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.        مت�شيط امل�شتثمرات الفالحية لك�شف ال�شقي باملياه القذرة



عين

بعنابة  الأحد  اأم�س  ال�رشوع  مت 
جديدة  �شقق  مفاتيح  ت�شليم  يف 
ح�شة  �شمن  م�شتفيدين  على 
باملدينة  �شكنا   576 تت�شمن  اأوىل 

اجلديدة ذراع 

الري�س, ح�شب ما اأفادت به م�شالح 
العقاري  والت�شيري  الرتقية  ديوان 
ت�شجل  العملية  وبهذه  بالولية, 
الري�س  ذراع  اجلديدة  املدينة 
القطب  بهذا  اإ�شكان  عملية  اأول 

�شجل  الذي  املندمج  العمراين 
اأي�شا اإمتام اأ�شغال الربط ب�شبكات 
الكهربائية  بالطاقة  التزويد 
والتموين باملياه ال�شاحلة لل�رشب 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شحي,  وال�رشف 

و  تربوية  موؤ�ش�شات  اأربع  ا�شتالم 
وحدة للخدمات ال�شحية ل�شتقبال 
اأول اأفواج �شكان املدينة اجلديدة, 
م�شوؤولون  اإليه  اأ�شار  ما  ح�شب 
مبوؤ�ش�شة ت�شيري املدينة اجلديدة.

ببومردا�س  الأمن  م�شالح  متكنت 
اإجرامية  �شبكة  تفكيك  من  موؤخرا 
متكونة من 3 عنا�رش تروج و تتاجر 
و   ) املعالج  )الكيف  املخدرات  يف 
الأقرا�س املهلو�شة, ح�شبما اأفاد به 
الولية  اأمن  الأحد م�شدر من  اليوم 

.

واأو�شح املالزم كرميو تواتي, م�شوؤول 
خلية الإعالم و الت�شال باأمن الولية, 
باأن عنا�رش ال�رشطة الق�شائية لالأمن 
الولية(  )�شمال  بقور�شو  احل�رشي 
متكنت من الإطاحة ب�شبكة اإجرامية 
يف  ين�شطون  عنا�رش   3 من  متكونة 
ال�شموم  هذه  يف  املتاجرة  و  ترويج 

املهلو�شة(  الأقرا�س  و  )املخدرات 
من  كل  م�شتوى  على  ال�شباب  و�شط 
بلدية  ب�شواحي  رحمون  بن  غابة 
و  هداج  اأولد  مدينتي  و  قور�شو 
بودواو و ي�شتعملون يف نقلها الطرق 
الجتنابية و امل�شالك الرتابية جتنبا 
لنقاط التفتي�س و احلواجز الأمنية. 

ن�شاط  حول  معلومات  ورود  واإثر 
قامت  الإجرامية,  املجموعة  هذه 
و  بودواو  لبلديتي  ال�رشطة  م�شالح 
قور�شو - ي�شيف امل�شدر- بالإيقاع 
بها و توقيفهم و حجز بحوزتهم 100 
غرام من الكيف املعالج و نحو 100 

قر�س مهلو�س.

املدنية  احلماية  م�شالح  انت�شلت 
بتب�شة  نهار اأم�س جثة املدعو ع/ك 
البالغ من العمر حوايل 11 �شنة  على 
القرعة  واد  امل�شمى  املكان  م�شتوى 

على   اأم  ودائرة  بلدية  لإقليم  التابع 
توجه  فقد  الو�شط  ماعلمت  وح�شب 
احلرارة  ب�شبب  لال�شتجمام  الطفل 
تدخلت  وقد  املنطقة  ت�شهدها  التي 

احلماية املدنية لنت�شال جثة ال�شحية 
م�شلحة حفظ  اإىل  ال�شحية  نقل  ومت 
اجلثث اإىل ا�شتعجالت بلدية اأم على 
ت�رشب  التي  احلر  موجة  اأن  ويبدو 

اإىل  بالكثريين  دفعت  قد  املنطقة 
من  به  يحيط  ما  رغم  القرعة   واد 

خماطر.
 ع/ ر�شيد
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بلدية اجلزائر الو�سطى 
تقطع مياه احلنفيات

 
ردت بلدية اجلزائر الو�شطى على تدخل »الو�شط« بخ�شو�س و�شعية 
من خالل  اجلمعة,  اللون  بنية  احلنفيات  �شكبتها  التي  البلدية  مياه 
انتظار  ال�شبت, يف  يوم  منت�شف  من  احلنفيات  التزويد مبياه  قطع 
يعاين  التي  التخوفات  حجم  ظل  يف  الأ�شباب  من  والتاأكد  التحاليل 

منها اجلزائريون هذه الأيام مع وباء الكولريا ..

مدل�سي ي�سافر اإىل كازاخ�ستان 
الثنني  اليوم   مدل�شي,  مراد  الد�شتوري,  املجل�س  رئي�س  ي�شارك 
»الد�شتور:  حول  دويل  موؤمتر  يف  اأ�شتانا,  كازاخ�شتان,  بعا�شمة 
تكري�س قيم ودولة القانون واملجتمع املدين والدولة احلديثة«واأفاد 
بيان للمجل�س اأن املوؤمتر �شينظم خالل الفرتة ما بني 27 و29 اأوت 
اجلاري و�شيح�رشه العديد من هيئات الرقابة الد�شتورية الأجنبية.

الكولريا يف اجلزائر و 
الطوارئ يف املغرب

الق�شوى  الطوارئ  حالة  باإعالن  املغربية  ال�شلطات  اأم�س  قامت 
املغربية  ال�شحة  وزارة  قالت  و  اجلزائر  يف  الكولريا  داء  ب�شبب 
الوباء,  هذا  عن  الناجمة  املخاطر  �شد  املراقبة  نظام  باإعالن 
وتعتزم الوزارة اتخاذ تدابري وقائية بخا�شة يف املناطق احلدودية 
امل�شافرين  لر�شد  املراقبة  نظام  تعزيز  عن  ف�شالاً  اجلزائر,  مع 

القادمني من اجلزائر.

عنابة 

ت�سليم مفاتيح 576 �سقة جديدة 

بومردا�س 

تفكيك �سبكة تتاجر يف الكيف املعالج بقور�سو

تب�شة

انت�سال جثة غريق بواد القرعة ببلدية اأم على 

خبر في 
صورة

جريدة ليكيب الفرن�شية تك�شف

نبيل بن طالب بقيمة 
25 مليون اأورو

ميلة

 هالك طفلة ده�ستها �سيارة 
ببلدية ترعي باينان  

متاأثرة باإ�شاباتها البليغة بعد اأن ده�شتها �شيارة ببلدية ترعي 
باينان )�شمال ميلة( ح�شب ما اأفادت به اأم�س الأحد م�شالح 

املديرية املحلية للحماية املدنية و اأو�شح نف�س امل�شدر اأن 
احلادث وقع م�شاء اأم�س بحي » باردو » ببلدية ترعي باينان 

ما اأدى اإىل وفاة الفتاة بعني املكان بعدما  تعر�شت لإ�شابات 
على م�شتوى الراأ�س والرجل واليد وقد مت نقل جثة ال�شحية من 
طرف عنا�رش وحدة احلماية املدنية اإىل م�شلحة حفظ اجلثث 

بالعيادة املتعددة اخلدمات ببلدية وادي النجاء من جهتها 
فتحت امل�شالح الأمنية املخت�شة اإقليميا حتقيقا يف اأ�شباب 

احلادث واملنظمات اجلهوية املخت�شة يف الق�شاء الد�شتوري.

باإ�شراف من الفريق قايد �شالح

تن�سيب القائد اجلديد 
للناحية الع�سكرية  ال�ساد�سة

يقوم الفريق اأحمد ڤايد �شالح, نائب وزير الدفاع 
الوطني, رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي, 

ابتداء من اليوم الثنني 27 اأوت 2018, بزيارة عمل 
اإىل الناحية الع�شكرية ال�شاد�شة بتمرنا�شت, الفريق 
�شي�رشف غدا  الثالثاء 28 اأوت 2018, با�شم رئي�س 
اجلمهورية, القائد الأعلى للقوات امل�شلحة, وزير 
الدفاع الوطني, على مرا�شم تن�شيب اللواء حممد 

عجرود قائدا للناحية الع�شكرية ال�شاد�شة خلفا للواء 
مفتاح �شواب الذي ُعنينّ على راأ�س قيادة الناحية 

الع�شكرية الثانية.

طالب نادي �شالك 04 )البطولة 
بقيمة  القدم(  لكرة  الأملانية 
عن  للتخلي  اأورو  مليون   25
اجلزائري  الدويل  خدمات 
دخل  الذي  طالب  بن  نبيل 
مر�شيليا  اأوملبيك  اهتمامات 
الفرن�شية(,  الأوىل  )الرابطة 
�شحيفة  به  اأفادت  ما  ح�شب 
الأحد  اأم�س  ><ليكيب<< 
فاإن  امل�شدر,  نف�س  وح�شب 
قد  الفرن�شي  النادي  اإدارة 
ات�شالت  يف  موؤخرا  دخلت 

مع الالعب بن طالب.
اأوملبيك  مدرب  و�رشح 
مر�شيليا, رودي غار�شيا, يوم 
بحاجة  ><نحن  اجلمعة: 
للتوقيع مع و�شط ميدان واإذا 
مل ن�شمن خدمات لعب جديد 
بالإمكانيات  العمل  فعلينا 
ويطمح مدرب  املوجودة<< 
�شمان  يف  الفرن�شي  النادي 
لتعوي�س  جديدة  �شفقة 
اأندي  الكامريوين  رحيل 
فولهام  اإىل  اأنغي�شا  فرانك 

اإىل  بالإ�شافة  الجنليزي 
الالعب بن طالب, فاإن اإدارة 
اأي�شا  تهتم  الفرن�شي  النادي 
روما  نادي  لعب  بخدمات 
�شرتومتان  كيفني  اليطايل, 
التعاقد  قيمة  تبلغ  والذي 
والتحق  اأورو  مليون   30 معه 
�شالك  ب�شفوف  طالب  بن 
توتنهام  نادي  من  قادما   04
على   2016 �شنة  الجنليزي 
الإم�شاء  قبل  العارة  �شبيل 

معه اإىل غاية 2021. 
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النقابة الوطنية لعمال الرتبية، »اأ�سانتيو«

نطالب بتاأجيل الدخول املدر�سي يف مناطق انت�سار الكولريا
طالبت النقابة الوطنية لعمال الرتبية، »�سانتيو«، م�سالح وزارة الرتبية بتاأجيل الدخول املدر�سي اإىل ما بعد 

05 �سبتمرب املقبل يف الوليات التي م�سها وباء الكولريا، وهذا للحد من ت�سجيل الإ�سابات به خا�سة واأن تالميذ 
البتدائي تكون �سحتهم يف خطر اإذا ما مل ُيعلن ر�سميا على التحكم به.

علي عزازقة

الرتبية،  لعمال  الوطنية   النقابة 
»الو�سط«  حتوز  باين  يف  اأكدت 
الدخول  تاأخري  اأن  ن�سخة  على 
التي  املناطق  يف  املدر�سي 
اأ�سحى  الكولريا  وباء  فيها  انت�رش 
قد  التي  الكارثة  لتفادي  �رشوريا 
خا�سة  التالميذ،  و�سط  حت�سل 
واأن الوباء مل يتم التحكم فيه اإىل 
باإعالن رم�سي  اليوم، وهذا  غاية 

على  تبني  ال�سحة  وزارة  قبل  من 
اأن الو�سع مل يعد خطريا، وراحت 
ذات النقابة اإىل اأكرث من ذلك ملا 
بني  التن�سيق  �رشورة  اإىل  دعت 
وحتى  وال�سحة  الرتبية  وزارات 
ال�سحة  دور  لتفعيل  الداخلية 
�سامل  فح�ص  واإجراء  املدر�سية 
مع  االبتدائية  املدار�ص  لتالميذ 
واأبرز  الطور املتو�سط والثانوي، 
البيان اأن اجلهات الو�سية اأ�سحت 
�سهاريج  مراقبة  على  جمربة 

واملطاعم  املياه  ودورات  املياه 
املدر�سية وامل�رشفني على الطبخ 
من  والوقاية  للحد   وهذا  بها، 
على  �سددت  فيما  الوباء،  انت�سار 
الوزارات  بني  اأزمة  خلية  ت�سكيل 
وجتدر  ذكرها،  مت  التي  الثالث 
االإ�سارة اإىل اأن الدخول املدر�سي 
�سبتمرب   05 يف  �سيكون  املقبل 
اأزيد  دخول  على  �سي�سفر  والذي 
خمتلف  يف  تلميذا  ماليني   9 من 
امل�ستوى  على  الرتبوية  االأطوار 

الوطني.
وزارة  كانت  ال�سياق  ذات  ويف    
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
وقت  يف  اأكدت  قد  امل�ست�سفيات 
اأوت   23 يف  وحتديدا  �سابق 
ت�سجيل  مت  حيث  ر�سمية،  ب�سفة 
بني  من  �سخ�سا   46 اليوم  لغاية 
ما  الوباء ح�سب  150، حيث م�ص 
من  كل  الو�ساية   من  تاأكيده  مت 
اجلزائر العا�سمة، البليدة، تيبازة 

والبويرة.  

بعد تف�سي الكولريا

تون�س ت�سع اإجراءات خا�سة 
ملراقبة ال�سياح اجلزائريني

وزيرة الرتبية الوطنية بن غربيط:

اإمكانية منع التالميذ من التوجه 
للمدار�س تفاديا لالأ�سواأ

يف  الكولريا  وباء  انت�سار   اأدى 
اجلزائر، والذي و�سل اإىل اأكرث من 
40 اإ�سابة مع ت�سجيل وفاة حالتني، 
التون�سية  ال�سلطات  حترك  اإىل 
الوباء  جرثومة  انتقال  من  خوفا 

اإىل ترابها.
اإذاعة موزاييك  نقلت،  وح�سب ما 
�سحة  حفظ  مدير  عن  التون�سية، 
حممد  املحيط،  وحماية  الو�سط 
التون�سية  ال�سلطات  فاإن  الرابحي، 
ال�سحي  الو�سع  متابعة  ب�سدد 
امل�سوؤول  �سدد  حيث  باجلزائر، 
متابعة  حمل  املو�سوع  اأن  على 
نظرا  ال�سحة،  وزارة  وي�سغل 
للقرب اجلغرايف والتبادل التجاري 
وال�سياحة،  والتزاور  اجلزائر،  مع 

معروف  املر�ص  واأن  خا�سة 
ال�سياق،  ويف  ال�سديدة،  بالعدوى 
ال�سلطات  باأن  الرابحي،  ك�سف 
خاليا  بتفعيل  قامت  التون�سية 
مراقبة على املراكز احلدودية، ال 
اجلزائريني  لل�سياح  بالن�سبة  �سيما 
اأن  مربزا  تون�ص،  اإىل  القادمني 
اأ�سا�سا  تتنقل  الكولريا  جرثومة 
ال�سلطات  وتقوم  املياه،  عرب 
ال�سديدة  باملراقبة  التون�سية 
االأخري،  ويف  وتطهريها،  للمياه 
�سدد املتحدث باأن وزارة ال�سحة 
احلالة  وتتابع  جاهزة  التون�سية 
خمت�سة،  خلية  عرب  الوبائية 
بطريقة حينية، موؤكدا اأنه ال داعي 

للخوف من هذا الوباء يف تون�ص.

 اأعطت وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
بخ�سو�ص  تعليماتها  غربيط  بن 
طريقة التعامل مع الكولريا مع دنو 
حيث  املدر�سي،  الدخول  موعد 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  مدراء  دعت 
على امل�ستوى الوطني، اإىل اإتخاذ 
جميع االإحتياطات الالزمة حلماية 
التالميذ والو�سط الرتبوي من وباء 

الكولريا داخل املوؤ�س�سة.
وحددت وزيرة الرتبية االحتياطات 
الرتبية  مبدراء  لقائها  خالل 
بتدعيم  االحتياطات  بالعا�سمة 
�سيانة  خالل  من  النظافة  قواعد 
وال�سهاريج،  اخلزانات  وتطهري 
حمددة  املياه،  بدورات  والعناية 
كل  لو�سع  اجلاري  االأ�سبوع 
حت�سبا  واجلاهزية  االحتياطات 

مع  بالتعاون  املدر�سي،  للدخول 
وزارة ال�سحة.

و�سع  اإىل  الوزيرة  طالبت  كما 
منا�سري ومل�سقات يف املوؤ�س�سات 
اإتخاذ  اإىل  الرتبوية.تدعو 
حتى  وقائية،  وتدابري  اإحتياطات 
لو ا�ستلزم االأمر منع التالميذ من 
التوجه اإىل املدر�سة اأما بخ�سو�ص 
املدر�سي  الدخول  موعد  تاأجيل 
ال  اأنه  موؤكدة  االأمر،  فا�ستبعدت 
لي�ص  املر�ص  كون  االآن،  له  مربر 
الدرجة  لهذه  االنت�سار  وا�سع 
عزلها  يتم  امل�سابة  واحلاالت 
عليه  وبناء  امل�ست�سفيات،  داخل 
من  االرتباك  اأو  للقلق  داعي  ال 
انت�سار وباء الكولريا بني التالميذ.
�س.ب

 الدكتور عبد العايل رزاقي »للو�سط »

»على احلكومة ت�سكيل خلية لت�سيري اأزمة الكولريا »

بقرار من ال�سلطات العمومية بالبليدة

 مت�سيط امل�ستثمرات الفالحية لك�سف ال�سقي باملياه القذرة
.       10 حالت اإ�سابة جديدة بالكولريا يف م�ست�سفى بوفاريك

رزاقي  العايل  عبد  ال�سيا�سي  املحلل   قدم 
»الو�سط«  يومية  به  خ�ص  ت�رشيح  يف 
للخروج  واالآراء  االقرتاحات  من  جمموعة 
يف  املتمثلة  احلالية  ال�سحية  من االأزمة 
غياب  ظل  الكولريا  وهذا  يف  مر�ص 
بت�سيري  املرتبطة  للخاليا  حقيقي 
من  ذلك  داعيا  يف   ، اجلزائر  يف  االأزمات 
اإىل  �رشورة  ت�سكيل  اجلزائرية  احلكومة 
الطبيعية  والكوارث  خلية  خا�سة  باالأوبئة 
كالزالزل وغريها  حيث اأن هذه  اخللية البد 
التي  الوزارات  اأن تكون م�سكلة من خمتلف 
ت�سم م�سوؤويل االت�سال اإ�سافة على  اأ�ساتذة 
خمت�سني يف االت�سال كما هو معمول به يف 
العامل وهذا ما ي�سمح  بالتكفل  جميع  دول 
ويف  وزارة  كل  يف  احلالية  االأزمة  بت�سيري 
كل  بلدية ويف كل والية بعيدا عن ت�سيريها 
جهات  اأي  اأو  احلكومة  قبل  اأع�ساء   من 

معينة .
 

اأزمة »الكولريا »  اأ�سفرت عن قرارات 

ارجتالية 

فيما اأو�سح  الدكتور رزاقي اأن هناك قرارات 
التي  االأزمة  لهذه  مدرو�سة  غري  ارجتالية 
�سهدت تاأخرا يف املعلومات الأزمة الكولريا 
االأ�سحى  عيد  اأيام  اأول  يف  وقعت  التي 
االإعالم  و�سائل  والتي  تداولتها  املبارك 
من خاللها  تقدمي  اأكدت  اجلزائرية  والتي 
اأيام    3 بعد  ثم  با�ستور  معهد  اإىل  عينات 
تف�سي  اأ�سباب  و  التحليل  نتائج  اإعطاء  مت 
زوبري حراث مدير  الكولريا من طرف  وباء 
اأن  املتحدث  ذات  م�سريا  با�ستور،  معهد 
هذه االأوبئة مربوطة مبعلومات طبية علمية 
دقيقة ال عالقة لها باخلطابات واملعلومات 
هذا  ت�ساءل  حيث   ، اخلاطئة  املتداولة 
تف�سي  وراء  احلقيقية  االأ�سباب  عن  االأخري 
بقيت  التي  و  اجلزائر  يف  الكولريا  مر�ص 
جمهولة اإىل حد �ساعة على حد قوله  فلقد 
املعلومات  لتاأخر  االأ�سا�سي  ال�سبب  اأرجع 
امل�سوؤولني  اإىل  »الكولريا«  مر�ص  عن 

قد  املعنية  الوزارات  اأن  قائال  املعنيني 
عرب  موقفها  تربير  مبحاولة  فقط  اكتفت 
تهكم  و�سط  التهيئات  من  ما  نوع  تقدمي 
بينها  من  الر�سمية   اجلزائرية  املوؤ�س�سات 
الغائبة   اأويحي  اأحمد  االأول  الوزير  حكومة 
متاما عن ت�سيري اأزمة الكولريا احلالية وهذا 
وعليه  روؤيتها   يف  الو�سوح  عدم  يظهر  ما 
فلقد مت اإنذار مواطني »حمر العني« بتيبازة  
بوجوب عدم ا�ستعمال املاء الأنه غري �سالح 
املواطنني  هوؤالء  اأن  جند   حني  يف  لل�رشب 
رزاقي  قدمي فلقد  ربط  منبع  من  ي�رشبون 
الطق�ص  اأحوال  يف  بتغريات  املر�ص  هذا 
ف�سل ال�سيف  يف  املت�ساقطة  واالأمطار 
طرف  من  متنقلة   مائية  م�سابح  خلق  مع  
ال�سلطات الوالئية  التي و�سعتها  يف خمتلف 
العديد  جند  اأننا  حيث  اجلزائرية  الواليات 
ال�سحي  للواقع  مطابقة  غري  ال�سلوكات  من 
وما تتطلبه العملية ال�سحية وهذا ما يخلف 
اأمرا�سا خطرية  ت�رش باملواطن اجلزائري 

بالدرجة االأوىل .

 
م�سانع املياه املعدنية امل�ستفيد 

الوحيد من الأزمة احلالية
 

رزاقي  العايل  عبد  االأ�ستاذ  وجه  حني   يف 
املعدنية  املياه  اإىل م�سانع  االتهام   اأ�سابع 
يف  املتمثلة  اجلزائر   يف  وامل�رشوبات   
»الكولريا« م�سريا   باأنها  وراء  1200 م�سنع  
اأن  هذه امل�سانع هي امل�ستفيد الوحيد  من 
يف  املنت�رشة  احلالية  ال�سحية  االأزمة  هذه 
اجلزائر يف ظل  غياب املوؤ�س�سات االأجنبية 
اجلزائر عن  يف  املياه  بت�سيري  املكلفة 
املوؤ�س�سة  من  يفرت�ص  حي�ص  امل�سهد  
املياه يف اجلزائر  لتوزيع  »�سيال«  الفرن�سية 
من  تو�سح  ر�سمي  بيان  باإ�سدار  تقوم  اأن 
»الكولريا«،  ملر�ص  الراهن  الو�سع  خالله 
مع العلم اأن  مر�ص الكولريا �رشيع االنت�سار 
وهذا  باأكملها  دولة  على  يق�سي  اأن  وميكن 

دليل اأنه ال يوجد اأي احرتام للعلم.
حكيم مالك 

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير   وجه 
ح�سبالوي، خالل  خمتار  امل�ست�سفيات 
زيارته مل�ست�سفى بوفاريك، اأ�سابع االتهام 
اأن  اأو�سح  حيث  الينابيع  مياه  اإىل 
م�ساحله عاينت 38  منبعا للمياه يف كل من 
البليدة والبويرة وتيبازة والعا�سمة وات�سح 
ك�سفت  التحاليل  ن�سبة  من  باملئة   71 اأن 
اأنها ملوثة بنوع من البكترييا، لكنها لي�ست 
واأنها  الكولريا،  بوباء  باالأ�سا�ص  متعلقة 
�سعيفي  االأ�سخا�ص  على  خطرا  ت�سكل 
املناعة، مو�سحا اأن املنبع الوحيد الذي 
هو  الكولريا  لبكترييا  احت�سانه  اكت�سف 
يوؤكد  بتيبازة، وهو ما  لكبري  منبع �سيدي 
عن  معلنا  ال�سابقة،  الو�ساية  ت�رشيحات 
اإ�سابة جديدة خالل  10 حاالت  ت�سجيل 
الالزمة  التحاليل  اأن  م�سيفا  �ساعة،   24

ت�ستدعي بع�ص الوقت.
الوزير على طماأنة املواطنني  كما راهن 
ال�سفافية  على  حتر�ص  الو�ساية  واأن 
االأرقام  هي  املقدمة  واأن  االأرقام  يف 
ال�سحيحة، م�سجال 147 حالة م�ستبه بها، 
حني  يف  بالكولريا،  موؤكدة  حالة  فيها49 
عاد بال�سورة اإىل مياه احلنفيات مطمئنا 
اأي خطر  واأنها ال ت�سكل   حول �سالمتها 
احلنفيات  »مياه  العمومية  ال�سحة  على 
ال عالقة لها اإطالقا بداء الكولريا«، كما 
وال�سهاريج  االآبار  الأ�سحاب   نداءا  وجه 
النظافة   اإجراءات   اإتباع   ب�رشورة 
النظافة  مكاتب  اإىل  التوجه  واإلزامية 
مناطق  يف  الكولريا  وباء  اإنت�سار  لتفادي 

اأخرى.
من جهة ثانية راهن ح�سبالوي على حماية 
�سحة املواطنني قائال اأن الرئي�ص يت�سل 
به يوميا من اأجل متابعة امللف، م�سيفا 
اأن رهانهم اأدى ال�ستدعاء االأطباء الذين 
كانوا يف عطلة ليلتحقوا بامل�ست�سفى من 
كّل  واأن  الوباء،  هذا  ملواجهة  ترّدد  دون 
ال�سحة حتت ت�رشف املر�سى،  اإطارات 

لتعريف املواطن باأ�سباب هذا املر�ص.
وبخ�سو�ص احلاالت امل�سابة اأكد الوزير 
حاليا،  ممكنة  غري  الزيارة  اأن  لذويهم 
بعدم  هي  املتخذة  االإجراءات  اأول  كون 
اخللط مابني احلاالت امل�سابة وامل�ستبه 
التي ال تعاين  ال�سليمة  بها وكذا احلاالت 
اأجل تفادي  من  اأعرا�ص.وهذا  اأي  من 

الإنت�سار داء الكولريا ب�سفة �رشيعة.
 

فرق مراقبة ملعاينة جميع 
امل�ستثمرات الفالحية بالبليدة

 
العيا�سي،  م�سطفى  البليدة  وايل  اأعلن 
مراقبة ملعاينة  ت�سكيل جلان  عن  اأم�ص، 
املوجودة  الفالحية  امل�ستثمرات  جميع 
�سمن  يندرج  والذي  الوالية،  اإقليم  عرب 
اأ�سباب  لتحديد  املتخذة  االإجراءات 

تف�سي وباء الكولريا.
زيارته  هام�ص  على  العيا�سي  واأو�سح 
يف  املتخ�س�ص  بوفاريك  مل�ست�سفى 
على ظروف  للوقوف  املعدية  االأمرا�ص 
امل�سابني،  رفقة  باملر�سى  التكفل 

ال�سحة  مديريات  من  كل  عن  ممثلني 
والفالحة والتجارة بالتن�سيق مع اجلهات 

االأمنية، اأن الرقابة �ستم�ص م�سريا
املوزعة  الفالحية  امل�ستثمرات  جميع 
اأ�سباب  على  للوقوف  الوالية  تراب  عرب 
اأثبتت  اأن  بعد  الكولريا  وباء  تف�سي 
ال�رشب  مياه  �سالمة  املخربية  التحاليل 
اجلزائرية  موؤ�س�سة  طرف  من  امل�سرية 

للمياه.
من  جملة  عن  البليدة  وايل  ك�سف  كما 
اأجل  من  االأخرى  الوقائية  االإجراءات 
التجارة  منع  من  بداية  الوباء  تقلي�ص 

الع�سوائية على
جميع  اخ�ساع  جانب  اإىل  الطرق  حافة 
طرف  من  امل�سرية  غري  املياه  منابع 
من  للتاأكد  للتحاليل  للمياه  اجلزائرية 

خلوها من بكترييا امل�سبب للكولريا.
           

 
فرن�سا تنفي فر�س �سهادة طبية 

على اجلزائريني
 

االأخبار  على  الفرن�سية  ال�سفارة  ردت 
التوا�سل  مواقع  بع�ص  تناقلتها  التي 
طبية  �سهادة  فر�ص  حول  االجتماعي 
من  للتاأكد  اجلزائر  من  امل�سافرين  على 
�سالمتهم من االإ�سابة بالكولريا، وا�سفة 

ذلك باأنه ال يتعدى كونه اإ�ساعات.
بيان حتوز  الفرن�سية يف  ال�سفارة  واأكدت 
منه،  اأن بع�ص  ن�سخة  على  »الو�سط«، 

ال�سائعات التي تبث على �سبكات التوا�سل 
و�سائل  بع�ص  نقلتها  والتي  االجتماعي، 
التي  التدابري  عن  وحتدثت  االإعالم، 
وال�سحة  الت�سامن  وزارة  �ست�سعها  كانت 
من  بامل�سافرين  يتعلق  فيما  الفرن�سية، 
كونها  ال�سحة،  عن  عارية  اأنها  اجلزائر، 
تفيد بفر�ص على امل�سافرين اجلزائريني 
يثبت  اإلزامي  ب�سكل  طبية  �سهادة  تقدمي 
يتم  ما مل  وهو  بالكولريا،  ا�سابتهم  عدم 
اأ�سا�ص لها  اأبدا.   باأنها ال �سحة لها وال 

من ال�سحة.
التي  ال�سائعات  تنفي هذه  اأنها  واأ�سافت 
يتم  مل  واأنه  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�ص  ال 
وزارة  قبل  من  االإجراء  هذا  مثل  اتخاذ 

الت�سامن وال�سحة.
 

 47 حالة موؤكدة من بني 136 
مب�ست�سفى بوفاريك

 
ر�سا  بوفاريك،  م�ست�سفى  مدير  ك�سف 
اإىل  دخل  �سخ�سا   136 اأن  دغبو�ص، 
اإ�سابة  ثبت  اأوت،   14 منذ  امل�ست�سفى 
47 حالة من بينهم بالداء، يف حني اأن 32 
حالة غادرت امل�ست�سفى من بينها حاالت 
كانت م�سابة بالكولريا، بينما ال يزال 104 

�سخ�سا بامل�ست�سفى.
اأكرث  بوفاريك  م�ست�سفى  ويعرف  هذا 
مب�ست�سفى  مقارنة  توافدا  احلاالت 

القطار بالعا�سمة.
  �سارة بومعزة



  
واأو�صح ذات امل�صدر خالل ت�رصيح 
اجلزائر  ب�أن  »الو�صط«  به  خ�ص 
تعلن  حتى  وب�ء  اأزمة  به�  توجد  ال 
وتخطر  طوارئ  ح�لة  ال�صلطة 
موؤكدا  الو�صع،  بخطورة  املواطنني 
قبل  تهويل من  ب�أن م� مت هو جمرد 
على  �صدد  التي  االإعالم  و�ص�ئل 
خطورة الو�صع  رغم اأن الواقع عك�ص 
ذلك، وراح م�صب�ح اإىل اأكرث من ذلك 
مل� ق�ل:« م� يوجد من �صح�ي� هذا 
املر�ص يقل كثريا عن م� يتعر�ص له 
املدخنون من اأزم�ت قلبية«، مت�بع�:« 
ال اأدري مل�ذا مت ت�صخيم االأمور وم� 
ويف  مت�م�«،  ذلك  عك�ص  موجود  هو 
تعليقه على تع�مل ال�صلطة واجله�ت 
الو�صية مع وب�ء الكولريا، اأبرز اأ�صت�ذ 
تخرج عن  ب�أنه� مل  ال�صي��صية  العلوم 
منظومة  وفق  ت�صري  وهي  �صي�قه� 
ال�صلطة  اأن  على  م�صددا  �صحيحة، 
واأن  خ��صة  االأمور  ت�صخيم  تريد  ال 
ح�صب  عليه  ال�صيطرة  �صيتم  الو�صع 
ت�صيري هذا  امل�صوؤولني على  اأكده  م� 

الوب�ء.
 

الثقة بني ال�سلطة 
وال�سعب اأ�سحت 

منعدمة
 

بن  اإبراهيم  ال�صي��صي  الن��صط  اأم� 
ال�صلط�ت  تع�مل  اأن  ف�أو�صح  عوف 
يدعو  الكولريا  »وب�ء«  ق�صية  مع 

ب�أنه  يوؤكدن  من  ب�أن  موؤكدا  للريب، 
ال  الأنه  بذلك  اأزمة حمقون  يوجد  ال 
ميكن اجلزم اإذا فيه اأزمة اأو ال، وم� 
حمدثن�  ح�صب  الت�ص�وؤوالت  يطرح 
الو�صية  اجله�ت  تع�مل  طريقة  هو 
مع الوب�ء على حد تعبريه، ويف نف�ص 
انعدام  على  عوف  بن  �صدد  ال�صي�ق 
دولته،  وموؤ�ص�ص�ت  ال�صعب  بني  الثقة 
ت�رصيح  بعد  ذلك ح�صبه:«  يوؤكد  وم� 
ووزارة  م�صتوى  الوق�ية على  م�صوؤول 
ال�صحة ب�أن منبع عني لكبري هو م�صدر 
يتحدون  املواطنون  راح  الكولريا، 
القرار وي�رصبون املي�ه، ولتكذيب م� 

اأو�صت به الو�ص�ية«، ومن ج�نب اأخر 
ع�د حمدثن� ليوؤكد ب�نه من العيب اأنن� 
يف �صنة 2018 الزلن� نتحدث على وب�ء 
الكولريا وهذا دون ت�رصيح�ت ر�صمية 
يف بداية ظهور الوب�ء الذي خلف من 
املواطنني،  و�صط  كبريا  هلع�  ورائه 
ال�صلط�ت  على  يُح�صب  الذي  وهذا 
التي مل ت�صتطع تهدئة االأمور بل راح 
ال  بت�رصيح�ت  ي�رصح  منهم  البع�ص 

تليق ب�جلزائر  �صعب� وحكومة.
 

احلكومة ف�سلت يف 
ت�سيري اأزمة وباء 

الكولريا
 

من جهته الك�تب وال�صحفي »عثم�ن 
حلي�ين« ب�أن ق�صية وب�ء الكولريا اأب�نت 
ع اخف�ق احلكومة وال�صلطة ب�صفة  
وم�  ات�ص�لية الزمة،  اإدارة  ع�مة يف 
يوؤكد ذلك ح�صب حمدثن� هو الغي�ب 
ال�صف  م�صتوى  على  للحكومة  الت�م 
االأول  والوزير  ال�صحة  وزير  االأول 
امل�ئية،  املوارد  ووزير  احلكومة 
األقوا ب�مل�صوؤولية يف  مت�بع�:«  كلهم 
الكوادر  على  الوب�ئية  االأزمة  اإدارة 
ومعهد  ال�صحة  وزارة  يف  التقنية 
حلي�ين  وو�صف  و�صي�ل«،  ب��صتور 
االأمر  من  ب�لهروب  اخلطوة  هذه 
له�  تكن  مل   احلكومة  لكون  الواقع 
اأية ت�صورات اأو خطة لتدبري ال�ص�أن 
ويف  الوب�ئي،  الو�صع  هذا  يف  الع�م 
امل�صدر  ذات  تطرق  ال�صي�ق  ذات 
االأطراف  بني  التن�صيق  ق�صية  اإىل 
التي ت�صري االأزمة ق�ئال:« ك�ن هن�ك 
امل�ص�لح  بني  للتن�صيق  ت�م  غي�ب 
ك�ن  وهذا  الوب�ئية  االأزمة  اإدارة  يف 
وا�صح� يف ت�ص�رب الت�رصيح�ت بني 
ال�صحي«،  القط�ع  على  امل�صوؤولني 
االأزمة  على  االأخري  يف  م�صددا 
احلكومة  من  يجب  وك�ن  موجودة 
عن  العيد  قبل  الع�م  الراأي  تبليغ 
اإىل  لتف�دي  الوب�ء  هذا  وجود 

املن�طق املوبوءة.

