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قدمت 7 ماليني دينار كم�ساهمة القتناء حافلة 

ال�صني تت�صامن مع التالميذ 
بقرية توات باجللفة

وهران 

 هالك ثالثة اأ�صخا�ص يف 
حادث مرور ببوتليلي�ص 

�ص2

�ص2

املدينة القدميةببو�سعادة

اأحياء  �صقطت من 
اأجندة امل�صوؤولني

�ص24 

�ص2

�ص 24

تيزي وزو

 اإ�صراب للتجار احتجاجا 
على اختفاء رب عائلة  

تلم�سان

�صبط142 كلغ من الكيف
ورقلة 

 قتيل و اأربعة جرحى يف حادث مرور 

89 حالة مب�صت�صفى بوفاريك

     بلدية اأولد �صالمة توؤكد مراقبة املياه القادمة من »املقطع لزرق« والآبار 

 منبع �سيدي الكبري حمل ت�سارب ت�سريحات

حالتا وفاة بالكولريا و خاليا اأزمات بالبلديات
�ص3



عين

با�سم رئي�س اجلمهورية، القائد 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
ووفقا  الوطني،  الدفاع  وزير 
يف  املوؤرخ  الرئا�سي  للمر�سوم 
الفريق  اأ�رشف   ،2018 اأوت   16
وزير  نائب  �سالح،  قايد  اأحمد 
اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
 25 ال�سبت  اليوم  هذا  �سباح 
اأوت 2018، على مرا�سم ت�سليم 

مفتاح  اللواء  وتن�سيب  ال�سلطة 
للناحية  جديدا  قائدا  �سواب 
الع�سكرية الثانية بوهران، خلفا 
اأحيل  الذي  باي  �سعيد  للواء 

على التقاعد.
مرا�سم  وبعد  البداية،  يف 
مقر  ومبدخل  الإ�ستقبال، 
الفريق  وقف  الناحية،  قيادة 
وقفة ترحم على روح املجاهد 
املتويف »بوجنان اأحمد املدعو 

مقر  يحمل  الذي  عبا�س«  �سي 
حيث  ا�سمه،  الناحية  قيادة 
اأمام  الزهور  من  اإكليال  و�سع 
له،  املخلد  التذكاري  املعلم 
روحه  على  الكتاب  فاحتة  وتال 

وعلى اأرواح ال�سهداء الأطهار.
اأفراد  مربعات  واأمام  ذلك  اإثر 
ب�ساحة  امل�سطفة  الناحية 
العلم، اأعلن الفريق عن التن�سيب 
الر�سمي لقائد الناحية اجلديد 

وت�سليمه  �سواب  مفتاح  اللواء 
فخامة  »با�سم  الوطني:  العلم 
القائد  اجلمهورية،  رئي�س 
للقوات امل�سلحة، وزير  الأعلى 
الدفاع الوطني، ووفقا للمر�سوم 
غ�ست   16 يف  املوؤرخ  الرئا�سي 
هذا  يف  ر�سميا  ب  اأن�سّ  ،2018
الع�سكرية  الناحية  قائد  اليوم 
�سواب،  مفتاح  الثانية،اللواء 

خلفا للواء �سعيد باي«.
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 بكل من تن�س وعنابة 
ووهران وعني متو�شنت

�إحباط حماولة هجرة غري �شرعية
اأحبط حر�س ال�سواحل بكل من تن�س/ن.ع.1، وعنابة/ن.ع.5، 

ووهران وعني متو�سنت/ن.ع.2، حماولت هجرة غري �رشعية لـ 
)66( �سخ�سا كانوا على منت قوارب مطاطية، يف حني مت توقيف 

)07( مهاجرين غري �رشعيني من جن�سيات خمتلفة بكل من تلم�سان 
وغرداية.

ملاذ� يقاطع �شائقو �لدر�جات 
�لنارية �خلوذ�ت؟

اأطلقت مديرية الأمن حملة حت�سي�سية حول ارتداء اخلوذ بالن�سبة 
ل�سائقي الدراجات النارية، يف ظل ارتفاع حجم احلوادث و�سط 

�سائقي الدراجات النارية، م�سريين اإىل مدى حماية هكذا اجراء 
ب�سيط حلياة املعنيني.

حمرز و غو�رديوال...ماذ� يجري؟
ف�سل مدرب مان�س�سرت �سيتي غوارديول، عدم اإقحام الالعب 

اجلزائري ريا�س حمرز حيث كان غيابه ملفتا اأم�س عن ت�سكيلة 
فريقه يف  مواجهة فريق وولفرهامبتون حل�ساب اجلولة الثالثة من 

الربميرليغ.

تن�شيب �لقائد �جلديد للناحية �لع�شكرية �لثانية بوهر�ن

خبر في 
صورة

قدمت 7 ماليني دينار كم�شاهمة لقتناء حافلة 

�ل�شني تت�شامن مع �لتالميذ بقرية تو�ت باجللفة

�إجتماع خا�ص ملدر�ء �لرتبية

يوم  غاية  اإىل  و  اليوم  من  ابتداء  بالقبة  الريا�سيات  ثانوية  حتت�سن 
باإ�رشاف من  الوطنية  الرتبية  الوطني ملدراء  الغد فعاليات الجتماع 
و و �سيبث اللقاء يف عدد من امل�سائل التنظيمية اخلا�سة بتح�سريات 

الدخول املدر�سي حيث �ستتخلل اللقاء جمموعة من ور�سات العمل

�نفجار �أنبوب للمياه على �لروي�شو

اأثار انفجار اأنبوب للمياه على م�ستوى الروي�سو بالعا�سمة اإىل اإغراق 
الر�سيف وحمطة احلافالت، لكن املثري يف الأمر هو ا�ستغالل بع�س 
غ�سل  يف  املياه  ا�ستعمال  خالل  من  للحادثة  ال�سيارات  اأ�سحاب 
اأولئك  قرر  بعدما  الآخر  البع�س  ا�ستغراب  اأثار  ما  وهو  �سياراتهم، 

ا�ستعمال احلكمة القائلة »رب �سارة نافعة« ..

باجلزائر  ال�سني  �سفارة  قدمت 
مالية  م�ساعدة  ال�سبت  اأم�س 
اجلزائري  الأحمر  للهالل 
حافلة  اقتناء  يف  للم�ساهمة 
للنقل املدر�سي لفائدة  تالميذ 
ببلدية  توات  الطاهر  قرية 

�سلمانة ولية اجللفة.
واأو�سحت رئي�سة الهالل الأحمر 
اجلزائر، �سعيدة بن حبيل�س اأن 
التي  املالية  »امل�ساعدة  هذه 
قدمتها ال�سني بقيمة 7 ماليني 
اقتناء  يف  �ست�ساهم  دينار« 
حافلة النقل املدر�سي من نوع 
تيارت  م�سنع  من  مر�سيد�س 
التي  احلافلة  اأن هذه  واأ�سافت 

وبكامل  مقعدا   24 من  تتكون 
التجهيزات �ست�ساهم يف تخفيف 
قرية  ملتمدر�سي  التنقل  عناء 
�سلمانة  بلدية  توات  الطاهر 
بولية اجللفة وثمنت بن حبيل�س  
الدولة  جمهودات  باملنا�سبة 
الفوارق  تقلي�س  اإىل  الرامية 
الفئات  م�ساعدة  و  الجتماعية 
داعية  الطفولة  وحماية  اله�سة 
دور  له  الذي  املدين  املجتمع 
تكميلي يف امل�ساهمة يف  ن�رش 

ثقافة و�سيا�سة الت�سامن.
انتقدت  اأخر،  مو�سوع  ويف 
رئي�سة الهالل الأحمر اجلزائري 
غري  املنظمات  تقارير  جمددا 

ل�سيا�سة  املنتقدة  احلكومية 
اجلزائر ازاء الالجئني الفارقة 
املنظمات  هذه  اأن  معتربة 
ان�سانية  ماأ�ساة  »ت�ستغل 
اأجل  من  �سيا�سوية  لأغرا�س 
اإىل  اجلزائر«واأ�سارت  �رشب 
اأن هذه املنظمات »هي نف�سها 
التي كانت تنتقد اجلزائر خالل 
الع�رشية ال�سوداء وها هي اليوم 
ل�رشب  املاأ�ساة  هذه  ت�ستغل 
اجلزائر التي اأ�سبحت مرجعا يف 
وامل�ساحلة  الرهاب  مكافحة 
حبيل�س  بن  الوطنية«واعتربت 
العامل  بلد يف  اأي  اأنه »ل يوجد 
جميع  من   باملهاجرين  يعتني 

اجلزائر«  من  اأح�سن  النواحي 
اإىل   اخل�سو�س  بهذا  م�سرية 
اخلدمات  من  باملائة   37« اأن 
ال�سحية التي يوفرها م�ست�سفى 
للمهاجرين  موجهة  مترنا�ست  
اجلزائر  اأن  الفارقة«وقالت 
اخلارجية  �سيا�ستها  ثمن  تدفع 
برف�س  املتعلقة  تلك  �سيما 
�سوؤون  يف  اأجنبي  تدخل  اي 
البلدان الخرى م�سيفة اأنه كان 
املنظمات  هذه  على  بالأحرى 
»لو كانت ذات م�سداقية توجيه 
التي  للبلدان  التهام  اأ�سابع 
الكارثة  هذه  يف  �سببا  كانت 

الن�سانية«.

�شكيب خليل يتهم �للغة �لفرن�شية

تلم�شان

�شبط142 كلغ من �لكيف

املنابر  من  كثري  ركزت 
على  العالمية 
اأطلقها  التي  الت�رشيحات 
ال�سابق  الطاقة  وزير 

حّمل   الذي  خليل  �سكيب 
م�سوؤولية  الفرن�سية  اللغة 
يف  الدول  بع�س  تخلف 
اجلزائر،و  منها  و  اإفريقيا 

اأن  خليل  ل�سكيب  �سبق 
الدول  “كل  حرفيا  قال 
الناجحة على الأقل تعرف 
الجنليزية، وكل الدول التي 

الفرن�سية”،  تعرف  ف�سلت 
واأ�ساف ” لذلك علينا تعلم 
بني  من  لنكون  الجنليزية 

البلدان الناجحة”.

للجي�س  مفرزة  �سبطت 
 24 يوم  ال�سعبي،  الوطني 
باجي  بربج   2018 اأوت 

لرت   )2000( خمتار/ن.ع.6، 
 )02( ومركبتني  الوقود  من 
اأوقف  فيما  الدفع،  رباعيتي 

الوطني  الدرك  عنا�رش 
تاجري  بتلم�سان/ن.ع.2، 
بحوزتهما  خمدرات   )02(

الكيف  من  كيلوغرام   )142(
على  حمّملة  كانت  املعالج 

منت �سيارة �سياحية.
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منبع �صيدي الكبري حمل ت�صارب ت�صريحات

حالتي وفاة بالكولري� و ت�سكيل خاليا �أزمات بالبلديات
يف ظل التخوفات التي انت�صرت و�صط املواطنني ب�صبب الإعالن الر�صمي عن وباء الكولريا، والتي بلغت حد الهو�س والتوج�س من مياه 
ال�صرب وا�صتبدالها باملياه املعدنية خا�صة على م�صتوى وليات بوؤر الكولريا على راأ�صها ولية البليدة، طفت لل�صطح تخوفات وا�صعة 
من املياه غري املعاجلة والتي يعتمد عليها بع�س �صكان املناطق املعزولة، يف حني نفى اأميار البلديات الذين ربطتهم ات�صالت بالو�صط 

على اإ�صراف بلدياتهم على مراقبة املياه �صواء مياه الينابيع والوديان اأو مياه الآبار.

�صارة بومعزة 

  خلية اأزمة عرب حميط 
دائرة براقي ت�صديا 

للكولريا
 

املجل�س  رئي�س  ك�شف 
ال�شعبي البلدي لرباقي احلاج 
غازي يف ت�رصيح لـ«الو�شط«، 
عن ت�شجيل 8 حاالت اإ�شابة 
توجيهها  مت  بالكولريا 
مل�شت�شفى القطار، من بينها 
5 حاالت غادرت امل�شت�شفى 
بعد متاثلها لل�شفاء، وحاالت 

حاالت توا�شل العالج.
اأوىل بلديات  كما ك�شف مري 
احت�شنت  التي  العا�شمة 
خللية  ت�شكيلهم  عن  الوباء 
اأزمة على م�شتوى املقاطعة 
بلديات:   3 �شمت  االإدارية 
و�شيدي  الكاليتو�س  براقي، 
مو�شى، مراهنا على املراقبة 
الدورية، حيث عمدوا لتنظيم 
للعمارات  ميدانية  خرجات 
حاالت  �شابقا  �شجلت  التي 
املياه  مراقبة  مع  اإ�شابة، 

موؤكدا اأنها �شليمة.
االأحوا�س،  بخ�شو�س  اأما 
والتي ال ي�شتفيد بع�شها من 
ال�رصوب  باملياه  التو�شيل 
راهنت  ال�شيال  اأن  فاأو�شح 
نقل  عرب  تزويدها  على 
ال�شهاريج عرب البلديات الـ3، 
طماأنة  على  الرهان  م�شيفا 
نظافة  بخ�شو�س  ال�شارع 
املياه وعدم تلوثها بالكترييا 

الناقلة لوباء الكولريا.
 

بلدية اأولد �صالمة 
توؤكد مراقبة املياه 
القادمة من »املقطع 

لزرق« والآبار

  
املجل�س  رئي�س  نائب  اأكد 
ال�شعبي البلدي لبلدية اأوالد 
يا�شني  بالبليدة  �شالمة 
املياه  �شالمة  على  وا�شن، 
باملنطقة، موؤكدا اأنها حتت 
معاجلتها  وتتم  املراقبة 
للم�شتهلكني،  توجيهها  قبل 
ت�شتفيد  البلدية  اأن  مو�شحا 
االأول  للمياه  م�شدرين  من 
لزرق  املقطع  من  القادم 
حيي  على  يوزع  الذي 
وهو  واحلامول  مراك�شي 
املوجه  املنبع  نف�س 
عرفت  والتي  بوقرة،  لبلدية 
الت�شممات االأخرية، وهو ما 
املاء  ت�شبب  ي�شتبعد  جعله 
كون  الت�شممات  تلك  يف 
اقت�رصت على  االأخرية  هذه 
تنت�رص  ومل  بوقرة  م�شتوى 
الأوالد �شالمة رغم ت�شاركهم 
اأما  املياه.  م�شدر  بنف�س 
مبياه  فتزود  االأحياء  باقي 
االآبار والتي قال اأنها مراقبة 

متاما.
اأن  قال  ثانية  جهة  من 
على  ت�رصف  م�شاحلهم 
للمياه  الدورية  الرقابة 
ال�رصوب حتت اإ�رصاف طبيب 
خمت�س، خا�شة يف ال�شيف، 

حيث تكرث الت�شممات.
  

وفاة ال�صحية الثانية 
للكولريا و89 حالة 
مب�صت�صفى بوفاريك

  
اأكد مدير م�شت�شفى بوفاريك 
ر�شا دغبو�س، ت�شجيل الوفاة 
حيث  الكولريا،  بداء  الثانية 
 بعد  اأنفا�شها  �شيدة  لفظت 
امل�شت�شفى،  اإىل  و�شولها 
كانت  حالتها  اأن  مو�شحا 

ا�شهال  من  وتعاين  متاأخرة 
على  �شّعب  ما  وهو  حاد 
انقاذها،  الطبي  الفريق 
جاء  ت�رصيحه  اأن  مو�شحا 
معهد  حتاليل  تاأكيد  بعد 
عدد  لريتفع  لالأمر،  با�شتور 
الوباء  حاملي  بني  الوفيات 
مل  فيما  وفاة،  حالتي  اإىل 
ما  اإذا  امل�شوؤول  ذات  يوؤكد 
الثالث  ال�شخ�س  وفاة  كانت 
تتعلق  بوفاريك(  يف  )�شيخ 

بالوباء.
عدد  بخ�شو�س  اأما 
حالة   89 ف�شجل  امل�شابني 
بح�شب واأج، يف حني رفعتها 
م�شادر اإعالمية م�شتقلة اإىل 
حالة   29 وغادر  حالة.   126
متاثلهم  بعد  امل�شت�شفى 
التحاليل  و�شدور  لل�شفاء 
معهد  من  بهم  اخلا�شة 
كلها  جاءت  والتي  با�شتور 
�شدور  انتظار  يف  �شلبية. 
اخلا�شة  التحاليل  باقي 
يوؤكد  الذين  املر�شى  بباقي 
يتواجد  اأغلبهم  باأن  املدير 
يف حالة �شحية جيدة، وبقية 
املراقبة  حتت  احلاالت 

ال�شديدة.
 

حالت مب�صت�صفى   9
القطار تنتظر نتائج 

التحليل
 

حدد مدير م�شت�شفى القطار 
االأمرا�س  يف  املتخ�ش�س 
 امل�شت�شفى  اأن  املعدية، 
م�شابة  حاالت   9 ا�شتقبل 
مو�شحا  موؤخرا،  بالكولريا 
تبقى  احلاالت  معظم  اأن 
مت  حني  يف  بها  م�شتبها 
الإجراء  العينات  اإر�شال 
اإىل  با�شتور  التحاليل مبعهد 
يف  النتائج،  من  التاأكد  غاية 
االأ�شباب  اأن  تو�شحيه  ظل 
جمهولة  تبقى  للوباء  الكلية 
وهو ما يجعل الرهان االأبرز 
املر�س  من  بالوقاية  يتعلق 
على  االر�شادات  اتباع  عرب 
النظافة  عامل  راأ�شها 
االأغذية،  اأو  لالأيدي  �شواء 
قام  امل�شت�شفى  اأن  مو�شحا 
لتح�شي�س  اإجراءات  باتخاد 
املواطنني ملواجهة الوباء.

جاهزية  جانب  من  اأما 
منذ  اأنه  فقال  امل�شت�شفى 
مت  الوباء  هذا  عن  االإعالن 
تخ�شي�س جناح للتكفل بهذا 
من  متوفر  �شيئ  وكل  الوباء 

اأجل الق�شاء عليه .
  

 ت�صارب يف الت�صريحات 
بني وزارة ال�صحة و 

رئي�س بلدية حمر العني 
 

حددت وزارة ال�شحة وال�شكان 
مياه  امل�شت�شفيات  واإ�شالح 
ببلدية  لكبري«  »�شيدي  منبع 

لوباء  كم�شدر  العني،  حمر 
حيث  بتيبازة،  الكولريا 
بوزارة  الوقاية  مدير  اأعلن 
ال�شحة، جمال فورار،اأم�س، 
تو�شلت اإىل  م�شاحلهم  اأن 
الكولريا  وباء  لبكترييا  بوؤرة 
يف منبع مائي ب�شيدي لكبري 
يف بلدية حمر العني بتيبازة، 
املنبع  مياه  باأن  اأكد  حيث 
اإ�شابة  يف  ت�شببت  التي  هي 
واحدة  عائلة  من  حالة   19
بالوباء، بعد �رصبهم من ذات 

املياه.
»�شبق  موقع  نقل  حني  يف 
رئي�س  نائب  عن  بر�س«، 
الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
كمال   العني،  حمر  لبلدية 
تركيز  ا�شتغرابه  حلياين، 
�شيدي  منبع  على  الو�شاية 
م�شالح  باأن  مربزا  لكبري، 
البلدية قامت بعدة حتليالت 
عيد  قبل  اآخرها  ملياهه 
النتائج  واأكدت  االأ�شحى، 
اأن  مربزا  �شليمة،  اأنها 
باأخذ  اليوم  قامت  البلدية 
املنبع  ملياه  جديدة  عينات 
ومت توجيهها ملخرب با�شتور 
بتحليلها، على  �شيقوم  الذي 
يف  النتائج  عن  يك�شف  اأن 

حدود 72 �شاعة.
اأكد  املنبع،  وبخ�شو�س 
حمدثنا اأنه منبع طبيعي منذ 
حيث  اال�شتعمارية  احلقبة 
كان يغذي ال�شكان القاطنني 
لكبري”  “�شيدي  دوار  يف 
والذين مت ترحيلهم، فيما مل 
يبق اإىل عدد قليل، وا�شتبعد 
هو  املنبع  يكون  اأن  حمدثنا 
ال�شبب وراء انت�شار الكولريا، 
م�شريا اإىل اأن احلالة التي مت 

العني  حمر  ببلدية  ت�شجيلها 
مل ت�رصب املياه من املنبع.

 
وزارة ال�صحة تعلن 46 

حالة اإ�صابة موؤكدة 
بداية من 7 اأوت

 
ك�شفت وزارة ال�شحة وال�شكان 
عن  امل�شت�شفيات  واإ�شالح 
حيث  الكولريا،  اإح�شائيات 
اإ�شابة  حالة   46 حددت 
بني   من  بالداء،  موؤكدة 
اإ�شتقبالها   مت  حالة   139
مرجعة  بامل�شت�شفيات، 
التاريخ اإىل 7 اأوت اجلاري.

وبح�شب بيان وزارة ال�شحة، 
اأن احلاالت املوؤكدة موزعة 
بالبويرة،  حاالت   3 عرب: 
حالة   18 بالبليدة  حالة   25
باجلزائر  حالة  و22  بتيبازة 
اىل  العا�شمة،اإ�شافة 
عني  بوالية  واحدة  حالة 
ت�شجيل  مت  الدفلى. كما 
م�شتوى  على  وفاة  حالتي 
وذكرت  البليدة،  والية 
بالتدابري  بيانها  يف  الوزارة 
اإنت�شار  لوقف  الرئي�شية 
تتمثل:الغ�شل  والتي  الوباء 
اجليد لليدين باملاء الطاهر 
وال�شابون،عدة مرات باليوم 
مالم�شة  قبل  وخ�شو�شا 
اخذ  وقبل  الغذائية  املواد 
اخل�رص  الوجبات.غ�شل 
اإ�شتهالكها. قبل  والفواكه 
واإ�شافة  املخزن  املاء  غلي 
قطرات من ماء جافيل قبل 
اإ�شتعماله.عدم التزود  باملاء 
املراقب  وغري  املعالج  غري 
وخزانات  واآبار  منابع  من 

املياه غري املراقبة.  



خالل  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
يوم  بالو�صط   ربطه  ات�صال 
اأم�س، باأن م�صالح بلدية �صيدي 
الإعالن  مع  �صارعت  مو�صى 
الر�صمي عن وجود وباء الكولريا 
الإجراءات  اتخاذ  اإىل  باجلزائر 
الالزمة، حيث مت تن�صيب خلية 
امل�صكل  بحيثيات  تهتم  اأزمة 
احللول  اإيجاد  على  وت�صاعد 
الواجب اتخاذها يف مثل هكذا 
اإىل  امل�صدر  ذات  وراح  ق�صايا، 
عن  اأف�صح  ملا  ذلك  من  اأكرث 
بداء  م�صابتني  حالتني  وجود 
البلدية،  اإقليم  داخل  الكولريا 
مع وجود 5 حالت م�صتبه بها، 
موؤكدا باأنه مت اتخاذ كل التدابري 
قد  كارثة  اأي  لتفادي  الواجبة 
عزل  لقد مت  م�صيفا:«  حت�صل، 

عائلة  من  هم  الذين  امل�صابني 
واحدة تقطن يف حو�س �صاو�س 
الوباء  انت�صار  لتفادي  خل�رض، 

اأكرث«.
والتعامل  التن�صيق  وبخ�صو�س 

الرجل  اأكد  �صيال،  موؤ�ص�صة  مع 
الأول يف بلدية �صيدي مو�صى اأن 
التن�صيق موجود حتى قبل ظهور 
يومي،  ب�صكل  الكولريا  وباء 
موؤكدا باأن مياه احلنفية مراقبة 

بكميات  معاجلة  وهي  واآمنة، 
مادة  من  عامليا  عليها  متفق 
نف�صه  ال�صياق  يف  نافيا  الكلور، 
خالل ذات الت�رضيح  عن وجود 
ت�صل  التي  املياه  بني  عالقة 
للمواطنني مع وباء الكولريا التي 
تعرفه بع�س وليات الوطن، ومن 
جانب اأخر �صدد ذات  املتحدث 
على وجود رقابة على خزانات 
بها  يتزود  التي  الباطنية  املياه 
مو�صى  �صيدي  اأحياء  مواطنو 
كارثة  لأي  تفاديا  دوري  ب�صكل 
دعا  فيما  حت�صل،  قد  وبائية 
�صكان الولية اإىل توخي احليطة 
توعية  على  والعمل  واحلذر 
م�صالح  اأن  موؤكدا  اأكرث،  النا�س 
البلدية دخلت يف جو احلمالت 
على  تعمل  وهي  التح�صي�صية 
املواطنني  بني  الوعي  ن�رض 
فيه  متحكم  الوباء  وان  �صيما 

داخل حدود البلدية.  

اجلزائر  بلدية  رئي�س   ك�صف 
الو�صطى عبد احلكيم، عن مراقبة 
اليوم  من  ابتداء  احلنفيات  مياه 
تنفيذا  البلدية  كل  م�صتوى  على 
القادر  عبد  الوايل  لتعليمات 
اأي �صيناريو  زوخ، لكي يتم تفادي 
حني  يف  املواطنني،  على  كارثي 

اأمن  احلنفيات  مياه  اأن  اأكد 
موؤ�ص�صة  عليه  �صددت  ما  ح�صب 
»الو�صط«  رده  �صيال.  وخالل 
اإىل  بني  ماء  و�صول  عن  املتعلق 
�صباح  بلديته  مواطني  حنفيات 
يوم اأم�س، اأكد بطا�س باأن م�صلحه 
املياه  هذه  مراقبة  على  �صتعمل 

ابتاداء من اليوم تنفيذا لتعليمات 
زوخ،  القادر  عبد  العا�صمة  وايل 
املياه  م�صدر  معرفة  م�صيفا:« 
التوقيت  هذا  يف  �رضوريا  اأ�صبح 
اأزمة  اجلزائر  فيه  ت�صهد  التي 
ومن  الكولريا«،  مثل  خطري  وباء 
امل�صدر  ذات  اأبرز  ال�صياق  ذات 

موؤ�ص�صة يف  مع  تن�صيق  اأن هنالك 
بدورها  نفت  التي  املو�صوع  هذا 
�صالح  وهو  احلنفيات  مياه  تلوث 
على  الأخري  يف  م�صددا  لل�رضب، 
�صيال  يف  البلدية  م�صالح  ثقة  اأن 

كبرية وما �رضحت به �صحيح.
  علي عزازقة

املياه  ا�صتغالل  مدير   �صدد 
الو�صط  لوليات  التوزيع  ب�رضكة 
�صيال، �صليمان بونوح، على براءة 
وانت�صار  تف�صي  من  املوؤ�ص�صة 
املواطنني،  بني  الكولريا  وباء 
اأي  تتحمل  ل  �صيال  باأن  موؤكدا 
التي  الوباء  هذا  يف  م�صوؤولية 
ثبت اإ�صابة اأكرث من 40 �صخ�صا 
به خالل اليومني املا�صيني على 
م�صتوى وليات الو�صط، يف حني 
اأكد باأن املواطن يتحمل اجلزء 
التي  الكارثة  هذه  من  الأكرب 
اجلزائريني.  وراح  على  حلت 
ت�رضيح  خالل  امل�صدر  ذات 
ملوقع �صبق بر�س الإخباري، اأن 

نف�صها  عن  �صتدافع  املوؤ�ص�صة 
نظافة  مراقبة  عملية  اأن  بحكم 
املياه تتم ب�صكل يومي وم�صتمر، 
باعتبار اأن حتاليل املياه اخلا�صة 
باجلزائر العا�صمة وولية تيبازة 
وهذا  ال�صاعة،  حلد  ت�صدر  مل 
من  بريئة  �صيال  يجعل  الذي 
من  عليها  تهاطلت  التي  التهم 
الإعالن  بعد  عدة  جهات  قبل 
الر�صمي عن وجود وباء الكولريا 
باجلزائر، وقال ا�صتغالل املياه 
الو�صط  لوليات  التوزيع  ب�رضكة 
�صيال اإن مياه �رضكة �صيال وحتى 
للمياه مطهرة  اجلزائرية  �رضكة 
خا�صة  فرق  اأن  كما  بالكلور، 

ب�صكل  اخلزانات  نظافة  تراقب 
 « ليت�صاءل:  وتطهرها،  يومي 
تتلوث  اأن  الأخرية  لهذه  كيف 
الكولريا  انتقال  يف  وتت�صبب 

ي�صيف املتحدث ».
ذات  اعترب  اأخرى  جهة  ومن 
اأن  ثبت  اإذا  اأنه  امل�صوؤول 
وباء  انت�صار  وراء  املياه  تلوث 
مبياه  يتعلق  الأمر  فاإن  الكولريا 
املياه  ولي�س  والوديان  الآبار 
املوزعة عرب احلنفيات مدافعا 
قال  التي  �رضكته  عن  با�صتماتة 
دائمة  يقظة  خاليا  تن�صب  اإنها 
املوزع  املاء  جودة  ملراقبة 
يف  حممال  املواطنني،  على 

ذات الوقت املواطنني جزءا من 
البع�س  اأن  باعتبار  امل�صوؤولية 
حفظ  �رضوط  يراعي  ل  منهم 
يحرتمها  ول  املنزل  يف  املياه 
حاويات  اأ�صحاب  غرار  على 
املياه اللذين ل يلتزمون بغ�صلها 
هوؤلء  اأن  اإىل  م�صريا  وتنظيفها 
الو�صخ  انت�صار  عن  م�صوؤولني 
املتحدث  وختم  والأوبئة، 
حديثه بالتاأكيد اأن »�صيال تو�صل 
للمنازل  طاهرا  نظيفا  املاء 
ولكن ل تتحمل م�صوؤولية �رضوط 
املواطنني  مطالبا  احلفظ” 

مبزيد من احلذر واليقظة«.
 علي عزازقة

رئي�س بلدية �سيدي مو�سى عالل بوثلجة للو�سط:

رئي�س بلدية اجلزائر الو�سطى حكيم بطا�س للو�سط:

�سيال ح�سب موؤ�س�سة  اأمن  احلنفيات  •       مياه 

مدير ا�ستغالل املياه ب�سركة التوزيع لواليات الو�سط �سيال، �سليمان بونوح:

الوباء من تف�سي  االأكرب  اجلزء  له  •       املواطن 

علي عزازقة

يوجد حالتني م�صابتني 
بوباء الكولريا بالبلدية

�صيتم مراقبة م�صادر مياه احلنفيات ابتداء من اليوم

�صيال بريئة من التهم التي تتهاطل عليها بخ�صو�ص وباء الكولريا
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باطنية مياها  ي�صتهلكون  املواطنني  •       اأغلب 

مدير معهد با�ستور، زبري حراث:

�صفاء 30 حالة م�صابة بالكولريا

حتذيرات من العدوى

الكولريا تثري الرعب بالبويرة

اأف�صح مدير معهد با�صتور، زبري 
حالة   30 ا�صت�صفاء  عن  حراث، 
الكولريا من  بوباء  كانت م�صابة 
ال�صاعات  خالل  امل�صت�صفيات 
التعامل  اأن  بعد  املا�صية، 
معهم ب�صكل ا�صتعجايل من قبل 
امل�صدر  ذات  واأو�صح  املعهد. 
الوطنية  لالإذاعة  ت�رضيح  خالل 
يوم اأم�س، باأن الو�صع متحكم فيه 

الإ�صتعجالية  الإجراءات  بف�صل 
و�صول  عن  كا�صفا  املتخذة، 
عدد احلالت امل�صتبه با�صابتها 
حني  يف  حالة،   180 اإىل  بالوباء 
اأكد باأن الوفاة التي مت ت�صجيلها 
من  تبلغ  لمراأة  اجلمعة  اأم�س 
لها  عالقة  ل  �صنة،   77 العمر 

بداء الكولريا.
علي عزازقة

البويرة  ولية  �صكان  يعي�س 
هاج�س  وقع  على  الأيام  هذه 
التاأكيد  بعد  الكولريا  داء 
وزارة  م�صالح  من  الر�صمي 
وليات   4 ب  ظهوره  ال�صحة 
اأوىل  �صهدت  التي  البويرة  منها 
بعني  ل�صيدتني  الوفاة  حالت 
�صخ�صا   14 واإ�صابة  ب�صام  
منهم 6 غادروا اأم�س م�صت�صفى 
القطار بالعا�صمة بعد 22 يوما 
الطبية  واملتابعة  العالج  من 
 « يومية  وقفت  ال�صياق  ويف   ،
ميدانية  جولة  يف   « الو�صط 
مبدينة البويرة و�صواحيها على 
حالة الرعب والهلع الكبرية التي 
تاأكيد  جراء  املواطنني  انتابت 
الأطباء اإمكانية انت�صار العدوى 
 25 اىل  واحد  مري�س  من 
انت�رضت  وقت  يف  هذا  �صخ�صا 
فيه دعوات باملنطقة ملقاطعة 
اىل  امللوثة  احلنفيات  مياه 
والينابيع  الآبار  مياه  جانب 
النائية  املناطق  يف  املنت�رضة 
الإ�صابة  �صبب  تكون  والتي 
جانب  اإىل  الفتاك  الداء  بهذا 
من  الوقائية  الإحتياطات  اأخذ 
غ�صل الأيدي واخل�رض والفواكه 
اأجل  ومن  ذلك  مع  وموازاة 
التخفيف من وقع ال�صدمة لدى 
ال�صكان ن�صبت مديرية ال�صحة 
من  تتكون  اأزمة  خلية  بالولية 
الخت�صا�صات  �صتى  يف  اأطباء 
مهمتها متابعة الو�صع عن قرب 
باأي  العاجل  الطبي  والتكفل 
تلك  خا�صة  فيها  م�صتبه  حالة 
الإ�صهال  اأعرا�س  حتمل  التي 

واحلمى .
اإرتفاع فاح�س الأ�سعار 
املياه املعدنية ب�سبب 

الكولريا 

املعدنية  املياه  اأ�صعار  �صهدت 
اليومني  خالل  البويرة  بولية 
على  فاح�صا  ارتفاعا  الأخريين 
عليها  امللفت  التهافت  خلفية 
جراء  املواطنني  طرف  من 
مياه  تلوث  حول  اأخبار  انت�صار 
املت�صببة  والآبار  احلنفيات 
الكولريا  مر�س  ظهور  يف 
واإ�صابة  ب�صيدتني  اأودى  الذي 
التجار  انتهز  حيث   ، الع�رضات 
ال�رضيع   الربح  لتحقيق  الفر�صة 
اأنف�صنا ونحن جنوب  مل ن�صدق 
مبدينة  التجارية  املحالت 
الإقبال  م�صاهد  من  البويرة 
على قارورات املياه ويف ظرف 
قيا�صي اأعلن اأغلب التجار ندرة 
يف هذه املادة اإىل حد وقفنا يف 
اأحد اأحياء املدينة على �صجار 
املواطنني  ح�صود  بني  وتال�صن 
اإىل ما ل يحمد  ان يتحول  كاد 
جتد  مل  وقت  يف  هذا   ، عقباه 
موؤ�ص�صة  م�صوؤويل  نداءات 
اجلزائرية للمياه حول �صالحية 
�صاغية  اآذانا  احلنفيات  مياه 
الذين  بع�س  و�صفه  ما  ب�صبب 
معلقني  ثقة  بالال  منهم  تقربنا 
نثق  كيف   « بالقول  ذلك  على 
اإعالنهم  و�صفوا  م�صوؤولني  يف 
الكولريا  مر�س  وجود  عن 

بال�صجاعة ؟ 
اأح�سن مرزوق

اأكد عالل بوثلجة رئي�س بلدية �سيدي مو�سى باأن م�ساحله تعمل على تطويق م�سدر داء الكولريا داخل حدود بلديته بعد اأن 
مت االإعالن ر�سميا عن وجود حالتني م�سابتني بهذا الوباء يف حو�س �ساو�س خل�سر، يف حني �سدد على اأن �سكان �سيدي مو�سى 

ي�سربون مياها معدنية باطنية وهذا الذي يوؤكد على اأن االأمور متحكم فيها لغاية ال�ساعة.
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ملف تيقنتورين و اأول ق�ضايا الختطاف

ملفات �ســــــــاخنـــــــة على 
طاولة الق�ساء يف جنايات 

2019/2018
تف�ضلنا اأيام معدودة على انطالق ال�ضنة الق�ضائية لعام 

بعد  الدورة اجلنائية  اإفتتاح  مبا�ضرة  تليها   2018/2019
حوايل �ضهر من ذلك اأمام توجه اأعني املتابعني لقطاع العدالة 
واملحاكمات عن اأهم امللفات التي �ضتطرح على طاولة الق�ضاء 

على راأ�ضها ف�ضيحة املتاجرة بالكوكايني للمدعو » البو�ضي« 
التي من امل�ضتبعد جدا وعلى ح�ضب ما اأكده عدد من رجال 

القانون طرحها خالل هاته الدورة كونها ل تزال قيد 
التحقيق الق�ضائي حلد ال�ضاعة ، مع ترجيح فتح ملف اإعتداء 
» تيقنتورين« بعد اإحالة  اأحد فروعه  على حمكمة اجلنايات 

منت�ضف العام اجلاري ، ناهيك عن ملفات اأخرى كق�ضية 
الإختطاف للطفل » ياري�ضان« والق�ضية الأخرى املرتبطة 

بها واملتعلقة باملتاجرة ب11 طن من املخدرات للمبحوث عنه 
»�ضعيد امليقري« .

