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عين

ت�ستقبل العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم 
يف  العربي  التطوع  و�سباب  قيادات 
�سبتمرب2018   19 14اإيل  من  الفرتة 
العربي  باليوم  لالحتفال  ،وذلك 
�سبتمرب   15 ي�سادف  الذي  للتطوع 
خا�سة  ت�رصيح  وفى  عام،  كل  من 
رئي�س  الكاظم  يو�سف  الدكتور  قال 

اأنه  التطوعي  للعمل  العربي  االحتاد 
متميز  العام  هذا  موؤمتر  �سيكون 
ال�سباب  باإ�رصاك  خا�سة  كبري  ب�سكل 
اأجل  من  عمل  ور�س  يف  والقيادات 
طرح م�ساريع تطوعية م�سرتكه للدول 
لالإطالع  التجارب  وعر�س  امل�ساركة 
النقاط االيجابية وال�سلبية منها  على 

ليتم حلها من خالل الع�سف الذهني 
مناذج   3 اف�سل  واختيار  للم�ساركني 
عملي  ب�سكل  تطبيقها  ليتم  عربية، 
على ار�س الواقع وبدعم من االحتاد 
العربي  االحتاد  �سيقوم  كما  العربي. 
وتنفيذها  مبتابعتها  التطوعي  للعمل 
بالدول العربية، ليتم ابرازها يف موقع 

متطوعوا  برنامج   ( املتحدة  االمم 
لتقوم تلك    )  UNV االأمم املتحدة 
النماذج بخلق م�ساريع تخدم ال�سباب، 
  )) البيئة  خدمة   (( منوذج  ومب�ساركة 
املوؤمتر  هذا  يف  �سي�سارك  اأنه  يذكر 
قيادات دولية لتقييم امل�ساريع وو�سع 

ب�سمة دولية عليها .

 فقدت ال�ساحة االإعالمية احد ابرز �سحفييها   
حيث اأعلن اليوم عن وفاة املن�سط االإذاعي يف 
القناة الثالثة يزيد اآيت حامادو�س الذي عرف 
و  الت�سامنية  احلمالت  من  للعديد  بتن�سيطه 

االإن�سانية التي لقيت جناحا كبريا .
 Serial“ املذيع ال�ساب  الذي اإ�ستهر  بح�سته
يف  جراحية  عملية  بعد  Taggeur”تويف 
حيث  العا�سمة(،   )اجلزائر  القبة  م�ست�سفى 

قبل  االأمعاء،  يف   ان�سداد  من  قبل  من  عانى 
مهند�س   هو  و  يزيد   غيبوبة   يف  يدخل  ان 
اإعالمي  و خمرج  يف االإعالم االآيل،  من�سط 
خالل  من  عرفه  من   كل  لدى  اأثرا  ترك    ،

التزامه جتاه  ق�سايا املجتمع ومدى ارتباطه 
بكل ما هو ثقايف وفني الراحل  الذي اأ�سيب  
، متكن من حتدي  ن�سفي منذ طفولته  ب�سلل 

االإعاقة  
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املدية

تدمري ثالثة خمابئ 
للجماعات الإرهابية 

متكنت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، اإثر عملية بحث ومت�سيط باملدية، 
من ك�سفت وتدمري ثالثة خمابئ  للجماعات االإرهابية، فيما مت توقيف ثالثة 
اأ�سخا�س بحوزتهم اأ�سلحة وذخرية بكل من النعامة وخن�سلة، ح�سب ما اأورده 

اأم�س الثالثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.
واأو�سح امل�سدر ذاته اأنه »يف اإطار مكافحة االإرهاب، واإثر عملية بحث 

ومت�سيط باملدية/ن.ع.1، ك�سفت ودمرت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، 
يوم 27 اأوت 2018، ثالثة )03( خمابئ  للجماعات االإرهابية«ويف اإطار 

حماربة اجلرمية املنظمة، اأوقف عنا�رص الدرك الوطني، خالل عمليات 
متفرقة بكل من النعامة/ن.ع.2 وخن�سلة/ن.ع.5، »ثالثة اأ�سخا�س بحوزتهم 

بندقيتي )02( �سيد وكمية من الذخرية، فيما مت حجز 1500 وحدة من 
خمتلف امل�رصوبات مب�ستغامن/ن.ع.2«من جهة اأخرى، اأوقف عنا�رص الدرك 
الوطني وحر�س احلدود »16 مهاجرا غري �رصعي من جن�سيات خمتلفة بكل 

من تلم�سان واالأغواط«.

املقاطعة ت�شمل احلافالت ردا 
على تعنت ال�شائقني

 يبدو اأن ثقافة املقاطعة تتو�سع و�سط اجلزائريني، وتتج�سد من خالل 
اإ�رصارهم على اإثبات موقفهم يف املواقف التي ال تتنا�سب واخلدمات 

املقدمة، حيث عمد �سبيحة، اأم�س، امل�سافرون على م�ستوى حافلة من 
الروي�سو لبئر خادم اإىل مغادرة احلافلة، مبجرد تعنت ال�سائق ونزوله من 
احلافلة احتجاجات منهم على طول مدة انتظارهم، يف حني كان نزولهم 
�سابقا ياأتي عقب م�سادات وا�سعة وتعنت اأو�سع من ال�سائق، اأما احلادثة 
االأخرية فتمت دون اإطالة حديث اأو مفاو�سات بالنزول مبجرد نزوله من 

احلافلة ..

من اأغلق بئر قرية املرابحية بالبويرة ؟

" والدولية  العربية  للقيادات  التطوع  "موؤمتر 

وفاة املن�شط الإذاعي يزيد اآبت حامادو�ش

خبر في 
صورة

البليدة 

 وفاة امراأة ي�شتبه اإ�شابتها بداء الكولريا

بوجناح ي�شنع اأفراح ال�شد 
القطري من جديد

بوجناح  بغداد  القطري  ال�سد  نادي  وهداف  اجلزائري  الدويل  عاد 
ليظهر يف ثوب الهداف اأول اأم�س بعدما قاد فريقه نحو حتقيق فوز 
مهم يف الدور الربع النهائي من مناف�سة كاأ�س رابطة االأبطال االأ�سيوية 
خارج ملعبه، حيث �سجل بوجناح هدفني بعدما كان الفريق القطري 
اإىل الدور الن�سف  التاأهل  متاأخر بالنتيجة، ما جعل ال�سد يقرتب من 

النهائي.

ما زال كاين اخلري

على م�ستوى الطريق العام بحي البدر بالعا�سمة تعطلت �سيارة من 
نوع ماروتي و�سط الطريق، وهو ما اأوقع �ساحبها يف حالة حرج كونه 
ت�سبب بوقف ال�سري، فخرج ليدفعها للر�سيف، لكن ال�سلوك الالفت 
لالنتباه هو �سلوك اأحد ال�سباب الذي كان مرافقا لل�سيارة التي كانت 
منه  بدال  ليدفعها  تعطلها  عقب  مبا�رصة  باخلروج  �سارع  اإذ  خلفه، 

ويطلب منه قيادتها دون اأن يطلب منه ..

خلف �سوء ت�سيري اأزمة وباء الكولريا 
ت�ساربا  املعنية  اجلهات  من طرف 
م�سوؤويل  بني  الت�رصيحات  كبريا يف 
املثال  �سبيل  وعلى  القطاعات 
با�ستور يف ندوة  �رصح مدير معهد 
م�ساحله  اأن  بالعا�سمة  �سحفية 
العائلة  لبئر  حتفظي  بغلق  قامت 
املت�رصرة بالبويرة والواقع بال�سبط 
بالروراوة اىل غاية  بقرية مرابحية 
ذات  من  التحاليل  نتائح  �سدور 
، ولكن بعد طرح املو�سوع  املعهد 
االإعالمية  االأ�رصة  طرف  من 

بالبويرة يف الندوة ال�سحفية التي 
نفى  ام�س  اأول  الوايل  عقدها 
للمياه  اجلزائرية  موؤ�س�سة  مدير 
من  يغلق  مل  البئر  اأن  االمرقائال 
رئي�س  بعدها  ليتدخل  طرف  اي 
دائرة عني ب�سام ليوؤكد اأن البئر مت 
غلقه حتفظيا رغم ان املوؤ�رصات 
وفاة  يف  مياهه  ت�سبب  ت�ستبعد 
العائلة  اأفراد  واإ�سابة  �سيدتني 
مهازل  ...وتتوا�سل  بالكولريا 

ت�رصاب الت�رصيحات .
�أ.م

االثنني  اأم�س  م�ساء  توفيت 
بوالية  بوفاريك  مب�ست�سفى 
اإ�سابتها  ي�ستبه  امراأة  البليدة 
اأكدته  ح�سبما  الكولريا،  بداء 
اأم�س الثالثاء م�سالح  الوالية.

وايل  ديوان  رئي�س  واأو�سح 
الطاهر،  احمد  اأيت   ، الوالية 
ال�سحية  اأن  ت�رصيح  يف 
�سنة   43 العمر  من  تبلغ  التي 
الدفلى  عني  والية  من  تنحدر 
مر�س  من  تعاين  كانت  التي  و 
اأنفا�سها  لفظت  الرتيزوميا 
االثنني  اأم�س  م�ساء  االأخرية 
م�سريا  بوفاريك  مب�ست�سفى 
اإىل اأن التحاليل املخربية التي 
جارية  با�ستور  ملعهد  اأر�سلت 
احلقيقية  االأ�سباب  لتحديد 

وراء وفاة ال�سحية.
ذات  ك�سف  اأخرى  جهة  من 
 31 متاثل  عن  املتحدث 
داء  من  لل�سفاء  مري�سا 
حالة   47 اأ�سل  من  الكولريا 
الداء على  اإ�سابتها بهذا  تاكد 
بوفاريك  م�ست�سفى  م�ستوى 
البليدة  واليات  من  ينحدرون 
العا�سمة  اجلزائر  و  تيبازة  و 
يح�سي  و  الدفلى  عني  و 
ح�سب   - بوفاريك  م�ست�سفى 
ال  حالة   91 امل�سدر-  ذات 
 16 للعالج  تخ�سع  حاليا  تزال 
اإ�سابتها  موؤكدة  حالة  منها 
من  كل  هي  و  الكولريا  بداء 
تيبازة  و  حاالت(   9( البليدة 
من  اأربع حاالت  و  )3 حاالت( 

للتذكري،  العا�سمة  اجلزائر 
العامل  الطبي  الفريق  فان 
اأح�سى  قد  امل�ست�سفى  بذات 
الداء  هذا  ظهور  بداية  منذ 
قدم  اجلاري  ال�سهر  منت�سف 
 922 لقرابة  طبية  فحو�سات 
حالة ا�ستدعت حالة 152 منهم 
ال�سحي  احلجر  حتت  ابقائها 
حيث تاأكد من خالل التحاليل 
معهد  بها  قام  التي  املخربية 
بهم  اخلا�سة  للعينات  با�ستور 
اإ�سابة 47 حالة بداء الكولريا.

و كان هذا الداء قد ت�سبب منذ 
ظهوره يف وفاة �سخ�سني رجل 
�سنة(   53( امراأة  و  �سنة(   46(
والية  من  كالهما  ينحدران 

البليدة.
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يف حني برزت حتديات الكولريا و�سط نق�ص عمال النظافة

وزارة الرتبية تتجنب توتري العالقات مع ال�سركاء
على بعد اأيام قالئل عن الدخول املدر�سي للتالميذ بعد التحاق الطاقم الإداري، برزت حتديات جديدة اأمام م�سالح قطاع الرتبية، جعلت الفاعلني بالقطاع يراجعون باب 

التحديات بداية من الوعيد بدخول مدر�سي �ساخن من طرف ال�سركاء و�سول اإىل التحذيرات من داء الكولريا، وهو نقطة التحدي الراهنة، خا�سة يف ظل نقطة نق�ص 
عمال النظافة على م�ستوى بع�ص املوؤ�س�سات، بح�سب كمال نواري، يف حني توقع دخول مدر�سيا اآمنا من جانب ال�سركاء، م�ستبعدا ت�سجيل تاأخرات يف انطالق الدرو�ص.

�سارة بومعزة

الأخرية  الت�رصيحات  ك�شفت 
والتعليمات  الرتبية  لوزيرة 
للت�شدي  الرتبية  املوجهة ملدراء 
ولوجها  عدم  اأجل  من  للكولريا 
ا�شرتاتيجية  تغريرّ  للمدار�س 
ال�شائع،  بدل  الوقت  يف  الوزارة 
للعطلة،  الأخري  الأ�شبوع  يف  اأي 
بعدما راهنت يف وقت �شابق على 
مع  هادئ  لدخول  ال�شتعدادات 
باإ�شافات  افتتاحه  على  الرهان 
بتوظيف  الأمر  ويتعلق  جديدة 
منف�شل  ب�شكل  املطاعم  عمال 
املهنيني،  العمال  باقي  عن 
ال�شنة  يف  الإطعام  جديد  وهو 
لتتفاجاأ   ،2019/2018 الدرا�شية 
النقطة  وهي  الكولريا،  بعامل 
الرتبوي  لل�شاأن  املتابع  هورّن  التي 
اأو�شح  حيث  منها،  نواري  كمال 
يف ت�رصيح لـ«الو�شط« اأن الدخول 

ل  املو�شم  هذا  خالل  املدر�شي 
يختلف عن بقية املوا�شم ال�شابقة 
وتنفيذ  طريق  خريطة  و�شع  مت 
اأن  اإل  الإجراءات،  من  جمموعة 
والذي  اجلديد،  هو  الكولريا  داء 
الكبري  التهديد  ميثل  ل  اعتربه 
عدة  لطالق  اأوجه  بلغ  والذي 
الدخول  بتاأجيل  متعلقة  مطالب 
يف  نواري  وا�شتند  املدر�شي، 
واإن  ال�شحة  وزير  لت�رصيح  راأيه 
بيان  بح�شب  عنه  تراجع  قد  كان 
بخ�شو�س  لحقا،  ال�شحة  وزارة 
�شيتم  باأنه  اجلميع  تطمني 
كما  الدخول،  قبل  عليه  الق�شاء 
واملتابعة  الك�شف  لوحدات  اأ�شار 
ال�شحية التي �شوف تقوم مبعاينة 
اإىل  وتوجيههم  التالميذ  وفح�س 
اكت�شاف  حالة  يف  امل�شت�شفيات 
مراقبة  وقبلها  اإ�شابة  حالت 
وال�شهاريج  املياه  خزانات 
واملطاعم  املياه  ودورات 

بطرح  تدارك  لكنه  املدر�شية، 
النظافة  عمال  نق�س  اإ�شكالية 
املوؤ�ش�شات  بع�س  م�شتوى  على 
عملية  يعيق  ما  وهو  التعليمية، 
خا�شة  الدرا�شة  قاعات  تنظيف 

يف الطور البتدائي.

كمال نواري
 تاأخر انطالق الدرو�ص 

لن يكون مربرا

العالقة  امللفات  حجم  حول  اأما   
الوطنية  الرتبية  وزارة  بني 
على  الجتماعيني  وال�رصكاء 
�شل  الذي  الكنابا�شت  راأ�شها 
القطاع لقرابة 3 اأ�شهر عرب بع�س 
تاأجيل  الو�شاية  وكلف  الوليات 
جوان،   20 اإىل  البكالوريا  موعد 
من  فئات  عدة  مطالب  وو�شط 
امل�شرتكة  الأ�شالك  اأ�شعفها 
مطالب  اأو  املهنيني،  والعمال 

النقابات الذي ي�شم العديد  تكتل 
يف  اأنه  اإل  الرتبية،  نقابات  من 
اأن  نواري  كمال  علق  ال�شاأن  هذا 
النقابات يف موقع �شعف ل�شببني: 
الن�شبة  على  ح�شولها  لعدم  الأول 
القانونية للتمثيل النقابي، والثاين 
وجود اأغلبها يف رحلة ل�شبانيا من 
26 اأوت لـ6 �شبتمرب فهي من�شغلة، 
بداية  مع  التحرك  يجعل  ما  وهو 
م�شتبعد،  املدر�شي  الدخول 
موؤكدا اأن وزارة الرتبية ا�شتطاعت 
حت�شري دخول مدر�شي ب�شكل جيد 
احتياطاتها  كل  واأخذت  و�شامل 
حني  يف  حمتمل،  احتجاج  لأي 
 10 يوم  النقابات  مع  �شتجتمع 
بامل�شتجدات  لإعالمهم  �شبتمرب 
طلباتهم  وت�شجيل  القطاع  حول 
فقط، مركزا على نقطة الن�شداد 
مطالبهم  اأغلب  كون  ال�شابقة  
اأن  حيث  الرتبية  وزارة  تتجاوز 
ملف  مثل  احلكومة  بيد  حلولها 

التقاعد،القدرة ال�رصائية ..
يعقبه  مدر�شي  دخول  كل  مع 
اأ�شابيع من ال�شكاوى حول عدم انطالق 
بع�س  يف  بغت  فعلية  بطريقة  الدرو�س 
ال�شنوات على م�شتوى بع�س املدار�س 
باأن  نواري،  كمال  علق  وحوله  ال�شهر، 
الأربعاء  يوم  ينطلق  املدر�شي  الدخول 
لكي  ذلك  اأن  قائال  الأحد،  يوم  لي�س  و 
على  التعرف  من  تلميذ  كل  يتمكن 
يومان  وهما  والتوقيت  الأدوات  قائمة 
اأريحية يوم الأحد  كافيان للدخول بكل 

التالميذ  ت�شجيل  عملية  لأن  �شبتمرب   9
اآخر ال�شنة الدرا�شية املا�شية  متت يف 
ونف�س ال�شىء بالن�شبة للكتب املدر�شية 
جوان  منذ  باملوؤ�ش�شات  متوفرة  فهي 
الأ�شاتذة  التحاق  وتاأخرات   ،  2018
معاجلتها  فتم  مبنا�شبهم،  اجلدد 
اإيجاد  ميكن  كيف  مت�شائال  بتعيينهم، 
بع�س  عدا  للتاأخرات،  اأخرى  اأ�شباب 
مل  التي  اجلديدة  املوؤ�ش�شات 
تفتح اأو غري جمهزة بالطاولت اأو 

الكرا�شي.

م�سوؤول العالقات الإفريقية مبجل�ص التعاون 
»الأفرو اأ�سيوية«، اإدري�ص ربوح:

  الإعالن عن وجود الكولريا 
التزام اجتاه املجتمع الدويل

اجلزائر دوليا �سورة  على  �سلبا  �سيوؤثر  ح�سل  •       ما 
خلفت الإجراءات ال�شحية التي اتخذتها 
عن  الإعالن  بعد  اجلوار  دول  بع�س 
كبرية  �شجة  بالبلد  الكولريا  وباء  وجود 
يف  وا�شحا  تباينا  وخلقت  اجلزائر،  يف 
وو�شفها  بها  البع�س  ندد  اأن  بعد  الآراء 
تتعامل  التي  والروتينية  بالعادية  اآخرون 
بها اأي دولة حلماية �شعبها من اأي وباء 
معدي ي�شيب اأي دولة جماورة، يف حني 
التعامل  اإىل �رصورة  الأخر  البع�س  دعا 
ما  دائما  اجلزائر  واأن  �شيما  باملثل 
كانت �شباقة يف اإعانة جريانها على حد 

قولهم.
ويف هذا ال�شدد و�شف م�شوؤول العالقات 
الإفريقية مبجل�س التعاون الأفرو اأ�شيوية 
الدكتور »اإدري�س ربوح«، يف ات�شال ربطه 
اتخذتها  التي  الجراءات  بـ«الو�شط« 
عن  الر�شمي  الإعالن  بعد  اجلوار  دول 
وجود وباء الكولريا يف اجلزائر بالعادية 
دولة،  اأي  قبل  من  اتخاذها  والواجب 
�شيما واأن هذا الوباء الذي ت�شهده اأربع 
ثالث  منذ  الوطني  الرتاب  عرب  وليات 
ويعد  وجدا،  خطري  الأ�شحى  عيد  اأيام 
من الأمرا�س التي توجب على اأي دولة 
طارئ  لأي  تفاديا  وجودها  عن  الك�شف 
وملحاولة الق�شاء عليه بطريقة وا�شحة 
اإىل  امل�شدر  ذات  اأ�شار  فيما  ومنظمة، 
تون�س  من  كل  يف  املتخذة  التدابري  اأن 
اأقل  وبدرجة  ليبيا  وحتى  واملغرب 
من  فعل  ردة  تقابلها  اأن  يجب  ل  م�رص 
اإل  ما هو  به  العمل  ما مت  لأن  اجلزائر 

امل�شتوى  الدولة على  للتزامات  تنفيذا 
الدويل ومنظمة ال�شحة العاملية، وهذا 
الذي عملت وفقه هذه الدول و�شارت به 
هذا  وجود  عن  اأعلنت  اأن  بعد  اجلزائر 
حكومتها  واأكدت  اأرا�شيها  داخل  الوباء 

باأنها متحكمة يف الأمر.
ربوح«  »اإدري�س  تطرق  اأخرى  جهة  ومن 
باجلزائر  الوباء  هذا  وجود  تاأثري  اإىل 
اأنه  اأو�شح  حيث  خارجيا،  البلد  ب�شورة 
داخل  الأو�شاع  اأن  على  ي�شدد  وجوده 
اإطالقا،  �شحية  وغري  كارثية  البلد 
الظروف  اأن  يبني  ح�شل  ما   »: م�شيفا 
امل�شتوى  على  باملواطن  املحيطة 
عادي  ب�شكل  ت�شمح  كارثية  املعي�شي 
بانت�شار الوباء«، وراح متحدث »الو�شط« 
اأن  على  �شدد  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
من  العديد  عرت  »الكولريا«  بكترييا 
القطاعات والتي ياأتي على راأ�شهم قطاع 
ما  البيئة،  مع  وال�شحة  والفالحة  املياه 
املنظومة  �شعف  »ربوح«  ح�شب  يظهر 
اأبرز  اأخر  جانب  ومن  ككل،  وتاأكلها 
الواقع  باأن هذا  ربوح«  »اإدري�س  الطبيب 
�شورة  على  �شلبا  �شيوؤثر  عنه  املعلن 
يوجب  ما  الدولية،  ال�شاحة  يف  اجلزائر 
الق�شاء على هذا  الو�شية  على اجلهات 
�شحية  كارثة  لأي  تفاديا  ب�رصعة  الوباء 
قد حت�شل خالل قادم الأيام �شيما واأن 
القاتلة  الأمرا�س  من  يعد  »الكولريا« 

واخلطرية جدا.
علي عزازقة

اأ�ستاذ علم الجتماع بجامعة م�ستغامن غوماري طايبي

امل�سلحة تقت�سي فر�ض �سريبة نظافة على املواطنني و املوؤ�س�سات 

�شالح  قايد  اأحمد  الفريق  اأ�شاد 
بالنتائج  مترنا�شت  من  اأم�س 
مكافحة  جمال  يف  املحققة 
الناحية  باإقليم  الإرهاب 
اأن  موؤكدا  ال�شاد�شة،  الع�شكرية 
الإرهابيني  من  املعترب  العدد 
وقت  يف  حتييدهم  مت  الذين 
على  قاطع  دليل  هو  وجيز، 

املتبناة  الإ�شرتاتيجية  جناعة 
ال�شاملة  املعاجلة  جمال  يف 
واملدمرة   اخلطرية  الآفة  لهذه 
اأن  �شك،  ل  الإطار،  هذا  »يف 
الإرهاب،  بقايا  مكافحة  مهمة 
ينتهي  لن  متوا�شلة  مهمة  هي 
جذور  باقتالع  اإل  م�شوارها 
فليعلم  بالدنا،  من  اإرهابي  اآخر 

اجلميع، اأن اأبناء اجلي�س الوطني 
التحرير  جي�س  �شليل  ال�شعبي، 
يت�رصفون  ما  بقدر  الوطني، هم 
املنوطة  العظيمة  املهام  باأداء 
والوطن  اهلل  يعاهدون  فهم  بهم، 
اأن  على  نهار،  ليل  العمل  على 
يكونوا العني الرا�شدة لأي تهديد، 
مهما كان م�شدره، والذراع القوية 

اهلل  باإذن  اجلزائر،  تبقي  التي 
تعاىل وقوته، دائما واأبدا، واأعيد 
واأبدا،  دائما  اأخرى،  مرة  ذلك 
احلدود  واآمنة  قرارها  �شيدة 

والربوع«.
ا�رصف  قد  الأركان  قائد  كان  و 
رئي�س  با�شم  و  ذاته  اليوم  يف 
اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات 

الوطني،  الدفاع  امل�شلحة، وزير 
ووفقا للمر�شوم الرئا�شي املوؤرخ 
يف 16 اأوت 2018، على التن�شيب 
للناحية  للقائد اجلديد  الر�شمي 
اللواء  ال�شاد�شة،  الع�شكرية 
للواء  خلفا  عجرود،  حممد 
قائدا  عني  الذي  �شواب  مفتاح 

للناحية الع�شكرية الثانية«.

انتقد غوماري طايبي الأ�شتاذ بجامعة 
وزارة  بت�شطيح  و�شفه  ما  م�شتغامن، 
والرتكيز  الكولريا  وباء  مبلف  ال�شحة 
للوقاية، خا�شة  النظافة  تو�شيات  على 
تنظيف  تو�شيات  اأن  معتربا  الإن�شان، 
املواطن ليديه وباأن ذلك كفيل بالوقاية 
حتمل  الوزارة  اأن  يعني  املر�س  من 
الوباء  هذا  وتف�شي  امل�شوؤولية  كل 
للمواطنني، م�شريا اإىل حماولة البتعاد 
عن الرتكيز حول كيفية و�شول الكولريا 
ليد اأو طعام املواطن، معلقا على ذلك 
وعمليات  م�شاريع  لف�شل  نتيجة  باأنه 
على  للق�شاء  داعيا  املحلية،  التنمية 
للدولة  ا�شتعجايل  بتدخل  اجلرثومة 
وخمتلف  البلديات  دعم  اأجل  من 
املوؤ�ش�شات بالو�شائل والأموال ملعاجلة 
م�شادر تف�شي جرثومة الكولريا وغريها 

من اجلراثيم والبكترييا والفريو�شات.
غرامات  لفر�س  طايبي  الدكتور  ودعا 
�رصيبية للبيئة والنظافة على املوؤ�ش�شات 
والبلديات  والعمومية  ال�شناعية 
للموؤ�ش�شات  بالن�شبة  املواطن،  وعلى 
والبلديات تكون على من يخالف معايري 
للمواطنني  وبالن�شبة  والنظافة،  البيئة 
فر�س غرامة �رصيبية على كل خمالفة 
القاذورات  رمي  النظافة  ملعايري 
الع�شوائية من املنازل وال�شيارات تفريغ 
خارج  الأمطار  ومياه  العادمة  املياه 
الع�شوائية،  ان�شاء املفرغات  ال�شبكات، 
النفايات،  جتميع  معايري  احرتام  عدم 
�شن �رصيبة  ان  اعتقد  اإىل هذا  اإ�شافة 
العمليات  معظم  على  والبيئة  النظافة 
التي يقوم بها املواطن 1% على خمتلف 
ثابت  هاتف  ماء  غاز  كهرباء  الفواتري 
وخمتلف  ال�شيارات  ووقود  ونقال 
خمالفات ال�شيارات �رصاء وبيع الأجهزة 

والعقارات  والكهرومنزلية  الإلكرتونية 
تنعك�س على حميط  اأن  ب�رصط  والتبغ، 

املواطن.
وحدد طايبي جمموعة من النقاط التي 
من �شاأنها معاجلة هكذا اأمرا�س بداية 
كافية  مبيزانيات  البلديات  تزويد  من 
ت�شمح لها بت�شيري عمليات جتميع وجمع 
وال�شناعية  املنزلية  النفايات  ومعاجلة 
منع  و  الدولية،  املعايري  وفق  وهذا 
امل�شتعملة  املياه  تفريغ  من  البلديات 
الأحوا�س  يف  وال�شناعية  املنزلية 
البلديات  تزويد  ذلك  وقبل  املائية، 
لرتكيب  املالية  املوارد  من  ميكن  مبا 
حمطات الت�شفية الكافية ملعاجلة هذه 
املياه قبل �شبها يف املجمعات املائية 

اأو اإعادة ا�شتعمالها.
ناقو�س  دقات  ت�شاعد  بخ�شو�س  اأما 
القذرة  باملياه  ال�شقي  حول  اخلطر 
القانون  يخالف  من  ملعاقبة  فدعا 
مليزانيات  توجه  كبرية  مالية  بغرامة 
مدى  وال�شجن  البيئة  وحماية  التنظيف 
املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  اأما  احلياة، 
ال�رصب  مياه  وت�شيري  بتوزيع  املكلفة 
الالزمة  باإلمكانيات  لتزويدها  بدعا 
للمياه،و  القبلية  واملراقبة  للمعاجلة 
تطوير وتدعيم موؤ�ش�شات ديوان ت�شيري 
حتى   ONA ال�شحي  ال�رصف  قنوات 
تتمكن من املعاجلة الدائمة وامل�شتمرة 
ليتحول  ال�شبكة،  لكل  وال�شاملة 
ت�رصيح  يف  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شة  من 
معاجلة  موؤ�ش�شة  اإىل  الن�شدادات 
ميزانيات  وتوفري  العادمة،  للمياه  قبلية 
اإ�شافية للموؤ�ش�شات العمومية والبلديات 
لتوظيف عمال اخلدمات وعمال  توجه 

النظافة.

بوزيان مهماه
 الكولريا ت�سرب 

القت�ساد الوطني من 
جهتني

بوزيان  القت�شادي  اخلبري  جهته  من   
تدخل  »خمطط  و�شع  اإىل  دعا  مهماه 
واقعي  ومنهجي  م�شتعجل  وعمل 
الداء والبتعاد عن  للتعامل مع  وفعال« 
تخويف  دون  اجلوفاء،  الت�رصيحات 
قد  مما  الت�شويف  عدم  مع  بالتوازي 
املر�س،  وخطر  نطاق  لتو�شيع  يوؤدي 
م�شالح  يهدد  الوباء  اأن  اعترب  كما 
من  والتجارية  القت�شادية  اجلزائر 
يف  ال�شتثمار  عن  بالعزوف   : جهتني 
منتوجاتنا  عن  العزوف  وكذا  اجلزائر 

الفالحية.
وقال بوزيان مهماه اأن اأهم �شيء نحتاج 
املتعلقة  العابرة  الأزمة  اأثناء هذه  اإليه 
»احلكمة  هو  الكولريا  داء  بتف�شي 
خمتلف  يف  الإتزان  واإ�شتح�شار 
وبائي  مبو�شوع  املتعلقة  اجلوانب 
حمدودا،  كان  واإن  حتى  كهذا  خطري 
خا�شة ما يتعلق بالت�رصيحات اجلزافية 
حقيقية  معطيات  اإىل  ت�شتند  ل  التي 
تدخل  مبخطط  ودعمها  وموثوقة«، 
وواقعي  ومنهجي  م�شتعجل  وعمل 
اخلطابات  لغة  عن  بعيدا  وفعال، 
موؤكدا  بح�شبه،  واملت�شاك�شة  املت�شادة 
زرع  فينا  اأحد  م�شلحة  من  لي�س  اأنه 
ولي�س  املجتمع،  يف  والرعب  الهلع 
الرتاخي  كذلك  اأحد  م�شلحة  من 
على  الأمور  من  والتهوين  والت�شويف 
لتطويق  والعملي  الإجرائي  امل�شتوى 
هذا  الفعلية،  م�شادره  ومعرفة  الوباء 

يحتاج اإىل جتند اجلميع وعلى خمتلف 
بوكر«،  لعبة  لي�شت  »هذه  امل�شتويات، 
وم�شاحلنا  مهددة،  مواطنينا  فاأرواح 
الإقت�شادية يف مهب الإع�شار، موؤكدا اأن 
اخلطر متعدد الأبعاد �شحي واإجتماعي 
واإقت�شادي وجتاري، فبالإ�شافة اإىل لغة 
التي �شتغذي عزوف الأجانب  الإ�شاعة 
على الإقبال اإىل اجلزائر �شياحة اأو يف 
اإطار الأعمال التجارية، �شتتولد م�شكلة 
الأجانب  باإمكانية عزوف  تتعلق  اأخرى 
اجلزائري  الفالحي  املنتوج  على 
الأ�شواق  يف  وحمدوديته  قلته  على 
اخلارجية، وهذه �شتكون �رصبة موجعة 
ال�شادرات  وترقية  التنويع  مل�شعى 
تداول  مع  خا�شة  املحروقات،  خارج 
وفواكه  خ�رص  وجود  مفادها  معلومات 

م�شقية مبياه املجاري.
تفعيل  كما ركز حمدثنا على �رصورة 
قبل  من  املوؤطر  املنهجي  العمل 
ومراكز  متخ�ش�شة  وم�شالح  خرباء 
اإن�شاء  مع  حتليل،  وخمابر  معاينة 
وتوا�شل  وات�شال  متابعة  خلية 
باملعطيات  متده  اجلمهور،  مع 
اأنها  قائال  �شفافية،  وبكل  احلقيقية 
�شتكون ال�شبيل الأجنع لتجند اجلميع 
نتعلم  اأن  ينبغي  الأزمة،  وجتاوز حالة 
بناء  منظور  من  الو�شعية  هذه  من 
ومتوا�شلة  مبا�رصة  اإت�شالية  »عملية 
فذلك  العام«  والراأي  املواطنني  مع 
منهجية  من  املائة  يف  خم�شني  يعد 
فينبغي  عليه،  والق�شاء  الداء  تطويق 
وجعلها  ال�شحيحة  باملعلومة  التكفل 
نحو  وم�شداقية  �شفافية  بكل  تتدفق 
الإجراءات  مع  باملوازاة  اجلمهور 

ال�شحية والوقائية للوباء.«
 �سارة بومعزة  

الفريق قايد �سالح من مترنا�ست

 مــــــكافــــــحة الإرهـــــاب
  متوا�سلة  حتى الق�ساء
 علـــــــى اآخـــــــر اإرهــــــابي



 ومن جهته فبعد الزيارة الأخرية  
مكافحة  من�سق  بها  قام  التي 
اخلارجية  وزارة  يف  الإرهاب 
اإىل  �سيلز  نايثن  الأمريكية 
اجلزائر يف فرتة ت�سبق رئا�سيات 
تدخل  والتي    2019 يف  اجلزائر 
�سمن �سل�سلة زيارات امل�س�ؤولني  
والأمنيني  ال�سيا�سيني  واملمثلني 
الذين  اجلزائر  اإىل  الأمريكيني 
ا�سرتاتيجي  ح�ار  يجمعهما 
 ، م�ستقبال   جل�ساته  �ستعقد 
يف  ربيج    الأمني   اخلبري  ذكر  
الأم�ر  اأن     « »لل��سط  حديثه  
التي ت�س�ب العالقات اجلزائرية 
مب�ساألة  املتعلقة   الأمريكية  
الإقليمية  الع�سكرية  القيادة 
 « »اأفريك�م  لإفريقيا  ال�حيدة 
التي تلح فيها  ال�ليات املتحدة 
دول  من  مرة  كل  يف  الأمريكية 

املنطقة بت�سكيل  هذه القاعدة  
الأمريكية  اإل اأن اجلزائر قابلتها 
برف�ض اإقامة اأي قاعدة اأمريكية 
ذات  حمذرا   باملنطقة    اأخرى 
ال�سيا�سية  الإدارة  املتحدث 

ومايل  كليبيا  اجل�ار  لدول 
اأمريكا  ا�ستغالل  من  والنيجر 
�سعفهم  يف  ال�ستثمار  عرب  لهم 
ق�اعد  باإن�ساء  واإقناعهم  
بينها  من  باملنطقة  ع�سكرية 

التي  بالنيجر  اأغاديز«   « قاعدة 
م�ؤخرا  وت��سيعها  تدعيمها  مت 
اأن هذا الأمر �سي�سفر  ،  م�سريا 
�ست�سكل  وخيمة  نتائج  عنه  
هذه  ا�ستقرار  اأمن   على  خطرا 
املنطقة  ككل  ب�ا�سطة اجتثاث 
وت�سبح  املنطقة  يف  الأرا�سي 
قاعدة خا�سعة لق�انني ال�ليات 
تابع   وجزء  الأمريكية  املتحدة 
لالأمن الق�مي  والرتاب الأمريكي 
لهذه  قيادة  ول  �سلطة  ل  بحيث 
القاعدة من طرف دول املنطقة  
القاعدة   لهذه  �سيك�ن  حني  يف 
الع�سكري  دورها  اآخر غري  دورا 
الدور  يف   واملتمثل  الأمني 
العامل  يف  به  املعم�ل  ال�سيادي 
من   يجعلها  ما  وهذا  العربي 
ال�سيا�سة  تالعب  مفرزات  بني 

الأمريكية يف العامل.

