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عمال  قطاع الرتبية حائرون 

فتنة اأموال اخلدمات 
الجتماعية تتفاقم

تب�سة

تفكيك جمموعة اإجرامية 
خمت�سة تهريب املهاجرين 

تورط فيها 18 �سخ�سا من بينهم اإطارات باخلطوط اجلوية 

تاأجيل ق�سية  تهريب الكوكايني 
ملطرب الفالمينكو »ر�سا �سيكا« 

ب�سبب احلرارة املرتفعة تعدت 50درجة باأدرار

احرتاق العدادات وانقطاع 
متكرر للتيار الكهربائي 

م�سابقة التوثيق الوطنية

6 وزراء متقاعدين 
يزاحمون »الزوالية« �ص4

�ص4

 لتاأمني وحدة و�سالمة الرتاب
 الوطني ع�سية عيد الإ�ستقالل 

 حتريـــــــك تر�ســــــانة حربيـــــــة 
�ســـــخمة باإتــــجـــــــاه احلـــــــــدود 
ال�سرقية ، الغربية و اجلنوبية 

      .    اجلزائر لن تلجاأ اإىل ال�ستدانة اخلارجية

 بن �سالح ينتقد املعار�سة 
ويتفاخر بالإجنازات:

جمـــــــل�ش الأمــــة يــــدعو 
بوتفليقة لعهدة خام�سة

ولد عبا�ص:

»الأفالن لن يعلق على 
ق�سية باتت بيد العدالة«

رغم اإحلاح ال�سحافة 

الطيب لوح يلتزم ال�سمت 
حيال ق�سية »البو�سي«

بوحجة يفتح النار على املعار�سة

خطابات املعار�سة تعرب 
عن اإفال�ش �سيا�سي 

بن غربيط:

تقييـــــم النتـــــائج النهــــائية 
�سيكون بعد نتائج البــكالوريا
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�ص 3



عين

 خلفت الندوة الأخرية التي عقدها 
الباحث الإ�صالمي علي من�صور 

الكيايل باجلزائر خالل ا�صت�صافته 
من طرف جريدة احلوار جملة من 

النقا�صات، بعد جمموعة الطروحات 
التي تطرق اإليها، وت�صمل جانب 

الغيبات التي مت�س العقيدة 
الإ�صالمية، منها حياة ما بعد القرب، 
وهو ما دفع اإمام اجلامع الكبري علي 

عية اإىل الرد م�صتنكرا الندوة وما 
ت�صمنها من ت�صريحات قائال اأن ما 

�صمعه اأحزنه.
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 عرب حفالت ينظمها الديوان
 الوطني للثقافة والإعالم

  جنوم يجتمعون  يف عيدي 
الإ�شتقالل وال�شباب 

 
 يجتمع اأملع جنوم الأغنية اجلزائرية 
يف اإطار الحتفالت املخلدة للذكرى 

الـ56 لعيدي ال�شتقالل و ال�شباب  
حيث خ�ش�ص  الديوان الوطني للثقافة 

والإعالم  ، برناجما فنيا متنوعا 
مب�شاركة ، عربخمتلف الف�شاءات التابعة 
له كم�رسح الهواء الطلق ب�شيدي فرج   
الكازيف باجلزائر العا�شمة  بومردا�ص، 

وقاعة 08 ماي 1945 خراطة  بجاية 
واملركب الثقايف عبد الوهاب �شليم 
ب�شنوة ولية  تيبازة وقاعة اأحمد باي 
بق�شنطينة  و قاعة املغرب بوهران  

حيث �شي�شارك  يف اإحياء هذه الذكرى التاريخية العظيمة  يف ذاكرة ال�شعب 

اجلزائري كادير اجلابوين و خريجة مدر�شتي اأحلان و�شباب وبرنامج �شتار 

اأكادميي �شهيلة بن ل�شهب  ويا�شمني عماري جنمة »ذافوي�ص« يف طبعته 

الفرن�شية ل�شنة 2018  والنجم اأجراد يوغرطة خريج »اأراب اأيدول« و اأمني »تي 

جي يف » وحممد ال�شغري واملطرب القبائلي بوعالم �شاكر وندى الريحان 

وال�شاب خال�ص وال�شاب وحيد   وبالل ميالنو ونورالدين الدزيري وخيطانو 

وديدين كاروم  وحممد ال�شغري ونارميان و�شيدعلي عالية وخالد حمجوب 

وكادير 44 وكاميليا نور وعلي ابحرين وقانا املغناوي والفنانة القبائلية 
املتاألقة �شيلينا وغاين اجلزائري وفرقة ليجاري�ص.

ح.م

تون�س يف مقدمة الوجهات املحببة

 املع�شكرات اخلارجية ت�شعل املناف�شة بني الفرق

ت�شريحات من�شور الكيايل تثري اأزمة  باجلزائر

خبر في 
صورة

تقل�ص الوجود الفرن�شي يف اجلزائر

بـــــنـــــــك لـــــــربيـــــــد 
اجلزائر يف2019 

 العلم الوطني بقوة
 يف لقاء رو�شيا وا�شبانيا

بقوة  اجلزائريون  يتواجد  اأين  رو�شيا،  يف  بقوة  الوطني  العلم  تواجد 
الوطني  املنتخب  رغ غياب  العاملي  الكروي  العر�ص  متابعة  اأجل  من 
ثالثة  تواجد  التلفزيون  �شا�شة  واأبرزت  العامل،  كاأ�ص  اإىل  التاأهل  عن 
التي  املباراة  خالل  الرو�شي  املنتخب  مرمى  خلف  وطنية  اأعالم 
جمعت منتخب البلد امل�شيف ونظريه ال�شباين على ملعب »لوجنيكي« 

بالعا�شمة مو�شكو.

�شراع جزائري مغربي من اأجل رونار

عرب  رونار  هريف  الفرن�شي  املدرب  اأطلقها  التي  التغريدة  متر  مل 
الفني  طاقمه  �شكر  بعدما  الكرام  مرور  »تويرت«  موقع  على  ح�شابه 
دفع  ما  وهو  معه،  ق�شاها  التي  الفرتة  على  املغربي  للمنتخب 
خالله  طالب  كالمي،  �رساع  يف  الدخول  اإىل  واملغاربة  اجلزائريني 
طالبه  فيما  لتدريبهم  باخل�رس  رونار  التحاق  اجلزائريون  املغردون 

الغاربة بالبقاء وموا�شلة امل�شوار مع »اأ�شود الأطل�ص«.

نبه تقرير ريا�شي ن�رسه موقع كوورة 
اللكرتوين اإىل اعتزم عدد من الأندية 
الرتب�شات  مو�شم  تد�شني  اجلزائرية 
ترب�شاتها  لإجراء  اخلارجية  
للمو�شم الكروي اجلديد، حيث تنفق 
التنقالت  يف  الأموال  من  الكثري 

ينع�ص  ما  الودية،  اللقاءات  وتنظيم 
تلك  حتت�شن  التي  البلدان  خزينة 
اأن  من  الرغم  وعلى  املع�شكرات. 
اجلزائر تفوق م�شاحتها، م�شاحة تلك 
البلدان بال�شعف اأو اأكرث، اإل اأن اأندية 
تف�شل  اجلزائري  املحرتفني  دوري 

ما  وعادة  �شيف  كل  خالل  الهجرة 
تاأخذ تون�ص ح�شة الأ�شد من اأموال 
الأندية اجلزائرية وبالعملة ال�شعبة، 
من�شاأت  تواجد  ت�شهد  اأنها  مبا 
غرار  على  املرافق،  كاملة  ريا�شية 
دراهم،  بورقيبة، وعني  مدينة حمام 

احتاد  واختار  و�شو�شة.  وقمرت، 
و�شباب  �شطيف  ووفاق  العا�شمة 
لإعداد  تون�ص،  اجلارة  ق�شنطينة 
وقت  يف  الالعبني،  و�شحن  العدة 
�شطيف  ووفاق  العا�شمة  احتاد  كان 

يف�شالن اأوروبا.

نقل اأم�س موقع »كل 
�صيء عن اجلزائر« 
عن وزيرة الربيد 

و تكنولوجيات 
الإعالم و 

الت�صال،اإميان هدى 
فرعون، اأن عمل 

خربة جاري حاليا 
حت�صبا لبعث م�صروع 

بنك بريدي موؤكدة 
اأن التجارب الأوىل 

لهذا امل�صروع يرتقب 
بعثها خالل �صنة 

.2019
وقالت الوزيرة خالل 

اإ�صرافها على افتتاح 
عدد من مكاتب 

الربيد و وكالت 
جتارية ملوؤ�ص�صة 

بريد اجلزائر على 
م�صتوى مرج �صكري 

و بزيو�س بو�صط 

مدينة املدية “هناك 
اإرادة �صيا�صية 

حقيقية ل�صتحداث 
و تدعيم هذا القطاع 

ببنك بريدي قادر 
على توفري خدمات 

و منتجات مالية 
ل�صالح املواطنني”، 

بح�صب ما نقلت 
وكالة الأنباء 

اجلزائرية.

ملوؤ�ش�شة  تقديرات   ذكرت 
الوجود  اأن  الفرن�شية  »كوفا�ص« 
يف  الفرن�شي  القت�شادي 
اجلزائر ي�شهد تقل�شا ملحوظا 

بفعل  القطاعات  بع�ص   يف 
من  عدد  بني  الكبري  التناف�ص 
ال�شيني  العمالق  منها  و  الدول 

و املارد الرتكي.



العام  والأمني  الأمة  جمل�س  ع�ضو  اأبى 
حلزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد 
عبا�س، احلديث يف ق�ضية حجز 701 كلغ 

تقوم  العدالة  باأن  موؤكدا  الكوكايني،  من 
بعملها والأمور �ضتنك�ضف، ويف رده حول 
�ضوؤال لل�ضحافيني عن موقف الأفالن من 

الق�ضية، قال ولد عبا�س، يوم اأم�س على 
هام�س جل�ضة اختتام دورة جمل�س الأمة، 
هذه  ويف  العدالة،  يدي  بني  »الق�ضية  اإن 

املخول  والوحيد  الكالم،  ممنوع  احلالة 
بالتحدث يف الق�ضية هو الوكيل العام«.

 علي عزازقة
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بن �شالح ينتقد املعار�شة ويتفاخر بالإجنازات:

جمل�س الأمة يدعو بوتفليقة لعهدة خام�سة
دعا اأع�شاء جمل�س الأمة رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اإىل ال�شتمرار والرت�شح لعهدة خام�شة، بحجة اقت�شاء املرحلة التي متر على اجلزائر على 

ذلك، يف حني انتقد  عبد القادر بن �شالح املعار�شة واأكد باأنها ل ترى للواقع باأعني نزيهة �شيما واأن الإجنازات املحققة ل ينكرها اإل جاحد.

علي عزازقة

اأم�س خالل اجلل�ضة  يوم  وقال بن �ضالح 
اجلزائر  باأن  الأمة  ملجل�س  الختتامية 
ال�ضيا�ضة  ب�ضبب  ملحوظا  ازدهارا  تعي�س 
اجلمهورية  رئي�س  قبل  من  املنتهجة 
م�ضيفا باأن ال�ضتمرارية يف ذات امل�ضرية 
باإ�ضم  داعيا  واجبة على اجلميع،  �ضارت 
اأع�ضاء جمل�س الأمة الرئي�س بوتفليقة اإىل 
�رضورة الرت�ضح لعهدة اأخرى يف الظروف 
يف  يح�ضل  وما  اجلزائر  بها  متر  التي 
اإىل  امل�ضدر  ذات  وراح  املرحلة،  هذه 

اأن موا�ضلة  اأكرث من ذلك ملا �ضدد على 
اإيجابية  نتائج  لها  �ضيكون  ال�ضيا�ضة  ذات 
على املدى املتو�ضط لكون الأهم حتقق 

ميدانيا على حد تعبريه.
الثاين  الرجل  انتقد  اأخر   �ضياق  ويف 
ترى  باأنها  واأكد  املعار�ضة  الدولة  يف 
يف  وهذا  نزيهة،  غري  بنظرة  لالجنازات 
ظل التغيري الذي �ضهدته اجلزائر قبل اأن 
اليوم،  غاية  اإىل  م�ضريته  بوتفليقة  يبداأ 
م�ضيفا باأن ال�ضعب لن يثق اإل يف من �ضنع 
التغيري الإيجابي ولن يثق يف جلهة فاقدة 
ال�ضيا�ضية  جعبتها  يف  حتمل  ول  للحجة 

الأخري  يف  متابعا  واهية،  اأحكام  �ضوى 
وموا�ضلة  ال�ضتمرارية  يريد  ال�ضعب   »:
اأمن  التنمية وا�ضتقرار موؤ�ض�ضاته وتقوية 
اإىل  تطرق  �ضالح  بن  واأكرث«.  اأكرث  البلد 
ق�ضايا الف�ضاد املارة على اجلزائر والتي 
كان اأخرها ق�ضية كمال �ضيخي املعروف 
يذكر مبوقف  راح  البو�ضي،  حيث  باإ�ضم 
الرئي�س بوتفليقة منه واأو�ضح باأنه دائما 
ما كان �ضده وعمل على ا�ضتئ�ضاله و�ضعى 
جمل�س  باأن  مو�ضحا  عليه،  الق�ضاء  على 
يف  يتدخل  باأن  لنف�ضه  ي�ضمح  لن  الأمة 
و�ضتعمل  م�ضتقلة  لكونها  العدالة  عمل 

التي  اخلطرية  الآفة  هذه  حماربة  على 
تهدد اجلزائر على كافة امل�ضتويات. ويف 
الطبقة  الأمة  رئي�س جمل�س  دعا  الأخري 
نقا�ضاتها  تطوير  �رضورة  اإىل  ال�ضيا�ضية 
الذي  الإجتاه  اإىل  وتوجيهها  ال�ضيا�ضية 
اجلزائر  واأن  خا�ضة  البالد،  يخدم 
تتعر�س ملناورات حتاك �ضدها، وترتيب 
كارثة  اأي  لتفادي  واجبا،  الأولويات �ضار 
املجالت  كافة  من  البالد  ت�رضب  قد 
والتي يتقدمهم املجال الأمني، يف حني 
اأبرز باأن اجلزائر ثوابتها وخطوط حمراء 

ل يجب م�ضها.  

النائب عقيلة رابحي :

تفوقت يف انتخابات جتديد الهياكل 
و مت اإق�سائي ب�سبب اجلهوية 

عن  ه�ضم  رابحي  عقيلة  ك�ضفت  النائب 
كتلة  طرف  اجلهوية  من  حقها  ب�ضبب 
اإنتخابات  الوطني  يف  التحرير  حزب 
بها  ،مربزة  فوزها  رغم  الهياكل  جتديد 
اإىل  رئي�س املجل�س  اأنها تقدمت ب�ضكوى 
حرمانها  حادثة  تو�ضح  الوطني  ال�ضعبي 

من رئا�ضة اأحد اللجان
اإتهمت عقيلة رابحي يف ت�رضيح لها عقب 
العادية  بع�س  الربملانية  الدورة  اإختتام 
الوطني  التحرير  حزب  يف  الأ�ضخا�س 

اأنها  ،مو�ضحة  مبمار�ضة اجلهوية املقيتة 
اإنتخابات جتديد الهياكل التي  تفوقت يف 
جرت يف ظروف �ضعبة يوم ال�ضبت، اإل اأنه 
ثم اإق�ضاءها من رئا�ضة اأحد اللجان ب�ضبب 

اجلهوية املقيتة
كما انتقدت الأمني العام لالأفالن، جمال 
ولد عبا�س، نتيجة ما اأ�ضمته عدم تدخله 
�ضابق  وقت  يف  تعهده  رغم  احلادث  يف 

بتخ�ضي�س كوطة للمراأة
اإميان لوا�س

ولد عبا�س:

»الأفالن لن يعلق على ق�سية باتت بيد العدالة«

رغم اإحلاح ال�شحافة 

الطيب لوح يلتزم ال�سمت حيال ق�سية »البو�سي«

وزير التجارة �شعيد جالب

التحليل املخربي �سيحدد م�سري »حلوم الكوكايني«

بوحجة يفتح النار على املعار�شة

خطابات املعار�سة تعرب عن اإفال�س �سيا�سي 

يف ت�شريح له حول ق�شية الأطباء املقيمني:

ح�سبالوي يوؤكد �سعي احلكومة ايجاد حل توافقي

رف�س وزير العدل وحافظ الأختام الطيب 
الدورة  اختتام  هام�س  على  اأم�س  لوح 
الربملانية الإدلء باأي ت�رضيحات ل�ضيما 
الكوكايني  بارون  ق�ضية  يخ�س  فيما 
العام  الراأي  ت�ضغل  التي  و  �ضيخي  كمال 
العديد  فيها  تورط  التي  الق�ضية  وهي   ،
الطيب  العدل  . وف�ضل وزير  الق�ضاة  من 
بالأ�ضئلة  عليه  ال�ضحافة  اإحلاح  رغم  لوح 

بافرازات ق�ضية  تتعلق  التي يف غالبها  و 
من  التهرب  و  ال�ضمت  ف�ضل  الكوكايني 
اتخاد  بعد  ل�ضيما   ، ال�ضحافة  مواجهة 
ق�ضية الكوكايني عدة اجتاهات . الطيب 
لوح الذي كان موؤخرا قد قدم العديد من 
، و�رضح  الق�ضية  الت�رضيحات حول هذه 
 ، اأي متورط  الق�ضاء لن يت�ضامح مع  باأن 
 ، املتورطني  نوعية  عن  تفا�ضيال  وقدم 

قرر هذه املرة التزام ال�ضمت و البتعاد 
عن الأ�ضواء ، خا�ضة و اأن ق�ضية الكوكايني 
اتخذت العديد من الأبعاد و امل�ضتجدات 
، وكان اللواء هامل املدير العام لل�رضطة 
ت�رضيحات يف هذه  اأحد �ضحايا  ال�ضابق 
اعرتبها  ت�رضيحات  وهي   ، الق�ضية 
العديد من املتتبعني ت�رضيحات خطرية 
. ولعل املعطيات و امل�ضتجدات يف هذه 

وزير  لوح  الطيب  جعل  ما  هو   ، الق�ضية 
الأ�ضواء  و  ال�ضحافة  من  يتربم  العدل 
هذه  ت�رضيحات يف  باأي  الإدلء  ويرف�س 
 ، اأخرى  انعكا�ضات  له  تكون  قد  الق�ضية 
ل�ضيما يف هذا الظرف خا�ضة مع ثبوث 
تورط العديد من الأ�ضماء الثقيلة و اأبناء 

مل�ضوؤولني كبار يف الدولة .
ع�شام بوربيع

جالب  ال�ضعيد  التجارة  وزير  اأكد 
التي  ا�ضتوردها  اللحوم  �ضحنة  اأن 
ميناء  يف  حجزها  ومت  �ضيخي  كمال 
حجز 7  اإطار  ق�ضية  وهران  يف 
التحليل  نتائج  اأن  كوكايني  قناطري 
للتحليل  هو  �ضتخ�ضع  التي  اللحوم 

،غري  م�ضريها  �ضيحدد  من  فقط 
اللحوم  ا�ضرتجاع  يتم  م�ضتبعد  اأن 
لبيعها  منها  لال�ضتهالك  ال�ضاحلة 
يف  اأبرز جالب  باملزاد  بيع  اإطار  يف 
ت�رضيح لل�ضحافة على هام�س اختتام 
ال�ضعبي  العادية  للمجل�س  الدورة 

الوطني الأم�س اأن �ضحنة اللحوم التي 
البو�ضي  كمال  ق�ضية  يف  حجزها  مت 
العلمية  التحليل  للخربة  �ضتخ�ضع 
�ضيتمن  ذلك  اأ�ضا�س  على  اأنه  ،موؤكدا 
يتعلق  فيما  اأما  م�ضريها  حتديد 
الفالحية،  املنتجات  ت�ضدير  مبلف 

ور�ضة  تنظيم  املتحدث  عن  اأعلن 
عمل غدا على م�ضتوى املركز الدويل 
للموؤمترات، بح�ضور خمتلف الفاعلني 
يف جمال الت�ضدير بهدف و�ضع �رضوط 

ومعايري خا�ضة ل�ضبط هذه العملية.
اإميان لوا�س

الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  اتهم 
اىل  بالعبث  املعار�ضة  بوحجة  ال�ضعيد 
املحققة  الإجنازات  وت�ضويه  طم�س 
الإ�ضالح  و  التنمية  جمال  يف  للرئي�س 
،من خالل خطابات تزرع ال�ضك والياأ�س 
موؤ�ض�ضات  �ضد  والتحري�س  الإحباط  و 

الدولة ورموزها .
كلمة  يف  الأم�س  بوحجة  اأ�ضار   ال�ضعيد 
الربملانية  الدورة  اإختتام  مبنا�ضبة  له 
بع�س  وجود  اىل   2018-2017 العادية 
ال�ضتقرار  زغزعة  اىل  ت�ضعى  الأطراف 
اإفال�س  عن  تعرب  خطابات  خالل  من 
تورطها  ،مربزا  لأ�ضحابها  �ضيا�ضي 
جهات  تطلقها  م�ضمومة  حمالت  مع 
�ضورة  اإعطاء  اإىل  تهدف  اخلارج  من 
�رضب  حماولة  و  اجلزائر  عن  م�ضوهة 

م�ضداقيتها و مواقفها ال�ضيا�ضية
اأن  املتحدث  ،ذكر  ال�ضدد  ذات  ويف 
اجلزائر  حققتها  التي  الإجنازات 
براهني  اىل  لحتتاج  و  للعيان  وا�ضحة 
على  عمدا  القافزين  ان  على  ،م�ضددا 
هذه احلقيقة ال�ضاطعة اأن يلتزموا حدود 
القانون  و�ضوابط  ال�ضيا�ضية  اأخالقيات 

يف اإحرتام موؤ�ض�ضات الدولة و رموزها
واأكد ذات املتحدث باأن الرئي�س بوتفليقة 
كان قد عاهد ووفى بعهده، وهو يتوىل 
املوؤ�ض�ضات  على  كبرية  بعناية  وي�رضف 
بتوجيه  بتوجيه  ت�ضري  التي  الد�ضتورية 
مبا �ضجلته  منوها  رعايته،  وحتت  منه 
من  الرئي�س  برنامج  بف�ضل  العدالة 
-ح�ضب  فالقانون  ملمو�ضا،  بات  تطور 
بوحجة- فوق اجلميع، ومكافحة الف�ضاد 

بكل اأ�ضكاله بات اإرادة �ضيا�ضة.
الدورة  هذه  بوحجة  ان  ال�ضعيد  واأبرز 
لكونها  بالغة  اأهمية  تكت�ضي  الربملانية 
التطور  يف  تاريخية  ملرحلة  تد�ضن 
ثم  انه  املوؤ�ض�ضاتي،مربزا  و  الد�ضتوري 
 19 على  الت�ضويت  و  مناق�ضة  و  درا�ضة 
اأربعة م�ضاريع  م�رضوع قانون ،من بينها 
باخت�ضا�ضات  تتعلق  ع�ضوية  قوانني 
،و  املالية  ،وبقوانني  الدولة  جمل�س 
بكيفيات التطبيق بعدم الد�ضتورية ،وكذا 

باملجمع اجلزائري للغة الأمازيغية.
 454 اإيداع  ثم  اأنه  املتحدث  وافاد 
من  كتابيا  �ضوؤال   421 و  �ضفويا  �ضوؤال 
طرف النواب خالل هذه الدورة ،وثمت 
 276 و  �ضفوي  �ضوؤال   129 على  الإجابة 
تفعيل  يف  دورهم  ،مثمنا  كتابي  �ضوؤال 

بتكثيف  احلكومة  عمل  على  الرقابة 
واخلروج  الكتابية  و  ال�ضفوية  الأ�ضئلة 
لإنفتاح  تفعيال  ا�ضتعالمية  زيارات  يف 
مايعتمل  بكل  املجتمع  على  املجل�س 
فيه من ان�ضغالت و تطلعات ،والوقوف 
على كربيات الق�ضايا التي ت�ضغل بالراأي 

العام .
اأن  بوحجة  ،اأ�ضار  ال�ضدد  ذات  ويف 
املجل�س خالل هذه الدورة قام بتن�ضيب 
مع  لل�ضداقة  برملانية  جمموعة   107
التعاون  تعزيز  ،بهدف  ال�ضقيقة  الدول 
املواقف  وتن�ضيق  الت�ضاور  تعميق  و 
يعزز  ومبا  امل�ضرتكة  للم�ضالح  خدمة 
من املكانة الرائدة للدول اجلزائرية يف 

خمتلف جمالتها اجليو �ضيا�ضية .
اإميان لوا�س

امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح  ال�ضحة  وزير  اأكد 
خمتار ح�ضبالوي، باأن احلكومة �ضتوا�ضل 
املقيمني  الأطباء  ق�ضية  حول  عملها 
ير�ضي جميع  اإىل حل  الو�ضول  غاية  اىل 

الأطراف. وخرجة اوىل بعد �ضمت طويل 
الدورة  اإختتام  ذات امل�ضدر خالل   قال 
احلكومة  اإن  الأمة،  ملجل�س  العادية 
الق�ضية،  هذه  حول  عملها  �ضتوا�ضل 

مع  حوارات  عقد  اإمكانية  وبخ�ضو�س 
ممثلي الطباء املقيمني، قال ح�ضبالوي 
الوزارة واملقيمني  باأن هذا الأمر يخ�س 
باأن  اأكد  فيما  و�ضيتفقون عليه م�ضتقبال، 

التي  النطاق  اأهم  بني  من  يعد  احلوار 
حتر�س عليها احلكومة يف اإطار تعليمات 

رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
 علي عزازقة

حممد مو�شوجة :

جتديد هياكل الأفالن  
نزيه وبعيد عن  اجلهوية

بن غربيط:

تقييم النتائج النهائية �سيكون 
بعد نتائج البكالوريا

حممد  الربملاين  النائب  جهته  من 
جتديد  انتخابات  اأن  اأكد  مو�ضوجة 
الهياكل يف حزب الأفالن  نزيهة وبعيدة 
عن  اجلهوية ،م�ضريا اأن  رئي�س الكتلة 
�ضالحية  من  هو   لالأفالن  الربملانية 
الأمني العام  وهو اإجراءات بروتوكولية 
رد  ذلك  على  التعليق  لأحد  لميكن 

به  خ�س  ت�رضيح  يف  مو�ضوجة  حممد 
الو�ضط على النائب عقيلة رابحي التي 
اجلهوية  مبمار�ضة  احلزب  يف  قيادات 
،موؤكدا اأن النتخابات جرت يف ظروف 
لكل برملاين حق يف  اأن  ،م�ضريا  عادية 

وكالة واحدة فقط
اإميان لوا�س

الوطنية  الرتبية  وزيرة  اعتربت  
امتحان  نتائج  غربيط  بن  نورية 
البيام«   « املتو�ضط  التعليم  �ضهادة 
اأن  ،م�ضرية   باملقبولة  ماي  دورة 
امتحان  اأوراق  ت�ضحيح  عملية 
البكالوريا  �ضهادة  مرت�ضحي 
م�ضتوى  على  اليوم  �ضتنطلق 
واأعلنت  الت�ضحيح،  مراكز  جميع 

هام�س  على  الأم�س   غربيط  بن 
ملجل�س  العادية  الدورة  اختتام 
النتائج  م�ضتوى  تقييم  باأن  الأمة 
الدرا�ضي  للمو�ضم  النهائية 
الإعالن  بعد  �ضتكون   2018/2019
جوان  دورة  البكالوريا  نتائج  عن 

.2018
اإميان لوا�س



اجلزائر لن تلج�أ اإىل اال�ستدانة 
اخل�رجية

اإىل  تلج�أ  لن  اجلزائر  اإن  راوية  وق�ل 
ح�الت  يف  اإال   ، اخل�رجية  اال�ستدانة 
الو�سط  مين�ء  كم�رشوع  ا�ستثن�ئية 
بوالية  ب�رش�س�ل  ب�حلمدانية  الكبري 
وحو�ض  اإفريقي�  يف  االأكرب  تيب�زة  
م�رشوع  اأكرب  يعد  الذي  املتو�سط  
تقدر  والذي   اجلزائر  يف  اقت�س�دي 
الذي  دوالر  ملي�ر   3.3 تكلفته 
�سيني  قر�ض  اإط�ر  يف  متويله  �سيتم 
ح�لة  يف  اأو  الطويل،  املدى  على 
اأن  ميكن  التي  الكربى  اال�ستثم�رات 
تعود ب�أرب�ح كبرية للجزائر،  مو�سح� 
التمويل غري  اإىل  اللجوء  ب�س�أن  خي�ر 
تخ�سع  لن  اجلزائر  اإن  التقليدي  
الدويل   النقد  �سندوق  ل�سغوط�ت 

ولهذا  خي�راته�   يف  �سيدة  لكونه� 
ال�سبب فلن تلج�أ لال�ستدانة اخل�رجية 
اأعب�ئه�  كل  �سد  من  متكنت  الأنه� 
  ، الف�رطة  ال�سنوات  خالل  امل�لية 
وي�سيف وزير امل�لية  ب�أن اللجوء اإىل 
ل�سد  املقرر  التقليدي  غري  التمويل 
متبوع�  �سيكون  امليزانية   يف  العجز 
الت�سخم  لتف�دي  �س�رمة  برق�بة 
ب�سكل  ت�سري  العملية  هذه  اأن  ،موؤكدا 
النقد  ق�نون  تعديل  حمكم من خالل 

والقر�ض . 

ن�صبة الت�صخم �صت�صل الـ 
2018 خالل   باملائة   5.5

اأن  راوية  الرحمن  عبد  توقع  ولقد   
الـ  حدود  عند  الت�سخم  ن�سبة  ت�سل 
اأن  على  الـ2018   خالل  ب�مل�ئة   5.5
 4.3 ن�سبة  الت�سخم  متو�سط  يبلغ 
  2020-2018 الفرتة  خالل  ب�مل�ئة  

حيث �سيوجه هذا التمويل لال�ستثم�ر 
دين�را  يخ�س�ض  لن  اأنه  الوزير  ،موؤكدا 
واحدا للت�سيري مم� ي�سمح  بتوفر ال�سيولة 

ي�س�هم  مم�  اجلزائرية،  املوؤ�س�س�ت  لدى 
االأف�سل  وميكنه� من  نحو  يف تطويره�  

ا�ستحداث من��سب �سغل. 

ر�سمي�  اجلزائر  ات�س�الت  ترعى 
يف  االأوائل  الن�جحني  تكرمي  حفل 
مت  الذي  املهني،  التكوين  قط�ع 
املع�ر�ض،  بق�رش  اأم�ض   تنظيمه 
وذلك  اجلزائر،  البحري،  ال�سنوبر 
الوطني  ال�س�لون  ه�م�ض  على 

للتكوين املهني والتمهني الذي متتد 
فع�لي�ته من 30 جوان اإىل 04 جويلية 
املب�درة،  هذه  خالل  من    .2018
ت�سعى ات�س�الت اجلزائر اإىل ت�سجيع 
ودعم ال�سب�ب املتخّرجني من خالل 
ت�سليمهم هداي� رمزية، تقديرا لهم 

على  املبذولة  املجهودات  على 
لهم  وتتمنى  التكوين  فرتة  امتداد 
بن�ء  يف  النج�ح�ت  من  املزيد 
م�ستقبلهم املهني، كم� حتثهم على 
امل�س�ريع  جت�سيد  يف  امل�س�همة 
االقت�س�د  تعزيز  اأجل  من  التنموية 

لهذا  رع�يته�  خالل  من  الوطني، 
قيمه�  اأخرى  مرة  تثبت  احلفل، 
مبختلف  تعنى  مواطنة  كموؤ�س�سة 
تهم  التي  واالأحداث  الفع�لي�ت 
واملواطنني  اجلزائري  ال�سب�ب 

ب�سفة ع�مة.

ك�سفت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن 
غربيط اأن موعد اإعالن نت�ئج م�س�بقة 
التوظيف �سيكون هذا االأربع�ء اأعلنت 
بن  نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة 

ح�س�به�  على  له�  من�سور  يف  غربيط، 
»تويرت«،  االجتم�عي  التوا�سل  مبوقع 
اأن االإعالن عن نت�ئج م�س�بقة توظيف 
اأ�س�تذة التعليم االبتدائي ورتب اإدارية 

اأنه�  مو�سحة  االأربع�ء،  يوم  �ستكون 
concours. موقع  على  �ستن�رش 
ال�س�عة  من  ابتداء   onec.dz
اال�ستدع�ءات  �سحب  وكذا  اخل�م�سة. 