ل/منرية

حماكمة 19 �ضخ�ضا وراء  
عملية تهريب 11طن من املخدرات 

�سيتم  التي  الق�سائية  امللفات  اأهم  �سمن  من 
طرحها خالل الدورة اجلنائية املقبلة مبحكمة 
هي  التاأجيالت  من  �سل�سة  بعد  البي�ساء  الدار 
داخل  الهندي  تهريب  11 طنا من القنب  ق�سية 
اال�ستهالكية  واملواد  حاويات ت�سدير التفاح 
على يد �سبكة دولية منظمة عابرة للحدود من19 
عنه من قبل م�سالح  املبحوث  يرتاأ�سهم   فردا 
يف  توقيفه  بعد  امليقري«  »�سعيد  االأنرتبول 
اإختطاف  لعملية  تنفيذه  اأثناء   2015 اأكتوبر 
والد  رفقته  تورط  والذي   ، »ياري�سان«  الطفل 
اأروبيني  ورعايا  جمركي  وكذا  االأخري  هذا  عم 
الق�سية  وقائع   ، فرار  حالة  يف  موجودين 
بتاريخ 11 مار�س  تعود  ملعلومات  تعود  احلالية 
فارغة جمهزة  حاويات   3 2009،حني مت حتويل 
مليناء  �ساتران�س«   « �رشكة  مبربد من حظرية 
ر�سد  اأين  »راميتا«  باخرة  منت  على  اجلزائر 
م�سبوهة  واقعة  اأنذاك  احلا�رشين  املراقبني 
ثقيلة  جد  كانت  احلاويات التي  هاته  رفع  اأثناء 
ال�سائق  بعدما عجز  فارغة  الرغم من اأنها  على 
اال�ستغالل  ق�سم  تبيلغ  مت  حيث   ، رفعها  عن 
لل�رشكة و مت اإح�سار خبري ملعاينة احلاوية، الذي 
تبني بعد فح�سها وجود فارق بحوايل 45 �سنتيم 
م�سلحة  م�سوؤول  لريا�سل  واخلارج،  الداخل  بني 
اأجلرييا �سلومان   « ل�رشكة  احلاويات  متابعة 
لتقدمي  اجلزائر  مبيناء  مكتبه  الكائن  نبتون« 
وزن  خ�سائ�س  حول  ومعلومات  ا�ستف�سارات 
ال�رشكة  بدوره مبرا�سلة  ليقوم  املعنية،  احلاوية 
مقرها  الكائن  �سلومان«  نبتون  »�سيبينغ  االأم 
باأملانيا، يطلب منه موافاته بخ�سائ�س حاويتني 
حمل مرا�سلة �رشكة » �ساتران�س«، لتبعث ال�رشكة 
االأوزان  اإر�سالية موا�سفات  االأملانية عن طريق 
املتعلقة باحلاويات الثالثة غري اأن الق�سية بقيت 
مبهمة ،حلني اأن تو�سلت م�سالح الدرك الوطني 
بالرويبة من حل لغزها بتاريخ 4 و5 اأفريل 2009 
بعدما تبني لها باأن الثقل الذي كان باحلاويات هو 
من نوع  معتربة من املخدرات  كمية  عن  عبارة 
 5492،6 االإجمايل  وزنها  بلغ  »القنب الهندي« 
اإفراغها من املخدرات ونقلها  واملزمع  كلغ، 
»اأونفار«  ميناء  باجتاه  »راميتا«  باخرة  منت  عل 
الفاعلني مبهما و  لغز  ، يف وقت بقي  البلجيكي 
حالة  الوطني  الدرك  م�سالح  اإثره  على  اأعلنت 
اإ�ستنفار ق�سوى  فتحت مبوجبه  حتريات مطولة 
اأين تبني خاللها باأن ن�ساط احلاوية هو اإ�سترياد 
املنحدرين من والية  التجار  اأحد  ل�سالح  التفاح 
و  زاد«  تي  اآم  اأ  اأورل   « �رشكة  باإ�سم  �سطيف 
ملواد  ا�سترياد  عملية   23 بـحوايل  قامت  التي 
دول  الب�رشي من عدة  لال�ستهالك  موجهة 

خالل قرابة عام كامل ، كما مت التو�سل ملالك 
هاته الب�ساعة امل�ستورة وهو اأحد املطلوبني و 
الهاربني من العدالة منذ عام 2007 وهو املكنى 
»يا�سني« املدعو »ب ،ع« والذي �سدر يف حقه عن 
حمكمة وهران اأمر بالقب�س عن تهمة املتاجرة 
متكن من ت�سليل  حيث  و ت�سدير ملخدرات 
»ح.ع«  �سهره  لهوية  االأمن باإنتحاله  عنا�رش 
عام  االأمريكية منذ  املتحدة  بالواليات  املقيم 
جواز  تعريفه و  بطاقة  اإ�ستعمل  بعدما   1991
الفاكهة  ا�سترياد  جمال  يف  ين�سط  وبقي  �سفره 
ت�سحن  التي  باملربد  جمهزة  حاويات  منت  على 
بالقنب بعد اإفراغها من الفاكهة، وذلك مبوجب 
جتارية  م�ستاأجرة من �رشكات  جتارية  �سجالت 
لتفادي اكت�ساف هويته ، كما كان ي�ستاأجر غرف 
فاكهة  بها  تخزن  اأين  خادم  بئر  بنواحي  تربيد 
مل�ستودع  التو�سل  مت  كما  امل�ستوردة و  التفاح 
بداخله  عرث  الذي  و  البليدةـ  بوالية  كائن  اأخر 
قرابة  2009 علي  افريل   08 بتاريخ  تفتي�سه  بعد 
عينات من مواد  كيلوغرام من املخدرات و   438
كعازل،  ت�ستعمل  مادة  حرقها،  مت  بال�ستيكية 
�سائل زيتي بني اللون، مادة احلنة، مادة ت�سحيم 
هذه  بولي�ستار«، وت�ستعمل  مادة  ال�سيارات 
املكنى  قام  الذي  و  لتغليف املخدرات،  املواد 
م�ستعار  با�سم  مليقري«  و«ال�سعيد   « »يا�سني 

مقابل 11.500.000 دينار .
 

اأول ملفات الإختطافات على طاولة 
اجلنايات

له  و  الدورة  ذات  خالل  له  التطرق  �سيتم  اآخر  ملف 
املتعلق  امللف  وهو  الذكر  �سالفة  بالق�سية  عالقة 
باختطاف الطفل » ياري�سان« ب�سبب طلب فدية بقيمة 
اأ�سخا�س  �ستة  ، من قبل ع�سابة من  اأورور  2 مليون 
�سعيد   « بكنية  املعروف  املخدرات  بارون  يرتاأ�سهم 
عدة  حقه  يف  ال�سادرة  وهو  ال�سخ�س  امليقري« 
م�سالح  قبل  من  بحث  حمل  يعترب  و  بالقب�س  اأوامر 
على  خمدرات  ق�سايا  يف  تورطه  ب�سبب  االأنرتبول 
راأ�سها الق�سية �سالفة الذكر املتعلقة بتهريب 11 طن 
من املخدرات ، وقائع الق�سية احلالية وعلى ح�سب 
الو�سط«   « جريدة  لدى  املتوفرة  االأولية  املعلومات 
تعود لتاريخ  21 اأكتوبر 2015 حني توجه  الطفل »اأمني 
ياري�سان«  للمدر�سة القريبة من مقر �سكناه  باالأبيار 
يف  تاأخر  اأنه  غري  عادية،  ب�سفة  درا�سته  ملزاولة 
الأمره  ترتاب  العائلة  املدر�سة مبا جعل  من  الرجوع 
عل  حمفظته  عرثوا  حميطه  بتفتي�س  قيامها  وبعد 
التي  االأمن  م�سالح  اإخطار  فتم   ، ال�سارع  قي  ملقيتا 
من  املقربني  ب�سماع  وقامت  جهتها  تدخلت من 
لالختطاف  تعر�سه  فر�سية  اإىل  واإنتهت  الطفل 
التو�سل  مت  ،كما  احلال  مي�سور  والده  اأن  و  خا�سة 
الو�سيلة امل�ستعملة  يف  اإىل  يف  خ�سم  التحريات 
اللون  �سوداء  نارية  دراجة  وهي  االإختطاف  عملية 
من  تتبعها  وبعد   ، متنها  على  وهو  الطفل  �سوهد 

ملكانها  التو�سل  مت  البحث  تقنيات  اأحدث  خالل 
اأمر  مبوجب  الفيجري«   « مبنطقة  م�سمعة  يف  فيلة 
تنقل  م�سالح  وبعد   ، خمدرات  ق�سية  عن  ق�سائي 
كامالن  اأ�سبوعان  مرور  لهناك  بعد  الوطني  الدرك 
يد املختطفني  الطفل و حتريره من  العثور على  مت 
وراوؤها  كان  االإختطاف  عملية  اأي�سا  باأن  تبني  كما   ،
املخدرات  وهو  ملف  يف  املتورط  نف�سه  ال�سخ�س 
 « االأنرتبول  م�سالح  قبل  من  عنهم  املبحوث  اأحد 
�سعيد امليقري« وهو �سديق والد الطفل املختطف ، 
وبعد توقيفه اإعرتف بتنفيذ العملية الإ�سرتجاع نقوده 
من والد الطفل و املقدرة ب2 مليون اأورو ، كما �رشح 
منه  طلب  من  الطفل  والد  اأن  املواجهة  حم�رش  يف 
اأخرين  اأ�سخا�س   5 فيها  �ساركه  التي  بالعملية  قيام 
احلال  حمكمة  على  رفقته  حتويلهم  و  توقيفهم  مت 
االإعداد  لغر�س  اأ�رشار  جمعية  تكوين  بجرم  جناية 
جلناية و اإختطاف قا�رش بدافع ت�سديد فدية ، جنحة 
التزوير و اإ�ستعمال املزور يف وثيقة اإدارية ،وامل�ساركة 

يف اإختطاف قا�رش بدافع ت�سديد فدية .
 

ق�ضية اأحد عنا�ضر اجلماعة ال�ضلفية 
للدعوة و القتال

القادمة  الدورة  خالل  العا�سمة  جنايات  تفتح 
�سيعيدنا  الذي  العنا�رشاالإرهابية  اأخطر  اأحد  ملف 
ال�سوداء  الع�رشية  و  اجلمر  ل�سنوات  حماكمته  خالل 
خالل  الكبري  الدموي  م�سواره  و  دوره  خالل  من 
ع   « اخلطري  االأمر باالإرهابي  احلقبة  ويتعلق  هاته 
،الوليد« الذي يعد واحدا من  اأخطر العنا�رش �سمن 
للجماعة  التابعة  الفتح«  »كتيبة  ي�سمى ب  ما  �سفوف 
عبد  »دروكدال  اإمارة  حتت  والقتال  للدعوة  ال�سلفية 
املالك« النا�سطة باأعايل جبال بوزقزة بقدارة بوالية 
بومردا�س واجلزائر العا�سمة وامل�سوؤولة عن ارتكاب 
اجلي�س  الأفراد  كمائن  بو�سع  اإرهابية  عمليات  عدة 
وعنا�رش ال�رشطة مع ارتكاب عدة اغتياالت،و الذي 
�سدرت �سده عدة 9  اأحكام ق�سائية باالإعدام اآخرها 
االنتماء  املتابع  بجناية  و   ،  2015 فيفري  �سهر  كان 
اإىل جماعة اإرهابية و حيازة اأ�سلحة و ذخرية حربية .

هذا وقد جرى توقيف املتهم الذي كان يف حالة فرار 
لعدة �سنوات ، اإثر معلومات وردت م�سالح االأمن ،حول 
عملية انتحارية كبرية كان يخطط للقيام بها املدعو 
توجهه  عليه لدى  القب�س  اإلقاء  مت  والذي  »ع،وليد« 
اإ�ستجوابه  بعد  اأين �رشح   ، ملنزله يف رم�سان 2011 
الف�سول  بعد  االإرهابية  اجلماعات  يف  ن�سط  باأنه 
الذي انتابه حول الفكر اجلهادي و �سبعه من االأفالم 
املواقع  و  امل�ساجد  يف  تقام  كانت  التي  احللقات  و 
اجلماعات  هاته  يف  و�سارع  لالنخراط   ، اجلهادية 
ال�سلطات  اأبلغ  و  �سقيقه  اإبن  يك�سف  اأمره  اأن  قبل 
عنه ، كما ك�سف املتهم  اأن املدعو  »ب. توفيق« وهو 
اإمام يف م�سجد مالك بنو نبي من كان له الف�سل يف 
اإدماجه  ب�سفة ر�سمية �سمن اجلماعات التي تن�سط 
بببومردا�س ،غري ان م�سالح االأمن تفطنت له وقامت 
بتوقيفه ، لي�سطر اىل التوجه اىل احد ا�سدقائه الذي 

اإمارة  حتت  ن�سط  اين  قور�سو  مدينة  اإىل  بنقله  قام 
ب�رشية  بعدها  يتلحق  اإبراهيم«  و  »تيحال  االإرهابي 
الفرقان رفقة االأمري« ابو �سارية » واالإرهابي »خالد 
االإرهابي  مبعية  قور�سو  �رشية  اإىل  وليد«  وبعدها 
ال�سماح  اأمري اجلند  الذي طلب من  ن�سيم  بوعبد اهلل 
معه  العا�سمة بعدما  اأرفق  اإىل  املقر  مبغادرة  لهما 
مب�ساعدة  العا�سمة  وولوج  يف  �ساعدهم  و  عن�رشين 
باالإرهابي  وعن عالقته   ،« اإ�سالم  »ر.  الدعم  عن�رش 
�سبكة  عرب  بداأت  اأنها  املتهم  ف�رشح  »درودكال« 
و  اإرهابية  عمليات  عدة  عليهم  عر�س  اأين  االنرتنت 
اأن  التحريات  ك�سفت  ، حيث  معهم  ات�سال  بقي عرب 
االعتداء  بها اجلماعة هي  التي قامت  اأكرب اجلرائم 
االإرهابي بو�سط مدينة عني احلمام بوالية تيزي وزو 
ال�رشطة  عنا�رش  ا�ستهدف  والذي   2011 جويلية  يف 
عبد  »قوري  من  كل  ارتكبه  والذي  الطرق  مبفرتق 
املالك » اأمري جند اخلالفة الذي اأعلن والئه لداع�س 
مت  فيما   ، طلحة  املكنى  وليد«  »ع.  االإرهابي  رفقة 
الق�ساء على اأحد العنا�رش االإرهابية وحجز م�سد�س 
يحوي  بال�ستيكي  كي�س  داخل  »برييطا«  نوع  من 
ق�سا�سة  ع�سكري  �رشوال   ، فغاين  زيا  خرطو�سة 
ترحل  الربيطانية  »الداخلية  مو�سوع  حتوي  جريدة 
اإىل جانب ذخرية حية من  االإرهاب«  بتهمة  جزائريا 

اخلراطي�س والعيارات.

» تيقنتورين« و الإعتداء على املجمع 
النفطي بعني اأمنا�س«

اأ�سالت احلرب  اأهم الق�سايا التي  ملف اأخر يعترب من 
فتحه خالل  جدا  املرجح  العام  من  الراأي  اأثارت  و 
املركب  �سد  االإرهابي  االعتداء  ق�سية  هي  الدورة 
التي  اإيليزي(  )والية  اأمنا�س  بعني  تيقنتورين  الغازي 
تناولته  و  اأكدته  ما  ح�سب  وعلى  املفرت�س  من  كان 
الدورة  خالل  فتحه  االإعالم  و�سائل  من  العديد 
املحاكمة  على  ف�سوله  اإحالة  اأحد  بعد  الفارطة 
ويتعلق باملتهمني املتواجدين رهن احلب�س املوؤقت 
)4 �سجناء( حيث اأحيل ملفهما على حمكمة اجلنائية 
للدار البي�ساء )اجلزائر العا�سمة( بعدما ن�سبت  �سد 
بينها  من  خطرية  تهم  االأربعة  االأ�سخا�س  هوؤالء 
واحتجاز  م�سلحة  اإرهابية  جماعة  اإىل  »االنتماء 
الرهائن و القتل العمدي مع �سبق االإ�رشار والرت�سد 

وهدم اأمالك الدولة«.
من  اإرهابيا   32 من  متكونة  اإرهابية  جماعة  وكانت 
جن�سيات خمتلفة )جزائرية وتون�سية وم�رشية ومالية 
ونيجريية وكندية وموريتانية( قد اعتدت على مركب 
غازي بتيقنتورين خملفة 37 �سحية من بينهم عمال 

باملوقع نتيجة احتجاز الرهائن.
لتيقنتورين يوظف حينها 790  الغازي  و كان املركب 

�سخ�سا من بينهم 134 من 26 جن�سية. 
من  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  قوات  تدخل  ومكن 
التي  اجلماعة  اأفراد  من  اإرهابيا   29 على  الق�ساء 
واألقت  الغازي  املركب  هذا  على  باالعتداء  قامت 

القب�س على ثالثة  اآخرين .
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ماذا لو اختفت اأوبك من اأ�سواق النفط العاملية؟
تاأ�س�ست منظمة الدول امل�سدرة للنفط »اأوبك« يف �سبتمرب عام 1960، ومنذ ذلك احلني تقوم املنظمة ب�سبط حركة اأ�سواق النفط العاملية، من خالل �سيا�سة 

نفطية موحدة للدول الأع�ساء، تقوم على مبداأ اأ�سا�سي وهو »موازنة العالقة بني العر�ض والطلب يف اأ�سواق النفط«. وقد �ساعدت املنظمة من خالل ذلك على 
منع الأ�سواق من الدخول يف الكثري الأزمات، ناهيك عن دورها يف اإخراج الأ�سواق من اأزمات اأخرى وقعت بالفعل. ومل تقت�سر العوائد الإيجابية لهذا الدور على 
ا، وا�ستفاد القت�ساد العاملي  حماية م�سالح الدول الأع�ساء باملنظمة؛ بل اإنها اأفادت جميع منتجي النفط حول العامل، كما اأنها امتدت لت�سمل م�ستهلكي النفط اأي�سً
من دور املنظمة كذلك، عرب جناحها -يف كثري من الأحيان- يف منع حدوث ارتفاعات �سارة يف اأ�سعار النفط، مبا جنبه )اأي القت�ساد العاملي( الكثري من ال�سعوبات.

علي �سالح

لكن برغم ذلك، مل ت�سلم »�أوبك« 
�النتقاد�ت،  من  ن�ساأتها  منذ 
م�ستهلكي  جانب  من  وبخا�سة 
�لواليات  ر�أ�سهم  وعلى  �لنفط، 
�ملتحدة �الأمريكية، وهو ما يثري 
دور  �أهمية  حول  عدة  ت�ساوؤالت 
�أن  ميكن  ما  وب�ساأن  �ملنظمة، 
تئول �إليه �حلال يف �أ�سو�ق �لنفط 
يف حال �ختفاء تلك �ملنظمة، �أو 
. ومتثل  يف حال عدم قيامها �أ�سلاً
�الإجابة على هذه �لت�ساوؤالت لب 

�هتمام هذ� �لتحليل.

انتقادات اأمريكية:

و�جهت منظمة »�أوبك« �نتقاد�ت 
�الأمريكية  �الإد�رة  من  عديدة 
حيث  �ملا�سية،  �لفرتة  خلل 
�نتقدها �لرئي�س »دونالد تر�مب« 
ح�سابه  عرب  مرة،  من  �أكرث 
�لتو��سل  موقع  على  �لر�سمي 
�الجتماعي »تويرت«، موجهااً �إليها 
�لنفط  �إنتاج  بزيادة  مطالبات 
�الأ�سعار.  تخفي�س  �أجل  من 
�الأيام  �سهدت  ذلك  جانب  و�إىل 
يف  �أع�ساء  ثلثة  قيام  �ملا�سية 
بتقدمي  �الأمريكي  �لكونغر�س 
يحمل  قانون  م�رشوع  مقرتح 
 No Oil Producing« ��سم 
 and Exporting Cartels
 � �خت�ساراً �إليه  وي�سار   ،»Act
ي�سمح  وهو   ،)NOPEC(بـ
مبقا�ساة  �الأمريكية  للإد�رة 
قيامهم  حال  يف  »�أوبك«  �أع�ساء 
»�نتهاكات  �ملقرتح  �أ�سماه  مبا 

�حتكارية«.
وجدير بالذكر �أن هذه لي�ست �ملرة 
�الأوىل �لتي يتم فيها �حلديث عن 
�الأمريكي  �لكوجنر�س  حترك يف 
 2000 عام  فمنذ  »�أوبك«.  �سد 
د�خل  �لفكرة  هذه  طرح  مت 
لكنها  مر�ت،  عدة  �لكوجنر�س 
ظلت يف حدود �لفكرة ومل تتبلور 
كما  قبل؛  قانون من  �إىل م�رشوع 
�عرت��سات  �لفكرة  هذه  و�جهت 
يف  �لكوجنر�س  د�خل  و��سعة 
من  �أياًّا  ر�سى  تنل  ومل  �ملا�سي، 
�ل�سابقني  �الأمريكيني  �لرئي�سني 
و«بار�ك  بو�س«  دبليو  »جورج 
با�ستخد�م  لّوحا  �للذين  �أوباما«، 
�سد  »�لفيتو«  �العرت��س  حق 
هذ�  يحمل  قانون  م�رشوع  �أي 
�لظروف  هذه  لكن  �مل�سمون؛ 
تبدلت �الآن، فتلك �لفكرة حتولت 
�إىل م�رشوع قانون يجري �لتد�ول 
بالفعل،  �لكوجنر�س  د�خل  حوله 
كما �أن موقف �لرئي�س �الأمريكي 
�حلايل خمالف ملوقفي �سابقيه، 
فهو  �ملنظمة  �نتقاده  فبجانب 
دعوة  �ملا�سي  يونيو  يف  وجه 

مترير  على  بالعمل  للكوجنر�س 
م�رشوع �لقانون. 

�لظروف  تلك  من  بالرغم  لكن 
�رشورة  فهناك  �مل�ستجدة، 
م�رشوع  مترير  �أن  على  للتاأكيد 
د�خل  �ملطروح  �لقانون 
من  �إقر�ره  ثم  ومن  �لكوجنر�س، 
 � �أمراً يعد  ال  »تر�مب«؛  جانب 
حتمياًّا، بل �إنه يظل �أمر م�ستبعد�اً 
�إىل حد بعيد، ال �سيما �أن هناك 
و�ملحاذير  �لقيود  من  �لعديد 
�لتي حتد من قدرة -بل ورغبة- 
على  ذ�تها  �ملتحدة  �لواليات 
فعل ذلك، �إذ �إن ذلك �سيُلحق بها 
من  بد�يةاً  �الأ�رش�ر،  من  �لكثري 
�الأمريكية  �لنفط  �سناعة  ت�رشر 
و�القت�ساد �الأمريكي ب�سكل عام.

وهناك عامل �آخر ياأتي يف نف�س 
�ل�سياق �أي�سااً، فالفكرة �لتي يقوم 
�ملطروح  �لقانون  م�رشوع  عليها 
ما  �إىل  تعود  �لكوجنر�س  د�خل 
تقريباًا، حينما مت  عام  مائة  قبل 
�رشكة  �سيطرة  ملو�جهة  طرحها 
�أ�س�سها  �لتي  �أويل«،  »�ستاندرد 
»جون  �الأمريكي  �الأعمال  رجل 
وبرغم   .)1937-1839( روكفيلر« 
حالتي  بني  �لكبري  �الختلف 
حيث  و«�أوبك«،  �أويل«  »�ستاندرد 
 � �حتكاراً متثل  �الأوىل  كانت 
�آنذ�ك،  �لنفط  �سوق  يف  حقيقياًّا 
تُعد ذ�ت دور  �لثانية  �أن  يف حني 
��ستقر�ر  على  وحمافٍظ  مو�زٍن 
�ل�سوق، فاإن عدم ح�سول �لفكرة 
من  قرن  مدى  على  �لقبول  على 
مترير  �أن  على  يدل  �لزمان، 
�لكوجنر�س  يف  �لقانون  م�رشوع 

� غري هني. �سيظل �أمراً

مكانة حمورية:

»�أوبك«،  �لتي حتتلها  �ملكانة  �إن 
جتاه  �الإيجابي  دورها  وكذلك 
�أ�سو�ق �لنفط؛ يزيد�ن من �سعوبة 

�لقانون  م�رشوع  �إقر�ر  عملية 
�لكوجنر�س  د�خل  �ملذكور 
 � �أمراً ويجعلنه  بل  �الأمريكي، 
فاملنظمة  تام.  ب�سكل   � م�ستبعداً
تاأ�سي�سها  لدى  �سمت  �لتي 
�ل�سعودية،  �أع�ساء )وهم:  خم�سة 
و�إير�ن،  و�لكويت،  و�لعر�ق، 
ع�سويتها  وتو�سعت  وفنزويل(، 
عرب �ل�سنو�ت، لت�سم خم�سة ع�رش 
تن�سيق  على  تقوم  �الآن،   � ع�سواً
بني  �لنفطية  �ل�سيا�سات  وتوحيد 
��ستقر�ر  ي�سمن  مبا  �أع�سائها، 
فعاالاً  ا  عر�ساً ويُوؤَمن  �الأ�سو�ق؛ 
للنفط يكون ذ� جدوى �قت�سادية 
و�مل�ستهلكني  للمنتجني  بالن�سبة 
-يف  ن  ِكّ ومُيَ �سو�ٍء،  حٍدّ  على 
من  �لنفط  �سناعة  ذ�ته-  �لوقت 
لل�ستثمار  تكفي  عو�ئد  حتقيق 
�الإنتاجية،  طاقاتها  تطوير  يف 
على  �الأ�سو�ق  ال�ستقر�ر  ك�سامن 

�ملدى �لبعيد.
�الأع�ساء  �لدول  ومتتلك 
توؤهلها  نفطية  �إمكانات  باأوبك 
تلك  �أن  كما  ذلك،  لفعل  بقوة 
�ل�سيا�سة  من  جتعل  �الإمكانات 
ز�ويٍة  حجر  للمنظمة  �لنفطية 
بالن�سبة الأ�سو�ق �لنفط، وحمرٍك 
�لدور  من  وجتعل  لها،  رئي�سٍي 
�ملنظمة  تتبعه  �لذي  �ملن�سبط 
عاملاً حمفز�اً الن�سباط �الأ�سو�ق 

و��ستقر�رها. 
ميتلكون  �أوبك  فاأع�ساء 
نحو  تبلغ  نفطية  �حتياطيات 
ي�سل  مبا  برميل،  مليار   1،214
�الحتياطيات  من   %81.9 �إىل 
�لعامل.  حول  �ملوؤكدة  �لنفطية 
�الأع�ساء  هوؤالء  �إنتاج  بلغ  وقد 
)يف  يومياًّا  برميل  مليون   32.2
عام  من  �الأول  �لن�سف  نهاية 
من   %32.8 ميثل  مبا   ،)2018
بلغ  �لذي  �لعاملي،  �لنفط  �إنتاج 
نف�س  يومياًّا يف  برميل  مليون   98
�لتاريخ. وهذ� ي�سع �ملنظمة يف 

بباقي  مقارنة  ��ستثنائية  مكانة 
�لعامل،  حول  �لنفط  منتجي 
على  �ملحافظة  لها  وي�سمن 
�مل�ستقبل  يف  �ملحورية  مكانتها 

ا.  �لقريب و�لبعيد �أي�ساً

اأ�سواق غري من�سبطة:

تعددت �الأمثلة �لد�لة على �لدور 
يف  �أوبك  مار�سته  �لذي  ال  �لفَعّ
مرت  �لتي  �الأزمات  مو�جهة 
على  �لعاملية  �لنفط  �أ�سو�ق  بها 
منذ  �نق�ست  �لتي  �لعقود  مد�ر 
�نطبق  وقد  �الآن.  حتى  ن�ساأتها 
مرت  �للتني  �الأزمتني  على  ذلك 
�لثالثة.  بهما �الأ�سو�ق يف �الألفية 
�لنفطية  �الأزمة  مو�جهة  ففي 
تفاقم  ب�سبب  �ندلعت،  �لتي 
عام  يف  �لعاملية  �ملالية  �الأزمة 
2008، و�لتي �نطوت على �رتفاع 
�لنفط،  �أ�سعار  يف  ��ستثنائي 
للربميل   � دوالراً  147 ببلوغها 
ثم  ومن  �لعام،  ذلك  منت�سف  يف 
م�ستويات  �إىل  ا  �رشيعاً �نهيارها 
يف  للربميل   � دوالراً  32 �إىل  ت�سل 
مو�جهة  ويف   .2009 عام  مطلع 
على  �ملنظمة  ظلت  �الأزمة  تلك 
لت  وعَدّ �الأ�سو�ق،  من  مقربة 
فعال  ب�سكل  �الإنتاجية  �سيا�ستها 
مبا  �الأ�سعار،  حركة  مع  متا�سيااً 
�الأ�سعار  ودفع  �الأ�سو�ق  �سبط 

نحو �ال�ستقر�ر تدريجياًّا.
ذ�ته يف  �لنهج  »�أوبك«  تبنت  كما 
�لتي  �لنفطية  �الأزمة  مو�جهة 
 ،2014 عام  منت�سف  يف  �ندلعت 
حدثت  �لتي  �لتخمة  ب�سبب 
�لنفطي  �ملعرو�س  جانب  يف 
تر�جع  �إىل  و�أف�ست  �لعاملي، 
 26 م�ستوى  �إىل  �لنفط  �أ�سعار 
عام  مطلع  للربميل   � دوالراً
�ملنظمة يف  دور  2015. وجت�سد 
�سورة  يف  �الأزمة  تلك  مو�جهة 
�التفاق �ال�ستثنائي �لذي عقدته 

�لتقليدي  �لنفط  منتجي  مع 
رو�سيا،  ر�أ�سهم  وعلى  �الآخرين، 
�الإنتاج  بتخفي�س  ق�سى  و�لذي 
مليون   1.8 مبقد�ر  �ليومي 
�الإنتاج  من   %2 بن�سبة  �أو  برميل، 
�لعاملي، وقد �ساعد ذلك �التفاق 
تدريجياًّا  �الأ�سو�ق  تخلي�س  على 

من تخمة �ملعرو�س.
�لنفطيتني  �الأزمتني  كلتا  ويف 
�ملذكورتني –وكذلك يف غريهما 
�ساهمت  �ل�سابقة-  �الأزمات  من 
حركة  �سبط  يف  �أوبك  منظمة 
ودفعتها  �لعاملية،  �لنفط  �أ�سعار 
مقبولة  م�ستويات  �إىل  تدريجياًّا 
وجانب  �ملنتجني  جانب  من 
�سو�ء،  حٍدّ  على  �مل�ستهلكني 
من  �لعاملي  �القت�ساد  حمى  ما 
�لهز�ت �ملفاجئة و�لعنيفة الأ�سعار 
�النعكا�سات  وجّنبه  �لنفط، 
غري  �لطاقة  لفاتورة  �ل�سلبية 
�الأحيان  من  كثرٍي  يف  �مل�ستقرة 
�أخرى،  �أحيان  يف  و�ملت�سخمة 
كاأحد �ملهام �لرئي�سية للمنظمة. 
ر   ومن هذ� �ملنطلق ميكن ت�سُوّ
�لو�سع �لذي قد تئول �إليه �أو�ساع 
وجود  دون  من  �لنفط  �أ�سو�ق 
�الإجابة  �آخر  مبعنى  �أو  �أوبك، 
على �ل�سوؤ�ل �لذي مُيّثل لب هذ� 
�ختفت  لو  »ماذ�  وهو:  �لتحليل، 
�أوبك من �أ�سو�ق �لنفط �لعاملية؟« 
من  �لنفط  �أ�سو�ق  ر  ت�سُوّ ولعل 
�لعديد  �إىل  �سيئول  �أوبك  دون 
�ملحمودة،  غري  �لتد�عيات  من 
ودخولها  �الأ�سو�ق،  تلك  كانهيار 
�ل�سارة  �لع�سو�ئية  من  حالة  يف 
�ملنتجني  ذلك  يف  مبا  للجميع، 
�أوبك  و�مل�ستهلكني. فعدم وجود 
للنفط  منتجة  دولة  كل  �أن  يعني 
فردية  �إنتاجية  �سيا�سة  �ستتبّنى 
مبنية على م�ساحلها �ل�سيقة، من 