العام  املدير  الرئي�ض  �رشع 
اأم�ض  من  ابتداء  ل�س�ناطراك 
ليما  اإىل  عمل  زيارة  يف  الثالثاء 
)البريو( لبحث امل�سائل املتعلقة 
مع  ال�ستثمار  و  بال�رشاكة 
م�س�ؤولني �سامني يف قطاع الطاقة 
بجمه�رية بريو، ح�سبما علم لدى 
املجمع البرتويل و الغازي و من 
املنتظر اأن يلتقي ولد قدور الذي 
ب�زير  بليما  الثنني  اأم�ض  حل 
فران�سي�سك�  البريويف،  الطاقة 
ال�زير  بنائب  و  ميزان�  ا�سم�د 
ايدواردو  باملحروقات،  املكلف 

الفريدو غيفارا دود  كما �سيجري 
ل�س�ناطراك  الأول  امل�س�ؤول 
ال�كالة  م�س�ؤويل  مع  حمادثات 
ما  ب�سبط  املكلفني  البريوفية 
رئي�ض  ،و  البرتويل  الإنتاج  قبل 
البرتولية  ال�رشكة  اإدارة  جمل�ض 
ال�طنية لبريو »برتوبريو«و خالل 
ولد  �سيدر�ض  بريو  يف  ت�اجده 
التي  الغازية  امل�ساريع  قدور 
ط�رتها �س�ناطراك يف هذه البلد 
الإطار  هذا  يف  �سيلتقي  بحيث 
البريوفية  بال�رشكة  مب�ساهمني 
»تي جي بي« التي ميلكها جممع 

من  متك�ن  اجلن�سيات  متعدد 
اأناغاز ،و �س�ناطراك و ال�سندوق 
بي  بي  )�سي  للمعا�سات  الكندي 

اإي بي(.
العام  املدير  الرئي�ض  �سيعقد  و 
هذه  هام�ض  على  ل�س�ناطراك 
طاقم  مع  عمل  جل�سة  الزيارة 
�س�ناطراك-بريو  مبقر  جممعه 
البرتويل  امل�رشوع  ل�ستعرا�ض 
يعد  الذي  »كامي�سي«  الغازي 
و  فيه  طرفا  اجلزائري  املجمع 
لتقييم و�سعية م�رشوع نقل الغاز 

»تي جي بي« 

و اآفاق التنمية فيما يخ�ض هذين 
عقب  و  الهامني،  امل�رشوعني 
قدور  ولد  �سيت�جه  لبريو  زيارته 
ي�مي  للم�ساركة  ب�ليفيا  اإىل 
املنتدى  يف  اجلمعة  و  اخلمي�ض 
و  البرتوكيمياء  و  للغاز  الدويل 
ولد  و�سي�سارك  الأخ�رش  ال�ق�د 
اجتماع  املنتدى يف  قدور خالل 
املحروقات  عن  التنقيب  ح�ل 
جانب  اإىل  وهذا  ا�ستك�سافها  و 
األك�سي ميلر  م�س�ؤويل »غازبروم« 
و »ت�تال« برتيك ب�ياين و ريب�س�ل 

ال�سيد اأنت�ني� بروف�. 

والت�سالت  الربيد  وزيرة  اأكدت 
والال�سلكية  ال�سلكية 
هدى  والرقمنة  والتكن�ل�جيات 
الثالثاء  اأم�ض  فرع�ن  اإميان 
تقدمت  اجلزائر  اأن  مب�ستغامن 
ب  الأخريتني  ال�سنتني  خالل 
الدويل  الت�سنيف  يف  مرتبة   20
واأو�سحت  الإلكرتونية.  للح�كمة 
�سحفي مبنا�سبة  لقاء  ال�زيرة يف 
زيارة عمل اإىل ال�لية اأن »اجلزائر 
تقدمت يف م�ؤ�رش كثافة اخلدمات 
ويف  مراتب   10 ب  اخلط  على 
لالت�سالت  التحتية  البنية  م�ؤ�رش 
يف  جاء  ح�سبما  مرتبة   30 ب 
املتحدة  لالأمم  الأخري  التقرير 
الإلكرتونية  +احل�كمة  ح�ل 
�سهر  �سدر  والذي  العامل+  يف 
وذكرت  املا�سي«.  ج�يلية 

اإىل  اجلزائر  »و�س�ل  اأن  فرع�ن 
جاء  التقدم  من  امل�ست�ى  هذا 
يف  الكربى  ال�ستثمارات  بف�سل 
بعد  وخ�س��سا  الت�سالت  جمال 
ال�ستثمارات  اأمام  القطاع  فتح 
العم�مية  وال�ستثمارات  اخلا�سة 
خلزينة الدولة خا�سة يف املناطق 
الريفية والنائية.« واأبرزت اأن »هذا 
الذي  ال�ستثمارات  من  الن�سق 
للقطاع،  معترب  جمه�د  ي�اكبه 
ال�سباب  تك�ين  جمال  يف  ل�سيما 
�سي�سمح  التقنيني،  العمال  وتاأهيل 
ال�سنتني  غ�س�ن  يف  للجزائر 
الأقل  على  بالتقدم  املقبلتني 
العاملي  الت�سنيف  يف  مرتبة   30
واأكدت  الإلكرتونية.«  للح�كمة 
ال�زيرة اأن »الإ�سرتاتيجية ال�طنية 
ب�سط  على  قائمة  لالت�سالت 

ال�ستثمارات  وتدعيم  ال�سبكة 
�س�اء  ال�طني  الرتاب  كامل  عرب 
الريفية  اأو  احل�رشية  املناطق  يف 
يختلف  ما  وه�  النائية،  حتى  اأو 
الذي  التجاري  النم�ذج  عن 
خالل  من  الدول  بع�ض  تبنته 
املناطق  يف  ال�ستثمارات  تكثيف 
املناطق  وهي  فقط  احل�رشية 
واأ�سارت  جتاريا.«   املربحة 
اأن  اإىل  فرع�ن  اإميان  هدى 
اجلزائر »وبف�سل ت�جيهات رئي�ض 
ب�تفليقة  العزيز  عبد  اجلمه�رية 
الجتماعي  النم�ذج  انتهجت 
يف  احلق  للم�اطنني  يعطي  الذي 
الت�سال بال�سبكة حتى يف املناطق 
الناحية  من  مربحة  لي�ست  التي 
خالل  �ساهم  ما  وه�  التجارية، 
ال�سن�ات الأخرية يف حت�سني ن�عية 

القطاعات.«  خمتلف  يف  اخلدمات 
والت�سالت  الربيد  وزيرة  وقامت 
ال�سلكية والال�سلكية والتكن�ل�جيات 
ولية  اإىل  زيارتها  خالل  والرقمنة 
الأ�سا�ض  حجر  ب��سع  م�ستغامن 
ببلديتي  بريديني  مكتبني  لإجناز 
�سيدي خل�رش وم�ستغامن، كما د�سنت 
ال�لية.  بعا�سمة  مماثلني  مكتبني 
و�سع  اأي�سا  الزيارة  ومت خالل هذه 
بتقنية  الهاتف  ل�سبكة  حيز اخلدمة 
املنزل  غاية  اإىل  الب�رشية  الألياف 
البحر  »ل�ؤل�ؤة  حلي   »FTTH«
الذي  م�ستغامن  مبدينة  املت��سط« 
ال�لية  وربط  م�سكن،   717 ي�سمل 
ال�طنية  لل�سبكة  الثانية  بال��سلة 
�سعة  برفع  �سي�سمح  مما  لالنرتنت 
التي  اخلدمات  وحت�سني  التدفق 

تقدمها »ات�سالت اجلزائر«. 

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية علي ربيج "للو�سط "

لبحث امل�سائل املتعلقة باال�ستثمار و ال�سراكة  

وزيرة الربيد و االت�ساالت هدى اإميان فرعون

حكيم مالك  

 اقت�صار التعاون اجلزائري الأمريكي
 على الإرهاب ل يخدم م�صاحلنا

الرئي�س املدير العام ل�صوناطراك يف البريو 

اجلزائر تطمع لربح 30 مرتبة يف الت�صنيفات العاملية
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�سحيفة »كومري�سانت« الرو�سية

اجلزائر تخطط ل�صراء 
مقاتالت »ميغ-29« 

اخلبري االقت�سادي كمال رزيق

تاأجيل مراجعة �صيا�صة الدعم 
لن يفيد املواطن ب�صيء

اأخرى الدعم ت�ستفيد منه جهات  باملائة من   70        •

»ك�مري�سانت«  �سحيفة  ك�سفت 
اأب�اب  خلف  حمادثات  عن 
واجلزائر،  رو�سيا  بني  مغلقة 
ل�رشاء الأخرية 14 مقاتلة ميغ-

29 اأم/اأم 2 مببلغ ي�سل اإىل 800 
ملي�ن دولر واأ�سارت ال�سحيفة 
الرو�سية، اإىل اأن وفدا جزائريا 
ح�رش الأ�سب�ع املا�سي منتدى 
مدينة  يف  »اجلي�ض-2018« 
م��سك�،  مبقاطعة  ك�بينكا 
م�سائل  هام�سه  على  وناق�ض 
مع  الأ�سلحة  بت�ريد  متعلقة 
الرو�سي  الدفاع  وزير  نائب 

الفريق اأول األك�سندر ف�مني.
وتعد اجلزائر اإحدى اأكرب الدول 

امل�ست�ردة للطائرات الرو�سية، 
خالل  اجل�ية  ق�اتها  زودت  اإذ 
بـ58  الأخرية  �سن�ات  الـ10 
و14  اأ«  كي  اأم  »�س�-30  مقاتلة 
مروحية نقل »مي – 26 تي 2« 
من  قتالية  تدريبية  طائرة  و16 
بالإ�سافة  »ياك-130«،  طراز 
اإىل مروحيات قتالية من طراز 
املقاتالت  اأن  »مي-28«يذكر 
حتل  قد  اجلديدة  الرو�سية 
ال�س�فيتية  املقاتالت  حمل 
»ميغ- طراز  من  امل�ستعملة 

ح�زة  يف  امل�ج�دة  اإ�ض«   29
الق�ات اجل�ية اجلزائرية.

وكاالت

كمال  القت�سادي  اخلبري  اأكد 
قرار  مراجعة  تاأجيل  اأن  رزيق 
اإىل  الدعم  �سيا�سة  تنفيذ 
منه  فائدة  ل   2019 بعد  ما 
الدعم  من  باملائة   70 مادام 
من  عدة  جهات  منه  ت�ستفيد 
داعيا  الب�سيط،  امل�اطن  غري 
حتديد  �رشورة  اإىل  احلك�مة 
ثم  ومن  ا�ستهالكي  النمط 
التي  الدعم  طريقة  تغيري 
التجار من  بيد  و�سيلة  اأ�سحت 
اأجل حتقيق الربح ال�رشيع على 

حد ق�له.
خالل  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
»ال��سط«  به  خ�ض  ت�رشيح 
ي�م اأم�ض، باأن احلليب املدعم 
يُباع بغري �سعره القان�ين خارج 
يُحرتم  ول  الكربى  املدن 
ن�سيان  دون  وهذا  اطالقا، 
�سعر اخلبز الذي يُباع للم�اطن 
وفق ما يبغيه اخلباز على حد 
القت�سادي  اخلبري  تعبريه، 
ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل  راح 
بطريقته  الدعم  و�سف 
امل�اطن  على  بالنقمة  احلالية 
فقط  ي�ستفيد  الذي  الب�سيط 
واأن  �سيما  غري،  ل  الفتات  من 
احلك�مة عجزت لغاية ال�ساعة 

والغني  الفقري  حتديد  من 
وف�سلت كذلك يف حتديد منط 
للم�اطن  وا�سح  ا�ستهالكي 
الذي يعي�ض وفق نظام اأقل من 
الكثري من الدول العربية وهذا 
الأوروبية،  الدول  ذكر  دون 
الأخري طالب ذات اخلبري  ويف 
بالعمل  احلك�مة  القت�سادي 
مبا�رش  من  الدعم  تغيري  على 
منه  ي�ستفيد  مبا�رش  غري  اإىل 

فقط امل�اطن الذي يعاين.
وكان م�قع »tsa عربي« قد اأكد 
اأجلت  احلك�مة  باأن  اأم�ض  ي�م 
مراجعة  قرار  تنفيذ  ر�سميا 
بعد  ما  اإىل  الدعم  �سيا�سة 
2019، وه� ما جت�سد من خالل 
املالية  قان�ن  م�رشوع  م�س�دة 
احلك�مة  ناق�سته  الذي   ،2019
املا�سي،  الأحد  اجتماعها  يف 
التنفيذية  ال�سلطة  تك�ن  وبهذا 
الذي  اجلدل  ر�سميا  اأنهت  قد 
التي  الت�رشيحات  عقب  اأثري 
ب�ساأن  املالية  وزير  بها  اأدىل 
بداية  الدعم  �سيا�سة  مراجعة 
من العام املقبل وزيادة اأ�سعار 
ال�ق�د والطاقة، قبل اأن ينفيها 

ال�زير الأول.
علي عزازقة  

حذر اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية علي ربيج يف ت�سريح خ�ص به يومية »الو�سط »  من  اقت�سار الواليات املتحدة 
االأمريكية  على  الق�سايا  املتعلقة بتنظيم القاعدة يف بالد املغرب االإ�سالمي وتنظيم داع�ص الذي ين�سط يف منطقة ال�ساحل 
موؤكدا اأنه يعد خطاأ ا�سرتاتيجيا من طرف اأمريكا وهذا ما اأدى اإىل عرقلة �سبل التو�سع يف  نطاق التعاون بني البلدين مما يثبت 
عدم خروج االإدارة االأمريكية   من طبيعتها  املعهودة يف عالقتها مع اجلزائر والتي تركز  فيها على امل�سائل ذات البعد االأمني 
و التعاون اال�ستخباراتي وتبادل املعلومات بني البلدين وحماية اجلزائر للحدود  عن طريق مكافحة االإرهاب بالدرجة االأوىل 
على رغم من وجود ملفات اأخرى على الطاولة من بينها التعاون االقت�سادي بني البلدين ، ال �سيما احلر�ص االأمريكي على 

حماية م�سالح املوؤ�س�سات االأمريكية التي ت�ستثمر يف جمال النفط والتنقيب يف اجلزائر.
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وايل ورقلة عبد القادر جالوي 

م�ساع حثيثة لرفع التجميد 
عن امل�ست�سفى اجلامعي

جالوي  القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  نوه 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة  باملجهودات 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  
الكبري  اجلنوب  مبناطق  لالهتمام  الرامية 
هذه  لتنمية  �صندوق  ان�صاء  خالل  من 
عبد  ورقلة  والية  وايل  ثمن   . املناطق 
القادر جالوي ب�صفته امل�صوؤول االأول على 
الهيئة التنفيذية بعا�صمة اجلنوب ال�رشقي 
ال�صكن  لتوزيع  الوالئي  على هام�س احلفل 
مبختلف االأمناط املقام �صبيحة يوم االثنني 
الثالثة  الوطنية  العملية  واملربمج يف اطار 
اليوم  بذكرى  االحتفال  مبنا�صبة  الكربى 
الوطني للمجاهد 20 اأوت ، اجلهود احلثيثة 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  لفخامة 
البالد  جنوب  مبناطق  واهتمامه  بوتفليقة 
الكبري باإن�صاء �صندوق لتنمية هذه املناطق 
اأن  ورقلة  بوالية  االأول  الرجل  اأكد  ، حيث 
هذه االأخرية حتظى مبتابعة �صخ�صية من 
طرف وزير الداخلية واجلماعات املحلية 

نور الدين بدوي .
،فقد  بالوالية  التنمية  واقع  بخ�صو�س  اأما 
اأ�صار وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي 
الفارغ من  اإىل اجلزء  النظر  اأنه ال يجب   ،
الكاأ�س ، م�صددا يف ذات ال�صياق باأن هناك 
جهود  واجنازات يجب ذكرها مع تثمينها 
بع�س  عن  الطرف  غ�س  ،دون  وت�صجيعها 
النقائ�س التي يجب العمل على ا�صتدراكها 

ومعاجلتها وت�صحيحها .
من جهة ثانية فقد اأ�صار الرجل االأول بورقلة 
املحلية  لل�صلطات  احلثيثة  امل�صاعي  اإىل 
التجميد  لرفع  املركزية  ال�صلطات  لدى 
من  االأولوية  ذات  امل�صاريع  من  على عدد 
اأحد  بينها امل�صت�صفى اجلامعي الذي يعد 
ال�صاأن طالب عبد  ، ويف هذا  اأهم مطالب 
القادر جالوي جميع الفاعلني على م�صتوى 
ومنتخبني  واإداريني  م�صوؤولني  من  الوالية 
وكذا فعاليات املجتمع املدين واملواطنني 
االندماج  يف  املحلية  االإعالم  وو�صائل 
واالنخراط يف بوتقة واحدة والعمل اجلاد 
وهو  اأال  ووحيد  واحد  هدف  حتقيق  على 
وتطلعات  ي�صتجيب  مبا  ال�صاملة  التنمية 

ال�صكان.
اأحمد باحلاج 

امل�سيلة

وفاة اإمراأة واإ�سابة 5 
اآخرين يف حادث مرور

خلف حادث مرور، وقع م�صاء ام�س، على م�صتوى 
دائرة  املعاريف  بلدية   09 رقم  الوالئي  الطريق 
 5 واإ�صابة  امراأة  هالك  امل�صيلة  والية  ال�صالل 
اآخرين بجروح واأفادت م�صالح احلماية املدنية، 
من  �صيارة  بني  ا�صطدام  يف  متمثل  احلادث  اأن 
نوع هيونداي تيك�صون و جرار فالحي اأين خلف 
 05 جرح  �صنة   91 العمر  من  تبلغ  اإمراأة  وفاة 
ا�صخا�س ترتاوح اأعمارهم 55 و 21 �صنة وتدخل 
اأعوان احلماية املدنية على جناح ال�رشعة لنقل 
الطبية  اال�صتعجاالت  م�صلحة  اإىل  امل�صابني 
مل�صت�صفى بو�صعادة يف الوقت الذي مت فيه حتويل 
بذات  اجلثث  حفظ  م�صلحة  اإىل  ال�صحية  جثة 
امل�صت�صفى، فيما فتحت امل�صالح املعنية حتقيقا 

يف اأ�صباب احلادث .
عبدالبا�سط بديار 

اأقدم �صاب يف العقد الثاين من العمر 
على اإثارة حالة فو�صى و فزع كبريين 
�رشق  الكيفان  برج  منطقة  ب�صواحي 
على  بالتهجم  قيامه  بعد   ، العا�صمة 
و  »�صاقور«  بوا�صطة  �رشطي  منزل 
ب�صبب  بالقتل  هدده  و  �صخم  �صكني 
رهن  وو�صعه  �صديقه  بتوقيف  قيامه 
توبع  التي  الوقائع  وهي  احلب�س 
الأجلها مبحكمة الدار البي�صاء بجرم 
مهامها  تاأدية  اأثناء  عمومية  قوى 
التحطيم   ، بي�صاء  اأ�صلحة  حيازة   ،
بالقتل  والتهديد  الغري  العمدي مللك 

و ال�صب و ال�صتم .
ح�صب  وعلى  احلالية  الق�صية  وقائع 

و�رشده  املحاكمة  بجل�صة  دار  ما 
اجلاري  ال�صهر  لبداية  يعود  ال�صحايا 
حني قام ال�صحية وهو �رشطي بتوقيف 
باأحد  تورطه  ثبوت  بعد  ال�صبان  اأحد 
بعد  للمنزل  عودته  وبعد   ، الق�صايا 
االإنتهاء من مهامه الوظيفية ،تفاجئ  
ينادي  ب�صوت  والدته  رفقة  وهو 
من  تاأكده  ومبجرد  ال�صارع  من  عليه 
نافذة املنزل تفاجئ ب�صاب ع�رشيني 
يحمل �صاقور و�صكني �صخم و ينادي 
النزول  منه  �صوته طالبا  باأعلى  عليه 
على  ال�صتم  و  ال�صب  عبارات  ،مرددا 
اإياه  ومهددا  اجلريان  كافة  م�صامع 
�صديق  بتوقيف  قيامه  ب�صبب  بالتقل 
و رفيق عمره ، فحاول النزول لو�صعه 
عند حده غري اأن والدة ال�صحية منعته 
يف  املكوث  منه  طلبت  و  ذلك  من 

وب�صبب  ال�صاب  مغادرة  حلني  املنزل 
جاء  من  معاناتها  و  ال�صحية  حالتها 
ال�صكري ر�صخ ال�صحية الأمرها وظل 
املتهم  كان  الذي  الوقت  يف  مبكانه 
بر�صق  يقوم  و  �صوته  باأعلى  ينادي 
اأن  حلني  احلجارة  بوا�صطة  املنزل 
ت�صبب بتحطيم النافذة ،وبعد اأن فقد 
ال�صحية  بعدها  توجه  و  غادر  االأمل 
ووالدته ملركز االأمن و قاموا بتقييد 
والتي   ، له  تعر�صوا  ما  عن  �صكوى 
وحتويله  املتهم  توقيف  عن  اأ�صفرت 
على  الفوري  املثول  الإجراءات  وفقا 
حمكمة احلال مع و�صعه رهن احلب�س 
مواجهته  خالل  حاول  و   ، املوؤقت 
للتهرب  املراوغة  املحكمة  لهيئة 
من امل�صوؤولية فتارة يتعرف باأنه قام 
تعاطيه  نتيجة  منه  وعي  دون  بفعلته 

تارة  و  املهلو�صة  احلبوب  بع�س 
ينفي جملة وتف�صيال ما ن�صب له من 
جرم عدا حيازته لل�صاقور و ال�صكني 
املحكمة  لهيئة  �رشح  كما   ، ال�صخم 
يومها  ال�صحية  ملنزل  توجه  باأنه 
لالإنتقام ل�رشف �صديقه اإثر معلومات 
وردته حول وجود عالقة بني ال�صحية 
و�صقيقة �صديقه ، من جهته ال�صحية 
تنازل عن طلبات التعوي�صات املدنية 
و طلب من هيئة املحكمة ردع املتهم 
عن م�صايقته موؤكدا اأنها لي�صت املرة 
عليه  االعتداء  يحاول  التي  االأوىل 
  ، معرفة  �صابق  اأو  وا�صح  �صبب  دون 
العام  احلق  من جهته ممثل  ويطالب 
ويف ظل ما �صلف ذكره توقيع عقوبة 
عام حب�صا نافذا وغرامة مالية بقيمة 

50 األف دج . 

ل/منرية

من  بالعا�صمة  االأمن  م�صالح  متكنت 
عمليات  يف  حمرتف  �صيخ  توقيف 
بيع  حمالت  اأ�صحاب  على  الن�صب 
من  التقدم  بعد   ، النقالة  الهواتف 
غني  �صخ�س  باأنه  االإدعاء  و  حملتاهم 
و يرغب ب�رشاء هاتف من النوع الرفيع 
من  حزمة  املحل  واجهة  فوق  وا�صعا 
،وهي  نقود  اأنها  اأ�صا�س  على  االأوراق 
ليتمكن من توفري  لها  التي جلاأ  احليلة 
لقمة عي�صه بعد رف�س توظيفه من قبل 

عدة �رشكات ب�صبب كرب �صنه  .
حماكمته  جل�صة  خالل  من  تبني  حيث 
اأم�س  البي�صاء،  الدار  حمكمة  لدى 
�صنة    50 العمر  من  البالغ  املتهم  اأن   ،
كل  يتوجه  كان   ، العمل  عن  العاطل  و 
النقالة  الهواتف  لبيع  ملحل  �صبيحة 
توحي  التي  املالب�س  اأرقى  مرتديا 
باأنه �صخ�س غني حامال معه جمموعة 
�صيارة  انه  ميلك  ا�صا�س  على  مفاتيح 

اأولها  االأوراق  من  رزمة  مع   ، فاخرة 
الباقي  و  دج   2000 فئة  مبلغ مايل من 
ومبجرد   ، ورقية  ق�صا�صات  جمرد 
دخوله للمحل يطلب من �صاحبه منحه 
البائع  فيقوم  الهواتف  �صيحات  اأخر 

بو�صع   جهته  من  ويقوم  عليه  بعر�صها 
رزمته املالية فوق الطاولة مع مفاتيح 
�صيارته ويدعي اإعجابه باحد الهواتف 
املحل  �صاحب  من  يطلب  مت  ومن 
جللب  لل�صيارة  باخلروج  له  ال�صماح 

بالهواتف  يفر  وبعدها  االوراق  بع�س 
والق�صا�صات  املقلدة  املفاتيح  تاركا 
الوقائع  وهي   ، الطاولة  فوق  الورقية 
مرة  كل  يف  املتهم  يكررها  كان  التي 
وتنتهي ب�رشقة هاتف اىل ثالثة هواتف 
�صكاوى  عدة  تقييد  عن  وا�صفرت   ،
حلني   ، املحالت  ا�صحاب  قبل  من 
توقيف املتهم الذي برر ت�رشفه لهيئة 
املوؤقت  احلب�س  رهن  وهو  املحكمة 
عن جرم الن�صب انه جلاأ لهاته االفعال 
عمل  من�صب  ايجاد  عن  عجزه  بعد 
املقدمة  العمل  طلبات  كافة  ورف�س 
بانه  ،م�صريا  ال�رشكات  لدى  قبله  من 
عدة  يف  ذاتية  �صرية   56 حوايل  و�صع 
ب�صبب  بالرف�س  كلها  وقوبلت  �رشكات 
املحكمة  هيئة  من  ،طالبا  �صنه  كرب 
ال�صفح ، ويلتم�س له ممثل احلق العام 

توقيع عقوبة عامني حب�صا نافذا.
 ل/منرية

العملياتية  اجلهود  تفعيل  اإطار  يف 
اأ�صكال  كل  ملكافحة  امليدان  يف 
املواطن  الأمن  �صمانا  اجلرمية، 
م�صالح  باإدرات  املمتلكاته،  وحماية 
مع  بالتن�صيق  ب�صار  والية  اأمن 

الوطني  للدرك  االقليمية  املجموعة 
م�صتوى  على  م�صرتكة  عملية  بتنظيم 
املداهمة  عمليات  ب�صار   مدينة 
اأ�صفرت  اأين  االأحياء  خمتلف  م�صت 
ومراقبة  �صخ�س،   238 تعريف  عن 

االأ�صناف  خمتلف  من  مركبة   170
كمية  اإىل حجز  باالإ�صافة  واالأحجام، 
العقلية،  واملوؤثرات  املخدرات  من 
املحظورة  البي�صاء  االأ�صلحة  وبع�س 
االمن  جهازي  بني  التن�صيق  جهود 

الوطنيني على م�صتوى والية  والدرك 
تبقى  االخرى  الواليات  وباقي  ب�صار 
عمل  اأي  لدحر  ومتوا�صلة  م�صتمرة 
باأمن  امل�صا�س  �صاأنه  من  اإجرامي 

املواطن و�صالمة ممتلكاته.  

بعدما رف�ست كل طلباته للعمل  

ب�سار

القب�ض على �سيخ يحرتف الن�سب على اأ�سحاب  حمالت بيع الهواتف 

عمليات مداهمة م�سرتكة بني جهازي ال�سرطة والدرك الوطني 

منطقة برج الكيفان �سرق العا�سمة

�ساب يهدد �سرطيا بالقتل بوا�سطة »�ساقور«  
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�صالح  قايد  �أحمد  �لفريق  وجه 
و�لتفقد  �لعمل  زيارة  خالل  
�لع�صكرية  للناحية  تقوده  �لتي 
مترن��صت  بوالية  �ل�صاد�صة 
مايل  دولتي  مع  �حلدودية 
لالإ�رش�ف يوم �أم�س على تن�صيب 
قائد �لناحية �لع�صكرية �ل�صاد�صة 
�جلديد خلفا للو�ء �صو�ب مفتاح 
�لذي مت تعيينه على ر�أ�س قيادة 
بوالية  �لثانية  �لع�صكرية  �لناحية 
تعليمات �صارمة خالل   ، وهر�ن 
�ملجموعات  بقادة  جمعه  لقاء 
بال�رشيط  �ملر�بطة  �لع�صكرية 
�حلدودي من �أجل تعزيز �لتو�جد 
�الأمني وتكثيف �لطلعات �جلوية 
خمطط  جت�صيد  خالل  من 
نقطة   50 لـ  �ليومي  �مل�صح 
مع   « »حمرمة  مغلوقة  ع�صكرية 
�لتحلي  �رشورة  على  �لت�صديد 
و�حلذر  و�حليطة  �ليقظة  بروح 
�خرت�ق  حماولة  الأي  للت�صدي 
�حلدودية  للمعابر  قانوين  غري 
بها  �مل�رشح  وغري  بها  �مل�رشح 
�الرهابية  �جلماعات  طرف  من 
�لنا�صطة بدول �ل�صاحل �الفريقي 
و�جلرمية  �لتهريب  �صبكات  و 

�ملنظمة �لعابرة للقار�ت .

على  م�صادر  من  علم  وح�صبما 
تفا�صيل زيارة �لعمل و�لتفقد �لتي 
�لوطني  �لدفاع  وزير  نائب  تقود 
�لعامة  �الأركان  هيئة  وقائد 
للحدود  �ل�صعبي  �لوطني  للجي�س 
�جلنوبية ، فاإن هذ� �الأخري يكون 
لبقايا  مبا�رشة  بر�صائل  بعث  قد 
�صو�ء  �الإرهابية  �جلماعات 
�ل�صحر�ء  لكتائب  �ملنتمية  تلك 
 ، مايل  ب�صمال  �لقاعدة  بتنظيم 

بغرب  و�جلهاد  �لتوحيد  حركة 
بالدم  �ملوقعني  كتيبة  و  �إفريقيا 
قبل  �أنف�صهم  ت�صليم  �أجل  من 

�لق�صاء عليهم عاجال �أم �أجال .
ومعلوم �أن �ال�صرت�تيجة �لع�صكرية 
�لقيادة  طرف  من  بها  �ملعمول 
�لعامة للقو�ت �مل�صلحة باحلدود 
و�ملتمثلة  �ملذكورة  �جلنوبية 
مايل  دولتي  مع  �حلدود  غلق  يف 
و  �لفعالية  ناهيك عن   ، و�لنيجر 

�الأمن  لقو�ت  �لقتالية  �جلاهزية 
عن  يزيد  ما  �أرغمت  �مل�صرتكة 
�نف�صهم  ت�صليم  على  �إرهابي   97
منذ  �جلز�ئرية  �الأمن  مل�صالح 
بد�ية هذ� �لعام و�ىل غاية يومنا 
�ملفاو�صات  ن�صيان  دون   ، هذ� 
�إرهابي   27 مع  �ملتو��صلة 
يف  �نف�صهم  بت�صليم  الإقناعهم 
�أوردته  ما  وفق  �لعاجل  �لقريب 

م�صادرنا .

