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لتح�سني اجلباية املحلية ملجابهة 
الأزمة املالية، بدوي:

البلديات �صتفو�ص القطاع 
اخلــــا�ص يف بعـــ�ص مهـــامها

يف تعليمة جديدة من قبل  
وزارة الرتبية الوطنية:

خريجــــو الــــمدار�ص العــــليا 
معنيون بالتكوين التح�صريي

مبنا�سبة عيد ال�ستقالل وال�سباب:

 توزيع 56182 �صقة
 من خمتلف ال�صيغ اليوم

اجلي�ص الوطني ال�سعبي 

ك�صف و تدمري خمباأين 
لـــالإرهـــــــابيني ببــــــاتنة

فيما ت�ستمر التحقيقات على الهواتف و الفيدويوهات

هـــــدوء يخــــيم علــى ق�صية 
الكوكايني و كمال البـــــو�صي

وزير الطاقة م�سطفى قيطوين 

اإعـــــادة تنــــظـــيم الـــــدعم 
للكهرباء اأ�صـحى �صـــروريا

من اأجل التعبري عن مطالبهم:

تقنيو �صيانة الطائرات 
يقررون العودة لالإ�صراب

تقرير لإذاعة مونتي كارلو الفرن�سية يوؤكد

 هكـذا رحلـــــت الــــجزائر 
300 مهاجر من النيجر
دعوات لفر�ص ال�سفافية لتقلي�ص نفوذهما، متابعون:

 الــــــ�صمــــــ�صــــرة والحــــــتكــــــار
�ص3 جته�صان حملة "خليها ت�صدي"

�ص3

لي�سرت ا�ست�سلمت اإىل عر�ص مان�س�سرت 
�سيتي بقيمة 60  مليون جنيه اإ�سرتليني

حمرز يخ�صع اإىل 
الفحو�صات الطبية

ريا�سة

�ص5

�ص3

    .       حجم �صادرات  املنتجات الفالحية  بلغ 48 مليون دولر يف 2018

�ص3

�ص4



عين

هريف  الفرن�سي  املدرب  الزال 
فيما  ال�سو�سبان�س  ميدد  رونار 
على  بالبقاء  مب�ستقبله  يتعلق 
لكرة  املغربي  املنتخب  راأ�س 

ويف  االأجواء،  تغيري  او  القدم 
املدرب  فاإن  ال�سدد  هذا 
االحتادية  طرف  من  املطلوب 
تغريدة  اأكد يف  للعبة  اجلزائرية 

اأنه  »اأن�ستغرام«  يف  ح�سابه  عرب 
اجلامعة  م�سوؤويل  بعد  يلتق  مل 
للح�سم  املغربية  امللكية 
اي  يفر�س  ومل  م�ستقبله  حول 

يجعل  ما  وهو  عليها،  �رشوط 
اإمكانية  يرتقبون  اجلزائريون 
الفنية  بالعار�سة  التحاقه 

للخ�رش من عدمه.
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 اجلزائر

 الأمم املتحدة تفتح حتقيقا 
يف ق�شية "كوكايني البو�شي "
حّل وفد من ديوان االأمم املتحدة ملكافحة املخدرات 

واجلرمية مبدينة وهران ، للتحقيق يف ق�سية احتجاز 701 
كلغ من الكوكايني يف �سواحل املدينة اأواخر �سهر ماي 

املن�رشم.

واأ�سارت �سحيفة "اخلرب" يف عددها ال�سادر يوم االثنني 
اإىل اأن خرباء هذا الديوان، الذي يقع مكتبه االإفريقي 

بالعا�سمة ال�سنغالية دكار، قد قابلوا العديد من امل�سوؤولني 

اجلزائريني بدءا من يوم اخلمي�س املا�سي جلمع اأكرب قدر 
من املعلومات املتعلقة بالق�سية.

العا�شمة

 قطارات ال�شواحي 
توا�شل تاأخراتها

يوا�سل امل�سافرون عرب قطارات ال�سواحي بالعا�سمة يف 

ت�سجيل تاأخرات كبرية يف مواقيت انطالق القطارات من 

واإىل العا�سمة ،و�سلت اإىل غاية التاأخر باأكرث من �ساعة كاملة 

االأمر الذي ال تف�سري له كونه يتكرر ب�سكل �سبه يومي رغم 

الوعود بت�سوية االأمر اأطلقها م�سوؤولوا هذا املرفق العمومي

حمطة »بال�شريفيلي« الف�شائية الأمريكية

ولية اأدرار الأكرث حرارة يف العامل 

 

رونار ميدد ال�شو�شبان�س

خبر في 
صورة

وكالة �شبوتنيك الرو�شية

ر�شد »م�شا�س الدماء« 
القاتل يف اجلزائر 

حليلوزيت�س يت�شّفى يف اليابانيني

مل ميرر املدرب الفرانكو بو�سني وحيد حليلوزيت�س اإق�ساء املنتخب 
الياباين من الدور الثاين لكاأ�س العامل اجلارية يف رو�سيا دون اأن يك�سف 
»ال�ساموراي«  منتخب  من  بها  طرد  التي  للطريقة  تقبله  عدم  للعامل 
بعدما اأهله اإىل املونديال، حيث ن�رش تغريدة عرب ح�سابه على موقع 
التوا�سل االجتماعي »فاي�سبوك« »من يزرع ال�رش يح�سد ال�رش«، تلميحا 
اإىل اإبعاده بطريقة مهينة قبل اأن يح�سدوا تلك اخلطوة باخلروج من 

املونديال.

موجة حر ا�شتثنائية ت�شرب 9 
وليات بـ48 درجة

اأو�سحت خريطة اليقظة ل�سالح االأر�ساد اجلوية اأن موجة حر 
ا�ستثنائية عرفها يوم الثالثاء، حيث يف اجلنوب �ستتعدى 48 درجة 

على اأربع واليات، عرب: مترنا�ست، ورقلة، غرداية، واأدرار.
كما و�سعت ذات امل�سالح تنبيها باللون االأ�سفر، يخ�س ارتفاع 
احلرارة عرب 9 واليات، ويتعلق االأمر بواليات: ب�سكرة، اإليزي، 

الوادي، امل�سيلة، اجللفة، االأغواط، البي�س، ب�سار، وتندوف.

اأعلنت حمطة »بال�سريفيلي« 
الف�سائية االأمريكية عن اأعلى 

الدرجات احلرارية امل�سجلة يف 
العامل وجاءت اجلزائر يف املرتبة 

االأوىل يف والية اأدرار كاأعلى 
درجة حرارة م�سجلة 48.8 ثم 
تالها العراق حمافظة الب�رشة 

48.6  وكانت املحطة الف�سائية 
الدولية االأمريكية قد اأعلنت هذه 

الدرجات عام 2016 اأي�سا بنف�س 
الرتتيب لكن بدرجات حرارة اأعلى 
حيث جاءت والية اأدرار اجلزائرية 

باملرتبة االأوىل بدرجة حرارة 
50 واأحتل العراق املرتبة الثانية 

بدرجة حرارة م�سجلة يف حمافظة 
مي�سان ) العمارة( 49  وجاءت 

الكويت باملرتبة الثالثة يف حمافظة 
االأحمدي 48.5

�سبوتنيك  وكالة  ن�رشته  تقرير  ركز 
اأم�س  يوم  لها  تقرير  يف  الرو�سية 
اليدوية    القنابل  راجمة  ظهور  عن 
ب«فامبري«  ا�سطالحا  املعروفة 
)م�سا�س الدماء( يف اأحد الفعاليات 
اجلي�س  نظمها  التي  الع�سكرية 
اجلزائري ،يتمتع هذا ال�سالح ح�سب 
العامل  يف  متزايدة  �سعبية  التقرير 
بعد  �سعبية  الراجمة  هذه  واكت�سبت 
يف  االأو�سط  ال�رشق  يف  ا�ستخدامها 
هذه  دمرت  حيث  بنجاح،  القتال 
الراجمة دبابات من مناذج خمتلفة.

وكما هو معروف من م�سادر مفتوحة 

الراجمة  بهذه  امل�سلح  اجلندي  اأن 
قادر على حتويل مدرعة بدرع يعادل 
اإىل  اخلا�س  الفوالذ  من  ملم   650
وحتى  امل�ستعلة،  اخلردة  من  كومة 
بحماية  حممية  الدبابة  كانت  اإذا 
احلربي  الراأ�س  فاإن  ديناميكية، 
اأن  وميكن  ب�سهولة.  عليها  �سيتغلب 
ن�سف  م�سافة  على  هدفا  يهاجم 

كيلومرت، وفقا لرو�سي�سكايا غازيتا.
وبف�سل خ�سائ�سها، فاإنه ميكن حتى 
اأن نرى هذه الراجمة يف دولة قريبة 
من الواليات املتحدة يف املك�سيك، 
ر�سد  مت  اأنه  �سابق  وقت  يف  وذكر 

الدائم  امل�سرتي  عند  غي«  بي  »اإر 
لالأ�سلحة الرو�سية- القوات امل�سلحة 
الرو�سية. وظهرت يف االإنرتنت �سور 

توؤكد هذه احلقيقة
يف  اجلي�س  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر   
الدفاع  ق�سايا  ياأخذ  البلد  هذا 
حممل  على  للدبابات  امل�سادة 
»فامبري«  اإىل  وباالإ�سافة  اجلد. 
امل�سادة  املنظومة  ا�ستخدام  يتم 
»كورنيت«  الرو�سية  للدبابات 
مدرعات  على  واملثبتة  املحمولة 
تي  و«بي  بي-2اأم«  اأم  و«بي  »تيغر« 

اإر-80«. 

ال�شلف

العدالة ملواجهة املعتدين على اإمام 
ال�سوؤون  لوزير  من�سور   ك�سف 
الدينية حممد عي�سى، عن اإيداع 
�سكوى لدى جمل�س ق�ساء والية 
ال�سلف �سَدّ الذين اعتدوا على 

اإمام م�سجد عمر بن اخلطاب 
ال�سلف  والية  يف  تاجنة  ببلدية 
الر�سمية  مهامه  يوؤدي  وهو 
عن  االأوحد  امل�سوؤول  ب�سفته 

هيبة  اأن  موؤكدا  امل�سجد، 
امل�سجد خط اأحمر، كما طلب 
الوالئيني  املديرين  من  الوزير 
اإيداع �سكوى لدى  اإىل  املبادرة 

العدالة �سد اأي �سخ�س يعتدي 
َعلى من ا�ستاأمنتهم الدولة على 
اأو  اأئمًة  كانوا  �سواء  اهلل،  بيوت 

اأعواناً دينيني.



الوطنية  املنظمة  رئي�سة   دعت 
�سامية  واملقاولني  العمل  لأرباب 
اأع�ساء  من  املخلويف  بطلب 
وجلانها  واإدارتها  قيادتها  هيئات 
املتخ�س�سة على امل�ستويني الوطني 
رئي�س  والبلدي  الولئي  واملحلي 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
للبالد وقائد  الأول  القا�سي  ب�سفته 
الدفاع  ووزير  امل�سلحة  القوات 

النتخابات  يف  الوطني  للرت�سح 
�ستجري  التي  املقبلة  الرئا�سية 
املخلويف  2019  ، موؤكدة  �سنة  يف 
خام�سة  لعهده  بوتفليقة  تر�سح  اأن 
يف ال�ستحقاقات املقبلة �سيكون من 
اأجل �سمان الأمن وال�ستقرار وتطور 
الأف�سل  نحو  اجلزائر  وازدهار 
وحدة  متا�سك  على  وللمحافظة 
كامل  برمته  يف  اجلزائري  ال�سعب 

الغرب  اإىل  من  ال�رشق  الوطن  ربوع 
ومن ال�سمال اإىل اجلنوب دون اإق�ساء 
املنظمة  رئي�سة  مطالبة   ، متييز  اأو 
واملقاولني  العمل  لأرباب  الوطنية 
برنامج  جت�سيد  يف  ال�ستمرار  اإىل 
ال�سيا�سي  اجلمهورية  رئي�س  عمل 
والثقايف  والجتماعي  والقت�سادي 
�سطره  الذي  وخارجه  الوطن  داخل 
يومنا  اإىل   1999 �سنة  واأجنزه  من 

كافة  هذا يف جميع املجالت وعلى 
امل�ستويات،   م�سيدة يف ذلك بحكمه 
،  فيما  احلكيمة  و�سيا�سته  الرا�سد 
لأرباب  الوطنية  املنظمة  اأعلنت 
حلزب  ولءها  عن  واملقاولني  العمل 
بيان  الوطني ح�سب  التحرير  جبهة 
»الو�سط«  يومية  لها حت�سلت  ر�سمي 

على ن�سخة منه .
 حكيم مالك
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الإمام عي�شى ف�شة يوؤكد يف ت�شريح »للو�شط«:

الدعوة اإىل مقاطعة احلج مع�سية عظيمة
 .       التحجج بالغالء حجة تافهة

انتقد عي�شى ف�شة اجلهات الداعية اإىل �شرورة مقاطعة حج 2018 واأكد باأنها ت�شعى مع�شية عظيمة، م�شيفا اأن القتداء ببع�س اجلهات يف تون�س �شيكون 
كارثة خا�شة واأن احلج لي�س جتارة وربح و�شراء، م�شددا يف الأخري على �شرورة عدم خلط ال�شيا�شة بالدين.

علي عزازقة

اجلراح  بن  عبيدة  م�سجد  اإمام  وقال 
باأن  للو�سط  ت�رشيح  يف  جراح  ببا�س 
الإ�سالم  اأركان  من  وركن  عبادة  احلج 
اأ�سا�س  على  معها  يتعامل  ل  وفري�سة 
اأنها جتارة وربح و�رشاء وبيع، ولهذا مت 
اإن  متابعا:«   امل�ستطيع،  على  فر�سها 
والبدنية  املالية  القدرة  امل�سلم  ملك 
كانت  �سواء  مفرو�س  عليه  فاحلج 

وراح  كثريا«،  اأو  قليال  نفقته  مقدار 
ذات املتحدث اإىل اأكرث من ذلك ملا رد 
على بع�س اجلهات الداعية اإىل �رشورة 
مقاطعة احلج، اأ�سوة مبا تقوم به جهات 
وعدم  غالئه  ب�سبب  تون�س  يف  اأخرى 
للمواطن  املعي�سية  القدرة  مع  تنا�سبه 
تعبريهم،  حد  على  افريقيا  �سمال  يف 
هي  املقاطعة  دعوات  قال:«  حيث 
مع�سية عظيمة بل كبرية، فكيف نعطل 
مق�سد  اأرى  ول  كاحلج،  عظيما  ركنا 

اإل  تون�س-  بلدهم  وخا�سة   - هوؤلء 
اأركانه«.  اأحد  بتعطيل  الإ�سالم  �رشب 
على  ف�سة  علق  اأخر  جانب  ومن 
القدرة  عدم  حول  املرتكز  الت�ساوؤل 
بحجة عدم وجود املال حيث اأو�سح :« 
من ل يطيق ل يذهب، وهذا هو احلج 
فيه م�ساريف، ولهذا قال اهلل عز وجل 
ملن ا�ستطاع اإليه �سبيال، ل يوجد اأحد 
حقق الركن دون اأن يبذل ماله، ف�سبب 
دعوة  �سعره  غالء  ب�سبب  املقاطعة 

اجلميع  الأخري  يف  دعا  فيما  تافهة«، 
الدين  بني  اخللط  عدم  �رشورة  اإىل 
الأخرى  والأمور  ال�سيا�سة  مع  واأركانه 
التي لها عالقة بها،  وكانت العديد من 
اجلهات باجلزائر عرب و�سائل التوا�سل 
الجتماعي قد راأت اأن دعوة التون�سيني 
اإىل �رشورة مقاطعة احلج ب�سبب غالئه 
لكون  ويعمم،  ينفذ  اأن  يجب  اأمرا  يعد 
ل  ة  ال�سعودي  هي  الرابحة  اجلهة 

غريها. 

وزير الطاقة م�شطفى قيطوين 

اإعادة تنظيم الدعم 
للكهرباء اأ�سحى �سروريا

قيطوين،  م�سطفى  الطاقة  وزير  اأكد   
وزارة  مبقر  اأم�س  عقدها  ندوة  يف 
احلكومة   باأن  العا�سمة  باجلزائر  الطاقة 
للكهرباء  الدعم  تنظيم  باإعادة  �ستقوم 
من  مل�ستحقيه  توجيهه  اأجل  من  وهذا 
ا�ستمرار  نافيا   املحتاجني   املواطنني 
املواطنني  كل  دعم  يف  اجلزائرية  الدولة 
اجلزائريني  مبختلف م�ستوياتهم املعي�سية 
الجتماعية  العدالة  اإطار  يف  هذا  وياأتي 
وعليه  املعقول  بغري  الأمر  هذا  وا�سفا 
الدعم   ت�سخي�س  ال�رشوري  من  فبات 

اإ�سافة اإىل الدعم اخلا�س للطاقة.
فيما اأو�سح قيطوين  بالقول اأن الدعم لن 
يتم رفعه نهائيا بل �سيتم حتويله اإىل دعم 
موجه،  وهذا ح�سب ما تعمل به  خمتلف 
دول العامل  من بينها  دولة م�رش العربية 
التي تطبق هذا املبداأ  موؤكدا باأن ت�سعرية 
الأقل  الكهرباء يف اجلزائر تعترب من بني 

عرب العامل والتي حتتل  املرتبة الثالثة .
للتيار  املتكررة  لالنقطاعات  وبالن�سبة 
يف  اجلزائر  ت�سهدها  التي  الكهربائي 
لهذه  الأ�سباب   راجعا  ال�سيف   مو�سم 
وعلى  الأمور  من  للعديد  النقطاعات 
خف�س  اإىل  املواطنني  دعا  الأ�سا�س  هذا 
يف  القت�ساد  عرب  الطاقة  ا�ستهالك 
الكهرباء   وجود  �سمان  اأجل  من  الطاقة  
كل  باملائة يف  مائة  �سمان  يوجد  ل  لأنه 

العامل .
الطموح  الربنامج  انطالق   يخ�س  وفيما 
خمتلف  عرب  املتجددة  الطاقات  لتطوير 
موؤخرا  عليه  اأعلن  الذي  الوطن  وليات 
قال  اأمينا�س   بعني  ال�سطح  مبنطقة عني 
الوطن   وليات  خمتلف  �سي�سمل  باأنه 
يف  ميغاواط   22.000 تركيب  و�سيتم 
اإن�ساء   �سيتم  اأنه   كا�سفا   ،   2030 اآفاق 

الثالث  ال�سنوات  خالل  ميغاواط   150
املقبلة ،و�ست�ستفيد وليات جنوب الوطن 
 50 اإن�ساء  من  اجلارية  ال�سنة  نهاية  مع 
»تعمل على  الطاقوية  ميغاواط امل�ساريع 
بتوليد  ي�سمح  متنوع  وطني  اقت�ساد  بناء 
الغاز«  من  الكهربائية عن طريق  الطاقة 
الطاقوية عرب  العديد من املن�ساآت  بينها 
اخلدمة  حيز  دخلت  التي  الوطن   جنوب 
غازي  جممع  يف  امل�ساريع   هذه  وتتمثل 
اأدرار(   )ولية  بتميمون  واآخر  برقان 
اإ�سافة اإىل تد�سني م�رشوع القرن املتمثل 
اإىل   �سالح  عني  من  الغاز  لنقل  خط  يف 
مترنا�ست على م�سافة تزيد عن 700 كلم  
 400 من  باأكرث  م�رشوع مماثل  عن  ف�سال 

كلم من  اإيليزي اإىل جانت.
الدولة  اإرادة  عن  قيطوين  وحتدث 
حول   القانون  تعديل  يف  اجلزائرية 
ترتيبات  اإدراج  خالل  من  املحروقات 
حتفيزية  اإجراءات  �سكل  يف  جديدة 
ل�سالح ال�رشاكة  ل�سمان ا�ستقطاب اأف�سل 
ناحية  من  املرونة   من  املزيد  ول�سفاء 
ما  ال�ستثمارات  ي�سجع   ب�سكل  التنظيم 
قبل و بعد النفط و الغاز على اأ�سا�س مبداأ 
رابح-رابح  مو�سحا اأن الظروف اجلديدة 
الطاقات  يف  ال�ستثمارات  �ست�سجع 
اجلديدة و املتجددة و املحروقات  لكون 
الأ�سواق  يف  خا�سة  مكانة  حتتل  اجلزائر 
طاقوي   بتنوع  وتتميز  العاملية   النفطية  
الطاقة  وزير  م�سيدا    ، النظري  منقطع 
جممع   به  يقوم  الذي  الكبري  بالدور 
»�سوناطراك« عرب ال�رشاكة مع  ال�رشكات 
الأخري  هذا  مكن  فلقد  الكربى،  العاملية 
املجال  يف  حديثة  تقنيات  اكت�ساب  من 

الطاقوي.
 حكيم مالك 

ب�شفتها رئي�شة املنظمة الوطنية لأرباب العمل واملقاولني

�سامية املخلويف تدعو رئي�س اجلمهورية للرت�سح لعهدة خام�سة

رئي�س الرابطة اجلزائرية حلقوق الإن�شان، »هواري قدور:

»اأوروبا حتارب من ينقذ املهاجرين يف البحر«
.         مت ت�شجيل 200 وفاة باملتو�شط خال ثالث اأيام

لتح�شني اجلباية املحلية ملجابهة الأزمة املالية، بدوي:

البلديات �ستفو�س القطاع اخلا�س يف بع�س مهامها

مبنا�شبة عيد ال�شتقالل وال�شباب:

توزيع 56182 �سقة من خمتلف ال�سيغ اليوم

اجلزائرية  الرابطة  رئي�س  �سدد 
قدور«،  »هواري  الإن�سان،  حلقوق 
تغنت  دائما ما  التي  اأوروبا  اأن  على 
بحماية  حقوق الإن�سان، تعمل على 
اإليها  املهاجرين  منقذي  حماربة 
ومنع  بتقلي�س  وهذا  البحر،  عرب 
عدد كبري من �سفن الإنقاذ الن�سطة 

يف املتو�سط.
واأو�سح ذات امل�سدر خالل ت�رشيح 
اأ�سباب  باأن  »الو�سط«  به  خ�س 
البحر منذ  ت�سجل يف  التي  الوفيات 

العام اجلاري متعددة، بحيث  بداية 
الأوروبية  ال�سلطات  منع  تتقدمها 
اإبحار  يف  الإنقاذ  �سفن  الليبية  و 
مع   الليبية،  املياه  امل�ستوى  على 
ا�ستعمال املهاجرين غري ال�رشعيني  
زوارق قدمية و�سيئة ل تقاوم تقلبات 
متابعا:«  البحر،  عر�س  يف  الطق�س 
زد على ذلك مهربي الب�رش اأ�سبحوا 
اأن  بعد  �سغرية  قوارب  ي�ستعملون 
اأ�سبح التفتي�س من طرف الأوربيني 
كي ل تعرث عليهم رادارات �سلطات 

التفتي�س  بعمليات  تقوم  التي  الدول 
يف البحر«.

ويف ذات ال�سياق قدم »هواري قدور« 
اأكد  حيث  املهاجرين  جن�سيات 
والتون�سية  الليبية  منها  توجد  بانها 
م�رشية  وحتى  اجلزائرية،  مع 
املاليني  وجود  مع  واليفوارية، 
م�سيفا  وال�سودانيني،  والنيجرييني 
 3 خالل  وفاة   200 ت�سجيل  مت  باأنه 
اأيام الأخرية، وهو عدد كارثي على 
املفو�سية  م�سيفا:«  تعبريه،  حد 

التابعة  الالجئني  ل�سوؤون  العليا 
اأرقام  عرب  حتدثت  املتحدة  لالأمم 
غري ر�سمية على ت�سجيل اأكرث من 5 
متابعا:«  لقوا حتفهم،  اآلف مهاجر 
 2018 العام  هذا  الوفيات  معدل 
يعترب  املتو�سط  الأبي�س  البحر  يف 
الفارطة«،  بالن�سبة  مقارنة  الأعلى 
ت�سجيل  2017 مت  �سنة  م�سيفا:« يف 
حوايل غرق 1530 يف البحر البي�س 

املتو�سط«.
علي عزازقة

الدين  نور  الداخلية  اأكد وزير 
�ست�سمح  البلديات  باأن  بدوي، 
بع�س  ت�سيري  بتفوي�س 
للخوا�س،  العمومية  املرافق 
ببع�س  اأ�سا�سا  الأمر  ويتعلق 
بها  تتكفل  كانت  التي  املهام 
على  املحلية  اجلماعات 
التطهري  املياه،  توزيع  غرار 
املنزلية،  النفايات  ومعاجلة 
املدر�سي،  والنقل  والإطعام 
احل�سانة  دور  اإىل  اإ�سافة 

التي  املهام  من  وغريها 
اإطار  يف  البلديات،  تتولها 
ت�سمح  جديدة  اإ�سرتاتيجية 
اجلماعات  تدخل  بتقلي�س 
املبا�رش  الت�سيري  يف  املحلية 

حلاجيات املواطنني.
انعقاد  مبنا�سبة  له  كلمة  ويف 
الندوة الثانية للمر�سد الوطني 
وزراء  بح�سور  العام  للمرفق 
العمومية،  والأ�سغال  النقل 
الريفية  والتنمية  الفالحة 

وال�سياحة  البحري  وال�سيد 
يوم  التقليدية  وال�سناعات 
باأن  امل�سدر  ذات  اأبرز  اأم�س 
قطاعه ب�سدد تهيئة الأر�سية 
التنظيمي  الن�س  لتطبيق 
املرافق  بتفوي�س  املتعلق 
العمومية، الذي �سادقت عليه 
احلكومة �سهر ماي املا�سي.

اأن اجلماعات  واأ�ساف الوزير 
اللجوء  باإمكانها  املحلية 
يف  التفوي�س  اأ�سلوب  اإىل 

باملياه  التزويد  جمالت 
النقل  لل�رشب،  ال�ساحلة 
اجلوارية  الأ�سواق  املدر�سي، 
م�سريا  ال�سيارات،  ومواقف 
الأحكام  هذه  جت�سيد  اأن  اإىل 
�سي�سمح  اجلديدة  التنظيمية 
للجماعات  اأف�سل  بت�سيري 
خلق  طريق  عن  املحلية 
الرثوة من خالل تثمني وت�سيري 

املن�ساآت املنتجة.
ع.ع

جزائرية  عائلة   56182 �ستكون 
�سكناتها  ل�ستالم  موعد  على 
اجلديدة من خمتلف ال�سيغ عرب 
مبنا�سبة  الوطني   الرتاب  كامل 
 56 املزدوجة  الذكرى  اإحياء 

وال�سباب  الإ�ستقالل  لعيدي 
اليوم الأربعاء، ح�سب بيان لوزارة 

ال�سكن والعمران واملدينة.
واأو�سح ذات امل�سدر باأن العملية  
 25326 خاللها  توزيع  �سيتم 

العمومي  نوع   من  �سكنية  وحدة 
من  وحدة    5451 و  اليجاري 
 ، اأواملدعم  الت�ساهمي  �سكنات 
متنوعة،  �سكنية  وحدة   2434 و 
نوع  من  �سكنية   وحدة  و726 

وحدة   18530 وكذا   ، الرتقوي  
�سكنية من ال�سكن الريفي  اإ�سافة 
ار�س  قطعة    3715 توزيع  اإىل 

موجهة للبناء.
ع.ع

فيما ت�شتمر التحقيقات على الهواتف و الفيدويوهات

هدوء و�سكون يخيم على ق�سية 
الكوكايني و كمال البو�سي

جتريها  مازالت  التحقيقات  تتوا�سل   
التابعة  التحري  و  الأبحاث  ف�سيلة 
يخ�س  فيما  ل�سيما   ، الوطني  للدرك 
تعد  التي  الفيديوهات  ،و  الهواتف 
�سبكة  ك�سف  يف  الركائز  اأهم  اإحدى 

كمال البو�سي .
عليها  خّيم  التي  البو�سي  ق�سية 
 ، ال�سكوت  من  نوع  الأخريين  اليومني 
مازالت م�ستمرة و اأن ف�سيلة الأبحاث 
الوطني  للدرك  التابعة  التحري  و 
املعطيات  خمتلف  حتليل  يف  ت�ستمر 
ل�سيما فيما يتعلق بالهواتف ، وكذلك 

البو�سي  اأن  و  خا�سة   ، الفيديوهات 
خمتلف  ت�سوير  على  يحر�س  كان 
وحتى  م�سوؤولني  من  معه  املتعاملني 
ق�ساة ، وكل من يدخل مكتبه لأغرا�س 
خمتلفة . وكان كمال البو�سي اآخر من 
قا�سي  طرف  من  اإليه  ال�ستماع  مت 
العديد  اإىل  ال�ستماع  قبل   ، التحقيق 
 ، الفارط  الأ�سبوع   ، املتورطني  من 
فيم مل يتم حلد ال�ساعة تقدمي اأي من 
املتهمني اجلدد يف هذه الق�سية التي 

�سغلت الراأي العام .
ع�شام بوربيع 



ت�صدي«،  »خليها  موجة  عرفت   
رغم  الأخرية،  الفرتة  خالل  خمول 
انت�صارا  عرفت  املقاطعة  حملة  اأن 
تو�صعا  خلفت  قوتها  اأوج  يف  وا�صعا 
انتقل حتى اإىل دول اجلوار كاملغرب 
باإطالق حمالت م�صابهة، اإل اأن مدى 
حيث  حمدودا،  جد  يبقى  نتائجها 
بوزيان  القت�صادي  اخلبري  اأو�صح 
مهماه يف قراءته للمعطيات الأخرية، 
ال�صعبي  املجل�س  ت�صويت  من  بداية 
 6 املادة  لإلغاء  بالأغلبية  الوطني 
امل�صافة  القيمة  ر�صم  اإلغاء  مبعنى 
املقدر بـ 19 باملائة على املتعاملني 
حمليا،  ال�صيارات  تركيب  قطاع  يف 
املالية  وزير  ت�رصيح  رافقته  والذي 
 ” اأنه  بالقول  راوية  الرحمن  عبد 
ميكن يف هذا الإطار اإعادة النظر يف 
دفرت ال�رصوط املنظم لن�صاط تركيب 
ال�صناعة،  وزارة  من طرف  ال�صيارات 
الأ�صعار  ملف  فجرت  التي  وهي 
يف  باملطروحة  مقارنة  احلقيقية 
الرتكيب  م�صانع  طرف  من  ال�صوق 
يف وقت �صابق، قبل اأن يدعو يو�صفي 
تركيب  جمال  يف  النا�صطني  موؤخرا 
لل�صوق  للتوجه  ال�صيارات  و�صناعة 
�صيحققون  بذلك  واأنهم  اخلارجية 

اأرباحا كبرية.
قانون  اأتاحه  ما  الإطار  نف�س  ويف 
الباب  بفتح    ،2018 التكميلي  املالية 
امل�صتوردة،  ال�صيارات  عودة  اأمام 
يف   30 اأدناها  ر�صوم  فر�س  مع  لكن 
ال�صيارات  اأ�صعار  اأن  مبعنى  املائة، 
لل�صوق  عودتها  حالة  يف  امل�صتوردة 
مرتفعة  اأ�صعارها  �صتكون  الوطنية 
اأكرث مما  املائة  يف   30 بـ  الأقل  على 
ال�صابق، مقابل خف�س  كانت عليه يف 
الوطني  ال�صالون  خالل  الأ�صعار 
والدراجات  وال�صاحنات  لل�صيارات 
النارية املنظم بتلم�صان باأ�صعار اأزيد 
الأ�صناف  خمتلف  من  مركبة   50 من 

مليون   50 اإىل  ت�صل  بتخفي�صات 
على  حمدثنا  ركز  وهنا  �صنتيم، 
الن�صاط  الدولة يف هذا  اأهمية تدخل 
تاأطريه،  بهدف  النا�صئ  القت�صادي 
عمومي،  متعامل  اإيجاد  خالل  من 
بعملية  يتكفل  احلكومة،  حتدده 
ا�صترياد ال�صيارات تبعا لنوعية طلبات 
مع  املحلية،  ال�صوق  يف  امل�صتهلكني 
اإبقاء اإجراء حظر ا�صترياد ال�صيارات 
كمنتوج جاهز �صاريا على املتعاملني 
نبقي  اأن  ميكن  ل  لأنه  اخلوا�س، 
حمليا  منتجا  اخلا�س  املتعامل 
فو�صع  املنتوج،  لنف�س  وم�صتوردا 
�صلطة  من  �صيقوي  القبيل  هذا  من 
اخلوا�س  املتعاملني  لدى  الإحتكار 
و�صتبقى الأ�صعار مرتفعة، اأما اإذا اأردنا 
بالأ�صعار  والو�صول  ال�صوق،  موازنة 
للمواطن،  معقولة  م�صتويات  اإىل 
من  الإحتكار  ك�رص  احلكومة  فعلى 
يتكفل  عمومي  متعامل  اإدخال  خالل 
مبهمة املتابعة، واملراقبة واملوازنة، 

بح�صبه.
 واعترب حمدث »الو�صط«، اأن العوامل 
الأ�صا�صية التي تتحكم يف احللقة هي 
وال�صم�رصة،  وامل�صاربة  الإحتكار 
التي قال اأنها طاغية على اأ�صواق بيع 
ال�صيارات، م�صت�صهدا بت�صجيل اإختفاء 
الأ�صواق،  من  اجلديدة  ال�صيارات 
القدمية،  ال�صيارات  اأ�صعار  واإنهيار 
اأنها  يف  املقبلة  التحديات  حمددا 
الأ�صعار  تذبذب  اإطار  يف  �صت�صب 
الأ�صواق  يف  ال�صما�رصة  وتالعب 
�صل�صلة  من  ال�صيارات  خروج  من  بدًء 
الكل  ترقب  اأمام  خا�صة  الإنتاح، 
لكيفية تعاطي اأ�صحاب م�صانع تركيب 
املتبناة،  الإجراءات  مع  ال�صيارات 
يف  بال�صفافية  حتليهم  مدى  واأي�صا 
ال�رصوط  لدفرت  وتنفيذهم  الأ�صعار 
كما  فيه  النظر  اإعادة  قبل  القائم 
اأن ماآلت  �رصح وزير املالية، مبعنى 
يف  �صتبقى  ت�صدى«  »خليها  حملة 
مدى  اإنتظار  يف  ال�صبابية،  غاية 
اإنتظام املتدخلني يف �صوق ال�صيارات 

واقت�صاديا  مهنياً  اإنتظاما  اجلديدة، 
وحتليهم  وجتاريا  فنياً  واإلتزاماً 
وفاعلني  كمهنيني  اقت�صادي  بوعي 
يف ال�صوق، مبا يحفظ لهم م�صاحلهم 
التجارية، لأن وعي هوؤلء املتعاملني 
ال�رصائية  القدرة  على  احلفاظ  باأن 
املحرك  هو  وتعزيزها  للمواطن 
والت�صويق  الإنتاج  لتو�صع  الأ�صا�صي 
يف  الأرباح  تعظيم  ولي�س  واملبيعات 
الواحدة، من خالل  التجارية  القطعة 
املنهجي  املنظور  �صمن  الإنتظام 
لوزارتي  واملتعا�صد  والتكاملي 
جعل  اإىل  الهادف  والتجارة  ال�صناعة 
نهجا  بالدنا  يف  ال�صيارات  �صناعة 
�صليما لتطوير ال�صناعات امليكانيكية 
ومتكني  وال�صالمة  اجلودة  و�صمان 
اإمتالك  على  املقدرة  من  املواطن 
اأو م�صا�س بقدرته  اإرهاق  �صيارة دون 

ال�رصائية.

