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 دعوة اجلي�ش للتدخل
  يف ال�سيا�سة خطر
 على الدميقراطية

مقري يرد على اأويحيى:

التهمي�ش هو من اأخرج 
اجللفاويني لل�سارع

الطيب  لوح من القليعة

 التعاون الق�سائي
  مكننا من اإ�سدار

 727 اأمرا بالقب�ش
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وزير العمل مراد زمايل من بومردا�ص

اإجراءات جديدة ال�ستعمال بطاقة ال�سفاء

ق�سية مري راأ�ص املاء ب�سيدي بلعبا�ص

اأحكام بني عام و03 اأ�سهر  حب�سا مل�سربي الفيديو
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اخلبري الدويل يف  املراقبة 
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بلدية بجاية 

اإلغاء مهرجان لالأغنية االأمازيغية 
و توجيه ميزانيته للتنمية 

�سكاوى �سد اأ�سحاب الت�سريحات  التي و�سفوها بالعن�سرية

 الورقليون ينتظمون
�ص4 ويتوجهون للق�ساء  

�ص4

منطقة بي�سي ببلدية عزابة ب�سكيكدة

 الق�ساء على ثالثة اإرهابيني
 و ا�سرتجاع اأ�سلحة

   .       ال م�سح لديون امل�ستفيدين من قرو�ش "اأون�ساج"

�ص6 

�ص7

�ص 24

ورقلة
 مطالب برفع التجميد 

عن امل�ست�سفى اجلامعي 
على طريقة اأفالم هوليوود ببجاية

جمهولون ي�سطون على حمل جموهرات 
الدكتور العربي بوعمامة ل"الو�سط" 

 ندعو اإىل ت�سنيف جامعة 
م�ستغامن كقطب امتياز 
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بكل من عني قزام وبربج باجي خمتار
اإف�شال تهريب 3.1 طن من املواد الغذائية

يف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، اأحبطت مفارز للجي�ش الوطني 
ال�شعبي، يوم 29 جويلية 2018 بكل من عني قزام وبربج باجي 
خمتار/ن.ع.6، حماولة تهريب )3،1( اأطنان من املواد الغذائية.

�صبط اأجهزة لل�صيد املحظور
اأوقف عنا�رص الدرك الوطني بالقالة/ن.ع.5، �شخ�شني )02( و�شبطوا اأجهزة 

لل�شيد املحظور للمرجان ومعدات للغط�ش. كما اأوقفوا اأي�شا بوهران/
ملة بـ)7006( وحدة من خمتلف  ن.ع.2، مهربا كان على منت �شاحنة حمحُ
امل�رصوبات.  من جهة اأخرى، اأحبط حرا�ش ال�شواحل بوهران، حماولة 

هجرة غري �رصعية لـ)13( �شخ�شا كانوا على منت قارب تقليدي ال�شنع، فيما 
مت توقيف )20( مهاجرا غري �رصعي من جن�شيات خمتلفة بتلم�شان.

ع�صابة مدحججة الأ�صلحة تقتحم 
حمال ببومعطي 

متكنت م�شالح الأمن باحلرا�ش من القب�ش على  ع�شابة من 14 
�شابا قاموا بالتهجم على حمل جتاري لبيع املالب�ش  ببومعطي 

وهم مدججني بالأ�شلحة و ال�شيوف و اخلناجر اإنتقاما من �شاحب 
املحل الذي قام بطرد اأحدهم من املحل لدى حماولته �رصقة فوطة 
،ويت�شببوا خالل هجومهم امل�شلح باإ�شابة اإبني ال�شحية الأول على 
م�شتوى الراأ�ش و الثاين وهو قا�رص على م�شتوى الذراع م�شببني له 

عجزا طبيا مقدر  مبدة عجز 45 يوما فيما متكن الأب من الفرار من 
مكان الواقعة .

ل.م

خبر في 
صورة

اإهتمام اأملاين بتخفي�ض 
املهور يف اجلزائر

النافورات تعو�ض ال�صواطئ وامل�صابح
اأ�شبحت النافورات امللجاأ لأطفال العا�شمة من اأجل مقاومة 

حرارة الطق�ش الذي مييز ف�شل ال�شيف هذا العام، حيث 
اأ�شحت ظاهرة �شباحة الأطفال مبختلف الأعمار داخل 

النافورة اأمرا عاديا يف �شوارع العا�شمة من اجل اللهو 
والت�شلية يف ظل تعذر على البع�ش منهم الذهاب اإىل ال�شواطئ 

وامل�شابح.

 توا�صل عملية البحث جثة
 غريق ب�صد تي�صي ببجاية

تتوا�شل بولية بجاية لليوم الثاين عملية البحث عن جثة الغريق 
املراهق الغريق »ي- �شيخون« 18 �شنة اإىل حد ال�شاعة ال�شحية 
ح�شب م�شدر حملي غرق يوم اأم�ش يف �شد تي�شي حاف وعملية 

البحث متوا�شلة عن جثته
ح- ك

ميهوبي يوا�صي حمرز
عربرّ وزير الثقافة حممد ميهوبي عن موا�شاته لالعب الدويل 
اجلزائري ريا�ش حمرز بعد الإ�شابة التي تلقاها على م�شتوى 

الكاحل خالل املباراة التي خا�شها رفقة ناديه مان�ش�شرت 
�شيتي الجنليزي اأمام بايرن ميونيخ الأملاين، حيث ن�رص 
ميهوبي عرب ح�شابه اخلا�ش مبوقع التوا�شل الجتماعي 

»تويرت« تغريدة متنى خاللها ال�شفاء لالعب اخل�رص والعودة 
ال�رصيعة اإىل امليادين رفقة ناديه واخل�رص

تغيري يف مواقيت العمل باجلنوب
عرفت بع�ش وليات الوطن اجلنوبية تغيريا يف مواقيت العمل 

الإدارية، حيث اأ�شبح الإداري يبداأ مزاولته للعمل ابتداء من ال�شاعة 
6 �شباحا اإىل غاية 13 زوال، ما يوؤكد على اأن درجات احلرارة 
عرفت ارتفاعا كبريا ما جعال اجلميع غري قادرين على مزاولة 

عملهم ب�شكل عادي.

اأم�س  ن�شره  تقرير  اهتم 
فيله«  »دويت�شه  موقع 
م�شاع  �شكاه  مبا  الأملاين 
من  اأعيان  و  اأئمة  قادها 
مهور  لت�شقيف  اجلزائر 
يف بلدة الزيتونة  بولية 
التقرير  نقل  و  �شكيكدة 
ملواطنني  �شهادات 
بني  اآراوؤهم  اختلفت 

موؤيد و معار�س  
عن  الأملاين  املوقع  نقل  و 
جامعي،  زهري  ال�شيخ 
الزيتونة   م�شجد  اإمام 

تعديل  وثيقة  فحوى 
اإن:  ويقول  الزواج  عرف 
بتحديد  يق�شي  »القرار 
كاملة  الزواج  م�شاريف 
اإجمايل  مايل  مبلغ  يف 
دون  اأورو،   500 قدره 
اآخر  �شيء  اأي  تقدمي 
وذهب  ومال  لبا�س  من 

واأ�شياء اأخرى«.
الوثيقة  اأن  واأو�شح 
املرجعية اجلديدة حتدد 
 500 الزواج  م�شاريف 
اإىل  مق�شمة  تكون  اأورو، 

45 اأورو بالن�شبة  ما يلي، 
اأورو  و230  املهر،  اإىل 
 185 و  العرو�س،  جلهاز 
بالع�شاء  خا�شة  اأورو 
ووليمة العرو�س، يف يوم 
ال�شيخ  وبح�شب  الزفاف. 
زهري فاإنه »ل يتم العقد 
ملن  بامل�شجد  ال�شرعي 
املتفق  العرف  خالف 
تبعات  ويتحمل  عليه، 
على  املرتتبة  العواقب 
جماعة  عن  اخلروج  اأثر 

الأمة وعلمائها«.

العا�شمة

مداهمات لأوكار اجلرمية و الأماكن امل�صبوهة

خالل نهاية الأ�شبوع

88 حادث مرور ج�صماين باملناطق احل�صرية 

على  اخلناق  ت�شييق  بهدف 
التي  الإجرامية  ال�شبكات 
املواطن  �شالمة  تهدد 
قوات  نفذت  وممتلكاته، 
ولية  لأمن  التابعة  الأمن 
هذا  خالل   اجلزائر 
مداهمة  عمليات  الأ�شبوع 
الأحياء  خمتلف  م�شت 
ال�شوداء  النقاط  خا�شة 
امل�شبوهة،  والأماكن 
 42 توقيف  عن  اأ�شفرت 
جرائم  لرتكابهم  �شخ�ش 
على  القانون،  عليها  يعاقب 

واملتاجرة  احليازة  غرار 
واملوؤثرات  املخدرات  يف 
العقلية، حمل اأ�شلحة بي�شاء 
حمظورة دون �شبب �رصعي، 
 01 حجز  خاللها  من   مت 
من  غرام   415 ،و  كيلوغرام 
قر�ش   85 املعالج،  الكيف 
العقلية،  املوؤثرات  من 
اأ�شلحة   09 اإىل  بالإ�شافة 
الأنواع   خمتلف  من  بي�شاء 
يف  ت�شتعمل  والأحجام 
على  والعتداءات  ال�شطو 

املواطنني.

يومي  ال�رصطة  م�شالح  �شجلت   
ال�شنة  من  جويلية    28 و   27
 88 الأ�شبوع(،   )نهاية  اجلارية 
على  ج�شماين  مرور  حادث  
احل�رصية،   املناطق  م�شتوى 
اأ�شفر عن وفاة 01 �شخ�ش وجرح 

التي  التحاليل  تحُفيد  و  اآخني   108
املخت�شة  امل�شالح  بها  قامت 
وقوع  �شبب  اأن  الوطني  لالأمن 
بالدرجة  يعود  احلوادث  هذه 
الب�رصي  العن�رص  اإىل  الأوىل 
الأخرى  العوامل  اإىل  اإ�شافة 

املرتبطة باملركبة واملحيط.
على  وحفاظا  الإطار  هذا  يف 
املديرية  جتدد  اجلميع  �شالمة 
دعوتها  الوطني  لالأمن  العامة 
اإىل  العام  الطريق  مل�شتعملي 
اأثناء  واحلذر  احليطة  توخي 

ال�شياقة مع احرتام قانون املرور 
املحددة،  ال�رصعة  وعدم جتاوز 
املراقبة  عن  التغا�شي  دون 
على  حفاظا  للمركبة،  الدورية 
م�شتعملي  و�شالمة  الأرواح 

الطريق العام. 
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 مو�سى تواتي  »للو�سط«:

دعوة اجلي�ش للتدخل يف ال�ساأن ال�سيا�سي خطر على الدميقراطية
رف�س رئي�س حزب اجلبهة الوطنية اجلزائرية مو�سى تواتي املبادرة التي اأطلقتها حم�س حول التوافق الوطني، قائال: »هذه املبادرة التهمنا، و ال نرحب بها 
الأننا لنا التجربة معها  معها  »،داعيا  الرئي�س بوتفليقة اإىل �سرورة االإ�سراف  على مرحلة انتقالية مدتها 3 �سنوات، يتم العمل فيها على تعديل د�ستور دائم 

وفق القانون الذي يخدم ال�سعب.

حاورته :اإميان لوا�س

 ما موقفكم من الرئا�سيات 
املقبلة؟

هناك جتاذب وا�شتقالة  ال�شعب من 
العزوف  وهذا  الوطني،  واجبه  اأداء 
من  عوامل  عدة  ب�شبب  ال�شيا�شي 
،دخول  اإرداته  اإحرتام  عدم  بينها  
املال الفا�شد ،عدم الإلتزام بالوعود 
امل�شوؤولني  طرف  من  املقدمة 
يعاقب على هذه  ،عدم وجود قانون 
التجاوزات ،لذلك نحن ندعو الرئي�س 
بوتفليقة اإىل �رشورة الإ�رشاف  على 
مرحلة انتقالية مدتها 3 �شنوات، يتم 
دائم  د�شتور  تعديل  على  فيها  العمل 
وفق القانون الذي يخدم ال�شعب، كما 
و  الدولة  املنظومة  اإ�شالح  لبد من 
الإنتخابات  تنظم  قوانني  �شن 
اأكرث  �شفافية  و  م�شداقية  لإعطائها 
،كما اأوؤكد اأنني لن يرت�شح للرئا�شيات 
عازفا  اأ�شبح  ال�شعب  لكون  املقبلة 
عن ال�شيا�شة ب�شكل عام والنتخابات 
تقومي  من  لبد  لذلك  خا�س،  ب�شكل 

امل�شلحة  قبل  الوطنية  امل�شلحة 
ال�شخ�شية .

هل ترحبون باملبادرة التي 
اأطلقتها حم�س حول التوافق 

الوطني ؟

 نحن نرف�س هذه املبادرة ولنرحب 
وحركة  معها،  جتربه  لنا  لأننا  بها 
اإطالق  يف  احلق  لها  ال�شلم  جمتمع 
اأي مبادرة تفيد التوافق الوطني للكل 
الأطراف وت�شاهم يف اإ�شتقرار البالد 
اإحرتام  ظل  يف  القانون  اإطار  يف 
ومن  الدولة،  وموؤ�ش�شات  الد�شتور 
يرحب بهذه املبادرة اأي�شا حله احلق 

يف ذلك.

ما ردك على ما ردك على 
املنادين لتدخل املوؤ�س�سة 

الع�سكرية يف االنتقال 
الدميقراطي يف اجلزائر؟

فهو  الد�شتورية،  مهامه  له  اجلي�س 
يحافظ على حماية الإقليم وال�شيادة 

الوطنية و اإ�شتقرار الدولة، لذلك لبد 
من عدم التداخل ال�شيا�شة واجلي�س، 
وخطاب القايد �شالح ر�شالة وا�شحة 
لكل هذه الدعوات، فذلك يتنافى مع 

التقاليد والقيم الدميقراطية.
 

قلت اأن هناك موؤامرات تعر�س 
لها االأفانا يف الفرتة املا�سية، 

هل ميكن اأن تو�سح اأكرث؟

ل�شيل  معر�شة  جعلها  الأفانا  طموح 
لها،  اأ�شا�س  ل  التي  النتقادات  من 
يح�شل،  مل  الذي  وهذا  دفنه  بهدف 
لكونه يرتكز على ال�شعب و«الزواولة« 
وهناك  بقائه،  اأ�ش�س  يعدون  الذي 
العمل  يريدون  املنا�شلني  بع�س 
لكون  ال�شلطة،  اأحزاب  �شيا�شة  وفق 
املجال�س  يف  منتخبيه  من  العديد 
لل�شعب  ظهورهم  اأداروا  املحلية 
حتى  لالأ�شف  اليها،  اأو�شلوهم  الذي 
كان  اأنه  رغم  يحرتموه  مل  احلزب 

�شببا يف جناحهم«.

خلط ال�سيا�سة باملال، اأ�سبح 

يهدد تكامل الدول اجلزائرية، 
ماتعليقك على ذلك؟

و  املال  بني  تكاملية  عالقة  هناك 
خلط  يعني  ل  هذا  ،لكن  ال�شيا�شة 
ال�شيا�شة  باملمار�شة  الفا�شد   املال 
 ، اإنتقالية  مبرحلة  طلبنا  نحن  ،لهذا 
الو�شية  ال�شلطات  على   لبد  لذلك 
ب�رشورة تطبيق القوانني على اجلميع 
خدمة  وهذا  قوته،  ب�شط  اأجل  من 
اأ�شا�س  هو  الذي  اجلزائري  لل�شعب 
البالد  واأن  �شيما  الدولة  ا�شتمرار 
ت�شتلزم  اأزمة مالية قوية جدا  ت�شهد 
تكاثف جهود اجلميع ولي�س ال�شغط 
من  غريها  دون  معينة  فئة  على 
اجلزائري،  لل�شعب  املكونة  الفئات 
خا�شة اأن  قانون املالية جاء جمحفا 
جاء  التي  ال�شعيفة  الطبقة  على 
ليخدم م�شالح رجال املال والأعمال 

على حد تعبريه.

تعليقك على الو�سع ال�سيا�سي 
يف اجلزائر؟

يجب العرتاف اأنه مل ن�شل بعد اإىل 
قبني  التفريق  يف  ال�شيا�شي  الن�شج 
وحماية  واخلا�شة  العامة  امل�شلحة 
الدولة، لذلك لبد من مرحلة انتقالية 
ملعاجلة الو�شع احلايل و اإعادة الثقة 

اإىل ال�شعب.

 ماتعليقك على امل�سريات يف 
اجلنوب تنديدا باالأو�ساع 

املزرية التي تعرفها املنطقة؟

كانت ح�شارية، عرب  ال�شكان  م�شرية 
التهمي�س  حالة  عن  امل�شاركون  فيها 
من  لبد  لذلك  التنمية،  و�شعف 
احلوار  باب  فتح  املعنية  امل�شالح 
املطروحة  للمطالب  ال�شتجابة  و 
وعدم التفرج لأن تفاقم الو�شع يهدد 

م�شار الوحدة الوطنية.

 �سكاوى �سد اأ�سحاب الت�سريحات
 التي و�سفوها بالعن�سرية

الورقليون ينتظمون ويتوجهون للق�ساء
 وجلت ق�شية اجلدل الذي تبع احتجاجات 
من  عدد  توجه  حيث  العدالة،  باب  ورقلة 
�شكاوى  رفع  اإىل  الورقلي  املدين  املجتمع 
للجدل،  املثرية  الت�رشيحات  اأ�شحاب  �شد 
والذي مت تناقله على نطاق وا�شع على موقع 
موؤخرا،  »فاي�شبوك«،  الجتماعي  التوا�شل 
بعدما ن�رشها اأ�شحابها، خا�شة اأن بع�شهم 
اإعالمية، وهو ما فاقم من  ميثلون و�شائال 
حجم الغ�شب و�شط املجتمع الورقلي قبل 
اأن يتو�شع الغ�شب لعدد من وليات اجلنوب، 
م�س  الت�رشيحات  تلك  بع�س  اأن  خا�شة 
ت�رشيحات  حني  يف  ال�شحراوية،  احلياة 
بعدما  الديني،  اجلانب  �رشبت  اأخرى 
بعد  املغرب  لأداء �شالة  الورقليون  اجتمع 
دخول وقتها، فاأقاموها على م�شتوى موقع 
اإ�رشابهم، يف حني ربطتها بع�س الأطراف 
اأثار حفيظتهم.  التطريف، وهو ما  باجلانب 
واأو�شح املحامي توفيق هي�شور يف ت�رشيح 
املجتمع  من  اأطراف  عدة  اأن  لـ«الو�شط«، 
العامة  النيابة  طالبوا  الورقلي  املدين 
واملن�شورات  الت�رشيحات  كون  التحرك، 
ال�شخ�شيات  من  عدد  عليها  اأقدم  التي 
تت�شمن �شبا و�شتما وانتقا�س من الورقليني 
التي تبعث على  العن�رشية  اإطار  وت�شب يف 
وهو  الواحد،  الوطن  اأبناء  بني  الكراهية 
عرب  باحلقوق  للمطالبة  وجلوؤوا  رف�شوه  ما 
�شلوك  هكذا  على  اأثنى  حيث  الق�شاء، 
ح�شاري وتطبيق حق د�شتوري مكفول لكل 

مواطن جزائري بدل الغرق يف التنابز.
لهكذا  جلاأت  التي  ال�شخ�شيات  بني  ومن 
كان  اإبراهيم �شنوف، حيث  افتتحها  خطوة 
اأول من رفع �شكوى لتتواىل ال�شكاوى فرادى، 
بل  اأحد  �شجن  لي�س  هدفهم  اأن  مو�شحني 
اأي  ي�شب  لكل من  ر�شالة ت�شع حدا  اإي�شال 
ق�شائيا  �شيتابع  باأنه  الوطن  اأبناء  من  فئة 
اأ�شكال  كل  رف�س  موقف  على  التاأكيد  اأي 
اجلزائريني  بني  الكراهية  وزرع  التفرقة 
ب�شبب  ولية  اأو  جهة  ازدراء  بدل  ح�شاريا، 
موقف اأو احتجاج اأو اإقامة �شعرية تعبدية، 
اأي » اللجوء اإىل العدالة لي�س تقييدا وحجرا 
ال�شب  على  اعرتا�س  بل  اأحد  اأفكار  على 

وال�شتم والعن�رشية«.
 

اأ�ستاذ الفل�سفة بجامعة 
اجلزائر 2 نور الدين 

جباب
»�سالة الورقليني« كانت 

للفت انتباه ال�سلطات 
ملاأ�ساة اجلنوب  

 
اجلزائر  بجامعة  الفل�شفة  اأ�شتاذ  من جهته 
2 نور الدين جباب اأو�شح يف من�شور له على 
»فاي�شبوك«،  الجتماعي  التوا�شل  موقع 
يفرت�س  ورقلة  اأحداث  هام�س  على  اأنه 
البع�س  احلا�شل من طرف  التزييف  ك�شف 
يف  والجتهاد  ال�شالة  اإقامة  على  بالرتكيز 
واأ�شبابها  وتداعياتها  خلفياتها  عن  البحث 
لتغيري  تفا�شيل  من  �شابه  وما  التاريخية 
وتر  على  باللعب  الحتجاجات  م�شار 
الت�رشيح  تزييف  اأنه  موؤكدا  العن�رشية، 
يف  توجيهه  يتم  حيث  للفكر  وتعمية  للوعي 
الهدف احلقيقي  وجهة مغايرة وبعيدة عن 
النتيجة  على  الرتكيز  يتم  لأنه  واملن�شود 
وترك ال�شبب الذي هو لفت انتباه ال�شلطات 
التي  ال�شالة  اأن  مو�شحا  اجلنوب،  ملاأ�شاة 
ال�شاحات  يف  اجلنوب  يف  اأهلنا  اأقامها 
العامة، يف هذه احلالة لي�س كما يروج لها من 
و�شفهم باأدعياء احلداثة بعباراتهم املجرتة 
التقرب  اأجل  من  حتى  تكن  مل  اململة  بل 
اإىل اهلل اإمنا كانت و�شيلة ن�شالية واأداة كفاح 
اأكرث  اأخرى  بعبارة  وتعبئة  جتنيد  وطريقة 
اأفكار ع�رشية  غياب  وو�شوحا، يف  ب�شاطة 
واأيديولوجية ع�رشية وثقافة ع�رشية وحياة 
اجلماهري  جعلت  ع�رشي،  وفكر  ع�رشية 
و�شيلة  العامة  ال�شاحات  يف  ال�شالة  من 
اإطارا  و  كفاح  اأ�شلوب  و  ن�شال  واأداة  ثورية 
�شدد  كما  الهمم.  و�شحذ  والتعبئة  للتجنيد 
خالل  من  خطابه،  حدة  من  جباب  دكتور 
قوله »ويف هذه يكون الختالف بني املثقف 
بيع  اآخر  وبني  بق�شية،  املوؤمن  امللتزم 
ثقافته ويرهن ذكاءه ملن يدفع اأكرث عندما 
يكون الرتكيز على اإقامة ال�شالة والجتهاد 
من  والتحذير  خلفياتها«،  عن  البحث  يف 
الفكرية  والتعمية  الوعي  تزييف  عملية  اأن 
لي�شت عملية �شهلة وب�شيطة ويف التناول، بل 
ال�شعوبة  من  كبرية  درجة  على  عملية  اإنها 
والتعقيد وتتطلب الكثري من الذكاء والكفاءة 

واخلربة.
�سارة بومعزة

وزير العدل الطيب لوح من القليعة

التعاون الق�سائي مكننا من اإ�سدار 727 اأمرا بالقب�ش

مقري يرد على اأويحيى :

التهمي�ش هو من اأخرج اجللفاويني لل�سارع

ك�شف وزير العدل حافظ الأختام، 
النظر  اإعادة  عن  لوح،  الطيب 
الق�شاة،  الطلبة  تكوين  منهج  يف 
اأربعة  اإىل  التكوين  مدة  رفع  مع 
�شنوات، يف حني اأكد باأن التعاون 
�شمح  اأجنبية  دول  مع  الق�شائي 
باإ�شدار 727 اأمرا بالقب�س خالل 

الثالث �شنوات املا�شية
افتتاح  خالل  لوح  واأو�شح 
للق�شاء  العليا اجلديدة  املدر�شة 
اأم�س،  يوم  تيبازة  ولية  بالقليعة 
خمت�شة  جلنة  تن�شيب  مت  باأنه 
تت�شكل من كفاءات عالية �شتعكف 
التكوينية  الربامج  مراجعة  على 

يف الق�شاء، حيث من بلغت ن�شبة 
تقدم عمل اللجنة -ح�شب الوزير- 
اأكرث  يكون  حتى  باملائة،   60 الـ 
الأخرية  الإ�شالحات  مع  مالئمة 
جماراة  وكذا  اإقرارها،  مت  التي 
ما ي�شهده العامل من تطور،  ويف 
اأف�شح  الق�شائي  التعاون  اإطار 
اأمرا  اإ�شدار 727  ذات املتحدث 
�شنوات  الثالث  خالل  بالقب�س 
املا�شية، مكنت من توقيف عدد 
يف  ق�شائيا  عنهم  املبحوث  من 
بالتطور  لوح،  ونّوه  اأجنبية،  دول 
الق�شائي  التعاون  �شهده  الذي 
 2015 بني  ما  الفرتة  يف  اجلزائر 

جمال  يف  �شيما   2018 وجويلية 
ت�شليم املجرمني، حيث اأعلن عن 
حق  يف  بالت�شليم  طلبا   39 تفعيل 
جمرمني مبحوث عنهم، كما اأعلن 
الوزير عن قيام اجلزائر يف نف�س 
الإطار باإ�شدار 281 اإنابة ق�شائية 
دولية، مقابل تلقيها لـ 277 اإنابة.

ثمن  لوج  ثمن  اأخرى  جهة  ومن 
ميثاق ال�شلم وامل�شاحلة الوطنية 
اجلمهورية  رئي�س  اأقره  الذي 
عبد العزيز بوتفليقة �شنة 2005، 
الذي  امليثاق  باأن  واأكد  اأكد  اأين 
اأطلقه الرئي�س واحت�شنه ال�شعب، 
ال�شلم  دعائم  اإر�شاء  يف  �شاهم 

له  ويعود  الوطنية،  وامل�شاحلة 
من  الوطن  يعي�شه  فيما  الف�شل 
الإعمار،  يف  وا�شتمرار  ا�شتقرار 
حولنا  من  اأوطان  تعاين  وقت  يف 
ال�شياق،  ذات  ويف  وجود،  حروب 
امل�شاحلة  باأن  الوزير  �شدد 
فرديا  م�شارا  تكن  مل  الوطنية 
م�رشوعا  بل  للن�شيان،  خطوة  اأو 
لإراقة  حد  و�شع  من  مكن 
كل  فيه  تنعم  وطن  وبناء  الدماء، 
من  مكن  كما  بالأمن.  الأجيال 
وتعزيز  املجتمع  تنظيم  اإعادة 

ا�شتقاللية الق�شاء.
 علي عزازقة

ال�شلم،  رئي�س حركة جمتمع  علق 
عبد الرزاق مقري، على الأحداث 
اجللفة،  عرفتها  التي  الأخرية 
م�شرية  يف  جاءت  اأنها  موؤكدا 
اأجل  من  جاءت  ح�شارية،  �شلمية 
التهمي�س  التعبري عن رف�س حالة 
على  تهيمن  التي  التنمية  و�شعف 
واقع الولية. وجاء ت�رشيح رئي�س 
الأمني  ت�رشيح  على  ردا  حم�س 
العام للتجمع الوطني الدميقراطي 
على  علق  الذي  اأويحيى،   اأحمد 
تكن  مل  الفو�شى  باأن  امل�شرية 
مقري  اأ�شاف  حيث  حال،  يوما 
له على ح�شابه مبوقع  يف من�شور 
التوا�شل الجتماعي »فاي�شبوك«، 
كانت  اجللفة  �شكان  م�شرية  اأن 
امل�شاركون  فيها  عرب  ح�شارية، 
عن حالة التهمي�س و�شعف التنمية، 

امل�شوؤولون  �شي�شمع  هل  مت�شائال 
من  تتكرر  التي  النداءات  هذه 
اأنه  موؤكدا  اأخرى؟  اإىل  منطقة 
له  يكون  اأن  لبد  �شيا�شي  كحزب 

التي  الوطنية  الق�شايا  يف  راأي 
يعتربها مهمة وموؤثرة على م�شري 
البلد وم�شتقبله. كما حّذر مقري 
النظام من ال�شتهانة باحتجاجات 

والتغيري،  بالإ�شالح  املطالبني 
احلكومة  فعل  رد  و�شف  حيث 
ربح  بغر�س  املوؤقت  بال�شتيعاب 
الوقت وتفويت الأزمات اللحظية، 
وا�شفا ال�شيا�شة املنتهجة بذهنية 
والأحادية  وال�شيطرة  الغلبة 
ل  باأن  والظن  باملنعة  وال�شعور 
ح�شب  والغد،  اليوم  يف  له  غالب 
من  امل�شدر  ذات  وتخوف  قوله. 
البالد  يف  الحتجاجات  تو�شع 
عليها  �شيطرة  على  القدرة  وعدم 
الأمور  �شيدفع  مما  بعد  فيما 
و  عقابه،  يحمد  ل  ما  اإىل  ح�شبه 
التدخل  �رشورة  على  مقري  اأكد 
من  العلمية  مبادرات  خالل  من 
ت�شاعد  التي  الأزمة،  حل  اأجل 

النظام يف تفطن اإىل اأخطائه.
 �س.ب



وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل  جدد وزير 
االجتماعي، مراد زمايل ، تاأكيده على 
احلكومة  لدى  نية  اأية  توجد  ال  انه 
“لون�ضاج”.  م�ضاريع  ديون  م�ضح  يف 
ت�ضمل  لن  امل�ضح  عملية  باأن  م�ضريا 
على  املرتتبة  املالية  الغرامات  اإاّل 

التاأخري يف دفع اأق�ضاط القرو�ض.
يف ت�رصيح له على هام�ض زيارة ميدانية 
باأن  بومردا�ض،  والية  اإىل  قادته  التي 
انتهجتها  التي  الديون  م�ضح  �ضيا�ضة 
روح  مع  “تتنافى  �ضابقا،  احلكومة 
�ضيا�ضة  مع  تتنافى  كما  املقاوالتية، 
من  جيل  اإن�ضاء  يف  احلالية  احلكومة 
يحملون  الذين  الناجحني  املقاولني 
والنجاح  واملناف�ضة  العمل  روح 
ال�ضياق،  ذات  يف  الوزير  اأو�ضح  كما 
مت  اإذا  الديون  م�ضح  يف  االأولية  باأن 
املقاوالت  لفائدة  �ضتكون  اعتمادها، 
م�ضاعدتها  يف  رغبة  الناجحة، 

التي  املقاوالت  ولي�ض  التطور  على 
اإىل  م�ضريا  ال�ضوق.  يف  ف�ضلها  اثبتت 
غرامات  اإلغاء  على  احلكومة  عزم 
ال�ضباب  ديون  ت�ضديد  يف  التاأخري 
“اأون�ضاج”،  قرو�ض  من  امل�ضتفيدين 

املعنية  البنوك  ا�ضت�ضارة  بعد  ذلك  و 
عتاد  عر�ض  على  امل�ضاريع،  بتمويل 
املزاد  يف  للبيع  املفل�ضة  املوؤ�ض�ضة 

العلني ال�ضرتجاع اأموالها.

طماأنة �أ�سحاب �سكنات 
»�أفنبو�س«

العمل  وزير  طماأن  اأخرى  جهة  من  و 
والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي، مراد 
الت�ضاهمية  ال�ضكنات  اأ�ضحاب  زمايل، 
االجتماعية لل�ضندوق الوطني ملعادلة 
“اأفنبو�ض”،  االجتماعية  اخلدمات 
تدريجيا.  �ضكناتهم  �ضي�ضتلمون  باأنهم 
على  اإ�رصافه  خالل  زمايل  واأكد، 
�ضكن   273 مفاتيح  ت�ضليم  مرا�ضم 
اإطار  يف  منجزة  زموري  ببلدية 
اأن  ببومردا�ض،  “اأفنبو�ض”،  �ضندوق 
االأ�ضغال  بها  انتهت  امل�ضاريع  اأغلب 
ومل تبق اإال التهيئة اخلارجية، م�ضريا 
اإىل اأن عملية ت�ضليم املفاتيح �ضت�ضتمر 
كما  اجلارية   ال�ضنة  نهاية  غاية  اإىل 
هذه  الأ�ضحاب  اأ�ضفه  عن  الوزير  عرب 
التاأخرات  ب�ضبب  ال�ضكينة،  ال�ضيغة 
منذ  امل�ضاريع  يف  ت�ضجيلها  مت  التي 
باأن هذا االأمر لن  �ضنة 2005، موؤكدا 

يتكرر.

اأفاد وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اأنه 
دينار  مليار   41 من  اأزيد  تخ�ضي�ض  ثم 
للدخول  حت�ضبا  �ضنتيم(  مليار   17600(
املدر�ضي املقبل 2018/2019، م�ضريا 
اأنه ثم رفع التجميد على 1540 م�رصوع 
اجناز واإعادة تهيئة املدار�ض االبتدائية 

واملطاعم عرب الوطن.
واجلماعات  الداخلية  وزير  ك�ضف 

الدين  نور  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
بدوي، اأن م�ضاحله و�ضعت غالف مايل 
يقيمة 26 مليار دينار لت�ضيري املطاعم 
يرتاوح  �ضعر  اأ�ضا�ض  على  املدر�ضية، 
باالإ�ضافة  للوجبة،  دينار  و55   45 بني 
االنتقال  لدعم  اآخر  مايل  غالف  اإىل 
املدار�ض  تزويد  بهدف  الطاقوي 
باملعدات  والية   48 عرب  النموذجية 

التي ت�ضتغل بالطاقات املتجددة

عن  بدوي  اأ�ضار  مت�ضل،  �ضياق  يف 
موجه  دينار  مليار   15 مبلغ  تخ�ضي�ض 
االبتدائية  املدار�ض  و�ضيانة  حلرا�ضة 
من  باملائة   50 با�ضتعمال  ال�ضماح  مع 
مدافئ  اقتناء  اأجل  من  املبلغ  هذا 
عن  عن  معلنا  هوائي،  ومكيفات 
املدر�ضي  للنقل  حافلة   3500 اقتناء 
منها  وخا�ضة،  عمومية  موؤ�ض�ضات  من 
من  ابتداء  جاهزة  �ضتكون  حافلة   600

ذكر  كما  املقبل،  املدر�ضي  الدخول 
الوزير، بدوي بالـ 45 األف من�ضب مايل 
التي خ�ض�ضتها الوزارة لت�ضيري املدار�ض 
واملطاعم املدر�ضية حلاملي �ضهادات 
رفع  وكذا  املهنيني،  والتعليم  التكوين 
اجناز  م�رصوع   1540 على  التجميد 
االبتدائية  املدار�ض  تهيئة  واإعادة 

واملطاعم عرب الوطن.
�إميان لو��س

ح�ضن  بجاية  بلدية  رئي�ض  اأعلن 
للمهرجان  الر�ضمي  االإلغاء  مرزوقي، 
الذي  االأمازيغية،  لالأغنية  ال�ضنوي 
كل  تنظيمه  على  بجاية  مدينة  داأبت 
حدث  من  �ضاعات  بعد  هذا  و  عام 

لي�ض  قراره  اإن  مرزوقي  وقال   . ورقلة 
بل  االأمازيغية،  واحل�ضارة  الثقافة  �ضد 
التنمية  نحو  التظاهرة  ماليري  لتوجيه 
اأن  بالبلدية وكان من املنتظر  املحلية 
تكلف التظاهرة مبلغ 4 مليارات �ضنتيم. 