عن  زهاوؤه  يزيد  ما  طالبت   
�له�صة  �مل�صاكن  تقطن  250عائلة 
باملقاطعة  �لقارة  حا�صي  ببلدية 
لوالية  �لتابعة  �ملنيعة  �الإد�رية 
�ملحلية  �ل�صلطات  من  غرد�ية، 
نحو  ترحيلهم  مطلب  بتلبية  
�صكنات �جتماعية جديدة، لتفادي 
فوق  �لقدمية  �صكناتهم  وقوع 
تردي  ت�صجيل  حالة  يف  روؤو�صهم 
من  م�صتقبال،  �جلوية  �الأحو�ل  يف 
��صت�صارية  مكاتب  و�صفت  جهتها 
لدر��صات و�صعية �ل�صكنات �له�صة 
باملقلقة كما مل ت�صتبعد �صقوطها 

على قاطنيها يف �أية حلظة .
�لعائالت  من  �لع�رش�ت  نا�صدت 
�لتي  �له�صة  بال�صكنات  �لقاطنة 
تقليدية  مت �جنازها مبو�د حملية 
بغرد�ية،  �لقارة  حا�صي  ببلدية 
»�لو�صط«  جريدة  مع  حديثها  يف  
م�رشي  �لدين  عز  �لوالية  و�يل 
على  �الأول  �مل�صوؤول  ب�صفته 
برجمة  ب�رشورة  �لتنفيذي  �جلهاز 

�لقريب  يف  ميد�نية  زيارة  لهم 
على  �لوقوف  �أجل  �لعاجل،من 
جر�ء  منها  يعانون  �لتي  �مل�صاكل 
مهددة  م�صاكن  د�خل  �قامتهم 
حلالة  تعر�صها  جر�ء  باالنهيار 
حيث  �الهرت�ء،  من  متقدمة 
�ل�صلطات  من  حمدثينا  طالب 
لهم  تخ�صي�س  ب�رشورة  �لوالئية  
ح�صة معينة من �ال�صكان بالقطب 
�جلديد �لذي ي�صم 06  �آالف وحدة 
مع  معاناتهم  �إنهاء  بهدف  �صكنية 
�صبهوها  م�صاكن  د�خل  �الإقامة 

باالأكو�خ .
وعلى �صعيد �أخر ، حذر خمت�صون 
يف �لبناء و�لتعمري بالوالية �ملنتدبة 
�ملنيعة ، من مغبة تقدمي قافلة من 
تتد�رك  مل  ما  حالة  يف  �ل�صحايا 
تقديرها  �صوء  �لو�صية  �جلهات 
الإقامة 400 ن�صمة د�خل م�صاكن ال 
تتوفر على �أدنى �رشوريات �لعي�س 

�لكرمي .
�شيخ مدقن  

 تفتقر �لعيادة �ملتعددة �خلدمات 
 ، باأدر�ر  �أوقروت  بد�ئرة  �ل�صحية 
ب�صبب  �ل�رشورية  الأدنى �خلدمات 
�نعد�م جهازي �لر�ديو و�ل�صكانري، 
�لفا�صح  �لتاأخر  عن  �حلديث  دون 
خمت�صني  باأطباء  دعمها  يف 
�جلهة  مر�صى  عن  �لعزلة  لفك 

�ملذكورة.
يعاين غالبية �ملر�صى من قا�صدي 
بعا�صمة  �لوحيد  �ل�صحي  �ملرفق 
تدين  من   ، باأدر�ر  �أوقروت  د�ئرة 
لهم  �ملقدمة  �لطبية  �خلدمات 
�لتام  �ل�صبه  �الفتقار  جر�ء  وذلك 
�ملخت�س  �لطبي  و�لطاقم  للعتاد 
�لعامة  �جلر�حة  جماالت  يف 
و�لن�صاء و�لتوليد و�الأنف و�حلنجرة 
باالإ�صافة لطب �الأطفال و �لعيون، 
مما �أرغم غالبية �ملر�صى لتحمل 
نحو  �ل�صفر  م�صقة  و  �لتنقل  عناء 
�لوالية  عا�صمة  م�صت�صفيات 
ما  عادة  طبية  فحو�صات  الإجر�ء 

تكلفهم �أثمان باه�صة، حيث نا�صد 
و�يل  �ملحلية  �جلمعيات  ممثلي 
ب�رشورة  �ل�صحة  ومدير  �لوالية 
برجمة لهم زيارة ميد�نية للوقوف 
يتخبطون  �لتي  �مل�صاكل  على 
�ل�صحة   وزير  �أن  �لعلم  مع  فيها، 
كان قد وجه خالل زيارته �الأخرية 
للمنطقة تعليمات �صارمة للقائمني 
تخلي�س   �أجل  من   ، قطاعه  على 
جملة  من  �ملذكورة  �جلهة  �صكان 

�مل�صاكل �لتي يتخبطون فيها .
ويف �صياق ذي �صلة ، ت�صاءل �صكان 
�أوقروت يف معر�س حديثهم معنا 
�لتي  �صنتيم  مليار  عن م�صري 200 
ر�صدت كميز�نية �صنوية لهذ� �لعام 
�ل�صحة  بقطاع  �لنهو�س  بهدف 
�لنائية  �لوالية  بلديات  بجميع 
يت�صنى ملر�فقها  و�ملعزولة، حتى 
نوعية  من  �لتح�صني  �ل�صحية 

خدماتها.
�شيخ مدقن 

قام نائب وزير الدفاع الوطني وقائد هيئة الأركان العامة للجي�ش الوطني ال�شعبي الفريق الأول 
اأحمد قايد �شالح خالل زيارة العمل والتفقد التي قادته للناحية الع�شكرية ال�شاد�شة بتمرنا�شت 

بالوقوف على اجلاهزية احلربية ملختلف الوحدات الع�شكرية املتخ�ش�شة يف مكافحة الرهاب 
واجلرمية املنظمة العابرة للقارات.

قايد �شالح يقف على جاهزية وحدات اجلي�ش باحلدود اجلنوبية 

اأحمد باحلاج 

تعزيز التواجد الأمني بـ 50 نقطة ع�سكرية 

تر�أ�س �أول �أم�س و�يل والية ورقلة 
عبد �لقادر جالوي �إجتماع لروؤ�صاء 
جلان  بتفعيل  �أمر  �أين   ، �لدو�ئر 
يف  �الإ�رش�ع  مع  �ل�صكنات  توزيع 
�الجتماعي  �ل�صكن  قو�ئم  �إعد�د 
كما   ، ورقلة  ببلدية  �خلا�صة 
وتوجيهات  تعليمات  �لو�يل  وجه 
ل�صمان  �ملحليني  للم�صوؤولني 

دخول �جتماعي ومدر�صي جيد . 
�جلاري  �الأ�صبوع  منت�صف  عقد 
�لهيئة  على  �الأول  �مل�صوؤول 
�ملدر�ء  مع  �جتماعا  �لتنفيذية 
�لدو�ئر  وروؤ�صاء  �لتنفيذيني 
تعليمات  وجه  ،�أين  و�لبلديات 
تفعيل  ب�رشورة  تق�صي  �صارمة 
مبختلف  �ل�صكنات  توزيع  جلان 
يف  �الإ�رش�ع  �رشورة  مع   ، �ل�صيغ 
�خلا�صة  �الأ�صمية  �لقو�ئم  �إعد�د 
�اليجاري  �الجتماعي  بال�صكن 
�لتي  ورقلة  ببلدية  �لعمومي 
�لذي  �الأمر  وهو  تاأخر  ت�صهد 
�ملو�طنني  من  كبري  بعدد  دفع 
هذ�  من  لال�صتفادة  �ملر�صحني 
�ل�صلطات  ملنا�صدة  �لنمط 
�لعاجل  �لتدخل  �أجل  من  �ملعنية 
�مل�رشوع  مطلبهم  مع  للتجاوب 
يف  �الإ�رش�ع  �رشورة  يف  و�ملتمثل 
�ال�صمية  �لقو�ئم  على  �الإفر�ج 
�لو�حات  بعا�صمة  للم�صتفيدين 

�لتي من �ملنتظر ن�رشها مبا�رشة 
بعد ��صتكمال �لتحقيقات ودر��صة 
باملر�صحني  �خلا�صة  �مللفات 

لال�صتفادة منها .
كانت  ورقلة  والية  �أن  ومعلوم 
�جلارية  �ل�صنة  خالل  قطعت  قد 
�حل�ص�س  بتوزيع  كبري�  �صوطا 
�ل�صكنية ومبختلف �ل�صيغ �خلا�صة 

تقرت  من  كل  وبلديات  بدو�ئر 
خويلد  �صيدي   ، �لبي�صاء  عني   ،

ود�ئرة �أنقو�صة .
و من جهة �أخرى و حت�صري للدخول 
�ملقبل  �الجتماعي  و  �ملدر�صي 
�جتماعا  �لوالية  و�يل  تر�أ�س 
مو�صعا �صم كل من  روؤ�صاء �لدو�ئر 
وكذ�  �ملحليني  �ملنتخبني  و 

�ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س  بح�صور 
�لوالئي و �أع�صاء �ملجل�س �ل�صعبي 
تعليمات  �أ�صدى  حيث  �لوالئي 
�أ�صغال  كافة  �إمتام  حول  �صارمة 
�ملدر�صية  للرتميمات  �ملتبقية 
و��صتالمها قبل �لدخول �ملدر�صي 
وكذلك   ، �ملقبل  �الجتماعي  و 
�إمتام جل �أ�صغال �لربط بالكهرباء 
لل�رشب  �ل�صاحلة  و�ملياه  و�لغاز 
للمجمعات  �ل�صحي  و�ل�رشف 
فتحها  �ملربجمة  �ملدر�صية 
كذلك  و  �ملدر�صي،  للدخول 
وجتديد  و�إعادة  جتهيزها  عملية 
�لتجهيز�ت للموؤ�ص�صات �ملدر�صية 

و�ملطاعم.
�إىل جانب ذلك وتنفيذ�  لتعليمات 
و�يل  �أكد  فقد   �لد�خلية  وزير 
و�صع  �أهمية  على  ورقلة  والية 
�لرتتيبات بالن�صبة للمنا�صب �لعمل 
و  �ملدر�صية  للمطاعم  �ملمنوحة 
�الإ�رش�ع يف �لتوظيف حتى يت�صنى 
تقدمي �لوجبات �ل�صاخنة الأول يوم 
�صياق  �ملدر�صي ويف  �لدخول  من 
�الأول  �لرجل  دعا  فقد  مت�صل 
بالوالية   على جتند كافة �لفعالني 
من �أجل �إجناح �لدخول �ملدر�صي 
�حلفاظ  وكذلك  �الجتماعي،  و 

على �ملحيط من خالل نظافته.
�أحمد باحلاج 

�شدد على �شرورة ا�شتكمال الرتميمات املدر�شية يف القريب العاجل 

وايل ورقلة ياأمر بتفعيل جلان توزيع ال�سكن و اإعداد قوائم بلدية ورقلة

خمت�شون حذروا من �شقوطها فوق روؤو�ش �شكانها

غالبية املر�شى يقطعون م�شافة 60 كلم 
للبحث عن �شبل ال�شفاء 

250 عائلة ت�سكن البيوت اله�سة 
تطالب بالرتحيل ببلدية حا�سي القارة

تدين اخلدمات ال�سحية 
 بالعيادة املتعددة 
اخلدمات باأوقروت
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�إعادة �لرتبية �إىل جانب 20 من�صبا 
باملناطق  ب�صهادة  �ملتوج  للتكوين 
لذوي  من�صب   225 و  �لنائية 
�مل�صتوى �لدر��صي �أقل من �ل�صنة 
نف�س  ح�صب  متو�صط  �لر�بعة 
�مل�صوؤول  و�صتعرف �لدورة �ملقبلة 
�إدر�ج بع�س �لتخ�ص�صات �جلديدة 
غر�ر   على  خمتلفة  قطاعات  يف 
و�لهند�صة  �لبناء  �أ�صغال  متابعة 
و�لكيمياء  �لد�خلية  �ملعمارية 
ح�صة  تخ�صي�س  مع  �ل�صناعية 
�لتكوين  منط  لتخ�ص�صات  هامة 
يف  ال�صيما  �لتمهني  طريق  عن 
�إ�صالح  ومنها  �حلرفية  �ملجاالت 
و�لطبخ �جلماعي  �لتكييف  �أجهزة 
وغريها وحت�صبا للدخول �لتكويني 
�ملقبل �رشعت خمتلف موؤ�ص�صات 
موؤخر�  بالوالية  �ملهني  �لتكوين 
)تنظيم  حت�صي�صي  ن�صاط  يف 
جو�رية(  ولقاء�ت  مفتوحة  �أبوب 
�جلدد  �ملرت�صحني   الإ�صتقطاب 

وتعريفهم بفر�س �لتكوين �ملتاحة 
�صهاد�ت  على  �حل�صول  وباأهمية 
�ملهنية  باحلياة  لاللتحاق  توؤهلهم 
�ملطلوبة يف  �لتخ�ص�صات  ال�صيما 
�صوق �لعمل حمليا و��صتناد� لنف�س 
�ملوؤ�ص�صات  فاإن خمتلف  �مل�صدر 
ت�صهد  �لنعامة  بوالية  �لتكوينية 

�لتي  �لت�صجيالت  بدء  ومنذ 
�ملا�صي  يوليو   15 يف  �نطلقت 
�لقادم,  �صبتمرب   15 �إىل  وت�صتمر 
�لر�غبني يف  لل�صباب  كبري�  تو�فد� 
�ملهني  �لتكوين  مبر�كز  �اللتحاق 

يف هذه 
قطاع  فاإن  ولالإ�صارة  �لدورة. 

�لنعامة  بوالية  �ملهني  �لتكوين 
تكوينية  موؤ�ص�صة   14 على  يتوفر 
 9 و  و�حد  متخ�ص�س  معهد  منها 
مر�كز و4 ملحقات يوؤطرها طاقم 
من �ملكونني ب 175 �أ�صتاذ ف�صال 
بطاقة  د�خليات  خم�س  توفر  عن 

390 �رشير.

  23 �سبتمرب, ح�سبما اأفادت املديرية املحلية للقطاع  يعر�ض قطاع التكوين والتعليم املهنيني بولية النعامة 
2.310 من�سب للمرتب�سني اجلدد بر�سم الدخول التكويني املقبل املرتقب يف وتتوزع هذه املنا�سب على 755 

من�سب يف منط التكوين الإقامي و 715 يف التكوين عن طريق التمهني و 65 من�سبا يف التكوين عن طريق 
املعابر و 140 �سمن الدرو�ض امل�سائية بالإ�سافة اإىل 290 من�سب موجه للمراأة املاكثة بالبيت, كما اأو�سح 

مدير التكوين و التعليم املهنيني الطيب زواوي  ومن بني املنا�سب اجلديدة املربجمة مت تخ�سي�ض 100 مقعد 
بيداغوجي لنزلء موؤ�س�سات  .

النعامة 

م.�ض

توفري اأكرث من 2.300 من�صب للدخول التكويني املقبل

مع�سكر 

دار البيئة لولية اجللفة

الوايل  حاج مقداد يتفقد الهياكل املدر�سية

اإيليزي

�سرطة اجللفة 

تكوين 89 �صيادا يف جمال ال�صيد الربي الرتفيهي

دورة تكوينية ملختلف اجلمعيات النا�صطة يف املجال البيئي

ا�صتالم ثانوية و10 جممعات 
مدر�صية بامل�صيلة

412 من�صب جديد للتاأطري 
البيداغوجي وخدمات 

املطاعم املدر�صية 

حجز اأزيد من 900 قر�س مهلو�س

"حاج  �مل�صيلة  والية  و�يل  ك�صف 
�لتفقدية  �لزيارة  خالل   " مقد�د 
بلديات خطوطي  �إىل  قادته  �لتي 
�صيد �جلري وعني �حلجل و�صيدي 
عي�صى و�مل�صيلة �ن قطاع �لرتبية 
جديدة  ثانويات  ��صتالم  بالوالية 
للمرحلة  مدر�صية  جممعات   10
�لبلديات  عديد  عرب  �البتد�ئية 
�الأ�صغال  ن�صبة  بلغت  �أن  بعد 
ح�صب  متقدمة  جّد  مرحلة  بها 
�لتجهيز�ت  �أعدته مديرية  تقرير 
و�كد  موؤخر�  بالوالية  �لعمومية 
و�يل �مل�صيلة �أن من بني �مل�صاريع 
�لتي م�صها رفع �لتجميد بالوالية 
ثانوية  وكذ�  �لريا�صية  �لثانوية 
�لوالية  بعا�صمة  حيان  بن  جابر 
�للهجة  �صديد  �إنذ�ر�  وجه  كما 
وحّملهم  �لبلديات,  روؤ�صاء  �إىل 
م�صوؤولية جتاوز �إ�صكاالت �الإطعام 
و �لنقل �ملدر�صي �لتي من �صاأنها 
�لقطاع  على  �صلبا  �النعكا�س 
�الأول  �مل�صوؤول  دعا  و  و�لتالميذ 

م�صوؤويل  �لتنفيذي  �جلهاز  عن 
متدر�س  ظروف  لتوفري  �لقطاع 
حتدي  رفع  و  للتالميذ  مريحة 
�ملدر�صي  �لت�رشب  ن�صبة  تقلي�س 
�الجتماعية  �الأعمال  تعزيز  و 
ذ�ت  �لعائالت  تالميذ  لفائدة 
�نه  م�صيفا  �ل�صعيف  �لدخل 
معاينة  على  �صخ�صيا  �صي�رشف 
�لتي  �مل�صاريع  جميع  ومتابعة 
لن  و�أنه  �لقطاع,  منها  ��صتفاد 
م�صوؤول  �أي  معاقبة  يف  يتو�نى 
�أي  يف  ت�صبب  درجته  كانت  مهما 
نف�س  يف  ملحا  للم�صاريع,  تاأخر 
�لوقت, على �رشورة ت�صليم جميع 
�جلديدة,  �ملدر�صية  �لهياكل 
�لرتبوية,  �ملن�صاآت  و�صيانة 
و�ملنحة �ملدر�صية وجتند �جلميع 
كل من موقعه, للعمل على �إجناح 
كل  بتوفري  �ملدر�صي  �لدخول 
تاريخ  قبل  و�الإمكانيات  �لظروف 

�لدخول �ملدر�صي .
عبدالبا�سط بديار

مت توفري  412 من�صب جديد بني 
ملختلف  �لبيد�غوجي  �لتاأطري 
�الأطو�ر �لتعليمية , و�أي�صا خدمات 
�إطار  يف  �ملدر�صية  �ملطاعم 

جهاز 
�ملهني  �الإدماج  على  �مل�صاعدة 
عرب �لبلديات �ل�صت بوالية �إيليزي 
�ملدر�صي  للدخول  حت�صبا   ,
, ح�صبما علم  �لقادم 2019/2018 
�لوالية  م�صالح  من  �لثالثاء  �أم�س 
 150 من  �إيليزي  بلدية  و��صتفادت 
جانت  �ملنتدبة  �لوالية  و  من�صب 
لبلدية  ) 156( منها )100( من�صب 
لبلدية  �آخر  من�صب   )56( و  جانت 
�إ�صتفادت  فيما  �حلو��س,  برج 
�لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف 
ببلدية �إن �أمنا�س من ) 36 من�صبا 
برج  ببلدية  �آخر  من�صبا   )40( و   )
 ( �لدبد�ب  وبلدية   , �إدري�س  عمر 

30( , ح�صب نف�س �مل�صدر.
�جلديدة  �ملنا�صب  تلك  وتوجه 
�لبيد�غوجي  �لتاأطري  لتدعيم 
�ملطاعم  خدمات  لتدعيم  و�أي�صا 
�لرتبوية  باملوؤ�ص�صات  �ملدر�صية 
و�أعطيت  �الإحتياجات  ح�صب 
بالتن�صيق  للبلديات  تعليمات 
للت�صغيل  �ملحلية  �لوكاالت  مع 
قبل  �الإجر�ء�ت  يف  للت�رشيع 
وكذ�   , �ملقبل  �ملدر�صي  �لدخول 
ومعاهد  �ملر�كز  مع  �لتن�صيق 
توظيف  �أجل  من  �ملهني  �لتكوين 
�أن  وينتظر  �ملعنيني    �ملرتب�صني 
�جلديدة  �ملنا�صب  هذه  ت�صاهم 
�لتمدر�س  ظروف  حت�صني  يف 
جهة  من  �لنائية  باملناطق  �صيما 
يف  �أخرى  جهة  من  و�مل�صاهمة 
متت  كما  �لبطالة,  �مت�صا�س 

�الإ�صارة �إليه.

متكنت م�صالح �رشطة �جللفة من 
�ملوؤثر�ت  من  معتربة  كمية  حجز 
 900 من  باأزيد  قدرت  �لعقلية 
�إيل  باالإ�صافة  مهلو�س,  قر�س 
�صائل  على  حتتوي  زجاجة 
�أ�صخا�س   03 توقيف  مع  مهلو�س, 
�لعملية  حيثيات  فيهم  م�صتبه 
حت�صلت  معلومات  �إثر  على  متت 
�لوالئية  �مل�صلحة  عنا�رش  عليها 
والية  باأمن  �لق�صائية  لل�رشطة 
جمموعة  قيام  مفادها  �جللفة, 

وترويج  بنقل  �الأ�صخا�س  من 
�ملهلو�صة   �الأقر��س  من  كمية 
مت  وعليه  نفعية,  مركبة  منت  على 
مكن  فجائي  �أمني  حاجز  ن�صب 
من حجز 953 قر�س مهلو�س من 
حتتوي  وزجاجة  �الأنو�ع  خمتلف 
توقيف  مع  مهلو�س,  �صائل  على 
بعد  فيهم  م�صتبه  �أ�صخا�س  ثالث 
�ملعمول  �الإجر�ء�ت  �إ�صتكمال 
�أمام  فيهم  �مل�صتبه  تقدمي  بها مت 

�جلهات �لق�صائية �ملخت�صة.  

�نطلقت �أم�س �لثالثاء مبركز 
قابلية  "ولد  �ملهني  �لتكوين 
�لدورة  مبع�صكر  �صليحة" 
�لتكوينية �الوىل حول �ل�صيد 
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�صياد�.
�صاد�ت  �ملهند�س  و�أ�صار 
�لغابات  مبحافظة  عثمان 
هذه  تنظم  �لتي  ملع�صكر 
�لدورة بالتعاون مع �لفيدر�لية 

�أن  �إىل  لل�صيادين  �لوطنية 
هذه �لدورة �لتكوينية �الأوىل 
و�لتي  بالوالية  نوعها  من 
�صت�صمح  �أيام,  ثالثة  تدوم 
يف  �ملنخرطني  لل�صيادين 
�حل�صول  حملية  جمعيات 
ب�صكل  �ل�صيد  رخ�صة  على 
خالله  من  يحرتمون  قانوين 
�الأنو�ع  و  �ل�صيد  �أوقات 
�حليو�نية �مل�صموح ب�صيدها 

�لفدر�لية  رئي�س  وذكر 
عمار  لل�صيادين  �لوطنية 
�لز�هي خالل كلمة مبنا�صبة 
�نطالق �لدورة �أن �لفدر�لية 
�الآن تنظيم  ��صتطاعت حتى 
ل�صالح  تكوينية  دورة   21
�لواليات  عرب  �ل�صيادين 
على  �طالعهم  بهدف 
و�لقو�نني  �ل�صيد  �أخالقيات 
ومنحهم  له  �ملنظمة 

نوعية  عن  كافية  معلومات 
�حليو�نات  عي�س  وطبيعة 
�لغابي  بالو�صط  و�لطيور 
�أن والية مع�صكر ت�صم  يذكر 
لل�صيادين  حملية  جمعية   11
�رشعت يف ��صتقبال �لر�غبني 
و  �ل�صيد  هو�ية  ممار�صة  يف 
الإعادة  ��صتعد�د�  تكوينهم 
فتح �ل�صيد بعد 25 �صنة من 

�لغلق.

لوالية  �لبيئة  د�ر  �حت�صنت 
ملختلف  تكوينية  دورة  �جللفة 
يف  �لنا�صطة  �جلمعيات 
من  و�ملنظمة  �لبيئي  �ملجال 
و�لطاقات  �لبيئة  وز�رة  طرف 
�ملتجددة حتت �إ�رش�ف �ملعهد 
�لوطني للتكوينات �لبيئية حيث 
�نطلقت �لدورة �لتكوينية �بتد�ء 
4�صبتمرب  غاية  �ىل  26�وت  من 
يف  �لتكوين  �لدورة  تظم  حيث 
ثالث جماالت , دورة يف �لرتبية 
�لبيئية من �جل تنمية م�صتد�مة 
�لتكوبن يف  �إىل  تهدف  و�لتي   ,
�لرتبية �لبيئية و�ل�صماح ملختلف 
�لفاعلني يف �لو�صول �ىل نف�س 

�ملبادئ  �لبيئية من �أجل تنمية 
وت�صيف  تنع�س  قد  م�صتد�مة 
يف  و�مل�صاهمة  للحياة  معنى 
,ودورة  �الجتماعي  �البتكار 
�خل�رش�ء   �مل�صاحات  حول 
تهدف �ىل طرح بع�س �لتجارب 
و�خلدمات وعيا بدور �ملجتمع 
�الأد�ء  حت�صني  يف  �ملدين 
�لتقنية  �ملر�فقة  وتوفري 
الأجناز م�صاريع جتديدية حول 
�خل�رش�ء  �مل�صاحات  تهيئة 
�لفرز  حول  تكوينية  ودورة  ؛ 
�لنفايات؛  وجمع  �النتقائي 
�كت�صاب  �ىل  تهدف  حيث 
�ملعارف �ال�صا�صية حول عملية 

تنظيم  كيفية  �النتقائي   �لفرز 
عملية �لفرز �النتقائي و�ختيار 
من  للتخل�س  �ملنا�صبة  �لطرق 

�لنفايات 
يذكر �ن �لدورة �صاركت بها �كرث 
�أكرث  منها  بيئية  40جمعية  من 
من 15جمعية من والية �مل�صيلة 
�جللفة  والية  من  و15جمعية 
باال�صافة �لفاعلني يف �ملجتمع 
�ملدين وديو�ن �لرتقية �لعقارية 
بني  من  يذكر   , �جللفة  بوالية 
�جلمعية  �مل�صاركة  �جلمعيات 
لرتقية  �ملقدمة  �لوطنية 
�ل�صباب و�ل�صحة و�لبيئة وح�صب 
ناجح  �لدكتور  رئي�صها  ت�رشيح 

�أكد على جناح  و�لذي  خملوف 
�نطالق �لدورة �لتكوينية و�لتي 
لاللتقاء مبختلف  فر�صة  كانت 
نوه  كما  �لنا�صطة  �جلمعيات 
و�لتي  �لدورة  حماور  باأهمية 
�جلمعيات  ت�صع  �ن  �صاأنها  من 
�لتي  �الن�صطة  لب  يف  �لبيئية 
حتقق تنمية م�صتد�مة من �جل 
�حلا�رش  حاجات  وتنمية  تلبية 
�حتياجات  تاأمني  �رشط  مع 
يت�صكل  وبهذ�  �مل�صتقبل  جيل 
وعي  �جلمعيات  جمتمع  لدى 
خالل  من  �لبيئة  عن  خمتلف 

�ال�صتثمار يف �الن�صان.
م. ناجح
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يقمعونك لأنك فل�سطيني؟ �إذن عليك �أن تنا�سل كفل�سطيني
حنني زعبي

املتابعة،  جلنة  يف  حددنا 
التمثيلي  ال�سيا�سي  اجل�سم 
الداخل،  للفل�سطينيني يف  الأعلى 
الأعلى  الفل�سطينية  واملرجعية 
حتى الآن لنا، هدف الن�سال �سد 
»قانون القومية«، بهدف »اإ�سقاط 
تلقائي،  كاأمر  ذلك  مت  القانون«. 
تفكريا.  يتطلب  ول  منه  ومفروغ 
العمل«  »ما  �سوؤال  تقلي�ص  ومت 
مفهوم  فقط  ليحمل  التاريخي، 
دون  العملية،  العينية  اخلطوات 
اأي�سا  املطلوب  اأن  اإىل  ي�سري  اأن 
اأو  املرحلة  طبيعة  حتديد  هو 
املعنى ال�سيا�سي ال�سامل للتحدي 
بناء  وقمنا  اأمامنا.  املطروح 
الن�ساطات  بتحديد  ذلك،  على 
التي  املختلفة  والحتجاجات 

تهدف اإىل »اإ�سقاط القانون«.
احلاجة  من  اخل�سية  كانت  ورمبا 
للمراجعة ال�سيا�سية العميقة، التي 
القومية«،  »قانون  علينا  يفر�سها 
التي  ال�سعوبة  يف  ال�سبب  هي 
خلو�ص  »املتابعة«  يف  نواجهها 
يف  ال�سبب  وهي  النقا�ص،  هذا 
القومية«  »قانون  مع  التعامل 
، ولي�ص كمفاهيم �سيا�سية اأو  كن�ٍصّ
مواجها.  م�رشوعا  يتطلب  كتحٍدّ 
اآخر، هو تقليد  اإىل �سبب  اإ�سافة 
هو  الذي  »املتابعة«،  يف  العمل 
والعملي،  الإجرائي  اإىل  اأقرب 
مفهومها  مع  وا�سح  توتر  يف 
ال�سيا�سي  للتمثيل  منرب  كاأهم 
الفل�سطيني يف الداخل، مبا يعنيه 
وجودنا  اأن  من  املفهوم،  هذا 
احلاجة  عن  يغني  ل  كاأحزاب 
�سلب  �سيا�سي  لإجماع  للو�سول 
جوهر  يف  تتعلق  التي  الأمور  يف 

ال�رشاع.
مع ذلك، من ال�سعب -مع اأن ذلك 
يبدو ممكنا- الهروب من حقيقة 
لنا  يوفر  القومية«  »قانون  اأن 
طبيعة  مراجعة  يف  الفر�سة  هذه 
املطلوبة،  واملواجهة  التحدي 
طرح  يف  يحرجنا  يكاد  بل 
كقيادات  اأمامنا  الفر�سة  هذه 
منها  تهربنا  جعل  ويف  �سيا�سية، 
اأمرا يحتاج لتف�سري. ومن ال�سعب 
للتف�سري  احلاجة  من  الهروب 
تغّول  مواجهة  يف  ن�ستمر  اأننا 
وجتّذره،  التطهريي  امل�رشوع 
اعتمدناها  التي  الأدوات  بنف�ص 
ال�سيا�سي  واخلطاب  الآن،  حتى 
اأهم هذه الأدوات. هذه  اأحد  هو 
تكون  اأن  قبل  الوجدانية  ال�سفعة 
�سيا�سية،  تكون  اأن  وقبل  قانونية 
حتمل معنى غاية يف الق�سوة، اأن 
»�سيئا ما« فينا اأو يف الآخر، اأو يف 
من  عاما،  �سبعني  اثنينهما، جعل 
الواقع،  الأمر  مع  الت�سليم  عدم 
هذا  »يفهم«  لكي  كاٍف  غري  اأمرا 
واأن  وطننا،  هذا  اأن  الإ�رشائيلي 
وح�سارة  وتاريخا  لغة  فيه  لنا 

و�رشاعات �سكلت هويتنا.
واإذا كنا نتفق اأننا ل�سنا اأمام قانون 
د�ستوري فقط، ول�سنا فقط اأمام 
اأ�سطورة اأو هند�سة تاريخية ما، بل 
نحن اأمام م�رشوع �سيا�سي بنيوي، 
بكل  يريد  نف�سي عميق،  بعد  ذي 
الطرق اأن يفر�ص نف�سه يف الوعي 
ويف  الأخالق  ويف  الوجدان  ويف 
الواقع، فعلينا نحن اأي�سا اأن نقدم 
�ساملة  واأخالقية  بنيوية  اإجابة 
لهذا القانون. خالف ذلك �سيبقى 
القانون امل�رشوع اجلدي الوحيد 
الوحيدة  »اللعبة  اأو  ال�ساحة،  يف 
يف املدينة«، وحماولت اإ�سقاطه 

من  تخفف  ل  بديل،  طرح  دون 
حقيقة هذا الأمر.