بخ�سو�ض  اأم�  للمقبولني  ب�لن�سبة 
اجتي�ز االمتح�ن ال�سفهي فمن املزمع 

تنظيمه يومي 16 و17 جويلية.
 �س.ب

يف  45مرت�سح  يق�رب  م�  موؤخرا  �س�رك 
امل�س�بقة الوطنية للموثقني و املح�رشين 
امل�س�ركون  �سيتن�ف�ض  حيث   ، الق�س�ئيني 
هذين  بني  م�  فقط  300من�سب  على 
 « الو�سط   « م�س�در  وح�سب   ، املهنتني 
جم�ل  يف  املفتوحة  املن��سب  عدد  ف�إن 

التوثيق هو 100فقط ، فيم� �سيكون عدد 
احلج  وهو   ،200 الق�س�ئني  املح�رشين 
و  املتن�ف�سني  بعدد  مق�رنة  ال�سعيف 
تق�رب  التي  املن��سب  لهذه  املرت�سحني 
امل�س�بقتني  ه�تني  يف  �س�رك  45مرت�سح 
وح�سب   . االأ�سبوع  هذا  اآخر  جرت  التي 

م�س�در » الو�سط » ف�إنه من بني امل�س�ركني 
متق�عدين  6وزراء  التوثيق  م�س�بقة  يف 
للح�سول  امل�س�بقة  هذه  يف  ،�س�ركوا 
التوثيق ، وهو  على �سه�دة مم�ر�سة مهنة 
العديد  اأن  ، خ��سة  عليه  متع�رف  م� هو 
اللجوء  تف�سل  ال�سي��سية  ال�سخ�سي�ت  من 

ورغم  تق�عده�   بعد  التوثيق  مهنة  اإىل 
منذ  فتحه�  يتم  مل  التوثيق  م�س�بقة  اأن 
مدة طويلة ، ا�ستكى بع�ض امل�س�ركني يف 
 ، املفتوحة  املن��سب  قلة  من  امل�س�بقة 

مق�رنة بعدد املتن�ف�سني .
ع�صام بوربيع

مك�فحة  لفرقة  ال�رشطة  قوات  متكنت 
امل�سلحة  الت�بعة  املعلوم�تية   اجلرائم 
والية  ب�من  الق�س�ئية  لل�رشطة  الوالئية 
اإحب�ط  حم�ولة  من   اأم�ض  نه�ر  تب�سة  
و  حتري�ض  من  اأ�سخ��ض  جمموعة 
ا�ستغالل االأو�س�ع املعي�سية لل�سب�ب على 
الهجرة الغري �رشعية عن طريق الف�س�ء 
االجتم�عي  التوا�سل  ملوقع  املفتوح 
�سخ�ض  توقيف  مت  حيث  بوك  الفي�ض 

ب�إن�س�ء  ق�م   �سنة   23 العمر  من  يبلغ 
الكرتونية   وجمموع�ت  ح�س�ب�ت  عدة 
عرب موقع التوا�سل االجتم�عي الف�ي�ض 
و  وا�سحة  اإعالن�ت  عليه�  ون�رش  بوك 
على  ال�سب�ب  خالله�  من  يحر�ض  جلية 
رقم  و�سع  مع  �رشعية  الغري  الهجرة 
به  االت�س�ل  بغر�ض  ال�سخ�سي   ه�تفه 
ك�ن  ،اأين  �سح�ي�ه  قبل  من  مب��رشة 
من  اأ�سخ��ض  عدة  مع  متوا�سل  ن�س�طه 

ذات  يف  ين�سطون  �س�حلية  والي�ت  عدة 
املج�ل  من اجل ت�سهيل عملية الهجرة 
حيث  ذلك   يف  الراغبني  لالأ�سخ��ض 
متكن من االإيق�ع  اأزيد من 07 اأ�سخ��ض 
يرغبون ب�لهجرة نحو اأوروب�  و حتري�سهم 
على الهجرة عرب قوارب املوت  وعلية 
ك�فة  االأمنية   امل�س�لح  ذات  احتدت 
ملف  اجن�ز  و  الق�نونية  االإجراءات 
للني�بة  حتويله�  و  اجلزائية  االإجراءات 

امله�جرين  تهريب  يف   ال�رشوع  بتهمة 
عرب القي�م بتدابري اخلروج غري امل�رشوع 
من الرتاب الوطني ، حم�ولة الهجرة غري 
خالل  من  عليه�  التحري�ض  و  ال�رشعية 
الكرتونية  وح�س�ب�ت  جمموع�ت  اإن�س�ء 
وكذا ن�رش اإعالن�ت و من��سري تدعو اإىل 
الهجرة غري �رشعية عرب مواقع التوا�سل 

االجتم�عي.
ع/ ر�صيد

وزير املالية عبد الرحمن راوية:

ات�صاالت اجلزائر 

م�صابقة توظيف الرتبية

.       االمتحان ال�صفهي يومي 16 و17 جويلية

م�صابقة التوثيق الوطنية

.       100 من�صب مفتوح للموثقني و 200للمح�صرين الق�صائيني

تب�صة

 حكيم مالك

 التخلي تدريجيا عن دعم الأ�سعار بداية 2019

تكرمي املتخرجني من قطاع التكوين املهني

نتائج و�سحب ال�ستدعاءات هذا الأربعاء

6 وزراء متقاعدين يزاحمون »الزوالية«

تفكيك جمموعة اإجرامية خمت�سة تهريب املهاجرين 
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.    اجلزائر لن تلجاأ اإىل اال�صتدانة اخلارجية      .  ن�صبة الت�صخم �صت�صل عند حدود الـ 5.5 باملائة خالل  2018

عمال  قطاع الرتبية حائرون 

فتنة اأموال اخلدمات 
الجتماعية تتفاقم

االجتم�عية  ملف اخلدم�ت  يعود 
لي�سنع احلدث على م�ستوى قط�ع 
الرتبية وبني نق�ب�ت القط�ع يف كل 
مرة، حيث خلّف اجتم�ع النق�ب�ت 
الرتبية  بوزيرة  اأم�ض،  اأول  م�س�ء 
اأخذا  غربيط  بن  نورية  الوطنية 
نق�بة  بني  ب�الأخ�ض  وا�سع�،  وردا 
والعم�ل  امل�سرتكة  االأ�سالك 
مرة  كل  يف  توؤكد  التي  املهنيني 
للفئ�ت  الوحيد  ال�سوت  اأنه� 
االأخرى  النق�ب�ت  مق�بل  اله�سة، 
االأ�س�تذة،  عليه�  هيمن  التي 
الفئة  كونهم  رغم  اأنهم  موؤكدين 
امل�ست�سعفة على م�ستوى القط�ع 
من  ا�ستف�دة  االأقل  اأنهم  اإىل 
لهذه  املوجه  �سنتيم  ملي�ر  االألف 
املن�سق  ع�د  �سنوي�.  اخلدم�ت 
الوطني للنق�بة الوطنية لالأ�سالك 
املهنيني  والعم�ل  امل�سرتكة 
بقط�ع الرتبية �سيد علي بح�ري، 
يف ت�رشيح لـ«الو�سط«، لفتح ملف 
اخلدم�ت االجتم�عية، وهو امللف 
طرف  من  من�ق�سته  مت  الذي 
وزيرة  مع  االجتم�عيني  ال�رشك�ء 
لق�ئهم  خالل  الوطنية  الرتبية 
م�س�ء اأول اأم�ض، حيث اأكد بح�ري 
اأنهم ال يزالون متم�سكني مبطلبهم 
بخ�سو�ض امل�دتني اللتني مت�س�ن 
امل�سرتكة  االأ�سالك  فئتهم: 
ب�قي  متهمني  املهنيني،  والعم�ل 
الهيمنة  توا�سل  ب�أنه�  النق�ب�ت 
على اأموال اخلدم�ت االجتم�عية 
املقدرة ب�ألف ملي�ر �سنتيم �سنوي�، 
القرار  اإقرار  خالل  اأنه  مو�سح� 
 ،12/06/01 يف  املوؤرخ   01/12
ب�لفئ�ت  اخل��سة  النق�بة  تكن  مل 
اله�سة قد اعتمدت بعد، لكن بعد 
2013، ك�ن ي�ستوجب االأمر اإع�دة 
حقهم  من  اأنه  م�سيف�  التوزيع، 
املب�لغ،  هذه  ت�رشف  اأين  معرفة 
معتربا اأن جل االمتي�زات موجهة 
ال�سحة،  عمرة،  حج،  لالأ�س�تذة: 
الفئ�ت  اأن  حني  يف  الرحالت، 
مبعدل  رواتبه�  املقدر  اله�سة 
الوزارة  داعني  دج مهملة،   17000
كم�  املو�سوع.  يف  النظر  الإع�دة 
مربر  عن  ت�س�وؤلهم  بح�ري  جدد 
اأنهم  رغم  التمثيل  من  حرم�نهم 
�سقف  يف  االأدنى  احلد  ميثلون 
من  بغريهم�  مق�رنة  االأجور 
من  حمذرين  الرتبوية،  االأ�سالك 
نق�بة  مط�لب  جت�هل  عواقب 
والعم�ل  امل�سرتكة  االأ�سالك 
املهنيني، مط�لبني بتكري�ض حي�ة 
الع�مل  بحق  توؤمن  ع�دلة  مهنية 
كل  من  تخلي�سه  على   وتعمل 
االأي�دي الع�بثة مب�ستقبله املهني، 
على حد قولهم، موؤكدا اأن االإ�سالح 
اأجل  من  �رشورة  من  اأكرث  ب�ت 
والعمل  ال�سف�فية  ب�آلي�ت  االرتق�ء 
االإخف�ق�ت  من  للحد  امل�سوؤول 
االحتج�جية  واحلرك�ت  املهنية 
العم�ل  و�سخط  غ�سب  تثري  التي 
بخ�سو�ض مك��سبهم االجتم�عية، 
تفر�ض على اجلميع نق��س� مو�سع� 
معتربين  وم�سوؤوال،  ج�د  وحوارا 
اأن ذلك يت�أتى انطالق� من اإع�دة 
من   37 وامل�دة   9 امل�دة  �سي�غة 
على  تن�ض  التي   12/01 القرار 
الوطنية  اللجنة  اأع�س�ء  توزيع 

التعليم  م�ستوي�ت  وفق  والوالئية 
والث�نوي،  واملتو�سط  االبتدائي 
برت�سيخ   اإال  هذا  يت�أتى  ولن 
لالإط�ر  والتقنية  الع�مة  القواعد 
مب�  االجتم�عية  للخدم�ت  الع�م 
يتم��سى وامل�س�ركة بع�سويني من 
فئتي االأ�سالك امل�سرتكة والعم�ل 
الفعلي  الت�سيري  يف  املهنيني 
ملختلف اللج�ن، ك�رشاكة حقيقية 
اجلب�رة  املجهودات  ترتجم 
الرتبية  قط�ع  يف  الفئ�ت  لهذه 
من  هن�ك  اأنه  ق�ئلني  الوطنية، 
االأ�سالك  بحقوق  ويعبثون  عبثوا 
امل�سرتكة والعم�ل املهنيني الذين 
زالوا م�سممني يف  وال  مت عزلهم 
عزلهم من القرار 2012/01 الذي 

يتم �سي�غته بطريقة االإق�س�ء.

كمال نواري
 التمثيل احلايل يك�صف عن 
خلل بني االأطوار واملنا�صب

الرتبوي  لل�س�أن  املت�بع  من جهته 
ت�رشيح  يف  اأو�سح  نواري،  كم�ل 
ملف  يف  النق��ض  اأن  لـ«الو�سط«، 
يتمحور  االجتم�عية  اخلدم�ت 
للقرار  فوفق�  التمثيل،  حول 
يف  يحدد    01/12 رقم  الوزاري 
يكون  التمثيل  اأن   37 و   9 م�دتي 
و 3  و 3 متو�سط  ب 3 لالبتدائي 
متثيل  هكذا  اأن  معتربا   ، ث�نوي 
كيف  مت�س�ئال  خلل،  عن  يك�سف 
املثلني يف  عدد  ت�س�وي يف  يقرر 
كل طور مع العلم اأن تعداد الطور 
املتو�سط  من  اأكرب  االبتدائي 
متثيل  يرفع  اأن  داعي�  والث�نوي، 
االبتدائي اإىل 5 و3 عن املتو�سط 
توزيع  يتم   اأن  اأو  للث�نوي،  و2 
التمثيل ح�سب الرتب و االأ�سالك 
اأ�س�تذة  هم  اللج�ن  اأع�س�ء  فكل 
اآخر  اأو �سنف  رتبة  اأي  و ال جند 
يف هذه اللج�ن، على حد ت�أكيده، 
يفرت�ض   االأقل  على  اأنه  مو�سح� 
اأو  رتب  اإىل  املق�عد  توزيع 
و  االإداريني  مثل  اأ�سالك  اإىل 
االأ�سالك امل�سرتكة »اأي اأ�ست�ذ + 
ع�مل مهني+ اإداري«، مع حتديد 
وفق عددهم  اللجنة  عددهم يف 
فمثال:  الرتبية  يف  االجم�يل 
م�ست�س�ر  موؤ�س�سة،  مدير  اأ�ست�ذ، 
ع�مل  خمربي،  مفت�ض،  تربية، 

مهني ..
لالحت�د  الع�م  االأمني  بدوره 
والتكوين  الرتبية  لعم�ل  الوطني 
دزيري،  ال�س�دق  »االأنب�ف« 
ب�أن  لـ«الو�سط«  اأكد  واأن  �سبق 
التمثيل على م�ستوى جلنة ت�سيري 
خ��سع  االجتم�عية  اخلدم�ت 
لالنتخ�ب، وهو املج�سد، موؤكدا 
واأنهم  اله�سة  الفئ�ت  متثيل 
حني  يف  ب�للجنة،  م�س�ركون 
يف  النظر  اإع�دة  يرف�سون  اأنهم 
امل�دة 9، والتي حتدد 3 من��سب 
و3  للمتو�سط  و3  االبتدائي  عن 
امل�سرتكة  واالأ�سالك  ب�لث�نوي، 
متواجدون  املهنيني  والعم�ل 
والث�نوية،  املتو�سطة  ب�ملرحلة 
م�  هو  التخ�سي�ض  اأن  حني  يف 

يرف�سه االأنب�ف.
 �صارة بومعزة

اأكد وزير املالية عبد الرحمن راوية خالل ا�صت�صافته اأم�س على اأثري القناة االإذاعية الثالثة �صمن برنامج »�صيف التحرير«  اإن احلكومة  �صتتجه 
للتخلي عن �صيا�صة دعم اال�صعار تدريجيا بداية من 2019 ،  حيث اأن رفع الدعم عن االأ�صعار �صي�صمل يف مرحلة اأوىل اأ�صعار الوقود والطاقة ثم 
ت�صعرية املياه  ، كا�صفا اأنه حاليا  يتم التح�صري  الإعداد درا�صات لتحديد الفئات التي ت�صتفيد من الدعم املبا�صرة وا�صفا ال�صيا�صة احلالية  بغري 

العادية  لكونها ال ت�صتهدف فقط الطبقات الفقرية التي ت�صتفيد من 7 باملائة فقط  يف حني ت�صتفيد  الفئات الغنية من 14 باملائة منها.
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فيديو اإلتقطه جار  ال�شحية 

 وهم متلب�شني كان ال�شبب
 وراء توقيفهم

ع�سابة ت�سرق 100 
�سندوق لتعبئة البطاطا 

بالعا�سمة
�شابني  توقيف  بالعا�شمة من  الأمن  متكنت م�شالح 
 100 طالت   اآخرها  �رسقات  �شل�شلة  بتنفيذ  قاموا 
�شندوق لتعبئة البطاطا بقيمة 40 مليون �شنتيم  من 
ت�شجيالت  التقطهم  اأن   بعد   ، باحلرا�ش   م�شتودع 
تنفيذ  ب�شدد  وهما  ال�شحية  جريان  اأحد  فيديو 
املدبر  الراأ�ش  وهو  الثالث  املتهم  رفقة  العملية 
للعملية واملتواجد يف حالة فرار ، ليتم بذلك حتويل 
بجرم  باحلرا�ش  الخت�شا�ش  حمكمة  على  الأولن 

تكوين جمعية اأ�رسار وال�رسقة بالت�شلق .
يف الق�شية التي تعود جمرياتها ل�شهر ماي الفارط 
بتخزين  اخلا�شة  امل�شتودعات  اأحد  تعر�شت  حني 
التعبئة  �شناديق  منها  اأغرا�ش  ل�رسقة  البطاطا 
ومل  جمهول  �شد  ب�شكوى  ال�شحية  فتقدم  وغريها 
وبقيت  الفاعلني  ك�شف  من  الأمن  م�شالح  تتمكن 
جار  تقدم  اأن  ،حلني  جمهول  �شد  مقيدة  الق�شية 
م�شاهدته  ب�شبب  �شهرين  مرور  بعد  ببالغ  ال�شحية 
لواقعة �رسقة حدثت اأمام اأعينه وقام بت�شجيل فيديو 
عنها ،حيث تفاجئ يومها ب�شجيج غريب ينبعث من 
�شباحا   الثانية  ال�شاعة  ال�شحية يف حدود  م�شتودع 
وبعد تفقده لالأمر  �شاهد  ثالثة اأ�شخا�ش يقومون 
البطاطا  تعبئة  �شناديق  من  كبري  عدد  بتحميل 
على  بالعتماد  الأمن  م�شالح  لتقوم   ، بها  ويفرون 
الفيديو امللتقط يف عملية توقيف املتهمان يف حني 
بقي الثالث يف حالة فرار و التي اأ�شفرت التحريات 
الثانية  و  الأوىل  العملية  باأنه من كان وراء  املنجزة 
جل�شة  خالل  ال�شحية  ك�شف  كما   ، �شواء  حد  على 
�رسقة  تكرار  تعمدوا  قد  املتهمني  اأن  املحاكمة 
الأوىل   ال�رسقة  عملية  من  �شهرين  بعد  م�شتودعته 
با�شرتجاع  اكت�شاف هويتهم وطالب  بعد عجزه عن 
اأو  �شندوق   100 عن  عبارة  هي  التي  امل�رسوقات 
�شنتيم  مليون  ب40  املقدر  و  لها  املايل  املقابل 
به  الالحقة  الأ�رسار  بتعوي�ش مايل عن  اإفادته  مع 
، يف حني اأكد املتهمان اأن املتهم الفار من ورطهما 
نقل  يف  م�شاعدته  منهما  طلب  بعدما  الق�شية  يف 
ال�شناديق من داخل امل�شتودع دون اأن يعلمهما اأنها 
م�رسوقة ، ليطالب الدفاع باإفادتهما بالرباءة التامة 
عن�رس  يعترب  الذي  اجلنائي  الق�شد  اإنعدام  اأمام 
اأ�شا�شي لقيام التهمة ، ويلتم�ش من جهته ممثل احلق 
العام ويف ظل ما �شلف ذكره بتوقيع عقوبة  3 �شنوات 
حب�شا نافذا وغرامة مالية  بقيمة 50 األف دج ، مع 

تاأجيل النطق باحلكم جلل�شات لحقة .
ل/منرية

اأدرار

الوايل ين�سب املجل�س 
الوالئي لتطهري العقار 

الفالحي
بقر  اأدرار  ولية  وايل  بكو�ش  حمو  اأم�ش  اأول  قام 
الولية على وبح�شور رئي�ش املجل�ش ال�شعبي الولئي  
الإ�رساف على عملية تن�شيب املجل�ش الولئي لتطهري 
جراء  مطلبا  كان  املجل�ش  وهذا  الفالحي  العقار 
ابن  باملنطقة  الفالحي  العقار  عرفها  التي  امل�شاكل 
اقبل عدد من امل�شتثمرين باأخذ اأرا�شي �شا�شعة دون 
حتويلها اإيل ن�شاط فالحي حيث يوجد بالولية نحو 73 
األف هكتار اأرا�شي �شاحلة للزراعة لكنها غري م�شتغلة 
وتقدمي  ا�شت�شارة  مبثابة  يكون  �شوف  املجل�ش  وهذا 
احللول املمكنة اأمام ال�شلطات العمومية بغية مب�رسة 
يف  الفالحية  الأرا�شي  وجعل  الفالحي  العقار  تطهري 
اأيدي من يخدم الأر�ش وي�شهب يف القت�شاد الوطني 
وتوفري خمتلف املنتجات ل�شمان الأمن الغذائي الذي 
تراهن عليه الدولة كما حث الوايل املجل�ش املن�شب 
املكون من خرباء وفالحني وجمعيات مهنية وم�شوؤويل 
الطريق  خارطة  وو�شع  ت�شخي�ش  ب�رسورة  القطاع 
األزم مما  اإطاره  الفالحي وجعله يف  العقار   للتطهري 
ي�شمح برتقية اأكرث ن�شاط الفالحة بالولية الذي يعرف 

تطورا ملحوظا خا�شة يف مادة �شعبة احلبوب.

اجلنايات  حمكمة  اأم�ش  اأجلت 
الإ�شتئنافية مبجل�ش ق�شاء العا�شمة 
النظر   الرئي�شي  ب�شبب غياب املتهم 
ملطرب  الهريوين  تهريب  ملف  يف 
املعروفة  �شيكا«  »ر�شا  الفالمينكو 
الذي  باماكو”  “ماعة  با�شم  اإعالميا 
اأخرا  متهما   18 رفقة  فيه  تورط 
باخلطوط  طاقم  مدير  بينهم  من 
وابن  وم�شيفون،  اجلزائرية  اجلوية 
ال�شهري  ال�شينمائي  املخرج  �شقيق 
حمقق  اإىل  اإ�شافة  حمينة،  خل�رس 
رئي�شي بفرقة البحث والتدخل لأمن 
بالأمن  اأول  ومالزم  اجلزائر  ولية 
املتابعني  فايت   لأولد  احل�رسي 

الكوكايني  وتهريب  املتاجرة  بجناية 
خلارج اأٍر�ش الوطن .

 10 بتاريخ  انطلقت  التي  الق�شية  يف 
اأكتوبر 2011 اإُثر كمني ن�شبته م�شالح 
باجلوية  امل�شيفي  لأحد  ال�رسطة 
عرثت  اأين  يو�شف”  “ح.  اجلزائرية 
بحوزته لدى عودته من »باماكو«على 
ل�شق  ب�رسيط  ملفوفة  اأكيا�ش   5
خمباأة  كانت  الكوكايني  مادة  حتمل 
حتت مالب�شه الداخلية، كما عرث على 
و  �رسواله  جيب  داخل  �شاد�ش  كي�ش 
التي �رسح بخ�شو�شها اأنه اأح�رسها 
يحمل  �شخ�ش  عند  من  باماكو  من 
اجلن�شية املالية يدعى اإبراهيم، وهو 
كان  الذي  “ي”  لزميله  نقلها  ب�شدد 
اإىل  املوؤدي  الطرق  مبفرتق  ينتظره 
،و  العا�شمة  غرب  العا�شور  منطقة 

باقي  ك�شف  مت  بالتحريات  بالتو�شع 
مغني  بينهم  من  الع�شابة  عنا�رس 
بعد  وذلك  �شيكا،  ر�شا  الفالمينكو 
ثالثة  اأن م�شدر املخدرات  تبنينّ  اأن 
اأ�شخا�ش هم اإبراهيم ومنري وجوردن 
على  يرتددون  كانوا  الذين  دري�شا 
الفواكه  لبيع  لميتي”  يكو  “ل  فندق 
وهو  التقليدية،  والهدايا  املو�شمية 
فيه  تقيم  كانت  الذي  الفندق  نف�ش 
طواقم �رسكة اخلطوط اجلوية اأثناء 
اإىل  املتوجهة  الرحالت  على  عملها 
اكت�شاف  مت  ،كما  الإفريقية  الدول 
ويتعلق  الأمن  من  اأ�شخا�ش  تورط 
بال�رسطة  الرئي�شي  باملحقق  الأمر 
ومالزم  “ق.ر”  اجلزائر  ولية  باأمن 
فايت  باأولد  احل�رسي  بالأمن  اأول 
احلماية  تقدمي  دورهم  كان  ،حيث 

و�شقيقه  ع»  “ف.  الطائرة  مل�شيف 
اأثناء تنقالتهما لإح�شار املخدرات، 
من خالل ا�شتعمال �شيارته ال�شخ�شية 
الأمنية  احلواجز  خمتلف  لتفادي 
بتفتي�ش  معني  غري  �رسطيا  ب�شفته 
ذلك  مقابل  يتلقى  وكان  �شيارته، 

عمولت تتمثل يف األب�شة م�شتوردة .
واجلدير بالذكر اأن حمكمة اجلنايات 
من  اأفريل  �شهر  يف  اأ�شدرت  قد 
الق�شية   هاته  بخ�شو�ش   2016 عام 
و12  الرباءة  بني  تراوحت  اأحكاما 
�شنة �شجنا نافذا وهي الأحكام التي 
بالأحكام  مقارنة  خمف�شة  جاءت 
بذلك  ، وقد مت  بعام 2013  ال�شادرة 
الإفراج على عدة متورطني بها على 
ر�شا   « الفالمينكو  مطرب  راأ�شهم 

�شيكا« . 

ل/منرية

الإبتدائية  اجلنايات  حمكمة  وقعت 
�شجنا  �شنوات   5 عقوبة  البي�شاء  بالدار 
من  الق�شية  تكييف  اإعادة  بعد  نافذا 
حماولة القتل العمدي مع �شبق الإ�رسار 
العمدي يف  و الرت�شد لل�رسب و اجلرح 
حق م�شاعد طبيب اأ�شنان بامل�شتو�شف 
الطبي  ديار الكهف بوادي قري�ش  بعد 
على  م�شلحته  رئي�ش  بطعن  قيامه 
عميق  جرح  له  و�شبب  ال�شدر  م�شتوى 
كاد اأن يودي بحياته ب�شبب ملف تاأديبي 

اأودعه �شده .
وقائع الق�شية احلالية وعلى ح�شب ما دار 
اأوت   31 لتاريخ  تعود  املحاكمة  بجل�شة 

2017 حني كان ال�شحية متواجدا مبكتبه 
رفقة زمالئه يف فرتة الإ�شرتاحة ب�شدد 
الذي  باملتهم  وتفاجئ  الدمينو   لعب 
الأ�شنان  طبيب  م�شاعد  من�شب  ي�شغل 
يقوم مبباغتته من اخللف  وطعنه ب�شكني 
مبا  ال�شدر  منطقة  م�شتوى  على  �شخم 
اأر�شا ويقوم زمالئه بنقله  جعله ي�شقط 
مل�شت�شفى ملني دباغني بباب الواد ومنه 
مل�شتفى القلب ب�شوفاليي اأين لقي هناك 
 11 يقارب  ولبث ملا  الأولية  الإ�شعافات 
،ومبجرد  املركزة   العناية  حتت  يوم 
التي  الأمن  مل�شالح  ك�شف  اإ�شتفاقته 
اإدارة  تنقلت من جهتها بناءا على طلب 

لإعتداء  تعر�ش  قد  اأنه  امل�شت�شفى 
الأ�شنان  طبيب  م�شاعد  يد  على  مميت 
ب�شبب تقرير و ملف تاأديبي اأودعه �شده 
ب�شبب رف�شه الإن�شياع لأوامره و القيام 
توقيف  بذلك  ويتم   ، الوظيفية  مبهامه 
م�شلحة  على  حتويله  و  عنه  املبلغ 
التحقيق و منه على حمكمة احلال بجرم 
حماولة القتل العمدي مع �شبق الإ�رسار 
و الرت�شد ، حيث اإعرتف  من جهته هذا 
ك�شف  و  جرم  من  له  ن�شب  مبا  الأخري 
باأنه قام بالإعتداء على ال�شحية ب�شبب 
نوبة غ�شب تعر�ش لها يومها من جراء 
ت�رسفات ال�شحية الذي كان ي�شايقه يف 

اأعمال  تنفيذ  منه  ويطلب  منا�شبة  كل 
قام  باأنه  اأكد  و  بوظيفته  لها  عالقة  ل 
بهذا الت�رسف دون وعي منه كونه يعاين 
يت�رسف  يجعله  حاد  نف�شي  مر�ش  من 
بطريقة عدوانية مقدما لهيئة املحكمة 
ملف طبي عن حالته العقلية ، ليطالب له 
دفاعه باإفادته باأق�شى ظروف التخفيف 
من  ويطالب   ، ال�شحية  حلالته  بالنظر 
�شلف  ما  ظل  ويف  العام  النائب  جهته 
ذكره بتوقيع عقوبة 20 �شنة �شجنا نافذا 
�شالف  احلكم  املحكمة  عليه  وتوقع   ،

الذكر .
ل/منرية

التي  ال�شديدة  احلر  موجة  ظل  يف 
ت�شهدها ولية اأدرار هذا ال�شيف والتي 
ب�شكل  اأثرت  اأين  موؤوية  50درجة  فاقت 
اأثرت  كما  ال�شكان  يوميات  على  كبري 
والتي  الكهربائية  ال�شبكة  على  اأي�شا 
حيث  املقاومة  ل�شتطيع  اأ�شبحت 
اأين  الكهربائي  التيار  �شدة  انخف�شت 
ولد �شعف كبري يف الطاقة حيث اأ�شبح 
املكيفات  ت�شغيل  لي�شتطيعون  ال�شكان 
كما  الزوال  �شاعة  من  بدا  الهوائية 
والغاز  الكهرباء  لتوزيع  ال�رسكة  �شجلت 
انقطاع  مع  العدادات  من  عدد  احرتاق 

اأحياء  على  الكهربائي  للتيار  متكرر 
معانات  نتجت  حيث  ال�شكان  وق�شور 
�شديدة اأثرت على املر�شي وكبار ال�شن 
والأطفال هذا بالرغم من وعود ال�رسكة 
وطماأنة  النقطاعات  على  بالق�شاء 
انقطاع  بدون  �شيفا  يكون  بان  ال�شكان 
تعي�ش  اليوم  هي  لكن  الكهربائي  للتيار 
من  اخلدمات  حت�شني  يف  كبري  �شغط 
اأخري  جهة  من  ال�شكان  وغ�شب  جهة 
يف  يوما  طوارئ  تعي�ش  اأ�شبحت  مما 
جتد  اأين  ال�شلبية  النقاط  على  الق�شاء 
تعي�ش  لها  واملجاورة  كهرباء  بها  اأحياء 

املذهل  الرتفاع  ظل  يف  كهرباء  دون 
ال�رسكة  تعاين  كما  احلرارة  لدرجات 
من ديون باملاليري مرتاكة لدي زبائنها 
يف  عملها  على  اأثرت  الأخرى  هي 
باملقارنة  ولكن  اأح�شن  خدمة  تقدمي 
ل  حت�شن  هناك  املا�شية  ال�شنوات  مع 
والزدياد  الطبيعية  الظروف  تبقي  كن 
من  الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك  يف 
العمومية وال�رسكات  ال�شكان والإدارات 
مما  ال�شبكة  عند  وا�شحا  �شغط  ولد 
ي�شتوجب اإن�شاء حمطات جديدة  لتوليد 
النقطاعات  من  احلد  بغية  الكهرباء 

ادرار  وان  خا�شة  اخلدمات  وحت�شني 
وا�شتثمارات  عمرانيا  تو�شعا  ت�شهد 
اأخري يف خمتلف القطاعات بالإ�شافة 
الطاقات  حمطة  ا�شتغالل  عدم  اإيل 
لتوليد  موؤخرا  املنجزة  املتجددة 
ا�شتغاللها  �رسوريا  �شار  اين  الكهرباء 
ت�شغيل  يف  خ�شو�شا  التوزيع  لتخفيف 
املرافق  وبع�ش  العمومية  الإنارة 
املواطن  ويبقي  وغريها  كامل�شاجد 
يطالب بتح�شني اخلدمة خا�شة يف ف�شل 

ال�شيف الذي تطبعه حرارة مرتفعة  
بو�شريفي بلقا�شم 

م�شتو�شف ديار الكهف بوادي قري�ش

ب�شبب احلرارة املرتفعة تعدت 50درجة باأدرار

م�ساعد طبيب اأ�سنان يطعن رئي�س م�سلحة ويدخله العناية املركزة  

احرتاق العدادات وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي 

تورط فيها 18 �شخ�شا من بينهم اإطارات باخلطوط اجلوية 

تاأجيل ق�سية  تهريب الكوكايني ملطرب الفالمينكو »ر�سا �سيكا« 
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 �أكدت م�صادر �أمنية عليمة ليومية 
خالل  حتريك  عن   ،« »�لو�صط 
�ل�صاعات �لقليلة �ملا�صية  تر�صانة 
دبابات  يف  متثلت  �صخمة  حربية 
لطائر�ت  م�صادة  �صو�ريخ   ،
�لتج�ص�س ناهيك عن �صاحنات لنقل 
�لدفاع  لوحد�ت  �إ�صافة  �جلنود 
على  لن�رشها  �جلوي  �لإقليم  عن 
�جلنوبي  �حلدودي  �ل�رشيط  طول 
لدول  �ملتاخم  و�لغربي  و�ل�رشقي 
وليبيا  موريتانيا  و  و�لنيجر  مايل 
�ململكة  �أقل  وبدرجة  وتون�س 
قد  طارئ  لأي  حت�صبا  �ملغربية 
�مل�صبوهة  �لتحركات  عن  ينجم  
�ملو�لية  �لرهابية  للجماعات 
لتنظيمات �لقاعدة وحركة �لتوحيد 
و�جلهاد بغرب �فريقيا وكذ� كتيبة 
�ملر�بطني �لتي يتزعمها �لرهابي 

�جلز�ئري �خلطري خمتار بلمختار 
 ، �لعبا�س  �أبى  بخالد  �ملعروف 
حالة  �ي  ت�صجيل  لتفادي  وذلك 
�لرت�ب  حلرمة  �خرت�ق  �أو  �عتد�ء 
بالذكرى  �لحتفال  ع�صية  �لوطني 
�ل�صتقالل  لعيدي  �ملزدوجة 
جويلية   05 لـ  �مل�صادف  و�ل�صباب 
علم  وح�صبما   . �صنة  كل  من 
وحد�ت  فاإن  �مل�صادر  ذ�ت  من 
�صالح �جلو تو��صل عملية �مل�صح 
�ليومي  للمناطق �حلدودية �لهلة 
�لع�صكرية  و�ملناطق  بال�صكان 
بالن�صبة  �ل�صيء  نف�س  و  �ملغلوقة 
بها  �مل�رشح  �حلدودية  للمعابر 
�ثار  لتقفي  بها   �مل�رشح  وغري 
وجمرمني  �رهابيني  من  �جلناة 
�لأمنية  �ملالحقات  من  فارين 
�فريقية  لدول  �لنظامية  للقو�ت 
�صمال  حلف  قو�ت  مع  بالتن�صيق 
يف  ومطلوبني   « »�لناتو  �لأطل�س 

�لدول  عديد  لدى  �لوقت  نف�س 
ومعلوما   . و�لإفريقية  �لأوروبية 
�أن قو�ت �جلي�س �لوطني �ل�صعبي 
�ملظلني  بوحد�ت  �ملدعومة 
ووحد�ت  �لوطني  �لدرك  وكتائب 
حر�س �حلدود ، كانت قد متكنت 
تنفيذ  من  �جلارية  �ل�صنة  خالل 
245 عملية �أمنية نوعية مكنت من 
جمموعة  ت�صلل  حماولة  �جها�س 

��صافة  �لإرهابيني  من  كبرية 
و��صناد  دعم  �صبكة   37 لتفكيك 
ناهيك عن و�صع حد لن�صاط 112 
و  جز�ئري   32 بينهم  من  مهربا 
�أخرين يحملون جن�صيات خمتلفة  
مايل  غر�ر  على  �فريقية  لدول 
�لكامريون   ، ت�صاد   ، �لنيجر   ،
ما  وفق  �لغابون  و  ،�ل�صينغال 

�أوردته م�صادرنا .

