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 التبادلت التجارية 
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وزارة الدفاع الوطني

اإنهاء مهام مدير اأمن اجلي�ش  اللواء حممد تري�ش
�س2

�س3
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�صا www.elwassat.com1 €  اخلمي�ش 23  اأوت  2018  املوافـق  ل12 ذو احلجة 1439هـ العدد:4719   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�صا

 رئي�س اجلبهة الوطنية
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رئي�س جمل�س اإدارة �صركة »الكي تورز« امل�صرية

ارتفاع عدد ال�صياح اجلزائريني 
بنــــــ�صبة مـــــــائة يف الـــــــمائــــــة

و�صط انتظار 7000 ملف، مري زرالدة طارق بن يزار لـ«الو�صط«:

ــــــكن �صتوزع بــــزرالدة  100 �صّ
والو�صاية مطالبة برفعها لـ400

�س5

�س24

عبد اهلل حلنوين

ابن اإيليزي الذي التحق 
بنــــــــــــادي بر�صـــــــلونة

�س24 

�س24

�س 24

الدبداب باإيليزي

توقيف اأربعة جمرمني و �صبط 
م�صد�ش كال�صنيكوف

بني 20 اإىل 22 اأوت 2018

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح 12 �صخ�صا
باتنة

�صبط �صالحني تقليديي ال�صنع



عين

لكرة  اجلزائري  االحتاد  ك�شف 
االن�شباط  جلنة  اأن  القدم 
التابعة اإىل االحتاد الدويل للعبة 
غرامة  عليه  فر�شت  »فيفا«، 
فرنك  اآالف   6 قيمتها  مالية 
لوائح  ملخالفته  �شوي�رسي 
واأو�شح  الدولية.  املباريات 
موقعه  عرب  اجلزائري  االحتاد 
االن�شباط  جلنة  اأن  الر�شمي 

بـ«فيفا« اجتمعت يف التا�شع من 
ادعاءات  ودر�شت  اجلاري  اأوت 
املباريات  بلوائح  االلتزام  عدم 
االدعاءات  وتتعلق  الدولية، 
فاز  اللتني  الوديتني  باملباراتني 
على  اجلزائر  منتخب  فيهما 
يومي  موريتانيا  منتخب  �شيفه 
ال�شابع والعا�رس من جانفي 2017 
، على الرتتيب، وتكمن املخالفة 

يف عدم قيام االحتاد بت�شجيلهما 
لدى »فيفا«. واأو�شح االحتاد اأّن 
بوجود  اأقّرت  االن�شباط  جلنة 
انتهاك وعدم احرتام للبنود التي 
الودية،  املباريات  �شري  حتكم 
بحق  غرامة  فر�شت  واأنها 
االحتاد اجلزائري بقيمة 5 اآالف 
اإىل  اإ�شافة  �شوي�رسي،  فرنك 
األف فرنك  اأخرى بقيمة  غرامة 

م�رسوفات  متّثل  �شوي�رسي 
معاجلة ملف الق�شية، واأ�شار اإىل 
اأن القرار نهائي وال يقبل الطعن، 
االن�شباط  جلنة  اأن  اأو�شح  كما 
كان بو�شعها توقيع عقوبات اأكرث 
اجلزائري،  االحتاد  على  ق�شاوة 
عن  ورثه  امللف  هذا  اأن  واأكد 
�شي�شعى  واأنه  ال�شابق،  االحتاد 

اإىل ت�شوية كل امللفات العالقة.
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تيزي وزو

م�ضبوق ق�ضائيا يذبح 
رب عائلة ع�ضية العيد 

اهتزت، مدينة تيزي وزو ،اأم�سية 
البارحة على وقع جرمية قتل ب�سعة 
راح �سحيتها �ساب يف االربعنيات  من 

العمر حيثيات اجلرمية متثلت يف ن�سوب 
�سجار بني ال�سحية و هو رب عائلة الذي 

ينحدر من منطقة عزازقة و املتهم يف 
ق�سية احلال الذي ينحدر من منطقة  

ميلة معروف ب�سوابقه العدلية حيث 
وجه هدا االأخري طعنات قاتلة لل�سحية 

على م�ستوى ال�سارع حيث مت اإ�سعافه 
اإىل م�ست�سفى حممد ندير اأين يتلقى 

اال�سعافات املركزة هنالك الكبري احلادثة 
خلفت ا�ستياء كبري لدى �سكان املنطقة 

خ�سو�سا واأن اجلرمية وقعت ع�سية عيد 
االأ�سحى

ح- كرمي

ملخالفته لوائح اللقاءين الوديني اللذين فاز فيهما على موريتانيا

االحتاد الدويل ُيعاقب اجلزائر 

خبر في 
صورة

تقرير اأمريكي ير�سد ذلك

االأمن الغذائي ال يزال 
بعيدا يف اجلزائر

عبد اهلل حلنوين

ابن اإيليزي الذي التحق بنادي بر�ضلونة

ما�شيا”،  ل”ال  حلنوين  اهلل  عبد  ال�شابة  اجلزائرية   املوهبة  ان�شمت 
مركز تكوين ال�شبان برب�شلونة االإ�شباين. موقع “اأورجن فوتبول كلوب” 
ير�شد لكم 5 اأ�شياء ينبغي معرفتها عن املوهبة اجلزائرية : يبلغ من 
اإلينيز يف فرن�شا  العرن 14 �شنة ،تلقى تكوينه يف نادي هاوي مبنطقة 
مركزي  يف  اللعب  باإمكانه  اجلزائري،  اجلنوب  من  اأ�شوله  تنحدر 
الو�شط املهاجم واجلناح مل ي�شبق له متثيل منتخبات فرن�شا واجلزائر 

لل�شباب.

وزارة الدفاع الوطني

اإنهاء مهام مدير اأمن اجلي�ش  
اللواء حممد تري�ش

اأجرى رئي�س اجلمهورية 
بوتفليقة  عبدالعزيز 
م�شتوى  على  تغيريات 
يف  قيادية  منا�شب 
اجلي�س الوطني ال�شعبي 
مهام  اإنهاء  مت  حيث 
تري�س  حممد  اللواء 
اجلي�س،و  اأمن  مدير 
بوزارة  العام  املفت�س 
الدفاع الوطني بومدين 
بن عتو و مت اأي�شا اإنهاء 

اللواء حاجي زرهوين املدير املركزي للمعتمدية و تعيينه يف  مهام 
من�شب مفت�س عام.