امل�رشوع،  هذا  حماربة  تعني 
قانوين،  بن�ص  اأمامنا  طرح  الذي 
فقط  لي�ص  هو  املطلوب  اأن 
اإ�سقاط القانون، بل اأن املطلوب 
جميع  ومناه�سة  حماربة  هو 
املفاهيم التي بني عليها القانون 
والتي اأتى القانون ليعززها، والتي 
خطورته،  القانون  يعطي  ما  هي 
اأن  الوقت  ذات  يف  علينا  واأن 
كل  على  التاأكيد  على  نحر�ص 
اأو  فيه  لي�سكك  القانون  اأتى  ما 
فاإذا  ليقمعه.  اأو  لينكره  اأو  لينفيه 
انتماءنا  ليحارب  القانون  اأتى 
انتماءنا  فاإن  وعلمنا،  وهويتنا 
تكون  اأن  عليها  وعلمنا،  وهويتنا 
يقمعونك  الن�سال،  مركز  يف 
كفل�سطيني، اإذن عليك اأن حت�رش 
ليحارب  اأتى  واإذا  كفل�سطيني. 
الكاملة،  املواطنة  مفهوم  اأي�سا 
الكاملة  املواطنة  مفهوم  فاإن 
مركز  يف  يكون  اأن  اأي�سا  عليه 
اأي�سا  اأتى  قد  كان  واإذا  الن�سال، 
ليوؤكد على مفهوم الدولة اليهودية 
لعملية  الأخالقي«  كـ«التربير 
التطهري املت�سعبة، فاإنه ل ي�سلح 
موقفنا  عن  ال�سكوت  اأو  البتعاد 
كاأ�سا�ص  اليهودية«  »الدولة  من 
ميكن  ل  القانون.  �سد  للن�سال 
يعترب  اأن  القانون  �سد  للن�سال 
للقانون،  املوؤ�س�سة  املفاهيم 
يعترب  اأن  اأو  اأو عر�سية،  هام�سية 

التعامل معها »عائقا للهدف«.
ال�سيا�سية  القيمة  اأغفلنا  ما  واإذا 
الوطني  البعد  و�سع  املركزية يف 
مركز  يف  الكاملة  للمواطنة 
الن�سال، ويف اأن العلم الفل�سطيني 
و�سياقا  معنى  يعطي  ما  هو 

اأبيب  تل  يف  »امل�ساواة«  لالفتة 
ف�سن�سل  الأ�رشلة،  من  ويحميها 
فعال،  القانون  �سقوط  حال  يف 
»العملية  املقولة  يج�سد  لو�سع 
مبعنى  مات«،  واملري�ص  جنحت 
لكننا  القانون،  ن�سقط  قد  اأننا 
باأنف�سنا  حققنا  قد  نحن  نكون 
الوطن  بني  الف�سل  يف  اأهدافه 
واملواطنة، وبهذا نكون اأي�سا قد 
لأول  القانون  �سد  ن�سالنا  حولنا 

جناحات القانون.
يوقعنا  تقدم،  ما  لكل  بالإ�سافة 
عن  الهوية  بتحييد  التفكري  هذا 
املواطنة -تكتيكيا، ريثما ي�سقط 
بذلك  اأننا  وهم  يف  القانون- 
عملية  على  »بال�سيطرة«  نقوم 
تو�سيع تفاهماتنا مع »ال�سهيونية 
من  الكثري  ذلك  يف  الليربالية«. 
وبـ«ال�سهيونية  بنا  ال�ستخفاف 
بنا،  ا�ستخفاف  معا.  الليربالية« 
حتى  اأو  ح�سا�سيات  ن�سع  كوننا 
القيمة  فوق  القوى  تلك  قناعات 
خطابنا  لو�سوح  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سي،  قرارنا  ول�ستقاللية 
القوى،  بتلك  ا�ستخفاف  وهو 
غري  قناعاتها  اأن  نظن  كوننا 
حقيقة  تفهم  ل  واأنها  مبلورة، 
للقانون،  معار�ستنا  منطلقات 
هذه،  منطلقاتنا  تناق�ص  ومدى 
مع  فقط،  اختالفها  ولي�ص 
منطلقاتها هي ملعار�سة القانون. 
ت�سيبي  ملقال  احلاجة  ودون 
اأنه  نعرتف  تعالوا  الأخري،  ليفني 
الفرق  يفهم  ل  من  هنالك  لي�ص 
والوجداين  )والنف�سي  ال�سيا�سي 
هذين  بني  العميق  والأخالقي( 
للقانون.  املعار�سني  املوقفني 
الليربالية«  »ال�سهيونية  معار�سة 
اأنها خمتلفة  للقانون، لي�ص فقط 

كليا عن معار�ستنا بل اإنها اأقرب 
قربها  من  املطروح  للقانون 
للقانون.  نحن  معار�ستنا  من 
تريد  ل  الليربالية  ال�سهيونية 
تريد  القانون، هي فقط  اإ�سقاط 
والعودة ملربع املوازنة  حت�سينه، 
والدميقراطية  اليهودية  بني 

باأمان.
وبالتايل حملنا العلم اأم مل نحمله، 
الليربايل«  »املع�سكر  قرار  فاإن 
�سلوكنا  وعن  عنا  م�ستقل 
نحن  ن�ستقل  اأن  بقي  ال�سيا�سي، 
عنه، وبقي اأن نوؤكد نحن بحملنا 
نتحدث  التي  املواطنة  اأن  للعلم، 
عنها هي مواطنة وا�سحة الهوية، 
يف  ن�سقط  نحن  ذلك  خالف 
ال�سهيوين  املع�سكر  هذا  تعريف 
حيث  من  ن�سقط،  اأي  للمواطنة، 
الذي  القانون  ملعنى  ندري  ل 
العلم  وجود  حمى  ولقد  نحاربه، 

هذا ال�سقوط.
باخت�سار، نحن ل ن�سقط الن�ص، 
الّن�ص،  على ح�ساب حتقيق غاية 
كما اأنه ل ميكن للن�سال �سد اأي 
جتاه  مباليا  ل  يكون  اأن  قانون 
املفرتقات  يف  القانون.  �سحايا 
املنعطفات  ويف  ال�سعبة، 
الو�سوح  يكون  التاريخية، 
التكتيكات.  اأجنع  ال�سيا�سي 
وقانون القومية، هو القانون الذي 
اأن نكون �سده،  ل ن�ستطيع فقط 
مع  وا�سح  وب�سكل  نكون  اأن  دون 

نقي�سه.
الأخرية  ال�ساعات  تطورات 
كبريا  دورا  لعبت  اأمريكا  يف 
املزيد  ظهور  يف  الأرجح  على 
اإمكانية  حول  الت�رشيبات  من 
يف  القرن  �سفقة  عن  الإعالن 
النتظار  بدل  املقبل  �سبتمرب 

الكونغر�ص  انتخابات  بعد  ما  اإىل 
فيها  تظهر  التي  الأمريكي 
خ�سوم  تقدم  ال�ستطالعات 
ما  الدميقراطيني؛  من  الرئي�ص 
طلقة  ال�سفقة  اإعالن  من  يجعل 
اأخرية يف جعبة الإدارة الأمريكية 
الداعمة  القوى  حل�سد  ومناورة 
املف�سلني؛  ومر�سحيه  للرئي�ص 
يعقد  اإرث  خللق  اأخرى  وحماولة 
احلكومية  املوؤ�س�سات  عمل 
الأمريكية وعلى راأ�سها اخلارجية 
يف  الأمريكي  والكونغر�ص 
املزيد  بو�سع  م�ستقبال  غرفتيه 
ت�سيق  التي  والقيود  العوائق  من 
هام�ص املناورة اأمام امل�رشعني.
حقيقتها  يف  الت�رشيبات  ختاًما: 
�سيا�سية؛  فقاعات  �ستبقى جمرد 
م�ست�سار  بولتون  جون  اأن  ذلك 
يف  القومي  لالأمن  ترامب 
حاجته  عن  اأعلن  جديد  ت�رشيب 
و  الدفاع  وزارة  من  ملتطوعني 
جمتمع ال�ستخبارات لإعداد بنود 
القت�سادية  وتداعياتها  ال�سفقة 
لها  الرتويج  وكيفية  وال�سيا�سية؛ 
الكثري  تك�سف  خطوة  اإعالميا؛ 
الأبي�ص  البيت  اإدارة  طريقة  عن 
كما  فال�سفقة  الكربى  مللفاته 
هو وا�سح اأ�سبحت اأداة ت�ستخدم 
يف �رشاع داخلي اأو لإثارة الكثري 
الدويل  امل�سهد  على  الغبار  من 
املعايري  اب�سط  اإىل  تفتقد  فهي 
ومتريرها  باإعدادها  املتعلقة 
يبحث  بولتون  زال  ما  خطوة 
اآخر  دليل  لها؟  متطوعني  عن 
جمرد  �ستبقى  ال�سفقة  اأن  على 
من  توجه  خطابات  اأو  ت�رشيبات 
نتاج  ولي�ست  اإعالمية  على منابر 
لقاءات ومفاو�سات وحوارات مع 

الأطراف املعنية.
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الأ�ضتاذ : بن ثامر دحمان حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء البليدة و حماكمه 
الكائن مكتبنا : 40 جتزئة بلقا�ضم الوزري البليدة  ) خلف حمكمة البليدة (

رقم الهاتف : 0777-03-09-41
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني بعد التاأجيل

طبقا لن�س املادة 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
حررنا هذا املح�رض يف ق�ضية بيع عقار لفائدة : 

- زبريي زينب ، ال�ضاكنة : 05 �ضارع روان عبد احلميد الق�ضبة اجلزائر 
زبريي رتيبة  ، ال�ضاكنة : 04 �ضارع املهري ر�ضيد البليدة 

زبريي حفيظة ، ال�ضاكنة : حي بونعامة جياليل عمارة 44 رقم 01 البليدة 
بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة البليدة ، الق�ضم العقاري ، بتاريخ : 17/02/02 ، رقم 

الفهر�س 17/00593 رقم الق�ضية 16/04807 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ 
2017/05/28 حتت رقم 929.

- مبوجب عقد بيع حمرر من طرف الأ�ضتاذ املوثق ادوارد البار فرباك موثق بالبليدة ، موؤرخ 
يف 1942/04/25 م�ضجل بتاريخ 1942/05/22 حجم : 3631 رقم : 63 

-مبقت�ضى الأمر ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة البليدة بتاريخ : 18-07-2018 حتت رقم 
18/1661 الأمر بتحديد جل�ضة بيع عقار باملزاد العلني   ليوم 2018/09/20 على ال�ضاعة 

15:00 م�ضاءا مبقر املحكمة القاعة رقم 03 
مبقت�ضى حم�رض اإيداع قائمة �رضوط البيع املوؤرخ يف : 2017/11/29

تعيني العقارين حمل البيع 
العقار الأول عبارة عن م�ضكن يتكون من طابق اأر�ضي و طابق اأول الكائن بطريق مهري ر�ضيد 

رقم 04 و املقدر م�ضاحته ب : 100.36 مرت مربع و الذي يحده �ضمال ملكية خا�ضة ، جنوبا 
ملكية خا�ضة ، �رضقا ملكية خا�ضة ،  غربا طريق عر�ضه 05 م .

العقار الثاين عبارة عن متجر يتكون من الطابق الأر�ضي و الطابق الأول بناء غري مكتمل 
الكائن ب�ضارع العربي تب�ضي ) بوبرت �ضابقا ( و املقدر م�ضاحته 157.50 مرت مربع و 

الذي يحده �ضمال ملكية خا�ضة ، جنوبا طريق العربي تب�ضي ، �رضقا طريق باب خويخة و 
غربا ممر . - ال�ضعر الأ�ضا�ضي الذي �ضتفتتح به املزايدة يف العقار الأول مببلغ يقدر ب : 
13.453.800.00 دج و العقار الثاين مببلغ يقدر ب : 23.297.500.00 دج طبقا للخربة 

املحررة من طرف اخلبريين العقاريني الأ�ضتاذ �ضكرين عبد احلميد و الأ�ضتاذ حمزاوي رابح 
�رضوط البيع : بالإ�ضافة اىل ال�رضوط املذكورة بقائمة �رضوط  البيع على كل من يتقدم 

للمزايدة باأن يح�رض معه مبلغ اخلم�س 5/1 من ال�ضعر الفتتاحي ب�ضك م�ضمون و الرا�ضي 
عليه املزاد يتحمل جميع امل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها م�ضاريف الت�ضجيل و الر�ضوم 

امل�ضتحقة و احلقوق التنا�ضبية .
ملزيد من املعلومات اأو الطالع على دفرت ال�رضوط الت�ضال مبكتب املح�رض الق�ضائي 

املذكور اأعاله .
املح�ضر الق�ضائي 



باملحكمة  ي�سمى  ما  تنظر 
بئر  يف  الإ�رسائيلية  املركزية 
جنوبي  املحتل،  بالنقب  ال�سبع 
ال�ستئناف  يف  املحتلة،  فل�سطني 
ابن  �سحدة  املحامي  قّدمه  الذي 
الطوري  �سّياح  ال�سيخ  با�سم  بري، 
م�سلوبة  العراقيب  قرية  من 
�سلطات  هدمت  وقد  العرتاف 
الحتالل قرية العراقيب 132 مرة 
على التوايل لغاية الآن، واآخرها يف 

تاريخ 16 اأوت الأخري.
و�سباح اليوم تواجد الع�رسات من 
الأحزاب  والنا�سطني يف  القيادات 
العربية  ال�سيا�سية  واحلركات 
واأقارب الطوري باملحكمة بح�سب 
متابعة موقع عرب 48 وكانت هيئة 
املحكمة التي �سمت 3 ق�ساة قد 
باحلكم  والنطق  قرارها  اأ�سدرت 

على �سيخ قرية العراقيب املهددة 
بالإخالء، واأعلنت اأنها �ستقرر اإما 
لقرية  والفوري  الكامل  الإخالء 
النيابة  طلب  قبول  اأو  العراقيب، 
الطوري  ال�سيخ  ب�سجن  العامة 
الغرامة  ودفع  اأ�سهر،   10 ملدة 
خيار  اأي  متنح  ومل  الباهظة، 
قرار  على  ال�ستئناف  وجاء  اآخر 
حمكمة ال�سلح يف بئر ال�سبع الذي 

الطوري عن  ال�سيخ  باإبعاد  يق�سي 
ال�سجن  اإىل  بالإ�سافة  العراقيب، 
غرامة  ودفع  اأ�سهر،   10 الفعلي 

مالية قدرها 36 األف �سيكل.
القرار  هذا  املحكمة  واأ�سدرت 
الن�سال  من  عديدة  اأعوام  بعد 
العراقيب  اأهايل  يخو�سه  الذي 
باملحاكم  الق�سائي  امل�سار  يف 
 40 يقارب  فيما  "الإ�رسائيلية"، 

ال�سيخ  اإىل  ن�سبت  ق�سائية  تهمة 
متعلقة  منها  تهمة   19 الطوري، 
الدولة"،  اأرا�سي  على  بـ"العتداء 
و19 تهمة متعلقة بـ "اقتحام اأر�ض 
عامة خالفا للقانون الإ�رسائيلي"، 
بالإ�سافة اإىل تهمة واحدة متعلقة 

بـ"خرق اأمر ق�سائي".
ويف �سياق مت�سل، اأطلقت املحكمة 
ال�سهر  مطلع  الطوري،  �رساح 
ال�رسطة  اعتقلته  بعدما  اجلاري، 
"غزو  ب�سبهة  ليومني  الإ�رسائيلية 

اأرا�ض تابعة للدولة".
قرية  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
العراقيب هدمت للمرة الـ 132هي 
غري  العربية  القرى  من  واحدة 
املعرتف بها يف النقب والتي ت�سعى 
"اإ�رسائيل" اإىل اقتالعها وم�سادرة 

اأر�سها لتنفيذ خمططات تهويد.
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الدويل،  النقد  �سندوق  واأو�سى 
احلكومة  موؤخراً،  بيان  يف 
قوية  اإجراءات  باتخاذ  التون�سية 
للبالد  املايل  الو�سع  ملعاجلة 
زيادة  تت�سّمن  العامة،  واملوازنة 
الإيرادات ال�رسيبية، وكبح زيادات 
احلكومية،  الوظائف  يف  الأجور 
الرتفاع  اأن  اإىل  خبريان،  ويذهب 
الت�سخم،  معدلت  يف  امل�ستمر 
يف  �رسيعة،  معاجلة  اإىل  بحاجة 
�سعبة  اقت�سادية  ظروف  ظل 
يواجهها التون�سيون نتيجة ت�ساعد 
توقعات  وح�سب  الغالء  موؤ�رسات 
املركزي  البنك  ملحافظ  �سابقة 
الت�سخم  ن�سبة  فاإن  التون�سي، 
كامل  باملائة عن   8 �ستبلغ حوايل 
2018 كان البنك املركزي التون�سي 
يف  الرئي�سي،  الفائدة  �سعر  رفع 
ماي املا�سي، مبقدار 100 نقطة 
اأ�سا�ض، اإىل 6.75 باملائة ملواجهة 

ارتفاع الت�سخم.

�سيا�سة نقدية

حم�سن  قال  ال�سدد،  هذا  يف 
ح�سن، اخلبري القت�سادي واملايل 
التون�سي، اإن تدخل البنك املركزي 
من خالل الرتفيع يف ن�سبة الفائدة 
دوره  �سلب  يف  ياأتي  الرئي�سية، 
النقدية  ال�سيا�سة  م�ستوى  على 
اأن  ميكن  التدخل  "هذا  واأ�ساف: 
على  اإيجابية  تاأثريات  له  يكون 
م�ستوى التقلّ�ض الطفيف يف ن�سبة 

الت�سخم".
اأن  التدخل  لهذا  ميكن  "كذلك 
على  �سلبية  انعكا�سات  له  يكون 
كلفة متويل املوؤ�س�سة، وعلى كلفة 
الأفراد،  اإىل  بالن�سبة  القرو�ض 
املوؤ�س�سة  تناف�سية  تراجع  وعلى 
ال�رسائية  املقدرة  وتراجع 
القت�سادي  للمواطن"اخلبري 

لرتفاع  الأ�سا�سي  ال�سبب  اأرجع 
قيمة  تراجع  اإىل  الت�سخم  ن�سبة 
اأن يحد من  الدينار؛ ما من �ساأنه 
املركزي  البنك  تدخل  فاعلية 
هو  تون�ض  يف  "الت�سخم  وقال: 
ت�سخم نتيجة ارتفاع اأ�سعار املواد 
الرئي�سي  ال�سبب  وهو  املوردة، 
هذه  اإىل  الت�سخم  ن�سبة  لرتفاع 

امل�ستويات".

�سعوبات مالية

�سعوبات  اجلاري،  العام  و�سجل 
املواطنني  على  اقت�سادية 
العجز  وارتفاع  املحلية،  وال�سوق 
و�سعود  اجلاري،  العام  موازنة  يف 
قابله  التجاري،  امليزان  عجز 
حت�سن طفيف يف ن�سب النمو ومنا 
التون�سي يف حدود 2.6  القت�ساد 

باملائة خالل الن�سف الأول 2018، 
الفرتة  خالل  باملائة   1.9 مقابل 
ح�سب  املا�سي،  العام  من  نف�سها 
الوطني  املعهد  ن�رسها  معطيات 
القت�سادي  اخلبري  لكن  لالإح�ساء 
اأنه ل معنى لنمو اقت�سادي  اعترب 
خمتلة،  عمومية  مبالية  مقرتن 
 5 اإىل  النمو  و�سل  اإذا  "حتى 

باملائة".

�سغوط ت�سخمية

وهو  جبنون،  ال�سادق  حممد 
اأن  راأى  تون�سي،  اقت�سادي  خبري 
معدلت  يف  الأخري  "الرتاجع 
يعترب  املا�سي،  ال�سهر  الت�سخم، 
الفرتة  اأن  حيث  تقنيا؛  تعديال 
�سهدت  املا�سي  العام  من  نف�سها 
زيادة يف �سعر التبغ والوقود"واأكد 

جبنون اأن "ال�سغوط الت�سخمية ما 
انزلق  ا�ستمرار  مع  قائمة،  تزال 
الدينار التون�سي.. حتى يف التقرير 
الأخري للمعهد التون�سي لالإح�ساء، 
ترتفع  زالت  ما  الأ�سعار  اأن  راأينا 
تباعا"واأ�ساف: "حتى نتحدث عن 
الت�سخم،  يف  حقيقي  انخفا�ض 
لبد اأن ل يقت�رس ذلك على زيادة 
الفائدة الأ�سا�سية، التي لن تعطي 
م�ستوى  على  املرجوة  النتائج 
حت�ّسنا  ننتظر  ولكن  الت�سخم، 

ملمو�سا يف ن�سبة الإنتاجية".

ارتفاع ال�سادرات

اأن  القت�سادي  اخلبري  وبني 
الرتفاع الأخري يف قيمة ال�سادرات 
ياأتي نتيجة تراجع قيمة الدينار، ل 
�سيما واأنه مل يقرتن برتاجع العجز 
ارتفع  الذي  التجاري،  امليزان  يف 
بــ15  املا�سي  جويلية  نهاية  يف 

باملائة.
نهاية  يف  التجاري  العجز  وبلغ 
جويلية املا�سي ما قيمته 9.946 
مليارات   3.643( دينار  مليارات 
بـ15  ارتفاعا  م�سجال  دولر( 
نف�سها  بالفرتة  مقارنة  باملائة 
2017 واأو�سح جبنون "ارتفاع قيمة 
ارتفاع  من  يحد  مل  ال�سادرات 
الواردات جراء تراجع قيمة  قيمة 
قيمة  وبلغت  التون�سي  الدينار 
ال�سادرات يف ال�سبعة اأ�سهر الأوىل 
مليار   23.58 احلايل  العام  من 
يف  دولر(،  مليار   8.637( دينار 
 33.526 الواردات  بلغت  حني 
دولر(  مليار   12.28( دينار  مليار 
العملة  من  الحتياطي  وتراجع 
 10.944 قيمته  ما  اإىل  ال�سعبة 
مليارات دينار )4 مليارات دولر(، 
املركزي  البنك  اإح�سائيات  وفق 

التون�سي.

ي�سجل القت�ساد التون�سي ارتفاعا مت�سارعا يف ن�سبة الت�سخم و�سط توقعات بو�سوله اإىل 8 باملائة 
بنهاية العام اجلاري، مع ا�ستمرار ارتفاع الأ�سعار وتراجع �سعر �سرف العملة املحلية وو�سل معدل 
الت�سخم ال�سنوي يف تون�س اإىل 7.5 باملائة يف جويلية املا�سي بعد اأن بلغ 7.8 باملائة يف جوان ال�سابق 

له، م�سجل اأعلى م�ستوى له منذ 1990، وفق املعهد الوطني للإح�ساء )حكومي(.

تون�س

الت�شخم ال�شاعد يهدد منو االقت�شاد ومعي�شة املواطنني 

فل�سطني املحتلة

40 تهمة تالحق ال�شيخ الطوري املتهم بغزو اأر�شه بقرية العراقيب 

فل�سطني املحتلة

نقل االأ�شرية ال�شحفية ملى خاطر 
اإىل �شجن "ه�شارون"

باك�ستان

عمران خان يتعهد باإثارة ق�شية 
االإ�شاءة لالإ�شالم يف االأمم املتحدة

نقل حازم الفاخوري زوج الأ�سرية 
ال�سحفية ملى خاطر عن حماميها 
من  نقلها  اليوم  ظهر  اإنه مت  قوله 
زنازين ع�سقالن اإىل �سجن ه�سارون 
واأفاد الفاخوري يف تغريدة له عرب 
اأن  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
بني  جيدة  ب�سحة  خاطر  الأ�سرية 

اأخواتها الأ�سريات.
الأ�سري  نادي  حمامي  وكان 
قال  ال�سباح،  فرا�ض  الفل�سطيني 
املحكمة  اإن  املا�سي  اخلمي�ض 
لالحتالل  التابعة  الع�سكرية 
اعتقال  مددت  "ع�سقالن"  يف 
الأ�سرية ملى خاطر )42 عاماً( من 
ال�سابعة  للمرة  اخلليل،  حمافظة 

اأيام  �سبعة  وملدة  التوايل،  على 
الإجراءات  ا�ستكمال  بذريعة 
يف  الأ�سري  نادي  وبني  الق�سائية 
بيان له اأن الأ�سرية خاطر تتعر�ض 
لتحقيٍق قا�ٍض ومتوا�سل يف معتقل 
اعتقالها  تاريخ  منذ  "ع�سقالن" 
يف 24 من جويلية 2018 يُ�سار اإىل 
اأن �سلطات الحتالل وجهت عدة 
ق�سوة  ورغم  خاطر؛  لالأ�سرية  تهم 
�سغوط  من  رافقه  وما  التحقيق 
متوا�سلة  تزال  ما  وتهديدات 
خاطر  الأ�سرية  اأن  اإل  بحقها، 
ترف�ض العرتاف بالتهم املوجهة 
الأ�سرية  اأن  ذكره  اجلدير  من  لها 

خاطر متزوجة ولها خم�سة اأبناء.

الباك�ستاين  الوزراء  رئي�ض  تعهد 
يثري  باأن  خان،  عمران  اجلديد 
يف الأمم املتحدة ق�سية الإ�ساءة 
نائب  اعتزام  ظل  يف  لالإ�سالم، 
م�سابقة  تنظيم  مييني  هولندي 
م�سيئة  كاريكاتورية  ر�سوم 

لالإ�سالم.
له  كلمة  اأول  يف  خان  وقال 
توليه مهام  ال�سيوخ بعد  مبجل�ض 
من�سبه، اإن احلكومة الباك�ستانية 
لالإ�سالم  الإ�ساءة  ق�سية  �ستثري 
الإ�سالمي،  التعاون  منظمة  يف 
الإ�سالمية  الدول  ملطالبة 
جماعية  �سيا�سة  اإىل  بالتو�سل 
املنتديات  يف  طرحها  ميكن 

الدولية.
واأ�ساف اأن اإثارة هذه الق�سية يف 
الأمم املتحدة "كان ل بد اأن تتم 
منذ �سنوات". و�رسب خان، الذي 
اأغ�سط�ض   18 يف  ال�سلطة  توىل 
اجلاري، مثال بالدول التي جترم 

اإنكار "الهولوكو�ست"وتابع: "لدى 
ملن  بال�سجن  عقوبات  دول   4
ينكر الهولوكو�ست، لأنهم يدركون 
مب�ساعر  ي�رس  �سيئا  هذا  اأن 
نحتاج  ونحن  اليهودي،  املجتمع 
اإىل �سيا�سة مماثلة حتى ل يوؤذي 
النا�ض م�ساعرنا كم�سلمني مرارا 

وتكرارا".
اإنكار  اأوروبية  دول  وجترم 
الإبادة  اأي  "الهولوكو�ست"، 
املنهجي  والقتل  اجلماعية 
العرقية  الأقليات  من  ملاليني 
قوات  اأيدي  على  الأوروبية، 
ثالثينيات  يف  النازية  اأملانيا 
املا�سي  القرن  واأربعينيات 
ال�سيوخ  جمل�ض  اأع�ساء  ومرر 
م�سابقة  يدين  قرارا  الباك�ستاين 
م�سيئة  كاريكاتورية  ر�سوم 
الربملاين  اإليها  دعا  لالإ�سالم، 
املتطرف،  اليميني  الهولندي 

جريت فيلدرز.
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االنتخابات  نتائج  اأفرزت 
اهلل"  لـ"حزب  وا�ضحة  اأغلبية 
ال�ضيا�ضية  الكتل  من  وحلفائه 
النتخابات  خالفا  االأخرى، 
باأغلبية  فازت  التي   ،2009
مثل  �ضيا�ضية،  كتل  مقاعدها 
والتي  امل�ضتقبل"،  "تيار 
�ضعودي  عربي  بدعم  حتظى 

وغربي اأمريكي وفرن�ضي.
 6 انتخابات  يف  وتناف�س 
 500 من  اأكرث  املا�ضي  ماي 
جمل�س  مقاعد  على  مر�ضح 
من  اإقبال  بن�ضبة  النواب، 
باملائة،  بلغت 49.2  الناخبني 
وبات  ر�ضمية  لبيانات  وفقا 
ح�ضب  برملانيا،  مقعدا   67
ح�ضة  من  الر�ضمية،  النتائج 
احلليفة  والكتل  اهلل"  "حزب 
ن�ضف  اأكرث من  يعادل  له؛ مبا 
البالغة  املجل�س  مقاعد  عدد 
قال  النتائج،  اإعالن  ومع   128
قائد  �ضليماين،  قا�ضم  اللواء 
للحر�س  التابع  القد�س،  فيلق 
11 جوان  االإيراين، يف  الثوري 
اأع�ضاء  من   74 اأن   ،2018
جمل�س النواب يوؤيدون "حمور 

املقاومة".
النتيجة حتول  بهذه  اأنه  وتابع 
"حزب اهلل" من حزب مقاومة 
لبنان،  اإىل حكومة مقاومة يف 
االإيراين  التاأثري  اإىل  اإ�ضارة  يف 
العربي  البلد  يف  املدى  وا�ضع 
النائب  اأثار  �ضليماين  قاله  ما 
تكتل  ع�ضو  �ضعد،  فادي 
"اجلمهورية القوية"، فقال اإن 
هذا الت�رصيح "يدل اأكرث فاأكرث 
على التدخل االإيراين بال�ضوؤون 
القوى  حتالف  اللبنانية"وي�ضم 
"حزب  اإيران:  من  القريبة 
اهلل"، بزعامة ح�ضن ن�رص اهلل، 
نبيه  بقيادة  اأمل"،  و"حركة 
النواب،  جمل�س  رئي�س  بري، 
الوطني  "التيار  اإىل  اإ�ضافة 
اجلرنال  اأ�ض�ضه  الذي  احلر"، 
توليه من�ضب رئي�س  عون قبل 

اجلمهورية.
اندالع  اأعقبت  ول�ضنوات 
احلرب االأهلية يف �ضوريا )عام 
وطاأة  حتت  لبنان  ظل   ،)2011
تناف�س اإقليمي بني ال�ضعودية، 
العربي،  للمحور  كممثل 
واملحور االإيراين يف املنطقة 
ال�ضاخنة  ال�رصاعات  وملفات 

يف �ضوريا والعراق واليمن.

�شراكة "حزب اهلل"

احلريري  حكومة  والدة  تبدو 
جملة  تداخل  جراء  ع�ضرية؛ 
ما  وخارجية،  داخلية  عوامل 
اأوجد عقبات البد من جتاوزها 
لت�ضكيل حكومته الثالثة )تراأ�س 
و2011،   2009 بني  احلكومة 
ومنذ 2016( اإذ اأطلت ال�ضغوط 
منها  والعربية  اخلارجية، 
اللبنانية  القوى  على  خا�ضة، 
من  احلكومة  بت�ضكيل  املعنية 
وتقدمي  الدعم  اعتماد  بوابة 
ال  اإذ  م�ضتقبال  امل�ضاعدات 
الوزراء  رئي�س  ي�ضكل  اأن  بد 
م�ضتوفية  حكومة  املكلف 
الداخلية  التوازنات  ملعادلة 
على  وانعكا�ضها  املجتمعية 
التي  االإقليمية،  التوازنات 
االأطراف  التزام  على  تركز 
دائرة  عن  باالبتعاد  اللبنانية 
االإيراين  اخلارجي،  النفوذ 

وال�ضوري.
املتحدة  الواليات  اأدرجت 
اهلل"  "حزب  خليجية  ودول 
على  قياداته  وبع�س  اللبناين 
ظل  يف  عقوبات،  قائمة 
االإرهاب،  بـ"دعم  اتهامات 
واجتار  اأموال  وغ�ضيل 
رئي�س  باملخدرات"لكن 
ميكنه  ال  املكلف  الوزراء 
"حزب  �رصاكة  عن  اال�ضتغناء 
املقبلة،  احلكومة  يف  اهلل" 
االأمني  اال�ضتقرار  ل�ضمان 

وال�ضيا�ضي يف البالد.
توجه  اإىل  تقارير  وت�ضري 
بداأ  عربي  اأمريكي  اإ�رصائيلي 
العقوبات  فر�س  بعد  يتبلور 
 7 )يف  اإيران  على  االأمريكية 

اأوت اجلاري(.
اإىل  التوجه  هذا  ويهدف 
حتجيم دور احلزب كجزء من 
حملة وا�ضنطن للت�ضدي للنفوذ 

االإيراين يف املنطقة.

عوائق اإقليمية

خالل االأ�ضابيع املا�ضية، كثف 
داخليا  احلريري من حتركاته 
جتاوز  اأمل  على  وخارجيا، 
العقبات اخلارجية، التي حتول 
اإجناز  يف  قدما  امل�ضي  دون 
الت�ضكيل الوزاري، بعد اأن باتت 
الداخلية  والعقبات  العوامل 
الثانوي  التاأثري  من  قدر  على 

مقارنة بالعوامل اخلارجية.
يف العلن ينفي احلريري وجود 
اإقليمية  اأو عقبات  اأي �ضغوط 
اأوت   7 يف  �رصح  بل  ودولية، 
دويل  دعم  بوجود  اجلاري، 
لت�رصيع ت�ضكيل احلكومة وبعد 
للتدخل  يكون  اأن  نفى  اأيام،   3

الدويل اأو االإقليمي اأي دور يف 
الأن  احلكومة؛  ت�ضكيل  تاأخري 
والأن  متاما،  داخلية  امل�ضكلة 
على  ي�رص  �ضيا�ضي  حزب  كل 

ح�ضته يف احلكومة.
يف  بارزا  م�ضوؤوال  اأن  غري 
"�ضفارات  اتهم  اهلل"  "حزب 
دول املنطقة" بتاأخري ت�ضكيل 
للوكالة  قائال  احلكومة، 
اإن  لالأنباء  الوطنية  اللبنانية 
ت�ضغط  "اأجنبية  �ضفارات 
على االأحزاب ال�ضيا�ضية لرفع 
يعوق  ما  مطالبها"؛  �ضقف 

ت�ضكيل احلكومة.
اهلل"  "حزب  تفوق  يعك�س 
يف  له  احلليفة  والقوى 
واقع  االأخرية  االنتخابات 
ال�ضعودي،  الدور  تراجع 
امل�ضتقبل"،  لـ"تيار  الداعم 
تركز  الريا�س  باتت  اأن  بعد 
الت�ضدي  على  اأكرب  ب�ضكل 
مع  بالتن�ضيق  االإيراين،  للنفوذ 
اليمن  يف  املتحدة،  الواليات 
اإىل  و�ضوريا  اخلليج  ومنطقة 
وتفيد  لبنان  من  بدال  ما،  حد 
باأن  لبنانية  اإعالم  و�ضائل 
يتم�ضكان  و�ضوريا  "حزب اهلل" 
باحرتام متثيل الكتل ال�ضيا�ضية 
احلليفة لدم�ضق يف اأية ت�ضكيلة 
وزارية قادمة، كما اأن اأطرافا 
تبعث  ال�ضعودية،  مثل  عربية، 
تربط  مبا�رصة  غري  ر�ضائل 
بني دعم لبنان م�ضتقبال و�ضكل 
ومكوناتها  املقبلة  احلكومة 
حتدث  احلريري  االأ�ضا�ضية 
دعت  لبنانية  "اأطراف"  عن 
اإىل اإدراج تطبيع العالقات مع 
الربنامج  يف  ال�ضوري  النظام 
م�ضبق  ك�رصط  الوزاري 
لت�ضكيل احلكومة وهو ما يعني 
من  احلكومة  ت�ضكيل  عدم 
الذي  احلريري،  نظر  وجهة 
يرف�س ي�ضكل قاطع اأي تطبيع 
ظل  يف  �ضوريا  مع  للعالقات 
نظام ب�ضار االأ�ضد؛ الأن "عودة 
ال�ضوري  النظام  مع  العالقات 
على  فيه"،  نقا�س  ال  اأمر  هو 

حد قوله.
ال�ضيا�ضية  العالقات  وتاأزمت 
اتهام  اإثر  و�ضوريا  لبنان  بني 
ال�ضوري  النظام  احلريري 
باغتيال والده، رئي�س احلكومة 
يف  احلريري،  رفيق  االأ�ضبق، 
تفجري ببريوت، يوم 14 فرباير 

.2005
انقطعت  تام،  وب�ضكل 
عقب  البلدين،  بني  العالقات 
عام  �ضوريا  يف  احلرب  اندالع 
االت�ضال  توقف  حيث  2011؛ 
عدا  ما  احلكومتني،  بني 

و"حركة  اهلل"  "حزب  وزراء 
احلريري،  نفي  اأمل"مقابل 
اأعرب ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي 
م�ضطفى  امل�ضتقبل"،  لـ"تيار 
ت�رصيحات  يف  علو�س 
باأن  اعتقاده  عن  �ضحفية، 
تعوق  االإقليمية  "العوائق 
احلكومة"واتهم  ت�ضكيل 
قوى  حتالف  ذلك  يف  علو�س 
"حزب  ي�ضم  الذي  اآذار"،   8"
"التيار  من  و�ضخ�ضيات  اهلل" 
ميثلون  احلر"وهوؤالء  الوطني 
لبنان"،  يف  االإيراين  "الفريق 
الذي  علو�س،  ي�ضفهم  كما 
داخلية  عوامل  وجود  ينف  مل 
املاأزق  يف  ت�ضببت  اأي�ضا 
كل  حماولة  ب�ضبب  ال�ضيا�ضي؛ 
من  عدد  اأكرب  اقتنا�س  حزب 
احلقائب الوزارية لتعزيز دوره 

يف احلكومة املقبلة.