�لتابع  بودر�ع  حي  �صكان  ليز�ل 
بولية  �لروي�صات  لبلدية  �يد�ريا 
�مل�صاكل  من  جملة  يعانون  ورقلة 
�لتي باتت توؤرق يومياتهم تاتي يف 
وقنو�ت  �لطريق  غياب  مقدمتها 

�ل�رشف �ل�صحي و�لتهيئة
لهم  ت�رشيح  يف  �كدو�  �ل�صكان 
من  حيهم  �أن  »�لو�صط«  يومية  مع 
ياخد  مل  �نه  غري  �لحياء  �قدم 
ت�صجيل  رغم  �لتنمية  من  ن�صيبه 
�لعديد من �مل�صاريع �لتي مل ترى 
غر�ر  على   ، هذ�  يومنا  �ىل  �لنور 
تهيئة �صبكات �لطرقات ، �ل�رشف 
و  �لعمومية  �لإنارة   ، �ل�صحي 
لل�رشب  �ل�صاحلة  �ملياه  قنو�ت 
من  �ملت�رشرون  ك�صف  ،حيث 
�مل�صاكل �لتقليدية ،�أنه مت ت�صجيل 
عملية �إمنائية لإعادة تاأهيل قنو�ت 
�ل�صحي مببلغ قدر ب13  �ل�رشف 
�بتد�ئية  �ن�صاء  وم�رشوع  و  مليار 
تهيئة  م�رشوع  �ىل  بالإ�صافة 
جت�صيدها  يتم  مل  لكنها  �لطريق 

على �ر�س �لو�قع

ويف �ل�صياق ذ�ته،مل يخف �ل�صكان 
يعي�صونها  �لتي  �لد�ئم  �لقلق  حالة 
ب�صبب تفاقم م�صكل غياب �لإنارة 
�لعمومية ومما يحز على نفو�صهم 
�ن �مل�صكل �لقائم لي�س وليد �ليوم 
كل  ف�صل  حلول  مع  حدة  وتزد�د 

�صيف .
يطالب  �لأ�صباب  لهذه  ونتيجة 
�مل�صوؤولني  من  �حلي  �صكان 
على  وعودها  جت�صيد  ببلديتهم 
�أر�س �لو�قع  وذلك ق�صد و�صع حد 
�لقلق  ولدو�مة  �لطويلة  ملعاناتهم 
لإنعد�م  بحيهم  يعي�صونها  �لتي 
خلقت  �لتي  �لعمومية  �لإنارة 
للمنحرفني  مالئمة  وظروفا  جو� 
من  با�صتمر�ر  يق�صدونه  �لذين 
هذه  و�أمام  �ل�رشيع   �لك�صب  �أجل 
باتت  �لتي  �ملزرية  �لو�صعية 
و�يل  طالبو�  �لقاطنة  كاهل  ترهق 
�لولية ب�رشورة �يفاد جلنة حتقيق 
�حلي  هد�  �همال  حقائق  لتق�صي 
وعدم جت�صيد �مل�صاريع �مل�صجلة

اأحمد باحلاج 

متكنت م�صالح �لرقابة وقمع �لغ�س 
باملديرية �لولئية للتجارة بد�ئرة 
 ، مترن��صت  بولية  قز�م    عني 
من  �صنتيم  مليون   300 حجز  من 
وذ�لك   ، �لفا�صدة  �لغذ�ئية  �ملو�د 
�صملت  روتينية   دورة  خالل 
حمالت   5 �لفارط   �لأ�صبوع 
�ملو�د  بيع  يف  متخ�ص�صة  جتارية 

�لغذ�ئية على غر�ر �ل�صكر و�لزيت 
فيما    ، �لياغورت  و  �لطماطم  و 
خمالفة   حما�رش   3 حترير  مت 
نهار  �إحالتهم   3 جتار مت  يف حق 
بيع  بتهمة  �لعد�لة  على  �لأحد 
مو�د ��صتهالكية منتهية �ل�صالحية 

ح�صب �ملعلومات �ملتاحة  .
�صيخ مدقن 

يف  �ملتخ�ص�صة  �لمن  م�صالح  متكنت 
بالكتيبة  �رشعية  �لغري  �لهجرة  مكافحة 
�أم�س  نهار   ، �لوطني    للدرك  �لقليمية 
ببلدية �بل�صة بولية مترن��صت ، من توقيف 
يف  نيجرية   جن�صية  يحمل  �فريقي  رعية 
�لع�رشينيات من �لعمر ،و �أثناء �لتقرب منه 
للقيام باجر�ء�ت �لتلم�س �لقانونية   �صبط 
»�لقورقور«  ملخدر  قارورة   290 بحوزته 

�عد�ده  عملية  تتم  �لذي  �لأخري  هذ� 
»�خلنبلو�س«  و ح�رشة  �ملتعفنة  باجلو�رب 
�لتفكري  عن  يتوقف  �صاربه  �أن  حيث 
للقيام  تدفعه  ما  عادة  �لهلو�صة  وتنتابه 
باأعمال �إجر�مية  ، مثلما �أوردت م�صادرنا 
�حلجز  عملية  تفا�صيل  على  �ملطلعة 

للمو�د �ملخدرة  �ملذكورة �صالفا.
اأحمد باحلاج 

 �قدم ليلة �ول �م�س ثالثيني يقطن 
بحي 01  نوفمرب ببلدية عني قز�م 
�لنتحار  على  مترن��صت  بولية 
بعدما  �لعائلي  منزله  و�صط  �صنقا 
مغلقة  جثة  زوجته  عليه  عرثت 
�لفور  على  ليتم  خ�صن  بحبل 
�لرئي�صية  �لوحدة  م�صالح  �خطار 

للحماية �ملدينة �لتي قامت بنقله 
مل�صلحة حفظ �جلثث فيما قامت 
بفتح  و�لتحري  �لبحث  م�صالح 
�حلادثة  مالب�صات  لك�صف  حتقيق 
�وردت  مثلما  �ل�صباب  �ملجهولة 

م�صادرنا .
�شيخ مدقن 

.        »م�صح جوي يومي للنقاط الع�صكرية املغلوقة واملعابر غري امل�صرح بها«

لتاأمني وحدة و�شالمة الرتاب الوطني ع�شية عيد الإ�شتقالل 

اأحمد باحلاج 

حتريك تر�صانة حربية �صخمة باإجتاه 
احلدود ال�صرقية ، الغربية و اجلنوبية 

�لعالية بد�ئرة �حلجرية  بلدية   ت�صهد  
يف  حم�صو�صا  �رتفاعا   ورقلة   بولية 
�لع�رش�ت  �أرغم  مما   ، �حلر�رة  درجة 
مبنازلها  �ملكوث  على  �لعائالت  من 
�ل�صم�س  ل�رشبات  تعر�صها  من  خوفا 
يز�ل  ل  ذلك  مع  مو�ز�ة   ، �حلارقة 
يف  �ملتكررة  �لنقطاعات  م�صل�صل 
على  بظالله  يلقي  �لكهربائي  �لتيار 
درجات  ترت�وح    . �ملو�طنني  يوميات 
�حلر�رة ببلدية �لعالية بد�ئرة �حلجرية 

بني  ورقلة   ولية  مقر  عن  كلم   100
دفع  �لذي  �لمر  باملائة   48 �ل45و 
على  �لمتناع  �ىل  �لعائالت  بغالبية 
�لتجول  بد�ية  من �ل�صاعة �لعا�رشة �ىل 

غاية �خلام�صة من م�صاء كل يوم .
�لرتفاع  تز�من  فقد  ثانية  جهة  من 
بالبلدية  �حلر�رة  درجات  يف  �ملقلق 
م�صل�صل  تو��صل   مع  �ملذكورة  
�لتيار  يف  �ملتكررة  �لنقطاعات 
�لو�صعية  هذه  �أن  حيث  �لكهربائي 

�ملزرية ، كان لها �لأثر �ل�صلبي �لبليغ يف 
بالمر��س  �مل�صابني  معاناة  ت�صاعف 
و�ل�صغط  �ل�صكري  كد�ئي  �ملزمنة 
�لدموي ، ليبقى �لت�صاوؤل مطروحا من 
�حلقيقية  �لوجهة  حول  �ل�صكان  طرف 
تر�صد  �لتي  �ملاليري  مئات  مل�صري 
�ل�صارم  �لتطبيق  �إطار  يف  �صنويا 
�حلكومي  �ل�صتعجايل  للربنامج 
بدون  �صيف  �صمان  ب�رشورة  �لقا�صي 
جانب  �إىل   . �لكهرباء  يف  �نقطاعات 

ذلك فقد ملح �ملت�رشرين من �مل�صكل 
يومية  مع  لهم  ت�رشيحات  يف  �لقائم 
»�لو�صط »  �إىل �إمكانية �خلروج لل�صارع 
و�لت�صعيد من لهجة خطابهم يف حالة 
و�صفوها  �لتي  مطالبهم  جتد  مامل 
طرف  من  �صاغية  �أذ�نا  بامل�رشوعة 
مدير  ر�أ�صها  وعلى  �ملحلية  �ل�صلطات 
بورقلة  و�صط  و�لغاز  للكهرباء  �لتوزيع 

ورئي�س د�ئرة �حلجرية ح�صب قولهم .
اأحمد باحلاج 

دق قاطني �أحياء بلدية ورقلة  ناقو�س 
�لعو�قب  مغبة  من  حمذرين  �خلطر 
�لأدو�ت  تفاوت  عن  تنجر  قد  �لتي 
�لرقابية تارة وغياب م�صالح �لتفتي�س 
مما  �أخرى  تارة  �لتجارة   مبديرية  
��صتغله �لتجار للرتويج لأكيا�س حليب 

منتهي �ل�صالحية .

ورقلة يف  بلديات  �حياء  �صكان  طالب 
يومية  مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات 
ب�رشورة  �لتجارة  م�صالح  »�لو�صط« 
لتق�صي  خمت�صة  ولئية  جلنة  ت�صكيل 
لبيع  �لتجارة  �أ�صحاب  تورط  حقيقية 
 ، �ل�صالحية  منتهي  �كيا�س  حليب 
خا�صة  �لتربيد  �رشوط  غياب  ب�صبب 

�إذ� علمنا �أن بو�در �لكارثة باتت تلوح 
يف �لأفق وذلك تز�منا مع حلول ف�صل 
درجة  جتاوزت  �أين  �حلار  �ل�صيف 
مئوية  درجة   50 �لـ  عتبة  �حلر�رة 
فقد  ثانية  جهة  من   . �لظل  حتت 
حملت جمعيات حملية مهتمة ب�صحة 
�مل�صتهلك �مل�صالح �لإد�رية م�صوؤولية 

تبعات �لعو�قب �لوخيمة �لتي قد تنجر 
لتفاوت  �لتجار  بع�س  ��صتغالل  عن 
�لأدو�ت �لرقابية لرتويج حليب �أكيا�س 
�أن  فا�صدة وهو �لأمر �لذي من �صاأنه 
حالت  معدلت  �رتفاع  خلف  يقف 

�ل�صابة بالت�صمم �لغذ�ئي  .
اأحمد باحلاج 

مهول  حريق  �أم�س  �أول  �أم�صية  �صب 
عتبة  �صعيد  مبنطقة  �لنخيل  بغابات 
من  �لع�رش�ت  �إتالف  �ىل   �أدى  ،مما 
�إبالغها  وفور  �ملثمرة  �لنخيل  �أ�صجار 
�لوحدة  م�صالح  �صارعت  باحلادث 
�إىل  �ملدنية  �حلماية  �لرئي�صية مل�صالح 

وتفادي  �لو�صع  لإحتو�ء  �ملكان  عني 
�أ�صجار  باقي  �ىل  �لنري�ن  �أل�صنة  �نتقال 
م�صادرنا  به  �أفادت  وح�صبما   ، �لنخيل 
ر�جع  �لنري�ن  �ندلع  �أ�صباب  فاإن 
�لتي  لدرجة �حلر�رة  �لقيا�صي  لالإرتفاع 
 50 عتبة  �لأخريين  �ليومني  جتاوزت يف 

درجة مئوية حتت �لظل .
�إىل جانب ذلك فقد وجه مدير م�صالح 
�لتوجيهات  من  جملة  �ملدنية  �حلماية 
باجلهة  �لفالحني  لفائدة  و�لإر�صاد�ت 
يدعوهم من خالل فتح �مل�صالك لت�صهيل 
مالأ  مع  �لإطفاء  �صاحنات  تنقل  عميلة 

�ل�صهاريج باملياه مل�صاعدة �أعو�نه �أثناء 
�رشورة  عن  ناهيك  �لإطفاء  عمليات 
�لتحلي بروح �ليقظة و�لتبليغ عن ن�صوب 
�حلر�ئق �صو�ء على م�صتوى �ملحيطات 

�لفالحية �أو �لب�صاتني �لقدمية .
 اأحمد باحلاج 

توا�شل النقطاعات املتكررة يف الكهرباء 

ب�شبب تفاوت الأدوات الرقابية مبديرية التجارة 

تدخل فوري للحماية املدنية لإحتواء الو�شع

موجة حر �صديدة  ت�صل احلركة  ببلدية العالية بورقلة 

ت�صويق حليب الأكيا�س  منتهي ال�صالحية 

حريق مهول بغابات النخيل مبنطقة �صعيد عتبة بورقلة

ل ميلكون من احلقوق �شوى الهوية الوطنية 

عني قزام بتمرنا�شت 

اأبل�شة بتمرنا�شت 

عني قزام بتمرنا�شت 

 �صكان حي بودراع بورقلة  
اآخر اإهتمامات ال�صلطات 

حجز 300 مليون من املواد 
الغذائية الفا�صدة 

 حجز 290 قارورة
  ملخدر »القورقورو«  

 انتحار ثالثيني �صنقا و�صط 
ظروف غام�صة 

قررت القيادة العامة للقوات امل�شلحة حتريك تر�شانة حربية �شخمة ، باإجتاه احلدود ال�شرقية ، الغربية واجلنوبية  
لتاأمني وحدة و�شالمة الرتاب الوطني ع�شية الحتفال بالذكرى املزدوجة لعيدي ال�شتقالل وال�شباب وذلك ا�شتعدادا 

للت�شدي لأي حماولت اإخرتاق غري قانونية �شواء من عنا�شر اجلماعات الإرهابية اأو ال�شبكات الإجرامية .



مل�رشوع  اخلدمة  حيز  و�ضع  مت 
يقطنون  �ضاكن  األف   15 تدعيم 
التي  جا�رش  عني  بلدية  مبركز 
باتنة  مدينة  عن  كلم  بـ65  تبعد 
ال�رشوب و �ضيمكن جت�ضيد  باملاء 
تكلفته  قدرت  الذي  امل�رشوع 
املوارد  مدير  اأكده  ما  ح�ضب 
الكرمي  عبد  بالوالية  املائية 
�ضربي بـ 29 مليون دج, �ضكان هذه 
البلدية من التزود باملاء ال�رشوب 
بهذه  متوينهم  كان  بعدما  يوميا 
و  يومني  كل  مرة  احليوية  املادة 
القى  الذي  امل�رشوع  هذا  يندرج 
ا�ضتح�ضانا كبريا يف اأو�ضاط �ضكان 
اجلهة يف اإطار الربنامج القطاعي 
باملياه  واالإي�ضال  وجتهيز  الإجناز 
ل 3 اآالف مرت طويل من  املناقب 
الوالية حيث  بلديات  عرب خمتلف 
بتدفق  اأرتوازية  بئر  اإجناز  ت�ضمن 
للمياه ي�ضل اإىل 25 لرتا يف الثانية 

وفقا لنف�س امل�ضوؤول .

ال�ضيد  ي�ضيف  العملية  و�ضبق هذه 
كل  �ضعة  خزانني  اإجناز  �ضربي 
اأي  مكعب  مرت   500 منهما  واحد 
بطاقة اإجمالية تقدر ب 1000 مرت 
الثالثة  اخلزانات  ميونان  مكعب 
كانت  التي  املوجودة  ال�ضغرية 
اإىل  م�ضريا  البلدية  بهذه  موجودة 
اأن مد القنوات اإىل البئر االأرتوازية 
واخلزانني اجلديدين بلغت تكلفته 
5,6 مليون دج و كان وايل باتنة عبد 
بزيارة  قام  الذي  �ضيودة  اخلالق 

عمل وتفقد اأم�س ال�ضبت اإىل 
�ضدد  قد  جا�رش  عني  بلدية 
الذي  امل�رشوع  هذا  اأهمية  على 
�ضيمكن �ضكان مقر البلدية بالتزود 
واأعرب  ال�رشوب  باملاء  املنتظم 
عن ا�ضتعداده الإ�ضافة خزان ثالث 
اأجل  من  ذلك  االأمر  تطلب  اإذا 
بهذه  البلدية  هذه  مواطني  تزويد 
املادة احليوية 24 �ضاعة على 24 

�ضاعة. 
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والريا�ضة  ال�ضباب  قطاع  يحي 
اال�ضتقالل  عيدي  �ضطيف  لوالية 
متنوع  ثري  بربنامج  وال�ضباب 
تتمثل  االأن�ضطة  عديد  يت�ضمن 
عرب  تاريخية  معار�س  تنظيم  يف 
برتاب  ال�ضباب  موؤ�ض�ضات  كامل 
للمعامل  زيارات  وتنظيم  الوالية, 
ندوات  وتنظيم  بالوالية  التاريخية 
جماهدون  ين�ضطها  وحما�رشات 
جيل  لربط  ال�ضباب  لفائدة 
اال�ضتقالل بجيل الثورة ولتذكريهم 
اأبائهم  ون�ضاالت  بتاريخهم  دائما 
وال�ضهداء  املجاهدين  واأجدادهم 
اأكده  ما  ح�ضب  الوطن  لتحرير 
ديوان  فا�ضلي مدير  نا�رش  ال�ضيد 

موؤ�ض�ضات ال�ضباب.
االحتفايل  الربنامج  يت�ضمن  كما 
الذي ينطلق من 02 جويلية اإىل غاية 
نهاية ال�ضهر  عدة م�ضابقات اأهما 
حتت  الكربى  الوالئية  امل�ضابقة 
خمتلف  يف  ومتيز"  "اإبداع  �ضعار 
من  والعلمية  الثقافية  الن�ضاطات 
خالل تنظيم النهائيات من 03 اإىل 
اإبداعات �ضباب  06 جويلية الإبراز 
جيل اال�ضتقالل ودورهم يف البناء 
ديوان  يحت�ضن  حيث  والت�ضييد, 
الت�ضفيات  ال�ضباب  موؤ�ض�ضات 
الن�ضاطات  خمتلف  يف  النهائية 
نهائيات  تنظيم  يتم  فيما  العلمية, 
�ضاعد  بحديقة  الت�ضكيلية  الفنون 
رفاوي, ونهائيات الفنون الدرامية 
الفنون  البلدي ونهائيات  بامل�رشح 
بحديقة  احلفالت  بقاعة  الغنائية 

املهرجان  اإىل  اإ�ضافة  الت�ضلية, 
على  اجلداريات  لر�ضم  الوالئي 
اجلدار  على  وذلك  اجلدران, 
من  ماي  الثامن  مللعب  اخلارجي 
مو�ضوع  حول  جويلية   05 اإىل   02
و  العنف,  ومكافحة  املواطنة 
تنظيم حفل فني �ضاهر من تن�ضيط 
يف  الفائزة  املو�ضيقية  الفرق 
للفنون  الكربى  الوالئية  امل�ضابقة 

الغنائية �ضهرة يوم  04 جويلية.
كما يت�ضمن الربنامج حفل تكرمي 
على  البارزين  املتميزين  ال�ضباب 
يف  والوطني  املحلي  امل�ضتوى 
واملهرجانات  االأن�ضطة  خمتلف 
�ضيتم  والذي  والوالئية,  الوطنية 
من خالله تكرمي 100 �ضاب متميز 
الثقافة,  بدار  جويلية    09 يوم 
اإ�ضافة اإىل اختتام م�ضابقة اأح�ضن 
تدوين مرئي لل�ضباب حول اأح�ضن 
ال�ضبانية  وال�ضياحة  �ضبابية  ر�ضالة 

ديوان  طرف  من  املنظمة 
موؤ�ض�ضات ال�ضباب مع دار ال�ضباب 
الب�ضري االإبراهيمي وجمعية االأفق 
م�ضاركة  عرفت  والتي  وملان  عني 
40 �ضاب بـ 40 عمل مرئي بر�ضائل 
واأعمال  لل�ضباب   موجهة  اإيجابية 

ترويجية يف جمال ال�ضياحة.
املخلدة  االحتفاالت  اإطار  ويف 
لعيدي اال�ضتقالل وال�ضباب دائما, 
والريا�ضة  ال�ضباب  مديرية  تنظم 
امليكانيكية  الريا�ضات  رايل 
�ضطيف,  مبدينة  جويلية   05
الفرو�ضية  يف  واإ�ضتعرا�ضات 
جت�ضد احلرية واال�ضتقالل يوم 07 
جويلية من تنظيم الرابطة الوالئية 
مديرية  اإ�رشاف  حتت  للفرو�ضية 
اإىل  اإ�ضافة  والريا�ضة.,  ال�ضباب 
ل�ضنف  بو  للكام  الوطنية  البطولة 
اأكابر ذكور من 04 اإىل 07 جويلية 
بالقاعة املتعددة الريا�ضات بحي 

الرابطة  تنظيم  من  م�ضكن   1006
دورة  القتالية,  للريا�ضات  الوالئية 
يوم  القدم  كرة  ملدار�س  والئية 
05 جويلية مبلعب 08 ماي 1945, 
اأكابر  للمالكمة  الوطنية  والبطولة 
بالقاعة  جويلية   10 اإىل   03 من 
املتعددة الريا�ضات 08 ما 1945, 
اأ�ضبال  �ضنف  اليد  كرة  يف  دورة 
على  اأكابر  �ضنف  القدم  وكرة 
الرمال ب�ضاحة دار الثقافة من 05 
اإىل 15 جويلية من تنظيم الرابطة 
والرابطة  اليد  لكرة  الوالئية 
كما  للجميع,  للريا�ضة  الوالئية 
االحتفاالت  الربنامج  يت�ضمن 
 300 مب�ضاركة  للفوفيتنام  الوطنية 
ريا�ضي من خمتلف واليات الوطن 
جويلية   28 من  االأ�ضناف  جميع 
الريا�ضي  باملركب  اأوت   05 اإىل 
اجلواري حربيل من تنظيم النادي 

الريا�ضي للفوفيتنام  بحربيل.

�شطرت مديرية ال�شباب والريا�شة لوالية �شطيف مبعية ديوان موؤ�ش�شات ال�شباب ومب�شاهمة رابطة الن�شاطات العلمية 
والتقنية ورابطة الن�شاطات العلمية والثقافية وجمعية االإعالم واالت�شال برناجما هاما يت�شمن عديد الن�شاطات التاريخية 

وال�شبانية، تتمثل يف معار�ض تاريخية، وندوات، ومهرجانات وم�شابقات �شبانية طيلة �شهر جويلية.

من تنظيم مديرية ال�شباب والريا�شة لوالية �شطيف

بو�شريفي بلقا�شم 

مهرجانات �شبانية يف عيدي 
اال�شتقالل وال�شباب 

عني متو�شنت

قطاع النقل بالبي�ض 

قطاع البيئة يتدعم مبفرغة جديدة ببلدية العامرية

 التدعم  ب 18 حافلة 
 لنقل امل�شافرين,  8

  منها خم�ش�شة
 للخطوط الطويلة 

تعززت والية البي�س ب18 حافلة 
لنقل امل�ضافرين منها 8 حافالت 
الطويلة  للخطوط  خم�ض�ضة 
و  اأدرار  بواليات  الوالية  تربط 
ب�ضار و اجلزائر العا�ضمة ووهران 
اأفاد به املدير الوالئي  وفقا ملا 

للنقل.
هذه  اأن  ال�ضيخ  حمياوي  واأو�ضح 
احلافالت تعود ملكيتها للموؤ�ض�ضة 
الوطنية لنقل امل�ضافرين للو�ضط 
احلافالت  ان  اىل  م�ضريا   ,
الطويلة  للخطوط  املخ�ض�ضة 
بدءا  اال�ضتغالل  حيز  دخلت  قد 
تخ�ضي�س  و�ضيتم   . اليوم  من 
املتبقية  االخرى  احلافالت 
من  بكل  الوالية  عا�ضمة  لربط 
دائرتي بوقطب واالأبي�س �ضيدي 
االأ�ضبوع  من  اإنطالقا  ال�ضيخ 
خطوط  فتح  انتظار  يف  القادم 
اأخرى يف املناطق التي تقل فيها 
عرب  امل�ضافرين  نقل  حافالت 
باقي دوائر الوالية من جانبه ذكر 

الوطنية  للموؤ�ض�ضة  العام  املدير 
قيالن  للو�ضط  امل�ضافرين  لنقل 
والية  ا�ضتفادة  اأن  الرزاق   عبد 
"ياأتي  احلافالت   بهذه  البي�س 
املوؤ�ض�ضة  اإ�ضرتاتيجية   اإطار  يف 
لتوفري و�ضائل النقل عن خمتلف 
على  الوطن  واليات  و  مناطق 
اجلنوب"واأردف  واليات  غرار 
موؤ�ض�ضته   اأن  قائال  املتحدث 
وتغطي  حافلة   79 على  تتوفر 
الطويلة   اخلطوط  عرب  والية   46
بعيد  االإحتفاالت  متيزت   وقد 
الن�رش -التي ح�رشتها ال�ضلطات 
وجمع  الثورية  واالأ�رشة  الوالئية  
من املواطنني  وممثلى املجتمع 
البلدية  باملكتبة  تنظيم  املدين- 
خا�ضة  لل�ضور  معر�س  لبوقطب 
وكذا   اإيفيان,  باإتفاقيات  مب�ضار 
�ضور �ضهداء املنطقة  باالإ�ضافة 
الكتب  من  جمموعة  عر�س  اإىل 
وتاريخ  التحريرية  الثورة  حول 

اجلزائر. 

عني  بوالية  البيئة  قطاع  تعزز 
جديدة  مراقبة  مبفرغة  متو�ضنت 
ببلدية  اخلدمة  حيز  دخلت 
لدى  علم  ح�ضبما  العامرية, 

م�ضوؤويل القطاع .
البيئية  املن�ضاأة  هذه  وتتكفل 
النفايات  با�ضتقبال  اجلديدة 
املنزلية لكل من بلديات العامرية و 
بوزجار و اأوالد بوجمعة و امل�ضاعيد 
و حا�ضي الغلة بقدرةا�ضتقبال ت�ضل 
نف�س  ي�ضيف  يوميا,  طن   52 اإىل 
امل�رشوع  هذا  ويندرج  امل�ضدر 
�ضمن الربنامج القطاعي ملديرية 
حيث  متو�ضنت,  عني  لوالية  البيئة 
مليون   150 اإجنازه ب  تكلفة  بلغت 
دج على م�ضاحة اإجمالية تقدر بـــ3 
 9200 نحو  �ضمنها  من  هكتارات 
مرت مربع خ�ض�ضت الإجناز حو�س 
حيث  للنفايات  التقنية  للمعاجلة 
مرت  األف   83 اإ�ضتيعابه  حجم  يبلغ 

قطاع  م�ضوؤولو  اأبرزه  ,كما  مكعب 
�ضالحية  وتقدر  بالوالية   البيئة 
هذا احلو�س 15 �ضنة, االأمر الذي 
من �ضاأنه اأن ي�ضمح بالتكفل مب�ضكل 
م�ضتوى  على  املنزلية  النفايات 
البلديات اخلم�ضة امل�ضكلة لدائرة 

�ضنة  اآفاق  غاية  اإىل  العامرية 
و�ضت�ضع  اإليه  اأ�ضري  مثلما   2030
حدا  اجلديدة  املفرغة  هذه 
لعمليات الرمي الع�ضوائي للنفايات 
حمايةاإيكولوجية  و�ضت�ضكل 
للمحيط العام, خ�ضو�ضا لالأرا�ضي 

املتواجدة  اخل�ضبة  الفالحية 
اأن  بذات املنطقة. ومن املرتقب 
ولها�ضة  دائرة  م�ضتقبال  حتظى 
عمومية  مبفرغة  االأخرى  هي 
انتقاء  موؤخرا  مت  حيث  مراقبة, 
بلدية  اإجنازها على م�ضتوى  موقع 
لها  اإداريا  التابعة  وريا�س  �ضيدي 
التمويل  الإيجاد  جاري  العمل  و 
امل�رشوع,  بذات  اخلا�س  املايل 
لالإ�ضارة  امل�ضدر.  لنف�س  ا�ضتنادا 
تتوفر  متو�ضنت  عني  والية  فاإن 
التقني  للردم  واحد  مركز  على 
�ضيدي  ببلدية  متواجد  للنفايات 
ب  تقدر  ا�ضتقبال  بقدرة  عدة  بن 
القائمون  يعمل  و  يوميا.  طن   90
الروائح  مل�ضكل  حل  الإيجاد  عليه 
غالبا  التي  منه  املنبعثة  الكريهة 
ما ي�ضتكي منها �ضكان بلديتي عني 
على  عدة  بن  �ضيدي  و  متو�ضنت 

وجه اخل�ضو�س.

