اجلزائر 

حلرا�سة  امل�سخرة  العملياتية  الو�سائل 

..ما  ذلك  انعكا�ص  و  احلدودي  ال�سريط 

هو  مق�سود  تخريب  من  تون�ص  يف  يحدث 

اأركان  تقوي�ص  ي�ستهدف  منظم  عمل 

متويل  يتطلب  مبتغى  ،وهو  الدولة 

ما  وهو  متوا�سل  دعما  و  وتخطيطا  كبريا 

يف  النا�سطة  االإرهابية  للمجموعة  يتوفر 

بالتايل  و  ال�سعانبي  و  �سلطان  عني  نواحي 

بب�سر  يتمتع  ،بل  اأعمى  لي�ص  فاالإرهاب 
حاد و يعرف جيدا ما يريد

موقف

البويرة

 من غرق �لأطفال 
�إىل غرق �لكهول 

�سدم نهاية ال�سبوع �سكان مدينة 
�سور الغزلن جنوب عا�سمة ولية 

البويرة على اإثر حادثة غرق كهل يبلغ 
48 �سنة يف بركة مائية انت�سلته فرقة 

خا�سة من الغوا�سني جثة هامدة ، 
حيث جلاأ ال�سحية اإىل هذه الربكة 
هروبا من احلرارة ال�سديدة التي 

متيز املنطقة خلل هذه الفرتة ، 
وبهذا ت�سل ح�سيلة �سحايا الغرق 

يف امل�سطحات املائية بالبويرة اىل 
6 حالت ولكن اجلديد هذه املرة 

ان ال�سحية لي�س طفل ما ي�ستدعي 
فتح امل�سابح املتوفرة بالدوائر اأمام 

جميع الفئات وباملجان كما يطالب 
به املواطنون يف ت�رشيحاتهم جلريدة 

احلاجاأح�سن مرزوقالو�سط . # وداد 

ترامواي اجلزائر العا�سمة

 ��شطر�ب �خلدمة ب�شبب حادث

�سيدي بلعبا�ص

ت�شجيل 07 حالت للكبد 
�لفريو�شي بخم�ص بلديات

ا�سطرابا  اجلزائر  ترامواي  �سجل 
ال�ساعة  من  اأم�س  اأول  اخلدمة  يف 
و26   15 ال�ساعة  حتى  دقيقة  و50   12
�رشفة  �سقوط  حادث  ب�سبب  دقيقة 
�سارع  يف  الفور  على  تويف  مار  على 
)اجلزائر  داي  بح�سني  طرابل�س 
العا�سمة(، ح�سبما اأ�سارت اإليه �رشكة 
ا�ستغلل الرتامواي اجلزائر )�سيرتام( 
امل�سدر  ذات  واأو�سح  لها  بيان  يف 
فعل  ردود  اأثار  قد  احلادث  هذا  اأن 

اجتماعية ل�سكان احلي املجاور خلط 
هذا  يف  البيان  واأ�ساف  الرتامواي. 
الرتامواي  ا�ستغلل  عملية  اأن  ال�سدد 
روي�سو  حمطتي  بني  انقطعت  قد 
البقاء  مت  اأخرى،  جهة  ومن  وخروبة 
حمطتي  بني  امل�سافرين  خدمة  على 
درقانة ول غل�سيار وا�ستاأنفت عملية 
ا�ستغلل الرتامواي ب�سكل عادي على 
�رشكة  ح�سب  دقيقة  و26   15 ال�ساعة 

»�سيرتام«.

بلعبا�س  �سيدي  ولية  �سجلت 
ذات  الأمرا�س  مـن  حالـة    420
 07 بينها  الإجباري  الت�رشيح 
حالت من الأمرا�س املتنقلة عن 
يعادل  1.66  ما  اأي  املياه  طريق 
الأمرا�س  جميع  من  املائة   من 
�سبع  يف  تتمثل  ،حيث  املعدية 
حالت التهاب الفريو�س الكبدي اأ 
�سفيزف  ملطار  بلديات   من  بكل 
�سيدي بلعبا�س وطابية وبن بادي�س 
منفردة  احلالت  كل  كانت  ،حيث 
الوبائيـة  التحقيقـات  واأ�سفـرت 
علـى نقـ�س اأو انعدام النظافـة فـي 
جميـع احلالت ،كما لـم ت�سجـل اأي 
واحلمى  الزحام  اأو  للكولريا  حالـة 