اجلزائري  االقت�ص�دي  اخلبري   �صكك 
 التي  االأرق�م  يف  علي  اآيت  فرح�ت 
ال�ص�در  التن�ف�صية  ت�صمنته� تقرير 
موؤخرا من طرف املنتدى االقت�ص�دي 
الع�ملي الت�بع للبنك الع�ملي ن�في� يف 
 « »الو�صط  يومية  به  خ�ص  ت�رصيح 
الت�صنيف�ت  هذه  على  الكلي  اعتم�ده 
مبنية  تقنية  الأ�ص�ص  ت�صتند  التي 
والتي  اقت�ص�دية   اعتب�رات   على 
الع�مل  دول  ت�صنيف  يف  تداوله�  يتم 
 اأغفلت ج�نب� مهم� وهو  ككل  والتي 
�ص�درات  تف��صيل  يف  تعمقه�  عدم  
ال�صطحية  على  الدول واعتم�ده� 
لالقت�ص�د  فب�لن�صبة  وب�لت�يل 
اجلزائر  ي�أتي يف ذيل الرتتيب الع�ملي 
لكون  املتحدث  ذات  اأكده  م�  ح�صب 
االإدارة تت�رصف فيه كلي� وهذا من�ف 
جنده�   التي  االقت�ص�دية  للتن�ف�صية 
تلج�أ  والتي  داخلي� وخ�رجي�  منعدمة 
فيه� اإىل اإجراءات بريوقراطية اإدارية 
اأح�دية اجل�نب وغري �ص�رمة تقني�.

 
غياب التناف�سية 

االقت�سادية للمواد 
اجلزائرية يف االأ�سواق 

الدولية
 

اأي  على  علي   اآيت  ت�ص�ءل  فيم� 
اأ�ص��ص ت�صنف التن�ف�صية االقت�ص�دية  
للجزائر يف الوطن العربي الذي توجد 
معظم  تعي�ص  الذي   بلدا    24 فيه 

ك�صوري�  واالأزم�ت  احلروب  دوله 
وال�صوم�ل   وليبي�  واليمن  والعراق 
العربية  ف�لبلدان  وعليه  وال�صودان 
تن�ف�صية  ح�لة   يف  لي�صت  املتبقية 
اخلبري   م�صيدا   كبرية  اقت�ص�دية 
ب�لتجربة  اجلزائري  االقت�ص�دي 
ب�رزة  مك�نة  احتلت  والتي  االم�رتية 
ودخلت  ح�صبه  الدويل   االقت�ص�د  يف 
ك�لطريان  املج�الت  خمتلف  يف 
داعي�   ، البحري  والنقل  واجلمركة 
من  اال�صتف�دة  من  اجلزائر  ذلك  يف 
و�صفه�  التي  االقت�ص�دية  جتربته� 
الت�صنيف  هذا  اأن  مع  ب�لن�جحة 
 8 املرتبة  حتتل    املغرب  جعل 
لتليه� اجلزائر  الـ71 ع�ملي�   و  عربي� 
ع�ملي�  و86  عربي�      9 املرتبة  يف 
ت�صتورد  املغرب  اأن   العلم   مع   ،
التقرير  هذا  وح�صب  املحروق�ت 
املرتبة   نف�ص  يف  تقريب�  يجعلهم� 

التن�ف�صية  جم�ل  ففي  اجلزائر   مع 
 10 ت�صدر  ف�ملغرب  االقت�ص�دية 
الع�مل  يف  لل�صي�رات  دوالر  ماليري 
ب�ملق�رنة مع اجلزائر التي ت�صتورد 4 
وب�لت�يل  ال�صي�رات   ماليري دوالر من 
اعتم�ده�   عن  معروف  ف�جلزائر  
املحروق�ت  ت�صدير  على  الكلي 
للخ�رج  الذي يعد  م�صدر مداخيله� 
اأنه  املتحدث  ذات  م�صريا   ، الوحيد  
ال�صوق  يف  جزائرية  مواد  توجد   ال 
وال�صعر  اجلودة  حيث  من  الدولية 
ف�لتن�ف�صية االقت�ص�دية  غ�ئبة خ�رج 

املحروق�ت وم�صتق�ته� .
 

علينا اللجوء اإىل 
معايري تناف�سية عاملية 

للنهو�ض باالقت�ساد 
اجلزائري

 
يف  االأعم�ل  اإدارة  يف  اخلبري   ويرى 
البد   ب�أنه  علي  اآيت  فرح�ت  االقت�ص�د 
للنهو�ص  من توفر جمموعة من املع�يري 
الرجوع  من  فالبد  اجلزائري  ب�القت�ص�د 
يف  به�   معمول   تن�ف�صية  مع�يري  اإىل  
ع�ملي� يف حني  جند اأن  اجلزائر تختلف 
مع ب�قي دول يف هذه املع�يري وعليه فالبد 
واالإدارة   البريوقراطية  �صطوة  هدم  من 
الب�رصية  الرتكيبة  يف  النظر  واإع�دة 
ومراكز النفوذ والقوة عن طريق اإبع�دهم 
نه�ئي�  من املنظومة االقت�ص�دية ومنعهم 
وي�أتي  اجلزائري  االقت�ص�د  ت�صيري  من 
االقت�ص�دي  القرار  منظومة  وفق   هذا 
يف  احل�لية   االقت�ص�دية  ف�ملنظومة 
تن�ف�صية  تكون  اأن  ميكنه�    ال  اجلزائر 
االقت�ص�د  على  اأ�ص��ص�   تركز  لكونه� 
اأ�صفر  والذي  وتف�صيال  جملة  املعتمد 
مم�  اجلزائري  الدين�ر  قيمة  تراجع  عنه 
خلق انزالق� م�لي� ح�دا يف االآونة االأخرية 
مق�بل  اإيج�د  ال�رصوري  فمن  وب�لت�يل 
ال�رصف  احتي�طي  يف  واملتمثل  للدين�ر 
ب�لعملة ال�صعبة ك�الأورو والدوالر  معتربا 
 ن�صبة   حتديد  يف   اخل��صة   االأرق�م  اأن 
مغ�لط�ت    فيه�  اجلزائر  يف  البط�لة 
كبرية لكون الديوان الوطني لالإح�ص�ئي�ت 
لالأ�صخ��ص  اأراء  �صرب  على  فقط  يعتمد  
اإنع��ص  اأي  لوجود  ذلك   ن�في� يف   ، فقط 
 مبني�  جنده   االأ�صل   ففي  اقت�ص�دي 
االأطراف  ك�فة  بني  املتب�دلة   الثقة  على 

وهذا  م� جنده غ�ئب� يف اجلزائر .
حكيم مالك 

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية عامر م�سباح للو�سط:

اخلبري االقت�سادي فرحات اآيت علي "للو�سط "

 علي عزازقة

»ل وجــــــــــــــــــــــود لأزمـــــــــــــة 
»وباء«  الكولريا باجلزائر«
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مدير معهد با�ستور:

ل وجود لبوؤر كولريا يف العا�سمة

بعد غليان ال�سارع حول هوية الفريو�ض

وايل البويرة ينظم اليوم ندوة �سحفية

ب�سبب فوبيا الكولريا

تهافت رهيب على م�ست�سفيات البويرة

نفى مدير معهد ب��صتور زوبري حراث 
وجود بوؤر لداء الكولريا يف الع��صمة، 
امل�صجلة  الكولريا  ح�الت  اأن  موؤكدا 
عدوى  ب�صبب  ك�نت  الع��صمة  يف 
الأق�رب  زي�رته�  عند  ع�ئالت  نقلته� 

م�ص�بني.
ت�رصيح�ت  يف   ، حراث،اأم�ص  وق�ل 
مع  ب�ال�صرتاك  املعهد  اأن  تلفزيونية، 
“�صي�ل” واجلزائرية للمي�ه قد �رصعو 
اململوكة  الين�بيع  كل  مراقبة  يف 
تكون  اأن  املمكن  من  التي  للخوا�ص 

ح�ملة لفريو�ص وب�ء الكولريا.
اكت�ص�ف  اأن  املعهد  مدير  نفى  كم� 
اأكد  و  اجل�ري،  اأوت   7 ك�ن يف  الوب�ء 
ب�أن املعهد �صجل اأول احل�الت بت�ريخ 

21 اأوت.
الكولريا  داء  انت�ص�ر  وبخ�صو�ص 
بف�صل  فيه  متحكم  الو�صع  اأن  ق�ل 
املتخذة  االإ�صتعج�لية  االإجراءات 
ح�لة   30 ب��صت�صف�ء  �صمحت  التي  و 
يف  م�صريا  امل�صت�صفي�ت،  غ�درت 
ح�لة   180 ت�صجيل  اإىل  مت�صل  �صي�ق 
م�صتبه فيه� و فيم� يتعلق بح�لة الوف�ة 
التي مت ت�صجيله� اجلمعة المراأة تبلغ 

معهد  مدير  اأكد  �صنة،   77 العمر  من 
ب��صتور اأن ال عالقة له� بداء الكولريا 
. من جهة اأخرى اأعلن حراث اأن منبع 
العني  حمر  ببلدية  لكبري”  “�صيدى 
اأم�م  فتحه  اإع�دة  �صيتم  تيب�زة  بوالية 
اجلراثيم  من  تطهريه  بعد  املواطنني 

امل�صببة للكولريا.
من  العديد  ته�فتت  قد  ك�نت  و 
الع�ئالت ب�لوالي�ت املعلن عن اإ�ص�بة 
على  الكولريا  بداء  �صك�نه�  بع�ص 
جتنب�  املعدنية  املي�ه  عبوات  اقتن�ء 
و  اخلطري  الداء  بهذا  لالإ�ص�بة  منهم 
م�صوؤويل  تطمين�ت  من  ب�لرغم  ذلك 
ال�صحة التي اأكدت اأن “امل�ء م�صتبعد 
مت�م� و لي�ص م�صدر للمر�ص وعرفت 
واملحالت  الكربى  امل�ص�ح�ت 
التج�رية االأي�م االأخرية، ته�فت� كبريا 
هذه  القتن�ء  املواطنني  طرف  من 
غ�بت  املق�بل  يف  االأ�ص��صية،  امل�دة 
املواطنني  الع�دة طوابري  و على غري 
اللنب  م�دة  اقتن�ء  اعت�دوا على  الذين 
وم�رصوب  املحالت،  لدى  املح�رص 
ال�ص�رب�ت وعدة مواد م�صكوك فيه�.

ف.ن�سرين 

والية  م�ص�لح  اأم�ص  زوال  اأبرقت 
االإعالمية  االأ�رصة  اإىل  دعوة  البويرة 
وتغطية  حل�صور  ب�لوالية  املعتمدة 
�صين�صطه�  التي  ال�صحفية  الندوة 
الوايل �صبيحة  اليوم االإثنني حول داء 
للراأي  االأمور  لتو�صيح  وذلك  الكولريا 
الفرتة  يف  يعي�ص  الذي  املحلي  الع�م 
حول  االإ�ص�ع�ت  وقع  على  االأخرية 
ب�لبويرة  ظهر  الذي  الفريو�ص  هوية 
واأدى بحي�ة �صيدتني واإ�ص�بة الع�رصات 
من االأ�صخ��ص خ��صة وان نت�ئج معهد 
ب��صتور مل تظهر حلد ال�ص�عة وهن�ك 
له  لي�ص  الفريو�ص  نوع  اأن  ت�أكيدات 
عالقة بداء الكولريا كون مي�ه ال�رصب 
�ص�حلة  بروراوة  مرابحية  بقرية 
ومع�جلة من طرف امل�ص�لح املعنية 
، موازاة مع هذا اليزال الرعب ي�صكن 

نفو�ص مواطني الوالية الذين ق�طعوا 
الثالثة  االأي�م  خالل  احلنفي�ت  مي�ه 
املي�ه  ي�صتهلون  واأ�صبحوا  االخرية 
م�صوؤويل  تطمين�ت  رغم  املعدنية 
حول  للمي�ه  اجلزائرية  موؤ�ص�صة 
�صالحية و�صالمة مي�ه احلنفي�ت اىل 
قنوات  �صعف  االأزمة  هذه  اأثبت  ذلك 
يف  املعنية  امل�ص�لح  لدى  االإت�ص�ل 
ورف�صه�  االإعالم  و�ص�ئل  مع  تع�مله� 
الداء  حول  واأرق�م  تو�صيح�ت  تقدمي 
املواطن  ت�صديق  عزز  م�  املجهول 
االإ�ص�ع�ت املنت�رصة هن� وهن�ك ولكن 
االأول  امل�صوؤول  ا�صطر  االأخري  يف 
و�ص�ئل  مق�بلة  �صخ�صي�  الوالية  على 
وتقدمي  االأمور  لتو�صيح  االإعالم 

معلوم�ت حول الو�صع ب�لوالية .
اأح�سن مرزوق

عرب  االإ�صتعج�الت  م�ص�لح  ت�صهد 
االإ�صت�صف�ئية  املوؤ�ص�ص�ت  خمتلف 
ب�لبويرة خالل االأونة االأخرية تدفق� 
عن  االإعالن  منذ  للمواطنني  رهيب� 
بداء  االأ�صخ��ص  بع�ص  اإ�ص�بة  ت�أكيد 
على  كبريا  �صغط�  خلق  م�  الكولريا 
حيث   ، واملن�وبة  الطبية  الطواقم 
ح�صب  احل�الت  هذه  معظم  تعود 
 « الو�صط   « جلريدة  طبية  م�ص�در 
التي فر�صت وقعه� على  الفوبي�  اىل 
�صك�ن الوالية حيث كل مواطن ي�صعر 
يهرول  ب�لغثي�ن  اأو  بطنه  يف  ب�أمل 
واأكدت   ، امل�صت�صفى  اىل    مب��رصة 
اإيج�بي يف حد  االأمر  ذات امل�ص�در 

الطبية  الطواقم  ي�ص�عد  كونه  ذاته 
الع�جل  والتكفل  الداء  حم��رصة  يف 
يف اي ح�لة ي�صتبه فيه� واأ�ص�فت ان 
عب�رة  هي  الوافدين  ح�الت  اغلبية 
وت�صمم�ت  ه�صمية  م�ص�عف�ت  عن 
عيد  من��صبة  مع  تزامنت  غذائية 
فيه�  تكرث  التي  املب�رك  االأ�صحى 
غري  االكل  جراء  احل�الت  تلك 
كم�   ، اجلزائري  للم�صتهلك  ال�صحي 
اأ�صحى املواطن البويري ال ي�صتهلك 
ب�ملي�ه  ذلك  معو�ص�  احلنفي�ت  م�ء 
يف  ا�صع�ره�  ارتف�ع  رغم  املعدنية 

املح�ل التج�رية .
اأح�سن مرزوق

نفى عامر م�سباح، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة اجلزائر 3، وجود اأي اأزمة باجلزائر 
اثر االإعالن ر�سميا عن تف�سي وباء الكولريا، موؤكدا باأن االإعالم �سخم االأمور وال�سلطة 

تتعامل مع الو�سع وفق �سيا�سة وا�سحة ومنظومة �سحيحة.
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بعد توقيفهم متلب�سني بابرام 

�سفقة امام مقر البلدية 

توقيف ع�سابة لرتويج 
 املهلو�سات مبنطقة ب
وزريعة غرب العا�سمة 

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
والرباءة  نافذا  حب�سا  �سنوات   7 عقوبة  توقيع  بالعا�سمة 
اإجرامية  ع�سابة  حق  يف  دج  مليون  بقيمة  مالية  وغرامة 
ترويج  جمال  يف  ن�ساطهم  ب�سبب   ، اأ�سخا�س  خم�سة  من 
املخدرات يف منطقة بوزريعة اأعايل العا�سمة ،بعد العثور 

بحوزتهم على 550 قر�س مهلو�س من نوع » الفالقا«.
بجل�سة  دار  ما  ح�سب  وعلى  احلالية  الق�سية  وقائع 
املحاكمة ،تعود ملعلومات جمهولة امل�سدر بلغت م�سالح 
الدرك الوطني لبوزريعة ،حول ع�سابة اإجرامية تن�سط يف 
جمال ترويج املخدرات ، وبناءا على املوا�سفات املقدمة 
التنقل لعني املكان وعرث هناك بعد عملية  البالغ مت  قي 
قر�س  ب550  مقدرة  املخدرات  من  كمية  على  مداهمة 
البلدية  بالقرب من مقر  » فالقا« ملقية  نوع  مهلو�س من 
نارية  دراجة  على منت  فروا  اأ�سخا�س  ثالثة  برميها  ،قام 
التحريات  وموا�سلة   ، االمن  لدورية  م�ساهدتهم  مبجرد 
باقي  وبالتايل على  اأ�سخا�س منهم  القب�س على ثالثة  مت 
املوؤقت  احلب�س  رهن  ايداعهم  ومت  اخلم�سة  املتهمني 
بغر�س  احليازة  جرم   عن  باحلرا�س  العقابية  باملوؤ�س�سة 
البيع لالأقرا�س املهلو�سة ، حيث اأنكروا خالل مواجهتهم 
واأكدوا يف معر�س  لهيئة املحكمة ما ن�سب لهم من جرم 
ت�رصيحاتهم اأن �سبب تواجدهم يف االأماكن هو �سفقة لبيع 
دراجة نارية وهو ما يربر �سبب العثور بحوزتهم على مبلغ 
ب�سدد  كانوا  قد  يكونوا  ان  بذلك  ،ونفوا  �سنتيم  5 ماليني 
ابرام �سفقة لبيع املهلو�سات وفروا مبنطقة االأبيار مبجرد 
م�ساهدتهم مل�سالح الدرك الوطني وان املبلغ امل�سبوط 
بحوزتهم من عائدات بيعهم املهلو�سات ، واأمام ما �سلف 
�سالفة  العقوبة  توقيع  العام  احلق  ممثل  لهم  طالب  ذكره 

الذكر مع تاأجيل النطق باحلكم جلل�سات الحقة.
ل/منرية 

ميلة

تفكيك �سبكة تتاجر 
بالأ�سلحة النارية دون 

رخ�سة
والية  باأمن  الق�سائية  لل�رصطة  الوالئية  امل�سلحة  متكنت 
ميلة بحر االأ�سبوع املنق�سي  من تفكيك �سبكة خمت�سة يف 
املتاجرة باالأ�سلحة النارية دون رخ�سة ، حيث مت توقيف 
ا�سرتجاع  و  �سنة    63 50و  بني  اأعمارهم  ترتاوح  �سخ�سني 
م�سد�س اآيل  وبندقيتي �سيد وكذا 31 خرطو�سة من خمتلف 
والية  الأمن  بيان  ح�سب  تعود  الق�سية  ،تفا�سيل  العيارات 
الوالئية  بامل�سلحة  والتحري  البحث  تلقي فرقة  اإىل  ميلة 
الق�سائية ملعلومات موؤكدة مفادها وجود �سبكة  لل�رصطة 
بلدية  م�ستوى  دون رخ�سة على  النارية   باالأ�سلحة  تتاجر 
الفرقة بو�سع خطة حمكمة تكللت  اأين قامت   ، التالغمة 
تكثيف  بعد  و   ، العملية  يف  متورطني  �سخ�سني  بتوقيف 
التحريات مت ا�سرتجاع   ثالثة  اأ�سلحة  نارية ، باالإ�سافة اإىل 
خراطي�س من خمتلف العيارات ،بعد ا�ستكمال االإجراءات 
اجلزائية  مت تقدمي املوقوفني اأمام نيابة حمكمة �سلغوم 
العيد عن جناية املتاجرة بال�سالح والذخرية دون رخ�سة 
التي  املرور  حوادث  لتزايد  ونظرا  مت�سل  �سياق   ويف    .
باالإ�سافة  فيها،  طرفا  النارية  الدراجات  تكون  ما  غالبا 
ارتداء  وعدم  الأ�سحابها  املتهور  اال�ستعرا�سي  ال�سري  اإىل 
اخلوذة.با�رصت م�سالح اأمن والية ميلة و امتداداتها على 
م�ستوى اأمن الدوائر و احلوا�رص حملة حت�سي�سية ، و توعية 
نهاية االأ�سبوع املا�سي �سخر لها تعداد �رصطي مالئم من 
خمتلف امل�سالح و الرتب، اأ�سفرت عن توعية و حت�سي�س 
ارتداء  عدم  مبخاطر  الدراجات  �سواق  من  معترب  عدد 
 ، واحد  رتل  ال�سري يف  الغري مرخ�سة  ال�سباقات   ، اخلوذة 
احتياطات  اأخذ  دون  مرافق  نقل  املتهور،  اال�ستعرا�س 
ال�سالمة، �رصورة الت�سوية القانونية لوثائق الدراجة  كونها 
بقواعد  االلتزام  يعترب  و  القانون  يعاقب عليها  خمالفات  
من  النارية  الدراجات  ل�سائق   حماية   ال�سليمة   القيادة 

خطر احلوادث القاتلة.
 ك�سا�سة .عبد العايل 

مليناء  التجاري  الن�ساط  �سجل 
م�ستغامن ارتفاعا ب 64 يف املائة 
ال�سنة  من  االأول  ال�سدا�سي  خالل 
االأحد  اليوم  علم  ح�سبما  اجلارية 
ملوؤ�س�سة  التجارية  املديرية  من  

نف�س امليناء.
قدمتها  التي  االأرقام  واأو�سحت 
التابعة  االإح�سائيات  م�سلحة 
للمديرية التجارية مليناء م�ستغامن 
ارتفاعا يف الن�ساط التجاري قدر 
مع  باملقارنة  طن   285930 ب 
املا�سي  العام  من  الفرتة  نف�س 
بلغ  729109 يف حني  اي مبجموع 

 443179 الفارطة   ال�سنة  خالل 
طن.

 30 غاية  اإىل  الواردات  وعرفت 
يف   60 ب  ارتفاعا  املا�سي  يونيو 
املائة مع ارتفاع لل�سادرات ب 173 
خالل  طن   17250 من  املائة  يف 
املا�سي  للعام  االأول  ال�سدا�سي 
اإىل 47218 طن خالل نف�س الفرتة 
لهذه ال�سنة ي�سيف نف�س امل�سدر 
يف  تراجع  اإىل  احل�سيلة  واأ�سارت 
ا�سترياد احلبوب ب 69 يف املائة 
يف   32 ب  البطاط�س  بذور  ويف 
املائة ويف اللحوم احلمراء ب 44 
يف املائة واالأنابيب االإ�سمنتية ب 

53 يف املائة.
من  الواردات  حجم  تراجع  كما 

واملركبات  الكيميائية  املواد 
واملعدات  النقل  وو�سائل 
ارتفاع  مقابل  يف  والتجهيزات 
واالأنابيب  اخل�سب  ا�سترياد  يف 
واال�سمنت  احلديدية  وال�سفائح 
واالأ�سمدة الكيميائية ي�سيف نف�س 
الفرتة  نف�س  ومت خالل  امل�سدر. 
ت�سدير 2446 طن من مادة الهيليوم 
و2421 طن من الطني امل�ستخدم 
من  طن  و11168  البطاريات  يف 
البطاط�س  من  طن  و529  العتاد 
اال�ستهالكية و128 طن من التمور 
و51 طن من اخل�رصوات و167 طن 
من املواد التحويلية باجتاه العديد 
من االأ�سواق االأوروبية واالأفريقية 
كما �سهد ن�ساط احلاويات انتعا�سا 

ذات  -ح�سب  الفرتة  نف�س  خالل 
بالن�سبة لعمليات  احل�سيلة- �سواء 
مت  حيث  الت�سدير  اأو  اال�سترياد 
 17692 تفريغ  ال�سنة  بداية  منذ 
حاوية بوزن �سايف بلغ 80822 طن 
و�سحن 13414 حاوية للخارج بوزن 
قدر ب 32627 طن.  لالإ�سارة بلغ 
احلجم االإجمايل للن�ساط التجاري 
خالل  م�ستغامن  ميناء  ملوؤ�س�سة 
طن   1085757 املا�سي  العام 
ت�ساعدي  منحنى  ت�سجيل  مع 
من  طن   44707 بلغ  لل�سادرات 
واملنتجات  الب�سائع  خمتلف 
الفالحية واملواد التي مت �سحنها 

اإىل وجهات خمتلفة كما متت 
االإ�سارة اإليه.

ل/منرية

ال�رصاقة  منطقة  من  تاجر  تعر�س 
اأموال  طالت  خطرية  �سطو  لعملية 
�سديقه املغرتب التي قدرت مبليار 
�سلمها  التي  و  �سنتيم  مليون   400 و 
ب�سعيد  للبنك  له  لنقلها  لقريبه 
كامريات  تك�سف  اأن  ،قبل  حمدين 
بالطرقات  املن�سوبة  املراقبة 
�سيارة  تتبع  ب�سدد  وهما  الفاعالن 
منهما  واحد  حتويل  ويتم  قريبه 
ببئر  االإخت�سا�س  حمكمة  على 
وحمل  ال�رصقة  بجرم  راي�س  مراد 
و  دون مربر �رصعي  بي�ساء  اأ�سلحة 
فيما  الغري  العمدي مللك  التحطيم 
فرار  حالة  يف  االأخر  املتهم  بقي 

وبحوزته جل املبلغ امل�رصوق .
جمرياتها  تعود  التي  الق�سية  يف 
و  ال�سحية  �رصده  ما  ح�سب  وعلى 
احلال  حمكمة  هيئة  اأمام  قريبه 
طلب  حني  اجلاري  ال�سهر  لبداية 
للبنك  التوجه  قريبه  من  ال�سحية 
مبنطقة �سعيد حمدين ق�سد اإيداع 
نقود اأحد اأ�سدقائه املغرتب بدولة 
عنده  كاأمانة  تركها  التي  و  اأمريكا 
�سنتيم  مليار  ب1،4  املقدرة  و 
م�ستوى  على  قريبه  فو�سعاها   ،
ال�سندوق اخللفي لل�سيارة وهي داخل 
حقيبة يدوية وبعد و�سوله ملنطقة 

ال�سيارة  من  ترجل  حمدين  �سعيد 
�سالة  اأداء  ق�سد  للم�سجد  وتوجه 
الظهر ليتفاجاأ بعد عودته بال�سيارة 
التي  احلقيبة  باإختفاء  و  حمطمة 
مبا�رصة  ويتوجه  النقود  بها  كانت 
عن  �سكوى  يودع  و  االأمن  ملركز 
الواقعة ، لتقوم ذات امل�سالح بفتح 
كامريات  ت�سجيل  وتفقد  حترياتها 
املراقبة املن�سوبة بالطرقات التي 

اكت�سفوا من خاللها اأحد ال�سيارات 
ال�سحية  �سيارة  تتبع  ب�سدد  وهي 
منذ اإنطالقها من منطقة ال�رصاقة 
لغاية و�سولها ل�سعيد حمدين ، ويتم 
اأحد  هوية  اكت�ساف  ذلك  مبوجب 
منت  على  وهو  وتوقيفه  املتهمني 
ملفوف  �سكني  وبحوزته  �سيارته 
ب�رصيط ال�سق مع مبلغ مايل بقيمة 
نوع  من  هاتف  و  �سنتيم  مليون   13

مليون   15 عن  يقل  ال  ب�سعر  اأيفون 
�سنتيم وبعد تفتي�س منزله عرث على 
جهاز  مع  �سنتيم  مليون   20 مبلغ 
وهو اجلهاز  ال�سيارات  تعطيل غلق 
امل�ستعمل من قبل ع�سابات �رصقة 
اأنكر  اإ�ستجوابه  وبعد   ، ال�سيارات 
اإعرتف  و  الوقائع  االأمر  بادئ  يف 
كامريات  بت�سجيل  مواجهته  بعد 
عن  عاطل  باأنه  اأكد  و  املراقبة 
، فيما بقي �رصيكه يف حالة  العمل 
مواجهته  خالل  ليحاول   ، فرار 
رهن  و�سعه  بعد  املحكمة  لهيئة 
احلب�س املوؤقت باملوؤ�س�سة العقابية 
امل�سوؤولية  من  التهرب  باحلرا�س 
ال�سحية  ويطالب   ، الواقعة  باإنكار 
و  �سديقه  نقود  كافة  باإ�سرتجاع 
دج  مليون   1 بقيمة  مايل  تعوي�س 
احلق  ممثل  جهته  من  ويطالب   ،
العام ويف ظل ما �سلف ذكره بتوقيع 
نافذا  حب�سا  �سنوات   7 عقوبة 
دج يف حق  األف   50 بقيمة  وغرامة 
املتهم احلايل مع 10 �سنوات حب�سا 
نافذا ونف�س الغرامة املالية يف حق 
املتهم املوجود يف حالة فرار بعد 
يف  بالقب�س  اأمر  اإ�سدار  اإلتما�س 

حقه .
ل/منرية 

طالت مبلغ 1,4 مليار �سنتيم ملك ملغرتب 

كامريات املراقبة تف�سح عملية �سطو راح �سحيتها تاجر بال�سراقة

ميناء م�ستغامن

 ارتفاع ب 64 يف املائة يف حجم الن�ساط التجاري 
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�أن عملية  و�أ�صافت ذ�ت �مل�صادر 
�ال�صمية  �لقو�ئم  على  �الفر�ج 
�ل�صكن  منط  من  للم�صتفيدين 
�لعمومي  �اليجاري  �الجتماعي 
��صتكمال  بعد  مبا�رشة  �صيكون   ،
�لقانونية  و�لرتتيبات  �الجر�ء�ت 
�أ�صا�صا يف  و�ملتمثلة  بها  �ملعمول 
و�لدر��صة  �لتحقيقات  ��صتكمال 
�ملر�صحني  ملفات  يف  �لدقيقة 
مع  �لنمط  هذ�  من  للإ�صتفادة 
�الأولويات  ح�صب  مبد�أ  تطبيق 
يف  وذلك   ، �ملتاحة  و�المكانات 
�حلكومة  بتعليمات  �اللتز�م  �طار 
على  �الفر�ج  للإ�رش�ع يف  �لر�مية 
من  للم�صتفيدين  �الأ�صمية  �لقو�ئم 
غليان  الإحتو�ء  �ل�صييغ  خمتلف 
عرب  �ملحلية  �الجتماعية  �جلبهة 
�لوطني،  �لرت�ب  واليات  خمتلف 
�جلهة  ذ�ت  من  علم  وح�صبما 
بعا�صمة  �ملحلية  �ل�صلطات  فاإن 
للإفر�ج  �لزمن  ت�صابق  �لو�حات 
�أر�ض  قطعة   1000 ح�صة  على 
ما  وفق  �حل�رشي  للبناء  �صاحلة 

�أوردته م�صادرنا  .
مقر  �صيحت�صن  ذلك  جانب  �إىل 

�الأثنني  يوم  �صباح  ورقلة  والية 
�لقادم حفل توزيع �صيغتي �ل�صكن 
�لرتقوي �ملدعم و �لريفي �إ�صافة 
 ، �الجتماعية  �لتجزئات  لعقود 
�ملدنية  �ل�صلطات  بح�صور  وذلك 
من  �مل�صتفيدين  وجميع  و�الأمنية 

�ل�صييغ �ملذكورة .
�صيدي   ، تقرت  دو�ئر  �أن  ومعلوم 

خويلد ، �حلجرية و �أنقو�صة قامت 
باالإفر�ج  �جلارية  �ل�صنة  خلل 
على �لقو�ئم �الأ�صمية للم�صتفيدين 
�جتماعي  من ح�صة 1500 م�صكن 
�أن  �إنتظار  يف   ، عمومي  �يجاري 
عا�صمة  �ل�صيغة  نف�ض  ت�صمل 

�جلنوب �ل�رشقي ورقلة .
من جهة ثانية فقد �صدد عدد من 

�صيغة  من  للإ�صتفادة  �ملر�صحني 
ورقلة  بد�ئرة  �الجتماعي  �ل�صكن 
�ل�صفافية  ��صفاء  �رشورة  على   ،
من  �ملزيد  تفعيل  مع  و�لنز�هة 
لتفادي  و�ملتابعة  �لرقابة  �دو�ت 
خروقات  و  جتاوز�ت  ت�صجيل 
ح�صب  �مل�صتفيدين  قو�ئم  يف 

�ملعلومات �ملتاحة .