باتنة

تدعيم 15 األف �شاكن ببلدية 
عني جا�شر باملاء ال�شروب
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م�سامنٌي �سيا�سيٌة خبيثٌة بعناويَن �إن�سانيٍة نبيلٍة
بقلم د. م�شطفى يو�شف اللداوي

الدولية،  الدبلوما�سية  تن�سط 
وتلك  واليابانية  والأوروبية  الأمريكية 
املتحدة  الأمم  ملوؤ�س�سات  التابعة 
ممثلو  ومعهم  الأوروبي،  والحتاد 
والهيئات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 
الدولية، يف البحث عن حلوٍل اإن�سانية، 
اإبداعية  واأفكاٍر  اقت�سادية،  وم�ساريع 
قطاع  فل�سطينيي  وت�سغيل  لإغاثة 
م�ساريعهم  وتن�سيط  خا�سًة،  غزة 
اقت�سادهم  عجلة  وحتريك  احلياتية، 
ال�سغري املعطلة، واإيجاد فر�ص عمٍل 
اأمامهم،  جديدة  اآفاٍق  وخلق  لهم، 
ف�ساًل عن اإعادة اإعمار القطاع الذي 
خربته احلروب الإ�رسائيلية الثالثة يف 
والتي  عليه،  الأخرية  الع�رس  ال�سنوات 
البنية  على  وق�ست  اأغلبه،  دمرت 
واإ�سابة  قتل  يف  وت�سببت  له،  التحتية 
الحتالل  اأتبع  ثم  اأبنائه،  من  الآلف 
�سديٍد  بح�ساٍر  القطاع  على  عدوانه 
م�سى عليه اأكرث من اأحد ع�رس عاماً 

وما زال.
ومعها  الأمريكية  الإدارة  تنظر 
واإىل  الأوروبيون،  �رسكاوؤها 
امل�سوؤولني  من  كبري  قطاع  جانبهم 
الإ�رسائيليني من امل�ستويات القيادية 
واملخابرات  اجلي�ص  يف  العليا 

يف  العامة  الأو�ساع  اإىل  واحلكومة، 
والقلق،  اخلطورة  بعني  غزة  قطاع 
قطاع  ح�سار  ا�ستمرار  اأن  ويرون 
عليهم  والت�سييق  اأهله،  ومعاناة  غزة 
والعالج  وال�سفر  العمل  من  ومنعهم 
اإىل  �سيوؤدي  واحلركة،  التنقل  وحرية 
تفجري اأزماته كلها يف وجه الحتالل، 
التي  الكربى  الوطنية  امل�سرية  وما 
انطلق بها �سكان قطاع غزة، اإل اأحد 
امل�سغوط  ال�سكاين  النفجار  اأ�سكال 
يعتربونها  التي  اإ�رسائيل،  باجتاه 
امل�سوؤولة الأوىل والأ�سا�ص عن كل ما 
يقع عليهم ويجري لهم. يف ظل الأزمة 
الإن�سانية التي يعاين منها �سكان قطاع 
غزة، يريد الإ�رسائيليون بالتعاون مع 
الإدارة الأمريكية الأكرث ولًء والأ�سد 
اإخال�ساً لهم، التاأ�سي�ص مل�ستقبٍل اآمٍن 
فل�سطني  اأر�ص  يف  ال�سهيوين  للكيان 
اأر�ص  عليها  يطلقون  التي  التاريخية، 
»يهودا وال�سامرة«، والتي هي بزعمهم 
البائدة،  اإ�رسائيل  بني  ممالك  اأر�ص 
القدامى،  وملوكهم  اأنبيائهم  واأر�ص 
يهودية  »اإ�رسائيل«  دولة  فيها  تكون 
ع�سواً  الهوية،  اإ�رسائيلية  الديانة، 
طبيعياً يف الإقليم، لها حقوقها وعليها 
بالأمن  جتاههم  تلتزم  واجباتها، 
ويلتزمون جتاهها بالأمن وال�ستقرار، 
اأو  وجودها  تهديد  بعدم  والتعهد 

املقابل  ويف  ا�ستقرارها.  زعزعة 
بالتعاون مع  الأمريكية  الإدارة  ت�سعى 
املجتمع الدويل، ومبوافقة دول اجلوار 
اإىل خلق كياٍن جديٍد  اأو طوعاً،  كرهاً 
عا�سمته،  غزة  تكون  للفل�سطينيني، 
من  وجزءٌ  وقلبه،  لُبه  القطاع  واأر�ص 
واأطرافه،  امتداده  ني�سان  �سحراء 
يعود  واإليه  الفل�سطينيون،  يقيم  وفيه 
يف  حلمهم  يحققون  وفيه  الالجئون، 
ولكن  وعلٍم،  وعا�سمٍة  ووطن،  دولٍة 
دون جي�ٍص اأو �سالح، وب�سيادٍة منقو�سة 
هذا  ينجح  حتى  �سعيفة.  وحاميٍة 
امل�رسوع الت�سفوي التاآمري ويكتب له 
البقاء، ويكرث املوؤمنون به واملوؤيدون 
به،  والواثقون  فيه  واملتاأملون  له، 
الفل�سطينية  الق�سية  ى  تُ�سَفّ به  الذي 
ويتبدد  �سفحاتها  وتطوي  وتنتهي، 
�سمن  دولًة  الكيان  ي�سبح  وبه  اأملها، 
املنطقة، و�رسيكاً  الإقليم، وجاراً يف 
الأحالف  يف  وطرفاً  امل�ستقبل،  يف 
ال�سعي  من  بد  ل  كان  والتفاقيات، 
وواعدة  اآمنة  م�ستقبلية  اآفاٍق  خللق 
لل�سعب الفل�سطيني، تتمثل يف م�ساريع 
عمرانية  واإن�ساءاٍت  كبرية،  اقت�سادية 
�سخمة، وخمططاٍت م�ستقبلية كثرية 
يَِعُدون  احلياة،  مناحي  جميع  ت�سمل 
فيها الفل�سطينيني بالرفاهية والرخاء، 
وبالنعمة واحلرية وال�سحة وال�سالمة، 

ال�سابقة  معاناتهم  خاللها  ين�سون 
واآلمهم املزمنة، ويتجاوزون بها اإىل 
والوا�سع  والأفق  املمدود  امل�ستقبل 

والعامل املفتوح.
الإ�ساعات  تكرث  النوايا  هذه  ولتاأكيد 
والعفوية،  املق�سودة  والأخبار 
مبوجب  اأو  معلوماٍت  على  واملبنية 
للكهرباء  مولداٍت  عن  اجتهاداٍت، 
بالطاقة  بع�سها  تعمل  �سخمة، 
ل�سد  تكفي  بالغاز،  واأخرى  ال�سم�سية 
احتياجات قطاع غزة، وعن حمطات 
حتلية ملياه البحر، وعن ت�سهيالٍت يف 
املختلفة،  القطاع  معابر  عرب  ال�سفر 
احلدودي  رفح  ملعرب  دائٍم  فتٍح  وعن 
غزة  ميناء  ت�سغيل  وعن  م�رس،  مع 
بعد  على  ا�سطناعية  بجزيرٍة  وربطه 
غزة،  قطاع  �سواطئ  من  اأميال  عدة 
على  ال�سلع  تبادل  من  القطاع  متكن 
وتعهداٍت  �رسوٍط  �سمن  اختالفها 
العامل  مع  �سارمة  دولية  اأمنية 
كثرية  اإ�ساعاٍت  عن  ف�ساًل  اخلارجي. 
العاملة  لالأيدي  املجال  فتح  حول 
العمل  �سوق  اإىل  للعودة  الفل�سطينية 
وبحقوٍق  كبرية  باأعداٍد  الإ�رسائيلي 
بناء  م�ساريع  من  وغريها  م�سمونة، 
تكون  اإنتاج  ومراكز  وم�سانع  معامل 
قادرة على حتريك القت�ساد املحلي، 
وت�سغيل اأعداٍد كبرية من �سكان قطاع 

غزة، وغريها من امل�ساريع التي ت�سبه 
احلالم وت�سيل اللعاب، وتعد مب�ستقبٍل 
رغيٍد ل فقر فيه ول فاقة، ول ح�سار 

فيه ول حاجة.
والرعاة،  املخططني  عيون  لكن 
واملبعوثني واملوفدين، ويف املقدمة 
يراأ�سه  الذي  الأمريكي  الفريق  منهم 
جاريد  الأمريكي  الرئي�ص  �سهر 
غرينبالت  جي�سون  ومعه  كو�سنري 
الكيان  على  فريدمان،  وديفيد 
الإ�رسائيلي وم�ساحله، حيث يتطلعون 
ويرون  وا�ستقراره،  م�ستقبله  اإىل 
كيانه،  لت�رسيع  �سانحة  الفر�سة  اأن 
ال�رسق  منطقة  يف  وجوده  وتكري�ص 
الو�سط، فالتاريخ ل يجود دائماً مبثل 
والفل�سطينية  العربية  الظروف  هذه 
م�رسوعهم،  تخدم  التي  ال�سيئة، 
خمططاتهم،  تنفيذ  يف  وت�ساعد 
التي  القدمية  اأحالمهم  وحتويل 
ملمو�ٍص  واقٍع  اإىل  م�ستحيلة  كانت 
دوليٍة  برعايٍة  املرة  وهذه  ومقبول، 
ومبباركٍة  العامل،  يف  دولٍة  اأعظم  من 
عربية من اأكرب الدول واأهمها �سيا�سياً 
لي�ست  هي  اإذاً  مالياً.  واأغناها  ودينياً 
ونبٌل  نخوةٌ  هي  ول  منهم،  اإن�سانيًة 
و�سيٌم  اأخالٌق  ول هي  فيهم،  و�سهامٌة 
اإح�سا�ٌص مبظلومية  هي  ول  ومبادٌئ، 
ندٌم  هي  اأو  ومعاناتهم،  الفل�سطينيني 

على ما بدر منهم جتاههم، وما جرى 
ح�سارهم  نتيجة  لهم  حرماٍن  من 

و�سيا�ستهم البغي�سة �سدهم.
وخماوٌف  ومنافٌع،  م�سالٌح  هي  واإمنا 
وقائية  و�سيا�ساٌت  وهواج�ص، 
قلقون  اإنهم  اإذ  حمائية،  وم�ساريع 
من  وخائفون  �سيا�ستهم،  عواقب  من 
الفل�سطينيني  ف�سرب  نتائج ح�سارهم، 
قد ينفذ، وقدرتهم على الحتمال قد 
بهم ملواجهة  �سيدفع  ت�ستمر، مما  ل 
احل�سار  وك�رس  ال�سهيوين  الكيان  مع 
اأن  �ساأنه  من  وهو  عليهم،  املفرو�ص 

يزعزع ا�ستقرار الكيان ويفقده اأمنه.
املبا�رسة  عليهم  ينبغي  كان  لهذا 
واقت�سادية،  اإمنائية  مب�ساريع 
املق�سود  لكن  وعمرانية،  واإن�سائية 
يكون،  ولن  اإن�سانياً  اأبداً  كان  ما  منها 
اإمنا هي لأهداٍف وغاياٍت خبيثٍة، تنفع 
العدو وت�رس الفل�سطينيني، واإن كنا يف 
لنا،  حٌق  وهي  اإليها،  ونتطلع  حاجتها 
لكن لننتبه ولكنك حذرين، فال نُخدُع 
بربيقهم، ول ت�سلب عقولنا م�ساريعهم 
باأحالمنا  تذهب  ول  املع�سولة، 
املاأمول  و�رسابهم  الكاذبة،  وعودهم 
د�سمه  يف  الذي  املنتظر،  وغدهم 
ويف  القاتل،  والع�سل  الناقع،  ال�سم 
املوت  لهم  والت�سليم  معهم  امل�سي 

الزوؤام واخلراب والفناء.

م�ؤ�مرة �الأونرو� وحماوالت �سطبها
د. فايز ر�شيد

بالتزامن مع حماولت تنفيذ »�سفقة 
الفل�سطينية،  الق�سية  لت�سفية  القرن« 
يجري التاآمر من اأطراف يف الأونروا 
ل�سطب  عديدة،  دولية  جهات  ومن 
ذلك  نهائيا،  املنظمة  هذه  واإلغاء 
بهدفني: حماولة حمو وجود الالجئني 
حق  �سطب  وحماولة  الفل�سطينيني، 
عودتهم اإىل وطنهم وديارهم مبوجب 
املتحدة  لالأمم  العامة  قرار اجلمعية 
املتعلقة  الأخرى  والقرارات   )194(
يعامل  مل  البداية،  منذ  بذلك. 
بتحويلهم  الفل�سطينيون  الالجئون 
اإىل جلنة الالجئني يف الأمم املتحدة 
العامل،  يف  الالجئني  بباقي  اأ�سوة 
املنظمة  فاإن  هذه،  واحلالة  لأنه 
الدولية م�سوؤولة عنهم، وعليها واجب 
حماولة اإرجاعهم اإىل ديارهم وبيوتهم 
ووطنهم. بل جرى ت�سكيل وكالة غوث 
وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني، حتى 
يتم حتويل ق�سيتهم من ق�سية �سيا�سية 
وحقوقية اإىل ق�سية اإن�سانية تتمثل يف 
تلك  من  احلياتية.  احتياجاتهم  دعم 

حق  ق�سية  على  التاآمر  بداأ  اللحظة 
العودة لالجئني الفل�سطينيني.

ملا  وا�ستمراراً  املرحلة،  هذه  يف 
يجري  طويلة،  �سنوات  منذ  يجري 
دول  من  متدرج  �سنوي  تقلي�ص 
وو�سل  الأونروا،  مليزانية  عديدة 
وقف  اإىل  املتحدة  بالوليات  الأمر 
بعد  �سنوات  ثالث  منذ  لها  دعمها 
متدرج،  ب�سكل  امل�ساعدة  تخفي�سات 
العام  هذا  الأونروا  عجز  وو�سل 
جانبها  من  دولر.  مليون   250 اإىل 
الالجئني  وت�سغيل  وكالة غوث  اأعلنت 
قرارات  )الأونروا(  الفل�سطينيني 
من  لديها  عاملني  خدمات  باإنهاء 
الأردن  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 
�سمن  ولبنان،  غزة  وقطاع  و�سوريا 
الدرجة  بدلء  وهم  املياومة،  نظام 
الثانية )عمال النظافة واأذنة املدار�ص 
والعيادات( معتربة ذلك »تدابري لتوفري 
التكلفة و�سبط النفقات«، اإزاء العجز 

املايل الذي تكبّدته الوكالة.
وكذلك  كافة  اجلهات  تفّهم  رغم 
الالجئني ملا متّر به الأونروا من اأزمة 
مالية خانقة، اإّل اأّن التق�سف يف بع�ص 

املناطق قد يكون قاتاًل! نقول: ملاذا 
ل ت�سم الأمم املتحدة الأونروا اإليها؟ 

األي�ص �سوؤالً يلفت النتباه؟
اإجراءات  اأن  اإىل  م�سادر  ونبهت 
جميع  »تعليق  �سملت  »التق�سف« 
التخ�س�سات  يف  املياومة  تعيينات 
اخلدمات  عقود  جميع  وتعليق  كافة 
ال�ست�سارية، وتعليق متديدها، وتعليق 
وعقود  لأجل حمدد،  التوظيف  عقود 
والعقود  التثبيت  بنظام  التوظيف 
تعليق  عن  ف�ساًل  اخلا�سة  الق�سرية 
املالية،  للموارد  العتماد  عمليات 
من حيث اأوامر �رساء ال�سلع والنفقات 
اأو  الت�سغيل،  ونفقات  الراأ�سمالية 
اأوامر �رساء اخلدمة. كما قررت اإدارة 
اأو  بالتدريب  اللتزام  »تعليق  الوكالة 
العتماد املايل  وتعليق  العمل،  ور�ص 
يف املوازنة العامة للعام اجلاري لأي 
والأن�سطة  اخلدمات  من  جديد  نوع 
بالتعوي�ص  اللتزام  تعليق  عن  عدا 
جلميع  الإ�سايف  العمل  عن  املايل 
املوظفني«، املقدر عددهم الإجمايل 
بنحو 30 األف موظف. وقالت م�سادر 
اأوقفت  الأونروا،  وكالة  اإن  مطلعة 

العمل  عن  لديها  موظفاً   20 ُموؤّخراً 
تراوحت  لفرتات  موؤقتة  ب�سورة 
بعد  وذلك  وال�سهر،  يوماً  الـ15  بني 
حتقيقات ُمطّولة م�سى عليها �سهور. 
وبح�سب امل�سادر فاإن الوكالة تعّمدت 
اإذ  مراحل،  على  املوظفني  اإيقاف 
اأو  موظف  اإيقاف  قرار  تُ�سدر  كانت 
اأ�سابيع،  عّدة  كل  العمل،  عن  اثنني 
ولي�ص دفعة واحدة، كي ل تلفت اأنظار 
على  وذلك  العام.  والراأي  الإعالم 
عرب  لهم  ُم�ساركات  اأو  كتابات  خلفية 
ها  تُ�سِمّ الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 

الوكالة »ُم�ساهمات حتري�سية«.
الوقت  يف  »الأونروا«  وجُتري  كما 
موظفني   5 مع  حتقيقات  احلايل 
لديها،  العاملني  احتاد  يف  اأع�ساء 
»ن�ساطات  من  تزعمه  ما  خلفية  على 
باحليادية  التزام  وعدم  �سيا�سية 
وفقاً  التحري�ص«.  يف  وامُل�ساهمة 
اأعربت  التي  امل�سادر،  اأّكدته  ملا 
هذه  تكون  اأن  من  خماوفها  عن 
املوظفني.  لطرد  متهيًدا  الإجراءات 
حقيقة  نوايا  وجود  اإىل  اأ�سارت  كما 
لدى اإدارة املنظمة الدولية باأّن تلغي 

وتُفّكك »احتاد املوظفني العاملني يف 
الأونروا«. كما قررت الأونروا اإيقاف 
قطاع  يف  املوظفني  احتاد  رئي�ص 
وذلك  العمل  عن  الهندي  �سهيل  غزة 

ا�ستجابة لطلبات »اإ�رسائيل«.
الأونروا  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال 
الدولية  الوكالة  اإن  جاني�ص،  كري�ص 
على  اطالعها  بعد  قرارها  اتخذت 
جانب  من  الأخرية  املرا�سالت 
جانبه،  من  ال�رسائيلية.  ال�سلطات 
»الأونروا«  يف  العاملني  احتاد  اأكد 
اخلدمات  تقلي�ص  »لإجراءات  رف�سه 
حالياً،  الوكالة  اإدارة  تتخذها  التي 
الالجئني  على  �سلباً  توؤثر  والتي 
الوكالة  بو�سع  ومت�ّص  الفل�سطينيني، 
هوية  على  املحافظة  يف  ودورها 
يف  وحقه  الفل�سطيني  الالجئ 
روؤ�ساء  وعقد  وطنه.  اىل  العودة 
والإغاثة  والتعليمية  ال�سحية  اللجان 
عاجال  اجتماعاً  الثالث  الجتماعية، 
قبل اأيام يف عمان، مع مدير عمليات 
»رف�سهم  اأكدوا  حيث  الأردن،  اإقليم 
لإجراءات تقلي�ص اخلدمات املقدمة 
ظل  يف  الفل�سطينيني«  لالجئني 

القرارات الأخرية. تقلي�ص خدمات 
ال�سحية،  اخلدمات  طال  الأونروا 
من  للتخلّ�ص  خطوات  واتخذت 
اإذ بداأت  تكاليف »مراكز الإيواء«، 
ازدحامها  رغم  باإخالئها  فعلًيا 
بداية  منذ  الفل�سطينية  بالعوائل 
اأبلغت  وقد  �سوريا،  يف  الأزمة 
ب�رسورة  العائالت  هذه  الوكالة 
تدبري م�ساكن لهم خارج املراكز. 
عّما  بو�سوح  تُف�سح  ل  الوكالة 
اإجراءات  من  عليه  الإقدام  تنوي 
جانب  اإىل  هذا  اأخرى!  جديدة 
دون  وقرارات  خلطواٍت  اتخاذها 
الالجئون من  يُعانيه  اللتفات ملا 
�سوريا  يف  خا�سًة  حرب،  ظروف 
اجلهات  تفّهم  ورغم  غزة،  وقطاع 
كافة وكذلك الالجئني ملا متّر به 
الأونروا من اأزمة مالية خانقة، اإّل 
اأّن التق�سف يف بع�ص املناطق قد 
ت�سم  ل  ملاذا  نقول:  قاتاًل!  يكون 
اإليها؟  الأونروا  املتحدة  الأمم 

األي�ص �سوؤالً يلفت النتباه؟.
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بعد خم�سة اأعوام، و�سل ال�سي�سي 
واأخرية،  ثانية  رئا�سية  والية  اإىل 
وفق الد�ستور، بينما تفرق الرفاق 
يف  و�ساعد  احلياة  عن  راحل  بني 
ملن�سبه،  مغادر  وبني  املنا�سب 
معار�سا  البالد،  خارج  ومهاجر 

ل�سيا�سيات النظام.
تفرقت ال�سبل برفاق م�سهد العزل، 
كانوا  مظاهرات  �سبقته  الذي 
جوان   30 يف  داعميها  اأكرث  هم 
حتول  الرفاق  هوؤالء  اأغلب   2013
ذلك  ال�سي�سي  مل�سهد  التاأييد  من 
من  ومنهم  املعار�سة،  اإىل  اليوم، 
ق�سى جزءا من حياته يف ال�سجن،ـ 
ومن�سات  املنايف  عرب  عاد،  اأو 
االإخوان  م�سافحة  اإىل  التوا�سل، 
امل�سلمني، الذين عاداهم من قبل 
)املنتمي  االإخوان  جماعة  وبقيت 
املناه�سة  والقوى  مر�سي(  اإليها 
املنايف  بني  امل�سهد  لذلك 
وال�سجون، واكت�سبوا تاأييد �رشيحة 
غري  ال�سي�سي،  مع  اختلفوا  ممن 
ي�ستطيع  ائتالفا  يبلوروا  مل  اأنهم 

تغيري امل�سهد.
علم  يف  خمت�ص  اأكادميي 
اأن  يرى  ال�سيا�سي  االجتماعي 
امل�سهد  هذا  حليف  هو  االرتباك 
يف ذكراه اخلام�سة، ويبقى ال�سي�سي 
هو الرابح االأكرب من ذلك امل�سهد، 
واإن انف�ص عنه موؤيديون، غري اأنه 
قوية  مناف�سة  املعار�سة  تنتج  مل 
تغري امل�سهد، وتذهب اآراء �رشيحة 
لي�ست قليلة من موؤيدي النظام اإىل 
اأن توجه 3 جويلية جنح حتى االآن 
يف اإزاحة االإخوان، التنظيم االأكرب 
مب�رش، و�سط موجة من االتهامات 
املحظورة  اجلماعة  تنفيها 
وحماولة  عنف  اأعمال  بارتكاب 

تغيري هوية البالد.

م�شهد العزل

يف م�سهد 3 جويلية 2013 تواجدت 
وزير  ال�سي�سي  بينها  �سخ�سية،   15
�سدقي  االأركان،  ورئي�ص  الدفاع، 
�سبحي، وحممد الربادعي، رئي�ص 
"جبهة االإنقاذ" التي كانت تطالب 
باالإطاحة مبر�سي، والكاتبة �سكينة 
للق�ساء،  االأعلى  املجل�ص  ورئي�ص 

حامد عبد اهلل.
االأزهر،  �سيخ  اأي�سا:  وتواجد 
اأحمد الطيب، وبابا اأقباط م�رش، 
عام  واأمني  الثاين،  توا�رشو�ص 
جالل  )�سلفي(،  "النور"  حزب 
حممد  ع�سكري  واللواء  املرة، 
اجلوية،  القوات  وقائد  الع�سار، 
والفريق  امل�رشي،  يون�ص  الفريق 
والفريق  الرتا�ص  املنعم  عبد 

اأ�سامة اجلندي من قادة اجلي�ص.
لهذا  اخلام�سة  الذكرى  حلت 
رئي�سا  �سار  وال�سي�سي  امل�سهد 
�سدقي  اأعفي  فيما  ثانية،  لوالية 
�سبحي من من�سبه كوزير للدفاع، 
وا�ستمر الربادعي على حاله، منذ 
والنه�سة  رابعة  اعت�سامي  ف�ص 
كمعار�ص من خارج   ،2013 �سيف 
بينما  النظام،  ل�سيا�سات  البالد 
عن  فوؤاد  �سكينة  الكاتبة  اختفت 
ورحل  كبرية،  ب�سورة  امل�سهد 
عبد اهلل حامد، قبل عامني، وبقي 
الطيب وتوا�رشو�ص يف من�سبيهما 
موؤيدا  النور  حزب  وظل  الديني، 
للنظام، وحلت تغيريات ب�ساأن بقية 
بقرارات  الع�سكريني  القادة  وجوه 
كامل�رشي،  بع�سهم  ال�سي�سي،  من 
الذي �سار وزيرا للطريان املدين.

الرفاق يتفرقون

تاأييدهم  من  اأعوام  بعد 
رحيل  اإىل  الداعية  املظاهرات 
انتخابات  اإجراء  اأو  مر�سي 

االأخري،  رف�سها  مبكرة  رئا�سية 
جويلية   3 برفاق  احلال  تبدل 
ال�سجون  يف  يقبع  البع�ص   ،2013
بن�رش  ينفونها  اتهامات  ذمة  على 
حتالفوا  واآخرون  كاذبة،  اأخبار 
اإبان  القدمي  العدو  االإخوان،  مع 

مظاهرات 2013.
االإنقاذ"  "جبهة  وجوه  اأبرز 
املا�سي،  دي�سمرب  يف  اأن�ساأوا، 
"احلركة املدنية الدميقراطية" 
وت�سم  املعار�سة،  من  ك�سكل 
اأحزاب  ثمانية  اجلبهة 
بينها  عامة،  �سخ�سية  و300 
وامل�رشي  )ليربايل(،  الد�ستور 
االجتماعي  الدميقراطي 
حمدين  ت�سم  كما  )ي�ساري( 
يف  ال�سي�سي  مناف�ص  �سباحي، 
انتخابات 2014، وكال من خالد 

ال�سادات،  اأنور  وحممد  علي 
اللذين اأعلنا اعتزامهما الرت�سح 
اأن  قبل   ،2018 رئا�سيات  يف 
فاز  الذي  ال�سباق  عن  يرتاجعا 
م�ساركته  ورغم  ال�سي�سي،  به 
 ،2013 جوان   30 مظاهرات  يف 
القوية"،  "م�رش  حزب  ا�سطدم 
الرئا�سي  املر�سح  برئا�سة 
ال�سابق، عبد املنعم اأبو الفتوح، 

بالنظام احلايل.
اإىل  يعود  اال�سطدام  هذا 
واعتقال  حكومية  اإجراءات 
قاطع  الذي  باحلزب،  اأع�ساء 
اأن  قبل  انتخابية،  ا�ستحقاقات 
فرباير  يف  رئي�سه،  اعتقال  يتم 
املا�سي، ومن قبله نائب رئي�ص 

احلزب، حممد الق�سا�ص.
�سباب  ن�ساط  وجتمد 
"اال�سرتاكيني الثوريني" و"حركة 
6 اأبريل" اأفريل، الذين كانا اأبرز 
الداعمني لرحيل مر�سي وجرى 
معادلة  يف  اأفريل"   6" حتييد 
اأن  بعد  امل�رشية،  ال�سيا�سة 
ماهر،  اأحمد  موؤ�س�سها،  �ُسجن 
ا�ستمرار  مع  ن�ساطها،  وُحظر 
حب�ص النا�سطني البارزين حممد 
وتبدل  حممدين  وهيثم  عادل، 
حال البع�ص من الدعم املطلق 
وهم  ال�سديدة،  املعار�سة  اإىل 
ومنهم:  الق�سبان،  خلف  االآن 
عبد  حازم  البارزان  النا�سطان 

العظيم ووائل عبا�ص.
ب�سدة، عار�ص هذان النا�سطان 
حكم مر�سي، الذي ا�ستمر عاما 
ال�سي�سي  اأحدهما  واأيد  واحدا، 
معار�سني  اإىل  يتحوال  اأن  قبل 
ل�سيا�ساته، بينما اأ�سبح موؤ�س�ص 
)من  ال�سبابية  مترد"  "حركة 
مظاهرات  دعم  جبهات  اأبرز 
ع�سوا  بدر  حممود  يونيو(   30
و�سديقه  النواب،  مبجل�ص 
ع�سوا  العزيز  عبد  حممد 

حلقوق  القومي  باملجل�ص 
االإن�سان )ر�سمي(.

اأهداف الثورة

االجتماع  علم  اأ�ستاذ  وفق 
ال�سيا�سي مب�رش، �سعيد �سادق، 
 30 يف  الليربالية  "القوى  فاإن 
�سعبيا  حراكا  اأيدت  جوان 
ي�ستطيع  كظهري  اجلي�ص  مع 
التيار  مواجهة  يف  حمايتهم 
انحرف  الذي  احلاكم،  الديني 
جانفي   25 ثورة  اأهداف  عن 
بالرئي�ص  اأطاحت  التي   ،"2011

االأ�سبق، ح�سني مبارك.
"القوى  اأن   ، �سادق،  واأ�ساف 
الليربالية كات تاأمل خريا يف ما 
بعد 30 جوان كت�سحيح للم�سار، 
ويف حال مقارنة هذه القوى بني 
الديني،  التيار  اأو  الع�سكر  حكم 
اأي�سا  اأنه  اإال  االأول،  اإىل  متيل 
لذلك  يناير"  اأهداف  يحقق  مل 
�سيء  "اأكرث  اأن  وراأى  عار�سوه، 
ال�سي�سي  ا�ستقرار  على  ي�ساعد 
اإىل  االإخوان  دعوات  هو  حاليا 
ترف�سها  التي  مر�سي،  عودة 

القوى ال�سيا�سية مب�رش".
خلع  "عندما  اأنه  على  و�سدد 
احلزبية  عباءاته  اجلميع 
 25 يف  وال�سيا�سية  والدينية 
يناير ، جنحوا يف اإزاحة مبارك 
اأن  فقط"وتابع  يوما   18 خالل 
يف  يرون  لل�سي�سي  "املوؤيدين 
دعمهم له م�ساندة لبقاء الدولة 
املت�سامح  املدين  بال�سكل 
التحديات  مواجهة  علي  القادر 
�سلطة  اأن�سار  يفر�سها  التي 
لتغيري  باالأ�سا�ص  قامت  �سابقة 
اآخر،  اإىل  اآن  الدولة"ومن  �سكل 
تظهر يف م�رش حركات معار�سة 

للنظام احلكام.
تاأثريها،  من  قلل  �سادق  لكن 

اإعالمية  "ظواهر  اأنها  معتربا 
ظهر  ما  وهو  لها،  تواجد  ال 
الرئا�سية  االنتخابات  يف  جليا 
التي  املا�سي،  مار�ص  االأخرية 
يعرب  قوي  مر�سح  بها  يظهر  مل 
�سوء  يف  حتى  املعار�سة"  عن 

القيود املفرو�سة.

