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 الأزمة احلالية 
اأهم من احلديث 

�ش3عن العهدة الـ5
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اخلبري القت�سادي مهماه بوزيان "للو�سط"

الإبقاء على �سيا�سة الدعم  
�سي�سر باملنظومة القت�سادية

مناف�سات دور املجموعات 
بدوري اأبطال اأفريقيا

وفاق �سطيف اأمام 
امتحان �سعب 

بجاية 

 وفاة طفل غرقا بني 
�ساكت وتيغرمت

للمطالبة بالأولوية يف التوظيف لأبناء املنطقة

بطالو اينغر بتمرنا�ست يوا�سلون 
اعت�سامهم اأمام احلفارات البرتولية

يف عمليتني لدرك امل�سيلة 

حجز قرابة 17 األف قارورة خمر
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خبر في 
صورة

اإىل 31 اأكتوبر القادم

 متديد اأجال امل�شاركة يف
 » جائزة م�شطفى كاتب« 

�سيدي بلعبا�س

 10 حرائق تق�شي
 على 15 هكتارا 

لوالية  الغابات  حمافظة  اأح�صت، 
�صهر  مطلع  منذ  بلعبا�س،  �صيدي 
اأوت اجلاري و اإىل غاية نهار اليوم، 
اإتالف  عن  اأ�صفرت  حرائق،  ع�رشة 
 15.75 قدرها  اإجمالية  م�صاحة 
مبعدل  الغابي،  الغطاء  من  هكتار 
1.575 هكتار يف احلريق الواحد، و 
قد �صجلت اأكرب م�صاحة متلفة بغابة 

التي  و  الزائر،  دحو  �صيدي  بلدية  ب�صواحي  الواقعة  القادر  عبد  موالي 
قدرت بـ 8 هكتارات.اإذ ومقارنة بنف�س الفرتة من ال�صنة املا�صية، فقد 
تراجع حجم اخل�صائر ب�صكل كبري، بعدما كان قد ت�صبب خالل �صنة 2017 

ن�صوب 14 حريق يف اإتالف م�صاحة اإجمالية قدرت بـ 28.12 هكتار 
�س.�س

بجاية 

وفاة طفل غرقا بني �شاكت وتيغرمت
 7 عمره  طفل  ام�س  لفظ 
االأخرية  اأنفا�صه  �صنوات 
�صاطئ  يف  غرقه  بعد 
املحرو�س  غري  ا�صوماث 
�صاكت  بني  واملتواجد 
وتيغرمت الطفل مت انت�صل 
احلماية  طرف  من  جثته 
�صاطئ  وحدة  املدنية 
على  تنقلت  التي  ال�صاكت 
لل�صاطئ  ال�رشعة  جناح 

االأخرية  اأنفا�صه  ليلفظ  جدوى  دون  ولكن  اإنقاذه  حماولة  ثم  ومن 
فاإن  للعلم  عائلته  مع  قدم  بجاية  بلدية  تغزويت  من  ينحدر  الطفل 
�صاطئ �صخري  وهو  الطفل غري حمرو�س  فيه  الذي غرق  ال�صاطئ 

على حدود بلدية توجة
ح .ك

جلائزة  التاأ�صي�صية  اللجنة  قامت 
م�صطفى كاتب الدولية للدرا�صات 
امل�رشحية  باجلزائر باالإعالن عن 
التي  اجلائزة   هذه  حتكيم  جلنة 
بوكروح  خملوف  الدكتور  يراأ�صها 
اأع�صاء  واملوؤلفة من  من اجلزائر 
يتمثلون يف كل من الدكتور اأحمد 
والدكتورة   اجلزائر  من  حمومي 
اجلزائرية جازية  فرقاين والدكتور 
حممد مديوين من تون�س والفنان 
والفنان  �صوريا  من  فرحان  بلبل 
يو�صف عيدابي من ال�صودان وياأتي 
اجتماعات  بعد  االإعالن  هذا 
رئي�س  بقيادة  التاأ�صي�صية  اللجنة 

املدير  يحياوي  حممد  اجلائزة 
برفقة  اجلزائري   للم�رشح  العام 
امل�صكلة  االأع�صاء  من  جمموعة 
يف  فاعلة   المعة   اأ�صماء  من 
امل�رشح  والنقد امل�رشحي داخليا 
من  كل   يف  واملتمثلة  وخارجيا 
واالأ�صتاذ  عالوي   حميد  الدكتور 
عبد  واالأ�صتاذ  زرقة   بن  ال�صعيد 
واملخرج  والفنان  غريبي  الكرمي 
والناقد  قرمي  جمال  امل�رشحي 
ال�صحفي  والناقد  �صكيني  بوبكر 

حممد �صماين  .
من  العديد  لطلبات  وا�صتجابة 
الوطن  يف  والدار�صني  الباحثني 

مت  فلقد  ككل  والعامل  العربي 
متديد اأجال امل�صاركة يف » جائزة 
م�صطفى كاتب الدولية للدرا�صات 
اإىل غاية 31  امل�رشحية باجلزائر 
اأكتوبر2018  ، فيما �صيتم االإعالن 
عن نتائج التتويج باجلائزة �صيكون 
خالل فعاليات املهرجان الوطني 
�صيقام  الذي  املحرتف  للم�رشح 
اأكده  ما  ح�صب  دي�صمرب  �صهر  يف 
الوطني  للم�رشح  الر�صمي  البيان 
اجلزائري حمي الدين ب�صطارزي 
بالعا�صمة والذي حت�صلت يومية« 

الو�صط« على ن�صخة منه .
ح.م

برج باجي خمتار

العثور على م�شد�س 
ر�شا�س من نوع 

كال�شنيكوف
�صبطت مفرزة م�صرتكة للجي�س 

الوطني ال�صعبي بربج باجي 
خمتار/ن.ع.6، م�صد�صا ر�صا�صا 
من نوع كال�صنيكوف وخمزين 
)02( ذخرية، يف حني اأحبطت 
مفرزة اأخرى بنف�س القطاع 

العملياتي، حماولة تهريب )4000( 
لرت من الوقود على منت �صاحنة. 

تلم�سان

�شبط 179 كلغ 
من الكيف

�صبط حرا�س احلدود )179( 
كيلوغرام من الكيف املعالج 

بتلم�صان/ن.ع.2، يف حني 
اأوقف عنا�رش الدرك الوطني 

بخن�صلة/ن.ع.5، مهربا بحوزته 
)1497( وحدة من خمتلف 

امل�رشوبات.

املنظمة الوطنية للموؤ�س�سات واحلرف

 حملة وطنية لتنظيف املحيط

اأويحيى ي�شتقبل رئي�س اجلمعية الوطنية جلمهورية ماالوي 

بكل من غرداية والأغواط وتلم�سان

توقيف 48 مهاجر غري �شرعي

املدية تدمريثالثة خمابئ لالرهابيني

انت�صار    بعد 
يف  الكولريا  وباء 
املنظمة  اجلزائراأكدت 
للموؤ�ص�صات  الوطنية 
بالوقوف اإىل  واحلرف 

املواطنني  جانب 
اجلزائريني يف حمنتهم 
اعتربته  والتي  هذه 
داعية  وطنيا  واجبا 
بيان  يف  املنظمة  ذات 

حت�صلت  لها  ر�صمي 
على  »الو�صط«  يومية 
ن�صخة منه  اإىل  تكاتف 
مع  والتن�صيق  اجلهود 
احلكومية  املوؤ�ص�صات 

لتنظيف  والبلديات 
مع  وال�صوارع  االأحياء 
املوؤ�ص�صات  توعية 
الواليات  الإقليم  التابعة 

اجلزائرية.

االأول  الوزير  ا�صتقبل 
اأم�س  اأويحيى  اأحمد 
باجلزائر  االأربعاء 
اجلمعية  رئي�س  العا�صمة 
جلمهورية  الوطنية 

ماالوي، ري�صارد م�صوويا، 
الذي يقوم بزيارة ر�صمية 
اأفاد  اإىل اجلزائر ح�صبما 
الوزير  مل�صالح  بيان  به 
اال�صتقبال  جرى  و  االأول 

العالقات  وزير  بح�صور 
مع الربملان حمجوب بدة 
و  امل�صدر  لذات  ا�صتنادا 
منذ  م�صوويا  ا�صتقبل  قد 
بداية زيارته اإىل اجلزائر 

قبل  من  الفارط  االأحد 
االأمة عبد  رئي�س جمل�س 
القادر بن �صالح و رئي�س 
املجل�س ال�صعبي الوطني 

�صعيد بوحجة. 

قزام/ن.ع.6،  بعني 
احلدود  حرا�س  �صبط 

املواد  من  قناطري   )08(
توقيف  مت  فيما  الغذائية، 

)48( مهاجرا غري �رشعي 
من جن�صيات خمتلفة بكل 

واالأغواط  غرداية  من 
وتلم�صان.

مكافحة  اإطار  يف 
االإرهاب واإثر عملية 
ومت�صيط  بحث 

مبنطقة اأوالد هالل 
 ،1 . ع . ن / ية ملد با
ودمرت  ك�صفت 

للجي�س  مفرزة 
ال�صعبي،  الوطني 
اأوت   28 يوم 

 )03( ثالثة   ،2018
للجماعات  خمابئ  

االإرهابية.

مدل�شي �شيفا على الرئي�س 
الكازاخ�شتاين 

ا�صتقبل رئي�س املجل�س الد�صتوري، مراد مدل�صي،اأم�س االأربعاء، 
نزارباييف،  �صلطان  ،نور  كازاخ�صتان  جمهورية  رئي�س  ِقبَل  من 
تكري�س  »الد�صتور  ي�صارك يف موؤمتر حول مو�صوع  باأ�صتانا حيث 
قيم ودولة القانون واملجتمع املدين والدولة احلديثة«، ح�صب ما 
اأن  البيان  اأو�صح ذات  و   ، الد�صتوري  للمجل�س  بيان �صحفي  ذكره 
مدل�صي، األقى كلمة باملنا�صبة، با�صم الوفود امل�صاركة يف املوؤمتر 
،قدم فيها التهاين لكازاخ�صتان،مبنا�صبة االحتفال بالعيد الوطني 

للد�صتور، امل�صادف ليوم 30 اأوت من كل عام، .

وزير الأمن الإيراين يوؤكد

 جندنا �شخ�شية يف دولة معادية!
من  يخلو  ال  ت�رشيح  يف 
االأمن  وزير  اأعلن  اإثارة، 
اأن  علوي  حممود  االإيراين 
الو�صول  يف  جنحت  وزارته 
معادية  حكومة  يف  ع�صو  اإىل 
وزير  اإىل  اإ�صارة  يف  لبالده، 
ال�صابق  االإ�رشائيلي  الطاقة 
وقالت  �صيغيف،  غونني 
خرب  يف  »ت�صنيم«  اأنباء  وكالة 
م�صوؤول  اإن  باملهم،  و�صفته 
ك�صف  االإيرانية  اال�صتخبارات 

عن ذلك قبل �صاعات يف لقاء 
�صياق  يف  »خرب«  �صبكة  مع 
وزارته،  اإجنازات  عن  حديثه 
مكافحة  جمال  يف  وخا�صة 
التج�ص�س وقال الوزير االإيراين 
يف هذا ال�صدد: »لقد و�صل اإىل 
اأ�صماعكم موؤخراً اأننا متكنا من 
اإىل ع�صو يف حكومة  الو�صول 
من  املعادية«،  الدول  اإحدى 
دون الك�صف ب�صكل وا�صح عن 

ا�صم الدولة املعنية.
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الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون

 الأزمة احلالية اأهم من احلديث عن العهدة الـ5
انتقدت الأمينة العامة حلزب العمال لوزيرة حنون، اأم�س، الو�سعية العامة للبالد موؤكدة اأنها نحو النحدار وتو�سيع الهوة بني 
املواطنني والنظام، معلقة على موقفها من العهدة اخلام�سة من عدمها باأنه لي�س من اأولويات احلزب حاليا، يف حني اأن الأولوية 

لطريقة تغيري النظام الذي من �ساأن ا�ستمراره اأن يدفع باجتاه زوال اجلزائر بح�سبها، مو�سحة اأن ذلك ما دفع حزبها لطالق مبادرة 
الهيئة التاأ�سي�سية والتي جمعت 200 األف توقيع بح�سبها، يف حني حملت ال�سلطات م�سوؤولية تف�سي وباء الكولريا.

�سارة بومعزة

العمال  حلزب  العامة  الأمينة  قالت 
الندوة  خالل  اأم�س،  حنون،  لوزيرة 
مقر  احت�ضنها  التي  ال�ضحفية 
الدولة  هيبة  اأن  بالعا�ضمة،  احلزب 
باملائة   60 ن�ضبة  حمددة  تراجع،  يف 
 ،2016 منذ  قدراتها  تراجع  يف 
و�ضفتها  التي  القوانني  يف  تتج�ضد 
م�ضتندة  والالوطنية،  بالاجتماعية 
ن�ضب  حول  دولية  هيئات  تقارير  اإىل 
ال�رشائية يف  القدرة  وتراجع  الت�ضخم 
خاللها  من  اأكدت  والتي  اجلزائرية 
غري  املقدمة  الر�ضمية  الأرقام  اأن 
�ضحيحة، حمددة مبلغ من 73 اإىل 80 
األف دينار كاأجر �رشورة لعائلة م�ضكلة 
من 5 اأفراد للعي�س بكرامة �ضهريا، يف 
وذلك  ينطبق  ل  الأجور  �ضلم  اأن  حني 
الطبيب  قبيل  من  اإطارات  فحتى 
يتقا�ضون  املوظفني  خمتلف  اأو  العام 
اأدنى من ذلك وبع�ضها اأدنى من احلد 
الأدنى لالأجور، م�ضتنتجة من ذلك اأن 
خانة  �ضمن  ت�ضنف  ال�ضاحقة  الغالبية 

الفقراء باأقل من 36 األف دج.
من  قنطار   701 وبالعودة مللف حجز 
ال�ضتار  رفع  اأنه  فقالت  الكوكايني، 
»اإ�ضكوبرة  وهو  جديد  ف�ضاد  عن 
تاجر  اإىل  ن�ضبة  الدولة«،  موؤ�ض�ضات 
اأن  معتربة  ا�ضكوبار،  بابلو  املخدرات 
ذلك ما يدفع باملواطنني لردود اأفعال 
بداأت بع�س مظاهرها، وهو ما  قوية 
يقت�ضي اإجراءات �ضيا�ضية واقت�ضادية 

واجتماعية عاجلة لتداركها.
بوباء  املتعلق  ال�ضاعة  مو�ضوع  وحول 
اجلزائر  مقارنة  فاعتربت  الكولريا 
التي  الدول  وبع�س  والنيجر  باليمن 
حلالتها  نظرا  الوباء  هذا  يكت�ضحها 
والجتماعية،  ال�ضيا�ضية  وظروفها 
للجزائريني،  ا�ضتفزازا  فاعتربته 
اجلزائر  مقارنة  يتم  كيف  مت�ضائلة 
يف  اجتماعيا  املحرومة  الدول  بتلك 
اأملانيا  اأنها دولة قاربت م�ضتوى  حني 
�ضابق،  وقت  يف  ال�ضحية  التغطية  يف 
لل�ضلطة  الكاملة  امل�ضوؤولية  حمملة 
عجز  ظل  يف  الكولريا  وباء  تف�ضي  يف 
واجبها  تاأدية  عن  بلدية   1000 قرابة 

باملائة   50 تقلي�س  بعد  النظافة  يف 
م�ضيفة   ،2015 منذ  ميزانياتها  من 
امل�ضوؤولية  من  التمل�س  حماولة  اأن 
املربر،  بغري  للينابيع  حتميلها  عرب 
لكن  �ضليمة،  اأن مياه احلنفيات  فرغم 
لكل  ال�رشوب  املياه  تو�ضيل  عدم 
املواطنني هو ما يدفعهم للجوء ملياه 
الآبار والينابيع وبالتايل املياه امللوثة، 
م�ضرية اإىل اإح�ضائيات منظمة ال�ضحة 
تراجع  عن  تك�ضف  التي  العاملية 
تغطية املياه ال�رشوب يف اجلزائر من 
91 باملائة يف 1990، اإىل 83.6 باملائة 

يف 2015.

القائمة  يف  م�ستورد  األف   20
ال�سوداء

العمال  حزب  زعيمة  تطرقت  كما 
جلانب التجارة، معتربة اأن ال�ضيا�ضات 
املتتالية ف�ضلت وفاتورة ال�ضترياد يف 
ت�ضبع  القطاع  كون  ت�ضاعدي،  منحى 
و�ضفتها  التي  اخلطرية  باللوبيات 
األف   20 رقم  حمددة  باملافيوية، 

ب�ضبب  ال�ضوداء  القائمة  يف  م�ضتورد 
احلل  اأن  معتربة  احلقائق،  تزييف 
الدولة  احتكار  اإرجاع  عرب  يكمن 
موؤقتة  ب�ضفة  ولو  اخلارجية  للتجارة 
الأ�ضعار  الفالح ل�ضبط  ل�ضوق  والعودة 

والتحكم يف التجارة الداخلية.
اآخر  ودعت نف�س املتحدث يف �ضياق 
باجلزائر،  التوظيف  منا�ضب  فتح  اإىل 
زيادات  اإدراج  عدم  باأن  معتربة 
كايف،  غري   2019 �ضنة  خالل  �رشيبية 
الذي  املالية  قانون  م�ضودة  ح�ضب 
باأنه  مربزة  حاليا،  احلكومة  تتدار�ضه 
حد  على  �رشيبي  ت�ضحيح  من  لبد 
اإدراج  اإىل  التوجه  فيها  مبا  تعبريها، 
اآليات  واأن  �ضيما  الرثوة،  عن  �رشيبة 
وهناك  موجودة  وحتديدها  �ضبطها 
من  اأخرى  دول  م�ضتوى  على  جتارب 
وا�ضتطردت  ال�ضاأن  هذا  يف  العامل 
منع  من  ال�ضلطة  اأهداف  باأن  تقول 
 2019 �ضنة  يف  �رشيبية  زيادات  اأي 
تهمها  ما  بقدر  العمال  حزب  يهم  ل 
العمال  حزب  باأن  م�ضيفة  النتيجة، 
الجتماعية  التحويالت  بزيادة  ي�ضيد 

رغم  املالية،  قانون  ت�رشيبات  ح�ضب 
ا�ضتجابة  كانت  اإن  بعد  يعرف  ل  اأنه 
وتخفيفا  املواطنني  لن�ضغالت 
فقط  يرتبط  ذلك  اأن  اأو  عنهم، 
يف  لكن  املقبلة،  الرئا�ضيات  مبحطة 
اأكرث، هي  النتيجة  تهم  هذا املو�ضوع 

حماية القدرة ال�رشائية للمواطنني.

ل تعليق حول التغيريات 
الأخرية باجلي�س

 
التي  التغيريات  حول  حنون  اأو�ضحت 

اأحدثها رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
قيادة  م�ضتوى  على  موؤخرا  بوتفليقة 
العمال  حزب  باأن  اجلزائري،  اجلي�س 
ل تعليق له عليها، مردفة تقول باأن من 
التقاليد اجلزائرية عدم تدخل ال�ضا�ضة 
بالن�ضبة  ال�ضاأن  وكذلك  اجلي�س،  يف 
يجب  ل  التي  الع�ضكرية  للقيادات 
م�ضت�ضهدة  ال�ضيا�ضة،  يف  تتدخل  اأن 
قائد  الدفاع  وزير  نائب  بت�رشيحات 
الأركان الفريق قايد �ضالح، الذي اأبرز 
وتدخل يف  عادية  التغيريات  باأن هذه 

اإطار ت�ضبيب املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.

نقا�س حاد حول امللف يف دهاليز طالئع احلريات:

بن فلي�س يعلن موقفه من 
الرئا�سيات يف 9 نوفمرب

 �ضيكون حزب طالئع احلريات يوم 9 
اأجل  من  موعد  على  املقبل  نوفمرب 
املقبلة  الرئا�ضيات  من  موقف  اتخاذ 
اللجنة  دورة  اجتماع  خالل  وهذا 
املركزية للحزب، وهذا بعد اأن �ضام 
هذا  يف  احلديث  عن  فلي�س  بن  علي 
الأحزاب  مع  بلقاءات  مكتفيا  امللف 
�ضيا�ضية،  مبادرات  لها  كانت  التي 
اإىل  املعار�ضة  اأحزاب  دعا  حني  يف 
�ضيا�ضي  غطاء  وفق  العمل  �رشورة 

واحد يخدم اجلميع.
ويف وقت اأعلنت فيه اأحزاب املوالة 
عبد  اجلمهورية  لرئي�س  دعمها  عن 
ال�ضتمرار  اأجل  من  بوتفليقة  العزيز 
فلي�س  بن  علي  لزال  خام�ضة،  لعهدة 
مع  عدمه  من  تر�ضحه  قرار  يناق�س 
بل  احلريات،  طالئع  حزب  منا�ضلي 
اللجنة  اجتماع  غاية  اإىل  ذلك  واأجل 
من  التا�ضع  يف  للطالئع  املركزية 
ظل  يف  احلالية،  ال�ضنة  من  نوفمرب 
وجود جهة داخل اللجنة املركزية ل 
لكون  حال،  فلي�س  بن  تر�ضح  يف  ترى 
الطالئع  تعني  ل  النتخابات  جل 
ح�ضبهم،  نوعيتها  ب�ضبب  اإطالقا 

تنتظر  اأخرى  جماعة  توجد  فيما 
حالة  على  تبقي  وهي  امل�ضتجدات 
احلكومة  رئي�س  كان  فيحني  التاأهب، 
يف  ح�ضم  قد   2014 �ضنة  الأ�ضبق 
قرار تر�ضحه  يف جانفي 2013 وهذا 
اأفريل  رئا�ضيات  قبل  من  �ضهرا   16
اخلالف  حجم  يوؤكد  واقع   ،2014
اأخر  �ضياق  ويف  امللف.  هذا  حول 
عرب  اأكد  قد  احلريات  طالئع  كان 
طالئع  حزب  لإعالم  الوطني  الأمني 
متم�ضكا  كان  احلزب  باأن  احلريات 
لكن  للمعار�ضة،  الت�ضاور  بهيئة  ب�ضدة 
ح�ضبه  املعار�ضة  الأحزاب  اأغلب 
حتمل  كانت  اأنها  رغم  الهيئة  خذلت 
وبخ�ضو�س  املعار�ضة،  اأحزاب  اأمال 
املبادرات، وقال �رشقي يف وقت �ضابق 
:« احلزب ي�ضتمع للمبادرات لكنه ي�رش 
على �رشورة اعرتاف ال�ضلطة، بوجود 
وهذا  الأوجه،  متعددة  �ضيا�ضية  اأزمة 
ما مل يحدث حلد الآن«، متابعا:« وهو 
ما لحظناه يف مبادرة حركة جمتمع 
الأرندي  و  الأفالن  وتعامل  ال�ضلم  

معها«.
علي عزازقة

حذرت من ال�سراع على ال�سلطة

حركة حم�س تعلن م�ساركتها يف الرئا�سيات

حتقيقات تف�سي اإىل توقيف و عزل اأئمة بالبويرة 

ابن جرنال التقى كمال البو�سي يف ا�سبانيا

اأنها  ال�ضلم،  حركة جمتمع  اأعلنت 
الرئا�ضية  بالنتخابات  معنية 
الأ�ضكال،  من  �ضكل  باأي  املقبلة 
تو�ضيحات  �ضتقدم  اأنها  موؤكدة 
اإطار  يف  ال�ضاأن  هذا  يف  اأكرث 
الهياكل  للقاء  الفتتاحية  اجلل�ضة 
 31 اجلمعة  غدا  عقده  املزمع 

اأوت.

تثمني  احلركة،  بيان  يف  وجاء 
مل�ضار  الأولية  النتائج  حم�س 
وما  الوطني”  التوافق  “مبادرة 
يف  وتغيري  حراك  من  اأحدثته 
اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضيا�ضي،  املناخ 
للخروج  للجميع  فر�ضة  املبادرة 
التكاليف  باأقل  الأزمات  هذه  من 

ومل�ضلحة اجلميع.

باأن  حم�س  اأكدت  ال�ضياق،  ويف 
الطاولة،  على  تزال  ل  مبادرتها  
�ضحفية  ندوة  �ضتنظم  اأنها  معلنة 
لتقييم  املقبل  الأ�ضبوع  اآخر  يف 
وتقوم  للمبادرة  الأوىل  املرحلة 
النهائية  الوثيقة  بتوزيع  بعدها 
الأطراف  جميع  على  للمبادرة 
بعد اإثرائها من خالل القرتاحات 

و�ضلت  التي  واملالحظات 
وبالطرق  الأولية  اللقاءات  يف 
كما  العديدة.  املبا�رشة  غري 
على  بيانها  يف  �ضددت احلركة 
اإىل احللول  اأن اجلزائر يف حاجة 
وحذرت  الأزمة  من  للخروج 
ال�ضلطة،  على  من  ال�رشاع 
تقت�ضي  ال�ضادقة  الوطنية  واأن 

للتوافق والتقارب  الأولوية  اإعطاء 
تنمية  اأجل  من  النزيه  والتناف�س 
م�ضتوى  ورفع  البلد  وتطوير 
الطموح ملناف�ضة الدول ال�ضاعدة 
الفقرية  بالدول  الت�ضبه  ولي�س 
اأخرى،  جهة  من  واملتخلفة. 
اخلدمات  تدين  احلركة  اعتربت 
اأوباء  من  عنها  ينتج  وما  ال�ضحية 

وا�ضتع�ضاء  وغريها  كالكولريا 
ال�ضفاء و�ضعوبة ال�ضتطباب وكذا 
التعليمية  اخلدمات  م�ضتوى  تدين 
يف  الر�ضد  غياب  نتيجة  وغريها، 
احلكم وما يتبعه من رداءة وف�ضاد 
وجهوية وحم�ضوبية وحكم الع�ضب 

والولءات ال�ضخ�ضية.
 ف.ن�سرين  

اأوقفت م�ضالح الأمن عددا من 
ومدا�رشها  الأخ�رشية  اأئمة 
بولية البويرة وجاري التحقيق 
البو�ضي”  “هدايا  ب�ضبب  معهم 
الأخ�رشية  اأئمة  عميد  وكان 
بح�ضوله  للمحققني  اعرتف 
�ضيخي  كمال  من  هدايا  على 
وجدها  “البو�ضي”،  املدعو 
زوجته  ح�ضاب  يف  املحققون 
الربيدي، وقدرت قيمة “هدايا 
�ضنتيم،  ثالثة ماليري  البو�ضي” 
ال�ضوؤون  مديرية  عزلت  وقد 
هذا  البويرة  بولية  الدينية 
بداأت  فيما  الفور  على  الإمام 
املكاملات  من  التحقيقات 
وكمال  الأئمة  بني  الهاتفية 

�ضيخي.
النب�س  بعد  املحققون  وجد 
يف  الأئمة  بع�س  ملفات  يف 
باحل�ضاب  اأن  الأخ�رشية، 
ثالثة  اأحدهم  لزوجة  الربيدي 
�ضاألوا  وملا  �ضنتيم  ماليري 
له  اأين  ومن  املبلغ  عن  الإمام 

من  هدية  “اإنه  لهم:  قال  به، 
كلف  ما  البو�ضي”! وهذا  كمال 

عزل املعني على الفور الفور.
تلفزيون  نقل  اأخرى  جهة  من 
م�ضدر  عن  اأم�س،  “النهار”، 
يف  التحقيقات  اأن  ق�ضائي 
 701 تهريب  حماولة  ق�ضية 
الكوكايني،  من  كيلوغرام 
ال�ضاعات  خالل  �ضت�ضتاأنف 
مل�ضوؤولني  بال�ضماع  املقبلة، 
كانت  كبار  اأبنائهم  و  �ضامني 
باملتهم  مبا�رشة  عالقة  لهم 
�ضيخي”  “كمال  الرئي�ضي 

املعروف بـ “البو�ضي”.
على  القناة  ذات  اأكدت 
و�ضفته  الذي  امل�ضدر  ل�ضان 
اأن  للملف”،  “املتابع  بـ 
املرة  هذه  تخ�س  التحقيقات 
معروفني،  م�ضوؤولني  اأبناء 
كبري  جرنال  اإبن  بينهم  من 
باملتهم  متكررة  لقاءات  عقد 
يف  �ضيخي”  “كمال  الرئي�ضي 
امل�ضدر  اأ�ضار  حيث  ا�ضبانيا، 

كان  بوتفليقة  الرئي�س  اأن  اإىل 
اجلرنال  هذا  مهام  اأنهى  قد 
الكبري، موؤخرا لكي ي�ضمن عدم 
يف  للتدخل  نفوذه  ا�ضتغالل 

حتقيقات العدالة.
اأن قا�ضي  وذكر امل�ضدر ذاته، 
قريبا  �ضي�رشع  التحقيق، 
�ضماع  دعوات  توجيه  يف  جدا، 
مل�ضوؤولني بارزين، واأقارب لهم 
عن  معلومات  توفرت  اأو  تبني 

عالقاتهم بالبو�ضي.

مدير ال�سوؤون الدينية 
يكذب خرب توقيف 
الإمام بالأخ�سرية

مدير  فند  ذاته  ال�ضياق  يف 
الأوقاف  و  الدينية  ال�ضوؤون 
تواتي  اإبراهيم  البويرة  بولية 
تفيد  التي  “الإ�ضاعات” 
بتوقيف عميد اأئمة الأخ�رشية 
كمال  ق�ضية  يف  تورطه  ب�ضبب 

الأول  امل�ضوؤول  ،وقال  البو�ضي 
الدينية  ال�ضوؤون  قطاع  عن 
تتلق  مل  م�ضاحله  اأن  بالولية 
هذا  يف  ر�ضمية  مرا�ضالت  اأي 
ال�ضاأن،كون كمال البو�ضي ينحدر 

من الأخ�رشية بالبويرة.
بلوغ م�ضاحله اخلربقال  و فور 
بالإت�ضال  قام  اأنه  املدير 
بالق�ضية  املعني  الإمام  مع 
خ�ضع  قد  يكون  اأن  نفى  الذي 
للتحقيق مع اأي جهة حول هذا 

املو�ضوع.
الدينية  ال�ضوؤون  اأكد مدير  كما 
يتقدم  مل  البو�ضي  اأن  بالبويرة 
لبناء  ر�ضمي  بطلب  مرة  ول 
م�ضاعدة  تقدمي  اأو  م�ضجد 
ر�ضمية ،غري اأن املدير اإعرتف 
ح�ضب  و  الأخري  هذا  باأن 
ت�ضله  كانت  التي  املعلومات 
الدينية  اجلمعيات  ي�ضاعد  كان 
مثل  مثله  القراآنية  املدر�ضة  و 

باقي املح�ضنني .
ف.ن�سرين 

.      املياه ال�سروب لي�ست يف متناول اجلميع



اإعادة النظر يف ال�سيا�سة 
االقت�سادية احلالية بات 

�سروريا
 

يف حني طرح  بوزيان جمموعة من 
الت�سا�ؤالت املنهجية التي  توؤ�س�س 
للمنظور ال�سحيح  الذي ينبغي اأن 
 على  الثقيل  امللف  هذا  ياأخذه  
خلفيات  يف  �املتمثلة  تعبريه  حد 
الدعم  رفع  ق�سية  يف  الت�سعيد 
�عن خلفيات الرتاجع يف فتح هذا 
الر�سمية  اجلهات  مطالبا  امللف 
للراأي  �افية  تو�سيحات  بتقدمي 
العام � �لالقت�سادين املتخ�س�سني 
من  الرتدد   هذا  يحمله  ما  حول 
ال�سيا�سات  يف  املقررين  طرف 
مراجعة  يخ�س   فيما  العمومية 
 موجها  الدعم   رفع  �سيا�سة 
من  النظر  اإعادة  اإىل  دعوة  لهم 
االقت�سادية  ال�سيا�سة  يف  جديد 
املالية  �زارة  بينهم  يف بالدنا من 
�ا�سع  نقا�س  فتح  هذا عرب  �ياأتي 
�ال�سناعيني  االقت�ساديني  ي�سم  
�رجال االأعمال  �من الفاعلني يف 
املنظومة االجتماعية �منظمات  
الفاعلة  �اجلمعيات  العمل  اأرباب 
بغية  �هذا  املدين  املجتمع  يف 
مل�سار  ت�سحيحية  ر�ؤية   تقدمي 
الدعم �هذا ما يعطي اأهمية كبرية 
لهذا املو�سوع بالعودة اإىل م�سامني 
د�ستور الد�لة اجلزائرية الذي اأقر 

للد�لة  االجتماعي  الطابع  فيه 
االجتماعية  �العدالة  اجلزائرية 
تقوم  التي  االأ�س�س  من  تعد  التي 
 �بالتايل  بالدنا    يف  الد�لة  فيها 
مراجعة  ملف  ياأخذ   اأن  ينبغي 
الدعم  �ملف الطامة االجتماعية 
االأهمية  نف�س  اجلزائرية   للد�لة 
اجلزائري  الد�ستور  اأخذها  التي 
فيما  املرجعية  فيه  ن�ستمد  �التي 
اإىل  م�سريا  االأمر  هذا  يخ�س 
تذهب  التي  الهامة  املخ�س�سات 
�اإىل  االجتماعية  التحويالت  اإىل 
الوا�سعة  اال�ستهالك  مواد  دعم 
كال�سكر �الزيت �احلبوب �احلليب  
طرف   من  الغذائية  �الزيوت 

احلكومة اجلزائرية.
 

