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وزارة الدفاع الوطني`

تن�سيب القائد اجلديد للناحية 
الع�سكرية االأوىل بالبليدة 
اجلرنال املتقاعد عبد العزيز جماهد يوؤكد :

تغيريات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية 
اجلزائرية اإجراءات عادية«
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رئي�ض احتاد العا�صمة، عبد احلكيم �صرار

لن ن�سك� الغيابات.. 
واللقب االأفريقي هدفنا
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�ض 7

العا�صمة

ت�زيع 6 اآالف حمل على 
ذوي االحتياجات اخلا�سة

جيجل

جمع اأزيد من 85 األفا من جلد االأ�ساحي  
اجللفة 

دورة تك�ينية لفائدة 
اجلمعيات البيئية 

      .        دع�ة للتحقيق و حتديد امل�س�ؤوليات

       .        الك�لريا تخّلف ندرة
            يف املياه املعدنية !
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مترنا�ست

�إرهابي ي�سلم نف�سه للجي�ش
لل�سلطات  اخلمي�س,  اأم�س  اأول  نف�سه,  اإرهابي  �سلم 
من  اآلية  ن�سف  بندقية  وبحوزته  بتمرنا�ست  الع�سكرية 
اأفاد  ما  ح�سب  مملوء,  ذخرية  وخمزن  �سيمونوف  نوع 
اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  به 
اجلي�س  قوات  جهود  وبف�سل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  »يف 
 ,2018 اأوت   23 يوم  نف�سه,  اإرهابي  �سلم  ال�سعبي,  الوطني 
الع�سكرية  بالناحية  بتمرنا�ست  الع�سكرية  لل�سلطات 
ال�سالم  عبد  قدوري  بامل�سمى  الأمر  ويتعلق  ال�ساد�سة. 
�سنة  الإرهابية  باجلماعات  التحق  الذي  +دي�سي+  املدعو 
من  اآلية  ن�سف  بندقية   بحوزته  كان  الإرهابي   .2013

نوع �سيمونوف وخمزن ذخرية مملوء«. 

�سيدي بلعبا�س

�ساب �إ�سباين يعتنق �لإ�سالم 
يف  الإ�سالم  اإ�سباين  اأم�س,�ساب  اأول  ليلة  اإعتنق   
ب�سيدي  الع�ساء  �سالة  بعد  ثابت  بن  زيد  م�سجد 
اجلديد  بالوافد  امل�سلني  تكبري  و�سط  بلعبا�س 
بدل  �سفيان  اإ�سم  اإختار  ,حيث  الإ�سالمي  للدين 
»طونيو« بعدما لقنه الإمام ال�سهادتني وبهذا يزداد 

عدد الوافدين اإىل دين احلق والت�سامح بالولية 
�س.�س

خبر في 
صورة

ق�سية مقتل الطفلة �سل�سبيل

وكيل �جلمه�رية ي�ؤكد �أن 
»�لقان�ن �س�ف ياأخذ جمر�ه« 

9 ماليني مرت مكعب من 
�ملياه يف ظرف 6 �ساعات

اليوم  خالل  ذروته  ال�رشوب  للماء  املنزيل  اال�ستهالك  بلغ 
اليوم اخلمي�س باجلزائر  اأكده  االأول من عيد اال�سحى، ح�سبما 
ا�سماعني  للمياه،  اجلزائرية  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  العا�سمة 
عمريو�س و اأ�سار عمريو�س خالل ندوة �سحفية خ�س�ست لتقييم 
التزويد باملاء ال�رشوب خالل يومي العيد، ن�سطها مع م�سوؤويل 
تقدر ب9  يومية  ا�ستهالك كمية  انه »مت  اإىل  القطاع  موؤ�س�سات 
ماليني مرت مكعب من املياه موزعة على امل�ستوى الوطني يف 
الثانية  و  �سباحا  ال�سابعة  بني  ما  بال�سبط  و  �ساعات   6 ظرف 

زواال، مما اأدى اىل تراجع �رشيع يف 
للجزائرية  االأول  امل�سوؤول  اأو�سح  اخلزانات«و  مياه  من�سوب 
للمياه اأن هذا احلجم االإجمايل املقدر ب9 ماليني مرت مكعب 
امل�سانع  و  االإدارات  و  الفنادق  و  املنازل  عادة  به  تزود  الذي 
االأول  اليوم  خالل  املنازل  قبل  من  باملائة   80 بن�سبة  ا�ستعمل 

لعيد االأ�سحى.

»معركة �جلز�ئر » يف كرو�تيا
اجلزائر  »معركة  املطول  الوثائقي  الفيلم  اختيار  مت 
لدخول  ا�سماعيل  بن  مالك  للمخرج  التاريخ«  يف  فيلم 
املناف�سة يف مهرجان الفيلم التاريخي الذي �سيقام من 
5 اإىل 9 �سبتمرب مبدينة ريجيكا )غرب كرواتيا( ح�سبما 

علم لدى املخرج.
و يتطرق الفيلم )2018( اإىل خبايا ت�سوير و انتاج الفيلم 
االإيطايل  للمخرج   )1966( اجلزائر«  »معركة  ال�سهري 
جيلو بونتيكورفو الذي حاز على جائزة االأ�سد الذهبي 
حت�سل  قد  و  الدويل  ال�سينمائي  البندقية  ملهرجان 
جائزة  على  التاريخ«  يف  فيلم  اجلزائر  »معركة  الفيلم 
يف  املطولة  الوثائقية  االفالم  فئة  يف  التحكيم  جلنة 
املهرجان الدويل للفيلم العربي لوهران الذي عقد يف 
جويلية الفارط، و للتذكري اأخرج مالك بن ا�سماعيل عدة 
افالم من بينها »اقليم« )1996( و »ال�سني الزالت بعيدة« 
اجلزائر  اإىل  الفرن�سية  اجلزائر  من   :  1962« و   )2008(

اجلزائرية« )2012(. 

اأكد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
اأن  اخلمي�س،  اأم�س  اأول  وهران، 
جمراه«  ياأخذ  �سوف  »القانون 
فيما يتعلق بق�سية مقتل الطفلة 
التي عرث على  زحاف  �سل�سبيل، 
بحي  املا�سي  االأحد  جثثها 
ال�سهداء، ح�سب ما اأفاد به بيان 
لوزارة العدل ونقل ذات امل�سدر 
رد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
تداوله عرب  يتم  »ما  وهران على 
االجتماعي«  التوا�سل  �سبكات 
الطفلة  ق�سية  بخ�سو�س 
�سل�سبيل، حيث اأكد اأن »التحريات 
م�سالح  طرف  من  املبا�رشة 
اإ�رشافنا تو�سلت يف  االأمن حتت 

القب�س  اإلقاء  اإىل  قيا�سي  ظرف 
تورطهما  م�ستبه  �سخ�سني  على 
يف ارتكاب تلك اجلرمية واأنه قد 
اأمام  فيهما  امل�ستبه  تقدمي  مت 
قا�سي   « اأن  واأ�ساف  العدالة«. 
احلب�س  باإيداعهما  اأمر  التحقيق 
التحقيق«،  ذمة  على  املوؤقت 
�سوف  »القانون  اأن  على  م�سددا 
ياأخذ جمراه«لالإ�سارة، فاإن االأمر 
من  البالغ  ع(  )خ.  باجلاين  يتعلق 
اآخر  و�سخ�س  �سنة   18 العمر 
اجلثة  نقل  يف  تورط  ع(  )�س. 
املكان  نحو  عربته  بوا�سطة 
العثور عليها ووفق  الذي مت فيه 
نتائج التحريات، فان اجلاين قام 

عليها  ليعتدي  الطفلة  با�ستدراج 
جن�سيا قبل اأن يقدم على التخل�س 
منها لكي ال يكت�سف اأمره وقد مت 
العثور على جثة الطفلة �سل�سبيل 
يف  �سنوات   9 العمر  من  البالغة 
حدود ال�ساعة الواحدة من �سباح 
اأن  بعد  بوهران  املا�سي  االأحد 
يوم  �سبيحة  اختفائها  عن  اأعلن 
م�سالح  اأعوان  ووجد  ال�سبت، 
الطفلة  جثة  املدنية  احلماية 

بحي ال�سهداء التابع 
مدينة  )�رشق  اجلري  بئر  لبلدية 
بال�ستيكي  كي�س  داخل  وهران( 
الكبري قرب م�ستودع  من احلجم 

لل�سيارات. 

عنابة ووهران

 �إحباط هجرة غري �سرعية
اأحبط حرا�س ال�سواطئ 
و  بعنابة/ن.ع.5, 

حماولة  وهران/ن.ع2 
�سرعية  غري  هجرة 

من  �سخ�سا   )20( لـ 
كانوا  خمتلفة  جن�سيات 

على منت قارب تقليدي 
ال�سنع.

اأمل م�سعد 

�ملكتب �مل�سريرّ يرف�ش �لتخالط ويهدد بالرحيل !
 « االأعمال  رجل  قدوم  اأن  يبدو 
الب�سري �سعالن« لقيادة فريق اأمل 
م�سعد نحو بر االأمان ، مل يعجب 
اخلري  تريد  ال  التي  االأطراف 
بل   ، م�سعد  مبدينة  للريا�سة 
لتحطيم  و�سعها  يف  ما  كل  تبذل 
الذي   ، العريق  الربيام  نادي 
عر�سة  االأخرية  املدة  يف  اأ�سبح 
للم�ساكل واملتاعب واملعوقات ، 
ما جعل املكتب امل�سريرّ اجلديد 

والتاأويالت  باالإ�ساعات  يندد 
البيت  حميط  يف  انت�رشت  التي 
اأن  ورغم   ، واالأحمر  االأ�سفر 
الإنقاذ  اأتوا  اجلدد  االأع�ساء 
 ، والزوال  االندثار  من  الفريق 
التي  اللفظية  امل�سايقات  اأن  اإال 
تالحقهم يوميا زادت من قلقهم 
وحريتهم ، وهم الذين ينوون بناء 
فريق ميثل املنطقة اأح�سن متثيل 
، االأمر الذي اأثار كذلك ا�ستنكارا 

كبريا من االأن�سار االأوفياء الذين 
ال  فريقهم  م�ستقبل  اأن  اأكدوا 
ويحدث   ، اإطالقا  باخلري  يب�رش 
حتاك  موؤامرة  اأن  ليثبت  هذا 
االأعرق  الفريق  �سد  اخلفاء  يف 
الذي  املحلي  امل�ستوى  على 
لتحطيمه  عدة  جهات  تهدف 
االإدارة  جعل  وذاك  هذا  كل   ،
الت�رشفات  هذه  ت�ستنكر  احلالية 
مثل  يف  العمل  ب�سعوبة  وت�رشرّح 

د باالن�سحاب  هذه الظروف وتهدرّ
النهائي من ت�سيري �سوؤون الفريق 
ال�سلطات  تدخلت  اإذا  اإال   ،
للعراقيل  حد  لو�سع  املحلية 
متار�سها  التي  واملثبرّطات 
على  املح�سوبة  االأ�سماء  بع�س 
ال  والتي   ، املحليني  املنتخبني 
على  امل�سعدية  الريا�سة  ت�رشرّف 

االإطالق .
ع.ذ

بكل من تيارت وت�سم�سيلت

ت�قيف 6 �أ�سخا�ش بح�زتهم �أ�سلحة تقليدية
اجلي�س  اأفراد  اأوقف 
 23 يوم  ال�سعبي،  الوطني 
بالوادي/   ،2018 اأوت 

ن.ع4، مهربا  )01(بحوزته 
�سجائر،  )5400(علبة 
الدرك  عنا�رش  واأوقف 

تيارت  من  بكل  الوطني، 
�ستة  وت�سم�سيلت/ن.ع2، 
بحوزتهم  اأ�سخا�س   )06(

اأ�سلحة   )08( ثمانية 
وثالث  ال�سنع   تقليدية 

)03( بنادق �سيد.
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.        دع�ة للتحقيق و حتديد امل�س�ؤوليات

�سارة بومعزة

لتبديد  الت�رصيحات  وجاءت خمتلف 
خوف اجلزائريني من مياه احلنفية، 
حيث اأكد مدير ال�سحة لوالية اجلزائر 
حممد مرياوي اأن ماء احلنفيات لي�س 
م�سدرا لوباء الكولريا واأنه ماء �سالح 
لل�رصب، حيث نقلت واأج، يف ت�رصيح 
باأن  للم�ستهلكني  تطميناته  للمعني 
مل  اجلزائر  بوالية  احلنفيات  ماء 
الكولريا  لوباء  م�سدرا  اأبدا  يكن 
مو�سحا  متاما  لل�رصب  �سالح  واأنه 
م�سدرا  لي�ست  اجلزائر  »والية  اأن 
نقله من  واإمنا مت  الوباء كذلك  لهذا 
طرف اأ�سخا�س كانوا قد �سافروا اإىل 
التي  الواليتان  والبويرة وهما  البليدة 

ظهر فيهما هذا الوباء«.
املوؤكدة  احلاالت  عدد  حدد  كما 
بالكولريا  اإ�سابة  حاالت  بـ5  املقدر 
بالعا�سمة، من بني 14 حالة حمتملة، 
والية  باأن  للتطمني  عاد  حني  يف 
متاأهبة  م�ساحلها  وكافة  اجلزائر 
هذا  ملحا�رصة  م�ستمرة  ب�سفة 
املر�س  حماربة اأية عدوى جراء هذا 
الداء مذكرا باحلملة التح�سي�سية التي 
لتعلم  املواطنني  لفائدة  اإطالقها  مت 
اأية عدوى جراء هذا  كيفية جمابهة 
غ�سل  �رصورة  على  م�سددا  الوباء، 
غ�سل  كذا  و  م�ستمرة  ب�سفة  اليدين 
له  م�سافا  باملاء  والفواكه  اخل�رص 
قطرات من مادة »اجلافيل«  لتفادي 

اأية عدوى حمتملة.

ارتفاع احلاالت امل�ستبه 
باإ�سابتها بالكولريا اإىل 

بالبليدة  107

اأو�سح  البليدة  والية  م�ستوى  على 
اأم�س،  جمعي،  اأحمد  ال�سحة  مدير 
عثمان  املالكمة  مدرب  وفاة  باأن 

يتعلق  الفارط،  االأربعاء  دحماين 
فيما  بالكولريا،  باإ�سابته  فعليا 
عن  االأول  الوالئي  امل�سووؤل  ا�ستبعد 
تكون  اأن  البليدة  يف  ال�سحة  قطاع 
يوم  امل�سجلة  الثانية  الوفاة  حالة 
باأن  موؤكدا  بالوباء،  مرتبطة  اأم�س 
املراأة املتوفاة كانت مري�سة بالداء 
ال�سكري، و يف انتظار �سدور التحليل 
الفريق  بان  قال جمعي  بها  اخلا�سة 
الطبي اأ�سار يف ملفها اإىل اأن اأ�سباب 
ظهور  حني  اإىل  حمددة  غري  الوفاة 

نتائج التحليل اليوم.
حاالت  يف  ارتفاع  ت�سجيل  ومت  هذا 
اإىل  الوافدة  بالت�سمم  االإ�سابة 
م�ست�سفى بوفاريك، بـ15 حالة جديدة 
اليوم  من  النهار  منت�سف  غاية  اإىل 
اجلمعة، لي�سل جمموع املر�سى حلد 
ال�ساعة اإىل 89 حالة �سبيحة اجلمعة، 
لرتتفع الحقا اإىل 107 �سخ�س م�ستبه 
ا�ستقبالهم  مت  لالإ�سابة،  بتعر�سهم 
منذ يوم اخلمي�س، فيما مّت اإجالء 18 

م�ستبه فيه بهذا الداء.
بنف�س  املناوبة  مديرة  وح�سب 
اأن  دحمان،  اأيت  اأمال  امل�ست�سفى 
اال�سخا�س  ا�ستقبل  امل�ست�سفى 
ومّت  بالكولريا،  باإ�سابتهم  امل�ستبه 
بعناية  بهم  التكفل  ويجري  عزلهم 
فائقة. و من بني هذه احلاالت يوؤكد 
موؤكدة.  حالة  اإ�سابة36  تاأكد  جمعي 
من  �سخ�س   18 ت�رصيح  مت  فيما 

امل�ست�سفى بعد التاأكد من �سفائهم.
التاأكيد  اإىل  امل�سوؤول  ذات  وعاد 
لها عالقة  لي�ست  الوباء  اأ�سباب  على 
احلنفيات  مبياه  وال  املياه  ب�سبكات 
كل  باأن  موؤكدا  االآبار،  حتى  وال 
اخل�رص  حول  تدور  حاليا  ال�سكوك 
بدون  ا�ستهالكه  يتم  التي  والفواكه 
وزارة  م�سالح  اأّن  اإىل  م�سريا  طهي. 
والبحث  التحري  طور  يف  ال�سحة 

والتحليل عن م�سدر البكترييا.

 مياه احلنفيات خا�سعة 
ملخرب مراقبة �سالحية 

اجلودة

اإىل  املائية  املوارد  وزارة  عمدت   
طماأنة املواطنني، حيث ن�رصت بيانا 
مياه  اأن  فيه  توؤكد  موقعها  عرب  لها 
خمتلف  عرب  ت�سلهم  التي  احلنفيات 
مياه  العمومية  وال�سبكات  املن�ساآت 
واال�ستهالك  لل�رصب  �ساحلة  �سليمة 
اأن  للخوف منها، مو�سحة  وال داعي 
لتحاليل  يوميا  تخ�سع  املياه  هذه 
متليها  التي  املعايري  وفق  عديدة 
ملقايي�س  ووفقا  القانون  ن�سو�س 

املنظمة العاملية لل�سحة.
املياه  معاجلة  حمطات  كل  وللعلم، 
يفوق عددها 90 حمطة عرب  التي  و 
الرتاب الوطني تتوفر على خمرب يتابع 
ت�سخ  ال  وبهذا  املعاجلة  مراحل  كل 
املياه يف ال�سبكات اإال بعد التاأكد من 
على  والية  كل  تتوفر  كما  �سالمتها 
خمرب ملراقبة �سالحية وجودة مياه 
و�سبكات  اخلزانات  عرب  اال�ستهالك 

التوزيع.

مبادرات للتبليغ على 
ال�سقي باملياه القذرة

 
حلماية  اجلزائرية  املنظمة  دعمت 
تنفي  التي  الت�رصيحات  امل�ستهلك 
واأن  للبكترييا،  احلنفيات  مياه  حمل 
الكولريا، حيث  �سببا يف ظهور  تكون 
اأو�سح من�سور لرئي�س منظمة حماية 
امل�ستهلك م�سطفى زبدي يف موقع 
»فاي�سبوك«،  االجتماعي  التوا�سل 
التحاليل  اأن  املوؤكد  ومن  باإنه 
احلنفيات  ماء  اأن  اأظهرت  املخربية 

�سليم متاما.
املنظمة  اأطلقت  ثانية  جهة  من 
ال�سقي  حاالت  عن  االإبالغ  مبادرة 

»كن  �سعار  حتت  القذرة  باملياه 
قبل  نف�سك  لتحمي  وبلغ  �سجاعا 
االأ�سباب  من  �سبب  كونه  االآخرين«، 
الكولريا، داعية  امل�ساهمة يف ظهور 
تلك  ير�سدون  الذين  املواطنني 
باالت�سال  عنها  االإبالغ  اإىل  احلاالت 
الوطني  للدرك  االأخ�رص  الرقم  على 
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طرق الوقاية .. 
النظافة الرهان االأبرز

 
الوقاية  ن�سائح  بخ�سو�س  اأما 
ووزارة  االأطباء  طرف  من  فتهاطلت 
مدير  دعوة  من  بداية  ال�سحة، 
فورار  جمال  ال�سّحة  بوزارة  الوقاية 
امل�سابني  املر�سى  زيارة  تفادي 
احلايل، يف  الوقت  يف  الكولريا  بوباء 
حني حدد كمال اآيت اأوبلي املخت�س 
اخلا�سة  الن�سائح  جملة  االأوبئة  يف 
جيدا  اليدين  نظافة  هو  بالوقاية: 
اال�ستعمال  ظل  يف  خا�سة  بالتكرار 
الوا�سع واحلركة، واأن تكون قبل االأكل 
وبعده وبعد الذهاب اإىل املرحا�س.

حجر  هو  النظافة  �رصط  وكون 
على  احلر�س  في�ستوجب  االأ�سا�س 
ماء  قطرة  بو�سع  الغذاء،  تنظيف 
وكذا  اخل�رص،  غ�سل  عند  جافيل 
الطازجة  االأطعمة  بني  الف�سل 
واالأطعمة املطهية الأن االأكل الطازج 
على  تعمل  املغ�سولة  غري  واخل�سار 
ثلويت االأكل، في�سرتط طبخ االأغذية 
طبخا جيدا ويف درجة حرارة عالية، 
الثالجة،  يف  االأطعمة  تخزين  وكذا 
لطبخ  النظيف  املاء  وا�ستعمال 

االأغذية.
املاء  على  ركزت  الثالثة  واخلطوة 
بداية  للفريو�س،  اأ�سا�سي  ناقل  كونه 
وحفظه  النظيف  املاء  ا�ستعمال  من 

يف اأوعية نظيفة وكذا نظافة االآبار.
اأما يف حالة مالحظة بع�س االأعرا�س 

على املري�س فاأول خطوة ت�ستوجب 
هو  املياه  ف�رصب  التمييه،  اإعادة 
اال�سهال  ظل  يف  االأوىل  النقطة 
ثم  املر�س،  يفر�سه  الذي  احلاد 
امل�ستو�سف  اإىل  مبا�رصة  التوجه 
حتى يتم اتخاد االإجراءات ال�رصورية 
هندل  الدكتورة  وحددت  حقه،  يف 
االأعرا�س  االأوبئة  علم  يف  املخت�سة 
 20 من  الأكرث  املتكرر  االإ�سهال  يف: 
مرة يف اليوم،اإ�سافة اإىل التقيوؤ ب�سفة  

م�ستمرة واالإلتهاب املعوي احلاد.
اأما  حالة االإ�سابة بداء الكولريا تكون 
 14 اإىل   10 وت�ستمر من  العدوى  عرب 
يوم وميكن  اأن يحدث ال�سكتة القلبية 

املفاجئة.

الكولريا تخّلف ندرة يف 
املياه املعدنية !

 
املتعلقة  التطمينات  بع�س  ورغم 
ب�سالمة مياه احلنفية اإال اأن مقاطعة 
حيث  االأبرز،  النقطة  كانت  مياهها 
املواد  حمال  خمتلف  ر�سدت 
املعدنية  املياه  يف  ندرة  الغذائية 
عليها،  امل�ستهلكني  تهافت  ب�سبب 
مياه  ت�سبب  من  التخوفات  ظل  يف 

احلنفية يف نقل داء الكولريا، واالجتاه 
نحو املياه املعدنية.

اجلهات الر�سمية 
تعرتف بالوباء ثم 

ترتاجع باجتاه ال�سمت

اأما من جانب االإح�ساءات فك�سفت 
الرقم،  عن  ال�سحة  وزارة  اإح�سائية 
�سيا�سية  جراأة  اعترب  اعرتاف  يف 
يو�سف  اأو�سح  حيث  احلكومة،  من 
طرفاين مدير مركزي بوزارة ال�سحة 
عرب  منت�رصة  املوؤكدة  احلاالت  باأن 
اجلزائر  تيبازة،  البويرة،  4واليات: 

العا�سمة والبليدة.
واأو�سح مدير الوقاية بوزارة ال�سّحة 
 88 ت�سجيل  مّت  باأّنه  فورار   جمال 
حال،  موؤّكدا منها 41 حالة م�سابة 
ت�سجيل  الكولريا، موزعة عرب  بوباء 
6 حاالت بوالية البويرة، و3 حاالت 
مّت تاأكيدها، ويف البليدة 50 حالة يف 
حني مّت تاأكيد 22 حالة ويف اجلزائر 
و18  حاالت   5 تاأكيد  ومّت  حالة   14
 11 تاأكيد  مّت  تيبازة  والية  يف  حالة 

حالة. 

الك�لريا .. 5 ماليني حالة 
عامليا واملياه املتهم الأول

العاملية  ال�سحة  منظمة  تعرف   
الكولريا باأنها مر�ٌس ُمعٍد اإ�سهايل حاد، 
يحدث جراء تناول طعام اأو ماء ملوث 

بجرثومة ال�سمة الكولريية.
ر بـ 3 اإىل 5 ماليني حالة  هناك ما يُقَدّ
حالة   120000 اإىل   100000 و  كولريا 
واإن  عام.  كل  الكولريا  ب�سبب  وفاة 
�ساعتني  من   - احل�سانة  فرتة  ق�رص 
النمط  يعزز   - اأيام  خم�سة  اإىل 
الكولريا  للفا�سيات.  لالنفجار  القابل 
ي�سيب  وهو  الفوعة،  �سديد  مر�س 
وميكن  والبالغني،  االأطفال  من  كاًل 
 %75 حوايل  �ساعات،  خالل  يقتل  اأن 
بال�سمة  امل�سابني  االأ�سخا�س  من 
اأعرا�س،  اأي  يُظهرون  ال  الكولريية 
برازهم  يف  موجودة  اجلراثيم  اأن  مع 
ملدة 7 – 14 يوماً بعد العدوى، واأنها 
ويحتمل  البيئة،  اإىل  للعودة  م�سلَّطة 
على  اآخرين.  اأ�سخا�ساً  ت�سيب  اأن 
الكولريا  وقوع  زاد  العاملي،  ال�سعيد 
ب�سكل م�سطرد منذ بداية االألفية، مع 
جنوب  يف  الكولريا  فا�سيات  ا�ستمرار 

عدد  وهناك  االأفريقية.  ال�سحراء 
املتو�سط  �رصق  اإقليم  يف  البلدان  من 
نق�س  واإن  معقدة.  طوارئ  حالة  يف 
واالإ�سحاَح  املاأمونة  املياه  اإمدادات 
التي دمرتها  البلدان  ال�سيء يف  البيئي 

احلروب ت�سكل حتديات هائلة.
العاملية  ال�سحة  منظمة  وحددت 
الوقاية هو حت�سني  اأ�سباب  راأ�س  على 
وتقت�رص  والنظافة،  املياه  خدمات 
ي�ستخدمون  الذين  ال�سكان  ن�سبة 
للمياه واالإ�سحاح  االأ�سا�سية  اخلدمات 
املنخف�س  الدخل  ذات  البلدان  يف 
الكولريا  من  املت�رصرة  واملتو�سط 
والبالغ عددها 47 بلداً على 79% و%44 
على التوايل مقارنة بن�سبة 94% ون�سبة 
79% يف البلدان ذات الدخل املنخف�س 

واملتو�سط اخلالية من الكولريا.1
ويعد لقاح الكولريا الفموي حاًل موؤقتاً 
ميكن ن�رصه قبل اال�ستثمار يف خدمات 
اإىل  اأو  والنظافة  واالإ�سحاح  املياه 

جانب ذلك. 
 �ض.ب/ منظمة ال�سحة العاملية

فيما دعا االأحزاب اإىل التخلي عن ال�سعبوية، طايبي:

ح�سبالوي ف�سل يف ت�سري قطاع ال�سحة و�سار به اإىل الهاوية 
  .       حم�ض:  ال�سلطة تتحمل اجلزء االأكرب من كارثة تف�سي الكولريا 

حزب  رئي�س  طايبي  اأ�سري  حّمل 
م�سوؤولية  والتنمية  التجديد 
وزير  اإىل  »الكولريا«  وباء  ظهور 
لكونه  ح�سبالوي،  خمتار  ال�سحة 
ح�سبه  القطاع  ت�سيري  يف  ف�سل 
وجعله ي�سري اإىل الهاوية، يف حني 
العمل  �رصورة  اإىل  اجلميع  دعا 
ميدانيا واالبتعاد عن لغة اخل�سب 
التي  ال�سعبوية  واخلطابات 
احرتفت فيها االأحزاب ال�سيا�سية 
ذات  واأو�سح  االأخرية.  الفرتة  يف 
به  خ�س  ت�رصيح  خالل  امل�سدر 
احلديث  باأن  اأم�س  يوم  »الو�سط« 
بحد  يعد   2018 يف  الكولريا  عن 
مثل  واأن  �سيما  كربى  كارثة  ذاته 
اختفى  يكون  اأن  وباء يجب  هكذا 
اأن  اأكد  فيما  الوجود،  من  نهائيا 
دولة  اأي  يف  ال�سحية  املنظومة 
كانت يجب اأن ترتكز على الوقاية 

باجلزائر،  الغائب  االأمر  وهذا 
متابعا:« ق�سم الوقاية مل يقم بعملة 
على  دليل  الكولريا  وباء  وتف�سي 
ذلك، خا�سة واأن اجلزائري يعي�س 
و�سط االأو�ساخ واملياه امللوثة التي 
ذات  ويف  للمنازل«،  ت�سل  اأ�سحت 
العمل  على  طايبي  �سدد  ال�سياق 
بني  ثقافة �سحية  ون�رص  امليداين 
االأحزاب  داعيا  املواطنني، 
اإىل االهتمام باملواطن  ال�سيا�سية 
عو�س اخلو�س يف ال�سيا�سة ب�سبب 
مو�سحا  الرئا�سية،  االنتخابات 
تقد  لن  ال�سعبوية  اخلطابات  باأن 
الذي  اجلزائري  لل�سعب  �سيء  اأي 
تعبريه  حد  على  يعاين  اأ�سحى 
الع�سور  يف  ظهرت  اأمرا�س  من 
الغابرة، ويف �سياق اأخر اأكد رئي�س 
وزارة  اأن  والتنمية  التجديد  حزب 
األ  التي  الكارثة  تتحمل  ال�سحة 

اإليها القطاع، داعيا ح�سبالوي اإىل 
ما  الأن  م�سوؤوليته  حتمل  �رصورة 

ح�سل عار على اجلزائريني.
حركة  اأبرزت  اأخر  جانب  ومن 
وباء  كارثة  باأن  ال�سلم  جمتمع 
م�سوؤوليتها  يتحمل  الكولريا 
ال�سلطة،  اأكرب  وبدرجة  اجلميع، 
�سالمة  عن  م�سوؤولة  الأنه  لكونها 
م�سيفا:«  املواطنني،  و�سحة 
البيئة  عن  م�سوؤولة  ال�سلطة 
على  وم�سوؤولة  املحيط،  ونظافة 
توفري املاء للمواطن وم�سوؤولة عن 
لكن  ليقول:«  عاد  فيما  �سالمته«، 
يعفي املواطن من حتمل  ذلك ال 
ماأكله  يف  املبا�رصة،  امل�سوؤولية 
وحميطه«،  بيئته  اأو  م�رصبه  اأو 
وراحت حم�س على ل�سان القيادي 
اأكرث  اإىل  حمدادو�س  نا�رص  فيها 
اأن  العار  اأكد:«من  ملا  ذلك  من 

تبقى مثل هذه االأمرا�س موجودة 
الوقت، وهو  اإىل هذا  يف اجلزائر 
التخلف  حالة  على  خطري  موؤ�رص 
اإطار  ويف  نعي�سه«.  الذي  والف�سل 
الواجب  االإجراءات  عن  احلديث 
قال  العدوى،  لتفادي  اتخاذها 
حمدادو�س:« البد من االإجراءات 
الوقائية واالحرتازية، ومنها عزل 
الرقابة  وو�سعهم حتت  امل�سابني 
الزيارات  ومنع  ال�سارمة،  الطبية 
العدوى«،  تنتقل  ال  حتى  عنهم 
من  التاأكد  من  والبد  متابعا:« 
واحلفاظ  ال�رصوب،  املاء  م�سادر 
واملحيط،  البيئة  نظافة  على 
وتعقيم االأيدي واخل�رص والفواكه، 
والتعرف على اأعرا�س هذا الوباء، 
الطبيب  زيارة  يف  التهاون  وعدم 

املخت�س«.
 علي عزازقة 

اأثار اعرتاف وزارة ال�سحة بت�سجيل حاالت اإ�سابة بالكولريا عرب 4 واليات موجة هلع جت�سدت عرب تكاثف خمتلف الفئات لر�سد اأ�سباب االإ�سابات 
واأعرا�سها وطرق الوقاية منها، ناهيك عن جانب االنتقادات التي و�سعت وزارة ال�سحة يف قف�ض االتهام فيما تعلق بالوقاية، يف حني طفت لل�سطح 

دعوات اإيجابية لطريقة التعاطي مع الوباء كامل�ساهمة يف التبليغ عن حاالت ال�سقي باملياه القذرة، وكذا الدعوات للم�ساهمة يف تنظيف املحيط، 
و�سط ت�سارب يف االأ�سباب، التي ركزت اجلهات الر�سمية على ا�ستبعاد مياه احلنفيات من دائرة ال�سكوك.