دون مر�عاة م�سالح �الآخرين. 
�لنفط  �سوق  و�سع  ت�سور  وميكن 
مبد�أ  يحكمها  ك�سوق  حينه  يف 

فقط،  �لقوة  وقو�عد  �لربحية 
�ملنتجني  بع�س  ي�ستغل  وقد 
باتباعهم  �لو�سعية  تلك 
مبنتجني  ت�رش  �إنتاج  �سيا�سات 
�آخرين، حتى يتم �إخر�جهم من 
بالفعل  �ل�سوق  لتتحول  �ل�سوق، 
�إىل »�سوق �حتكار تام«، يتحكم 
فيها منتج و�حد �أو عدد حمدود 
يحددون  بحيث  �ملنتجني،  من 
و�الأ�سعار،  �الإنتاج  كميات 
ومن  ربحية،  �أعلى  لتحقيق 
تاأثري ذلك على  �إىل  �لنظر  دون 
ي�سهل  كما  �أي�سااً.  �مل�ستهلكني 
كذلك  �لظروف  هذه  مثل  يف 
يف  بالتلعب  �ملحتكرين  قيام 
�الأ�سعار من �أجل قطع �لطريق 
قبل  من  حماوالت  �أي  �أمام 
منتجني �آخرين لدخول �ل�سوق. 
ولو �فرت�سنا �أن ذلك كان باإمكانه 
�حلدوث خلل �ل�سنو�ت �لقليلة 
باإمكان  كان  فما  �ملا�سية، 
-مبا  �ل�سخري  �لنفط  منتجي 
يف ذلك �لواليات �ملتحدة ذ�تها- 
غياب  �أن  كما  �ل�سوق.  دخول 
�لروؤية  غياب  �سيعني  كان  �أوبك 
�لنفط  الأ�سو�ق  �لنطاق  و��سعة 
حالة  �سيادة  وبالتايل  �لعاملية، 
ما  بها،  و�لتخبط  �لع�سو�ئية  من 
�لعلقة  على  �سلباًا  بدوره  يوؤثر 
ثم  ومن  و�لطلب،  �لعر�س  بني 
ت�سبح  �لتي  �الأ�سعار،  م�ستويات 
غري م�ستقرة مبا يحرم �ملنتجني 
يف  �ال�ستثمار  على  �لقدرة  من 
تطوير �لطاقات �الإنتاجية، �الأمر 
قطاع  �نهيار  �إىل  يف�سي  �لذي 
على  �لعاملي  و�لطاقة  �لنفط 
�ملدى �لبعيد، ويُدخل �الأ�سو�ق يف 
�الختناق وعدم  حالة مزمنة من 
�حتياجات  تاأمني  على  �لقدرة 
�لطاقة،  من  �لعاملي  �القت�ساد 
�القت�ساد  �سيتحمل  ووقتها 
ب�سبب  مرتفعة  تكلفة  �لعاملي 
وتذبذبها  �لطاقة  فاتورة  ت�سخم 
�لذي  �الأمر  ا،  معاً �آن  يف  �ل�سديد 
ا يف تقلي�س فر�س  �سيكون حا�سماً

منوه و��ستقر�ره. 
ا، فبهذ� �ملعنى فاإن وجود  وختاماً
بالن�سبة  عنه  غنى  ال  »�أوبك« 
ي�سب  ال  وهو  �لنفط،  الأ�سو�ق 
فقط يف �سالح �أع�ساء �ملنظمة، 
�سالح  يف  ا  �أي�ساً ي�سب  �إنه  بل 
وكذلك  �الآخرين،  �لنفط  منتجي 
�لنفط حول  يف �سالح م�ستهلكي 
�لعاملة  �ل�رشكات  �لعامل، وجميع 
كما  بدورها.  �لنفط  قطاع  يف 
الأ�سو�ق  »�ملو�زن  �لدور  �أن 
�لنفط« �لذي متار�سه �أوبك يفيد 
متكينه  عرب  �لعاملي  �القت�ساد 
�إمد�د�ت  على  �حل�سول  من 
�نقطاع وباأ�سعار  �لنفط من دون 
ي�ساعده على مو��سلة  جيدة، ما 
�لنمو من دون �نقطاع، ومن دون 
لفاتورة  فيها  مبالٍغ  �أعباٍء  حتمل 



عرب العديد من �سكان حي العائدين 
ببلدية  بالقوريا�س  املعروف 
ا�ستيائهم  و  تذمرهم  عن  الهامل  
خدمات  انعدام  من  ال�سديدين 
�سوارعها  جميع  عرب  االنرتنت 
ال  علبة  فيه  واحد  �سارع  ماعدا 
تكفي حاجيات �سكان احلي الكبري  
حيث ي�ستكي هوؤالء من عناء التنقل 
اإىل منطقة بو�سعادة  و التي تبعد 
عن مقر �سكناهم عدة كيلومرتات 
اإقالة  اإىل  االأمر  ي�سطرهم  مما 
مبقاهي  لاللتحاق  احلافلة 
الدائرة  م�ستوى  على  االنرتنت 
و  ا�ستياء  خلف  الذي  االأمر  هو   .
من  الكثري  لدى  �سديدين  تذمر 
فان  بع�سهم  فح�سب  م�ستعمليها 
الهاتف  عرب  ال�سبكة  ا�ستعمال 
العائدين   بحي  م�ستحيل  ال�سلكي 
خدمة  من  ي�ستفيدوا  مل  الأنهم 
م�ستعملي  اأما   ، ال�سلكي  الهاتف 
الال�سلكي  الهاتف  عرب  االنرتنت 
معاناتهم  فان  حرج  ال  و  فحدث 
زادت  االنرتنت  خدمات  تدين  مع 
ذلك  على  ،عالوة  ا�ستيائهم  من 

فهم ي�ستكون من امل�ساريف التي 
هذه  اإىل  التنقل  مقابل  ينفقونها 
ا�ستخدامها،  تكاليف  و  املقاهي 
االحتجاجات  من  وبالرغم 
املتكرر مل�ستعملي هدا النوع من 
اخلدمة بالوكالة ببو�سعادة ، اإال اأن 
ح�سب  حالها  على  بقيت  االأمور 
العديد من امل�ستكني ، لذا يطالب 
وحت�سني  بتعزيزها  امل�سرتكون 
اخلدمات اأو اإلغاء جميع اخلطوط 
اأموالهم  قب�س  عن  الكف  و 
بالن�سبة  �سعيفة  خدمات  مقابل 
عن  اأما  الال�سلكي،  مل�ستعملي 
الهاتف  بخطوط  يطالبون  الذين 
اإدخال  عملية  لت�سهيل  ال�سلكي 
نداءهم  يجددون  فهم  االنرتنت 
يطالبونها  و  املحلية  لل�سلطات 
اخلدمة  بهذه  تو�سيلهم  ب�رضورة 
التي تعترب اأكرث خا�سة حيث يوجد 
وباحثني  جامعيني  اأ�ساتذة  باحلي 
واعالميني ومن �رضوري تواجدها 
ل�سنوات  عانت  التي  و  باملنطقة 

دون اال�ستفادة من هذه اخلدمة
هواري ب
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ال�سعبية  تقاليدها  و  عادتها  عراقة  و 
على  االمازيغية  املتنوعة  القبائلية 
بها  �سمحت  التي  املميزات  خليفة 
اإىل م�سف املناطق اجلديرة بالزيارة 
تقزيرت  عن  احلديث  اال�ستك�ساف  و 
معناه  لتاريخها  التطرق  و  �سجون  ذو 
الغو�س يف تاريخ حافل ميتد اإىل اأكرث 
عا�ستها  الوجود  من  قرون  اأربعة  من 
املنطقة بحلولها و مرها و اأجمادها 
التاريخ  هذا  باأيام  و  خباياها  و 
ن�سجت ثوب عزها و بنت �رضح ارثها 
التنموي  حتى  و  الثقايف  احل�ساري 
ال�ساحرة  تقزيرت  ملنطقة  فالزائر 
اإليه  عادت  التاريخ  عجلة  ان  ي�سعر 
ما  اإىل  بالنظر  عابرة  حقبة  اإىل  به 
و  االآثار  و  البنايات  من  فيها  يجد 
املعامل التي �سمدت �ساخمة را�سخة 
اإىل  طريقنا  يف  البلدة  عراقة  على 
املنطقة التي كانت حمل اهتمام وفد 
و�سعوا  اأن  منذ  احلوا  و  برفقتنا  كان 
هذه  زيارة  على  باجلزائر  اإقدامهم 
التحفة ال�ساحرة و قد مررنا بقرية "  
اأ�سباح  مدينة  كاأنها  اأ�سحت   " �رضفة 
و  اأهله  و  بالعلم  كانت عامرة  اأن  بعد 
قواعد  من  فاعلة   و  رئي�سية  قاعدة 
اأبناوؤها  هجرها  الن�سال  و  املقاومة 
عرو�سها  فال  على  خالية  �سارت  و 
اثر  و  الهم�سا  و  ح�سا  ت�سمع  تكاد 
�سو�سائها  و  املدينة  جلبة  �سكانها 
على هدوء قريتهم و �سكوتها بح�رضة 
ولوجنا  عند  و  رحلتنا  وا�سلنا  كبرية 
جتمعات  لنما  الحت  تقزيرت   بلدة 
بطرق  بنيت  التي  ح�رضية  �سكانية 
اأمام  معبدة  �سوارع  تتخللها  منظمة 
كل بيت �سجرة ت�سعر و اأنت تطوق يف 
البلدة اهتماما بالغا بنظافة املحيط 
عهدته  خالل  اأوىل  البلدية  فرئي�س 
النظافة  مللف  فائقا  اهتماما  هاته 
�سورة  كونه  عامة  ب�سفة  البيئة  و 
املنطقة  ملن يدخلها و هو ما جعل 
للبحر  املقابلة  حمالتها  واجهة  من 
الأواين  متاحف  ال�سبفية  اجلهة  من 
و  منها  التقليدية  االألب�سة  و  الفخارية 
الع�رضية  و  االأخرى  املحالت  بع�س 
املدينة  عمق  الدخول يف  اأمعنا  كلما 
اأخرى  مل نكن نعلمها  اأمورا  اكت�سفنا 
خا�سة و نحن اأبناء هذه املنطقة  التي 
تعرعرنا فيها فتقزيرت بلدية جمعت 
بني ثنائيتي االأ�سالة و املعا�رضة بني 
و  اجلبال   بني  اال�سمنت  و  احلجارة 
البحر و االأ�سجار بني بيا�س و �سمرة 
ب�رضة املواطن التقزيرتي الذي تنازعه 
هذه  اجتماع  لعل  و  القبائلية  اللهجة 
اك�سب  واحد  �سعيد  يف  كلها  االأمور 
املدينة �سحرا و فتنة �سخ�سية تفتقر 
ا�ستوقفنا  االأماكن   غريها  من  ايل 
بالطريق اىل هذه املنطقة �سبه قرية 
عند  مدخلها  ببع�س الفيالت الراقية 

املنطقة  اثرياء  لبع�س  ملك  هي  و 
العتيق  الرتاث  بني  املهاجرين  من 
التقليدية   التجديدية  اللم�سة  و 
�رضفة  ا�سمها  البناء  يف  الع�رضية 
حتدوها  منطقة  ا�سم  اجلديدة  هي 
من  زادت  رائعة  معمارية  بحق حتفة 
منطقة تقزيرت جماال و فتنة خا�سة 
�رضيعة  بعد جولة  و  العليا  اجلهة  من 
داخلها  انطلقت  �رضفة  قلب  داخل 
ال�سخور  هي  و  النواة  �سوب  مبا�رضة 
التي يحودها من كل االأماكن  و ما كنت 
اأرى يف طريقي  و اناأ ام�سي اإال جماال 
االأفق  يف  ما  روؤيته  عيني  ما  حتجب 
ما تخبيه تقزيرت من كنوز �ساحرة و 
حلظة انتابني ال�سك يف  وجود ماهو 
من  البحر  تنظر  اأنت  و  موجود  لي�س 
ترتاى  كانت  التي  �رضفة و  قمة  اأعلى 
تلبث  ثم  نزلت  منعرج  كل  عند  يل 
تدريجيا  تقدمت  ذلك  بعد  تختفي 
منحدر  و  ملتو  املدينة  و عرب طريق 
و  اخلالب  بعمرانها  تقزيرت  بداأت 
بحر  و�سط  جبال و  املتميز  موقعها 
هناك  اال  ن�سبها   ما  اخلالق  كان 
التي  اجلوهرة  هذه  حماية  و  �سونا 
ف�سلت زيارتها يف ف�سل ال�ستاء نظرا 
و  لل�سياح  كبري  توافد  من  ت�سهده  ملا 
على  مرافقي  طلب  على  بناءا  كذا 
اأول  البارد  الف�سل  هذا  يف  زيارتها 
ما ي�سادفك عند دخول البلدة فندق  
و  الطرق  مفرتق  اىل  يف�سي  عليه 
ترحب  تقزيرت  بلدية  حتمل  اإ�سهار 
بكم بلغات خمتلفة  هي احلقيقة و نزل 
مدخل  عند  االأمني   احلاجز  بالقرب 
املدينة التي تكاد تخلو من ال�سيوف 
عني  يف  �سادفنا  حيث  الزائرين  و 
خمتلف  من  قادمة  جمعيات  املكان 
الواليات تاأخذ �سور تذكارية يف زيارة 
�سياحية و رغم اأبهاهم بروعة املكان 
ال انه مل�ست عدم ر�ساهم و تذمرهم 
بهذه  ال�سياحية  ال�سلطات  اإهمال  من 
الزقة  يف  نتجول  كنا  بينما  و  املعامل 
وقع  اأخر  اإىل  مكان  من  انتقلت  و 
بع�س  داريني  حديث  على  �سمعي 
من  انه  مفاده  رفقائي  و  املواطنني 
تعرتيه  تقزيرت  عن  يقرا  اأو  ي�سمع 
االطالع  و  لزياراتها  جاحمة  رغبة 
يوحي  �سيئ  االأثرية كل  على معاملها 
بانكا يف منطقة �سياحية اروبية ح�سب 
راي احد رفقائي الذي قدم من دولة 

الأنها  الراأي  ا�سطره  انا  و  ا�سرتاليا 
منطقة تقزيرت اعتنت بها ال�سلطات 
املحلية احلالية رغم الربنامج املايل 
املخ�س�س لها اأي امليزانية  و هو ال 
يليق مبنطقة كتقزيرت و بذلت كل ما 

يف و�سعها من جلب ال�سياح  

�سحر تقزيرت ال�ساحلية

ملعرفة  جميع  نحن  الف�سول  عمرنا 
ال�ساحرة  الطبيعة  هذه  عن  املزيد 
االإقدام  على  م�سيا  ال�سري  فوا�سلنا 
اتوا  الني  الزوار  رغبة  عند  نزوال 
الكبري  ال�ساطئ  �سفاف  على  و  معي 
اإىل  و�سلنا  حتى  مرفا  من  بالقرب 
ل�سدة  جديد  من  احلياة  يبعث  مكان 
جماله و هي جزيرة �سغرية تقع و�سط 
دخولنا  مبجرد  ابهرتنا  التي  البحر 
اثاأر  جت�سدها  التي  بروعتها  اليها 
تدفق االأمواج و املياه من كل اجلهات 
اكت�سبتها  التي  املذهلة  االألوان  و 
املناخية  التقلبات  بفعل  ال�سخور 
عرفتنا  و  الطبيعة  خبايا  عن  ك�سفت 
على فنونها االإبداعية و اأنت تالحظ 
كلوحة  بعيد  من  تقزيرت  مدينة 
الفنان  طريقة  على  مر�سومة  فنية 
مت�سي  اأنت  و  �سك�سبري"   " الت�سكيلي 
و�سط اجلزيرة تلذذنا بحالوتها و�سط 
ال�سجريات  مناظر  و  مرتوية  طريق 

الطبيعية . 

معامل �سياحية و ما�سي مليئ 
بالبطولت

على  احل�سارات  من  العديد  تناوب 
كم�رضح  تبدو  جعلها  مما  املنطقة 
على الهواء الطلق تر�سم ديكوره معامل 
تاريخية عدة ت�رضد بطولتها و روائعها 
يعيدك  بها  فاملتجول  احل�سارية 
لل�سعوب  اليومية  احلياة  حنني  اىل 
عبقرياتهم  و  هناك  من  مرت  التي 
االإبداعية التي خلفت من�سات تفي�س 
روعة و جماال  و تذهب يف �سفرا بني 
هذه  اأبواب  تطرق  و  الزمن  زفاف 
املواقع التاريخية و من بني اأهم هذه 
االآثار جند اأثار رومانية و هو اأول ما 
ي�سد انتباه اأي زائر للمنطقة ثم معبد 
الأ�سهر املباين الدينية الرومانية يتميز 
ب�سكله اجلميل و اأعمدته اال�سطوانية 

ال�سخمة ثم جند جهات اأخرى �سيدت 
يف العهد القدمي  و الذي حول القمة 
اىل متحف يت�سمن قطع اأثرية بعد اأن 
اأعيدت لها االعتبار من طرف البلدية 
التي تكفلت بامل�ساريف على عاتقها 
اأف�سل  من  حاليا  اأ�سبحت  التي  و 
طرف  من  زيارتها  مت  التي  املواقع 
اإليها  بالقوة  يتوافدون  الذين  الزوار 
هائل  كم  املدخل جتد  تدخل  اأنت  و 
البوابة  اأمام  م�سطفيني  الزوار  من 
اجل  من  بنيت  التي  للقلعة  الرئي�سية 
اأو  للغزاة  الت�سدي  حت�سني املدينة و 
للوجود  املناه�سة  الرببرية  التوارث 
االآثار  من  االأثرية  املواقع  مازلت  و 
التي اأهلت البلدة الن تكون من اأغنى 
يفوتنا  ال  و  الوطن  �سياحيا  مناطق 
ال�سياحة  و  االآثار  عن  احلديث  يف 
التحريرية  الثورة  اثاأر  على  نعرج  اأن 
بها  مرت  مرير  واقع  جت�سدها  التي 
و  الفرن�سي  اال�ستعمار  اإبان  املنطقة 
خري دليل خمتلف املعارك التي تعترب 

اأ�سهر على م�سامعنا

تراث ح�ساري ر�سحها لن تكون 
عا�سمة �سياحية

اأخرى ك�سفت  جهة  من   و 
ال�سياحة  مديرية  من  م�سادر 
احل�ساري  الرتاث  و  االآثار  اأن 
عليها  حتوز  الذي  الثقايف  و 
تكون  الن  ر�سحها  و  املنطقة 
الوجهة  و  �سياحية  عا�سمة 
ال�سياح  و  للزوار  املف�سلة 
فيه  جاء  ما  هذا  االأجانب 
املجل�س  دورة  يف  امل�ساركون 
املنعقدة  األوالئي  األ�سعبي 
التي خ�س�ست مللف  موؤخرا  و 
معظم  اجمع  حيث  ال�سياحة 
املتجول  اأن  على  املتدخلني 
اأطراف  و على  بو�سط املدينة 
يلمح  فقط  ال�ساحلي  ال�رضيط 
اإىل  به  ترحل  طبيعية  اأثار 
ير�سحها  ما  هذا  م�ست  عهود 
و  �سياحية  عا�سمة  تكون  الن 
يف  نظريتها  وجود  لعدم  هذا 
اإىل هذا و  ايفريقيا على االأقل 
تبكي  هي  و   " تقزيرت   " دعنا 
معها  نبكي  نحن  و  الن�سيان 
املناطق  تواكب  بان  ناأمل  و 
ت�سرتجع  و  االروبية  ال�سياحية 
نعم  نحن  و  احلقيقية  هبتها 
باملغادرة نقف ملقولة �سمعتها 
ينحدر  الذي  زمالئي  احد  من 
هو  و  الفرن�سية  ليل  بلدة  من 
�سرنحل  اأننا   " حقائبه  يجمع 
و  فرن�سا  اإىل  ل�سنوات  عنكم 
تقزيرت  �ستبقى  تقزيرت  لكن 
من  فهل  ذاكرتي  يف  را�سخة 
مكذب لرفيقي الذي ع�سق منذ 
املنطقة  هذه  االأويل  الوهلة 

الغنية يف جميع امل�ستويات

تعترب منطقة تقزيرت ال�ساحلية بولية تيزي وزو التي حباها اهلل مبقوقعها اجلغرايف  و ميا تتوفر عليه من موؤهالت طبيعية 
و مكت�سبات ثقافية و مورث ح�ساري ينم عن تعاقب عدة ح�سارات بار�سيها ال�ساخمة التي ي�سهد لها اجلميع ناهيك عن موقعها 

اجلغرايف املتميز بالتمازج بني اجلبال و البحر و امتداد حدودها اإىل ولية بومردا�س

هدوء و�سط اجلبال و بحر يعانق ال�سماء 

ح- كرمي

تقزيرت .... �سحر لطبيعة و ثراء للتقاليد و عمق للتاريخ

بو�سعادة

خمدرات واأقرا�س مهلو�سة و كحول 

انعدام املرافق ال�سبانية بحي �سيدي �سليمان  

 املدينة القدمية   " 
 ببو�سعادة "  .... اأحياء

 �سقطت من ذاكرة امل�سوؤولني
املدينة  اأحياء  �سكان  يعاين 
التابعة   " ببو�سعادة   القدمية" 
جنوب  بو�سعادة   بلدية  الإقليم 
والية امل�سيلة ،  نقائ�س باجلملة 
مما  احلياة  جماالت  جميع  يف 
و  ان�سغاالتهم  خمتلف  جعل 
�سطورا  ال�رضورية  متطلباتهم 
مكاتب  على  مبلفات  احلرب  من 

امل�سئولني

القدمية   املدينة  ت�سهد  حيث 
احلياة  من  احلرمان  اأنواع  كل 
اأدنى  انعدام  و  الع�رضية 
�رضوريات احلياة الكرمية كتهيئة 
و  ،املاء  الرتميمات  احل�رضية 
االنقطاعات  نتيجة  الكهرباء 
املتكررة لها، اإ�سافة اإىل الغياب 
التام لكل اأنواع اخلدمات خا�سة 
املرافق ال�سبانية الرتفيه ، و هو 
الو�سع الذي يعي�سه �سكان هذه 
جعلهم  ما   ، القدمية  املدينة 
�سعبة،  يعي�سون يف ظروف جد 
فالطابع القدمي للمدينة اأعطى 
لل�سلطات  املربرات  من  الكثري 
املحلية ح�سب امل�ستكني لكي ال 
تربمج فيها اأي م�ساريع تنموية و 
بعيدة عن  ل�سنوات طويلة  ظلت 

اهتمام ال�سلطات املحلية.
االإق�ساء  و  التهمي�س  االإهمال، 
اجلهل  و  للفقر  خملفات  هي 
اأغلب  يعي�سها  التي  العزلة  و 
القدمية    املدينة  هذه  �سكان 
ه�سا�سة  غياب  اأنهكها  الذي 
لل�سقوط  و  �سكناتهم وتعر�سها 
البحث  رحلة  يف  جعلهم  ما  هو 
الكثري  يف  التي  و  اال�سمنت  عن 
بها  ي�سفرون  ال  االأحيان  من 
تعرف  حيث   ، لنفاذها  نظرا 

ي�سعب  �سديد  �سيق  �سوارعها 
لها   الدخول  ال�ساحنات  على 
الوحيد  امل�سكل  هذا  لي�س 
بل  ال�سكان،  حياة  نغ�س  الذي 
من  زاد  ال�رضوب  املياه  غياب 
ال�سهاريج  حيث  الو�سع،  تاأزم 
اجل�سعني  التجار  يبيعها  التي 
اأثقل كاهل العائالت املحدودة 
عائالت  تلجاأ  حني  يف  الدخل، 
اأخرى اإىل اإتباع الطرق البدائية 

يف اقتنائها.

غياب املرافق الرتفيهية 
ينغ�س حياة ال�سكان

القدمية  بهذه املدينة  ال يوجد 
اأي  القريبة منها  باالأحياء   و ال 
وجدنا  حيث  للرتفيه،  مرفق 
املدينة   لهذه  زيارتنا  خالل 
تقليدية  األعابا  يلعبون  اأطفاال 
رمي  الطريق،من  و�سط  يف 
كرة  و  الطوب  على  امل�سامري 
القدم ، مما يدل على اأن هوؤالء 
االأطفال لي�س لديهم ف�ساء اأخر 
غري الطريق ملمار�سة الريا�سة 
كما  اأنف�سهم.  عن  الرتفيه  و 
القدمية   االأحياء  �سباب  يعاين 
جعلتهم  التي  البطالة  من 
هو  و  قاتال،  فراغا  يعي�سون 
اتباع  اىل  منهم  بالكثري  دفع  ما 
كتعاطي  االنحراف  طريق 
ال�سب�سي  با�ستعمال  املخدرات 
احلرقة  يف  فكر  من  هناك  و 
اأمل  على  االأخرى  ال�سفة  نحو 
تن�سيه  اأف�سل  حياة  ايجاد  منه 
التي عا�سها  ال�سقاء  و  املتاعب 
يف مدينته القدمية ،و الفقرية و 

املن�سية...

�سليمان   �سيدي  حي  �سباب  عرب 
ببو�سعادة عن تذمرهم وا�ستيائهم 
املحلية  ال�سلطات  لتجاهل 
اأ�سا�سا  تتعلق  والتي  ملطالبهم 
ماتيكو   " للعب  م�ساحة  باجناز 
�سكان  عند  املعروف  باملكان   "

اأن  ويرون  الثانوية   اأمام  احلي 
مطمع  اأ�سبحت  امل�ساحة  هاته 
كرة  ميار�سون  وهم  العقار  مافيا 
الذي  البلدي  بامللعب  القدم 
ا�ستعان جميع  اأ�سحى عاجزا عن 
اإىل  بهم  دفع  مما  احلي  �رضائح 

كرة   " املف�سلة  لعبتهم  ممار�سة 
القدم " و�سط ال�سوارع املتزاحمة 
خطرا  ت�سكل  التي  بال�سيارات 
اليوم  فال�سباب  وعلى  عليهم 
باأخذ  املحلية  ال�سلطات  يطالبون 
وا�ستفادة  االعتبار  بعني  مطلبهم 

الذي  امل�رضوع  هذا  من  حيهم 
ظل  يف  الوحيد  اأملهم  فيه  يرون 
انعدام و�سائل الرتفيه باحلي الذي 
ريا�سية  م�ساريع  من  ي�ستفد  مل 

عك�س االأحياء االأخرى .      
هواري ب

امل�سيلة

حي العائدون  ببلدية 
الهامل بدون اأنرتنت 
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الإغلقات املتكررة للأق�سى.. بروفات للتق�سيم املكاين!!
را�سم عبيدات

بعد  من  االحتالل  ب�أن  قلن� 
البواب�ت  معركة  خ�س�رة 
متوز/2017  يف  االإلكرتونية 
لن ي�سلّم بهزميته، ولن يتخلى 
عن م�رشوعه متعدد املراحل 
االأق�سى؛  امل�سجد  جت�ه 
فر�ض  يف  جن�حه  بعد  فمن 
ك�ن يجري  الزم�ين،  التق�سيم 
ويتقدم  نب�ض  ج�ض  عملي�ت 
تطويع  طريق  على  خطوات 
العقل املقد�سي والفل�سطيني 
لقبول  واالإ�سالمي  والعربي 
م�ستفيداً  املك�ين  التق�سيم 
الذي  ال�سي��سي  الظرف  من 
االأمريكية  االإدارة  وفرته 
العدوان  يف  معهم  امل�سرتكة 
من  �سعبن�  على  املب��رش 
تل  من  �سف�رته�  نقل  خالل 
القد�ض واالعرتاف  اإىل  اأبيب 
ع��سمة  املحتلة  ب�لقد�ض 
وكذلك  االإحتالل،  لدولة 
الفل�سطيني  احل�لة  �سعف 
وانق�س�مه�  وان�سط�ره� 
املن�كف�ت  يف  والته�وؤه� 
الداخلي،  والتحري�ض 
العربية  احل�لة  وانهي�ر 
بتعفن  م�سبوق،  غري  ب�سكل 
العربي  الر�سمي  النظ�م 
القطرية  مب�س�كله  والته�ئه 
املذهبية  وال�رشاع�ت 
عوامل  كله�  والط�ئفية.. 
ظروف�ً  لالحتالل  وفرت 
التق�سيم  م�رشوع  يف  للتقدم 
االأق�سى  للم�سجد  املك�ين 
الهوية  ح�سم  مبح�ولة 
ال�رشقي من امل�سجد  للق�سم 
االأق�سى ب�ب الرحمة ومقربة 

ب�ب الرحمة.
االقتح�م�ت  ك�نت  ولذلك 
الوا�سعة والكبرية يف ذكرى م� 
ي�سمى بخراب الهيكل )1336( 
من  اأعقبه�  وم�  م�ستوطًن�، 
للم�سجد  موؤقت  اإغالق 
االإعالن  ثم  ومن  االأق�سى، 
 2018/7/23 االثنني  يوم 
احلج�رة  اأحد  �سقوط 
ال�سخمة حل�ئط الرباق، ويف 
�سقط  التي  املنطقة  تلك 
اأ�سفل  حفري�ت  جترى  فيه� 
ويف  االإ�سالمي،  املتحف 
هذا املك�ن يوجد نفق ا�سمه 
وجنوب�ً  »احل�سمون�ئيم«، 
حتى  النفق  هذا  ي�ستمر 

�سلوان، وا�سمه »الهردي�ين«.
واخلطر  الغريب  وال�سيء 
االحتالل  يقوم  اأن  هو  جداً، 
بنف�سه بت�سوير الفلم ل�سقوط 
على  عر�سه  وتعمد  احلجر، 
»واخلطورة  االإعالم،  و�س�ئل 
ح�سل  م�  اأن  يف  تكمن  هن� 
له  مربراً  االحتالل  يعتربه 
االأق�سى،  �سور  على  لينق�ض 
ويجب  يت�س�قط،  اأنه  بحجة 

ترميمه«.
ب�إذاعة  ب�أنه  نرى  ونحن 
االإ�رشائيليني لهذا اخلرب على 
يحملون  اإمن�  فيديو،  �سكل 
�سوء نواي� لالأق�سى، ويريدون 
عليه،  علن�ً  يدهم  ي�سعوا  اأن 
ال�سور من  حتت مربر تدعيم 

الداخل كم� هو من اخل�رج.
جرى  م�  اإىل  التطرق  وقبل 
يف  امل��سي  اجلمعة  يوم 
االأق�سى،  وامل�سجد  القد�ض 
اال�ستهداف  ب�أن  القول  علين� 
ب�لتق�سيم  االأق�سى  للم�سجد 

امل�سجد  وهدم  املك�ين 
ي�سمى  م�  واإق�مة  القبلي 
مك�نه،  املزعوم  ب�لهيكل 
يف  ونحن  بل  ب�جلديد،  لي�ض 
والثم�نني  الت��سعة  الذكرى 
حدثت  والتي  الرباق،  لثورة 
ال�سه�ينة  حم�ولة  نتيجة 
اقتط�ع ح�ئط الرباق واتخ�ذه 
مك�ن�ً ل�سلواتهم، وعلى الرغم 
التي  الدولية  اللجنة  اأن  من 
�سكلته� ع�سبة االأمم املتحدة 
ب�سكل  ق�لت  ذلك،  على �سوء 
الرباق  ح�ئط  ب�أن  وا�سح 
االأق�سى،  امل�سجد  من  جزء 
امل�سلمون  يخ�ض  وهو 
اإ�سالمي  وهو وقف  وحدهم، 
فيه،  ال�سالة  لليهود  يحق  ال 
يف  ا�ستمر  االحتالل  اأن  اإال 
لل�سيطرة  الرامية  خمطط�ته 
على تلك املنطقة، حيث بعد 
االحتالل ال�سهيوين مل� تبقى 
من فل�سطني يف حرب حزيران 
اإىل  االحتالل  عمد   ،1967
وتو�سيع  ال�رشفة  ح�رة  هدم 
�س�حة ح�ئط الرباق واتخ�ذه� 
التلمودية  لل�سلوات  مك�ن�ً 
نحو  ومن�سة  والتوراتية، 
الزم�ين  التق�سيم  يف  التقدم 
ولهذا  لالأق�سى،  واملك�ين 
االحتالل  ا�ستوىل  الغر�ض 
املغ�ربة،  ب�ب  مف�تيح  على 
التطور  ك�ن  ذلك  بعد  ومن 
كبري  ب�سكل  للتقدم  الالفت 
نحو التق�سيم املك�ين والهدم 
الذكرى  يف  ونحن  لالأق�سى، 
حلرق  واالأربعني  الت��سعة 
امل�سجد االأق�سى، حيث اأقدم 
ال�سهيوين االإ�سرتايل »روه�ن« 
على حرق امل�سجد االأق�سى، 