مع�شلة احلريري

عديدة  وحتديات  تعقيدات 
احلريري  م�ضاعي  تواجه 
حكومة  ت�ضكيل  مهمة  الإجناز 
مع  تتوافق  وطنية  وحدة 
والقوى  "حزب اهلل"  فوز  واقع 
مقاعد  باأغلبية  له  احلليفة 
الوقت  يف  النواب  جمل�س 
اخلروج  عليه  يتوجب  نف�ضه 
الدول  خماوف  تبدد  بحكومة 
الغربية ودول عربية من التاأثري 
لـ"حزب  املحتمل  الطاغي 
احلكومة  �ضيا�ضات  يف  اهلل" 
اأن  احلريري  يدرك  املقبلة 
عليها  يهيمن  حكومة  ت�ضكيل 
احلليفة  والقوى  اهلل"  "حزب 
الواليات  م�ضاعدة  �ضيعطل  له 
اللبناين  للجي�س  املتحدة 
ما  اإىل حد  �ضتقل�س  اأنها  كما 

والعربية  الغربية  امل�ضاعدات 
نحو  �ضي�ضيف  الذي  للبنان، 
مليون الجئ �ضوري م�ضجل يف 

االأمم املتحدة.

احتماالت  ذلك  اإىل  ي�ضاف 
بـ11  منحة  من  لبنان  حرمان 
"نادي  بها  تعهد  دوالر  مليار 

باري�س"، يف اأفريل املا�ضي.
املانحة  الدول  �ضترتدد  اإذ 
مل  ما  املنحة  هذه  تقدمي  يف 
حترتم  حكومة  ت�ضكيل  يتم 
وتن�ضجم  الداخلية،  التوازنات 
واالإقليمية  الدولية  الروؤية  مع 
"حزب  ودور  لبنان  مل�ضتقبل 
ما  وا�ضنطن  ترى  ال  فيه  اهلل" 
"حزب  �ضيطرة  من  اأ�ضواأ  هو 
املقبلة  احلكومة  على  اهلل" 
يف  االإيراين  النفوذ  وتو�ضيع 
لبنان و�ضوريا واملنطقة عامة 
التن�ضيق  �ضعوبة  جانب  اإىل 
ال�ضوريني  الالجئني  مل�ضاعدة 
اللبنانية،  املخيمات  يف 
قبل  ق�رصا  اإعادتهم  ومنع 
من  �ضمانات  على  احل�ضول 
من  بحمايتهم  املتحدة  االأمم 
لالعتقال  تعر�ضهم  احتماالت 
قوات  اأيدي  على  القتل  اأو 
االأمنية  واالأجهزة  النظام 
ت�ضكيل  �ضيعني  كما  له  التابعة 
"حزب  عليها  يهيمن  حكومة 
له  احلليفة  والقوى  اهلل" 
االأمريكية يف  للجهود  تقوي�ضا 
اجلي�س  موؤ�ض�ضة  بناء  اإعادة 
اللبناين وتعزيز قدراته لتقدمي 
بجانب  اأكرب  فاعلة  م�ضاهمة 
الواليات املتحدة يف مكافحة 

االإرهاب باملنطقة.
م�ضلحة  من  �ضيكون  بينما 
"حزب اهلل" اأن تكف وا�ضنطن 
اللبناين  لل�ضاأن  مراقبتها  عن 

"تيار  ل�ضالح  والتدخل 
واملتحالفني  امل�ضتقبل" 
التقدمي  "احلزب  من  معه 
"القوات  وحزب  اال�ضرتاكي" 
ما  ي�ضكلون  الذين  اللبنانية"، 
يف  الكتلوي  التحالف  ي�ضبه 
اهلل"  "حزب  حتالف  مواجهة 
و"التيار  اأمل"  "حركة  مع 

الوطني احلر".

حكومة م�شغرة

ين�س د�ضتور عام 1943 واتفاق 
الذي   ،1989 عام  الطائف 
-1975( االأهلية  احلرب  اأنهى 
رئا�ضة  تكون  اأن  على   ،)1990
ورئا�ضة  لل�ُضنة،  احلكومة 
ورئا�ضة  للموارنة،  اجلمهورية 
لكن ال  لل�ضيعة  النواب  جمل�س 
توجد مهلة تلزم رئي�س الوزراء 
باإجناز  لبنان  يف  املكلف 
فرتة  يف  احلكومية  الت�ضكيلة 
حمددة؛ اإذ ال تتحدث اأية مادة 
كيفية  عن  الد�ضتور  مواد  من 
الرئي�س  من  التكليف  �ضحب 
اإعالمية  تقارير  لكن  املكلف 
يف  م�ضادر  عن  نقلت  لبنانية 
ق�رص الرئا�ضة اإن عون �ضيلجاأ 
)مل  "خيارات"  اإىل  قريبا 
الإيجاد  طبيعتها(  عن  تك�ضف 
حلول الأزمة ت�ضكيل احلكومة، 
خالل �ضبتمرب املقبل، ا�ضتباقا 
وموؤمترات  ال�ضتحقاقات 

�ضي�ضارك فيها لبنان.
ومع احتماالت ف�ضل احلريري 
حكومة  ت�ضكيل  يتم  اأن  ميكن 
ع�رصين  من  اأقل  من  م�ضغرة 
م�ضتقلة  �ضخ�ضيات  من  وزيرا 
ذات كفاءة م�ضهود لها ومتتاز 
امل�ضتوى  على  وا�ضع  بقبول 

اللبناين. 

مرت 3 اأ�شهر على تكليف رئي�س تيار امل�شتقبل، �شعد احلريري، بت�شكيل حكومة لبنانية جديدة، اإل اأن تدخالت خارجية وم�شاكل داخلية حتول دون ظهور حكومته الثالثة. يف �شياق تفاهمات 
بني اأطراف عربية واإقليمية، كلف الرئي�س اللبناين، مي�شال عون، يف 24 ماي املا�شي، احلريري، رئي�س الوزراء املنتهية وليته، بت�شكيل احلكومة، بعد انتخابات برملانية اأجريت يف ال�شاد�س 

من ال�شهر نف�شه واجلرنال عون هو حليف لـ"حزب اهلل" اللبناين، املدعوم من اإيران، الذي يحاول فر�س هيمنته ونفوذه متعدد الأبعاد يف لبنان واملنطقة عامة، بينما حتاول ال�شعودية الت�شدي 
لطهران، بدعم حلفاء مفرت�شني للريا�س، مثل احلريري، لكنها توؤكد حر�شها على اأمن وا�شتقرار لبنان واحرتام �شيادته وعدم التدخل فى �شوؤونه الداخلية، ومن بينها ت�شكيل احلكومة.

احلكومة اللبنانية املقبلة

م٫�س 

احلريري ي�شري على حبل م�شدود بتوازنات داخلية وخارجية 
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ت�رصيحات  يف  �إنيي�ستا،  وقال 
بر�سلونة:  لنادي  �لر�سمي  للموقع 
�لقر�ر  �تخذت  �أنني  »�أعتقد 
على  �أعي�سه  وما  �ل�سحيح 
عائلتي  ومع  �ل�سخ�سي  �مل�ستوى 

يعد �سيًئا فريًد� من نوعه«.

على  د�ئًما  »عيني  و�أ�ساف: 
�لنادي  يقدمه  وما  بر�سلونة 
وهذ�  معهم  �لأمور  ت�سري  وكيف 
�لفريق  �أبًد�.  يتغري  لن  �ل�سيء 
ر�ئعة،  و�لت�سكيلة  �لَن  قوًيا  يبدو 
لعبني  مع  بتعاقد�ت  قامو�  لقد 

بالإ�سافة  �خلربة  �أ�سحاب  من 
متاأكد  و�أنا  �ل�سباب،  بع�ض  �إىل 
�أن هذ� �سيعطي �سخ�سية وعمق 

�أكرب للفريق«.
وو��سل: »�أعتقد �أن خ�سارة روما 
عالمة  كانت  �ملا�سي  �ملو�سم 
�أبًد�  فارقة لأنها مل تكن متوقعة 
لكن  �ملو�سم،  ملجريات  وخالًفا 
�سيكون  �لفريق  �أن  متاأكد  �أنا 

خمتلًفا هذ� �ملو�سم«.
ليونيل مي�سي،  �لأرجنتيني  وحول 
علق  �حلايل،  �لفريق  قائد 
�ل�سارة،  بدون  »حتى  �إنيي�ستا: 

مي�سي كان د�ئًما �لقائد، �إنه يقود 
منتخب �لأرجنتني لذلك ل يحتاج 
قائًد�  كونه  لكيفية  مني  ن�سائح 
للفريق، كل ما كان علي فعله هو 

�ل�ستمتاع باللعب معه«
يز�ل  ل  ميلو  »�أرثر  و��ستطرد: 
من  بالعديد  حماط  وهو  �ساًبا 
وعليه  �خلربة  �أ�سحاب  �لالعبني 
كل  له  �أمتنى  منهم،  يتعلم  �أن 

�لتوفيق«.
و�أمت: »�أمتنى �أن �أمتكن من �لعودة 
هذ�  لأن  �مل�ستقبل  يف  لرب�سلونة 

�لنادي هو منزيل«.

�إنيي�ضتا مع العبي في�ضيل كوبي
اأكد الإ�سباين اأندري�س اإنيي�ستا، اأ�سطورة نادي بر�سلونة ولعب في�سيل كوبي الياباين 

احلايل، اأنه اتخذ القرار ال�سحيح بالرحيل عن النادي الكتالوين.

جنم ت�ضيل�ضي 
يدخل ح�ضابات 

ريال مدريد
�سحفية  تقارير  ك�سفت 
ريال  �هتمام  عن  �إ�سبانية، 
بخدمات  بالظفر  مدريد، 
جنم ت�سيل�سي، قبل نهاية �سوق 
�جلارية  �ل�سيفية  �لنتقالت 
 El« لربنامج  فوفقا  حاليا 
�لإ�سباين   »Chiringuito
مدريد،  ريال  فاإن  �ل�سهري، 
�ألفارو  �ل�سابق  مهاجمه  و�سع 
هذ�  ح�ساباته  �سمن  مور�تا، 
�سيكون  �لالعب  و�أن  �ل�سيف، 
ل�سفوف  بالعودة  م�رصور� 

�مللكي مرة �أخرى.
�لكروية  م�سريته  مور�تا  وبد�أ 
مدريد،  ريال  �سفوف  يف 
يوفنتو�ض  �إىل  يرحل  �أن  قبل 
�أخرى  مرة  ويعود   ،2014 يف 
ببند  عامني،  بعد  للملكي، 
ف�سل  ولكنه  �ل�رص�ء،  �إعادة 
يف حجز مكانة �أ�سا�سية له يف 

�لفريق.
ل�سفوف  مور�تا  ورحل 
�ملن�رصم،  �ل�سيف  ت�سيل�سي، 
يف  �ملا�سي  �ملو�سم  و�سارك 
48 مبار�ة مع �لبلوز، مبختلف 
خاللها  �سجل  �مل�سابقات، 
�أخرى   6 و�سنع  هدفا   15
لتدعيم  مدريد  ريال  وي�سعى 
نهاية  قبل  �لهجومي  خطه 
رحيل  بعد  ة  خا�سً �ملريكاتو، 
رونالدو  كري�ستيانو  �لربتغايل 

ليوفنتو�ض.

3 جنوم 
يتناف�ضون على 
جائزة �الأف�ضل 

يف �أوروبا
لكرة  �لأوروبي  �لحتاد  �أعلن 
�ملر�سحني  عن  »يويفا«،  �لقدم 
�لنهائيني جلائزة �أف�سل لعب يف 

�أوروبا، ملو�سم 2018-2017.
ووفقا للح�ساب �لر�سمي لبطولة 
دوري �لأبطال، على »تويرت«، فاإن 
�لكرو�تي  ت�سم  �لنهائية  �لقائمة 
لوكا مودريت�ض جنم ريال مدريد، 
رونالدو  كري�ستيانو  و�لربتغايل 
�ل�سابق ويوفنتو�ض  �لريال  لعب 
�حلايل، و�مل�رصي حممد �سالح 
�ملقرر  ومن  ليفربول  هد�ف 
يوم  �لفائز  عن  �لإعالن  يتم  �أن 
قرعة  �أثناء  �جلاري،  �أوت   30

�ملو�سم �جلديد.
لوكا  �لثنائي  فر�ض  وتُعد 
رونالدو،  وكري�ستيانو  مودريت�ض 
نظًر�  باجلائزة،  �لفوز  يف  �أكرب، 
دوري  بلقب  مدريد  ريال  لتتويج 
�لريدز  ح�ساب  على  �لأبطال، 
بثالثية  بالنت�سار  �لنهائي،  يف 
وتعر�ض  وحيد  هدف  مقابل 
خالل  ليفربول،  جنم  �سالح، 
�لكتف،  يف  لإ�سابة  �ملبار�ة، 
يف  �مللعب  �أر�ض  من  وخرج 

�ل�سوط �لأول.

رو�ية مغلوطة عن �إنرت ت�ضتفز مودريت�ش

مودريت�ض،  لوكا  �لكرو�تي  حتدث 
تردد  عما  مدريد،  ريال  لعب 
ميالن،  �إنرت  مع  حمادثاته  حول 
هذ�  �لإيطايل،  للنادي  لالن�سمام 

�ل�سيف.
�سحفية  تقارير  و�أفادت 
�أن  �ملا�سية،  �ل�ساعات  خالل 
�لدويل  �لحتاد  �أخرب  مودريت�ض 

�ملحادثات  بد�أ  باأنه  »فيفا« 
لالن�سمام  وكيله،  عرب  �إنرت،  مع 
بريي�سيت�ض،  �لكرو�تيني  لزمالئه 
بعدما  وفري�ساليكو،  بروزوفيت�ض، 
�سد  ب�سكوى  مدريد  ريال  تقدم 

�لنادي �لإيطايل.
�لريا�سية  �حل�سابات  �أحد  ون�رص 
�لجتماعي  �لتو��سل  موقع  على 

ورد  �لق�سة،  هذه  »�إن�ستجر�م« 
مودريت�ض بح�سابه �لر�سمي: »هذ� 
مدريد،  ريال  �أن  هر�ء«يُذكر  �أكرب 
�أعلن عرب رئي�سه فلورنتينو برييز، 
�أنه لن يتخلى عن مودريت�ض مهما 
ل�سمه،  ي�سعى  ناد  �أي  و�أن  حدث، 
يف  �جلز�ئي  �ل�رصط  دفع  عليه 

عقده �لبالغ 750 مليون يورو.

تقنية �لفيديو تطرق �أبو�ب �لت�ضامبيونزليج

 العب بر�ضلونة يرف�ش
 عر�ش ت�ضيل�ضي

تقنية حكم  ��ستخد�م  �لأوروبي، يف  �لحتاد  يفكر 
�لفيديو، يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا، بد�ية من 
دور �لثمانية ورحب �لنقاد با�ستخد�م هذه �لتقنية، 
رغم  كبرًي�،  جناًحا  وحققت   ،2018 مونديال  يف 
وقالت  تطويرها  �إمكانية  حول  �لقرت�حات  بع�ض 
�ليويفا يعد خّطة  �إن  �لربيطانية،  �لتاميز  �سحيفة 
لالعتماد على تقنية �لفيديو، يف دور �لثمانية من 

م�سابقة �لكاأ�ض ذ�ت �لأذنني.
يف  يفكر  �لأوروبي  �لحتاد  �أن  �ل�سحيفة،  ونوهت 

�للجوء لهذه �لتقنية، بد�ية من مباريات ربع نهائي 
�لت�سامبيونزليج، نظًر� ملا تتطلبه من مو�رد تقنية 
�لأوروبي،  �لحتاد  يّتخذ  �أن  �ملقرر  ومن  وب�رصية 
�للجنة  �جتماع  يف  �ل�ساأن،  بهذ�  نهائيا  قر�ر� 
يفّكر  كما  �جلاري،  �ل�سهر  �أو�خر  له،  �لتنفيذية 
نهائيات  خالل  �لتقنية  �عتماد  يف  �أي�سا  �لحتاد 
كاأ�ض �أوروبا 2020 يذكر �أن قرعة دور �ملجموعات 
يوم  �ستقام  �أوروبا،  �أبطال  دوري  م�سابقة  من 

�لثالثني من �ل�سهر �حلايل، يف �إمارة موناكو.

�إعالمية،  تقارير  ك�سفت 
نادي  لعبي  �أحد  رف�ض  عن 
بر�سلونة �لإ�سباين، �لرحيل �إىل 
�لإجنليزي،  ت�سيل�سي  �سفوف 
�ل�سيفي  �ملريكاتو  خالل 
كادينا  �إذ�عة  وقالت  �جلاري. 
ديني�ض  �إن  �لإ�سبانية،  كوبي 
�لبلوجر�نا،  لعب  �سو�ريز، 
ت�سيل�سي  من  ا  عر�سً رف�ض 
على  للح�سول  �لإجنليزي، 
و�أ�سارت  �ل�سيف  خدماته هذ� 
ماوري�سيو  �أن  �إىل  �لإذ�عة، 
�حلايل  �لفني  �ملدير  �ساري، 
للبلوز، كان مهتًما ب�سم ديني�ض 
مدربا  كان  �أن  منذ  �سو�ريز، 
و�أمتت  �لإيطايل  نابويل  يف 

�لإذ�عة »تفكري ديني�ض �سو�ريز 
�رصورة  حول  فقط  يدور 
�لنجاح مع بر�سلونة، يف �لفرتة 
�سو�ريز  يحظ  �ملقبلة«ومل 
�ملو�سم �ملا�سي، على فر�سته 
ب�سكل كامل، حيث �سارك يف 27 
�مل�سابقات  خمتلف  يف  مبار�ة 
�سجل  حيث  كبديل،  �أغلبها 
�آخرين،   5 و�سنع  �أهد�ف   3
باإجمايل م�ساركة 1130 دقيقة 
يف  �ل�رص�ع  �أن  يُذكر  فقط. 
برب�سلونة  �لو�سط  خط  مركز 
�ساخًنا  �سيكون  �ملو�سم،  هذ� 
�لتعاقد  بعد  خا�سة  للغاية، 
و�أرتورو  ميلو  �آرثر  �لثنائي  مع 

فيد�ل.

 ريال مدريد يناأى بنف�ضه
 عن هدف بر�ضلونة

�إ�سبانية  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
�لتعاقد  مدريد  ريال  رف�ض  عن 
�لتقليدي  مع لعب، حاول �لغرمي 
فرتة  خالل  �سمه  بر�سلونة، 
�لنتقالت �جلارية وبح�سب �إذ�عة 
مت  فاإنه  �لإ�سبانية،  �سريو«  »�أوند� 
لعب  ويليان،  �لرب�زيلي  عر�ض 
موؤخًر�  �لريال،  على  ت�سيل�سي، 
مدريد  ريال  »�إد�رة  و�أ�سافت: 
رف�ست فكرة �سم ويليان ل�سفوفه 
من �لأ�سا�ض«وكان ويليان �أحد �أبرز 

�أهد�ف بر�سلونة خالل �ملريكاتو، 
على  ت�سيل�سي  �إ�رص�ر  ولكن 
�أدت  �ملالية  مطالبه  يف  �ملغالة 
�لبلوجر�نا  ليتجه  �ل�سفقة،  لف�سل 
دي  مالكوم  بوردو،  جناح  ل�سم 

�أوليفري�.
يذكر �أن ويليان �أكد يف ت�رصيحات 
عن  �سريحل  كان  �أنَّه  �سابقة 
ت�سيل�سي هذ� �ل�سيف، لو مل يغادر 
�أنطونيو  للبلوز  �ل�سابق  �ملدرب 

كونتي.
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عودة مبوحلي

يف  تظهر  التغيري  بوادر  بداأت 
�شهدت  التي  املرمى،  حرا�شة 
عودة حار�س االتفاق ال�شعودي، 
راي�س مبوحلي، وبعدها حار�س 
الدين  عز  ال�شعودي  الرائد 
حرا�شة  تعرف  وقد  دوخة، 
املرمى ا�شتدعاء حار�س �شبيبة 
القبائل عبد القادر �شاحلي، اأو 
األك�شندر  باحلار�س  اال�شتنجاد 

اأوكيدجا اأو مهدي جيانني.

 �لدفاع

اخل�رض  مدرب  يعاين  مع  عادة 
وهي  الدفاع،  م�شكلة  من 
بلما�شي،  تواجه  التي  االأزمة 
وماندي  �شبعيني  بن  و�شي�شكل 
لعبا  اأنهما  مادام  املحور، 
اإىل  كثريا باملنتخب، باالإ�شافة 
فاروق  العا�شمة  احتاد  مدافع 
تاهرات  مهدي  والن�س  �شافعي 
بينما على الرواقني، فامل�شكلة 
تبقى قائمة يف ظل غياب فوزي 
ب�شبب  عطال  يو�شف  و  غالم 
�شي�شتنجد  ذلك  ومع  االإ�شابة، 
الالوي  عبد  باأيوب  بلما�شي 

اأو خمتار بن  اأو حممد فار�س، 
مو�شى يف اجلهة الي�رضى، وعلى 
خمتار  على  يعتمد  قد  اليمني 

بلخيرث واإ�شالم عرو�س.

خيار�ت يف �لو�سط

من  العديد  بلما�شي  ميلك 
اخليارات على م�شتوى الو�شط، 
اإذ من املنتظر اأن ن�شهد قدوم 
تايدر،  و�شفري  طالب،  بن  نبيل 
اإىل  باالإ�شافة  عبيد،  ومهدي 

ال�شاب اإ�شماعيل بن نا�رض.

�رتياح يف �لأمام

جمال  املدرب  يجد  ال  قد 
اختيار  يف  �شعوبة  بلما�شي، 
الالعبني الذين يقودون الهجوم، 
ال�شيما واأن جلهم يلعبون ب�شكل 
اأنديتهم، على غرار  منتظم مع 
ريا�س  اإبراهيمي،  يا�شني 
ريا�س  غزال،  ر�شيد  بودبوز، 
حمرز، �شفيان هني، زين الدين 
فيجويل،  �شفيان  فرحات، 
�شليماين،  اإ�شالم  ونا�س،  اأدم 
العربي  وهالل  بوجناح،  بغداد 

�شوداين.  

اأداء خط الدفاع هاج�س ي�ؤرق بلما�ضي
مع توليه �ملهمة ر�سميا، مل يتحدث �ملدرب �جلديد للمنتخب �لوطني �جلز�ئري، جمال 
بلما�سي، عن ثورة تغيري، مما ي�سري �إىل �أنه �سيعتمد على جمموعة �لالعبني �حلاليني 

و�سُيحدث �ملدرب �ل�سابق لنادي �لدحيل �لقطري، بعد �لتعديالت �لطفيفة على �خلطوط، 
وهو ما ي�ستعر�سه »« يف �لتقرير �لتايل:

عني مليلة يتم�ضك مب�قفه 
من ا�ضتقبال وفاق �ضطيف

الهالل ال�ضع�دي يفاو�س 
�ضفيان فيغ�يل

براهيمي يرف�س عر�ضي 
روما وو�ضت هام

�سباب ق�سنطينة 

عق�بة �ضارمة على حداد وبن عيادة

رف�شت اإدارة اأمل عني مليلة، من 
�شطيف،  وفاق  ا�شتقبال  جديد 
باخلروب  حمداين  عابد  مبلعب 
رابطة  وبرجمت  )ق�شنطينة( 
دوري املحرتفني اجلزائري، لقاء 
بني  الدوري،  من  الثانية  اجلولة 
�شطيف،  ووفاق  مليلة  عني  اأمل 
ملعب  اعتماد  لعدم  باخلروب 
دمان ذبيح بعني مليلة، من طرف 
وكان  املالعب.  معاينة  جلنة 
الب�شاط  على  فاز  قد  مليلة  عني 
�شباب  ح�شاب  على  االأخ�رض، 

االأوىل  اجلولة  �شمن  بلوزداد، 
من دوري املحرتفني اجلزائري، 
�شطيف  بوفاق  �شيلتقي  بينما 
اجلولة  من  املتاأخر  اللقاء  يف 

الثانية.
االن�شباط،  جلنة  وعاقبت  هذا 
بن  الهادي  مليلة  عني  رئي�س 
اأ�شهر  ل�شتة  باالإيقاف  �شيد، 
بقيمة  مالية  غرامة  مع  كاملة، 
انتقاده  ب�شبب  دوالر، وهذا  األفي 
قرار الرابطة بربجمة لقاء الوفاق 

مبلعب عابد حمداين.

تركية،  اإعالمية  تقارير  ذكرن 
دخل  ال�شعودي،  الهالل  نادي  اأن 
املنتخب  جنم  مع  مفاو�شات  يف 
وبات  فيغويل  �شفيان  اجلزائري، 
�شانع االألعاب �شفيان فيغويل، على 
الرحيل عن جالطة �رضاي  اأعتاب 
املدرب  اأخرجه  اأن  بعد  الرتكي، 
فاحت ترمي من ح�شاباته، منذ بداية 

املو�شم الكروي احلايل.
اإدارة  فيغويل،  �شفيان  واأوكل 
الالعبني  اأعمال  لوكيل  اأعماله، 
يف  �رضع  الذي  عنرت،  حبيب 
مفاو�شات ر�شمية مع اإدارة الهالل 
االن�شمام  اأجل  من  ال�شعودي، 
ال�شيفية  االنتقاالت  فرتة  يف  اإليه 

احلالية.

اإجنليزية،  اإعالمية  تقارير  ذكرت 
يا�شني  اجلزائري  الدويل  اأن 
املهمة  ملوا�شلة  يتجه  براهيمي، 
مو�شم  خالل  بورتو،  نادي  مع 

.2019-2018
�شبورت  االإجنليزي  املوقع  ونقل 
الربتغالية  ال�شحيفة  عن  ويتن�س، 
الر�شمية  العرو�س  اأن  ريكورد، 
يف  براهيمي  يا�شني  و�شلت  التي 
ال�شيفية احلالية،  فرتة االنتقاالت 

كانت من طرف و�شت هام وروما 
وعر�س و�شت هام على جنم بورتو 
قدرها  مالية  قيمة  الربتغايل، 
يورو  مليون  و25  يورو،  مليون   30
من  الرغم  وعلى  روما  طرف  من 
موناكو  لنادي  الكبري  االهتمام 
ال�شحيفة  اأن  اإال  باجلزائري، 
يح�شم  اأن  تتوقع  ال  الربتغالية، 
فرتة  نهاية  قبل  ال�شفقة،  الفريق 

االنتقاالت.

ق�شنطينة  �شباب  اإدارة  �شلطت 
عقوبة �شارمة، على العبي الفريق، 
ح�شني بن عيادة، وفوؤاد حداد، اليوم 
غري  بت�رضف  لقيامهما  االأحد، 
الثانية  لقاء اجلولة  ريا�شي، خالل 
اجلزائري،  املحرتفني  بدوري 
ما  بوعريريج،  برج  اأهلي  اأمام 
كلفهما الطرد من املباراة وقررت 
من   %25 خ�شم  النادي،  اإدارة 

اقرتفاه  ما  نظري  العب،  كل  راتب 
فريق  �شد  املا�شي،  اللقاء  يف 
اجلراد االأ�شفر وكان مدرب �شباب 
عمراين،  القادر  عبد  ق�شنطينة، 
قد عرب عن �شخطه من الالعبني، 
حيث طالب مبعاقبتهما، لكي يكونا 
عربة لالآخرين ومن جهته، �شيمثل 
بن  ح�شني  املحوري،  املدافع 

عيادة، اأمام املجل�س التاأديبي.

ر�بح ماجر ملجلة جون �فريك

 ل�ضت نادًما على تدريب اخل�ضر
ماجر،  رابح  اجلزائري،  للمنتخب  ال�شابق  املدرب  عاد 

اعرت�شت  التي  والعوائق  اخل�رض،  مع  جتربته  عن  للحديث 

الودية  اخل�شارة  عقب  لالإقالة،  يتعر�س  اأن  قبل  طريقه، 

جملة  مع  حوار  يف  ماجر،  واأكد  الربتغايل  املنتخب  اأمام 

الالعبني،  اختيار  يف  احلرية  ميلك  كان  باأنه  اأفريك،  جون 

وال اأحد يتدخل يف �شئون عمله وقال رابح »مل يحاول اأحد، 

الكرة،  يوؤثر علي، متتعت بعالقة جيدة مع رئي�س احتاد  اأن 

نتائج  نريد  اأننا  هي  »االأزمة  واأ�شاف  زط�شي«.  الدين  خري 

فورية وال نرتك املدربني، يعملون يف ا�شتقرار وهدوء، هناك 

لكنني ل�شت  الوطني،  ال�شغوطات حول املنتخب  الكثري من 

نادًما على اأي �شيء«وحول اإقالته، علق »مبجرد ا�شتقدامي، 

اأفراد  ويوجد  االإعالميني،  بع�س  من  حاد  لهجوم  تعر�شت 

على  اأرادوا  حيث  هويتهم،  يعرف  واجلميع  هوؤالء،  خلف 
الفور، زعزعة ا�شتقراري«.

�ضباب بل�زداد يخ�ضر خدمات 
مدافعه اأمام تاجنانت

حت�شل يفتقد �شباب بلوزداد، خدمات ظهريه االأي�رض �شم�س الدين ن�شاخ، يف  الذي  االإنذار  ب�شبب  تاجنانت،  دفاع  اأمام  املقبلة  املواجهة 
على عليه يف اللقاء املا�شي، �شد بارادو. ن�شاخ،  الدين  �شم�س  �شطيف،  لوفاق  ال�شابق  الالعب  اأدى واحتج  ما  بارادو،  اأمام  بلوزداد  �شباب  مواجهة  اأدار  الذي  احلكم  اإىل ح�شوله على بطاقة حمراء، لكن من ح�شن حظ املدرب �رضيف قرار 

اأن االأمور الوزاين، اأنه �شي�شتعيد املدافع �شعيب كداد. اأكد العب و�شط �شباب بلوزداد ح�شني �شاملي،  نهاية من جهته  بعد  النادي  عا�شه  ملا  بالنظر  امل�شتقبل،  يف  �شعبة  »ل�شنا �شتكون  ل  ت�رضيح  يف  باتنة  ل�شباب  ال�شابق  الالعب  وقال  اإدارة املو�شم  جدا  ال�شعب  من  �شيكون  اأنف�شنا،  على  نكذب  الأن  النقاط م�شطرين  لتعوي�س  التحدي  رفع  علينا  يجب  لكن  القادمة،  املواجهات 
ال�شائعة، وا�شتعادة ثقتنا باأنف�شنا«.

بلما�ضي ي�ؤجل الإعالن عن قائمة م�اجهة جامبيا
وقرر  بلما�شي،  جمال  تراجع 
الالعبني  قائمة  عن  يعلن  اأن 
بعد  قريبا،  للفريق،  املو�شعة 
النقاب  �شيك�شف  باأنه  تاأكيده، 
عنها يوم االأحد املا�شي واأ�شار 
احتاد كرة القدم اجلزائري، يف 

بيان له، اإىل اأن جمال بلما�شي 
بعد  لكن  مو�شعة،  قائمة  قدم 
 15 اأمامه  يزال  اأنه ال  اأن علم 
يوما الإر�شال الدعوات، تريث، 
مع  القائمة  جيدا  و�شيدر�س 
يعلن  اأن  على  الفني،  طاقمه 

عنها بعد العيد.
بلما�شي،  جمال  و�شيكون 
مع  ر�شمي  اختبار  اأول  اأمام 
�شد  اجلزائري،  املنتخب 
غامبيا، يوم 8 �شبتمرب القادم، 
اأفريقيا  اأمم  ت�شفيات  يف 

اجلديد،  املدرب  و�شيح�رض 
اأفريقيا  اأبطال  دوري  لقاء 
ووفاق  اجلزائر  مولودية  بني 
اخلام�س  مبلعب  �شطيف، 
العبي  ملراقبة  جويلية،  من 

الفريقني.



جنم ت�سيل�سي يدخل ح�سابات ريال مدريد
ك�سفت تقارير �سحفية اإ�سبانية، عن اهتمام ريال مدريد، بالظفر بخدمات جنم ت�سيل�سي، 
 »El Chiringuito« قبل نهاية �سوق االنتقاالت ال�سيفية اجلارية حاليا فوفقا لربنامج
االإ�سباين ال�سهري، فاإن ريال مدريد، و�سع مهاجمه ال�سابق األفارو موراتا، �سمن ح�ساباته 
هذا ال�سيف، واأن الالعب �سيكون م�رسورا بالعودة ل�سفوف امللكي مرة اأخرى وبداأ موراتا 
م�سريته الكروية يف �سفوف ريال مدريد، قبل اأن يرحل اإىل يوفنتو�س يف 2014، ويعود مرة 
اأخرى للملكي، بعد عامني، ببند اإعادة ال�رساء، ولكنه ف�سل يف حجز مكانة اأ�سا�سية له يف 
الفريق ورحل موراتا ل�سفوف ت�سيل�سي، ال�سيف املن�رسم، و�سارك املو�سم املا�سي يف 48 
مباراة مع البلوز، مبختلف امل�سابقات، �سجل خاللها 15 هدفا و�سنع 6 اأخرى وي�سعى ريال 
ة بعد رحيل الربتغايل كري�ستيانو  مدريد لتدعيم خطه الهجومي قبل نهاية املريكاتو، خا�سً

رونالدو ليوفنتو�س.