قا تقرير اأعدته كتابة 
الدولة االأمريكية 

للزراعة، حتت عنوان 
»احلبوب.. االأ�سواق 

العاملية والتجارة«، 
اأن اجلزائر �سمن اأهم 

الدول امل�ستوردة 
وامل�ستهلكة للقمح، 
حيث قدر متو�سط 

ا�سترياد القمح 
بالن�سبة للجزائر 

خالل ال�سنوات 
اخلم�س املا�سية ما 

بني 7.2 و8.4 مليون 
طن مرتي، وا�ستهالك 

اإجمايل يفوق 10 
ماليني طن �سنويا.

واأ�سار التقرير 
االأمريكي ال�سادر 

خالل �سهر اأوت 
اجلاري اإىل توقع اأن 

يرتاجع حم�سول 

االإنتاج امل�سرتك 
يف اأوروبا ورو�سيا 

واأوكرانيا بن�سبة 12 
يف املائة مقارنة مع 

العام املا�سي، لي�سل 
اإىل اأدنى م�ستوى يف 5 

�سنوات، كما انخف�س 
حم�سول القمح يف 
االحتاد االأوروبي 

بن�سبة 9 يف املائة عن 
العام املا�سي.

منتخب اجلزائر : غياب مفاجئ يف قائمة بلما�ضي االأوىل

خميمات �ضيفية ل60 األف طفل من ال�ضحراء

ك�شفت م�شادر حملية مطلعة اأن �شاموال 
غيغو، مدافع املحور املميز ل�شبارتاك 
يف  متواجدا  يكون  لن  الرو�شي  مو�شكو 
قائمة منتخب اجلزائر التي �شتواجه يوم 
الت�شفيات  حل�شاب  غامبيا،  �شبتمرب   8
 2019 الكامريون  اأفريقيا  الأمم  املوؤهلة 

ويعود هذا الغياب الأ�شباب اإدارية حيث 
مل يتح�شل هذا االأخري بعد على التاأهيل 
لكرة  الدويل  االحتاد  من  القانوين 
“حماربي  قمي�س  اأجل حمل  من  القدم 
�شنة،  ال24  �شاحب  غيغو،  ال�شحراء” 
 .. واأم جزائرية  فرن�شي  اأب  ينحدر من 

فرن�شا  منتخبي  متثيل  له  ي�شبق  مل  كما 
 6 يف  االأخري  هذا  و�شارك  واجلزائر.  
الرو�شي  مو�شكو  �شبارتاك  مع  مباريات 
خاللها  �شجل  احلايل  املو�شم  خالل 
حا�شمة  متريرة  واأهدى  وحيدا  هدفا 
الت�شويقية  القيمة  و�شهدت  وحيدة 

تران�شفري  يف  ملحوظا  ارتفاعا  لغيغو 
تقييم  يف  املخت�س  املوقع  ماركات، 
االأخرية  الفرتة  خالل  الالعبني  اأ�شعار 
حيث و�شلت ملبلغ 6 مليون يورو، بعد اأن 
كانت يف حدود 3 مليون يورو يف ال�شنة 

الفارطة.  

اجلنوب  من  طفل  األف   60 من  اأزيد 
يف  ال�شنة  هذه  �شاركوا  الكبري 
عرب  املتواجدة  ال�شيفية  املخيمات 
ح�شبما  للوطن  ال�شاحلية  املناطق 
وزير  بالعا�شمة  الثالثاء  اأكده  
نور  املحلية،  اجلماعات  و  الداخلية 

الدين بدوي.

زيارة  خالل  الداخلية  وزير  قال   و 
االأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  ت�شامنية 
وزير  رفقة  قادته  التي  املبارك 
حطاب  حممد  الريا�شة  و  ال�شباب 
واالأ�رسة  الوطني  الت�شامن  وزيرة  و 
وزير  و  الدالية  غنية  املراأة  وق�شايا 
ال�شحة ال�شكان و اإ�شالح امل�شت�شفيات 

اجلزائر  وايل  و  ح�شبالوي  خمتار 
امل�شنني  مركز  اإىل  زوخ   القادر  عبد 
اجلنوب  �شباب  خميم  و  الزوار  بباب 
اأن اأكرث  بالقادو�س )بلدية الهراوة(  » 
من 60 األف طفل منحدر من خمتلف 
ال�شنة  ا�شتفادوا هذه  واليات اجلنوب 
يف  املتواجدة  الرتفيه  خميمات  من 

الوطني  للرتاب  ال�شاحلية  املناطق 
الوزاري  الوفد  ح�شور  اأن  م�شيفا 
املخيمات  هذه  ملثل  العيد  مبنا�شبة 
يعد تعبريا و تكري�شا للقيم الت�شامنية 
التي  املحبة   قيم  كذا  و  االأخوية  و 

جتمع اجلزائريني. 
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بلغت 4 مليار دوالر ،و توا�شل انتعا�شها

 التبادالت التجارية بني اجلزائر و تركيا يف ماأمن
طماأن خرباء اقت�شاديون اأن  التعامالت التجارية اجلزائرية الرتكية يف ماأمن حاليا من تبعات اأزمة اللرية الرتكية و اأن االو�شاع احلالية �شتقوي من الن�شاط الذي �شهده عام 2017 اأين قاربت 

قيمة املبادالت التجارية بني اجلزائر و تركيا 4 مليارات دوالر حيث �شدرت اجلزائر من هذا البلد ب2 مليارات دوالر )45+ باملائة مقارنة ب2016( و ا�شتوردت منه ما قيمته 2 مليارات دوالر 
اأي�شا )2+ر3 باملائة( لتكون تركيا بهذا �شاد�س زبون و �شاد�س مورد للجزائر ،و قد عرفت العالقات االقت�شادية بني البلدين خالل ال�شنوات االأخرية انتعا�شا كبريا بف�شل جت�شيد �شراكات �شناعية 

يف عدة قطاعات انعك�شت على تعزيز املبادالت التجارية  و تتواجد باجلزائر حاليا 796 موؤ�ش�شة تركية توظف 28.000 �شخ�شا. 