 رئي�س احتاد حماية 
امل�ستهلك

 متعاملو ال�سيارات 
متكنوا من الإلتفاف 

حول احلملة
 

من جهته اعترب رئي�س الحتاد الوطني 
حلماية امل�صتهلك حمفوظ حرزيل يف 
احلملة  نتائج  اأن  لـ«الو�صط«،  ت�رصيح 
فلم  خميبة،  جاءت  ال�صاعة  حلد 
تتمكن من دفع متعاملي ال�صيارات اإىل 
اأنهم  قائال  الأ�صعار،  النظر يف  اإعادة 
احلملة  حول  اللتفاف  من  متكنوا 
وامت�صا�س قوتها من خالل املراهنة 
على الوقت والتفاق �صواء مبا�رصة اأو 
�صمنيا بعدم ك�رص الأ�صعار من طرف 
اأي متعامل، متداركا اأن ذلك ل يعني 
مو�صحا  لطبيعتها،  عادت  ال�صوق  اأن 
اتخاذ  من  متخوفا  يزال  ل  الكل  اأن 
املتعاملني  مع  وحتى  ال�رصاء،  خطوة 
التخف�صيات  بع�س  عن  اأعلنوا  الذين 
ذاكرا بال�صم »�صيما موتورز«، معتربا 
اأن التخفي�صات تبقى رهينة التالعب 
بطريقة اأو باأخرى، كون ال�صعر النهائي 
�صت�صمن  املواطن  �صيدفعه  الذي 
مقتني  يدفعها  �رصيبية  زيادات 
ال�صعر  من  جتعل  ب�صورة  ال�صيارة، 
النهائي نف�س ال�صعر قبل الإعالن عن 
اأن التجاوز ي�صمل  التخفي�س، م�صيفا 
عن  ناقال  الت�صليم،  مواعيد  حتى 
كثري من املقبلني عن ال�رصاء اأنهم ل 
يزالون رهيني انتظار ت�صلم �صياراتهم 

منذ �صهرين بح�صبه.

كارلو  مونتي  لإذاعة  تقرير  ذكر 
احلكومة  اأن  اأم�س  الفرن�صية 
عملية  موؤخرا  نفذت  اجلزائرية 
مهاجر   300 من  اأكرث  ترحيل 
على  طويلة  رحلة  يف  النيجر  اإىل 

م�صافة اأكرث من األفي كلم 
القائمني  اأن  التقرير  يف  جاء  و 
على العملية وفروا وجبات ،ومياه 
،وا�صرتاحات  مكيفة  ،وحافالت 
كانت  و  جديدة،   مراكز  يف 
دولية   حكومية  غري  منظمات 

�صد  موؤخرا  ممنهجة  حملة  �صنت 
اجلزائر تتهمها بارتكاب كثري من 

التجاوزات �صد املرحلني 
الرحلة ح�صب التقرير نحو النيجر 
انطلقت من مركز اإيواء ب�صواحي 
العا�صمة حيث مت جتميع اأكرث من 
اأطفال ون�صاء  اأغلبهم  300 مهاجر 
من النيجر، ومعهم بع�س املاليني 
الذين مت  والغانيني  والكامريونيني 
توقيفهم يف الأيام الأخرية يف مدن 

يف ال�صمال اجلزائري.

وبعد 400 كلم وع�رص �صاعات من 
اجلنوب،  نحو  بال�صيارات  ال�صري 
 12 من  املكونة  القافلة  توقفت 
حافلة جديدة ومكيفة يف الأغواط 
حيث قام متطوعو الهالل الأحمر 
فطور  وجبة  بتوزيع  اجلزائري 
وبعد  للر�صع،  وحفا�صات  ال�صباح 
مرة  القافلة  انطلقت  دقيقة،    90
�صاعات  ع�رص  رحلة  يف  اأخرى 
بعد  على  �صالح  نحو عني  جديدة 
اإىل  اجلزائر  جنوب  يف  كلم   1300

وبلغت  حديثا  اأجنز  اإيواء  مركز 
وهنا  يورو،  مليون   2،2 تكلفته 
وجبة  على  املهاجرون  ح�صل 
من  النطالق  وقبل  د�صمة،  ع�صاء 
باملاء  تزويدهم  مت  فجرا،  جديد 
القافلة  وو�صلت  والب�صكويت، 
م�صاء ال�صبت اإىل مترنا�صت لإيواء 
ا�صتقبال  مركز  يف  املهاجرين 
 1000 من  اأكرث  ي�صتقبل  اأن  ميكن 

�صخ�س.
م.�س 

قرر اأع�صاء النقابة الوطنية لتقنيي 
اإىل  العودة  الطائرات،  �صيانة 
مطالبهم،  عن  للتعبري  الإ�رصاب 
وفقا  ا�صتثنائية،  عامة  دورة  وذلك 
عن  �صادر  بيان  عليه  ن�س  ملا 
النقابة. ويطالب تقنيو ال�صيانة يف 
اأ�صا�صي  ب�صكل  اجلزائرية  اجلوية 

فيما  العادل  التوزيع  ق�صية  اإىل 
للت�صنيف  وفقا  بالأجور  يتعلق 
املهني، الذي تن�س عليه التفاقية 
اجلزائرية،  للجوية  اجلماعية 
امليكانيكيني  و�صعية  وت�صوية 
اإطار  يف  املعينني  واملهند�صني 
اخلا�صة،  املعلومات  اإدارة  عقد 

الو�صعية  اأي�صا  النقابة  تندد  كما 
عمال  يعي�صها  التي  ال�صعبة 
الذي  ال�صغط  حيث  من  ال�صيانة، 
والعقوبات  يوميا،  له  يتعر�صون 
بالرواتب،  وامل�صا�س  اجلائرة 
بح�صب ما ي�صري اإليه البيان، وكانت 
الإ�رصاب  ل�صالح  الت�صويت  نتائج 

وبالقرتاع  املطلقة  بالأغلبية 
ال�رصي، يف حني مل يتم الإعالن عن 
ينتظر  بعد، حيث  الإ�رصاب  تاريخ 
اإدارة  باإخطار  النقابة  تقوم  اأن 
لقانون  وفقا  بالإ�رصاب  ال�رصكة 

العمل والتفاقية اجلماعية.
 ع.ع 

دعوات لفر�س ال�سفافية لتقلي�س نفوذهما، متابعون:

تقرير لإذاعة مونتي كارلو الفرن�سية يوؤكد

من اأجل التعبري عن مطالبهم:

�سارة بومعزة

ال�صم�صرة واالحتكار جته�صان حملة »خليها ت�صدي«

هكذا رحلت اجلزائر 300 مهاجر من النيجر

تقنيو �صيانة الطائرات يقررون العودة للإ�صراب
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وزير التجارة ال�سعيد جالب يعلن

منحة مبا�صرة مل�صدري 
املنتوجات الفلحية
 .      اإعطاء �سفة امل�سدر املعتمد مل�سدري

 املنتجات الفالحية قريبا
 .       حجم �سادرات  املنتجات الفالحية

 بلغ 48 مليون دولر يف 2018
اأنه  جالب  ال�صعيد  التجارة  وزير  ك�صف 
واأليات  �صيا�صة   يف  النظر  اإعادة  �صيتم 
الدعم املمنوحة من طرف الدولة لعمليات 
الت�صدير ،م�صريا اأنه �صيتم جتديد الدعم 
من خالل تقدمي منحة مبا�رصة مل�صدري 
من  مابني   قيمتها  الفالحية   املنتجات 
ال�صوق  اأ�صعار  ح�صب  باملائة   20 اإىل   15
لتمكني  اجلزائر  يف  التكلفة  و  العاملية 
الأ�صواق  اإىل  للولوج  الفالحية  املنتجات 
�صفة  اإعطاء  �صيتم  اأنه  ،معلنا  العاملية 
املنتجات  مل�صدري  املعتمد  امل�صدر 
القيام  من  متكينهم  ق�صد  الفالحية 

بعملياتهم يف ظروف اأكرث مالئمة
اأفاد وزير الفالحة ال�صعيد جالب الأم�س 
مع  لقاءه  هام�س  على  �صحفية  ندوة  يف 
حجم  اأن  الفالحية  املنتوجات  م�صدري 
 5 يف  الفالحية  املنتجات  يف  ال�صادرات 
بلغت  اجلارية  ال�صنة  من  الأوىل  الأ�صهر 
اإرتفعت  اأنها  ،مو�صحا  دولر  مليون   48
بلغت   حيث  املا�صية  بال�صنة  مقارنة 
حجم ال�صادرات 60 مليون دولر يف �صنة 
هذه  على  ال�صري  ثم  اإذا  اأنه  كاملة،موؤكدا 
الوثرية الدينامكية �صيتم الو�صول اإىل 100 
�صياق  يف   . ال�صنة  نهاية  يف  دولر  مليون 
قريبا  �صيتم  اأنه  املتحدث  ،اأعلن  اأخر 
ي�صمح   « الت�صدير  »نادي  ت�صاوري  ف�صاء 
اإن�صغالتهم  بعر�س  امل�صدرين  جلميع 
دليل  اإعداد  �صيتم  ،كما  منظمة  ب�صفة 
الإجراءات  كل  يت�صمن  للم�صدر  عملي 
الت�صدير ،خا�صة  للقيام بعمليات  الالزمة 
الفالحية ق�صد  باملنتجات  املتعلقة  تلك 
اإبراز �صورة املنتوج الوطني على م�صتوى 

الأ�صواق اخلارجية
احلكومة  اإ�صرتاجتية  املتحدث  وثمن 
�صادرات  تنويع  و  تطوير  اإ�صكالية  حل�رص 
كل  وت�صخي�س  الفالحية  املنتجات 
التي تواجه  العوائق امليدانية  العراقيل و 
هذه  تطبيق  اأن   ،مفيدا  امل�صدرين 
ال�صادرات  حجم  من  رفع  الإ�صرتاتيجية 
:«الت�صدير  ،مو�صحا  الفالحية  املنتجات 
2مليار  ب  يقدر  كان  املحروقات  خارج 
،لكن  حمروقات  منها  باملائة   80 دولر 
حاليا ن�صبة ت�صدير املحروقات  انخف�س 

اإىل 69 باملائة  »
بع�س  اتخذت  الدولة  اأن  الوزير  واأ�صار   
املنتجات  �صوق  ل�صبط  الإجراءات 
اأ�صبح  الذي  الفالحي  املنتوج  وحت�صني 
يتطلب م�صاركة اأقوى ال�صناعات الغذائية 

لتغطية  الفالحي  املنتج  ا�صتغالل  يف 
جهة  من  املحلية  ال�صوق  احتياجات 
جهة  من  الفالحي  للمنتج  منافذ  ولتوفري 

ثانية
الرئي�صة  املحاور  عن  املتحدث  واأف�صح 
التي  الأولية  الجتماعات  �صكلتها   التي 
وزارة  م�صتوى  على  العمل  فوج  عقدها 
التجارة ،متثلت يف ت�صخي�س قدرات الإنتاج 
الوطني القابلة للت�صدير بالكمية و النوعية 
املتعلقة  اجلوانب  كل  ،تقييم  املطلوبة 
ب�صل�صلة اللوجي�صتيك و املت�صمنة و�صائل 
للرقابة،العتماد  الوطني  ،النظام  النقل 
بها  التحليل املعمول  ،الت�صديق و خمابر 
على امل�صتوى الوطني و املوؤطرة للمعايري 
التقنية التي يجب اأن ت�صتوفيها املنتجات 
القانونية  الإجراءات  ،تقييم كل  امل�صدرة 
الت�صدير  لعمليات  املوؤطرة  التنظيمية  و 
،الإجراءات  بالتمويل  يتعلق  فيما  خا�صة 
من  املمنوحة  ،والإعانات  اجلمركية 
ال�صمان  اإجراءات  وكذا  الدولة  طرف 
املمنوحة  القرو�س  و  ال�صادرات  على 
الأ�صواق  درا�صة  و  ،ت�صخي�س  للم�صدريني 
اخلارجية التي ميكن اأن ت�صكل منفذا لولوج 
و  التعريف  و  اإليها  اجلزائرية  املنتجات 
الأ�صواق  يف  اجلزائري  املنتج  مرافقة 
جالب  ،اأكد  مت�صل  �صياق  ويف  اخلارجية 
اأكد �صيتم تاأطري و دعم ال�صادرات والعمل 
وجعله  املوؤ�ص�صاتي  الغطاء  تكييف  على 
للمتطلبات  ال�صتجابة  على  قدرة  اأكرث 
التي اأ�صفرتها التطورات القت�صادية حتى 
تبعية  من  للتخل�س  ال�صادرات  ترقية  يتم 
املحروقات و تطوير القت�صاد الوطني و 

الولوج اإىل الأ�صواق العاملية
على  تعمل  و�صايته  اأنه  املتحدث  واأ�صار 
بالتن�صيق   2023-2019 املتو�صط  املدى 
حتديد  على  الوزارية  القطاعات  كل  مع 
لرتقية  جديدة  وطنية  اإ�صرتاتيجية  معامل 
اأن  ال�صادرات خارج املحروقات ،م�صريا 
النتائج الذي �صوف تنبثق عن هذا القطاع 
�صيتم التعمق يف درا�صتها من خالل اأفواج 
تن�صيها  �صيتم  ،والتي  متخ�ص�صة  عمل 
ت�صكل  و�صوف  القادم  الأ�صبوع  خالل 
مقرتحات اأفوج العمل العنا�رص الأ�صا�صية 
�صوف  التي  الطريق  خلارطة  املكونة 
يف  لدرا�صتها  الأمة  جمل�س  على  تعر�س 

الآجال املحددة يف هذا الإطار.
 اإميان لوا�س  

انح�سرت حملة »خليها ت�سدي« رغم ال�سغط الكبري الذي ولدته خالل اطالقها، خا�سة اأنها تزامنت وك�سف وزارة ال�سناعة عن حجم 
الت�سخيم يف الأ�سعار من طرف مركبي ال�سيارات، يف حني اأو�سح متابعون اأن طريقة التفاف املعنيني حرمت احلملة من نتائج فعلية، ي�ساف 

لها عوامل الإحتكار وامل�ساربة وال�سم�سرة. التي تهيمن على الأ�سواق بح�سب بوزيان مهماه، والذي دعا لتكري�س م�سعى احلكومة لفر�س 
ال�سفافية كواقع ملمو�س بهذا القطاع النا�سئ ل�سناعة ال�سيارات للتقليل من النفوذ الإحتكاري ملختلف املتدخلني يف خمرج �سل�سلة الإنتاج.

 يف تعليمة جديدة من قبل
 وزارة الرتبية الوطنية:

خريجو املدار�س العليا معنيون 
بالتكوين التح�صريي

عن  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
العليا  املدار�س  خريجي  اإ�رصاك 
التكوين  مرحلة  يف  لالأ�صاتذة 
 25 يف  �صينطلق  الذي  التح�صريي 

جويلية اجلاري.
وقالت ذات امل�صادر خالل تعليمة 
منها  ن�صخة  على  »الو�صط«  حتوز 
املقبل  املدر�صي  الدخول  باأن 
بحق  جديدة  اإجراءات  �صيعرف 
حيث  العليا،  املدار�س  خريجي 
�صتكون هذه الفئة معنية بالتكوين 

نهاية  �صينطق  الذي  التح�صريي 
ال�صهر احلايل، واأو�صحت التعليمة 
باأن ملفات ا�صتالم ملفات خريجي 
املدار�س العليا لالأ�صاتذة لالأاطوار 
جويلية،   1 يف  انطلق  الثالث 
للمرحة  بالن�صبة  اليوم،  و�صينتهي 
الت�صجيل  �صيكون  فيما  املحلية، 
يف املرحلة الوطنية ف�صيكون يف 8 
منه   10 غاية  اإىل  ال�صهر  ذات  من 

كذلك.
 علي عزازقة
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 اجلزائر ممثلة بالربملاين

 نابي الهربي

قافلة املت�سامنني 
الربملانيني الدولية 

اإىل قطاع غزة تنطلق 
من �سردينيا

انطلقت اأول اأم�س ، قافلة املت�ضامنني الربملانيني الدولية 
عدد  مب�ضاركة  �رسدينيا  جزيرة  ميناء  من  غزة  قطاع  اإىل 
من الن�ضطاء من دول خمتلفة، عربية واأجنبية، اأين �ضتكون 
اجلزائر ممثلة بوا�ضطة النائب اجلزائري نابي الهربي من 
الإغاثة  والعمل  والإن�ضاين  اخلريي  للعمل  الربكة  جمعية 
الق�ضية  حمل  على  اعتاد  الذي  النائب  »هذا  اجلزائرية، 
الفل�ضطينية وم�ضتجداتها يف الداخل واخلارج وحتى حتت 
تتاأخر  التي مل  للجزائر  ، وممثال  الربملان اجلزائري  قبة 
املحطات  هذه  مثل  يف  فعال  طرًفا  تكون  اأن  يف  �ضابقا 
القافلة من قارب لك�رس احل�ضار  الإن�ضانية ، حيث تتكون 
ما  منذ  الغزاوي  ال�ضعب  على  املفرو�س  القانوين  غري 

يقارب اثني ع�رس �ضنة م�ضت«.
هذا  جاء  قد  منه  ن�ضخة   « الو�ضط   « تلقت  بيان  وح�ضب 
الأ�ضطول الذي نظمته اللجنة الدولية لك�رس احل�ضار عن 
غزة باجلزائر، ا�ضت�ضعارا منها ومن منا�ضليها حلجم الظلم 
الواقع على اأهلنا يف غزة وزيادة وطاأة احل�ضار املفرو�س 
عليه منذ اثنتا ع�رسة �ضنة، ودعما لكل اجلهود املبذولة يف 
�ضبيل ك�رس هذا احل�ضار كانت اجلزائر ر�ضميا و�ضعبيا تدعم 
كل اجلهود لفك احل�ضار عن قطاع غزة ذلك وانطالقا من 
واجبه الإ�ضالمي والقومي والإن�ضاين وم�ضاعره املرتبطة 

وجدانيا بفل�ضطني وترابها املبارك« ،
ك�رس  قوافل  يف  �ضاركت  اجلزائر  اأن   « البيان  وي�ضيف 
اأحزاب  من  واملدنية  ال�ضيا�ضية  اأطيافها  بكل  احل�ضار 
و�ضباب  وقيادات  و�ضخ�ضيات  وبرملانيني  وجمعيات 
اجلهود  هذه  طليعة  يف  كان  اأنه  معتربة  وتنظيمات، 
امل�ضاركة يف اأ�ضطول احلرية بوفد �ضم الع�رسات من اأبناء 
اجلزائر الذين رفعوا راأ�س اجلزائر عاليا تنظيما وم�ضاركة 
الثاين  احلرية  اأ�ضطول  تنظيم  �ضاركت يف  “كما  وح�ضورا: 
احلياة  �رسيان  قوافل  وكذلك  الثالث  احلرية  واأ�ضطول 
 ، 34مرة  غزة  دخلت  التي  البت�ضامات  من  اأميال  وقوافل 
اآخرها القافلة التي دخلت القطاع اأواخر ال�ضهر املا�ضي 
والإن�ضاين  اخلريي  للعمل  الربكة  جمعية  رئي�س  يف  ممثلة 

وع�ضوين من املكتب الوطني كممثلني للجزائر. .
وينتهي البيان » وهكذا تكون اجلزائر وقافه عند وعودها 
بدعم �ضمود ال�ضعب الفل�ضطيني بكل �ضبل الدعم املادي 
البار  باإبنها  الفل�ضطينية  الق�ضية  تفدي  وهاهي  واملعنوي 
يف اأح�ضان املتو�ضط الكبري لك�رس احل�ضار عن قطاع غزة 

املحا�رس« .
ع�شام بوربيع 

اجلي�ش الوطني ال�شعبي 

ك�سف و تدمري خمباأين 
للإرهابيني بباتنة

الثنني  اأم�س  ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  دمرت 
اأم�س  اأورده  ما  ح�ضب  لالإرهابيني،   )02( خمباأين  بباتنة 
اأن  البيان  اأو�ضح  و  الوطني.  الدفاع  لـوزارة  بيان  الثالثاء 
ومت�ضيطي  بحث  عملية  واإثر  الإرهاب  مكافحة  اإطار  »يف 
 02 يوم  ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�ضفت 
غرب  تاك�ضالنت،  بلدية  الرفاعة،  مبنطقة   2018 جويلية 
باتنة/ن.ع.5، خمباأين )02( لالإرهابيني يحويان لغمني )02( 

تقليديي ال�ضنع ومواد غذائية واأغرا�س خمتلفة«.
اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  »ويف 
مفارز للجي�س الوطني ال�ضعبي--ي�ضيف البيان-- بكل من 
مهربني   )06( �ضتة  قزام/ن.ع.6،  وعني  خمتار  باجي  برج 
من  لرت  و)200(  الغذائية  املواد  من  )1،25( طن  وحجزت 
ومطرقتي  كهربائيني   )02( ومولدين  املائدة  زيت  مادة 
احلدود  حرا�س  »�ضبط  مت�ضل،  �ضياق  يف  �ضغط«.   )02(
يف  املعالج،  الكيف  من  كيلوغرام   )94( بتلم�ضان/ن.ع.2، 
بالتن�ضيق  ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت  حني 
 )02( تاجري  بب�ضار/ن.ع.3،  الوطني،  الأمن  م�ضالح  مع 
كيلوغرام من نف�س املادة«ومن  خمدرات بحوزتهما )25( 
بالقالة/ ال�ضواحل  حر�س  عنا�رس  »اأوقف  اأخرى،  جهة 
ن.ع.5، اأربعة )04( غطا�ضني دون رخ�ضة، و�ضبطوا اأجهزة 
لل�ضيد املحظور للمرجان ومعدات للغط�س، بالإ�ضافة اإىل 

قاربني )02( تقليديي ال�ضنع«.

الإ�ضتئنافية  اجلنايات  حمكمة  �ضلطت  
عقوبة   ، العا�ضمة  ق�ضاء  جمل�س  لدى 
طالب  حق  يف  نافذا  �ضجنا  �ضنوات   5
و  اجلزائرية  اجلن�ضية  مزدوج  جامعي 
قيامه  اهلل«ب�ضبب  »ع،عبد  املدعو  اللليبية 
بحرا�ضة  مكلف  �رسطي  على  بالعتداء 
مقر �ضفارة جمهورية كونغو الدميقراطية 
 ، العا�ضمة  يف  بالقبة  مقرها  الكائن 
لال�ضتيالء على �ضالحه الناري وا�ضتعماله 
مبعاقل  للحاق  ا�ضتعدادا  التدريبات  يف 
تنظيم » داع�س » بالعراق و كذا ا�ضتغالله 
تلك  لتمويل  ال�رسقة  و  النهب  عمليات  يف 
الوقائع  وهي  املوؤن  مبختلف  اجلماعات 
التي �ضاركه فيها قا�رس مت حماكمته اأمام 

ق�ضم الأحداث .
حمكمة  هيئة  اأمام  املتهم  بذلك  ليمثل 
اخلطرية  الوقائع  هاته  على  بناءا  احلال 
اإرهابية  جماعة  يف  النخراط  بجناية 

على  بالعنف  والعتداء  باخلارج،  تن�ضط 
بالأعمال  العمومية،والإ�ضادة  القوة  رجال 
الإرهابية ،بعد ا�ضتئناف الق�ضية التي تعود 
وقائعها حلادثة اإعتداء تعر�س لها �رسطي 
جمهورية  �ضفارة  مقر  بحرا�ضة  مكلف 
بالقبة  الكائن مقرها  الدميقراطية  كونغو 
اأحدهما  �ضخ�ضان  يد  على   ،  2015 بعام 
قا�رس اأين تقدم منه يومها الأول و اإ�ضتف�رس 
منه عن مكان تواجد مطعم ، و قام الثاين 
اخللف  من  خنقه  و  الفر�ضة  با�ضتغالل 
طعنات  �ضتة  بطعنه  الأخر  قام  تام  ومن 
الفخذ  و  الأي�رس  الفخذ  م�ضتوى  على 
الأمين و كتفه الأمين ، وبعد �ضقوطه قام 
القا�رس بتجريده من �ضالحه وفر به قبل 
لدى  و  اخلراطي�س  منه حمالة  ت�ضقط  اأن 
ال�رسطي  اإ�ضتغل   ا�ضرتجاعها  حماولته 
�ضالحه  لإ�ضرتجاع  الفر�ضة  امل�ضاب 
اأنه عجز عن ذلك من جراء خطورة  غري 
�رسطي  مر  الأثناء  تلك  يف  و  الإ�ضابة 
القب�س  حماول  تدخل  و  املدين  بالزي 
على املتهمان اللذان حاول الت�ضويب على 

عن�رس الأمن غري اأن هذا الأخري متكن من 
املتهم  توقيف  و  املوقف  على  ال�ضيطرة 
من  الأخر  الذي متكن  الوقت  القا�رس يف 
توقيفه يف وقت لحق  يتم  اأن  قبل  الفرار 
و تبني يف خ�ضم التحريات املنجزة عنهما 
اأن ال�ضالح الذي حاول �رسقته كان بهدف 
اإ�ضتغالله يف التدريبات قبل اللحاق مبعاقل 
عمليات  يف  اإ�ضتعماله  »وكذا  داع�س   «
املواطنني  اأموال  على  النهب  و  ال�رسقة 
اأ�ضفرت  كما   ، لالإٍرهاب  كموؤونة  لأخذها 
التحريات على العثور بحوزة املتهم البالغ 
الفيديوهات  و  الت�ضجيالت  على عدد من 
كانت  والتي   « داع�س   « بتنظيم  اخلا�ضة 
�ضورة  فيهم  مبا   ، العمليات  بتلك  ت�ضيد 
 « ل�ضالح  حامل  وهو  الأول  املتهم  تظهر 
املتهم  بذلك حتويل  ليتم   ، كال�ضينكوف« 
�ضالف  باجلرم  احلال  حمكمة  على  الأول 
الذكر ، والذي اأنكره خالل مواجهته لهيئة 
املحكمة موؤكدا باأنه ل تربطه اأي عالقة 
باجلماعات الإٍرهابية ول يحمل اأي اأفكار 
 ، بالتنظيم  اللحاق  يحاول  جتعله  جهادية 

حادثة  جمرد  باأنها  فاأكد  احلادثة  وحول 
عر�ضية جاءت ب�ضبب قيام ال�ضحية ب�ضبهما 
التي عرثت  ال�ضور  ، كما �رسح بخ�ضو�س 
بحوزته اأنها جمرد �ضور تذكارية اإلتقطها 
والده  يعمل  اأين  ليبيا  لدولة  زيارته  اأثناء 
فيها  مبا  الليبي  القومي  بالأمن  م�ضوؤول 
�ضورته وهو حامل ل�ضالح » كال�ضينكوف« 
التي اإلتقطها اأثناء تاأديته للخدمة الوطنية 
اأن  موؤكدا  ال�ضاعة  حلد  بها  اإحتفظ  و 
من  مرخ�س  وهو  بوالده  خا�س  ال�ضالح 
قبل القوات الأمنية الليبية ، وعن ال�ضور 
تخ�س  باأنها  فاأكد  بالتنظيم  اخلا�ضة 
�ضديقه الذي حملها يف هاتفه و مل يعلم 

بها حلني توقيفه .
العام ويف ظل  النائب  ليلتم�س من جهته 
�ضنة   15 عقوبة  بتوقيع  ذكره  �ضلف  ما 
�ضجنا نافذا ،واجلدير بالذكر اأن حمكمة 
اجلنايات البتدائية بالدار البي�ضاء كاأول 
درجة قد �ضلطت يف �ضهر جانفي الفارط 
عقوبة 4 �ضنوات �ضجنا نافذا يف حق ذات 

املتهم ب�ضبب نف�س الوقائع . 

ل/منرية

اأ�رسف املدير العام لالأمن الوطني العقيد 
باجلزائر  الثالثاء  اأم�س  لهبريي  م�ضطفى 
العا�ضمة على الإطالق الر�ضمي للمخطط 
مو�ضم  بتاأمني  املتعلق   2018 الأزرق 
والتزام  »جاهزية  �ضعار  ال�ضطياف حتت 
للحفاظ على النظام العام« و خالل مرا�ضم 
اإطالق هذا املخطط اأو�ضح رئي�س مكتب 
عميد  العمومي  الأمن  مبديرية  الت�ضال 
هذا  خالل  مت  انه  زواوي  رابح  ال�رسطة 
املو�ضم ت�ضخري 1700 �رسطي من خمتلف 
الرتب من بينهم 100 من العن�رس الن�ضوي 
لتوفري التغطية الأمنية لفائدة امل�ضطافني 

على امل�ضتوى الوطني.

املراكز  عدد  اأن  امل�ضوؤول  ذات  واأو�ضح 
العامة  املديرية  �ضخرتها  التي  الأمنية 
�رسطة  77مركز  ب  تقدر  الوطني  لالمن 
ب81  للتكفل  الوطني  امل�ضتوى  على 
وذلك  امل�ضتلزمات  بكل  جمهزا  �ضاطئا 
حيث  للمواطنني  الأمنية  اخلدمة  لتقدمي 
--كما  امل�ضعى  هذا  ويهدف  تواجدهم، 
قال زواوي -- اإىل »تكثيف التكفل الأمني 
لتوفري  ال�ضطياف  مو�ضم  خالل  خا�ضة 
يتعلق  فيما  خا�ضة  للم�ضطافني  الراحة 
احرتام  على  وال�ضهر  العام  النظام  بحفظ 
املتعلقة  تلك  ل�ضيما  التنظيمات  كل 

بالبيئة و ال�ضحة العمومية«.

»تن�ضيق  ب�رسورة  ذاته  امل�ضوؤول  ذكر  كما 
العمل وال�رساكة مع كل املعنيني خا�ضة مع 
الوطني  الدرك  املدنية  احلماية  م�ضالح 
للعائالت  والطماأنينة  الراحة  لتوفري 
ممكن  عدد  اكرب  وا�ضتقطاب  اجلزائرية 
الوقت  ذات  زواوي يف  اأكد  ال�ضياح«،و  من 
على  يقت�رس  ل  الأمن  وتكثيف  »دعم  بان 
الوليات ال�ضاحلية فقط ولكن ي�ضمل اأي�ضا 
بالف�ضاءات  للتكفل  الأخرى  املدن  كل 
ال�ضياحية وتاأمني املوانئ البحرية واجلوية 
متتد  التغطية  هذه  اأن  مو�ضحا  والربية«، 
منطقة  يف  ل�ضيما  الوطن،  »عمق  اإىل 
ال�ضياحية  املواقع  وتاأمني  ال�ضحراء 

والأثرية والأماكن العمومية«.
اأكد  الطرقات  امن  حفظ  جمال  ويف 
هذا  خالل  �ضيتم  باأنه  زواوي  العميد 
املو�ضم »تكثيف ودعم القوات والوحدات 
ل�ضيما  املرورية  ال�ضالمة  على  ال�ضاهرة 
وحرا�ضة  الليل  من  متقدمة  فرتات  يف 

وتاأمني ال�ضواطئ«.
نظم  املخطط  اإطالق  هام�س  وعلى 
الن�ضاطات  مبختلف  للتعريف  معر�س 
الأمنية لكل الوحدات ال�رسطية التي ت�ضهر 
ال�ضنة  على امن و�ضالمة املواطنني طلية 
مو�ضم  ويف  واملنا�ضبات  الأعياد  وخالل 

ال�ضطياف.

