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ب�سار

الــــــ�ســـــكن ومــــــ�ســــــكل 
امليـــــاه والبطالة ت�سعل 
فتيل الحـــــتجـــــاجـــــــات
وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى

مـــعاقبة كل اإمــــام 
يدعوا اإىل انتـخاب 
�سخــــــــــ�س معـــــــني

تينزاوتني بتمرنا�ست

توقيف رعيتني اإفريقيتني 
بتهمة الن�سب والحتيال 

تتجاوز48 درجة

 موجــــــة حــر تـــــجتاح
دول اأوربية خططت لفر�ص فكرة املخيمات كاأمر واقع ال�سحراء الو�ســطى 

هذه اأ�سباب ت�سريع اجلزائر 
لعمليات ترحيل الأفارقة 

فياليل غويني 

عــــــلى احلكــــــومة ت�سحيـح 
القرارات غري املالئمة

تقديرات وزارة ال�سياحة التون�سية

 3ماليني جزائري منتظرون يف تون�س
رئي�ص اأمن ولية اأدرار نبيل بوعلي لـ      

ت�سخري600 �سرطي 
للحد من الإجرام

يف ظل  التعديالت اجلديدة التي م�ست قطاع لوح

اخـــــــتـــــــتام الــــــــدورة اجلـــــــنائيــة 
البتدائية لعام2018/2017   �ص3

�ص3

 وافته املنية م�ساء البارحة
 بعد �سراع مع املر�ص

الـــــجـــــــزائر تفــــــــقد 
الأ�سطورة للــــما�س 

ريا�سة
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عين

مت اكت�ضاف �ضاهد يعود تاريخه اإىل اأكرث من األف  �ضنة يف جوان املا�ضي يف 
قرية تيزي تزوغرت, يف بلدية اآيت عي�ضى ميمون, )10 كم  �ضمال-�رشق تيزي 
وزو(, ح�ضبما علم من م�ضادر املحلية. وميثل ال�ضاهد, املنحوت من احلجر 

وبقيا�س 40 على 50 �ضنتيمرتا ويزن حوايل 25  كيلوغراما, متثاال لرجل عجوز 
و هو حاليا حمفوظ بديوان اإدارة و ا�ضتغالل  املمتلكات الثقافية املحمية يف 

تيغزيرت, واأو�ضح املخت�س يف االآثار و مدير هذا الديوان, حمداد بلقا�ضم, 
»نحن متاأكدون من  �ضحة هذه القطعة, و لكننا مل نتمكن يف الوقت الراهن 

من حتديد تاريخها بدقة  الأنها ال حتتوي على العديد من عنا�رش االإ�ضارات 
التي ميكن اأن ت�ضاعدنا على حتديد  موقعها«.

اأنقذ عنا�رش ال�ضواحل التابعني للفرقة  االإقليمية مليناء بوزجار 
م�ضاء يوم اجلمعة �ضخ�ضان عرث عليها على منت قارب  للنزهة 

عالق باملنطقة ال�ضخرية الواقعة غري بعيد عن �ضاطئ بوزجار 
2 ح�ضبما علم  لدى ذات الهيئة. و جاءت العملية اأثناء دورية 

عادية عائمة الأعوان حر�س ال�ضواحل التابعني للفرقة  االإقليمية 
مليناء بوزجار حيث لفت اإنتباههم بعر�س البحر وجود قارب 

للنزهة و�ضط  منطقة �ضخرية واقعة بالقرب من �ضاطئ بوزجار 2 
ح�ضبما ذكره نف�س امل�ضدر, و تبني اأن القارب الذي كان على متنه 
�ضخ�ضان اأحدهما من جن�ضية اإجنبية علق و�ضط  �ضخور املنطقة 

و قد مت اإجالء ال�ضخ�ضني اإىل قاعدة ميناء بوزجار ح�ضبما متت 
االإ�ضارة  اإليه .
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تتجاوز48 درجة

 موجة حر جتتاح
 ال�سحراء الو�سطى 

حذرت اأم�س م�ضالح الديوان الوطني لالأر�ضاد اجلوية 

اجلزائرية  وعليه فلقد و�ضعت هذه االأخرية تنبيها من امل�ضتوى 

الثالث باللون الربتقايل خا�س با�ضتمرار موجة احلر التي جتتاح 

ال�ضحراء الو�ضطى و الواحات والتي تفوق درجة احلرارة فيها 48 ° 

درجة مئوية ولقد  حددت الواليات املعنية بكل من  ورقلة, جنوب 

غرداية, اأدرار و �ضمال مترنا�ضت ,  ولقد و�ضعت هذه امل�ضالح تنبيه 

اآخر يف امل�ضتوى الثاين بلون االأ�ضفر خا�س بارتفاع حم�ضو�س يف 

درجة احلرارة  والتي �ضملت  مناطق ب�ضار, اإيليزي, الوادي.

فرن�سا حترك بيادقها حول 
قدماء " احلركى "

ك�ضف وزير اخلارجية الفرن�ضي » لودريان« خالل رده على 

�ضوؤال النائب » دي تي�ضيي« اأن قدماء اجلزائر » احلركى« 

يواجهون �ضعوبات يف زيارة اجلزائر التي و�ضفها ب« اأر�س 

االأجداد« موؤكدا اأن احلكومة الفرن�ضية تبذل ق�ضار جهدها 

لعودتهم ملوطنهم االأ�ضلي . وهو ما يك�ضف حجم ال�ضغوطات 

الذي تنوي القيادة الفرن�ضية تفعيلها �ضد نظريتها اجلزائرية 

حول امللف الذي اأدرجه رئي�س اجلمهورية » عبد العزيز 

بوتفليقة« �ضمن اخلانة احلمراء و يعتربه �ضعبه م�ضا�ضا ب�ضيادة 
الثورة التحريرية .

تيزي وزو

العثور على متثال �سخري

عني متو�شنت

 اإنقاذ �سخ�سني كانا على منت قارب للنزهة 

خبر في 
صورة

اأن�ســــــــار �ســـــو�ســـــــطارة 
بالغربة ي�سنعون الفرجة

 نا�سر بو�سياف ين�سر 
ر�سالة من بومعرايف 

 
قرر جنل الرئي�س الراحل حممد بو�ضياف, نا�رش بو�ضاف ن�رش 

ر�ضالة مكتوبة بخط اليد, على ح�ضابه مبوقع التوا�ضل االجتماعي 
»فاي�ضبوك«, وقال اأنها و�ضلته من بومعرايف بعد مقتل والده, واأو�ضح 

اأنه قرر اأخريا ن�رش الر�ضالة بعد �ضنوات من احتفاظه بها.

بن زية غائب عن الأحداث

اأظهر الالعب الدويل اجلزائري يا�ضني بن زية ابتعاده كليا 
عن حميط واالأخبار املتعلقة باملنتخب الوطني, عندما اأدىل 

بت�رشيحات �ضحافية لالإعالم الفرن�ضي نهاية االأ�ضبوع املنق�ضي 
اأبانت جهله الإقالة الناخب الوطني رابح ماجر من على راأ�س 

العار�ضة الفنية الوطنية, حيث اأكد اأنه ال ميلك اأي ات�ضال باملدرب 
ماجر رغم اأن االأخري اأ�ضحى بعيدا عن بيت اخل�رش بعدما اأنهى 

املكتب الفدرايل مهامه رفقة اأع�ضاء طاقمه الفني.

احتفل اأن�شار 
فريق احتاد 

اجلزائر 
يف الغربة 

بطريقتهم 
بالذكرى 81 

لتاأ�شي�س الفريق 
امل�شادفة لتاريخ 

اخلام�س جويلية 

حيث   ،1937
اجتمع اأن�شار 

»�شو�شطارة« يف 
فرن�شا اأمام نهر 

»ال�شني« الذي 
يعرب العا�شمة 
باري�س وقاموا 
باأجواء كبرية 
عندما اقدموا 

على اإ�شعال 
»الفيميجان« 

باأعداد كبرية 
وحولوا ليل 
باري�س اإىل 

نهار من خالل 
الأعداد الكبرية 
للفيميجان التي 

اأ�شعلوها.



دعت رئي�س حركة الإ�صالح الوطني 
الأحزاب  جميع  غويني  فياليل 
اإىل ال�صعي لتجنيب البالد  الوطنية 
تكري�س  اإىل  املوؤدي  الي�أ�س  دوافع 
وت�صييق  ال�صي��صي  الن�صداد 
وت�صخيم  القت�ص�دي  الأفق 
الحتق�ن الجتم�عي قبيل الدخول 
الجتم�عي املقبل، مرحبة مبب�درة 
التوافق الوطني ، جمددة  التزامه� 
يجمع  كبري  وطني  توافق  بتحقيق 

كل الع�ئالت ال�صي��صية ب�لبلد
يف  الأم�س  غويني  فياليل  اأكد   
احلركة   مبقر  �صحفية  ندوة 
قد  احلزب  �صورى  جمل�س  ب�أن 
�صيغة  يف  النه�ئي  قراره  حّرر 
وذلك   ،2019 برئ��صي�ت  م�ص�ركته 
الع��رشة  ال�صيفية  ج�معته  اأثن�ء 
اجل�ري،  جويلية  بداية  املنعقدة 
م�صيف� ب�أنه وبعد نق��س م�صتفي�س 
لهذا امللف على م�صتوى املجل�س، 

على  وب�لأغلبية  الت�صويت  تــــّم 
من  بدعم مر�ّصح  امل�ص�ركة  �صيغة 
اإط�ر  يف  احلركة،  �صفوف  خ�رج 
حتقيق  اإىل  تقود  وطنية  �رشاكة 
حتت�صنه  البالد،  يف  وطني  توافق 
وا�صعة،  �صعبية  ق�عدة  وت�صنده 
التو�صي�ت  اأهم  ب�أن  يقول  مردف� 
التي خرجت به� اجل�معة ال�صيفية 
�رشورة  يف  تتمثل  للحركة، 
العمل  من�خ  لتح�صني  املبــــ�درة 
التوا�صل  ا�صتئن�ف  و  ال�صي��صي، 
بني ال�صلطة و ال�رشكـ�ء ال�صي��صيني 
 ، التن�زل  و  التط�وع  اأ�ص��س  على 
و  املخرومـة  الثـقــة  ترميـم  بُــغية 
اجلم�عية،  املبـــ�درة  روح  ا�صتع�دة 
الإكراه�ت  كل  مواجهة  اأجل  من 
خمتــلف  يف  ال�صعــوب�ت  و 
القت�ص�دية  و  ال�صي��صية  امللف�ت 
وطنية  روؤية  �صمن  الجتم�عية،  و 
الداخلية،  اجلبهة  تقّوي  ج�معة 

كل  فوق  الوطن  م�ص�لح  ت�صع  و 
اإىل  املتحدث  ودع�  العتب�رات  
حوار  م�صوؤول بني ال�صلطة و الطبقة 
يف  الف�علني  خمتلف  و  ال�صي��صية 
على  م�صددا  الوطنية،  املجموعة 
ل�صتيع�ب  اإجن�حه  على  احلر�س 
والروؤى  املب�درات  خمتلف 
عن  التخلي  و�رشورة  املطروحة، 
املطلوب  على  التج�هل  منطق 
لالآخر،  دائم�  امل�صوؤولية  وحتميل 
م�صريا اإىل ت�صجيع النفت�ح م� بني 
)الإ�صالميون  ال�صي��صية  الع�ئالت 
الدميقراطيون  و  الوطنيون   ،
الطبقة  بني  التع�ون  ترقية  و   ،)
بـم�  املدين  املجتمع  و  ال�صي��صية 
يخدم تقويـة الن�صج�م و الت�ص�من 
غويني   فياليل  وط�لب  الوطنيني 
املزيــد  اإتخـ�ذ  ب�رشورة  احلكومـة 
من  الجتم�عية،  التدابري  من 
ت�صحيـح  و  ال�صغوط  تنفي�س  اأجل 

والتي  املالئمة،  غري  القرارات 
اإ�رشاب�ت  و  احتج�ج�ت  ولدت 
يف  �صيم�  ل  القط�ع�ت،  عديد  يف 
ال�صحة والرتبية  و  التق�عد  ملف�ت 
يف  الف�علني  كل  َحث�  الت�صغيل،  و 
موا�صلة  على  الوطنية  ال�ّص�حة 
املواطنني  عموم  لإقن�ع  اجلهود 
النخراط  ب�رشورة  املواطن�ت،  و 
يف ال�ص�أن الع�م و الت�صدي لظ�هرة 
العزوف عن الفعل النتخ�بي. ودع� 
احلزب ذاته املنتخبني ب�ملج�ل�س 
ال�صعبية الوطنية و املحلية للتك�مل 
ب�لروح  التحلي  و�رشورة  التع�ون،  و 
التنمية  لإجن�ح  الع�لية  الوطنية 
املحلية الع�دلة و املتوازنة، و جتنب 
املج�ل�س  يف  الن�صداد  اإحداث 
يوؤدي  لن  ذلك  ب�أن  مربزا  املحلية، 
و  املواطنني  م�ص�لح  تعطيل  اإىل  اإل 

ت�أجيج ال�ص�ح�ت املحلية.
اإميان لوا�س
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دول اأوربية خططت لفر�س فكرة املخيمات كاأمر واقع

هذه اأ�سباب ت�سريع اجلزائر لعمليات ترحيل الأفارقة 
ك�شف موقع احلياة اللندنية تعر�س اجلزائر اإل �شغوطات اأوروبية من اأجل اإن�شاء مراكز احتجاز للمهاجرين غري 

ال�شرعيني بالوليات اجلنوبية، وهو ما يربر احلملة الأخرية التي قادتها بع�س املنظمات احلقوقية غري احلكومية، يف 
حني اأو�شحت اجلريدة اأن رد اجلزائر جاء بت�شريع عمليات ترحيل املهاجرين غري ال�شرعيني.

 �شارة بومعزة

عن  اللندنية   احلي�ة  موقع  نقل 
اأن دول  ديبلوم��صي جزائري  م�صدر 
ب�ملع�جلة  اجلزائر  ط�لبت  اأوروبية 
الفورية لو�صع اآلف امله�جرين غري 
مو�صح�  اأرا�صيه�،  على  ال�رشعيني 
يتعلق مبراكز احتج�ز عرب  الأمر  اأن 
تعتربه  م�  وهو  اجلنوبية  الولي�ت 
عليه   وردت  عليه�  �صغط�  اجلزائر 
دعوة  مع  الرتحيل،  عملي�ت  بت�رشيع 
للهجرة  الدولية  م�صوؤول يف املنظمة 
ممثل  �ص�رك  حيث  فيه�،  للم�ص�ركة 
املنظمة الدولية للهجرة يف اجلزائر 
الأ�صبوع  �ص�رك  راينتي�ن�س،  ب��صك�ل 
عملية  يف  مترنا�صت  من  امل��صي 
اأ�رشف عليه� الهالل الأحمر  ترحيل 
املوقع  نقل  حني  يف  اجلزائري، 
ت�صجيل  الديبلوم��صي  امل�صدر  عن 

اأفريقي  األف لجئ  دخول حواىل 56 
اأي  الأخرية،  ال�صنوات  يف  اجلزائر 
اأن  م�صيف�ً  يومي�ً،  فرد   500 مبعدل 
اأوروبي�ً  مقرتح�ً  »رف�صت  اجلزائر 
مراكز  على  ب�لإ�رشاف  يق�صي 
واقرتحت  الحت�د«،  ميّوله�  احتج�ز 
بدياًل »عرب هيئ�ت الحت�د الأفريقي، 
ي�صمح لالحت�د الأوروبي بتقدمي دعم 
الأفريقي  ال�ص�حل  حو�س  لبلدان 
ي�ص�هم يف خف�س معدلت الهجرة«. 
واأ�ص�ف اأن الرئ��صة اجلزائرية كلفت 
اخل�رجية  وزارتَي  يف  م�صوؤولني 
مع  �رشيع�ً«  »التع�طي  والداخلية 
احتج�ز  مراكز  »اإن�ص�ء  اأي  امللف، 
لـ  تف�دي�ً  احل�ليني«،  الالجئني  جتمع 
حني  يف  الق�ئم«،  الو�صع  »ا�صتغالل 
الطلب  على  اخل�رجية  وزارة  ردت 
الأوربي بـ »حم�ولة ت�صدير اإخف�ق�ت 
�صم�ل  بلدان  اجت�ه  يف  اأوروبية 
يف  وغريه�  ليبي�،  �صيم�  ل  اأفريقي�، 

ال�ص�حل، اأبرزه� م�يل والنيجر«.
اأبلغت  اجلزائر  ب�أن  امل�صدر  واأف�د 
وخ�صو�ص�ً  الأوروبية،  اجله�ت 
»�رشورة  الفرن�صية  احلكومة 
�صبك�ت  تورط  ك�صف  يف  امل�ص�عدة 
حتديداً«،  النيجر  يف  ب�لب�رش  تت�جر 
ع�رشات  تخ�س  ملف�ت  وقّدمت 
اإره�بية  �صبك�ت  يف  »امل�صبوهني 
امله�جرين،  قوافل«  �صمن  دخلوا 
الدين  اأن�ص�ر  جم�عة  من   19 »بينهم 
لهم  ووجهت  م�يل«،  يف  )املت�صددة( 
اإره�بية  جم�عة  اإن�ص�ء  »حم�ولة  تهم 
�صيم�  ول  اجلزائري،  الرتاب  على 
كيلومرت   600 نحو  غرداية«،  يف 
ت�رشيح�ت  وت�صب  الع��صمة.  جنوب 
م�  حول  الديبلوم��صية  ال�صخ�صية 
للدف�ع  اجلزائرية  الرابطة  اأكدته 
اأن التق�رير التي  عن حقوق الإن�ص�ن 
التع�طي  طريقة  يف  اجلزائر  تتهم 
عن  بعيدة  الرتحيل  عملي�ت  يف 

ل  مغ�لط�ت  وت�صمن  املو�صوعية 
�صلة له� ب�حلق�ئق على اأر�س الواقع، 
ال�صغط  اإط�ر  يف  ي�صب  اأنه  معتربة 
ق�عدته�  اإق�مة  اأجل  من  والبتزاز 
الع�صكرية ب�جلزائر و كذلك ال�صغط 
على اجلزائر لالإبرام  اإبرام التف�قية 
الالجئني  الأوروبي حول  مع الحت�د 
اجلزائر  تلتزم  التي  ال�رشعيني  غري 
الأوروبي  الحت�د  من  ب��صتقب�لهم  
مثل التف�قية التي وقعت منذ �صنتني 
الهالل  رئي�س  ك�صفت  كم�  تركي�.  مع 
حبيل�س   بن  �صعيدة  اجلزائر  الأحمر 
امله�جرين  ترحيل  عملي�ت  اأن 
ج�ءت  النيجرييني  ال�رشعيني  غري 
وذلك  النيجر،  حكومة  من  بطلب 
النيجر  حكومة  ك�صف  خلفي�ت  على 
يف  تن�صط  نيجريية  اإجرامية  خلية 
ال�صبكة  اأن  الوطني، مو�صحة  الرتاب 
والأطف�ل  الن�ص�ء  ت�صتغل  الإجرامية، 
الدع�رة  يف  النيجر  مه�جرين 

مت  واأن  �صبق  حني  يف  والت�صول، 
الك�صف على مدار ال�صنوات الأخرية 
عملي�ت  بهكذا  خ��صة  خالي�  عدة 

تهريب.
من جهته اأكد  ممثل منظمة الهجرة 
الدولية ب��صك�ل راتيي�ني�س، اأنه وقف 
تبذله�  التي  املجهودات  مدى  على 
عملي�ت  خالل  اجلزائرية،  احلكومة 
بلدانهم،  اإىل  الأف�رقة  الرع�ي�  اإع�دة 

على  مبنية  العملية  اأن  ق�ل  حيث 
القط�ع�ت  خمتلف  بني  كبري  تن�صيق 
ب�لرتحيل:وزارة  املعنية  والوزارات 
واحلم�ية  الوطني  الأمن  الداخلية 
ال�صحة  وزارة  اإىل  اإ�ص�فة  املدنية، 
مت�بعة  اأجل  من  النقل،وذلك  ووزارة 
كل كبرية و�صغرية خالل الرحلة التي 
اإىل  الع��صمة  اجلزائر  من  تقودهم 

مترنا�صت.

من اأجل اإعطائه رخ�شة بناء عمارة �شخمة 
مبحاذاة مركز الإناث للريا�شة

رئي�س بلدية بن عكنون ال�سابق 
حت�سل على 5ماليري من البو�سي

.          اأحد املتهمني: البو�شي اأعطاين 200مليون �شنتيم ؟؟؟

ممنوعني من ال�شفر اإىل اخلارج

 �سحب جوازات �سفر ثالثة 
من اأكرب رجال الأعمال

اأن  البو�صي  ملف  من  مقربة  م�ص�در  ك�صفت 
رئي�س بلدية بن عكنون ال�ص�بق املتورط مع 
5ماليري  مبلغ  على  قد حت�صل  �صيخي  كم�ل 
لكم�ل  الرتخي�س  اإعط�ء  قبل  من  �صنتيم 
م�لكي  بحي  �صخمة  عم�رة  لبن�ء  �صيخي 
امل�ص�در  وق�لت  امل�لية.  وزارة  من  ب�لقرب 
من امللف اأن التحقيق�ت مع املتهمني والتي  
بلدية  رئي�س  ك�ن  الذي  و  م�صتمرة،  م�زالت 
اأو املتورطني مع البو�صي،  بن عكنون » ب » 
5ماليري  مبلغ  على  حت�صل  اأنه  اإىل  اأ�ص�رت 
�صنتيم من طرف هذا الأخري من اأجل اإعط�ئه 
الرتخي�س لبن�ء عم�رة �صخمة مبح�ذاة مركز 
من  ب�لقرب  يقع  الذي  و  للري��صة  الإن�ث 
ي�أتي  ب�لع��صمة،  عكنون  بنب  امل�لية  وزارة 
لرئي�س  الأمن  هذا يف ظل ال�صتم�ع م�ص�لح 
اإحدى  يف  ي.ب«   « احل�يل  عكنون  بن  بلدية 
الق�ص�ي� الأخرى، تتعلق ب�إعط�ء ترخي�س غري 
�رشعي لأحد رج�ل الأعم�ل ق�م ببن�ء عم�رة 
اأنه  و  ، ل�صيم�  �صخمة يف و�صط بن عكنون 
البلدية  رئي�س  من�صب  توليه  قبل  ي�صغل  ك�ن 
هذه  اأن  اإل   ، التعمري  و  البن�ء  مدير  من�صب 
بق�صية  تتعلق  ل  اأنه�  املفرت�س  من  الق�صية 
ب�لبو�صي .من جهة اأخرى، ت�صتمر التحقيق�ت 

م�ص�در  اأ�ص�رت  حيث  البو�صي،  ق�صية  يف 
هذه  يف  املذكورين  املتهمني  اأغلبية  اأن  اإىل 
من  معترب  عدد  فيه�  تورط  والتي  الق�ص�ي�، 
و  ب�ملزاي�  تتعلق  اأغلبه�  التي  و   ، الق�ص�ة 
الر�ص�وى ، م�زالت التحقيق�ت مل تك�صف عن 
اجلزء املهم منه� و الذي يتعلق ب�ملخدرات 
الق�ص�س  بني  من  وك�ن   . الكوك�يني  اأو 
اأحد  البو�صي  مع  املتورطني  لأحد  الطريفة 
يف  البلدي�ت  لإحدى  التعمري  و  البن�ء  مدراء 
البو�صي  فيديوه�ت  اأثبت  والذي  الع��صمة، 
حيث   ، �صنتيم  200مليون  مبلغ  على  حت�صله 
يتف�و�س  التعمري وهو  الت�صجيل مدير  يظهر 
تكفي  ل  100مليون  ل  له  ويقول  البو�صي  مع 
مدير  ي�ص�أل  التحقيق  ق��صي  البن�ء.  لرخ�صة 
ب�ل100مليون  فعلت  م�ذا  قلي  التعمري، 
الأوىل، ف�أج�به مدير التعمري، ذهبت به� اإىل 
و   ، التحقيق  ق��صي  يتعجب  وهن�   ، العمرة 
 ، العمرة  اإىل  تذهب مب�ل حرام  كيف  ي�ص�أله 
م�ذا  الأخرى،  �صنتيم  ال100مليون  و  وي�ص�أله 
لوالدي  اأعطيته�  املتهم  له  ق�ل  به�،  فعلت 
من اأجل الرب بهم ، وهن� يزداد تعجب ق��صي 

التحقيق .
ع�شام بوربيع 

 علمت » الو�صط » من م�ص�در جد مطلعة اأن 
العديد من كب�ر رج�ل الأعم�ل يف اجلزائر هي 
ممنوعة من ال�صفر اىل اخل�رج، وذلك بعد اأن 
ق�مت م�ص�لح الأمن موؤخرا ب�صحب جوازات 
يف  الأعم�ل  رج�ل  اأكرب  من  لثالثة  ال�صفر 
اجلزائرّ، وذلك بعد انطالق حملة حتقيق�ت 

معهم حول ثرواتهم امل�صبوهة .
اأكرب  اأن ثالثة من  وك�صفت م�ص�در متط�بقة 
رج�ل امل�ل و الأعم�ل يف اجلزائر هي الآن 
جوازات  �صحب  مت  بعد  ال�صفر  من  ممنوعة 
انطالق عملية حتقيق�ت حول  بعد  �صفره�، 
م�ص�دره�  يف  والتحقيق  ال�صخمة،  ثرواتهم 
ك�صفت  ذلك  مع  ب�ملوازاة  و  امل�صبوهة، 
ق�مت  الأمن  م�ص�لح  اأن  متط�بقة  م�ص�در 
موؤخرا، مبداهمة اأحد من�زل اأحد كب�ر رج�ل 

بعد  تعرف  مل  فيم�  اجلزائر،  يف  الأعم�ل 
اأن  ، لكن من املوؤكد  اأ�صب�ب هذه املداهمة 

يكون لهذا عالقة بتع�مالت م�صبوهة .
من جهة اأخرى، ك�صفت م�ص�در متط�بقة اأن 
اجلزائر  يف  املعروفني  الأعم�ل  رج�ل  اأحد 
املراكز  اأحد  يف  موؤخرا  معه  التحقيق  مت 
بعد  ال�صخمة،  ثروته  م�ص�در  حول  الأمنية 
رجل  اأن  اإل  م�صبوهة،  تكون  اأن  احتم�ل 
اأمواله  و  ثروته  م�ص�در  جميع  قدم  الأعم�ل 
ال�صخمة على اأ�ص��س اأنه� ق�نونية ، ي�أتي هذا 
يف ظل احلديث عن تفعيل ملختلف امل�ص�لح 
الأمنية و املخ�براتية املخت�صة يف اجلرائم 
امللف�ت  يف  التحقيق  اأجل  من  القت�ص�دية، 

القت�ص�دية امل�صبوهة .
ع�شام بوربيع

فياليل غويني 

على احلكومة اإتخاذ تدابري لت�سحيـح القرارات غري املالئمة

يف �شوؤال �شفهي وجهه لوزير الداخلية، بن خالف :

هدم بنايات املواطنني يتم بطرق انتقامية
خالف  بن  خل�رش  الن�ئب  اإتهم 
تعليم�ت  ب�إ�صتغالل  ق�مت  جه�ت 
وراء  والنتق�م  ب�لإبتزاز  الو�ص�ية 
عملية هدم البن�ي�ت على م�صتوى 
الإ�ص�رة  ويجدر  الولي�ت،  بع�س 
اأنه منذ اأ�ص�بيع �رشعت العديد من 
البلدي�ت يف عملي�ت هدم لفيالت 
بن�ء  رخ�س  بدون  �صيدت  ومن�زل 
وهي  للقوانني،  مط�بقة  غري  اأو 
الكثري  �ص�حبته�  التي  العملية 
ق�نون  اإقرار  رغم  الت�ص�وؤلت  من 
ومط�بقته�  البن�ي�ت  ت�صوية 
08/15 ومتديد العمل به يف اإط�ر 
ق�نون امل�لية اإىل �صنة 2019، من 

اأجل مع�جلة امللف�ت.
وجه الن�ئب خل�رش بن خالف عن 
حزب العدالة والتنمية �صوؤال كت�بي� 

واجلم�ع�ت  الداخلية  وزير  اإىل 
بدوي  الدين  نور  املحلية 
والتج�وزات  البتزاز  بخ�صو�س 
التي �ص�حبت عملية هدم البن�ي�ت 
الولي�ت،  بع�س  م�صتوى  على 
ا�صتغلت  جه�ت  هن�ك  اأن  م�صريا 
تعليم�ت الو�ص�ية يف اإبتزاز م�لكي 
على  احل�صول  اأجل  من  الأرا�صي 
اأ�صالفهم  كم� حت�صل  اأر�س  قطع 
لبد   ك�ن  اأنه  مو�صح�  قبل،  من 
هذه  يف  معمق  حتقيق  فتح  من  
القي�م  قبل  امل�صجلة  التج�وزات 
البن�ي�ت  لأن هذه  الهدم  بعملي�ت 
ومل  عق�ري  ن�صيج  فوق  اأجنزت 
طرف  من  اعرتا�س  حمل  تكن 
بن  واأ�ص�ر   املخت�صة  اللج�ن 
التي  البن�ي�ت  خالف عملية هدم 

القطر  ولي�ت  بع�س  عرفته� 
ولية  منه�  وخ��صة  اجلزائري 
اجلزائر الع��صمة تكون قد عرفت 
ا�صتغالل  يف  وتع�صف�ت  جت�وزات 
من  الكثري  اأحقية  رغم  ال�صلطة 
املواطنني من الت�صوية واملط�بقة 
ل�صكن�تهم ،و�صيف� يف ذات ال�صدد 
» اأن الكثري من الأحي�ء ك�نت حمّل 
لبع�س  وتع�صفية  كيدية  تق�رير 
واكتملت  �ُصّيدت  التي  البن�ي�ت 
وقد �صويت ب�لأر�س واأخرى تنتظر 
دوره�، مرجع� �صبب ذلك اإىل دواع 
انتق�مية مرتبطة بخالف�ت ع�ئلية 
وانتخ�بية وم�صلحية وابتزازية من 
الو�ص�ية  ا�صتغلت تعليم�ت  جه�ت 
اأجل  من  الأرا�صي  م�لكي  لتبتّز 
كم�  اأر�س  قطع  على  احل�صول 

حت�صل اأ�صالفهم من قبل«
بن�ء  ج�ء  ال�صوؤال  اأن  الن�ئب  واأكد 
من  و�صلتن�  التي  »التق�رير  على 
كيف  واإل  الأرا�صي  بع�س  م�لكي 
الت�م  وغي�بهم  �صكوتهم  نف�رش 
املواطنني  هوؤلء  مراقبة  وعدم 
الذين �صّيدوا بن�ي�تهم بعّدة طوابق 
منهم  بل  �ص�كن�،  يحّركوا  مل  وهم 
التعمري  �صه�دات  حتى  حّرر  من 
اأنه�  بعد  فيم�  ظهرت  والتي 
الإجراءات  تتخذ  اأن  دون  مزّورة 
وبكل  واليوم  �صّدهم  الق�نونية 
الهدم  قرارات  يحّررون  برودة 
على  ي�صتلزم  التي  امل�صبوهة 
منه�  التحقق  العمومية  ال�صلط�ت 

قبل مب��رشة عملية الهدم
اإميان لوا�س



تكلفة  �سنتيم  600 مليار 
القيمة املالية للزيادات 

اجلديدة

رجعي  ب�أثر  الزي�دات   و�ستطبق 
ح�سب  وهذا  م�ي  اأول  من  ابتداء 
من  الت��سعة  امل�دة  به  ج�ءت  م� 
�سيكون  والتي  االتف�قية   هذه  
رفع   طريق  عن  اإيج�بي�  اأثرا  له� 
قيمة االأعب�ء امل�لية للمجمع  مم� 
�سيمكنه من اخلروج من  م�س�كله 
امل��سية  التي  �سجل فيه�  اإمييت�ل 
ب�مل�ئة  يف  بـ30  عجزا م�لي� قدر 
2017 يف  اأهم فروع هذا املجمع 
من حيث عدد العم�ل واملتمثل يف 
اأن�بيب  وموؤ�س�سة  احلج�ر  مركب 
�ستكلف  حيث  ب�تيميت�ل   و�رشكة 
اجلديدة  للزي�دات  امل�لية  القيمة 
املجمع اإمييت�ل حوايل 600 ملي�ر 
موقع   به  ج�ء  م�  ح�سب  �سنتيم 

»�سبق بر�س«  االإلكرتوين  .

16 م�ؤ�س�سة فرعية 
تابعة 100 باملائة ملجمع 

اإمييتال

ال�سن�عي  اإمييت�ل  جممع  وين�سط 
�سن�ع�ت  ميدان  يف  اجلزائري 
مت  الذي   ال�سلب   و  املع�دن 
 2015 فيفري   23 بت�ريخ  اإن�س�وؤه 

هيكلة  اإع�دة  عملية  طريق  عن 
تتمحور  حيث   العمومي   القط�ع 
عدة  حول   اإمييت�ل  جممع  مهن 
احلديد  خ�م  كتحويل  ن�س�ط�ت 
ال�سلب،  حتويل  و  ال�سلب  اإنت�ج  و 
االأملنيوم  و  امل�سبوب  احلديد 
و  االأ�س��سية  الهي�كل  ت�سنيع  و 
املراجل  و  املعدنية  املن�س�آت 
التكوين   و  الهند�سة  و  ال�سن�عية 
االجتم�عي  الراأ�سم�ل  ويبلغ  
 000  000 بـ  اإمييت�ل    ملجمع 
386 65  دج   وتوجد 16 موؤ�س�سة 
ملجمع  ب�مل�ئة   100 ت�بعة  فرعية 
طريق  عن  موؤ�س�سة   19 و  اإمييت�ل 
ك�مل  على  موجودة  ال�رشاكة، 
القطر اجلزائري و25510 موظف  
و حدد رقم االأعم�ل 815 84 م دج 

يف �سنة 2017.

اإرجاع مكانة جممع 
اإمييتال كرائد يف 

�سناعة ال�سلب 
 

للحديد  اإمييت�ل  جممع  ويطمح 
وال�سلب  عن طريق هذه االتف�قية 
�سن�عة  يف  كرائد  مك�نته  الإرج�ع 
و   ، اجلزائرية  ال�سوق  يف  ال�سلب 
للتنمية  ا�سرتاتيجيته  بتوجيه  ذلك 
كونه  احلديد  اإنت�ج  طريق  عن 
ال�سن�عية  التنمية  يف  ح��سم� 
طريق  عن  هذا  وي�أتي  للجزائر 
يف  و�سعيته  اإمييت�ل  جممع  تغيري 
جم�ل التحويالت االأوىل للحديد و 
حتديث  و  ت�أهيل  اإع�دة  و  ال�سلب، 
والعمل  احل�لية  االإنت�ج  و�س�ئل 
ا�ستثم�رية  م�س�ريع  حتقيق  على  
م�س�نع  اإن�س�ء  طريق  عن  جديدة 

الط�ق�ت  زي�دة  اأجل  من  حديثة 
و�سع  بوا�سطة   لالإنت�ج  احل�لية 
خطط  على  االأخرية  اللم�س�ت 
الث�نية  للتحويالت  اال�ستثم�رات 
ك�الأن�بيب، امل�سطح�ت  وهذا من 
اأجل تعزيز ح�س�س جممع اإمييت�ل 
القط�ع�ت  خمتلف  يف  ال�سوق  يف 
ال�رشك�ء  مع  العالق�ت  تن�سيج  و 
التكنولوجيني  بوا�سطة البحث عن 
ن�س�ط  جم�الت  يف  جدد  �رشك�ء 
االحتي�ج�ت  وفق� ملنطق  املجمع 
الت�سدير  اأ�سواق  بع�س  اخرتاق  و 
لبيع املنتج�ت ذات �سلة ب�لط�ق�ت 
االإنت�جية الزائدة لل�سوق اجلزائرية 
واإن�س�ء نظم جديدة لالإدارة و ت�سيري 
التطوير  اأجل  الب�رشية من  املوارد 
الب�رشية  لالإمك�ني�ت  امل�ستمر 
وهيكلة و حت�سني البحث و التطوير 

يف جميع ن�س�ط�ت املجمع.