م٫�س
منذ  الرتكية  العملة  انهيار  اأن  يبدو 
اأزمة  تداعيات  بفعل  اأ�سبوعني 
اأزمة  واأنقرة  وا�سنطن  دبلوما�سية بني 
عابرة لن يكون لها اأي اأثر  حم�سو�س 
ح�سبما  اجلزائر،  مع  املبادالت  على 
عنيف،  ب�سكل  و  اقت�ساديون،  اأكده 
�سجلت  التي  الرتكية،  العملة  انهارت 
انخفا�سا منذ بداية ال�سنة، بعد فر�س 
على  م�سبوقة  غري  عقوبات  وا�سنطن 
م�ساعفة  اإعالنها  و  تركيني  وزيرين 
االأملنيوم  و  الفوالذ  على  ر�سومها 
قليلة،  �ساعات  غ�سون  يف  و  الرتكي. 
قيمتها  من  باملائة   20 اللرية  فقدت 
ل7  �رصفها  �سعر  لي�سل  الدوالر  اأمام 
ما  هو  و  واحد  دوالر  مقابل  لريات 
و  االأوربية  البور�سات  ا�ستقرار  زعزع 

اأ�سواق ال�رصف.

�سببها  و  »ظرفية«  االأزمة  هذه  لكن 
بالدوالر  املال  لراأ�س  مفاجئ  عزوف 
بعد  العملة  هذه  على  االإقبال  على 
دفع  ما  االأمريكية،  التهديدات 
لعمالت  االنتقال  اإىل  امل�ستثمرين 
اأكرث اأمنا، ح�سب حتليل اخلبري املايل 

فرحات اآيت علي. 
»لن  اللرية  انهيار  اأن  اخلبري  اأو�سح  و 
عودة  ينتظر  و  طويال  وقتا  ي�ستغرق 
امل�سجلة  م�ستوياتها  اإىل  العملة  هذه 
جاء  تراجعها  الأن  نظرا  ال�سنة  مطلع 
االأموال  روؤو�س  اإقبال  لتوقف  نتيجة 
االأمريكية،  التهديدات  بعد  بالدوالر 
لكن هذا االإقبال �سي�ستاأنف من جديد 
ق�سد تعزيز روؤو�س االأموال املتواجدة 
و  اأوروبية   معظمها  يف  هي  و  برتكيا 

هذا ما �سيعيد للرية ا�ستقرارها.
نحو  الرتكية  لل�سادرات  بالن�سبة  اأما 
من  اأ�سا�سا  تتكون  التي  و  اجلزائر، 

مواد م�سنعة و مواد جتهيز يف الوقت 
الذي تبقى فيه اأغلب املواد الغذائية 
يف  اال�سترياد  من  معلقة  الرتكية 
من  للحد  يهدف  �سامل  اجراء  اطار 
هذه  اأن  اإىل  اخلبري  اأ�سار  الواردات، 
هو  و  بالدوالر  مدفوعة  ال�سادرات 
برفع  الرتكية  للمنتجات  ي�سمح  ما قد 
بفعل  ال�سوق اجلزائرية  تناف�سيتها يف 
الدوالر  مقابل  اللرية  قيمة  انخفا�س 
االألب�سة  بواردات  يتعلق  فيما  ال�سيما 
املتو�سط  الدخل  ذوي  اأن  و  خا�سة 
االألب�سة  اقتناء  على  عادة  يقبلون 
ت�ستفيد  اأن  اإما  اأ�ساف:  و  الرتكية.  
كلفة  انخفا�س  من  الرتكية  املنتجات 
االنتاج داخليا مما �سيخف�س اأ�سعارها 
ت�سهد  اأن  اأو  تناف�سيتها  من  يرفع  و 
ا�ستقرارا يف حال ما ا�ستغلت ال�رصكات 
الرتكية الو�سع لتعظيم الهوام�س على 
ما  حال  يف  :«لكن  تابع  ال�سادرات«،و 

لرفع هوام�س  الو�سع  ا�ستغل جتارنا 
العملة  النخفا�س  يكون  فلن  ربحهم 
ال�سلع  اأ�سعار  على  اأثر  اأي  الرتكية 
اإىل  م�سريا   « امل�ستوردة  الرتكية 
االأ�سعار باجلزائر تخ�سع اأي�سا لقيمة 
كذلك  و  الر�سمية  ال�سوق  الدينار يف 
يف ال�سوق املوازية و »يف حال تراجع 
عملتنا موازاة مع اللرية الرتكية فان 
االأثر على االأ�سعار �سيكون منعدما«.      
 اأما فيما يتعلق بال�سادرات اجلزائرية 
نحو تركيا، و التي تكاد تقت�رص على 
الغاز، فاإنها غري معنية ب�سعر �رصف 
يعتمد  الغازي  ال�سوق  اأن  مبا  العملة 
بالن�سبة  العاملية  االأ�سعار  على 
التي  االأ�سعار  على  و  الفورية  لل�سوق 
للعقود  بالن�سبة  عليها  التفاو�س  مت 
طويلة االأجل والتي حت�سب بالدوالر. 

قانون الق�شاء الع�شكري اجلديد 

جرائم اأمن الدولة التي يرتكبها 
مدنيون من اخت�سا�ص القانون العام

بدعوى وجود اخطار اأمنية تهددهم

 فرن�سا حتذر رعاياها 
من التنقل اإىل اجلزائر

وزارة الرتبية ت�ستكمل 
التح�سريات للدخول املدر�سي

اجلريدة  من  االأخري  العدد  ت�سمن 
رقم  القانون   ،)47 )رقم  الر�سمية 
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الع�سكري  الق�ساء  قانون  املت�سمن 

اجلديد.
ولعل من بني اأبرز ما جد يف القانون، 
التي يقوم  هو حتويل ق�سايا اجلرائم 
اأمن  �سد  املدنيون  املواطنون  بها 
العامة  الق�سائية  اجلهات  اإىل  الدولة 
الع�سكرية  الق�سائية  اجلهات  بدل 
اأنه  اأدرج  حيث  ال�سابق،  يف  كان  كما 
فيما “تعلق باجلرائم �سد اأمن الدولة 
فاإن  مدنيون،  اأ�سخا�س  يرتكبها  التي 
اجلهات الق�سائية الع�سكرية ال تنظر 
االآن ف�ساعدا من  و�ست�سبح من  فيها 
اخت�سا�س اجلهات الق�سائية للقانون 

العام”.