مهتمة  حملية  جمعيات  طالبت   
�ل�صلطات  ب�صحة �مل�صتهلك ، من 
�ملحلية  بكربى دو�ئر والية ب�صكرة 
�صارمة  تعليمات  ��صد�ر  ب�رشورة 
و  �لعمومية  �ل�صاحات  لتطهري 
�النت�صار  من   �لبلدية  �الأ�صو�ق 
تاجر   1999 عن  يزيد  ملا  �ملقلق 
�الدو�ت  غياب  ��صتغلو�  فو�صوي 
�ملو�د  خمتلف  لبيع  �لرقابية  
�ال�صتهلكية �ل�رشيعة �لتلف بعيد� 

عن �رشوط �لبيع �لقانونية .
 ت�صهد دو�ئر ب�صكرة و�أوالد جلل 
عقبة  و�صيدي  خالد  و�صيدي 
يزيد  ملا  فظيع  �نت�صار   وطولقة، 
مما  فو�صوي،  1999تاجر  عن 
�صاهم يف ت�صويه �ملنظر �جلمايل 
للمدن �ملذكورة وذلك على خلفية 
تركهم ملخلفات �صلعهم يوميا، بعد 
�لفو�صوية  �لبيع  لنقاط  مغادرتهم 
باالأ�صو�ق  �ملوجودة  تلك  �صو�ء 
�جلو�رية �أو �لبلدية، وكذ� �ل�صاحات 
�حلديث  دون  هذ�   ، �لعمومية 
�ل�رشيعة  ل�صلعهم  عر�صهم  عن 
للبيع   �ال�صتهلك بطريقة خمالفة 
مما بات يعر�ض �صحة �مل�صتهلك 
بجمعيات  دفع  و�صعا   ، للخطر 
لدق  بالوالية  �مل�صتهلك  حماية 

بتدخل  و�ملطالبة  ناقو�ض �خلطر 
لتد�رك  �لو�صية  لل�صلطات  عاجل 
من  قافلة  تقدمي  لتفادي  �لو�صع 
�أن  علمنا  �إذ�  خا�صة   ، �ل�صحايا 
�ل�صلع  عر�ض  عمليات  غالبية 
�ال�صتهلكية  باملو�د  �ملتعلقة 
بطريقة  تتم  �لتلف  �ل�رشيعة 
�رشوط  عن  وبعيد�  للبيع  خمالفة 
بذ�ت  دفع  ما  وهو   ، �لنظافة 
من  �أكرث  لطرح  �ملحلية  �لهيئات 
ت�صاوؤل عن م�صري �أدو�ت �لتفتي�ض 
�لت�صممات  ومكافحة  و�ملر�قبة 
�لتجارة  مل�صالح  �لتابعة  �لغذ�ئية 
�لفو�صى  م�صوؤولية  حملوها  �لتي 
وما  �لقطاع  فيها  يتخبط  �لتي 
تكون  قد  �صلبيات  من  عنها  ينجر 
جهتها  من   . وخيمة  نتائجها 
ك�صفت م�صادر موثوقة من م�صالح 
يف  �لتاأخر  �أن   ، ب�صكرة  والية 
من  �لذكر  �ل�صالفة  �ملدن  تطهري 
على  �صيكون  �لفو�صويني،  �لتجار 
�أق�صى تقدير مطلع �ل�صنة �ملقبلة 
جو�رية  �أ�صو�ق  ��صتلم06  موعد 
ما  بد�خلها  ت�صم  �لتي  و  وبلدية، 
يزيد عن 472 حمل جتاري ح�صب 

�ملعلومات �ملتوفرة .
�شيخ مدقن 

�لتجمعات  �صكان  يعاين   
جنوبية  بلدية   15 بـ  �ل�صكنية 
من  �أدر�ر،  بوالية  وغربية 
توفري  يف  �ملتو��صل  �لتذبذب 
لل�صهر  �لبوتان  غاز  قارور�ت 
�لو�صعية  �لتو�يل،  على  �لثاين 
�لعائلت  بغالبية  دفعت  هذه 
نفطال  م�صالح  ملنا�صدة 
بالتدخل �لعاجل حلل �مل�صكل 
�ملذكور بتوفري �ملادة �حليوية 
عرب  �لطلب  عليها  يكرث  �لتي 

جميع �لف�صول .
نا�صد �صكان �لبلديات �جلنوبية 
على  �أدر�ر  بوالية  و�لغربية 
غر�ر رقان وبرج باجي خمتار 
تيمياوين و تيط و�قبلي، يف  و 
»�لو�صط  مع  حديثهم  معر�ض 
نفطال  مديرية  م�صالح    «
ب�رشورة  باأدر�ر  �جلهوية 
�لتدخل بغية و�صع حد مل�صكل 
قارور�ت  توفري  يف  �لتذبذب 
ولد  �لذي  �الأمر  �لبوتان،  غاز 
كبريين  و�صخط  غليان  حالة 
�لذين  حمدثينا  طرف  من 
�كدو� �أن معاناتهم مع �مل�صكل 
�لثاين  �صهرها  دخلت  �لقائم 
بهم  دفعت  حيث  �لتو�يل  على 

م�صافات  لقطع  �لو�صعية  هذه 
 50 �لـ  بني  ما  ترت�وح  بعيدة 
هذه  على  للبحث  كلم   70 و 
جلاأت  فيما  �لطاقوية،  �ملادة 
�لدخل  �ملحدودة  �لعائلت 
�إىل �ال�صتعانة باحلطب لطهي 
�لطعام و غري ذلك، ويف �صياق 
م�صادر  ك�صفت  �صلة  ذي 
م�صوؤولة من م�صالح نفطال �أن 
هذه �الأخرية تبحث يف �لظرف 
جذرية  حلول  عن  �لر�هن 
�لتزود  يف  �مل�صجلة  للندرة 
بقارور�ت �لغاز وذلك بالتن�صيق 
مع م�صالح �لقطاع  باملديرية 
بعا�صمة  لنفطال  �جلهوية 

�جلنوب �لغربي بب�صار.
م�صكلة  دفعت  جهتها  من   
بهاته  �لتموين  يف  �لتذبذب 
،للحديث  �لطاقوية  �ملادة 
�ملليري  م�صري  عن  جمدد� 
�لتي ر�صدتها  مديرية �لتوزيع 
من  باأدر�ر  و�لغاز  للكهرباء 
�ل�صكنية  �لتجمعات  دعم  �أجل 
ب�صبكة  �الأطر�ف   �ملرت�مية 
غاز �ملدينة �لذي حتول حللم 

ير�ود قاطنيها .
اأحمد باحلاج 

اأ�شرت م�شادر مطلعة من م�شالح دائرة ورقلة ليومية »الو�شط » اأن عملية توزيع ح�ش�ص ال�شكن 
الجتماعي املخ�ش�شة لعا�شمة الولية �شيكون مبا�شرة بعد ا�شتكمال عمليات التحقيق والدرا�شة يف 

ملفات املر�شحني للإ�شتفادة من هذا النمط.

بعد ا�شتكمال عمليات التحقيق ودرا�شة امللفات 

اأحمد باحلاج 

توزيع ح�س�ص ال�سكن االجتماعي 
بدائرة ورقلة قريبا 

�جلمعيات  من  وعدد  بطالون  �تهم 
ورقلة  يف  �لت�صغيل  مبلف  �ملهتمة 
�ل�صعبي  باملجل�ض  �لت�صغيل  ، جلنة 
�لوالئي بال�صلبية يف �لتعاطي مع ما 
يف  وتلعب  خروقات  من  يحدث 
عرو�ض �لعمل ، ف�صل عن �لتز�مها 
و  �لبطالني  حر�ك  حيال  �ل�صمت 
�مللف  يف  �حلا�صلة  �لتجاذبات 
�ملرفوعة  �ملطالب  ق�صية  ال�صيما 
للمتلعبني  و�صع  وجوب  حول 

مب�صري �ل�صومارة .
و�صف عدد من �لبطالني يف �صكاوى 
تلقت جريدة »�لو�صط« ن�صخا منها 
�ل�صعبي  باملجل�ض  �لت�صغيل  جلنة 

�لوالئي بورقلة ، باملتو�طئة ب�صبب 
يجري  ما  حيال   �ملحري  �صمتها 
من خروقات يف ملف �لت�صغيل وما 
�صفوف   يف  �حتجاجات  من  خلفته 
غلق  حد  �ىل  و�صلت  �لبطالني 
�لطرق �لرئي�صية و�لتهديد باالنتحار 

�جلماعي للمطالبة بال�صغل.
�للجنة  �ن  ذ�تها،  �ل�صكاوى  وقالت 
�ملتفرج  مبوقف  �كتفت  �ملذكورة 
ومل يكن لها ردة فعل �ز�ء �ملمار�صات 
�ملر�صودة يف ملف �لت�صغيل خا�صة 
يف  �مللتوية  و�لطرق  �ال�صاليب 
ت�رشيف عرو�ض �لعمل بال�رشكات ، 
موؤكدين �ن �للجنة �نتهجت �صيا�صة 

�ل�صمت يف وقت كان من �ملفرو�ض 
�مل�رشوعة  �الن�صغاالت  تتبنى  �ن 
��صد�ر  طريق  عن  �لعمل  لطالبي 
مع  مت�صامنة  مو�قف  �و  بيانات 
�ملطالبني  �ملحتجني  �لبطالني 
�لقانون  يكفلها  م�رشوعة  بحقوق 
متثل  منتخبة  هيئة  و�أنها  ال�صيما 

�ملو�طنني.
�ن  �لق�صية  يف  متحدثون  وقال 
ح�صور  �ي  لهم  يكن  مل  �ملنتخبني 
وغيابهم  �ل�صارع  �حتجاجات  يف 
��صتفهامات  طرح  �الأحد�ث  عن 
يف  لهم  وجهت  كما   ، �د�ئهم  حول 
هذ� �ل�صياق �تهامات بالتخندق مع 

على  �لفا�صلني  و�مل�صوؤولني  �الإد�رة 
�لذين  �لبطالني  م�صلحة  ح�صاب 
قطاع  م�صوؤويل  يف  �لثقة  فقدو� 
�لت�صغيل و�ل�رشكات �لبرتولية بعدما 
�لتلعب  مبنا�صب  ك�صفت ف�صائح 
�ملوؤ�ص�صات  من  بعدد  �ل�صغل 
فيها  تورط  و�لتي  �لكربى  �لبرتولية 
ثبت  ونقابيني  نافذين  م�صوؤولني 
يف  �لعمل  طالبي  يز�حمون  �نهم 
�ملتاحة  �ملنا�صب  من  �ال�صتفادة 
من خلل فر�ض �قاربهم ومعارفهم 
�ملن�صبني  قو�ئم  ك�صفته  ما  وهو 

و�ملوؤ�ص�صات .
اأحمد باحلاج 

�ملنجزة  مهني  حمل   700 �أ�صبح 
لرئي�ض  �لوطني  �لربنامج  �إطار  يف 
�لبلديات  من  هام  بعدد  �جلمهورية، 
ب�صبب  لها،  يرثى  حالة  يف  مترن��صت  
جر�ء  وذلك  بها  حلقت  �لتي  �الأ�رش�ر 
��صتغللها  منها  �مل�صتفيدين  رف�ض 
و�صع  بالكهرباء،  ربطها  عدم  بحجة 
هذ�  لتحويل  حملية  �أطر�ف  ��صتغلته 
مللجاأ  �لعمومية  �ملر�فق  من  �لنوع 
�الجتماعية  �الآفات  لرتويج  مف�صل 

وممار�صة �لف�صق و�لرذيلة.
�ملدين  �ملجتمع  فعاليات  نا�صدت 
فقارة   ، �ينغر   ، قز�م  عني  ببلديات 
�إدل�ض   ، �أبل�صة   ، ز�وتني  تني   ، �لزو�ى 
وتاظروك بوالية مترن��صت ، �ل�صلطات 
�لتجند  ب�رشورة   و�الأمنية  �لوالئية 
الإعادة �العتبار ملا يزيد عن 700 حمل 
�الأخرية  هذه  �أ�صبحت  بعدما  مهني 
ت�رشخ يف �صمت ب�صبب تعر�ض �لغالبية 
لعتادها،  �مل�صتمر  و�لنهب  للتخريب 

�ملزرية  �لو�صعية  �صهلت  حيث 
�لتدهور  ��صتغلل  من  �ملذكورة 
ال�صتغللها  �ملر�فق  لهذه  �مل�صتمر 
�ملنحرفني  من طرف  فو�صوي  ب�صكل 
وممار�صة  �الجتماعية  �الآفات  لرتويج 
حملت  �صلة  ذي  �صياق  ويف   ، �لرزيلة 
ذ�ت �جلهات �ملحلية م�صالح �لبلديات 
ينجر  قد  ما  م�صوؤولية  �لذكر  �ل�صالفة 
تتخبط  �لذي  و�الهمال  �لت�صيب  عن 
فيه ذ�ت �ملر�فق، وذلك ب�صبب �لتاأخر 

جعل  �لكهرباء، مما  ب�صبكة  ربطها  يف 
غالبية �مل�صتفيدين ينفرون منها رغم 
�إقد�م غالبيتهم على ت�صديد م�صتحقات 

عقود �اليجار.
حمليون  منتخبون  �أدرج   ، جهتهم  من 
�ملحلت  �لوالئي  �ل�صعبي  باملجل�ض 
�ملهنية �ملهجورة �صمن �ملر�فق �لتي 
كّبدت ميز�نية �لدولة خ�صائر باملليري 

دون حتقيق �لنتائج �ملرجوة .
اأحمد باحلاج   

حراك البطالني ف�شح اأداء املنتخبني يف ورقلة

مترنا�شت

جلنة الت�سغيل باملجل�ص الوالئي متهمة بالت�سرت على خروقات التوظيف 

700 حمل بالبلديات عر�سة  للتخريب والنهب

ال�شلطات اأجلت العملية اإىل غاية ا�شتلم 
06 اأ�شواق جديدة

جراء التذبذب احلا�شل يف توفري قارورات غاز البوتان

مطالب بتطهري كربى الدوائر بب�سكرة 
من 1999 تاجر فو�سوي

15 بلدية بوالية اأدرار ت�سكو 
احلرمان من غاز املدينة 



تربية  �إعادة  م�شت�شفى  ي�شهد 
�لوظيفي  و�لتكييف  �لأع�شاء 
متز�يد�  �إقبال  بتاك�شنة 
د�خل  �لقادمني من   للمر�شى  
�لولية وخارجها  خا�شة �أولئك 
و�لر�شو�ض  بالك�شور  �مل�شابني 
و�جللطات  و�لروماتيزم 
�أطباء  �إنعد�م  رغم  �لدماغية 
�ل�شيد  وح�شب    ، �أخ�شائيني 
فد�شي م�شعود مدير �ملوؤ�ش�شة  
�لغري  �لطبي  �لطاقم  فاإن  
باأزيد  يوميا   يتكفل  متخ�ش�ض 
من  قادمني  مري�ض   130 من 
�ل�رشقية  �لوليات  خمتلف 
وبجاية  وميلة  �شكيكدة  مثل 
�حلالت  عن  ناهيك  و�شطيف 
بلديات  خمتلف  من  �لقادمة 
�شىء  �إن دل على  �لولية وهذ� 
�ملجهود�ت  على   يدل  �إمنا 
�لأطباء  يبدلها  �لتي  �جلبارة 

�لطبي  �ل�شبه  و�ل�شلك  �لعامون 
�ملتحدث   نف�ض  �أ�شاف  كما   ،
بع�رش�ت  تقوم  �ملوؤ�ش�شة  باأن 
�ملتخ�ش�شة  �لفحو�شات 
�لإ�شت�شفائي  �لتكفل  مع  يوميا 
�ملعقدة  باحلالت  �لإقامي 
علما  �ل�شت�شفاء  تتطلب  �لتي 
�ملوؤ�ش�شة  �إ�شتيعاب  طاقة  باأن 

تقدر ب 22 �رشير .
�ملوؤ�ش�شة  هذه  فاإن  للإ�شارة 
بها  ،يعمل   2008 �شنة  �فتتحت 
حاليا 141 موظف جمهزة بعتاد 
�أن  �إنتظار  ومتطور يف  خمت�ض 
تتدعم ببع�ض �لأجهزة يف �ل�شنة 
�جلارية  وذلك من �أجل �لتكفل 
باملر�شى  و�للئق  �لأح�شن 
�شعادتهم  عن  عربو�   �لذين 
�ملقدمة  للخدمات  و�رتياحهم 

رغم �ل�شغط و�شيق �ملر�فق.
 ر�شيد هزيل      
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با�رشتها  �لتي  �لإ�شلحات  بعد 
باملجهود�ت  نوه  �ملعنية  �لوز�رة 
�جلبارة �ملبذولة من طرف �لأ�رشة 
�مل�شتوى  رفع  �جل  من  �لرتبوية 
ليعرج  به   �لرقي  و  �لتعليمي 
�ملحققة   �لنتائج  عن  ذلك  بعد 
�لأطو�ر  جميع  يف  �ل�شنة  هاته 
�لفارطة  باملو��شم  مقارنتها  و 
و  �لن�شب  �أن  �لأخري  يف  ليوؤكد 
�لنتائج �ملحققة لي�شت يف م�شتوى 
�لطموح رغم �رتفاعها م�شيفا �نه 
مت ت�شخري كل �لإمكانيات لإجناح 
من  �ملقبل  �لجتماعي  �لدخول 
خلل �خلدمات �ملرتقبة يف جميع 
�جتماعي  دخول  ل�شمان  �لنو�حي 
عدة  �أعطى  هادئ،  و  �شل�ض 
�شدد  حيث  توجيهات  و  تعليمات 
من خللها على �رشورة �لتحكم يف 
كل قطاع من طرف �لقائمني عليه، 
منتخبني  �أو  معينني  كانو�  �شو�ء 
�لتوجيهات  من  جمموعة  وجه 
�لعمل  �أهمها  �لقطاع  م�شريي  �إىل 
�لرتبوي من  �لإطار  ��شتقر�ر  على 
�ملدرو�ض ملختلف  �لتوزيع  خلل 
�ملفتوحة  �ملالية  �ملنا�شب 
�لتغطية  �شمان  بهدف  هذ�  و 

�لولية  تر�ب  كافة  عرب  �لرتبوية 
�لطلبة  �مل�شيلة  ولية  تعد  فيما 
عن  �ل�شغط  ورفع  �أح�شن  بتكفل 
�ملد�ر�ض كما تعهد و�يل �مل�شيلة 
على مو��شلة �جلهود �ملبذولة يف 
�لعمل  خلل  من  �لتنمية  جمال 
�لتحلي  �إطار  ذلك يف  و  �جلماعي 
�لروؤية  و  �جلدية  و  بامل�شوؤولية 
�ملوحدة لبلوغ �لأهد�ف �مل�شطرة 
تطبيق  مقدمتها  يف  تاأتي  �لتي  و 
�ل�شعيد  على  �حلكومة  قر�ر�ت 
�حللول  �إيجاد  ومنها  �لإقت�شادي  
�ملنا�شبة لها ��شتجابة لإن�شغالت 
�أجل  من  بها  للتكفل  �ملو�طنني 
موؤكد�  �ملعي�شي  �إطارهم  حت�شني 
من  كغريها  �مل�شيلة   ولية  �ن 
وليات �لوطن، حققت قفزة نوعية 
يف جمال �لتنمية، من خلل جهود 
ج�شدت  حيث  جاحد،   ينكرها  ل 
�لقاعدية  �مل�شاريع  من  �لكثري 
�ملر�فق  من  �لعديد  و�أجنزت 
حت�شينات  و�أدخلت  �لعمومية، 
�ليومية  �حلياة  على  هامة 
للمو�طن، د�عيا �إىل �رشورة تثمني 
�لتمكن  ق�شد  �ملجهود�ت،  هذه 
وحتقيق  �مل�شرية  مو��شلة  من 
�شتى  يف  �ل�شاملة  �لتنمية  �أهد�ف 
تلك  ل�شيما  �حليوية،  �ملجالت 

باحلياة  مبا�رشة  �شلة  لها  �لتي 
و�يل  جدد  كما  للمو�طن  �ليومية 
ملو�طني  طلبه  �مل�شيلة  ولية 
�أ�شاليب  �إىل  �للجوء  بعدم  �لولية 
قطع �لطرق و �لذي يعقد �لمور 
�أكرث و على �ملو�طنني �لتحلي بروح 
ثقافة  عن  �لتخلي  و  �مل�شوؤولية 
خمتلف  د�عيا  �ملوؤثر  �لحتجاج 
�جلهات بالت�شمري على �شو�عدها 
�ملو�طنني  مل�شالح  خدما 
�مل�شوؤولني  �أبو�ب  كل  �أن  موؤكد� 
�لبلدية   رئي�ض  �إىل  �لو�يل  من 

كما  �ن�شغالتهم  لإي�شال  مفتوحة 
و  �لعمل  يف  بال�شتمر�رية  طماأن 
�ملو�طنني  بان�شغالت  �لهتمام 
خمطط  لبناء  ركيزة  �شتكون  �لتي 
�لنقائ�ض  للحد من  بالولية  عمله 
مقد�د  "حاج  حذر  كما  �لتنموية 
من  �لتنفيذية  �لهيئة  �أع�شاء   "
�لتق�شري يف �أد�ء مهامهم متوعد� 
عن  متقاع�ض  �أي  �لوقت  ذ�ت  يف 
�أد�ء و�جبه  كما نفي و�يل �مل�شيلة 
ت�شجيل �أي حالة لد�ء �لكولري� عرب 

تر�ب �لولية .

احت�شنت قاعة ابن الهيثم بجامعة امل�شيلة �شباح ام�ص فعاليات الحتفال اخلا�ص بتكرمي التالميذ النجباء املتح�شلني على 
عالمات جد ممتازة يف خمتلف الأطوار التعليمية حيث ويف حفل فني بهيج ح�شرته ال�شلطات املحلية وعلى راأ�شهم وايل 

الولية مبعية الأ�شرة الرتبوية وعائالت التالميذ املتفوقني موؤكدا على �شرورة ال�شتمرار يف ح�شد النتائج اليجابية التي من 
�شاأنها اإعطاء دفع قوي لتحقيق جناحات يف امل�شتقبل.

وايل امل�شيلة "حاج مقداد "  يوؤكد   

عبدالبا�شط بديار

ال وجود لوباء الكولريا نهائيا

يف ظل انعدام ظروف احلياة الكرمية 

بلدية بوذريعة بن ياجي�ص يف جيجل

�شعيدة

�سكان ابرقوقن بتيزي وزو العزلة والتهمي�ش 

ال�سكان ي�ستكون من االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي 

م�سروع عدل 2 ب�سعيدة يثري 
ا�ستياء املكتتبني

�أبدى �لكثريون من مكتتبي عدل 
من  وتخوفهم  قلقهم  ب�شعيدة   2
نوعية �ل�شكنات �ملنجزة وطالبو� 
و�جلمعية  �ملحلية  �ل�شلطات 
�مل�شاريع  كل  مبتابعة  �لولئية 
�شجلته �حل�شة  بعدما  عن قرب 
�شكن   484 ب  �ملقدرة  �لأولية 
�أ�شحابها موؤخر�  �إ�شتلمها  و�لتي 
حلي  ميد�نية  زيارة  ويف  حيث 
لفت  �لوطني  �لتحرير  جي�ض 
�أغلب �ملكتتبني  �إنتباهنا عزوف 
عن  �حل�شة  بهذه  �ملعنيني 
�جلديدة  �شكناتهم  �إىل  �لإنتقال 
بينها  من  خمتلفة  لأ�شباب 
تذبذب توزيع �ملاء و �لت�رشبات 
�إىل  �ملياه  عودة  عن  تنجم  �لتي 
�أقبية  �غتمار  مع  �حلنفيات 
 ، �لنقل  م�شكل   ، �لعمار�ت 
�إنعد�م �لأمن وعدم �إمتام �أ�شغال 
بع�ض  به  �رشح  ح�شبما  �لتهيئة 
�إلتقيناهم  ممن  �حلي  قاطني 
�لطبيعي  �لغاز  غياب  عن  ف�شل 
�شونلغاز  موؤ�ش�شة  �إنتظار  ب�شبب 
لتو�شيل  �ملعنيني  �أغلب  �إلتحاق 
وغريها  �حليوية  �ملادة  هذه 
يتخبط  بات  �لتي  �مل�شاكل  من 
بينها  من  �جلدد  �ل�شكان  فيها 
�ل�رشورية  �ملر�فق  ت�شليم  تاأخر 
من  قلئل  �أيام  قبل  كاملد�ر�ض 

�نطلق �ملو�شم �لدر��شي.
هذ� و ت�شهد �حل�ش�ض �ملتبقية 
�لإجناز  يف  تاأخر�  �لربنامج  من 
توزيعها  �ملرتقب   416 فح�شة 

جاهزة  غري  �ملقبل  نوفمرب  يف 
ترت�وح  حيث  �آجالها  يف  للت�شليم 
ن�شبة تقدم �أ�شغال �لتهيئة بني 80 
باملائة بالن�شبة لن�شف �ل�شكنات 
باملائة   20 و  �شكن   208 �أي 
بالن�شبة للن�شف �لآخر، علما �أن 
باإمتام  �ل�رشكة �ملنجزة توعدت 
�حل�شة بعد 26 �شهر� حني بد�أت 
 .2016 عام  منت�شف  �مل�رشوع 
�ملقدرة  و  �ل�شكنية  �حل�شة  �أما 
�ملنتظر  من  �شكن   1000 ب 
مرحلتني  على  �شكناتها  ت�شليم 
�لأوىل نهاية �لعام �حلايل ح�شب 
�لعملية  �لأ�شغال مع تقدم  وترية 
فقط،  �شكن   500 ل  بالن�شبة 
�لإ�شافية  �حل�شة  �أن  حني  يف 
�ملقدرة ب 702 �شكن مت �إختيار 
موقعني لها، �ملوقع �لأول بجانب 
قاعدة �حلياة �خلا�شة باملوؤ�ش�شة 
حفر  طور  يف  وماز�ل  �لرتكية 
توكيل  مت  حيث  �لأ�شا�شيات 
موؤ�ش�شة خا�شة و�لثانية مبحاذ�ة 
م�رشوع 2200 �شكن �إجتماعي مل 
تنطلق بعد ب�شبب م�شكل �لردوم 
�ل�شينية  �ملوؤ�ش�شة  خلفته  �لذي 
قريبا.  برفعها  تعهدت  و�لتي 
ويبقى �ملق�شيني موؤقتا من هذه 
�إنتظار  ب�شدد  �ل�شكنية  �ل�شيغة 
�لإف�شاح عن نتائج �لطعون �لتي 
�لوكالة  وعدت  حيث  �أودعوها 
�لنتائج  عن  بالإف�شاح  �لوطنية 

�شهر �شبتمرب �لد�خل.
 خلدون.ع

ببلدية  �برقوقن  قرية  �شكان  �أكد 
م�شكل  �أن  وزو  تيزي  يف  معاتقة 
�إىل  يعود  �ملدينة  غاز  �نعد�م 
�لقرية  نزلء  طالب  �إذ  بعيد،  �أمد 
تزويدهم  �ملعنية  �ل�شلطات  من 
حد  و�شع  �أجل  من  �ملدينة  بغاز 
�ملتو��شلة  �ليومية  ملكابدتهم 
حيث �أنهم ي�شتعينون بقارورة غاز 
�أجل ق�شاء �حلاجيات  �لبوتان من 
�ل�شوق  �لأ�شا�شية رغم غلءها يف 
وولوج �ملادة �مل�شاربة يف مو�شم 
ت�شاقط �لأمطار حيث تباع ب 250 
دج و يف ف�شل �ل�شيف �لذي ي�شهد 
حيث  �لأعر��ض  يف  كبرية  حركة 
�أ�شح  و�لذي  �لطلب  عليها  يزد�د 
�ل�شكان  من طرف  �مللح  �ملطلب 
مع  �إليها،  �حلاجة  باأم�ض  و�أنهم 
بالربودة  متتاز  منطقة  �أنها  �لعلم 
يف ف�شل �ل�شتاء، منوهني يف نف�ض 
نق�ض  من  يعانون  �أنهم  �ل�شياق 
يف  خا�شة  �ل�رشوب  باملاء  �لتزود 
طريق  عن  �ملقدم  �ل�شيف  ف�شل 

�ل�شبكات �ملنزلية و�لتي تزيد من 
حدتها حيث يلجاأ هوؤلء �إىل �قتناء 
�ل�شهاريج باأ�شعار جد مرتفعة و�أن 
هذ� �مل�شكل يعود �إىل عدة �شنو�ت 
حيث �أ�شبح هوؤلء �لقاطنني حتت 
و�لتي  �ل�شهاريج  �أ�شحاب  رحمة 
�شعر  يبلغ  �إذ  باهظة  باأثمان  تباع 
�ل�شهريج 800 دج حيث يعترب هذ� 
بدخلهم  مقارنة  فيه  مبالغ  �لثمن 
�لنق�ض  ذلك  �إىل  �شف  �ملتو��شع 
و�لهياكل  �ملر�فق  يف  �لفادح 
�لرتفيهية  �لثقافية،  �ل�شبابية، 
�ملجهزة �لتي من �شاأنها ��شتقطاب 
لنا  �رشح  حيث  �ل�شابة،  �ملو�هب 
�لفتقار  هذ�  �أن  �ل�شباب  بع�ض 
يوؤثر عليهم وينغ�ض عليهم حياتهم 
بال�شلب،  يومياتهم  على  وينعك�ض 
�شبح  من  معاناتهم  مع  خا�شة 
و�أنها  ب�شللها  تلقي  �لتي  �لبطالة 
بوترية  وتنت�رش  تتفاقم  �أ�شحت 
�أو�شاط  بني  بالأخ�ض  عادية  غري 
�ل�شباب هذ� �مل�شكل ينعك�ض �شلبا 

�ل�شباب  ونف�شيات  معنويات  على 
يخلف من ور�ءه نتائج وخيمة على 
�لفرد و�ملجتمع و�لتي تاأزم �لو�شع 
�لعمل  لفر�ض  �لكلي  فالغياب 
يق�شون  �ل�شباب  جعل  �لقرية  يف 
و�لتجول  �ملقاهي  بني  يومياتهم 
جعلهم  �لذي  �لأمر  �لطرقات  يف 
لكل  وترويج  لنت�شار  خ�شبة  تربة 
�لآفات �ملهددة للكيان �لجتماعي 
كاخلمور و�ل�رشقة ويف ظل كل هذ� 
مل يجد �شباب �ملنطقة من و�شيلة 
�شوى  يومهم  قوت  على  للح�شول 
�ل�شباب  ولوج  بالفلحة  �لعمل 
�لبطال يف ظلمة عامل �ملخدر�ت 
ما  �إىل  توؤدي  �لتي  و�لنحر�فات 
ثانية  جهة  من  عقباه  يحمد  ل 
و�أ�شاف حمدثونا �أن �لقرية  ت�شكو 
�لنرتنت  لقاعات  �فتقارها  من 
باملعلومات  بتزويدهم  تفي  �لتي 
�أما  و�لرتفيهية،  و�لرتبوية  �لعلمية 
�ملر�فق  �أي  �لثقايف  �مل�شهد  عن 
لها  �لتابعة  و�لهياكل  �لثقافية 

من  تخلو�  حيث  حرج  ول  فحدث 
من  تعترب  �لتي  للرتفيه  مر�كز 
�شكان  حياتهم  يف  �ل�رشوريات 
��شتيائهم  عن  لنا  عربو�  �لقرية 
و�شائل  �نعد�م  نتيجة  وتذمرهم 
مقر  باجتاه  قريتهم  من  �لنقل 
�لو�شيلة  �أن  �أ�شافو�  بلديتهم حيث 
�ل�شيار�ت  هي  للنقل  �لوحيدة 
�ملجاورة  �لقرى  من  �لقادمة 
عدد  معها  وحتمل  جتتازهم  �لتي 
�شئيل من �لقاطنني وترتك �لباقية 
�ل�شم�ض  �أ�شعة  حتت  ينتظرون 
ت�شهدها  �لتي  و�ملحرقة  �للفحة 
�لبلدية يف ف�شل �ل�شيف �أو �متطاء 
من  �لقليلة  �لقرية  نزلء  �شيار�ت 
ي�شتلزم  �أخرى  جهة  ومن  جهة، 
منهم �لأمر للتنقل �إىل مقر �لبلدية 
�حلافلت  لركوب  نقطة  �أقرب  �أو 
قطع م�شافة ل تقل عن كيلومرتين 
م�شي على �لأقد�م و�لتي �نعك�شت 

�شلبا على �شلمتهم و�شحتهم.
�ض.ح

بن  �لذريعة  بلدية  �شكان  �أ�شتكى   
�ملتكررة   �لنقطاعات  من  ياجي�ض 
ملدة  لزمتهم  �لتي  �لكهربائي   للتيار 
طويلة  رغم علم �جلهات �ملعنية، هذ� 
�لو�شع �أدخل معظم مناطق �لبلدية يف 

ظلم د�م�ض غالبا ما �أ�شتمر ل�شاعات 
�أمطار  ت�شاقط   عند  خا�شة   طويلة 
�أما يف   ، برياح قوية  رعدية م�شحوبة 
�لتعقيد  غاية  فالأمر يف  �ل�شتاء  ف�شل 
�أين ي�شطر �لأهايل ل�شتعمال �ل�شموع 

ن�شاطاتهم  ومز�ولة  منازلهم  لإنارة 
�لو�شع  هذ�  ت�شبب  وقد   ، �ملختلفة 
ح�شب ما �رشح به بع�ض �ملو�طنني يف 
�إحلاق خ�شائر و�أ�رش�ر  بالأجهزة �لتي 
و�أجهزة  كالثلجات  بالكهرباء  ت�شتغل 

�جلهات  ينا�شدون  جعلهم  مما  �لتلفاز 
�لو�شط   يومية  منرب   عرب  �ملعنية 
للم�شكل   و�يجاد حل  �لتدخل  ب�رشورة 

�لذي �أرهقهم وز�د من معاناتهم . 
ر�شيد هزيل

م�شتت�شفى اإعادة تربية الأع�شاء والتكييف 
الوظيفي بتاك�شنة يف جيجل

اإنعدام االأطباء االأخ�سائيني 
يفاقم امل�ساكل
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ملاذا قاد اجلي�ش »الإ�سرائيلي« موقف جتنب احلرب للتخفيف عن غزة
نا�سر نا�سر/كاتب فل�سطيني

يتحرك اجلي�ش  اأن  من املفرت�ش 
واعتبارات  بدوافع  مواقفه  ويبني 
وتكتيكية  وا�سرتاتيجية  ع�سكرية 
تتحرك  بينما  الأوىل؛  بالدرجة 
وحتدد  قراراتها  وتتخذ  احلكومة 
اأهدافها يف اأوقات ال�سلم واحلرب 
�سيا�سية  اعتبارات  على  بناء 
باحل�سبان  تاأخذ  ووا�سعة  عامة 
العتبارات ال�سيا�سية والقت�سادية 
جانب  اإىل  الدولية  والعالقات 
فالتفكري  الع�سكري،  العتبار 
)وهنا  بالعدو  يرى  اإذن  الع�سكري 
هدفا  لالحتالل(  بالن�سبة  غزة 
خالل  من  عليه  التغلب  يجب 
النظر  دون  �رضبه  يف  ال�ستمرار 
على  بل   ، مبعاناته  املبالة  اأو 
العك�ش من خالل زيادتها ، فاللعبة 
وذلك  �سفرية،  الع�سكر  نظر  يف 
بعك�ش التفكري ال�سيا�سي للحكومة، 
ودويل  اإن�ساين  كيان  هنا  فالعدو 
واإر�ساوؤه  اإقناعه،  يتم  اأن  يجب 

حتى بعد هزميته.
ل يحدث هذا يف حالة »اإ�رضائيل« 
اإن  القول  ميكن  بل  غزة،  جتاه 
وا�سحة:  بدرجة  معكو�سة  الأمور 
�سنوات  منذ  يو�سي  فاجلي�ش 

غزة  مع  احلرب  جتنب  ب�رضورة 
الإن�ساين  التخفيف  خالل  من 
هذا  فلماذا   . عنها  والقت�سادي 

املوقف؟ 
فيما  الأهم  ال�سبب  يكون  قد 
بني  الوظيفي«  »النقالب  ي�سبه 
»اإ�رضائيل«،  يف  وال�سا�سة  الع�سكر 
ما  والتي  العميقة  التحولت  هو 
عقد  من  اأكرث  منذ  جتري  زالت 
من الزمان، وهي انزياح املجتمع 
اخلارطة  ومعه  الإ�رضائيلي، 
»اإ�رضائيل«  يف  احلزبية  ال�سيا�سية 
وتاأثري  قوة  وزيادة  اليمني،  نحو 
فيما  والديني،  القوجمي  اليمني 
ورغم  الع�سكرية  النخبة  بقيت 
التغريات،  بهذه  الوا�سح  تاأثرها 
من  القدمية(  )لإ�رضائيل  موالية 
حيث الروؤية والفكر، والتي ميثلها 
والي�سار  الو�سط  اأحزاب  �سيا�سيا 
يوجد  وحزب  العمل  كحزب 
نخبة  وهي  وغريها،  م�ستقبل 
�رضوط  وحتت  ما  بدرجة  توؤمن 
وحل  البالد  تق�سيم  بفكرة  معينة 
و�سط  حللول  والتو�سل  الدولتني 
ب�سكل اأو باآخر، ومبا ي�سمن و�سوح 
التفوق الإ�رضائيلي اأمنيا وع�سكريا 

واقت�ساديا و�سيا�سيا.
ليربمان  اجلي�ش  وزير  حر�ش  اإن 

مبظهر  الظهور  على  امل�ستميت 
الذي  املفرت�ش(  )ال�سقر 
ال�سعب  ومقاومة  حما�ش  يحارب 
دون  مكان  كل  يف  الفل�سطيني 
اأي  من  يتن�سل  اأن  وعلى  هوادة، 
م�سوؤولية عن ما يبدو كاتفاق لوقف 
الفل�سطينية  املقاومة  بني  النار 
حتى  الحتالل،  ودولة  البا�سلة 
املك�سوف  والدوران(  )اللف  بثمن 
الع�سكري  الفكر  عمق  مدى  يوؤكد 
متطرف  مييني  بفكر  املدعوم 
اليمني  من  الناخبني  اأو�ساط  يف 
ومعظمهم  ليربمان  ناخبي  ومن 
خا�ش،  ب�سكل  امل�ستوطنني  من 
الع�سكرية  النخبة  بخالف  وذلك 