»با�سم  �أنه  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
�لقائد  �جلمهورية,  رئي�س  فخامة 
وزير  �مل�سلحة,  للقو�ت  �لأعلى 
للمر�سوم  ووفقا  �لوطني,  �لدفاع 
�لرئا�سي �ملوؤرخ يف 16 �أوت 2018, 
�أ�رشف �لفريق �أحمد قايد �سالح, 
نائب وزير �لدفاع �لوطني, رئي�س 
�ل�سعبي,  �لوطني  �جلي�س  �أركان 
�ل�سلطة  ت�سليم  مر��سم  على 
وتن�سيب �للو�ء علي �سيد�ن قائد� 
�لأوىل  �لع�سكرية  للناحية  جديد� 
بالبليدة, خلفا للو�ء حبيب �سنتوف 

�لذي �أحيل على �لتقاعد«.
مر��سم  وبعد  �لبد�ية  ويف 
قيادة  مقر  ومبدخل  �ل�ستقبال 
�لناحية و »وفاء لت�سحيات �سهد�ء 
�لتحريرية  �لثورة  وجماهدي 
�لفريق  �ل�سيد  وقف  �خلالدة, 
وقفة ترحم على روح �ل�سهيد �سي 
مقر  يحمل  �لذي  بوقرة  حممد 
و�سع  حيث  ��سمه,  �لناحية  قيادة 
�ملعلم  �أمام  �لزهور  من  �إكليال 
فاحتة  وتال  له,  �ملخلد  �لتذكاري 
�أرو�ح  وعلى  روحه  على  �لكتاب 

�ل�سهد�ء �لأطهار«.
�أفر�د  مربعات  و�أمام  ذلك  �إثر 
�لعلم,  ب�ساحة  �مل�سطفة  �لناحية 
�لتن�سيب  عن  �لفريق  �أعلن 
�جلديد  �لناحية  لقائد  �لر�سمي 
�لعلم  وت�سليمه  �سيد�ن  علي  �للو�ء 
»با�سم  بالقول  م�رشحا  �لوطني, 
�لقائد  �جلمهورية,  رئي�س  فخامة 
وزير  �مل�سلحة,  للقو�ت  �لأعلى 
للمر�سوم  ووفقا  �لوطني,  �لدفاع 
�لرئا�سي �ملوؤرخ يف 16 �أوت 2018, 

قائد  �ليوم  هذ�  ر�سميا يف  ب  �أن�سّ
�للو�ء  �لأوىل,  �لع�سكرية  �لناحية 
حبيب  للو�ء  خلفا  �سيد�ن,   علي 

�سنتوف«.
حم�رش  على  �لت�سديق  وبعد 
�ل�سيد  �إلتقى  �ل�سلطة,  ت�سليم 
�لناحية  و�إطار�ت  بقيادة  �لفريق, 
ذّكر  باملنا�سبة,  كلمة  �ألقى  حيث 
فيها بالأهمية �لتي يكت�سيها هذ� 
و�حتفال  يتز�من  �لذي  �للقاء 
من  بو�حدة  �جلز�ئري  �ل�سعب 
�ملجيدة,  �لتاريخية  �ملحطات 
لـ  �ملزدوجة  �لذكرى  وهي  �أل 
�ل�سمال  هجومات   1955 �أوت   20
�لق�سنطيني, و20 �أوت 1956 تاريخ 
موؤكد�  �ل�سومام,  موؤمتر  �نعقاد 
»�مل�سوؤولية  �أن  على  باملنا�سبة 

�لنبل  غاية  يف  وهي  ثقيلة,  �أمانة 
ما  �لرجال,  بقيادة  تتعلق  عندما 
مبقايي�سها  �لتام  �لتقيد  يقت�سي 
قال  �ل�سدد,  هذ�  و�رشوطها«ويف 
مقيا�س  »�إّن  �سالح:  قايد  �لفريق 
هما  �ل�ستحقاق  ومعيار  �جلد�رة 
�لذي  �لأ�سوب  �لطريق  منارة 
ن�سلكه دون �سو�ه, نحو تثبيت نهج 
�لتد�ول على �لوظائف و�ملنا�سب, 
ر��سخا  ع�سكريا  تقليد�  وجعله 
و�سّنة حميدة, تتيح فر�سة حتفيز 
�لقدر�ت �لب�رشية, وتثمني خرب�تها 
�لغنية و�ملرت�كمة وت�سجيعها على 
�جلهد  من  �ملزيد  بذل  مو��سلة 
�لوطني  جي�سنا  درب خدمة  على 
و�أبد�  د�ئما  يبقى  �لذي  �ل�سعبي, 
يتجه بعزم, بعون �هلل تعاىل وقوته, 

من  �ل�ستفادة  من  �ملزيد  نحو 
جتارب و�حرت�فية ومهارة �إطار�ته 
يف كافة مو�قع عملهم«و�أ�ساف �أن 
بتوجيهات  ي�ستنري  »يبقى  �جلي�س 
رئي�س �جلمهورية,  �ل�سيد  فخامة 
�مل�سلحة,  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
وزير �لدفاع �لوطني, مبا ي�سهم يف 
و�سول قو�تنا �مل�سلحة �إىل مد�ها 
�لقوة  �كت�ساب  جمال  يف  �لأبعد 
وتثبيت معامل �لنجاعة �لقتالية يف 

كافة �لظروف و�لأحو�ل«. 
�جلي�س  �أركان  رئي�س  و��ستطرد 
�أنه  بالقول  �ل�سعبي  �لوطني 
�جلانب  جعلنا  �لإطار  هذ�  »يف 
�أهم  من  و�لتوجيهي  �لتح�سي�سي 
و�سعينا  �لعملي,  نهجنا  مرتكز�ت 
دوما دون هو�دة �إىل �إبر�ز ف�سيلة 
�لعمل �ملثابر و�ملخل�س و�ملثمر, 
ذلك �أننا نريد �أن يعي �جلميع باأننا 
نوؤمن يقينا باأن �هلل �سبحانه وتعاىل 
باإخال�س  �لعاملني  �أعمال  يبارك 
ومينحهم  م�ساعيهم  ويزكي 
مهامهم  �أد�ء  على  و�لقوة  �لقدرة 

على �لوجه �لأح�سن و�لأ�سوب«.
�لوطني  �لدفاع  وزير  نائب  و�أكد 
�لنبيل  �ملبد�أ  لهذ�  »تكري�سا  �أنه 
عليا,  كقيادة  �أنف�سنا  على  �آلينا 
على �أن مننح لهذ� �ملبد�أ �لعناية 
�لو�فية �لتي ي�ستحقها, لكي جنعل 
�لأهمية  بالغ  مهذبا  �سلوكا  منه 
�لع�سكريني  �لأفر�د  حياة  يف 
منه  وجنعل  فئاتهم,  بكافة 
نرب��سا �سلوكيا ر��سخا يف �لعقول 
يف  �سبابنا  به  يقتدي  و�لأذهان, 
كافة مو�قع عملهم ل�سيما هوؤلء 
قيادة  م�سوؤولية  يتحملون  �لذين 
هذه  م�ستوى  كان  مهما  �لرجال 

�مل�سوؤولية«.

قام وزير �ل�سكن و�لعمر�ن و�ملدينة, 
�أم�س,  متار�أول  �لوحيد  عبد 
و�لأ�رشة  �لت�سامن  وزيرة  رفقة 

ت�سليم  عملية  على  �لد�لية,  غنية 
حمالت  من  ��ستفادة  مقرر�ت 
و�سلّم  �خلا�سة.  �لحتياجات  لذوي 

و�لت�سري  �لرتقية  ديو�ن  متار, مبقر 
 6480 ر�ي�س,  مر�د  ببئر  �لعقاري 
حمل للمعنيني من ذوي �لحتياجات 

تابع  حمل   2902 منها  �خلا�سة, 
تابع  حمل  و2854  عدل,  لوكالة 

ديو�ن �لرتقية �لعقارية .

ت�سببت حر�ئق �لغابات يف �تالف 
خالل  هكتار   43 تفوق  م�ساحة 
 22 �ىل   16 من  �ملمتدة  �لفرتة 
�أوت 2018 ح�سبما �أفاد به �أم�س 

بيان للمديرية �لعامة للغابات.
و �أو�سح ذ�ت �مل�سدر �نه خالل 
هذه �لفرتة مت  ت�سجيل 42 بوؤرة 
�جمالية  م�ساحة  م�ست  حريق 
موزعة  هكتار  67ر43  ب  تقدر 
�لغابات  من  هكتار   75ر11  بني 
�لحر��س   من  هكتار   36ر14  و 
�لدغال,  من  هكتار�  56ر17   و 
و  يوميا  بوؤر حريق   6 �ي مبعدل 

م�ساحة  03ر1 هكتار لكل حريق, 
ح�سب نف�س �مل�سدر.

و ح�سب ح�سيلة �ملديرية �لعامة 
�لكرث  �ملنطقة  فان   للغابات 
هي  �لغابات  حر�ئق  من  ت�رشر� 
ب75ر1009  �ل�رشق  منطقة 
متبوعة  حريقا,   104 و  هكتار� 
بالو�سط ب 68ر323 هكتار و207 
حريقا ثم منطقة �لغرب )92ر178 

هكتار� و 125 حريقا(. 
ت�سجيل  مت   , �خرى  جهة  من 
بني  ما   �ملمتدة  �لفرتة   خالل 
�جلاري  �أوت   22 �إىل  جو�ن   1

م�ساحة  �تلفت  حريق  بوؤرة   436
1.512,35هكتار�  تقدر  �جمالية 
من  هكتار  64ر801  من  مكونة 
من  هكتار�  60ر225   و  �لغابات 
من  هكتار  و11ر485  �لحر��س 
�لدغال, �ي مبعدل 25ر5 حريق 
هكتار/ 46ر3  م�ساحة  و  يوميا 

�حلريق. و ��سافت ذ�ت �ملديرية 
مكافحة  و  �لوقاية  جهاز  ,�ن 
و�سعه  مت  �لذي  �لغابات  حر�ئق 
�سيتم   2018 جو�ن  �لفاحت  منذ 
�ل�ستمر�ر يف �لعمل به �ىل غاية 
 31 يف  �ملرتقبة  �حلملة  نهاية 

�لأخطار  وب�سبب  �ملقبل  �كتوبر 
�لف�سل  هذ�  خالل  �مل�ستمرة 
للموطنني  ند�ء  �ملديرية  وجهت 
�ملحاذية  �ملناطق  �سكان  �سيما 
من  مبزيد  بالتحلي  للغابات 
خمطط  يف  و�مل�ساهمة  �ليقظة 
وباملقارنة  و�لوقاية.  �لنذ�ر 
 ,2017 �سنة  من  �لفرتة  نف�س  مع 
ت�سجيل  عن  �ملديرية  ك�سفت 
م�ساحة  �أتلف  حريق   2.213
 42.637 ب  قدرت  �جمالية 
من  هكتار   16.621 منها  هكتار 

�لغابات.

وزارة الدفاع الوطني

العا�صمة

ما بني 16 و 22 اأوت  

م٫�س

تن�صيب القائد اجلديد للناحية 
الع�صكرية الأوىل بالبليدة 

توزيع 6 اآلف حمل على ذوي الحتياجات اخلا�صة

اإتالف اأكرث من 43 هكتار ب�صبب النريان خالل الفرتة 
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رئي�س بلدية اجلزائر الو�صطى  بخ�صو�س مداومة التجار

ن�صبة ال�صتجابة  
كــــــــانت كـــــارثية

.   وزارة التجارة اأعلنت عن ا�صتجابة 99 باملائة
.    بولنوار: بع�س البلديات تتحمل امل�صوؤولية

جدد عيد �لأ�سحى لهذه �ل�سنة فو�سى 
�ملد�ومة �لتي د�ئما ما تغنت �لو�ساية 
بالق�ساء عليها, �سيما و�أن �لعديد من 
قبل  من  تاأكيده  ما  ح�سب  �ملحال 
ملد�ومة  ي�ستجيبو�  مل  �ملو�طنني 
على  �لتجارة  وز�رة  �أكدت  �لتي  �لعيد 
�أنها قاربت 100 باملائة, ما فتح باب 
�لتاأويالت و�سدد على �أن �لو�قع �سيء 
وما يتم �لت�رشيح به للر�أي �لعام �سيء 

�أخر.
رئي�س  ت�رشيح  كان  �ل�سدد  هذ�  ويف 
�حلكيم  عبد  �لو�سطى  �جلز�ئر  بلدية 
ما  نوعا  �سادما  �ل�ساأن  بهذ�  بطا�س 
باأن  خالله  من  �أكد  و�لذي  للو�ساية 
عيد  مبد�ومة  �لتجار  �لتز�م  ن�سبة 
بلديته,  يف  منعدما  كان  �لأ�سحى 
قبل  من  له  �لرتويج  يتم  ما  عك�س 
بع�س �جلهات, قائال باأن �لر�أي �لعام 
يجب �أن يعلم باأن �لتجار مل يكونو� يف 
م�ستوى �لثقة �لتي و�سعتها فيهم وز�رة 
�لتجارة, د�عيا هذه �لأخرية �إىل �رشب 
بيد من حديد لتفادي هذ� �ل�سيناريو يف 
�ل�سنو�ت �ملقبلة يف ظل وجود �سحية 
وحيدة من كل هذ� وهو �ملو�طن �لذي 
يجد نف�سه يف موقف �سعف, ويف ذ�ت 
�جلز�ئر  مو�طنو  �أكدو�  فقد  �ل�سياق 
�ل�ستجابة  �أن  للو�سط  �لو�سطى 
جعلهم  �لذي  وهذ�  تكن  مل  للمد�مو 
وحتديد�  �لق�سبة  بلدية  نحو  ينتقلون 
�خلبز  يقتنو�  لكي  �ل�سهد�ء  �ل�ساحة 
�سيدي  بلدية  ن�سيان  دون  هنالك  من 
�أحممد �لتي �سهدت هي �لأخرى عدم 

��ستجابة لو�جب �ملد�ومة.

بولنوار: اال�صتجابة قاربت 
له  يروج  وما  باملائة   100

اإ�صاعات

جمعية  رئي�س  �أكد  �أخر  جانب  ومن 
�جلز�ئريني  و�حلرفيني  �لتجار 
��ستجابة  ن�سبة  بن  بولنو�ر  �لطاهر 
  %100 قاربت  �لعيد  ملد�ومة  �لتجار 
قائال:« �أكرث من 50500 تاجر �لتزمو� 
مّما  �لعيد  يومي  خالل  باملد�ومة 
للمد�ومة  �ل�ستجابة  ن�سبة  �أّن  يوؤّكد 
�أكرث من ذلك  تقارب 100% », بل ر�ح 
�أكرث من 6.000  ملا �سدد على وجود 
�أن يكونو�  تاجر فتحو� حماّلتهم دون 
م�سّجلني على قو�ئم �ملد�ومة, بولنو�ر 
�لطلب  تر�جع  ت�سجيل  باأنه مت  �أو�سح 
باأكرث  �ملنتوجات  و  �خلدمات  على 
من 60% لأّن �أغلب �مل�ستهلكني �قتنو� 
ذ�ت  و�أ�ساف  �لعيد,   قبيل  حاجاتهم 
�ملتحدث باأن �أ�سعار �خل�رش و�لفو�كه 
لتوّقف  �رتفاعا  �أ�سعارها   �سجلت 
مبنا�سبة  �ل�ّسوق  متوين  عن  �لفاّلحني 
بع�س  �لأخري  يف  حمل  فيما  �لعيد, 
بع�س  �أكد:«  ملا  �مل�سوؤولية  �لبلديات 
�ملحاّلت  قو�ئم  تن�رش  مل  �لبلدّيات 
�سّعب  مّما  باملد�ومة  �ملعنية 
تلك  عناوين  معرفة  �ساكنيها  على 

�ملحاّلت«.
علي عزازقة

اأ�صرف نائب وزير الدفاع الوطني, رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي, الفريق اأحمد قايد �صالح, 
اأول اخلمي�س, على مرا�صم تن�صيب القائد اجلديد للناحية الع�صكرية االأوىل بالبليدة, ح�صب ما اأورده 

بيان لوزارة الدفاع الوطني.

اجلرنال املتقاعد عبد العزيز جماهد يوؤكد :

تغيريات املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
اجلزائرية اجراءات عادية«

عبد  �ملتقاعد   �عترب�جلرن�ل 
حو�رله مع«  يف  جماهد  �لعزيز 
�أن �ملوؤ�س�سة  �أ�سو�ت  مغاربية« 
مثلها  �جلز�ئر  يف  �لع�سكرية 
�جلمهورية,  موؤ�س�سات  باقي 
تخ�سع لنظام حمدد و�إجر�ء�ت 
تفر�س  �إد�رية  وترتيبات 
�لو�سعيات  بع�س  يف  �سلطانها 
�لتغيري�ت  �ملعنية  و��سفا 
�سهدتها  �لطارئة  �لتي 
�لع�سكرية �جلز�ئرية  �ملوؤ�س�سة 

�لآونة  بـ«�لإجر�ء�ت  يف 
�للو�ء   ذ�ت  م�سري�   , �لعادية« 
�لتغيري  حركة  يخ�س  فيما 
با�رشها  موؤخر�  �لتي  �لكبرية 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
خطة  �سمن  تندرج  بوتفليقة 
ت�سبيب  يف  تتمثل  جديدة,  غري 
�لوطني  �ل�سعبي  �جلي�س 
مع  يتما�سى  مبا  وع�رشنته 

حاجيات �لظرف �لر�هن.
 ح.م
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حمكمة احلرا�ش 

توقيف ع�سابة من 6 
اأ�سخا�ص تبيع املخدرات 

اإنطالقا من مقهى 
احلرا�ش  حمكمة  لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
عامني  و  �سنوات   10 عقوبة  توقيع  بالعا�سمة 
حب�سا نافذا يف حق ع�سابة من 6 �سباب تراوحت 
تورطهم  ب�سبب  �سنة   30 و   23 بني  اأعمارهم 
�سواحي  يف  املخدرات  من  برطل  باملتاجرة 

منطقة احلرا�ش اإنطالقا من مقهى باملنطقة .
على  بناءا  املتهمني  توقيف  جرى  وقد  هذا 
معلومات وردت م�سالح الأمن حول �ساحب مقهى 
 ، احلرا�ش  منطقة  �سباب  بني  املخدرات  يروج 
لتقوم م�سالح الأمن برت�سد حتركات املبلغ عنه 
و متكنت من توقيفه وهو على منت �سيارة رفقة 
والذي  الع�رشينات  يف  �ساب  وهو  اأخر  �سخ�سا 
 ، تفتي�سه عرث بحوزته رطل من املخدرات  بعد 
وبعد حتويل املوقوفان على مركز الأمن ك�سفت 
التح�سري  عن باقي �رشكائهم وباأنه كانوا ب�سدد 
اإعادة بيعها بني �سباب احلي  لت�سليمها لهم بغية 
 ، الع�سابة  اأع�ساء  كافة  توقيف  بذلك  ويتم   ،
و  �سكاكني  منهم  اإثنان  بحوزة  �سبطت  بعدما 
اأ�سلحة بي�ساء ، ويتم بذلك حتويلهم على حمكمة 
الإخت�سا�ش بجرم حيازة املخدرات بغر�ش البيع 
و حيازة اأ�سلحة بي�ساء مع و�سعهم رهن احلب�ش 
حيث   ، باحلرا�ش  العقابية  باملوؤ�س�سة  املوؤقت 
تراجعوا خالل مواجهتهم لقا�سي اجلنح ما ن�سب 
بغر�ش  للمخدرات  ونفوا حيازتهم  لهم من جرم 
البيع ، فيما اأ�سار دفاعهم على عدم وجود دلئل 

تثبت ن�ساط موكليهم يف جمال بيع املخدرات .
ل/منرية

بني12   اإىل 18   اأوت 2018

م�سرع46 �سخ�ص 
جراء اإرهاب الطريق

خالل  الفرتة  املمتدة ما بني12   اإىل 18   اأوت 
2018، �سجلت وحدات احلماية  املدنية 21169 
تدخل وهذا  على اإثر تلقي مكاملات ال�ستغـاثة 
�سملت  التدخالت  هذه  املواطنني،  من  طرف  
�سواء  املدنية  احلماية  اأن�سطة  خمتلف جمالت 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث  املتعلقة 
تغطية  و  احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي  الإجالء 
الأجهزة الأمنية  ملختلف التظاهرات، من بينها  
11257  تدخــل خا�ش بعمليات الإجالء ال�سحي، 
و  جريح   1567 اإجالء  و  اإ�ســعاف  فــيهــا  مت  اأيـن 
حتويل 9358 مري�ش اإىل امل�ست�سفيات من طرف 

اأعوان احلــماية املدنيـة.
وحدات  قامت  املرور  حوادث  يخ�ش  فيما  اأما 
اأجل  من  تـدخـل   2330 بـ  املدنية  احلماية 
�سخ�ش   46 وفاة  اإىل  اأدت  مرور  1298حادث  
اإىل  نقلهم  و  اإ�سعافهم  مت  اآخرين   1552 جرح  و 
ح�ســيلة  اأثقل  اأن  للعلم  الإ�ست�سفائية  املراكز 
�سجلت يف وليــة اإليزي بوفاة 07 اأ�سخا�ش و جرح 
05 اآخريــن مت اإ�سعافهم و حتويلهــم اإىل املراكز 
اإثـر  03  حوادث مرور كما  الإ�ست�سفـائية  على 
تدخال   2479 بـ  املدنية  احلماية  وحدات  قامت 
�سمح باإخـــماد 1979 حريق منها منزلية �سناعية 
العمليات  يخ�ش  فيمــا  اأما  مــختلفـة،  وحرائق 
بـ  املدنية  احلماية  وحدات  فقامت  املختلفة 
 4532 لتغطية  الفرتة  نف�ش  فـي  تدخـل   5103

عملية اإ�سعاف و اإنقاذ الأ�سخا�ش يف خطر.

بعد  احلرا�ش  حمكمة  وقعت 
عام  عقوبة  القانونية  املداولة 
حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 20 
من  يبلغ  �ساب  دج يف حق  الف 
العمر 19 �سنة قام ب�رشقة مبلغ 
8 ماليني �سنتيم من حمل جاره 
ب�سواحي  الغذائية  املواد  لبيع 
منطقة احلرا�ش �رشق العا�سمة 
اأثناء  للمحل  ت�سلل  بعدما   ،
الغذاء  بتناول  �ساحبه  اإن�سغال 
اإ�ستوىل على عائدات املحل  و 

املو�سوعة داخل الدرج . 
وعلى  احلالية  الق�سية  وقائع 
ح�سب ما دار بجل�سة املحاكمة 
تعود  احلرا�ش  ملحكمة 

حني  اجلاري  ال�سهر  ملنت�سف 
تقدم �ساحب حمل لبيع املواد 
الغذائية ب�سكوى �سد جاره وهو 
�سنة   19 العمر  من  يبلغ  �ساب 
عائدات  ب�رشقة  فيها  يتهمه 
ماليني  ب8  املقدرة  حمله 
خل�سة  له  ت�سلل  بعدما  �سنتيم 
بتناول وجبة  حني كان من�سغال 
ال�سحية يف  اأكد  ، حيث  الغذاء 
م�سمون �سكواه اأنه توجه يومها 
عامله  ترك  و  الغذاء  لتناول 
املحل فظن  اأحد غرف  داخل 
املتهم اأن املحل �ساغر فت�سلل 
له ،وقام بفتح اأدراج املحل اأين 
عرث داخل الأول على مبلغ مليون 
ماليني   7 على  الثاين  و  �سنتيم 
كان  التي  النقود  وهي  �سنتيم 
قد خ�س�سها ل�رشاء ال�سلع فقام 

بالفرار  ولذ  عليها  بال�ستيالء 
وهو  العامل  �ساهده  اأن  ، حلني 
فارتاب  �رشعة  باأق�سى  يفر 
الأدراج  لتفقد  توجه  و  لأمره 
بتعر�سهم  حينها  واأكت�سف 
ليقوم   ، باإخطاره  لل�رشقة فقام 
من جهته بالتوجه ملركز الأمن 
التي   ، احلال  �سكوى  وتقييد 
امل�ستبه  توقيف  عن  اأ�سفرت 
به وحتويله على حمكمة احلال 
بعد و�سعه رهن احلب�ش املوؤقت 
باملوؤ�س�سة العقابية باحلرا�ش ، 
املحكمة  على  اإحالته  وبعد 
جرم  من  له  ن�سب  مبا  اإعرتف 
و �رشح خالل مثوله للمحاكمة 
ب�رشقة  حقيقة  قام  قد  اأنه 
الأول  بالدرج  املتواجد  املبلغ 
قد  و  �سنتيم  مبليون  واملقدر 

دفعته  بعدما  هاته  بفعلته  قام 
ظروفه املعي�سية ال�سعبة لذلك 
قام  قد  يكون  اأن  نفى  فيما   ،
باختال�ش املبلغ الذي �رشح به 
ال�سحية ، من جهته هذا الأخري 
مت�سك ب�سكواه و اأكد باأنه اإ�سطر 
اأنها  بحكم  ال�سكوى  لتقييد 
لي�ست املرة الأوىل التي يحاول 
فيها املتهم �رشقته ويطالب يف 
باإلزام املتهم  نهاية ت�رشيحاته 
بدفع 9 ماليني �سنتيم كتعوي�ش 
مايل عن الأ�رشار الالحقة به ، 
احلق  من جهته ممثل  ويلتم�ش 
ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف  العام 
حب�سا  عامني  عقوبة  بتوقيع 
بقيمة  مالية  وغرامة  نافذا 
النطق  تاأجيل  مع  دج  األف   100

باحلكم جلل�سات لحقة . 

ل/منرية

�سلطت حمكمة احلرا�ش عقوبة عامني 
حب�سا نافذا يف حق �ساب قام ب�رشقة 
هاتف اأحد املواطنني مبحطة ال�سكة 
حماولته  مع  باحلرا�ش  احلديدية 
مبحطة  اأخر  مواطن  هاتف  �رشقة 
التي  الوقائع  ، وهي  للحرا�ش  القطار 
اأمام  منف�سلني  مبلفني  لأجلها  توبع 
بتهمة  متعلق  الأول  احلرا�ش  حمكمة 

ال�رشقة و الثاين ال�رشوع بال�رشقة .
وقائع الق�سية احلالية وعلى ح�سب ما 
لالأ�سبوع  تعود  املحاكمة  بجل�سة  دار 
ركاب  اأحد  �ساهد  حني   ، الفارط 
يقوم  ال�سكة احلديدية املتهم  حمطة 
ل�رشيكه  ت�سليمه  و  هاتفه  باإنت�سال 
باإم�ساك  فقام   ، بالفرار  لذ  الذي 
مركز  نحو  بالعنف  اإقتياده  و  الأول 
هويته  من  التحقق  بعد  و  الأمن 
اإكت�سفوا اأنه نف�ش ال�سخ�ش الذي قام 
القطار  اأخر مبحكمة  مواطن  ب�رشقة 
من  اأقل  عليها  مر  التي  الواقعة  وهي 

م�سالح  حينها  تتمكن  ومل  اأ�سبوع 
 ، الفاعل  هوية  اإكت�ساف  من  الأمن 
املتهم  اأن  التحريات  خ�سم  يف  وتبني 
يف  اأخر  �سخ�ش  رفقة  يعمل  احلايل 
ال�سكة  احلافالتو  ركاب  �رشقة  جمال 

حمكمة  خطة  طريق  عن  احلديدية 
و  احلافلة  بركوب  الأول  يقوم  ،اأين 
بتفتي�ش  يقوم  الركاب  ترجل  مبجرد 
الهاتف  على  عثوره  ومبجرد  جيوبهم 
ل�رشيكه  وي�سمها  ينت�سلها  النقود  اأو 

البوابة  اأمام  اإنتظاره  يف  يكون  الذي 
ليتم   ، بامل�رشوقات  بالفرار  ويلوذ 
على  املوقوف  املتهم  حتويل  بذلك 
حمكمة احلال بعد و�سعه رهن احلب�ش 
باحلرا�ش  العقابية  املوؤقتباملوؤ�س�سة 
له  ن�سب  ما  جهته  من  اأنكر  حيث   ،
ب�رشقة  يقم  مل  باأنه  اأكد  و  جرم  من 
دون  تورطيه  حاول  اللذان  ال�سحتني 
يف  كان  باأنه  م�سريا  وا�سح  �سبب  اأي 
 ، احلرا�ش  ملحكمة  يومها  طريقه 
وبعد اأن اإتهمه ال�سحية الأول ب�رشقة 
الأمن  ملركز  رفقته  ترجل  هاتفه 
ويطالب   ، الفاعل  لي�ش  باأنه  ليتاأكد 
 ، التامة  بالرباءة  باإفادته  بذلك 
ويلتم�ش له ممثل احلق العام ويف ظل 
ما �سلف ذكره توقيع عقوبة 3 �سنوات 
حب�سا نافذا مع اإ�سدار اأمر بالقب�ش 
يف  املتواجد  الثاين  املتهم  حق  يف 

حالة فرار .
ل/منرية

تدخلت من يوم اخلمي�ش الوحدة الثانوية 
التابعة  الوحدة  بتب�سة   للحماية املدنية 
مروري  حادث  لأجل  ال�رشيعة  ببلدية 

رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى  على  وقع 
تابع  حزام  بئر  امل�سمى  باملكان   83
احلادث  م�سادر  املزرعة  بلدية  اقليم 

 504 نوع  من  �سيارة  انحراف  يف  متثل 
عن  احلادث  ا�سفر  بج�رش  وا�سطدامها 
ا�سابة �سخ�سني ترتاوح اعمارهم بني 48 

/12 �سنة مت حتويلهم اىل ال�ستعجالت 
الطبية ببلدية ودائرة ال�رشيعة

 ع/ ر�سيد

حمكمة احلرا�ش

بلدية املزرعة بتب�سة

عامني حب�سا لع�سابة �سرقة الركاب مبحطة احلافالت و ال�سكك احلديدية 

اإ�سابة �سخ�سني يف حادث مرورى بالطريق الوطني 83  

بعدم� �س�هده الع�مل و هو يفر ب�أق�سى �سرعة 

عام حب�سا ل�ساب ي�سرق 9 ماليني �سنتيم من حمل 



مروان �سالح/مركز امل�ستقبل 
للأبحاث و الدرا�سات املتقدمة

حماوالت التعايف:

ولكن م�ؤخًرا اأ�صبحت ال�رشكة 
غائبة ب�صكل كبري فيما يتعلق 
االجتماعية  التاأثريات  باإدارة 
وال  عاتقها،  على  تقع  التي 
�صغ�ط  حتت  ترزح  تزال 
اأكرث  �صيا�صات  ل��صع  هائلة 
اأم�ر،  عدة  ح�ل  و�ص�ًحا 
الكراهية  خطاب  منها: 
وتاأثريات  املزيفة،  واالأخبار 
اأناليتيكا،  كامربيدج  م�صكلة 
امل�صتخدمني  تاأمني  وم�صكلة 
تخ�صهم  ببيانات  واالحتفاظ 
من  ذلك  وغري  م�صحها  بعد 
اأزمات، وه� ما يُظهر ب��ص�ح 
اأ�صبحت  في�صب�ك  �رشكة  اأن 
قد  حتديات  عدة  من  تعاين 
وعلى  م�صتقبلها  على  ت�ؤثر 
املناف�صة،  على  قدرتها 
بروؤيتها  مايتعلق  منها 
وحاجتها  للم�صتخدمني، 
عملها  طريقة  تقييم  الإعادة 
ومن�ذج االأعمال الذي تتبعه، 
حماوالتها  اإىل  باالإ�صافة 

النه��ض باأرباحها.