وعك�س ذلك، ت�سمن القانون يف مادتيه 
املتقا�سني  قائمة  تو�سيع  و26،   25
الع�سكرية،  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
املدنيني  امل�ستخدمني  لت�سمل 
الع�سكرية،  للموؤ�س�سة  التابعني 
الدفاع  لوزارة  التابعون  والعاملون 
والعامل  املوظف  اأن  اأي  الوطني، 
املدين، املنت�سب لوزارة الدفاع ميكن 
الع�سكرية،  النيابة  من طرف  متابعته 
ويحاكمة قا�س ع�سكري، مثله مثل اأي 
ع�سكري من جهة اأخرى، اأدرج م�رصوع 
القانون القاعدة الد�ستورية للتقا�سي 
اإ�ستحداث  خالل  من  درجتني  على 
كل  لدي  ع�سكري  ا�ستئناف  جمل�س 
يف  بالنظر  يخت�س  ع�سكرية  ناحية 
ال�سادرة  النهائية  االأحكام  ا�ستئناف 

عن املحاكم الع�سكرية.

دعت اخلارجية الفرن�سية رعاياها 
اإىل عدم التنقل بني مناطق احلدود 
اجلزائرية التون�سية  و يخ�س االأمر  
املتوجهني نحو اجلزائربداية من  
التحذير  �سمل  و   ،2018 اأوت   21
التون�سية  اإىل احلدود  التنقل  عدم 
ومايل  النيجر  دول  ومع  الليبية  و 
الغربية  وال�سحراء  وموريتانيا 
تلك  و�سعت  و  املغرب،  وجنوب 

املنطقة باللون االأحمر.

الفرن�سية  اخلارجية  دعت  كما 
اإىل  ال�سفر  عدم  اإىل  مواطنيها، 
الأ�سباب  اإال  اجلزائرية  ال�سحراء 
البالغ  بن�س  ورد  كما  قاهرة، 
اإىل  اأي�سا،  دعت  و  التحذيري. 
اإىل  التنقل  حالة  يف  احلذر  توخي 
وجتنب  اجلزائرية،  البالد  �سمال 
باللون  امل�سنفة  املناطق  بع�س 
جيجل  بني  والواقعة  االأحمر 

و�سكيكدة. 

الوطنية،  الرتبية  وزيرة  اأكدت 
اجتماعها  خالل  غربيط،  بن  نورية 
لوزارتها،  املركزية  االإدارة  باإطارات 
اجلوانب  كل  �سبط  �رصورة   على 
البيداغوجية واالإدارية حت�سبا للدخول 
ل�سمان  وذلك   2018/2019 املدر�سي 

�سنة درا�سية »ناجحة«.
ح�سابها  على  الوزيرة  واأو�سحت 
اخلا�س يف موقع التوا�سل االجتماعي 

)فاي�سبوك( اأنها  تراأ�ست اجتماعا مع 
»خ�س�س  املركزية  االإدارة  اإطارات 
االأخرية   التح�سريات  على  للوقوف 
م�سددة  املقبل«،  املدر�سي  للدخول 
اجلوانب  جميع  »�سبط  �رصورة  على 
البيداغوجية  واالإدارية وكذا احلر�س 
على جتنيد جميع الفاعلني ال�ستقبال 
�سنة  انطالق  و�سمان   املتمدر�سني 

درا�سية ناجحة«.

 ي�شرف عليه الفريق قايد �شالح

تن�سيب قائد الناحية الع�سكرية االأوىل

ال�شريط احلدودي بربج باجي خمتار

العثور على خمباأ اأ�سلحة 

رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية، مو�شى تواتي:

املرحلة االنتقالية �سرورة ولن اأتر�سح للرئا�سيات

قايد  اأحمد  الفريق  يقوم 
الدفاع  وزير  نائب  �سالح، 
اأركان  رئي�س  الوطني، 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 

اأوت   23 اخلمي�س  اليوم 
اإىل  عمل  بزيارة   ،2018
االأوىل  الع�سكرية  الناحية 
الفريق  يرتاأ�س  بالبليدة، 

با�سم  الزيارة،  هذه  خالل 
القائد  اجلمهورية،  رئي�س 
امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
وزير الدفاع الوطني، مرا�سم 

�سيدان  علي  اللواء  تن�سيب 
الع�سكرية  للناحية  قائدا 
حبيب  للواء  خلفا  االأوىل 

�سنتوف.

الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�سفت 
اإثر   ، املن�رصم  االإثنني  ال�سعبي 
احلدودي  ال�رصيط  على  دورية 
يحتوى  خمباأ  خمتار،  باجي  بربج 
االأ�سلحة  من  كبرية  كميات  على 

والذخرية.
الدفاع  لوزارة  بيان  وح�سب 
داخل  العثور  مت  فقد  الوطني، 

املخباأ على مايلي:
نوع  من  �ساروخي  قاذف   )01(  –

،RPG7
من  ر�سا�سني  م�سد�سني   )02(  –

نوع كال�سنيكوف،
– )01( بندقية ن�سف اآلية من نوع 

�سيمونوف،

املواد  من  كيلوغرام   )50(  –
اإعداد  يف  امل�ستعملة  الكيميائية 

املتفجرات؛
– باالإ�سافة اإىل كمية معتربة من 

الذخرية من خمتلف العيارات.

جدد مو�سى تواتي رئي�س حزب 
اجلزائرية،  الوطنية  اجلبهة 
اإىل  بوتفليقة  الرئي�س  دعوته 
مرحلة  على  اإ�رصافه  �رصورة 
�سنوات،   3 مدتها  انتقالية 
الد�ستور  تعديل  اأجل  من 
ال�سيا�سية  االأمور  وحت�سني 
بنظام  بداية  تدريجيا  بالبالد 
يف  اأف�سح   فيما  االنتخابات، 
عدم  عن  للو�سط  ت�رصيح 
اإذا  للرئا�سيات املقبلة  تر�سح 
لن  نتائجها  واأن  �سيما  متت، 

تكون يف �ساحله.
االأ�سبق  املرت�سح  وقال   
باأن   2014 لرئا�سيات 
املقبلة  الرئا�سية  االنتخابات 
مل  ما  اإذا  �سيء  اأي  تغري  لن 
االنتخابي،  النظام  تغيري  يتم 
بالولوج  اإال  يكون  لن  وهذا 
مدتها  انتقالية  ملرحلة 