مزدوج  بفرن�ضا  مغرتب  �ضاب  تورط 
اجلن�ضية اأمام حمكمة الدار البي�ضاء 
الت�رسيح  تهمتي  بتهمة  بالعا�ضمة 
اخلا�س  الت�رسيع  ، وخمالفة  الكاذب 
الأموال  وروؤو�س  ال�رسف  بحركة 
اأمام  اإدعائه  بعد   ، اخلارج  واىل  من 
 7 ملبلغ  بحيازته  اجلمارك  م�ضالح 
مليون   140 يعادل  ما  اأي  اأورو  األف 
�ضنتيم يف حماولة منه لتهريب نف�س 

املبلغ بعد عودته من فرن�ضا  .
هذا وقد جرى توقيف املتهم يف بداية 

�ضهر جانفي الفارط من قبل م�ضالح 
�رسطة احلدود على م�ضتوى املطار 
بالتن�ضيق  بومدين  هواري  الدويل 
من  و�ضلوه  بعد  اجلمارك  اأعوان  مع 
رحتله لدولة فرن�ضا اأين �رسح حينها 
مل�ضالح اجلمارك اأنه يحوز على مبلغ 
اأي ما يعادل مبلغ 140  اأرور  األف   7
مليون �ضنتيم وبعد اأن طلب منه اإظهار 
ملكان  بن�ضيانه  يتحجج  راح  املبلغ 
اأثارت  التي  احلجة  وهي  لها  و�ضعه 
خا�ضة  اجلمارك  م�ضالح  اإ�ضتغراب 

وتتفطن   ، هينا  يكن  مل  املبلغ  اأن  و 
باأنه حاول من خالل ت�رسفه  بعدها 
ملبالغ  تهريبه  احتمالية  جتريب 
خالل  املبلغ  نف�س  اإدخال  و  اأخرى 
بذلك  وتقوم   ، اأخرى   مرتا  عودته 
قامت  التي  الأمن  م�ضالح  باإخطار 
وحتويله  املتهم  بتوقيف  جهتها  من 
احلال  حمكمة  جمهورية  وكيل  على 
املحاكمة  على  بتحويله  ارتاأى  الذي 
املبا�رس  ال�ضتدعاء  لإجراءات  وفقا 
الذكر  له اجلرم �ضالف  بعدما ن�ضبت 

اأم�س  املحكمة  لهيئة  اأكد  حيث   ،
اأنه قد  التهمة  لهاته  خالل مواجهته 
ن�ضي فعال املبلغ املايل بفرن�ضا وهو 
طلبت  اأن  بعد  اكت�ضفه  الذي  الأمر 
املبلغ  اجلمارك عر�س  م�ضالح  منه 
، ليطالب من جهته ممثل احلق العام 
ويف ظل ما �ضلف ذكره بتوقيع عقوبة 
6 اأ�ضهر حب�ضا نافذا مع غرامة مالية 
النطق  تاأجيل  مع  املخالفة،  بقيمة 

باحلكم جلل�ضات لحقة .
ل/منرية

اأ�شرف عليه املدير العام العقيد م�شطفى لهبريي

حمكمة الدار البي�شاء بالعا�شمة 

االأمن الوطني يطلق املخطط االأزرق 2018 ملو�سم اال�سطياف

مغرتب يحاول تهريب  140 مليون �سنتيم 

ا�شتعدادا للحاق مبعاقل جماعات » داع�ش«

5 �سنوات �سجنا الإبن م�سوؤول ليبي  حاول �سرقة �سلح �سرطي بالقبة
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الأ�سبوع اجلاري  ا�ستقبل منت�سف 
القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل 
الأول  امل�سوؤول  ب�سفته  جالوي 
عن  ،وفد  التنفيذية  الهيئة  على 
واملتكون  املائية  املوارد  وزارة 
الوطني  للديوان  العام  املدير  من 
ل�رشكة  العام  واملدير  للتطهري 
بح�سور  وهذا  اأنابيب  كو�سيدار 
بوزيدي  علي  للولية  العام  المني 
لولية  املائية  املوارد  مدير   ،
 ، الأمنية  اللجنة  واأع�ساء  ورقلة 
مطلعة  م�سادر  من  علم  وح�سبما 
على حيثيات هذا اللقاء فاإن هذا 
تن�سيب  مت  عنه   متخ�ض  الأخري 
م�رشوع  مبتابعة  مكلفة  جلنة 
العتبار  لإعادة  الثالث  ال�سطر 
بولية  ال�سحي  ال�رشف  لقنوات 
كو�سيدار  ل�رشكة  واملوكلة  ورقلة 
اأنابيب، هذه اللجنة يراأ�سها الوايل 

اأو ممثله الأمني العام للولية مدير 
وكالة  مدير   ، املائية  املوارد 
التطهري بالولية ومدير اجلزائرية 
املجل�ض  عن  ممثلني  للمياه، 
البلديات  وروؤ�ساء  الولئي  ال�سعبي 
امل�سالح  عن  وممثلني  املعنية 
كافة  متابعة  مهامها  الأمنية، 
النقاط  عرب  املتواجدة  الور�سات 
ب�سفة  واملو�سوعة  ال�سوداء 
 19( عددها  والتى  ا�ستعجالية 
 12( انطالق  جاري  حيث  ور�سة( 
و�سوف  اليام  هذه  خالل  ور�سة( 
النتهاء  بعد  ور�سات(   05( تنطلق 
اأما  بها،  املتعلقة  الدرا�سات  من 
انطالق الور�ستني الباقيتني �سيكون 
يف اأقرب الجال املمكنة. ومعلوم 
اأن هـــذه الور�سات املن�سبة بتاريخ 
اأجل  من  2018،تعمل  جويلية   02
ا�رشاف  حتت  واملتابعة  التن�سيق 
م�ستمرة  متابعة  مع  الولية  وايل 
و يومية من طرف كافة املعنيني، 

ل�رشكة  العام  املدير  اأكد  حيث 
كو�سيدار اأنابيب، اأن كافة الأ�سغال 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  �ستنتهى 
امل�سوؤول  وكان  املقبل.   2018
عبد  التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
على  اأكد  قد  كان  جالوي  القادر 
العادية  الدورة  اأ�سغال  هام�ض  
الولئي  ال�سعبي  للمجل�ض  الأخرية 

رفقة  عمله  ا�سرتاتيجة  اأن    ،
املعنية  اإخت�سا�سه  دوائر  جميع 
،من  الراهن  الظرف  يف  ترتكز 
اجلذرية  احللول  عن  البحث  اأجل 
امل�ساكل  لتدارك  الإ�ستعجالية  و 
التقليدية التي يتخبط فيها قطاع 
بولية  املائية  واملوارد  الري 
بحجم عا�سمة اجلنوب ال�رشقي .

ال�رشطة  م�سالح  موؤخرا  عاجلت 
اإقليم  كامل  عرب  النا�سطة 
الوادي  ولية  اأمن  اخت�سا�ض 
جمال  يف  الق�سايا  من  العديد 
اأخرى  وق�سايا  اجلرمية  مكافحة 

خالل اأيام الأ�سبوع املن�رشم.
الق�سائية  ال�رشطة  جمال  ففي 
بال�رشب  تتعلق  عاجلت 14 ق�سية 
 15 ومعاجلة  العمدي  واجلرح 
ق�سايا  و7  بال�رشقة  تتعلق  ق�سية 
تتعلق باملخدرات ويف جمال الأمن 
مرور  7 حوادث  العمومي عاجلت 

خمالفة   480 و  جرحى   8 خلف 
و�سحب  حمررة  جزافية  وغرامة 
ومعاجلة  �سياقة  رخ�سة   176
والعمران  البناء  يف  ق�سية   13
بالبيئة  تتعلق  خمالفتني  وت�سجيل 
كما ثم ت�سجيل 7 خمالفات تتعلق 
ويف  العمومية  وال�سحة  بالنظافة 
والتنظيم  العامة  ال�رشطة  جمال 
�سجلت 30 حالة مراقبة للمحالت 
ملحلني  غلق  حالتي  وت�سجيل 

جتاريني .
�شيخ مدقن 

م�سالح  اأم�ض  اأول  ليلة  متكنت 
البحث والتحري بالكتيبة الإقليمية 
قزام  عني  بدائرة  الوطني  للدرك 
تفكيك  من   ، مترنا�ست  بولية 
�سبكة دعم و اإ�سناد اإرهابية موالية 
بغرب  واجلهاد  التوحيد  حلركة 
اأحمد  الأزوادي  بزعامة  افريقيا 
احلادثة  حيثيات   ، عامر   ولد 
نوع  من  مركبة  توقيف  اىل  تعود  
 ، اميقزي  ب�سحراء   60 اأفجي 

�سبط  الأخرية  هذه  تفتي�ض  وبعد 
مليون   320 عن  يزيد  ما  بداخلها 
�سنتيم ، ليتم م�سادرة املحجوزات 
وت�سليمها للجهات املخت�سة فيما 
مت فتح حتقيق اأمني مع املوقوفني 
�سلتهم  اعرتفوا  الذين  الثالث 
الزواد  باقليم  امل�سلح  بالن�ساط 
اأوردت  ما  وفق  مايل  ب�سمال 

م�سادرنا .
اأحمد باحلاج  

الوطني  الدرك  وحدات  �سجلت 
الرابعة  القيادة اجلهوية  اإقليم  عرب 
33حادث  بورقلة  الوطني  للدرك 
مرور  اليم خالل ال�سبوع املن�رشم 
القتلى  من  عدد  خلف  مما 
واجلرحى وهو ما اأرجعته امل�سالح 
املعنية لل�رشعة املفرطة والتجاوز 
اخلطري . �سجل اإقليم ولية  الوادي 
احل�سيلة الكبرية يف عدد احلوادث 
قتلى و12  بـ 06 حوادث خلفت 03 
 12 بـ  ب�سكرة  ولية  تليها  جريح، 

و18  واحد  قتيل  خلفت  حادث 
فقد  الأغواط  بولية  اما  جريح، 
 16 خلفت  09حوادث  ت�سجيل  مت 
ت�سجيل  فتم  ورقلة  وبولية  جريح، 
05 حوادث خلفت 06 جرحى، تليها 
ولية غرداية بـ  حادث  واحد خلف  
جريحان اإثنان، اأما عن ولية اإليزي 
خلفت  حادث،  اأي  بها  ي�سجل  مل 
اأربعة  و  جريح    54 احلوادث  هذه 

04 قتلى .
اأحمد باحلاج 

البحث  م�سالح  متكنت 
الوطني  بالدرك  والتحري 
لولية  التابعة  اأفلو  بدائرة 
اليومني  يف    ، الأغواط 
الطاحة  من   ، الأخريين 
على  كانت  خمدرات  مبروج 
  406 نوع   من  مركبة   منت  
بيجو واثناء التقرب منه للقيام 
القانونية   التلم�ض  باجراءات 
عن   يزيد  ما  بحوزته  �سبط 

 ، املخدرات   من   كلغ    25
وحتويل  م�سادرتها  مت  التي 
املخت�سة  للم�سلحة  �ساحبها 
الجراءات  ا�ستكمال    وبعد 
تقدميه  مت  معه  القانونية 
للنظر  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
احليازة  بتهمة  و�سعيته  يف 
باملخدرات  واملتاجرة 

بطريقة غري �رشعية .
اأحمد باحلاج 

.           " اإ�ستحداث 19 ور�سة عمل للق�ساء نهائيا على النقاط ال�سوداء " 

تن�شيب جلنة مكلفة مبتابعة م�شروع ال�شطر الثالث لل�شرف ال�شحي 

اأحمد باحلاج 

وايل ورقلة عبد القادر جالوي ي�ستقبل 
وفد من وزارة املوارد املائية 

اخلام�ض   لليوم  و  ام�ض   �سهدت 
ورقلة  التوايل  وليات  على 
تيندوف   و  ادرار   ، ،مترنا�ست 
،ارتفاع قيا�سي يف درجات احلر ، 
املواطنني  من  العديد  اأرغم  مما 
لتفادي  م�ساكنهم  ،  التزام  على 
�سحية  مل�ساعفات  تعر�سهم 
احلارقة  ال�سم�ض  �رشبات  ب�سبب  
ال�سحية  امل�سالح  .  حذرت 
اجلوية  الأر�ساد  مل�سالح  ون�رشية 
بوليات  اجلنوب الكبري ، من مغبة 
لتفادي  القيلولة  اأوقات  التجول يف 
املواطنني  ل�رشبات  تعر�ض 
بلغت  بعدما   ، احلارقة  ال�سم�ض 

49درجة  ال�سديدة  احلر  موجة 
�سجلت  حيث   ، الظل  حتت  مئوية 
يف  تام  �سلل   « »الو�سط  عيون 
احلركة املرورية و التجارية ،طيلة 
ذي  �سياق  ويف   ، النهار  �ساعات 
�سلة �سجلت م�سالح ال�ستعجالت 
بولية ورقلة لوحدها  167 ا�سابة 
من  احلارقة  ال�سم�ض  ب�رشبات 
اح�ست  فيما   ، وفاة  حالتي  بينهم 
يف  بتمرنا�ست  �سالح  عني  مدينة 
من  ا�سابة   250 الخريين  اليومني 
بينها 03  حالت وفيات يف �سفوف 
 ، املزمنة  بالأمرا�ض  امل�سابني 
مما ا�ستدعى اعالن حالة ا�ستنفار  

ال�ستعجالت  مب�سلحة  ق�سوى 
بعا�سمة  ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
الهائل  بالعدد  التديكلت  للتكفل 
من امل�سابني .  اما ببلديات رقان 
، فقد  اأدرار  بولية  ، تيط  اأولف   ،
 80 ت�سجيل  طبية  م�سادر  ك�سفت 
احلر  موجة  ارتفاع  ب�سبب   اإ�سابة 
، مما ا�سطر بالعديد من العائالت 
ل�ستغالل وا�سع النطاق للمكيفات 
بفرتة  المر  تعلق  �سواء  الهوائية 
جانب  اإىل   . الليل  او  القليولة 
ال�سحة  م�سالح  �سجلت  فقد  ذلك 
ع�رشات  اجلنوبية  الوليات  بباقي 
ال�سم�ض  ب�رشبات  الإ�سابات 

احلارقة  ، يف وقت ك�سف م�سادر 
حالتي  ت�سجيل  عن  ر�سمية  غري 
وفاة بالوليات احلدودية   ، حيث 
حاولنا الت�سال بامل�سالح املعنية 
انه  ال  املعلومة  تاكيد  او  لنفي 
اخر  �سعيد  وعلى  ذلك.  علينا  تعذر 
و  املدين  املجتمع  تن�سيقيات  دعت 
احلركة اجلمعوية باجلنوب الكبري ، يف 
مرا�سلة مرفوعة مل�سالح الوزير الول 
اأحمد اأويحي اىل �رشورة اعالن جميع 
بها  جتاوزت  التي  اجلنوبية  املناطق 
كمناطق  مئوية  درجة   50 احلر  درجة 

منكوبة .
اأحمد باحلاج 

القاطنني  ال�سكان  من  عدد  ا�ستكى 
لبلدية  التابعة  الزياينة  مبنطقة 
كلم   05 حوايل  تبعد  التي  الروي�سات 
عن مقر الولية  ورقلة  ، من مع�سلة 
ب�سبكة  ال�سكنية  عدم ربط جتمعاتهم 
اأثار  الذي  الأمر   ، العمومية   الإنارة 
التزام  نتيجة   وا�ستياءهم  امتعا�سهم 
حيال  ال�سمت  املعنية  ال�سلطات 
املو�سوع املتعفن وجتاهلها ملطالبهم 

التي و�سفوها بامل�رشوعة .

باجلهة  ال�سكان  من  جمموعة  طالب 
املحلية   ال�سلطات  من   ، ذاتها 
بالتدخل العاجل لإخراجهم من دائرة 
فيه  يتخبطون  الذي  الدام�ض  الظالم 
منذ �سنوات ب�سبب عدم ربط جتمعهم 
 ، العمومية  الإنارة  ب�سبكة  ال�سكني 
على  خطرا  ي�سكل  بات  الذي  الأمر 
احل�رشات  تكاثر  جراء  �سالمتهم 
التي  العقارب  غرار  على  ال�سامة 
املواطنني  من  عدد  وفاة  يف  ت�سببت 

يف  ميوتون  الذين  الأطفال  خا�سة 
الطريق قبل و�سولهم اإىل امل�ست�سفى 
امل�ساد  بامل�سل  وحقنهم  للعالج 
اإىل  تنقلهم  ب�سبب   ، العقربي  للت�سمم 
زاد  ما  و   ، للعالج  املدينة  م�ست�سفى 
انعدام  املطروح  امل�سكل  حدة  من 
و�سائل النقل بذات املنطقة يف الفرتة 
و ح�سب ت�رشيح عدد من   . الليلية   
املع�سلة  فاإن   « الو�سط   « لـ  ال�سكان  
�سحتهم  على  خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت 

بالتدخل  املعنية  اجلهات  مطالبني   ،
ت�سليح  اإعادة  على  والعمل  العاجل 
تثبيت  و  العمومية   الإنارة  �سبكة 
لإخراجهم  الأحياء  من  بعدد  اأخرى 
من دائرة الظالم الدام�ض املفرو�ض 
عليهم منذ قرابة ربع قرن من الزمن 
امل�ساريع  من  ر�سيدهم  منحهم  و 
التنموية التي اأقرتها احلكومة للتقليل 

من معاناة املواطنني.
اأحمد باحلاج 

540ا�شابة ب�شربات ال�شم�س من بينهم 05 وفيات 

.      »مطالب باإعالن وليات اجلنوب كمنطقة  منكوبة »

امل�شكلة ت�شببت يف هالك عدد من الأطفال بالت�شمم العقربي

49 درجة مئوية حتت الظل بـ 05 واليات جنوبية 

�سكان الزياينة بورقلة يطالبون باالإنارة العمومية 

م�شالح اأمن ولية الوادي 

�شبط بحوزتها 320 مليون �شنتيم 

خلفت 54  جريح و 04 قتلى 

دائرة اأفلو بالغواط  

ت�سجيل 480 خمالفة مرورية يف 
اأ�سبوع و�سحب 176 رخ�سة �سياقة 

تفكيك �سبكة دعم و اإ�سناد 
لالإرهاب بتمرنا�ست 

33 حادث مرور يف ظرف 
ا�سبوع باجلنوب ال�سرقي 

حجز  25 كلغ
 من الكيف املعالج 

متخ�س عن اللقاء الذي جمع وايل ولية ورقلة عبد القادر جالوي ووفد من وزارة املوارد املائية ، 
ت�شكل جلنة مكلفة مبتابعة م�شروع ال�شطر الثالث لإعادة تاأهيل �شبكات ال�شرف ال�شحي ومن ثم 

الق�شاء نهائيا على م�شكل ظاهرة �شعود املياه القذرة .



�ستة  بحكم  النطق  االثنني  يوم  مت 
اأ�سهر حب�سا  نافذة يف حق رئي�س 
كرمي  )البويرة(,  العجيبة  بلدية 
قدرها   مالية  غرامة  و  خدي�س, 
100.000 دج بتهمة "�سوء الت�سيري 
و عقد �سفقات م�سبوهة", ح�سبما 
علم من م�سادر  ق�سائية و جرت 
ب�سام  عني  حمكمة  يف  املحاكمة 
رئي�س  اأدين  حيث  البويرة(  )غرب 
العجيبة  لبلدية  ال�سعبي   املجل�س 

الوطني  للتجمع  ينتمي  الذي 
ا�سهر  �ستة  بعقوبة  الدميقراطي 
ب  تقدر  مالية  وغرامة  نافذة  
التفا�سيل  ح�سب  دج,   100.000
نف�س  طرف  من  املقدمة 
�سهر  تربئة  متت  كما  امل�سدر. 
نف�س امل�سوؤول الذي اتهم يف نف�س 
الق�سية بينما اأدين ثالثة  مقاولني 
اآخرين ب�ستة ا�سهر نافذة, ي�سيف 

امل�سدر.
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وبودة  ومتنطيط  وفنوغيل 
يتنقلون  جتدهم  كلهم  وتام�ست 
اأدرار  الوالية  عا�سمة  اإيل  يوميا 
املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  للعمل 
توقيت  بو�سع  �رضوريا  بات  ابن 
الفرتة  اإال يف  عمل خا�س  ميتد 
وطبيعة  يتما�سي  ال�سباحية 
املنطقة اإال بع�س العمال يعملون 
ال�رضورة  حلتمية  كامال  يوما 
واملالحظ  العمل  وح�سا�سية 
هذه االأيام غياب كلي للعمال يف 
ور�سات  البناء واالأ�سغال العمومية 
العمل حتت  الأنه ي�ستحيل عليهم 
بعد  خا�سة  حارقة  �سم�س  اأ�سعة 

الزوال اأين ترتفع درجات احلرارة 
وهذا  موؤوية  50درجة  وتفوق 
العمال  من  بالعديد  اأدي  الو�سع 
باملطالبة  وجمعيات  ونقابيون 
ب�سن قانون عمل خا�س باجلنوب 

لتطليق املعاناة يف طبيعة قا�سية 
نا�سدو  كما  العمال  فئة  نحو 
واملركزية  املحلية  ال�سلطات 
خا�سة  تعليمة  اإ�سدار  ب�رضورة 
من �سانها توفر الراحة والظروف 

املطلب  ويبقي  للعمل  املالئمة 
القرار  اأهل  اإيل حني تدخل  قائم 
وتخلي�س عمال اجلنوب املعاناة 
مع �سدة احلرارة املرتفعة والتي 
و�سحتهم  نف�سيتهم  على  اأثرت 
املرود  ن�سبة  تاأثرت  اأي�سا  مما 
ودية يف العطاء خا�سة يف الفرتة 
غياب  يالحظ  اأين  امل�سائية 
منها  مقبولة  باأعذار  العمل  عن 
الن  وغريها  النقل  و�سائل  غياب 
التوقيت  هذا  ت�سهد يف  املنطقة 
ايل  بالرجوع  للتجوال  حظر 
القانون جند القانون الدويل ين�س 
احلرارة  درجات  و�سول  حالة  يف 
اإيل 50درجة موؤوية يف اأي منطقة 
منكوبة  منطقة  تعترب  العام  من 
وجب تطبيق برامج خا�سة لرفع 

املعاناة.     

يف ظل احلرارة ال�شديدة التي ت�شهدها هذه الأيام ال�شيفية بولية اأدرار والتي فاقت 50درجة موؤوية حيث اأثرت ب�شكل كبري 
على  حركية احلياة العامة لل�شكان حيث دق عمال ونقابيون وجمعيات ناقو�س اخلطر الذي بات يهدد �شحة العمال يف خمتلف 
الور�شات واملوؤ�ش�شات والإدارات اأين �شاروا يتعر�شون لأ�شعة حارقة وهم متوجهني ايل مقرات عملهم ناهيك عن بعد امل�شافات 

من مقر �شكناهم وهم يوميا يعانون مع و�شائل النقل مثل ماهو احلال لعمال بلدية ت�شابيت

جراء احلرارة املرتفعة التي ت�شهدها اأدرار

بو�شريفي بلقا�شم 

 عمال ونقابيون وجمعيات
 تطالب بتوقيت عمل خا�ص

�شوق اأهرا�س

الطارف

مدينة اأدرار

حتديث 45 كلم من طرق وطنية 

اإجناز 10 درا�شات لتحديث �شبكة الطرقات 

حتويل حمطة النقل احل�شري 
لفك اخلناق املروي 

الكرمي  عبد  حممد  اأقا�سم  اأكد 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
انه  اأدرار  الوالية  عا�سمة  لبلدية 
االأخرية  املدة  يف  ت�سجيل  مت 
ب�ساحة  كبرية  مروري  اختناق 
غياب  مع  املدينة  و�سط  ال�سهداء 
اأين  ال�سيارات  لتوقيف  حظائر 
تقرر وبالتن�سيق مع م�سالح االأمن 
النقل  حمطة  حتويل  ب�رضورة 
ايتوزا  ل�رضكة  التابعة  احل�رضي 
املقربة  بجوار  منا�سب  مكان  اإيل 
�ساحة  على  ال�سغط  يخفف  مما 

الكثري  يق�سدها  التي  ال�سهداء 
اإىل  املحطة  وحتويل  النا�س  من 
حظرية توقف ال�سيارات ال�سياحية 
مع التفكري اأي�سا يف اإن�ساء حظائر 
تطليق  من  ميكننا  مما  اأخري 
ظاهرة توقف ال�سيارات على حافة 
حركة  وعطل  من  زاد  الطرق مما 
رئي�س  قال  نعطي  حتى  املرور 
البلدية �سورة الئقة للمدينة وبدون 
�سغط مروري ي�ساعد اجلميع على 

احلركة دون عناء
بو�شريفي بلقا�شم 

ا�ستكمال  اأهرا�س  �سوق  بوالية  مت 
حتديث 45 كلم من حماور طرقات 
وطنية واإعادة تاأهيل 50 كلم اأخرى 
مديرية  لدى  علم  ما  والئية ح�سب 
لذات  وا�ستنادا  العمومية  االأ�سغال 
التحديث  عمليات  فاإن  امل�سالح 
الوطنيني  الطريقني  م�ست  هذه 
الوالئيني  والطريقني  و80  رقم16 
كلم   20 تزال  ال  فيما  و14   11 رقم 
اأخرى بني الونزة )تب�سة( ومداورو�س 
االإجناز  مرحلة  اأهرا�س( يف  )�سوق 
الطريق  ا�ستكمال  اإىل  باالإ�سافة 
 25 م�سافة  على  رقم82  الوطني 
اأهرا�س  و�سوق  طمطماط  بني  كلم 
وباالإ�سافة اإىل ذلك متت معاجلة 5 
نقاط �سوداء لظاهرة انزالق الرتبة 
الطرق  بع�س حماور  �سهدتها  التي 
تزال  ال  حني  يف  الوطنية  خا�سة 

الدرا�سة متوا�سلة من طرف املخرب 
الوطني ملعاينة نوعية الرتبة لنقطة 
 81 رقم  الوطني  بالطريق  واحدة 
ذات  واأ�ساف  �سلطان  عني  ببلدية 
الطريق  فتح  مت  اأنه  اإىل  امل�سدر 
االجتنابي للوزن الثقيل اأمام حركة 
ال�سري بنقطة بوه�سام ببلدية ويالن 
جراء  �سنتني  من  الأكرث  اأغلق  الذي 
حركة  على  خطري  انزالق  ظهور 
هذه  معاجلة  مت  قد  و  املرور. 
النقطة كون ظاهرة االنزالقات من 
منها  تعاين  التي  ال�سوداء  النقاط 

�سبكة الطرق الوطنية بالوالية.
االأ�سغال  قطاع  ا�ستفاد  وقد 
العمومية بالوالية من عدة عمليات 
منها  الطرق  بازدواجية  خا�سة 
كلم طرق   8 و  وطنية  كلم طرق   50
والئية وهو ما �سمح بت�سهيل حركة 

عملية  ت�سجيل  انتظار  املروريف 
ازدواجية  اإجناز  ال�ستكمال  اأخرى 
بلديتي  بني  الرابط  الطريق 
ال  احلدودية  وحلدادة  املراهنة 
�سيما واأن هذا املحور يعرف حركة 
مرورية كبرية بعدما توقف م�رضوع 
مدخل  عند  الطريق  ازدواجية 
ذلك  جانب  واإىل  املراهنة  بلدية 
كل  فنيتني على  من�ساأتني  اإجناز  مت 
من الطريق الوطني رقم 81وتغطية 
كلم  ل17  اال�سفلتية  باخلر�سانة 
البلدي  للطريق  �سم   6 ب�سمك 
املزرعة  امل�رضوحة  بني  الرابط 
ف�سال عن �سيانة واإعادة تاأهيل 7,5 
كلم من الطريق البلدي الرابط بني 

كل من
زمور  وم�ستة  مركز  اإدري�س  اأوالد 
والقارية  ولقريد  املال  وبيت 

احتمال  و  ال�ستاء  لف�سل  وحت�سبا 
امل�سدر  ذات  اأكد  الثلوج  ت�ساقط 
ب6  تعززت  املديرية  حظرية  اأن 
اإىل  كا�سحات ثلوج متطورة ت�ساف 
جرارات   3 على  زيادة  قدمية   5
امل�سالك  لفتح  ت�ستغل  حديثة 
ت�سوية  اآالت  و5  الوعرة  باملناطق 
طن   2,5 بحمولة  �ساحنات  و10 
مليون  ب320  مايل  بغالف  وذلك 
اأهرا�س  �سوق  والية  اأن  يذكر  د.ج 
الطرقات  من  �سبكة  على  تتوفر 
بطول 2600 كلم منها501 كلم طرق 
و  اجتنابي  طريق   48 بها  وطنية 
390 كلم طرق والئية و 1769 طرق 
من  ا�ستفادت  كلم   765 منها  بلدية 
عمليات تعبيد �سمحت كلها من فك 
العزلة عن عديد قاطني البلديات و 

امل�ساتي بهذه الوالية.

خا�سة  درا�سات   10 اإنهاء  مت 
الأجل  خمتلفة  م�ساريع  باإجناز 
الطرقات بوالية  حتديث �سبكة 
الطارف ح�سب ما اأفاد املدير 
العمومية,  لالأ�سغال  املحلي 
باأن  كمو�س  الدين  عز  واأو�سح 
هذه الدرا�سات املنجزة تخ�س 
الإجناز  م�ساريع  باالأ�سا�س 
على  وطنية  طرقات  ازدواجية 
و  كلم   146,5 ب  اإجمايل  طول 
حتديث 52 كلم اأخرى من الطرق 
الوطنية اإ�سافة اإىل اإجناز ثالث 
)3( من�ساآت فنية و 41,6 كلم من 

الطرقات االجتنابية.
واأ�ساف باأن الدرا�سات املنجزة 

ت�ستهدف اأي�سا حتديث م�سافة 
ب134 كلم من الطرقات الوالئية 
زيادة  اأخرى  كلم   13 وتدعيم 
من�ساآت   )3( ثالث  اإجناز  على 
مدير  اأكد  كما  خمتلفة  فنية 
عددا  باأن  العمومية  االأ�سغال 
اأنهيت  التي  امل�ساريع  هذه  من 
�ستنطلق  ب�ساأنها  الدرا�سات 
�سنة  خالل  ب�ساأنها  االأ�سغال 
2017 مربزا باأنها تكت�سي اأهمية 
كبرية يف جمال حت�سني ظروف 
التنقل وتوفري �رضوط ال�سالمة 
مل�ستعملي  املروري  واالأمن 
املحاور  اأهم  ومن  الطرقات 
ب�ساأنها  الدرا�سات  اأنهيت  التي 

امل�سوؤول— نف�س  --ح�سب 
الطريق  تاأهيل  واإعادة  ترميم 
الطريق  يربط  الذي  املزدوج 
الوطني رقم 84 مبنطقة التو�سع 
اإىل  اإ�سافة  باحلناية  ال�سياحي 
حتديث عدة مقاطع من الطرق 
و   105 و   106 و   103 الوالئية 
" وذلك على م�سافة  127و118 "اأ
زيادة  كلم  ب100  اإجمالية 
على  فنية  من�ساآت  اإجناز  على 
الربط  نقطة  عند  وادالكبري 
اإىل  املوؤدي  الطرقات  مبفرتق 
الطريق ال�سيار �رضق-غرب من 
باأن  امل�سدر  ذكر  اأخرى  جهة 
عدة م�ساريع اأخرى مت اإطالقها 

تتعلق بتحديث �سبكة الطرقات 
يوؤهلها  مبا  الطارف  بوالية 
حركة  ملتطلبات  لال�ستجابة 
املنطقة   ت�سهدها  التي  التنقل 
امل�ساريع  اأن  اإىل  م�سريا 
اجلارية حاليا تتم على م�ستوى 
بلديات الطارف ,وعني الكرمة 
,وبوحجار ,والذرعان ,وكذا بن 

مهيدي والعيون.
�سبكة  الطارف  والية  وت�سم 
طرقات بطول اإجمايل يزيد عن 
297,3كلم  بينها  من  كلم   1563
وطنية  طرقات  عن  عبارة 
الطرقات  من  كلم    294,9 و 

الوالئية.
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�شفقة القرن ... احلقيقة )2(

اإ�ستبدال احلقوق الفل�سطينية بحوافز وجوائز مالية
بقلم : د. لبيب قمحاوي

القرن«   »�صفقة  يف  احلديث 
متبادلة  تنازالت  بوجود  واالإيحاء 
اإ�صتهتار  اأنه  كما  باالألفاظ  لعب  هو 
الفل�صطينية  فالتنازالت   . بالعقول 
اأن  حني  يف  حقيقية  تنازالت  �صتكون 
�صكلية  �صتكون  االإ�رسائيلية  التنازالت 
االإحتالل  واقع  من  تنطلق  و�صوف 
االأر�ض  كامل  باأن  يَفـْتـَِر�ْض  الذي 
الفل�صطينية هي اإ�رسائيلية والإ�رسائيل 
اإنتقا�ض من ذلك ، حتى لو  اأي  ، واأن 
اإ�رسائيلياً  تنازالً  يعترب   ، �صكلياً  كان 
حقيقية  فل�صطينية  تنازالت  ي�صتحق 
باملقابل . وهذا يعني اأن ثمن تنازالت 
حدوثها  حال  يف  �صكلية  اإ�رسائيلية 
احلقوق  ح�صاب  على  يكون  �صوف 
للفل�صطينيني  والتاريخية  الوطنية 
»�صفقة  واقع  هو  هذا   . فل�صطني  يف 
الفل�صطينية  فالتنازالت   . القرن« 
الروؤيا  �صمن  عملياً  تكون  �صوف 
واإخراج  ُحكماً  االإ�رسائيلية  وامل�صالح 
واحلل  ال�رساع  معادلة  من  القد�ض 
م�صبق  اإقرار  هو  مبكراً  والتفاو�ض 

بذلك ومتهيٌد ملا هو اآٍت.
اإ�صتبدال احلقوق بحوافز 

من الوا�صح اأن النهج االأمريكي يهدف 

الفل�صطينية  احلقوق  اإ�صتبدال  اإىل 
واقت�صادية  مالية  وجوائز  بحوافز 
الوعود  خانة  يف  يقع  �صوف  معظمها 
»�صفقة  فاإن  هنا  ومن   . واالأوهام 
القرن« �صوف تـَُركـِّز على اإذابة احلقوق 
واإ�صتبدالها  الفل�صطينية  الوطنية 
بحوافز واإ�صتثمارات مالية واقت�صادية 
تهدف اإىل حت�صني نوعية احلياة عو�صاً 
ذلك  وكل   ، احلقوق  تلك  اإحقاق  عن 
بينما  العربي  النفط  مال  باإ�صتعمال 
الإ�رسائيل  ال�صيا�صية  الفوائد  تعود 
الذي  غزه  قطاع  وحتى   . ح�رساً 
امل�صتمر  االإ�رسائيلي  العدوان  دمره 
فاإن   ، القاتل  االإ�رسائيلي  واحل�صار 
للتفكري  ِطبْقاً  بناءه  اإعادة  م�صوؤولية 
النفط  مال  على  تعود  االأمريكي 
العربي ، بينما تعود الفوائد ال�صيا�صة 
اأية  وعلى   . الإ�رسائيل   ، اأخرى  مرة   ،
لكرامة  وا�صح  اإحتقار  هنالك  حال 
لئيم  واإ�صتخفاف  الفل�صطيني  ال�صعب 
امل�صوؤولني  قبل  من  الوطنية  بحقوقه 
القائمني  اأولئك  خ�صو�صاً  االأمريكيني 
على ملف ت�صفية الق�صية الفل�صطينية 

عون . اأو »�صفقة القرن« كما يََدّ
اإطالق عقال الوح�ض

ب�صفقة  املتعلقة  االأمريكية  االأفكار 
عن  تكون  ما  واأبعد  متحركة  القرن 

�صوى  فيها  ثابت  �صئ  وال  اجلمود 
هذه  وتذبذب   ، اإ�رسائيل  م�صلحة 
احلقيقة  هذه  حول  يدور  االأفكار 
على  ا�صتحقاقاتها  فر�ض  واإمكانية 
العديد  ودور  والعرب،   الفل�صطينيني 
من احلكام العرب يف جعل ذلك ممكنا 
اأو  نتائجه  تفادي  اأو  اإنكاره  ميكن  ال 
التخفيف من اآثاره حتى لو قام بع�ض 
من حكام العرب بزيارة وا�صنطن اأمال 
يف تخفيف وطاأة ذلك.  فاإطالق عقال 
الوح�ض ا�صهل بكثري من حماولة اإعادة 
اأطلقوا  العرب  ، وحكام  وربطه  ِمِه  جَلْ

العنان لذلك الوح�ض.
ال�صواخ�ض واملوؤ�رسات  هنالك بع�ض 
التي تعطي �صورة وا�صحة عن النوايا 
اأي  اإن   . القرن«  »�صفقة  وراء  اخلفية 
الإثبات  التفا�صيل  للدخول يف  حماولة 
والنوايا  ال�صفقة  هذه  �صوء  مدى 
يف  �صذاجة  تعك�ض  خلفها  امل�صترتة 
يوؤمن بوجود  التفكري وكاأن هناك من 
للفل�صطينيني  �صواء  فيها  اخلري  بع�ض 
اأو العرب ، اأو اأن هنالك حاجة الإثبات 
اخلبيثة  والنوايا  ال�صفقة  هذه  �صوء 
اأن  يجب  احلديث   . وراء طرحها  من 
القرن«  »�صفقة  رف�ض  على  ين�صب 
والكمائن  االأخطار  حلجم  نظرا  
حرمان  وعلى  ثناياها  يف  املخفية 
الراغبني يف  العرب  اأولئك امل�صوؤولني 

ت�صويقها من القدرة على فعل ذلك .