 اأكد وزير ال�سوؤون الدينية واالأوق�ف 
حممد عي�سى اأن االإم�م م�سموح له 
والدعوى  ال�سي��سية  عن  التكلم 
الدعوى  عدم  ب�رشط  لالنتخ�ب�ت 
م�سددا  معني،  �سخ�س  النتخ�ب 
هذه  ويخ�ف  يتج�وز  من  كل  الأن 

التعليم�ت �سيتعر�س للعقوب�ت
الدينية  ال�سوؤون  وزير  ك�سف 
االأم�س  عي�سى  حممد  واالأوق�ف 
اختت�م  على  اإ�رشافه  ه�م�س  على 
يف  االإ�سالمي  الثق�يف  املو�سم 
اإم�م  كل  مع�قبة  �سيتم  اأنه  تيب�زة 
معني،  �سخ�س  انتخ�ب  اإىل  يدعو 
له  م�سموح  االإم�م   « مو�سح� 
ولكن  االنتخ�ب�ت  عن  احلديث 
الإنتخ�ب  الدعوى  عليه  مينع 
اأخر،  �سي�ق  ويف  معني«  �سخ�س 
�سخ�سي�  تلقى  اأنه  املتحدث  اأف�د 
انه  معلن�  اإم�م�،   23 من  �سك�وي 
حتقيق  جلنة  بت�سكيل  �سيقوم  
االأئمة  ق�س�ي�  يف  النظر  اأجل  من 
من  االإم�م  حم�ية  بخ�سو�س  اأم� 
عي�سى  حممد  �سدد  االعتداءات، 
من  االأئمة  حم�ية  �رشورة  على 

ح�لة  كل  »اأن  مفيدا  اإعتداء،  كل 
الهيئة  ف�إن  االأئمة  على  اعتداء 
تقوم مبت�بعته�، وكل ح�لة اعتداء 
يت�بعه� الق�س�ء ويف كل مرة يُرجع 
عي�سى  حممد  لالإم�م«وت�بع  احلق 
العقوب�ت  ق�نون  »لدين�  ق�ئال: 

يت�سمن مواد ق�نونية حلم�ية االإم�م 
ونحن نطبقه� ح�يل، م�سيف�: »كن� 
ور�سة  افتت�ح  فر�سة  ا�ستغلين�  قد 
االأخت�م  ح�فظ  العدل  ويزر  مع 
العقوب�ت حلم�ية  ق�نون  ملراجعة 
من جهة  اعتداء”   اأي  الغم�م من 

الدينية  ال�سوؤون  وزير  حذر  اأخرى 
التي  االأفك�ر  بع�س  من  واالأوق�ف 
اأ�سبحت ت�سكل خطرا على ال�سب�ب 
، ق�ئال: »هن�لك اأفك�ر رفعت �س�أن 
اأنه�  غري  اخل�رج،  يف  اأ�سح�به� 
م�سريا  اأبن�ئن�،  على  ت�سكل خطرا 
عدن�  لو  نب�أنه  ال�سدد  ذات  يف 

للت�ريخ نحن ل�سن� ت�بعني الأحد.
موؤكدا اأن االإم�م هو من يدافع عن 
احلق، ويقود االأمة ل�سي�نة الوطن، 
خلف  خري  ليكونوا  اأبن�ئن�  ويدفع 
خلري �سلف وعلى ه�م�س االختت�م  
على  للق�ئمني  ال�سكر  الوزير  قدم 
الوطن،  عرب  الثق�فية  املراكز 
وم�  املبذولة  ب�ملجهودات  منوه� 
واختتم  لالآخرين،  خدمة  ُقدم 
ت�ريخ  عن  للحديث  الفر�سة 
للح�س�رة  اأر�س  بكونه�  اجلزائر، 
عرب  واأ�س�لة  ت�ريخي  عمق  وله� 
الوزير  ا�ستح�رش  كم�  الزمن، 
االإ�ستقالل  عيدي  ذكرى  عي�سى 
احل�سور  جميع  مهنئ�  وال�سب�ب، 

بهذه املن��سبة.
اإميان ل�ا�س

يف اتفاقية مع الفرع النقابي 

وزير ال�س�ؤون الدينية حممد عي�سى

.      تلقي �سكاوى من 23 اإماما 

حكيم مالك

20 األف دينار متو�سط زيادة لـ 25 األف عامل ملجمع امييتال

معاقبة كل اإمام يدعوا اإىل انتخاب �سخ�ص معني
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تقديرات وزارة ال�سياحة الت�ن�سية

 3ماليني جزائري 
منتظرون يف تون�ص

ال�سلطات العليا مطالبة بالتدخل العاجل 
وامل�س�ؤولني املحليني متهم�ن باجلنب

ال�سكن وم�سكل املياه والبطالة 
ت�سعل فتيل االحتجاجات بب�سار

الوطني  الديوان  ممثل   اأكد  
ب�جلزائر   التون�سي  لل�سي�حة 
الإذاعة  ت�رشيحه  يف  الواد  فوؤاد 
اجلوهرة« اأف اأم »  التون�سية  اأن ه 
خالل الفرتة املمتدة من 1 ج�نفي  
عدد  بلغ  فلقد   2018 و20جوان 
زاروا  الذين  اجلزائريني  ال�سي�ح 
�س�ئح   األف    844 اأكرث من  تون�س  
بزي�دة بلغت 16.4  مق�رنة  ب�لن�سبة 
اإىل  امل��سي  الع�م  يف  امل�سجلة 
من�طق عديدة واملتمثلة يف �سو�سة 
و جربة واملون�ستري ون�بل . حيث 

ارتف�ع  اإىل   امل�سوؤول  ذات  توقع  
عدد ال�سي�ح اجلزائريني  يف مو�سم 
اأنه  موؤكدا  بتون�س  اال�سطي�ف 
من  املنتظر  ا�ستقط�ب 2.8 و3 
ماليني  �س�ئح جزائري  يف تون�س 
و�سع  مع    2018 �سنة  نه�ية  حتى 
كل الت�سهيالت لل�سي�ح اجلزائريني 
بينه�  من  اجلزائرية  االأرا�سي  يف 
اجلزائري  الدين�ر  على  االعتم�د 
ب�سي�راتهم  بدخولهم  وال�سم�ح 

اخل��سة.
 حكيم مالك   

 �سهدت ب�س�ر احتج�ج�ت تو�سع نط�قه� 
اال�ستقالل،  عيد  ذكرى  من  بداية 
مبط�لب مت�سبعة م� بني م�سكل املي�ه 
مبط�لب  م�سعدة  والبط�لة  وال�سكن 
حتقيق،  لفتح  الداخلية  لوزير  وجهت 
ف�علون  وركز  اأزمة،  خلية  ت�سكيل  مع 
من  وحقوقيون  املدين  املجتمع  من 
ال�سلط�ت  تدخل  �رشورة   على  ب�س�ر 
لتهدئة االأو�س�ع  مراهنني على �سلمية 
احتواء  يف  واالإ�رشاع  االحتج�ج�ت 

الغ�سب احل��سل.               
بب�س�ر  االحتج�ج�ت  ملف  عرف 
اأول  ليلة  اآخره�  موؤخرا،  ت�سعيدا 
املن�و�س�ت  جتدد  عرفت  التي  اأم�س 
اأنه  خ��سة  اأمنية،  تعزيزات  مق�بل 
اال�ستقالل،  عيد  وذكرى  تزامن 
رابطة  اخلط  على  دخلت  حيث 
تو�سعت  بعدم�  االإن�س�ن  حقوق 
من  مئ�ت  خروج  بعد  االحتج�ج�ت 
من  بداأت  احتج�ج�ت  يف  املواطنني 
لتتو�سع  )بيداندو(  اجلديد  ب�س�ر  حي 
اأحي�ء  بقية  اإىل  االحتج�ج�ت  رقعة 
للعجالت  حرق  �سهدت  حيث  الوالية 

املط�طية وغلق اأغلب الطرق.
اأنه� جمعت خلفي�ت  الرابطة  واأكدت 
الت�سعيد حمملة امل�سوؤولية لل�سلط�ت 
املواطنني  ا�ستفزت  اأنه�  ق�لت  التي 
من خالل تقدمي وعود ك�ذبة منذ2013 
وقطع  ال�سكن�ت  تق�سيم  بخ�سو�س 
هذه  لتفجري  اأدى  م�  وهو  االأرا�سي، 
للمط�لبة  املط�لب  وت�سعيد  االأخرية 
بتدخل ويزر الداخلية وفتح حتقيق يف 
األف  قطعة اأر�س  عدم توزيع 11000 
ب�س�ر  ببلدية  احل�رشي  للبن�ء  �س�حلة 
وال�سكن  يف وقت الذي  مت توزيع هذا 

النمط يف البلدي�ت.
كم� ق�لت الرابطة اأن جنب امل�سوؤولني 
وانعدام ال�سج�عة يف مواجهة م�س�كل 
الهروب  �سي��سة  وا�ستعم�ل  الوالية 
لت�سود  االأم�م، هو �سيد املوقف،  اإىل 
بتقدمي  الوايل  ت�رشيح�ت  تن�ق�س 

موعد التق�سيم.
م�ستوى  على  ف�علون  جهتهم  من   
املجتمع املدين وحقوقيني من ب�س�ر 
بخ�سو�س  تو�سيح�تهم  يف  اأكدوا 
اأي  توجد  ال  اأنه  ب�س�ر،  يف  االأحداث 
موؤكدين  االإحتج�ج�ت،  تتبنى  جهة 
م�س�كل  يع�ين  �سب�ب  من  عفوية  اأنه� 
كم�  العي�س،  يف  و�سيق  اإجتم�عية 
الذين  املنتخبني،  بع�س  �سعدوا �سد 

املحتجني  مع  توا�سلهم  عن  اأعلنوا 
كم�  ذلك،  مكذبني  مط�لبهم  ونقل 
وا�سحة،  مط�لبهم  اأن  تداركوا 
ن�ئب  �سد   ت�رشيح�تهم  حمددين 
ركوب  مبح�ولة  اإي�ه  متهمني  برمل�ين 
املوجة رغم اأنه مل يتوا�سل مع اأحد، 
اأن  عليه  م�سجلني  له  رف�سهم  �سيفني 
�سك�ن  �سد  �سبت  ال�س�بقة  مواقفه 
احلي فكيف يتحول ملمثل لهم اليوم، 

بح�سبهم.
يراهنون  اأنه  اأعلنوا  ث�نية  جهة  من 
العمومية  املرافق  حم�ية  على 
احلي،  �سب�ب  من  جمموعة  بف�سل 
املي�ه  اإنقط�ع  توا�سل  من  حمذرين 
موقف  من  ي�سعب  اأنه  ق�لوا  الذي 
دع�ة التعقل، ي�س�ف له �سعوبة تدخل 
الغ�سب  اأعي�ن احلي وامل�س�يخ حل�لة 
مبق�بل  ال�سب�ب  اأو�س�ط  يف  الكبرية 
التي مير به� رج�ل  ال�سعبة  الظروف 
رقعة  واإت�س�ع  اجلو  ل�سخونة  ال�رشطة 

االإحتج�ج�ت.
بني  فرتاوحت  احللول  بخ�سو�س  اأم� 
م�ستوى  على  الف�علني  مقرتح�ت 
م�سكل  حل  يف  ب�الإ�رشاع  ب�س�ر 
زمني  حيز  وو�سع  ب�ملي�ه،  التزود 
واالأرا�سي،  ال�سكن�ت  لتوزيع  قريب 
خ��سة  التهيئة  نق�ئ�س  مع�جلة  مع 
املب��رش  والتوا�سل  ال�سوداء،  النق�ط 
مع العقالء من اأبن�ء احلي الذين لهم 
رابطة حقوق  اأم�  دائم.  وتواجد  وزن 
كل  مه�م  الإنه�ء  ف�سعدت  االإن�س�ن 
يف  يد  لهم  ك�نت  الذين  امل�سوؤولني 
واإيف�د جل�ن حتقيق  ال�س�رع،  ا�ستع�ل 
من  م�سكلة  اأزمة  بخالي�  مرفقة 
لالأرا�سي  التوزيع  مع  الوالية،  �سب�ب 
على  مركزي  واإ�رشاف  وال�سكن�ت، 
هرم  اأعلى  من  ومت�بعته�  امل�س�كل 
املتورطني  حم��سبة  مع  ال�سلطة،  يف 
 ،2013 منذ  ال�سكن  ب�أزمة  الت�سبب  يف 
الهوة بني املواطن  حمذرة من تو�سع 
الف�س�د يف  تف�سي  من خالل  واالإدارة 
جل اإدارات ب�س�ر ن�هيك عن الر�سوة و 
، وف�س�ئح امل�سوؤولني يف  املح�سوبية 
ظل �سمت ال�سلط�ت جعلت املواطن 
مع   ، م�ستنقع  اأنه يف  يح�س  الب�س�ري 
من  املج�الت  كل  يف  االأو�س�ع  تردي 
اإىل  النقل  اإىل  ال�سحة  اإىل  الت�سغيل 
و  الكهرب�ء  اأزمة  على  زي�دة  التعليم 

املي�ه .
�سارة ب�معزة

قام املدير العام ملجمع اإمييتال، مع��س عبد الكرمي،  باتفاقية مع م�س�ؤول الفرع النقابي  والتي تت�سمن زيادات يف املنح والعالوات حل�ايل 
25 األف عامل يف كل فروع املجمع، دون الرج�ع اإىل جمل�س الإدارة ،اأو ال�زارة ال��سية، ولقد ن�ست هذه  التفاقية امل�قعة بتاريخ 24 ج�ان 

املا�سي  على رفع قيمة 7 منح و�سملت تع�ي�سات اأهمها منحة النقل والأكل والعالوة الإ�سافية ال�حيدة لت�سل هذه الأخرية  اإىل حدود 20 
األف دينار كمت��سط زيادة لكل عامل يف جممع »اإمييتال »للحديد وال�سلب.
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يف ظل  التعديالت اجلديدة التي م�شت قطاع لوح

اختتام الدورة اجلنائية االبتدائية لعام2018/2017  
.      االأ�ستاذ بهلويل: » �سيا�سة التجرمي يف اجلزائر وراء تراجع نوعية اجلرمية » 

اأ�شدلت حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�شاء ال�شتار على الدورة اجلنائية العادية لعام 2018 التي تعترب اأول دورة يف ظل التغيريات اجلذرية اجلديدة 
التي م�شت قانون الإجراءات اجلزائية و هيكلة املحكمة وخلفت ا�شتح�شان رجال القانون على راأ�شهم الأ�شتاذ » بهلويل اإبراهيم« الذي ك�شف اأن تطبيق اإجراء 

التقا�شي على درجتني و دخوله حيز التنفيذ خالل الدورة الفارطة اأعطى فر�شة اأكرب للعديد من املتقا�شني  بال�شتفادة من اأحكام خمف�شة مقارنة بالأحكام 
املطبقة يف ظل القانون القدمي الذي كان يعتمد على ت�شكيلة واحدة وهو الأمر الذي  ي�شكل نقطة اإيجابية يف قطاع العدالة بالنظر  لبع�ص  النقائ�ص الذي ل يزال 

يتخبط فيها نف�ص القطاع  على راأ�شها �شيا�شة التجرمي .

ل«منرية

ق�شايا القتل و املخدرات 
و«داع�ص« تاأخذ 

ال�شدارة 

اجلنايات  حمكمة   وقفت 
االبتدائية بالعا�صمة خالل دورتها 
التي دامت ت�صع اأ�صهر على  بع�ض 
اأثارت  التي  املثرية  الق�صايا 
تام  غياب  ظل  يف  العام  الراأي 
مللفات الف�صاد واحتالل ال�صدارة 
و  داع�ض  و  املخدرات  مللفات 
بني  ومن  القتل  ق�صايا  من  عدد 
لها  التطرق  التي مت  اأهم امللفات 
مبلف  املعروفة  القتل  ق�صية  هي 
»�صفاح بلكور« الذي ارتكب ل�صل�صة 
جرائم اأو جمازر بطريقة ب�صعة ال 
املنطق  ال  و  العقل  ال  يت�صورها 
اأزهق روح 4 �صحايا و قام  بعدما 
�صغرية  اأجزاء  اإىل  جثثهم  بتقطيع 
ودفنها ، بعد اأن �صكب عليها �صائل 
“روح امللح” لتتاآكل االأطراف وال 
تفوح منها الرائحة، و يدفن معه كل 
االأدلة التي مكنته من العي�ض حرا 
طليقا طيلة 6 �صنوات كاملة ، حلني  
توقيفه عن طريق زلة اإٍرتكبها اأثناء 
،ويحاول  اجلرائم  الإحدى  تنفيذه 
التمل�ض  حماكمته  جل�صة  خالل 
امل�صوؤولية عن طريق حماولة  من 
اإيجاد مربر الإرتكابه جلرمية قتل 
�صديقه باالإدعاء بتعر�صه ملحاولة 
االأخري  هذا  قبل  من  االغت�صاب 
بعقوبة  املحكمة  تدينه  اأن  ،قبل 
ال�صجن املوؤبد ،كما وقفت حمكمة 
اجلنايات خالل نف�ض الدورة على 

العام خالل  الراأي  اأثار  اأخر  ملف 
عام 2016 لربملاين  �صابق املدعو 
» ب ، اأحمد«  املتورط بالتج�ص�ض 
اململكة  ل�صالح  التخابر  و 
اإجنازه  طريق  عن  االإ�صبانية 
الو�صع  عن  مطولة  دورية  لتقارير 
ال�صيا�صي  و  االقت�صادي  و  االأمني 
مللحقني  اإر�صالها  و  للجزائر 
باجلزائر   االإ�صبانية  بال�صفارة 
موؤ�ص�صة  عن  تقارير  راأ�صها  على 
فروعها  وكل  اجلمهورية  رئا�صة 
عن  بالتف�صيل  اإطالعهما  وكذا 
رئي�ض  و حتركات  ال�صحي  الو�صع 
اجلمهورية » عبد العزيز بوتفليقة 
» و كذا معلومات عن عمل و ن�صاط 
�صقيقه ، مقابل تالقيه منهم اأجرة 

�صنتيم  ماليني  ل10  ت�صل  �صهرية 
الأجلها  اأدين  التي  الوقائع  ،وهي 

بعقوبة 5 �صنوات �صجنا نافذا .
اأخرى عاجلت املحكمة  من جهة 
نف�ض  خالل  االبتدائية  اجلنائية 
الدورة عدد من الق�صايا االإرهابية 
لتنظيم داع�ض« اأبرزها ملف �صبكة 
�صخ�صا   27 من  منظمة  اإجرامية 
اجلماعات  متويل  و  لتجنيد 
 « باخلارج  النا�صطة  االإرهابية 
االإعانات  طريق  عن  داع�ض« 
حتت  جمعها  يتم  التي  املالية 
غطاء م�صاعدة عائالت امل�صاجني 
املتورطني يف الق�صايا االإرهابية ، 
الأجلها  توبعوا  التي  االأفعال  وهي 
اأ�رشار،  جمعية  تكوين  بجرم 

واإ�صناد  الدعم  التمويل،  التجنيد، 
�صباب جزائري لاللتحاق ب�صفوف 
ي�صمى  مبا  االرهابي  التنظيم 
و  العراق  يف  اال�صالمية  بالدولة 
االلتحاق  حماولة  ال�صام«داع�ض«، 
النا�صط خارج  االرهابي  بالتنظيم 
الوطن«داع�ض« باالإ�صادة باالأعمال 
وا�صتعمال  التزوير  االإرهابية، 
عدم  واالحتيال  الن�صب  املزور، 
مع  جمرمني  على  والت�صرت  التبليغ 
مللفات  باالإ�صافة   ، امل�صاركة 
حاولوا  اللذين  ال�صبان  من  عدد 
والذين  »داع�ض«  بتنظيم  اللحاق 
طريق  عن  لهم  التو�صل  يتم 
اأو  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات 
الدويل  مبطار  متلب�صني  توقيفهم 
ذلك  اإىل  زد   ، بومدين«   « هواري 
ملف �صبكة دولية خطرية ت�صم 18 
�صخ�ض اثنني منهم يف حالة فرار 
يحملون جميعهم  جن�صيات �صورية 
وفل�صطينية وكذا اأردنية ،متورطني  
يف متويل ودعم التنظيم االإرهابي 
اأموال  جمع  طريق  عن  »داع�ض« 
التجارة  من  حت�صيلها  يتم 
ل�صخها  الت�صول  حتى  واملقاولة 
تهريبها  بعد  التنظيم  يف ح�صابات 
قانونية من اجلزائر  بطريقة غري 
املهاجرين  تهريب  جانب  ،اإىل 
ال�صودان  عرب  لبنان  من  ال�صورين 
اجلزائر  يف  لال�صتقرار  والنيجر 
الت�صول  يف  الحقا  وا�صتغاللهم 
جلمع اأموال �صخمة حيث حجزت 
التحري  خ�صم  يف  االأمن  م�صالح 
ون�صف  �صنتيم  ماليري   3 مبلغ 
ق�صايا  وعن   ، املتهمني  بحوزة 
تهريبها فقد فتحت  و  املخدرات 
ي�صتهان  ال  عدد  املحكمة  ذات 
ق�صية   اأبرزها  امللفات  من  به 
الدويل  التهريب  بارونات  اأخطر 

»ح�صية  املدعو  للمخدرات 
عليه  القب�ض  اإلقاء  بعد  فتحي« 
مبنطقة  االأمن  م�صالح  قبل  من 
اأمني  بحاجز  بلعبا�ض  �صيدي 
االأمر  على  بناءا   2016 باأكتوبر 
بالقب�ض ال�صادر يف حقه باعتباره 
ت�صدير  لعملية  املدبر  العقل 
املعالج  الكيف  من  قنطارا   44
اإطار  يف  �صنتيم  مليار   16 بقيمة 
عابرة  منظمة  اإجرامية  ع�صابة 
كانت  التي  اأفراد   4 من  للحدود 
احلدود  عرب  املغرب  من  ت�صتورد 
املجاورة  الدول  نحو  اجلزائرية 
منها ليبيا ، تون�ض و دول ال�صاحل 
االإفريقي باال�صتعانة مب�صعوذين ، 
والذي متت متابعته بجناية القيام 
بحيازة  م�رشوعة  غري  بطريقة 
البيع  بق�صد  و�رشائها  املخدرات 
ونقلها من طرف جماعة اإجرامية 
منظمة والتقليد والتزوير يف وثائق 
اإدارية وا�صتعمال املزور والتهريب 
الوطني  لالقت�صاد  املهدد 
مركبة  وو�صع  العمومية  وال�صحة 
تتطابق  ال  كتابة  حتمل  لل�صري 
ع�صابة  ملف  مع   ، املركبة   مع 
للحدود  عابرة  منظمة  اإجرامية 
املخدرات  ت�صدير  يف  خمت�صة 
و  احلوامل  الن�صاء  طريق  عن 
احل�صنوات و املتكونة من 9 اأفراد 
من بينهم  امراأة حامل  من جن�صية 
طوغولية  واأخرى  فرن�صية  تون�صية 
عليهم  القب�ض  بعد   ، �صوي�رشية 
حماولة   ب�صدد  اجلزائر  مبيناء 
املخدرات  من  كلغ   246 تهريب 
اىل فرن�صا ثم ا�صبانيا وغريها من 
ملفات تهريب املخدرات عرب الرب 

والبحر و اجلو .

راأي الأ�شتاذ » بهلويل 

اإبراهيم » 
�شيا�شة التجرمي يف 

اجلزائر وراء تراجع 
نوعية اجلرمية 

 « اإبراهيم  بهلويل   « االأ�صتاذ  عرب 
 « جريدة  به  خ�ض  حديث  خالل 
التعديالت  الو�صط« عن ر�صاه  من 
االإجراءات  قانون  على  التي طراأت 
قطاع  و  خا�صة  ب�صفة  اجلزائية 
وباالأخ�ض  عامة  ب�صفة  العدالة 
على  التقا�صي  مبداأ  يخ�ض  فيما 
اإيجابية  بتيجة  عاد  الذي  درجتني 
خالل  من  للمتقا�صي  بالن�صبة  جدا 
اأكرب  �صمان  و  العقوبة  تخفي�ض 
باعتباره  كذا  و  عادلة  ملحاكمة 
لتدارك  الدفاع  لهيئة  اأخرى  فر�صة 
م�صتوى  على  املرتكبة  االأخطاء 
املحكمة اجلنائية االبتدائية ، غري 
على  اأعاب  بهلويل«   « االأ�صتاذ  اأن 
يخ�ض  فيما  اجلديدة  التعديالت 
غياب املحلفني فيما يتعلق بق�صايا 
مي�ض  كونه  االإرهاب  و  املخدرات 
ومي�ض  اجلرائم  يف  التكافوؤ  مبداأ 
اأخرى  جهة  من   ، الدفاع  بحقوق 
الف�صاد  برر املحامي غياب ق�صايا 
وندرتها �صبه التامة لنف�ض التعديالت 
حتريك  اإمكانيات  من  قل�صت  التي 
الر�صائل  ا�صتبعاد  بعد  ال�صكوى 
يف  الف�صل  لها  كان  التي  املجهولة 
 ، الف�صاد  ملفات  من  عدد  حتريك 
اجلزائر  اأن  حديثه  خالل  اأ�صار  و 
قد حققت  االأخرية  ال�صنوات  خالل 
و  حماربة  جمال  يف  نوعية  قفزة 
اأنواعها   مبختلف  اجلرمية  ك�صف  
عن طريق ا�صتحداث مراكز وخمابر 
يف  �صاهمت  حديثة  علمية  �رشطة 
وترية  من  الت�رشيع  يف  كبري  �صكل 
البحث االأمني و التحقيقات وبالتايل 
على  املجرمني   و  امللفات  اإحالة  
ل�صمان  قيا�صي  وقت  يف  املحاكم 
حماكمة عادلة عك�ض ما كان معمول 
ل�صنوات  تبقى  الق�صية  كانت  اأين  به 
قيد التحقيق الق�صائي ، وعن نوعية 
طاولة  على  املطروحة  الق�صايا 
الق�صاء وتراجعها مقارنة بال�صنوات 
الفارطة فاأ�صار االأ�صتاذ » بهلويل« اأن 
ال�صبب يعود للعيب املتعلق ب�صيا�صة 
فالقانون  اجلزائر  يف  التجرمي 
تكون  عقوبات  ي�صلط  اجلزائري 
مع  تتنا�صب  ال  احلاالت  اأغلب  يف 
خطورة الوقائع  فنجد يف عدد من 
يف  اأخطر  تكون  اجلنح  اأن  احلاالت 
وقائعها من اجلنايات و العقوبات 
تكون يف حاالت  تنزل عليها  التي 
العقوبات  من  اأخطر  كثرية  
وهو  اجلنايات  بع�ض  يف  املوقعة 
االأمر الذي �صكل خلل يف منظومة 
تراجع  وراء  ال�صبب  وهو  التجرمي 

نوعية اجلرمية .
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ك�شف وايل والية ورقلة عبد القادر 
جالوي على هام�ش احلفل الوالئي 
ال�شييغ،  مبختلف  ال�شكنات  لتوزيع 
ال�رضب  تتوانى يف  لن  اأن م�شاحله 
بيد من حديد مع العزم على التطبيق 
ال�شارم لقوانني اجلمهورية �شد  كل 
�شواء  ت�شييد  نف�شه  له  ت�شول  من 
حظائر  و  م�شتودعات  اأو  بنايات 
تابعة  اأوعية عقارية  فوق  ع�شوائية 
ويف   ، بناء  رخ�شة  بدون  للدولة  
الرجل  اأ�شاف  فقد  مت�شل  �شياق 
�شن  من  الغاية  باأن  بالوالية  االأول 
احلملة �شد مافيا وبارونات العقار 
العمومية   العقارات  اإ�شرتجاع  هو 
اإطار  يف  لالإ�شتغالل   وتوجيهها 
املنفعة العامة . من جهة ثانية فقد 
اللهجة  بالوالية  االأول  الرجل  �شدد 
بالتحلي  املحليني  امل�شوؤولني  مع 
من  املزيد  وتفعيل  اليقظة  بروح 
التف�شي  من  للتقليل  الرقابة  ادوات 
الرهيب لظاهرة ال�شطو واال�شتيالء 
وهو   ، العقارية  للجيوب  املمنهج 

رهيب  ب�شكل  �شاهم  الذي  الو�شع 
ورهن  امل�شاحات   تقلي�ش  يف 
العديد من امل�شاريع التنموية على 
الرتبية   ، ال�شحة   ، ال�شكن  غرار 
اأ�شبحت  التي  والريا�شية  وال�شباب 
تعاين بني مطرقة التجميد و�شندان 
االأكرث  اأخرى  واليات  نحو  حتويلها 

اأن  ومعلوم   . الإحت�شانها  ا�شتعدادا 
ال�شلطات بوالية ور قلة قد �رضعت 
يف الفرتة االأخرية بتنفيذ الع�رضات 
 ، املوؤ�رضعليها  الهدم  قرارات  من 
حيث م�شت كل من اأحياء بامنديل و 
دائرة حا�شي م�شعود ، يف اإنتظار اأن 
الثقيل  الوزن  طريق  العملية  ت�شمل 

جانب  اإىل   . الروي�شات  وبلدية 
العدالة  م�شالح  اأح�شت  فقد  ذلك 
الدرا�شة  قيد  موجود  ملف   91
املتورطني  بخ�شو�ش  والتحقيق 
العقارية  اجليوب  على  التعدي  يف 
ما  وفق  الدولة  ملمتلكات  التابعة 

اأوردته م�شادرنا .

املن�رضم  االأ�شبوع  خالل  عا�شت 
املدر�شة العليا لالأ�شاتذة بب�شار اأجواء 
احتفالية متميزة بتخرج اأول دفعة من 
والفرن�شية،  العربية  اللغة  اأ�شاتذة 
اأ�شتاذا   94 عددهم  قدر  والذين 
من  وعدد  ب�شار  والية  من  ينحدرون 
غرار  على  لب�شار  املجاورة  الواليات 
واليات اأدرار، البي�ش، النعامة، اأدرار، 

تندوف.
ون�شري اأن هذه الدفعة عرفت تخرج 93 
طالب وطالبة من بينهم 40 اأ�شتاذ لغة 
عربية و 53 اأ�شتاذ لغة فرن�شية، كما مت 
باملنا�شبة ترقية 08 اأ�شاتذة من اأ�شتاذ 
 « �شنف  حما�رض  اأ�شتاذ  اإىل  م�شاعد 
الطلبة  الوايل  هناأ  ب«.وباملنا�شبة 
املكونني  االأ�شاتذة  و  املتخرجني 
ق�شارى جهدهم يف  بدل  منهم  طالبا 

لرتبية  املعرفة  و  العلم  ر�شالة  �شبيل 
النا�شئة من اأجل م�شتقبل اأف�شل 

توزيع  احلفل  هذا  عرف  لالإ�شارة 
هدايا  و  جوائز  و  تخرج  �شهادات 
على املتخرجني و املكونني على حد 

ال�شواء .
الربوفي�شور  ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف 
عبد الكرمي مي�شوم مدير املدر�شة اأن 
احلفل عرف تكرمي جميع الوجوه التي 
من  النجاح  هذا  �شناعة  يف  �شاهمت 
اأ�شاتذة ومفت�شني، معتربا يف ت�رضيحه 
اأن هذا احلفل يعك�ش املجهودات التي 
بذلها الطاقم االإداري واالأكادميي يف 
الدرا�شي،  املو�شم  هذا  اإجناح  �شبيل 
م�شريا اإىل ما يعك�ش اأهمية احلفل هو 

احل�شور املتميز لل�شلطات الوالئية. 
اأحمد باحلاج 

النائية  املنطقة  تالميذ  يعاين 
العالية  ببلدية  ال�شقة   بقرية 
بورقلة  احلجرية  لدائرة  التابعة 
مع  املدر�شي   النقل  مع�شلة  من 
ي�شطر  حيث   ، ثانوية  انعدام 
طويلة  م�شافات  لقطع  هوؤالء 
ما  الدرا�شة   مبقاعد  لاللتحاق 
يحرمون  االأولياء  من  عدد  جعل 
بناتهم من موا�شلة الدرا�شة ، يف 
الوقت الذي يلتزم فيه املنتخبني 
املحليني باجلهة ال�شمت املطبق 
حيال الو�شع املتعفن الذي اأ�شبح 
االأمية  معدالت  بارتفاع  ينذر 
هذا   ، االإناث   فئة  اأو�شاط  يف 
وامتع�ش �شباب القرية من انعدام 
جمهزة  وقاعات  ترفيه  مرافق 
من  للتخل�ش  الريا�شة  ملمار�شة 

ي�شتكي  كما   ، اليومي  الروتني 
�شبكة  غياب  مع�شلة  من  ال�شكان 
، االأمر  الثابت واالنرتنت  الهاتف 
الذي جعل املنطقة تعي�ش العزلة 

 .
ال�شلطات  هوؤالء  نا�شد  وعليه 
املحلية  وعلى راأ�شها وايل الوالية 
حد  لو�شع  العاجل  بالتدخل 
ملعاناتهم اليومية التي يتخبطون 
فيها منذ �شنوات ، من خالل فتح 
لفائدة  باملنطقة  ثانوية  ملحقة 
يدفعون  الذي  اأكبادهم  فلذات 
عن  ف�شال   ، �شمت  يف  الفاتورة 
امل�شاريع  من  ر�شيدهم  منحهم 
�شبح  من  الإخراجهم  االإمنائية 

احلرمان والتهمي�ش .
اأحمد باحلاج 

الدرك  وحدات  �شجلت 
القيادة  اإقليم  عرب  الوطني 
للدرك  الرابعة  اجلهوية 
حادث    41 بورقلة   الوطني  
مرور خالل االأ�شبوع املن�رضم 
والية  اإقليم   �شجل  حيث   ،
الوادي احل�شيلة الكربى بـ 08  
حوادث خلفت ثالثة قتلى و15  
بـــ  االأغواط  والية  ثم  جريح، 
09 حوادث خلفت قتيل واحد 
و 26 جريح ، تليها والية ورقلة  
عنها  اأ�شفرت  حوادث  بـ09  
والية  ثم   ، �شخ�ش  جرح14 
خلفت  حوادث    08 بـ  ب�شكرة 
والية  تليها  �شخ�ش    14 جرح 
اأ�شفر  حوادث  بـ06   غرداية  

يف   ، �شخ�ش   11 جرح  عنها 
بحادث  اإليزي   والية  االأخري 
واحد جرح على اإثره �شخ�شني 
احلوادث  هذه  خلفت  و 
  82 اإىل  باالإ�شافة  قتلى   04
اأرجعت م�شالح  وقد   . جريح 
�رضايا اأمن الطرقات بالقيادة 
للدرك  الرابعة  اجلهوية 
املركزية  بالعا�شمة  الوطني 
ارتفاع    ، ال�رضقي  باجلنوب 
معدالت ارهاب الطرقات اىل 
بالتطبيق  ال�شواق  تقيد  عدم 
املرورية  للقوانني  ال�شارم 
مع ت�شجيل ال�رضعة املفرطة 

والتجاوز اخلطري .
 اأحمد باحلاج 

اأكد وايل ولية ورقلة عبد القادر جالوي ، اأن هيئته التنفيذية وبالتن�شيق مع امل�شالح امل�شرتكة 
واعون بحجم امل�شوؤولية امللقاة على عاتقهم،  ملوا�شلة عملية هدم البنايات وامل�شتودعات واحلظائر 

الع�شوائية التي �شيدت فوق اأوعية عقارية تابعة للدولة وبدون رخ�ص البناء .