روؤية حمدودة:

اأن  اإىل  اخلرباء  يُ�صري 
اأن  ترى  في�صب�ك  �رشكة 
العامل  ح�ل  امل�صتخدمني 
من  جمم�عات  عن  عبارة 
املت�صلة  البيانات  نقاط 
ببع�صها على �صبكة اجتماعية 
ا�صتهداف  ويتم  وا�صعة، 
برامج  ب�ا�صطة  النقاط  هذه 
ولذلك  الكمبي�تر،  واأنظمة 
اأ�صا�صي  ب�صكل  ال�رشكة  تركز 
النا�ض«،  »ربط  مبداأ  على 
ملن�صتها  �صمح  ما  وه� 
باالنت�صار يف العامل، كما اأتاح 
اإن�صاء  اإمكانية  املبداأ  هذا 
العالقات  من  وا�صعة  �صبكة 
الت�ا�صل  وحتقيق  االإن�صانية 

من  اأكرث  امل�صتخدمني  بني 
ولكن  اأخرى.  �رشكة  اأي 
الهدف،  هذا  حتقيق  الأجل 
اأخطاء  ال�رشكة  ارتكبت 
و�صائل  تناقلتها  �صخمة 
مثل:  وا�صع،  ب�صكل  االإعالم 
حلملة  ق�صد  بدون  �صماحها 
الرئا�صية  ترامب«  »دونالد 
بجمع البيانات ال�صخ�صية عن 
االأمريكيني دون  املاليني من 
التنبه  يف  واإخفاقها  رقابة، 
للتاأثري  رو�صيا  حماولة  اإىل 
الرئا�صية  االنتخابات  على 
يف  جرت  التي  االأمريكية 
اإىل حت�ل  اإ�صافة  عام 2016، 
لتاأجيج  �صاحة  اإىل  من�صتها 
والديني  العرقي  العنف 
امل�ؤامرة  نظريات  وانت�صار 
رغم  بها  الكاذبة  واالأخبار 
امل�صتمرة  ال�رشكة  وع�د 
االآراء،  تلك  ن�رش  باإيقاف 
اإ�صافة اإىل اأن اإدارة في�صب�ك 
بكيفية  معرفتها  عدم  تّدعي 
بتعزيز  خ�ارزمياتها  قيام 

اال�صتقطاب يف املجتمع.
 ٪44 اأن  من  الرغم  وعلى 
والكثري  االأمريكيني  من 
ح�ل  امل�صتخدمني  من 
في�صب�ك  اإىل  يلجئ�ن  العامل 
كل  االأخبار.  على  للح�ص�ل 
تر�صم  وغريها  امل�صاكل  هذه 
املدى  على  ي��صح  منًطا 
في�صب�ك  اإدراك  عدم  البعيد 
على  قراراتها  بع�ض  ع�اقب 
خا�ض  ب�صكل  امل�صتخدمني 
وه�  عام،  ب�صكل  واملجتمع 
ال�اقع  بني  انف�صااًل  يعد  ما 
احلايل وامل�رشوع الكبري الذي 
لتحقيقه  في�صب�ك  ت�صعى 
الب�رشي  العامل  حت�يل  وه� 
�صخم  معل�ماتي  نظام  اإىل 

مرتابط.
ومن املنطقي اأن تركز �رشكة 
»ربط  مبداأ  على  في�صب�ك 
ا واأنها تتبنى  النا�ض«، خ�ص��صً
جمع  على  مبنًيّا  عمل  من�ذج 
بيانات امل�صتخدمني، ومتكني 
اإىل  ال��ص�ل  من  املعلنني 

بدقة  امل�صتهدفة  ال�رشائح 
بيانات  قاعدة  داخل  من 
مقابل  ال�صخمة  امل�صتهلكني 
ال�رشكة.  حتددها  م�صاريف 
في�صب�ك  تك�ن �رشكة  وبذلك 
التي  ال�رشكات  اأكرث  من 
عن  دقيقة  معل�مات  متتلك 
امل�صتخدمني، ويعترب اخلرباء 
�رشكة  اأعمال  من�ذج  اأن 
مناذج  اأجنح  اأحد  في�صب�ك 
االأعمال على م�صت�ى �رشكات 
التقنية، الأنه بب�صاطة ال ت�جد 
تكلفة على املحت�ى املعرو�ض 
امل�صتخدم�ن  يقدم  بحيث 
حمت�ى  وال�رشكات  االأفراد 
وال  املن�صة،  على  جمانًيّا 
ت�ص�يقية،  تكاليف  ت�جد 
حيث اإن التداول ال�صفهي بني 
املن�صة  اأعطى  امل�صتخدمني 
�صهرة كبرية وم�صتمرة، خا�صة 
واأن ا�صتخدام من�صة في�صب�ك 
جماين، وال ت�جد تكاليف لبيع 
الرتويج  يتم  الأنه  االإعالنات 
خالل  من  االإعالنات  ملعظم 
لالإعالنات  اأ�صا�صي  نظام 

يعمل ب�صكل تلقائي.

خطاب الكراهية:

نادًرا ما تتبنى �رشكة في�صب�ك 
تخالف  اأيدي�ل�جية  م�اقف 
املجتمع، كما اأنها تدعي اأنها 
بيد  باحلياد،  االلتزام  حتاول 
م�صكلة  ت�اجه  تزال  ال  اأنها 
التعبري  حرية  بني  امل�ازنة 
حمت�ى  وانت�صار  جهة  من 
للمجتمع  �صادًما  يك�ن  قد 
العنف  على  ر�صائل حت�ض  اأو 
العرقي،  والتمييز  الديني، 
ويرى  الكراهية.  وخطابات 
القائمني  تغيري  اأن  اخلرباء 
لطريقة  في�صب�ك  على 
تفكريهم اأمر �رشوري، فحتى 
االآن اخلط�ات االإيجابية التي 
اإزالة  مثل  ال�رشكة  بها  تق�م 
امل�صاركات التي حتر�ض على 
احل�صابات  حظر  اأو  العنف، 
التي تتبنى نظريات امل�ؤامرة؛ 

مل تنبع ذاتًيّا من ال�رشكة، بل 
جاءت كنتاج ل�صغط جمتمعي 
واإعالمي مكثف، مثلما حدث 
اليميني  حالة  يف  م�ؤخًرا 
ادعى  الذي  ج�نز«  »األيك�ض 
يف  النار  اإطالق  حادث  اأن 
ه�ك«  »�صاندي  مدر�صة 
ب�الية  ني�تاون  مبدينة 
عام  االأمريكية  ك�نيتيكت 
2012 كان جمرد خدعة، وه� 
ما يعطي انطباًعا باأن �رشكة 
ال�ص�اب  في�صب�ك تق�م بفعل 
فقط عندما ت�صطر اإىل ذلك، 
ا�صتعداد  على  تك�ن  فهي 
»ربط  مبداأ  بهدف  للت�صحية 
النا�ض« عندما تك�ن له تكلفة 

جمتمعية.

منو متباطئ:

ت�اجه �رشكة في�صب�ك م�صكلة 
اأن  ميكن  ال  اأنها  وهي  اأكرب 
تنم� اأكرث مما هي عليه االآن، 
�صتتاأثر  اأرباحها  فاإن  وبالتايل 
وعليها تع�ي�ض االنخفا�ض يف 
االإعالنات  خالل  من  االأرباح 
الدرد�صة،  تطبيقات  يف 
االفرتا�صي،  ال�اقع  وم�رشوع 
امل�صابه  الفيدي�  وحمت�ى 
وحتديثات  للتلفزي�ن، 
وقد  االجتماعية،  ال�صبكات 
لفرتات  في�صب�ك  اعتمد 
ا�صرتاتيجية  على  ط�يلة 
داخل  االإعالنات  عر�ض 
يت�صفحه  الذي  املحت�ى 
يعطي  ومما  امل�صتخدم، 
اأن  اال�صرتاتيجية  لهذه  ق�ة 
على  امل�صتخدمني  عدد 
مليار   2 من  اأكرث  من�صتها 
عدد  يك�ن  بحيث  م�صتخدم، 
للحمالت  يتعر�ص�ن  الذين 
املن�صة  على  االإعالنية 
�صخم، وكلما رغبت في�صب�ك 
وترية  زادت  االأرباح  رفع  يف 

االإعالنات على املن�صة. 
بع�ض  اأن  هنا  واملع�صلة 
االإعالنات تعتمد يف اأرباحها 
على �صعر االإعالن وعدد مرات 

للم�صتخدم،  االإعالن  ظه�ر 
امل�صتخدمني  عدد  فاإن  لذا 
وت�صري  للربح.  هام  عامل 
تقديرات في�صب�ك اإىل اأن من� 
الربع  يف  م�صتخدميها  عدد 
اأبطاأ   2018 عام  من  الثاين 
اأن  كما  م�صى،  وقت  اأي  من 
عدد امل�صتخدمني يف اأمريكا 
عددهم  والبالغ  ال�صمالية 
اأ�صبح ثابًتا. وبداأ  241 ملي�ن 
اإىل  لي�صل  اأوروبا  يف  يقل 
بداًل  م�صتخدم  ملي�ن   376
م�صتخدم.  ملي�ن   377 من 
يف  االنخفا�ض  �صبب  ويرجع 
اإىل  لفي�صب�ك-  اأوروبا -وفًقا 
اخل�ص��صية  ق�اعد  �صدور 
با�صم  املعروفة  اجلديدة 
حلماية  العامة  الالئحة 
العلم  مع   .GDPR البيانات 
باأن ال�رشكة حت�صل على 70 ٪ 
من اأرباح اإعالناتها من هاتني 
املنطقتني فقط، كما اأن �ص�ق 
امل�صتخدمني اجلدد قد ت�صبع 
تارًكا القليل من امل�صتخدمني 

اجلدد املحتملني.

حماوالت للتعايف:

م�صادر  تن�يع  ال�رشكة  حاولت 
خالل  من  كبري  ب�صكل  دخلها 
يف  ال�صخمة  اال�صتثمارات 
اأرباح  لت�ليد  جديدة  كيانات 
ا�صتح�ذت  حيث  م�صتقبلية، 
�رشكة  على  في�صب�ك 
 22 مقابل   WhatsApp
 ،2014 عام  يف  دوالر  مليار 
الدرد�صة  تطبيق  واأن�صاأت 
اخلا�ض بها Messenger يف 
اأنها  اعتبار  على  نف�صه  العام 
ال�قت املنا�صب لك�صب  تنتظر 
اال�صتثمارات  هذه  من  املال 
على  ر�ص�م  فر�ض  خالل  من 
اخلدمات  هذه  ا�صتخدام 
بع�ض اخلرباء،  ت�قعات  ح�صب 
بيد اأن هذه اال�صتثمارات لي�صت 
املدى  على  يكفي  مبا  كبرية 
لتعديل  واملت��صط  الق�صري 
حتاول  كما  املتباطئ.   النم� 

االآليات  بع�ض  اإيجاد  ال�رشكة 
املبتكرة لتح�صني معدل النم�، 
دخ�ل  يف  رغبتها  اإعالن  مثل 
االإفرتا�صي  ال�اقع  جمال 
ما  وه�   ،Virtual Reality
العاملني يف  امل�صتثمرين  يقلق 
قد  اإنها  حيث  املجال،  هذا 
ال�اقع  نظارات  بت�صنيع  تق�م 
من  باأقل  وبيعها  االفرتا�صي 
اأجل  من  احلقيقية  تكلفتها 
وامل�صتخدمني  العمالء  اإغراء 
م�رشوع  كلف  كما  باقتنائها. 
في�صب�ك  االإنرتنت«  »تلفزي�ن 
الدوالرات  من  املاليني  مئات 
وعلى  املحت�ى،  �صفقات  من 
تخطط  الط�يل  املدى 
عائدات  لتقا�صم  ال�رشكة 
من�صئي  مع  الناجتة  االإعالنات 
هذا  اإىل  ي�صاف  املحت�ى. 
بع�ض  حلل  الفي�صب�ك  �صعي 
م�صكالته الكربى حتى ال يفقد 
ثقة عمالئه. ويف هذا االإطار، 
االآالف  بت�ظيف  ال�رشكة  تق�م 
على  للعمل  امل�ظفني  من 
املزيفة،  االأخبار  من  التحقق 
يف  االأجنبي  التدخل  وم��ص�ع 
لبناء  وتخطط  االنتخابات، 
ذكاء ا�صطناعي ميكنه تب�صيط 

هذه االأعمال يف امل�صتقبل.
اإىل  في�صب�ك  اإدارة  وتتطلع 
اخلدمات  جمال  يف  الت��صع 
املالية، حيث اإنها ت�ا�صلت مع 
االأمريكية  البن�ك  من  العديد 
معل�مات  على  للح�ص�ل 
خط�ة  من  كجزء  عمالئها 
 ،Messenger لتط�ير تطبيق
هذه  ت�صاعد  اأن  املت�قع  ومن 
اخلط�ة في�صب�ك على احل�ص�ل 
على املزيد من املعل�مات ح�ل 
االأو�صاع املالية للم�صتخدمني، 
�صت�صبح  البن�ك  اأن  حني  يف 
لل��ص�ل  اأخرى  طرق  لديها 
نفت �رشكة  وقد  اإىل عمالئها. 
للح�ص�ل  ت�صعى  اأنها  في�صب�ك 
املعامالت  تفا�صيل  على 
ولكنها  للم�صتخدمني،  املالية 
تريد م�صاعدة البن�ك يف خدمة 

العمالء. 
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حماوالت التعايف:

اأبعاد الأزمات املتالحقة لنموذج اأعمال الفي�سبوك
تعد �سركة في�سبوك اإحدى اأجنح املوؤ�س�سات التجارية الرقمية، وخلل ال�سنوات املا�سية كانت ُتعترب املق�سد الذي يرغب اخلريجون االأكرث متيًزا يف 

العمل به، ومن علمات جناحها ك�سركة تو�سع خدماتها ومنو اأعداد م�ستخدميها.
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يف  الزائرون  وجد  قد  و 
ما  -على  �سطورة  كورني�ش 
يبدو- اأف�سل وجهة لهم لك�رس 
الروتني اليومي و التخفيف من 
فاأغلبيتهم  اجلو  حرارة  وطاأة 
�سباحا  ال�سواطئ  يق�سدون 
فيها  النهار  طيلة  لق�ساء 
فيما تكون وجهتهم يف الفرتة 
للم�سي  الكورني�ش  امل�سائية  
خمتلف  بتذوق  اال�ستمتاع  و 
املرطبات  اأذواق  و  اأ�سكال 
يف  تباع  التي  املثلجات  و 
املحالت على طول الكورني�ش 
قا�سدي  بع�ش  ي�ستمتع  بينما 
و  الع�ساء  بتناول  املكان  هذا 
االأ�سماك  اأنواع  خمتلف  اأكل 
امل�سوي  ال�رسدين  ال�سيما 
على اجلمر اأو التمتع بال�سواء 

على �ساطئ البحر.
بع�ش  اأفراد  ف�سل  بدورهم 
العائالت اجللو�ش على الرمال 
حميمية  اأجواء  يف  الذهبية 
اأطراف  خاللها  يتجاذبون 
احلديث و هم يحت�سون ال�ساي 
بينما  املك�رسات  ياأكلون  و 
بال�سباحة  االأطفال  ي�ستمتع 
و  اللعب  و  القمر  �سوء  حتت 

الرك�ش على الرمال.
كمال  اإلتقت  املوقع  بذات 
والية  من  �سنة(   45  ( روينة 
قاملة و الذي كان مبعية اأفراد 
و  زوجته  من  املكونة  اأ�رسته 
اإ�سافة اإىل والدته  اأبناء  ثالثة 
حيث قال اأنه قدم �سباحا اإىل 
و  مهيدي  بن  العربي  �ساطئ 

ق�سى طيلة اليوم و قبل العودة 
على  يعرج  اأن  قرر  منزله  اإىل 
لتناول الع�ساء  هذا الكورني�ش 
و ال�سهر قليال قبل العودة اإىل 

والية قاملة.
و اأفاد روينة باأنه الحظ خالل 
معقولة  اأ�سعارا  ال�سائفة  هذه 
و  املرطبات  و  للماأكوالت 
�سكيكدة  بوالية  املثلجات 
متناول  "يف  اعتربها  التي  و 
م�سيفا  الب�سيط"  املواطن 
باإمكانه  �سخ�ش  اأي  "اإن 
و  البحر  باأجواء  اال�ستمتاع 
باأقل التكاليف" مما جعل هذا 
املوقع بالذات -ح�سبه- قبلة 
تقطن  التي  العائالت  غالبية 
جهتها  من  البالد  ب�رسق 
ثابت  دليلة  ال�سيدة  اعرتفت 
من والية ق�سنطينة باأن تواجد 

العائالت بهذا 
و  �سكيكدة  مبدينة  العدد 
�سطورة  بكورني�ش  بالتحديد 

هو  و  االأمن"  "توفر  اإىل  يعود 
ما �سجعها للقدوم ليال مبعية 
�سديقتها و بناتهما االأربع ليال 
القيادة  و  ق�سنطينة  والية  من 
اإىل غاية �ساعات متاأخرة من 
"االنت�سار  باأن  مردفة  الليل 
ال�رسطة  لعنا�رس  اجليد 
الطماأنينة  من  كثريا  "اأ�سفى 

على قلوب العائالت".
اأكرث  الرتفيه  ميناء  يعترب  و 
مروريا  ازدحاما  ي�سهد  مكان 
باأعداد  ليلة  كل  يعج  فهو 
من  اإح�ساوؤها  ميكن  ال 
اأغلب  اأن  حتى  املواطنني 
مكانا  يجدون  املكان ال  زوار 
لق�ساء  في�سطرون  للجلو�ش 
و  الذهاب  يف  ال�سهرة  كل 
و  امليناء  طول  على  االإياب 
هم يتبادلون اأطراف احلديث 
افتقاره  اأو ملل رغم  دون كلل 
اخلدماتية  املرافق  لبع�ش 
كما  احلمامات.  غرار  على 

اأخرى امل�سي  تف�سل عائالت 
املمتد  الكورني�ش  طول  على 
من الق�رس االأخ�رس اإىل غاية 
"بيكيني" على م�سافة  �ساطئ 
تفوق 3 كلم لال�ستمتاع مبناظر 
بني  اال�ستناد  و  البحر  اأمواج 
احلائط  على  االآخر  و  احلني 
عن  ال�سخور  يف�سل  الذي 
االزدحام  رغم  و  الر�سيف 
املروري الكبري و بطء حركة 
ي�سكالن  ال  اأنهما  اإال  ال�سري 
اأبدا عائقا اأمام زوار كورني�ش 
بكثري  يتحلون  الذين  �سطورة 
بتاأين  ي�سريون  و  ال�سرب  من 
اإىل غاية بلوغ النفق املتواجد 
بهذا الطريق و الدخول فيه و 
املنبه  على  ال�سغط  ثمة  من 
اإحداث  و  ملركباتهم  ال�سوتي 
اأ�سوات جميلة داخله م�سابهة 
مواكب  ت�ساحب  التي  لتلك 
االأعرا�ش مما يبعث اأجواء من 

الفرح و البهجة يف النفو�ش.

ي�سهد كورني�ش �سطورة مبدينة �سكيكدة خا�سة يف الفرتة ال�سيفية توافدا ملفتا للعائالت من جميع 
اأنحاء �سرق البالد و اأ�سحى ي�سكل متنف�سهم للرتفيه بعد يوم �ساق و يعرف ميناء الرتفيه املتواجد 

ب�سطورة كل يوم بدءا من ال�ساعة اخلام�سة م�ساء توافدا كبريا للعائالت القادمة من خمتلف 
مناطق �سرق الوطن على غرار ق�سنطينة و قاملة و عنابة و �سطيف و برج بوعريريج و ميلة لل�سهر و 

ال�ستجمام و ال�ستمتاع بال�سهرات الفنية التي يتم تنظيمها بني الفينة و الأخرى.

�سكيكدة 

حاوره م .اأمني .

كورني�س �شطورة متنف�س العائالت من جميع اأنحاء �شرق البالد 

جيجل

ميلة 

اجللفة 

جمع اأزيد من 85 األف من جلد االأ�شاحي  

جمعيات تتبنى فكرة 
تقا�شم حلوم االأ�شاحي 

مع العائالت املعوزة 

دورة تكوينية لفائدة 
اجلمعيات البيئية 

بوالية  اجلمعيات  من  العديد  نظمت 
ميلة مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك 
حملة لتقا�سم وم�ساركة اأ�سحية العيد 

مع املئات من العائالت 
املعوزة والفقرية كمظهر من مظاهر 
اأفراد  بني  ما  والتاآزر  الت�سامن 
املجتمع الواحد وقد متكنت جمعيات 
حملية ذات طابع اجتماعي و ت�سامني  
حلوم  من  معتربة  كميات  توزيع  من 
العائالت  على  جمعها  بعد  االأ�ساحي 
حيث  بلديات  عدة  عرب  املعوزة 
رجا�ش"  اخلري  "نا�ش  جمعية  قامت 
مبادرة  اإطار  يف  النجاء  وادي  ببلدية 
"�ساركهم اأ�سحيتك" 15 قنطارا خالل 
يومي العيد, ح�سب رئي�سها بدر الدين 
بوملناخر مت توزيعها على حوايل 200 
عائلة معوزة بذات البلدية و�سواحيها. 
ال�رسوط  "وفق  متت  العملية  واأكد 
حفظ  مت  حيث  الالزمة",  ال�سحية 
اللحوم -كما قال- يف الربادات ونقلها 
عن طريق �ساحنات مربدة. كما متت 
بيطريني  اأطباء  طرف  من  مراقبتها 
توزيعها  قبل  �سالمتها  من  للتحقق 
من جهتها جمعت جمعية "نا�ش اخلري 

تقريبا  الكمية  نف�ش  العيد"  �سلغوم 
على  بتوزيعها  قامت  قنطار(   15(
عن  ف�سال  البلدية,  بذات  عائلة   150
البلديات املجاورة لها, ح�سب ما اأفاد 
به القائمون على العملية من اجلمعية 
جمعية  مكتب  ا�ستطاع  ميلة  وببلدية 
و�سيلة  رئي�سته  ح�سب  اليتيم",  "كافل 
االأ�ساحي  حلوم  يوزع  اأن  زمامو�ش, 
معوزة  عائلة   50 على  جمعها  بعد 
م�سرية  اخلمي�ش,  اليوم  �سباح  حتى 
للزيادة الأن  العدد مر�سح  اأن هذا  اإىل 
العملية م�ستمرة -كما قالت- اإىل غاية 
امل�ساء. وذكرت ال�سيدة زمامو�ش اأنه 
اأزيد  توزيع  اأي�سا  العيد  ع�سية  مت 
و  معوزين  على  اأحذية  زوج   100 من 
اإطار ن�ساط اجلمعية  فقراء مبيلة يف 
ال�سوؤون  اخلريي من جهته ثمن مدير 
الدينية واالأوقاف هذه املبادرات التي 
بالوالية  املدين  املجتمع  "اأخذها 
على عاتقه", مربزا بذلك "مدى ت�سبع 
تتجلى  التي  النبيلة  بالقيم  جمتمعنا 
من خالل  مظاهر التاآزر و التكافل و 
الت�سامن وتقا�سم لفرحة العيد يف  ما 

بني اأفراده".

تنظم بدار البيئة لوالية اجللفة دورة 
تكوينية متخ�س�سة لفائدة اجلمعيات 
القائمني  من  علم  ما  ح�سب  البيئية, 
اأكد  ت�رسيح  ويف  الهيئة   هذه  على 
بطا�ش,  ملني  البيئة,  دار  مدير 
الدورة  �ستم�سها  التي  املحاور  باأن 
حتى  اأ�سغالها  �ستتوا�سل  التي  و 
تتعلق  املقبل  ال�سهر  من   6 الــ  تاريخ 
اأجل  من  البيئية  الرتبية   " بــ  اأ�سا�سا 
يخ�ش  حمور  و  امل�ستدامة"  التنمية 
"تقنيات فرز وجمع النفايات" ف�سال 
امل�ساحات  "ت�سيري  تخ�س�ش  عن 
اخل�رساء وبناء امل�ساريع ذات ال�سلة 
املنتظر  ومن   .  " الن�ساط  بهذا 

حوايل  الدورة  هذه  يف  ي�سارك  اأن 
حملية  جمعيات  منها  جمعية   30
امل�سيلة  والية  من  �ست�سارك  واأخرى 
التكوينية  العملية  هذه  يف  مدرجة 
االإ�سالمية  للك�سافة  باالإ�سافة 
لذات  وفقا  االأحياء  جمعيات  وبع�ش 
تندرج  بالذكر  واجلدير  امل�سوؤول  
خمت�سون  يوؤطرها  التي  الدورة  هذه 
بالوالية  البيئة  ومهند�سون من قطاع 
�سمن برنامج عمل ون�ساط دار البيئة 
لتعزيز  مكثف  وب�سكل  تعمل  التي 
�سبل  واآليات التح�سي�ش للحفاظ على 
املحيط وتعزيز قدرات الفاعلني يف 

امليدان البيئي

مت جمع ما ال يقل عن 85133 
جلد لروؤو�ش غنم بوالية جيجل 
االأ�سحى,  عيد  يومي  خالل 
املدير  به  اأفاد  ما  ح�سب 
املناجم  و  لل�سناعة  املحلي 

نذير بوحيلة.
يف  امل�سوؤول  نف�ش  واأو�سح 
ت�رسيح باأن مديرية ال�سناعة و 
املناجم كانت تتوقع جمع 100 
النتيجة  اأن  معتربا  جلد,  األف 
اأف�سل  تكون  اأن  باالإمكان  كان 
الأن الر�سالة "مل تنقل كما ينبغي 
الوالية",  بلديات  بع�ش  عرب 
التي  التح�سي�ش  حملة  خالل 
التي متت  العملية  �سبقت هذه 
مديرية  م�سالح  مع  بالتن�سيق 

و  االأوقاف  و  الدينية  ال�سوؤون 
املجال�ش ال�سعبية البلدية.

اللوجي�ستيكية  الو�سائل  وب�ساأن 
لهذا  ت�سخريها  مت  التي 

امل�سوؤول  نف�ش  اأفاد  الغر�ش, 
مت  جمع  نقطة   175 باأن 
الـ28  البلديات  عرب  حتديدها 
والية  اإقليم  منها  يت�سكل  التي 

 102 اإىل  باالإ�سافة  جيجل, 
حتويل  مت  وقد  للجمع  �ساحنة 
نحو  املجمعة  اجللود  كمية 
وحدتي الدباغة لوالية جيجل, 

وفقا ملا ذكره بوحيلة.
هذه  �سملت  فقد  للتذكري 
املندرجة  النموذجية  العملية 
الوطنية  اجلمع  حملة  �سمن 
وزارة  اإليها  بادرت  التي 
الرامية  املناجم  و  ال�سناعة 
�ست  اجللود  �سعبة  ترقية  اإىل 
واليات و هي اجلزائر العا�سمة 
و وهران و ق�سنطينة و جيجل 
اأن يتم  باتنة, قبل  و �سطيف و 
عرب  املقبلة  ال�سنة  تعميمها 

جمموع واليات البالد.