منرب  األ�سنته�  ط�لت  والتي 
�سالح الدين الت�ريخي، وردة 
الفعل القوية من اأهل القد�ض 
الفل�سطيني  �سعبن�  وجم�هري 
التي هبت ب�أج�س�ده� الع�رية 
م�رشى  االأق�سى،  عن  لتدافع 
اهلل  �سلى  حممد  اهلل  ر�سول 
امل�سلمني  وقبلة  و�سلم،  عليه 
م�س�جد  ثالثة  واأحد  االأوىل، 
ورمز  اإليه�،  الرح�ل  ي�سد 
االأق�سى  واإ�سالمية  عروبية 
تقدم  دون  ح�لت  والقد�ض، 
خطوة  ال�سهيوين  امل�رشوع 
اإىل االأم�م، علم�ً بعد اجلرمية 
وزراء  رئي�سة  ق�لت  مب��رشة، 
»غولدا  اآنذاك  االحتالل 
تعرف�  مل  عينيه�  ب�أن  م�ئري« 
وجود  على  خوف�ً  النوم  طعم 
من هجوم  خوف�ً  »اإ�رشائيل«، 
لتحرير  اإ�سالمي  عربي- 
بعد  واالأق�سى، ولكن  القد�ض 
ردة الفعل التي مل تخرج عن 
جمرد  وامل�سلمني  العرب  اأن 
االآن  ق�لت:  �سوتية،  ظ�هرة 
ن�ستطيع اأن نعمل يف االأق�سى 

م� نريد دون خوف وتردد.
العملية  ب�أن  املحتل  اعتقد 
�سب�ن  ثالثة  نفذه�  التي 
اأم  بلدة  من  فل�سطينيني 
 ،2017 متوز  يف  الفحم 
اأبواب  اأحد  من  ب�لقرب 
�ست�سكل  االأق�سى،  امل�سجد 
لتمرير  واحلجة  الذريعة  له 
املك�ين  ب�لتق�سيم  م�رشوعه 
جل�أ  حيث  لالأق�سى،  والهدم 
اإىل اإغالق امل�سجد االأق�سى، 
وو�سع بواب�ت الكرتونية على 
ك�مريات  ون�سب  مداخله، 
ذكية، ورف�ض دخول امل�سلني 

عرب  اإال  االأق�سى  للم�سجد 
بعد  ولتندلع  البواب�ت،  تلك 
ذلك هبة ب�ب االأ�سب�ط، اأربعة 
واملقد�سيون  يوم�ً  ع�رش 
الداخل  يف  و�سعبن�  واأهلن� 
 –  48  – الفل�سطيني 
ويلتحفون  االأر�ض  يفرت�سون 
�سج�جيد  ويحولون  ال�سم�ء، 
�سج�جيد  اإىل  �سلواتهم 
مق�ومة ب�ل�سالة على بواب�ت 
امل�سجد االأق�سى ويف ال�سوارع 
ولتنت�رش  القد�ض،  و�س�ح�ت 
اجلالد  �سطوة  على  اإرادتهم 
ويتم  وعنجهيته،  وهمجيته 
اإزالة البواب�ت االإلكرتونية عن 

بواب�ت امل�سجد االأق�سى.
من  اأقل  خالل  املحتل 
اإغالق  اإىل  جل�أ  �سهر 
مرتني  االأق�سى  امل�سجد 
وامل�سريات   ،2018/7/22
التي  اال�ستفزازية  الكربى 
اجلم�ع�ت  به�  ق�مت 
وزعران  والتوراتية  التلمودية 
م�  ذكرى  يف  امل�ستوطنني 
ي�سمى بخراب الهيكل يف اأزقة 
من  القدمية  البلدة  و�سوارع 
االقتح�م  وعملي�ت  القد�ض، 
واالعتداء  لالأق�سى  الوا�سعة 
واملواطنني  امل�سلني  على 
وعلى  االأق�سى  امل�سجد  يف 
القد�ض،  اأ�سواق  ويف  اأبوابه 
اإغالق  من  ذلك  اأعقب  وم� 
االأق�سى  لبواب�ت  موؤقت 
امل�ستوطنني  م�س�يقة  بحجة 
التلمودية  واجلم�ع�ت 
اأداء  من  ومنعه�  والتوراتية 
طقو�سه� التلمودية والتوراتية 
يف �س�ح�ت امل�سجد االأق�سى، 
ويوم اجلمعة امل��سي يف ظل 

م� جرى يف ب�ب املجل�ض من 
قي�م قوات االحتالل و�رشطته 
الفل�سطيني  املواطن  ب�إعدام 
الفحم  اأم  اأحمد حم�ميد من 
الطعن  حم�ولة  ب�سبهة 
ف�ملتوقع اأن تت�س�عد الهجمة 
على امل�سجد االأق�سى، حيث 
منه  امل�سلني  طرد  جرى 

واإغالق بواب�ته.
راأ�ض  اأعي�د  اقرتاب  ومع 
ي�سمى  وم�  العربية  ال�سنة 
اليهودي،  العر�ض  بعيد 
للم�سجد  االقتح�م�ت  ف�إن 
يف  ذروته�  �ستبلغ  االأق�سى 
من  ع�رش  واحل�دي  الع��رش 
واخل�م�ض  والرابع  اأيلول 
و�سي�سعى  منه،  والع�رشين 
التق�سيم  فر�ض  اإىل  املحتل 
املك�ين ك�أمر واقع وال�سيطرة 
ومقربة  الرحمة  ب�ب  على 
ب�ب الرحمة التي حول جزًءا 
عليه  ال�سيطرة  بعد  منه� 
توراتية  تلمودية  حديقة  اإىل 
تلمودي، واملحتل يف  وم�س�ر 
الق�سم  على  لل�سيطرة  �سعيه 
ال�رشقي من امل�سجد االأق�سى 
�سيح�ول اإلب��ض ال�رشاع الثوب 
املعركة  وعنوان  الديني، 
الق�دم �سيكون على هوية ب�ب 

الرحمة.
اإعدام  عملية  تكون  فهل 
الفل�سطيني  ال�س�ب  وت�سفية 
مقدمة لتلك املعركة وعنواًن� 
لهبة �سعبية اأخرى �سبيهة بهبة 
هذا  ...؟؟؟،  االأ�سب�ط  ب�ب 
التطورات  عنه  �ستجيب  م� 
الق�دمة، وم� يقوم به املحتل 
ومم�ر�س�ت  اإجراءات  من 

تهويدية بحق االأق�سى.
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جي�ش  يف  كبرًيا  م�س�ؤوًل  لكن 
العدو ال�سهي�ين �سارع اإىل انتقاد 
ليربمان، م�ؤكًدا اأن الأخري مطلع 
الت�س�ية  تفا�سيل  كافة  على 
احلديث  يدور  والتي  املرتقبة 
الأمد  ط�يلة  تهدئة  عن  ح�لها 
وتعمل م�رص واملبع�ث اخلا�ش 
ال�رصق  يف  ال�سالم  لعملية 
الأو�سط، نيك�لي ميالدين�ف، 
يف الفرتة الأخرية على الت��سل 
الإن�سانية  الأزمة  حلل  ل�سفقة 
عليها،  احل�سار  واإنهاء  غزة  يف 
بني  الأمد  ط�يلة  هدنة  مقابل 
"حما�ش" واإ�رصائيل، لكن مل يتم 
الت�س�ية  تفا�سيل  عن  الإعالن 
ر�سمًيا  اإليها  الت��سل  عن  اأو 
قال  اجلمعة،  اأم�ش  واأول  بعد. 
روؤ�ساء  مع  لقاء  خالل  ليربمان 
للم�ست�طنات  املحلية  الهيئات 
اإنه  غزة،  قطاع  حميط  يف 
مع  الت�س�ية  يف  يتدخل  مل 
"حما�ش"، ول ي�ؤمن بها، معترًبا 
اأن الت�س�ية ال�حيدة بالن�سبة له 

هي "ال�اقع على الأر�ش".
كل  "يف  الدفاع:  وزير  واأ�ساف 
بالنظام  الإخالل  فيها  يتم  مرة 
اأب�  كرم  معرب  اإغالق  �سيتم 
�سامل"، كما نقلت عنه �سحيفة 
"كرم  ومعرب  العربية  "هاآرت�ش" 
ال�حيد  املمر  ه�  �سامل"  اأب� 
ال�رصورية  وامل�اد  للب�سائع 
و�سبق  اإىل قطاع غزة،  وال�ق�د 
يف  باإغالقه  ليربمان  اأمر  اأن 

اأوقات الت�تر مع قطاع غزة.
وعقب تلك الت�رصيحات، �سارع 
مل  الذي  الع�سكري  امل�س�ؤول 
العربية  "العا�رصة"  القناة  تذكر 
ه�يته لنتقاد ليربمان، واأعرب 
من  ال�سديد  ا�ستغرابه  عن 
وك�سف  الأخري،  ت�رصيحات 
اأن  عن  الع�سكري  امل�س�ؤول 
يف  حا�رًصا  "كان  ليربمان 
الت�س�ية،  ح�ل  النقا�سات  كل 
وم�سارًكا يف القرارات املتعلقة 
التقارير،  كافة  وتلقى  بها، 
املعل�مات  كافة  على  واّطلع 

يف  و�سارك  ال�ستخبارية، 
واّطلع  م�رص،  مع  الت�سالت 
قطر  مع  الت�سالت  على 
بينيت  ال�زير  والإمارات"اأما 
اليه�دي(،  البيت  حزب  )زعيم 
ف�سارع اإىل ا�ستغالل ت�رصيحات 
اأن  اجليد  "من  وقال:  ليربمان، 
لروؤيتنا،  ان�سم  الدفاع  وزير 
يجب  اأنه  الآن  يدرك  وبات 
حما�ش  حلركة  ال�سماح  عدم 
عنه  نقلت  كما  بابتزازنا"، 
اأحرون�ت"  "يديع�ت  �سحيفة 

م�ساء اأم�ش.
واأ�ساف بينيت: "من املهم الآن 
من  الت�سلح  من  حما�ش  منع 
جديد بعدد كبري من ال�س�اريخ، 
حزب  مع  اأنف�سنا  جند  ل  كي 
اهلل 2 على حدود غزة"، ح�سب 
تعبريه وكانت �سحيفة "اإ�رصائيل 
الأ�سب�ع  ذكرت  العربية،  الي�م" 
و�سع  "بينيت"  اأن  املا�سي، 
انتزاع  وه�  األ  هدًفا،  لنف�سه 
ليربمان،  من  الدفاع  وزارة 
ت�رصفات  كل  اأن  واأكّدت 
م�جهة  "بينيت"  وت�رصيحات 

حالًيا لتحقيق هذا الهدف.
هج�ًما  م�ؤخًرا  بينيت  و�سن 
ب�سبب  ليربمان،  على  قا�سًيا 
مع  "الت�س�ية"  من  م�اقفه 
قد  الت�س�ية  اأن  ورغم  حما�ش. 
ال�زراء  لرئي�ش  خيارا  تك�ن 

وليربمان  نتنياه�،  بنيامني 
مًعا،  واملخابرات  واجلي�ش 
على  الهج�م  اختار  بينيت  لكن 
ت�جيه  دون  فقط،  ليربمان 
امل�س�ؤولني  لباقي  انتقادات 
بحث  يف  امل�ساركني  الآخرين 
�سحيفة  ونقلت  الت�س�ية 
الأ�سب�ع  اأحرون�ت"  "يديع�ت 
"اإن  ق�له:  بينيت  عن  املا�سي 
املرتددة  ليربمان  �سيا�سة 
حما�ش  حلركة  وا�ست�سالمه 
�سي�ؤديان اإىل م�اجهة يف ظروف 

�ستفر�سها احلركة نف�سها".
اأن  لل�سحيفة،  بينيت  وذكر 
اإقناع  ليربمان  حماولت 
باإ�سقاط  غزة  يف  الفل�سطينيني 
وجلب  "حما�ش"  حكم 
غزة  غالف  ل�سكان  الأمن 
)الإ�رصائيليني(، هي "خرب�سات" 
وفًقا  م�س�ؤولية"،  و"انعدام 
"�سيا�سة  واأ�ساف:  لتعبريه 
وانعدام  ال�سعيفة  ليربمان 
والرباغماتية  امل�س�ؤولية 
متكن  اإىل  اأدت  التي  هي  لديه، 
حما�ش من حرق اجلن�ب على 
واإىل  ما�سية،  ي�ًما   140 مدى 
ا من حتديد م�عد  متكنها اأي�سً
اإىل  هناك  الإ�رصائيليني  نزول 
املالجئ واخلروج منها"ويطلق 
طائرات  فل�سطيني�ن  نا�سط�ن 
باجتاه  حارقة  وبال�نات  ورقية 

لغزة  املحاذية  امل�ست�طنات 
"الع�دة"،  م�سريات  بداية  منذ 
ما  املا�سي،  مار�ش  نهاية 
اآلف  احرتاق  عن  اأ�سفر 
جدير  الزراعية.  الدومنات 
"البيت  حلزب  اأن  بالذكر 
بينيت،  بزعامة  اليه�دي" 
الكني�ست  يف  مقاعد  ثمانية 
اأما  الإ�رصائيلي،  )الربملان( 
بزعامة  بيتنا"  "اإ�رصائيل  حزب 
مقاعد  �ستة  فله  ليربمان 
ال�سيا�سي�ن  يعمد  ما  وعادًة 
يف  الت�سدد  اإىل  الإ�رصائيلي�ن 
الفل�سطينيني،  جتاه  م�اقفهم 
مت�ساهاًل  يعتربونه  من  وانتقاد 
املزيد  ك�سب  اأجل  من  معهم، 
�سف�ف  يف  لهم  امل�ؤيدين  من 
خا�سة  الإ�رصائيلي،  اجلمه�ر 

قبل النتخابات الربملانية.
وقد جتد اإ�رصائيل نف�سها اأمام 
مبكرة،  انتخابات  ا�ستحقاق 
اخلالفات  اأبرزها  اأ�سباب  لعدة 
يف  والعلمانيني  املتدينني  بني 
الئتالف احلك�مي ح�ل قان�ن 
التجنيد، حيث ت�سعى الأحزاب 
من  اأفرادها  اإعفاء  اإىل  الدينية 
الإلزامية،  الع�سكرية  اخلدمة 
العرف منذ ع�رصات  كما جرى 
ليربمان  ي�سعى  فيما  العق�د 
و�سيا�سي�ن علماني�ن اآخرون اإىل 
فر�ش اخلدمة على املتدينني. 
ول يزال م�رصوع قان�ن التجنيد 
املحكمة  و�سع  رغم  عالًقا، 
م�عًدا  الإ�رصائيلية  العليا 
املقبل  دي�سمرب  يف  نهائًيا 
نتنياه�  ي�اجه  كذلك  لإقراره 
ق�سايا  بعدة  حماكمته  اإمكانية 
خا�سة  ف�ساد،  مبلفات  تتعلق 
بذلك  ال�رصطة  ت��سية  بعد 
تلقي  تهم  نتنياه�  ي�اجه  وقد 
الأمانة،  وخيانة  الر�س�ة،  ودفع 
ذلك  ي�ؤدي  وقد  واخلداع، 
الكني�ست  حل  اإىل  جل�ئه  اإىل 
مبكرة  انتخابات  عن  والإعالن 
ال�قت  من  املزيد  ليك�سب 
والدعم يف م�اجهة هذه التهم.

بات وزير الدفاع ال�سهيوين اأفيغدور ليربمان، يتخبط يف مواقفه ال�سيا�سية بعد ا�ستهدافه �سيا�سًيا 
يف الآونة الأخرية، وحتديًدا من قبل وزير التعليم نفتايل بينيت، مناف�سه ال�ساعي لنتزاع من�سب 

عى ليربمان )زعيم حزب اإ�سرائيل بيتنا( اأم�س األاّ  وزير الدفاع منه وعلى خلفية الهجوم �سده، اداّ
عالقة له بالت�سوية املزمعة بني الكيان ال�سهيوين وحركة "حما�س" حول قطاع غزة، زاعًما اأنه ل 

يوؤمن مبثل هذه الت�سوية، كما نقلت عنه �سحيفة "هاآرت�س" العربية اأم�س.

يتخبط يف مواقفه بعد ا�ستهدافه �سيا�سًيا 

ليربمان يتن�سل من "الت�سوية" بني اإ�سرائيل و"حما�س" 
بلغ عدد موظفيه 7 اآلف �سخ�س

2.3 مليار دوالر ميزانية 
2018 يف  "املو�ساد" االإ�سرائيلي 

منظمة العفو الدولية

 العامل ف�سل يف االقت�سا�س 
للروهنغيا بعد عام من اجلرائم

اأم�ش   اأول  نُ�رص  تقرير،  ك�سف 
املخابرات  جهاز  اأن  اجلمعة، 
"الإ�رصائيلي"  اخلارجية 
نح�  حاليا  ي�ظف  )امل��ساد( 
كامل،  ب�سكل  �سخ�ش  اآلف   7
فيما بلغت ميزانيته 2.3 مليار 
اجلاري   العام  خالل  دولر 
هاآرت�ش"  �سحيفة"  وقالت 
تقريرها  يف  الإ�رصائيلية، 
امل��ساد  يجعل  "هذا  اإن 
يف  جت�س�ش  وكالة  اأكرب  ثاين 
املخابرات  وكالة  بعد  الغرب، 
 ")CIA( الأمريكية  املركزية 
ي��سي  تعيني  منذ  اأنه  ولفتت 
رئي�ش  من  املقرب  ك�هني، 
نتنياه�،  بنيامني  ال�زراء 
 ،2016 اأوائل  للم��ساد  رئي�سا 
لت��سعات  اجلهاز  خ�سع 
اإ�رصافه  حتت  وقالت"  �سخمة 
ال�كالة  خ�سعت  )ك�هني(، 
باتت  التغيريات:  من  ل�سل�سلة 
حك�مية  مبيزانيات  تتمتع 
اأ�ساليب  وت�ستخدم  متزايدة، 
جديدة وت�سرتك يف املزيد من 
العمليات". ولفتت باملقابل اأن 
تامري باردو، الرئي�ش ال�سابق لـ 
للغاية  "كان حذرا  "امل��ساد"، 
اإىل  ميال  اأقل  امل��ساد  وكان 
ال�سحيفة  ونقلت  املغامرة". 
عن عميل "م��ساد" �سابق )مل 
على  وافق  "باردو  اإن  ت�سمه( 
كان  العمليات،  من  اأقل  عدد 
العمليات  فرع  يف  النطباع 
من  يخاف  دائما  كان  اأنه 
ك�سف العمالء، كان هناك ج� 

حمقاً  باردو  كان  رمبا  كئيب، 
لأن  احلذر  ت�خي  �رصورة  يف 
امل�س�ؤولية تقع يف النهاية على 
اأنه  هي  احلقيقة  لكن  عاتقه. 
وافق على عدد قليل جدا من 
احلديث  ويدور   ." العمليات 
اإ�رصائيل  خارج  عمليات  عن 
اإىل  التهام  ت�جيه  مت  حيث 
عن  بامل�س�ؤولية  "امل��ساد" 
من  عدد  يف  اغتيال  عمليات 
البلدان اآخرها يف ماليزيا ومن 
قبلها يف ت�ن�ش و�س�ريا اإ�سافة 
ال�سحيفة  وتابعت  اإيران،  اإىل 
"نُ�سب اغتيال املهند�ش فادي 
البط�ش )عامل فل�سطيني( قبل 
امل��ساد،  اإىل  اأ�سهر  اأربعة 
العا�سمة  يف  اإغتياله  مت  وقد 
 21 يف  ك�الملب�ر  املاليزية 
م�سافة  من  بنريان   ، اأفريل 
اأي  التقاط  يتم  مل  و  قريبة، 
الكامريات  قبل  من  �سيء 
اإىل  اأي�سا  ولفتت  الأمنية". 
الطريان  مهند�ش  اغتيال 
الزواري  حممد  الت�ن�سي 
الدين  عز  كتائب  ع�س� 
الع�سكري  اجلناح  الق�سام 
 ،  2016 "حما�ش"،  حلركة 
وراء  بال�ق�ف  امل��ساد  واتهام 
"هاآرت�ش"  اإىل  وا�ستنادا  العملية 
يف  "امل��ساد"  ميزانية  بلغت 
دولر  مليار   2.3 اجلاري  العام 
عام  مليار   2.1 مقابل  اأمريكي 
 ،2008 مليار عام  و 1.3   ،2017
م�سرية اأنها �ست�سل يف 2019 اإىل 

2.7 مليار دولر اأمريكي. 

الدولية،  العف�  منظمة  ذكرت 
يف  ف�سل�ا  العامل  زعماء  اأن 
الروهنغيا  لأقلية  القت�سا�ش 
من ق�ات الأمن يف ميامنار، بعد 
اجلرائم  على  كامل  عام  م�سي 
اإقليم  يف  بحقهم  ارتكبت  التي 
تريانا  وقالت  )غرب(.  اأراكان 
الأزمات  �س�ؤون  من�سقة  ح�سن، 
يف  الدولية،  العف�  منظمة  يف 
اجلمعة:  ن�رصته  للمنظمة  بيان 
الأوىل  ال�سن�ية  الذكرى  "هذه 
متثل رمزا للخزي، يف ظل الف�سل 
امل�ستمر يف حما�سبة امل�س�ؤولني 
�سد  جرائم  ارتكاب  عن 
الإن�سانية"وتابعت: "يف ظل عدم 
املحا�سبة فاإنه ل ي�جد ما مينع 
مثل  ميامنار  جي�ش  يرتكب  اأن 
الفظائع جمددا"واأ�سافت:  تلك 
مئات  زال  ما  عام،  مرور  "بعد 
الروهنغيا  ن�ساء  من  الآلف 
من  يفرون  والأطفال  والرجال 
هذا الهج�م املت�ا�سل واملن�سق 
اإىل حد كبري، وهم يعي�س�ن الآن 
مبخيمات  الن�سيان  طي  يف 
بنغالدي�ش".  يف  لالجئني 

"طاملا ظل معذب�هم  واأردفت: 
ميامنار  يف  الأمن  ق�ات  من 
مفادها  فكرة  اأي  فاإن  طليقني، 
ميكنهم  الروهنغيا  الالجئني  اأن 
اآمنة  ب�س�رة  ديارهم  اإىل  الع�دة 
اإل  هي  ما  وط�عية  وكرمية 
اإن  املنظمة  هزيل"وقالت  اأمر 
"اإ�سالحات  اإىل  حاجة  هناك 
)اأراكان(  راخني  يف  جدية 
اأي  عن  احلديث  مع  بالت�ازي 
ع�دة م�ستقبلية للروهنغيا"ومنذ 
جرائم  اأ�سفرت   ،2017 اأوت 
يف  امل�سلمة  الأقلية  ت�ستهدف 
ميامنار  جي�ش  قبل  من  اأراكان، 
عن  متطرفة،  ب�ذية  وملي�سيات 
ح�سب  الروهنغيا،  اآلف  مقتل 
م�سادر حملية ودولية متطابقة، 
األًفا   826 نح�  جل�ء  عن  ف�ساًل 
الأمم  وفق  بنغالدي�ش،  اإىل 
املتحدة وتعترب حك�مة ميامنار 
"مهاجرين  الروهنغيا  امل�سلمني 
من  قادمني  نظاميني"  غري 
ت�سنفهم  فيما  بنغالدي�ش، 
الأكرث  "الأقلية  املتحدة  الأمم 

ا�سطهاًدا يف العامل".
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�أن  �إىل  �خلارجية  �أ�شارت  كما 
بعني  "ياأخذ  �ملذكور  �لقر�ر 
يو�جهها  �لتي  �لتحديات  �العتبار 
بتقدميه  �لدويل  �ملجتمع 
تعّر�ض  غزة، حيث  م�شاعد�ت يف 
�شيطرة )حركة( حما�ض �شكان غزة 
�لو�شع  تدهور  �إىل  وتقود  للخطر 
�لرديء"  و�القت�شادي  �الإن�شاين 
�أ�شبوعني، ذكرت جملة  وقبل نحو 
�الأمريكية،  بولي�شي"  "فورين 
تقريبا  ميثل  �ملقتطع  �ملبلغ  �أن 
�لتي  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  كل 
تقدمها �لواليات �ملتحدة مبا�رشة 
و��شنطن  وت�شاهم  للفل�شطينيني، 
�الأمم  وكالة  ميز�نية  يف  �أي�شا 
�لالجئني  ت�شاعد  �لتي  �ملتحدة 
�أن  غري  )�الأونرو�(،  �لفل�شطينيني 
تر�مب خف�شت م�شاهمتها،  �إد�رة 

يف وقت �شابق من �لعام.
وزير  فاإن  �مل�شادر  وبح�شب 
مايك  �الأمريكي،  �خلارجية 
�شهر  كو�شنري،  وجاريد  بومبيو، 
م�شت�شاري  وكبري  تر�مب  �لرئي�ض 
قررو�  من  هم  �الأو�شط،  �ل�رشق 
رفيع  �جتماع  يف  �لتخفي�شات 
�جلاري،  �ل�شهر  مطلع  �مل�شتوى، 
هذه  ت�شكل  �أن  كو�شنري  وياأمل 
�مل�شاعد�ت  يف  �لتخفي�شات 
لقبول  �لفل�شطينيني  على  �شغوطا 
خطة �ل�شالم �ملقرتحة من �الإد�رة 

�الأمريكية.

رو�شيا تعيد بناء نظام ملر�قبة ما 
يدور يف �لف�شاء

من  �شبكة  رو�شيا  �أن�شاأت 
�لعامل  على  موزعة  �لتل�شكوبات 
ملر�قبة ما يدور يف �لف�شاء، بدالً 
للمد�ر  موحدة  مر�قبة  �شبكة  من 
عن  توقفت  �الأر�ض  من  �لقريب 
�لعمل مع �نهيار �الحتاد �ل�شوفيتي 
هذه  باإن�شاء  وقام   1991 عام 
�لتل�شكوبات،  من  �ملعّقدة  �ل�شبكة 
معهد �لريا�شيات �لتطبيقية �لتابع 
الأكادميية �لعلوم �لرو�شية �مل�شمى 
 )Keldysh( �لعاملمِ  باأ�شم 
هذ�  عن  �ملتاحة  �لوثائق  وح�شب 
جتديد  "مت  �لعمالق  �مل�رشوع 
مالحظات ع�رشة مر��شد قدمية: 
�أو�شوري�شك،  )بوليفيا(،  تاريخا 
خور�لتوغات  بالغوفي�شت�شين�شك، 
)�أوزبك�شتان(،  كيتاب  )منغوليا(، 
)طاجيك�شتان(،  �شانغلوك  غي�شار، 
�أوزجورود  )جورجيا(،  �أبا�شتوماين 
كا�شتلغر�ندي  )�أوكر�نيا(، 

)�شوي�رش�(".
مر�قبة  نقاط   8 "نظمت  وقد 
يف  �جلديدة  للمو�قع  �إ�شافية 
�ل�رشق  كامت�شاتكا،  يف  من  كل 
�الأق�شى، �شيبرييا، �ألتاي، مولدوفا، 
�لثابت  �ملد�ر  لتغطي  �ملك�شيك" 

بالن�شبة لالأر�ض بالكامل.
�نهيار  ب�شبب  �أنه  �ملعهد  والحظ 
معظم  فاإن  �ل�شوفيتي،  �الحتاد 
ذلك  يف  مبا  �لبحثية،  �ملر��شد 
�لكاملة  �لعلمية  �ل�شبكة  تقريبا 
يف  �لف�شائية  �الأج�شام  لر�شد 

�ملد�ر �ملتز�من مع دورة �الأر�ض 
�ل�شيطرة  مركز  �حتياجات  لتلبية 
ظلت  �خلارجي،  �لف�شاء  ور�شد 
يف �خلارج خلف �حلدود وتوقفت 

عمليا عن �لر�شد و�لعمل.
�مل�شتعادة  �لتل�شكوبات  وتتلقى 
معهد  يديرها  �لتي  و�جلديدة 
�إطالق  عن  بيانات   ،Keldysh
�الأقمار �الإ�شطناعية، �أو تدمريها 
�لغالف  مدخل  �أو  �ملد�ر،  يف 
�لتي  �ملناهج  وتر�شد  �جلوي، 
للمركبات  تكون خطرة  �أن  يحتمل 
�حلطام  مناذج  وتتبع  �لف�شائية، 

�لف�شائي ونطاق توزيعها.
ويتكامل  �لنظام  هذ�  ويتفاعل 
�لف�شاء  مر�قبة  �أنظمة  مع 

 ،Roskosmos ،RAS من 
و�ملوؤ�ش�شات  �لفردية  و�ملنظمات 

�لعلمية.
ووفقا للمو�د، يقوم كمبيوتر عمالق 
�أ�شا�ض  على  �لبيانات  مبعاجلة 
قدرة �أد�ء تبلغ 100 تري�فلوب )100 
تريليون عملية يف �لثانية �لو�حدة( 
بد�ية  ففي   .Keldysh معهد  يف 
�حلا�شب  هذ�  �متلك   2018 عام 
�الآيل بيانات عن 2438 ج�شما من 
�الأج�شام �لد�ئرة يف �ملد�ر �لثابت 
�رتفاع  )على  لالأر�ض  بالن�شبة 
36000 كيلومرت� فوق �الأر�ض، وتقع 
هناك �أقمار �الت�شاالت(، وبيانات 
عن 2925 ج�شما يف مد�ر بي�شاوي 
�أ�شا�شا  )ت�شتخدم  للغاية  �ل�شكل 

 361 وعن  �الت�شاالت(،  الأقمار 
من �الأج�شام على متو�شط   �رتفاع 
�ألف  مد�ر �شبه د�ئري )حو�يل 20 
كيلو مرت، يف مد�ر �أنظمة �الأقمار 
�ملد�ر  يف  �ل�شابحة  �ال�شطناعية 
�لرو�شي  �ملالحة  لنظام  و�لتابعة 
و�الأمريكي   GLONASS

.GPS
�الأمريكية،  نا�شا  لوكالة  ووفقا 
ج�شم   19000 حو�يل  هناك 
يف  �الأر�ض  من  مرئي  ��شطناعي 
عام  يف  �الأر�ض  من  قريب  مد�ر 
تو�شل علماء معهد بحوث   ،2016
رو�شكو�شمو�ض   TsNIImash
�إىل ��شتنتاج مفاده، �أنه �إذ� مل يتم 
�لتعامل بجدية مع م�شكلة �حلطام 

�الأن�شطة  تطوير  فاإن  �لف�شائي، 
�أن  ميكن  �لف�شاء  يف  �لب�رشية 
الأن  �شنة،   200-100 بعد  تتوقف 
�شوف  �الأر�ض  من  �لقريب  �ملد�ر 

يكتظ بحطام تكنولوجيا �لف�شاء.
يف فرب�ير 2009، وقع �أول ��شطد�م 
ملركبتني  م�شجل  �ملد�ر  يف 
ف�شائيتني هما �لقمر �ال�شطناعي 
كو�شمو�ض  �ل�شوفيتي  �لع�شكري 
2251 وجهاز �الت�شاالت �الأمريكي 
ما  �إىل  وتفتتا   ،  33 �إيريديوم 
حطامي،  جزء   2000 من  يقرب 
مر�ر�  �لقمامة  هذه  �شكلت  وقد 
تهديد�  �الأكرب  �مل�شكلة  وتكر�ر� 

ملحطة �لف�شاء �لدولية.

اأكدت اخلارجية الأمريكية، قرار اإدارة الرئي�س دونالد ترامب �سحب اأكرث من 200 مليون دولر من برامج م�ساعدات الإغاثة للفل�سطينيني يف قطاع 
غزة وال�سفة الغربية وجاء يف مذكرة مقت�سبة �سدرت عن الوزارة، اأن هذا القرار اتخذ بعد قيام الإدارة، بتوجيه من الرئي�س ترامب، مبراجعة 
امل�ساعدات املقدمة لل�سلطة الفل�سطينية و�سكان ال�سفة الغربية وقطاع غزة، "ل�سمان اأن يتم اإنفاق هذه الأموال مبا يتما�سى مع امل�سالح القومية 

للوليات املتحدة وتفيد دافع ال�سرائب الأمريكي"واأ�سافت املذكرة اأن املبلغ الذي مت �سحبه �سيحّول اإىل متويل "م�ساريع اأخرى ذات الأولوية".

م٫�س 

وا�سنطن تقرر �سحب 200 مليون دوالر من امل�ساعدات للفل�سطينيني

ك�شف ��شتطالع للر�أي �أن �أغلبية 
�الأمريكيني ي�شككون يف �جلدوى 
�جلمركية  للر�شوم  �القت�شادية 
دونالد  �لرئي�ض  فر�شها  �لتي 
و�رد�ت  على  موؤخر�  تر�مب 
�ال�شتطالع  �لدول  من  عدد 
بر�ض"  "�أ�شو�شيتد  وكالة  �أجرته 
نورك"  "مركز  مع  باال�شرت�ك 

�ل�شوؤون  الأبحاث  �الأمريكي 
�أن  �ال�شتطالع  و�أظهر  �لعامة 
�لذين  �الأمريكيني  من   %44
�شملهم �ال�شتطالع ر�أو� �أن ر�شوم 
مقابل  �القت�شاد،  ت�رش  تر�مب 
وخالل  ذلك  عك�ض  ر�أو�   %40
�إد�رة  �أعلنت  �الأخرية،  �الأ�شهر 
�لزياد�ت  من  �شل�شلة  تر�مب، 

من  لعدد  �جلمركية  �لر�شوم  يف 
و�مل�شكيك  بكند�  تتعلق  �لدول، 
وتركيا،  �الأوروبي  و�الحتاد 
باالإ�شافة �إىل �ل�شني و�عترب %16 
�لر�شوم  تلك  �أن  �الأمريكيني  من 
باالإيجاب  فرق  �أي  حتدث  لن 
�لر�شوم  �أن   %35 وذكر  �ل�شلب  �أو 
�القت�شادية  �أو�شاعهم  �شتجعل 

قالو�  ممن   %19 مقابل  �أ�شو�أ، 
دخلهم  يتوقعون حت�شنا يف  �إنهم 
�شملهم  ممن   %40 قال  فيما 
�أن  يتوقعون  �إنهم  �ال�شتطالع 
زيادة  على  �لر�شوم  هذه  تعمل 
 %60 مقابل  �لوظائف،  عدد 
فقط   %30 وتوقع  �لعك�ض  ر�أو� 
زياد�ت يف �الأجور و�أفاد 72% من 

�مل�شتجوبني �أن ر�شوم �ال�شتري�د 
�ل�شلع  �أ�شعار  �رتفاع  �إىل  �شتوؤدي 

�ليومية. 
من   %60 �أبدى  عام،  وب�شكل 
للطريقة  رف�شهم  �الأمريكيني 
�لتي يدير بها تر�مب �ملفاو�شات 

�لتجارية مع �لدول �الأخرى.
وبلغ هام�ض �خلطاأ 4.2 باملائة 

عينة  على  �ال�شتطالع  و�أُجري 
من  �أمريكياً  و55  �ألف  �شملت 
خمتلف �رش�ئح �ملجتمع ل�شمان 
ملو�طنني  ممكن  متثيل  �أكرب 
ح�شب  �جتاهاتهم،  مبختلف 
خالل  وذلك  بر�ض"،  "�أ�شو�شيتد 
�لفرتة من 16 حتى 20 �أغ�شط�ض/

�آب �جلاري.