الت�سيو يف طريقه لتمديد عقد جنمه
اتفق الت�سيو، مع جنمه، على متديد عقده احلايل، رغبة يف بقائه داخل �سفوف الفريق، 
الأطول فرتة ممكنة وذكر موقع »فوتبول اإيطاليا«، اأن الت�سيو حدد بنود التمديد للمهاجم 

�سريو اإميوبيلي، هداف الفريق، لي�سيف �سنة اأخرى اإىل عقده احلايل، لينتهي يف 2023.
واأ�ساف اأن النادي �سيزيد من راتب اإميوبيلي، اإىل 3.2 مليون يورو، بعدما كان يح�سل على 
 28 العمر  البالغ من  الالعب  �سنوي ومتكن  كراتب  الواحد،  املو�سم  يورو، يف  مليون   2.5
عاًما، من احل�سول على لقب هداف الدوري االإيطايل، باال�سرتاك مع ماورو اإيكاردي جنم 

اإنرت ميالن، بر�سيد 29 هدفا لكل منهما.

تغيريات دفاعية مرتقبة يف �سفوف اإجنلرتا
على  تعديالت  �ساوثجيت،  جاريث  االإجنليزي،  املنتخب  مدرب  يجري  اأن  املتوقع  من 

دفاعه، قبل انطالق م�سوار الفريق، يف دوري االأمم االأوروبي ال�سهر املقبل.
و�سيعلن �ساوثجيت، يف الثالثني من ال�سهر احلايل، عن قائمة اإجنلرتا ملواجهة اإ�سبانيا، يوم 
الثامن من �سبتمرب املقبل، على ملعب »وميبلي«، بافتتاح م�سواره بدوري االأمم، قبل لقاء 
�سوي�رسا وّديا يف لي�سرت، بعد ثالثة اأّيام ووفقا ملا ن�رسته �سحيفة مريور، من املرجح اأن 
ي�ستدعي �ساوثجيت، مدافع ليفربول جو جوميز، الذي غاب عن نهائيات كاأ�س العامل 2018، 
ب�سبب االإ�سابة وكان غوميز البالغ من العمر 21 عاما، واحدا من اأهم الالعبني الذين ا�ستعان 
بهم املنتخب االإجنليزي يف املباريات الوّدية للفريق املو�سم املا�سي، ف�ساعد على بقاء 
�سباك بالده نظيفة اأمام اأملانيا والربازيل وهولندا، قبل اأن حترمه االإ�سابة من امل�ساركة 
باملونديال ويف الغالب اأي�سا، �سيتم ا�ستبعاد املخ�رسم جاري كاهيل من الت�سكيلة، بعدما 

غاب ا�سمه عن قائمة ت�سيل�سي يف املباراتني املا�سيتني بالدوري االإجنليزي املمتاز.

االنتقام من اآر�سنال ي�سيطر على ويل�سري

ي�سعر جاك ويل�سري، العب و�سط و�ست هام يونايتد، باإ�رسار كبري على اإثبات خطاأ فريقه 
ال�سابق اآر�سنال، عندما يلعب يف �سيافته الأول مرة يف الدوري االإجنليزي، ال�سبت املقبل 
وترك ويل�سري، اآر�سنال، يف نهاية املو�سم املا�سي، بعد انتهاء عقده، لي�سدل ال�ستار على 
م�سرية ا�ستمرت 17 عاما يف النادي اللندين، منذ ان�سمامه لالأكادميية وعمره ت�سع �سنوات 
وقال ويل�سري البالغ عمره 26 عاما »االأمر يتوقف علي، لكي اأثبت الآر�سنال، اأنه اأخطاأ يف 

اال�ستغناء عني«.
اآر�سنال، وق�سى مو�سم 2016-2017، على  وابتلي ويل�سري باالإ�سابات، وتراجع م�ستواه يف 
اأوناي اإميري،  �سبيل االإعارة، يف بورمنوث، وعاد املو�سم املا�سي، لكن املدرب اجلديد 
واآر�سنال،  و�ست هام  وبداأ  بالرحيل  له  �سمح  فينجر،  الآر�سني  امل�سوؤولية خلفا  توىل  الذي 

املو�سم اجلديد ب�سكل متوا�سع، وخ�رس الفريقان اأول جولتني.

�ساو يك�سف رد فعل مورينيو بني �سوطي لقاء توتنهام

اأعرب لوك �ساو، مدافع مان�س�سرت يونايتد، عن ا�ستغرابه من النتيجة التي انتهت بها مباراة فريقه اأمام توتنهام )3-0(، 
م�ساء اأم�س االإثنني، يف ختام مناف�سات اجلولة الثالثة من الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم.

واأّكد �ساو، يف ت�رسيحات لقناة مان�س�سرت يونايتد بعد انتهاء املباراة، اأن االأجواء كانت اإيجابية للغاية يف غرفة املالب�س 
بني ال�سوطني، لدرجة اأن املدرب جوزيه مورينيو اأ�ساد بالالعبني واأّكد ر�ساه عن االأداء وقال �ساو: »يف ال�سوط االأّول كّنا 
رائعني، و�سنحت لنا العديد من الفر�س الإنهاء املباراة، وبني ال�سوطني حتدثنا يف الداخل، وقال جوزيه اإنهم مل يح�سلوا 

على ركنية واحدة، اأو عر�سية واحدة، اأو اأي فر�سة خطرية«.
واأ�ساف: »الأكون عادال �سنحت لهم فر�س بعدما ارتكبنا اأخطاء يف ال�سوط االأول، لكن بالفعل مل يح�سلوا على ركنيات 
اأو عر�سّيات، ومن اأّول ركنّية �سّجلوا هدفا، وحتى بعد ذلك كان يتوّجب علينا الهدوء، اإنه هدف واحد، وما يزال اأمامنا 
الوقت، ولكننا ارتكبنا اخلطاأ الثاين، مّرة اأخرى هدف �سخيف«وتابع: »الكل يف غرفة خلع املالب�س حزين جّدا، خ�سو�سا 
بعد ال�سوط االأّول الذي قّدمناه، �سكر كبري للم�سّجعني ب�سبب الطريقة التي �ساندونا بها، حتى عندما تخلّفنا بثالثية كانوا 

رائعني«.

بايرن  مهاجم  ليفاندوف�سكي،  روبرت  البولندي  ك�سف 
النادي  عن  للرحيل  �سعيه  �سبب  عن  االأملاين،  ميونخ 
خالل  ليفاندوف�سكي،  وقال  ال�سيف  هذا  البافاري، 
»اجلميع  االأملانية  بيلد  �سحيفة  معه  اأجرته  حوار 
هاجمني يف اأفريل وماي املا�سيني، �سعرت بعدم وجود 
اأمام ذلك«واأ�ساف  واأنني وحيد  النادي  اأي حماية من 
»فجاأة اجلميع بداأ يف الهجوم �سدي، بعدما مل اأمتكن 
اأجد  املباريات املهمة، مل  بع�س  ال�سباك يف  من هز 
اأي �سخ�س يدعمني«وعن بيان وكيله بيني زاهايف حول 
رغبته يف الرحيل، رد البولندي »لقد كان ذلك باالتفاق 
يف  جيدة  بفرتة  اأمر  اأكن  مل  الوقت  ذلك  ففي  معه، 
فكرت  ولذلك  البافاري،  النادي  يدعمني  ومل  ميونخ، 
مرة  بقلبي  عدت  االآن،  »لكن  واأو�سح  الرحيل«.  يف 
تدعمني  كيف  هنا  والحظت  البافاري،  للفريق  اأخرى 

اجلماهري، واأدركت اأنهم ما زالوا يريدون تواجدي«.

ليفاندوف�سكي يك�سف �سررغبته يف مغادرة بايرن ميونخ
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ما�سي اأن�سيلوتي وطموح رونالدو االأهم يف �سحف اإيطاليا
ي�سعى  الذي  يوفنتو�س، عن هدفه  رونالدو، العب  كري�ستيانو  االأربعاء، على ت�رسيح  اأم�س  ال�سادرة �سباح  االإيطالية،  ال�سحف  ركزت 

لتحقيقه برفقة البيانكونريي يف الفرتة املقبلة.
للربتغايل  ت�رسيحات  ال�سحيفة  نيمار«ونقلت  على  والتفوق  دور  للبالون  يهدف  »مبابي،  �سبورت«:  ديللو  جازيتا  »ال  �سحيفة  وعنونت 
كري�ستيانو رونالدو، قال فيها: »اأريد الفوز بدوري اأبطال اأوروبا، ابني قوي مثلي.. الهدف هو الكاأ�س، وحلم جونيور كري�ستيانو اأن ي�سبح 

العبًا«.
ت�رسيحات  ا«وا�ستكملت  اأي�سً �ساأ�سل  املقبل  ال�سهر  ويف  تاريخه،  مع  مالديني  بخربته،  ليوناردو  يفوز،  �سوف  ميالن  »كاكا:  واأ�سافت 
ا«و�سلطت ال�سوء على مواجهة ميالن ونابويل »اأن�سيلوتي  الربازيلي »االإ�سكوديتو؟ ال ت�سع حدوًدا لنف�سك، لكن اليوروبا ليج جيدة اأي�سً
النار ويبحث عن االأهداف، و�سباليتي يلعب ببطاقة  يتحدى املا�سي، وال�سان باولو ممتلئ من جديد«وتابعت »لوتارو مارتينيز يطلق 
للنمو  جا�سنت  البنه  املثايل  املكان  روما  اإن  يقول  كلويفرت،  االأب  بينما  بتورينو..  منزله  يف  اإنه  زازا،  »حما�س  بريي�سيت�س«واأكملت 

والتطور«وختمت »يف �سيف و�سول كري�ستيانو، 71 اأجنبيا اآخر يبحثون عن املجد يف ال�سرييا اأ«.
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روبرت دي نريو 

ق�صة جناح �صينمائي متتد �إىل �أزيد من ن�صف قرن
يوميا  هوليوود  �إىل  ت�صل 
�جلديدة،  �ملو�هب  �آالف 
�لتي حتلم مبالم�صة �ملجد 
لكن  �ل�صينما،  عامل  يف 
هناك بالفعل جنوم يهيمنون 
ق�صة  كتبو�  �ل�صاحة  على 
م�صريتهم عرب حتقيق جناح 

ور�ء جناح.
لهوؤالء  مثال  �أملع  ولعل 
�ملمثل  هو  �لنجوم 
دي  روبرت  �لنيويوركي 
�لـ75  عامه  �أمت  �لذي  نريو، 
�أوت �جلاري، ويتمتع  يف 17 
يف  عاما   50 تفوق  مب�صرية 
دي  ولد  �ل�صينما  �صناعة 
�أيقونة  نيويورك،  يف  نريو 
للواليات  �ل�رشقي  �ل�صاحل 
�أبوين فنانني،  �ملتحدة، من 
و�ل�صاعرة  �لر�صامة  هما 
و�لر�صام  هولتون،  فرجينيا 
نريو،  دي  روبرت  و�لنحات 
بقدر  يتمتعان  كانا  �للذ�ن 
كبري من �ل�صهرة يف �لو�صط 

�لثقايف بنيويورك.
�لو�لدين،  �نف�صال  مع  لكن 
ثالثة  روبرت  عمر  وكان 
�لطفل  بد�أ  فح�صب،  �أعو�م 
و�لده،  مع  �أقل  وقتا  يق�صي 
م�صاهدة  على  د�أبا  لكنهما 
�لتي  �ملر�ت  خالل  �الأفالم 
�للقاء،  فر�صة  لهما  �أتيحت 
�لطفل  د�خل  ن�صاأ  هنا  ومن 
دي  وكان  �ل�صابع  �لفن  حب 
مقابلة  خالل  قال  قد  نريو 
�صي«  بي  »�إيه  �صحيفة  مع 
م�صريتي  »بد�أت  �الإ�صبانية 
من  �لعا�رشة  بلغت  حني 
�الأ�صد  دور  �أديت  عمري. 
�أوز«  »�صاحر  يف  �لرعديد 
يف م�رشحية مدر�صية«، قبل 
�أن يعزف عن �لتعليم، متبعا 
�صغفه بالتمثيل، لكن بطريقة 

�حرت�فية.
نحو  �ليافع  نريو  دي  �جته 
»�صتيال  يف  �لتمثيل  در��صة 
�أكتينغ«  �أوف  �صتوديو  �أدلر 
بعد  وبد�أ  ر�أ�صه،  مب�صقط 
عمره  من  �لـ20  بلوغه 
لرب�يان  �أفالم  يف  �مل�صاركة 
به  ربطته  �لذي  باملا،  دي 
�صد�قة وطيدة، و��صتهل معه 
بفيلم  �ل�صينمائية  م�صريته 
�أو )حتيات(   )Greetings(
بو�بته  يعد  �لذي   ،1968 يف 
بف�صل  �إذ  �ل�صهرة.  نحو 
دي  �صيتعرف  �لفيلم،  هذ� 
نريو على من �صيكون قائده 
�الأفالم  من  كبري  عدد  يف 
هذ�  كان  فيها.  �صارك  �لتي 
�ل�صخ�ص هو �ملخرج �لكبري 
�لذي  �صكور�صيزي،  مارتن 
جائزة  بثاين  بف�صله  فاز 
وكانت  �أو�صكار يف م�صريته، 

فيلم  عن  ممثل  الأف�صل 
)�لثور  �أو   )Raging Bull(

�لهائج( يف 1980.
يف  �الثنان  تعاون  وقد 
للغاية،  �صهرية  �أخرى  �أفالم 
�أو   )Taxi Driver( منها 
 ،1977 يف  �الأجرة(  )�صائق 
دي  جملة  ب�صبب  خا�صة 
»�أتتحدث  فيه  �خلالدة  نريو 
بجائزة  �لفيلم  وفاز  �إيل؟«، 
مبهرجان  �لذهبية  �ل�صعفة 
فرن�صا،  يف  �ل�صينمائي  كان 
 )Goodfellas( و�أفالم مثل
�لطيبون(  )�الأ�صدقاء  �أو 
�أو   )Casino(و  ،1990 يف 
لكن   .1995 يف  )�مللهى( 
لدي  �أو�صكار  جائزة  �أول 
يف  بها  فاز  قد  كان  نريو 
�ل�صاب  دور  �أدى  1974 حني 
مع  كورليوين  فيتو  دون 
فورد  فر�ن�صي�ص  �ملخرج 

 The( �صل�صلة  يف  كوبوال 
)�الأب  �أو   )Godfather

�لروحي( يف 1974.
دي  روبرت  م�صرية  �إن 
للغاية،  طويلة  �لعملية  نريو 
وح�صبما �أكد هو يف مقابلة مع 
�الإ�صبانية  »�إملوندو«  جريدة 
يفعل  �أن  قبل  �أتقاعد  »لن 
عينه«ويظهر  �ل�صيء  مارتي 
كون  يف  بو�صوح  �الأمر  هذ� 
هو  نريو  دي  �أفالم  �أحدث 
ل�صالح  �ملخرج  هذ�  �إنتاج 
فيلم  »نتفليك�ص«  من�صة 
�أو   )The Irishman(
)�لرجل �الأيرلندي( وي�صتلهم 
رو�ية  من  �أحد�ثه  �لفيلم 
 I heard you paint(
�أنك  )�صمعت  �أو   )houses
للكاتب  �ملنازل(  تطلي 
وي�صطلع  بر�ندت.  ت�صارلز 
دي نريو بدور فر�نك �صري�ن 

بـ«�الأيرلندي«،  �مللقب 
�لذي تن�صب �إليه 25 جرمية 
�صلة  لها  �أن  يعتقد  قتل 
عملت  �ملافيا   بع�صابات 
يف هذ� �لفيلم وجوه ماألوفة 
�صكور�صيزي  �إىل  بالن�صبة 
وليوناردو  بي�صكي  جو  مثل 
�ملمثل  و�أي�صا  كابريو،  دي 
ومل  بات�صينو.  �آل  �ملوهوب 
لطرح  حمدد  تاريخ  يتقرر 
�أكدت  م�صادر  لكن  �لفيلم، 
يف  �ل�صا�صات  �صي�صل  �أنه   «

.2019

اأوفى موؤيدي 
احلزب 

الدميقراطي 
بالوليات 

املتحدة
وبعيد� عن م�صريته كممثل، 
كاأحد  نف�صه  نريو  دي  يقدم 
�حلزب  موؤيدي  �أوفى 
بالواليات  �لدميقر�طي 
�ملتحدة، وقد وجه يف �أكرث 
�إىل  �نتقاد�ته  منا�صبة  من 
�حلايل  �لرئي�ص  �صيا�صات 
وكان  تر�مب  دونالد  للبالد 
�نتقاد�ته  �أق�صى  �آخر 
خالل  وجهه  �لذي  ذلك 
حفل  من  �الأخرية  �لن�صخة 
كان  حيث  توين،  جو�ئز 
�أد�ء  يقّيم  �أن  �ملنتظر  من 
لكنه  �صربينج�صتني،  برو�ص 
�ملن�صة  عن  نزوله  فور 
�لرئي�ص،  �إىل  �ل�صباب  وجه 
�جلمهور  قابله  �لذي  �الأمر 
وقبل  و�الإ�صادة  بالت�صفيق 
ذلك، كان �ملمثل �لنيويوركي 

يف  رغبته  عن  ك�صف  قد 
�لوجه  يف  لكمة  »توجيه 
بعد  وعاد  �لرئي�ص«،  �إىل 
مل  باأنه  ليذكر  بفرتة  ذلك 
رئي�ص  ب�رشب  حلمه  يحقق 
�لواليات �ملتحدة حتى ذلك 

�لوقت.
كان  �أن  نريو  لدي  �صبق  كما 
يف  �لتحكيم  جلنة  من  جزء� 
 ،2011 عام  كان  مهرجان 
ثالث  من  �أبناء  �صتة  ولديه 
�الأوىل  زوجته  وكانت  ن�صاء. 
ممثلة  وهي  �أبوت،  ديانا 
 12 بها  زو�جه  د�م  �أمريكية 
ر�فائيل.  له  و�أجنبت  عاما 
كما تبنى دي نريو فتاة تدعى 
زيجة  ثمرة  وكانت  درينا، 

�أبوت بزوجها �ل�صابق.
و�أقام دي نريو عالقة، �أي�صا، 
�صميث،  توكي  �لعار�صة  مع 
طريق  عن  تو�أما  له  �أجنبت 
ورحم  �ل�صناعي  �لتخ�صيب 
جوليان  هما  م�صتاأجر، 
هرني و�أرون كندريك وكانت 
�مل�صتمرة  �الأخرية،  زيجته 
يف  متت  قد  �الآن،  حتى 
�ملحظوظة  وكانت   .1997
جري�ص  هي  �ملرة  هذه 
�أي�صا،  وهي ممثلة  هايتاور، 
له طفلني، هما  �أجنبت  وقد 
�إليوت )20 عاما( �لذي يعاين 
وهيلني  �لتوحد،  متالزمة 
�صبعة  عمرها  جري�ص، 
عن  �إجنابها  ومت  �أعو�م، 
�ل�صناعي  �لتخ�صيب  طريق 
�أن  و�صبق  رحم   و��صتئجار 
دي  �إ�صابة  ت�صخي�ص  مت 
نريو ب�رشطان �لربو�صتاتا يف 
جلر�حة  خ�صع  لكنه   ،2003
وتعافى  �لورم  ال�صتئ�صال 
عليه  يتعني  �أنه  رغم  متاما، 
فرتة  كل  فحو�صات  �إجر�ء 

لتجنب حدوث �نتكا�صة.
�أعماله، فكان ذلك  �آخر  �أما 
بوك�ص  »هوم  �أنتجته  �لذي 
 The( بعنو�ن  �أوفي�ص« 
�أو   )Wizard of Lies
)�صاحر �الأكاذيب( يف 2017، 
برنارد  بدور  فيه  ويقوم 
�أكرب  �إحدى  بطل  مادوف، 
تاريخ  يف  �لن�صب  عمليات 
حقق  و�لذي  �صرتيت،  وول 
دوالر،  مليون   64.800
مي�صيل  �ملمثلة  وت�صطلع 
فايفر بدور زوجته  و�إجماال، 
�أحد  نريو،  دي  روبرت  يُتم 
�ل�صينما  عامل  وجوه  �أبرز 
ثالثة  �الأخرية،  �لعقود  يف 
�أرباع قرن مع ولعه، �لتمثيل، 
منخرطا مع �أ�رشته �لكبرية، 
دون �أن تتاأثر �صورته كنا�صط 

�جتماعي. 

تويف �صباح �أم�ص �الثنني، �لفنان 
�مل�رشي عمر ناجي، بعد �رش�ع 
مع �ملر�ص، يف مدينة كاليفورنيا 
جثمانه  دفن  و�صيتم  �الأمريكية، 
�بنة  �أعلنت  ح�صبما  هناك، 

�صقيقه، عرب�صفحتها على موقع 
ممثل  ناجي  عمر  في�صبوك. 
�ملبكرة  طفولته  ق�صى  وخمرج، 
و�أنهى  �ل�صعيد،  ربوع  يف  و�صباه 
در��صته �ملتو�صطة وعامه �الأول 

وترك  باأ�صيوط  �لطب  كلية  يف 
�لثاين،  �لعام  يف  �لطب  كلية 
للفنون  �لعايل  باملعهد  و�لتحق 
در��صته  �أثناء  وعمل  �مل�رشحية، 
كبطل  وهبي،  يو�صف  بفرقة 

منها  م�رشحياته  من  للعديد 
»�الأخر�ص« و«بنت �لهوى«ليلتحق 
ويقوم  �لقومي،  بامل�رشح  بعدها 
»مقالب  م�رشحية  ببطولة 
�ملنتج  �كت�صفه  ثم  عطيات«، 

رم�صي�ص جنيب، وقدمه يف فيلم 
ذلك  وبعد  �لعمر«،  �آخر  »حتى 
�الأفالم  من  �لعديد  يف  �صارك 
من  �لتلفزيونية،  و�الأعمال 
�جلبل،  ذئاب  »�الأخر�ص،  �أبرزها 

 2006 عام  �الأخطبوط«وكتب 
»�يزيدور�«  بعنو�ن  ق�صري�  فيلما 
�لزوج  هو  ناجي  عمر  �أن  يذكر 
�لر�حلة  للفنانة  و�الأخري  �لر�بع 

زبيدة ثروت.

وفاة �لفنان �مل�صري عمر ناجي



ثقافةالأربعاء 29  اأوت  2018  املوافـق  ل18 ذو احلجة 1439هـ 16
الكاتبة عائ�سة �سديري جلريدة الو�سط 

هـــــــذا هـــــــو االختـــــــــــالف بني 
الديانات يف ظاهرة الطالق 

عائ�سة �سديري مواليد  11 /10 /1978بق�سر ال�ساللة ربة اأ�سرة 
متح�سلة على لي�سان�س علوم قانونية واإدارية و�سهادة الكفاءة 

املهنية للمحاماة وحاليا اأنا مت�سرف اإداري مبكتبة ال�سيخ الب�سري 
البراهيمي للمطالعة العمومية بق�سر ال�ساللة

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف  

تاأثرت باأخ لها �ضاعر وكثري احل�ضور 
وكان  املهرجانات  يف  وامل�ضاركة 
ال�ضعر  تلقيني  هو  ال�ضاغل  �ضغله 
واملتنبي  اخلن�ضاء  �ضعر  وخا�ضة 
اأعتربه  ما  ال�ضغر  منذ  يل  فكان 
اخي  قو�ضني  بني  فتاة  خرب�ضات 
العديد  نال  الثمانينات  نهاية  يف 
توجه  ذلك  بعد  لكن  اجلوائز  من 
لل�ضيا�ضة تاركا ال�ضعر بعد تخرجي 
الفكرة  راودتني  اجلامعة  من 
واعتربتها  �ضهلة اإن اأردت اأنا ذلك 
عائلتي  من  كبريا  دعما  ووجدت 

وزوجي خا�ضة

حدثينا عن درا�ستك 
التي قمت بها واملعنونة  
بـ :  الطالق يف ال�سرائع 

ال�سماوية )التوراة 
-الجنيل-ال�سالم( - 

ماذا ناق�ست فيها واإىل 
ماذا تطرقت واأين و�سلت 

من نتائج من خالل 
الدرا�سة ؟

التي  الدرا�ضة  خالل  من  حاولت 
الطالق   : بـ  واملعنونة  بها  قمت 
)التوراة  ال�ضماوية  ال�رشائع  يف 
درا�ضة  -االجنيل-اال�ضالم( 
ال�ضماوية  ال�رشائع  تعاملت  كيف 
مو�ضوعية  بطريقة  الطالق  مع 
واعتمدت يف ذلك الت�ضل�ضل الزمني 
ذلك  يف  معتمدة  الديانات  لنزول 
واالجنيل  التلمود  يف  ورد  ما  على 
كتب  واأمهات  واالأحاديث  والقراآن 
كل  اأتباع  عليها  يعتمد  التي  الفقه 

دين يف اأحوالهم ال�ضخ�ضية 
بال�رشائع  التعريف  اإىل  تطرقت 
التعريف  خالل  ومن  ال�ضماوية 
بها يت�ضح جليا ما هو حمرف كما 
تطرقت اإىل م�رشوعية الطالق يف 
تطرقت  كذلك  ال�ضماوية  ال�رشائع 

اإىل ال�رشوط الواجبة لوقوع الطالق 
يف ال�رشائع ال�ضماوية وطرق ايقاع 
يف  لنقف  ديانة  كل  وفق  الطالق 
على  املرتتبة  االآثار  على  االأخري 
الطالق وكيف تعاملت معها التوراة 

واالجنيل واال�ضالم
اال�ضالم  كان  مو�ضوعية  بكل  لكن 
اأجنع احللول  الدين الذي قدم  هو 
باأقل  الزوجية  الرابطة  حلل 
االأ�رشار من خالل اأحكامه املبينة 

يف الكتاب وال�ضنة.

هل باإمكانك اأن تخ�سينا 
ببع�س النتائج التي 

خل�ست اإليها يف درا�ستك 
وا�ستبياناتك يف املقارنة 

بني الأديان ؟

ال�رشيعة امل�ضيحية   ، اأعطي مثال 
هي �رشيعة الزوجة الواحدة ورغم 
ذلك جند رجال الدين  امل�ضحيني 

الرابطة  لفك  اأحكاما  و�ضعوا 
خمالفة  هذا  يف  اأن  رغم  الزوجية 
لدينهم عل عك�س ال�رشيعة اليهودية 
لليهود  االأمر وكان  ا�ضت�ضهلت  التي 
�ضبب  الأهون  الطالق  يف  احلق 
فالزوجة اليهودية لها حق الطالق 
اأخوه  اأو  دباغا  كان  اإذا  من زوجها 

اأو اأبوه دباغني

ماذا تاأملني من اأن 
حتققه هذه الدرا�سة 

الأكادميية؟

مع  اال�ضالم  تعامل  كان  واهلل 
الزوجة يف مو�ضوع الطالق تعامل 
حقوق  من  لها  كفله  ملا  جدا  راق 
بحقوق  اجلميع  يطلب  حني  ففي 
اأن  جند  باأوروبا  متاأثرين  املراأة 
ورفع  حقوقها   �ضان  قد  اال�ضالم 
اأح�ضن  اال�ضالم  ففي  الظلم  عنها 

ت�رشيع حلقوق املراأة 

هناك مقولة �سائعة 
منذ القدم جتزم باأن 

الأديان كلها »واحد« ، 
واأن جميعها تدعو اإىل 

نف�س الأمور الأخالقية 
، توؤدي يف نهاية املطاف 
اإىل نف�س النتيجة كما 
حتّقق نف�س الغاية، ما 

راأيك ؟

لكن  التوحيد  يف  جتتمع  االأديان 
التفا�ضيل خا�ضة يف الدرا�ضة التي 
الذي  فالتحريف  كـــارثة  بها  قمت 
نتيجة  كان  والتوراة  االجنيل  طال 
لها  ر�ضخ  دنياوية  م�ضالح  خدمة 
واأعتقد  واحلاخامات  الباباوات 
�ضكوك  هو  ي�ضحكني  ما  اأكرث  اأن 
البابا  مينحها  كان  التي  الغفران 

مقابل اأن يغفر اهلل للمذنبني

هل تفكري يف دحول 
عوامل الكتابة يف طبوع 
اأخرى كالرواية ال�سعر 

الق�سة ؟

ت�ضتهويني الرواية واأكتب خرب�ضات 
ت�ضبه ال�ضعر لكن ت�رشقني الق�ضايا 
واأحلل  اأقارن  اأن  فاأحب  االن�ضانية 

واأ�ضتنتج .
كلمة اأخرية للقراء 

وللجريدة

اإ�ضافة  كتابي   يكون  اأن  اأمتنى 
مع  اجلزائرية  املكتبة  يف  قيمة 
واأمتنى  للقراء  التمنيات  اأطيب 
مع  االزدهار  من  املزيد  للجريدة 
االهتمام  على  لها  ال�ضكر  وافر 

باملبدعني ال�ضباب.

اب - 2018 ال�سادر عن دار العَرّ

كتاب »فل�سفة النقد عند اجلاحظ«.. مو�سوعة ومنهج متكامل يف فن النقد!

ي�سدر قريبا 

الطبعة الكاملة لكتاب كولن ويل�سون«التاريخ االإجرامى للجن�س الب�سرى«

للعُدُوّ  الذي ي�رشُب ال�ضاَي 
يف كوخنا َفَر�ٌس يف الدَخاِن
وبنٌْت لها حاجباِن كثيفاِن ،

عيناِن بُنيتان ، و�َضَعُر طويٌل َكلَيِْل 
االأغاين على الكِتْفنِي .

جاءنا  ُكلَّما  تفارُقُه  ال  و�ضوَرتُها 
يطلُُب ال�ضاي 

م�ضاغلها  عن  يَُحَدثُنا  ال  لكنَُّه 
تََرَكتُْه  َفَر�ٍس  وَعْن   ، امل�ضاء  يف 

ة التَِلّ ..../ االأَغاين على قَمّ
*... يف كوخنا ي�ضرتيُح الَعُدُوّ من 

البُندقّية ، 
مثلما يفَعُل ال�ضيُف . يغفو قلياًل 
ويحنُو   ، اخَليُْزراِن  مقعد  على 
لنا  ويقوُل   ، قْطتنا  َفْرِو  على 

دائماً : 
ال تلوموا ال�ضحيَّة! 

ن�ضاأَلُُه : م�ضْن هَي ؟ 
ُفُه الليُل .../  فيقوُل : َدٌم ال يَُجِفّ

عندما  �ُضرْتَِتِه  اأَزراُر  تلمُع   ...  *
يبتعْد 

ِعْم م�ضاًء ! و�َضِلّْم على بئرنا 
وعلى ِجَهِة التني . وام�ِس الُهَويْنَى 

على 
و�َضِلّْم   . ال�ضعري  حقول  يف  ظلَّنا 
وال   . االأَعايل  يف  �رَشْونا  على 
يف  مفتوحًة  البيِت  ابَة  بََوّ تَنْ�َس 

الليايل .
من  احل�ضان  َخْوَف  تَنْ�َس  وال   

الطائراِت 
اتَّ�ضَع  اإِذا  ُهنَاَك   ، علينا  و�َضِلّْم 

الوقُت .../
نا  هذا الكالُم الذي كان يف ُوِدّ

يَ�ْضَمُعُه   ... الباب  على  نَقوَل  اأَن 
جِيّداً َجِيّداً ،

عال ال�رشيع  ويَُخِبّئُُه يف ال�ُضّ
ويُلْقي به جانباً 

فلماذا يزور ال�ضحيَّة ُكَلّ م�ضاٍء ؟
ويحَفُظ اأَمثالنا ِمثْلَنا ، 
ويُعيُد اأَنا�ضيَدنا ذاتها ، 

املكان  يف  ذاتها  مواعيدنا  عن 
�ِس ؟  امُلَقَدّ

لوال امل�ضد�ُس 
الختلَط الناُي يف الناِي .../ 

تنتهي احلرُب ما دامت  لن   ...*
 ! نف�ضها  تدوُر على  فينا  االأر�ُس 
اأَن  ي�ضاألُنا  كان  اإِذا  َطِيّبني  فلنَُكْن 

نكوَن هنا َطِيّبنَي .
 : ييتْ�س«   « لطّيار  �ِضعراً  ويقراأُ 

اأَنا ال 
كما   ، عنُهم  اأُدافُع  الذيَن  اأُحُبّ 
اأَنني ال اأُعادي الَذيَن اأُحاربُهْم ... 

ثم يخرُج من كوخنا اخل�ضبِيّ ، 
ومي�ضي ثماننَي مرتاً اإىل 

بيتنا احلجرِيّ هناك على َطَرِف 
ْهِل .../ ال�َضّ

* �َضِلّْم على بيتنا يا غريُب .
فناجنُي قهوتنا ال تزال على حالها 

، هل تَ�ُضُمّ اأَ�ضابَعنَا فوقها ؟
اجلديلِة  ذات  لبنتك  تقوُل  هل 
لها  اإَِنّ  الكثيفنِي  واحلاجبنِي 

�ضاحباً غائباً ، 
يتمنَّى زياَرتَها ، ال ِل�ضْيٍء ...