اإ�شهار
اإ�شهار اإن�شاء جمعية 

ذات �شبغة حملية 
طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون رقم 
املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ    06/  12

باجلمعيات  
لقد مت هذا اليوم 18 فيفري  2018  تاأ�سي�ش   

للجمعية املحلية  
امل�سماة :جمعية اأولياء التالميذ ملدر�سة حممد 

ال�سديق بن يحي  .
املعتمدة حتت  رقم :05 بتاريخ 21/06/2018   
ومقرها الجتماعي بقرية حممد ال�سديق بن 

يحيى بلدية اأولد �سيدي ابراهيم ولية امل�سيلة  
يرتاأ�سها ال�سيد :قانة عثمان 
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لعنة املخدرات...ُتفكك بيننا اأغلى املقد�سات
بقلم:جمال ن�سراهلل/امل�سيلة

عما  حول  مو�ضوعيا  تف�ضريا  ال 
من  اجلزائريني  يوميات  يف  يحدث 
جرائم ب�ضعة..اإال اأن اجلميع اأ�ضحى 
هي  وحتليالت  تف�ضريات  يعطي 
عن  وهي  وال�ضحة،   للمنطق  اأقرب 
اأن كل هذا وذاك يحدث بفعل تاأثري 
ب�ضتى  علينا  تتهاطل  التي  ال�ضموم 
الطرق من احلدود ومرات من وراء 
مبختلف  املهلو�ضات  هذه  البحار، 
لعقول  امُلذِهبة  واأ�ضكالها،  اأنواعها 
البني  التي جتعل من  اأ�ضحابها هي 
روؤية  اأو  �ضمري  بال  حيوانا  اآدم 
وخياالت  غرائز  تقوده  .بل  وتب�رص 
وارحتل  حل  اأينما  يقظتة  اأحالم 
هذا  حمظور؟ا  كل  ارتكاب  ،نحو 

هوؤالء  �ضاقت  التي  االآليات  عن 
اأعمارهم  مقتبل  يف  وهم  اجلناة 
ما  وح�ضية  بطرق  يت�رصفون  يوم 
تاأتي  �ضلطان..ثم  من  بها  اهلل  اأنزل 
من  اأغلبها  والتي  الغايات  بعدها 
الغري  اأمالك  على  ال�ضطو  اأجل 
واملجوهرات.وبع�ض  املال  خا�ضة 
من  متكنهم  التي  املادية  االأ�ضياء 
ال  الذي  بيعها و�رصفها....والغريب 
هاته  من  اأن عددا  عاقل  اأي  يتقبله 
العيد.. ع�ضية  عندنا  وقع  اجلرائم 
وال ن�رصد هنا اأمثلة حية.الأن اجلميع 
اأكرث  على  اأغلبها  وتابع  بها  �ضمع 
والباعث  املخزي  منرب..فقط  من 
على احل�رصة..هو كيف يحدث هذا 
�ضعرية  وو�ضط  اإ�ضالمية  بالد  يف 
عيد  وهي  اأال  ال�ضعائر  اأقد�ض  من 

ال  هنا  ونحن  ـ  املبارك.  االأ�ضحى 
اجلزائر  يف  اجلرمية  عن  نتحدث 
جرمية  عن  ولكن  ـ  عام  كمفهوم 
ذات �ضبغة معينة وخ�ضو�ضية نادرا 
الدول  يف  حتى  مثيال  لها  جتد  ما 
عن  بعدا  االأكرث  والقبائل  واالأقاليم 
االإميان حتى ال نقول االأكرث كفرا ؟ا

ومثلما حدث هذا يف عيد االأ�ضحى 
حدث كذلك  يف �ضهر رم�ضان وعيد 
احلرم  واأ�ضهر  عا�ضوراء  ويف  الفطر 
وذي احلجة...اأي اأن هوؤالء االأبطال 
اأو  ت�ضدهم  موانع  اأو  رايات  ال 
�ضائرون  حتدهم.بل هم يف رحلتهم 
مر�ضوما  هدفا  هوادة...وال  دون 
على  احل�ضول  كيفية  �ضوى  اأمامهم 
ح�ضاب  على  ولو  جيوبهم  ميالأ  ما 
من  الرغم  الب�رص..فعلى  اأرواح 

التح�ضي�ضية  احلمالت  ماليني 
املخدرات.والندوات   ملكافحة 
املقامة  والور�ضات  وامللتقيات 
والهدف...واآالف  ال�ضاأن  لنف�ض 
بها  تف�ضل  التي  واخلطب  الدرو�ض 
اأئمتنا امليامني اإال اأن ذلك مل ي�ضع 
حدا لهذه االآلة اجلهنمية والتي منذ 
اأن بداأت حركيتها واأ�ضغالها اإال وهي 
توقف.حا�ضدة  دون  �رصعة  تزداد 
املزيد من ال�ضحايا..هذه املع�ضلة 
يف  نوعها  من  واالأوىل  التاريخية 
اأن  املفرو�ض  من  اجلزائر  تاريخ 
طوارىء  كحالة  نف�ضها  عن  تعلن 
ق�ضوى...وكان وال بد ...من جتنيد 
وجلب  والتجهيزات  الو�ضائل  اأدق 
كل االأفكار من �رصقها لغربها حتى 
حما�رصتها  من  الو�ضايا  تتمكن 

واإال  نهائية..     ب�ضفة  منها  واحلد 
املوقرة  ودولتنا  هذا  معنى  ما 
ا�ضتطاعت بف�ضل حر�ضها ويقظتها 
الدائمة اأن تخرج  البالد من اأع�رص 
االأزمات واأخطرها على االإطالق .. 
واأعادت االأمن وهيبة الدولة كما ظل 

خطابها 
االأمن  عن  )ماذا  بذلك  يقر 
االأخطار  عن  ماذا  االجتماعي( 
التي �ضتبقى اأعينها مبحلقة ومهددة 
هذا  ....األي�ض  اجلميع  ل�ضالمة 
�ضلمنا  اإذا  الدولة  اأمن  من  كذلك 
اإن   .. منها  يبداأ  املواطن   اأمن  باأن 
فعال  هو  �ضمعاه  على  حر�ضنا  ما 
وو�ضمة  اجلبني  له  يندى  فظيع  جرم 
لذلك..   . ال�ضهداء  جزائر  يف  عار 

االأمل  لهذا  الو�ضول  ومتى  فكيف 

االأ�رصع  االآليات  هي  ..وما  املن�ضود 
غاية  بلوغ  هو  منها  الق�ضد  والتي 
هذا  من  وتخلي�ضهم  النا�ض  �ضالمة 
الو�ضاية  كانت  املارق...فاإن  البعبع 
برت�ضانتها املادية والفكرية املعنوية 
من  الداء  مكافحة  عن  حقا  عاجزة 
حتركه. ومراب�ض  واأ�ضله  جذوره 
واأقالم  اأحياء  جمعيات  ملجرد  كيف 
ال�ضحفيني و ربورجتاتهم اأن يخل�ضوا 
اأن  حدث  لو  ..فاإنه  منه.واإال  اجلميع 
�ضن�ضلم  اأمامنا  املنافذ  كل  �ُضدت 
تفعل  اأن  لالأقدار  ..ونرتك  هلل  اأمرنا 
فعلتها...ونوؤمن باأن البالء يحدث يف 
واهلل  كل حني..  ومكان ويف  زمان  كل 
ذلك  باأ�ضباب  مدرك  وحده  �ضبحانه 
ي�ضاء..ويف  من  يُبلي  ؟اوهو  وحلولها 

تلك حكمة يعلمها لدنه

عقلية القطيع
حيدر امل�سدر

على  نعي�ضها  التي  تلك  يومية  معاناة 
�ضبكة في�ضبوك! ذات االأفكار وال�ضيغ، 
وكاأننا  والتعبريات،  الكلمات  نف�ض 
داخل حجرة مغلقة، ال يرتدد داخلها 
اإال اأ�ضواتنا، وال جند ما نن�ضت اإليه اإال 
�ضدى اأنف�ضنا؛ ونادراً ما ن�ضادف من 
يخالفها اأو يتحداها. �ضبكات التوا�ضل 
فهي  م�ضتفحلة،  مع�ضلة  االجتماعي 
القطيع، وال تعزز  اإال عقلية  ال تدعم 
نبدو  وقد  اال�ضتقطاب،  �ضلوك  اإال 
اإذا اعتقدنا خدمتها لوحدتنا  �ضذجاً 
اأو  االجتماعي،  اأو متا�ضكنا  الوطنية، 

حتى ترابطنا االأ�رصي. 
املن�ضات  خوارزمية  اأن  والواقع، 
االجتماعية تعمل على ربط وت�ضبيك 
املعتقدات  ذات  يت�ضاركون  من 
اإخبارية  لوجبات  وتقدم  والتوجهات، 
تنتقي  كما  معينة،  اأجندة  ذات 
املعرو�ضة،  واخليارات  املعلومات 
ب�ضكل  النتائج  بت�ضفية  تقوم  اأن  بعد 
معها،  ال�ضابق  ل�ضلوكنا  ي�ضتجيب 
باالإعجابات  عنه  عربنا  �ضواء 
خمتلف  باإقامة  اأو  وامل�ضاركات، 
يقوم  فمثاًل،  وال�ضداقات.  ال�ضالت 
تتفق  معطيات  عر�ض  على  في�ضبوك 
ذكاوؤه  يراقب  بحيث  اهتماماتنا،  مع 

مع  اليومي  ن�ضاطنا  اال�ضطناعي 
عاداتنا  ير�ضد  اأو  امل�ضتخدمني، 
على  ليعمل  بعينها،  �ضفحات  مع 
ا�ضتيعابها وحفظها، ومن ثم يرتجمها 
تتوافق  معلوماتية  تغذية  �ضكل  على 

مع ميولنا. 

م�ضئولة  التكنولوجيا  حقاً  هل  ولكن، 
لدينا؟  التنوع  غياب  عن  ح�رصاً 
مبفردك  فاأنت  ال!  بالتاأكيد  اجلواب 
من يحدد للو�ضيلة �ضلوكها معك؛ هي 
تر�ضيخ حتيزك  ت�ضاعدك على  فقط 
تخيل  النف�ضية.  ونزعاتك  وحزبيتك 
قائمة  اأن  امل�ضتخدم  عزيزي  معي 

واحد،  فكري  لون  من  اأ�ضدقائك 
على  االآراء؟  يف  تنوعاً  تتوقع  فهل 
جملة  اأن  يح�ضل  ما  متاماً،  العك�ض 
مواقفك �ضتت�ضلب لغياب الراأي الذي 
الإحداها  تعر�ضت  واإن  يتحداها، 
�ضتتجاهلها،  ما  ف�رصعان  م�ضادفًة، 
�ضفرية  معركة  معها  �ضتخو�ض  اأو 
اإذاً  كاملة. هي  اإال بقطيعة  تنتهي  لن 
مناف�ضاً  راأياً  تقبل  ال  مغلقة،  دائرة 
وتت�ضخم  تتمدد  داخلها،  خمالفاً  اأو 
ت�ضم  متكاملة،  �ضبكة  ت�ضبح  اأن  اإىل 
م�ضتخدمني موؤطرين، يعي�ضون داخل 
اإرادًيّا  ومعزولني  اخلا�ضة،  اأفكارهم 
عن باقي العوامل االفرتا�ضية، وهكذا 

دواليك.
بدورها، توؤدي هذه احلا�ضنة املغلقة 
�ضلبية،  و�ضلوكيات  تف�ضي ظواهر  اإىل 
اجتماعي،  �رصخ  اإحداث  �ضاأنها  من 
من  الفكري،  االإق�ضاء  من  وحالة 
الوقت.  مبرور  معاجلته  ال�ضعب 
جمعية  اأ�ضارت  كما  فالعن�رصية، 
قد  االأمريكية،  ال�ضيكولوجيني 
لدرجة  امل�ضتخدمني  بني  تنت�رص 
بحق  عنيفة  واألفاظ  �ضلوكيات  تبني 
عالوة  وتوجهاتنا.  لراأينا  املخالف 
العديد  ي�ضطر  قد  �ضبق،  ما  على 
التعبري  جتنب  اإىل  امل�ضتخدمني  من 
رقابة  وممار�ضة  مواقفهم،  عن 

اأن  �ضعروا  حال  يف  �ضارمة  ذاتية 
اأو قد  اأطروحاتهم لن حتظى بتاأييد، 
جتابه بنقد عنيف من املتابعني. هذه 
اإال  ت�ضب  ال  بظاهرها،  ال�ضلبيات، 
خا�ضة  القطيع،  عقلية  تعزيز  باجتاه 
داخل املجتمعات التي تعاين من حالة 

انق�ضام �ضيا�ضي وجمتمعي عميق.
�ضبكات  م�ضتخدمي  على  واأخرياً، 
قوائم  تنويع  االجتماعي  التوا�ضل 
ثري،  ب�ضكل  وتوزيعها  �ضداقاتهم، 
وعدم ق�رصها على لون فكري واحد، 
بانح�ضارها  اإال  االأمم  �ضقطت  فما 
وتقوقعها داخل ذاتها، دون اأن ت�ضمح 

الأفكار الغري باالن�ضياب احلر.  
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رفع  مت  �إنه  �لفي�صل،  وقال 
�مل�رشوع �إىل �لهيئة �مللكية ملكة 
�ملقد�صة،  و�مل�صاعر  �ملكرمة 
يف  �لبدء  �صيتم  �عتماده  ومبجرد 
تنفيذه، متوقًعا �أن يبد�أ �لعمل به 
�إجمايل  �أن  و�أو�صح،   2019 خالل 
�حلجيج  خدمة  يف  �صاركو�  من 
�أكرث  و�لع�صكريني  �ملدنيني  من 
عدد  تر�جع  كما  �ألف،   250 من 
ت�رشيح  بدون  �حلج  يوؤدون  من 
من مليون و400 �ألف قبل 5 �أعو�م 
و�أ�صار   2018 يف  �آالف   110 �إىل 
 360 نقل  �مل�صاعر  قطار  �أن  �إىل 
�ألف حاج، و�لباقي نقلتهم 18 �ألف 
حافلة، كما �صارك يف �ملو�صم 32 

�ألف طبيب وكادر طبي.
و�أعرب �أمري مكة، عن تطلع بالده 
�لذكي  �حلج  م�رشوع  �إجناز  �إىل 
يف  �لتقنية  على  �لتام  باالعتماد 
كل �الأعمال �ملتعلقة باحلج حيث 

ي�صل عدد  الأن  �ململكة،  تخطط 
يف  حاج  ماليني   5 �إىل  �حلجيج 
�إىل  �لر�مية   2030 �ململكة  روؤية 

حتقيق �لتنمية �القت�صادية.
قال  قطر،  حجاج  موقف  وحول 
�أمري مكة، �إن بالده رحبت بحجاج 

تتمنى  وكانت  قطر،  �ل�صقيقة 
�لقطرية  �حلكومة  ت�صهل  �أن 
�ملقد�صة،  �الأماكن  �إىل  و�صولهم 
ومت  �ململكة  �إىل  و�صل  وبع�صهم 
لهم  �لر�حلة  و�صائل  كافة  توفري 
�لفي�صل  ولفت  منا�صكهم  الأد�ء 
من  حاج  �ألف   86 قدوم  �إىل 
�إير�ن هذ� �ملو�صم مت تقدمي كل 
�الأزمة  وقع  وعلى  لهم  �خلدمات 
جو�ن   5 منذ  �ملندلعة  �خلليجية 
وقطر،  �ل�صعودية  تتبادل   ،2017
ع�صوتا جمل�س �لتعاون �خلليجي، 
توؤكد  �إذ  �حلج  ب�صاأن  �التهامات 
ت�صهيل  على  حر�صها  �لريا�س 
�حلجاج،  جميع  قدوم  �إجر�ء�ت 
كل  وتذليل  �لقطريون،  فيهم  مبا 
�لعر�قيل �لتي قد تو�جههم الأد�ء 
قطر  تتهم  فيما  �لفري�صة،  هذه 
�ل�صعودية بـ"عرقلة �أد�ء مو�طنيها 

للحج".

اأعلن اأمري منطقة مكة املكرمة، الأمري خالد الفي�سل اأنه مت النتهاء من الدرا�سة الأولية مل�سروع 
متكامل لتطوير مكة املكرمة، وامل�ساعر املقد�سة وفق "روؤية 2030"جاء ذلك يف ت�سريحات لـ"احتاد 

وكالت اأنباء دول منظمة التعاون الإ�سالمي" )يونا(، خالل املوؤمتر ال�سحفي اخلتامي ملو�سم حج 
هذا العام مبقر اإمارة مكة املكرمة مب�سعر "ِمنى".

ال�سعودية

 م�شروع متكامل لتطوير مكة و�مل�شاعر يبد�أ يف 2019

ل يريد زيادة التوتر..

ما �ل�شبب يف �إخفاء تفا�شيل ما حدث يف زيكيم؟

هكذا ردت ال�سلطة..

�لك�شف عن مقرتح لدفع رو�تب موظفي "حما�س" يف غزة

يديعوت  �صحيفة  ت�صاءلت 
�جلي�س  �إخفاء  حول  �أحرنوت، 
تقريبا  حدث  ملا  "�الإ�رش�ئيلي" 
غزة  قطاع  �صمال  �إىل  ت�صلل  من 
قبل  زيكيم  �صاحل  من  بالقرب 
"هل لهذ�  �أيام و�أ�صافت مت�صائلة 
��صتمر�ر  ظل  يف  عالقة  �الأمر 
بني  ترتيبات  �أجل  �الت�صاالت من 

"�إ�رش�ئيل" وحما�س".
�ملعلق  يهو�صوع،  يو�صي  وقال 
"يديعوت"،  ل�صحيفة  �لع�صكري 
قرب  �لهجوم  حماولة  "وقعت 
حاول  �صباحاً.  �ل�صابعة  �ل�صاعة 
�لكال�صنيكوف  ببندقية  م�صلح 
و�خرتق  �ليدوية  و�لقنابل 
منطقة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �الأر��صي 
�لقو�ت  �صد  هجوًما  ونفذ  زيكيم 

�لعاملة لبناء �حلاجز �لبحري".
�صمعت  جفعاتي  "قوة  و�أ�صافت 
�لذي ي�صتهدفه على  �لنار  �إطالق 
كولونيل  �للفتنانت  قام  يبدو.  ما 
وقائد  رومت،  كتيبة  قائد  عمري، 
�إ�صابته  �مل�صلح  مبهاجمة  �آخر، 

من م�صافة حو�يل 15 مرت�ً"وتابع 
وقع  "لو  يديعوت  يف  �ملعلق 
حلظي  �آخر،  يوم  �أي  يف  �لهجوم 
هذ� �حلدث، �لذي وثقته كامري�ت 
�جلي�س �الإ�رش�ئيلي، باهتمام كبري 
من �ملتحدث با�صم �جلي�س، ولكن 

لي�س يف هذ� �لتوقيت".
"كانت  قائاًل  يهو�صوع  و�أردف 
�ملقت�صبة:  �لوحيدة  �لر�صالة 
�الإ�رش�ئيلي  �جلي�س  جنود  "�أطلق 
�لنار  �أطلق  �إرهابي  على  �لنار 
ال  غزة.  قطاع  �صمال  يف  عليهم 

توجد �إ�صابات لقو�تنا ومل يحدث 
�ل�صحيفة،  �رشر"و��صتطردت  �أي 
نفذت  �الإعالن  هذ�  يت�صمن  "مل 
وحتييد  �صجاعاً،  هجوماً  قو�تنا 
قذيفة  دبابة  و�إطالق  �الإرهابي، 
رد�ً على ذلك، وال حتى �الأ�صلحة 
و�لتي  �الإرهابي،  بها  و�صل  �لتي 
�الأر�س  على  �ملقاتلون  �صورها 
�الإنرتنت  �نت�رشت على  يف �صورة 
"�أي�صاً  يهو�صوع  ا"وقال  �أي�صً
�عتادت  �لتي  �ملقاتلة،  �لقو�ت 
على روؤية �ملتحدث با�صم �جلي�س 
�لذي يقاتل من �أجل ن�رش ن�صاطه 
�الإعالم،  و�صائل  يف  �لناجح 
ذلك  يف  بال�صمت  تفاجاأت 
�أن  �ملحتمل  "من  �ليوم"و�أ�صاف 
كل من �صمع وزير �جلي�س �أفيغدور 
بعد  مبا�رشة  قال  �لذي  ليربمان، 
�حلادث �أنه ال يريد "زيادة �لتوتر 
يف �جلنوب"، يعرف �أن �ملتحدث 
ذلك"ورف�س  على  بناء  ت�رشف 
�جلي�س  با�صم  �ملتحدث  مكتب 

�الإ�رش�ئيلي �لتعليق.

يف  بارز  م�صوؤول  ك�صف   
قدم  مقرتح  عن  فتح  حركة 
موظفي  رو�تب  لدفع  موؤخر�ً 
غزة  قطاع  يف  "حما�س" 
ع�صو  �الأحمد  عز�م  وقال 
�للجنتني �ملركزية حلركة فتح 
و�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �أن 
هناك مقرتح قدم لدفع رو�تب 

موظفي "حما�س" يف غزة، �إال 
�أن �لقيادة �لفل�صطينية رف�صته 
و�أ�صاف  عليها  عر�س  �أن  بعد 
تلفزيون  مع  لقاء  يف  �الأحمد 
�ل�صبت  م�صاء  فل�صطني 
�أنه  ر�صمياً  �أبلغونا  �ملا�صي:" 
موظفي  رو�تب  دفع  ميكن 
مل  و�إذ�  خاللكم  من  حما�س 

عن  دفعها  ميكن  تو�فقو� 
طريق  عن  �أو  �إ�رش�ئيل  طريق 
من�صق  مالدينوف  نيكوالي 
�الأمم �ملتحدة �خلا�س لعملية 

�ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط".
عالفة  "ما  �الأحمد:  وت�صاءل 
موظفي  رو�تب  يف  �إ�رش�ئيل 
غزة؟"و�أو�صح  يف  حما�س 

�الأحمد �أن �لقيادة �لفل�صطينية 
دفع  مبقرتح  ر�صمياً  �أبلغت 
عن  حما�س  موظفي  رو�تب 
�تفاق  �أطر�ف  �أحد  طريق 
�أن  �الأحمد  �لتهدئة"وبني 
�أبلغت  �لفل�صطينية  �لقيادة 
جمهورية م�رش �لعربية ر�صمياً 

بهذ� �ملقرتح.

منذ انطالق م�سرية العودة

180 �شهيًد� و18 �ألف جريح بغزة 

خالد م�شعل يك�شف �أ�شباب تعجيل 
و��شنطن بطرح �شفقة �لقرن

وتوثيقية  ر�صمية  معطيات  �أظهرت 
و�إ�صابة  مو�طًنا   180 ��صت�صهاد 
�لعودة  م�صرية  �نطالق  منذ   18300
�لكربى يف 30 مار�س/�آذ�ر �ملا�صي 
ح�صيلة  �إن  �ل�صحة:  وز�رة  وقالت 
�نطالق  منذ  �الحتالل  �عتد�ء�ت 
�صهيد�،   171 بلغ  �لعودة،  م�صرية 
و3  �إناث،  و3  طفال،   27 منهم 

م�صعفني، و�صحفيان.
ووفق متابعة هناك 9 �صهد�ء �آخرون 
خالل �ملّدة نف�صها، �حتجزت قو�ت 
ت�صملهم  ومل  جثامينهم،  �الحتالل 
و�صولهم  لعدم  �ل�صحة؛  �إح�صائية 
�أن  يعني  ما  �لقطاع،  م�صايف  �إىل 
�صهيًد�   180 هو  �ل�صهد�ء  �إجمايل 
وذكرت  �ملا�صي  مار�س   30 منذ 
�أم�س  لها  بيان  يف  �ل�صحة  وز�رة 
بلغ  �مل�صابني  �إجمايل  �أن  �جلمعة، 
و1750  طفل   3600 منهم   18300
 423 فاإن  �لوز�رة؛  ووفق  �صيدة 
و4460  باخلطرية،  و�صفت  �إ�صابة 
متو�صطة، و13417 طفيفة، مبينة �أن 
680 �أ�صيبو� بالر�أ�س و�لرقبة، و395 
بالبطن  و440  و�لظهر،  بال�صدر 
باالأطر�ف  و1385  و�حلو�س، 

�لعلوية، و5897 باالأطر�ف �ل�صفلية، 
وفيما  متعددة  �أماكن  يف  و1790 
يتعلق بت�صنيف �الإ�صابات، �أو�صحت 
�أ�صيبو�   4508 �أن  �ل�صحة  وز�رة 
بالر�صا�س �حلي، و529 بالر�صا�س 
�ملعدين �ملغلف باملطاط، و7590 
و5379  بالغاز،  باالختناق  م�صابا 

�صظايا و�إ�صابات �أخرى.
برت  حالة   69 ت�صجيل  �إىل  و�أ�صارت 
�أطر�ف   61 منهم  �مل�صابني،  بني 
يف  و6  علوية،  �أطر�ف  و2  �صفلية، 
�إح�صائية  وفق  وتبني  �ليد  �أ�صابع 
�الحتالل  �عتد�ء�ت  �أن  �ل�صحة، 
�لطو�قم  من   3 با�صت�صهاد  ت�صببت 
�إىل  �آخرين،   380 و�إ�صابة  �لطبية 
�إ�صعاف  �صيارة   70 ت�رشر  جانب 
�مل�صعفون  و�ل�صهد�ء  جزئي  ب�صكل 
 35( ح�صنني  �أبو  مو�صى  هم: 
عاما(،   21( �لنجار  ورز�ن  عاما(، 
عاما(   22( �لقططي  �هلل  وعبد 
�الحتالل  �عتد�ء�ت  وت�صببت 
�ثنني،  �صحفيني  با�صت�صهاد  �أي�صا 
و�إ�صابة 285 �آخرين خالل تغطيتهم 
هما:  و�ل�صهيد�ن  �لعودة،  م�صري�ت 

يا�رش مرجتى و�أحمد �أبو ح�صني.

رئي�س  م�صعل  خالد  حتدث   
حلركة  �ل�صابق  �ل�صيا�صي  �ملكتب 
�لتي  �الأ�صباب  عن   ، "حما�س" 
�لقرن،وقال  �صفقة  بطرح  عجلت 
�لعربي  �ل�صارع  �ن�صغال  �إن  م�صعل 
"بهمومه ولقمة عي�صه و�لدفاع عن 
ف�صاًل  �الأ�صباب،  �أحد  كان  نف�صه" 
�مل�صبوقة  غري  �خلالفات  عن 
د�خل �لنظام �لعربي ولفت م�صعل 
"ال  �أمريكية  �إد�رة  وجود  �أن  �إىل 
ونزعتها  �ل�صعوب  قيم  ت�صتح�رش 
من  �أكرب  ومقد�صات  لال�صتقالل 
كله  �لعامل  وترى  وغريه،  �ملال 
حدث  كما  �صفقات،  عن  عبارة 
يف كوريا وغريها"، �رشع من طرح 

�صفقة �لقرن.
-بر�أي  �لفل�صطيني  �النق�صام 

م�صعل- كان من �أهم �أ�صباب تعجيل 
م�صوؤول  فقد جزء  �ل�صفقة، حيث 
�أور�قهم  �أغلب  �لفل�صطينيني  من 
ور�أى م�صعل �أن �صمام �الأمان �الأهم 
�الإجماع  �لقرن هو  لرف�س �صفقة 
ور�أى  رف�صها  على  �لفل�صطيني 
م�صعل �أن �ل�صعب �لفل�صطيني رغم 
ند�  �أ�صبح  �الحتالل  حتت  وجوده 
لـ "�إ�رش�ئيل"و�أ�صار �إىل دور �ل�صعب 
�لكبري يف مقارعة �الحتالل، لي�صل 
و�صالحه  ي�صنع �صو�ريخه  �أنه  �إىل 
و�الحتالل"ويف  �حل�صار  حتت 
�صياق �آخر، قال م�صعل �إنه لو كان 
رئي�س �ل�صلطة �لفل�صطينية �لر�حل 
�حلياة،  قيد  على  عرفات  يا�رش 
و�صم  �ل�صف،  توحيد  على  لعمل 

غزة، وجمع �لكلمة معها.



دويلاجلمعة 24 ال�سبت25  اأوت  2018  املوافـق  ل14 ذو احلجة 1439هـ 11

الفرن�سية  ال�رشكة  قرار  وجاء   
اإعالن �رشكة  من  �ساعة  نحو  بعد 
اخلطوط اجلوية الربيطانية، تعليق 
رحالتها بني لندن وطهران "ب�سبب 
اقت�ساديا"،ونقلت  جدواها  عدم 
الربيطانية  "اإندبندنت"  �سحيفة 
)مل  ال�رشكة  با�سم  متحدث  عن 
ب�سدد  "نحن  قوله:  ا�سمه(  تذكر 
عملياتنا  اإن  حيث  خدماتنا  تعليق 
غري جمدية اقت�سادًيا حاليا"وكانت 
علقت  قد  الربيطانية  ال�رشكة 
اأكتوبر  يف  البلدين  بني  رحالتها 
ا�سطرابات  ب�سب   2012 عام  من 
يف  وا�ستاأنفتها  اإيران،  يف  داخلية 
ال�رشكة منذ  وتقوم  �سبتمرب 2016 
ذلك احلني بت�سيري خم�س رحالت 
اأ�سبوعًيا يف كال االجتاهني، ح�سب 

اإعالم حملي.
امللكية  اجلوية  اخلطوط  وكانت 
اأعلنت  اإم(  اإل  )كي  الهولندية 
رحالتها  تعليق  املا�سي  ال�سهر 
نتائجها  "ب�سبب  طهران  اإىل 
االقت�سادية ال�سلبية"ي�سار اأن قرار 
عدة  دول  من  الطريان  �رشكات 
ياأتي  طهران،  مع  الرحالت  وقف 
االأمريكي  الرئي�س  قرر  اأن  بعد 
املا�سي  ماي  يف  ترامب  دونالد 
النووي  االتفاق  من  االن�سحاب 

املربم مع اإيران.

حزمة م�ساعدات 

تنموية لإيران بقيمة 
مليون يورو  18

اليوم  االأوروبي،  االحتاد  اأقر 
م�ساعدات  حزمة  اخلمي�س، 
مليون   18 بقيمة  الإيران  تنموية 
دوالر(،  مليون   20.6 )نحو  يورو 
مقاومة  على  طهران  مل�ساعدة 
االأخرية  االأمريكية  العقوبات  اآثار 
يف  االأوروبية  املفو�سية  وذكرت 
امل�ساعدات  "حزمة  اأن  بيان 
م�رشوعات  دعم  اإىل  تهدف 
تنموية  واجتماعية  اقت�سادية 
التحديات  ملواجهة  اإيران  يف 
تلك  اأن  االأ�سا�سية"واأ�سافت 
احلزمة "تاأتي �سمن جتدد التعاون 
االأوروبي  االحتاد  بني  واالنخراط 
النووي  االتفاق  مبقت�سى  واإيران 

املربم مع طهران".
واأو�سحت اأن هذا املبلغ يعد دفعة 
يورو  مليون   50 اإجمايل  من  اأوىل 
مت تخ�سي�سها يف ميزانية االحتاد 

االأوروبي لدعم اإيران.
موغرييني،  فيديريكا  وقالت 
ال�سيا�سة اخلارجية  من�سقة �سوؤون 
لالحتاد االأوروبي، يف البيان ذاته، 
اإن "التكتل االأوروبي ملتزم بالتعاون 
مع اإيران"واأ�سافت: "هذه احلزمة 
اجلديدة من امل�ساعدات �ستو�سع 
العالقات االقت�سادية يف جماالت 

تفيد مواطنينا ب�سكل مبا�رش".
بااللتزام  االأوروبي  االحتاد  وتعهد 
باالتفاق النووي، الذي اأبرمته قوى 
عاملية مع اإيران �سيف عام 2015، 

االأمريكي  الرئي�س  اأعلن  اأن  بعد 
املا�سي،  ماي  ترامب، يف  دونالد 
االن�سحاب منه ويف 6 اأوت اجلاري، 
اأعادت وا�سنطن فر�س اأول حزمة 
�سد  االقت�سادية  العقوبات  من 
اأ�سا�سي  ب�سكل  وا�ستهدفت  اإيران، 
ذلك  يف  مبا  امل�رشيف،  القطاع 
للدوالر  االإيرانية  احلكومة  �رشاء 
الذهب،  وجتارة  االأمريكي، 
احلكومية  ال�سندات  ومبيعات 
ومن املقرر اأن يبداأ فر�س حزمة 
نوفمرب  اأوائل  ثانية  عقوبات 

املقبل، ت�ستهدف قطاع الطاقة.

توقيف 3 معار�سني 
بارزين مب�سر 

مع�سوم  ال�سابق،  الدبلوما�سي  هم 
رائد  االقت�سادي،  واخلبري  مرزوق، 
القزاز،  يحيي  واالأكادميي  �سالمة، 
على  امل�رشية  ال�سلطات  ترد  ومل 
حاالت  عدد  ارتفع  االأنباء  هذه 
التوقيفات االأمنية ملعار�سني بارزين 
ثالثة،  اإىل  اخلمي�س،  اليوم  مب�رش، 
مع�سوم  ال�سابق  الدبلوما�سي  هم: 
رائد  االقت�سادي  واخلبري  مرزوق، 
القزاز،  يحيي  واالأكادميي  �سالمة، 

وفق حمام وحركة معار�سة.
البارز،  احلقوقي  املحامي  وقال 
خالد علي، يف �سل�سة تدوينات على 
بـ"في�سبوك"،  الر�سمية  �سفحته 
اليوم، اإن "ال�سفري )االأ�سبق( مع�سوم 
منزله  من  القب�س  مت  مرزوق، 
القاهرة(،  غربي  اأكتوبر   6 )مبدينة 

معلوم"واأو�سح  غري  واقتياده ملكان 
اأ�رش  من  ملكاملات  ا�ستناد  علي، 
مت  �سالمة،  "رائد  اأن  املوقوفني 
القب�س عليه من منزله باأكتوبر )..( 
ويحيى القزاز، مت القب�س عليه اأثناء 
�رشقي  مدينة   ( بالق�سري  وجوده 
البالد( يف عزاء خالته ظهر اليوم".

املدنية  احلركة  قالت  فيما 
بيان  يف  )معار�سة(،  الدميقراطية 
التى  االأنباء  من  "قلقة  اإنها  اليوم، 
باإلقاء  اأمنية  قوة  قيام  عن  ترددت 
و�سالمة،  مرزوق  على  القب�س 
�سمن حملة اأمنية ت�سمل اآخرين )مل 

 15.20 ال�ساعة  وحتى  تك�سفها("، 
امل�رشية  ال�سلطات  تعلق  مل  ت.غ، 
ما  عادة  اأنها  االأنباء، غري  تلك  عن 
وحماية  بالقانون  تلتزم  اإنها  تقول 
حق التعبري عن الراأي، ومطلع اأوت 
مرزوق،  مع�سوم  اأطلق  اجلاري، 
اإجراء  اإىل  فيه  يدعو  لل�سعب  نداًء 
ا�ستمرار  على  �سعبي  ا�ستفتاء 
اخلروج  وكذلك  عدمه،  من  النظام 
اأغ�سط�س   31 يف  مظاهرات  يف 
النظام  قبول  عدم  حال  اجلاري، 

مطالبه.
و�سل  �سابق،  دبلوما�سي  ومرزوق، 

وزير خارجية،  م�ساعد  من�سب  اإىل 
للنظام  مناه�سته  عنه  ومعروف 
الي�سارية  الوجوه  واأحد  احلايل، 
لتنازل  رف�سها  اأعلنت  التي  البارزة 
النظام عن جزيرتي تريان و�سنافري 
جرى  اتفاقية  وفق  لل�سعودية 
اأفريل 2016 واخلبري   8 توقيعها يف 
،ي�ساري  �سالمة  رائد  االقت�سادي، 
بارز، وم�سوؤول الربنامج االقت�سادي 
حمدين  االأ�سبق  الرئا�سي  للمر�سح 
يحي  االأكادميي  ويعد  �سباحي، 
القزاز، من اأبرز االأ�سوات املعار�سة 

بالبالد.