وايل  ولية  ورقلة عبد القادر جالوي يوؤكد: 

اأحمد باحلاج 

�سنكون باملر�ساد لكل من ت�سول له 
نف�سه التعدي على عقارات الدولة 

حممد  طاهري  جامعة  �شنعت 
متميزة  احتفالية  اأجواء  بب�شار 
اأولياء  من  ح�رضها  من  كل  عا�شها 
الطلبة املتفوقني واالأ�رضة اجلامعية 
املدنية  املحلية  وال�شلطات 
والع�شكرية التي ح�رضت بقوة لهذه 
املنا�شبة التي تخللتها حمطات من 
موؤخرا  حققتها  التي  االإجنازات 
جامعة ب�شار على ال�شعيد االأكادميي 
والــي  وكان  الهياكل.  �شعيد  وعلى 
واليــة ب�شار بح�شور  رئي�ش املجل�ش 
ال�شعبـي الوالئـي و ممثل اللواء قائــد 
الناحيـة الع�شكريــة الثالثــة وال�شـــادة 
ممثلي  و  االأمنيــة  اللجنة  اأع�شــاء 
املدراء  من  وعدد  الثورية  االأ�رضة 
التنظيم  على  وقفوا  التنفيذيني 
تخللته  الذي  احلفل  لهذا  املحكم 
زادت  موؤثرة  وطنية  واأغاين  اأنا�شيد 
على  ف�شال  جماال،  احلفل  هذا 

باإ�رضاف  الذي مت  املتميز  التن�شيق 
واالأن�شطة  احلفالت  جلنة  من 
التابعة للمديرية الفرعية للن�شاطات 

الثقافية والريا�شية.
اأ�شتاذ   13 تكرمي  مت  وباملنا�شبة 
لل�شنة  االأ�شتاذية  درجة  على  حائز 
تكرمي  كما   2018/2017 اجلامعية 
الربوفي�شور  باجلامعـة  اأ�شتاذ  اأقدم 
جمهوذاتـه  نظري  القادر  عبد  بودي 
حد  على  الطلبة  و  للجامعة  خدمة 
املجهــودات  هاتـه  ونظري  ال�شواء. 
يف  والطلبة  االأ�شاتذة  بذلها  التي 
تكريــم  مت  واملعرفة  العلم  �شبيـل 
االأوائــل  مــن  ما�شتـر  طالب   63
على م�شتوى 08 كليــات ، وهي كلية 
الطــب ، كلية العلـوم الدقيقــة ، كليــة 
التكنولوجيــا ، كليـة العلــوم الطبيعــة 
 ، اللغات  و  االآداب  كلية   ، واحلياة 
 ، ال�شيا�شية  والعلــوم  احلقوق  كليـة 

كلية العلوم االإن�شانية و االجتماعية ، 
كلية العلوم االقت�شادية.  ون�شيــر اأنــه 
مت تخرج هذه ال�شنة 1661 طالب يف 
املا�شرت ، كما مت تخرج 1915 طالـب 
طالب   3576 مبجموع  لي�شان�ش  يف 
على  الفرحة  اإدخال  اأجل  ومن   ،
اأ�شاتذة اجلامعة مت ت�شليم 17 �شكن 
وظيفي، كما وقف احلا�رضون على 
اأ�شتاذين  بتكرمي  موؤثرين  م�شهدين 
كفيف  وطالب  املر�ش،  اأقعدهما 
تخ�ش�ش  لي�شان�ش  ب�شهادة  تخرج 
لغة فرن�شية، علما اأن هذا االأخري مل 
عرف  عندما   دموعه  اأحد  يتمالك 
الثاين  �شقيقه  اأن  و  كفيف  والده  اأن 
�شهادة  ويحمل  كذلك  كفيف  هو 
من  ال�شيا�شية  العلوم  يف  دكتوراه 
جامعة اجلزائر. وك�شف الربوفي�شور 
معموري �شعيد مدير اجلامعة  خالل 
جامعة  اأن  على  باملنا�شبة  كلمته 

ب�شار متكنت عن جدارة وا�شتحقاق 
 08 اأ�شل  من  درا�شية  منح   7 بنيل 
منح على امل�شابقة اجلهوية لناحية 
الثامن  املن�شب  اأن  علما  الغرب، 
قائمة  على  االأول  �شمن  م�شنف 

االحتياط. 
انتظار  يف  نحن  قائال  اأ�شاف  و 
مقعد   2000 اجناز  م�رضوع  ت�شلم 
كما  الطب  لكلية  تابع  بيداغوجي 
لتعميم  جار  تن�شيبنا  منذ  العمل  اأن 
نظام االإت�شال الداخلي »االألرتانت« 
لي�شمل كل امل�شالح  داخل اجلامعة 
هناك  اأن  م�شيفا  واالأق�شام، 
جمهودات رائدة نحو تفعيل �رضاكة 
مع جامعات على امل�شتوى الوطني 
من  االإ�شتفادة  خالل  من  والدويل 
العلمية  جتربتنا  وعر�ش  خرباتها 

وخربات اأ�شاتذتنا وباحثينا.
اأحمد باحلاج 

والتحري  البحث  م�شالح  متكنت 
الوطني  للدرك  االقليمية  بالكتيبة 
يدها  و�شع  من  تينزاوتني   بدائرة 
متعلقة  ق�شية  على  اأم�ش  اأول  ليلة 
الرتاب  دخول  واالحتيال،  بالن�شب 

مت  �رضعية،  غري  بطريقة  الوطني 
توقيف �شخ�شان م�شتبه  من خاللها 
ليبريية  جن�شية  من  االأول  فيهما، 
وحجز  غينية  جن�شية  من  والثاين 
148 ورقة بها طالء خا�ش مب�شحوق 

اأخ�رض اللون بطول 16 �شم/ 9 �شم، 
اأزرق  �شائل  املحلول  من  لرت  ربع 
اللون، ورقة نقدية فئة ع�رضين )20( 
نوكيا  نوع  من  نقالني  هاتفني  اأورو، 
112 ونوكيا نوع 110، واثناء تقدميهما 

لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد  اأمام 
االأخري  اأمر هذا  حمكمة مترنا�شت  
االحتياطي  احلب�ش  رهن  باإيداعهما 

فانتظار حمكمتهما .
�شيخ مدقن 

تكرمي متفوقني واأ�شاتذة وتوزيع �شكنات

.      نيل 7 منح درا�شية من اأ�شل 08 منح على امل�شابقة اجلهوية لناحية الغرب

�شبط بحوزتهما 148 ورقة بها طالء موجهة للتزوير 

اأجواء احتفالية يف ختام ال�سنة  بجامعة طاهري حممد بب�سار 

توقيف رعيتني اإفريقيتني بتهمة الن�سب واالحتيال بتينزاوتني بتمرنا�ست   

تعد اأول دفعة لها منذ اإن�شائها

 و�شط امتعا�ص كبري من انعدام
 املرافق الرتفيهية والريا�شية  

خالل الأ�شبوع الفارط

94 اأ�ستاذا خريج للمدر�سة 
العليا للأ�ساتذة بب�سار 

ثانوية مطلب �سكان قرية  
ال�سقة ببلدية العالية بورقلة  

04 قتلى و82  جريح 
يف 41  حادث مرور



رئي�س  القادر  عبد  باحيدي  اأكد 
جمعية كافل اليتيم بوالية اأدرار اأن 
�رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
قدمت لهم ح�ضة م�ضاعدة ت�ضامنية 
يف اإطار املخيمات ال�ضيفية والتي 
تنظمها ذات ال�رشكة بوالية جيجل 
يتيما  طفال  ا�ضتفاد70  حيث 
بغية  اجلمعية  طرف  من  حم�ضي 
بوا�ضطة  جيجل  والية  اإيل  ال�ضفر 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
انطلق  حيث  مراحل  ثالث  وعلى 

�ضورة  يف  االأول  الفوج  اأم�س  اأول 
االأطفال  هوؤالء  مع  ت�ضامنية 
يف  الفرحة  اأدخلت  حيث  اليتامى 
اهتمام  حمل  واإح�ضا�ضهم  قلوبهم 
زرقة  معانقة  من  اال�ضتفادة  بغية 
البحر الرتويح عن النف�س بوا�ضطة  
لهم  تقد  التي  الرتفيهية  االأن�ضطة 
املخ�ض�س  املخيم  هذا  داخل 
من  اليتامى  االأطفال  لفائدة 

خمتلف جهات الوطن .
بو�سريفي بلقا�سم 

والياتالأحد 08  جويلية  2018  املوافـق  لـ 23 �سوال 1439هـ 7

 اإثر حتقيق اأجنزه عنا�رش الفرقة 
املركبات  اإحدى  يف  اال�ضتباه  بعد 
الفرقة  مقر  اإىل  حتويلها  ليتم 
االإدارية  االإجراءات  ومبا�رشة 
من  للتاأكد  الالزمة  القانونية  و 
تبني  حيث   ، االإدارية  وثائقها 
تزوير  عملية  وجود  خاللها  من 
اخلا�س  القاعدي  امللف  يف 
باملركبة وكذا تقليد اأختام الدولة 
و تزوير يف حمررات ر�ضمية ، ليتم 
اإخطار نيابة اجلمهورية ومبا�رشة 
اإىل حتديد  اأف�ضى  الذي  التحقيق 
يف  فيهم  م�ضتبه  ثالثة  هوية 
ا�ضتكمال  ليتم  وتوقيفهم   الق�ضية 
اإجراءات التحقيق معهم ، ثم اأجنز 
ملف ق�ضائي �ضدهم وقدموا اأمام 
العدالة التي اأمرت بو�ضعهم حتت 

الرقابة الق�ضائية .

توقيف خم�سة 
مروجني للم�سروبات 

الكحولية 

ال�رشطة  فرق  عنا�رش  متكنت 
يف  مع�ضكر  والية  باأمن  الق�ضائية 
ملحاربة  امليدانية  جهودها  اإطار 
رخ�ضة  بدون  املتاجرة  ظاهرة 
و�ضع  من  الكحولية  بامل�رشوبات 
حد لن�ضاط خم�ضة مروجني ترتاوح 
اأعمارهم بني 25 و 30 �ضنة و حجز 
151 وحدة م�رشوب كحويل ومبالغ 
الن�ضاط  هذا  عائدات  من  مالية 
عمليات  اإثر   ، املرخ�س  غري 
عنا�رش  نفذها  متفرقة  مداهمة 
ال�رشطة عرب اأحياء مدينة مع�ضكر 
االأمن  عنا�رش  اأوقف  حيث   ،
وحجز  مروجني  الثاين  احل�رشي 
معلومات  ا�ضتغالل  بعد  وحدة   64

حول قيامهما برتويج امل�رشوبات 
م�ضكنهما  من  انطالقا  الكحولية 
و�ضط  �ضوارع  باأحد  العائلي 
مدينة مع�ضكر  ، ليتم الرت�ضد لهم 
برتويج  متلب�ضا  اأحدهما  وتوقيف 
الكحولية  امل�رشوبات  من  كمية 
اإثرها  نفذ   ، وحدة   15 بـ  قدرت 
تفتي�س  عملية  ال�رشطة  عنا�رش 
و  �رشيكه  توقيف  عن  اأ�ضفرت 
فيما   ، اأخرى  وحدة   49 حجز 
احل�رشي  االأمن  عنا�رش  اأوقف 
دوريات  اإثر  اآخر  مروجا  الرابع 
عرب �ضوارع حي �ضيدي موفق اأين 
لفت انتباههم امل�ضتبه فيه مبدخل 
بالفرار  الذ  ثم  العمارات  اإحدى 
حيث عرث مبكان وقوفه على كمية 
كان  الكحولية  امل�رشوبات  من 
بـ  قدرت  ترويجها  اإعادة  ب�ضدد 
بعدها  االأبحاث  لت�ضفر  وحدة   58
عنا�رش  كما متكنت   ، توقيفه  عن 
االأول من توقيف  االأمن احل�رشي 

وحدة   29 وحجز  اآخرين  مروجني 
مركبتني  مراقبة  اإثر  بحوزتهما 
على  بداخلهما  عرث  م�ضبوهتني 
 ، الكحولية  امل�رشوبات  من  كمية 
يف  اأجنز  اخلم�ضة  فيهم  امل�ضتبه 
وقدموا  ق�ضائية  اإجراءات  حقهم 

اأمام العدالة ملحاكمتهم . 

ال�سرطة حتي 
الذكرى 56 لعيد 

ال�ستقالل
 

مبنا�ضبة اإحياء الذكرى  املزدوجة 
لعيدي  واخلم�ضني  ال�ضاد�ضة 
امل�ضادفة  وال�ضباب  اال�ضتقالل 
�ضنة،  كل  من  جويليه  للخام�س 
والية  اأمن  م�ضالح  �ضطرت  
�ضمل    ، ثريا  برناجما   مع�ضكر 
املخلدة  الفعاليات   من   عددا 
، متثلت  التاريخية  املنا�ضبة  لهذه 

كرة  يف  ريا�ضية  دورة  تنظيم  يف 
املدين  املجتمع  مب�ضاركة  القدم 
لفائدة  جماملة  زيارات  كذا  و 
قد  كانوا  الوالية  من  جماهدين 
اجلزائرية  ال�رشطة  التحقوا 
فرتة  وزاولوا  اال�ضتقالل  عقب 
 ، ب�ضفوفها  املهني  م�ضارهم  من 
ميدانية  زيارة  تنظيم  اإىل  اإ�ضافة 
والطلبة  ال�رشطة  قوات  لفائدة 
باأمن  املرتب�ضني  ال�رشطة  اأعوان 
املجاهد  متحف  اإىل  الوالية 
على  لالإطالع  مع�ضكر  مبدينة 
بالوالية  التحريرية  الثورة  ماآثر 
وتن�ضيط حما�رشة لفائدة منت�ضبي 
احت�ضنتها مدر�ضة  ال�رشطة  جهاز 
يوم  �ضبيحة  مبع�ضكر،  ال�رشطة 
على  اأ�رشف    2018/07/04
الدكتور/  من  كل  تن�ضيطها 
حمايدي ب�ضري و الدكتور/ بونقاب 
بق�ضم  اأ�ضتاذين حما�رشين  خمتار 
التاريخ بجامعة مع�ضكر ، بح�ضور 
االأ�رشة  عن  ممثلني  من  عدد 
الثورية بالوالية و املجتمع املدين 
الن�ضايل  امل�ضار  حول  متحورت 
الفرتة  طيلة  اجلزائري  لل�ضعب 
باملقاومات  بدءا  اال�ضتعمارية 
ال�ضعبية مرورا بالن�ضال ال�ضيا�ضي 
و�ضوال اإىل اندالع الثورة التحريرية 
املظفرة و اإبراز حنكة و دهاء قادة 
الثورة مبختلف امليادين الع�ضكرية 
والتي  الدبلوما�ضية  و  وال�ضيا�ضية 
املخططات  اإحباط  من  مكنت 
اال�ضتعمارية الإجها�ضها وحماولته 
اأطياف  بني  والفرقة  الفتنة  زرع 
ال�ضعب اجلزائري الذي التف حول 
ومكنته  ثورته  ومبادئ  اأهداف 
وب�ضط  اال�ضتقالل  ا�ضرتجاع  من 
ربوع  كامل  على  الوطنية  ال�ضيادة 
رمزية  بتكرميات  لتختتم   ، الوطن 
على �رشف ال�ضيوف، كما �ضهدت 
فيلم  عر�س  اليوم  نف�س  اأم�ضية 

تاريخي باملنا�ضبة .

متكنت عنا�سر فرقة البحث و التدخل بامل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية باأمن ولية مع�سكر من تفكيك 
جمموعة اأ�سرار خمت�سة يف التزوير يف امللفات القاعدية للمركبات ،تتكون من ثالثة اأ�سخا�ص ترتواح 

اأعمارهم بني 39 و 42 �سنة وحجز مركبة من نوع مر�سيد�ص .

خمت�سرات من مع�سكر

طالبي فاطمة

 تفكيك جمموعة اأ�صرار خمت�صة 
يف التزوير يف حمررات ر�صمية

البليدة 

جمعية كافل اليتيم تزف 150 
�صابا بح�صور نحو 3000 مدعو

اخلريية  اليتيم  كافل  جمعية  زفت 
لوالية البليدة 150 �ضابا خالل حفل 
ملعب  احت�ضنه  كبري  جماهريي 
و�ضط  دايدي"  حمود  "ال�ضهيد 
املدينة، و هذا بح�ضور 3000 مدعو 
اأ�ضدقائهم  و  العر�ضان  عائالت  من 
وجوه  و  املحلية  ال�ضلطات  كذا  و 
فنية و اإعالمية بارزة و هذا يف اإطار 
م�رشوع "غرا�ضة" يف طبعته الرابعة 

ع�رش .
و  ال�ضابعة  ال�ضاعة  حدود  ففي 
موكب  انطلق  م�ضاءا  الن�ضف 
العر�ضان من نادي الفرو�ضية، بحيث 
�ضم �ضيارات فاخرة مزينة مبختلف 
حم�ضنون  بها  تطوع  الورود  اأنواع 
ر�ضم  اأي�ضا يف  ي�ضاهموا  اأن  اإال  اأبوا 
الب�ضمة على وجوههم يف ليلة العمر 
لي�ضل بعدما جاب ال�ضوارع الرئي�ضية 
للمدينة ك�ضارع م�ضطفى بن بولعيد 
مرورا ب�ضارع العربي التب�ضي  ملعب 
ال�ضهيد حمود دايدي فعلى طلقات 
يحتفلن  اأمهات  زغاريد  و  البارود 
العر�ضان  ا�ضتقبل  اأبنائهن  بزفاف 
اأ�ضدقائهم  و  عائالتهم  طرف  من 
و كذا جمع كبري من احل�ضور الذين 
معهم  قرابة  عالقة  اأية  تربطهم  ال 
اإال اأنهم اأبو اإال اأن ي�ضاركوهم فرحة 
و   تاآزر  تعك�س  �ضورة  العمر يف  ليلة 
اجلزائري.  املجتمع  اأفراد  ت�ضامن 
ال�ضلطات  ح�ضور  عن  ف�ضال  و 
الوالئية و املنتخبني املحليني عرف 
هذا احلفل اجلماهريي الكبري اأي�ضا 
الفنية  الوجوه  من  العديد  ح�ضور 
البارزة  االإعالمية  و  ال�ضيا�ضية  و 
العر�ضان  ت�ضارك  اأن  اإال  اأبت  التي 
اخلبري  غرار  على  هذا  و  فرحتهم 
و  م�ضيطفى،  ،ب�ضري  االقت�ضادي 
نعيمة  و  كرمي  فريدة  الفنانتني 
اأكدت  ال�ضياق،  . و يف هذا  عباب�ضة 
على  حر�ضها  كرمي  فريدة  الفنانة 

املبادرات  هذه  مثل  يف  امل�ضاركة 
فر�ضة  ت�ضكل  التي  الت�ضامنية 
اجلزائريني  متا�ضك  على  للتاأكيد 
باختيار  اأي�ضا  م�ضيدة  بينهم،  فيما 
تنظيمه  القائمني على هذا احلدث 
املخلدة  االإحتفاالت  مع  بالتزامن 
و  االإ�ضتقالل  لعيدي  ال56  للذكرى 
العر�ضان  اأ�ضاد  بدورهم  ال�ضباب، 
منهم  معترب  عدد  جتاوز  الذين 
الثالثون �ضنة بهذه املبادرة اخلريية 
لتحقيق  الفر�ضة  لهم  اأتاحت  التي 
رفقة  بزفافهم  االإحتفال  و  حلهم 
تاأجيل  بعد  اأ�ضدقائهم  و  عائالتهم 
هذا اليوم ب�ضبب اإمكانياتهم املادية 
التي مل ت�ضعفهم على امتام مرا�ضيم 
يف  �ضاهم  من  كل  �ضاكرين  زفافهم 
اجناح هذا احلفل �ضواء املح�ضنني 

اأو املنظمني.
الذي  اأمني  اأكد  ال�ضدد  هذا  يف  و 
اأربعة  بعد  بزفافه  اليوم  احتفل 
من  على  خطبته  من  �ضنوات 
لوال  اأنه"  حياته  لت�ضاركه  اختارها 
دعم و م�ضاعدة جمعية كافل اليتيم 
ملا ا�ضتطاع اإمتام مرا�ضيم زفافه " 
متمنيا ا�ضتمرار هذه االإلتفاتة التي" 
اأ�ضحت اأمل كل �ضاب يتيم و معوز يف 
حتقيق حلمه و اإكمال ن�ضف دينه."  
جتهيز  احلفل  هذا  خالل  مت  كما 
م�ضتلزمات  مبختلف  يتيمة   200
العرو�س من األب�ضة و اأفر�ضة و حلي 
و�ضط زغاريد االأهل و االأحباب التي 
اأختتم  الذي  احلفل  طيلة  ا�ضتمرت 
�رشف  على  ع�ضاء  ماأدبة  بتنظيم 
العر�ضان و عائالتهم. يذكر اأن جمعية 
كافل اليتيم تكفلت منذ بداية مبادرة 
 1300 نحو  زفاف  مب�ضاريف  غرا�ضة 
�ضعواطي  علي  رئي�ضها  يقول  �ضخ�س 
املبادرة  هذه  توا�ضل  اإىل  م�ضريا 
الت�ضامنية التي حتظى بدعم كبري من 

طرف املح�ضنني. 

اأدرار

 70 طفال يتيما ا�صتفادوا 
من خميم �صيفي  
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جبهة الرواية تقلق »اإ�سرائيل« بذات خطورة جبهة القتال
الدكتور عدنان اأبو عامر

ان�شغلت  العادة  غري  على 
الأو�شاط ال�شيا�شية والإعالمية 
يف  باحلديث  الإ�رسائيلية 
�شكل  عن  الأخرية  الآونة 
الدائرة  املواجهة  من  جديد 
الفل�شطينيني، تتمثل بجبهة  مع 
اأجندة  �شمن  مدرجة  تكن  مل 
يف  الأمنية  والأجهزة  اجلي�ش 
الكثافة  بذات  �شابقة  �شنوات 
والد�شامة احلا�شلة حاليا، وهي 
اأو  الرواية،  على  احلرب  جبهة 
املعركة  )اإ�رسائيل(  ت�شميها  ما 

على الوعي.
هذه  موؤ�رسات  تظهر  بداأت 

منذ  متزايدة  ب�شورة  اجلبهة 
اأواخر  العودة  م�شريات  اندلع 
مار�ش املا�شي، يف ظل تراجع 
القدرة الإ�رسائيلية على ت�شويق 
للفل�شطينيني،  املعادية  روايتها 
وجناح هوؤلء يف ترويج روايتهم 
و�شائل  وت�شابق  يح�شل،  عما 
العاملية  ل�شيما  الإعالم، 
الرواية،  هذه  ن�رس  على  منها، 
امليدانية  بال�شورة  امل�شحوبة 
من  غزة  حدود  ت�شهده  ملا 

مظاهرات �شلمية مدنية.
اأحد حجم  على  يخفى  ل  رمبا 
والدعائية  الإعالمية  املاكنة 
الحتالل،  دولة  حتوزها  التي 
والت�شبيك  التن�شيق  وحالة 

مكونات  خمتلف  بني  القائمة 
الأدوات الإعالمية يف الوزارات 
مكتب  العالقة:  ذات  احلكومية 
وزارتي  احلكومة،  رئي�ش 
اخلارجية واجلي�ش، وال�شفارات 
وكلها  العامل،  حول  املنت�رسة 
جمندة يف خدمة رواية اجلي�ش 
واحلكومة التي تزعم اأنها تواجه 
مظاهرات م�شلحة ي�شارك فيها 
م�شلحون من ف�شائل فل�شطينية 
هذه  لكن  ع�شكرية،  واأجنحة 
�شوق  يف  كا�شدة  تبدو  الرواية 
جتد  ومل  العاملي،  الإعالم 
اأ�شدقاء  حتى  ي�شرتيها،  اأحًدا 
)اإ�رسائيل( يف الوليات املتحدة 

وبع�ش العوا�شم الأوروبية.

يف  الإ�رسائيلي  الإخفاق  جتلّى 
الوعي  ومعركة  الرواية  جبهة 
بها  اأدىل  اعرتافات  �شل�شلة  يف 
عدد من كبار ال�شباط وال�شا�شة 
والكتاب الإ�رسائيليني املكلفني 
بتعميم رواية اجلي�ش واحلكومة 
العاملي،  العام  الراأي  اأمام 
تقدمي  على  معظمهم  واأجمع 
)اإ�رسائيل(  املعطى:  هذا 
ربحت معركة منع الفل�شطينيني 
الزائلة،  احلدود  اجتياز  من 
على  احلرب  خ�رست  لكنها 
العامل  اأمام  وظهرت  الرواية«، 
على اأنها اأكرب دولة يف املنطقة 
اأنتجته  ما  باأعتى  مدججة 
الع�شكرية،  ال�شناعات  هيئات 

الفتيان  من  املئات  تواجه 
اأعالم  يرفعون  العزل،  والن�شاء 
بحناجرهم  ويهتفون  فل�شطني 
لديارهم  العودة  بحق  يطالبون 

املحتلة.
ال�شيا�شية  امل�شتويات  تتواَن  مل 
عن  الإ�رسائيلية  والإعالمية 
وبحث  جدي  فح�ش  اإجراء 
وعوامل  اأ�شباب  ملعرفة  دقيق 
هذا الإخفاق يف ت�شويق الرواية 
اأمام جناح الفل�شطينيني، الذين 
الآلة  مع�شار  ع�رس  ميلكون  ل 
حتى  الإ�رسائيلية،  الدعائية 
جاء اليوم الدرا�شي الذي نظمه 
القومي  الأمن  اأبحاث  معهد 
قبل  اأبيب  تل  جلامعة  التابع 

اأيام، واعتذر كاتب ال�شطور عن 
امل�شاركة فيه بعد دعوة وجهها 

اإليه املعهد.
تو�شلت حما�رسات ومداخالت 
الدرا�شي  اليوم  يف  امل�شاركني 
الإ�رسائيلي لقناعات مفادها اأن 
)اإ�رسائيل( لديها م�شكلة بنيوية 
تقف خلف هذا الإخفاق، لي�ش 
الإمكانيات  يف  نق�ش  ب�شبب 
القدرات  يف  عجز  ول  املادية 
ذلك،  من  العك�ش  على  التقنية، 
فائ�شة  وب�شورة  حتوزها،  فهي 
كما  امل�شكلة  لكن  احلد،  عن 
تكمن  التكنولوجيا  خرباء  يقول 
الآلة  يف  ولي�ش  امل�شتخدم،  يف 

التقنية.

�سبحية القوا�سمي �سيدة اخلليل وتاجها 
�شمرية احلاليقة

رفعت يدها مفتوحة باأ�شابعها 
مليء  ب�شوت  اخلم�شة،قالت 
اأخذ  واإن  والأمل  بالإميان 
املر�ش منه كل ماأخذ وقالت 
هم�شت  بذلك   ) )بقي خم�شه 
الذي  حممد  ابنها  اأذن  يف 
الحتالل  �شجون  من  خرج 
ثالث  فيها  اأم�شى  اأن  بعد 
احل�شن  اأم  ،كانت  �شنوات 
ابنائها  من  خم�شة  اأن  تق�شد 
ما زالوا بعيدين عنها ،ح�شني 
يف  ،ير�شفون  وزياد  وح�شام 
�شجون الحتالل حتت اأحكام 
املوؤبدات الثالث ،فيما يعي�ش 
غزه  قطاع  يف  حممود  ابنها 
ابعد من خالل �شفقه  والذي 
حجازي  وابنها  الأحرار  وفاء 
الوطن  ار�ش  غادر  الذي 
ماليزيا  يف  الدكتوراه  لدرا�شة 

.
يعجز  اأبداأ حديثي حني  كيف 
التي  ال�شيدة  هذه  عن  الكالم 
عموما  فل�شطني  فقدتها 
واخلليل على وجه اخل�شو�ش 
بهذه  عهدي  اأخر  كان  ،فقد 
ع�رس  اأخري  لقاء  يف  ال�شيدة 
من  �شاعات  ،قبل  الثالثاء 
انتقالها اىل رحمة اهلل عندما 
،حينما  منزلها  يف  زرتها 
عيونها  فتحت  بنا  اأح�شت 
براأ�شها  ،واأوماأت  اآخرها  عن 
مرحبة ،قالت كلمة مل اأفهمها 
ل  املراأة  بهذه  عهدنا  ،لكن 

تقول ال خريا .
كنت قبل ذلك ا�شاهدها يف كل 
الأ�رسى  اأم  ،فهي  املنا�شبات 
املبعدين  ،واأم  ال�شهداء  ،واأم 
،واأم املعذبني الذين عانوا من 
،ن�شف كالمها  قهر الحتالل 
احلمد هلل ون�شفه الآخر قنابل 

حب وعطاء ،فمن مثلك يا اأم 
بالعطاء  تن�شح  �شيدة  احل�شن 

حتى الرمق الأخري .
اأحمد  ابنها  ا�شت�شهد  عندما 
احلمد  ،قالت   2000 عام  يف 
انه  يعلم  اأحمد  يعرف  من  هلل 
را�شية  واأنا  اجلنة  اأهل  من 
ابنها  الحتالل  ،طارد  عنه 
له  ،توقعت  �شهور  لعدة  مراد 
مل  مراد  ان  وقالت  ال�شهادة 
اأقول  ،وانا  اجلنة  ال  يطلب 
ينب�ش يف  ،اي قلب  احلمد هلل 
اأم احل�شن ،فقلبك ل  �شدرك 
منه  زرعت  قد  فاأنت  ميوت 
اأن  قبل  الأر�ش  يف  فلذتني 

ترحلي .
مرتني  منزلها  الحتالل  هدم 
�شبتمرب  اأيلول  يف  كانت  مرة 
ثانية يف  ومرة   2003 عام  من 
قالت  2014،حينها  عام  ربيع 
احلمد هلل،ابني �شبيني بيته يف 

ومن  قالت  ،هكذا  الربيع  تل 
وال�شابرين  كثريا  اهلل  حمد 
منهم �شيبني لهم الرحمن بيت 

احلمد يف اجلنة .
الت�شعه  باأبنائها  فخورة  كانت 
وح�شام  وح�شني  ،ح�شن 
واأحمد  ومراد  وحجازي 
وحممد وحممود وزياد ،وكانت 
تعد ال�شنني عمرا طويال حتى 
�شغارا  كانوا  كما  يجتمعوا 
،فحتى عهد قريب قالت اأنهم 
مل يجتمعوا على مائدة واحدة 

من اأكرث من 30 عاما .
الحتالل  حماكم  عرفتها 
لي�ش فقط من كرثة ما عقدت 
دخلتها  ،بل  الثمانية  لأبنائها 
عام  منت�شف  ففي  معتقلة 
وقد  الحتالل  اعتقلها   2014
جتاوز عمرها 63 عاما ،التقيت 
من  عنها  الإفراج  بعد  بها 
باأنها  ،قالت  الحتالل  �شجون 

املتعمدة  لالإهانة  تعر�شت 
،واأخذوا  العاري  والتفتي�ش 
يف  وتركوها  مالب�شها  منها 
زنزانة انفرادية ،كانوا يريدون 
النيل من عزميتها ،مل اأ�شاهد 
الدموع يف عينيها ال يف ذلك 
مت�ش  ان  جدا  ،موؤمل  الوقت 
عقيدتها تلك التي كانت اأغلى 
ي�شاألونها عن  ،كانوا  ما متلك 
ابنائها ح�شام وح�شني ،والذي 
بامل�شاهمة  الحتالل  اتهمهم 
الثالث  اجلنود  اختطاف  يف 
ار�ش  قطعة  يف  واإخفائهم 
منطقة  يف  العائلة  تخ�ش 

ح�شكة �شمال اخلليل .
قول  عن  ال�شيدة  تلك  تزد  مل 
احلمد هلل )بعد ال�شرب نلح�ش 
كلماتها جميلة  ( حتى  الع�شل 
،عظيمة  الرياء  من  نظيفة 

و�شاخمة .
حطت رحالها اأم احل�شن ظهر 

�شجال  خلفها  تركت  الأربعاء 
وال�شرب  الت�شحية  من  عظيما 
والعطاء ،تركت روحا حتلق يف 
�شماء اخلليل واأغم�شت عينها 
ابنائها  يخرج  اأن  حلم  على 
وح�شني  وح�شام  زياد  الثالث 

يف �شفقة م�رسفه .
مر�ش  مع  �رساع  وبعد 
ال�رسطان ،وحملها اأهل اخلليل 
واأفا�شل  و�شبابهم  ب�شيبهم 
..حملوها  وعليائهم  القوم 
على الأكتاف من م�شجد اأهل 
منزلها  على  القريب  اخلري 
اأذانها  طربت  طاملا  والذي 
التاريخ  ي�شدل  لن   . بتكبرياته 
�شتائره على حقبة عا�شت فيها 
اأم احل�شن  القوا�شمي  �شبحية 
نا�شعة  اأيقونه  �شكلت  لنها 
�شيذكرها التاريخ خطتها مباء 
الذهب والياقوت . طوبى لأم 

احل�شن يف اخلالدين
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تـــــــــهنـــــــئة
عمت الأفراح عائلة 

مزغي�ش بحي �سعيد حمدين 
بالعا�سمة اإثر النجاح الباهر 

لالبنة اأميمة مزغي�ش و 
جناحها يف �سهادة التعليم 
البتدائي ،بهذه املنا�سبة 

ال�سعيدة يتقدم لها الوالد 
على باأحر التهاين راجيا 

لها دوام التوفيق و حت�سيل 
مزيد من النجاحات 
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دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وكان 
على  موافقته  اأعلن  ترامب 
ال�سبع  جمموعة  اجتماع  بيان 
ال�سهر  كندا  يف  عقدت  التي 
ويعلن  يرتاجع  اأن  قبل  املا�سي، 
عرب  ن�رشها  بر�سالة  رف�سه 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
التي  القرارات  م�سري  يجعل  ما 
على  الناتو  قمة  عن  �ست�سدر 
يف  اخلالف  وي�سيطر  املحك، 
النظر يف موا�سيع عدة  وجهات 
والحتاد  املتحدة  الوليات  بني 
الأوروبي، اإثر ان�سحاب وا�سنطن 
الإيراين،  النووي  اتفاق  من 
واتفاقية باري�س للمناخ، وال�رشاع 
الفل�سطيني الإ�رشائيلي، واأخريا 
الطرفني،  بني  التجارية  احلرب 
احتمال  من  يزيد  الذي  الأمر 
عالقات  على  ال�سلبية  تاأثرياتها 
الناتو   �سفوف  �سمن  التعاون 
اأعلن  املا�سي،  ماي   8 ويف 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
التفاق  من  الن�سحاب  ترامب، 
النووي  الربنامج  يقّيد  الذي 
ال�ستخدامات  يف  الإيراين 
العقوبات  رفع  مقابل  ال�سلمية 
اخلطوة  وهي  عنها،  الغربية 
التي عار�سها الحتاد الأوروبي، 
العمل  اإعادة  ترامب  اأعلن  كما 
على  القت�سادية  بالعقوبات 
والكيانات  وال�رشكات  طهران 

التي تتعامل معها.
اأعلن  املا�سي،  جوان  ومطلع 
من  وا�سنطن  ان�سحاب  ترامب، 
معلاًل  للمناخ،  باري�س"  "اتفاقية 
"ظاملة"  التفاقية  باأن  ذلك 
اأعرب  الذي  القرار  لبالده، وهو 
اأ�سفه  عن  الأوروبي  الحتاد 

حياله.
مراقبني  بح�سب  ترامب  ويتبنى 
ل"اإ�رشائيل"  متحيزا  موقفا 
وهو  الفل�سطينني،  ح�ساب  على 
دي�سمرب  يف  قراره  يف  جتلى  ما 
املا�سي، نقل �سفارة بالده من تل 
اأبيب للقد�س املحتلة، وقاطعت 
معظم الدول الأع�ساء يف الحتاد 
الأوروبي الحتفال مبرا�سم نقل 
ال�سفارة منت�سف ماي املا�سي، 
للخطوة  رف�سها  عن  تعبريا 
الوليات  وفر�ست  الأمريكية 
جمركية  �رشائب  املتحدة 
والأملنيوم  ال�سلب  على  اإ�سافية 
امل�ستورد، و�سملت دول الحتاد 
اإىل  اأدى  ما  بالقرار،  الأوروبي 
التجارية  احلرب  فتيل  اإ�سعال 
بني الطرفني، خا�سة مع التلويح 
على  اإ�سافية  �رشائب  بفر�س 
قطاع ال�سيارات، قال يان لي�سري، 
مار�سال  �سندوق  رئي�س  نائب 
عن  الناجم  التوتر  اإن  الأملاين، 
املتحدة  الوليات  ان�سحاب 
النووي  اتفاق  من  اأحادي  ب�سكل 
اإىل  املناخ،  واتفاقية  الإيراين، 
جمال  يف  التوترات  جانب 
انعكا�سات  لها  �سيكون  التجارة، 

على م�ستوى حلف الناتو.
اإدارة  تويل  مع  باأنه  واأ�ساف 
هناك  اأ�سبح  للحكم،  ترامب 

الوليات  مت�سك  حول  �سكوكا 
من  اخلام�سة  باملادة  املتحدة 
ت�سمن  والتي  الناتو،  ميثاق 
الدفاع امل�سرتك عن اأمن الدول 
اإعالن  اأن  اإىل  لفتا  احللفاء، 
الآونة  يف  الأمريكان  امل�سوؤولني 
كبرية  اأهمية  اإيالئهم  الأخرية 
�ساهم  الأوروبي،  الحتاد  لأمن 
ال�سكوك  تلك  حدة  تخفيف  يف 
تدخل  حماولت  باأن  واأردف 
بال�سوؤون  املتحدة  الوليات 
الداخلية لأوروبا يزيد من حالة 
ال�سيا�سي  الو�سط  يف  الغمو�س 
بني اجلانبني، واأ�سار اإىل اأن حلف 
الناتو والحتاد الأوروبي ي�سمان 
الذي  الأمر  م�سرتكا،  ع�سوا   22
بني  التوتر  لنعكا�س  يوؤدي  قد 
والحتاد  املتحدة  الوليات 
داخل  العالقات  على  الأوروبي 

�سفوف الناتو.