التيفية ح�سبما ك�سفت عنه مديرية 
مر�س  ان  اأو�سحت  التي  ال�سحة  
الكبد الفريو�سي قد تراجع مقارنة 
�سهدت  التي  املا�سية  بال�سنوات 
يف  و�سلت  حالت  عدة  ت�سجيل 
و27  حالة   56 اإىل   2014 عام 
اأن  حني  ،يف  املا�سي  العام  حالة 
اإىل  بلغت  قد  الغذائية  الت�سّممات 
حالة   33 الفارط  جوان   30 غاية 
بعد اأن عرفت انخفا�سا حم�سو�سا 
حيث  املا�سية  ال�سنة  مع  مقارنة 
ميثل  مما  حالة   217 ت�سجيل  مت 
ن�سبة 07،85 % من جميع الأمرا�س 

امل�رشح بها اإجباريا �س.
�ص.�سهيب

حرائق الغابات

 ت�شرر 460 هكتار منذ مطلع �شهر جو�ن 

جهاز االأمن الفيدرايل الرو�سي

ت�شريب معلومات عن �لأ�شلحة فرط �ل�شوتية

ت�سببت حرائق الغابات يف اإتلف م�ساحة 
املمتدة  الفرتة  يف  ذلك  هكتارو   462
جويلية،   18 غاية  اإىل  جوان  الفاحت  بني 
للغابات  العامة  للمديرية  ح�سيلة  ح�سب 
يف  للغابات  العامة  املديرية  اأو�سحت  و 
بني  املمتدة  الفرتة  خلل  انه  ح�سيلتها 
ت�سجيل  مت  جويلية  ال18  و  جوان  الفاحت 
تقدر  اإجمالية  م�ساحة  �سمل  حريق   136
من  هكتار   328 بني  موزعا  هكتار  ب462 
الغابات و 52 هكتارا من الأحرا�س و 82 

3 حرائق  اأي مبعدل  الأدغال  من  هكتارا 
يوميا و م�ساحة 3.39 هكتار لكل حريق.

مت   2017 �سنة  من  الفرتة  نف�س  يف  و 
م�ساحة  على  اتى  حريق   821 ت�سجيل 
منها  هكتار  ب6.276  قدرت  اجمالية 
املناطق  اما  الغابات.  من  هكتار   1.746
الغابات  الثلث الكرث ت�رشرا من حرائق 
فهي ال�رشق )363 هكتارا و 34 حريقا( و 
الغرب )61 هكتارا و 44 حريقا( و الو�سط 

)38 هكتارا و 58 حريقا(.

الرو�سي  الفيدرايل  الأمن  جهاز  ك�سف 
الأ�سلحة  اأن معلومات عن  اأم�س اجلمعة 
اإىل  نُقلت  ال�سوتية،  فرط  الرو�سية 
اإىل  م�سريا  الغربية،  ال�ستخبارات 
هذا  العظمى« يف  »اخليانة  دعوى  اإقامة 

اخل�سو�س.
عن  »كومري�سانت«  �سحيفة  ونقلت 
التابعة  التحقيق  فرقة  اأن  م�سادرها 
بداأت  الرو�سي  الفيدرايل  الأمن  جلهاز 
مكاتب  يف  تفتي�س  عمليات  اليوم  �سباح 
موظفي معهد البحوث املركزي للهند�سة 

مدير  مكتب  يف  وكذلك  امليكانيكية، 
ملوؤ�س�سة  التابع  والتحليل  البحوث  مركز 
 )ORKK( ال�سواريخ الف�سائية املتحدة

دميرتي باي�سون.
واأ�سارت ال�سحيفة الرو�سية اإىل اأن جهاز 
من  يتحّقق  الرو�سي  الفيدرايل  الأمن 
ع�رشات الأ�سخا�س، يُفرت�س اأنهم تعاونوا 
مع ال�ستخبارات الغربية وزودوها عمدا 
مبعلومات حول عمل ال�سناعات الرو�سية 
فيما يخ�س تطور الأ�سلحة فرط ال�سوتية 

التي ت�سّنف على اأنها »بالغة ال�رّشية«.