اأعلنت �سركة اخلطوط اجلوية الفرن�سية، تعليق رحالتها اإىل اإيران اعتبارا من ال�سهر املقبل ونقل موقع "ذا لوكال فران�س" املحلي عن 
ال�سركة، اأن قرار تعليق الرحالت جاء ب�سبب "عدم اجلدوى القت�سادية لتلك الرحالت"وكانت ال�سركة قد خف�ست رحالتها بالفعل 

بني باري�س وطهران من ثالث رحالت اأ�سبوعًيا اإىل رحلة واحدة يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري، ح�سب امل�سدر نف�سه.

بعد نحو �ساعة من خطوة مماثلة للخطوط اجلوية الربيطانية

م٫�س 

اخلطوط الفرن�سية تعلق رحالتها مع طهران

م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

لن نت�سامح مع تدخل رو�سيا يف انتخابات 2018
القومي  االأمن  م�ست�سار  قال   
اإن  بولتون،  جون  االأمريكي 
بالده لن تت�سامح مع اأي تدخل 
التجديد  انتخابات  يف  رو�سي 
الن�سفي التي ت�سهدها الواليات 
اجلاري  العام  اأواخر  املتحدة 
موؤمتر  خالل  بولتون  واأو�سح 
�سحفي عقده يف جنيف عقب 
االأمن  جمل�س  مدير  مع  لقاء 
نيكوالي  الرو�سي  القومي 
ق�سية  اأثرت  "لقد  باترو�سيف: 

مع  االنتخابات  يف  التدخل 
امل�سوؤول الرو�سي".

اأننا  بو�سوح  "اأعلنت  واأ�ساف: 
يف  التدخل  مع  نت�سامح  لن 
وم�ستعدون   ،2018 انتخابات 
�رشورية  خطوات  التخاذ 

للحيلولة دون ذلك".
ويف مقابلة مع وكالة اأ�سو�سيتد 
اليوم،  �سابق  وقت  يف  بر�س 
م�سوؤولني  اأبلغ  اإنه  بولتون  قال 
رو�س باأن "بالدهم لن تتعر�س 

ملزيد من العقوبات االأمريكية 
هذا  مثل  عن  توقفت  اإذا 
الواليات  التدخل"وت�سهد 
املقبل  نوفمرب  يف  املتحدة 
الن�سفي  التجديد  انتخابات 
الكونغر�س  اأع�ساء  الختيار 
تلك  يف  االأع�ساء  اختيار  ويتم 
االنتخابات عن طريق الت�سويت 
االنتخابات  بخالف  املبا�رش 
االعتماد  يتم  التي  الرئا�سية 
املجمع  اأ�سوات  على  فيها 

وكاالت  وكانت  االنتخابي 
قد  االأمريكية  اال�ستخبارات 
خل�ست اإىل اأن التدخل الرو�سي 
عام  الرئا�سية  االنتخابات  يف 
ترجيح  يف  ال�سبب  كان   ،2016
مقابل  ترامب  دونالد  كفة 
مر�سحة  كلينتون  هيالري 
وذلك  الدميقراطي،  احلزب 
اإلكرتونية  هجمات  طريق  عن 
�سبكات  على  كاذبة  واأخبار 

التوا�سل االجتماعي.

مو�سكو

 مروحيات جمهولة تزود طالبان 
وداع�ش بالأ�سلحة يف اأفغان�ستان

اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
ر�سدت  مو�سكو  اأن  الرو�سية 
جمهولة  مروحيات  حتليقات 
�سحنات  بنقل  تقوم  الهوية 
حركة  لعنا�رش  االأ�سلحة  من 
داع�س  وتنظيم  طالبان 
موجز  ويف  اأفغان�ستان  يف 
املتحدثة  قالت  �سحفي، 
ماريا  الوزارة،  با�سم 
التاأكيد  "نود  زاخاروفا: 
تقوم  حتليقات  على  جمددا 
بها مروحيات جمهولة الهوية 
لنقل  اأفغان�ستان،  �سمايل 
اأ�سلحة وعتاد ملقاتلي تنظيم 
وعنا�رش  املحليني  داع�س 
مع  يتعاونون  الذين  طالبان 
االإرهابية"  املجموعة  هذه 
هناك  اأن  زاخاروفا  وذكرت 
اأفغانية  اإعالمية  تقارير 
حملية واإفادات ل�سهود عيان 
التحليقات  هذه  ر�سد  توؤكد 
�سمايل  �ساريبول  والية  يف 
واأ�سارت  موؤخرا  اأفغان�ستان 

التحليقات  اأن  اإىل  املتحدثة 
املذكورة جتري "بالقرب من 
الو�سطى،  اآ�سيا  دول  حدود 
داع�س  م�سلحي  من  والكثري 

ينحدرون من هذه البلدان".
اإىل  املتحدثة  لفتت  كما 
املروحيات  حتليقات  اأن 
رد  اأي  تلقى  ال  امل�سبوهة 
االأمن  اأجهزة  قبل  من  فعل 
القوات  وقيادات  االأفغانية 
واالأطل�سية  االأمريكية 
البالد،  يف  املتواجدة 
يُطرح  هنا  "من  م�سيفة: 
�سوؤال منطقي: من الذي يقف 
وراء هذه التحليقات، وي�سلح 
االإرهابيني، ويعمل �رشا على 
اإن�ساء معاقل لهم بالقرب من 
حدود رابطة الدول امل�ستقلة 
ال�سوفيتية  )اجلمهوريات 
وملاذا  اجلنوبية،  ال�سابقة( 
يحدث ذلك يف ظل بقاء اأجواء 
ال�سيطرة  حتت  اأفغان�ستان 

الفعلية لقيادة الناتو؟".

بومبيو يعني مبعوثا جديدا ل�سوؤون كوريا ال�سمالية
االأمريكي  اخلارجية  وزير  اأعلن 
مايك بومبيو عن تعيني �ستيف بيغون 
مبعوثا خا�سا ل�سوؤون كوريا ال�سمالية 
املبعوث  تقدميه  اأثناء  بومبيو  وقال 
جهودنا  "�سيقود  بيغون  اإن  اجلديد، 
ترامب  الرئي�س  هدف  لتحقيق 
النووي  ال�سالح  نزع  يف  يتمثل  الذي 
نهائي  ب�سكل  ال�سمالية  كوريا  من 
عليه  االتفاق  مت  ح�سبما  وموثوق، 

كيم  ال�سمايل(  )الكوري  الزعيم  مع 
بيغون  قال  جهته،  من  اأون".  جونغ 
اأعطى  ترامب  دونالد  الرئي�س  اإن 
كوريا  �سالح  نزع  لعملية  انطالقة 
على  اأنه  موؤكدا  النووي،  ال�سمالية 
كل  "تغتنم  اأن  املتحدة  الواليات 
"م�ستقبل  لتحقيق  ممكنة"  فر�سة 
ال�سمالية"،يذكر،  كوريا  ل�سعب  اآمن 
عام  مواليد  )من  بيغون  �ستيف  اأن 

1963( هو نائب رئي�س �رشكة "فورد 
وقت  ويف  الدولية.  لل�سوؤون  موتور" 
الرئي�س  اإدارة  بيغون يف  �سابق عمل 
االأمريكي االأ�سبق جورج بو�س االبن، 
حيث كان م�سوؤوال يف جمل�س االأمن 
كونداليزا  كانت  عندما  القومي 
لالأمن  بو�س  م�ست�سارة  راي�س 
القومي وكان بيغون كذلك م�ست�سارا 
اجلمهوري  لل�سناتور  القومي  لالأمن 

احلملة  ل�سالح  وعمل  فري�ست.  بيل 
االنتخابية للمر�سح اجلمهوري جون 
عام  الرئا�سة  انتخابات  اأثناء  ماكني 
بيغون  كان   2018 عام  ويف   .2008
م�ست�سار  ملن�سب  املر�سحني  اأحد 
اإقالة  بعد  القومي  لالأمن  ترامب 
مار�س  يف  ماكما�سرت  هربرت 
املا�سي وقبل تعيني جون بولتون يف 

هذا املن�سب.
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قرر بر�شلونة التخلي عن خدمات 
مينا،  ياري  الكولومبي  مدافعه 
انتقاله  على  ووافق  ال�شيف،  هذا 
الإجنليزي،  اإيفرتون  ل�شفوف 
وو�شعت  يورو  مليون   30 مقابل 
اإدارة بر�شلونة، يف عقد بيع مينا، 
بند اإعادة ال�رشاء مقابل 60 مليون 
يورو، يتم تفعيله يف �شيف 2020، 
م�شتوى  النادي  �شيرتقب  حيث 
التوفيز  مل يح�شل  الكولومبي مع 
مينا على الفر�شة لإظهار قدراته 
مع النادي الكتالوين، ومل يحظ بثقة 
فالفريدي،  اإرن�شتو  الفني  املدير 
منذ اأن ان�شم يف جانفي املا�شي، 
قادًما من باملريا�س الربازيلي ومل 
�شوى  البلوغرانا  مع  مينا  ي�شارك 
يف 6 مباريات، و�شنع هدفا وحيًدا، 
بعدد دقائق بلغ 377 دقيقة فقط، 
لي�شت  مدة  وهي  �شهور،   6 طوال 

كافية للحكم على م�شتواه.
املنتخب  مع  تاألقه  ورغم 
مونديال  نهائيات  يف  الكولومبي 

اأهداف،  لثالثة  وت�شجيله  رو�شيا، 
الرتجيح  بركالت  اخلروج  قبل 
بدور  الإجنليزي  املنتخب  اأمام 
مل  ذلك  فاإن  البطولة،  من  الـ16 
بالإبقاء عليه ومع  يقنع فالفريدي 
التعاقد مع الت�شيلي اأرتورو فيدال 
اأ�شبح  ومالكوم،  اآرثر  والربازيليني 
ب�شبب  �رشوريا،  اأمرا  مينا  رحيل 
عدد الأجانب يف �شفوف الفريق.

وي�شعى مينا لتكرار جتربة جريارد 
باإعادة  البار�شا  واإقناع  بيكيه، 
بيكيه،  وعا�س  جمددا  �رشائه 
ال�شيء،  بع�س  م�شابهة  جتربة 
مان�ش�شرت  اإىل  بر�شلونة  باعه  حني 
يونايتد عام 2004 وكان اأول ظهور 
اأكتوبر  يف  ال�شياطني،  مع  لبيكيه 
قلب  يف  اأو�شيه  جلون  كبديل   ،
الدفاع، ثم لعب كظهري اأمين بديل 
جلاري نيفيل، الذي كان يعاين من 
مان�ش�شرت  اإدارة  واأعارت  اإ�شابة. 
-2006 مو�شم  بيكيه،  يونايتد، 
�رشق�شطة،  ريال  ل�شفوف   2007

مباراة   28 يف  �شارك  حيث 
الالعب  وعاد  اأهداف.   3 و�شجل 
ال�شياطني  ل�شفوف  الإعارة  بعد 
احلمر، وقدم مو�شما ل يُن�شى مع 
الفريق، وبالأخ�س يف بطولة دوري 
الأبطال، فخالل 3 مباريات �شارك 
بها �شجل هدفني يف �شباك دينامو 
الفريق  مع  لي�شاهم  وروما،  كييف 
عن  ف�شال  بالبطولة،  التتويج  يف 
ليجرب  الربميريليج،  بلقب  الفوز 
جمددا  �شمه  اإعادة  على  البار�شا 
بيكيه  عاد   ،2009-2008 ويف 
املو�شم  هذا  و�شارك  لرب�شلونة، 
يف 45 مباراة، و�شجل هدفني وكان 
و�شاهم  الفريق،  جنوم  اأبرز  اأحد 
التاريخية  ال�شدا�شية  ح�شد  يف 
للنادي، واأكمل م�شواره مع الكتالن 
البطولت  بعديد  وفاز  الآن،  حتى 
ياري  ينجح  فهل  البلوغرانا  مع 
بيكيه  خطى  على  ال�شري  يف  مينا 
يف  البار�شا  على  نف�شه  ويفر�س 

ال�شنوات املقبلة؟

الالعب »املظلوم« يحلم بال�ضري على خطى بيكيهياري مينا

جنم ت�ضيل�ضي 
يتعاطف مع 

اأوزيل
ت�شيل�شي  نادي  جنم  اأبدى 
مع  التام،  تعاطفه  الإجنليزي، 
اآر�شنال،  جنم  اأوزيل،  م�شعود 
الدويل،  بالعتزال  قراره  بعد 
رو�شيا  مونديال  نهائيات  بعد 
اأنطونيو  الأملاين  وقال 
ت�رشيحات  خالل  روديجر، 
بيلد  �شبورت  �شحيفة  نقلتها 
اأنه من املوؤ�شف للغاية،  »اأجد 
احلد،  هذا  اإىل  الو�شع  و�شول 
اأوزيل كان دائما لعبا للمنتخب 
الأملاين، ومن املحزن األ يكون 

يف الفريق بعد ذلك«.
اأفهمه يف هذه  واأ�شاف »ما ل 
التحدث  هو  كلها،  الق�شية 
العن�رشية  حول  والنقا�س 
الأملاين،  املنتخب  داخل 
يقل  مل  نف�شه  اأوزيل  م�شعود 
واحدة«وتابع  جملة  يف  ذلك 
»يف نهاية املطاف، كنا جميعا 
يكن  مل  والأمر  خطاأ،  على 
الآن  علينا  يجب  فرديا،  خطاأ 
تعيقنا  واأل  لالأمام،  النظر 
اأن  يجب  بل  املونديال،  كارثة 

نتخطاها«.
حتدث  منف�شل،  �شياق  ويف 
روديجر عن انطالقة ت�شيل�شي 
قائاًل  اجلديد،  املو�شم  يف 
من  الكثري  هناك  يزال  »ل 
املراكز،  كافة  يف  التح�شينات 
على الأقل نريد التاأهل لدوري 
الأبطال مرة اأخرى هذا العام، 
�شمن  �شنكون  باأننا  متفائل 

الأربعة الكبار«.

اإجنازات 
رونالدو 

ت�ضطع يف 
�ضوارع تورينو

�رشكات  اإحدى  علقت 
الريا�شية  امل�شتلزمات 
لالعب  كبرية  لفتة  ال�شهرية، 
رونالدو،  الربتغايل، كري�شتيانو 
الإيطالية،  تورينو  مدينة  يف 
اجلديد،  فريقه  معقل 
يوفنتو�س وقال موقع »فوتبول 
بعنوان  الالفتة  اإن  اإيطاليا«، 
من  وابداأ  �شيء،  كل  »اإن�س 
مت  الالفتة،  جديد«وعلى 
القيا�شية،  الأرقام  اأبرز  ر�شد 
ماديرا«  »�شاروخ  حققها  التي 
مع  الريا�شية،  م�شريته  خالل 
الربتغايل  واملنتخب  الأندية 
احتفاًء  الالفتة  هذه  وجاءت 
على  لكري�شتيانو،  مباراة  باأول 
واملقررة  يوفنتو�س،  ملعب 
لت�شيو،  اأمام   ، ال�شبت  اليوم 
�شمن مناف�شات اجلولة الثانية 

من الكالت�شيو.

اأن�ضيلوتي يعلن التحدي يف الكالت�ضيو

املدير  اأن�شيلوتي،  كارلو  رفع 
طموحات  �شقف  لنابويل،  الفني 
بعدما  احلايل،  املو�شم  فريقه يف 
بلقب  التتويج  يف  رغبته  على  اأكد 
اأن�شيلوتي،  الدوري الإيطايل وقال 
مريكاتو«:  »كالت�شيو  ملوقع  وفًقا 
العودة  يف  اأرغب  كنت  »نابويل؟ 

اأنا  بها،  والتدريب  اإيطاليا  اإىل 
النادي،  هذا  مب�رشوع  حًقا  اأوؤمن 
واأمتنى اأن اأحقق له لقب الدوري، 
لدينا الكثري من اجلودة يف الفريق، 

ولدينا اأهدافا مهمة«.
ال�شبت،  وعن مواجهة ميالن غدا 
ومنظم  يقظ،  فريق  »اإنه  اأ�شاف: 

عدوانيون،  لعبيه  اأن  كما  للغاية، 
الأدوات  من  الكثري  لديه  جاتوزو 
تدريبية  م�شرية  لبناء  الالزمة 
ملواجهة  نابويل  مميزة«وي�شتعد 
باولو،  �شان  ملعب  على  ميالن، 
مناف�شات  اإطار  يف  ال�شبت،  م�شاء 

اجلولة الثانية من الكالت�شيو.

مالكو ليفربول يرف�ضون بيع 
النادي مل�ضتثمرين عرب

اأن  �شحفية،  تقارير  ك�شفت 
ال�رشكة املالكة لليفربول رف�شت 
عرب،  مل�شتثمرين  النادي  بيع 
خالل عام 2017 ووفًقا ل�شحيفة 
خالد  فاإن  الربيطانية،  »مريور« 
عم  ابن  وهو  نهيان،  اآل  زايد  بن 
مالك  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ 
التقى  حالًيا،  �شيتي  مان�ش�شرت 
الأ�شهر  خالل  ليفربول  مبالك 
وحاول   ،2017 عام  من  الأخرية 
مليار   2 مقابل  النادي  �رشاء 
اأن  اإىل  واأ�شارت  اإ�شرتليني   جنيه 
الفكرة،  رف�شوا  ليفربول  مالك 
�شابق  وقت  يف  بياًنا  واأ�شدروا 

واأو�شحت  للبيع  لي�س  النادي  باأن 
اأن  لليفربول  املالكة  ال�رشكة 
مع  للتعاون  ا�شتعداًدا  هناك 
النادي ولكن  م�شتثمرين جدد يف 
م�شالح  لتعزيز  اأقلية،  بح�شة 
يف  وامل�شاهمة  التجارية  الريدز 
مالكي  اأن  يذكر  �رشيًعا  التطور 
خالل  ا  اأي�شً رف�شًوا  ليفربول 
العام املا�شي بيع النادي، بعد اأن 
 1.5 بقيمة  عر�س  على  ح�شلوا 
مليار يورو من �رشكة كون�شورتيوم 
التي متلكها اأماندا �شتافلي، والتي 
اجتهت بعد ذلك لال�شتحواذ على 

نيوكا�شل يونايتد.

مورينيو يرتاجع عن رد 
فعل عنيف جتاه اإدارة 

مان�ض�ضرت يونايتد

بريطانية،  تقارير �شحفية  ك�شفت 
جوزيه  الربتغايل  تراجع  عن 
لنادي  الفني  املدير  مورينيو، 
الإجنليزي، عن  يونايتد  مان�ش�شرت 
اإدارة  جتاه  عنيف  فعل  رد  اتخاذ 
ل�شحيفة  ووفًقا  احلمر  ال�شياطني 
مورينيو  فاإن  الربيطانية،  »مريور« 
ب�شبب  �شديد،  اإحباط  من  عانى 
التي  لل�شفقات  اإبرام الإدارة  عدم 
النتقالت  فرتة  خالل  طلبها، 
املدرب  اأن  اإىل  م�شرية  ال�شيفية، 
من  �شي�شتقيل  كان  الربتغايل 
غري  اآخر  ناٍد  يف  كان  لو  من�شبه 

مان�ش�شرت يونايتد.
الرئي�س  وودوارد،  اإد  ورف�س 
يونايتد،  ملان�ش�شرت  التنفيذي 
ب�شبب  جديد،  مدافع  مع  التعاقد 

الذين  الالعبني  اأ�شعار  ارتفاع 
هاري  مثل  مورينيو،  طلبهم 
األديرفرييلد  وتوبي  ماجواير 
ما  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
النادي  مع  للبقاء  مورينيو  دفع 
على  ت�شميمه  هو  الإجنليزي، 
يونايتد،  مان�ش�شرت  يف  النجاح 
خا�شة اأنه ح�شل على ثقة الرئي�س 
التنفيذي يف جانفي املا�شي، حني 
مو�شمني  ملدة  عقده  متديد  مت 
العالقة  ت�شوء  اأن  قبل  اآخرين، 
م�شدر  واأو�شح  موؤخًرا.  بينهما 
مقرب من مورينيو، اأن �شبب غ�شب 
اإىل  يعود  ا  اأي�شً الربتغايل  املدرب 
جتاهل طلبه اخلا�س بالتعاقد مع 
النجم الكرواتي اإيفان بريي�شيت�س، 

من �شفوف اإنرت ميالن.
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ثالث  عن  داي  ح�سني  ويبحث 
ر�سيده،  لتدعيم  جديدة  نقاط 
بينما  املقدمة،  بكوكبة  واللحاق 
تعوي�ض  �سو�سطارة  اأبناء  يريد 
ياجن  اأمام  الهزمية  بعد  خيبتهم، 
اأفريكانز )2-1(، يف الكونفيدرالية 
الإفريقية، من اأجل الظفر بريادة 
�سيخو�ض  جهته،  ومن  الدوري 

�سعبا  تنقال  اجلزائر  مولودية 
يواجه  عندما  تاجنانت،  اإىل 
ال�سهيد  مبلعب  املحلي،  الدفاع 
اإ�سماعيل لهوى، خا�سة اأنه يواجه 
اأبطال  دوري  من  الإق�ساء،  �سبح 
يد  على  خ�سارته  عقب  اإفريقيا، 
لكن   )0-2( اجلديدي  الدفاع 
اأ�سحاب اللونني الأزرق والأبي�ض، 

ل يريدون تفويت الفر�سة، لتحقيق 
اأول فوز لهم يف املو�سم.

خيارا  �سطيف  وفاق  ميلك  ول 
�سوى الفوز، حني يحل �سيفا على 
اأمل عني مليلة،  ال�ساعد اجلديد، 
على  ال�ستقبال  من  املحروم 
�ستقام  حيث  ذبيح،  دمان  ملعبه، 
نوفمرب  اأول  ملعب  املواجهة على 

الأ�سود،  الن�رس  فريق  و�سي�ستغل 
اأم  مدينة  خارج  اللعب  فر�سة 
اإىل  كامال  بالزاد  للعودة  البواقي، 
لقاء  قبل  املعنويات  ورفع  الديار، 
اجلزائر،  مولودية  اأمام  احل�سم، 
دور  من  الأخرية  اجلولة  �سمن 
اأبطال  لدوري  املجموعات، 

اإفريقيا، مبلعب 5 جويلية.

اجلولة الثانية من البطولة املحرتفة

لعب ثالث  مقابالت اليوم وطغيان هاج�س التعرثات الإفريقية
�سُتلعب 3 لقاءات موؤجلة، من اجلولة الثانية لدوري املحرتفني ، اليوم ال�سبت ، ب�سبب ارتباط 3 اأندية باملناف�سات 

الإفريقية، ويتعلق الأمر بوفاق �سطيف، ومولودية اجلزائر، واحتاد العا�سمة وت�سعى هذه الأندية لتجاوز كبواتها 
الأخرية، عرب حتقيق نتائج اإيجابية يف الدوري، لكن املهمة لن تكون �سهلة و�ستكون الأنظار �ساخ�سة �سوب ملعب 20 

اأغ�سط�س، الذي �سيحت�سن الديربي، بني ن�سر ح�سني داي واحتاد العا�سمة.

رئي�س احتاد العا�سمة، عبد احلكيم �سرار

لن ن�ضكو الغيابات.. 
واللقب الأفريقي هدفنا

 بلما�ضي يعيد مبوحلي 
اإىل عرين اجلزائر

العا�سمة،  احتاد  رئي�ض  يخف  مل 
من  تذمره  �رسار،  احلكيم  عبد 
اخل�سارة التي مني بها فريقه على 
اجلولة  �سمن  اأفريكانز،  ياجن  يد 
املجموعات  دور  من  اخلام�سة 

لكاأ�ض الكونفيدرالية الأفريقية.
وقال �رسار، يف حوار ل، اإن هناك 
�سي�سقطون  الالعبني،  بع�ض 
العا�سمة،  احتاد  ح�سابات  من 
،وبخ�سو�ض  املقبلة  الفرتة  خالل 
منطقية،  كانت  فاإنها  اخل�سارة، 
املتذبذب  اأداء  اإىل  بالنظر 
وعليه  الثالثة،  اخلطوط  عرب 
اأمام  الهزمية  من  نخجل  فنحن 
منذ  الفوز  طعم  يتذوق  مل  فريق 
عن  اأما  املجموعات.  دور  بداية 
�رسحت  �رسار  فقال  تالغيابات 
ن�ستكي  لن  باأننا  املباراة،  قبل 
وبالتايل  بالغيابات،  نتحجج  ولن 
واأطلب  نف�سي  مع  اأتناق�ض  فلن 
لكي  القادمة  املواجهات  تاأجيل 
فمواقفي  العودة،  للقاء  نح�رسرّ 
وانتهى  انهزمنا  ثابتة،  تبقى 
يوا�سل  و  التدارك.  وعلينا  الأمر 
الذي  الإيجابي  ال�سيء  املتحدث 
بع�ض  اأن  هو  املدرب،  اكت�سفه 
يف  حمدوديتهم  اأظهروا  الالعبني 

األوان احتاد العا�سمة، حيث  حمل 
خالل  ح�ساباته  من  �سي�سقطون 
املباريات القادمة، لأنه ل ميكنهم 

منح الإ�سافة للفريق.
�ستكون  املتحدث  نف�ض  اأردف  و 
من  ونحن  فا�سلة،  مباراة  هناك 
اأو�سلنا اأنف�سنا اإىل هذه الو�سعية، 
ول بد من تكثيف اجلهود، ونتمنى 
التوليفة  اإىل  املدرب  ي�سل  اأن 
�سيعتمد  الذي  الأ�سا�سي  والتعداد 
الر�سمية   املواجهات  يف  عليه 
اإىل  نطمح  نحن  واأكرر:  اأعيد 
التتويج بلقب الكونفيدرالية، وعلى 
اأي فريق  اأمت ال�ستعداد ملواجهة 

يف الأدوار القادمة.
املنا�رسين  بع�ض  غ�سب  عن  و 
يقف  اأن  عليه  �رسارامل�سجع  قال 
الأهداف  اأن  مادام  فريقه،  مع 
املتفق عليه ل زالت قائمة، ولكن 
حقه  من  فاإنه  اخل�سارة  حال  يف 
احل�ساب  وبالتايل  يعرت�ض،  اأن 
والدوري  البطولة،  نهاية هذه  بعد 
املواجهة  بخ�سو�ض  و  املحلي 
داي،  ح�سني  ن�رس  اأمام  �سنلعب 
الفريق الذي ل ي�ستهان به ويلعب 
الذي  الأمر  وهو  كبرية،  بحرارة 

�سيجعل اللقاء غاية يف ال�سعوبة.

احلار�ض  بلما�سي،  جمال  اأعاد 
�سفوف  اإىل  مبوحلي،  راي�ض 
الت�سفيات  خالل  اخل�رس، 
 2019 اإفريقيا  اأمم  اإىل  املوؤهلة 
املنتخب  و�سيلعب  الكامريون   يف 
اجلامبي،  نظريه  اأمام  اجلزائري، 
على ملعب ال�ستقالل بباكو، يوم 7 
، �سمن مناف�سات اجلولة  �سبتمرب 
الثانية من الت�سفيات املوؤهلة اإىل 
نادي  واأعلن  اإفريقيا.  اأمم  كاأ�ض 

ح�سابه  عرب  ال�سعودي  التفاق 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
راي�ض  املرمى  اأن حار�ض  »تويرت« 
من  ا�ستدعاء  تلقى  قد  مبوحلي، 
القدم،  لكرة  اجلزائري  الحتاد 
من اأجل خو�ض لقاء جامبيا  وكان 
مبوحلي، قد رف�ض دعوة املدرب 
عدم  بحجة  ماجر،  رابح  ال�سابق 
اجلاهزية، لكنه �سيعود اإىل حماية 

عرين حماربي ال�سحراء.

حتديد ملعب مواجهة عني 
مليلة ووفاق �ضطيف

الذي  امللعب  باجلزائر،  املحرتفني  دوري  رابطة  حددت 

اجلولة  اإطار  �سطيف، يف  ووفاق  مليلة  مواجهة عني  �سيحت�سن 

الثانية من عمر امل�سابقة املحلية وتقرر اأن يحت�سن ملعب اأول 

نوفمرب بباتنة، مواجهة عني مليلة ووفاق �سطيف، بعدما اعرت�ض 

اخلروب،  مبدينة  حمداين  عابد  ملعب  اختيار  على  الأول، 

وجهها  التي  ال�سديدة  النتقادات  وت�سببت  اللقاء  ل�ست�سافة 

اإيقافه  رئي�ض عني مليلة، الهادي بن �سيد، لرابطة الدوري، يف 

ملدة 6 اأ�سهر. ورف�ست جلنة املالعب، التابعة للرابطة، اعتماد 

ملعب دمان ذبيح، بعني مليلة، لعدم ا�ستيفاء ال�رسوط املطلوبة، 

مما ا�ستدعى نقل املواجهة خارج ولية اأم البواقي.

بلما�ضي يعتزم ا�ضتعادة 
احلر�س القدمي

اخلا�سة يتجه الناخب الوطني  جمال بلما�سي، نحو  اإعادة احلر�ض القدمي اإىل  املو�سعة،  القائمة  تعرف  اأن  املنتظر  ومن  )الكامريون �سفوف اخل�رس  اإفريقيا  بطولة  ت�سفيات  يف  جامبيا،  مع  اجلزائر  الثالثي 2019(، عودة كل من، �سفيان فيغويل، وريا�ض بودبوز، واأدم ونا�ض.بلقاء  اأبعد  قد  ماجر،  رابح  للمنتخب،  ال�سابق  املدرب  وكان وكان  الفني.  اجلهاز  زمام  توليه  منذ  اخل�رس،  �سفوف  عن  ا ا�ستدعاَء ر�سميًا حلار�ض املذكور  املنتخب اجلامبي، املقررة يوم 8 �سبتمرب القادم، على اأن يكون ال�سفر التفاق ال�سعودي، وهاب راي�ض مبوحلي، حت�سبا للمواجهة القادمة مع احتاد كرة القدم اجلزائري، قد وجه اأي�سً
اإىل جامبيا، يف اخلام�ض اأو ال�ساد�ض من ال�سهر نف�سه. 

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

�ضليماين يقدم وعًدا جلماهري فرنبخ�ضة  

العا�سمة  احتاد  نادي  قرر 
عقد  ف�سخ  اجلزائري، 
نايك  الكامريوين  مدافعه 
م�ستواه  ل�سعف  ميك�سي�ض، 

الفني ومل يقتنع مدرب احتاد 
فروجي،  تريي  العا�سمة، 
خالل  ميك�سي�ض،  بقدرات 
اأفريكانز،  ياجن  مواجهة 

الفريق  ل�سالح  انتهت  والتي 
يف   ،1-2 بالفوز  التنزاين، 
اإطار مناف�سات الكونفيدرالية 
احتاد  رئي�ض  وكان  الأفريقية 

العا�سمة، عبد احلكيم �رسار، 
قد اأكد يف حوار ل، باأن بع�ض 
الالعبني خرجوا من ح�سابات 

املدرب تريي فروجي.

اإ�سالم  الدويل،  اجلزائري  وعد 
�سليماين، م�سجعي فريقه الرتكي 
فرنبخ�سة، بت�سجيل العديد من 
املباريات  خالل  الأهداف، 
�سمن  �سليماين  وكان  القادمة 
لفريقه،  الأ�سا�سية  الت�سكيلة 
اأمام ملطية �سبور، عندما ظهر 
منذ  فرنبخ�سة،  مع  مرة  لأول 

قدومه هذا ال�سيف.
ل�سباب  ال�سابق  املهاجم  وقال 

بلوزداد، يف ت�رسيحات �سحفية: 
»يلزمني بع�ض الوقت، حيث مل 
اأول  خالل  الت�سجيل  يف  اأوفق 
م�سجعي  اأعد  لكني  ظهور، 
كثرية  باأهداف  فرنبخ�سة، 
»اجلميع  م�ستقبال«واأردف: 
�سكري  ملعب  اأجواء  يل  و�سف 
�رساج اأوغلو )معقل فرنبخ�سة(، 
لكن حني حت�رس بنف�سك، �سرتى 

�سيئا اآخر«.