وبهذا يقتدي مري بجاية، بخرجة �ضكان 
ورقلة الذين نّظموا وقفة �ضلمية الإلغاء 
للتنمية  اأمواله  وتوجيه  فني،  حفل 
القت  التي  اخلرجة  وهي  املحلية 
ا�ضتح�ضانا كبريا من اجلزائريني، الذين 

ملقاطعة  حمالت  اإثرها  على  اأطلقوا 
املاليري  تلتهم  التي  الفنية  احلفالت 
وتوجيه اأغلفتها املالية نحو دعم البنية 

التحتية ملدن التظاهرات.
ف.ن�سرين

الريفية  التنمية  و  الفالحة  وزير  طماأن 
وال�ضيد البحري عبد القادر بوعزقي اأن 
احلمى القالعية لن توؤثر يف اأ�ضاحي العيد 
التي مت ترك نقاط بيعها يف يد الوالة من 
االأبقار  عدد  اأن  مفيدا  حتديدها،  اأجل 
يتجاوز  القالعية مل  احلمى  م�ضتها  التي 

178 على م�ضتوى 10 واليات فقط.
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  اأفاد  
بوعزقي  القادر  عبد  البحري  وال�ضيد 
م�ضاريع  اإىل  قادته  ميدانية  زيارة  خالل 
منع  مت  اأنه  االأم�ض   بالعا�ضمة  قطاعه 

من  احلد  اجل  من  االأبقار  ا�ضترياد 
اأن  مربزا  القالعية،  احلمى  وباء  انت�ضار 
كل احلاالت متت معاجلتها كلها، م�ضيفا 
اإىل  طريقه  يف  امل�ضتورد  اللقاح  اأن 
اجلزائر لتنطلق عملية تلقيح كل االأبقار 
ومن  الوطني.  امل�ضتوى  على  املتواجدة 
جهة اأخرى ، اأكد بوعزقي  اأن قطاعه ال 
ميكنه اأن يحدد �ضعر االأ�ضاحي باعتبار اأن 
دوره يقت�رص على �ضمان �ضحة االأ�ضاحي 
اأ�ضعار   »: قائال  البياطرة،  خالل  من 
فيها، وغنما  التحكم  االأ�ضحية ال ميكننا 

اأ�ضعار  ال�ضوق الذي يتحكم، مثلما يحدد 
يخ�ض  فيما  اأما   »: م�ضيفا  الدواجن«، 
االأ�ضحية فالوزارة توؤطر فقط وهذا على 
من  وذلك  البيع  ونقاط  املذابح  م�ضتوى 
البياطرة  اأن  موؤكدا  ال�ضحية«،  الناحية 
املبارك  االأ�ضحى  عيد  يوم  �ضيعملون 
وذلك على اعتبار اأن كل املذابح �ضتكون 
مبلف  يتعلق  فيما  اأما  ومفتوحة  تعمل 
االأرا�ضي اخل�ضبة ، اأكد الوزير اأن رئي�ض 
لعدم  �ضارمة،  تعليمات  قدم  اجلمهورية 
امل�ضا�ض باالأرا�ضي الفالحية اخل�ضبة يف 

جميع واليات الوطن، مو�ضحا اأن قطاعه 
الفالحية  االأرا�ضي  تطهري  على  يعمل 
كا�ضفا  اإح�ضاء كل مرت منها،  قانونيا مع 
اأن  اأخرى ك�ضف اأن قيمة االإنتاج الفالحي 
للعا�ضمة يعادل 58 مليار دينار يف �ضنويا 
وهي بذلك حتتل املرتبة 25 من بني 48 
والية واأو�ضح بوعزغي اأن العا�ضمة متلك 
للزراعة  �ضاحلة  هكتار   100 يعادل  ما 
وهي  م�ضقية  م�ضاحات  هكتار   16 منها 

قابلة لالرتفاع.
 �إميان لو��س

وزير �لعمل مر�د زمايل من بومرد��س

وزير �لد�خلية نور �لدين بدوي

بلدية بجاية 

وزير �لفالحة عبد�لقادر بوعزقي

.       ل ميكن �لتحكم يف �أ�سعار �لأ�ساحي

ف.ن�سرين

اإجـــــــــراءات جـــــــــديـــــــــدة 
ال�شتعمال بطاقة ال�شـفاء

41 مليار دينار حت�شبا للدخول املدر�شي املقبل

اإلغاء مهرجان �شنوي للأغنية االأمازيغية و توجيه ميزانيته للتنمية 

منع ا�شترياد االأبقار للحد  من انت�شار احلمى القلعية
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 .      ال م�شح لديون امل�شتفيدين من قرو�ض »اأون�شاج«

�خلبري �لدويل يف  �ملر�قبة �لتقنية حمفوظ غر�بة

اجلزائر تفتقر لدفرت �شروط 
وا�شح الأمن ال�شيارات

 .       �لعالمات �لآ�سيوية و�لفرن�سية
 تفتقد ل�سروط �لأمان 

�إنتاج 1.3 جيغاو�ط من �لطاقة �ل�سم�سية 

 تغطية حاجيات 80 باملائة
 من املواقع البرتولية 
 .      �إ�سرت�تيجية �سونطار�ك �ستوفر

 80 مليون دولر يف 2020  

جويلية  �ضهر  من  االأخري  االأ�ضبوع  �ضهد 
حوادث مرور مميتة على م�ضتوى الوطني، 
اجلهات  من  املتتالية  التحذيرات  رغم 
واأن  �ضيما  االإعالم  و�ضائل  عرب  الو�ضية 
يف  و�ضلت  كوارث  عرفت  حوادث  هنالك 
اإىل  ال�ضيارة  ان�ضطار  اإىل  االأحيان  بع�ض 
ق�ضمني، ما يجعل فر�ضية العامل الب�رصي 
ال  خرباء  ح�ضب  �ضيارات  وجود  ظل  يف 
تتوافق مع ال�رصوط العاملية لالأمان يرتنح 
اإىل  الو�ضية  ال�ضلطات  داعني  تدريجيا، 
التي  ال�ضيارات  على  مو�ضعة  رقابة  خلق 

تدخل ال�ضوق اجلزائرية.
الدويل  اخلبري  اأف�ضح  ال�ضدد  هذا  ويف 
عن  غرابة«  »حمفوظ  ال�ضيارات،  اأمن  يف 
وجود بع�ض »ماركات« ال�ضيارات االأ�ضيوية 
وحتى الفرن�ضية من تفتقد ل�رصوط االأمان 
اأي  من  �ضاحبها  توفرها حلماية  الواجب 
خطر قد يقع له يف الطريق، يف حني اأبرز 
مثل  دخول  يف  �ضاهم  الرقابة  غياب  باأن 
احلكومة  على  ي�ضتلزم  ما  �ضيارات  هكذا 
ت�ضجيل  لتفادي  حديد  من  بيد  ال�رصب 

�ضحايا جدد م�ضتقبال.
واأو�ضح ذات امل�ضدر خالل ت�رصيح خ�ض 
اأ�ضيوية  �ضيارات  توجد  باأنه  »الو�ضط«  به 
ال  اجلزائرية  ال�ضوق  يف  فرن�ضية  وحتى 
تتما�ضى مع املعايري الدولية اخلا�ضة باأمن  
ال�ضيارات، ما يجعل ن�ضبة حدوث حوادث 
املرور على م�ضتوى الطرقات عرب الوطن 
تتزايد كل يوم، وراح ذات امل�ضدر اأكرث من 

ذلك ملا اأكد باأن امل�ضلحة التجارية طغت 
على امل�ضلحة العامة.

يف  الدويل  اخلبري  اأو�ضح  اأخر  �ضياق  ويف 
املواطن  �ضالمة  �ضمان  ال�ضيارات  اأمن 
رقابة  على  بالعمل  وهذا  للدولة  راجع 
ت�ضتعمل  التي  واملركبات  ال�ضيارات  �ضوق 
يف الطرقات، م�ضيفا: »يجب على اجلهات 
يف  املواطن  تخدم  قوانني  اإدراج  الو�ضية 
دفرت  توفري  على  العمل  مع  املجال  هذا 
اخلا�ضة  االأمان  �رصوط  يراعي  �رصوط 
ال  اجلزائر  يف  متابعا:«  بال�ضيارات«، 
تدخل  التي  ال�ضيارات  على  رقابة  توجد 
تقنية  رقابة  حتى  توجد  ال  بل  للجزائر، 
�ضدد  اأخر  جانب  ومن  املركبات«.  على 
ذات امل�ضدر على دخول �ضيارات لل�ضوق 
اأ�ضيا،  من  عالية  نوعية  ذات  اجلزائرية 
وهي ت�ضتعمل يف اأروربا وحتى يف اأمريكا، 
باتت  ال�ضيارات  على  الرقابة  باأن  موؤكدا 
فقد  بالذكر  وجدير  وواجبة.  �رصورية 
اأكدت م�ضالح احلماية املدنية خالل فرتة 
ما بني 26 اإىل 28 جويلية باأنه مت ت�ضجيل 
عدة حوادث مرور منها  20 االأكرث دموية 
مكان  يف  اأ�ضخا�ض   15 وفاة  يف  ت�ضببت 
بجروح  اآخرين   72 اإ�ضابة  و  احلوادث 
عني  يف  اإ�ضعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة 
امل�ضالح  خمتلف  اإىل  نقلهم  ثم  املكان 
احلماية  م�ضالح  طرف  من  اال�ضت�ضفائية 

املدنية.
 علي عز�زقة

م�ضطفى  الطاقة،  وزير   ك�ضف 
اجلديدة  ال�ضيا�ضية  اأن  قيطوين، 
�ضونطراك  �رصكة  تنتهجها  التي 
�ضتمكنهم من تخفي�ض تكلفة انتاج 
�ضنويا  دوالر  مليون   80 بـ  الكهرباء 
بداية من 2020، حيث اأو�ضح خالل 
عقب  عقدها  التي  �ضحفية  ندوة 
حت�ضريا  الوطني  املنتدى  تراأ�ضه 
الوطنية  املناق�ضة  عن  لالإعالن 
بفندق  الطاقوية املتجددة  للتنمية 
الطاقوي  االنتقال  اإن  االأورا�ضي، 
باجلزائر �ضيكون بالتوجه للطاقات 
و�ضوح  على  موؤكدا  املتجّددة، 
كل  توفري  مع  احلكومة  برنامج 
ذلك،  لتحقيق  متاحة  االإمكانيات 
 400 يعادل  ما  انتاج  �ضيتم  حيث 
قبل  من  الكهرباء  من  ميغاواط 
اإنتاج  مت  حيث  �ضونطراك،  �رصكة 
ال�ضم�ضية  1.3 جيغاواط من طاقة 
التي تغطي 80 باملائة من املواقع 
اإ�ضرتاتيجية  اأن  موؤكدا  البرتولية، 
اأنتاج  اإىل  الو�ضول  هي  اجلزائر 
باملائة   100 ال�ضم�ضية  الطاقة 
اإىل  الهند�ضة  من  بداية  جزائرية 
غاية االألواح ال�ضم�ضية.  كما اأ�ضاف 
حول الطاقات املتجددة اأّن برنامج 
االإمكانيات  كّل  و  وا�ضح  احلكومة 
هناك  واأن  ذلك،  لتحقيق  متاحة 
و  غرداية  بواليات  م�ضاريع  عّدة 
�ضة  خم�ضّ م�ضعود  حا�ضي  و  اأدرار، 

لذلك.
املناق�ضة  بخ�ضو�ض  واأو�ضح 
اأنها  فاأكد  عليها  املعلن  الوطنية 

الوطنية  للموؤ�ض�ضات  �ضتمنح 
الكثري  اأوىل، يف ظل وجود  كخطوة 
مل�ضاحله،  املقدمة  الطلبات  من 
ة  اخلا�ضّ املوؤ�ض�ضات  ميكن  ما 
لوحدها،  لالإنتاج  فيها  امل�ضاركة 
اإعالن  يف  تاأخر  اأي  نفى  حني  يف 
اأن  موؤكدا  وامل�ضاريع،  ال�ضفقات 
الوقت. الدرا�ضات تطلبت كل هذا 
واأّكد الوزير يف ذات ال�ضياق اأّن، 150 
كان  اإذا  لكن  جّدا  قليلة  ميغاواط 
قادرين  خوا�ض  م�ضتثمرين  هناك 
ف�ضيكون  اأكرث  اال�ضتثمار  على 
تقدمي  اإىل  اإياهم  داعيا  ذلك،  لهم 
اليوم ال�ضتخال�ض معا  مقرتحاتهم 
اإعالنه ر�ضميا،  دفرت ال�رصوط قبل 
جاهز،  ال�رصوط  دفرت  اأن  م�ضيفا 
اقرتاحات  هناك  اأّن  اإىل  م�ضريا 
�ضتدرج فيه، ليكون �ضامال وبعدها 

�ضيتم االإعالن عنه.
كما اأ�ضاف بخ�ضو�ض اخلوا�ض اأن 
بعقد  يحظى  خا�ض  م�ضتثمر  كل 
منتوجه  �رصاء  �ضيتّم  املناق�ضة، 
م�ضيفا  �ضونلغاز،  �رصكة  قبل  من 
اأّن �ضعر بيع املنتوج �ضيتم حتديده 
اأّن  منخف�ضا. وقال  يكون  لكي 
تهدف  للخوا�ض  امتيازات  هناك 
كما  ال�ّضغل،  منا�ضب  توفري  اإىل 
لكّل  ال�رصائب  بع�ض  خف�ض  �ضيتّم 
اإىل  الطاقة  وزير  م�ضتثمر، واأ�ضار 
حتمي  امل�ضافة اأمر  القيمة  اأّن  
اأّن  اإىل  م�ضريا  ا�ضترياد،  كل  على 

املعدات �ضتكون منتجة حمليا.
 �سارة بومعزة

قال وزير �لعمل و�لت�سغيل و�ل�سمان �لجتماعي، مر�د زمايل،  �أنه �سيتم �إعادة �لنظر يف �إجر�ء�ت تعوي�س �لدو�ء، م�سري� 
�إىل �أنه قد مت ت�سجيل تبذير كبري يف حقن �لأن�سولني من طرف مر�سى �ل�سكري و�أ�ساف: »�لبع�س ي�ستخدم بطاقة )�ل�سفاء( 

للتبذير«. وقال زمايل بهذ� �ل�ساأن، �أن تعوي�سات �ل�سندوق �لوطني للتاأمينات �لجتماعية للعمال �لأجر�ء قد جتاوز 10 ماليري 
دينار، مما ي�ستدعي �أخذ �إجر�ء�ت ملحاربة هذه �لتجاوز�ت و�أو�سح �لوزير �أن كل ما يتعلق بتعوي�سات �ل�سمان �لإجتماعي من 

��ستخد�مات للدو�ء �أو �أخذ عطل مر�سية �ستخ�سع ملر�قبة مف�سلة، م�سدد� على تطبيق �لقانون على �ملتحايلني.
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ب�سيدي بلعبا�س

 توقيف �سخ�سني تورطا
  يف ال�سرقة بالك�سر 

من داخل م�سكن 
 

متكنت قوات ال�رشطة بالأمن احل�رشي العا�رش 
من توقيف �صخ�صني يف العقد الثاين من العمر، 

بعد تورطهما يف ال�رشقة املو�صوفة بتوافر ظريف 
الليل والك�رش، ال�صالفي الذكر قاما بالت�صلل اإىل اأحد 

امل�صاكن ليال وقاما ب�رشقة عدة اأغرا�ض وحلي ومبالغ 
مالية معتربة بالعملة الوطنية والأجنبية، قبل اأن يتم 

توقيفهما من طرف قوات ال�رشطة التي �صبطتهما يف 
حالة تلب�ض وبحوزتهما امل�رشوقات، حيث مت اإجناز 

اإجراء ق�صائي �صدهما عن تهمة الإعداد جلناية 
ال�رشقة املو�صوفة بتوافر ظريف الليل والك�رش، وقدما 
مبوجبه اأمام النيابة اأين �صدر يف حقهما اأمري اإيداع  

حيثيات الق�صية تعود اإىل ا�صتغالل قوات ال�رشطة 
بالأمن احل�رشي العا�رش ملعلومات تفيد بوجود 

�صخ�صني ب�صدد ال�رشقة من داخل م�صكن، لتبا�رش 
قوات ال�رشطة على جناح ال�رشعة بالتنقل اإىل عني 
املكان، اأين مت �صبط �صخ�صني يف العقد الثاين من 
العمر متلب�صان بعملية ال�رشقة من داخل م�صكن، 

حيث �صبطت بحوزتهما كي�صني بال�صتيكيني وحقيبة 
ظهر، بهم اأغرا�ض ال�صحية املتمثلة يف مبالغ مالية 
من العملة الوطنية والأجنبية، م�صوغات من املعدن 

الأ�صفر، هواتف نقالة، واأغرا�ض اأخرى والتي مت 
حجزها لفائدة التحقيق .التحقيقات التي با�رشتها 
امل�صلحة ك�صفت اأن ال�صالفي الذكر ا�صتغال غياب 

�صاحب امل�صكن ليقوما بال�رشقة من داخله، قبل اأن 
يتم توقيفهما من طرف قوات ال�رشطة وا�صرتجاع 

امل�رشوقات التي مت ت�صليمها اإىل ال�صحية
  �س.�سهيب

 بكل من واليتي خن�سلة 
و �سوق اأهرا�س

حجز اأزيد من 20 كيلوغرام 
من الكيف املعالج

 
يف اإطار مكافحة الجتار غري امل�رشوع باملخدرات، 
متكنت قوات ال�رشطة بكل من وليتي خن�صلة و �صوق 

اأهرا�ض من حجز كمية من الكيف املعالج  كانت 
موجهة للرتويج، مع توقيف �صتة اأ�صخا�ض م�صتبه 

فيهم.  العملية الأوىل التي نفذتها عنا�رش امل�صلحة 
الولئية لل�رشطة الق�صائية بخن�صلة، متت على اإثر 
معلومات موؤكدة وردت اإىل ذات العنا�رش، مفادها 
وجود �صخ�ض م�صتبه فيه يقوم برتويج املخدرات، 

حيث يتخذ من م�صكنه مالذا لذلك، بعد حتديد هويته 
ومقر �صكناه، مت ا�صت�صدار اإذن بالتفتي�ض مت مبوجبه 
تفتي�ض م�صكنه وحجز 14 كيلوغرام و 785 غرام من 
الكيف املعالج، ليتم حتويله للمقر على ذمة التحقيق.

هذا الأخري بعد التحقيق معه اأف�صح عن وجود �رشيك 
له يف الق�صية، يف العقد الثاين من العمر، بعد حتديد 
هويته ومكان تواجده، مت و�صع خطة حمكمة  كللت 
بتوقيفه على م�صتوى احلي الذي يقطن فيه، ليتم 

حتويله للم�صلحة. اأما جمريات العملية الثانية التي 
قامت بها فرقة البحت والتدخل باأمن ولية �صوق 

اأهرا�ض متت على اإثر معلومات موؤكدة وردت اإىل ذات 
العنا�رش، مفادها وجود  اأربعة اأ�صخا�ض على منت 

مركبة بحوزتهم كمية من الكيف املعالج، بعد حتديد 
نوع املركبة وهوية امل�صتبه فيهم، مت توقيفها، بعد 
اإخ�صاعها للمراقبة الإدارية والأمنية مت العثور على 
06 كيلوغرامات من الكيف املعالج خمباأة باإحكام 

داخل ال�صندوق اخللفي للمركبة، ليتم حتويل امل�صتبه 
فيهم للمقر على ذمة التحقيق. 

يف نف�ض ال�صياق متكنت عنا�رش اأمن ولية عنابة 
من توقيف �صخ�ض م�صتبه فيه وحجز 320 قر�ض 

مهلو�ض، بهذا توؤكد املديرية العامة لالأمن الوطني، 
اأنها ما�صية بكل حزم يف مالحقة مروجي املواد 

املخدرات وحماية املجتمع من خطر هذه الآفة التي 
تنخر ال�صحة العامة ومت�ض ب�صالمة املواطن.

احلرارة  تزداد  ال�صيف  ف�صل  عِزّ  يف 
اجلنوب خ�صو�صا،  �صكان  على  املحرقة 
�صاكنيها،  على  التجوال  ح�رش  وتفر�ض 
ول يخرج احد من بيته اإل ودعته احلاجة 
فاذا  اجتماعية،  حاجة  لق�صاء  او  للعمل 
لح الليل وغابت ال�صم�ض تنخف�ض درجة 
جتوال  اجلُوّ  هذا  ويفر�ض  احلرارة، 
�صياحيا لالأهايل يف اأعايل اجلبال الرملية 
اجلنوب  يف  مدينة  كل  مداخل  على 
املكيفات  نعيم  من  هاربني  اجلزائري، 
اين  اجل�صدية،  واعرا�صها  الهوائية 
القمر،  �صوء  حتت  ويت�صامرون  ي�صهرون 
ومنغ�صاتها،  املجتمع  م�صاكل  حول  تارة 
اأثري  م�صامعهم   ت�صرتق  اأخرى  وتارة  
اأو  اأخبار  من  تقدمه  وما  الإذاعة  اأمواج 
اأو م�رشحية، وبني  منوعات غنائية كانت 
ال�صاي  كوؤو�ض  ير�صفون  والآخر  احلني 
اأن  اإىل  واحلطب،  اجلمر  على  املطهى 
 ، العقارب  فال   ، عيونهم  النعا�ض  ي�رشق 
تنبحهم  الكالب  ول  تلدغهم،  والأفاعي 
اآذاٍن  وقت  حان  كلما  وكان  وتنه�صهم،  
لل�صالة املفرو�صة هموا  لل�صالة جماعة 
بكل عفوية طاعة هلل ولر�صوله، لأن ال�صالة 
يف وقتها خري من الدنيا وما فيها، هكذا 
يف  ،والتقاليد  ،والعادات  الأ�صول  هي 

املجتمع ال�صحراوي مبختلف مناطقه.
نحن يف اجلنوب نعاين لو تفقهون

وابن  اجلنوب  وابن  اجلزائر  ابن  اأنا 
القلب  غليظ  فظا  اأكون  لن  ال�صحراء 
يف  ورقلة  �صكان  على  حتامل  من  على 
وقفتهم ال�صلمية واحل�صارية الأخرية �صد 
فنية  ل�صهرة  مبنعهم  واحلقرة  التهمي�ض 
ملجموعة من الفنانني اجلزائريني، ولكن 
�صاأكون ب�صريا مبا ل تب�رشوه من معاناة 

هذه الفئة من باقي مناطق الوطن.
و�صفتمونا  الذين  الإعالميون  اأيها 
وياأيها   ، والأفاعي  والعقارب  بالكالب 
و�صفتمونا  الذين  الأ�صوليون  املثقفون 
والتطرف،  ،والرجعية  ،والتخلف  باجلهل 
فباأِيّ ذنب نُهان لو كنتم تب�رشون؟ ما كان 
الأ�صولية  هذه  يف  تقعوا  اأن  بكم  يجدر 
�صفوة  من  واأنتم  املقيتة،  والعن�رشية 
املجتمع؟ وما كان عليكم اأن ت�صعلوا فتنة 
احلاجة  باأم�ض  ونحن  اجلزائريني  بني 
الظرف  هذا  يف  وال�صتقرار  الأمن  اإىل 
بالذات؟ بل كان عليكم النظر بعني ب�صرية 
الذي  الورقلي  اىل عمق معاناة املجتمع 
يعاين احلقرة والتهمي�ض رغم المكانيات 

املالية التي متتلكها ولية ورقلة مقارنة 
مع وليات ال�صمال

جربوا العي�س يف ورقلة ليوم واحد

الورقلي  ال�صارع  اإىل  النزول  عليكم  كان 
فقط  واحد  ليوم  قرب  عن  وتعاي�صوه 
لت�صمعوا منه اآهات املعاناة الجتماعية، 
فاقت  التي  املحرقة  باحلرارة  ولتح�صوا 
55° حتت الظل و76° حتت ال�صم�ض دون 
ان تعلن اجلهات الر�صمية ذلك وتعتربها 
تقوموا  اأن  عليكم  كان  منكوبة،  منطقة 
بقراءة �صو�صيوجلية مو�صوعية لل�صعارات 
التي حملها املحتجون املطالبة بتخفي�ض 
وباأب�صط  وبال�صغل  الكهرباء  ت�صعرية 
البنية  وحت�صني  ال�صا�صية،  اخلدمات 
التحتية، وعدم اهدار املال يف ال�صهرات، 
اليه يف  الوقت هم بحاجة  الذي يف ذات 
ت�صاألوا  ان  عليكم  كان  ولياتهم،  تنمية 
اب�صط  من  حمرمون  ورقلة  �صكان  ملاذا 
حقوقهم يف التنمية العادلة ا�صوة مبناطق 
ورقلة  الرغم  مما متتلكه  على  ال�صمال، 
من مقومات اقت�صادية تعترب من الركائز 
الأ�صا�صية لالقت�صاد الوطني؟ وكان عليكم 
يف  بالتنمية  النهو�ض  كيفية  عن  البحث 
ورقلة، وان�صاف �صبابها ومثاقفيها الذين 
والبريوقراطية  امُلقننة،  البطالة  قتلتهم 
املناولة،  ال�رشكات  وعنجهية  املتعالية 

ووكالت الت�صغيل امُلرت�صّية.
والثقافة  الفن  با�صم  املتحاملون   اأيها 
ورقلة  تكون  ل  ت�صاألون؟ملاذا  ل  مالكم 
التي  وهي  الإ�صالمية؟،  للثقافة  عا�صمة 
ال�صحراوية  كانت حا�رشة من احلوا�رش 
حركة  عرفت  حيث  الكربى،  الإ�صالمية 
الفرتة  ن�صيطة،خا�صة يف  وثقافية  علمية 
التي تواجد فيها ال�صادة الإبا�صيون يف ظل 
مابني  باملنطقة  الر�صتمية  الدولة  وجود 
القرنني اخلام�ض والثامن الهجريني)11-
اأن  املنطقة  هذه  ا�صتطاعت  14م(،حيث 
على  وجوده  تاأكيد  على  القدرة  حتقق 
اإذ  اآنذاك،  الإ�صالمية  احلوا�رش  م�صتوى 
كانت منبع الإ�صهام احل�صاري والتوا�صل 

الجتماعي بني خمتلف القبائل العربية.
ورقلة  تكون  ل  ت�صاألون؟ ملاذا  ل  ومالكم 
التي  وهي  العربية؟  للثقافة  عا�صمة 
وزواياها  العتيقة  ق�صورها  اكتنزت 
الدينية بالنفائ�ض واملخطوطات،واأجنبت 
ي�صهد  والفقهاء  العلماء  من  العديد 
الإنتاج  منبع  وكانت  والتقى،  بالعلم  لهم 
الثقايف بني خمتلف الرحالة الذين زاروا 

هذه املنطقة.

االإيديولوجية املتع�سبة

الإيديولوجية  تعميكم  اأن  عليكم  كان  ما 
تقارنوا   باأن  الإ�صالم  �صد  املتع�صبة 
�صور امل�صلني وهم يوؤدون �صالة الع�صاء 
الطلق  الهواء  م�رشح  يف  وعفويا  جماعة 
ب�صور علي بلحاج وهو ي�صول يف �صوارع 
وعليها  نحيا  )عليها  �صارخاً  العا�صمة 
اإ�صالميا  حزبا  ميثل  كان  منوت(،فهو 
فال  املحتجون  هوؤلء  اأما  �صيا�صيا، 
�صيا�صي  توجه  ول  دينية جتمعهم  طائفة 
يحتويهم، فهم من عمق املجتمع الورقلي 
جمعتهم م�صلحة التنمية يف ولياتهم، اأما 
�صالة اجلماعة فيهي جتمعهم اينما كانوا 
يف امل�صاجد اأو املقاهي اأو امل�صارح، اأو 
املجتمع  طبيعة  بحكم  وذلك  ال�صواطئ، 
ال�صحراوي، فالأر�ض طاهرة واأينما حان 
وقت �صالة �صلى النا�ض، وهذا ما اأردت 

قولة يف مقدمة كالمي.
لو كنتم تب�رشون اأيها املتحاملون باأن هذه 
الوقفة الحتجاجية هي لي�صت �صد الفن 
اأو �صد املهرجانات الثقافية ،فاأعرا�صنا 
والفنانني، ل  بالفن  ال�صعبي غني  وتراثنا 
الورقلية  الأعرا�ض  من  عر�ض  مير  يكاد 
ت�صنف  مو�صيقية  فرقة  من  يخلوا  ول 
باأغاين  والراق�صني  ال�صامعني  اذان 
بها  اأردمت  حق  وقفة  هي  حملية،  تراثية 
وبا�صم  والثقافة  الفن  با�صم  باطل  وقفة 

ايدولوجيتكم املتع�صبة.

رواتبكم بف�سل اهلل ثم بف�سل 
ال�سحراء

باأنكم  املتحاملون  اأيها  تب�رشون  كنتم  لو 
اأول وبف�صل  اهلل  تاأخذون رواتبكم بف�صل 
ثروات ال�صحراء التي تعد حوايل98% من 
ثانيا،وبف�صل  للجزائر  املالية  املداخيل 
التحرير  ثورة  خالل  امُل�رِشّف  تاريخها 
حينما اأرادت فرن�صا اأن تف�صل ال�صحراء 
عن �صمال، فخرج �صكان ورقلة اآنذاك يوم 
اأمام  الطريق  وقطعوا   1962 فرباير   27
اجلزائر  باأن  موؤكدين  النف�صال  موؤامرة 

اأر�ض واحدة موحدة.
اأن  املتحاملون  اأيها  تب�رشون  كنتم  لو 
ملطالب  الو�صية  اجلهات  ا�صتجابة 
يف  الفنية  ال�صهرات  منع  يف  املحتجني 
ذلك اليوم، لي�ض �صعفاً منها حينما قلتم 
واتهمتم  باأن ال�صلطة غائبة، واإمنا اأول هو 
حق من حقوقهم يف التظاهر والحتجاج 
حلجم  اإدراكا  وثانيا  الد�صتور،  يكفله 

النفالت  عن  تنجم  قد  التي  املخاطر 
الو�صع  على  ال�صيطرة  وعدم  الأمني، 
بها  واملرتب�صني  اجلزائر  اأعداء  وي�صتغل 
لركب املوجة وزعزعة ا�صتقرارها الذي 
لطاملا حلموا به منذ ثورات الربيع العربي، 
ول اأ�صك اأن تكون اأبواق هذه الفتنة اإحدى 
هيهات) وميكرون  هيهات  ولكن  اأدواتها، 
املاكرين(،فالوعي  خري  واهلل  اهلل  وميكر 
اأ�صبح  الذي  الوطني  الجتماعي واحل�ض 
بداية  منذ  الورقلي  املجتمع  به  يتمتع 
الحتجاجات يف اجلنوب اجلزائري حول 
الفر�صة  فوت  قد   ،2011 �صنة  التنمية 
والعداء  ال�صيا�صيني،  النتهازيني  على 
من  اخرتاقهم  عدم  من  املرتب�صني 
خالل التنظيم والت�صيري املحكم، وحنكة 
�صيا�صة واجتماعية يف توجيه املظاهرات 
كل خرجاتهم  واكدوا يف  والحتجاجات، 
بان هناك خطوط حمراء لميكن م�صها 

او جتاوزها.
ما هكذا اأيُّها املتحاملون من الإعالميني 
املجد  ت�صنعون  الأ�صوليني  واملثقفني 
على اأكتاف ال�رشفاء والأحرار من �صكان 
ورقلة فاليوم الذي كنتم تختبوؤون فيه وراء 
،والتهجري  التكفري  من  خوفا  جدرانكم 
العقارب  مع  نعي�ض  نحن  كنا  والتقتيل، 

والأفاعي والكالب يف اأمن واآمان.

د.ر�سوان �سافو )جامعة الوادي(

نقا�س

ُرون؟ ِباأَِيّ َذْنٍب ُنَهاْن...َلْو ُكْنُتْم ُتْب�سِ

ت�سويب:
ورد يف مقال ال�سفحة 4 يف 
عدد اأول اأم�س 29 جويلية 

اخلالفات  حول   ،2019
القائمة على م�ستوى 
بلدية براقي بتوقيع 

ال�سحفية �سارة بومعزة، 
والذي جاء حتت عنوان 
»  بلدية براقي رهينة 

�سراع منتخبي االأفالين 
»، يف حني اأن اخلالفات 

القائمة ال عالقة لها 
بالتحزب، كونها قائمة بني 

املري واأع�ساء من املكتب 
التنفيذي مت اإقالتهم 

وغالبيتهم من نف�س حزب 
املري، اأي جبهة امل�ستقبل، 
عدا ع�سو واحد اأفالين، 

وهو ما يو�سحه منت املقال.
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ك�صفت م�صادر مطلعة على حمتوى 
االحتجاجية  والعرائ�ض  ال�صكوى 
اجلمعيات  طرف  من  املرفوعة 
النواب  من  وعدد  املحلية 
اأن الكرة يف  الربملانيني بورقلة ،  
 ، بالبالد  العليا  ال�صلطات  مرمى 
النظر يف  مطلب  اعادة  اأجل  من 
االأغلفة  على  والتجميد  اليد  رفع 
امل�صت�صفى  الإجناز  املخ�ص�صة 
من  االأخري  ال�صطر  و  اجلامعي 
املمتد  ورقلة  ترامواي  م�رشوع 
الق�رش  اإىل  التجاري  املجمع  من 
العتيق ، ويف �صياق مت�صل اأ�صافت 
اقرتح  رفع  مت  اأنه  اجلهات   ذات 
الوزارية  الدائرية  م�صالح  اإىل  
تعليمات  الإ�صدار  االأول  للوزير 
االأموال  حتويل  ب�رشورة  تق�صي 
املحلية  اجلماعات  من  العمومية 
اإىل القطاع القطاعي وعلى �صبيل 
مئات  حتويل  احل�رش  ال  املثال 
حا�صي  ببلدية  امل�صجلة  املاليري 
م�صعود والتي تفوق حجم البلديات 
وزارتي  م�صالح  اإىل  وميزانياتها 

االأ�صغال العمومية والنقل وال�صحة 
امل�صت�صفيات  اإ�صالح  و  وال�صكان 
امل�رشوعني  جت�صيد  اأجل  من 

املذكورين .
من جهة ثانية فقد ذهب اأكرث من 
اأبعد  اإىل  املو�صوع  يف  متحدث 
من ذلك عندما اأكدوا باأن جت�صيد 
اجلامعي  امل�صت�صفى  م�رشوع 
بعا�صمة اجلنوب ال�رشقي �صيمكن 
واليات  فيهم  مبا  اجلهة  مر�صى 
ورقلة ، االأغواط ، ب�صكرة ، غرداية 
والوادي اإ�صافة الإيليزي احلدودية 
م�صافات  قطع  معاناة  اإنهاء  من 
كلم   1900 و  الـ1000  بني  ترتاوح 
ال�صمال  مل�صت�صفيات  التنقل  من 
للبحث عن �صبل العالج خا�صة ما 
تعلق باحلاالت امل�صتع�صية ، حيث 
حديثهم  معر�ض  يف  هوؤالء  طرح 
حول  الت�صاوؤالت  من  العديد  معنا 
الطب  كلية  فتح  من  اجلدوى 
وقت  يف  مرباح  قا�صدي  بجامعة 
اأن م�رشوع امل�صت�صفى اجلامعي ال 
يزال حبي�ض االأدراج وهو من �صاأنه 
اأن يوؤثر �صلبا بالن�صبة للطلبة الذين 
يزاولون درا�صتهم يف اخت�صا�صات 

الطب .  اإىل جانب ذلك فقد ثمنت 
ذات اجلهات  جمهودات الدولة يف 
ع�رشنة قطاع النقل بورقلة بدعمه 
لكنهم   ، ورقلة  ترامواي  مب�رشوع 
رغم ذلك  رفعوا  التما�صات تتعلق 
اأ�صا�صا ب�رشورة حتمية البحث عن 

من  تبقى  ما  الإمتام  حلول جذرية 
اأن  �صانه  اأ�صطر امل�رشوع وهو ما 
يعطي وجه الئق لعا�صمة الواحات 
دون   ، النقل  اأزمة  فك  اإ�صافة 
بالن�صبة  املالية  عائداته  ن�صيان 

ملوؤ�ص�صة �صيطرام .