امل�سيطرة على اجلي�ش. 
كل  من  ومرفو�ساً  م�ستهجاً  يبدو 
عربي وم�سلم اأو لكل ن�سري حلقوق 
الإن�سان وحريته ما يحاول بع�ش 
الإ�رضائيليني  اأو  الغربيني  الكّتاب 
واملواقف  الدوافع  حول  ت�سويقه 
الإ�رضائيلي  للجي�ش  الأخالقية 
مواقف  اإبراز  خالل  من  وذلك 
وت�رضيحات بع�ش كبار اجلرنالت 
ال�سهاينة كيائري جولن وايزنكوت 
�سياقها  على  الرتكيز  دون 
على  ا  رًدّ كانت  حيث  الداخلي 
�سد  ال�ستيطاين  اليمني  هجمات 

حماكمة  �رضورة  من  موقفهم 
امليداين  الإعدام  منفذ  اجلندي 
من  ال�رضيف  الفتاح  عبد  لل�سهيد 
اخلليل والتي اعتمدت فعلياً على 
اإطالق  واأوامر  تعليمات  خمالفته 
النار املعمول بها يف اجلي�ش، فال 
ع�سكرية  احتالل  لقوات  ميكن 
هوادة  بال  وتدمر  وتقتل  تق�سف 
من  اأكرث  ملدة  اآخر  �سعب  حياة 
باأي  اأخالقية  تكون  اأن  عاماً   70
للدوافع  اأن  الأحوال،  من  حاٍل 
وا�سحاً  وزناً  املهنية  والأ�سباب 
يف موقف اجلي�ش بتجنب احلرب 
ال�سغرية  اجلغرافيا  ذات  مع غزة 
الكبرية  ال�سكانية  والكثافة 
املثابرة  الفل�سطينية  واملقاومة 
والعنيدة، فماذا يريد اجلي�ش من 
غزة �سوى الهدوء ؟ وملاذا �سيدفع 
الب�رضية  موارده  من  باهظاً  ثمناً 
اأو  لحتاللها  واملعنوية  واملالية 

حتى ملجرد املواجهة الوا�سعة.
روؤيته  اجلي�ش  بنى  فقد  وعليه 
العودة  عدم  اأ�سا�ش  على  لغزة 
مبناو�ستها  والكتفاء  لحتاللها 
خالل  من  لها  �رضبات  وتوجيه 
بعمليات  اجلي�ش  بلغة  ي�سمى  ما 
ميزانياته  �ساغ  هنا  ومن  )مبم( 
الع�سكرية  منظوماته  وبنى 

فهل  والتكتيكية  ال�سرتاتيجية 
يف  النظر  اإعادة  فعلياً  ميكنه 
املنظومات  وتلك  الروؤية  هذه 
اليميني  اجلانب  اإر�ساء  اأجل  من 
وغرائزه  رغباته  اإ�سباع  اأو  الناري 
بدمار  تكتفي  ل  التي  العنيفة 
عمليات )مبم( ؟ ومن ثم التو�سل 
خالل  من  به  التو�سل  ميكن  ملا 
)مبم(  وذراعها  الأ�سلية  روؤيته 
اإعادة  اجلي�ش  اأراد  وان  حتى 
ي�ستطيع  فهل  الروؤية،  هذه  بناء 
فعل ذلك بني ع�سية و�سحاها، ل 
يقول بهذا عاقٌل اأو حكيم، وعليه 
ع�سكرياً  م�ستعداً  لي�ش  فاجلي�ش 
عليها  وال�سيطرة  غزة  لحتالل 
باجتاه  �سغط  لذا  طويلة،  ملدة 

جتنب احلرب معها.
اخلا�سة  امل�سلحة  دوافع  تلق  مل 
ن�سيباً  اجلي�ش  وقادة  ملوؤ�س�سة 
واهم  النتباه  اأو  الدرا�سة  من 
التعر�ش  جتنب  امل�سالح  هذه 
للمالحقات القانونية من حمكمة 
والأحكام  الدولية  اجلنايات 
عن  م�سئولني  مبالحقة  املتعلقة 
جرائم حرب ل بد وان حتدث باأي 
ميكن  ول  غزة  يف  وا�سعة  معركة 
اإل اأن ت�سل للراأي العام وللجهات 
القانونية بف�سل التطور الكبري يف 

و�سائل الإعالم اخلا�سة والعامة.
ومن اأهم م�سالح اجلي�ش اخلا�سة 
هي م�سلحته كتنظيم اأو كمجموعة 
م�سالح )كمركز الليكود مثاًل( فهو 
ومكانته  �سمعته  على  يحر�ش 
املجتمع  اأو�ساط  يف  العالية 
الإ�رضائيلي فهو يرى اأن اإقحامه يف 
وم�سنية ول ميكن  وا�سعة  معارك 
ح�سمها يف غزة �ست�ستنزف موارده 
ومكانته  �سمعته  اإىل  و�ست�سيء 
اأنها  اإىل  اإ�سافة  والدولية  املحلية 
ال�سغوطات  من  للمزيد  �ستعر�سه 
على  الإ�رضاف  بزيادة  املطالبة 
ميزانية  بلغت  حيث  ميزانياته 
 2017 �سنة  �سيكل  مليار   71 الأمن 
وجناعته اأو ك�سف حقيقته كجي�ش 
منتفخ و�سمني بحاجة اإىل )ديتا اأو 
ريجيم �سحي ( مما قد يوؤدي اإىل 
المتيازات  بع�ش  من  التخفيف 
و�سباط  جنود  بها  يحظى  التي 

كرواتب التقاعد الباهظة. 
التغريات  عوامل  اجتمعت  وهكذا 
املهنية  والأ�سباب  املجتمعية 
اخلا�سة  امل�سالح  اإىل  اإ�سافة 
يف  حا�سم  ب�سكل  لت�سهم  للجي�ش 
اإ�رضار اجلي�ش على جتنب احلرب 
جوهرية  خطوات  خالل  من 

للتخفيف عن قطاع غزة.

عقلية القطيع
حيدر امل�سدر

نعي�سها  التي  تلك  يومية  معاناة 
ذات  في�سبوك!  �سبكة  على 
الكلمات  نف�ش  وال�سيغ،  الأفكار 
والتعبريات، وكاأننا داخل حجرة 
اإل  داخلها  يرتدد  ل  مغلقة، 
نن�ست  ما  جند  ول  اأ�سواتنا، 
ونادراً  اأنف�سنا؛  �سدى  اإل  اإليه 
اأو  يخالفها  من  ن�سادف  ما 
التوا�سل  �سبكات  يتحداها. 
م�ستفحلة،  مع�سلة  الجتماعي 
فهي ل تدعم اإل عقلية القطيع، 
ول تعزز اإل �سلوك ال�ستقطاب، 
اعتقدنا  اإذا  �سذجاً  نبدو  وقد 
اأو  الوطنية،  لوحدتنا  خدمتها 

حتى  اأو  الجتماعي،  متا�سكنا 
ترابطنا الأ�رضي. 

والواقع، اأن خوارزمية املن�سات 
ربط  على  تعمل  الجتماعية 
ذات  يت�ساركون  من  وت�سبيك 
وتقدم  والتوجهات،  املعتقدات 
اأجندة  ذات  اإخبارية  لوجبات 
املعلومات  تنتقي  كما  معينة، 
اأن  بعد  املعرو�سة،  واخليارات 
ب�سكل  النتائج  بت�سفية  تقوم 
ي�ستجيب ل�سلوكنا ال�سابق معها، 
بالإعجابات  عنه  عربنا  �سواء 
باإقامة  اأو  وامل�ساركات، 
وال�سداقات.  ال�سالت  خمتلف 
على  في�سبوك  يقوم  فمثاًل، 
مع  تتفق  معطيات  عر�ش 

اهتماماتنا، بحيث يراقب ذكاوؤه 
ال�سطناعي ن�ساطنا اليومي مع 
امل�ستخدمني، اأو ير�سد عاداتنا 
ليعمل  بعينها،  �سفحات  مع 
ومن  وحفظها،  ا�ستيعابها  على 
تغذية  �سكل  على  يرتجمها  ثم 

معلوماتية تتوافق مع ميولنا. 
التكنولوجيا  حقاً  هل  ولكن، 
غياب  عن  ح�رضاً  م�سئولة 
بالتاأكيد  اجلواب  لدينا؟  التنوع 
يحدد  من  مبفردك  فاأنت  ل! 
هي  معك؛  �سلوكها  للو�سيلة 
تر�سيخ  على  ت�ساعدك  فقط 
ونزعاتك  وحزبيتك  حتيزك 
عزيزي  معي  تخيل  النف�سية. 
امل�ستخدم اأن قائمة اأ�سدقائك 

من لون فكري واحد، فهل تتوقع 
العك�ش  على  الآراء؟  يف  تنوعاً 
جملة  اأن  يح�سل  ما  متاماً، 
مواقفك �ستت�سلب لغياب الراأي 
تعر�ست  واإن  يتحداها،  الذي 
ف�رضعان  م�سادفًة،  لإحداها 
�ستخو�ش  اأو  �ستتجاهلها،  ما 
تنتهي  لن  �سفرية  معركة  معها 
اإل بقطيعة كاملة. هي اإذاً دائرة 
اأو  مناف�ساً  راأياً  تقبل  ل  مغلقة، 
خمالفاً داخلها، تتمدد وتت�سخم 
متكاملة،  �سبكة  ت�سبح  اأن  اإىل 
موؤطرين،  م�ستخدمني  ت�سم 
اأفكارهم  داخل  يعي�سون 
اإرادًيّا  ومعزولني  اخلا�سة، 
الفرتا�سية،  العوامل  باقي  عن 

وهكذا دواليك.
احلا�سنة  هذه  توؤدي  بدورها، 
ظواهر  تف�سي  اإىل  املغلقة 
�ساأنها  من  �سلبية،  و�سلوكيات 
وحالة  اجتماعي،  �رضخ  اإحداث 
من  الفكري،  الإق�ساء  من 
ال�سعب معاجلته مبرور الوقت. 
فالعن�رضية، كما اأ�سارت جمعية 
قد  الأمريكية،  ال�سيكولوجيني 
تنت�رض بني امل�ستخدمني لدرجة 
عنيفة  واألفاظ  �سلوكيات  تبني 
بحق املخالف لراأينا وتوجهاتنا. 
عالوة على ما �سبق، قد ي�سطر 
اإىل  امل�ستخدمني  من  العديد 
مواقفهم،  عن  التعبري  جتنب 
�سارمة  ذاتية  رقابة  وممار�سة 

اأطروحاتهم  اأن  �سعروا  حال  يف 
قد جتابه  اأو  بتاأييد،  لن حتظى 
بنقد عنيف من املتابعني. هذه 
ت�سب  ل  بظاهرها،  ال�سلبيات، 
اإل باجتاه تعزيز عقلية القطيع، 
التي  املجتمعات  داخل  خا�سة 
انق�سام �سيا�سي  تعاين من حالة 

وجمتمعي عميق.
واأخرياً، على م�ستخدمي �سبكات 
التوا�سل الجتماعي تنويع قوائم 
ب�سكل  وتوزيعها  �سداقاتهم، 
لون  على  ق�رضها  وعدم  ثري، 
فكري واحد، فما �سقطت الأمم 
اإل بانح�سارها وتقوقعها داخل 
لأفكار  ت�سمح  اأن  دون  ذاتها، 

الغري بالن�سياب احلر.  



و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

مبقت�صى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 

ت�صجيل  و�صل  ت�صليم    2018  -08-05 الي�م   هذا  مت 
الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية

امل�صماة :جمعية ن�صاطات ال�صباب ثاف�ص�ث
املقيمة :بت�غزة

رئي�س اجلمعية  : مزيان زين الدين
تاريخ ومكان امليالد 23-10-1984 تازمالت

العن�ان : ت�غزة بلدية ال�رصفة الب�يرة
املالحظة: ين�رص هذا ال��صل خالل ثالثني 30 ي�ما على 
الأكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة ي�مية وطنية اإعالمية 

بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها
رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية والئية

مبقت�صى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف �صفر 1433 امل�افق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات  وبناء على حم�رص اجلمعية العامة 

التاأ�صي�صية امل�ؤرخ يف 05- 11- 2017
مت ت�صليم هذا الي�م  23-04- 2018  ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح 
بتاأ�صي�س جمعية ولئية م�صماة »اجلمعية الثقافية ال�لئية �صعاع المل 

» الكائن مقرها : املركز الثقايف م�ل�د معمري بلدية الب�يرة
رئي�صة اجلمعية املنتخبة خالل اجلمعية العامة التاأ�صي�صية : ال�صيدة 
 -10-03  : امليالد  ومكان  تاريخ   . عي�صى  ابنة  م�لي ع�ادي مرمي 
1994 بالب�يرة ال�صاكن ب حي 122 م�صكن ع اأ رقم 05 بلدية الب�يرة . 

الأهداف : خلق ف�صاء ثقايف وديناميكي على م�صت�ى ال�لية
اكت�صاف امل�اهب ال�صابة وار�صادها  امل�صاركة يف احياء املنا�صبات 
املحلية وال�طنية والدولية مد ج�ص�ر التعاون مع الهيئات النا�صطة يف 
املجال الثقايف والفني والعلمي والدبي دار الثقافة املركز الثقايف 
التقليدية  الفن�ن  وترقية  رفع  على  العمل  ..الخ  اجله�ي  امل�رصح 
يخ�ل  ل  ال��صل  هذا  مالحظة:  ال�لية  يف  املحلية  وال�صناعات 

للجمعية احلق يف ممار�صة اي ن�صاط جتاري

و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

مبقت�صى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 

ت�صجيل  و�صل  ت�صليم    2018  -08-05 الي�م   هذا  مت 
الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية

امل�صماة :جمعية ن�صاطات ال�صباب ثاف�ص�ث
املقيمة :بت�غزة

رئي�س اجلمعية  : مزيان زين الدين
تاريخ ومكان امليالد 23-10-1984 تازمالت

العن�ان : ت�غزة بلدية ال�رصفة الب�يرة
املالحظة: ين�رص هذا ال��صل خالل ثالثني 30 ي�ما على 
الأكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة ي�مية وطنية اإعالمية 

بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها
رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي
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ووفق� للقن�ة؛ ف�إن الإدارة الأمريكية 
اإجراءات  �سل�سلة  �ستتخذ  احل�لية 
الإعالن عن  منه�  الإط�ر  هذا  يف 
وقف متويل وك�لة "اأونروا" ب�سكل 
والبحث عن �سيغة ق�نونية  ك�مل، 
�سفة  نقل  عدم  ت�سمن  جديدة 

الالجئ ب�لوراثة.
واأ�س�رت اإىل اأن هذه اخلطوات التي 
الأ�سبوع  فعلي�  تنفيذه�  يبداأ  قد 
امل�سوؤولني  لبع�ض  اأبلغت  املقبل 
ب�أنه�  وو�سفوه�  "الإ�رسائيليني" 
"ت�ريخية"؛ يف اإ�س�رة لتم��سيه� مع 
الذي  الإ�رسائيلي  الحتالل  روؤية 
يتنكر للحق الفل�سطيني يف العودة، 
اخلطوات  هذه  اأن  واأو�سحت 
وك�لة  الأول  املق�م  يف  ت�ستهدف 
عن  امل�سوؤولية  ونقل  )اأونروا( 
الالجئني اإىل ال�سلطة الفل�سطينية 
ولي�ض وك�لة )اأونروا( التي �ستجرى 
ووظيفته�  �سفته�  تغيري  حم�ولة 
من  بجزء  اخت�س��سه�  وح�رس 
)اأي  فقط  الفل�سطينيني  الالجئني 
م�سريًة  لجئ(،  مليون  الن�سف 
لإلغ�ء  تطمح  ترمب  اإدارة  اأن  اإىل 

تعريف )اأونروا( احل�يل.
واأكدت القن�ة اأن الإدارة الأمريكية 
اإع�دة  "اإ�رسائيل"  من  �ستطلب 
)اأونروا(  وك�لة  تفوي�ض  يف  النظر 
من  متويله�  ملنع  الغربية  ب�ل�سفة 
اأن  اإىل  م�سريًة  العربية،  البلدان 
على  �ستعمل  الأمريكية  الدارة 
يف  الأممية  املنظمة  متويل  وقف 

ال�سفة الغربية ب�سكل ك�مل.
 16 الأمريكية، يف  الإدارة  واأعلنت 
متويل  تقلي�ض  امل��سي،  ج�نفي 
الالجئني  وت�سغيل  الغوث  وك�لة 
دولر  مليون   65 مببلغ  "اأونروا" 
علقت  لحق  وقت  ويف  اأمريكي، 
45 مليون دولر من متويل املواد 
الغذائية يف الوك�لة، وف�قمت هذه 
لدى  التمويل  اأزمة  التقلي�س�ت 

لتقلي�ض  اجتهت  التي  الأونروا 
خدم�ته� خ��سة يف قط�ع غزة.

وليد دقة 66 عيدا 
ب�سجون "اإ�سرائيل".. 
وهذا حلمه الب�سيط!

الأ�رسى  وخواطر  اأفك�ر  ت�رسح 
للخ�رج مع عيد الأ�سحى املب�رك، 
ويتذكرون اأدق التف��سيل التي متر 
لكنه�  اخل�رج،  يف  الكرام  مرور 
الأ�رسى ذكرى وفكرة جميلة  لدى 
تذكرهم ب�ل�سوق واحلنني للخ�رج؛ 
و�سج�ن  �سجن  بال  احلرية  حيث 
"مع�ك فكة"، اأو "مع�ك فراطة".. 
عيد  كل  اأزمة يف  عن  عب�رة  وهي 
نتيجة  املواطنني  لدى  حتدث 
احتف�ظهم ب�لفكة وهي القليل من 

النقود ذات القيمة ال�سغرية؛ حيث 
لدى  عنه�  وال�سوؤال  البحث  يكرث 
ال�سغ�ر والكب�ر قبل يوم من العيد 
ويف اأول يوم منه ملع�يدة الأطف�ل 

ال�سغ�ر الذين اأحي�ًن� يطلبونه�.

�سوؤال عادي

يدخل  والذي  دقة  وليد  الأ�سري 
الحتالل  �سجون  يف   33 الـ  ع�مه 
وغرف  الزن�زين  و�سط  الظ�ملة 
حروًف�،  كتب  ال�سيقة،  ال�سجن 
خطت  اإنه�  عنه�،  يق�ل  م�  اأقل 
بدموع من اأمل ووجع؛ حيث يقول: 
م�ست�قله  �سيء  اأكرث  �سو  "بتعرف 
يبكيني؟!..  ممكن  حتى  اأو  بره، 
اأمر  يف  �سوؤال  ي�س�ألني  واحد  اإنه 
)معك  مثاًل  ي�س�ألني  ا..  جًدّ ع�دي 

فراطة(؟!" وت�بع الأ�سري دقة يقول 
يف ر�س�لة للخ�رج: "م�ض مهم يكون 
معي اأو م� يكون، املهم ي�س�ألني.. 
من زم�ن م� حدا �س�ألني اإذا معي 

)فراطة(".

عوامل اأخرى

لكن  و�رسيعة  �سغرية  عب�رة 
يف  الأ�رسى  لدى  كبرية  مع�نيه� 
به�  يحلمون  الحتالل،  �سجون 
واأحي�ًن�  اأ�سع�را،  فيه�  ويكتبون 
ملجرد  حوله�   � ق�س�سً يوؤلفون 
عن  بعيًدا  ب�حلرية،  تذكرهم  اأنه� 
فتح  واأ�سوات  وال�سج�ن  ال�سجن 
اأبواب ال�سجن واإغالقه، فهي ب�سع 
للمح�مي  الأ�سري  يقوله�   كلم�ت 
وينقلك  خميلتك  يثري  لالأهل  اأو 
لعوامل اأُخرى الأ�سري دقة يت�بع يف 
خميلته: "غًدا اليوم الأول من اأي�م 
العيد الذي مل اأحتفظ له مبالب�ض 
اأملك  ول  ع�ًم�،   33 منذ  جديدة 
م�لً "لأفرطه"، ول حلوى لأوزعه� 
زلت  م�  لكني  الأطف�ل،  على 
موؤمًن� ب�لإن�س�ن وب�ملنفيني، ومبن 
اإن  حتى  الذاكرة،  على  يقت�تون 
اأمع�وؤهم..  جفت حلوقهم، وخوت 
ملح  ويلعقون  الغيم،  ير�سعون 
الكف، وهم ينرثون ورد العمر على 
ق�رعة طريق الفقراء واملقهورين 
وليد  الأ�سري  ويعّد  ن�دمني".  غري 
دقة )57 ع�ًم�( من قدامى الأ�رسى 
ع�م  اعتقل  حيث  الفل�سطينيني؛ 
1986 وحكم ب�ل�سجن مدى احلي�ة، 
لحًق�؛  �سنت�ن  حلكمه  واأ�سيف 
ب�مل�س�ركة  الحتالل  يتهمه  حيث 
�سهيوين،  جندي  وقتل  خطف  يف 
واألف يف ال�سجن م�رسحية "الزمن 
من  م�ستوح�ة  وهي  املوازي" 
جتربته يف الأ�رس والعتق�ل ملدة 

ا. زم�نية طويلة جًدّ

ذكرت القناة العربية الثانية )ري�ست 13(، اأن اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب 
تتجه مع بداية ال�سهر املقبل لإعالن خطوات تهدف اإىل اإلغاء حق العودة لالجئني 

الفل�سطينيني وح�سب القناة؛ فاإن الإدارة الأمريكية �ستعّد اأن عدد الالجئني 
الفل�سطينيني يبلغ ن�سف مليون لجئ فقط، ولي�س خم�سة ماليني كما يحت�سبون 

لدى وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )اأونروا(.

فل�سطني املحتلة

الالجئون والأونروا .. هذا ما تخطط له اإدارة ترمب

اأمريكا تتهم رو�سيا بامتالك قاتل ف�سائي �سّري ل مثيل له
 National جملة  ذكرت 
Interest الأمريكية املتخ�س�سة 
متتلك  رو�سي�  اأن  الدف�ع،  يف 
الأقم�ر  ق�تل  لتطوير  برن�جم� 
املركب�ت  وتعطيل  ال�سطن�عية 
الف�س�ء  يف  الأخرى  الف�س�ئية 

اخل�رجي.
ب�أن  التذكري  املجلة  واأع�دت 
اخل�رجية  وزير  م�س�عدة 
اتهمت  بوبليت،  اأيالم  الأمريكي، 
خالل  الع�م  هذا  من  اأوت  يف 
جنيف،  يف  ال�سالح  نزع  موؤمتر 
الأقم�ر  هذه  مثل  ب�إطالق  رو�سي� 
الوقت  يف  الق�تلة.  ال�سطن�عية 
هذه  اإن  مو�سكو  تقول  نف�سه، 
الأقم�ر تقوم بدور مفت�ض الأقم�ر 
اإن�س�وؤه�  يتم  والتي  ال�سطن�عية، 
املركب�ت  مع  امل�س�كل  لتحديد 

الأخرى.
كال  ف�إن  التقرير،  ملعدي  ووفق�ً 
الحتم�لني لهم� احلق يف الوجود، 

ال�سطن�عية،  الأقم�ر  هذه  لأن 
املن�ورة  على  القدرة  لديه�  التي 
لإ�سالح  الالزمة  الأدوات  وحمل 
الأخرى  واملركب�ت  الأقم�ر 
بدقة، قد تكون ق�درة على اإخراج 
العمل  من  اأخرى  ف�س�ئية  مركبة 

وحتييده� من النظ�م الف�س�ئي.
الغربية،  التق�رير  لبع�ض  ووفق� 
 2013 ع�م  منذ  رو�سي�  اأطلقت 
موكل  ا�سطن�عية،  اأقم�ر  اأربعة 
و�سمته�  املفت�ض،  دور  اإليه� 
"كو�سمو�ض-2491"، "كو�سمو�ض-

"كو�سمو�ض-2504"   ،"2499
ق�درة  و"كو�سمو�ض-2519"، وهي 
ب�لغة  مبن�ورات  القي�م  على 
الأمريكية.  املجلة  الدقة، ح�سب 
ال�سطن�عية  الأقم�ر  وهذه 
هي  اليوم  حتى  له�  مثيل  ل  التي 
غ�سب  اإث�رة  يف  ت�سببت  التي 
اخل�رجية  وزارة  ممثل  وقلق 
مت   ،2014 ع�م  يف  الأمريكية، 

و�سع القمر ال�سطن�عي الرو�سي 
املدار،  يف  كو�سمو�ض-2499"   "
البي�ن�ت،  لبع�ض  وفًق�  والذي، 
هو عب�رة عن عينة اختب�ر لنظ�م 
اأو  بالزم�  مبدفع  مزود  جديد 
اأيوين. وحقيقة، اأن مو�سكو مل تقم 
حول  الدويل  املجتمع  ب�إخط�ر 
الف�س�ئية،  املركبة  هذه  اإطالقه� 
خلق  يف  ذلك  ت�سبب  الذي  الأمر 
اختب�ره�  حول  ال�سكوك  بع�ض 
الأقم�ر  "ق�تل  من  منوذج� 
موقف  ن�س�أ  وقد  ال�سطن�عية". 
مم�ثل فيم� يتعلق ب�إطالق من�ذج 
والتي،  ال�سل�سلة،  هذه  من  اأخرى 
املعت�د  غري  الن�س�ط  ج�نب  اإىل 
ت�سبب  الف�س�ئية،  املركب�ت  لهذه 
اخل��ض،  غر�سه�  يف  �سكوًك� 
 National تعتقد  ح�سبم� 
يف  املتخ�س�سة   Interest

املج�لت الدف�عية والع�سكرية.
اإطالق  مت   ،2017 جوان  ويف 

الرو�سي  ال�سطن�عي  القمر 
"كو�سمو�ض-251"، الذي مت ف�سله 
فيم� بعد عن القمر ال�سطن�عي 
"كو�سمو�ض-2521"، والذي بدوره 
عن  لحق  وقت  يف  ف�سله  جرى 
بعد  وفيم�  "كو�سمو�ض-252". 
الف�س�ئية  املركب�ت  هذه  ق�مت 
املن�ورات  من  ب�سل�سلة  الغ�م�سة 
اأ�سعلت  التي  املفهومة،  غري 
و�سكلت  الغربية  ال�سكوك  �رسارة 
اأي�س� اأحد اأ�سب�ب القلق الأمريكي، 
ح�سبم� كتبت املجلة وتطلق �سفة 
املركب�ت  على  ف�س�ئي"  "مفت�ض 
القدرات  لديه�  التي  الف�س�ئية 
التقنية على املن�ورة والتحرك يف 
مع  التف�عل  اأو  واملراقبة  املدار 
اأقم�ر اأخرى وي�س�ر اإىل اأن ع�سكرة 
اإىل  حمظورة  اخل�رجي  الف�س�ء 
املع�هدة  مبوجب  كبري  حد 
الف�س�ء  ب�س�أن   1967 لع�م  الدولية 

اخل�رجي.

اأنقرة

تطور جديد بحادث ا�ستهداف 
ال�سفارة الأمريكية 

و�سف كالم "العالول" بالكذب

اأبو مرزوق: اأنباء التهدئة 
كاذبة ومل نطلب مطارا باإيالت

اعتقلت ال�رسطة الرتكية �سخ�سني 
يف  ب�سلوعهم�  ي�ستبه  اآخرين 
ال�سف�رة  على  الن�ر  اإطالق  ح�دث 
اأوت   20 يف  ب�أنقرة  الأمريكية 
املعتقلني  عدد  لي�سبح  اجل�ري، 

ب�سبب احل�دث 4 اأ�سخ��ض.
"حرييت"  �سحيفة  ونقلت 
ال�رسطة  يف  م�سدر  عن  الرتكية، 
ك�ن  ال�سخ�سني  اعتق�ل  اإن  قوله 
واأنهم�  اأوت(،   24( يومني  قبل 
ح�لي�  لال�ستجواب  يخ�سع�ن 
فرتة  الرتكية  ال�رسطة  ومددت 
احتج�ز اأحمد �سيلكتني )39 ع�م�( 
ع�م�(،   38( غوندا�ض  وعثم�ن 
وقد  اأوت،   20 يف  اعتقال  اللذين 
اعرتف� ب�إطالق الن�ر على ال�سف�رة 
حتت  وهم�  اأنقرة،  يف  الأمريكية 

ت�أثري الكحول.

ر�س��س�ت   6 ال�سخ�س�ن  واأطلق 
املدخل  على  بي�س�ء  �سي�رة  من 
يف  الأمريكية  لل�سف�رة  الرئي�سي 
ر�س��س�ت   3 ف�أ�س�بت  اأنقرة، 
يف  زج�جي�  ولوح�  املعدين  الب�ب 

املق�سورة الأمنية لل�سف�رة.

وق�ل اأحد املتهمني ب�إطالق الن�ر، 
اإن الغ�سب من ت�رسيح�ت الرئي�ض 
�سد  ترامب  دون�لد  الأمريكي 
الدولر  اأم�م  اللرية  وانهي�ر  تركي� 
على  اإقدامه  وراء  ك�ن�  الأمريكي 
ال�سحيفة  ونقلت  اخلطوة  هذه 
عن  امل��سي،  الأربع�ء  ذاته�، 
املتهم �سيلكتني قوله: "لقد ات�سلت 
بعثم�ن يف تلك الليلة والتقين�. كن� 
ن�رسب ونقود ال�سي�رة. حتدثن� عن 
التهديدات  وعن  الدولر،  اأزمة 
وعن  تركي�  �سد  الأمريكية 
الأمريكي  الرئي�ض  ت�رسيح�ت 
خالل  �سيلكتني  الأخرية"واأ�س�ف 
اعرتاف�ته اأم�م املحققني الت�بعني 
اخل��ض مبك�فحة  الأمن  لوحدات 
اإطالق  وقررن�  "غ�سبن�  الإره�ب: 
الن�ر على ال�سف�رة الأمريكية، لقد 
الكحول"ووفق�  ت�أثري  حتت  كن� 
يتم  مل  ف�إنه  تركي،  اأمني  مل�سدر 
اأن  اإىل  ي�سري  دليل  اأي  العثور على 
ال�سخ�سني املتهمني ب�إطالق الن�ر 
ث�لث  �سخ�ض  من  توجيه�ت  تلقي� 
املتهمني  اإر�س�ل  ومت  للتنفيذ. 

للمحكمة.

ال�سي��سي  املكتب  ع�سو  و�سف 
اأبو  مو�سى  حم��ض،  حلركة 
تداوله�  مت  التي  الأنب�ء  مرزوق، 
بني  التهدئة  اتف�ق  تف��سيل  عن 
ب�لك�ذبة،  و"حم��ض"  "اإ�رسائيل" 
م�سددا على اأن احلركة مل تطرح 
اأي فكرة عن مط�ر غري مط�ر غزة 
ومل تطلب مرتب�ت للموظفني عرب 
مرزوق،  اأبو  "اإ�رسائيل"وت�س�ءل 
عرب )تويرت(: "كيف لن� اأن ندرك 
وال�سدق  اخلي�ل،  من  احلقيقة 
امل�سوؤولني  اأحد  الكذب؟  من 
فنحن  كذب،  ن�سفه  بكالم  تكلم 
عالقة  له�  فكرة  اأي  نطرح  مل 
وملمَ  غزة،  مط�ر  غري  مبط�ر 
اإطالًق�".  لرتكي�  الذه�ب  نمَطلب 

لن�  "لي�ض  مرزوق:  اأبو  واأ�س�ف 
وملمَ  موؤ�س�س�تن�،  غري  مرجعية 
عرب  للموظفني  مرتب�ت  نطلب 
ل  اأنه  على  م�سددا  اإ�رسائيل"، 
وامل�س�حلة،  التهدئة  بني  خلط 
تعبريه.  وفق  خيبة،  الكذب  واأن 
وت�أتي ت�رسيح�ت اأبو مرزوق بعد 
مق�بلة �سح�فية اأجراه� حممود 
الع�لول، ن�ئب رئي�ض حركة فتح، 
ق�ل فيه� اإن "اإ�رسائيل" عر�ست 
ر�سيف  مع  مين�ء  حم��ض  على 
اأي�س�  الع�لول  وق�ل  قرب�ض،  يف 
مط�را  عر�ست  "اإ�رسائيل"  اإن 
اإ�رساف  حتت  اإيالت  بجوار 
وحيد  طريان  وخط  اإ�رسائيلي 

ب�جت�ه قطر.
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"�أ�سلوب  �لتحالف  ورف�ض 
�مل�سبقة،  و�ل�رشوط  �لإمالء�ت 
معها"،  يتعاطى  "لن  �أنه  موؤكد� 
ذلك  من  �لإ�سارة  يو�سح  مل  لكنه 
مع  �أي�سا  يتعاطى  "لن  �أنه  وتابع 
للتعامل  عقالنية  غري  رغبات  �أي 
�أطر�ف  من  �آخر  دون  طرف  مع 
تفا�سيل  �لبيان  يذكر  �ملحور"ومل 
�سكله  �أو  �لتفاق  ماهية  حول 
 14 يف  تاأ�س�ض  �ملحور"  و"حتالف 

من �ل�سهر �جلاري.
�ل�ُسنية  �ل�سخ�سيات  �أبرز  وي�سم 
)نائب  �لنجيفي  �أ�سامة  وهم: 
حزب  زعيم  �جلمهورية/  رئي�ض 
وخمي�ض  متحدون(،  للعر�ق 
للم�رشوع  �لعام  )�لأمني  �خلنجر 
�لعربي(، وجمال �لكربويل )رئي�ض 
�لتحالف  ي�سم  كما  �حلل(  حزب 
حزب  )زعيم  �جلبوري  �سليم 
�لتجمع �ملدين لالإ�سالح(، و�أحمد 
�جلماهري  حزب  )رئي�ض  �جلبوري 
)وزير  �لزيد�ن  وفالح  �لوطنية(، 

�لزر�عة �سابقا(.
عدد  يبلغ  �لذي  �لتحالف،  وجاء 
من  م�سعى  يف   ،48 مقاعده 
�سفوفها  لتوحيد  �ل�ُسنية  �لقوى 
�حلكومة  ت�سكيل  مباحثات  خالل 

�جلديدة.
تهمي�ض  من  �ل�سنة  وي�سكو 
�حلكومات �لعر�قية �ملتعاقبة �لتي 
يقودها �ل�سيعة منذ �إ�سقاط نظام 

�سد�م ح�سني، على يد قو�ت دولية 
قادتها �لوليات �ملتحدة عام 2003 
وجرت �لعادة يف �لعر�ق �أن ي�سغل 
�لوزر�ء،  رئي�ض  من�سب  �ل�سيعة 
و�لأكر�د  �لربملان،  رئي�ض  و�ل�سنة 
ويخو�ض  �جلمهورية  رئا�سة 
لت�سكيل  �سباقا  �سيعيان  تيار�ن 
�لربملان  د�خل  عري�ض  حتالف 
�لتيار  �ملقبلة  �حلكومة  لت�سكيل 
"�سائرون"  حتالف  يقوده  �لأول 
�ملدعوم من زعيم �لتيار �ل�سدري 
باملركز  و�لفائز  �ل�سدر  مقتدى 
�لأول بر�سيد 54 مقعد�، و�ئتالف 
و�لذي  �لعبادي  بزعامة  "�لن�رش" 
يقود  بينما  مقعد�  بـ42  ثالثا  حل 
�لثاين، �ئتالفا "�لفتح" �لذي ي�سم 
�حل�سد  لف�سائل  �سيا�سية  �أذرع 
�لعامري  هادي  بزعامة  �ل�سعبي 
و�لذي حل ثانيا بر�سيد 48 مقعد�، 
نائب  بزعامة  �لقانون"  و"دولة 
�ملالكي  نوري  �جلمهورية  رئي�ض 
 26 بر�سيد  ر�بعا  حل  و�لذي 
للح�سول  �لتيار�ن  وي�سعى  مقعد� 
على �أ�سو�ت �ل�ُسنة و�أحز�ب �إقليم 

�ل�سمال.
�إىل  بحاجة  حتالف  �أي  و�سيكون 
�لربملان  �أع�ساء  عدد  غالبية 
�أي  �حلكومة،  مترير  ل�سمان 
�أ�سل  من  ع�سو�   165 �أ�سو�ت 
�ملنتظر  ومن  �لأقل  على   329
فوؤ�د  �جلمهورية  رئي�ض  يدعو  �أن 
�جلديد  �لربملان  قريبا  مع�سوم 
لالنعقاد متهيد� لت�سكيل �حلكومة 

�جلديدة.