ا�ستطالع

 اأغلبية االأمريكيني ي�سككون يف جدوى ر�سوم ترامب اجلمركية

وزارة الدفاع الرو�سية

 اأمريكا وبريطانيا وفرن�سا حت�سر ل�سربات ع�سكرية على �سوريا
�لدفاع  وز�رة  �تهمت 
�ل�شبت،  �أم�ض  �لرو�شية، 
�ملتحدة  �لواليات  من  كال 
وفرن�شا  وبريطانيا 
ل�رشبات  بالتح�شري 
على  جديدة  ع�شكرية 
ذريعة  حتت  �شوريا 
�الأ�شد  قو�ت  ��شتخد�م 
لالأ�شلحة �لكيميائية ونقلت 

"�شبوتنيك"  �أنباء  وكالة 
�ملتحدث  عن  �لرو�شية 
�إيغور  �لوز�رة،  با�شم 
كونا�شنكوف ، �أن "م�شلحني 
يف حمافظة �إدلب ي�شتعدون 
كيماوية  �أ�شلحة  ال�شتعمال 
�شد �ملدنيني و�إل�شاق ذلك 

باحلكومة �ل�شورية".
وقالت �لوز�رة �إن "جمموعة 

مت  �لذين  �مل�شلحني  من 
��رش�ف  حتت  تدريبهم 
�لع�شكرية  )�أوليف(  �رشكة 
�لربيطانية �خلا�شة و�شلو� 
هجمات  لتنفيذ  �إدلب  �إىل 
مبو�د �شامة"ومل يرد تعليق 
�لثالث  �لدول  من  ر�شمي 
�لوز�رة  �أوردته  ما  على 

حتى �ل�شاعة 06:30 ت.غ.

وكانت �لدول �لثالث �شنت 
�رشبة م�شرتكة على �أهد�ف 
��شتخد�م  على  رد�  �شورية 
كيميائية يف مدينة  �أ�شلحة 
و�أ�شفر   ، �ل�شورية  دوما 
ذلك �لهجوم �لكيميائي عن 
و�إ�شابة  �شخ�شا   78 مقتل 
طبية  م�شادر  وفق  �ملئات 

حملية.

املغرب يحتج على "اختالالت" 
�سهدتها منا�سك احلج

�حتج �ملغرب لدى "�ملوؤ�ش�شة �الأهلية ملطويف حجاج �لدول �لعربية" 
)�شعودية غري حكومية(، على ما و�شفه بـ"�ختالالت" �شهدها حج هذ� �لعام 

جاء ذلك يف بيان لوز�رة �الأوقاف و�ل�شوؤون �الإ�شالمية �ملغربية،  و�أ�شاف 
�لبيان، �أن �ت�شااًل  �الأهلية ملطويف حجاج �لدول �لعربية، يف مقر �الأخرية 
مبكة �ملكرمة. و��شتعر�ض �الجتماع �حتجاجات �جلانب �ملغربي ب�شاأن 
خدمات �لطعام و�ل�شكن و�لنقل، بح�شب �لبيان وتابع �أن �ملوؤ�ش�شة �أبدت 

"تفهما كبرًي�" ملا عانى منه حجاج �ململكة، و�تفق �جلانبان على حترير 
حم�رش م�شرتك لتحديد �مل�شوؤولية ومل ي�شدر على �لفور �أي تعليق من 

�ملوؤ�ش�شة �الأهلية ملطويف حجاج �لدول �لعربية، حول ما �أورده بيان �الأوقاف 
�ملغربية، �إىل غاية �ل�شاعة 21:30 ت.غ.
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للقاء  جاهز  »كري�ستيانو  و�أ�ساف: 
يف  ناأخذ  �أن  علينا  لكن  �لغد، 
�العتبار �أن �ملهاجمني ق�سو� وقتا 
للمو�سم،  �الإعد�د  �أقل خالل فرتة 
يف  حري�سني  نكون  �أن  علينا  لذ� 
�أنه  �أليغري  معهم«و�أكد  �لتعامل 
مع  �لتناوب  نظام  تطبيق  يعتزم 
�جلديد،  �ملو�سم  خالل  رونالدو 
�لفني  �ملدير  فعل  كما  متاما 
�لفرن�سي  مدريد،  لريال  �ل�سابق 
�ملا�سي  �لعام  زيد�ن،  �لدين  زين 

و�أو�سح مدرب �ليويف: »كري�ستيانو 
طاقته  ال�ستعادة  بحاجة  �سيكون 
و�لبدء على دكة �لبدالء، كما حدث 
�الآن  مدريد.  يف  �ملا�سي  �لعام 
وفقا  بعدها  �سرنى  ثم  �سيلعب، 

لظروف كل مبار�ة«.
�سيكون  »�لتفاهم  �أن:  �إىل  و�أ�سار 
�لو�سط  خطي  بني  �أف�سل  غد� 
و�لهجوم، وهذ� بالتاأكيد �سي�ساعد 
د�ئما  �لالعب  فهذ�  كري�ستيانو، 
يطمع يف �ملزيد، يريد �أن يناف�س 

�لكبري  على كل �سيء، بنى جناحه 
�ملتو��سل،  و�لعمل  بالت�سحية 
مميزة  و�إ�سافة  يحتذى  مثال  �إنه 

جلودة �لفريق«.
يف  مرة  الأول  يوفنتو�س  و�سيلعب 
�ملو�سم �حلايل، على ملعبه و�أمام 
جماهريه �سد فريق الت�سيو، غد� 
بتوقيت   )19:00( �ل�ساعة  �ل�سبت 
على  �ملكرمة،  ومكة  مو�سكو 
�ستاديوم« يف مدينة  »�أليانز  ملعب 

تورينو.

رونالدو ي�ضبب �ضداعا ملدرب يوفنتو�س
اعرتف املدير الفني لفريق يوفنتو�س الإيط�يل م��سيميلي�نو األيغري ب�أنه �سيواجه 

م�سكلة بعد ان�سم�م النجم الربتغ�يل كري�ستي�نو رون�لدو، اإىل �سفوف فريق »ال�سيدة 
العجوز«، خالل املريك�تو ال�سيفي واأو�سح م��سيميلي�نو األيغري ، يف املوؤمتر ال�سحفي 
ع�سية مواجهة لت�سيو، غدا ال�سبت: »حددن� الثن�ئي رون�لدو وب�ولو ديب�ل لتنفيذ 

ركالت اجلزاء هذا املو�سم، امل�سكلة التي �سنع�ين منه� تتمثل يف ال�سرب�ت احلرة، الآن 
لدين� 6 اأو 7 لعبني ب�إمك�نهم الت�سديد و�سيلتفون جميع� حول الكرة«.

جدول رواتب 
العبي »ال�ضيدة 

العجوز« ومقارنته 
باملو�ضم املا�ضي

Declare« ن�رش موقع
VarNotWar« بيانات 

برو�تب العبي فريق 
يوفنتو�س �الإيطايل لكرة 

�لقدم، للمو�سم �حلايل 
)2018-2019(، وكيف تغريت 

مقارنة باملو�سم �ملا�سي.
ودفع فريق �ليويف »�ل�سيدة 

�لعجوز« مبلغ 155 مليون 
يورو، يف �ملو�سم �ملا�سي 

كرو�تب جلميع العبيه. وكان 
�ملهاجم �الأرجنتيني غونز�لو 

هيغو�ين، �ملنتقل �إىل 
�سفوف ميالن هذ� �ملو�سم 

على �سبيل �الإعارة، �الأكرث 
�أجر� بينهم، بر�سيد 13.9 

مليون يورو.
بينما �سينفق �لفريق �الإيطايل 

199 مليون يورو على 
�لرو�تب، و�ستكون ح�سة 

�الأ�سد منها لنجمه �جلديد 
�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو، 

�لذي �سيح�سل على 55.5 
مليون يورو يف �ل�سنة، على 
ما يبدو 25.5 مليون يورو 

�رش�ئب.
وياأتي يف �ملرتبة �لثانية 

�لنجم �الأرجنتيني باولو ديباال 
بر�سيد 13 مليون يورو، ويليه 
يف �ملركز �لثالث، العب خط 

�لو�سط �لبو�سني مري�ليم 
بيانيت�س، �لذي �رتفع ر�تبه 
يف عقده �جلديد من 8.3 
�إىل 12 مليون يورو وي�سغل 

�ملركز �لر�بع بر�سيد 11.1 
مليون يورو، �لرب�زيلي 

دوغال�س كو�ستا، �لذي نعته 
 »DeclareVarNotWar«

بـ دييغو، بزلة ل�سان ملتب�سا 
عليه مع �الإ�سباين دييغو 

كو�ستا العب فريق �أتلتيكو 
مدريد و�ملنتخب، وهو 

بر�زيلي �الأ�سل �أي�سا.
وياأتي �ملد�فع ليوناردو 

بونوت�سي، �لعائد من ميالن، 
يف �ملركز �لثالث، بر�سيد 

10.2 مليون يورو.

درا�ضة تك�ضف عن النادي االأكرث �ضعبية يف العامل

 JD« ك�سفت در��سة �أجنزها موقع
مدريد  ريال  نادي  �أن   »Sports
�الإ�سباين، حامل لقب دوري �أبطال 
�أوروبا يف �لن�سخ �لثالث �ملا�سية، 
هو �الأكرث �سعبية يف �لعامل وذكرت 
�أن  �الإ�سبانية  »ماركا«  �سحيفة 
على  در��سته  يف  �عتمد  �ملوقع 
�أندية  عن  �لبحث  عمليات  حتليل 
�لبحث  حمرك  يف  �لقدم  كرة 

.»google«

عمليات  �سد�رة  �لريال  و�حتل 
متقدما  بلد�،   97 يف  �لبحث 
�أر�سنال  نادي  على  كبري  بفارق 
�لذي جاء يف �ملركز  �الإجنليزي، 
�لثاين )17 بلد�(، متبوعا مبو�طنه 
مان�س�سرت يونايتد، �لذي حل ثالثا 

)16 بلد�(.
ليفربول  �أن  �لدر��سة  و�أو�سحت 
يف  بحثا  �الأكرث  بات  �الإجنليزي 
حمركات �لبحث يف م�رش، متفوقا 

على ريال مدريد، وهو ما قد يعود 
مع  �سالح  �مل�رشي حممد  لتاألق 
�لريال  ويعترب  �الإجنليزي  �لنادي 
يف  باالألقاب  فوز�  �الأندية  �أكرث 
تاريخ دوري �أبطال �أوروبا بر�سيد 
بـ33  �الإ�سباين  و�لدوري  لقبا،   13
لكرة  �لدويل  �الحتاد  وكان  لقبا 
�لقدم )�لفيفا( قد �ختار يف وقت 
�سابق، ريال مدريد كاأف�سل ناد يف 

�لقرن �لع�رشين.

ال�ضرطة الربيطانية تعتقل قائد منتخب فرن�ضا

رابطة »الليغا« تو�ضح حقيقة 
نقل الكال�ضيكو اإىل اأمريكا

»الليغ 1«.. ليون يتغلب على 
�ضرتا�ضبورغ بثنائية

�أن   »The Independent« �سحيفة  ك�سفت 
توتنهام  نادي  حار�س  �أوقفت  �لربيطانية  �ل�رشطة 
�الإجنليزي ومنتخب فرن�سا لكرة �لقدم هوغو لوري�س 
لقيادته �سيارته حتت تاأثري �لكحول وح�سب �ل�سحيفة 
و�سط  »�لديوك«  منتخب  قائد  �أوقفت  �ل�رشطة  فاإن 
�لعا�سمة لندن، قر�بة �ل�ساعة 2.30 بالتوقيت �ملحلي 
من �سباح �أم�س، قبل �أن تطلق �رش�حه بكفالة، و�سيمثل 

�أمام �ملحكمة يف �لـ11 من �ل�سهر �ملقبل.

ويعترب لوري�س )31 عاما( من �أف�سل حر��س �ملرمى 
يف �لعامل يف �لوقت �لر�هن، و�ساهم يف فوز منتخب 
بالده ببطولة كاأ�س �لعامل �الأخرية يف رو�سيا، كما �سبق 
له �لتتويج بكاأ�س فرن�سا مع ليون، �لذي د�فع عن �ألو�نه 

قبل �أن ين�سم عام 2012 �إىل توتنهام �الإجنليزي.
وينتظر �أن ي�سارك لوري�س �الثنني �ملقبل، يف مبار�ة 
�ملرحلة  يف  يونايتد،  مان�س�سرت  م�سيفه  �سد  فريقه 

�لثالثة من �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز.

نفى رئي�س ر�بطة �لليغا �الإ�سبانية 
�أن  تيبا�س،  خافيري  �لقدم،  لكرة 
من  �أي  لنقل  حاليا  �لنية  تتجه 
بر�سلونة  بني  �لكال�سيكو  مبار�تي 
�لواليات  �إىل  مدريد  وريال 
وقال خافيري  �الأمريكية  �ملتحدة 
�سحيفة  مع  حو�ر  يف  تيبا�س 
»�ملوندو« �الإ�سبانية: »هدفنا من 
هو  �إ�سبانيا  �ملباريات خارج  نقل 
�ملزيد من �لت�سويق للدوري ككل، 
و�الأمر ي�سبه منح )في�سبوك( ميزة 
�رشق  جنوب  يف  �ملباريات  بث 
�آ�سيا«و�أ�ساف رئي�س ر�بطة �لليغا: 
»لكني ال �أتوقع خو�س �لكال�سيكو 

�الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف 
على �الأقل يف بطولة �لدوري«.

وقعت  قد  �لليغا  ر�بطة  وكانت 
عقد� مدته 15 عاما مع جمموعة 
�لريا�سية  �الإعالم  و�سائل 
�لبطولة،  لت�سويق   ،»Relevant«
�إقامة  بنودها  بني  من  وكان 
من  �الأقل  على  و�حدة  مو�جهة 
�الأر��سي  على  �لدوري  مباريات 
�الأمريكية وكانت ر�بطة �لالعبني 
�الأربعاء  �جتمعت،  قد  �الإ�سبان 
رف�سها  و�أعلنت  �ملا�سي، 
�لواليات  يف  �للعب  �لليغا  لقر�ر 

�ملتحدة. 

�سيفه  على  ليون  نادي  تغلب 
يف  رد،  دون  بهدفني  �سرت��سبورغ 
يف  �أم�س،  جمعهما  �لذي  �للقاء 
�لثالثة  �ملرحلة  مباريات  �فتتاح 
من دوري �لدرجة �الأوىل �لفرن�سي 
ثنائية  »�لليغ 1«و�أحرز  �لقدم  لكرة 
ترييري،   مارتني  �الأر�س  �أ�سحاب 
يف  تر�وري،  برتر�ن  و�لبوركينابي 

ليون،  ورفع  و64(   42( �لدقيقتني 
�لذي �سقط يف �ملرحلة �ملا�سية 
دوري  �إىل  �لعائد  رمي�س  �أمام 
�إىل  ر�سيده  رفع   ،)1-0( �الأ�سو�ء 
�سد�رة  موؤقتا  ليعتلي  نقاط،  �ست 
�نتظار  يف  �لفرن�سي،  �لدوري 
�ملرحة  مباريات  بقية  ��ستكمال 

�لثالثة.

رو�ضتوف يهزم 
اأر�ضنال يف عقر داره

ثمني  بفوز  رو�ستوف  فريق  خرج 
يف  �أر�سنال،  م�سيفه  ملعب  من 
�ليوم  بينهما  جرت  �لتي  �ملبار�ة 
�جلمعة، يف مدينة توال، وذلك يف 
�فتتاح مناف�سات �جلولة �خلام�سة 
من �لدوري �لرو�سي �ملمتاز لكرة 

�لقدم.
�نت�سار  يف  �لكبري  �لف�سل  ويعود 
�إيونوف،  �ألك�سي  لالعب  �ل�سيوف 
�لذي �أحرز هدف �لفوز �لوحيد له، 
�للقاء  زمن  من   65 �لـ  �لدقيقة  يف 
�ملركزي  �مللعب  على  �أقيم  �لذي 
ملدينة توال وحقق فريق رو�ستوف 
بذلك �نت�ساره �لثاين على �لتو�يل، 
و�لر�بع يف �ملو�سم �جلديد، مقابل 

بالتايل  ورفع  و�حدة،  هزمية 
�إىل  وقفز  نقطة،   12 �إىل  ر�سيده 
بفارق  متخلفا  �لو�سافة،  مركز 
بطر�سبورغ،  زينيت  عن  �الأهد�ف 
فريق  �أوفا  على  �سيفا  يحل  �لذي 
با�سكورت�ستان  جمهورية  عا�سمة 
�لرو�سية، يوم �الأحد �ملقبل، �سمن 

مباريات هذه �جلولة �أي�سا.
يف حني مني فريق �أر�سنال بالهزمية 
يف  و�لثالثة  �لتو�يل  على  �لثانية 
�جلولة  يف  تعادل  مقابل  �ملو�سم، 
�الأوىل و�نت�سار يف �لثالثة، وي�سغل 
على  �الآن،  حتى  �لعا�رش،  �ملركز 
�أربع  �لدوري، بر�سيد  ترتيب  �سلم 

نقاط.
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الفني  املدير  اإميري  اأوناي  طالب 
رامزي،  اآرون  العبه  الأر�سنال، 
بن�سيان حمادثات جتديد عقده مع 

املدفعجية والرتكيز مع الفريق.
اأر�سنال  مع  عقده  ينتهي  رامزي 
يوقع على  اأن  القادم، دون  ال�سيف 
االإجنليزي  النادي  مع  جديد  عقد 
حمل  م�سريه  لي�سبح  االآن،  حتى 
�سكوك كبرية اإميري طالبه بن�سيان 

قائال:«حتدثت  متاما  االأمور  هذه 
معه االأ�سبوع املا�سي وقلت له ركز 
على التدريبات فقط ويف املباريات 
الفريق«واأ�ساف:«جتديد  و�ساعد 
اأعماله  وكيل  تخ�ص  اأمور  العقد 
هو  منه  نريده  ما  كل  والنادي، 

حت�سني م�ستواه يف كل مباراة«.
ماتيو  تطور  عن  واأما 
جيدة  مفاجاأة  جويندوزي:«اإنها 

مع  يقدمه  ما  لكل  ورائعة  جدا 
مواجهة  االآن«قائمة  حتى  الفريق 
بلد الوليد تقرب رافينيا واألكا�سري 
وتابع  بر�سلونة  مغادرة  من 
ويعمل  يتطور  االإ�سباين:«ماتيو 
لتقدمي  ومتعط�ص  يوم  كل  بجد 
مباراة،  كل  يف  والتعلم  املزيد 
ونحن  مذهلة  تبدو  �سخ�سيته 
اإميري  به«وا�ستكمل  جدا  �سعداء 

عن جويندوزي:«العام املا�سي كان 
يف دوري الدرجة الثانية الفرن�سي، 
ولكن النادي تابعه جيدا واأقتنتعت 
بقدومه لنا من اللحظة االأوىل«يذكر 
و�ست  ي�ستعد ملواجهة  اأر�سنال  اأن 
الثالثة  باجلولة  ال�سبت  اليوم  هام 
من الدوري االإجنليزي، بعد خ�سارة 
�سيتي  مان�س�سرت  اأمام  جولتني  اأول 

0/2 وت�سيل�سي 2/3.

اإميري يطالب رامزي بن�ضيان 
التجديد والرتكيز يف امللعب

خل�ضر عجايل ينتقد 
الرباطة الوطنية

الن�ضر الأ�ضود ي�ضرتجع 
خدمات جابو

دوما�س يعاقب ثنائي 
�ضبيبة القبائل

ا�ضتدعاء احلار�س عز الدين 
دوخة للمنتخب الوطني

فتح مدرب اأمل عني مليلة، خل�رض 
دوري  رابطة  على  النار  عجايل، 
اليوم  اجلزائري،  املحرتفني 
ملعب  تغيري  خلفية  على  اجلمعة، 
اأن  املقرر  من  وكان  اال�ستقبال 
مناف�سه  مليلة،  عني  اأمل  ي�ستقبل 
عابد  مبلعب  �سطيف،  وفاق 
رابطة  لكن  باخلروب،  حمداين 
دوري املحرتفني، نقلت املواجهة 
اإىل ملعب اأول نوفمرب بباتنة وعن 
ت�رضيحات  يف  عجايل  قال  ذلك، 
خلطت  الدوري  »رابطة  �سحفية: 

مربجما  كان  اللقاء  اأوراقنا، 
لقد  باتنة،  اإىل  نقل  ثم  باخلروب 
ومل  اأمرنا،  من  حرية  يف  وقعنا 
على  �سنتدرب  كنا  اإن  نعرف 
الطبيعي،  بالنجيل  مغطى  ملعب 
»ملاذا  اال�سطناعي«واأ�ساف:  اأو 
دام  ما  مليلة،  عني  يف  نلعب  مل 
واالأمن  جمهور،  دون  يُلعب  اللقاء 
مليلة  عني  اأمل  وتغلب  متوفر؟«. 
على �سباب بلوزداد )3-0(، مبلعب 
20 اأغ�سط�ص، �سمن اجلولة االأوىل 

من دوري املحرتفني.

�سطيف،  وفاق  مدرب  تنف�ص 
لتماثل  ال�سعداء  الطاو�سي،  ر�سيد 
جابو،  املوؤمن  عبد  الفريق  جنم 
ال�سابق  الالعب  وكان  لل�سفاء 
تعر�ص  قد  احلرا�ص،  الحتاد 
يف  الفخذ،  م�ستوى  على  الإ�سابة 
اأمام  اإفريقيا  اأبطال  دوري  لقاء 
�سانع  وا�ستاأنف  مازميبي  بي  تي 
تدريباته  �سطيف،  وفاق  األعاب 
املجموعة،  مع  طبيعي  ب�سكل 

مولودية  اأمام  م�ساركته  ليوؤكد 
من  االأخرية  اجلولة  يف  اجلزائر، 
اأبطال  لدوري  املجموعات  دور 
�سيغيب  املقابل،  ،ويف  اإفريقيا 
قراوي  اأمري  من  كل  رفقة  جابو 
اأمل  اأمام  بوقلمونة،  واحلبيب 
املواجهة  اإطار  يف  مليلة،  عني 
من  الثانية  اجلولة  عن  املتاأخرة 
ال�سبت،  غدا  املحرتفني  دوري 

مبلعب اأول نوفمرب بباتنة.

فرانك  القبائل،  �سبيبة  مدرب  قرر 
اإحالة  اجلمعة،  اأم�ص  دوما�ص، 
و�سليم  علجية  بن  مهدي  الالعبني، 
بوخن�سو�ص، اإىل املجل�ص التاأديبي، 
ح�سة  عن  متاأخرين  لو�سولهما 
املدرب  منعهما  حيث  اال�ستئناف، 
و�سيغيب  املران،  خو�ص  من 
اجلولة  لقاء  عن  بذلك،  الالعبان 
اأمام  املحرتفني،  دوري  من  الثالثة 
ملعب  على  بلعبا�ص،  �سيدي  احتاد 

اأول نوفمرب، بقرار من املدير الفني 
رف�ست  اأخرى،  جهة  من  الفرن�سي 
العب  ت�رضيح  القبائل  �سبيبة  اإدارة 
نادي  اإىل  بوخن�سو�ص،  الو�سط، 
االتفاق  لعدم  االإماراتي،  الفجرية 
اأن  اإىل  ي�سار  املايل.  اجلانب  على 
�سبيبة القبائل، يحتل املرتبة الثامنة 
حالًيا، يف الدوري اجلزائري، بر�سيد 
نقطتني، بعد ت�سجيله لتعادلني اأمام 

�سبيبة ال�ساورة ومولودية بجاية.

ه جمال بلما�سي مدرب منتخب  وَجّ
اجلزائر، الدعوة لعز الدين دوخة، 
حل�سور  ال�سعودي،  الرائد  حار�ص 
 3 يوم  الإعدادي،  اخل�رض  مع�سكر 
منتخب  و�سيبداأ  املقبل  �سبتمرب 
االإعدادي  مع�سكره  اجلزائر، 
للقاء  حت�سريا  املقبل،  االأ�سبوع 
يف  القادم،  �سبتمرب   8 يوم  غامبيا 
اإطار اجلولة الثانية من الت�سفيات 
اإفريقيا  اأمم  لكاأ�ص  املوؤهلة 

وا�ستدعى   2019 بالكامريون 
راي�ص  وهاب  احلار�ص  بلما�سي، 
مبوحلي، وريا�ص بودبوز، و�سفيان 
فيغويل، لقائمته املو�سعة قبل لقاء 
للحار�ص  لقاء  اآخر  كان  جامبيا. 
ال�سابق الحتاد احلرا�ص، دوخة مع 
املنتخب اجلزائري يف 17 نوفمرب 
2015، خالل لقاء تنزانيا يف اإياب 
ملونديال  املوؤهلة  الت�سفيات 

رو�سيا.

مدرب مولودية اجلزائر يغامر 
ببوردمي اأمام تاجنانت

قرر مدرب مولودية اجلزائر، برنارد كازوين، املجازفة ب�سانع 

االألعاب عبد الرحمن بوردمي، خالل لقاء دفاع تاجنانت، خا�ص 

املولودية مباراته اأمام دفاع تاجنانت، مبلعب ال�سهيد اإ�سماعيل 

اجلزائري،  املحرتفني  دوري  من  الثانية  اجلولة  �سمن  لهوي، 

الإ�سابة على م�ستوى  تعر�ص  بوردمي، قد  وكان  ال�سبت.  اأم�ص 

املجموعات  دور  اإطار  يف  مازميبي،  مواجهة  خالل  الفخذ، 
بدوري اأبطال اأفريقيا.

ل�سبيبة  ال�سابق  الالعب  اإ�رضاك  كازوين،  املدرب  ويريد 

تعرفها  التي  للغيابات  نظرا  بوردمي،  الرحمن  عبد  ال�ساورة، 

تبي عن املواجهة، مبا  اأ�سامة  �سيغيب  بينما  الفريق،  ت�سكيلة 

اإىل  ي�سار  الرقبة،  م�ستوى  على  جراحية  عملية  �سيجري  اأنه 

 ،)1-1( بارادو  نادي  اأمام  تعرث  قد  كان  اجلزائر  مولودية  اأن 

دوري  من  االأوىل  اجلولة  �سمن  جويلية،  اخلام�ص  ملعب  على 
املحرتفني اجلزائري.

هازارد كان �ضينتقل اإىل 
ريال مدريد بوجود زيدان

اأ�سبح  جنله  اأن  ت�سيل�سي،  جنم  هازارد،  اإيدن  والد  ذكر 
انتقاله اإىل ريال مدريد اأمرا �سعبا بعد رحيل زين الدين 
االأخرية  الفرتة  يف  امللكي  الفريق  تدريب  عن  زيدان 
ريال  �سفوف  بتدعيم  البلجيكي  النجم  ا�سم  وارتبط 
مدريد يف ال�سنوات االأخرية وقيل اإن زيدان من املعجبني 

باإمكانيات الالعب ولكن مل تتطور املفاو�سات.
بالد«  نيوز  »هويت  مع  حوار  يف  الالعب  والد  وقال 
البلجيكية: »ال ميكن اأن اأقول ملاذا مل ينجح االأمر، لي�ص 
»رمبا  ووا�سل:  اأعرف«  ال  ولكني  اأريد،  ال  اأنني  ب�سبب 
مدريد،  يف  ال�سباب  على  باالعتماد  النادي  �سيا�سة  هي 
اأبدا  اإيدن يتبقى له عام يف عقده ولكن رمبا لن يذهب 
اإىل مدريد«واأ�ساف: »االأمر كان �سيختلف بوجود زيدان 
هو  للرحيل  اأ�سباب  ميلك  كان  الرجل  ولكن  كمدرب، 
االآخر«. بايلي يتهم جاري نيفيل و�سوني�ص بعدم االحرتام 
وعاد هازارد للم�ساركة مع ت�سيل�سي وظهر كبديل يف لقاء 

الفريق االأ�سبوع املا�سي اأمام اأر�سنال.

منتخب تون�س للنا�ضئني ي�ضقط اأمام اجلزائر بثنائية

خ�رض منتخب تون�ص للنا�سئني 
 ،0-2 بنتيجة  اجلزائر  اأمام 
�سمن  اجلمعة،  اأم�ص  اأول 
الثانية  اجلولة  مناف�سات 
اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات  من 

نهائيات اأمم اإفريقيا 2019 يف 
تون�ص  منتخب  وكان  تنزانيا. 
على  االأوىل  اجلولة  يف  فاز 
ليبيا بهدف دون رد، فيما تعرث 
منتخب اجلزائر اأمام املغرب 

على  االأطل�ص،  اأ�سود  وفاز 
دون  بهدف  الليبي  املنتخب 
رد �سجله توفيق بن الطيب يف 
النتائج،  وبهذه  الـ20  الدقيقة 
يحتل  املغرب  منتخب  اأ�سبح 

 6 بر�سيد  الرتتيب  �سدارة 
منتخبي  يتقا�سم  فيما  نقاط، 
تون�ص واجلزائر املركز الثاين 
بـ3 نقاط، ويقبع منتخب ليبيا 
يف املركز االأخري دون نقاط.



بايرن ميونخ يعلن تفا�صيل 
اإ�صابة كومان ال�صادمة

الفرن�سي  جنمه  لها  تعر�ض  التي  الإ�سابة  تفا�سيل  الأملاين،  ميونخ  بايرن  نادي  اأعلن 
كينج�سلي كومان، خالل املواجهة الفتتاحية بالبوند�سليغا، اأمام هوفنهامي،.

عنيف  تدخل  بعد  بقليل  الأول  ال�سوط  نهاية  قبل  لالإ�سابة  عاًما  الـ22  �ساحب  وتعر�ض 
النادي  اآريني روبن بدلً منه وقال  الهويف، ليخرج م�ستبدلً ويحل  نيكو �سولز، ظهري  من 
القدم  اأربطة مف�سل  اأعلى  له: »كومان يعاين من متزق يف  الر�سمي  يف بيان عرب املوقع 
الي�رشى«واأ�ساف البيان: »بعد فح�سه من قبل الفريق الطبي عقب املباراة مبا�رشة، تاأكد 
وجوب خ�سوعه لعملية جراحية، �سيغيب على اأثرها لعدة اأ�سابيع«يذكر اأن كومان غاب عن 

الن�سف الثاين من املو�سم املا�سي، ب�سبب متزق يف اأربطة الكاحل الأي�رش.

األيغري يطالب جماهري 
يوفنتو�س باحرتام جنم الفريق

اإىل جماهري  ر�سالة  توجيه  على  ليوفنتو�ض،  الفني  املدير  األيجري،  ما�سيميليانو  حر�ض 
فريقه، قبل املباراة املرتقبة اأمام لت�سيو، التي �ستقام يف معقل ال�سيدة العجوز، م�ساء 
�سبورت«:  ديللو  »كوريري  ل�سحيفة  نقلتها  ت�رشيحات  يف  األيجري،  وقال  ال�سبت.  اليوم 
اأر�ض  على  يقدمه  ملا  نظًرا  احرتامه،  ويجب  يوفنتو�ض،  يف  لعب  بونوت�سي  »ليوناردو 
امللعب«واأ�ساف »لقد كان متفانًيا فيما يقوم به ويجب اأن يُحرتم، اأتوقع حما�سة كبرية يف 
املباراة، لت�سيو هو الذي هزمنا يف الأليانز بالعام املا�سي، املباراة �ستكون معقدة بغ�ض 
النظر عمن �سيلعب«ومن املتوقع اأن يخو�ض بونوت�سي، اأول مباراة له بقمي�ض البيانكونريي، 

على ملعب الأليانز �ستاديوم، عقب عودته من ميالن، خالل ال�سيف احلايل.

روبن ي�صعر بخيبة اأمل.. 
ويحرتم �صيا�صة كوفات�س

اأكد الكرواتي نيكو كوفات�ض، املدير الفني لبايرن ميونخ، اأنه �سيعتمد كثرًيا على املداورة 
بني لعبيه، على مدار املو�سم وو�سع كوفات�ض عددا من النجوم على مقاعد البدلء، يف 
املباراة الأوىل بالبوند�سليغا، اأمام هوفنهامي، مثل روبن، مات�ض هوميلز، ليون جوريت�سكا 

وخامي�ض رودريجيز، وعلق: »�ساأقوم باملداورة كثرًيا«.
لو كان عمري 34  اأمل كبرية، حتى  »�سعرت بخيبة  ال�سياق:  اآريني روبن يف هذا  وحتدث 
يجب  ولكن  البداية،  ت�سارك يف  اأن  تريد  ال�سعب،  الإعداد  من  اأ�سابيع  �سبعة  بعد  عاما، 
ا:  احرتام القرار، وحني ت�سنح الفر�سة يجب اإثبات ذلك« وعقب احلار�ض مانويل نوير اأي�سً
»�سيحدث الكثري على مدار املو�سم، واأولئك الذين جاءوا من مقاعد البدلء اأظهروا موقفا 
اإيجابيا، وهذه اإ�سارة وا�سحة باأنك ت�ستطيع القيام بهذا الدور ب�سكل جيد«وبداأ البافاري 

حملة الدفاع عن لقبه، بتحقيق النت�سار بثالثية مقابل هدف وحيد على هوفنهامي.

هدف رونالدو وحتدي �صافيت�س الأبرز يف ال�صحف الإيطالية

ركزت ال�سحف الإيطالية ال�سادرة �سباح اأم�ض ال�سبت، على ظهور كري�ستيانو رونالدو، لأول مرة و�سط جماهري البيانكونريي، 
خالل مباراة لت�سيو.