�شيناريوهات كارثية

الكاتب  راأى  املقابل،  يف 
لل�سلطة،  املوؤيد  امل�رشي 
خمتار �سعيب، يف مقال ن�رشته 
امللوكة  "االأهرام"  �سحيفة 
املا�سي،  اجلمعة  يوم  للدولة، 
اأن "ثورة 30 يونيو" اأنقذت م�رش 

من �سيناريوهات كارثية.
ال�سيناريوهات:  هذه  بني  من 
االحتقان  حالة  "ا�ستمرار 
ون�رش  وزيادتها،  ال�سعبى 
اأجهزة  وتفكيك  الفو�سى، 
اجنبية  لدول  ي�سمح  ما  الدولة، 
امل�رشى  ال�ساأن  فى  بالتدخل 
اأو  ع�سكريا  الطرف  هذا  لدعم 
ع�سكرية  قواعد  واإقامة  ذاك، 

لها"، بح�سب �سعيب.
ذكرى  حلول  من  اأيام  وقبل 
يراها  التي   ،2013 جويلية   3
ع�سكريا  انقالبا  مر�سي  موؤيدو 
معار�سوه  يراها  فيما  �رشيحا، 
زادت  �سعبية،  لثورة  ا�ستجابة 
اأ�سعار  من  امل�رشية  احلكومة 
مرتو  ركوب  وتعريفة  الوقود 
اأ�سعار  زيادات يف  بعد  االأنفاق، 
مياه ال�رشب والكهرباء، واأطلقت 
�سعبية  انتقادات  الزيادات  هذه 
بينما  واحلكومة،  للرئي�ص 
اأن  على  ال�سي�سي  موؤيدو  ي�رش 
اقت�سادي  اإ�سالح  هو  يتم  ما 
واأ�سبح ال مفر منه  كثريا  تاأخر 
يف  االإيجابية  نتائجه  و�ستظهر 

الفرتة املقبلة. 

يف ظل مظاهرات موؤيدة واحتجاجات معار�شة، وبرفقة 14 �شخ�شية، منهم قيادات دينية وع�شكرية و�شيا�شية، وقف وزير الدفاع امل�شري اآنذاك، عبد الفتاح ال�شي�شي، يف 3 
جويلية 2013، يتلو بيان عزل اأول رئي�س مدين منتخب دميقراطًيا يف م�شر، حممد مر�شي، من من�شبه.

م�شر

ق .د

رفاق عزل مر�سي يف الذكرى اخلام�سة.. اأين هم اليوم؟ 
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وتف�سل �سبكات التهريب ال�سواحل 
ن�سبًيا  لقربها  البالد،  الليبية غرب 
املحطة  الإيطالية،  اجلزر  من 
الدول  اإىل  للمهاجرين  التالية 
الأوروبية؛ اإذ يحاول املئات منهم 
يف  الأخرى  ال�سفة  اإىل  العبور 
الإيطاليني،  ال�سواحل  خلفر  حتٍد 
امل�سغولة  الليبية  ولل�سلطات 
،زاد  الداخلية  بال�رصاعات 
الهجرة  بظاهرة  الدويل  الهتمام 
ال�سواحل  عرب  ال�رصعية  غري 
اأعقاب  يف  تف�سيها  بعد  الليبية 
 ،2011 عام  الليبي  النظام  اإ�سقاط 
دون  الأهلية  احلرب  وا�ستمرار 
الفرقاء  عليه  يتفق  �سيا�سي  حل 
حتى اليوم.  بعد مفاو�سات طويلة 
قادة  تو�سل  بروك�سل،  يف  و�ساقة 
جوان   29 فجر  الأوروبي  الحتاد 
ق�سية  حول  لتفاق  املا�سي 
اإقامة  باإمكانية  يق�سي  الهجرة، 
على  للمهاجرين  ا�ستقبال  مراكز 
اأرا�سي دول اأع�ساء ب�سكل طوعي، 
مع الت�سديد على الت�سدي للهجرة 

غري ال�رصعية نحو اأوروبا. 

عدم ال�شماح بتدفق 
موجات جماعية 

جديدة

ين�ص التفاق على اإمكانية اأن تقيم 
اأي من الدول الأع�ساء يف الحتاد، 
اأرا�سيها  على  طوعي  وب�سكل 
الذين  للمهاجرين  ا�ستقبال  مراكز 
حماولتهم  اأثناء  اإنقاذهم  يجري 
وعدم  اأوروبا،  اإىل  الو�سول 
موجات  بتدفق  جمدًدا  ال�سماح 

ما  غرار  على  جديدة  جماعية 
حدث عام 2015، مع التاأكيد على 
ل�سبكات  الت�سدي  عمليات  تكثيف 
واأي  ليبيا،  من  انطالًقا  التهريب 

مكان اآخر. 
كما ي�سمل التنفيذ الكامل لالتفاق 
وتركيا،  الأوروبي  الحتاد  بني 
الثانية من متويل  الدفعة  و�رصف 
بقيمة ثالثة مليارات يورو لالجئني 
،وحاولت  تركيا  يف  ال�سوريني 
الليبية،  الوطني"  "الوفاق  حكومة 
املتحدة،  الأمم  من  بها  املعرتف 
لوقف  اجلهود،  من  يكفي  ما  بذل 
ال�رصعية  غري  الهجرة  موجات 
مب�ساعدة من الدول الأوروبية التي 
الطريق  لقطع  منها،  احلد  يهمها 
"املتطرف"  اليمني  تيارات  اأمام 
ا�ستغاللها حل�سابات  يحاول  الذي 

انتخابية. 
املجل�ص  رئي�ص  زيارة  وبعد 
فايز  "الوفاق"،  حلكومة  الرئا�سي 
الثالث  يف  النيجر  اإىل  ال�رصاج، 
ملف  لبحث   ،2018 جانفي  من 
ا�ستقبل  ال�رصعية،  غري  الهجرة 
وزير اخلارجية الليبي يف العا�سمة 
من  م�سوؤولني  طرابل�ص  الليبية 
اأعلن  والكونغو،  النيجر  دولتي 
بعدها عن مباحثات "على م�ستوى 
املهاجرين  اإعادة  �سبل  عاٍل حول 
يف  املوجودين  ال�رصعيني  غري 
بلدانهم  اإىل  الليبية  الإيواء  مراكز 
اإ�سارة على ما يبدو  الأ�سلية"، يف 

اإىل مباحثات ال�رصاج يف النيجر. 
�سبق اأن وقعت حكومة ال�رصاج مع 
اإطاًرا ملذكرة  الإيطالية  احلكومة 
لوقف   ،2017 فرباير  يف  تفاهم 
ال�رصعيني  غري  املهاجرين  تدفق 
الليبية  ال�سواحل  عرب  اإيطاليا  اإىل 
التقنية  القدرات  تعزيز  من خالل 
واملادية حلر�ص ال�سواحل الليبية، 

املغادرين  املهاجرين  لعرتا�ص 
من ليبيا، واإعادتهم اإىل مع�سكرات 

الإيواء يف الداخل الليبي. 

مع�شكرات الإيواء 
بالداخل الليبي

املعي�سية  الأو�ساع  ازدادت 
الإيواء  مع�سكرات  يف  للمهاجرين 
الليبي �سوًءا بعد التفاق  بالداخل 
الليبية  احلكومة  بني  الثنائي 
جويلية  يف  الأوروبي  والحتاد 
تتعهد  مبوجبه  الذي   ،2017
مغادرة  مبنع  الليبية  احلكومة 
ال�رصعية  غري  الهجرة  قوارب 

باجتاه اإيطاليا. 
مكتب  يف  متطوعني  بح�سب 
لالأمم  ال�سامية  املفو�سية 

املتحدة ل�سوؤون الالجئني يعملون 
فاإن  الليبية،  الإيواء  يف مع�سكرات 
اإعالم،  لو�سائل  وفًقا  املهاجرين، 
بالغة  اإن�سانية  ظروًفا  يعي�سون 
مع  الليبي  التفاق  منذ  ال�سوء 
يتعّر�سون  كما  الأوروبي،  الحتاد 
واجل�سدي  النف�سي  التعذيب  اإىل 
م�سلحة  "جماعات  يد  على  ا  اأي�سً
املزيد  على  احل�سول  حتاول 
املهاجرين  من  الأموال  من 

وحتتجزهم لفرتات اأطول". 
التي  ال�سبع،  ال�سنوات  مدار  على 
)الزعيم  نظام  �سقوط  اأعقبت 
القذايف،  معمر(  الراحل  الليبي 
غري  الهجرة  مكافحة  باتت 
ال�سيا�سات  اأولويات  من  ال�رصعية 
الأوروبي  الحتاد  لدول  اخلارجية 
الأع�ساء  دوله  اأنفقت  الذي 
لتحقق  املليارات،  ع�رصات 
بلغت،  بن�سبة  اإجمالًيا  ا  انخفا�سً
لوزارة  ر�سمية  لإح�سائيات  وفًقا 
 %34.27 الإيطالية،  الداخلية 
بنهاية عام 2017 قيا�ًسا اإىل الفرتة 

نف�سها من عام 2016. 
ويِفُد اإىل اإيطاليا وحدها ما ل يقل 
املهاجرين  من  اآلف  ع�رصة  عن 
من  انطالًقا  ال�رصعيني؛  غري 
لتقديرات  وفًقا  الليبية،  ال�سواحل 

منظمات دولية معنية بالهجرة. 
تُ�سري تقديرات من�سورة، اإىل اأن ما 
ل يقل عن 700 من املهاجرين ل 
يزالون على الأرا�سي الليبية خالل 
اإح�سائيات  ،وتقدر  العام  هذا 
الدولية  اجلنائية  ال�رصطة  اأعلنتها 
 800 نحو  اأن   ،2016 عام  منت�سف 
األف �سخ�ص ينتظرون دورهم على 
بفر�سة  للفوز  الليبية  ال�سواحل 
الأوروبية  ال�سواطئ  اإىل  الو�سول 
يطلق  بات  مطاطية  قوارب  عرب 

عليها "قوارب املوت". 
يف  "رويرتز"  وكالة  لتقرير  ووفًقا 
�سبكات  فاإن   ،2017 فرباير   27

اأكرث  اإر�سال  يف  جنحت  التهريب 
اإيطاليا  اإىل  مهاجر  األف   160 من 
منهم  غرق  2016؛  عام  يف  فقط 
البحر  يف  �سخ�ص   4500 من  اأكرث 

الأبي�ص املتو�سط. 
33 مركًزا يف طرابل�ص

يف  مركًزا   33 من  اأكرث  وهناك 
بقدرات  وم�رصاتة  طرابل�ص، 
لحتجاز  متنوعة  ا�ستيعابية 
واإيواء املهاجرين غري ال�رصعيني، 
اإىل 24 مركًزا لحتجاز  بالإ�سافة 
الالجئني حتت اإدارة هيئة مكافحة 

الهجرة غري ال�رصعية. 
نيوز"،  "مهاجر  موقع  وبح�سب 
اإيطاليا،  اإىل  القادمني  اأعداد  فاإن 
طريق  عن  ليبيا،  من  ومعظمهم 
يف   %74 بن�سبة  انخف�ست  البحر 
احلايل  العام  من  الأول  الربع 
من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة  2018؛ 

عام 2017. 
الإيطالية،  للداخلية  وفًقا  وو�سل، 
اإىل  مهاجًرا  و430  األف   13
الفرتة  خالل  الإيطالية  ال�سواطئ 
من  والأول  الأول من جانفي،  بني 
الرقم  هذا  وميثل   ،2018 جوان 
اإىل %77.7  ا بن�سبة ت�سل  انخفا�سً
العام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة 
املا�سي التي بلغت فيها اأعدادهم 
نحو 60 األف و222 مهاجًرا و�سلوا 

فعاًل اإىل ال�سواطئ الإيطالية. 
املنظمة  اإح�سائيات  وت�سري 
الدولية للهجرة يف ليبيا اإىل اأنه ما 
بني الأول من جانفي، ونهاية ماي 
يزيد  ما  اإنقاذ  مت  العام،  هذا  من 
يف  مهاجًرا  و835  اآلف   6 على 
حوادث بحرية متفرقة، واإعادتهم 
م�ستندة  الليبية  ال�سواحل  اإىل 
ال�سواحل  حر�ص  اإىل  ذلك  يف 
الأحمر  والهالل  ال�ساحل،  واأمن 
اأخرى؛  حملية  ومنظمات  الليبي، 
واعتباًرا من 13 جوان حتى نهاية 
اإنقاذ 7 اآلف و114 من  ال�سهر مت 

املهاجرين. 

اختفاء ثالثة اآلف 
مهاجر يف عر�ض 

املتو�شط

وذكرت املنظمة يف اإح�ساء �سابق 
اأن اأكرث من 3 اآلف مهاجر اختفوا 
يف عر�ص البحر الأبي�ص املتو�سط 
بينما جنح   ،2017 عام  بداية  منذ 
يف الو�سول اإىل ال�سواطئ الأوروبية 
الن�سبة  مهاجر،  األف   171 نحو 
اإيطاليا  اإىل  و�سلوا  منهم  الأكرب 

باأعداد ت�سل اإىل 119 األًفا. 
لالأمم  التابعة  املنظمة  وتقول 
اإح�سائيات  اآخر  يف  املتحدة 
من�سورة، اإن اأكرث من 850 مهاجًرا 
حماولتهم  اأثناء  م�رصعهم  لقوا 
املتو�سط  الأبي�ص  البحر  عبور 
مقابل  يف  2018؛  عام  بداية  منذ 
من  الفرتة  نف�ص  خالل   2100
اأن  الوكالة  وتقدر  املا�سي؛  العام 
و�سلوا  مهاجر  األف   40 من  اأكرث 
 2018 عام  بداية  منذ  اأوروبا  اإىل 
مقارنة مع اأكرث من 80 األًفا خالل 
من    .2017 عام  من  الفرتة  نف�ص 
منظمات،  اإليها  ت�سري  حلول  بني 
باأزمة  معنية  اأبحاث  ومراكز 
الهجرة غري ال�رصعية، تاأتي م�سالة 
متخ�س�سة  دولية  منظمة  اإن�ساء 
بعيدة  خطط  وو�سع  ال�ساأن،  بهذا 
املدى لتح�سني الأو�ساع املعي�سية 
منها  تتدفق  التي  البلدان  يف 
املهاجرين  من  الأكرب  الن�سبة 
املجتمع  �سمن  العمل  جانب  اإىل 
الدويل للحد من احلروب الأهلية، 
وال�سغط  امل�سلحة  وال�رصاعات 
لتخفيف  القمعية  احلكومات  على 

اإجراءاتها �سد ال�سكان.
اتفاق  ينهي  هل  ال�سوؤال:  ويبقى 
غري  املهاجرين  اأزمة  بروك�سل 

ال�رصعيني؟  

يغرق الع�شرات واملئات بحًثا عن حياة اأف�شل، وهرًبا من حياة البوؤ�ض التي تعي�شها البلدان الفقرية يف قارتي اآ�شيا، واإفريقيا ،مل تثنهم خماطر املوت غرًقا، والحتجاز الق�شري يف 
مع�شكرات الإيواء عن املحاولة لبلوغ هدفهم يف الو�شول اإىل الدول الأوروبية؛ انطالًقا من ممرات الهجرة عرب ال�شواحل الليبية. 

اتفاق قمة بروك�شل

.      160 �ألف مهاجر �إىل �إيطاليا فقط يف عام 2016

ق .د

�أوروبا ترف�ض ��ستقبال موجات هجرة جماعية جديدة
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�سيغيب  الذي  الثنائي،   ميثل هذا 
عن املباراة بعد ح�سول كل العب 
منهما على اإنذارين جزءا ال يتجزاأ 
�سعى  ظل  ويف  الدفاع،  خط  من 
البطولة  يف  لال�ستمرار  الفريق 
غيابهما،  مع  التاأقلم  اأوال  عليه 
لكن يف وجود العبني مثل ريكاردو 
�ساكريي  و�سريدان  رودريغيز 
يلعبون  الذين  ت�ساكا،  وجرانيت 
ال  االأوروبية  الدوريات  اأكرب  يف 
تزال �سوي�رسا متلك فر�سة جيدة 
منذ  مرة  الأول  النهائي  ربع  لبلوغ 

ا�ست�سافة البطولة عام 1954.
ال�سويد  متتلك  �سوي�رسا،  ومثل 
والفعالية  وال�رسعة  الكفاءة 
اأمام  الوحيدة  خ�سارتها  وجاءت 
االأخرية،  الدقيقة  يف   1-2 اأملانيا 
اجلنوبية  كوريا  فازت على  وقبلها 
يف  املك�سيك  ثم  االأوىل  باجلولة 
الفريقان  واأنهى  االأخرية،  اجلولة 
�سجيج،  دون  املجموعات  دور 
خم�سة  منهما  كل  �سجل  حيث 
الدور  مباريات  واأظهرت  اأهداف، 
االأول اأن ال�سويد رمبا تعتمد على 

غلق امل�ساحات يف و�سط امللعب 
مع  متقدم،  ب�سغط  القيام  بدون 
حيث  هدف،  اقتنا�ص  حماولة 
حققته  ما  على  للتفوق  ت�سعى 
ن�سخة 1994 يف الواليات املتحدة 
اأو على  النهائي  قبل  بلغت  عندما 
خطة  و�ستقوم  تكراره،  االأقل 
ال�سويد على ال�سغط على اأجنحة 
قلبي  على  واالعتماد  �سوي�رسا 
وفيكتور  جرانكفي�ست  الدفاع 
ليندلوف يف التعامل مع التمريرات 

العر�سية يف منطقة اجلزاء.

ال�ضويد حجر عرثة اأمام طموحات �ضوي�ضراثمن نهائي مونديال رو�شيا ال�شويد / �شوي�شرا
تدخل �شوي�شرا اليوم مباراتها اأمام ال�شويد يف ثمن نهائي كاأ�س العامل يف �شان بطر�شربغ بفريق 
اأكرث اإثارة بكثري من الت�شكيالت التي �شاركت يف البطوالت ال�شابقة، لكن الفوز فقط �شيمثل 

اإرثا ملا ي�شمى »باجليل الذهبي«، ورمبا يفتقر الفريق ال�شوي�شري للفعالية الهجومية، لكنه يوؤدي 
ب�شكل منظم وجماعي ما جعله يعو�س نقاط ال�شعف لديه، رغم اأنه �شيخ�شع الختبار �شعب 

اأمام ال�شويد يف غياب القائد �شتيفان لي�شت�شتاين وزميله فابيان �شار.

التاريخ حائر 
بني ال�ضويد 

و�ضوي�ضرا
دور  يف  �سوي�رسا  �سد  ال�سويد  تلعب 
ملعب  على  العامل  لكاأ�ص  النهائي  ثمن 
احلكم  من  قيادة  حتت  بطر�سربغ  �سان 
واأنهت  �سكومينا،  دامري  ال�سلوفيني 
الن�سخة  يف  املجموعات  دور  �سوي�رسا 
االأوىل  للمرة  هزمية،  بدون  احلالية 
وفوزها  مرتني  تعادلها  بعد   2006 منذ 
مت�سدرة  ال�سويد  وتاأهلت  مباراة،  يف 
النهائي يف  اإىل ثمن  ال�ساد�سة  املجموعة 
منذ  العامل  كاأ�ص  يف  م�ساركاتها  جميع 
1990، واأحرزت �سوي�رسا هدفا واحدا على 
االأقل يف �ست من بني اآخر �سبع مباريات 
على   0-3 ال�سويد  وفوز  العامل،  كاأ�ص  يف 
العامل  كاأ�ص  لها يف  االأكرب  كان  املك�سيك 
منذ االنت�سار 4-0 على بلغاريا يف 1994، 
جرانكفي�ست  اأندريا�ص  املدافع  واأ�سبح 
على  هدفني  يحرز  �سويدي  العب  اأول 
االأقل يف ن�سخة واحدة لكاأ�ص العامل، منذ 
اأهداف  ثالثة  الر�سون  هرنيك  �سجل  اأن 

يف 2002.
اآخر  يف  واحدة  مرة  �سوي�رسا  وخ�رست 
يف  الربتغال  اأمام   0-2 وكانت  مباراة   25
دور  �سوي�رسا  تبلغ  ومل  املا�سي،  اأكتوبر 
ا�ست�سافت  عندما   1954 منذ  الثمانية 
قبل  الدور  ال�سويد  بلغت  فيما  البطولة، 
يف  ال�سويد  وفازت   ،1994 يف  النهائي 
كاأ�ص  يف  مواجهات  خم�ص  من  ثالث 
العامل �سد �سوي�رسا التي انت�رست مرتني، 
وفابيان  لي�ست�ستايرن  �ستيفان  و�سيغيب 
فيما  االإيقاف،  ب�سبب  �سوي�رسا  عن  �سار 
�ستلعب ال�سويد بدون �سيبا�ستيان الر�سون 
مرة   27 الفريقان  والتقى  امل�ساب، 
وانت�رس كل منهما ع�رس مرات وتعادال يف 

�سبع مباريات.

اأندر�ضون: 
ال اأفكر �ضوى 
يف الفوز على 

�ضوي�ضرا
الفني  املدير  اأندر�سون  يان  �سدد 
ملنتخب ال�سويد يف موؤمتر �سحفي قبل 
�سوي�رسا  اأمام  النهائي  ثمن  مواجهة 
اإذا  التفكري فيما  ي�سيع وقته يف  اإنه ال 
موؤكدا  فريقه،  من  التقليل  مت  قد  كان 
يف  تتمثل  وا�سحة  خطة  لديهم  اأن 
الفوز باملباراة القادمة، وقال املدرب 
اليوم:  ال�سويدي قبل مواجهة �سوي�رسا 
»ال اأدري اإذا كانوا قللوا منا اأم ال يجب 
ذلك،  عن  االأخرى  الفرق  ت�ساألوا  اأن 
لدينا خطة  اأ�سيع وقتي يف ذلك  اأنا ال 
اأن�سغل  وال  لها  وفقا  نلعب  وا�سحة 
اأندر�سون  وذكر  االأخرى«،  باالأ�سياء 
للمباراة  ب�سكل جيد  م�ستعد  فريقه  اأن 
عن  الك�سف  رف�ص  لكنه  االإق�سائية 
لن  اأنه  مو�سحا  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 

يحدث تغيريات كثرية عليها.
در�ص  ال�سويدي  املنتخب  اأن  واأ�سار 
خ�سومه ب�سكل تف�سيلي ورف�ص حتليل 
الالعبني  اأو  املناف�ص  لعب  اأ�سلوب 
الذين �ستوكل لهم م�سئولية لعب ركالت 
يف  وقال  اإليها،  الو�سول  حال  الرتجيح 
االأمر بال �سك  »لقد حتدثنا عن  ذلك: 
الرتجيح  )ركالت  العبني  قائمة  ولدينا 
ولدينا خطة وا�سحة لكن لي�ص منا�سبا 
احلديث عنها االآن«، واأقر باأن املنتخب 
الت�سنيف  يف  ي�سبقهم  ال�سوي�رسي 
ر�سمية  مباراة  خ�رسوا  واأنهم  العاملي 
وقال:   2016 ماي  منذ  فقط  واحدة 
املدير  واأمت  فعله«،  ميكننا  ما  »�سرنى 
»لدينا  ت�رسيحاته:  لل�سويد  الفني 
�سد  فعلنا  كما  للمناف�ص  كبري  احرتام 
اآخر  �سيئا  لدينا  لي�ص  واأملانيا  كوريا 
للمباراة  تركيزنا  كامل  نكون يف  اأن  اإال 
من  وواثقني  للغاية،  م�ستعدون  نحن 
حالة  اأف�سل  يف  ن�سل  اأن  وناأمل  ذلك، 

ممكنة«.

االأ�ضود الثالثة بتخوف حذو الكبار وكولومبيا ل�ضنع املفاجاأة
كولومبيا / اجنلرتا

بركب  تلحق  اأاّل  اجنلرتا  تاأمل 
مونديال  ودعت  كربى  منتخبات 
رو�سيا 2018 باكراً، وذلك عندما 
يف  كولومبيا  مع  الثالثاء  تتواجه 
ملعب  على  النهائي  ثمن  الدور 
العا�سمة  يف  اأرينا«  »اأوتكريتيي 
نهائيات  بداأت  بعدما  مو�سكو، 
عمالقني  بغياب   21 الن�سخة 
العامل  بطلة  اإيطاليا  اأوروبيني 
 1974 و�سيفة  وهولندا  مرات   4
اأمريكا  من  واآخر  و2010،  و1978 
كوبا  بطلة  ت�سيلي  اجلنوبية 
حتققت  و2016،   2015 اأمريكا 
املفاجاأة الكربى االأوىل يف الدور 
حاملة  اأملانيا  بخروج  االأول 
مرات،   4 العامل  وبطلة  اللقب 
ثمن  يف  الكبار  خروج  وتوا�سل 

االأرجنتني  حلقت  بعدما  النهائي 
اأوروبا  بطلة  واإ�سبانيا  والربتغال 
 ،2010 والعامل  و2012   2008
باالأملان وانتهى م�سوارها، وعلى 
�سابة  بت�سكيلة  ت�سارك  اأنها  رغم 
عاما،   24 كاين  هاري  قائدها 
املنتخبات  بني  اإجنلرتا  تبقى 
الكربى حتى وان ف�سلت يف اإحراز 
االأول  تتويجها  منذ  لقب  اأي 
والوحيد بكاأ�ص العامل عام 1966 
االإجنليز  وا�ستهل  اأر�سها،  على 
غاريث  ال�سابق  الدويل  بقيادة 
على  بالفوز  النهائيات  �ساوثغيت 
لكنهم   ،1-6 وبنما   1-2 تون�ص 
�سقطوا يف االختبار اجلدي االأول 
اأمام بلجيكا 0-1 ت�سدرت بلجيكا 

على اإثرها املجموعة ال�سابعة.

�سد  �سهلة  تكون  لن  املهمة  لكن 
اإيذاء  اإمكانها  يف  التي  كولومبيا 
دفاع االإجنليز بوجود العبني مثل 
كوادرادو  وخوان  فالكاو  راداميل 
تتاأكد  مل  بينما  باكا،  وكارلو�ص 
مونديال  هداف  م�ساركة  بعد 
بعد  رودريغيز  خامي�ص   2014
املباراة  من  م�سابا  خروجه 
الثالثة  اجلولة  يف  ال�سنغال  �سد 
وكان  االأول،  الدور  من  االأخرية 
خو�سيه  االأرجنتيني  مدربه 
بيكرمان، قد اأعرب بعد املباراة 
ال�سنغال  �سد  االأخرية  احلا�سمة 
خامي�ص،  ا�سابة  من  قلقه  عن 
اإعادة  و�ستكون مباراة املنتخبني 
مونديال  من  االأول  الدور  للقاء 

1998 فازت اإجنلرتا 2-�سفر.

جرانكفي�ضت: ال�ضويد تطورت 
رغم غياب اإبراهيموفيت�ش

التاريخ يدعم اإجنلرتا 
لالإطاحة بكولومبيا

اأو�ضبينا: ال نخ�ضى 
مواجهة اإجنلرتا

اأندريا�ص  ال�سويدي  املدافع  قال 
بالده  منتخب  اإن  جرانكفي�ست 
النجم  جهود  افتقاد  رغم  تطور 
زالتان اإبراهيموفيت�ص، حيث �سهد 
وكان  متما�سك،  كفريق  حت�سنا 
اعتزاله  اأعلن  قد  اإبراهيموفيت�ص 
م�سوار  نهاية  عقب  الدويل  اللعب 
االأوروبية  االأمم  كاأ�ص  يف  ال�سويد 
تقارير عن  ذكرته  ما  ورغم   2016
غاب  للمنتخب  العودة  يف  رغبته 
للمونديال،  ال�سويد  قائمة  عن 
ت�رسيحاته  جرانكفي�ست يف  وقال 
لل�سحفيني اأم�ص: »لقد قمنا ببناء 

موؤ�س�سة يف العامني االأخريين عرب 
اأجل  من  نكافح  نحن  الت�سفيات، 
بع�سنا البع�ص، ونعرف كيف نحقق 
نتائج جيدة كفريق«، واأ�ساف »لقد 
واحد  غياب  رغم  تطورا  حققنا 
يف  القدم  كرة  العبي  اأف�سل  من 
اإىل  جرانكفي�ست  ويتطلع  العامل«، 
اإجناز  وحتقيق  امل�سوار  موا�سلة 
مماثل، علما باأن الفريق ال�سويدي 
دور  اإىل  تاأهله  حالة  يف  �سيلتقي 
الدور  مباراة  يف  الفائز  الثمانية 
اليوم بني  نف�ص  الثاين املقررة يف 
املنتخبني االإجنليزي والكولومبي.

يف  اإجنلرتا  �سد  كولومبيا  تلعب 
العامل  لكاأ�ص  النهائي  ثمن  الدور 
يف  �سبارتاك  ملعب  على  اليوم 
التالية  ال�سطور  ويف  مو�سكو، 
ن�ستعر�ص اأبرز احلقائق حول هذه 

املباراة:
لكولومبيا  مباراتني  اآخر  انتهت   -
اأمام فريق اأوروبي،يف كاأ�ص العامل، 
بالفوز 3-0 على بولندا يف البطولة 
احلالية واليونان قبل اأربع �سنوات.
اإجنلرتا  ت�سكيلة  اأفراد  كل   -
يف  يلعبون  العبا   23 من  املوؤلفة 
كولومبيا  اأما  اإجنليزية،  اأندية 
من  فقط  العبني  ثالثة  فتملك 

الدوري املحلي يف ت�سكيلتها.
مباراة  اأي  يف  اإجنلرتا  تفز  مل   -
اأي  يف  املغلوب  خروج  اأدوار  يف 
بطولة كربى، منذ الفوز 1-0 على 

االإكوادور يف كاأ�ص العامل 2006.
بيكرمان مدرب  اعتمد خو�سيه   -
خمتلفا  العبا   45 على  كولومبيا 

الفريق  خا�سها  مباراة   18 خالل 
يف الت�سفيات.

العامل  كاأ�ص  يدرب يف  بيكرمان   -
الثمانية  دور  وبلغ  الثالثة،  للمرة 
منتخب  مع  قبل  منا�سبتني من  يف 
ثم   2006 يف  االأرجنتني  بالده 

كولومبيا يف 2014.
الهداف  فالكاو،  راداميل   -
 30 بر�سيد  لكولومبيا  التاريخي 
العامل  كاأ�ص  يف  ي�سارك  هدفا، 
الأول مرة وعمره 32 عاما، و�سجل 
اأول اأهدافه يف النهائيات يف مرمى 

بولندا. * املواجهات ال�سابقة
مرات،  خم�ص  الفريقان  التقى   
ثالث  يف  اإجنلرتا  فازت  حيث 
هناك  وكانت  مرتني،  وتعادال 
بينهما يف  ر�سمية  واحدة  مواجهة 
فازت  عندما   1998 العامل  كاأ�ص 
بينهما  لقاء  واآخر   ،0-2 اإجنلرتا 
يف   2-3 بالفوز  اإجنلرتا  ح�سمته 

.2005

حار�ص  اأو�سبينا  ديفيد  اأكد 
ال  فريقه  اأن  كولومبيا،  منتخب 
وذلك  اإجنلرتا  مواجهة  يخ�سى 
جتمعهما  التى  املواجهة  قبل 
ثمن  الدور  مناف�سات  �سمن  اليوم 
النهائي ببطولة كاأ�ص العامل، وقال 
»لقد  اأم�ص:  ت�رسيح  يف  اأو�سبينا 
كنا  مما  اأف�سل  فريًقا  اأ�سبحنا 
مونديال  يف  �سنوات   4 قبل  عليه 
مًعا  كفريق  نلعب  نحن  الربازيل، 
واأ�ساف  اأكرب«،  وقوة  ولدينا خربة 
اأر�سنال االإجنليزى: »لدينا  حار�ص 
كولومبيا  العبو  وجودة،  خربة 

االأندية،  اأف�سل  يف  يتواجدون 
خو�ص  على  معتادون  ونحن 
مباريات من هذا احلجم، وبالتايل 
ال يوجد ما يخيفنا اأمام اإجنلرتا«، 
جيد،  منتخب  »اإجنلرتا  وتابع 
من  االعتبار  بعني  ناأخذ  ال  ولكننا 
�سنعطى  اأننا  نعرفه  ما  �سنواجه، 
كل �سيء لبلدنا، ون�ستمد قوتنا من 
»نبذل  واختتم:  اجلماهري«،  دعم 
بلدنا،  اأجل  من  جهدنا  ق�سارى 
الكرة تعنى الكثري لكولومبيا، ولكن 
هذا ال يعد �سغًطا بل قوة بالن�سبة 

لنا«.

برنامج املباريات 
ال�شويد / �شوي�شرا

اللقاء ينطلق على ال�شاعة 15:00
كولومبيا / اجنلرتا

املباراة جتري ابتداء من ال�شاعة 
19:00
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عي�شة ق.