وقفة �حتجاجية مبنا�سبة �لذكرى 
�ل�سنوية �لأوىل ملجازر �أر�كان

 
�ل�سويدية  �لعا�سمة  �سهدت 
وقفة  �ل�سبت،  �ليوم  �ستوكهومل، 
عام  مرور  مبنا�سبة  �حتجاجية 
�مليامناري  �جلي�ض  جمزرة  على 
�سد  �مل�سلحة  و�مليلي�سيات 
�ملدنيني من م�سلمي �لروهنغيا يف 
�ملظاهرة  "�أر�كان"ونظمت  �إقليم 
�ل�سويد")غري  "روهينغا  جمعية 
�سريغل�ض  ميد�ن  يف  حكومية(، 
تورغ بالعا�سمة، و�أحيا �مل�ساركون 
ورفع  �ملجزرة  �سحايا  ذكرى  بها 
مكتوب  لفتات  �مل�ساركون 
"�أوقفو�  قبيل  من  عبار�ت  عليها 
و"�أوقفو�  ميامنار"،  يف  �ملجزرة 
و"�أوقفو�  �أر�كان"،  م�سلمي  قتل 
�مل�ساركون  �ملجزرة"وطالب 
من  لل�سالم  نوبل  جائزة  ب�سحب 
�سو  �سان  �أونغ  ميامنار  زعيمة 

ت�سي.
ويف كلمة له خالل �ملظاهرة، ذّكر 
�ل�سويد"،  "روهينغا  رئي�ض جمعية 
�أبو �لكالم، مبا حدث يف �خلام�ض 
و�لع�رشين من �أوت 2017، قائال �إن 
�لآلف من م�سلمي �أر�كان قتلو� يف 
على  �لآلف  ع�رش�ت  و�أُجرب  ذلك 
�لكالم  �أبو  و�أعرب  منازلهم  ترك 
رجب  �لرتكي  للرئي�ض  �سكره  عن 
�أردوغان للدعم �لذي قدمه  طيب 

"�أردوغان  قائال:  �أر�كان  مل�سلمي 
و�ل�سعب �لرتكي كانا �أكرث من وقف 
ي�ستمر�  �أن  وناأمل  جانبنا،  �إىل 
منظمة  م�ستقبال"وح�سب  بدعمنا 
)غري  �لدولية"  للتنمية  "�أونتاريو 
من  �ألفاً   24 نحو  فاإن  حكومية(، 
يد  على  قتلو�  �لروهنغيا  م�سلمي 

�لقو�ت �مليامنارية.
قبل  �سدر  بحثي  تقرير  و�أ�سار 
�لعدد  �أن  �ملنظمة،  عن  �أ�سبوع 
�لروهنغيا  م�سلمي  ب�ساأن  �ملتوقع 
و962  �ألف   23 هو  �ملقتولني 

�سخ�ض.
م�سلم  �ألف   34 من  �أكرث  �أن  و�أّكد 

�لنار،  يف  �إلقاوؤهم  جرى  روهنغي 
�ألف   114 من  �أكرث  تعر�ض  فيما 
�لبيانات  �أّكدت  كما  لل�رشب 
�مر�أة  و718  �ألف   17 �أن  �جلديدة 
تعر�سن  م�سلمة  روهنغية  وفتاة 
من   2017 �أوت  منذ  لالغت�ساب 
ولفت  �مليامنارية  �لقو�ت  قبل 
�ألفاً   115 حرق  مت  �أنه  �لتقرير 
 113 من  �أكرث  وتدمري  منزلً  و26 
ملنظمة  ووفًقا  �آخر  منزل  �ألف 
 750 من  �أكرث  فاإن  �لدولية،  �لعفو 
معظمهم  روهنغي،  م�سلم  �ألف 
من  هربو�  و�لن�ساء،  �لأطفال  من 
ب�سبب  بنغالدي�ض  �إىل  مناطقهم 

ممار�سات �جلي�ض �مليامناري.
�مل�سلمني  ميامنار  حكومة  وتعترب 
غري  "مهاجرين  �لروهنغيا 
بنغالدي�ض،  نظاميني" قادمني من 
�ملتحدة  �لأمم  ت�سنفهم  فيما 
يف  ��سطهاًد�  �لأكرث  "�لأقلية 
ت�ستهدف  جر�ئم  �لعامل"و�أ�سفرت 
من  �أر�كان،  يف  �مل�سلمة  �لأقلية 
وملي�سيات  ميامنار  جي�ض  قبل 
�آلف  مقتل  عن  متطرفة،  بوذية 
حملية  م�سادر  ح�سب  �لروهنغيا، 
�لأمم  وو�سفت  متطابقة  ودولية 
�ملتحدة �حلملة على �أر�كان باأنها 

"منوذج مثايل للتطهري �لعرقي".

نية العراقية الفائزة يف النتخابات الربملانية الأخرية، اإنه اقرتب من التو�صل لتفاق مع اأحزاب  ب�صاأن ت�صكيل احلكومة اجلديدة قال حتالف "املحور الوطني" الذي ي�صم غالبية القوى ال�صُ
اإقليم ال�صمال، يف �صياق املباحثات الرامية لت�صكيل احلكومة اجلديدة وقال التحالف املُ�صكل حديثا، يف بيان اطلعت عليه الأنا�صول، اإن مفاو�صاته مع الأحزاب ال�صيا�صية يف اإقليم ال�صمال 

)احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين ، والحتاد الوطني الكرد�صتاين( و�صلت مراحل متقدمة متهيدا لتوقيع "وثيقة مبادئ"واأو�صح ان هذه الوثيقة "ميكنها اأن تكون اأ�صا�صا لإعادة بناء الدولة؛ 
لتجاوز حالت الإخفاق والف�صل التي و�صلنا اإليها والتي اأثبتت عجزها الكامل عن اإيجاد حلول للم�صكالت اجلوهرية، منذ عام 2003 )احتالل العراق( وحتى اليوم"واأ�صار البيان اإىل اأن "اللقاءات 

واحلوارات التي يجريها املحور )الوطني( حاليا مل تف�ض حتى اللحظة اإىل تفاهمات نهائية".

العراق.. 

م٫�ض 

نة يقرتب من اتفاق مع اأحزاب اإقليم ال�شمال حتالف ال�شُ

اإيطاليا

اإحالة وزير الداخلية للتحقيق يف ق�شية ال�شفينة "ديت�شوتي"
�أعلنت �لنيابة �لعامة بجزيرة �سقلية، 
�أق�سى جنوبي �إيطاليا، م�ساء �ل�سبت، 
وزير  �لوزر�ء،  رئي�ض  نائب  �إحالة 
ومدير  �سالفيني،  ماتيو  �لد�خلية 
مكتبه، ماتيو بيانتيدوزي، للتحقيق يف 
،و�ل�سفينة  ديت�سوتي  �ل�سفينة  ق�سية 
نظامي مت  مهاجًر� غري   177 حتمل 
وتر�سو  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  �إنقاذهم 
ب�سقلية،  كاتانيا  مدينة  ميناء  يف 
وقت  ويف  �ملا�سي،  �لثالثاء  منذ 

�سابق �ليوم، منع �سالفيني ركابها من 
�لنزول للرب �لإيطايل.

��ستناد�ً  �حلكومي  �لتلفزيون  وقال 
�لعام،  �لنائب  �لنيابة  �إن  من  لبيان 
�سالفيني  �أحال  باتروناجو،  لويجي 
�ل�سمال  ر�بطة  حركة  يتزعم  �لذي 
�ليمينية، ومدير مكتبه للتحقيق بتهم 
و"�لعتقال  �أ�سخا�ض"،  "�حتجاز 
��ستخد�م  و"�إ�ساءة  �لقانوين"،  غري 

�ملن�سب".

"هذ�  �أن  �لبيان  و�أ�ساف 
�لإجر�ء)�لإحالة للتحقيق( من�سو�ض 
�لد�ستوري،  �لقانون  مبوجب  عليه 
جميع  توفري  ظل  يف  ي�سمح،  و�لذي 
�ملن�سو�ض  و�حل�سانات  �ل�سمانات 
بالتحقيق  نف�سه،  �لقانون  يف  عليها 
خالل  �مل�ستجوبني  �سلوك  حول 

ممار�ستهما ملن�سبيهما".
تقييم  �إىل  �لتو�سل  حال  "ويف  وتابع 
�لإثنني  �مل�سوؤولني  ل�سلوكيات  �سلبي 

حاجة  هناك  ف�ستكون  �ملذكورين، 
�إىل �إذن من جمل�ض �لنو�ب �ملخت�ض 
�ملحاكمة"وو�سلت  يف  لل�رشوع 
بعدما  كاتانيا،  ميناء  �ل�سفينة 
�لتحتية  و�لبنى  �لنقل  وزير  �سمح 
فجر  تونينيللي،  د�نيلو  �لإيطايل 
لها بدخول �ملياه  �ملا�سي،  �لثالثاء 
�لإيطالية، بعد 6 �أيام من �لبحث عن 
ميناء غري �لوزير �سالفيني منع ركابها 
من �لنزول، مطالباً �لحتاد �لأوروبي 

بتقا�سمهم ويف تدوينة على �سفحته 
وقت  يف  �لوزير،  كتب  بـ"في�سبوك"، 
يف  �أوروبا  تبد�أ  �أن  "�إما  �ليوم  �سابق 
�لدفاع  على  جدية  ب�سورة  �لعمل 
�ملهاجرين،  و�قت�سام  حدودها  عن 
�ملو�نئ  �إىل  �إعادتهم  �سن�رشع يف  �أو 
�سالفيني،  منها"وو�فق  غادرو�  �لتي 
�لأربعاء �ملا�سي، على نزول �لأطفال 
�ل�سفينة،  من  �مل�سحوبني  غري 
�لركاب  باقي  دون   ،27 وعددهم 

�ل�سلطات  �سمحت  �سابق  وقت  ويف 
بنزول  كاتانيا  ميناء  يف  �ل�سحية 
لأ�سباب  �ل�سفينة  من  �سخ�ساً   16
�سحية، لكن مل ينزل منهم �سوى 13 
يف  �ل�سفينة  منت  على  ويبقى  فقط 
غري  مهاجر�   137 �حلا�رش،  �لوقت 
�إريرتيا،  جن�سيات:  يحملون  نظامي 
و�سوريا،  �لقمر،  وجزر  وبنغالدي�ض، 
وم�رش، و�ل�سومال، ح�سب معطيات 

وز�رة �لد�خلية.

الوليات املتحدة

وفاة ال�شيناتور جون ماكني بعد �شراع مع ال�شرطان
جون  �لأمريكي  �ل�سيناتور  تويف 
عاًما   81 عن  �ل�سبت،  �أم�ض  ماكني، 
�رشطان  مر�ض  مع  �رش�ع  بعد 
�لدماغ وذكر بيان عن مكتب ماكني 
�أنه تويف بعد ظهر �ل�سبت بالتوقيت 
و�أم�ض  �أ�رشته  �أفر�د  بني  �ملحلي، 
�أ�رشة ماكني،  �أعلنت  �لأول �جلمعة، 
لالنتخابات  �ل�سابق  �ملر�سح 
يو��سل  لن  �أنه   ،2008 يف  �لرئا�سية 
ف�رشته  ما  �ل�رشطان،  عالج  تلقي 
دنو  �أنه  على  حملية  �إعالم  و�سائل 

�حلزب  يف  �لبارز  �ل�سيناتور  �أجل 
ن�رش  وفاته،  وعقب  �جلمهوري. 
تعزية  ر�سائل  �لأمريكيون  �ل�سا�سة 
�لرئي�ض  وقدم  ماكني  فيها  نعو� 
�لأمريكي دونالد تر�مب، يف تغريدة 
ماكني،  لأ�رشة  تعازيه  تويرت،  على 
�لأ�سى  ي�ساطرها  �أنه  مو�سًحا 
مايك  �لرئي�ض  نائب  �أعرب  كما 
هو  تعازيه  عن  تويرت،  على  بن�ض، 
�أكد  بدوره،  ماكني  لأ�رشة  وعقيلته، 
�أوباما،  بار�ك  �ل�سابق  �لرئي�ض 

مبكانة  يتمتع  ماكني  �أن  بيان،  يف 
�لأمريكية،  �ل�سيا�سة  يف  مرموقة 
و�أنه �سيذكره د�ئًما بامتنان، ويعترب  
من  ماكني،  يعد  ،كما  �أوباما  بار�ك 
�لرئي�ض  �سيا�سات  منتقدي  �أبرز 
د�خل  من  تر�مب،  دونالد  �حلايل 
�أعلن عن  �حلزب �جلمهوري، حيث 
معار�سته لعدد من �سيا�سته �لد�خلية 
خالل  �لأ�رش  يف  وقع  و�لدولية.  
ما  �لفيتنامية  �حلرب  يف  م�ساركته 
بني عامي 1967 و1973. وكان ماكني 

يحظى باحرت�م �لأو�ساط �ل�سيا�سية 
و�لدميقر�طية على حد  �جلمهورية 
�ملا�سي،  �ل�سيف  وخالل  �سو�ء 
�إ�سابته  �ل�سيناتور ماكني، عن  �أعلن 
يبد�أ    �أن  و�ختار  �لدماغ،  ب�رشطان 
مبنى  يف  ملاكني،  علني  ظهور  �آخر 
�لكونغر�ض، يف دي�سمرب 2017، لكنه 
��ستمر يف ن�رش عدد من �لتغريد�ت 
بتويرت، حول  و�لبيانات عرب ح�سابه 
تعرفها  �لتي  �لق�سايا  خمتلف 

�لوليات �ملتحدة.

�صيكاغو

م�شرية احتجاجية �شد انتهاكات 
وا�شنطن حلقوق الإن�شان 

مناه�سة  �حت�سدو�   �إذ  خمتلفة،  منظمات  من  نا�سط   200 نحو  �مل�سرية  يف  �سارك 
�أن  �لفعالية  خالل  حتدثو�  ممن  عدد  و�أكد  بها  �لإن�سان  حقوق  و�نتهاكات  للحروب، 
�رشورة  على  م�سددين  �حلروب،  تلك  يف  �لإن�سان  حلقوق  �نتهاكات  ترتكب  و��سنطن 
�لتعليم،  جمالت  تطوير  يف  �لع�سكرية،  �لعمليات  على  ت�رشف  �لتي  �لأمو�ل  �إنفاق 
ول  لالجئني،  "نعم  �ملحتجون  رددها  �لتي  �لهتافات  ومن  بالبالد  و�لأعمال  و�ل�سحة، 
للحرب"، و"�جلرمية �إن كانت ور�ء �حلدود فهي جرمية"، و"�نفقو� �أمو�لنا على �ل�سحة، 
و�لتعليم"، "�أرو�ح �لزنوج، و�لبي�ض لها قيمة"، و"�حلرية لفل�سطني"و�نتهت �لفعالية �لتي 

جرت و�سط �إجر�ء�ت �أمنية م�سددة، دون وقوع �أية �أحد�ث تذكر.
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يف  جنح  مدرب  �آخر  �أن  وذكرت 
هو  �لليغا،  من  جولتني  باأول  �لفوز 
يف  زيد�ن،  �لدين  زين  �لفرن�سي 
و�سلت  حيث   ،17/2016 مو�سم 
�نت�سار�ت،  �أربع  �إىل  �سل�سلته 
�أن  قبل  �ملو�سم،  ذلك  بد�ية  يف 
يف   )1-1( فياريال  يد  على  تنتهي 

�سانتياغو برنابيو.
 14/2013 مو�سم  يف  �أنه  وتابعت 
�أن�سيلوتي،  كارلو  �لإيطايل  جنح 

�أي�سا يف �لفوز باأول ثالث مباريات، 
ثالثا، حني فاز  �أنهى �ملو�سم  لكنه 
�أتلتيكو مدريد باللقب، ويف مو�سم 
�لـ100 نقطة حقق جوزيه مورينيو 
بالنت�سار يف  �إجناز� مماثال  ا  �أي�سً

�أول 3 �أ�سابيع.
و�أ�سافت �أن بد�ية مانويل بيليغريني 
يف مو�سم 10/2009 كانت ُمذهلة، 
جولت   5 باأول  �لفوز  حقق  حني 
يف  �سو�سرت  جنح  كما  �لليجا،  من 

يف  �لنت�سار  من   08/2007 مو�سم 
يف  باللقب  وظفر  لقاء�ت،   3 �أول 
�ملرة  باأن  ونوهت  �ملو�سم  نهاية 
ريال  فيها  جنح  �لتي  �ل�ساد�سة 
من  جولتني  باأول  �لفوز  مدريد يف 
�سنة، كانت  �آخر 18  �لليجا، خالل 
ثم  مايوركا  �سد   05/2004 مو�سم 
�ملدرب  قيادة  حتت  نومان�سيا، 
يف  �سل�سلته  و�نتهت  كامات�سو، 

�جلولة �لثالثة.

لوبيتيغي ي�ضعى لل�ضري على خطى زيدان ومورينيو
�سعى ريال مدريد، لتحقيق الفوز يف املباراة الثانية على التوايل يف 

الليغا، عندما يواجه نظريه جريونا، اأم�س الأحد، يف ثاين جولت الليغا 
واأو�سحت �سحيفة »ماركا« اأن ريال مدريد حقق الفوز باأول جولتني من 

الليغا، خالل 6 منا�سبات فقط، من اآخر 18 مو�سًما.

الأملاين يورغن كلوب 

العبو ليفربول 
لي�ضوا بن�ضبة 

 %100
ملباريات 

»الربميرليغ«
قال �لأملاين يورغن كلوب 

�ملدير �لفني لليفربول، 
�إن لعبي فريقه لي�سو� 

جاهزين بن�سبة 100% خلو�ض 
مناف�سات �لدوري �لإجنليزي 

لكرة �لقدم )�لربميرليغ(
جاءت ت�رصيحات كلوب يف 

موؤمتر �سحفي عقب فوز 
ليفربول على بر�يتون بهدف 

دون رد يف �جلولة �لثالثة 
للم�سابقة �ملحلية. 

و�أكد كلوب »�لالعبون لي�سو� 
جاهزين بن�سبة 100%، هذ� 

هو �لأمر، ل ميكننا منح 
�لالعبني �إجازة �سيفية 
ق�سرية ونتوقع منهم �أن 

يعودو� بنف�ض �لأد�ء، هذه 
�ملباريات تكون هي �لأهم 
يف �ملو�سم«و�أ�ساف »لقد 
كنت �أعلم قبل �للقاء �إنه 

هناك �لكثري من �لعمل علينا 
�لقيام به، ورمبا �أنتم تعرفون 

ذلك �لآن« و�أو�سح كلوب 
»9 نقاط بعد 3 مباريات ، 
لي�ض هناك �أي �سيئ �سلبي 

يف ذلك، ولكن �إذ� تابعتم 
�للقاء فاإنكم �سوف ترون 

هناك �لكثري من �لأمور �لتي 
يجب علينا حت�سينها«وتابع 

�ملدرب �لأملاين ت�رصيحاته 
قائاًل »يف �ل�سوط �لثاين مل 
نقدم كما فعلنا يف �ل�سوط 

�لأول، رمبا يكون ذلك ب�سبب 
لغتي �لإجنليزية �أو �سيئ ما، 
لكننا مل نقدم ما �أظهرناه يف 

�ل�سوط �لأول«. 
و�أ�سار »بر�يتون كان لديهم 

بع�ض �لفر�ض، حار�سنا 
�ألي�سون قام بت�سديات ر�ئعة 

، هذ� �أمر ر�ئع بالن�سبة لنا 
و له ، 1-0 لي�ض �لنتيجة 

�لتي نحققها غالبًا، لذلك 
�أنا �سعيد جًد�«،وعن رحيل 
�حلار�ض �لأملاين كاريو�ض، 

قال كلوب »لقد قلنا له ود�ًعا 
يوم �أم�ض، �إنه حًقا ينتظر 

هذه �خلطوة، �ستكون جيدة 
بالن�سبة له، �أنا حًقا �أعتقد 

�إنه حار�ض ر�ئع يف هذ� 
�ل�سن، �أنا �سعيد من �أجله 

و �سعيد حل�سوله على هذه 
�لفر�سة«.

األبا ي�ضيد بقرار راكيتيت�ش

مان�ض�ضرت يونايتد يجدد اهتمامه بنجم روما

�أ�ساد غوردي �ألبا لعب بر�سلونة، 
�إيفان  �لفريق  يف  زميله  بقر�ر 
رفقة  بالبقاء  ر�كيتيت�ض، 
باري�ض  �هتمام  رغم  �لبلوغر�نا، 
ب�سمه  �لفرن�سي  جريمان  �سان 
�ألبا يف ت�رصيحات ن�رصتها  وقال 
�سحيفة »ماركا«: »�إنه لعب مهم 
على  و�سي�ساعدنا  �لفريق،  يف 

حتقيق �أهد�فنا«.
عقب  �رصح  قد  ر�كيتيت�ض  وكان 
مبار�ة بلد �لوليد �أم�ض، �لتي فاز 
�أنه  نظيف،  بهدف  بر�سلونة  بها 

�سي�ستمر رفقة �لبلوغر�نا.
وعن �لفوز �ل�سعب �أم�ض، �أو�سح 
�أهم  من  �لع�سب  »حالة  �ألبا: 
وكان  �ملباريات،  جناح  �رصوط 

�إ�سابات،  حدوث  �ملمكن  من 
�أف�سل  �أننا  نُظهر  �أن  وميكن 
هذ�  بتح�سني  �لعامل  يف  دوري 
عرفنا  »لقد  �جلانب«و�أ�ساف: 
�سعب،  ملعب  يف  نعاين  كيف 
وتفوقنا يف �ل�سوط �لأول، ومتكنا 
يف �ل�سوط �لثاين من �ل�سمود بعد 

�لهدف«.

�إن  �سحفية،  تقارير  قالت 
جدد  يونايتد،  مان�س�سرت 
�هتمامه بنجم روما �لإيطايل، 
فرتة  يف  ل�سمه  ي�سعى  و�أنه 

�لنتقالت �ل�ستوية �ملقبلة.
�أن  �سن«  »ذ�  �سحيفة  و�أكدت 
مورينيو،  جوزيه  �لربتغايل 
لل�سياطني  �لفني  �ملدير 
مع  �لتعاقد  ي�ستهدف  �حلمر، 

بيليجريني،  لورينزو  �لإيطايل 
لعب روما، يف جانفي �ملقبل 
يريد  مورينيو  �أن  و�أ�سافت 
من  �لبالغ  بيليغريني،  �سم 
�لقوة  لزيادة  عاًما،   22 �لعمر 
و�لربط  �مللعب،  و�سط  يف 
و�لدفاع  �لهجوم  بني  ما 
كان  �لالعب  �أن  و�أو�سحت 
هدفا ملان�س�سرت يونايتد، لكن 

يف  ل�سمه  يتحرك  مل  �لنادي 
�لذي  �ل�سعب  �ملريكاتو  ظل 
�لإجنليزي  �لعمالق  عا�سه 
رغم  باأنه  �ل�سحيفة  وختمت 
روما،  بالعب  �لهتمام  هذ� 
�إل �أن هناك �سك يف ��ستمر�ر 
مورينيو، يف تويل زمام �لأمور 
�لإجنليزي،  للفريق  �لفنية 

حتى جانفي �ملقبل.

مدافع ميالن يك�ضف 
�ضر االنهيار اأمام نابويل

اأحرز هدف الفوز لفريقه يف مرمى برايتون

�ضالح يقود ليفربول 
ل�ضدارة »الربميرليغ«

علق  ديفيد كالبريا، مد�فع ميالن، 
فريقه  تلقاها  �لتي  �لهزمية  على 
مقابل  �أهد�ف  بثالثة  نابويل،  �أمام 
�جلولة  مناف�سات  �إطار  يف  هدفني، 
وقال  �لإيطايل  �لدوري  من  �لثانية 
»كالت�سيو  موقع  بح�سب  كالبريا، 
جيد،  بعمل  قمنا  »لقد  مريكاتو«: 
وخلقنا بع�ض �ملتاعب لنابويل، كان 
باإمكاننا �لفوز بهذه �ملبار�ة«و�أ�ساف 
لدينا  لي�ض  نقاط،   3 �أ�سعنا  »لقد 

�خلربة  ذو  �لفريق  �لكافية،  �خلربة 
�أن  �لتحكم يف �ملبار�ة بعد  باإمكانه 
ي�سجل �لهدف �لثاين ونحن مل نفعل 
�لأول  نابويل  »هدف  ذلك«وتابع: 
غري كل �سيء، �إنه فريق يتمتع بخربة 
ر�ئع  �لبدنية  �لناحية  من  وهو  �أكرب، 
�جلانب«وكان  هذ�  يف  علينا  وتفوق 
ميالن قد تقدم بثنائية نظيفة، قبل 
�أن ينجح نابويل يف ت�سجيل 3 �أهد�ف 

وخطف نقاط �للقاء.

قاد �مل�رصي حممد �سالح فريقه 
ليفربول لتحقيق �لفوز على �سيفه 
�جلولة  يف  نظيف  بهدف  بر�يتون 
لكرة  �لإجنليزي  للدوري  �لثالثة 
�لفوز،  بهذ�  )�لربميرليغ(  �لقدم 
 9 �إىل  ليفربول  ر�سيد  �رتفع 
جتمد  بينما  �ل�سد�رة،  يف  نقاط 
نقاط   3 عند  بر�يتون  ر�سيد 
جاءت  ع�رص.   �لثاين  �ملركز  يف 
جانب  من  �رصيعة  �ملبار�ة  بد�ية 
عاملي  ��ستغل  �لذي  ليفربول 
�لأر�ض و�جلمهور ل�ساحله، وبادل 
�ملناف�ض �لهجمات يف رحلة بحث 
عن هدف �لتقدم يف �ملقابل، مال 
�لدفاعي مع  للتاأمني  بر�يتون  �أد�ء 
�ملرتدة  �لهجمات  على  �لعتماد 

�خل�سائر  باأقل  للخروج  �ل�رصيعة 
�ملمكنة. 

لت�سهد   23 �لدقيقة  وجاءت 
عندما  لليفربول  �لأول  �لهدف 
فريمينيو  روبريتو  �لرب�زيلي  مرر 
مبا�رصة  �سددها  �سالح  �إىل  �لكرة 
لعبو  بحث  وبعدها  �ملرمى  يف 
بر�يتون عن فر�سة �إدر�ك �لتعادل 
�ل�سوط  لينتهي  جدوى  دون  لكن 
بهدف  ليفربول  بتقدم  �لأول 
نظيف.  و�زد�دت �لإثارة يف �سوط 
�لذي  �لوقت  ففي  �لثاين،  �ملبار�ة 
�لتعادل،  عن  بر�يتون  فيه  بحث 
كثف لعبو ليفربول من هجماتهم 
ثاٍن،  هدف  لت�سجيل  حماولة  يف 

لكن مل تتغري �لنتيجة. 

مهاجم كولن ال�ضابق 
يرحب بالعودة الأملانيا

ك�سفت تقارير �سحفية �أملانية، �أن 
�لفرن�سي �أنطوين مودي�ست، مهاجم 
ف�سخ  �ل�سيني،  كو�جنيان  تياجنني 
وبح�سب  موؤخًر�   ناديه  مع  عقده 
مودي�ست  فاإن  »بيلد«،  �سحيفة 
حتى  ميتد  كان  �لذي  عقده  ف�سخ 
�لتز�م  عدم  ب�سبب   ،2020 �سيف 
�ملادية  بالأمور  �ل�سيني  �لنادي 

حًر�  �أ�سبح  و�لذي  �لالعب،  مع 
كولن  مهاجم  باأن  و�أفادت  �لآن 
�أوروبا،  �إىل  �لعودة  يف�سل  �ل�سابق 
ورمبا �أملانيا، فهو يحظى باهتمام 
وعلق  وكولن  دورمتوند  بورو�سيا 
ذلك،  على  �لفرن�سي  �ملهاجم 
قائاًل: »دورمتوند ناد عظيم، ولكن 

كولن حبي �لكبري«.
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احتاد  اأ�صبح  النتيجة،  وبهذه 
الو�صافة  مركز  يف  العا�صمة، 
تواجد  بينما  نقاط،   6 بر�صيد 
الـ  املركز  يف  داي  ح�صني  ن�رص 
ويف  وحيدة  نقطة  بر�صيد   12
لقاء اآخر، عاد مولودية اجلزائر 
فوزه  بعد  ثمينة،  نقاط  بثالث 
على دفاع تاجنانت، بهدف دون 

رد، على ملعب ال�صهيد اإ�صماعيل 
اجلزائر،  مولودية  افتتح  لهوى 
الت�صجيل عن طريق ه�صام  باب 
نقا�ش يف الدقيقة ال�صابعة، بعد 

متريرة من زيدان ميباراكو.
اإىل  اجلزائر  مولودية  و�صعد 
 4 بر�صيد  اخلام�ش  املركز 
تاجنانت  دفاع  فيما ظل  نقاط، 

بال نقاط يف املركز الـ 14.
على  مليلة،  عني  اأمل  وتغلب 
بنتيجة  �صطيف،  وفاق  نظريه 
نوفمرب  اأول  ملعب  على   ،0-1
الرغم من الدخول  بباتنة وعلى 
القوي لوفاق �صطيف يف املرحلة 
من  يتمكن  مل  اأنه  اإال  االأوىل، 
املناف�ش،  �صباك  اإىل  الو�صول 

ي�صجل هدف  اأن  ا�صتطاع  الذي 
�صعرية،  بن  طريق  عن  الفوز، 
بظهر  كرته  ا�صطدمت  الذي 
 44 الدقيقة  يف  �صاعد  املدافع 
اإىل  مليلة،  عني  اأمل  وارتقى 
املرتبة االأوىل بر�صيد 6 نقاط، 
�صاد�ًصا  ياأتي  �صطيف  وفاق  اأما 

بر�صيد 3 نقاط. 

�جلولة �لثانية من عمر �لدوري �ملحرتف

احتاد العا�ضمة ومولودية اجلزائر يتقدمان 
تغلب �حتاد �لعا�سمة على م�سيفه ن�سر ح�سني د�ي، بهدف نظيف، على ملعب 20 �أوت، يف �إطار 

�جلولة �لثانية من عمر دوري �ملحرتفني وباغت �حتاد �لعا�سمة، �أ�سحاب �ل�سيافة، بهدف �لفوز 
يف �لدقيقة 44، عن طريق بر�ن�س �إيبار�، بعد تلقيه كرة من �لالعب رفيق بودربال.

 انفجار يهز ملعب 
وفاق �ضطيف

9 اأهداف بقدم واحدة 
يف �ضوط واحد يف مباراة 

دولية لكرة القدم

 بالل دزيري... وقعنا
 يف فخ الت�ضرع

مدرج  خلف  عنيف  انفجار  وقع 
ب�صطيف،  مايو  من  الثامن  ملعب 
اأ�رصار  يف  يت�صبب  اأن  كاد  حيث 
ففي  ال�صبت  ام�ش  اأول  ج�صيمة، 
دوري  مباراة  كانت  الذي  الوقت 
جنم  بني  جتري  الثانية،  الدرجة 
حدث  م�صتغامن،  وترجي  مقرة 
يت�صبب  اأن  كاد  والذي  االنفجار 
املدرج  خلف  ج�صيمة  اأ�رصار  يف 
يف   ،1945 مايو   8 مللعب  الكبري 

�صطيف.

م�صتوى  على  االنفجار  ووقع 
غرف  خلف  تقع  التي  امل�صخة 
للملعب  التابعة  املالب�ش،  خلع 
ت�صاقط  يف  االنفجار  ت�صبب  وقد 
على  اخلر�صانة  من  كبرية  كتل 
الع�صب ي�صار اإىل اأن وفاق �صطيف 
اجلديد  ال�صاعد  يد  على  خ�رص 
رد  دون  بهدف  مليلة،  عني  اأمل 
�صمن  بباتنة،  نوفمرب  اأول  مبلعب 
الثانية  اجلولة  عن  املتاأخر  اللقاء 

من دوري املحرتفني

القدم  كرة  بطولة  اأن  من  الرغم  على 
االأ�صيوية  االأوليمبية  االألعاب  دورة  يف 
قد  اإندوني�صيا،  يف  املقامة   ،2018
املباريات  مراحل  يف  موؤخرا  دخلت 
احلذاء  جائزة  اأن  اإال  االإق�صائية، 

الذهبية لل�صيدات تعترب قد ح�صمت.
وانغ  ال�صينية،  الالعبة  و�صجلت 
عاما   28 العمر  من  البالغة  �صان�صان، 
يف  اأهداف   9 بينهم  من  هدفا،   11
عن  بديال  فيها  نزلت  واحدة،  مباراة 
الالعبة  و�صجلت  زميالتها  اإحدى 
نزلت  اأن  بعد  الهاتريك،  هاتريك 
منتخب  �صد   56 الدقيقة  يف  املباراة 
طاجيك�صتان، االثنني املا�صي و�صجلت 
من  االأخرية  اأهداف  الثالثة  الالعبة 
ال�صائع،  بدل  الوقت  خالل  اأهدافها 
املباراة  لتنتهي  دقائق،   3 بلغ  الذي 
بنتيجة 16 هدفا لل�صني مقابل ال �صيئ 
لطاجيك�صتان. وكانت طاجيك�صتان قد 
النتيجة  بنف�ش  مماثلة،  هزمية  تلقت 
خالل  ال�صمالية،  كوريا  منتخب  من 
اجلمعة  يوم  االفتتاحية  مباراتهما 

املا�صي.

واأنهت طاجيك�صتان مبارياتها يف ذيل 
اأية  حت�صد  اأن  دون   ،  Bاملجموعة
واحدا،  هدفا  �صجلت  بينما  نقاط، 
وذلك بعد اأن هزمت من جانب هونغ 
كونغ، بنتيجة 6 اأهداف مقابل هدف، 
االأربعاء  املجموعات  دور  ختام  لدى 
ال�صني على قمة املجموعة،  وتربعت 
مبارياتها  يف  الفوز  من  نقاط  بت�صع 
�صان�صان  وانغ  ت�صدرت  بينما  الثالثة، 
بح�صيلة  االآن،  حتى  الهدافات  قائمة 
هدف  جانب  اإىل  الت�صعة،  االأهداف 
كونغ،  هونغ  �صد  مباراة  يف  اأحرزته 
دون  اأهداف   7 بـ  ال�صني  بفوز  انتهت 
خالل  اأحرزته  اآخر  وهدف  مقابل، 
انتهت  ال�صمالية،  كوريا  �صد  مباراة 
بالفوز بهدفني دون مقابل. و�صيواجه 
نظريه  لل�صيدات  ال�صيني  املنتخب 
التايالندي، خالل الدور ربع النهائي، 
 6 بفارق  وانغ  فيه  تتقدم  وقت  يف 
اأهداف عن مناف�صتيها، وهما زميلتها 
زاو رونغ، والكورية اجلنوبية يل هيون 
- يونغ، حيث يرتبع الثالثة على قائمة 

الهدافات.  