بالعاطفة«واأ�سافت  املليئة  احل�سود  حزمت  اأ�سبوع..  من  له  يا  بيعها،  مت  »لقد  �سبورت«:  ديللو  »لجازيتا  �سحيفة  وعنونت 
»يوفنتو�ض - لت�سيو.. كري�ستيانو يبحث عن الهدف الأول، موهبة بيانيت�ض، وقوة ميلينكوفيت�ض.. نابويل-ميالن.. ديربي رينو 

مع اأن�سيلوتي، جاتوزو مع �سديقه القدمي«وتابعت »اإنرت - تورينو.. �سباليتي يعتمد على بروزوفيت�ض«.
وخرجت �سحيفة »كوريري ديللو �سبورت«، بعنوان: »�سريجي ميلينكوفيت�ض �سافيت�ض، ر�سالة قوية على اأر�ض رونالدو.. �سافيت�ض 
اأر�سل التحدي«واأ�سافت: »اإنزاجي يطلق العمالق ال�رشبي ويق�سم: كل �سيء على ما يرام مع لوتيتو«وتابعت: »األيجري يتحدث 
ا«واأردفت ال�سحيفة: »ميالن يف م�رشح ال�سان �سريو،  اأي�سً بو�سوح: عندما يحني الوقت، �سيكون رونالدو على مقاعد البدلء 
�سد النادي الذي جعله رائًعا.. مباراة يف املنزل مع عاطفة خا�سة.. اللقب لي�ض حلًما، لقد بداأ العام املا�سي.. جاتوزو يواجه 

معلمه جمدًدا ويقول: �سخ�ض ا�ستثنائي«. 
واأكملت: »الدوري املمتاز هو اأ�سلوب حياة خمتلف متاًما، �ساري ي�سع الدوري الإيطايل خلف ظهره، وي�سري على نهج لندن.. 

وي�سيف: يف اإيطاليا، كل مباراة عبارة عن حرب، هنا اأجمل بكثري«. 
الأليانز  على  ولت�سيو  يوفنتو�ض  فرياري..  �سيارة  مثل  كري�ستيانو  ت�سارع  رونالدو..  »توربو  �سبورت«:  »توتو  �سحيفة  وعنونت 

�ستاديوم«.

ملواجهة  يوفنتو�ض  ي�ستعد 
األيانز  ملعب  على  لت�سيو، 
مناف�سات  اإطار  يف  �ستاديوم 
الدوري  من  الثانية  اجلولة 

الإيطايل.
بدون  املباراة،  لت�سيو  ويدخل 
اجلولة  يف  الهزمية  بعد  نقاط 
الأوىل اأمام نابويل )2-1(، بينما 
يف  نقاط   3 يوفنتو�ض  ميتلك 
جعبته، بالفوز القاتل على كييفو 
فريونا )3-2( وي�ستعر�ض  بع�ض 
كفة  تُرجح  قد  التي  العوامل 

يوفنتو�ض يف املباراة:

اأزمة الت�سريب:

وعقب  املا�سية،  الأيام  خالل 
الهزمية اأمام نابويل، يف افتتاحية 

الدوري،  بطولة  مناف�سات 
ن�سبت م�سادة حادة بني كالوديو 
لوتيتو، رئي�ض لت�سيو، و�سيموين 
للفريق  الفني  املدير  اإنزاجي، 
و�رشبت حمادثة هاتفية لرئي�ض 
النادي، وهو يتحدث مع مدرب 
ال�سكوى  بعد  بحدة،  لت�سيو، 
عن  اإنزاجي  من  امل�ستمرة 
لعبيه، ورغبته يف جلب املزيد 
على  احلالية  الأزمة  و�سيطرت 
يف  الإيطالية،  ال�سحف  عناوين 
اأنها قد  الفرتة املا�سية، ويبدو 
لقاء  خالل  الفريق  على  توؤثر 
حالة  يعي�ض  الذي  يوفنتو�ض، 

ا�ستقرار كبرية موؤخًرا.

عدم اجلاهزية:

الربازيلي  جنمه  لت�سيو،  يفتقد 
الفريق،  مدافع  فيليبي،  لويز 
خالل  لالإ�سابة  تعر�ض  بعدما 
على  و�سيغيب  نابويل،  مباراة 
اإثرها لفرتة ت�سل لثالثة اأ�سابيع 
وبالإ�سافة لفيليبي، فاإن �سيموين 
يعاين  الفريق،  مدرب  اإنزاجي، 
الكاملة  اجلاهزية  عدم  من 
�سريجي  مثل  لعبيه،  لبع�ض 
الذي  �سافيت�ض،  ميلينكوفيت�ض 
املا�سي،  املو�سم  يف  تاألق 
اإجازته  من  متاأخًرا  عاد  بعدما 

ال�سنوية.

يوفنتو�ض  فاإن  املقابل،  ويف 
الن�سوة  من  حالة  يعي�ض 
لعبي  اأن  ظل  يف  وال�ستعداد، 

الفريق يف اأمت جاهزيتهم.

�سحية ديباال:

ل�سفوف  ديبال  ان�سمام  منذ 
خا�ض   ،2015 يف  يوفنتو�ض، 
لت�سيو،  اأمام  مباريات   6
الدوري  بطولة  مبناف�سات 
 5 ت�سجيل  يف  وجنح  الإيطايل، 
اأهداف، لي�سبح الن�سور ال�سحية 
للموهبة  بالن�سبة  املف�سلة 
متكن  واإجمالً،  الأرجنتينية 
اأهداف   10 ت�سجيل  من  ديبال 
مباراة   14 يف  هدف،  و�سناعة 
انتقاله  اأمام لت�سيو، منذ  لعبها 
اأو  بالريمو  مع  �سواء  اأ،  لل�سرييا 
من  عدد  اأكرب  وهو  يوفنتو�ض، 
الأهداف �سجله يف مرمى فريق 

بالدوري الإيطايل.

ديبال والت�صريب يرجحان كفة يوفنتو�س على لت�صيو

ريا�صة دوليةاالأحد 26  اأوت  2018  املوافـق  ل15 ذو احلجة 1439هـ 14

اإبراهيموفيت�س على بعد خطوة من تكرار اإجناز مي�صي ورنالدو
اقرتب ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�ض، لعب فريق لو�ض اأجنلو�ض جالك�سي الأمريكي، من تكرار اإجناز الأرجنتيني ليونيل 
مي�سي، اأ�سطورة بر�سلونة والربتغايل كري�ستيانو رونالدو، جنم يوفنتو�ض واأو�سح راديو »مونت كارلو« اأن زلتان البالغ من العمر 
36 عاًما، قد �سجل هدفه رقم 499 يف م�سريته كالعب مبختلف القم�سان التي ارتداها، مع فريقه الأمريكي اأم�ض اجلمعة يف 
�سباك اأورلندو. وذكر اأنه على بعد هدف واحد من الو�سول لإجناز مي�سي ورونالدو، بت�سجيل 500 هدف يف م�سريته، م�سريا 

اإىل اأنه مل ي�سل لهذا الرقم من بني الالعبني احلاليني �سوى كري�ستيانو وجنم بر�سلونة.
واأ�ساف اأن مي�سي �سجل 619 هدًفا بينما �سجل رونالدو 658 هدًفا، يف م�سريتيهما حتى الآن ونوه اإىل اأن اإبراهيموفيت�ض �سجل  
18 هدفاً مع ماملو ال�سويدي، 48 مع اأياك�ض ، 26 مع يوفنتو�ض، 66 مع اإنرت ميالن، 22 مع بر�سلونة، 56 مع ميالن، 156 مع 

باري�ض �سان جريمان، 29 مع مان�س�سرت يونايتد، 16 مع لو�ض اأجنلو�ض جالك�سي و62 مع منتخب ال�سويد.
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الكاتبة فوزية بهلويل جلريدة الو�سط 

ال معنى لكتابة ال تخلق عواملها اخلا�صة 
�سيدة  متزوجة واأم  لثالث اأطفال  حا�سلة على �سهادة البكالوريو�س �سعبة لغات اأجنبية ، من مواليد23 �سبتمرب 1988بتلم�سان، هوايتها 

املف�سلة قبل  الكتابة  هي الر�سم واخرتاع �سخ�سيات كرتونية خيالية لأن الإن�سان  املبدع  الفنان ل توقفه  الظروف  بل  ت�سنعه  الظروف 

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

لتكن بدايتنا من البدايات 
،..؟

كانت  �أظافري  نعومة   منذ  �أنا 
كنت   �أين  حتي  �لأفكار  تاأتيني  
�أكذب  يعني   حقيقة   �أرجعها  
 ، �لبتد�ئي  يف  كنت  عندما 
بد�أت  �لثانوية   يف  كنت   وملا  
و�خلو�طر  �حلر   �ل�شعر  �أكتب 
�لتي  مذكرتي  على  ة  �لق�شري 
وملا  بها  حمتفظة  لزلت 
تعبت  بال�رسطان  �أمي   توفيت 
�أرجع  �أن   قررت   ، �حلياة  من 
�آلمي  من   يخفف  لعله  للقلم  
و�أم  لأن حينها كنت يف 25 �شنة 
�أكتب   �أن  �أحب   ، �أطفال  لثالث 
ي�شاعدين  �إلهامي  لكن  �أدب   يف 
يف �أدب �لطفل  ، �أحب �أن �أكتب  
يف �لأدب  لكن �إلهامي ي�شاعدين 

يف �أدب �لطفل 

هل ترى بهلويل حروفها 
منربا للتغيري و التاأثري ، 

وهل يف زمننا مازال الن�س 
البداعي  قادرا على خلق 

املعجزات ؟

�لتي تخلد  ،  �حلروف هي  نعم 
�لطاقة من  �لإح�شا�س و تعطيه 
�أنا �أرى �أن  �لن�س   �أجل �لتغيري، 
�لإبد�عي لي�س قادر على  خلق 
بل هو حمققها  على  معجز�ت 
�أر�س �لو�قع  ، كل �شيء متوقع 
و�ثق  و�ملوؤلف   �لكاتب   ماد�م  

من نف�شه  وقدر�ته. 

ا�سدارك الأول املو�سوم » 
حكايات النجمة الذهبية 

ملرمي » بات الآن نافذة 
مفتوحة تطل من خاللها 

اأفكارك ، م�ساعرك ، 
�سراخك  بو�سوح ، ماذا 

حتدثنا قا�ستنا الراقية عن 
هاتني املرحلتني يف موؤلفها 
وماهي املو�سوعات داخل 

الكتاب ؟

وكل  متنوعة    حكايات   هي 
 ، �لأخرى  عن  تختلف  و�حدة 

�شخ�شيات  عدة  فيها  ج�شدت  
وحقيقية  خيالية   بني  جمعت 
�ملاألوف  عن  فيها  �بتعدت 
عن  ومتفرد  متميزة   و�أردتها 
باقي �لق�ش�س ، هي جنمة ذهبية  
كانت حتل على طفلة يتيمة عند 
�لظالم  يف  �شوتها  �أنني  �شماع  
بحكاية   يوم  كل  ت�شامرها  كانت 
و�لعمل  خيال  بالإبد�ع   تلهمها 
�لذكاء حيث  على  و�شرب حتفيز 
�أما  ق�ش�س  ت�شع  يف  ج�شدت 
كلها  فكانت   �ملو�شوعات   عن 
مو�شوعات عن �شخ�شيات ذ�ت 
�شمة �أخالقية  تربوية جدية متتاز  
بال�شالبة و�لذكاء  و�لروح  �لقتالية  
�أهد�فها  حتقيق  على  �لعنيدة 
و�أحالمها مهما كلفها  �لأمر  مثل 
�لأبي�س   و�لفيل  مارين  �شخ�شية  
و�لغزلن �ل�شبع ،  و�أماري�س  فار�شة 

�أمازيغية حماربة  �ل�شحر�ء.
من   �لكثري  �شملت  مو�شوعاتها  
�أ�شياء  منها  �حلب و�لوفاء  و�ل�شرب 
�لعطاء دون مقابل  و�لثقة  بالنف�س  
و�لعمل �خلال�س   و�ملثابرة  على 
حتقيق  �لأحالم  و�لإبد�ع   وخو�س 

�ملغامرة  يف  ذلك  كل  مرة

هال اأخربتنا  عن نظرتك 
لل�ساحة الأدبية ب�سكل عام، 

، ومتى يكون الكاتب قارئا 
م�ستمتعا ؟

بع�س  �شعيفة  �لأدبية  �ل�شاحة  
و�شعر�ء   �أدباء  يوجد   ، �ل�شيء 
�لإعالمية   �لتغطية   لكن  وفنانني 
يكون   ، حمفزة   غري  �لإذ�عية  و 
عندما  م�شتمتعا   قارئا   �لكاتب 
يجد ما ينا�شب  �إلهامه فيبحر بكل 

جو�رحه .

معظم الأن�سطة التي تن�سوي 
�سمن الربامج املخ�س�سة 

لالأن�سطة الثقافية يرتدد 
كثريا اأن قوائمها حمددة 

من اأجندة م�سبقة لأ�سماء 
تتكرر، هل فعال هنالك يف 
ال�ساحة الأدبية  حمتكرو 
الثقافة ، وهل تعتقدي اأن 
الإق�ساء املبا�سر والتهمي�س 

املمنهج هما عنوان 
ال�ساحة..؟

من  هناك   �أن  �أ�شن  ل  �رس�حة 
لي�س هناك  لكن   �لثقافة   يحتكر  
جتديد و�إبد�ع  د�ئم    لأن�شطة فنية 
على  �شائد  �لثقايف  �لروتني  يعني  
ن�شطاء  هناك    ، �لثقافية  �ل�شاحة 
يف �مليد�ن لكن عددهم قليل جد� 
�لأخرية   �ل�شنو�ت   يف   ، وحمدود 
�ل�شاحة  يف  ملحوظ   حت�شن  ظهر 

على �مل�شتوى  �لوطني

كلمة اأخرية للجريدة 
والقراء

باحلب  مليئة  عطرة  مني   حتية  
و�لتقدير �أزفها �إىل  طاقم  �جلريدة  
�لذي ��شتمع �ىل  ن�شماتي  وكلماتي 
و�أختم بكلمة  وحيد ة للقر�ء  هي 
تفعيل    لكن   فقط   �لقر�ءة  لي�س 
رنني  �لإبد�ع  و�خليال  بعد �لقر�ءة  

�شيء �رسوري  و�إلهامي �شكر�

»دم�سق حاء احلب.. راء احلرب« لهزوان الوز

الرواية الفائزة بجائزة دم�صق للرواية العربية
ر�ء  �حلب..  حاء  »دم�شق  كتاب 
�حلرب« �لرو�ية �لتي كتبها �لأديب 
هزو�ن �لوز وفازت بجائزة دم�شق 
�لكتاب  �حتاد  يف  �لعربية  للرو�ية 
�لأول  �لعمل  هي  �لأوىل  �لعرب 
تد�عيات  ير�شد  �لذي  نوعه  من 
�حلرب على �شورية عرب ق�شة حب 
فكانت  �لظروف  حتدت  �شفافة 

�شورة عك�شت �لوطن برمته.
دم�شق  ��شتح�رست  �لرو�ية 
وح�شارتها  �لعريق  بتاريخها 
من  فيها  ما  وتناولت  �لالمتناهية 
من  لتنطلق  فريدين  وتنوع  غنى 
�حلا�رس  �إىل  �ملا�شي  ��شتلهام 
�لتي  �لف�شاد  �أ�شكال  ومو�جهة كل 
دعما  تعطي  �ملوؤءلف  �عتربها 
على  يتاآمرون  �لذين  لأولئك 
�شورية مقدما روؤءيته هذه ب�شكل 
حمكم  بنيوي  لكنه  مبا�رس  غري 
�شبق  ما  �إدخال  من  خالله  متكن 
يف مفا�شل �لرو�ية دون ��شتطر�د 
�حلدث  مع  متما�شكة  لتكون 

�لأ�شا�شي.
�ل�شوء  �لوز  �شلط  �لرو�ية  ويف 
خالل  من  �لنفو�س  �شعاف  على 
ب�شلوكها  جمانة  �شخ�شية 
وتبنيها  �لنتهازي  �لال�أخالقي 
�أجل  من  ل�شورية  �ملعادي  �لفكر 

�لآخر  و�ملوقف  معينة  م�شالح 
مهيار  �ل�شابق  زوجها  تبناه  �لذي 
�ل�شحفي  �لأ�شا�شي  �لرو�ية  بطل 
و�لذي ينظر �إليها كاإحدى �أقد�س 
يتعامل  �أن  يجب  �لتي  �ملهن 
�ل�رسف  مبنتهى  �لإن�شان  معها 

و�لأمانة.
�إىل  رو�يته  يف  �لوز  تعر�س  كما 
مر�حل �ملوؤ�مرة على �شورية منذ 
بد�يتها متوجها بالنقد �إىل �لإعالم 
يف  �لأحد�ث  عن  وغيابه  �ملحلي 
بد�ياتها مع تناول �لدور �لتخريبي 
�لفكر  وهيمنة  �لعربي  لالإعالم 
�لغربية على م�شامينه  و�مل�شالح 
يتهدد  ما  مو�جهة  عن  وعجزه 

�لعرب يف هويتهم ووحدتهم.
�لهجرة  �أ�رس�ر  �لوز  عالج  كما 
�لوطن وما خلفته من ويالت  من 
وكو�رث على �ل�شعيد �لجتماعي 
و�شول  و�لوطني  و�لإن�شاين 
لل�شعيد �لتاريخي �لذي �شينعك�س 

�شلبا على م�شلحة �لوطن.
�لرو�ية  يف  �حلب  ق�شة  وبدت 
�أريج �لبطلة  �شديدة �لأو��رس لأن 
�شديدة  كانت  �لرو�ية  يف  �لثانية 
�لعاطفي  �شلوكها  يف  �لإخال�س 
وتعاملها �لإن�شاين �إ�شافة �إىل ربط 
هذه �لعالقة �ل�شفافة بحب دم�شق 

�ختارها  �لتي  �لأ�شماء  خالل 
مثل  رو�يته  ل�شخ�شيات  �ملوؤلف 
�شام ومهيار �ل�شامي وجاء �حلدث 
�لرو�ئي حمكما �شار خطه �لبياين 
و�ملنطقي  �ل�شحيح  �لجتاه  يف 
للو�شول �إىل نتيجة موؤءملة حتدث 
�شدمة عند �لقارئء جر�ء �ختفاء 
�أريج  وبحث  مهيار  �لرو�ية  بطل 
�مل�شني عنه وثمة �أحد�ث �أخرى 
لفتة يف م�شار �لرو�ية هي تر�جع 
بعد  �ل�شلبية  مو�قفها  عن  جمانة 
ي�شتهدف  ما  كل  �ن  �كت�شافها 
تخفي  بر�قة  �شعار�ت  هو  �لوطن 
�ل�شوريني  حياة  لتدمري  م�رسوعا 
�بنة  ذلك جناح  وبعد  وممتلكاتهم 
و�نطالقها  »�شام«  وجمانة  مهيار 
من  يدور  ما  برغم  �جلامعة  �إىل 
و�لعاطفة  وبحياتها  بها  يوؤثر  �أمل 
�أريج  بها  غمرتها  �لتي  �لإن�شانية 

حبيبة �بيها.
�لوقوف  ي�شتحق  �لرو�ئي  �لعمل 
�شخو�س  خالل  �لكاتب  لأن 
�ليد  �أ�شابع  يتجاوزو�  مل  قالئل 
فرتة  يف  �ل�شوري  �ملجتمع  �أظهر 
تد�عيات  من  عرفته  مبا  �لأزمة 
�أن  كما  فرد  كل  حياة  يف  دخلت 
بني  فيه  جمع  باأ�شلوب  �أتى  �لوز 
و�أدخل  و�ملعا�رسة  �لأ�شالة 

على  �لتطبيقي  �لبحثي  �ملنهج 
متغري�ت  يف  رو�ئي  �رسد  �شكل 
ي�شتطرد  فلم  �لبنيوية  �حلدث 
تفككا  �لعمل  مفا�شل  تعرف  ومل 
بالأحد�ث  مليئة  رو�يته  جعل  ما 
هي  و�حدة  حمورية  نقطة  حول 
جمعت  كما  �شورية  على  �حلرب 
�لرو�ية كثري� من �ملعاين �لثقافية 
رغم  وظلت  و�لتاريخية  و�لأدبية 
ذلك حمكمة �ل�رسد متينة �لتحول 

و�لت�شاعد �لعاطفي.
ي�شار �إىل �ن رو�ية »كتاب دم�شق..
�شادرة  �حلرب«  ..ر�ء  �حلب  حاء 
بريوت  يف  �لفار�بي  د�ر  عن 
�لقطع  من  �شفحة   215 يف  وتقع 

�ملتو�شط.
�لوز  هزو�ن  لالأديب  �أن  يذكر 
مطبوعة  �أدبية  موؤلفات  �أربعة 
هي »عيون يف �خلريف« و»حكايا 
و»�شباح  �ل�شمرمر«  طائر 
�لغاردينيا«  »�شباح  �ليا�شمني«، 
من  و»�رسير  ق�ش�شية  جمموعات 
للعديد من  �إ�شافة  رو�ية،  �لوهم« 
و�ملعرفية  �لفكرية  �لدر��شات 
�لأعمال  من  و�لعديد  �ملتنوعة 
�لرو�شية  �للغة  عن  �ملرتجمة 
�لكتاب  �حتاد  يف  ع�شو  �أنه  كما 

�لعرب.  
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مقاربات

الروائي ال�سوري نبيل �سليمان..اقرتاب 
من االن�سان و امل�سروع ال�سردي

ماذا يفعل الرّبان وال�ّسفينة، حني جتري الّرياح وتنت�سر، حيث ل ي�ستهي؟! مل تكن هذه الّرياح اإّل الكاتب والّناقد نبيل �سليمان، 
ولي�س الرّبان وال�ّسفينة اإل والده امل�ساعد يف الّدرك والن�سباطي يف عمله امل�سلكي )ابن حكومة(، الذي كان يرغب اأن ُيبعد ولده 
عن ال�ّسيا�سة، اأّيام الوحدة ال�ّسورية وامل�سرّية )1958ـ1961(، ب�سّتى الو�سائل املمكنة، ليلحقه بالّثانوية ال�سناعية يف الالذقية، 
حمّذراً اإّياه دومًا من ال�سيا�سة وم�ساكلها. وما اإن عرث الوالد على كّرا�سة حزب البعث العربي ال�سرتاكي حتت �سرير ولده البكر، 

حّتى �سربه واأرهبه، وقد ظهر هذا احلدث جلّيًا يف عمله »هزائم مبّكرة«، والتي مل تكن اإل �سرية ذاتّية للّراوي منذ بداية تعّلمه، 
ناعّية، وو�سفًا لتنّقله بني القرية والبلدة واملدينة، ولالأحداث الهاّمة التي مّر بها الوطن،  وحّتى نيله �سهادة الّدرا�سة الثانوّية ال�سّ

ناعية، حينذاك، وكراً من  واملظاهرات الطاّلبية التي اكت�سحت ال�ّسوارع مطالبة بالوحدة والإ�سالح، حيث كانت الثانوية ال�سّ
اأوكار البعثّيني والّنا�سرّيني اّلذين ي�سرّيون الّتظاهرات بهتافاتهم: »بدنا الوحدة باكر باكر مع هالأ�سمر عبد الّنا�سر«. هكذا حّلق 

نبيل �سليمان يف ف�ساءات عبد الّنا�سر، ثّم تاأّثر باملارك�سية، دون اأن ينت�سب اإىل احلزب ال�سيوعي.

م٫�س

اأولدكم لي�سوا لكم

نبيل  خلّدها  احلياتّية  التجربة  هذه 
من  مبّكرة«  »هزائم  �سليمان، يف عمله 
»خليل«،  يُدعى  مواطن  �سرية  خالل 
والذي كان والده الدركّي يحّذره قائاًل: 
تنخدع  ال  وال�ّسيا�سة.  بنّي  يا  »اإّياك 
ال�ّسوء. العني ال تقاوم املخرز.  برفاق 
َمن يقدر على احلكومة؟ اأال تذكر كيف 
كنُت ال اأعود حّتى الفجر اأّياماً كثرية يف 
طرطو�ش؟ الدريكي�ش؟ اأنا اأعرف اأوالد 
ال�ّسباب  اأعرف  وطيبتهم.  املدار�ش 
وطي�سهم. كم من اأ�ستاذ ودكتور وحمام 
مثل  بيته  من  هاتني  بيدّي  جرْرته 
كنت  احلطب  اأكوام  بني  ومن  الكلب؟ 
اأجّرهم، بعد �سهور قليلة �ستتخّرج وقد 
ابنها املطيع  ابن حكومة، فكن  ت�سبح 

منذ اليوم«.
لكن االبن )خليل( �رضب بهذه الّن�سيحة 
حزب  د�ستور  فحمل  احلائط،  عر�ش 
البعث يف قلبه، واآمن باأهدافه، وعندما 
ح�سل على ال�سهادة الثانوية، بداأ رحلة 
ف�سافر  حكومّية.  وظيفة  عن  البحث 
وزارة  يف  م�سابقة  لتقدمي  دم�سق  اإىل 
باأاّل  اأحدهم  ن�سحه  وهناك  ناعة.  ال�سّ
املطلوبة  االأ�سماء  الأّن  نف�سه،  يُتِعب 
جتري  اأن  قبل  ُعّينت  قد  للّتوظيف 
وّقع  الالذقية  ميناء  ويف  امل�سابقة. 
حزب  اإىل  انت�سابه  ا�ستمارة  »خليل« 
اأن نفذ  البعث العربي اال�سرتاكي، بعد 
�سربه. حيث ال ميكنه اأن يظّل متفّرجاً، 

اأو واقفاً على احلياد، ووطنه يحرتق.
اأّمه  وهجر  اأخرى،  بامراأة  والده  تزّوج 
واإخوته واأر�سلهم للعي�ش بعيداً كي يظّل 
جروحاً،  ترك  مّما  ال�ساّبة،  زوجته  مع 
الكاتب،  لدى  االآن  حتى  ترباأ،  مل  رّبا 
الذي ما زال يتحّدث عن تلك املرحلة 

باأمل.

داقة اأ�ستاذ الّلغة العربّية وال�سّ

يف  العربّية  للّغة  �ساً  مدِرّ نبيل  عنّي 
به عدد من  واأحاط  �سنة 1969،  الرّقة 
فيه  اأّثروا  الذي  ال�سيوعيني  االأ�سدقاء 
فحملت كتاباته نَف�ساً مارك�سّياً، جعلت 
يظّنونني ع�سواً يف  التقارير  »كتبة  من 
�سداقته  اأّن  كما  ذاك«.  اأو  ال�سّق  هذا 
التاريخّية مع بوعلي يا�سني، الّناقد لكّل 
�سيء، عّززت لدى نبيل �سليمان احل�ّش 
عن  والعزوف  �سيء،  كّل  من  الّنقدي 

االنخراط يف االأحزاب.
كتابهما  داقة  ال�سّ هذه  ثمار  من 
يف  واالأدب  »االأيديولوجيا  امل�سرتك 
ابن خلدون،  دار  ال�سادر عن  �سورية«، 
اإىل  الرحيل  مغامرة  معاً  خا�سا  ثّم 
وراءهما  تارَكني   1979 ربيع  يف  بريوت 
بالعي�ش  ني خلف احللم  اأ�رضتني، راك�سَ
يف »الف�ساء الفل�سطيني اللّبناين، وف�ساء 

الّثورة واحلرب االأهلّية الاّلهبة«.
لبنان بهدي عامل  الكاتبان يف  التقى 
اأبو �رضار وجورج  ومينى العيد وماجد 
وغريهم،  وّنو�ش  اهلل  و�سعد  طرابي�سي 

الذي  �سبح  �سليمان  كذلك  والتقيا 
�سيتهما  وذاع  ر�سد،  ابن  دار  اأ�ّس�ش 
كتاباً  و�سليمان  يا�سني  وو�سع  �رضيعاً، 
اآخر م�سرتكاً ون�رضاه لدى الّدار بعنوان 

»معارك ثقافية يف �سورية«.

ابن قرية البودي

ال�ّسفوح  على  الواقعة  البودي  قرية 
الالذقية،  جلبال  الغربية  الو�سطى 
فيها  اكت�سفت  والتي  باالآثار،  املليئة 
يف  حمفورة  مطمورة،  مياه  قنوات 
الع�رض  اإىل  بنائها  زمن  يعود  خر،  ال�سّ

الّروماين.
�رضقي  ق�رضين،  ثّمة  اأن  ويروى 
اآثارهما هناك، ويطلق  تتناثر  وغربي، 
ال�سهر«،  »ق�سور  ا�سم  االأهايل  عليهما 
اأثرية  مدينة  اأنقا�ش  باأن  يعتقد  كما 
باطن ذلك  تزال مطمورة يف  هامة ما 
وبقايا  النحتية  فاالأحجار  املوقع، 
عالقة  على  تدّل  القدمية،  االأبنية 
القدمية،  الفينيقية  باملمالك  القرية 
التي قامت على اأر�ش ال�ساحل ال�سوري 
كاأوغاريت و�سيانو وغريهما. وقد عرث 
جرار  على  القريب  برّمانا  موقع  يف 
�سق  اأثناء  قدمية،  ونقود  فخارية، 

الطريق بني عني �سقاق والبودي.
ولد نبيل �سليمان يف �سافيتا عام 1945، 
وتلّقى تعليمه يف الالذقية، وح�سل على 
اإجازة يف اللغة العربية عام 1967. عمل 
يف  للن�رض  احلوار  دار  واأ�س�ش  مدّر�ساً 
للكتابة منذ عام  تفّرغ  الالذقية، حيث 

.1990
الثمانينيات،  بداية  يف  الروائي  بنى 
على  تقع  التي  البودي  قرية  يف  ق�رضاً 
بُعد ع�رضين كيلومرتاً من جبلة وترتفع 
600 مرت عن البحر مطلًة على �سواطئ 
مكتبته  ونقل  الالذقية،  اإىل  بانيا�ش 
منذ  عزلتي  فيها  »اأعي�ش  هناك:  اإىل 
والكتابة.  للقراءة  متفرغاً   1987 عام 
اإال  والكتابة  القراءة  لذة  يعرف  وال 
هذه  يعرف  �سليمان  ونبيل  املتفرغ«. 

اللذة منذ عام 1982 حتى اللحظة.

احلياة اأو الكتابة

كان �سليمان قد بداأ الكتابة روائّياً قبل 
اأو  الكتابة  خيار  الّنقد.  اإىل  يّتجه  اأن 
منذ  لديه  جّدياً  اّت�سح  احلياة«،  »خيار 
1969، حني كتب »ينداح الّطوفان« التي 
نُ�رضت بعد عام من كتابتها، ومل تتحّدث 

الّرواية عن الهزمية اأو احلرب.
يف«  ال�سّ »ثلج  �ساحب  اكتفى  لقد 
باالإ�سارة اإىل الهزمية، يف كلمة االإهداء 
ثم  باجلميل«.  عرفاناً  حزيران   5 »اإىل 
التي  بـ »هزائم مبّكرة« )1985(،  اأتبعها 
يغفل  ال  الذي  الهزائم  م�سل�سل  تروي 
ويقاربها  وهناك  هنا  بطوالت  عن 
امل�ستوى  على  بهزائم  »اقرتاناً  روائياً 

ال�سخ�سي الّروحي«.
�سخ�سّيات  يف  الّثقايف  الّتنوع  يّت�سح 
املبّكر  التنّقل  فم�سدره  رواياته، 
�سافيتا  يف  مولود  اإنه  االأمكنة:  بني 
يف  العربي  االأدب  ودر�ش   ،1945 �سنة 

 .1967 �سنة  وتخرج  دم�سق  جامعة 
ليعي�ش  والده  مع  مراهقاً  ي�سافر  وكان 
يف  الكردية  البلدة  عامودا  بني  فرتات 
قرية  يف  عا�ش  ثم  اجلزيرة،  منطقة 
�رضك�سّية يف عني �ساف، اإىل اأن انتقل 
اإىل الدريكي�ش. وعن ذلك يقول: »هذا 
وانفتاحياً  تعددياً،  جبلني  اخلليط 
رواياته  عوامل  هي  هكذا  وحوارياً«. 

املتعّددة واجلدلّية.
نبيل  م�رضوع  اأّن  معروفاً  بات  وقد 
»مدارات  روايته  هو  االأكرب  �سليمان 
»�رضت  عنها:  يقول  التي  ال�رّضق«، 
م�رضوع  كاتب  كّل  حياة  يف  اأّن  اأ�سّدق 
وال  واحدة  مّرة  يُكتَب  الذي  العمر 
الرواية بعد عمله  يتكرر«. جاءت هذه 
»قي�ش يبكي«، ف�رضع يف كتابة كتلة من 
اأكرث من األف �سفحة كانت نتاجاً لعمل 
حّتى  و�ستاًء،  �سيفاً  يومّياً  �ساعة   15
اأجنز »الكتلة االأوىل«، بعد �سّتة �سهور، 

ثّم تابع العمل حّتى بلغ 2400 �سفحة.
الروائية  اأعماله  معظم  على  تهيمن 
واأبحاثه النقدية الدرا�سات امل�سمونية 
عليها  وتطغى  وال�سو�سيولوجية، 
واالأحكام  ال�ّسخ�سية،  االنطباعات 
م�سمون  بتلخي�ش  وتكتفي  الّذاتية، 
اأحكام  لتاأكيد  حماولة  يف  الرواية، 
ال�رّضيع  العر�ش  من  امل�ستمّدة  القيمة 

للم�سمون.
بنية  �سليمان،  نبيل  عند  الّن�ش  بنية 
الداللية،  احلقول  على  مفتوحة 
والثقافية واالأيديولوجية واالجتماعية. 
ومن هنا نزوعها اإىل جتاوز الدرا�سات 
عند  تقف  التي  ال�سو�سيولوجية 
الّن�سي  التفاعل  اإىل  املوؤثرات،  حدود 
على  االأدبي  الن�ش  وينفتح  والتنا�ش، 
واالإدراك،  الوعي  من  اأعلى  م�ستويات 
ذات  للعامل،  »روؤية«  اإىل  ويتحّول 
ومع  ف�ساءه.  تنّظم  اجتماعية،  داللة 
الفّنية  لل�سياغة  وا�سعاً  املبدع  اعتبار 
املنا�سبة للوعي اجلماعي الذي يعتمل 
مي�سيل  يقول  كما  جمتمعه،  �سمري  يف 
ي�سنع  الذي  هو  الّروائي  »لي�ش  بوتور: 
ت�سنع  التي  هي  الّرواية  بل  الّرواية، 

نف�سها بنف�سها«.