انتقادات منتظرة حول 
الإنفاق الع�شكري

للحكم،  ترامب  تويل  بعد 
املتحدة  الوليات  �سهدت 
حادا  نقا�سا  الأوروبي  والحتاد 
الع�سكري،  الإنفاق  بخ�سو�س 
الأمريكي  الرئي�س  دعا  حيث 
احللفاء يف الناتو لزيادة الإنفاق 
قال  اإذ  الع�سكري،  املجال  يف 
الأوروبي  الحتاد  "اإن  موؤخرا 
الوليات  من  لال�ستفادة  تاأ�س�س 
كافة  ا�ستياء  اأثار  ما  املتحدة"، 

دول الحتاد.
لبع�س  ووفقا  اآخر،  جانب  ومن 
وجه  ترامب  فاإن  الت�رشيبات، 
الناتو،  لـ 9 دول يف حلف  ر�سالة 
والرنويج،  وبلجيكا،  كندا،  مثل 
بزيادة  فيها  يطالبهم  واأملانيا، 
دول  وكانت  الع�سكري  الإنفاق 
قمة  خالل  تعهدت  قد  الناتو 
 ،2014 عام  ويلز  يف  احللف 
ناجتها  من  باملائة   2 باإنفاق 
املجال  على  الإجمايل  املحلي 
الع�سكري، اإل اأن 8 دول التزمت 
بهذا التعهد حتى الوقت احلايل 
ترامب  اأن  يبدو  ال�سبب  ولهذا 

�سيعيد طرح هذا املو�سوع خالل 
القمة، ما يزيد من احتمال رفع 

التوتر داخل �سفوف احللف.
لي�سري  قال  ال�ساأن،  هذا  ويف 
ب�سغط  بداأت  احللف  "دول  اإن 
بزيادة  املتحدة  الوليات  من 
بالنظر  لكن  الع�سكري،  اإنفاقها 
راأ�سها  على  كثرية  دول  اأن  اإىل 
 2 باإنفاق  ملتزمة  غري  اأملانيا 
باملئة من ناجتها املحلي، فاإنه 
ترامب  يوجه  اأن  املرتقب  من 
يف  للحلفاء  لذعة  انتقادات 

الناتو".

قرارات القمة

احللفاء  يتناول  اأن  املنتظر  من 
بروك�سل  قمة  خالل  الناتو  يف 
بدء  مثل  مهمة،  ملفات  عدة 
بعثة الناتو التدريبية يف العراق، 
ومدى  الع�سكرية،  والأن�سطة 
الع�سكرية،  القوات  جاهزية 
عن  ف�سال  الأعباء،  وتقا�سم 
ملمو�سة  خطوات  اتخاذ 

بخ�سو�س اأفغان�ستان.
الحتاد  قمم  عك�س  وعلى 
الأوروبي، فاإن البيانات اخلتامية 
تعترب  الناتو  قمم  عن  الناجتة 
من  طويلة  �سهور  ح�سيلة 
اإذ  احللفاء،  بني  املباحثات 
على  القمة  خالل  القادة  يّوقع 
القرارات املتفق ب�ساأنها م�سبقا، 
اأن  املخاوف  تت�ساعد  ولذلك 
ترامب  رف�س  القمة  ت�سهد 
غرار  على  القرارات،  لبع�س 
الدول  جمموعة  لبيان  رف�سه 
ال�سبع بعد موافقته الأولية عليه، 
لي�سري  اأو�سح  ال�سدد،  هذا  ويف 
ب�سكل  هز  الناتو جتجُ "قرارات  اأن 
بعني  الأخذ  لكن مع  جيد عادة، 
وقعت  التي  احلادثة  العتبار 
اإزاء بيان جمموعة ال�سبع، ميكن 
حول  موؤكد  �سئ  ل  باأنه  القول 

قرارات قمة الناتو".

الناتو ورو�شيا

على  الناتو  دول  تاأكيد  يحمل 

اأهمية  بينها  ال�ساري  الت�سامن 
كربى، خا�سة يف �سبيل احلفاظ 
يف  املتمثلة  احللف  �سورة  على 
وثيق  حتالف  عن  ناجم  كونه 
بني الدول الأع�ساء، وتاأتي هذه 
اخل�سو�س،  وجه  على  الأهمية 
�سيا�سات  احللف  اتخاذ  اإثر 
يعد  حيث  رو�سيا،  �سد  رادعة 
وقوف دول الناتو جنبا اإىل جنب 
احتمال  حيال  ا�ستعداد  مبثابة 
الرئي�س  وو�سف  رو�سي  هجوم 
الأمريكي يف الفرتات الأوىل من 
ت�سلمه الرئا�سة، الناتو باأنه حلف 
اأنه تراجع  اإل  نفعا"،  "ل يجدي 

فيما بعد واأعلن اأنه حلف مهم.
جمموعة  قمة  انعقاد  قبيل  لكن 
وا�ستهدف  ترامب  عاد  ال�سبع، 
احللف حني قال "اإن الناتو �سيئ 
للغاية مثل نافتا )اتفاقية التجارة 
ال�سمالية("  لأمريكا  احلرة 
امللفات  من  العديد  وهناك 
ورو�سيا  "الناتو"  بني  اخلالفية 
اأبرزها �سم مو�سكو، عام 2014، 
الأوكرانية،  القرم  جزيرة  �سبه 
الأمني  وكان  واحد  جانب  من 
�ستولتنربغ،  ين�س  للناتو،  العام 
يخ�س  فيما  موؤخرا  اأعلن 
باأن  الأوروبي،  الأمريكي  التوتر 
من  الناتو  جتمع  التي  الروابط 
توترا  ت�سهد  ال�سيا�سية  الناحية 
مواقف  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
ترامب خالل قمة الناتو �ستلعب 
م�ستوى  حتديد  يف  مهما  دورا 
الت�سامن والوحدة الوثيقة �سمن 

احللف.
رئي�س  نائب  لي�سري،  يان  واأفاد 
باأن  الأملاين،  مار�سال  �سندوق 
ل  الناتو  يف  الت�سامن  "نق�س 
يبعث بر�سائل اإىل رو�سيا فح�سب، 
اإمنا يدفع بالناتو لتوجيه ر�سائل 
خاطئة حول العديد من امل�ساكل 
التي تعرت�سه"و�ستدوق مار�سال 
الأملاين هو مركز اأبحاث اأمريكي 
مانحة  وموؤ�س�سة  حزبي  غري 
التعاون  تعزيز  اأجل  من  مكر�سة 
اأمريكا  بني  الأف�سل  والفهم 
عام  وتاأ�س�س  واأوروبا،  ال�سمالية 
اأملانيا  من خالل حكومة   1972

الغربية اآنذاك.

ُتلقي التوترات الأخرية يف العالقات بني الوليات املتحدة الأمريكية والحتاد الأوروبي، بظاللها على 
التعاون املخطط له خالل قمة حلف �شمال الأطل�شي "الناتو" املرتقبة يف العا�شمة البلجيكية بروك�شل 

يومي 11-12 جويلية اجلاري.

قبيل قمة بروك�شل

خماوف من ات�ساع الهوة داخل "الناتو" ب�سبب ترامب 
يف 12 �شهرا

وا�سنطن تن�سحب من 5 
هيئات واتفاقات اأممية 

باإعالنها الن�سحاب من جمل�س 
لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق 
املتحدة، تكون وا�سنطن وخالل 
12 �سهرا فقط، قد خرجت من 
5 هيئات اأممية واتفاقات دولية 
كربى، كان اأولها الن�سحاب من 
اتفاقية باري�س للمناخ يف جوان 

.2017
الثالثاء  وا�سنطن  واأعلنت 
ر�سميا  ان�سحابها  املا�سي 
الإن�سان،  حقوق  جمل�س  من 
الأمم  لدى  مندوبتها  واتهمت 
املجل�س  هيلي،  نيكي  املتحدة 
�سيا�سيا"،وبينما  "منحاز  باأنه 
بان�سحاب  اإ�رشائيل  رحبت 
املتحدة،  الوليات  حليفتها 
اأثبت  "املجل�س  اأن  زاعمة 
اأنه  طويلة  �سنوات  مدار  على 
ومعادية  وعدائية  منحازة  جهة 
الحتاد  انتقد  لإ�رشائيل"، 
بالأمم  وم�سوؤولون  الأوروبي 
عديدة  وعوا�سم  املتحدة 
ان�سحاب وا�سنطن، معتربين اأنه 
"خميب لالآمال"، وميثل "�رشبة 
يف  و"ي�سعها  ل�سمعتها"،  قوية 
و"يقو�س  العامل"،  مواجهة 

دورها الداعم للدميقراطية".
اإل اأن املتحدث الر�سمي با�سم 
املتحدة  لالأمم  العام  الأمني 
رف�س  دوغريك"،  "ا�ستيفان 
الن�سحابات  تلك  و�سف 
اأمريكي  ابتعاد  باأنها  الأمريكية 
املتحدة  الأمم  منظومة  عن 
وقال دوغريك يف موؤمتر �سحفي 
الدولية  املنظمة  مبقر  عقده 
الن�سحاب  غداة  نيويورك  يف 
حقوق  جمل�س  من  الأمريكي 
الإن�سان، "اإن الأمني العام يعتقد 
ت�سطلع  املتحدة  الوليات  اأن 
هذه  يف  ورئي�سي  مهم  بدور 
املنظمة الدولية، وهو يريد اأن 
يرى وا�سنطن وهي منخرطة يف 

كل منظومة الأمم املتحدة".
ال�سحفيني  اأ�سئلة  على  وردا 
الن�سحاب  كان  اإذا  ما  ب�ساأن 
الأمريكي الأخري يثري قلق الأمني 
"اأنطونيو غوتريي�س"، من  العام 
املتحدة  الوليات  ترتاجع  اأن 
حتت حكم ترامب، عن موقعها 
عن  دوليا  مدافعا  القيادي 
املتحدث  كرر  الإن�سان،  حقوق 
"يريد  العام  الأمني  اأن  الر�سمي 
اأن يرى وا�سنطن وهي منخرطة 
الأمم  منظومة  كافة  يف  متاما 
املندوبة  لكن  املتحدة". 
الأمم  لدى  ال�سابقة  الأمريكية 
املتحدة "�سوزان راي�س"، والتي 
م�ست�سار  من�سب  اأي�سا  �سغلت 
الأمن القومي للرئي�س الأمريكي 
قالت  اأوباما،  باراك  ال�سابق 
مواقع  على  ق�سرية  تغريدة  يف 
"تويرت"،  الجتماعي  التوا�سل 
اإن ان�سحاب بالدها من جمل�س 
حقوق الإن�سان هو مبثابة اإعالن 

عن "التقهقر والإخفاق".
للهيئات  عر�س  يلي  وفيما 
التي  الأممية  واملنظمات 
منذ  وا�سنطن  منها  ان�سحبت 
ترامب  دونالد  الرئي�س  تويل 
من  الأول  يف  احلكم  مقاليد 

يناير / كانون الثاين 2017.

اتفاقية باري�س 
للمناخ:

يف الأول من جوان 2017، اأعلن 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
"اتفاقية  من  بالده  ان�سحاب 
باري�س" للمناخ، معلال ذلك باأن 
لبالده"وقال  "ظاملة"  التفاقية 
يف موؤمتر �سحفي عقده بالبيت 
واجبي  اأداء  اأجل  "من  الأبي�س 
يف حماية اأمريكا و�سعبها، فاإننا 
باري�س،  اتفاقية  من  �سنخرج 
حول  مفاو�سات  �سنبداأ  ولكن 
اتفاق  اإىل  التو�سل  اإمكانية 
اأكرث عدل"وو�سف  جديد يكون 
بـ  التفاقية  الأمريكي  الرئي�س 
جتاه  حد"  لأق�سى  "الظاملة 
التفاقية  "هذه  وتابع  بالده 
املتحدة،  الوليات  ت�سعف 
لدول  اقت�سادية  مزايا  وتعطي 
ت�سببا  الأكرث  تعد  اأخرى، 
اأن  بالتلوث". كما اعترب ترامب 
بالده  قدرات  تعيق  التفاقية 
مليارات  وكلفتها  القت�سادية، 
على  الأعباء  وتزيد  الدولرات، 
تعهد  وقتها  الأمريكي.  ال�سعب 
ترامب باخلروج من اأي اتفاقية 
املقدمة"،  اأمريكا يف  ت�سع  "ل 

على حد تعبريه.
ومت التو�سل اإىل اتفاقية باري�س 
 21 الـ  املوؤمتر  يف  للمناخ 
اتفاقية  يف  الأع�ساء  لالأطراف 
ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم 
تغري املناخ )200 دولة(، والذي 
الفرن�سية  العا�سمة  ا�ست�سافته 
 11 ـ  نوفمرب    30 من  الفرتة  يف 

دي�سمرب  2015.
امل�ساركة  الدول  والتزمت 
بو�سع  التفاقية،  مبوجب 
ا�سرتاتيجيات وطنية تهدف اإىل 
الحتبا�س  غازات  تركيز  تثبيت 
اجلوي  الغالف  يف  احلراري 
عند م�ستويات حتول دون اإحلاق 
ال�رشر بالنظام املناخي لكوكب 

الأر�س.

اليون�شكو

وزارة  اأعلنت   ،2017 اأكتوبر  يف 
اخلارجية الأمريكية اأنها اأبلغت 
"اإيرينا بوكوفا"، املديرة العامة 
للمنظمة الدولية للرتبية والعلوم 
قرارها  )اليون�سكو(،  والثقافة 
الن�سحاب من املنظمة الأممية 
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية 
املتحدة  الوليات  اإن  بيان،  يف 
ب�سهولة،  القرار  هذا  تتخذ  مل 
واإن القرار يعك�س قلق الوليات 
اإجراء  �رشورة  جتاه  املتحدة 
اإ�سالحات جذرية يف املنظمة، 
�سد  النحياز  ا�ستمرار  وجتاه 
اليون�سكو"كانت  يف  اإ�رشائيل 
عن  توقفت  املتحدة  الوليات 
اأن  بعد  "اليون�سكو"  متويل 
�سوتت املنظمة مل�سلحة اإدراج 
فل�سطني ع�سوا فيها عام 2011، 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  لكن 
مقر  يف  لها  مبكتب  احتفظت 

املنظمة بباري�س.
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البنك  ربط  اأ�سابيع،  ب�سعة  قبل 
بالدوالر  الريال  االإيراين  املركزي 
ال�سوداء  ال�سوق  لكن يف  االأمريكي 
ما يزال الدوالر والعمالت االأجنبية 
االأخرى يتم تبادلها اأعلى ب�سعفني 
اعتبار  الر�سمي، ميكن  ال�سعر  من 
موجة االحتجاجات الراهنة جزًءا 
اإدارة  �سوء  �سد  عام  غ�سب  من 
البالد. ومع ذلك، ميكن روؤية هذه 
اأخرى  جوانب  من  االحتجاجات 
حمدودة  االحتجاجات  كون  رغم 
كبرًيا  حتدًيا  متثل  فاإنها  النطاق، 
من  احلاكمة  للموؤ�س�سة  بالن�سبة 
القوة  املرة  فهذه  ثقلها،  حيث 
ما  اأو  ال�سوق  هي  وراءها  الدافعة 
"البازار"،و"البازار"  با�سم  يعرف 
اإيران  تاريخ  يف  اأ�سا�سي  العب 
ثورة عام 1979،  احلديثة، فخالل 
يف  ت�سبب  الذي  هو  "البازار"  كان 
ر�سا  حممد  ال�ساه  نظام  اإزاحة 
"البازار"  مثل  تقليدًيا،  بهلوي، 
االإيرانيني  الدين  رجال  قوة  مركز 
توجد  ال�ُسني،  للتقليد  وخالًفا 
رجال  بني  قوية  عالقة  دائًما 
الدين والطبقة الرثية يف املذهب 

ال�سيعي.
جميع  من  يُطلب  عام،  وب�سكل 
عن  يقل  ال  ما  اإخراج  امل�سلمني 
التي  اأموالهم  من  باملائة   2.5
اكتمل ن�سابها، وذلك كزكاة خلدمة 
املجتمع امل�سلم، لكن اإ�سافة اإىل 
املذهب  اأتباع  على  يجب  الزكاة، 
ال�سيعي دفع 20 باملائة من دخلهم 
اإىل  عقاراتهم  قيمة  اأو  ال�سنوي 
بتوزيع  للتابع  يُ�سمح  وال  اأئمتهم 
الفقراء  بني  مبا�رشة  املبالغ  هذه 
اآخر  غر�ض  اأي  على  اإنفاقها  اأو 
الدين  اأن طبقة رجال  يعني  وهذا 
على  ي�سيطرون  اإيران  يف  ال�سيعة 
االإجمايل  الدخل  من  باملائة   20
املا�سي،  يف  االإيراين  لل�سوق 
عليها  ت�سيطر  البازارات  كانت 
هذه  ودخلت  العائالت،  بع�ض 
ثورة  بعد  ال�سيا�سة،  يف  العائالت 
امتيازات  على  وح�سلت   ،1979

كما  ثراء  اأكرث  واأ�سبحت  كثرية 
ال�سيعة  مبراجع  مرتبطون  اأنهم 
لهم  يدفعون  الذين  املختلفني، 
مراجع  كان  املقابل،  ويف  اأمواال، 
ال�سيعة توفر لهم احلماية ومع منو 
اأي�ساً  ظهرت  االإيراين،  االقت�ساد 
قوة �سوقية ليربالية جديدة تتكون 
اأعمال  ورجال  موؤ�س�سات  من 
قوة  فاإن  ذلك،  ومع  متو�سطني 
ال�سوق الليربالية اجلديدة والبازار 
يتعاي�سا  اأن  ا�ستطاعا  التقليدي 

ويف�سالن اال�ستقرار.

ال�شوق "احلر�س" يف 

قوة  بداأت  ذلك،  غ�سون  يف 
جتارية ثالثة يف الظهور يف االأفق 
االقت�سادي االإيراين، وهو احلر�ض 
احلر�ض  وي�سيطر  االإيراين  الثوري 
بيد  البرتولية  الدوالرات  على 
االأخرى،  باليد  ال�سالح  ويحمل 
جتاري"  "كوح�ض  تدريجًيا  وبرز 
العام  املوقف  هذا  ،وتزامن 
الدولية  العقوبات  اأ�سعب  مع 
برناجمها  )ب�سبب  اإيران  على 
الرئي�ض  والية  خالل  النووي( 
جناد  اأحمدي  حممود  ال�سابق، 
اإيران  ثروة  بداأت   ،)2013  :2005(
العقوبات  الت�ساوؤل،   ب�سبب  يف 
نفقات  منت  حني  يف  الدولية، 
الدولية  مغامراتها  ب�سبب  البالد 
اأدى ذلك اإىل مزيد من التوغل من 
ال�سوق  يف  الثوري  احلر�ض  جانب 
ُخنقت  لذلك،  ونتيجة  االإيرانية 
احلر�ض  من  االإيرانية  ال�سوق 
الثوري، واختنق االقت�ساد االإيراين 
االقت�سادية  العقوبات  ب�سبب 
الدولية، يف عام 2013، فاز ح�سن 

روحاين يف االنتخابات الرئا�سية.
روحاين  خطة  وا�ستندت 
االأوىل  ركيزتني،  على  االقت�سادية 
من  لل�سوق  تنف�ض  قناة  تاأمني  هي 
خالل دور متوازن للحر�ض الثوري 
تاأمني  هي  والثانية  االقت�ساد  يف 
قناة تنف�ض لالقت�ساد االإيراين من 
املجتمع  مع  اتفاق  اإبرام  خالل 
النووية  الق�سية  ب�ساأن  الدويل 
بالفعل عام  للبالد )وهو ما حدث 

النجاح الذي حتقق  2015(، ورغم 
خطة  اأركان  انهارت  البداية،  يف 
نهاية  يف  االقت�سادية  روحاين 
على  القب�ض  اإلقاء  فمع  املطاف 
ا�سطر   ،2017 جويلية  يف  �سقيقه 
احلر�ض  مع  للتعاي�ض  روحاين 
الواليات  ان�سحاب  ومع  الثوري 
االتفاق  من  الالأمريكية  املتحدة 
ماي   االأطراف، يف  متعدد  النووي 
العقوبات  فر�ض  اأُعيد  املا�سي، 
مل  لذلك،  اإيران  على  االقت�سادية 
يكن روحاين م�ستعًدا للو�سع الذي 
�سغط  يوجد  ولهذا  االآن،  يواجهه 
حمللون  جعل  ما  عليه،  متزايدة 

يتوقعون اأنه قد ال يتم واليته.

روحاين و4 
�شيناريوهات

يحتاج  املعطيات،  هذه  ظل  يف 
�سيناريوهات   4 لدرا�سة  املرء 
اال�ستقالة  هو  االأول  لروحاين: 
جوان   27 اأو�سح، يف  روحاين  لكن 
اال�ستقالة.  يعتزم  ال  اأنه  املا�سي، 
التقليد  هذا  مثل  يوجد  ال  كما 
االإيرانية  ال�سيا�سية  الثقافة  يف 
اإق�ساء  هو  الثاين  وال�سيناريو 
املر�سد  جانب  من  روحاين 
اأمر  وهذا  خامنئي،  االأعلى، 
ال  خامنئي  لكن  اإيران.  يف  قانوين 
القرار  هذا  مثل  اتخاذ  ي�ستطيع 
اإق�سائه  احتمال  وكذلك  اخلطري 
احلر�ض  من  تقليدي  انقالب  عرب 
ق�سية  �سيثري  هذا  لكن  الثوري، 
العاملي  العام  والراأي  ال�رشعية، 

لي�ض جاهزاً لذلك كله.
اإيران بالفعل من نق�ض يف  وتعاين 
ال�رشعية، ومن �ساأن انقالب تقوم 
ال�سمعة  �سيئة  ع�سكرية  قوة  به 
اإرهابية،  منظمة  كثريون  يعتربها 
اأما  �سيء  كل  تعقيد  من  يزيد  اأن 
م�ساءلة  فهو  الرابع  ال�سيناريو 
الربملان،  جانب  من  روحاين 
اأع�ساء  ثلثي  دعم  يتطلب  ما  وهو 
الربملان. وحالًيا لي�ض �سهاًل تعبئة 

مثل هذا العدد.
تلك  من  اأًيا  اأن  حني  ويف 
حقيقة،  ي�سبح  قد  ال�سيناريوهات 
اأنها لالأ�سف لن حتل امل�ساكل  اإال 
فروحاين  اإيران،  يف  االقت�سادية 
لالأزمة  الوحيد  ال�سبب  لي�ض 
احلاجز  وال  الراهنة  االقت�سادية 
يف طريق حلها، احلاجز الرئي�سي 
بني  واملتعمد  العام  اجلهل  هو 
فاأي  اإيران،  يف  احلاكمة  النخب 
اللوم  فيها  يلقى  البالد  يف  اأزمة 
على اأطراف جمهولة، واالأ�سواأ من 
ذلك، اأنهم ال يريدون اأن يفهموا اأن 
االقت�ساد ال ميكن اإ�سالحه بالقوة، 
معاجلة  من  وبداًل  ال�سبب،  ولهذا 
يهددونها،  فاإنهم  ال�سوق،  مظامل 
اندالع  بعد وقت ق�سري من  مثاًل، 
واالحتجاجات  ال�سغب  اأعمال 
من  علًنا  روحاين  طلب  الراهنة، 
الق�ساء �سحق املتظاهرين، وبعد 
�ساعات قليلة هدد رئي�ض الق�ساء 
وباأحكام  باالإعدام  املحتجني 

ال�سجن الطويلة.

حل واحد فقط

واحد  حل  يوجد  االأمر،  واقع  يف 
لالأزمة االقت�سادية االإيرانية وهو: 
اإىل مفاو�سات مبا�رشة مع  العودة 
الواليات املتحدة فخالًفا للت�سور 
)االأمريكي  الرئي�ض  فاإن  ال�سائد، 
انفتاًحا على  اأكرث  ترامب  دونالد( 
املفاو�سات من اأي رئي�ض اأمريكي 
�سابق، لكن اأ�سلوبه خمتلف متاًما.

مع  ت�سابًها  اأكرث  ترامب  اأ�سلوب   
الذي  اآرثر،  ماك  اجلرنال  اأ�سلوب 
الياباين  االإمرباطور  ا�ستدعى 
يعتربه  كان  )الذي  هريوهيتو 
ال�سفارة  اإىل  اإلها(  اليابانيون 
 27 يوم  طوكيو،  يف  االأمريكية 
�سبتمرب 1945، واختلى به يف غرفة 
مع مرتجم فقط، واأبرم اتفاًقا معه 

يف اأقل من �ساعة واحدة.
وكرجل اأعمال، يعد وقت الرئي�ض 
ينبغي  ال  وبالتايل  ثميًنا،  ترامب 

فقط  ترامب  ي�ستطيع  اإ�ساعته 
اأن يتفاو�ض مع احلار�ض احلقيقي 
االأعلى يف هذه  )املر�سد  لل�سلطة 
التي  الطريقة  احلالة(، على غرار 
جونغ  كيم  مع  اللقاء  بها  اأجرى 
اأون )الذي يعترب �سبه اإله يف كوريا 
اإىل  ترامب  جاء  حيث  ال�سمالية(، 
وجًها  كيم  مع  وجل�ض  �سنغافورة، 

لوجه.
الديني  بالو�سع  ترامب  يهتم  ال 
خامنئي  له،  فبالن�سبة  خلامنئي، 
لذلك،  اإيران،  قائد  بب�ساطة  هو 
يكون  اأن  يجب  اتفاق  اأي  فاإن 
وجًها  مبا�رش  حديث  على  قائًما 
هذه  يف  لكن،  خامنئي،  مع  لوجه 
اللحظة، ال يبدو خامنئي م�ستعًدا 
فاإن  بالتايل،  اخليار،  هذا  ملثل 
ال�سيناريو االأكرث ترجيًحا لطهران 
ال�رشق  "فنزويال  اإىل  التحول  هو 
كانت  االآن،  االأو�سط"،وحتى 
تخويف  هي  النظام  ا�سرتاتيجية 
االإيرانيني من �سيناريو �سوريا، لكن 
املوؤ�رشات ترجح اأن اال�سطرابات 
النظام  جنح  لو  وحتى  �ست�ستمر، 
يف قمعها، ف�ستعود بقوة، وعاجاًل 
نطاق  عن  �ستخرج  اآجاًل،  اأم 

ال�سيطرة.

حتٍد لرتكيا

العام الإيران ينذر باخلطر  الو�سع 
حالة  ،ففي  لرتكيا  بالن�سبة  ا  اأي�سً
خطري  ا�ستقرار  عدم  اأي  حدوث 
يكون  اأن  املرجح  من  اإيران،  يف 
لذلك تاأثريات مبا�رشة على تركيا، 
يهرب  �سخ�ض  اأي  اأن  الوا�سح  من 
اأو  العراق  اإىل  يلجاأ  لن  اإيران  من 
)واإمنا  باك�ستان  اأو  اأفغان�ستان 
�سيتجه اإىل تركيا( ويجب اأن ن�سع 
لي�ست  اإيران  اأن  ا  اأي�سً اعتبارنا  يف 
من  كبري  عدد  فلديها  �سوريا، 
�سكان  عدد  من  يقرتب  ال�سكان 

تركيا.
ماليني   3 من  اأكرث  وجود  ومع 
يف  بالفعل  ا�ستقروا  �سوري  الجئ 

حتمل  اأنقرة  ت�ستطيع  ال  تركيا، 
اإيران، يف حالة  من  ب�رشية  موجة 
ا�ستجابت  ال�سوريني،  الالجئني 
احلكومة واملجتمع الرتكي ب�سكل 
م�سرتك  ما�ٍض  ويوجد  اإيجابي 
واألفة دينية بني �سوريا وتركيا، وهو 
العام  الو�سع  يف  كثرًيا  �ساهم  ما 
يوجد  باإيران،  يتعلق  فيما  لكن 
ما�ٍض متعار�ض يف ظل االختالف 
االأمر  �سيكون  لذلك،  املذهبي 
اأمنًيا حقيقًيا لرتكيا  مبثابة حتدًيا 
م�سلحة  من  لي�ض  يبدو،  ما  على 
يف  اال�ستقرار  عدم  تف�سيل  تركيا 
حالة  يف  لوحظ  وكما  لكن،  اإيران 
فاإن  والبو�سنة،  و�سوريا  العراق 
الأنقرة  ت�سمح  ال  الرتكية  القيم 
باأن تقف اإىل جانب اأنظمة قمعية 
و�سي�سكل هذا حتدًيا كبرًيا ب�سكل 
النظام  ا�ستمر  اإذا  لرتكيا  خا�ض 

االإيراين يف قمع �سعبه.
لذلك، �سيتعني على تركيا، عاجاًل 
اأم اآجاًل، اأن تختار بني اال�ستقرار 

واملبادئ.

مفاو�شات مبا�شرة

البديل االأكرث اأماًنا بالن�سبة لرتكيا 
ا�ستباقي  ب�سكل  تذهب  اأن  هو 
بدور  القيام  وهو  ثالث،  خيار  اإىل 
املجتمع  بني  وتو�سطي  اإيجابي 
الدويل واإيران، واالآن بعد اأن انتهت 
االنتخابات )اأعيد انتخاب الرئي�ض 
تركيا  على  يتعني  اأردوغان(، 

ا�ستئناف لعب دورها الواجب.
الدول  اأكرث  من  واحدة  فرتكيا 
بقوة  وتتمتع  املنطقة،  يف  تاأثرًيا 
ناعمة �سخمة يف العامل االإ�سالمي 
الناتو  يف  كع�سو  تركيا،  وباإمكان 
اأن  االأطلنطي(،  �سمال  )حلف 
جديد  التفاق  كمهند�ض  تظهر 
بني الواليات املتحدة واإيران ويف 
الدبلوما�سي  اجلهد  هذا  �سميم 
مفاو�سات  هناك  تكون  اأن  يجب 
االأعلى  املر�سد  بني  مبا�رشة 

والرئي�ض ترامب. 

بعد 7 اأ�شهر على اأكرب احتجاجات يف تاريخ اإيران )دي�شمرب 2017(، عاد الإيرانيون اإىل ال�شوارع، ليحتجوا على "الأداء ال�شئ" لالقت�شاد عامة، وتراجع قيمة العملة املحلية 
)الريال( على وجه اخل�شو�س، خالل ال�شهرين املا�شيني، خ�شر الريال اأكرث من 50 باملائة من قيمته، واأ�شبحت اإيران تواجه واحدة من اأعلى ن�شب الت�شخم يف العامل.

تاأ�شيا بالتجربة مع كوريا ال�شمالية

ق .د

خامئني وترامب.. هل يتفاو�سان مبا�سرة بو�ساطة تركية؟ 
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بنظريه  البلجيكي  املنتخب  اأطاح 
الربازيلي من ربع نهائي مونديال 
عليه  الفوز  حقق  اأن  بعد  رو�سيا 
املنتخب  وكان   ،1-2 بنتيجة 
غري  منتخب  اآخر  هو  الربازيلي 
نهائي  ربع  يف  متواجد  اأوروبي 
البطولة، بعد خروج اأوروغواي يف 
بهدفني  فرن�سا  اأمام  اليوم  نف�س 
دون مقابل، وذكرت �سبكة »اأوبتا« 
اإن مونديال رو�سيا  للإح�سائيات، 
تاريخ  يف  اخلام�س  بات   2018
تواجد  ي�سهد  الذي  البطولة 
ن�سف  يف  اأوروبية  منتخبات   4
 1934 اأعوام  ن�سخ  بعد  النهائي، 
اأن  ي�سار  و2006،  و1982  و1966 
الدور  يف  املتبقية  املباريات 
اأم�س  جرت  التي  النهائي،   ربع 

اأوروبية،  منتخبات  تواجد  ت�سهد 
رو�سيا  وال�سويد،  اإجنلرتا  وهي 
منتخبي  خروج  �سمن  وكرواتيا. 
القدم  للكرة  واأوروغواي  الربازيل 
العاملي  باللقب  الفوز  الأوروبية 
للمرة الرابعة على التوايل ويلتقي 
اأوىل  يف  وبلجيكا  فرن�سا  منتخبا 
للبطولة  الذهبي  املربع  مباراتي 
الثلثاء املقبل، مبدينة �سان  يوم 
يف  الفائزان  يلتقي  ثم  بطر�سربغ 
الثانية  املباراة  يف  الغد  مباراتي 
الأربعاء  يوم  الذهبي  باملربع 
الرو�سية  بالعا�سمة  املقبل 
اإيطاليا  مو�سكو. وكانت منتخبات 
باللقب  توجت  واأملانيا  واإ�سبانيا 
و2014  و2010   2006 ن�سخ  يف 
املنتخب  كان  فيما  الرتتيب  على 

الربازيلي هو اآخر فريق من خارج 
اللقب  يحرز  الأوروبية  القارة 
ن�سخة  يف  هذا  وكان  العاملي، 
واليابان،  اجلنوبية  بكوريا   2002
الأوروبية  القارة  �سمنت  كما 
 ،12 للمرة  العاملي  باللقب  الفوز 
منتخبات  ر�سيد  �سيتوقف  فيما 
األقاب،   9 عند  اجلنوبية  اأمريكا 
واأحرز كل من املنتخبني الأملاين 
الأوروبية  للقارة  اللقب  والإيطايل 
منتخبات  توجت  فيما  مرات،   4
بواقع  واإجنلرتا  وفرن�سا  اإ�سبانيا 
لقب واحد لكل منتخب، ويف قارة 
املنتخب  توج  اجلنوبية،  اأمريكا 
حامل  مرات   5 باللقب  الربازيلي 
الرقم القيا�سي، مقابل لقبني لكل 

من اأوروغواي والأرجنتني.