هُ :  ولكْن ليدخل ِمْراآتَها ويرى �رَشّ
كيف كانت تُتَبَُع من بعده ُعْمَرهُ 

بدالً ِمنه ؟ �َضِلّْم عليها 
َع الوقُت .../ اإِذا ات�َضّ

*هذا الكالُم الذي كان يف ُوِدِنّا 
 من ديوان »ملاذا تركت احل�ضان 

وحيدا« 1995

ُف الباحُث اأحمد غنام يف  يُعِرّ
عند  النقد  »فل�ضفة  كتابه.. 
النقدي  باملنهج  اجلاحظ«، 
عند اجلاحظ وا�ضمه اأبوعثمان 
عمرو بن بحر الكناين الب�رشي 
املكنَّى باجلاحظ، )255-159 
اأفاد  اأن اجلاحظ  هـ(، معترباً 
املو�ضوعية  ثقافته  من  كثرياً 
ح�ضه  ومن  وفكره  اأدبه  يف 
بعيد  حد  اإىل  فنجح  النقدي، 
نقدي  منهج  قواعد  و�ضع  يف 
متكامل ينتهجه يف املوا�ضيع 

التي يتناولها.
وفق   - املنهج  هذا  يبداأ 
باملو�ضوع  بال�ضك   - الباحث 
املطروح على ب�ضاط البحث، 
وهو اأوىل خطوات املنهج، ثم 
معطيات  يتناول  الذي  النقد 

معها،  املتعامل  املادة 
املو�ضوع  عر�س  ذلك  وبعد 
مفح�س  على  املبحوث 
واأخرياً  والتجريب،  املعاينة 
االأ�ضباب  يبحث  الذي  التعليل 

ة للظاهرة. املف�رِشّ

جتريب ومعاينة

كتابه  الباحث يف  يعرج  كذلك 
اب  العَرّ دار  عن  ال�ضادر 
التجريب  على   ،2018  -
اأهم  اإحدى  واملعاينة، 
ال  العلمي،  املنهج  خطوات 
عند اجلاحظ وح�ضب، بل يف 
عام،  ب�ضكل  املختلفة  العلوم 
الأنه هو الذي يتيح التثبت من 
�ضدق املعلومة اأو كذبها، وهو 

على  اأو  العلل  يك�ضف  الذي 
العلمية  املادة  يقدم  االأقل 
تف�ضري  تخولنا  التي  بة  املجَرّ

الظاهرة وحماولة تعليلها.
اخلطوة  اإىل  يتطرق  ثم 
املنهج  من  واالأخرية  الرابعة 
بالتعليل  اإنه  اإذ  التعليل،  وهي 
االأ�ضباب  عن  البحث  يحاول 
التي تقف وراء ظاهرة معينة، 
معاينتها  بعد  اإليها  وتقود 
هذه  فاإن  ولذلك  وجتريبها. 
مع  بوثاقة  مرتبطة  اخلطوة 
ومبثابة  ال�ضابقة،  اخلطوات 

التتويج لها.

نقد اأدبي

النقد  الباحث  وي�ضتعر�س 

وفق  اجلاحظ  عند  االأدبي 
اأولها:  النقاط  من  جمموعة 
اإن  اإذ  البيانية  ال�ضنعة  نقد 
اجلاحظ  اهتمامات  اأبرز 
ان�ضبت على علم البيان الذي 
موؤ�ض�ضه  يكون  اأن  ي�ضتحق 

االأول واالأهم.
ملوقف  الباحث  ويعر�س 
اجلاحظ من احلداثة ال�ضعرية 
قريب  ويعتربه  ع�رشه،  يف 
اأن�ضار  مواقف  من  ال�ضبه 
املعا�رشة.  ال�ضعرية  احلداثة 
مهمة  م�ضاألة  اإىل  يتطرق  كما 
ال�ضعر،  نقد  يف  لها  تعر�س 
وم�ضاألة  ال�رشقة  م�ضاألة  وهي 
�ضغال  اللذان  االأمران  النحل، 
تلك  يف  والنقاد  املفكرين 

الفرتة وحتى يومنا هذا.

بتانة  موؤ�ض�ضة  عن  قريبا  ي�ضدر 
مع  وبالتعاون  والتوزيع،  للن�رش 
الطبعة  للرتجمة،  القومى  املركز 
لكتاب  جملدات  ثالثة  فى  الكاملة 
االإجرامى  ويل�ضون«التاريخ  كولن 

رفعت  ترجمة  الب�رشى«  للجن�س 
ال�ضيد على.

فى هذا الكتاب حماولة من »كولن 
اجلن�س  ق�ضة  لفهم  ويل�ضون« 
بني  التناق�س  �ضوء  على  الب�رشى 

ا�ضتخدام  ثم  واالإبداع،  اجلرمية 
اإليها  التو�ضل  ميكن  التى  النتائج 
للتنبوؤ باملراحل القادمة من تطور 
احلقيقة  واإن  الب�رشى،  اجلن�س 
كان  الب�رشى  التاريخ  اأن  الثابتة 

ب�ضكل رئي�ضى تاريخاً من االإجرام؛ 
باالإبداع،  اأي�ضاً  مليئاً  كان  اأنه  اإال 
اأن  نف�ضه  الوقت  فى  الثابت  ومن 
اأن  املمكن  من  الب�رشى  اجلن�س 

يفنى.

عندما يبتعد 
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ترجمه  اإىل العربية �سامر اأبو هوا�ش 

»بول �أو�سرت« يعود »برحالت 
يف حجرة �لكتابة«

اإن من يعرف بول اأو�سرت »خمرتع العزلة«، �سوف يتوقع ق�سطًا من الغرابة 
ما اأن مي�سك عماًل له ويهّم بقراءته، وهذه الرواية )رحالت يف حجرة 

الكتابة ال�سادرة عن من�سورات املتو�سط برتجمة �سامر اأبو هوا�ش( لي�ست 
با�ستثناء، بل وتتجلى فيها القاعدة »الأو�سرتية« اأكرث واأكرث.

وكالت

بتحديد  مبا�رشة  الرواية  تبداأ   
الأقل  على  املركزية،  ال�صخ�صية 
بيجاما  يرتدي  �صيخ  يبدو؛  كما 
جاهاًل  حمتاراً  ويجل�س  مقلّمة 
بو�صعه املكاين والنف�صي، يفرت�س 
بالنك«  »ال�صيد  ا�صم  الكاتب  له 
لتحا�صي ا�صتخدام كلمة »ال�صيخ«؛ 
بني  اأو�صرت  ينق�صه  حتا�ٍس  لكنه 
بلبة  ل�صتمرار  رمبا  واآخر  حني 

هوية هذه ال�صخ�صية يف اأذهاننا.
مكان احلدث حجرة غريبة، يعجز 
�صاكنها عن حتديد ماهيتها، غرفة 
م�صفى اأو بيت اأو �صجن؟ اأ�صياوؤها 
ت�صميها  برقع  حمددة  القليلة 
)ل�صاقة با�صم طاولة على الطاولة، 

مثاًل( ل�صبب جمهول.
ت�صجيل  واآلة  كامريا  احلجرة  يف 
وبعد  يحدث.  ما  كل  توثقان 
�صيبدو  ال�رشد  بدء  من  دقائق 
ــ  القراء  ــ  نحن  ن�صري  اأننا  لو  كما 

الكامريا والآلة، اأو املتلقني لنتائج 
طويل  لوقت  نبقى  تقاريرهما، 
مدركني  غري  احلكاية  �صياق  يف 
ال�صخ�صية،  هذه  ملاهية  حقاً 
ج�صدية  لأعرا�س  تتعر�س  التي 
تناول  واإنهاك،  دوار  متباينة، 
ن�صيان،  للوعي،  غيابات  حبوب، 
و�رشطي  ملمر�صات  زيارات 
اإىل  بالإ�صافة  وحمامي،  وطبيب 

�صكل احلجرةـ
من  اأكرث  تفرت�س  اخل�صائ�س  كل 
يف  مري�س  بالنك  هل  �صيناريو. 
م�صفى، م�صجون يف حجرة مغلقة، 
جزء من جتربة ما اختارها طوعاً، 
مرتافقاً  هذا  كل  ميت؟  حتى  اأو 
ذهن  على  يطراأ  بارز  تناق�س  مع 
متهم  هو  هل  امل�صو�س؛  بالنك 
باإح�صا�س  اأو �صحية؟ »قلبه طافح 
بالذنب، ويف الوقت عينه ل ميكن 
�صحية  باأنه  �صعوره  من  التخل�س 

ظلم مروع«.
عليها  طاولة  كذلك  احلجرة  يف 

كد�صة اأوراق وجمموعة من ال�صور 
الفوتوغرافية. لحقاً ن�صتعني معه 
املزيد  لكت�صاف  البيانات  بهذه 
عنه وعن ال�صخ�صيات التي يتواىل 
مثل  يبدو  اأنه  ل�صيما  ظهورها، 
الذاكرة  اأو  للذاكرة،  فاقد  �صخ�س 
من  )ملحات  الأقل  على  القريبة 
طفولته البعيدة ت�صتمر بالقفز اإليه 

عرب الرواية(.
كمحاولة  اأو  الف�صول،  �صبيل  على 
كما  له  املجهول،  و�صعه  لفهم 
الأوراق  بقراءة  بالنك  يبداأ  لنا، 
يفتحها  اأن  وما  املن�صدة.  على 
اأخرى  رواية  مدى  ينفتح  حتى 
الرواية  مع  جنب  اإىل  جنباً  ت�صري 
تظهر  بالنك  يقراأه  فيما  الأ�صل. 
وبالد  غراف،  �صيغموند  �صخ�صية 
ت�صمى الكونفدرالية )يُ�رَشّح لحقاً 
اأنها جمرد تورية لأمريكا(. غراف 
هذا، بعد اأن خ�رش عائلته، ي�صافر 
اإىل الأرا�صي الغربية حيث ينت�رش 
»البدائيون« لقمع مترد، ثم يكت�صف 
اأنه �صحية خدعة من دولته نف�صها 

وينتحر.
ملذابح  يتعر�صون  البدائيون 
و«اإعدام  لتفريقهم  وموؤامرات 
�صامت«. ثمة ت�صبيه وا�صح مق�صود 
البدائيون  هنا؛  الذهن  اإىل  يقفز 
الهنود  هم  للكونفدرالية  بالن�صبة 

احلمر بالن�صبة لأمريكا. 
هذه  باإدخاله  اأو�صرت  اأن  الوا�صح 
اأراد  اإمنا  رواية«  �صمن  الـ«رواية 
بال  عارفاً  حريتنا  على  الإبقاء 
بغراف  بالنك  �صرنبط  اأننا  �صك 
يح�رش  احتمال  واحداً؛  ونظنهما 

من  طويلة  ف�صول  خالل  ويغيب 
الرواية مع ا�صتمرار بالنك بالقراءة 
اإمتامه  ثم  متعمد،  �رشدي  ببطء 
الرواية �صفهياً من ذاكرته )نت�صاءل 
مدة  بعد  جواب(.  دون  كيف، 
غايته،  حقق  اأنه  مدركاً  مالئمة، 
يدفع اأو�صرت ببالنك لل�صوؤال: »هل 
لياأتي اجلواب لنا  اأنا؟«  غراف هو 
وله: »ل، هي جمرد ق�صة من ن�صخ 
تراوز«.  جون  ا�صمه  كاتب  خيال 
جديد؛  تداخل  خميلتنا  يف  يظهر 
اأو هو  الكاتب هو بالنك  هل هذا 
اإىل  نعود  هكذا  نف�صه؟.  اأو�صرت 

النقطة �صفر يف حريتنا.
يقوم  ال�صخ�صيات،  توافد  مع 
لأ�صمائهم،  قائمة  ب�صنع  بالنك 
اإىل  ياأتي  من  ا�صم  اإليها  ي�صيف 
غرفته اأو اأي ا�صم يرد يف احلديث. 
القائمة ت�صبه قائمة افرتا�صية يف 
مكّوناتها  تزداد  ذاته  القارئ  ذهن 
من  �صخ�صيات  ال�رشد.  تقدم  مع 
حا�رشه،  من  اأو  بالنك  ما�صي 
ب�صلة  لحقاً  بينها  الربط  يجري 
قرابة اأو اأخرى. حتمل كل �صخ�صية 
حكاية  من  ونتفاً  معها  حكايتها 
بالرتاكم  تبداأ  التي  نف�صه  بالنك 
وهكذا  اإدراكنا.  يف  فاأكرث  اأكرث 
نعرف لحقاً �صبب ال�صعور بالذنب 
الكثريين  اأر�صل  لقد  يعانيه؛  الذي 
موت  اإىل  اأّدت  خطرية  مهام  يف 
ب�صببها  عانى  بينما  منهم،  العديد 
اآخرون لكن جنوا. الناجون، ل�صبب 

ما، هم زواره يف الغرفة ذاتهم.
تربز  الرواية  انتهاء  من  قريباً   
كوين،  دانيال  املحامي،  �صخ�صية 

وتثّبت  اأفكارنا،  م�صار  لت�صحح 
بدقة الزمان، املكان، وال�صخ�صية 
يف  م�صجون  بالنك  قبالتنا؛ 
تهم  ويتنظر حماكمة يف  احلجرة، 
العتداء  التاآمر،  )الن�صب،  عديدة 
واحتمال  وغريها(  اجلن�صي 

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

و�صك اإمتامه عّما قليل.
الرتميم،  هذا  مثل  عمليات  اإن 
»ال�رشد«،  وا�صتخدام عبارات مثل 
مرة،  من  اأكرث  القارئ«  »اأيها 
اللعبة  يف  القارئ  اإ�رشاك  تت�صمن 
ال�رشدية، �صمن تقنية ت�صمى اأدبياً 
ي�صمى  ما  اأو   ،»metafiction«
»ما وراء الق�س«، ولهذا غايته كما 

يت�صح يف نهاية الرواية.
الأقل  على  م�صريه،  انك�صاف  بعد 
اإىل  بالنك  ينظر  نعتقد،  كما 
يرتاءى  يتاأمله،  »وبينما  ال�صقف 
هنا  بي�صاء«.  بورقة  يحدق  اأنه  له 
تت�صح مالمح »حجرة الكتابة« التي 
فيها  �صجناء  جميعاً  كنا  اأننا  يبدو 
بالنك جمموعة  يفتح  بالنك.  مع 
اأوراق جديدة ويف �صفحتها الأوىل 

العنوان  مثلنا،  مدهو�صاً  يقراأ، 
حجرة  يف  »رحالت  ذاته  العري�س 
الكتابة«. ثم يتابع قراءة �صفحات 
ذاتها  الأوىل  ال�صفحات  هي  اأوىل 
التي طالعتنا يف اأول هذه الرواية. 
يندمج بالنك معنا، وي�صري  هكذا 
مّنا  »واحداً  اأو�صرت-  يقول  -كما 
امللّفقة  الأخيلة  نحن   ... الآن 

لعقل اآخر«.
هنا يطرح اأو�صرت خال�صته وحبكته 
اإن هذه الأخيلة  املتوارية طوياًل؛ 
تعي�س اأكرث من �صانعها »الكاتب«، 
اأن تكون  اإذ متنحها الكتابة )ميزة 
»وتُروى ق�ص�صها  اأبديتها  مكتوبة( 

دوماً حتى بعد موتها«.
جلّياً،  اأو�صرت  يربز  اخلامتة،  يف 
ي�صلّم مفاتيحه ويحدق بنا يف العني 
�صمري  باأفعال  مواربة  دون  من 
متكلم وا�صحة: »اأنوي ترك بالنك 
دام  »وما  هو«،  حيث  احلجرة  يف 
املقفلة  النافذة  ذات  احلجرة  يف 
اأبداً،  والباب املو�صد، فلن ميوت 
التي  الكلمات  �صوى  يكون  ولن 
ي�صدل  �صفحته«،الآن  على  اأكتبها 
م�رشحية  �صبه  بطريقة  ال�صتار 
لنا  ويبقى  تنطفئ«،  »الأ�صواء 
احلبكة  هذه  غرابة  اأمام  الده�صة 
من  كثري  يف  نفكر  وجّدتها. 
اأبرزها  يكون  قد  الحتمالت 
من  الرواية  قراءة  نعيد  اأن  ثالث: 
اأبديتنا  على  نح�صل  اأن  بدايتها، 
ننكتب«  »باأن  اأو�صرت  طريقة  على 
اأن  اأو  ما،  لكاتب  »بالنكاً«  ون�صري 
ورحالتها  الكتابة  حجرة  من  نفّر 

العجيبة اإىل غري رجعة. 

للباحثة والأكادميية املغربية زهور كرام

كتاب جديد بعنو�ن »�لفكر �لتنويري يف �لروؤية �مل�ستقبلية عند �ملهدي �ملنجرة«
للباحثة  حديثا،  �صدر، 
كتاب  كرام  زهور  والأكادميية 
التنويري  »الفكر  بعنوان  جديد 
عند  امل�صتقبلية  الروؤية  يف 
املنجرة«،الكتاب،  املهدي 
ال�صادر عن من�صورات دار دملون 
ي�صتدعي  ب�صوريا،  اجلديدة 
ال�صت�رشايف  الفكري  الإرث 
املنجرة �صمن  املهدي  للراحل 
بالهيمنة  يُعرف  عاملي  �صياق 
الدوؤوب  و�صعيها  الإمربيالية 
�صياق  و�صمن  ال�صيطرة،  اإىل 
التبعية  خ�صو�صياته  من  حملي 

وال�صتهالك وفقدان املبادرة.
فبالن�صبة اإىل زهور كرام، »تطرح 
بغية  بقوة  نف�صها  امل�صتقبليات 

يقع  ما  بناء وعي جماعي حول 
ولعل  وخارجها،  املنطقة  يف 
اأجوبة  الفهَم هو طريق لقرتاح 
النفق  من  اإخراجنا  على  قادرة 
اإل  الفهم  يتحقق  ول  امل�صدود، 
امل�صاريع  على  الطالع  عرب 
ميثل  التي  العربية  امل�صتقبلية 
املنجرة  املهدي  م�رشوع 

اأحدها«.
مقدمة  اإىل  الكتاب  ويتوزع 
ومالحق،  وتركيب  وف�صلني 
�صوؤال  من  التقدمي  انطلق  حيث 
الكامنة  الأ�صباب  يحدد  مركزي 
املنجرة  املهدي  قراءة  وراء 
تقدمي  اإىل  الباحثة  وتلجاأ  الآن، 
ال�صياق  اإن  اإذ  كثرية،  مربرات 

الرعب  بث  على  يقوم  العاملي 
هنا،  من  الإهانة.  ومترير 
على  امل�صتقبليات  قدرة  تاأتي 
الوقوع  من  ال�صعوب  حت�صني 
ويبداأ  الت�صاوؤم،  م�صتنقع  يف 
املا�صي  قراءة  عرب  التح�صني 
التاريخي  واحلا�رش؛ لأن اجلهل 
�صبابية.  اأكرث  امُل�صتقبل  يجعل 
اأن تنبني على  وكل قراءة ينبغي 
نقد ذاتي �رشيح بو�صفه خطوة 
مع  امل�صاحلة  لعقد  �رشورية 
وا�صت�رشاف  واحلا�رش  املا�صي 
قراءة  اإعادة  اإن  امل�صتقبل. 
املنجرة  املهدي  ت�صورات 
�صت�صمح  بنائها  واإعادة  وترتيبها 
ال�صيا�صات  باإنتاج وعي حول  لنا 

الدولية، و�صتعمل على ا�صتح�صار 
اإىل ال�صمري  النموذج الذي يعيد 

ر�صده بعدما انهارت القيم.
وي�صعى الكتاب اإىل تقدمي الروؤية 
املهدي  فكر  يف  امل�صتقبلية 
اإىل  العتبار  واإعادة  املنجرة، 
�صوت مغربي يُ�صّكل اأحد اأعمدة 
التي  املغربية  الفكرية  النخبة 
نحو  املغربي  بالعقل  �صافرت 
ويتيح  عاملية،  اإن�صانية  اآفاق 
منوذج  على  التعرف  للقارئ 
املثقف املنخرط بقوة الإميان 
يف  والكرامة  والعقل  واملعرفة 

ق�صايا امل�صتقبل وال�صعوب.
حمورين:  اإىل  الكتاب  يتوزع 
»معنى  يناق�س  الأول  املحور 

بو�صفها  امل�صتقبلية«  الروؤية 
والتخطيط.  للتفكري  مو�صوعا 
وتقوم هذه الروؤية على ا�صتثمار 
الزمن يف اأبعاده الثالثة؛ فالروؤية 
امل�صتقبلية لدى املنجرة تنه�س 
على  تقوم  دقيقة  منهجية  على 
املفاهيم  من  ن�صق  ت�صييد 
فهي  املبادئ  اأما  واملبادئ، 
القيم  منظومة  اإىل  النظر 
والتوا�صل  مرجعا،  باعتبارها 
احل�صاري،  واحلوار  الثقايف 
وال�صباب مفهوم وظيفي يف روؤية 
املحور  ير�صد  بينما  املنجرة. 
ا�صتثمرها  التي  املفاهيم  الثاين 
روؤيته  يف  املنجرة  املهدي 
النحو  على  وهي  امل�صتقبلية، 

/ال�صتب�صار،  التوقع  الآتي: 
احل�صارات،  �صدام  املقا�صد، 
مفاهيم اإكراهات الدميقراطية، 
احلداثة  والن�صيان،  الذاكرة 

والتقدم.
الرتكيب  يف  الكاتبة  وتطرح 
�رشورة  يقرتح  مركزيا  �صوؤال 
التفكري  طريق  بخريطة  الوعي 
بحثها  ختمت  وقد  امل�صتقبلي، 
ملحق  املالحق:  من  مبجموعة 
جمل  ملحق  املنجرة،  توقعات 
املنجرة،  املهدي  وتعبريات 
ملحق الر�صائل والبيانات، ملحق 
ال�صرية الذاتية للمهدي املنجرة، 
ملحق املهدي املنجرة يف مركز 

ذاكرة املغرب املعا�رش.
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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. 

طريقة جديدة حلجب رائحة العرق
يورك  جامعتي  من  خرباء  اقرتح 
جديدة  تكنولوجيا  واأك�صفورد 
الكريهة  العرق  رائحة  حلل م�صكلة 
يف  درا�صتهم  نتائج  العلماء  ون�رس 
اأن  اإىل  ت�صري  حيث   ،eLife جملة 
حتت  ما  منطقة  يف  الإن�صان  جلد 
لن�صاط  فريد  مكان  هو  الإبط 
اإفرازات  ن�صاط  ب�صبب  البكترييا، 
الغدد يف هذه املنطقة، ما يجذب 

امليكروبات والبكترييا.
بع�ض  اأن  يف  تكمن  امل�صكلة  لكن 
جلد  على  حتيا  التي  البكترييا 
منها  وقليل  مفيدة،  الإن�صان 
يف  الكريهة،  الرائحة  هذه  ي�صبب 
الوقت الذي يت�صبب فيه ا�صتخدام 
البخاخات بالق�صاء على كافة اأنواع 
واملفيدة  منها  ال�صارة  البكترييا، 

على حد �صواء.

طريقة  اإىل  العلماء  ل  تو�صّ لذلك، 
معينة  اأنواع  من  بالتخل�ض  ت�صمح 
التعرف على  البكترييا، مبعنى  من 
الكريهة،  للرائحة  امل�صببة  الأنواع 

�صيفرة  وفك  حتديد  خالل  من 
ومن  الأنواع،  لتلك  الوراثية  املادة 
ثم امت�صا�ض املركبات التي حتمل 
ووفقا  للعرق.  الكريهة  الرائحة 

لهوؤلء اخلرباء، فاإن ذلك الكت�صاف 
بخاخات  اإنتاج  يف  ي�صاعد  �صوف 
عرق اأكرث فعالية واأقل خطورة على 

جلد الإن�صان.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

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

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

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

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

ملعقة �صغرية من ال�صكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�صن

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

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

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

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

بالرجفان الأذيني.

اأكد بحث بريطاين جديد اأن ملعقة من ال�صكر ميكن اأن تعزز 
ذاكرة كبار ال�صن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، ما يجعلهم 

ي�صعرون بدافع اأكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة اأكرب بالنف�ض.
وي�صري الباحثون من جامعة ُوِرك اإىل اأن النتائج التي تو�صلوا 
اإليها ميكن اأن ت�صاعد يف �صياغة تو�صيات غذائية لالأ�صخا�ض 
الذين يحاولون حت�صني اأداء اأدمغتهم خالل فرتة ال�صيخوخة، 
ميكن  ال�صكر  من  �صغرية  كمية  اإن  اجلامعة  يف  خرباء  وقال 
للعمل  الذاكرة يف �صن 65 عاما، وحتفز امل�صنني  اأن حت�صن 
الطاقة  اإن  وقالوا  جيدة.  مزاجية  حالة  يف  وت�صعهم  بجد 
ال�صكر  من  مرتفعة  م�صتويات  يف  املتمثلة  الأمد،  ق�صرية 
ال�صن  اأن تكون عامال مهما يف ت�صجيع كبار  الدم، ميكن  يف 
على اأداء بع�ض املهمات. ووجد الباحثون اأن �رسابا يحتوي 
ملعقة �صغرية من الغلوكوز، يح�صن الذاكرة واملزاج والرتكيز 
مع  مقارنة  عاما،   65 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  اأولئك  لدى 
اأن  حني  يف  ال�صطناعية  املحليات  ي�رسبون  الذين  اأولئك 
ح�صلوا  والذين  عاما،  و27   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
على امل�رسوب نف�صه، مل ي�صعروا بتح�صن مزاجهم وذاكرتهم 
ويو�صح الباحثون اأن املحاولت اجلادة لأداء املهام ال�صعبة 
الدماغ،  تدهور  لتجنب  رئي�صية  و�صيلة  ال�صن، هي  كبار  لدى 
وميكن اأن يكون ال�صكر و�صيلة لتحفيز النا�ض على ال�صتمرار 

يف حتدي اأنف�صهم.
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اأثر فقهاء اإفريقية يف املذهب املالكي
كان فقهاء اإفريقية اإحدى الركائز 
الفقه  �رصح  عليها  يقوم  التي 
املالكي بعد اإمامه عرب التاريخ. 
الفقهاء  على  اقت�رصنا  فاإذا 
يف  مدونة  اآثارهم  بقيت  الذين 
القّوة  من  لها  كان  والتي  كتبهم 
ما جعلها من املراجع التي يوّثق 
بها العلماء ما يثبتونه يف تاآليفهم 
ويجرون على طريقته، فاإّننا جند 

�صخ�صّيات اّلمعة، اأبرزها:
ال�صالم  عبد  �صعيد  اأبو  االإمام 
�صحنون عمدة املذهب املالكي 
يف  حّرره  ما  على  منازع  بال 

»املدّونة«.
زيد،  اأبي  بن  حممد  ال�صيخ 

النفع،  به  عّم  »الر�صالة«  فكتابه 
جاء  ومن  معا�رصوه  واهتّم 
ب�رصحه،  ومغربا  م�رصقا  بعدهم 
بعنايته  فريدا  منهجا  فيه  ونهج 
بني  ومبزجه  العملية،  بالطريقة 
كما  الباطن.  وفقه  الظاهر  فقه 
والزيادات«  »النوادر  كتابه  اأّن 
بعد  الفقهية  الرثوة  مدّونة  هو 

تطّورها.
االإمام اأبو احل�صن علي بن حممد 
يف  باللخمي  املعروف  الربعي 
�صورة  تقّدم  التي  »التب�رصة« 
واملذهب  ال�رصيعة.  ل�صمول 
املبداأ،  هذا  يحّقق  املالكي 
اأو  الفقهاء  عليه  ن�ّص  مبا  اإّما 

وجمع  اأقوالهم،  على  بالتخريج 
الت�صّور  يف  املت�صابهة  النظائر 
وحدة  من  ذلك  على  يرتّتب  مبا 

االأحكام.
حممد  اهلل  عبد  اأبو  االمام 
املازري، ف�رصحه على »التلقني« 
جديدة  طريقة  فيه  �صلك 
باالأ�صول  الفروع  ربط  اعتمدت 
املالكي  املذهب  بني  واملقارنة 
مو�ّصحا  االأخرى،  واملذاهب 
وبه  ال�رصيعة،  مبقا�صد  فقهه 
تاأّثر ابن ر�صد يف بداية املجتهد، 
ثم انقطع ال�صند، النحالل العامل 
اال�صالمي بفقدان االأمن وانت�صار 

الفنت.

بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  االإمام 
على  عمل  الذي  الورغمي  عرفة 
ا�صتقراء اأقوال املذهب وجمعها 
�صبط  وعلى  »خمت�رصه«  يف 
بتعريفات  الفقهّية  املفاهيم 
ومنعا  جمعا  الدّقة  غاية  بلغت 

وعليه عّول كّل من جاء بعده.
الطاهر  حممد  ال�صيخ  االإمام 
تهّيب  تالفى  الذي  عا�صور  ابن 
اإىل  بدعوته  لالجتهاد  الفقهاء 
حّول  وقد  اجلماعي.  االجتهاد 
االأنظار اإىل حتّتم االنتهاء بالفقه 
احلكم  تكون  يقينية  ق�صايا  اإىل 
وتكون  ناحية  من  املظنون  على 

هادية للفقيه يف م�صار بحثه.

نيات ينبغي ا�صت�صحابها 
قبل دخول رم�صان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�صهر :

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

.3. نية اأن يكون هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�صالح واإىل االأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف االأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واخللق واملعاملة 

احل�صنة جلميع النا�ص .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رصه بني النا�ص 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية باالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

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

الثانية �رصح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : االأوىل : لوال اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، وال لنف�صك طاب..
و الثانية : لوال اأن �رصح �صدرك بالو�صال ، مادام 
لك الذكر فى دالل.. والثالثة : لوال اأن طرح عنك 

االأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لوال اأن جرحك و امتحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رصته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ص ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ص...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

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

واال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رص جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

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

وهذا هو �صاأن كل الب�رص، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم االإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�ص، 
ولوالها لفَقَد االإن�صان االأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

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

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

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْصَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

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

واال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

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

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�صن الظن وح�صن العمل
 

من اأراد اأن 
يعرف اهلل 

فليبحث عن 
اإن�صان يعرف 
اهلل عز وجل :

اهلل عز وجل قال اآيتني: 
َخِبرياً﴿  ِبِه  ْل  ﴿َفا�ْصاأَ
الفرقان  ]�صورة 
االآية:59[  وقال: ﴿
اإِْن  ْكِر  اأَْهَل الِذّ لُوا  َفا�ْصاأَ
ُكنْتُْم اَل تَْعلَُموَن﴿ ]�صورة 

النحل االآية:43[
تعرف  اأن  اأردت  اإن   
يعرفه  ابحث عمن  اهلل 

تعرف  اأن  اأردت  ...اإن 
اإن�صان  اهلل فابحث عن 
وجل،  عز  اهلل  يعرف 
ا�صاأله: ملاذا ي�صوق اهلل 
امل�صائب للنا�ص؟ ملاذا 
ملاذا  الزالزل؟  توجد 
متخلفون؟  امل�صلمون 
اأقوياء؟  الكفار  ملاذا 
اأمرا�ص؟  هناك  ملاذا 

فقر؟  هناك  ملاذا 
ملاذا ال توجد اأمطار؟ 
باهلل  متعلق  �صيء  هذا 
عز وجل، العارف باهلل 
اآتاه احلكمة،  عز وجل 
هناك  كان  اإذا  لكن؛ 
بالفقه  متعلقة  ق�صية 
ق�صية  فقيهاً،  ا�صاأل 
ا�صاأل  بالدنيا  متعلقة 

﴿َفا�ْصاأَلُوا  خبرياً: 
ُكنْتُْم  اإِْن  ْكِر  الِذّ اأَْهَل 
]�صورة  تَْعلَُموَن﴿   اَل 

النحل االآية:43[
تعلم  ال  كنت  اإن 

فا�صاأل.
يف  اأخواننا  اأحد  مرة 
جداً،  مالية  �صائقة 
يكاد  ديون،  وعليه 

عر�ص  جاءه  ي�صحق، 
م�صحف،  بيت  األف 
والربح  جيد،  واملبلغ 
الأن  قال:  جداً،  جيد 
من  جاءه  العر�ص 
حرام،  قال:  ن�رصاين، 
حرام!؟   لك  قال  من 
اإذا �صخ�ص غري م�صلم 
قال لك: اأريد األف بيت 

اأن  -يبدو  م�صحف، 
ال�صيء مطلوب-،  هذا 
ال يوجد فيه اأي �صبهة 
من  االإن�صان  فاأحياناً 
احلالل،  يدع  جهله 
يرتكب  جهله  ومن 
جهل  ومن  احلرام، 
يقعون  النا�ص  معظم 

يف ال�صبهات.

دخل ل�ص ي�رصق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صماال فلم يجد �صيئا 

�صوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإال ب�صئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 
قالت له : يا م�صكني خذ هذا االأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �صيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد 

ال�صارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر 

ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته �صاجدا ... فلما 
اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رصى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا 

ل�صنيعها 
فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

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

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رصها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك 

قربناه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ا�ضتعر�ضت بي اإم دبلي� م�ؤخرا 
�ضيارة  مناذج  لأحدث  جتاربها 
املنتظر  الريا�ضية،   "Z4"
طرحها العام املقبل واأو�ضحت 
من�ذج  اختبارات  اأن  ال�رشكة 
يف  جرت   "M40i  Z4"
 Autodrome de" حلبة 
فرن�ضا،  جن�بي   "Miramas
من  التحقق  خاللها  وجرى 
على  وثباتها  ال�ضيارة  ت�ضارع 
اإىل  بالإ�ضافة  املنعطفات 
الفرامل  منظ�مة  قدرات 
والعديد  التعليق،  ونظام 
امليكانيكية  خ�ضائ�ضها  من 

والإلكرتونية.
مت�يه  دبلي�  اإم  بي  وتعمدت 
هيكل ال�ضيارة اأثناء الختبارات 
بطالء خا�ص لإخفاء تفا�ضيله، 
املقربة  امل�ضادر  بع�ص  لكن 

اأنها �ضتاأتي �ضبيهة  منها اأكدت 
بنم�ذج "Z4" الذي ا�ضتعر�ضته 
بع�ص  مع  الفائت  العام 
�ضبك  �ضكل  على  التعديالت 

والأ�ض�اء  الأمامي  املربد 
ت�ضري  كما  واخللفية  الأمامية 
الت�رشيبات اإىل اأن هذه ال�ضيارة 
ت�ربيني  مبحرك  �ضتزود 

اأ�ضط�انات،  بثماين  جبار 
خا�ص  ريا�ضي  تعليق  ونظام 
عند  ال�ضدمات  لمت�ضا�ص 

ال�رشعات العالية.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�ضهرية

ن�ضائح ذهبية لقيادة �لدر�جة 
�لنارية يف �ل�ضيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �ضيارات  ع�ضاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�ضخ مط�رة من �ضيارات 
التعديالت  و�ضملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�ضبح اأكرث 
مقدمة  ت�ضبه  مبقدمة  ان�ضيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �ضيارات 
ال�ضن�ات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�ضبحت  التي  ال�ضيارة  مق�ض�رة 
اأو�ضع واأكرث ع�رشية بف�ضل اأنظمة 

وال�ضا�ضات  احلديثة  امل�لتيميديا 
التي تعمل باللم�ص، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  الت�ا�ضل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  امل�ج�دة  التحكم  واأنظمة 
ال�ضيارة  ن�ضخة  و�ضتزود  املق�د، 
الأ�ضرتالية  لل�ض�ق  املخ�ض�ضة 
مبحركات  والآ�ضي�ية  والأمريكية 
  2.2 و�ضعة  اأ�ضط�انات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�ضانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�ضعة  اأق�ى  ديزل 

470 ح�ضانا.