النائية  البور  منطقة  �صكان  طالب 
التابعة لدائرة انقو�صة و التي تبعد 
الوالية  مقر  عن  كلم   30 حوايل 
ورقلة ، م�صالح ال�صحة و ال�صلطات 
لتوفري  العاجل  بالتدخل   املحلية 
املناوبة الليلية بالعيادة اجلوارية ،  
االأمر الذي ت�صبب يف وفاة عدد من 
املر�صى يف الطريق قبل و�صولهم 
زاد  ما  و   ، املدينة  م�صت�صفى  اإىل 
من حدة امل�صكل املطروح انعدام 
املرفق  اإىل  للتوجه  النقل  و�صائل 
حدوث  قبل  الوقت  يف  املذكور 
الكارثة وفقدان املري�ض حلياته . 
ا�صتكى املواطنني القاطنني بذات 
املنطقة يف ت�رشيح لهم مع يومية 
انعدام  مع�صلة  من   ،  « »الو�صط 
اجلوارية  بالعيادة  الليلية  املناوبة 
، االأمر الذي اأدى اإىل هالك عدد 
امل�صابني  خا�صة  املر�صى  من 
بالت�صمم العقربي ، يف الطريق قبل 
املدينة   م�صت�صفى  اإىل  و�صولهم 
حممد بو�صياف ،  و ما زاد الطني 
�صبكة  يف  احلا�صل  التذبذب  بلة 
جعل  و�صعا  وهو   ، النقل   و�صائل 

عائالت املر�صى يعانون يف �صمت 
يف الوقت الذي تلتزم فيه اجلهات 
املو�صوع  حيال  ال�صمت  املعنية 

املتعفن الذي طال اأمده . 
على  ي�صتوجب  بات  و�صعا  وهو 
ال�صلطات املعنية التدخل العاجل 
الليلية  املناوبة  نظام  واعتماد 
املواطنني،  معاناة  من  لتقليل 
اأرواح املر�صى يف الوقت  وحماية 
امل�صابني  خا�صة  املنا�صب 
والت�صمم  احلرارة  درجات  بارتفاع 
ج�صم  يف  يتف�صى  الذي  العقربي 
عدم  حالة  يف  ب�رشعة  االإن�صان 
امل�صاد  بامل�صل  امل�صاب  حقن 

للت�صمم العقربي .
اجلهات  من  ال�صكان  طالب  وقد 
م�صالح  راأ�صها  وعلى  املعنية 
بالتدخل  الوالية،  بذات  ال�صحة 
على  واملمر�صني  االأطباء  واإجبار 
بالتناوب  الليلية  الفرتة  يف  العمل 
يف  امل�صتعجلة  احلاالت  لعالج 
�صدة  زيادة  قبل  املنا�صب  الوقت 

املر�ض وفقدان املري�ض .  
اأحمد باحلاج 

اأمن  �رشايا  م�صالح  �صجلت 
اجلهوية  بالقيادة  الطرقات 
بورقلة  الوطني  للدرك  الرابعة 
حادث   300 العام  هذا  خالل   ،
 35 م�رشع  خلف  اليم  مرور 
�صخ�ض   400 اإ�صابة  و  �صخ�ض 
متفاوتة  بجروح  اآخرين 
اخلطورة ، كما مت خالل االأ�صهر 
القليلة املا�صية معاجلة 19348 

خمالفة مرورية .
اأح�صت امل�صالح املعنية باقليم 
التي  ال�رشقي  اجلنوب  منطقة 
غرداية   – ورقلة  واليات  ت�صم 
الوادي   – ب�صكرة   – ايليزي   –
ال�صنة  حلول  منذ   ، االأغواط  و 
كتابة  غاية  واىل  اجلارية 
عن  يزيد  ما   ، االأ�صطر  هاته 
خلف  اليم   مرور  حادث   300
اإ�صابة  و  �صخ�صا   35 م�رشع 
متفاوتة  بجروح  اآخرين   400
اأ�صباب  تعود  حيث   ، اخلطورة 
اأفادت  ح�صبما  احلوادث  تلك 
ال�رشعة  اإىل  االأمن  به حما�رش 
اخلطري  والتجاوز  املفرطة 
االلتزام  عدم  عن  ناهيك 
بقوانني املرور من خالل عدم 
و�صع حزام االأمان ، ويف �صياق 

جمعيات  اأرجعت  فقد  مت�صل 
بال�صالمة  مهتمة  حملية 
االرتفاع  �صبب  املرورية 
الطرقات  الإرهاب  املقلق 
و  التح�صي�صية  احلمالت  لغياب 
التوعوية على م�صتوى املرافق 
العمومية و الطرقات الوطنية و 
امل�صالح  طرف  من  الوالئية   
نف�ض  حملت  كما  امل�صرتكة، 
امل�صوؤولية  من  جزء  اجلمعيات 
العمومية  االأ�صغال  مل�صالح 
بتلك الواليات ب�صبب التاأخر يف 
نقطة   29600 و�صعية  معاجلة 
الوطنية  الطرقات  عرب  �صوداء 
واليات  تربط  التي  والوالئية 
مبناطق  ال�رشقي  اجلنوب 
 ، والغرب  وال�رشق  ال�صمال 
املزري  التدهور  ب�صبب  وذلك 

لو�صعية الطرقات .
متكنت  فقد  ثانية  جهة  من   
خالل  املخت�صة  امل�صالح 
نف�ض الفرتة من معاجلة 19348 
عن  اأ�صفرت   ، مرورية  خمالفة 
�صياقة  رخ�صة   1200 �صحب 
بغر�ض التعليق ملدة ترتاوح بني 

الـ 03 اإىل 06 اأ�صهر كاملة  .
اأحمد باحلاج 

تلقى �شناع القرار بالبالد عديد ال�شكاوى والعرائ�ض االحتجاجية ، من اأجل اإعادة 
النظر يف امل�شاريع املدرجة �شمن برنامج رئي�ض اجلمهورية والتي تقرر جتميدها 

الأ�شباب اأو لالأخرى بوالية ورقلة  .

احلكومة  ملزمة  حتويل االأموال من اجلماعات املحلية اإىل القطاع القطاعي  

اأحمد باحلاج 

مطالب برفع التجميد على امل�شت�شفى 
اجلامعي  و�شطر تراموي بورقلة 

»اليا�صمني«  حي   �صكان  جدد 
 ، بربيان  م�صكن   40 بـ   املعروف 
وايل والية غرداية بالتدخل لربط 
منطقتهم ب�صبكة الغاز الطبيعي، اإذ 
بات هذا االأخري املطلب االأ�صا�صي 
جلل هوؤالء ال�صكان الذين عربوا لنا 
عن ا�صتيائهم وتذمرهم ال�صديدين 
التي  الكثرية  امل�صاكل  جملة  اإزاء 

يتخبطون فيها منذ �صنوات عدة.
  وح�صب هوؤالء فاإن منطقتهم مل 
من  التي  م�صاريع  اأي  من  ت�صتفد 
�صاأنها اأن ترفع الغنب عنهم، واأكدوا 
املرا�صالت  من  وبالرغم  اأنهم 
املتكررة لل�صلطات املحلية اإال اأن 
تزداد  واالأو�صاع  يحل  مل  امل�صكل 

تاأزما مع التقلبات اجلوية.
 كما اأعرب �صكان حي اليا�صمني » 
الكاب�ض« بربيان  ليومية »الو�صط«  
اجلهات  من متاطل  �صخطهم  عن 
الغاز  م�رشوع  بعث  يف  امل�صوؤولة 
اعترب  حيث  مبنطقتهم،  الطبيعي 
من  تق�صري  االجناز  تاأخر  هوؤالء 
بات  والذي  املحليني  امل�صوؤولني 
ال�رشاع  حتّمل  على  يجربهم 
بعد  الطبيعي  الغاز  جللب  الدائم 
اأن حتولت قاروراته للرفيق الدائم 
القاطنني  جل  لنا  اأفاد  حيث  لهم، 
باملنطقة اأن م�صكل الغاز الطبيعي 
الذي  اليومي  لهاج�صهم  حتول 
خا�صة  يومياتهم  ينغ�ض  اأ�صبح 

حاجة  تكرث  اأين  ال�صتاء  ف�صل  يف 
ال�رشورية  املادة  لهذه  العائالت 
كما  والطبخ،  التدفئة  اأجل  من 
اأنهم  اأخرى  جهة  من  لنا  اأكدوا 
على  العثور  يف  �صعوبة  يجدون 
مو�صم  يف  خا�صة  الغاز  قارورات 
االأمطار وهذا للندرة التي تعرفها 
ولل�صيا�صة  احليوية  املادة  هذه 
ثمنها،  رفع  الباعة يف  يتبعها  التي 
عا�صمة  مع  امل�صافة  قرب  مع 
وا�صتغالل  الرمل  حا�صي  الغاز 

االأو�صاع. 
لـ  حديثهم  يف  قالوا  وكما  حيث 
اجلحيم  عا�صوا  اأنهم   « »الو�صط 
للتقلبات  وهذا  الفارط  ال�صتاء 

�صهدتها  التي  اخلطرية  اجلوية 
لتحمل  دفعتهم  والذي  غرداية  
امل�صوؤولني  متاطل  معاناة 
املرافق  الأهم  منطقتهم  وافتقار 
و اخلدماتية  والرتفهية  ال�رشورية 
للحي، يف ظل تنقلهم الدائم جللبه 
من مناطق بعيدة ك�صودان و ف�صال 
عن احلاجة املتزايدة عليه كمادة 

اأ�صا�صية و�رشورية.
�صببها  التي  امل�صاكل  جل  واأمام 
بحي«اليا�صمني«  الغاز  غياب 
ينا�صد ال�صكان البعث اال�صتعجايل 
مل�صاريع اإي�صال الغاز للحي خا�صة 
و ينتظرون التنمية املحلية للبلدية 
�شيخ مدقن 

ببلدية  يقيمون  مواطنون  ك�صف 
تذمرهم  عن  باأدرار   تيمياوين 
م�صكل  عودة  من  الكبري 
للتيار  املتكررة  االنقطاعات 
مع  تزامنا  وذلك  الكهربائي 
 51 عتبة  احلرارة  درجة  جتاوز 

درجة مئوية حتت الظل .
هوؤالء  م�صكلة  وتتفاقم   
حدودية  منطقة  يف  القاطنني 
للتيار  املتكررة  االنقطاعات  يف 

خالل  كرثة  التي  الكهربائي  
االأيام القليلة املا�صية و�صلت اإىل 
حد اأن بلدية تيمياوين  دخلت يف 
العديد من املرات يف عزلة عن 
جتاوز  اأن  بعد  اخلارجي  العامل 
االنقطاع ملدة ترتاوح بني الـ 05 
و 07 �صاعات  ، وح�صب ات�صاالت 
كل  يف  ال�صبب  فان  املواطنني 
على  االإنتاج  مركب  فان  هذا 
م�صتوى مدينة برج باجي خمتار 

باأدرار  قد يكون غري كاف ل�صد 
من  تيمياوين  منطقة  احتياجات 
عربوا  ولذالك  الكهربائي  التيار 
الو�صع  هذا  من  ا�صتيائهم  عن 
اأن تتح�صن  ياأملون  اأن كانوا  بعد 
الذي  املحول  اجناز  اإمتام  اثر 
اأن  اإال  بالكهرباء  املنطقة  يزود 
امل�صكلة بقيت على نف�ض احلال 
منط  على  م�صتقبال  يوؤثر  مما 

حياتهم .  

ممثلي  توعد  اأخر  جانب  من   
لل�صارع  باخلروج  ال�صكان 
والت�صعيد من لهجة االحتجاجات 
على  امل�صكل  بقي  ما  حالة  يف 
حاله، مت�صائلني يف نف�ض الوقت 
ال�صخمة  االأموال  م�صري  عن 
الدولة  طرف  من  املر�صودة 
اال�صتعجايل  الربنامج  الإجناز 

اخلا�ض بالكهرباء  .
اأحمد باحلاج 

غرداية

يف وقت تتمل�ض فيه م�شالح �شونلغاز من الدور املنوط بها 

�شكان حي اليا�شمني بربيان يطالبون بالغاز الطبيعي

�شكان تيمياوين باأدرار  ي�شكون االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي

 امل�شكل ت�شبب يف وفاة عدد 
من املر�شى يف الطريق

300حادث مرور األيم باجلنوب ال�شرقي 

 .        معاجلة 19348 خمالفة مرورية
 و�شحب 1200 رخ�شة �شياقة 

املناوبة الليلية مطالب 
�شكان البور  بورقلة

 م�شرع 35 �شخ�شا 
و 400جريح



البطاط�س  غرا�سة  رقعة  تقل�ست 
اإىل  اأهرا�س(  )�سوق  الزوابي  ببلدية 
ت�ستحوذ  كانت  بعدما  هكتارا   175
على  الأخرية  ال�سنوات  خالل 
مديرية  لدى  ح�سبما   هكتار   1200
ذات  واأو�سح  الفالحية   امل�سالح 
الكبري  الرتاجع  هذا  باأن  امل�سدر 
يف زراعة البطاط�س ببلدية الزوابي 
فالحي  عزوف  اإىل  اأ�سا�سا  يعود 
املادة  هذه  اإنتاج  عن  املنطقة 
وتف�سيلهم  الأ�سا�سية  الغذائية 
وغري  مربحة  اأخرى  مواد  غر�س 
مكلفة ماليا وتقنيا على غرار فاكهة 
بع�س  واأوعز  املو�سمية،  البطيخ 
هذا  الفالحي  باملجال  العارفني 
منطقة  فالحو  توجه  اإىل  الرتاجع 
واإىل  البطيخ  غرا�سة  اإىل  الزوابي 
البطاط�س  �سوق  ا�ستقرار  عدم 
لإنتاجها  والتكلفة املالية املرتفعة 
امل�سالح  مديرية  م�سوؤولو  ودعا 
�رضورة  اإىل  موؤخرا  الفالحية 

ل�سالح  وت�سجيعات  حوافز  اإيجاد 
اإىل  اإعادتهم  اأجل  من  الفالحني 
يف  انخراطهم  وزيادة  الن�ساط 
�سيما  البطاطال  زراعة  ن�ساط 
ال�سقي  حميطات  ا�ستحداث  واأن 
خزينة  كلفت  بالولية  الفالحي 
�سقي  ل�سمان  كبرية  اأموال  الدولة 
بذور  من  ال�سرتاتيجية  املنتجات 

واأعالف خ�رضاء.
تو�سعت  وبعدما  ذلك  مع  بالتوازي 
الفالحي  ال�سقي  حميط  رقعة 
هكتاراإىل  من1500  �سدرات  لبلدية 
زراعة  تكثيف  مت  هكتار   2500
وطماطم  بطاط�س  من  اخل�رضوات 
املكثفة  للحبوب  التكميلي  وال�سقي 
ح�سبما متت الإ�سارة اإليه  يذكر اأن 
ا�ستحداث عديد الوحدات التحويلية 
الطماطم  حتويل  وحدة  غرار  على 
ال�سناعية ببلدية بئر بوحو�س �سمح 
برفع امل�ساحات املخ�س�سة لزراعة 

الطماطم ال�سناعية .
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من  كثيفة  طبقة  بها  وقامت   
الطوبية  و  الق�سديرية  ال�سكنات 
ما �ساهم فى ت�سويه وجهها فعلي 
التى  امليزانية  اأن  من  الرغم 
مل  املنطقة  اأن  اإل  لها  خ�س�ست 
منوذجي  �سوق  توفري  ت�ستطع 
الأ�سواق  بقية  على  تق�س  ومل 
اأ�سواق  اإن�ساء  ثم  ومن  الفو�سوية 
نظامية حمرتمة فانت�سار النفايات 
والعتداءات  املخدرات  وجتارة 
هذا  كل  وال�رضقات  وال�سجارات 
الدائرة  اأحياء  فى  ينت�رض  وغريه 
من �رضقها اإىل غربها ومن �سمالها 
منها  الفو�سوية  �سواء  جنوبها  اإىل 

اأو النظامية، 

اأحياء حماطة 
باأ�ضواق فو�ضوية

بن  ذراع  بدائرة  ال�سكان  يعي�س 
خدة   بن  ذراع  بلدية  و�سط  خدة 
النت�سار  ب�سب  حقيقية  معاناة 
عند  الفو�سويني  للباعة  الكبري 
ال�سوارع  وفى  العمارات  مداخل 
غلق  اإىل  يوؤدي  مما  الرئي�سة، 
داخل  �سكانه  وحما�رضة  بالكامل 
املحالت  هده  اأن  ورغم  بيوتهم 
الكثري  فيها  حت�سل  ال�سواق  و 
نظرا  وال�رضقات  العتداءات  من 
النفايات  اأن  اإل  حجمه  ل�سغر 
جحيم،  اىل  ال�سكان  حياة  حولت 
الآخر  الفو�سوي  ال�سوق  وفى 
اأ�سبح  البلدي  ب�سوق  املعروف 
املواطنني  يهدد  حقيقيا  �رضطانا 

ناهيك  الطريق  غلقه  اإىل  اإ�سافة 
يوميا  يخلفها  التى  املزابل  عن 
التجار وراءهم ، هذا واأكد العديد 
التجار  اأغلب  اأن  حمدثينا  من 
ميلكون طاولت فى ال�سوق البلدي 
ورغم ذالك يقومون بعر�س �سلعهم 
كرثة  ب�سبب  الطريق  قارعة  على 
الطريق  جانب  على  املت�سوقني 
واللواتي  منهم  الن�ساء  خا�سة 
بائع  ال�سوق،  اإىل  الدخول  يتجننب 
التجار  اقتحام  �سبب  اأرجع  اآخر 
على  الإقبال  �سعف  اإىل  للطريق 
عليهم  يحتم  ما  البلدي  ال�سوق 
بيع  اأجل  من  الطريق  اإىل  اخلروج 
�سلعهم اأو الوقوع فى خ�سارة كبرية 
مبداأ  هي  املناف�سة  واأن  خا�سة 

طبيعي فى اقت�ساد ال�سوق، 

الباعة واملت�ضوقون 

�ضاخطون

الباعة  من  العديد  يحف  هذا ومل 
يف عني   " "الو�سط   التقت  الذين 
تدهور  من  امتعا�سهم  املكان  
الإ�سارة  �سبق  التى  الأ�سواق  حالة 
اإليها، خا�سة واأن البلدية مل حترك 
من500  اأكرث  يوجد  حيث  �ساكنا 
الكاذبة  الوعود  ينتظرون  تاجر 
اجلهات  من  تعبريهم  ح�سب 
املحلية  واأن املت�سوقني يتعر�سون 
وابتزازات  لعتداءات  يوميا 
واملال  النقالة  هواتفهم  و�رضقة 
جهته  من  به،  يتب�سعون  الذي 
 " بائع مالب�س  وهو  يوؤكد ح�سان  
لقد اأ�سبح ال�سوق الفو�سوي كارثة 
ب�سب  لل�سكان  بالن�سبة  حقيقية 

انت�سار الأو�ساخ ذ

االعتداءات 

وال�ضرقة الوجه 
االآخر لذراع بن خدة 

اأ�سبح العديد من ال�سكان يف�سلون 
اأجل  من  التجارية  املحالت 
خا�سة  واأموالهم،  اأنف�سهم  �سالمة 
على  العتداءات  اأن  علمنا  اإذا 
املت�سوقني بهذه الأ�سواق اأ�سبحت 
ذالك  ومرد  رهيبة  ب�سفة  منت�رضة 
اإلينا  حتدثوا  الذين  الباعة  ح�سب 
التى  ال�رضعية  غري  ال�سوق  وجود 
تعرف ب�سوق الدللة، هذا ويحكي 
التجار  اأحد  وهو  نبيل  ال�ساب  لنا 
بومردا�س   ولية   من  القادمني 
معاناة  اأن  الن�ساء  مالب�س  لبيع 
بن  ذراع  ب�سوق  كبرية جدا  التجار 
اأرواحنا  على  نخاف  فنحن  خدة 
ممتلكاتنا،  على  نخاف  اأن  قبل 
التجار  من  العديد  يتعر�س  حيث 

يوميا اإىل ال�رضقة والبتزاز .

ترتبع دائرة ذراع بن خدة بوالية يتيزي وزو على م�ضاحة كبرية اإ�ضافة اإىل 
ارتفاع الكثافة ال�ضكانية وهو االأمر الذي ي�ضمح لها بتمركز الن�ضاط التجاري باأكرث 
حيوية نظرة لكرثة الطلب عن العر�ض، غري اأن هذا خلف اأثارا �ضلبية على النظام 

العام للمنطقة حيث عمت بها املحالت االأ�ضواق الفو�ضوية.

ذراع بن خدة بتيزي وزو

حاوره م .اأمني .

حمالت و�أ�سو�ق و�أحياء فو�سوية  تت�سبب يف كارثة بيئية 

جيجل

تيزي وزو

البي�ض

بيع �ل�سمك على �لر�سيف يثري �ال�ستياء

�الإطاحة بع�سابة �سرقة �ملنازل 

�إجناز 160 كلم من �سبكة 
�الألياف �لب�سرية قبل نهاية 

الإنتهاء  البي�س  بولية  يرتقب 
من  كلم   160 اجناز  اأ�سغال  من 
قبل  الب�رضية  الألياف  �سبكة 
ح�سبما   ، اجلاري  العام  نهاية 
للربيد  الولئي  املدير  لدى  علم 
واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية 
واأفاد  الرقمية  والتكنولوجيات 
اإبراهيم عيم�س اأن هذه امل�ساريع 
الولية  تراب  بربط  املتعلقة 
قد  الب�رضية  الألياف  ب�سبكة 
ن�سبة  بها   الإ�سغال  تقدم  جتاوز 
هذه  وتتعلق  املائة  من   70 ال 
من  عدد  بربط  اأ�سا�سا  امل�ساريع 
املحاور الهامة بهذه ال�سبكة على 
بدائرة  البي�س  مدينة  ربط  غرار 
طول  على  ال�سيخ  �سيدي  الأبي�س 
جنوب  بريزينة  ومدينة  كلم،   115
الولية ببلدية بريدة التابعة لولية 
كلم   45 م�سافة  على  الأغواط 
اجلارية  اخلطوط  من  وغريها 

اأ�سغالها حاليا.
ال�سبكة  هذه  اأن  املتحدث  واأكد 
"العادي  التدفق  �ست�سمن 
عرب  النرتنيت  ل�سبكة  واملنتظم" 
بربط  �ست�سمح  كما  الولية  تراب 

بهذه  احليوية  الإدارات  خمتلف 
موؤ�س�سات  غرار  على  ال�سبكة 
عرب  املنت�رضة  اجلزائر  بريد 
ب40  واملقدرة  الولية  تراب 
ذات  �سطرت  وقد  بريدي   مكتب 
خالل  برناجما  كذلك  امل�سالح 
ربط   2500 ي�سمل   اجلاري  العام 
جديد بخط الهاتف و 3000 عملية 
الثابت،  الأنرتنيت  ل�سبكة  تو�سيل 
اجلارية  والأ�سغال  متا�سيا  وذلك 
الهاتفية  الكوابل  لتمديد  حاليا 
لتو�سعة التغطية لت�سمل اأكرب عدد 

من املناطق احل�رضية بالولية.
الفرتة  ذات  خالل  اي�سا   وينتظر 
الإنتهاء من ربط عدد من الأحياء 
الهاتفية  الكوابل  ب�سبكة  اجلديدة 
 120 حي  من  كل  غرار  على 
م�سكن   95 وحي  ببوقطب  م�سكن 
مت  لالإ�سارة   الولية،  بعا�سمة 
ال�سنة املا�سية اجناز 2443 عملية 
اخلطوط  ب�سبكة  جديدة  ربط 
ربط  عملية   3527 وكذا  الهاتفية 
ربط   1287 و  النرتنيت  بخطوط 
وفقا   ، الرابع  اجليل  بخطوط 

لذات املتحدث.

ولية  مواطني  من  العديد  عرب 
انت�سار  من  تذمرهم  عن  جيجل 
ظاهرة بيع ال�سمك على الر�سيف 
يت�سارع  مو�سة   اأ�سحت  والتي 
املهم  ودب  هب  من  كل  اإليها 
الك�سب ال�رضيع ولو على ح�ساب 
يف  فاملتجول  املواطن  �سحة 
بع�س  و  الأ�سبوعية  الأ�سواق 
والدوائر  الولية  عا�سمة  اأحياء 
والطاهري  امليلية  مثل  الكبرية 

ل�سباب  �سور  عينه  باأم  يرى 
يعر�سون ب�ساعتهم على الطريق 
ترتاوح  خيالية   وباأ�سعار  العام 
للكيلو  دج((  اىل600   450 مابني) 
لأ�سعة  عر�سة  وتكون  غرام 
ال�سم�س والغبار وحتى امل�ستهلك 
ال�سندوق  يف  بقائها  مدة  يجهل 
،وح�سب العارفني بنوعية ال�سمك 
من ال�سيادين الهواة فاإن النوعية 
عليها  مير  اأن  يجب  ل  اجليدة 

مدة  بقائها  لأن  النهار  منت�سف 
طويلة يزيد من ك�سادها وت�سودها 
رائحة ، وت�ساءل بع�س املواطنني 
عن دور م�سالح الرقابة  يف مثل 
املواد  هي  واأين  احلالت،  هذه 
�سحة  حتمي  التي  القانونية 
جانبها  من  امل�ستهلك؟  وحياة 
امل�ستهلك  حماية  جمعية  نددت 
وطالبت  الفو�سوية  بالو�سعية 
ب�رضورة   الو�سية  ال�سلطات 

�سبط  وتخ�سي�س اآماكن للباعة 
كل  واإلزام  قانونا  لهم  املرخ�س 
بائع بعر�س ب�ساعته كغريها من 
امل�سالح  على  الأخرى  اللحوم 
ال�سحية  حفاظا على م�سداقية 
التاجر و�سحة امل�ستهلك، ويبقى 
ي�ستاق  عزيزا  �سيفا  ال�سمك 
املتو�سط   الدخل  ذوي  لروؤيته 

والفقراء. 
ر�ضيد هزيل.

اأم�س عنا�رض  اأول  متكنت م�ساء 
الإطاحة  وزو  بتيزي  الأمن 
تعتدي  كانت  جمرمني  بع�سابة 
با�ستعمال  املواطنني  على 
املحظورة  البي�ساء  الأ�سلحة 
تيزي  مدينة  اإقليم  حماور  عرب 
ال�سبكة  تتكون عنا�رض هذه  وزو 

اأ�سخا�س  الإجرامية من خم�سة 
اأ�سلحة  عدة  ي�ستعملون  كانوا 
على  اعتداءاتهم  يف  حمظورة 
املواطنني كان اأخر عملية لهم هو 
�رضقة احد املنازل و مدججني 
قاموا  اأين  بي�ساء  باأ�سلحة 
املنزل  �ساحب  على  بالعتداء 

والتهديد  بالعنف  وال�رضقة 
اإقليميا  م�سالح الأمن املخت�سة 
قبل  من  ال�سكوى  تلقيها  وفور 
من  وكثفت  با�رضت  ال�سحايا 
حترياتها التي اأف�ست اإىل توقيف 
الأو�ساف  بعد  ال�سبكة  عنا�رض 
لذات  ال�سحايا  قدمها  التي 

ا�ستيفاء  وبعد  اجلناة  امل�سالح 
كامل الإجراءات املعمول بها مت 
تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية 
بتيزي وزو التي اأمرت باإيداعهم 
انت�سار  يف  املوؤقت  احلب�س 

حماكمتهم لحقا
ح-كرمي

�ضوق اأهرا�ض

 تقل�ص رقعة غر��سة 
�لبطاط�ص ببلدية �لزو�بي
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يف اأغرا�ض قانون القومية »الإ�سرائيلي«
نبيل ال�سهلي

خمطط  عن  »اإ�رسائيل«  تعلن 
مزيد  على  لل�سيطرة  تهويدي 
والنقب  اجلليل  يف  الأرا�سي  من 
واملثلث، ثم ت�سدر »قانون القومية« 
يهوديتها.  فكرة  به  تقونن  الذي 
اأن  على  املراقبون  يُجمع  وبذلك 
»اإ�رسائيل«  دولة  يهودية  م�سطلح 
مل يعد جمرد فكرة، حيث �ست�سعى 
الإ�رسائيلية املختلفة  املوؤ�س�سات 
لتهويد  خمططات  تنفيذ  اإىل 
»اخلط  داخل  احلياة  مناحي  كل 
الأخ�رس« والقد�س املحتلة، وذلك 
بال�سيطرة على مزيد من الأرا�سي 
والعمل  العرب،  حوزة  يف  التي 
بالتوازن  الإخالل  على  الدوؤوب 
الظروف  بتهيئة  الدميوغرايف، 
اإىل  العامل  يهود  من  مزيد  جلذب 
اأعداد  وطرد  املحتلة،  فل�سطني 

كبرية من العرب من اأر�سهم. 
القومية  قانون  اأخطار  ومن 
ينفي  اأنه  العن�رسي  الإ�رسائيلي 
ال�سعب الفل�سطيني يف تقرير  حق 

اإذ ين�س على  اأر�سه،  م�سريه على 
اأن حق التقرير على اأر�س فل�سطني 
»اأر�س  القانون  ي�سميها  التي 
اليهود.  على  مق�سور  اإ�رسائيل« 
عن�رسية  تعديالت  يت�سمن  وهو 
قانون  يف  تكري�سها  يتم  اإ�سافية، 
اأ�سا�سي يحمل �سفة د�ستورية. ومن 
»القد�س  حتديد  البنود  هذه  اأهم 
عا�سمة  واملوحدة  الكاملة 
تعترب  و«اإ�رسائيل  اإ�رسائيل«، 
قيمة  اليهودي  ال�ستيطان  ت�سجيع 
ت�سجيعه  على  وتعمل  عليا  وطنية 
القانون على  ين�س  وتعزيزه«. كما 
خف�س مكانة اللغة العربية من لغة 
ال�سائد،  الو�سع  مبوجب  ر�سمية، 
بحكم اأنظمة النتداب الربيطاين، 
اإىل لغة »ذات مكانة خا�سة حتّدد 
لحًقا مبوجب القانون«، اأي هناك 
اإمكانية لإ�سدار قانون يجعل اللغة 
منعها  ي�سهل  هام�سية،  العربية 
اأ�سحاب  اأن  والالفت  بعد.  فيما 
باتوا  العرب  الأ�سليني  الأر�س 
الأبارتهايد  دولة  اأجانب يف  رعايا 
القانون  ت�سّمن  حيث  العن�رسية، 

»اإ�رسائيل«  اأر�س  باأن  يفيد  بندا 
لل�سعب  التاريخي  الوطن  هي 
اليهودي، واأن دولة »اإ�رسائيل« هي 
اليهودي  لل�سعب  القومية  الدولة 
الطبيعي،  حقه  فيها  يحقق  التي 
يف  والتاريخي،  والديني  الثقايف 

تقرير امل�سري.
القانون  خطورة  تكمن  ولهذا، 
ومعانيه  ودللته  اأبعاده  يف 
توؤكد  التي  التو�ّسعية  ال�ستعمارية 
علناً تكري�س نظام ف�سل عن�رسي 
عربي  هو  ما  كل  ويهّم�س  بغي�س، 
مع  يتناق�س  اإنه  كما  وفل�سطيني، 
حقوق  ومبادئ  الدولية  القوانني 
الإن�سان. وف�ساًل عن ذلك، ي�سجع 
الن�ساط  القانون العن�رسي تكثيف 
جمتمعاٍت  وبناء  ال�ستيطاين، 
بدخول  ت�سمح  ل  فقط،  يهوديٍة 
اأي اأ�سخا�ٍس ل يدينون باليهودية. 
هذا  يف  القانون  اإ�سدار  ويعترب 
لتفاقم  انعكا�ساً  بالذات  الوقت 
والأحزاب  املجتمع  يف  العن�رسية 
مّت  ملخاطره،  وتبعاً  الإ�رسائيلية. 
رف�سه فل�سطينيا على امل�ستويني، 

ال�سعبي والف�سائلي. 
ولهذا طالبت فل�سطني، من خالل 
املتحدة،  الأمم  يف  �سفريها 
الدائرة  اإىل  �سوؤال  بتوجيه 
عن  املتحدة  الأمم  يف  القانونية 
مدى توافق »قانون القومية« الذي 
مع  الإ�رسائيلي  الكني�ست  اأقّره 
�رس  اأمني  وقال  الأممي.  امليثاق 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
عريقات،  �سائب  الفل�سطينية، 
مع  يتما�سى  القانون  كان  »اإذا 
قوانني الأمم املتحدة فليكن، واإذا 
»اإ�رسائيل«  ع�سوية  فعلى  تعار�س 
يف الأمم املتحدة عالمة ا�ستفهام 
القيادة  باأن  واأفاد  اليوم«.  بعد 
مع  ات�سالت  ُتري  الفل�سطينية 
هذا  خماطر  ب�ساأن  الدول  كل 
القانون. ودعا عريقات، املجتمع 
يف  النظر  اإعادة  اإىل  الدويل، 
وتابع  »اإ�رسائيل«،  مع  عالقتها 
نظام  لإقامة  يوؤ�س�س  »القانون 
ويحّول  حديث،  عن�رسي  ف�سل 
ديني  اإىل  �سيا�سي  من  ال�رساع 
الأمم  اأن  اإىل  ولفت  بامتياز«. 