اأوروبا ت�ضيطر على ن�ضف نهائي املونديال جمددا

مي�ضي و�ضواريز 
ي�ضكوان دميبلي 

لفالفريدي
التتويج  من�سة  بر�سلونة عن  ابتعاد  اأن  يبدو 
يف  قب�سته  مدريد  ريال  واإحكام  الأوروبية 
ال�سنوات الأخرية على الكاأ�س »ذات الأذنني« 
الكتالوين،  البيت  الإنذار يف  قرع جر�س  قد 
اأن جنمي  »اإك�سربي�س«  �سحيفة  موقع  وذكر 
بر�سلونة ليونيل مي�سي ولوي�س �سواريز اأخربا 
فالفريدي  اإرن�ستو  الكتالوين  الفريق  مدرب 
عدم ر�ساهما بغياب لعب مبقومات كروية 
ت�سكيلة  يف  الأمين  اجلناح  مركز  يف  كبرية 
الفريق، ونقل املوقع الربيطاين عن اخلبري 
»ا�ستكى  قوله:  جاري  ماك  يان  الكروي 
مي�سي و�سواريز للمدرب فالفريدي اأن اجلهة 
»لقد  واأ�ساف:  �سعيفة«،  الفريق  يف  اليُمنى 
لعب  اإىل  الفريق  بحاجة  املدرب  اأخربا 
اإىل  ب�رسعة  الكرة  مترير  ي�ستطيع  مبدع 
اأن يقوما بدورهما  و�سط امللعب، من اأجل 
املو�سم  مباريات  واأكدت  وجه«.  اأكمل  على 
حاجة  يف  »البلوغرانا«  اأن  فعًل  املا�سي 
بعد  خا�سة  اجلناح،  مركز  يف  لعب  اإىل 
واعتماد  املتكررة،  دميبلي  عثمان  اإ�سابات 
الفريق  جنم  على  كبرية  بن�سبة  بر�سلونة 
الفريق  قاد  الذي  مي�سي،  ليونيل  الأول 
وكاأ�س  الإ�سباين  بالدوري  التتويج  اإىل 
الذي  اللعب  هو  »ويليان  وتابع:  امللك، 
مثالية  بطريقة  الدور  هذا  اأداء  ي�ستطيع 
فيما  الكروية«،  بر�سلونة  فل�سفة  تُنا�سب 
ت�سيل�سي  فريق  اأن  »اإك�سربي�س«  موقع  اأ�سار 
به  تقدم  عر�سا  املا�سي  الأ�سبوع  رف�س 
ويليان.  بخدمات  الظفر  اأجل  من  بر�سلونة 
يف املقابل، يُحاول مان�س�سرت يونايتد بدوره 
اإذ يرغب  التعاقد مع ويليان 29 عاما  اأي�سا 
مدرب »ال�سياطني احلمر« جوزيه مورينيو يف 
�سم النجم الربازيلي، الذي �سبق ولعب حتت 
ت�سيل�سي،  لفريق  مدربا  كان  حينما  قيادته 
�سيطرة  ك�رس  اإىل  ي�سعى  بر�سلونة  اأن  يُ�سار 
اأبطال  دوري  م�سابقة  على  مدريد  ريال 
قد  املدريدي  الفريق  واأن  �سيما  ل  اأوروبا، 
الأخرية  ال�سنوات  يف  عليها  قب�سته  اأحكم 
رحيل  يُ�سعف  اأن  يُتوقع  فيما  املا�سية، 
املدرب زيدان وخروج رونالدو الو�سيك من 
الفريق من قدرة امللكي على موا�سلة تاألقه 

املحلي والقاري.

اليويف يقطع 
الطريق على 
البي اأ�س جي 

واملان يونايتد

جوفنتو�س  جنم  اأن  �سحفية  تقارير  ذكرت 
مع  عقده  متديد  من  اقرتب  الإيطايل 
ال�سيدة  �سفوف  داخل  ليبقى  الفريق، 
العجوز بالرغم من رغبة العديد من الأندية 
»كالت�سيو  ملوقع  ووفًقا  معه،  التعاقد  يف 
�ساندرو  األيك�س  الربازيلي  فاإن  مريكاتو«، 
ينتهي به الأمر  اأي�رس جوفنتو�س، قد  ظهري 
�سفوف  داخل  بالبقاء  ال�سيف  هذا  خلل 
ي�سار  النادي،  مع  تعاقده  ومتديد  الفريق 
مان�س�سرت  مقدمتها  يف  عديدة  اأندية  اأن 
جريمان  �سان  وباري�س  الإجنليزي  يونايتد 
�ساندرو  ب�سم  اهتمامها  اأبدت  الفرن�سي، 
اإنه  املوقع  وتابع  ال�سيفي،  خلل املريكاتو 
بالرغم من اهتمام يونايتد وباري�س باللعب 

اإل اإنهما مل يتقدما بعر�س ر�سمي ل�سمه.

بلجيكا تكر�س العقدة الأوروبية للربازيل

كر�س املنتخب البلجيكي عقدة 
الفرق  اأمام  الربازيلي  نظريه 
من  اإق�سائه  بعد  الأوروبية 
برو�سيا  العامل  كاأ�س  نهائيات 
بعد التفوق عليه بهدفني لهدف، 
الثمانية  دور  مناف�سات  خلل 
مثرية  مباراة  يف  البطولة  من 
للمرة  الربازيل  وخرجت  للغاية، 
الأوىل من كاأ�س العامل من فريق 

 1934 عام  ن�سخة  يف  اأوروبي 
عام  ن�سخة  ويف  اإ�سبانيا،  اأمام 
املرة  ويف  اإيطاليا،  اأمام   1938
ن�سخة  ال�سامبا  ودع  الثالثة 
النهائي باخل�سارة  1954 يف ربع 
اأمام املجر، ويف مونديال   2-4
ال�سامبا من  راق�سو  1986 خرج 
الرتجيح  ب�رسبات  النهائي،  ربع 
الربازيل  وودعت  فرن�سا،  اأمام 

ن�سخة 2006 اأمام فرن�سا اأي�سا، 
 2010 ويف  النهائي،  ربع  يف 
الدولة  واأق�سيت  هولندا،  اأمام 
على   2014 ملونديال  املنظمة 
ن�سف  الأملاين يف  املنتخب  يد 
النهائي، وخ�رست مباراة املركز 
اأن  قبل  هولندا  ل�سالح  الثالث 
اأمام  احلالية  الن�سخة  تودع 

بلجيكا.

ريفالدو: نيمار لي�س بيليه

الحتاد الربازيلي يحدد م�ضري تيتي

خالف بني رونالدو والريال حول قيمة ال�ضفقة

اأ�سطورة  ريفالدو  الربازيلي  اأكد 
جنم  نيمار  مواطنه  اأن  ال�سيل�ساو، 
باري�س �سان جريمان لي�س مثل بيليه 
اأيقونة منتخب ال�سامبا، وقال ريفالدو 
»بيلد«  ل�سحيفة  ت�رسيحات  يف 
مقارنته  ميكن  ل  »نيمار  الأملانية: 
منتخب  خروج  بعد  وذلك  ببيليه، 
ال�سامبا من بطولة كاأ�س العامل 2018 
برو�سيا«، واأ�ساف ريفالدو، الذي توج 
بيليه  اأن   2002 العامل  كاأ�س  ببطولة 

لعب 4 كوؤو�س عامل، فاز منها بثلثة 
هدف   1000 اأحرز  اأنه  كما  بطولت 
اأن  ووا�سل  الكروية،  م�سريته  خلل 
لن  عاًما،  العمر26  من  البالغ  نيمار 
اأبًدا.  ال�سمراء  اجلوهرة  مثل  يكون 
كاأ�س  الربازيلي  املنتخب  وودع 
الهزمية  عقب  برو�سيا   2018 العامل 
مقابل  بهدفني  البلجيكي  نظريه  من 
النهائي  ربع  مناف�سات  �سمن  هدف 

من البطولة.

موقفه  الربازيلي  الحتاد  اأعلن 
من�سب  يف  »تيتي«  ا�ستمرار  من 
ال�سامبا،  ملنتخب  الفني  املدير 
بعد �سدمة اخلروج من الدور ربع 
النهائي ببطولة كاأ�س العامل 2018، 
اأول   ½ بلجيكا  اأمام  الهزمية  اإثر 
مبجل�س  بارز  ع�سو  وقال  اأم�س، 
ت�رسيحات  يف  الحتاد،  اإدارة 
اإن  اأم�س  اإ�ستادو«  »اأو  ل�سحيفة 
نقا�س  يوجد  ول  م�ستمر  تيتي 

ومن  الإطلق،  على  الأمر  بهذا 
تيتي  عقد  ي�ستمر  اأن  املفرت�س 
�سهر  نهاية  حتى  عاما،   57 البالغ 
عن  يعلن  ومل  اجلاري،  جويلية 
مباراة  بعد  م�ستقبله  ب�ساأن  قراره 
اأول اأم�س اأمام بلجيكا، وقال تيتي 
اأو  ا�ستمراره  ب�ساأن  �سوؤاله  لدى 
ميكنني  »ل  املن�سب:  عن  رحيله 
مازلت  ال�سوؤال،  هذا  عن  الإجابة 

متاأثرا باملباراة«.

نادي  رئي�س  برييز  فلورنتينو  حدد 
الربتغايل  �سعر  مدريد،  ريال 
الفريق  جنم  رونالدو  كري�ستيانو 
اقرتاب  عن  اأنباء  انت�سار  ظل  يف 
واأكدت �سحيفة  امللكي،  رحيله عن 
ريال  رئي�س  اأن  الإ�سبانية  »�سبورت« 
مدريد يريد 150 مليون يورو للتخلي 
 33 �ساحب  اللعب  خدمات  عن 
هو  جوفنتو�س  اأن  واأو�سحت  عاًم، 
اأنه  م�سيفة  رونالدو،  ل�سم  الأقرب 
يتبقى فقط تقدمي العر�س الر�سمي 
اأن  اإىل  واأ�سارت  امللكي،  لإدارة 
عر�سا  �ستقدم  البيانكونريي  اإدارة 
رئي�س  واأن  يورو،  مليون   100 قيمته 
ريال مدريد �سريف�س هذا العر�س، 
النهاية  يف  يقبل  لن  اأنه  م�سددة 
باأقل من 130 مليون يورو، وبح�سب 
الإيطالية،  ال�سحفية  التقارير 
مع  لتفاق  تو�سل  جوفنتو�س  فاإن 
كري�ستيانو رونالدو على �سمه بعقد 

 30 �سنوي  وراتب  �سنوات   4 مدته 
مليون يورو.

من جانبها قالت �سحيفة »ماركا« اإن 
مدريد  ريال  بني  قويا  هناك خلفا 
كيفية  حول  رونالدو  وكري�ستيانو 
رحيل الربتغايل عن الفريق امللكي، 
واأو�سحت اأن ريال مدريد، يريد من 
رغبته  اإعلن  رونالدو  كري�ستيانو 
مت�سك  عدم  مقابل  يف  الرحيل،  يف 
املقدر  اجلزائي  بال�رسط  النادي 
مبليار يورو، و�سددت ال�سحيفة على 
رونالدو يرف�س رغبة  اأن كري�ستيانو 
امللكي  اأن  يعلم  لكنه  مدريد،  ريال 
�سوف يعقد عملية مغادرته يف الفرتة 
جوفنتو�س  باأن  وختمت  املقبلة، 
مينديز  خورخي  من  التاأكيد  ينتظر 
وكيل الدون، على اأن الريال �سيوافق 
على بيع النجم الربتغايل مقابل 100 
مليون يورو، من اأجل اإر�سال عر�س 

ر�سمي ل�سمه.

كورتوا: مل اأق�ضد ال�ضخرية من حار�س اإجنلرتا
من  �سخريته  بلجيكا  مرمى  حار�س  كورتوا  تيبو  نفى 
جوردان بيكفورد نظريه يف املنتخب الإجنليزي، عقب 
للمونديال،  املجموعات  دور  يف  الفريقني  مواجهة 
مكان  كان  لو  اأنه  املباراة،  عقب  �رسح  كورتوا  وكان 
بيكفورد لت�سدى لكرة عدنان يانوزاي التي �سجل اجلناح 
البلجيكي منها هدف فوز ال�سياطني احلمر يف املباراة، 
وقال كورتوا: »مل اأ�سخر اأبًدا من طول بيكفورد، واأريد 
طول  من  اأبدا  اأ�سخر  ل  »اأنا  واأ�ساف  ذلك«،  تو�سيح 
اأثبت  لقد  عظيم،  حار�س  اأنه  اأعتقد  املرمى،  حار�س 
قد  كنت  اأنني  فقط،  »قلت  وتابع:  العام«،  هذا  ذلك 
اأ�سخر  اأطول منه 15 �سنتيمرتا، لكني مل  اأنقذها لأنني 

منه، اإنه حار�س رائع، واأريد اأن اأو�سح ذلك«.
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�شد  قبل  الأوىل  الوجهة  كانت  حيث 
الثانية  اجلوية  الرحلة  يف  الطائرة 
اإدارة  اختارتها  التي  نريوبي  والوجهة 
الرتب�ص  اأجل  من  العا�شمي  الفريق 
لالعبني  حت�شريية  حمطة  ولتكون 
خا�شة  رواندا  يف  للقائهم  ا�شتعداد 
لتلك  م�شابهة  املناخية  الأجواء  واأن 
خا�شة  كيغايل،  يف  �شيجدونها  التي 

على  1700م  ارتفاع  على  البلدين  واأن 
يجعل  الذي  الأمر  وهو  البحر  �شطح 
يتعودون  �شيتة  اأ�شامة  الالعب  رفقاء 
قبل املوعد اجلدي يف  الأجواء  على 

رواندا.
يقوده  اأم�ص  تنقل  الذي  الوفد  و�شهد 
مرافقة  بريكي  حممد  العام  الأمني 
اجل  من  للفريق  لعبا   26 جمموع 
التح�شريي  الرتب�ص  يف  امل�شاركة 
تيريي  الفرن�شي  املدرب  قيادة  حتت 

كبري  عمل  ينتظره  حيث  فروجي، 
من  املن�رصم  الأ�شبوع  العودة  بعد 
اأجروا  اأين  التون�شية  قمرت  مدينة 
ترب�شهم  ويوا�شلون  الأول،  الرتب�ص 
اأيام   10 يدوم  الذي  كينيا  يف  الثاين 
نريوبي  نحو  الرحال  ي�شدوا  اأن  قبل 
و�شع  اأجل  من  املقبل  16 جويلية  يف 
رايون  للقاء  حت�شبا  التح�شريات  اآخر 
وت�رصع  يومني،  بعد  املقرر  �شبورت 
الت�شكيلة يف التدريبات بكيغايل ابتداء 

اأوىل  �شتخو�ص  اأين  اليوم  اأم�شية  من 
املقابل،  يف  التدريبية.  ح�ش�شها 
اأن  »�شو�شطارة«  اإدارة  ك�شفت 
هذا  للت�شكيلة  اجلديد  امل�شتقدم 
اإيبارا  برين�ص  ال�شيفي  املركاتو 
يلتحق  �شوف  برازافيل  الكونغو  من 
على  التوقيع  بعد  بنريوبي  بالتعداد 
حيث  املقبلة،  الفرتة  خالل  العقد 
الهجوم  من�شب  يف  الالعب  ين�شط 

ويبلغ من العمر 22 عاما.

الكونغويل اإيبارا يلتحق بالتعداد بنريوبي

اإحتاد اجلزائر ي�ضتعد لرايون �ضبورت الرواندي من كينيا
متنح اإدارة فريق احتاد اجلزائر اأهمية كبرية للخرجة الإفريقية التي تنتظرها بتاريخ 18 جويلية املقبل اأمام نادي 

رايون �شبورت الرواندي حل�شاب اجلولة الثالثة من دور جمموعات كاأ�س الحتاد الإفريقي، ولهذا الغر�س �شرع اأم�س 
لعبو النادي العا�شمي يف الرتب�س الثاين خارج الوطن والذي متت برجمته يف كينيا، ولهذا الغر�س غادر لعبو الحتاد 

اأر�س الوطن م�شاء البارحة نحو العا�شمة الكينية نريوبي وذلك عرب العا�شمة القطرية الدوحة

 الأن�شار يرف�شون الدخول مبقابل 
لتقدمي الالعبني

 �ضبيبة القبائل تلغي
 ودية الن�ضرية

رونالدو يطلب ن�ضيحة اأن�ضيلوتي

العملية جرت اأم�س مبقر  الفاف وبح�شور زط�شي

مدوار يت�ضلم مهامه رئي�ضا 
للرابطة املحرتفة ر�ضميا

كان  التي  الودية  املباراة  األغيت 
�شبيبة  فريقي  جتمع  اأن  مربجما 
غدا  داي  ح�شني  ون�رص  القبائل 
مبلحق ملعب 5 جويلية »ال�شاطو«، 
ال�شبيبة  اإدارة  من  بطلب  وذلك 
التي ف�شلت عدم خو�ص املواجهة 
الفرن�شي  املدرب  من  بطلب 
بالفريق  التحق  الذي  دوما�ص 
وانطلق يف مهامه مع الفريق منذ 
مع  تواجد  اأين  املن�رصم  اجلمعة 
مركز  يف  يرتب�ص  الذي  الفريق 
البنيان،  بعني  والإطعام  الفندقة 
املواجهة  ال�شبيبة  تلعب  لن  اأين 
الأ�شبوع  هذا  تكتفي  و�شوف 
يف  النطالق  قبل  بالتدريبات 
ترب�ص  من  ابتداء  اجلدية  الأمور 
فيه  النطالق  املقرر  اأملانيا 
من  املقبل.  الأ�شبوع  من  ابتداء 
جهة اأخرى، عرب اأن�شار »الكناري« 

امتعا�شهم من اخلطوة التي قامت 
بها اإدارة »الكناري« بقيادة الرئي�ص 
على  فر�شت  بعدما  مالل  �رصيف 
دينار   500 مبلغ  دفع  اجلماهري 
تقدمي  عملية  ح�شور  اأجل  من 
الطاقم  واأع�شاء  اجلدد  الالعبني 
اجلمعة  �شبيحة  املقررة  الفني 
بتيزي  نوفمرب  اأول  املقبل مبلعب 
يعرت�شون  اأنهم  اأكدوا  حيث  وزو، 
ابتداء  حتديده  مت  الذي  التوقيت 
من العا�رصة �شباحا بالإ�شافة اإىل 
لدخول  اعتماده  مت  الذي  ال�شعر 
املالعب والذي مت اعتباره باه�شا 
الأمر ل  وان  وغري معقول خا�شة 
يتعلق مبباراة وكل ما هو اأن الإدارة 
�شوف تقوم بتقدمي التعداد املعني 
بحمل األوان الفريق والدفاع عليها 

املو�شم املقبل.
ع.ق.

كري�شتيانو  الربتغايل  توا�شل 
مع  مدريد  ريال  جنم  رونالدو 
كارلو  الإيطايل  ال�شابق  مدربه 
اأكرث  تفا�شيل  اأن�شيلوتي، ملعرفة 
وتزايدت  الإيطالية،  الكرة  عن 
اقرتاب  اإىل  ت�شري  التي  التقارير 
رحيل رونالدو عن الفريق امللكي، 
والنتقال اإىل �شفوف جوفنتو�ص 
�شحيفة  واأكدت  الإيطايل، 
الإ�شبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
معرفة  يف  يرغب  رونالدو  اأن 
عن  اأن�شيلوتي  من  اأكرث  تفا�شيل 
املناف�شة  وطبيعة  الكالت�شيو 

فيه، كما طلب ن�شيحته باعتباره 
اأحد اخلرباء يف الكرة الإيطالية، 
وتوىل موؤخرا زمام الأمور الفنية 
يف نابويل. وتدرب رونالدو البالغ 
قيادة  حتت  عاًما،   33 العمر  من 
الأخري  كان  عندما  اأن�شيلوتي 
عام  يف  مدريد  لريال  مدرًبا 
اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت   ،2014
اأن رونالدو على و�شك الن�شمام 
للبيانكونريي، لفتة اإىل اأن موعد 
خالل  �شيكون  ال�شفقة  اإعالن 

الأيام القليلة املقبلة.
ق.ر.

جرت �شباح اأم�ص عملية ت�شليم املهام 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�ص  بني 
مدوار  الكرمي  عبد  اجلديد  القدم 
�شريوا  الذين  الديركتوار  واأع�شاء 
الرئي�ص  اإقالة  عند  الكروية  الهيئة 
ح�رص  حيث  قرباج،  حمفوظ  ال�شابق 
عملية ت�شليم املهام التي جرت مبقر 
الحتادية اجلزائرية لكرة القدم بدايل 
الدين  خري  الفاف  رئي�ص  اإبراهيم 
املكتب  اأع�شاء  من  وعدد  زط�شي 
وعمار  مدوار  جانب  اإىل  الفدرايل 
�رصع  حيث  الديركتوار،  رئي�ص  بهلول 

البارحة ر�شميا رئي�ص الرابطة اجلديد 
الهيئة  راأ�ص  على  مهامه  يف  مدوار 
البطولة  بت�شيري  تهتم  التي  الكروية 
الوطنية برابطتيها املحرتفتني الأوىل 
من  كثرية  مهام  تنتظره  اأين  والثانية، 
اجل اإجناح اأول املوا�شم الكورية التي 
اأع�شاء  رفقة  عليها  ي�رصف  �شوف 
مكتب الرابطة، وينتظر اأن يتم الإعالن 
يف الأيام املقبلة عن رزنامة مباريات 
 2019/2018 اجلديد  الكروي  املو�شم 

برابطتيه الأوىل والثانية.
ع.ق.

 جمعت احتاديتي املبارزة وبح�شور
 �شفري ايطاليا باجلزائر

توقيع اتفاقية تعاون 
بني اجلزائر و اإيطاليا

وقعت الحتادية اجلزائرية للمبارزة مع نظريتها اليطالية 

اتفاقية  على  العا�شمة  باجلزائر  املا�شي  اخلمي�ص  يوم 

لل�رصكاء  ت�شمح  اأن  �شاأنها  من  جتاري  طابع  ذات  تعاون 

القت�شاديني لهاتني الهيئتني الريا�شيتني بالعمل بحرية يف 

للمبارزة  رئي�ص الحتادية اجلزائرية  البلدين، و�رصح  كال 

ل�رصكائنا  �شت�شمح  التفاقية  »هذه  برناوي:  الروؤوف  عبد 

جانب  اإىل  باإيطاليا  املناف�شات  اأثناء  عالماتهم  بعر�ص 

املناف�شات العاملية اأو مراحل كاأ�ص العامل، و نف�ص ال�شيء 

بالن�شبة ل�رصكاء الحتادية الإيطالية اأثناء تنظيم مناف�شات 

باجلزائر«، واأ�شار برناوي اأثناء مرا�شم التوقيع التي جرت 

رئي�ص  و  فريارا  با�شكال  باجلزائر  اإيطاليا  �شفري  بح�شور 

براف:  م�شطفى  اجلزائرية  والريا�شية  الوملبية  اللجنة 

»الحتاديتني اجلزائرية و الإيطالية للمبارزة قررتا توقيع 

ت�شجيع  و  تطوير  يف  مو�شوعها  املتمثل  التفاقية  هذه 

اإ�رصاك املوؤ�ش�شات العمومية واخلا�شة للريا�شة و تعزيز 

وترقية  والإيطالية  اجلزائرية  املوؤ�ش�شات  بني  التبادلت 
الثقافة وال�شياحة بني البلدين«.

جيورجيو  الإيطالية  الحتادية  رئي�ص  اأكد  جهته،  من 

بالفائدة  يعود  رائد  م�رصوع  التفاقية  هذه  اأن  �شكار�شو 

للجزائريني  تاريخي  يوم  هو  »اليوم  قال:  و  البلدين،  لكال 

اأي�شا  بل  ال�شتقالل،  لعيد   56 بالذكرى  يحتفلون  الذين 

لهيئتينا الريا�شيتني اللتان �شتتقا�شمان من الآن ف�شاعدا 

خربة جديدة يف املجالني التجاري و القت�شادي«، واأثناء 

يف  للم�شاركة  اجلزائري  نظريه  �شكار�شو  دعا  تدخله، 

اأكتوبر  ور�شة مبارزة باإيطاليا التي �شتنظم ببالريمو �شهر 

املقبل، و بخ�شو�ص اجلانب التقني، ذكر رئي�ص الحتادية 

هذا  يف  البلدين  بني  �رصاكة  بوجود  للمبارزة  اجلزائرية 

لتكوين  ل�شيما  اتفاق  بروتوكول  »لدينا  قائال:  املجال، 

احلكام و املدربني و �شنعمل على تطوير تبادلتنا لت�شجيع 
ريا�شيينا للو�شول اإىل م�شتويات عالية«.

ق.ر.

احلار�س وقع مو�شمني واإدارة الكابا 
تعول ال�شرب بقوة املو�شم املقبل

�ضاو�ضي: وجدت رجاال 
يف الربج واأخربت اإدارة 

ال�ضياربي بالرحيل
غادر احلرا�ص فوزي �شاو�شي فريق �شباب بلوزداد بعدما 
قام اأول اأم�ص بف�شخ العقد مع النادي وحتول نحو مدينة 
برج بوعريريج اأين ر�شم التعاقد مع فريق الأهلي املحلي 
والذي حقق ال�شعود غلى الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث 
وقع �شاو�شي العقد مع فريقه اجلديد ر�شميا والذي ميتد 
مو�شمني، وبالتايل اأنهى مرحلة الت�شالت واملفاو�شات 
العليا،  اله�شاب  نادي  مع  التعاقد  تر�شيم  خالل  من  
والذي كان يف مرحلة البحث عن حار�ص مرمى قبل اأن 
اجلزائر  ال�شابق ملولودية  احلار�ص  اختيارهم على  يقع 
الذي مت ت�رصيحه بنهاية املو�شم الكروي املن�رصم. واأكد 
�شاو�شي اأنه وجد الرجال يف فريق الأهلي والذين وقفوا 
معه خالل الفرتة املا�شية من الت�شالت التي جمعتهم 
به، واأ�رصوا على التعاقد معه، مو�شحا اأنه كان �رصيحا 
وقع  عندما  بلوزداد  �شباب  م�شوؤويل  رفقة  البداية  منذ 
معهم العقد خالل املركاتو ال�شيفي قبل اأن يرتاجع عن 
الأجواء  وتغيري  العقد  ف�شخ  ويف�شل  �شفوفه،  اللعب يف 
مو�شحا  املحرتفة  البطولة  اإىل  اجلديد  ال�شاعد  نحو 
يف  باللعب  عليه  اأ�رصوا  اجلديد  فريقه  م�شوؤويل  اأن 
�شفوف ناديهم ابتداء من املو�شم الكروي املقبل وهو 
الأمر الذي دفعه اإىل املوافقة على العر�ص الربايجي. 
خا�شة  بقوة  التحويالت  �شوق  »الكابا«  اإدارة  ودخلت 
الأ�شواء  دوري  اإىل  قوية  ت�شجيل عودة  ترغب يف  واأنها 
وتقدمي م�شتوى ايجابي ابتداء من املو�شم املقبل وهو 
الأمر الذي ظهر من خالل التعاقد مع املدرب ال�شباين 
خو�شي ماريا الذي �شبق له الإ�رصاف على تدريب نادي 
بارادو خالل املو�شمني ال�شابقني، اإىل جانب التعاقد مع 
لعبني اأ�شحاب اخلربة يف �شورة الظهري الأمين حممد 
خثري زيتي الذي مت ا�شتقدامه من اجلار وفاق �شطيف.
عي�شة ق.



مبابي: حكم مبار�ة �أوروغو�ي �أ�ساء معاملتي
اأعرب الفرن�سي كيليان مبابي جنم باري�س �سان جريمان عن ا�ستيائه من حكم مباراة منتخب 

بالده اأمام نظريه الأوروغواياين �سمن مناف�سات ربع نهائي كاأ�س العامل، واأكد مبابي اأن 
حكم املباراة كان يتعامل معه ب�سكل �سيئ خالل املباراة، وكان يحمل �سيئا �سده، واأو�سح 
اأن احلكم طالبه بالتوقف عن احلديث معه، كما تلقى مبابي بطاقة �سفراء خالل املباراة، 

مو�سًحا اأنه مل يفهم �سبب اإنذاره، واأمت: »اأهم �سيء يف املباراة الفوز والتاأهل اإىل ن�سف 
النهائي، �سوف اأن�سى ما حدث �رسيعا«.

�سو�ريز: حققنا ما ف�سلت فيه فرق كبرية
اأعرب لوي�س �سواريز مهاجم منتخب اأوروغواي، عن اقتناعه التام بالإخال�س والكربياء الذي 

اأظهره ال�سيلي�ستي خالل بطولة كاأ�س العامل 2018، رغم خروج الفريق بالهزمية 2/0 اأمام 
نظريه الفرن�سي يف ربع النهائي، وقال �سواريز: »اإنني مقتنع متاما مبا قدمه الفريق من اأداء 

وجهد، وكذلك بالكربياء الذي اأظهره ليكون بني اأف�سل ثمانية منتخبات يف كاأ�س العامل«.
و�سدد �سواريز على اأهمية الإجناز، قائال: »هذا لي�س �سهال، هناك فرق كبرية خرجت 

مبكرا، فيما تاأهل فريقنا لدور الثمانية«، وتابع »الهدف الأول جاء من خطاأ بعدما فقدنا 
الكرة قبل اأن ياأتي الهدف، كانت املباراة متكافئة بيننا«، كما اأ�سار �سواريز اأن اأحد مفاتيح 
فوز املنتخب الفرن�سي غياب زميله املهاجم اإدين�سون كافاين رغم الدور البارز الذي لعبه 

كري�ستيان �ستواين وماك�سيميليانو غوميز.

دي بروين: �لرب�زيل كانت �أف�سل يف �ل�سوط 
�لثاين

اأكد كيفن دي بروين اأف�سل لعب يف مواجهة الربازيل وبلجيكا اأن منتخب بالده اأدى ب�سكل 
جيد للغاية، ل�سيما يف ال�سوط الأول من املباراة، وقال دي بروين يف ت�رسيحات �سحفية: 

»لقد لعبنا جيًدا من الناحية التكتيكية ل �سيما يف ال�سوط الأول، و�سنعنا الكثري من الفر�س«، 
واأ�ساف: »الربازيل غريت تكتيكها يف ال�سوط الثاين وكانت اأف�سل منا، لكن بالرغم من ذلك 
�سنعنا بع�س الفر�س«، وتابع: »لقد اختربوا �سخ�سيتنا خالل اآخر 5 دقائق وقمنا مبا يكفي 

من اأجل الفوز«، ووا�سل: »الآن �سنواجه فريًقا غري عادي يف ن�سف النهائي، فرن�سا فريق 
رائع ولكن عندما ت�سل لن�سف النهائي فاأنت تعلم اأنك لن تواجه فريًقا �سعيًفا«، واختتم 

بقوله: »نحن على قدم امل�ساواة معهم، و�سنبذل ق�سارى جهدنا من اأجل الفوز«.

كومان ير�سح بالده للفوز باملونديال
�سدد جناح بايرن ميونخ الأملاين على �سعيه ل�ستعادة م�ستواه باأ�رسع وقت ممكن، قبل 

انطالق املو�سم اجلديد بعدما تعر�س لإ�سابة بتمزق جزئي يف اأربطة الكاحل اأبعدته عن 
املالعب لفرتة طويلة، وخ�سع الفرن�سي كينج�سلي كومان لعملية جراحية فيفري املا�سي، 

وغاب على اإثرها عن نهاية املو�سم املنق�سي، ومل يتواجد مع منتخب بالده يف مونديال 
رو�سيا، وقال كومان، خالل ت�رسيحاته ملوقع ناديه الر�سمي: »اأ�سعر بتح�سن وحالة اأف�سل 

لكني �ساأحتاج ملزيد من الوقت للعودة اإىل قمة م�ستواي«. واأكد كومان اأنه يتابع منتخب بالده 
يف نهائيات مونديال رو�سيا، مو�سحا: »لقد لعب الفريق ب�سكل جيد حتى الآن واأعتقد اأنهم 

قادرون على الفوز باللقب«.

ملعب كاز�ن �أرينا لعنة عمالقة �ملونديال
ي�ستحق ملعب كازان اآرينا اأحد املالعب الرو�سية التي ت�ست�سيف مباريات مونديال 201، لقب 
مقربة الكبار عن جدارة، بعد اأن �سهد وداع 3 منتخبات عمالقة مناف�سات البطولة، وخرجت 

منتخبات اأملانيا والربازيل والأرجنتني، التي كانت مر�سحة حل�سد اللقب، من مونديال رو�سيا 
عرب ملعب كازان.

وكان امللعب �ساهدا على اخلروج الدرامي حلامل لقب املونديال، بعد اأن �سقط بثنائية 
نظيفة على يد املنتخب الكوري اجلنوبي الذي ودع البطولة هو الآخر، و�سهد امللعب نف�سه، 
الذي يت�سع لـاأكرث من 45 األف متفرج، خروج الأرجنتني وراء جنمها الأبرز ليونيل مي�سي بعد 

مباراة مثرية اأمام املنتخب الفرن�سي باخل�سارة 3- 4، ومل يرحم امللعب الذي يقع يف عا�سمة 
اإقليم  تتار�ستان منتخب الربازيل، عندما �سقط راق�سو ال�سامبا على يد �سياطني بلجيكا يف 

ربع نهائي البطولة، وجرى و�سع حجر الأ�سا�س للملعب يف 2010 وافتتح عام 2013، واحت�سن 
مباريات يف كاأ�س القارات 2017 ف�سال عن مواجهات املونديال اجلاري.

كاأ�س العامل

�ل�سياطني يفجرون 
�ملفاجاأة ويالقون 

�لديوك يف ن�سف �لنهائي
وا�سلت بطولة كاأ�س العامل م�سل�سل مفاجاأتها وحلق املنتخب 

الربازيلي بقافلة املنتخبات الكبرية التي ودعت البطولة 
مبكراً بخ�سارته اأمام املنتخب البلجيكي 1-2 اأول اأم�س يف 
كازان بالدور ربع النهائي، و�سيواجه املنتخب البلجيكي يف 
ن�سف النهائي نظريه الفرن�سي الذي تغلب على اأوروغواي 

2 / 0 وبذلك اأ�سبح املربع الذهبي للبطولة اأوروبياً خال�ساً بعد خروج اآخر ممثلي اأمريكا اجلنوبية من هذه الن�سخة، واأنهى 
املنتخب البلجيكي ال�سوط الأول ل�ساحله بهدفني نظيفني �سجلهما الالعب الربازيلي فريناندينيو عن طريق اخلطاأ يف مرماه 

يف الدقيقة 13 وكيفن دي بروين يف الدقيقة 31 بت�سويبة �ساروخية، ويف ال�سوط الثاين رد املنتخب الربازيلي بهدف اأحرزه 
البديل ريناتو اأوغو�ستو يف الدقيقة 76 بعد ثالث دقائق فقط من نزوله، وكانت فعاليات الدورين الأول والثاين �سهدت خروج 

جميع منتخبات اأفريقيا واآ�سيا و»كونكاكاف« ليظل منتخبا الربازيل واأوروغواي من قارة اأمريكا اجلنوبية يف املناف�سة مع 
�ستة منتخبات اأوروبية. ومع خروج منتخبي الربازيل واأوروغواي �سمنت اأوروبا اأن يكون البطل من قارتها حيث التقى ام�س 
ق جرح الربازيليني الذين  املنتخب الرو�سي مع نظريه الكرواتي والإجنليزي مع نظريه ال�سويدي، وجاء انت�سار بلجيكا ليعِمّ

كانوا يقاتلون ملحو اآثار اخلروج املهني من مونديال 2014 ببالدهم والهزمية الثقيلة 7/ 1 اأمام املنتخب الأملاين يف املربع 
الذهبيـ وتلقى راق�سو ال�سامبا �سدمة جديدة حيث باءت حماولت الفريق يف اإحراز اللقب العاملي ال�ساد�س بالف�سل، واأهدر 

الفريق فر�سة ذهبية ل�ستعادة العر�س العاملي.
ومع خروج راق�سي ال�سامبا، مل يعد يف الن�سخة احلالية من بطولة كاأ�س العامل �سوى فريقني فقط �سبق لهما الفوز باللقب، 

املنتخب الفرن�سي املتوج باللقب على اأر�سه يف 1998 الذي تاأهل للمربع الذهبي، واملنتخب الإجنليزي املتوج باللقب 
على اأر�سه يف 1966، وهذه هي املرة الثانية يف التاريخ التي يتاأهل فيها املنتخب البلجيكي للمربع الذهبي بعد عام 1986 

عندما ح�سد املركز الرابع، وعلى ملعب نيجني نوفغورود، متكن املنتخب الفرن�سي من اخرتاق ال�سالبة الدفاعية ملنتخب 
اأوروغواي وتغلب عليه بهدفني نظيفني ليبلغ ن�سف النهائي للمرة ال�ساد�سة يف تاريخه، وكّبد اأبطال العامل 1998 مناف�سهم 

الذي كان يبحث عن اللقب الثالث بعد 1930 و1950 خ�سارته الأوىل يف مونديال رو�سيا، و�سجل يف مرماه هدفني عرب رافائيل 
فاران واأنطوان غريزمان اأي �سعف ما تلقاه مرمى احلار�س فرناندو مو�سلريا يف املباريات الأربع ال�سابقة يف املونديال.