   حتقيق التنمية 
االقت�سادية 

االجتماعية  مرهون 
مبراجعة �سبكات االأجور 

 
االإبقاء  اأن   بوزيان  اأكد  فيما 
هو  حاليا  الدعم  �سيا�سة  على 
الزمن  جتا�زه  متهالك  منظور 
املمار�سات  اأ�سبحت  اأين 
ت�ستهلك  خم�س�سات هامة جدا 
يف  داعيا  العمومية  املوارد  من 
من  اخلر�ج  �رض�رة  اإىل  ذلك 
هذا املنظور التقليدي املتعامل 
ي�رض    الذي  �سنوات  منذ  به 
االقت�ساد الوطني  مما ي�ساهم يف 
املتو�سطة  الطبقة  على  الق�ساء 
املحرك   تعد  �التي  باجلزائر 
اجلزائري   لالقت�ساد  الكبري 
بالقدرة  ا�رضارا  يحدث  مما 
من  �احدة   �هي  ال�رضائية 
حمركات ال�سوق  �بالتايل فالبد 
 هذا  بنف�س  مراجعة  اإقرار  من 
املنظور �بنف�س امليكانيزمات � 
االأ�سا�س   �على هذا  املحددات 
الطابع  على  املحافظة  ينبغي 
اجلزائرية  للد�لة  االجتماعي 

به  معمول  هو  كما  �تطويرها 
لدى الواليات املتحدة االأمريكية 
التي  اأ�سيا  �رضق  �د�ل  �اليابان 
كبرية  اقت�سادية  نه�سة  ت�سهد 
على  احلفاظ  يف  لها  م�سهود 
اإعادة  مع  االجتماعي  طابعها 
النظر يف املنظومة االجتماعية 
 �الذي  �املالية اجلزائرية 
احلديث  اإىل  يقودنا 
لالأثمان  القيم  هرم  عن بناء 
املواد   �مراجعة  �االأ�سعار 
املواطن  لدى  االأ�سا�سية 
يف  ت�ساهم  �التي  اجلزائري 
االقت�سادية  التنمية  حتقيق 
للجزائر  االجتماعية  �التنمية 
مراجعة  بوا�سطة   �هذا  ككل 
مبا  جديد   من  االأجور  �سبكات 
يتطابق مع احلاجيات االأ�سا�سية 
للمواطن مع االجتاه نحو �سبط 
ال�سوق  م�ستوى  على  االأ�سعار 
االأ�سعار  تكون   حتى  اجلزائرية 
  مع  �همية  �لي�ست  حقيقية 
من  اخلارجية  التجارة  �سبط 
لل�سوق  يدخل   ما  مراقبة  خالل 
جودتها  على  بالنظر  مواد  من 
مراجعة   مع  احلقيقية  �كلفتها 
ال�سوق  يف  االأ�سا�سية  ال�سلع 
كبرية  جملة  باإدخال  �حتيينها 
التي  االأ�سا�سية  املواد  من 
 مع  اجلزائري  الفرد  يحتاجها 
�موارد  مداخيل  �سبط  �رض�رة 
االأ�رض اجلزائرية مع اإقامة بنوك 
معطيات قوية لتقدمي اح�سائيات 
�ساملة يف كافة الرتاب الوطني.

ال�سجناء  حماية  رابطة  �جهت 
نداء  املغربية  بال�سجون  ال�سحرا�يني 
دقت من خالله »ناقو�س اخلطر« ازاء 
مير  التي  اخلطرية  ال�سحية  الو�سعية 
بها املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سحرا�يني 
بال�سجون  الطعام  عن  امل�رضبني 
  1 ملول  ايت  �سجن  خا�سة  املغربية 
اأم�س  اأ�ردته  �يتعلق االأمر, ح�سب ما 
ال�سحرا�ية  االأنباء  �كالة  االأربعاء 
)�ا�س(, بكل من املعتقل »عبد املوىل 
اللذان  دادا«  »حممد   � احلافظي« 
الطعام جتا�زا  عن  اإ�رضابا  يخو�سان 
38 يوما, ا�سافة اىل رفيقهم املعتقل 
الذي  ال�رضقي«  »عايل  ال�سيا�سي 
املفتوح  ا�رضابه  يف  يوما   27 جتا�ز 
رابطة حماية  نا�سدت   � الطعام.  عن 
بال�سجون  ال�سحرا�يني  ال�سجناء 

�املنظمات  الهيئات  كل  املغربية, 
االن�سان  بحقوق  املعنية  الد�لية 
االحتالل  على  ال�سغط  اجل  من 
ال�سيا�سيني  املعتقلني  لتمتع  املغربي 
الطعام  عن  امل�رضبني  ال�سحرا�يني 
حمملة  امل�رض�عة,  حقوقهم  بكامل 
املغربي  االحتالل  ال�سياق  ذات  يف 
جميع  �سالمة  عن  الكاملة  امل�سوؤ�لية 
امل�رضبني    ال�سحرا�يني  املعتقلني 

عن الطعام.
من  العديد  اأن  اإىل  االإ�سارة,  �جتدر 
ال�سحرا�يني  ال�سيا�سيني  املعتقلني 
الطعام,  عن  اإ�رضاب  يف  دخلوا  قد 
املزرية  االعتقالية  بالظر�ف  تنديدا 
التي يعي�سونها داخل �سجون االحتالل 
العامل  الفريق  كان   � املغربي 
التع�سفي  االحتجاز  مب�ساألة  املعني 

�سلطات  دعا    املتحدة  لالأمم  التابع 
االإحتالل املغربية اإىل االإفراج الفوري 
حممد  ال�سحرا�ي  ال�سحفي  عن 
له  العالج  �توفري  �تعوي�سه  البمباري 
خالل  بها  اأ�سيب  التي  االأمرا�س  عن 
التع�سفية  �اعترب فريق  فرتة اعتقاله 
جاء  البمباري  اعتقال  اأن  العمل 
بخا�سة  االإعالمي  ن�ساطه  ب�سبب 
بتقرير  املتعلقة  لالأحداث  تغطيته 
�انتهاكات  ال�سحرا�ي  ال�سعب  م�سري 
قراره  يف  كا�سفا  االإن�سان,  حقوق 
املتعلقة  التفا�سيل  من  جمموعة 
»ايكيب  �سحفي  اعتقال  بظر�ف 
اإم�ساء  �اإرغامه على  �تعذيبه  ميديا« 
قراءتها  على  قادرا  يكن  مل  حما�رض 
�ست  ملدة  بال�سجن  عليه  ليحكم 
منظمة  اأ�سدرت  جهتها  �من  �سنوات 

»فريد�م نا�« � »مركز ر�برت كيندي 
للعدالة �حقوق االإن�سان« بيانا م�سرتكا 
العتقال  الثالثة  الذكرى  مبنا�سبة 
اإىل  املغرب  خالله  طالبوا  البمباري, 
�االإفراج  الد�لية  بالتزاماته  التقيد 
عن ال�سحفي ال�سحرا�ي �كل معتقلي   
�رضط.  اأ�  قيد  اأي  �د�ن  فورا  الراأي 
كما اعتربت املنظمتان قرار جمموعة 
ب�سان  املتحدة  لالأمم  التابعة  العمل 
ق�سية البمباري خطوة هامة يف حتميل 
احلكومة املغربية امل�سوؤ�لية عن تلك 
�ك�سفت  النطاق  الوا�سعة  االنتهاكات 
املنظمتان االأمريكيتان مناهج الد�لة 
للمجموعات   ا�ستهدافها  يف  املغربية 
�تلفيق  ميديا«  ك«ايكيب  االإعالمية 
�اإفالت  االإعالميني  للن�سطاء  التهم 

اجلناة من العقاب.

اخلبري االقت�سادي مهماه بوزيان "للو�سط"

و�سعية املعتقلني ال�سحراويني امل�سربني عن الطعام بال�سجون املغربية 

حكيم مالك  

""الإبقاء على �سيا�سة الدعم
 �سي�سر باملنظومة القت�سادية "

رابطة حماية ال�سجناء »تدق ناقو�س اخلطر« 
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حرائق الغابات 

 اإتالف اأكرث من 1500 
هكتار منذ بداية جوان 

 لتطبيق قواعد  النظافة وال�سحة واالأمن 

بن غربيط ت�ستنفر الأمناء 
العامني ملديريات الرتبية

اأكرث من 1500 هكتار اأتلفت جراء 
حرائق الغابات ما بني 1 جوان � 
اأكدته  ح�سبما   2018 اأ�ت   22
يف  للغابات  العامة  املديرية 
امل�سدر  ذات  � ح�سب  لها  بيان 
فقد مت ت�سجيل 436 بوؤرة حريق 
اأتلفت م�ساحة اإجمالية تقدر ب 
على  موزعة  هكتار  35ر1.512 
 � الغابات  من  هكتار  64ر801 
 � االأدغال  من  هكتار  60ر225 
االأحرا�س  من  هكتار  11ر485 
 � بوؤرة/اليوم  25ر5  معدل  اي 
هكتار/ 46ر3  ب  تقدر  م�ساحة 

اليوم.
� ت�سري املديرية العامة للغابات 
ت�رضر  االأكرث  املنطقة  اأن 
ب  البالد  �رضق  هي  باحلرائق 
بوؤرة   104  � هكتار  75ر1009 
حريق  متبوعة بو�سط البالد ب 
68ر323 هكتار � 207 بوؤرة حريق 
� غرب البالد ب 92ر178 هكتار � 
125 بوؤرة حريق � متثل امل�ساحة 
يف  الغابات  بحرائق  املت�رضرة 
لوحدها  البالد  �رضق  منطقة 
الوطني  املجموع  من   %  51 ب 

بنف�س  مقارنة   � البيان,  ي�سيف 
املن�رضمة  ال�سنة  من  الفرتة 
للغابات  العامة  املديرية  ذكرت 
بوؤرة   2.213 ت�سجيل  مت  باأنه 
اإجمالية  م�ساحة  اأتلف  حريق 
منها  هكتار   42.637 ب  تقدر 
16.721 هكتار من الغابات � مت 
ن�رض هذه االأرقام خالل اجتماع 
للح�سيلة  حتليلي   � تقييمي 
عقد  الغابات  حلرائق  اجلزئية 
التنمية   � الفالحة  �زارة  مبقر 
الريفية � ال�سيد البحري برئا�سة 
 � الوزاري  للقطاع  العام  االأمني 
للغابات  العامة  املديرية  ت�سري 
على  االإبقاء  �سيتم  اأنه  اإىل 
ملكافحة  الوقائية  االإجراءات 
اتخذت  التي  الغابات  حرائق 
هذا   � جوان  من  الفاحت  منذ 
 31 يف  احلملة  ناهية  غاية  اإىل 
لالأخطار  نظرا   � القادم  اأكتوبر 
الفرتة  هذه  خالل  املحتملة 
للغابات  العامة  املديرية  تدعو 
باملزيد  التحلي  اإىل  املواطنني 
امل�ساعدة  تقدمي   � اليقظة  من 
فيما يخ�س االإنذار � الوقاية. 

الوطنية  الرتبية  �زيرة  دعت 
اإىل  اأم�س,  غربيط  بن  نورية 
العامني  االأمناء  جتنيد  �رض�رة 
على  الرتبية  مبديريات 
اأجل  من  الوطني,    امل�ستوى 
اإجناح الدخول املدر�سي 2018 
ـ 2019 , �ال�سهر على تطبيق كل  
التعليمات �التوجيهات ال�سادرة 
خا�سة  املركزية  االإدارة  عن 
تلك املرتبطة بقواعد  النظافة 

�ال�سحة �االأمن �احرتامها.
هام�س  على  بن غربيط  �قالت 
اإ�رضافها على الور�سات التكوينية 
لفائدة االأمناء  العامني اأن هناك 
اأ�سواتا ترتفع قبل بداية املو�سم 
التاأثري  ملحا�لة  الدرا�سي 
�بهذا  القطاع  ا�سقرار  على 
اخل�سو�س, �سددت الوزيرة على 
اأهمية االلتفاف حول االأهداف 
خالل  من  للقطاع  امل�سرتكة 
تن�سيط خمتلف م�سالح مديرية  
الوالية  م�ستوى  على  الرتبية 
م�سرية  �متابعتها  �تن�سيقها 
العامني    االأمناء  د�ر  اأن  اإىل 
تنفيذ  يخ�س  فيما  »جوهري 

التوجيهات �التعليمات ال�سادرة 
للوزارة  املركزية    االإدارة  عن 
املبا�رض  امل�سوؤ�ل  �سلطة  حتت 

�هو مدير الرتبية«.
االأمني  باأن  باملنا�سبة  �اعتربت 
االأ�سا�سية  الركيزة  هو   « العام 
الد�لة  هي    �االإدارة  لالإدارة 
على  ا�ستمراريتها  ت�ستند  التي 
�تنظيمها  اإدارتها  ا�ستقرار 
اإىل  ت�سعى    التي  �املبادئ 
حتقيقيها من �سفافية �اإن�ساف 
عمومية  خدمة  �توفري 
اإىل  باملقابل    للمواطن«, الفتة 
للقطاع  االإداري  الت�سيري  اأن 
كثريا   « املحلي  امل�ستوى  على 
لالنتقادات  مو�سوعا    يكون  ما 
اجلهود  دائما  يعك�س  �ال 
اأكرث  ت�سيري  لتج�سيد  املبذ�لة 
�اإن�سافا«,   �تر�سيدا    جناعة 
املايل  الظرف    �اأن  خا�سة 
يفر�س   « البالد  به  متر  الذي 
ت�سيري  باأمناط  املطالبة    علينا 
الرت�سيد  ملقت�سيات  ت�ستجيب 

�النجاعة.
ف.ن�سرين 

قدم اخلبري االقت�سادي مهماه بوزيان يف ت�سريح خ�س به يومية »الو�سط« روؤيته اخلا�سة حول   تاأجيل احلكومة اجلزائرية 
لتنفيذ قرار مراجعة �سيا�سة الدعم اإىل ما بعد 2019، م�سريا اأن هذا امللف قد اأحدث جدال بعد الت�سريحات ال�سابقة لوزير 

املالية عبد الرحمن راوية  يف بداية �سنة 2018،  حيال هذه امل�ساألة  بعدما طالب فيها برفع �سيا�سة الدعم  لي�سححها  فيما بعد 
الوزير االأول اأحمد اأويحي يف هذه امل�سودة  اخلا�سة مب�سروع املالية 2018  لتتحدث عن �سيا�سة الدعم جمددا .

 مدير وكالة الطاقة 
الدولية، فاحت بريول

نتوقع �سحا يف املعرو�س 
باأ�سواق النفط

الد�لية,  الطاقة  �كالة  مدير  توقع 
فاحت بري�ل, اأن ت�سهد اأ�سواق النفط 
قرب  املعر��س  يف  �سحا  العاملية 
قوة  ب�سبب  اجلاري,  العام  نهاية 
الطلب �ال�سبابية ب�ساأن االإمدادات 
اخلام,  منتجة  الد�ل  بع�س  يف 
اأم�س  »ر�يرتز«,  �كالة  بري�ل  �اأبلغ 

هناك  »بالتاأكيد  قائال  االأربعاء, 
اأ�سواق  اأن  من  املخا�ف  بع�س 
النفط قد ت�سهد �سحا يف املعر��س 
يجب  لذلك  العام,  نهاية هذا  قرب 
امل�ستوردة  الكربى  الد�ل  تكون  اأن 

كالهند �غريها م�ستعدة لذلك«.
�اأ��سح اأن االأ�سواق قد ت�سهد �سحا 

ب�سبب »النمو القوي جدا يف الطلب, 
�هناك م�سكلة كربى �هي اأن اإنتاج 
اإىل  بري�ل  ينكم�س«�اأ�سار  فنز�يال 
اأن اإنتاج فنز�يال هبط اإىل الن�سف 
اأن  م�سيفا  االأخريين,  العامني  يف 
اأي�سا  االإنتاج«  يف  »ه�سا�سة  هناك 
االأ��سط  ال�رضق  يف  بع�سها  بد�ل 

اأ�سعار  انخف�ست  االأ�سواق,  �يف 
متاأثرة  االأربعاء,  اأم�س  النفط, 
النفط  خمز�نات  زيادة  عن  باأنباء 
�سادرات  انكما�س  لكن  االأمريكية, 
االأمريكية  العقوبات  ظل  يف  اإيران 
حال د�ن مزيد من هبوط االأ�سعار 

يف ال�سوق.



24 �ساعةاخلمي�س30  اأوت  2018  املوافـق  ل19 ذو احلجة 1439هـ 5
 املتهم قام بتوريط 

 �صقيقه القا�صر و اإتهمه 
ب�صرقة الأغرا�س

3 �سنوات حب�سا لع�سابة 
�سطت على �سقة اأ�ستاذ 

جامعي بباب الزوار
وقعت حمكمة الدار البي�صاء �رشق العا�صمة 
حق  يف  نافذا  حب�صا  �صنوات   3 عقوبة 
للمتواجد  بالقب�ض  اأمر  واإ�صدار  �صخ�صان 
يف حالة فرار ب�صبب تورطهما بال�صطو على 
منزل اأ�صتاذ جامعي يف �صواحي منطقة باب 
الزوار بالعا�صمة واال�صتيالء على جموهرات 
وهو  الرئي�صي  املتهم  من  بتحري�ض  قيمة 
جاره الذي قام بتوجيه �رشكائه على تنفيذ 
املنزل  اأ�صحاب  غياب  فرتة  اأثناء  العملية 
،مع توقيع عقوبة عام حب�صا نافذا يف حق 
اأ�صياء  اإخفاء  بتهمة  املتابع  الثالث  املتهم 
وقائعها  تعود  التي  الق�صية  يف  م�رشوقة. 
وعلى ح�صب ما دار بجل�صة املحاكمة ،لدى 
جويلية   25 لتاريخ  البي�صاء  الدار  حمكمة 
ليال  ال�صعة احلادية ع�رشة  2018 يف حدود 
، حني توجه اإبن ال�صحية لتفقد منزل والده 
ال�صيفية  عطلته  ق�صاء  ب�صدد  كان  الذي 
العائلة و اكت�صف مبجرد  اأفراد  رفقة باقي 
اأن  بعد  لل�رشقة  تعر�صهم  لل�صقة  ولوجه 
ونافذته حمطما وبعد  ال�صقة  بباب  تفاجئ 
م�صوغات  اإختفاء  الحظ  لالأغرا�ض  تفقده 
ال�صقة  ، ويغادر مبا�رشة  والدته و �صقيقاته 
للطابق  و�صوله  وبعد  �صكوى  اإيداع  بنية 
ال�صفلي للعمارة �صاهد جارهم الذي يقطن 
ومتوجها خفية  لكي�ض  العمارة حامال  بقبو 
 ، للعمارة  اخللفي  الباب  من  منزله  نحو 
اأنكر ذلك  اأن املتهم  ف�صارع ملحادثته غري 
و اإتهمه بتوريطه يف واقعة ال عالقة له بها ، 
ليقرر حينها االإبن بعد اإخطار والده باإيداع 
�صكوى �صد جاره و التي اأ�صفرت التحريات 
تورطه  حقيقة  اإثبات  من  املنجزة  االأمنية 
بعد اأن ر�صدته كامريات املراقبة وهوحامل 
ك�صف  الذي  التجار  الأحد  ومتوجها  لكي�ض 
بعد توقيفه باأن جار ال�صحية من قام ببيعه 
امل�صوغات دون اأن يخطره باأن م�رشوقات 
ليتم توقيفه هو االأخر يف الوقت الذي بقي 
املتهم الثالث يف حالة فرار وهو ال�صخ�ض 
 ، اأقفاله  بك�رش  وقام  للمنزل  ت�صلل  الذي 
بعدما ن�صبت لهم جرم ال�رشقة بتوفر ظريف 
وخالل  الرئي�صي  املتهم   ، الك�رش  و  الليل 
مواجهته لهيئة املحكمة وهو رهن احلب�ض 
املوؤقت باملوؤ�ص�صة العقابية باحلرا�ض رفقة 
املتهم الثاين ، اأنكر ما ن�صب له من جرم و 
اإتهم �صقيقه القا�رش ب�رشقة جاره ال�صحية 
الإحدى  الوقائع حامال  بيوم  �صاهده  بعدما 
مبالغ  جيبه  ويف  امل�رشوقة  امل�صوغات 
االإعرتاف  على  اأجربه  اأن  ومبجرد  مالية 
ب�رشقة  قام  باأنه  ك�صف  النقود  مب�صدر 
،وعن  النقود  برد  يقنعه  اأن  فحاول  جارهم 
الثاين فاأنكر  للمتهم  �صبب بيعه للم�صوغات 
اأ�صا�ض  اإتهامات ال  باأنها جمرد  اأكد  و  ذلك 
املتهم  اإعرتف  حني  يف   ، ال�صحة  من  لها 
الثاين باأن املتهم �صالف الذكر من جلب له 
امل�صوغات وطلب منه بيعها دون اأن يخطره 
مب�صدرها ، ويطالب من جهته ممثل احلق 
بتوقع عقوبة  العام ويف ظل ما �صلف ذكره 
5 �صنوات حب�صا نافذا يف حق املتهمان مع 
الثالث  بالقب�ض يف حق املتهم  اأمر  اإ�صدار 

املتواجد يف حالة فرار .
ل/منرية 

حلماية  الوطنية  الهيئة  رئي�صة  دعت 
اأم�ض  �رشيف،  مرمي  الطفولة،  وترقية 
اإىل  العا�صمة،  باجلزائر  االأربعاء 
خمتلف  بني  اجلهود   تن�صيق  �رشورة 
املجتمع  يف  والفاعلني  ال�رشكاء 
وحملية  وطنية  عمل  برامج  لت�صطري 
يتم من خاللها حتديد اأولويات حماية 
املحدقة  االإخطار  كل  من  الطفولة 

بها.
واأو�صحت �رشيف خالل اإ�رشافها على 
حتديد  حول  تدريبية  ور�صة  انطالق 
يف  الطفل  وترقية  حماية  اأولويات 
مع  بالتن�صيق  تنظمها  التي  اجلزائر 
اجلنائي،  لالإ�صالح  الدولية  املنظمة 
اللقاء  هذا  اأ�صغال  خالل  �صيتم  اأنه 
حلماية  االأ�صا�صية  االأولويات  »حتديد 
برامج  ت�صطري  خالل  من  الطفولة 
ا�صرتاتيجية وطنية وحملية من �صاأنها 

تعزيز العمليات التح�صي�صية والتوعوية 
كل  من  االطفال  حماية  من  للتمكن 

املخاطر التي قد يتعر�صون لها«.
كل  بان  ال�صياق  ذات  يف  وذكرت 
اللجنة  �صجلتها  التي  االإخطارات 
حلماية  الوطنية  للهيئة  التن�صيقية 
وترقية الطفولة التي ن�صبت يف 2017 
الور�صة  هذه  يف  �صتطرح  مت  والتي 
املفتوح،  الو�صط  ممثلي  طرف  من 
�صتاأخذ بعني االعتبار من اأجل حتديد 
بربنامج  واخلروج  احلماية  اأولويات 
مربزة  الطفل،  حقوق  لرقية  وطني 
انه مت حلد االآن ت�صجيل اأزيد من 480 
 1111 الهاتفي  الرقم  طريق  عن  تبليغ 
مار�ض  يف  اخلدمة  حيز  دخل  الذي 
املا�صي ومن �صمن هذه  االخطارات، 
مت ت�صجيل بع�ض الظواهر التي مت�ض 
املعاملة  بينها   من  الطفل  بحقوق 
والت�صول  الت�رشد  ظاهرتي  وانت�صار 
جانب  اىل  واملخدرات  واالهمال 

بالرقم املذكور  ات�صال بع�ض االولياء 
يف  وم�صاعدتهم  بالنجدة  للمطالبة 
وبخ�صو�ض  اأطفالهم.   �صلوك  تغيري 
ظاهرة اختطاف واعت�صاب االطفال، 
ذكرت ال�صيدة �رشيف باأن هذه الظاهرة 
على  تقت�رش  وال  عامليا  »منت�رشة 
»تكثيف  اىل  داعية  فقط«،  اجلزائر 
اجلهود من اجل تر�صيخ ثقافة التوعية 
االطفال،  عند  ال�صيما  والتح�صي�ض، 
التي  اجلرائم  هذه  مثل  على  للق�صاء 
املجتمع«وقالت  على  خطرا  ت�صكل 
بهذا اخل�صو�ض ان القانون اجلزائري 
»يحمي حقوق الطفل وي�صدد العقوبة 
اأو  باغت�صاب  املتعلقة  اجلرائم  يف 
جانبه،  االطفال«من  تعذيب  اأو  قتل 
لالإ�صالح  الدولية  املنظمة  اأكد ممثل 
اجلنائي، جمدي حمدان، على �رشورة 
باإ�صرتاتيجية  الور�صة  اخلروج يف هذه 
وطنية يتم من خاللها »حتديد برامج 
داعيا  الطفل«،  حقوق  بحماية  كفيلة 

العمل  وتن�صيق  اجلهود  »تظافر  اإىل 
حتديد  اأجل  من  ال�رشكاء  كل  مع 
وبدوره،  الطفولة«.  حماية  اأولويات 
حلماية  »ندى«  �صبكة  رئي�ض  ركز 
على  عرعار،  الرحمان  عبد  الطفولة، 
»اأهمية حت�صي�ض وتوعية االأطفال من 
املخطر التي قد تعرت�صهم يف ال�صارع 
وا�صتقراراهم  توازنهم  على  حفاظا 
القانون  اأن  اإىل  م�صريا  النف�صي«، 
الطفل  حقوق  »يحمي  اجلزائري 
بالرغم من وجود العديد من النقائ�ض 
اجلانب«و�صدد  هذا  يف  والثغرات 
»�رشورة  على  »ندى«  �صبكة  رئي�ض 
تطبيق حكم االإعدام، ولو موؤقتا، على 
اأو تعذيب  كل من يرتكب جرمية قتل 
اأو اغت�صاب يف حق االأطفال مع العمل 
والت�صدي  اجلرمية  مكافحة  على 
التح�صي�صية  العمليات  بتعزيز  لها 
النف�صي  التكفل  وتدعيم  والتوعوية 

والق�صائي لفئة املراهقني خا�صة«.

ل/منرية

متكن عدد من ال�صباب املتطوع برقان 
)150 كلم جنوب اأدرار ( من جمع ما ال 
يقل عن  2.450 عقرب �صمن حمالت 
ال�صائفة  هذه  خالل  نظمت  وقائية 
من  االأربعاء  اأم�ض  ا�صتفيد  ح�صبما   ،
الوقائي  الن�صاط  بهذا  املبادرين 
الكبري من هذه  العدد  ومت جمع هذا 
احل�رشة ال�صامة عرب ب�صاتني و�صوارع 
و«النفي�ض«باإقليم  »تاعرابت«  ق�رشي 
خطورة  يعك�ض  مما   ، رقان  بلدية 

اأهمية  و  باملنطقة  العقارب  انت�صار 
تكثيف االإجراءات للوقاية من الت�صمم 
اإليه من�صق هذه  اأ�صار  ، كما  العقربي 
جانبها  ومن  مهدي  عزاوي  املبادرة 
املدين  املجتمع  فعاليات  ثمنت 
عك�صت  التي  الوقائية  املبادرة  هذه 
يف  امل�صاهمة  باأهمية  ال�صباب  وعي 
احلفاظ على ال�صحة العمومية داعية 
هذه  ومرافقة  ت�صجيع  �رشورة  اإىل 
اجلهود من طرف ال�صلطات والهيئات 

نطاق  على  ت�صتمر  حتى  املحلية 
الوالئية  ال�صلطات  حثت  كما  اأو�صع، 
ملعهد  فرع  فتح  اإمكانية  على  للعمل 
با�صتور باملنطقة ال�صتغالل العقارب 
لل�صع  امل�صاد  امل�صل  اإنتاج  يف 
العقربي ، مثلما اأو�صح ممثل املجتمع 
املدين برقان لعرو�صي عبد القادر و 
م�صاعدة  جمعية  رئي�ض  اأ�صاد  بدوره 
الرحمن خالل  التومي عبد  املر�صى 
بهذه  املتطوعني  هوؤالء  تكرمي  حفل 

داعيا   ، العقارب  جمع  يف  املبادرة 
ق�صور  باقي  م�صتوى  على  ال�صكان 
املنطقة اإىل اعتماد تدخالت وقائية 

مماثلة .
عرفت  اأدرار  والية  فاإن  لالإ�صارة 
ت�صجيل 1.657 ل�صعة عقرب اإىل غاية 
اأي  تخلف  ومل  املا�صي،  نهاية جوان 
حالة وفاة ، اإ�صتنادا ملا ذكرته م�صالح 
واإ�صالح  ال�صكان  و  ال�صحة  مديرية 

امل�صت�صفيات.

طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة 
احلرا�ض اأم�ض توقيع عقوبة 4 �صنوات 
األف   20 بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�صا 
املواد  لبيع  مبحل  بائع  حق  يف  دج 
اأمر  اإ�صدار  ، مع  الغذائية باحلرا�ض 
لتورطهما  �رشيكه  حق  يف  بالقب�ض 
من  انطالقا  املخدرات  برتويج 
داخل  �صبطت  اأن  بعد   ، حملهما 
مع  املخدرات  من  كمية  املحل 

اأ�صلحة بي�صاء .
بناءا  املتهم  توقيف  جرى  وقد  هذا 
على عملية مداهمة قامت بها م�صالح 
االأمن باحلرا�ض بناءا على معلومات 
وردتها حول �صخ�صان يقومنت برتويج 
لبيع  حمل  من  انطالقا  املخدرات 
املواد الغذائية باحلرا�ض ، واأ�صفرت 
عملية املداهمة من حجز كمية من 
االأ�صلحة  من  و جمموعة  املخدرات 

البي�صاء ، ويتم بذلك توقيف �صاحب 
خل�رش  ب،   « املدعو  وهو  املحل 
املحل  اأن  �صماعه  اأكد خالل  »الذي 
ل�صالح  بائع  جمرد  هو  و  ملكه  لي�ض 
قريبه  وهو  االأ�صلي  املحل  �صاحب 
املدعو » د ،توفيق » الذي مل تتمكن 
ليتم   ، التو�صل ملكانه  م�صالح االأمن 
احلال  حمكمة  على  االأول  حتويل 
الفوري  املثول  الإجراءات  وفقا 

ونفى   ، املخدرات  ترويج  بتهمة 
خالل مواجهته لهيئة حمكمة اجلنح 
ما ن�صب له من جرم و مت�صك خالل 
لتقرر   ، ت�رشيحاته  ب�صابق  �صماعه 
باحلكم  النطق  تاأجيل  املحكمة 
يف  اإلتم�ض  بعدما   ، املقبل  لالأ�صبوع 
حقهم وكيل اجلمهورية احلكم �صالف 

الذكر .
ل/منرية

بلدية رقان باأدرار

فيما بقي �صاحب املحل يف حالة فرار

جمع اأزيد من 2.400 عقرب من طرف متطوعني 

بائعان يروجان املخدرات من حمل لبيع املواد الغذائية باحلرا�ش

رئي�صة الهيئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة, مرمي �صريف

ت�سجيل 480 تبليغ عن طريق الرقم الهاتفي 1111
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رئي�س  بوزيان  �شكري  عقبة  �أكد 
يف  ورقلة  بوالية  �لفالحية  �لغرفة 
يومية  به  خ�س  �شحفي  ت�رصيح 
يتم  ما  على  بناء�  �أنه   « »�لو�شط 
�لتو��شل  مو�قع  عرب  له  �لرتويج 
مفادها   �شائعات  منن  �الجتماعي 
منطقة  وم�شتثمري  فالحي  قيام 
�شقي  على  بورقلة  مو�شى  عوينة 
�لزر�عية  وحما�شيلهم  منتوجاتهم 
فقد   ، �ل�شحي  �ل�رصف  مبياه 
يتكون  عمل  فريق  ت�شكيل  مت 
�مل�شالح  ،مدير  �ملتحدث  من 
�لفرقة  لقائد  �إ�شافة  �لفالحية ّ
�القليمية �ملتنقلة للدرك �لوطني 
بد�ئرة �شيدي خويلد و ممثلني عن 
�خل�رصو�ت  النتاج  �المل  جمعية 
�لقيام  مت  ثم  ومن  مو�شى  عني 
دون  مفاجئة  ميد�نية  مبعاينة 
�لفالحني  من  كان  �ي  �عالم 
حمطة  من  �النطالقة  ومتت 
للديو�ن  �لتطهري  ملياه  �ملعاجلة 
�لوطني للتطهري - ONA- وهذه 
�جلملة بالذ�ت �شنبا�رص كل �ملهام 
مامعنى  ملعرفة  و�ل�شالحيات 
وهذه  �لتطهري  حمطة  كلمة 

�الول  �مل�شوؤول  عنها  �شيجيبهم 
وجهت  �ن  بعد  �لتطهري  ديو�ن  يف 
،وذلك  ر�شمية  مر��شلة  �أم�س   له 
�لكنال  قناة  �للجنة  عاينت  بعدما 
�خر  غاية  �ىل  �ملحطة  بد�ية  من 
نقطة زر�عية باملنطقة ،حيث  مل 
ي�شقي  فالح  �ي  على  �لعثور  يتم 
 - �لفو�كه  �خل�رص   - مزروعاته 
 - �لكنال   - �لقناة  �العالف مبياه 
وهذ� مت �ثباته يف حم�رص �لدرك 
مثبة  �نابيب  وجود  مع    ، �لوطني 
فعال يف بع�س فوهات �لقناة وهذ� 
من  �لز�ئدة  �ملياه  �شخ  �جل  من 
مز�رعهم �ىل �لقناة ولي�س �لعك�س 
�لز�ئدة  �ملياه  لت�شاعد  وهذ� 
موت  �ىل  �دت  �لتي  مز�رعهم  يف 

�لنخيل باعد�د هائلة.
رئي�س  �أكد  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
�أن  بورقلة  �لفالحية  �لغرفة 
قنو�ت   4 وجود  �شجلت  �للجنة 
وهذ�  �لفالحني  طرف  من  مثبة 
ل�شقي ف�شائل �لنخيل فقط ولقد 
عند  �شنو�ت   3 من  الكرث  تركت 
خطوط  على  �لفالحني  ح�شول 
مديرية  طرف  من  كهربائية 
وعند   ، �لفالحية  �مل�شالح 
�خربو�  للفالحني  �ل�شوؤ�ل  توجيه 

هو  �لتطهري  ديو�ن  �ن  �للجنة  
فقط  ل�شقي  �الذن  �عطاهم  من 
معاجلة  مياه  باعتبارها  �لنخيل 
ومنذ  هذ�  ومع  فيها  خطر  وال 
قدوم �لكهرباء �ليهم فقد ��شتغنو� 
عن هذه �اللية ل�شقي �جلبار النها 

ماحلة جد� .
ذ�ت  �أكد  فقد  ثانية  جهة  من 
�لفالحية  �لغرفة  �أن  �ملتحدث 
و�شعها  ما يف  كل  بورقلة عملت  
�ملياه  هذه  من  لال�شتفادة 
�ملعاجلة و�لتي تبلغ 12 مليون مرت 
ت�رصيحات  ح�شب  �شنويا  مكعب 
م�شووؤيل �لديو�ن �لوطني للتطهري 

ONA �ال و�نه وعند قيام �لغرفة 
هذه  بتحليل  �شخ�شيا  �لفالحية  
�ملياه وجدناها حتتوي ن�شبة 15 
�حلالة  �مللح ويف هذه  غ /ل من 

��شتحالة تامة حلياة �لنبات .
غرفة  رئي�س  وجه  �الأخري  ويف 
�لفالحة بوالية ورقلة عقبة �شكري 
معنا  حديثه  خ�شم  يف  بوزيان 
وم�شتثمري  فالحي  جلميع  ند�ء 
ومو�طني ومو�طنات والية ورقلة 
�شائعات  ور�ء  �الإن�شياق  عدم  �إىل 
عوينة  منطقة  فالحي   �شقي 
�أخرى  منطقة  �أي  �أو  مو�شى 

بالوالية مبياه �ل�رصف �ل�شحي .