الّرواية والّتاريخ

الواقع  �سليمان  نبيل  الروائي  يعك�ش 
وتناق�ساته  متا�سكه  يف  االجتماعي 
وظاهره، ال انعكا�ساً ب�سيطاً ومبا�رضاً، 
ينزع  التي  الّطموحات  عن  تعبرياً  بل 
اإليها وعي اجلماعة التي يتحّدث االأديب 
�سليمان،  نبيل  روايات  تعالج  با�سمها. 
تاريخ �سورية احلديث واملعا�رض، منذ 

العهد العثماين وحتى اليوم.
لقد غّطى نبيل �سليمان باإنتاجه الّروائي 
الع�رضين.  القرن  اأرباع  ثالثة  قرابة 
هي  االإنتاج  لهذا  العام  الّطابع  وكان 
احلق  معيداً  واالجتماعية،  التاريخية، 
الذين  العاديني  الب�سطاء  الأ�سحابه 
الفن  فجاء  الر�سمي،  التاريخ  اأهملهم 

الّروائي لي�سّور بطوالتهم املن�سّية.

�سخ�سيات مدارات ال�سرق 

)الأ�سرعة(

ال�سخ�سيات  الذات/املو�سوع:  1ـ 
عن  البحث  رحلة  يف  تقوم  حمورية، 

امل�سري )املو�سوع(.
تندغم  اإليه:  املر�َسل  املر�ِسل/  2ـ 
يف  و»املو�سوع«  املر�ِسل،  يف  »الذات« 

املر�َسل اإليه.
يتمّثل  العامل امل�ساعد/ املعاك�ش:  3ـ 
العامل امل�ساعد يف الّن�سري، واملعاك�ش 
اجلنود  هم  فامل�ساعد  الّنقي�ش،  يف 
الذين يعودون من احلرب، اأماًل يف بناء 
املظلومني.  الفالحني  وحياة  حياتهم 
اال�ستعمار  هو  املعاك�ش  والعامل 
االإقطاعيون،  الفرن�سي،  العثماين، 
اخلري  يت�سارع  حيث  الراأ�سماليون، 
وال�رض، وت�سهد اأماكن االأحداث مالحم 
لها  يندى  عديدة  ومظامل  بطولية، 
�سليمان  نبيل  ويوؤمن  االإن�سانية.  جبني 
لي�ست  البطولة  اإن  القائل  باملذهب 

لفرد واحد واإمنا هي للجماهري.

ال�سخ�سيات املحورية:

1ـ راغب النا�سح، من اجلوالن.
2ـ يا�سني احللو، من الزنبقلي يف ج�رض 

ال�سغور.
يف  الال،  كفر  من  معال،  اإ�سماعيل  3ـ 

م�سياف.
4ـ عزيز اللباد، من قبية، يف �سافيتا.

يف  امل�رضفة،  من  العقدة،  فيا�ش  5ـ 
حم�ش.

اجلي�ش  من  فّروا  االأبطال  هوؤالء 
امليّمم  باجلي�ش  والتحقوا  العثماين 
الكربى.  العربية  الثورة  جي�ش  �سماالً، 
كل  رغب  الثورة  انت�رضت  اأن  وبعد 
اأن  بعد  قريته،  اإىل  العودة  يف  منهم 
حماربة  يف  االأ�سغر،  اجلهاد  انتهى 
االأكرب،  اجلهاد  وجاء  اخلارجي،  العدو 
)االإقطاع،  الداخلي  العدو  حماربة  يف 

البورجوازية(.

بنات نع�س:

يهدي نبيل �سليمان هذا اجلزء قائاًل:
»لبو علي يا�سني وعبد الّرحمن منيف،

الأفئدة تلّوح:
�سالماً

ل�رضق ق�سى
وقرن م�سى

�سالماً
لدنيا جديدة«.

اجلزء  يف  �سليمان  نبيل  يتابع  حيث 
م�سري  ال�رضق«  »مدارات  من  الثاين 
عزيز  بطلقات  وتبداأ  ال�سخ�سيات، 
اللباد على عبود بك الر�سدة الذي قتل 

هيالنة:
يديه،  بني  خفيفة  البندقية  »�سارت 
كالّري�سة. �سارت دافئة واأليفة، كاأّنها مل 
وجعلوه  قبية،  انتزعوه من  منذ  تغادره 
ال  طرابل�ش.  حتى  ال�ّسهل  هذا  يقطع 
وحدها  ثانية،  عنها  يناأى  اأن  له  ينبغي 

�سنيه  وم�سة  يف  جتمع  اأن  ت�ستطيع 
اأ�سدقاءه  اأ�سفاره ومراراته،  املق�سّية، 
له،  بقيت  تكون  قد  التي  �سنّيه  واأهله، 

اأجمل اأو اأقبح، ما الفرق؟
يركن  اأن  ي�ستطيع  البندقية  وحدها 
�سوف  قليل  وعما  ال�سدة.  وقت  اإليها 
بك  عبود  وغري  بك  عبود  حذاء  ترفع 
حتت  من  تنتزع  �سوف  رقبته.  عن 
تنتزع  �سوف  حذاء،  وكل  احلذاء  ذلك 
هيالنة من اأح�سان ال�سيوف العرب اأو 
الفرن�سيني اأو االأتراك، ومت�سح دموعها 
اأو  وتزّفها،  عريها،  ت�سرت  وجراحها، 
اأحداً  يدع عزيز  لن  يليق.  كما  ت�سّيعها 
ي�سل  واإذ  �سواه.  جنازتها  يف  يخرج 
بالنع�ش ال�سغري اإىل اأهلها يطلب يدها، 
ثانية  وينطلق  معه،  فوؤادها  ويدفن 
اأودع  اأن  بعد  حم�ش  من  انطلق  مثلما 

جنوم لدى العم حامت.
وحميطه،  الق�رض  فتحات  يعاين  كان 
وهو  يعدو  والليل  واالأ�سوات،  االأ�سواء 
الهواء  من  �سدره  وميالأ  خلفه،  يلهث 
امل�سائي القوي، ويحمحم مثل ح�سان، 
بل  باالأم�ش،  كان  مما  �سحكته  يكتم 

لتّوه، ويحاول اأن يقلّد نهيق احلمار.
قبيل الفجر قّرر اأن اجلميع قد هجعوا. 
للعيون  وممتّناً  خفيفاً  الربج  من  ت�سلل 
الغافلة. دار حول الق�رض حتى النافذة 
خلفها.  تنام  كانت  وردة  اأن  قدر  التي 
كانت  من  اخلفيفة  طرقاته  اأيقظت 
�سوت  وجاءه  النافذة،  خلف  نائمة 
بفتح  ال�سوت  �ساحبة  اأمر  األيف.  غري 
النافذة. ظهرت وردة يف النافذة، ف�سهق 
و�سّمى با�سم اهلل الرحمن الرحيم. �ساأله 
با�سمه.  وخاطبه  يبتغي،  عما  ال�سوت 
�سار ال�سوت األيفاً، بيد اأن �ساحبته مل 
تعد وردة متاماً. �ساأل عمن يف الغرفة 
لتنام  تذهب  اأن  ال�سوت  �ساحبة  واأمر 
الغرفة  داخل  اإىل  قفز  اآخر.  مكان  يف 
اخلادمة  اأمر  ي�سهق.  وردة  و�سوت 
له  ت�ستطلع  اأن  اأمرها  ثم  مت،  بال�سّ
خرجت  االأر�سي.  والطابق  املمر 
عادت  اأن  تلبث  ومل  منّومة،  اخلادمة 

ب�سوت وردة الّراجف:
ـ ال اأحد.

�ساأله ال�سوت اأو رجاه:
ـ ماذا تريد يا عزيز؟

النافذة املجاورة  اأعود افتحي  ـ ريثما 
املجاورتني  النافذتني  افتحي  للبّوابة. 
اأغلقي  ونامي.  غرفتك،  اإىل  وعودي 
يراك  اأن  اإياك  ونامي.  النافذة  هذه 

اأحد.
األّح ال�سوت:

ـ ماذا تريد يا اأخي؟
وكان قد ابتعد. جرت خلفه، لكنه كان 
الّطابق  اإىل  الّدرج  فوق  يقفز  بداأ  قد 
اإىل  ثم  البوابة،  اإىل  طارت  العلوي. 
غرفتها، وقبل اأن ت�ستلقي �سمعت دوّي 
اإىل  طارت  ر�سا�ستني.  اأو  ر�سا�سة 
املمر، لكن �سوت خبطة قوية �سّمرها. 
تلّفتت حريى، جزعة، فاإذا بدوّي جديد 
غرفتها  نافذة  اإىل  جرت  للّر�سا�ش. 
تدعو اهلل اأن يحمي عزيز اللباد، ومتّعن 
ظالل  ت�ساعفها  التي  الليل  عتمة  يف 

االأ�سجار. ومل تلبث االأ�سواء اأن اأخذت 
ت�ستعل يف الق�رض، واالأ�سوات تعلو«.

ال�سخ�سيات الأنثوية:

التكلي،  خديجة  الفرن�سية،  جانيت 
عثمان،  اأم  ووردة،  زهرة،  وال�ست 
يّتهم  الّروائي  الّن�ش  لكن  جنوم. 
جميع ن�ساء املدينة بالتهّتك والعهر: 
بينما  الدين،  نور  اأم  مريانا،  �سارة، 
فا�سالت،  الّريف  ن�ساء  كل  يرى 
والبطولة.  العمل  غري  لهن  هّم  وال 
نادرة  بقّوة  تتمّتع  الّريفية  واملراأة 
البيك  اأمام  �رضفها  عن  الّدفاع  يف 
ت�سمد  عثمان  فاأم  والوكيل:  واالآغا 
اأمام الكثري من املحاوالت، وحترتم 
عندما  ووردة  واأمومتها،  �سّنها 
الفرن�سي،  اأمام  التعّري  على  تُرغم 
تهرب، لتموت يف بطولة تراجيدية، 
دفاعاً عن �رضفها. وجنوم ال�سوان، 
اإىل  ترتقي  ال�سجاعة،  ال�سلبة، 
والتاريخي،  الوطني  الرمز  م�ستوى 

لتمّثل ال�سام والوطن كلّه.
ي�سّكك نبيل �سليمان ب�سدق العربي 
»هل  مبادئ:  من  يتبّناه  فيما 
فينا؟  واأ�سيلة  عميقة  اجلمهورية 
الدميقراطية  فكرة  اأّن  اأظن  كما 
رغم  عميقة،  وال  اأ�سيلة  لي�ست 
م�سيئة  زوايا  من  به  نعتّد  ما  كل 
يف  �سليمان  حاول  التاريخ«.  يف 
يبحث  اأن  ال�رضق«  »مدارات 
املارك�سية  التيارات  اأ�س�ش  يف 
ويتاأمل  واالإ�سالمية،  والقومية 
القرن  يف  فيه  اآلت  وما  ن�ساأتها 
جميع  على  دمار  من  الع�رضين 
واالجتماعية  الفكرية  امل�ستويات 

والوطنّية واملوؤ�س�ساتّية.
يقوم  اأن  موؤرخ  الأي  يكن  اأمل  لكن 
اأف�سل  نحو  على  العمل  بهذا 
تلك  تاأتي  هنا  الروائي؟  من 
اللذة  جتربة  الغا�سبة،  التجربة 
اأي ح�ساب  بال  »الكتابة  الغا�سبة: 
التاريخي  وللرقيب  الفنية  للخربة 
احلرية.  من  جتربة  وال�سيا�سي، 
احلمولة  كل  عجنت  اأنها  اأظن 
يف  التي  والفكرية  التاريخية 
»مدارات ال�رضق«، واقرتحت �سكاًل 

يبدو للوهلة االأوىل كال�سيكياً«.
الكاتب  وبح�سب  الرواية  هذه  يف 
بناء  نف�سه، ثمة جتربة خا�سة يف 
بُني  الزمان املمتد عرب 65 �سنة، 
على �سكل موجات. وهذا املقرتح 
ال�رضق«،  »مدارات  يف  اجلمايل 
حماولتها  من  االأهم  اإ�سافتها  هو 
ت�سوير ما كان عليه اأمر النفط يف 
والعراق،  �سورية  يف  الثالثينيات 
وما و�سل اإليه مع بدء االنقالبات 

الع�سكرية عام 1948.
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فتجلّى  كنا�رش،  م�رشوعه  �أّما 
�أ�س�سها  �لتي  �حلو�ر«  »د�ر  يف 
�إليها  و�ن�رشف   ،1982 �سنة 
يف  عمله  بدل  كاماًل  �ن�رش�فاً 
منذر  عنها  يقول  �لتدري�س. 
من  يخرج  �أن  »�أر�َد  �مل�رشي: 
بد�أ  �لتي  �ملبكرة  �لهز�ئم  حالة 
بها حياته وجعلها عنو�ن �إحدى 
�النت�سار�ت  حالة  �إىل  رو�ياته، 
�ساحب  ويكون  �ملتاأخرة، 

م�رشوع ثقايف متكامل«.

مدارات ال�سرق:

�سابر  حممد  د.  �ملوؤلفان  قام 
عبيد، ود. �سو�سن هادي جعفر 
�مللحمة  يف  بدر��سة  �لبياتي، 
�ل�رشق«،  »مد�ر�ت  �لرو�ئية 
�لتي  �لعالقة  عن  مت�سائلني 
بالتاريخ،  �لرو�ئي  �لفن  تربط 
يغّذي  مركزياً  معيناً  بو�سفه 
وفّعالة،  كثيفة  مبادة  �لر�وي 
�حلدث  ��ستنطاق  وكيفية 
رو�ئيا،  وتفعيله  �لتاريخي 
و�لو�سائل �ملتاحة �أمام �لرو�ئي 
�حلدث  حتويل  لي�ستطيع 
تاريخية،  رو�ية  �إىل  �لو�قعي 
�لرو�ية  ر  منّظّ و�أن  ال�سّيما 
�عترب  )لوكات�س(  �لتاريخية 
وفناً  �جتماعياً،  �أدباً  �لرو�ية 
بكل  �ملجتمع  عن  �لتعبري  يف 
�إيجابياته  وجتلياته،  �إ�سقاطاته 
و�سو�ئبه،  �سفائه  و�سلبياته، 
�أحد�ث  من  يختزنه  ما  وبكل 
جانب  �إىل  وم�ساعب  وهموم 

�أحالمه و�آماله وطموحاته.
فاإذ� كانت �لرو�ية �أدباً �جتماعياً 
ـ  �للوكات�سي  �ملنظور  يف  ـ 
ن�ساط  من  جزء�ً  و�لتاريخ 
حقبة  يف  �لب�رشي  �ملجتمع 
زمنية معينة، بل هو كنز �الأ�رش�ر 
به  �ملرتبطة  و�لعامة  �خلا�سة 
�آخر،  �أو  نحو  على  له  و�ملمثلة 
ـ  فاإن �لرو�ية هي تعبري متثيلي 
لهذ�  �لعام  �لف�ساء  عن  تخييلي 
�أمنوذجه  يف  �الإن�ساين  �لكون 
فثمة  �لتاريخي،  ـ  �الجتماعي 
ت�ستلهم  �ملن�ساأ  ثالثية  عالقة 
�الأعمدة  هذه  من  �أركانها 
�لثالثية �ملكّونة للمثلث �لن�سي 
يف �لت�سكيل �لرو�ئي: �ملجتمع/

�لتاريخ/�لرو�ية. فاملجتمع هو 
وعليه  �حلّي  �الأويل  �الأ�سا�س 
ومنه ينطلق �لتاريخ يف ت�سجيل 
و�ملمثلة  به  �ملرتبطة  �أحد�ثه 

له.
قد  �ل�رشق«  »مد�ر�ت  ورو�ية 
��ستوعبت يف ثناياها �لكثري من 
و�ساغتها  �لتاريخية  �الأحد�ث 
�سياغة رو�ئية ـ متثياًل وتخيياًل 
و�الأمكنة  باالأزمنة  عربت  ـ 
�لتقليدية  �لرو�ئية  �حلدود 
وتعاطفت  �لعام،  �إطارها  يف 
عانت  �لتي  �ل�ّسخ�سيات  مع 
خذالن  جر�ء  من  عانت،  ما 
وهي  لها  �لّزعامات  �أ�سحاب 
عي�سها  ممكنات  عن  تبحث 
�لطبقات  ح�ساب  على  �لّرغيد 
من  �مل�سحوقة، يف منط خفي 

على  �ملهيمن  �لّطبقي  �ل�رّش�ع 
ن�سقيته  ت�سّكلت  جمتمع  ذهنّية 

على هذ� �الأ�سا�س.

جتاوزت �لرو�ية يف هذ� �ل�سياق 
�لتقليدية  �ل�رشدية  �ل�سمات 
�سمات  لها  لتخلق  �جلاهزة، 
�لطبيعة  تفر�سها  مبتكرة 
�لرو�ئي،  للحدث  �مللحمية 
وظائف  ذ�ت  و�سياغة حو�ر�ت 
و�إ�سارية،  وتف�سريية  �نفعالية 
رو�ئية  لغة  عربها  لتوؤ�س�س 
�ملديني  فيها  يندمج  خا�سة 
بالغربي،  و�ل�رشقي  بالّرعوي 
�سد�مات  من  فيها  ما  مع 
حد  ت�سل  وتنافر  وم�ساحنات 
و�ملهني  �ملتعّمد  �الإذالل 
و��ستحقاقات  �الإن�سان  لكر�مة 
وجوده �لطبيعي يف �حلياة عرب 
ك�سف �أ�ساليب تعذيبية وح�سية. 
هذه  وفق  على  فالرو�ية 
باملقابالت  ز�خرة  �جلدلية 
�حلياة  ومعنوياً:  مادياً  �ل�سّدية 
و�النف�سال/ و�ملوت/�الت�سال 

و�لر�سوخ/�ل�سلطة  �لثورة 
و�لعجز،  و�ال�ستعباد/�ملقاومة 
�أ�سكال  من  �سكل  �لت�ساد  حيث 

�ل�رش�ع �مللحمي �لعنيف.

مفهوم الأنا والآخر 
وامل�سوؤولية الثقافية

تثري م�ساألة �الأنا و�الآخر �إ�سكالية 
�رشدية ترتبط باختالف وجهات 
ينطلق  �لتي  �لز�وية  �أو  �لنظر 
منها �لرو�ئي يف �إبر�زها ب�سورة 
نوعاً  و�سائكة  معقدة  تكون  قد 
مفردة  �الأنا  تظهر  ورمبا  ما، 
لو  فيما  و�سوحاً  �أكرث  ب�سورة 
�سيما  وال  باالآخر،  �قرتنت 
�لعدو  هو  �الآخر  هذ�  كان  �إذ� 
�الأنا  ي�سع  حيث  ذ�ته،  بحّد 
و�رش�عي  ت�سادمي  موقع  يف 
يوؤ�س�س  ما  وهو  �لّدو�م،  على 
�لتي حتكمها  �لعالقة،  �إ�سكالية 
�أ�س�س ثقافية وفكرية وفل�سفية 
و�أيديولوجية،  و�سيكولوجية 
�لعالقة  طبيعة  ب�سناعة  تنه�س 

وكيفيتها على عّدة م�ستويات.
ويتم بناء �سيغة �لعالقة وتلّقيها 
�لذ�ت  عرب �ملقابلة بني �سورة 
)�أو »�الأنا«، �أو »�لنحن« �لعربية( 
�حل�ساري  »�الآخر«  و�سورة 
�لطرح  يف  فروق  مع  �لغربي، 
حتددها مو�قف وروؤى �ملفّكرين 
�لرو�ية  تعاملت  وقد  و�الأدباء. 
�ملبّكرة  جتاربها  منذ  �لعربية 
و�لثور�ت  �لتحوالت  بكل  مرور�ً 
مع  �الآن  حتى  بها  مرت  �لتي 
�سارت  �لتي  �الإ�سكالية  هذه 
�خلطاب  يف  حمورية  ثيمة 
�لرو�ئي �لعربي، و��ستملت على 
باتت  حتى  وروؤى،  طروحات 
م�ساغل  طالت  مبو�سة  �أ�سبه 
�أنها  �إال  �لعرب،  �لرو�ئيني  �أكرث 
من  عال  م�ستوى  على  جاءت 
و�الإبد�عية  �لثقافية  �مل�سوؤولية 
�ملخل�سني  �لرو�ئيني  عند 
مل�ساريعهم، حيث تخلّ�سو� من 
�سلطة �لتقليد وعاجلو� �لق�سية 
وتقاين  وفكري  فّني  بوعي 

على  �إيجابياً  �نعك�س  متميز، 
جتاربهم و�أ�سبح ق�سية مركزية 

من ق�ساياهم �لّرو�ئية.
�لفا�سلة  �حلدود  فو�سع 
هي  و�جرت�حها،  للمفاهيم 
�لنقطة �الأهم و�الأ�سمل، خا�سة 
ذلك  باالآخر،  �الأمر  تعلق  �إذ� 
على  يبقى  ال  �الآخر  هذ�  �أن 
و�حد  و�سكل  و�حدة  وترية 
وروؤية و�حدة وح�سا�سية و�حدة 
مبرور �لّزمن، كما هو �حلال يف 

»مد�ر�ت �ل�رشق«.
�الأنا  بني  �اللتقاء  نقطة  �إن 
�ملادة  ت�سّكل  �لتي  هي  و�الآخر 
�ل�رّشد  مل�رشوع  �الأ�سا�س 
و�الآخر،  �لن�س  »�أنا  �لّرو�ئي: 
�الإحاالت  من  جملة  منتجاً 
�للغوية و�لنف�سية و�لفكرية، �لتي 
خ�سو�سية  يف  تكون  ما  غالباً 
يف  و�آخر  �أنا  عن  تعرّب  �ملعنى، 
بو�سفه  فال�رّشد  نف�سه،  �لوقت 
كل  لتوظيف  �ملحايثة  �لّتوليفة 
منهما يف تركيبة �لوعي، كرغبة 
�لتعاي�س  �سيغ  متتحن  �إر�دية 
من  وجتعل  بينهما،  �ملمكنة 
�لوجود  حّيز  يف  مرتّد�ً  �الآخر 

�إىل �الأنا يف �إطار �لكينونة«.
�الآخر  تعّدد  �أمام  �إذن  فنحن 
و�لهوية  �ل�سكل  يف  ـ  وتنّوعه 
ـ  و�لفكر  و�ملنهج  و�مل�رشوع 
�لذ�ت  باملقابل،  تبقى  فيما 
و�الأنا  �لفردية،  �الأنا  �لعربية، 
تختلف  ال  و�حدة  �جلمعية 
�ختلفت  و�إن  �لع�سور  مّر  عرب 
وتطلّعاتها  نظرها  وجهات 
و�آمالها، على �لّنحو �لذي يخلق 
�إ�سكاالً تفاعلياً بني حركة �الآخر 
�الأنا  وثبات  �مل�ستمر  تغرّيه  يف 
على  �لّنمطي  ��ستمر�رها  يف 

حال �سبه م�ستقّرة.
يف  �إذ�ً  و�الآخر  �الأنا  تتمو�سع 
عملي  وف�ساء  و�حد  مكان 
على  �حلكم  ميكن  فال  و�حد، 
يكن  مل  ما  �الآخر،  باأنه  �الآخر 
�الثنني  تربط  �سلة  هناك 
ف�ساء  يف  يتحّركان  ببع�سهما، 
مكاين وزماين و�حد، ففي �إطار 
»فكرة  تتكّون  �ملفاهيم  هذه 
�ل�رّش�ع بني  �الآخرية من حجم 
�رش�ع  وكل  و�الإن�سان،  �الإن�سان 
من  يبتدئ  و�إن�سان  �إن�سان  بني 
متو�سع كال �لّطرفني يف حيزّي 
يحدث  �أن  ميكن  فال  �الآخرية، 
كل  يكن  مل  ما  �رش�ع  بينهما 
منهما �آخر بالن�سبة لالآخر، على 
و�جلمعي،  �لفردي  �مل�ستويني 
�ملزدوجة  �لكلية  هو  و�الآخر 
يف  وتقوي�سها  �لذ�تية  للكينونة 

�الآن نف�سه«.
يبد�أ  �لطرفني  بني  فال�رش�ع 
باأن  �الأنا،  عامل  يح�س  عندما 
رغبة �الآخر ت�ستغل لال�ستحو�ذ 
به  �خلا�س  �لف�ساء  على 
و�إق�سائه،  وتهمي�سه  وحتييده 
معّينة على  �إكر�هات  وممار�سة 

ر�سيده �الأنوي �مل�ستقل.

اأ�سكال الأنا:

�إقحام  يف  دوماً  �لر�وي  يتدّخل 
و»�لنحن«،  »�الأنا«  بني  ذ�ته، 

�لغائب  �سمري  ي�سبح  وبالتايل 
هو �لفاعل و�مل�سيطر على هذ� 
وذلك  �ل�سمائر،  يف  �لتالعب 
خا�س  �أ�سلوب  �إىل  يعود  �إمنا 
�لّتحديد�ت  يف  �لّر�وي  يتبعه 
حتديد�ت  وهي  �ل�سمائرّية، 
�لر�وي  مهارة  عن  م�سبقاً  تعلن 
وقدرته  �لتالعب  يف  وبر�عته 
على �إد�رة دّفة �ل�رّشد و�لتحّكم 
مبجرياته: »كان ميتاً بحق، على 
�لّرغم من �أنه قد طاف يف �ساحة 
�لّنهر،  حول  ثم  وحوله،  �لبيت، 
�أحد�ً  ي�سادف  �أن  يتحا�سى 
مّمن يعرف �أو ال يعرف، يتلّم�س 
جيبه  يف  �أودعتَه  �لذي  �جلنيه 
وبعد  �مل�سم�س.  حى  �ل�سّ هذ� 
�ملحطة،  �إىل  يت�سلّل  �ملغيب 
ومعتمة  قذرة  ز�وية  يف  يقعي 
حّتى ياأتي �لقطار، فيت�سلّل �إىل 

جوفه، ويدفن نف�سه هناك.
ذلك  عجز�ً:  �أكرث  كان  �أّيهما 
ور�ءه  �سماً  خلف  �لذي  �ل�ّساب 
�لذي  �لكهل  هذ�  �أم  عنق،  بال 
�رشو�ل؟  بال  ور�ءه  جنوم  خلف 
هل  هزمية؟  �أكرب  كان  �أّيهما 
كان ما فعل ر�سا�س �لفرن�سيني 
فعلت  مما  �أقتل  �لكهل  يف 
�ل�ساب؟  يف  �خليالة  �سكاكني 
�أبو ر��سني  �لعم حامت  �سخ�سية 
حقاً  �ملثرية  �ل�سخ�سيات  من 
مع  وتتطور  تنمو  �لرو�ية،  يف 
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�إذ ينتهي هذ� �لّدور مع نهاية  ـ 
�جلزء �الأول ـ �إال �أنه ��ستطاع �أن 
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 

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

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

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

( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

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

والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة 
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 وال�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. 

ما ه� مر�ض الك�لريا؟
يف  الكولريا  مر�ض  ينت�رس 
مبا  العامل  من  عدة  مناطق 
فيها منطقة ال�رسق الأو�صط. 
ةبائي  م�صتوى  اىل  وي�صل 
ال�صيف.  ف�صل  يف  خ�صو�صا 
ويعاين حاليا �صكان اليمن من 
انت�صار املر�ض الذي تفاقمه 
املرتدية  الن�صانية  احلالة 

ب�صبب احلرب هناك.
معوي  التهاب  والكولريا 
جرثومية  ع�صيات  ت�صببه 
 Vibrio  ( عليها  يطلق 
والعالمة   )Cholerae
بالكولريا  لالإ�صابة  الفارقة 
هي الإ�صهال ال�صديد وميكن 
اأو  متوطنا  يكون  اأن  للمر�ض 
وبالرغم  متف�صيا  اأو  وبائيا 
يف  املحرز  التقدم  كل  من 
الأبحاث، ما زال هذا املر�ض 
ي�صكل حتديا للطب احلديث. 
مهما  عن�رسا  النظافة  وتعد 

اىل  اإ�صافة  منه  للوقاية 
اإن  حني  ويف  امل�صاد  اللقاح 
الإ�صابة العادية بالكولريا قد 
ت�صاحبها اأعرا�ض ب�صيطة اأو 
ل تظهر اأعرا�صا باملرة، لكن 
تودي  قد  ال�صديدة  الإ�صابة 
لل�صوائل  خطري  فقدان  اإىل 
الوفاة  اإىل  وبالتايل  والأمالح 
معدودة،  �صاعات  خالل 
عن  بالكولريا  العدوى  تنتقل 
التلوث  ب�صبب  الفم  طريق 

بف�صالت املري�ض.
املتقدمة،  الدول  ويف 
وبف�صل اأنظمة ت�صفية املياه 
وال�رسف ال�صحي املتطورة، 
الكولريا  مر�ض  ي�صكل  ل 
م�صدر تهديد حقيقي، ولكن 
يكون  ان  ينبغي  ذلك  مع 
الأطباء واملواطنون العاديون 
الذين  اأولئك  خ�صو�صا   -
اأخرى  بلدان  اإىل  ي�صافرون 

اأقل تطورا - على اإطالع على 
و�صبل  املر�ض  انتقال  كيفية 

الوقاية منه.
الدقيق  الت�صخي�ض  ي�صكل  ل 
�رسطا لعالج مر�صى الكولريا، 

اأي  عالج  يف  الأولوية  لأن 
تعوي�ض  هي  �صديد  ا�صهال 
املفقودة  والأمالح  ال�صوائل 
احليوي  امل�صاد  واإعطاء 

املنا�صب عند احلاجة.

اكت�صاف فائدة �صحية غري مت�قعة لل�صرا�صري!

نظرة تاريخية

تو�صلت درا�صة علمية اأجرتها جامعة 
اإىل   Wisconsin-Madison
يكون  اأن  ميكن  ال�رسا�صري  اأكل  اأن 
ووجد  املعوية  لالأمرا�ض  اأمرا جيدا 
احل�رسات  ا�صتهالك  اأن  الباحثون 
ميكن اأن ي�صاعد يف دعم منو البكترييا 
املعوية املفيدة، للحد من اللتهابات 
يف اجل�صم. وحتتوي ال�رسا�صري، مثل 
غريها من احل�رسات، على األياف مثل 
الكيتني، تختلف عن الألياف الغذائية 
الفواكه  مثل  الأطعمة،  يف  املوجودة 

واخل�رسوات.
درا�صة  اجلديدة  التجربة  و�صملت 
توؤثر  احل�رسات  األياف  كانت  اإذا  ما 
اجلهاز  يف  املوجودة  البكترييا  على 
�صخ�صا  ع�رسون  و�صارك  اله�صمي. 
نوعني  ت�صمنت  التي  الدرا�صة  يف 
ويف  الإفطار  وجبات  من  خمتلفني 
امل�صاركون  تناول  اأ�صبوعني،  اأول 
اأو وجبة  »نظامية«،  اإفطار  اإما وجبة 
بودرة  من  غراما   25 على  حتتوي 
عاد  ثم  املجففة.  ال�رسا�صري  حلم 
عادي  غذائي  نظام  اإىل  م�صارك  كل 
ملدة اأ�صبوعني، يف منت�صف الدرا�صة 
الأ�صبوعني  امل�صاركون  وق�صى 
مل  اإفطار،  وجبة  تناول  يف  الأخريين 

تُقدم لهم يف اأول اأ�صبوعني.
من  الدم  عينات  الباحثون  وجمع 
الدرا�صة  بداية ونهاية  امل�صاركني يف 
التقارير  جملة  يف  نُ�رست  التي 
م�صتويات  لتقييم  وذلك  العلمية، 
الغلوكوز والإنزميات يف الدم، وكذلك 
وهو   ،TNF-alpha م�صتويات 
اأخذ  ومت  باللتهاب  مرتبط  بروتني 
عينات الرباز يف الوقت نف�صه للبحث 
يف  اللتهابية  الكيميائية  املواد  عن 
ا�صتجواب  مت  كما  الغليظة.  الأمعاء 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  امل�صاركني 
اأعرا�صهم  حول  �صنة،  و48   18 بني 
امل�صاركون  واأفاد  املعوية  املعدية 
معوية  معدية  تغيريات  وجود  بعدم 
من  اأي  من  جانبية  اآثار  اأو  هامة، 
الوجبات الغذائية. ومل يجد الباحثون 
يف  تغيريات  حدوث  على  دليل  اأي 
الرتكيب امليكروبي الكلي، اأو تغريات 

يف التهاب الأمعاء الغليظة.
ومع ذلك، فقد راأوا زيادة يف الإنزمي 
الأمعاء.  ب�صحة  املرتبط  الأي�صي 
انخفا�صا  البحث  فريق  لحظ  كما 
ارتبط  الذي   ،TNF-alpha يف 
الكتئاب  مثل  اأخرى،  باأمرا�ض 

وال�رسطان.