جلنة  اأقامت  قد  كانت  املتحدة 
العن�رسي،  التمييز  لق�سايا  خا�سة 
ل�سيما اأن هذا القرار يدّمر كل ما 

قامت عليه الأمم املتحدة. 
اإ�سدار  من  »اإ�رسائيل«  وت�سعى 
املت�سارعة،  العن�رسية  القوانني 
اإىل  القومية،  قانون  وجديدها 
فر�س يهودية الدولة على الأر�س، 
الوجود  حيز  اإىل  الفكرة  واإخراج 
يهودية  م�سطلح  وكان  العملي. 
يف  برز  قد  الإ�رسائيلية  الدولة 
بوترية  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
مت�سارعة، على الرغم من اأنه لي�س 
رئي�س  كان  فقد  العهد،  حديث 
اأرييل  الأ�سبق،  الإ�رسائيلي  الوزراء 
امل�سطلح  عمموا  ممن  �سارون، 
اأن  اإىل  وذهب  اجلديد،  القدمي 
حدود »اإ�رسائيل« من البحر الأبي�س 
املتو�سط يف الغرب اإىل نهر الأردن 
لن  »اإ�رسائيل«  واأن  ال�رسق،  يف 
دولة  اإل  قوله،  حد  على  تكون، 

يهودية نقية. 
القومية  لقانون  الرئي�سي  الغر�س 
عودة  حق  اإطاحة  هو  الإ�رسائيلي 

وطنهم  اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني 
حياة  وجعل  فل�سطني،  الوحيد 
اأكرث  اأر�سها  يف  العربية  الأقلية 
كافة،  امل�ستويات  يف  هام�سيًة 
فكرة  تعميم  حماولة  عن  ناهيك 
ال�سفة  اأن  ملخ�سها  جوهرية، 
مناطق  القد�س،  فيها  مبا  الغربية، 

غري حمتلة. 
ال�سعب  اإخ�ساع  اإن  القول  ويبقى 
عن�رسية  بقوانني  الفل�سطيني 
اإ�رسائيلية م�ستحيل، نظراً لأن كفاح 
هذا ال�سعب مل يتوقف منذ انعقاد 
املوؤمتر ال�سهيوين الأول يف 1897، 
اأ�س�س  الذي  بلفور  بوعد  مروراً 
»اإ�رسائيل« يف مايو/ لإن�ساء  عمليا 
اللحظة  اإىل  و�سولً   ،1948 اأيار 
انحيازا  فيها  ن�سهد  التي  الراهنة 
اأمريكيا كامال اإىل جانب التوجهات 
خالل  من  الإ�رسائيلية،  العن�رسية 
القرن  �سفقة  ت�سمى  ما  تعميم 
الأمريكية، والتي �سي�سقطها ال�سعب 
كما  احلية،  وقواه  الفل�سطيني 
اأ�سقط يف املا�سي م�ساريع عديدة 

لت�سفية الق�سية الفل�سطينية.

مناورة نتنياهو
نا�سر نا�سر

للتلفزيون  العا�رسة  القناة  ن�رست 
اأن  مفاده  خربا  »الإ�رسائيلي« 
نتنياهو اأبلغ بع�س وزراء الكابينت 
اإعادة  تت�سمن  مبادرة  �سيقدم  اأنه 
تاأهيل قطاع غزة، واإعادة ال�سلطة 
�سامل،  نار  اإطالق  ووقف  اإليها 
مراحل  اإىل  و�سلت  قد  واأنها 
من  مناورة  ذلك  يبدو  و  متقدمة، 
مبادرة  يبدو  مما  اأكرث  نتنياهو 

حقيقية وذلك للمربرات التالية:
- اأول : اأن �سخ�سية نتنياهو ل متيل 
بتغيري  املباداأة  اأو  املبادرات  اإىل 

وبحق  عنها،  قيل  فلقد  الأو�ساع، 
اأنها تقد�س الأمر الواقع ول تتخذ 
قراراتها اإل حتت ال�سغط ال�سديد 
يختلف  بهذا  وهو  وامل�ستمر، 
ال�سيا�سيني  والزعماء  القادة  عن 
الكبار، حتى يف نظر الإ�رسائيليني 
اأو  اأو رابني  فهو ل يقارن ب�سارون 
على  قدرته  هو  مييزه  وما  بيغن، 
اإدارته  خالل  من  امل�ستمر  البقاء 
ي�سمح  اأنه  كما  القائم.  للو�سع 
يف  بنف�سه  نف�سه  لإدارة  للواقع 
على  ي�سح  وهذا  الأحيان،  بع�س 

تعامله مع ق�سية غزة.
جوهر  عن  احلديث  اإن   : -ثانيا 

ما ي�سمى مببادرة نتنياهو هو اأمر 
منذ  البحث  ب�ساط  على  مطروح 
فرتة طويلة، والنوايا وال�ستعدادات 
املعلنة تتكرر بني الفينة والأخرى، 
عن  ت�سدر  ما  غالبا  كانت  قد  و 
يف  والع�سكري  الأمني  امل�ستوى 
»اإ�رسائيل«، اأما اليوم فقد �سدرت 
عن امل�ستوى ال�سيا�سي و ل يوجد 
اأي موؤ�رس على الأر�س اأنها مبادرة 
حقيقية، بل على العك�س من ذلك 
ا�ستمرار  يرجح  العام  ال�سياق  فاإن 
�سيا�سة العجز والتخبط واملماطلة 
التي متيزت بها قرارات امل�ستوى 

ال�سيا�سي يف »اإ�رسائيل«.

مراحل  ويف  مبادرة  وجود  اإن 
بال�رسورة  يعني  متقدمة 
يف  كبري  تقدم  حدوث 
الأول:   : رئي�سيني  مو�سوعني 
الأ�رسى،  تبادل  مو�سوع  وهو 
عقبة  تاوز  مو�سوع  والثاين: 
خالل  من  مازن  اأبو  رف�س 
امل�ساحلة  مو�سوع  يف  التقدم 
الأقل  على  اأو  الفل�سطينية، 
تاوز اأبو مازن كليا، ول يوجد 
وحقيقية  جدية  اإ�سارات  اأي 
هذه  من  اأٍيّ  ح�سول  على 
الأمور . فاأين املبادرة اإذن؟ و 

اأين مراحلها املتقدمة؟
- ثالثا: لقد عرف عن نتنياهو 
اإطالق  يف  واإبداعه  قدرته 
للت�سليل  الإعالمية  الفقاعات 
من  املزيد  وك�سب  واخلداع 
�سبب  يكون  وقد  الوقت، 
املرة  هذه  املبادرة  فقاعة 
واإ�رسار  غ�سب  امت�سا�س  هو 
يف  الفل�سطينية  املقاومة 
جرائم  على  الرد  على  غزة 
وانتهاكات الحتالل امل�ستمرة 
لوقف النار الذي يبادر دوما اإىل 
خالل  من  ظهر  والذي  طلبه. 

امل�ستمرة  ال�ستنفار  حالة 
لقوات املقاومة يف غزة.

تتحول  اأن  امل�ستبعد  غري  من 
اأو  املناورة  اأو  املبادرة  هذه 
الفقاعة اإىل خطوات عملية اإذا 
تقنع  اأن  املقاومة  ا�ستطاعت 
ق�سري  وقت  وخالل  الحتالل، 
مك�سوفة،  نتنياهو  مناورة  باأن 
واأن الأمور �ستت�ساعد، وت�ستمر 
الفل�سطيني  ال�سعب  ينل  مل  ما 
امل�رسوعة  حقوقه  غزة  يف 
ومن اأب�سطها فك احل�سار عن 

غزة. 



تهنئة جناح
اكتملت الفرحة وعمت البهجة 

وتعالت الزغاريد , وذلك 
مبنا�سبة جناح املجتهدة » اإمتا�سن 
وردية » يف �سهادة البكالوريا عن 
جدارة وا�ستحقاق , وبهذا تتقدم 

لها العائلة الكرمية وخا�سة 
الوالدين الكرميني باأجمل 

عبارات التهاين املغلفة باأزكى 
الأماين , راجيني لها املزيد من 

التفوق والنجاحات يف امل�ستقبل . 
األف مربوك يا وردية
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و�سي�ستفيد مبعوث الأمم املتحدة 
دي  �ستيفان  ب�سوريا،  اخلا�ص 
�سوت�سي،  وجوده يف  من  مي�ستورا، 
الد�ستورية  اللجنة  مو�سوع  ليطرح 
دي  وت�سلم  ال�سامنة،  الدول  على 
ميت�سورا، يف وقت �سابق، لئحتني 
ب�ساأن  والنظام  املعار�سة  من 
متثل  اللجنة  هذه  اللجنة.  ت�سكيل 
�سوت�سي  موؤمتر  ملقررات  تنفيذا 
حول �سوريا، نهاية جانفي املا�سي 
ما  �سوت�سي  يف  اجلديد  بني  ومن 
ب�ساأن  موؤخرا،  رو�سيا،  طرحته 
�سوريا،  اإىل  الالجئني  عودة  بدء 
وخا�سة اإىل املناطق التي ي�سيطر 
عليه النظام وهو طرح ترف�سه كل 
ال�سورية؛  واملعار�سة  تركيا  من 
مهيئة  لي�ست  الظروف  لأن 
وكما  الالجئني  عودة  لبدء  بعد 
م�ست�سار  �سيكون  العادة،  جرت 
�سدات  الرتكية،  اخلارجية  وزارة 
يف  بالده  وفد  راأ�ص  على  اأونال، 
�سوت�سي و�سيرتاأ�ص الوفد الرو�سي 
األك�ساندر لفرنتيف، مبعوث بوتني 
اخلا�ص ب�سوؤون الت�سوية يف �سوريا، 
م�ساعد  اإيران  وفد  يرتاأ�ص  بينما 
اأن�ساري،  ح�سني  اخلارجية،  وزير 
ال�سورية،  املعار�سة  وفد  ويرتاأ�ص 
املوؤقتة  للحكومة  ال�سابق  الرئي�ص 
وب�سفة  طعمة  اأحمد  )معار�سة(، 
اجتماع  يف  ت�سارك  مراقب، 
املتحدة  الأمم  من  كل  �سوت�سي 
الوليات  تغيب  فيما  والأردن، 

املتحدة الأمريكية للمرة الثانية.

املعتقلون واإدلب

وفد  يف  القانونية  اللجنة  رئي�ص 
قال  الفرحان،  يا�رس  املعار�سة، 
املعتقلني  "ق�سية  اإن  لالأنا�سول 
عنها  تتخلى  ل  اأولوية  متثل 

املعار�سة".
باأهمية  "حتظى  اأنها  واأ�ساف 
النظام  ت�سجيل  ظل  يف  م�ساعفة 
يثري  ما  وفيات،  املعتقلني  اآلف 
تبقى،  من  م�سري  ب�ساأن  املخاوف 
ال�سغط  املعار�سة  على  ويُجب 
حلمايتهم واإطالق �رساحهم"وتابع: 
حماية  لتاأمني  على  اأي�سا  "نعمل 
ق�سفها  ومنع  وال�ساحل  اإدلب 
من  و�سنطلب  اأهلها،  وا�ستهداف 
تفا�سل  تو�سيح  الرو�سي  الوفد 
ونقيم  الالجئني،  اإعادة  م�رسوع 
مدى ان�سجامه مع املعايري الدولية 

والوطنية".
الجتماعات  من  املوقف  وحول 
بعد التهجري الق�رسي يف اإدلب، قال 
الفرحان: "اإنها اتفاقيات )تهجري( 
بالإبادة  والتهديد  الإكراه  حتت 
لنظام  )املوؤيدة  رو�سيا  فر�ستها 
يف  ع�سكرية  قيادات  على  الأ�سد( 
التفاقيات  اأن  املنطقة"واأردف 
غري  ق�سف  حملة  "بعد  جاءت 
املدنيني،  ا�ستهدف  م�سبوق 
واأوقعت بينهم الكثري من ال�سحايا؛ 
�رسعيتها،  التفاقيات  يُفقد  ما 
وي�سعها يف �سنوف جرائم احلرب 

الإن�سانية"و�سدد  �سد  واجلرائم 
والنظام  واإيران  "رو�سيا  اأن  على 
الأ�سا�سية  امل�سوؤولية  يتحملون 
تتحمل  مثلما  اجلرائم،  هذه  على 
الع�سكرية  القيادات  بع�ص 
يف  ال�سقوط  م�سوؤولية  للمعار�سة 

الفخ الرو�سي".
"هذه  باأن  الفخ  هذا  واأو�سح 
الهجمات  قبل  قبلت،  القيادات 
باتفاقيات  الأخرية،  العدائية 
مناطقية جانبية مزقت املعار�سة 
من  ال�ستفادة  فر�ص  واأفقدتها 
وال�سامن  احلليف  الرتكي  الدور 
املعار�سة  م�سالح  عن  واملدافع 

يف هذه املناطق".
اجلانبية  التفاقيات  باأن  وزاد 
الرد  ا�ستخدام  فر�ص  "�سيعت 
ال�سامل على كامل اجلغرافيا حينما 
ما،  منطقة  على  النظام  يعتدي 
وهذا ما حدث يف الغوطة ال�رسقية 
القهر  اأن  "اأعتقد  ودرعا"وتابع: 
بالنظام  القبول  وفر�ص  والتهجري 
دوافع  يولّد  رو�سيا  متار�سه  الذي 
لالإ�رسار  ال�سوريني  لدى  اإ�سافية 
على الأهداف ذاتها، التي خرجوا 
 )2011 )عام  بالثورة  اأجلها  من 

ين�سدون احلرية والكرامة".
تعيد  اأن  رو�سيا  "على  اأنه  واأ�ساف 
النظام غري  اأن  ح�ساباتها، وتعرف 
قابل لإعادة الإنتاج، واأن م�ساحلها 
لن  البعيد  املدى  على  �سوريا  يف 
�سيا�ستها  غريت  اإذا  اإل  تتحقق 
وانحازت اإىل ال�سعب ال�سوري"وعن 
اإدلب،  م�ستقبل  ب�ساأن  املخاوف 
الأ�سد  "نظام  اإن  الفرحان  قال 
يعتمد فقط احلل الع�سكري ليبقى 
يف ال�سلطة على اأ�سالء املدنيني".

وم�سى قائال اإن "ب�سار الأ�سد �رسح 
م�ستهرتا  اإدلب،  لجتياح  بخطته 
ورو�سيا،  الدولية..  بالتزاماته 
املتكررة  جتاربنا  خالل  من 
وت�سرتك  للنظام  تنحاز  معها، 
الو�سع  اإدلب  "يف  معه"وا�ستدرك: 
)ب�ساأن  اأ�ستانة  فاتفاق  خمتلف، 
�ساريا،  مازال  الت�سعيد(  خف�ص 
احلليفة  الدولة  تركيا  وباعتبار 
وال�سامنة للمعار�سة ن�رست قوات 

ر�سد ومراقبة يف املنطقة".
و�سدد على اأن "هذا ال�سي يُ�سعب 
)اإدلب(  اجتياحها  النظام  على 
اأن  اإىل  اإ�سافة  اأهلها؛  وا�ستهداف 
لكافة  ت�ستعد  املعار�سة  ف�سائل 

الحتمالت".
م�رسوعا  تطرح  "رو�سيا  باأن  وزاد 
اإقناع  وتريد  الالجئني  لإعادة 
املجتمع الدويل ليدعم م�رسوعها، 
وهذا �سيف�سل اإذا ما هاجمت اإدلب 
�سوري  اإن�سان  اأربعة ماليني  وفيها 
ثم  ومن  احلدود،  اإىل  �سينتقلون 
رو�سيا  اأن  اإىل  اإ�سافة  اأوروبا،  اإىل 
مع  تفاهماتها  تخ�رس  اأن  تريد  ل 

تركيا".

"اأ�ستانة-1".. 
تتويج الهدنة

اأول  يف  اأ�ستانة  م�سار  وانطلق 
جانفي  و24   23 يومي  اجتماع، 
اتفاق  توقيع  اأعقاب  يف   ،2017
النظام  بني  النار  اإطالق  وقف 
الرتكية  بالعا�سمة  واملعار�سة، 

اأنقرة، يوم 29 دي�سمرب 2016.
تقدم  بعد  التفاق  توقيع  وجاء 
قوات النظام ب�سكل كبري يف مدينة 
خروجا  وفر  ما  )�سمال(،  حلب 
املناطق  من  للمعار�سة  اآمنا 
وُعقدت  املدينة  يف  املحا�رسة 
و16   15 يف   "2 "اأ�ستانة-  جولة 
بيان  دون  وانتهت   ،2017 فرباير 
ختامي، وجرى احلديث بني الدول 
متابعة  ت�سكيل جلان  عن  ال�سامنة 

ملراقبة وقف اإطالق النار.
خروقات  ل�ستمرار  ورف�سا 
املعار�سة  غابت  النظام،  قوات 
و15   14 يومي   ،"3 "اأ�ستانة-  عن 
وخل�ست   ،2017 اآذار  مار�ص/ 
على  التفاق  اإىل  املحادثات 
تركيا  ت�سم  ثالثية،  جلنة  ت�سكيل 

ورو�سيا واإيران، ملراقبة الهدنة.

"اأ�ستانة-4".. 
خف�ض التوتر

بعد فرتة من "عدم الثقة" �رسبت 
ا�ستمرار  جراء  اأ�ستانة؛  م�سار 
النار،  اإطالق  لوقف  اخلروقات 
ل�سيما من طرف النظام ال�سوري، 
 ،"4 "اأ�ستانة-  اجتماع  ُعقد 
مب�ساركة املعار�سة، يف 3 و4 ماي 

.2017
و5   4 يومي   ،"5 "اأ�ستانة-  ويف 
عن  احلديث  جرى   ،2017 جويلية 
خف�ص  مناطق  ملراقبة  اآليات 
لكن  فيها  قوات  ون�رس  التوتر، 
اإىل  التو�سل  يف  ف�سل  الجتماع 
التي  القوات  ب�ساأن  توافقات 
�ستنت�رس يف هذه املناطق، وجرى 

فنية  جلان  ت�سكيل  على  التفاق 
يتم  مل  ما  ملناق�سة  لحقا  جتتمع 

التوافق عليه.

"اأ�ستانة-6".. 
اإ�سافة اإدلب

اأكرث من �سهرين،  بعد انقطاع دام 
بجولة  الجتماعات  عادت 
�سبتمرب  و15   14 6"، يف  "اأ�ستانة- 
ال�سامنة  الدول  واأعلنت   2017
منطقة  لإن�ساء  اتفاق  اإىل  تو�سلها 
اإدلب هذا التفاق  خف�ص توتر يف 
اعترب اإجنازا كبريا لكن قابله تعرث 
تتو�سل  مل  اإذ  املعتقلني،  ملف 
اتفاق  اإىل  ال�سامنة  الأطراف 
كبرية،  اأمل  خيبة  �سّكل  ما  ب�ساأنه، 

خا�سة لدى املعار�سة وتركيا.

ملف  "اأ�ستانة-7".. 
املعتقلني

 ،"7 "اأ�ستانة-  اجتماعات  ف�سلت 
التوافق  اأكتوبر املا�سي، يف  نهاية 
واملعتقلني،  الأ�رسى  تبادل  ب�ساأن 
امل�ساعدات  بدخول  وال�سماح 
الإن�سانية دون انقطاع اإىل املناطق 
املحا�رسة واأكدت الدول ال�سامنة 
يف  للنزاع  ع�سكري  حل  "ل  اأنه 
اإل  تكون  لن  ت�سويته  واأن  �سوريا"، 
اأ�سا�ص  على  �سيا�سية،  عملية  وفق 
رقم  الأمن  جمل�ص  قرار  تنفيذ 
دي�سمرب   18 يف  )ال�سادر   2254

.)2015
بح�سب  ال�سامنة،  الدول  ووافقت 
مناق�سة  على  اخلتامي،  البيان 
موؤمتر  عقد  حول  رو�سيا  مقرتح 
م�سار  اإطار  يف  �سوري  حوار 

جنيف.

 .."8 "اأ�ستانة- 
املعتقلون والألغام

اتفقت الدول ال�سامنة، يف اجتماع 
"اأ�ستانة-8"، يومي 21و22 دي�سمرب 
2017، على ت�سكيل جمموعتي عمل 
واملفقودين  املعتقلني  اأجل  من 
واإزالة  واجلثث،  الأ�رسى  وتبادل 
باأن  اخلتامي  البيان  واأفاد  الألغام 
الدول ال�سامنة تعتزم عقد موؤمتر 
 30 يوم  �سوت�سي  يف  �سوريا،  حول 
جانفي 2018 )مت التفاق فيه على 
مب�ساركة  الد�ستور(،  جلنة  ت�سكيل 
كافة الطوائف ال�سورية واحلكومة 

واملعار�سة.

 .."9 "اأ�ستانة- 
مت�سك بخف�ض 

الت�سعيد
ال�سامنة، يف اجتماع  الدول  اأكدت 
ماي  و15   14 يومي  "اأ�ستانة-9" 
املا�سي، ا�ستمرار العمل باتفاقية 
وحماية  الت�سعيد،  خف�ص  مناطق 
نظام وقف اإطالق النار، وموا�سلة 
العمل على ملفي املعتقلني واحلل 

ال�سيا�سي.

جتتمع الدول ال�سامنة حول �سوريا يف مدينة �سوت�سي الرو�سية، بداية من اأم�ض و اليوم الثالثاء، يف عا�سر جولت م�سار اأ�ستانة ويت�سمن جدول اأعمال الدول ال�سامنة، تركيا ورو�سيا واإيران، 
ملفات بارزة، منها: م�سري حمافظة اإدلب )�سمال غرب(، اآخر معقل للمعار�سة، وملف املعتقلني، وعودة الالجئني، وت�سكيل اللجنة الد�ستورية وعقب هجوم قوات النظام، موؤخرا، على حمافظة 
درعا )جنوب(، وتنفيذ عملية تهجري ق�سري للمعار�سة منها، ت�ساعد القلق من هجوم مماثل على اإدلب وهو ما حذر منه، الرئي�ض الرتكي، رجب طيب اأردوغان، خالل ات�سال هاتفي مع نظريه 

الرو�سي، فالدميري بوتني، قبل اأيام وقال اأردوغان اإن تقدم قوات النظام ال�سوري نحو اإدلب، كما ح�سل يف درعا، �سيدمر جوهر اتفاق اأ�ستانة وتتواتر اأنباء عن ح�سود ع�سكرية للنظام على جبل 
الرتكمان، يف خرق لتفاق خف�ض الت�سعيد مبحافظة اإدلب، التي مت التو�سل اإليها يف اأ�ستانة وي�سهد لقاء �سوت�سي انعقاد الجتماع الرابع ملجموعة العمل اخلا�سة باملعتقلني، مب�ساركة الدول 

ال�سامنة والأمم املتحدة، وال�سليب الأحمر الدويل و�سيوا�سل هذه الجتماع مباحثات حول م�سري املعتقلني، وياأمل اجلانب الرتكي حتقيق تقدم ملمو�ض يف هذا امللف.

الدفاع الرو�سية: 1.2 مليون 
مواطن �سوري عادوا اإىل منازلهم
Globallookpress

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية، اأم�ص الثنني، اأن حوايل 1.2 
مليون مواطن �سوري عادوا اإىل منازلهم منذ بداية العملية 
الرو�سية يف �سوريا يف �سبتمرب عام 2015 ون�رست �سحيفة 

"كرا�سنايا زفيزدا"، ل�سان حال وزارة الدفاع الرو�سية، تقريرا 
اأ�سارت فيه اإىل اأن "حوايل 1.186 مليون مواطن �سوري عادوا 
اإىل منازلهم من خميمات اللجوء والإقامة املوؤقتة، منذ بداية 

العملية الرو�سية يف �سوريا يف �سبتمرب عام 2015"وقامت 
رو�سيا منذ ذلك التاريخ، وبطلب من الرئي�ص ال�سوري ب�سار 
الأ�سد، بتوجيه �رسبات جوية �سد مواقع تنظيمي "الدولة 

الإ�سالمية" )داع�ص( و"جبهة الن�رسة" الإرهابيني يف �سوريا 
وتعاين �سوريا منذ مار�ص عام 2011، من نزاع م�سلح تقوم 

خالله القوات احلكومية مبواجهة جماعات م�سلحة تنتمي 
اإىل تنظيمات م�سلحة خمتلفة، اأبرزها تطرفا تنظيما "الدولة 

الإ�سالمية" و"جبهة الن�رسة"، اللذان ت�سنفهما الأمم املتحدة 
�سمن قائمة احلركات الإرهابية واأدى النزاع يف �سوريا اإىل 
مقتل مئات الآلف ف�سال عن نزوح املاليني داخل �سوريا 

وخارجها.

على طاولة �سوت�سي

م�سري اإدلب واملعتقلون والالجئون اأبرز امللفات ال�سورية 
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الآونة  ويف  عادة  الأخرية  نفي  رغم 
تغيريات  اململكة  ت�شهد  الأخرية، 
و�شيا�شية  وثقافية  واجتماعية  دينية 
روؤية  �شمن  مت�شارعة،  واقت�شادية 
�شلمان،  بن  العهد حممد  ويل  يقودها 
اإقامة  تبني  يف  ل�شيما  ظهرت 
وفق  الفنية  والعرو�ض  احلفالت 
الأنا�شول،  معهم  حتدثت  خمت�شني، 
الأخرية  ال�شعودية  التحولت  فاإن 

"�شتعيد ر�شم امل�شهد ال�شلفي".
النعكا�شات  تلك  املخت�شون  وَق�رص 
"ال�شلفية  با�شم  يعرف  ما  على 
ما  عادة  التي  م�رص،  يف  "العلمية" 
نهج  من  قريبة  مراقبون  يعتربها 
باململكة  التقليدية  الدينية  املوؤ�ش�شة 
بينما لن يتاأثر بها، بح�شب املخت�شني، 
واجلهادية،  احلركية  ال�شلفية  اأ�شحاب 
الذين يعلنون بو�شوح رف�شهم ل�شيا�شات 
نظامي احلكم يف م�رص واململكة ومتثل 
ال�شلفية"،  "الدعوة  العلمية  ال�شلفية 
مب�رص،  ال�شلفية  احلركات  كربى  وهي 
وذراعها ال�شيا�شي "حزب النور"، الذي 

مت ترخي�شه ر�شمًيا يف جوان 2011.
يف  تراجًعا  العلمية  ال�شلفية  وتواجه 
مكت�شبات �شيا�شية واجتماعية ح�شلت 
التي  ال�شعبية،  الثورة  اأعقاب  عليها يف 
الأ�شبق،  امل�رصي  بالرئي�ض  اأطاحت 
 )2011 :1981 ( حممد ح�شني مبارك 
مل  اململكة  يف  التغيريات  بدء  ومنذ 
راآه  ما  وهو  التيار،  ذلك  عليها  يعلق 
ال�شلفية  نهج  عن  "تعبرًيا  املخت�شون 
له  يكون  قد  راأي  اأي  عن  البتعاد  يف 

كلفة".
رف�شها  ال�شعودية  توؤكد  ما  وعادة 
التدخل يف �شوؤون الدول الأخرى، لكن 

مركزيتها  يعتربون  كثريون  مراقبون 
اأ�شباب الرتباط  اأبرز  اأحد  الإ�شالمية 

ال�شلفي مب�شايخها.

قبلة التيار ال�سلفي

عرفت م�رص النهج ال�شلفي يف مظاهره 
تاأ�ش�شت  حني   ،1926 عام  احلالية 
املحمدية  ال�شنة  اأن�شار  جمعية 

)اإ�شالمية/ غري حكومية(.
املا�شي  القرن  �شبعينيات  يف  وبداأ 
التي  ال�شلفية"،  "الدعوة  بتاأ�شي�ض نواة 
مع  وفكرًيا  تنظيمًيا  اآنذاك  اختلفت 
)تاأ�ش�شت  امل�شلمني  الإخوان  جماعة 
ال�شلفي،  التيار  وتاأثر هذا   )1928 عام 
ب�شيوخ  كثرًيا  بـ"العلمي"،  يعرف  الذي 
ال�شابق،  التيار  وبجانب  �شعوديني 
توجد "ال�شلفية املدخلية"، وهي توؤيد 
�رصعًيا،  لقراراتها  وتوؤ�شل  ال�شلطة 
وميثل ذلك التيار قطاًعا معترًبا داخل 

احلركة ال�شلفية مب�رص.
والتيار ال�شلفي املدخلي يف م�رص هو 
يف  املدخلي  ال�شلفي  للتيار  امتداد 
ن�شبة  بـ"املدخلية"،  ولقب  اململكة، 
اأحد  املدخلي،  هادي  بن  ربيع  اإىل 
ال�شعودية  يف  التيار  هذا  رموز  اأبرز 
ويقف على النقي�ض من التيار ال�شابق 
و"ال�شلفية  احلركية"  "ال�شلفية  تيارا 
�شيا�شات  يعار�شان  اإذ  اجلهادية"، 
الأنظمة العربية عامة، ويريان وجوب 
الإطاحة باحلاكم الذي ل يطبق �رصع 

اهلل.

انعكا�سات التحول ال�سعودي

الذي  التحول  فاإن   ، خمت�شني  وفق 
يجري داخل اململكة، يف ظل توجهات 
له  �شيكون  �شلمان،  بن  حممد  الأمري 

انعكا�شات وا�شحة على �شكل الت�شور 
يف  الباحث  وراأى  م�رص  يف  ال�شلفي 
�شوؤون احلركات الإ�شالمية، اأحمد بان، 
موؤهلة  م�رص  يف  ال�شلفية  "احلركة  اأن 
لالنح�شار على م�شتوى الدعم، ل�شيما 
املعنوي من �شعوديني، و�شينعك�ض ذلك 

على التفاعالت داخل احلركة".
وبوؤرة  "املركز  اأن  باعتبار  وف�رَصرّ ذلك 
ال�شعودية،  )م�شايخ(  ال�شلفية  احلركة 
يف  جتري  التي  التحولت  كل  وبالتايل 
اأن يكون لها انعكا�ض على  القلب لبد 

الأطراف".
الدينية  املوؤ�ش�شة  جتاوب  بني  وربط 
تبتعد  جتديدية  حركة  مع  ال�شعودية 
عن مرتكزاتها الأ�شلية، وانعكا�ض ذلك 
امل�رصية  ال�شلفية  �شكل  على  بو�شوح 
م�شاحات  اإىل  بـ"اجلنوح  وا�شت�شهد 
ال�شخ�شية،  احلريات  يف  اأو�شع 
احل�شبة  هيئات  دور  تقلي�ض  وحماولة 
بالأمر  معنية  دينية  )وظيفة  الدينية 
املنكر(  عن  والنهي  باملعروف 
التقليدية  الدينية  املوؤ�ش�شة  ومباركة 

لهذا التوجه باململكة".
ال�شلفيني  تعليق  عدم  اأ�شباب  ومف�رًصا 
على انتقادات الأمري حممد بن �شلمان 
للحركات ال�شلفية يف اأكرث من منا�شبة، 
قال "بان" اإنه �شلوك طبيعي للجماعات 
ال�شلفية، فمن ال�شعب عليها النخراط 
له كلفة �شيا�شية  راأي قد تكون  اأي  يف 
"هي  واأ�شاف:  �شيا�شية  خ�شومة  اأو 
)احلركة ال�شلفية( ل تقرتب دائما من 
معظم  يف  واأت�شور  امل�شاحات،  هذه 
الفعل  الإ�شالمية  احلركية  التوجهات 

ياأتي قبل التنظري".

تيار متنوع

اجلماعات  �شوؤون  يف  ال�شلفي  الباحث 

اأن  راأى  مولنا،  اأحمد  الإ�شالمية، 
التيار ال�شلفي مب�رص "لي�ض تنظيما اأو 
جماعة واحدة لها موقف موحد يعرب 
متنوع"واأ�شاف  تيار  هو  واإمنا  عنها، 
تو�شيفه  ميكن  ما  يوجد  "ل  اأنه 
من  م�رص  يف  ال�شلفي  باملوقف 
اأو  �شابقا  �شواء  ال�شعودية  �شيا�شات 
�شيتاأثر  من  اأن  "مولنا"  حاليا"وتوقع 
احلالية  اململكة  بتطورات  "�شلبا" 
بالنمط  املرتبطون  "ال�شلفيون  هم 
حزب  راأ�شهم  وعلى  ال�شعودي، 
ال�شلفي  "الإطار  اأن  على  النور"و�شدد 
وقطاعات  النور،  حزب  من  اأو�شع 
النظام  مع  خ�شومة  يف  منه  وا�شعة 
اجلبهة  مثل  و�شيا�شاته،  ال�شعودي 
مب�رص("  معار�شة  )رابطة  ال�شلفية 
"حزب  اأن  ال�شيا�شي  الباحث  واعترب 
مع  ال�شعودية  لدى  اأهميته  فقد  النور 
عن  ف�شال  علمانية،  �شيا�شات  تبنيها 
الواقع  وتاأثريه يف  دور احلزب  تال�شي 

امل�رصي عموما".

فرز �سلفي

قال  ال�شابق،  الطرح  مع  قليال  متفقا 
عبا�ض حممد �شالح، املحلل والباحث 
يف  التحولت  اإن  ال�شوداين،  ال�شيا�شي 
اأحدثت  العربي  الربيع  بعد  ما  مرحلة 
التيارات  خريطة  يف  كبريا  حراكا 
وخارجها،"واأ�شاف  مب�رص  ال�شلفية 
�شالح اأن هذه التحولت "اأ�شفرت عن 
ال�شلفية،  التوجهات  بني  وا�شح  فرز 
جمرد  املاألوفة  التق�شيمات  وغدت 

تاريخ اإىل حد كبري".
وب�شاأن التوجهات اجلديدة يف اململكة، 
"حتدث  اأن  ال�شيا�شي  الباحث  توقع 
اإىل  يقود  ال�شلفي  امل�شهد  يف  زلزال 
تيارين:  بني  ال�شفوف  يف  كبري  فرز 

املعار�شة  وال�شلفية  ال�شلطة  �شلفية 
قد  ت�شظيات  ذلك  و�شيفرز  لل�شلطة، 
تعيد ر�شم امل�شهد ال�شلفي"وب�شاأن تاأثر 
ال�شلفية امل�رصية بالتوجهات اجلديدة 
"ب�شكل  �شيكون  اإن  قال  اململكة،  يف 
كبري خا�شة يف م�شاألة التمويل واأ�شكال 
املدخلي  فالتيار  ال�شيا�شي،  الدعم 
املف�شل  التيار  هم  �شيكونون  ورموزه 
وظيفيا"وتوقع  دورا  و�شيمار�شون 
وحزب  املدخلي  "التيار  اأن  �شالح 
ال�شكوت  النور �شيكونان جمربين على 
ال�شيا�شات  من  مواقف  اتخاذ  اأو عدم 
وفى  اململكة،  يف  الدينية  والتحولت 
كال احلالتني �شيكون هناك مترد �شد 

ال�شلفية املدخلية".