كذ�  و  �ل�شكان  من  عدد  �أبدى 
�أمية  ببلدية  �لقاطنني   �ملر�شى 
ون�شة  بوالية �لو�دي ، �متعا�شهم 
جر�ء  �ل�شديدين  ��شتياءهم  و 
دعم  يف  �ملعنية  �جلهات  تاأخر 
باأخ�شائيني  �ل�شحي  م�شتو�شفهم 
و  �لن�شاء  و  �لعامة  �جلر�حة  يف 
�إىل  �أدى  �لذي  �الأمر   ، �لتوليد 
خا�شة  �ملر�شى  من  عدد  هالك 
�حلاالت �حلرجة يف �لطريق قبل 
و�شولهم �إىل م�شت�شفى �لعا�شمة .

و  ي�شطر هوؤالء �إىل قطع م�شافة 
عا�شمة  باجتاه  كلم   25 عن  تزيد 
ما  و    ، �لعالج  عن  بحثا  �لوالية 
ز�د من حدة �مل�شكل �لقائم نق�س 
لو�شط  �ملتجهة  �لنقل  و�شائل 
عائالت  جعل  و�قعا   ، �ملدينة 
يف  �شمت  يف  يعانون  �ملر�شى 
�جلهات  فيه  تلتزم  �لذي  �لوقت 
م�شالح  ر�أ�شها  على  و  �ملعنية 
�ملو�شوع  حيال  �ل�شمت  �ل�شحة 
عديد  رغم  هذ�  ياأتي   ، �ملتعفن 
�ل�شكان  وجهها  �لتي  �ملر��شالت 
للتكفل  �مل�شالح  ذ�ت  �إىل 

بان�شغاالتهم  . 
وهو و�قعا مر  بات ي�شتوجب على 
ر�أ�شها  على  و  �ملعنية  �ل�شلطات 
�لتدخل  ب�رصورة  �ل�شحة  م�شالح 
عدد  توفري  على  �لعمل  و  �لعاجل 
�جلر�حة  �ملخت�شني  �الأطباء  من 
�لن�شاء  �أمر��س  كذ�  و  �لعامة 
معاناتهم  من  للتقليل  �لتوليد  و 

�إىل  مر�شاهم  نقل  يف  �ليومية 
و    ، �لوالية   عا�شمة  م�شت�شفى 
�ملوت  من  �أرو�حهم  حماية 
�ملنا�شب  �لوقت  يف  �ملحتم 
بليغة  بجروح  �مل�شابني  خا�شة 
تتطلب عمليات جر�حية يف �لوقت 

�ملنا�شب قبل فقد�ن �ملري�س .
�ل�شكان من  و عليه  طالب هوؤالء 
�ل�شلطات  كذ�  و  �ل�شحة  وزير 
�ملعنية   بذ�ت �لوالية ، بالتدخل 
و  �الأطباء  عدد  لزيادة  �لعاجل 
توفري عدد من �الأطباء �ملخت�شني 
يف �جلر�حة �لعامة و كذ� �أمر��س 
من  للتقليل  �لتوليد  و  �لن�شاء 
�لن�شاء  خا�شة  �ملر�شى  معاناة 
�أنف�شهم  وجدو�  �لذين  �حلو�مل 
جمربين على �ال�شتنجاد بالعجائز 
�الأمر   ، �لن�شاء  بتوليد  �مل�شهرين 
عر�شة  �حلو�مل  جعل  �لذي 
لالإ�شابة بالنزيف �حلاد و تعر�س 
حياة �جلنني للموت �ملحتم،  وهو 
ما �أ�شبح يهدد �شحة �الأم و�لطفل 
تنقل  غر�ر  على  باالأمر��س 
ياأتي   ، �أج�شامهم  �إىل  �ملكروبات 
فيه  تعهدت  �لذي  �لوقت  يف  هذ� 
قطاعها  بتح�شني  �لو�شية  �لوز�رة 
�الأطباء  عدد  زيادة  خالل  من 
 ، �ملمر�شني  �شبه  و  �ملخت�شني 
يتخبط  �لتي  �ملعاناة  من  للتقليل 
�ملناطق  بهذه  �ملر�شى  فيها 

�لنائية .  
�شيخ مدقن 

�لبطاح  حي  �شكان  �أعرب 
متا�شني  لد�ئرة  �إد�ريا  �لتابع 
�لوالية  عا�شمة  عن  تبعد  �لتي 
عن  160كلم  مب�شافة  ورقلة 
غياب  من  ��شتيائهم  مدى 
�ل�شحي  �ل�رصف  قنو�ت  �شبكة 

بحيهم.
�لبطاح  حي  �شكان  ��شتكى 
تو�شيل  �نعد�م  من  بتما�شني 
�ل�رصف  قنو�ت  ب�شبكة  حيهم 
�ل�شحي رغم �أن هذ� �حلي ي�شهد 
تو�شع عمر�ين كبري منذ �شنو�ت 
خلت ،حيث ��شتنجد �شكان هذ� 
�حلي بال�شلطات �ملحلية للنظر 
يف �مل�شكل وو�شع حد له �إال �أن 
�أن تو�شيل حيهم  ردها كان هو 
بقنو�ت �ل�رصف �ل�شحي مدرج 
�شمن �مل�شاريع �ملدرو�شة �لتي 

مل  لكن  �إجنازها  يف  �شي�رصع 
تنطلق �الأ�شغال فيه بعد ح�شب 
هذ�  �شكان  بع�س  به  �رصح  ما 
��شطر هوؤالء  ما  ، وهذ�  �حلي 
�ل�شكان لتدبر �أمورهم باأنف�شهم  
باإن�شائهم  ذلك  و  �ل�شاأن  بهذ� 
حاجتهم  تخدم  �رصف  لقنو�ت 
�لقنو�ت  هذه  كانت  حيث 
�لهائلة  �لكمية  ت�شتوعب  ال 
ت�رصف  �لتي  �مل�شتعملة  للمياه 
�إىل  �لنهاية  يف  �أدى  ،مما  فيها 
تعود  �أ�شبحت  حيث  في�شانها 
�لقذرة  باملياه  �ل�شكان  على 
�لتي تت�شبب يف �نت�شار �لرو�ئح 
�ل�شارة  �حل�رص�ت  و  �لكريهة 
على  كبري�  خطر�  ت�شكل  �لتي 

حياة �ملو�طنني باملنطقة.
اأحمد باحلاج 

نفى رئي�س الغرفة الفالحية بوالية ورقلة عقبة �شكري بوزيان ،جملة وتف�شيال 
ما يتم الرتويج له عرب مواقع التوا�شل االجتماعي باإقدام فالحي وم�شتثمري قرية 

عوينة مو�شى بدائرة �شيدي خويلد على �شقي منتوجاتهم املو�شمية وحما�شيلهم 
الزراعية باملياه القذرة ، حممال تبعات مثل هكذا ا�شاعات الأ�شحابها .

رئي�س الغرفة الفالحية بوالية ورقلة عقبة �شكري بوزيان للو�شط »

.         »�شاحب املن�شور مبواقع التوا�شل االجتماعي يتحمل امل�شوؤولية لوحده« 

اأحمد باحلاج 

�سقي منتـــــوجات عـــــــوينة مو�ســـــــى مبياه 
ال�سرف اإ�ســاعة ال اأ�سا�س لها من ال�سحة 

ورقلة  والية  و�يل  �أم�س  �أول  قام 
عبد �لقادر جالوي بزيارة ميد�نية 
�لتي  �لرتبوية  �ملر�فق  من  لعدد 
�لرتميم  عمليات  من  ��شتفادة 
�رصورة  على  �شدد  ،�أين  و�لتاأهيل 
�لروتور�شات  جميع  ��شتكمال 
مدر�شي  دخول  ل�شمان  �الأخرية 

و�جتماعي جيد� .
برمج �شباح يوم �لثالثاء و�يل والية 
ورقلة مبعية �الأمني �لعام للوالية و 
ملتابعة  �ملن�شبة  �ملن�شبة  �للجنة 
بح�شور  ،و  �ملدر�شي  �لدخول 

�ل�شعبي  �ملجل�س  رئي�س  من   كل 
�لقطاعات  مدر�ء  و  ورقلة  لبلدية 
ملر�فق  تفقدية  خرجة  �ملعنية، 
مت  �أين  �لو�حات  بعا�شمة  �لرتبية 
وجد�ر  �أق�شام   06 �إجناز  معاينة 
نو��رص   الإبتد�ئية عائ�شة  �الإحاطة 
�إ�شافة ملعاينة �ملجمع �ملدر�شي 
�جلديد بحي �لن�رص  ،وكذ�  معاينة 
بحي  �جلديد  �ملدر�شي  �ملجمع 
�إقامة  �إجناز  وم�رصوع  بامنديل  
و�لوفد  �لو�يل  قام  كما  جامعية. 
�ملر�فق له مبعاينة م�رصوع �إجناز 

�طار�ت  لتكوين  �لوطني  �ملعهد 
�الأ�شغال  به  ت�شيري  �لذي  �لرتبية 
�إجنازه  �أمل  بوترية مت�شارعة على 
و�لقانونية  �لتقنية  للمعايري  وفقا 
�ملعمول بها . �إىل جانب ذلك فقد  
على  بالوالية  �الأول  �لرجل  �أكد 
�الجر�ء�ت  كافة  �تخاد  �رصورة  
و  �ال�شغال  وترية  رفع  �جل  من 
�الهتمام بنظافة �ملحيط و تزينه 
لدخول �بنائنا �لتالميذ يف �أح�شن 
لتعليمات   تنفيذ�  و  �لظروف. 
�جلماعات  و  �لد�خلية  وزير 

على  �لو�يل  �ل�شيد  وقف  �ملحلية 
�لطاقة  بنظام  �لعمل  ��شغال  �شري 
مدر�شيني  جممعني  يف  �ل�شم�شية 
بحي �لن�رص ورقلة . ومعلوم �أن من 
خل�شت  �لتي  �لتو�شيات  �أبرز  بني 
�ليها �أ�شغال �لدورة �لعادية �لثانية 
�لوالئي  �ل�شعبي  للمجل�س  �الأخرية 
توحيد  �رصورة  هي   ، بورقلة 
�لنقائ�س  على  للق�شاء  �جلهود 
�لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  بقطاعي 

بعا�شمة �جلنوب �ل�رصقي .
اأحمد باحلاج 

�الأخريين   �ليومني  يف  �أجه�شت   
�جلز�ئرية  �جلمارك  م�شالح 
�لدرك  عنا�رص  مع  وبالتن�شيق 
ببلدية  �حلدودي  باملعرب  �لوطني 
�لعربي بوالية �لو�دي  ، �شاحنة من 

نوع رونو حمملة مبا يزيد عن 700 
مليون �شنتيم ، من �اللب�شة �ملهربة 
بدون  �لتون�شية   قف�شة  مدينة  من 
�ملحجوز�ت  م�شادرة  ليتم  رخ�شة 
للقاب�س  مبا�رصة  وحتويلها 

بالناحية  �جلز�ئرية  �جلمارك 
�ملذكورة ، فيما مت تقدمي �شاحب  
�ل�شاحنة �ملذكورة �أمام �ل�شيد وكيل 
�لو�دي   حمكمة  لدى  �جلمهورية 
�جلاين  بايد�ع  �أمر  بدوره  �لذي 

يف  �ملوؤقت  �حلب�س  رهن  مبا�رصة 
�نتظار حماكمته ب�شبهة  نقل �ل�شلع 
بدون رخ�شة و�لتهريب و �ال�رص�ر 

باالقت�شاد �لوطني .
�شيخ مدقن   

حت�شبا للدخول املدر�شي واالجتماعي اجلديد 

باملعرب احلدودي مع تون�س ببلدية الطالب العربي بالوادي 

وايل ورقلة يقف على وترية التح�سريات وي�سدد على احرتام مدة االجناز 

توقيف �ساحنة و حجز 700 مليون �سنتيم من اال�سلعة الغري مفوترة 

ب�شبب تاأخر  دعم م�شتو�شفهم ال�شحي 
باأخ�شائيني باجلراحة العامة والن�شاء والتوليد

ورقلة 

�سكان بلــــــــدية  امــــــية ون�ســـــــة 
يقطعون م�سافة 25كلم  باجتاه 
الــــــوادي للـــــــبحث عن العــــــــالج

 حي البطاح بتما�سني 
 ي�سكو غياب قنوات

 ال�سرف ال�سحي فيه



�أحدهم  بجروح  �صخ�صا   12 �أ�صيب 
�نحر�ف  حادث  �إثر  خطرية  حالة  يف 
�أم�س  ليلة  �مل�صافرين  لنقل  حافلة 
�لثالثاء ببلدية مدري�صة )والية تيارت( 
لدى  �الأربعاء  �أم�س  علم  ح�صبما 

م�صت�صفى د�ئرة �ل�صوقر.
م�صلحة  �أن  �مل�صدر  نف�س  و�أو�صح 
"قرميط  مب�صت�صفى  �ال�صتعجاالت 
يف  ��صتقبلت  بال�صوقر  �لنا�رص" 
حدود �ل�صاعة �لعا�رصة من ليلة �أم�س 
�لثالثاء 12 م�صابا �ثر حادث �نحر�ف 
على  تعمل  م�صافرين  نقل  حافلة 
بلعبا�س  �صيدي  بني  �لر�بط  �خلط 
وحا�صي م�صعود وقد غادر 11 �صخ�صا 
فيما  �لليلة  نف�س  يف  �مل�صت�صفى 
��صتدعت حالة �جلريح �ملتبقي �لذي 
حتويله  �لر�أ�س  م�صتوى  على  �أ�صيب 
م�صت�صفى  �ىل  �الربعاء  �ليوم  �صباح 

و�أ�صارت  �لد�مرجي" بتيارت  "يو�صف 
�أنها  �ىل  �ملدنية  �حلماية  م�صالح 
ترت�وح  م�صابني   10 بنقل  تكفلت 
�عمارهم بني 20 و57 �صنة �ىل م�صلحة 
�ثر  �ل�صوقر  �ال�صتعجاالت مب�صت�صفى 
تقل  �مل�صافرين  لنقل  حافلة  حادث 
حو�يل 45 م�صافر� على م�صتوى نقطة 
رقم  �لوطنني  �لطريقني  بني  �لتقاطع 

90 و23 ببلدية مدري�صة.
ومن جهتها تنقلت �ل�صلطات �ملحلية 
بلدية  لها  تتبع  �لتي  �ل�صوقر  لد�ئرة 
تيارت  لوالية  �لنقل  ومدير  مدري�صة 
�لتكفل  مت  حيث  �حلادث  مكان  �ىل 
لهم  و�صمان  �مل�صابني  بامل�صافرين 
�أم�س  �صباح  يف  �لرحلة  مو��صلة 
رئي�س  به  �أفاد  ح�صبما  �الربعاء 
�ملجل�س �ل�صعبي لبلدية �ل�صوقر كمال 

�لدين �صباحة.

�مل�صيلة  والية  و�يل  طالب 
على  �لقائمني   " مقد�د  "حاج 
بالوالية  �لفالحة  مديرية  ت�صيري 
�لعقار  تطهري  مو��صلة  ب�رصورة 
�لفالحي و �لعمل على ��صتحد�ث 
جديدة  فالحية  حميطات 
�ملهملة  �الأر��صي  و��صرتجاع 
ت�صوية  وكذ�  �مل�صتغلة  وغري 
�الأر��صي  هذه  م�صتغلي  و�صعية 
تنموية  بر�مج  لت�صجيل  و�لدعوة 
ت�صمح  �لقطاع  ل�صالح  جديدة 
بتو�صيع نطاق �الأر��صي �لفالحية 
�الأول  �مل�صوؤول  و�أكد  �مل�صقية 
عن �جلهاز �لتنفيذي عن �ل�رصوع 
�لعقار  لتطهري  كربى  عملية  يف 
�لفالحني  �أ�صباه  من  �لفالحي 
�ملنا�صبة  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  و 
��صرتجاع  مت  قد  �أنه  م�صري� 
�صتجعل  �لتي  هامة  م�صاحات 

قاطرة  �لفالحي  �لقطاع  من 
باالقت�صاد،  للنهو�س  حقيقية 
يف  �ال�صتثمار  ت�صجيع  خالل  من 
�الإنتاج  من  و�لرفع  �ملجال  هذ� 
�لفالحي مربز� �أن والية �مل�صيلة 
�لرعوي  �لفالحي  �لطابع  حتمل 
�الأر��صي  توفر  ي�صمن  �لذي 
�لفالحية �ملخ�ص�صة لال�صتثمار، 
خمتلف  ذ�ته  �لوقت  يف  د�عيا 
�مل�صتثمرين �لتقرب من م�صاحله 
لطلب �ال�صتثمار �لفالحي �ملنتج 
خا�صة فيما تعلق بزر�عة �خل�رص 
�حلبوب  وخمتلف  و�لفو�كه 
م�صيفا �أن �لعملية ب�صدد �النتهاء 
على  �لفالحني  لطماأنة  منها، 
�لتمكن من  و  �أر��صيهم  ��صتغالل 
�أقرب  يف  �لعقود  علي  ح�صولهم 

�الآجال .
عبدالبا�سط بديار 
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نادي  رئي�س  بولب�صل  فريد  وبر�أي 
�لدالفني لالألعاب �ملائية ب�صطورة، 
يف  �لغط�س  فاإن  �صكيكدة،  مبدينة 
ن�صاطات  يطبع  �أ�صبح  �لبحر  مياه 
�مل�صطافني، م�صيفا �أن نو�دي تعليم 
�لغو�س بالوالية �أ�صبحت ت�صتقطب 
كبرية  �أعد�د�  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف 
الأن  �الأعمار،  و  �لفئات  جميع  من 
يعد  و مل  ي�صتهويهم  �أ�صبح  �لغو�س 
بالن�صبة لهم جمرد هو�ية �أو ريا�صة 
من  متكنهم  مغامرة  �إمنا  و  بدنية 
�ل�صعب  من  عامل  على  �لتعرف 
�لغو�س  ممار�صة  دون  �كت�صافه 

�لبحري ب�صكله �حلايل.
"�إن  قائال  بولب�صل  فريد  و�أردف 
ريا�صة  تعلم  يف  �ملتز�يد  �ل�صغف 
�لع�رص  يف  ز�د  �لبحري  �لغو�س 
�أن  من  بالرغم  �الأخرية  �صنو�ت 
�صنة  ��صتحدث  �لدالفني  نادي 
�لنو�دي  �أقدم  بني  يعد من  و   1996
�ملو�طنني  �أن  �إال  �لوالية،  عرب 
�لريا�صة  هذه  من  متخوفني  كانو� 
�صوى  لي�صت حكر�  �أنها  يعتقدون  و 
�الأ�صخا�س  من  معينة  فئة  على 

متاما"،  ذلك  عك�س  �الأمر  بينما 
بح�صب تعبريه وي�صتقبل هذ� �لنادي 
�لغو�س  ريا�صة  تعلم  يف  �لر�غبني 
الأنها  فوق  فما  �صنة   14 �صن  منذ 
�جلميع  باإمكان  ريا�صة  -ح�صبه- 
ب�صحة  "�لتمتع  ب�رصط  ممار�صتها 

جيدة. فال ي�صرتط 
يوفر  �لنادي  �أن  كما  معني  �صن 

غالبية معد�ت �لغط�س."
�لغو�س  لتعلم  �لنا�س  دو�فع  وعن 
هو  �أهمها  �إن  بولب�صل  يقول 
�ملائي  �لعامل  �كت�صاف  "ف�صول 
مبختلف  �لرثية  �لبحرية  �لبيئة  و 
�أن  و  خ�صو�صا  �لكائنات،  �أنو�ع 
ي�صعرون  �لهو�ية  هذه  ممار�صي 
يغو�صون  مرة  كل  يف  بالتجديد 
�لبحر و يرون مناظر  باأعماق  فيها 
خمتلفة  �أنو�ع  و  كائنات  و  جديدة 
متعة  �أن  معترب�  �الأ�صماك"،  من 
يزيد  عمق  يف  �ل�صباحة  و  �لغو�س 
عن 15 مرت� عن �صطح �لبحر "�أمر 
رئي�س  ويوؤكد  �لروعة".  غاية  يف 
�ملائية  لالألعاب  �لدالفني  نادي 
�ملرور  �ملتمرن  على  �أن  ب�صطورة 
مبجموعة من �لتدريبات و �صاعات 
كثرية للغو�س لبلوغ �الحرت�فية �لتي 
ت�صتوجب �ملرور بثالثة م�صتويات، 

�أف�صل  بني  من  �أن  �إىل  م�صري� 
للغو�س  �صكيكدة  بخليج  �الأماكن 
ميكن  �لتي  �صرييجنا  جزيرة  هو 
فاإن  �صطورة  �صاطئ  من  روؤيتها 
"يف  بولب�صل-  �عترب  -كما  �ملكان 
غاية �لروعة و �جلمال وهو مبثابة 
لت�صعرية  وبالن�صبة  منطقة عذر�ء". 
دور�ت تعليم �لغو�س، فقد �عتربها 
نف�س �مل�صوؤول يف متناول �جلميع، 
تتطلب  ككل  �لدورة  باأن  م�صيفا 
"�أقل بكثري  �ألف د.ج و هو  دفع 18 
نو�دي  تطبقها  �لتي  �لت�صعرية  عن 
�ملجاورة"  �لواليات  يف  �لغو�س 
توجه  �إىل  -ح�صبه-  �أدى  ما 
�صكيكدة   والية  �إىل  �أكرث  �ل�صباب 
 32( زند�وي  ريا�س  �ل�صاب  �أما 

�لذي  )�صطيف(  �لعلمة  من  �صنة( 
"�إن  فقال:  �لدالفني  بنادي  حتدث 
�ملغامرة مع هذ� �لنادي بد�أت منذ 
"�لبحر  م�صيفا  �صنو�ت"،  خم�س 
بالنظر  و  د�ئما  ميتعاين  �أعماقه  و 
فاإن  د�خلية  مبدينة  �أقيم  �أنني  �إىل 
هو�يتي  م�صى  وقت  حال يف   ذلك 
�لتكوين  نو�دي  �كت�صفت  �أن  �إىل 
حيث  �لبحر  �أعماق  يف  �لغو�س  يف 
�أنا حاليا غطا�س )درجة  و  �صجلت 
ثالثة( و �أنا �أو��صل تعلم �لغط�س �إىل 
�أن �أ�صبح على درجة من �الحرت�فية 
يف هذ� �ملجال". و�أ�صاف و هو جد 
متحم�س: "ال �أفوت �أي منا�صبة لكي  
�أقوم بالغط�س بدون �صجيج و لكي 

�أخلو بنف�صي".

اأ�سبحت ممار�سة الغو�س يف مياه البحر ن�ساطا ي�ستقطب ال�سباب مبنطقة �سرق البالد الكت�ساف اأ�سرار البحر. ففي 
نهاية �سهر اأوت اجلاري ال يتوانى امل�سطافون املتوافدون على �سواطئ �سكيكدة و بخا�سة ال�سباب منهم يف الت�سجيل 

بنوادي تعليم الغو�س يف مياه البحر بحثا عن املغامرة و اللحظات املثرية يف اأعماق البحر اأو "عامل ال�سمت".

نوادي الغو�س يف مياه البحر ب�سكيكدة 

حاوره م .اأمني .

ولع بالبحر و التزام بحماية البيئة 

�سيدي بلعبا�س

باتت ملجاأ للفقراء

اأمن والية امل�سيلة 

فيما �سجلت  20 �سكوى ر�سمية العام املا�سي

فتح 5 موؤ�س�سات تربوية جديدة خالل املو�سم الدرا�سي اجلديد

انت�سار كبري لبيع امل�ستلزمات املدر�سية يف �سيدي بلعبا�س

حجز 2340 قارورة م�سروبات كحولية

مفت�سية البيطرة ب�سيدي بلعبا�س 
تنفي تعفن حلوم عيد االأ�سحى  

بوالية  �لبيطرة  مفت�صية  �أكدت 
ت�صجيل  يتم  مل  �أنه  بلعبا�س  �صيدي 
خالل  �الأ�صاحي  لتعفن  حالة  �أية 
فعالية  يوؤكد  ما  �ملو�صم،وهو  هذ� 
�الإجر�ء�ت �ملتخذة من قبل �لو�صاية 
دون  �حليلولة  �أجل  من  �لعام  هذ� 
�لتعفن  حاالت  من  حالة  �أية  ت�صجيل 
بتقدمي  �ملو�لني  �لتز�م  خا�صة 
من  �ملا�صية  نقل  عند  �صحية  �صهادة 
منطقة الأخرى مع تعري�س �ملخالفني 
لعقوبات �صارمة وهو ما يوؤكد �إخ�صاع 
للتاأكد  �لبياطرة  لفح�س  �ملو��صي 
�أو  مر�س  �أي  من  �ملا�صية  خلو  من 
بيطريا   34 ت�صخري  عن  وباء،ناهيك 
�لبيع من  ونقاط  �ملا�صية  باأ�صو�ق 
لالأ�صو�ق  �صاملة  مر�قبة  �صمان  �أجل 
�أية  لدخول  هفو�ت  �أية  ترك  وعدم 
ما�صية م�صابة باأي نوع من �الأمر��س 
�ملو�صمني  �صيناريو  لتكر�ر  تفاديا 
لتعفن  �صهد� حاالت  �لذين  �ملا�صيني 
�لوطن  واليات  مبختلف  �الأ�صاحي 
مبناأى  بلعبا�س  �صيدي  والية  تكن  ومل 
على  �صيعت  �لتي  �لظاهرة  هذه  عن 

�الأ�صحى. عيد  فرحة  عائالت  عدة 
للبيطرة قد  �لوالئية  وكانت �ملفت�صية 
�أنه مت ت�صجيل  ك�صفت يف وقت �صابق 
�ملو�صم  خالل  ر�صمية  �صكوى   20
�لتي  �حلاالت  �إىل  �ملا�صي،�إ�صافة 
بع�س  قبل  من  بها  �لت�رصيح  يتم  مل 
�لعائالت  �لتي حتول لون �أ�صاحيها �إىل 
وهو  �ملجمد  وهي يف  حتى  �الأخ�رص 
�رصفت  �لتي  عائالت  عدة  �صدم  ما 
مبالغ مالية كبرية من �أجل �قتناء كب�س 
دينار  �ألف   75 حد  �إىل  و�صلت  �لعيد 
ترمى  �الأخري  ويف  �الأ�رص  بع�س  لدى 
،وكانت  �ملزبلة  يف  باأكملها  �الأ�صحية 
�لو�صاية قد وعدت باتخاذ �الإجر�ء�ت 
نف�س  تكر�ر  تفادي  �أجل  من  �لالزمة 
بفر�س  وذلك  �لعام  هذ�  �ل�صيناريو 
و�ل�صوق. رقابة م�صددة على �ملو�لني 

�أي�صا  �لبيطرة  مفت�صية  و�أكدت  هذ� 
�أنه مت ت�صجيل حاالت معزولة للكي�س 
�ملناوبة  فرق  ت�صل  مل  بحيث  �ملائي 
حاالت  للحدث  ت�صخريها  مت  �لتي 

كثرية تتعلق بهذ� �ملر�س  
�س.�سهيب

�لرتبية بوالية  �أن يتدعم قطاع  من �ملنتظر 
جديدة  تربوية  مر�فق   5 ب  بلعبا�س  �صيدي 
حت�صبا للدخول �الجتماعي 2018 -2019 منها 
جممعني مدر�صيني يف �لطور �البتد�ئي لي�صل 
عرب  �ملنت�رصة  �البتد�ئية  �ملوؤ�ص�صات  عدد 
�إىل 290  مدر�صة،ومتو�صطتني  �لوالية  تر�ب 

بلعبا�س  �صيدي  بلديتي  من  بكل  جديدتني 
 105 �إىل  �لعدد  لريتفع  حل�صن  و�صيدي 
ف�صيتم  �لثانوي  �لطور  يف  متو�صطات،�أما 
لريتفع  �جلزيرة  بحي  جديدة  ثانوية  فتح 
�إقليم �لوالية. �إىل 49 ثانوية يف كامل  �لعدد 

�لعمومية  �لتجهيز�ت  مديرية  وح�صب  هذ� 

فاإنه �صيتم �إعادة تهيئة عدد من �ملوؤ�ص�صات 
�البتد�ئية  مبعدل و�حدة بكل د�ئرة بغالف 
�مل�رصوع  �صنتيم،وهو  مليار   50 قو�مه  مايل 
وز�رة  برنامج  �إطار  يدخل يف  �لذي  �ل�صخم 
كلفت  �لتي  �لعمر�نية  و�لتهيئة  �لد�خلية 
�لوالية بهذ� �مل�رصوع و�لذي ي�صمل  م�صالح 

و�ملطاعم  �ملياه  لدور�ت  �العتبار  رد 
ت�صابق  م�صاريع  وهي  �ملر�فق  من  وغريها 
فيها �ل�صلطات �ملحلية �ملعنية �لزمن قبيل 
�إال  عنه  تف�صلنا  ال  �لذي  �ملدر�صي  �لدخول 

�أيام معدودة  
�س.�سهيب

ر�جت مبدينة �صيدي بلعبا�س هذه �الأيام 
جتارة بيع �مل�صتلزمات �ملدر�صية من 
�أدو�ت ،ماآزر وحمافظ حت�صبا للدخول 
عنه  يف�صلنا  يعد  مل  �لذي  �ملدر�صي 
�أن  �ملالحظ  و   ، قليلة  �أيام  �صوى 
عملية �لبيع للم�صتلزمات �ملدر�صية مل 
�ملكتبات  �أ�صحاب  عند  تتوقف فقط 
بل   ، �لبيع   بعملية  قانونا  �ملعنيني 
و�  تعد�ه �إىل �أن �لكثري من �لتجار غريرّ
�إىل  و توجهو�  �الأ�صلية  ن�صاطاتهم  من 
بيع �الأدو�ت �ملدر�صية ب�صفة عر�صية 
�لفر�صة  لهذه  منهم   �نتهاز�  موؤقتة  و 
باالأرباح  عليهم  تدر  �لتي  �لثمينة 
على  جمربون  �الأولياء  و�أن  خا�صة 

�ل�رصورية  �مل�صتلزمات  هذه  �رص�ء 
�نت�رصت  �أبنائهم.وقد  لتمدر�س 
�ملدينة  بو�صط  –الكوبول-  مبحيط 
�لطاوالت  �لتي ت�صكلت خ�صي�صا لهذه 
�ملدر�صية  �الأدو�ت  لبيع  يف  �ملنا�صبة 
منظمة  غري  و  �رصعية  غري  بطريقة 
�ملعنية،  �جلهات  من  مر�قبة  دون  و 
من  �الأعظم  �ل�صو�د  �إليها  يلجاأ  و�لتي 
�الأثمان  �أرخ�س  عن  بحثا  �الأولياء 
فباتت �صورة �لتفاف �الأولياء و�أبنائهم 
هذه  �حلدث  ت�صنع  �لطاوالت   حول 
�الأيام فاملتجول و�صط �ل�صوق بو�صط 
�نت�صار  يلحظ  �لقر�بة  وحي  �ملدينة  
و�خلا�صة  وهناك  هنا  �لطاوالت 

طاوالت  �أو  �لدر��صة  مب�صتلزمات 
ميتهنون  حمالت  الأ�صحاب  �أخرى 
ولكن  �ملحل  د�خل  �أخرى  جتارة 
�ملحل  مبدخل  طاوالت  يخرجون 
�ملدر�صية  باالأدو�ت  خا�صة  �لتجاري 
�لو�صع  ،وهو  �ملارة  �نتباه  للفت 
�أدخل �أ�صحاب �ملكتبات يف بطالة مل 
يه�صمو� �آثارها خا�صة و�أنهم ينتظرون 
ن هذه �لفر�صة  من �أجل حتيني �لربح 
خف�س  �إىل  �لكثريون  ��صطر  لذلك 
عدد  �كرب  ��صتمالة  �أجل  من  �الأثمان 
�ل�صلع  نوعية  �أن  رغم  �لزبائن  من 
�لطاوالت  يف  تباع  �لتي  عك�س  جيدة 
�لذي �عترب  �لتجار  �أحد  �أكده  ح�صبما 

�أن �ل�صلع �لتي تباع يف �ل�صوق �ملو�زية 
للتلف  وقابلة  رديئة  نوعية  ذ�ت  هي 
�رص�ء  �إىل  �الأولياء  ي�صطر  ما  وهو 
�أخرى خالل منت�صف �لعام �لدر��صي.