متكن منتخب بلجيكا من حتقيق الفوز على الربازيل ليتاأهل 
اإىل الدور ن�سف النهائي من بطولة كاأ�س العامل، املقامة حالًيا 
يف رو�سيا، بلجيكا حققت الفوز يف مباراة �سهدت تاألق لعبي 
ال�سياطني احلمر، وتقدمي اأف�سل اأداء لهم يف البطولة حتى الآن، 
روبرتو مارتينيز املدير الفني لبلجيكا، اأدار املباراة بطريقة 
رائعة، خا�سة بعدما عالج الكثري من الأخطاء التي �سقط بها 
تغيرًيا  الربازيل،  مواجهة  �سهدت  ال�سابقة،  املباريات  خالل 
على امل�ستوى الفني مل نعهده مع مارتينيز، فبداأ املدير الفني 
املباراة بطريقة لعب مكونة من 4-3-2-1، بعد اأن كان يعتمد 
مارتينيز  وو�سع  ال�سابقة،  املباريات  يف   3-4-3 خطة  على 
فيت�سل يف  واإك�سيل  ال�ساذيل،  نا�رس  فياليني،  مروان  الثالثي 
و�سط امللعب واأمامهم الثنائي دي بروين واإيدين هازارد ثم 

روميلو لوكاكو مبفرده يف املقدمة.

عانى دي بروين خالل 4 مباريات لعبها مع بلجيكا منذ انطالق 
دور املجموعات ومروًرا بثمن النهائي يف مركز الرتكاز، حيث 
اأثر ذلك كثريا على م�ساهمته الهجومية، دي بروين خالل لقاء 
الهجومي  اجلزء  يف  املباراة  اأوقات  اأغلب  تواجد  الربازيل، 
لفريقه، وكان اأحد اأ�سالع مثلث الرعب البلجيكي مع هازارد 
ولوكاكو، تواجد كيفني يف اجلزء الأمامي منحه حرية كبرية، 
بت�سديداته  الربازيل  مرمى  على  خطورة  ت�سكيل  من  ومتكن 
�ساروخي مبرمى  ت�سجيل هدف  من  ومتكن  للعب  و�سناعته 
األي�سون بيكر، حار�س ال�سامبا، وظل مارتينيز، مدرب بلجيكا، 
يعتمد على طريقة لعب مكونة من 3-4-3، وهي الطريقة التي 
للفريق، فاللعب بثالثة مدافعني عر�س  �سببت م�ساكل كبرية 
مرمى كورتوا للخطورة، يف ظل البطء الذي عانى منه خط 

الدفاع.

خطة مارتينيز �ملفاجئة ُت�سقط �ل�سامبا
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نيمار... خيبة �لأمل �لرب�زيلية
�سيتعني على الربازيل ان تنتظر خليفة بيليه، روماريو، رونالدو ورونالدينيو، نيمار الذي كان يوؤمل منه قيادة ال�سيلي�ساو اإىل 

اللقب العاملي ال�ساد�س، ف�سل يف مهمته بعد اخلروج من ربع نهائي اأمام بلجيكا، كان يرغب يف ال�سري على خطى امللك بيليه 
املوهوب الذي اأحرز اللقب العاملي ثالث مرات مع ال�سيلي�ساو، حاليا نيمار البالغ 26 عاما زيكو القرن 21 لعب متاألق ف�سل 

يف رفع كاأ�س العامل، بعد مونديال 2014 عندما ا�سطر للتخلي عن زمالئه يف ن�سف النهائي ب�سبب اإ�سابة يف الظهر، ف�سل 
النجم حامل الرقم 10 يف ن�سخة 2018، الأ�سواأ اأن هذا الف�سل يعني اأن نيمار اأغلى لعب يف العامل، قد يكون قد اأهدر فر�سة 

نيل الكرة الذهبية لأف�سل لعب عامليا، والتي يهيمن عليها الربتغايل كري�ستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل مي�سي، كانت 
فر�سته اأكرب هذه ال�سنة بعدما ودع النجمان املونديال من الدور ثمن النهائي. 

خالفا ملي�سي 31 عاما ورونالدو 33 عاما �سيكون نيمار يف املونديال املقبل يف الثالثني من عمره فقط، والأرجح اأمام 
فر�سة جديدة للقب، يف انتظار ذلك �سيتح�رس جنم باري�س �سان جريمان الفرن�سي على اأدائه �سد بلجيكا، حيث بدا غري قادر 

على مقاومة اللعب البدين الذي فر�سه عليه زميله يف نادي العا�سمة ويف حني كادت متريرته لفيليبي كوتينيو بعد توغل بني 
املدافعني، تثمر هدف التعادل اإل اأن نيمار مل يكن يف مظهر القادر على اإنقاذ منتخب بالده من خيبة الأمل.
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طرحت ال�صفحة الر�صمية اخلا�صة 
مل�صل�صل الدراما ال�صيا�صي ال�صهري 
الإعالن  كاردز«،  اأوف  »هاو�س 
ال�صاد�س  للمو�صم  الأول  الرتويجي 
الأخري للم�صل�صل الأكرث جماهريية 
نتفليك�س،  �صبكة  على  ومتابعة 
حيث ظهرت فيه النجمة الأمريكية 
روبن رايت بدور البطولة بدلً من 
كيفن �صبي�صي. وياأتي ذلك الفيديو، 
بعد اإعالن �رشكة نتفليك�س توقف 
اإنتاج م�صل�صلها على اإثر التهامات 
اجلن�صي  والتحر�س  ال�صلوك  ب�صوء 
املوا�صم  يف  لبطله  املوجهه 
�صبي�صي«،  كيفن  الأوىل«  اخلم�س 
�صخ�صية  خالله  من  ج�صد  والذي 
حيث  وود«،  اأند  »فرانك  الرئي�س 
والتي  رايت،  روبن  النجمة  حتل 
الرئي�س  زوجة  ب�صخ�صية  قامت 

دور  يف  وود«  اندر  كلري   « فرانك 
»كلري  وظهرت  عنه.  بدلً  البطولة 
الفيديو  مقطع  يف  وود«  اآندر 
العر�س،  كر�صي  على  جتل�س  وهي 
تنظر  وهي  ر�صالتها  وجهت  بينما 

»يوم  قائلة:  للكامريا  مبا�رشة 
بذلك  لتعلن  يل«،  �صعيد  ا�صتقالل 
�صمن  للدولة  رئي�صة  تن�صيبها 
ال�صيا�صي  امل�صل�صل  اأحداث 
وت�صتعر�س  كاردز«.  اوف  »هاو�س 

ق�صة امل�صل�صل يف مو�صمه الأخري 
ا�صتبدال �صخ�صية فرانك اأندروود 
كرئي�س يف ختام املو�صم اخلام�س 
�صيا�صي  خمطط  لديه  كان  والذي 
على  واحلفاظ  ب�صلطته  للت�صبث 
نفوذه،، بزوجته كلري اندر وود«ومن 
ال�صاد�س  املو�صم  ي�صم  اأن  املقرر 
والأخري من م�صل�صل »هاو�س اوف 
كاردز«، ثمان حلقات، كما �صي�صهد 
ومنهم  النجوم  من  عودة جمموعة 
�صي�صيل  وديريك  اأتكين�صون  روان 
ومايكل  كالرك�صون  وباتري�صيا 
كيلي يذكر اأن عملية ا�صتبعاد كيفن 
�صبي�صي من ا�صتكمال جميع اأعماله 
�رشكة  كبدت  الفنية،  وم�رشوعاته 
اخل�صائر  من  العديد  نتفليك�س 
املادية، جتاوزت قيمتها 39 مليون 

دولر اأمريكي.

وفاة م�سممة رق�سات �أكرث من 60 م�سرحية يف بريطانيا منها »كات�س«

»مو�زين« يدر�س �لرد على »هاو�س �أوف كاردز« يك�سف عن بطلة مو�سمه �لأخري
»ر�سوة« �أ�سالة

دث خالفًا بني عمرو �سعد وخالد يو�سف ب�سبب »كارما« غادة عبد �لر�زق تحُ

توفيت م�شممة الرق�شات الربيطانية ال�شهرية »غيليان لني« عن عمر ناهز 92 عاما واأعلن املمثل بيرت لند، زوج لني، عرب تويرت اأنها 
رحلت عن عاملنا م�شاء الأحد، مب�شت�شفى الأمرية غري�س يف و�شط لندن وبداأت غيليان لني م�شريتها املهنية راق�شة باليه، لكنها حققت اأكرب 

جناحاتها يف عامل امل�شرح، حني �شممت رق�شات م�شرحيتي »كات�س« و�شبح الأوبرا )فانتوم اوف ذا اأوبرا(، وكالهما من تاأليف اللورد لويد ويرب 
و�شممت لني رق�شات اأكرث من 60 م�شرحية، �شهدتها م�شارح لندن ونيويورك. 

الفنانة  ويرب  لويد  اللورد  ونعى 
الراحلة على تويرت قائال: »وداعا 
عزيزتي غيليان. ثالثة اأجيال من 
املو�صيقيني الربيطانيني مدينون 
ال�صهر  لني  كثريا«وح�رشت  لكي 
ت�صمية،  اإعادة  حفل  املا�صي 
ويرب  لويد  اللورد  ا�صت�صافه 
ماكينتو�س،  كامريون  واملنتج 
ت�صمية  اإعادة  فيه  جرى  حيث 
عليه  عر�صت  الذي  امل�رشح 

م�رشحية »كات�س« على ا�صمها.
اجلديد،  لندن  م�رشح  واأ�صبح 
ويعرف الآن با�صم م�رشح غيليان 
منطقة  يف  م�رشح  اأول  لني، 
لندن ي�صمى على  اإند يف  و�صيت 

الأ�رشة  خارج  من  امراأة  ا�صم 
امللكية يف بريطانيا وولدت لني 
يف بروملي جنوب �رشقي لندن، 
وبداأت م�صريتها املهنية يف عمر 
16 عاما، كراق�صة بالية يف �رشكة 
للرق�س،  باليه«  ويلز  »�صادلرز 
ثم انتقلت اإىل ت�صميم الرق�صات 
الغنائية  امل�رشحيات  يف 
اخلم�صينيات  يف  والتلفزيون، 
وا�صتمرت  املا�صي.  القرن  من 
لني يف العمل كم�صممة رق�صات، 
باليه«  »نورثرن  �رشكة  ل�صالح 
ويف  الرو�صي  البول�صوي  وم�رشح 
عام 1981، �صممت الدمي غيليان 
رق�صات م�رشحية »كات�س«، التي 

يف  مرة  اآلف   9 لنحو  عر�صت 
لندن، وبعد ذلك بخم�س �صنوات 
 « م�رشحية  رق�صات  �صممت 
وكانت  اأوبرا«،  ذا  اوف  فانتوم 
جناحا دوليا مهما لها، ويعتربها 
اإجنازاتها  اأعظم  كثريون 
لني  وحازت  رق�صات  كم�صممة 
خالل  اجلوائز  من  العديد  على 
اأبرزها  من  املهنية،  حياتها 
تقدمها  التي  اأوليفيه،  جائزة 
مرتني  لندن،  م�صارح  جمعية 
ويف عام 2014 ح�صلت لني على 
�رشيف  لقب  وهو  »دمي«،  لقب 
لفن  خدماتها  نظري  بريطاين، 

الرق�س وامل�رشح املو�صيقي.

موازين  مهرجان  اإدارة  تبحث 
املطربة  علي  الرد  الغنائي 
اأعلنت  التي  اأ�صالة،  ال�صورية 
الدورة  يف  امل�صاركة  رف�صها 
املنق�صية منه، بدعوى تعر�صها 
مل�صاومة من و�صيط اأبدى رغبته 
منها،  ر�صوة  علي  احل�صول  يف 
قائمة  �صمن  ا�صمها  لإدراج 

امل�صاركني يف املهرجان.
داخل  من  م�صدر  وقال 
الإدارة  اإن  لـ24،  املهرجان 
الرد،  طريقة  على  ت�صتقر  مل 
ن�رشته  الذي  اأ�صالة  بيان  لأن 
مبوقع  الر�صمي  ح�صابها  عرب 

�صمعة  من  ينال  »اإن�صتغرام« 
اأن  م�صيفاً  العريق،  املهرجان 
معها  للتوا�صل  اجتاهاَ  هناك 
لها،  الأمور  حقيقة  لتو�صيح 
ومن املقرر ا�صتقرار املهرجان 
على حل نهائي خالل ال�صاعات 

القليلة املقبلة.
يذكر اأن اأ�صالة قد ن�رشت بياناً 
عرب ح�صابها مبوقع »اإن�صتغرام«، 
يف  الغناء  رف�صها  فيه  اأعلنت 
لأنها  املغرب،  اأحد مهرجانات 
لن ت�صمح لنف�صها بالغناء مقابل 
اأموال �رشية تُدفع لبع�س مدراء 

املهرجانات الكبرية.

اجلوية  اخلطوط  �رشكة  نظمت 
العا�صمة  يف  احتفال   ، الرتكية 
الأول  العر�س  مبنا�صبة  الدوحة 
يف قطر للفيلم الرتكي »اآيال.. بنت 
لنيل  مر�صحا  كان  الذي  احلرب«، 

جائزة »الأو�صكار«.
الرتكي  ال�صفري  و�صارك يف احلفل 
و�صفري  اأوزر،  فكرت  قطر  لدى 
هيونغ  بارك  الدوحة  يف  كوريا 
الدبلوما�صيني  من  وعدد  كيونغب، 
يف  تركيا  �صفري  وقال  الأجانب. 
كلمة له خالل احلفل، اإن »احلروب 

بالأوجاع،  مليئة  تكون  ما  دائما 
لكن يف بع�س هذه الأحداث جند 

حكايات تكون م�صدرا للفرح«.
)اآيال..  اأوزر: »ق�صة فيلم  واأ�صاف 
بنت احلرب( متثل هذا الأمل الذي 

يخرج منه الفرح«.
زينغال  حممد  اأعرب  جانبه،  من 
اجلوية  اخلطوط  مكتب  مدير 
الرتكية يف قطر، عن فخر �رشكته 
ينطق  الذي  الفيلم  هذا  برعاية 
بلغة احلب وال�صالم والوحدة، فهو 

يحمل ق�صة ذات مغزى اإن�صاين.

حقيقة  ق�صة  الفيلم  ويحكي 
للجندي الرتكي �صليمان ديلبرييل، 
الرتكية  القوات  مع  حارب  الذي 
يف  املتحدة  الأمم  اإمرة  حتت 
 1950 عامي  بني  الكورية  احلرب 
خالل  ديلبرييل  وعرث  و1953. 
يتيمة  كورية  فتاة  على  احلرب 
معه  وا�صطحبها  »اآيال«،  و�صماها 
ورعاها  الع�صكرية،  ثكنته  اإىل 
الثنان  وتعلق  لبنته،  الأب  رعاية 
قرار  �صدور  ببع�صهما.  وبعد 
ان�صحاب القوات الرتكية من كوريا، 

»اآيال«  ا�صطحاب  ديلبرييل  قرر 
يتمكن  مل  اأنه  اإل  تركيا،  اإىل  معه 
من ذلك نظرا للقوانني التي كانت 
�صائدة اآنذاك، فحزن الثنان حزنا 
تقريبا،  قرن  ن�صف  وبعد  �صديدا. 
الرتكي  باجلندي  »اآيال«  التقت 
الذي كان قد قارب الت�صعني عاما. 
وقد كان الفيلم مر�صحا لنيل جائزة 
الأو�صكار عن فئة الأفالم الأجنبية 

يف دورتها ال�صابقة.

»�آيال بنت �حلرب«.. �أول فيلم تركي يعر�س يف �سينما �لدوحة

الفنان  بني  كالمية  م�صادة  ن�صبت 
امل�رشي عمرو �صعد ومواطنه املخرج 
خالد يو�صف، اإثر اعرتا�س الأول على 
ت�صدير الأخري للفنانة غادة عبدالرازق 
اجلديد  فيلمهما  بطلة  اأنها  على 
مو�صم  يف  عر�صه  املقرر  »كارما«، 
م�صدر  وقال  املبارك.  الفطر  عيد 
من داخل الفيلم ، اإن العالقة بني �صعد 
ويو�صف توترت خالل الأيام املا�صية، 
ن�صوب  بعد  ات�صالتهما  وانقطعت 

اأن  م�صيفاً  بينهما،  كالمية  م�صادات 
�صعد ُم�رش على اأنه بطل الفيلم، اإل اأن 
املخرج ي�صتند على عالقته مب�صوؤويل 
�رشكة »احلبتور لال�صتثمار« باعتبارها 
يف  وي�صارك  للفيلم.  املنتجة  اجلهة 
ووفاء  ال�صاوي  خالد  »كارما«  بطولة 
وماجد  كامل  وجمدي  وزينة  عامر 
تاأليف  من  فهمي،  واإيهاب  امل�رشي 

واإخراج خالد يو�صف.
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الكاتب اجلزائري نوار يا�شني

همجية اال�ستعمار وممار�سات 
اخلونة يف رواية »كاف الريح«

عند اآخر حرف قراأته يف رواية الكاتب اجلزائري نوار يا�شني املعنونة ب«كاف الريح«- ن�شر 
دار الكتاب العربي،اجلزائر،-2016 ت�شاءلت:هل جتد هذه الرواية كاتب ال�شيناريو واملخرج 
واملنتج  لتحويلها  لفيلم بطريقة ت�شاهي الأعمال ال�شينمائية اخلالدة عن الثورةالتحريرة 

اجلزائرية املجيدة؟، بخا�شة والق�شة التي يقرتحها الروائي على القارئ فيها الكثري من 
جماليات الرواية النا�شجة واملتميزة يف بنائها الفني ويف مو�شوعاتها املتعددة عن رجال الثورة 

و وقائعها  و حقائقها املعلومة و املجهولة .

بقلم الدكتور وليد 
بوعديلة–جامعة �شكيكدة

يا�سني)من  نوار  والروائي 
اجليل  من  قاملة(  مدينة 
اأبدع  قد  اجلديد،و  الإبداعي 
منها  عديدة  �رسدية  ن�سو�سا 
روايات مثل »ثالثة اأيام«،«رحى 
و  برتقال«...  الأيام«،«حبة 
مثل  ق�س�سية  جمموعات 
»رجل الع�سق«،«�ستاء م�سق،... 
�سيكت�سف   اأعماله  يقراأ  ومن 
يف  الفني  ال�سفر  يتقن  كاتبا 
و  الجتماعية  املو�سوعات 
الن�سغالت الرتبوية و الدينية 
تهم املجتمع  التي  الثقافية  و 
عرب  والعربي،  اجلزائري 
بني  تتاأرجح  �رسدية  اأدوات 
الواقعية والتجريب. و�سنحاول 
اخل�سو�سيات  بع�ض  تقدمي 
روايته  يف  قراناها  التي 
التي  الريح«  »كاف  التاريخية 
تعود للن�ساط الثوري يف جبال 
اأثناء  الق�سنطيني  ال�سمال 
املجيدة  التحريرية  الثورة 

�سد امل�ستدمر الفرن�سي.

يف حكي الهمجية 
ال�شتعمارية الفرن�شية

الكثري  عن  حتكي  الرواية  اإن 
املمار�سات  م�ساهد  من 
�سد  الفرن�سية  ال�ستعمارية 
ولي�ست  الأر�ض،  و  الإن�سان 
وقاملة  ق�سنطينة  جبال 
يف  املناطق  من  وغريها 
اجلزائري  ال�رسقي  ال�سمال 
مثال عن  جبال جزائرية  اإل 

يف  �سكانها  عانى  الوطن  عرب 
ق�سف  من  املدا�رس  و  القرى 
وتعيب  وتخويف  الطائرات 
ال�سباط  و  اجلنود  وتقتيل 

الفرن�سيني.
 وتقدم الرواية ق�سة املجاهد 
البطل كمال ال�رس�سال وا�سمه 
الثوري هو رم�سان بوحلروف 
بني  جبال  يف  العمليات  قائد 
مزلني بقاملة،  وت�سور اأحزان 
الأم واأ�سواقها لبنها ،منتظرة  
يف  بائ�ض   ق�سديري  بكوخ 
ال�رسق  د�رس  من  ة  د�رس 
الرواية  تنقل  ،و  اجلزائري 
ال�ستعمار  مالحقات  للقارئ 

له عرب اجلبال واملدن.
من  الكثري  نقراأ  كما       
م�ساهد الهمجية ال�ستعمارية 
عندما  الرواية  �سفحات  عرب 
الع�سكرية  املجموعات  تاأتي 
عن  بحثا  للقرية  الفرن�سية 
 ، اجلزائريني  املجاهدين 
اخلائن  احلركي  من  بدعم 
اجلاي،لدرجة  ولد  حمفوظ 
بالفزاعات  ال�سارد  �سبههم 
التي تو�سع يف الب�ساتني لإخافة 

الطري واإبعادها)�ض12(
املمار�سات  ومن       
التي  الفرن�سية  ال�ستعمارية 
و ف�سحتها  الرواية)  تف�سحها 
لتفعيل  حتتاج  و  التاريخ  كتب 
الدويل  الن�ساين  القانون 
�سد  الإن�سان  حقوق  ومواثيق 
من   اليوم  الر�سمية  فرن�سا 
املوؤ�س�سة ال�سيا�سية اجلزائرية 
الرئا�سة  يف  الر�سمية 
واحلكومة و الربملان؟؟( جند 
تعذيب رجال القرى بحثا عن 

معلوماحتول املجاهدين، كما 
فعلوا مثال مع احد ال�سيوخ يف 
القرية، فقد قذفه اجلنود من 

منحدر �سخري...
الروائي  يكتف  كما مل         
والقتل  التعذيب  ب�سور 
نقل  بل   ، الفرن�سي  الهمجي 
�رسدية  تقنيات  -عرب  لنا 
النف�سي  املنظور  متعددة- 
اخلائن  للحركي-  والفكري 
رمز  عنده  فهي  فرن�سا،  من 
القوة بكل دباباتها وطائراتها 
فيجمع  جنودها،  وباأعداد 
تقنيتني  بني  ال�رسدي  الن�ض 
وحماولته  ال�ستعمار  لف�سح 
املدا�رس  يف  ال�سكان  اإركاع 
هي  الأوىل  ل�سفه،  وجلبهم 
احلرقو  عرب  تقنيةالتخويف 
التخويف  هي  الثانية  و  القتل 
عن  اخلونة  خطاب  عرب 
الفرن�سية  املادية  القوة 
مل  ذلك  لكن  ال�ستعمارية، 

ينفع،
ال�سجون  الرواية  وتدخل     
و  التعذيب  م�ساهد  وتنقل 
اأ�سوات اجلرحى و�رساخ الدم 
املكهربة  الأج�ساد  و  الثائر 
وامل�سوهة، والو�سعية البائ�سة 
التي  الكدية(  )�سجن  لل�سجن 
تقتل اإن�سانية الإن�سان ، وجاء 
جيدة،   فنية  بطريقة  الو�سف 
على  تدل  حكائية  وبلغة 

الرباعة و الإتقان...
نوار  الروائي  ا�ستعانة  لعل  و 
يا�سينب�سعرية ال�رسد يف بع�ض 
�سفحات الرواية، قد �ساعدته 
ت�سميته  ميكن  ما  نقل  يف 
»�رسديات الهمجية الفرن�سية«، 

بالأحرار  التنكيل  حيث 
فيها  بو�سائل مرهبة متنوعة، 
والأفران  امل�سعورة  الكالب 
اأحياءا  الب�رس  حلرق  العظيمة 
قتلى؟؟؟)هذا  وت�سويههم 
هيليوبولي�ض  باأفران  يذكرنا 
 1945 ماي  يف  بقاملة 
تعرتف  مل  التي  وجمازرها 
اخلطاب  ن�سيها  و  فرن�سا  بها 
اجلزائري؟فال  الر�سمي 
طلب  ول  فرن�سي  اعتذار 
اغت�ساب  وحيث  جزائري؟؟(، 

الن�سوة، و....

قدا�شة الن�شال ودن�س 
اخليانة:

خط  يف  الرواية  ت�سري 
وهو  واحد،  فكري  تخييلي- 
اجلمايل  الرتقاء  حماولة 
املجيد،  النوفمربي  باجلهاد 
من  الكثري  اقرتاح  خالل  من 
املقاطع ال�رسدية التي ت�سف 
املجاهدين  اأ�سطوريا  و�سفا 
وت�سحياتهم،   و�سجاعتهم 
الأمر  هذا  القارئ  و�سيجد 
لنهايتها،  الرواية  بداية  من 
ومل ين�سغل الكاتب نوار يا�سني 
املزيفني  املجاهدين  بق�سية 
املمار�سات  يكتب  مل  كما 
التحريرية  الثورة  يف  ال�سلبية 
واكتفى  فيها،  الظل  نقاط  اأو 
و�رسد  متجيدي  ن�ض  بكتابة 
كل  وعن  �سهيد  لكل  ابتهايل 

�سهادة.
»الأ�سطرة«  تقنية  فوّظف 
الأ�سطوري  التحويل  اأي   ،

اليومية  لل�سخ�سيات 
يف  املبالغة  وال�سعبية،عرب 
الثوري  منجزها  و�سف 
فاملجاهد  الوطني،  ونب�سها 
كل  يف  موجود  مثال  »كمال« 
ومقبل  �رس�ض  ومقاتل  مكان 
تراجع  دون  من  املوت،  على 
العدو... و  ال�سديق  ويهابه 
الأو�ساف  من  وغريها 
اخلارقة،لدرجة  البطولية 
الت�سحية  �رسد  �سعرية  نتاأمل 
)مثل �سفحة257(، كما وجدنا 
يا�سني  نوار  الروائي  ن�ض  يف  
كان  الذي  ال�سوق  و  احلنني 
بعيدا  املجاهدون  يعانيه 
منازلهم  وعن  اأهلهم  ام  عن 
�ساعر  باأ�سلوب  اأرا�سيهم،  و 
املجاهد  فيه  رومان�سي،يحن 
الأم)مثل  لك�رسة  اجلزائري 
املنا�سل  ال�ساعر  حنني 
وخبز  لقهوة  دروي�ض  حممود 

اأمه يف ق�سيدته امل�سهورة(.
 ومن مالمح التي جتعل الرواية 
التحررية  الثورة  عن  رواية 
نذكر ح�سور م�ساهمة املراأة 
الفدائية  الأعمال  الثورة،  يف 
وانتقالت  املدن،حتركات  يف 
الثوار اجلزائريني بني املناطق 
واجلبال، و�سعية امل�ساجني يف 
الجتماعية  احلياة  ال�سجون، 
املجاهدين  لأ�رس  ال�سعبة 
م�ساهمة  اجلزائريني،  ولكل 
اجلهاد  دعم  يف  الريف  اأهل 

بطرق متعددة...
الكاتب  طموح  وبقدر       
اجلزائري  بالن�سال  لالرتقاء 

 ، ر النوفمربي  بقد

للقارئ  ينقل  اأن  يريد  كان  ما 
مواقف  من  �سورا  العربي 
فج�سد  احلركى-اخلونة، 
حمفوظ  ب�سخ�سية  الروائي 
كل مالمح اخلائن الذي يقدم 
املعلومات للم�ستعمر و يرتجم 
الفرن�سيني  ال�سباط  تعليمات 
املدا�رس.فالكثري  يف  لالأهايل 
الرواية  يف  املقاطع  من 
الداخلية  امل�ساعر  عن  تعرب 
الدنيئة  والأفكار  احلاقدة 
الوطن  خانوا  جلزائريني 

وخدموا فرن�سا،

يف اخلتام

اجلزائري  القارئ  نن�سح 
الرواية،  هذه  بقراءة  والعربي 
ال�سوق  طهارة  تنقل   وهي 
امل�ستعمر  وهمجية  لالأر�ض 
اخلونة  وحقد  الفرن�سي 
والأهل  لالأر�ض  ونكرانهم 
زائل،  دنيوي  متاع  لأجل 
ال�ساحة  تكت�سف  اأن  ونتمنى 
العربية  و  اجلزائرية  الثقافية 
وان  ال�ساب،  الروائي  هذا 
من  النقاد  و  الباحثون  يقرتب 
املختلفة  ال�رسدية  ن�سو�سه 
يا�سني  فنوار   ، وق�سة  رواية 
جميلة،  بطريقة  يكتب  مبدع 
الفكرية  القناعات  ويتقن نقل 
�رسدي  بثوب  ال�سيا�سية  و 
كيف  ويعرف  م�سوق.  ممتع 
املختلفة  اخلطابات  يجعل 
واحدة   رواية  يف  تتفاعل 
وفنية  مبرجعياتتاريخية 

وتراثية غنية. 

قلت: ولن 
اإذن .. �شاأعيُد ترتيَب امل�شاِء

مبا يليُق بخيبتى وغيابها 
اأطفاأُت ناَر �شموِعها 

اأ�شعلُت نور الكهرباء 
�شربُت كاأ�َس نبيِذها 

وك�شرُتُه
بّدلُت مو�شيقى الكمنجاِت 

ال�شريعِة بالأغانى الفار�شية
قلت : لن تاأتى

�شاأن�شو ربطَة العنِق الأنيقَة 
.. هكذا اأرتاح اأكرث 

اأرتدى بيجامًة زرقاَء

اأم�شى حافيا لو �شئُت
اأجل�س بارتخاِء القرف�شاِء 

على اأريكتها !! 
فاأن�شاها .. واأن�شى كَلّ اأ�شياِء 

الغياْب
اأعدُت ما اأعددت من اأدواِت 

حفلِتنا اإىل اأدراجها 
وفتحُت كَلّ نوافذى 

و�شتائرى 
ل �شَرّ فى ج�شدى اأمام الليِل 

اإل ما انتظرُت 
وما خ�شرْت .. 

�شخرُت من هو�شى بتنظيف 
الهواِء لأجلها

عّطرته برذاِذ ماِء الورِد 
والليمون !!

لن تاأِت ..
�شاأنقُل زهرة الأوركيِد من 

جهِة اليمني اإىل الي�شاِر 
لكى اأعاقَبها على ن�شياِنها 

غّطيُت مراآة اجلداِر مبعطٍف 
كى ل اأرى اإ�شعاَع �شورِتها 

واأندم
قلت اأن�شى ما اقتب�شُت لها من 

الغزل القدمي 

لأنها ل ت�شتحُقّ 
ق�شيدًة حتى 
ولو م�شروقًة 

ون�شيُتها 
واأكلُت وجبتى 

ال�شريعة واقًفا 
وقراأُت ف�شاًل من 

كتاٍب مدر�شٍىّ 
عن كواكبنا البعيدة 

وكتبُت كى اأن�شى اإ�شاَءتها 
ق�شيدة 

هذى 
الق�شيدة 

لن تاأت   

�شعر : حممود دروي�س
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الكاتب حمفوظ م�شباح جلريدة الو�شط 

اال�شـــــــتمرار يف الــــــكـــتابة �شـــــــرط 
لال�شتمرار يف ح�شـم مـعارك احلياة
حمفوظ م�شباح �شاعر مغرتب بفرن�شا اأ�شتاذ لغة عربية بداأ العمل ال�شحفي بجريدة اأ�شواء التي اختفت 

بعد عام من ظهورها يف الثمانينات رفقة الكاتب والإعالمي اأحمد ختاوي وال�شحفي حممد هلوب 
وغريهم ل اأذكر اأ�شماءهم ثم التحقت مبجلة الفالح والثورة كنت ا�شرف على �شفحتها الثقافية كما 

كنت ان�شر يف كل من جريدة امل�شاء وال�شعب ويف الت�شعينات التحقت بجريدة ال�شروق العربي يف بداية 
�شدورها كنت اأ�شرف على �شفحتها الثقافية كما كنت من موؤ�ش�شي رابطة ابداع الثقايف رفقة رئي�شها 

الديب الطاهر يحياوي والتي �شمت خرية الكتاب واملبدعني ال�شباب اذكر منهم على �شبيل املثال 
ال�شعراء حممد �شايطة نور الدين دروي�س ح�شني عربو�س عمر بو�شموخة رحمه اهلل عقاب بلخري 

عزوز بن عقيل والكتاب ب�شري مفتي ومراد بوكرزازة وزكية عالل نور الدين لعراجي

حاوره / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

كيف هي عالقتك بالنقد 
؟

بالن�سبة لأعمايل لقد تخلفت كثريا 
عن الركب ب�سبب هجرتي اإىل فرن�سا 
يف بداية الع�رشية ال�سوداء مما اأدى 
والإبداع  الكتابة  هجرة  اإىل  بي 
فقدان  اإىل  ال�سبب  يعود  رمبا 
�سدر  وقد  العربي  الثقايف  اجلو 
الن�رش  دار  عن  �سعر  ديوان  اأول  يل 
مع  بال�سرتاك  امل�رشية  بلومانيا 
..اأما  املا�سية  ال�سنة  املثقف  دار 
يف  اأفكر  النقدية  لأعمايل  بالن�سبة 
لق�سائد  النقدية  الدرا�سات  طبع 
العرب  ال�سباب  ال�سعراء  ملختلف 

الذين ن�رشوا يف مواقع التوا�سل 

ماهي العوائق التي 
تكبلك واأنت تكتب ؟

اأثناء  اأ�سادفها  التي  العوائق  اأهم 
اأعي�سها  التي  العزلة  هي  الكتابة 
امليدان  عن  بعيدا  فرن�سا  يف 
الثقايف العربي اإل من خالل العامل 
ي�سبع  ل  الذي  النت  الإفرتا�سي 
الفعلي  بالحتكاك  الروح  تعط�ش 
كالتظاهرات  الأدبية  واللقاءات 
اإىل  اأفتقد  اأين  كما  والأم�سيات 
التي  املدينة  يف  والكتب  املراجع 

اأقيم بها

ما الذي يف نظرك عطل 
النقد العربي مواكبة 

العاملية ؟

يف   – اعتقادي  يف   - �سبب  اأكرب 
مواكبة  يف  العربي  النقد  تعطيل 
العاملية هو انعدام الت�سجيع وعدم 
طرف  من  اإل  به  القراء  اهتمام 

الأ�ساتذة واملخت�سني
التام  ال�سبه  غيابه  ذلك  اإىل  اأ�سف 
يواكب  فلكي  الت�سال  و�سائل  عن 
ثورة  اأحداث  من  بد  ل  العاملية 
يف  يحدث  كما  واإعالمية  نقدية 
و�سائل الإعالم الأوربية حيث هناك 
برامج خا�سة بالكتب كما تخ�س�ش 
فقرة  احل�س�ش  من  الكثري  يف 
واإعطاء خمت�رشا  بالكتب  لالإ�سهار 

ملحتواها مع نقد مقت�سب

كيف ترى ال�شرد العربي 
، وما م�شتقبله ؟

على  نف�سه  فر�ش  العربي  ال�رشد 
انت�سار  يف  ومتثل  الدبية  ال�ساحة 
اإىل  اأدى  مما  والق�س�ش  الروايات 
يف  وك�ساده  ال�سعر  مكانة  تراجع 
�سوق الكتب واملكتبات ولعل ظهور 
من  والنفور  والنرثي  احلر  ال�سعر 
قالب الق�سيدة الكال�سكية العمودية 
والقوايف  اخلليلية  بالبحور  والتقيد 
�ساهم يف انت�سار النرث على ح�ساب 

كما   > املنظوم  الكالم   < ال�سعر 
والق�سة  الرواية  ع�رش  نعي�ش  اأننا 
الأ�ساليب  ظهور  مع  وخا�سة 
كالق�سة  الق�سة  فن  يف  اجلديد 
جدا  الق�سرية  والق�سة  الق�سرية 
اأنني  رغم  جازما  واأعتقد  والهايكو 
�ساعر واأحب ال�سعر واأكتبه اأن زمن 
ال�سعر قد وىل لأن لكل ع�رش اأدواته 
اأن حت�سن  التي ت�ستطيع  الإبداعية 

م�ساعره وم�ساكله واأذواقه

هل تتابع اأعمال الكتاب 
العرب ، وماراأيك مبا 

ينجزونه ؟

الثقافية  ال�ساحة  على  يحدث  ما 
ثورة  هي  العربية  الدول  كل  يف 
الوقوف على دعائم  ثقافية حتاول 
واأ�س�ش نقدية عاملية احيانا ب�سبغة 
عن  متاما  تن�سلخ  مل  ادا  عربية 
وتفقد  الإ�سالمي  العربي  روحها 
الهايكو  وال�سعر  كالق�سة  هويتها 
موجة  ثانية  مرة  �سنعي�ش  فهل 
الروبية  بالأ�ساليب  املتاأثر  الأدب 
والرومان�سية والعبثية فهناك ثورة يف 
الإبداع والن�رش بف�سل التكنولوجية 
يف  و�ساهمت  الحتكار  الغت  التي 
الأعمال  ون�رش  ال�سعوب  تقريب 
يحدث  ما  دليل  وخري  تكلفة  بدون 
يف مواقع التوا�سل وال�سهادات التي 
توزع جزافا والكم الهائل من الكتب 