حيث �أو�ضحت �أن رونار فر�ض على 
لكرة  �مللكية  �جلامعة  م�ض�ؤويل 
�لقدم �رشوطه من �جل �مل���ضلة 
عن  �ملغربي  �ملنتخب  تدريب  يف 
طريق منحه �ضالحيات �أو�ضع مما 
خالل  من  حاليا،  �لأمر  عليه  ه� 
�لإ�رش�ف باأكرث حرية على �لتعد�د 
�لفني  �لطاقم  �أع�ضاء  وتغيري 
�لتي  �لعالقة  ت�تر  بعد  خا�ضة 
�لدويل  �لالعب  مب�ضاعده  جمعته 

�ملغربي �ل�ضابق كرمي حاجي.
لفريق  �ل�ضابق  �ملدرب  �أن  ويبدو 
له  �ضبق  و�لذي  �جلز�ئر  �حتاد 

عر�ض خدماته على رئي�ض �لفاف 
يتعامل  رور�وة  حممد  �ل�ضابق 
�لحتاديتني  م�ض�ؤويل  مع  باحليلة 
ويعمل على رفع �أ�ضهمه يف �ل�ض�ق 
هيئة  يطالب  �ملعني  و�أن  خا�ضة 
�ل�ضهري  ر�تبه  برفع  لقجع  ف�زي 
�لذي  �مل�فق  �لأد�ء  بعد  خا�ضة 
�لذين  ن�ر  �لالعب  زمالء  قدمه 
رو�ضيا  م�نديال  يف  �مر�بط 
�لدور  من  ب�رشف  وخروجهم 
�لأول، حيث يبقى �لإبهام مت���ضال 
فيما يتعلق باإمكانية �إ�رش�فه على 
وخالفة  �ل�طنية  �لفنية  �لعار�ضة 
ر�بح  من�ضبه  من  �ملقال  �ملدرب 

ماجر.

قطر تناف�س على 
رونار وم�شتعدة لدفع 
�شنويا �شنتيم  50 مليار 

قطر  دخلت  �ملقابلة،  �جلهة  يف 
خدمات  على  �حل�ض�ل  �ضباق 
بعدما  رونار،  �لفرن�ضي  �ملدرب 
ك�ضفت �ضحيفة �لأهر�م �مل�رشية 
�لقطرية  �لحتادية  م�ض�ؤويل  �أن 
مغريا  ماليا  عر�ضا  قدم��  للعبة 
»بالثعلب«  �مللقب  �ملدرب  �إىل 
على  بالإ�رش�ف  �إقناعه  �أجل  من 
خا�ضة  »�لعنابي«،  ت�ضكيلة  تدريب 

جاهزية  �أكد  �مل�ضدر  نف�ض  و�أن 
قيمة  دفع  على  �لقطري  �لحتاد 
من  رونار  �إىل  �ورو  ملي�ن   2.5
�ملنتخب  تدريب  ت�ليه  �أجل 
 50 مبلغ  يعادل  ما  وه�  �لقطري 
مليار �ضنتيم يف �لعام �ل��حد، وه� 
�لعر�ض �لذي يجعل هيئة �لرئي�ض 
عن  تعجز  زط�ضي  �لدين  خري 
قادرة  غري  �أنها  باعتبار  مناف�ضته 
خا�ضة  �لقيمة،  هذه  دفع  على 
و�أنها تكلف خزينتها مبلغ يتجاوز 
م�جهة  �ضهريا  �ضنتيم  مليار   4
�لذي  �لأمر  رونار وحده،  للمدرب 
عن  يبتعد  رونار  جلب  يجعل  قد 

�ل��قع بالن�ضبة للخ�رش.

يوا�شل ال�شو�شبان�س ويفر�س �شروطا على هيئة لقجع للموا�شلة مع اأ�شود الأطل�س

رونار يزيد الغمو�ض حول م�ضتقبله وقد يبتعد عن اخل�ضر
لزال الغمو�س يكتنف م�شتقبل املدرب الفرن�شي هريف رونار والذي يعترب على راأ�س القائمة للمدربني 

الذين ترغب الحتادية اجلزائرية لكرة القدم التعاقد مع اأحدهم من اأجل تويل العار�شة الفنية 
الوطنية، ويف هذا ال�شدد ذكرت تقارير اإعالمية مغربية اأم�س اأن رونار مل ي�شتقبل من املن�شب وترك 
انطباعا عن ا�شتعداده من اأجل موا�شلة امل�شوار على راأ�س العار�شة الفنية ملنتخب »اأ�شود الأطل�س« اإىل 

غاية دورة كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة �شيف العام املقبل بالكامريون على الأقل

النيجريي نوفور حل باأر�س الوطن والتحق 
برتب�س عني البنيان

دوما�ض يلتحق غدا باأر�ض الوطن 
وي�ضرع يف العمل رفقة الكناري

الطاو�شي ينتظره عمل كبري لت�شحيح الأخطاء

وفاق �ضطيف ينهزم 
وديا اأمام ال�ضفاق�ضي

يلتحق �ملدرب �جلديد  �أن  ينتظر 
دوما�ض  فر�نك  �لقبائل  ل�ضبيبة 
�أجل  من  غد�  �ل�طن  باأر�ض 
على  ر�ضميا  �لعمل  يف  �ل�رشوع 
للفريق،  �لفنية  �لعار�ضة  ر�أ�ض 
�إىل  �ملعني  ت��ضل  وبعدما  حيث 
�لقبائلية  �لإد�رة  مع  نهائي  �تفاق 
ومت �إعالنه مدربا جديد� لل�ضبيبة 
رفقة  بالفريق  غد�  �ضيلتحق  فاإنه 
من  �ختاره  �لذي  �حلر��ض  مدرب 
�أجل معه يف �لعار�ضة �لفنية، حيث 
مبا�رشة  وجهته  تك�ن  �أن  ينتظر 
نح� مركز �لفندقة و�لإطعام بعني 
من  �لفريق  يت��جد  �أين  �لبنيان 
�أجل �لقيام برتب�ض حت�ضريي قبل 
�لت�جه �إىل �أملانيا من �أجل م���ضلة 
�ل�ضتعد�د للم��ضم �جلديد، حيث 
�إىل  �لعمل  برنامج  �ر�ضل  �ن  �ضبق 

يف  و�ملتمثل  �مل�ضاعد  �لطاقم 
و�ضليمان  كعروف  مر�د  �لثنائي 
مهامهما  ي���ضالن  �للذ�ن  رح� 
�لفني  �لطاقم  يف  م�ضاعدين 

ملعرفتهما �جليدة لبيت �ل�ضبيبة.
�لالعب  �لتحق  �ملقابل،  يف 
�لنيجريي �أوت�ضي ن�ف�ر �أول �أم�ض 
�لن�ضمام  �أجل  من  �ل�طن  باأر�ض 
�ضبق  بعدما  �جلدد،  زمالئه  �إىل 
�ل�ضبيبة  �إد�رة  مع  �لعقد  ت�قيع  له 
وعاد �إىل بالده قبل �حلل�ل جمدد� 
يف  �لنطالق  �أجل  من  باجلز�ئر 
للم��ضم  �جلدية  �لتح�ضري�ت 
��ضتقباله  يف  كان  حيث  �جلديد، 
�لدويل  ب�مدين  ه��ري  مبطار 
�ملناجري �لعام كرمي دود�ن قبل �أن 

ير�فقه غلى مركز عني �لبنيان.
ع.ق.

يف  �ضطيف  وفاق  فريق  �ضقط 
�أوىل  خالل  ثقيلة  هزمية  فخ 
خا�ضها  �لتي  �ل�دية  �مل��جهات 
�لرتب�ض  يف  �نطالقه  منذ 
قبل  يخ��ضه  �لذي  �لتح�ضريي 
حمام  مبركز  �أ�ضب�ع  من  �أكرث 
مني  حيث  ت�ن�ض،  يف  ب�رقيبة 
ر�ضيد  �ملغربي  �ملدرب  �أ�ضبال 
نظيفة  بثالثية  بهزمية  �لطاو�ضي 
�لت�ن�ضي  �ل�ضفاق�ضي  �لنادي  �أمام 
خالل  �ل�دية  خرجاتهم  �أوىل  يف 
�لفرتة �لتح�ضريية للم��ضم �لكروي 
�ملقبل وهم �لذين يت��جدون على 
م�عد مع مالقاة �لدفاع �حل�ضني 
للج�لة  �ملغربي حت�ضبا  �جلديدي 
ر�بطة  دور جمم�عات  من  �لثالثة 
منت�ضف  �ملقررة  �إفريقيا  �أبطال 
ظهر  حيث  �حلايل،  ج�يلية  �ضهر 
�لذي  �مل�ضت�ى  عن  بعيد�  �ل�فاق 

لعب  �لذي  وه�  منه  منتظر�  كان 
لكل  �أ�ض��ط  ثالثة  عرب  �ملبار�ة 
قدم  حيث  دقيقة،   30 �ض�ط 
يك�ن��  ومل  خميبا  �أد�ء  �لالعب�ن 
يجعل  ما  وه�  �مل�ضت�ى  عند 
�ملدرب  بقيادة  �لفني  �لطاقم 
ينتظره  كبري  �أمام عمل  �لطاو�ضي 
و�أن  خا�ضة  �ملقبلة،  �لأيام  خالل 
عنها  يف�ضله  ل  �لقارية  خرجته 

�ض�ى �أقل من �أ�ضب�عني.
وينتظر �أن يلتقي �لفريقان جمدد� 
مبار�ة  ثاين  يف  �ملقبل  �خلمي�ض 
�لتي  �لفر�ضة  وهي  بينهما،  ودية 
على  خاللها  من  �لالعب�ن  يبحث 
حتقيق نتيجة �أف�ضل و�لف�ز باللقاء 
من �أجل رفع �ملعن�يات، �إىل جانب 
�لعمل على ت�ضحيح �لأخطاء �لتي 

وقع�� فيها يف لقاء �أول �أم�ض.
ع.ق. 

نتيجة ال�شراع بني الهيئات الريا�شية والكتفاء بامل�شاركة دون اأهداف

مهزلة نتائج الألعاب املتو�ضطية تعري واقع الريا�ضة اجلزائرية

بن عيادة التحق برتب�س الفريق يف حمام بورقيبة

اإدارة ال�ضيا�ضي ترتاجع عن ت�ضريح عاي�ضي وت�ضتغني نهائيا عن بلعمريي

�ضّجلت �لريا�ضة �جلز�ئرية مهزلة 
�خلارجية  م�ضاركاتها  يف  جديدة 
بعد �خليبة �لكبرية �لتي �ضدم بها 
عقب  �جلز�ئري  �ل�ضارع  ممثل�نا 
�مل�ضاركة �لهزيلة �لتي �ضجلها يف 
طبعة �ألعاب �لبحر �ملت��ضط �لتي 
�أم�ض  �أول  �ل�ضتار  عليها  �أ�ضدل 
و�لتي  �ل�ضبانية  تار�غ�نا  مبدينة 
من  �أيام  ت�ضعة  مد�ر  على  جرت 
�ملناف�ضة، حيث �ضجلت �جلز�ئر 
�ملناف�ضة  يف  م�ضاركاتها  �أ�ض��أ 
مقارنة  رهيبا  وتر�جعا  �لإقليمية 
�حت�ضنتها  �لتي  �ل�ضابقة  بالطبعة 
بعدما  �لرتكية  مار�ضني  مدينة 
�كتفى �ل�فد �مل�ضارك باأزيد من 
بر�ضيد  وريا�ضية  ريا�ضي   200
فقط،  ذهبيتني  منها  ميد�لية   13

وه�  برونزيات  و7  ف�ضيات   4
�لر�ضيد �لذي دفعها �إىل �لكتفاء 
�لرتتيب  جدول  يف   15 باملركز 
م�ضاركا  بلد�   26 جمم�ع  من 
ر�ضيد  كان  فيما  �ملناف�ضة،  يف 
 26 مر�ضني  دورة  يف  �جلز�ئر 
بينما  ذهبيات،   9 منها  ميد�لية 
�ضحن�ن  �أ�ضامة  �ل�ضباح  �أنقذ 
ح�ضني  �لكارتيه  يف  و�مل�ضارع 
من  �جلز�ئر  �رشف  د�يخي 
�لتت�يج  دون  �لدورة  من  �خلروج 
�أحرز  بعدما  �لنفي�ض  باملعدن 
�مل�ضاركة  مهزلة  �لذهبيتني. 
تار�غ�نا  دورة  يف  �جلز�ئرية 
ت�ضاف غلى �ضل�ضلة �ملهازل �لتي 
�لعاملية  �ملناف�ضات  يف  �ضجلتها 
و�لأوملبية و�لتي ت�ؤكد ��ضمحالل 

�لريا�ضة  يف  �جلز�ئري  �لجناز 
�لعاملية و�لرت�جع �لرهيب للنتائج 
خا�ضة  �لأ�ض��أ،  �إىل  �ل�ضيئ  من 
يف  �جلز�ئرية  �مل�ضاركات  و�أن 
يف  ��ضحى  �لدولية  �ملناف�ضة 
من  �أكرث  و�ل�ضياحة  �لتنزه  �ض�رة 
�لبحث عن �أف�ضل متثيل للريا�ضة 
ومنح  �خلارج  يف  �جلز�ئرية 
�لأجانب،  �أمام  �ض�رها  �أف�ضل 
�رشب  �لذي  �ل�رش�ع  ويبقى 
�لهيئة �لأوىل للريا�ضة �جلز�ئرية 
ممثلة يف وز�رة �ل�ضباب و�لريا�ضة 
بعهدة �ل�زير �ل�ضابق �لهادي ولد 
�لوملبية  �للجنة  رئي�ض  مع  علي 
ولّد  بري�ف  م�ضطفى  �جلز�ئرية 
بالريا�ضة  ��رشت  عك�ضية  نتائج 
��ضتقر�ر  �لال  وجعلت  بالدنا  يف 

لتجعل  �ل�ضميم  يف  ي�رشبها 
م�ض�ؤويل �لحتاديات يبحث�ن عن 
ع��ض  لتاأييده  �لأق�ى  �لطرف 
�لتح�ضري  يف  �لرتكيز  عن  �لبحث 

�جليد للمناف�ضة �ملت��ضطية.
يف �ملقابل، ��ضتلم �ل�فد �جلز�ئري 
و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وزير  بح�ض�ر 
�لبحر  �ألعاب  ر�ية  حطاب  حممد 
على  �مل�ض�ؤولني  من  �ملت��ضط 
�لبحر  لألعاب  �لدولية  �للجنة 
�ملت��ضط �لتي ير�أ�ضها �جلز�ئري 
عمار عد�دي خالل �لي�م �خلتامي 
من �ملناف�ضة، �أين ت�رشع �جلز�ئر 
يف �لتح�ضري�ت لحت�ضان �لطبعة 
 2021 عام  و�ملقررة  �ملقبلة 

مبدينة وهر�ن.
عي�شة ق. 

ق�ضنطينة  �ضباب  فريق  �إد�رة  �أعادت 
تعد�د  �إىل  عاي�ضي  منري  لعبها 
�لكروي  للم��ضم  حت�ضبا  �لفريق 
�ملقبل بعدما كان و�ضع ��ضمه �ضمن 
خالل  �لفريق  من  �مل�رشحني  قائمة 
�إد�رة  لكن  �ل�ضيفي �حلايل،  �ملركات� 
ت�رشيحه  قر�ر  عن  تر�جعت  �لفريق 

جمدد�  �لروع  �أجل  من  به  و�ت�ضلت 
�ملعني  يرتدد  مل  �لذي  �لأمر  وه� 
خط�ة  وتاأتي  عليه،  �مل��فقة  يف 
�مل�ضتقدم  مطلع  بالالعب  �لت�ضال 
بل�زد�د  �ضباب  من  �حلايل  �لعام 
»�ل�ضيا�ضي«  �إد�رة  ��ضتغنت  بعدما 
�لهادي  �ملغرتب  لعبها  عن  نهائيا 

بلعمريي �لذي مل يلتحق بعد بالفريق 
رغم نهاية �لعطلة و��ضتئناف �لفريق 
ي�مني  منذ  يت��جد  حيث  �لتدريبات 
ترب�ضه  يخ��ض  �أين  ت�ن�ض  يف 
ب�رقيبة  حمام  مبركز  �لتح�ضريي 

��ضتعد�د للم��ضم �لكروي �ملقبل.
ت�ضكيلة  ترب�ض  �ضهد  �ملقابل،  يف 

�لالعب  �لتحاق  ق�ضنطينة  �ضباب 
�لالعبني  بزمالئه  عيادة  بن  ح�ضني 
ب�رقيبة  حمام  يف  �لرتب�ض  مبقر 
بعدما قام بتجديد �لعقد مع �لإد�رة 
حيث وقع م��ضمني �إ�ضافيني بح�ض�ر 

�ملدير �لريا�ضي طارق عر�مة.
ع.ق.



مودريت�ش يرفع راأ�سه بعد بلوغ ربع النهائي
احت�شد كل العبي كرواتيا حول زميلهم احلار�ش دانييل �شوبا�شيت�ش بعد الفوز 

امللحمي بركالت الرتجيح على الدمنارك لكن مل يحت�شنه اأحد اأكرث من القائد 
لوكا مودريت�ش، وت�شدى �شوبا�شيت�ش اإىل 3 ركالت ترجيحية ليقود كرواتيا للتاأهل 

لدور الثمانية واأزاح ثقال كبريا من على مودريت�ش الذي اأ�شاع ركلة جزاء عندما كان 
التعادل �شائدا 1-1 يف الوقت االإ�شايف، وكانت املباراة متقلبة بالن�شبة ل�شانع اللعب 

مودريت�ش الذي لعب دورا حموريا يف اجتياز كرواتيا دور املجموعات، وبدا اأنه 
�شيخطف كل االأ�شواء بعد خروج الربتغايل كري�شتيانو رونالدو واالأرجنتيني ليونيل 

مي�شي من ثمن النهائي، لكنه ظهر باأداء باهت يف مباراة بداأت م�شتعلة و�شهدت 
هدفني يف اأول 4 دقائق ثم هداأ االإيقاع وافتقدت كرواتيا مل�شاته ال�شحرية لت�شمح 

للدمنارك ب�شن هجمات خطرية يف ال�شوط الثاين.
و�شطع مودريت�ش يف حلظة مهمة بالوقت االإ�شايف عندما مرر كرة متقنة جعلت اأنتي 

ريبيت�ش منفردا باحلار�ش كا�شرب �شمايكل قبل اأن يعرقله ماتيا�ش يورجن�شن داخل 
منطقة اجلزاء، وتقدم مودريت�ش لت�شديد الركلة التي كادت تعيد له دور البطولة لكن 

�شمايكل منعه من هز ال�شباك، وبدا اأن مودريت�ش مل ي�شتوعب ما حدث لب�شع ثوان 
وت�شللت اإليه املخاوف من �شياع التاأهل، لكنه ا�شتجمع قواه عند تكرار املواجهة مع 
�شمايكل يف ركالت الرتجيح ونفذ الركلة الثالثة بنجاح، ونفذ اإيفان راكيتيت�ش الركلة 
االأخرية بنجاح ليقود كرواتيا للتفوق 3-2 بركالت الرتجيح ومواجهة رو�شيا �شاحبة 

ال�شيافة يف ربع النهائي.

اإنيي�ستا يعلن االعتزال الدويل
اأطلق اإنيي�شتا ت�رصيحات مهمة عقب هزمية منتخب اإ�شبانيا من رو�شيا يف ثمن نهائي كاأ�ش 

العامل، موؤكداً اأّن م�شريته الدولية قد انتهت فعلياً، ون�رص االحتاد االإ�شباين لكرة القدم اأول 
اأم�ش يف ح�شابه الر�شمي على موقع التوا�شل االجتماعي تويرت عرب االإنرتنت ت�رصيحات 

اإنيي�شتا التي جاء فيها: »يف احلقيقة هذه اآخر مباراة يل مع املنتخب الوطني«، مبدياً فخره 
بال�شنوات الرائعة التي ق�شاها مع اإ�شبانيا، ومل يخف اإنيي�شتا حزنه الكبري من خ�شارة اإ�شبانيا 

بركالت الرتجيح 4 – 3 اأمام رو�شيا يف ثمن نهائي كاأ�ش العامل وذلك عقب التعادل 1-1 يف 
الوقتني االأ�شلي واالإ�شايف، وقال اإنيي�شتا: »بالتاأكيد هذا اأ�شواأ يوم يف حياتي وم�شريتي«، 

م�شرياً اأّن اخلروج من هذا الدور لي�ش �شهاًل وموؤكداً على �رصورة نهو�ش منتخب اإ�شبانيا 
من جديد، وفاز اإنيي�شتا 34 عاماً باأهم االألقاب الكربى مع اإ�شبانيا وعلى راأ�شها كاأ�ش العامل 

2010، وكاأ�ش اأوروبا 2008 و2012، وغادر اإنيي�شتا قبل انطالق كاأ�ش العامل باأ�شابيع فريقه 
بر�شلونة اإىل في�شيل كوبي الياباين.

رقم �سلبي تاريخي لدي خيا
قدم دافيد دي خيا حار�ش مرمى املنتخب االإ�شباين، م�شتوى باهتا يف كاأ�ش العامل التي 

ودعها الروخا من الدور ثمن النهائي على يد �شاحب االأر�ش الرو�شي بركالت الرتجيح 3-4، 
بعد التعادل يف الوقتني االأ�شلي واالإ�شايف 1-1، وقالت �شبكة »اأوبتا« لالإح�شائيات، اإن دي 
خيا ت�شدى لكرة واحدة خالل مونديال رو�شيا، وا�شتقبل 6 اأهداف دون احت�شاب ركالت 

الرتجيح اليوم، كاأقل عدد ت�شديات حلار�ش مرمى يف بطولة كاأ�ش العامل منذ 1966، وف�شل 
دي خيا اأول ام�ش يف الت�شدي الأي ركلة ترجيح �شد رو�شيا، ليخرج املنتخب االإ�شباين من 

البطولة.

االأفراح تعّم �سوارع رو�سيا
 

�شهدت �شوارع رو�شيا اأول ام�ش احتفاالت بهيجة عقب تاأهل منتخب الدولة امل�شيفة لكاأ�ش 
العامل اإىل ربع نهائي البطولة العاملية، بعدما بلغ املنتخب الرو�شي الدور ربع النهائي من 
كاأ�ش العامل رو�شيا  بعد انت�شاره على نظريه االإ�شباين بالركالت الرتجيحية 4-3 اإثر انتهاء 

الوقت االأ�شلي واالإ�شايف بالتعادل االإيجابي بهدف ملثله، وفور انتهاء مباراة الدور ثمن 
النهائي من مونديال 2018 خرجت جحافل من اجلماهري الرو�شية اإىل ال�شوارع لالحتفال 

بهذا االجناز التاريخي. وترّكزت االحتفاالت العارمة خ�شو�شاً يف »ال�شاحة احلمراء« 
وال�شوارع املوؤدية اإليها حيث يتواجد الكرملني واأغلب موؤ�ش�شات الدولة، و�شادت اأجواء رائعة 

»ال�شاحة احلمراء« اإذ رفرفت اأعالم رو�شيا االحتادية عالياً و�شط تفاوؤل كبري مبزيد من 
التاألق للمنتخب امل�شيف لكاأ�ش العامل، واأعرب جل من �شارك االحتفاالت عن بالغ �شعادتهم 

مبا حققته كتيبة املدرب �شتاني�شالف ت�شريتي�شوف اإىل حد االآن موؤكدين وقوفهم �شفاً 
واحداً وراء املنتخب الرو�شي مهما كانت النتيجة يف ربع النهائي.  

لعنة �ساحب االأر�ش ت�سعق االأ�سبان

حقق املنتخب الرو�شي مفاجاأة مدوية باإق�شاء اإ�شبانيا من دور ثمن النهائي بكاأ�ش العامل، بعد الفوز ب�رصبات الرتجيح بنتيجة 4-3 بعد 
انتهاء الوقت االأ�شلي بنتيجة 1-1 افتتح �شريجي اإينيات�شيفيت�ش اأهداف املباراة ل�شالح اإ�شبانيا بهدف عك�شي يف مرماه بالدقيقة 12، ثم 
عادل اأرتيم دزيوبا النتيجة يف الدقيقة 41 بهدف من �رصبة جزاء، وكانت مباراة اأول اأم�ش الرابعة للمنتخب االإ�شباين اأمام البلد امل�شيف 
للمونديال، يف �شجل م�شاركاته بنهائيات البطولة وقد خ�رص جميع املباريات، واأجرى املدرب فرناندو هيريو تغيريات على م�شتوى الت�شكيلة 
يف اللقاء، حيث قرر االعتماد على ماركو اأ�شين�شيو وكوكي، بدال من تياغو األكانتارا واآندري�ش اإنيي�شتا، مع عودة نات�شو يف اجلانب االأمين 
بدال من داين كارفاخال. انطلقت املباراة با�شتحواذ و�شغط اإ�شباين يف ن�شف ملعب اخل�شم، ولكنه قوبل بتنظيم دفاعي جيد من اجلانب 
يتواجد فيها  التي  اليمنى  با�شتغالل اجلبهة  االأر�ش  اأ�شحاب  نب�ش  اإ�شبانيا ج�ش  الدفاع، حاولت  يلعب بخما�شي يف خط  الذي  الرو�شي، 
اإي�شكو، الذي كان اأكرث العبي الروخا ن�شاطا يف االأمام، واإن كان دون الت�شبب يف اأي خطورة نظرا للكرثة العددية لرو�شيا يف الثلث الدفاعي، 
ومن �رصبة ركنية نفذها ماركو اأ�شين�شيو، ا�شتغل �شريجيو رامو�ش االلتحام مع مدافع رو�شيا �شريجي اإينيات�شيفيت�ش ل�شاحله، لي�شجل االأخري 

هدفا باخلطاأ يف مرماه بالنريان ال�شديقة يف الدقيقة 12.
هداأ رمت اللعب لدى الفريقني بعد الهدف االأول الأبطال العامل 2010، لتبداأ رو�شيا يف ا�شتعادة قواها الهجومية �شيئا ف�شيئا وتدخل املباراة 
فعليا يف الدقيقة 30 بهجمة مرتدة لل�شاب جولوفني الذي ا�شتغل م�شاحة وا�شعة خلف األبا، ولكن انتهت اإىل �رصبة ركنية بعد تدخل رامو�ش، 
وقبل نهاية ال�شوط االأول باأربعة دقائق احت�شب حكم املباراة �رصبة جزاء ل�شالح رو�شيا من مل�شة يد على بيكيه، ليتوىل دزيوبا اإحراز هدف 
التعادل، انخف�ش املردود البدين ب�شكل وا�شح لدى العبي املنتخبني وهو ما اأثر على رمت املباراة وخا�شة العبي رو�شيا، يف حني ا�شتمر 
عجز االإ�شبان عن الو�شول للمرمى، هاجم املنتخب االإ�شباين ب�رصا�شة يف ال�شوط االإ�شايف الثاين وكاد البديل رودريغو مورينو اأن ي�شجل 

هدف التقدم، ولكن عاود احلار�ش الرو�شي التاألق واأنقذ الت�شديدة لي�شل املنتخبان اإىل �رصبات الرتجيح.

عربت كرواتيا اإىل ربع نهائي كاأ�ش العامل برو�شيا بعد فوزها 
 1-1 تعادلهما  بعد  الدمنارك  على   2-3 الرتجيح  بركالت 
البادئة  الدمنارك  وكانت  واالإ�شايف،  االأ�شلي  الوقتيني  يف 
عرب  ثانية   57 بعد  وحتديدا  االأوىل،  الدقيقة  منذ  بالت�شجيل 
التعادل  اأدرك  ماندزوكيت�ش  ماريو  لكن  يورغن�شن  ماتيا�ش 
ونالت  اإ�شافيني،  �شوطني  املنتخبان  وخا�ش   ،4 الدقيقة  يف 
كرواتيا فر�شة ذهبية للح�شم من ركلة جزاء يف الدقيقة 115 
مودريت�ش  لوكا  وجه  يف  تاألق  �شمايكل  كا�شرب  احلار�ش  لكن 
التي  الرتجيح  ركالت  اإىل  االحتكام  وفر�ش  بالده،  واأنقذ 
ح�شمتها كرواتيا، لتالقي يف ربع النهائي رو�شيا الفائزة على 

ا�شبانيا بركالت الرتجيح اأي�شا.

و�شتواجه كرواتيا يف ربع النهائي املنتخب الرو�شي املتاأهل 
على ح�شاب ا�شبانيا بطل العامل عام 2010، وهي املرة االأوىل 
فاجاأت  حني   1998 عام  منذ  النهائي  ربع  كرواتيا  فيها  تبلغ 
العامل مب�شاركتها االأوىل كدولة م�شتقلة، بو�شولها اىل ن�شف 
توجت  التي  امل�شيفة  فرن�شا  يد  على  اخلروج  قبل  النهائي 
يف  للدمنارك  نتيجة  اأف�شل  اأن  واملفارقة  باللقب،  الحقا 
النهائيات اأي�شا كانت عام 1998 حني و�شلت اىل ربع النهائي 
اأمام الربازيل. وخالفا للدور االأول الذي كان  قبل اأن تخ�رص 
ثم   0-2 نيجرييا  على  بفوزه  منازع  دون  منتخب  اأف�شل  فيه 
الكرواتي  املنتخب  يقدم  مل   ،1-2 واي�شلندا   0-3 االأرجنتني 

اأداء مقنعا، لكن نظريه الدمناركي مل يكن اأف�شل حاال منه.

كرواتيا تعرب الدمنارك وتالقي رو�سيا يف ربع النهائي
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�سالح ميّدد تعاقده مع ليفربول ر�سميًا
اأعلن نادي ليفربول االإجنليزي اأم�ش اأّن جنمه امل�رصي حممد �شالح وقع عقداً جديداً طويل االأمد يبقيه �شمن �شفوف 

الفريق، وجاء يف بيان النادي: »يوؤكد نادي ليفربول اأّن حممد �شالح وّقع عقداً جديداً طويل االأمد مع النادي«، وتابع: 
»يربط املهاجم امل�رصي م�شتقبله مع الريدز بتوقيعه على العقد، بعد اأقل من عام من و�شوله اإىل اأنفيلد قادماً من روما«، 
واأكد مدرب ليفربول االأملاين يورغن كلوب، اأّن جتديد �شالح البالغ 26 عاماً الذي �شجل 44 هدفاً للفريق يف 52 مباراة يف 

خمتلف امل�شابقات العام املا�شي، لعقده لفرتة طويلة يعك�ش اإميانه باأّن النادي يف طريقه حلقبة مليئة باالنت�شارات، ولعب 
�شالح دوراً اأ�شا�شياً يف و�شول فريقه اإىل املباراة النهائية لدوري اأبطال اأوروبا التي خ�رصها اأمام ريال مدريد االإ�شباين 1-3 

يف 26 ماي املا�شي، واأنهى �شالح مغامرته يف كاأ�ش العامل بهدفني يف مباراتني اأمام رو�شيا وال�شعودية، علماً اأّن منتخب 
»الفراعنة« عاد من دون اأية نقطة من املونديال بعدما خ�رص مبارياته الثالث يف دور املجموعات، حيث تعر�ش لهزمية اأمام 

االأوروغواي اأي�شا.  
ودخل �شالح تاريخ نادي ليفربول من بابه الوا�شع بعدما �شجل ثاين اأكرب عدد من االأهداف يف مو�شم واحد، متاأخراً بفارق 

ثالثة اأهداف فقط عن �شاحب الرقم القيا�شي الويلزي اإيان را�ش 47 هدف ولكن تخّطى النجم االآخر روجر هانت)42، 
و�شجل املهاجم امل�رصي 32 هدفاً يف الدوري االجنليزي املمتاز املو�شم املنق�شي، ليحقق رقماً قيا�شياً جديداً يف دوري 

من 38 مباراة يف مو�شم واحد، وا�شتحق الفوز باحلذاء الذهبي الذي مينح الأف�شل هّداف، وتّوج �شالح تاألقه يف مو�شمه االأول 
مع »احلمر« بنيله جائزتي رابطتي الالعبني املحرتفني واملحررين الكرويني الأف�شل العب يف اجنلرتا.



فنيالثالثاء 03 جويلية  2018  املوافـق  لـ 19 �شوال 1439هـ 15
�أمين زيد�ن يفطر �لقلوب ب�صور منزله �لذي حتول �إىل ركام 

ت�شبب الفنان ال�شوري اأمين زيدان يف حزن ملحبيه، بعد ن�شره ل�شور منزله يف �شوريا بعد اأن حتول اإىل ركام وحتطم 
جماله بالكامل، ليكون اأ�شبه باملكان املهجور.