ين�ضح  ال�ضع�بات  مل�اجهة 
 ADAC ال�ضيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  الأملاين 
النارية بارتداء املالب�ص ال�اقية 
ال�ضيف،  لف�ضل  املخ�ض�ضة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�ص 
اأو ك�ض�ر يف  ل�ضحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�ص حلادث 
ما. واأ�ضار اخلرباء الأملان اإىل 
لل�جه  الكاملة  اخل�ذات  اأن 
ت�ضمن  اجليدة  الته�ية  ذات 
يف  حتى  الراأ�ص  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفت�حة  اخل�ذة 
ويتعني على  ال�ضيف.  يف ف�ضل 
�ضاعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�ضافات  القيادة  يف  الذروة 
تك�ن  عام  وب�جه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�ضاء،  ال�ضباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �ضاعتني،  اأو  �ضاعة 
لل�ضماح  ال�اقية  املالب�ص  خلع 
الأم�ر  ومن  بالتربيد.  للج�ضم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رشب 
والبتعاد عن ال�جبات الد�ضمة 
اخل�رشوات  بتناول  وا�ضتبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تك�ن  اأن  لبد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�ضاكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  امل�ديالت  مع 
ويراعى  باله�اء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند الت�قف اأو 
النتظار يف الزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer ضيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

عامني  خالل  كليا  جديد  ت�ضميم  على  حت�ضل  د�ت�ضون  “ني�ضان”: 

عن  �ضيفروليه  �رشكة  ك�ضفت 
اأيق�نتها  من  اجلديد  امل�ديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
امل�ديالت  من  املت��ضطة 
الأغرا�ص  متعددة  الريا�ضية 
ال�رشكة  واأو�ضحت   .SUV
اجلديدة  �ضيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يت�فر 
الأ�ضط�انات �ضعة 5ر2 لرت وبق�ة 
193 ح�ضان و255 ني�تن مرت لعزم 
اإىل  بالإ�ضافة  الأق�ضى،  الدوران 
 V6 حمرك �ضدا�ضي الأ�ضط�انات
بق�ة 305 ح�ضان/365 ني�تن مرت. 
عجالت  اإىل  الق�ة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأت�ماتيكي 
جه�د  وتت�ضافر  �رشعات،   9 من 

الدفع  نظام  مع  املحركات 
الأمامي اأو الرباعي.

التي  اجلديدة،  ال�ضيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�ضل  ملا  ت�ضع 
�ضبل  من  بالعديد  احلم�لة،  من 
البان�رامي  ال�ضقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملق�د القابل للتدفئة 
والته�ية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�ضال  الأمامية،  للمقاعد 
ب��ضة   8 قيا�ص  اللم�ضية  ال�ضا�ضة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�ضة 
املت�افق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوت�. كما تقدم ال�ضيارة 
الال�ضلكي  اله�اتف  �ضحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويت�فر لل�ضيارة 
�ضمن  ب��ضة   18 قيا�ص  عجالت 

باقات التجهيز القيا�ضي وعجالت 
باقة  �ضمن  ب��ضة   21 قيا�ص 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�ضيارة  اإطالق  عن  �ضيفروليه 

 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ م�قعاً و�ضطاً بني امل�ديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�ضف بعد عن الأ�ضعار.

اإحياء عالمة  ني�ضان  اأعادت 
وقد   ،2014 يف  دات�ض�ن 
�ضهدت من�ا منذ ذلك احلني 
مر  اأنه  اأي  بالهند،  خا�ضة 
عليها 4 اأع�ام بال�ض�ق، وه� 
ال�ضيارات  �ضانعة  تراه  ما 
ملبا�رشة  كافيا  اليابانية 
ت�ضاميمها  تغيري  عملية 

بالكامل.
األف�ن�ض�  ح�ضب  هذا  ياأتي 

ني�ضان  رئي�ص  نائب  األبايزا 
اأم�ص  للت�ضميم، حيث �رشح 
على  �ضتح�ضل  دات�ض�ن  باأن 
وتدخل  متط�رة  من�ضة 
جديدة  �ضيارات  قطاعات 
خالل عامني، مع تاأكيده على 
اأن “ال�قت قد حان للم�ضي 
يف  التغيريات  �ضتبداأ  قدما” 
بتح�ضينات طفيفة يف   2018
املتاحة  �ضياراتها  خ�ا�ص 

اإ�ضافة  مثل  بال�ض�ق،  حاليا 
ونظام  ه�ائية  و�ضائد 
املدى  على   ABS املكابح 
دات�ض�ن  �ضتنتقل  الط�يل، 
 +CMF-A من�ضة  اإىل 
تقدمي  لها  �ضتتيح  والتي 
اقت�ضادية  اأوفر  كرو�ص 
التكلفة، مع معدلت حماية 
متاما  بالت�ضادمات  عالية 
مثل �ضيارات ني�ضان، اجلدير 

ك�ضف  األبايزا  اأن  بالذكر 
�ضتح�ضل  ني�ضان  باأن  اأي�ضا 
جذرية  تغيريات  على 
املقبلة،  ال�ضن�ات  خالل 
الداخلية  ت�ضميم  يف  �ض�اًء 
التقنيات  اأو  اخلارجية  اأو 
وقد  واملحركات،  واملن�ضة 
امل�ضي  يف  بالفعل  بداأوا 
قدما باخلطة بتقدمي األتيما 

2019 اجلديدة كليا.

تد�بري مهمة عند �ل�ضفر بال�ضيارة
مع اقرتاب م��ضم ال�ضيف والإجازات اأ�ضارت منظمة الفح�ص الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�ضحاب ال�ضيارات م�اءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�ضاءة عند النطالق بال�ضيارة 
املحملة بالكامل. واأو�ضحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ضاءة 
الك�ضافات، نظراً لأن حم�لة �ضندوق الأمتعة جتعل ال�ضيارة تنخف�ص من اخللف، وبالتايل 
قد تر�ضل الك�ضافات اإ�ضاءتها لأعلى، وه� ما ي�ؤدي اإىل خطر اإبهار ال�ضيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�ضاف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�ضيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�ضتغرق وقتا اأط�ل، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�ضيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�ضياء  و�ضع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�ضفل  الثقيلة يف  الأ�ضياء  ب��ضع  ين�ضح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ص  ال�ضيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�ضقف حتى  �ضندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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مايكرو�سوفت تغرق 

خوادمها يف البحر!

ب�إطالق  م�يكرو�سوفت  �رشكة  ق�مت 
قب�لة  الغوا�سة  ي�سبه  بي�ن�ت  مركز 
ي�سم  ا�سكتلندا،  يف  اأوركني  �س�حل 
البحر  �سطح  حتت  اخلوادم  مئ�ت 
الإنرتنت  �رشع�ت  زي�دة  بهدف 

وحت�سني ال�ستدامة البيئية.
اأنبوب�  التكنولوجي�  �رشكة  واألقت 
عمالق� يبلغ طوله 40 قدم�، ويحتوي 
الكمبيوتر  اأجهزة  من  رف�   12 على 
احل��سب�ت،  بي�ن�ت  خوادم  من  و864 

جمموعة  وهي  اأوركني،  �س�حل  يف 
املحيط  يف  الواقعة  اجلزر  من 
ووفق�  ا�سكتلندا.  قب�لة  الأطل�سي 
بي�ن�ت  مركز  ف�إن  مل�يكرو�سوفت، 
�سيكون  امل�ء  حتت  ال�سم�لية  اجلزر 
ق�درا على تخزين البي�ن�ت ومع�جلته� 
ملدة ت�سل اإىل 5 �سنوات دون احل�جة 
اإىل �سي�نة، وت�أتي هذه التجربة كجزء 
من م�رشوع »ن�تيك« الذي در�س هذه 

الفكرة لعدة �سنوات.

بي�ن  يف  خطوته�  ال�رشكة  و�رشحت 
ن�سف  من  اأكرث  »يعي�س  فيه:  ج�ء 
حوايل  م�س�فة  على  الع�مل  �سك�ن 
خالل  ومن  ال�س�حل،  من  ميال   120
و�سع مراكز البي�ن�ت يف امل�سطح�ت 
امل�ئية ب�لقرب من املدن ال�س�حلية، 
البي�ن�ت م�س�فة ق�سرية  �سيكون لدى 
ال�س�حلية،  املجتمع�ت  اإىل  للو�سول 
و�سل�س  �رشيع  ت�سفح  اإىل  يوؤدي  م� 
للويب وبث الفيديو وت�سغيل الألع�ب، 

الأ�سلية  التج�رب  اإىل  ب�لإ�س�فة 
الذك�ء  على  املعتمدة  للتكنولوجي� 
مركز  اإلق�ء  و�سيوؤدي  ال�سطن�عي«. 
احلد  اإىل  اأوركني  مي�ه  يف  البي�ن�ت 
من تكلفة تربيد اخلوادم، وهي تكلفة 
م�سغلي  من  للعديد  ب�لن�سبة  ب�هظة 
مراكز البي�ن�ت، كم� �سي�سمح للمركز 
املتجددة  الط�قة  من  ب�ل�ستف�دة 
على اجلزيرة، وفق� مل� اأوردته �رشكة 

م�يكرو�سوفت. 

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

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

�سنوات حول اته�م�ت بن�سخ تف��سيل من ت�سميم ه�تف اآي فون، 
بح�سب م� اأف�دت م�س�در الأربع�ء.

وقرر العمالق�ن الع�ملي�ن للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت ق��سية يف م�يو )اأي�ر( امل��سي على �س�م�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخه� تف��سيل من اآي فون من بينه� حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميه� براءات اخرتاع، وكتبت الق��سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجل�نبني ب�أنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وب�لت�يل ف�ن كل الإجراءات اجل�رية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�سك�وى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيح�ً يف م�ي امل��سي ق�لت فيه »يف هذا امللف 
هن�ك م� هو اأهم من امل�ل ... من املهم اأن نوا�سل حم�ية العمل 

ال�س�ق والبتك�ر« لدى اأبل، يف املق�بل، رف�ست �س�م�سونغ التعليق على 
التف�ق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيه� على �س�م�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ست�أنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأم�م املحكمة العلي� يف الولي�ت املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأع�دت امللف اأم�م املح�كم الع�دية وخالل 
املح�كمة التي جرت يف م�ي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر م� 

ك�نت عن��رش الت�سميم التي ن�سخته� �س�م�سونغ تربر دفع ك�فة الأرب�ح 
التي جنته� من ت�سميم اله�تف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

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

ملونة م�سفوفة على ال�س��سة.

�سركة هواوي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�س�ص 
لاللعاب

يف ظل التطور الكبري عند من�ف�سني 
عن  ف�ساًل  ا�سو�س  و  �س�ومي  مثل 
 Honor ه�تف ريزر يبدو اأن ه�تف
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Play
قررت  لذلك  ك�في�ً  يعد  مل  ا�س�بيع 
اجلديد  ال�سوق  هذا  دخول  ال�رشكة 
به�تف اأكرث قوة و�رشا�سة كم� تقول 

التق�رير .
�رشكة  ف�إن  امل�سدر  وبح�سب 
ه�تف خم�س�س  على  تعمل  هواوي 
مبتكرة  ومزاي�  قوي  بعت�د  لالألع�ب 
لهواتف  قوي�ً  من�ف�س�ً  �سيكون 

الألع�ب املوجودة ح�لي�ً يف الأ�سواق  
�ستعزز  القوي  العت�د  عن  ف�ساًل 
اله�تف  هذا  ح�سور  من  هواوي 
ت�س�عد على منح  ر�سمية  مبلحق�ت 
غ�مرة  لعب  جتربة  امل�ستخدمني 
ب�لرتفية دون التلميح عن هوية هذه 
الك�سف  �سيتم  اله�تف  امللحق�ت 
�سدقت  اذا  رمب�  الع�م  هذا  عنه 
ه�تف  ب�سحبة  �سيكون  التوقع�ت 
والذي   20 ميت  املنتظر  هواوي 
الأخري  الربع  الك�سف عنه يف  �سيتم 

من ال�سنة كم� جرت الع�دة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغن�ل،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيم�  الر�س�ئل  تب�دل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املح�دث�ت  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�س�به� بتويرت تقول فيه� 

تويرت تعمل على خ��سية ر�س�ئل مب��رشة م�سفرة 
من النه�ية للنه�ية. وبح�سب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، ف�إن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمي�ً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حم�دث�ت  ف�إن  وونغ 
وات�س اآب واآي م��سيج لأبل، بل يخت�ر امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حم�دثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حم�دث�ت  به�  تعمل  التي 
ه�تفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 ك�لت�يل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حم�دثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلوم�ت يف الزاوية العلي� 

اليمنى من ه�تفك.
4- اخرت »بدء ر�س�لة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح ن�فذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيح�ن  مهّمني  حتديثني  عن  الع�مل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعم�ل  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهم�  الب�رشية  الن�حية 

الإعالين و�سفح�ت ال�رشك�ت.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �سن�ع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعم�ل  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سه� 

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

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زي�دة الوعي حول العالمة التج�رية من 
ثرية وملفتة ب�رشي�ً  رواية ق�س�س  خالل 

�سمن �سي�ق لينكداإن.
عرب  املوقع  زي�رات  عدد  زي�دة   •

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

Gen Forms املتك�مل.
وميكن لل�رشك�ت من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخب�ره� ومعلوم�ت عن 
جلذب  وفع�لي�ته�  ومنتج�ته�  ثق�فته� 
واملح�دث�ت  الرتب�ط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحته� اخل��سة على 

ال�سبكة.
ي�س�ر اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�س�ء  بني  حم�دثة  ب�إطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�ص املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملت�جر البيع ب�لتجزئة ومقدمي اخلدم�ت املعتمدين 

حتدد من خالله� م� يجب عليهم فعله عندم� يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختب�ر اأولً ملعرفة 

اإمك�نية حله� عرب الك�مريا اخللفية، ويف ح�ل عدمه يجب ا�ستبدال اله�تف ب�آخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الك�مريا اخللفية حلل م�س�كل »في�س اآي دي« اأمر غري 

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

نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظ�رة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�س�كل نظ�رات الواقع الفرتا�سي، املتمثلة يف عدم ح�جته� لكمبيوتر اأو ه�تف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�سية املثرية.
كل م� يحت�جه امل�ستخدم يف البداية نقل البي�ن�ت اخل��سة ب�ت�س�ل �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق اله�تف 

الذكي لفرتة ق�سرية، ب�لإ�س�فة اإىل ربط اجله�ز بح�س�ب اأوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيق�ت ومق�طع 
الفيديو وال�سور واملحتوي�ت الأخرى اإىل نظ�رة الواقع الفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظ�رة طبية، ا�ستعم�ل نظ�رة اأوكولو�س غو من خالل ا�ستعم�ل حلقة مط�طية، حتى ل 
ت�سطدم عد�س�ت النظ�رة مع عد�س�ت نظ�رة الواقع الفرتا�سي.

كارثة تهدد هواتف 
»OnePlus«

 »OnePlus« �رشكة  حّذرت 
الفئة  من  هواتفه�  م�ستخدمي 
ال�س�د�سة، من حتميل بع�س حتديث�ت 
يف  اخلرباء  واأو�سح  اأندرويد  نظ�م 
اأنهم ل ين�سحون م�ستخدمي  ال�رشكة 
بتحميل   »6  OnePlus« هواتف 

ن�سخة  من  الث�لث  التجريبي  الإ�سدر 
»Android P«، الذي اأت�حته غوغل 
الذكيةكم�  الأجهزة  لبع�س  موؤخرا 
الإ�سدار  اأن  اإىل  اخلرباء  اأ�س�ر 
املذكور ل يتوافق مع بع�س برجمي�ت 
»OnePlus 6«، ومن املمكن اأن يوؤثر 

بعمل  ين�سح  لذا  اله�تف،  اأداء  على 
اجله�ز  ملحتوي�ت  احتي�طية  ن�سخة 
الن�سخة  انتظ�ر  اأو  حتميله،  قبل 
 Android« من  الك�ملة  الر�سمية 
الع�م  اأواخر  تطرح  اأن  املتوقع   »P

اجل�ري.



�إىل  �لفرتة  �ملمتدة ما بني19    خالل  
25   �أوت 2018، �سجلت وحد�ت �حلماية  
�إثر  على  وهذ�   تدخل   20684 �ملدنية 
طرف   من   �ال�ستغـاثة  مكاملات  تلقي 
�سملت  �لتدخالت  هذه  �ملو�طنني، 
�حلماية  �أن�سطة  جماالت  خمتلف 
�ملدنية �سو�ء �ملتعلقة بحو�دث �ملرور، 
�ل�سحي  �الإجالء  �ملنزلية،  �حلو�دث 
�الأجهزة  تغطية  و  �حلر�ئق  �إخمــاد 
�الأمنية  ملختلف �لتظاهر�ت، من بينها  
10436  تدخــل خا�ص بعمليات �الإجالء 
�ل�سحي، �أيـن مت فــيهــا �إ�ســعاف و �إجالء 
�إىل  1258 جريح و حتويل 8900 مري�ص 
�مل�ست�سفيات من طرف �أعو�ن �حلــماية 

�ملدنيـة.
قامت  �ملرور  حو�دث  يخ�ص  فيما  �أما 
 2469 بـ  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت 

مرور  1366حادث   �أجل     من  تـدخـل 
�إىل وفاة 40 �سخ�ص و جرح 1764  �أدت 
�آخرين مت �إ�سعافهم و نقلهم �إىل �ملر�كز 
ح�ســيلة  �أثقل  �أن  للعلم  �الإ�ست�سفائية  

 05 بوفاة  مع�سكر  واليــة  يف  �سجلت 
�أ�سخا�ص و جرح 48 �آخريــن مت �إ�سعافهم 
�الإ�ست�سفـائية   �ملر�كز  �إىل  حتويلهــم  و 

على �إثـر  24  حو�دث مرور. 

م٫�س

ما بني19   �إىل 25   �أوت 2018

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح 40 �صخ�صا

داع�ش..اأخطار 
حمتملة وو�صيكة

يف �شهر جويلية �لفارط قام �لباحث �لأمريكي 

بعنو�ن  بحثية  ورقة  بن�شر  ر��شلر«  »دون 

»د�ع�س و �لدرونز« متناول توقعاته بخ�شو�س 

ما يحمله �مل�شتقبل من �أخطار حمتملة وو�شيكة 

تنجم عن �متالك �لتنظيم �لإرهابي للطائر�ت 
�مل�شرية عن بعد

�ل�شغوط  من  �لرغم  على  �أنه  �لكاتب«  ر�أى 

و�ملو�رد  �لفنية  �لقدر�ت  وتفوق  �لدولية، 

»د�ع�س«  تنظيم  �شّيد  �لأمريكية،  �ملالية 

بتكلفٍة  بع�شها  وحاز  للدرونز،  من�شاٍت 

مبا  خمتلفة،  لأغر��ٍس  و��شتخدمها  منخف�شة، 

وحت�شني  �ملر�قبة و�ل�شتطالع،  مهام  ذلك:  يف 

�لنتحاريني،  وتوجيه  �ملورتر،  قذ�ئف  دقة 

وق�شف ومهاجمة �خل�شوم، و�إ�شقاط �لذخائر 

�ملتفجرة. وذلك من خالل جمع بع�س �لأجهزة 

على  بالعتماد  �أخرى،  وتفكيك  �لب�شيطة 

بع�س �ملو�د �لب�شيطة �ملتاحة من: �لبال�شتيك، 
و�ملعدن، و�خل�شب، وغريها. 

و يحذر �لكاتب من �لدور �لذي قام به �ملدعو 

و�شقيقه  هو  �أد�ر  �لذي  �شوجان«  �حلق  »�شيف 

�ملعلومات  تكنولوجيا  �شركات  من  عدًد�   -

و�لإلكرتونيات و هذ� �ل�شخ�س �ن�شم فيما بعد 

جتربته  من  كثري�  ��شتفادت  �لتي  د�ع�س  �إىل 

كون  �لتقرير�إىل  ذ�ت  يي�شري  و  �مليد�ن  يف 

�لتجنيد  يف  بارز  دوٌر  له  كان  �ل�شخ�س  هذ� 

�لإلكرتوين، و�لتطوير �لع�شكري للتنظيم.

�خلاليا  تلجاأ  �أن  �لو�رد  من  �لأ�شا�س  هذ�  على 

غريها  و  ليبيا  يف  للتنظيم  �لنا�شطة  و  �لنائمة 

من  �لنوع  هذ�  ��شتعمال  �إىل  �ل�شاحات  من 

�لتي  �ملتولية  هز�ئمها  على  للتغطية  �لتقنية 

و  �لعتاد  يف  خ�شائرها  عن  للتعوي�س  و  تلقتها 

�لتنظيم  فيها  ينت�شر  �لتي  �ملناطق  يف  �لتعد�د 
�أو يف �لتي يريد ��شتهد�فها .

موقف

�لبويرة

حمتاج ينا�صد 
اأهل اخلري لعملية 

جراحية باخلارج
�سنة  �ملولود  مر�د  ع�سعو�ص  �ل�سيد  ينا�سد 
مبدينة  بو�سية  �أوالد  بحي  و�لكائن   1978
وخارج  د�خل  و�الإح�سان  �خلري  �أهل  �لبويرة 
�الآجال  �أقرب  يف  م�ساعدته  �أجل  من  �لوطن 
 ، �خلارج  يف  عاجلة  جر�حية  عملية  الإجر�ء 
�ل�سوكي  �لنخاع  من  �لورم  نزع  يف  و�ملتمثلة 
طبيعي  وعالج  جذعية  خاليا  حقن  وعملية 
وفزيائي و�إعادة تاأهيل �سمن برنامج متكامل 
ومتطورة  حديثة  �أجهزة  على  قائم  ومنظم 
وملن  16000يورو  �لعملية  هذه  تكلفة  وتبلغ 
يريد �مل�ساعدة يرجى �الت�سال برقم �ملعني 
�أو 0776203837 ورقم �حل�ساب   0775804359
�جلاري �لتايل 0004700980 مفتاح 96  و�هلل ال 

�حلاجي�سيع �أجر �ملح�سنني  # ود�د 

�لعا�شور

اإنفجار للغاز يخلف جريجني 

�ت�شالت �جلز�ئر

 خدمة جديدة للح�صول على خط هاتفي ثابت عرب االنرتنت

يف  فيال  د�خل  �نفجار  �لثالثاء  �أم�ص   خلف 
�سخ�سني  �إ�سابة  بالعا�سور  تقع  �الجناز  طور 
ترت�وح �أعمارهم ما بني 37 و 44 �سنة بحروق 
على  �لثالثة مت حتويلهم  �لدرجة  من  خطرية 
�لعالج   لتلقي  �لدويرة  م�ست�سفى  �إىل  �لفور 
�ملدنية  �حلماية  مديرية  من  علم  ح�سبما 
بن خلف  �الأول  قال �ملالزم  لوالية �جلز�ئرو 
09�سا  �ل�ساعة  يف  �أنه  ت�رصيح،  يف  خالد  �هلل 
و 41 دقيقة، طر�أ على م�ستوى فيال يف طور 

�لقادر  عبد  وهر�ين  �سارع  يف  تقع  �الجناز 
ب�سيدي �مبارك بالعا�سور �نفجار� للغاز حيث 
يقومان  هما  و  عاملني  بد�خلها  يوجد  كان 
و  �سنة   37 ليا�ص  عاليل  �ل�سباكة  باأعمال 
��سيبا  �للذين  و  �سنة   44 علي  �سيد  خروبي 
كل  م�ستوى  �لثالثة على  �لدرجة  بحروق  من 
�لفور  نقلهما على  �أنه مت   �أ�ساف   و  �جل�سم 
�لدويرة �ملخت�ص يف �حلروق  �إىل  م�ست�سفى 

لتلقي �لعالج.

�ت�ساالت  جممع  �أطلق   
جديدة  خدمة  �جلز�ئر 
طلب  ت�سجيل  يف  تتمثل 
هاتفي  خط  على  �حل�سول 
�الأنرتنيت، ح�سب  ثابت عرب 
ما �أفاد به �أم�ص �لثالثاء بيان 
لذ�ت �ملوؤ�س�سة و�أو�سح ذ�ت 
�خلدمة  هذه  �أن  �مل�سدر 
بت�سجيل  ت�سمح  �جلديدة 
خط  على  �حل�سول  طلبات 
�الأنرتنت  عرب  ثابت  هاتفي 
يتعني  بذلك،  للقيام  و�أنه 

�إىل  �لدخول  �لزبون  على 
�ملوقع �اللكرتوين الت�ساالت 
هاتفي  خط  )طلب  �جلز�ئر 
www. : ثابت( على �لر�بط
algerietelecom.dz/

 f r / d e m a n d e - n a
يف  �لت�سجيل  ��ستمارة  وملء 
�خلدمة ليتلقى بعدها ر�سالة 
جناح  له  توؤكد  �لكرتونية 

عملية �لت�سجيل.
بف�سل  �نه  �نه  �لبيان  و�أكد 
هذه �خلدمة، ترفع �ت�ساالت 

زبائنها  عن  �جلز�ئر 
�لوكاالت  �إىل  �لتنقل  عناء 
طلب  لتقدمي  �لتجارية 
هاتفي  خط  على  �حل�سول 
على  كماتطلعهم  ثابت، 
عرب  �جلدوى  در��سة  نتائج 
جمددة  �اللكرتوين،  �لربيد 
�لد�ئم  "�لتز�مها  باملنا�سبة 
بتعزيز ��سرت�تيجيتها �لقائمة 
على �لتقرب �أكرث من زبائنها 
من �أجل تلبية تطلعاتهم على 

�أح�سن وجه".

�ملعلومات،  من  وملزيد 
�جلز�ئر  �ت�ساالت  تدعو 
موقعها  زيارة  �ىل  زبائنها 
www. �اللكرتوين: 

 algerietelecom.dz
�سفحتها  عرب  �لتو��سل  �أو 
 : �لفاي�سبوك  على  �لر�سمية 

www.faceboo
k.com/algerietelec

./omgroupe
Répondre

Transférer 

 خالل مد�همات م�شرتكة بني م�شالح �لأمن
 و�لدرك �لوطنيني مبيلة  

 حجز بندقيتني تقليديتني 
و 480كلغ  من  بارود 

�صريك   Ooredoo
الطبعة الثانية و الثالثون 

للمخيم الك�صفي العربي

بني  �مل�سرتك  �لتن�سيقي  �لعمل   �إطار  يف 
مت  �لوطني   و�لدرك  �ل�رصطة  جهازي 
تنظيم مد�همات م�سرتكة  م�ست 06 مناطق 
�لوالية  على   ح�رصية على م�ستوى بلديات 
غر�ر بلدية  فرجيوة ،ترعي باينان،بوحامت 
�ملد�همة ح�سب  عمليات   ، �لنجاء  ،وو�دي 
�لعامة  و�لعالقات  �الت�سال  خللية  بيان 
بندقيتني  حجز  عن  ،�أ�سفرت   ميلة   الأمن 
�لبارود،  من   كلغ  ن�سف  وقر�بة  تقليديتني 
و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر �أن عمليات �ملد�همة 
�حل�رصي  �الإجر�م  ملكافحة  �مل�سرتكة 
�جلهازين  �خت�سا�ص  �أقاليم  عرب  متت 
�إجر�مية   ن�سب  تعرف  �لتي  �الأماكن  وعرب 
ونقاط  �أحياء  ت�سمل  �أن  على   ، مرتفعة 
�أخرى يف عمليات الحقة.  و�أ�ساف �مل�سدر 
�أن  خالل هذه �ملد�همات مّت �لتحقق من 
هوية 533 �سخ�سا و مر�قبة  214 مركبة و 
53 در�جة نارية، ف�سال عن حجز بندقيتني 
�لبارود،   من  و480  غر�ما  �ل�سنع  تقليديتي 
ومكنت هذه �لعمليات  �أي�سا من  توقيف 16 

�سخ�سا منهم 11 �سخ�سا حمل ن�رص�ت بحث 
و 3  �أ�سخا�ص متورطني يف ق�سايا  �الإخالل 
�ل�سافر  �لعلني  �ل�سكر  و  �لعام  بالنظام 
و�سخ�سني  �ثنني متورطني يف ق�سايا متعلقة 

بحيازة و��ستهالك �ملخدر�ت. 
ك�شا�شة عبد �لعايل

تُ�سجل  Ooredoo ح�سورها ك�رصيك يف 
�لطبعة �لثانية و �لثالثون للمخيم �لك�سفي 
باجلز�ئر  فعالياته  جتري  �لذي  �لعربي، 
�لعا�سمة من 25 �أوت �إىل غاية 05 �سبتمرب 

2018 ، حتت �سعار »�حُللم �لعربي«.
جتمع هذه �لتظاهرة �لعربية، �ملو�سوعة 
حتت �لرعاية �ل�سامية لرئي�ص �جلمهورية، 
من  و�مُلنظمة  بوتفليقة،  �لعزيز  عبد 
�جلز�ئرية،  �ال�سالمية  �لك�سافة  قبل 
ع�رصون  ُيثلون  م�سارك   1200 من  �أكرث 
�لتي  �لطبعة  هذه  تهدف  عربيا.  بلد� 

�إىل  �لثالثة  للمرة  �جلز�ئر  حتت�سنها 
و�لت�سامن  �ل�سلم  وثقافة  �لتعاي�ص  ترقية 
جلنة  �سطرت  كما  �ل�سعوب.  بني  و�الأخوة 
�لتنظيم برناجما ثريا لفائدة �مل�ساركني، 
ال�سيما ن�ساطات ثقافية وتربوية، جوالت 
�سياحية، ن�ساطات بحرية، �ألعاب ترفيهية 

وكذ� ندو�ت ومنتديات ك�سفية. 
و�لثالثون  �لثانية  �لطبعة  يف  مب�ساركتها 
 Ooredoo للمخيم �لك�سفي �لعربي، تُوؤكد
ُملتزمة يف دعم  بُعدها كموؤ�س�سة ُمو�طنة 

�الأحد�ث �لتي تُ�سهم يف �إ�سعاع �جلز�ئر.

�مل�شيلة

املهند�صون املعماريون 
 يطالبون باإعادة 
دفاتر ال�صروط 

�ملعماريون  �ملهند�سون  من  �لع�رص�ت  �أم�ص  طالب 
رقم  �ملحدودة  �مل�سابقة  باإلغاء  �مل�سيلة  بوالية 
م�رصوع  الجناز  ومتابعة  در��سة  �أجل  من   2018/10
بيد�غوجي  مقعد   2000 لالأ�ساتذة  �لعليا  �ملدر�سة 
ببو�سعادة وكذ� �مل�سابقة �ملحدودة رقم 2018/11 من 
قاعدة  متو�سطة  م�رصوع  الجناز  ومتابعة  در��سة  �أجل 
مديرية  طرف  من  عنها  �ملعلن  در�ج  باأوالد   200/06
دفاتر  ب�سب  �مل�سيلة  لوالية  �لعمومية  �لتجهيز�ت 
�لتعجيزية  �ل�رصوط  لبع�ص  نظر�  �الإق�سائية  �ل�رصوط 
الإجر�ء در��سات �أب�سط �مل�ساريع مطالبني باإعادة �لنظر 
يف بع�ص �ملر��سيم و�ملو�د �لقانونية �ملتعلقة باملهنة 
نظر� لعدم حتيينها وكذ� دخول �ملجل�ص �ملحلي لهيئة 
�ملهند�سني �ملعماريني لوالية �مل�سيلة ك�رصيك �أ�سا�سي 
ومتابعة  بدر��سة  �خلا�سة  �ل�رصوط  دفاتر  �إعادة  يف 
للمهند�سني  �أكرث  ت�سهيالت  منح  فيه  ير�عى  �مل�ساريع 
�ل�سفقات  من  �ال�ستفادة  �أجل  من  �ل�سباب  �ملعماريني 
�لتي تطرحها �ل�سلطات �لعمومية و�ملتعلقة بامل�ساريع 

�لتنموية .
عبد�لبا�شط بديار 
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�أمام تف�شي �لكولري�

زرواطي تطلق حملة تنظيف عرب الوطن
�لزهر�ء  فاطمة  �لبيئة  وزيرة  �أطلقت 
�أم�ص ، حملة تنظيف كبرية  زرو�طي 
مت�ص كل �أحياء �لرت�ب �لوطني حتت 
�سعار«جيب جري�نك نقوها ونخلوها 
نقية »وتهدف �حلملة بالدرجة �الأوىل 
وت�سجيعه  �ملو�طن  حت�سي�ص  �إىل  
��ستد�مة  بيئته   على  للحفاظ 

نظافته.
وقالت زرو�طي خالل �لندوة �ل�سحفية 
هذه  �لوز�رة �أن  مبقر  عقدتها  �لتي 
نوعها  من  �الأوىل  تعد  ال  �حلملة 
�سبقتها  كثرية  حمالت  �إىل   م�سرية 

نظيف،  �جتماعي  دخول  �أجل  من 
خ�سو�سا �أمام تف�سي مر�ص �لكولري� 
�أ�سباب  �أهم  �لنظافة  غياب  �لذييعد 
�أن  �لبيئة  وزيرة  و�أو�سحت  �نت�ساره 
�حلملة �سي�سارك فيها كل �لقطاعات 
و  �لد�خلية  وز�رة  �ملعنية على غر�ر 
�جلماعات �ملحلية �ملجتمع �ملدين 
جمال  يف  �لنا�سطة  �جلمعيات  و 
�الإ�سالمية  �لك�سافة  �لبيئة  حماية 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سات  �جلز�ئرية 
�ملخت�سة يف �لنظافة وكذ� عدد من 

روؤ�ساء بلديات �لعا�سمة .
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