داي،  ح�صني  ن�رص  مدرب  اأعرب 
خل�صارة  اأ�صفه  عن  دزيري،  بالل 
فريقه اأمام احتاد العا�صمة )0-1(، 
ال�صبت، مبلعب 20 اأوت، يف اللقاء 
املوؤجل من اجلولة الثانية، لدوري 

املحرتفني اجلزائري.
لـ««:  ت�رصيحات  يف  دزيري،  وقال 
وفقدنا  الت�رصع،  فخ  يف  »وقعنا 
عن  نبحث  كنا  عندما  تركيزنا 
ما  »هذا  هدف«،وتابع:  ت�صجيل 

الذي  العا�صمة،  احتاد  ا�صتغله 
هدفا  علينا  و�صجل  �صيطر 
من  االأخرية  الدقيقة  يف  قاتال، 
حطم  ما  وهو  االأول،  ال�صوط 
ال�صابق  الالعب  الفريق«واأ�صاف 
اللقاء  »�صاأ�صاهد  الحتاد اجلزائر: 
على  �صاأحكم  وبعدها  جمدًدا، 
اأن  االأف�صل  من  لكن  الالعبني، 
يف  ونفكر  املواجهة،  هذه  نن�صى 

املباراة القادمة«.

�سيدريك

 الفوز على تاجنانت بداية 
العودة للطريق ال�ضحيح

دعا حار�ش �صباب بلوزداد �صيدي حممد �صيدريك، اإدارة النادي اإىل 

الفريق  واإيجاد حلول �رصيعة الإخراج  الو�صع احلايل،  اإدراك خطورة 

من الدوامة التي يعي�صها، واأكد �صيدريك، يف ت�رصيحات ل، اأن فريقه 

ال�صابق �صباب ق�صنطينة ميلك العبني مميزين، وميكنهم حتقيق نتائج 

اإيجابية يف املو�صم احلايل واأو�صح حار�ش بلوزداد اأنه كان م�صتاء من 

عدة اأمور عقب اخل�صارة بنتيجة )3-0( اأمام عني مليلة، خا�صة بعد 

عودة الفريق اإىل املركز االأخري يف جدول الرتتيب. واأ�صار �صيدريك 

اأنه يجب حتقيق الفوز يف مباراة دفاع تاجنانت املقبلة، خا�صة  اإىل 

فريقه  العبي  اأن  على  م�صدًدا  بلوزداد،  �صباب  ملعب  على  تقام  اأنها 

ميلكون حما�ًصا كبرًيا، واملواجهة املقبلة �صتكون بداية العودة للطريق 

يف  �صتتح�صن  بلوزداد  �صباب  نتائج  اأن  اإىل  احلار�ش  ونوه  ال�صحيح، 

امل�صتقبل القريب، مع اإكمال بع�ش النقائ�ش يف الفريق وزيادة تركيز 

الكبرية  وم�صاندته  بلوزداد  جمهور  بوفاء  �صيدريك  واأ�صاد  الالعبني 

بالدوري،  الثانية  اجلولة  مناف�صات  �صمن  بارادو  لقاء  خالل  للفريق 

متمنًيا ا�صتمرار الدعم خالل املباراة املقبلة اأمام دفاع تاجنانت.

اأتلتيكو مدريد يحقق باكورة 
انت�ضاراته يف الليغا 

افتتح فريق اأتلتيكو مدريد �صجل انت�صاراته يف املو�صم اجلديد 

رايو  �صيفه  ح�صاب  على  وذلك  القدم،  لكرة  االإ�صباين  للدوري 

فاليكانو، بفوزه عليه بهدف وحيد يف اجلولة الثانية لليغا ويدين 

ملهاجمه  انت�صاره  يف  بالف�صل  بالنكو�ش«  »الروخي  اأتلتيكو 

الفرن�صي، اأنطوان غريزمان، الذي اأحرز هدف الفوز الوحيد 

التي جرت بينهما،  الـ 63، من عمر املباراة  له، عند الدقيقة 

اليوم ال�صبت، على ملعب »واندا ميرتوبوليتانو«.

اجلديد  املو�صم  يف  م�صواره  ا�صتهل  قد  مدريد  اأتلتيكو  وكان 

االثنني  يوم  فالن�صيا،  م�صيفه  اأمام  اأر�صه  خارج  بتعادل  لليغا، 

املا�صي، على ملعب »مي�صتايا« ،بينما خ�رص رايو فاليكانو يف 

اإ�صبيلية  �صيفه  اأمام  االأوىل  بعد  التوايل،  على  الثانية  مباراته 

)1-4(، االأحد املا�صي، �صمن اجلولة االفتتاحية للدوري.

مدرب �ضباب بلوزداد يحذر 
ب�ضبب تاأخر امل�ضتحقات

بلوزداد،  �صباب  الوزاين، مدرب  الطاهر �رصيف  �صي  طلب 
اخلا�صة  االأزمة  حل  �رصعة  بوحف�ش،  حممد  الرئي�ش  من 
منها بتاأخر م�صتحقات الالعبني وكان بوحف�ش، قد وعد خالل  يعاين  التي  االأزمات  كل  �صينهي  باأنه  موؤمتر �صحفي، 
وطلب املدرب من بوحف�ش اأن ي�صدد م�صتحقات الالعبني الالعبون عن طريق التعاقد مع �رصكة لت�صيري �صوؤون النادي 

يف اأقرب وقت، قبل اأن تزداد االأزمة.
�صومايال  املايل  الالعب  يح�رص  مل  مت�صل،  �صياق  �صيديبي، تدريبات �صباب بلوزداد منذ 3 اأيام، دون احل�صول ويف 
على اإذن من اجلهاز الفني وعلم  اأن ديربي العا�صمي بني 
من  الرابع  يوم  �صيلعب  اجلزائر،  ومولودية  بلوزداد  �صباب 

�صبتمرب القادم على ملعب 20 اأوت.

بن طالب ي�ضنع احلدث و يثري 
اأوملبيك مار�ضيليا 

اأحد  مع  للتعاقد  الفرن�صي،  مار�صيليا  اأوملبيك  ي�صعى 
االنتقاالت  باب  اإغالق  قبل  اجلزائر،  منتخب  جنوم 
اأن  اإىل  فوتبول(  )فران�ش  جملة  واأ�صارت  ال�صيفية 
بن  بنبيل  و�صطه،  خط  تدعيم  يف  يرغب  مار�صيليا 

طالب، العب �صالكة االأملاين.
اأندوين  باإعجاب  يحظى  طالب  بن  اأن  واأ�صافت 
زوبيزاريتا املدير الريا�صي ملار�صيليا، اإال اأن ارتباط 
الالعب اجلزائري بعقد مع ناديه االأملاين حتى �صيف 
الناددي  اأن  اإىل  واأ�صارت  �صمه  مهمة  ي�صعب   ،2021
االأملاين �صيطمع يف احل�صول على مقابل مادي كبري، 
يف ظل متيز بن طالب باللعب اأمام خط الدفاع، اإ�صافة 
اإىل التقدم لالأمام وا�صتغالل �صالح الت�صديدات القوية 
العب  عاما(   23( طالب  بن  نبيل  اأن  اأي�صا  وذكرت 
توتنهام هوت�صبري ال�صابق، كان حمط اهتمام م�صوؤويل 
روما، قبل اإغالق باب االنتقاالت ال�صيفية يف اإيطاليا.



لعبو كرة القدم الأعلى اأجرا يف العامل
ن�رش موقع »Football League« عرب �صفحته على موقع للتوا�صل االجتماعي »فكونتاكتي«، 

�صورة »اإنفوغرافيك« الأكرث العبي كرة القدم يف العامل اأجرا.
ويرتّبع االأرجنتيني ليونيل مي�صي جنم بر�صلونة على عر�ش قائمة العبي كرة القدم االأعلى اأجرا 
يف العامل، بر�صيد 45 مليون يورو يف ال�صنة، ويليه زميله ال�صابق يف الفريق الكاتالوين، والنجم 
براتب 36  العامل،  اأغلى العب يف  نيمار، وهو  الربازيلي  �صان جريمان،  باري�ش  لنادي  احلايل 

مليون يورو.

قائمة لثمانية لعبني هم 
الأغلى اأجرا يف العامل:

1- االأرجنتيني ليونيل مي�صي )بر�صلونة( – )45 مليون يورو(

2- الربازيلي نيمار دا �صيلفا )باري�ش �صان جريمان( – )36 مليون يورو(
3- الربتغايل كري�صتيانو رونالدو )يوفنتو�ش( – )31 مليون يورو(

4- الت�صيلي األك�صي�ش �صان�صيز )مان�ص�صرت يونايتد( – )29 مليون يورو(
5- الويلزي غاريث بيل )ريال مدريد( – )21 مليون يورو(

6- الربازيلي هالك )�صانغاي - ال�صني( – )18 مليون يورو(
7- االإيطايل غريت�صيانو بيلي )�صاندونغ ليونينغ - ال�صني( – )14 مليون يورو(
8- االإيطايل اإيدير مارتينيز )جيانغ�صو �صونينغ - ال�صني( – )13 مليون يورو(.

مدرب بلد الوليد

ل�شنا مزارعني.. ون�شتحق نقطة من بر�شلونة
التي  املباراة  يف  العبيه،  باأداء  �صعادته  عن  غونزالي�ش،  �صريجيو  الوليد،  بلد  مدرب  اأعرب 
خ�رشها اأمام بر�صلونة 0-1، يف ثاين جوالت الدوري االإ�صباين وعقب انتهاء املباراة ال�صبت، قال 
غونزالي�ش »كنا نلعب ب�صكل جيد يف الن�صف �صاعة االأوىل من زمن اللقاء، عرفنا كيف ن�صمد 
ونواجه اخلطورة كي نتقدم ونتفوق على اأنف�صنا، قدمنا كرة قدم جيدة، و�صعينا للح�صول على 

نقطة مل تاأت يف النهاية، ورمبا كنا ن�صتحقها«.
من  بر�صلونة  ا�صتكى  التي  زورييا«  »خو�صيه  الفريق،  ملعب  اأر�صية  حول  �صوؤاله  على  وردا 
ولي�ش  قدم،  كرة  »مكون من العبني  اأي�صا  فريقه  اأن  الوليد  بلد  اأكد مدرب  حالتها املرتدية، 
مزارعني«واأبرز »ال اأحد يريد اللعب على اأر�صية �صيئة«، لكنه اأو�صح اأن النادي »مل يكن لديه 
الكثري ليقوم به، وفعل كل ما بو�صعه ليكون يف اأف�صل حالة«واأ�صار جونزالي�ش اإىل اأن الع�صب 

»كان هو نف�صه للجميع«، لذلك اعترب اأن اخليار الوحيد كان »التاأقلم« على الو�صع.

»اجلرمية الكاملة« اأبرز عناوين �شحف فرن�شا
اأ�صادت ال�صحف الفرن�صية، ال�صادرة اليوم االأحد، بباري�ش �صان جريمان، بعد فوزه على اآجنيه 
 ..MCN« :)3-1، م�صاء ال�صبت، يف اجلولة الثالثة من الدوري. وكتبت �صحيفة )لو باريزيان
الثالثي ال�صاحر لبي اإ�ش جي«بينما و�صفت �صحيفة )ليكيب( فوز الفريق الباري�صي بـ«اجلرمية 
الكاملة« يف حق اآجنيه ويف االأعلى اأ�صارت اإىل التحدي الذي ينتظر اأوملبيك مار�صيليا، اأمام 

�صيفه رين.
باري�ش  حا�صما..  زال  ما  »مبابي  االإلكرتوين:  موقعها  عرب  فوتبول(  )فران�ش  جملة  واأ�صافت 
مار�صيليا،  الأوملبيك  املرتقب  اللقاء  اإىل  اأي�صا  فلفتت  )بروفان�ش(،  �صحيفة  اآجنيه«اأما  يقهر 

اأمام رين.

كوليبايل ميدح اأن�شيلوتي بعد ثالثية ميالن
حر�ش ال�صنغايل كاليدو كوليبايل، مدافع نابويل، على االإ�صادة بكارلو اأن�صيلوتي، املدير الفني 
الكالت�صيو وقال  الثانية من  اأهداف لهدفني، باجلولة  التغلب على ميالن، بثالثة  للفريق، بعد 
اأعطانا  لقد  اأوروبا،  �صيء يف  بكل  فاز  »اأن�صيلوتي  مريكاتو«:  »كالت�صيو  وفًقا ملوقع  كوليبايل، 
عقلية اأقوى، هذه املجموعة تتح�صن بالفعل، علينا اأن ن�صتمر على هذا املنوال«وتابع: »قمنا 

بعمل جيد، لقد �صجلوا هدفني من خالل ت�صويبتني، لكننا اأظهرنا عقليتنا«.
واأ�صاف: »عندما نلعب مبثل هذه الطريقة، عندما نرى مثل هذا االأداء، نعلم اأنه باإمكاننا اأن 

نذهب بعيًدا، بعد هدفنا االأول يف ميالن، كنا نعلم اأننا �صنفوز باملباراة«.

ال�شحف الإيطالية تهتم بتوهج نابويل و�شيام رونالدو

مناف�صات  اإطار  بثالثية، يف  والتفوق على ميالن،  نابويل  االأحد، على عودة  اأم�ش  ال�صادرة �صباح  االإيطالية،  ال�صحف  ركزت 
اجلولة الثانية من الكالت�صيو وعنونت �صحيفة »الجازيتا ديللو �صبورت«: »يوفنتو�ش دائًما اإىل احلد االأق�صى.. البيانكونريي ال 

يرحم حتى لو مل ي�صجل رونالدو.. بيانيت�ش وماندزوكيت�ش �صجال الهدفني، واأليجري يوؤكد ا�صتمرار النمو«.
واأ�صافت: »نابويل، هو بالفعل امللك كارلو.. العودة من 2-0 اإىل 3-2، ميالن لعب ب�صكل جيد حتى الدقيقة 50 وزيليني�صكي 
ومريتينز يعطيان اأن�صيلوتي الفوز«وتابعت »اإنرت - تورينو.. حان الوقت الإيكاردي وبيلوتي، عندما ي�صجل اإيكاردي باأول مباراة 
له يف ال�صان �صريو ال يتوقف«وخرجت �صحيفة »كوريري ديللو �صبورت«، بعنوان: »نابويل.. عودة اأخرى غري عادية بعد مباراة 

ملعب االأوملبيكو«.
اإىل 3-2، من الرائع زيليني�صكي بهدفني وهدف الفوز من مارتينيز.. ذهول ميالن وهيجواين، والفرحة  واأ�صافت: »من 0-2 
الكبرية جلماهري ال�صان باولو«وتابعت: »اليويف اأكرث من كري�صتيانو.. بيانيت�ش وماندزوكيت�ش مينحانه نتيجة الفوز 2-0.. الت�صيو 

باملباراة لكنه لي�ش فعاالً.. اإنزاجي ال يزال يفتقد للم�صتوى احلقيقي من لوي�ش األبريتو، ميلينكوفيت�ش وبارولو«.
الهزمية  من  للتعايف  تورينو  �صد  تورو  ال  يطلق  �صباليتي  اأخرى..  مرة  يحاول  االإنرت  مارتينيز:  لوتارو  وقت  »حان  واأردفت: 
اأمام �صا�صولو«و�صلطت ال�صحيفة  ال�صوء على نتائج مباريات الدرجة الثانية، بعد تعادل بالريمو و�صالرينيتانا �صلبًيا، بي�صكارا 

وكرميونيزي )1-1(، وفوز فني�صيا على �صبيزيا كالت�صيو بنتيجة )0-1(.
اأما �صحيفة »توتو �صبورت«، فقالت: »جميعهم ا�صتثنائيون.. يف انتظار الهدف االأول مع يوفنتو�ش: رونالدو ي�صع نف�صه يف خدمة 

الفريق.. اليويف يهزم الت�صيو بلحظة من ال�صحر لبيانيت�ش والقوة من ماندزوكيت�ش«.
القمة  على  اأن�صيلوتي   ..2-3 اإىل   0-2 من  ا،  اأي�صً ميالن  �صد  النتيجة  يقلبون  الت�صيو،  بعد  امللوك:  »نابويل، عودة  واأ�صافت: 
مع األيغري«وتابعت: »االإنرت - تورينو: االأخطاء غري مقبولة بالفعل.. لكي يتجنب النرياتزوري اأن يكون بدون نقاط بعد مرور 

جولتني«.

ثمينا  فوًزا  يوفنتو�ش  حقق 
بهدفني  الت�صيو،  نظريه  على 
مناف�صات  اإطار  يف  نظيفني، 
بطولة  من  الثانية  اجلولة 
يوفنتو�ش  االإيطايل  الدوري 
جنح يف احل�صول على 6 نقاط 
وحتقيق العالمة الكاملة بعد 
الكالت�صيو  من  جولتني  مرور 
كييفو  على  متتاليني  بفوزين 

فريونا والت�صيو.
الرابحني  اأبرز  وير�صد  

واخلا�رشين من اللقاء.

الرابحون
باولو ديباال

ظل  ديباال،  اأن  من  بالرغم 
البدالء  ملقاعد  حبي�ًصا 
ومل  املباراة  اأحداث  طوال 
ي�صارك فيها، اإال اأنه يعد من 
الرابحني وعقب نهاية اللقاء، 
األيجري،  ما�صيميليانو  خرج 
ليوفنتو�ش،  الفني  املدير 
ليوؤكد افتقاد الفريق لديباال، 
نظًرا لقدرته على الربط بني 
افتقده  ما  وهو  اخلطوط 

مواجهة  خالل  البيانكونريي 
األيجري  اعرتاف  الت�صيو 
دوًرا  �صيلعب  ديباال،  باأهمية 
يف  املقبلة،  الفرتة  خالل 
الت�صكيل  يف  باولو  وجود 

االأ�صا�صي.
كما اأن ت�رشيح األيجريي، مهم 
بالن�صبة ليدباال، بعد التقارير 
اأكدت خفوت جنمه مع  التي 
لكن  لليويف،  رونالدو  و�صول 
على  ليوؤكد  خرج  املدرب 
االأرجنتيني  الالعب  مكانة 

يف الفريق.

بريناردي�سكي

تاألق فيديريكو بريناردي�صكي، 
الثانية  للمباراة  اليويف،  مع 
�صارك  بعدما  التوايل،  على 
لبع�ش  فريونا،  كييفو  اأمام 
ت�صجيل  يف  وجنح  الدقائق 
هدف قاتل منح به يوفنتو�ش 
البطولة  يف  نقاط   3 اأول 
يحجز  اأن  املتوقع  ومن 
بريناردي�صكي، مكاًنا اأ�صا�صًيا 
يف ت�صكيلة اليويف بعد م�صتواه 

الرائع هذا املو�صم.

اخلا�سرون
كوادرادو

خوان  الكولومبي 
اأمين  جناح  كوادرادو، 
اأبرز  يعد  يوفنتو�ش، 
هذا  يف  اخلا�رشين 
اللقاء، خا�صة بعدما جنح 
بريناردي�صكي،  فيديريكو 
يف التاألق يف هذا املركز 
اأداًء  قدم  بريناردي�صكي، 
املركز  هذا  يف  رائًعا 
خالل  االأنظار  وخطف 
�صارك  التي  الدقائق 
مينى  جبهة  وكون  فيها، 
كان�صيلو،  جواو  مع  قوية 
الفريق،   اأمين  ظهري 
اخلطورة  م�صدر  كانت 
ومن  الت�صيو  مرمى  على 
تاألق  يكون  اأن  املتوقع 
موؤخًرا،  بريناردي�صكي 
كوادرادو  ابتعاد  �صببًا يف 
يف  الفريق  ت�صكيلة  عن 

املو�صم احلايل.

�صيموين اإنزاغي

لالت�صيو،  الفني  املدير 
نتائجه  �صل�صلة  وا�صل 
تلقيه  بعد  ال�صيئة، 
متتاليتني،  هزميتني 
مناف�صات  انطالق  منذ 
الت�صيو  فخ�رش  البطولة 
اأمام نابويل )2-1( بعدما 
بهدف  متقدًما  كان 
وخ�رش  مبلعبه،  نظيف 
 )0-2( يوفنتو�ش  اأمام 
ف�صل  قد  املدرب  وكان 
الن�صور  قيادة  يف  ا  اأي�صً
اأوروبا،  اأبطال  لدوري 
اإنرت  اأمام  الهزمية  بعد 
املا�صي،  املو�صم  بنهاية 
اإنزاجي  اأيام  اأن  ويبدو 
داخل  معدودة  باتت 
عدة  بعد  النادي، خا�صة 
املدير  بها  مر  اأزمات 
ت�رشيب  اأبرزها  الفني، 
كالوديو  مع  مكاملته 

لوتيتو، رئي�ش النادي.

كوادرادو اأبرز اخلا�شرين بعد موقعة يوفنتو�س ولت�شيو
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تلحني جمموعة من ق�صائد حممود دروي�ش يف ذكرى رحيله 
وامللحن  املو�سيقار  اختار 
تي�سري حداد جمموعة  الفل�سطيني 
من ق�سائد �ساعر فل�سطني الراحل 
مغناة يف  ليقدمها  دروي�ش  حممود 
الذكرى العا�رشة لرحيله و�سارك 18 
عازفا وعازفة على اآالت مو�سيقية 
�رشقية وغربية واثنان من الفنانني 
نور دراو�سة و�سادي  الفل�سطينيني، 
يف  اأقيم  الذي  احلفل  يف  دكور، 
ق�رش رام اهلل الثقايف م�ساء االثنني 
اأمتار من �رشيح دروي�ش  على بعد 
وحديقة الربوة املطلة على مدينة 
يحتوي  متحفا  وت�سم  القد�ش 
دروي�ش  اأعمال  من  الكثري  على 
احلفل  بداأ  ال�سخ�سية  واأغرا�سه 
)ونحن  دروي�ش  لق�سيدة  باأغنية 
�ساحبة  نور  قدمتها  احلياة(  نحب 
كلماتها  ومن  االأوبرايل.  ال�سوت 
»نحب احلياة اإذا ما ا�ستطعنا اإليها 
القز  دودة  من  ون�رشق   ... �سبيال 
ون�سيج هذا  لنا  �سماء  لنبني  خيطا 

الرحيال«.
بعناية  اختار  اأنه  حداد  واأو�سح 
الفني  العمل  هذا  يف  الق�سائد 
ر�سائل  لتعك�ش  )جدارية(  بعنوان 

يف  تويف  الذي  دروي�ش،  �سعر 
بعد   2008 عام  اأوت  من  التا�سع 
عملية جراحية يف القلب، يف احلب 
واأن  �سبق  اإنه  وقال حداد  وال�سالم 
مهرجان  يف  جدارية  عر�ش  قدم 
هي  وهذه  الدويل  تر�سيحا  اأوتار 
فيها  يقدم  التي  االأوىل  املرة 
وقال  الغربية  ال�سفة  يف  العر�ش 
�ساعة  ا�ستمر  الذي  العر�ش  بعد 
املئات:  بح�سور  ال�ساعة  ون�سف 
ق�سائد  عمل  هو  جدارية  »العمل 
م�سمون  من  اختيارها  مت  ملحنة 
دروي�ش  حممود  �سعر  ر�سائل 
ال�سعب  من  �سالم  ر�سالة  وهي 
واأ�ساف:  العامل«.  لكل  الفل�سطيني 
»لذلك اأخذنا ق�سائد نحب احلياة، 
واعتذار  �ساأحلم  يوما،  �ساأ�سري 
فقط  يكن  مل  دروي�ش  حممود  الأن 
�ساعر مقاومة ولكن هناك ر�سائل 
ولذلك  �سعره.  يف  وت�سامح  حمبة 
هذا  على  نبني  اأن  يهمني  كان 
العمل«وانتقلت  هذا  يف  املو�سوع 
العديد  بني  ودكور  نور  الفنانة 
اأحيانا  منفرد  بغناء  الق�سائد  من 
اأخرى  ق�سائد  م�سرتك يف  وب�سكل 

املو�سيقار  حلنها  التي  تلك  ومنها 
بحرية(  )عندك  خليفة  مار�سيل 
و)فكر بغريك( وقال حداد اإنه اأعاد 
التي  للق�سائد  املو�سيقي  التوزيع 
لتقدميها  منه  �سعيا  خليفة  حلنها 
واأ�ساف:  كامل  فل�سطيني  ب�سكل 
اأر�ش  يف  جدارية  تلحني  »هدف 
يجوز  ال  يعني  فل�سطني  يف  الوطن 
يكون يف  ما  فل�سطني  ابن  �ساعرنا 
ملحن اأو اأداء فل�سطيني الأعماله مع 

احرتامي لكل من حلن اأعماله«.
�سناعة  بهمني  »كان  قائال:  وتابع 
يدخل  حتى  وطني  م�رشوع 
االأر�سيف الفل�سطيني بكل مكوناته 
هذا  و�سعر  واأ�سوات  اأداء  من 
يدخل  عمل  يكون  حتى  امل�رشوع 
عن  حداد  االأر�سيف«واأعرب 
العمل،  هذا  يف  بالتمكن  اعتزازه 
حممود  موؤ�س�سة  اأنتجته  الذي 
يا�سيف،  كفر  يف  لالإبداع  دوري�ش 
من  فل�سطينيني  عازفني  جمع  من 
ال�سفة الغربية وفل�سطينيي الداخل 

املقيمني يف اإ�رشائيل.
العمل الدمج.  »اأهم �سي يف  وقال: 
من  وعازفني   48 من  عازفني 

عمل  هو  واحد  عمل  ال�سفة. 
باالأداء  فل�سطينية  كلها  مكوناته 
اأن  نور  وترى  والتوزيع.«   وال�سعر 
تقدمي اأ�سعار دروي�ش مغناة بحاجة 
ن�سو�سها  وحتليل  كبري  جهد  اإىل 
بعد  وقالت  الن�ش  وراء  ما  لفهم 
دروي�ش  حممود  »ال�ساعر  العر�ش: 
التي  الفل�سطينية  الرموز  من  رمز 
الداخل  يف  ال�سعب  كل  توحد 
وال�ستات«واأ�سافت: »اأ�سعر بالفخر 

ا�ستغلت  ملا  كلماته،  اأغني  عندما 
ا�ستغلت  الكلمات  هذه  على 
ما  الأفهم  الن�سو�ش  حتليل  على 
جدا  والن�سو�ش  الن�ش.  وراء 
يف  جتربتها  نور  عميقة«وت�سف 
فريدة  باأنها  دروي�ش  ق�سائد  غناء 
لهذا  »تخليدا  غنائها  يف  وترى 

ال�سعر الأنه رمز من رموزنا«.
يتمكن من عر�ش  اأن  وياأمل حداد 
اإىل  خرج  الذي  الفني  العمل  هذا 

االإعداد  من  عامني  بعد  النور 
والتح�سري له يف العديد من الدول.

العمل  هذا  نقدم  اأن  »ناأمل  وقال: 
اإىل العامل العربي ونعر�سه يف دور 
القاهرة وعمان  العربية يف  االأوبرا 
نعر�سه  اأن  ميكننا  مكان  وكل 
فيه«وي�ستعد حداد للبدء يف تلحني 
الفل�سطينيني  لل�سعراء  ق�سائد 
القا�سم ومعني  توفيق زياد و�سميح 

ب�سي�سو ليقدمها يف عر�ش اآخر. 

ف�صل ذريع لفيلم جديد لكيفن 
�صباي�صي ب�صبب »التحر�ش«

فيه  ميثل  جديد  فيلم  مني 
املتهم  �سباي�سي  كيفن 
انتهاكات  �سل�سلة  بارتكاب 
ذريع  جتاري  بف�سل  جن�سية، 
االأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل 
انطالقة  م�سجال  املا�سي 
التذاكر  �سباك  على  كارثية 
االأمريكية  ال�سينما  �ساالت  يف 
ن�رشتها  اأرقام  اأظهرت  فقد 
ريبورتر«  هوليوود  »ذي  جملة 
»بيلونري  فيلم  اأن  املتخ�س�سة 
يف  يعر�ش  الذي  كلوب«  بويز 
11 �سالة فقط يف �سائر اأنحاء 
يح�سد  املتحدة، مل  الواليات 
االأيام  يف  دوالرا   618 �سوى 
يف  االأخذ  ومع  لعر�سه  االأوىل 
االعتبار متو�سط �سعر بطاقة 
الواليات  يف  حاليا  ال�سينما 
املتحدة والبالغ 9،27 دوالرات، 
فاإن هذه النتيجة تعني اأن �ستة 
فقط  املعدل  يف  اأ�سخا�ش 
توجهوا مل�ساهدة الفيلم يف كل 
قاعة عر�ش، بح�سب املجلة.

فيه  ي�سارك  الذي  الفيلم  هذا 
جانب  اإىل  �سباي�سي  كيفن 
اأن�سيل اإلغورت وتارون اإيغرتون، 
الفيديو  خدمة  عرب  موجود 
على الطلب منذ جويلية. غري 
اأن هذا االأمر ال يكفي لتف�سري 
الكارثية  االنطالقة  هذه 

وكانت  ال�سينما  �ساالت  يف 
�رشكة »فرتيكال اإنرتتاينمنت« 
املوزعة للفيلم قالت يف مطلع 
باأن  »ناأمل  احلايل:  ال�سيف 
التي  املريعة  االتهامات  هذه 
مل  وهي  معينا،  فردا  تتناول 
تكن معروفة عند اإجناز الفيلم 
قبل �سنتني ون�سف ال�سنة كما 
تطال �سخ�سا يوؤدي دورا ثانويا 
كلوب(،  بويز  )بيليونريز  يف 
انطالق  على  �سلبا  توؤثر  لن 
كيفن  م�سرية  ومنيت  الفيلم«. 
جائزتي  احلائز  �سباي�سي 
فيلمي  يف  دوره  عن  اأو�سكار 
 )1995( �سا�سبكت�ش«  »يوجوال 
 ،)1999( بيوتي«  و«اأمرييكن 
اتهامه  منذ  قا�سمة  ب�رشبة 
بانتهاكات جن�سية يف حق اأكرث 
الواليات  يف  رجال  ع�رشة  من 

املتحدة وبريطانيا.
االتهامات،  هذه  وبفعل 
»نتفليك�ش«  خدمة  ا�ستغنت 
املمثل  عن  التدفقي  للبث 
يف  عاما   59 البالغ  االأمريكي 
كاردز«  اأوف  »هاو�ش  م�سل�سل 
ا�ستبداله على  الناجح كما مت 
يف  بالمر  بكري�ستوفر  عجل 
ذي  اإن  ماين  ذي  »اأول  فيلم 
بدء  قبيل  دي�سمرب  يف  وورلد« 

عر�سه.

اإدري�ش اإلبا قد يكون »جيم�ش بوند« القادم

زياد الرحباين يك�صف عن اأغنيات باإم�صائه �صتغنيها والدته فريوز  

مهرجان »�صبا�صكايا با�صنيا« للمو�صيقى الع�صكرية الرو�صية 

الذي مت  اإلبا  اإدري�ش  املمثل  عزز 
املر�سحني  كاأحد  ا�سمه  تداول 
املقبل  اجلزء  يف  البطولة  لدور 
بوند،  جيم�ش  اأفالم  �سل�سلة  من 
عرب  االإطار  هذا  يف  التكهنات 
تت�سمن  االأحد  ن�رشها  تغريدة 
العميل  من  م�ستوحاة  عبارة 
املمثل  وكتب  ال�سهري  ال�رشي 
اإدري�ش  اإلبا،  »ا�سمي  الربيطاين 
اإلبا«، يف ا�ستعادة للجملة ال�سهرية 
التي ي�ستخدمها العميل ال�رشي يف 

التعريف عن نف�سه.
املمثل  هذا  با�سم  التداول  ويتم 
الربيطاين املولود الأب �سرياليوين 
كمر�سح  �سنوات  منذ  غانّية،  واأم 
على  بوند  جيم�ش  دور  الأداء 
قال   ،2015 ويف  الكبرية  ال�سا�سة 
املمثلني  اأحد  برو�سنان،  بري�ش 
جيم�ش  �سخ�سية  ج�سدوا  الذين 
الدور  هذا  اإن  ال�سينما،  يف  بوند 
اأ�سود  »ممثل  اإىل  يُ�سند  قد 
كبري«واأ�سار برو�سنان حينها اإىل اأن 

»اإدري�ش اإلبا يتمتع حتما باملظهر 
والكاريزما واحل�سور«. وقد ذكرت 
الربيطانية  �ستار«  »ديلي  �سحيفة 
تناق�ش  اأنطوان فوكوا  اأن املخرج 
جيم�ش  اأفالم  منتجة  مع  اأخريا 
بوند، باربارا بروكويل، التي تعترب 
العميل  دور  ليكون  اآن«  »االأوان  اأن 
ينتمي  ممثل  ن�سيب  من  ال�رشي 
الأقلية اإثنية. غري اأن متحدثا با�سم 
اأنطوان فوكوا نفى هذه املعلومات 
ريبورتر«  »هوليوود  ملجلة  موؤكدا 

اأن الق�سة »مفربكة بالكامل«.
اإدري�ش  تعرف اجلمهور على  وقد 
اإلبا احلائز جائزة »غولدن غلوب« 
»لوثر«،  م�سل�سل  يف  دوره  عن 
واير«  »ذي  م�سل�سل  خالل  من 
يف  و�سارك  البولي�سي  التلفزيوين 
الزعيم  دور  وج�سد  »ثور«  فيلم 
التاريخي للكفاح �سد نظام الف�سل 
اأفريقيا،  جنوب  يف  العن�رشي 
ال�سا�سة  على  مانديال،  نل�سون 

الكبرية.

زياد  الكبري  الفنان  ك�سف 
اأن  احتمال  عن  الرحباين، 
فريوز،  ال�سيدة  والدته  تغني 
حلن  التي  االأغنيات  من  عددا 
كلماتها،  واألف  مو�سيقاها 
وقال اإنه �سيزورها قريبا لبحث 

املو�سوع معها بكل تفا�سيله.
واملو�سيقي  الكاتب  واأعلن 
يف  الرحباين،  زياد  وامل�رشحي 
حديث عرب اإذاعة »روتانا دلتا« 
ا�ستمعت  فريوز  ال�سيدة  اأن 
التي  االأغنيات  من  العديد  اإىل 

»ولكن  زياد،  اإم�ساء  حتمل 
املوقف،  �سّيد  كان  التاأجيل 
اآماًل اأن تعود وتدخل اال�ستوديو 
لكّنه  االأغنيات«.  هذه  وت�سّجل 
تزال  »ال  والدته  اأّن  اإىل  لفت 
�سوتها  يف  لتمرينات  تخ�سع 

و�سيزورها قريباً جدا للبحث يف 
اأمور عّدة«وك�سف الرحباين عن 
املحطات  كل  تتابع  والدته  اأّن 
ب�سكل  وال�سحف  التلفزيونية 
اإىل  ت�ستمع  اأنها  حتى  ممتاز 

جممل االإذاعات.