ومن جهتها م�صالح �الأمن حتركت من 
�أجل وقف زحف �لتجارة �ملو�زية �لتي 
تعاود �لظهور و�النت�صار يف كل منا�صبة 
�لب�رصية  عنا�رصها  ت�صخري  بحيث مت 
�حليل  �أن  �إال  �لظاهرة  هذه  ملحاربة 
�ملو�زيني  �لتجار  قبل  من  �مل�صتعملة 
هذه  على  �جلذري  �لق�صاء  دون  حال 

�لظاهرة �ملتف�صية 
�س.�سهيب

�ل�رصطة  فرقة  عنا�رص  متكن 
�حل�رصي  لالأمن  �لق�صائية 
�ل�صاد�س باأمن والية �مل�صيلة من 
م�رصوبات  قارورة   2340 حجز 

�الأحجام  خمتلفة  كحولية 
للرتويج  مهياأة  كانت  و�الأنو�ع 
�لعملية، جاءت  دون رخ�صة هذه 
�إىل  وردت  معلومات  �إثر  على 

جمموعة  بقيام  تفيد  �ل�رصطة 
غري  باالإجتار  �الأ�صخا�س  من 
�ل�رصعي يف �مل�رصوبات �لكحولية 
�أعدت  ذلك،  فور  ترويجها  بغية 

م�صالح �الأمن خطة عمل حمكمة 
�أ�صفرت عن حجز �لكمية مبنطقة 

�لن�صاطات �ل�صناعية .
عبدالبا�سط بديار

تيارت

 12 جريحا يف انحراف حافلة 
لنقل امل�سافرين مبدري�سة

وايل امل�سيلة يوؤكد  

موا�سلة عملية تطهري العقار الفالحي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي

الأ�ضتاذ/ �رضابي عبد الكرمي
حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�ضوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 0770.33.29.50/05.40.01.52.32

GMAIL.COM/EMAIL@MTR.CHERABI.HUISSIER2

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بجريدة يومية وطنية

املادة 749-750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن الأ�ضتاذ /�رضابي عبد الكرمي -حم�رض ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�ضع ختمه و املوقع اأدناه 

لفائدة /ورثة قري�ضي خليفة ابن العربي بناته من الزوجة الأوىل املطلقة و هن 1/قري�ضي �ضمرية ال�ضاكنة ب/686 م�ضكن رقم 4 �ضالح باي ولية ال�ضطيف 2/قري�ضي هادية ابنة ال�ضاكنة ب/84 
حي البناء دايل اإبراهيم اجلزائر و 3/ قري�ضي ن�ضيمة ال�ضاكنة ب حي 200 م�ضكن عمارة م رقم 4 اأولد يعي�س البليدة

-بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بئرمرادراي�س الق�ضم العقاري بتاريخ 2017/01/19 رقم اجلدول 16/07380 رقم الفهر�س 17/00521 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 
2017/10/30 حتت رقم 2017/4531. وبناءا على / اأمر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2018/05/07 حتت رقم 2018/2862. نعلن للجمهور بانه �ضي�رضع يف 

البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل يف �ضقة �ضكنية ذي ملكية م�ضرتكة تقع بالطابق الثالث )3( بعمارة رقم 6 ب �ضقة رقم 05 حي فوجرو بوزريعة اجلزائر ت�ضتمل على اأربعة غرف )4( 
مطبخ,حمام,مرحا�س , و مرافقها , تبلغ �ضبعة و �ضبعون مرتا مربعا و �ضتة دي�ضمرت مربع)77.06 م( و ن�ضبة اأربع و خم�ضون جزء من الألف 1000/54 من الأجزاء امل�ضرتكة قطعة رقم 7.و هذا 

ح�ضب اجلدول الو�ضفي للتق�ضيم امل�ضهر باملحافظة العقارية باجلزائر يف )1990/01/27( جملد 42 رقم 39.
على اأ�ضا�س �ضعر اإفتتاحي قدره �ضتة ماليني و �ضتة مئة و�ضبعة األف  و �ضبعمائة و خم�ضة و ت�ضعون دينار جزائري)6.607.795.00 دج( ل�ضالح اأعلى و اأخر مزايد يوم 2018/09/11 , مبحكمة 

بئرمرادراي�س الكائنة �ضعيد حمدين بئرمرادراي�س اجلزائر العا�ضمة قاعة البيوع العقارية على ال�ضاعة 13.00 �ضا زوال 
�رضوط البيع : اإ�ضافة اإىل ال�رضوط الواردة يف قائمة �رضوط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط املحكمة بتاريخ 2018/01/30 , حتت رقم 2018/18  فاإن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل الأعباء 

القانونية مبا فيها دفع حال اإنعقاد اجلل�ضة 5/1 من الثمن و امل�ضاريف  و الر�ضوم امل�ضتحقة  بوا�ضطة �ضيك م�ضمن و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل 08  اأيام املوالية لر�ضو املزاد .
فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الإطالع على قائمة �رضوط البيع لدى كتابة �ضبط حمكمة بئر مراد راي�س او بديوان املح�رض الق�ضائي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله  

و عليه /ا�ضتنادا ملقت�ضيات املادة 749-750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية  قمنا بن�رض هذا املح�رض باجلريدة وطنية .
اخلتم املح�رض الق�ضائي
�رضابي عبد الكرمي
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�صعيد  على  خطري  تطور  يف 
�رسقة  وت�رسيع  اال�صتيطان 
ل�صاحله،  الفل�صطينية  االأرا�صي 
املركزية  املحكمة  قررت 
"االإ�رسائيلية" يف القد�س املحتلة 
اأم�س الثالثاء )28-8(، عدم اإخالء 
"مت�صبي  اال�صتيطانية  البوؤرة 
اأرا�س  على  املقامة  كراميم" 
فل�صطينية خا�صة تابعة ملحافظة 
�صابقة خطرية  ي�صكل  ما  اهلل،  رام 
"االإ�رسائيلي"،  الق�صاء  تاريخ  يف 
ي�صكل  اأنه  جمددا  اأثبت  الذي 
غطاء لنهب االأرا�صي الفل�صطينية 
املوقع  ونقل  اال�صتيطان  وت�رسيع 
"هاآرت�س"  ل�صحيفة  االإلكرتوين 
القا�صي،  عن  الثالثاء  م�صاء 
البوؤرة  اأن  زعمه  درئيل،  اأرنون 
"بح�صن  اأقيمت  قد  اال�صتيطانية 
نية" من خالل تخ�صي�س االأرا�صي 
وعّد  االحتالل،  من  للم�صتوطنني 
ما  حلماية  مربرا  ي�صكل  ذلك  اأن 

اأ�صماه "حقوق امل�صتوطنني".
اال�صتيطانية  البوؤرة  هذه  اأن  يذكر 
اأرا�س  على   1999 عام  اأقيمت 
توجه  حيث  خا�صة،  فل�صطينية 
املحكمة  اإىل  االأرا�صي  اأ�صحاب 
العليا "االإ�رسائيلية" �صد اإقامتها، 
اإىل  الق�صية  حتويل  العليا  فقررت 

القد�س  يف  املركزية  املحكمة 
اإنهم  امل�صتوطنني  حمامي  وقال 
على  بناء  املكان  يف  ا�صتوطنوا 
ذات  املهنية  اجلهات  من  ت�رسيح 
"وزارة  ت�صمى  ما  ب�صمنها  ال�صلة، 
ي�صمى  وما  االإ�رسائيلية"  االأمن 
بـ"االإدارة املدنية االإ�رسائيلية" يف 

االأرا�صي املحتلة. 

رفعوا  قد  امل�صتوطنون  وكان 
التما�صا  وقدموا  م�صادة،  دعوى 
الفل�صطينيني،  امللتم�صني  �صد 
"االإ�رسائيلية"،  ال�صلطات  و�صد 
ين اأنها تن�صلت، من امل�صوؤولية  عاِدّ
جتاههم، واأقرت اأن احلديث يدور 
عن اأرا�ٍس خا�صة فل�صطينية واألقت 
املحكمة بامل�صوؤولية عن تعوي�س 

على  االأرا�صي  اأ�صحاب  ال�صكان 
احلكومة "االإ�رسائيلية"وتاأتي هذه 
ا�صتخدام  بعد  الق�صائية  ال�صابقة 
يطلق  ما  االأوىل  للمرة  املحكمة 
ال�صوق"، حيث قررت  "نظام  عليه 
وتعوي�س  احلل  عن  امل�صوؤولية  اأن 
الفل�صطينيني،  االأر�س  اأ�صحاب 
على  هي  امللكية،  ثبوت  حال  يف 

ال�صلطات "االإ�رسائيلية".
ال�صهيونية  الق�صاء  وزيرة  وكانت 
�صعت  �صكيد"  "اأييليت  املتطرفة 
من  االأوىل  للمرة  لالعرتاف 
بـ"البند  "االإ�رسائيلية"  ال�صلطات 
وقدمت  ال�صوق"  نظام  من   5
يت�صمن  الذي  موقفها  "اإ�رسائيل" 
وفرت  وبذلك  بالنظام،  االعرتاف 

للمحكمة الغطاء الر�صمي لذلك.
كما عّدت املحكمة اأن من واجب 
اأ�صمته  ما  حماية  ال�صلطات  هذه 
اأن  رغم  امل�صتوطنني"  "حقوق 
ال�رسعية  قرارات  من  �صل�صلة 
يف  اال�صتيطان  عّدت  الدولية 
�رسعي  غري  املحتلة  االأرا�صي 
وقالت "هاآرت�س" اإن ملف الدعوى 
للمحكمة  �صيعاد  الق�صية  هذه  يف 
قرار  تغري  مل  اإذا  التي  العليا 
املركزية، فاإن املوقع اال�صتيطاين 

�صيتم ت�رسيعه "اإ�رسائيليا".
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وذكرت امل�صادر �صباح اأم�س اأن "رد 
يتجاوز منطقة اخلالفات  فتح مل 
بعد، واأنه ا�صتمرار ملوقف احلركة 
اجلهود  مع  للتجاوب  الراف�س 
ي�صري  ما  وهو  واالإقليمية،  الدولية 
اإىل تعقيد اأكرث لالأمور"ولفتت اإىل 
يختلف  مل  النهائي  "فتح"  رّد  اأن 
دارت  التي  املناق�صات  عن  كثرًيا 
احلركة  وفد  بني  القاهرة  يف 
الذي قاده ع�صو جلنتها املركزية 
�صيطرت  والتي  االأحمد  عزام 
وال�صّد  النقا�س  يف  "احلّدة  عليها 
اأن  امل�صادر  واجلذب"واأو�صحت 
فيما  مرونة  اأي  تبِد  مل  "احلركة 
يتعلق مب�صاألة امل�صاحلة وما طرح 
من خطوات، �صواء من القاهرة اأو 
لذلك  اإ�صافة  حما�س،  حركة  من 
مع  التجاوب  متاًما  رف�صت  فاإنها 
يتعلق  فيما  مطروح  هو  ما  كل 
مبلف الهدنة مع اإ�رسائيل، معتربة 
التي  القرن  �صفقة  من  جزء  اأنها 
ترف�س متاماً االعرتاف اأو التعامل 

مع معطياتها".
من  اأمله  عن  االأحمد  واأعرب 
يُْطلعوا  اأن  م�رس  يف  "االأ�صقاء 
رد  تفا�صيل  على  حما�س  حركة 
ال  الرد  هذا  اأن  مو�صحاً  فتح"، 
ما  اإىل  ي�صتند  بل  جديداً،  يطرح 
بحيث  �صابقاً،  عليه  التوقيع  مّت 
اإىل  والتوازي  بالتدريج  ن�صل 
ي�صمل  مبا  اخلطوات،  كل  تنفيذ 
عودة الوزراء لقطاع غزة وقيامهم 
يف  ومائة  قانوين  ب�صكل  بعملهم 
املائة من دون تدخل اأحد، واإنهاء 

و�صع  تبحث  التي  اللجنة  عمل 
املوظفني الذين عّينتهم "حما�س" 
خالل فرتة االنق�صام، واإنهاء عمل 
امل�صاحلة،  وهي  االأخرى،  اللجان 

واحلريات العامة، واالأمن.
االإطار  اأن  االأحمد  واأو�صح 
مت  الرد  ت�صمنه  الذي  ال�صيا�صي 
وتكراراً،  مراراً  عليه  االتفاق 
عليه  التاأكيد  مت  الذي  واجلديد 
فقط هو ما ا�صتجد بعد اتفاق 12 
اأكتوبر 2017 فيما يتعلق مبا ت�صمى 

"�صفقة القرن"، ومت الت�صديد على 
اأن الفهم االأمريكي لعملية ال�صالم 
لت�صفية  موؤامرة  وي�صكل  مرفو�س 

الق�صية.
حركة  رد  ت�صّمنه  "ما  اإن  وقال 
ميثل  امل�رسية  الورقة  على  فتح 
الكل الفل�صطيني، الأننا نريد اإنهاء 
ملواجهة  والتفرغ  ال�صفحة  هذه 
اخلبيثة  االأمريكية  ال�صيا�صة 
نريد  وال  الإ�رسائيل،  واملنحازة 
ومعاناة  اأمل  ي�صتغّل  اأن  اأحد  من 

اأو  ال�صفة  �صواء يف  الفل�صطينيني، 
القطاع".

البارز  القيادي  قال  اأم�س،  واأول 
االإ�صالمي  اجلهاد  حركة  يف 
�رسوط  اإن  الهندي  حممد 
للم�صاحلة  الفل�صطينية  ال�صلطة 
م�صتحيلة ومرفو�صة من املقاومة 
اأن  الهندي  وذكر  الفل�صطينية 
كما  امل�صاحلة  يف  التعقيدات 
ال�صلطة  مبفهوم  "الأنها  هي 
مفهومها  عن  غري  الفل�صطينية 
واملقاومة  حما�س  حركة  لدى 
اأن  الهندي  الفل�صطينية"واأو�صح 
"هي  ال�صلطة  مبفهوم  امل�صاحلة 
حتكم  كما  غزة  لتحكم  تعود  اأن 
فوق  مبعنى  اليوم  الغربية  ال�صفة 
وال�صالح  االأر�س  وحتت  االأر�س 
وهذه  والتمكني،  وال�رسعية 
م�صتحيلة  �رسوط  هي  ال�رسوط 
يدا  "هناك  اأن  واأكد  ونرف�صها". 
ولالأ�صف  االحتالل  من  ثقيلة 
يف  املقاومة  على  ال�صلطة  من 
ومنع  قمع  اإىل  م�صريا  ال�صفة"، 
وفعاليات  مل�صريات  والت�صدي 
ال�صفة من  �صعبية وجماهريية يف 
"هل  الهندي  وت�صاءل  ال�صلطة 
ال�صفة  يف  اأهلنا  حتمي  ال�صلطة 
االإٍ�رسائيلي  فاالحتالل  الغربية؟، 
يقتحم ويقتل ويعتقل"و�صدد على 
للمقاومة  اإمكانية  لي�س هناك  اأنه 
ما  فعل  من  ال�صلطة  متكن  باأن 
"لذلك  م�صيفا  ال�صفة،  يف  تفعله 
الواحد  وال�صالح  التمكني  مفهوم 

وغريه نرف�صه".

اأكدت م�سادر م�سرية �سباح اأم�س الأربعاء اأن الرد النهائي الذي �سلمته حركة فتح 
على الورقة امل�سرية اخلا�سة بامل�ساحلة الفل�سطينية وم�سروع التهدئة مع الحتالل 

الإ�سرائيلي زاد الأمور تعقيدا.

م�سادر م�سرية

 رد فتح على ورقة القاهرة زاد الأمور تعقيًدا

يف تطور خطري

الحتالل ي�سرعن �سرقة الأرا�سي اخلا�سة بـ"ح�سن نية"

فل�سطني املحتلة

300 طفل اأ�سري يحرمون مدار�سهم

تعزيزات اإىل �سواطئ 
ع�سقالن حت�سبًا لوقوع 
عمليات اخرتاق بحري

االأ�رسى  مركز  مدير  قال 
حمدونة  راأفت  للدرا�صات 
طفل   )300( من  يقاب  ما  اإن 
�صجون  يف  يقبعون  فل�صطيني 
 )3( بينهم  ال�صهيوين،  االحتالل 
اأم�س  ُحرموا  قا�رسات  فتيات 
ملدار�صهم  التوجه  من  االأربعاء 
كنظرائهم الطلبة، مع بدء العام 
الدرا�صي اجلديد 2019-2018.

بيان  يف  حمدونة  واأو�صح 
ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  اأن 
ال�صهيونية واحلكومة ال�صهيونية 
هوؤالء  خ�صو�صية  جتاوزت 
ومتطلباتهم  املعتقلني  االأطفال 
االتفاقيات  عليها  اأكدت  التي 
والقانون  الدولية  واملواثيق 

الدويل االإن�صاين.
احلقوقية  املنظمات  ودعا 
متابعة  اإىل  بالطفل  اخلا�صة 
اأو�صاع املعتقلني القا�رسين يف 
املعتقالت ال�صهيونية، وال�صغط 
تاأمني  اأجل  من  االحتالل  على 
مبدار�صهم  وااللتحاق  حريتهم 
االأطفال  كباقي  تعليمهم  لتلقى 
يف العامل واأ�صار اإىل اأن ما يقارب 
من مليون وثالثمائة األف طالب 
وطالبة توجهوا للمدار�س �صباح 
اليوم يف كافة اأرجاء الوطن، ومت 
حرمان ما يقاب من )300( طفل 
بينهم )3( فتيات قا�رسات، من 
واأ�صاف  ملدار�صهم،  التوجه 
ترتكب  االحتالل  �صلطات  اأن 
ع�رسات  االأطفال  بحقهم 

النف�صي  كالتعذيب  االنتهاكات 
بنية  وا�صتغالل  واجل�صدي، 
والرتكيز على  ال�صعيفة،  الطفل 
والتنكيل  والتهديد  التعذيب 
بالكالب،  اأحياًنا  والرتويع 
وا�صتخدام و�صائل غري م�رسوعة 
الكاذبة،  والوعود  كاخلداع 
واملحاكم  القا�صية،  واملعاملة 
والقوانني  الع�صكرية  الردعية 
االنفرادي  والعزل  اجلائرة، 
وا�صتخدام القوة، واالحتجاز يف 
وباأعمارهم،  بهم  تليق  اأماكن ال 
اال�صتفزازية.  والتفتي�صات 
القا�صية  املعاملة  اإىل  واأ�صار 
واملخالفة  لها  يتعر�صون  التي 
واملواثيق  االأعراف  لكل 
الدولية التي تكفل حماية هوؤالء 
حقوقهم  وتاأمني  القا�رسين 
والتعليمية  والنف�صية  اجل�صدية 
ومر�صدين  باأهليهم  وتوا�صلهم 
والتعامل  حياتهم  يوجهون 
معهم كاأطفال بعيًدا عن �صيا�صة 
الرتهيب بهدف تدمري الطفولة 
الفل�صطينية، واالحلاق بها االآثار 
واجل�صدية  والنف�صية  ال�صحية 

واالجتماعية.
املنظمات  حمدونة  ودعا 
بالطفل  اخلا�صة  احلقوقية 
املعتقلني  �صهادة  �صماع  اإىل 
ال�صجون  يف  القا�رسين 
وحما�صبة  اال�رسائيلية، 
االحتالل على جرائمه بحقهم، 

وتاأمني احلماية لهم.

ذكرت القناة الثانية العربية، م�صاء 
اأم�س، اأن �رسطة االحتالل، قررت 
اإر�صال تعزيزات اأمنية، اىل �صواحل 
وقوع  من  خوفاً  ع�صقالن،  مدينة 
عميات اخرتاق بحري انطالقاً من 
العربية،  القناة  وقالت  غزة  قطاع 
اإن ال�رسطة قررت اإر�صال وحدات 
خا�صة من �رسطة حر�س احلدود، 
ملراقبة �صواطئ ع�صقالن املحتلة 
واأ�صافت القناة، اأن هناك تخوفات 
االأمنية،  االحتالل  منظومة  لدى 
من نية الكوماندوز البحري التابع 

عمليات  تنفيذ  للق�صام،  لكتائب 
غزة  قطاع  من  بحري،  اخرتاق 
التقديرات  فاإن  القناة،  وبح�صب 
للحتالل  االأمنية  املنظومة  لدى 
يف  كبري  تطور  حدوث  اىل  ت�صري، 
التابع  البحري  الكومندوز  قدرات 

للق�صام بغزة.
جي�س  اأن  القناة،  واأ�صارت 
االحتالل، طالب ب�رسورة االإ�رساع 
العزال  البحري  اجلدار  بناء  يف 
وقوع  من  الكيان وغزة، خوفاً  بني 

عمليات اخرتاق بحري.
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�إىل  معركة  من  تنّقل  �ل�سعدي 
�لعر�ق،  وغربي  �سمايل  �أخرى 
على ر�أ�س قو�ته �لتي كانت مبثابة 
�سد  �حلرب  يف  �لرمح"  "ر�أ�س 
ب�سعبية  �لرجل  "د�ع�س"وحظي 
�ملحلي  �ل�سعيدين  على  و��سعة 
�ل�سحافة  دفع  ما  وهو  و�لدويل، 
بـ"روميل  ت�سميته  �إىل  �لغربية 
�لقائد  �إىل  ن�سبة  �لعر�ق"، 
�حلرب  �إبان  �لأملاين  �لع�سكري 
روميل"،  "�إرفني  �لثانية  �لعاملية 
كان  �لقيادية  �حلنكة  �ساحب 
مالمح  على  جلًيا  و�لفخر  �لزهو 
قو�ت  حققته  ملا  �ل�ساعدي، 
تدربها  �لتي  �لإرهاب  مكافحة 
�ملتحدة  �لوليات  وت�سلحها 
�سد  �حلرب  يف  �لأمريكية، 
يز�ل  ما  لكنه  �لإرهابي،  �لتنظيم 

يبدي قلًقا.

خاليا "داع�س".. الهاج�س 
القدمي اجلديد

�أنه  �إىل  قلقه  �ل�ساعدي  ويعزو 
لـ"د�ع�س"  خاليا  هناك  تز�ل  ما 
بني  مناطق حم�سورة  تتو�جد يف 
�لدين،  �سالح  حمافظة  �سمايل 
�إ�سافة  كركوك  حمافظة  وغربي 
منطقة  يف  �أخرى  خاليا  �إىل 
)�سمال(،  حمرين  جبال  �سل�سلة 
عن  ف�ساًل  دياىل،  وحمافظة 
�ملمتدة  �ل�سحر�وية  �ملناطق 
كما  )غرب(،  و�سوريا  �لعر�ق  بني 

�إىل  ي�سري  �ل�ساعدي  وكان  يقول 
�لثالث،  �ملحافظات  بني  منطقة 
�ملوت"،  "مثلث  با�سم  تعرف 
هجمات  �لتنظيم  �سن  حيث 
�سد  �ملا�سية،  �لأ�سهر  يف  مميتة 
خا�سة  و�أمنية،  ع�سكرية  �أهد�ف 
على �لطريق �لرئي�س بني كركوك 
و�لعا�سمة بغد�د وتكر�ر هجمات 
خاليا �لتنظيم على طريقة �أ�سلوبه 
�لقدمي يف حرب �لع�سابات، باتت 
وتثري  �لعر�قية  �لقو�ت  توؤرق 

خماوف �ل�سكان.
ول تز�ل قو�ت مكافحة �لإرهاب 
�لتي  منت�رشة بكثافة يف �ملناطق 
"د�ع�س"،  من  ��ستعادتها  جرى 
�لتنظيم  لهجمات  للت�سدي 
لل�سيطرة  حماولة  �أية  و�إحباط 
�نتهاء  ومع  جمدًد�  �أر��ٍس  على 
�ملو�جهات �ملبا�رشة بني �لقو�ت 
"د�ع�س"،  وم�سلحي  �لعر�قية 
�لإرهاب  مكافحة  قو�ت  تتجه 
ل�ستعادة �ملهام �لتي ت�سكلت من 

�أجلها �أ�سا�ًسا.

جهاز مكافحة االرهاب 
يستعيد مهامه األولى

ويقول �لقائد �لع�سكري، �إن "عمل 
�جلهاز يف �ملرحلة �ملقبلة �سيرتكز 
�ل�ستخبار�تي،  �جلانب  على 
حمددة  �أهد�ف  مالحقة  �أي 
بعينها"ويو�سح  �رشبات  وتوجيه 
كا�ستخبار�تي،  �سمم  "�جلهاز  �أن 
�لقب�س  �إلقاء  �أو  �لق�ساء  وو�جبه 
�لتي متثل تهديد�  �لأهد�ف  على 
لالأمن �لوطني �لعر�قي"، لكن كما 

يقول "بعد عام 2014 ��سطررنا 
نتيجة  �ملدن  د�خل  للقيام مبهام 
�لبالد  بها  مرت  �لتي  �لظروف 
�لع�سكرية"ويوؤكد  و�ملوؤ�س�سة 
يف  �جلهاز  خ�سائر  �أن  �ل�ساعدي 
كانت  "د�ع�س"  �سد  �ملعارك 
"�أقل من �ملتوقع بكثري"، لكنه مل 
وبر�أيه  و�إح�سائيات،  �أرقاًما  يعِط 
يجب "تعوي�س من فقدهم �جلهاز 
عن  �لأبطال"ويك�سف  من  مبزيد 
مكافحة  جلهاز  "خطة  وجود 
�ل�سباب  ل�ستيعاب  �لإرهاب 
�ملوؤ�س�سة  خارج  من  و��ستقبالهم 
�لع�سكرية، وفتح باب �لتطوع وفق 
�رشوط ومو��سفات )مل يحددها( 

خا�سة باجلهاز".
يتم  �أن  �لركن  �لفريق  وي�ستبعد 
موؤ�س�سات  من  عنا�رش  "دمج 
�أن  مبينا  باجلهاز"،  �أخرى  �أمنية 
ذلك "غري و�رد يف خطط �جلهاز 

حاليا".

تعامل مع "م�شت�شارين 
دوليني"

عن  حتدثت  �لتي  �لأنباء  وعن 
على  �إير�نيني  م�ست�سارين  وجود 
يف  "د�ع�س"  �أر�س �ملعارك �سد 
�عتماد  �ل�ساعدي  ينفى  �لعر�ق، 
عليهم  �لإرهاب  مكافحة  جهاز 
لدينا  كان  �جلهاز،  "يف  ويو�سح: 
�لتحالف  قو�ت  من  م�ست�سارون 
�ملتحدة  �لوليات  )بقيادة 
�لإ�سناد  لنا  يوؤمنون  �لأمريكية( 
و�لدعم  و�ملعلومات  �جلوي 
�أي  يوجد  ل  لكن  �للوج�ستي، 

قاتلو�  ممن  عر�قي  غري  مقاتل 
على �لأر�س"ويذكر �ل�ساعدي �أن 
�أهم �لأهد�ف �لتي حققها جهازه 
هو  �لتنظيم،  �سد  معاركه  خالل 
بالأجهزة  �ملو�طن  ثقة  "�إعادة 
يف  ويو�سح  �حلكومية".  �لأمنية 
�ملناطق  "�أهايل  �ل�سياق،  هذ� 
�لتنظيم  �سيطرة  حتت  تقع  �لتي 
ا يف مدينة �ملو�سل -  - وخ�سو�سً
كانو� خائفني وحذرين من �لتعامل 
�لعر�قية،  �لأمنية  �لأجهزة  مع 
�سابقة  وتركات  تر�كمات  ب�سبب 
قبل  �سنو�ت م�ست  حدثت خالل 

دخول د�ع�س".
�لأجهزة  تعامل  "بعد  وي�سيف: 

�جلهاز،  عنا�رش  ل�سيما  �لأمنية، 
�إيجابي  ب�سكل  �لأهايل  مع 
عادت  ما  �رشعان  و�إن�ساين، 
وبادلوهم  �لأجهزة  بهذه  ثقتهم 
�ملعلومات.  وتقدمي  �لتعاون 
ممتازة"وب�سكل  �لعالقة  و�لآن 
"تقريبا  �ل�ساعدي:  يو�سح  �أدق 
عام  وحتى   2004 عام  منذ 
ع�سكري  هناك  يكن  مل   2014
تلك  يف  يتجول  �أمن  عن�رش  �أو 
�لآن  لكن  �سالحه،  بال  �ملناطق 
برتحيب  ي�سعر  بات  ع�سكري  �أي 
فرتة  وم�ساعدتهم"ومنذ  �لأهايل 
ق�سرية، ي�سّعد �لتنظيم �لإرهابي 
هجماته �خلاطفة، �لتي ت�ستهدف 

خالل  �لأمن،  قو�ت  �لغالب  يف 
خا�سة  �ملا�سية،  �لقليلة  �لأ�سهر 
وبعد  �لبالد  �سمايل  مناطق  يف 
�لتحالف  من  وبدعم  �سنو�ت،   3
�لدويل بقيادة �لوليات �ملتحدة، 
دي�سمرب  يف  �لعر�ق،  �أعلن 
�أر��سيه  كامل  ��ستعادة  �ملا�سي، 
كان  �لذي  "د�ع�س"،  قب�سة  من 
�لبالد  م�ساحة  ثلث  على  ي�سيطر 
�لتنظيم يحتفظ بخاليا  ول يز�ل 
�لبالد،  �أرجاء  يف  متوزعة  نائمة 
لأ�سلوبه  تدريجًيا  يعود  وبد�أ 
خاطفة  هجمات  �سن  يف  �لقدمي 
�لع�سابات"  "حرب  طريقة  على 

�لتي كان يتبعها قبل 2014.

يف مقابلة مع االأنا�شول القائد يف جهاز مكافحة االإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب ال�شاعدي، امللّقب بـ"روميل العراق"، يوؤكد اأن "داع�س" ال يزال ي�شكل هاج�ًشا 
لقوات االأمن، ويجري اال�شتعداد ملواجهته و�شع بندقيته جانًبا يف ا�شرتاحة مقاتل، بعد اأن خا�س معارك طاحنة �شد تنظيم "داع�س" االإرهابي، على راأ�س قوات 

النخبة يف اجلي�س العراقي خالل ال�شنوات الثالث بني عامي 2014 و2017 هذا ما بدا وا�شًحا على القائد يف جهاز مكافحة االإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب 
ال�شاعدي، حينما التقته االأنا�شول يف العا�شمة بغداد، والذي اأكد اأن "تلك لي�شت نهاية احلرب".

العراق

م٫�س 

رومل " ي�سرتيح من معركة "داع�ش" وي�ستعد لتحٍد جديد 

وا�شل هجومه على �شركات االإنرتنت

ترامب يحذر "غوغل" و"في�سبوك" و"تويرت" من "قمع" اأ�سوات املحافظني
�لأمريكي،  �لرئي�س  و��سل 
دونالد تر�مب، هجومه على 
ومو�قع  �لإنرتنت،  �رشكات 
�لتو��سل �لجتماعي، حمذًر� 
و"في�سبوك"،  "غوغل"، 
و"تويرت"، من "قمع" �أ�سو�ت 
�ملحافظني جاء ذلك خالل 
�أدىل  �سحفية  ت�رشيحات 
��ستقباله  خالل  تر�مب،  بها 
�لدويل  �لحتاد  لرئي�س 
جياين  "فيفا"  �لقدم  لكرة 
�لأبي�س  بالبيت  �إنفانتينو، 
"على  �إن  تر�مب،  وقال 
�أن  وفي�سبوك  وتويرت  غوغل 
فهم  للغاية،  حذرين  يكونو� 
منطقة  يف  حقا  يتجولون 

م�سطربة للغاية". 
�لأمريكي  �لرئي�س  وخاطب   
بالقول  �لثالث،  �ل�رشكات 
ذلك  فعل  ميكنكم  "ل 
�سابق  وقت  بالنا�س"ويف 

"غوغل"  تر�مب  �تهم  �ليوم، 
�ملحافظني  �أ�سو�ت  بـ"قمع 
و�لأخبار  �ملعلومات  و�إخفاء 
�جليدة"، وفق تعبريه وخالل 
ت�رشيحاته يف �لبيت �لأبي�س، 
قال تر�مب �إن "هناك عدًد� 
وردت  قد  �ل�سكايات  من 

ب�ساأن هذ� �ملو�سوع". 
�لرئي�س  على  ردها  ويف 
"غوغل"  نفت  �لأمريكي، 
و�أكدت،  �لتهامات،  �سحة 
بحث  نتائج  �أن  لها،  بيان  يف 
لو�سع  ت�ستخدم  ل  حمركها 
تنحاز  ول  �سيا�سية،  �أجندة 
�إىل �أي �أيديولوجية �سيا�سية، 
"�أ�سو�سيتد  وكالة  ح�سب 

بر�س" �لأمريكية. 
وقالت �ل�رشكة �لأمريكية، �إنه 
"عندما يبحث �مل�ستخدمون 
عن حمتوى، هدفنا هو �لتاأكد 
�لإجابات  يتلقون  �أنهم  من 

غ�سون  يف  مالءمة  �لأكرث 
ثو�ٍن"و�أو�سحت �ل�رشكة، �لتي 
كاليفورنيا  ولية  من  تتخذ 
"تقوم  �أنها  لها،  مقًر� 
�لتح�سينات  مئات  باإجر�ء 
عام،  كل  خو�رزمياتها  على 
ل�سمان تقدمي حمتوى عايل 
لطلبات  ��ستجابة  �جلودة؛ 
 : فت �سا �أ و " مني مل�ستخد �
برتتيب  �أبًد�  نقوم  ل  "نحن 
للتالعب  �لبحث  نتائج 
بالتوجهات �ل�سيا�سية"وخالل 
�لفرتة �لأخرية، كثف تر�مب 
من هجومه على �لإعالم يف 
بالده متهًما �إياه بـ"ن�رش �أخبار 
�حلقيقة"،  وتزييف  كاذبة 
كما و�سف عدًد� من و�سائل 
بـ"�أعد�ء  �لأمريكية  �لإعالم 
من  �أكرث  ردت  �ل�سعب"فيما 
300 و�سيلة �إعالمية �أمريكية 
بحملة  �لتهامات  هذه  على 

لي�س  "�لإعالم  �سعار  حتت 
�أوت  خالل  �ل�سعب"،  عدو 

�جلاري.