يعد مر�ض الكولريا من الأمرا�ض 
به  تاأثرت  اإذ  القدم،  يف  الغارقة 
العامل  انحاء  �صتى  يف  ال�صعوب 
اأبو  كتابات  وت�صف  التاريخ.  طيلة 
قراط )460 اإىل 377 قبل امليالد( 
الهنود مر�صا قد  العلماء  وكتابات 

يكون مر�ض الكولريا.
وكان الطبيب الربيطاين جون �صنو 
التا�صع  القرن  يف  اأثبت  من  اأول 
ع�رس اأنه ميكن منع انتقال الكولريا 
اىل حد كبري عن طريق توفري مياه 
ففي  للنا�ض.  النظيفة  ال�رسب 
لندن  يف  للمر�ض  وبائي  انت�صار 
اأن  اإىل  يف عام 1854، تو�صل �صنو 
م�صخة ما يف �صارع برود �صرتيت 
وفعال  العدوى،  م�صدر  هي  كانت 
ا�صتبدال  الوباء مبجرد  احتواء  مت 

عتلة امل�صخة.
عامل  الكولريا  جرثومة  اكت�صف 
يف  كوخ  روبرت  الأملاين  اجلراثيم 

يف  وبائي  انت�صار  اأثناء   1883 عام 
من  الأول  ال�صطر  ويعني  م�رس، 
اأثناء  تهتز  اإنها  اجلرثومة  ا�صم 

حركتها.
 7 العامل  �صهد   ،1817 عام  ومنذ 
حالت انت�صار �صامل للمر�ض، كان 
م�صدرها جميعا م�صتودع الكولريا 
الهندية.  القارة  �صبه  يف  املتوطن 
بني  الأوىل  ال�صت  احلالت  وقعت 
عامي 1817 و1923، واأثرت 5 منها 
اإىل  منها   4 و�صلت  بينما  اأوروبا 
الوليات املتحدة م�صببة 150 األف 
األف  حالة وفاة يف عام 1832 و50 

وفاة يف عام 1866.
اأما حالة النت�صار ال�صاملة ال�صابعة 
 - الع�رسين  القرن  يف  والأوىل   -
فقد بداأت يف عام 1961، وبحلول 
عام 1991 كانت قد و�صلت اىل 5 
قارات ومازالت م�صتمرة اإىل يومنا 

هذا.
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خم�س حقائق عن املذهب املالكي
من  كغريه  املالكي  املذهب  اأن  اأوالها: 
من  اأ�سا�سا  ينطلق  الفقهية،  املذاهب 
اأن  يرى  كغريه  هو  اإذ  وال�سنة؛  الكتاب 
ال�رشيعة  هذه  كلي  »هو  الكرمي:  القراآن 
الذي يت�سمن كل قواعدها واأ�سولها، واإن 
كان ال ي�ستمل على اأكرث فروعها، وال�سنة 
هي التي ف�سلت هذه الفروع، واأمتت بيان 
يف�سل  اأن  الأحد  يكن  ومل  منها...  الكثري 
الأنهما  االأ�سلني،  هذين  عن  ال�رشيعة 

عمودها، واملرجع الذي يرجع اإليه«.
من  كغريه  املالكي  املذهب  اأن  والثانية: 
املذاهب، يقوم على مناهج وطرائق كان 
ا�ستخراج  اإىل  للو�سول  »يتخذونها  االأئمة 
االأحكام التف�سيلية من اأدلتها االإجمالية«؛ 

الذين  هم  املذاهب  »اأ�سحاب  اأن  مبعنى 
االأ�سول،  هي  التي  االأدلة  يف  تكلموا 
وم�سالك  اال�ستدالل  طرائق  يف  وتكلموا 
اال�ستنباط، ورد الواحد منهم على االآخر 
ويف  اآخر،  دليل  اأو حجية  دليل  يف حجية 
اال�ستدالل  م�سالك  من  م�سلك  ا�ستقامة 

وعدم ا�ستقامة غريه«
واحلقيقة الثالثة: اأن و�سوح هذه االأ�سول 
مذاهب  من  مذهب  كل  عليها  يقوم  التي 
االأئمة هي التي »ق�ست باأن يرتبط بهوؤالء 
بعدهم،  من  الفقهاء  من  رجال  االأئمة 
مع  عليهم  ويح�سبون  اإليهم  ي�سافون 
يو�سف  كاأبي  مثلهم...«.  جمتهدون  اأنهم 
وحممد بالن�سبة الأبي حنيفة، وابن القا�سم 

واآخرين  مالك....  اإىل  بالن�سبة  واأ�سهب 
بالن�سبة لل�سافعي واأحمد. وما ذلك اإال الأن 
»املذهب لي�س عبارة عن ارتباط تقليدي 
مبقت�ساه ي�سري الفقهاء الذين ينتمون اإىل 
مذهب اأو يتبعونه مقلدين الإمام املذهب 
التزام  عن  عبارة  ولكنه  االأحكام،  يف 
الأ�سوله وتخريج فروع على تلك االأ�سول، 
�سواء اأطابقت الفروع التي خرجها هو اأم 

خالفتها«
ووحدتها  املذاهب  اتفاق  »اأن  والرابعة: 
اأو اختالفها، اإمنا يرجع اإىل كونها متفقة 
ال  االأ�سول،  يف  متخالفة  اأو  االأ�سول  يف 
يختلف  قد  التي  الفرعية  املقاالت  اإىل 

الفقيهان اأو اأكرث فيها«

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني 

باهلل و �صاأله الن�صيحة ، فقال له 
عليك بخم�س :

ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر 
اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 

. فقلت : هذه واحدة .فقال : 
بل خم�س .قلت : كيف ؟! فقال 

: الأوىل فتح ، و الثانية �صرح 
، و الثالثة طرح ، و الرابعة 

امتحان و جرح ، و اخلام�صة 
ر�صا و منح .

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

ول لنف�صك طاب..
و الثانية : لول اأن �صرح �صدرك 

بالو�صال ، مادام لك الذكر فى 
دلل.. والثالثة : لول اأن طرح 

عنك الأ�صغال ، ما ذقت طعم 
الهيام و اجلمال..و الرابعة : 

لول اأن جرحك و امتحنك بذكر 
زلتك ، لدخل لك ال�صيطان 

من باب العجب بوارداتك ، و ملا 
ِفيت من اآفاتك.. �صَ

و اخلام�صة : ر�صي عنك فى 
نهايتك فمنحك اأبوابًا من 

اليقني فى ح�صرته.. فتعجبت 
!...

فقال يل : لتتعجب فاإن مل 
حتظ باخلم�س ، ماُكتبَت من 

الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك 

و�صكرك..

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

واال�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 االإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�س، 
ولوالها لفَقَد االإن�سان االأمل يف رحمة 

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

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

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

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

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

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

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

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

َرِحيًما ، ]الفرقان: 70[.

الل�س ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

انفراد 
املالكية 

ببع�س 
االأ�سول 

املالكية،  اأ�سول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�سول 
من  غريه  فيها  ي�ساركه 
التي  االأ�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 االأ�سول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �سائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  االأم�سار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فهو 
حجة يجب االأخذ به، وال ي�سع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

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

بع�س املذاهب، اإال اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  اال�ستناد  بكرثة  االأ�سول، 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
االإف�ساح  يف  املذاهب  اأج�رش 
بها  والبوح  االأ�سول  هذه  عن 
واالحتجاج لها، حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

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

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

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

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

بالدعاء وقالت : �سيدى وموالى 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�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن 
العمل فيحدد امل�صلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�صاعي للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت 

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

ويح�صر موا�صع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد 

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

املدمرة للف�صل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�صبة الف�صل 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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�سيارة  لإطالق  �أودي  �رشكة  ت�ستعد 
تتمتع  كهربائية  �أوفر  كرو�س 
قدرتها  من  ترفع  حديثة  باأنظمة 
يف  �ملركبات  �أحدث  مناف�سة  على 
و�أهم  وجاغو�ر  ت�سال  مثل  �لأ�سو�ق 
 "E-Tron" �سيارة  �سيميز  ما 

�جلديدة هو نظام �لروؤية �لإلكرتوين، 
بدل  �لكامري�ت  �سيعتمد  و�لذي 
�لتي  و�ملر�آة  �جلانبية  �ملر�يا  من 
�ستقوم  حيث  �ل�سيارة،  د�خل  تو�سع 
يح�سل  ما  بنقل  �لكامري�ت  هذه 
خلف �ل�سيارة ويف حميطها وعر�سه 

�أمام  موجودة  خا�سة  �سا�سات  على 
�ل�سائق.

بتغيري  �لكامري�ت  تلك  �ستقوم  كما 
مع حركة  يتنا�سب  �لروؤية مبا  ز�وية 
�ل�سائق  يقوم  عندما  �أو  �ل�سيارة 

بركنها يف �أماكن �سيقة.

و�ستاأتي �سيار�ت "E-Tron" بهيكل 
وعجالت  �أنيق،  �ن�سيابي  ريا�سي 
ف�سال  بو�سة،   19 مبقا�س  ريا�سية 
عن م�سابيح خلفية متتد على طول 
تكفيها  وبطارية  �خللفية،  �لو�جهة 

لقطع 400 كلم بال�سحنة �لو�حدة.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�شهرية

�سعر يبداأ من 32.280 األف دولر

مازد� CX-9 موديل 2019 تاأتي مبز�يا 

�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�س، 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.

�سيارتها  جتهيز  مازد�  �أعلنت 
موؤخر�ً،   2019 كموديل   9-CX
عرب ��سافة مزيد من �لتجهيز�ت 
ب�سورة  �سعرها  وزيادة  لل�سيارة 
حمدودة، ومن �ملقرر بدء و�سول 
�ل�سيارة للموزعني �ل�سهر �جلاري 
و�سيبد�أ  �سبتمرب.  خالل  وعامليا 
�ألف   32.280 من  �ل�سيارة  �سعر 
�لأمامي  �لدفع  لن�سخة  دولر 
موديل  عن  دولر   150 بزيادة 
2018 كما �ستاأتي ب�سعر 34.080 

�ألف دولر لن�سخة �لدفع �لكلي.
�سمن  �ل�سيارة  و�ستتميز 
مب�سغل  �جلديدة  �ل�سافات 
�أوتو  و�ندرويد  بالي  كار  �آبل 
بد�ية  �ل�سيارة  يف  طلبهم  ميكن 
وبالن�سبة   ، تورينج  ��سد�ر  من 
ف�ستاأتي  �سبورت  لن�سخة 
بو�سة   18 �ألومنيوم  بعجالت 
��ساءة  ووحد�ت  مظلل  وزجاج 
 7 ب�سا�سة  ترفيهي  ونظام  ليد 
بو�سة وبلوتووث ونظام حتكم يف 
ودخول  �ملناطق  ثالثي  �ملناخ 
مفتاح  بدون  لل�سيارة  وت�سغيل 
�أوتوماتيكية  طو�ريء  ومكابح 
مع  �لعمياء  �لبقع  ر�سد  ونظام 
�خللفية  �ملرور  حركة  ر�سد 

ب�سورة قيا�سية.
دولر   1290 مقابل  وميكن 
�سبورت  باقة  على  �حل�سول 
لل�سيارة  توفر  �لتي  �ل�سافية 
�مل�سار  على  للحفاظ  م�ساعد 
�مل�سار  مغادرة  وحتذير 
�أوتوماتيكية  �مامية  وم�سابيح 
وم�ساحات زجاج ح�سا�سة للمطر 
ر�د�ر  يعتمد على  ومثبت �رشعة 
ومر�يا جانبية بخا�سية �لت�سخني 
للتعديل  قابل  �سائق  ومقعد 
ت�سخني  وخا�سية  كهربائياً 

للمقاعد �لأمامية.
ب�سعر  تورينج  ن�سخة  و�ستاأتي 
و�ستاأتي  دولر  �ألف   35.330
�أوتوماتيك  �أمامية  مب�سابيح 
ومقاعد  كهربائي  خلفي  وباب 
ونظام  جلدية  بتطعيمات 
ترفيهي ب�سا�سة 8 بو�سة وو�سائل 
م�ساعدة عديدة وم�سغل �بل كار 
�أوتو ومر�ة روؤية  بالي و�ندرويد 
خلفية بتعتيم ذ�تي بدون �طار . 
 2.5 حمرك  لل�سيارة  و�سيتوفر 
 250 بقوة  توربيني  ب�ساحن  لرت 
نيوتن   420 دور�ن  وعزم  ح�سان 
�أوتوماتيك من  مرت وناقل حركة 

6 �رشعات. 

Blazer شيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

عن  �سيفروليه  �رشكة  ك�سفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�سطة 
�لأغر��س  متعددة  �لريا�سية 
�ل�رشكة  و�أو�سحت   .SUV
�جلديدة  �سيارتها  �أن  �لأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�لأ�سطو�نات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 

�إىل  بالإ�سافة  �لأق�سى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �سد��سي �لأ�سطو�نات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رشعات،   9 من 
�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 

�لأمامي �أو �لرباعي.
�لتي  �جلديدة،  �ل�سيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�سل  ملا  ت�سع 

�سبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�سقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  �لأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�س  �للم�سية  �ل�سا�سة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�سة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�سيارة 
�لال�سلكي  �لهو�تف  �سحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�س  عجالت 
باقات �لتجهيز �لقيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�س 
و�أعلنت  �لختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�سيارة  �إطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�سف بعد عن �لأ�سعار.

تد�بري مهمة عند �ل�شفر بال�شيارة
مع �قرت�ب مو�سم �ل�سيف و�لإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�س �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�س 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�س  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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اأكرث الهواتف رواجا 
لعام 2018

وكالة  ن�رشت 
 C o u n t e r p o i n t «
ت�صنيفا   »Research
جديدا للهواتف الذكية التي 
حققت اأعلى ن�صب مبيعات، 

يف مايو 2018.
هاتف  الت�صنيف  وتراأ�س 
»اآيفون-8« الذي طرحته اآبل 

الفائت وزودته  العام  اأواخر 
الال�صلكي  ال�صحن  مبيزة 
الزجاج  من  اأنيق  وهيكل 
واخلدو�س،  للك�رش  املقاوم 
 Galaxy+« هاتف  وتاله 
S9« من �صام�صونغ ب�صا�صته 
وكامريته  الدقة  عالية 

املميزة.

الثالثة فاحتلها  اأما املرتبة 
 »X »اآيفون-  هاتف 
التي  املميزة  ب�صا�صته 
م�صاحة  كامل  على  جاءت 
للجهاز  الأمامية  الواجهة 
وجه  على  التعرف  وميزة 
هاتفا  وحلقه  امل�صتخدم، 
 Xiaomi Redmi«

 8  iPhone»و  »5A
اأي�صا  Plus«،وجاءت 
هواتف:  الت�صنيف  يف 
من   »Galaxy S9«
 »Light 20 -P« ،صام�صونغ�
 vivo»و  Huawei من 
 »plus 5 Redmi»و »x21

.»oppo A83»و

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�صام�صونغ ت�صوية ودية خلالف م�صتمر بينهما منذ �صبع 

�صنوات حول اتهامات بن�صخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف اآي فون، 
بح�صب ما اأفادت م�صادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �صفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�صية يف مايو )اأيار( املا�صي على �صام�صونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�صخها تفا�صيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�صتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�صية الفدرالية 
لو�صي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�صوية 

الق�صية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�صحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�صكاوى جديدة يف هذا 

ال�صدد.
واأ�صدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�صي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�صل حماية العمل 

ال�صاق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�صت �صام�صونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�صبت اأبل ق�صية اأوىل حكم فيها على �صام�صونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�صتاأنفت احلكم.
وو�صل 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�صميم التي ن�صختها �صام�صونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�صميم الهاتف الذكي مو�صع اخلالف اأو ق�صم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�صية ت�صمل خ�صو�صاً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�صمل خ�صو�صاً ال�صكل امل�صتطيل مع احلواف امل�صتديرة مع رموز 

ملونة م�صفوفة على ال�صا�صة.

غوغل تطلق 
 اأندرويد 

اجلديد قريبا
اأكد املدون ال�صهري »اإيفان بال�س« 
ن�صختها  �صت�صدر  غوغل  اأن 
يف  اأندرويد،  نظام  من  اجلديدة 
اأن  املتوقع  ومن  املقبل  اأوت   20
اجلديدة  اأندرويد  ن�صخة  حتمل 
و�صع  لذلك   ،»Pistachio« ا�صم 
التقومي  على   »P« حرف  »بال�س« 

الذي ن�رشه عن موعد اإ�صدارها.
ووفقا لبع�س الت�رشيبات عن م�صادر 
اأندرويد  فاإن  غوغل،  من  مقربة 
اجلديد �صيح�صن من جودة عر�س 
وال�صور  الفيديوهات  وت�صوير 

الإ�صاءة  ظروف  يف  خ�صو�صا 
امل�صتخدم  �صيمكن  كما  اخلافتة، 
من التنقل بني التطبيقات باإزاحتها 
على واجهة العر�س كما يف هواتف 
ن�صخة  يف  »iPhone-X«والأهم 
»P« املنتظرة اأنها �صتمكن �صاحب 
من  الذكي  اجلهاز  اأو  الهاتف 
ا�صتخدام كل تطبيق  التحكم مبدة 
النا�س  على حدة، وذلك مل�صاعدة 
بع�س  اإدمان  من  التخل�س  على 
ا�صتهالك  من  واحلد  التطبيقات، 

الطاقة يف الأجهزة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�صيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�صغر على  للتدوين  تويرت  �صبكة 
بينهم  فيما  الر�صائل  تبادل  للم�صتخدمني  ت�صمح 
ب�صكل م�صفر. ولوحظت هذه امليزة التي �صتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�صم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�صتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�صابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�صية ر�صائل مبا�رشة م�صفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�صب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�صمي ل�صبكة 
بعد  يت�صح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�صب  ر�صمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�صفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�صيج لأبل، بل يختار امل�صتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�صفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�صنجر.  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�صة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�صالة ن�صية �رشاً«، �صتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�صة امل�صفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �صبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�صوت  الب�رش  ا�صتعمال  للم�صتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ص�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �صناع  مع  التوا�صل  للم�صتخدمني 
التي  امل�صرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�صتهلك  يخو�صها 

و�صيتمّكن امل�صّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�صويقية 

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

�صمن �صياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

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

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

ال�صبكة.
ي�صار اإىل اأن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�صاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

 اثنني من هواتف Vivo �سوف حت�سل 
على �ساحن بقوة 22.5 واط

تعترب �رشكة BBK Electronics هي ال�رشكة الأم لكل من Oppo و OnePlus و 
Vivo، فقد ح�صلت كل من Oppo و One Plus على هواتف ذكية مقرتنة بتقنيات 

ال�صحن ال�رشيع التي يطلق عليها ا�صم FOOC و DASH Charge. ولكن لتزال �رشكة 
Vivo تفتقر اإىل هذه التقنية مع هواتفها الذكية.

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

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�صية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�صتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�صة بات�صال �صبكة WLAN الال�صلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�صرية، بالإ�صافة اإىل ربط اجلهاز بح�صاب اأوكولو�س ب�صبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�صل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�صور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�صي.

وميكن للم�صتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�صتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�صتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�صطدم عد�صات النظارة مع عد�صات نظارة الواقع الفرتا�صي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

اأوقفت في�س بوك الربنامج الذي اأطلقته �صنة 2014 بهدف 
اإىل  النفاذ  تتيح  امل�صرّية  الطائرات  من  اأ�صطول  ت�صنيع 
واأكدت  التقنية  هذه  من  املحرومة  املناطق  يف  الإنرتنت 
عن  ال�صاأن  هذا  يف  اأ�صدرته  الذي  البيان  يف  املجموعة 
نيتها موا�صلة تطوير الأجهزة الطائرة لتوفري الإنرتنت يف 
املناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

الإنتاج ال�صناعي.

وتعتزم في�س بوك اإغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائرات  »اأكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  اإجنلرتا حيث  غرب 
بوك  في�س  وتتعاون  ال�صم�صية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
اإيربا�س على تطوير طائرات �صم�صية بدون  مع  خ�صو�صاً 
طّيار ا�صمها »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�صرتاتو�صفري.



بوهران  الأمنية  الهيئة  لنف�س  بيان  وذكر 
الفرقة  مقر  اإىل  ال�ضحية  والد  تقدم  اأنه 
حا�ضي  ببلدية  الوطني  للدرك  الإقليمية 
بابنته  مرفوقا  وهران(  )�رشق  عقبة  بن 
�ضنوات  ت�ضعة  العمر  من  البالغة  القا�رش 
للفعل  ابنته  اأجل رفع �ضكوى تعر�س  »من 
واإبعادها من قبل �ضخ�س  املخل باحلياء 
جمهول«واأو�ضح ذات امل�ضدر اأنه بح�ضب 
»كانت  الطفلة  فاإن  التحقيق  معطيات 
جدها  منزل  من  بالقرب  مبكان  تلعب 
يتقدم منها  اأن  البلدية قبل  بنف�س  الكائن 
رجل  موا�ضفات  يحمل  جمهول  �ضخ�س 
لها  لي�ضرتي  مرافقته  عليها  عر�س  م�ضن 
بع�س احلاجيات على اأن يعيدها اإىل بيت 
جدها«،وقد اأخذ ال�ضيخ الطفلة ملحل بيع 
املثلجات بنف�س البلدية قبل اأن يتوجه بها 
العتداء  حماول  العمراين  الن�ضيج  خارج 
الذي  نف�س احلني  اأين �ضارعته يف  عليها 
من  اخلروج  ب�ضدد  رجل  فيه  �ضاهدت 
الهروب  يف  جنحت  حيث  الريفي  منزله 

نحوه »وقد اأدخلها الرجل اإىل بيته وقامت 
زوجته وابنتاه مبرافقة الطفلة نحو بيتها 
جمهول«  مكان  نحو  املعتدي  فر  بينما 
اأن  اأبرز  الذي  امل�ضدر  نف�س  ي�ضيف 
الق�ضية  يف  اإطالقها  مت  التي  التحريات 
قد  الأحداث  حماية  فرقة  مع  بالتن�ضيق 
والذي  فيه  امل�ضتبه  توقيف  من  مكنت 

يقطن يف ذات البلدية. 
ولية  كانت  الأ�ضبوع  نف�س  يف  اأنه  يذكر 
متثلت  اأخرى  حادثة  عرفت  قد  وهران 
�ضنوات   8 العمر  من  تبلغ  طفلة  مقتل  يف 
بعد العتداء عليها من قبل �ضاب يبلغ من 
توقيفه من قبل  والذي مت  العمر 18 �ضنة 

م�ضالح الأمن الولئي.

م٫�س

اخلاطف �سيخ عمره 73 �سنة

جناة طفلة عمرها 9�صنوات من عملية اغت�صاب بوهران
.        تفادي تكرار ماأ�ساة �سل�سبيل

متكنت م�سالح الدرك الوطني بحر هذا الأ�سبوع بوهران من توقيف رجل م�سن يبلغ من العمر 
73 �سنة يف ق�سية اإبعاد قا�سر عمرها 9 �سنوات بغر�س العتداء عليها جن�سيا, ح�سبما علم اأم�س 

ال�سبت لدى م�سالح الدرك الوطني.

التوا�صل 
واملر�ض املزمن

التوا�سل  و�ساط  تفوقت 

على  اأخرى  مرة  الجتماعي 

تو�سيل  يف  الر�سمية  املوؤ�س�سات 

وباء  اأزمة  خ�سو�سا  ,و  املعلومة 

و  البليدة  مناطق  ببع�س  الكولريا 

العا�سمة ,بداية من اأوىل احلالت 

وو�سول اإىل اإطالق حملة وا�سعة  

طرق  الوباء,و  مب�سببات  للتوعية 

املوؤ�س�سات  اأن  حني  ,يف  تفاديه 

عن  للك�سف  ا�سطرت  الر�سمية 

و  وقوعه  من  اأيام  بعد  املو�سوع 

التي  احلمالت  �سغط  حتت  ذلك 
اجتاحت الفاي�سبوك.

يف  تكرر  ال�سيناريو  نف�س 

�سوف  وادي  يف  قبلها  و  البويرة 

اإذا  ,هي  اجلنوب  مناطق  بع�س  و 

تنجح  مل  مزمنة  توا�سل  اأزمة 

حلها,رغم  يف  الر�سمية  املوؤ�س�سات 

وجود الآليات القانونية و املادية 

القانوين,هناك  الغطاء  توفر  و 

ق�سور يجب تفاديه ,وواقع وجب 

جهود  لتظافر  تغيريه,ميكن 

جميع الأطراف اأن تهدئ من روع 

يف  ال�سائعات  حتا�سر  و  املواطنني 

م�ساكل  نتفادى  بذلك  و  مهدها 
اأخرى نحن يف غنى عنها .

موقف

ال�سرطة

  72451 مكاملة عرب 
الرقم الأخ�صر 1548 

و رقم النجدة 17 
العمليات لالأمن  القيادة و  �ضجلت مراكز 
 72451 الوطني  الرتاب  عرب  الوطني 
 )15.48( الأخ�رش  الرقم  عرب  مكاملة 
جويلية  �ضهر  خالل   )17( النجدة  ورقم 
ت�ضمنت  وقد     ،2018 اأوت  �ضهر  وبداية 
يد  تقدمي  طلبات   13238 النداءات  هذه 
امل�ضاعدة،2313 نداء للتبليغ عن حوادث 
املرور و 46837 طلب معلومات وتوجيه، 
 936 ال�رشقة،  عن  للتبليغ  مكاملة   9127
ومت  ،هذا  احلرائق  عن  للتبليغ  مكاملة 
تنفيذ  مع  النداءات  جميع  على  الرد 
مت  حيث  البالغات،  تلقي  فور  تدخالت 
املواطنني  بان�ضغالت  التكفل  خاللها 
وتوجهيهم،  م�ضاعدتهم  اإىل  بالإ�ضافة 
العديد  بتوقيف  املكاملات  �ضمحت  وقد 

احلاجمن الأ�ضخا�س يف حالة تلب�س. # وداد 

لإنقاذ »رفيق ال�سالح« من ال�سجن؟!

هل يقدم ترامب على النتحار �صيا�صيا 

اإيليزي

تخ�صي�ض 938 اإعانة لفائدة البلديات  

ورقلة 

 قتيل و اأربعة جرحى يف حادث مرور 

دونالد  اأمريكا،  رئي�س  م�ضت�ضارو  يخ�ضى 
مدير  عن  العفو  على  اإقدامه  من  ترامب، 
مانافورت،  بول  ال�ضابق،  النتخابية  حملته 
ثنيه  بداأب  ويحاولون  بالحتيال،  اإدانته  رغم 
ال�ضيا�ضي. وذكرت �ضحيفة  عن هذا النتحار 
»بوليتيكو« نقال عن م�ضادر يف البيت الأبي�س، 
اأن م�ضت�ضاري ترامب ي�ضعرون باأن حماولتهم 
العفو  منح  بعدم  الأمريكي  الرئي�س  اإقناع 

ملانافورت تكاد تذهب �ضدى الرياح، ويخ�ضون 
القريب  يتخذ هذه اخلطوة يف  اأنه �ضوف  من 
يف  ال�ضابقني  املوظفني  اأحد  وقال  العاجل، 
حملة الرئي�س النتخابية: »ترامب ي�ضتعد لهذا، 
باأنه »مطاردة  التحقيق مع مانافورت  وي�ضف 
لل�ضاحرات«، ويقول اإن هذه املطاردة ما كانت 
هيالري  مناف�ضته  مل�ضت�ضاري  اأبدا  �ضتحدث 

كلينتون، لو فازت هي عليه«.

مت منح ما ل يقل عن 938 ح�ضة من اإعانات 
ال�ضكن الريفي على خمتلف بلديات ولية 
على  املتزايدة  الطلبات  لتلبية  اإيليزي 
هذه ال�ضيغة من ال�ضكن و تدعيم حظرية 
ال�ضكن بهذه الولية الواقعة باأق�ضى جنوب 
�رشق الوطن، ح�ضبما اأ�ضتفيد لدى م�ضالح 

الولية.
موؤخرا  جرت  التي  العملية  هذه  تندرج  و 

يف اإطار الربنامج اخلا�س بتوزيع اإعانات 
 ،2018 برنامج  بر�ضم  الريفي  ال�ضكن 
ح�ضة  من  جانت  بلدية  ا�ضتفادت  حيث 
قوامها 298 اإعانة و بلديات اإيليزي )250( 
 )70( احلوا�س  وبرج   )  120( والدبداب 
بلديتي  بني  منا�ضفة  اإعانة   200 و  اإعانة 
برج عمر اإدري�س و اإن اأمينا�س، وفق ذات 

امل�ضدر.

اأربعة  اأ�ضيب  و  م�رشعه  �ضخ�س  لقي 
اآخرون بجروح متفاوتة من عائلة واحدة يف 
حادث مرور وقع اجلمعة بالقرب من بلدية 
احلجرية على الطريق الوطني رقم 3 الرابط 
بني مدينتي ورقلة وتقرت، ح�ضبما علم اأم�س 
ال�ضبت من مديرية احلماية املدنية و متثل 
احلادث يف انقالب �ضيارة �ضياحية مما اأدى 
اإىل مقتل �ضائقها )36 �ضنة( على الفور فيها 

اأ�ضيب باقي اأفراد عائلته ) الزوجة و ثالثة 
اأطفال( بجروح متفاوتة ا�ضتدعت نقلهم من 
طرف اأعوان احلماية املدنية اإىل املوؤ�ض�ضة 
احلجرية  ملدينة  العمومية  الإ�ضت�ضفائية 
جثة  بها  اجلثث  م�ضلحة  اإىل  نقلت  والتي 
فتحت  وقد  امل�ضدر  اأ�ضاف  كما   ، القتيل 
لتحديد  حتقيقا  الوطني  الدرك  م�ضالح 

اأ�ضباب وقوع هذا احلادث .

بعد ر�سالتها حل�سن ن�سر اهلل

تل اأبيب تهاجم عهد التميمي 

م�ستغامن

 اإح�صاء 24 نوعا من الطيور املائية 

تيزي وزو

م�صرية و اإ�صراب للتجار احتجاجا 
على اإختفاء رب عائلة  

الوزراء  رئي�س  با�ضم  املتحدث  وجه 
انتقادات  نتنياهو  بنيامني  ال�ضهيوين 
الفل�ضطينية  الفتاة  اإىل  اللهجة  �ضديدة 
اإىل  وجهتها  التي  للر�ضالة  التميمي  عهد 
ن�رش  ح�ضن  اللبناين  اهلل«  »حزب  زعيم 

اهلل.
با�ضم  املتحدث  جندملان،  اأوفري  وذكر 
لالإعالم  الإ�رشائيلية  احلكومة  رئي�س 
العربي، يف تغريدة من�ضورة على ح�ضابه 
عهد  هي  »ها  »تويرت«:  يف  الر�ضمي 
الفل�ضطينية  املقاومة  بطلة  التميمي، 

»حزب  زعيم  وتدعم  تبايع  املزعومة، 
ويدمر  يقتلكم  الذي  الإرهابي،  اهلل« 
دولكم يف خدمة النظام الإيراين عدوكم. 
حقا اللي ا�ضتحوا ماتوا«و�ضكرت التميمي 
التي اأم�ضت ثمانية اأ�ضهر يف وقت �ضابق 
الإ�رشائيلي،  بال�ضجن  اجلاري  العام  من 
اللبنانية  »اجلديد«  قناة  اإىل  ت�رشيح  يف 
حزب  زعيم  �ضكرت  املا�ضي،  الأربعاء 
دعمه  على  اهلل  ن�رش  ح�ضن  اللبناين  اهلل 
»افتخار  موؤكدة  اعتقالها،  اأثناء فرتة  لها 

اجلميع به وتاأييدهم له«.

الطيور  من  نوعا   24 اإح�ضاء  مت 
مبنطقتي  املع�ضع�ضة  املائية 
ولية  غرب  و«اإ�ضتيدية«  »املقطع« 
اليوم  اأ�ضتفيد  ح�ضبما  م�ضتغامن، 
الولئية  املحافظة  من   ال�ضبت 
م�ضلحة  رئي�س  اأو�ضح  و  للغابات. 
والنباتات  احليوانات  حماية 
الإح�ضاء  »عملية  اأن  ربعي  حممد 
ال�ضيفي التي قام بها فريق خمت�س 
لوليات  الغابات  حمافظات  من 

م�ضتغامن و وهران و مع�ضكر خالل 
�ضهر يوليو املا�ضي �ضمحت بر�ضد 
اأزيد من 3.856 طائر مائي مع�ضع�س 
باملنطقة الرطبة للمقطع« كما قام 
خالل ذات الفرتة فريق املحافظة 
الولئية للغابات باإح�ضاء 376 طائر 
اأنواع   7 اإىل  ينتمي  مع�ضع�س  مائي 
التي  اإ�ضتيدية  مبنطقة  الطيور  من 
ي�ضيف  هكتارا،   20 م�ضاحتها  تبلغ 

ربعي.

من املنتظر اأن يدخل �ضكان قرى بلدية تيزي 
را�ضد مبدينة تيزي وزو يف اإ�رشاب عام للتجار 
و م�ضرية �ضلمية هدا الأ�ضبوع على اإثر الختفاء 
الغام�س ملواطن باملنطقة مند تاريخ 17 اأوت 
املا�ضي بعد اأن عرث  على �ضيارته من نوع بيجو 
406 حمروقة مبنطقة معزولة بقرية تال عمارة 
بذات البلدية للتتاأكد فر�ضية اختطافه من قبل 
�ضتقوم  حيث  حملي  م�ضدر  ح�ضب  جمهولني 
احلركتني  بتنظيم  را�ضد  تيزي  قرى  جلان 

اأجل م�ضاندة عائلة �ضاغي  الحتجاجيتني،من 
التي  �ضنة   56 العمر  من  يبلغ  عائلة  رب  بليعد 
للمطالبة  واأي�ضا  غام�ضة  ظروف  يف  اختفى 
بتعزيز الغطاء الأمني يف هذه املنطقة ويذكر 
احلميدة  باأخالقه  املعروف  بلعيد  اختفاء  اأن 
اأحدث ت�ضامنا وا�ضعا لدى مواطني املنطقة، 
الذين نظموا العديد من عمليات البحث يف كل 

اأرجاء املنطقة.
ح- كرمي

وهران 

 هالك ثالثة 
اأ�صخا�ض يف حادث 

مرور ببوتليلي�ض 
لقي ثالثة )3( اأ�ضخا�س م�رشعهم 
واأ�ضيب خم�ضة )5( اآخرون بجروح 
ا�ضطدام  حادث  يف  »خطرية« 
�ضيارتني ببع�ضهما �ضهرة اجلمعة 
الوطني  الطريق  م�ضتوى  على 
وليتي  بني  الرابط   2 رقم  
ح�ضبما  متو�ضنت،  وعني  وهران 
م�ضالح  لدى  ال�ضبت  اأم�س  علم 

احلماية املدنية.
و ح�ضب نف�س امل�ضدر فقد وقع 
بال�ضبط  اخلطري  احلادث  هذا 
على م�ضتوى بلدة بريدعة التابعة 
مدينة  �رشق  بوتليلي�س  لدائرة 
ا�ضطدام  ت�ضبب  حيث  وهران 
ببع�ضهما يف  �ضياحيتني  �ضيارتني 

حتطمهما كلية.
�ضمان  املكان  قد مت يف عني  و 
لالأ�ضخا�س  الأولية  الإ�ضعافات 
امل�ضابني الذين ترتاوح اأعمارهم 
نقلهم  قبل  �ضنة  و48   16 بني  ما 
ال�رشعة نحو م�ضالح  على جناح 
اجلراحية  الطبية  ال�ضتعجالت 
اجلامعي  ال�ضت�ضفائي  للمركز 
زرجب«  بن  »احلكيم  لوهران 
ال�ضحايا  جثث  حولت  بينما 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الثالث 
نف�س  اىل  �ضنة  و38   18 بني  ما 

املوؤ�ض�ضة ال�ضت�ضفائية.
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