عليها  ي�رصف  �سنوات  ثالثة 
وتطرق  بوتفليقة،  الرئي�س 
من  تر�سحه  ملف  اإىل  تواتي 
عدمه يف 2019، حيث و�سف 
الذي  باالنتحار  اخلطوة  هذه 
�سيما  االأفانا،  ن�ساط  �سينهي 
واأن املوارد املالية للحزب ال 
تكفي دون ن�سيان عدم وجود 
يتغري  اإذا مل  للفوز  اأي فر�سة 

 30 يلزمنا  م�سيفا:«  �سيء، 
اأجل احلملة  �سنتيم من  مليار 
ماديا  �سعيف  حزب  ونحن 
انتقالية  فرتة  نقرتح  لهذا 
يعمل  بوتفليقة  عليها  ي�رصف 

فيها على تعزيز القانون«.
االأفانا  االأول يف  الرجل  وكان 
قد اأكد يف وقت �سابق على اأن 
موؤامرات،  اإىل  تعر�س  حزبه 

االأفانا  طموح  باأن  اأكد  حيث 
من  ل�سيل  معر�سة  جعلها 
اأ�سا�س  ال  التي  االنتقادات 
لها، بهدف دفنها وهذا الذي 
قوله  حد  على  يح�سل  مل 
ال�سعب  على  يرتكز  لكونه 
يعدون  الذي  و«الزواولة« 
اأ�س�س بقائه، ومن جهة اأخرى 
ذات  انتقد  قد  تواتي  كان 
امل�سدر منا�سليه وقال باأنهم 
�سيا�سة  وفق  العمل  يريدون 
اأحزاب ال�سلطة، لكون العديد 
املجال�س  يف  منتخبيه  من 
ظهورهم  اأداروا  املحلية 
لل�سعب الذي اأو�سلوهم اإليها، 
مل  احلزب  حتى  متابعا:« 
يحرتموه رغم اأنه كان �سببا يف 

جناحهم«.
علي عزازقة



الوطنية  املنظمة  ع�ضو  دعا 
ال�ضالم  عبد  العقاريني  للمرقني 
الو�ضية  ال�ضلطات  مرزوق 
�رضورة  اإىل  ال�ضكن  قطاع  على 
ال�ضكن  �ضيغة  على  نهائيا  التخلي 
ي�ضكل  �ضار  لكون  االجتماعي، 
اأن  اأكد  فيما  الدولة،  على  عبئا 
اإيجارية  �ضكنية  �ضيغة  ا�ضتحداث 
اأ�ضبح  الب�ضيطة  العائالت  ت�ضاعد 
واجبا يف ظل تزايد عددها وعدم 
ا�ضتيعاب  على  احلكومة  قدرة 
يف  لل�ضكنات،  املتزايدة  الطلبات 
حني �ضدد ذات املتحدث يف حوار 
للو�ضط على قطاع ال�ضكن بحاجة 
اأجل  من  جديدة  دماء  �ضخ  اإىل 
ت�ضيريه ت�ضيريا عقالنيا، مربزا يف 
االأخري باأن �ضيغة الرتقوي املدعم 
الزالت تراوح مكانها ما يوجب من 
ال�ضلطات التحرك الإجناحها على 

اأر�ض الواقع.

نتحدث اأوال عن واقع 
قطاع ال�سكن يف اجلزائر 

ما هو تقييمكم له يف 
ظل ال�سيغ الكثرية التي 

تبنتها الدولة؟

بالن�ضبة لقطاع ال�ضكن يف اجلزائر 
و  ا�ضرتاتيجيا  قطاعا  يعترب  الذي 
حمركا اأ�ضا�ضيا للتنمية االقت�ضادية 
تعدد  ظل  ويف  االجتماعية،  و 
احلكومات  تبنتها  التي  ال�ضيغ 
اأن  غري  املتعاقبة  اجلزائرية 
اإىل  حاجة  يف  مازال  القطاع  هذا 
و  اأكرث  الإنعا�ضه  �ضخ دماء جديدة 
مع  تتما�ضى  جديدة  �ضيغ  توفري 
تقل�ض  من  االإجتماعية  التطورات 
عدد اأفراد االأ�رضة و حاجة فئات 
اأخرى، ال�ضباب الناجح ماديا، اإىل 
نوع جديد من ال�ضكن اأكرث رفاهية 
و ع�رضنة، و كذا فئة العمال ذوي 
يف  تبقى  التي  و  املحدود  الدخل 
حاجة اإىل �ضكن موؤجر و مدعم من 
التكافل  من  كنوع  الدولة،  طرف 
االجتماعي مثل ما هو معمول به 
بالدول املتطورة، و يف راأِي �ضيغة 
ال�ضكن االجتماعي القدمية مل تعد 
جمدية ما دامت الدولة غري قادرة 
على ت�ضيريها و الت�رضف فيها مرة 

ثانية بعد التوزيع االأول.

�سيغة الرتقوي املدعم 
التي اأطلقت قبل مدة 
هل باإمكانها تعوي�ض 

�سكنات عدل اأم اأن 
االأمور �ستكون كثرية؟

ا�ضتحدثتها  التي  الرتقوي  �ضيغة 
الدولة بداية ال�ضنة احلالية، خلفت 
من ورائها �ضجة كبرية، ونحن نرى 
اأن طريق جناحها تعرتيه الكثري من 
العوائق و الغمو�ض، ويجب اأن نوؤكد 
باأن جناح هذا امل�رضوع يحتاج اىل 

ت�ضهيالت اأكرث منه تقنني و ت�رضيع 
�ضوابط و ازالة العوائق، لقد مرت 
احلديث  بداية  منذ  �ضنة  من  اأكرث 
عن هذه ال�ضيغة و ما تزال تراوح 

مكانها .

ال�سلطات دائما ما 
اعتمدت على االأجانب 

يف بناء امل�ساريع ال�سكنية 
بالن�سبة لكم هل هذا 
االأمر ايجابي اأم �سلبي؟

بناء  يف  االأجانب  على  االعتماد 
احلديث  هنا  ونق�ضد  امل�ضاريع، 
التجربة  فهذه  املوؤ�ض�ضات،  عن 
املوؤ�ض�ضات  حتطيم  اىل  اأدت 
كانت  التي  املتو�ضطة  و  ال�ضغرية 
زيادة  القطاع،  هذا  على  ترتكز 
ا�ضتنزاف  على  عملت  اأنها  على 
العملة  من  ال�رضف  احتياطي 

ال�ضعبة، 
امل�ضاريع  اإ�ضناد  راأينا  من  و 
متكينها  و  اجلزائرية  للموؤ�ض�ضات 
و  اأجنبية  عاملة  يدا  توظيف  من 
لو بن�ضبة حمدودة، لتح�ضني نوعية 
وهكذا  املنتوج،  جودة  و  ال�ضكن 
�ضتعم الفائدة على اجلميع، خا�ضة 
واأن الكل بحاجة اإىل خلق نوع من 
ال�ضيغ ال�ضكنية التي �ضت�ضاعد على 
للعائالت  جديد  متنف�ض  اإعطاء 

اجلزائرية وللدولة.
 