انطلق مهرجان »�سبا�سكايا با�سنيا« 
يف  الرو�سية  الع�سكرية  للمو�سيقى 

والذي  مبو�سكو  احلمراء  ال�ساحة 
ي�سارك فيه اأكرث من ع�رشين فرقة 

خمتلف  من  ع�سكرية  مو�سيقية 
فعاليات  و�ست�ستمر  العامل  اأنحاء 

اليوم  اىل  مو�سكو  يف  املهرجان 
الثاين من ال�سهر املقبل.
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الكاتبة وفاء قرقيط جلريدة الو�سط 

جتاربي احلياتية �ساهمت 
يف ميالد روايتي الأوىل

وفاء متح�سلة على �سهادة  جامعية  ما�سرت يف ت�سيري 
املوارد الب�سرية �سخ�سية ن�سيطة اجتماعية �سابة ابنة 

هذا املجتمع ومن خالله ولدت رواية خائن الرباءة
حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

يف عالقتك مع الكتابة من 
منكما تورط يف الآخر؟

موهبة الكتابة رافقتني منذ ال�صغر 
كنت احت�صل دائما على العالمات 
الكتابي  التعبري  مادة  يف  املمتازة 
منذ درا�صتي يف االبتدائي تدريجيا 
ال�صنة  يف  يل  م�صابقة  اول  كانت 
علي  حت�صلت  متو�صط  االوىل 
اول  كانت  انها  مع  االول  املركز 
لكني  بها  جنحت  �صعرية  حماولة 
بيني  اكتب  وظللت  عنها  انقطعت 
ومعاريف  و�صديقاتي  نف�صي  وبني 
لغاية  وم�صجيعيني  قرائي  هم 
انتقايل ايل اجلامعة وم�صاركتي يف 
العديد من الفعاليات داخلها والتي 
االول يف فن  اي�صا �صمنت املركز 

املقال

كيف كان اح�سا�سك واأنت 
ترين ا�سراقة اأول عمل لك ؟

�صنوات   3 ا�صتغرق  العمل  احلقيقة 
من الكتابة كل مرة كنت غري را�صية 
عليه احذف واعيد حلد ال�صاعة انا 
وحده  القارئ  واجلمهور  متخوفة 
العمل امتنى  من يحكم على جناح 

واقعنا  عن  تعبري  الأنه  يعجبه  ان 
ما  خال�صة  او  ثمرة  هو  املعا�ش 
عنه  يعرب  املتخرج  �صبابنا  يعانيه 
الرواية  �صيقراأ  من  كل  ما  بطريقة 
احداثها  وان  تعنيه  انها  �صيح�ش 

مرت به وعاي�صها.
الرباءة  خائن  العنوان  خالل  من 
تناق�ش  هناك  انك  يالحظ 
املفردتني  بني  متعاك�ش  وتعار�ش 
جاءتك  كيف  والرباءة  اخليانة  
وما  عنوان  هكذا  الختيار  الفكرة 
هو املفهوم الداليل الذي حتاولني 

او تق�صدين به التعار�ش ؟

بعنوان  كانت   الرواية  احلقيقة 
قراءتها  اقرتحت  عندما  لكن  اآخر 
ا�صتاذي  على  اللغوي  وت�صحيحها 
منادي  حبيب  حممد  ال�صيد 
بجامعة  ا�صتاذ  باملنا�صبة  وهو 
االغواط والذي  ا�صكره على دعمه 
»خائن  علي  اقرتح  وتوجيهاته 
الرباءة« ن�صبة لالأحداث التي تدور 
بها كل منا ميلك داخله هذا الت�صاد 
والتعاك�ش كما فينا من اخلبث فينا 
الرباءة  من  فينا  وكما  الطيبة  من 
خيانة  تكون  قد  اخليانة  من  فينا 
ي�صتوجب  ال  فكرة  خيانة  ملبداأ, 
املتداول  اخليانة مبعنها  تكون  ان 
اكت�صاف  الكرمي  للقارئ  و�صاأترك 

اإال  االأمر  اأول  املبهم  الت�صاد  هذا 
من  اكت�صافه  يف  متعة  �صيجد  انه 

خالل احداث الرواية

بداأت جتربتك بالرواية ، هل 
�ستوا�سلني يف جن�س ادبي اخر 
ام ال�ستمرار يف هذا اجلن�س 

اجلدير باملتابعة ويلقى 
رواجا كبريا ؟

كتابة  يف  �صاأوا�صل  اأين  االأكيد 
اأتخلى  لن  باملقابل  لكن  الروايات 
اإذا  االأخرى  االأدبية  االأجنا�ش  عن 
من  او�صح  ب�صورة  �صتنقل  كانت 
اأنا  وتوجهاتي  افكاري  الرواية 
�صد ح�رص الكاتب يف جن�ش معني 
بالروايات  املغرمني  من  انني  مع 
وال�صعر  اي�صا  للخواطر  تبقى  لكن 

وزنهما  وحالوتهما.

ماذا متثل بالن�سبة اإليك 
جتربة ” خائن الرباءة  ” يف 

م�سار ك الأدبي العام ؟

اح�صا�ش  هو  االدبية  والدتي  متثل 
�صتختلط  مرة  الأول  تنجب  اأن 
ا�صم  عن  وتبحث  االأ�صماء  عليك 
يليق مبولودك �صتبحث يف املعاين 
وقد  �صدفة  جتده  وقد  واالأثر 
به  ينادي  لت�صمعه  باأحدهم  تعرثت 
اخر يجذبك ال بل ي�صحرك للوهلة 
تقطف  م�صتعد الن  �صتكون  االأوىل 
زهرة  ب�صتان  كل  من  ملولودك 
تلقينه من كل �صيء  وحتر�ش على 
هي  والتجارب,  االفادة  من  فيه 
وعدة  عدة حاالت جتربة  اأو  حالة 
مواقف  رغبات  اأحا�صي�ش  جتارب 
بب�صاطة  هي  خلفيات  مبادئ  
اأقول  اأن  ي�صح  التي  البكر  روايتي 
اأنها �صند ظهري وفخورة بها اأدعو 

�صتجدون  حتما  لقراءتها  اجلميع 
جزء منكم فيها 

هل حتتاجني اإىل الغمو�س 
يف كتاباتك اأم ت�ستغني عنه 

بالو�سوح  ؟

ال فاأنا من حمبي الغمو�ش واعتربه 
من اأ�رصار اجلاذبية حتى يف حياتنا 
العملية  طبعا لي�ش للحد املذموم, 
�صهية  الرواية  من  يجعل  الغمو�ش 
وهذا  وت�صفحها  لقراءتها  تدعوك 
ما اعتمدته يف اغلب احداثها كما 
انني كنت وا�صحة يف احداث اخرى 
واملبادئ  بامليوالت  تتعلق  عندما 
علينا ان نكون وا�صحني ال بل اكرث 

علينا ان نكون جريئني.

هل ميكن ل�سكل الرواية 
ونوعها اأن يحّدد ذات الإن�سان 

الكاتب ؟

�صكل  ان  تعلم  كما  بال�رصورة  لي�ش 
الدار  مع  بالتوفيق  يكون  الرواية 
اما  الغالف  وم�صمم  النا�رصة 
انه  القول  لنوعها  فهو ال ن�صتطيع 
من  جزء  امنا  االن�صان  ذات  يحدد 
ذاته يف�صح عنها اذا اين ال اأ�صتطيع 
�صنوات  ق�صاء  مثال  فكرة  اي�صال 
يف  �صنوات  وبعدها  الدرا�صة  يف 
طابور البطالة عن طريق كتاب اال 
و�صفته  االدبي  اخليال  وفرت  اذا  
للفكرة االأوىل حتي ا�صتثمر هذا يف 

رواية.

هل ي�ستطيع الكاتب اأن يكتب 
عن كل �سيء دون اأن يتعر�س 

لالأذى، مبعنى هل هناك 

وجود للخطوط احلمراء  يف 
احلقل الأدبي؟

بالن�صبة يل اخلطوط احلمراء هي 
فائدة  ال  التي  ال�صاذة  الكتابات 
بها  علم  ال  يقال  كما  منها  ترجو 
كتابات  ي�رص  بها  جهل  وال  ينفع 
او  لل�صهرة  كاتبوها  ي�صعى  ركيكة 

حاجة ما يف نف�ش يعقوب
اعرتف  ال  احلمراء  خطوطي 
اأدري  ال  وحقيقة  حمراء  بخطوط 
اإن كان هذا �صيعر�صني لالأذى لكني 
اأعرف ان رواية » البطل ال�صغري » 
كبريا  �صدا  القت  لدو�صتوويف�صكي 

مع اأنه كتبها من داخل زنزانته

هل ترى وفاء اأن الأدب 
اجلزائري بخري ، وهل 

تاأثريه ميتد خارج اجلغرافيا 
اجلزائرية ؟

نعم حمد هلل والدليل عندنا اأ�صماء 
وي�رصفوا  م�صتمر  تقدم  يف  �صابة 
اجلزائر من خالل اأعمالهم وفخورة 
مثل  كبرية  اأ�صماء  عن  ناهيك  بهم 
يف  طبعا  وهي  م�صتغامني  اأحالم 
نقا�ش و�صخ�صيا من  بدون  الريادة 

حمبي رواياتها وابداعها

من الكتاب الذين اأثروا فيك 
ب�سخ�س خا�س ؟

الكثرية  املطالعة  ان   « قراأت  مرة 
�صتن�صى  ال�صغر  منذ  االأكل  مثل 
ين�صى  لن  ج�صدك  لكن  اكلت  ماذا 
لكن  �صين�صج  العقل  كذلك  �صيكرب 
قراأت«  ملن  تن�صى  ان  املمكن  من 
م�صتغامني  ال�صيدة  اأن  اأتذكر 

بعد  للروايات  �صهيتي  فتحت 
ماكنت قارئة وحمبة لكتب التاريخ 
فجاأة  ا�صبحت  الب�رصية  والتنمية 
ا�صم  روايتها  على  املدمنني  من 
ال�صعودية  الن�صمي  الأثري  هو  اخر 
الكاتب  تعجبني  رواياتها  اي�صا 
»ق�ش  يلقب  كما  ال�رصقاوي  ادهم 
احلقيقة  كثرية  ا�صماء  �صاعدة«  بن 

ال ي�صعني ذكرها .....

اإىل ما تطمح وفاء �سواء 
على �سعيد الكتابة اأو على 

امل�ستوى ال�سخ�سي ؟

�صعيد  علي  لطموحاتي  بالن�صبة 
كتاباتي  ت�صل  ان  بودي  الكتابة 
وافكاري لداخل اجلزائر وخارجها 
وهو حلم م�رصوع لكل كاتب امتني 
كذلك ان اوفق يف طرح ان�صغاالت 
على  جيلي,  �صوت  واي�صال 
ر�صالة  هي  ال�صخ�صي  امل�صتوى 
اياك  يقراأ  من  ولكل  لذاتي  مني 
واحلد من �صقف طموحاتك طبعا 

بحدود امكانياتك كي ال تخذل.

كلمة اخرية للقراء وجلريدة 
الو�سط

على  املثقف  لدار  �صكر  هو  اأوال 
حقيقة   النا�صئة  الكتاب  احتوائها 
ال�صكر قليل يف حقهم ثانيا �صكري 
لك �صخ�صيا على منحي من وقتك 
وعلى هذا احلوار �صعدت به �صكرا 
لكل من دعمني ووجهني خ�صو�صا 
القراء  منادي  حبيب  اال�صتاذ 
»�صيال  املوعد  يف  كونوا  االعزاء 
�صتجدون  للرباءة  خائن  يقرتب«  

فيها جزء منكم مع حمبتي

اعتقلته ال�سلطات امل�سرية موؤخرا

تعرف على مع�سوم مرزوق »الع�سكري والدبلوما�سي والأديب«
العليا  الدولة  اأمن  نيابة  قررت 
يف م�رص حب�ش ال�صفري مع�صوم 
معار�ش  �صيا�صي  وهو  مرزوق, 
طرح قبل اأيام مبادرة لال�صتفتاء 
على ا�صتمرار النظام ال�صيا�صي 
و�صتة  م�رص,  يف  احلايل 
يوما   15 �صيا�صيني  معار�صني 
اأن  على  التحقيق,  ذمة  على 
ي�صتاأنف التحقيق يومي االأحد 

واالثنني املقبلني.
علي,  خالد  املحامي  وقال 
هو  التحقيق,  ح�رص  الذي 
االآخرين,  وعدد من املحامني 
اإن االتهامات املوجهة ملرزوق 
»م�صاركة  هي  اآخرين  وخم�صة 
بها  )يق�صد  اإرهابية  جماعة 
امل�صنفة  امل�صلمني  االإخوان 
حتقيق  يف  م�رص(  يف  اإرهابية 

اأهدافها, وتلقي متويل بغر�ش 
اتفاق  يف  واال�صرتاك  اإرهابي, 
ارتكاب  منه  الغر�ش  جنائي 

جرمية اإرهابية«.
مرزوق  ترك   1967 حرب  بعد 
درا�صة الهند�صة ليلتحق بالكلية 
خالل  من  �صارك  ثم  احلربية 
حربي  فى  ال�صاعقة  �صالح 
 1973 واأكتوبر عام  اال�صتنزاف 

مرزوق  التحق  احلرب  وبعد 
عمل  حيث  اخلارجية  بوزارة 
خالل م�صريته كدبلوما�صي يف 
واالأردن  ونيويورك  االإكوادور 
اأوغندا  يف  مل�رص  و�صفريا 
ولل�صفري  واإ�صتونيا  وفنلندا 
فهو  اأدبية  اهتمامات  مرزوق 
كاتب ق�صة ق�صرية وفاز بجوائز 
م�رصية عنها, ومن بني موؤلفاته 

بعنوان:  ق�ص�صية  جمموعة 
التيه« ورواية  »الولوج يف دائرة 

بعنوان: » اأ�صجار ال�صبار«.
كما ترجم درا�صات عديدة عن 
حروب م�رص عام 1967 وحرب 
ال�رصاع  عن  ودرا�صات  اليمن 

العربى االإ�رصائيلى.
مرزوق  على  القب�ش  وياأتي 
�صفحته  عرب  اإعالنه  بعد 

ال�صهر  بداية  في�صبوك  على 
يطالب  مبادرة  عن  اجلاري 
�صعبي  ا�صتفتاء  باإجراء  فيها 
احلايل  النظام  ا�صتمرار  حول 
وتت�صمن  عدمه  من  احلكم  يف 
يف  لالحت�صاد  الدعوة  املبادرة 
اأوت   31 يوم  التحرير  ميدان 
لفكرة  ي�صتجب  اإن مل  اجلاري, 

اال�صتفتاء.
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جتاوز الهيمنة الغربية:

دوافع عودة االهتمام بدرا�سات 
املناطق من »منظور تعددي«

ثمة اجتاه بزغ عقب انتهاء احلرب الباردة وانهيار الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ُيقلل من اأهمية 
درا�سات املناطق املقارنة، وجمال ال�سيا�سة املقارنة بوجه عام. وجادل هذا الجتاه باأن نهاية 

احلرب الباردة وانت�سار الليربالية الغربية، اأو ما اأطلق عليه فران�سي�س فوكوياما »نهاية 
التاريخ«، قد اأف�سى اإىل تراجع -اإن مل يكن اختفاء- املناظرات والق�سايا اجلدلية الكربى التي 

كانت قائمة يف املا�سي، وهو ما يجعل من الدرا�سات املقارنة اأقل جاذبية بالن�سبة للعديدين.

عر�س: حممد عبداحلليم /
مركز امل�ستقبل للأبحاث و 

الدرا�سات املتقدمة

االجتاه  هذا  تعر�ض  الوقت  مبرور 
جمدًدا  ا�ستدعت  كربى  الإ�سكاليات 
املقارنة،  الدرا�سات  اأهمية 
بعد  ما  مرحلة  يف  الدويل  فال�سياق 
ي�سهد  مل  ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار 
مرحلة  جتاوز  ومت  فعلًيّا،  ا�ستقراًرا 
عنها  حتدث  التي  التاريخ«  »نهاية 
فوكوياما، وظهرت اأطروحات »�سدام 
احل�سارات« التي كانت مبثابة تاأكيد 
املناطق  درا�سات  فكرة  على 
التحوالت  عن  ناهيك  املقارنة، 
الدول،  من  العديد  �سهدتها  التي 
واالنتفا�سات  االإثنية،  وال�رصاعات 
العربية وما ارتبط بها من �رصاعات 
دولة  من  اأكرث  يف  داخلية  وحروب 
الراهن.  الوقت  حتى  تنتِه  مل  عربية 
التنظيمات  دور  تعاظم  على  عالوة 
العابرة للحدود، ال �سيما التنظيمات 
عززت  وقد  واملتطرفة.  االإرهابية 
اأهمية  من  املعطيات  هذه  كافة 

درا�سات املناطق املقارنة.
كتاب  يوؤكد  ال�سدد،  هذا  ويف 
املقارنة:  املناطق  »درا�سات 
والتطبيقات  املنهجية  املربرات 
املنهج  اأهمية  على  االإقليمية«  عرب 
املناطق  درا�سات  يف  املقارن 
متعدًدا  معرفًيّا  جمااًل  باعتبارها 
خمتلفة  وحقول  اأبعاد  فيها  تتداخل 
واجلغرافيا  التاريخ  غرار  على 
االإثنية  واالأ�سول  وال�سيا�سة 
الذي  الكتاب،  وينطلق  للمجتمعات. 
من  الباحثني،  من  عدٌد  فيه  ي�ساهم 
البحث  اأن  مفادها  رئي�سية  فر�سية 
اأمر  امل�ستمر يف املناطق املختلفة 
ال غنى عنه للعلوم االجتماعية، �سواء 
مالحظاتنا  نطاق  لتو�سيع  كطريقة 
كم�سدر  اأو  املناطق،  بع�ض  حيال 

الأفكار ومقاربات نظرية جديدة.

تطور درا�سات املناطق

املناطق  درا�سات  ن�ساأة  ارتبطت 
باالنفتاح  باآخر  اأو  ب�سكل  املقارنة 
وحماولة  للمجتمعات،  اخلارجي 
املجتمعات  طبيعة  على  التعرف 
والدول االأخرى و�سماتها، وهو االأمر 
متنوعة  اأهداًفا  يخدم  كان  الذي 
�سيا�سًيّا واقت�سادًيّا اأو حتى ع�سكرًيّا. 
فكرة  برزت  فقد  اآخر  مبعنى  اأو 
الكتاب،  بح�سب  املناطق،  درا�سات 
»االأماكن  على  الرتكيز  خ�سم  يف 
اإىل  حتتاج  التي  البعيدة  واملناطق 
فهم اأف�سل من جانب الدول ومراكز 
القوة العاملية«. ولهذا، ارتهن انت�سار 
يف  املناطق  درا�سات  موؤ�س�سات 
والكتلة  املتحدة  والواليات  اأوروبا 

معظم  خالل  ال�سابقة  ال�سوفيتية 
باالأهداف  الع�رصين  القرن  فرتات 
وكذلك  االإمرباطورية  والطموحات 
الدولية،  التجارية  بامل�سالح 
االأعداء  معرفة  اإىل  باالإ�سافة 
والبحث عن حلفاء جدد خالل حقبة 

احلرب الباردة.
وبالرغم من االنتقادات التي ُوّجهت 
املقارنة  املناطق  درا�سات  اإىل 
يف  اأهميتها  من  التقليل  وحماولة 
االحتاد  انهيار  بعد  ما  مرحلة 
هذه  اكت�سبت  فقد  ال�سوفيتي، 
زخًما  الكتاب،  بح�سب  الدرا�سات، 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  متزايًدا 
العتبارات جوهرية، اأهمها اإ�سكاليات 
انتقال العديد من الدول اال�سرتاكية 
الدميقراطية،  الدول  م�ساف  اإىل 
اإثنية،  من �رصاعات  بها  ارتبط  وما 
املوؤ�س�سات  من  عدًدا  دفع  ما  وهو 
هذه  طبيعة  درا�سة  اإىل  االأكادميية 
الدول، وكيفية �سياغة منط منا�سب 

لعملية االنتقال اخلا�ض بها. 
العوملة  قدمت  ذاته،  ال�سياق  ويف 
املناطق  لدرا�سات  جديًدا  حيًزا 
الق�سايا  العوملة  كثفت  اإذ  املقارنة، 
ت�سكيل  باإعادة  املتعلقة  اجلدلية 
ظلت  التي  اجلغرافية  الوحدات 
اأنها  على  معها  التعاطي  يتم  لعقود 
اجلدل  هذا  خ�سم  ويف  م�ستقرة، 
الدول،  بني  التفاعالت  تزايدت 
ومن  الدول،  على  ال�سغوط  وتنامت 
درا�سة  ال�رصوري  من  اأ�سبح  ثم 
الدول  وا�ستجابة  تفاعل  وحتليل 
العوملة،  لتداعيات  واملجتمعات 
على  العوملة  تاأثريات  وماهية 
منظور  من  الدويل  النظام  وحدات 
�سمات  احل�سبان  يف  ياأخذ  مقارن 

وخ�سائ�ض املناطق املختلفة.

ت�سكلت  العوملة،  جتليات  وكاأحد 
التهديدات  من  جديدة  اأنواع 
ب�سكل  جتلت  الغربية  للدول  االأمنية 
ع�رص  احلادي  اأحداث  يف  رئي�سي 
والتي ك�سفت عن  �سبتمرب 2001  من 
تراجع قدرة الواليات املتحدة على 
التنبوؤ باإمكانية حدوث تلك الهجمات 
نحو  دفع  ما  هذا  ولعل  االإرهابية، 
موجة جديدة من الدرا�سات ال�رصق 
بدرا�سة  اهتمت  التي  اأو�سطية 
وحتليل اأو�ساع دول ال�رصق االأو�سط، 
وكيفية ت�سكيل االأفكار املتطرفة يف 
عدٍد من جمتمعات املنطقة. واعترب 
املناطق  درا�سات  يف  املتخ�س�سون 
اأن الدرا�سات املقارنة لدول منطقة 
توفر  اأن  ميكن  االأو�سط  ال�رصق 
املنطقة،  ملعطيات  قيًما  فهًما 
اختبارات  باإجراء  ت�سمح  اأنها  كما 
املنطقة  دول  على  النظرية  لالأطر 

وجمتمعاتها.
منحت  االأخرية،  ال�سنوات  وخالل 

يف  بداأت  التي  العربية  الثورات 
تون�ض نهاية عام 2010، دفعة جديدة 
ال  املقارنة،  املناطق  لدرا�سات 
ُوجهت  التي  االنتقادات  مع  �سيما 
لعدم  االأو�سط  ال�رصق  لدرا�سات 
اأو�ساع  ا�ست�رصاف  على  قدرتها 
التي  الثورات  وا�ستيعاب  املنطقة 
من  الكثري  على  بال�سلب  اأثرت 
ِوّرت لعقود  االأنظمة احلاكمة التي �سُ
مم�سكة  را�سخة  اأنظمة  اأنها  على 

بزمام االأمور.
وعليه حفزت الثوراُت العربية اإجراَء 
درا�سات مقارنة داخل املنطقة وبني 
دول املنطقة ودول يف مناطق اأخرى 
تنوعت  كما  متتلك خربات م�سابهة، 
بحيث  الدرا�سات  هذه  مو�سوعات 
ق�سية  تناول  على  قا�رصة  تعد  مل 
العامل  يف  الدميقراطي  االإ�سالح 
العربي، ولكنها امتدت لت�سمل ق�سايا 
املعار�سة،  قوى  خرائط  قبيل:  من 
خا�سة  االجتماعية  واحلركات 
والعالقات  ال�سبابية،  احلركات 
و�سائل  واأدوار  الع�سكرية،  املدنية 
الواقع  يف  االجتماعي  التوا�سل 
التحول  واأمناط  العربي،  ال�سيا�سي 

ال�سيا�سي يف املنطقة.

ق�سايا رئي�سية

املقارنة  املناطق  درا�سات  تندرج 
�سمن ثالثة مناذج رئي�سية، هي على 

النحو التايل: 
داخل  البينية  الدرا�سات  اأواًل- 
 Intra – area studies املنطقة
ظواهر  مقارنة  عربها  يتم  بحيث 
يف  املختلفة  اجلغرافية  الكيانات 

منطقة معينة.
بني  املقارنة  الدرا�سات  ثانًيا- 
 Inter area املختلفة  املناطق 
اأو  مناطق  تاأخذ  والتي   studies
للتحليل.  كوحدات  كاملة  اأقاليم 
وحتاول مثل هذه الدرا�سات حتديد 
عرب  ومقارنتها  االإقليمية  االأمناط 

مناطق خمتلفة. 
العابرة  احلالة  درا�سات  ثالًثا- 
 ،Cross area studies للمناطق 
معينة  حاالت  باختيار  تهتم  وهي 
للدرا�سة عرب اأقاليم متعددة لتحديد 
خ�سائ�ض اأو �سمات م�سرتكة )اأو حتى 
التحليل.  مو�سع  للوحدات  مغايرة( 
تنتج  التي  الدول  املثال  �سبيل  على 

النفط يف مناطق خمتلفة. 
عدًدا  الدرا�سات  هذه  وا�ستدعت 
يفرت�ض  التي  املركزية  الق�سايا  من 
عند  معها  التعاطى  �رصورة  الكتاب 
اإجراء مثل هذا النوع من الدرا�سات، 
وبوجه عام تتمثل هذه الق�سايا فيما 

يلي:
اإن  حيث  التعددية:  مع�سلة  اأواًل- 
التي  االنتقادات  من  االأكرب  اجلزء 

املناطق  درا�سات  لها  تعّر�ست 
املقارنة ا�ستند اإىل املنظور الغربي 
املهيمن على الدرا�سات وما ارتبط 
يف  الغربية  املركزية  اأفكار  من  به 
اأو  االأخرى،  املناطق  مع  التعامل 
بتعبري اآخر ثنائية الغرب واالآخرين. 
على  الباحثني  بع�ض  حر�ض  ولهذا 
املقارنة  الدرا�سات  عن  االبتعاد 
الدرا�سات  هذه  اأن  اعتقدوا  الأنهم 
مو�سومة  ممار�سات  على  تنطوي 
االآخر  واإهانة  الثقافية،  »بالغطر�سة 

والتقليل من �ساأنه«.
ومن هذا املنطلق، تبدو ثمة حاجة 
تعددية  مقاربة  على  للتاأكيد  ملحة 
واأكرث �سمولية تاأخذ يف ح�سبانها روؤى 
خمتلفة، وتدمج االأ�سوات املهم�سة، 
يف  تقدًما  االأقل  الدول  يف  �سيما  ال 

العامل غري الغربي. 
ي�سكل  ال�سياق:  ح�سا�سية  ثانًيا- 
درا�سات  يف  ا  هاًمّ حموًرا  ال�سياق 
املناطق املقارنة، وهو ما عرب عنه 
وروبرت جودن  تيلي  ت�سارلز  كل من 
ال  بال�سياق  »االهتمام  اإن  بالقول 
للعمليات  والتف�سري  الو�سف  يف�سد 
ب�سكل  االجتماعية  اأو  ال�سيا�سية، 
هذا  فاإن  بالعك�ض  بل  نطاًقا،  اأو�سع 
املنهجية«.  املعرفة  يُعزز  االهتمام 
يفرت�ض  الطرح،  هذا  مع  ومتا�سًيا 
امل�ساركني  اأحد  وايتهيد،  لوران�ض 
ال�سياق  ح�سا�سية  اأن  الكتاب،  يف 
تكت�سب اأهمية يف درا�سات املناطق 

املقارنة.
وعطًفا على ما �سبق، يتعني الرتكيز 
االإقليمية  ال�سياقات  درا�سات  عند 
املتناق�سة ب�سكل رئي�سي على الفهم 
والتف�سري بداًل من االهتمام القا�رص 
الأنه  وذلك  ال�سببية؛  العالقات  على 
خمتلفة،  ال�سياقات  تكون  عندما 
قد  التي  ال�سببية  العالقات  فاإن 
وبيئة  �سياق  يف  تقريبًا  تلقائية  تبدو 
ما ميكن اأن توؤدي اإىل نتائج خمتلفة 
عن  ناهيك  اآخر،  �سياق  يف  ومغايرة 
الطبيعة املعقدة للعالقات ال�سببية. 
وحتليل  تف�سري  اإعادة  يلزم  ولذا، 
ال�سياق  انطالًقا من  العالقات  وبناء 
فر�ض مناذج  ولي�ض جمرد  الداخلي 
اخلارج.  من  وجمهزة  تف�سريية 
من  ا  اأي�سً ال�سياق  ح�سا�سية  وتتطلب 
الباحثني التعامل بحذر مع املفاهيم 
املختلفة  وتف�سرياتها  امل�ستخدمة 

من منطقة الأخرى. 
املتعددة،  التحليل  اأدوات  ثالًثا- 
املناطق  درا�سات  ت�ستدعي  اإذ 
وطرًقا  اأدوات  ا�ستخدام  املقارنة 
حتليلية متعددة لتعزيز فاعلية ودقة 
الدرا�سات، ومن �سمن هذه االأدوات 
والبحوث  الكلي،  الكمي  التحليل 
العامة،  وال�سجالت  امل�سحية، 
وحتليل  االإثنوغرافية،  والعينات 

اخلطاب، ور�سم اخلرائط. 

هذه  خمتلف  اأن  اإغفال  ميكن  وال 
ملحوظة  تطورات  �سهدت  االأدوات 
فقد  املا�سية،  العقود  خالل 
املف�سلة  الوطنية  البيانات  باتت 
واملوثوقة متاحة ب�سكل كبري، مبا يف 
ذلك البيانات ال�سادرة عن موؤ�س�سات 
عن  ال�سادرة  تلك  حتى  اأو  الدولة 
�سهدت  كما  االإقليمية.  املنظمات 
امل�سح  وبحوث  االإثنية  الدرا�سات 
خالل  هائلة  تطورات  االجتماعي 
العقود املا�سية، واالأمر ذاته بالن�سبة 
التطورات  مع  �سيما  ال  للخرائط، 
بي  اجلي  غرار  على  التكنولوجية، 
الرقمية،  واملعاجلات   »GPS« اإ�ض 
ر�سم  جمال  يف  ثورة  اأحدثت  التي 

اخلرائط.
املتعددة،  التحليل  اأدوات  ومبوازاة 
املعرفية  الربوتوكوالت  تاأتي 
كاإحدى   Epistemic Protocols
لدرا�سات  املنهجي  ال�سبط  اآليات 
هذه  وت�سمل  املقارنة،  املناطق 
االإجراءات  من  عدًدا  الربوتوكوالت 
وحتديد  املنطقة،  تعريف  قبيل  من 
ومراجعة  واملفاهيم،  امل�سكلة 
التحليلية،  واملقاربات  االأدوات 
البيانات،  جتميع  اإجراءات  وحتديد 
التحكمية  املدخالت  من  والتحقق 
يف  )املتخ�س�سون  االأقران  مع 
املجال املعريف(، وحتديد القوا�سم 
امل�سرتكة واأوجه التباين، والنظر يف 
اال�ستنتاجات وما ميكن ا�ستخال�سه 

منها. 
تتطلب  البحثية:  املهارات  رابًعا- 
املقارنة  املناطق  درا�سات 
الهامة  املهارات  من  عدٍد  توافر 
اللغة  توافر  اأهمها  لعل  للباحثني، 
املطلوبة لفهم ديناميات املنطقة 
اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سة،  مو�سوع 
الت�ساع  ونظًرا  امليدانية.  اخلربة 
املقارنة  املناطق  درا�سات  حيز 
وت�سكيل  اجلماعي  العمل  فاإن 
مهارات  ذوي  )باأفراد  بحثية  فرق 
ا  هاًمّ اأمًرا  يُعد  متعددة(  بحثية 
التغلب على  ي�ساعد يف  الأنه  وذلك 
العزلة واالنف�سال بني املجتمعات 
قيود  تنتج عن عدة  والتي  البحثية 
عملية على غرار احلواجز اللغوية، 
كما اأنه يتيح اإجراء اأبحاث ميدانية 

تُف�سي اإىل نتائج ذات مغزى.
يحتاج  التمويل:  كفاية  خام�ًسا- 
املقارنة  املناطق  درا�سات  اإجراء 
حالة  يف  وخا�سة  كاٍف  متويل  اإىل 
وبالرغم  امليدانية.  االأبحاث 
تراجع  انتقدوا  الكثريين  اأن  من 
يف  املقارنة  للدرا�سات  التمويل 
ال�سنوات  خالل  املتحدة  الواليات 
اأوروبا  �سهدت  فقد  املا�سية، 
�ساهمت  للتمويل  جديدة  مناذج 
املناطقية،  الدرا�سات  تعزيز  يف 

هناك  يزال  ال  بريطانيا  ففي 
الرائدة  املوؤ�س�سات  من  عدد 
املتميزين  الباحثني  جتتذب  التي 
على  تركز  التي  االأبحاث  وتدعم 
املناطق، ومنها على �سبيل املثال 
كلية الدرا�سات ال�رصقية واالآ�سيوية 
يف جامعة لندن التي تاأ�س�ست عام 
والدرا�سات  املعرفة  لتعزيز   1916
من  العديد  توجد  كما  اآ�سيا،  حول 
املوؤ�س�سات املخت�سة يف درا�سات 
املناطق والدول املختلفة. وبع�ض 
ملجل�ض  من�سم  املوؤ�س�سات  هذه 
اململكة املتحدة لروابط درا�سات 

املناطق املوؤ�س�سة عام 2003.
جمل�ض  قام  ذاته،  االإطار  ويف 
االإن�سانية  والعلوم  االآداب  اأبحاث 
وهيئات  الربيطانية  واالأكادميية 
بتمويل  اأخرى  حكومية  متويل 
املناطق  لدرا�سات  مراكز  خم�سة 
امل�ستندة اإىل لغات حمددة، وتركز 
هذه املراكز على درا�سات ال�سني 
ومناطق  العربي  والعامل  واليابان 
هذا  مع  وات�ساًقا  ال�رصقية.  اأوروبا 
الفيدرالية  النهج، قدمت احلكومة 
متوياًل   2006 عام  منذ  االأملانية 
كبرًيا لتطوير اجلامعات احلكومية، 
وا�ستفاد من هذا التمويل موؤ�س�سات 

ومراكز درا�سات املناطق.
ا موؤ�س�سات ومراكز  وا�ستفادت اأي�سً
اأبحاث درا�سات املناطق املختلفة 
د�سنتها  التي  التمويل  مبادرة  من 
وزارة التعليم واالأبحاث الفيدرالية 
االأملانية عام 2009 التي ا�ستهدفت 
جمموعة  تدعيم  رئي�سية  ب�سورة 
املناطق  درا�سات  من  وا�سعة 
والتدفقات  التفاعالت  و�سبكات 
الوزارة  كما طرحت  االأقاليم.  عري 
مبادرة لتعزيز الزمالة والتعاون مع 
خمتلفة،  مناطق  يف  املوؤ�س�سات 
واإفريقيا جنوب  ال�سني  على غرار 

ال�سحراء، واأمريكا الالتينية.
درا�سات  اإن  القول،  خال�سة 
�ستظل  املقارنة  املناطق 
االأزمات  خ�سم  يف  اأهمية  لها 
والتحوالت  الراهنة،  الدولية 
تعاي�سها  التي  والتفاعالت 
املجتمعات بفعل العوملة، والتي 
التعاطي  مقاربات  من  عقدت 
مع املناطق املو�سومة بدرجة 
كبرية من الديناميكية. وهو ما 
جعل اأميتاف اأت�ساريا ي�سري اإىل 
اأنه »مل يعد يُنظر اإىل املناطق 
ثابتة  مادية  كيانات  اأنها  على 
واإمنا  ثقافية،  اأو  خرائطية  اأو 
وهادفة  ديناميكية  كم�ساحات 
مبعنى  اأو  اجتماعًيّا..  ومبنية 
وفكرية  مادية  بنى  هي  اآخر 
واخلطاب  اخليال  من  تتولد 

والتن�سئة«.  
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

هل يوؤثر وقت تناولك الع�صاء على خطر اإ�صابتك بال�صرطان؟
وفًقا لدرا�شة جديدة قد يوؤثر توقيت 
اليوم على خطر  اآخر وجبة يف  تناول 
ال�رضطان  اأنواع  ببع�ض  الإ�شابة 
قبل  الع�شاء  تناول  اأن  الباحثون  وجد 
اأو ترك �شاعتني على  التا�شعة م�شاء، 
النوم  ووقت  الع�شاء  تناول  بني  الأقل 
الإ�شابة  خطر  من  يقلل  اأن  ميكن 
ب�رضطان الثدي و�رضطان الربو�شتات 

بن�شبة %20.
مدى  على  ال�شوء  النتائج  ت�شلط 
تاأثري  تقيم  بدرا�شات  القيام  اأهمية 
على  البيولوجية  ال�شاعة  اإيقاع 
الإ�شابة  واحتمالية  الغذائي  النظام 

بال�رضطان.
مماثلة  ن�شبة  وجود  اإىل  التو�شل  مت 
بال�رضطان  الإ�شابة  خطر  لنخفا�ض 
قبل  ياأكلون  الذين  الأ�شخا�ض  لدى 
مقارنتها  عند  م�شاء   9 ال�شاعة 
بالأ�شخا�ض الذين تناولوا الطعام بعد 

ال�شاعة العا�رضة م�شاًء.
يف حال تاأكد نتائجهم، �شتكون هناك 
من  الوقاية  تو�شيات  على  تغريات 
العتبار  يف  �شتاأخذ  والتي  ال�رضطان 

توقيت الوجبات.
معروف  خطر  عامل  الوزن  زيادة 

مبا  ال�رضطان،  اأنواع  من  للعديد 
والأ�شكال  الثدي  �رضطان  ذلك  يف 

العدوانية ل�رضطان الربو�شتاتا.