وعقب ثورة 2011 ا�شتثمرت اجلماعات 
الزخم  م�رص  يف  ال�شلفية  واحلركات 
ال�شيا�شي،  املعرتك  يف  الثوري 
والديني  ال�شيا�شي  امل�شهد  وت�شدرت 
الإطاحة  من  �شنوات   5 نحو  بعد  لكن 
مدين  رئي�ض  اأول  مر�شي،  مبحمد 
منتخب دميقراطيا يف البالد، �شهدت 
بني  كبرًيا  انق�شاًما  ال�شلفية  ال�شاحة 
مبر�شي،  لالإطاحة  ومعار�ض  موؤيد 
واتخذ  الإخوان  جلماعة  املنتمي 
للدعوة  ال�شيا�شية  الذراع  النور،  حزب 
ال�شلفية، موقفاً داعًما للنظام احلاكم، 
يف  الربملانية  مقاعده  تراجعت  فيما 
نظريتها  عن  احلايل  النيابي  املجل�ض 

يف 2011.

برتقب وحذر، يتعامل �سلفيو م�سر، ل�سيما "التيار العلمي"، يف الآونة الأخرية، مع التغيريات املجتمعية وال�سيا�سية الوا�سعة يف ال�سعودية، التي تعد منذ عقود، وفق مراقبني، 
قبلة لهذا التيار يف م�سر عرفت م�سر، منذ عقود، مت�سك تيارات، و�سفت بال�سلفية، باملظاهر الدينية كاللحى والنقاب، والمتناع عن ح�سور احلفالت الغنائية وال�سينمائية 

وامل�سرحية، وهو ما دعا تيارات علمانية اإىل و�سفها ل�سنوات بـ"احلركات املت�سددة".

تقدير موقف

م٫�س 

مع حتول ال�صعودية.. �صلفيو م�صر حتت تهديد الفرز 

اأزمة "نداء تون�س" توا�سلت منذ توليه احلكم 2014 

احلزب احلاكم بتون�س.. هل يلتئم �صمله قبل رئا�صيات 2019؟ 
قبل  ظهرت  وخالفات  اأزمة 
"نداء  حركة  داخل  قليلة  اأ�شهر 
تون�ض"، واأدت اإىل انق�شام احلزب 
�شنوات   4 قبل  فاز  ي  الذرّ احلاكم 
الترّ�رصيعية،  النتخابات  يف 
عندما ح�شد اأغلبية املقاعد يف 

الربملان. 
احلكومة  م�شري  حول  اخلالفات 
ال�شاهد  يو�شف  يرتاأ�شها  التي 
ق�شمت  احلزب(،  اإىل  )املنتمي 
داعم  الأول  لق�شمني:  احلركة 
لل�شاهد وحكومته، والآخر يدعم 
املدير التنفيذي للحزب، حافظ 
رئي�ض  )جنل  ال�شب�شي  قائد 
اجلمهورية( فالفريق الأول يدعو 
اإىل اإجراء تْعديل يقدم نف�شه على 
للحزب  ال�شيا�شية  الهيئة  اأ�شا�ض 
)كان له 86 نائبًا والآن 56 من اأ�شل 
الثاين فيطالب  اأما الفريق   ،)217
َظهر  ،ال�رصاع  احلكومة  بتغيري 
املا�شي،  ماي  اأواخر  العلن  اإىل 
عندما اأقر ال�شاهد، بوجود اأزمة 
حمماًل  البالد،  بها  متر  �شيا�شية 
ال�شب�شي هذا  م�شوؤوليتها حلافظ 
ببيان،  ال�شاهد  على  رد  الأخري 

"احلكومة  اأنرّ  فيه  جاء  ما  اأهم 
اأزمة  عنوان  اإىل  لت  حتورّ احلالية 
وحدة  تعد حكومة  ومل  �شيا�شية، 
هذه  تتعاىل  الأثناء،  يف  وطنية" 
احلزب  داخل  من  اأ�شوات  الأيرّام 
وخارجه لإعادة مل �شمله بعد اأن 
خ�رص النتخابات البلدية الأخرية 
اأمام "حركة النه�شة" ومع اقرتاب 
 2019 يف  الرئا�شية  النتخابات 
اأ�شواًتا ان�شقت على  واليوم، فاإن 
تنادي  �شابقة،  احلزب يف فرتات 

باإعادة بنائه من جديد. 
ق  قبل اأيام، �رصح ر�شا بلحاج من�شرّ
لو�شائل  اأول"،  "تون�ض  حزب 
اإعالم حملية عن م�رصوع حتالف 
عن  ت  ان�شقرّ التي  الأحزاب  بني 
بلحاج  وكان  تون�ض"  نداء  حزب 
متوا�شلة  "امل�شاورات  اأن  اأكد 
مع  تون�ض،  نداء  حلركة  للعودة 
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  عدد 

امل�شتقيلة من احلزب". 

حزب غري قادر على 
اإعادة ترميم نف�سه

ن�رص  ال�شيا�شي  املحلل  ويرى 
 ، ت�رصيحه  يف  حديد،  بن  ين  الدرّ
من  حزبا  اأ�شبح  تون�ض  "نداء  اأن 
على  اإعادته  ميكن  ول  املا�شي، 
الترّ�رصيعية  النتخابات  قاعدة 
اإىل  ذلك  2014"ويرجع  ل�شنة 
اإيديولوجية  َعداوة  "ُوجود 

و�رصاعات �شخ�شية �شلبة". 
لدى  حلم  هناك   " وا�شتدرك: 
بع�ض الندائيني )منتمون للحزب( 
حركة  ومعه  ال�شاهد  مبجابهة 
بوراثة  يحلم  فالكل  النه�شة، 
اأ�شعب  يف  اليوم  ولكنه  ال�شب�شي 
املحلل  قال  جانبه  من   " حالته 
اإنرّ  ال�شارين،  كمال  ال�شيا�شي 
الروؤو�ض  ومتعدد  متفكك  "النداء 
قيادة  على  حتى  قادر  وغري 
وتابع:  اأ�شال"  برملانية  كتلة 
خ�شية  اليَوم  هناك  "اأ�شبحت 
الندثار،  من  احلزب  هذا  على 
فالوحيد القادر على اإعادة ترميم 
ال�شب�شي،  الرئي�ض  هو  احلزب 
ذلك  من  ممنوع  د�شتوريا  لكنه 
البالد  رئي�ض  مينع  )الد�شتور 
متحزبا("،واأ�شاف:  يكون  اأن 

"احلزب برتتيباته احلالية ومديره 
الرئي�ض  )جنل  احَلايل  التنفيذي 
حافظ قائد ال�شب�شي(، غري قادر 
على اإعادة ترميم نف�شه".  واأو�شح 
اأنرّ " نداء تون�ض قام ُمنذ تاأ�شي�شه 
ال�شب�شي  �شخ�شيرّة  على  قام 
اإىل  ينتمي  وهو  الكاريزماتية، 
يف  القدمية  ال�شيا�شية  املدر�شة 
اخُل�شوم يف حزب  تون�ض، وجمع 
الطموحات  من  مبجموعة  واحد 

ولي�ض بربنامج �شيا�شي". 

ال�ساهد وبو�سلة 
احلكم للّندائيني 

"لي�ض  اأنه  اإىل  ال�شارين  ولفت 
اإيجابية  موؤ�رصات  اأي  هناك 
وهو  للحزب،  اأول  مبوؤمتر  للقيام 
ونواة  �شخ�شية  اإىل  يحتاح  ما 
الأمر  هذا  لكن  حوله،  �شلبة 

مفقود اليوم يف نداء تون�ض ". 
"اأن  مترّ�شل  �شياق  يف  واأ�شاف 
اليوم  م�شطرين  يجعلهم  ما  ذلك 
خ�شمهم  مع  الإيجابي  للتعامل 
ال�شامن  لأنه  ال�شاهد؛  يو�شف 

اإىل  ال�شلطة  ل�شتمرار  الوحيد 
،من   "2019 انتخابات  غاية 
يف  قوله  حديد  بن  تابع  جانبه، 
ال�شاهد  "وجود  اإنرّ  الإطار،  هذا 
م�شتوى  على  النداء  داخل 
منه  يجعل  ال�شيا�شية،  املرجعية 
اأكرب من  قادرا على جلب قاعدة 
اأنه  مُل�شاندته"،واأ�شاف  احلزب 
ال�شيا�شيني  الالعبني  اأحد  "اأهم 
وحكوميا،  حزبيا  تون�ض  يف 
لوزير  موؤخرا  ت�شميته  بدليل 
�شي�شع  بذلك  داخليرّة َجديد وهو 
اأحالهما  خيارين  اأما  الربملان 
،واأو�شح  و�شفه  حد  على  ُمر"، 
اأنه "اإن رف�ض الربملان منح الثقة 
للوزير اجلديد، فاإنه بذلك رف�ض 
له )لل�شاهد(، واإن وافق ف�شتكون 

تزكية غري مبا�رصة له". 
احَلقيقي  "الإ�شكال  اأن  واأ�شاف 
مناف�شات  حول  بدا  احلركة،  يف 
اأكرث  الأمور  وتعقدت  الزعامة 
بدخول جنل الرئي�ض على اخلط، 
موعد  يحركه  اليوم  اجَلميع  واأنرّ 
اإىل  وينظرون   ،2019 انتخابات 
مطية  اأنه  على  تون�ض  نداء 

لتحقيق طموحات �شيَا�شيرّة". 

قوة �سيا�سية رغم 
التجاذبات 

العماري،  ح�شن  قال  جانبه،  من 
حركة  عن  الربملان  يف  النائب 
"هناك من يريد  اإن  نداء تون�ض، 
يبقى  لكنه  احلزب،  يف  الترّ�شكيك 
البالد،  يف  فاعال  �شيا�شيا  طرفا 
تون�ض  يف  قوتان  هناك  واليوم 
والنداء"  النه�شة  حركة  هما 
وتابع العماري: "�شحيح اأنرّ هناك 
بع�ض التجاذبات واأن هناك اأزمة 
هيكلة وت�شيري �شلب احلزب، لكن 
ق�شري  زمني  ظرف  يف  �شن�شعى 

اإىل اإ�شالحه وتنظيم �شفوفه". 
اهد  ال�شرّ بقاء  من  املوقف  وعن 
اأ�شار  احلكومة،  راأ�ض  على 
الروؤى  "اختالف  اإىل  العماري 
هذه  حول  احلزب  اأع�شاء  بني 
كل  مناق�شة  يجب  واأنه  امل�شاألة، 
ال�شيا�شية و�شبط  الهيئة  ذلك يف 
وخمرجاتها  لقرارتها  اجلميع 

خ�شيرّة".  بعيدا عن الآراء ال�شرّ
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�أثبتت ت�سكيلة »�سو�سطارة« حمدودية 
قدمته  �لذي  للأد�ء  وفقا  �المكانيات 
�أن  �إثره  على  كادت  و�لذي  �أم�س  �أول 
لوال  للمو�جهة  �لثلث  �لنقاط  تخ�رس 
�لذي  حامية  للعب  �ملوفق  �لدخول 
�لتعادل  هدف  و�سجل  �ملوقف  �أنقد 
�إثره  على  تتفادى  �لت�سكيلة  جعل 
�لهزمية، �إىل جانب ذلك وقع �ملدرب 
زّج  عندما  �خلطاأ  يف  فروجي  تيريي 
حمرة  �لرحيم  عبد  �ل�ساب  باللعب 
�أ�سا�سيا يف �ملقابلة �إىل جانب فاروق 
�لذي  وهو  �لدفاع،  حمور  يف  �سافعي 

�ملناف�سة  يف  للعب  �لتجربة  ميلك  ال 
 21 يتجاوز  ال  و�أنه  خا�سة  �لقارية 
هدف  جاء  حيث  �لعمر،  من  عاما 
�لفريق �لرو�ندي بعد خطاأ ت�سبب به 

كلف هدفا باكر� للفريق �لز�ئر.
بروز  �ملبار�ة  تعرف  مل  �ملقابل،  يف 
تاألق  عد�  ما  �للعبني  من  كبري  عدد 
�ملد�فع �الأي�رس ر�سو�ن �رسيفي �لذي 
حممد  وزميله  �ملقابلة  رجل  كان 
علو  با�ستمر�ر  يوؤكد  �لذي  بلخما�سة 
ميد�ن  و�سط  ماي�سرتو  ويعترب  كعبه 

ت�سكيلة »�سو�سطارة«.
�سجله  �لذي  �لتعرث  فاإن  �ملقابل،  يف 
جعلهم  �سيتة  �أ�سامة  �للعب  رفقاء 
�لدور  �إىل  �لتاأهل  ح�سم  يوؤجلون 

�لقارية،  �ملناف�سة  من  �لنهائي  ربع 
كاأ�س  يف  �جلز�ئر  ممثل  فّوت  حيث 
ر�سميا  �لتاأهل  �سمان  فر�سة  �لكاف 
كانا  نقطتني  �أم�س  �أول  �سيع  بعدما 
ينتظر  يجعله  ما  وهو  �ملتناول  يف 
�لبحث  �أجل  من  �ملقبلة  �جلولة  �إىل 
خلل  �الأقل  على  �لتعادل  نقطة  عن 
تنز�نيا  �إىل  تقوده  �لتي  �خلرجة 
ملو�جهة فريق يونغ �أفريكانز �ملحلي 
�جلولة  نف�س  �نهزم مبلعبه يف  و�لذي 
�أمام غور ماهيا �لكيني �لذي يتقا�سم 
رفقة  �لر�بعة  �ملجموعة  �سد�رة 
�حتاد �جلز�ئر، �أين تاأّجل ح�سم �الأمور 
�ملقبلة  �جلولة  �إىل  للحتاد  بالن�سبة 

�ملقررة بتاريخ 19 �أوت �ملقبل.

احتاد اجلزائر ي�ضيع ح�ضم التاأهل اإىل ربع النهائيحقق تعادال �شعبا مبيدانه اأمام رايون �شبورت
اأحرز فريق احتاد اجلزائر تعادال �شعبا عندما خا�ض  مباراة رايون �شبورت الرواندي الذي 

واجهه �شهرة اأول اأم�ض على ملعب م�شطفى ت�شاكر حل�شاب اجلولة الرابعة من دور جمموعات 
كاأ�ض الكاف، وانتهت املقابلة بنتيجة هدف يف كل �شبكة، ومل يتمكن النادي العا�شمي من 

الو�شول اإىل مرمى مناف�شه الرواندي �شوى قبل �شت دقائق على نهاية اللقاء بف�شل املهاجم 
اأمني حامية الذي اأنقذ زمالئه من تلقي خ�شارة قا�شية على اأر�شهم وهم الذين كانوا متاأخرين 

يف النتيجة منذ مرور ن�شف �شاعة االأوىل عن اللقاء

اأر�شية ملعب تيزي 
زو جتهز مطلع اأوت 

الداخل

دودان يقرر 
اال�ضتقالة من 
�ضبيبة القبائل

من  �لو�سط  علمت 
�سبيبة  بيت  د�خل  م�سادر 
�لعام  �ملناجري  �أن  �لقبائل 
قرر  دود�ن  كرمي  للفريق 
من�سبه،  من  �ال�ستقالة 
�ملهام  يو��سل  لن  حيث 
�الن�سحاب  ف�سل  بعدما 
�لك�سف  دون  �ملن�سب  من 
دفعته  �لتي  �الأ�سباب  عن 
�ملوقف  هذ�  �تخاذ  �إىل 
�ملو�سم  �نطلق  قبل 
ورغم  �جلديد،  �لكروي 
�لتح�سريي  �لرتب�س  �أن 
�لذي �أجر�ه رفقاء �للعب 
مهدي بن علجية يف �أملانيا 
قبل  �لظروف  باأف�سل  مّر 
�جلميع  دود�ن  يفاجاأ  �أن 
من  �ال�ستقالة  ويقرر 
�أطر�ف  ورّجحت  �لفريق، 
�لذي  �ل�سبب  �لنادي �ن  يف 
له  �سبق  �لذي  دود�ن  دفع 
�إىل  �ل�سبيبة  �ألو�ن  حمل 
�سوء  �إىل  تعود  �الن�سحاب 
رئي�س  مع  له  وقع  تفاهم 
�رسيف  »�لكناري«  ت�سكيلة 

ملل.
يتو��سل  �أخرى،  جهة  من 
�أول  ملعب  �أر�سية  جتديد 
حيث  وزو،  بتيزي  نوفمرب 
�لع�سب  و�سع  عملية  تتم 
مت  و�لذي  �ال�سطناعي 
��ستقد�مه من خارج �لوطن 
�ملو�سم  ��ستقبال  �أجل  من 
بحلة  �جلديد  �لكروي 
جديدة وتو�جد �لع�سب يف 
ينتظر  حيث  حلّة،  �أح�سن 
جاهز�  �مللعب  يكون  �أن 
�أوت  �لر�بع  �أو  �لثالث  يف 
�لتي  �لفرتة  وهي  �ملقبل 
�أن ي�رسع يف  ميكن للملعب 
على  �ملباريات  ��ستقبال 

�أر�سيته �جلديدة.
�أن  ويف هذ� �ل�سدد ينتظر 
تربمج �إد�رة �لنادي �لقبائلي 
�أ�سبال  لفائدة  ودية  مبار�ة 
دوما�س  باتريك  �ملدرب 
و�لتي تو�جه خللها بن�سبة 
ال  �أين  بار�دو  نادي  كبرية 
�للقاء  يجري  �أن  ي�ستبعد 
نوفمرب  �أول  ملعب  على 
�أوىل  ي�ستقبل  قد  و�لذي 
بحلته  �ل�سبيبة  مو�جهات 
�جلديدة، و�ستكون �لفر�سة 
من  �لفني  للطاقم  مو�تية 
�جل �لوقوف على جاهزية 
يف  و�ندماجهم  �أ�سباله 
�لذي  �لتح�سريي  �لربنامج 
ترب�س  خلل  به  قامو� 
�أملانيا، و�لذين عادو� منها 
وحطو�  �أم�س  �أول  م�ساء 
�أجل  من  �لوطن  باأر�س 
مو��سلة �آخر �ال�ستعد�د�ت 
�ملو�سم  ببد�ية  �ملتعلقة 

�جلديد 2019/2018. 
عي�شة ق.

الت�شكيلة ت�شتاأنف التدريبات غدا ومباراة ودية يف الربنامج

عمراين يرف�ض ت�ضريح عبيد وي�ضر على بقائه مع التعداد

رف�س �ملدرب عبد �لقادر عمر�ين 
�ال�ستغناء عن العبه �أمني عبيد يف 
ظل �لعرو�س �لعديدة �لتي و�سلت 
من  ق�سنطينة  �سباب  فريق  �إد�رة 
�إىل  و�الن�سمام  ت�رسيحه  �جل 
من  عدد�  ت�رس  �أين  �سفوفها، 
�لتعاقد معه  �خلليجية يف  �الأندية 
خلل �ملركاتو �ل�سيفي �حلايل يف 
مقدمتها نادي �الإمار�ت �الإمار�تي 
�لذي تقدم م�سريوه بعر�س ر�سمي 
�لعمل  �أجل  �ل�سباب من  �إىل فريق 
عن  بالتخلي  م�سوؤوليه  �إقناع  على 
�إد�رة  لكن  �ل�سائفة،  خدماته هذه 
جملة  �لفكرة  رف�ست  »�ل�سيا�سي« 
�ملدرب  من  بطلب  وتف�سيل 
بقاء  على  �أ�رس  �لذي  عمر�ين 

�لفارط  �ملو�سم  فريقه  هد�ف 
�لوطنية  �لبطولة  هد�ف  وو�سيف 
للمو�عيد  حت�سبا  �لفريق  رفقة 
�لتي تنتظره �ملو�سم �جلديد، ويف 
مقدمتها �لدفاع على لقب �لبطولة 
�ملو�سم  �أحرزوه  �لذي  �لوطنية 
مناف�سة  يف  و�مل�ساركة  �ملنق�سي 

ر�بطة �أبطال �إفريقيا.
رفقاء  ي�ستاأنف  �ملقابل،  يف 
�للعب بلخري غد� �لتدريبات على 
ملعب �ل�سهيد حملوي بق�سنطينة 
�لتح�سري  ملو��سلة  حت�سبا 
النطلق �لبطولة �لوطنية �ملقررة 
�أين  �ملقبل  �أوت  �سهر  منت�سف 
يلقون يف �جلولة �الفتتاحية ن�رس 
�أين  �لقو�عد،  د�خل  د�ي  ح�سني 

ثلث  نيلهم  بعد  �ال�ستئناف  ياأتي 
�ال�سرتجاع  �أجل  من  ر�حة  �أيام 
و�لتخل�س من �لتعب �لذي تعر�سو� 
له خلل �لعمل �لكبري �لذي قامو� 
ال  حيث  تون�س،  ترب�س  يف  به 
عمر�ين  �ملدرب  يلجاأ  �أن  ي�ستبعد 
د�خل  ودية  مبار�ة  برجمة  �إىل 
مو��سلة  �أجل  من  �لوطن  �أر�س 
�لبحث عن �الن�سجام بني �للعبني 
�لثلثة  �خلطوط  وخمتلف 
من  عدد  يف  �حللول  عن  و�لبحث 
من  عدد�  �سهدت  �لتي  �ملنا�سب 
�لودية  �ملباريات  خلل  �لنقائ�س 
�لتي خا�سها �لفريق عندما �أجرى 

ترب�سه �لتح�سريي بتون�س.
عي�شة ق.

حممد حطاب وزير ال�شباب والريا�شة

هناك نق�ض يف التنظيم وال 
ميكن الو�ضول اإىل الكمال

و�لريا�سة  �ل�سباب  وزير  و�سف 
�النتقاد�ت  حطاب  حممد 
�الأ�سخا�س  بع�س  �أطلقها  �لتي 
�الإفريقية  �الألعاب  مبنا�سبة 
لل�سباب �لتي �ختتمت �أول �أم�س 
باملبالغ فيها، معترب� �أن �لكمال 
�ال�ستثناء�ت  و�ن  يوجد  ال 
�لقاعدة،  ت�سنع  ال  قلتها  على 
�لدويل  باملركز  و�رسح حطاب 
�لبنيان:  بعني  للمحا�رس�ت 
�لنقائ�س   بع�س  هناك  »حقيقة 
هذه  عموما  لكن  �لتنظيم،  يف 
�الألعاب كانت ناجحة«، م�سدد� 
على �نه ال يوجد هناك  �لكمال 
و�ال�ستثناء�ت ال ت�سنع �لقاعدة، 
�ملوعد  مناف�سات  وعرفت 
من  �لعديد  �إطلق  �الفريقي 
بع�س  وفود  وروؤ�ساء  �ملدربني 
�نتقاد�ت  �مل�ساركة  �لبلد�ن 
�ل�سيئة  �الإقامة  ظروف  تخ�س 
على م�ستوى �لقامات �جلامعية، 
�لفنادق  يف  �ملبيت  مف�سلني 
�ملتوفرة على مكيفات هو�ئية، 
هذ�  يف  �حلكومة  ممثل  وقال 
متعارف  هو  »ما  �خل�سو�س: 
عليه �ن �لبلد�ن �لتي تنظم  مثل 
ت�سع  �لريا�سية،  �الإحد�ث  هذه 
�لقرى  ي�سمى  مبا  �لريا�سيني 
تف�سل  من   وقليلة  �الوملبية 
�لفنادق و�جلز�ئر مل تخرج عن 

هذ� �ال�ستثناء«.
�للجان  جمعية  ممثل  وكان 
جميل  �الوملبية،  �لوطنية 
يف  ب�سهادته  �دىل  قد  فاي 
�الألعاب  �أن  موؤكد�  �ل�ساأن  هذ�  
�لتي  لل�سباب  �الإفريقية 
كانت  �جلز�ئر  �حت�سنتها  
جاء  �إياها   وتنظيمها  ناجحة 
وقال  وجد�رة،  ��ستحقاق  عن 
�لطبعة  »خلل  لكنو�:  ممثل 
باملغرب،  جرت  �لتي  �الأوىل 
ريا�سي،   1000 حو�يل  �سارك 
يف  و  ريا�سيا  تخ�س�سا   15 يف 
كان  ببوت�سو�نا  �لثانية  �لن�سخة 
ريا�سي    2000 حو�يل  هناك 

وعرفت  ريا�سيا،  �سنفا   21 يف 
�لطبعة �لثالثة  �لتي ��ست�سفتها 
�ل�سبت  و�ختتمت  �جلز�ئر 
ميثلون  ريا�سي   3700 ح�سور 
يف  تناف�سو�  �فريقيا،  بلد�   54
�لرغم  على  �خت�سا�سا،    30
�مل�ساركني،  عدد  �رتفاع  من 
�ملوعد  يف  كانت  �جلز�ئر  فان 
فاي  و�أكد  �لتحدي«،  ورفعت 
بخ�سو�س  �لوزير  ت�رسيحات 
�ن �لكمال ال يوجد«، م�ست�سهد� 
نظمت  �لتي  �لبلد�ن  ببع�س 
يف  كربى  ريا�سية  تظاهر�ت 
�ل�سنو�ت �الأخرية ومل ت�سلم من 

�النتقاد�ت.
�الألعاب  خلل  �نه  وذكر 
�الوملبية 2016 بريو دي جانريو 
حول  حتفظات  �بدي  �لرب�زيل 
ظروف �الإقامة، مهدد� بذهاب 
�نه  مبعنى  فند،  �إىل  ريا�سييه 
على �لرغم من �جلهود �ملبذولة، 
نو�جه د�ئما  �نتقاد�ت  من هنا 
»مبختلف  و�أ�ساف:  هناك،  �و 
�ملو�قع �لتي �حت�سنت �الألعاب 
هناك  لل�سباب  �الفريقية 
�جلز�ئر  قلب  يف  موقعا    30
جيد  �سيء  وهذ�  �لعا�سمة، 
�الإفريقية  �لبلد�ن  بع�س  الن 
من  كبري  عدد  على  تتوفر  ال  
تر�بها  جممل  يف  �لقاعات 
�الأرقام  هذه  معترب�  �لوطني 
داللة على �أن �جلز�ئر ��ستثمرت 
الإجناحه«،  �جلانب  هذ�  يف 
وو��سل حلطاب كلمه بالقول: 
�أننا ح�رسنا  يجهل  �لبع�س  »�ن 
ثلثة  ظرف   يف  �الألعاب  لهذه 
�لرغم  على  لكننا  فقط،  �أ�سهر 
يف  �لتحدي،  رفعنا  ذلك  من 
بع�س �الأحيان نكلف  �ملنظمني 
�أكرث من طاقاتهم«، بينما هناك 
ميد�لية  ي�ستحق  من  فيهم 
للت�سحيات  �لكبرية �لتي قامو� 

بها.
ق.ر.
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عي�شة ق.

بيان  النادي االجنليزي يف  واأكد 
ن�رشه اأم�س عرب موقعه الر�سمي 
منها  يعاين  التي  االإ�سابة  اأن 
متو�سط ميدان اخل�رش ال تدعو 
الطبية  والفحو�سات  القلق  اإىل 
م�ستوى  على  اأجراها  التي 

من  معاناته  تثبت  مل  االإ�سابة 
ال  والالعب  خطرية  اإ�سابة 
ي�ستبعد ان يكون جاهزا ومتاحا 
بيب  اال�سباين  املدرب  اأمام 
اوىل  لعب  اأجل  من  غوارديوال 
يف  للفريق  الر�سمية  املباريات 
املو�سم الكروي اجلديد، عندما 
يالقي نادي ت�سيل�سي يف مقابلة 

املربجمة  اخلريية  الدرع  كا�س 
بتاريخ اخلام�س اأوت املقبل.

يف املقابل ذكر البيان اأن الالعب 
ب�سفقة  �سيتي  لي�سرت  القادم من 
اأورو  مليون   70 قيمتها  مالية 
اأجل  من  اخل�رش  ال�سوء  تلقى 
نهاية  قبل  التدريبات  ا�ستئناف 
االأخبار  وهي  اجلاري  االأ�سبوع 

التي تطمئن املدرب غوارديوال 
يف  كثريا  عليه  يعتمد  الذي 
وان  خا�سة  التكتيكية  خططه 
من  له  متاحا  �سيكون  الالعب 
ت�سيل�سي  التح�سري ملقابلة  اجل 
ي�سجل  اأن  امل�ستبعد  غري  ومن 
ر�سمي  ظهور  اأول  يف  م�ساركاته 

بقمي�س الفريق ال�سماوي.

الطاقم الطبي منحه ال�شوء الأخ�شر للعودة اإىل التدريبات هذا الأ�شبوع

اإ�ضابة حمرز غري مقلقة والالعب قد يلعب امام ت�ضيل�ضي
طماأنت اإدارة نادي مان�ش�شرت �شيتي الجنليزي ب�شان الإ�شابة التي تلقاها الالعب الدويل 
اجلزائري ريا�ض حمرز خالل املباراة التي اأجراها ناديه اأمام بايرن ميونيخ الأملاين �شمن 
كاأ�ض الأبطال الدولية اجلارية باأمريكا، حيث اأ�شيب على م�شتوى الكاحل وغادر اأر�شية 

امليدان متاأثرا بالإ�شابة بعد مرور حوايل ن�شف �شاعة على انطالق املباراة

مباراة ودية اليوم اأمام بن بادي�ض وبلعمريي 
مر�شح لتعوي�ض بالغ

�ضريف الوزاين يقف على حمدودية 
تعداد �ضباب بلوزداد

 وفاق �شطيف / العني الإماراتي 
 اليوم ابتداء من 17:00

الكحلة ت�ضعى اإىل و�ضع قدم بالدور 
املقبل للمناف�ضة العربية

يف  بلوزداد  �سباب  فريق  انهزم 
املباراة الودية التي خا�سها م�ساء 
اأول اأم�س اأمام جمعية وهران والتي 
االإعدادي  الرتب�س  �سمن  تندرج 
الكروي  املو�سم  النطالق  حت�سبا 
الالعبون  يجريه  والذي  املقبل 
خا�س  حيث  تلم�سان،  مدينة  يف 
الودية  املباريات  اأوىل  الفريق 
منذ انطالق التح�سريات حل�ساب 
الفرتة ال�سيفية والتي ظهر خاللها 
بوجه مقبول يف ال�سوط االأول من 
بالتعادل  انتهى  كان  والذي  اللقاء 
التي  املقاومة  ورغم  ال�سلبي 
اإىل  العا�سمي  النادي  اأبانها العبو 
ان االإرهاق الذي ظهر عليهم اأكد 
به  يقومون  الذي  املكثف  العمل 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  مع 
الوزانني قبل  الطاهر �رشيف  �سي 
الثاين  ال�سوط  هدفا يف  يتلقوا  اأن 

وينهوا املباراة بهزمية.
البيت  داخل  من  ما�سدر  وح�سب 
�رشيف  املدرب  فاإن  البلوزدادي 
بختي  كرمي  وامل�ساعد  الوزاين 
عدد  ت�رشيح  نحو  يتوجهون 
حمدودية  برهنوا  الالعبني  من 
اإمكانياتهم وعدم احقيتهم باللعب 
يتوجه  حيث  بلوزداد  �سباب  مع 
ت�رشيح حوايل  نحو  الفني  الطاقم 
وظهروا  يقنعوه  مل  خم�سة العبني 
كان  الذي  امل�ستوى  عن  بعيدين 

الثنائي  غرار  على  منهم  منتظرا 
قيو�س و�سلبابا والعمل على اإيجاد 
والتعاقد مع العبني جدد  البدائل 
ال�سيفي،  املركاتو  فرتة  غلق  قبل 
اإىل جانب ذلك يتواجد املهاجم اأبو 
�سفيان بالغ �سمن دائرة املهددين 
اإ�رشار املدرب  بالت�رشيح يف ظل 
الهاغدي  بالالعب  ا�ستبداله  على 
يتواجد دون فريق  الذي  بلعمريي 
بعد نهاية عقده مع فريقه �سباب 
عدد  ر�سحت  بينما  ق�سنطينة، 
احلار�س  الفريق  االأطراف يف  من 
من  مزيان  البليدة  الحتاد  ال�سابق 
اجل االلتحاق بالفريق بعد ت�رشيح 
بن  احتاد  من  امل�ستقدم  احلار�س 

دوالة.
اأبناء  يخو�س  اأخرى  جهة  من 
امام  ثانية  »العقيبة« مباراة وزدية 
�سباب بن بادي�س واملربجمة اليوم، 
امكانية  على  الوقوف  اأجل  من 
التعداد الذي اعرتف املدرب باأنه 
الالعبني  حمدودية  ظل  يف  يعاين 
الذين ي�سمهم والعمل على حتديد 
البقاء  ت�ستحق  التي  العنا�رش 
بالت�رشيح يف ظل تواجد  واملعنية 
م�سباحي  القبائل  �سبيبة  العب 
قيد  حتت  اآخرين  اثنني  والعبني 
التجارب قبل الف�سل يف م�سريهم 

بالبقاء مع الفريق من عدمه.
عي�شة ق.

اأم�سية  �سطيف  وفاق  فريق  يلتقي 
اليوم نظريه العني االإماراتي �سمن 
مناف�سة  من  االأول  الدور  ذهاب 
البطلة  لالأندية  العربية  الكاأ�س 
هيرتيك  ملعب  يحت�سنه  والذي 
الكرواتية  زغرب  مبدينة  كا�سيان 
من  طلب  على  بناء  جاء  والذي 
يخو�س  الذي  االإماراتي  الفريق 
للمو�سم  التح�سريي  ترب�سه 
الغر�س  ولهذا  لكرواتيا،  اجلديد 
واالإياب  الذهاب  مباراتي  فاإن 
اليوم  امللعب  بنف�س  جتريان 
واإيابا، ويف  وال�سبت املقبل ذهابا 
هذا ال�سدد فاإن الوفاق الذي يجد 
جبهات  عدة  على  يلعب  نف�سه 
حملة وخارجية �سيكون امام مهمة 
اإىل  التاأهل  حتقيق  على  العمل 
الدور الثاين من املناف�سة العربية 
وذلك عرب حتقيق نتيجة ت�سمح له 

بتحقيق املهمة التي تنتظره.
لت�سكيلة  الفني  الطاقم  ويعمل 
املدرب  بقيادة  االأ�سود«  »الن�رش 
على  الطاو�سي  ر�سيد  املغربي 
الظروف  اف�سل  يف  العبيه  و�سع 
التي  ال�ساقة  الرحلة  وجتاوز 
قادتهم من املغرب نحو ا�سطنبول 
نحو  جوا  الرحلة  موا�سلة  قبل 

خا�سة  الكرواتية،  زغرب  مدينة 
الهاج�س  �سيكون  االإرهاق  واأن 
املغربي  املدرب  اأمام  االأول 
بعدما خا�س اأ�سباله مباراتهم اأمام 
الدفاع احل�سني اجلديدي املغربي 
دور  حل�ساب  املن�رشم  اجلمعة 
جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا.