�سيدي بلعبا�ص

07 �أ�شخا�ص يختطفون 
�شابة ويعتدون عليها 

تعر�ست ،ع�سية اأول اأم�س، �سابة اإىل الغت�ساب عن طريق التداول 
علي  بن  اأحممد  �سيدي  بحرية  من  بالقرب  اأ�سخا�س   07 قبل  من 
قبل  اختطافها من �سديقها من  ،حيث مت  بلعبا�س  �سيدي  بولية 
ال�سحية  تقدمت  بعدما  بالفرار  لذوا  الذين  الأ�سخا�س  هوؤلء 
ب�سكوى لدى م�سالح الدرك الوطني التي  فتحت حتقيقا وعر�ست 
عليها �سورا لعدد من املجرمني ،اأين تعرفت على واحد منهم بينما 
،اإذ  فرار  حالة  هم يف  الذين  البقية  على  الأمنية  اجلهات  تعرفت 
املجرمني  هوؤلء  مللحقة  فرقا  الوطني  الدرك  م�سالح  جندت 
اأمام  تقدميهم  ثم  ومن  ممكن  وقت  اأقرب  يف  توقيفهم  ق�سد 

العدالة 
 �ص.�سهيب

�سيدي بلعبا�ص

�شاب يقتل �أبا ل 03 
�أطفال بخنجر

اأم�س، جرمية قتل و�سط مدينة �سيدي بلعبا�س  وقعت اول 
�سنة   45 العمر  من  البالغ  ز،ع«   « يدعى  كهل  �سحيتها  راح 
اأردته قتيل  بعد تعر�سه لطعنة خنجر على م�ستوى الفخذ 
بعد نقله اإىل امل�ست�سفى ،تفا�سيل احلادثة تعود اإىل ع�سية 
يوم اخلمي�س عندما كان ال�سحية وهو اأب لأربعة اأطفال قد 
العمر 24  البالغ من  ال�ساب »ف،ب«  مناو�سات مع  دخل يف 
�سنة  الذي اأوقفته م�سالح الأمن ب�رشعة ،حيث يخ�سع حاليا 

للتحقيق قبل مثوله اأمام العدالة
 �ص.�سهيب

ناد �إ�شباين يتعاقد مع 
�شجني �شابق

الربتغايل  للمدافع  الإ�سباين عن �سمه  »وي�سكا«  نادي  اأعلن 
روبني �سيميدو، الذي خرج موؤخرا من ال�سجن، وذلك على 
معه  يرتبط  الذي  فياريال  نادي  من  قادما  الإعارة  �سبيل 
بعقد لغاية 2022. ورحب نادي وي�سكا بلعبه اجلديد عرب 
املدافع  »يتميز  كتب:  حيث  الإنرتنت،  على  ن�رشها  ر�سالة 
1.89�سم،  طوله  يبلغ  اإذ  اجل�سمانية  بالقوة  �سيميدو  روبني 
وهو ما يجعله قويا يف الألعاب الهوائية، ف�سل عن امتلكه 
اأحد  جعلته  التي  الفنية،  والإمكانيات  والر�ساقة  لل�رشعة 
القوي  مو�سمه  بعد  القارة،  الواعدين يف  املدافعني  اأف�سل 

مع �سبورتنغ ل�سبونة يف 2017«.
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نيمار يح�شم �إ�شاعات رحيله 
عن باري�ص �شان جريمان

يف  بقاءه  نيمار  الربازيلي  النجم  اأكد 
جرمان  �سان  باري�س  نادي  �سفوف 
الفرن�سي، وا�سعا حدا لل�سائعات التي 
ناد  اإىل  انتقاله  اإمكانية  عن  حتدثت 
جديد، و�رشح نيمار لل�سحافيني على 
هام�س مزاد علني يف �ساو باولو، يعود 
ريعه اإىل موؤ�س�سة خريية: »اأنا باق، اأنا 

باق يف باري�س، لدي عقد«.
بفر�سية  ارتبط  قد  نيمار  ا�سم  وكان 
يف  مدريد  ريال  �سفوف  اإىل  النتقال 

التكهنات  الفرتة الأخرية، وما زاد من 
كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  رحيل 
اإىل  امللكي  الفريق  عن  رونالدو 
الأخري  وحاجة  الإيطايل،  يوفنتو�س 
ريال  لكن  لتعوي�سه  بارز  جنم  اإىل 
مدريد نفى الأ�سبوع املا�سي حت�سريه 
على  رد  يف  وذلك  نيمار،  ل�سم  عر�سا 
رغبته  عن  اإعلم  و�سائل  تداولته  ما 
باحل�سول على خدمات لعب بر�سلونة 

w .ال�سابق
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