التي ت�سدر كل يوم

هل اأنت مع اأو �شد 
م�شطلح الكتابة الن�شوية 

، وملاذا ؟

هذا  على  مبدئيا  اأوافق  ل  اأانا 
امل�سطلح الكتابة الن�سوية الذي يف 
العن�رشية والتفرقة  خباياه نوع من 
بني الرجل واملراأة بيولوجيا وفكريا 
م�ساعر  هو  الإبداع  اأن  مع  وقوامة 
كالهما  �سيء  كل  قبل  ان�سانية 
نف�ش  يوظفان  واملراأة  الرجل  اأي 
الدوات لغة كانت اأم األوانا اأم غريها 
من و�سائل التعبري وامل�سحة الأنثوية 
اأو الرجولية يف التعبري والأ�سلوب ل 
نوعا  الن�سوي  الإبداع  من  ت�سنع 
مميزا وخمتلفا عن الأنواع الخرى 

اإل يف اجلودة والذوق

ناقد �شاعر اأم اعالمي 
اأيهما اأهم عندك الآن ؟

هذه  تركت  لقد  اأعتقد  ل  اعالمي 
الزمن  من  عقدين  منذ  املهنة 
ال�سعر  لأن  ناقد  ثم  اأول  �ساعر 
لأخفف  اأمار�سها  ا�سقاط  عملية 
لوعة ال�سوق والغربة والعزلة والنقد 
اأمار�سها عن  اأقول حرفة  هواية ل 
الن�سو�ش  اأعماق  يف  لأبحر  حب 
وجمالها  بدررها  فاأمتتع  الدبية 
اأدق  ومبعنى  وجتاربها  واإن�سانيتها 
الكلمات  بني  الناب�سة  بروحها 

والتعابري

ما هو تف�شريك لظهور 
كاتبات تتعاطى مع 
الكتابة باأنوثتهن ؟

ال�سوؤال  هذا  ن�سف  اأجبت عن  لقد 
اآنفا  الن�سوي  الكتابة  م�سطلح  يف 
ولكن اأ�سيف لتو�سيح جمال الكتابة 
لطيف  الإبداع  هذا  اأن  الأنثوية 
نحن  كرقتهن  ورقيق  كلطفهن 
بحاجة ما�سة اأىل الكتابات الأنثوية 
يف  الأنثوية  الإبداعات  كل  اأىل  بل 
كل امليادين لتكتمل الأفكار والروؤى 
وامل�ساعر فالإبداع الرجويل وحده 
بوجود  اإل  يكتمل  ل  ناق�سا  يبقى 
  << تعاىل  كقوله  انثوي  ابداع 
 >> زوجني  خلقنا  �سيئني  كل  ومن 

فالأزواج يف احلياة اكتمال وثراء

العالم واملثقف العربي 
كيف هي العالقة من 
وجهة نظرك ، وملاذا ؟

وجد  العربي  الإعالم  ان  اأعتقد 
والريا�سة  ال�سيا�سة  خلدمة  اأ�سا�سا 
الثقافة  خلدمة  وجوده  من  اأكرثها 
غياب  يف  احلقيقي  ال�سبب  ولعل 
الفاعلة  املوؤثرة  الفعلية  الثقافة 
التوجيه  هو  العربي  الإعالم  يف 
واإ�سغال  لالإعالم  ال�سيا�سي 
اجلماهري بالإعالم املوؤقت الظريف 

كما اأن هناك اأ�سبابا اخرى كالربح 
تدر  ل  الثقافة  مادامت  املادي 
اأرباحا الثقافة العربية يف ا�ستيقاظ 
عربية  ا�سعاعات  هناك  حمت�سم 
والوعي  الإبداع  يف  باخلري  تب�رش 
والجتماعي  وال�سيا�سي  الثقايف 
الكتابات رغم  الهائل من  الكم  ويف 
العظيمة  فالنار  وه�سا�ستها  هزالها 
تبداأ  م�سافة  واأي  ب�رشارة  تبداآ 

بخطوة

ما الذي قدمه املثقف 
العربي للجمهور ؟

معاناة  يف  العربي  املثقف  مازال 
الثقايف  املولود  يقدم  كي  خما�سه 
ذوق  يرفع  الذي  اجلميل  اجلديد 
العربي  اجلمهور  ان�سانية  و  ووعي 

اأىل م�ساف الدول املتقدمة 

كلمة اأخرية للجريدة 
والقراء

�سحيفة  ال�سكر  جزيل  اأ�سكر   
اأمتنى  ا�ست�سافتني  التي  الو�سط 
بالكتاب  الهتمام  من  املزيد  لها 
الت�سجيع  لأن  ال�سباب  واملبدعني 
وجودهم  بقيمة  اعرتاف  املعنوي 
هذا  يتم  ول  اأكرث  ليبدعوا  وعملهم 
يف  القراء  بني  اجلهود  بت�سافر  اإل 
واجلريدة  باقتنائها  اجلريدة  دعم 

بتقدمي الأجود ثم الجود

البيان قبل االأخري 
�شعر : �شميح القا�شم

الـحال  واقع  عن  الأخري  قبل  البيان 
مع الغزاة الّذين ل يقراأو

وا الَْع�رَشَهْ.. لَ. لَ تَُعُدّ
�َساِب َفاتَُكْم يَْوُم احْلِ

َوبَْعرَثَْت اأَْوَقاتَُكْم
اأَْرَقاُمَها امْلُبَْعرَثَهْ

وا الَْع�رَشَهْ... َفاَل تَُعُدّ
َزَرهْ ُقوا ِمْن َمْ تََدَفّ

َزَره َوانَْطِلُقوا يِف َمْ
َماِء  الِدّ نَْهِر  َعلَى  َقتاَْلنَا  اأَ�ْساَلءُ 

َقنَْطَرهْ
وا الَْع�رَشَهْ.. َفاَل تَُعُدّ

ُجوا َدبَّابًَة تََزَوّ
نَْزَرهْ بُوا حُمَ َواأَْنِ

َوَحاِولُوا
َوَعِلّلُوا
َوَقاِتلُوا
َوَقِتّلُوا

ُكُلّ �َسِهيٍد َغيَْمٌة

َعُد ِمْن تَُراِبنَا تَ�سْ
تَْهِمي َعلَى ِحَراِبُكْم

ٍة اأُْخَرى ًة اأُْخَرى َوَراَء َمَرّ َوَمَرّ
يَُعوُد َغيَْمًة ِمْن بَاِبنَا

ُكُلّ �َسِهيٍد َغيَْمٌة
ُكُلّ َوِليٍد �َسَجَرهْ

وا الَْع�رَشَهْ.. َفاَل تَُعُدّ
يَا اأَيَُّها الآتُوَن ِمْن َعَذاِبُكْم

ُعوُدوا َعلَى َعَذاِبنَا
َواِبنَا ُعوُدوا اإِىَل �سَ
ْم�ُش يِف ِكتَاِبنَا اأَل�َسّ

َفاأَُيّ �َسْيٍء َغرْيَ َهَذا اللَّيِْل يِف ِكتَابُُكْم
يَا اأَيَُّها الآتُوَن ِمْن َعَذاِبُكْم

ا الَْع�رَشَهْ لَ. لَ تَُعُدّ
َوَغاِزلُوا َقاِذَفًة

َرهْ َوَعا�رِشُوا ُمَدِمّ
َواأَتِْقنُوا امْلََكاِئَد امْلُْحَكَمَة امْلَُدبََّرهْ

ُخُذوا َدِمي ِحرْبًا لَُكْم
اِئَد امْلَِديِح َوَدِبُّجوا َق�سَ

َرهْ يِف امْلََذاِبِح امْلَُظَفّ
نَاِبْل ُموا ال�َسّ َو�َسِمّ
ُموا امْلَنَاِزْل َوَهِدّ

اَلْم َواأَْطِلُقوا النَّاَر َعلَى َفَرا�َسِة ال�َسّ
ُوا الِْعَظاْم َوَك�رِشّ

رُي َمْزَهِريًَّة لَ بَاأْ�َش لَْو تَ�سِ
َهْ ِعَظاُمنَا امْلَُك�رَشّ

وا الَْع�رَشَهْ لَ. لَ تَُعُدّ
ْحَر َعلَى ُقلُوِبُكْم؟ َد ال�ِسّ َمْن اأَْو�سَ

�َش الأَلَْغاَز يِف ُدُروِبُكْم؟ َمْن َكَدّ
َل اإِىَل ِدَماِئنَا؟ َمْن اأَْر�َسَد النَّ�سْ

َعلَى  الأَ�َساِطرِي  اأَ�ْسبَاَح  َدَلّ  َمْن 
اأَ�ْسَماِئنَا؟

َمْن اأَ�ْسَعَل الَْفِتيل؟
َمْن لََطَم الَْقِتيَل ِبالَْقِتيْل؟

لَ تَ�ْساأَلُوا
لَ تَْقبَلُوا

َرهْ ْمَعِة امْلَُفِكّ لَ تَْعبَاأُوا ِبالَدّ
وا الَْع�رَشَهْ.. َولَ تَُعُدّ

ْت ُجيُو�ٌش ِمثْلَُكْم ِمْن َهُهنَا َكَرّ
ْت ُجيُو�ٌش َقبْلَُكْم َوَهُهنَا َفَرّ

َفاْقتَِحُموا
َوالْتَِحُموا
َواأَْخِطئُوا
َواتَِّهُموا

نْيَا لَُكْم َما َداَم يِف الُدّ
ا َوَعْدلً يَْحُكُم ا تََرْونَُه َحًقّ َقا�ٍش، مِبَ

َرهْ َونَْحُن لَ�ْسنَا َغرْيَ اُ�ْسُطَوانٍَة ُمَكَرّ
َرهْ اأَْقَوالُنَا. يِف ُعْرِفُكْم. ُمَزَوّ

َرهْ ُكو�َسانُنَا، �ُسُهوُدنَا، ُعُقوُدنَا ُمَزَوّ
ٌر نَا ُمَزَوّ َوَجُدّ
َرهْ نَا ُمَزَوّ َواأُُمّ

َرهْ نَا �َسَهاَدةٌ ُمَزَوّ ُمنَا َوَدُمّ َوحَلْ
وا الَْع�رَشَهْ... لَ.. لَ تَُعُدّ

اإِىَل  الَْقتْلَى  َفلْيَْخُرِج  اإَِذْن،  ِجئْتُْم، 
َواِرْع ال�َسّ

َواِرْع َولْيَْخُرِج الآبَاءُ َوالأَبْنَاءُ.. ِلل�َسّ
اءُ َفاِتُر الْبَيْ�سَ َولْتَْخُرِج الأَْقاَلُم َوالَدّ

اِبْعَولْتَْخُرِج امْلََكاِحْل َوالأَ�سَ
َداِئْل ُل النَّْعنَاِع َواجْلَ َوُخ�سَ

َولْتَْخُرِج الأَْفَكاُر َوالأَ�ْسَعاُر َوالآَراءُ
اِئْل َوالَْف�سَ

ُ امْلَُقاِتْل ُر امْلُبَ�رِشّ َولْيَْخُرِج امْلُنَِظّ
َولْتَْخُرِج الأَْحاَلُم ِمْن َكابُو�ِسَها
َولْتَْخُرِج الأَلَْفاُظ ِمْن َقاُمو�ِسَها

َولْتَْخُرِج الْبُيُوُت َوالَْوْر�َساُت وامْلََزارْع
َواِرْع ْحنَُة َواللَّْعنَُة ِلل�َسّ َولْتَْخُرِج امْلِ
َواِرْع َولْتَْخُرِج النَّْكبَُة َوالنَّْك�َسُة ِلل�َسّ

َواِرْع يَاُج ِلل�َسّ َجاُج َوال�ِسّ َولْيَْخُرِج الَدّ
َوالأَْفَخاُذ  الْبُُطوُن  َولْتَْخُرِج 

َوالأَْحاَلُف
َوالأَْحَزاْب

َاِئْع َولْتَْخُرِج الأَْديَاُن َوال�رَشّ

َولْتَْخُرِج الأَ�ْسيَاءُ َوالأَ�ْسَماءُ َوالأَلَْقاْب
ِغينَْه ُبّ َعلَى اأَْجِنَحِة ال�سَّ َولْيَْخُرِج احْلُ

ِة امْلَُخيَّْم اأَبْيَ�َش يِف اأَِزَقّ
اأَ�ْسَوَد يِف ُكوِفيَِّة امْلُلَثَّْم

ِزينَْه اأَْخ�رَشَ يِف َحاَراِتنَا احْلَ
ِة الَْقْريَِة اأَْحَمَر يِف انِْتَفا�سَ

الأُْهُزوَجُة  َولْتَْخُرِج  َوامْلَِدينَْه 
ْعِبيَّْه ال�َسّ

يَّْه... َولْتَْخُرِج الَْق�سِ
ِحئْتُْم

َواِرْع اَحاُت َوال�َسّ اإَِذْن َفلْتَْخُرِج ال�َسّ
ا ِمَن النُّوِر َفيْ�سً

َواِرْع اَحاِت َوال�َسّ َعلَى الَْعتَْمِة يِف ال�َسّ
ا ِمَن اللَّْحِم َعلَى َمٍدّ ِمَن الُْفولَِذ  �َسًدّ
َواِرْع  اَحاِت َوال�َسّ .. ِلل�َسّ َوامْلََطاِمْع اأَلُْكُلّ

َواِرْع اَحاِت َوال�َسّ .. يِف ال�َسّ َوالُْكُلّ
اِرْع اِرُع امْلَ�سَ َولْتُْدِرِك امْلَ�سَ

وا الَْع�رَشَهْ َولَ تَُعُدّ
وا الَْع�رَشَهْ... لَ. لَ تَُعُدّ

ِجئْتُْم
اإَِذْن َفلْيَاأُْخِذ الُْفولَُذ َما يَ�َساْء

ْمَقاْء َولْتَاأُْخِذ الِْهَراَوةُ احْلَ
ا�ْش �سَ اُط َوالَرّ َولْيَاأُْخِذ امْلََطّ

َولْتَاأُْخِذ الأَ�ْساَلُك َوالَْغاَزاُت َما تَ�َساْء

اأبَْرَقِت الَْكاآبَْه
اْء َمّ يِف اأُُفِق الَْكَواِرِث ال�سَّ
اَل�ْش َواأَْرَعَدْت اإَِراَدةُ اخْلَ

َحابَْه َفلْتَْختَ�رِشْ تَاِريَخَها ال�َسّ
َماْء َولْتُْمِطِر الِدّ
َماْء َولْتُْمِطِر الِدّ

ُهوُل َوالِْوْديَاْن ُفوُح َوال�ُسّ َولْتُْزِهِر ال�ُسّ
َقتْلَى َوَزيْتُوًنا َوَزْعَفَراْن

َاَرهْ َولْتَْقَدِح ال�رَشّ
َجاَرهْ ِبِحْكَمِة احْلِ

ْع اإِنْ�َسانَُه الإِنْ�َساْن َولْيَْخرَتِ
ا الَْع�رَشَهْ َفاَل تَُعُدّ
َولَ نَُعُدّ الَْع�رَشَهْ

ْفِر ّ ْفُر اإِىَل ال�سِ ّ تََراَجَع ال�سِ
انَْطِلْق

ِمْن ُقْمُقِم امْلَْوِت
َرهْ اإِىَل �َسَماِئَك امْلَُحَرّ

َرهْ َك امْلَُحَرّ َواأَْر�سِ
ِعْماَلُقنَا ِمْقاَلُعنَا
ِمْقاَلُعنَا ِعْماَلُقنَا

َولَ تَُعَدّ الَْع�رَشَهْ
لَ

لَ تَُعَدّ الَْع�رَشَهْ!!
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هذه الفيتامينات مهمة ل�صحة اجللد
الغنية  ال�صحية  التغذية  تتمتع 
كبرية  ب�أهمية  ب�لفيت�مين�ت 
على  ت�ص�عد  اإذ  اجللد،  ل�صحة 
جتدد خالي�ه وحتميه من الأ�صعة 
وال�صيخوخة  البنف�صجية  فوق 
الأمل�نية  التغذية  خبرية  وق�لت 
م�رغريت مورلو اإن اجللد، �ص�أنه 
اآخر،  ع�صو  اأي  �ص�أن  ذلك  يف 
ب�لفيت�مين�ت  اإمداده  اإىل  يحت�ج 
ب�ل�صحة  ليتمتع  واملع�دن، 

وال�صب�ب.

A فيتامني

يحت�ج اجللد  املث�ل  �صبيل  فعلى 
لبن�ء خالي� جلد   A اإىل فيت�مني 
يف  جداً  ه�م  اأمر  وهو  جديدة، 
كم�  لل�رضر،  اجللد  تعر�ض  ح�ل 
بحروق  الإ�ص�بة  عند  احل�ل  هو 
�صم�صية. وتتمثل امل�ص�در الغنية 
وال�صمك  اجلزر  يف   A بفيت�مني 

ومنتج�ت الألب�ن.

C فيتامني

فيت�مني  اإىل  اأي�ص�ً  اجللد  يحت�ج 
التحكم  على  ي�ص�عده  الذي   ،C
فيت�مني  ميت�ز  كم�  الرطوبة.  يف 
C بقدرته على حم�ربة م� يعرف 
ته�جم  التي  احلرة،  ب�جلذور 
ال�صيخوخة  خالي� اجللد، م�صببة 
امل�ص�در  وتتمثل  والتج�عيد 
الفواكه  يف   C بفيت�مني  الغنية 

احلم�صية والفلفل الرومي.

E و B فيتامينات

دوراً   E و   B فيت�مين�ت  وتلعب 
اجللد،  خالي�  جتدد  يف  مهم�ً 
بجروح.  الإ�ص�بة  عند  خ��صة 
بهذه  الغنية  امل�ص�در  وتتمثل 
الك�ملة  احلبوب  يف  الفيت�مين�ت 

واخل�رضوات ومنتج�ت الألب�ن.

ليكوبني

م�دة  على  الطم�طم  حتتوي 
لالأك�صدة،  امل�ص�دة  »ليكوبني« 
الأ�صعة  من  اجللد  حتمي  التي 
فوق البنف�صجية متو�صطة وطويلة 

املوجة.
الأ�صح�ء  اأن  ك�بي�ض  واأكد 
مكمالت  اإىل  يحت�جون  ل 
الفيت�مين�ت، حمذراً من خطورة 
الطبيب،  ا�صت�ص�رة  دون  تع�طيه� 
يكون  قد  الزائدة  اجلرع�ت  لأن 
�صبيل  فعلى  �صلبية،  اآث�ر  له� 
املث�ل قد يت�صبب تع�طي جرعة 
اإحل�ق  يف   A فيت�مني  من  زائدة 

�رضر ب�لكبد واجللد والعظ�م.

�شوائل كافية

ال�صحية  التغذية  ج�نب  واإىل 
اأكدت مورلو  الغنية ب�لفيت�مين�ت 
بكمية  ال�صوائل  �رضب  اأهمية 
تعمل  ل�صحة اجللد، حيث  ك�فية 
اجللد  ترطيب  على  ال�صوائل 
ولهذا  م�صدوداً  مظهراً  ومتنحه 
امل�ء،  �رضب  يجب  الغر�ض 
و�ص�ي  املعدنية،  املي�ه  ل�صيم� 

الأع�ص�ب غري املحلى ب�ل�صكر.

ما تاأثري الأرز البني على ال�صكر يف الدم؟

اأ�صلحة ملواجهة اأمل الوجه جمهول ال�صبب

الأرز البني اأو الأرز غري املق�صور من الأطعمة التي 
وعلى  ال�صكري،  مر�ض  من  الوق�ية  على  ت�ص�عد 
�صبط احل�لة عند الإ�ص�بة. ن�صبة ال�صكر ب�لدم هي 
مقي��ض ملقدار اجللكوز الذي يتم توزيعه بوا�صطة 
الدم  اإىل  اجللوكوز  ويدخل  الدموية،  الدورة 
فيفرز  الن�صوي�ت،  اأكل  عند  كبرية  وبكمية  ب�رضعة 
البنكري��ض الأن�صولني ل�صبط ن�صبة ال�صكر، ف�إذا مل 
عليك  يكون  بنف�صه  ال�صكر  �صبط  اجل�صم  ي�صتطع 
اأن ت�صبطه ب�ختي�ر الأطعمة املن��صبة والتحكم يف 

الكمية.
من  وغريه  الأبي�ض  من  بدلً  البني  الأرز  اأكل 
الإ�ص�بة  خطر  يقلل  الب�صيطة  الكربوهيدرات 
ب�ل�صكري بن�صبة 16 ب�مل�ئة يحتوي الكوب املطبوخ 
ويوجد  حرارية،  �صعرة   150 على  البني  الأرز  من 
املقدار،  هذا  يف  الكربوهيدرات  من  غرام�ً   30

قليلة  الأطعمة  من  ح�صتني  املقدار  هذا  ويع�دل 
الطع�م  ق�ئمة  تت�صمنه�  التي  الكربوهيدرات 
 15 الواحدة  )احل�صة  ال�صكري  ملري�ض  ال�صحية 

غرام�ً(.
مقداره�  حل�صة  ال�صكري  مري�ض  اختي�ر  اأن  اأي 
كوب من الأرز البني املطبوخ لي�ض مث�لي�ً، ويجب 
اأن يق�بله تقليل اأنواع اأخرى من الأطعمة، اأو اختي�ر 

ن�صف كوب من الأرز البني فقط.
ويحتوي مقدار الكوب من الأرز البني على غرامني 
من الألي�ف التي تبطئ دخول اجللوكوز اإىل الدم، 
األي�ف  الن�صوي�ت التي حتتوي على  ولذلك تو�صف 

مثل الأرز البني ب�أنه� كربوهيدرات معّقدة.
الوق�ية. وتفيد الدرا�ص�ت ب�أن اأكل الأرز البني بدلً 
الب�صيطة  الكربوهيدرات  من  وغريه  الأبي�ض  من 

يقلل خطر الإ�ص�بة ب�ل�صكري بن�صبة 16 ب�مل�ئة.

   ق�لت الرابطة الأمل�نية لأطب�ء 
الأع�ص�ب اإن بع�ض الأ�صخ��ض يع�نون 
من اأمل م�صتمر اأو متكرر يف الوجه بال 

�صبب وا�صح فيم� يعرف ب��صم »اأمل 
 Idiopathic( »الوجه جمهول ال�صبب
Facial Pain(، م� يُ�صبب لهم �صغط�ً 

نف�صي�ً رهيب�ً. واأ�ص�فت الرابطة اأنه ميكن 
مواجهة هذا الأمل من خالل مم�ر�صة 

الري��صة ك�مل�صي وتقني�ت ال�صرتخ�ء مثل 
ال�صرتخ�ء الع�صلي التقدمي، ب�لإ�ص�فة 

اإىل العالج ال�صلوكي كم� اأن م�ص�دات 
الكتئ�ب ثالثية احللق�ت ميكن اأن تدعم 
العالج؛ حيث اإنه� تخفف الأمل وتع�لج يف 
الوقت ذاته اأعرا�ض الكتئ�ب مثل الك�آبة 

واخلوف والتوتر وحذرت الرابطة من 
اإجراء عملية جراحية؛ لأنه� قد توؤدي يف 

اأ�صواأ احل�لت اإىل تف�قم الأمل.

 طريقة جديدة حلجب 
رائحة العرق

اقرتح خرباء من ج�معتي يورك واأك�صفورد تكنولوجي� جديدة حلل م�صكلة 
 ،eLife رائحة العرق الكريهة ون�رض العلم�ء نت�ئج درا�صتهم يف جملة
حيث ت�صري اإىل اأن جلد الإن�ص�ن يف منطقة م� حتت الإبط هو مك�ن 

فريد لن�ص�ط البكتريي�، ب�صبب ن�ص�ط اإفرازات الغدد يف هذه املنطقة، م� 
يجذب امليكروب�ت والبكتريي�.

لكن امل�صكلة تكمن يف اأن بع�ض البكتريي� التي حتي� على جلد الإن�ص�ن 
مفيدة، وقليل منه� ي�صبب هذه الرائحة الكريهة، يف الوقت الذي يت�صبب 

فيه ا�صتخدام البخ�خ�ت ب�لق�ص�ء على ك�فة اأنواع البكتريي�، ال�ص�رة منه� 
واملفيدة على حد �صواء.

»BioMind« يتفوق على 
اأمهر الأطباء يف دقة ت�صخي�ص 

الأمرا�ص
ن�رضت وك�لة الأنب�ء ال�صينية �صينخوا، اأن الذك�ء ال�صطن�عي ال�صيني 

»BioMind«، تفوق على اأف�صل الأطب�ء يف م�ص�بقة من م�صتويني 
لت�صخي�ض اأورام الدم�غ والتورم الدموي، و�صخ�ض نظ�م الذك�ء ال�صيني 

225 ح�لة من اأورام الدم�غ خالل 15 دقيقة وبدقة ت�صخي�ض بلغت ن�صبته� 
87%. يف حني �صخ�ض 15 طبيب� من اأمهر اأطب�ء الأورام يف ال�صني هذه 

احل�لت بدقة بلغت 66% فقط.
واأ�ص�فت الوك�لة اأي�ص� اأن الذك�ء ال�صطن�عي �صخ�ض ح�لت ملر�صى 
التورم الدموي بن�صبة جن�ح بلغت 83% وبدقة اأعلى من ت�صخي�ض اأمهر 
الأطب�ء بن�صبة 20%واأعلنت اإدارة امل�صت�صفى الذي احت�صن التجربة اأن 
الهدف منه� لي�ض التقليل من �ص�أن الأطب�ء احلقيقيني، بل م�ص�عدتهم 

على التقدم يف جم�ل الت�صخي�ض من خالل التف�عل مع التقني�ت احلديثة 
التي طوره� الإن�ص�ن لهذا الغر�ض.

اأعرا�ص تنذر بالتهاب املفا�صل 
الروماتويدي

   
 

ق�لت اجلمعية الأمل�نية للروم�تيزم اإن الته�ب املف��صل الروم�تويدي يعد 
اأكرث اأنواع الروم�تيزم �صيوع�ً.

 واأو�صحت اأن اأعرا�صه املميزة تتمثل يف اآلم وتورم املف��صل، خ��صة يف 
اأ�ص�بع اليد والقدم، وتيب�ض اجل�صم ملدة طويلة يف ال�صب�ح ب�صفة خ��صة، 

اإ�ص�فًة اإىل اأعرا�ض اأخرى مثل ارتف�ع درجة حرارة اجل�صم والإره�ق 
وجف�ف الفم والعني وفقدان ال�صهية.

و�صددت اجلمعية على �رضورة ا�صت�ص�رة الطبيب فور مالحظة هذه 
الأعرا�ض، حمذرة من اأن اإهم�ل عالج الته�ب املف��صل الروم�تويدي 

ب�صكل مبكر و�صحيح، قد ترتتب عليه عواقب وخيمة مثل ت�صوه املف��صل 
وت�آكله�.

يُ�ص�ر اإىل اأن الته�ب املف��صل الروم�تويدي هو مر�ض مزمن غري ق�بل 
لل�صف�ء، وميكن عالجه جيداً ب�لأدوية والعالج الطبيعي، بعد الت�صخي�ض 

املبكر، وميكن اأن يظهر الته�ب املف��صل الروم�تويدي يف اأي مرحلة 
عمرية، وتعد الن�ص�ء اأكرث ُعر�صة لالإ�ص�بة به من الرج�ل.

هل طنني الأذن م�صكلة �صحية 
تثري القلق؟

   

رغم اأن طنني الأذن يعترب من امل�ص�كل ال�صحية املزعجة، اإل اأن 
الربوفي�صور بريغيت م�زورك مديرة مركز طنني الأذن مب�صت�صفى �ص�رتيه 

ب�لع��صمة الأمل�نية برلني اأو�صحت اأن هذه احل�لة ل ت�صتدعي القلق 
وتختفي من تلق�ء نف�صه�.

واأو�صحت الطبيبة الأمل�نية اأن طنني الأذن من الأمور الطبيعية، وقد 
يظهر ب�صبب ال�صو�ص�ء والإجه�د والنفع�لت الع�طفية املفرطة من 
خالل حترير العديد من الن�قالت الكيمي�ئية يف خالي� ح��صة ال�صمع 

ب�صكل اأكرب من املعت�د.
وت�صري م�زورك اإىل اأن الطنني يختفي يف معظم احل�لت بعد وقت ق�صري، 
لكن يف الوقت ذاته يتعني البتع�د عن م�صبب�ته، ويعترب طنني الأذن مزمن�ً 
اإذا ا�صتمر ملدة ثالثة اأ�صهر، ول يتم ت�صخي�ض الطنني ب�أنه ح�لة مر�صية 

اإل عند ال�صعور بقيود �صديدة ب�صببه.
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اأثر فقهاء اإفريقية يف املذهب املالكي
كان فقهاء اإفريقية اإحدى الركائز التي يقوم عليها �رصح الفقه املالكي 
بعد اإمامه عرب التاريخ. فاإذا اقت�رصنا على الفقهاء الذين بقيت اآثارهم 

مدونة يف كتبهم والتي كان لها من القّوة ما جعلها من املراجع التي 
يوّثق بها العلماء ما يثبتونه يف تاآليفهم ويجرون على طريقته، فاإّننا 

جند �سخ�سّيات ّلمعة، اأبرزها: الإمام اأبو �سعيد عبد ال�سالم �سحنون 
عمدة املذهب املالكي بال منازع على ما حّرره يف »املدّونة«.

ال�سيخ حممد بن اأبي زيد، فكتابه »الر�سالة« عّم به النفع، واهتّم 
معا�رصوه ومن جاء بعدهم م�رصقا ومغربا ب�رصحه، ونهج فيه منهجا 

فريدا بعنايته بالطريقة العملية، ومبزجه بني فقه الظاهر وفقه 
الباطن. كما اأّن كتابه »النوادر والزيادات« هو مدّونة الرثوة الفقهية 

بعد تطّورها. الإمام اأبو احل�سن علي بن حممد الربعي املعروف 
باللخمي يف »التب�رصة« التي تقّدم �سورة ل�سمول ال�رصيعة. واملذهب 

املالكي يحّقق هذا املبداأ، اإّما مبا ن�ّص عليه الفقهاء اأو بالتخريج على 
اأقوالهم، وجمع النظائر املت�سابهة يف الت�سّور مبا يرتّتب على ذلك من 

وحدة الأحكام.
المام اأبو عبد اهلل حممد املازري، ف�رصحه على »التلقني« �سلك فيه 

طريقة جديدة اعتمدت ربط الفروع بالأ�سول واملقارنة بني املذهب 
املالكي واملذاهب الأخرى، مو�ّسحا فقهه مبقا�سد ال�رصيعة، وبه 

تاأّثر ابن ر�سد يف بداية املجتهد، ثم انقطع ال�سند، لنحالل العامل 
ال�سالمي بفقدان الأمن وانت�سار الفنت.

الإمام اأبو عبد اهلل حممد بن عرفة الورغمي الذي عمل على ا�ستقراء 
اأقوال املذهب وجمعها يف »خمت�رصه« وعلى �سبط املفاهيم الفقهّية 
بتعريفات بلغت غاية الدّقة جمعا ومنعا وعليه عّول كّل من جاء بعده.

الإمام ال�سيخ حممد الطاهر ابن عا�سور الذي تالفى تهّيب الفقهاء 
لالجتهاد بدعوته اإىل الجتهاد اجلماعي. وقد حّول الأنظار اإىل حتّتم 
النتهاء بالفقه اإىل ق�سايا يقينية تكون احلكم على املظنون من ناحية 

وتكون هادية للفقيه يف م�سار بحثه.

اأ�صول مذهب مالك
بنى عليها  التي  اأ�سوله  مل يدون مالك 
اأ�سا�سها  على  وا�ستخرج  مذهبه، 
والتي  ا�ستخرجها،  التي  الفروع  اأحكام 
بقيودها،  ال�ستنباط  يف  نف�سه  قيد 
يكن  ومل  معا�رصه،  حنيفة  كاأبي  وكان 
كتلميذه ال�سافعي الذي دون اأ�سوله يف 
البواعث  وذكر  و�سبطها،  ال�ستنباط 

التي بعثته على اعتبارها، ومقامها من 
يذكر  مل  واإن  مالكا،  ولكن  ال�ستدلل، 
اأ�سار  الفقهية ل�ستنباطه، قد  الأ�سول 
وم�سائله  فتاويه  بع�ص  بتدوين  اإليها 
مت�سل،  ب�سند  امل�سندة  والأحاديث 
واإن  والبالغات،  واملر�سلة  واملنقطعة 
مل يكن قد و�سح املنهاج، ودافع عنه، 

الأخذ  على  بعثته  التي  البواعث  وبني 
فاملوطاأ  �سواه،  دون  اإليه  والجتاه  به، 
ذلك  بعد  وقام  ذلك.  على  دليل  خري 
علماء املذهب بح�رص اأ�سول املذهب 
تو�سعا  ذلك  يف  وتو�سعوا  بل  وترتيبها، 
اأكرث  مالك  مذهب  اعتبار  اإىل  اأدى 

املذاهب اأ�سول. 

اآيات القراآن و قوانينه و�صننه 
لة يف �صرية النبِيّ  متمِثّ

 اإًذا اأنا اأمتنى عليكم ل اأن تكون هذه الأحداُث 
بها،  نتبارك  ق�س�ساً  اأو  تُروى،  ممتعة  ق�س�ساً 
ل،  ال�سالم،  و  ال�سالة  عليه  نبِيّنا  ق�سة  باأنها 
ال�سرية  الذي جاء يف  هذا  بكثري،  اأخطر  الأمر 
اأي ال�سرية - اأمل  در�ٌص تطبيٌق للقراآن الكرمي- 
َقاَل:  ِه�َساٍم  بِْن  �َسْعِد  َعْن  عائ�سة  ال�سيدة  تقل 
َر�ُسوِل  ُخلُِق  َعْن  يِني  ْخرِبِ اأَ َفُقلُْت:  َعاِئ�َسَة  لُْت  �َساأَ
ُ َعلَيِْه َو�َسلَّم؟ فقالت:  )) َكاَن ُخلُُقُه  لَّى اهلَلّ ِ �سَ اهلَلّ
الُْقْراآَن ((  ] البخاري َعْن �َسْعِد بِْن ِه�َساٍم[  اإًذا 
 ، القراآُن متلٌوّ و م�ساهد، م�ساهد يف �سرية النبِيّ
لذلك قال بع�ُسهم جتاوزاً: النبُيّ عليه ال�سالة و 
كل  و  القراآن،  اآيات  فكُلّ  مي�سي،  قراآن  ال�سالم 
يف  متمِثّلة  القراآن  �سنن  كل  و  القراآن،  قوانني 
�سرية النبِيّ عليه ال�سالة و ال�سالم، اإًذا نحن اأول 
ا�ستنباط من هذا املوقف كفار قري�ص و زعماء 
نافٌذ  اأمرهم  الذين  الأقوياء  الرجال  قري�ص، 
اجتمعوا  العربية  اجلزيرة  يف  و  بل  بلدهم،  يف 
روا و اأخذوا احتياطات ودبَّروا و ائتمروا،  و قَرّ
قال تعاىل:  ﴿ اإِنَُّهْم يَِكيُدوَن َكيْداً * َواأَِكيُد َكيْداً 
﴿  ] �سورة الطارق: 15-16[  و�ستان بني كيد 
الب�رص و بني كيد خالق الب�رص، و �ستان بني كيد 
املخلوق و كيد اخلالق، و �ستان بني كيد ال�سعيف 
و بني كيد القوي، �ستان بني كيد اجلاهل و بني 
كيد  بني  و  احلادث  كيد  بني  �ستان  العامِل،  كيد 
القدير، فاإذا كنت مع اهلل كان اهلل معك، كان اهللُ 
معك، و اإذا كان اهللُ معك فمن عليك؟ و اإذا كان 
اهلل عليك فمن معك؟ هذا در�ٌص يجب اأن تطِبّقه 
ظرٍف  وقعت يف  اإذا  اأنك  دائماً  ا�سُعر  يوم،  كَلّ 
حرج بني اأن تطيع اهلل عز وجل و تغ�سب زيداً و 
دك زيد و يلِوّح لك زيد  يحنق عليك زيٌد و يتوَعّ
مبا عنده من عقوبات، اإذا وقعت يف ظرف حرج 
بني اأن تطيع اهلل عز وجل واأن تغ�سب خملوقاً، 
فاعلم  خالقاً،  تغ�سب  و  خملوقاً  تطيع  اأن  اأو 
اأطعَت اهلل عز وجل منعك  اإذا  اأنك  اليقني  علَم 
قب�سته، وحركاتهم يف  لأنهم يف  من خ�سومك، 
على  تكتب  اأن  ممكن  عنده،  كيدهم  و  علمه، 
ورقة �سيئاً بعد فرتة ب�سيطة ي�سل اإىل خ�سمك 
ما يف الورقة، قال تعاىل:  ﴿ َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم 

ِ َمْكُرُهْم ﴿  ] �سورة اإبراهيم: 46 [ َوِعنَْد اهلَلّ
 اأي وهم ميكرون مكرهم عند اهلل عز وجل، هذا 

�سيء فوق طاقة الب�رص.

