
اأ�سبوع املبادرات ال�سيا�سية

املعار�سة ت�ستعر�ض 
واملواالة تثّبت 

العهدة اخلام�سة
وزير الداخلية نورالدين بدوي

االأولــــــــــوية لـــــــلواليات 
اجلنوبية واله�ساب العليا 

واملناطق احلــــــــدودية
حركة جمتمع ال�سلم 

جمل�ض ال�سورى 
 يحدد املوقف
 من الرئا�سيات

�ص4

�ص4

�ص3

رئي�ص جبهة العدالة والتنمية عبد اهلل جاب اهلل

توافق االإ�سالميني على مر�سح للرئا�سيات م�ستحيل

اأ�سرهم تظاهرت اأمام الرئا�سة املوريتانية

مطالب بت�سليم �سلفيني موريتانيني معتقلني باجلزائر
�ص3

�ص3
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وزير داخليتها يزور اجلزائر قريبا

اإيطاليا تريد �سبطا 
 حلــــــــدود بـلـــــــدان
�ص3 املغادرة و العـــبور
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�ص13

القطاع العملياتي لربج باجي خمتار

 كــــــ�سف خمــــــبا به
12 قــطعة �سالح

العقيد لهبريي يوؤكد 

 ال�سراكة بني االأ�سالك
 االأمنية تردع تنامي اجلرمية
�ص3

�ص3

زط�سي مل تعرت�سه �سعوبات يف املفاو�سات معه

بلما�سي رجل املطافئ 
املنتظر الإعادة �سمعة 

اخلــــــ�سر كــــــرويا

�ص2 

�ص2 

�ص 5

عني احلمام بتيزي وزو

 انتحار امراأة بعد رف�سها
 الزواج من �سيخ مغرتب 

بجاية

انت�سال جثة طفلة من واد ال�سومام 
بداية من الغد ووفق �سروط جديدة

 الف�ساءات العمومية مفتوحة ليال 
اإىل غاية احلادية ع�سرة م�ساء
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عني احلمام بتيزي وزو

�نتحار �مر�أة بعد رف�ضها 
�لزو�ج من �ضيخ مغرتب 

 
عني  دائرة  �سكان  ا�ستيقظ 
وزو  تيزي  بوالية  احلمام 
اأم�س على وقع خرب  �سبيحة 
امراأة  اإقدام  مزلزل متثل يف 
 50 العمر  من  تبلغ  مطلقة 
مبنطقة  االنتحار  على  �سنة 
احلمام  عني  بدائرة  اقبيل 
التي  املعلومات  وح�سب 
“الو�سط”  عليها  حت�سلت 
احلادثة  هذه  بخ�سو�س 
املراأة  فاإن  امل�سبوقة  غري 
قررت  اأوالد  بدون  املطلقة 
اأن ت�سع حدا حلياتها مبنزلها 
اليكتمل  اأن  ف�سلت  بعد 

عر�سها مع من اختارها �رشيكة حلياتها غري اأن اأطرافا من عائلتها 
�سغطت عليها ق�سد الزواج من ال�سيخ املغرتب البالغ من العمر80 
با�رشت حملة  الفتاة قد  كانت عائلة  و  تزويجها  لتف�سل خطة  �سنة 
بحث عنها مبا�رشة بعد اختفائها من بيت والدها اعتقادا منها باأن 
غيابها الفجائي عن البيت ويف حلظة حا�سمة من حياتها مرده اإىل 
اأمر اآخر قبل اأن تكت�سف املفاجاأة املدوية �سباحا من خالل انتحار 
ابنتها وهو اخلرب الذي مل يهز كيان العائلة فح�سب بل هز عا�سمة 
جرجرة باأ�رشها كونها املرة االأوىل التي تعي�س فيها والية مثل هذا 
يف  اإال  معاي�سته  على  احلمام  عني  �سكان  يتعّود  مل  الذي  احلادث 

االأفالم وامل�سل�سالت
ح- ك

خبر في 
صورة

بجاية

�نت�ضال جثة طفلة من و�د �ل�ضومام 

ميهوبي يهنئ يا�ضمني �ضويخ

هّناأ وزير الثقافة حممد ميهوبي املخرجة اجلزائرية يا�سمني �سويخ 
لوهران  الدويل  املهرجان  عن  الذهبي  الوهر  بجائزة  تتويجها  عقب 
»اإىل  عنوان  اأخرجته حتت  الذي  الفيلم  فوز  اإثر  العربي،وذلك  للفيلم 
من  الوزير  اعتربه  ما  وهو  للمهرجان  االأوىل  باجلائزة  الزمان«  اآخر 
التوا�سل  موقع  عرب  ال�سخ�سي  ح�سابه  على  ن�رشها  تغريدة  خالل 

االجتماعي »تويرت« اجنازا ملخرجة �ساعدة.

�إد�رة �أوملبيك مار�ضيليا تهنئ بلما�ضي

مل تفّوت اإدارة فريق اأوملبيك مار�سيليا الفرن�سي فر�سة تهنئة العبها 
الفاف  رئي�س  طرف  من  ر�سميا  تعيينه  بعد  بلما�سي  جمال  ال�سابق 
خري الدين زط�سي مدربا للمنتخب الوطني، حيث ن�رشت على املوقع 
اأوردت فيه تهانيها وافتخارها بابن مدينة  للنادي تعليقا  االلكرتوين 
التعليق  واأرفقت  الوطنية  الفنية  العار�سة  زمام  توليه  بعد  باري�س 
بفيديو يظهر الهدف امل�سريي الذي وقعه الالعب ال�سابق يف مرمى 

اأوملبيك ليون �سمن الدوري الفرن�سي.

انت�سلت عنا�سر 
احلماية املدنية 

اأول اأم�س جثة طفل 
يف العا�سرة من واد 
ال�سومام مبنطقة 

تيقرايت يف والية 
بجاية بعد �ساعتني 

من البحث بعر�س 
األواد وح�سب م�سادر 
حملية فان ال�سحية 

فقدت يف �ساعة 
مبكرة من �سبيحة 

اأول اأم�س بعدما 

غرقت بالواد لتبداأ 
عملية البحث عنه 
وهي العملية التي 

ا�ستغرقت زهاء 
الثالث �ساعات 
قبل اأن تنت�سل 

جثتها و�سط اأجواء 
ماأ�ساوية خا�سة 
وتزامن انت�سال 
جثة الطفلة مع 

اختفاء �ساب اآخر 
بال�ساطئ الغربي 

لواجهة بجاية حيث 

مل يظهر اأي اأثر لهذا 
االأخري منذ �سبيحة 

اأم�س ما دفع اإىل 
ا�ستنفار وحدة من 

الغطا�سني للبحث 
عن جثة ال�سحية 

رغم �سعوبة املهمة 
كون حالة الغرق 

وقعت ب�ساطئ 
�سخري �سعب 

الت�ساري�س

ح- كرمي

وزارة ال�سوؤون الدينية

�ضحب ن�ضخ من �مل�ضحف يت�ضمن �أخطاء

�جلز�ئر ت�ضرتى نحو 360 �ألف طن قمحا فى مناق�ضة

الدينية  ال�سوؤون  وزارة  دعت 
واالأوقافاإىل �سحب الن�سخ املتداولة 
املو�سوم  ال�رشيف  امل�سحف  من 
الذي  ال�سغري«  »م�سحف احلاذق  
�سبطه ون�سقه عبد احلميد ريا�س 
ح�سب  فيه،  اأخطاء  ورود  ب�سبب 
واأو�سح  للوزارة،  بيان  به   اأفاد  ما 
ال�سوؤون  وزارة  اأن  امل�سدر  ذات 
ورود  اإىل  »تنبه  واالأوقاف  الدينية 
املو�سوم  امل�سحف  يف   اأخطاء 
+م�سحف احلاذق ال�سغري+ الذي 
�سبطه ون�سقه عبد املجيد ريا�س،  
ون�رشته دار ابن احلف�سي للطباعة 

املجيد  عبد  ل�ساحبها  والن�رش 
ريا�س«.

جميع  من  الوزارة  تطلب  »لذلك 
اأئمة امل�ساجد--ي�سيف البيان-- 
امل�ساحف،  رفوف   من  �سحبه 
وتدعو جميع اأ�ساتذة القراآن الكرمي 
يف املدار�س القراآنية والزوايا اإىل  
الطالب«واأكد  بني  تداوله  منع 
كافة  اتخاذ  مت  اأنه  امل�سدر  ذات 
جميع  لدى  الالزمة  االإجراءات 
اجلهات ذات  ال�سالحية ملنع هذا 
و�سحب  التداول  من  امل�سحف 

رخ�سة طبعه.

اأم�س  اأول  اأوروبيون،  جتار  قال 
املهنى  الديوان  اإن  اخلمي�س، 
ا�سرتى  اجلزائر  يف  للحبوب 
طن  األف   360 نحو  مبدئيا 
مناق�سة  يف  الطحني  قمح  من 
وذكر  االأربعاء  اأم�س  اأغلقت 
م�ستمرة  املفاو�سات  اأن  التجار 
من  املزيد  �رشاء  املحتمل  ومن 
ال�سعر  اأن  اإىل  واأ�ساروا  القمح، 

دوالرا   296 نحو  بني  يرتاوح 
تكلفة  للطن �سامال  و272 دوالرا 
احلبوب  ديوان  وطلب  ال�سحن، 
كانت  اأكتوبر  القمح خالل  �سحن 
كمية  �رشاء  طلبت  املناق�سة 
األف طن، لكن  ا�سمية قدرها 50 
يف  ت�سرتى  ما  غالبا  اجلزائر 
من  بكثري  اأكرب  كمية  مناق�ساتها 

الكمية اال�سمية التى تطلبها.



ال�سلفيني  بع�ض  اأهايل  تظاهر    
املوريتانيني امل�سجونني باجلزائر 
الق�رص   اأمام  اخلمي�ض  اأم�ض  اأول 
ملطالبة  نواك�سوط،  يف  الرئا�سي 
بالتدخل  املوريتانية  ال�سلطات 

لنقل اأبنائهم  لق�ساء حمكوميتهم 
يف موريتانيا.

الذين  ال�سجناء  اأهايل  ويطالب 
تعتقلهم اجلزائر منذ العام  2011، 
بالتنظيمات  االرتباط  بتهمة 

ال�سلطات  امل�سلحة،  ال�سلفية 
لدي  بالتدخل  املوريتانية 
نظريتها اجلزائرية، بغر�ض نقلهم 
ب  االأمر  يتعلق  و  نواك�سوط،  اإىل 
“اإبراهيم حممد الناء”، و”حممد 

يحي ختاري”، و”عبد اهلل اأندًيه”، 
القاعدة،  بتنظيم  االإلتحاق  بتهمة 
�سد  م�سلحة  عمليات  ينفذ  الذي 

اجلي�ض وقوات االأمن اجلزائرية.
م.�س
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حركة جمتمع ال�سلم 

جمل�س ال�سورى يحدد املوقف من الرئا�سيات
اأكد رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري  باجلزائر العا�سمة اأن م�ساركة حزبه يف الرئا�سيات املقبلة و مر�سحها  لها �سيتحدد خالل انعقاد جمل�س 

ال�سورى الوطني الذي رجح اأن يكون �سهر اأكتوبر  املقبل.

م٫�س

ن�سطها  ثنائية  �سحفية  ندوة  ويف 
اأمل  لقائه مع رئي�ض جتمع  عقب 
اإطار  يف   غول  عمار  اجلزائر 
حلركة  التوافقية  املبادرة  �رصح 
اأن  مقري  اأو�سح  ال�سلم،  جمتمع 
حزبه �سيبا�رص بعد  عيد االأ�سحى 
املجتمع  مبكونات  االت�سال  يف 
التوافق  مبادرة  لعر�ض  املدين 
تتم  اأن  على  عليها،  الوطني  
�سياغتها و اإر�سالها للمعنيني بعد 
الوطني   ال�سورى  جمل�ض  انعقاد 
الذي رجح اأن يكون خالل اأكتوبر 

خالله  �سيتم  الذي  و  املقبل 
من  احلركة  موقف   االإعالن عن 
مر�سحها  و  املقبلة  الرئا�سيات 

لهذا املوعد االنتخابي.
لعملية عر�ض هذه  تقييمه  و عن 
عدد  على  التوافقية  املبادرة 
على  ال�سيا�سية   االأحزاب  من 
مقري  �سجل  اأطيافها،  اختالف 
م�سرتكة«  اتفاق  »م�ساحة  وجود 
بينها، »مما يعد يف  حد ذاته اأمرا 

اإيجابيا«، على حد تعبريه.
و قال بهذا اخل�سو�ض »�سحيح اأن 
الروؤية ال�سيا�سية تبقى حمل نقا�ض 
احلا�سل  باالتفاق  �سعدنا   لكننا 

االأخرى،  باالأبعاد  يت�سل  فيما 
التعاي�ض  ا�ستمرار  ي�سمن  مما 
الطبقة  مكونات  خمتلف  بني  
الوطنية«،و  ال�ساحة  ال�سيا�سية يف 
املبادرة  باأن  مقري  اأو�سح 
بزمن  مرتبطة  »لي�ست  املذكورة 
حمدد« و ما الرئا�سيات  املقبلة 
على  لتج�سيدها  فر�سة  �سوى 
»جتمع  رئي�ض  اأما  الواقع  اأر�ض 
العديد  ثمن  فقد  اجلزائر«  اأمل 
هذه   تت�سمنها  التي  اجلوانب  من 
اأخ�ض ما تعلق  املبادرة، و بوجه 
و  االقت�سادي  باجلانب  منها 
االجتماعي و الدويل كما ّذكر باأن 

فكرة التوافق لطاملا �سكلت نقطة 
كان  الذي  حلزبه  بالن�سبة  هامة 
قد  اأطلق يف وقت �سابق مبادرات 
مماثلة على غرار »اجلدار الوطني 
من اأجل رفع التحديات  ال�ست« و 
الذي  ال�سيا�سي  التقارب  مقرتح 
كان يطمح من خالله اإىل تعوي�ض 
غياب االإجماع  الذي يعترب غاية 
اأخرى،  �سعبة املنال، و من جهة 
اعترب غول اأن امللف ال�سيا�سي ال 
االنتخابية،   املواعيد  ينح�رص يف 
مثمنا بع�ض املقرتحات الواردة يف 
املبادرة بهذا اخل�سو�ض، كاأخلقة 
مكافحة  و   ال�سيا�سي  العمل 

و  املثال.  �سبيل  على  الف�ساد 
اأن  على  تاأكيده  جدد  باملنا�سبة، 
من  موقفه  ح�سم  قد  كان  حزبه 

الرئا�سيات املقبلة  التي �سي�ساند 
فيها الرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة 

يف حال ما تر�سح.

رئي�س جبهة العدالة والتنمية عبد اهلل جاب اهلل

توافق الإ�سالميني على مر�سح 
للرئا�سيات م�ستحيل

رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري

املوالة �سبب مبا�سر يف اأزمة اجلزائر

بدعوى حماربة تنظيم داع�س

اأمريكا تن�سر طائرات بدون 
طيار م�سلحة يف النيجر

اهلل  عبد  والتنمية  العدالة  جبهة  رئي�ض  اأكد 
جاب اهلل، باأن احلديث عن الرت�سح للرئا�سيات 
ب�سبب  حاليا،  ممكن  غري  عدمه  من  املقبلة 
منذ  اجلزائر  تعرفها  التي  االنتخابات  نوعية 
باأن حزبه �سد تدخل  اأو�سح  �سنوات، يف حني 
�رصورة  اإىل  اإياه  داعيا  ال�سيا�سة  يف  اجلي�ض 

تطبيق �سيا�سة احلياد.
اجلامعة  انطالق  هام�ض  على  اهلل  جاب  وقال 
اأم�ض،  يوم  والتنمية  العدالة  جلبهة  ال�سيفية 
مر�سح  على  االإ�سالمية  االأحزاب  توافق  باأن 
ظل  يف  ممكن  غري   2019 رئا�سيات  يف  واحد 
انتخابية،  منا�سبة  كل  ت�سهده  الذي  التزوير 
منظومة  اإ�سالح  اأجل  من  الن�سال  باأن  موؤكدا 
عن  احلديث  من  اأوىل  باجلزائر  االنتخابات 
القايد  رد  اإىل  تطرق  اهلل  جاب  الرئا�سيات، 

�سالح على الداعني اإىل �رصورة تدخل اجلي�ض 
االأركان  قائد  برف�ض  نوه  اأين  ال�سيا�سة،  يف 
لهذه الدعوات، لكنه عاد ليقول:« لكن ال تكفي 
الت�رصيحات لوحدها، الأن العمل امليداين هو 
الوحيد الذي يطمئن ال�سعب واملعار�سة على 

حد �سواء«.
جبهة  يف  االأول  الرجل  علق  اأخر  جانب  ومن 
الوطني  التوافق  مبادرة  على  والتنمية  العدالة 
التي تقودها حركة جمتمع ال�سلم، حيث اأف�سح 
عن وجود لقاء بني احلزبني بعد االثنني مبقر 
جبهة العدالة والتنمية، وهذا لدرا�سة املبادرة 
وال�سعي اإىل فهمها، يف حني �سدد ذات امل�سدر 
على اأن حزبه �سد العهدة اخلام�سة كلية، داعيا 

اإىل �رصورة التغيري. 
علي عزازقة

ال�سلم عبد الرزاق  اعترب رئي�ض حركة جمتمع 
مقري، املواالة �سببا مبا�رصا يف تدين االأو�ساع 
ولوج  على  اعرتفت  واأنها  �سيما  االقت�سادية، 
اجلزائر الأزمة خطرية يف املجال االقت�سادي 
دون التجراأ على التحدث عن االأزمة ال�سيا�سية 
املتحدث  ذات  واأو�سح  البالد.  بها  متر  التي 
خالل اجلامعة ال�سيفية جلبهة العدالة والتنمية 
يوم اأم�ض، باأن املعار�سة بريئة براءة تامة من 
ظل  يف  وهذا  اجلزائر  تعرفها  التي  االأو�ساع 
اإىل �رصورة التوافق  دعواتها الأحزاب ال�سلطة 
ال�سعب  يخدم  برنامج  ت�رصيع  اأجل  من  التام 
ال�سلطة  رف�ض  و�سط  املقبلة،  الفرتة  خالل 
يعرفها  الأ�سباب  املعار�سة  من  دعوة  الأي 
باأحزابها  املواالة  اأن  رغم  م�سيفا:«  اجلميع، 

و�سخ�سياتها تقر بوجود اأزمة اقت�سادية، دون 
طامة  وهذه  �سيا�سية  اأزمة  بوجود  اإقرارها 
�سياق  ويف  االأوان«.  فوات  قبل  عالجها  يجب 
اآخر اأكد الرجل االأول يف حركة جمتمع ال�سلم، 
دعوات  ثبطتها  اجلزائر  ال�سعب  طموح  باأن 
االأمن  يف  �سوى  التفكري  �رصورة  اإىل  البع�ض 
اقت�سادية  بحلول  اخلروج  دون  واال�ستقرار 
التخويف  �سيا�سة  متابعا:«  جامعة،  و�سيا�سية 
لن تقدم للجزائر اأي �سيء �سوى اأمورا كارثية 
اأولها االتكال على الدولة يف اأمور عدة«، فيما 
االقت�سادية  االأزمة  اأن  على  االأخري  يف  �سدد 
الدولة  هياكل  داخل  اأكرث  االنغما�ض  يف  بداأت 

ما يجعل اخلطر يكرب.
علي عزازقة

بداأت  قواته  اأن  االأمريكي   اجلي�ض  اأعلن   
يف  م�سلحة  طيار  بدون  طائرات  ن�رصت 
اجلماعات  مهاجمة  بغر�ض  النيجر، 
وقال  اإفريقيا  غرب  منطقة  يف  امل�سلحة 
متحدث با�سم القيادة االأمريكية يف اأفريقيا 
االإلكرتوين  بالربيد  بيان  يف  االثنني  اأم�ض 
“بالتن�سيق مع حكومة النيجر ن�رصت القيادة 
خمابرات  معدات  اأفريقيا  يف  االأمريكية 
يف  بالفعل  ا�ستطالع  وطائرات  ومراقبة 
اإذنا  النيجر  حكومة  ومنحت  النيجر”. 
املا�سي  نوفمرب  يف  االأمريكية  للقوات 
طيار،  بدون  امل�سرية  طائراتها  بت�سليح 
لكن اأيا من اجلانبني مل يوؤكد ن�رصها، وقبل 

ذلك كانت الطائرات االأمريكية بدون طيار 
نطاق  وتو�سع  املراقبة،  يف  فقط  ت�ستخدم 
النيجر  يف  االأمريكي  الع�سكري  الوجود 
خالل ال�سنوات االأخرية لي�سل عدد اأفرادها 
النيجرية  القوات  ي�ساحبون   800 اإىل  هناك 
من  وغريها  املعلومات  جمع  عملية  يف 
تابعون  اأفراد  ن�سبه  كمني  واأ�سفر  املهام 
النيجر  غرب  يف  االإ�سالمية  الدولة  لتنظيم 
اأكتوبر  يف  اأمريكيني  جنود  اأربعة  مقتل  عن 
م�سلحة  جماعات  ا�ستهدفت  كما  املا�سي. 
متمركزة يف مايل املجاورة اأهدافا ع�سكرية 

ومدنية حتى �ساحل العاج.
م.�س

اأ�سرهم تظاهرت اأمام الرئا�سة املوريتانية

مطالب بت�سليم �سلفيني موريتانيني معتقلني باجلزائر

 القطاع العملياتي لربج باجي خمتار

ك�سف خمبا به12 قطعة �سالح

العقيد لهبريي يوؤكد 

ال�سراكة بني الأ�سالك الأمنية تردع تنامي اجلرمية

رئي�س حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة

ال�سلطة جمربة على فتح حوار �سامل مع املعار�سة

وزير داخليتها يزور اجلزائر قريبا

اإيطاليا تريد �سبطا حلدود بلدان املغادرة و العبور

 ، االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
املعلومات،  ا�ستغالل  وبف�سل 
الوطني  للجي�ض  مفرزة  ك�سفت 
اأوت   03 اأم�ض   �سباح  ال�سعبي 
وتفتي�ض  بحث  عملية  اإثر   ،2018

للقطاع  احلدودي  بال�رصيط 
العملياتي لربج باجي خمتار باإقليم 
الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة، خمباأ 
على  يحتوي  والذخرية  لالأ�سلحة 

)12( قطعة من ال�سالح كما يلي:

نوع  من  ر�سا�سة  بندقية   )01(  -
كال�سنيكوف )PMAK( ؛

نوع  اآلية من  بنادق ن�سف   )03(  -
�سيمونوف )SKS( ؛

 )01(  - تكرارية؛  بنادق   )07(  -

بندقية اآلية من نوع )FAL( ؛
-  كمية معتربة من الذخرية.

الكيف  من  كمية  على  عرث  فيما   
كيلوغرام  بــ)42(  تقدر  املعالج 

بنف�ض املخباأ.

الوطني  لالأمن  العام  املدير  اأ�ساد 
العقيد م�سطفى لهبريي، ، بـ«ال�رصاكة 
الفعالة« بني خمتلف امل�سالح االأمنية 
املنيع«  »احل�سن  اعتربها  التي  و 
اأ�سكالها.  ملكافحة اجلرمية مبختلف 
التي  االأخرية  »النوعية«  العملية  واإثر 

حققتها م�سالح اجلمارك، و املتمثلة 
اأورو،  مليون  اثنني  من  اأزيد  يف حجز 
تهريبها  حاول  �سخ�ض  بحوزة  كانت 
عرب املركز  احلدودي الربي بطيطة 
بيان  العقيد لهبريي يف  )تب�سة(، �سدد 
لالأمن  العامة  املديرية  عن  �سادر 

التن�سيق  تعزيز  اأن  على  الوطني 
الفعال فيما بني امل�سالح االأمنية  يعد 
ملواجهة  الوحيد  و  املنيع  »احل�سن 
ذات  للحدود«،ويف  العابرة  اجلرمية 
لالأمن  العام  املدير  نوه  االإطار، 
اأعوان   احرتافية«  و  بـ«يقظة  الوطني 

جتند  »مدى  ترتجم  التي  و  اجلمارك 
االأمنية  االأ�سالك  اأفراد  وعي  و 
اأ�سكال  كل  ملواجهة   امل�سرتكة 
اجلرمية التي تهدد املجتمع«، موجها 
تهانيه للمدير العام للجمارك اإثر هذه 

النتائج املحققة.

دعا رئي�ض حركة البناء الوطني عبد 
القادر بن قرينة، ال�سلطة اإىل �رصورة 
حتملها كامل امل�سوؤولية اجتاه االأزمة 
التي متر بها البالد، موؤكدا باأن فتح 
ال�ساحة  مكونات  مع  �سامل  حوار 
اأ�سحى �رصورة  ال�سيا�سية من قبلها 

ق�سوى خالل الفرتة احلالية

اجلامعة  خالل  قرينة  بن  واأكد 
والتنمية  العدالة  جلبهة  ال�سيفية 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  باأن  اأم�ض  يوم 
ت�سحر  اأزمة  تعاين  اجلزائرية 
ا�ستخدام  ظل  يف  وهذا  قيادي، 
املواالة ل�سيا�سة التخويف والتخوين 
وتقزمي كل ما تقدمه املعار�سة من 

كانت  واإن  حتى  �سيا�سية  مبادرات 
اأن  على  م�سددا  اجلزائر،  تخدم 
الواقع ال�سيا�سي احلايل ال فرق بينه 

وبني حتاليل ما و�سفه »بالعجائز«.
اأبرز ذات امل�سدر  ويف ذات ال�سياق 
جنب  اجلزائري  ال�سعب  وعي  باأن 
وليبيا  م�رص  يف  وقع  ما  فتنة  البالد 

وتون�ض وحتى �سوريا ما بعد ثورات 
جتربته  ظل  يف  العربي،  الربيع 
قرينة  بن  اأو�سح  حني  يف  ال�سابقة، 
اأي  تقدم  لن  احلالية  ال�سلطة  باأن 
م�سداقيتها  خ�رصت  الأنها  حلول 

كاملة.
علي عزازقة

االيطايل   الداخلية  وزير  ذكر 
ر�سدت  حكومته  ماتيواأن  �سالفيني 
بلدان  اإقت�ساديات  لدعم  برناجما 
�سمال اإفريقيا يف مقدمتها اجلزائر 
املتحدث  ذات  ك�سف  تون�ض،كما  و 
�سيقوم  التوجه  هذا  ظل  يف  اأنه 
املحطة  تكون  املنطقة  يف  بجولة 
االأوىل هي العا�سمة التون�سية و بعدا 

اجلزائر
االإخبارية  نيوز  �سكاي  قناة  نقلت  و 
زرت  “لقد  املعني  عن  االيطالية، 
واجلزائر  املغرب  و�ساأزور  ليبيا، 
على  ال�سيطرة  هو  الهدف  قريبا. 
املغادرة  لبلدان  اجلنوبية  احلدود 

والعبور” للمهاجرين.
عن  االيطايل  امل�سوؤول  وك�سف 

قيد  للحكومة  اأمني”  “مر�سوم 
عديدة:  بـ”جبهات  يخت�ض  االإعداد 
املخدرات،  املافيا،  مكافحة  من 
والهجرة”.  االإرهاب  اإىل  االإدمان، 
املهاجرين،  جبهة  “على  واأ�ساف 
�سنعمل  اخل�سو�ض،  وجه  على 
غري  املهاجرين  اإعادة  ت�رصيع  على 
اأوطانهم  اإىل  )احلراقة(  ال�رصعيني 

املن�ساأ،  بلدان  مع  اتفاقيات  عرب 
اأربعة  مع  اتفاقيات  االآن  لدينا  الأن 
املوقعة  تلك  وتعمل  فقط،  بلدان 
بحاجة  “نحن  واأردف  تون�ض”.  مع 
نيجرييا  مع  اأخرى  اإتفاقيات  اإىل 
و�ساحل  ومايل  وغامبيا  وال�سنغال 

العاج”.
م.�س



فجاءت  للمبادرات  وبالعودة 
التوافق  مبادرة  راأ�سها  على 
والتي جمعته  الوطني ملقري، 
الأحزاب  لها مبختلف  الدعوة 
الأمني  من  بداية  ال�سيا�سية، 
الوطني  التحرير  جلبهة  العام 
الأمني  اإىل  عبا�س  ولد  جمال 
اأويحيى  اأحمد  للأرندي  العام 
اأحزاب  مع  ودواليك  وتاج 
قبل  الأفافا�س،  املعار�سة: 
لقائه  عقب  مقري  يتاأكد  اأن 
اجلزائر  اأمل  جتمع  برئي�س 
املولة  اأحزاب  اأن  غول  عمار 
مو�سوع  يف  اأمورهم  ح�سموا 
الرد  وجاء  اخلام�سة،  العهدة 
قويا من خلل اجتماع اأويحيى 
احلكومة  بق�رص  عبا�س  وولد 
املوالة  جبهتي  وتاأكيد 
ح�سمهما  على  الرئي�سيتني 
موقفهما من العهدة اخلام�سة 
للرت�سح  الرئي�س  ودعوة 
الناطق  رد  واإن  لرئا�سيات، 
�سديق  للأرندي  الر�سمي 
اأويحيى  اجتماع  باأن  �سهاب 
للرد على  ياأت  وولد عبا�س مل 
اجتماع  واإمنا  مقري  مبادرة 
الأغلبية  يحوزان  حزبني  بني 
عادي  اأمر  وهو  الربملانية 
العهدة  من  وا�سح  وموقفهما 

اخلام�سة قبل ذلك.
الأحزاب  لعبت  ثانية  من جهة 
اإبعاد  وتر  على  اللعب  على 
ال�سق  عن  مقري  مبادرة 
هو  كان  واإن  ال�سيا�سي 
املبادرة  �سمن  الأ�سا�سي 
وذلك ما تو�سحه حتى ت�سمية 
الوطني«،  »التوافق  املبادرة 
من خلل التاأكيد على اللتقاء 
يف  والت�سخي�س  التحليل  يف 
اأغلب النقاط التي مت عر�سها 
القت�سادي  امللف  وحتديدا 
والجتماعي والدويل با�ستثناء 
راأ�سها  على  ال�سيا�سي،  امللف 
ت�رصيح ولد عبا�س اأن الأفلن 

اجلانب  النقا�س يف  باب  اأغلق 
ال�سيا�سي ويرف�س مناق�سة اأي 
يتعلق  فيما  �سخ�س  اأو  حزب 
املوؤ�س�سات  �رصعية  مب�ساألة 
غري  الدميقراطي،  والنتقال 
حول  نقا�س  باأي  يرحب  اأنه 

اجلانب القت�سادي«.
مبادرة  ماآلت  بخ�سو�س  اأما 
مقري والتي راأى فيها متابعون 
باأنها ت�سيق يوما بعد يوم غري 
م�سريها  يكون  اأن  م�ستبعدين 
نف�س م�سري مبادرة الأفافا�س، 
مّثل  جوهرها  اأن  خا�سة 
رف�سها  التي  الرئي�سية  النقطة 
العهدة  وهي  املوالة  اأحزاب 
مقري  دعا  بعدما  اخلام�سة 
الفاعلني  كل  توافق  ل�رصورة 
اإل  والجتماعيني،  ال�سيا�سيني 
اأن مقري مت�سك مبوقفه ليكرر 
بقاء  فر�س  اأن  الثانية  للمرة 
راأ�س  على  بوتفليقة  الرئي�س 
تاأكيده  رغم  ت�ساءلت،  الدولة 
اخلام�سة  العهدة  فكرة  اأن 
للرئي�س مل ت�سقط يف املاء ول 
تزال قائمة، وي�ستند مقري يف 
موقفه لبع�س املوؤ�رصات التي 
توحي بان فر�س بقاء بوتفليقة 
يف احلكم تقل�ست، موؤكدا باأن 
بوتفليقة  الرئي�س  تر�سح  دعم 

لي�س �سمن اأجندة حزبه.
البناء  من جهتها دخلت حركة 
املبادرات،  خط  على  الوطني 
حيث اأعلن رئي�سها  عبد القادر 
حزبه  مبادرة  عن  قرينة  بن 
اجلزائر للجميع«  التوافقية« 
اجلبهة  »متتني  اإىل  تدعو  التي 
الوحدة  وحماية  الداخلية 
»لي�ست  اأنها  قائل  الوطنية«، 
حركة  مبادرة  على  ت�سوي�سا« 
اأن  اعتبار  على  ال�سلم  جمتمع 
ومت  »الأ�سبق«  كانت  مبادرته 
اإطلقها »قبل 3 اأ�سهر«، معربا 
املبادرات  بكل  »ترحيبه«  عن 
التوافق  م�سعى  تدعم  التي 
الوطني، كما اأنها ت�سعى لأخلقة 
وتكري�س  ال�سيا�سية  املمار�سة 

املكا�سب  ودعم  التعددية 
بت�رصيعات  الدميقراطية 
وكذا  ال�سيا�سية  احلياة  تنع�س 
يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  دعم 
واإبعادها  الد�ستورية  مهامها 
ال�سيا�سية«،  املناكفات  عن 
اللواء  ت�رصيح  اأكده  بعدما 
قايد �سالح بعد الفو�سى التي 
بدعوات  ال�ساحة  اكت�سحت 
اخلا�سة  الدعوات  على  والرد 

بتدخل املوؤ�س�سة الع�سكرية.
 

�أ�سبوع �ساخن على 
�جلنوب و�لتنمية 

تدفع بدوي للتدخل
 

الجتماعي  اجلانب  من 
الحتجاجات  وترية  ت�ساعدت 
وليات  عدة  عرب  واملطالب 
�سعلتها  كانت  واإن  جنوبية 
التي  احلرارة  درجات  الأوىل 
�سعف  و�سط  املعتاد  فاقت 
ال�ساحلة  باملياه  التزويد 
لل�رصب والكهرباء التي اأخرجت 
اأن  قبل  لل�سارع،  املواطنني 
فني  حفل  مبقاطعة  ترتبط 
وانتقال  ورقلة  م�ستوى  على 
الت�رصيحات  يف  »املناو�سات« 
من اجلانب التنموي اإىل اجلانب 
الثقايف ويتعدى بع�سها احلدود 
يف  املناطق،  ببع�س  للم�سا�س 
الفل�سفة  اأ�ستاذ  اأو�سح  حني 
الدين  نور   2 اجلزائر  بجامعة 

جباب، اأنه على هام�س اأحداث 
التزييف  ك�سف  يفرت�س  ورقلة 
البع�س  طرف  من  احلا�سل 
ال�سلة  اإقامة  على  بالرتكيز 
عن  البحث  يف  والجتهاد 
واأ�سبابها  وتداعياتها  خلفياتها 
التاريخية وما �سابه من تفا�سيل 
الحتجاجات  م�سار  لتغيري 
العن�رصية،  وتر  على  باللعب 
الت�رصيح  تزييف  اأنه  موؤكدا 
يتم  حيث  للفكر  وتعمية  للوعي 
توجيهه يف وجهة مغايرة وبعيدة 
عن الهدف احلقيقي واملن�سود 
النتيجة  على  الرتكيز  يتم  لأنه 
لفت  هو  الذي  ال�سبب  وترك 
انتباه ال�سلطات ملاأ�ساة اجلنوب، 
مو�سحا اأن ال�سلة التي اأقامها 
ال�ساحات  يف  اجلنوب  يف  اأهلنا 
العامة، يف هذه احلالة لي�س كما 
باأدعياء  و�سفهم  من  لها  يروج 
املجرتة  بعباراتهم  احلداثة 
اململة  بل مل تكن حتى من اأجل 
التقرب اإىل اهلل اإمنا كانت و�سيلة 
وطريقة  كفاح  واأداة  ن�سالية 
اأخرى  بعبارة  وتعبئة  جتنيد 
اأكرث ب�ساطة وو�سوحا، يف غياب 
واأيديولوجية  ع�رصية  اأفكار 
وحياة  ع�رصية  وثقافة  ع�رصية 
جعلت  ع�رصي،  وفكر  ع�رصية 
يف  ال�سلة  من  اجلماهري 
ثورية  و�سيلة  العامة  ال�ساحات 
كفاح  واأ�سلوب  ن�سال  واأداة 
واإطارا للتجنيد والتعبئة و�سحذ 

الهمم.