هل هنالك حلوال 
ميكن تقدميها من اأجل 
النهو�ض بقطاع ال�سكن 
يف ظل وجدو مواطنني 

مل ي�ستفيدوا من اأي 
�سيء؟

بالن�ضبه للحلول التي نقرتحها من 
اأجل ا�ضتفادة الطبقات املحرومة 
من ال�ضكن، نقرتح متكني اخلوا�ض 
من م�ضاريع �ضكن موجه لاليجار و 
الدولة  وت�ضعى  للتنازل،  قابلة  غري 
اإىل م�ضاعدة الطبقات عرب الدعم 
و  احلاجة  درجة  ح�ضب  املبا�رض 
تداول  و هنا ميكن  االيجار،  �ضعر 
حاجة  ح�ضب  ال�ضكنات  هذه 

االأ�ضخا�ض لها .

حاوره: علي عزازقة

ما تعليقك على الواقع 
االقت�سادي الذي 
تعي�سه اجلزائر ؟

واقع �ضعب جدا اأزمة مالية 
خانقة تعي�ضها مالية الدولية 
مما يدفعنا للجوء اإىل البنك 
التعديل  اطار  يف  املركزي 
يف  لالإقرتا�ض  اجلديد 
مما  دج  2000مليار  حدود 
ال�ضغوطات  يزيد  �ضوف 
الت�ضخم  و  الدينار  على 
القدرة  على  بالتايل  و 
ذلك  على  ،زد  ال�رضائية 
قانونية  غري   الزيادات 
التجار  منطق  فر�ضها  التي 
 2017 اكتوبر  �ضهر  منذ 
بطرق غري قانونية مع توقع 
احلكومية  الزيادة  دخول 
قانون  اأحكام  تطبيق  بعد 
�ضوف  مما   2018 املالية 
على  ال�ضغوطات  من  يزيد 
للمواطن  ال�رضائية   القدرة 
مما يخلق جو غري �ضليم يف 
خا�ضة  االجتماعية  اجلبهة 
مع بقاء االجور منذ �ضنوات 
بنف�ض  تتحرك  جامدةال 
الن�ضبة مع التظخم كما هو 
مع  الدول،  كل  يف  �ضائد  
اإ�ضالحات جامعة و منوذج 
موجود  جديد  اقت�ضادي 
يبدا  مل  الورق  يف  فقط 
جت�ضيدة للخروج من تبيعات 
�ضوف  مما  املحروقات 
يجعل  و  االأزمة  من  يطيل 
جد  االإقت�ضادي  و�ضعنا 
�ضعب و غري وا�ضح املعامل 
و يجعل من حكومتنا حتاول 
التكيف مع تبيعات االزمة و 
لي�ض من اأجل اخلروج منها 
و كاأنها تنتظر حت�ضن ا�ضعار 

البرتول.

ماهي اأهم التطورات 
املتوقعة مل�سار النمو 
االقت�سادي العاملي و 

تبعاتها على االإقت�ساد 
الوطني؟

ي�ضهد  العاملي  االإقت�ضاد   
جزئي   اإنتعا�ض  رغم  ركود 
يدفع  مما  النفط  الأ�ضعار 
بطيئ  اإنتعا�ض  بداية  اإىل 
خا�ضة يف ظل امل�ضاكل هنا 
و هناك يف كثري من املناطق 
يف العامل  مما جتعل م�ضار 
و  بطيء  العاملي  النمو 
املوؤ�ض�ضات  توقعات  كل 
بتطور  تتنبئ  العاملية 
بطيء،   لكن مب�ضار  اإيجابي 
اأكيد  للجزائر  بالن�ضبة 
خا�ضة  الو�ضع  بهذا  تتاأثر 
بااليرادات مما  يتعلق  فيما 
بها   منو  اأب  تطور  يجعل 
بطيء جدا ،لكن ميكن اأنها 
ت�ضتغل هذه االأو�ضاع للقيام 
باإ�ضالح جذري و اإ�ضتقطاب 
باإعتبارنا  امل�ضتثمرين 
واعدة  اإ�ضتهالكية  �ضوق 
العاملية  الركود  ظل  يف 
للموؤ�ض�ضات  بالن�ضبة  خا�ضة 
و  عامة  ب�ضفة  االوروبية 

الفرن�ضية خا�ضة.

ماهي احللول يف نظرك 

للنهو�ض باالإقت�ساد 
الوطني ؟ 

لي�ض اأمامنا اال خيار واحد 
باإ�ضالحات  القيام  هو 
بدون  عميقة  و  جذرية 
تكلفته  كانت  مهما  تردد 
اأجل  االآنية من  االجتماعية 
اخلروج من االأزمة باقت�ضاد 
جمارات  عدم  و  منتج 
االزمة الأن ما نقوم به االآن 
هو جمابهة خملفات االأزمة 
،والتاأخر عن  نعي�ضها   التي 
�ضوف  الور�ضات  هذه  فتح 
و  اأ�ضد  االأزمة  اأثار  يجعل 
اأكرب  منها  اخلروج  تكلفة 
من  البد  لذا  اأخطر   و 
اإ�ضالحات لتج�ضيد م�رضوع 
النموذج االإقت�ضادي اجلديد 
بل  بالكالم  يتم  ال  هذا  و 
االأفعال من خالل اإ�ضالحات 
جذرية عميقة مثل  اإ�ضالح 
املنظومة املالية و النقدية 
اجلبائية  املنظومة  اإ�ضالح 
اإ�ضالح  و  امليزانية  و 
و  االنتاجية  املنظومة 
اإ�ضالح املنظومة التوزيعية 
النظر  اإعادة  و  الفالحية  و 
و   االإجتماعية  ال�ضيا�ضة  يف 

من  غريها  و  الدخل  توزيع 
ور�ضات االإ�ضالح التي تكون 
اإىل   5 بني  زمنية  فرتة  على 

10 �ضنوات. 