العب نابويل يتمنى �إ�سقاط 
رونالدو ويوفنتو�س

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

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

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

غًدا ال�ضبت، يف اإطار الدوري«.

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

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

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

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

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

اجلمعة: هدفان.
ال�ضبت: 199 هدًفا.

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

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

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

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

رونالدو يتطلع لق�س �سريط �أهد�فه يف �لكالت�سيو

يخو�س كري�ضتيانو رونالدو، ثاين مبارياته الر�ضمية مع يوفنتو�س، بحًثا عن ت�ضجيل هدفه الأول يف الدوري الإيطايل، وذلك 
عندما ي�ضت�ضيف حامل اللقب، نظريه لت�ضيو، اليوم  ال�ضبت يف اجلولة الثانية من الكالت�ضيو وف�ضل رونالدو يف ق�س �رشيط 
اأهدافه مع يوفنتو�س يف الدوري، ولكنه قدم اأداء مقنعا، يف اجلولة الأوىل، و�ضاعد فريقه يف الفوز ب�ضعوبة على كييفو فريونا 

.2-3
وقال رونالدو، يف مقطع فيديو »هناك اأوقات اأحب اأن األعب فيها حتت ال�ضغط، على الرغم من اأن التعامل معها لي�س �ضهال«.

واأ�ضاف »ميكن لل�ضغط اأن يكون اإيجابيا، اإنه جزء من عملي، يجب اأن اأعي�س معه، اإنه جزء من كوين كري�ضتيانو رونالدو، اإنه 
يف حم�ضي النووي، ولكنني اأعلم كيف اأدبر اأموري«كما يخو�س كارلو اأن�ضيلوتي، الذي درب رونالدو مو�ضمني يف ريال مدريد، 
ميونخ  بايرن  رحيله عن  اجلاري، عقب  املو�ضم  بداية  منذ  الفريق  تدريب  توىل  بعدما  نابويل،  اأمام جماهري  الأوىل  مباراته 
الأملاين ويقود اأن�ضيوتي، اليوم ال�ضبت، فريق نابويل اأمام ميالن، الفريق الذي اأنهى فيه م�ضريته كالعب عام 1992، وفاز معه 
بكاأ�س الأندية الأوروبية اأبطال الدوري )امل�ضمى القدمي لدوري الأبطال( وبعد ذلك قام اأن�ضيلوتي بتدريب ميالن خالل الفرتة 
من 2001 وحتى 2009، وفاز معه بلقبني اآخرين يف امل�ضابقة ذاتها، ولكن بعد اأن تغري ا�ضمها لدوري الأبطال وا�ضتهل فريق 
نابويل حملته يف املو�ضم احلايل، بتحويل تاأخره بهدف اإىل النت�ضار 2-1 على لت�ضيو، ليوؤكد مثابرة الفريق على تقدمي نف�س 

اأداء املو�ضم املا�ضي، الذي اأنهاه نابويل يف املركز الثاين بفارق 4 نقاط خلف يوفنتو�س.

موا�ضلة  اإىل  وليفربول،  �ضيتي  مان�ض�ضرت  فريقا  يتطلع 
انطالقتهما املثالية هذا املو�ضم ببطولة الدوري الإجنليزي 
لكرة القدم، حيث يطمحان لتحقيق انت�ضارهما الثالث على 
التوايل يف امل�ضابقة. ويحتل مان�ض�ضرت �ضيتي )حامل اللقب( 
فرتة  يف  ال�ضفقات  على  اإنفاقا  الأكرث  الفريق  وليفربول، 
الرتتيب  والثاين على  الأول  ال�ضيفية، املركزين  النتقالت 

يف البطولة حتى الآن بر�ضيد 6 نقاط، حيث يتفوقان بفارق 
اأخرى مت�ضاوية معهما يف نف�س  اأربعة فرق  الأهداف على 
الرتتيب، بعد فوزهم جميعا يف اأول مرحلتني بالبطولة وياأمل 
مان�ض�ضرت �ضيتي يف الحتفاظ بالعالمة الكاملة عندما يحل 

�ضيفا على وولفرهامبتون اليوم ال�ضبت.
البلجيكي  جنمه  بغياب  تاأثره  عدم  على  �ضيتي  وبرهن 
امل�ضاب كيفن دي بروين، بعدما اكت�ضح �ضيفه هيدير�ضفيلد 
الثمني  ـ 1 يف املرحلة املا�ضية، وذلك عقب فوزه  تاون 6 
بالبطولة  مبارياته  اآر�ضنال يف م�ضتهل  0 على م�ضيفه  ـ    2
اإنه وزميله الأرجنتيني  وقال الربازيلي جابرييل جي�ضو�س، 

�ضريجيو اأجويرو ا�ضتعادا مكانتهما املميزة داخل الفريق.
اأجويرو  ارتدى  فيما  املباراة،  يف  هدفا  جي�ضو�س،  واأحرز 
قال  )هاتريك(  اأهداف  ثالثة  ت�ضجيله  عقب  الإجادة  ثوب 
�ضديدة  رغبة  لدينا  و�ضريجيو  »اإنني  لل�ضحفيني:  جي�ضو�س 
ب�ضكل  الهجمات  اإنهاء  دائما  ونحاول  ال�ضباك،  هز  يف 
هذا  �ضيتي  مع  »بداأت  ال�ضامبا:  منتخب  جنم  جيد«اأو�ضح 
اإليه يف نهاية  اأجل تطوير الأداء الذي و�ضلت  املو�ضم من 
املو�ضم املا�ضي، وموا�ضلة م�ضاعدة الفريق، ميكننا اللعب 

ب�ضكل جيد معا«.

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

ا. مواجهة يوفنتو�س املقبلة، بالإ�ضافة اإىل مباراة فروزينوين ورمبا مواجهة اإمبويل اأي�ضً
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الرواية اجلزائرية و ال�سراعات  االجتماعية 

قراءة يف روايات عز الدين جالوجي
تقرتب روايات الكاتب اجلزائري  عز الدين جالوجي من الكثري من الق�سايا ذات االأبعاد املجتمعية و ال�سيا�سية، 

كما يعود للتاريخ ليعيد تاأمله وقراءة الراهن، يف �سياق �سردي يحمل الكثري من املميزات الفنية.

وليد بوعديلة

عن ال�سرد  و انهيار 
املجتمع 

الدين  عز  الروائي  يك�شف  
»الرماد  روايته  يف  جالوجي 
هومة  املاء«)،درا  غ�شل  الذي 
من  اجلزائر2005(الكثري  للن�رش، 
البحث   املالمح االجتماعية، عرب 
ال�شيا�شة،  و  الدين  ق�شايا  يف 
باالإ�شافة اإىل م�شاألة  املوقف من 
احل�شور الثقايف يف جمتمع عربي 
الكثري  يعاين  ومتخلف  ا�شتهالكي 
وهذا   احل�شارية،  االنهيارات  من 
»را�س املحنة«)1998(  روايته  بعد 
و  اجلزائرية  االأزمة  قاربت  التي 
االإرهابية  املمار�شات  مرجعيات 
لنا  يقدم  هو   و  جتلياتها،  و 
تتبع  عرب  واالأفكار  املو�شوعات 
»عزوز«  القتيل  جثة  اختفاء  ق�شة 
ورحلة �رشدية جمالية واجتماعية 

بحثا عنها.
منذ  يريد  القارئ  اأن  رغم     
القاتل  معرفة  االأوىل  ال�شفحات 
يدخل  ال  اأنه  اإال  واملقتول)اجلثة( 
يف اأحا�شي�س القلق واالنزعاج، الأن 
ال�رشدي  الت�شويق  يعتمد  ال�شارد 
واالأزمنة  االأمكنة  بني  باالنتقال 
باملوروث  ي�شتعني  كما  واملواقف 
وم�شتويات  اللغة  وينوع  ال�شعبي 
وثقافيا(،  اجتماعيا  ال�شخو�س) 
احلقائق  بع�س  الرواية  وتك�شف 
فالزمن  ؛  اجلزائرية  ال�شيا�شية 
الربيئة،  االأرواح  ح�شد  االإرهابي 
ال�شيا�شية  املمار�شات   اأغرقت  و 

ال�شعيفة  الوطن يف الفو�شى...
كيفية  عن  �شورة  الرواية  تقدم   

بطرق  الهامة  امل�شوؤوليات  توزيع 
املثقف  اأن  كما  �رشعية،  غري 
الغنب  من  يعاين  التحرري  الثوري 
وال�شيا�شي،  االجتماعي  واالإق�شاء 
هل  الرواية«  يف  ال�شابط  يت�شاءل 
يكون عزوز �شحية هذا  اأن  ميكن 
االإرهاب الذي راح ي�رشب بجنون 
من  نوع  اأي  ولكن  والعباد،  البالد 
االإرهاب وقد فرخ وتعدد يف هذه 
الروائي  الن�س  يريد  فال  البالد«، 
اأمنية  ظاهرة  عن  يتحدث  اأن 
�شيق  اإطار  يف  واحدة  و�شيا�شية 
يل يريد من القارئ اأن يتجه بعيدا 
االجتماعية  للتحوالت  النظر  يف 

وال�شيا�شية.
العربي  التاريخ  الروائي  يوظف 
االإ�شالمي، ويف�شح رموز االإق�شاء 

ويطلب امل�شاعدة والعون
 من رموز التحدي الأن الراهن هو 

املثقف  ويبقى   ، للما�شي  اإعادة 
و�شمري  روح  هو  اليحياوي«  »فاحت 
الذي  للمثقف   رمز  وهو  االأمة  
يعاين الغربة واالغرتاب يف جمتمع 
االأرجل)كرة  اأ�شحاب  يقد�س 

القدم(
اإنه  العقول،  اأ�شحاب  يحتقر  و   
الرواية-  خطاب  جمتمع-بح�شب 
وال  امل�شتبدة  باالأنظمة  ير�شى 
هنا  و  والتحول،  التغيري  يريد 
ال�رشدي  التفاعل  براعة  تتجلى 
يكون املا�شي هو  و   ، الراهن  مع 

و�شيلة ك�شف وتاأويل احلا�رش.
تتجه  الغالب  الرواية  يف  تبقى  و   
االإغراء  لتمار�س  االأمام  نحو 
�رشد  يف  القارئ  على  واالإغواء 
املواقف  يك�شف  بولي�شي 
ويف�شح  ال�شاخرة،  ال�شيا�شية 
املجتمع  يف  وال�شلبيات  االأخطاء 
ينت�رش  حيث  الدولة،  اأجهزة  ويف 
على  الالقانون  ويغلب  التزوير 
امل�شبوه  املال  ويتفوق  القانون 

على العلم واملعرفة
 يف ال�شياق االجتماعي اجلزائري، 
بل هو �شاأن ال�شياق العربي بعامة.

غ�شل  الذي  »الرماد  رواية  تريد 
مهادنة،  رواية  تكون  ال  اأن  املاء« 
بل تريد اأن تكون �شادقة فا�شحة، 
فهي تك�شف لنا ممار�شة �شخ�شية 
التي  ا�شمها«عزيزة«  ن�شائية 
ال�شيا�شية  املافيا  اإىل  ترمز 
ق�شية  الرواية  تفتح  كما  واملالية، 
يف  تتمثل  املجتمع   يف  هامة 
توبة  كانت  فاإذا  والغلو،  التطرف 
ال�شاب«عمر كرمو�شة« من الذنوب 
والعودة اإىل اهلل جيدة، فاإن تقدمه 
للرقية ال�رشعية والعالج الروحاين 
لالأ�شف  لكنه  وخطري،  غريب  اأمر 
وعربيا،  جزائريا  يحدث  ما  هو 
نحو  بحما�شة  ال�شباب  فيتجه 
التدين من غري زاد معريف �رشعي، 
فتقع الفنت ب�شبب التاأويل اخلاطئ 

للن�شو�س الدينية.

الرواية والفتنة 
املجتمعية..

وبعد �شنوات من تلك الرواية كتب  
رواية«الع�شق  جالوجي  الدين  عز 
للن�رش،  الروائع  املقدن�س«،)دار 
املقدن�س  اجلزائر،2014.(وكلمة 
هي جمع بني املقد�س واملدن�س، 
املبدع  يرحل  الرواية  هذه  ويف 
الر�شتمية)776م- الدولة  زمن  اإىل 
يتداخل  عوامل  م�شكال  909م(، 
فيها  التاريخي احلقيقي مع الفني 

املتخيل، ويقرتب
يف  والتطرف  الفتنة  ق�شايا  من    
زمن  امل�شلم  العربي  املجتمع 

احلا�رش بالعودة للما�شي.
تبداأ عملية لعب املبدع مع القارئ 
العنوان- خالل  من  حتديه    اأو 
ع�شق  فهو  املقدن�س-،  الع�شق 
وهنا  واملدن�س  املقد�س  يجمع 
والتاأويالت،  القراءات  تتعدد 
وميكن اأن نقرتح قراءتنا التي ترى 
نب�س  من  ياأتينا  هنا  الع�شق  باأن 
هويته  عن  الباحث  الوطن  وعمق 
وذاكرته، لكن االإن�شان)اإن�شان هذا 
امل�شوه  البحث  يف  يغامر  الوطن( 
عن هذه الهوية باآليات ناق�شة وروؤى 
�شيقة  فال هو عانق القدا�شة وال 
هو جتاوز الدن�س، فاأدخل الع�شق/
ودهاليز  متاهات  يف  الهوية 
متاهات  هي  رهيبة،  مفجعة 
التاأويل اخلاطئ للن�شو�س الدينية 
العادلة،  التحريرية  الثورية  والقيم 
املثقف  دور  عودة  يحتم  مما 
االأمر  هذا  اأن  رغم  الع�شوي،  
حتوالت  ووقعت  الزمن  جتاوزه 
االجتماعية  التغريات  مع  كثرية  
الثورة املعلوماتية وظهور  يف ظل 

الفاعلني اجلدد
 يف ميادين الثقافة و�شناعة الراأي 

والفكر.
يريد جالوجي اأن يقول عرب روايته 
اجلزائري)والعربي( املجتمع  باأن 
القدا�شة  لروحانية  تراجعا  ي�شهد 
والوطن  الدن�س،  لرتابية  و�شيطرة 
ودن�س  جمهولة  بقدا�شة  حما�رش 
االإق�شاء  اأ�شوات  اأن  كما  معلوم، 
احلوار  اأ�شوات  على  تطغى 

التكفري  وحروف  واالتفاق، 
بدل  املجتمعات  يف  تتحكم 
موؤ�ش�شات  وحتتاج  التفكري،  معاين 
الدولة واملجتمع لكثري من اجلهد 
ومكافحة  التطرف  ملواجهة 
اال�شتقطاب  ظل  يف   ، االإرهاب 
للمجموعات  الكبريين  والتاأثري 
االجتماعية  واله�شا�شة  املتطرفة 

االقت�شادية للدول املتخلفة.
و االإمارة- يف الرواية- هي كذلك 
تالحقه  الذي  العربي  الوطن  هذا 
قراءة  دون  من   ، الفنت  و  الدماء  
واعية للتاريخ واالأحداث، من زمن 
املحا�رشة  اجلزائر  ت�شعينيات 
بالتطرف اإىل عرب الربيع العربي 
الذي حول الديار اإىل خراب  ودماء 
و�شتت ال�شعوب �رشقا ومغربا و...
-يف  املت�شارعة   الفرق  حتيلنا  و 
على  للن�س-  العميقة  البنية 
واالأحزاب  املذاهب  و  الطوائف 
املجتمعي  امل�شهد  يف  املتقاتلة 
والعربي  اجلزائري  وال�شيا�شي 
�شيا�شية  طوائف  هي  و  اليوم، 
اإىل  اجلغرافية  حولت   مذهبية 
ف�شاء لالغتيال والتخريب وجعلت 
وهو   ، جتاريا  �شجال  التاريخ  من 
بوعي  وقراأه  املبدع  فهمه  ما 
فاملجتمع  �رشديا،  منه  وا�شتفاد 
خزانه  وهو  املبدع  مرجعية  هو 
الفكري وال�شيا�شي والثقايف، ومعه 
الدينية  و  التاريخية  املرجعيات 

والرتاثية.
يقرتح الكاتب الكثري من اليوميات 
للمجتمع  والثقافية  االجتماعية 
اجلزائري يف ظل الدولة الر�شتمية 
الفكري  التنوع  حيث  االبا�شية، 
احرتام  و   والعرقي  والعقدي 

معتقدات  من ال يعتنق االإ�شالم،
بكتب  عامرة  املكتبات  و    
مثل  والفنون  واالآداب  العلوم 
تيهرت،   يف  املع�شومة  مكتبة 
على  الكبري   ال�شلطان  وللدين 
االأمراء   حر�س  املجتمع،وجند 
على  املعرفة من جهة و التحكم 

يف املمار�شة الدينية
الفنت  كرثة  مع  اأخرى،  جهة  من   

ثم  ال�شلطة،  حول  والت�شارع 
احلا�رش،  اإىل  املا�شي  من  ينتقل 
هذا  عرب  القارئ  في�شطرب 

التحول الزمني...
فتحولت املدن من زمن احلا�رش 
املا�شي  هو  هل  اآخر،  زمن  اإىل 
امل�شتقبل  هو  اأم  عاد؟  الذي 
امل�شتقبل  حيث  مغايرة،  بروؤية 
جمتمعاتنا  يف  املا�شي  هو 
هنا  املتلقي  العربية؟فت�شيب 
ال�شدمة والده�شة، وتت�شكل الكثري 
مبا  ال�رشدي  التجريب  عوامل  من 
وحتويرات  اإ�شافات  من  قيها 
الكال�شيكي  ال�رشدي  الن�س  يف 
خل�شو�شية  والتاأ�شي�س  جهة  من 
عن  تبحث  مغايرة  جديدة  ن�شية 
الفنية  واأ�شولها  لقوانينها  ت�شكيل 

والفكرية
يعرف  اأن  للقارئ  ميكن  وال 
الرواية  يف  املتخيل  من  احلقيقي 
التي  التاريخ  لكتب  بالعودة  اإال 
الر�شتمية،  الدولة  عن  حتدثت 
على  تنفتح  والرواية  بخا�شة  
االجتماعية  القيم  من  الكثري 
واحل�شارية،ومعرفة  وال�شيا�شية 
التاريخ قد ت�شهل فهم بع�س  هذا 
واملجتمعات  الراهن،  ممار�شات 
ومرجعيات  لرموز   ما�شة  بحاجة 
االأزمات  حلظات  يف  اإليها  تعود 
جديدة  قراءة  ق�شد  واالإخفاقات 

للراهن وحتوالته.
الروائي  اأن  اإىل  نذهب  اأن  ميكن 
يف  االبا�شية  تاريخ  قراءة  اختار 
االإعالم م�شغوال  الذي كان  الوقت 
احلرق  و  العنف  اأخبار  بتتبع 
نحو  القارئ  ليدفع  غرداية،  يف 
واحلقائق  الثقافية  االأن�شاق  تاأمل 
املا�شي،  الزمن  يف  االجتماعية 
الت�شامح  لنتاأكد-مثال-من ح�شور 
يف  العرقي  الفكري  والتنوع 
عن  البحث  ثمة  من  و  املنطقة 
عوامل اجتماعية اقت�شادية للعنف 
وملا ال تكون مافيا املال والعقار 
االأحداث؟؟  وال�شيا�شة تقف خلف 
وهنا ال ميكن تاأويل الن�س االأدبي 
بعيدا عن �شياقاته الثقافية، فيظل 
بع  م�شتمر  توا�شل  على  املبدع 
فخ  يف  يقع  اأن  دون  من  جمتمعه 
و�شطحية  واملبا�رشة  التقرر 

الطرح االأيديولوجي.
وحتر�س الرواية على قيمة احلوار 
بني املختلفني فكرا ودينا  وحتذر 
من التقاتل، يقول العميد امل�شوؤل 
املع�شومة:«  مكتبة  ت�شيري  على 
كثري من الفرق والطوائف �رشعت 
االإمارة،  يف  عجيبة  ب�رشعة  تفرخ 
تتقاتل  ثم  تتجادل  مت  �شتتحاور 
كذلك  ونقراأ  �شيئ«،  كل  وتهدم 
العوا�شف  هذه  ما  الرواية«:  يف 
االآتية من اأعماق التاريخ، املحملة 
على  املرتاكمة  وعفونة،  غبارا 
يف  جند  ال  فلماذا  العقل«،  جفون 
عرب اليوم من يقف عند التجادل 
الدموي؟  التقاتل  دون  الفكري 
بدل  نف�شه  يعيد  الدم  تاريخ  ملاذا 
تاريخ العقل والفكر؟ ملاذا ال نقراأ 

التاريخ بوعي؟. 



ثقافةاجلمعة 24 ال�سبت25  اأوت  2018  املوافـق  ل14 ذو احلجة 1439هـ 16
مقاربات 

�لبطل و�أيديولوجيا 
�لرجولة يف �أدب حنا مينه

من املعروف اأن ال�سخ�سية الأوىل اأو الرئي�سة هي املعبرّ عنها ب�سخ�سية »البطل«، وهكذا 
فالرواية تويل �سخ�سية ما عنايتها الكبى، فتكون حمور ال�سراع الذي هو اأ�سا�س بناء الرواية 

والذي قد يكون �سد طبقة ما كما يف »ال�سم�س يف يوم غائم«، اأو �سد عوامل الطبيعة كما يف 
»ال�سراع والعا�سفة«، اأو �سد الذات نف�سها كما يف »ماأ�ساة دمييرتيو«. وي�سري النقاد اإىل اأن 

البطولة ترتاوح بني الفرد واجلماعة، فالبطل الفرد »زكريا« يف »الياطر«، اأما البطل اجلماعي 
الذي يعك�س تطور الوعي الجتماعي و�سراع البطولة اجلماعية يف مواجهة ال�ستالب 

واملاأ�ساة التي يعي�سها فيظهر يف رواية »امل�سابيح الزرق«.

ق.ث/وكالت

البطل  الدار�سون  وي�سنف 
بوجهني: البطل الإيجابي والبطل 
حممد  الدكتور  يقول  ال�سلبي. 
يف  الروائي  البطل  »اإن  الباردي: 
اأعمال حنا مينه هو بطل واقعي 
مهمته الأ�سا�سية الحتجاج على 
البطل  وي�ستطيع  ونقده.  الواقع 
العراقيل  جتاوز  دائماً  الإيجابي 
مع  الن�سجام  فر�سة  واإيجاد 
ن�ساله  يف  الجتماعي  حميطه 
جمموعته،  يهدد  عدو  �سد 
الذي  اخلارجي  فاخلطر  وهكذا 
الذي  الجتماعي  العامل  يهدد 
اإىل  يدعوه  البطل  فيه  يعي�ش 
الن�سجام مع و�سطه الجتماعي 
الروايات ذوات البطل  وبيئته يف 
اأن  اإىل  الإيجابي؛ ويدعوه كذلك 
وعي جمموعته. يف حني  يحمل 
نف�سه  الإ�سكايل  البطل  يجد 
العراقيل  جتاوز  على  قادر  غري 
ت�سعها  التي  تلك  اأو  ال�سخ�سية 
الطيبة  نواياه  رغم  املجموعة، 

ورغبته يف احلركة والفعل.
ذوات  الروايات  يف  والبطل 
ال�سخ�سية الإ�سكالية، يجد نف�سه 
وحيداً يف مواجهة عامله، وهو اإذ 
يبدو مت�سّبعاً بوعي اجتماعي يف 

عامٍل ل يواجه اخلطر اخلارجي 
ب�سعوبة  ي�سعر  فاإنه  مبا�رشة، 

�سقل �سخ�سيته وبلورتها«.
جورج  الناقد  ي�سنف  وبدوره، 
من  مينه  حنا  اأبطال  طرابي�سي 
النف�سية،  التحليلية  الناحية 
�سواء  مينه  حنا  »اأبطال  فيقول: 
احتلوا مكانهم يف هذا اجلانب اأو 
ل  فاإنهم  الوجود،  ذاك من جبل 
العالقات  ول  اأنف�سهم،  يفهمون 
التحليل  مبفردات  بينهم  فيما 
النف�سي اأو غريها، فهم -اأكرثهم 
من  اأ�سخا�ش  حال-  اأية  على 
حلم ودم، وهم من ثم ل يعقلون 
والدم:  اللحم  بلغة  اإل  اأنف�سهم 
والقا�سم  والأنوثة.  الرجولة 
امل�سرتك بينهم هذه املرة، اأنهم 
يكرهون  كما  �سيئاً  يكرهون  ل 
اإزاء  املوؤنث  اأو  ال�سلبي  املوقف 
الرجال الآخرين، فهم اإما رجال 
واإما منا�سلون  واأكرث من رجال، 

يف �سبيل اأن يكونوا رجالً.
نق�ش  يف�رشون  منهم  والبع�ش 
فلن  »اأنوثة«،  اأنه  على  كينونتهم 
يكون عندهم من تف�سري للرجولة 
اإل على اأنها وجوب كينونة، ومن 
هنا كان �سعار وجودهم: الت�سدد 
الذات  معاملة  يف  الأخالقي 

و�سولً اإىل ال�سهادة.

البع�ش  من  املوقف  يف  اأما 
في�ش  يف�رشون  فاإنهم  الآخر، 
»رجولة«،  اأنه  على  كينونتهم 
جمرد  اإذن  الرجولة  فلي�ست 
ل  والإن�سان  ت�رشيح.  م�ساألة 
رجاًل.  ي�سري  بل  رجاًل،  يُخلَق 
تكون  فلن  رجاًل  ُخِلَق  اإن  وحتى 
�سبيل  يف  دائباً  ن�سالً  اإل  حياته 
بال  رجولة  ول  كذلك،  يبقى  اأن 

دليل على الرجولة«.
يوم  يف  »ال�سم�ش  رواية  ففي 
غائم« يروي اخلياط هذه الق�سة: 
جمل�سه  الفار�ش  القائد  »دخل 
اأب�سارهم.  احلا�رشون  فغ�ش 
رجاله  قاد  �سجاعاً  فار�ساً  كان 
وحتّمل  واجلبال،  ال�سهوب  عرب 
معهم، ولأجلهم، اأق�سى العذابات 
خال�ساً من ذل ال�سلطان. وكانت 
اإليهما  الناظر  له عينان ل يقوى 
عند  املجل�ش  ويف  الثبات.  على 
رجل–  –كان  الفار�ش  دخول 
يغ�ش  ينهزم ومل  فيه. مل  يحدق 
جو  ال�سيوان  على  وخّيم  طرفه، 
وو�سط  املكهرب.  ال�سمت  من 
الده�سة والذهول، تقدم الفار�ش 
»هيا!  به:  و�ساح  الرجل  من 
لنتبارز! لينهزم اأحدنا اأو ميوت«. 
داعي  ل  »ل،  الآخر:  فاأجابه 
الذكور،  قبيلة  من  نحن  لهذا، 

�سداقة  ا�سمه  �سيء  قبيلتنا  ويف 
رجل  �سداقة  امنحني  الرجال. 
ل  وعندئذ  يكفي،  وهذا  لرجل، 
يغ�ش منا الطرف لالآخر. منحه 
لرجل،  رجل  �سداقة  اأراد:  ما 
يف  لالآخر  ظهراً  اأحدهما  �سار 

امللمات«.
ولكن  الرجال.  �سداقة  عن  هذا 
للرجولة  اأ�سا�سي  متظهر  ثمة 
يتجلى من خالل الأنوثة، وبعبارة 
اأخرى من خالل اخلربة اجلن�سية 
يعرب  التي  معانيها  باأ�سدق  معها 
اأعماله، ففي  مينه يف  عنها حنا 
يعرّب  غائم«  يوم  يف  »ال�سم�ش 
التحليل  در�سها  مفاهيم  عن 
وتعلق  اأوديب  كعقدة  النف�سي 
على  الأم  وعثور  باأمه،  الطفل 
طفلها،  يف  الال�سعوري  اأمنها 
برهافة ح�سه يج�ّسد  مينه  وحنا 
دون  عنها  ويعرّب  املفاهيم  هذه 
يوؤكد  فهو  النف�ش.  لعلم  درا�سة 
واأنه  الرجولة،  مفهوم  على 
الأوديب،  ملركب  ناجح  جتاوز 
بل  رجاًل  يولد  ل  الإن�سان  واأن 
ي�سري رجاًل، ويف هذه ال�سريورة 
تاأتي اخلربة اجلن�سية مع املراأة. 
فاملراأة هنا هي التي تلده رجاًل، 
مينه يف  يعرب عنه حنا  ما  وهذا 
عندما  غائم«،  يوم  يف  »ال�سم�ش 
بيتهم  باب  القبو«  »امراأة  طرقت 
الذي  اخلنجر  اإليه  ولرتد  لتعوده 
الرمزية،  رق�سته  ركبته يف  جرح 
الفعل  ردود  اأكرث  �سدرت  فقد 
ففي  نف�سها.  الأم  عن  جذرية 
مل  البيت  اأهل  باقي  اأن  حني 
هذه  املوم�ش  زيارة  يف  يروا 
�سوى »ف�سيحة جديدة« يرتكبها 
الوالدة،  انترتت  فتاهم املتمرد، 
راأت  �سغرية  كدجاجة  و»وقفت 
الأر�ش  على  مير  طري  خيال 
مل  فراخها.  عليها  يقف  التي 
ارتبكت و�سحبت.  تقوقئ خوفاً. 
اإىل  تفطن  مرة  اأول  هذه  كانت 
الراقد يف غرفته قد  اأن فرخها 
�سار له دجاجة غريها. اأح�ست، 
بعداء  لذلك  �سبباً  تفقه  اأن  دون 
فقط  الآن  الغريبة.  للمراأة 
غادرت والدتي عامل الدجاج اإىل 
عامل الإن�سان، انقلبت اأنثى اأمام 
على  بعد  تعتد  مل  »لعلها  اأنثى«. 
فكرة اأنني رجل ميار�ش اجلن�ش 

يت�سبث  خيالها  كان  اإمراأة.  مع 
اأكون  واإذ  طفل.  واأنا  ب�سورتي 
طفاًل فاأنا ملكها. وفجاأة األفتني 
رجاًل وهي اإمراأة، اأم ولكن اإمراأة، 
غريبة،  اأخرى،  امراأة  وتاأتي 
تاأخذين منها. تدن�سني بج�سمها، 
جتعل للقبلة معنى، وللجلو�ش يف 
معي  ولوجودها  معنى،  احل�سن 
مغلق  والباب  واحدة  غرفة  يف 
دائرة  يف  تدخل  ل  واأمي  معنى، 
هذه املعاين، لكنها م�سطرة اإىل 
الإح�سا�ش بها، ومنذ اأح�ست بها 
باأنها فقدت  �سعور  انطوت على 
�سغريها الذي كرب و�سار رجاًل«. 
حنا  ن�سمع  اأن  غريباً  ولي�ش 
اإيل  بطالتي  »اأحب  يقول:  مينه 
جت�سد  التي  اأما  القبو«،  »امراأة 
زالت  فما  اأريد  التي  املراأة 
قمر،  جنية  اأ�سطورة،  وهماً، 
روايتي  بطل  »كرم«  عنها  يبحث 
واأي�ساً:  واخلريف««.  »الربيع 
اأهديها  ق�سة  اأكتب  اأن  »بودي 
دم�سق،  يف  »�سيئة«  اأول  اإىل 
تقدماً  �سنعت  �سوئها  يف  لأنها 
الرجل  عليه  يقو  مل  اجتماعياً 
امراأة  اأول  اإن  املزيف.  ب�رشفه 
دخلت املقهى اأو املطعم، واأول 
امراأة رق�ست، وغنت، و�سافرت، 
القهر  طوق  وك�رشت  وعادت، 
التي  كاملراأة  الجتماعي، متاماً 
تعلمت وعلمت، مباركة املراأة يف 
املراأة  كانت  وملا  حالتها«.  كل 
وحتقق  الرجل  تكّمل  التي  هي 
توازنه ومن خاللها يولد البطل، 
يكاد  املراأة،  حب  اأن  غرو  فال 
حنا  اأبطال  قلوب  مالكاً  يكون 

مينه.
ثمة متظهر اآخر للرجولة ندر�سه 
يف رواية »ال�سم�ش يف يوم غائم« 
عنه  يعرب  التمظهر،  هذا  كمثال 
فيقول:  طرابي�سي  جورج  الناقد 
كانت  واإن  الرواية  »وخامتة هذه 
فهي  املق�سود  اإبهامها  على 
عجز  تقول  �سيء،  كل  تقول 
انفغار  الفعل  عن  �سلله  الفتى، 
من  �سورة  اأنه  الواقع  جرحه«. 
التي  الإ�سكايل  البطل  �سور 
در�سناها اآنفاً يف اأدب حنا مينه، 
�سيئاً  اأي�ساً  تقول  اخلامتة  ولكن 
يعرب عنه الناقد جورج طرابي�سي 
اأي�ساً  تتحدث  »اخلامتة  بقوله: 

والكراهية  الفتى.  كراهية  عن 
الأوىل  اخلطوة  تكون  اأن  ميكن 
يف رحلة الألف ميل نحو املوقف 
الإيجابي من العامل، اأو ما ي�سميه 
فلي�ش  »الرجولة«،  باإكبار  الفتى 
الإن�سان،  يحيا  وحده  باحلب 
منابع  واأحد  بالكره.  كذلك  بل 
يف  »ال�سم�ش  رواية  يف  اجلمال 
يوم غائم« اأنها عرفت بتدخل من 
اأيديولوجيا الكاتب الواعية، كيف 
الكره،  هذا  حربة  راأ�ش  توجه 
اأب  هو  حيث  من  الأب  نحو  ل 
الطبقة  نحو  كذلك  بل  فح�سب، 
وهي  الأب،  هذا  ميثلها  التي 
يكون  اأن  كرهها،  يقارب  طبقة 

واجباً ميليه حب الإن�سانية«.
جورج  الناقد  اأراده  ما  ورمبا 
طرابي�سي من تعبريه »الكراهية«، 
هي تلك النزعة العدوانية الكائنة 
والتي  احلي،  الكائن  �سميم  يف 
يتميز بها الرجل اأكرث من املراأة 
الطبيعة  منه  تتطلبه  ما  بفعل 
وتذليل  ومقاومة  ن�سال  من 

ال�سعاب.
وت�سعيد  ت�ساٍم  اإل  البطولة  وما 
ودعوة  العدوانية  النزعة  لهذه 
باأعلى  الرجولة  لتحقيق 

درجاتها.