نهج  يحكمه الهدف 
املن�شود 

نهج  عن  عبارة  هي  القرن  �صفقة 
الهدف املن�صود  )Process( يحكمه 
 . فيه  الواردة  التفا�صيل  ولي�ض  منه 
اإعطاء  هدف  يحكمها   فالتفا�صيل 
واإعطاء  ميكن  ما  اأق�صى  اإ�رسائيل 
الفل�صطينيني ال �صئ اأو القليل الذي ال 
تريده اإ�رسائيل يف الغالب مثل منطقة 
التكهنات  باب  نغلق  وحتى   . غزة 
التنبيه  ال�رسوري  من   ، واالإجتهادات 
باأنه طبقاً لالأفكار املتداولة يف �صفقة 
اإن�صحاب  يوجد  ال  املقرتحة  القرن 
دولة  يوجد  وال   ، حقيقي  اإ�رسائيلي 
وال   ، حقيقة  م�صتقلة  فل�صطينية 
يوجد �صيادة فل�صطينية حقيقية على 
كما  واالأجواء   ، فل�صطينية  اأر�ض  اأي 
االأرا�صي والبحار واملياة الفل�صطينية 
�صتبقى ال�صيادة عليها ملكاً الإ�رسائيل 
وتاأخذ  تريد  كما  الفل�صطينيني  تعطي 
منهم ما تريد . من الوا�صح اأن هنالك 
الكثري من التفا�صيل التي يتم تداولها 

اأم ال  اأكان �صحيحاً  ومعظمها ، �صواء 
. وهذا  اأ�صبح متََداَوالً ومعروفاً  ، قد 
لي�ض بيت الق�صيد فاملطلوب هو عدم 
الكامنة  املخاطر  بف�صح  االإكتفاء 
على  العمل  بل   ، القرن«  »�صفقة  يف 
رف�صها جملة وتف�صياًل ، والتوقف عن 
االإ�صتمرار يف اإجرتار التفا�صيل وكاأن 
اإىل  �صيوؤدي  ما  اأمراً  ال�صفقة  تلك  يف 

�صئ جيد للفل�صطينيني اأو العرب .
اإذاً  لي�صت  القرن«  »�صفقة  اأهداف 
�صيئاً جديداً طارئاً ، ولكنها اإ�صتمرار 
عبد  بتدمري  اإبتداأت  قدمية  مل�صرية 
عام  وهزمية  والنا�رسية  النا�رس 
ال�صادات  اأنور  من  كاًل  و�صعود   1967
حلكم  عرفات  ويا�رس  م�رس  حلكم 
ومنظمة  لبنان  وتدمري  الفل�صطينيني 
اأهلية  حرب  يف  الفل�صطينية  التحرير 
واأو�صلو  بكامب ديفيد  ، مروراً  طويلة 
العراق  بتدمري  واإنتهاًء  عربه  ووادي 
و�صوريا وت�صليم مقاليد النفط العربي 
الأيدي جيل  الهائلة  املالية  ومقدراته 
جديد من احلكام ال يعرف العروبة اأو 
امل�صلحة القومية وال يريد االإعرتاف 
مع  للتحالف  اإ�صتعداد  على  وهو  بها 
على  احلفاظ  اأجل  من  ال�صيطان 

م�صاحلة الذاتية .

»�شفقة القرن« ل 
ت�شتهدف فل�شطني فقط

»�صفقة القرن« ال ت�صتهدف فل�صطني 
فقط ، بل العامل العربي الذي �صوف 
ي�صبح يف اأغلَِبِه عبارة عن دول تدور يف 
فـَلِك النفوذ االإ�رسائيلي  . واالأهم من 
ذلك اإ�صتبدال العداء العربي الإ�رسائيل 
كما  للفل�صطينيني  ُمعلن  عربي  بعداء 
العلنية  الت�رسيحات  من  ح  يَنـْ�صَ بداأ 
بخ�صو�ض  العرب  امل�صوؤولني  لبع�ض 
القادمة  تلك  وخا�صة   ، الفل�صطنيني 
اأ�صبح  والتي  العربي  النفط  دول  من 
بع�ض م�صوؤوليها يجهر بالعداء للحقوق 

الوطنية الفل�صطينية وي�صكك بها .
جزئي  عنوان  هي  القرن«  »�صفقة 
ومدخل   ، متكامل  طويل  م�صار  يف 
ال�رساع  حدود  يتجاوز  اآخر  اأفق  اإىل 
والعربي  االإ�رسائيلي   – الفل�صطيني 
اإعادة  اأفق  اإىل  لينتقل  االإ�رسائيلي   –
واإعادة   ، للمنطقة  االإقليمي  الت�صكيل 
كقائدة  القادم  اإ�رسائيل  دور  ر�صم 
ال  ال�صفقة  فهذه   . االإقليم  لـذلك 
عن  املجاين  التنازل  اإىل  تهدف 
فل�صطني فقط ، ولكنها مُتهد الإحلاق 
ر�صم  واإعادة  باإ�رسائيل  العربي  العامل 

ب�صكل  االإقليمية  التحالفات  خارطة 
االإقليمية  القوة  اإ�رسائيل  من  يجعل 
ي�صتدعي  مما   ، واالأهم  ال�صائدة 
كاًل  تفكيك  اأو  اإ�صعاف  بال�رسورة 
باإعتبارهما مركزي  وتركيا  اإيران  من 
واالأهم  البديل  االإقليمي  االإ�صتقطاب 
بعد اأن دخل العامل العربي يف غياهب 

الن�صيان والدمار .

اإغالق امللف الفل�شطيني

الفل�صطيني  امللف  اإغالق  اإن 
اإنتهاء ق�صية فل�صطني  واالإعالن على 
املخطط  يف  اأ�صا�صية  حمطة  هي 
– االإ�رسائيلي الإعادة ر�صم  االأمريكي 
جديد  من  اأو�صطية  ال�رسق  املنطقة 
على اإعتبار اأن العامل العربي مبفهومه 
مل  وبالتايل  قائماً  يعد  مل  القومي 
اأمام  خطرية  عقبة  اأي  ي�صكل  يعد 
ال�صهيونية  واالأحالم  املخططات 
اخلطاأ  من   ، ال�صياق  هذا  ويف   .
مبنطق  االأمور  تف�صري  يف  االإ�صتمرار 
 . ال�صهيوين  للنفوذ  اأمريكا  خ�صوع 
فاإ�رسائيل هي اأحد االأدوات االإقليمية 
يف  م�صاحلها  عن  الدفاع  يف  الأمريكا 
يكمن  بب�صاطة  واملو�صوع   . املنطقة 
االإ�رسائيلية  امل�صالح  تطابق  يف 
ترمب  اإدارة  وجمئ   . واالأمريكية 
والت�صارع  ال�صيا�صية  الوقاحة  رت  َوَفّ
امللحوظ يف تطبيق تلك العالقة ويف 
حتويلها اإىل واقع جديد يحكم منطقة 
ال�رسق االأو�صط . والعقبة اأمام حتقيق 
الفل�صطينيني  يف  االآن  تتمثل  ذلك 
واإيران  العربية  واجلماهري  اأنف�صهم 
وحزب اهلل وتركيا ، ومن هنا نالحظ 
االإ�رسائيلي  االأمريكي  التفكري  تطابق 
ترتيب  اإعادة  واخلليجي يف  ال�صعودي 
جعل  ويف  االإقليم  يف  العداء  اأولويات 
اجلديد  الواقع  القوى  تلك  حتالف 
تلك  كل  خالله  من  �صتعرب  الذي 
القرن  ل�صفقة  املرافقة  ال�صيا�صات 

نحو التطبيق العملي .
حتت املق�صلة االأمريكية

العربية  للدول  اخلارجية  ال�صيا�صة 
يجب اأن تخرج عن م�صارها التقليدي 
الذي يجعلها ملت�صقة باأمريكا وتابعة 
مثل  االآخرين  على  االنفتاح  اإىل  لها 
واإيران  ورو�صيا  االأوروبي  االإحتاد 
تـَُوِفر  قد  موؤثرة  دول  وهي  وتركيا 
عن  عو�صاً  اأخرى  خيارات  للعرب 
بالواليات  املح�صورة  اخليارات  تلك 
اأن  يعني  وهذا   . االأمريكية  املتحدة 
العرب بحاجة اإىل العمل بجد لك�صب 

ن�صطاً  حليفاً  وجعلها  الدول  تلك  ثقة 
فاإن  ذلك  وبخالف   ، للعرب  وقوياً 
العرب مقبلون على و�صع �صعب وُمَعقـَّد 
خ�صو�صاً االأردن الذي يجابه خيارات 
 ، للجميع  هدفاً  منه  جتعل  م�صتحيلة 
فال هو قادر بحكم حتالفاته التقليدية 
الراهنة على رف�ض ما هو مطروح وال 
القبول به بحكم واقعه  هو قادر على 
وهنا   . والدميوغرايف  اجليو�صيا�صي 
قد يكون من االأف�صل لالأردن ال�صماح 
القاطع  رف�صه  عن  بالتعبري  لل�صعب 
موقف  وبناء  وتبعاتها  القرن  ل�صفقة 
اأ�صا�ض  على  الر�صمي  لالأردن  جديد 
عن  عو�صا   ، ال�صعبي  الرف�ض  ذلك 
قمع ال�صعب ومنعه بكافة الو�صائل من 
التعبري عن رف�صه مما �صي�صع احلكم 
املق�صلة  وحتت  الالخيار  خيار  اأمام 
على  والنواح  فالبكاء  االأمريكية.  
امليت لن يعيده اإىل احلياة،  واذا كان 
احلكم غري قادر على جمابهة رغبات 
حلفاءه التقليديني،  فاإن ال�صعب قادر،  
على االأقل،  على تزويده بحبل النجاة 

. وبالعذر امُلِحّلْ

احلكمة ت�شتدعي مزيداً 
من التعاون مع الإحتاد 

الأوروبي

لِْبي من �صيا�صات  اإن موقف اأوروبا ال�َصّ
القد�ض  جتاه  االأخرية  ترمب  اإدارة 
واحلقوق الفل�صطينية واالإتفاق النووي 
امل�صالح  ت�صارب  يعك�ض  اإيران  مع 
ولي�ض  واأمريكا  اأوروبا  بني  املتزايد 
اأوروبياً مفاجئاً جتاه احلقوق  تعاطفاً 
االإتفاقات  و�رسعية  الفل�صطينية 
اأمام  فر�صة  ي�صكل  مما   ، اإيران  مع 
العرب لالإفالت من القب�صة االأمريكية 
املحكمة . اإن احلكمة ت�صتدعي مزيداً 
من التعاون مع االإحتاد االأوروبي لي�ض 
معارك  بخو�ض  اأوروبا  قيام  بهدف 
العرب نيابة عنهم ، ولكن بهدف خلق 
حتالٍف َفعـَّاٍل يهدف اإىل خلق توازن يف 
رجحان  من  االآن  حتى  تعاين  منطقة 
وال�صيا�صية  الع�صكرية  القوة  كفة 

ل�صالح اأعداء العرب .
القرن«  »�صفقة  تفا�صيل  اأخرى  مرة 
الفل�صطينيون  َوَقَع  اإذا  اإاّل  ال قيمة لها 
االأ�صا�ض   . القبول بها  والعرب يف فخ 
يكمن يف رف�صها حتى كعنوان ناهيك 
مع  لي�صت  املعركة   . كخيار  عنها 
فينا  هي  ما  بقدر  واإ�رسائيل  اأمريكا 
وبيننا كعرب فاإما اأن نرف�ض ونكون اأو 

نقبل وال نكون .   
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�شرعية "3 جويلية" مب�شر

 من "التفوي�ض" اإىل "االإجناز" و�صوال اإىل "ال�صرب"
مرت م�شاألة �شرعية النظام ال�شيا�شي يف م�شر بثالث مراحل منذ الإطاحة، يف 3 جويلية 2013، مبحمد مر�شي، اأول رئي�س مدين منتخب دميقراطيا، 

وهو احلدث الذي حل ذكراه اأم�س . بداأ الأمر بطلب "تفوي�س" ملواجهة "اإرهاب حمتمل"، ثم زاد الإعالم املوؤيد بطرح "اإجنازات" حتققت وتدعم هذه 
ال�شرعية، اإىل اأن و�شل الأمر حاليا اإىل دعوات متكررة من ال�شلطة اإىل "ال�شرب" يف مواجهة ظروف اقت�شادية �شعبة، غري اأن حملال �شيا�شيا م�شريا 

راأى، يف حديث ، اأن الفرتة الرئا�شية الثانية للرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي )2022:2018( جتاوزت عقدة �شرعية احلكم، التي األح عليها معار�شوه خالل 
ال�شنوات اخلم�س املا�شية، اإذ يحاول حاليا اإر�شاء ال�شعب ال�شاخط جراء اأو�شاع اقت�شادية �شعبة.

لل�سي�سي  الأوىل  الفرتة  طيلة 
حتدثت  ما  كثريا   )2018:2014(
وا�سع  ب�سكل  م�ؤيدة  اإعالم  و�سائل 
�رشعيتي  "نتائج"  عن  ومتكرر 
"التف�ي�ض" و"الإجناز"، يف مقابل 
جماعة  بها  تتم�سك  م�اقف، 
ومعار�س�ن  امل�سلمني  الإخ�ان 
اإنكار  على  تركز  تزال  ما  اآخرون، 

ال�رشعية.

حمتمل" "اإرهاب 

مر�سي،  الإطاحة  من  اأ�سابيع  بعد 
من  الإخ�ان،  جلماعة  املنتمي 
الدفاع  وزير  ال�سي�سي،  جانب 
خطاب  يف  الأخري،  طلب  اآنذاك، 
 ،2013 ج�يلية   24 ي�م  متلفز، 
"تف�ي�سا"  منحه  امل�رشيني  من 
مل�اجهة "اإرهاب حمتمل" وعقب 
ي�مني على هذا النداء الع�سكري، 
فيما  م�ؤيدة  ح�س�د  �ساركت 
ملنح  "التف�ي�ض"،  بجمعة  �ُسمي 
ال�سلطات اآنذاك "�رشعية �سعبية" 
ا�ستثنائية  اإجراءات  لتخاذ 
يف  "الإرهاب املحتمل"  ملكافحة 

البالد.
ح�س�د  متركزت  ذلك،  مب�ازاة 
رف�سا  اأخرى،  ميادين  يف  م�سادة 
ع�سكريا"  "انقالبا  اعتربته  ملا 
اآخرون  راأه  بينما  مر�سي،  على 
"ث�رة �سعبية" طيلة ثالث �سن�ات، 
م�رش  يف  الإعالم  و�سائل  اأبرزت 
الإرهاب"،  على  "احلرب  لفتة 
لـ"ب�ؤر  اأمنية  م�اجهات  ظل  يف 
اإرهابية"، ل �سيما يف �سبه جزيرة 
وحتدث  �رشق(   )�سمال  �سيناء 
تقارير حق�قية حملية ودولية عن 

ما قالت اإنها "انتهاكات وخروقات" 
ما  وه�  الإن�سان،  حلق�ق  وا�سعة 
مراًرا،  امل�رشية  ال�سلطات  نفته 
ال�ستحقاق  ال�سلطات  اأجنزت 
ج�ان   يف  الرئا�سي،  النتخابي 
ما  وه�  ال�سي�سي،  به  وفاز   ،2014
ترتب عليه اإنهاء ملرحلة النتقالية 
ما  كانت  "التف�ي�ض"  لكن �رشعية 
امل�سهد  �سدارة  حا�رشة يف  تزال 
اإعالمي�ن  ودعا  مب�رش  ال�سيا�سي 
مقرب�ن من ال�سلطات اإىل جتديد 
لل�سي�سي،  ال�سعبي  التف�ي�ض 
ا�ستهدف  انتحاري  هج�م  عقب 
"كرم  منطقة  يف  ع�سكريا  كمينا 
ال�سيخ  مدينة  جن�بي  الق�ادي�ض" 

اأكت�بر  يف  �سيناء،  ب�سمال  زويد 
من  قتيال   28 اأ�سقط  ما   ،2014
اأفراد اجلي�ض واأ�ساب 26 اآخرين.

لكن الدع�ة مل تلق ا�ستجابة �سعبية 
كبرية �س�ى من جتمعات حمدودة 
يف بع�ض امليادين، بعك�ض نظريتها 
الأوىل التي لقت ا�ستجابة اأو�سع، 
وخالل افتتاح حقل غاز "ظهر" يف 
م�رش،  �سمايل  املت��سط،  البحر 
حتدث ال�سي�سي، يف جانفي  الثاين 
يطلب  اأن  احتمال  عن   ،2018
جتديد التف�ي�ض ال�سعبي مل�اجهة 

من اأ�سماهم "الأ�رشار".
"�ساأق�ل  اآنذاك:  قال  ال�سي�سي 
)جمدًدا(  تاين  انزل�ا  للم�رشيني 
اأعط�ين تف�ي�ض مل�اجهة الأ�رشار 
اأي اأ�رشار )...( اإذا ا�ستمر الإ�رشار 
"ل�  "وتابع:  بالأمن الق�مي مل�رش 
فكر  )�سخ�ض(  ا�ستمر وحد  الأمر 
يلعب يف م�رش واأمنها هطلب منكم 
تاين،  تف�ي�ض  امل�رشي(  )ال�سعب 
اأخرى  اإجراءات  هناك  و�ستك�ن 

�سد من يعبث باأمن م�رش".

حالة الطوارئ

بعد اأربعة اأ�سهر من ف�ز ال�سي�سي 
ج�ان  الأوىل،  الرئا�سية  بال�لية 
الط�ارئ  حالة  فر�ض  مت   ،2014

بعد  �سيناء،  �سمال  مبحافظة 
 29 مقتل  عن  اأ�سفرا  هج�مني 
جندًيا  وما تزال حالة الط�ارىء، 
"التف�ي�ض"،  �رشعية  �سياق  يف 
منذ  �سيناء،  �سمال  على  مفرو�سة 
نطاقها  وات�سع  بل   ،2014 اأكت�بر 
قبل  م�رش،  اأرجاء  كافة  لت�سمل 
 ،2017 اأفريل  ويف  عام  من  اأكرث 
كني�ستني،  ا�ستهدفا  تفجريان  وقع 
 47 واأ�سقطا  م�رش،  �سمايل 
"داع�ض"  تنظيم  وتبناهما  قتيال، 

الإرهابي.
حالة  ُفر�ست  الهج�مني  واإثر 
ملدة  م�رش  عم�م  يف  الط�ارىء 
اأربع  جتديدها  ومت  اأ�سهر،  ثالثة 
مرات حتى الآن، اأحدثها يف اأفريل 

املا�سي.

"ك�شف ح�شاب"

م�رش  عرفت   ،2017 اأواخر  يف 
ما  ت�ستعر�ض  ر�سمية  �سبه  حملة 
�سن�ات  ثالث  اإجنازات  تعتربها 

من رئا�سة ال�سي�سي.
تقارير  ظل  يف  جاءت  احلملة 
تتحدث عن تراجع �سعبية ال�سي�سي، 
اإثر امل�ساعب القت�سادية، ف�سال 
عن تنازل ال�سلطات امل�رشية عن 
بالبحر  و�سنافري  تريان  جزيرتي 

الأحمر لل�سع�دية،.
وقبل اأ�سهر من انتخابات الرئا�سة 
ت�ارى  املا�سي،  مار�ض  الأخرية، 
والإعالمي  ال�سيا�سي  احلديث 
والط�ارىء  التف�ي�ض  �رشعية  عن 
الإرهاب،  مل�اجهة  الالزمني 
"الإجنازات"  على  الرتكيز  مقابل 
ال�لية الأوىل  التي حتققت خالل 
لل�سي�سي،  وطيلة ثالثة اأ�سهر قدم 
وزراء وم�س�ؤول�ن م�رشي�ن ر�سًدا 
ملا قال�ا اإنها اإجنازات حتققت يف 
خمتلف املجالت، وه� ما اعتربه 
ك�سف  مبثابة  اآنذاك  مراقب�ن 

ح�ساب ل�لية ال�سي�سي الأوىل.
وجرت انتخابات الرئا�سة الأخرية 
لفت  اإعالمي  احتفاء  و�سط 
اإن�سائية"،  "اإجنازات  بتحقيق 
اإدارية جديدة،  بينها بناء عا�سمة 
�سبكة  واإن�ساء  القاهرة،  �رشقي 
طرق جديدة، وبناء اآلف ال�حدات 
الدخل،  لطبقة حمدودي  ال�سكنية 
ف�سال عن اإطالق م�ساريع غذائية 
انتاج  من  الذاتي  الكتفاء  حتقيق 

الكهرباء.
اأعلنت  املا�سي،  اأفريل   2 ويف 
الهيئة ال�طنية لالنتخابات مب�رش 
ف�ز  القاهرة(  مقرها  )م�ستقلة، 
ثانية  رئا�سية  ب�لية  ال�سي�سي 
احلك�مة  ،وت�اجه   %97.8 بن�سبة 

ب�سبب  �سعبية  انتقادات  امل�رشية 
واخلدمات،  ال�سلع  اأ�سعار  زيادة 
على  �سيما  ل  الدعم،  تقلي�ض  اإثر 
ال�ق�د وعادة ما ت�اجه احلك�مة، 
النتقادات  بح�سب مراقبني، هذه 
اإجنازات  حتقيق  على  بالرتكيز 
الأخ�ض  على  جلية  نتائجها  تبدو 
وال�سحة،  الإن�ساءات  قطاعي  يف 
الكبد  فريو�ض  على  الق�ساء  مثل 

ال�بائي "�سي".

مع�شلة القت�شاد

نائب  غبا�سي،  خمتار  وفق 
للدرا�سات  العربي  املركز  رئي�ض 
)غري  وال�سرتاتيجية  ال�سيا�سية 
فاإن  القاهرة(،  مقره  حك�مي 
لل�سي�سي  الثانية  الرئا�سية  "ال�لية 
جتاوزت اإ�سكالية ال�رشعية، وطغت 
مكافحة  على  القت�ساد  مع�سلة 

الإرهاب".
وراأى غبا�سي، يف حديث ، اأنه "اآن 
اأن يخفت ت�س�يق احلك�مة  الأوان 
امل�رشية جله�د مكافحة الإرهاب 
التي  القت�سادية  الأزمة  مقابل 
اأن  البالد"واأ�ساف  ت�اجهها 
ال�سي�سي  اأمام  الأكرب  التحدي 
على  مت�قفا  الثانية  وليته  يف 
"اإر�ساء" ال�سعب بعد تراكم الأعباء 
على  ترتبت  التي  القت�سادية 
الدعم  بتقلي�ض  حك�مته  قرارات 

عن ال�ق�د وارتفاع الأ�سعار.
واعترب املحلل ال�سيا�سي امل�رشي 
ل�رشعية  الأ�سا�سي  "املحك  اأن 
اخللل  معاجلة  ه�  الآن  ال�سي�سي 
عن  احلك�مة  عجز  عن  الناجم 
القت�سادية  الأزمات  مع  التعاطي 
ولي�ست �رشعية التف�ي�ض مل�اجهة 
الإرهاب، مثلما حدث قبل خم�سة 
جماعة  جددت  ايام،  اأع�ام"وقبل 
الإخ�ان، عرب بيان، عدم العرتاف 
يف  وذلك  ال�سي�سي،  ب�رشعية 
 30 ملظاهرات  اخلام�سة  الذكرى 
ج�ان 2013، التي مهدت لالإطاحة 

مبر�سي.
على اجلانب الآخر اأعاد ال�سي�سي 
احلديث عن حتديات كانت ت�اجه 
الأمن  ملفي  يف  ل�سيما  م�رش، 
امل�رشيني  مطالبا  والقت�ساد، 
جمددا بال�سرب يف م�اجهة املعاناة 

جراء الإ�سالحات القت�سادية.

بينهم 135 األف طفل

270 األف نازح جنوب غربي �صوريا
اأعداد  اأن  املتحدة،  الأمم  اأعلنت 
�س�ريا  غربي  جن�ب  يف  النازحني 
ما  وفق  ذلك  جاء  األف   270 نح�  بلغ 
اأكدته املتحدثة با�سم منظمات الأمم 
ملكاوي  ختام  الأردن،  يف  املتحدة 
واأ�سافت ملكاوي "كنا نت�قع اأن يك�ن 

الغربي  اجلن�ب  يف  النازحني  عدد 
اأق�سى تقدير،  األف على  ل�س�ريا 200 
الت�قعات"وبينت  فاق  العدد  ولكن 
بني  من  الأطفال  "عدد  اأن  ملكاوي 
ه�  ي�ن�سيف،  ملنظمة  وفًقا  ه�ؤلء، 
"نعمل  ملكاوي  األًفا"واأ�سافت   135

على تلبية احتياجات ه�ؤلء النازحني 
من امل�ساعدات الالزمة لهم، وننتظر 
وت�زيعها  لإدخالها  املنا�سب  ال�قت 
لالأمم  املتبعة  الآليات  ح�سب 
اأ�سب�عني،  نح�  وقبل  املتحدة".  
بدعم  ال�س�ري  النظام  ق�ات  بداأت 

لإيران  التابعة  امليلي�سيات  من 
واإ�سناد ج�ي رو�سي، عملية ع�سكرية 
اخلا�سعة  املناطق  على  لل�سيطرة 
للمعار�سة جن�بي �س�ريا، ومتكنت من 
�رشقي  البلدات  من  عدد  يف  التقدم 
احلرير"واأعلنت  "ب�رش  اأبرزها  درعا 

الإن�سان"،  حلق�ق  ال�س�رية  "ال�سبكة 
النازحني  عدد  اأن  لها،  تقرير  يف 
مع  احلدود  و�سل�ا  الذي  ال�س�ريني 
نازح  األف   198 بلغ  واإ�رشائيل  الأردن 
الأ�سد  ب�سار  نظام  هجمات  جراء 

وداعميه على حمافظة درعا.

 - مدنياً   214 قتل  التقرير،  وح�سب 
و43  طفاًل،   65 بينهم   - الأقل  على 
الأ�سد  ق�ات  هجمات  جراء  امراأة 
الرو�سي  الطريان  من  املدع�مة ج�اً 
ج�ان   30-15 مابني  الفرتة  خالل 

املا�سي.
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تت�شكل، عقب  بد�أت  �شيناريوهات 
�لوزير  �لد�ودي،  حل�شن  تقدمي 
�لعامة  بال�شوؤون  �ملكلف  �ملنتدب 
��شتقالته  )�حلوكمة(،  و�حلكامة 
من �حلكومة، على خلفية م�شاركته 
�رشكة  لعمال  �حتجاجية  وقفة  يف 
مقاطعة  حملة  طالتها  حليب 

�شعبية ملنتجاتها.
ت�شاف �إىل ذلك ت�رشيحات لبع�ض 
قياد�ت حزب �لأ�شالة و�ملعا�رشة 
)�أكرب حزب معار�ض(، �أعربت من 
ورقه  نية �حلزب رفع  خاللها عن 
�حلكومة،  بوجه  �لثقة  حجب 
مت�شارعة  �أحد�ث  و�إ�شقاطها 
�جتمعت لرت�شم معامل توتر �شيا�شي 
قد ل يجد بو�در �نفر�جة �إل عرب 
�حلكومة،  من  �لثقة  �شحب  ورقة 
يف  �لورقة  تلك  جناح  كان  و�إن 
مبتطلبات  مرهون  هدفها  حتقيق 
�ملعار�شة  ت�شتطيع  ل  د�شتورية 

تلبيتها يف �لوقت �لر�هن.

اأزمة �شيا�شية �شامتة

�لعلوم  �أ�شتاذ  �ل�رشقاوي،  عمر 
�ل�شيا�شية بـ"جامعة �حل�شن �لثاين" 
مع  حديث  يف  �عترب،  باملغرب، 
�لأنا�شول، �أن �ملغرب ي�شهد �ليوم 
تتطلّب  �شامتة"،  �شيا�شية  "�أزمة 
هذه  من  للخروج  حل  عن  �لبحث 
�لأزمة، م�شري� �إىل �أن طلب حجب 
"خمرجا"  ي�شّكل  �أن  ميكن  �لثقة 

لهذه �لأزمة.
ذلك  مع  ��شتبعد  �ل�رشقاوي  لكن 
ي�شمى  ما  �أو  �لورقة  تلك  جناح 
بـ"ملتم�ض  �ملغرب  يف  د�شتوريا 
هدفها  حتقيق  يف  �لرقابة" 
�ملعا�رش  �لتاريخ  �إىل  ��شتناد� 
�شهدت  �إذ  �ل�شاأن،  بهذ�  للمملكة 
�ملغرب  يف  �لربملانية  �لتجربة 
�لأول  للرقابة،  ملتم�شني  تقدمي 
و�لثاين عام 1990، ومل  عام 1964 
يوؤّد �أي ملتم�ض منهما �إىل �إ�شقاط 
�حلكومة، نظر� للقيود �لد�شتورية 
�لتي تعرفها هذه �لآلية �ل�شيا�شية.
لأع�شاء  مينع  �ملغربي  فالد�شتور 
طلب  تفعيل  �إمكانية  �لربملان 
�حلكومة،  و�إ�شقاط  �لثقة  حجب 
�مللتم�ض  هذ�  تفعيل  لكن �رشوط 
من  توقيعه  �رشورة  يف  �ملتمثلة 
قبل خم�ض �أع�شاء جمل�ض �لنو�ب 
�لبالغ عددهم 395 ع�شو� )�أي 79 
ع�شو�(، وت�شويت �ملجل�ض باأغلبية 
ع�شو�(،   198 �أي   1+%50( مطلقة 
جناح  �إمكانية  من  جتعل  عو�مل 

هذ� �ل�شيناريو "�أمر� م�شتبعد�".
�لرحيم  عبد  ر�أى  جانبه،  من 
�لد�شتوري  �لقانون  �أ�شتاذ  عالم، 
عيا�ض"  �لقا�شي  بـ"جامعة 
)حكومية( يف مر�ك�ض )غرب(، �أن 
�ملنتجات،  بع�ض  مقاطعة  حملة 
�نطلقت موؤخر� يف �ملغرب،  �لتي 
�إىل جانب �لأجو�ء �ل�شيا�شية �لتي 
�لدو�فع  �أبرز  من  �لبالد،  تعي�شها 
حزب  قياد�ت  بع�ض  جعلت  �لتي 
يلوحون  و�ملعا�رشة"  "�لأ�شالة 

�لقانونية  �لإمكانية  لهذه  باللجوء 
)حجب �لثقة(.

ومنذ 20 �أفريل �ملا�شي، تتو��شل 
يف �ملغرب حملة �شعبية ملقاطعة 
�ل�شوق  منتجات ثالث �رشكات يف 
و�ملاء  �حلليب  تبيع  �ملحلية، 
غري  �حلملة  وت�شتهدف  و�لوقود، 
�لوقود  لبيع  �رشكة  �مل�شبوقة، 
عزيز  �لفالحة،  وزير  ميتلكها 
�ملعدنية  للمياه  و�رشكة  �أخنو�ض، 
�لرئي�شة  بن�شالح،  مرمي  متتلكها 
ملقاولت  �لعام  لالحتاد  �ل�شابقة 
لرجال  جتمع  )�أكرب  �ملغرب 

فرن�شية  �رشكة  و�أي�شا  �لأعمال(، 
للحليب.