كيف تقيم م�سروع 
قانون املالية ل�سنة 

؟  2018

امل�ضادق  املالية  قانون 
الربملان  طرف  من  عليه 
اإجراءات  طياته  يف  وحمل 
مالية  كانت  �ضواء  ايجابية 
باالنفاق  يتعلق  فيما  او 
اال�ضتثماري رغم ال�ضعوبات 
املالية لكن يف نف�ض الوقت 
�ضلبيات  طياته  يف  يحمل 
�ضقه  يف  خا�ضة  اأي�ضا 
ال�ضغوطات  بزيادة  املتعلق 
فيما  خا�ضة  املواطن  على 
الر�ضوم  بع�ض  برفع  يتعلق 
و املتعلقة بال�رضائب  على 
ذلك  على  زد  اال�ضتهالك 
التهرب  حماربة  اإجراءات 
معاقبة  خالل  من  الغ�ض  و 
�ضيتم  اأ�ضال  الذين  التجار 
خالل  من  اأي�ضا  معاقبتهم 
توزيع  على  ال�رضيبة  رفع 

االأرباح ب5 يف 100 .

حذر من تدعيات االأزمة االإقت�سادية، كمال رزيق للو�سط :

حاورته : اإميان لوا�ض 

منلك �سوق اإ�ستهالكية واعدة يف 
ظل ركود املوؤ�س�سات العاملية 
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.       لبد من اإ�سالحات جذرية للنهو�ض بالإقت�ساد الوطني 

 ع�سو للمنظمة الوطنية للمرقني
 العقاريني عبد ال�سالم مرزوق: 

اإلغاء �سيغة ال�سكن الجتماعي 
اأ�سحى �سرورة ق�سوى

.       العائالت الب�سيطة بحاجة اإىل �سكن اإيجاري مدعوم
.       �سيغة الرتقوي املدعم الزالت تراوح مكانها

حذر املحلل االإقت�سادي كمال رزيق يف حوار خ�ض به »الو�سط« من تدعيات االأزمة 
االإقت�سادية اخلانقة التي م�ست جميع قطاعات الدولة،  معتربا اأن االأزمة �ستزيد 

من ال�سغوطات على الت�سخم والقدرة  ال�سرائية، داعيا اإىل �سرورة تبني اإ�سالحات 
جدرية عميقة للخروج من االأزمة باإقت�ساد منتج و عدم جماراة االأزمة .
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و�سط انتظار 7000 ملف، مري زرالدة طارق بن يزار لـ«الو�سط«:

100 �سكن �ستوزع بزرالدة والو�ساية مطالبة برفعها لـ400
اخل�سراء ال�سحي وامل�ساحات  والر�سف  الإنارة  كاملة ملرافق  ·       اإعادة هيكلة 

ك�سف رئي�س بلدية زرالدة طارق بن يزار، يف حوار له مع »الو�سط«، عن ا�ستفادة البلدية من 100 �سكن اجتماعي �ستوزع قريبا، مطالبا الو�ساية برفعها لـ400 �سكن 
على الأقل، يف ظل انتظار 7000 ملف، يف حني طماأن بخ�سو�س حت�سري املدار�س جتهيز املطاعم بطواقم خا�سة بها مبيزانية مليار �سنتيم.

حاورته: �سارة بومعزة 

»الو�سط«  يزار من منرب  بن  وعد  كما 
تعلق  فيما  للأحياء  كلي  بتجهيز 
قنوات  العمومية،  الإنارة  باملرافق: 
ال�رضف، وتوفري 48 م�ساحة خ�رضاء 

بالتعاون مع ممثلي الأحياء.

بداية ننطلق من ميزانية 
البلدية، هل لبلدية 

زرالدة مداخيل كافية 
لإخراجها من التبعية 

للخزينة العمومية؟

مليار   27 مليار  بـ42  تقدر  ميزانية 
خا�سة  والباقي  للعمال،  توجه 
وما  كهرباء  من  العادية  بامل�ساريف 
�سابه، يف حني اأن 42 مليار م�ستجلبة 
لنا  التابعة  وامل�ساريع  املحال  من 
كيف  نت�ساءل  وهنا  حملية،  كجماعة 
بهكذا  غنية  بلدية  زرالدة  تكون 
جند  باملقابل  ب�سيطة،  مداخيل 
فلحية  وكذا  �سياحية  منطقة  اأنها 
الرئي�س  اإقامة  حتى  وتت�سمن 

واملدر�سة العليا للدرك الوطني.

هل من م�ساريع ا�ستثمارية 
خا�سة بالبلدية؟

منا  �سحبت  ت�ستثمر؟  كيف 
ال�سلحيات اخلا�سة بال�ستثمار، ول 
اأن تو�سع  منلك مناطق ن�سطة ميكن 
مداخيلنا، كنا �سابقا ندعم امليزانية 

اخلا�س  ال�سياحي  املركب  من 
من  �سحبه  موؤخرا  مت  لكن  بزرالدة 

اإ�رضاف البلدية.

املركب يعرف م�ساكل 
وخالفات، هل من 

تفا�سيل حول ذلك؟

لكن ل دخل  نعم �سمعت باخللفات 
لنا حوله، لذلك ر�سميا  ول �سلحية 
ل يحق لنا التدخل وهو حاليا ممنوح 

خلوا�س.

ال�سكن يعترب حاليا الأزمة 
الأوىل اأمام اجلزائريني، 

هل ميكن اأن تك�سفوا 
لنا عن اإح�سائياته على 

م�ستوى زرالدة؟

اجتماعي  ملف  اآلف   7 من  اأكرث 
عن  ناهيك  ال�سكن،  بطالبي  خا�س 
منذ  بالفو�سوي،  اخلا�سة  امللفات 
من  البلدية  ت�ستفد  مل  �سنوات   10
 100 كوطة  موؤخرا  لتاأتي  �سكنات، 
هنا؟  املوازنة  ميكن  فكيف  �سكن، 
اإذا قمنا بتوزيعها الباقون �سيخرجون 
توزيعها  للحتجاج، ومع ذلك قررت 
قبل  عليها  احلا�سل  التجميد  بدل 
�سادقني  اهلل  باإذن  و�سنكون  قدومي، 
وفقا  امل�ستفيدين  قائمة  اإعداد  يف 
نطالب  حني  يف  الأوىل،  ثم  للأوىل 
بكوطات  بدعمنا  الر�سمية  اجلهات 
اأما  �سكن   400 الأقل  على  اأخرى 

جديد  فل   ،LPA احلديثة  ال�سيغة 
بلديتنا  اأن  خا�سة  بخ�سو�سها، 
العمل  ملف  اأما  العقار  متتلك  ل 
العمل،  اأغلق  العمومي  فالوظيف 
اأدنى فتح  فكيف ميكننا نحن كخلية 

منا�سب التوظيف.