عبور �سريع لبع�س 
ا مينا اأعمال حنرّ
امل�سابيح الزرق

وهي الرواية الأوىل التي كتبها 
حنا مينه �سنة 1954 وا�ستغرق 
يف تاأليفها ثالث �سنوات كاملة، 
الباردي  حممد  د.  يذكر  وكما 
اأنها مل تكن رواية �سخ�سية اأو 
بطل، بقدر ما كانت ترمي اإىل 
اأثناء  الالذقية  مدينة  و�سف 
الذين  النا�ش  وحياة  احلرب 
فموت  فيها.  يعي�سون  كانوا 
انخراطه  بعد  »فار�ش«  البطل 
يتناق�ش  احللفاء  جي�ش  يف 
وقد  ال�سيا�سي.  وعيه  مع 
باملاأ�ساة  مهتماً  الكاتب  كان 
الجتماعية، ولذلك ظل يبحث 
مر�ش  عن  العمل  هذا  يف 
لي�سع  ال�سل  كمر�ش  خطري 

حداً حلبكته.

اجلزء الثاين
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تكون  �أن  �إىل  ت�سعى  و�لرو�ية 
ففار�س  �إيجابي.  بطل  ذ�ت  رو�ية 
�إذ  متميزة،  �سخ�سية  فعاًل  هو 
وجماعية  فردية  بتجارب  متر 
بني  وتتويج  �ختبار  على  ت�سعه 
تلعب  �لتي  �لثانوية  �ل�سخ�سيات 
�أدو�ر�ً هامة. ومع ذلك فاإن �لرو�ية 
تعر�س حكاية بطل وجمتمع يف �آن 
يتجاوز  مل  �سبي  ففار�س  و�حد، 
عمره،  من  ع�رشة  �ل�ساد�سة 
مدينة  يف  �أ�رشته  مع  يعي�س  كان 
�لعاملية  �حلرب  �أثناء  �لالذقية 
�لذي  �لدكان  يرتك  ولكنه  �لثانية، 
كان ي�ستغل فيه لأن �ساحبه يدعى 
يعي�س  نف�سه  فيجد  �حلرب  �إىل 
هو  فقري،  بيت  يف  قا�سياً  فر�غاً 
على  حجرة  �إل  لي�س  �لو�قع  يف 
ميني �لباب �لكبري ل�سكن جماعي، 
يلتقي فيه بع�س �لعمال و�لبّطالني 
��ستقرو�  �لذين  �لقرويني  وبع�س 
يف �ملدينة منذ وقت بعيد. ولكنه 
يدخل �ل�سجن ب�سبب خ�سومة بني 
ما  �رشعان  �حلي  و�سكان  �خلباز 
�ل�سلطات  مع  معركة  �إىل  حتولت 
�ل�سجن  جتربة  وبعد  �لفرن�سية. 
ويحب  و�لفر�غ  �لبطالة  �إىل  يعود 
جارته »رنده« �لتي ت�ستغل مع �أمه 
يف »�لريجي« ثم يلتحق يف �لنهاية 
بقو�ت �حللفاء وقد �ن�سدت �أمامه 
كل �لآفاق، وعندما تنتهي �حلرب 
ميوت �لبطل ومتوت �حلبيبة. بيد 
حكاية  تو�زيها  �لبطل  حكاية  �أن 
�لالذقية  �ملجتمع، ف�سكان مدينة 
ظروف  يف  ع�سرية  حياة  يعي�سون 
�حلرب، �إذ قل �لعثور على �لطعام 
�لأزرق،  باللون  �لفو�ني�س  وُدِهنَت 
�لفقري  �حلي  ظل  فقد  ذلك  ومع 
�لعادية  �ل�سعبية  ب�سعادته  ي�ستمتع 
من خالل مقهى �سوقي �لذي حتول 
�إىل قاعة للقمار �أو �إىل حانة، ومن 

�ل�سخو�س  من  هام  عدد  خالل 
و�سلوكاً  �أمزجة  يختلفون  �لذين 
ق�سرية  �أحد�ث  عرب  ويربزون 
�حلرب  و�سعية  فر�ستها  يومية 
�لالذقية.  مدينة  فيها  تعي�س  �لتي 
مت�سِلّحاً  عا�س  �لذي  �لبطل  فاأبو 
بال�سرب مل يجد حرجاً يف م�ساركة 
جري�نه �سعادتهم – رغم �لظروف 
ومو�ويله.  بحكاياته  �ل�سعبة- 
وكذلك �ل�ساأن بالن�سبة �إىل �لأم �لتي 
جتد لذة يف �رشد بع�س �حلكايات 
»�لريجي«،  يف  ب�سغلها  �ملتعلقة 
�لكني�سة  خادم  �إىل  وبالن�سبة 
مغامر�ته  يف  وقته  يق�سي  �لذي 
�لذي  مك�سور  و�حلّد�د  �لن�سائية، 
ليقنع  �لأكاذيب  يختلق  ينفك  ل 
م�ساعده �لبليد �حلامل بالزو�ج. يف 
حني ظل �ملختار رغم �أنه �ملمثل 
يف  �لر�سمية  لل�سلطات  �ل�رشعي 
�لإ�رش�ب  على  يحّر�س  �ملدينة، 
وظل  لالعتقال.  ولده  ويعّر�س 
ل  �حلرب،  رغم  �حللبي،  حممد 
ويقود  �لوطنية  م�ساعره  يخفي 
مظاهر�ت  يف  �ل�سعبية  �جلماهري 
و�جتماعي،  �سيا�سي  بعد  ذ�ت 
فالدعوة �إىل �ل�ستقالل، ل ت�ستقل 
حت�سني  �إىل  �لدعوة  ظروف  عن 
وهكذ�  �لجتماعية.  �لظروف 
�جلماعية  �لهتمامات  تخفي 
و�لفردية.  �لذ�تية  �مل�ساغل 
بني  �سغينة  �حلرب  �أثارت  فقد 
عن  يعفون  ل  �لذين  �حلي  �سكان 
�لذي  حالوة  ح�سن  �أمثال  �خلونة 
وتعاون  �ملت�ساكنني،  خبز  �رشق 
فرن�سا  ق�ّسمت  فقد  �لأعد�ء.  مع 
�إىل  منه  جزء�ً  و�أحالت  �لوطن، 
غرباء، و�أهان �جلنود �سكان �حلي 
وقتلو�  �لن�ساء  ��ستباحو�  عندما 
بعد  �نتهت  �حلرب  ولكن  �لرجال. 
�سنتني، فاأز�ح �ل�سكان �للون �لأزرق 

عن فو�ني�سهم وو�جهاتهم �لبلورية، 
وعاد �جلنود �إىل ذويهم و��ستعادت 
ن�ساطها  �ل�سيا�سية  �حلركة 
ودّعمته. ولذلك تبدو �لرو�ية ق�سة 
�لأ�سو�ء  ظالل  يف  يقاوم  جمتمع 

�لزرقاء �لتي حتمتها �حلرب.

ال�سراع والعا�سفة

على  بدورها  �لرو�ية  هذه  وتقوم 
وحكاية  بطل  حكاية  حكايتني: 
وطن �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية، 
زمنية  فرتة  يف  �لكاتب  �ألفها  وقد 

د�مت �سنتني )1956–1958(.
�لرو�ية،  هذه  يف  �لطرو�سي  يبدو 
بّحار  فهو  �ملركزية،  �ل�سخ�سية 
يعي�س حلظة �لنتظار و�لأمل، وقد 
ب�ساطئ  وم�ستقبله  ما�سيه  �رتبط 
�لالذقية، بعدما غرق مركبه �أثناء 
ولكي   .1936 عام  هوجاء  عا�سفة 
و»جاره  �لبحر  رفيق  د�ئماً  يظل 
�فتتح مقهى  �لأربعة«  �لف�سول  يف 
على �ل�ساطئ. وقد رغب يف �لعودة 
�إذ  لكن �حلياة تغريت،  �لبحر،  �إىل 
�أ�سبح �لبّحارة عمالً وهو ل يقدر 
يف مثل هذ� �لعمر، �أن يتحمل هذه 
ي�سبح  �أن  �أو  �جلديدة  �لو�سعية 
�مليناء.  �سادة  رجال  من  رجاًل 
بعد  وحده،  نف�سه  يجد  وهكذ� 
يدير  �إخوته،  و�سفر  و�لديه  موت 
ي�ستقطب  �سغري  مقهى  �سوؤون 

م�ساغل �لبحارة.
وقد وجد �لبطل نف�سه يف مو�جهة 
على  �لأول  ينعك�س  �رش�عني، 
مو�جهة  على  ويقوم  �مليناء  حياة 
�أ�رشتني  �إىل  ينتميان  رجلني  بني 
�ملدينة،  يف  �لنفوذ  تتقا�سمان 
�سيا�سيني  جتمعني  �إىل  وتنتميان 
بدورهما  يت�سارعان  خمتلفني 
بعد  �حلكم  �إىل  �لو�سول  �سبيل  يف 
�لثاين  وينعك�س  �لفرن�سيني،  جالء 
ويق�سم  عامة  �لوطن  حياة  على 
وهو  باأخرى،  �أو  بطريقة  �ل�سعب 
قوتني  بني  �لكوين  يعك�س �خلالف 

مت�سارعتني، �ملحور و�حللفاء.
�مليناء،  �سيد  ر�سيد  �أبو  يُعترَب 
رغم  للمو�عني  �ملالك  وحده  فهو 
�لذي  �لبحار  ولبا�س  تو��سعه 
عرب  نفوذه  يب�سط  وهو  يرتديه، 
�أحد رجاله »�ل�رشعيني« �أبي �أمني، 
�لر�ساوي  ويعر�س  �مليناء،  مدير 
�ملدينة  يف  �لنفوذ  �أ�سحاب  على 
وكبار �ملوظفني، وميّول �حلمالت 
مر�سحيه،  ويدعم  �لنتخابية 
مع  �سيا�سياً  �رش�عاً  يبا�رش  ولكنه 
مظهر  ندمي  �لرئي�سي،  خ�سمه 
�لأقوى  �لرجل  بدوره  يَُعّد  �لذي 
�أن  بحكم  ظاهر،  �ل�سيخ  حي  يف 
تهيمن  �إليها  ينت�سب  �لتي  �لعائلة 
�ملدينة.  يف  �لنقل  حركة  على 
�لرجلني،  �ل�رش�ع بني  وقد �حتدم 
يدعم  �لذي  ر�سيد  �أبا  �أن  ذلك 
م�سالح  �إىل  ي�سيء  �لوطنية  �لكتلة 
�لكتلة  تدعمها  �لتي  مظهر  عائلة 
�لبّحارة  باإثارة  وذلك  �ل�سعبية، 
�أن  بيد  �سدها.  �لأمن  ورجال 
يعي�س يف �مليناء  �لذي  �لطرو�سي 
�ل�رش�ع،  هذ�  يف  طرفاً  ي�سبح 
�أن يخ�سع  يرف�س  �لبد�ية  فهو يف 
�لذي  �ملو�عني  مالك  ل�سلطة 
�مليناء  عن  �إبعاده  �إىل  ي�سعى 
لتنظيم  حماولة  �أي  يحبط  حتى 
حقوق  عن  تد�فع  نقابية  حركة 
�أن  �لبد�ية  فقد حاول يف  �لعمال، 
وّظف  ثم  �مليناء،  مدير  ي�ستعمل 
�أعو�ن �لأمن، ويف �لنهاية عمد �إىل 
حماولة قتله بو��سطة �أحد رجاله. 

طبيعة  يدرك  �لطرو�سي  كان  وقد 
�خلالف �لذي يف�سل بني �لرجلني، 
�لجتماعية  وميوله  طيبته  ولكن 
ووطنيته، ت�سعه يف مو�جهة �لرجل 
�أي  يقاوم  �لذي  �مليناء  يف  �لقوي 
�سكل من �أ�سكال �لتنظيم �لنقابي. 
تربطه  �لتي  �ل�سد�قة  رغم  ولكنه 
�لتناق�س  �أن  يدرك  مظهر  بندمي 
ل  ويجعله  بينهما  يف�سل  �لطبقي 
مبالياً �إز�ء �لرجلني و�لكتلتني معاً.

نف�سه  �لبطل  يجد  �مليناء  وخارج 
مغاير  نوع  من  �رش�ع  مو�جهة  يف 
فر�سته �حلرب، ذلك �أن جمموعة 
يف  �أملانيا  ت�ساند  بحري  يون�س 
�قتناعاً  مقتنعة  �حللفاء،  حرب 
�لتي  �لنازية  �لدعاية  باأفكار  تاماً 
�لعربية  �لدول  ��ستقالل  تربط 
بانت�سار هتلر يف حربه، �إىل درجة 
�ملجموعة  زعيم  حميد  �أبا  �أن 
ويعتقد  و�سعيتني  يف  �لعامل  يرى 
�أو  �إل �أملانية  �أن �مل�ساألة ل تكون 
�لأ�ستاذ  يبدو  حني  يف  �إجنليزية، 
بق�سايا  ملتزماً  رجاًل  كامل 
�ل�سيا�سة دفعته ظروفه �ل�سخ�سية 
للحلفاء  قوياً  ن�سري�ً  يكون  �أن  �إىل 
ب�سفة  �ل�سوفياتي  ولالحتاد 
ترى  �أطروحة  و�ساحب  خا�سة، 
و�أن  معّقدة  �ل�سيا�سية  �لق�سايا  �أن 
ق�سايا  يوجه  �لعامل  يحدث يف  ما 
�لطرو�سي  كان  وقد  �لوطن. 
�أن�سار  مع  متعاطفاً  �لبد�ية  يف 
�لعمال  بتنظيم  يكرتث  ل  �أملانيا، 
د�خل �لنقابات يف �مليناء، وي�سهل 
�ل�ستماع �إىل ر�ديو برلني بالن�سبة 
مقهاه،  يف  يون�س«  »جمموعة  �إىل 
ولكنه ل يفهم جيد�ً حتم�س �لنا�س 
�لعامل.  وق�سايا  ورو�سيا  لأملانيا 
�ت�ساع  عّمق  �أملانيا،  خيبة  وبعد 
وتاأثري  �لوطن  يف  �ل�سيا�سي  �لعمل 
�لوطني  حبه  كامل  �لأ�ستاذ  �أفكار 
�إىل  بالإ�سافة  �ل�سيا�سي،  و�لتز�مه 
و�أعاده  حياته  جمرى  غرّي  حدث 
�إنقاذ  �إىل �لبحر و�حلرية متثَّل يف 
مركب �لرحموين من �لغرق. وهكذ� 
حترر  رهني  �لبطل  حترر  كان 
�لوطن من �لحتالل وحترر �لعامل 
يعترب  وهكذ�  �لنازي.  �خلطر  من 
و�لعا�سفة«  »�ل�رش�ع  �لباردي  د. 
رو�ية ت�سجيلية، �إذ و�سفت �حلركة 
�سنة  �لالذقية  مدينة  يف  �لنقابية 
عامة  �ل�سيا�سية  و�حلياة   1946
�لعاملية  �حلرب  �أثناء  �لوطن  يف 

�لثانية.

ال�سم�س يف يوم غائم

�لفتى  عن  �لكاتب  فيها  ويتحدث 
�لثامنة  �بن  �لبكالوريا  طالب 
ع�رشة، متمّرد، يهوى تعلم �لعزف 
على �أية �آلة مو�سيقية تطالها يده، 
لكي  �سبابة،  بزق،  كمان،  عود، 
يف  ما  وي�ستخرج  مو�سيقياً  ي�سبح 

قلبه.
�رشيع  فهو  نف�سه  �لوقت  ويف 
منه،  �ل�سجر  �رشيع  بال�سيء  �لولع 
�أهله  حياة  على  �سرب�ً  يطيق  ل 
يكفي  وهذ�  �لرتيبة،  �ملرتفة 
كولد  �إليه  ينظرون  يجعلهم  لكي 
وملا  �لدر��سي.  تفوقه  رغم  �ساذ 
فقد  نزقاً،  �لأ�سباب  لتلك  كان 
ي�ستبدل  كما  �لآلت  ي�ستبدل  كان 
�ملعلمني. �أُغِرَم بالناي، ثم بالعود، 

تاله �لكمان.
�لفتى  تعلم  �خلياط  يد  وعلى 
�لعزف، ومتتع  �أنغام  �لرق�س على 
رغم  �خلنجر  رق�سة  بتعلمه  كثري�ً 
�لتي  �لرق�سة  تلك  خطورتها، 

�جلماهريي  �حل�سد  و�سط  �أد�ها 
بحما�س حتى ظن �أن روحاً جديدة 
حلت به، فكان يف رق�سه كمن هو 
بني �لإفاقة و�لو�سن، يرى حقيقة، 
ويرى حلماً، حني ر�أى بني �حل�سود 
خرجت  فال�سورة  با�سماً،  وجهاً 
لو  �أنه  و�ثقاً  وكان  �ل�سورة،  من 
ثانيًة.  ف�ستخرج  �لرق�س  �إىل  عاد 
فاأقام  بقيت �سورة،  �ل�سورة  ولكن 
يف �ملعبد مطياًل ر�ف�ساً، ومل جتِد 
كمن  فكان  تو�ساًل  �جلموع  دموع 
حزيناً  وغد�  قاطعاً،  جنوناً  جن 

�سامتاً.
�لتي  �لرق�سة  تد�عيات  كانت  تلك 
د�خل  �لغ�سب  رياح  عليه  جلبت 
�حلادثة  �عترب  فو�لده  �لأ�رشة، 
رئي�س  �أخته،  خطيب  �أما  م�سينة، 
حتري�سية،  بنربة  فقال  �لقلم، 
هذ�  على  يرق�سون  وحدهم  �لنَور 
�ل�سكل جلمع �لفلو�س، �أما هو فلم 
كمن،  كان  قلنا  كما  �أو  لذلك  ياأبه 
جن جنوناً قاطعاً، و�ختفى معلمه، 
بات  �لذي  �لرجل  ذلك  �خلياط، 
يوؤمن به يف د�خله، ويرت�ءى للفتى 
�ملر�أة  على  �سيدله  و�أنه  حكيماً، 

�لتي تر�ءت له خالل �لرق�س.
مت�سكعاً  يهيم  �أن  قبل  ذلك  حدث 
على  و�ملقاهي  �خلمار�ت  بني 
ينه  ومل  و�ل�سينمات.  �لبحر، 
وهناك  عمه،  بيت  يف  �إل  ت�سكعه 
�لطبية  بنّظار�تها  عمه  �بنة  ر�أى 
�لبيانو،  تعزف على  يكرهها،  �لتي 
�أن تقرتب منه خجلة وتقول:  قبل 
ونتيجة  �خلياط!  �إىل  معك  خذين 
�لناجم  �ملاأ�ساوي  �ل�رش�ع  لذلك 
ذي  �لعزيز  �لوجه  ذلك  فقد  عن 
ترك  فقد  �لوم�سية،  �لبت�سامة 
�حلرية،  لرياح  نهباً  نف�سه  �لفتى 
كقارب ُقِطَعت مر�ساته، و��ست�سلم 
�أ�سطورة  بقيت  ولكن  �لنور.  �إىل 
�ل�سورة،  من  تخرج  �ل�سورة، 

�لعزف  عاد  ومعه  �خلياط  وعاد 
عذ�باً  �أن  �لفتى  و�سعر  و�لرق�س، 
�أن  يريد  ل  �خلياط  معلمه  يغلف 
نقمة  هناك  وكانت  عنه،  يف�سح 
�خلياط:  له  وقال  كلماته،  تلون 
رق�سة �خلنجر نزوة بالن�سبة �إليك 
غريبة عليك وعلى جّوك و�ستجلب 
ل  �خلنجر  رق�سة  �ملتاعب.  لك 
و�أنا  �لعا�سفة،  ريح  مثل  لها،  نوتة 

�أحب هذه �لريح.
نهت زوجة �خلياط فتانا عن �لنظر 
من �لنافذة �إىل �لقبو �أ�سفل بيتهم، 
�أطاع �لفتى رغم �لف�سول �ملحرق، 
بقمي�سها  �لقبو  �مر�أة  ر�أى  ولكنه 
�لليلكي وهو يف نوبة زيارة، تدعوه 
وعرف  �خلطيئة،  �إىل  ب�سمت، 
تنهاه!  �خلياط  زوجة  كانت  ملاذ� 
بعد:  فيما  له  �لقبو  �مر�أة  قالت 
�أر�هن  كنت  و�حد  على  ع�رشة 
على �أنك �ستاأتي، ويف �آخر رق�سة 
يف بيت �خلياط كانت ترمق �لفتى 
بعينيها �ل�سود�وين، تتحدى وتغري 
حتت  تو�زنه  يفقد  جعلته  حتى 
�لرهيبة، �ملتوح�سة  وطاأة نظرتها 
�لآ�رشة، فهوى �خلنجر ومزق حلم 
وتختفي  ترت�جع  �أن  قبل  �لركبة، 
ثانية  ظهرت  ولكنها  ظهرت.  كما 
معها  حملت  وقد  �لفتى،  بيت  يف 
ف�سيحة هزت �جلميع، حني قالت 
�لذي  �سقيقته  خطيب  خماطبة 
يحب رق�سة �لتاجنو ويكره رق�سة 
عندي  ن�سي  �ل�سيد  �خلنجر: 
�رشو�له!، ثم رمت باخلنجر، وفيما 
بالنت�سار.  زهوها  �أخفت  بعد 
وكان �حلل يف رحيل �خلطيب �أولً، 
يو��سل  لكي  بريوت  �إىل  �لفتى  ثم 

در��سته.
�لفتى  و�لد  قتل  غ�سب  نوبة  يف 
دفاعاً  �لق�سية  ف�سجلو�  فالحاً، 
عن �لنف�س، و�أعطو� زوجته نقود�ً 

��سرت
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

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

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

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

وباء الكولريا... اأعرا�صه وطرق انت�صاره وعالجه
جتتاح  التي  الأوبئة  اأحد  الكولريا 
الدول وال�شعوب من دون حواجز، 
كبرية  ب�رسعة  تنت�رس  والتي 
الهند  وتعترب  املليني،  وحت�شد 
املوطن الأ�شلي لهذا الوباء، ومنها 
انت�رست اإىل باقي اأرجاء العامل عن 

طريق احلركة التجارية.
بيئة  يف  الكولريا  بكترييا  تعي�ص 
واملياه  قليل،  املاحلة  الأنهار 
ال�شاحلية، ومن ثم ميكن اأن ينت�رس 
املر�ص يف املناطق التي ل تعالج 
فيها مياه املجاري واإمدادات مياه 

ال�رسب معاجلة �شحية منا�شبة.

ما هو ميكروب الكولريا؟

معد  بكتريي  مر�ص  الكولريا 

من  نوع  ي�شببه  الأمد،  ق�شري 
)فايربيو  ت�شمى  البكترييا 
كولريا(، ي�شيب اجلهاز اله�شمي 
وخا�شة الأمعاء الدقيقة، حيث 
�شموما  ويفرز  و�شطها  يتكاثر 
توؤثر على عملها فيجعلها تفرز 
ال�شوائل والأملح بكميات كبرية 
باإ�شهال  الإ�شابة  بعد  جدا، 
ومتكررين،  حادين  وا�شتفراغ 
يف  جفاف  اإىل  يوؤدي  مما 

اجل�شم.
ح�شانة  فرتة  البكترييا  ولهذه 
ق�شرية ترتاوح ما بني8 �شاعات 
اإىل 5 اأيام، واإذا ح�شلت الإ�شابه 
العلج  امل�شاب  يتلق  ومل 
للموت  عر�شة  فهو  املنا�شب 

بعد مرور �شاعات قليلة.

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�س خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!

اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
امللريا،  مر�ص  علج  يف  اجلديد 
العاملي  اليوم   ،2018 اأفريل   25 يف 
وا�شتخرج  امللريا،  ملكافحة 
اجلديد  اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
ال�شيح  نبتة  من  امللريا  لعلج 
احلويل املعدلة وارثيا، التي تعد من 
جمموعة  علج  يف  القيمة  النباتات 
مادة  على  لحتوائها  الأمرا�ص  من 
الرئي�شي  املكون  الأرتيمي�شينني، 

للعديد من الأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن 
نبتة  يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�شينني 
العلماء  بح�شب  احلويل،  ال�شيح 
ال�شينني الذين كتبوا ذلك يف مقالتهم 
 Molecular« جملة  يف  العلمية 
املجفف  ال�شيح  اأن  ومبا   .»Plant
من   %1 اإىل   0.1 ن�شبة  على  يحتوي 
بتعديل  العلماء  قام  الأرتيمي�شينني، 
احلويل  ال�شيح  جينات  على  وراثي 

واأ�شبح يعطي النوع املعدل منه ن�شبة 
ت�شل اإىل 3.2% من هذه املادة.

كيت�شوان  البحث،  م�رسف  واأو�شح 
تانغ، من جامعة �شانغهاي جياو تونغ 
معر�شون  العامل  �شكان  ن�شف  اأن 
يتم  حيث  بامللريا  الإ�شابة  خلطر 
كل  حالة  مليون   216 حوايل  ت�شجيل 

عام، ميوت منهم 445 األف �شخ�ص.
بتحديد  ال�شينيون  العلماء  قام  لذلك 
ومعرفة وعزل جينات ال�شيح بالكامل 
جلميع  جينية  خريطة  على  وح�شلوا 
عددها  يبلغ  التي  النبتة  مورثات 
ترميز  عن  وامل�شوؤولة   ،63226

الربوتينات فيها.
ال�شينية  اجلامعة  اأخ�شائيو  ويخطط 
املعدل  احلويل  ال�شيح  زراعة  لبدء 
وراثيا لإنتاج كميات اأكرب من املركب 
ولت�شبح  للملريا،  املعالج  الدوائي 
هي  مما  بكثري  اأقل  املادية  تكلفته 

عليه اليوم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج 
امل�شابني.
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نظافته �سلى اهلل عليه و�سَلّم
كان �سلى اهلل عليه و�سلم اأنظف خلق اهلل 
تعاىل بدناً، وثوباً، وبيتاً، وجمل�ساً، فلقد 

كان بدنه ال�رشيف نظيفاً و�سيئاً ـ و�ساءة 
د، اأي  ف اأنور امُلتجِرّ النظافة ـ وكان كما ُو�سِ

دة من الثياب ُمنرية، وهذه  اأن الأع�ساء املجَرّ
الإنارة اأ�سبابها كرثة النظافة، متاأِلّقة.

 ويف ال�سحيحني عن اأن�ٍس ر�سي اهلل عنه اأنه 
قال: ))َما َم�ِس�ْسُت َحِريًرا َول ِديبَاًجا اأَلنَْيَ ِمْن 

ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم َول �َسِمْمُت  لَّى اهلَلّ َكِفّ النَِّبِيّ �سَ
ْو  ِريًحا َقُطّ اأَْو َعْرًفا َقُطّ اأَْطيََب ِمْن ِريِح اأَ

ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم((  وعن اأبي  لَّى اهلَلّ َعْرِف النَِّبِيّ �سَ
ِقْر�سافة قال:  ))ذهبت اأنا واأمي وخالتي 
فاأ�سلمن وبايعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم و�سافحن، فلما بايعنا ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم اأنا واأمي وخالتي ورجعنا من 
عنده من�رشفني قالت يل اأمي وخالتي: يا بني 

! ما راأينا مثل هذا الرجل، ول اأح�سن منه 
وجها، ول اأنقى ثوبا ول األني كالما! وراأينا 

كاأن النور يخرج من فيه ـ اأي من فمه ـ (( )من 
كنز العمال: عن » قر�سافة » (  فهو �سلى 

اهلل عليه و�سلَّم اأنظف خلق اهلل بدناً، واأنقاهم 
ثوباً، وكان �سلى اهلل عليه و�سلَّم ي�ستاك حني 

خروجه من منزله، وحني دخوله.  وهذه 
�سفة النبي يف نظافة بدنه، وثيابه، وبيته، 

وجمل�سه. والتاألُّق الذي ورد يف هذه الأحاديث 
تاألُّق العناية، وتاألُّق النظافة.

 فقد روى الرتمذي عن �سعٍد ر�سي اهلل عنه 
اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلَّم قال:  ))اإَِنّ 

ِيَّب نَِظيٌف يُِحُبّ النََّظاَفَة  َ َطِيٌّب يُِحُبّ الَطّ اهلَلّ
ُفوا  وَد َفنَِظّ َكِرمٌي يُِحُبّ الَْكَرَم َجَواٌد يُِحُبّ اْلُ

اأَْفِنيَتَُكْم َول تَ�َسبَُّهوا ِبالْيَُهوِد((  والأفنية 
�ساحات الدور، فالإن�سان النظيف يجذب 

النا�س اإليه، واملحل النظيف يجذب الزبائن 
اإليه، والبيت النظيف ُمريح، والثوب النظيف 
مريح، والنظافة �سيء وفخامة الثياب �سيءٌ 
اآخر، فالأغنياء ي�سرتون اأغلى الثياب، ولكن 

فوا ثيابهم،  الفقراء ي�ستطيعون اأن ينِظّ
فنظافة الثوب دليل التديُّن، اأما ارتفاع 

ثمن الثوب فدليل الغنى، اأما عالمة تديُّنك 
ال�سحيح نظافة الثوب، وعالمة غناك ارتفاع 

ثمن الثوب، والذي يرفعك عند اهلل ل ثمن 
الثوب، ولكن نظافته.