م�شتبعد" "جناح 

جناح  �إمكانية  على  �أي�شا  ومعقبا 
�حلكومة  من  �لثقة  حجب  ورقه 
عالم،:  قال  هدفها،  حتقيق  يف 
�ليوم  �ملعار�شة  كانت  "�إذ� 
لتوقيع  �لقانوين  �لن�شاب  لديها 
فال  �لرقابة،  ملتم�ض  وتقدمي 
لديها  يكون  �أن  باملقابل  �أتوقع 
�إل  �حلكومة،  لإ�شقاط  �لن�شاب 

�إذ� ��شتطاعت �ملعار�شة �حل�شول 
�لأغلبية  �أحز�ب  بع�ض  تاأييد  على 
تاأييد�  لقى  �ملقرتح"طرح  لهذ� 
�أّن  �إىل  لفت  �لذي  �ل�رشقاوي  من 
�لرقابة  ملتم�ض  تفعيل  "جمرد 
حزب  �أن  ذلك  متاحا،  �أمر�  يعترب 
 102 ميتلك  و�ملعا�رشة  �لأ�شالة 
من �إجمايل مقاعد جمل�ض �لنو�ب 
من  �أكرث  ي�شكل  ما  وهو   ،)395(

ُخم�ض �أع�شاء �ملجل�ض".
�إل �أن �لت�شويت على هذ� �ملقرتح 
ح�شب  يظل،  �حلكومة  و�إ�شقاط 
طاملا  متعذر�،  "�أمر�  �خلبري، 

�ملغربية  �ملعار�شة  �أحز�ب  �أن 
حتقيق  عن  عاجزة  جمتمعة 
�لأغلبية �ملطلقة �ملتمثلة يف 198 

من �أ�شل 395".
بع�ض  ��شطفاف  �إمكانية  وتبقى 
لالأغلبية  �ملكونة  �لأحز�ب 
حزب  جانب  �إىل  �حلكومية 
لإ�شقاط  و�ملعا�رشة  �لأ�شالة 
�أي�شا،  م�شتبعد�"  "�أمر�  �حلكومة، 
�إىل  �لذي يُرجع ذلك  ح�شب عالم 
"فتور عالقة بع�ض هذه �لأحز�ب 
و�ملعا�رشة"  �لأ�شالة  مع  موؤخر� 
�لوطني  "�لتجمع  حزب  مثل 

بعد اأكرث من عام على عملها و�شط اأجواء مل تخل من اأزمات �شيا�شية، تقف حكومة �شعد الدين العثماين اليوم اأمام �شيناريوهات 
عديدة، يلوح بع�شها باإجراء تعديل وزاري، فيما تنذر اأخطرها بحجب الثقة عنها واإ�شقاطها.

املغرب

ق .د

هل ت�سقط حكومة العثماين حتت �سندان "ملتم�س الرقابة" ؟ 

ال�شودان

ال�سفارة الأمريكية حتّذر من هجمات اإرهابية حمتملة

لبحث "امل�شاحلة" و"العالقة مع اإ�شرائيل"

حما�س تتلقى دعوة م�سرية لزيارة القاهرة 

�لأمريكية لدى  �ل�شفارة  حّذرت 
�خلرطوم، من هجمات �إرهابية 
ت�شتهدف  �ل�شود�ن  يف  حمتملة 
من�شاآت حكومية �أجنبية وحملية 
دعت  فيما  غربيون،  يرتادها 
رعاياها لتجنب �ل�شفر �إىل بع�ض 

�ملناطق �خلطرة يف �لبالد.
ن�رشته  بيان  �ل�شفارة يف  وقالت 
عرب  �لإثنني،  �أم�ض  �أول  م�شاء 
"تو��شل  �لإلكرتوين،  موقعها 
)مل  �لإرهابية  �جلماعات 
ل�شن  �لتخطيط  ت�شمها( 

وخا�شة  �ل�شود�ن،  يف  هجمات 
يف �خلرطوم، ت�شتهدف من�شاآت 
وحملية،  �أجنبية  حكومية 
�لغربيون". يرتادها  ومناطق 

"�حلكومة  �أن  �لبيان،  و�أ�شاف 
لديها قدرة حمدودة  �لأمريكية 
�لطو�رئ  خدمات  توفري  على 
�ملتحدة  �لوليات  ملو�طني 
�ل�شفر  من  �ل�شود�ن"وحّذر،  يف 
�لنيل  ولية  )غرب(  د�رفور  �إىل 
وولية  �رشق(  )جنوب  �لأزرق 
جنوب كردفان )جنوب(، "ب�شبب 

�جلرمية و�لنز�ع �مل�شلح".
�لبيان،  وفق  �ل�شفارة  وتابعت 
عالية  �لتوتر�ت  تز�ل  "ل 
وقو�ت  �ل�شود�ن  حكومة  بني 
�لعنف  وي�شتمر  �ملعار�شة، 
ت�شاد  بني  �حلدود  طول  على 
�لتي  و�ملناطق  و�ل�شود�ن 
جنوب  مع  �حلدود  على  تقع 
منطقة  ذلك  يف  )مبا  �ل�شود�ن 
و�أ�شارت  عليها("  �ملتنازع  �أبيي 
للجماعات  ن�شاط  وجود  �إىل 
و�شط  �مل�شلحة  �ملعار�شة 

د�رفور و�أجز�ء من وليتي �لنيل 
�لأزرق وجنوب كردفان، وي�شهد 
�إقليم د�رفور نز�ًعا م�شلًحا بني 
ومتمردين  �ل�شود�ين  �جلي�ض 
منذ 2003، خلَّف نحو 300 �ألف 
مليون   2.5 قر�بة  و�رَشّد  قتيل، 

�شخ�ض، وفق �أرقام �أممية.
�ل�شعبية/  "�حلركة  تقاتل  كما 
�حلكومة  قو�ت  �شمال"، 
 ،2011 جو�ن  منذ  �ل�شود�نية، 
يف وليتي جنوب كردفان و�لنيل 

�لأزرق.

عدم  ف�شل  �لذي  �مل�شدر  قال 
�لأنا�شول،  لوكالة  هويته  عن  �لك�شف 
�ملكتب  رئي�ض  هنية،  �إ�شماعيل  �إن 
�ت�شال  تلقى  للحركة،  �ل�شيا�شي 
رئي�ض  من  �لثالثاء،  �أم�ض  هاتفيا، 
�مللف �لفل�شطيني بجهاز �ملخابر�ت 
لزيارة  فيه  ودعاه  �مل�رشية،  �لعامة 
�لقاهرة ك�شف م�شدر مطلع يف حركة 

�أن  "حما�ض"،  �لإ�شالمية  �ملقاومة 
�ليوم،  ر�شمية  دعوة  تلقت  �حلركة 
لبحث  �لقاهرة،  لزيارة  م�رش،  من 
"�مل�شاحلة  ومنها  ملفات،  عدة 
و�لأو�شاع  �ملتعرثة،  �لفل�شطينية" 
غزة  قطاع  بني  �ملتوترة  �لأمنية 
�لذي  �مل�شدر  wwوقال  و�إ�رش�ئيل. 
لوكالة  �لك�شف عن هويته  ف�شل عدم 

�إ�شماعيل هنية، رئي�ض  �إن  �لأنا�شول، 
تلقى  للحركة،  �ل�شيا�شي  �ملكتب 
من  �لثالثاء،  �ليوم  هاتفيا،  �ت�شال 
بجهاز  �لفل�شطيني  �مللف  رئي�ض 
ودعاه  �مل�رشية،  �لعامة  �ملخابر�ت 
�مل�شدر  ،ورّجح  �لقاهرة  لزيارة  فيه 
للدعوة  حما�ض  حركة  ��شتجابة 
�مل�رشية، وزيارة �لقاهرة بوفد ر�شمي 

�أن  �ملتوقع  ومن  �مل�شتوى،  رفيع 
يبحث وفد حما�ض، عدة ق�شايا، من 
�لفل�شطينية  �مل�شاحلة  ملف  �أبرزها 
�ملتعرثة ،كما �شيبحث �لوفد-بح�شب 
على  �ملتوترة  �مل�شدر-�لأو�شاع 
�إ�رش�ئيل، و�لتي تزد�د  قطاع غزة مع 
باندلع  �شخونة يوما بعد يوم، وتُنذر 

مو�جهة ع�شكرية بني �لطرفني.

 مهمتها التن�شيق ملواجهة
 م�شروع طهران النووي

اجلي�س "الإ�سرائيلي" يد�سن 
هيئة خا�سة للعمل �سد اإيران

د�ّشن �جلي�ض �لإ�رش�ئيلي، هيئة 
خا�شة ملو�جهة �إير�ن، وعنّي 

رئي�ض ق�شم �لعمليات �ملنتهية 
وليته نيت�شان �ألون، مدير� لها، 

بح�شب �لإعالم �لعربي �أم�ض 
�لثالثاء.

وذكرت �شحيفة "معاريف" 
�لعربية، �أن رئي�ض هيئة �أركان 
�جلي�ض غادي �يزنكوت، عنّي 

موؤخر� "�ألون"، مدير� مل�رشوع 
مكافحة �لتهديد �لإير�ين، 
ولفتت �إىل �أن "�ألون" ر�فق 
"�أيزنكوت" يف رحلته �إىل 

�لوليات �ملتحدة نهاية �لأ�شبوع 
�ملا�شي، وح�رش �جتماعات 

مع كبار �مل�شوؤولني �لع�شكريني 
�لأمريكيني، ومنهم رئي�ض �أركان 

�جلي�ض �لأمريكي جوزيف 
مانفورد، و�أفادت �ل�شحيفة، 

�أن هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي 
يعنّي فيها �جلي�ض �لإ�رش�ئيلي 
مدير� ملو�جهة �إير�ن، وتتمثل 

مهمة �لهيئة �جلديدة، يف 
�لتن�شيق ملو�جهة م�رشوع 

طهر�ن �لنووي، و�لرتكيز على 
جمع �ملعلومات �ل�شتخبار�تية، 

وحماربة �لتمو�شع �لإير�ين يف 
�شوريا، و�لتن�شيق مع �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية يف تنفيذ 
هذه �ملهام، بح�شب �مل�شدر 

ذ�ته، ولفتت "معاريف" �إىل �أنه 
"�ألون �شيكون م�شوؤول �أي�شا عن 
�لعالقة بني �ملوؤ�ش�شة �لدفاعية 

�لإ�رش�ئيلية و�ملوؤ�ش�شة 
�لأمريكية، )بحيث( تن�شق 

�لوليات �ملتحدة و�إ�رش�ئيل 
عن كثب �ملو�شوع �لإير�ين، ول 

يخفي �لبلد�ن رغبتهما �لإطاحة 
بنظام �آية �هلل خامنئي".

وكانت �إ�رش�ئيل قد عار�شت 
ب�شدة �لتفاق �لدويل مع 

�إير�ن حول �شالحها �لنووي، 
ودعت �إىل فر�ض عقوبات على 

طهر�ن.
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�سجل  ع�رش،  ال�ستة  دور  -يف 
 2-3 الفوز  هدف  ال�ساذيل  نا�رش 
نظريه  على  البلجيكي  للمنتخب 
من  الرابعة  الدقيقة  يف  الياباين 

الوقت املحت�سب بدل ال�سائع.
كيم  �سجل  املجموعات،  دور  -يف 
لكوريا  التقدم  هدف  جون  يونغ 
يف  اأملانيا  اأمام   0-1 اجلنوبية 
الدقيقة الثالثة من الوقت ال�سائع 
والذي ح�سم املجموعة، ثم اأ�ساف 
الهدف  مني  هيونغ  �سون  زميله 

الثاين يف الدقيقة ال�ساد�سة.
�سجل  املجموعات،  دور  -يف 
الفوز  هدف  بريي�سيت�ش  اإيفان 
2-1 للمنتخب الكرواتي يف �سباك 
 90 الدقيقة  يف  الأي�سلندي  نظريه 

�سجل  املجموعات،  دور  -يف   .
الفوز 1-2  الدو�رشي هدف  �سامل 
�سباك  يف  ال�سعودي  للمنتخب 
الدقيقة  يف  امل�رشي  نظريه 

اخلام�سة من الوقت ال�سائع.
-يف دور املجموعات، �سجل توين 
كرو�ش هدف الفوز 2-1 للمنتخب 
الأملاين يف �سباك نظريه ال�سويدي 
الوقت  من  اخلام�سة  الدقيقة  يف 
املجموعات،  دور  -يف  ال�سائع. 
هدف  �ساكريي  �سريدان  �سجل 
ال�سوي�رشي  للمنتخب   1-2 الفوز 
يف  ال�رشبي  نظريه  �سباك  يف 

الدقيقة 90 .
�سجل  املجموعات،  دور  -يف 
 0-1 التقدم  هدف  كوتينيو  فيليب 

�سباك  يف  الربازيلي  للمنتخب 
الدقيقة  يف  الكو�ستاريكي  نظريه 
قبل  ال�سائع  الوقت  من  الأوىل 
الثاين  الهدف  نيمار  ي�سيف  اأن 

للربازيل.
�سجل  املجموعات،  دور  -يف 
 1-2 الفوز  هدف  كني  هاري 
�سباك  يف  الإجنليزي  للمنتخب 
نظريه التون�سي يف الدقيقة الأوىل 

من الوقت ال�سائع.
فاز  املجموعات،  دور  -يف 
نظريه  على  الإيراين  املنتخب 
املغربي  و�سجل   ،0-1 املغربي 
باخلطاأ يف  الهدف  بوهدوز  عزيز 
الدقيقة  يف  بالده  منتخب  مرمى 

اخلام�سة من الوقت ال�سائع.

9 اأهداف حا�ضمة يف مونديال رو�ضيا
�شجل البديل نا�شر ال�شاذيل هدف الفوز للمنتخب البلجيكي يف �شباك نظريه الياباين خالل 

الثواين الأخرية من مباراة الفريقني اأول اأم�س يف الدور ثمن النهائي ببطولة كاأ�س العامل 
املقامة برو�شيا، ليكون تا�شع هدف حا�شم ي�شجل يف الوقت القاتل ملباراة خالل املونديال 

احلايل، وجتدر الإ�شارة اأن اآخر 5 ن�شخ من كاأ�س العامل �شهدت اإجمايل 10 اأهداف حا�شمة يف 
الثواين الأخرية، ومنها 4 يف مونديال 2014 بالربازيل وحده، وفيما يلي الأهداف الت�شعة 

احلا�شمة يف الوقت القاتل خالل املونديال الرو�شي حتى الآن

مارادونا ي�ضخر 
من نيمار 

ويتح�ضر على 
الأرجنتني

دييغو  الأرجنتني  اأ�سطورة  اأ�ساد 
الذي  بامل�ستوى  مارادونا  اأرماندو 
يف  الربازيلي،  املنتخب  اأظهره 
املباراة التي فاز فيها على املك�سيك 
العامل،  كاأ�ش  بطولة  نهائي  ثمن  يف 
مر�سح  ال�سامبا  منتخب  اأن  موؤكًدا 
للفوز باللقب حتت قيادة مدربه تيتي، 
وقال مارادونا »ا�ستمتعت لأنني راأيت 
فريقا برازيليا �سلبا للغاية يف طريقه 
نحو اللقب، يروق يل تيتي، املك�سيك 
اأمام  حاولت حتقيق الفوز كما فعلت 
هذه  يف  نيمار  زا�ستهر  اأملانيا«، 
فعله  بردود  املونديال،  من  الن�سخة 
بالأمل،  ال�سعور  واإدعاء  فيها  املبالغ 
ما  وهو  له  حتت�سب  خمالفة  كل  بعد 
حيث  حديثه،  يف  مارادونا  له  اأ�سار 
يف  ظهوره  خالل  مارادونا،  اأ�ساف 
تبثه  الذي   »10 رقم  يد  »من  برنامج 
اأن  »يجب  فنزويال  يف  تيلي�سور  قناة 
اأو  نبكي  جتعلنا  اأن  اإما  لنيمار  نقول 
ده�سه  عندما  لأنه  وذلك  ن�سحك، 
يدعو  هذا  كان  املك�سيكي  الالعب 
يرك�ش  روؤيته  بعد  ولكن  للبكاء، 
بعدها كان ذلك م�سحًكا، كيف يكون 
الالعب  يح�سل  اأن  اإما  الأمر  هذا 
اأو  �سفراء،  بطاقة  على  املك�سيكي 
نيمار«.  قبل  من  اإدعاء  حم�ش  هو 
اإىل  لالإ�سارة  جمددا  مارادونا  وعاد 
يف  فرن�سا  اأمام  الأرجنتني  �سقوط 
الهزمية  وهي  املونديال  نهائي  ثمن 
الكرة  اأ�سطورة  توؤمل  تزال  ل  التي 
مارادونا  وتابع  ال�سابق،  العاملية 
قائال »يا ليت الرب مينحني القوة من 
اأجل العودة للملعب، ال�سنوات واحلياة 
متر بالن�سبة للجميع، واأنا اأ�سبحت يف 
57 عاما، اأرى منتخب بالدي يتعر�ش 
اأنه  اأعتقد  ل  فريق  قبل  من  للطمة 
اأحد اأف�سل الفرق يف البطولة، حزين 
لأنني اأرى كل ما بنيناه مبجهود كبري 
يتم تدمريه ب�سهولة كبرية«، وردا على 
يد  مد  �سيقبل  كان  اإذا  عما  �سوؤال 
منه  طلب  اإذا  بالده  ملنتخب  العون 
»نعم،  قائال:  مارادونا  اأجاب  ذلك، 

و�ساأقوم بذلك جمانا«.

غاري نيفيل: 

دورة رو�ضيا 
اأف�ضل مونديال 

�ضاهدته
نيفيل  غاري  الإجنليزي  اأكد 
اأن  يونايتد،  مان�س�سرت  اأ�سطورة 
برو�سيا  العامل 2018  كاأ�ش  بطولة 
ن�سخة عا�رشها حتى  اأف�سل  هي 
ح�سابه  عرب  نيفيل،  وقال  الآن، 
التوا�سل  موقع  على  الر�سمي 
راأيتها  بطولة  اأف�سل  »هذه  تويرت: 
احت�سنت  رو�سيا  حياتي،  يف 
اأف�سل بطولة لكاأ�ش العامل«، ويعد 
املنتخب  اأ�ساطري  �سمن  نيفيل، 
يونايتد،  ومان�س�سرت  الإجنليزي 
بقمي�ش  مباراة   85 لعب  حيث 
يواجه  الثالثة،  الأ�سود  منتخب 
الإجنليزي  املنتخب  اأم�ش  م�ساء 
نظريه الكولومبي �سمن مناف�سات 
كاأ�ش  من  النهائي  ثمن  الدور 

العامل.

كافاين يوا�ضل الغياب عن تدريبات اأوروغواي

الأوروغواي  منتخب  خا�ش 
تدريباته  اأم�ش  القدم  لكرة 
ربع  الدور  للقاء  التح�سريية 
�سد  العامل   كاأ�ش  من  النهائي 
غياب  ظل  يف  اجلمعة  فرن�سا 
متوا�سل لهدافه اإدين�سون كافاين 
النهائي،  ثمن  يف  اأ�سيب  الذي 
لنادي  التاريخي  الهداف  وكان 
الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�ش 
بالده  منتخب  هدايف  واأف�سل 
يف املونديال الرو�سي مع ثالثة 
يف  م�ساباً  خرج  قد  اأهداف، 
ربطة ال�ساق الي�رشى يف ال�سوط 
الثاين للمباراة �سد الربتغال يف 
الدور ثمن النهائي ال�سبت، بعد 
و�سباح  بالده،  هديف  ت�سجيله 
لعبي  كل  �سارك  الثالثاء 
املنتخب يف التمارين يف مدينة 

الرو�سية  نوفغورود  نيجني 
كافاين  »املاتادور«  با�ستثناء 
البالغ 31 عاماً بح�سب ما ظهر 
اأمام  املفتوح  ال�ساعة  ربع  يف 
احتاد  وكان  الإعالم،  و�سائل 
الأوروغواي لكرة القدم قد اأكد 
لها  خ�سع  التي  الفحو�ش  اأن 
وجود  عدم  اأظهرت  املهاجم 
متزق يف ربطة ال�ساق، ويف حني 
احتمال  الت�سخي�ش  هذا  يعزز 
م�ساركته يف مباراة اجلمعة مل 

يوؤكد الحتاد ذلك بعد.
»الالعب  الحتاد:  بيان  واأفاد 
اإدين�سون كافاين خ�سع لفح�ش 
يف  تورم  وجود  اأكد  بالأ�سعة 
وجود  دون  لكن  ال�ساق  ربطة 
اأنه  م�سرياً  ع�سلي«،  متزق 
و�سولً  يومي  لتقييم  �سيخ�سع 

النهائي،  ربع  الدور  مباراة  اإىل 
خط  يف  كافاين  زميل  واأعرب 
بعد  �سواريز  لوي�ش  الهجوم 
اأمل  عن  الربتغال  مباراة 
املنتخب  يف  الالعبني  كل 
باري�ش  مهاجم  يتعافى  باأن 
وقت  باأ�رشع  جرمان  �سان 
اأن  اعتقد  »اإنني  قائاًل:  ممكن 
اإدين�سون اأظهر منذ وقت طويل 
بالن�سبة  اأي درجة هو مهم  اإىل 
من  كافاين  ويعد  للت�سكيلة«، 
العامل،  يف  املهاجمني  اأبرز 
هجوم  يف  قاتاًل  ثنائياً  وي�سكل 
الأوروغواي اىل جانب �سواريز، 
�سجل  الرو�سي  املونديال  ويف 
و�سواريز  اأهداف  ثالثة  كافاين 
الهداف  اأ�سل  من  هدفني 

ال�سبعة لالأوروغواي.

بلجيكا ت�ضتعد للربازيل 
بعيًدا عن الإعالم

لوف باق مدربا للمان�ضافت ر�ضميا

ح�سل لعبو املنتخب البلجيكي 
مباراتهم  بعد  عطلة  على  اأم�ش 
ال�ساقة اأمام اليابان اأول اأم�ش يف 
الدور ثمن النهائي لبطولة كاأ�ش 
الحتاد  واأعلن  برو�سيا،  العامل 
الفريق  اأن  القدم  البلجيكي لكرة 
الوطني لن يتدرب البارحة كما لن 
يكون هناك اأي لقاء مع الإعالم 
»ال�سياطني  مع�سكر  مقر  داخل 
ديدوف�سك  مدينة  يف  احلمر« 
بلجيكا  وتغلبت  الرو�سية، 
روبرتو  الإ�سباين  مدربها  بقيادة 

مارتينيز 3-2 على اليابان بعد اأن 
جنحت يف قلب تاأخرها بهدفني 
الفوز  هدف  و�سجلت  نظيفني 
نا�رش  الالعب  باأقدام  القاتل 
ال�ساذيل يف الدقيقة الأخرية من 
ويلتقي  للمباراة،  ال�سائع  الوقت 
نظريه  مع  البلجيكي  املنتخب 
املقبل  اجلمعة  يوم  الربازيلي 
الثمانية  دور  يف  كازان  مبدينة 
اإليه  ي�سل  مل  الذي  الدور  وهو 
املنتخب الأوروبي منذ مونديال 

.1986

القدم  لكرة  الأملاين  الحتاد  اأكد 
اأم�ش اأن املدرب يواكيم لوف �سيبقى 
للمنتخب  الفنية  الإدارة  راأ�ش  على 
التاريخي  اخلروج  رغم  على 
الدور  من  العامل  لأبطال  املفاجئ 
الأول لكاأ�ش العامل يف رو�سيا، وجاء 
املنتخب  ح�ساب  عرب  تغريدة  يف 
يواكيم  »ر�سمياً  تويرت:  موقع  على 
لوف �سي�ستمر كمدرب للمان�سافت« 
العام  منذ  يتولها  مهمة  وهي 
اإىل  املنتخب  خاللها  وقاد   2006
وذلك  الرابع،  العاملي  لقبه  اإحراز 
وكان   ،2014 الربازيل  مونديال  يف 
املا�سي  ماي  مدد يف  قد  الحتاد 
 58 العمر  من  البالغ  لوف  عقد 
العامل  كاأ�ش  نهائيات  حتى  عاماً 
�سحيفة  وكانت  قطر،  يف   2022
النت�سار  الوا�سعة  الأملانية  »بيلد« 
الإلكرتوين  موقعها  على  ن�رشت 
م�سيفة  �سي�ستمر«  »يوغي  اأم�ش: 
مان�سافت«  »النا�سيونال  مدرب  اأن 
اأيام  خم�سة  خالل  مب�ستقبله  فكر 

كاأ�ش  من  املبكر  اخلروج  بعد 
اتخذ  معلوماتها  وفق  واأنه  العامل، 
الآن قراره، وخرجت اأملانيا ب�سكل 
ملونديال  الأول  الدور  من  مفاجئ 
املباراة  خ�سارتها  بعد  رو�سيا، 
ال�ساد�سة  املجموعة  يف  الأوىل 
اأمام املك�سيك 0-1، وفوزها ب�سق 
ال�سائع  بدل  الوقت  يف  النف�ش 
يف  وخ�سارتها   ،1-2 ال�سويد  على 
كوريا  اأمام  الأخرية  الثالثة  اجلولة 
املدرب  واأقر   .2-0 اجلنوبية 
املبكر  اخلروج  م�سوؤولية  بتحمله 
من املونديال الرو�سي، موؤكداً بعد 
 28 يف  بالده  اإىل  املنتخب  عودة 
جوان باأنه يحتاج اإىل بع�ش الوقت 
اأن يتخذ  له�سم كل ما حدث، قبل 
و�ساف  م�ستقبله،  ب�ساأن  القرار 
على  يقدر  ما  يظهر  مل  »الفريق 
واأنا،  طبيعي  ظرف  يف  به  القيام 
واأنه  امل�سوؤولية«،  اأحتمل  كمدرب 
نتمكن من  نف�سه ملاذا مل  �سي�ساأل 

النجاح.

كري�ضتيانو يتفق رفقة جوفنتو�س
توؤكد الأخبار القادمة من اإيطاليا 

ح�سول اتفاق بني نلدي 
جوفنتو�ش وكري�ستيانو رونالدو، 
وال�سحافة ال�سبانية مل تنف، 

حيث اأكدت �سحيفة »توتو 
�سبورت« الإيطالية املقربة من 

جوفنتو�ش، اأن اإدارة النادي 
تو�سلت لتفاق مع النجم 

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
يق�سي بانتقاله اإىل ال�سيدة 

العجوز، وقالت ال�سحيفة اإن 
»اليويف« ورونالدو اتفقا على 
عقد ميتد لعام 2022 مقابل 
راتب �سنوي ي�سل 30 مليون 
يورو. من جانبها مل تنف 

�سحيفة ماركا الإ�سبانية هذه 
الأخبار وكتبت: »م�ستقبل رونالدو 

مع ريال مدريد مازال غام�ساً، وجوفنتو�ش  قيمة ال�رشط اجلزائي لرونالدو 
هو مبثابة فتح الباب لرحيله عن النادي امللكي«، وتابعت ماركا: »هناك 
�سيء من الود بني جوفنتو�ش ورونالدو، خا�سة بعد الحرتام الكبري الذي 
تلقاه الالعب من جماهري الفريق الإيطايل يف ن�سف نهائي دوري اأبطال 

اأوروبا«، واأكدت ال�سحيفة ال�سبانية ال�سهرية اأن �سخ�سية كري�ستيانو الباحثة 
على التحديات دائماً تدفعه لالإقبال على جتربة جوفنتو�ش ال�ساعي للفوز 

بدوري الأبطال.
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�صفقة  عن  الر�صمي  الإعالن  قبل 
ت�صكيلة  اإىل  ر�صميا  الالعب  انتقال 

املدرب ال�صباين بيب غوارديول.
مرتبطا  ال�صو�صبان�س  ويبقى 
من  وم�صتقبله  الالعب  مب�صري 
اأجل النتقال وحمل قمي�س املان 

�صيتي الذي يرتبط ا�صمه بالنتقال 
غلى �صفوفه على مدار املو�صمني 
على  املر  حدوث  دون  املا�صيني 
بالعرو�س  والكتفاء  الواقع  اأر�س 
التفاق  اإىل  التو�صل  دون  الرم�صية 
يردون  الذين  لي�صرت  م�صريي  مع 
مادي  مدخول  اكرب  من  ال�صتفادة 
فاإن  الغر�س  ولهذا  ال�صفقة.  من 

اأن  ك�صف  الجنليزي  امل�صدر 
وافقوا  »الثعالب«  ت�صكيلة  م�صوؤويل 
ابن  خدمات  عن  للتخلي  اأخريا 
مدينة تلم�صان مقابل قيمة 60 مليون 
جنيه اإ�صرتليني وهي التي تعادل ما 
يبقى  اأورو، حيث  مليون   80 قيمته 
خالل  الرحيل  اإىل  الأقرب  حمرز 
مقارنة  احلايل  ال�صيفي  املركاتو 

الفرتة  خالل  الأمر  عليه  كان  مبا 
قامت  بعدما  خا�صة  املا�صبة، 
الفريق  لي�صرت تقدمي قمي�س  اإدارة 
اجلديد  املو�صم  لنطالق  حت�صبا 
دون م�صاركة لعب اخل�رض والذي 
يكون  ان  الأخرية  الأعوام  تعود يف 
�صمن الأ�صماء التي تقدم القمي�س 

اجلديد للفريق.

اإ�شرتليني جنيه  مليون   60 بقيمة  �شيتي  مان�ش�شرت  عر�ض  اإىل  ا�شت�شلمت  لي�شرت 

حمرز يخ�ضع اإىل الفحو�ضات الطبية قبل نهاية هذا الأ�ضبوع
يقرتب الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز من حتقيق حلمه باللعب يف �شفوف فريق اأوروبي كبري، بعدما ك�شفت اأم�ض �شبكة 

»�شكاي �شبورت�ض« الجنليزية اأن اإدارة فريقي لي�شرت �شيتي ومان�ش�شرت �شيتي الجنليزيان قد تو�شال اإىل اتفاق نهائي بينهما 
بخ�شو�ض قيمة ال�شفقة وجميع البنود املتعلقة بالعقد الذي �شوف يربط الالعب بت�شكيلة املان �شيتي، حيث قال امل�شدر نف�شه اأن 

متو�شط ميدان املنتخب الوطني �شوف يكون على موعد مع اجتياز الفح�ض الطبي قبل نهاية هذا الأ�شبوع 

 التحق باأر�ض الوطن لتوقيع
 العقد رفقة املح�شر البدين

الربتغايل �ضالو مدربا 
جديدا لنادي بارادو

حطاب عبرّ عن ا�شتياءه من ح�شاد الوفد 
اجلزائري يف الألعاب املتو�شطية

�ضرورة التح�ضري من الآن 
لتدارك اإخفاقات دورة تاراغونا

تعاقدت اإدارة نادي بارادو ر�صميا 
مع املدرب الربتغايل فران�صي�صكو 
الك�صندر �صالو الذي �صوف ي�رضف 
خلفا  للنادي  الفنية  العار�صة  على 
ماريا  خو�صي  ال�صباين  للمدرب 
املو�صم  نهاية  الفريق  غادر  الذي 
الذي  العقد  نهاية  بعد  املنق�صي 
امتد  والذي  بالنادي  يربطه  كان 
املدرب  التحق  حيث  ملو�صمني، 
باأر�س  العا�صمي  للنادي  اجلديد 
الوطن اأول اأم�س، من اأجل التعاقد 
مع الفريق والإ�رضاف عليه ابتداء 
هذا  ويف  املقبل،  املو�صم  من 
يكون  �صالو  املدرب  فاإن  ال�صدد 
وقع العقد ر�صميا من اأجل ال�رضوع 
والتح�صري  التعداد  مع  العمل  يف 

�صهر  املقررة  املناف�صة  لنطالق 
املدرب  والتحق  املقبل،  اأوت 
باملح�رض  مرفوقا  الربتغايل 
البدين الذي اختاره من اأجل العمل 
الطاقم  اإىل  رفقته  و�صمه  معه 

الفني.
لفريق  اجلديد  املدرب  وميلك 
بارادو جتربة التدريب يف الربتغال 
الفرق  من  عدد  على  اأ�رضف  اأين 
درجات  خمتلف  يف  النا�صط 
 54 البالغ  وهو  الربتغالية  البطولة 
تدريب  على  اأ�رضف  حيث  عاما، 
�صبورتينغ  بانافيال،  اأندية  من  كل 
دي�صبورتيفو  ونادي  كوفيها 

فريين�س.
ع.ق. 