اتلف  يف  الغابات  حرائق  ت�سببت 
1.263 هكتار وذلك  يف الفرتة املمتدة 
ما بني الفاحت يونيو اىل الفاحت اأغ�سط�س 
اخلمي�س  يوم  جاء  ما  ح�سب  اجلاري، 

يف بيان للمديرية العامة للغابات.
خلل  فاإنه  احل�سيلة  ذات  ح�سب  و 
اإىل  جوان  الفاحت  من  املمتدة  الفرتة 
 286 ت�سجيل  مت  اجلاري  اأوت  الفاحت  
اإجمالية  م�ساحة  �سملت  حريق  بوؤرة 
 744 ت�سمل  هكتار    1263 ب  تقدر 
من  هكتارا   138 و  الغابات  من  هكتار 

الأدغال و381 هكتارا من الأحرا�س اأي  
يوميا  حريق  بوؤرة  باملائة   4،6 مبعدل 
باملائة هكتار   4،41 م�ساحة  اإتلف  و 
لكل حريق و اأ�ساف نف�س امل�سدر، اأن 
املناطق  هي  ت�رصرا  الأكرث  املنطقة 
هكتارا   974 ب   البلد  من  ال�رصقية 
الو�سطى  مناطق  تليها  حريقا   81 و 
فاملناطق   و122حريق  هكتار   174 ب 
ب�سبب  هكتارا   115 باإتلف  الغربية 

ن�سوب 83 حريق.
خلل  ت�سجيل  مت  اأخرى،  جهة  من 

جويلية    26 من  املمتد  الأ�سبوع 
79حريقا  اأوت،  الفاحت   اإىل  املا�سي 
ب184  تقدر  اإجمالية  م�ساحة  التهم  
الغابات  من   هكتار   38 �سملت  هكتار 
و35 هكتار من الأدغال و 111 هكتارا 
اأي مبعدل 11حريقا يف   من الأحرا�س 

اليوم الواحد  واإتلف 3،32 هكتار.
واأ�ساف ذات امل�سدر،اأن جهاز الوقاية 
مت  الذي  الغابات  حرائق  مكافحة  و 
و�سعه منذ  الفاحت يونيو 2018 �سيبقى 
�ساري املفعول اىل غاية نهاية احلملة 

يف 31 اأكتوبر  املقبل وب�سبب الأخطار 
وجهت  الف�سل  هذا  خلل  امل�ستمرة 
ل�سيما   للمواطنني  نداء  املديرية 
للغابات  املجاورة  املناطق  �سكان 
يف  وامل�ساهمة  اليقظة  من  مبزيد 
وباملقارنة  والوقاية  الإنذار   خمطط 
 ،  2017 �سنة  من  الفرتة  نف�س  مع 
 1.552 ت�سجيل  عن  املديرية  ك�سفت 
قدرت  اإجمالية  م�ساحة  اأتلف  حريق  
ب 12.634 هكتار منها  4.401 هكتار 

من الغابات.

�أ�سبوع �ملبادر�ت �ل�سيا�سية

منذ جو�ن 2018

�سارة بومعزة

املعار�سة ت�ستعر�ض واملواالة 
تثّبت العهدة اخلام�سة

النريان تدمر 1.263 هكتارا من الغابات
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وزير �لد�خلية نور�لدين بدوي

االأولوية للواليات اجلنوبية 
واله�ساب العليا واملناطق احلدودية

من 4 �إىل 11 �أوت �جلاري

اجلزائر ت�سارك يف اجتماعات 
جلان الربملان االإفريقي 

زلزال يف تيارت

واجلماعات  الداخلية  وزير  اأكد 
نور  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
الدين بدوي، باجلزائر العا�سمة، 
اجلمهورية  رئي�س   »تعليمات  اأن 
تدعو  بوتفليقة  العزيز  عبد 
واله�ساب  الكبري  اجلنوب  لو�سع 
ا�سرتاتيجيات  كل  قلب  يف  العليا 

الدولة«.
وقال بدوي خلل تراأ�سه لجتماع 
تن�سيقي مع اإطارات من الوزارة، 
التح�سريات  على   للوقوف 
املدر�سي  بالدخول  اخلا�سة 
»ح�سدت  الدولة  اأن  املقبل، 
كبرية  وب�رصية  مادية   اإمكانيات 
عرب  بالتنمية  الرتقاء  اأجل  من 
اإعطاء   مع  الوطن،  ربوع  كامل 
اجلنوبية  للوليات  الأولوية 
واملناطق  العليا  واله�ساب 
اأن   يجب  التي  احلدودية، 
التنموي«،  ن�سيبها  من  ت�ستفيد 
م�سددا على اأن »تعليمات رئي�س 
اجلمهورية عبد العزيز  بوتفليقة 
الكبري  اجلنوب  لو�سع  تدعو 
كل  قلب  يف  العليا  واله�ساب 
الدولة«،واأو�سح  ا�سرتاتيجيات  
�سندوق  اإحياء  اإعادة  اأن  الوزير، 
واجلنوب  العليا  اله�ساب  تنمية 
لفائدة  املالية  املوارد  وح�سد  
وكذا  املناطق  هذه  �ساكنة 
التي   احلدودية  املناطق  تنمية 
تنموية  برامج  من  ا�ستفادت 
على  دليل  »لأكرب  وهامة،  واعدة 
اإميان رئي�س اجلمهورية  العميق 
تراعي  متوازنة  تنمية  بتحقيق 
خ�سو�سيات كل مناطق الوطن«.

رفع �لتجميد عن عمليات 
تنموية 

اأن هذه  الداخلية،  واأ�ساف وزير 
من  اأي�سا  ا�ستفادت  املناطق 
»قرار رئي�س اجلمهورية  القا�سي 
العمليات  عن  التجميد  برفع 
حياة  على  مبا�رص  اأثر  لها  التي 

ال�سعوبات  ال�ساكنة، وذلك  رغم 
البلد،  بها  متر  التي  املالية 
خا�سة قطاعات الرتبية وال�سكن 
والطاقة،  واملياه  وال�سحة  
مبا�رصة  انعكا�سات  لها  ملا 
للمواطنني   اليومية  احلياة  على 
اأن  بدوي،  واأكد  وحت�سينها« 
اجلزائر »تفتخر اليوم مبا و�سلت 
�سواء  جبارة،   اإجنازات  من  اإليه 
القاعدية  باملن�ساآت  الأمر  تعلق 
اأو ال�سكن اأو املرافق ال�سحية اأو 
اأكرث  اليوم  التي ت�سجل  الرتبوية  
مدر�سية،  موؤ�س�سة   27  500 من 
اجلامعية   والأقطاب  الهياكل  اأو 
املنت�رصة عرب كل وليات الوطن 
موؤ�س�سة   106 اإىل  و�سلت  والتي 
املرافق  عن   ناهيك  جامعية، 

ال�سبانية والريا�سية«.

رغم �ال�ستقر�ر البد من 
�ليقظة

كما نوه الوزير، بـ«مك�سبي الأمن 
وال�ستقرار اللذين دفعنا ثمنهما 
غاليا بف�سل  الت�سحيات اجل�سام 
الأمنية  الأ�سلك  خمتلف  لأبناء 
اجلي�س  اأفراد  راأ�سهم  وعلى 
على  املرابط  ال�سعبي  الوطني  
وقوف  لول  اأنه  موؤكدا  احلدود«، 
اأفراد اجلي�س »وقفة رجل واحد  
والتفافهم  املواطنني  ووعي 
الد�ستورية  املوؤ�س�سات  حول 
نفق   من  اجلزائر  خرجت  ملا 
منت�رصة  �سوداء،  دموية  ع�رصية 
والأعمى  الهمجي  الإرهاب  على 
تتخبط  بقاياه   تزال  ما  الذي 
ويلفظ اأنفا�سه الأخرية«،ويف هذا 
اأطياف  كل  بدوي  دعا  ال�سدد، 
من  اأكرث  »التجند  اإىل  املجتمع 
اأي وقت  م�سى، للتحلي باليقظة 
عظمة  م�ستوى  اإىل  والرقي 
الد�ستورية   وموؤ�س�ساتنا  وطننا 
لأفراد  اجل�سام  والت�سحيات 

خمتلف الأ�سلك الأمنية«.

ت�سارك اجلزائر يف الفرتة من 
4 اإىل 11 اأوت اجلاري مبدينة 
يف  افريقيا،  بجنوب  ميدرند 
الدائمة  اللجان  اجتماعات 
ح�سب  الإفريقي،  للربملان 
للمجل�س  بيان  به  اأفاد  ما 
ال�سعبي الوطني واأ�ساف ذات 

اأن الوفد اجلزائري  امل�سدر 
بورا�س  جمال  من  يت�سكل 
لرئي�س  الثالث  )النائب 
اإىل  الفريقي(،  الربملان 
واأمرية  جانب ملني ع�سماين 
�سليم ب�سفتهم اأع�ساء دائمني 

بالربملان الإفريقي.

اأم�س اجلمعة، مركز  �سجل �سباح 
والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث 
الفلكية واجليوفيزياء، هزة اأر�سية 
بلغت  تيارت،  ولية  م�ستوى  على 
�سلم  على  درجات   3.9 �سدتها 

ري�سرت.
وح�سب ذات املركز فاإن الهزة التي 
�سجلت يف حدود ال�ساعة الثامنة و 
17 دقيقة، حدد موقعها على بعد 

14 كلم �سمال �سيدي ح�سني.

مّثل �الأ�سبوع �ملن�سرم �أ�سبوعا �ساخنا ال يقل �سخونة عن حر�رة �جلو، �سو�ء على �ل�ساحة �ل�سيا�سية �أو �الجتماعية، ف�سيا�سيا 
�سهد ذروة �ملبادر�ت �ل�سيا�سية وما خلفته من ردود فيما بني �لوجوه �حلزبية، �أذكى جذوتها مبادرة رئي�س حركة جمتمع �ل�سلم 
عبد �لرز�ق مقري �ملفاجئة، و�لتي �نطلقت مع دعوته نائب وزير �لدفاع �أحمد قايد �سالح الطالع �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية مبهامها 
بح�سبه وح�سم �جلدل �حلا�سل على �ل�ساحة �ل�سيا�سية ب�سكل يبقي جو �ل�سبابية خميما على رئا�سيات  رغم دنو موعدها، قبل 
�أن يرد �للو�ء بر�سالة حا�سمة كانت �الأقوى من �سمن ردوده يف �لدعو�ت �ل�سابقة، حيث �أكد �أنه ال و�ساية الأحد على �جلي�س، 

موؤكد� �اللتز�م بتوجيهات رئي�س �جلمهورية يف مو�سعني من �خلطاب مع �لتاأكيد على �لوقوف يف وجه من يعلون �مل�سالح 
�ل�سخ�سية على م�سلحة �لوطن، قائال �أن �إقحام �جلي�س يف �ل�سيا�سة يف كل مرة �أ�سبح غري مقبول.
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نقا�ش

حالة الرف�ض للحفالت 
الغنائية، و�سرورة 

تر�سيد الوعي
بقلم، الأ�ستاذ �سعد �سدارة

الثقافة الفاقدة للقيم، املن�سلخة عن الهوية مرفو�سة، وال تنت�سب 
حماوالت  معه  تنجح  مل  الذي  والعريق،  االأ�سيل  ال�سعب  لهذا 
املريرة،  االحتالل  حقبة  طوال  وامل�سخ  واالنحالل  التدجني 
ولهذا هو ع�سي عن ذلك اليوم وغدا، خ�سو�سا مع حاجته املا�سة 
املواطن  يعي�ش  التي  واالأزمة  التاأخر  حالة  من  للخروج  للتنمية 
وال�سحة  الرديئة  واخلدمات  ال�سعبة  املعي�سة  يف  ال�سلبي  اأثرها 
وال�سياحة  العفن  واملحيط  املتخبطة  التعليم  وخطة  املتهالكة 
امليتة واال�ستثمار املتاأزم وغريها من امل�سكالت احلقيقية التي 
يف  املواطن  يعي�ش  كما  يعي�ش  اأن  ويتمنى  عالج  عن  لها  يبحث 

ال�سويد. 
ولهذا نفهم رف�ش كثري من املواطنني لكثري من ال�سيا�سات التي 
ال تتما�سى واحتياجاته، وال تخدم مطالبه يف التنمية، وال ت�سعره 
باأن امل�سوؤول يف املجال�ش املحلية اأو يف املديريات الوالئية اأو 
لفتح  وي�سعى  ال�سعب،  و�سعه  معه  ويتقا�سم  به  ي�سعر  احلكومة، 
ويطمئنه  حلولها،  يف  وي�رشكه  خاللها  من  اإليه  ي�ستمع  اأروقة 

باجلهود املبذولة لتغيري الو�سع نحو االأف�سل. 
كل هذا حينما يغيب ي�سكل لدى املواطن وعيا خمتلفا ونف�سية 
اأفعال غري متوقعة وال  اأن يتولد من خاللهما ردود  �سعبة ميكن 
يُ�سعر  اأول  فعل  كرد  اأو  ما  حلظة  يف  مربرة  تكون  قد  مدرو�سة 
ب�سعوبة االأزمة عليه لكنها قد ت�سكل منحى خطريا قد يوؤثر على 

اال�ستقرار واالأمن. 
بردود  هذه  االأفعال  ردود  تواجه  اأن  الوقت  نف�ش  يف  يجب  وال 
اأفعال عنيفة فعال اأو قوال، الأن الطاعنني يف ال�سعب وقيمه با�سم 
اأخطر، الأنه من �ساأنه زيادة  احلرية والتقدم هم ميار�سون عنفا 
تيارات  بني  اال�ستقطاب  وحدة  والتجاذب،  العداوات  من�سوب 
ثقافية اأو اأيديولوجية تعمق انق�سام املجتمع وتعيد طرح النقا�ش 

حول الهوية. 
ويف هذا ال�سياق يجب اأن نفهم اأن ما اأقدم عليه اأهل ورقلة الكرام 
يف رف�سهم حلفل فني ال يخرج عن �سياقه وتوقيته وظروفه، التي 
يجب اأن نقدر فيها هذا املوقف النابع من �سعورهم بالتهمي�ش 
وظروف  اال�ستثمار  وانعدام  البطالة  وزيادة  التنمية  وغياب 
فن  اأهل  الأنهم  للثقافة  وال  للفن  رف�سا  ولي�ش  ال�سعبة،  املعي�سة 
ال  وبالتايل  مرهف،  وح�ش  مميز  ذوق  واأهل  را�سخني،  وثقافة 
ي�سمحون الأن يكون موقفهم مطية يركبها �سذاذ الثقافة واأ�سحاب 
نف�سيات معقدة من دين ال�سعب وقيمه، ب�سبب تعبري �سباب ورقلة 
بال�سالة اجلماعية يف ال�ساحة املعدة للحفل الفني، واإ�رشارهم 
اإقامة  اإلغائه الأنه يف كل تلك الظروف ال ميكن فهم  بذلك على 
وين�سطه  املغبون،  ال�سعب  اأموال  من  عليه  ي�رشف  غنائي  حفل 
�ساب مل يظهر اأدبه واحرتامه لل�سعب، وهو الذي �سخر من اأهل 
وال  بالفن  يليق  ال  كالما  وقال  في�سبوك  على  ح�سابه  يف  ورقلة 
باأهله.  وباملقابل ال مربر لتعميم �سلوك اإقامة ال�سالة اجلماعية 
اإقامة املهرجانات تعبريا عن رف�سها، والتي بداأت  اأماكن  قرب 
�سياقها  عن  لتخرج  الواليات  ت�ساعديا يف خمتلف  منحى  تاأخذ 
اأن االإ�سالم يرف�ش  اأن تفهم على  واأ�سبابها االأوىل،  الأنه يخ�سى 
الفن ويعادي الثقافة، ويجري الت�سويق لهذا ليتماهى مع الت�سدد 
واالإرهاب، ومع حملة التغريبيني والالئكيني على مظاهر االإ�سالم 
وقيمه، وت�سييقا للحريات، وا�ستغالل اأي موقف لركوبه والت�سنيع 
باأهله، خ�سو�سا واأن فيهم من ال اأدب له وال حياء وال حتى وطنية 
فيه،  متاأ�سال  وهو  ويتذوقه  الفن  يحب  الذي  لل�سعب،  واحرتاما 
اأو  عرقي  اأو  جهوي  داع  الأي  فيه  اأحد  عليه  يزايد  اأن  يقبل  وال 
الذين  والثقافة،  املدنية  اأدعياء  بع�ش  فعل  كما  اأيديولوجي، 
و�سعبها  للجزائر  متت  ال  مقيتة  جلهوية  حياء  دون  يروجون 
ب�سلة، خ�سو�سا واأنهم مل يقدموا �سيئا وال يح�سنون اال ال�سباب 

وال�سخرية وال�ستيمة، وكل اإناء مبا فيه ين�سح. 
ومن هنا نذكر باأن الفن النابع من القيم النبيلة والرتاث العريق، 
واالأ�ساليب  املحرتمة  واملظاهر  النظيفة  الكلمات  عنه  وتعرب 
الراقية، واخلادمة كلها الحتياجات نف�سية واجتماعية وخمتلف 
اجلوانب احلياتية الهامة، يعد جانبا اأ�سا�سيا يدعو اإليه االإ�سالم، 
ويطلب االهتمام به وترقيته وتو�سيع اأن�سطته، ليعرف مبو�سوعاته 
التي ت�سهم يف تعزيز ال�سخ�سية وتنمية جوانبها وتلبية احتياجاتها، 

واإظهار قدراتها واإبداعات ومتيزها. 
ولهذا متنيت لو اأن حالة الرف�ش املجتمعي املرتبط بالظروف 
هيئات  ترفعها  مطالب  يف  تبلورت  الفنية،  للحفالت  املعي�سية 
تربر  رمزية،  وقفات  اأو  الو�سية،  للجهات  واعية  ونخب  جمعوية 
موقفها مبطالب تنموية عاجلة، املواطن يف حاجة ما�سة اإليها، 
ومتثل اأولوية على غريها، والتاأكيد على ا�ستغالل اأموال ال�سعب 
اأثرا  اأف�سل  املوقف  هذا  �سيكون  العاجلة،  ال�سعب  مل�سلحة 
وال  جوهره،  عن  يخرج  ال  حتى  تاأثريا  واأح�سن  فعال،  واأ�سوب 

يت�سادم مع غريه من االأن�سطة جلهات و�سية اأخرى. 
املوؤطر،  وال  املن�سبط  غري  ال�سعبي  الرف�ش  الأن  ذلك 
حلقاته  تو�سيع  لكن  موفقا،  االأوىل  مواقفه  يف  يبداأ  قد 
الر�سادة  ويفقده  احلكمة،  عن  يخرجه  قد  وا�ستن�ساخه، 

وحتقيق املطلوب.

راي�ش  مراد  بئر  ا�ستمعت حمكمة 
يف العا�سمة ،الأقوال اأربعة متهمني 
اأوالد  ببلدية  عام  اأمني  بينهم  من 
فايت ،وعوين  مب�سلحة البطاقات 
�سخ�ش  جانب  ،اإىل  الرمادية 
االتهام  اأ�سابع  لهم  وجهت  اآخر 
�رشقة  يف   التواطوؤ  بخ�سو�ش 
�سيارات �سياحية من �ساحب وكالة 
كراء وتزوير وثائقها الإعادة بيعها 
لهم  ووجهت  ذلك  اأ�سا�ش  وعلى   ،
املزور  وا�ستعمال  التزوير  تهمة 
مركبة  وو�سع  اإدارية  حمررات  يف 
 . قانونية  غري  بطريقة  لل�سري 
املحكمة  ناق�سته  ملا  وا�ستنادا 
،فقد  الفارط  االأ�سبوع  نهاية 
تهريب  مكافحة  ف�سيلة  متكنت  
اجلنائية  بالفرقة  ال�سيارات 

الق�سائية  ال�رشطة  ملقاطعة 
انطالقا من �سكوى تقدم  للو�سط 
�سيارات  كراء  وكالة  �ساحب  بها 
10مركبات،  ل�رشقة  تعر�سه  بعد 
مت ا�سرتجاعها بعد عمليات بحث 
فيما ظلت مركبة  وحتري مو�سعة 
�سامبول  »رونو  نوع  من  واحدة 
لدى  موؤخرا  عليها  عرث  التي   «
�سخ�ش بحاجز اأمني،وتبني خالل 
نف�ش الفرتة اختفاء ما يقارب 86 
�سيارة يحملون العالمات التجارية 
لـ«رونو« و«ايبيزا« التي ال تزال حمل 
حتقيق من قبل ال�رشطة املخت�سة 
. باملقابل اأوقفت م�سالح االأمن يف 
بامللف  اخلا�سة  التحريات  اإطار 
انه  وتبني  فيه  امل�ستبه  ،ال�سخ�ش 
البحث  حمل  ال�سيارة  ملكية  حّول 
تيبازة  بوالية  يقطن  والذي  له 
تزويرها  مت  وثائقها  ان  ،وتبني 

فايت  اأوالد  بلدية  م�ستوى  على 
ا�ستدع  للتحريات  ،وا�ستكماال 
العام  االأمني  التحقيق  قا�سي 
لالإم�ساء  املخول  كونه  للبلدية 
مب�سلحة  وموظفتني  الوثائق  على 
البطاقات الرمادية. وبتو�سيع رقعة 
التحري تو�سلت م�سالح االأمن اإىل 
اأن االأمني العام ببلدية اأوالد فايت 
الرمادية  البطاقة  اأم�سى على  قد 
لل�سيارة حمل التزوير ،بعد اإخ�ساع 
امللف القاعدي لل�سيارة للمراقبة 
تعمل  التي  اخلا�سة  بامل�سلحة 
اأ�سابع  لهم  وجهت  املتهمتان  بها 
اأ�سا�ش  على  الق�سية  يف  االتهام 
املركبة  ملكية  نقل  يف  التواطوؤ 
دون  اأخر  ل�سخ�ش  املحجوزة 
تزوير  مع  الفعلي  مالكها  ح�سور 
 ، بالبيع  الت�رشيح  على  الب�سمة 
اإجراء  من  جميعهم  لي�ستفيدوا 

اال�ستدعاء املبا�رش.
�سماع  وخالل  الرئي�سي  املتهم 
اأقواله باجلل�سة العلنية، انه ا�سرتى 
وقام  قانونية  بطريقة  ال�سيارة 
 ، �سنتيم  مليون   116 مبلغ  بدفع 
وال عالقة له بتزوير امللف �سوى 
تو�سط  يعرفه  �سخ�ش  رافق  انه 
البطاقة  ا�ستخراج  بالبلدية من  له 
العام  االأمني  جهته  من  الرمادية، 
اأن  اأكد للقا�سي  لبلدية والد فايت 
وال  االإم�ساء  على  تقت�رش  مهمته 
علم له مبا ت�سمنته الوثائق، فيما 
الذي  امللف  اأن  املتهمان  اأكدت 
للمراقبة  اخ�سع  للم�سلحة  و�سل 
من قبلهما جدا، ويف ظل ما �سلف 
العام  احلق  ممثل  التم�ش  ذكره 
عقوبة �سنتني حب�ش نافذة للمتهم 
نافذة  حب�ش  �سهرا  و18  الرئي�سي 

ملوظفتي البلدية واالأمني العام. 

ل/منرية

لبئر  احل�رشي  االأمن  م�سالح  قدمت 
 ، الفارط  االأ�سبوع  نهاية  راي�ش،  مراد 
الزكاة  ملحكمة  اأحد �سارقي �سندوق 
اإجراءات  مبوجب  راي�ش  مراد  بئر 
متلب�سا  توقيفه  بعد  الفوري   املثول 
�سناديق  اأحد  �رشقة  حماول  ب�سدد 
بئر  منطقة  ب�سواحي  مب�سجد  الزكاة 
مراد راي�ش ومن قبل االإمام و عدد من 
اأبرحوه  اأن  بعد  قاموا  الذين  امل�سلني 

خطرية  اإ�سابات  له  م�سببني  �رشبا 
ملركز  باقتياده  الوجه  م�ستوى  على 
من  البالغ  املتهم  مثل  حيث   ، االأمن 
بئر  هيئة حمكمة  اأمام  �سنة   50 العمر 
الفارط،   االأ�سبوع  نهاية   ، راي�ش  مراد 
ملواجهة جرم ال�رشقة و الذي تبني بعد 
بعدة  م�سبوق  باأنه  االأمنية  التحريات 
بعدد  الزكاة  �سناديق  طالت  �رشقات 
و  بالعا�سمة  املنت�رشة  امل�ساجد  من 

هذا  اقرتف  باأنه  �سماعه  خالل  اأكد 
للنقود  املا�سة  حاجته  نتيجة  اجلرم 
لت�سديد م�ساريف عالج ابنته الر�سيعة 
داخل  املياه  تراكم  من  تعاين  التي 
م�ساريف  ي�ستلزم  الذي  و  حو�سها  
م�ساريف  راأ�سها  على  جدا  باهظة 
باأن  ،موؤكدا  اجلراحية  العملية  اإجراء 
و  اخلطرية  اجلرمية  لهاته  جلوءه 
املحرجة كان نتيجة لعدم تلقيه اأي رد 

من قبل املواطنني الذي حاول اللجوء 
حتويله  االأ�سا�ش  هذا  على  ليتم   ، لهم 
على قا�ش اجلنح الذي اأمر من جهته 
مع  اأفريل   13 لتاريخ  حماكمته  تاأجيل 
اإفادته باإجراءات االإفراج املوؤقت حلني 
مثوله للمحاكمة ، وهذا يف انتظار ما 
من  املحاكمة  جل�سة  عنه  �ست�سفر 

تفا�سيل اأكرث.
 ل/منرية 

الو�سطى،  اجلزائر  بلدية  رئي�ش  ك�سف 
دفرت  اعتماد  عن  بطا�ش،  احلكيم  عبد 
�رشوط جديد خا�ش بالف�ساءات العمومية 
العا�سمة  يف  خدماتية  الأغرا�ش  امل�ستغلة 
اأن  بطا�ش  اأو�سح  و  غد   يوم  من  بداية 
واخلا�ش  اجلديد  ال�رشوط  بدفرت  العمل 
الأغرا�ش  امل�ستغلة  العمومية  بالف�ساءات 
واملطاعم  املقاهي  طرف  من  خدماتية 
�سيكون  واملرطبات،  ال�ساي  و�سالونات 
دفرت  وت�سمن   ، اأوت   4 االأحد  من  بداية 
اأنه  تن�ش  جديدة،  اإجراءات   9 ال�رشوط 
العمومية  الف�ساءات  اأ�سحاب  على  البد 

“و�سع  وت�سمنت:  بها،  االلتزام  من 
الالئق  والهندام  واللبا�ش  الئقة،  طاوالت 
ال�سجائر  مطفاأة  و�سع  للعاملني،  واملوحد 
تن�سيب  اإىل  باالإ�سافة  الطاولة،  فوق 
اإ�سهار،  دون  ومن  موحد  ب�سكل  مظالت 
واحرتام  �ساعتني،  كل  الف�ساء  تنظيف 
عن  ف�سال  بها،  املرخ�ش  الطاوالت  عدد 
وهو  للغلق  عليه  املتفق  التوقيت  احرتام 
23 �سا ليال، و�سدد دفرت ال�رشوط اجلديد 
العطل  اأيام  املحالت  فتح  �رشورة  على 
خمالفة  وكل  الزبائن  واحرتام  واالأعياد، 
�ساحبها  تعر�ش  ال�رشوط  دفرت  الأحكام 

يف  جاء  ما  ح�سب  الرخ�سة،  �سحب  اإىل 
بيان وقعه رئي�ش بلدية اجلزائر الو�سط  و 
�رشح عبد احلكيم بطا�ش جلريدة الو�سط 
اأنه مت ت�سكيل جلنة خمت�سة ملراقبة جتوب 
تطبيق  على  تعمل  يومية  ب�سفة  ال�سوارع 
القرار و قال رئي�ش بلدية اجلزائر الو�سطى 
" نفر�ش  العقوبات على كل خمالفي دفرت 
االأوىل  درجات  بثالث  حددت  ،و  ال�رشوط 
يغرم فيها املخالف ب مببلغ قدره 5000و 
الثانية 50000 مع اإنذار اأما يف املرة الثالثة 
فيغرم ب 100000 األف دينار مع غلق املحل 

و �سحب الرخ�سة

احلياة  اإعادة  ب�رشورة  بطا�ش   �سدد  كما   
�سيعود  الذي  القرار  مثمنا  للعا�سمة 
قائال  اأ�ساف  و  املواطنني  على  باالإيجاب 
�سغل  منا�سب  االإجراء خلق  �ساأن هذا  من 
النهار  يف  يعملون  اللذين  اأن  حيث  جديدة 
ال يعملون ليال كما يخلق حياة يف املدينة 
�سواء  ال�سياحة  لت�سجيع  خطوة  هي  و  ليال 
بالن�سبة للمحليني اأو االأجانب و عن تعميم 
اأكد  التجارية  القرار على جميع املحالت 
لنا  بطا �ش ان امل�رشوع حتت قيد الدرا�سة 

و نحن نعمل على اإمتامه.
 ف.ن�سرين  

العا�سمة

بداية من الغد ووفق �سروط جديدة

.             بطا�ش للو�سط :عقوبات للمخالفني اأو الغلق

توقيف  �سارق �سناديق الزكاة 

الف�ساءات العمومية مفتوحة ليال اإىل غاية احلادية ع�سر م�ساءا

تتهدده عقوبة 18 �سهرا حب�ش نافذة رفقة موظفتني بالبلدية   

االأمني العام لبلدية الأوالد فايت متابع يف ق�سية �سرقة �سيارة وتزوير وثائقها
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وزير  قيتوين  م�صطفى  ك�صف 
الطاقة يف ت�رصيح خ�ص به يومية 
قررت  م�صاحله  اأن   « »الو�صط 
 65 بن�صبة  الكهرباء  فواتري  خف�ص 
اجلنوب  واليات  ل�صكان  باملائة 
الكبري التي تعي�ص على وقع ارتفاع 
التي  احلرارة  لدرجات  مقلق 
مئوية  درجة   50 الـ  عتبة  جتاوزت 
حتت الظل ، وياأتي قرار الوزير على 
خلفية عديد ال�صكاوى التي رفعتها 
ونواب  فاعلة  حملية  جمعيات 
هذه  ودعوة  للحكومة  برملانيون 
العاجل  التدخل  ل�رصورة  االأخرية 
يف  املتمثل  مطلبهم  مع  للتجاوب 
اإعادة النظر يف  االرتفاع الرهيب 
عليها  يكرث  التي  الكهرباء  لفواتري 
خالل  اجلنوبية  بالواليات  الطلب 
مو�صم ال�صيف الذي يتميز بارتفاع 
حيث   ، احلرارة  درجات  يف  كبري 
جميع  �صتم�ص  التعليمات  هذه  اأن 
قا�صي  تتميز مبناخ  التي  الواليات 
 ، غرداية  ورقلة،  غرار  على 
مترنا�صت ، ايليزي ، اأدرار ، ب�صار 
جانب  اإىل   . والوادي  تيندوف   ،

بتوا�صل  قيتوين  اعرتف  فقد  ذلك 
املتكررة  االنقطاعات  م�صل�صل  
بالواليات  الكهربائي  التيار  يف 
املذكورة ، موؤكدا يف ذات ال�صدد 
اأن م�صاحله �صخرت اأمواال �صخمة 
وجت�صيد  القائم  بامل�صكل  للتكفل 
تعليمات رئي�ص اجلمهورية الرامية 
ل�رصورة ق�صاء ف�صل ال�صيف بدون 

انقطاعات للكهرباء .
وزير  حتا�صى  اأخر  �صعيد  وعلى   
اجلواب  قيتوين  م�صطفى  الطاقة 
ال�رصكات  مترد  حول  �صوؤال  على 
ال�صناعة  يف  العاملة  الوطنية 
يف  اجلنوب  بواليات  النفطية 
االأول  الوزير  بتعليمة  االإلتزام 
االأ�صبق عبد املالك �صالل الرامية 

ملنح االأولوية يف التوظيف لبطايل 
مبداأ  تطبيق  �رصط  املنطقة 
واالمكانات  االأولويات  ح�صب 
التي  التجاوزات  وهي   ، املتاحة 
كانت وقود الإ�صعال لهيب احلركات 
على  يعي�ص  التي  االحتجاجية 
بالواليات  املحلي  ال�صارع  وقعها 

ال�صالفة الذكر .