 مهاجرون رف�شتهم 
اإيطاليا تعر�شوا 

للتعذيب واالغت�شاب 
يف ليبيا

�لهجرة  منظمة  قالت 
�ملهاجرين  �إن  �لدولية، 
جرى  �لذين  �لأفارقة 
�إنقاذهم يف �لبحر �ملتو�سط   

�جلاري،  �أوت  منت�سف 
يف  �إقامتهم  خالل  تعر�سو� 
ليبيا على مدى عامني للعنف 
و�لتعذيب و�لغت�ساب ،وقال 
�ملنظمة  با�سم  �ملتحدث 
جويل ميلمان، يف ت�رشيحات 
�ملهاجرين  �إن  �سحفية، 

عددهم  ويبلغ  �إليهم  �مل�سار 
و�إريرتيا،  �ل�سومال  من   190
مياه  يف  �لغرق  من  �أنقذو� 
�لبحر �ملتو�سط يف 15 �أوت 
�جلاري من قبل �سفينة حتمل 

��سم "ديت�سي". 
ي�سمح  مل  �أنه  ميلمان  وذكر 
�إيطاليا  بدخول  للمهاجرين 
ملدة 10 �أيام، ب�سبب �خلالف 
بني  �ملهاجرين  توزيع  حول 
�لأوروبي،  و�لحتاد  روما 
�إىل �أن قبلت �أيرلند� و�ألبانيا 

و�لفاتيكان ��ستقبالهم. 
و�فقت  �ألبانيا  �أن  و�أ�ساف 
مهاجًر�،   20 ��ستقبال  على 
فيما  �آخرين،   20 و�أيرلند� 
على  �لفاتيكان  و�فقت 
رغم  مهاجر،   100 ��ستقبال 
بني  لتفاق  �لتو�سل  عدم 
�لأوروبي  و�لحتاد  �إيطاليا 
دون  �ملهاجرين،  حول 

�ملتبقي  �لعدد  عن  تفا�سيل 
ووفًقا  �أنه  ميلمان،  و�أ�سار 
�ملنظمة  موظفي  لبيانات 
جميع  فاإن  للهجرة،  �لدولية 
�ملذكورين  �ملهاجرين 
تغذية  م�ساكل  من  يعانون 
لحتجاز  تعر�سهم  جر�ء 
تع�سفي ملدة عامني ونوه �إىل 
�أن �ملهاجرين �مل�سار �إليهم، 
"لل�رشب  ا  �أي�سً تعر�سو� 
منهم  �لن�ساء  و�أن  و�لتعذيب 

تعر�سن لالغت�ساب". 
على  �حل�سول  يت�سن  ومل 
�ل�سلطات  من  فوري  تعقيب 
�لليبية حول ما جاء يف �لبيان 
�ملنظمة  لأرقام  ووفًقا 
�ألف  ُفقد  للهجرة،  �لدولية 
هذ�  حياتهم  مهاجًر�  و549 
�لعام �أثناء حماولتهم �لو�سول 
�ل�سو�حل �لأوروبية على  �إىل 

�لبحر �ملتو�سط.
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جاميي  �سيتي  لي�سرت  مهاجم  �أعلن 
غاري  ت�سيل�سي  ومد�فع  فاردي 
مع  �للعب  �عتز�لهما  عن  كاهيل 
�إبقاء  مع  لكن  �لإجنليزي،  �ملنتخب 
حال  يف  مفتوحا  �إليه  �لعودة  باب 

كانت هناك ظروف طارئة.
وكان فاردي )31 عاما( وكاهيل )32 
�لإجنليزية  �لت�سكيلة  �سمن  عاما( 
هذ�  رو�سيا  مونديال  خا�ست  �لتي 
ن�سف  �لدور  �إىل  وو�سلت  �ل�سيف 
�لنهائي قبل �خلروج على يد كرو�تيا 
لعبا  لكنهما  �لتمديد(،  بعد   2-1(
على  بقائهما  مع  هام�سيا  دور� 

مقاعد �لبدلء معظم �لوقت.
ودفع هذ� �لأمر بالالعبني �إىل �تخاذ 
مع  م�سريتيهما  على  �لرتكيز  قر�ر 
ك�سف  ما  بح�سب  وذلك  فريقيهما، 
غارديان«،  »ذي  ل�سحيفة  فاردي 
فاأنت  �ختيارك،  يتم  »عندما  قائال 
تريد �للعب. �إذ� كنت تلعب مع ناديك 
باملنتخب  ف�ستلتحق  �أ�سبوع،  كل 
�أي�سا«وتابع  �للعب  بنية  �لإجنليزي 
يف  �أ�سا�سيا  �سارك  �لذي  فاردي 
�ملونديال  خالل  و�حدة  مبار�ة 
�لأخرية  �جلولة  يف  وكانت  �لرو�سي 
بلجيكا  �سد  �ملجموعات  دور  من 
)0-1( حني كان �ملنتخبان �سامنني 
لتاأهلهما، »�إذ� مل يح�سل هذ� �لأمر، 
فهذ� يعني �أنه بالن�سبة يل �سخ�سيا، 

�لبقاء  �لأف�سل  من  �لعمر،  هذ�  يف 
�لوقت  هذ�  و�أم�سي  منزيل،  يف 
فريقي،  مع  و�أتدرب  عائلتي،  مع 
بعد  من  �ملقبلة  ملبار�تنا  و�أحت�رض 
�لدولية«وتتوقف  �ملباريات  عطلة 
�مل�سابقات �ملحلية بعد عطلة نهاية 
�ملباريات  ب�سبب  �حلايل  �لأ�سبوع 
 8 يف  �إجنلرت�  تلعب  حيث  �لدولية 
م�ستهل  يف  �إ�سبانيا  �سد  �سبتمرب 
من  �لأوىل  �لن�سخة  يف  م�سو�رها 
دوري �لأمم �لأوروبية، ثم تلتقي يف 

11 منه وديا مع �سوي�رض�.
فاردي  بد�أ  �لـ31،  �أعو�مه  ورغم 
بعد   2015 عام  �لدويل  م�سو�ره 
لي�سرت،  �حلايل  فريقه  مع  تاألقه 
 26 �لثالثة«  »�لأ�سود  مع  وخا�ض 
�أهد�ف،   7 خاللها  �سجل  مبار�ة 
لكن كان من �ل�سعب عليه �أن يفر�ض 
�ملدرب  ت�سكيلة  يف  �أ�سا�سيا  نف�سه 
وجود  ظل  يف  �ساوثغيت  غاريث 
�لقائد �لهد�ف هاري كاين يف خط 

�ملقدمة.
لكن بطل �لدوري �ملمتاز لعام 2016 
�أكد باأنه �سيلبي �لند�ء يف حال كانت 
هناك حاجة ما�سة �إليه يف �ملنتخب 
�أو  كاين  مثل  لعبني  �إ�سابة  ب�سبب 
ماركو�ض  يونايتد  مان�س�سرت  مهاجم 
وم�سريته  لفاردي  وخالفا  ر��سفورد 
�لوطني،  �ملنتخب  مع  �لق�سرية 

يعترب كاهيل من خم�رضمي »�لأ�سود 
�إذ خا�ض 61 مبار�ة دولية  �لثالثة«، 
 ،2010 عام  �لأول  ��ستدعائه  منذ 
�لأ�سا�سية  �لت�سكيلة  �سمن  وكان 
خالل  مبارياتها  جميع  يف  لبالده 
مونديال 2014 وكاأ�ض �أوروبا 2016.

�لإيطايل  �ملدرب  قدوم  ومع 
ت�سيل�سي،  �إىل  �ساري  ماوريت�سيو 
�لفريق  يف  حتى  كاهيل  و�سع  تغري 
�أي  يف  معه  ي�سارك  مل  �إذ  �للندين، 
�إىل  دفعه  ما  �ملو�سم،  هذ�  مبار�ة 
�ملنتخب  مع  مب�ستقبله  �لتفكري 
�لنادي  لتلفزيون  كا�سفا  �لوطني، 
�لدويل،  مب�ستقبلي  يتعلق  »فيما 
لأخذ  حان  قد  �لوقت  باأن  �أعتقد 
»�أ�سعر  �لور�ء«وو��سل  �إىل  خطوة 
�ملنا�سبة  �للحظة  �أن هذه هي  �لآن 
للقيام بذلك. �أ�سعر بالفخر �ل�سديد 
ملا حققته خالل �أكرث من 60 مبار�ة 
توليت مهمة قائد بالدي يف  دولية. 

منا�سبات عدة، وهذ� �رضف كبري«.
كاهيل  �أبقى  فاردي،  غر�ر  وعلى 
�إىل  للعودة  �أي�سا  مفتوحا  �لباب 
�ساوثغيت،  �حتاجه  �إذ�  �ملنتخب 
موؤكد� »لن �أغلق �لباب �أبد�، �إذ� كانت 
هناك حاجة �إيل يف �مل�ستقبل، فمن 
�لند�ء«و�سيعلن  �ساألبي  �أين  �لو��سح 
�ساوثغيت عن �أول ت�سكيلة له ملرحلة 

ما بعد مونديال رو�سيا 

االإجنليزيان فاردي وكاهيل يعتزالن اللعب دوليا

 على وقع الأزمة
 بني �صالح واحتاد 

الكرة امل�صري

الفيفا ي�ضيد 
بـ«اآ�ضر القلوب«

�لقدم  لكرة  �لدويل  �لحتاد  �سلط 
»�لفيفا« �ل�سوء على جنم �ملنتخب 
لعب  �سالح  حممد  �مل�رضي 
و�أحد  �لإجنليزي  ليفربول  نادي 
جائزة  لنيل  �لثالثة  �ملر�سحني 

�أف�سل لعب يف �أوروبا.
�لنجم  عن  »�لفيفا«  وحتدث 
بعنو�ن  مطول  مقال  يف  �مل�رضي 
قلوب  �سالح  حممد  �أ�رض  كيف   «
�لفذة  مبوهبته  م�سيد�  �لعامل« 
كونه  عن  ف�سال  �لكبري،  وتو��سعه 
ج�رض� بني �لثقافات، بح�سب و�سف 
�لحتاد �لدويل للعبة وجاء فيه: »لو 
هذ�  �لعامل  كاأ�ض  بطولة  تنظم  مل 
تركها  �لتي  �لب�سمة  لكانت  �لعام، 
�لنجم �مل�رضي حممد �سالح  تاألق 
طبعت  قد  �لدويل  �ل�سعيد  على 
متاما عامل �مل�ستديرة �ل�ساحرة يف 
عام 2018 وبعد ت�سجيله 50 هدفا يف 
�إىل  بالده  منتخب  ليقود  �ملجموع، 
نهائيات كاأ�ض �لعامل لأول مرة منذ 
28 عاما ويتاأهل مع فريقه ليفربول 
�أوروبا،  �أبطال  دوري  نهائي  �إىل 
�سمن حممد �سالح ح�سوره �سمن 
 The جلائزة  �ملر�سحني  قائمة 
Best من FIFA لأف�سل لعب يف 
�لعامل، كما ك�سب قلوب �مل�سجعني 
يف  خمتلفة.   بو�سائل  �لعامل  حول 
بد�أ  �ملمتاز،  �لإجنليزي  �لدوري 
تدريجيا يتم مقارنته بالنجم ليونيل 
�أن �مللك �مل�رضي  مي�سي. �سحيح 
�لعمل  من  �لكثري  �أمامه  يز�ل  ل 
�لنموذجي  �لنتظام  �إىل  للو�سول 
من  ولكن  �لأرجنتينية،  للظاهرة 
جد�  �ل�سعب  من  �لفنية  �لناحية 

جتنب �ملقارنة بينهما.
ويف هذ� �ل�سدد، قال عنه رونالدو، 
بكاأ�ض  �لفائز  �لرب�زيلية  �لأ�سطورة 
�سالح.  »يعجبني  مرتني:  �لعامل 
يتمتع مبوهبة فذة.  �إنه لعب ر�ئع 
موؤخر�  قر�أت  مي�سي.  ي�سبه  �إنه 
م�سدر  كنت  �إنني  قال  )�سالح(  �أنه 

�إلهامه، وقد �رضرت ل�سماع ذلك«.
و�عترب �لفيفا �سالح باأنه مهم جد� 
لأنه رمز... مثل توت عنخ �آمون �أو 
�لكالم  هذ�  يبدو  قد  �لأهر�مات.« 
و�سول  حقيقة  ولكن  فيه،  مبالغا 
�ملتحف  �إىل  �لريا�سية  �أحذيته 
ذلك!   خالف  �إىل  ت�سري  �لربيطاين 
ع�رضيا  رمز�  �سالح  �أ�سبح  لقد 
ذلك  �أبرز  كما  �مل�رضية،  للثقافة 
جلنة  رئي�ض  عامر،  فرج  حممد 
جمل�ض  يف  و�لريا�سة  �ل�سباب 
للكثري  �أي�سا  وقدوة  مب�رض،  �لنو�ب 
 1.8 عددهم  �لبالغ  �مل�سلمني  من 
مليار حول �لعامل. ويف هذ� �ل�سدد 
يف  �ل�سحفية  ليمباد�،  ريبايا  قالت 
خدمة بي بي �سي �لعاملية، :«حممد 
�سالح يوحد �ملجتمعات،« م�سيفة 
»كثري� ما ي�سلي يف �مللعب، يظهر 
�لقدم  كرة  ويلعب  بفخر  بلحيته 
ب�سكل �أكرث من ر�ئع هذ� �لعام. هل 
لديكم فكرة عن �لب�سمة �لقوية �لتي 
يرتكها يف �أطفال مثل �بني؟«كما �أن 
�لتي  �آنفيلد  يف  و�لأهازيج  �لأغاين 
تتوقف  مل  �سالح  يف  ثقتهم  تعك�ض 
طو�ل �لعام �ملا�سي، تكرمياً للنجم 
حمبي  قلوب  �أ�رض  �لذي  �لأخري 
ختام  »The Kop«ويف  مدرجات 
�سيفوز  هل  �لفيفا،  يت�ساءل  �ملقال 
 The بجائزة  �مل�رضي  �مللك 
ك�سبه  بعد  �سبتمرب،   24 يوم   Best
يف  �مل�سجعني  من  �لكثري  قلوب 

جميع �أنحاء �لعامل؟ 

بوغبا »م�ضدوم« بعد اخل�ضارة الثقيلة اأمام توتنهام

�لفرن�سي  �لدويل  �لو�سط  لعب  �أكد 
مان�س�سرت  يف  زمالءه  �أن  بوغبا  بول 
�لثقيلة  �لهزمية  بعد  يونايتد �سدمو� 
يف  �لثنني،   ،3-0 توتنهام  �أمام 
�لدوري  من  �لثالثة  �ملرحلة  ختام 
بوغبا،  وقال  �لقدم  لكرة  �لإجنليزي 
ب�سكل  بد�أنا �ملبار�ة  »كنا م�سممني. 
�إنها  �لنهاية خ�رضنا 3-0.  جيد، ويف 
�سدمة حقا«، يف وقت يخو�ض فريق 
»�ل�سياطني �حلمر« �لذي �سقط �أمام 
جمهوره، �أ�سو�أ بد�ية يف �لبطولة منذ 
مو�سم 1992-1993 من خالل تعر�سه 

خل�سارتني يف ثالث مباريات.
ما  نفهم  مل  نحن،  »حتى  و�أ�ساف 
ح�سل: بد�أنا �للقاء ب�سكل جيد جد�، 
�ل�سوط  يف  هدفني  �سباكنا  تلقت  ثم 
مان�س�سرت  �أن خ�سارة  �لثاين«، معترب� 
لبوغبا،  م�ستحقة«وخالفا  »غري 
جر�أة،  �أكرث  �سو  لوك  �ملد�فع  كان 
و�ملجموعة  �لعالية  »�لروح  وحيا 
تريد  و�لتي  بن�ساط  �لعاملة  �جليدة 
»ما  كبرية«و�أ�ساف  �أ�سياء  حتقيق 
�لكثري  لدينا  �ملو�سم.  بد�ية  يف  زلنا 
كثرية  �أ�سياء  وهناك  �ملباريات،  من 

�إيجابية يجب �أن ن�ستخل�سها من هذه 
�ملبار�ة«ويف مو�سم 1992-1993، فاز 
�أليك�ض  �لأ�سطورة  �ملدرب  رجال 
�لبد�يات  رغم  باللقب  فريغو�سون 
�لهزيلة، فيما يتخلف رجال �ملدرب 
مورينيو  جوزيه  �لربتغايل  �حلايل 
ليفربول،  فرق  عن  نقاط   6 بفارق 
�لتي  وتوتنهام  و�تفورد  ت�سيل�سي، 
�نت�سار�ت  ثالثة  منها  كل  حقق 
متتالية وينتقل مان�س�سرت يونايتد �إىل 
يف  �لأحد  فريقها  ملو�جهة  برينلي 

�ملرحلة �لر�بعة.

مالكو ليفربول يرف�ضون بيع 
النادي مل�ضتثمرين عرب

�أن  �سحفية،  تقارير  ك�سفت 
�ل�رضكة �ملالكة لليفربول رف�ست 
عرب،  مل�ستثمرين  �لنادي  بيع 
خالل عام 2017 ووفًقا ل�سحيفة 
خالد  فاإن  �لربيطانية،  »مريور« 
عم  �بن  وهو  نهيان،  �آل  ز�يد  بن 
مالك  ز�يد  بن  من�سور  �ل�سيخ 
�لتقى  حالًيا،  �سيتي  مان�س�سرت 
�لأ�سهر  خالل  ليفربول  مبالك 
وحاول   ،2017 عام  من  �لأخرية 
مليار   2 مقابل  �لنادي  �رض�ء 
�أن  �إىل  و�أ�سارت  �إ�سرتليني   جنيه 
�لفكرة،  رف�سو�  ليفربول  مالك 
�سابق  وقت  يف  بياًنا  و�أ�سدرو� 

و�أو�سحت  للبيع  لي�ض  �لنادي  باأن 
�أن  لليفربول  �ملالكة  �ل�رضكة 
مع  للتعاون  ��ستعد�ًد�  هناك 
�لنادي ولكن  م�ستثمرين جدد يف 
م�سالح  لتعزيز  �أقلية،  بح�سة 
يف  و�مل�ساهمة  �لتجارية  �لريدز 
مالكي  �أن  يذكر  �رضيًعا  �لتطور 
خالل  ا  �أي�سً رف�سًو�  ليفربول 
�لعام �ملا�سي بيع �لنادي، بعد �أن 
 1.5 بقيمة  عر�ض  على  ح�سلو� 
مليار يورو من �رضكة كون�سورتيوم 
�لتي متلكها �أماند� �ستافلي، و�لتي 
�جتهت بعد ذلك لال�ستحو�ذ على 

نيوكا�سل يونايتد.

مورينيو يرتاجع عن رد 
فعل عنيف جتاه اإدارة 

مان�ض�ضرت يونايتد

بريطانية،  تقارير �سحفية  ك�سفت 
جوزيه  �لربتغايل  تر�جع  عن 
لنادي  �لفني  �ملدير  مورينيو، 
�لإجنليزي، عن  يونايتد  مان�س�سرت 
�إد�رة  جتاه  عنيف  فعل  رد  �تخاذ 
ل�سحيفة  ووفًقا  �حلمر  �ل�سياطني 
مورينيو  فاإن  �لربيطانية،  »مريور« 
ب�سبب  �سديد،  �إحباط  من  عانى 
�لتي  لل�سفقات  �لإد�رة  �إبر�م  عدم 
�لنتقالت  فرتة  خالل  طلبها، 
�ملدرب  �أن  �إىل  م�سرية  �ل�سيفية، 
من  �سي�ستقيل  كان  �لربتغايل 
غري  �آخر  ناٍد  يف  كان  لو  من�سبه 

مان�س�سرت يونايتد.
�لرئي�ض  وودو�رد،  �إد  ورف�ض 
يونايتد،  ملان�س�سرت  �لتنفيذي 
ب�سبب  جديد،  مد�فع  مع  �لتعاقد 

�لذين  �لالعبني  �أ�سعار  �رتفاع 
هاري  مثل  مورينيو،  طلبهم 
�ألديرفرييلد  وتوبي  ماجو�ير 
ما  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�سارت 
�لنادي  مع  للبقاء  مورينيو  دفع 
على  ت�سميمه  هو  �لإجنليزي، 
يونايتد،  مان�س�سرت  يف  �لنجاح 
خا�سة �أنه ح�سل على ثقة �لرئي�ض 
�لتنفيذي يف جانفي �ملا�سي، حني 
مو�سمني  ملدة  عقده  متديد  مت 
�لعالقة  ت�سوء  �أن  قبل  �آخرين، 
م�سدر  و�أو�سح  موؤخًر�.  بينهما 
مقرب من مورينيو، �أن �سبب غ�سب 
�إىل  يعود  ا  �أي�سً �لربتغايل  �ملدرب 
جتاهل طلبه �خلا�ض بالتعاقد مع 
�لنجم �لكرو�تي �إيفان بريي�سيت�ض، 

من �سفوف �إنرت ميالن.
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ثاأر �ل�صوبر يحا�صر 
�لأهلي

مت�صدًرا  الأهلي،  �صعد 
ليتجنب  الأوىل،  املجموعة 
التون�صي  الرتجي  مواجهة 
املجموعة  نف�س  يف  و�صيفه 
وينتظر  النهائي  ربع  بدور 
اأمام  ثاأرية  مواجهة  الأهلي، 
اجلزائري  �صطيف  وفاق 
الثانية،  املجموعة  و�صيف 
على  الوفاق  فاز  اأن  بعد 
الأفريقي  ال�صوبر  يف  الأهلي 
الرتجيح  ب�رضبات   2015 عام 
ي�صطدم  ورمبا  اجلزائر  يف 
الأهلي بنظريه حوريا الغيني، 
الثالثة،  املجموعة  و�صيف 
قوية  عرو�صاً  قدم  الذي 
اجلنوب  داونز  �صن  واأق�صى 
اأفريقي، كما اأن الأحمر اأمامه 
دي  برميريو  فر�صة ملواجهة 

اأوجو�صتو.

 مازميبي �صد 

�لرتجي وذكريات 
�ملا�صي

مازميبي  مواجهة  تبقى 
الرتجي  �صد  الكونغويل 
اللقاءات  اأهم  اأحد  التون�صي، 
عنها  ت�صفر  قد  التي  املثرية 

قرعة دوري اأبطال اأفريقيا.
دوري  بلقب  مازميبي  وفاز 
على   2010 عام  الأبطال 
التغلب  بعد  الرتجي،  ح�صاب 
التعادل  ثم  نظيفة،  بخما�صية 
تون�س  يف  منهما  لكل  بهدف 
الرتجي،  ورد  الإياب  بجولة 
باإق�صاء مازميبي من  اعتباره 
 2012 ن�صخة  نهائي  ن�صف 
التعادل  بعد  الأبطال  بدوري 
الفوز  ثم  الكونغو،  ال�صلبي يف 
اآخر  وهو  تون�س،  يف  بهدف 
ومن  الفريقني  بني  لقاء جمع 
مازميبي  مواجهة  اأن  املوؤكد 
اأنغول،  بطل  اأو  حوريا  �صد 
بالن�صبة  حدة  اأقل  �صتكون 

للفريق الكونغويل.

�صر�ع عربي

الوداد،  ينتظر  املقابل،  يف 
عربياً  �رضاعاً  اللقب،  حامل 
اإما مبواجهة الرتجي اأو وفاق 
�صطيف يف ربع النهائي اأو لقاء 
اأ�صهل ن�صبياً اأمام برميريو دي 
الوداد،  وخ�رض  اأوغو�صتو. 
اأولهما  الرتجي،  اأمام  لقبني 
 2009 عام  العربية  البطولة 
نظيف  بهدف  بالهزمية 
منهما،  لكل  بهدف  والتعادل 
عام  اأفريقيا  اأبطال  ودوري 
يف  ال�صلبي  بالتعادل   2011
املغرب، واخل�صارة بهدف يف 

تون�س.
لقب  اأي�صاً  الوداد  وخ�رض 
 ،2008 عام  العربية  البطولة 
على يد وفاق �صطيف، بعد اأن 
فوزه  اجلزائري  الفريق  كرر 

بهدف نظيف ذهاباً واإياباً.

�صد�م تون�صي

�صدام  اإىل  الأنظار  تتجه 
النجم  بني  حمتمل،  تون�صي 
دور  يف  والرتجي  ال�صاحلي 
�صيناريو حدث  الثمانية، وهو 
اأكرث من مرة وتقابل  من قبل 
الفريقان يف دور املجموعات 
الأفريقية  بالكونفيدرالية 
عام 2015، وفاز النجم ذهاباً 
يف  النجم  تفوق  كما  واإياباً، 
الرتجي  على  الكونفيدرالية 
واأي�صاً   ،2008 ن�صخة  يف 
بن�صخة  املجموعات  بدور 
املواجهة  بخالف   ،2006
 2005 الأبطال  دوري  يف 
وانتهت  املجموعات،  بدور 
بالتعادل يف املواجهتني ورمبا 
يلعب النجم مع وفاق �صطيف، 
وهو �رضاع عربي اآخر منتظر 
�صيخطف  املرحلة،  هذه  يف 
املواجهة  من  اأكرث  الأ�صواء، 
النجم  بني  املحتملة  الأخرى 

وحوريا الغيني.

مناف�صات دور �ملجموعات بدوري �أبطال �أفريقيا

وفاق �ضطيف اأمام امتحان �ضعب 
�أ�صدل �ل�صتار على مناف�صات دور �ملجموعات بدوري �أبطال �أفريقيا، بعد �أن �صعدت 8 �أندية، لتكمل عقد ربع نهائي �مل�صابقة ويت�صارع على �للقب، �لود�د 

�ملغربي، بطل �لن�صخة �ملا�صية، و�لأهلي �مل�صري، ومازميبي �لكونغويل، و�لرتجي و�لنجم �ل�صاحلي، بجانب وفاق �صطيف �جلز�ئري، وحوريا �لغيني، 
وبرميريو دي �أوغو�صتو �لأنyويل وجترى قرعة دور �لثمانية، 3 �صبتمرب �ملقبل، ويلعب �لرباعي �صاحب �ل�صد�رة، �لأهلي ومازميبي و�لود�د و�لنجم 

�ل�صاحلي، �صد �لأندية �صاحبة �لو�صافة، �لرتجي ووفاق �صطيف وحوريا وبرميريو دي �أوج�صتو، على �أن يتجنب كل فريق، مو�جهة �ملتاأهل معه من نف�س 
�ملجموعة وي�صتعر�س موقع ، �ل�صد�مات �ملثرية �لتي تنتظر دور ربع �لنهائي بدوري �أبطال �أفريقيا:

معلومات مده�ضة عن 
ماريانو دياز جنم ريال 

مدريد املنتظر !

�ضفقات كبار الليغا التي �ضيتم 
ح�ضمها نهاية ال�ضوق !

عني مليلة ينفرد ب�ضدارة 
الدوري اجلزائري

خالل �صاعات �صيعلن ريال مدريد 
هجوم  جنم  مع  ر�صميا  التعاقد 
ن�صتعر�س  و�صوف  الفرن�صي  ليون 
املعلومات  بع�س  التقرير  يف هذا 
جنم  عن  الكثريين  يجهلها  التي 

ريال مدريد املنتظر.
مدير  والده  كان  دياز  1_ماريانو 
كمال  يلعب  …كان  األعاب  �صالة 
الأج�صام ..مولود يف قرية كتالونية 

فقرية.
هناك  ولعب  لإ�صبانيول  2_ذهب 
لتوا�صع  طرده  ومت  مو�صمني 

مدربي  نظر  وجهة  من  م�صتواه 
اإ�صبانيول .

الدومنيكان  جلمهورية  3_ينتمي 
…مل  هناك  اللعب  رف�س  ولكنه 
 2013 يف  وحيدة  مرة  �صوى  يلعب 
يلعب ويحلم  الوقت مل  ذلك  ومنذ 

باللعب مع منتخب اأ�صبانيا.
مدرب  وهو  زيدان  الدين  4_زين 
له  وعني  به  معجب  الكا�صتيا 
مدرب لياقة بدنية ليقوي ع�صالته 
بعد تعر�صه ل�صل�صلة من الإ�صابات 

الع�صلية.

العديد  �صت�صهد  املقبلة  ال�صاعات 
اأ�صبانيا  فرق  لكبار  التحركات  من 
و�صوف  ال�صوق  اإغالق  قبل 
ن�صتعر�س يف هذا التقرير �صفقات 

كبار فرق الليغا .
�صفقة  …�صينهي  مدريد  ريال 
…احللم  بر�صلونة  دياز  ماريانو 

باإنهاء �صفقة اأدريان رابيو

فقط  �صيحافظ  مدريد  اأتلتيكو 
على فيليبي لوي�س

اإ�صبيلية رمبا ينهي �صفقة جوليان 
دراك�صلر فالن�صيا يحاول اإنهاء �صفقة 
ظهري اأمين بعد ح�صم �صفقة جيدي�س 
بيتي�س قريب من خطف �صفقة  ريال 
و�صط  وجنم  بر�صلونة  من  رافينيا 

مان�ص�صرت �صيتي زينت�صينكو .

عاد ن�رض ح�صني داي، بـ 3 نقاط ثمينة، 
بنتيجة  تاجنانت  دفاع  على  فوزه  بعد 
اإ�صماعيل  ال�صهيد  مبلعب   ،)1-2(
دوري  من  الثالثة  اجلولة  �صمن  لهوى، 
ال�صيوف  وكان  اجلزائري،  املحرتفني 
متفوقني يف النتيجة، عن طريق الهدف 
اإليا�س يعي�س يف الدقيقة  الذي �صيجله 
عادلوا  الأر�س  اأ�صحاب  لكن   ،47
النتيجة يف الدقيقة 65، عن طريق عبد 
كان  الذي  الوقت  ويف  عريبي  ال�صالم 
فيه اللقاء يتجه نحو التعادل، عاد ن�رض 
ح�صني داي من بعيد ومتكن من ت�صجيل 

خا�صف  نوفل  بوا�صطة  الثاين  الهدف 
يف الدقيقة 90 واأ�صبح يف ر�صيد ن�رض 
املرتبة  يف  نقاط(،   4( داي  ح�صني 
ال�صاد�صة، بينما يقبع دفاع تاجنانت يف 
املركز قبل الأخري، بال نقاط ويف لقاء 
اآخر، فر�س مت�صدر دوري املحرتفني، 
على  ال�صلبي  التعادل  مليلة  عني  اأمل 
اإمام  ال�صهيد  مبلعب  املدية  اأوملبي 
ب�صدارة  مليلة  عني  وانفرد  اإليا�س 
نقاط(، فيما يحتل   7( بر�صيد  الدوري 
اأوملبي املدية املرتبة ال�صابعة بر�صيد 

)4 نقاط(.

احتاد العا�ضمة يف�ضخ عقد الكامريوين ميك�ضي�س

�ضليماين يقدم وعًدا جلماهري فرنبخ�ضة  

العا�صمة  احتاد  نادي  قرر 
عقد  ف�صخ  اجلزائري، 
نايك  الكامريوين  مدافعه 
م�صتواه  ل�صعف  ميك�صي�س، 

الفني ومل يقتنع مدرب احتاد 
فروجي،  تريي  العا�صمة، 
خالل  ميك�صي�س،  بقدرات 
اأفريكانز،  ياجن  مواجهة 

الفريق  ل�صالح  انتهت  والتي 
يف   ،1-2 بالفوز  التنزاين، 
اإطار مناف�صات الكونفيدرالية 
احتاد  رئي�س  وكان  الأفريقية 

العا�صمة، عبد احلكيم �رضار، 
قد اأكد يف حوار ل، باأن بع�س 
الالعبني خرجوا من ح�صابات 

املدرب تريي فروجي.

اإ�صالم  الدويل،  اجلزائري  وعد 
�صليماين، م�صجعي فريقه الرتكي 
فرنبخ�صة، بت�صجيل العديد من 
املباريات  خالل  الأهداف، 
�صمن  �صليماين  وكان  القادمة 
لفريقه،  الأ�صا�صية  الت�صكيلة 
اأمام ملطية �صبور، عندما ظهر 
منذ  فرنبخ�صة،  مع  مرة  لأول 

قدومه هذا ال�صيف.
ل�صباب  ال�صابق  املهاجم  وقال 

بلوزداد، يف ت�رضيحات �صحفية: 
»يلزمني بع�س الوقت، حيث مل 
اأول  خالل  الت�صجيل  يف  اأوفق 
م�صجعي  اأعد  لكني  ظهور، 
كثرية  باأهداف  فرنبخ�صة، 
»اجلميع  م�صتقبال«واأردف: 
�صكري  ملعب  اأجواء  يل  و�صف 
�رضاج اأوغلو )معقل فرنبخ�صة(، 
لكن حني حت�رض بنف�صك، �صرتى 

�صيئا اآخر«.



العب نابويل يتمنى �إ�سقاط 
رونالدو ويوفنتو�س

عرب لعب نابويل الإيطايل، عن رغبته يف اإ�ضقاط كري�ضتيانو رونالدو، املن�ضم 
حديًثا ل�ضفوف يوفنتو�س، والفوز بلقب الكالت�ضيو.