والريا�صة  ال�صباب  وزير  جدد   
حممد حطاب ا�صتياءه من النتائج 
اجلزائرية  البعثة  �صجلتها  التي 
البحر  لألعاب   18 الطبعة  يف 
اختتمت  التي  املتو�صط  الأبي�س 
تارغونا  مبدينة  املن�رضم  الأحد 
على  الوزير  وقال  ال�صبانية، 
اإىل  الألعاب  راية  و�صول  هام�س 
مقر اللجنة الوطنية لتنظيم الطبعة 
النتائج  اأن  »اأكيد  بوهران:  ال19 
تعك�س  ل  تاراغونا  يف  امل�صجلة 
الكبرية  الطموحات  الإطالق  على 
ريا�صيينا  على  نغذيها  كنا  التي 
اأن  علينا  املناف�صة،  هذه  قبل 
هذه  من  الدرو�س  ن�صتخل�س 
امل�صاركة حتى ل يتكرر مثل هذا 
الإخفاق م�صتقبال«، ويعترب م�صوار 
األعاب  يف  اجلزائريني  الريا�صيني 
تاراغونا من بني الأ�صواأ يف تاريخ 
األعاب  يف  الوطنية  امل�صاركات 
التي  املتو�صط  الأبي�س  البحر 
الن�صخة  خالل   70 عامها  �صتبلغ 

املقبلة �صنة 2021 بوهران.
الذي  اجلزائري،  الوفد  وح�صل 
ريا�صي  باأكرث من 200  كان ممثال 
فقط  ميدالية   13 على  وريا�صية 

و7  ف�صية  و4  ذهبية   2 منها 
بذلك  اجلزائر  لتنهي  برونزية 
املناف�صة يف ال�صف ال15، واأرجع 
امل�صوؤول الأول عن قطاع ال�صباب 
ال�صلبية  النتائج  هذه  والريا�صة 
مقارنة  التح�صريات،  نق�س  اإىل 
تتطلبها  التي  املقايي�س  مع 
هذا  من  ملواعيد  ال�صتعدادات 

امل�صتوى.
واأ�صاف امل�صوؤول الأول على قطاع 
بع�س  عدا  »ما  ببالدنا:  الريا�صة 
بع�س  تاألقوا يف  الذين  الريا�صيني 
�صعوبتها،  رغم  الخت�صا�صات 
لتهنئتهم،  الفر�صة  اأغتنم  والذين 
فاإن البقية مل يكونوا يف امل�صتوى 
املرجو، وهو ال�صبب الذي جعلني 
لتقييم  تقنية  جلنة  لإن�صاء  اأبادر 
امل�صاركة اجلزائرية يف الألعاب«، 
باأن  امل�صوؤول  نف�س  واعترب 
التح�صري للطبعة املقبلة يجب اأن 
يبداأ من الآن، موؤكدا على �رضورة 
حتقيق  خالل  من  التدارك، 
هذه  يف  جزائرية  م�صاركة  اأف�صل 
امل�صابقة  واأن  �صيما  التظاهرة 

�صتقام بعقر الديار.
وكالت

ملو�شي يرد على اإ�شاعة هروب لعبة 
املنتخب الوطني للكرة الطائرة:

متالولت تق�ضي عطلة لدى 
�ضقيقتها مبدينة ني�س الفرن�ضية

اأكد رئي�س الحتادية اجلزائرية للكرة الطائرة م�صطفى ملو�صي 
اأن الالعبة الدولية �صابرينة متالولت  توجد حاليا مبدينة ني�س 
البحر  األعاب  خالل  تهرب  ومل  الأيام  بع�س  لق�صاء  الفرن�صية 
املن�رضم  الأحد  اأم�صية  اختتمت  التي  املتو�صط،  الأبي�س 
اإن  على  التاأكيد  اأريد  ملو�صي:«  و�رضح  ال�صبانية،  بتاراغونا 
املقبل،  اأوت   3 مازالت  �صاحلة حتى  لالعبة  �صينغن  تاأ�صرية 
ني�س  مبدينة  �صقيقتها  عند  الأيام  بع�س  تق�صي  �صابرينة  
واأ�صاف:  بر�صلونة«،  من  انطالقا  بها  التحقت  التي  الفرن�صية 
دورة  مباريات  جميع  يف  �صاركت  اجلزائري  املنتخب  »لعبة 
األعاب البحر املتو�صط وتقدمت بعدها بطلب لل�صفر مل�صاعد 
املدير الفني الوطني  ليامني بن �صغري وم�صاعد املدرب،علي 
رئي�س  ت�رضيح  وياأتي  ال�صفر«.  جواز  لها  �صلم  الذي  �صالح 
حل�صيبة  الأخرية  الإعالمية  اخلرجة  بعد  الفيديرالية،  الهيئة 
ذكرت  والتي  اإ�صبانيا  يف  اجلزائري  الوفد  رئي�صة  بوملرقة 
الن�صوي  اجلزائري  املنتخب  لعبة  طلب  على  بناء   انه  فيها 
الطائرة دون 23 عاما حت�صلت  �صربينة متالولت على  للكرة 
موافقة م�صوؤويل البعثة اجلزائرية ملغادرة القرية املتو�صطية 
اخلرب  هذا  و�صنع  برب�صلونة،  القاطنة  ب�صقيقتها  واللتحاق 
احلدث يف مواقع التوا�صل الجتماعي وذهبت بع�س ال�صحف  
الوطنية اإىل فر�صية »هروب« لعبة جنم ال�صف 19 �صنة بعدما 
غادرت قرية  الريا�صيني بتاراغونا على الثانية �صباحا وهذا 
 «  : قائال  ملو�صي  وت�صاءل  الإ�صاعات.  انت�صار  يف  �صاهم  ما 
احلديث عن هروب الالعبة معناه اأن ل اأحد يعلم  اأين ذهبت 
متالولت واحلال لي�س كذلك، اأولياء الالعبة على علم ب�صفريتها 
اإىل ني�س واللجنة الوملبية والريا�صية اجلزائرية ات�صلت بهم 
عن  احد  اأي  يتكلم  ل  ملاذا  الوطني،  املدرب  اإيل  بالإ�صافة 
لعبي الكرة الطائرة رجال الذين قدموا  طلبا ملغادرة القرية 
بعد اإق�صاءهم والذهاب بعدها للقيام بن�صاطات غري ريا�صية«، 
فيديوهات  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  من  العديد  وتداولت 
عن زيارة قام بها  اأع�صاء املنتخب اجلزائري للكرة الطائرة 

رجال اإىل ملعب كاب نو برب�صلونة يف اإطار  زيارات منظمة.
وكالت

احتاد اجلزائر ي�شجل هزميته الثانية 
وديا برتب�ض تون�ض

الهجوم يقلق فروجي 
واأ�ضماء مهددة بالت�ضريح

�صّجل فريق احتاد اجلزائر هزميته الثانية على التوايل 
خالل الرتب�س التح�صريي الذي يجريه يف مدينة قمرت 
التون�صية حت�صبا لنطالق املو�صم الكروي اجلديد، حيث 
ال�صاحلي  النجم  امام  اخل�صارة  فخ  يف  الالعبون  �صقط 
التون�صي خالل املقابلة التي جمعتهما م�صاء اأول اأم�س 
بنتيجة هدف دون رد بعد اخل�صارة الأوىل التي تلقوها 
اللقاء  و�صهد  نظيفني،  بهدفني  التون�صي  الرتجي  امام 
حت�صنا  الأوملبي  �صو�صة  ملعب  على  جرى  الذي  الودي 
يف الأداء على طريقة اللعب التي قدمها رفقاء احلار�س 
املباراة  من  اأف�صل  املردود  كان  زمامو�س، حيث  اأمني 
بعد  يرتاجع  اأن  قبل  الأول  ال�صوط  يف  خا�صة  الأوىل 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  اأحدثها  التي  التغيريات 
الالعبني  جلميع  الفر�صة  منح  اأجل  من  فروجي،  تريي 
وي�صع  اإمكانياتهم  على  يقف  حتى  ت�رضفه  الذين حتت 
التقرير اخلا�س بكل لعب، وهو الذي يتوجه نحو غربلة 
داخل  من  م�صادر  ك�صفت  بعدما  كبرية  بن�صبة  التعداد 
ال�صتغناء  ينوي  الفرن�صي  املدرب  ان  الفريق  �صفوف 
العقود  بف�صخ  الإدارة  ومطالبة  الأ�صماء  من  عدد  عن 
قدموه  الذي  بامل�صتوى  اقتناعه  عدم  ب�صبب  معهم 
وتبقى  الآن.  من  ح�صاباته  خارج  لو�صعهم  وحت�صريهم 
النقطة ال�صوداء بالن�صبة لت�صكيلة »�صو�صطارة« يف العقم 
اأي هدف  ت�صجيل  والذي ف�صل يف  الهجوم  يعانيه  الذي 
اللتان خا�صهما منذ انطالق  الوديتني  خالل املباراتني 
لعبو  ف�صل  اأين  اجلديد،  الكروي  للمو�صم  ا�صتعداداته 
اخلط الأمامي يف الو�صول اإىل مرمى اخل�صوم وهو الأمر 
الذي يجعل املدرب تيريي فروجي اأمام مهمة �صعبة من 
اأجل العمل على ا�صتعادة انتعا�س اخلط الهجومي للنادي 
العا�صمي والذي عانى نف�س امل�صكل املو�صم املن�رضم 
وهداف  هدافهع  رحيل  بعد  �صوءا  ازداد  الأمر  لكن 
يف  درفلو  اأ�صامة  املنق�صي  املو�صم  الوطنية  البطولة 
احرتافية يف  تف�صيله خو�س جتربة  بعد  املو�صم  نهاية 

اوروبا واختار اللعب يف البطولة الهولندية.
عي�شة ق.



الربازيل تتقدم نحو ا�سرتجاع الهيبة

يختلف متابعو كاأ�ض �لعامل رو�سيا على �أحقية خروج بع�ض �ملنتخبات مثل �إ�سبانيا، ولكن بالكاد جتد من يختلف على تطور 
�أد�ء �ملنتخب �لرب�زيلي من مبار�ة �إىل �أخرى ومن دور �ملجموعات �إىل �لأدو�ر �لإق�سائية وبعد �أد�ء متو�سط ورمادي للغاية 
يف مبار�ة �سوي�رس� 1-1 �سّعد �ملنتخب �لرب�زيلي من فعاليته وجنح بفوز م�ستحق على كو�ستاريكا 2-0 ثم قدم �لأد�ء �جليد 
�أمام �رسبيا وخرج بالنتيجة عينها، و�أول �أم�ض باأف�سل �أد�ء ممكن و�لنتيجة تتكرر للمرة �لثالثة تو�لياً، ومتلك �لرب�زيل مدرباً 
�أنه ي�سري بثبات نحو هذ�  لعمله يوماً بعد �آخر، فتيتي �لذي ُعني بهدف و�حد هو ��ستعادة �لهيبة يبدو  يزد�د �لعامل �حرت�ماً 
�لهدف، وبعك�ض ما يفعل �أغلب �ملدربني �لرب�زيليني حني يبدوؤون بالبناء من �لأمام �إىل �خللف، قّوى مدرب �ل�سيلي�ساو حار�سيه 
�إلي�سون و�إيدر�سون و�أ�ساف لهما �لتطور�ت �حلديثة على مركز حر��سة �ملرمى، ثم جعل من �ل�سالبة �لدفاعية حجر �أ�سا�ض 
يف بناء �لفريق، يكفي �أن نرى كيف كان تياغو �سيلفا يقطع �لهجمات �ملك�سيكية من منابعها وبدرجة �أقل مري�ند�، ول نن�سى �أن 
�لرب�زيل تعاملت بحنكة مع �سل�سلة غيابات �رسبت بها ب�سكل متتايل، بد�ية باإ�سابة نيمار و�سفائه ثم �إ�سابة د�ين �ألفي�ض وغيابه 
فدوغال�ض كو�ستا ومار�سيللو، ويف ربع �لنهائي �سيكون تيتي �أمام مع�سلة رمبا �أكرب هي تعوي�ض كا�سمريو �لذي �سيغيب ب�سبب 
�لإنذ�ر�ت فمتو�سط ريال مدريد ميثل قيمة ثابتة يف �ل�ستقر�ر و�لقوة.ت يتي �لذي �نتُقد بع�ض �ل�سيء باإ�رس�ره على غابرييل 
جي�سو�ض رغم غيابه �لتام �ليوم وتاأخري دخول فريمينو، يبدو �أنه ميتلك مفاتيح �لنت�سار�ت على �ملناف�سني، �ملك�سيك �لتي 
دخلت بقوة كما هو معتاد دون �أن تهاب �لرب�زيل �أجهز عليها مدرب �لرب�زيل بالفارق �لبدين و�لفني يف كثري من �أوقات �ملبار�ة 
وبد� كاأنه يق�سد �لدخول �لتدريجي يف �ملبار�ة بالن�سبة لالعبيه، قدم �ملنتخب �لرب�زيلي �ليوم �أكرث من حل يف خطي �لو�سط 
و�لهجوم، فاإذ� كان ويليان قد و�سع ثقله �لفني �لذي عهدناه يف ت�سيل�سي وقدم �أف�سل �أد�ء له يف كاأ�ض �لعامل حتى �لآن، فاإن 

كوتينيو وباولينيو على �ختالف �أدو�رهما كانا يف د�ئرة �لنجومية �أي�ساً.
ويف �حلديث عن نيمار، كان لعب باري�ض �سان جريمان حا�سماً يف م�سهدي �لثنائية، �سو�ء يف بناء �لهجمة �لتي �سجل منها 
�لهدف �لأول �أو يف �لهدف �لثاين �لذي يح�سب له �سناعته، موؤّكد�ً مقولة مدربه قبل �ملبار�ة باأننا �سرنى لعباً �أكرث �إفادة للفريق 

يف �ملباريات �ملقبلة و�إن يعاب على نيمار ��ستمر�ره مبالغاته يف �ل�سقوط.
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دي بروين: الربازيل لي�ست نيمار فقط
قال لعب خط �لو�سط �لبلجيكي كيفني دي بروين �إن �نت�سار منتخب بالده على نظريه �لياباين لن يعني �سيئا �إذ خ�رست بلجيكا 
�أمام �لرب�زيل، يف مبار�تهما بدور ربع �لنهائي لبطولة كاأ�ض �لعامل، وكان �ملنتخب �لبلجيكي، قد حول تاأخره بهدفني �أمام نظريه 
�لياباين �إىل �لفوز 3-2، يف �ملبار�ة �لتي جمعتهما �أول �أم�ض يف دور ثمن �لنهائي، ويتطلع �ملنتخب �لبلجيكي وجماهريه �إىل �أن 
ميثل �لنت�سار �ملثري يف مبار�ة �أم�ض نقطة حتول و�نطالقة نحو �إجناز�ت �أف�سل ملا و�سف باجليل �لذهبي للمنتخب �لبلجيكي، 
لكن دي بروين �رسح قائال: »�لو�سول �إىل دور �لثمانية لن يعني �سيئا، �إذ� مل ننجح يف �لفوز على �لرب�زيل«، وكان دي بروين، جنم 
مان�س�سرت �سيتي �لإجنليزي، قد لعب دور� يف هدف �لفوز 3-2 �لذي �سجله زميله نا�رس �ل�ساذيل يف �لوقت �لقاتل من زمن �للقاء، 
وقال: »يف بطولة كهذه، �ستمر عليك د�ئما حلظات ع�سيبة، ولكن ل يجب �أن ت�ست�سلم حينها و�إمنا ت�ستغل حلظات �لتاألق من �أجل 

هز �ل�سباك«، و�أ�ساف »فعلنا ذلك، لدينا �إمكانيات عالية كفريق، ولكن يفرت�ض �أن نطور بع�ض �جلو�نب �لدفاعية«.
وتابع دي بروين »�إن كنت تريد �لتتويج ببطولة، عليك �أن تفوز على كل مناف�ض تو�جهه. �ملنتخب �لرب�زيلي و�حد من �ملر�سحني 
للتتويج، ولكن علينا �لرتكيز على ما نقدمه نحن و�أن نوؤدي عملنا«، و�أ�ساف �أن �ملنتخب �لرب�زيلي لي�ض نيمار فقط، منوًها: 
»بالطبع ين�سب تركيز �جلميع عليه، ولكن �لفريق �لرب�زيلي �أكرب من جمرد لعب، �أعرف قدر�ت لعبي �لرب�زيل حيث ز�ملت 

عدد� منهم يف مان�س�سرت �سيتي«.

مارتينيز يدخل تاريخ املونديال
دّون �ملدرب �لإ�سباين ��سمه يف �سجل كاأ�ض �لعامل من بو�بة مبار�ة �ليابان �لثنني �سمن �لدور ثمن �لنهائي من مونديال رو�سيا، 
دخل مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز تاريخ كاأ�ض �لعامل من �أو�سع �أبو�به من خالل موقعة »رو�ستوف �أرينا« �لتي جمعت �ل�سياطني 
�حلمر بال�سامور�ي، ونال �لإ�سباين هذ� �ل�رسف بف�سل هديف �لبديلني مرو�ن فياليني ونا�رس �ل�ساديل يف مرمى �ليابان، و�أقحم 
مارتينيز كاًل من فياليني و�ل�ساديل مع مطلع �لدقيقة 65 من �ملبار�ة ليقلب �لثنائي �لطاولة على �ل�سامور�ي ومينحا بلجيكا 
بطاقة �لعبور �إىل ربع نهائي مونديال رو�سيا.. وهي �ملرة �لأوىل يف تاريخ �ملو�جهات �لإق�سائية �ملونديالية �لتي ينجح فيها 
بديالن من نف�ض �لفريق يف �لت�سجيل يف مبار�ة و�حدة، كما �أنها �ملنا�سبة �لأوىل �لتي يتمكن فيها منتخب من قلب �لطاولة 
على مناف�سه بعد تاأخره بهدفني يف مبار�ة �إق�سائية �سمن كاأ�ض �لعامل منذ عام 1970 عندما تفّوقت �أملانيا على �إجنلرت� 2-3، 
بالتايل يعّد فوز �ملنتخب �لبلجيكي على نظريه �لياباين تاريخياً بامتياز بالن�سبة لل�سياطني �حلمر ومدربهم �لإ�سباين مارتينيز 

على حد �سو�ء خ�سو�ساً لالأخري �لذي تعّر�ض �إىل �نتقاد�ت كثرية يف �لفرتة �لأخرية.

 رميونتادا تاريخية ت�سع بلجيكا
 يف مواجهة ال�سامبا بربع النهائي

�حتاجت بلجيكا لتوفيق مدربها وتبديالته �لذكية بالإ�سافة �إىل �سخ�سية جنومها وقلة خربة 
�لفريق �لآ�سيوي لتجاوز �ملفاجاأة �ليابانية يف ثمن نهائي كاأ�ض �لعامل، فازت بلجيكا ب�سعوبة 
بالغة على �ليابان 3-2 يف ثمن نهائي كاأ�ض �لعامل لكرة �لقدم لت�رسب موعد�ً مع �لرب�زيل يف 
ربع �لنهائي، وعقب �نتهاء �ل�سوط �لأول بالتعادل �ل�سلبي 0-0 فاجاأت �ليابان منتخب بلجيكا 

بالتقدم عليه 2-0 بف�سل هار�غو�سي و�إنوي يف �لدقيقتني 48 و52، و�حتاجت بلجيكا للكثري 
من �لتوفيق وتاألق فياليني و�ل�ساديل �لبدلء كي تعود باملبار�ة، وذلّل فيرتونخني �لفارق من 

�رسبة ر�أ�ض غريبة )69( قبل �أن يعدل مرو�ن فياليني من �رسبة ر�أ�ض �أخرى 74، وعندما 
كانت �ليابان متقدمة بهدف ت�سجيل �لهدف �لقاتل يف �لوقت بدل �ل�سائع من �ملبار�ة، عادت 

بلجيكا بهجمة مرتدة مثالية و�سلت �لكرة يف نهايتها �إىل نا�رس �ل�ساديل �لذي و�سع �لكرة 
باملرمى دون عناء.

مارتينز: ميكننا الو�سول اإىل اأبعد دور
�أعرب �لإ�سباين روبرتو مارتينيز �ملدير �لفني ملنتخب بلجيكا عن فخره بالعبيه، بعد �لعودة 

�لتاريخية بالتغلب على �ليابان �أول �أم�ض و�لتاأهل لربع نهائي �ملونديال، قال مارتينيز يف 
ت�رسيحات نقلتها �سحيفة »RTL« �لبلجيكية: »هذ� �لفوز يقول كل �سيء عن �لالعبني، هذ� 
ما يحدث يف كاأ�ض �لعامل، لقد دفعنا بكل ما لدينا«، و�أ�ساف: »يجب �أن نهنئ منتخب �ليابان 
على ما قدمه �ليوم، لقد لعب مبار�ة ممتازة، وكان �رسيًعا وقاتاًل يف �لهجوم �مل�ساد، لقد مت 

�ختبار �سخ�سيتنا �ليوم ور�أينا جودة �لبدلء«، وتابع: »هذ� �لفوز لبلجيكا، و�سكًر� لدعمكم، 
يجب �أن ن�ستمر يف �لثقة بهوؤلء �لالعبني، ميكنهم �لو�سول �إىل �أبعد مكان«، و�ختتم مارتينيز 
بقوله: »ميكنك �أن تلعب ب�سكل جيد، لكن هذ� لي�ض كل �سيء، �لأمر يتعلق بالفوز و�ملرور �إىل 

�لدور �لقادم، وهذ� ما �أظهرناه �ليوم ب�سخ�سيتنا«.

مدرب اليابان ي�سعر باملرارة بعد ثالثية بلجيكا
قال �أكري� ني�سينو مدرب منتخب �ليابان �إن لعبيه ي�سعرون بال�سدمة بعد �خل�سارة �لقاتلة 
�أمام بلجيكا بنتيجة 2-3، و�أ�ساف ني�سينو، يف ت�رسيحات �سحفية: »طلبت من �لالعبني �أن 
يذهبو� لال�ستحمام، عقب �للقاء، لأن لي�ض يف �لإمكان فعل �أي �سيء«، وتابع: »ل �أرغب يف 

�لعرت�ف بذلك، لكنها كانت ماأ�ساة، غري �أنني يجب �أن �أتقبل �لهزمية كاأمر و�قع، �أ�سعر 
بالإحباط وبخيبة �أمل كبرية«، و�أ�ساف: »قدم �لالعبون كل ما يف و�سعهم، جنحنا يف تقدمي 
كرة قدم جيدة يف �مللعب، لكن هدفنا كان �لتاأهل للدور �لتايل، لذ� ل ميكن �أن �أطلق على 

هذ� جناحا«.
وقال �ملدرب: »�لأمر لي�ض جمرد �أننا لعبنا جيد�، لكن علينا �لفوز باملبار�ة و�أردنا ذلك، 
فريقنا كان قويا مبا يكفي وكان ند� لبلجيكا، �أعتقد �أننا كان بو�سعنا �لفوز عليهم«، و�أكد 

�ملدرب، �لذي توىل تدريب �ليابان قبل �سهرين على �نطالق كاأ�ض �لعامل بعد �إقالة وحيد 
خليلوزيت�ض، �أنه هو �لذي يتحمل م�سئولية �لنهيار يف �للحظات �لأخرية ولي�ض �لالعبني، 
وتابع »�أعتقد �أن �للوم يجب �أن يقع علي ولي�ض �لالعبني، وجهت �للوم �إىل نف�سي و�سككت 
يف خططي«، ونوه »�أردت �أن تكون لالعبي فريقي، عقلية خمتلفة عن �ملنتخبات �ليابانية 

يف �ملا�سي، �أعتقد �أننا جنحنا يف �أن تكون لنا عقلية خمتلفة، لكن �سيئا ما كان مفقود� يف 
مهار�تنا«.

ريال مدريد ي�سدر بيانًا حول نيمار
�أ�سدر ريال مدريد �لإ�سباين بياناً ر�سمياً فجر �أم�ض نفى فيه �ل�سائعات �لد�ئرة ب�ساأن تقدميه 
عر�ساً لنادي باري�ض �سان جريمان �لفرن�سي ل�سم �لرب�زيلي نيمار د� �سيلفا، و�أ�سعل �لتلفزيون 

�لإ�سباين TVE مو�قع �لتو��سل �لجتماعي عندما ذكر �أّن ريال مدريد بطل دوري �أبطال 
�أوروبا تقدم بعر�ض بقيمة 310 مليون يورو من �أجل �سم نيمار من باري�ض �سان جريمان بطل 

�لدوري �لفرن�سي، وجاء يف �لأخبار �لتي تناقلتها و�سائل �لإعالم �أّن ر�تب نيمار �سي�سل �إىل 
45 مليون يورو و�أّن �لعقد �سيمتد ل�سبع �سنو�ت.

و�أّكد ريال مدريد يف بيان ر�سمي �أّن كل ما مّت تد�وله جمرد �سائعات ول يوجد �أّي نوع من 
�لعرو�ض لباري�ض �سان جريمان �أو �لالعب، و�أو�سح ريال مدريد �أّنه تفاجاأ من �ملعلومة �لتي 
ذكرت وموؤكد�ً على �رسورة حتقق و�سائل �لإعالم قبل ن�رسها مثل هذه �لأخبار. وتاألق نيمار 

ب�سكل ملفت مع �لرب�زيل يف بطولة كاأ�ض �لعامل �جلارية حالياً يف رو�سيا، علماً �أّن باري�ض �سان 
جريمان �نتدبه من بر�سلونة �لإ�سباين يف �ل�سيف �لفائت ب�سفقة بلغت قيمتها 222 مليون 

يورو، وتدور �لكثري من �لأحاديث عن �إمكانية رحيل �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو من ريال 
مدريد.



م�سرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�سل ال�سواح
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دواين جون�سون ي�ستعيد اأجماد »داي هارد« بهوليود

ه�سام اإ�سماعيل بخيل يف »ر�سايل«

اأ�شبح يف حكم املوؤكد اأن وجود جنم امل�شارعة العاملي دواين جون�شون )ال�شخرة( على راأ�س فريق عمل فيلم ما يعد �شمانا للمرح والرتفيه، 
بعد اأن جنح باأ�شلوبه الب�شيط املميز واأدائه الحرتايف املكت�شب من خرباته يف العمل مع كبار النجوم واملخرجني.

 ونظرا لطبيعة مظهره وتاريخه الريا�ضي، 
الأك�ضن،  اأعمال  يف  جون�ضون  تخ�ض�ص 
مثل اأدواره يف �ضل�ضلة ال�رسعة وال�ضيارات 

»فا�ضت اآند فوريو�ص« و«جي اآي جو«.
ولكنه قدم اأعمال كوميدية و�ضارك بالأداء 
اأي�ضا  متحركة  ر�ضوم  اأفالم  يف  ال�ضوتي 
مثل »موانا«، كما قدم اأفالم خيال علمي 

كان اآخرها »رمبيج«.
فيلم  الآن  روك«  اأو«ذي  ال�ضخرة  يقدم 
ال�ضحاب«،  »ناطحة  والإثارة  الأك�ضن 
موهبته  مقايي�ضها  تنا�ضب  مغامرة  وهي 
يج�ضد  حيث  اجل�ضمانية،  وموا�ضفاته 
ال�ضابق  العميل  �ضواير،  ويل  �ضخ�ضية 
اآي(،  بي  )اإف  الفيدرالية  بال�ضتخبارات 
اأ�رسته  مع  العمل  اعتزال  بعد  ويعي�ص 
تاأمينا  واأكرثها  �ضحاب  ناطحة  اأعلى  يف 
عليها  يطلق  كونغ،  بهونغ  وحرا�ضة 
�ضواير  ويتوىل  بريل«.  »ل  اأو  »اللوؤلوؤة« 
املبنى  بهذا  والتاأمني  احلرا�ضة  م�ضوؤولية 

ال�ضخم.
من  العليا  الأدوار  مهمة  �رسكة  وت�ضغل 
املبنى، ويوؤكد امل�ضوؤولون بها اأنها حم�ضنة 
متاما ول ميكن اقتحامها. ومع ذلك تتغري 

الأمور متاما عندما تقوم جماعة اإرهابية 
م�ضلحة باقتحام ناطحة ال�ضحاب وتت�ضبب 
يف حريق بالأدوار العليا مما يعر�ص حياة 

�ضواير واأ�رسته للخطر.

ا�شتلهام برو�س ويلي�س

ولإ�ضفاء مزيد من الدراما على �ضخ�ضية 
منذ  متقاعد  اأنه  جند  ال�ضابق،  العميل 
ع�رس �ضنوات، نظرا لإ�ضابة �ضابقة حلقت 
ب�ضاقه جراء تفجري، مما ا�ضطره لرتكيب 
�ضاق �ضناعية، وهو ما ي�ضفي بعدا اإن�ضانيا 
على الأحداث، خا�ضة يف م�ضاهد الأك�ضن 
حينما ترتفع وترية احلما�ص واللعب على 
املعاق  الأب  ال�ضينما:  كعادة  امل�ضاعر 
التهديد  �ضد  اأ�رسته  عن  ب�ضجاعة  يدافع 
يف  متاما  م�ضتهلكة  تيمة  وهي  الإرهابي، 
هوليود التي ل تكل ول متل من تكرارها 
لتتحول بالتاأكيد اإىل قيمة اأمريكية اأ�ضيلة.

م.  راو�ضن  املخرج  توقيع  الفيلم  يحمل 
كامبل،  نيف  عودة  امل�ضوق  ومن  ثربر، 
جنمة �ضل�ضلة اأفالم الرعب يف الت�ضعينيات 
حيث  اأعمالها،  يف  املقلة  »ال�رسخة« 

�ضبع  خالل  فيلمني  يف  �ضوى  ت�ضارك  مل 
�ضنوات، وهي جت�ضد دور زوجة �ضواير.

هو  هذا  اأن  يوؤكد  لل�ضخرة،  بالن�ضبة 
من  عمل  لتقدمي  املنا�ضب  التوقيت 
بني  الكبري  الت�ضابه  مدركا  النوعية،  هذه 
ال�ضحاب« واأحداث �ضل�ضلة »داي  »ناطحة 
كان  الذي  ويلي�ص،  برو�ص  بطولة  هارد«، 
مبثابة طفرة يف م�ضرية النجم املخ�رسم 
اأولها  كان  اأجزاء،  اأربعة  منها  قدم  الذي 
�رسكة  ت�ضم  �ضحاب،  ناطحة  يف  يدور 

�ضخمة تعر�ضت اأي�ضا لهجوم اإرهابي.
تزامن  العر�ص  توقيت  لأن  نظرا  ولكن 
التقليدي  العدو  كان  الباردة،  احلرب  مع 
اآنذاك املع�ضكر ال�رسقي، وهو ما اأظهرته 
ي�ضارية  جماعات  خالل  من  ال�ضينما 
اأر�ص  ا�ضتقرار  تهديد  حتاول  متطرفة 
واحد  �رسطي  لهم  فيت�ضدى  الأحالم، 
خمططاتهم،  ويقو�ص  عليهم  يق�ضي 
لتاأكيد �ضورة الوليات املتحدة »ك�رسطي 
ا�ضتعادته  للعامل«، وهو ما حتاول هوليود 
الآن يف عهد اإدارة ترامب التي ترفع �ضعار 

»اأمريكا اأول«.

جنم ن�شط

فيه  ي�ضتعر�ص  �ضيفي  مو�ضم  خ�ضم  »يف 
عامل  من  اخلارجون  اخلارقون  الأبطال 
العر�ص،  دور  يف  ع�ضالتهم  »مارفيل« 
اأعمال  تقدمي  على  تركز  هوليود  تعد  مل 
كهذه«، يوؤكد النجم ذو 46 عاما، مو�ضحا 
تكرمي  مبثابة  يعد  فيلم  تقدمي  »اأردت 
لأعمال احلركة )الأك�ضن( الكال�ضيكية التي 
اأجيال بالكامل«،  األهمتني واألهبت حما�ص 
»برج  يربز  اأي�ضا  الأعمال  هذه  بني  ومن 
اجلحيم« من بطولة �ضتيف ماكوين )1974(، 
و«الهارب« بطولة هاري�ضون فورد )1993(.
النجوم،  اأن�ضط  يعترب دواين جون�ضون من 
و�ضفه،  ح�ضب  العمل،  على  مدمن  وهو 
فقد قدم هذا العام فيلمني، ول يزال لديه 
حاليا  يقوم  حيث  امل�ضاريع،  من  العديد 
كروز«،  »غابة  اأفالمه  اأحدث  بت�ضوير 
احلركة،  اأفالم  نوعية  اإىل  اأي�ضا  وينتمي 
اأعلى  حققت  التي  الرواية  عن  وماأخوذ 
املبيعات »اأر�ص املغامرات«، ومن اإخراج 
وت�ضاركه  �ضريا،  كوليت  جوام  الإ�ضباين 
البطولة الربيطانية ال�ضهباء اإميلي بلونت.

كما اأنتج موؤخرا فيلما وثائقيا عن اإحدى 
للمحرتفات،  احلرة  امل�ضارعة  بطالت 
اخللفية  عن  تخليه  عدم  اإىل  اإ�ضارة  يف 
ويظهر  ال�ضينما،  اإىل عامل  منها  اأتى  التي 
يف  العنيفة التي حتظى ب�ضعبية كبرية يف 
الوليات املتحدة. ويتوقع �ضناع الفيلم اأن 
يحظى »ناطحة ال�ضحاب« با�ضتجابة طيبة 
من جانب اجلمهور يف دور العر�ص. ووفقا 

ملوقع »بوك�ص اأوفي�ص موجو« من املنتظر 
 44 بنحو  تقدر  اإيرادات  الفيلم  يحقق  اأن 
مليون دولر خالل اأول عطلة نهاية اأ�ضبوع 
من عر�ضه، وقد ت�ضل اإىل 128 مليونا يف 
لي�ضبح واحدا  الوليات املتحدة وحدها، 
خالل  عر�ضت  التي  الأعمال  اأف�ضل  من 
ي�ضاف  جديد  واإجناز  املو�ضم،  هذا 

مل�ضرية جون�ضون ال�ضخرة على ال�ضا�ضة.

الرتيلر الثاين لفيلم Venom يثري ف�سول امل�ساهدين

مهرجان القاهرة يكرم »ه�سام نزيه«  بجائزة التميز

�ضوين  ا�ضتوديوهات  طرحت 
الأمريكية، يوم اأم�ص الإثنني الرتيلر 
 ،Venom اجلديد لفيلمها  الثاين 

والذي يظهر من خالله توم هاردي 
»الفينوم«،  جمموعة  »نحن  قائاًل: 
يف  اخلارقني  الأ�رسار  اأ�ضهر  وهم 

ق�ض�ص عامل مارفل. ودفع الإعالن 
توم  لكلمات  بال�ضافة  الرتويجي 
املتابعني  من  العديد  هاردي 
�ضخ�ضية  �ضيج�ضد  اأنه  لالعتقاد 
اأحداث الفيلم، وهي  »فينوم« طوال 
التى  ال�رسيرة  ال�ضخ�ضيات  اإحدى 
�ضل�ضلة  فى  »�ضبايدرمان«  واجهها 
مب�ضاهدة  اأنه  اإل  الأوىل،  مارفيل 
طرحته  الذي  الدعائي  الإعالن 
املا�ضي،  فيفري  �ضهر  �ضوين 
اإل  يكن  مل  هاردي  اأن  �ضيالحظ 
نهاية  يف  ليتحول  عادياً،  اإن�ضاناً 
اأثار  اإىل »فينوم«، وهو ما  الأحداث 

ف�ضول العديد من امل�ضاهدين.
هوليوود  ذا  موقع  تقرير  وبح�ضب 
التحول  بدايات  فاإن  ريبورتر، 

تعود  هاردي  ل�ضخ�ضية  املفاجئ 
دكتور  مع  له  عنيفة  مواجهة  اإىل 
يج�ضدها  والتي  دريك  كارلتون 
�ضقته  اإىل  يعود  حيث  اأحمد،  ريز 
بحالة  اأنني  اأ�ضعر  »ل  ويقول: 
املراحل  تبداأ  وهنا  جيدة«، 
اإىل  املفاجئ  حتوله  لبداية  الأوىل 

�ضخ�ضية »Venom« ال�رسيرة.
اأفالم  �ضل�ضة  من  جزء  هو  الفيلم 
فلي�رس،  روبن  اإخراج  من  مارفل 
توم  جانب  اإىل  بطولته  يف  وي�ضارك 
هاردي، ريز اأحمد، ومي�ضيل وليامز، 
ومن  هيز،  و�ضكوت  �ضليت،  وجيني 
�ضالت  يف  الفيلم  طرح  املقرر 

ال�ضينما يوم 5 اأكتوبر القادم.