�صور  عدة  ن�رش  زيدان  اأمين 
ليك�صف  �صوريا،  يف  ملنزله 
الذي  بيته  بـ  حل  ما  ملحبيه 
من  مالذه  ليكون  بنف�صه  اأ�ص�صه 
بعد  الراحة  على  احل�صول  اأجل 
الفن،  يف  طويل  م�صوار  عناء 
وعلق النجم ال�صوري على ال�صور 
حتول  الذي  ملنزله  املحزنة 
ليقول: »ال ادري ملاذا  اإىل ركام 
خطر يل اأن اأتفقده... بيتي قبل 
م�صنية،  عمر  رحلة  بعد  وبعد. 

مالذي  �صيكون  اأنه  اأعتقد  كنت 
ملا تبقى من العمر. حياة جديرة 

بال�صخرية«.
ن�رشها  التي  ال�صور  وك�صفت 
الدمار  حجم  عن  زيدان  اأمين 
الذي حل مبنزله، وكيف اإنه منذ 
وراقياً  جمياًل  بيته  كان  �صنوات 
اإال اأن احلرب دمرته  التفا�صيل، 
حطام  ملكان  وحولته  متاماً 

�صعب العي�ش فيه.
كما علق اأمين زيدان على اإحدى 

عدد  فيها  يظهر  والتي  ال�صور 
املحطمة  الفيديو  �رشائط  من 
ار�صيف  من  »بع�ش  ليقول: 
فكان  الغابرة«،  اجلهد  �صنوات 
حزن  يف  البالغ  اأثره  لتعليقه 
يجدوا  مل  الذين  متابعيه  كل 
على  للتعليق  املنا�صبة  الكلمات 
بالذكر  اجلدير  فاجعته.  حجم 
اأن اأمين زيدان من جنوم �صوريا، 
الفنية  اأعماله  ب�صبب  والذي 

حدث رواجاً يف ال�صاحة.

الفيلم امل�رشي »فوتوكوبي«  فاز 
يف  طويل  فيلم  اأف�صل  بجائزة 
مهرجان فاتن حمامة ال�صينمائي 
دورته  على  ال�صتار  اأ�صدل  الذي 
االثنني  اأم�ش  م�صاء  الرابعة 
بطولة  من  والفيلم  بالقاهرة. 
ر�صا،  و�صريين  حميدة  حممود 
واإخراج  دبور  هيثم  تاأليف  ومن 

تامر ع�رشي.
املهرجان  حتكيم  جلنة  و�صمت 
ال�صني  هاين  املخرج 
حفظي  حممد  وال�صيناري�صت 
واملخرج  نورهان  واملمثلة 
ال�رشيف واالأكادميية غادة  اأدهم 

جبارة، ع�صو جمل�ش نقابة املهن 
م�صابقة  و�صملت  ال�صينمائية. 
من  فيلما  ع�رشين  املهرجان 
م�رش و�صوريا والواليات املتحدة 
واإ�صبانيا  الت�صيك  وجمهورية 
واإيطاليا. ومنحت جلنة التحكيم 
جائزتها اخلا�صة للفيلم امل�رشي 
»االأ�صليني« من بطولة منة �صلبي 
وماجد الكدواين وخالد ال�صاوي 
وفاز  حامد.  مروان  واإخراج 
الفيلم االإ�صباين »اإثارة اأم مفاجاأة« 
من اإخراج دانيال برينال بجائزة 
نوهت  كما  ق�صري،  فيلم  اأف�صل 
»عطر  بفيلم  التحكيم  جلنة 

روؤى  االأردنية  للمخرجة  بغداد« 
املخرجة  وقالت  الغمراوي. 
موؤ�ص�صة  اأنور  ماجي  واملنتجة 
حفل  عقب  املهرجان  ورئي�صة 
ب�صينما  اجلوائز  وتوزيع  اخلتام 
االأوبرا؛  �صاحة  يف  احل�صارة 
الدورة  قدمته  مبا  جدا  »�صعيدة 
هدفنا  للمهرجان...  الرابعة 
الراحلة  الفنانة  ا�صم  تخليد 
املواهب  ودعم  حمامة  فاتن 
ال�صينمائية  وامل�صاريع  ال�صابة 

امل�صتقلة«.
اأي  مثل  »بالطبع  واأ�صافت 
مهرجان م�صتقل نواجه �صعوبات 

اجلمهور  تفاعل  لكن  كثرية، 
يف  وم�صاركته  املهرجان  مع 
يدفعان  العمل  وور�ش  الندوات 
نحو اال�صتمرار بكل قوة«.  ونظم 
املهرجان ور�ش عمل يف الديكور 
واملو�صيقى الت�صويرية واملونتاج 
وكّرم  االأفالم.  وتوزيع  وت�صويق 
الرابعة  دورته  يف  املهرجان 
واملنتج  داود  راجح  املو�صيقار 
نادية  واملمثلة  العدل  حممد 
خريي واملمثل نبيل عي�صى وا�صم 
يا�صني،  اإ�صماعيل  الراحل  الفنان 
اإ�صافة اإىل املمثلة اإلهام �صاهني 

التي ح�صلت على درع التميز.

فيلم »تايل« يوؤكد تاألق »فوتوكوبي« يفوز مبهرجان فاتن حمامة �ل�صينمائي
�صارليز ثريون

وت�صتمر  تنجح  �صيغ  هناك 
اإىل  تتحول  الزمن  ومبرور 
ال�صينما،  عامل  داخل  منط 
اأعمال  على  هذا  وينطبق 
االأمريكية  ال�صحفية  الكاتبة 
احلا�صلة على االأو�صكار من 
فئة اأف�صل �صيناريو عن فيلم 
»جونو« )2008( ديابلو كودي، 
التي تتعاون �صينمائيا للمرة 
جا�صن  املخرج  مع  الثالثة 
من  »تايل«  فيلم  يف  ريتمان 
�صينمائي  م�رشوع  خالل 
اجلنوب  النجمة  ن�صج  يوؤكد 
�صارليز  االأ�صل  اأفريقية 

ثريون.
هذا  بطولة  ثريون  تلعب 
نوعية  من  وهو  العمل، 
التعاون  لها  و�صبق  الدراما، 
ريتمان  الثنائي  مع  قبل  من 
»الرا�صدون  يف  وكودي 
ال�صغار«، واليوم تعود للتعاون 
معهما يف دور خمتلف متاما 
ال�صقراء  الفتاة  اأدوار  عن 
اجلذابة  املرحة  املنطلقة 
عليها  اجلمهور  اعتاد  التي 

خالل م�صوارها الفني.
على النقي�ش متاما، جت�صد 
اأفريقية  اجلنوب  ال�صقراء 
املرة  هذه  عاما   42 ذات 
دور »مارلو«، وهي اأم لثالثة 
اأبناء، اأحدهم ر�صيع حديث 
مارلو  وت�صت�صعر  الوالدة، 
مدى ق�صوة اأم وربة منزل من 
الطبقة الو�صطى يف الواليات 

املتحدة االأمريكية.
مي�صي اإيقاع الفيلم بتفا�صيله 
على الوترية املعتادة نف�صها 
املخرج  اأعمال  اأ�صلوب  يف 
يف  يتعمق  حيث  ريتمان، 
ال�صخ�صيات،  نف�صية  اأغوار 
كبرية،  مفاجئة  نقالت  دون 
اإىل  االأحداث  ت�صل  اأن  اإىل 
لتبداأ  الكبرية  التحول  نقطة 

رحلة الالعودة.
تبدو  اأي�صا،  املرة  وهذه 
حد  اإىل  متوقعة  االأحداث 
�صابة  فتاة  وجود  نتيجة  ما، 
جميلة، ذكية، جذابة، تعي�ش 
البائ�صني حتت  الزوجني  مع 

�صقف واحد.
ريتمان  الثنائي  عمل  حظي 
وكودي معا حتى االآن بكثري 
جانب  من  االإ�صادة  من 
ثريون  ومتتلك  النقاد، 
ال�صينمائي  م�صوارها  خالل 
عن  ف�صال  مهما،  ر�صيدا 
عن  االبتعاد  على  حر�صها 
وامليل  النمطية،  االأدوار 
التقليدية،  غري  لل�صخ�صيات 
وحتى ذات الطبيعة القا�صية 
اإىل  النفاذ  ي�صعب  التي 
فعليا  يبدو  وهذا  مكنونها، 
�صخ�صيتها  اإىل  اأقرب 

احلقيقية يف الواقع.

�أنغام وحممد عبده يك�صفان مفاجاآت حفلهما يف �لأوبر�
حتدث فنان العرب حممد عبده 
تفا�صيل  عن  اأنغام،  والنجمة 
الذي  االأول  الغنائي  حفلها 
 ، االأربعاء  اليوم  �صوياً  �صيجمعها 
اإقامته على م�رشح دار  واملقرر 

االأوبرا امل�رشية.
و�صي�صهد احلفل عدة مفاجئات، 
خالل  اأنغام  ك�صفت  حيث 
املوؤمتر ال�صحفي عن جزء منها 
وهي غنائها الأغنية للفنانة جناة، 
املو�صيقار  لها  قدمها  والتي 
طالل مداح، لكنها مل تظهر للنور 
لتقدميها  باالإ�صافة  قبل،  من 
م�رشية  واأخرى  خليجية  اأغنية 

مع اأغانيها يف االألبوم االأخري.
حممد  العرب  فنان  �صيقدم  كما 
عبده خالل احلفل، اأغنية اأخرى 

على  اأنغام  بالفنانة  �صتجمعه 
حتى  اأنه  اإال  �صوياً،  امل�رشح 
من  اأي  الك�صف عن  يتم  االآن مل 
تفا�صيلها. واأعربت الفنانة اأنغام 
عن �صعادتها بامل�صاركة باحلفل 
يف  عبده  حممد  للفنان  ال�صنوي 
تعتربه  اأنها  اإىل  م�صرية  االأوبرا، 
بالعمل  تفخر  الذي  اأ�صتاذها 
معه. من جانبه قال حممد عبده 
»اإن اأنغام دخلت البيت اخلليجي 
ووجدانه ب�صوتها، وحول اختياره 
الأنغام حتديداً مل�صاركته يف هذا 
تظاهرة  �صي�صكل  الذي  احلفل، 
فنية، قال: »‘نه يحب �صوتها كما 
اللون  غناء  يف  معه  تتوافق  اأنها 
�صوت  خري  وهي  الكال�صيكي، 

ميثل م�رش من وجهة نظره«
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للروائي والقا�ص والكاتب ال�شحفي يا�شر قبيالت

»�ألغاز بوتني«، كتاب يك�شف خفايا 
�شرية �لرئي�س �لرو�شي

�شدر كتب »األغاز بوتني: ق�شة حياة و�شرية مهنة« للروائي والقا�ص 
والكاتب ال�شحفي يا�شر قبيالت، عن موؤ�ش�شة  »الآن نا�شرون 
وموزعون« يف عّمان. يتكّون الكتاب من مقدمة حتتوي على 

مو�شوعني: مفاجاأة رئا�شية، وتعيني وريث. ثم ينتقل اإىل الألغاز 
وعددها 14، وينق�شم كل لغز اإىل جمموعة من العناوين.

وكالت

ال�ساللة،  اأ�رسار   - الأول  اللغز 
وفالحون،  وعمال  »اأقنان  وفيها: 
اأ�سول ونتف روايات، ظالل احلرب 
اللغز  وال�سمت، ذكريات احلرب«. 
الثاين: »�رس الأقارب اجلورجيني«، 
منت  البي�ساء،  ال�سفحات  وفيه 
اللغز  مت�سابكة(.  خيوط  احلكاية، 
ويت�سمن:  الطفولة  اأ�رسار  الثالث: 

»�سجيج الهم�سات، حياة م�سرتكة، 
اأ�رسار  الرابع:  اللغز  الِفناء«.  جنة 
التخ�س�ص، وفيه: »طموحات فتى، 
بالتوا�سل  اأخ�سائي  حياة طالبية، 
اأ�رسار  وفيه:  اخلام�ص،  اللغز   .«
»احتكاك مهني، عالقات  املهنة: 
اللغز  بولتوف«.  الرفيق  موروثة، 
العائلية:  الأ�رسار  ال�ساد�ص: 
زوجية«.  حياة  عاطفية،  »عالقة 
الأملانية:  الأ�رسار  ال�سابع:  اللغز 

متتابعة،  ترقيات  الرحلة،  »زاد 
اإجراءات  اأملانية،  التبا�سات 
الأ�رسار  الثامن:  اللغز  طارئة«. 
دري�سدن،  »األغاز  الغوربات�سوفية: 
جمموعة  غام�سة،  مهمة 
الأ�رسار  التا�سع:  اللغز  ال�سعاع«، 
�سابق،  اأمن  »رجل  اللينينغرادية: 
اأوت،  مترد  �سوبت�ساك،  مع  العمل 
العا�رس:  اللغز  احلزبية«.  البطاقة 
»جمل�ص  املعتمة:  الأ�رسار 

ف�ساد  �سخ�سي،  خطاأ  املدينة، 
اللغز  القوة«.  مظاهر  �رسعي، 
اخل�سارة:  اأ�رسار  ع�رس:  احلادي 
عائلية،  تفا�سيل  �سري،  »حادث 
تهاجم.«  مو�سكو  خطرة،  حلظات 
الأ�رسار  ع�رس:  الثاين  اللغز 
امل�سكوبية: »الدولة واجل�سد، �سبح 
احلرائق،  اإطفاء  وت�سعني،  ثالث 
الأقاليم،  حكم  تنادي،  مو�سكو 

مفاجئ«.  تعيني  منا�سبة،  بوابة 
اللغز الثالث ع�رس: اأ�رسار اجلهاز: 
»قواعد ذهبية، فيديو ف�سائحي«. 
اأ�رسار  ع�رس:  الرابع  اللغز 
برمياكوفية،  »تفا�سيل  الختيار: 
قرار  الرئي�ص،  اأفق  القرار،  دائرة 
الوريث  عمل،  عر�ص  بالتغيري، 

ال�سامت، حتريك الو�سع«.
مفتوحة  ويرتكها  النهاية  واأخرياً 

حتت عنوان: كل ما ي�ساء الرئي�ص، 
عّما  الكاتب  يتحّدث  اخلامتة  ويف 
وخطة  اأندروبوف،  خطة  ي�سمى 

الطوارئ.
يُذكر اأن يا�رس القبيالت قد ح�سل 
فنون  يف  الدبلوم  �سهادة  على 
املعهد  من  والتلفزيون  ال�سينما 
يف  لل�سينما  الرو�سي  الفيدرايل 

مو�سكو �سنة 1995.

 �لور�شة �لأوىل حلفظ و ترميم 
�لف�شيف�شاء �لقدمية بتيبازة 

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، 
و  املتاحف  اأن  بتيبازة  اأم�ص   اأول 
املواقع الأثرية  »لن تلجاأ ابتداء من 
الف�سيف�سائية  م�ساحاتها  لنقل  الآن 
اإىل اخلارج من اأجل ترميمها« و ذلك 
حلفظ  الأوىل  »الور�سة  افتتاح  بعد 
التي  القدمية«  الف�سيف�ساء  ترميم  و 
مكونة  جزائرية  خربة  على  تتوفر 
لدى  الوزير  اأكد  و  املجال.  يف 
لـ  الر�سمي  الفتتاح  على  اإ�رسافه 
الف�سيف�ساء  ترميم  و  »ور�سة احلفظ 
القدمية« التي �سيكون مقرها بفيال 
»اأوجنلفي« بتيبازة، اأن التكوين الذي 
اجلزائريني  الأثريني  منه  ا�ستفاد 
موؤ�س�سة  من  بدعم   ،)8 )عددهم 
برنامج  �سمن  و  الأمريكية  »غيتي« 
خدمة  »يف  �سيجعلهم  »موزيكون« 
عرب  الأثرية  املواقع  و  املتاحف 
معاجلة  اإىل  »حتتاج  التي  الوطن« 

ا�ستعجالية« لقطعها الف�سيف�سائية.
الثانية  املرتبة  حتتل  اجلزائر  اأن   
خمزون  حيث  من  متو�سطيا 
وليات  عرب  املنت�رس  الف�سيف�ساء 
ال�رسقية،  اجلهة  خا�سة  الوطن 
مربع،  مرت   4500 بـ  تقدر  مب�ساحة 
»العيادة  بـ  الور�سة  افتتاح  وا�سفا 
اخلا�سة« التي �ستعالج ما حل بذلك 
يف  اأ�سار  و  تاأثريات.  من  املخزون 
تفكر  وزارته  اأن  اإىل  ال�سياق  ذات 
يف فتح ور�سة ثانية يف ولية �رسقية 
مما  وتيمقاد،  جميلة  معامل  حيث 
اجلزائر  »انخراط«  ح�سبه--  يربز 
املوروث  على  احلفاظ  برنامج  يف 
يف  ا�ست�سهد  و  الالمادي.  و  املادي 
الذي  تيمقاد  مبتحف  املجال  هذا 
املخت�سني  و  للجمهور  فتحه  اأعيد 

بعد ربع قرن من الغلق.
من جهته، اأو�سح عبد الوهاب زكاغ، 
املدير العام للديوان الوطني لت�سيري 
الثقافية  املمتلكات  ا�ستغالل  و 
اأن هذه الدورة التكوينية  املحمية،  
اإطار  توفري  على  اأول  »تراهن«، 
املهني  ال�ستقرار  »ي�سمن  قانوين 
و البحثي« لالأثريني املتكونني »حتى 

وثانيا  قوله،  حد  على  ي�سيعوا«،  ل 
»ترميم كل امل�ساحات الف�سيف�سائية 
املخزنة عرب املتاحف منذ 1930«.

كما اأ�سار يف �سياق مت�سل، اأن اجلزائر 
هذا  تفعيل  يف  كبري  بقدر  �ساهمت 
مولت  حيث  املتخ�س�ص،  التكوين 
90 باملائة من تكاليف التكوين، فيما 
ب�سمان  »غيتي«  موؤ�س�سة  تكفلت 
التكفل  و  املتخ�سني  املوؤطرين 

باملرتب�سني يف تنقالتهم باخلارج.
ور�سة  م�سوؤول   ، بلون  بارتيك  وقال 
م�ستوى  على  الرتميم  و  احلفظ 
متحف اآرل القدمي، اأن الور�سة التي 
افتتحت اجلزائر تندرج �سم برنامج 
»ذو بعد متو�سطي« لكونه يهتم بكل 
حيث  الأبي�ص  احلو�ص  املناطق 
القدمية،  الف�سيف�سائية  القطع  تكرث 
حت�سل  الذي  التكوين  من  الهدف  و 
ا�سافة  الثمانية  اجلزائريني  عليه 
هو  م�رس،  و  لبنان  من  اثريني  اإىل 
»كيفية متابعة املتاحف يف تطورها 
اأي�سا«،  تو�سعاتها  و  جتددها  و 
ب�سكل  الف�سيف�ساء  نقل  يتم  بحيث 
و  اأطول.  عمرا  لها  ي�سمن  دقيق 
»الأوىل  بالور�سة  بلون  ال�سيد  اأ�ساد 
اأن  وقال  اجلزائر«،  يف  نوعها  من 
و�سعت  موؤ�س�ساتها  و  الثقافة  وزارة 
بيانات  قاعدة  الباحثني  متناول  يف 
املجموعة  �سيمكن  عتاد  و  هامة 
مناذج  على  العمل  من  املرتب�سة 
ف�سيف�سائية وفق التقنيات املتعارف 
يف  الباحثني  اأبرز  و  دوليا.  عليها 
و  فتحي  ريحان  اجلزائري  الآثار 
الدورات  اأن  اخلوري،  روبا  اللبنانية 
بفرن�سا  »اآرل«  مبتحف  التكوينية 
اثري  موقع  على  امليداين  العمل  و 
من  مكنهم  تيبازا  ثم  جبيل  مبنطقة 
�سيانة  و  الرتميم  تقنيات  خمتلف 
الف�سيف�ساء القدمية اإ�سافة اإىل تلقي 
عدة معارف حول التوثيق و الت�سوير 
بذر  اآلة  با�ستعمال  القطع  تنظيف  و 
املاء و التنظيف الكيماوي و غريها 

من التقنيات.
 ق.ث

�إدر�ج مدينة �لزهر�ء يف �لأندل�س و موقع ثقايف �إيطايل بقائمة �لرت�ث �لعاملي

لعبد القادر لقـاح

�لوجود و�لنحو: قر�ءة فل�شفية يف �أق�شام �لكالم �لعربي

اأعلنت منظمة الأمم املتحدة للعلوم 
اأول  )يون�سكو(   والثقافة  والرتبية 
اإدراج مدينة الزهراء الواقعة  اأم�ص 
�سمن  الإ�سبانية،  الأندل�ص  مبنطقة 
وت�سم  العاملي،  الرتاث  قائمة 
الزهراء اأطالل املدينة التي اأ�س�سها 
الرحمن  عبد  الأندل�ص،  خلفاء  اأول 
الذي  »النا�رس«  بـ  امللقب  الثالث 
عام  يف  الأموية،  لالأ�رسة  ينتمي 
936 ميالدياً، عقب �سبع �سنوات من 

تن�سيبه خليفة لقرطبة.
عليها  يطلق  كان  التي  والزهراء 
البع�ص »فر�ساي الع�سور الو�سطى«، 
الدولة  ثامن خلفاء  �سيدت من قبل 
الرحمن  عبد  الأندل�ص  يف  الأموية 
ب  امُللَقّ اهلل  عبد  بن  حممد  بن 

بالنَّا�رس )912–961(.
وتقع الزهراء التي ت�سم كنوزا اأثرية 
قرطبة،  مدينة  غرب  �سمال  كثرية 
اً، وم�ستقّراً  وقد جعلها اخلليفة مقَرّ
َخب  �سَ عن  ليناأَى  خلالفته  جديداً 
حيث  الكربى  قرطبة  و�سجيج 
انتقل اخلليفة النَّا�رس اإليها، لت�سبح 
للخالفة،  مركزاً  هراء  الَزّ مدينة 
وظلت على تلك احلال ملّدة اأربعني 
حمن  الَرّ ة ُحكم عبد  مَدّ �سنة، وهي 
امل�ستن�رس،  احلَكم  وجنله  النَّا�رس 
وعندما توىَلّ احلاجب املن�سور بن 
اأبي عامر احُلكَم يف الأندل�ص �سّيد 
عليها  اأطلق  التي  الأخرى  مدينته 
اهرة، ونقل مركز اخلالفة اإليها. الَزّ
اليوم  تُعرف  التي  الزهراء  وت�سم 

الفخم  الق�رس  القدمية،  بقرطبة 
النَّا�رس،  الرحمن  عبد  بناه  الذي 
وعة  الَرّ يف  فريداً  ِمثالً  يعّد  والذي 
حيث بنيت جدرانه بالرخام امُلطّعم 
التَّماثيل  به  هب، وكانت حتيط  بالَذّ

والتُّحف النَّفي�سة.
العاملي  الرتاث  اأدرجت جلنة  ولقد 
والعلم  الرتبية  ملنظمة  التابعة 
املنعقدة  )يوني�سكو(،  والثقافة 
حالياً يف العا�سمة البحرينية، اليوم 
الأحد، موقعاً ثقافياً من اإيطاليا يف 

قائمة الرتاث العاملي.
اجتماعها  خالل  اللجنة،  وقالت 
بنت  هيا  ال�سيخة  برئا�سة  اليوم 
را�سد اآل خليفة، اإنها اأدرجت مدينة 
للقرن  تعود  التي  ال�سناعية  اإيفري 

يف  تقع  وهي  )اإيطاليا(  الع�رسين 
�ساحة  اأ�سبحت  اإذ  بييمونتي،  اإقليم 
املعنية  اأوليفيتي  ل�رسكة  جتارب 
والآلت  الطباعة  اآلت  بت�سنيع 
واأجهزة  امليكانيكية  احلا�سبة 

احلا�سوب املكتبية.
م�سنع  على  املدينة  وحتتوي 
اإىل  بالإ�سافة  اإدارية  ومبان  كبري 
اخلدمات  لتقدمي  خم�س�سة  مبان 
ال�سكن،  وتوفري  الجتماعية 
نخبة  من  جمموعة  و�سّممت 
احل�رسي  التخطيط  مهند�سي 
املجمع  هذا  الإيطاليني  والعمراين 
بني  اأ�سا�سية  ب�سورة  املعماري 

الثالثينيات وال�ستينات.
وكالت

اإثبات  لقـاح  القادر  عبد  يحاول 
للكالم  الثاُلثي  التق�سيم  عالقة 
بالوجود  حرف(  فعل،  )ا�سم، 
امُلمكن بو�سفه ل يخرج عن ثُنائية 

اجلوهر والعر�ص.
)اأ�ستاذ  لقـاح  القادر  لعبد  �سدر 
الل�سانّيات والنحو يف جامعة حمّمد 
كتاب  املغربية(  بوجدة  الأول 
قراءة  والنحو:  »الوجود  بعنوان 
العربي«  الكالم  اأق�سام  يف  فل�سفية 
عن من�سورات مقاربات يف فا�ص. 

عالقة  اإثبات  الداِر�ص  يحاول 
)ا�سم،  للكالم  الثاُلثي  التق�سيم 
امُلمكن  بالوجود  حرف(  فعل، 
بو�سفه ل يخرج عن ثُنائية اجلوهر 
ملبحث  اأن  اإىل  وي�سري  والعر�ص. 
الرُتاث  يف  قّوياً  ح�سوراً  الوجود 
العربي الإ�سالمي مبختلف فروعه 
ح�سور  يوؤّكد  وهذا  املعرفّية، 
بني جميع  ي�سل  عام  فل�سفي  ن�سٍق 
من  بالرغم  املعرفّية  احلقول 
املو�سوع.  م�ستوى  على  اختالفها 
وهكذا جند مبحث الوجود حا�رساً 
الفل�سفة واملنطق وِعلم الكالم  يف 

وِعلم  والنحو  والبالغة  والفقه 
الو�سع.

ممكن  اأن  اجلمهور  عليه  والذي 
الوجود هو كل ما عدا اهلل �سبحانه 
يكون  اأن  عن  يخرج  ول  وتعاىل 
قائماً بنف�سه ل يحتاج اإىل مو�سوع 
ول يحل يف حمل، وهو: اجلوهر اأو 
وحمتاج  مو�سوع  ويف  بغريه  قائماً 

اإىل حمل وهو: العر�ص.
تعاىل  فاهلل  الت�سّور،  لهذا  ووفقاً 
والعامل  والأعرا�ص،  خلَق اجلواهر 
اأن  يخرج عن  ل  املخلوق  احلاِدث 
َعـَر�ساً،  واإما  َجْوَهــراً  اإما  يكون 
تنزيهه  تقت�سي  تعاىل  اهلل  ومعرفة 
وُم�سابهة  خملوقاته  جُمان�سة  يف 
ال�سيخ  يقول  هذا  ويف  احلوادث، 

عبد الغني النابل�سي:

�ْص  َمْعِرَفُة اهلِل َعَلْيَك ُتْفَتَ
ُه ل َجْوَهٌر َول  **** ِباأََنّ

َعَر�ْص

وكوُن اللغة اأ�سواتاً، تعريف باجلن�ص 
لأن  املناطقة،  يقول  كما  البعيد، 

ولو  وغريه.  اللفظ  ي�سمل  ال�سوت 
ما  وهو  اأن�سب  لكان  )األفاظاً(  قلنا 
مالك  ابن  كقول  اجلمهور،  عليه 

)َكالُمنا لَْفٌظ مفيٌد كا�ستقْم(.
عن  للتعبري  و�سيلة  اللغة  اأن  ومبا 
الوجود امُلمكن، األ ميكن اأن تكون 
هناك عالقة بني التق�سيم الثالثي 
وبني  حرف(  فعل،  )ا�سم،  للكالم 
يخرج  ل  بو�سفه  امُلمكن  الوجود 
عن ثنائّية اجلوهر والعــَر�ص؟ واأُيّ 
اجلـوهر،  عن  يعرِبّ  الكالِم  اأق�سام 
وهل  العر�ص؟  عن  يعرِبّ  منها  واأّي 
عقلية؟  ق�سمة  الثالثية  الق�سمة 

وهل هي ق�سمة وجودية؟
الداِر�ص بداية ملبحِث  لقد عر�ص 
الوجود - على نحو ُمقت�سب - عند 
مبحث  لأن  وامُلتكلّمني،  الفال�سفة 
كالمي  فل�سفي  مبحث  الوجود 
نف�سه  الوقت  يف  ولكنه  بامتياز؛ 
لأنه  الأخرى،  املباحث  اإىل  ميتد 
الأب�ستيمولوجي  الأ�سا�ص  مبثابة 
يف  بحثاً  الفل�سفة  كانت  فاإذا  لها، 
موجود،  هو  حيث  من  املوجود 
يف  بحث  هي  الأخرى  العلوم  فاإن 

اأعرا�ص موجود/ مو�سوع ما )على 
ِعلم  بني  املو�سوعات  اختالف 

واآخر(.
�ص الباِحث املبَحث الثاين  ثم خ�سّ
مراتب  فيه  وتناول  والوجود،  للغة 
اخلارجي،  )الوجود  الأربع  الوجود 
الر�سمي،  الوجود  الذهني،  الوجود 
والوجود اللفظي(؛ وعر�ص لأق�سام 
�سوء  يف  العربي  النحو  يف  الكالم 
نظرية الو�سع )عند ُعلماء الو�سع( 
نظرية  اخل�سو�ص  هذا  يف  و�رسح 
ومن  الإيجي  ب�سطها  كما  املراآة 
تابعه من ُعلماء الو�سع والأ�سوليني 
اأن  اإثبات  حماول  والبالغيني؛ 
الق�سمة الثالثية للكالم هي ق�سمة 
�سوء  ويف  وجودية،  وق�سمة  عقلية 
)امل�سدر(  يف  بََحَث  الت�سّور  هذا 
اأقوال  وا�ستعر�ص  و)امُل�ستّقات(، 
النُحاة والأ�سوليني وُعلماء الو�سع، 
�ص املطلب الأخري من هذا  وخ�سّ
�سوء  يف  الكالم  لأق�سام  املبحث 
هي  كما  امُل�سّخ�ص  الكلّي/  ثنائّية 

مب�سوطة يف كتب ُعلماء الو�سع.
  وكالت



ثقافةالثالثاء 03 جويلية  2018  املوافـق  لـ 19 �شوال 1439هـ 17
تاأليف اآال�شتري بونيت وترجمة اأحمد مغربي

فكرة الغرب: الثقافة 
وال�سيا�سة والتاريخ

�شدر حديًثا عن �شل�شلة ترجمان يف املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات كتاب فكرة 
 The Idea of the الغرب: الثقافة وال�شيا�شةوالتاريخ، وهو ترجمة اأحمد مغربي لكتاب

بونيت. اآال�شَتري  West: Culture، Politics، and History لالأكادميي 
يقع الكتاب )320 �شفحة بالقطع الو�شط، موثًقا ومفهر�ًشا( يف مقدمة و�شبعة ف�شول وخامتة، 

حماواًل االإجابة عن اأ�شئلة عدة، من قبيل: "ما الغرب؟"، "ما اأ�شول هذا املفهوم؟"، "ما 
تاريخه؟"، "ما جتلياته املختلفة؟"، "ما عالقته بخ�شومه و�شراعاته؟".

وكاالت

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

انت�سا ر الغرب الأكيد.
 

فكرة االأبي�ض

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

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

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

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

ماأزومة تواجه خطر النحالل.

غرب يف ال�شرق

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

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

الغربية والهوية الغربية عموًما.

 طوباوية وواقع

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

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

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

منذ 1962.

مبنا�شبة االحتفال باليوم العاملي لالأر�شيف:

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

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

للن�ساط الب�رصي.

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

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

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

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

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

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

الفل�سطينية العربية.
وكاالت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإىل مركز و�سل ع�سكري واإداري وعلمي بني ال�رصق والغرب.
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 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�شري 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.

�شبغة 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�شادات الأك�شدة

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�شتودع 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.