نابويل، يف ت�رشيحات ن�رشتها �ضبكة  اأي�رش  الربتغايل ماريو روي، ظهري  وقال 
برمييوم �ضبورت »يف العام املا�ضي، مل نفز بلقب الكالت�ضيو، لكننا كنا قريبني 
ال�ضري على  وا�ضلنا  اإذا  اأكرث،  نتح�ضن  اأن  نريد  »الآن  البطولة«وتابع  من ح�ضد 
هذا الن�ضق، �ضنفعل ما هو اأف�ضل، الفريق بداأ يف النمو، عندما و�ضل ماوري�ضيو 

�ضاري، ناأمل اأن ن�ضتمر يف التاألق مع كارلو اأن�ضيلوتي، لأنه �ضخ�س متوا�ضع«.
من  املزيد  الإيطالية،  للكرة  جيدة  اأ�ضياء  يفعل  اأن  باإمكانه  »رونالدو  واأ�ضاف 
اأق�ضى  �ضي�ضاهدونا من اخلارج، فوجود بطل مثله يحفز على تقدمي  الأفراد 
ما لديك، �ضنبذل اأق�ضى جهدنا للتغلب عليه وعلى يوفنتو�س، حتى اإذا مل يكن 
العمل  بعد  لكن  جيدين،  نكن  مل  التح�ضريية،  الفرتة  »يف  وتابع  �ضهاًل«.  الأمر 
اجلاد، اأظهرنا قوة نابويل اأمام لت�ضيو، بعد هدف ت�ضريو اإميوبيلي، بداأنا نلعب 
اأعتقد  »ميالن؟  املباراة«واأردف  قراءة  كان جيًدا يف  اأن�ضيلوتي  اأف�ضل،  ب�ضكل 
اأنهم اأقوى مما كانوا عليه يف املو�ضم املا�ضي، مل يلعبوا مباراتهم الأوىل، لكن 
قوتهم«واأمت  وراأينا  مدريد،  ريال  مع  مباراتهم  مل�ضاهدة  الفر�ضة  لنا  اأتيحت 
اأمامه  النقاط الثالث  ناأمل يف احل�ضول على  »ميالن يتمتع ب�ضخ�ضية فريدة، 

غًدا ال�ضبت، يف اإطار الدوري«.

رقم مميز ينتظر مي�سي يف يومه �ملف�سل
ي�ضعى الأرجنتيني ليونيل مي�ضي، جنم بر�ضلونة، لتحقيق رقم مميز، عندما يلعب 
اأمام نظريه بلد الوليد، اليوم  ال�ضبت، يف اإطار اجلولة الثانية من عمر الدوري 
الإ�ضباين وذكرت �ضحيفة »�ضبورت«، اأن مي�ضي ي�ضتعد لت�ضجيل الهدف رقم 200 

له يف م�ضريته بقمي�س بر�ضلونة، وذلك يف يوم ال�ضبت فقط.
الكتالوين، والتي بلغت  النادي  اأهداف مي�ضي بقمي�س  اأن  ال�ضحيفة  واأو�ضحت 
اأيام  خالل  الإح�ضائيات،  من  العديد  يف  تدخل  اأن  املمكن  من  هدًفا،   554
الأ�ضبوع ونوهت ال�ضحيفة اأن يوم ال�ضبت يعد مميًزا ملي�ضي، حيث �ضجل فيه 
نهائي  ويف  يونايتد،  مان�ض�ضرت  اأمام   ،2011 اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  خالل 

مونديال الأندية 2009 اأمام اإ�ضتوديانت�س، بخالف اأهدافه يف الليجا.
و�ضجل مي�ضي يف جميع اأيام الأ�ضبوع مع بر�ضلونة، وذلك يف اإح�ضائية اأبرزتها 

ال�ضحيفة، حيث جاءت اأهداف مي�ضي خالل اأيام الأ�ضبوع كالآتي:
الأحد: 161 هدًفا.
الإثنني: 4 اأهداف.
الثالثاء: 66 هدًفا.

الأربعاء: 108 اأهداف.
اخلمي�س: 14 هدًفا.

اجلمعة: هدفان.
ال�ضبت: 199 هدًفا.

العب بر�سلونة يطلب مهلة 
للرد على عر�س بيتي�س

طالب اأحد لعبي بر�ضلونة، احل�ضول على مهلة للتفكري، قبل الرد على عر�س ريال 
بيتي�س، ب�ضاأن النتقال اإليه هذا ال�ضيف.

وبح�ضب �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�ضبانية، فاإن ريال بيتي�س عر�س على بر�ضلونة، 
احل�ضول على خدمات رافينيا األكانتارا هذا ال�ضيف، على �ضبيل الإعارة، مع ال�رشاء 
ب�ضكل نهائي يف نهاية املو�ضم احلايل واأ�ضافت ال�ضحيفة »على رافينيا اأن يعطي ال�ضوء 
الأخ�رش يف اأقرب وقت، لكنه طالب مبهلة، نظًرا لأن املدرب اإرن�ضتو فالفريدي اأكد 
له اأنه يف�ضل ا�ضتمراره، ويريد اأن يرى هل �ضترتجم هذه الثقة للعب اأمام بلد الوليد اأم 
ل«واأ�ضارت ال�ضحيفة، اإىل اأن ريال بيتي�س ل يريد النتظار، فاإما اأن يحدث التفاق يف 
نهاية هذا الأ�ضبوع، اأو �ضيتم اللجوء حللول بديلة ويريد بر�ضلونة، بيع رافينيا )25 عاما( 

الذي لعب املو�ضم املا�ضي معارا لإنرت ميالن الإيطايل، مببلغ 30 مليون يورو.

�سحف �إ�سبانيا تن�سغل مبفاجاأة ريال مدريد وم�ستقبل بر�سلونة

ركزت ال�ضحف الإ�ضبانية، ال�ضادرة اأم�س الأربعاء، على اجتاه ريال مدريد، لإنهاء �ضفقة ان�ضمام ماريانو دياز، قادًما من 
ليون، بجانب �ضفقات بر�ضلونة للمو�ضم اجلديد وعنونت �ضحيفة »ماركا«، على غالفها »ماريانو الذي يتنا�ضب مع كل 
�ضيء« وتابعت »دياز القطعة املفقودة يف ريال مدريد، و�ضوله يتنا�ضب ماديا وريا�ضيا مع النادي، كما اأنه ل يتعار�س مع 
اإمكانية جلب نيمار«ونقلت ال�ضحيفة، مقتطفات من مقابلتها مع توما�س ليمار، لعب اأتلتيكو مدريد، الذي قال »ل اأ�ضعر 
بال�ضغط ب�ضبب ثمني كاأغلى لعب يف تاريخ اأتلتيكو، الو�ضول اإىل هنا، وبدء م�ضريتي بتحقيق لقب، هو اأف�ضل طريقة 

للعمل«.
وعلى غالف �ضحيفة »موندو ديبوريتفو«، جاء العنوان »يبيعون جيدا«واأ�ضارت اإىل اأن رحيل باكو األكا�ضري اإىل بورو�ضيا 
دورمتوند، مينح بر�ضلونة، 5.8 مليون يورو كربح من املريكاتو، حيث ا�ضرتى لعبني بـ 131.9 مليون يورو، وباع بـ 137.7 
األكانتارا وعلقت ال�ضحيفة، على اقرتاب ماريانو من الن�ضمام لريال مدريد  مليون يورو، بجانب انتظار رحيل رافينيا 

وقالت »ماريانو �ضيلعب لريال مدريد بعد حما�رشة اإ�ضبيلية«.
وجاء غالف �ضحيفة »�ضبورت« بعنوان »بر�ضلونة يجهز لـ 2019«واأ�ضافت »بر�ضلونة مقتنع بعدم اإمكانية التعاقد مع بوجبا 
اأو رابيو اأو دي يوجن خالل هذا ال�ضيف، ولكن ي�ضعهم ك�ضفقات يف امل�ضتقبل، هم يرون باأن اثنني منهم �ضين�ضموا للفريق 

يف املو�ضم املقبل«.

الحتاد  رئي�س  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  ا�ضتقبل 
الأبي�س،  البيت  يف  اإنفانتينو،  جياين  القدم،  لكرة  الدويل 
 ،2026 العامل  كاأ�س  بطولة  حول  م�ضاورات  لإجراء 

كندا  مع  بامل�ضاركة  املتحدة،  الوليات  �ضتنظمها  التي 
واملك�ضيك.

وقال ترامب، موجها حديثه لإنفانتينو، الذي زار اأم�س البيت 
كارو�س كورديرو  الأمريكي،  رئي�س الحتاد  الأبي�س، رفقة 
»اأرغب يف اأن اأ�ضكرك لتواجدك هنا، اأنت �ضخ�س حمرتم 
للغاية، والعمل الذي قمت به رائع«واأكد الرئي�س الأمريكي 
اأن املونديال الذي �ضيقام للمرة الأوىل على اأرا�ضي 3 دول 
خمتلفة �ضيكون »حدثا مهما ومميزا للغاية«من جانبه، اأثني 
اإنفانتينو على كلمات ترامب، واأ�رش على اأن كاأ�س العامل هو 
ا�ضتعر�س  بعدما  وذلك  اأهمية«،  الأكرث  الريا�ضي  »احلدث 
رو�ضيا  مبونديال  اخلا�ضة  والإح�ضائيات  الأرقام  بع�س 

.2018
وتابع  حا�ضدة،  مبتابعة  متتع  »املونديال  اإنفانتينو  وقال 
املباراة النهائية اأكرث من مليار �ضخ�س«، موؤكدا اأن مونديال 
على  الأف�ضل  �ضيكون  واملك�ضيك،  وكندا  اأمريكا  يف   2026
يكت�ضي  قمي�ضا  ال�ضوي�رشي،  امل�ضئول  واأهدى  الإطالق 
الذي  الأمريكي،  للرئي�س   26 الرقم  يحمل  الأزرق  باللون 
واملك�ضيك  وكندا  اأمريكا  ملف  فوز  يف  الف�ضل  اإليه  يعود 

امل�ضرتك، ب�رشف تنظيم مونديال 2026.

تر�مب ميازح �ل�سحفيني بالبطاقة �حلمر�ء �أمام �إنفانتينو
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الت�سيو يتلقى �سربة موجعة قبل مو�جهة يوفنتو�س
تلقى نادي لت�ضيو، �رشبة موجعة يف ظل ا�ضتعداداته ملواجهة نظريه يوفنتو�س، اليوم ال�ضبت، يف اإطار مناف�ضات اجلولة 
الثانية من بطولة الدوري الإيطايل  ووفًقا ملا ورد يف �ضبكة »برمييوم �ضبورت«، فاإن لت�ضيو، �ضيفقد الربازيلي لويز فيليبي، 
مدافع الفريق لفرتة ت�ضل اإىل ثالثة اأ�ضابيع، بعد تعر�ضه لالإ�ضابة يف ربلة ال�ضاق الي�رشى واأ�ضافت اأن فيليبي �ضيغيب عن 

ا. مواجهة يوفنتو�س املقبلة، بالإ�ضافة اإىل مباراة فروزينوين ورمبا مواجهة اإمبويل اأي�ضً
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الكاتبة اأولغا توكارت�سوك تك�سف العديد من اأ�سرارها

�أولغا  �لبولندية  �لكاتبة  ك�شفت 
مان  بجائزة  �لفائزة  توكارت�شوك، 
بوكر للرو�ية �لعاملية، عن رو�يتها 
»�لرحالت« لعام 2018، عن �لكتب 
يف  و�شاعدتها  وعيها  �شكلت  �لتي 
تنمية مهار�ت �لكتابة، كما ك�شفت 
لأن  �لتي دفعتها  �لكتب  عن  �أي�شاً 
ت�رسقها من �ملكتبة نتيجة لولعها 

بها.
ق�شري  حو�ر  خالل  ذلك  جاء 
مع  »�لغارديان«  �شحيفة  �أجرته 
جمالت  حول  توكارت�شوك،  �أولغا 
تقر�أها  �لتي  و�لكتب  �لقر�ءة، 
تكوينها  يف  �أثرت  و�لتي  حاليا، 
�لتي تخجل من  �ملعريف، و�لكتب 

عدم قر�ءتها حتى �ليوم.
وقالت �أولغا توكارت�شوك �إنها تقر�أ 
ديو�س«  »هومو  كتاب  �لأيام  هذه 
للموؤلف يوفال نوح هار�ري، لفتة 
�إىل �أن هذه �ملرة �لثانية �لتي تقر�أ 
لالإلهام  نظر�  �لكتاب،  هذ�  فيها 

�لق�ش�س  �إليها  متنحه  �لذي 
�لق�شرية �لغريبة.

�أما عن �لكتاب �لذي غري حياتها، 
كتاب  قر�أت  �أنها  �إىل  فاأ�شارت 
للفيل�شوف  �للذة«  مبد�أ  فوق  »ما 
حينما  وذلك  فرويد،  �شيغموند 
كانت فتاة �شغرية، و�شاعدها هذ� 
�لكتاب على فهم �أن هناك �لآلف 
لتف�شري  �ملمكنة  �لطرق  من 
جتربتنا يف �حلياة، و�أن كل �شيء له 
معنى، و�أن هذ� �لتف�شري هو مفتاح 
مبثابة  كانت  هذه  و�أن  �حلقيقة. 

�خلطوة �لأوىل لت�شبح كاتبة.
على  �أثر  �لذي  �ملوؤلف  عن  �أما 
بولند�  �أعتقد يف  كتابتها، فقالت: 
�شيعطون  �لكتاب  من  �لعديد  �أن 
نف�س �جلو�ب: برونو �شولتز، �لذي 
�أثارت ق�ش�شه �جلميلة و�حل�شا�شة 
وذ�ت �ملغزى على �للغة �لبولندية 
»�أنا  متاًما.  خمتلف  م�شتوى  �إىل 
ل  لأنه  �أي�شا  �أكرهه  ولكنني  �أحبه 

�إنه  معه.  للتناف�س  طريقة  توجد 
عبقري �للغة �لبولندية«.

وحول ر�أيها عن �لكتاب �لذي يعد 
من وجهة نظرها �أقل من �لو�قع، 
فقالت �نه رو�ية »�لدمية« للكاتب 
رو�ية  وهي  برو�س،  بولي�شالف 
�جتماعية، �شدرت لأول مرة عام 
1890، يف بولند�، وهي ق�شة حب 
�لجتماعية  �لطبقة  على  تعتمد 
�لتا�شع  �لقرن  نهاية  بولند� يف  يف 
من  جميلة  كتابة  »�إنها  ع�رس. 
لتلك  �لبولندية  �لأدبية  �لتقاليد 
كان  مبا  تقارنها  وعندما  �لفرتة، 
�لعامل  من  �أخرى  �أجز�ء  يكتب يف 
كان  كيف  ترى  نف�شه،  �لوقت  يف 
�لذي  �لكـتـاب  وحــول  ذكيا«. 
ذهنيا،  تغييـرهـا  فــي  �شــببــا  كان 
بوكر  مان  بجائزة  �لفائزة  فقالت 
»�لرحالت«:  رو�ية  عن   2018
كتب  من  بدلً  ��شـــمني،  �شاأختار 
عندما  �ل�شعر.  عامل  من  حمددة، 

وقعــت  �ملر�هقة  �شــن  يف  كنت 
�إليوت،  �إ�س  ت  مع  �حلب  فـــي 
كتبه  ب�رسقة  قمت  �أنني  لدرجة 
جمع  يف  بد�أت  ثم  �ملكتبة،  من 
كل �أعماله. �أما عن �ل�شم �لثاين، 
ت�شي�شالف  �لبولندي  �ل�شاعر  فهو 
عظيماً  �شاعر�ً  كان  لقد  ميلو�س، 
وكاتب مقالت غريت ر�أيي ب�شاأن 
�لكتاب  عن  وب�شوؤ�لها  �لكتابة، 
فاأ�شارت  ت�شحك،  جعلها  �لذي 
كتاب  �أنه  �إىل  توكارت�شوك،  �أولغا 
 The Hearing Trumpet
من تاأليف ليونور� كارينغتون، وهو 
رو�ية  »�إنها  جد�  م�شحك  كتاب 
بارعة« وقد تاأثرت بها يف رو�يتي 
 Drive Your Plow Over

.the Bones of the Dead
ت�شتطع  مل  �لذي  �لكتاب  وحول 
�إنهاءه، فاأ�شارت �إىل رو�ية »يقظة 
جيم�س  تاأليف  من  فينيغان« 
باأنها  �شعرته  لأنها  وذلك  جوي�س، 

�لكتاب  وحول  تنا�شبها  ل  رو�ية 
قر�ءته،  لعدم  كثري�  تخجل  �لذي 
 The Rings of رو�ية  فهي 

Saturn من تاأليف و.ج. �شيبالد، 
ول يز�ل �شمن قائمة �لكتب �لتي 

ت�شعى لقر�ءتها.       

مو�سكو حتت�سن مهرجان الثقافة الهندية

»ذا مغ« يت�سدر اإيرادات ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية 

مرياي ماتيو ت�سارك يف مهرجان املو�سيقى الع�سكرية مبو�سكو

و�لرعب  �حلركة  فيلم  ت�شدر   
»ذ�  �جلديد  �لعلمي  و�خليال 
�أمريكا  يف  �ل�شينما  �إير�د�ت  مغ« 
مليون   44.5 م�شجال  �ل�شمالية 
جون  �إخر�ج  من  �لفيلم  دولر 
من  كل  وبطولة  تورتيلتاوب 
جي�شون �شتاثام وبينغبينغ يل وريان 
�حلركة  فيلم  وتر�جع  ويل�شون 
من  �أوت«  فول  �إمبو�شيبل:  »مي�شن 
�ملركز �لأول �لذي �حتله �لأ�شبوع 
�ملا�شي �إىل �ملركز �لثاين حمققا 

20 مليون دولر.
وهرني  كروز  توم  بطولة  و�لفيلم 
ومن  فريج�شون  وريبيكا  كافيل 
كويري  ماك  كري�شتوفر  �إخر�ج 
كما تر�جع فيلم �لر�شوم �ملتحركة 
من  روبن«  »كري�شتوفر  و�لكوميديا 
�لثالث  �ملركز  �إىل  �لثاين  �ملركز 
م�شجال 12.4 مليون دولر و�لفيلم 
وهايلي  مكريجور  يو�ن  بطولة 
ومن  كارمايكل  وبرونتي  �أتويل 

�إخر�ج مارك فور�شرت.

�مل�رسح  �أ�شطورة  و�شلت 
ماتيو  مري�ي  �لفرن�شي  �لغنائي 
مو�شكو  �لرو�شية  �لعا�شمة  �إىل 
يف  �أغنياتها  تقدم  �شوف  حيث 
�شبا�شكايا«  »برج  �إطار مهرجان 
وقد  �لع�شكرية  للمو�شيقى 
��شتقبل ماتيو يف مطار مو�شكو 
�ل�رسف  حر�س  �رسية  �أفر�د 
�لتابعة لفوج �لكرملني �لرئا�شي، 
�لزهور  من  باقة  لها  وقدمو� 
�لفرن�شية  �ملغنية  و�شتقدم 

و2   1 بتاريخ  حفلني  �ل�شهرية 
مر��شم  �شمن  �لقادم،  �شبتمرب 
حيث  �ملهرجان،  �ختتام 
�أغانيها  ��شهر  من   3 �شتقدم 
 Pardonne moi ce  « وهي 
)عفًو�   «  caprice d`enfant
 Sous le �أطفال( و«  على نزوة 
ciel de Paris » )حتت �شماء 
 Amour defendu »باري�س( و

» )�حلب �ملحظور(.
ونوه �ملكتب �ل�شحفي للمهرجان 

ملري�ي  �ملبهرة  �مل�شاركة  عن 
�ملا�شي، مب�شاحبة  �لعام  ماتيو 
حيث  �لع�شكري،  �لأورك�شرت� 
�ل�شهرية  �أغنيتها  �آنذ�ك  �أهدت 
�إىل روح زميلها،  �لأزيل«  »�حلب 
كان  �لذي  خليلوف،  فالريي 
�ملو�شيقى  ملهرجان  مدير  �أول 
يف  م�رسعه  ولقي  �لع�شكرية، 
عام  �لطائرة  �شقوط  حادث 

.2016
»برج  مهرجان  �أن  يذكر 

�شبا�شكايا« للمو�شيقى �لع�شكرية 
يقام �لعام �جلاري يف �لفرتة ما 
بني 24 �أوت �جلاري و2 �شبتمرب 
�لقادم، مب�شاركة فرق �ملو�شيقى 
�لع�شكرية من بريطانيا وموناكو 
و�شوي�رس�  وعمان  وهولند� 
و�رسيالنكا  و�إيطاليا  و�إ�شبانيا 
و�لفرقة  وميامنار  و�ملك�شيك 
�لإيرلندي  للرق�س  �لدولية 
�لكلتية  �ملو�شيقية  و�لفرقة 

�لدولية للقرب و�لطبول.

حتت�شن حديقة »�شوكولنيكي« يف مو�شكو 
�ملكر�س  �لهندية  �لثقافة  مهرجان 
وي�شتمر  �لهند،  ��شتقالل  بعيد  لالحتفال 
�جلاري  �أوت   12 حتى   10 من  �لحتفال، 
�لثقافة  مهرجان  برنامج  ويت�شمن 
�لهندية �لعديد من �لفعاليات �لتي �شتقام 
يف متنزه �شوكولنيكي، وتبد�أ �لأن�شطة من 
 10 �ل�شاعة  وتنتهي  �لـ10 �شباحا  �ل�شاعة 

م�شاء كل يوم، و�لدخول جماين.
�لثقافة  على  �ملهرجان  زو�ر  و�شيتعرف 
خالل  من  جو�نبها  مبختلف  �لهندية 
جمموعة من �لفعاليات �لرتفيهية. ويتيح 
�ملجوهر�ت  على  �لطالع  �ملهرجان 
و�لتو�بل  �ل�شهرية  �لهندية  �لتقليدية 

باأنو�عها و�لهد�يا �لتذكارية �لتي �شتعر�س 
للبيع يف �أق�شام حديقة �شوكولنيكي.

و�شتتمتع �لن�شوة بالألو�ن �ل�شاحرة لالأزياء 
�شيتاح  �لتي  و�أقم�شتها �ملزرك�شة  �لهندية 
هناك  و�شتكون  �أي�شا،  للبيع  منها  ق�شم 
��شتعر��شات غنائية ر�ق�شة ي�شارك فيها 
برفقة  كينغ،  �آ�س  �ل�شهري،  بوليوود  مغني 

200 ر�ق�س ور�ق�شة.
�ملركز  قبل  من  �ملهرجان  هذ�  وينظم 
من  وبدعم  مو�شكو  يف  �لهندي  �لثقايف 
�لثقافة  ووز�رة  رو�شيا  يف  �لهند  �شفارة 
ياأتي تز�منا مع �لحتفال  �لرو�شية، حيث 
 15 ي�شادف،  �لذي  �لهند  ��شتقالل  بعيد 

�أوت.

اإخالء �سبيل �سعد ملجرد ب�سروط!
مع  ملجرد،  �شعد  �ملغربي،  �ملغني  �شبيل  �إخالء  مت 
�لق�شائية ومنعه من مغادرة فرن�شا  و�شعه حتت �ملر�قبة 
جو�زه  ت�شليم  عن  ف�شال  عليه،  �مل�شتكية  من  �أو�لقرت�ب 
لل�شلطات �ملخت�شة ودفع قيمة كفالة مالية ، ومثل ملجرد 
�أم�س �لثالثاء �أمام قا�شي �حلريات و�لحتجاز، �لذي قرر 
�إخالء �شبيله، وو�شعه حتت �ملر�قبة �لق�شائية، يف �لوقت 
�لحتياطي  �حلب�س  باإيد�عه  �لعامة  �لنيابة  طالبت  �لذي 

بالنظر �إىل �شو�بقه يف ق�شايا �أخرى متعلقة بالغت�شاب.

املمثل اإيدي موريف ينتظر 
قدوم ابنه العا�سر!

�أفادت تقارير �إعالمية مطلعة باأن جنم �لكوميديا �لأمريكي، �إيدي 
موريف، �شريزق قريبا باإبنه �لعا�رس، �ملتوقع قدومه �شهر دي�شمرب 
�ملقبل و�شوف ي�شبح �لولد �لعا�رس ملوريف، ثاين �أطفال موريف من 
بقية  �ل�شينمائي  �لنجم  �أجنب  بينما  بوت�رس،  بايج  �حلالية،  حبيبته 
�لثمانية �لآخرين من �أربع عالقات �شابقة وولد �أول �أطفال موريف، 
�إيريك، من عالقته �لقدمية مع حبيبته �ل�شابقة، بوليتا ماكنيلي، يف 
عام 1989، �أما باقي �أبنائه، فقد �أتو� من عالقات �شابقة عا�شها 
�لنجم مع كل من: متارى هود ونيكول ميت�شل، وكذلك مغنية �لبوب 
�ل�شهرية، ميل بي وحول عدد �أطفاله �لكبري، �أ�شار �لنجم �لأمريكي 
يتعلق  �أبنائه وكل ما  �إ�رس�قا يف حياته هم  »�أكرث �جلو�نب  �أن  �إىل 

بهم«، و�لذين ترت�وح �أعمارهم بني �شنتني و28 �شنة.

باتريك دميب�سي �سيف �سرف 
مهرجان اجلونة ال�سينمائي 

�أعلنت مديرة عمليات مهرجان �جلونة �ل�شينمائي يف دورته �لثانية، 
�لفنانة �مل�رسية ب�رسى، �أن �لنجم �لعاملي باتريك دميب�شي �شيكون 
�لعام وقالت ب�رسى، خالل �ملوؤمتر  �شيف �رسف �ملهرجان هذ� 
�ملهرجان،  تفا�شيل  عن  لالإعالن  بالقاهرة  �ملنعقد  �ل�شحفي 
هام�س  على  �لنقا�س  حلقات  �إحدى  �شيدير  �لعاملي  �لنجم  �إن 
�ملهرجان يوم 23 �شبتمرب �ملقبل من جانبها، قالت وزيرة �ل�شياحة 
ر�نيا �مل�شاط، �إن �ملهرجان، �لذي �شيبد�أ يف 20 �شبتمرب وي�شتمر 
حتى 28 من �ل�شهر نف�شه، ميد ج�رس� مع �لعامل ليتعرف على م�رس 
بكافة جو�نبها �لثقافية و�حل�شارية و�لجتماعية و�أ�شافت �لوزير 
�حلدود  تعرب  �ل�شينما  �أن  �ل�شحفي،  �ملوؤمتر  خالل  �مل�رسية، 
وحمبة  �شالم  ر�شالة  وحتمل  و�لعقول  �لقلوب  وتخرتق  �لدول  بني 
�ملخرج  �أفالم  باأن  �شعيدة  �أنها  �إىل  لفتة  �لعامل،  دول  جميع  بني 
�لن�شخة  تكرميا يف  تلقى  �شوف  �شاهني  يو�شف  �لعاملي  �مل�رسي 

�جلديدة من �ملهرجان.
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الكاتبة عهد غنيات جلريدة الو�سط 

الكتابة �ضرورة حياتية ال 
ميكن اال�ضتغناء عنها

عهد غنيات من والية تب�سة اأبلغ من العمر ع�سرون �سنة طالبة حتليل اقت�سادي 
و ا�ست�سراف  الكتابة بالن�سبة لها �سديق من  ال�سغر .. لطاملا كتبت و هي تلميذة 
يف االبتدائي .. و كانت تتح�سل على عالمة جيدة يف التعبري الكتابي، و اللغة 
العربية و ملا كنت يف الثانوية كانت تكتب مذكراتها التي مازلت حتتفظ بها و 

كذا العديد من اخلواطر .

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

ماهي مالمح معامل  
االنطالقة االأوىل ؟

االبتدائي  يف  كنت  عندما 
اأح�سن  الكتابي  تعبريي  كان 
ما  هذا  و  الق�سم  يف  تعبري 
 .. ت�سجعني  معلمتي  جعل 
ت�سحح  عادة  التي  اأمي  و 
الكتابة  ..الأن  اأخطائي  يل 
 .. االخرى  هي  موهبتها 
فكتبت اأول خواطري و �سني 

مل يتجاوز العا�رشة
.

من اأين تنهل وت�ستمد 
عهد نتاجها الثقايف 

وماهي اخللفيات 
املعرفية وراء ذلك ؟

الثقايف  نتاجها  عهد  ت�ستمد 
و  كانت  لطاملا  القراءة،  من 
ال�سعوب  تقدم  �رش  �ستبقى 
مواظبتك  اإن  واحل�سارات، 
كان املجال  اأياً  القراءة  على 
تقراأه  الذي  املو�سوع  اأو 
�سوف  كلياً،  يغريك  �سوف 
ت�سبح  و�سوف  حياتك  يغري 
اآخر  مبنظار  للأمور  تنظر 
فوائد  عن  كتبنا  ومهما 

القراءة لن تدرك فوائدها اإال 
حينها  بنف�سك  مار�ستها  اذا 
القراءة  اأهمية  تدرك  �سوف 
عقلك  ميلأ  ماتقروؤه  كل 
ميكنك  ال  التي  باملعلومات 
اأن تعلم متى �ستكون مفيدة، 
التي  املعرفة  زادت  وكلما 
قدرتك  زادت  كلما  متتلكها 
على التعامل مع اأي حتديات 

تواجهه 

طقو�س الكتابة تختلف 
من �ساعر الآخر، 

فماهي الطقو�س التي 
ت�سهم بانهمار حرفك 

وجتعلك مت�سكني القلم 
لت�سطريين خلجات 

الروح ؟

فنون  اأرقى  من  الكتابة  تعد 
والتوا�سل  والتثقف  التعبري 
الكاتب،  ت�سكن  الكتابة   ..
فت�سبح وجوده الذي يتحرك، 
يتماهى، فيغدو  الذي  وكيانه 
بالكتابة  مفتونا  الكاتب 
يعمد  وحينما  بها،  مهوو�سا 
متعة  يجد  فاإنه  الكتابة  اإىل 
ال  النظري،  منقطعتي  ولذة 
ما  كل  اإن  غريه  بهما  يح�س 
اكتبه مت�سل بذاتي االن�سانية 

اأحا�سي�سي  و  عواطفي   ..
طقو�س  ال  يل  بالن�سبة  لذلك 
اأكتب  مل  اإن  الأنني  للكتابة 
اأموت جوعا كما يقول روبرت 
جوردن » الكاتب الذي ينتظر 
املنا�سب  املزاج  اأو  االإلهام 
جوًعا،  ميوت  �سوف  للكتابة 

الأنه لن يكتب كثرًي ا » 

حدثينا كتابك اجلديد - 
ا�سنع كوكبا من االأحالم  

؟

كل  اإىل  ر�سالة  اال�سدار  هذا 
وراء  يجرون  �سابة  اأو  �ساب 
ايجابية  ..ر�سالة  اأحلمهم 
ال  ..اأن  اإليهم  اي�سالها  اأريد 
�سيء م�ستحيل ..كل ما حتلم 
فقط  حتقيقه  ت�ستطيع  به 
مكان  من  ابداأ  بنف�سك  ثق 
تواجدك ، ا�ستخدم ما لديك 
وافعل ما ت�ستطيع ال يهم اأنت 
من اأين ، و ماذا متلك ما يهم 

اأن   اأحلمك قابلة للتحقيق
.

يف البدايات نتاأثر 
ببع�س ال�سخ�سيات 

التاريخية اأو االأدبية - 
فمن هي ال�سخ�سية التي 
تركت فيك اأثر ..و ملن 

كانت قراءتك االأولية 
..ومن الكاتب الذي 

كان له �سدى يف تكوين 
�سخ�سيتك االأدبية ؟

وكانت تغرق يف القراءة كمن 
ت�ستفيق  فل  بغيبوبة  ت�ساب 
اآخر �سفحة من  اإال مع  منها 
الكتاب. - لودميل اأوليت�سكايا  
الذي  كالطفل  املطالعة  اإن 
كرب  عندما  و  �سغره  يف  اأكل 

�ساألوه ماذا اأكلت
اأكل  ما  ن�سى  اأنه  لهم  فقال 
كذلك  كرب،  اأنه  يعلمه  ما 
لكنه  قراأ  ما  �سين�سى  العقل 
علم  على  زلت  ما  �سين�سج، 
من  هو  الفقي  ابراهيم  اأن 
التنمية  لكتب  �سهيتي  فتح 
الب�رشية اأما الروايات فكانت 
عبد  هاجر  و  املن�سود  منى 

ال�سمد

هناك من يطلق م�سطلح 
على ت�سمية االإبداعات 

االأدبية الن�سائية بــ« 

االأدب الن�سوي« ، ما 
راأيك يف هذا اال�سطالح 

الذي انت�سر عندنا يف 
الوطن العربي موؤخًرا، ؟

اأن ظهرت جمموعة من  بعد 
الواعدة  الن�سائية  االأقلم 
العربية  الدول  خمتلف  يف 
ا�سمه  م�سطلح  معها  ظهر 
يل  بالن�سبة  الن�سوي،  االأدب 
ال  الن�سوي  االدب  م�سطلح 

يعد �سحيحا

الأنني اأرى اأن معظم 
الن�ساء الكاتبات ال 
تتكتنب عن ق�سايا 

تخ�سهن اأو تتحدث عن 
هموم  املراأة

االأدبي  عملها  ينح�رش  بل 
تخدم  موا�سيع خمتلفة  على 
املجتمع ككل فاالأدب بالن�سبة 
يل ..يعرب عن حالة ان�سانية و 
بغ�س  اأحا�سي�س  و  عواطف 
الكاتب  جن�س  عن  النظر 

�سواء رجل اأو امراأة
.

كيف هي احلركة 
الثقافية واالأدبية 

احلالية يف اجلزائر ؟

و  الثقافية  احلركة  اأن  اأرى 
االأدبية يف اجلزائر تنمو يوما 
ظهور  هذا  دليل  و  يوم  بعد 
العديد من االأ�سماء اجلديدة 
النتاج  هذا  �ساهمت يف  التى 
ال�سعر  الطريق  عن  الثقايف 
و  الق�س�س  و  ..الروايات 
الن�سو�س و غريها، ما علينا 
ق�سارى  نبذل  ان  �سوى  االأن 
بهذا  اأكرث  للنهو�س  جهدنا 
اأمة اقراأ  النتاج لطاملا منثل 
الدولة  بدعم  يكون  هذا  و 

لهذا املجال

.
هل و�سلت اإىل مرافئ 

حتقيق االأحالم 
والتطلعات ، وما هو 

م�سروعك امل�ستقبلي ، 
كيف حتلمني به ؟

اأ�سعى  فاأنا  بعد  اأ�سل  مل 
جاهدة وراءها ..اأرك�س بكل 
�رشعة لتحقيقها و ان�ساء اهلل 

قريبا
مل�رشوعي  بالن�سبة  اأما 
امل�ستقبلي و طموحاتي اأريد 
كتاباتي  و  ر�سالتي  اي�سال 
خارجها  و  اجلزائر  لداخل 
ر�سالة  فهي  يل  بالن�سبة   ..
من  لكل  و  لذاتي  و  لروحي 
النجاح  يريد  من  ..لكل  يقراأ 

و حتقيق اأحلمه
هذا  امح   .. الف�سل  و  اإياك 
قامو�س  من  امل�سطلح 
و  بنق�سك  ثق  و  اأفكارك 

اذهب للأمام.