القاهرة  مهرجان  ك�ضف   
�ضيكرم  اأنه  الدويل  ال�ضينمائي 
املوؤلف  الأربعني  دورته  يف 
نزيه  ه�ضام  امل�رسي  املو�ضيقي 
حمامة«  فاتن  »جائزة  مبنحه 
 20 من  الفرتة  يف  وذلك  للتميز، 

اإىل 30 نوفمرب املقبل.
برئا�ضة  املهرجان  اإدارة  وقالت 
حممد  وال�ضيناري�ضت  املنتج 
حفظي يف بيان اأم�ص الثنني اإن 

تكرمي نزيه ياأتي »تقديرا لعطائه 
امل�ضيئة  ال�ضينمائية  وم�ضريته 
الأعمال  من  بالكثري  واحلافلة 
التاأليف  جمال  يف  البارزة 
املو�ضيقى  وو�ضع  املو�ضيقي 

الت�ضويرية«.
ونقل البيان عن حفظي قوله اإن 
نزيه »له ر�ضيد كبري من الأعمال 
غري التقليدية واملتميزة التي نال 
وعاملية،  حملية  جوائز  بع�ضها 

وهو ما ي�ضكل حالة خمتلفة«.
وو�ضع   ،1972 عام  نزيه  وولد 
واأحلان  الت�ضويرية  املو�ضيقى 
جمموعة كبرية من الأفالم، منها 
والثعبان«،  و«ال�ضلم  »ال�ضاحر«، 
و«�ضهر الليايل«، و«الفيل الأزرق«، 
و«هيبتا«،  القمر«،  و«اأ�ضوار 

و«الأ�ضليني«، و«الكنز«.
جائزة  منحه  على  نزيه  وعلق 
»هذه  قائال  للتميز  حمامة  فاتن 

جليلي  مهمة  ر�ضالة  اجلائزة 
على  وحمفزة  اأخرى،  ولأجيال 
واحللم  امل�ضوار  ا�ضتكمال 
والطموح واملحاولة، فالعرتاف 
تاأثريه  له  وتتويجه  باملجهود 

الكبري«.
الفخر،  منتهى  يف  »اأنا  واأ�ضاف 
لأنني  )اجلائزة(  بها  و�ضعادتي 
باتوا  ال�ضينمائيني  باأن  �ضعرت 

عائلتي واأنهم فتحوا يل بيتهم«.

يوا�ضل الفنان امل�رسي ه�ضام اإ�ضماعيل 
ت�ضوير دوره يف م�ضل�ضل »ر�ضايل« للمخرج 
اإبراهيم فخر، املقرر عر�ضه يف رم�ضان 

املقبل.
اإ�ضماعيل، ف�ضيج�ضد �ضخ�ضية  دور  وعن 
الأكرب  ال�ضقيق  وهو  »ه�ضام«،  تدعي 
مي  الفنانة  جت�ضدها  التي  »هالة«  لـ 
باخلارج  عمله  من  ياأتي  حيث  عزالدين، 
دون  من  ولكن  عائلته،  مع  اإجازة  لق�ضاء 

ا�ضطحاب زوجته واأولده توفرياً للنفقات، 
يف  ويدخل  بخيل  �ضخ�ص  اأنه  ويت�ضح 
�ضقيقته  زوج  مع  عديدة  �ضدامات 
ال�ضغري، الذي يلعب دوره الفنان �ضليمان 
عيد، وتتدخل »هالة« اأكرث من مرة لل�ضلح 

بينهما، وتتوايل الأحداث.
وي�ضارك يف بطولة »ر�ضايل« عبدالرحمن 
ورزان  اأمري  ورامز  �ضليم  وخالد  اأبوزهرة 

مغربي و�ضمرية مقرون.

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

منط ق�ش�شي

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

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

كما كان بن�ضخته الأ�ضلية«.

جتارب يف كندا

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

اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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تاأليف الناقد اإبراهيم احلجري

اخلطاب واملعرفة.. قراءات 
نقدية ل�سردية الرحلة العربية

بعد اأن �شاقت رفوف املكتبات العربية بالدرا�شات املت�شابهة يف قراءة 
وحتليل اأدب الرحلة العربية فتح الناقد والأديب الدكتور اإبراهيم 

احلجري مقاربة جديدة لدرا�شة �شرديات الرحلة العربية من خالل 
الأدوات واملفاهيم التطبيقية احلديثة لالأنرثوبولوجيا.

وكالت
  

جاءت تلك املقاربة غري امل�سبوقة 
»اخلطاب  اجلديد  كتابه  يف 
�رسدية  مقاربة  واملعرفة.. 
اأنرثوبولوجية« الذي ن�رسه املركز 
والذي  موؤخرا،  العربي  الثقايف 
متثل  اآخر  علمي  ب�سبط  اأحاطه 
متنا  بطوطة  ابن  ن�ص  اختيار  يف 
مركزيا للبحث يف �رسديات الرحلة 
العربية. واإذا كان تركيز ال�رسديات 
ين�سب على عنا�رس الزمن واملكان 
واملنظور،  واحلدث  وال�سخ�سية 
ببنية  اهتمامها  اإىل  اإ�سافة 
املحكي اأ�سا�سا فاإن هذه العنا�رس 
اجلوانب  لتغطية  بوابات  هي 
ت�ستغل  التي  الأ�سا�سية  الإن�سانية 
بل  الثقافية،  الأنرثوبولوجيا  بها 
التي  والتجليات  الكوا�سف  هي 

يتمظهر عربها ال�سلوك الب�رسي.
ويقول الكاتب اإن »الن�ص ال�رسدي 
ال�رسدية  الأنواع  اأكرث  هو  الرحلي 
لكونه  املقاربة،  لهذه  ا�ستجابة 
بيانات  املتلقي  يدي  بني  ي�سع 

اإن�سان  حول  �ساملة  وتقارير  ثرية 
بالعمل  تكون  ما  اأ�سبه  املرحلة 
لكنه  الإثنوغرايف،  به  يقوم  الذي 
غري واع، اأي اأن الهدف بني العملني 
الرحلي(  والعمل  الو�سفي  )العمل 

كان واحدا«.
من  �سرب  -الذي  احلجري  لكن 
الروائي  ال�رسد  خفايا  قبل 
بن�ص  يكتف  مل  اأي�سا-  العربي 
اأي�سا  ا�ستعان  بل  بطوطة،  ابن 
اآخرين  لرحالة  اأخرى  بن�سو�ص 
لبيانات  املعزز  املحيط  بو�سفها 
على  مركزا  املركزي  الن�ص 
الرثية  الإثنوغرافية  املادة  طبيعة 
الن�سو�ص،  ت�ست�سمرها  التي 
يف  ال�رسدي  ال�سوغ  وخ�سو�سيات 

اآن واحد.

 من ال�شردي 
لالإنرثوبولوجي

  
اإىل  درا�سته  الباحث  ق�سم  وقد 
بابني: الأول خ�س�سه لتحليل البنى 
مراعيا  الرحالت  يف  ال�رسدية 

املدرو�ص  املنت  خ�سو�سية 
حقق  الذي  الرحلة  نوع  وميزات 
تراكما  التدوين  م�ستوى  على 
مهما يف الع�سور الو�سطى خا�سة، 
داخل  ال�رسد  عنا�رس  فتناول 
حدة:  على  كال  الن�سو�ص  هذه 
التبئري،  احلكي،  �سيغ  ال�سخ�سية، 
والف�ساء، مبينا ما مييز كل عن�رس 
عن نظريه يف الن�سو�ص املتنوعة، 
على  اخلرب  هيمنة  على  ومركزا 
على  ذلك  تاأثري  ومربزا  ال�رسد، 

العامل ال�رسدي ككل.
ملقاربة  الثاين  الباب  وخ�س�ص 
اإليها  اأف�سى  التي  ال�رسدية  املادة 
ت�ستند  مقاربة  الرحلي  اخلطاب 
من  الأنرثوبولوجي  املنظور  اإىل 
املفاهيم  بع�ص  توظيف  خالل 
الذي  العامل  يف حتليل  »الإنا�سية« 
وفق  الرحلية  املتون  لنا  تقدمه 
الروؤية التي حتكم �ساحب الرحلة، 
ن�سق  ا�ستغال  كيفية  ومعرفة 

التفكري والقيم لديه.
وافتتح احلجري هذا الباب بتوطئة 
من  النتقال  كيفية  فيها  ف�رس 

ال�رسدي اإىل الأنرثوبولوجي ب�سكل 
بع�سهما، حيث  يخدمان  يجعلهما 
اإن »باب اخلرب« �سمح لنا باقتحام 
وال�سحة  والأزياء  الأ�سماء  عامل 
واملر�ص والزواج والطعام وغريها 
الإن�سان  متيز  التي  الظواهر  من 

عن غريه من الكائنات.
اإىل  ال�رسدي  الف�ساء  قاده  كما 
تعرف على عامل العمران بتجلياته 
القرون  عامل  يف  املختلفة 
الو�سطى، وما يحيل اإليه كل منوذج 
عمراين وفق ما يوحي به من رموز 
وجماليات واأ�سكال لها �سلة وثيقة 
كل  الب�رسي يف  الذهني  باملتخيل 

جمتمع على حدة.
اأما عن�رس »التبئري« فقد اأحاله اإىل 
حماورة املتخيل الرمزي للمقد�ص 
والفلكلور والغناء والرق�ص واملوت 
من  وغريها  والألعاب  وال�سحر 
البنيات الذهنية، وتعرف على ردود 
�سدا  والالواعية  الواعية  الأفعال 
على عوامل الطبيعة، وكذلك جتاه 

»مما  لالإن�سان  القاهرة  الظواهر 
التمظهرات  اأن كل هذه  يدل على 
وامتداد  انعكا�ص  �سوى  هي  ما 
ومتثالته  وروؤاه  املجتمع  لثقافة 

للكون والطبيعة واحلياة«.
 

جدة التحليل والتطبيق
 

متيز  التي  للجدة  تو�سيحه  يف 
الناقد  يقول  احلجري  مقاربة 
يقطني  �سعيد  الدكتور  ال�رسدي 
عمل  ي�سبه  الرحالة  عمل  اإن 
الأنرثوبولوجي  اأو  الإثنوغرايف 
حياته  من  �سطرا  يق�سي  الذي 
قوم  عادات  على  للتعرف 
لنا روؤية دقيقة  ليقدم  وتقاليدهم، 
تتما�سى مع طبيعة ت�سوره اخلا�ص 
الإمتاع  فيكون  القوم،  هوؤلء  عن 

وال�ستغراب.
يف  يكمن  بينهما  الفرق  لكن 
فطرته  من  ينطلق  الأول  كون 
العامل  عن  �سكلها  التي  وت�سوراته 

والثقايف،  اجلغرايف  حميطه  يف 
اأما الإثنوغرايف اأو الأنرثوبولوجي 
من  ذلك-  على  -عالوة  فينطلق 
خلفية علمية موؤ�س�سة على ت�سور 
التي  الجتماعية  بالعلوم  خا�ص 

يتاأطر عمله يف نطاقها.
خ�سو�سية  اأن  يقطني  وي�سيف 
درا�سة احلجري تكمن يف اعتبارها 
الأدبية  العربية  للدرا�سة  تطويرا 
ويف  الرحلة،  بتحليل  اهتمت  التي 
جتاوزا  عدها  ميكن  نف�سه  الوقت 
ظلت  التي  الدرا�سات  من  للعديد 
من  الرحلة  معاجلة  عن  مبناأى 
منظور علمي، فكانت »ال�رسديات 
جديدا  منطلقا  الأنرثوبولوجية« 

يف التحليل والتطبيق.
الغايتني  هاتني  »اإن حتقيق  ويتابع 
للتفكري  جديدا  جمال  يفتح 
تناول  يف  فقط  لي�ص  والدرا�سة، 
درا�سة  يف  اأي�سا  ولكن  الرحلة، 
ب�سفة  القدمي  العربي  ال�رسد 

عامة«.

عن املركز القومي للرتجمة بالقاهرة

�سدور اأول قامو�س �سامل يف علم النف�س اإىل العربية

األفه الدكتور اأحمد غنام

الفل�سفة الرمزية لدى ال�سيخ الرئي�س… كتاب يبحث يف فكر ابن �سينا

اأ�سدر املركز القومي للرتجمة بالقاهرة 
»القامو�ص املو�سوعي يف العلوم النف�سية 
اأول  وهو  النف�سي«،  والطب  وال�سلوكية 
النف�ص  علم  يف  جامع  �سامل  قامو�ص 
�سحفي  بيان  بح�سب  العربية،  اللغة  يف 
فقط  القامو�ص  هذا  يهتم  ول  للمركز. 
بل  الأ�سا�سية،  امل�سطلحات  برتجمة 
وم�سطلحات،  تعريفات  لي�سمل  ميتد 
يف  ومدار�ص  علماء  واأ�سماء  وتواريخ 
علوم  من  به  يرتبط  وما  النف�ص،  علم 
علمية  وجمالت  وفروع  وتخ�س�سات 
يكن  اإن مل  �ساملة ملختلف،  وموؤ�س�سات 
وال�سلوكية  النف�سية  التخ�س�سات  جميع 
النف�سي وكل  والعالج  النف�سي،  والتحليل 
على  ف�ساًل  الراهنة،  النف�ص  علم  فروع 

ال�سري ال�سخ�سية لرواد هذا العلم �رسقاً 
هذا  اأهمية  من  ي�ساعف  وما  وغرباً. 
التي  اللجنة  اأن  املو�سوعي،  القامو�ص 
اإىل قامو�ص  ا�ستندت  �ساركت يف و�سعه 
النف�سية  اجلمعية  اأ�سدرته  اأ�سا�سي  اآخر 
على  واأ�رسفت  ون�رسته  الأمريكية، 
الأمريكية،  النف�ص  علم  جمعية  طباعته 
يف  الأوىل  النف�سية  اجلمعية  تعترب  التي 
والقامو�ص  وعدة،  عددا  كله،  العامل 
»جمعية  قامو�ص  بعنوان  هنا  املعني 
ي�ستمل  الذي  الأمريكية«  النف�ص  علم 
الكبري  احلجم  من  �سفحة   1025 على 
والبنط ال�سغري وكل �سفحة من �سفحاته 
ا�ستمل  كما  عمودين،  اإىل  مق�سمة 
ملفاهيم  تعريف  األف   25 من  اأكرث  على 

فرعية  ومو�سوعات  وم�سطلحات 
مهنية  بدقة  وموثقة  بو�سوح  م�سوغة 
القامو�ص  هذا  خ�سائ�ص  ومن  عالية. 
 90 من  اأكرث  ت�سمل  اهتمامه  ميادين  اأن 
جمالً من جمالت الهتمام موزعة على 
الفرعية  النف�ص  علم  ميادين  خمتلف 
والتطبيقية، مبا فيها العيادي والتجريبي 
واملعريف  الع�سبي  النف�سي  وعلم 
الجتماعي   النف�ص  وعلم  وال�سخ�سية، 
وذات  املرتبطة  املجالت  من  ماأخوذة 
ال�سلة بعلم النف�ص. كما ت�سمن القامو�ص 
اأكرث من 200 �سرية اخت�ست ب�سري العلماء 
وال�سخ�سيات املرموقة يف هذا املجال، 
ف�ساًل على التعريف باملدار�ص النف�سية 
يف  النف�سية  واجلمعيات  واملوؤ�س�سات 

وا�ستغرق  العامل،  دول  وخمتلف  اأمريكا 
و�سعه ع�رس �سنوات من البحث والتدقيق 
مرجع  مليون  من  اأكرث  على  بالعتماد 
جمعها  يف  اأ�سهم  ووثيقة،  و�سجل 
 200 من  اأكرث  منها  والتحقق  و�سياغتها 
يف  العاملني  من  وممار�ص  وعامل  باحث 
وغريها،  اأمريكا  من  النف�سي،  احلقل 
باأربع  تعلقت  مالحق  باأربعة  وينتهي 
ال�سخ�سيات  اأ�سماء  من  منف�سلة  قوائم 
واأ�ساليب  النف�ص  علم  يف  املعروفة 
التقييم النف�سي واملقايي�ص والختبارات 
النف�سية ال�سائعة واملوؤ�س�سات واجلمعيات 
العلمية، وقائمة مبدار�ص العالج النف�سي 

ومناهجه.
 وكالت

لدى  الرمزية  الفل�سفة  كتاب  يقدم 
روؤية  �سينا  ابن  الرئي�ص  ال�سيخ 
يف  العامل  هذا  مذهب  يف  بحثية 
التي  اأفكاره  عرب  والنف�ص  العقل 
ر�سائله  من  جمموعة  �سمن  بثها 
الرمزي.  الطابع  ذات  الفل�سفية 
الدكتور  األفه  الذي  الكتاب  وي�سري 
�سينا  ابن  ت�سوير  اإىل  غنام  اأحمد 
الب�رسية  النف�ص  حلال  الرمزي 
وهبوطها كراهية اإىل العامل ال�سفلي 

ثم ا�ستئنا�سها به ون�سيانها عهودها 
العامل  اإىل  عودتها  ذلك  وبعد 
الكتاب  وجاء  املوت.  بعد  العلوي 
للتعريف  الأول  ف�سول  ت�سعة  يف 
مراحل  عند  والوقوف  �سينا  بابن 
القانون  كتابيه  اإىل  والإ�سارة  حياته 
املوؤلف  اعتربهما  حيث  وال�سفاء 
اأرقى ما و�سل اإليه التفكري الفل�سفي 
الف�سل  اأما  الو�سطى  الع�سور  يف 
لغة  الرمز  معنى  فيقف عند  الثاين 

الثالث  الف�سل  جاء  ثم  وا�سطالحا 
الفل�سفي  الفكر  اأ�سالة  ملعرفة 
عند ابن �سينا. الف�سل الرابع حمل 
عنوان اخليال والرمز عند ابن �سينا 
الذي  اخلام�ص  الف�سل  اإىل  و�سول 
وحتولتها.  بالنف�ص  مهتما  كان 
الكتاب  يف  ال�ساد�ص  الف�سل  وجاء 
الرمزية  الع�سق  ر�سالة  يف  ليبحث 
عنده  التكوين  اأن  فيها  �سرنى  التي 
ال�ساعدة  املعرفة  بعملية  يرتبط 

لب�ست  ملا  الع�سق  لول  اأنه  فيبني 
النبات  طلب  ول  �سورتها  املادة 
الع�سق  اإىل تداعيات  اإ�سافة  غذاءه 
وحتولته ومقت�سيات التعامل معه. 
يذكر اأن الدكتور اأحمد غنام من�سق 
الرتبية  وزارة  يف  الفل�سفة  مادة 
بجامعة  الرتبية  كلية  يف  وحما�رس 
يف  تدري�سية  هيئة  وع�سو  دم�سق 

جامعة بالد ال�سام. 
وكالت

يعد من اأبرز ال�شعراء الأفارقة املعا�شرين

ال�سنغايل اأمادو المني �سال 
يتوج بجائزة ال�سعر االأفريقي

اأمادو  ال�سنغايل  ال�ساعر  ت�سلم 
جائزة   ، اأم�ص  اأول  �سال،  لمني 
لل�سعر  اأوتام�سي«  »ت�سيكايا 
الأفريقي، �سمن فعاليات مو�سم 
دورته  يف  الدويل  الثقايف  اأ�سيلة 
مدينة  حتت�سنها  التي  الأربعني 
ويعد  املغرب(.  )�سمايل  اأ�سيلة 
ال�سعراء  كبار  اأحد  �سال  لمني 
الفرانكوفونيني  الأفارقة 
نال  اأن  له  و�سبق  املعا�رسين، 
والآداب  اللغة  اإ�سعار  جائزة 
متنحها  التي  الفرن�سية 
الأكادميية الفرن�سية �سنة 1991. 
باجلائزة  املتوج  ال�ساعر  وقال 
يف دورتها 12، اإن ما يحدث بني 
يف  يحدث  ل  وال�سنغال  املغرب 
العامل، معتربا  اآخر يف  اأي مكان 
اأن البلدين حققا التكامل بينهما 
واأهدى  الأفريقي.  التكامل  قبل 
لروح  اجلائزة  ال�سنغايل  ال�ساعر 
م�سدر  اعتربها  التي  والدته 
منبع  هي  »املراأة  وقال  اإلهامه، 
اجلائزة  اأهدي  واأنا  �سيء،  كل 
الدموع  تغالبه  اأن  قبل  لوالدتي«، 
كما عرب لمني  بذكراها.  متاأثرا 
يف  بتواجده  �سعادته  عن  �سال 
الدويل  الثقايف  اأ�سيلة  مو�سم 
ال�سنة  هذه  دورة  يف  يركز  الذي 

واعترب  الأفريقي.  التكامل  على 
يفكروا  اأن  عليهم  الأفارقة  اأن 
مواهبهم،  ويعرفوا  باأنف�سهم 
م�سيدا بفكرة اجلائزة التي داأبت 
على  اأ�سيلة  منتدى  موؤ�س�سة 
الأفريقية  القارة  ل�سعراء  منحها 
اأعمال  وترجمت  ومبدعيها. 
لمني  اأمادو  ال�سنغايل  ال�ساعر 
العامل،  يف  لغات  عدة  اإىل  �سال 
والهولندية  الإ�سبانية  منها 
كما  والإجنليزية،  والأملانية 
اأ�سحت  ال�سعرية  اإبداعاته  اأن 
الدرا�سات  برنامج  من  جزءا 
اأ�سهر  ومن  العامل.  يف  اجلامعية 
اأعمال ال�ساعر املحتفى به »لون 
الن�سوة« و«النوم الطويل للعيون«، 
اأماكن  و«يف  عارية«  و«اأودي�ص 
وغريها  بامبو«،  و«حلم  اأخرى«، 
من الإبداعات ال�سعرية الأخرى. 
»ت�سيكايا  جائزة  اأن  يذكر 
اأوتام�سي« لل�سعر الأفريقي بداأت 
منذ �سنة 1989 تاريخ وفاة ال�ساعر 
اأوتام�سي الكنغويل الكبري، ومتنح 
لأحد  �سنوات  ثالث  كل  مرة 
ال�سعراء الأفارقة البارزين، وتبلغ 
اآلف  قيمتها املالية نحو ع�رسة 

دولر اأمريكي.
وكالت
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الكاتب زيد �شفيان جلريدة الو�شط  

ل ميكن للكتابة �لإبد�عية �أن 
تاأتي مت�صاحلة مع �لو�قع

من هو الكاتب زيد �شفيان   ؟

من دواعي �شروري اأن اأمنح فر�شة احلديث اإىل اأهلنا يف بلدان املغرب العربي 
زيد �شفيان من تراب الأر�ض ونب�شها ، من دموع الثكاىل وامل�شردين ، من وجع 
املنفيني واملخفيني ق�شرا ، الغالبى والكادحني ، من ت�شور اجلوعى واملهم�شني ، 

من اأنني وحزن ودمع خلقنا ،

حاوره / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

من هذا الوجع الذي الت�شق 
بنا وياأبى اأن يربح اأر�شنا.

عن  حزين  تعبري  �سفيان  زيد 
�أن  لها  كان  ما  وحنني  �أ�سو�ق 
باطن  �سققت  �أن  لوال  تبزغ 
ربوع  يف  و�رمتت  �سود�ء  غيمة 
لي�سقي  وقطر�  نور�  �الأر�ض 
�جليل  من   ، غر�سه  بالدمع 
ليمر  �لفينق  طائر  ز�حم  �لذي 
وبعث  خلق  بدورة  �حرت�ق  بعد 

�لعبور  مل�سرية  ��ستئنافا 
فوق  �جلميل  �لتوق  �سوب 
عرب  �أر�سنا  �فرت�ست  �ألغام 

�الأزمنة و�الأمكنة.
هذ� �جليل �لذي يقتات وجع 
مكونات  بني  د�مي  �رص�ع 
خرج  �رص�ع   ، و�حد  وطن 
�ملو�سوعي  �سياقه  عن 
من  تخرجت   ، و�لطبيعي 
عامي   بني  �سنعاء  جامعة 

�إىل  هاجرت   1995  -  1994
فيها  و�أقيم   ، �ملتحدة  �لواليات 
عمدت  �أن  بعد   1995 عام  منذ 
ت�سييق  �إىل  �لبائدة  �ل�سلطات 
�خلناق على �حلريات ؛ وت�سييق 
وعمدت   ، �لكرمي  �لعي�ض  �سبل 
وقيم  �لنا�ض  �أخالق  �إف�ساد  �إىل 
بعد  �ل�سمري  ونهب  �ملجتمع 
يل  �الأرو�ح  وخطف  �ملال  نهب 
و�لندو�ت  �لدر��سات  من  �لكثري 
�ل�سيا�سي  �لفكر  يف  و�ملقاالت 

باقة   « ق�س�سية  وجمموعة 
�أخرى  وجمموعة   « جمر 
�لطبع يف د�ر �ملثقف  حتت 
�لو�عدة  �لفتية  �لد�ر  تلك 
و�جلمال.  و�لعطاء  باخلري 
�سياأتي  ن�سو�ض  �ل�سعر  ويف 

�لوقت �ملنا�سب الإ�سهارها.

هل تعتمد يف كتاباتك 
على اإ�شفاء اجلمالية ام 
على ق�شايا واقعية ؟

فال   ، و�نعتاق  مترد  �لكتابة 
�أن  �الإبد�عية  للكتابة  ميكن 
�لو�قع،  مع  مت�ساحلة  تاأتي 
�للحظة  �لكاتب  يلتقط  قد 

�لتاريخية ال ليجرتها من جديد 
بل ليتمرد عليها ، وليتمرد على 
�لثورة  يف  �لرتيبة  �الأ�ساليب 
عليها ، �ملا�سوية بكل �أ�ساليبها 
و�إفر�غ  للحد�ثة  نق�ض  وقو�لبها 
 ، �جلمايل  حمتو�ه  من  للحرف 
�لكاتب �ملر�سال عليه �أن يف�سح 
يبد�أ   ، �لكلمات  ويعري  �لو�قع 
خالل  من  �لو�قع  على  �لتمرد 
�لتمرد د�خل �لن�ض وعلى �لن�ض 
ذ�ته ، على �لبنية �للغوية ، على 
�لتي  �لقو�نني  على   ، �لنمطية 
تتحكم باالأجنا�ض ، على �رصوط 

ف�ساء  تعني  �حلد�ثة   ، �لكتابة 
وقدرة   ، له وال حدود  �سقف  ال 
�حلدث  �لتقاط  على  فائقة 
باالنفتاح  مت�سفا  يكون  و�أن 
كل  �لتخيلية  وقدرة  �حل�ساري 
بناء  �إىل  بالو�سول  كفيل  ذلك 
جمايل د�فئ منطلقا من جدلية 
و�لفكر  �لو�قع  بني  �لعالقة 

و�خليال و�للغة...

حدثنا عن هواية الكتابة 

لديك وما هي ميولك 
الأدبية  ؟

فيها  تتعمد  جتلي  حالة  �لكتابة 
�لرغائب  كل  من  لتتطهر  �لروح 
ميار�ض  �لري�ع   ، و�لنزو�ت 

�الأر�ض  نب�ض  لري�سد  �ملخاتلة 
 ، ماطرة  غيمة  متاجن  وهي 
فينبت   ، �لغو�ية  تبادلها  حتى 
�لكتابة   ، يا�سمني  ويزهر  زرع 
مكان  ال  جديدة  عو�مل  خلق 
فيها للخوف ، فهي بوح �ملطر 
 ، �لبيادر  �إىل  �ل�سنابل  وحنني 
قمح  حلبات  �لفالح  غربلة  هي 
دفئ  هي   ، مطحنة  وتناهيد   ،
 .. �لكادحني  وخبز  �لتنانري 
تنطلق  حرى  �أ�سو�ق  �لكتابة 
على  متمردة  جموح  كفر�ض 
�للجم و�لرتوي�ض... �لكتابة هي 
�لتعبد  ينبغي  �لذي  �حليز 
فيها حيث متثل �سمري �الأمة 

وعقلها ووجد�نها

موؤلفاتي

�لدر��سات  من  �لعديد  يل 
و�ملحا�رص�ت  و�ملقاالت 
و�لندو�ت يف �لفكر �ل�سيا�سي 

؛ وهناك �إنتاج �سعري مل 
جمموعة  يل  �أن  كما  يطبع 
جمر  باقة  بعنو�ن  ق�س�سية 
�أنها  كثري�  �رصفني  �لذي 
حتت  �ملثقف  بد�ر  طبعت 
�لر�ئعة  �لد�ر  �سيدة  رعاية 
وهناك  من�سوري  �سمرية 
حتت  ق�س�سية  جمموعة 
�لطبع » بوح �ل�سنابل » لدى 

د�ر �ملثقف �إن �ساء �هلل

ما الفرق بني الدرا�شات 
النقدية يف بالد املغرب 

العربي وامل�شرق ؟

�سابقة  مر�حل  �سهدت 
�أدباء  لدى  ح�سا�سية 
�ملغرب ، نتجت عن م�ساعر 
عربي  الأدب  بالتهمي�ض 
لفرتة  مغمور�  بقي  مغربي 
طويلة ، وهي ح�سا�سية لي�ض 
لها ما يربرها �إذ� ما نظرنا 
تاريخيا  �ملغاربي  �لتفوق  �إىل 
 ، و�لفل�سفة  �لفكر  جماالت  يف 
بعد  حديثا  يربرها  ما  يعد  ومل 
جمال  يف  �لتفوق  هذ�  تد�سني 
ل�سالح  �لنقدية  �لدر��سات 
�الأدباء يف �ملغرب �لعربي ب�سبب 

�ملتاخمة �جلغر�فية و�لتاريخية 
�أدو�ت  و�متالك  الأوروبا 
�لثقافة  مع  �لتو��سل  ومهار�ت 
�حل�ساري  �النفتاح   ، �لغربية 
�ساهم  �حلد�ثية  �ملناهج  على 
�لتفوق.  هذ�  يف  فعال  وب�سكل 
بزمام  مي�سك  �ملغرب  و�أ�سبح 
�حلر�ك  توجيه  يف  �ملبادرة 

�الأدبي و�لثقايف �لعربي
�لدور  تناوب  يفر�سه  دور  وهو 
بني  و�لتنويري  �الإ�سعاعي 
جت�سيد�  و�ملغرب  �مل�رصق 

لو�حدية �الأمة وثقافتها.

ملاذا الأدب يف اليمن مل 
يبلغ العاملية ؟

�لظروف  �أن  �لقول  نافلة  من 
متر  �لتي  �ملرتدية  �ملو�سوعية 
نف�سها  عك�ست  قد  �ليمن  بها 
جماالت  خمتلف  على  �سلبيا 
�لنهو�ض ومنها �الأدب ، �ليمن مل 
�ال�ستقر�ر عرب  ت�سهد حالة من 
تاريخها ، ودينية قمعت �لنخب 
�حلريات  و�سادرت  �لثقافية 
حق  من  �ملجتمع  وحرمت 
و�سعت  وقد   ، و�لتعبري  �لتفكري 
�الإبد�ع  على  �لقيود  من  �لكثري 
�القت�سادي  �لو�سع  عن  ف�سال 
�لفنون  من  جعل  �لذي  �ل�سيئ 
ولهذ�  �لرتف.  نوعا من  و�الأدب 
و�الأدب  �ل�سعر  �أن  جند  فاإننا 
ظاهرة  ر�سد  ما  كثري�  �لرو�ئي 
�لعنف و�إرهاب �لدولة و�أجهزتها 

�الأمنية و�الإ�ستخبار�تية.