احلكم يرف�ض اإقامة 
املقابلة بامللعب امللحق 

وتهديد باإلغائها

توؤكد  كرواتيا  من  امل�ستجدات  وتبقى 
باإدارة  املعني  التحكيم  طاقم  رف�س 
ملعب  على  اللقاء  خو�س  املواجهة 
هيرتيك كا�سيان باعتباره ملعبا ملحق 
عليه  يخو�س  الذي  الرئي�سي  للملعب 
حيث  مبارياته،  زغرب  دينامو  نادي 
وفاق  م�سوؤويل  ان  م�سادرنا  اأكدت 
يف  التحكيم  قرار  يوؤيدون  �سطيف 
رغم  الق�سية،  اإليه  �ستوؤول  ما  انتظار 
اإلغاء  اإمكانية  اإىل  اأكدت  اأخبارا  اأن 
امللعب  يف  اإقامتها  وعدم  املباراة 
امللحق وفق م�سادرنا من بيت النادي 

ال�سطايفي.
عي�شة ق.

بعد اإ�شابته بخلع يف الكتف

باليلي يغيب 3 اأ�ضابيع عن 
امليادين ولن يواجه الأهلي

تاأكد غياب الالعب اجلزائري يو�سف باليلي عن امليادين ملدة 

ثالثة اأ�سابيع كاملة بعد االإ�سابة التي كان تلقاها خالل مباراة 

االأوغندي �سمن  اأمام كامباال �سيتي  التون�سي  فريقه الرتجي 

االإعالم  ك�سف  حيث  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  جمموعات  دور 

اإىل الفحو�سات املعمقة يف  اأن باليلي خ�سع  اأم�س  التون�سي 

احد امل�سحات الطبية يف تون�س العا�سمة بعدما كان اأ�سيب 

ال�سوط االأول،  بخلع يف الكتف يف املباراة والتي غادرها يف 

ال  والتي  الراحة  اإىل  وهران  مدينة  ابن  حاجة  اأكدت  والتي 

تتجاوز ثالثة اأ�سابيع قبل العودة جمددا اإىل املناف�سة اإىل غاية 

التئام االإ�سابة وال�سفاء منها ب�سفة نهائية، وهي الفرتة التي 

الر�سمي ل�سانع االألعاب اجلزائري عن املباراة  الغياب  توؤكد 

يف  امل�رشي  االأهلي  مبيدانه  يالقي  عندما  للرتجي  املقبلة 

قمة اجلولة اخلام�سة ومات قبل االأخرية من دور جمموعات 
املناف�سة القارية املقررة يف 17 اأوت املقبل.

ع.ق.

اإثر ا�شطدامه باأحد املناف�شني يف مباراة 
رفقة ناديه بوغون البولوين

بن ميينة يتعر�ض اإىل ك�ضر 
باجلمجمة وفقدان للب�ضر

تهدد  خطرية  اإ�سابة  اإىل  ميينة  بن  �سفيان  اجلزائري  الالعب  املغرتب م�سريته الكروية عندما خا�س مباراة رفقة نادي بوغون البولوين، حيث تعّر�س  اجلزائري  الالعب  اأن  بولونية  اإعالمية  تقارير  اأم�س  وهو وهي منطقة ح�سا�سة جدا يف الراأ�س وتتطلب عناية خا�سة اإىل جانب ي�سقط اأر�سا واأكدت التقارير الطبية اأنه تعر�س اإىل ك�رش يف اجلمجمة تعر�س اإىل ا�سطدام مع اأحد العبي املناف�س على اأر�سية امليدان جعلته ذكرت  امل�سادر،  نف�س  ح�سب  اليمنى  العني  م�ستوى  على  الب�رش  الك�سور واأن الالعب بلغ االأمور اإىل فقدانه للب�رش وهو ي�ستلقى العالج املكثف يكن اأحد يتوقع اأن ت�سل االأمور اإىل تلك الدرجة من اخلطورة، خا�سة �سعبة حرجة خا�سة واأن اجلميع يف فريقه البولوين تلقى ال�سدمة ومل االأمر الذي يجعل الالعب ال�سابق لنادي �ستوتغارت االأملاين يف و�سعية فقدانه  من  تعافيه  على  والعمل  الب�رش  ا�ستعادته  على  العمل  اجل  من 
عي�شة ق.التي يعانيها على م�ستوى اجلمجمة.

برييز يتخلى عن هازارد وي�ضتهدف كاين
مدريد  ريال  رئي�س  اأن  يبدو 
وقتا  ي�سيع  لن  برييز  فلورنتينو 
طويال يف �سفقة النجم البلجيكي 
اإيدين هازارد خا�سة بعدما اأبدى 
مدرب ت�سيل�سي اجلديد ماوري�سيو 
�ساري رغبته الكبرية يف االحتفاظ 
بنجم »البلوز« االأول، ويُدرك برييز 
ما�سة  حاجة  يف  »املرينغي«  اأن 
كبرية،  موا�سفات  من  جنم  اإىل 
هداف  رحيل  تعوي�س  اأجل  من 

التاريخي  امللكي«  »االأبي�س 
انتقل  الذي  رونالدو  كري�ستيانو 
اإىل جوفنتو�س، يف �سفقة فاجاأت 
ال�ساحرة  ع�ساق  من  الكثري 
تقارير  وتُ�سري  امل�ستديرة، 
فلورنتينو  اأن  اإ�سبانية  �سحفية 
لل�سفر  االأيام  هذه  ي�ستعد  برييز 
من  لندن،  ال�سباب  عا�سمة  اإىل 
اإدارة توتنهام بالتخلي  اأجل اإقناع 
هاري  االأول  الفريق  جنم  عن 

فرتة  مدريد يف  ريال  ل�سالح  كني 
االنتقاالت ال�سيفية.

اأن،  التقارير  نف�س  وتابعت 
مليون   215 حوايل  �سي�سع  برييز 
من  »ال�سبريز«  طاولة  على  يورو 
االإجنليزي  للدويل  ال�سماح  اأجل 
باالنتقال اإىل ريال مدريد، خا�سة 
مع  الالفت  كني  هاري  تاألق  بعد 
يف  الثالثة«  »االأ�سود  منتخب 
واتبع  االأخري،  رو�سيا  مونديال 

ال�سنوات  يف  مدريد  ريال  رئي�س 
التعاقدات،  يف  �سيا�سة  االأخرية 
العبني  ا�ستقطاب  على  تعتمد 
يف  التاألق  فر�سة  ومنحهم  �سباب 
فريق العا�سمة االإ�سبانية، بيد اأن 
تقارير �سحفية قادمة من اإ�سبانيا 
توؤكد اأن برييز �سيغري فل�سفته يف 
�سوق الالعبني، ويعمل على جلب 
ال�ساحرة  عامل  يف  كبار  جنوم 
امل�ستديرة اإىل القلعة املدريدية.



كوفات�ش يق�سي على �أمل ليفاندوف�سكي
�سدد الكرواتي نيكو كوفات�ش املدير الفني لبايرن ميونخ الأملاين على ا�ستمرار مهاجم الفريق 

البولندي روبرت ليفاندوف�سكي خالل الفرتة املقبلة، موؤكًدا مت�سك النادي بالالعب، واأ�سارت عدة 
تقارير �سحفية موؤخًرا، اإىل وجود رغبة لدى ليفاندوف�سكي للرحيل عن البافاري يف ظل اهتمام من 

ريال مدريد ومان�س�سرت يونايتد ب�سمه. وقال كوفات�ش، خالل ت�رصيحاته ل�سبكة �سكاي �سبورت�ش: 
»ل يوجد �سيء مع روبرت، من  املو�سم اجلديد �سيوا�سل ذلك بالتاأكيد«، وتابع: »�سحيح اأن 

ليفاندوف�سكي يخطط للذهاب ملكان اآخر، ولكنه �سيكون معنا، ولن ن�سمح لأي �سخ�ش خارجي اأن 
يهدم اأمن وا�ستقرار الفريق بهذه الطريقة«، واأو�سح: »روبرت ميتلك عقًدا، ل اأعرف مدته بالتحديد، 

ولكن �سي�ستمر معنا لأطول فرتة ممكنة«، واأمت: »اإنه لعب حمرتف ب�سكل كامل، ويعلم اأن لديه عدة 
اأ�سياء ي�سعى لتحقيقها، فهو يريد النجاح وت�سجيل الأهداف و�سيثبت ذلك يف امل�ستقبل«.

بوكيتينو يزيل �ملخاوف ب�ساأن �سي�سوكو
اأزال ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام املناف�ش يف الدوري الإجنليزي املمتاز املخاوف 

ب�ساأن طول فرتة غياب لعب الفريق، الذي عانى اإ�سابة يف ع�سالت الفخذ اخللفية خالل 
الهزمية اأمام بر�سلونة، يف مباراة ا�ستعدادية قبل بداية املو�سم، وتعر�ش لعب الو�سط 

مو�سى �سي�سوكو لإ�سابة، ودفع املدرب الأرجنتيني بجورج كيفن نكودو بدل منه يف ال�سوط 
الأول من اللقاء، وقال بوكيتينو ملحطة توتنهام التلفزيونية: »نعم، اأعتقد اأن اإ�سابته 

ب�سيطة، رمبا يكون مرهقا بع�ش ال�سيء لكنني اعتقد اأن الإ�سابة لي�ست كبرية، �سننتظر 
لالأيام املقبلة لروؤية ماذا �سيحدث«.

توخيل ي�ستفيد ماليا من �سيا�سة �لبي �أ�ش جي
ك�سفت تقارير �سحفية عن الراتب الذي يتقا�ساه توما�ش توخيل املدير الفني لباري�ش 

�سان جريمان، على مدار تعاقده الذي �سينتهي يف �سيف 2020، واأ�سارت �سحيفة »ليكيب« 
الفرن�سية اإىل اأن توخيل يتقا�سى 5.04 مليون يورو �سنويا خال�سة ال�رصائب اأو ما يوازي 

420 األف يورو �سهرًيا، ولفتت اإىل اأن راتب املدرب الأملاين يعد مقاربا ملا كان يتقا�ساه  
م�سوؤوليته، حيث يعد توما�ش توخيل املدير الفني اخلام�ش للفريق حتت قيادتها، وقالت 
»ليكيب« يف تقريرها اإن الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي املدير الفني الأ�سبق لبي اإ�ش جي كان 

يتقا�سى 500 األف يورو �سهريا، بينما تقا�سى لوران بالن 700 األف يورو، وتعد جتربة 
باري�ش �سان جريمان الأوىل لتوما�ش توخيل خارج حدود اأملانيا.

رومينيغه يحذر �لأندية �لأملانية
طالب كارل هانز رومينيغه الرئي�ش التنفيذي لبايرن ميونخ، الأندية الأملانية باإ�سقاط 
قانون 50+1، الذي مينع امل�ستثمرين من ال�سيطرة على الأندية، وقال رومينيغه خالل 

ت�رصيحات نقلتها �سبكة »دويت�سه فيله« الأملانية: »اإما اأن ن�سري يف هذا الطريق اأي�سا، اأو 
يف النهاية �سوف ندفع الثمن«، واأ�ساف: »اجلميع قلقون وخائفون من اأننا �سنفقد القدرة 

التناف�سية اإذا فتحنا ال�سوق، العك�ش �سحيح و�ست�ستفيد اأملانيا منه«.
وعن موقف لعب الفريق جريوم بواتينغ اأجاب: »مل نح�سم موقفه حتى الآن، لقد اأتى 

اإلينا وكيل اأعماله بعد نهاية املو�سم املا�سي، واأبلغنا اأن الالعب يف نهاية م�سريته ويود 
خو�ش جتربة جديدة«،  مالية مثرية لالهتمام، فنحن م�ستعدون للتحدث«، ووا�سل: »لقد 

ذكرنا عدة مرات اأن لدينا واحد اأو اثنني من لعبي خط الو�سط الفائ�سني عن احلاجة يف 
الفريق، ونريد تقليل هذا العدد لكي ل تكون هناك م�سكلة للمدرب مع الالعبني، ب�سبب 

عدم م�ساركتهم«، واأمت: »ل ميكنني الك�سف عن اأ�سماء الالعبني، ولكن نحن نعمل على ذلك 
الآن«.

�لربتغال تتوج بطلة �أوروبا حتت 19 عامًا
فازت الربتغال لأول مرة يف تاريخها بلقب بطولة اأوروبا حتت 19 عاماً اإثر فوزها يف 
النهائي على اإيطاليا، وتغلبت الربتغال يف نهائي بالبطولة التي اأقيمت يف فنلندا على 

اإيطاليا 4-3 بعد التمديد الوقت الأ�سلي 2-2 وكانت الربتغال يف طريقها للتتويج بلقب 
البطولة لأول مرة يف تاريخها وفقاً للنظام اجلديد لها الذي بداأ 2002 قبل اأن جتر اإيطاليا 

اللقاء لالأ�سواط الإ�سافية، وتقدمت الربتغال بهديف جواو فيليبي وفران�سي�سكو ترينكاو 
قبل اأن تعود اإيطاليا يف اآخر ربع �ساعة بف�سل موي�ش كني هدفني، وعاد جواو فيليبي لي�سع 

الربتغال يف املقدمة لكن �سكاماكا اأدرك التعادل، واأنهى البديل بيدرو املباراة بت�سجيله 
هدف الفوز للربتغال 109 مانحاً فريقه لقب البطولة بعدما فاز املنتخب الأول بلقب اأوروبا 

قبل قرابة عامني فقط.

نيمار يعرتف باملبالغة يف �ل�سقوط

اعرتف نيمار دا �سيلفا جنم باري�ش �سان جريمان واملنتخب الربازيلي، باأنه يبالغ اأحياًنا يف ال�سقوط خالل املباريات، وتعر�ش 
نيمار، ل�سيل من النتقادات خالل نهائيات مونديال رو�سيا حيث وا�سل ال�سقوط ب�سكل كبري جًدا يف املباريات، ولقبته اجلماهري 
بالغطا�ش، وقال نيمار خالل اإعالن ترويجي: »قد تعتقد اإنني اأبالغ واأحياًنا اأقوم باملبالغة، لكن احلقيقة هي اأنني اأعاين على 

اأر�ش امللعب«.
وعن عدم احلديث عقب الهزمية اأمام بلجيكا يف املونديال، اأجاب: »عندما اأغادر دون اأن اأقوم مبقابالت، فهذا لي�ش فقط 
ا مل اأتعلم بعد اأن اأخيب ظن اجلماهري«، واأو�سح: »عندما اأبدو غري مهذب، لي�ش لأنني فتى  لأنني ل اأريد �سوى الفوز، فاأنا اأي�سً
مدلل، ولكن لأنني مل اأتعلم كيف اأحبط اجلماهري«، وتابع: »اأقاتل للحفاظ على هذا ال�سبي على قيد احلياة بداخلي، ولكن لي�ش 
على اأر�ش امللعب، قد تظن اأنني اأ�سقط كثريا، لكن احلقيقة هي اأنني مل اأ�سقط«، ووا�سل: »ا�ستغرقت وقتاً طوياًل يف قبول 
انتقاداتكم، لقد اأطلت النظر اإىل نف�سي يف املراآة و�ساأ�سبح رجاًل جديداً، لقد �سقطت، ولكن فقط من يقع ميكنه اأن ي�ساعد 
نف�سه على النهو�ش«، واأمت »ميكنك ال�ستمرار يف اإلقاء احلجارة اأو التخلي عن ذلك وم�ساعدتي على الوقوف، عندما اأنه�ش، 

تقف كل الربازيل معي«.

يواجه يورغن كلوب املدير الفني لليفربول مهمة �سعبة خالل 
املو�سم املقبل، بعدما حدث خالل مباراة مان�س�سرت يونايتد 
الودية املا�سية، وك�سفت تقارير �سحفية اإجنليزية، عن ن�سوب 

خالف بني امل�رصي حممد �سالح وال�سنغايل �ساديو ماين ثنائي 
 ،1-4 الريدز  بها  فاز  التي  الودية  املواجهة  خالل  ليفربول 
الأزمة  فاإن  الإجنليزي،   »givemesport« موقع  وبح�سب 
ن�سبت ب�سبب ركلة اجلزاء ايل ح�سل عليها �سالح يف الدقيقة 
28 من املباراة، واأ�ساف: »�سالح كان ي�ستعد للت�سديد ولكنه 
فوجئ باأن ماين يتجه للتنفيذ ودخال يف نقا�ش، انتهى بتدخل 

من جيم�ش ميلرن الذي �سحب �سالح من قمي�سه فوًرا«.
لت�سديد ركالت  و�سيتعني على كلوب حتديد ترتيب الالعبني 
هو  يكون  اأن  على  اعتاد  الذي  ميلرن  وجود  ظل  يف  اجلزاء، 
مميزا  �سجال  له  كان  الذي  وفابينيو  اجلزاء  لركالت  املنفذ 
مع موناكو، بالإ�سافة اإىل �سالح وماين، واأو�سحت تقارير اأن 
قائال:  بالهدف،  احتفاله  خالل  �سالح  م�ساحلة  حاول  ماين 
لإثبات  ي�سعى  �سالح،  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار  لك«،  هذه  »مو 
جدارته هذا املو�سم بعد املو�سم الإعجازي الذي قدمه وتوج 
هدافا للربميريليغ، بينما ل يريد ماين اأن يلعب يف ظل امللك 

امل�رصي.

خالف �سالح وماين يعقد مهمة كلوب
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�لريال ي�سم ويليان �إىل قائمة �هتماماته
يدر�ش نادي ريال مدريد التعاقد مع الهدف ال�سابق لغرميه اللدود بر�سلونة خالل فرتة النتقالت ال�سيفية احلالية، وقالت 

�سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية اإن النادي امللكي قدم عر�سا بقيمة 100 مليون جنيه اإ�سرتليني، من اأجل ثنائي ت�سيل�سي 
ويليان  البديل، وما زال اأمام الفريق اللندين عدة اأيام من اأجل �سم بديل لكورتوا، حيث يدر�ش البلوز جلب جاك بوتالند اأو 
جوردان بيكفورد. واأو�سحت ال�سحيفة اأن رغبة ريال مدريد يف التعاقد مع الربازيلي ويليان قد تعني اأنه يفكر يف ال�ستغناء 

عن الويلزي غاريث بيل املطلوب من عدة اأندية، والذي كان يرغب يف الرحيل، واأظهر ت�سيل�سي نواياه يف التفاو�ش على 
الالعب الربازيلي، بعد اأن و�سل عر�ش بر�سلونة الأخري اإىل 65 مليون جنيه اإ�سرتليني، وبح�سب ال�سحيفة، فاإن عر�ش امللكي 

�سيعطي ت�سيل�سي فر�سة اأخرى للح�سول على مقابل كبري من الالعب الذي مل يبق يف عقده اإل مو�سمني.



م�سرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�سل ال�سواح

فنيالثالثاء 31  جويلية  2018  املوافـق  لـ12  دو القعدة 1439هـ 15

تفا�سيل حمزنة عن رحيل الفنان امل�سري م�سطفى العلي!

ه�سام اإ�سماعيل بخيل يف »ر�سايل«

مّت ك�شف النقاب عن اأن الفنان 
م�شطفى  ال�شاب  امل�رصي 
داخل  وحيدا  مات  العلي، 
�شقته منذ يومني، لكن مل يتم 
العثور عليه اإال فجر اأول اأم�س 
رائحة  فاحت  اأن  بعد  االأحد، 
جريانه  اأنوف  وملأت  جثته 
امل�رصي  املمثل  ورحل 
 28 ال�شبت  م�شاء  ال�شاب، 
جويلية 2018، وحيداً يف منزله 
باالأمر.  اأحد  يدري  اأن  دون 
ومل يكت�شف جريانه االأمر اإال 
وفاته،  على  يومني  مرور  بعد 
وفق ما ذكر عدد من الفنانني 
ال�شاب  �شديقهم  نعوا  الذين 

الراحل م�شطفى العلي.
ال�شاب  الفنان  اأ�شدقاء  ونعى 
و�شائل  عرب  املفاجئ  رحيله 

ومن  االجتماعي،  التوا�شل 
بينهم الفنانة منة جلل، التي 
م�شطفى  الفنان  اإن  قالت 
منذ  �شقته  يف  رحل  العلي 
اجلريان  واكت�شف  يومني، 
رائحة  ا�شتموا  بعدما  وفاته 
ك�رص  ومت  ال�شقة،  م�شدرها 
وكتب  ميتا  عليه  وعرث  الباب، 
عمرو  امل�رصي  املمثل 
يف  ح�شابه  على  العزيز  عبد 
قوة  وال  حول  :ال  في�شبوك« 
العزيز  �شديقي  باهلل،  اإال 
الفنان م�شطفى الُعلى يف ذمه 
راجعون،  اإليه  واإنا  اإنا هلل  اهلل، 
الفاحتة  اأ�شاألكم جميعا قراءه 
فيما  بالرحمة«  له  والدعاء 
ن�رصت املمثلة كارولني عزمي 
تفا�شيل وفاته على ان�شتغرام 

م�شواره  العلي  م�شطفى  وبداأ 
اجلامعة،  م�رصح  يف  الفني 
مع  »احلكر«  م�شل�شل  قدم  ثم 
الوهاب،  عبد  فتحي  املمثل 
وله  �شقر،  اأحمد  واملخرج 
عدد  مع  االأعمال  من  العديد 
ليلى  بينهم  من  النجوم،  من 
واإلهام  يو�شف،  ورانيا  علوي، 

�شاهني.
وكان املمثل الراحل م�شطفى 
�شارك يف عدد من  العلي قد 
االأعمال منها م�شل�شل »ال�شيدة 
»عيون  »�شم�س«،  االأوىل«، 
ميلد«،  »�شهادة  القلب«، 
»دنيا جديدة«، »االك�شلن�س«. 
الفنية  اأعماله  اآخر  وكانت 
للممثل  »البارون«  م�شل�شل 

عمرو عبد اجلليل.

الرتيلر الثاين لفيلم Venom يثري ف�سول امل�ساهدين

هكذا و�سف مارك هاميل مو�سمه الأخري يف »حرب النجوم« 

�شوين  ا�شتوديوهات  طرحت 
االأمريكية، يوم اأم�س االإثنني الرتيلر 
 ،Venom اجلديد لفيلمها  الثاين 

والذي يظهر من خلله توم هاردي 
»الفينوم«،  جمموعة  »نحن  قائًل: 
يف  اخلارقني  االأ�رصار  اأ�شهر  وهم 

ق�ش�س عامل مارفل. ودفع االإعلن 
توم  لكلمات  باال�شافة  الرتويجي 
املتابعني  من  العديد  هاردي 
�شخ�شية  �شيج�شد  اأنه  للعتقاد 
اأحداث الفيلم، وهي  »فينوم« طوال 
التى  ال�رصيرة  ال�شخ�شيات  اإحدى 
�شل�شلة  فى  »�شبايدرمان«  واجهها 
مب�شاهدة  اأنه  اإال  االأوىل،  مارفيل 
طرحته  الذي  الدعائي  االإعلن 
املا�شي،  فيفري  �شهر  �شوين 
اإال  يكن  مل  هاردي  اأن  �شيلحظ 
نهاية  يف  ليتحول  عادياً،  اإن�شاناً 
اأثار  اإىل »فينوم«، وهو ما  االأحداث 

ف�شول العديد من امل�شاهدين.
هوليوود  ذا  موقع  تقرير  وبح�شب 
التحول  بدايات  فاإن  ريبورتر، 

تعود  هاردي  ل�شخ�شية  املفاجئ 
دكتور  مع  له  عنيفة  مواجهة  اإىل 
يج�شدها  والتي  دريك  كارلتون 
�شقته  اإىل  يعود  حيث  اأحمد،  ريز 
بحالة  اأنني  اأ�شعر  »ال  ويقول: 
املراحل  تبداأ  وهنا  جيدة«، 
اإىل  املفاجئ  حتوله  لبداية  االأوىل 

�شخ�شية »Venom« ال�رصيرة.
اأفلم  �شل�شة  من  جزء  هو  الفيلم 
فلي�رص،  روبن  اإخراج  من  مارفل 
توم  جانب  اإىل  بطولته  يف  وي�شارك 
هاردي، ريز اأحمد، ومي�شيل وليامز، 
ومن  هيز،  و�شكوت  �شليت،  وجيني 
�شاالت  يف  الفيلم  طرح  املقرر 

ال�شينما يوم 5 اأكتوبر القادم.

هاميل  مارك  النجم  ك�شف 
عن  تويرت  على  ح�شابه  عرب 
االأخري  مو�شمه  الإنهاء  حزنه 
من فيلم اخليال العلمي »حرب 
وكاتبة  املمثلة  بدون  النجوم«، 
الراحلة،  االأمريكية  ال�شيناريو 
كاري في�رص وياأتي ذلك بعد اأن 
اأعلنت ال�رصكة املنتجة يف بيان 
هاميل،  مارك  املمثل  اأن  لها 
لوك  �شخ�شية  ج�شد  والذي 
كذلك  �شيظهر  ووكر،  �شكاي 
وفاته  بعد  اجلديد  اجلزء  يف 

يف فيلم )�شتار وورز: ذا ال�شت 
حيث  املا�شي،  العام  جيدي( 
بداية  لندن  يف  ت�شويره  �شيبداأ 

اأغ�شط�س )اآب( القادم.
جمموعة  هاميل  مارك  ون�رص 
يف  جمعته  التي  ال�شور  من 
ووكر«،  �شكاي  »لوك  �شخ�شية 
يف  فيت�رص،  كاري  النجمة  مع 
خلل  وذلك  ليا،  االأمرية  دور 
ال�شنوات  يف  ال�شابقة  االأجزاء 
املا�شية معلقاً: »اأ�شعر مبرارة 
فهي  دونها  من  دوري  الإنهاء 

اال�شتغناء  ميكن  ال  �شخ�س 
يف  الوحيد  عزائي  ولكن  عنه، 
ا�شتبدال  يتم  مل  بالفعل  اأنه 
دورها مبمثلة اأخرى، وبكلمات 
ين�رصها  التي  واملودة  احلب 
منذ  االآن،  حتى  معجبوها 
وفاتها«واأعلن  خرب  انت�شار 
فيلم  من  التا�شع  اجلزء  خمرج 
له،  بيان  يف  النجوم«  »حرب 
التي �شتظهر من  الطريقة  عن 
قائًل:  فيت�رص  كاري  خللها 
»لقد اأحببنا كاري في�رص للغاية، 

لق�شة  ُمر�شية  نهاية  اإيجاد  و 
اأمر  هو  بدونها  ووكر  �شكاي 
يحرينا، ل�شنا اأبداً ب�شدد اإعادة 
ال�شياغة اأو ا�شتخدام �شخ�شية 
دعم  بف�شل  ولكن  بالكمبيوتر، 
ابنتها بيلي تو�شلنا اإىل طريقة 
يف  كاري  ودور  اإرث  لتكرمي 
التا�شع  اجلزء  يف  ليا  �شخ�شية 
مل  فيديو،  ت�شوير  با�شتخدام 
يُ�شاهد من قبل كنا �شورناه يف 
اإىل  اإ�شارة  يف  ال�شابع«،  اجلزء 

فيلم »�شحوة القوة«.

يوا�شل الفنان امل�رصي ه�شام اإ�شماعيل 
ت�شوير دوره يف م�شل�شل »ر�شايل« للمخرج 
اإبراهيم فخر، املقرر عر�شه يف رم�شان 

املقبل.
اإ�شماعيل، ف�شيج�شد �شخ�شية  دور  وعن 
االأكرب  ال�شقيق  وهو  »ه�شام«،  تدعي 
مي  الفنانة  جت�شدها  التي  »هالة«  لـ 
باخلارج  عمله  من  ياأتي  حيث  عزالدين، 
دون  من  ولكن  عائلته،  مع  اإجازة  لق�شاء 

ا�شطحاب زوجته واأوالده توفرياً للنفقات، 
يف  ويدخل  بخيل  �شخ�س  اأنه  ويت�شح 
�شقيقته  زوج  مع  عديدة  �شدامات 
ال�شغري، الذي يلعب دوره الفنان �شليمان 
عيد، وتتدخل »هالة« اأكرث من مرة لل�شلح 

بينهما، وتتوايل االأحداث.
وي�شارك يف بطولة »ر�شايل« عبدالرحمن 
ورزان  اأمري  ورامز  �شليم  وخالد  اأبوزهرة 

مغربي و�شمرية مقرون.

الدخان  ينبعث منها  ي�شق تنني بخيا�شيم 
طريقه داخل املاء، يف م�شهد يحدث يف 
وهو  املائية،  الدمى  م�رصح  مهد  فيتنام 
ا�شتقطاباً  الثقافية  االأن�شطة  اأكرث  من 
الذي  االمتعا�س  رغم  البلد  يف  لل�شياح 
حمركو  وينتعل  الفيتناميني.  لدى  يثريه 
يف  بال�شيادين  اخلا�شة  االأحذية  الدمى 
يحتل  الذي  احلو�س  لدخول  الكوالي�س 
�شتار  وخلف  برمتها،  امل�رصح  م�شاحة 
اأنظار  يقيهم  االأخ�رص  اخليزران  من 
باأيديهم  هوؤالء  يحرك  املتفرجني، 
على  املو�شوعة  دماهم  املياه  حتت 
هذا  وي�شكل  طويلة.  خ�شبية  ع�شي 
عرو�س  �شعيد  على  مرجعاً  امل�رصح 
ا�شت�شافة  على  واعتاد  املائية،  الدمى 
مهرجانات دولية خم�ش�شة لهذا الن�شاط 
وبات حمطة اإلزامية يف اأي زيارة �شياحية 
اإىل فيتنام، ودر�س الفنانون العاملون فيه 
يف  وال�شينما  امل�رصح  كلية  يف  الفن  هذا 
هانوي التي ت�شم ق�شماً لتحريك الدمى.

منط ق�ص�صي

ثابتاً  منطاً  تُقدم  التي  الق�ش�س  وتلتزم 
يف  اخلو�س  عليها  القائمون  ويتجنب 
الواحد  احلزب  نظام  ت�شتفز  موا�شيع 
بعر�س  مكتفني  البلد،  يف  ال�شيوعي 
القروية  احلياة  من  م�شتوحاة  م�شاهد 
�شبيل  على  بينها  املحلية  واالأ�شاطري 
يتغلب  ملك  �شرية  اإىل  يتطرق  ما  املثال 
تغيريا  اأن  كما  ال�شينيني.  الغزاة  على 
اخل�شبية  الدمى  �شكل  على  طراأ  طفيفا 
مع الوقت اذ اأنها متثل قرويني و�شيادين 
وحيوانات، كلها ملونة بالذهبي واالأحمر 
واالأخ�رص اللّماع ح�شب مدير م�رصح ثانغ 
لوونغ:  ت�شو  ويو�شح  لوونغ.  ت�شو  لونغ، 
م�شلة  اأقدم  املائية يف  الدمى  ذكر  »ورد 

اإىل  تاريخها  يعود  فيتنام  يف  حجرية 
م�شلة  اإىل  اإ�شارة  يف  �شنة«،  األف  حواىل 
�شونغ ديني لينه، العائدة اإىل القرن الثاين 
ع�رص، والتي عرث عليها يف معبد بوذي يف 
�شتح�رص  »عندما  ويقول:  البلد.  �شمال 
�شريونه  العر�س،  هذا  املقبلة  االأجيال 

كما كان بن�شخته االأ�شلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  فام  احلريف  ويقر 
باأن  يدوياً،  الدمى  هذه  ت�شنيع  يوا�شل 
اجلذب  قدرة  تدريجياً  يفقد  الفن  هذا 
متا�شيه  عدم  بفعل  الفيتناميني  لل�شباب 
�شهدته  تطور مماثل ملا  الع�رص، يف  مع 
االأوبرا ال�شينية التي انح�رص االهتمام بها 
وبقيت متابعتها تقت�رص على الف�شوليني. 
ُمدر�شني  الذي عمل مع  ويو�شح احلريف 
الدمى  م�رصح  مع  اأطفال  كتب  لتكييف 
اأنواع جديدة من العرو�س  املائية: »ثمة 
واأي�شاً االنرتنت، وهو ما ي�شعب الت�شدي 
يف  االتنية  العلوم  متحف  ويحاول  له«. 
التلمذة  لدى  للتقليد  الرتويج  هانوي 
مع  ال�شياح،  اإىل  اإ�شافًة  الفيتناميني، 
غري  الطلق،  الهواء  يف  للدمى  م�رصح 
مقاعده  ملء  يف  �شعوبة  يواجه  اأنه 
راأ�س  مثل  التقليدية  االحتفاالت  خارج 
النوع  هذا  وللمفارقة،  القمرية.  ال�شنة 
اأن  اإذ  اخلارج،  يف  جتدده  يعي�س  الفني 
الباج  روبري  الكندي  امل�رصحي  املخرج 
با�شتلهامه  �شنوات  قبل  جناحاً  حقق 
عر�شه  يف  الفيتنامي  التقليد  هذا 
ايغور  الرو�شي  للموؤلف  لق�شة  امل�رصحي 
�شرتافين�شكي، مل يتوا خلله عن حتويل 
للدمى  حو�س  اإىل  االأورك�شرتا  مقر 
يف  التجربة  تكرار  يعتزم  وهو  املائية، 

اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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كتاب بعنوان »الفكر التنويري يف الر�ؤية 
امل�ستقبلية عند املهدي املنجرة«

�صدر، حديثا، للباحثة والأكادميية زهور كرام كتاب جديد بعنوان »الفكر 
التنويري يف الروؤية امل�صتقبلية عند املهدي املنجرة«،الكتاب، ال�صادر عن 

من�صورات دار دملون اجلديدة ب�صوريا، ي�صتدعي الإرث الفكري ال�صت�صرايف 
للراحل املهدي املنجرة �صمن �صياق عاملي ُيعرف بالهيمنة الإمربيالية 

و�صعيها الدوؤوب اإىل ال�صيطرة، و�صمن �صياق حملي من خ�صو�صياته التبعية 
وال�صتهالك وفقدان املبادرة. فبالن�صبة اإىل زهور كرام،

م٫�س

 »تطرح امل�ستقبليات نف�سها بقوة 
ما  حول  جماعي  وعي  بناء  بغية 
ولعل  وخارجها،  املنطقة  يف  يقع 
اأجوبة  القرتاح  طريق  هو  الفهَم 
النفق  من  اإخراجنا  على  قادرة 
اإال  الفهم  يتحقق  وال  امل�سدود، 
امل�ساريع  على  االطالع  عرب 
ميثل  التي  العربية  امل�ستقبلية 
م�رشوع املهدي املنجرة اأحدها«. 
مقدمة  اإىل  الكتاب  ويتوزع 
حيث  ومالحق،  وتركيب  وف�سلني 

انطلق التقدمي من �سوؤال مركزي 
يحدد االأ�سباب الكامنة وراء قراءة 
وتلجاأ  االآن،  املنجرة  املهدي 
الباحثة اإىل تقدمي مربرات كثرية، 
على  يقوم  العاملي  ال�سياق  اإن  اإذ 
من  االإهانة.  ومترير  الرعب  بث 
هنا، تاأتي قدرة امل�ستقبليات على 
يف  الوقوع  من  ال�سعوب  حت�سني 
م�ستنقع الت�ساوؤم، ويبداأ التح�سني 
عرب قراءة املا�سي واحلا�رش؛ الأن 
التاريخي يجعل امُل�ستقبل  اجلهل 
ينبغي  قراءة  وكل  �سبابية.  اأكرث 
�رشيح  ذاتي  نقد  على  تنبني  اأن 

لعقد  �رشورية  خطوة  بو�سفه 
املا�سي واحلا�رش  امل�ساحلة مع 
اإعادة  اإن  امل�ستقبل.  وا�ست�رشاف 
املنجرة  املهدي  ت�سورات  قراءة 
�ست�سمح  بنائها  واإعادة  وترتيبها 
ال�سيا�سات  حول  وعي  باإنتاج  لنا 
الدولية، و�ستعمل على ا�ستح�سار 
ال�سمري  اإىل  يعيد  الذي  النموذج 
القيم.  انهارت  بعدما  ر�سده 
الروؤية  تقدمي  اإىل  الكتاب  وي�سعى 
املهدي  فكر  يف  امل�ستقبلية 
اإىل  االعتبار  واإعادة  املنجرة، 
اأعمدة  اأحد  يُ�سّكل  مغربي  �سوت 

التي  املغربية  الفكرية  النخبة 
نحو  املغربي  بالعقل  �سافرت 
ويتيح  عاملية،  اإن�سانية  اآفاق 
منوذج  على  التعرف  للقارئ 
االإميان  بقوة  املنخرط  املثقف 
يف  والكرامة  والعقل  واملعرفة 
وال�سعوب.  امل�ستقبل  ق�سايا 
حمورين:  اإىل  الكتاب  يتوزع 
»معنى  يناق�ش  االأول  املحور 
بو�سفها  امل�ستقبلية«  الروؤية 
والتخطيط.  للتفكري  مو�سوعا 
ا�ستثمار  على  الروؤية  هذه  وتقوم 
فالروؤية  الثالثة؛  اأبعاده  الزمن يف 

تنه�ش  املنجرة  لدى  امل�ستقبلية 
على  تقوم  دقيقة  منهجية  على 
املفاهيم  من  ن�سق  ت�سييد 
واملبادئ، اأما املبادئ فهي النظر 
باعتبارها  القيم  منظومة  اإىل 
الثقايف  والتوا�سل  مرجعا، 
وال�سباب  احل�ساري،  واحلوار 
روؤية املنجرة.  مفهوم وظيفي يف 
الثاين  املحور  ير�سد  بينما 
املفاهيم التي ا�ستثمرها املهدي 
امل�ستقبلية،  روؤيته  يف  املنجرة 
/ التوقع  االآتي:  النحو  على  وهي 
�سدام  املقا�سد،  اال�ستب�سار، 

اإكراهات  مفاهيم  احل�سارات، 
والن�سيان،  الذاكرة  الدميقراطية، 
الكاتبة  وتطرح  والتقدم.  احلداثة 
يقرتح  مركزيا  �سوؤاال  الرتكيب  يف 
طريق  بخريطة  الوعي  �رشورة 
ختمت  وقد  امل�ستقبلي،  التفكري 
املالحق:  من  مبجموعة  بحثها 
ملحق  املنجرة،  توقعات  ملحق 
جمل وتعبريات املهدي املنجرة، 
ملحق  والبيانات،  الر�سائل  ملحق 
املنجرة،  للمهدي  الذاتية  ال�سرية 
ملحق املهدي املنجرة يف مركز 

ذاكرة املغرب املعا�رش.