كلمة اأخرية ل�سيفتنا 
املبدعة اعهد نختم بها 
حوارنا الذي نتمنى اأن 

نكون قد وفقنا يف اإدارته 
من خالل تنوع ما طرح 

من اأ�سئلة 

�سكرا لدار املثقف على ن�رش 
هذا الكتاب و �سكرا لك على 
هذا احلوار ال�سيق  ..و �سكرا 
لكل من دعمني و�ساعدين ال 
املتوا�سع  العمل  هذا  متام 
القراء  اأعزائي  اأخريا  ..و 
امل�ستوى  يكون يف  اأن  اأمتنى 

و ينال اإعجابكم
�سيل   .. املوعد  يف  كونوا 
و  بانتظاركم  اهلل  ان�ساء 
االأحلم  من  كوكبا  ا�سنع 
حتقيق  على  لي�سجعكم  هنا 

اأحلمكم
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للموؤلف خالد زيادة

�سدور كتاب امل�سلمون 
واحلداثة الأوروبية

�سدر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب امل�سلمون واحلداثة الأوروبية خلالد زيادة، باحًثا فيه 
علقة العرب وامل�سلمني باأوروبا التي ترجع اإىل بدايات القرن الثامن امليلدي، والتي انطبعت باللمبالة يف خلل حقبات 

طويلة، ثم تبّدلت يف احلقبة املعا�سرة؛ اإذ اأّدى التقّدم الأوروبي اإىل انقلب هذه اللمبالة اإىل اإعجاب والأخذ مبا اأحرزته 
اأوروبا يف الأفكار والعلوم والتقنيات. ي�سم هذا الكتاب )512 �سفحة بالقطع الو�سط، موثًقا ومفهر�ًسا( ثلثة كتب ن�سرها 

املوؤلف �سابًقا: اكت�ساف التقدم الأوروبي؛ وتطور النظرة الإ�سلمية اإىل اأوروبا؛ ومل يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب.

  التقدم الأوروبي

التقدم  اكت�شاف  الأول،  الكتاب  يتاألف 
الف�شل  يف  ف�شول.  �شبعة  من  الأوروبي، 
يعر�ض  واأوروبا،  العثمانية  الدولة  الأول، 
العثمانيون  مدها  التي  للعالقات  زيادة 
ذلك  يف  مبا  واإماراتها،  اأوروبا  دول  مع 
ثابتة  اأوروبية  �شفارات  واإقامة  البابوية، 
ال�شفراء  زيارات  وتالحق  ا�شطنبول،  يف 
»ونتيجة  اأوروبا،  عوا�شم  اإىل  العثمانيني 
حقًدا  يثري  الإ�شالم  �شار  الأجواء،  لهذه 
يف  الأوروبيني  لدى  يثريه  كان  مما  اأقل 
وامل�شلم  الرتكي  اأ�شبح  وقت  يف  ال�شابق، 
توارى  اأن  بعد  واحد،  ل�شيء  �شورتني 
حو�ض  يف  ال�شيا�شي  امل�رسح  عن  العرب 

املتو�شط«.
يف الف�شل الثاين، التفكري حول النحطاط، 
يورد املوؤلف اأفكار قوجي بيك، الع�شو يف 
تف�شريه  يف  الرابع،  مراد  ال�شلطان  اإدارة 
اأ�شباب انحطاط الدولة العلية: غياب رقابة 
املنا�شب  وت�شليم  الوزراء،  ال�شلطان على 
واملغامن لأفراد احلا�شية، وعدم اإخال�ض 
الع�شكرية  الإقطاعات  وتخريب  الوزراء، 
والقوة  باملال  الدولة  متد  كانت  التي 
املقاتلة، والف�شاد الذي حلق برجال الدين 
والعلم. كما يعر�ض لأ�شباب اأخرى قدمها 

كاتب جلبي، اأو حاجي خليفة.
اأوروبا،  اكت�شاف  الثالث،  الف�شل  يف  اأما 
فيلفت زيادة اإىل اإدراك العثمانيني مبكًرا 
ا�شتمراره  حال  يف  اأوروبا  �شعود  »اأن 
وتغافل امل�شلمني عنه ل بد من اأن يحمل 
بعيًدا«،  لي�ض  الهزمية يف وقت  للعثمانيني 

اإىل  متعددة  عثمانية  لدعوات  ويعر�ض 
ال�شتفادة من التطور الأوروبي.

 
اإ�شالحات ومفاهيم

الإ�شالح،  حماولت  الرابع،  الف�شل  يف 
الفكرية  املوؤثرات  اإن  املوؤلف  يقول 
العثمانية  العا�شمة  اإىل  نفذت  الأوروبية 
ال�شفراء الأوروبيني فيها، ومن  من طريق 
العوا�شم  اإىل  العثمانيني  ال�شفراء  خالل 
يف  �شاهمت  املوؤثرات  وهذه  الأوروبية. 

ن�رس جو من الإ�شالحات.
يف الف�شل اخلام�ض، تبدل اأ�شاليب الكتابة 
املوؤثرات  اإن  زيادة  يقول  والتفكري، 
ثقافًيا  و�شًعا  اأدخلت  الأوروبية  الفكرية 
مميًزا، متحدًثا عن اأدب الرحلة الذي راج 
وكان له الأثر املهم يف تعريف العثمانيني 
التي  ال�شفراء  تقارير  جانب  اإىل  باأوروبا، 
عن  واقعية  �شورة  تقدمي  يف  �شاهمت 

عوا�شم اأوروبا ومدنها وطبيعتها.
العاملية،  اللغة  ال�شاد�ض،  الف�شل  يف 
باللغة  األفوا  عثمانيني  عن  زيادة  يتحدث 
الثامن ع�رس،  القرن  نهاية  قبل  الفرن�شية 
لفكرة  املتحم�شني  اأ�شد  من  وكانوا 
التحررية  بالأفكار  واملتاأثرين  الإ�شالح، 

اجلديدة.
�رساع  والأخري،  ال�شابع  الف�شل  يف  اأما 
تقليدية  مفاهيم  على  فتكلم  املفاهيم، 
مفاهيم  منها  جديدة،  م�شامني  ُمنحت 
و«الإ�شالح«  و«الثورة«  »الوطن« 

و«اجلمهورية« و«احلرية«.
 

نظرة اإىل اأوروبا

النظرة  تطور  الثاين،  الكتاب  يقع 
اأوروبا، يف خم�شة ف�شول.  ال�شالمية اإىل 
اإىل  التقليدية  النظرة  الأول،  الف�شل  يف 
اأوروبا، ي�شتعر�ض زيادة تناول اجلغرافيني 
اأوروبا،  عن  اأخباًرا  املبكرون  واملوؤرخني 

وموقف الزدراء من �شعوبها.
النظرة  ا�شتمرار  الثاين،  الف�شل  يف 
يتناول  التقدم،  م�شاألة  وتبدلها:  التقليدية 
للحروب  الالحقة  املرحلة  املوؤلف 
يف  املماليك  دولة  نهاية  حتى  ال�شليبية 
عام 1517، حني اأ�شبحت املعلومات عن 
ازدهار  بفعل  واقعية  واأكرث  اأو�شع  اأوروبا 
يتناول  كما  الإيطالية،  املدن  مع  التجارة 
العثمانية  املرحلة  الف�شل  هذا  يف  زيادة 
متوافرة  فيها  املعلومات  اأ�شبحات  التي 
اإىل  يوفدون  الذين  ال�شفراء  خالل  من 

عوا�شمها.
يف الف�شل الثالث، �شورة اأوروبا الليربالية، 
يبحث زيادة يف احلقبة احلديثة يف القرن 
اإىل  الزدراء  حتول  حيث  ع�رس،  التا�شع 
اإعجاب، كما يعر�ض كيف بدت اأوروبا يف 
اأعمال النه�شويني اأمثال الطهطاوي وخري 

الدين التون�شي.
يقراأ املوؤلف يف الف�شل الرابع، اجتاهات 
الإ�شالحية  الجتاهات  احلديثة،  النظرة 
فيما  اأوروبا،  يف  وغريها  والليربالية 
نظرة  نحو  اخلام�ض،  الف�شل  يف  يعر�ض 
الطيباوي  اللطيف  عبد  لآراء  نقدية، 
ويختم  وه�شام جعيط.  العروي  اهلل  وعبد 
بالقول: »اإن النظرة ال�شالمية التي بقيت 
الإ�شالمي،  الوعي  يف  هام�شًيا  مو�شوًعا 

حتولت على م�شارف الع�رس احلديث اإىل 
امل�شلمني، حني مل  لأفكار  ناظم  مو�شوع 

يعد جتاهل قوة اأوروبا وتقدمها ممكًنا«.
 

جوار وخ�سو�سيات

ما  لأوروبا  يعد  مل  الثالث،  الكتاب  يتاألف 
يقول  ف�شول.  ثمانية  من  للعرب،  تقدمه 
زيادة يف الف�شل الأول، اجلوار، خ�شو�شية 
العالقة بني عامل ال�شالم واأوروبا، اإن لي�ض 
هذا  ميلك  العامل  �شعوب  من  �شعب  ثمة 
العرب  مثل  اأوروبا،  مع  امل�شرتك  التاريخ 
والرببر والأتراك. فهذا تاريخ طويل ميتد 
اأربعة ع�رس قرًنا من ال�رساعات والتبادل 
املتو�شط  غرب  من  املتنقلة  واحلروب 
عمق  اإىل  اأوروبا  عمق  ومن  �رسقه،  اإىل 
اإ�شافة  والإ�شالمي،  العربي  العاملني 
واملوؤثرات  والأفكار  الب�شائع  تبادل  اإىل 
�شفتي  عرب  واجلماعات  الأفراد  وانتقال 

املتو�شط.
يعر�ض  التحديث،  الثاين،  الف�شل  يف 
النمط  على  التحديث  لتجارب  املوؤلف 
م�رس  جتربتي  خالل  من  الأوروبي 
والدولة العثمانية يف القرن التا�شع ع�رس، 
النه�شة،  الثالث،  الف�شل  يف  يعر�ض  فيما 
لالأفكار التنويرية التي ا�شتفاد منها العرب 

من اأوروبا بعد الثورة الفرن�شية.
يف الف�شل الرابع، الإ�شالحية ال�شالمية، 
ردة  لي�شت  الإ�شالحية  اأن  املوؤلف  يرى 
فعل على التاأثري الأوروبي فح�شب، بل هي 
�شوء  يف  لالإ�شالم  جديد  لإدراك  نتيجة 

علوم اجلغرافيا والتاريخ.

يتناول  الثورة،  اخلام�ض،  الف�شل  يف 
الثورة  منذ  الثوري  التاريخ  املوؤلف 
وتاأثري   ،)1789( الكربى  الفرن�شية 
ثورات:  ثالث  ا  م�شتعر�شً اأفكارها، 
النقالب العثماين يف اإ�شطنبول )1908(، 
والثورة العربية )1916(، والثورة امل�رسية 
)1919(، مع ما حققته هذه الثورات من 

جناحات واإخفاقات.

بني الأيديولوجيات

يتكلم  الأيديولوجيا،  ال�شاد�ض،  الف�شل  يف 
ا على منو القيادات القومية  زيادة م�شتفي�شً
ا يف امل�رسق  وال�شرتاكية واأثرها خ�شو�شً
العربي، فريى اأن هذه الأيديولوجيات التي 
اأخذت عن تيارات فكرية يف اأوروبا مل يعد 
لها تاأثري، وبذلك فقدت اأوروبا تاأثريها يف 

ا. العامل عموًما، ويف العرب خ�شو�شً
زيادة  يبحث  الدولة،  ال�شابع،  الف�شل  يف 
الدول  بع�ض  يف  الد�شاتري  اعتماد  يف 
نهاية  يف  ثم  ولبنان،  كم�رس  العربية، 
فرتة  اأعقبتها  التي  الليربالية  احلقبة 
الأنظمة الع�شكرية. كما يعقد مقارنة بني 
اأنظمة احلكم ذات املنبت الع�شكري وبني 
الثامن ع�رس  القرن  املماليك يف  �شيطرة 

و�شوريا  العراق  مثل  بعينها،  اأقاليم  على 
وم�رس وتون�ض.

والأخري،  الثامن  الف�شل  زيادة  يخ�ش�ض 
الأ�شولية، لقراءة التيارات الدينية واأ�شباب 
على  فعل  ردة  بو�شفها  ون�شوئها  بروزها، 
بدور  ال�شعور  وعلى  جهة،  من  التحديث 
الأيديولوجيات  جمابهة  يف  الإ�شالم 

احلديثة.
اأما يف اخلامتة، فيتطرق زيادة اإىل املرحلة 
التي دخلها العامل العربي بعد عام 2011، 
ويقول اإن م�شهد العامل العربي بعد ثورات 
2011 اأقرب اإىل امل�شهد التاأ�شي�شي، مع 
اإىل  بالنتقال  تفاوؤل  بني  الروؤى  ت�شارب 
الدول،  بانفجار  وت�شاوؤم  الدميقراطية، 

وخماوف من انفراط ُعقدها. 
يف  باحث  جامعي،  اأ�شتاذ  زيادة  خالد 
مدير  هو  والثقايف.  الجتماعي  التاريخ 
لالأبحاث  العربي  املركز  يف  بريوت  فرع 
عّدة:  موؤلفات  له  ال�شيا�شات.  ودرا�شة 
الكاتب وال�شلطان: من الفقيه اإىل املثقف؛ 
يف  والف�شاد  الرقابة  والنفي�ض:  اخل�شي�ض 
على  مدينة  ثالثية  الإ�شالمية،  املدينة 
له  في�شل. �شدر  رواية حكاية  املتو�شط؛ 
عن املركز: �شجالت املحكمة ال�رسعية، 

احلقبة العثمانية، املنهج وامل�شطلح.

»العربية.. لغة عاملية«.. كتاب جديد بالفرن�سية
كتاب  باري�ض  يف  حديثاً  �شدر 
»العربية.. لغة عاملية«، و�شهد 
القارئ  قبل  من  كبرياً  اإقبالً 
حّد  على  والغربي  العربي 
نظرة  من  يحمله  ملا  �شواء 
جديدة للغة العربية تدعو اإىل 
جتاوز ال�شور النمطية والتطلع 

للم�شتقبل. 
ويحمل الكتاب اآراء وتو�شيات 
التعليم  يف  وباحثني  خلرباء 
يُجيبون  والإعالم  والثقافة 
بخ�شو�ض  الت�شاوؤلت  عن 
مدى الفائدة من تعلّم العربية 
وُمنت�رسة  حّية  توا�شل  كلغة 
ظّل  يف  اخلم�ض،  القارات  يف 
للغة  امُلنا�شب  غري  الواقع 

العربية اليوم يف فرن�شا.
الذي �شدر يف مار�ض  الكتاب 
الفرن�شية  باللغتني   2018
»هرماتان«  دار  عن  والعربية 
ندى  اإ�رساف  حتت  للن�رس 
يايف الدبلوما�شية والأكادميية 
 221 يف  ويقع  الفرن�شية، 
امُل�شاهمات  يت�شمن  �شفحة، 
التي مّت طرحها يف ندوة بحثية 
الإن�شانية  العلوم  جمال  يف 

يف  دي�شمرب2016  يف  نظمت 
تناولت  الفرن�شية،  العا�شمة 
والتاريخية  الثقافية  الأبعاد 
اليوم  ومكانتها  العربية  للغة 
وحيوية  املهنية،  الدوائر  يف 
وتاأثريها  ووجودها  تعليمها 
يف  وامل�شتقبلي  احلايل 
وخمتلف  الف�شائية  القنوات 
التقليدية  الإعالم  و�شائل 
وو�شائل التوا�شل الجتماعي.

الهتمام  من  الرغم  وعلى 
لغة  بتعلّم  موؤخرا  امُلتزايد 
اأّن  اإل  باري�ض،  يف  ال�شاد 
العربية  اللغة  اأّن  يرى  الكتاب 
ما زالت تُعترب »غري مرغوبة يف 
يتجاوز عدد  ل  فرن�شا« حيث 
يتعلمونها يف املدار�ض  الذين 
 14000 والثانوية  الإعدادية 
اأ�شباب  عن  ُمت�شائاًل  ُمتعلم، 
على  املتوا�شع  الإقبال  هذا 
حتدثاً  لغة  اأكرث  خام�ض  تعلم 
اللغات  واإحدى  العامل،  يف 
يف  امُلعتمدة  ال�شت  الر�شمية 
واملنت�رسة  املتحدة،  الأمم 
من  املئات  عرب  وا�شع  ب�شكل 
وبالتايل  الف�شائية،  القنوات 

يُقّدم الكتاب من خالل باحثيه 
امُل�شاركني اآلية ُمقرتحة لعالج 
ت�شتحقه  ل  الذي  الو�شع  هذا 

اللغة العربية.
»اللغة  اإّن  الكتاب  ويقول 
لغات  من  وغريها  الفرن�شية، 
العربية  للغة  تدين  الإن�شانية، 
ال�شائعة  الكلمات  من  بالكثري 
احلياة«،  علوم  يف  والأ�شا�شية 
مما يوؤكد بال �شك اأّن العربية 

»لغة عاملية«.
تقدمي  يتم  ذلك،  ومع  لكن 
اللغة العربية يف فرن�شا اأحياناً 
باعتبارها لغٌة جُمتمعية تتبايُن 
خُمتلف  عرب  وا�شع  ب�شكل 

مناطق الدول العربية.
كما اأّن م�شتويات اإتقان العربية 
�شهادٍة  بدون  هذا  يومناً  حتى 
با�شتثناء  عاملياً،  بها  ُمعرتٍف 
ُمبادرة اأطلقها موؤخراً يف هذا 
العربي  العامل  معهد  املجال 

يف باري�ض.
الندوة  له  �شعت  ما  وهذا 
الرتويج  بهدف  ة  امُلخت�شّ
دعوة  عرب  العربية  للثقافة 
الآفاق  جميع  من  �شخ�شيات 

العربية،  »اللغة  ل�شتك�شاف 
تناول  حيث  عاملية«،  لغة 
امل�شاركون فيها وامُلنحدرون 
والآداب،  التعليم،  عامل  من 
والأعمال،  وال�شحافة، 
يف  امُلتخ�ش�شة  وال�رسكات 
الريا�شيات، وعلوم الكمبيوتر، 
وحتى  اللغوية،  وال�شهادات 
املهني،  التدريب  يف  خرباء 
الق�شايا  بحما�ض  تناولوا 
العربية  اللغة  بن�رس  املتعلقة 

وتطويرها.
اأر�شطو،  »اأعمال  اأّن  وذكروا 
العلمي  الرتاث  من  وغريها 
و�شلت  قد  القدمي،  والثقايف 
الرتجمة  حركة  بف�شل  للعامل 
يف  حينها  مّتت  التي  الوا�شعة 

الع�رس العبا�شي«.
 

�شبيل  على  جلياًل،  عاملاً  واأّن 
املثال، هو خمرتع علم اجلرب، 
كلمة  اإىل  ا�شمه  منح  قد 
زالت  ما  التي  »خوارزمية« 

ُم�شتخدمة لليوم.
»تدري�ض  اأّن  الكتاب  ويك�شف 
بداأ  فرن�شا  يف  العربية  اللغة 

لرغبة  وفقاً  1587م  عام  منذ 
فران�شوا  للملك  �شابقة 

الأول«.
اأّن  من  الرغم  وعلى  لكن 
�شخ�ض   127000 من  اأكرث 
املدار�ض  يف  اليوم  يتعلمونها 
الفرن�شية يف اخلارج،  الثانوية 
طالب   14000 من  اأقل  اأّن  اإل 
املدار�ض  اليوم يف  يدر�شونها 
داخل  والثانوية  الإعدادية، 
�شنوياً  تُعر�ض  فيما  فرن�شا، 
للعمل  فقط  وظائف  اأربع 
يف  العربية  مناهج  يف  كخبري 

عموم فرن�شا.
�شهادات  ملنح  الكتاب  ويدعو 
دوليا  ُمعتمدة  ر�شمية  اإتقان 
من  كغريها  العربية  اللغة  يف 
يُ�شاهم  مما  الأخرى،  اللغات 

يف تطويرها على نحو وا�شع.
ا�شتخدام  اأّن  عن  ف�شاًل 
املفاو�شات  يف  العربية  اللغة 
الأعمال  وعامل  التجارية 
هذا  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  يُعترب 

ال�شدد.
اخلرباء  اأّن  الالفت  من  وكان 
اأ�شادوا  الكتاب  امُل�شاركني يف 

بدور البث املبا�رس للفي�شبوك 
والو�شائط ال�شمعية والب�رسية 
 Mook الـ  ودرو�ض  احلية، 
تعليم  ابتكار  يف  املجانية 
على  وذلك  للعربية،  ُم�شرتك 
مما  كبرية  ن�شبة  اأّن  الرغم 
التوا�شل  و�شائل  يف  يُن�رس 
بعّدة  بّثه  يتّم  الجتماعي 

لهجات عربية.
اجلميل  من  اأّنه  الكتاب  وذكر 
امل�رسق  »م�شيحيي  اأّن 
الدينية  طقو�شهم  مُيار�شون 

باللغة العربية«.
اأّن  على  الباحثون  وبرهن 
يرف�ض  الكال�شيكي،  الأدب 
ازدواجية  اإىل  العامل  تقلي�ض 
مقد�شة  ن�شو�ض  بني  ما 
جهة،  من  و«حرام«  »حالل« 
من  وليلة  ليلة  األف  ون�شو�ض 
الن�شو�ض  فتلك  اأخرى،  جهة 
كالأغاين  الإبداعية  الفل�شفية 
يتداولها  التي  احلديثة 
اجلميع، وجتعل القارئ يُ�شافر 
الكثري  عرب  ُم�شتمتعاً  ُمرحتاًل 

من البلدان. 
وكالت 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

ال�صجائر الإلكرتونية ت�صبب ال�صرطان!
اأعلن علماء اجلمعية الدولية لأطباء 
الإ�شكندرية  مدينة  يف  الأ�شنان 
اأن  الأمريكية،  فريجينيا  بولية 
ال�شجائر الإلكرتونية تزيد من خطر 
الفم،  جتويف  ب�رسطان  الإ�شابة 
جامعة  من  ت�شايف  بنجامني  ويقول 
كاليفورنيا ب�شان دييغو: »بينت نتائج 
معظم  اأن  اأجريناها  التي  التحاليل 
بطرق  النيكوتني  ي�شتهلكون  الذين 
يح�شلون  التبغ،  با�شتثناء  خمتلفة 
اأو  م�شاوية  م�رسطنة  مواد  على 
من  تزيد  اأن  ميكنها  اأكرث،  حتى 
جتويف  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر 

الفم كاملدخنني التقليديني«.
العلمي  وفريقه  ت�شايف  متكن  وقد 
جديدة  �شلبية  ميزة  اكت�شاف  من 
اأخذوا  فقد  الإلكرتونية،  لل�شجائر 

 1500 حوايل  وبول  دم  من  عينات 
اأو تارك للتدخني، وحللوها  مدخن 
حال  اأن  وتبني  نتائجها.  وقارنوا 
الإلكرتونية  ال�شجائر  مدخني 
ال�شجائر  مدخني  من  اأف�شل  لي�ص 
التقليدية، حيث كانت ن�شبة املواد 
العينات  يف  متقاربة  امل�رسطنة 
مادة  ن�شبة  كانت  فمثل  جميعها. 
امل�رسطنة  نيرتو�شونورنيكوتني 
من  وهي  العينات،  يف  متقاربة 
م�شببات �رسطان املريء وجتويف 

الفم.
ال�شجائر  اأن  على  النتائج  وتوؤكد 
من  املدخن  حتمي  ل  الإلكرتونية 
الإعلنات  يف  ي�شاع  كما  ال�رسطان 
ت�شاهم  العك�ص،  على  بل  التجارية، 

يف تطوره.

اكت�صاف مادة غذائية تخف�س الإجهاد والعدوانية

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!

اكت�شف علماء جامعة ما�شات�شو�شت�ص 
الأطفال  تناول  اأن  الأمريكية،  لويل 
امل�شبعة  غري  الدهنية  الأحما�ص 
منتظمة،  دورية  ب�شورة   3- اأوميغا 
والعدوانية  الإجهاد  م�شتوى  يخف�ص 
العلماء  درا�شة  نتائج  وبينت  لديهم 
يتناولون  الذين  الأطفال  �شلوك  اأن 
مقارنة  هدوءا  اأكرث  اأوميغا-3 
على  اإيجابيا  ينعك�ص  ما  باأقرانهم، 

اجلهاز الع�شبي لوالديهم.
ال�شلوك  يرتبط  للخرباء،  ووفقا 
بعوامل  الإجرامي  وحتى  العدواين 
اأن  العلماء  ويفرت�ص  بيولوجية. 
الأحما�ص  يف  النق�ص  تعوي�ص 
ال�شلوك  مبنع  ي�شمح  ال�رسورية 
كما  املجتمع.  يف  العدواين 
تغريات  ي�شبب  اأن  للإجهاد  »ميكن 
فيزيولوجية توؤدي اإىل زيادة العدوانية 
وال�شلوك املت�رسع«وحت�شن اأوميغا-3 
عمل الدماغ والنتباه والذاكرة، ومن 

اأف�شل م�شادرها املاأكولت البحرية 
اأن  �شابقة  درا�شات  نتائج  واأكدت 
غري  الدهنية  الأحما�ص  تناول 
امل�شبعة والأ�شماك واملواد الغذائية 
باأوميغا-3 يخف�ص من معدل  الغنية 

الوفيات.
اأجراها  درا�شة  نتائج  ك�شفت 
حل�شاب  مقبل،  كيفان  الربوفي�شور، 
غري�ص،  الأمرية  م�شت�شفى  مركز 
ال�شنة  يف  مرات   6 ال�شعر  �شبغ  اأن 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  من  يزيد 
درا�شته  14%وعقب  بن�شبة  الثدي، 
ب�رسطان  امل�شابات  الن�شاء  ملفات 
الثدي، ن�شح الربوفي�شور قائل: »من 
ا�شتخدام  ال�شعر  �شبغ  الأف�شل عند 
و�شائل ومواد حتتوي على اأقل كمية 
اأن  اأجل  من  العطرية،  الأمينات  من 
اأقل  يكون تاأثريها يف ال�شعر واجللد 
ما ميكن. كما ل ين�شح ب�شبغ ال�شعر 

اأكرث من مرة كل 2-3 اأ�شهر«.

اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة 
طوكيو اأن الذين جتري يف عروقهم 

ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 
للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.

وتفيد جملة Critical Care التي 
ن�رست نتائج الدرا�شة، باأن العلماء 
در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، 

واكت�شفوا اأن ن�شبة الوفيات بني 
امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل 
تتجاوز بني الآخرين %11.

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد 
امل�شاركني يف البحث، اإن اأ�شحاب 

ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت 
ب�شبب �شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم 
للإ�شابات. وقد يكون ال�شبب يف عامل 

فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبلزما 
الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري 

درا�شتنا م�شاألة كيفية تاأثري نقل الدم من 
الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�ص الذين 

تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�ص 
الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف 

الدم، وهل هناك اختلف باملقارنة مع 
ف�شائل الدم الأخرى«.

واأكد تاكاياما على �رسورة ال�شتمرار 
يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من 

اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج 
امل�شابني.
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جتليات رحمة اهلل لعباده يف رحمة الأم بر�ضيعها
من اأوائل اأ�صماء اهلل احل�صنى و�صفاته �صفة 

» الرحمة » فو�صف اهلل جّل وعال نف�صه 
بالرحمن والرحيم، كما خ�ّص اإحدى �صور 
كتابه العزيز وهي عرو�ص القراآن با�صم« 

الرحمـن« لتبتدئ بقوله �صبحانه: )الرحمـن، 
علّم القراآن، خلق الإن�صان، علّمه البيان( ويف 

اآية اأخرى يقول عّز وجّل: )هو اهلل الذي ل اله 
اإل هو، عامل الغيب وال�صهادة،هو الرحمان 

الرحيم(
واإذا و�صف اهلل نف�صه �صبحانه ب�صفة »الرحمة« 
فالأن هذه ال�صفة لها معاين جليلة رفيعة فهي 
تعني عند بني الب�رش النفعال اخلا�ص الذي 

يعر�ص على القلب عند م�صاهدة النق�ص 
اأو احلاجة، فيندفع املت�صف بهذه ال�صفة 
اندفاعا نحو رفع ذلك النق�ص اأو احلاجة. 

واإذا اأطلقت هذه الكلمة على اهلل �صبحانه 
اأريد بها العطاء والإفا�صة لرفع احلاجة.
وقد ذهب بع�ص املف�رشين اإىل اأن �صفة 
»الرحمـن« هو ذو الرحمة ال�صاملة والتي 

عّم بها املوىل �صبحانه املوؤمنني والكافرين 
واملح�صنني وامل�صيئني، وكل موجود يف هذه 

احلياة الدنيا، بينما �صفة » الرحيم« هو ذو 
الرحمة الدائمة، وذلك ما يخت�ص باملوؤمنني 
وحدهم. ومن هنا ق�ّصموا الرحمة اإىل رحمة 

»رحمانية« تعم اجلميع ورحمة »رحيمية« 
تخت�ص باملوؤمنني فقط. ولعلنا جند يف بع�ص 

الآيات تلميحا اإىل هذه احلقيقة عند قوله 
تعاىل: )وكان باملوؤمنني رحيما( وقوله جّل 

وعال )اإّنه بهم روؤوف رحيم( وقوله تعاىل يف 
مو�صع اآخر:) قل من كان يف ال�صاللة فليمدد 

له الرحمـن مّدا( وقوله )الرحمـن على العر�ص 
ا�صتوى( 

حني قدم على النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( 
ب�صبي، فاإذا يف ال�صبي امراأة تطوف وهي يف 

حالة ذهول، تبحث عن فلذة كبدها تبحث 
عن ر�صيعها، وكان هذا التطواف منها 

مبراأى النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( وبع�ص 
من �صحابته، فما هو اإل اأن وجدت ولدها 
ذاك فلتزمته، واأل�صقته ب�صدرها، واألقمته 

ثديها تطعمه وت�صمه، فنظر النبي )�صلى اهلل 
عليه و�صلم( اإىل عاطفة الأمومة ورحمة الأم 

وتعجب ال�صحابة من ذلك ف�صاألهم: اأترون 
هذه املراأة ملقية ولدها يف النار؟ قالوا : ل 

يا ر�صول اهلل، فقال: »اهلل اأرحم بعباده من هذه 
بولدها«

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ص ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،   الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�صِتغفاِر ول 
�صغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�صٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�صالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

�ضرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

نن ال�ضالة  �ضُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّصم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�صافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�صب  �ُصنن ال�صّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�صب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّصمها  حيث  ق�صمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُصّ واآداب؛  �ُصنن 
�صلّى  اهلل  ر�صول  عن  امُلوؤّكدة  ال�صّنة 
على  واَظَب  والتي  و�صلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�صّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُصنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�صوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�صلم  اأ�رّش 

املوؤّكدة،  غري  ال�صنن  فهي  الآداب 
اأبعا�ص  اإىل  فق�ّصموها  ال�صافعّية  اأّما 
ب�صجود  ُتب  التي  نن  ال�ُصّ وهي 
عمداً  امُل�صلّي  ترَكها  �صواًء  ال�صهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �صهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّصموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُصنن  هي  ال�صنن  ومندوبات؛  �ُصنَنٍ 
غري  ال�ُصنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّصموا 
ال�ُصنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُصنن 

اأقوال، و�ُصنن اأفعال وهيئات. 

 خ�ضو�ضيات املذهب املالكي 
على م�ضتوى اأ�ضول الفقه

ميتاز املذهب املالكي على م�صتوى اأ�صول الفقه بعدة مزايا وخ�صو�صيات من اأهمها: 
اأول: وفرة م�صادره وكرثة اأ�صوله املتمثلة يف الكتاب وال�صنة واإجماع الأمة وعمل اأهل املدينة والقيا�ص ول�صتح�صان 

وال�صتقراء وقول ال�صحابي و�رشع من قبلنا وال�صت�صحاب وامل�صالح املر�صلة و�صد الذرائع والعرف والأخذ 
بالأحوط ومراعاة اخلالف. بالإ�صافة اإىل القواعد العامة املتفرعة عنها والتي اأنهاها بع�ص املالكية اإىل األف 

ومائتي قاعدة تغطي جميع اأبواب الفقه وجمالته.
هذه الكرثة اأغنت الفقه املالكي واأعطته قوة وحيوية وو�صعت بني اأيدي علمائه من و�صائل الجتهاد واأدوات 

ال�صتنباط ما يوؤهلهم لبلوغ درجة الجتهاد وميكنهم من ممار�صته وي�صهل عليهم مهمته.
واإذا كانت بع�ص املذاهب �صاركت املذهب املالكي يف بع�ص هذه الأ�صول فاإن ميزة الفقه املالكي تكمن يف الأخذ 

بجميع هذه الأ�صول بينما غريه مل ياأخذ اإل ببع�صها ورد الباقي.
ثانيا: تنوع هذه الأ�صول وامل�صادر فاإنها ترتاوح بني النقل الثابت والراأي ال�صحيح امل�صتمد من ال�رشع وامل�صتند اإليه 

كالقيا�ص. هذا التنوع يف الأ�صول وامل�صادر واملزاوجة بني العقل والنقل والأثر والنظر وعدم اجلمود على النقل 
اأوالن�صياق وراء العقل هي امليزة التي ميزت املذهب املالكي عن مدر�صة املحدثني ومدر�صة اأهل الراأي وهي �رش 

و�صطيته وانت�صاره والإقبال ال�صديد عليه و�رشب اأكباد الإبل اإىل اإمامه يف اأيام حياته.
ثالثا: تو�صعه يف ا�صتثمار الأ�صول املتفق عليها تو�صعا كبريا مما �صاعد وي�صاعد على �صد الفراغ الذي ميكن اأن 

يح�ص به املجتهد عند ممار�صة الجتهاد وال�صتنباط، وهكذا جنده يف التعامل مع الكتاب وال�صنة ل يكتفي بالن�ص 
والظاهر بل يقبل مفاهيم املخالفة واملوافقة وتنبيه اخلطاب كما يقبل دللة ال�صياق ودللة القرتان والدللة 

التبعية، وقد ا�صتدل بقوله تعاىل:   على عدم وجوب الزكاة يف اخليل لقرتانها باحلمري (واخليل والبغال واحلمري 
لرتكبوها ) التي ل زكاة فيها ،كما تو�صع يف باب القيا�ص فقبل اأنواعا من القيا�ص ل يقبلها غريه ومل يخ�صه بباب من 

اأبواب الفقه ول نوع من اأنواع احلكم.
بينما جند كثريا من الفقهاء يردون بع�ص اأنواع القيا�ص وي�صيقون جمالت املقبول عندهم. فال يقبلون القيا�ص 

على ما ثبت بالقيا�ص ول القيا�ص املركب والقيا�ص على خم�صو�ص وقيا�ص العك�ص. ول يجيزون القيا�ص يف احلدود 
والكفارات والرخ�ص والتقديرات والأ�صباب وال�رشوط واملوانع.