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،   الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

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

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

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسّ

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

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

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

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

نن ال�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�سلم  اأ�رّش 

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبعا�س  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُتب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمداً  امُل�سلّي  ترَكها  �سواًء  ال�سهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

 خ�سو�سيات املذهب املالكي 
على م�ستوى اأ�سول الفقه

ميتاز املذهب املالكي على م�ستوى اأ�سول الفقه بعدة مزايا وخ�سو�سيات من اأهمها: 
اأول: وفرة م�سادره وكرثة اأ�سوله املتمثلة يف الكتاب وال�سنة واإجماع الأمة وعمل اأهل املدينة والقيا�س ول�ستح�سان 

وال�ستقراء وقول ال�سحابي و�رشع من قبلنا وال�ست�سحاب وامل�سالح املر�سلة و�سد الذرائع والعرف والأخذ 
بالأحوط ومراعاة الالف. بالإ�سافة اإىل القواعد العامة املتفرعة عنها والتي اأنهاها بع�س املالكية اإىل األف 

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

ال�ستنباط ما يوؤهلهم لبلوغ درجة الجتهاد وميكنهم من ممار�سته وي�سهل عليهم مهمته.
واإذا كانت بع�س املذاهب �ساركت املذهب املالكي يف بع�س هذه الأ�سول فاإن ميزة الفقه املالكي تكمن يف الأخذ 

بجميع هذه الأ�سول بينما غريه مل ياأخذ اإل ببع�سها ورد الباقي.
ثانيا: تنوع هذه الأ�سول وامل�سادر فاإنها ترتاوح بني النقل الثابت والراأي ال�سحيح امل�ستمد من ال�رشع وامل�ستند اإليه 

كالقيا�س. هذا التنوع يف الأ�سول وامل�سادر واملزاوجة بني العقل والنقل والأثر والنظر وعدم المود على النقل 
اأوالن�سياق وراء العقل هي امليزة التي ميزت املذهب املالكي عن مدر�سة املحدثني ومدر�سة اأهل الراأي وهي �رش 

و�سطيته وانت�ساره والإقبال ال�سديد عليه و�رشب اأكباد الإبل اإىل اإمامه يف اأيام حياته.
ثالثا: تو�سعه يف ا�ستثمار الأ�سول املتفق عليها تو�سعا كبريا مما �ساعد وي�ساعد على �سد الفراغ الذي ميكن اأن 

يح�س به املجتهد عند ممار�سة الجتهاد وال�ستنباط، وهكذا جنده يف التعامل مع الكتاب وال�سنة ل يكتفي بالن�س 
والظاهر بل يقبل مفاهيم املخالفة واملوافقة وتنبيه الطاب كما يقبل دللة ال�سياق ودللة القرتان والدللة 

التبعية، وقد ا�ستدل بقوله تعاىل:   على عدم وجوب الزكاة يف اليل لقرتانها باحلمري (واليل والبغال واحلمري 
لرتكبوها ) التي ل زكاة فيها ،كما تو�سع يف باب القيا�س فقبل اأنواعا من القيا�س ل يقبلها غريه ومل يخ�سه بباب من 

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

على ما ثبت بالقيا�س ول القيا�س املركب والقيا�س على خم�سو�س وقيا�س العك�س. ول يجيزون القيا�س يف احلدود 
والكفارات والرخ�س والتقديرات والأ�سباب وال�رشوط واملوانع.

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه �سلى اهلل عليه و �سلم
الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على النتهاء يف كمالها ويكفيك من 
اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( ،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( ، ويف  ذلك �سهادة رب العاملني يف 
ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة 
خري يف القرءان هي يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه اأي�ساً:«مل يكن ر�سول 
اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه 
اإل اأن تنتهك حرمة اهلل تعاىل. ويف حيائه يقول اأبو �سعيد الدري ر�سي اهلل عنه: كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد 
حياء من العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف وجهه« رواه البخاري. وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه 
�سلى اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. اْلَ

العبادات معللة مب�سالح اخللق :
اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا يف مو�سوٍع يت�سل اأ�سد الت�سال بـ: »�سبل الو�سول وعالمات القبول« 
األ وهو ال�سوع.  العبادات كالزكاة معللة مب�سالح اللق وقد بينت يف اللقاء ال�سابق اأن هناك 
عبادات كما قال عنها الإمام ال�سافعي: معللٌة مب�سالح اللق، واأن هناك طقو�ساً من �سمات 

الديانات الو�سعية الأر�سية، الطقو�س حركاٌت، و�سكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل معنى لها، بينما 
يِهْم ﴿ ] �سورة التوبة الآية  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ العبادات معللة مب�سالح اللق ﴿ ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ : 103[  ﴿ يا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�سِ

] �سورة البقرة [
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ال�صينية  و�رشيكتها  ني�صان 
با�صتثمار  دوجن فينج �صتقومان 
مبلغ كبرييف م�صانعهم بال�صني 
الإنتاجية،  قدراتهم  لتو�صيع 
ال�صانعة  خطة  من  كجزء 

من  واحدة  لت�صبح  اليابانية 
اأكرب ثالث �صانعات �صيارات يف 

ال�صوق الأكرب لهم يف العامل.
�صريفع  اجلديد  ال�صتثمار 
 %40 بـ  ال�صني  ني�صان يف  اإنتاج 

جممل  لي�صل   ،2021 بحلول 
 2.1 اإىل  هناك  ال�رشكة  اإنتاج 

مليون �صيارة �صنوياً.
رويرتز؛  مل�صادر  طبقا 
 2.6 بيع  ني�صان  ت�صتهدف 

�صيارة �صنوياً يف ال�صني بحلول 
مليون   1.5 بـ  مقارنة   ،2022
مع  املا�صي،  العام  �صيارة 
املحلي  الت�صنيع  على  الرتكيز 

لتلبية معظم الطلب.

الهواتف الذكية تنهي ع�صر 
مفاتيح ال�صيارات قريبا

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�صيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

ب�صكل  و�صام�صونغ  اآبل  حتالفت 
من  جمموعة  مع  متوقع  غري 
"معيار  لإنتاج  الأخرى،  ال�رشكات 
ال�صيارات  جديد ملفاتيح  عاملي" 
الهواتف  اأ�صحاب  ميكن  الرقمية، 
طريق  عن  �صياراتهم  فتح  من 
تطبيق خا�ص. وك�صفت املجموعة 
"كون�صورتيوم  با�صم  املعروفة 
 ،)CCC( ال�صيارات"  ات�صال 
 Digital" عن  الأ�صبوع  هذا 
باأنه  و�صف  الذي   ،"1.0  Key
مفاتيح  ليعو�ص  معياري"  "حل 
الهاتف  تطبيقات  مع  ال�صيارات 
ال�رشكة  عن  النظر  بغ�ص  الذكي، 

امل�صنعة للهاتف اأو ال�صيارة.
ات�صال  "كون�صورتيوم  من  والهدف 
ال�صيارات" هو اإتاحة م�صتوى اأكرب 
من التكامل بني الأجهزة املحمولة 
متاحة  امليزة  وهذه  واملركبات، 
ال�رشكات،  من  الأع�صاء  جلميع 
دبليو"  اإم  و"بي  "اأودي"  فيها  مبا 
و"هيونداي"  موتورز"،  و"جرنال 
اإلكرتونيك�ص"  جي  "اإل  واأي�صا 
و"�صام�صونغ"  و"بانا�صونيك" 
و"فولك�ص فاغن". وقال رئي�ص ق�صم 
اأودي،  �رشكة  لدى  الإلكرتونيات 
فخورون  "نحن  وار�صيت:  والف 
 Key Digital خدمة  بتقدمي 
من  الكثري  يف  بالفعل  لعمالئنا 
املوديالت، فمن خالل توحيد حل 
مع  يتوافق  الذي  الرقمي  املفتاح 
لبنات  ن�صع  لدينا،  الأمان  معايري 
على  املبتكرة  للخدمات  البناء 
للمفتاح  وميكن  وا�صع".  اأ�صا�ص 
الوظائف  جميع  يوؤدي  اأن  الرقمي 

اليدوي،  نظريه  بها  يقوم  التي 
من  امل�صتخدمني  ميكن  و�صوف 
بدء  وكذلك  الأبواب،  وفتح  قفل 
ملالكي  وميكن  املحرك.  ت�صغيل 
ال�صيارات اأي�صا اختيار منح مالكي 
موؤقتا  الآخرين  الذكية  الهواتف 
�صيارتهم  اإىل  الو�صول  اإمكانية 
و�صمم  ما.  تطبيق  با�صتخدام 
 ،"1.0  Digital Key"تطبيق
تقنية  �رشائح  ي�صتخدم  الذي 
 ،"NFC" املدى  قريب  التوا�صل 
وهي نف�صها التي متكن من الدفع 
الذكية  الهواتف  يف  مل�ص  دون 
بنظامي  تعمل  التي  احلديثة 
اأندرويد وiOS، مع توفري الأمان.

جمموعة  ال�صيارة  مفتاح  ويحتوي 
ال�صتخدامات،  من  وا�صعة 
وتاأجري  ال�صيارات  م�صاركة  مثل 
مفيد  كونه  عن  ف�صال  ال�صيارات، 
رئي�ص  وقال  الطوارئ.  حالة  يف 
جمل�ص اإدارة جمموعة كون�صورتيوم 
ات�صال ال�صيارات حمفوظ رحمان: 
ات�صال  كون�صورتيوم  بداأت  "لقد 
موا�صفات  على  العمل  ال�صيارات 
 ،2.0 الإ�صدار   Digital Key
وناأمل اأن يكون الإ�صدار املحدث 
من املفتاح متاحا يف الربع الأول 
رحمان  واأ�صاف   .2019 العام  من 
منتجات  بالفعل  "ن�صهد  قائال: 
ال�صتفادة  على  تعمل  ال�صوق  يف 
اأن  واأعتقد   ،1.0 الإ�صدار  من 
الن�صخة 2.0 من الإ�صدار الرقمي 
القادم �صيكون لها تاأثري اأكرب على 
احتياجات  نلبي  حيث  ال�صناعة 

التو�صع الهائل".

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�صالح  ال�صيارات  ت�صتخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�ص 
وزارة  بداأت  الع�صكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�صيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�صولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�صتكون 
ترددات  ي�صتخدم  خا�ص  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�صارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�صيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�صيارات، �صيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�صال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�صيارات، ما �صيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�صاهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�صختني من 
التقنية، واحدة مبجال �صغري ميتد 
بو�صع  ي�صمح  ما  مرت،  خلم�صني 
اجلهاز يف �صندوق �صيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �صابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�صخة  هدف  و�صيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�صع  هو 
العامة املتعر�صة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�ص املدنيني.
اإرهابي ب�صيارة  وقد ت�صبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�صبوع املا�صي 
واإ�صابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�صا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�صينية ت�صتعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

اإيرلندا حتظر ال�صيارات العاملة بامل�صتقات النفطية

ميكنها  ل  ال�صينية  ال�رشكات 
بب�صاطة اأن تكبح نف�صها عن اإغراء 
الغرب،  �صيارات  ت�صاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ص ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�صها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�صيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�صني.
حيث تظهر �صور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�صتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�صينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �صيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ص،  جاكوار 
امل�صابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ص يف التفا�صيل، 
لكن و�صائل الإعالم ال�صينية تتوقع 
باأن ال�صيارة �صت�صمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�صميمها 
�صينجدو  تد�صينها يف معر�ص  يتم 
�صينطلق  والذي   2018 لل�صيارات 

يف 7 �صبتمرب.

اأعلنت ال�صلطات الإيرلندية عن 
بيع  حتظر  قرارات  طرح  نيتها 
بامل�صتقات  العاملة  ال�صيارات 

النفطية يف البالد.
 "Autocar" �صحيفة  ونقلت 
الإيرلندي،  الوزراء  رئي�ص  عن 
"مثل  اإن  قوله  فرادكار،  ليو 
تغيريات  تتطلب  اخلطوة  هذه 
العتيادية  احلياة  يف  عميقة 
دون  واقعية  تكون  ولن  للبالد، 
غري  ومن  لها،  ال�صعب  تاأييد 
كان  اإذا  فيما  بعد  املعروف 
احلظر �صي�صمل ال�صيارات التي 
اأو  هجينة،  مبحركات  تعمل 
فقط تلك التي تعمل مبحركات 
البنزين والديزل، ولكن يف حال 
اإيرلندا  ف�صت�صبح  تطبيقها 
واحدة من اأنظف املناطق بيئيا 
يف اأوروبا"واأو�صح امل�صوؤول اأن 
الفكرة كانت ت�صمل منذ البداية 
حظر بيع ال�صيارات التي تعمل 
اإيرلندا  يف  والديزل  بالبنزين 
لكن   ،2040 عام  حلول  مع 

بالبيئة  املعنية  الهيئات  بع�ص 
يف  وامل�صوؤولني  البالد  يف 
بتطبيق  طالبوا  املدن  بع�ص 
 ،2030 حلول  مع  احلظر  هذا 
البالد  يف  ال�صلطات  تزال  وما 

تدر�ص املو�صوع.

املدن  من  العديد  اأن  يذكر 
واملناطق يف الحتاد الأوروبي 
قرارات  اأ�صدرت  قد  كانت 
جتول  فيها  حظرت  �صبيهة 
بالديزل  تعمل  التي  ال�صيارات 
على اأرا�صيها، حتى اأن فريجينيا 

راجي، عمدة مدينة روما اأكدت 
اأن ال�صلطات الإيطالية �صتحظر 
يف  بالديزيل  العاملة  ال�صيارات 
من  اعتبارا  العا�صمة،  مركز 
يف  التلوث  من  للتقليل   2024

املدينة.
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كافيار تقدم هاتفا 

بكيلوغرام من الذهب! 

املتخ�ص�صة  كافيار  �رشكة  طرحت 
الذكية  الهواتف  وكماليات  باإك�ص�صوارات 
هاتف  لهيكل  جديدا  منوذجا  الفاخرة 
»�صام�صونغ غاالك�صي نوت 9« على �صكل 

�صبيكة ذهبية.
 ،9 نوت  غاالك�صي  هاتف  و�صيحمل 
على  عيار«999«  الذهب  من  كيلوغراما 
و�صيكرب  كال�صيكية،  ذهبية  �صبيكة  �صكل 
حجم الهاتف لهذا ال�صبب بزيادة 5 ملم 
ال�رشكة  بح�صب  الطبيعي،  حجمه  على 
اأن الت�صمم اجلديد  اإىل  ونوهت ال�رشكة 

ال�صبيكة  �صكل  وياأخذ  ب�صيطا  �صيكون 
عالمة  لوحدها  تعد  والتي  الذهبية، 
هذا  يهدي  اأو  يقتني  ملن  ومتيز  اإبهار 
الهاتف  »ال�صبيكة«و�صيزود  الهاتف 
ميللي   4000 �صعتها  ببطارية  اجلديد 
اأمبري، وب�صا�صة تغطي الواجهة االمامية 

كاملة وقلم اإلكرتوين.
غاالك�صي  �صام�صونغ  هاتف  و�صيطرح 
يف  الذهبية«  »ال�صبيكة  اجلديد   9 نوت 
وب�صعر  اجلاري،  اأوت   24 يف  االأ�صواق، 

3.87 مليون روبل. 

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

- اأجهزة ا�ست�سعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

ت�صريبات جديدة عن هاتف اآبل القادم

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

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

لبطاقات االت�صال.

هل يحيي »Note-9« مبيعات 
�صام�صونغ املتعرثة؟

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

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

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

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

مليون هاتف.

ت�صنيف جديد لأف�صل 5 
هواتف ذكية رخي�صة

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

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

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

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

.»5 Redmi Note»و

اآبل تعالج م�صاكل »MacBook« جمانا
باإ�صالح  زبائنها  اآبل  �رشكة  وعدت 
اأجهزة  مفاتيح  لوحات  يف  امل�صاكل 
�صادر  بيان  ويف  جمانا   »MacBook«
م�صتعدة  اأنها  اآبل  اأكدت  ال�رشكة،  عن 
الإ�صالح امل�صاكل التي ظهرت يف لوحات 
 »MacBook« اأجهزة  بع�ص  مفاتيح 
اأطلقت  التي   »MacBook Pro»و
ما بني عامي 2015 و2017، واأن عملية 
�صيانة هذه االأجهزة �صتكون جمانية يف 

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

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

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

للمت�رشرين جمانا.

اآبل اأمام الق�صاء ب�صبب 
�صاعاتها الذكية

رفع املواطن الكندي، دين لوباكي، دعوى 
ق�صائية �صد اآبل ب�صبب م�صاكل يف جودة 
ت�صنيع �صاعاتها الذكية. واأو�صح لوباكي 

 Apple Watch اأنه وبعد اقتناء �صاعة
بفرتة، بداأ يالحظ اأن الق�صم املعدين 

املوجود يف حزام ال�صاعة بات يخد�ص 
ج�صمها االأ�صا�صي وحميط ال�صا�صة، وتقدم 

الآبل 5 مرات بطلب الإ�صالح هذا اخللل 
لكن ال�رشكة جتاهلته واأ�صار لوباكي اإىل 

اأن ممثلي اآبل اأبلغوه بعد كل مرة نا�صدهم 
فيها اإ�صالح اخللل باأن االأمر طبيعي، اإىل 

اأن جلاأ لو�صائل االإعالم لف�صح ت�رشفاتهم، 
فعر�صوا عليها بعهدها ا�صتبدال ال�صاعة 

وتعوي�صه عن ال�رشر، لكنه اليوم م�رش على 
اللجوء اإىل الق�صاء للمطالبة بحقه. وهذه 
لي�صت الدعوى االأوىل التي ترفع �صد اآبل 

ب�صبب �صاعاتها الذكية، فمنذ مدة، جلاأ 
 Apple Watch عدد من م�صتخدمي

لرفع دعوى ق�صائية �صد ال�رشكة مطالبينها 
باالعرتاف باخللل الذي ي�صيب �صا�صات 

هذه ال�صاعات، ودفع تعوي�صات مالية 
مل�صتخدميها بقيمة 5 ماليني دوالر.



العزلة  فك  يف  امل�ساهمة  ق�سد  وذلك 
والقرى  الربجية  منطقة  �سكان  عن 
القريبة منها ومتكينهم من الإ�ستفادة من 
هذه  وتعترب  والإنرتنت.  الهاتف  خدمات 
حيز  تدخل  اإر�سال  حمطة  رابع  املحطة 
ال�سنة، حيث  بالولية خالل هذه  اخلدمة 
الربجية  منطقة  املحطة  هذه  �ستغطي 
منها  القريبة  والقرى  املناطق  وخمتلف 
الزرادلة  دوار  ال�سناعية،  املنطقة  مثل 
والقراينية، وهو ما ي�ساهم يف فك العزلة 

عن املناطق النائية واملعزولة بالولية.
الإر�سال  حمطة  وبدخول  فاإنه  للتذكري، 
اخلدمة  حمل  الربجية  مبنطقة  اخلا�سة 

الإر�سال  حمطات  عدد  يرتفع  الفعلية 
خلدمات الهاتف والإنرتنت عرب تكنولوجيا 
اجليل الرابع )G LTE4( امل�ستغلة بكامل 

اإر�سال،  حمطة   44 اإىل  مع�سكر  ولية 
يتواجد اأغلبها بالبلديات ال�سغرية والقرى 

املعزولة.

م٫�س

بلدية الغمري مبع�سكر

حمطة جديدة خلدمات الهاتف والإنرتنت عرب تكنولوجيا اجليل الرابع 
.        رابع حمطة اإر�سال تدخل حيز اخلدمة �سنة 2018

اإ�ستفادت بلدية الغمري من حمطة اإر�سال جديدة خلدمات الهاتف والإنرتنت فائقة ال�سرعة عرب تكنولوجيا 
اجليل الرابع )4G LTE( بقدرة ا�ستيعاب ت�سل ل800 م�سرتك، حيث اأمتت املديرية العملية لت�سالت اجلزائر 

مبع�سكر بنجاح عملية جتهيز وت�سغيل حمطة الإر�سال املتواجدة مبنطقة الربجية  التابعة لبلدية الغمري،

حتالف الأوبئة
ف�سال  القالعية  احلمى  و  الكولريا 

هي  الغام�س  البويرة  فريو�س  عن 

وكعها  اليام  هذه  احلدث  ت�سنع   من 

تربئة  يف  جتتهد  املعنية  الهيئات  كل 

نف�سها من التق�سري ،ما يهمنا اأننا على 

اآليات  و  ال�سحة  املنظومة  اأن  يقني 

اليقظة ال�سحية مل تعد ناجعة ولبد 

من التحقيق مع امل�سوؤولني الفا�سلني و 

�سرعة  مع  العدالة  على  اإحالتهم 

املراهنة  عدم  و  الأ�سباب  يف  التحقيق 

العام  الراأي  ين�سى  حتى  الوقت  على 

الأمر و ين�سغل بق�سايا اأخرى ف�ساعات 

طالت  التي  ال�سنعاء  اجلرمية  بعد 

حجم  و  وهران  يف  �سل�سبيل  الطفلة 

تطبيق  عدم  من  ال�سعبي  ال�ستياء 

العدام يف حق خمتطفي الأطفال،مل 

حتى  ال�سعداء  العام  الراأي  يتنف�س 

انت�سارها  و  الكولريا  ق�سية  باغتته 

بع�س  و  بالبليدة  بوفاريك  مدينة  يف 

ي�ستيقظ  مل  وهو  الخرى  املناطق 

طالته  التي  ال�سدمة  وقع  من  بعد 

الغام�س  البويرة  فريو�س  ق�سية  من 

الذي اأودى باأرواح بع�س ال�سكان لعل 

من  هو  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال 

�سيتحمل امل�سوؤولية،هل هي البلديات 

اأم   ، الولية  هي  اأم  املياه  �سركة  ،اأم 

ال�سحة.. وزارة  اأم  با�ستور  مركز  هو 

اأخرى  كوارث  من  ماأمن  يف  نحن  هل 
م�ستقبال...؟ 

موقف

وزارة الدفاع

 �ضبط 19 جهازا 
لك�ضف املعادن 

بعني قزام 
�سبطت مفرزة للجي�ش الوطني ال�سعبي، 
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
املعادن  لك�سف  جهازا   19 املنظمة، 
وحدة  األف   34 �سبط   ومت   ، قزام  بعني 
مهلو�ش  قر�ش   135 و  بورقلة  التبغ   من 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  بباتنة، 
 « اأنه  البيان  اأو�سح  و  الوطني.  الدفاع 
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
املنظمة ،�سبطت مفرزة للجي�ش الوطني 
ال�سعبي ، يوم 22 اأوت 2018 ، بعني قزام 
/ن.ع.6 ،)19( جهازا لك�سف املعادن و16 
مطرقة �سغط  و10 مولدات كهربائية و 

احلاج5 دراجات نارية« . # وداد 

ورقلة

حجز 34 األف وحدة تبغ

يتبع بتمرين رمي بال�سواريخ �سطح ـ �سطح

تن�ضيب القائد اجلديد 
للناحية الع�ضكرية الثانية

الوطني  للجي�ش  مفرزة  �سبطت 
ال�سعبي وعنا�رص الدرك الوطني-
البيان --بورقلة /ن.ع.4  -ي�سيف 
التبغ  مادة  من  وحدة   )  34000(  ،
، يف حني مت حجز  )135( قر�ش 
مهلو�ش بباتنة /ن.ع.5. و من جهة 

م�سرتكة  مفارز  اأوقفت   ، اخرى 
على  ال�سعبي  الوطني  للجي�ش 
متفرقة،--ي�سري  عمليات  اثر 
غري  مهاجرا   19 امل�سدر-- 
�رصعي من جن�سيات خمتلفة بكل 

من تلم�سان وغرداية .

�سالح،  قايد  اأحمد  الفريق  يقوم 
الوطني، رئي�ش  الدفاع  نائب وزير 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ش  اأركان 
اأوت   25 ال�سبت  اليوم  من  ابتداء 
الناحية  اإىل  عمل  بزيارة   ،2018
الفريق  بوهران،  الثانية  الع�سكرية 
من  الأول  اليوم  يف  �سيرتاأ�ش 
اجلمهورية،  رئي�ش  با�سم  الزيارة، 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
مرا�سم  الوطني،  الدفاع  وزير 
تن�سيب اللواء مفتاح �سواب قائدا 
خلفا  الثانية  الع�سكرية  للناحية 
للواء �سعيد باي، لي�رصف يف اليوم 
رمي  مترين  تنفيذ  على  الثاين 
بال�سواريخ �سطح ـ �سطح بالواجهة 

البحرية الغربية.

يف �سهر �سبتمرب

اللقاءات الأفرومتو�ضطية للن�ضاء املوؤلفات ال�ضابات 

خالل الثالثي الثاين 2018

85% من املواطنني را�ضون على اخلدمات ال�ضرطية

املوؤ�س�سة الإ�ست�سفائية دحماين �سليمان �سيدي بلعبا�س

حتقيق ق�ضائي يف ق�ضية ا�ضتبدال جثتني 

�سيتم تنظيم الطبعة الأوىل من »اللقاءات 
ال�سنوية الأفرومتو�سطية للن�ساء املوؤلفات 
�سبتمرب  الثاين  و  الفاحت  يومي  ال�سابات«  
من  علم  ح�سبما  العا�سمة،  باجلزائر 

املنظمني.
و �ستعرف التظاهرة يف طبعتها الأوىل التي 
ور�سات  تنظيم  الوطنية  باملكتبة  �ستقام 
كتابة  و كذا  التاأليف  و  الرتجمة  و  للكتابة 
ال�سيناريو و ال�رصيط امل�سور، اإ�سافة اإىل 
الأمازيغية يف  باللغة  للكتابة  اأخرى  ور�سة 

فن الق�سة و �ستحل ك�سيفة �رصف الكاتبة 
الفرانكو جزائرية فايزة غوين التي �سدر 
لها يف 2004 كتاب »غدا كيف كيف« الذي 
ترجم اإىل 26 لغة، و يف ذات الإطار �سيتم 
تخ�سي�ش جائزة اأدبية حتمل اإ�سم الروائية 
 )2013-1949( م�ساكرة  ميينة  اجلزائرية 
�ساحبة روايتي »الكهف املتفجر« )1979( 
و  �ستطلقها  التي  و   )1999( »اآري�ش«  و 
من  فقط  مكونة  حتكيم  جلنة  ت�سلمها 

ن�ساء.

على  اأجري  الآراء  ل�سرب  ا�ستطالع  اأظهر 
الرتاب  عرب  ال�رصطة  مقرات  م�ستوى 
�سنة  من  الثاين  الثالثي  خالل  الوطني 
2018، بخ�سو�ش مدى جناعة الإجراءات 
لالأمن  العامة  املديرية  و�سعتها  التي 
الوطني املتعلقة بتقييم اخلدمة العمومية 
اإىل  يهدف  والذي  للمواطنني،  املوجهة 
نوعية  عن  املواطن  ر�سا  مدى  قيا�ش 
حيث  ال�رصطة،  مقرات  داخل  ال�ستقبال 
اأظهر ال�ستطالع اأن 85%  من املواطنني 

را�سون على اخلدمات ال�رصطية.

نتائج  على  اعتمدت  الدرا�سة  هذه 
ال�رصطة،  ملقرات  الوافدين  ا�ستبيانات 
حول مدى ر�ساهم على نوعية ال�ستقبال 
املواطنني  من   %81.56 اأعرب  حيث 
اأما  ال�ستقبال،  نوعية  على  ر�ساهم 
املقرات   داخل  النتظار  مدة  بخ�سو�ش 
يرون  املواطنني  من   %94.18 اأن  جند 
 %76.67 اأن  جند  حني  يف  معقولة،  اأنها 
املعاملة  ح�سن  اأن  يرون  املواطنني  من 
والتوجيه وكذا جودة الإ�سغاء كانت لئقة 

ولبقة.   

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمر 
ق�سية  يف  حتقيق  بفتح  بلعبا�ش  �سيدي 
منطقتي  من  امراأتني  جثتي  ا�ستبدال 
وامل�رصية  بلعبا�ش  ب�سيدي  �سفيزف 
املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  النعامة  بولية 
العمومية الإ�ست�سفائية دحماين �سليمان 
التي  املدوية  الف�سيحة  اأعقاب  يف   ،
بعد  بالولية  ال�سحي  القطاع  هزت 
اكت�ساف الأمر مبن قبل زوج املرحومة 
التي تنحدر من منطقة عني اآدن �رصقي 
لمراأة  اأخرى  بجثة  الولية  عا�سمة 
بولية  امل�رصية  دائرة  من  تنحدر 

الأمر  اكت�ساف  بعد  تبني  ،حيث  النعامة 
العمر  من  البالغة  الأوىل  املرحومة  اأن 
ا�ستالم  بعد  هناك  دفنها  مت  �سنة    32
لعائلة  تعود  احلقيقة  يف  لكنها  جثتها 
�سماع  ا�ستدعى  ما  وهو  �سفيزف  من 
هذه  تفا�سيل  ملعرفة  الأطراف  عديد 
الذي  القطاع  زلزلت  التي  الف�سيحة 
الفينة والأخرى م�ساكل  ي�سهد بني  بات 
عوي�سة باتت ت�ستدعي التدخل من قبل 
املركزي  امل�ستوى  على  عليه  القائمني 

حتى ل تتكرر مثل هكذا اأمور.
 �س.�سهيب

مديرية التجارة لولية اجلزائر

ال�ضتجابة ملداومة العيد 
بلغت 99.25 % 

عيد  اأيام  ملداومة  ال�ستجابة  ن�سبة  بلغت 
  %  99.25 العا�سمة   بلديات  عرب  الأ�سحى 
بت�سخرية  معني  تاجر  األف   5 من  اأزيد  اأي 
مديرية  التجارة لولية اجلزائر«�سمنوا احلد 
الأدنى من اخلدمة« يف توفري خمتلف املواد 
الأ�سا�سية، ح�سبما اأكده دهار العيا�سي ممثل 

املديرية. 
لولية  التجارة  مديرية  اأن  دهار  اأو�سح  و 
تاجرا   5230 ال�سنة  هذه  �سخرت  اجلزائر 
»احلد  توفري  و  العيد  اأيام  مداومة  ل�سمان 
الأدنى من اخلدمة«، وقد ا�ستجاب للت�سخرية 
ما يربو عن 5205 تاجر اأي ما يعادل 99.25 
الغذائية و  اأ�سحاب املخابز و املواد  % من 
باعة اخل�رص و الفواكه و امللبنات و املقاهي 

و غريها من قطاع اخلدمات.

بربج الكيفان و برج البحري

توقيف 18 م�ضتبها 
يف ق�ضايا املتاجرة 

باملخدرات
اأوت  اأمن ولية اجلزائر خالل �سهر  متكنت م�سالح 
باملتاجرة  متعلقتني  منف�سلتني  ق�سيتني  اجلاري يف 
 ) ال�سلبة  املخدرات  و  الهندي  )القنب  باملخدرات 
و املوؤثرات العقلية من توقيف 18 م�ستبها فيه �سبعة 
)7( منهم من جن�سيات افريقية كانوا ين�سطون بربج 
به  اأفاد  ح�سبما  بالعا�سمة،  البحري  برج  و  الكيفان 
قد  »و  امل�سالح  ذات  �سادر عن  بيان  اجلمعة  اأم�ش 
رعايا   7 بينهم  من  ال18  فيهم  امل�ستبه  تقدمي  مت 
غري  بطريقة  الوطني  الرتاب  على  مقيمني  اأفارقة 
اإقليميا  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام  �رصعية 
بعد  حجز 181ر1 كلغ من القنب الهندي و 106 غرام 
من املخدرات ال�سلبة و 92 قر�سا مهلو�سا و كذا 22  
هاتفا نقال و 10 اأ�سلحة بي�ساء و مبلغ مايل قدره 99 

مليون �سنتيم«، يربز ذات امل�سدر.
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