املن�رصم  االأ�صبوع  نهاية  خرج 
م�صرية  يف  مترنا�صت  �صباب 
باجتاه  البلدية  مقر  من  انطالقا 
وا�صتنكارا  تنديدا   ، الوالية  مقر 
بتف�صي �صيا�صة التهمي�ص واحلقرة 
متاطل  ب�صبب  لها  يتعر�صون  التي 
قوائم  عن  االإفراج  يف  الو�صايا 
والتالعبات احلا�صلة يف   ، ال�صكن 
�صوق ال�صغل . اأعرب ممثلي ال�صباب 
يف  مترنا�صت  بوالية  املحتجني 
»الو�صط«  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
ال�صمت  من  غ�صبهم  جام  عن 
ال�صلطات  طرف  من  املطبق 
نف�صها  تكلف  مل  التي  الوالئية 
جذرية  حلول  عن  البحث  عناء 
يتخبطون  التي  امل�صاكل  جلملة 
املربر  الغري  التاأخر  ب�صبب  فيها 
اال�صمية  القوائم  على  االإفراج  يف 
ال�صكن  �صيغة  من  للم�صتفيدين 
االإجتماعي بعد �صنوات طويلة من 
االإنتظار  ، وهو االأمر الذي يتنافى 
احلكومة  وتعليمات  توجيهات  مع 
وزير  طريق  عن  للوالة  املوجهة 

املحلية  واجلماعات  الداخلية 
يف  االإ�رصاع  ب�رصورة   والقا�صية 
االجتماعية  اجلبهة  غليان  احتواء 
الداخلية  باملناطق  املحلية �صواء 
االإفراج  خالل  من  احلدودية  اأو 

على ال�صكنات مبختلف ال�صييغ .
هوؤالء  �صدد  فقد  اأخر  �صياق  ويف 
و  اأمني  حتقيق  فتح  �رصورة  على 
اإداري معمق  يف التالعب احلا�صل 
يف م�صابقة التوظيف باملوؤ�ص�صات 
 ، نفطال  غرار  على  االإقت�صادية 
وات�صاالت  �صونلغاز   ، موبيلي�ص 
فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف  اجلزائر 
هدد املحتجني مبوا�صلة الت�صعيد 
من لهجة خطابهم يف حالة ما مل 

جتد مطالبهم اأذانا �صاغية .
م�صالح  قامت  ثانية  جهة  من 
احلدودية  مترنا�صت  بوالية  االأمن 
ومراقبة  االإحتجاج  موقع  بتطويق 
الأي  حت�صبا  قرب  عن  الو�صع 
طارئ قد ينجم على حالة الغليان 

واالإحتقان املحلي 
�سيخ مدقن   

ال  قدرا  والعوز  الفقر  اأن  يبدوا 
دزيوة  قرية  قاطني  على  مقدورا 
العالية  بلدية  مقر  عن  كلم   180
لوالية  التابعة  احلجرية  بدائرة 
الأدنى  افتقارهم  ،ب�صبب  ورقلة 

�رصوريات العي�ص الكرمي .
تقطن  عائلة   100 ممثلي  نا�صد 
بوالية  العالية  ببلدية  دزيوة  بقرية 
ورقلة يف ات�صالهم بيومية »الو�صط 
» ، ال�صلطات املحلية وعلى راأ�صها 
املجل�ص  ورئي�ص  الوالية  وايل 
برجمة  ب�رصورة  الوالئي  ال�صعبي 
على  للوقوف  لهم  ميدانية  زيارة 
يكابدونها  التي  املعاناة  حجم 
�رصوريات  الأدنى  افتقارهم  جراء 
العي�ص الكرمي ، ويف �صياق مت�صل 
�رصورة  على  حمدثينا  �صدد  فقد 
ب�صبكة  الريفية  جتمعاتهم  ربط 
بات  الذي  املطلب  وهو  الكهرباء 
،مع  قولهم  ح�صب  حتمية  �رصورة 
ملواكبة  االت�صال  ب�صبكة  دعمهم 
حولت  التي  الع�رصية  التطورات 
جانب  اإىل   . �صغرية  لقرية  العامل 
ابعد  اىل  ذهب حمدثنا  فقد  ذلك 

الو�صايا  نا�صدوا  عندما  ذلك  من 
ب�رصورة التدخل امل�صتعجل لدعم 
للتكفل  عالج  بقاعة  منطقتهم 
اذا  خا�صة  احلرجة  باحلاالت 
ال�صحية  اأن عديد احلاالت  علمنا 
ال�صم�ص  ك�رصبات  امل�صتعجلة 
العقربي  الت�صمم  اأو  احلارقة 
فوري  تدخال  ت�صتدعي  والغذائي 
لالأطقم الطبية وال�صبه طبية ، وهو 
تعليمات  مع  يتما�صي  الذي  االأمر 
وا�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزارة 
لتقريب  الهادفة  امل�صت�صفيات 
واأمام   . املواطن  من  ال�صحة 
فيها  يتخبط  التي  امل�صاكل  جملة 
متابعون  فتح  دزيوة  قرية  قاطني 
على  الت�صاوؤل  باب  املحلي  لل�صاأن 
مئات  م�صري  حول   ، م�رصاعيه 
التي تر�صدها  احلكومة  املاليري 
اال�صتعجالية  الربامج  لتج�صيد 
العزيز  عبد  اجلمهورية  لرئي�ص 
بوتفليقة الإنت�صال قاطني املناطق 
البالد  بجنوب  واحلدودية  النائية 

الكبري من التخلف التنموي .
اأحمد باحلاج 

.     رف�ض احلديث عن عدم  االلتزام باأولوية اأبناء اجلنوب يف التوظيف

وزير الطاقة م�سطفى قيطوين يوؤكد ليومية »الو�سط« 

اأحمد باحلاج 

قررنا خف�ض فواتري الكهرباء باجلنوب 
بن�صبة 65 باملائة خالل ال�صائفة  احلالية

طالب �صكاوى وعرائ�ص اإحتجاجية 
املركزية   لل�صلطات  مرفوعة 
طرف  من  جاد  تدخل  ب�رصورة 
والعمران  واملدينة  ال�صكن  وزير 
و  اأمني  حتقيق  فتح  اأجل  من   ،
مالب�صات  لك�صف  معمق  اإداري 
التجاوزات و اخلروقات املقرتفة 
ملوؤ�ص�صة  العام  املدير  طرف  من 
وعدد  ال�رصقي  باجلنوب  البناء 
عديد  فتحت   . االإطارات  من 
االإحتجاجية  والعرائ�ص  ال�صكاوى 
القرار باجلزائر  املرفوعة ل�صناع 
العا�صمة ، النار على املدير العام 
ال�رصقي  باجلنوب  البناء  ملوؤ�ص�صة 
الكائن مقرها بوالية ورقلة وعدد 

ب�صبب  املوؤ�ص�صة  اطارات  من 
التجاوزات و اخلروقات امل�صجلة 
باجلملة ، مطالبة يف نف�ص ال�صياق 
طرف  من  جاد  تدخل  ب�رصورة 
والعمران  واملدينة  ال�صكن  وزير 
حتقيق  لفتح  طمار  الوحيد  عبد 
�صوء  مالب�صات  يف  معمق  اإداري 
الت�صيري والت�صيب . اىل جانب ذلك 
املن�صق  عيوة  بن  علي  حمل  فقد 
اجلهوي لفعاليات املجتمع املدين 
هاته  ادارة   ، ال�رصقي   باجلنوب 
املوؤ�ص�صة م�صوؤولية تبعات العواقب 
الوخيمة التي قد تنجر عن اقدام 
مقاوالتية  موؤ�ص�صة   100 من  اأكرث 
ال�رصكة  مع  تعاقدتهم  ف�صخ  على 

التزام  عدم  خلفية  على  وذلك   ،
هذه االأخرية بت�صديد م�صتحقاتهم 
مثلما هو معمول به ، ومما يحز يف 
نف�ص حمدثنا انتهاج املدير العام 
ل�صيا�صة  امل�صريين   واالإطارات 
م�صتحقات  ت�صديد  يف  املفا�صلة 
املقاولني من ا�صحاب النفوذ على 
الذي  االأمر  وهو  البقية  ح�صاب 
جعل املوؤ�ص�صة متر ب�صعوبة مالية 

كبرية قد توؤدي بها لالإفال�ص .
عبد  ورقلة  والية  وايل  اأن  ومعلوم 
القادر جالوي كان قد اقدام على 
من  باملائة   50 ن�صبته  ما  �صحب 
امل�صاريع امل�صندة ملوؤ�ص�صة البناء 
ب�صبب  وذلك  ال�رصقي  باجلنوب 

الت�صليم  الأجال  احرتامها  عدم 
يف  عليها  املن�صو�ص  وال�رصوط 

دفاتر ال�رصوط .
جدير بالذكر اأن ال�رصكة املذكورة 
عا�صت خالل ال�صنة املا�صية على 
وقع موجة احتجاجات عارمة من 
معها  املتعاملني  املقاولني  طرف 
لكن   ، حقوقهم  بت�صديد  للمطالبة 
على  الزيت  �صب  العام  املدير 
�صد  ق�صائية  دعوى  رفع  و  النار 
غري  التجمهر  بذريعة  املحتجني 
، وهو ما �صنفه علي بن  مرخ�ص 
عيوة يف خانة ا�صتغالل ال�صلطة يف 

ممار�صة التع�صف .
اأحمد باحلاج 

ب�سبب عدم ت�سديد م�ستحقات 100 موؤ�س�سة مقاوالتية وانتهاج لغة التخويف 

.          »وزير ال�سكن مطالب بالتدخل الإنقاذ املوؤ�س�سة من االإفال�س » 

املدير العام ملوؤ�ص�صة البناء باجلنوب ال�صرقي بورقلة يتجاوز اخلطوط احلمراء 

 حتت �سعار » ال عمل 
ال �سكن ...التهمي�س والفقر » 

اإنعدام الكهرباء ، �سبكة االإت�سال و ال�سحة 
ثالوث يوؤرق يومياتها 

�صباب مترنا�صت ينتف�صون 
ويطالبون بتدخل احلكومة 

100 عائلة بقرية دزيوة ببلدية 
العالية بورقلة ...تعاين يف �صمت 

اأكد وزير الطاقة م�سطفى  قيتوين على هام�س زيارة العمل والتفقد التي قادته لوالية غليزان 
نهاية االأ�سبوع املن�سرم ، اأن م�ساحله قررت اعادة النظر يف االرتفاع الكبري لفواتري الكهرباء 

بالن�سبة لقاطني الواليات اجلنوبية ب�سبب االإرتفاع املقلق لدرجات احلرارة التي جتاوزت عتبة الـ 
50 درجة مئوية حتت الظل .

من خالل ت�سخري كافة االإمكانيات 
والو�سائل الب�سرية 

ت�صهيالت و خدمات من طرف م�صالح 
االأمن بورقلة لفائدة احلجاج    

املبذولة  املجهودات  اإطار  يف   
من طرف املديرية العامة لالأمن 
مو�صم  وانطالق  تزامنا  الوطني 
قوات  رافقت   ،2018 ل�صنة  احلج 
على  امليامني  حجاجنا  ال�رصطة 
البي�صاء،  عني  مطار  م�صتوى 
بالتزامن وانطالق الرحلة الثانية 
وعلى متنها 297 حاج من اجلن�صني 

ومن خمتلف الفئات العمرية .

العامة  املديرية  تويل  كما   
الق�صوى  االهمية  الوطني  لالأمن 
كل  بتقدمي    2018 احلج  ملو�صم 
املمكنة  اخلدمات  و  الت�صهيالت 
كل  بتجهيز  امليامني  حلجاجنا 
م�صتوى  على  الب�رصية  الو�صائل 
بورقلة  البي�صاء  عني  مطار 
و  املحكم  التوزيع  خالل  من 
اأمني  خمطط  �صمن  املدرو�ص 

اأعوان  و  رتباء   ، اإطارات  يت�صمن 
ذات كفاءة مهنية مكونة يف جمال 
اإىل  باالإ�صافة   ، احلدود  �رصطة 
املادية  الو�صائل  كل  جتهيز 
العتاد  يف  املتمثلة  التقنية  و 
تكنولوجي  عتاد  هو  و  البيومرتي 
تقلي�ص  على  ي�صاعد  حديث  جد 
وربح الوقت اأين يتمكن احلاج من 
يف  ال�رصطية  باالإجراءات  القيام 

ظرف وجيز يقدر باأقل من دقيقة 
للحاج الواحد.

املديرية  اأن  اإىل  اال�صارة  جتدر 
العامة لالأمن الوطني ت�صعى دائما 
اىل تقدمي خدمات احرتافية مبا 
اطار  يف  احلاج  ر�صا  و  يتما�صى 
ح�صن  و  االجتماعي  التكافل 

اال�صتقبال .
اأحمد باحلاج  
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انتهاء  اأن  ت�رصيح  يف  رحماين  واأو�ضح 
الكرمة   وادي  ج�رص  تهيئة  اأ�ضغال 
�ضتكون  للعا�ضمة  اجلنوبي  باملدخل 
يعني  خالل اال�ضابيع املقبلة و هو ما 
الت�ضليم  النهائي للم�رصوع قبيل الدخول 
 )2018/2019  ( اجلديد  االجتماعي 
مرادفا  امل�رصوع  ا�ضتالم   �ضيكون  و   ,
الكبري  املروري  االزدحام  لتخفيف 
كانت  و  املحور.  هذا  يعرفه  الذي 
االأول  �ضطرها  يف  انتهت  قد  االأ�ضغال 
منذ فرتة --ح�ضب رحماين-- قبل  اأن 
اأ�ضابيع يف حتويل  ي�رصع بعدها و منذ 
من  االأمين  اجلانب  اإىل  املرور  حركة 
ا�ضغال  من   لالنتهاء  اجل�رص  ذات  
ال�ضطر الثاين بو�ضع امل�ضاند اجلديدة 
للج�رص, موؤكدا اأن  ن�ضبة  تقدم االجناز 
 70 ن�ضبة  حاليا  بلغت  بامل�رصوع 

باملائة.
ج�رص  تهيئة  م�رصوع  برجمة  متت  و 
ال�ضنة  �ضائفة  بداية  مع  الكرمة  وادي 
تكرار  تفادي  بغر�ض   املنق�ضية 

كل  حتدث  التي  الفي�ضانات  �ضيناريو 
مرة على م�ضتوى هذا املحور و الذي  
و  للعا�ضمة,  اجلنوبي  املدخل  ميثل 
م�ضتوى  على  الو�ضع  خطورة  ازدادت 
هذا اجل�رص --يقول نف�ض امل�ضوؤول-- 
حيث   ,  2016 دي�ضمرب  يف   خ�ضو�ضا 
جراء  اجل�رص  اأ�ضا�ضات  تعر�ضت 
و   للت�ضدع  لالأمطار   الغزيز  الت�ضاقط 
لتدارك  العاجل  التدخل  يتطلب  كان 

االأمر من خالل اأ�ضغال التهيئة .
و قد مت تخ�ضي�ض لهذه العملية غالف 
مايل قدر ب 300 مليون دج , يف حني 
يف  االأ�ضغال  تنتهي  اأن  يفرت�ض  كان  
ذكر  و  رحماين.  ي�ضيف   , �ضنة  ظرف 
التي  امل�ضاريع  كافة  ان  املتحدث 
على  ترتكز  بالعا�ضمة  القطاع  يعرفها 
تطوير  اىل  ترمي  رئي�ضية  حماور  
اجناز  طريق  عن  القاعدية  املن�ضاآت 
الفنية  املن�ضاآت  و   الطرقات  هياكل 
املرورية  االختناقات  م�ضاكل  حلل 
الدائمة  ال�ضيانة   اأي�ضا  و   , بالوالية 
من  اجل�ضور  و  الطرقات  ل�ضبكة 
خدمات  م�ضتوى  على  احلفاظ  اجل 
وكان  االأخرية  مقبول مل�ضتعملي  هذه 

قد  زعالن  الغني  عبد  القطاع  وزير 
العا�ضمة   اأن  املن�رصم  االأ�ضبوع  اأكد 
بقيمة  مايل  غالف  من  "ا�ضتفادت 
�ضبكة  لتو�ضعة  وجهت  دج  مليار   95
ما  وهو  تهيئتها,  و   العا�ضمة  طرقات 
مروري  ازدحام  ح�ضول  بتفادي  �ضمح 
عن  ك�ضف  كما  العا�ضمة".  يف  رهيب 

ا�ضتكمال درا�ضة خا�ضة بحوايل ثالثني 
م�رصوًعا ال تزال تنتظر التمويل  الالزم 
لالنطالق يف اإجنازها قائال: "لدينا 30 
م�رصوًعا يف اإطار خمطط العا�ضمة يف  
من  االنتهاء  والتي مت   2035 عام  اآفاق 
التنفيذ  مرحلة  اإىل  �ضننتقل  درا�ضتها. 

مبجرد  توفر التمويل الالزم".

تتوقع م�سالح مديرية اال�سغال العمومية لوالية اجلزائر "االنتهاء قريبا" من اأ�سغال تهيئة ج�سر 
وادي الكرمة على م�ستوى الطريق  الوطني رقم 01 الرابط بني البليدة و اجلزائر, على  اأن يتم 

ا�ستالم هذه املن�ساة الفنية ٌقبيل الدخول االجتماعي اجلديد , ح�سبما علم من مدير  القطاع عبد 
الرحمن رحماين.

والية اجلزائر

حاوره م .اأمني .

ا�ستالم ج�سر واد الكرمة �سيكون قبيل الدخول االجتماعي 

غليزان

امل�سيلة 

الدرك الوطني بامل�سيلة 

تب�سة

اإجناز حمول كهربائي لتدعيم املجمعات ال�سناعية مبنطقة �سيدي خطاب

ارتفاع فاح�ش يف اأ�سعار اللحوم البي�ساء

اإطالق حملة حت�سي�سية للحد من حوادث املرور 

بكارية ميزات تاريخية و �سياحية 
حتتاج اإىل  ت�سليط ال�سوء 

مقابل  اإىل  البلدية  هذه  تاريخ  يعود 
اإىل  الفرن�ضي  اال�ضتعمار  دخول 
كما  1817م  �ضنة  اإىل  اأي  اجلزائر 
هذه  دخل  الفرن�ضي  اال�ضتعمار  اأن 
على  دليل  واأقوى  1911م  �ضنة  البلدية 
منطقة  يف  رومانية  اأثار  وجود  ذلك 
و  رئي�ضي  مدخل  باب  )القو�ضة( 
رينو�ض(  )دار  ذاك  اأن  رئي�ضي  طريق 
ذاك(  اأن  للزيوت  )مع�رصة  بها 
ل�رصح  )اآثار  به  يوجد  عياد  هن�ضري 
بورمان  مبنطقة  البليدة  وم�ضاكن( 
)قرية رومانية(  خنقة بكارية )مقربة 
رومانية( و قلعة رومانية )مدفون بها 
�ضيدي  امل�ضمى  باملكان  �ضالح(  ويل 
الفاأيجة  مبنطقة  رومانية  اأثار  عمر 
و )اآثار ل�رصح روماين( اإن �رص ت�ضمية 
العموم  يف  يبقى  اال�ضم  بهذا  بكارية 
لهذه  احتماالن  هناك  لكن  جمهوال 
الت�ضمية  �ضميت ن�ضبة قبيلة البكاكارية 
�ضيدي خالد  قبيلة منحدرة من  وهي 
من �ضواحي ب�ضكرة ويعود اأ�ضلها اإىل 
ال�ضاقية احلمراء بال�ضحراء الغربية . 
كما انه يوجد �رصيحة ح�ضب روايات 
يف  واأجداده  اآبائه  عن  ال�ضيوخ  احد 
املقربة االإ�ضالمية القدمية املوجودة 
امراأة  اإىل  ن�ضبة  بالب�ضاتني   اأطاللها 
جبل  �ضفح  عند  دفنت  بكارية  ا�ضمها 
قافلتها  عبور  عند  توفيت  بورمان 

املنطقة.
عا�ضمة  �رصق  �ضمال  بكارية  تقع   
الوالية تب�ضة وترتبع على م�ضاحة تقدر 
اأزيد  من 134كلم2 يحدها من ال�رصق  
اجلمهورية التون�ضية من الغرب: تب�ضة 
من ال�ضمال  الكويف من اجلنوب  املاء 
االأبي�ض و احلويجبات موقعها وقربها 
البلدية  اأعطى  التون�ضية  احلدود  من 
طابع منطقة عبور �ضبه �ضياحي  وهي 
العموم و تعترب  ذات طابع فالحي يف 
لتحتل  يوؤهلها  مردود  ذات  اأرا�ضيها 
الوالية  بلديات  بني  م�رصف  مركز 
12كلم  ب   الوالية  مقر  عن  تبعد 
18كلم  ب  الكويف  الدائرة  مقر  وعن 
العليا  ال�ضهول  ت�ضاري�ض  �ضمن  وتقع 
885م  ارتفاع  ذات  اجلزائري  لل�رصق 
و�ضل�ضلة  البحر  �ضطح  م�ضتوى  على 
من اجلبال تتخللها �ضهول ذات مردود 
املجموعة  وتنح�رص  معترب   فالحي 
اجلبي�ضة)1092م(  جبال  بني  ال�ضكانية 
يف  وبورمان)1545م(  ال�رصق  يف 
م�ضاحتها  ن�ضف  من  واأكرث  الغرب 
جاف  �ضبه  قاري  مناخ  ذات  جبلية 
كمية  تقدر  �ضتاءا  وبارد  �ضيفا  حار 
350ملم/�ضنويا   ب  االأمطار  ت�ضاقط 

زيادة معتربة يف  بكارية  بلدية  عرفت 
ب    1987 �ضنة  قدرت  حيث  ال�ضكان 
8881 ن�ضمة لت�ضل �ضنة 2006 اإىل اأكرث 
م�ضاف  اإىل  ارتقت  ن�ضمة   9000 من 
البلديات خالل اال�ضتعمار �ضنة 1957م 
حتى �ضنة 1967 حيث حتولت اإىل فرع 
جمددا  ارتقت  ثم  تب�ضة  لبلدية  تابع 
اأهم  1985/01/01م   يف  بلدية  اإىل 
االأحداث التاريخية التي جرت يف هذه 
التحريرية  الثورة  اإبان  كانت  البلدية 
هما  طاحنتني  معركتني  اأهمها  ومن 
الفايجة  مبنطقة  البرية  عني  معركة 
و  املوحد  مبنطقة  املوحد  معركة  و 
املدا�رص و منطقة الفايجة ,و  منطقة 
البحرية و  منطقة بورمان  و منطقة 
ال�ضائدة  .اأما  عن املجاالت  املوحد 
يف البلدية الريا�ضة ت�ضمل البلدية على 
قاعة متعددة الن�ضاطات م�ضتغلة حاليا 
يف ريا�ضة كمال االأج�ضام وملعبا بلديا 
الريا�ضات  اأهم  من  و  مدرجات  دون 
كرة  البلدية  هذه  يف  متار�ض  التي 
القدم حيث يوجد بها فريق  االحتاد 
بطبيعة  اأنها  كما  بكارية   الريا�ضي 
احلال الريا�ضة ال�ضائدة واالأكرث �ضعبية  
كمال  ريا�ضة  احلديدية  الكرة  ريا�ضة 
االأج�ضام و ال�ضياحة متتاز البلدية بعدة 
مناظر خالبة خا�ضة حلدائق اجلبلية 
احليوانات  وحديقة  بكارية  وخنقة 
)مركز تربية الطيور(. ثقافيا تتواجد 
عرب البلدية طاقات هائلة من خمتلف 
من  بالعديد  تزخر  التي  ال�رصائح 
واملو�ضيقى  الر�ضم  اأبرزها  املواهب 
على  لتتوفر  ولكن  التحف  �ضناعة 
لهذه  وامللم  ال�ضامل  اجلامع  املرفق 
من  والتقاليد  العادات  ال�رصائح  
)التويزة(  البلدية  وتقاليد  عادات 
يلب�ضون  الرجال  ومازال  الزردة 
ترتدي  والن�ضاء  والربنو�ض  الق�ضابية 
ال�ضعبية  االأطباق  وبقيت  املالءة 
االأ�رص  كل  عند  االأول  املطلوب  هي 
وخا�ضة  الك�ضك�ضي,....(  )الك�رصة, 
التجارة  واملنا�ضبات.  احلفالت  يف 
املا�ضية  البلدية  جتارة  اأغلبية  من 
الغذائية  املواد  وبع�ض  واخل�رصاوات 
فهي  ال�ضائدة  لتجارة  بالن�ضبة  اأم 
احلرة)مقاهي,  واالأعمال  املا�ضية 
م�ضتودعات فالحيه, ماآرب ال�ضيارات, 
ميزات  كلها  اخلا�ضة(  املقاوالت 
املتواجدة  بكارية  منطقة  بها  متتاز 
الوالية  عا�ضمة  من  كلم   07 بعد  على 
والتي حتتاج اإىل التفاتة من ال�ضلطات 
املجال  على  والقائمني  املحلية 

ال�ضياحي .

مت بوالية غليزان و�ضع حجر االأ�ضا�ض 
لل�ضغط  كهربائي  حمول  الإجناز 
لتدعيم  كيلوفولط(   60/220( العايل 
املتواجدة  ال�ضناعية  املجمعات 
خطاب  ل�ضيدي  ال�ضناعية  باحلظرية 
املحول  هذا  الكهربائية  بالطاقة 
الذي تبلغ تكلفة اإجنازه 4ر2 مليار دج  
احتياجات  وتاأمني  "تقوية  ب  �ضيقوم 
خطاب  ل�ضيدي  ال�ضناعية  املنطقة 
و�ضع  الكهربائية"ومت  الطاقة   من 
اال�ضتثمارات  لتزويد  حموالت متنقلة 
بهذه  اخلدمة  دخلت  التي   الكبرية 
اأنها تعترب  احلظرية ال�ضناعية خا�ضة 
"منوذجا" على امل�ضتوى  الوطني ومن 
اجلزائري  ال�ضناعي  املجمع  بينها 

ي�ضغل   الذي  "طيال"  للن�ضيج  الرتكي 
اأكرث من 3 اأالف �ضاب.

ال�ضناعية  احلظرية  وا�ضتفادت 
ل�ضيدي خطاب التي تبلغ م�ضاحتها 
اإطار  هكتار  يف   2.700 من  اأزيد 
برنامج النمو االقت�ضادي )2015-
ب  يقدر  مايل  غالف  من   )2019
امل�ضاريع  لتزويد  دج  مليار   8ر12 
والكهرباء  بالغاز  اال�ضتثمارية 
نقل  امل�ضاريع  هذه  وتخ�ض 
ال�ضناعية  احلظرية  اإىل  الكهرباء 
وربط  دج   مليارات   10 بقيمة 
اأزيد من 11 جممع �ضناعي ب�ضبكة 
توزيع داخلية للكهرباء بطول 270 
كلم وبقيمة  8ر1 مليار دج والنقل 

والربط بالغاز الطبيعي بقيمة 484 
مليون دج وغريها كما تفقد الوزير 
الكهربائية  الكابالت  م�ضنع  اأي�ضا 
اخلا�ضة  للموؤ�ض�ضة  التابع 
باملنطقة  اأجلريي"  كابل  "ماد  
داعيا  خطاب  �ضيدي  ال�ضناعية 
نوع  اإنتاج   اإىل  الوطني  امل�ضتثمر 
الكهربائية  الكابالت  من  معني 
الربط  جماالت  يف  ت�ضتعمل  التي 
وخ�ضو�ضا  املتجددة  بالطاقات  
قيطوين  ال�ضم�ضية,وعاين  الطاقة 
الكهربائية  الطاقة  توليد  حمطة 
تبلغ    بوزقزة  بلع�ضل  ببلدية 
ميغاواط ومت اإجنازها قبل �ضنوات 
مليار دج  بغالف مايل جتاوز 38  

ملجمع  التابعة  ال�ضغط  ومبحطة 
"الكناندة"  مبنطقة  �ضوناطراك 
)بلدية �ضيدي لزرق(  عاين ال�ضيد 
تاأهيل  اإعادة  م�رصوع  قيطوين 
الذي   "3 زاد  "جي  الغاز  اأنبوب 
املائة  99 يف  تقدمه  ن�ضبة   بلغت 
ال�ضهر  منت�ضف  ا�ضتالمه  و�ضيتم 
  19 جتاوزت  مالية  بتكلفة  احلايل 
قبل  الوزير  ا�ضتمع  كما  دج  مليار 
ذلك لعر�ض �ضامل حول واقع قطاع 
الطاقة بوالية غليزان التي  بلغت 
ن�ضبة التغطية بالطاقة الكهربائية 
الربط  ون�ضبة  املائة  يف   97 بها 
بالغاز  الطبيعي 57 يف املائة, كما 

متت االإ�ضارة اإليه.

بوالية  البي�ضاء  اللحوم  اأ�ضعار  عرفت 
ي�ضل  حيث  فاح�ضا,  ارتفاعا  امل�ضيلة 
 460 اإىل  الدجاج  من  الواحد  الكيلوغرام 
دينار واأحيانا يتجاوز هذه العتبة, ما اأثار 
التجار  يرجع  فيما  املواطنني,  ا�ضتياء 

عديد  وعرب  امل�ضاربة  اإىل  االرتفاع  هذا 
املواطنني عن ا�ضتيائهم من هذا االرتفاع 
اأ�ضواق  بكامل  الدجاج  �ضعر  يف  الفاح�ض 
العديد  عزوف  �ضهدت  التي  امل�ضيلة 
من  النوع  هذا  اقتناء  عن  املواطنني  من 

متناول  يف  اأكرثهم  يعترب  والذي  اللحوم, 
ا�ضتبدلوا  الذين  الدخل,  حمدودي  فئة 
عرب  فيما  بالبي�ضاء  احلمراء  اللحوم  اأكل 
االأ�ضعار  لغالء  ا�ضتغرابهم  عن  االآخرون 
من  التي  ال�ضيف  حرارة  من  بالرغم 

املفرو�ض اأن تخف�ض من ثمن الدجاج من 
جهتهم نفى التجار م�ضوؤولية ارتفاع �ضعر 
الدجاج مرجعني ذلك اإىل ارتفاع ثمنه عند 

مربي الدواجن .
عبدالبا�سط بديار 

اأم�ض  اأول  نهار  انطلقت 
التح�ضي�ضية  احلملة  فعاليات 
والتي  املرور  حوادث  من 
االإقليمية  املجموعة   نظمتها 
حيث  بامل�ضيلة  الوطني  للدرك 
حماية  اإىل  احلملة  هذه  تهدف 
املواطن عرب حماور الطرقات 

واحلد من اإزهاق االأرواح جراء 
حت�ضدها  التي  املرور  حوادث 
الطائ�ضة  الت�رصفات  يوميا 
اأثناء  وتهورهم  ال�ضواق  لبع�ض 
�ضياقة املركبات وعدم احرتام 
قواعد ال�ضياقة ال�ضليمة وقانون 
فرتة  خالل  خا�ضة  املرور 

الذي ي�ضهد  مو�ضم االإ�ضطياف 
عرب  للمواطنني  كثيفة  حركة 
ت�ضبب  مما  الطرقات  �ضبكات 
يف وقوع حوادث املرور ال�ضيء 
يف  خ�ضائر  عنه  يرتتب  الذي 
االأرواح وكذا خ�ضائر مادية عن 
طريق توزيع مطويات والتوعية 

الوطني  الدرك  رجال  قبل  من 
ال�ضدود  كافة  عرب  املتواجدين 
ت�ضمنت  كما  الوالية  اإقليم  عرب 
احلملة توزيع �ضور حول ب�ضاعة 
التي  املرور  حوادث  وج�ضامة 

يكون العن�رص الب�رصي .
عبدالبا�سط بديار 

اعتماد مكتب زاوية الفرقان 
القراآنية

 اإن ال�ضيخ زاوية الهامل القا�ضمية, رئي�ض الرابطة 
الرحمانية للزوايا العلمية:

زاوية  مبوجبها  اعتمد  التي  االإجازة  على  بناء 
حي  اجللفة,  مبدينة  الكائنة  القراآنية,  الفرقان 

روؤو�ض العيون و يراأ�ضها ال�ضيد: اأحمد دحماين.
لتعليم  الرحمانية  القا�ضمية  للزاوية  فرعا  لتكون 

القراآن الكرمي وتدري�ض العلوم ال�رصعية:
ليمار�ض  الزاوية,  لهذه  امل�ضري  املكتب  يعتمد 
التنظيمية  الن�ضو�ض  الأحكام  وفقا  ن�ضاطه, 

ال�ضارية املفعول.
الرئي�ض

حممد املامون م�ضطفى القا�ضميى احل�ضني

الو�سط:2018/08/04

اإ�سهار
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حرب 2006 واإف�سال م�سروع ال�سرق الأو�سط اجلديد 
د. غازي ح�سني

ووزيرة  بو�ش  الرئي�ش  ت�رصيحات 
والدة  عن  راي�ش  اخلارجية 
ال�رصق االأو�ضط اجلديد يف خ�ضم 
»االإ�رصائيلية«  العدوانية  احلرب 
 2006 يف  لبنان  على  االأمريكية   -
هي  واإمنا  فجاأة  تولد  2006مل 
تخطيط ا�ضتعماري �ضهيوين قدمي 
الوطن  �ضياغة  الإعادة  ومتجدد 
له  جديدة  خريطة  ور�ضم  العربي 
اأ�ضواأ من خريطة �ضايك�ش - بيكو 
وتفتيته  لتدمريه  اال�ضتعمارية 
واإعادة �ضياغته باإقامة »ا�رصائيل« 
خالل  من  االقت�ضادية  العظمى 
اجلديد  االأو�ضط  ال�رصق  م�رصوع 
وبالتعاون مع ال�ضعودية وبقية دول 

اخلليج .
املتحدة  الواليات  روؤ�ضاء  كعادة 
االأمريكية بالكذب، وبوقاحة وغباء 
وا�ضتخفاف  النظري،  منقطعي 
على  له  مثيل  ال  والعامل  بالعرب 
اهلل  حزب  بو�ش  ل  حَمّ االإطالق 
احلرب  م�ضوؤولية  واإيران  و�ضورية 
العدوانية التي اأ�ضعلتها »اإ�رصائيل« 
يف متوز 2006كاأول حرب يف العامل 
املقاومة  لت�ضفية  املدنيني  �ضد 
اللبناين  ال�ضعب  اإرادة  وك�رص 
واإدخاله يف الفلك االأمريكي وفر�ش 
واالإ�رصائيلية  االأمريكية  الهيمنتني 
القد�ش  لتهويد  املنطقة   على 
وتطبيع  فل�ضطني  ق�ضية  ولت�ضفية 

العالقات مع العدو ال�ضهيوين.
فكيف ظهر م�رصوع ال�رصق االأو�ضط 
اأو الكبري والذي من اأجله  اجلديد 
والواليات  »اإ�رصائيل«  اأقامت 
من  العديد  االأمريكية  املتحدة 
احلروب  با�ضم  العدوانية  احلروب 
وبا�ضتغالل  واال�ضتباقية  الوقائية 

الدفاع الكاذب عن النف�ش؟

اإعادة �سياغة العامل 
�سيا�سيًا واقت�ساديًا واأمنيًا

االأو�ضط  ال�رصق  نظام  يهدف 
اإعادة  اإىل  الكبري  اأو  اجلديد 

واملنطقة  العربي  الوطن  �ضياغة 
�ضيا�ضياً  واالإ�ضالمية  العربية 
واقت�ضادياً واأمنياً، واإقامة ترتيبات 
اأمنية واقت�ضادية اإقليمية م�ضرتكة 
خلدمة  العربي   الناتو  واإقامة 
االأهداف وامل�ضالح واملخططات 
االأمريكية وال�ضهيونية يف املنطقة. 
عن  البديل  هو  املطروح  فالنظام 
العربية،  والوحدة  العربي  النظام 
العربي،  االقت�ضادي  والتكامل 
وال�ضوق  االقت�ضادية  والوحدة 

العربية امل�ضرتكة.
ال�رصق  لنظام  التخطيط  جرى 
االأو�ضط اجلديد يف مراكز البحوث 
والدرا�ضات اليهودية يف »اإ�رصائيل« 
االأمريكية.  املتحدة  والواليات 
بو�ش  االأمريكي  الرئي�ش  وتبناها 
على  العدوانية  احلرب  واأ�ضعل 
العراق جلعله البوابة الإقامة نظام 
وطرح  الكبري.  االأو�ضط  ال�رصق 
امل�رصوع على العلن يف اآذار 2004 
اأغرقت  العراقية  املقاومة  ولكن 
يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
وف�ضلت  والفرات  دجلة  اأوحال 
اإخ�ضاع  يف  االأمريكية  االإدارة 
ال�ضعب العراقي ال�ضقيق، واأجربتها 
من  االن�ضحاب  على  املقاومة 

العراق.
بو�ش  االأمريكي  الرئي�ش  خطط 
للحرب  االإ�رصائيلي  العدو  مع 
لبنان  على  ال�ضاد�ضة  العدوانية 
واأعلن خالل احلرب والدة ال�رصق 
ارتكاب  اإبان  اجلديد  االأو�ضط 
الثانية  قانا  ملجزرة  »اإ�رصائيل« 
والنبطية  والقاع  وجمازر مروحني 
من  اجلنوبية  ال�ضاحية  ويف 
جرى  فامل�رصوع  بريوت  العا�ضمة 
املنطقة،  خارج  من  تخطيطه 
حربه  بعد  بو�ش  الرئي�ش  واأعلنه 
العدوانية على العراق، وعاد وجدد 
االإبادة  حرب  اإبان  عنه  االإعالن 
واالإ�رصائيلية  االأمريكية  والتدمري 
لبنان، الإعادة  يف متوز 2006 على 
واملنطقة  العربي  الوطن  �ضياغة 
ميزان  من  انطالقاً  االإ�ضالمية 
اأ�ض�ش  وبح�ضب  اجلديد  القوى 
االأمريكية  امل�ضالح  تخدم  جديدة 

ويف  املنطقة  يف  وال�ضهيونية 
العامل. 