 الدار امل�صرية اللبنانية
 للن�صر والتوزيع

برلني" ر�اية  فى  "حدث 
جديدة لـ ه�سام اخل�سن 

     
طرحت الدار امل�رشية اللبنانية للن�رش والتوزيع 

باملكتبات منذ اأيام رواية "حدث فى برلني" للروائى 
ه�سام اخل�سن، والتى تعد العمل الروائى ال�ساد�ش له.

الرواية تدور اأحداثها فى الفرتة ما بني نهاية 
اخلم�سينات وبداية ال�ستينات من القرن املا�سى، 

وتتمحور الفكرة الرئي�سة للرواية حول هروب فلول 
النازيني خالل هذه الفرتة من برلني وجلوئهم مل�رش، 

وال�رشاع الهائل بينهم وبني املو�ساد االإ�رشائيلى، 
وعمليات االغتيال التى دبرها املو�ساد بحقهم، كذلك 

حياتهم مب�رش وعملهم مب�ساريع ال�سواريخ فى عهد 
الرئي�ش االأ�سبق جمال عبد النا�رش.

حدث فى برلني

فى "حدث فى برلني" ا�ستطاع اخل�سن باأ�سلوبه االأدبى اأن ميزج 
ب�سكل بديع بني االأحداث واحلقائق التاريخية واخليال، كما 
اأَنّ الرواية �سلَّطت ال�سوء ب�سكل كبري على اجلانب االإن�سانى 

ومعاناة النازيني بعد هزمية هتلر فى احلرب العاملية الثانية 
وانهيار اأملانيا. ومن اجلدير بالذكر اأَنّ ه�سام اخل�سن هو 

مهند�ش مدنى وروائى م�رشي، من مواليد القاهرة )1963(، 
بداأ م�سواره االأدبى عام )2010(، باملجموعة الق�س�سية 

"حكايات م�رشية جًدا"، ثَمّ روايتي "ما وراء االأبواب" و"7 اأيام 
فى التحرير" عام )2011(، كذلك رواية "اآدم امل�رشي" عام 
)2012(، واملجموعة الق�س�سية "دويتو"، عام )2013(، فيما 

�سدرت له رواية "جرافيت" عام )2014(، والتى و�سلت للقائمة 
الطويلة جلائزة الرواية العربية "البوكر"، ف�ساًل عن رواية 

"تالل االأكا�سيا" ال�سادرة عن الدار امل�رشية اللبنانية عام 
ق.ث/وكالت)2015(.

�صدر حديثا 

 بنية ق�سة الطفل عند �سهيل عي�سا�ي ، للأديب املغربي حممد داين

رو�صيا

اإيرانية ترتاأ�س جلنة حتكيم مهرجان �سينمائي د�يل

الهدى  دار   . اأ  عن  حديثا  �سدر 
زحالقة  عبد  باإدارة  املغربية 
عند  الطفل  ق�سة  بنية   « كتاب 
للكاتب   « عي�ساوي  �سهيل 
 ، داين  حممد  املغربي  والباحث 
من  �سفحة   170 يف  الكتاب  يقع 
، لوحة الغالف  احلجم املتو�سط 
للفنانة فيتا تنئيل ، يهدي كتابه » 
كاتبا  عي�ساوي  �سهيل  املبدع  اإىل 
ومبدعا  .رائدا  االأطفال.  لق�سة 
بحث  عن  عبارة  الكتاب  فيها...« 
االأطفال  اكادميي هام يف ق�س�ش 
اإبراهيم عي�ساوي )  للكاتب �سهيل 
يارا تر�سم حلما ، احذر يا جدي ، 
جدي يع�سق اأر�سه ، االأمرية ميار 
وحبات اخلوخ ، ال�سياد والفانو�ش 
ثابت   ، اأبي  بجانب   ، ال�سحري 
العاتية ، يف �سيافة رجال  والريح 
 ، ال�سماء  يف  ع�سفور   ، الف�ساء 
توبة الثعلب ، امللك فهمان الزمان 
، طاهر يتعرث بال�سبكة العنكبوتية 
يف  داين  حممد  االديب  كتب   ،)
مقدمة الكتاب » اإن ق�س�ش �سهيل 

عي�ساوي تقدم للطفل الفل�سطيني 
عامة  العربي  والطفل  خا�سة 
وتنمية  ذاته،  معرفة  يف  م�ساعدة 
معرفته، وتزويد قامو�سه بكلمات 
تطويره،  على  والعمل  جديدة، 
واللغوي  املعريف  ر�سيده  وتنمية 
واملو�سوعي. كما تقدم له خربات 
ال�سخ�سية،  خرباته  تغني  اإن�سانية 
وتنمي فيه الطموح، واالأمل، وحب 
فيه  تنمي  كما  والتفاوؤل..  احلياة، 
وباحلياة،  بال�سعادة  االإح�سا�ش 
اجلميلة،  بال�سور  خميلته  وتغني 
وامللونة، وتو�سع اآفاقه ومداركه.. 
اللغوية،  وملكته  ذوقه  تطور  كما 
والتقييم  احلكم  ملكة  فيه  وتنمي 
فيه  تطور  والنقد.كما  والتثمني، 
اجلانب االجتماعي وت�سجعه على 
التعاون والت�سامن والتكافل، وحب 
اخلري واالإيثار.. وتعمل على تعديل 
خلقه  وتطوير  وتهذيبه،  �سلوكه 
وقيمه. كما يجعله قريبا من بيئته 
عليها  احلفاظ  ويتعلم  املادية، 
كائناتها.«  واحرتام  واحرتامها، 

يوجه  ملن   : الكتاب  موا�سيع  من 
�سهيل عي�ساوي خطابه الق�س�سي، 
ماذا تقدم ق�س�ش �سهيل عي�ساوي 
كتب  يف  يتوفر  ماذا  للطفل؟، 
عي�ساوي،  �سهيل  االأطفال  ق�س�ش 
وظيفة  االأطفال،  اأدب  ماهية  يف 
الن�ش الق�س�سي وتيماته، ال�سورة 
عي�ساوي  �سهيل  ق�س�ش  يف 
امل�سرتك  القا�سم  وخ�سو�سياتها، 
املالمح  كلها،  الق�س�ش  هذه  بني 
ق�س�سه  يف  واخل�سو�سية  اللغوية 
لالأطفال، القيم يف ق�س�سه. ي�سم 
ومراجع  عديدة  جداول  الكتاب 

بالعربية والفرن�سية .
 -     : �سدر للكاتب حممد داين 

اإ�ساءات يف �سعر �سهيل عي�ساوي
الرواية  يف  �سوؤال   -
احلداثة   - املغربية)م�سرتك(    
الرواية)مقهى  يف  والتجريب 
الرواية   - البيزنطي منوذجا(     
ال�سعر   - اأفيالل  علي  عند 
الدكتور  �سعر  يف  وال�ساعرية 

م�سطفى ال�سليح

املغربية  الق�سيدة   -
عبد  �سعر  يف  احلداثية)قراءة 

النا�رش لقاح(
الق�سرية جدا     -  الق�سة  - يف 
عند  جدا  الق�سرية  الق�سة  بنية 

كاملة بدرنة
جدا      الق�سرية  الق�سة  جمالية   -
الق�سرية  الق�سة  يف  حفريات   -
اني�ش  عند  الق�سة  كتابة   - جدا 
ال�رشدي  العامل  يف   - الرافعي    

ملحمد �سوف
يف  درا�سة   - االأطفال  اأدب   -
ق�س�ش االأطفال ل�سهيل عي�ساوي 

ل�سعر  ال�سعر)درا�سة  جتليات   -
بنية   - الرباوي(     علي  حممد 
 - املعا�رش  الفل�سطيني  ال�سعر 
ال�ساللة  مرثاة  ديوان  يف  درا�سة 
كناعنة  - جتليات  اأحمد  ،ل�سالح 
الرقمي     االبداع  يف  قراءة  ن�سية 
يف  درا�سة   - العربي  النحو   -
 - البحر  اأقوى من   - االخطاء    
رواية     - اأوراق نقدية  - الن�ش 

االأدبي يف املدر�سة االبتدائية 

االإيرانية،  املخرجة  تولت 
جلنة  رئا�سة  ميالين،  متينة 
الثامنة  الدورة  يف  التحكيم 
الدنيا"  "اآخر  ملهرجان 
مبدينة  الدويل  ال�سينمائي 
وقال  الرو�سية  �سخالني 
للمهرجان  ال�سحفي  املكتب 
�سينمائية  خمرجة  ميالين  اإن 

حازت  معروفة،  اإيرانية 
�سينمائية  مهرجانات  جوائز 
جانب  واإىل  كثرية  عاملية 
ت�سم  االإيرانية،  املخرجة 
جلنة التحكيم كاتبة ال�سيناريو 
جون-  اأو  اجلنوبية،  الكورية 
الرو�سية  واملمثلة  مي، 
�سوك�سينا،  ماريا  املعروفة، 

واملخرجني الرو�سيني األيك�سي 
واأليك�سي  االبن  غريمان 

بوبوغريب�سكي.
الثامنة  الدورة  اأن  يذكر 
الدنيا"  "اآخر  مهرجان  من 
�سوف  الدويل  ال�سينمائي 
تقام، يف الفرتة ما بني 24 و31 
دور   4 يف  املقبل،  اأغ�سط�ش 

لل�سينما بعا�سمة اإقليم �سخالني 
يوجنو�سخالين�سك.  الرو�سي، 
قبالة  �سخالني  جزيرة  وتقع 
ال�ساحل ال�رشقي ل�سيبرييا يف 
االحتاد  �رشقي  نقطة  اأق�سى 
 76 م�ساحتها  وتبلغ  الرو�سي، 
�سكانها  وعدد  مربع،  كم  األف 

حوايل 710 اأالف ن�سمة.

للباحثة والأكادميية املغربية زهور كرام
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 تنقية الرتاث مهمة 
م�ستعجلة  اليوم اأوغدا ...؟ا
كثرية هي الأ�ضوات التي نادت منذ �ضنوات باإعادة قراءة الرتاث العربي قراءة  مو�ضوعية 

وعقالنية ،فوجدت نف�ضها اإما معزولة واإما منبوذة م�ضكوك يف اأيديولوجيتها بحكم اأن الرتاث 
يعترب من املقد�ضات يف نظر جموع الأمة قاطبة. وامل�ضا�س به مبثابة خط اأحمر ؟ا بل اأن الكثري مت 

تكفريه ول حاجة لذكر اأ�ضماء وعينات معروفة من املفكرين العرب دون �ضواهم من الغربيني. 
وقد ارتبط تراثنا العربي ارتباطا وثيقا بالفكر الإ�ضالمي والأ�ضويل الت�ضريعي باخل�ضو�س 

لذلك باتت �ضفة القدا�ضة عليه اأحقية لمراء فيها

بقلم: جمال ن�ضراهلل

الآين  م�ساره  على  وطاغية 
الرتاث  هذا  واأن  ،حتى  والقدمي 
به �سوائب ل تتنا�سب مع الع�رص 
اأو اأنها نتاج اأفكار خا�سة اجتهد 
اأ�سحابها يف زمانهم، ومل يذكروا 
باأن باب الجتهاد فيها  قد اأغلق. 
.اإمنا الذين  بل تركوها كما هي 
هم  القدا�سة  باب  عليها  اأ�سفوا 
بقرون  ذلك  بعد  جاوؤوا  من 
بال�سلفيني  ي�سمون  ممن  وهم 
املدر�سة  واأتباع  املت�سددين 
ممن  ،وبع�ض  تيمية؟ا   البن 
اتبعوا الوهابية على اأ�سا�ض اأنهم 
ي�سككون وبح�سا�سية مفرطة يف 
ويعتربونها  البحث  مناهج  كل 
حماولة ت�سللية لفكر غربي هدام 
النه�ض  باأخرى  اأو  بطريقة  يريد 
وقد  املتني  ال�رصح  هذا  من 
والذود  �سيانته  من  بد  ول  كان 
وقد  ؟ا  والنفي�ض  بالنف�ض  عنه 
باأن  اأ�رصنا  اإذ  كاذبني   جنزم  ل 

مل  والأئمة  امل�سايخ   هوؤلء 
يقروؤوا هذا الرتاث قراءة 

ف�سلوا  واأنهم  عقالنية 
الإبقاء عليه حتى وهو 

بالنحرافات  مليء 
ت  ق�سا لتنا ا و

ت  ا ء ا فرت ل ا و
بع�ض  على 
ث  ا حد لأ ا

وال�سخ�سيات املهمة يف التاريخ 
األف  ذلك  يف  ولنا  الإ�سالمي. 
الأقاويل  بع�ض  جتد  اإذ  الأدلة 
اأحكام  بع  فيما  اأ�سبحت  التي 
حتكم حياة الأمة. تقول �سيئا ما 
ويف مواقع اأخرى تقول العك�ض،  
من  حرية  يف  الفرد  جتعل  مما 
اأمره هل ياأخذ بالأوىل اأم بالثانية،  
اإىل اأن جاء كما هو معلوم فريق 
..ممن  بالتوفيقيني  يُ�سمى  ثالث 
على  الو�سطي   الفكر  نهجوا 
،تاأخذ  و�سطية  اأمة  اأننا  اأ�سا�ض 
من الرتاث ماهو �سالح  لع�رصنا 
وتفعل نف�ض ال�سيء من احلداثة 
مال يتعار�ض مع قيمنا ومبادئنا 
اأن  ،اأم  العقالنية  هذه  ،فهل 
اأخرى  نعوتا  تاأخذ  الأخرية  هذه 

اأحد  ي�ساألك  .حيث لرمبا 
ماهي  الأ�سوليني 

نية  لعقال ا
لتي  ا

�سكلها  )اعطنا  عنها  تتحدث 
وتاريخ  وجذورها  ولونها 
بداأ  ومتى  وفروعها  ميالدها 
يف  ذلك  فعل  ومن  بها  العمل 
جتد  اأخرى  جهة   من  البدء( 
خطابات  يوجه  الرتاث  هذا  اأن 
لأقوام  عي�ض  د�ساتري  عبارة عن 
م�ستواهم  ح�سب  يعي�سون  كانوا 
البعد  كل  بعيدين  اأي  الفكري 
مع  ح�سلت  التي  التطورات  عن 
القرون املتاتلية، وبالتايل وجب 
تنا�سب  اأخرى  واإيجاد  تغيريها 
ولوجود  املعا�رص.  الفرد 
جتني  ذلك  ففي  اأومطلق  لثابت 
نعترب  كنا  اإذا  العقل،هذا  على 
هي  الإ�سالمية  مقوماتنا  اأن 
وتدعوا  عقالنية.  مقومات 
ولي�ست  والإجتهاد  للبحث 
نحاول  ول  ظالمية 
تنظيفها  نحن 
ها  تطهري و

من 

فنُتهم  ولدت  كما  اأو  �سوادها 
وعدم  باجلمود  غرينا  اأو  نحن 
مناحي  جميع  يف  التجديد 
اأي  �سائل  يت�ساءل  وقد  حياتنا، 
ما  هو  هل  املق�سود  هو  تراث 
لنا من خمطوطات حتوي  تبقى 
هي  اأم  الأ�سالف  و�سري  مناقب 
والعادات  املادية  ال�سواهد 

والفنون

هل هو الرتاث املادي اأو 
املعنوي

اأعتقد اأن اأكرث الرتجيحات متيل 
فعال  هنا  نحن  الثاين..  لل�سق 
املناهج  تلك  �سد 

التي  الدخيلة 
مت�ض 
حتى 

املقد�ض ول حدود لها بل تاأتي 
لأنه  والياب�ض،  الأخ�رص  على 
او  الفال�سفة  هوؤلء  لوطبقها 
ملا  بلدانهم  يف  امل�ست�رصقون 
من  معار�سة  جتد  بل  جنحت 
بع�ض  يريد  ،فقط  جلدتها  بني 
النخراط  العرب  املفكرين 
اأدوات  ا�ستعمال  يف   الكلي 
كل  املطلق يف  بها حتقيق  يراد 
ذاته خطاأ،لأن   بحد  وهذا  �سيء 
احلياة  مناحي  �ستى  التنظيم يف 
مطلوب بدءا من تنف�ض الن�سان 
واإل  الكون  تركيبة  اإىل  الألة  اإىل 
اأ�سحت كل امل�سائل فو�سى على 
نحن  نبتكر  ل  ملاذا  ثم  فو�سى، 
دوما  ونظل  اخلا�سة  مناهجنا 
�ساكلة  تُّبع،على  منبهرين  اإمعة 
وزن  على  راجت  التي  الثقافة 

)�سدمة احلداثة (
باأن  واعتقد 
ا  هذ

فقد  بجديد  لي�ض  املطلب 
جميء  وقبل  قبلنا  من  به  عمل 
ابن  من  كل  امل�سايخ  هوؤلء 
الغزايل  واأبوحامد  ر�سد 
اتهموا  قد  وهم  والفارابي،حتى 
اأن  اإل  التملق  بالزندقة  كذلك 
عهد  بداية  كانت  حماولتهم 
للرتاث  ال�سحيحة  القراءة 
من  �سادر  ب�رصي  اإرث  لأنه 
اإل  �سفتهم  كانت  مهما  اأقوام 
لديهم  تتوفر  التعرث  خ�سال  اأن 
ونق�ض  العي�ض  ب�ساطة  بكم  ؟ا 

الو�سائل اآنذاك.
فعميلة التنقية امل�سار اإليها لي�ست 
تلك التي ت�سل بنا اإىل التخدي�ض 
هو  واملق�سود  الن�سو�ض  يف 
ذاته  حد  يف  ؟افهذا  اهلل  كتاب 
بل  املاألوف  عن  وخروج  اإفرتاء 
املق�سود هو ما�سدر من الب�رص 
�سواء فال�سفة اأو حمدثني اأو رواة 
.وعليه وجب الت�رصيح والدخول 
اأ�رصع وقت اإىل عملية غرفة  يف 
ال�سحي  للك�سف  العمليات 
تليق  وبدائل  اأيقونات  واإعطاء  
وحتقق  العقل  تقد�ض  باأمتنا 
الإن�سانية  املبادئ  اأ�سمى 
�سمادات  فقط  ولي�ض   ،
نعاود  ثم  مرحلية؟ا 
جديد  من  ال�سقوط 
بني خمالب الجتهاد 

الظريف.

�سمت من اأجل غزة!
حتيط خا�رصتها بالألغام 
.. وتنفجر .. ل هو موت 

.. ول هو انتحار
يف  غـزة  اأ�سلوب  انه 

اإعالن جدارتها باحلياة
وحلم  �سنوات  اأربع  منذ 
�سظايا  يتطاير  غـزة 

قذائف
هو  ول  �سحر  هو  ل 
انه �سالح غـزة  اأعجوبة، 
يف الدفاع عن بقائها ويف 

ا�ستنزاف العدو
ومنذ اأربع �سنوات والعدو 
مبتهج باأحالمه.. مفتون 
اإل يف   .. الزمن  مبغازلة 

غـزة
عن  بعيدة  غـزة  لأن 
اأقاربها ول�سيقة بالأعداء 
كلما  غـزة جزيرة  لأن   ..

تكف  ل  وهي  انفجرت، 
عن الإنفجار،

العدو  وجه  خد�ست 
وك�رصت اأحالمه و�سدته 

عن الر�سا بالزمن.
لأن الزمن يف غـزة �سيء 

اآخر ..
لي�ض  الزمن يف غـزة  لأن 

عن�رصاً حمايداً
اإىل  النا�ض  يدفع  ل  انه 
ولكنه  التاأمل...  برودة 
الإنفجار  اإىل  يدفعهم 

والرتطام باحلقيقة.
ياأخذ  ل  هناك  الزمن 
الطفولة  من  الأطفال 
ولكنه  ال�سيخوخة  اإىل 
اأول  يف  رجالً  يجعلهم 

لقاء مع العدو 
غـزة  يف  الزمن  لي�ض 

اقتحام  ولكنه  ا�سرتخاء 
الظهرية امل�ستعلة

لأن القيم يف غـزة تختلف 
.. تختلف .. تختلف

القيمة الوحيدة لالإن�سان 
مدى  هي  املحتل 
لالإحتالل...  مقاومته 
املناف�سة  هي  هذه 

الوحيدة هناك.
وغـزة اأدمنت معرفة هذه 
القيمة النبيلة القا�سية .. 
مل تتعلمها من الكتب ول 
الدرا�سية  الدورات  من 

العاجلة
الدعاية  اأبواق  من  ول 
من  ول  ال�سوت  العالية 
تعلمتها  لقد  الأنا�سيد. 
وحدها  بالتجربة 

وبالعمل الذي ل يكون

الإعالن  اأجل  من  اإل 
وال�سورة

تباهى  ل  غـزة  اإن 
وثوريتها  باأ�سلحتها 
تقدم  انها  وميزانيتها. 
وتت�رصف  املر  حلمها 

باإرادتها وت�سكب دمها
اخلطابة  تتقن  ل  وغزة 
حنجرة  لغزة  لي�ض   ..
هي  جلدها  ..م�سام 
ودماً  عرقاً  تتكلم  التي 

وحرائق .
العدو  يكرهها  هنا  من 
ويخافها   . القتل  حتى 
وي�سعى   . اجلرمية  حتى 
اإىل اإغراقها يف البحر اأو 

يف ال�سحراء اأو يف الدم
اأقاربها  يحبها  هنا  من 
على  واأ�سدقاوؤها 

ا�ستحياء ي�سل اإىل الغرية 
لأن   . اأحياناً  واخلوف 
غزة هي الدر�ض الوح�سي 
امل�رصق  والنموذج 
لالأعداء والأ�سدقاء على 

ال�سواء .
لي�ست غزة اأجمل املدن 

..
اأ�سد زرقة  لي�ض �ساطئها 
املدن  �سواطئ  من 

العربية
اأجمل  برتقالها  ولي�ض 
حو�ض  على  برتقال 

البحر الأبي�ض .
ولي�ست غزة اأغنى املدن 

..
املدن  اأرقى  ولي�ست 
املدن.  اأكرب  ولي�ست 
تاريخ  تعادل  ولكنها 

قبحاً  اأ�سد  لأنها  اأمة. 
يف عيون الأعداء، وفقراً 
لأنها  و�رصا�سة.  وبوؤ�ساً 
تعكري  على  قدرة  اأ�سدنا 
وراحته،  العدو  مزاج 
لأنها  كابو�سه،  لأنها 
واأطفال  ملغوم،  برتقال 
بال  و�سيوخ  طفولة  بال 
بال  ون�ساء  �سيخوخة، 
رغبات، لأنها كذلك فهي 
واأغنانا  واأ�سفانا  اأجملنا 

واأكرثنا جدارة باحلب.
عن  نبحث  حني  نظلمها 
ن�سوهن  فال  اأ�سعارها 
ما  اأجمل  غزة،  جمال 
من  خالية  اأنها  فيها 
حاولنا  وقت  يف  ال�سعر، 
اأن ننت�رص فيه على العدو 
ف�سدقنا  بالق�سائد 

حني  وابتهجنا  اأنف�سنا 
نغني  يرتكنا  العدو  راأينا 
ثم  ينت�رص  وتركناه   ..
عن  الق�سائد  جفننا 
العدو  فراأينا  �سفاهنا، 
املدن  بناء  اأمت  وقد 

واحل�سون وال�سوارع .
ونظلم غزة حني نحولها 
لأننا  اأ�سطورة  اإىل 
نكت�سف  حني  �سنكرهها 
من  اأكرث  لي�ست  اأنها 
�سغرية  فقرية  مدينة 
ما  نت�ساءل:  تقاوم وحني 

الذي جعلها اأ�سطورة؟
مرايانا  كل  �سنحطم 
فينا  كانت  لو  ونبكي 
كرامة اأو نلعنها لو رف�سنا 

اأن نثور على اأنف�سنا
 حممود دروي�س
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م�صروبات الديتوك�س... اخلرباء يك�صفون احلقيقة
يف ال�صنوات الأخرية، ذاع �صيت 
م�رشوبات وع�صائر الديتوك�س، 
بالفعل  امل�رشوبات  هذه  فهل 
خل�صارة  �صحرية  م�رشوبات 
الوزن ون�صارة الب�رشة وغريها 
هذه  يف  به؟   تعد  مما  كثري 
الكثري  تلجاأ  ال�صنة  من  الفرتة 
غذائية  حلميات  الن�صاء  من 
قا�صية واأنظمة ريا�صية �صارمة 
للح�صول  غريبة  وممار�صات 
وبينما  املثايل.  اجل�صد  على 
باتباع  دوماً  اخلرباء  ين�صح 
حمية غذائية متوازنة وبطيئة 
الوترية لتحقيق خ�صارة �صحية 
من  العديد  اأن  اإل  الوزن،  يف 
الن�صاء يلجاأن للحلول ال�رشيعة 
والتي قد ل يكون بع�صها �صحياً 
متاماً مثل ع�صائر الديتوك�س.

عن  موؤخراً  اخلرباء  ك�صف 
اجل�صم  يف  يحدث  ما  اأن 
ع�صائر  تناولك  فرتة  خالل 
اأمراً  يكون  ل  قد  الديتكو�س 
النوع  فهذا  متاماً،  �صحياً 
والذي  امل�رشوبات-  من 
يبدو  بالفعل  اجل�صم  يجعل 
لك  يت�صبب  قد  نحافة-  اأكرث 
بخ�صارة كميات كبرية من املاء 
بع�صالتك،  ال�رشر  يلحق  وقد 
هذه  حمتوى  ب�صبب  وذلك 
من  املنخف�س  امل�رشوبات 
املعقدة  الكربوهيدرات 
قد  الذي  الأمر  والربوتينات، 

يجعلك تبدو اأكرث نحافة بينما 
من  جزءاً  تخ�رش  حقيقة  اأنت 
الأمر  يقت�رش  ول  ع�صالتك. 
فح�صب،  الأ�رشار  هذه  على 
م�رشوبات  لك  تت�صبب  قد  بل 
التالية:  بالأمور  الديتوك�س 
قد  اجل�صم  يف  عام  وهن 

ي�صيبك باإغماء مفاجئ.
نتيجة  كبرية  مزاجية  تقلبات 
التغريات الكبرية وال�رشيعة يف 

م�صتويات ال�صكر يف اجل�صم.
عن  بالبتعاد  اخلرباء  وين�صح 
اأو  بالديتوك�س،  ي�صمى  ما 
احلميات املخ�ص�صة لت�رشيف 

ال�صموم من اجل�صم، والكتفاء 
باتخاذ قرارات تغذوية �صحية 
بدلً من هذا كله، مثل جتنب:

بال�صكر.  الغنية  الأطعمة 
الطعام  املقلي.  الطعام 
واملعلبات.  املعالج 
كله  هذه  عن  وال�صتعا�صة 
والطعام  واخل�صار  بالفواكه 
الغني بالربوتينات وكل ما يتم 

ت�صنيعه من احلبوب الكاملة.
وبينما قد ل يت�صبب لك ع�صري 
الديتوك�س لوحده بالعديد من 
بالأنظمة  مقارنة   - الأ�رشار 
بالكامل  املعتمدة  الغذائية 

الديتوك�س-،  مبداأ  على  فقط 
ل  قد  الع�صائر  هذه  اأن  اإل 
على  متاماً  �صحية  تكون 
اإذ حتتوي  التغذوي،  امل�صتوى 
تلك  )خا�صة  الع�صائر  هذه 
التي يدخل يف مكوناتها اأنواع 
من الفاكهة( على كميات كبرية 
 8-6 ب  )تقدر  ال�صكر  من 
مالعق �صغرية من ال�صكر(، قد 
يت�صبب تناولها وعلى مدى اأيام 
متتالية يف التالعب مب�صتويات 
على  والأن�صولني  اجللوكوز 
لدى  خا�صة  الطويل،  املدى 

الن�صاء.

الأرق

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني

هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�صتمراره 
تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة 
املري�س  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�س  من  وعالجاته 
�صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�صتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�صباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�صتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�صابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�صمية  الإ�صطرابات  منها 
الأ�صباب  ،واأكرث  النف�صية  اأو 
لالأرق  امل�صببة  ال�صائعة 

املزمن هي الكاآبة

هل من املمكن اأن ي�صتغني مري�س ال�صكري عن حقن الأن�صولني وا�صتبدالها 
يف حبوب فموية؟ اإليك ما وجدته هذه الدرا�صة العلمية، ك�صفت نتائج درا�صة 

ن�رشت يف املجلة العلمية )PNAS( اأنه من املمكن اأن يتم ا�صتبدال حقن 
الأن�صولني ملر�صى ال�صكري من النوع الأول، بحبوب فموية لذات الهدف، 

الإ�صابة مبر�س ال�صكري من النوع الأول تعني اأن اجلهاز املناعي يف اجل�صم 
يقوم مبهاجمة اخلاليا التي تقوم باإنتاج هرمون الأن�صولني يف البنكريا�س، 

امل�صوؤول عن تنظيم م�صتويات ال�صكر يف الدم. جدير بالذكر اأن عدم ال�صيطرة 
على املر�س واإدراته من �صاأنه اأن ت�صبب م�صاعفات �صحية خطرية. ي�صتخدم 

مر�صى ال�صكري من النوع الأول حقن الأن�صولني لل�صيطرة على م�صتويات 
ال�صكر يف الدم، اإل اأن هذه الطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�صى، لذا جلاأ 

الباحثون للبحث عن طريقة اأخرى غري احلقن. ياأمل الباحثون يف تطوير اأدوية 
فموية لالأن�صولني، اإل اأن العائق اأمام هذا يكمن يف تلف هرمون الأن�صولني 

يف حال تفاعله مع اأحما�س املعدة، لذا يعملون الآن على تطوير غطاء لهذه 
احلبوب الفموية ت�صاعد يف عدم ف�صادها.

موؤخراً، متكن الباحثون من القائمون على   احلالية من تطوير حبوب فموية 
معقدة الرتكيب، م�صممة لتحمي الن�صولني من الأحما�س املعوية والأنزميات 

املتواجدة يف الأمعاء الدقيقة. هذا الدواء الفموي اجلديد �صيقوم بالتحلل 
يف الأمعاء الدقيقة فقط، حتى ي�صل اإىل جمرى الدم. واأفاد الباحثون اأن 

هذا الدواء الفموي �صهل التح�صري و�صيكون اأكرث فاعلية من الناحية املادية، 
بالإمكان تخزينه ملدة �صهرين تقريباً يف درجة حرارة الغرفة  واأكد الباحثون 

اأن اخلطوة التالية الن هي القيام بتجارب علمية على احليوانات للتاأكد من 
فعالية وماأمونية هذا الدواء. 