هذه املواد قد ت�صبب ت�صارع �صربات القلب
معدل  ت�شارع  كثريون  يالحظ 
بع�ض  تناول  بعد  القلب  �رضبات 
الأطعمة اأو امل�رضوبات اأو الأدوية، 
ت�شبب  التي  املواد  اأهم  هي  فما 
الظاهرة  هذه  اأ�شباب  تكمن  ذلك؟ 
وامل�رضوبات  الغذائية  املواد  يف 
الإن�شان،  يتناولها  التي  والأدوية 
اأ�شباب  اأهم  من  مثال  فالكحول 
القلب،  �رضبات  معدل  ت�شارع 
جامعة  من  العلماء  اكت�شف  حيث 
فران�شي�شكو،  �شان  يف  كاليفورنيا 
�شحايا  عند  ت�شبب  الكحول  اأن 
ا�شطراب �رضبات القلب »قفزات« 
يف اإيقاعها، ويالحظ ذلك على نحو 
اأكرث و�شوحا لدى الأ�شخا�ض الذين 

يعانون من الرجفان الأذيني.
ومن الأ�شباب الأخرى التي ميكن اأن 
معدلت �رضبات  ت�شارع  اإىل  توؤدي 
وامل�رضوبات  الكافيني  القلب، 

الغازية وال�شاي وم�رضوبات الطاقة، 
يف  املوجود  الكافيني  وكذلك 
ال�شخ�ض  على  ويتعني  ال�شوكولتة، 
الظاهرة  هذه  من  يعاين  الذي 
ت�شجيل املواد الغذائية التي يرتبط 

تناولها بظهور هذه الأعرا�ض.
وال�شكري  الربو  اأدوية  توؤثر  كما 
على  واحل�شا�شية  الربد  واأمرا�ض 
اإيقاع �رضبات القلب، لحتوائها على 
الفينيليفرين، والإيبينفريين  مركبي 
الزائف، اللذين ي�شببان ت�شارعا يف 

�رضبات القلب.
الذي  الإن�شولني  هرمون  اأن  كما 
يتعاطاه مر�شى ال�شكري للمحافظة 
على م�شتوى تركيز ال�شكر يف الدم، 
قد يت�شبب يف ت�شارع �رضبات القلب 
فينخف�ض  جرعته،  تزيد  حينما 
حده  عن  الدم  يف  ال�شكر  م�شتوى 

الأدنى.

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�ض خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!

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

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

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

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

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

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

عليه اليوم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعالج 
امل�شابني.
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ميتاز �ملذهب �ملالكي على م�صتوى �أ�صول �لفقه بعدة مز�يا وخ�صو�صيات من �أهمها:
اأول: وفرة م�سادره وكرثة اأ�سوله املتمثلة يف الكتاب وال�سنة واإجماع الأمة 

وعمل اأهل املدينةوالقيا�س ول�ستح�سان وال�ستقراء وقول ال�سحابي و�رشع من 
قبلنا وال�ست�سحاب وامل�سالح املر�سلة و�سد الذرائع والعرف والأخذ بالأحوط 

ومراعاة اخلالف. بالإ�سافة اإىل القواعد العامة املتفرعة عنها والتي اأنهاها 
بع�س املالكية اإىل األف ومائتي قاعدة تغطي جميع اأبواب الفقه وجمالته.

هذه الكرثة اأغنت الفقه املالكي واأعطته قوة وحيوية وو�سعتبني اأيدي علمائه 
من و�سائل الجتهاد واأدوات ال�ستنباط ما يوؤهلهم لبلوغ درجة الجتهاد وميكنهم 
من ممار�سته وي�سهل عليهم مهمته. واإذا كانت بع�س املذاهب �ساركت املذهب 
املالكي يف بع�س هذه الأ�سول فاإن ميزة الفقه املالكي تكمن يف الأخذ بجميع 

هذه الأ�سول بينما غريه مل ياأخذ اإل ببع�سها ورد الباقي.
ثانيا: تنوع هذه الأ�سول وامل�سادر فاإنها ترتاوح بني النقل الثابت والراأي ال�سحيح 

امل�ستمد من ال�رشع وامل�ستند اإليه كالقيا�س. هذا التنوع يف الأ�سول وامل�سادر 
واملزاوجة بني العقل والنقل والأثر والنظروعدم اجلمود على النقل اأوالن�سياق 

وراء العقل هي امليزة التي ميزت املذهب املالكي عن مدر�سة املحدثني 
ومدر�سة اأهل الراأي وهي �رش و�سطيته وانت�ساره والإقبال ال�سديد عليه و�رشب 
اأكباد الإبل اإىل اإمامه يف اأيام حياته. ثالثا: تو�سعه يف ا�ستثمار الأ�سول املتفق 
عليها تو�سعا كبريا مما �ساعد وي�ساعد على �سد الفراغ الذي ميكن اأن يح�س 
بها ملجتهد عند ممار�سة الجتهاد وال�ستنباط، وهكذا جنده يف التعامل مع 

الكتاب وال�سنة ل يكتفي بالن�س والظاهر بل يقبل مفاهيم املخالفة واملوافقة 
وتنبيه اخلطاب كما يقبل دللة ال�سياق ودللة القرتان والدللة التبعية، وقد 

ا�ستدل بقوله تعاىل: على عدموجوب الزكاة يف اخليل لقرتانها باحلمري (واخليل 
والبغال واحلمري لرتكبوها ) التي ل زكاة فيها ،كما تو�سع يف باب القيا�س فقبل 
اأنواعا من القيا�س ل يقبلها غريه ومل يخ�سه بباب من اأبواب الفقه ول نوع من 
اأنواع احلكم. بينما جند كثريا من الفقهاء يردون بع�س اأنواع القيا�س وي�سيقون 

جمالت املقبول عندهم. فال يقبلون القيا�س على ما ثبت بالقيا�س ول القيا�س 
املركب والقيا�س على خم�سو�س وقيا�س العك�س. ول يجيزون القيا�س يف احلدود 

والكفارات والرخ�س والتقديرات والأ�سباب وال�رشوط واملوانع.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

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

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�صرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

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

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

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

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

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

�جتماع �لأ�صماء �حل�صنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�صبب نزول �صورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ 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
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بريد االدارة:
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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.



فيات  �شراء  هيونداي  تنوي  هل 
ذلك؟ يف  تنجح  وهل  فعال؟  كراي�شلر 
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كوريا  يف  الإعالم  و�سائل  ح�سب 
تخطط  هيونداي  اجلنوبية، 
على  ا�ستحواذ  عر�ض  لتقدمي 
فيات كراي�سلر، وذلك مع اقرتاب 
تقاعد رئي�سها التنفيذي �سريجي 
مطلع  م�سدر  يقول  مارت�سيوين. 
�سيتم  العر�ض  باأن  امل�ساألة  على 
وذلك  ال�سيف،  هذا  يف  تقدميه 
م�ساهمي  لجتماع  ا�ستباقا 
 2019 مايو  يف  كراي�سلر  فيات 
وهذا  مارت�سيوين،  مغادرة  عند 
هيونداي  اأن  اإىل  يعود  التوقيت 
�سانعة  �سهم  انهيار  تتوقع 
الأمريكية بحلول ذلك  ال�سيارات 
الوقت وبالتايل انخفا�ض قيمتها 

ال�سوقية.

ي�ساع اأن الرجل الذي يقف خلف 
مالك  �سينجر  بول  هو  العر�ض 
�رشكة Elliott الأمريكية لإدارة 
يف  ميتلك  وهو  ال�ستثمارات، 
مليار   1 قيمتها  ح�سة  هيونداي 
األفريدو  ذلك  ويدعمه يف  دولر، 
كراي�سلر  فيات  رئي�ض  األتافيال 
الأو�سط  وال�رشق  باأوروبا 
ي�سغل  اأي�سا  الذي  واأفريقيا 
اإدارة  مبجل�ض  ع�سو  من�سب 
�رشكة  وهي  اإيطاليا،  تيليكوم 
ميتلك �سينجر ح�سة كبرية فيها. 
جذب مارت�سيوين اهتمام عمالقة 
كوريا اجلنوبية با�ستخدام اهتمام 
جريت وول موتور ال�سينية ب�رشاء 
فيات كراي�سلر ثم رف�ض عر�سها، 

للفكرة  متقبل  الرجل  وفعليا 
وحتدث مرارا وتكرارا عن رغبته 
�سيارات  �سانعة  مع  الندماج  يف 
 2015 يف  حيث  اأخرى،  عمالقة 
جرنال  مع  �سفقة  عقد  حاول 
كما  رف�سته..  اأنها  اإل  موتورز، 
مهتمة  كانت  فاجن  فولك�ض  اأن 
كراي�سلر،  فيات  مع  بالندماج 
ان  اإل  روميو،  األفا  �رشاء  خا�سة 
ا�ستمرار  مع  ف�سلت  التفاقية 
ف�سيحة  من  التعايف  حماولت 
واإنفاقها  الديزل  انبعاثات 
ال�سيارات  مبجال  التطور  على 
بني  اندماج  اأي�سا،  الكهربائية. 
�سيارات  و�سانعة  كراي�سلر  فيات 
متاما  م�ستبعد  اأمر  هو  �سينية 

دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  كون 
التفاقية  حظر  باإمكانه  ترامب 
عن  وتكرارا  مرارا  عبرّ  وبالفعل 

اأنه لن ي�سمح بهكذا �سيء.
مفتوحا  املجال  يرتك  هذا  كل 
كراي�سلر  وفيات  هيونداي  اأمام 
موافقة  اأن  و�سحيح  لالندماج، 
لإمتام  �رشورية  ترامب  اإدارة 
اجلنوبية  كوريا  اأن  اإل  التفاق 
ا�سرتاتيجيا  حليفا  كانت  لطاملا 
يوجد  ل  لذا  املتحدة،  للوليات 
اجلدير  العملية.  لوقف  داٍع  اأي 
بالذكر اأن جيم تراينور املتحدث 
با�سم هيونداي �رشح باأن ال�رشكة 
الأ�سواق،  �سائعات  على  تعلق  ل 

ول تنكر اأو تنفي التقرير. 

 SRT دودج ت�شالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�شيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سوراً  كراي�سلر  فيات  اأ�سدرت 
في�ض  لإطالق  متهيداً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  ال�رشكة 
�ستحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة،  الع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
املحرك م�ستوحاة من املوديالت 
ال�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  التي 

وال�سبعينات.
بف�سل عنا�رش الت�سميم اجلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
اأي�ساً  بل  �رشا”  “اأكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “اأف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  ال�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كراي�سلر.

املحرك  كان  ما  اإذا  نعلم  ل 
HEMI �سعة 6.2  ال�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ل،  اأم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لرّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم الدوران، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذا كل ما علينا فعله 
هو انتظار “هذا ال�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

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

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

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

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

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

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

جاكوار لند روفر تقا�شي بنتلي وتتهمها ب�شرقة نظامها للطرق الوعرة

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

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

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

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

يف 7 �سبتمب.

اعتدنا  طوال،  �سنوات  مر  على 
 SUV �سيارات  ملكة  تكون  باأن 
لكن  روفر،  رجن  روفر  لند  هي 
بنتايجا  بنتلي  لدينا  حاليا 
رولز  موؤخرا  اإليها  وان�سمت 
ب�سكل  اأدى  ما  كولينان،  روي�ض 
املناف�سة  احتدام  اإىل  طبيعي 
واليوم،  البيطانيني،  ال�سناع  بني 
باأن  روفر  لند  جاكوار  اأعلنت 

براءة  �رشقت  بنتلي  مناف�ستها 
على  لال�ستجابة  تقنيتها  اخرتاع 

الت�ساري�ض.
باأن  روفر  لند  جاكوار  تقول 
لكل  بنتايجا  تقنية  موا�سفات 
مبوا�سفات  تاأتي  الت�ساري�ض 
تقدم  حيث  روفر  لرجن  مماثلة 
وال�ستاء  الثلج  قيادة  و�سعيات 
والع�سب  والَقطر  والطني 

مت  ولذلك  متاما،  مثلها  وخالفه 
بنتلي  على  ق�سائية  دعوى  رفع 
�سفحة   30 من  مكونة  موتورز 
روفر  لند  جاكوار  فيها  تطالب 
ودفع  ماليا  تعوي�سها  يتم  اأن 
عقوبة  وفر�ض  املحاماة  اأتعاب 
اأي  يوجد  ل  فعليا،  بنتلي.  على 
جاكوار  �سهادة  يف  يبثبت  �سيء 
ومالكتها  بنتلي  باأن  روفر  لند 

براءة  �رشقوا  فاجن  فولك�ض 
من  عديدا  اأن  حيث  اخرتاعها، 
اأنظمة  تبني  ال�سيارات  �سانعات 
 SUV ل�سياراتها  الوعرة  للطرق 
على  حكرا  لي�ست  تقنيات  وهي 
ال�سيارات  �سانعة  اأن  كما  اأحد، 
الأملانية لن تخرج مب�سميات من 
ت�سمى  اأن  الطبيعي  فمن  العدم، 

اأمناط القيادة بالثلج والطني.
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�آ�سو�س تطرح هاتفا ذكيا يعمل 48 

�ساعة دون �حلاجة ل�سحنه!

هاتف  م�ؤخرا  اآ�س��س  �رشكة  اأطلقت 
مب�ا�سفات   »ZenFone Max Pro«
دوالرا   260 يتجاوز  ال  و�سعر  مناف�سة 
اأنيق  معدين  بهيكل  الهاتف  وزود 
ب��سات   6 مبقا�س  و�سا�سة  ومتني، 
بيك�سل   )2160х1080( عر�س  ودقة 
لبطاقات  ومنفذين   ،18:9 واأبعاد 
بن�سختني  اجلهاز  طرح  كما  االت�سال، 
ومعالج   »636  Snapdragon« مبعالج 
وكامريا   ،»509  Adreno« ر�س�ميات 
ميغابيك�سل   13 بدقة  مزدوجة  اأ�سا�سية 

 4K فيدي�هات  ت�س�ير  على  قادرة 
 8 بدقة  اأمامية  واأخرى   ،UHD
ميغابيك�سل، وبطارية ب�سعة 5000 ميللي 

اأمبري تكفيه ليعمل لي�مني متتاليني.
وجاءت الن�سخة االأوىل من الهاتف بذاكرة 
وذاكرة  غيغابايت،   3 ع�س�ائي  و�س�ل 
داخلية 32 غيغابايت، اأما الن�سخة االأكرث 
تط�را فجاءت بذاكرة و�س�ل ع�س�ائي 4 
غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، 
قابلة للت��سيع حتى 2 تريا بايت با�ستعمال 

بطاقات ذاكرة خارجية.

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

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 االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  �أول  تطلق   Huawei

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

.»5G« اجليل اخلام�س
التنفيذي  املدير  عن  امل�قع  ونقل 
اإن  ق�له،  �س�ي  اإيريك  لل�رشكة 
اأول  ت�ستعر�س  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�س  العامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�س  يف   ،5G �سبكات  مع 
يف  تطرحه  اأن  املنتظر  ومن 
من  الثاين  الن�سف  يف  االأ�س�اق 
اأن  اإىل  �س�ي  نف�سه«،واأ�سار  العام 

بع�س  �سابقا  ا�ستعر�ست  �رشكته 
التقنيات املتعلقة ب�سبكات االإنرتنت 
ك�رشائح  اخلام�س،  اجليل  من 
والتي  االإلكرتونية،   »970  Kirin«
اله�اتف  ت�ساعد  اأن  املفرت�س  من 
من  البيانات  وحتميل  ا�ستقبال  على 
 50 بني  ما  ترتاوح  ب�رشعة  االإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  اخلط�ة  تلك  وتاأتي 
اأكدت  الذي  ال�قت  يف   Huawei
�رشكات  من  العديد  اأن  ال�سني  فيه 
االت�سال العاملة فيها �ستبداأ باعتماد 

�سبكات »5G« العام املقبل.

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

ب�س�ؤون  املهتمة  امل�اقع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معل�مات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر م�قع »Android Police« اأن 
مب�ا�سفات  �سياأتي  املذك�ر  الهاتف 
االأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  االأ�س�اق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�س�ائي  و�س�ل  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�س  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�س�رة  ممتازة  ج�دة  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  تك�ن  اأن  املت�قع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 ب��سة.

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

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

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل م�قع الت�جه  اأوال 

ت�سجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على  الر�سمي 
دخ�له عرب ح�ساب »Apple ID«، واتباع 
االإر�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 امل�ج�دة يف اأنظمة 
الت�سغيل ال�سابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�س�مي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �سنتارو ف�روكاوا، 
ياباين  ين  ملي�ن   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)ح�ايل مليار( لتط�ير األعاب خمتلفة لله�اتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  ه�  كما  الذكية،  لله�اتف 
جهاز �س�يت�س. اإال اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتح�ل  ُمهمهاً  جماالً  اله�اتف  األعاب 

وت��سيع عملها يف جمال االألعاب.
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
بال��سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التح�ل من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة لل�اجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �سن�ات  عن  ع��ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة �أمو�ل 
�أ�سحاب هو�تف �أندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

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

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

وقال االأخ�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 ال ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ال تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو االإبالغ 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 االحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



يف  للخ�رض  ال�سابق  الدويل  الالعب  اأكد 
خل�رض  املا�سي  القرن  من  الثمانينات 
يومية  به  خ�ص  �سحفي  ت�رضيح  يف  بلومي 
يف  بالإ�رضاع  ملزمة  الفاف  اأن   ، »الو�سط« 
التعاقد مع الناخب الوطني ال�سابق البو�سني 
وحيد  حاليلوزي�ص الذي اأبان -ح�سبه- عن 
اإمكانية كبرية ، وذلك بالنظر لقوة �سخ�سيته 
وال�رضامة التي يتمتع بها البو�سني ، وهو ما 
الوطني  للمنتخب  الروح  يعيد  اأن  �ساأنه  من 
دفع   اأنه  بلومي  ب�ساأنه  اأكد  الذي  اجلزائري 
م�ستوى  على  الإ�ستقرار  غياب  �رضيبة 
العار�سة الفنية طيلة الأربع �سنوات الفارطة 
، ناهيك عن ال�رضاعات اخلفية التي حتدث 
املنتخب  ركائز  بني  والأخرى  الفينة  بني 
يف  باملحرتفني  تعلق  ما  خا�سة   ، الوطني 
غرار  على  الأوروبية  البطولت  خمتلف 

جانب  اإىل   . والربتغال  الإ�سبان   ، الإجنليز 
ابعد  اىل  املتحدث  ذات  ذهب  فقد  ذلك 
التعاقد  فر�سية  ا�ستبعد  عندما  ذلك  من 
 « »الثعلب  الفرن�سي  الكروي  التقني  مع 
 ، املغربي  املنتخب  مدرب  رونار  هرييف 

الذي ك�سف ب�ساأنه اأنه ل ميلك املوا�سفات 
الكافية التي متكنه من قيادة �سفينة اخل�رض 
 2019 كان  اأو  بالت�سفيات  الأمر  تعلق  �سواء 
العام  الكامريون  دولة  يف  اإجرائها  املقرر 

املقبل . .

�أحمد باحلاج

جنم �لثمانينيات خل�سر بلومي يك�سف لـ«�لو�سط«

حاليلوزي�ش الأقرب لتدريب اخل�ضر 
ك�سف جنم �ملنتخب �لوطني يف �لثمانينات خل�سر بلومي ، �أن �ملدرب �لأقرب و �لأن�سب لتويل �لعار�سة �لفنية للخ�سر �سيكون 

�أجنبي بن�سبة كبرية ، م�ستبعد� �إمكانية �ملحليني  يف �إعادة تدريب �خل�سر يف �مل�ستقبل �لقريب .

ال�ضهيد العقيد 
علوي مربوك

بكثري  تيارت  �سكان  يذكر 
من �لعتز�ز �لعقيد علوي 
�لقطاع  قائد  مربوك 
��ست�سهد  �لذي  �لعملياتي 
قادها  مت�سيط  عملية  �إثر 
بنف�سه يف جبل م�سرع �ل�سفا 
  1 0 /1 0 /2 0 1 4 يخ ر بتا ،
عملو�  �لذين  �أحد  يقول 
�ل�سهيد  �أن  قيادته  حتت 
كان معروفا بقربه �ل�سديد 
من مروؤو�سيه خ�سو�سا من 
�سف  و  �لرتباء  و  �جلنود 
يجال�سهم  ،كان  �ل�سباط 
همومهم  �إىل  في�ستمع 
ق�ساء  على  يعينهم  ،و 
حو�ئجهم �لتي ل يتمكنون 
�إمتامها بحكم �لتز�مهم  من 
�أبد�  ي�سمح  �ملهني،ول 
لقد�سية  ي�سيء  �سيء  باأي 
به،كان  يقوم  �لذي  �لعمل 
�ملكاتب  يف  �لبقاء  يرف�ض 
ي�سرع   حينما  �ملكيفة 
جنوده يف عمليات ميد�نية 
و كان ير�فقهم يف �ل�سفوف 

�لأوىل   .
�أربع  مرور  بعد  و  �ليوم 
ل  ��ست�سهاده  على  �سنو�ت 
وممن  دربه  رفقاء  يز�ل 
عملو� معه يذكرون خ�ساله 
عليه  يرتحمون  و  �لطيبة 
..عا�ض كبري� و مات كبري� 

رحمة �هلل عليه.

موقف

جتوب كامل �ل�ساحل 
�جلز�ئري

   Ooredoo
ُتطلق القافلة 

ال�ضيفية الرتفيهية
   

تلتقي Ooredoo بزبائنها خالل هذا 
ال�سيف عرب ال�سواطئ وتطلق القافلة 
ال�سيفيةFoot Club  Beach التي 

تقرتح برنامج غني و األعاب ترفيهية على 
�ساطئ البحر. 

يتزامن انطالق هذه القافلة التي ُو�سعت 
حتت مو�سوع كرة القدم مع الأجواء 

احلما�سية لكاأ�ص العامل 2018 وجتوب 
اىل غاية 15 اأوت اأهم �سواطئ الوطن يف 
11 ولية �ساحلية و يتعلق الأمر بكل من 
منطقة الو�سط: تيبازة )امليناء و�ساطئ 

�سنوة(، اجلزائر العا�سمة ) الكيتاين 
وال�سابالت( و تيزي وزو )ازفون(. 

يف منطقة ال�رضق: بجاية ) تيغرمت، 
 Brise de بوليمات ون�سمة البحر

Mer(، جيجل  ) كوتاما وميناء بودي�ص(،  
�سكيكدة  ) العربي بن مهيدي(     و عنابة  
) ريزي عامر و �سريايدي(. و يف منطقة 

الغرب : م�ستغامن ) �سلمندر(، وهران 
) عني الرتك و الندلو�سيات(، عني 

متو�سنت ) ماداغ 1( وتلم�سان  ) مر�سى 
بن مهيدي(.  �سيتمكن امل�سطافون من 
ال�ستمتاع باأن�سطة ريا�سية خمتلفة يف 
نادي   Beach Foot Club وح�سور 

 Village« سهرات ترفيهية يف ف�ساء�
.»Night

�حلاج # ود�د 
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»حالة القارة البي�ضاء تتدهور«
قبل ب�سعة �سنو�ت ،قمت بزيارة  �لقطب �جلنوبي، وكان ذلك خالل مهمة دولية كمن�سق 

للمجموعة �لإفريقية للتفاو�ض ب�ساأن �ملناخ ، بال�سرت�ك مع �إريك �سولهامي ، �لأمني 
�لتنفيذي �حلايل للربنامج حماية �لبيئة لالأمم �ملتحدة.

م�ساهمة  �ل�سيد �ل�سريف رحماين �سفري 
�ل�سحاري و�لأر��سي �لقاحلة 

)�تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لت�سحر(
رئي�ض موؤ�س�سة �سحاري �لعامل

جز�ئري يف �أنتاركتيكا / �لقطب 
�جلنوبي

اىل  نقلتنا  التي  العمالقة  الطائرة  هبطت 
، يف  اجلليد  من  بحر  البي�ساء  يف  القارة 
 30 حرارة  درجة  حتت   ، العدم  منت�سف 
الكون  ال�سفر. يف هذا  درجة مئوية حتت 
 ، باأكملها  قارة  يغطي  الذي  اجلليد  من 
بع�ص العلماء ال�سجعان )امريكيون ، رو�ص 
، وكنديون ...( ، يتحدون دون كلل  ق�ساوة 
الربودة ،و العزلة  لدرا�سة  تطور القطب 
اجلنوبي  الذي يعاين من تغري املناخ ،  و 
العام  والراأي  املجتمع  اإعالم  بهدف  ذلك 
املنذرة   العالمات  اأف�سل.  ب�سكل  الدويل 
بالعني  مرئية  اأ�سبحت  املناخ  بتغري 
وانف�سال   ، اجلليد  اجنراف   : املجردة 
م�ستوى  يف  والرتفاع   ، اجلليدية  الكتل 
و  احلني،  ذلك  منذ    ، اجلنوبي  املحيط 
ال�سلبية  التغريات  هذه  ازدادت  لالأ�سف 
هده  من  الكربى  خماوفنا  ثبتت  و  حدة  
النا�سا  تقرير  اأكده  ما  هذا  و  التوجهات. 
املجلة  يف  املن�سور   ، الأخري   )NASA(

Nature   ال�سادرة بالجنليزية
اإبالغ  ال�رضوري  من  اأنه  اعتقدت  لقد 
لأ�سدقائنا  �سدق،  بكل  و  احلقائق،  هذه 
القراء من اأجل امل�ساعدة ، دون الدفع اإىل 
الكاآبة طبعا، و ذلك من اأجل امل�ساهمة يف 
التغريات   ق�سية  حول  وطني  وعي  تبلور 
املرتتبة  املا�ساوية  والعواقب  املناخية 

عن ذلك بالن�سبة لنا.

�لعلماء ينذرون ...

بن�سبة  مغطاة  اجلنوبية  القطبية  القارة 
دائم،  ب�سكل  الثابت  اجلليد  من   ٪98
اجلليدي«  »الغطاء  اأي�سا  وت�سمى   ،
اليوم  البي�ساء  القارة  هذه   )Inlandsis(
هي مو�سوع تناف�ص  القوى العظمى  من 
ذلك  اإل  ولي�ص  الباطنية،  ثرواتها  اأجل  
اأي�سا ميدان ابحاث علمية و  .... بل هي 
مو�سوع  خماوف كبرية بالن�سبة للمخت�سني 
والعلماء!  تو�سل علماء الوكالة الأمريكية 
درا�ستهم  بعد  و   ،)Nasa=نا�سا( موؤخرا  
اإىل  عقود  عدة  امتداد  على  للمحيطات 
ارتفاع  من  قويا  حتذيرا  ي�سكل   اكت�ساف 
وتاأثريها  واملحيطات  البحار  مياه  معدل 

على تغري املناخ.
 ، املنهجية  املالحظات  هذه  وتك�سف 
على   ، ال�سناعية  بالأقمار  جمعت  التي 

مدى عقدين من الزمن ، عن ذوبان �رضيع 
املتواجدة  البي�ساء  القارة  لأنتاركتيكا، 

بالقطب اجلنوبي.

�جلليد يذوب ثالث مر�ت �أ�سرع من 
ذي قبل ...

يذوب اجلليد ب�رضعة خطرية، اأ�رضع بثالث 
مرات من ذي قبل. حتى عام 2012،كانت  
مليار   76 حوايل  تفقد  البي�ساء  القارة 
التاريخ  ذلك  ومنذ  �سنويا  اجلليد  من  طن 
لدرا�سة  وفقاً  و  اخل�سائر،  ت�سارعت   ،
من�سورة يف دورية nature ، فقد ارتفعت 
3 اأ�سعاف ، اأي 220 مليار مرت مربع �سنوًيا: 
و هو رقم خميف  ينذر بخطر كوين و ي�سع 
اجلميع اأمام م�سوؤولياتهم من تبعات ارتفاع 

م�ستوى البحار و املحيطات.

3000 مليار طن من �جلليد �ساعت 
يف 25 �سنة.

اجلليد  من  طن  مليار   3000 يقارب  ما 
ذابت يف ربع قرن ، و يت�سارع هدا التوجه 
يكفي  و هذا  ب�سكل كبري منذ عام 2012. 
وفقا   ، واملحيطات  البحار  م�ستوى  لرفع 
ل 84 عاملا، ما يقرب من 10 ميليمرتات 
�سورة  تعطينا  الجتاهات  هذه  �سنويا. 

تهدد  قادمة   لكارثة   حقيقية  و  مده�سة 
الكوكب الأزرق. لأن  6500 كيلومرت مربع 

قد �سقطت بالفعل يف البحر.

مئات �ملاليني من �لنا�ض حتت 
�لتهديد.....

يف  ال�ساحلية  واملناطق  اجلزر  تقع   
من�سوب  و�سعود  املياة  لتقدم  الواجهة 

البحار واملحيطات.
يحاول ال�سكان الذين يعي�سون هناك اليوم  
البقاء على قيد احلياة وهم نقطة انطالق 
»لجئوا  هم   اللجوء  من  جديد  ل�سنف 
املناخ«. وذلك �سيوؤدي ل حمالة اإىل تفاقم 
يف  لل�سكان  احلالية  الفو�سوية  احلركة 

العامل.
العلماء  قبل  من  و�سعها  �ساملة مت  �سورة 
لوكالة   »jet propolsion »خمترب  يف 
توؤكد  فهي  فيها.  التبا�ص  ل  و   ، النا�سا 
ذوبان  بني  العالقة  ب�ساأن  العلماء  خماوف 
انف�سال اجلليد وتغري املناخ.  و   ، اجلليد 
اأكرب  م�ساحة  ت�ستهلك   و  املياه  تتو�سع 
عندما ت�سخن،  وتنتقل ب�سهولة اأكرب بفعل 

التمدد احلراري.

قد يرتفع م�ستوى �سطح �لبحر  ب 
... �إذ�  مرت�   60

ال�سبب  اجلنوبية  القطبية  القارة  �ست�سبح 
مل   اإذا  البحر  م�ستوى  لرتفاع  الرئي�سي 
اإذا  التوجه  هذا  تراجع  اىل  التو�سل  يتم 
القارة  من  اجلليدية  الكتلة  كل هذه  كانت 
الرئي�سي  الحتياطي  هي  التي   - البي�ساء 
�سريتفع   ، تذوب   - للكوكب  العذبة  للمياه 
م�ستوى �سطح البحر ب 60 مرتاً و�ستغطي 

املياه جزءاً كبرياً من الكوكب.

اإنه م�ستقبل الكوكب ...

لي�ص هناك املزيد من عدم اليقني،  ذوبان 
اجلليد يف ت�سارع والو�سع يف تفاقم م�ستمر 

كل عام.
تدابري  اتخاذ  الدويل  املجتمع  يجب على 
كوكبنا  م�ستقبل  لأن  ب�رضعة  واإجراءات 
وم�ستقبل احلياة على هذه الأر�ص مرتبطان 
احلالية  املناخية  بالتغريات  وا�سح  ب�سكل 

يف الأنتاركتيكا ويف البحر اجلنوبي. ..

القطب  اجلنوبي،  القطب  غرار  على 
ال�سمايل ي�سري يف نف�ص املنحى......

يف وقت لحق ، اأقمت بالقطب ال�سمايل ، 
دائما خالل مهمة دولية للتحقيق يف تطور 

القطب ال�سمايل اثر تغري املناخ ...

�أمن ولية �جلز�ئر

ة يف �ضرقة ال�ضيارات  تفكيك �ضبكة اإجرامية خمت�ضّ
ق�سية  اجلزائر،  ولية  اأمن  م�سالح  عاجلت 
�رضقة بالتعدد ملركبات ذات حمّرك يف اإطار 
املزّور،  وا�ستعمال  التزوير  اإجرامية  منّظمة 
مزّورة  ووثائق  بلوحات  لل�سري  مركبات  و�سع 
خمتلف  عرب  تن�سط  م�رضوقة  اأ�سياء  واإخفاء 

خم�سة  توقيف  مّت  حيث  الوطن،  وليات 
 )08( حجز  مع  فيهم،  م�ستبه  اأ�سخا�ص   )05(
قدره  مايل  مبلغ  نقالة  هواتف   )08( مركبات، 
لت�سغيل  قفل جمّهز   )13( �سنتيم،  مليون   )58(
مفتاح  بدون  قفل   )20( �سيارات،  حمركات 

�ستة  مركبات،  ذاكرات   )07( �سيارات،  لأبواب 
ترقيم  لوحات  بعد،  عن  حتكم  اآلت   )06(
�سيارات مهّياة لال�ستعمال )02( اأجهزة حتكم، 
بطاقتان رماديتان، مفاتيح ميكانيكية خمتلفة 

الحجام ووثائق مركبات خمتلفة.
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