اأن ي�ضاهم بع�ش  ومن املوؤمل حقاً 
ومنهم  اخلليج  يف  العرب  احلكام 
واحلكام  ونهيان  وثاين  �ضعود  اآل 
امل�ضاعدات  يتلقون  الذين  العرب 
االأمريكية ويخ�ضون على منا�ضبهم 
واإنقاذ  اإجناحه  على  العمل  يف 
و»اإ�رصائيل«  املتحدة  الواليات 
ح�ضاب  وعلى  ماأزقيهما  من 
ال�ضعب  وحقوق  فل�ضطني  ق�ضية 
واملظلوم  امل�ضطهد  الفل�ضطيني 
العرب  االأ�ضقاء  العدو ومعظم  من 

و�ضعوب املنطقة.

يهود الإدارة الأمريكية

بعد  املتحدة  الواليات  احتاجت 
اإىل  ال�ضيوعية  االأنظمة  انهيار 
االإدارة  يهود  فقام  جديد.  عدو 
العروبة  بت�ضويق  االأمريكية 
واحل�ضارة  للغرب  كعدو  واالإ�ضالم 
اإدارة  فاأعلنت  الغربية.  وامل�ضالح 
على  ال�ضليبية  احلرب  بو�ش 
على  والهيمنة  واالإ�ضالم  العروبة 
واأمركتها  املنطقة  يف  النفط 
الثقافية  وتغيري هويتها  و�ضَهينتها 
العربية واالإ�ضالمية، والق�ضاء على 
حركات املقاومة وا�ضتغالل ثروات 
االقت�ضادي  ال�رصاع  يف  املنطقة 
واليابان  اأوروبا  مع  االأمريكي 
وتفتيت البلدان العربية على اأ�ض�ش 
ت�ضكيلها  واإعادة  وعرقية،  طائفية 
من خالل م�رصوع ال�رصق االأو�ضط 
العظمى  اإ�رصائيل  الإقامة  اجلديد 
ق�ضية  وت�ضفية  االقت�ضادية 
العربية  القد�ش  وتهويد  فل�ضطني 

ب�ضطريها املحتلني.
املتحدة  الواليات  وّفرت  لقد 
للحرب  والدويل  العربي  الغطاء 
على  ال�رصعية  وغري  العدوانية 
ولدى  االأمن  جمل�ش  يف  لبنان 
�ضاعد  مما  العرب،  احلكام  بع�ش 
ت�ضعيد  على  االإ�رصائيلي  العدو 
االأر�ش  و�ضيا�ضة  والتدمري  االإبادة 
ال�ضفة  يف  اأي�ضا  املحروقة  

والقطاع.

وجاء الو�ضطاء وال�ضما�رصة لفر�ش 
االإمالءات االإ�رصائيلية واالأمريكية 
العربية  هويته  من  لبنان  الإخراج 
ليدور  »اإ�رصائيل«  اإىل  واإعادته 
كما  متاماً  االإ�رصائيلي  الفلك  يف 
ـ  االأمريكية  احلرب  يف  ح�ضل 
 1982 عام  لبنان  على  االإ�رصائيلية 
العميلة  اللبنانية  القوى  وحتريك 
وتوقيع اتفاق االإذعان يف 17 ماي.
االإ�ضالمية   املقاومة  حققت 
احلرب  �ضاحة  يف  هائلة  اإجنازات 
ورف�ضت  الطاحنة  املعارك  ويف 
وو�ضعت  العدو،  ب�رصوط  القبول 
واال�ضتقالل  الوطنية  امل�ضالح 
الكامل  واالن�ضحاب  وال�ضيادة 

كخطوط حمراء.

املخططات »الإ�سرائيلية«

وراي�ش  بو�ش  ت�رصيحات  وكانت 
اال�ضتقالل  مرحلة  اأن  تعني 
الوطني قد انتهت باإ�ضقاط اتفاقية 
�ضايك�ش ـ بيكو اال�ضتعمارية ور�ضم 
�ضوءاً  اأكرث  للمنطقة  خريطة 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  لتطبيق  منها، 
املخططات  تنبت  التي  االأمريكية 
هيمنة  ظل  ويف  االإ�رصائيلية، 
بولتون  جون  املتوح�ش  الليكودي 
على جمل�ش االأمن وقرارات وزارة 
اخلارجية االأمريكية متاماً كما هو 
احلال يف عهد امل�ضيحي ال�ضهيوين 

ترامب وادارته اليهودية.
فل�ضطني  املقاومة يف  اإن حركات 
ت�ضدت  التي  هي  والعراق  ولبنان 
اجلديد،  االأو�ضط  ال�رصق  لنظام 
والعراق  وفل�ضطني  لبنان  وجعلت 
رغم  حتقيقه  يف  اأ�ضا�ضي  عائق 
الذي  والتدمري  اجلماعية  االإبادة 
قامت وتقوم به »اإ�رصائيل« واأمريكا 
يف هذه البلدان وبدعم من االأمراء 

وامللوك يف اخلليج.
اأّن  بو�ش  الرئي�ش  اأعلن  لقد 
حالة  يف  املعتدية  »اإ�رصائيل« 
يف  النف�ش  عن  امل�رصوع  الدفاع 
حربها �ضد املدنيني يف العا�ضمة 
ومدن  قرى  جميع  ويف  بريوت 
اجلنوب والبقاع وعكار ويف تدمري 

جميع البنى التحتية يف لبنان.

»اإ�سرائيل« و احتالل 
لبنان و �سالح حزب اهلل

املخطط  عن  راي�ش  وك�ضفت 
�ضتحتل  »اإ�رصائيل«  اأن  معلنة 
ت�ضلمها  كي  اللبنانية  االأر�ش 
اهلل  لتجريد حزب  الدولية  للقوات 
موؤمترها  يف  وقالت  ال�ضالح.  من 
احلرب  اإبان  بريوت  يف  ال�ضحفي 
»حان الوقت ل�رصق اأو�ضط جديد، 
اأو�ضط  يريد �رصق  ولنقول ملن ال 
وقالت  �ضننت�رص«.  اأننا  مماثاًل 
مع  وفكرنا  »قلبنا  بعنجهية: 
ال�ضعب االإ�رصائيلي الذي يعاين من 
وال�ضواريخ  االإرهابية  االعتداءات 
من  لها  يا  عليها«.  تطلق  التي 
اأمريكية منقطعة  ووح�ضية  حقارة 
النظري يف قلب احلقائق واالنحياز 
اأخطر  ال�رصائيل  احلقري  االعمى 

واوح�ش دولة على كوكب االر�ش.
بو�ش  الرئي�ش  اإدارة  عملت  لقد 
العدوانية  احلروب  اإ�ضعال  على: 
الكبرية  العربية  الدول  لتفتيت 
اجلديد  االأو�ضط  ال�رصق  واإقامة 
كاأداة  »اإ�رصائيل«  وا�ضتخدام 
احلكومات  حلمل  ع�ضكرية 
عليه  املوافقة  على  العربية 
بدعم  حتقيقه  يف  وامل�ضاهمة 
املخلوع  والطاغية  �ضعود  اآل  من 

ح�ضني مبارك.
االأمريكية  االإدارات  وو�ضعت 
املتحدة  االأمم  فوق  »اإ�رصائيل« 
وفوق  الدويل  القانون  وفوق 
واالإ�ضالمية  العربية  ال�ضعوب 
ومنابعه  النفط  على  للهيمنة 
فل�ضطني  ق�ضية  وت�ضفية  واأمواله 
بدعم وتاأييد كاملني من اآل �ضعود 

وثاين ونهيان .
ودعمت امريكا النظم اال�ضتبدادية 
ول�ضعوبها  للدميقراطية  املعادية 
الدميقراطية  ن�رص  باأكذوبة 
لت�ضليل ال�ضعب االأمريكي و�ضعوب 

املنطقة والعامل.

منطق القوة واحلروب 
والإبادة والإرهاب 

والغتيالت

القوة  منطق  ا�ضتخدام  اأدى 
واالإرهاب  واالإبادة  واحلروب 
الكراهية  زيادة  اإىل  واالغتياالت 
والأمريكا  الإ�رصائيل  والبغ�ضاء 
وولّد اأجياالً عربية ترف�ش القبول 
كدولة  معها  والتعاي�ش  باإ�رصائيل 
غريبة  املنطقة،  على  دخيلة 
لالأر�ش واحلقوق  ومغت�ضبة  عنها 
واأدت  والعربية.  الفل�ضطينية 
اإىل  لبنان  على  ال�ضاد�ضة  احلرب 
ال�ضعوب  لدى  عنيفة  فعل  ردة 
طالبت  واالإ�ضالمية.  العربية 
على  الق�ضاء  بوجوب  وتطالب 
ا�ضتعمار  ككيان  ال�ضهيوين  الكيان 
واإرهابي  وعن�رصي  ا�ضتيطاين 
العمل  اأعاد  واإجالئي  واإحاليل 
بقانون �رصيعة الغاب يف العالقات 
لك�رص  احلروب  وت�ضخري  الدولية 
العربية  والبلدان  ال�ضعوب  اإرادة 
عن  التنازل  على  واإجبارها 
بنظام  والقبول  العربية  فل�ضطني 
الذي  اجلديد  االأو�ضط  ال�رصق 
واأبو  قانا  �ضفاح  اأ�ض�ضه  و�ضع 
�ضمعون  الذري  دميونا  مفاعل 
عام  ظهر  الذي  كتابه  يف  بري�ش 
اليهودي برنارد  1993واجلا�ضو�ش 

لوي�ش.
اإن حرب متوز العدوانية ال�ضاد�ضة 
�ضلفاً  معدة  كانت  لبنان  على 
اجلنديني  اأ�رص  ب�ضبب  ولي�ضت 
لبنان  تدمري  منها  والهدف 
وجعله  مقاومته،  على  والق�ضاء 
االأو�ضط  ال�رصق  لبناء  البوابة 
اجلديد: ولكن بطوالت املقاومة 
و�ضعوب  االأ�ضطورية  اللبنانية 
كاملني  وتاأييد  وبدعم  املنطقة 
من �ضورية واإيران جنحت يف واأد 
ال�ضهيوين  االأمريكي  امل�رصوع 
متوز  حرب  من  الهدف  واإف�ضال 
مع  التعاي�ش  ي�ضتحيل  اأنه  واأكدت 
اإىل  وم�ضريه  ال�ضهيوين  الكيان 

الزوال. 



الو�سط:2018/08/04

�إ�شهاراجلمعة  03 ال�سبت04  اأوت  2018  املوافـق  لـ16  دو القعدة 1439هـ 9



دويلاجلمعة  03 ال�سبت04  اأوت  2018  املوافـق  لـ16  دو القعدة 1439هـ 10

ومل يكن هذا العتقال الأول بحق 
�سنة  يف  وهو  تعر�ض  فقد  منى؛ 
درا�سية الأوىل عام 2003 لالعتقال 
 28 الحتالل  �سجون  يف  ومكث 
�سهًرا بالإ�سافة اإىل غرامة مالية، 
ليكون هذا العتقال الع�ساة الأوىل 
يف دولب ُحلمه يف اإكمال درا�سته 

اجلامعية بح�سب اأقوال عائلته.

حتطيم احللم

الحتالل  فاإن  العائلة،  وبح�سب 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  تعمد 
يف  منى  ال�سحفي  ا�ستهداف 
ونغ�ض  حياته  يف  فارقة  حمطات 
عليه كثري من املواقف كالدرا�سة 
والتخرج والزواج والفرحة باإجناب 

الأطفال.
العائلة  تقول   2007 عام  ويف 
الفل�سطيني  "املركز  ملرا�سل 
حممد  ا�ستعداد  واأثناء  لالإعالم" 
لتقدمي امتحانه الأخري يف مرحلة 
البكالوريو�ض قامت قوات الحتالل 
باقتحام املنزل واعتقاله جمدًدا، 
�سهًرا   16 ملدة  بال�سجن  ليُحكم 
يف  الأ�سعب  العتقال  هذا  ليكون 
حللم  ا  حًدّ و�سع  كونه  م�سريته، 

التخرج الذي كان على الأبواب.
خرج حممد من املعتقل بعد اإنهاء 
بعدها  و�سارع  حمكوميته  فرتة 
منه  حرم  الذي  لالمتحان  للتقدم 
ولينهي بعدها درجة البكالوريو�ض 
من  ورغبة  والإعالم  ال�سحافة  يف 
معاناته  عن  له  بالتعوي�ض  العائلة 

تزويجه،  قررت  العتقالت  مع 
اأن الزواج �سيكون بداية  ظًنّا منها 
ل�سفحة  وطًيّا  الفرحة  من  مرحلة 

الأحزان التي فر�سها الحتالل.

�سرقة الفرحة

زواج  على  مرا  فقط  اأ�سبوعان 
تقول  -كما   2009 عام  يف  حممد 
خفافي�ض  جاءت  حتى  العائلة- 
ال�سهيونية  القوات  من  الليل 

ولت�رسقه  املنزل  لتقتحم  جمدًدا 
وليم�سي  اأ�رسته وعرو�سه  من بني 
بعدها بال�سجن 11 �سهًرا، كلها يف 

العتقال الإداري.
عا�ض  عنه  الإفراج  من  عام  وبعد 
حممد حلظات �سعادة غامرة بعد 
حمزة،  البكر  بابنه  اهلل  رزقه  اأن 
اإن كان  العائلة كانت ترتقب  ولكن 
اأم  و�سعادتهم  �سيرتكهم  الحتالل 
عليهم حلظة  �سينغ�ض  كعادته  اأنه 
واحد  اأ�سبوع  وبالفعل  تلك،  الفرح 
وبني  حمزة  ولدة  بني  ف�سلت 

اقتحام الحتالل للمنزل واعتقال 
ال�سحفي منى وليمكث هذه املرة 
ع�رسة اأيام يف التحقيق حول طبيعة 

عمله ومن ثم اأفرج عنه.
منى  تعر�ض   2013 عام  ويف 
بني  من  �رسقه  جديد  لعتقال 
عيد  من  واحد  يوم  قبل  اأهله 
املرة  هذه  ليمكث  ال�سعيد  الفطر 
الإداري،  العتقال  يف  �سهًرا   20
لالإ�رساب  الن�سمام  اإىل  ا�سطره 
الكبري للمعتقلني الإداريني يف عام  
بالإ�رساب  ا�ستمر  حيث  2014؛ 

اآنذاك قرابة  50 يوًما.

للعمل جمدًدا

اأفرج عن منى وعاد من جديد اإىل 
وقته  كل  ولي�سخر  العمل  ميدان 
ونقل  العتقالت  اأنباء  لتغطية 
معاناة الأ�رسى يف �سجون الحتالل 
�سفحته  اأن  درجة  اإىل  ال�سهيوين 
ال�سخ�سية على الفي�ض بوك باتت 
الإعالميني  لكل  يومًيّا  مرجًعا 
والن�سطاء املهتمني مبتابعة اأخبار 

العتقالت والأحداث اليومية.
امُلنا�رس  حممد  بات  واليوم  
متابعة  يف  واملهتم  الأ�رسى 
ومادة   لالأخبار  عنواًنا  اإخبارهم، 
للتقارير بعد اأن احتل ا�سمه مكاًنا 
ال�سهيوين  ال�ستهداف  قائمة  يف 
لالإعالميني يف الفرتة الأخرية بعد 
اعتقاله من منزله و�رسقته جمدًدا 
واأحالمه  اأ�رسته  اأفراد  بني  من 

وطموحاته ومكان عمله.

كعادتهم.. ا�ستيقظ العديد من ال�سحفيني والن�سطاء �سباًحا باحثني عن اأخبار االعتقاالت 
واال�ستهدافات ال�سهيونية وهموا بزيارة �سفحة ال�سحفي حممد منى باحثني عن تلك االأخبار 

كالعادة ولكنهم وجدوه هذه املرة على راأ�س قائمة املعتقلني بعد اأن داهمت قوات االحتالل منزله 
يف بلدة زواتا اإىل الغرب من مدينة نابل�س �سمال الف�سة املحتلة.

فل�سطني املحتلة

ال�سحفي حممد منى.. منا�سر الأ�سرى اأ�سرًيا! 
م�سوؤول يف اأوقاف القد�س

 نحقق يف �سقوط حجر من حائط الرباق

تفا�سيل وفاة فل�سطينيني 
ب�سقة �سكنية يف اجلزائر

الأوقاف  دائرة  يف  م�سوؤول  قال 
اأم�ض  القد�ض،  يف  الإ�سالمية 
الإثنني، اإنه جار التدقيق يف حادثة 
الرباق  حائط  من  حجر  �سقوط 
الغربي  اجلدار  من  جزء  وهو 

للم�سجد الأق�سى.
عدم  مف�سال   ، امل�سوؤول  واأ�ساف 
"�ساهدنا  ا�سمه،  عن  الك�سف 
�سقوط  يظهر  فيديو  �رسيط 
وجار  الرباق  حائط  من  حجر 
خالل  من  جرى  ما  يف  التدقيق 
واملخت�سني"وتابع  املهند�سني 
الأوقاف  دائرة  يف  امل�سوؤول 
ناجم  احلجر  �سقوط  اأن  "نعتقد 
حفر  اأعمال  عن  الأرجح  على 
جتري يف املنطقة"وتداول ن�سطاء 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
�رسيط فيديو ق�سري يظهر �سقوط 
وحائط  الرباق  حائط  من  حجر 
الرباق هو جزء من اجلدار الغربي 
للم�سجد الأق�سى ت�سميه اإ�رسائيل 
اليهود  ويوؤدي  املبكى"  "حائط 

عنده ال�سلوات.
حائط  اأن  على  الدائرة  وت�رس 
الأوقاف  من  جزء  هو  الرباق 
الإ�سالمية واحتجت الدائرة مرارا 
رف�ض  على  املا�سية  ال�سنوات  يف 
ال�سماح  الإ�رسائيلية  احلكومة 
الأمم  منظمة  اأو  ملهند�سيها 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
ما  على  بالإطالع  "اليون�سكو" 

يجري من حفريات يف املنطقة.

ظروف  يف  فل�سطينيان،  تويف 
غام�سة خالل وجودهما يف �سقة 
�سكنية باجلزائر واأبلغت ال�سفارة 
عائلة  اجلزائر  يف  الفل�سطينية 
قطاع  جنوب  خانيون�ض  الفرا يف 
�سليمان  الفل�سطينيني  بوفاة  غزة 
عاما(   33( الفرا  كرمي  حممد 
من  البنا  حميد  حممد  والطبيب 
يف  الأول  �سقة  داخل  غزة  قطاع 
"�سهاب"،  وكالة  ونقلت  اجلزائر 
اأن  تاأكيده  الفرا  �سقيق  عن 
اجلزائر  الفل�سطينية يف  ال�سفارة 
الأحد  ام�ض  اأول  م�ساء  اأبلغته 
و�سديقه  �سليمان  �سقيقه  بوفاة 
واأن  الأول،  �سقة  داخل  حممد 
ترجح  اجلزائرية  ال�سلطات 
اأو  اإما اختناقا من الغاز  وفاتهما 

نتيجة ما�ض كهربائي.
اأكمل  �سقيقه  اأن  الفّرا  واأ�ساف 
اأ�سبوعني درا�سة املاج�ستري  قبل 
تخ�س�ض  ال�سيا�سية  العلوم  يف 
عالقات دولية، وقد زاره �سديقه 
اأيام   4 قبل  البنا  حممد  الطبيب 
بلجيكا  يف  وعائلته  ميكث  حيث 

منذ �سنوات وتابع اأن �سقيقه كان 
غزة  قطاع  اإىل  للقدوم  ي�ستعد 
عقد  حيث  زفافه  حفل  لإقامة 
قرانه قبل اأربعة اأ�سهر على فتاة 

من قطاع غزة.
نتائج  بانتظار  اأنهم  واأو�سح 
�سبب  حول  اجلزائري  امل�سفى 
ال�سفارة  اأن  اإىل  م�سرًيا  الوفاة، 
اأبدت  اجلزائر  يف  الفل�سطينية 
العائلة  مع  للتعاون  ا�ستعدادها 
قطاع  اإىل  جنلها  جثمان  لنقل 
فتح،  حلركة  بيان  ووفق  غزة، 
اإقليم جلزائر؛ فاإن �سليمان الفرا 
)رئي�ض املكتب احلركي الطالبي 
والطبيب  باجلزائر(،  املركزي 
خنقا  توفيا  البنا  حميد  حممد 
بالغاز )ت�رسب غاز داخل ال�سقة( 
الأنباء  وكالت  البيان  ودعا 
يف  واحلذر  احليطة  توخي  اإىل 
اختناق  "فال�سبب  الوفاة،  �سبب 
ال�رسطة  حتقيقات  ح�سب  بالغاز 
اأخرى  العلمية ول �سحة لقاويل 
الفتنة"،  روح  بث  منها  والغر�ض 

وفق البيان. 

الرتجمة الكاملة لتقرير "الإ�سكوا" حول ممار�سة "اإ�سرائيل" للأبارتايد
اأ�سدر املر�سد الأورومتو�سطي حلقوق 
اللغة  اإىل  مرتجمة  ن�سخة  الإن�سان 
العربية من تقرير جلنة الأمم املتحدة 
اآ�سيا  لغرب  والجتماعية  القت�سادية 
"املمار�سات  عنوان:  حتت  "الإ�سكوا" 
الفل�سطيني  ال�سعب  جتاه  الإ�رسائيلية 
وم�ساألة الف�سل العن�رسي"، والذي كانت 
"الإ�سكوا" اأ�سدرته يف مار�ض من العام 
باأيام  اإ�سداره  بعد  �ُسحب  ثم  املا�سي، 
املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  بطلب من 

"اأنطونيو غوتريي�ض".
اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  من  كل  وقال 
لالأمم  ال�سابق  واملقرر  الأورومتو�سطي 
الإن�سان  حقوق  بحالة  املعني  املتحدة 
"ريت�سارد  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
ال�سيا�سية  العلوم  وبرف�سور  فولك"، 
التقرير  كتبا  اللذين  تيلي"،  "فريجينيا 
يف  "الإ�سكوا"،  اأ�سدرته  كانت  الذي 
تقدميهما للن�سخة العربية التي ترجمها 
التقرير  "اإن  الأورومتو�سطي:  املر�سد 
ميكن  ل  اأنه  اأ�سا�سّي  ب�سكٍل  ي�ستنتج 
الفل�سطينيني  بني  دائٍم  �سالٍم  حتقيق 
والإ�رسائيليني دون اإزالة م�سبقة لهياكل 
نهٍج  لأّي  بّد  ول  العن�رسي،  الف�سل 

يتجاهل هذا ال�ستنتاج اأن يف�سل".  
درا�سة  "بعد  وتيلي:  فولك  واأ�ساف 
باملمار�سات  املتعلقة  لالأدلة  متاأنية 
على  ال�سيطرة  لفر�ض  الإ�رسائيلية 
التقرير  يتو�سل  الفل�سطيني،  ال�سعب 

اإىل اأن اإ�رسائيل مذنبة بارتكاب جرمية 
الأبارتايد على النحو املحدد يف القانون 
الدويل"؛ واعتربا اأن ما مييز التقرير هو 
-فيما  ال�سابقة  الأبارتايد  "مزاعم  اأن 
يخ�ض اإ�رسائيل-ا�ستندت اإىل تف�سريات 
اأو�سع ل�سلوكها كوعاء للتمييز اأو ممار�سة 
العن�رسية ب�سكل عام؛ لكن دون ا�ستيفاء 

متطلبات التدقيق القانوين".
"موجة الهجمات  وا�ستنكر فولك وتيلي 
اإ�سدار  �ساحبت  التي  الفرتائية" 
"مل  والتي  املتحدة،  الأمم  يف  التقرير 
رّكزت  واإمنا  التقرير،  فحوى  تتناول 
من  املفرت�ض  الغ�سب  على  �سمومها 
خطاب  يف  'اأبارتايد'  لفظة  ا�ستخدام 
العالقة بني  الأمم املتحدة عند نقا�ض 
اإ�رسائيل وال�سعب الفل�سطيني"، واعتربا 
التهديدات  اإثر  جاء  التقرير  �سحب  اأن 
التي تلقاها الأمني العام لالأمم املتحدة 
التمويل  تقلي�ض  طائلة  حتت  ب�سحبه، 
مل  اإذا  املتحدة  الأمم  تتلقاه  الذي 

يفعل.
كان  اأنه  علمنا  �سحبه،  "قبل  واأ�سافا: 
عاماً   45 طوال  حتمياًل  التقارير  اأكرث 
عليه  و�سادقت  الإ�سكوا،  عمر  من 
يف  الأع�ساء   18 ال  العربية  احلكومات 

جمل�ض الإ�سكوا".
بريت�سيت،  �سارة  قالت  جهتها،  من 
اإن  الأورومتو�سطي،  با�سم  املتحدثة 
الوقت  هذا  يف  التقرير  ن�رس  منا�سبة 

ممار�سات  مع  اأهمية  اأكرث  تغدو 
اإنكار  يف  بالت�ساعد  الآخذة  "اإ�رسائيل" 
ممار�سة  وتقنني  الفل�سطينيني  هوية 
ب�سكل  ظهر  ما  وهو  �سدهم،  التمييز 
الكني�ست  اإقرار  من خالل  موؤخراً  جلي 
قانون  با�سم  ُعرف  ملا  الإ�رسائيلي 
"اإ�رسائيل"  يكر�ض  والذي  القومية، 
ويعطي  اليهودي،  لل�سعب  قومي  كوطن 
اليهود دون غريهم حق تقرير امل�سري، 
اإىل املواَطنة،  توؤدي  التي  الهجرة  وحق 
ويعزز ال�ستيطان يف الأرا�سي املحتلة 

كقيمة وطنية. 
دور  "اقت�رس  بريت�سيت:  واأكدت 
هذا  ترجمة  على  الأورومتو�سطي 
ورد  وكما  احرتافية،  ب�سورة  التقرير 
بن�سخته الإجنليزية، والتي كانت نُ�رست 
يتدخل  �سابقاً، ومل  الإ�سكوا  على موقع 
يف اإعداد املادة اخلا�سة بهذا التقرير، 

اأو يغري بها، باأية �سورة من ال�سور".
وتاأتي ترجمة التقرير كجزء من م�رسوع 
ينفذه الأورومتو�سطي حول رفع الوعي 
تظل  وحتى  العن�رسي،  الف�سل  بق�سايا 
خمرجات التقرير حا�رسة دولًيا وحملًيا، 
العربية  للغة  التقرير  ترجمة  اأّن  كما 
والأكادمييني  للباحثني  لإي�ساله  جاءت 
واحلقوقيني العرب وعموم الفل�سطينيني 
باعتبارهم الفئة الأكرث تاأثًرا باملو�سوع 

الذي يناق�سه التقرير.
وكانت رميا خلف، رئي�ض الإ�سكوا وقت 

العام  الأمني  باأن  التقرير، قالت  اإ�سدار 
غوتريي�ض"  "اأنطونيو  املتحدة  لالأمم 
موقع  عن  التقرير  �سحب  منها  طلب 
يراجع  اأن  منه  وطلبت  ال�سكوا، 
ما  ذلك،  على  اأ�رس  اأنه  غري  موقفه، 
�ستيفان  قال  فيما  لال�ستقالة.  دفعها 
دوجاريك، املتحدث با�سم الأمني العام 
�سحب  تعقيبه على  املتحدة، يف  لالأمم 
ن�رسه:  بعد  ال�سكوا  موقع  عن  التقرير 
"اإن الأمر لي�ض متعلقا باملحتوى، واإمنا 
لالأمني  ميكن  ل  الإجرائية.اإذ  بالأمور 
يقوم  اأن  يقبل  اأن  املتحدة  لالأمم  العام 
يف  اآخر  كبري  م�سوؤول  اأي  اأو  م�ساعده 
�سلطته،  حتت  يعمل  املتحدة  الأمم 
الأمم  ا�سم  حتت  �سيء  ن�رس  يجيز  اأن 
املتحدة اأو حتت �سعارها، دون الت�ساور 

مع اجلهات املخت�سة".  
مبا  التقرير  الأورومتو�سطي  واعترب 
الأر�ض  للوقائع على  ت�سمنه من حتليل 
وثيقة  الدويل  القانون  وفق  وتكييفها 
�سيا�سة  ووقف  امل�ساءلة  لأجل  مهمة 
الإفالت من العقاب ال�سائدة يف الأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة، حيث يعد التقرير 
امل�سحوب الذي كانت اأعدته "الإ�سكوا" 
اأول تقرير يتناول بالتحليل املمار�سات 
ولي�ض  مركبة  كمنظومة  الإ�رسائيلية 
وثيقة  منه  يجعل  ما  منف�سلة،  كاأفعال 
بعمق  الدرا�سة  اإىل  حتتاج  ا�ستثنائية 

والبناء عليها.
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وميكن مالحظة تاأثري حتالف 
واليمني  اجلدد،  املحافظني 
وال�صهيونية  امل�صيحي، 
ال�صيا�صة  على  الأمريكية 
ب�صكل  الأمريكية  اخلارجية 
يتعلق  فيما  خا�صة  كبري، 
ال�صيا�صة  هذه  �صكل  بتحديد 
فهذه  الأو�صط،  ال�رشق  جتاه 
اأهدافا  متلك  الأطراف 
ال�صيا�صة  حول  م�صرتكة 
جتاه  الأمريكية  اخلارجية 
والأزمة  الأو�صط  ال�رشق 
»الإ�رشائيلية«،  الفل�صطينية 
اأمن  �صمان  اإىل  تهدف  اإذ 
تفوقها  وتاأمني  اإ�رشائيل، 
اجلوار،  دول  على  الإقليمي 
الوليات  �صيطرة  وتعزيز 
املتحدة على النفط اخلليجي، 
من  التحالف  هذا  ي�صعى  كما 
موقع  على  العتماد  خالل 
املهيمن  املتحدة  الوليات 
البالد  �صيا�صات  تعزيز  على 
للحفاظ  ك�رشورة  الأمنية 
يف  مبا  الدويل،  موقعها  على 
ذلك اإجراء هجمات احرتازية 
�صد الدول التي ت�صكل تهديدا 
املتحدة  الوليات  روؤية  على 

واأهدافها.
الوقت  يف  التحالف  ويعمل 
انت�صار  تعزيز  على  ذاته 
العامل،  حول  الأمريكية  القيم 
لتلك  الدول  تبني  ومراقبة 
ال�صغوط  وممار�صة  القيم، 
يتنا�صب  ب�صكل  الدول  �صد 
للقيم  تطبيقها  م�صتوى  مع 
�صبعينيات  اأوا�صط  ومنذ 
تاأثري  اأخذ  املا�صي،  القرن 
امل�صيحية  الأ�صولية  تيار 
فيما  يتزايد،  الأمريكية 
يخ�ص حتديد �صكل ال�صيا�صة 
اخلارجية املتبعة حول الأزمة 
الفل�صطينية الإ�رشائيلية وكان 
امل�صيحية  الأ�صولية  دور 
مقت�رشا  الفرتة  تلك  منذ 
الإدارة  على  ال�صغط  على 
تاأ�صي�ص  بهدف  الأمريكية 
فل�صطني،  يف  يهودية  دولة 
الت�صالت  ثورة  لعبت  حيث 
تراجع  يف  دورا  بعد  فيما 
مقابل  التقليدية،  امل�صيحية 

اجلماعات  انت�صار  تعزيز 
الدينية  الثقافة  يف  الأ�صولية 

الأمريكية.
الكبرية  التغيريات  وبف�صل 
اأوا�صط  منذ  طراأت  التي 
املا�صي،  القرن  �صبعينيات 
من  تتقدم  الكنائ�ص  بداأت 
الأطراف نحو املركز، لتاأخذ 
دورا يف حتديد �صكل الأحداث 

ال�صيا�صية والجتماعية.

»ال�سعب املنقذ«

جمتمعات  تاريخ  يعود 
الأوىل  البي�ص  الأمريكان 
الوليات  تاأ�صي�ص  مرحلة  اإىل 
برزت  حيث  املتحدة، 
بالتنظيم  املجتمعات  هذه 
املكثف،  والعمل  ال�صخ�صي 
باأن  اعتقادها  خالل  من 
ترى  امل�صيحية  الأ�صولية 
املتحدة  الوليات  �صعب  يف 
�صعوب  لباقي  مقاوما  �صعبا 
العامل، اإذ ت�صفه باأنه »ال�صعب 

املنقذ«، »والأمل الأخري«.
وظهور  العلم،  تطور  ومع 
الع�رشية،  العلمانية  الدولة 
يف  املادية  القيم  وتقدم 
املجتمع، واجلدل الذي اأثارته 
دور  اأخذ  التطور،  نظرية 
وبالرغم  بالرتاجع  الكني�صة 
التطورات  هذه  م�صاهمة  من 
بنهاية الربع الأخري من القرن 
التا�صع ع�رش يف بلورة عقيدة 
»املب�رشين«، وظهور عدد من 
رجال الدين الربوت�صتانت، مل 
امل�صيحية  الأ�صولية  تتمكن 
احلياة  فعال يف  دور  اأداء  من 
حتى  الأمريكية  ال�صيا�صية 
املا�صي،  القرن  �صبعينيات 
مع  بالتغري  الو�صع  هذا  وبداأ 
حيث  ال�صبعينيات،  اأواخر 
عام  للراأي  ا�صتطالع  اأف�صى 
 70 من  اأكرث  اأن  اإىل   ،1977
يعتقدون  اأمريكي  مليون 
مبا�رشة  عالقة  على  باأنهم 
امل�صيح  ال�صيد  مع  و�صخ�صية 
يعتربون  واأنهم  ال�صالم،  عليه 
ُولدوا  »م�صيحيني  اأنف�صهم 
الكتب  جديد«واأ�صبحت  من 
ال�صيد  بعودة  اخلا�صة 
للب�رشية،  وتخلي�صه  امل�صيح، 
يف  انت�صارا  الكتب  اأكرث  من 

تلك الفرتات.

دخول الأ�سولية يف عامل 
ال�سيا�سة

الأ�صولية  انت�صار  ازدياد  مع 
يف املجتمع الأمريكي، بداأت 
ال�صيا�صة  عامل  يف  الدخول 
بدعم من احلزب اجلمهوري، 
اإثر  احلزب  تراجع  اأدى  حيث 
عدم قدرته على اإيجاد حلول 
املتحدة  الوليات  مل�صكالت 
اجلديدة، اإىل دفع اجلمهوريني 
نحو  للتوجه  املحافظني 
احلركات الدينية واأدى ازدياد 
يف  الأ�صوليني  الزعماء  تاأثري 
هذه املرحلة، وتبنيهم مواقف 
حمافظة جتاه حقوق الن�صاء، 
اإىل  واملثلية،  والإجها�ص، 
الظفر بتاأييد ماليني الناخبني 

من اليمني امل�صيحي.
فاز  لذلك،  ونتيجة 
اأ�صل  من   4 يف  اجلمهوريون 
اآخر 6 انتخابات رئا�صية، كما 
الفعال  دورهم  على  حافظوا 
وجمل�ص  ال�صيوخ،  جمل�ص  يف 
الدورات  هذه  خالل  النواب 
اإحراز  من  الرغم  وعلى 
جناحات  الدميقراطيني 
اقت�صادية كبرية خالل رئا�صة 
كلينتون للوليات املتحدة، اإل 
اختار  الأمريكي  الناخب  اأن 
جنح  الذي  بو�ص  بعد  فيما 
يف توجيه اأنظار الناخبني اإىل 

عهد  يف  الأخالقية  الف�صائح 
كلينتون.