النوم وفاة موؤقتة و املوت نوم اأبدي :
ل اأن يقراأ اآية الكر�سي ، وقد ذكر النبي   اأيها الأخوة ، تعلَّمنا من درو�ص الدين اأن الإن�سان اإذا اأوى اإىل فرا�سه يُف�سَّ

عليه ال�سالة و ال�سالم يف بع�ص اأحاديثه ال�رصيفة اأنها اأعظم اآية يف القراآن الكرمي ، و نظراً اإىل اأن الإن�سان كان اإذا 
ى اْلأَنُْف�َص ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها﴿  ]�سورة الزمر: 42[   نام توّفى اهلل نف�سه ، قال تعاىل: ﴿ اهلل يَتََوَفّ

فالنوم وفاة موؤقتة ، و املوت نوم اأبدي ، قال تعاىل:
ى اْلأَنُْف�َص ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها﴿ ]�سورة الزمر: 42[  فالإن�سان حينما ينام يفقد الوعي  ﴿اهلل يَتََوَفّ
، و يفقد ات�ساله بالعامل اخلارجي ، يا ترى هناك عدو ، هناك ح�رصة ، هناك اأفعى ، هناك م�سكلة ، هناك حريق 
ُيّ الَْقيُّوُم﴿ ]�سورة البقرة  ُ َل اإِلََه اإَِلّ ُهَو احْلَ ، هناك �سارق ، فالإن�سان حينما ياأوي اإىل فرا�سه يتلو قوله تعاىل : ﴿ اهلَلّ
: 255[  اأردت اأن تكون هذه ال�سورة حمور هذا الدر�ص ل على اأنه در�ص تف�سري ، بل على اأنه توجيه نبوي كرمي ، 

من فقه الرجل اأنه اإذا اأوى اإىل فرا�سه يقراأ هذه ال�سورة اأو يقراأ هذه الآية التي �سميت باآية الكر�سي ، وهي من اأعظم 
القراآن الكرمي .

اجتماع الأ�صماء احل�صنى يف لفظ اجلاللة :
 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ص العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود ، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة 

ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، 
ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 

واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم على واجب الوجود ، واهلل �ساحب 
الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا 

قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�ص كلها اأن 
جهة ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار وامللحدون فال يجروؤون على 

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

]�سورة الأنعام: 24[

ال�صدقات اأ�صا�صها حمبة اهلل عز وجل 
باملنا�سبة: الزكاة فر�ص، الزكاة مثل ال�رصيبة، اإذا دفعت �رصيبة هل يعطونك و�سام �رصف يف الدولة؟ ل، �رصيبة، اأما لو 
قدمت لهم بناء م�ستو�سف كهدية، ميكن اأن يعملوا احتفالً يقدرونك فيه، اأما ال�رصيبة فمن دون تقدير لأنها �رصيبة، 

فاهلل عز وجل قال: ﴿َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبِّه َذِوي الُْقْربَى َوالْيَتَاَمى َوامْلَ�َساِكنَي﴿  ]�سورة البقرة الآية:177[
َكاَة﴿ ]�سورة البقرة الآية:177[ معنى اإيتاء الزكاة غري واآتى املال على حبه، الزكاة  اَلَة َواآَتَى الَزّ  دققوا: ﴿َواأََقاَم ال�سَّ
فر�ص، اأما املال فدفع، هناك عقوبات، اأما ال�سدقات فاأ�سا�سها حمبة اهلل عز وجل: ﴿َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبّه﴿ ]�سورة 

البقرة الآية:177[ اإما على حب املال، اأو على حب اهلل عز وجل، كالهما �سحيح املعنى.



ت�سليةالأحد 08  جويلية  2018  املوافـق  لـ 23 �شوال 1439هـ 20

 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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النقاب  ماكالرين  �رشكة  ك�شفت 
اجلديدة،   600LT اأيقونتها  عن 
 Sport ل�شل�شلة  تنتمي  التي 
ال�رشكة  واأو�شحت   .Series
 600LT ال�شيارة  اأن  الربيطانية 
�شيارة  من  م�شتوحاة  اجلديدة 

الأ�شطورية  الفورمول 1  �شباقات 
على  وتقوم   ،GTR Longtail

اأ�شا�س الأيقونة 570 الكوبيه.
وتعتمد ال�شيارة 600LT اجلديدة 
 V8 تربو  حمرك  �شواعد  على 
 441 بقوة  يزاأر  لرت  8ر3  �شعة 

حني  يف  ح�شان،  كيلووات/600 
 620 الأق�شى  الدوران  عزم  يبلغ 
القوة  هذه  وبف�شل  مرت  نيوتن 
 600LT ال�شيارة  تنطلق  الهائلة 
�رشعة  اإىل  الثبات  من  اجلديدة 
ثوان   3 من  اأقل  يف  كلم/�س   100

�رشعتها  تقف  حني  يف  تقريبا، 
الق�شوى على اأعتاب 330 كلم/�س. 
ماكالرين  تطلق  اأن  املقرر  ومن 
اجلديدة   600LT اأيقونتها 
بالأ�شواق يف اأكتوبراملقبل، ب�شعر 

يبداأ من 230 األف يورو.

مر�سيد�س GLE 2019 تظهر 
بتمويهات خفيفة مع اقرتاب تد�سينها

ك�شفت بي اإم دبليو ال�شبوع 
املا�شي عن X5 اجليل الرابع، 

واليوم ح�شلنا على اأف�شل 
نظرة على مناف�شتها الرئي�شية 

مر�شيد�س GLE والتي �شيد�شن 
اأي�شا جيل جديد كليا منها  

ر�شد النموذج الإنتاجي لل�شيارة 
يف اأملانيا، ومبا اأن ال�شانعة 

الفاخرة مل تكبد نف�شها عناء 
متويهها فذلك يعني اأن التد�شني 

�شيتم خالل الأ�شابيع املقبلة.
�شحيح اأن مقطع الفيديو ل 

يك�شف واجهتها الأمامية اإل اأن 
 GLE ذلك كاٍف حيث ظهرت
2019 �شابقا بتمويهات خفيفة 

وبناًء على ال�شور التج�ش�شية 
مت اإن�شاء ت�شميم افرتا�شي، 

اخللفية تبدو ر�شيقة عن ال�شابق 
وامل�شابيح اخللفية نحيلة 

ي�شل بينها �رشيط معدين، اأما 
الواجهة الأمامية فهي م�شتوحاة 

من CLS مب�شابيح اأمامية 
LED وفتحات تهوية �شفلية 

عدوانية مع خطوط قوية على 
غطاء املحرك، يف حني متتلك 
اجلوانب جتعدات ت�شيف اإليها 

مل�شة مهيبة مع اأقوا�س عجالت 
اأعر�س من ال�شابق.

يف داخلها، �شتح�شل على نظام 
 MBUX املعلومات الرتفيهي
مع �شا�شات رقمية بالكامل مثل 

اأحدث موديالت ال�رشكة، كما 
اأن النتقال اإىل من�شة جديدة 

 GLE شيزيد حجم داخلية�
ب�شكل كبري للركاب والأمتعة.
اأغلب املحركات �شتاأخذ من 

E-Class، لذا هي لي�شت ب�رش 
خفي، والآن لي�س اأمامنا �شوى 

 GLE انتظار تقدمي مر�شيد�س
2019 اجلديدة كليا ر�شميا 

 X5 وتنزل على ال�شاحة لتناف�س
اجليل الرابع.

قاعدة ب�سيطة حل�ساب م�سافة الأمان اأثناء القيادة
اأفاد املجل�س الأملاين لل�شالمة على الطرق 

)DVR( باأن م�شافة الأمان الفا�شلة بني �شيارتني 
ت�شريان بال�رشعة نف�شها، حتت�شب عن طريق 

"قاعدة الثانيتني". واأو�شح اخلرباء الأملان اأن 
هذه القاعدة هي عبارة عن امل�شافة املقطوعة 

يف غ�شون ثانيتني، حيث يتم مالحظة نقطة 
ثابتة كعالمة طريق اأو �شجرة متر بها املركبة 
الأمامية، ثم يبداأ العد "واحد وع�رشون، اثنان 

وع�رشون"واإذا مت الو�شول اإىل هذه النقطة الثابتة 
يف اأقل من ثانيتني، كانت امل�شافة الفا�شلة 

ق�شرية جداً. وملزيد من الأمان على الطرق 
ال�رشيعة اأو يف الطق�س ال�شيئ، ين�شح اخلرباء 

الأملان باحلفاظ على م�شافة اأمان اأكرب باتباع 
قاعدة الثالث ثواين، فبذلك ميكن التكيف مع 

تغريات �رشعة املركبة املتقدمة ب�شهولة.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�شتعر�شت �رشكة IAT Design ال�شينية �شيارة "Karlmann King" التي �شنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�شب موقع "CarAndBike" املتخ�ش�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�شيارة هو هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�شلب.

وي�شمن القوة والأداء املمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�شيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، بالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
القهوة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�شاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه ال�شيارة فقط حول العامل ب�شعر ي�شل 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�شفت �رشكة ت�شنيع ال�شيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �شياراتها  اأول  �شتكون  والتي  مازدا6  �شيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�شيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�شخة  اأول  �شتكون 
يف �شيف العام احلايل 2018، كما �شيكون اأ�شحاب 

ال�شيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�شكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�شيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�شدار 
�شمن  �شتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي 
اإ�شافات نظام الت�شغيل الذكي املوجود يف �شيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�شم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  املن�شتني 
ال�رشكة يف املعر�س الدويل لل�شيارات مل يتحدث 
ا�شتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�شتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي قوقل واآبل يف العام املا�شي، 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�شري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�شيارة يف الأرا�شي الوعرة، وات�شح اأنها ل�شيارة "نيفا"، ف�شال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�شالم الرو�شية البيالرو�شية عن مناذج ع�شكرية مطورة ك�شفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�شية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �شولنيت�شنوغور�شك يف �شواحي ع�شكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�شة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �شلمت 4 �شيارات امل�شافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�شتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�شا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�شاة، وميكن اأن ين�شب فيها قاذف قنابل اأو ر�شا�س اإن "نيفا" الع�شكرية املطورة خم�ش�شة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�شة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�شاعة يف الأرا�شي الوعرة حيث ال�رشيع وال�شتطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �شيارة للتدخل مو�شكو.
ت�شتهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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معيار جديد لبطاقة الذاكرة SD لزيادة �سرعة نقل البيانات

معياراً   SD جمعية  و�ضعت 
 SD الذاكرة  لبطاقات  جديداً 
نقل  �رسعة  لزيادة  اخلارجية 
اأن  اجلمعية  واأو�ضحت  البيانات 
يوفر  اجلديد   7.0  SD املعيار 
يعمل  حيث  عمليتني،  وظيفتني 
معيار SD Express مع واجهة 
وي�ضاعد   NVMe و   PCIe
على ت�رسيع وترية عمل بطاقات 

الذاكرة.

 SD وظيفة  اأن  على  عالوة 
Ultra Capacity، واملعروفة 
تعمل   ،SDUC با�ضم  اخت�ضارا 
من الناحية النظرية على تو�ضيع 
 128 اإىل   2 من  الذاكرة  �ضعة 
تريابايت وتعمل بطاقات الذاكرة 
ويبلغ   UHS-II مبعيار  احلالية 
 312 بها  البيانات  نقل  معدل 
ميغابايت يف الثانية، يف حني تبلغ 
املعيار  يف  البيانات  نقل  �رسعة 

UHS-III املقبل ما ي�ضل اإىل 
624 ميغابايت يف الثانية، وبالتايل 
فاإن معيار SD Express، الذي 
نقل  �رسعة  يزيد  اأخرياً،  اعتمد 
 985 اإىل  اأخرى  مرة  البيانات 

ميغابايت يف الثانية.
وتهدف هذه الزيادة يف ال�رسعة 
اإىل ت�ضغيل التطبيقات امل�ضتقبلية 
مثل مقاطع الفيديو 8K يف و�ضع 
 5G نقل  وعمليات   RAW

والت�ضغيل باحلركة البطيئة للغاية 
اأو مقاطع الفيديو 360 درجة.

معيار  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
مع  يتوافق   SD Express
املتوقع  ومن  ال�ضابقة،  املعايري 
البداية  طرح املعيار اجلديد يف 
و   SDUC الذاكرة  بطاقات  مع 
SDXC و SDHC، غري اأنه مل 
يتحدد بعد موعد طرح املنتجات 
الأوىل املزودة باملعيار اجلديد.

الروبوتات بداًل من املرتجمني
 يف املحاكم الربيطانية قريبًا

   
تعمل وزارة العدل الربيطانية حالياً بال�ضرتاك مع عدد 

من املطورين، على ا�ضتبدال املرتجمني يف املحاكم 
الربيطانية، بروبوتات اأكرث دقة ومهارة يف الرتجمة، 

وذلك لتجنب تعطيل املحاكمات والأخطاء التي يرتكبها 
املرتجمون اأثناء تلك املحاكمات، واأظهرت الأرقام 

ال�ضادرة عن وزارة العدل الربيطانية باأن اأكرث من 2600 
ق�ضية مت تاأجيلها ب�ضبب �ضوء الرتجمة يف ال�ضنوات 

اخلم�س املا�ضية ويجري حالياً تطوير حوا�ضيب 
للرتجمة الفورية، والتي �ضتبداأ العمل على الرتجمة يف 
قاعات املحاكم يف غ�ضون �ضنوات قليلة، وفق ما قال 

رئي�س الق�ضاة الربيطانيني.
وقد ك�ضف اللورد بورنيت عن هذه اخلطة، اأثناء اإلقائه 

حما�رسة حول اإ�ضالح املحاكم يف مدينة لندن موؤخراً، 
حيث �رسح باأن احلوا�ضيب �ضتكون قادرة قريباً على 

التعامل مع مئات اللغات املختلفة امل�ضتخدمة حالية يف 
قاعات املحاكم يف اململكة املتحدة ويزعم املطورون 

اأن الروبوتات �ضتوفر ترجمات اأكرث دقة من الب�رس، 
الذين يتعر�ضون ل�ضغوطات اأثناء تفكريهم بالرتجمة 
املنا�ضبة، الأمر الذي قد يوؤثر على جودة ترجمتهم 

ودقتها. وتقول الإح�ضائيات اإن 2524 ق�ضية مت تاأجيلها 
يف حماكم ال�ضلح خالل اخلم�س �ضنوات الأخرية ب�ضبب 
عدم وجود مرتجم �ضفوي فيها، اإ�ضافة اإىل تاأجيل 137 

حماكمة ب�ضبب م�ضاكل مع املرتجمني، بح�ضب ما ورد يف 
�ضحيفة ديلي �ضتار الربيطانية.  

مزايا جديدة قادمة  اإىل تويرت

اأعلن موقع تويرت عن اإ�ضافة قادمة 
والتي  الذكي،  الهاتف  اإ�ضعارات  اإىل 
للم�ضتخدمني  قريباً  ت�ضل  �ضوف 
لأخبار خم�ض�ضة  وت�ضمن حتديثات 
اهتمام  اإىل  ا�ضتناداً  اإن�ضاوؤها  يتم 
ميزة  و�ضتعمل  امل�ضتخدمني. 
ا�ضتناداً  اجلديدة  الإ�ضعارات 
تتبعها  التي  احل�ضابات  اأنواع  اإىل 
و�ضيوؤدي  بها،  تغرد  التي  والأ�ضياء 
نقلك  اإىل  واحد  اإ�ضعار  على  النقر 
على  حتتوي  مرتبة  �ضفحة  اإىل 
ذات  فيديو  ومقاطع  تغريدات 
كنت  لو  كما  باملو�ضوع، متاماً  �ضلة 

عالمة  يف  الق�ضة  على  عرثت  قد 
»ال�ضتك�ضاف«وباملثل  التبويب 
�ضرتى اأي�ضاً اأحداث مرتبة يف اجلزء 
العلوي من املخطط الزمني اخلا�س 
تويرت  موقع  يتو�ضع  الآن  ولكن  بك، 
املخ�ض�ضة  الأخبار  نف�س  لي�ضمل 
اجلزء  يف  لإعالمك  يقرتحها  التي 
العلوي من خمططك الزمني. ويقوم 
املوقع اأي�ضاً بتحديث عالمة التبويب 
»ا�ضتك�ضاف« لي�ضمل مو�ضوعات بدلً 
من نوع املحتوى فقط مما يعني اأنه 
من املحتمل اأن تقوم بفرز تغريداتك 

عن طريق الرتفيه والعلوم وغريها.

ان�ستغرام تلغي وظيفة التحذير 
عند اأخذ لقطات ال�سا�سة

9to5mac.« التقنيات  بوابة  اأ�ضارت 
�ضبكة  م�ضتخدمي  اأن  اإىل   »com
عندما  حتذير  اأي  يتلقوا  لن  ان�ضتغرام 
من  �ضا�ضة  لقطات  بعمل  الآخرون  يقوم 

األغت  اأن  بعد  ان�ضتغرام،  على  ق�ض�ضهم 
�ضبكة التوا�ضل الجتماعي الوظيفة بعد 

اختبارها لبع�س الوقت.
وظيفة  اإلغاء  اأ�ضباب  ال�ضبكة  تعلن  ومل 

التحذير عند اأخذ لقطات ال�ضا�ضة، غري 
اأنها �ضت�ضتمر يف اإر�ضال التحذيرات عند 
املبا�رسة،  للر�ضائل  �ضا�ضة  لقطة  اأخذ 

التي يتم اإخفاوؤها.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيق اإخباري 
جديد مل�ستخدمي الهواتف الذكية

تطبيق  مايكرو�ضوفت  �رسكة  طرحت 
الهواتف  مل�ضتخدمي  جديد  اخباري 
الذكية التي تعمل على نظامي اأندرويد 
لتطبيقها  بدياًل  ليحل  وذلك   iOSو
كان  والذي   MSN ال�ضابق  الإخباري 

متوفراً للم�ضتخدمني على النظامني.
اإعادة  مبثابة  اجلديد  التطبيق  ويعترب 
تد�ضني للتطبيق ال�ضابق لكن مع عالمة 
 Microsoft جتارية جديدة بت�ضميته
كان  والذي   MSN من  بدلً   News

الإخبارية  اخلدمة  ت�ضمية  من  نابع 
منذ  ال�رسكة  اأطلقتها  التي  ال�ضهرية 
طرح  من  بالرغم  اأنه  حيث   ،1995
يحمل  مازال  اأنه  اإل  اجلديد  التطبيق 
املحتوى اخلا�س بخدمة MSN، وهو 
ما يعني اأن ال�رسكة مازالت تعمل على 

بقية التغيريات.
التطبيق  اأن  مايكرو�ضوفت  وقالت 
اجلديد يحمل ا�ضماً خمتلفاً لكنه مبني 
التي  الإخبارية  ال�رسكة  خدمة  على 

للم�ضتخدمني عرب مواقع مثل  تقدمها 
التطبيق  خدمات  و�ضتظهر   .MSN
الإخبارية اجلديدة �ضمن تطبيق خا�س 
تطبيق  ايدج،  مت�ضفح   ،10 بويندوز 
موقع  بوك�س،  اإك�س  اأجهزة  �ضكايب، 
منف�ضل  كتطبيق  وكذلك   ،Outlook

.iOSعلى نظامي اأندرويد و
الو�ضع  يجلب خا�ضة  اجلديد  التطبيق 
وميكن  الداكنة  الواجهة  اأو  الليلي 

حتميله جلميع امل�ضتخدمني 



عائالتها  تذهب  التي  املنازل  خا�صة 
تعر�صها  من  ال�صمال خوف  واليات  اإيل 
لل�رشقة كما مت اأي�صا و�صع فرق  �رشطية 
ليال  ال�صكنية  الأحياء  الدورية  ملراقبة 
حالة  تطبيق  اإيل  باالإ�صافة  ونهارا 
اجلرمية  اأوكار  ومداهمة  اال�صتباق 
مواقع  حماية  مع  امل�صبوهة  واالأماكن 
املوؤ�ص�صات العمومية واالأ�صواق واأ�صاف 
و�صع  مت  اأي�صا  انه  الوالية  امن  رئي�س 
الدوريات منها  بتكثيف  برنامج خا�س  
مع  املدين  بالزى  والراجلة  الراكبة 
تنظيم حركية املرور ومراقبة املطارات 
وال�صاحات  امل�صافرين  نقل  وحمطات 
اأيام  لتامني   العامة كما هناك خمطط 
والعطلة  تتزامن  التي  االأ�صحى  عيد 

ال�صيفية رئي�س اأمن الوالية قال اأعطينا 
ال�رشطة  الأعوان  �صارمة  توجيهات 
ب�رشورة التحلي باحلذر واليقظة لدحر 
خمتلف اإ�صكال اجلرائم واحلد منها مع 
االأحياء  خمتلف  عرب  اجليد  االنت�صار 
االأ�صخا�س  حتركات  ملراقبة  ال�صكنية 
واال�صتجابة ال�رشيعة لنداءات املواطنني 

مع  اخل�رشاء   الهاتفية  اخلطوط  عرب 
فجائيا  واالأ�صخا�س  املركبات  مراقبة 
بغية  ا�صتعجاليه  حواجز  تثبيت  جراء 
داعيا  ال�صكان  لدي  االطمئنان  غر�س 
فئات  خمتلف  مع  التعاون  �رشورة  اإيل 
والتبليغ  اجلرائم  ملحاربة  املجتمع 

عنها 

 بلديات مرحوم وبئر احلمام
 ب�سيدي بلعبا�س

موالو يطالبون بلقاح 
اجلذري واحلمى القالعية

ي�صتكي موالو اجلهة اجلنوبية لوالية �صيدي بلعبا�س من غياب 
لقاحات داء اجلذري واحلمى القالعية  ،حيث وجهوا نداء 
العاجل  القريب  توفريها يف  اجل  من  الو�صية  اجلهات  لدى 
خا�صة ببلديتي بئر احلمام ومرحوم ،اأين تتواجد هذه الرثوة 
بكرثة وعرب هوؤالء عن عميق ا�صتيائهم من ندرة اللقاح وهو 
من  املطلوبة  الكميات  على  احل�صول  من  �صيحرمهم  ما 
الع�صري على م�صتوى تعاونيات احلبوب والبقول اجلافة ،هذا 
بلعبا�س  �صيدي  بوالية  الفالحية  امل�صالح  مديرية  وكانت 
اإطار  يف  تلقيح  حملة  املن�رشم  اأفريل  منت�صف  اأطلقت  قد 
املتنقلة عرب  االأمرا�س  �صد  واملكافحة  املتابعة  اإجراءات 
االإن�صانية  ال�صحة  على  خطر  اأي  لتفادي  وذلك  احليوانات 
واحليوانية لكن مل تكن كافية بال�صكل الالزم ما جعل مربي 

�س.�سهيباملا�صية ينا�صدون الو�صاية من اجل التدخل 

بو�سعادة

تكرمي العالمة 
الطاهر اآيت علجت 

القادر  عبد  حميدة  وفوج  بو�صعادة  بلدية  ت  خ�صّ
واملجتمع املدين ، العالمة اجلليل املجاهد الطاهر 
الطويلة  عرفانا مب�صريته  بتكرمي مميز  علجت  اآيت 
باعتباره  الثقيل،  والفكري  الديني  العلمي،  ور�صيده 
اأحد املرجعيات الدينية باجلزائر . فعاليات التكرمي، 
القادر  اأ�رشف عليه كل من  فوج حميدة عبد  الذي 
ح�رشه  البلدي،  ال�صعبي  املجل�س  ورئي�س  الك�صفي 
االإمام   باملنطقة على غرار  واأئمة معروفني  م�صايخ 
واأع�صاء  خل�رش  والنم�س  لقدي  وخل�رش  جميدي 
املجل�س ال�صعبي الوطني يتقدمهم النائب بن �صاليل 
والنائبة نوة �صتوح والنائب لهاليل واملجتمع املدين 
الرجل  ف�صائل  على  اأجمعوا  الذين  زغبة  والدكتور 
قدموا  ممن  اجلزائر  اأعالم  من  عاملا  يعّد  الذي 
لن�رش  حياته  �صّخر  اأن  بعد  واجلهاد،  العلم  للوطن 
خالل  الوطن  عن  والدفاع  االإ�صالمي  الدين  تعاليم 

الفرتة االإ�صتعمارية وبعدها.
هواري بن علية

بو�سريفي بلقا�سم 

رئي�س اأمن والية اأدرار نبيل بوعلي للو�سط

ت�شخري600 �شرطي للحد من الإجرام
اأكد رئي�س اأمن والية اأدرار نبيل بوعلي انه مت و�سع خمطط اأمني خا�س بالعطلة ال�سيفية 

والذي ميتط اإىل غاية الدخول االجتماعي املقبل ي�سهر عليه اأكرث من 600 �سرطي مبختلف 
الرتب بهدف احلد من االإجرام بغية حماية االأ�سخا�س وممتلكاتهم.

العودة اإىل 
�شمال مايل

عودة  موؤخرا  مايل  �صمال  منطقة  ت�صهد 

من  االرهابية  املجاميع  لن�صاط  ملحوظة 

خالل ا�صتهداف القوات الفرن�صية و عنا�رش 

من اجلي�س املايل ،فماذا وراء عودة الن�صاط 

الوقت  هذا  ويف  ال�صكل  بهذا  االإرهابي 

اأن  للملف  متابعني  تقديرات  ،تقول  بالذات 

توجيه  اأنه  الفرن�صيني  اجلنود  ا�صتهداف 

ر�صالة باأن ال�رشبات الع�صكرية التي تعر�صت 

اأن�صطتها  لها مل حتل دون قيامها مبمار�صة 

اأحد التقارير  اأن   االإرهابية. وقد كان الفتًا 

اأكتوبر  يف  املتحدة  االأمم  عن  ال�صادرة 

االإرهابية  الهجمات  اأن  اإىل  اأ�صار   ،2017

التي ت�صتهدف قوات حفظ ال�صالم يف مايل، 

قد  والفرن�صية،  املالية  القوات  جانب  اإىل 

�صنت  االأخرية، حيث  االأ�صهر  ازدادت خالل 

نحو  الفرتة،  تلك  يف  االإرهابية،  التنظيمات 

املالية،  القوات  �صد   44 منها  هجوًما،   75

»مينو�صما«،  املتحدة  االأمم  بعثة  �صد  و21 

الفرن�صية.  »بارخان«  و10 هجمات �صد قوة 

مع  حدودنا  من  �صتجعل  املعطيات  هذه 

مايل بوؤرة توتر جديدة تفر�س مواكبة لهذه 

م�صتويات جديدة من التحدي على الوحدات 

التي ن�رشتها قيادة اجلي�س يف هذه  القتالية 

املنطقة وهو ما يربر التعزيزات التي و�صلت 

يومية  لها  تطرقت  و  مدة  منذ  املنطقة 
الو�صط يف عدد �صابق.

موقف

بني 04  اإىل 07 جويلية 
2018

 وفاة 30 �شخ�ص
 يف حوادث مرورية

خالل الفرتة املمتدة بني 04  اإىل 07 
جويلية 2018 اإىل غاية �صبيحة اأم�س 

على ال�صاعة الثامنة )03 اأيام(  �صجلت 
وحدات احلماية املدنية 9188 تدخل يف 
عــدة مناطق خمتلفة من الوطن وهذا 

على اإثر تلقي مكاملات اال�صتغـاثة من  
طرف املواطنني، هذه التدخالت �صملت 
خمتلف جماالت اأن�صطة احلماية املدنية 
�صواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث 

املنزلية، االإجالء ال�صحي اإخمــاد 
احلرائق و االأجهزة االأمنية...الخ، علـى 
هذا النحو �صجلت عدة حوادث مرور 

منها  31 االأكرث دموية ت�صببت يف وفاة 30 
�صخ�س يف مكان   احلوادث و اإ�صابة 96 

احلاجاآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة  # وداد 

يف األبومه اجلديد 

6 كليبات تعيد اجلابوين جلمهوره

االأغواط

7�شنوات �شجن ملروج املخدرات 

اأمن والية اجلزائر

 تفكيك �شبكة اإجرامية 
ة يف �شرقة ال�شيارات خمت�شّ

طرح حمبوب اجلماهري  اجلزائرية  
األبومه   اجلابوين  كادير  النجم  
اجلديد ل�صنة 2018  والذي يحمل 
جويلية   04 يف   « »احللم  عنوان 
اأغاين     8 ت�صمن  والذي  اجلاري  
متنوعة حيث  �صور منها  6 كليبات 
كاملة يف هذا االألبوم  فلقد ظهرت 
يف   واالإبداعية  الع�رشية   اللم�صة 
اأغانيه   جمعت  الذي  العمل  هذا 
،هذه  وال�صبابي  العاطفي  بني  
الكليبات لقيت  جناحا كبريا  منذ 
على  طرحها  من   االأوىل  الوهلة 
االأنرتنت حيث حقق  العمل ن�صبة 

موقع  على  امل�صاهدة  من  عالية 
اليوتيوب .

حكيم مالك

متكن عنا�رش فرقة البحث والتدخل 
توقيف  من  االأغواط  والية  باأمن 
العمر29�صنة  من  يبلغ  �صخ�س 
لتورطه يف ق�صية حيازة املخدرات 
الق�صية  املتاجرة،وقائع  ق�صد 
مفادها  معلومات  ورود  اإىل  تعود 
القيام  فيه  م�صتبه  �صخ�س  قيام 
بالرتويج  للمخدرات على م�صتوى 
حي الوئام حيث وعلى الفور قامت 
البحث  بتكثيف  الفرقة   عنا�رش 

و  ظرف  يف  للتمكن  والتحري 
توقيف  من  احرتافية  وبكل  جيز 
�صفيحة من  و حجز  فيه  امل�صتبه 
غ(   98( بـ  وزنها  يقدر  املخدرات 
حتويله  مت  بحوزته،حيث  كانت 
على التحقيق قبل تقدميه للعدالة 
�صنوات  بـ07  عليه  حكمت  التي 
حب�س نافذة وغرامة مالية قدرها 

مليون دينار جزائري.
ع.ق

متّكنت م�صالح اأمن والية اجلزائر 
من تفكيك �صبكة اإجرامية حترتف 
على  تن�صط  املركبات  �رشقة 
اجلزائر  واليتي  حمور  م�صتوى 

مّت  حيث  البليدة،  و  العا�صمة 
فيهما،  م�صتبه  �صخ�صني  توقيف 
مركبات   )03( ثالثة  ا�صرتجاع  مع 

كانت حمل �رشقة.

فرن�سا

ال�شجن 4 �شنوات لبلجيكي تون�شي اأدار موقعا »جهاديا« 

البذور ال�شورية تنقذ حم�شول القمح الأمريكي

جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

امُلتفوقني  الطلبة  ُتكافئ   Ooredoo

حكما  باري�س،  يف  الفرن�صي  الق�صاء  اأ�صدر 
اأ�صل  من  البلجيكي  على  �صنوات  لـ4  بال�صجن 
بتهمة  اإدانته  بعد  عبا�س،  بن  فاروق  تون�صي 
مواد  يرّوج  »جهاديا«  موقعا  الإدارتة  االإرهاب 
عبا�س  بن  ومثل  متطرفة،  تنظيمات  تعدها 
م�صاء  اجلنائية  املحكمة  اأمام  عاما  الـ32  ذو 
جتنيد  على  عمل  قد  يكون  اأن  ونفى  اأم�س، 
باللغة  الناطق  احلق«  »اأن�صار  موقع  اأحد عرب 

اأن املحكمة رّدت  اإال  الفرن�صية واملدار منه، 
دفاعه وق�صت بطرده من االأرا�صي الفرن�صية 

بعد انق�صاء حب�صه يف فرن�صا.
معد  اجلل�صة،  نف�س  يف  املحكمة  اأدانت  كما 
تطبيق ت�صفري املوقع نور الدين ز، وامل�صاهم 
يف اإعداده دافيد ر، وثالثا متهما بالتواطوؤ مع 
والدعوى  والتجنيد  التحري�س  يف  عبا�س  بن 

لـ«الكفاح امل�صلح« عرب املوقع.

ك�صف علماء  اأمريكيون عن نوعية من بذور القمح 
لالآفات  الطبيعية  املقاومة  ميكنها  التي  ال�صورية 
الهالل  قلب  يف  فوجدوها  احلارة،  املناطق  يف 
املدجنة.و  الزراعة  مهد  �صوريا،  يف  اخل�صيب، 
املحا�صيل  النقاذ  ال�صتعمالها  توجه  هناك 
ظروف  و  اأمرا�س  عدة  من  تعاين  التي  االأمريكية 

جوية نويقع اأحد اأهم بنوك البذور يف العامل بقرية 
حلب،  مدينة  غربي  كم   40 بعد  على  حدية،  تل 
للمناطق  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  ويديره 
اجلافة، وهو خمت�س باحلفاظ على بذور املناطق 
عددا  اليوم  تواجه  ظروف  يف  واملوجودة  احلارة، 

متزايدا من املناطق الزراعية حول العامل.

للطلبة  مكافاآت   Ooredoo منحت 
للعلوم  بومدين  هواري  جلامعة  املتفوقني 
والتكنولوجيا )USTHB( خالل حفل ت�صليم 
االأربعاء  يوم  فعالياته  جرت  الذي  ال�صهادات 
التوايل،  على  الثالثة  لل�صنة   ،2018 جويلية   04
اأن تهنئ وتُكافئ الطلبة  اإال   Ooredoo اأبت 
االآيل  واالإعالم  االلكرتونيك  لكلية  املتفوقني 

من   2018/2017 اجلامعية  ال�صنة  خالل 
واملا�صرت  اللي�صان�س  �صهادتي  على  احلائزين 

ملختلف التخ�ص�صات التقنية.
تندرج هذه املبادرة يف اإطار اتفاقية ال�رشاكة 
اُبرمت يف ماي 2016 بني  التي  اال�صرتاتيجية 
للعلوم  بومدين  هواري  وجامعة   Ooredoo

. )USTHB( والتكنولوجيا
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وافته املنية م�ساء البارحة بعد �سراع مع املر�س

اجلزائر تفقد الأ�شطورة لملا�ص
فقدت ال�صاحة الكروية اجلزائرية االأ�صطورة 

ح�صان الملا�س الذي وافته املنية م�صاء 
البارحة عن عمر ناهز 75 �صنة بعد 

�رشاع مع املر�س الذي دام طويال اأدخله 
امل�صت�صفى اأول ام�س دخل على اإثرها يف 

غيبوبة قبل اأن يلم روحه اإىل بارئها، لتخ�رش 
اجلزائر اأح�صنت ما اأجنبت الكرة امل�صتديرة 
يف بالدنا نظرا لالمكانيات الكبرية التي كان 

يحوزها وهو الذي حمل األوان فريق �صباب 
بلوزداد �صنوات ال�صتينيات خالل الفرتة التي 
عرفت اأف�صل اأعوام فريق ابناء بلكور �صيطر 
خاللها على الكرة املحلية وب�صط �صيطرته 

عليها كما �صطع مغاربيا اآنذاك.
عي�سة ق.
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