 8 ن�صائح غذائية
 للم�صابني بالربو

�صادف اليوم الأول من ماي الذكرى 20 لليوم العاملي للربو، 
حيث يتم ت�صليط ال�صوء يف هذا اليوم على املر�س ون�رش 

التوعية باأ�صبابه وطرق الوقاية والعالج.ي�صادف اليوم الأول 
من مايو )اأيار( الذكرى 20 لليوم العاملي للربو، حيث يتم 
ت�صليط ال�صوء يف هذا اليوم على املر�س ون�رش التوعية 

باأ�صبابه وطرق الوقاية والعالج.
ومع تطور احلياة يف املدن، وزيادة التلوث، وزيادة ن�صب 

البدانة، وا�صتخدام املواد احلافظة على نحو وا�صع، 
من املتوقع اأن تزداد حالت الربو والأمرا�س التنف�صية 

الأخرى. لذلك ل بد من اتخاذ الحتياطات الالزمة، 
لتجنب الإ�صابة بهذا املر�س، ومن بينها اتباع نظام غذائي 
منا�صب، ي�صاعد يف التخفيف من اأعرا�صه، بح�صب موقع اإن 

دي تي يف.

والب�صل الثوم  من  املزيد  تناول   1-

ل يقت�رش دور كل من الثوم والب�صل على اإ�صافة نكهة مميزة على 
وجبات الطعام، ويقول الباحثون، اإن الب�صل والثوم ميلكان تاأثرياً 

م�صاداً للربو، نظراً لغناهما مب�صادات اللتهاب.

الغنية  الأغذية  من  املزيد  تناول   2-
باملغن�صيوم

من املعروف اأن املغن�صيوم يريح ع�صالت اجلهاز التنف�صي، 
وبالتايل فاإن اإ�صافة اأغذية غنية باملغن�صيوم يف نظامك الغذائي 

قد ي�صاعدك يف الوقاية من الربو. بع�س الأطعمة الغنية 
باملغني�صيوم : بذور اليقطني واملوز والكاجو وال�صوكولتة 

الداكنة واخل�رشاوات اخل�رشاء الداكنة مثل الربوكلي.

الكتان بذور   3-

قد ت�صاعدك بذور الكتان يف مكافحة الربو، وميكنك اإما اأن تاأكل 
البذور بعد حتمي�صها اأو نقعها، وميكنك حتى اإ�صافة م�صحوق 
بذور الكتان يف اللنب املخفوق والع�صائر، اأو اإ�صافة زيت بذور 

الكتان يف نظامك الغذائي.

ودال �صي  بفيتاميني  الغنية  الأطعمة   4-

قد يوؤدي نق�س فيتاميني �صي ودال اإىل زيادة خماطر الإ�صابة 
بالربو لدى الأطفال والبالغني، وت�صمل الأطعمة الغنية بفيتامني 

دال الأ�صماك الدهنية، مثل التونة و�صمك ال�صلمون والجبان 
و�صفار البي�س، اأما فيتامني �صي ميكن العثور عليه يف الطماطم 

والبابايا والربتقال والعنب الربي واخل�رشوات اخل�رشاء. 

الغذائي النظام  اإىل  الكركم  اإ�صافة   5-

الكركم هو نوع من التوابل ميلك العديد من الفوائد، لكن اإحدى 
الفوائد الأقل �صهرة للكركم هو اأنه ميكن اأن ي�صاعد يف حماربة 

الربو الق�صبي، ويعترب كوب من املاء يحتوي على القليل من 
الكركم والقليل من الفلفل الأ�صود كعالج فعال �صد ا�صطرابات 

الربو. 

الألبان م�صتقات  من  التخفيف   6-

ين�صح بتجنب ال�صتهالك املفرط ملنتجات الألبان، حتى لو كنت 
ل تعاين من ح�صا�صية من منتجات الألبان، ويرجع ذلك اإىل اأن 

منتجات الألبان قد توؤدي اإىل ان�صداد املجاري التنف�صية.

واملعاجلة ال�صكرية  الأطعمة  جتنب   7-

الأطعمة التي حتتوي على �صكر اأو الأطعمة التي يتم معاجلتها، 
وميكن اأن ت�صجع احل�صا�صية وتثري الربو، ويجب جتنب ا�صتهالك 

هذه الأطعمة متاًما اإذا كنت تعاين من الربو اأو معر�س خلطر 
الإ�صابة بالربو.

املثلج يف كثري من الأحيان املاء  -8 جتنب �صرب 

تناول الطعام البارد اأو �رشب املاء املثلج ميكن اأن ي�صيق 
املجاري الهوائية، ويو�صي اخلرباء بتناول وجبات اأ�صغر 

لتخفيف ال�صغط عن احلجاب احلاجز.



الثالثاء 31  جويلية  2018  املوافـق  لـ12  دو القعدة 1439هـ 19
www. elwassat.com

ربا الن�ضيئة وربا الف�ضل...
 الزيادة مع التاأجيل ربا الن�سيئة، والزيادة من دون تاأجيل ربا 

الف�سل.
 نحا علماء االقت�ساد هذا النحو يف تق�سيم الربا لكنهم 

ا�ستعملوا اأ�سماء جديدة من هذه االأ�سماء ربا الديون وهو ربا 
الن�سيئة، وربا البيوع وهو ربا الف�سل، اإذاً عندنا نوعان من 

الربا:
وربا الف�سل...  ربا الن�سيئة...     2-   -1 

 ربا الن�سيئة هو الزيادة على الدين مقابل االأجل
الزيادة مقابل االأجل ربا الن�سيئة، الزيادة من دون اأجل ولكن 

يف البيع هو ربا الف�سل.
 اأيها االأخوة؛ النوع االأول كان �سائعاً يف اجلاهلية ميكن اأن 
ن�سميه ربا الديون:   وهو ف�سل العني على الدين:   يعني 

اأقر�ست مائة لرية ت�سرتدها مائة وع�رشين، ف�سل العني على 
الدين...  وف�سل احللول على االأجل:

 يعني اإذا اأعطيته املبلغ ويف وقته اأديته مائة، فاإن اأخرته 
اأديته مائة وع�رشين، وهو ينطبق على املعامالت امل�رشفية 

الربوية التي ذكرناها.
ت هو ربا الديون وهو ربا   يعني اأي قر�ض بفائدة قلّت اأو كثرُ

الن�سيئة وهو ربا اجلاهلية وهو ربا القراآن، كلها اأ�سماء مل�سمى 
واحد.

 قوام هذا الربا اأو قوام هذه املع�سية الكبرية الزيادة على 
الدين مقابل االأجل وهذا يتناول �سوراً كثرية بع�سها ظاهر 

جلي، وبع�سها خفي.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �ضلى اهلل 

عليه و �ضلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً وال متفح�ساً وال 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
ْر  ِذ الَْعْفَو َواأْمرُ من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }خرُ

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالْعرُْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كثة االإيذاء 
اإال �سرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

املعا�ضي و الآثام جتعل الإن�ضان يكره لقاء اهلل عز وجل :
 باملقابل: اإذا كانت حياة االإن�سان معا�ض، 
وفجوراً،  وف�سقاً،  حراماً،  وماالً  واآثاماً، 

وجاء ملك املوت يكره لقاء اهلل. 
 اأعرف رجاًل متفوقاً بالدنيا تفوقاً �سديداً، 
اأ�سيب  جداً،  عالية  بالتجارة  خربة  عنده 
الثامنة  يف  يزال  ما  هو  و  خبيث  مبر�ض 
يبلغوه،  مل  االأهل  عمره،  من  الثالثني  و 

�سمع  زاره،  اأخواننا-  -اأحد  عم  ابن  فله 
�ساحبات،  له  يرُقبل؛  ال  بذيئاً  كالماً  منه 
كثرية،  واأموال  �رشاب،  وله  ع�سيقات،  وله 
اأنه م�ساب مبر�ض خبيث، كانت  فلما علم 
تاأتيه حاالت ه�سرتيا كل دقيقتني اأو ثالث، 
يبحث، يقول: ال اأريد اأن اأموت.   يقول اأحد 
ال  �سياحاً،  �سمعنا  واهلل  البناء:  يف  جريانه 

يوجد بيت يف البناء مل ي�سمع �سوته، عندما 
فارق احلياة �رشخ �رشاخاً �سديداًً.  احلالة 
على  وهو  اهلل،  لقاء  اأحّب  اإن�سان  وا�سحة، 
فرا�ض املوت، راأى مقامه يف اجلنة، ب�رش 
باجلنة، فاأحّب لقاء اهلل، واإن�سان اآخر عمله 
النار، �رشخ  �سيئ، عندما عرف مكانه يف 

خوفاً وذعراً. 

لكل اإن�ضان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�ض امل�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، االإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
ينرُ الَْقِيّمرُ )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ل ي�ضتحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف االأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�ض ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�ض الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�ض املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�ض 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ْم اإِىَل التَّْهلرَُكِة )195( ﴾  )  وا ِباأَيِْديكرُ ِ َواَل ترُلْقرُ يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنِْفقرُوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.
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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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�أتت  �جلديدة   2019  K900 كيا 
مع تغيري�ت جذرية باملقارنة مع 
�لأملان  ملناف�سة  �ل�سابق  جيلها 
��سم  �أ�سبح  حيث  و�ليابانيني 
�أما   K900 هو  �لعاملي  �ل�سيارة 
يف كوريا فهو بنف�س �ل�سم �ل�سابق 

.K9

نظرة عامة

كانت  كوري�س  �سيارة  بالأ�سا�س، 
�لكورية  �ل�سيار�ت  �سانعة  جتربة 
يف قطاع �ل�سيد�ن �لكبري �لفاخر، 
كان  �لأول  جيلها  ذلك،  على  بناًء 
�ملحلية،  �ل�سوق  نحو  موجهاً 
و�أكرب �لدلئل على ذلك كان يت�سح 
يف ت�سميم �سكلها �ل�سابق، بالفعل، 
كوريا  يف  جناحا  �ل�سيارة  حققت 
�لعاملي  �ل�سعيد  وعلى  �جلنوبية 
يذكر،  جناحاً  حتقق  مل  ذلك  مع 
جهودها  �ل�رشكة  بذلت  ما  وهذ� 
�إىل  كوري�س  وحتويل  لتغيريه، 

“منتج عاملي”.

اخلارجية

ت�سميمها م�سدود مقارنة بال�سابق 
وتاأتي  �أطول،  �أنها  من  بالرغم 
مكون  ب�سبك  �لأمامية  �لو�جهة 
�سكل جوهرة  على  خلية   176 من 
وخلفية  �أمامية  م�سابيح  مع 
تتميز �لإ�ساءة فيها ب�سكل مزدوج 

للجو�نب،  �متد�دها  مع   LED
طويل،  �ملحرك  غطاء  �أن  كما 
�خللفية  نحو  ينحدر  �ل�سقف 
�إىل  بالإ�سافة  باأناقة،  �لق�سرية 
بارزة  �جلانبية  فالعو�ميد  ذلك 
باأنحاء  بكثافة  م�ستخدم  و�لكروم 
�خلارجية، ما يعطي �ل�سيارة هيبة 

متّيزها ك�سالون فاخرة.

الداخلية

حقيقة، كيا �أبدعت يف �ملق�سورة، 
حيث �تبعت فيها “لغة �لب�ساطة”، 
�أفخم  من  تتاألف  فهي  وبذلك 
و�ملعادن،  و�لأخ�ساب  �جللود 
للون  خمتلفة  خيار�ت  تو�فر  مع 
�لأ�سود،  �لأحمر،  بينها  �لفر�س 
�لبني �لقامت، �لبني �لفاحت ويقع يف 
�ساعة  �لو�سطي  �لكون�سول  مركز 
�لفاخرة  �ل�سوي�رشية  �لعالمة  من 
متوفر  �أنه  كما  لكرو�،  موري�س 
�سماعة   17 بـ  ليك�سكون  نظام 
�سوتية  جتربة  يقدم  و�ت   900
 64 بـ  حميطية  �إ�ساءة  جم�سمة، 
بالتعاون مع معهد  درجة خمتلفة 
بانتون لالألو�ن، 20 و�سعية ملقعد 
�ل�سائق، 16 و�سعية ملقعد �لر�كب 
للمقاعد  و�سعية   14 �لأمامي، 
�لتدفئة  مميز�ت  مع  �خللفية، 

و�لتربيد.

التقنيات

حيث  �لتقنية،  عالية  �سيارة  هي 
�إن�س   12.3 مل�سية  �سا�سة  لديها 
�لو�سطي  �لكون�سول  باأعلى 
للمعلومات و�لرتفيه، �سا�سة ر�أ�سية 
9.7 �إن�س تعر�س �ملعلومات على 
�إن�س   7 �سا�سة  �لأمامي،  �لزجاج 
لعد�د�ت �لقيا�سات، �أبل كاربالي، 
ل�سلكي  �سحن  �أوتو،  �أندرويد 
�ل�سالمة  �أنظمة  �لذكية.  للهو�تف 
�مل�ساعدة لل�سائق قائمتها طويلة 
بينها روؤية حميطية بـ 360 درجة، 
�لعمياء،  �لبقعة  عن  �لك�سف 
م�ساعد �لبقاء يف �حلارة، م�ساعد 
�لأمامية،  �ل�سطد�مات  تفادي 
تنبيه  ت�ستته،  عند  �ل�سائق  تنبيه 
تتبع  باخللف،  �مل�ساة  مرور 
�ل�سيار�ت �لأخرى بامل�سار، مثبت 
�رشعة ذكي متكّيف. بالإ�سافة �إىل 
ذلك، هنالك تقنية جديدة ت�سمى 
متنع  و�لتي  �لآمن”  “�ملخرج 
�إذ� ما كانت  للركاب  �لأبو�ب  فتح 
�ملرور  من  تقرتب  �سيارة  هنالك 

بجانب كوري�س.

مولد الطاقة

يف  �ملتاح  نف�سه  هو  �ملحرك 
تريبو  وجيني�سي�س،  �ستينجر 
مزدوج 3.3 لرت 6 �سلندر قوة 370 
�أوتوماتيكي  بجري  يت�سل  ح�سان 
�إىل  �لقوة  ير�سل  �رشعات   8 من 

يوزع  قيا�سي  رباعي  دفع  نظام 
عزم �لدور�ن على كل عجلة على 
حدة ح�سب حاجتها، مع �لعلم �أن 
�ل�سيارة �سابقا كانت تتوفر ح�رش�ً 
لديها  �أن  كما  �خللفي،  بالدفع 
مبا�رش  حقن   V6 حمرك  �ي�ساً 
3.3 لرت يولد 282 ح�سان و�لثالث 
لرت   3.8 �سعة  مبا�رش  حقن   V6
�لر�بع  �أما  ح�سان   315 قوة  يولد 
 425 قوة  يولد  لرت   5.0 �سعة   V8

ح�سان.

الهيكلة والديناميكية

بات  �أبعادها حيث  ز�دت  �ل�سيارة 
 1.91 عر�سها  مرت،   5.12 طولها 
ما  مرت،   1.49 �رتفاعها  مرت، 
يجعلها �أكرب حجماً من مر�سيد�س 
�أكرث  �لهيكل  �أن  كما   ،S-Class
و��ستخدمت  �ل�سابق  عن  �سالبة 
جتربة  تكون  كي  عزل  مو�د  فيه 

ركوبها مريحة بقدر �لإمكان.

املناف�سني والأ�سعار والتوافر

بي  �أمام  �ل�ساحة  على  �ستنزل  هي 
جيني�سي�س  �ل�سابعة،  �لفئة  دبليو  �إم 
 ،A8 �أودي   ،LS لكز�س   ،G90
مر�سيد�س S-Class �إل �أن �لأمور 
�ل�سعر  ناحية  على  كذلك  لي�ست 
دبليو  �إم  بي  تو�جه  �أنها  حيث 
 ،G80 جيني�سي�س  �خلام�سة،  �لفئة 

.E-Class مر�سيد�س

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�س
موديل 2019 �ملحّدثة �أثناء 

�ختبارها، و�لتي �ستكون 
�أول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم �ل�سيارة 

�لختبارية �إ�سين�سا.
�سحيح �أن �لنموذج 

�لختباري مموه، �إل �أن 
ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 

على تغيري�ت �لفي�س ليفت 
و�إن�ساء ت�سميم �فرت��سي ملا 

�ستبدو عليه �ل�سيارة، حيث 
يظهر ح�سولها على �ل�سبك 

�لأمامي �لذي على �سكل 
“ُعرف �لديك”، �مل�سابيح 

�لأمامية �ملزدوجة، 
�لت�سميم �جلديد بامل�سابيح 

�خللفية.
على ناحية �لأبعاد، ل يتوقع 

�إجر�ء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�س 1.915 مرت، �رتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
�أما مولد�ت �لطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �سلندر بقوة 334 
ح�سان، تريبو 6 �سلندر بقوة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بقوة 425 ح�سان، 
على �أن تتوفر كل �لن�سخ 

قيا�سياً بجري �أوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي �أو رباعي �ختياري.

 The Korean هذ� وح�سب
Car Blog، جيني�سي�س 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

�جلنوبية خالل نوفمرب 
�ملقبل، على �أن ت�سل 

لالأ�سو�ق �لعاملية نهاية 
مار�س من �لعام �لقادم.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�س يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�س �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �لإ�ساءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�لأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رشكة يف �ملعر�س �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �لأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �لأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سو�حي ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت �مل�سافة بني قعرها و�لأر�س مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�س "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�س �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة خم�س�سة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �لأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ل�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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كيف »تقتل« حرارة ال�صيف املرتفعة اأجهزتك الإلكرتونية؟

الذكية  الهواتف  مالكو  يجد 
واأجهزة الكمبيوتر املحمولة 
ب�سبب  حمبطني  اأنف�سهم 
بطء اأو توقف اأجهزتهم بعد 
�ساعات قليلة من اال�ستخدام 

خالل ف�سل ال�سيف.
الذكية  للهواتف  وميكن 
الكمبيوتر  واأجهزة 
املحمولة اأن ت�سخن ب�رسعة 
لل�سم�س  عر�سة  تركها  عند 
ال�سيف.  ف�سل  يف  احلارقة 
ح�سا�سة  املعاجلات  والأن 
زادت  فكلما  للحرارة، 
العنا�رس،  هذه  �سخونة 

اأ�سواأ،  االأجهزة  اأداء  كان 
تباطوؤها،  اإىل  يوؤدي  قد  ما 
اأن  اأي�سا  يعني  وهذا 
اجلهاز ي�ستهلك املزيد من 
العمليات  الإكمال  الكهرباء 
اإىل  يوؤدي  ما  املختلفة، 

ارتفاع حرارته.
م�سنعو  يدرج  ما  وغالبا 
الت�سغيل  تعليمات  االأجهزة 
احلرارة  خالل  االآمن 
املرتفعة عرب مواقعهم على 
من  تختلف  والتي  الويب، 
جهاز اإىل اآخر فلدى اآبل دليل 
تف�سيلي على موقعها ي�رسح 

ما هي درجات احلرارة هذه، 
ويو�سح اأي�سا ما قد يحدث 
اإذا  ال�سائعة   iOS الأجهزة 
�ساخنة  لبيئة  معر�سة  كانت 
وتو�سي  جدا  طويلة  لفرتة 
اأجهزة  با�ستخدام  ال�رسكة 
احلرارة  »درجات  يف   iOS
تزيد  ال  التي  املحيطة« 
عن 35 درجة مئوية، ويجب 
تخزين االأجهزة يف املناطق 
درجة  فيها  تكون  التي 
 45 اإىل   20- بني  احلرارة 
درجة مئوية. وتقول ال�رسكة 
جهاز  ت�سغيل  يجب  اإنه 

يف   »MacBook Pros«
بني  ترتاوح  حرارة  درجات 
كما  مئوية  درجة  و35   10
ال   ...« قائلة:  اآبل  تو�سي 
�سيارتك،  يف  اجلهاز  ترتك 
يف  احلرارة  درجات  الأن 
ميكن  املتوقفة  ال�سيارات 
النطاق«،  هذا  تتجاوز  اأن 
االأمر  ي�ستغرق  ال  حيث 
�سوى �ساعة واحدة لدرجات 
ال�سيارة  داخل  احلرارة 
درجة   46 حوايل  اإىل  لت�سل 
مئوية، وقد ت�سل اإىل 37.7 

درجة مئوية يف الظل.

اإ�صعارات في�صبوك تالحق م�صتخدمي 
اإن�صتغرام وتثري غ�صبهم!

ر�سد بع�س امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام االأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث الأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة الإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز االإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع االجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
باالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت االإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني االآن اأنه لي�س علي التحقق من في�سبوك 
على االإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ال اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف اال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات االأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

االإنرتنت يف الواليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رسكة االأبحاث اأن 
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�صكل كامل 
�ستقوم  اأنها  اآبل  �رسكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  االأ�سا�س 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�س  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رسكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الواليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  الذعة 
واالأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خرائط قوقل.
باإطالق  ال�رسكة  و�ستقوم 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الواليات  جلميع 
تدريجي يف الواليات املتحدة، 
الأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

االأقمار ال�سناعية.

موتورول �صتك�صف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رسكة موتوروال اململوكة ل�رسكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سحافة 
ال�رسكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
القادم  اأوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفها  عن  للك�سف 

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  االأخرية  الت�رسيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رسكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  االختالفات  بع�س  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �سمن م�رسوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �ستعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�سكل �رسيع 
ومبا�رسة من �رسكة قوقل مالكة النظام 
اأي�سا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن هاتفني  ال�رسكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد 

موا�سفات قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
االآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رسيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  االأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتوروال.

موتورول تك�صف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتوروال  �رسكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبكات  يف  املن�سور  الدعوة 
االأنظار  بالتاأكيد  هناك   االجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�س  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  باالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رسيبات  اليوجد  االآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  نوع 

الزالت  الدعوة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتوروال رواجاً هائاًل هناك .

�صام�صوجن ت�صبح اأكرب ُم�صِنع 
للقطع الليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  االأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رسكة  مبيعات 
االإليكرتونية.  االأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي باالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دوالر 
العام املا�سي  االأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رس 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رسكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  واالأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك االأرباح؛ مثل االأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



اأن فكرة اجناز اأقطاب امتياز لتخ�ص�صات 
ان  يجب  عميق  طرح  واالت�صال  االإعالم 
يثمن ويدعم وان ترعاه وزارة التعليم العايل 
�صيا�صة  على  ت�صجع  التي  العلمي  والبحث 
االعتبار  واإعادة  االمتياز  اقطاب  فتح 
جامعة  اأن  اإىل  م�صريا  اجلامعي  للتكوين 
واالت�صال  االإعالم  ق�صم  وعرب  م�صتغامن 
يف  امتياز  قطب  تكون  اأن  على  تراهن 
االت�صال  لتخ�ص�صات  اجلامعي  التدري�س 
التاأطري  تواجد  ظل  يف  خا�صة  واالإعالم 
املا�صرت  وتخ�ص�صات  الكايف  اجلامعي 
على  واالإعالم  االت�صال  لطلبة  املفتوحة 
حد �صواء وقال االأ�صتاذ اجلامعي بوعمامة 
العربي على هام�س الت�صجيالت اجلامعية 
عددا  هناك  اأن  باجلامعة  نظمت  التي 
من  ينحدرون  جامعيني  طلبة  من  معتربا 

واليات » �صلف ’ غليزان , تيارات , مع�صكر 
, تلم�صان , البي�س , النعامة , يرغبون يف 
بجامعة  االإعالم  تخ�ص�صات  الت�صجيل يف 
م�صتغامن ويجب اأن يتاح لهم هذا لت�صويق 
�صيا�صة تكوين جامعي تقوم على ا�صتقطاب 
واليات  خمتلف  اإىل  اجلامعي  الطالب 
الوطن وهذا طرح له باأبعاد خمتلفة واعترب 

يراأ�س  الذي  بوعمامة  العربي  الدكتور 
ق�صم االت�صال واالإعالم بجامعة م�صتغامن 
اأن فتح اأق�صام االت�صال واالإعالم يجب اأن 
وخ�صو�صية  التكوين  واحتياجات  يتما�صى 
على  واالت�صال  االإعالم  ون�صاط  اجلامعة 
املحا�رضين  االأ�صاتذة  وتوفري  م�صتواها 

وامل�صاعدين بالتعداد  .

م.امني 

الدكتور العربي بوعمامة ل"                " 

 ندعو اإىل ت�سنيف جامعة م�ستغامن كقطب امتياز 
قال مدير خمرب الدرا�شات الت�شالية والإعالمية جلامعة م�شتغامن والرئي�س ال�شريف جلمعية الباحثني ال�شباب يف 
علوم الت�شال والإعالم الدكتور العربي بوعمامة اأن هناك ا�شتعجال غري مفهوم يف فتح اأق�شام الإعالم والت�شال 

يف خمتلف اجلامعات وهناك ت�شبع ت�شري اإليه العديد من املعطيات واملوؤ�شرات التي توؤكدها خريطة التكوين 
اجلامعي وقال الباحث واخلبري يف برجمة برامج التكوين الأكادميية يف الإعالم ل"الو�شط ".

ال�سيخ حممد 
�سالح ال�سديق

�شالح  حممد  ال�شيخ  العالمة  ينل  مل 

الحتفاء  و  التكرمي  يف  حقه  ال�شديق 

الذين  البالد  علماء  من  كثري  من  كغريه 

يتفرد  الرجل  اأن  الن�شيان،رغم  طواهم 

اأيقونة   ليكون  توؤهله  كثرية  مبزايا 

،كيف  اجلديدة  الأجيال  جبني  تر�شع 

للبطل  الروحي  الأب  كان  الرجل  و  ل 

له  الأمني  النا�شح  ،و  عمريو�س  العقيد 

رغم اأعباء ال�شن ل يكل الرجل يف ح�شور 

بدوره  بقناعته  امللتقيات  و  الندوات 

الرجال  عن  �شهاداته  تبليغ  يف  الر�شايل  

حمطات  عن  و  قرب  عن  عرفهم  الذين 

مف�شلية مرت عليها ثورة التحرير و هنا 

لبويت  عملية  عن  ال�شهري  كتابه  نذكر 

الأزرق،وبيت  بالع�شفور  اأي�شا  املعروفة 

طلبة  ي�شتقبل  اليوم  اإىل  ليزال  الرجل 

اأهدى  املحبني،و  و  ال�شحافيني  و  العلم 

الطارات  من  جمموعة  للجزائر  الرجل 

التي ت�شتكمل دوره فمنهم مدير ال�شوؤون 

الدينية و مديرة املدر�شة و غريهم

مو�شوعة  عنه  تقول  كما  الرجل 

�شنة  دي�شمرب   19 يوم  مولود   ويكيبيديا 

وزو  تيزي  بولية  اأبيزار  بقرية  1925م، 

الأ�شراف  من  عائلة  كنف  يف  ن�شاأ  حاليا. 

املرابطني، عرفت بالتدين والعلم، بقرية 

بلدية  �شواحي  يف  الواقعة  اإب�شكرين 

ال�شيخ  فوالده  اأزفون.  دائرة  اأغريب 

الإمامة  توىل  قد  ال�شديق  اآيت  الب�شري 

مبنطقته اأكرث من اأربعني �شنة.

موقف

على طريقة اأفالم 
هوليوود ببجاية

جمهولون ي�سطون 
على حمل جموهرات 
ينتظرها  يكن  مل  خطرية  �صابقة  يف 
والية  يف   ) اأغبالو   ( توجة  ببلدية  اأحد 
ح�صب  و  ام�س  جلرمية  م�رضحا  بجاية 
التي حت�صلنا يف عني املكان  املعلومات 
فان ال�صاعة كانت ت�صري للثالثة بعد الزوال 
مركبة  توقفت  تتوقف  �صا,عندما   15
خا�صة اأمام حمل لبيع املجوهرات و�صط 
بلدية توجة و على متنها خم�صة اأ�صخا�س 
ملثمني م�صلحني يهجمون يف دقائق على 
يلوذوا  و  ل�رضقته  املجوهرات  بيع  حمل 
بعدها بالفرار نحو وجهة جمهولة بعيدا 
على  مت  التي  والوقائع  التفا�صيل  عن 
اإثرها فتح حتقيقا مف�صال من قبل رجال 
الدرك الوطني وك�صف مالب�صات الق�صية 

احلاجح- كرميبخ�صو�صها. # وداد 
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بلديات   4 اليوم  ت�صهد 
قطعا  العا�صمة  بو�صط 
للتزود مبياه ال�رضب ب�صبب 
و  دورية  �صيانة  اأعمال 
ذكر بيان ل�رضكة �صيال  اأن 
على  تتم  االأ�صغال,  هذه 

ال�صخ  حمطة  م�صتوى 
�صتوؤدي  تيليمليي  حلي 
اإىل تعليق اإمدادات املياه 
العليا  باالأجزاء  ال�رضوب 
من بلديات الق�صبة و باب 
و  قري�س  وادي  و  الواد 

اجلزائر الو�صطى وينتظر 
خدمة  ا�صتئناف  يتم  اأن 
ال�رضب  مبياه  التزويد 
خالل  تدريجي  ب�صكل 
اإىل  الثالثاء  من  الليل 

االأربعاء.

اليوم الثالثاء

�سيال تعلن عن انقطاع املياه يف 4 بلديات 

�ساب  يحطم زجاج 
مركز اأمن بوزريعة 

تورط �صاب يف العقد الثالث من العمر, بتحطيم 
زجاج نافذة مركز االأمن احل�رضي بفرقة ال�رضطة 

الق�صائية لبوزريعة , بعد اأن قامت بتوقيفه وهو 
متلب�صا ب�صدد احت�صاء امل�رضوبات الكحولية يف 

�صاعة متاأخرة من الليل بالطريق العمومي  .
ليتم بذلك حتويله وفقا الإجراءات املثول الفوري 

على حمكمة االخت�صا�س ببئر مراد راي�س عن 
جرم التخريب العمدي مللك الغري وخمالفة ال�صكر 

العلني , وتبني خالل حماكمته اأن تفا�صيل عملية 
توقيفه تعود لبداية ال�صهر اجلاري حني كان متواجدا 

رفقة �صديقه ب�صاعة متاأخرة من الليل  باأحد اأحياء 
دائرة بوزريعة  ب�صدد تناول امل�رضوبات الكحولية 
مبكان عمومي  ومرت حينها دورية لل�رضطة وبعد 
اال�صتباه بهما  قامت بتفتي�صهما وعرثت بحوزتهما 

على قارورات اخلمر مع �صالح اأبي�س كان بحوزة 
�صديقه .

ل/منرية

منطقة بي�شي ببلدية عزابة ب�شكيكدة

الق�ساء على ثالثة اإرهابيني 
و ا�سرتجاع اأ�سلحة

يف اإطار مكافحة االإرهاب واإثر عملية بحث 
وتفتي�س مبنطقة بي�صي ببلدية عزابة بالقطاع 

الع�صكري �صكيكدة, الناحية الع�صكرية 
اخلام�صة, ق�صت مفرزة للجي�س الوطني 

ال�صعبي, اليوم 30 جويلية 2018, على ثالثة 
)03( اإرهابيني, وا�صرتجعت م�صد�صني ر�صا�صني 
)02( من نوع كال�صينكوف, وبندقية )01( ن�صف 

اآلية من نوع �صيمونوف و�صتة )06( خمازن 
ذخرية مملوءة, هذه العملية التي ال تزال 

متوا�صلة, ت�صاف اإىل �صل�صلة النتائج النوعية 
التي حتققها قوات اجلي�س الوطني ال�صعبي يف 

مطاردة بقايا املجرمني.

 النقابة الوطنية لتقنيي
 �شيانة الطائرات

 ا�ستجابة لقرار العدالة 
بتجميد الإ�سراب 

ق�شية مري راأ�س املاء ب�شيدي بلعبا�س

اأحكام بني عام و03 اأ�سهر 
حب�سا مل�سربي الفيديو

لنقابة  العام  االأمني  اأم�س  ك�صف 
جتميد  عن  الطائرات  تقنيي 
االإ�رضاب الذي كان من املنتظر 
الثالثاء  غدا  فيه  تدخل  ان 
االأمني  واأو�صح  جويلية,   31
�صدور  خلفية  على  العامي 
بتجميد  القا�صي  العدالة  قرار 
القرار  »هذا  باأن  االإ�رضاب 
بالنظر  قانون  �صند  اأي  له  لي�س 
التي  القانونية  االثباتات  اإىل 
يجب  لكن  النقابة,  عليها  حتوز 
جتميد  قررنا  وعليه  يحرتم  اأن 
اأن  بوتومي  اال�رضاب«واعترب 
يخ�س  فيما  العدالة,   قرار 

التي  اال�صتعجالية  الق�صية 
اجلوية  اخلطوط  �رضكة  رفعتها 
اجلزائرية �صد النقابة مبحكمة 
الدار البي�صاء, »لي�س  له اأي �صند 
احرتامه«,  يجب  لكن  قانوين 
�رضكة  رفعت  قد  وكانت 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
فرع  يف  النقابة  �صد  ق�صية 
ب�صبب  اال�صتعجالية  الدعاوي 
القانونية  املهلة  احرتام  عدم 
واملحددة  باالإ�رضاب  لالإ�صعار 
ب21  اجلماعية  االتفاقية  يف  
يف  ثانية  ق�صية  جانب  اإىل  يوما 

الغرفة االجتماعية.

نطقت اأم�صمحكمة تالغ  ب�صيدي 
بلعبا�س باحلكم عام حب�صا نافذا  
وغرامة مالية بقيمة 100 األف دج 
"ع,ع"  و  "ق,ح"  من  كل  حق  ,يف 
ال�صعبي  باملجل�س  ع�صو  وهما 
البلدي لبلدية راأ�س املاء ونا�صط 
فيما  التوايل,   على  جمعوي 
حب�صا  اأ�صهر   03 باحلكم  نطقت 
اآخرين  اثنني   حق  يف  نافذة 
"ن,ن"  املدعو  ا�صتفاد  ,بينما 
يف  الرباءة  من  مكتبة  �صاحب 
فيدو  بت�رضيب  املتعلقة  الق�صية 

قد  كان  الذي  "مري"  ف�صيحة 
هوؤالء  �صد  ق�صائية  دعوى  رفع 
الفيديو  مقاطع  انت�رضت  اإن  بعد 
التوا�صل  مواقع  خمتلف  عرب 
م�صالح  كانت  ,حيث  االجتماعي 
حتقيقات  فتحت  قد  ال�رضطة 
اإىل  الو�صول  اأجل  من  معمقة 
على  االعتماد  بعد  الفاعلني 
من  متكنت  ,اأين  العلمية  اخلربة 
توقيف 05 اأ�صخا�س مت تقدميهم 

اأمام العدالة 
�س.�شهيب 

هزة اأر�سية بزموري 
�صجل مركز البحث يف علم الفلك 
واجليوفيزياء  الفلكية  والفيزياء 

 3.4 بقوة  اأر�صية  هزة  اأم�س 
�صباح  رخرت,  �صلم  على  درجات 

يف  �صجلت  ,الهزة  االثنني  اأم�س 
دقيقة,   32 و   10 ال�صاعة  حدود 

�رضق  �صمال  كلم   8 بعد  على 
زموري بوالية بومردا�س.