املحافظون  الناخبون  ولعب 
يف  تواجدهم  يرتكز  الذين 
الوليات اجلنوبية من البالد، 
دورا مهما يف انتخاب الرئي�ص 

جورج بو�ص اآنذاك.
باأحداث  بو�ص  عهد  ومتيز 
هامة مثل احتالل اأفغان�صتان 
اأداء  عن  ف�صال  والعراق، 
ال�صعيف،  القت�صادي  البالد 
احلزب  خ�صارة  ذلك  اأعقب 
لنتخابات  اجلمهوري 
الرئا�صة راأت الأ�صولية التابعة 
للجمهوريني يف القرارات التي 
الأمريكي  )الرئي�ص  اتخذها 
يف  اأوباما  باراك(  ال�صابق 
وحقوق  الهجرة،  جمالت 
تهديدا  والن�صاء،  الأ�رشة 
لالأمريكيني  املميز  للموقع 

البي�ص الربوت�صتانت.

انتقادات حادة �سد 
�سيا�سات اأوباما

انتقادات  املب�رشون  واأطلق 
اأوباما،  �صيا�صات  �صد  حادة 
اجلمهوري  احلزب  اأطلق  كما 
فوز  بهدف  مكثفة  حملة 
احلزب بالنتخابات الرئا�صية 
احلزب  وجلاأ  جمددا 
عام  انتخابات  يف  اجلمهوري 
اإىل ا�صرتاتيجية �صبيهة   2016
بتلك التي اتبعها يف انتخابات 

لفكرة  روج  حيث   ،2001 عام 
�صهدت  املتحدة  الوليات  اأن 
عهد  يف  اأخالقيا  انحطاطا 
�صتوا�صل  واأنها  اأوباما، 
انتخاب  حال  يف  النحطاط 
واختار  كلينتون  هيالري 
الرئي�ص دونالد ترامب خالل 
»من  �صعار  النتخابية  حملته 
من جديد«،  قوي  �صعب  اأجل 
بالنتخابات بعدما  حيث فاز 
الربوت�صتانت  البي�ص  وعد 
مواقعهم  على  باحلفاظ 
اتخاذ  ومنع  املميزة، 
الليربالية يف جمال  القرارات 
�صعار  وتبني  الأ�رشة،  حقوق 
يخ�ص  فيما  اأول«  »اأمريكا 
ال�صيا�صة اخلارجية، والرتقاء 
القمة  اإىل  بالوليات املتحدة 

جمددا.
احلكم،  مقاليد  توليه  وبعد 
من  العديد  ترامب  عني 
ما  اإدارته،  �صمن  الأ�صوليني 
فيه  يرون  املحافظني  جعل 
اأهم  اأن  �صك  ول  »املنقذ«، 
الأ�صماء يف فريق ترامب، هو 

نائب الرئي�ص مايك بن�ص.

نائب الرئي�س مايك بن�س

حاكم  من  بن�ص  �صعود  اإن 
ولية �صغرية مثل اإنديانا، اإىل 
البالد،  رئي�ص  نائب  من�صب 
حجم  اإىل  اآخر  مبعنى  ي�صري 
�صعود اليمني امل�صيحي �صمن 

اجلمهوري  احلزب  �صفوف 
املب�رشون  الزعماء  ويعتقد 
يف  �صاهم  بن�ص  مايك  اأن 
املحافظة  امل�صيحية  اإعادة 
يف  امل�صتحق  موقعها  اإىل 
وقال  الأمريكية  احلياة  مركز 
املب�رشين  مدار�ص  رئي�ص 
يف  لند،  ريت�صارد  اجلنوبيني 
ت�رشيح ملجلة »ذا اأتالنتيك«، 
روؤية  حّول  �صيا�صي  بن�ص  اإن 
اإىل  امل�صيحي  التب�صري 
اإىل  بالن�صبة  اأما  دولة  �صيا�صة 
ال�صابق  ال�صرتاتيجي  اخلبري 
�صتيفن  الأبي�ص  البيت  يف 
�صلة  يعترب  بن�ص  فاإن  بانون، 
ترامب  اإدارة  بني  الو�صل 
وجناح املحافظني يف احلزب 

اجلمهوري.
يف  كبريا  ثقال  بن�ص  وميتلك 
عن  ف�صال  الأبي�ص،  البيت 
كونه من اأهم الأ�صماء الفعالة 
يف جمال الأمن القومي، وهو 
دور  �صاحب  ذاته  الوقت  يف 
اخلارجية،  ال�صيا�صة  فعال يف 
من  كان  الذي  بن�ص  ويعتقد 
العراق،  احتالل  موؤيدي  اأ�صد 
القوي يف  دور اجلي�ص  اأهمية 
كما  الأمريكية،  القيم  ن�رش 
با�صتمرار  نف�صه  عن  يعرف 
وحمافظ،  »م�صيحي،  باأنه 
املعروف  ومن  وجمهوري«، 
يف  مهما  دورا  لعب  باأنه 
اإىل  بالده  �صفارة  نقل  قرار 

القد�ص.

متر قرارات ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية قبل �سدورها باآلية �سخمة ومعقدة، حيث يقبع البيت الأبي�س، ووزارتا الدفاع واخلارجية يف مركز اآلية �سنع 
القرار، يف حني يوؤثر فيها عدد من الالعبني الآخرين، مثل مراكز البحوث الإ�سرتاتيجية، واجلامعات، وامل�سوؤولني رفيعي امل�ستوى ال�سابقني، ف�سال عن 

جمموعات روؤو�س الأموال.

م٫�س 

تاأثري الأ�سوليني امل�سيحيني على ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية 

الإعالم الأمريكي

تغطية جلمات امل�سلمني تفوق بـ357% لنظريتها من غري امل�سلمني
الإعالم  اأن  حديثة،  درا�صة  اأظهرت 
الإرهابية  الهجمات  على  يركز  الأمريكي 
متطرفون،  م�صلمون  يرتكبها  التي 
غري  ينفذها  التي  نظرياتها  ويتجاهل 
من  باحثون  اأجراها  الدرا�صة  م�صلمني 
ون�رشت  الأمريكية،  »األباما«  جامعة 

الربيطانية،  »الغارديان«  �صحيفة  نتائجها 
اأن  الدرا�صة،  واأفادت  اجلمعة  م�صاء 
لتغطية  م�صاحة  اأفرد  الأمريكي  الإعالم 
الهجمات الإرهابية التي ارتكبها م�صلمون 
تغطيته  حجم  بـ%357  تفوق  متطرفون 

للهجمات الإرهابية لغري امل�صلمني.

كل  اإىل  درا�صتهم  نتائج  الباحثون  واأ�صند 
يف  ارتكبت  التي  الإرهابية  الهجمات 
الوليات املتحدة بني عامي 2006 و2015، 
ووجدت  ال�صحيفة  ذكرت  ما  بح�صب 
نفذها  التي  الهجمات  »اأن  الدرا�صة، 
يف  رئي�صًيا  عنواًنا   15 تلقت  م�صلمني  غري 

ت�صدرت  حني  يف  الأمريكية،  ال�صحافة 
الهجمات التي ارتكبها م�صلمون متطرفون 

عناوين 105 و�صيلة اإعالم اأمريكية«.
واأ�صارت اأن الهجمات التي نفذها اإرهابيو 
�صعفي  مّثلت  والبي�ص،  املتطرف  اليمني 
من  امل�صلمون  املتطرفون  ارتكبه  ما 

و2016  اإرهابية بني عامي 2008  هجمات 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  وتن�صط 
املتطرفة،  اليمينية  التنظيمات  من  عدد 
تنفذ بني احلني والآخر هجمات عن�رشية 
من  اأمريكيني  ومواطنني  م�صلمني  �صد 

اأ�صل اإفريقي.
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عي�سة ق.

املغربي  املدرب  اأ�شبال  ويدخل 
امليدان  اأر�شية  الطاو�شي  ر�شيد 
املباراة  �شيناريو  تكرار  اأجل  من 
الأوىل والعمل على تكرار الفوز يف 
اللقاء من اأجل تاأكيد النتيجة التي 
حققوها يف اللقاء الأول وموا�شلة 
مبعنويات  العربية  املغامرة 
تكون  �شوف  اليوم  مباراة  مرتفعة، 
من  الالعبني  اأمام  خا�شا  حتديا 

النتائج  �شل�شلة  موا�شلة  اجل 
اخلارجية  املناف�شة  يف  اليجابية 
فرتة  انتهاء  بعد  ا�شتئنافها  منذ 
للمو�شم  والتح�شريات  العطلة 
الكروي اجلديد، حيث حقق الوفاق 
فوزا وتعادل اأمام الدفاع احل�شني 
املناف�شة  يف  املغربي  اجلديدي 
القارية وفوزا اأمام العني الإماراتي 
ويدرك اأهمية ت�شجيل الفوز ذهابا 
الإماراتي  الفريق  على  واإيابا 
معنوي  ب�شكل  التح�شري  اأجل  من 

انطالقة  بتحقيق  لهم  ي�شمح  جيد 
ايجابية يف البطولة الوطنية عندما 
املقبل  الأ�شبوع  نهاية  يخو�شون 

اأوىل مباريات املو�شم اجلديد.
املدرب  يحدث  ل  اأن  وينتظر 
على  كبرية  تغيريات  الطاو�شي 
مباراة  لعب  الذي  التعداد  م�شتوى 
املناف�س، من  نف�س  امام  الذهاب 
اأجل تكرار نف�س ال�شيناريو والعودة 
اإىل اأر�س الوطن وهو يحمل تاأ�شرية 

التاأهل اإىل الدور القادم.

الن�ضر الأ�ضود ي�ضتهدف الفوز ذهابا واإيابا باملناف�ضة العربيةوفاق �سطيف / العني الإماراتي اليوم ابتداء من 18:00
يتجّدد لقاء فريق وفاق �سطيف ونادي العني الإماراتي اأم�سية اليوم حل�ساب اإياب 

الدور الأول من مناف�سة البطولة العربية للأندية والذي يجري يف كرواتيا على ملعب 
فريق دينامو زغرب، حيث �سبق اأن �سجل ممثل اجلزائر يف املناف�سة العربية الفوز يف 
مباراة الذهاب التي جرت يف منت�سف الأ�سبوع احلايل بنتيجة هدفني لواحد قبل اأن 

يكون الطرف الذي ي�ستقبل يف مباراة اليوم

احتاد اجلزائر 
ي�سد ظهرية 

الغد الرحال نحو 
العراق

بن مو�ضى 
يتعافى وجاهز 

للقاء القوة 
اجلوية

تلقى مدرب فريق احتاد 
اجلزائر تريي فروجي 
اأخبارا �شعيدة بعدما 
تعافى لعبه خمتار 

بن مو�شى من الإ�شابة 
التي كان يعاين منها يف 
وقت �شابق ومنعته من 

امل�شاركة يف املباريات 
الأخرية �شمن مناف�شتي 

رابطة اأبطال اإفريقيا 
والبطولة العربية لالأندية، 

حيث ا�شتعاد الظهري 
الأي�رس عافيته واأ�شبح 
جاهزا من اأجل العودة 

جمددا اإىل امليادين 
واللعب ب�شورة عادية، 

حيث ل ي�شتبعد اأن يعتمد 
عليه الطاقم الفني ابتداء 

من مباراة اذنادي القوة 
اجلوية العراقي الذي 
يالقيه الحتاد �شمن 

ذهاب الدور الأول من 
املناف�شة العربية املقررة 

يف الثامن اأوت املقبل، 
اأين متنح جاهزية بن 

مو�شى يف اللعب اخليارات 
للمدرب الفرن�شي خا�شة 

واأنه يعترب اأحد الركائز 
الأ�شا�شية �شمن ت�شكيلة 

»�شو�شطارة«، ولديه 
الأف�شلية يف اللعب 

الدفاعي ومنح امل�شاعدة 
يف الهجوم.

لالإ�شارة يتنقل ظهرية 
الغد رفقاء الالعب 
حممد بن يحي اإىل 

العراق من اأجل التح�شري 
للمواجهة التي تنتظرهم 
اأمام القوة اجلوية، حيث 

ي�شد الفريق العا�شمي 
الرحال اإىل مطار دبي 

الإماراتية ويبيتون الليلة 
باأحد الفنادق هناك قبل 

موا�شلة الطريق جوا نحو 
العراق يف اليوم املوايل 
ولن يق�شوا �شوى ثالثة 

اأيام قبل العودة يف اليوم 
املوايل من اللقاء اإىل 
اأر�س الوطن من اأجل 

التح�شري للبطولة الوطنية 
التي يخو�شون مباراتها 

الفتتاحية بتاريخ 14 اأوت 
املقبل عندما يواجهون 
دفاع تاجنانت يف مباراة 

موؤجلة.
عي�سة ق.

تاأجيل مباريات احتاد ومولودية اجلزائر ووفاق �سطيف

الك�ضف عن تواريخ اجلولت الأربع الأوىل للبطولة الوطنية
لكرة  املحرتفة  الرابطة  ك�شفت 
جولت  اأربع  اأول  تواريخ  عن  القدم 
الأوىل  املحرتفتني  الرابطتني  عن 
والثانية، حيث تنطلق البطولة الوطنية 
ابتداء من العا�رس اأوت املقبل، والتي 
املباريات  افتتاح  تعرف  �شوف 
البطولة  لقب  حامل  مقابلة  بربجمة 
ق�شنطينة  �شباب  املن�رسم  املو�شم 
على  داي  ح�شني  ن�رس  ي�شتقبل  الذي 
برجمة  قبل  حمالوي،  ال�شهيد  ملعب 
مّت  بينما  اأوت  بقية املقابالت يف 11 
الأوىل  اجلولة  عن  مباراتني  تاأجيل 
للمو�شم ب�شبب م�شاركة فريقي احتاد 
ومولودية اجلزائر يف البطولة العربية 
احتاد  مباراة  برجمت  اأين  لالأندية 
اأوت   14 يف  تاجنانت  ودفاع  اجلزائر 
الذي  العار�شي  الداربي  يلعب  بينما 
اجلزائر  مولودية  اجلارين  يجمع 
ونادي بارادو بني 13 اأو 14 من نف�س 
هيئة  برجمت  املقابل  يف  ال�شهر، 
اجلولة  مدوار  الكرمي  عبد  الرئي�س 
مت  بينما  اأوت،  و18   17 يومي  الثانية 
 25 تاريخ  اإىل  مباريات  ثالث  تاأجيل 
بكل  الأمر  ويتعلق  ال�شهر  نف�س  من 

من ن�رس ح�شني داي واحتاد اجلزائر، 
جمعية عني مليلة وفاق �شطيف ودفاع 
اجلزائر،  مولودية  اأمام  تاجنانت 
واحتاد  مولودية  فريق  ت�شارك  حيث 
املناف�شة  ووفاق �شطيف يف  اجلزائر 
الثالية  اجلولة  تلعب  فيما  الإفريقية، 
برت  اي�شا  تعرف  والتي  اأوت   28 يف 
اجلولة من ثالث مباريات موؤخرة اإىل 
بلقاءات  الأمر  ويتعلق  �شبتمرب  الرابع 
احتاد اجلزائر واأهلي برج بوعريريج، 
اق�س طيف اأمام بارادو وداربي �شباب 
فيما  اجلزائر،  مولودية  اأمام  بلوزداد 
تلعب اجلولة الرابعة يف الفاحت �شبتمرب 

املقبل.
الأربع  اجلولت  ت�شهد  املقابل،  يف 

جمموع  برجمة  الوطنية  البطولة  من 
24 مباراة على املبا�رس والتي �شوف 
من  التلفزيوين  بالنقل  معنية  تكون 
من  الريا�شية  اجلماهري  متكني  اجل 
ال�شا�شة  خلف  من  املقابالت  متابعة 
ال�شغرية، اأين تعرف اجلولة الأوىل من 
الكروي اجلديد برجمة �شبع  املو�شم 
الرابطة  اأقّرت  بينما  كاملة،  مباريات 
العقوبات املتعلقة بخو�س  عدم رفع 
تعود  التي  جمهور  دون  مباريات 
رف�س  ب�شبب  املن�رسم  املو�شم  غلى 
املكتب الفدرايل رفعها، حيث تالقي 
�شبيبة القبائل ال�شيف �شبيبة ال�شاورة 

؟اأمام مدرجات �شاغرة.
عي�سة ق.

رونالدو يجه�س حلم باري�س �ضان جريمان

لوبيتيغي ي�ضتقر على 
طريقة لعب ريال مدريد

جوفنتو�س  نادي  جنم  اأَنّ  �شحفية  تقارير  ذكرت 
العجوز  ال�شيدة  مع  ال�شتمرار  يف  يرغب  اليطايل 
جريمان  �شان  باري�س  مت�شك  رغم  املقبل،  باملو�شم 
الفرن�شي ب�شمه هذا ال�شيف، وقالت �شبكة »�شبورت 
الربازيلي  اإن  اجلمعة  ام�س  الإيطالية  ميديا�شت« 
جوفنتو�س،  يف  البقاء  على  حري�س  �شاندرو،  األيك�س 
الأمر  وهو  رونالدو،  كري�شتيانو  و�شول  بعد  خا�شة 
ز الالعب على اتخاذ هذا القرار، واأ�شارت  الذي حَفّ
واأنه  �شاندرو،  ب�شم  متم�شك  جريمان  �شان  اأن  اإىل 

على ا�شتعداد لرفع عر�شه لي�شل اإىل مبلغ 50 مليون 
يورو.و�شددت على اأن جوفنتو�س، ل يريد التخلي عن 
بالإ�شافة  اأ�شاموا،  كوادو  رحيل  بعد  خا�شة  �شاندرو 
لإ�شابة ليوناردو �شبينازول والذي من املتوقع عودته 
�شان  باري�س  باأن  واختتمت  املقبل،  نوفمرب  �شهر  يف 
جريمان، قد يلجاأ للبحث عن لعب اآخر، م�شيفة اأن 
ديفيد األبا ظهري اأي�رس بايرن ميونخ، قد يكون بديل 

�شاندرو.
ق.ر. 

عن  �شحفية  تقارير  ك�شفت 
�شيتبعه  الذي  اللعب  اأ�شلوب 
املدرب جولني لوبيتيغي مع ريال 
وقالت  املقبل،  املو�شم  مدريد، 
اإَنّ  الإ�شبانية،  »ماركا«  �شحيفة 
لوبيتيغي طلب من لعبي امللكي 
واللعب  ال�رسعة،  على  العتماد 
مرمى  نحو  املبا�رس  العمودي 
املقبلة  املباريات  خالل  اخل�شم 
اأَنّ  ال�شحيفة،  واأ�شافت  للفريق، 
اللجوء  نحو  مييل  ل  لوبيتيغي 
الكرة،  على  الدائم  لال�شتحواذ 
املبا�رس  اللعب  يف�شل  ما  بقدر 
اإىل  والو�شول  الهجومي  والأداء 
باأقل عدد ممكن  اخل�شم  مناطق 
من اللم�شات، وتابعت اأن لوبيتيغي 

ريال  �شفوف  اكتمال  ينتظر 
الدوليني  الالعبني  بعودة  مدريد، 
على  الفريق،  تدريب  اأجل  من 
اأقرب  نظام اللعب اخلا�س به يف 
وقت ممكن، وذكرت ال�شحيفة، اأَنّ 
لوبيتيغي يتمتع بامتالك جمموعة 
بخط  املميزة  اخليارات  من 
كرو�س  توين  بوجود  الو�شط، 
وداين  واإي�شكو  مودريت�س  ولوكا 
ماركو  اأَنّ  اإىل  ونوهت  �شيبايو�س، 
اأ�شين�شيو جنم الفريق �شيلعب دوًرا 
بجانب  لوبيتيغي  خطة  يف  كبرًيا 
الويلزي غاريث بيل، الذي ي�شكل 
عنه  يبحث  الذي  ال�رسعة  عن�رس 

املدرب.
وكالت

م�ضوي: خ�ضرنا 
نقطتني اأمام الأهلي

اأبدى املدرب اجلزائري خري الدين 
لالإ�شماعيلي  الفني  املدير  م�شوي 
حزنه على �شياع الفوز اأمام الأهلي 
يف اللحظات الأخرية من عمر اللقاء 
وانتهى  ام�س  اأول  م�شاء  اأقيم  الذي 
بالتعادل بهدف لكل منهما، باجلولة 
يف  م�شوي  وقال  للدوري،  الأوىل 
املباراة:  عقب  ال�شحفي  املوؤمتر 
»قدمنا عر�شا طيبا، يف اأول مباراة 
بالدوري، ون�شعى لت�شحيح الأخطاء 
الأهلي،  مباراة  يف  ظهرت  التي 
واأ�شار  الغائبني«،  ا�شتعادة  بجانب 
اإىل اأن الإ�شماعيلي كان ي�شعى لقتل 
بعد  ثاٍن،  هدف  بت�شجيل  املباراة 

التقدم من التون�شي ل�شعد اجلزيري 
مروان حم�شن  اإ�رساك  اأن  مو�شحا 
لأنه  حتول،  نقطة  الأهلي  مهاجم 
الأحمر  الفريق  هجوم  اأعطى 
الأهلي  اأن  واأو�شح  اأكرب،  �شالبة 
باإر�شال  لعبه  طريقة  بتغيري  فاجاأه 
على  اللعب  وعدم  الطويلة  الكرات 
يف  الق�شرية  والتمريرات  الأطراف 
الفريق  اأن  موؤكدا  امللعب،  و�شط 
اإىل  واأ�شار  غاليتني،  نقطتني  خ�رس 
بكل  �شي�شتعد  الإ�شماعيلي،  اأن 
اجلولة  يف  برتوجيت  ملواجهة  قوة 

الثانية بعد التعادل مع الأهلي.
ق.ر.
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عي�سة ق.

بينه  ب�رسعة  الأمور  وجرت 
للمنتخب  ال�سابق  الالعب  وبني 
الذي  بلما�سي  جمال  الوطني 
اأظهر �سال�سة يف املفاو�سات مع 
زط�سي  بقيادة  الفاف  م�سوؤويل 
على  موافقته  ومنح  ومدان، 
تو�سل  بعدما  اخل�رس  تدريب 
ب�ساأن  الرجلني  مع  التفاق  اإىل 
للمنتخب  العري�سة  اخلطوط 
امل�سطرة  والأهداف  الوطني 
اأن  والأكيد  اخل�سو�ص،  بهذا 
الوطني  للمنتخب  ال�سابق  القائد 
اإفريقية  كاأ�ص  يف  امل�سارك 
الطريق  اأن  يدرك  بتون�ص   2004
مفرو�سا  يكون  لن  ينتظره  الذي 
بالورود بالنظر لتواجد الت�سكيلة 
الإنعا�ص  غرفة  يف  الوطنية 
من  مطافئ  رجل  اإىل  وحتتاج 

الو�سع  من  اإخراجها  اأجل 
وهو  ينتظرها،  الذي  ال�سعب 
الذي  املعني  يدركه  الذي  الأمر 
متر  التي  لالأو�ساع  متابعا  يبقى 
الذي ميلك  الت�سكيلة وهو  عليها 
من  امليادين  يف  كافية  جتربة 
التحدي اخلا�ص،  رفع هذا  اأجل 
وقريب  �ساب  مدربه  اأنه  باعتبار 
اإىل  املحرتفني  الالعبني  من 
جانب معرفته بالعقلية التي متيز 

الالعب اجلزائري.

بورا�س يعود بوقرة 
م�ساعدا و�سريجي 

رومانو مر�سح

اإىل  عودته  بورا�ص  عمار  �سجل 
مدربا  الوطنية  الفنية  العار�سة 
املن�سب  �سغل  بعدما  للحرا�ص 

جانب  اإىل  ماجر  رابح  عهدة  يف 
يرمي  اأن  قبل  حني�ساد  حممد 
املن�سفة وي�ستقيل من املن�سب، 
اإىل  عودته  بلما�سي  اأعلن  حيث 
الفني  الطاقم  يف  معه  العمل 
من  النتهاء  املنتظر  املو�سع 
تعيني اأع�سائه والذي ي�سم بن�سبة 
كبرية جميد بوقرة الذي �سيكون 
ا�ستقدام  جانب  اإىل  م�ساعدا 
�سريجي  الفرن�سي  املدرب 
رومانو الذي يبلغ 54 عاما و�سبق 
ويعرفه  قطر  يف  معه  العمل  له 
انه  بلما�سي  �رسح  حيث  جيدا، 
طاقمه  اأع�ساء  يختار  �سوف 
اأكدت  وم�سادرنا  بنف�سه  الفني 
العمل  له  �سبق  الذي  اأن املدرب 
خيار  �سيكون  الفرن�سي  تولوز  يف 

بلما�سي.

توقيع العقد مربمج 
يف 16 اأوت 

باأر�ص  بلما�سي  يحل  اأن  ينتظر 
على  التوقيع  اأجل  من  الوطن 
لي�سبح  ر�سمية  ب�سفة  العقد 
خليفة ماجر وهو املوعد املقرر 
اين  املقبل  اأوت   16 تاريخ  يف 
املقرر  التاريخ  يكون  اأن  ينتظر 
وتقدمي  العقد  على  للتوقيع 
املعني اإىل و�سائل الإعالم ب�سفة 
العار�سة  توليه  وتاأكيد  ر�سمية 
ر�سمية،  ب�سفة  الوطنية  الفنية 
اأربعة  مدة  العقد  يت�سمن  حيث 
 2022 عام  اإىل  ويتوا�سل  اأعوام 
من اأجل الإ�رساف على املنتخب 
الت�سفيات  يف  وقيادته  الوطني 
املوؤهلة اإىل كاأ�ص العامل املقبلة 

املقررة يف قطر.

زط�سي مل تعرت�سه �سعوبات يف املفاو�سات معه

بلما�ضي رجل املطافئ املنتظر لإعادة �ضمعة اخل�ضر كرويا
متكن رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي اأخريا من التو�سل اإىل اتفاق رفقة اأحد التقنيني من 
اأجل تويل العار�سة الفنية الوطني التي بقيت �ساغرة ملدة 40 يوما بعد اإقالة الطاقم الفني ال�سابق بقيادة رابح ماجر، 
حيث انتقل زط�سي اإىل اخلطة املوالية عقب ف�سله يف االتفاق مع احد املدربني امل�ساركني يف كاأ�س العامل االأخرية التي 

جرت يف رو�سيا يف �سورة الربتغايل كريو�س والفرن�سي هرييف رونارد

اأكد اأنه مل يرتدد حلظة يف قبول العر�س

بلما�ضي: التحدي ل يخيفني وقدومي 
هدفه اإعادة الهيبة اإىل اخل�ضر

اإدارة نابويل تنتظر تقرير الطبيب لتحديد 
التعاقد مع ظهري اأي�سر جديد

غولم يخ�ضع اإىل فحو�ضات طبية 
هذا الثنني لتحديد م�ضريه

الوطني  الناخب  ك�سف 
اأن  بلما�سي  جمال  اجلديد 
جمعته  التي  الت�سالت  بداية 
لكطرة  اجلزائرية  بالحتادية 
على  يومني  قرب  جرت  القدم 
خري  الفاف  برئي�ص  اللتقاء 
تلقى  حيث  زط�سي،  الدين 
مناجري  من  هاتفية  مكاملة 
مدان  حكيم  الوطني  املنتخب 
الذي اقرتح عليه عر�ص تدريب 
الت�سكيلة الوطنية قبل ان يلتقي 
احلديث  اأجل  من  زط�سي 
بالتف�سيل حول الأمر وهو الأمر 
الذي حدث بفرن�سا حيث التقى 
طاولة  على  وجليا  الرجالن 
بلما�سي  واأ�سار  املفاو�سات، 
املوقع  مع  اأجراه  حوار  يف 
اللكرتوين لالحتادية اجلزائرية 
مع  تفاهما  وجدت  اأنه  للعبة 
املحاور  حول  واتفاقا  زط�سي 
برنامج  اأجل  من  العري�سة 
عليها  املتفق  والأهداف  العمل 
م�ستواهم  اإىل  اخل�رس  لإعادة 
واإخراجهم من املرحلة ال�سعبة 

التي يتواجدون عليها.
للمنتخب  ال�سابق  القائد  و�سدد 
الوطني انه جاهز من اجل رفع 
الوطنية  الراية  ورفع  التحدي 
ما  اأف�سل  منح  خالل  من  عاليا 
على  املنتخب  مل�ساعدة  لديه 
الذي  ال�سعب  الو�سع  جتاوز 
انتابه  لو  انه  م�سيفا  به،  مير 
الف�سل  اإمكانية  �سك حول  اأدنى 

على  ليوافق  يكن  مل  املهمة  يف 
تدريب  اجل  من  الفاف  عر�ص 
ميلك  اأنه  اأكد  حيث  املنتخب، 
يف  بتواجده  الكافية  التجربة 
اأعوام   10 منذ  التدريب  عامل 
تكون  �سوف  الأمور  اأن  رغم 
املرة  هذه  له  بالن�سبة  خمتلفة 
اإىل  جمددا  العودة  ي�سجل  وهو 
كان  بعدما  مدربا  لي�سبح  البيت 
مع  اتفق  اأنه  وا�ستطرد  لعبا. 
غاية  اإىل  العمل  على  زط�سي 
نهائيات كاأ�ص العامل 2022 بقطر 
اإىل  اإعادة اجلزائر  والعمل على 
امل�ساركة بالعر�ص الكروي، لكنه 
على  الرتكيز  �رسورة  اإىل  حذر 
اإفريقيا  لكاأ�ص  دورتني  خو�ص 
و2021   2019 عامي  املقررتني 
على  ديفوار  وكوت  بالكامريون 
اأن  املتحدث  واعترب  التوايل، 
بالعار�سة  التحاقه  يف  التاخر 
تر�سيحه  بعد  الوطنية  الفنية 
يف عدة منا�سبات من اأجل تويل 
لأنه  عزميته  ينق�ص  لن  املهمة 
ر�سيد  من  ال�ستفادة  من  مكنه 
يف  واخلربة  التجربة  من  كاف 
الإ�سافة  مينح  حتى  امليادين 
انه  مو�سحا  منه،  املرجوة 
انطلق يف التفكري مبباراة غامبيا 
�سمن ت�سفيات كان 2019 حيث 
التي  القائمة  عن  فكرة  ميلك 
ي�سعها حت�سبا لأول خرجاته مع 

الت�سكيلة الوطنية.
عي�سة ق.

يخ�سع الالعب الدويل اجلزائري 
اإىل  الثنني املقبل  فوزي غولم 
على  معمقة  طبية  فحو�سات 
م�ستوى الإ�سابة التي يعاين منها 
التقارير  اأكدت  اأين  الركبة،  يف 
املوعد  اأن  اليطالية  الإعالمية 
للظهري  بالن�سبة  هاما  �سيكون 
الأي�رس للمنتخب الوطني من اأجل 
حتديد موعد عودته جمددا اإىل 
امليادين واللعب ب�سورة طبيعية، 
خا�سة بعدما طالت فرتة الغياب 
وهو الذي خ�سع اإىل ثالث عمليا 
متكنه  عدم  ب�سبب  جراحية 
التاأهيل  عملية  ا�ستيعاب  من 
الإ�سابة  م�ستوى  على  الع�سلي 
امكانية  حول  احلديث  وانت�سار 
معاناته من تعقيدات اأثرت على 
وهو  اللعب  اإىل  �رسيعا  عودته 
الكرة  ميادين  عن  يغيب  الذي 

امل�ستديرة منذ �سهر اأكتوبر من 
العام املا�سي وهو ما يعادل ما 

يقارب العام.
نابويل  فريق  اإدارة  وتنتظر 
عقد  متلك  التي  اليطايل 
بعد  الطبيب  قرار  الالعب 
الف�سل  اأحل  من  لغولم  معاينته 
يف التعاقد مع ظهري اأي�رس جديد 
من اأجل خالفته، باعتبار اأنه ويف 
اإىل املناف�سة  تاأخر عودته  حال 
جلب  اإىل  تلجاأ  �سوف  فاإنها 
خالفته  اأجل  من  جديد  لعب 
امليدان،  من  الأي�رس  الرواق  يف 
وكانت و�سائل اإعالم اإيطالية قد 
تطرقت اإىل توا�سل غياب خريج 
نادي �سانت ايتيان الفرن�سي عن 
امليادين اإىل غاية منت�سف �سهر 

�سبتمرب املقبل.
عي�سة ق.

الالعب مر�سح للعب اأ�سا�سيا يف اأول 
خرجة ر�سمية مع املان �سيتي

غوارديول: حمرز يتدرب وقد 
يكون جاهزا اأمام ت�ضيل�ضي
طماأن مدرب نادي مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي 
حول احلالة ال�سحية لالعبه الدويل اجلزائري 

ريا�ص حمرز اأين اأكد اأنه يتواجد يف حالة اأف�سل 

مما كان عليه، ويتدرب ب�سورة عادية، من اأجل 

اللحاق مبباراة ت�سيل�سي املقررة م�ساء الغد حل�ساب 

كاأ�ص الدرع اخلريية، حيث عرب املدرب ال�سباين 

عن ارتياحه لدرجة ا�ستيعاب حمرز التدريبات 

والتعليمالت التي ينالها من طرف املح�رس البدين 

من اأجل التواجد يف اأف�سل حالة �سحية ت�سمح له 
بالتعايف ب�رسعة والتواجد بجاهزية.

وك�سف موقع »غول« العاملي اأن متو�سط ميدان 

اخل�رس مر�سح للعب اأ�سا�سيا غدا عندما يالقي 

املان �سيتي ت�سكيلة »البلوز« وبالتايل ت�سجيل اأول 

ظهور ر�سمي باألوان فريقه اجلديد الذي التحق 

ب�سفوفه خالل فرتة النتقالت ال�سيفية احلالية 

قادما من لي�سرت �سيتي ب�سفقة تاريخية اأين دفعت 

اإدارة النادي الجنليزي قيمة 70 مليون اأورو مقابل 
ال�ستفادة من خدماته.

ع.ق.

اال�ستنجاد ببلما�سي دليل على عودة قوية 
لفيغويل ورفقائه م�ستقبال

�ضيا�ضة زط�ضي تتجه نحو عودة 
قوية لالعبني املغرتبني

نحو  اجلديدة  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  �سيا�سة  التعاقد العودة اإىل فل�سفة ال�ستنجاد بالالعبني املغرتبني والعتماد عليهم تتوّجه  يبقى  حيث  الوطني،  املنتخب  �سفوف  يف  ال�سابق  تدريب مثل  اأجل  من  بلما�سي  املغرتب جمال  اجلزائري  املدرب  عودة مع  على  قويا  موؤ�رسا  املقبلة  الفرتة  خالل  الوطني  الأمر مزدوجي اجلن�سية اإىل املنتخب بعدما كان مت تقلي�سهم اأعدادهم الت�سكيلة  وهو  ماجر  رابح  املقال  املدرب  قادها  التي  الفرتة  يف خمتلف الدوريات الأوروبية، وهي ال�سيا�سة التي كان ي�سري عليها الذي يرجح جت�سيد بلما�سي لعقلية جلب الأح�سن والذين ين�سطون خالل 
الوطنية ل متلك رئي�ص الهيئة الكروية اجلزائرية ال�سابق حممد روراوة. البطولة  ان  اأخريا  ان زط�سي قد اعرتف  اإىل الالعبني املغرتبني على ح�ساب الالعب وهو املر الذي يجعل املتابعني ل�سوؤون الكرة اجلزائرية يجزمون يف ن�سختني من كاأ�ص العامل 2010 بجنوب اإفريقا و2014 بالربازيل، اإىل الأذهان اأن الالعبني املحرتفني قادوا اجلزائر اإىل امل�ساركة امل�ساركة يف املناف�سات الكروية العاملية، باعتبار اأن التجربة تعيد لعبني حمليني كرث قادرين على رفع التحدي وقيادة املنتخب غلى ويبدو  اإعادة العتبار  اللعب يف اجلزائر وبالتايل نظرته ت�سمل بالدرجة الأوىل الالعبني املحلي يف ظل معرفة انب ملا�سي ن�سط يف اأوروبا ومل ي�سبق له على 

املحرتفني.
عي�سة ق.