ملاذا تخلفت الق�شة يف 
اليمن عن نظريتها يف 

الوطن العربي ؟

�أن  �لعجيبة  �ملفارقات  من 
�لتاريخية  �ملر�حل  ويف  �ليمن 
يف  �الأمة  تغرق  كانت  �لتي 
و�لظالم  �لتخلف  جماهيل 
يف  �الأدبية  �حلركة  �زدهرت 
�لريادة  يف  �ل�سعر  وكان  �ليمن 
�ليمن  ، والأن  من هذ� �الزدهار 
دويالت  حكمها  على  تتابع 
فر�ست عليها عزلة و�نغالقا قل 
�الأدب  هذ�  تقهقر  فقد  نظريه 
وتر�جع ، والزلت �ليمن رغم كل 
ثقافيا  �زدهار�  ت�سهد  جرى  ما 
وتزهو باأدبائها �لالمعون يف 
يف  �عتمد  ذلك  الأن  �ل�سعر 
�أبرز مقوماته على �ملخزون 
�الأدبي  و�ملوروث  �لثقايف 
يو�زيه  ال  بينما   ، عموما 
نف�ض �لزخم و�الزدهار فيما 
�لق�سة  كون  بالق�سة  يتعلق 
وتطورها  ظهورها  �عتمد 
�حل�ساري  �النفتاح  على 
تتوفر  مل  ز�وية  وهذه 
لوقت  منها  وحرمت  لليمن 
�لهيمنة  تكون  تكاد  طويل... 
ب�سبب  �ليمن  يف  لل�سعر  �لكاملة 
�لرت�ث  حيث  �لثقايف  �ملخزون 
�حلياة  مناحي  كل  على  يطغى 
�ملناخات  �نعد�م  ذلك  يقابل   ،
و�لتالقح  �حل�ساري  لالنفتاح 
بقدر  �ساهم  وهذ�  �لثقايف 
و�لركود  �لتعرث  هذ�  يف  كبري 
جد�  �لق�سرية  �لق�سة  كتابة  يف 
�لتفكري  ب�سدد  فاإننا  ولهذ�   ،
خللق  ذ�تية  مببادر�ت  و�لقيام 
عامل  ت�سكل  �لتي  �ملحفز�ت 
�الأدبي  �جلن�ض  هذ�  �إىل  جذب 
وتطوير  به  و�لتعريف  �حلديث 
هذه  و�سنحمل  فيه.  �ملهار�ت 
�أرو�حنا  جناحي  على  �لر�سالة 

ونب�ض قلوبنا

احتكاكك بحركة الإبداع 
ماذا اأ�شاف لك  ؟

لك  يقدم  �الحتكاك  �أن  ريب  ال 
�لوعي  م�ستوي  عن  موؤ�رص�ت 
�حلركة  بلغته  �لتي  و�ملكت�سبات 
نحو  �ل�سري  م�سمار  يف  �الأدبية 
�الرتقاء  وم�ستويات  �لتحديث 
على  و�لتعرف  �لفنية  بالذ�ئقة 
�لتي  و�لتيار�ت  �لتفريعات  كل 
�أفرزها �لتالقح �لثقايف ؛ كما �أن 
�لكاتب ي�ست�سف �الأماكن �ملغلقة 
مفاتيحها  �سو�ه  دون  �لتي ميتلك 
وما  وثقافته  بوعيه  �ملرتبطة 
يتمتع به من ��ستعد�د ملغامر�ت 
فاإن  �ملجهول.و�أخري�  الكت�ساف 
عن  وتعبري  ونزيف  وجع  �لكتابة 
وبالتايل   ، ووجد�ن  و�سمري  قيم 
�سفيف  رهيف  ح�ض  له  �لكاتب 
وب�سرية نرية متكنه من مالم�سة 
�جلوعى  وحزن   ، �الأمة  ق�سايا 
�ليتامى  و�لعر�ة   ، �الأطفال  من 
�حلروب  و�سحايا  و�مل�رصدين   ،
و�لتحايا  حمبتي    ، و�لكادحني 
منطقتنا  �سعوب  جلميع  �لعطرة 
�لعربية ، وللجز�ئر �حلبيبة مبدنها 
�أرق  عربكم  �جلميلة،   ورو�بيها 
 ، �ملثقف  لد�ر  و�أزكاها  �لتحيات 
 ، �لقلوب  ، ومهوى  �الإبد�ع  منارة 

وحمجة �ملبدعني.

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة 

�سكر  بفيو�سات  �أتوجه 
ومودة وعرفان جلريدتكم 
به من  �لغر�ء وما ت�سطلع 
دور نه�سوي ريادي تثقيفي 
�حلرف  رفد  ومن  توعوي 
�ل�رصيفة  و�لكلمة  �حلر 
�أ�ساأل   ، �سافية  بجد�ول 
و�لقبول  �لتوفيق  لكم  �هلل 
�أدب  خدمة  يف  و�ل�سد�د 

�الأمة و�إعالء �ساأنه. 

ول نهايات... اإنها 
ك�شر القوالب ، واإزالة 

اجلدران ، واقتحام املحرم 
واملحظور... هناك براأيي 
متطلبات ما قبل الكتابة 

وهي امتالك خمزون ثقايف

كما اأنها مل تتوفر اأر�شية 
�شاحلة وم�شاعدة على 

نهو�ض الأدب ابتداء من 
غياب احلريات وم�شادرة 

حق التفكري وهيمنة 
وا�شتبداد �شلطات ع�شكرية

ول يغفل دوره يف رعاية 
الوعي والإرتقاء بالذائقة 

الفنية وحماية الثقافة 
وال�شخ�شية احل�شارية ، ون�شر 

م�شامني احلرية واملحبة 
والتعاي�ض والعدل وال�شالم ،
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م�صروبات الديتوك�س... اخلرباء يك�صفون احلقيقة
يف ال�صنوات الأخرية، ذاع �صيت 
م�رشوبات وع�صائر الديتوك�س، 
بالفعل  امل�رشوبات  هذه  فهل 
خل�صارة  �صحرية  م�رشوبات 
الوزن ون�صارة الب�رشة وغريها 
هذه  يف  به؟   تعد  مما  كثري 
الكثري  تلجاأ  ال�صنة  من  الفرتة 
غذائية  حلميات  الن�صاء  من 
قا�صية واأنظمة ريا�صية �صارمة 
للح�صول  غريبة  وممار�صات 
وبينما  املثايل.  اجل�صد  على 
باتباع  دوماً  اخلرباء  ين�صح 
حمية غذائية متوازنة وبطيئة 
الوترية لتحقيق خ�صارة �صحية 
من  العديد  اأن  اإل  الوزن،  يف 
الن�صاء يلجاأن للحلول ال�رشيعة 
والتي قد ل يكون بع�صها �صحياً 
متاماً مثل ع�صائر الديتوك�س.
عن  موؤخراً  اخلرباء  ك�صف 
اجل�صم  يف  يحدث  ما  اأن 
ع�صائر  تناولك  فرتة  خالل 
اأمراً  يكون  ل  قد  الديتكو�س 
النوع  فهذا  متاماً،  �صحياً 
والذي  امل�رشوبات-  من 
يبدو  بالفعل  اجل�صم  يجعل 
لك  يت�صبب  قد  نحافة-  اأكرث 
بخ�صارة كميات كبرية من املاء 
بع�صالتك،  ال�رشر  يلحق  وقد 
هذه  حمتوى  ب�صبب  وذلك 
من  املنخف�س  امل�رشوبات 
املعقدة  الكربوهيدرات 
قد  الذي  الأمر  والربوتينات، 

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

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

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

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

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

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

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

الن�صاء.

الأرق

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني

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

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

املزمن هي الكاآبة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 8 ن�صائح غذائية
 للم�صابني بالربو

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

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

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

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

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

دي تي يف.

والب�شل الثوم  من  املزيد  تناول   1-

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

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

الغنية  الأغذية  من  املزيد  تناول   2-
باملغن�شيوم

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

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

الداكنة واخل�رشاوات اخل�رشاء الداكنة مثل الربوكلي.

الكتان بذور   3-

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

الكتان يف نظامك الغذائي.

ودال �شي  بفيتاميني  الغنية  الأطعمة   4-

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

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

والبابايا والربتقال والعنب الربي واخل�رشوات اخل�رشاء. 

الغذائي النظام  اإىل  الكركم  اإ�شافة   5-

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

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

الربو. 

الألبان م�شتقات  من  التخفيف   6-

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

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

واملعاجلة ال�شكرية  الأطعمة  جتنب   7-

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

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

املثلج يف كثري من الأحيان املاء  -8 جتنب �شرب 

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

لتخفيف ال�صغط عن احلجاب احلاجز.
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القول بانفراد املالكية بالعمل ب�سد الذرائع
ال�شد يف اللغة فيدل على ما كان حاجزا ومانعا بني �شيئني، 
واأما الذرائع فهي جمع ذريعة وتطلق على عدة معان منها 

الو�شيلة. وعند الأ�شوليني تطلق اإطالقني: اإطالق عام: 
مبعنى اأنه ي�شمل جميع الذرائع �شواء اأكانت ذرائع مفتوحة اأم 
م�شدودة، و اإطالق خا�ص مبعنى: اأنها تطلق على اأنواع معينة 

من الذرائع وهي الذرائع امل�شدودة �رشعا. وهذا الإطالق 
هو الذي عرب عنه ابن ر�شد اجلد رحمه اهلل بقوله: »الذرائع: 

الأ�شياء التي ظاهرها الإباحة ويتو�شل بها اإىل فعل حمظور«. 
وهذا هو املق�شود من خالل هذه الكلمة. ويكون �شد الذرائع 

يف ال�شطالح: منع الأ�شياء التي ظاهرها الإباحة ل لذاتها 
واإمنا لكونها تف�شي اإىل الفعل املحرم. فنجد اأن كثري من 

علماء املالكية كما يقول القرايف اأن �شد الذرائع قد انفرد 
بالعمل به مالك رحمه اهلل دون غريه من الأئمة. لكن احلقيقة 

اأن املالكية مل ينفردوا بالعمل ب�شد الذرائع بل وافقهم على 
ذلك غريهم من فقهاء املذاهب الأخرى. فاحلنفية ن�شوا 
على اأن و�شيلة ال�شيء تعطي حكمه، ومن مقت�شيات هذا 

�شد الذرائع. ويحكمون يف كتبهم مبقت�شى �شد الذرائع، واأن 
احلنابلة اأي�شا قد اأخذوا به فنجد ابن القيم رحمه اهلل يقول: 

»اإن �شد الذرائع اأحد اأرباع التكليف؛ فاإنه اأمر ونهي«، يف حني 
ال�شافعية اختلفت اآراوؤهم يف القول ب�شدها وفتحها، فاملروي 

عن ال�شافعي يف كتابه الأم هو القول بفتحها. ومما �شلف ذكره 
يت�شح اأن املالكية مل ينفردوا ب�شد الذرائع بل اإن احلنفية 
واحلنابلة وافقوهم على العمل ب�شدها واختلف القول عن 

ال�شافعي رحمه اهلل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى اهلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب 

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

، ويف ذلك قول عائ�شة اأم املوؤمنني ر�شي اهلل عنها 
حني �شئلت: كيف كان خلق ر�شول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�شلة خري يف القرءان هي 

يف ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
وقالت عائ�شة ر�شي اهلل عنها يف و�شف خلقه 

اأي�شاً:«مل يكن ر�شول اهلل فاح�شاً ول متفح�شاً ول 
يجزي ال�شيئة ال�شيئة ولكن يعفو وي�شفح وقالت: ما 
انتقم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لنف�شه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه: 
كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �شيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�شافه �شلى 

اهلل عليه و�شلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ص فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�شالة وال�شالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �شرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�شحابه 

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

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

وروى اأن�ص بن مالك ر�شي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وعليه برد غليظ 
احلا�شية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �شديدة 

حتى اأثرت حا�شية الربد يف �شفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�شكت عليه ال�شالة وال�شالم ثم قال: املال مال اهلل 

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

انفراد املالكية بالقول باخلروج من اخلالف
امل�شاألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف، 
ذكر  فال�شاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�شه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  يف 
ا�شتقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�شافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�شيوطي: »القاعدة الثانية 
م�شتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رشة 
اأما  حت�شى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ص  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�شافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل اإن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�شان اإىل بع�ص امل�شطلحات �شمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�شجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�شليمة يف اأ�شل خلقها تعرفها، الق�شاء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب الفطر ال�شليمة قد يك�شفون احلقيقة، الإن�شان له فطرة �شليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�شليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ص والإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ص، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�شيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �شيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�شان معروفاً، و�شمي ال�شيء الذي تاأباه 
الفطر ال�شليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�ص توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �شورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َص َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�شن لكن يف الأمراء اأح�شن، واحلياء ح�شن لكن يف الن�شاء اأح�شن، وال�شخاء ح�شن 

لكن يف الأغنياء اأح�شن، وال�شرب ح�شن لكن يف الفقراء اأح�شن، والتوبة ح�شن لكن يف ال�شباب اأح�شن. 
يعني ال�شاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�شخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�شرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�شد، اأحب الطائعني، وحبي لل�شاب الطائع اأ�شد، اأحب املتوا�شعني، وحبي 
للغني املتوا�شع اأ�شد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�شد، واأبغ�ص ثالثاً، وبغ�شي لثالث اأ�شد، 
اأبغ�ص الع�شاة، وبغ�شي لل�شيخ العا�شي اأ�شد، اأبغ�ص املتكربين، وبغ�شي للفقري املتكرب اأ�شد، اأبغ�ص 

البخالء، وبغ�شي للغني البخيل اأ�شد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيني: اإن مل ت�شتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�شتِح من اهلل فافعل ما �شئت ول تعباأ بكالم النا�ص.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َشِبيِل اهلَلّ

�شورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�شالم 
و�شطي.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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مبيعات  انهيار  املحللون  يتوقع 
يف  والكوبيه  ال�سيدان  �سيارات 
لأقل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ب�سبب  عاما  �ستني  يف  لها  م�سيتوى 
والـ  اأوفر  للكرو�س  الكبري  الرواج 

.SUV
�سيارة  مليون   5.3 بيع  املتوقع  من 
 2018 يف  فقط  وكوبيه  �سيدان 
كمية  اأقل  اأي  املتحدة،  بالوليات 
غري  الرتفاع  مع   ،1958 منذ 

SUV والبيك  الـ  امل�سبوق ملبيعات 
لي�س فقط  الأخرية،  الأعوام  اأب يف 
وحول  بل  املتحدة  الوليات  يف 

العامل.
عن  موؤخرا  اأعلنت  فورد  اأن  ويُذكر 

وقف جميع موديالت ال�سيدان ب�سبب 
النخفا�س احلاد يف مبيعاتهم، بينما 
مثلت مبيعات ال�سيدان 10% فقط من 
كراي�سلر  لفيات  الإجمالية  املبيعات 

يف 2017 بالوليات املتحدة.

جيني�سي�ض G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�س
موديل 2019 املحّدثة اأثناء 

اختبارها، والتي �ستكون 
اأول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم ال�سيارة 

الختبارية اإ�سين�سا.
�سحيح اأن النموذج 

الختباري مموه، اإل اأن 
ذلك مل مينع اإلقاء نظرة 

على تغيريات الفي�س ليفت 
واإن�ساء ت�سميم افرتا�سي ملا 

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

الأمامي الذي على �سكل 
“ُعرف الديك”، امل�سابيح 

الأمامية املزدوجة، 
الت�سميم اجلديد بامل�سابيح 

اخللفية.
على ناحية الأبعاد، ل يتوقع 

اإجراء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

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

3.16 مرت.
اأما مولدات الطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

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

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

قيا�سياً بجري اأوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي اأو رباعي اختياري.

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

اجلنوبية خالل نوفمرب 
املقبل، على اأن ت�سل 

لالأ�سواق العاملية نهاية 
مار�س من العام القادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
اأ�سدرت بي اإم دبليو ر�سميا اأ�سعار الفئة الثامنة 
كوبيه اجلديدة كليا، يف �سوقها املحلي باأملانيا.

�ستتاح ال�سيارة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على التوايل لكل 

منهما.
كال املوديلني لديهما جري مزدوج الكلت�س 

اأوتوماتيكي ثماين ال�رشعات، واملحرك الديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�سان 

و680 نيوتن.مرت من عزم الدوران ويتيح للموديل 
النطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
اأما حمرك البرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات اإ�سافية بال�سيارة 

 S-Class الرائدة، �سي�سبح �سعرها اأغلى من
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سبورت ما مقداره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M الفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة األياف الكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون احت�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( لإ�سافته بال�سقف.
هذا و�سيتم اإطالق بي اإم دبليو الفئة الثامنة 
اجلديدة بالأ�سواق العاملية خالل الأ�سابيع 

املقبلة، لتنزل على ال�ساحة ملناف�سة مر�سيد�س 
بنز S-Class كوبيه وبور�س 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�سيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي املوجود يف �سيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رشكة يف املعر�س الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س اإن "نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي الوعرة حيث ال�رشيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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مايكرو�شوفت ُتعلن عن املزايا القادمة لتطبيقاتها اأوفي�س لل�شهر القادم

ك�سفت �رشكة مايكرو�سوفت 
امليزات  جميع  عن  النقاب 
اجلديدة التي تعتزم اإ�سافتها 
اأوفي�س  تطبيقات  اإىل 
نظام  على  من   ”Office“
ت�سغيل اأندرويد، وذلك ل�سهر 

الرغم  وعلى  القادم،  يوليو 
تاريخ  تاأكيد  يتم  مل  اأنه  من 
الآن،  حتى  حمدد  اإ�سدار 
التح�سينات  قائمة  اأن  اإل 
القادمة  اجلديدة  وامليزات 
�ستكون  املقبل  ال�سهر  يف 

جيدة.
حيث ح�سلت كٍل من تطبيق 
و   Word و   Outlook
عدد  على   PowerPoint
التغيريات،  من  مت�ساوي 
التفا�سيل،  الدخول يف  وقبل 

جتدر الإ�سارة اإىل اأنه ميكنك 
بالفعل اختبار هذه امليزات 
ت�ستخدم  كنت  اإذا  اجلديدة 
Office Inside عن طريق 
اجلديدة  التطبيقات  تنزيل 

عرب متجر قوقل بالي.

اإ�شعارات في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
اإن�شتغرام وتثري غ�شبهم!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة الأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

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

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

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

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

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

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

الأقمار ال�سناعية.

موتوروال �شتك�شف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

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

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  الأخرية  الت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

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

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

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

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

موتورول.

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

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

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

موتورول رواجاً هائاًل هناك .

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

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

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

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

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



�حلادثة وقعت �صبيحة �أم�س �إثر خالف حول 
قطعة �لأر�س �لكائنة بني قرية �مالزة وقرية 
بنحو  بلعبا�س  �صيدي  ولية  جنوبي  �وعلة 
��صتعملت  عنيف  �صجار  وقع  ،�أين  كلم   80
بعد  قتل  جرمية  �إىل  ليتحول  �لع�صي  فيه 
�إقد�م �أحدهم على �إطالق عيار�ت نارية من 
�صالح ناري ت�صبب يف مقتل �ملدعو » �س،ع« 
�لبالغ من �لعمر حو�يل 35 �صنة ،فيما �أ�صيب 
على  نقال  خطرية  بجروح  �آخر�ن  �صخ�صان 
�إثرها �إىل م�صلحة �لعناية �ملركزة ،فيما مت 
،يف  تالغ  م�صت�صفى  نحو  �ل�صحية  جثة  نقل 
وقت لذ مرتكبا �جلرمية بالفر�ر ومل يحدد 
�لتحقيقات  �نتظار  يف  بعد  �لرئي�س  �لفاعل 
�لإقليمية  �لفرقة  م�صالح  با�رشتها  �لتي 

للدرك �لوطني بتاف�صور  

املحقق مولر يك�شف

 �صالت مالية بني رابطة جتار 
ال�صالح وحملة ترامب

»�لتدخل  يف  �خلا�س  �ملحقق  �أن   HILL �صحيفة  ذكرت 
قد  مولر،  روبرت  �لأمريكية،  �لنتخابات  �ملزعوم يف  �لرو�صي« 
يكون �طلع على بيانات �رش�ئب �أع�صاء �لر�بطة �لوطنية للبنادق 
)NRA(، ووفقا مل�صدر �ل�صحيفة يف م�صلحة �ل�رش�ئب، ينظر 
�إىل هذه �ملنظمة كو�صيط حمتمل لنقل وحتويل مبالغ كبرية �إىل 
�لوطنية  �لر�بطة  �أن  �ل�صحيفة  وتوؤكد  �لنتخابية،  تر�مب  حملة 
للبنادق)NRA(  قد �أنفقت ما ل يقل عن 30 مليون دولر لدعم 

حملة تر�مب يف �ل�صباق �لرئا�صي لعام 2016.

مترنا�شت 

الإرهابي حمادي حميدو�ش 
ي�صلم نف�صه للجي�ش

�جلي�س  قو�ت  جلهود  ومو��صلة  �لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
�لوطني �ل�صعبي، �ّصلم �إرهابي نف�صه، �ليوم 03 جويلية 2018، 
لل�صلطات �لع�صكرية بتمرن��صت بالناحية �لع�صكرية �ل�صاد�صة. 
�ملدعو«�أبو   ،« حميدو�س  »حمادي  بامل�صمى  �لأمر  يتعلق 
 2012 �صنة  �لإرهابية  باجلماعات  �لتحق  �لذي  حممد«، 
.�لإرهابي كان بحوزته م�صد�س ر�صا�س من نوع كال�صينكوف 
�ملحققة  �لنتائج  هذه  �إن  مملوئني.  ذخرية   )02( وخمزين 
�ل�رشيط  على  �ل�صعبي  �لوطني  �جلي�س  وحد�ت  طرف  من 
على  قو�تنا  و�إ�رش�ر  عزم  مدى  على  توؤكد  للبالد،  �حلدودي 

�حلفاظ على �أمن بالدنا وحماية حدودنا �لوطنية.

 وزير الداخلية
 ال�صباين يف اجلزائر 

غر�ندي  فرناندو   �إ�صبانيا،  ململكة  �لد�خلية  وزير  �رشع 
مارل�صكا، �أم�س �لثالثاء، بزيارة ر�صمية �إىل �جلز�ئر بدعوة من 
وزير �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية و�لتهيئة �لعمر�نية، نور �لدين 
بدوي، ح�صب ما �أفاد  به بيان للوز�رة، و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر �أن 
هذه �لزيارة �لتي تندرج  يف �إطار �لتعاون بني قطاعي  �لد�خلية 
�ملجالت  يف  �لتبادل  وتعزيز  لإثر�ء  فر�صة  »�صت�صكل  للبلدين، 

ذ�ت  �لهتمام �مل�صرتك بني �لد�ئرتني �لوز�ريتني«.

�ص.�شهيب

اأوعلة ب�شيدي بلعبا�ص

قتيل يف نزاع حول قطعة اأر�ش  
وقعت اأم�ص جرمية قتل نكراء راح �شحيتها ال�شاب »�ص،ع« البالغ  من العمر »35 �شنة ،فيما اأ�شيب اثنني اآخرين بجروح خطرية 

،وذلك يف  نزاع بني عائلتني حول قطعة اأر�ص تقع بني قريتي اأوعلة وامالزة بدائرة مرين ،يف وقت اليزال مرتكبي اجلرمية 
يف حالة فرار

�صكرا ال�صيخ 
بلقا�صم كريد

القراآن   لتحفيظ  تاجموت  معهد  ي�شتحق 

للنتائج  العرفان  التقديرو  كل  االأغواط  يف 

ال�شنوات  طيلة  حتقيقها  مت  التي  الباهرة 

املن�شرمة  يف تخريج مئات الطلبة من حفظة 

ي�شرف  الكبري  ال�شرح  ،هذا  الكرمي  القراآن 

الطرق  �شاحب  كريد  بلقا�شم  ال�شيخ  عليه 

املبتكرة يف حتفيظ القراآن و هو ال�شبق الذي 

داخل  من  الداين  و  القا�شي  به  له  اعرتف 

ميكن  ذلك  عن  خارجها،ف�شال  و  اجلزائر 

يف  بفعالية  ي�شاهم  كونه  باملنجز  االإح�شا�ص 
احلفاظ على الهوية الوطنية

بن  ح�شان  م�شجد  احت�شن  قليلة  اأيام  قبل 

تكرمي  حفل  البلدية  بنف�ص  ع�شية  ثابت 

للمتخرجني  ع�شرة  التا�شعة  الدفعة 

يف  تاجموت  بلدية  االإ�شالمي  املعهد  من 

جمعية  من  كل  مب�شاهمة  االأغواط،وهذا 

وجمعية  الكرمي  القراآن  لتعليم  الفرقان 

املعهد  مدير  اإ�شراف  ال�شحية،وحتت  احلياة 

ال�شيخ اأبي اأ�شامة  بلقا�شم كريد الذي اأكد يف 

الدفعة  هذه  اأن  املحلية  لل�شحافة   حديثه 

تعلم  التي  ال�شابقة  للدفعات  تكملة  هي 

القراآن  حظ  طريقة  الطلبة  مئات  خاللها 

معهد  ي�شتقبل  واأحاديثه،حيث  الكرمي 

جامعيني  اأكرثهم  الطلبة  عديد  تاجموت 

ويتلقى  ال�شنو�شي  برج  معهد  اإىل  باالإ�شافة 

خمتلف  من  ا�شتقبالهم  يتم  الذين  الطلبة 

مبنهجية  تتعلق  درو�ص  الوطن  واليات 

طلبته  تلقني  يف  ال�شيخ  يتبعها  التي  احلفظ 

اأن  واأحاديثه،بعد  هلل  كتاب  حفظ  طريقة 

يتم اإنتقاوؤهم يف م�شابقة الدخول اإىل املعهد 
.

موقف

مارادونا يعر�ش 
تدريب منتخب 

الأرجنتني جمانا!
عر�س �أ�صطورة كرة �لقدم �لأرجنتينية 
دييغو مار�دونا تدريب منتخب بالده 
جمانا، وذلك عقب ثماين �صنو�ت من 

�نتهاء م�صو�ره يف قيادة �ملنتخب 
�لوطني باخلروج �ملبكر من كاأ�س 

�لعامل 2010.
و�صئل مار�دونا، �لذي تابع خروج 

�لأرجنتني من مونديال رو�صيا 
باخل�صارة 3-4 �أمام فرن�صا يف دور 

�لـ16، عن ما �إذ� كان يرغب يف تكر�ر 
�صغل من�صبه �ل�صابق، رغم �أن �ملدرب 
�حلايل خورخي �صامباويل يرتبط بعقد 
حتى 2022  وقال مار�دونا للتلفزيون 
�لفنزويلي:«نعم، و�صاأفعل ذلك جمانا. 

احلاجلن �أطلب �أي �صيء يف �ملقابل«. # وداد 

حي ال�شنابل الذهبية ببلدية بتب�شة

ال�صكان يطالبون بت�صريع 
اأ�صغال قنوات ال�صرف ال�صحي

هواتف �صام�صونغ تر�صل �صور 
امل�صتخدمني دون علمهم!

تب�صة  بلدية   �صكان  يطالب 
�لذهبية  �ل�صنابل  حي 
�ل�صلطات  م�صكن  ح�صة246 
لت�رشيع  بالتدخل  �ملعنية  
قنو�ت  جتديد  �أ�صغال  وترية 
�لتي  �ل�صحي   �ل�رشف 
بذ�ت  �أ�صهر   منذ  �نطلقت 
تهيئة  و�إعادة  �ملذكور  �حلي 
�مل�صالك و�لطرق  �لتي �نتهت 
�جلارية   �لأ�صغال  بع�س  بها 
�لتي  �ل�صو�رع  ببع�س  خا�صة 
و  �صكانها   من  حركة  ت�صهد 
�لأ�صغال ت�صري ببطء على  �أن 
�ل�صنابل  �صو�رع   م�صتوى   
للمبيت  و�ملحاذي  �لذهبية 
�أغلقت  �لذي  �جلامعي   
�ملوؤدية  �ملحاور  من  �لعديد 
فاإن  هوؤلء  وح�صب  �إليه  

بتجديد  �ملكلفة  �ملوؤ�ص�صة 
ل  �ل�صحي   �ل�رشف  قنو�ت 
�لإجناز  �آجال  ميكنها �حرت�م 
�لوترية  �إىل  بالنظر  �ملحددة 
�لأ�صغال   بها  ت�صري  �لتي 
�جلهات  دور  عن  مت�صائلني 
ومتابعة  مر�قبة  يف  �لو�صية 
�مليد�ن   يف  يحدث  ما 
�أخرى   جهة  من  ومقرتحني 
خالل  �لأ�صغال  مو��صلة 
من  �لأ�صبوع   نهاية  عطلة 
�أجل رفع وتريتها  خا�صة �أنها 
�إزعاج كبري ب�صبب  ت�صببت يف 
�لتي  و�لردوم   �حلفر  �أ�صغال 
قنو�ت  و�صع  عمق  على  تتم 
مياه  ت�صتوعب  �ل�رشف  

�ل�رشف و�لأمطار.
ع/ ر�شيد

عن   »Gizmodo« موقع  ك�صف 
�أجهزة  م�صتخدمي  بع�س  �صكاوى 
تقوم  هو�تفهم  �أن  من  �صام�صونغ 
�لت�صال  جلهات  �صورهم  باإر�صال 
�ملوجودة يف �أجهزتهم دون علمهم 
من�صة  م�صتخدمي  �أحد  و�أكد 
هاتف  �أن  �ل�صهرية   »Reddit«
�صام�صونغ �خلا�س به قام باإر�صال 
معر�س �ل�صور �ملوجود يف هاتفه 
ذكر  كما  �صديقته،  �إىل  بالكامل 
قام  جهازه  �أن  �آخر  م�صتخدم 
باإر�صال �صور خمزنة فيه �إىل �إحدى 
وتبعا  علمه،  دون  �لت�صال  جهات 
للمعلومات �ملتوفرة، فاإن �لأجهزة 

كانت  �مل�صكلة  بتلك  ت�صببت  �لتي 
 Galaxy« نوع  ب�صعة هو�تف من 
�لتي   »Plus  Galaxy S9»و  »S9
موؤخر�، ومتت  �صام�صونغ  �أطلقتها 
�ل�صور عرب تطبيق  عملية ت�رشيب 
جانبها،  �صام�صونغ«ومن  »ر�صائل 
على  �صام�صونغ  �رشكة  علقت 
در�ية  على  �أنها  و�أكدت  �ملو�صوع 
بامل�صكلة، و�أن �لفنيني يف �ل�رشكة 
حاليا،  �إ�صالحها  على  يعملون 
�لذين لحظو�  ون�صحت عمالءها 
بها  بالت�صال  �خللل  هذ�  ظهور 
 »SAMSUNG-800-1« عرب 

�ملخ�ص�س للدعم �لفني.

 ات�صالت اجلزائر حتيي
 الذكرى 56 لعيد ال�صتقالل

« 50  PixX« عر�ص ترويجي

 مكاملات و ر�صائل ق�صرية غي
ر حمدودة 24 �صا نحو موبيلي�ش

فريو�ش خطري يهدد اأجهزة ويندوز!

�ل�صتقالل  بعيد  �لحتفال  مبنا�صبة 
جويلية   05 �خلمي�س  يوم  لـ  �مل�صادف 
�أن  �إل  �جلز�ئر  �ت�صالت  ي�صع  ل   ،2018
قدمها  �لتي  �جل�صام  بالت�صحيات  ت�صيد 
�ملجيدة  �لثورة  �إبان  �لأبر�ر  �صهد�وؤنا 
حترير  �أجل  من   1954 نوفمرب  من  للفاحت 
�لوطن و��صرتجاع �ل�صيادة �لوطنية  وبهذه 
�ت�صالت  توؤكد  �لتاريخية،  �ملنا�صبة 
ل�صبكات  ع�رشنتها  مو��صلة  �جلز�ئر 
وحت�صني  و�لال�صلكية  �ل�صلكية  �لت�صالت 
تطوير تكنولوجيات �لإعالم و�لت�صال يف 
�جلز�ئر. كما توؤكد مو��صلة ��صرت�تيجيتها 
خمتلف  جت�صيد  خالل  من  �لتنموية 
�لتنمية  وترية  ت�رشيع  �أجل  من  �مل�صاريع 

�لتحلي  ظل  يف  للوطن،  w�لقت�صادية 
باملهار�ت �لتقنية وتاأكيد �لتز�م �ملو�طنة 
وبهذه  �ملو�طنني.  كافة  لدى  �لعميق 
�ملنا�صبة، تعلم �ت�صالت �جلز�ئر زبائنها 
�لكر�م باأن �لوكالت �لتجارية تفتح �أبو�بها 
من 09.00 �صا �إىل 16.30 �صا بهدف �صمان 
�لتعطالت  �إ�صالح  �خلدمة،  ��صتمر�رية 
�ليوم.  هذ�  �متد�د  على  �ل�صبكة  و�صيانة 
�لتوقيت  بهذ�  �ملعنية  �لتجارية  �لوكالت 
:  على م�صتوى �جلز�ئر �لعا�صمة : �لقبة، 
برج �لبحري، برج �لكيفان، عي�صات �إيدير، 
�ل�رش�قة،  ر�ي�س،  مر�د  بئر  مهيدي،  بن 
 : �لأخرى  �لوليات  وزر�لدة.  �لو�دي  باب 

�لوكالت �لتجارية �لرئي�صية.

لزبائنه،  متو��صل  و  د�ئم  ��صتماع  يف 
عر�س  �إطالق  عن  موبيلي�س  يعلن 
 »50PixX« بعر�س  خا�س  ترويجي 
،ت�صمح  �مل�صبق  �لدفع  لزبائن  مُوجه 
لهم من �لإ�صتفادة بعدة مز�يا. �إبتد�ًء� 
 ،  2018 جويلية   23 غاية  �إىل   02 من 
 PixX مبت�صم  عر�س  زبائن  �صيتمكن 
�لعر�س  مز�يا  من  �لإ�صتفادة  من   ،
�لرتويجي ملبت�صم 50PixX با�صتعمال 
�لعر�س  ب�رش�ء  �أو   #600* �لالئحة  
و  �لبيع.  نقاط  من  مبا�رشة  �لرتويجي 

عليه ، بـ 50 دج فقط، �صي�صتفيد زبائن 
 24 ملدة  و   50PixX مبت�صم  عر�س 
مكاملات  �لتالية:   �ملز�يا  من  �صاعة 
نحو  حمدودة  غري  ق�صرية  ر�صائل   +
مهدى  ر�صيد  دج   50 موبيلي�س   �صبكة 
�لوطنية  �ل�صبكات  جميع  نحو  �صالح 
من  �أقاربكم  ي�صتفيد  ،وحتى  كذلك 
، مُيَِكنُكم   50PixX �لعر�س �لرتويجي 
 50PixX عر�س  �رش�ء  من  موبيلي�س 
خدمة  با�صتعمال  ملر��صلكم  و�إهد�ئه 

�صلكني عن طريق �لالئحة 665#*

من  �ملعلومات  �أمن  يف  خرب�ء  حّذر 
يهاجم  جديد  �إلكرتوين  فريو�س  �نت�صار 
�لأجهزة �لعاملة باأنظمة ويندوز و�أو�صح 
�أن   »Bleepingcomputer« موقع 
�لفريو�س  �لذين ت�رشرو� من هذ�  جميع 
All-« تطبيق  م�صتخدمي  من  كانو� 
و�لأخطر   ،»Portable  4.27  Radio

حذف  من  يتمكنو�  مل  �أنهم  ذلك  من 
ملفاته من �أجهزتهم ب�صكل كامل ويرجح 
�خلرب�ء �أن قر��صنة �لإنرتنت متكنو� من 
 4.27  All-Radio« ملفات  �خرت�ق 
رو�بط  عرب  �حلو��صب  يف   »Portable
�أر�صلوها  قد  كانو�  وهمية  لإعالنات 

للم�صتخدمني.
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