عوامل الق�صور يف 
الدرا�صة

هناك العديد من القيود امللحوظة يف 
هذه الدرا�شة، مبا يف ذلك:

ارتباط،  وجود  تظهر  اأنها  حقيقة 
ولي�ض عالقة �شبب وتاأثري.

وهو  ا�شتبيان،  عرب  متت  الدرا�شة  اأن 
اأمر يفتح املجال للخطاأ.

توؤثر  اأن  ميكن  اأخرى  عوامل  هناك 
بال�رضطان،  الإ�شابة  خطر  على 
ومدى تاأثري توقيت الع�شاء على خطر 
ال�شابة بال�رضطان اأمر غام�شة ن�شبًيا 
ل ينبغي على الأ�شخا�ض الذين لديهم 
بال�رضطان  الإ�شابة  من  عائلي  تاريخ 
اأن ياأخذوا  اأو عوامل اخلطر الأخرى 
ما  كل  اجلد.  على حممل  الأمر  هذا 
يتم  وحتى  حالًيا  به  التو�شية  ميكن 
تناول  هو  م�شتقبلية  درا�شات  اإجراء 
وقت  قبل  اأي  مبكر  وقت  يف  الطعام 

النوم بنحو �شاعتني.
اأن يهتم النا�ض اأكرث مبا ياأكلون  يجب 
بدًل من الوقت الذي ياأكلون فيه اليوم 

ملنع ال�رضطان.
وا�شحة  خيارات  اتخاذ  للنا�ض  ميكن 

يقلل  مما  الغذائي  نظامهم  ب�شاأن 
بال�رضطان،  الإ�شابة  خطر  من 
الفواكه  تناول  زيادة  ارتبط  حيث 
معدلت  انخفا�ض  مع  واخل�رضوات 

ال�رضطان.

الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

الأ�شخا�ض الذين يف منت�شف العمر 
وي�شعرون بالدوار عند الوقوف من 
و�شعية ال�شتلقاء قد يكونون اأكرث 

عر�شة لالإ�شابة باخلرف اأو ال�شكتة 
الدماغية يف امل�شتقبل.

ال�شعور بالدوخة هو ب�شبب حدوث 
انخفا�ض مفاجئ يف �شغط الدم، 

والذي يعرف با�شم انخفا�ض �شغط 
 orthostatic( الدم النت�شابي

hypotension- OH( كان 
امل�شاركني الذين يعانون من انخفا�ض 

�شغط الدم النت�شابي اأكرث عر�شة 
خلطر الإ�شابة باخلرف اأو الإ�شابة 

ب�شكتة دماغية.
انخفا�ض �شغط الدم النت�شابي ارتبط 

�شابًقا باأمرا�ض القلب، لذا قد يكون 
قيا�ض انخفا�ض �شغط الدم النت�شابي 

يف منت�شف العمر و�شيلة جديدة 
لتحديد الأ�شخا�ض الذين يحتاجون 

اإىل مراقبة دقيقة لأعرا�ض اخلرف اأو 

ال�شكتة الدماغية.
هناك حاجة للقيام باملزيد 

من الدرا�شات لتو�شيح اأ�شباب 
هذا الرتباط وكذلك لو�شع من 
ا�شرتاتيجيات الوقاية املمكنة.

اأحد القيود على الدرا�شة هو اأن 
امل�شاركني مت اختبارهم لنخفا�ض 

�شغط الدم النت�شابي فقط اأثناء 
الفح�ض الأويل، لذلك قد ل يعك�ض اأي 

تغيري يف �شغط الدم مبرور الوقت.

خالل الدرا�صة

9.1% من امل�شاركني اأ�شيبوا باخلرف 
و7.1% اأ�شيبوا ال�شكتة الدماغية 

الإقفارية.
12.5% من امل�شاركني امل�شابني 

بانخفا�ض �شغط الدم النت�شابي وقت 
اإجراء الفح�ض الأويل اأ�شيبوا باخلرف 

و15.2% اأ�شيبوا ب�شكتة دماغية.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ض الأمرا�ض الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ض )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خالل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ض، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ض  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ض  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رضت  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ض  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهاًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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�إنه رحمة �هلل عز وجل, وقد رغبت �أن �أتعرف 
�إىل �لآيات �لكرمية, �لتي تتحدث عن رحمة �هلل, 
فهناك �آيات كثرية, لكن ي�ستنبط من هذه �لآيات 

حقائق .
�حلقيقة �لأوىل: يقول �هلل عز وجل: ﴿�لَِّذيَن �آََمنُو� 

ِ �أُولَِئَك  َو�لَِّذيَن َهاَجُرو� َوَجاَهُدو� ِف �َسِبيِل �هلَلّ
ِ﴿ ]�سورة �لبقرة �لآية:218[ يَْرُجوَن َرْحَمَة �هلَلّ
 معنى ذلك: �أن �لإن�سان �لذي يوؤمن, وي�ستقيم, 
ويجاهد ف �سبيل �هلل نف�سه وهو�ه, �إمنا يرجو 

رحمة �هلل؛ �ملوؤمن يرجو رحمة �هلل, و�لكافر 
يرجو �لدنيا؛ يرجو مالها, يرجو ن�ساءها, يرجو 

�سمعتها.....
 فالإن�سان عليه �أن يتب�رص, هل يرجو رحمة �هلل 

من عمله؟ غري �ملوؤمن يبحث عن م�سلحته, 
يبحث عن �سهوته, يبحث عن لذته, يبحث عن 
مكا�سب مادية, بينما �ملوؤمن يرجو رحمة �هلل, 

هذ� هو �لفرق �جلوهري, رحمة �هلل هي �جلنة, 
ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي  ا �لَِّذيَن �بْيَ�سَّ قال تعاىل:  ﴿َو�أََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴿ ]�سورة �آل عمر�ن  َرْحَمِة �هلَلّ
�لآية:107[  �حلقيقة: من �ملعاين �جلامعة, 
�ملانعة, �لو��سعة, �ل�ساملة, هي رحمة �هلل عز 
وجل, هي �جلنة, �لهدف من �لإميان, و�لعمل 

�ل�سالح, و�ملعامالت, و�لأخالق, وما �إىل ذلك, 
هو �أن �ملوؤمن يرجو رحمة �هلل, و�سل للجنة, 

�جلنة: هذه رحمة �هلل عز وجل.

كبائر الّذنوب
نوُب و�ملعا�سي ف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذّ

ف �لنَّف�س وف نتيَجِتها و�لأ�رص�ر 
�مُلرتِتّبة عليها, ومهما كان, فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك ف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه, ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر,  �لّذنوِب ف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكبائر, وف �أ�سمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى, فالَكبائُر جمُع �لكبرية, 

نوب, وف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل ف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿, فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غاِئر, وُكلُّها ف مقاِم �هللِ كبرية, �إلَّ  و�سَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر,  هو �أكَبُ منُه, فالَقتُل �أكَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكُب من �لقتل, وف قوِل  و�ل�رِصّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع �لإ�رص�ر, و�أمثُل �لأقو�ِل 

ف تعريِف �لَكبائر �أنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد ف �لآخرِة �أو  حُدّ ف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن, ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق ف مفهوِم �لَكبائر, 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل ف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه, ول�سِتهاِرِه عنَد �ل�َسّ

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

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

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

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�شلحي يف توجهاته واأحكامه 
�ملر�سلة  �مل�سالح  �تخاذه  بف�سل 
�أ�سوله  من  �أ�سال  �حل�سنة  و�لعاد�ت 
م�سادره  من  وم�سدر�  �لفقهية, 
فقهه,  عليها  بنى  �لتي  �لت�رصيعية 
و�أر�سى عليها قو�عد مذهبه و��ستمد 

منها �آر�ءه و�أحكامه.
وهكذ� نر�ه كلما كانت هناك م�سلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  �أو  دينية 
هناك  كانت  �أو  �إلغائها  على  �رصعي 
ماألوفة  �سنة  �أو  بلد  ف  متبعة  عادة 
�أقو�لهم ل  �أو  �أفعالهم  �لنا�س ف  بني 

تتنافى مع �ل�رصع ول تخالف قو�عده 
ويرحب  يقرها  �ملالكي  �لفقه  فاإن 
�لفقهية  منظومته  ف  ويدخلها  بها 
�لدليل �لا�س على  قيام  ينتظر  ول 
�رصعية تلك �مل�سلحة بعينها �أو تلك 
�لعادة بذ�تها �كتفاء بالقاعدة �لعامة 
جاءت  �إمنا  �لإ�سالمية  �ل�رصيعة  �أن 
و�أنه  جللب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد, 
فهناك  م�سلحة  هناك  كانت  حينما 
على  �لدليل  يدل  حتى  �هلل  حكم 

خالف ذلك.

اجتماع الأ�شماء احل�شنى يف لفظ اجلاللة :
 

 �أيها �لأخوة , »�هلل« َمن ؟ قال بع�س �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت , وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
, كلمة علم �أي ��سم , و عندنا ف �للغة ��سم �لعلم , علَم على و�جب �لوجود , �أن ف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكب من �لكل , ي�ستحيل �أن يكون �لبن �أكب من 
�أبيه , هذه �أ�سياء م�ستحيلة , �أما �لأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن , ممكن �أن يكون وممكن �ألَّ يكون , 
و�إذ� كان على ما هو �أو على غري ما هو , �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل , فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود , و�هلل �ساحب �لأ�سماء �حل�سنى كلها , ُجمعت �لأ�سماء �حل�سنى كلها ف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل , �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ , �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�سماء �حل�سنى جمتمعة ف 
لفظ �جلاللة , �لذي هو علم على �لذ�ت , �أو علم على و�جب �لوجود , هل �سمعتم ف �لأر�س كلها �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل , طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم , �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�, �إنهم يعلمون ف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س �أ�سياًل 
, �لكفر و �لإحلاد �سطحي , هم ف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْصِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

�شبب نزول �شورة الإخال�ص
الة و�ل�ّسالم-  ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�رصكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�سّ ون: �إّن �سبب نزول �سورة �لإخال�س, َمرُدّ  قال �مُلف�رِصّ

ف لهم �هللَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل �هلل �سبحانه وتعاىل �سورة �لإخال�س, و�أجابهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الة و�ل�ّسالم- عن �سوؤ�لهم حول �سفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �سورة �لإخال�س, حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: �ن�ِسب لَنا ربََّك, فاأَنزَل �هلَلّ ِ �سلَّى �هلَلّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِصكنَي قالو� لر�سوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد �إَلّ �سيَموُت, ول �سيء ميوُت �إَلّ �سيوَرُث, و�إَنّ  َمُد(, و�ل�سَّ ُ �ل�سَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث, َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل, ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء ف �سبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّسالم- �أن يَ�سف لهم ربَّه, فاأنزل �هلل  نزول �سورة �لإخال�س كذلك �أّن �ليهود و�لّن�سارى �ساألو� �لنبّي -عليه �ل�سّ

تعاىل �سورة �لإخال�س. , فُرِوي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �سلَّى �هللُ عليِْه و�سلََّم, فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(, فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لنا ربَّك �لذي تعبُد, فاأنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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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.



من�ساوية  كار"  "هايرب 
يورو مليون   2 بـ 
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�سيارات
21

ك�شفت �رشكة ميالن �أوتوموتيف 
 Milan �أيقونتها  عن  �لنقاب 
Red �جلديدة، �لتي تنتمي لفئة 
"هايرب كار" �خلارقة و�أو�شحت 
�شيارتها  �أن  �لنم�شاوية  �ل�رشكة 
 4.74 بطول  تظهر  �جلديدة 
مرت وعر�ض 2.16 مرت، و�رتفاع 
عجالت  وقاعدة  مرت،   1.20
تعتمد  كما  مرت،   2.75 بطول 
�ألياف  من  �أحادي  هيكل  على 

�لكربون.
حمرك  �ل�شيارة  بد�خل  ويز�أر 
�شكل  على  �لأ�شطو�نات  ثماين 
حرف V �شعة 6.2 لرت. وبف�شل 
تربو  �شو�حن  باأربعة  �لتعزيز 
 1325 بقوة  �ملحرك  هذ�  يز�أر 
لعزم  مرت  نيوتن  ح�شان/1400 
يتم  و�لتي  �لأق�شى،  �لدور�ن 
عرب  �لدفع  لعجالت  توجيهها 
�أوتوماتيكي مزدوج  ناقل حركة 

�لقاب�ض من 7 �رشعات.
�لهائلة  �لقوة  هذه  وبف�شل 
تزن  �لتي  �ل�شيارة،  تت�شارع 
1300 كجم، من �لثبات �إىل 100 
كلم/�ض يف غ�شون 2.47 ثانية، 
يف حني ت�شل �رشعتها �لق�شوى 
ويتوىل  كلم/�ض.   400 �إىل 
�لهائلة  �لقوة  هذه  جماح  كبح 
�لكربون/ من  برميبو  مكابح 

�ل�شري�ميك.

وتتمتع �ل�شيارة مبالمح ريا�شية 
�لعنا�رش  تر�شمها  �رش�شة 
�ل�شبويلر  �لأيروديناميكية مثل 
�لكبريين  و�خللفي  �لأمامي 
ونا�رش �لهو�ء �ل�شخم، كما تقف 
 20 قيا�ض  جنوط  على  �ل�شيارة 
بو�شة  و21  بالأمام  بو�شة 
 99 طرح  �ملقرر  ومن  باخللف 
ن�شخة من �ل�شيارة فقط ب�شعر 

حو�يل 2 مليون يورو.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�شور�ً  كر�ي�شلر  فيات  �أ�شدرت 
في�ض  لإطالق  متهيد�ً  ت�شويقية 
 SRT ت�شالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�شفت  قد  �ل�رشكة 
�شتحظى  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم 
�ملحدثة،  �لع�شالت  �شيارة  بها 
بالت�شويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
�ملحرك م�شتوحاة من �ملوديالت 
�ل�شتينات  يف  ت�شدر  كانت  �لتي 

و�ل�شبعينات.
بف�شل عنا�رش �لت�شميم �جلديدة، 
هيلكات   SRT ت�شالنجر  دودج 
�أي�شاً  بل  �رش�”  “�أكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “�أف�شل  توفر 

ح�شب  وذلك  �ل�شوبرت�شارج”، 
ت�رشيحات فيات كر�ي�شلر.

�ملحرك  كان  ما  �إذ�  نعلم  ل 
HEMI �شعة 6.2  �ل�شوبرت�شارج 
هي  قوته  �شتكون  �شلندر   8 لرت 
ل،  �أم   2019 موديل  يف  نف�شها 
ح�شان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

�لطاقة.
�إذ�  �لتيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �شتكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  �ل�شيارة  يف 
عليه حاليا، لذ� كل ما علينا فعله 
هو �نتظار “هذ� �ل�شيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�شالح  �ل�شيار�ت  ت�شتخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�ض 
وز�رة  بد�أت  �لع�شكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�شيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�شولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�شتكون 
تردد�ت  ي�شتخدم  خا�ض  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�شار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�شيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�شيار�ت، �شيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�شال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�شيار�ت، ما �شيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�شاهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�شختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �شغري ميتد 
بو�شع  ي�شمح  ما  مرت،  خلم�شني 
�جلهاز يف �شندوق �شيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �شابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�شخة  هدف  و�شيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�شع  هو 
�لعامة �ملتعر�شة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�ض �ملدنيني.
وقد ت�شبب هجوم �إرهابي ب�شيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�شبوع �ملا�شي 
و�إ�شابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�شا و�أملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

موديل خا�ش من باجاين زوندا بـ 15 مليون يورو

ميكنها  ل  �ل�شينية  �ل�رشكات 
بب�شاطة �أن تكبح نف�شها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �شيار�ت  ت�شاميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  عالمة  و�لآن، 
تريد  نف�شها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�شيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�شني.
حيث تظهر �شور بر�ء�ت �لخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�شتطلق  �ل�رشكة  باأن  �ل�شينية 

�لأمامية  و�جهتها  مقلدة  �شيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكو�ر 
�مل�شابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�ض يف �لتفا�شيل، 
لكن و�شائل �لإعالم �ل�شينية تتوقع 
باأن �ل�شيارة �شت�شمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�شميمها 
�شينجدو  تد�شينها يف معر�ض  يتم 
�شينطلق  و�لذي   2018 لل�شيار�ت 

يف 7 �شبتمرب.

عقب 21 �شنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�شن�رشي  ت�شميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�شكل  على 
�أ�شا�شاتها  وحتديث  لل�شيارة 
وقتنا  ينا�شب  ملا  ومن�شتها 

�حلايل.
فقط  ن�شخة   50 �شت�شنع  تويوتا 

�شهر،  كل  �لفاخرة  �ل�شيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�شف عن 
قرب  عن  �ل�شيارة  تفا�شيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�شها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�شع  �ل�شيارة 
�لكال�شيكي،  �خلارجي  ت�شميمها 
ويف مق�شورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�شبية  زخرفات  ��شتخد�م  مع 
مثري  وت�شميم  �لد�خل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�ض �لأبو�ب ونظام 
�شوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�شوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�شني يف �ملق�شورة 
و�شتائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�شو�شية.

�شن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �شعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �شعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�شيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�شيارة حمجوزة حتى  على 

�لقادم.

ك�شفت �رشكة باجاين عن �ملوديل �خلا�ض 
�أيقونتها  من   "HP Barchetta"
 3 على  �إنتاجه  يقت�رش  و�لذي   ،Zonda

ن�شخ فقط ب�شعر 15 مليون يورو.
�ل�شيارة  �أن  �لإيطالية  �ل�رشكة  و�أو�شحت 

على  تعتمد  �جلديدة  ريا�شية  �ل�شوبر 
�شو�عد حمرك �شحب طبيعي مكون من 12 
بقوة  ويز�أر  لرت   7.3 �شعة   V12 �أ�شطو�نة 
ناقل  مع  جهوده  وتت�شافر  ح�شان،   760
تك�شف  ومل  �رشعات.   6 من  يدوي  حركة 

قيم  �أو  �لأد�ء  معدلت  عن  بعد  �ل�رشكة 
�ل�شتهالك.

وعلى �ل�شعيد �لت�شميمي، يخطف �ملوديل 
�لأنظار   "HP Barchetta" �خلا�ض 
و�لتيتانيوم  �لكربون  ثوب  خالل  من  �إليه 

�لنو�فذ  وكذلك  �لق�شري  �لأمامي  و�لزجاج 
�إىل �ملقاعد  بالإ�شافة  �لق�شرية،  �جلانبية 
يزد�ن  جلدي  بفر�ض  �ملك�شوة  �لريا�شية 
 20 قيا�ض  جنوط  مع  �لكاروهات،  بنقو�ض 

بو�شة �أماماً و21 بو�شة خلفاً.
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الأتربة حتد من كفاءة تربيد الكمبيوترات

الأملانية  مغازين«  �سي  »بي  اأفادت جملة 
باأن التربيد اجليد للكمبيوتر يتوقف على 
اأن الأتربة تعترب العدو  تدفق الهواء، غري 
وبغ�ض  ب�سال�سة  الهواء  لتدفق  اللدود 
الأتربة  فاإن  النظافة  م�ستوى  عن  النظر 
والأجزاء  املروحة  طارات  على  ترتاكم 
الأخرى مع مرور الوقت، وحتد من القدرة 

الفعالة على تربيد الكمبيوتر.
والأتربة  الغبار  اإزالة  للم�ستخدم  وميكن 
باحلوا�سيب  املروحة  طارات  من  بنف�سه 
وذلك  توب،  الالب  واأجهزة  املكتبية 
با�ستعمال املكن�سة الكهربائية مع الفوهة 
املخ�س�سة للمفرو�سات ويتم البدء بعملية 
التنظيف على اأقل درجة، دون اأن يحدث 
تالم�ض مع اأجزاء الكمبيوتر، وميكن زيادة 

احلاجة،  عند  الكهربائية  املكن�سة  قدرة 
عالوة على اأنه ميكن اإزالة الأتربة املتبقية 
قبل  ولكن  القطنية،  الأعواد  بوا�سطة 
يجب  احلوا�سيب  على  اأعمال  اأية  اإجراء 
ف�سل اجلهاز عن �سبكة التيار الكهربائي.

حركة  اإعاقة  يجب  الأمان  ولدواعي 
التنظيف  عملية  اأثناء  املروحة  طارات 
باملكن�سة الكهربائية، ويتم ذلك با�ستعمال 
بوا�سطة  اأو  الكبرية  املراوح  مع  الإ�سبع 
لإيقاف  مكتب  دبو�ض  اأو  �سغري  �سلك 
حركة املراوح الأ�سغر، واإذا مل يتم اإيقاف 
فقد  التنظيف،  اأثناء  املروحة  حركة 
يت�سبب التيار الكهربائي الناجت عن دورانها 
يف تلف اللوحة الرئي�سية يف احلا�سوب يف 

اأ�سواأ احلالت.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

ذكر موقع »Digitimes« اأن �رشكة 
على  عازمة  ال�سينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  اأول  طرح 
من  الإنرتنت  �سبكات  مع  التعامل 

.»5G« اجليل اخلام�ض
التنفيذي  املدير  عن  املوقع  ونقل 
اإن  قوله،  �سوي  اإيريك  لل�رشكة 
اأول  ت�ستعر�ض  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�ض  العامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�ض  يف   ،5G �سبكات  مع 
يف  تطرحه  اأن  املنتظر  ومن 
من  الثاين  الن�سف  يف  الأ�سواق 
اأن  اإىل  �سوي  نف�سه«،واأ�سار  العام 

بع�ض  �سابقا  ا�ستعر�ست  �رشكته 
التقنيات املتعلقة ب�سبكات الإنرتنت 
ك�رشائح  اخلام�ض،  اجليل  من 
والتي  الإلكرتونية،   »970  Kirin«
الهواتف  ت�ساعد  اأن  املفرت�ض  من 
من  البيانات  وحتميل  ا�ستقبال  على 
 50 بني  ما  ترتاوح  ب�رشعة  الإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  اخلطوة  تلك  وتاأتي 
اأكدت  الذي  الوقت  يف   Huawei
�رشكات  من  العديد  اأن  ال�سني  فيه 
الت�سال العاملة فيها �ستبداأ باعتماد 

�سبكات »5G« العام املقبل.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�سخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�س�ض للحوا�سب 
امل�ستخدمني  جلميع  متاحة  اأ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�سبح   »Mac« حوا�سب 
نظام الت�سغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأول 

ت�سجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، واتباع 
الإر�سادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�سبه ال�سخ�سي.
الن�سخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�سري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�سغيل ال�سابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�صتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



الوطني بوالية  الدرك  متكنت م�صالح 
امل�صيلة م�صاءا على اإثر معلومات،بعد 
اللحم  بواد  املناطق  اأحد  مت�صيط 
مبنطقة الطابية بلدية �صيدي هجر�س 
والية امل�صيلة من حجز اأربعة م�صخات 
عرب  ال�صقي  باأنابيب  مو�صولة  مائية 
كانت  فالحية  اأرا�صي  قطع  عدة 
ت�صتعمل يف �صقي املحا�صيل الزراعية 
و  البلدي  باملح�رش  و�صعها  مت  حيث 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  مالكيها  �صماع 
ع(ال�صاكنني  ج  )ب  ب(و  ع  م(،)ب  )�س 
اإ�صتكمال  بعد  هجر�س  �صيدي  بلدية 
االإجراءات القانونية مت اأخذ عينة من 
امليـاه امل�صتعملة يف ال�صقـي و اإر�صالها 
اإىل املعهد الوطني لالأدلة اجلنائية و 

علم االإجرام للدرك الوطني ببو�صاوي 
اإىل  اإر�صاله  و  ق�صائي  ملف  اإعداد  و 

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 
�صيدي عي�صى .

عبدالبا�سط بديار 

الدرك الوطني بامل�سيلة  

حجز 4 م�سخات لل�سقي باملياه القذرة ب�سيدي هجر�س 

بوفاريك 
مدينة الأحزان

لتحتل  بوفاريك  مدين  عادت 

الوطنية  جمددا �سدارة الأحداث 

فحظ مدينة بوفاريك مع امل�ساكل 

مبدينة  مير  مل  امل�سائب  و 

الوطني،ففي  الرتاب  عرب  اأخرى 

اجلماعات  عاثت  املدينة  هذا 

اأفظع  ارتكبت  و  ف�سادا  الإرهابية 

الفردية  و  اجلماعية  اجلرائم 

جرائم  اأي�سا  �سجلت  وفيها   ،

،و  الفالحي  العقار  على  العتداء 

الأزمات  اأفرزتهم  اأثرياء  ظهور 

التي  املدينة  نف�س  هي  املتالحقة 

�سهدت فاجعة الطائرة الع�سكرية 

من  جمموعة  فيها  فقدنا  التي 

عند  نح�سبهم  الأمة  �سباب  خرية 

نف�سها  ،هي  ال�سهداء  من  اهلل 

الكولريا   بوباء  املنكوبة  املدينة 

اإليها  التي ت�سنع احلدث و تتوجه 

مع  ت�سامنا  اجلزائريني  قلوب 

يف  اأ�سيبت  التي  العائالت  ع�سرات 
فلذات اأكبادها.

بوفاريك  حظ  يكون  اأن  نتمنى  ل 

نرجوه  اأخرى،ما  مدن  حظ  مثل 

م�ساب  يكون  اأن  القدير  العلي  من 

الأحزان  اآخر  هو  هناك  اإخواننا 

موعد  لنا  يكون  ل  اأن  اأمل  ،على 

مع  مقرتنا  يكون  معها  جديد 

و  حفظك  فاللهم  جديد  م�سيبة 
�سرتك .

موقف

اأكــــــــــبــــــــر فــــــــ�ســــــل 
للمخابرات الأمريكية

دمرت اال�صتخبارات ال�صينية يف 
غ�صون عامني، �صبكة اال�صتخبارات 
االأمريكية ال�رّشية يف البالد بالكامل، 

وحّولت خمربيها وجوا�صي�صها اإىل 
ال�صجن اأو �صاحات االإعدام، لكن 

ذلك ما زال لغزا يحّي اأمريكا.
وا�صنطن امل�صابة بالده�صة 

وال�صدمة، اعتربت ا�صطياد ال�صني 
لعمالئها وجوا�صي�صها اأكرب ف�صل 

 »CIA« لوكالة املخابرات املركزية
يف العقود االأخية، واالأنكى من 
ذلك، اأن خرباء اال�صتخبارات 

االأمريكية ال ي�صتطيعون اأن يفهموا 
كيف ومباذا مت اخرتاق �صبكات 

جت�ص�صهم وكيف اأحدث ال�صينيون 
ثقبا يف ذكائهم. وهم يخافون اأن 
تت�صارك بكني هذه املعلومات مع 

احلاجمو�صكو. # وداد 

وفاة �ساعر �سعودي 
معروف يوم عيد ميالده

دبابات »اأرماتا« تتزود 
بال�سناديق ال�سوداء!

احلياة  فارق  الـ74  يف عيد ميالده 
املعروف،  ال�صعودي  ال�صاعر 
معاناته  بعد  نحيت،  بن  حجاب 
واأدخل  به  اأملت  من وعكة �صحية 
يف  املركزة  العناية  اأثرها  على 
ونعت  الريا�س  م�صت�صفيات  اأحد 
بنت  حجاب  منية  ال�صاعر،  ابنة 
نحيت، والدها قائلة عرب »تويرت«، 

اأم�س االأحد: »انتقل اإىل رحمة اهلل 
نحيت،  بن  حجاب  والدي  تعاىل 
ن�صاأل اأهلل له الرحمة والغفران، كما 
بوا�صع  يتغمده  اأن  �صبحانه  ن�صاأله 
جناته  ف�صيح  ي�صكنه  واأن  رحمته، 
ويجعل منزله يف الفردو�س االأعلى 
وال�صهداء  وال�صديقني  النبيني  مع 
وال�صاحلني وح�صن اأولئك رفيقا«.

لرئي�س �رشكة  االأول  النائب  اأعلن 
�صيغي  الرو�صية،  »�صفابي« 
من  احلديثة  النماذج  اأن  بوبوف، 
ب�صناديق  تتزود  »اأرماتا«  دبابة 
تعمل  ر�صد  واأجهزة  �صوداء 
وقال  احلمراء  حتت  باالأ�صعة 
اأرماتا  دبابة  يف  »ن�صبنا  بوبوف: 
من  التي  اجلديدة  ابتكاراتنا 
على  اعتمادنا  تزيل  اأن  �صاأنها 
اأجهزة اأجنبية ال�صنع، واأن ت�صمن 
قطع  عن  التام  الدبابة  ا�صتقالل 
امل�صوؤول  االأجنبية«واأو�صح  الغيار 
اأن اأجهزة الر�صد الرو�صية العاملة 

تعتمد  احلمراء  حتت  باالأ�صعة 
وح�صب  الدقة  فائقة  م�صفوفات 
حتت  الر�صد  اأجهزة  فاإن  بوبوف 
التلفزيوين  والر�صد  احلمراء 
الدبابات  االآن كل  بها  تتزود  التي 
ما  كل  بروؤية  ت�صمح  الرو�صية، 
وحتديد  الدبابة  خارج  يحدث 
خارجها  ج�صم  اأي  عن  امل�صافة 
�صارت  »اأرماتا  اإن  قائال  واأ�صاف 
التي  ال�صوداء  بال�صناديق  تتزود 
التقنية  املوا�صفات  ت�صجل 
اأفراد  بني  واملكاملات  للدبابات 

الطاقم«.  

لتزويد عا�سمة الولية باملياه

بناء خزان ب�سعة 20 األف مرت مبيلة

ق�سنطينة

احلرائق تتلف 50هكتارا من الغطاء النباتي

تنطلق يف غ�صون االأ�صابيع املقبلة اأ�صغال 
مرت  األف   20 ب�صعة  للمياه  خزان  اإجناز 
مكعب لتدعيم عملية تزويد عا�صمة والية 
 24/24 نظام  وفق  ال�رشوب  باملياه  ميلة 
من  االأحد  اأم�س  علم  ما  ح�صب  �صاعة، 
بالنيابة  املائية  للموارد  املحلي  املدير 
امل�صدر  نف�س  ل�صهب،واأو�صح  م�صعود 
قدرات  برفع  �صي�صمح  امل�رشوع  هذا  اأن 

ملدينة  املوجهة  ال�رشوب  املياه  تخزين 
ميلة من جهة كما �صي�صفي ا�صتقاللية يف 

عملية تزويد املدينة الأن 
تلبية  –ح�صبه-  ي�صتطيع  اخلزان  هذا 
ال�رشوب ملدة 48  االحتياجات من املياه 
�صاعة كاملة و بالتايل ميكن بذلك التوجه  
�صاعة   24/ �صاعة   24 التزويد  نظام  نحو 

يف مدينة ميلة.

اأتلفت النيان م�صاحة قدرت بـ53،5 هكتارات 
من الغطاء النباتي منذ يونيو املا�صي و ذلك 
عرب  اندلعت  التي  احلرائق  ع�رشات  بفعل 
غابات والية ق�صنطينة، ح�صب ما علم اأم�س 
االأحد من حمافظة الغابات و اأو�صح املكلف 
باالإعالم و االت�صال ملحافظة الغابات، علي 
هكتارات   30،5 عن  يقل  ال  ما  باأن  زقرور،  
و  اأحرا�س  متثل  امل�صاحة  هذه  جمموع  من 
اأدغال التهمتها النيان م�صيا اإىل اأن النيان 

اندلعت بغابات جبل الوح�س باأعايل عا�صمة 
�رشق  )جنوب  بادي�س  ابن  ببلدية  و  الوالية 

ق�صنطينة(.     
و اأ�صار نف�س امل�صدر كذلك اإىل اأن م�صاحات 
ت�صلم  مل  موؤخرا  ت�صجيها  مت  اأخرى 
من  هكتارات   6 باأن  م�صيفا  احلرائق  من 
و  بق�صنطينة  الوح�س  بغابة جبل  ال�صجيات 
اأي�صا  هي  التهمتها  بوجريو  م�صعود  ببلدية 

األ�صنة اللهب.

البويرة

ت�سمم غذائي يدخل 
اأ�سخا�سا امل�ست�سفى 

عن  البويرة  لوالية  ال�صحة  مدير  اأم�س  ك�صفت 
واحدة  عائلة  من  اأفراد   )05( خم�صة  اإ�صابة 
نتيجة  حاد  بت�صمم  الوالية  بذات  وا�صية  ببلدية 
تناولهم مادة غدائية ونفى م�صوؤول قطاع ال�صحة 
يف ت�رشيح له باأن تكون املياه هي �صبب الت�صمم 
اإىل احلنفيات، مو�صحا  و�صلت  قد  تكون   اأن  و 
و  االأم  و  االأب  من  املكونة  العائلة  اأفراد  باأن 
الذين  العمر(،  من  �صنة   56 و   11 و   8  ( االأوالد 
املذكورة  باملنطقة  يقطنون  للت�صمم  تعر�صوا 
ا�صتقرار  امل�صوؤول  ذات  مدير  اأكد  فيما  و 
م�صتوى  على  للعالج  تلقيهم  و  امل�صابني  حالة 
م�صت�صفى البويرة و ك�صف تنقل وفد والئي  اأم�س 
ال�صحية  الو�صعية  على  للوقوف  املنطقة  اإىل 
اتخاذ عدد  اأنه مت  اإىل  امل�صابني،م�صيا  لهوؤالء 
اإ�صابات  االحرتازية ملنع ظهور  االإجراءات  من 
مماثلة و يذكر اأن حالة الت�صمم هذه تعد الثانية 
من نوعها على م�صتوى الوالية يف ظرف اأقل من 

اأ�صبوعني
ح- كرمي

حي اإفري بجانت 

الأمطار تغمر البيوت
اإيليزي  بوالية  املدنية  احلماية  فرق  قامت 
بعدة تدخالت �صملت خا�صة امت�صا�س املياه 
من منازل تقع بحي 150 �صكن باإفري مبدينة 
العمومية  املقرات  بع�س  من  واأي�صا  جانت 
الغزيرة  االأمطار  مياه  غمرتها  قد  كانت  التي 
التي تهاطلت بكميات كبية م�صاء ال�صبت على 
الوالية  عا�صمة  من  كلم   420( جانت  منطقة 
احلماية  مديرية  االأحد  اأم�س  اأفادت  كما   ،)
احلماية  م�صالح  ،ووفرت  بالوالية  املدنية 
املدنية اأزيد من 30 عونا للتدخل المت�صا�س 
وبع�س  ال�صكنات  من  االأمطار  مياه  كميات 
بها،  اأ�رشار  اأي  ت�صجل  مل  العمومية  املباين 
بالنيابة  املدنية  احلماية  مدير  اأو�صح  مثلما 

املقدم خليفة عزوز.
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