 الريال ي�شرتط 750 مليون يورو
 مقابل للتخّلي عن مودريت�ش

طلب فلورنتينو برييز رئي�س نادي ريال مدريد الإ�سباين بطل اأوروبا يف املوا�سم الثالثة الأخرية، 
مبلغا خياليا قدره 750 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات لعب و�سطه الكرواتي لوكا مودريت�س، 

بح�سب �سحيفة ماركا الإ�سبانية، ويف ظل تقارير حول �سعي اإنرت الإيطايل اإىل �سم مودريت�س 32 عاما 
اأف�سل لعب يف مونديال رو�سيا 2018 حيث قاد بالده اإىل املباراة النهائية للمرة الأوىل يف تاريخها، 

نقلت ال�سحيفة عن برييز قوله: »الطريقة الوحيدة لرحيل مودريت�س تكمن يف دفع اأحدهم 750 مليون 
يورو«، وكانت تقارير اإيطالية اأ�سارت اأن م�سوؤويل نادي اإنرت اأجروا ات�سالت مبمثلي مودريت�س، اأمال 

ب�سمه اإىل �سفوف الفريق اللومباردي، وذكرت �سحيفة »لغازيتا ديلو �سبورت« اأن مودريت�س منح 
وكيلة اأعماله وزوجته فانيا بو�سنيت�س موافقته على الرحيل وقد عر�ست خدماته على اإنرت.

وكان مودريت�س جّدد عقده يف نوفمرب 2016 مع الفريق امللكي حتى �سيف 2020، وعلى 
رغم �سعي اإنرت لتدعيم �سفوفه قبل امل�ساركة يف دوري الأبطال للمرة الأوىل منذ �سنوات 

والتعاقد مع النجم البلجيكي راديا ناينغولن، يبدو اأن ريال يعرت�س هذه ال�سفقة بعد رحيل 
جنمه الأول الربتغايل كري�ستيانو رونالدو اإىل الدوري الإيطايل اأي�سا، حيث �سيحمل األوان 
جوفنتو�س البطل، وبحال قدوم مودريت�س اإىل اإنرت �سيتمركز مع جنوم املنتخب الكرواتي 

يف »نريات�سوري« يف ظل تواجد اإيفان بريي�سيت�س ومار�سيلو بروزوفيت�س و�سيمي فر�ساليكو 
املن�سم اأخريا على �سبيل الإعارة من اأتلتيكو مدريد الإ�سباين.

ت�شيل�شي ُينهي م�شل�شل رحيل كورتوا
ح�سم ت�سيل�سي م�سري حار�سه البلجيكي تيبو كورتوا، ب�ساأن تقارير رحيله اإىل يال مدريد 

هذا ال�سيف، وقال موقع �سحيفة »ديلي �ستار« الربيطاين اأم�س اإن ت�سيل�سي رف�س بيع 
كورتوا اإىل ريال مدريد، بعد الف�سل يف العثور على البديل املنا�سب، ونقل املوقع الربيطاين 

عن م�سادر من داخل البلوز، قولها اإَنّ النادي لن يبيع كورتوا اإذ ي�سعب على الفريق يف 
هذه املرحلة اإيجاد حار�س بقيمة كورتوا، واأو�سح املوقع، اأَنّ ت�سيل�سي حاول التعاقد مع 

احلار�س الربازيلي األي�سون باكري لكن ليفربول ا�ستطاع ح�سم ال�سفقة قبل اأيام قليلة.
واأ�ساف املوقع، اأن النادي اللندين ا�ستف�رس كذلك عن اإمكانية �سم حار�س اأتلتيكو مدريد 

يان اأوبالك، وحار�س مرمى باري�س �سان جريمان كيفن تراب، وكانت تقارير �سحفية 
�سابقة، اأ�سارت اأن ريال مدريد تقدم بعر�س قيمته 35 مليون جينه اإ�سرتليني من اأجل 
الظفر بخدمات تيبو كورتوا، الذي تاألق ب�سكل لفت للغاية مع املنتخب البلجيكي يف 

ددا اإىل العا�سمة  مونديال رو�سيا 2018. من جانبه، يجُريد احلار�س البلجيكي العودة مجُ
الإ�سبانية مدريد، اإذ عرب عن رغبته يف ذلك اأكرث من مرة، خا�سة واأنه قدم م�ستويات مميزة 

يف الدوري الإ�سباين رفقة اأتلتيكو مدريد، يذكر اأَنّ عقد كورتوا �سينتهي مع ت�سيل�سي يف 
املو�سم املقبل، اإذ باإمكان احلار�س البلجيكي التوقيع مع اأي فريق يف املريكاتو ال�ستوي 

املقبل.

تعيني �شكالوين واأميار لتدريب التانغو موؤقتًا
اأوكلت اإىل مدربي منتخب دون 20 عاماً ليونيل �سكالوين وبابلو اأميار مهمة الإ�رساف 
على املنتخب الأرجنتيني الأول بانتظار اإيجاد خلف خورخي �سامباويل، بح�سب ما 

اأعلن اأول اأم�س الحتاد املحلي لكرة القدم، وك�سف رئي�س الحتاد الأرجنتيني كالوديو 
تابيا: »املباريات الودية التي �ستقام من الآن وحتى نهاية العام �ستكون باإ�رساف �سكالوين 
واأميار«، م�سيفاً: »نحن نبحث عن م�رسوع، �سناأخذ الوقت الالزم للقيام باخليار اجليد«، 

ويخو�س املنتخب الأرجنتيني مباراتيه الأوليني بقيادة �سكالوين واأميار يف الوليات 
املتحدة �سد غواتيمال يف 7 �سبتمرب يف لو�س اأجنلو�س وكولومبيا يف 11 منه يف نيويورك، 

يف حني مل حتدد مبارياته الودية ل�سهري اأكتوبر ونوفمرب، وقّرر الحتاد الأرجنتيني يف 
منت�سف جويلية املا�سي اإقالة �سامباويل من من�سبه على خلفية امل�ساركة املخيبة لالآمال 

يف مونديال رو�سيا حيث عانى »البي�سيلي�ستي« الأمرين للتاأهل عن مموعته، ثم انتهى 
م�سواره يف ثمن النهائي على يد فرن�سا 3-4 التي توجت لحقاً باللقب، وجاء الطالق بني 

املنتخب ومدرب اإ�سبيلية الإ�سباين ومنتخب ت�سيلي �سابقاً باتفاق ودي يق�سي بح�سوله 
على تعوي�س قدره مليوين دولر بدلً من مبلغ يقدر ما بني 8 ماليني و20 مليوناً لو ف�سخ 

العقد بني الطرفني كما كان ذلك متفقاً عليه. واملفارقة اأّن �سكالوين، الالعب ال�سابق لنيول 
اأولد بويز وديبورتيفو ل كورونيا الإ�سباين واأميار الالعب ال�سابق لريفر باليت وفالن�سيا 

الإ�سباين، ا�ستلما مهمة ال�رساف على منتخب دون 20 عاماً قبل ثالثة اأ�سابيع فقط بعد 
ا�ستقالة م�ساعدي �سامباويل، و�سيحافظ هذا الثنائي على من�سبه مع منتخب دون 20 عاماً 

الذي يخو�س حالياً دورة يف اإ�سبانيا.وترددت عدة اأ�سماء خلالفة �سامباويل، مثل خو�سيه 
بيكرمان الذي ي�رسف على تدريب كولومبيا و�سبق له الإ�رساف على »البي�سيلي�ستي« بني 

عامي 2004 و2006، وماتيا�س اأمليدا الذي قاد ت�سيفا�س دي غوادالخارا املك�سيكي اإىل 
الفوز بعدة األقاب مهمة.

اليويف ي�شتعيد بونوت�شي وهيغواين يلتحق بالرو�شونريي

اأعلن ناديا جوفنتو�س وميالن الإيطاليان عن جناح ال�سفقة التبادلية بني الفريقني ر�سمياً، حيث عاد بونوت�سي حل�سن »ال�سيدة 
العجوز«،وانتقل هيغواين وكالدارا اإىل »الرو�سونريي«.واأ�سار ميالن على موقعه الر�سمي يف �ساعة متاأخرة من اأول اأم�س اأنه 
ا�ستعار هيغواين حتى 30 جوان 2019، فيما وّقع كالدارا البالغ 24 عاماً عقداً حتى 30 جوان 2023، واأ�ساف النادي اللومباردي 
اأنه �سيقدم لعبيه اجلديدين اجلمعة، وكان هيغواين و�سل اإىل ميالنو ليلة الأربعاء متهيداً لالن�سمام اإىل النادي اللومباردي، 
وبدا اأّن معامل ال�سفقة الثالثية يف طريقها لالكتمال اخلمي�س، مع اإعالن جوفنتو�س و�سول لعبه ال�سابق بونوت�سي اإىل تورينو، 
واإعالن ميالن اأي�ساً و�سول كالدارا اإىل ميالنو، وكان هيغواين 30 عاًما قد �رّسح اأمام ال�سحفيني بعد و�سوله اإىل فندق يف و�سط 
ميالنو حيث ا�ستقبله حوايل 200 م�سجع ليلة الأربعاء: »ناأمل يف اأن ن�سل اإىل اأبعد احلدود«، م�سرياً اإىل اأنه �سيخ�سع للفح�س 

الطبي اخلمي�س على اأمل اأن اأوقع: »اإنها مغامرة جديدة تبداأ الآن« يقول.
واأ�سارت التقارير اإىل اأّن قيمة ال�سفقة قد ت�سل اإىل 18 مليون يورو على �سبيل الإعارة ملدة عام، مع اإمكانية انتقاله نهائياً يف 
مو�سم 2019-2020 بقيمة 36 مليون يورو، وذلك وفقاً لهيكلية ت�سمح مليالن بالتزام قواعد اللعب املايل النظيف املفرو�سة 
من قبل الحتاد الأوروبي لكرة القدم، وكان هيغواين قد ان�سم اإىل جوفنتو�س عام 2016 قادماً من نابويل يف �سفقة قيا�سية 
حينذاك بلغت قيمتها نحو 94 مليون يورو، ودافع املهاجم الأرجنتيني عن األوان نابويل منذ 2013 بعدما انتقل اإليه من ريال 
مدريد الإ�سباين مقابل 40 مليون يورو، وقد فر�س نف�سه كاأف�سل هداف يف الدوري الإيطايل خالل مو�سم 2015-2016 بت�سجيله 
36 هدفاً.يف املقابل، �سلك بونوت�سي 31 عاماً طريق العودة لليويف الذي تّوج معه بلقب الدوري املحلي �ست مرات، بعد مو�سم 

واحد من انتقاله اإىل الرو�سونريي حيث حمل �سارة القائد.

بات الت�سيلي اأرتورو فيدال على و�سك الن�سمام اإىل بر�سلونة 
اإ�سبانية،  اإعالمية  تقارير  بح�سب  ميونيخ  بايرن  من  قادماً 
اإليه  الن�سمام  اأجل  اإنرت من  اتفق مع  كان قد  الذي  الالعب 
تغرّيت وجهته يف ال�ساعات القليلة املا�سية بح�سب ما اأكدت 
و�سائل اإعالم كاتالونية، حيث �رّسعت اإدارة »الرب�سا« عملية 
يتبق  الت�سيلي، فيما مل  اأعمال الالعب  املفاو�سات مع وكيل 
اإدارة بايرن التي تطالب مببلغ قد  �سوى بع�س التفا�سيل مع 
ي�سل اإىل ثالثني مليون يورو من اأجل بيعه. يذكر اأن متو�سط 
امليدان الدفاعي 31 عاماً �سبق له اأن تقّم�س اأندية كولو كولو 
الت�سيلي 2005-2007، باير ليفركوزن 2007-2011، جوفنتو�س 

2011-2015 قبل اأن يحط الرحال يف الفريق البافاري.

بر�شلونة يقرتب من التعاقد رفقة فيدال
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�شورة دميبلي تزيد التكهنات حول م�شتقبله
اأر�سنال هذا ال�سيف، وقالت  اإمكانية رحيله اإىل  زاد الفرن�سي عثمان دميبلي اجلناح ال�ساب لرب�سلونة من التكهنات حول 
�سحيفة »مريور« الإجنليزية اأم�س اإَنّ دميبلي تواجد مع 4 من لعبي فريق اأر�سنال يف لندن، الأمر الذي يزيد من التكهنات 
ب�ساأن م�ستقبل الالعب، واأ�سحت ال�سحيفة اأَنّ والد بيري اأوباميانغ جنم الغانرز، ن�رس �سورة عرب ح�سابه مبوقع »اإن�ستغرام« 
ظهر فيها دميبلي،مع األك�سندر لكازيت، هرنيك خميرتيان، ماتيو جندوزي بجانب اأوباميانغ، وعلق والد النجم الغابوين: 
النجم  اأر�سنال يف �سم  رغبة  الأخرية، عن  الأيام  تقارير يف  باأولدنا«، وحتدثت  العائلة، وحماط  مع  بكوين  للغاية  »�سعيد 

الفرن�سي ال�ساب، الذي يرغب يف مغادرة بر�سلونة بعد تعاقد الأخري مع الربازيلي مالكوم.

بن عرفة تائه يف املريكاتو
يعي�س جنم باري�س �سان جريمان ال�سابق اأزمة كبرية بعد رحيله عن �سفوف الفريق الفرن�سي هذا ال�سيف؛ حيث مل ين�سم لأي ناٍد اآخر حتى الآن، واأ�سارت 
�سحيفة »ليكيب« الفرن�سية يف تقرير اأم�س اأَنّ حامت بن عرفة مل يجد نادًيا حتى الآن يهتم ب�سمه رغم مرور اأكرث من �سهر على فتح باب النتقالت ال�سيفية، 
واأ�سافت ال�سحيفة اأن بن عرفة 31 عاًما، يواجه �سعوبة كبرية لعدم م�ساركته يف فرتة اإعداد اإ�سافة لتجميده طوال املو�سم املا�سي داخل �سفوف الفريق 
الباري�سي،�سواء حملًيا اأو قارًيا، ولفتت اإىل اأن اآخر ظهور لالعب الفرن�سي يعود اإىل 5 اأفريل 2017 يف مباراة اأفران�س يف ربع نهائي كاأ�س فرن�سا، ويعد حامت 
بن عرفة، متاًحا بدون مقابل يف �سوق النتقالت لنتهاء عقده مع النادي الباري�سي، علًما باأنه ميلك اأي�سا خربة دولية بخو�س 15 مباراة بقمي�س فرن�سا 

�سجل خاللها هدفني.



فنياجلمعة  03 ال�سبت04  اأوت  2018  املوافـق  لـ16  دو القعدة 1439هـ 15

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

املهرجان الوطني لأغنية الراي ل�سيدي بلعبا�س

 »تظاهرة للحفاظ على املوروث الثقايف الأ�سيل للبالد« 

رحيل الإيطايل األدو مانياتو عميد كورال الأوبرا امل�سرية

اأكد حمافظ املهرجان الوطني لأغنية الراي  ل�سيدي بلعبا�س )طبعة 2018( الفنان حممد بو�سماحة اأن هذه  التظاهرة الثقافية »لي�ست 
مهرجانا جتاريا اأو غنائيا« بل هي تظاهرة للمحافظة على املوروث الثقايف املميز والأ�سيل للبالد«.

لدى  املتحدث  ذات  واأو�ضح 
بدار  �ضحفية  ندوة  تن�ضيطه 
اأن   يا�ضني«  »كاتب  الثقافة 
الراي  لأغنية  الوطني  املهرجان 
ينتظر  الذي  بلعبا�س  ل�ضيدي 
اليوم  �ضهرة   فعالياته  تنطلق  اأن 
و  بامتياز«  ثقافيا  »مهرجانا  يعد 
�ضابة  اأ�ضماء  م�ضاركة  »�ضيعرف 
الأغنية  اأثبت وجودها  يف ف�ضاء 
جانب  اإىل  ال�ضبابية  الرايوية 
هام  ر�ضيد  متلك  اأخرى  اأ�ضماء 
البدوي املحلي مهد  الطابع  يف  

اأغنية الراي«.
مقاطعة  دعاة  على  رده  ويف 
املهرجان على �ضفحات �ضبكات 
ك�ضف   الجتماعي  التوا�ضل 
مهرجان  »مقاطعة  اأن  بو�ضماحة 
على  للمحافظة  يهدف  وطني 
للتخلي  موروث ثقايف هي دعوة  
والثقافة  الثقايف  املوروث  عن 
قائمة  يخ�س  ما  اجلزائرية«ويف 
اأ�ضماء الفنانني الذين �ضي�ضاركون 
حمافظ   دعا  التظاهرة  هذه  يف 
للح�ضور  اجلمهور  املهرجان 

للتاأكد من اأداء الفنانني امل�ضاركني 
امل�ضتوى  يف   �ضيكون  الذي 
و�ضري�ضي ذوق وم�ضامع العائالت 
و�رصح  ال�ضباب  وكذا  العبا�ضية 
�ضمان  اأجل  من  اأنه  بو�ضماحة 
لهذه  املحكم  والتنظيم  املتعة 
اإعطاء  مت  الثقافية  التظاهرة  
اأمام  املجال  لف�ضح  تعليمات 
لقاعة   دخولها  وت�ضهيل  العائالت 
العر�س الكربى لدار الثقافة كاتب 
الدخول  اأن  اإىل  م�ضريا  يا�ضني 
�ضيكون جمانا ويف رده عن �ضوؤال 

لهذه  املخ�ض�ضة  الإعانة  حول 
الثقافة  وزارة  طرف  من  الطبعة 
ك�ضف  حمافظ املهرجان اأنه مل 
يتم بعد حتديدها واأن املهرجان 
ثقافيا ل جتاريا  م�ضريا  �ضيكون 
مل  املهرجان  حمافظة  اأن  اإىل 
الولية  اإعانة من طرف  اأي  تتلق 
مع  ات�ضال  يف  وهي   البلدية  اأو 
اإجناح  اأجل  من  الرعاة  خمتلف 
هذا احلدث الثقايف الذي تنظمه 
للمرة  بلعبا�س  �ضيدي  ولية  

العا�رصة.

وهران  زهاء ثالثني فنانا يف مهرجان الأغنية الوهرانية

فنان جنوب اأفريقي ير�سم العامل كما يراه ذوو ق�سر النظر

لطفي بو�سناق يغّني يف لبنان �سد »�سفقة القرن« 

  اأكد زهاء ثالثني فنانا م�ضاركتهم يف الطبعة 
ال 11  ملهرجان الأغنية الوهرانية املنتظر 
اأوت اجلاري بوهران,   اإىل 11  اإقامتها من 5 
من  كل  »ويعد  املنظمني.  لدى  علم  ح�ضبما 
وبارودي بخدة ومعطي احلاج  بوعلي  �ضعاد 
من  القادر  عبد   وخالدي  يو�ضف  وجهيدة 
الوهرانية  الأغنية  يف  البارزين  النجوم  بني 
التظاهرة«,  هذه   يف  م�ضاركتهم  املتوقع 
املهرجان  حمافظة  اأو�ضحت  ح�ضبما 
خليدة بن بايل خالل ندوة �ضحفية ن�ضطتها  
افتتاح  مرا�ضم  و�ضتقام  الثقافة  مبديرية 
اجلهوي  بامل�رصح  الثقافية  التظاهرة  هذه 
»عبد القادر  علولة« و�ضت�ضهد تكرمي خا�س 
الفنان  الوهراين  الغنائي  الطابع  لعميد 

وفق   ,)1993-1921( وهبي  اأحمد   الراحل 
الطبعة  هذه  �ضتتميز  كما  امل�ضوؤولة  نف�س 
الفنية  للفرق  اأو�ضع  مب�ضاركة  اأي�ضا  اجلديدة 
التي تن�ضط يف  جمال الأغنية البدوية وال�ضعر 
من  املنظمون  واأ�ضار  )امللحون(.  ال�ضعبي 
جهة ثانية اإىل الهتمام املتزايد الذي يبديه 
املغنيون  ال�ضباب الهواة لهذا احلدث الفني, 
مرت�ضحا   20 حوايل  اإح�ضاء  مت  اأنه  مربزين 
للم�ضاركة يف هذا  ت�ضعة منهم  اختيار  جرى  
برئا�ضة  للتحكيم  جلنة  و�ضتعكف  املهرجان 
املغنيني  هوؤلء  اأداء  تقييم  على  بكاي  باي 
املتناف�ضني  لأح�ضن  منح جوائز  يتم  اأن  على 
الوهرانية �ضيقوده  الأغنية  اأن جوق مهرجان 

قويدر بركان, ح�ضبما اأ�ضري  اإليه.

فيليب  الفنان  لوحات  تتميز 
اإفريقيا  جنوب  من  بارلوو 
ير�ضم  حيث  خا�س,  باأ�ضلوب 
املحيط  للعامل  عادية  م�ضاهد 
ذوو  يراها  كما  ولكن  باملرء, 

ق�رص النظر.

اأ�ضخا�ضا  الفنان  ير�ضم  وعندما 
اأو  م�ضيئة  �ضوارع  اأو  مباين  اأو 
غري  تكون  طبيعية,  م�ضاهد 
وا�ضحة املالمح وكاأن امل�ضاهد 
ينظر اإليها من خالل زجاج مبلل. 
الفوتوغرايف  الت�ضوير  فن  ويف 

املوؤثرات  هذه  على  يطلق 
 ,»bokeh« م�ضطلح  الب�رصية 
وا�ضح«  و«غري  »غام�س«  معناه 
الفنان  ويقول  اليابانية.  باللغة 
يف  يعي�س  الذي  بارلوو  فيليب 
مدينة كيب تاون بجنوب اإفريقيا 

املرئية  للم�ضاهد  »ت�ضكيلته  اإن 
تعد جمرد اآلية يدر�س من خاللها 
اأي  خمتلفة,  طبيعة  له  جمال 
م�ضهد غري عادي, حيث يبدو اأن 
احلدود بني الف�ضاءين الفيزيائي 

والروحاين تختفي«.

�ضد  ب�ضناق  لطفي  التون�ضي  املطرب  غّنى 
يف  وذلك  القرن«,  بـ«�ضفقة  يعرف  بات  ما 
م�رصح  وعلى  اللبنانية  �ضور  مبدينة  مهرجان 
غنى  اللبناين,  اجلنوب  يف  »ال�ضقيف«  قلعة 
مل  اأو  قرعت  اإن  العودة  »اأجرا�س  بو�ضناق: 
»فالعرب  اأي�ضا:  العجلة«وقال  فلم  تقرع, 
باأخطر مرحلة وجميع حروفهم علّة.. اأغرتهم 
وبواد  قلّة..  جموعهم  وبرغم  لكن,  كرثتهم 
ال�ضحكة  من  �ضتموت  عربوا..  اإذا  النمل 
احلايل  الع�رص  »ف�ضليمان  النملة«وتابع: 
حرب  عن  وحديث  ال�ضلة..  ملء  يف  م�ضغول 
لطفي  غنى  خمتلة«كما  قرن  �ضفقة  اأو  كربى 

بو�ضناق )64 عاما( عدة اأغان وطنية وعروبية, 
علما اأنه ا�ضطحب فرقته من تون�س, وهم 13 
مقطع  يف  وقال  الكورال.  من  واثنان  عازفا 
من  اأنا  العربي,  »اأنا  اجلمهور:  اإعجاب  اأثار 
اأنا  احلياة,  على  احلياة  نهاية  يف  �ضي�ضهد 
العربي عزيز الروح يل فجر من الأجماد, واإذا 
موجه  من  �ضنعت  مبوجه,  طّوقني  البحر  ما 
طوق النجاة« واأطلق بو�ضناق األبوما حمل ا�ضم 
»لبنان«, وقال يف اأحد اأغانيه :«بحبك يا لبنان 
مهما  �ضامد  لبنان  يا  بحبك  بجنون,  بحبك 
�ضوت:  باأعلى  نادوا  اأحبابك  تون�س  يكون, 

بحبك يا لبنان وبحبك بجنون«.

رحل الثالثاء املا�ضي , اأحد اأهم 
الأوبرايل  الغناء  يف  املخت�ضني 
كورال  قائد  م�رص,  يف  والكورال 
الإيطايل,  القاهرة,  اأوبرا  فرقة 
مع  �رصاع  بعد  مانياتو,  األدو 

املر�س.
ويعود م�ضوار مانياتو اإىل 50 عاما 

العا�ضمة  اإىل  قدم  حينما  م�ضت, 
القاهرة  باأوبرا  وعمل  امل�رصية 
و�ضط  تقع  كانت  التي  القدمية 
املدينة بالقرب من ميدان العتبة 
ال�ضهري, ويف و�ضط ما ي�ضمى حتى 
الأوبرا«  »ميدان  بـ  هذا  يومنا 
مقر  عابدين,  ق�رص  من  بالقرب 

احلكم قبل ثورة جوييلة 1952.
كانت الأوبرا املهنة والهواية التي 
األدو مانياتو  كر�س لها املاي�ضرتو 
باأ�رصها,  وحياته  وجمهوده  وقته 
يقود  اأحدا  راأيت  اأن  اأذكر  فال 
األدو  �ضوى  القاهرة  اأوبرا  كورال 
التي  الأوىل  اللحظة  منذ  مانياتو 

�ضيمفونية  اإىل  فيها  ا�ضتمعت 
»الكورالية«,  التا�ضعة  بيتهوفن 
الراحل  الأورك�ضرتا  قائد  بقيادة 
ال�ضنوات  وحتى  ال�ضي�ضي,  يو�ضف 
هيئة  يف  ق�ضيتها  التي  الأخرية 
امل�رصي  القومي  الثقايف  املركز 

»دار الأوبرا امل�رصية«.

منها  ينبعث  بخيا�ضيم  تنني  ي�ضق 
يف  املاء,  داخل  طريقه  الدخان 
مهد  فيتنام  يف  يحدث  م�ضهد 
اأكرث  م�رصح الدمى املائية, وهو من 
لل�ضياح  ا�ضتقطاباً  الثقافية  الأن�ضطة 
يف البالد رغم المتعا�س الذي يثريه 
حمركو  وينتعل  الفيتناميني.  لدى 
بال�ضيادين  اخلا�ضة  الأحذية  الدمى 
الذي  احلو�س  لدخول  الكوالي�س  يف 
برمتها,  امل�رصح  م�ضاحة  يحتل 
الأخ�رص  اخليزران  من  �ضتار  وخلف 
يحرك  املتفرجني,  اأنظار  يقيهم 
دماهم  املياه  حتت  باأيديهم  هوؤلء 
خ�ضبية  ع�ضي  على  املو�ضوعة 
طويلة. وي�ضكل هذا امل�رصح مرجعاً 
املائية,  الدمى  عرو�س  �ضعيد  على 
مهرجانات  ا�ضت�ضافة  على  واعتاد 
وبات  الن�ضاط  لهذا  خم�ض�ضة  دولية 
اأي زيارة �ضياحية  اإلزامية يف  حمطة 
اإىل فيتنام, ودر�س الفنانون العاملون 
امل�رصح  كلية  يف  الفن  هذا  فيه 
وال�ضينما يف هانوي التي ت�ضم ق�ضماً 

لتحريك الدمى.

منط ق�س�سي

وتلتزم الق�ض�س التي تُقدم منطاً ثابتاً 
ويتجنب القائمون عليها اخلو�س يف 
موا�ضيع ت�ضتفز نظام احلزب الواحد 
بعر�س  مكتفني  البالد,  ال�ضيوعي يف 
م�ضاهد م�ضتوحاة من احلياة القروية 
والأ�ضاطري املحلية بينها على �ضبيل 
ملك  �ضرية  اإىل  يتطرق  ما  املثال 
اأن  يتغلب على الغزاة ال�ضينيني. كما 
تغيريا طفيفا طراأ على �ضكل الدمى 
متثل  اأنها  اذ  الوقت  مع  اخل�ضبية 
كلها  وحيوانات,  و�ضيادين  قرويني 
والأخ�رص  والأحمر  بالذهبي  ملونة 
اللّماع ح�ضب مدير م�رصح ثانغ لونغ, 
ت�ضو لوونغ. ويو�ضح ت�ضو لوونغ: »ورد 
م�ضلة  اأقدم  يف  املائية  الدمى  ذكر 

اإىل  تاريخها  يعود  فيتنام  حجرية يف 
اإىل  اإ�ضارة  يف  �ضنة«,  األف  حواىل 
اإىل  العائدة  لينه,  ديني  �ضونغ  م�ضلة 
القرن الثاين ع�رص, والتي عرث عليها 
البالد.  �ضمال  يف  بوذي  معبد  يف 
الأجيال  �ضتح�رص  »عندما  ويقول: 
كما  �ضريونه  العر�س,  هذا  املقبلة 

كان بن�ضخته الأ�ضلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  فام  احلريف  ويقر 
يدوياً,  الدمى  هذه  ت�ضنيع  يوا�ضل 
قدرة  تدريجياً  يفقد  الفن  هذا  باأن 
بفعل  الفيتناميني  لل�ضباب  اجلذب 
تطور  يف  الع�رص,  مع  متا�ضيه  عدم 
ال�ضينية  الأوبرا  �ضهدته  ملا  مماثل 
وبقيت  بها  الهتمام  انح�رص  التي 
الف�ضوليني.  على  تقت�رص  متابعتها 
مع  عمل  الذي  احلريف  ويو�ضح 
اأطفال  كتب  لتكييف  ُمدر�ضني 
»ثمة  املائية:  الدمى  م�رصح  مع 
واأي�ضاً  العرو�س  من  جديدة  اأنواع 
الت�ضدي  ي�ضعب  ما  وهو  النرتنت, 
له«. ويحاول متحف العلوم التنية يف 
هانوي الرتويج للتقليد لدى التالمذة 
مع  ال�ضياح,  اإىل  اإ�ضافًة  الفيتناميني, 
الطلق, غري  الهواء  للدمى يف  م�رصح 
مقاعده  ملء  يف  �ضعوبة  يواجه  اأنه 
مثل  التقليدية  الحتفالت  خارج 
راأ�س ال�ضنة القمرية. وللمفارقة, هذا 
النوع الفني يعي�س جتدده يف اخلارج, 
الكندي  امل�رصحي  املخرج  اأن  اإذ 
روبري لباج حقق جناحاً قبل �ضنوات 
الفيتنامي  التقليد  هذا  با�ضتلهامه 
للموؤلف  لق�ضة  يف عر�ضه امل�رصحي 
الرو�ضي ايغور �ضرتافين�ضكي, مل يتوا 
الأورك�ضرتا  مقر  حتويل  عن  خالله 
اإىل حو�س للدمى املائية, وهو يعتزم 
يف  تورنتو  اأوبرا  يف  التجربة  تكرار 

الربيع.
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ق�صة »جديدة« لهمنغواي 
مل تن�صر من قبل

اأعلنت املجلة الأمريكية » Strand Magazine« على 
موقعها الإلكرتوين، اأنها �ستن�سر ق�سة ظلت طي الكتمان 

للكاتب ال�سهري اأرن�ست همنغواي )1899-1961(.
�أن  �إىل  �لأمريكية  �ملجلة  و�أ�شارت 
 ،1956 عام  �لق�شة  كتب  همنغو�ي 
ريتز يف  فندق  �أحد�ثها يف  وجتري 
باري�س. وي�شور همنغو�ي يف �لق�شة 
�حلرب  �أنهكتهم  �لذين  �جلنود 
�لعاملية �لثانية، لكنهم يتطلعون �إىل 
يف  �ملجلة  وقالت  باأمل  �مل�شتقبل 

بيانها: »�شتقدم جملتنا بكل فخر يف 
�لعدد �لـ55 منها ق�شة غري من�شورة 
 A Room« كتبها همنغو�ي بعنو�ن
on the Garden Side« )غرفة 
�أرن�شت  ويعد  �حلديقة(  على  تطل 
�لرو�ئيني  �أهم  من  همنغو�ي  ميلر 
وغلبت  �لأمريكيني.  �لق�شة  وكتاب 

يف  للعامل  �ل�شود�وية  �لنظرة  عليه 
�أفكاره  وجدد  عاد  �أنه  �إل  �لبد�ية، 
�لنف�شية  �لقوة  متجيد  على  وعمل 
يف  �لإن�شان  لعقل  �لإر�دة(  )قوة 

�أعماله �لأدبية.
�لقوة  �لغالب  يف  �أعماله  و�شورت 
�لطبيعية  �لعو�مل  تتحدى  وهي 

�لأخرى يف �رص�ع ثنائي ويف جو من 
�لتي  و�لبحر  �ل�شيخ  كرو�ية  �لعزلة 
نال بف�شلها جائزة نوبل للأدب عام 
1954 �شارك يف �حلربني �لعامليتني 
على  خدم  حيث  و�لثانية،  �لأوىل 

�أمريكية،  حربية  �شفينة  منت 
ومن  �أو�شمة  عدة  على  وح�شل 
ن�شاء«  بل  »رجال  ق�ش�شه  �أ�شهر 
�خلام�س«  و«�لطابور   1027 عام 
�شيئا«  ينال  ل  و«�لفائز   1930 عام 

عام 1933. ومن �أهم رو�ياته �أي�شا: 
»ود�عا لل�شلح« 1929 و«�ملوت بعد 
نحو  �لنهر  و«عرب   1932 �لظهر« 
و�لبحر«  و«�ل�شيخ   1950 �لأ�شجار« 

.1952

اأيام 3 و4 و5 اأوت اجلاري

الطاهر بن جلون يف �صيافة 
»دار ال�صعر« بتطوان 

د�ر  على  �شيفا  جلون  بن  �لطاهر  �ملغربي  و�لرو�ئي  �ل�شاعر  يحل 
»بحور  تظاهرة  من  �لثانية  �لدورة  فعاليات  �شمن  بتطو�ن،  �ل�شعر 
�ل�شعر«، �لتي تقام على �شاطئ �مل�شيق �أيام 3 و4 و5 �أوت �جلاري، 
يف  �ل�شعر  بيت  مع  وبتن�شيق  �لفنيدق  �مل�شيق  عمالة  مع  ب�رص�كة 
�ملغرب.  كما ت�شهد �ملكتبة �ل�شاطئية، وفق بلغ للمنظمني، تنظيم 
ور�شة يف �لت�شكيل من تاأطري جمعية ب�شمات للفنون و�لتنمية مبدينة 
�ل�شيق، وم�شابقة يف »�إلقاء �ل�شعر« من تاأطري جمعية �لعمل �لثقايف 
بامل�شيق، على �أن يتم توزيع �جلو�ئز على �لفائزين و�ملتوجني خلل 
يوم  �جلمهور،  موعد  �شيكون  �لبلغ،  ووفق  �لتظاهرة.  �ختتام  حفل 
بن  �لطاهر  �ملغربي  و�لكاتب  �ل�شاعر  مع  �جلاري،  غ�شت   5 �لأحد 
يقدمه  بينما  �ملهجر«،  يف  »�شاعر  بعنو�ن  مفتوح  لقاء  يف  جلون 
�لطاهر  ويعد  طنكول  �لرحمن  عبد  �ملغربي  �لأكادميي  ويحاوره 
�لإن�شانية  �لآد�ب  تاريخ  �ملغاربة ح�شور� يف  �لكتاب  �أكرث  بن جلون 
�لغونكور   بجائزة   1987 �شنة  �ملغربي  �لأديب  توج  وقد  �ملعا�رصة. 
�ل�شعر �شنة 2010 �لتي مينحها بيت �ل�شعر يف �ملغرب، وجائزة �إيريك 
»ليلة  رو�ية  �شاحب  ح�شل  كما   ،2011 �شنة  لل�شلم  رميارك  ماريا 
�ملرموقة،  �جلو�ئز  من  جمموعة  على  �أخرى  �أدبية  ورو�ئع  �لقدر« 
مثلما تقلد عدد� من �لأو�شمة �ل�رصفية. و«بهذه �لتظاهرة �ل�شعرية، 
ت�شدل د�ر �ل�شعر بتطو�ن �ل�شتار على مو�شم �شعري ز�خر، �شهد �إقامة 
ع�رص�ت  ندو�ت وطنية ودولية، وتوقيعات لآخر �لإ�شد�ر�ت �ل�شعرية 
و�لنقدية، وور�شات يف �لكتابة �ل�شعرية، و�حتفاليات فنية كربى، �إىل 
جانب برنامج »�شاعر يف �لذ�كرة« وبرنامج »حد�ئق �ل�شعر« وبرنامج 
»�لأطلل«، و�شول �إىل مهرجان �ل�شعر�ء �ملغاربة يف دورته �لثانية«، 

يقول �لبلغ.
وكالت

الطبعة الثانية لرواية »ن�صاء ولكن« 
تت�صدر املبيعات 

�لطبعة �لثانية لرو�ية »ن�شاء ولكن« تت�شدر �ملبيعات لل�شهر �ملا�شي 
�لطبعة �لثانية لرو�ية »ن�شاء ولكن« تت�شدر �ملبيعات لل�شهر �ملا�شي 
�ل�شهر  �للبنانية، خلل  �مل�رصية  للد�ر  مبيًعا  �لأكرث  قائمة  ت�شمنت 
نور  و�لرو�ئية  للكاتبة  ولكن«،  »ن�شاء  لرو�ية  �لثانية  �لطبعة  �ملا�شي، 
عبد �ملجيد، حيث ت�شدرت ن�شبة �ملبيعات مبنافذ �لد�ر �ملختلفة.