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه �ضلى اهلل عليه و �ضلم
الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على النتهاء يف كمالها ويكفيك من 
اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( ،ويقول النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( ، ويف  ذلك �صهادة رب العاملني يف 
ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة 
خري يف القرءان هي يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم. وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه اأي�صاً:«مل يكن ر�صول 
اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه 
اإل اأن تنتهك حرمة اهلل تعاىل. ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد 
حياء من العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف وجهه« رواه البخاري. وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه 
�صلى اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو من اأخالق النا�ص فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. اجْلَ

العبادات معللة مب�ضالح اخللق :
اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف مو�صوٍع يت�صل اأ�صد الت�صال بـ: »�صبل الو�صول وعالمات القبول« 
األ وهو اخل�صوع.  العبادات كالزكاة معللة مب�صالح اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�صابق اأن هناك 
عبادات كما قال عنها الإمام ال�صافعي: معللٌة مب�صالح اخللق، واأن هناك طقو�صاً من �صمات 

الديانات الو�صعية الأر�صية، الطقو�ص حركاٌت، و�صكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل معنى لها، بينما 
يِهْم ﴿ ] �صورة التوبة الآية  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ العبادات معللة مب�صالح اخللق ﴿ ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �صَ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�صِ

] �صورة البقرة [
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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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الرابع  اجليل  فوك�س  فورد 
مقرر و�سولها للأ�سواق مطلع 
مع  للمناف�سة  املقبل  العام 
جولف  فاجن  فولك�س  اأمثال 
بقطاع  الأخرى  واملوديلت 

الكومباكت يف ن�سخ هات�سباك 
و�سيدان، اإل اأنه ح�سب اإحدى 
توفري  اأي�سا  �سيتم  التقارير، 

بيك اأب منها.
ال�سوء  على  ح�سلت  ما  اإذا 

اإنتاجها،  لبدء  الأخ�رض 
بيك  كورير  وقتها  �ست�ستبدل 
يف  جتميعها  يتم  والتي  اأب 
من�سة  با�ستخدام  الربازيل 
حمدودة  التفا�سيل  في�ستا، 

لكن  اأب،  بيك  فوك�س  حول 
يف  اإنتاجه  يتم  اأن  يتوقع 
ي�سل  اأن  على  املك�سيك، 
بحلول  العاملية  الأ�سواق 

.2020

الهواتف الذكية تنهي ع�شر 
مفاتيح ال�شيارات قريبا

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�شيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

ب�سكل  و�سام�سونغ  اآبل  حتالفت 
من  جمموعة  مع  متوقع  غري 
"معيار  لإنتاج  الأخرى،  ال�رضكات 
ال�سيارات  جديد ملفاتيح  عاملي" 
الهواتف  اأ�سحاب  ميكن  الرقمية، 
طريق  عن  �سياراتهم  فتح  من 
تطبيق خا�س. وك�سفت املجموعة 
"كون�سورتيوم  با�سم  املعروفة 
 ،)CCC( ال�سيارات"  ات�سال 
 Digital" عن  الأ�سبوع  هذا 
باأنه  و�سف  الذي   ،"1.0  Key
مفاتيح  ليعو�س  معياري"  "حل 
الهاتف  تطبيقات  مع  ال�سيارات 
ال�رضكة  عن  النظر  بغ�س  الذكي، 

امل�سنعة للهاتف اأو ال�سيارة.
ات�سال  "كون�سورتيوم  من  والهدف 
ال�سيارات" هو اإتاحة م�ستوى اأكرب 
من التكامل بني الأجهزة املحمولة 
متاحة  امليزة  وهذه  واملركبات، 
ال�رضكات،  من  الأع�ساء  جلميع 
دبليو"  اإم  و"بي  "اأودي"  فيها  مبا 
و"هيونداي"  موتورز"،  و"جرنال 
اإلكرتونيك�س"  جي  "اإل  واأي�سا 
و"�سام�سونغ"  و"بانا�سونيك" 
و"فولك�س فاغن". وقال رئي�س ق�سم 
اأودي،  �رضكة  لدى  الإلكرتونيات 
فخورون  "نحن  وار�سيت:  والف 
 Key Digital خدمة  بتقدمي 
من  الكثري  يف  بالفعل  لعملئنا 
املوديلت، فمن خلل توحيد حل 
مع  يتوافق  الذي  الرقمي  املفتاح 
لبنات  ن�سع  لدينا،  الأمان  معايري 
على  املبتكرة  للخدمات  البناء 
للمفتاح  وميكن  وا�سع".  اأ�سا�س 
الوظائف  جميع  يوؤدي  اأن  الرقمي 

اليدوي،  نظريه  بها  يقوم  التي 
من  امل�ستخدمني  ميكن  و�سوف 
بدء  وكذلك  الأبواب،  وفتح  قفل 
ملالكي  وميكن  املحرك.  ت�سغيل 
ال�سيارات اأي�سا اختيار منح مالكي 
موؤقتا  الآخرين  الذكية  الهواتف 
�سيارتهم  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
و�سمم  ما.  تطبيق  با�ستخدام 
 ،"1.0  Digital Key"تطبيق
تقنية  �رضائح  ي�ستخدم  الذي 
 ،"NFC" املدى  قريب  التوا�سل 
وهي نف�سها التي متكن من الدفع 
الذكية  الهواتف  يف  مل�س  دون 
بنظامي  تعمل  التي  احلديثة 
اأندرويد وiOS، مع توفري الأمان.

جمموعة  ال�سيارة  مفتاح  ويحتوي 
ال�ستخدامات،  من  وا�سعة 
وتاأجري  ال�سيارات  م�ساركة  مثل 
مفيد  كونه  عن  ف�سل  ال�سيارات، 
رئي�س  وقال  الطوارئ.  حالة  يف 
جمل�س اإدارة جمموعة كون�سورتيوم 
ات�سال ال�سيارات حمفوظ رحمان: 
ات�سال  كون�سورتيوم  بداأت  "لقد 
موا�سفات  على  العمل  ال�سيارات 
 ،2.0 الإ�سدار   Digital Key
وناأمل اأن يكون الإ�سدار املحدث 
من املفتاح متاحا يف الربع الأول 
رحمان  واأ�ساف   .2019 العام  من 
منتجات  بالفعل  "ن�سهد  قائل: 
ال�ستفادة  على  تعمل  ال�سوق  يف 
اأن  واأعتقد   ،1.0 الإ�سدار  من 
الن�سخة 2.0 من الإ�سدار الرقمي 
القادم �سيكون لها تاأثري اأكرب على 
احتياجات  نلبي  حيث  ال�سناعة 

التو�سع الهائل".

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سلح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رضعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رضة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�شينية ت�شتعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

بي اإم دبليو الفئة الثامنة غران كوبيه تظهر لأول مرة 

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رضكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رضكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  علمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رضكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعلم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديلت م�رضوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

ك�سفت بي اإم دبليو موؤخرا عن 
الفئة الثامنة كوبيه 2019، و من 
ر�سد لأول مرة ن�سختها الطويلة 
ذات الأربعة اأبواب، جران كوبيه 
لي�ست هذه اأول مرة نلقي نظرة 
مبار�س  ظهرت  حيث  عليها، 
غران   M8 �سكل  يف   2018
منوذج  اأما  الختبارية،  كوبيه 
حمافظا  يبدو  فاإنه  الختبار 
الديناميكية  التفا�سيل  على 
با�ستثناء  كوبيه،  الثامنة  بالفئة 
اأنه اأكرب حجما لإتاحة م�ساحة 

للأبواب اخللفية.
�ستتيح غران كوبيه لبي اإم دبليو 
الريا�سية  ال�سيارات  مناف�سة 
بانامريا  بور�س  مثل  الكبرية 
 AMG  GT4 ومر�سيد�س 
ذلك  اإىل  بالإ�سافة  كوبيه، 
تنوي ال�سانعة البافارية اإطلق 
ن�سخة ك�سف للفئة الثامنة والتي 

ر�سدت موؤخرا دون متويهات.
الأربعة  ذات  ال�سيارة  �ستح�سل 
بي  تقنيات  اأحدث  على  اأبواب 

عدادات  يت�سمنها  دبليو،  اإم 
اإن�س،   12.3 رقمية  قيا�سات 
�سا�سة 10.25 اإن�س للمعلومات 
اأنظمة  جمموعة  مع  والرتفيه، 
متقدمة  وم�ساعدة  �سلمة 
لل�سائق على ناحية املحركات، 

مفاجاآت  اأية  هنالك  تكون  لن 
الثامنة  الفئة  �ست�ستمل  حيث 
غران كوبيه على نف�س حمرك 
الكوبيه �سعة 4.4 لرت 8 �سلندر 
قوة 523 ح�سان، على اأن حت�سل 
M8 جران كوبيه للأداء العايل 

 V8 على حمرك تريبو مزدوج
قوة 600 ح�سان مع نظام دفع 
اأن تك�سف  رباعي هذا ومتوقع 
الثامنة  الفئة  عن  دبليو  اإم  بي 
 2019 خلل  كوبيه  جران 

كموديل 2020. 
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حتديث »Dashlane« يحمي ح�ساباتك من الإنرتنت املظلم

الإ�صدار  ي�صل  اأن  املنتظر  من 
 »Dashlane« لتطبيق  اجلديد 
مل�صتخدمي  الأ�صبوع  هذا 
يتعدى  �صيجعله  ما  اأندرويد، 
اإىل  املرور  كلمات  اإدارة  وظيفة 
الإ�صدار  ويحمل  اأو�صع   وظائف 
 »6  Dashlane« رقم  اجلديد 
على  و�صيعمل  اأندرويد،  على 
الغام�صة  الأعماق  مراقبة 
للإنرتنت، للح�صول على التفا�صيل 
التي مت ت�رسيبها، مبا  ال�صخ�صية 
يف ذلك عناوين الربيد الإلكرتوين 

وكلمات املرور.

املظلمة  الإنرتنت  �صبكة  وتعرف 
ل  الإنرتنت  يف  خفي  ركن  باأنها 
ول  البحث  حمركات  تفهر�صه 
با�صتخدام  اإليه  الو�صول  ميكن 
التقليدية،  الويب  مت�صفحات 
املواقع  من  لعدد  موطنا  ويعد 
يف  تتاجر  التي  ال�رسيرة 
ت�صجيل  وتفا�صيل  املخدرات، 
والتفا�صيل  امل�رسوقة  الدخول 

امل�رسفية، والأ�صلحة وغريها.
 »Dashlane« وقد اأ�صبح تطبيق
عند  الإبلغ  على  قادرا  الآن 
امل�صتخدمني  بيانات  م�صاركة 

عرب الإنرتنت، وحتديد احل�صابات 
املخرتقني،  خلطر  تتعر�ض  التي 
جمرمو  يتاجر  اأن  ميكن  حيث 
احل�صابات  بتفا�صيل  الإنرتنت 
املظلم،  الويب  على  امل�رسوقة 
وبذلك يتعر�ض الأ�صخا�ض الذين 
من  ذاته  الرتكيب  ي�صتخدمون 
وكلمة  الإلكرتوين  الربيد  عنوان 
املرور، خلطر اخرتاق املت�صللني 
على  التعرف  بعد  حل�صاباتهم، 
تفا�صيل ت�صجيل الدخول اخلا�صة 

بهم على الإنرتنت.
 ،»Dashlane« �رسكة  واأطلقت 

التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، 
اإدارة  بربجميات  ا�صتهرت  والتي 
الأ�صبوع،  هذا  املرور،  كلمات 
منتجها  من  ن�صخة  اأحدث 
مديرو  ي�صمح  حيث  الرئي�صي، 
للم�صتخدمني  املرور  كلمات 
فريدة  مرور  كلمات  باإن�صاء 
الإنرتنت،  عرب  ح�صاباتهم  جلميع 
ت�صجيل  تفا�صيل  تخزين  ويتم 
الربنامج،  بوا�صطة  هذه  الدخول 
انتهاكات  اأي  اأي�صا  يراقب  الذي 
مكررة  مرور  وكلمات  للبيانات 

عرب ح�صابات امل�صتخدمني.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�س
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�س ل�شماعات 
الراأ�س.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

ت�سريبات جديدة عن هاتف اآبل القادم

ب�صوؤون  خمت�صة  مواقع  تداولت 
الهاتف  حول  ومعلومات  �صورا  التقنية 
اآبل  تطرحه  اأن  املنتظر  الرخي�ض 
فاإن  للمواقع  ووفقا  اجلاري  العام 
بهاتف  �صبيها  �صياأتي  اجلديد  الهاتف 
اأ�صا�صية  كامريا  مع  تقريبا  »اآيفون-7« 
معظم  تغطي  و�صا�صة  واحدة،  بعد�صة 
غرار  على  الأمامية  الواجهة  م�صاحة 

.»X-صا�صات »اآيفون�
�صابقة  ت�رسيبات  ذكرت  كما 
�صيطرح  املذكور  الهاتف  اأن 
ب�صا�صات  مزودتني  بن�صختني 
بو�صة،   6.1 مبقا�ض   LCD
واأخرى  ب�صعر 550 دولرا،  ن�صخة 
ب�صعر 650 دولرا مزودة مبنفذين 

لبطاقات الت�صال.

هل يحيي »Note-9« مبيعات 
�سام�سونغ املتعرثة؟

اأن  الذكية  الهواتف  �صوق  يف  خرباء  ذكر 
حتقيق  يف  م�صاكل  من  تعاين  �صام�صونغ 
خطتها للمبيعات هذا العام. واأو�صح اخلرباء 
اأن �صام�صونغ كانت تعقد الآمال على هاتف 
العام،  هذا  مبيعات  لتحقق   »Galaxy S9«
ت�صل اإىل 320 مليون جهاز، لكن الإح�صائيات 
ت�صري اإىل اأن مبيعاتها من الهواتف يف الربع 

الأول من 2018 بلغت 78 مليون ن�صخة، بينما 
و�صلت مبيعاتها يف الفرتة ما بني اأبريل ويونيو 
اإىل 73 مليون ن�صخة فقط، اأي اأنها متاأخرة 

عن اخلطة التي و�صعتها لهذا العام.
لهواتف  �صام�صونغ  اأن طرح  ويعتقد اخلرباء 
يحيي  قد  املقبل،  اأوت  يف   ،»9-  Note«
الأرقام  اإىل  بها  وي�صل  جديد،  من  مبيعاتها 

التي حققتها يف الأعوام الأخرية.
يذكر اأن �صام�صونغ كانت قد حققت مبيعات 
الثلثة  الأعوام  يف  الهواتف  من  جيدة 
 309.7 نحو  باعت   2015 عام  ففي  الفائتة، 
 309.4 باعت   2016 وعام  هاتف،  مليون 
مليون جهاز، اأما العام الفائت فباعت 319.8 

مليون هاتف.

ت�سنيف جديد لأف�سل 5 
هواتف ذكية رخي�سة

 »GizmoChina« �صحيفة  ن�رست 
جمال  يف  خرباء  و�صعه  جديدا  ت�صنيفا 
التقنية لأف�صل الهواتف الذكية التي يرتاوح 

ثمنها ما بني 150 و200 دولر.
 Nubia« هاتف  الت�صنيف  قائمة  وتراأ�ض 
 160 ب�صعر   »ZTE« اإنتاج  من   »М2
معدين  هيكل  اأهمها  وموا�صفات  دولرا 
مزدوجة  اأ�صا�صية  وكامريا  ومتني،  اأنيق 
 4 ع�صوائي  و�صول  وذاكرة  الدقة،  عالية 

جيغابايت،   64 داخلية  وذاكرة  غيغابايت، 
ف�صل عن ال�صا�صة املمتازة.

دخلت  التي  الباقية  الأربعة  الهواتف  اأما 
رخي�صة  هواتف   5 اأف�صل  قائمة  يف 
ال�صينية،   »Xiaomi« اإنتاج  من  فجاءت 
كهاتف »Redmi S2« ب�صعر 159 دولرا، 
وهاتف »Plus 5 Redmi« بـ 190 دولرا، 
 »5  Redmi« جهازي  اإىل  بالإ�صافة 

.»5 Redmi Note»و

اآبل تعالج م�ساكل »MacBook« جمانا
باإ�صلح  زبائنها  اآبل  �رسكة  وعدت 
اأجهزة  مفاتيح  لوحات  يف  امل�صاكل 
�صادر  بيان  ويف  جمانا   »MacBook«
م�صتعدة  اأنها  اآبل  اأكدت  ال�رسكة،  عن 
لإ�صلح امل�صاكل التي ظهرت يف لوحات 
 »MacBook« اأجهزة  بع�ض  مفاتيح 
اأطلقت  التي   »MacBook Pro»و
ما بني عامي 2015 و2017، واأن عملية 
�صيانة هذه الأجهزة �صتكون جمانية يف 

مراكز ال�صيانة التابعة لها.
مالكي  باأ�صماء  قائمة  اآبل  اأ�صدرت  كما 
اإليها  تقدموا  الذين  الأجهزة  بع�ض 
الر�صمي ملعاجلة  موقعها  بطلبات عرب 
عناوين  واأو�صحت  املذكورة،  امل�صاكل 
�صتتم  حيث  لها  التابعة  ال�صيانة  مراكز 
�صيانة اأجهزتهم، ووعدت مالكي اأجهزة 
باإ�صلح  قاموا  الذين   »MacBook«
على  اأجهزتهم  يف  املفاتيح  لوحات 

عن  بتعوي�صهم  ال�صخ�صي  ح�صابهم 
املبالغ التي دفعوها.

يذكر اأن م�صاكل اأخرى كانت قد واجهت 
التي   »MacBook Pro« حوا�صب 
حيث  الأخريين،  العامني  يف  �صدرت 
عمل  من  م�صتخدميها  بع�ض  ا�صتكى 
بت�صحيح  وعدت  اآبل  لكن  البطارية، 
البطاريات  وا�صتبدال  امل�صاكل  تلك 

للمت�رسرين جمانا.



يف ت�رصيح لهم مع يومية »الو�صط » ، مبوا�صلة 
الت�صعيد من لهجة خطابهم اإىل غاية ت�صجيل 
لدى  املنتدب  الوايل  طرف  من  جاد  تدخل 
ال�رصكات  و  باملنطقة  الت�صغيل  م�صوؤويل 
ب�رصعية  و�صفوه  ما  مع  للتجاوب  النفطية 
اأ�صا�صا يف �رصورة التطبيق  مطلبهم املتمثل 
عبد  الأ�صبق  الأول  الوزير  لتعليمة  ال�صارم 
التوظيف  اأولوية  الرامية ملنح  �صالل  املالك 
احتواء  بهدف  وذلك  املنطقة  بطايل  لفائدة 
وتفاديا  املحلية  الجتماعية  اجلبهة  غليان 
لتكرار �صيناريو احلراك الجتماعي باجلنوب 
ذلك  جانب  اإىل   .  2013 مار�س  �صهر  الكبري 
فقد ذهب حمدثونا اإىل اأبعد من ذلك عندما 
من  والت�صعيد  لل�صارع  خروجهم  باأن  اأكدوا 
جلميع  ا�صتنفاذهم  بعد  جاء  خطابهم  لهجة 

عجز  ظل  يف   ، املمكنة  الودية  احللول 
م�صوؤويل  تروي�س  على  املحلية  ال�صلطات 

ال�صغل وال�رصكات النفطية املتهمني بالوقوف 
خلف تف�صي ظاهرة التوظيف املبا�رص .

�شيخ مدقن 

للمطالبة بالأولوية يف التوظيف لأبناء املنطقة

بطالو اينغر بتمرنا�صت يوا�صلون اعت�صامهم اأمام احلفارات البرتولية
وا�شل اأم�س بطالو دائرة اينغر باملقاطعة الإدارية عني �شالح بولية مترنا�شت ، اعت�شامهم املفتوح 
اأمام احلفارات البرتولية للمطالبة باحلق يف العمل بال�شركات النفطية  هدد ممثلي بطالو مدينة 

اينغر 65 كلم عن املقاطعة الإدارية عني �شالح بالولية التقليدية مترنا�شت .

العربي ين مهيدي 
العربي  �شفحة  تن�شره  ما 

الفاي�شبوك  على  مهيدي  بن 

،كون  به  يحتفى  اأن  جدير 

اإىل  حتولت  امل�شاحة  هذه 

زائري  يبهر  مفتوح  متحف 

خ�شو�س  ،و  باجلديد  يوميا 

قيادات  و  املجاهدين  �شور 

�شرايا  و  الوليات  حمتلف 

جي�س التحريراأثناء العمليات 

زائر  لأي  ميكن  ،ل  بعدها  و 

لهذه ال�شفحة اأن يغادرها دون 

اأن ت�شاوره اأ�شواق العودة اإليها 

مرة اأخرى نظرا للجهد الكبري 

على  احل�شول  يف  املبذول  يف 
املواد املوثقة 

عمل  هو  اجلهد  هذا  مثل 

جزائري  مواطن  به  قام  فردي 

فهو  هويته  عن  يك�شف  مل 

وفاوؤه  اإمنا  و  �شهرة  يريد  ل 

دفعه  الأبطال  هوؤلء  لذاكرة 

اجلهد  هذا  جت�شيد  نحو 

املعترب،متمنني اأن تنت�شر هذه 

اخلطوة و تتحول اإىل مبادرات 

�شيانة  يف  اأ�شحابها  يتناف�س 

الذاكرة اجلماعية مع احلر�س 

على ا�شت�شارة اأهل الخت�شا�س 

حماية  الأحياء  املجاهدين  و 

ت�شويه  نحو  النزلق  من  لها 
احلقيقة

موقف

ت�شامنا مع فل�شطني

معر�ض الفنون يف 
طبعته ال�صاد�صة 
ب�صيدي بلعبا�ض

يف  اجلميلة  الفنون  معر�س  اأم�س،  اأول  افتتح 
يا�صني  كاتب  الثقافة  بدار  ال�صاد�صة  طبعته 
ب�صيدي بلعبا�س ، حيث �صمل املعر�س 17 لوحة 
فنية ل 17 فنانا متخرج ومتمدر�س من مدر�صة 
الفنون اجلميلة،جاء هذا املعر�س كعمل تطوري 
م�صتنبط من ال�صعر الفل�صطيني ل�صعراء كبار،حيث 
جت�صدت عناوين اللوحات الفنية من قبل جمعية 
على  عناوينها  طرحت  والتي  بفرن�صا   متواجدة 
مدير مدر�صة الفنون اجلميلة » بلخري�صات عبد 
هنا  الزيتون،  جذع  على   : اأ�صماء  حتت  القادر« 
باقون، فل�صطني حرة، اأناديكم،ا�صتجواب، الوقوع 
الأوىل  بدايته  انطلق  الأخري  احلب...،هذا  يف 
اأيام من ولية �صيدي بلعبا�س توجها  اأربعة  ملدة 
اإىل فرن�صا ابتداءا من ال�صهر القادم مب�صاركة 17 

فنان و17 لوحة فنية
احلاج �س.�شهيب # وداد 

وهران

عدم ت�صجيل اأية حالة 
كولريا موؤكدة 

نائب رئي�ض فنزويال تنهي 
زيارتها اإىل اجلزائر 

لداء  موؤكدة  حالة  اأية  ت�صجل  مل 
ح�صبما  وهران،  بولية  الكولريا 
مديرية  الأربعاء  اأم�س  به  اأفادت 
اإثر  للولية  وال�صكان  ال�صحة 
خا�صة  تلفزيونية  قناة  بثته  خرب 
ي�صتبه  حالت  »ثالث  وجود  حول 
بوهران  الكولريا«  بداء  باإ�صابتها 
اأكد مدير ال�صحة وال�صكان للولية 
بيان  يف  بودعة  النا�رص  عبد 
ت�صلمته واأج اأنه »مل يتم ت�صجيل اأية 

و  بوهران،  للكولريا«  موؤكدة  حالة 
اأ�صاف اأن م�صالح مديرية ال�صحة 
وال�صكان للولية قد »قامت بتعزيز 
و�صعه  يتم  الذي  الوقاية  جهاز 
ال�صطياف  مو�صم  كل  يف  عادة 
�صد الأمرا�س املتنقلة عن طريق 
اإىل  البيان  نف�س  املياه«واأ�صار 
يعد  وال�صكان  ال�صحة  »مدير  اأن 
املخول الوحيد لتقدمي املعلومات 

حول اأي حالة حمتملة«.

جمهورية  رئي�س  نائب  اأنهت 
رودريغيز  األوانا  ديل�صي  فنزويال، 
اإىل  زيارتها  الأربعاء  اأم�س  قوماز، 
توديعها مبطار  اجلزائر و كان يف 
هواري بومدين الدويل وزير املالية 
عبد الرحمان راوية و كانت  نائب 
رئي�س جمهورية فنزويال قد حلت 

اأم�س  م�صاء  العا�صمة  باجلزائر 
لها حمادثات  كانت  الثالثاء حيث 
و  اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  مع 
األوانا  للتذكري، فقد قامت ديل�صي 
الثنني،  يوم  قوماز،  رودريغيز 
العا�صمة  باجلزائر  تقني  بتوقف 

وهي يف طريقها اإىل قطر.

مع احتجاج مماثل مبيناء �شكيكدة

احتجاجات يف ميناء وهران

عنابة

هدم ما يقارب 200 بناية غري قانونية 

يف عمليتني لدرك امل�شيلة 

حجز قرابة 17 األف قارورة خمر

 اهتّز ميناء وهران على وقع اإحتجاجات 
معربين  زياد،  بن  طارق  الباخرة  طاقم 
عن رف�صهم لظروف عملهم املتدهورة 
كرامتهم  حلفظ  كافية  الغري  واأجورهم 
،اإنتقلت عدوى الإحتجاجات واملطالب 
البحري،  النقل  لقطاع  الأجور  بتح�صني 
عرب  لالحتجاج  البواخر  طواقم  بلجوء 
الباخرة  عمال  ونّظم  املوانئ،  خمتلف 
مبيناء  احتجاجية  وفقة  زياد  بن  طارق 
املطالب  من  عدد  رافعني  وهران 
رواتبهم،  حت�صني  اأبرزها  الإجتماعية 

الباخرة  منت  على  عملهم  وظروف 
زياد  بن  طارق  الباخرة  طاقم  احتجاج 
اإحتجاج  مع  تزامن  بل  منفردا،  يكن  مل 
ممائل لطاقم الباخرة طا�صيلي 2 مبيناء 
التابعتان  الباخرتان  وهما  �صكيكدة 
للموؤ�ص�صة الوطنية للنقل البحري ليلتحق 
بذلك البحارة مبختلف فئات العمال يف 
على  اإحتجوا  الذين  املجالت  خمتلف 
ولقطاعات  لهم  املتدهورة  الظروف 

عملهم ح�صبهم .
ف.ن�شرين

وا�صعة  عملية  عنابة  انطلقت مبدينة 
لهدم ما يقارب 200 بناية غري قانونية 
ب�صقق  قاطنوها  ا�صتفاد  اأن  بعد 
اجلديدة  باملدينة  ذلك  و  جديدة 
اأم�س  لوحظ  ما  ح�صب  الري�س،  ذراع 
الأربعاء وجتري عملية الهدم مبوقعي 
بال�صهل  والقاد�صية   2 حرب  �صيدي 
قامت  حيث  الولية  لعا�صمة  الغربي 
م�صالح بلدية عنابة بت�صخري الو�صائل 
العملية  لت�صهيل  ال�رصورية  املادية 
البناءات  هذه  اأ�صحاب  ومتكني 

التهدمي  حم�رص  من  ال�صتفادة  من 
ال�رصوري ل�صتالم  مفاتيح �صكناتهم 
يف  العملية  هذه  وتندرج  اجلديدة 
اآلف   7 توزيع  برنامج  تنفيذ  اإطار 
العمومي  �صيغة  �صمن  �صكنية  وحدة 
من  يعانون  الذين  لفائدة  الإيجاري 
اأحياء  عرب  �صعبة  �صكن  ظروف 
املدينة والتي �صملت يف مرحلة اأوىل 
من  الولية  بعا�صمة  اأحياء   )9( ت�صعة 
بينها املدينة العتيقة و و�صط املدينة 

وحي املحافر.

الإقليمية  الفرقة  اأم�س  اأول  يوم  جنحت 
عمليتني  يف  بامل�صيلة  الوطني  للدرك 
من  معتربة  كمية  حجز  من  نوعيتني 
 16884 ب  قدرت  الكحولية  امل�رصوبات 
وحدة من خمتلف الأنواع والأحجام كانت 
تعود  قانونية،  رخ�صة  دون  للبيع  موجهة 
معلومات  ا�صتغالل  اإىل  الق�صية  وقائع 
امل�رصوبات  جتار  بع�س  قيام  تفيد 
كميات  بنقل  رخ�صة  بدون  الكحولية 
من  ثانوية  م�صالك  و  طرق  عرب  معتربة 

تفاديا  اجلنوب،  باجتاه  ال�صمال  وليات 
اإثرها  على  الأمنية  امل�صالح  ملراقبة 
طول  على  مراقبة  نقاط  برجمة  مت 
املحاور امل�صكوك فيها وبعد اتخاذ كل 
املركبة  توقيف  من  متكنت  الإجراءات 
حجز  مت  كما  �صخ�صني،  توقيف  مع 
�صياحية  ومركبة  هيونداي  نوع  �صاحنة 
اإىل مقر  ياري�س واقتيادهما  نوع طيوطا 

الفرقة من اجل موا�صلة التحقيق  .
عبدالبا�سط بديار  

الأمن الوطني 

حملة حت�صي�صية لفائدة 
�صواق احلافالت

يف اإطار تفعيل املخطط الت�صايل اجلواري 
لالأمن الوطني،ع�صية الدخول الجتماعي الذي 

ي�صهد تنقل عدد كبري من املواطنني،اأطلقت 
املديرية العامة لالأمن الوطني، حملة توعوية 

حت�صي�صية عرب كامل تراب الوطن، لفائدة �صواق 
احلافالت، ل�صيما اأ�صحاب امل�صافات الطويلة. 

يف �صياق احلملة التوعوية، مت توزيع مل�صقة 
بعنوان«ال�صياقة بتاأين..�صالمة للجميع« تربز �س 

رورة ال�صياقة املتاأنية، كما قدم اإطارات خمت�صة 
من الأمن الوطني جملة من الن�صائح والإر�صادات 

تدعوهم فيها اإىل توخي احليطة واحلذر اأثناء 
ال�صياقة مع احرتام قانون املرور وعدم جتاوز 
ال�رصعة املحددة، دون التغا�صي عن املراقبة 

الدورية للمركبة، حفاظا على �صالمة امل�صافرين 
وم�صتعملي الطريق العام.

مع�شكر 

 ا�صرتجاع 254 حمال 
مهنيا غري م�صتغل

مت بولية مع�صكر موؤخرا ا�صرتجاع 254 حمال مهنيا 
مل يتم ا�صتغاللها من قبل ال�صباب امل�صتفيدين منها، 

ح�صبما علم اأم�س الأربعاء لدى مديرية الت�صغيل 
بالولية واأو�صح مدير الت�صغيل، اأحمد البواعلي، يف 

ت�رصيح لل�صحافة، اأن جلنة ولئية خمت�صة قامت 
با�صرتجاع 254 حمال مهنيا عرب اأحكام ق�صائية لعدم 
ا�صتغاللها من قبل امل�صتفيدين منها رغم مرور فرتة 

طويلة على احل�صول عليها وتلقيهم عدة اإعذارات 
من  مديرية الت�صغيل و الهيئات التابعة لها لفتحها و 
ال�صتغال بها مثلما تعهدوا به وذكر نف�س امل�صوؤول 
اأنه قد متت اإعادة توزيع 282 حمال م�صرتجعا على 
�صباب اآخرين اأبدوا رغبتهم يف ال�صتفادة من مثل 
هذه املرافق لإقامة ن�صاطات حرفية خمتلفة، و 

جتري درا�صة طلبات اأخرى من قبل اللجنة الولئية 
املخت�صة لتوزيع املحالت املتبقية يف انتظار انتهاء 

الإجراءات اخلا�صة با�صرتجاع 140 حمل اأخر غري 
م�صتغل.
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ات�شالت اجلزائر

تكـــــــــذيب
تبعا ملا مت ن�رصه عرب مواقع التوا�صل الجتماعي يوم 
29 اأوت 2018، بخ�صو�س احتمال انقطاع كامل خلدمة 

الأنرتنت اليوم اخلمي�س 30 اأوت 2018، ارتاأينا اإىل تقدمي 
التو�صيحات التالية : على عك�س ما مت تداوله عرب �صبكات 
التوا�صل الجتماعي حول احتمال ت�صجيل انقطاع كامل 
لالأنرتنت، تعلم ات�صالت اجلزائر زبائنها الكرام باأنه لن 
يتم ت�صجيل اأي انقطاع خلدمة الأنرتنت يوم اخلمي�س 

املوافق لـ 30 اأوت 2018. 
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