رو�يتها  بعد  �ملجيد،  عبد  لنور  �لثانية  �لرو�ية  هي  ولكن«،  »ن�شاء 
�لأوىل »�حلرمان �لكبري«، و�شدرت عن �لد�ر �لعربية للعلوم، �ل�شقيقة 
�لبوكر  جلائزة  تر�شحت  وكانت  �للبنانية،  �مل�رصية  للد�ر  �ل�شغرى 

للرو�ية �لعربية، ملا ح�شدته من �إ�شادة �لنقاد.
�أن �ملر�أة تتحول يف مرحلة ما لت�شبح جن�ًشا  وجاء بالرو�ية: »�أوؤمن 
�أكرث رحًمة و�شفًحا وعًطاء  �مر�أة.. جن�س  ثالًثا ل هو رجل ول هو 
يزهد �لكثري مما يلهث ور�ءه �جلن�س �لأول و�لثاين من �لب�رص.. ر�ئع 

حًقا �أن ت�شبح من �جلن�س �لثالث لكنه �شعب.. �شعب جّد�«.

يف ذكرى ميالده

�صعيد �صالح قدم 500 فيلم لكنه »اأحب امل�صرح« 

ت�سارك فيه اأكرث من 200 دار ن�سر منها 120 �سورية

الدورة الثالثني من معر�ض الكتاب الدويل يف دم�صق

الورا ري�صرتيبو .. روائية كولومبية حتاكي �صهرزاد

ولد   ،1938 عام  �أوت  من  �لأول  يف 
�شالح،  �شعيد  �مل�رصي  �لفنان 
كوميدي  �أ�شهر  �أحد  لي�شبح 
م�رص  يف  وم�رصحي  �شينمائي 
�شالح  �شعيد  بدء  �لعربي  و�لعامل 
و�أنهاها  �شغري�،  �لفنية  م�شريته 
 2014 جويلية    31 يف  موته  قبل 
 500 قر�بة  وقدم  قليلة،  ب�شنو�ت 
فيلم لل�شينما، �أغلبها جنح ول يز�ل 
�ل�شينما �مل�رصية  تاريخ  علمة يف 
�لأفلم  من  �لكم  هذ�  كل  ورغم 
�شالح  �أن  �إل  �لكبرية،  و�لنجاحات 

قال يف لقاء له »مالي�س يف �ل�شينما، 
�أكرت«.  �أنا لقيت نف�شي يف �مل�رصح 
عدد  للم�رصح  �شالح  �شعيد  وقدم 
دوره  �أهمها  �لتاريخية،  �لأدو�ر  من 
وبطولته  �مل�شاغبني«،  »مدر�شة  يف 
وو�شل  كربت«،  »�لعيال  مل�رصحية 
قدمها  �لتى  �مل�رصحيات  عدد 

قر�بة 300 م�رصحية.
�شارك �شالح زعيم �لكوميديا عادل 
�أفلمه  �أ�شهر  من  عدد  فى  �إمام 
�شاخن«،  �شفيح  فوق  »رجب  مثل 
�شاحبي«  يا  و«�شلم  و«�مل�شبوه« 

�لتى  �لأدو�ر  �أ�شهر  من  يعد  �لذي 
�أمام  قدمها �شعيد �شالح مع عادل 
عرفت  �لتى  �لغريبة  �لأ�شياء  من 
عدد  رف�س  �أنه  �شالح،  �شعيد  عن 
�لتى قدمها  �لتاريخية،  �لأدو�ر  من 
�أ�شهر  من  و�أ�شبحت  �آخرون 
�مل�شل�شلت و�لأفلم يف م�رص، فقد 
�شليمان  »�لعمدة  دور  عليه  عر�س 
�حللمية«  »ليايل  م�شل�شل  غامن« يف 
�مل�رصية،  �لدر�ما  �أيقونات  �أحد 
وقدم �لدور بدل منه �لفنان �شلح 
�ل�شعدين وقيل �أي�شا �أن دور �شلح 

�ل�شهري  م�شل�شله  يف  �ل�شعدين 
»�أر�بي�شك« عر�س فى �لبد�ية �أي�شا 
لكنه  ورف�شه  �شالح  �شعيد  على 
عدد  �لدر�ما  فى  قدم   ذلك  رغم 
�لورد،  »�أو�ن  مثل  �مل�شل�شلت  من 
جامعة  و9  �شبع  بئر  يف  و�ل�شقوط 
�لدول«عا�س �شعيد �شالح 76 عاما، 
حفلت بكثري من �لنجاحات، وقليل 
كانت عظيمة،  لكنها  �لختفاء،  من 
ولذ� تذكره �جلميع �ليوم فى ذكرى 

ميلده، و�أم�س يف ذكرى وفاته.
وكالت

�ل�شورية  �لعا�شمة  يف  �نطلقت 
دم�شق فعاليات �لدورة �لثلثني 
يف  �لدويل  �لكتاب  معر�س  من 
م�شاء  �لوطنية  �لأ�شد  مكتبة 
»جمتمع  �شعار  حتت  �أم�س، 
وت�شارك  يبني«،  جمتمع  يقر�أ.. 
ن�رص  د�ر   200 من  �أكرث  فيه 
�ختري  وقد  �شورية   120 منها 
�لن�رص  �أبو  �لعربي  �لفيل�شوف 

»�شخ�شية  �لفار�بي  حممد 
حما�رصة  ينظم  �إذ  �ملعر�س«، 
حممد  �لأوقاف  لوزير  خا�شة 
عبد �ل�شتار �ل�شيد تتناول �شرية 

حياة �لفار�بي و�أبرز �أفكاره.
�ملعر�س  برنامج  ي�شمل  كما 
ندو�ت فكرية و�أم�شيات �شعرية 
وور�س عمل، �إ�شافة �إىل �أكرث من 
و�أن�شطة  كتاب  توقيع  حفل   55

وي�شاحب  بالأطفال  خا�شة 
للمعر�س  �لثقايف  �لربنامج 
�ل�شينمائية  للعرو�س  برنامج 
�أحدث  من  �أفلم  ع�رصة  ي�شمل 
�إنتاج �ملوؤ�ش�شة �لعامة لل�شينما.

يف  �مل�شاركة  �لدول  ومن 
للمعر�س  �لثلثني  �لدورة 
و�إير�ن  و�لعر�ق  و�ملغرب  لبنان 
كانت  و�لد�منارك  ورو�شيا 

�ملعر�س  من  �لأوىل  �لدورة 
عام  بعد   1985 عام  �نطلقت 
�لأ�شد  تد�شني مكتبة  و�حد من 
�ملعر�س  وتوقف  دم�شق.  يف 
�حلرب  ب�شبب  �أعو�م  لأربعة 
يف  جديد  من  يعود  �أن  قبل 
وفعاليات  �أن�شطة  ومتتد   2016
حتى  للمعر�س  �لثلثني  �لدورة 

11 �أوت.

�لتي  �شهرز�د،  �شاأن  �شاأنها 
ليلة  »�ألف  حكايات  تق�س  كانت 
�لكاتبة  ت�شتطيع  �ل�شهرية،  وليلة« 
�أن  ري�شرتيبو  لور�  �لكولومبية 
ولكنها  يوميا،  طويلة  رو�ية  تكتب 
لثلث  تتاأخر  �أن  �ملمكن  من 
و�أقرت  ق�شة  كتابة  يف  �شنو�ت 
مع  مقابلة  يف  �للتينية  �لكاتبة 
تلتقط  ما  د�ئما  »عيناي  )�إيف( 
�ملمكن  من  �ليومية.  �لأحد�ث 
ثلث  لكتابة  �أفكار  لدي  تطر�أ  �أن 
رو�يات يف نف�س �لوقت، فاأنا طو�ل 
�لرو�يات،  بكتابة  مهتمة  �لوقت 
و�أتابع  �لأ�شياء،  من  �لكثري  و�أقر�أ 

ما يفعله �شخ�س ما، حتى يرتجم 
كل هذ� يف عنو�ن نهائي«.

وقدمت ري�شرتيبو )68 عاما(، �لتي 
فازت بجائزة �لفاجو�ر� �لإ�شبانية 
»�لهذيان«  رو�يتها  عن   2004 يف 
�لأ�شبوع  هذ�   ،»Delirio« �أو 
�جلديدة  رو�يتها  �ملك�شيك  يف 
 Los« �أو  �لعادة«  فوق  »�أبطال 
�أدبي  عمل  وهو   ،»Divinos
ق�شة  من  وم�شتلهم  للغاية  حمزن 
فتاة عمرها �شبع �شنو�ت تعر�شت 
من  و�شجلت  و�ملوت،  للغت�شاب 
على  �ل�شخ�شي  �عرت��شها  خلله 
�لتي  �ل�شعبة  �لأو�شاع  هذه  مثل 

تو�جهها �لفتيات.
خلل  ري�شرتيبو  وت�شتعر�س 
»�أبطال  حمتوى  �شفحة  �لـ227 
�لذين  �ل�شباب  حياة  �لعادة«،  فوق 
ول  �لأمو�ل،  من  �لكثري  ميتلكون 
�شخ�س  باأي  �أو  �شيء  باأي  يبالون 
�ل�شبب  على  رد�  ري�شرتيبو  وتقول 
مثري�  مو�شوعا  �ختيارها  يف 
للجدل بهذ� �ل�شكل »�لكتابة عبارة 
ل  ما،  بهدف  للوفاء  طريقة  عن 
ت�شاألوين ما هو. �لرو�ية لي�س لديها 
�إجابات، ول تفرت�س نظرية، ولكن 
هذ� ما �أفعله. �إنها طريقة حلماية 
هذه �لفتاة، وحماية �أخريات حتى 

ل تتكرر مثل هذه �ملاأ�شاة«وحتظى 
يف  و��شعة  ب�شهرة  ري�شرتيبو 
�لإ�شباين-�لأمريكي  �ملحيط 
�أف�شل 635  ومت �ختيارها من بني 
من  �أو  بالإ�شبانية  يكتب  رو�ئيا 
�أ�شل لتيني كما �أنها نالت �إ�شاد�ت 
يف  وزنها  لها  �أ�شماء  من  و��شعة 
جمال �لأدب و�لكتابة مثل مو�طنها 
جابرييل جارثيا ماركيز و�لربتغايل 
جوزيه �شار�ماجو، �حلائزين على 
قال  حيث  �لأدب،  يف  نوبل  جائزة 
�إنه يجب رفع �لقبعة  �لأخري عنها 
�لكتابة  و�شول  لإ�شهاماتها يف  لها 

ملكانتها �حلالية.
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ت�أليف اآال�ستري بونيت وترجمة اأحمد مغربي

فكرة الغرب: الثقافة 
وال�سيا�سة والتاريخ

�سدر حديًث� عن �سل�سلة ترجم�ن يف املركز العربي للأبح�ث ودرا�سة ال�سي��س�ت كت�ب فكرة 
 The Idea of the الغرب: الثق�فة وال�سي��سةوالت�ريخ، وهو ترجمة اأحمد مغربي لكت�ب

بونيت. اآال�سَتري  West: Culture، Politics، and History للأك�دميي 
يقع الكت�ب )320 �سفحة ب�لقطع الو�سط، موثًق� ومفهر�ًس�( يف مقدمة و�سبعة ف�سول وخ�متة، 

حم�واًل االإج�بة عن اأ�سئلة عدة، من قبيل: "م� الغرب؟"، "م� اأ�سول هذا املفهوم؟"، "م� 
ت�ريخه؟"، "م� جتلي�ته املختلفة؟"، "م� علقته بخ�سومه و�سراع�ته؟".

وك�الت

الأطروحة الأ�سا�سية يف الكتاب هي 
الغربيني  غري  �سنع  من  الغرب  اأن 
اإىل حّد بعيد؛ اإذ يبدو اأن اأفكار غري 
الغربّيني عن الغرب �سبقت نظريتها 
واأَنّ  عّدة؛  الغربّيني يف حالت  عند 
ا�سترياد  على  يقت�رص  مل  ال�رصق 
من  نوع  خالل  من  وتبّنيه  الغرب 
التهجني؛ واأَنّ الثقافات غري الغربية 
فاعل  نحو  على  بَنَت  ما  كثرًيا 
للغرب  ومتثيالت  �سوًرا  وُمبتََكر 
كّل  يف  ال�سيا�سية  حاجاتها  تنا�سب 
غالبًا  التمثيالت  هذه  واأَنّ  مرحلة؛ 
الختالف  اأ�سّد  خمتلفة  كانت  ما 
عن الغرب الفعلي. اإىل جانب هذا، 
النوع  "ذلك  على  بونيت  ي�سّوب 
هان�سون  اأبداه  الذي  العدوانّية  من 
كّتاب  وهم  وبوروما"،  ومارغاليت 
له  يرّوجون  ما  يدين  معا�رصون 
اأ�ساطري عن مواجهة  با�ستمرار من 
وعن  والغرب  ال�رصق  بني  حمتومة 

انت�سا ر الغرب الأكيد.
 

فكرة االأبي�ض

اإىل  الأبي�ض  من  الأول،  الف�سل  يف 
و�سعود  "تدهورِعرقي"  "الغربي": 
"الغرب" يف بريطانيا 1930- فكرة 
الغرب  فكرة  اأن  بونيت  يرى   ،1890
"فكرة  هي  اأ�سبق  فكرة  من  ن�ساأت 
ا�ستخدامها  توقف  التي  البيا�ض" 

يف ثالثينيات القرن الع�رصين، حني 
حلّت "القيم الغربية" حمّل "خطاب 
حمدوديته  راحت  الذي  البيا�ض" 
يدعوه  ما  خالل  تتك�سف  ال�سديدة 
وهي  البيا�ض"،  "اأزمة  بونيت 
التي  الأعمال  كرثة  �سهدت  فرتة 
وحتّذر  البيا�ض  بف�سائل  حتتفي 
لكن  تواجهها.  التي  املخاطر  من 
يف  املبتذلة  العرقية  الفرتا�سات 
هذه الأدبيات مل تثبتها الوقائع على 
الأر�ض، ما اأحدث توتًرا �سديًدا ثّم 
تدهوًرا يف خطاب التفوق الأبي�ض، 
الأعراق  جمع  اأن  على  عالوة 
"البيا�ض"  مقولة  حتت  املتباينة 
ق�سية  الدفاع عن  لينفع يف  كان  ما 

"وحدة البي�ض".
عديدة  اأخرى  متناق�سات  عملت 
فكرة  يف  ال�سطراب  بذر  على 
احلرب  ك�سفت  اإذ  البي�ض"؛  "وحدة 
والنق�سامات  الأوىل  العاملية 
فيها  قتل  التي  ال�سديدة  الطبقية 
ا ق�سور البيا�ض  الأخوة بع�سهم بع�سً
الت�سامن  مقولت  من  كمقولة 
الجتماعي. وتبنّي اأن الهوية البي�ساء 
كما  امل�ستقل.  تاريخها  لها  لي�ض 
املقابل،  يف  الغرب،  فكرة  اأن  ثبت 
اأكرث  لال�ستخدام  وقابلة  مرنة 
مدى  اأبعد  كونها  عن  ف�ساًل  كثرًيا، 
العرقية  املركزية  من  تبدي  ول 
يالحظ  ورهيف.  حاذق  هو  ما  اإل 
ينته  مل  البيا�ض  امتياز  اأن  بونيت 
بل تغرّيت طبيعته فح�سب، واأ�سحى 

واإذا  به.  اعرتاًفا  واأقّل  خفاًء  اأ�سّد 
�ساعدت  قد  الغرب  فكرة  كانت  ما 
املذهب  خ�سائ�ض  بع�ض  زوال  يف 
القائل بالتفّوق الأبي�ض، فاإنها كانت 
م�سكالتها  على  ذاتها  هي  تنطوي 
فكرة  تبقى  اإذ  وتوتراتها،  اخلا�سة 

ماأزومة تواجه خطر النحالل.

غرب يف ال�سرق

الغرب،  فكرة  ر�سد  بونيت  يوا�سل 
اإّنا لدى مفكرين بارزين واجتاهات 
فكرية بارزة من خارج الغرب اإىل هذا 
اأو ذاك، فيعقد الف�سل الثاين  احلّد 
يف  "الغرب"  �سيوعّي ونثلنا: فكرة 
الكيفية  لر�سد  ال�سوفياتي،  الحتاد 
فكرة  مع  البال�سفة  بها  تعامل  التي 
باحلداثة  ربطه  من  بدًءا  "الغرب"، 
ال�سرتاكية  والثورة  ال�سرتاكية 
و�سوًل  منه  تاأتي  اأن  يُنتظر  التي 
اإىل اعتباره عدو الدولة ال�سوفياتية 
الثالث،  الف�سل  ويخ�س�ض  الوليدة. 
امُلَغْرِبنني:  غرب  اآ�سيا،  وداًعا 
العالقة  لر�سد  وغوكالب،  فوكوزاوا 
م�ستك�سًفا  والغرب،  اآ�سيا  بني 
مواقف دعاة التغريب ال�رصقيني يف 
ومطلع  ع�رص  التا�سع  القرن  اأواخر 
اأعمال  ويتناول  الع�رصين  القرن 
الأ�سا�سينَي،  املفكرين  من  اثنني 
يوكيت�سي  فوكوزاوا  الياباين  هما 
اأن  وجدا  غوكالب،  �سياء  والرتكي 
اآ�سيا والو�سل مع الغرب  القطع مع 
بلديهما  يعطي  اأن  ميكن  ما  هما 

اأّل  على  ومتفّوًقا،  ممّيًزا  موقًعا 
بالغرب  اللتحاق  ذلك مبعنى  يُفَهم 
الفكرّية  اأدواته  امتالك  مبعنى  بل 
والع�سكرّية والقت�سادية التي ل بّد 
اأن ت�ساعد على ال�ستقالل وامتالك 
يف  اأّما  م�ستقل.  قومي  م�ستقبل 
روح/اآ�سيا  غرببال  الرابع،  الف�سل 
فيقدم  طاغور،  الروحانّية:غرب 
بونيت حماولًة تتوّخى اإظهار اأ�سالة 
لي�ست  وكونها  الآ�سيوية  الروحانية 
جمرد ارتكا�ض عدائي جتاه املادية 

الغربية والهوية الغربية عموًما.

 طوب�وية وواقع

فاقد  من  اخلام�ض،  الف�سل  يف 
"الغرب"  فكرة  خامل:  اإىل  الروح 
القيم  اإىل  اجلامعة  الآ�سيوّية  من 
القرن  من  الكاتب  ينتقل  الآ�سيوّية، 
التا�سع ع�رص واأوائل القرن الع�رصين 
اعرتى  ما  لري�سد  اأواخره،  اإىل 
من  الغرب  عن  النمطية  ال�سور 
اختالف �سديد يف الثنائية ال�سدية 
التي ت�سع الغرب مقابل اآ�سيا. هكذا 
عن  املدافعني  لدى  الغرب  يعد  مل 
للعقالنية  حماًلّ  الآ�سيوية  القيم 
والفو�سى  للك�سل  بل  وال�سناعية 
الكفوءة  اآ�سيا  بخالف  الجتماعية، 
ذاتها.  وتنكر  بواجبها  حت�ّض  التي 
يبقى،  للغرب  الرف�ض  هذا  اأن  بيد 
ا اأمام قوة  على ما يرى الكاتب، "ه�ًسّ

الذي  املعومَل  النيوليربايل  النموذج 
يهيمن عليه الغرب". اأّما يف الف�سل 
ال�ساد�ض، طوباوّية غربّية: "الغرب" 
النيوليربايل، فينكّب الكاتب على ما 
مع  ت�سييق  من  الغرب  بفكرة  حلق 
الجتماعية  الدميقراطية  اأفول 
وبروز النيوليربالية بو�سفها برنامج 
عمل لباقي العامل، مع اأّنها يف راأي 
بونيت تفكري طوباوي واأيديولوجيا. 
اإىل الف�سل ال�سابع والأخري،  لن�سل 
راديكالّية  املّر:  "الغربي"  الواقع 
حيث  "الغرب"،  ومعاداة  اإ�سالمّية 
تطور  ما  اإىل  الهتمام  ين�رصف 
املتطرف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  لدى 
الغرب  مقلوب  هي  يوتوبيا  من 
يناق�ض  و�سورته املعكو�سة. وهنا، 
اأعمال اثنني من املفكرين  الكاتب 
هما  الختالف،  اأ�سّد  خمتلفني 
اآل  جالل  الي�ساري  الثقايف  الناقد 
جميلة.  مرمي  والإ�سالمّية  اأحمد، 
بروفي�سور  بونيت  واآل�ستري 

جامعة  يف  الجتماعّية  اجلغرافيا 
 White وموؤلّف:  نيوكا�سل، 
 Identities: Historical
 and International
Anti- ;)2000( Perspectives
 and How to )2000( racism
 Argue: A Students’ Guide
هذا  برتجمة  قام  ولقد   .)2001(
وهو  مغربي   اأحمد   : الكتاب 
يحمل  ومرتجم،  وباحث  طبيب 
الطب  يف  البكالوريو�ض  �سهادة 
 - النف�سية  ال�سحة  يف  والدبلوم 
يف  علمًيا  حمرًرا  يعمل  العقلية. 
�سحيفة "احلياة". ترجم ع�رصات 
منها:  والثقافية،  العلمية  الكتب 
الإبداع  م�ستقبل  حرة:  ثقافة 
الطائرة؛  الإنرتنت؛  ع�رص  يف 
جالوت واملعلومات؛ تاريخ امللح 
�رصاع:  يف  حلفاء  العامل؛  يف 
الأمريكية  ال�سعودية -  العالقات 

منذ 1962.

مبن��سبة االحتف�ل ب�ليوم الع�ملي للأر�سيف:

اجلامعة العربية تدعو اإىل احلفاظ على املكنون الوثائقي الفل�سطيني
العربية  الدول  جامعة  دعت 
على  احلفاظ  اإىل  اأم�ض  اأول 
الفل�سطيني  الوثائقي  املكنون 
ومراكز  دور  يف  املحفوظ 
العربية  الوطنية  الأر�سيف 
وغريها "ملا متثله هذه الرثوة 
الفل�سطينية  لالأمة  هوية  من 

اأر�ساً و�سعباً".
اأ�سدرته  بيان  يف  ذلك  وجاء 
الحتفال  مبنا�سبة  اجلامعة 
لالأر�سيف  العاملي  باليوم 
مبرور  الحتفال  مع  بالتزامن 
املجل�ض  ن�ساأة  على  عاماً   70
ميثل  الذي  لالأر�سيف  الدويل 
م�سدراً فريداً من نوعه واإثراًء 

للن�ساط الب�رصي.

اليوم  هذا  اجلامعة  واعتربت 
منا�سبة ايجابية لت�سليط ال�سوء 
كاملة  ذاكرة  ثمة  اأنه  على 
تعر�ست  الفل�سطيني  لل�سعب 
النهب  اىل  يوميا  وتتعر�ض 
قبل  من  والغت�ساب  وال�سلب 
م�سددة  ال�رصائيلي  الحتالل 
على اأن ذلك "يتطلب انتفا�سة 
والوثائقيني  الأر�سيفني  جمتمع 
عماًل  العامل  اأنحاء  �ستى  يف 
على احلفاظ على تلك الذاكرة 

احلية لل�سعب الفل�سطيني".
تكثيف  �رصورة  على  واكدت 
الر�سيف  ل�سرتجاع  اجلهود 
املنهوب  العربي  الفل�سطيني 
الحتالل  لدى  واملنقول 

موؤخراً  قام  الذي  الإ�رصائيلي 
من  مهمة  وثائق  ب�رصقة 
تتعلق  الق�سى  امل�سجد 
القد�ض  واأوقاف  باأمالك 

املحتلة واأرا�سيها.
هذا  خطورة  من  وحذرت 
امللكية  الأوقاف  على  الأمر 
العمود  متثل  التي  الفل�سطينية 
املحتلة  القد�ض  يف  الفقري 
اخلطر  حجم  من  يزيد  "مما 
قبل  من  ا�ستخدامها  عند 
يوؤدي  ما  الحتالل  قوات 
بالأوقاف  ال�رصر  احلاق  اىل 

الفل�سطينية".
املجل�ض  اجلامعة  ونا�سدت 
لتخاذ  لالأر�سيف  الدويل 

املمكنة  الجراءات  كافة 
على  املو�سوع  هذا  لعر�ض 
ال�سنوي  موؤمتره  اأعمال  جدول 
ال�رصائيلي  الحتالل  ملنع 
الأر�سيف  على  العتداء  من 
الفل�سطيني  لل�سعب  الوثائقي 
على  دلياًل  باعتباره  وت�سويهه 
العريق  ال�سعب  هذا  ارتباط 
حلياته  وممار�سته  باأر�سه 
�رصورة  على  و�سددت  عليها. 
الت�سدي للحمالت الإ�رصائيلية 
وتزوير  لتزييف  امل�ستمرة 
الوثائقي  الأر�سيف  و�رصقة 
الفل�سطيني بهدف حمو الهوية 

الفل�سطينية العربية.
وك�الت

بك"..  خ�سرو  "الغازي 
جامع عثماين يف �سراييفو

 منذ خم�سة قرون وحتى يومنا هذا، ل يزال جامع الغازي خ�رصو بك 
يف العا�سمة البو�سنية �رصاييفو، يجذب الأنظار ببنائه التاريخي وجماله 

املعماري. وبُني اجلامع عام 1530 عندما كانت البو�سنة والهر�سك جزءا 
من الدولة العثمانية، من قبل املعمار التربيزي عجم علي، وباأمر من 
حاكم ولية البو�سنة العثماين الغازي خ�رصو بك. ورغم عدم كونه اأول 

جامع بني يف املدينة عقب فتحها من قبل العثمانيني، فاإنه الأهم فيها، 
ف�سال عن اإ�سهامه الكبري يف متّدن �رصاييفو التي كانت حينها عبارة 
عن ق�ساء �سغري. ويقع جامع خ�رصو بك حاليا بجانب برج ال�ساعة 
التاريخي امل�سيد يف القرن الـ 16، �سمن ال�سوق الرئي�سية يف قلب 

العا�سمة �رصاييفو. ورغم العتداءات التي تعر�ض لها اجلامع التاريخي 
يف العهود املختلفة، فاإنه مت ترميمه واملحافظة على اأ�سله، لين�سخ 
جماله على الهدايا التذكارية، واحلديث عنه يف العديد من الأفالم 

الوثائقية. وعلى مر القرون املا�سية، كان اجلامع مو�سع اإحياء للعديد 
من التقاليد الإ�سالمية، حيث ل يزال يُرفع فيه الأذان بال�سوت املجرد 
ل عرب املكربات، ويُختم فيه القراآن كل يوم بعد �سالة الظهر بناء على 

و�سية خ�رصو بك. ويتميز اجلامع الذي يعّد نقطة التقاء ال�سياح املحليني 
والأجانب، بكونه اأول جامع حول العامل ي�ستخدم �سبكة الكهرباء.  وخالل 

�سهر رم�سان املبارك، يزداد الإقبال على اجلامع عرب حلقات قراءة 
القراآن نهارا و�سالة الرتاويح ليال، ليتحول يف هذا ال�سهر اإىل "القلب 

الناب�ض" للمدينة.  وقال م�سطفى واتراجناق، رئي�ض جمل�ض اأمناء وقف 
خ�رصو بك، اإن موؤ�س�ستهم الوقفية ت�سم العديد من الأمالك الأخرى مثل 
الدكاكني واحلمامات واخلانات املحيطة باجلامع، وت�سكل م�سدر دخل 

للوقف وللجامع.  واأو�سح واتراجناق ، اأن خ�رصو بك اأ�سهم ب�سكل كبري يف 
تطور �رصاييفو واكت�سابها الهوية املدنية، وبعد وفاته حتولت �رصاييفو 

اإىل مركز و�سل ع�سكري واإداري وعلمي بني ال�رصق والغرب.
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 

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

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

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

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

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

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

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

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

النهار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالتوجه اإىل التنظري. 

االكتئاب يرتبط بانخفا�ض مادة م�ص�ؤولة عن حرق الده�ن باجل�صم 
حديثة،  اأمريكية  درا�صة  اأظهرت 
بالكتئاب  امل�صابني  الأ�صخا�ض  اأن 
م�صتويات  انخفا�ض  من  يعانون 
حرق  عن  م�صوؤولة  الدم،  يف  مادة 
جميع  يف  الطاقة  واإنتاج  الدهون 
اأجراها  الدرا�صة  اجل�صم،  اأنحاء 
جامعة  الطب،  بكلية  باحثون 
ون�رسوا  الأمريكية،  �صتانفورد 
من  الأخري  العدد  يف  نتائجها، 
 Proceedings of the( دورية 
 National Academy of
واأو�صح  العلمية.   )Sciences
الباحثون اأن درا�صتهم ر�صدت تاأثريا 
ملر�ض الكتئاب على امل�صابني به، 
مادة  م�صتويات  نق�ض  يف  يتمثل 
 ،L-Carnitine اأو  »الكارنيتني« 
يف دمائهم واأ�صافوا اأن »الكارنيتني« 
�صبيه  مركب  عن  عبارة  هي 
بالأحما�ض الأمينية، ينتجه اجل�صم 
متاح  اأنه  كما  طبيعي،  ب�صكل 

غذائي  كمكمل  وا�صع  نطاق  على 
امل�صادر  يف  اأو  ال�صيدليات،  يف 
الغذائية احليوانية كاللحوم باأنواعها 
ومنتجات  واحلليب  والأ�صماك 
يف  »الكارنيتني«  وي�صاعد  الأجبان. 
للدهون،  الغذائي  التمثيل  عملية 
اإىل  اجل�صِم  يف  الدهوِن  وحتويِل 
الأحما�ض  نقل  عرب  وذلك  طاقة، 
كما  اخلاليا،  اإىل  الدم  من  الدهنية 
ي�صاعد على تقليل تاأثري ال�صيخوخِة 
اأي�صا  وي�صتخدم  اخلاليا،  على 
لقدرته  نظرا  للدماغ،  كمن�صط 
اخلاليا  ودعم  النتباه  على حت�صني 
نتائج  اإىل  وللو�صول  الع�صبية 
الباحثون جمموعة  راقب  الدرا�صة، 
ترتاوح  والن�صاء،  الرجال  من 
عاما،   70 اإىل   20 بني  اأعمارهم 
بالكتئاب  اإ�صابتهم  ت�صخي�ض  مت 
من  امل�صاركني  هوؤلء  فح�ض  ومت 
وتقييم  مف�صل  ا�صتبيان  خالل 

اإجراء  اإىل  بالإ�صافة  �رسيري، 
م�صتويات  لقيا�ض  للدم،  اختبارات 
الباحثون  »الكارنيتني« لديهم ووجد 
اإىل  املتو�صط  الكتئاب  مر�صى  اأن 
احلاد يعانون من انخفا�ض كبري يف 
م�صتويات مادة »الكارنيتني« يف الدم، 
مقارنة مع غري امل�صابني بالكتئاب 

اأن م�صتويات  اأي�صا  الباحثون  ووجد 
منخف�صة  الدم  يف  »الكارنيتني« 
بغ�ض  والن�صاء،  الرجال  بني  للغاية، 
الدكتور  وو�صفت  العمر  عن  النظر 
البحث،  ، قائد فريق  ناتايل راغون 
»اإ�صافة مثرية  باأنها  الدرا�صة  نتائج 

لفهمنا لآليات مر�ض الكتئاب«.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

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

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

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

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

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

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

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

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

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

بالرجفان الأذيني.

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

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

يف حتدي اأنف�صهم.
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�سرف امل�ؤمن ا�ستغنا�ؤه عن النا�س :
يقول النبي �سلى اهلل عليه و �سلم

الّدنْيَا  ال�ّسَماِء  اإِىل  لَيْلٍَة  ُكّل  َرّبنَا  ))ينِْزُل 
َفيَُقوُل:  الآخر،  اللّيِْل  ثُلُث  يَبَْقى  َحّتى 
يَ�ْساألُِني  َمْن  لَُه؟  فاأ�ْستَِجيَب  يَْدُعوِن  َمْن 
لَه؟  فاأَْغِفَر  يَ�ْستَْغِفُرِن  َوَمْن  فاأُْعِطيَُه؟ 
اأبي  َعْن  ] م�سلم   )) حتى ينفجر الفجر 

ُهَريَْرَة [
اأمام  تت�سع�سع  فال  عزيزا  جعلك  اهلل 

غني
اأخ مرة: هناك جهة تعطيني مبلغاً  قال 
قا�سية،  �رشوط  ومع  �سهرياً،  املال  من 
علّي،  اأبت  نف�سي  تكرب،  و  فظاظة،  و 
ف�سليت ركعتني قبل الفجر، و�ساألت اهلل 
جهة  من  رزقاً  يرزقني  اأن  ال�سجود  يف 
اأكرث،  اأو�سع، وفيه كرامة  اأخرى، ويكون 

خالل يومني تهياأ يل عمل، واهلل وفقني 
فيه، فال�ستجابة خالل يومني، ورف�ست 
هذا املبلغ الذي تقدمه يل هذه اجلهة، 

باإباء، ورفعت راأ�سي.
فاهلل عز وجل جعلك عزيزاً؛ ل تخ�سع 
لغري اهلل، ل تت�سع�سع اأمام غني.: ))من 
ثلثا  له ذهب  فت�سع�سع  اإىل غني  جل�س 

دينه((
ابن  عن  الإميان  �سعب  يف  البيهقي   [

م�سعود[
دائماً  همك  تعر�س  ل  تتم�سكن،  ل 
للنا�س، ل تت�سكى، لك رب لن ين�ساك، ل 
ين�سى من ف�سله اأحد، والأمر كله بيده، 
بالليل،  قيامه  املوؤمن  �رشف  لذلك: 

وعزه ا�ستغناوؤه عن النا�س.

نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخ�ل رم�سان 

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

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

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

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

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

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

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

واجلدية بالإلتزام به .

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

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

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

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

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

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

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

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

الت�بة �اال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

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

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

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

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

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�س �رابعة العد�ية

ح�سن الظن �ح�سن العمل
 

من اأراد اأن 
يعرف اهلل 

فليبحث عن 
اإن�سان يعرف 
اهلل عز �جل :

اهلل عز وجل قال اآيتني: 
َخِبرياً﴿  ِبِه  ْل  ﴿َفا�ْساأَ
الفرقان  ]�سورة 
الآية:59[  وقال: ﴿
اإِْن  ْكِر  اأَْهَل الِذّ لُوا  َفا�ْساأَ
ُكنْتُْم َل تَْعلَُموَن﴿ ]�سورة 

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

تعرف  اأن  اأردت  ...اإن 
اإن�سان  اهلل فابحث عن 
وجل،  عز  اهلل  يعرف 
ا�ساأله: ملاذا ي�سوق اهلل 
امل�سائب للنا�س؟ ملاذا 
ملاذا  الزلزل؟  توجد 
متخلفون؟  امل�سلمون 
اأقوياء؟  الكفار  ملاذا 
اأمرا�س؟  هناك  ملاذا 

فقر؟  هناك  ملاذا 
ملاذا ل توجد اأمطار؟ 
باهلل  متعلق  �سيء  هذا 
عز وجل، العارف باهلل 
اآتاه احلكمة،  عز وجل 
هناك  كان  اإذا  لكن؛ 
بالفقه  متعلقة  ق�سية 
ق�سية  فقيهاً،  ا�ساأل 
ا�ساأل  بالدنيا  متعلقة 

﴿َفا�ْساأَلُوا  خبرياً: 
ُكنْتُْم  اإِْن  ْكِر  الِذّ اأَْهَل 
]�سورة  تَْعلَُموَن﴿   َل 

النحل الآية:43[
تعلم  ل  كنت  اإن 

فا�ساأل.
يف  اأخواننا  اأحد  مرة 
جداً،  مالية  �سائقة 
يكاد  ديون،  وعليه 

عر�س  جاءه  ي�سحق، 
م�سحف،  بيت  األف 
والربح  جيد،  واملبلغ 
لأن  قال:  جداً،  جيد 
من  جاءه  العر�س 
حرام،  قال:  ن�رشان، 
حرام!؟   لك  قال  من 
اإذا �سخ�س غري م�سلم 
قال لك: اأريد األف بيت 

اأن  -يبدو  م�سحف، 
ال�سيء مطلوب-،  هذا 
ل يوجد فيه اأي �سبهة 
من  الإن�سان  فاأحياناً 
احلالل،  يدع  جهله 
يرتكب  جهله  ومن 
جهل  ومن  احلرام، 
يقعون  النا�س  معظم 

يف ال�سبهات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قربناه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ت�رسبت على الإنرتنت �صور براءات 
اخرتاع بي اإم دبليو تك�صف ت�صميم 
 GLS مر�صيد�س  مناف�صة   ،X7
وبني  بينها  متعددة  الت�صابهات 
X5، حيث تاأتي واجهة X7 ب�صبك 
نحيلة،  اأمامية  م�صابيح  �صخم، 
كرومي  �رسيط  ذو  اأمامي  م�صد 
مل�صات   X7 حتمل  جوانبها،  يف 
ال�صابعة،  للفئة  مماثلة  كرومية 
تبدو  �صخ�صيتها  خطوط  اأن  كما 
تقليدية املظهر، الختالف الأكرب 
يقع باجلوانب حيث اأن بي اإم دبليو 
وتتبنى  اأطول  القادمة   SUV
اأبواب خلفية كبرية ت�صهل الو�صول 
كما  للمقاعد،  الثالث  ال�صف  اإىل 
وهنالك  م�صّطح  ال�صقف  خط  اأن 

نافذة ثالثة م�صتطيلة ال�صكل.
نظام  هو  اخللفية  مييز  ما  اأهم 
العادم املزدوج وامل�صابيح اخللفية 
�رسيط  عرب  بع�صها  يف  املت�صلة 
كرومي نحيل، يف حني اأن ال�صقف 

يحمل فتحة زجاج بانورامية. على 
 X7 صتت�صارك� ناحية املحركات، 
تريبو  يت�صمنه  ذلك  اأغلبها،   X5و
ح�صان   335 قوة  �صلندر   6 لرت   3
وعزم دوران 450 نيوتن.مرت، تريبو 
مزدوج 4.4 لرت 8 �صلندر قوة 456 
نيوتن.  650 دوران  وعزم  ح�صان 

حمركات  اإتاحة  �صيتم  كما  مرت، 
ديزل باأوروبا يت�صمنها تريبو 3 لرت 
وعزم  ح�صان   261 قوة  �صلندر   6
تريبو  نيوتن.مرت،   620 دوران 
 394 قوة  �صلندر   6 لرت   3 ُرباعي 
نيوتن.  760 دوران  وعزم  ح�صان 
ن�صخة هجينة  اإىل  بالإ�صافة  مرت، 

وكذلك  بالقاب�س  كهربائيا  ت�صحن 
 V8 مبحرك  الأداء  عايل  موديل 
يولد 522 ح�صان وعزم دوران 750 
تد�صني  ومتوقع  هذا  نيوتن.مرت. 
اأو  اإم دبليو X7 خالل �صبتمرب  بي 
بالأ�صواق  تطرح  اأن  على  اأكتوبر، 

خالل العام املقبل. 

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة �لدر�جة 
�لنارية يف �ل�سيف

اجتذاب جيل  قررت �رسكة مازدا 
"بيك  �صيارات  ع�صاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�صخ مطورة من �صيارات 
التعديالت  و�صملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�صبح اأكرث 
مقدمة  ت�صبه  مبقدمة  ان�صيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �صيارات 
ال�صنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�صبحت  التي  ال�صيارة  مق�صورة 
اأو�صع واأكرث ع�رسية بف�صل اأنظمة 

وال�صا�صات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�صل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�صيارة  ن�صخة  و�صتزود  املقود، 
الأ�صرتالية  لل�صوق  املخ�ص�صة 
مبحركات  والآ�صيوية  والأمريكية 
  2.2 و�صعة  اأ�صطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�صانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�صعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�صانا.

ين�صح  ال�صعوبات  ملواجهة 
 ADAC ال�صيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  الأملاين 
النارية بارتداء املالب�س الواقية 
ال�صيف،  لف�صل  املخ�ص�صة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�س 
اأو ك�صور يف  ل�صحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�س حلادث 
ما. واأ�صار اخلرباء الأملان اإىل 
للوجه  الكاملة  اخلوذات  اأن 
ت�صمن  اجليدة  التهوية  ذات 
يف  حتى  الراأ�س  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفتوحة  اخلوذة 
ويتعني على  ال�صيف.  يف ف�صل 
�صاعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�صافات  القيادة  يف  الذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�صاء،  ال�صباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �صاعتني،  اأو  �صاعة 
لل�صماح  الواقية  املالب�س  خلع 
الأمور  ومن  بالتربيد.  للج�صم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رسب 
والبتعاد عن الوجبات الد�صمة 
اخل�رسوات  بتناول  وا�صتبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تكون  اأن  لبد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�صاكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  املوديالت  مع 
ويراعى  بالهواء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند التوقف اأو 
النتظار يف الزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

عامني خالل  كليا  جديد  ت�سميم  على  حت�سل  د�ت�سون  “ني�سان”: 

عن  �صيفروليه  �رسكة  ك�صفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�صطة 
الأغرا�س  متعددة  الريا�صية 
ال�رسكة  واأو�صحت   .SUV
اجلديدة  �صيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
الأ�صطوانات �صعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�صان و255 نيوتن مرت لعزم 
اإىل  بالإ�صافة  الأق�صى،  الدوران 
 V6 حمرك �صدا�صي الأ�صطوانات
بقوة 305 ح�صان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�صافر  �رسعات،   9 من 

الدفع  نظام  مع  املحركات 
الأمامي اأو الرباعي.

التي  اجلديدة،  ال�صيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�صل  ملا  ت�صع 
�صبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�صقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملقود القابل للتدفئة 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�صال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�صة   8 قيا�س  اللم�صية  ال�صا�صة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�صة 
املتوافق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوتو. كما تقدم ال�صيارة 
الال�صلكي  الهواتف  �صحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�صيارة 
�صمن  بو�صة   18 قيا�س  عجالت 

باقات التجهيز القيا�صي وعجالت 
باقة  �صمن  بو�صة   21 قيا�س 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�صيارة  اإطالق  عن  �صيفروليه 

 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�صطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�صف بعد عن الأ�صعار.

اإحياء عالمة  ني�صان  اأعادت 
وقد   ،2014 يف  دات�صون 
�صهدت منوا منذ ذلك احلني 
مر  اأنه  اأي  بالهند،  خا�صة 
عليها 4 اأعوام بال�صوق، وهو 
ال�صيارات  �صانعة  تراه  ما 
ملبا�رسة  كافيا  اليابانية 
ت�صاميمها  تغيري  عملية 

بالكامل.
األفون�صو  ح�صب  هذا  ياأتي 

ني�صان  رئي�س  نائب  األبايزا 
اأم�س  للت�صميم، حيث �رسح 
على  �صتح�صل  دات�صون  باأن 
وتدخل  متطورة  من�صة 
جديدة  �صيارات  قطاعات 
خالل عامني، مع تاأكيده على 
اأن “الوقت قد حان للم�صي 
يف  التغيريات  �صتبداأ  قدما” 
بتح�صينات طفيفة يف   2018
املتاحة  �صياراتها  خوا�س 

اإ�صافة  مثل  بال�صوق،  حاليا 
ونظام  هوائية  و�صائد 
املدى  على   ABS املكابح 
دات�صون  �صتنتقل  الطويل، 
 +CMF-A من�صة  اإىل 
تقدمي  لها  �صتتيح  والتي 
اقت�صادية  اأوفر  كرو�س 
التكلفة، مع معدلت حماية 
متاما  بالت�صادمات  عالية 
مثل �صيارات ني�صان، اجلدير 

ك�صف  األبايزا  اأن  بالذكر 
�صتح�صل  ني�صان  باأن  اأي�صا 
جذرية  تغيريات  على 
املقبلة،  ال�صنوات  خالل 
الداخلية  ت�صميم  يف  �صواًء 
التقنيات  اأو  اخلارجية  اأو 
وقد  واملحركات،  واملن�صة 
امل�صي  يف  بالفعل  بداأوا 
قدما باخلطة بتقدمي األتيما 

2019 اجلديدة كليا.

تد�بري مهمة عند �ل�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�صم ال�صيف والإجازات اأ�صارت منظمة الفح�س الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�صحاب ال�صيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�صاءة عند النطالق بال�صيارة 
املحملة بالكامل. واأو�صحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�صاءة 
الك�صافات، نظراً لأن حمولة �صندوق الأمتعة جتعل ال�صيارة تنخف�س من اخللف، وبالتايل 
قد تر�صل الك�صافات اإ�صاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�صيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�صاف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�صيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�صتغرق وقتا اأطول، مع �رسورة مراعاة 

تغري اأداء ال�صيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�صياء  و�صع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�صفل  الثقيلة يف  الأ�صياء  بو�صع  ين�صح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  ال�صيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�صقف حتى  �صندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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 »�آبل« ت�صبح �أول 

�صركة �أمريكية قيمتها 
تريليون دوالر

عمالق  »�آبل«  �رشكة  �أ�صبحت   
�لإلكرتونيات، �أول �أم�س �خلمي�س، 
قيمتها  تبلغ  �أمريكية  �رشكة  �أول 
و�رتفعت  دولر  تريليون  �ل�صوقية 
يف   2.7 بن�صبة  »�آبل«،  �أ�صهم 
م�صتوى  �أعلى  �إىل  لت�صل  �ملائة، 
 207.05 عند  �لإطالق  على  لها 

دولر يف منت�صف نهار �خلمي�س.
م�صتوى  عند  �إغالقها  وعقب 
�لأربعاء  لل�صهم،  دولر   201.50
نيويورك،  بور�صة  يف   ، �ملن�رشم 
 2.75 بن�صبة  »�آبل«  �صهم  �رتفع 
يف   ،207.05 �إىل  لي�صل  باملائة 
دفعها  ما  ت.غ،   15:49 �ل�صاعة 

لتخطي عتبة تريليون دولر وجاء 
من  يومني  بعد  �لتاريخي  �حلدث 
�إعالن �ل�رشكة عن زيادة يف �صايف 
�أ�صا�س  على  و�إير�د�تها،  دخلها 
�لتوقعات  كل  فاق  ب�صكل  �صنوي 
و�أعلنت �ل�رشكة، �رتفاع �إير�د�تها 
�إىل  لت�صل  باملائة   17.3 بن�صبة 

�لربع  يف  دولر،  مليار   53.26
من  ذ�تها  بالفرتة  مقارنة  �لثاين 
فيما قفزت �صايف  �ملا�صي  �لعام 
�إىل  لت�صل  باملائة   32 �لأرباح 
تلك  خالل  دولر  مليار   11.52
�لتي  �ل�رشكة  لأرباح  وفقا  �لفرتة، 

�صدرت �لثالثاء �ملا�صي 

�أبل و�صام�صونغ ت�صويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت �أبل و�صام�صونغ ت�صوية ودية خلالف م�صتمر بينهما منذ �صبع 

�صنو�ت حول �تهامات بن�صخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف �آي فون، 
بح�صب ما �أفادت م�صادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �صفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�صية يف مايو )�أيار( �ملا�صي على �صام�صونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�صخها تفا�صيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�صتديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�صية �لفدر�لية 
لو�صي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�صوية 

�لق�صية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�صحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�صكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�صدد.
و�أ�صدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�صي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��صل حماية �لعمل 

�ل�صاق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�صت �صام�صونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�صبت �أبل ق�صية �أوىل حكم فيها على �صام�صونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��صتاأنفت �حلكم.
وو�صل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�صميم �لتي ن�صختها �صام�صونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�صميم �لهاتف �لذكي مو�صع �خلالف �أو ق�صم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�صية ت�صمل خ�صو�صاً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�صمل خ�صو�صاً �ل�صكل �مل�صتطيل مع �حلو�ف �مل�صتديرة مع رموز 

ملونة م�صفوفة على �ل�صا�صة.

�صركة هو�وي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�ص�ص 
لاللعاب

يف ظل �لتطور �لكبري عند مناف�صني 
عن  ف�صاًل  ��صو�س  و  �صاومي  مثل 
 Honor هاتف ريزر يبدو �أن هاتف
قبل  هو�وي  �أطلقته  �لذي   Play
قررت  لذلك  كافياً  يعد  مل  ��صابيع 
�جلديد  �ل�صوق  هذ�  دخول  �ل�رشكة 
بهاتف �أكرث قوة و�رش��صة كما تقول 

�لتقارير .
�رشكة  فاإن  �مل�صدر  وبح�صب 
هاتف خم�ص�س  على  تعمل  هو�وي 
مبتكرة  ومز�يا  قوي  بعتاد  لالألعاب 
لهو�تف  قوياً  مناف�صاً  �صيكون 

�لألعاب �ملوجودة حالياً يف �لأ�صو�ق  
�صتعزز  �لقوي  �لعتاد  عن  ف�صاًل 
�لهاتف  هذ�  ح�صور  من  هو�وي 
ت�صاعد على منح  ر�صمية  مبلحقات 
غامرة  لعب  جتربة  �مل�صتخدمني 
بالرتفية دون �لتلميح عن هوية هذه 
�لك�صف  �صيتم  �لهاتف  �مللحقات 
�صدقت  �ذ�  رمبا  �لعام  هذ�  عنه 
هاتف  ب�صحبة  �صيكون  �لتوقعات 
و�لذي   20 ميت  �ملنتظر  هو�وي 
�لأخري  �لربع  �لك�صف عنه يف  �صيتم 

من �ل�صنة كما جرت �لعادة.

قريبًا.. »حمادثات م�صّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�صيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�صغر على  للتدوين  تويرت  �صبكة 
بينهم  فيما  �لر�صائل  تبادل  للم�صتخدمني  ت�صمح 
ب�صكل م�صفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �صتحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��صم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�صتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�صابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�صية ر�صائل مبا�رشة م�صفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�صب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�صمي ل�صبكة 
بعد  يت�صح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�صب  ر�صمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�صفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�صيج لأبل، بل يختار �مل�صتخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�صفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�صنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�صة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�صالة ن�صية �رش�ً«، �صتُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�صة �مل�صفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �الإعالين

يف  مهنيني  �صبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�صوت  �لب�رش  ��صتعمال  للم�صتخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�ص�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�صفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �صناع  مع  �لتو��صل  للم�صتخدمني 
�لتي  �مل�صرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�صتهلك  يخو�صها 

و�صيتمّكن �مل�صّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�صويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�ص�س  خالل 

�صمن �صياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��صيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �صفحتها �خلا�صة على 

�ل�صبكة.
ي�صار �إىل �أن فيديو �صفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�صاء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

�أبل ت�صتبدل هو�تف �آي فون �إك�ص �ملعطوبة
�أر�صلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�صكالت تتعلق 
بتقنية »في�س �آي دي« يف �آي فون �إك�س، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��صتبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�صالح �لكامري� �خللفية حلل م�صاكل »في�س �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إل �أن �لعديد من �مل�صتخدمني لحظو� �أنه عند ف�صل �لكامري� �خللفية، 
تف�صل تقنية »في�س �آي دي« �أي�صاً يف �لعمل ب�صكل �صحيح.

نظارة �أوكولو�ص غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�صاكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��صي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �لفرت��صية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�صتخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�صة بات�صال �صبكة WLAN �لال�صلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�صرية، بالإ�صافة �إىل ربط �جلهاز بح�صاب �أوكولو�س ب�صبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�صل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�صور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��صي.

وميكن للم�صتخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��صتعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��صتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�صطدم عد�صات �لنظارة مع عد�صات نظارة �لو�قع �لفرت��صي.

كارثة تهدد هو�تف 
»OnePlus«

 »OnePlus« �رشكة  حّذرت 
�لفئة  من  هو�تفها  م�صتخدمي 
�ل�صاد�صة، من حتميل بع�س حتديثات 
يف  �خلرب�ء  و�أو�صح  �أندرويد  نظام 
�أنهم ل ين�صحون م�صتخدمي  �ل�رشكة 
بتحميل   »6  OnePlus« هو�تف 

ن�صخة  من  �لثالث  �لتجريبي  �لإ�صدر 
»Android P«، �لذي �أتاحته غوغل 
�لذكيةكما  �لأجهزة  لبع�س  موؤخر� 
�لإ�صد�ر  �أن  �إىل  �خلرب�ء  �أ�صار 
�ملذكور ل يتو�فق مع بع�س برجميات 
»OnePlus 6«، ومن �ملمكن �أن يوؤثر 

بعمل  ين�صح  لذ�  �لهاتف،  �أد�ء  على 
�جلهاز  ملحتويات  �حتياطية  ن�صخة 
�لن�صخة  �نتظار  �أو  حتميله،  قبل 
 Android« من  �لكاملة  �لر�صمية 
�لعام  �أو�خر  تطرح  �أن  �ملتوقع   »P

�جلاري.



ف�شلت يف  قد  االحتادية  اأن  علمنا  اذا  خا�شة 
التعاقد مع مدرب من العيار الثقيل يف �شورة 
وكرو�ش  رونار   ، حاليلوزي�ش  وحيد  البو�شني 
ويف   ، االإيراين  للمنتخب  احلايل  املدرب 
�شياق مت�شل اأكد منا�رضي اخل�رض بالواليات 
علو  اأثبت  الذي  بلما�شي  جمال  اأن  املذكورة 
كعبه ومكره التكتيكي مع اأندية قطرية وحتى 
املنتخب العنابي الذي فاز معه بخليجي 22 ، 
ان�شباطه و�رضامته املعهودة  بفر�ش  مطالب 
اخل�رض  لبيت  الهدوء  عودة  �شمان  اأجل  من 
ملواجهات  حت�شبا  ممكن  وقت  اأقرب  يف 
اق�شائيات كان 2019 املزمع تنظيمه يف دولة 

الكامريون .
اإىل جانب ذلك فقد �شدد ذات املتحدثني على 
راأ�ش  على  اجلديد  الوافد  م�شاندة  �رضورة 

ال�شالحيات  كافة  منحه  مع  الفنية  العار�شة 
وعدم التدخل يف مهامه خا�شة من طرف من 

و�شفوهم باأ�شباه املحللني وال�شحفيني .
ومعلوم اأن ال�شارع الريا�شي اجلزائري عموما 

اأماال  يعلق  اخل�شو�ش،  وجه  على  واجلنوبي 
لقيادة  بلما�شي  جمال  التقني  على  كبرية 
اأال  الثانية  النجمة  تعليق  نحو  اخل�رض  �شفينة 

وهي التتويج بكاأ�ش افريقيا العام القادم .

م٫�س

ال�ضارع الريا�ضي باجلنوب 

تثمني قرار تعيني جمال بلما�ضي مدربا للخ�ضر 
اأجمع ال�ضارع الريا�ضي بواليات جنوب البالد على غرار ورقلة ، غرداية ، مترنا�ضت ، ايليزي ، 

اأدرار ، ب�ضار ، تيندوف ، الوادي ، ب�ضكرة و االأغواط ،على و�ضف  اقدام القائمني على �ضوؤون كرة 
القدم بالبالد على التعاقد مع املدرب اجلزائري ال�ضاب جمال بلما�ضي  باخلطوة ال�ضديدة .

�ضناعة الياأ�س
يف  العام  الراأي  �ضحن  قليلة  اأيام  يف 

عرب  التيئي�س  اأنواع  بكل  اجلزائري 

،ت�ضنهات  منظمة  و  مركزة  حمالت 

غ�ضيل  لعمليات  متهيدا  جهة  من  اأكرث 

باآخر  اأو  ب�ضكل  عالقة  على  دماغ 

عودة  من  تخويف  الرئا�ضيات،  مبوعد 

حتليالت  ن�ضر  تعمد  عرب  االإرهاب 

جرت  التي  االأحداث  عن  �ضور  و 

مركز   ترويج  و  عزابة  منطقة  يف 

و  ورقلة  يف  ال�ضعبية  لالحتجاجات 

الوادي و بلعبا�س و ت�ضويرها على اأنها 

يحدث  ما  يتكامل  و  الع�ضيان  من  نوع 

ملقاالت  اجلزائر  ت�ضدر  مع  داخليا 

كثرية يف منابر اإعالمية اأجنبية ت�ضري 

االأو�ضاع  اأن  وهي  واحد  م�ضمون  يف 
على و�ضك االنهيار

البع�س  و االأغرب هو ما اعتربه  ربط 

من  ملجموعة  جماعية  �ضالة  بني 

حيث  الديني  والت�ضدد  املواطنني 

طالب البع�س مبحاربة هوؤالء و نقلهم 
اإىل حمت�ضدات  خا�ضة

ر�ضدها  مت  التي  االحتجاجات  كل 

عن  تخرج  ال  الواليات  من  كثري  يف 

ظل  يف  االجتماعية  املطالب  دائرة 

اإجناز  يف  حمليني  ملنتخبني  ذريع  ف�ضل 

وهي  لهم  منحت  قطاعية  م�ضاريع 

يف  التحقيق  يجري  بالع�ضرات  م�ضاريع 

اإىل  منها  البع�س  نقل  و  توقفها  �ضبب 
واليات اأخرى..

موعد  كل  ويف  املا�ضية  ال�ضنوات  طيلة 

االأحداث  تتكاثر  البالد  به  متر  مهم 

التي تعكر االأجواء و تعيدنا اإىل املربع 
االأول  .

موقف

حي الفر�ضان يف جيجل 

�ضرقة مبلغ 300 
 مليون �ضنتيم 

من داخل �ضيارة
تعر�ش مواطن بحي الفر�شان و�شط مدينة 

جيجل اإىل �رضقة مبلغ 300 مليون �شنتيم كان 
بداخل �شيارته نوع  رونو »�شيمبول« ، العملية  

نفذها اجلناة  اثناء دخول ال�شحية الأداء ال�شالة 
مب�شجد عمر بن اخلطاب ، بحيث قاموا 

بتحطيم زجاج نوافذ �شيارته واأ�شتولوا على 
املبلغ ال�شالف الذكر والذوا بعدها بالفرار،  بعد 

التبليغ عن اجلناية فتحت م�شالح ال�شبطية 
الق�شائية حتقيقا معمقا  ملعرفة الفاعلني 

وتقدميهم اأمام اجلهات الق�شائية، لتبقى هذه 
اجلرائم دخيلة على عادات وتقاليد  املجتمع 
اجليجلي من جهة ومن جهة اأخرى  من �شاأنها 
اأن ت�شوه �شمعة املنطقة التي  اأ�شبحت الوجهة 
املف�شلة ملئات االآالف من العائالت اجلزائرية 

من خمتلف مناطق اجلمهورية. 
احلاجر�ضيد هزيل # وداد 

امل�ضيلة

العثور على جثة معاق ببلدية عني فار�س

تاف�ضور ب�ضيدي بلعبا�س

جريحان يف معركة 
بالع�ضي حول ح�ضيدة  

�ضعيدة

القب�س على �ضابني بتهمة 
ترويج املخدرات 

الثانوية  الوحدة  اأعوان  تدخل 
امللح  بعني  املدنية  للحماية 
لنقل  امل�شيلة  اق�شي جنوب والية 
جثة �شخ�ش متويف يبلغ من العمر 
متعفنا  وجد  معاق  وهو  �شنة   33
منطقة  كو�شة  امل�شمى  باملكان 
دائرة  فار�ش  عني  بلدية  �رضفاقة 

اإىل  حتويله  مت  اأين  امللح  عني 
مب�شت�شفى  اجلثث  حفظ  م�شلحة 
للت�رضيح  الإخ�شاعها  امللح  عني 
الطبي ملعرفة اأ�شباب الوفاة، فيما 
تدخلت امل�شالح االأمنية للتحقيق 

يف هذه احلادثة .
عبدالبا�ضط بديار  

اأن   « للو�شط   « حملية  م�شادر  ذكرت   
عائلتني  بني  اأم�ش  وقعت  قد  معركة 
والية  جنوبي  تاف�شور  بلدية  بنواحي 
خلفت  ح�شيدة  حول  بلعبا�ش  �شيدي 
قام  ،بينما  �شقيقان  وهما  جريحان 
والدهما  �شيارة  زجاج  بك�رض  املعتدون 
، وح�شب امل�شدر الذي اأورد اخلرب فاإن 
وقائع احلادثة جاءت بعد رعي �شخ�ش 
يدعى »ن،ب« البالغ من العمر حوايل 37 
للدخول  دفعهم  ما  ح�شيدتهم  يف  �شنة 
اعتداء  اإىل  حتولت  مناو�شات  يف  معه 

بجروح  اإ�شابته  اإىل  اأدى  ما  بالع�شي 
الذ  ،بينما  االأنف  م�شتوى  على  خطرية 
�شقيقه بالفرار ، يف وقت فتحت م�شالح 
الفرقة االإقليمية للدرك الوطني حتقيقا 
يف الق�شية ،جتدر االإ�شارة اإىل اأن نف�ش 
املنطقة قد �شهدت �شهر جوان الفارط 
عملية مماثلة قتل فيها �شخ�ش واأ�شيب 
قطعة  اجل  من  خطرية  بجروح    03
اأر�ش بعد اأن ا�شتعمل املعتدون ال�شالح 

الناري والع�شي 
�س.�ضهيب

مكافحة  فرقة  عنا�رض  متكنت 
الوالئية  بامل�شلحة  املخدرات 
بداية  ب�شعيدة  الق�شائية  لل�رضطة 
توقيف  من  اجلاري  االأ�شبوع 
ترتاوح  ق�شائيا  م�شبوقني  �شخ�شني 
اأعمارهم ما بني 25 و 38 �شنة تورطا 
املوؤثرات  و  املخدرات  حيازة  يف 
العقلية ق�شد البيع حيث تعود وقائع 
الق�شية اإثر دوريات لعنا�رض الفرقة 
بحي الفتح اأين لفت انتباههم اأربعة 
اأ�شخا�ش بالقرب من اأحد العمارات 

لعنا�رض م�شالح  لدى م�شاهدتهم  و 
قاموا  و  بالفرار  الذوا  ال�رضطة 
قولواز  نوع  من  �شجائر  علبة  برمي 
وزنها  قدر  14 قطعة خمدرات  بها 
بـ 08 غرام و 18 قر�ش مهلو�ش من 
نوع كيتيل مهياأة للبيع اأين مت توقيف 
على  التعرف  مت  فيما  �شخ�شني 
وهما  االآخرين  االأ�شخا�ش  هوية 
حمل بحث اأين مت تقدميهما للنيابة 

العامة.
خلدون. ع

موبيلي�س

عرو�س جتوال مرنة ح�ضرًيا حلجاجنا! 

برج باجي خمتار وعني قزام

حجز �ضاحنينت و ثالثة  مركبات رباعية الدفع

احلمى القالعية تزداد حدة

انت�ضار نقاط بيع فو�ضوية للما�ضية بالبويرة

البقاع  نحو  ُحجاجنا  توُجه  مبنا�شبة 
الركن  و  احلج  منا�شك  الأداء  املقد�شة 
اخلام�ش الإ�شالم ،موبيلي�ش يبتكر و يعلن 
عن اإطالق عر�ش ترويجي ال مثيل له على 
مكاملات خدمة التجوال و اإطالق خدمة 

االأنرتنت ِح�رضًيا للحجاج! 
البقاء  من  الكرام  حلجاجنا  يت�َشن  حتى 
اآدائهم  على ات�شال دائم مع ذويهم خالل 
جلميع  موبيلي�ش  ،ي�شمح  احلج  ملنا�شك 
زبائنه من االإ�شتفادة من ت�شعرية ترويجية 
اإىل  و  من  باملكاملات  خا�شة  تف�شيلية  و 
ت�شعرية  باأح�شن  وهذا  املقد�شة،  البقاع 

احت�شاب  مع  للدقيقة  دج  ال�شوق9.60  يف 
النقال  �شبكات  جميع  ،نحو  الر�شوم،  كل 
�شبتمرب   23 غاية  اإىل  �شاحلة  ال�شعودية 
خدماته  موبيلي�ش  ،يرثي  ِح�رضياً   .2018
امُلَوجهة للحجاج ،حيث �شيتمكن احلجاج 
امل�شبق  الدفع  خطوط  على  احلائزين 
من  االإ�شتفادة  و  االإ�شرتاك  من  موبيلي�ش 
عرو�ش خدمة االأنرتنت و ذلك با�شتعمال 
الالئحة *600# : عر�ش التجوال للحجاج 

Mo 500: 1200 دج �شالح ملدة 15 يوم
عر�ش التجوال للحجاج Go 1: 1950 دج 

�شالح ملدة 30 يوم

ال�شعبي،  الوطني  للجي�ش  مفارز  حجزت 
باجي  برج  من  بكل   ،2018 اأوت   02 يوم 
خمتار وعني قزام /ن.ع.6، �شاحنينت)02( 
و  الدفع  رباعية  مركبات   )03( ثالثة  و 
االأقمار  عرب  اإت�شال  اأجهزة   )03( ثالثة 

مواد  من  وحدة  و)104640(  االإ�شطناعية 
حر�ش  وحدات  اأحبطت  فيما  التنظيف، 
وتب�شة  اأهرا�ش  �شوق  من  بكل  احلدود 
اأزيد  تهريب  5، حماوالت  ع  والطارف/ن 

من )7256( لرتا من الوقود .

حذرت م�شالح مديرية الفالحة بالبويرة 
فو�شوية  بيع  نقاط  انت�شار  ظاهرة  من 
بلديات  عدة  م�شتوى  على  للما�شية 
واملوالني  ال�شما�رضة  بع�ش  يتخذها 
اعني  عن  بعيدا  موا�شيهم  لبيع  اأماكن 
الذي  االخري  القرار  مع  خا�شة  الرقابة 
على  اال�شواق  بغلق جميع  الوايل  ا�شدره 
احلمى  لداء  الرهيب  االنت�شار  خلفية 
املعنية  امل�شالح  اأح�شت  التي  القالعية 
24 حالة دون احلاالت التي مل ي�رضح بها 
 « علمت جريدة  ال�شياق  ويف   ، ا�شحابها 
الو�شط » من م�شادر ر�شمية عن اإم�شاء 
الوايل على قرار جديد يتمثل حتديد 21 
ت�شخري  مع   12 الدوائر  عرب  بيع  نقطة 

بيطريا ملرافقة عملية  حوايل 42 طبيبا 
مع  تزامنا  وذلك  قانوين  اإطار  يف  البيع 
لداء  للت�شدي  املا�شية  تلقيح  حملة 
احلمى القالعية خا�شة مع دخل موالني 
من الواليات املجاورة على غرار �شطيف 
الوالية  اأ�شواق  اىل  وزو  وتيزي  وامل�شيلة 
ذات  الرقابة ح�شب  تكثيف  ي�شتوجب  ما 
يتواجد  اخرى  جهة  ومن   ، امل�شادر 
حلول  مقربة  على  البويري  املواطن 
يف  املبارك  اال�شحى  عيد  منا�شبة 
اأ�شعار  حرية من امره وبني �شندان غالء 
حلومها  وف�شاد  تعفن  ومطرقة  املا�شية 

يف حالة اإقتنائها .
اأح�ضن مرزوق

يف الربع الثاين من 2018

 قاعدة م�ضرتكي
 جازي توا�ضل منوها 

االت�شاالت  تقنيات  يف  الرائدة  جازي  �رضكة  اأعلنت 
الثاين من عام  الربع  الت�شغيل يف  نتائج  الرقمية عن 
الزبائن  قاعدة  منو  با�شتمرار  متيزت  والتي   2018
للمن�شة  الناجح  واالإطالق  االأرباح  �شايف  وا�شتقرار 
بالرقمنة  ت�شمح  التي  االأعمال  نظام  لدعم  الرقمية 
اجلديدة  الربجميات  تقنيات  با�شتخدام  ال�شاملة 

والكالود.
اإىل غاية 30 جوان2018 ،امتلكت جازي 15.5 مليون 
م�شرتك و هو ما يوؤكد التوجه االإيجابي الذي لوحظ 
خالل الربع االأول من العام اجلاري ، مما اأدى اإىل منو 
قاعدة امل�شرتكني بن�شبة 1.1 ٪ مقارنة بالربع االأول 
، بزيادة قدرها 162000 زبون جديد. مقارنة بالفرتة 
نف�شها من عام 2017 ، ال تزال جازي حمافظة على 
اإ�شرتاتيجية جتارية قوية  وعرو�ش  م�شارها بف�شل 

�شخية وجذابة وجودة اأف�شل بكثري لل�شبكة.
للم�شرتكني  لل�رضكة  الرابع  اجليل  �شبكة  اأداء  �شمح 
الرقمي  العامل  يف  واالبحار  امل�شاركة  بالتوا�شلو 
ا�شتهالك  متو�شط  بلغ  حيث  متزايدة.  بوترية 
الربع  يف  ميغابايت   1643 م�شتخدم  لكل  االنرتنت 
الثاين اأي بزيادة 243 يف املائة عن الفرتة نف�شها من 

عام 2017.

 بكل من تلم�ضان وعني
 تيمو�ضنت وتب�ضة

�ضبط 23,39 كيلوغرام 
من الكيف املعالج

ال�شواحل  وحر�ش  احلدود  حر�ش  عنا�رض  اأوقف 
بكل من تلم�شان وعني تيمو�شنت/ن.ع2 وتب�شة/ن 
ع 5، �شخ�ش)01( و�شبطوا )23،39( كيلوغرام من 
الكيف املعالج ومركبة نفعية، فيما �شبط عنا�رض 
طن   )34.814(  ،2 ع  /ن  بوهران  الوطني  الدرك 
من التبغ. من جهة اأخرى ،اأوقف حرا�ش احلدود 
من  �رضعي  غري  مهاجر   )11(  ،2 ع  بتلم�شان/ن 

جن�شيات خمتلفة.
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