فيما تعلق بال�سكن اله�س 
هل تزال زرالدة رهينة 

له؟

ما  وهو  وا�سعة،  بلدية  زرالدة 
م�ستواها،  على  اله�س  البناء  يدعم 
و�سط  البنايات  مراقبة  ميكن  كيف 
ال�ساكنني  اأن  خا�سة  الغابات؟، 
القدماء ي�ساعدون يف بنايات جديدة 
الفو�سوي  ال�سكن  منهم  بالقرب 
ق�سينا عليه، كانت قرابة 200 �سكن 
م�ستوى  وعلى  عهدتي،  بداية  مع 

مركز البلدية بقي القليل منها.

تعد زرالدة من بني 
بلديات العا�سمة القليلة 

التي باإمكانها الرهان على 
املجال الزراعي، ما هي 

اإمكانات البلدية يف هذا 
املجال وكيف ترعاه؟

املجال  بهذا  عالية  كفاءات  لدينا 
يتعلق  فيما  الدعم  ينق�سها  لكن 
بالإمكانات لذا يبقون رهان الزراعة 
اأن  حني  يف  خربتهم،  رغم  التقليدية 
ال�ستثمار يف هذا املجال من �ساأنه 
ال�سري يف اجتاه الكتفاء الذاتي وحتى 
خلق منا�سب �سغل، كما اأنه ل يخفى 
اإ�سكالية التو�سع العمراين،  اأحد  على 
الزراعية  املناطق  جعل  ما  وهو 
احلكومة  رهان  رغم  حما�رضة، 
موؤخرا على عدم امل�سا�س باملناطق 
الزراعية، وهو ما ي�ستدعي باملقابل 
اللتفاف باجتاه دعم الفلحني بدل 

الغرق يف العراقيل الإدارية.
الفلحني،  مع  التقينا  جهتنا  من 
له  تعر�س  ما  هو  م�ساكلهم  واآخر 
بئر بالقرب من منطقتهم اإىل الغلق، 
على  اأ�رضفت  م�ساحلنا  اأن  حني  يف 

اإعداد بئر اآخر.

نحن على اأعتاب الدخول 

الجتماعي، ما هي 
حت�سريات البلدية لذلك، 
خا�سة ما تعلق باملدار�س؟

مدر�سة،   21 بلديتنا  م�ستوى  على   
وا�ستفدنا  جتهيزها،  على  اأ�رضفنا 
هذا  يف  الولية  من  م�ساعدة  من 
اإىل ميزانية خا�سة  بالإ�سافة  ال�ساأن 
مرممة  املدار�س  و�ستكون  بالبلدية، 
اإعادة  اإىل  عمدنا  حيث  باأكملها، 
من  لل�ستفادة  املراحي�س  جتهيز 
التعقيم يف ظل كرثة اجلراثيم وتعر�س 
مراحي�س  كونها  لها  التلميذ  بع�س 
 4 فهناك  املطاعم  اأما  م�سرتكة 
تغطية  �ساأنها  من  مدر�سية  مطاعم 
مليني   10 لها  خم�س�سة  البلدية، 
دج، اأي مليار �سنتيم مع الدعم لحقا 
ومنه  تظهر،  التي  للحاجيات  وفقا 

نطمئن بخ�سو�س املطاعم.

املوؤ�س�سات الرتبوية 
اأحيانا ت�ستكي من غياب 

طواقم املطاعم، ومنه يتم 
ا�ستجالب العمال املهنيني 
مثال للنظافة للطبخ وما 

�سابه، هل مت معاجلة 
الأمر؟

خا�سة  كوطة  الو�ساية  اأر�سلت 
الفئة،  لهذه  منا�سب  ل�ستحداث 
املدر�سية  التغذية  ا�ستقللية  اأي 

خلط  هناك  يكون  ولن  التوظيف  يف 
�سيتم  حيث  املهنيني،  العمال  بني 
ا�ستدعاء العمال ال�سابقني باملطاعم 
خا�سني  موؤهلني  بعمال  وتعوي�سهم 

باملطاعم والتغذية املدر�سية.

نقطة �سالحيات الأميار 
اثارت الكثري من اجلدل، 
هل ت�سارك الراأ�س القائل 

باأن روؤ�ساء البلديات 
يحتاجون ملزيد من 

ال�سالحيات؟

يبقينا  ال�سلحيات  فنق�س  بالتاأكيد، 
رغم  املواطنني،  اأمام  قرارات  دون 
نواجه  فكيف  الأول،  مق�سدهم  اأننا 
التكفل  �سلحياتهم  دون  مطالبهم 
القوانني  اإطار  يف  نعمل  اأكيد  بها 
من  لبد  باملقابل  لكن  جتاوز  دون 
املواطنني  اأمام  �سلحيات  منحنا 
حتى ل نقع ما بني مطرقة ال�سلطات 

و�سندان ال�سعب.

مع ال�سائفة تعمد الكثري 
من البلديات اإىل اإحياء 

احلفالت وال�سهرات، هل 
من تنظيمات بخ�سو�س 

ذلك على م�ستوى 
زرالدة خا�سة اأنها بلدية 

�سياحية؟

مل ننظم الليايل الثقافية، لكن نظمنا 
خرجات للأطفال خا�سة الناجحني، 
القراآن،  حفظة  مع  اجلمعيات  وكذا 
هذا  يف  ب�سكرة  مع  بتواأمة  وقمنا 
اخل�سو�س لت�سجيع التلميذ اأكرث عرب 
املعار�س  بخ�سو�س  اأما  اخلرجات 
التجارية واحلرفية فزرالدة ل متتلك 
واأن  �سبق  لذلك،  املخ�س�س  العقار 
اأما  امللعب،  م�ستوى  على  نظمنا 
باقي العقار فهي لي�ست تابعة للبلدية 
لذلك ل ي�سمح القانون با�ستغللها اأما 
امللعب فف�سلت عدم ا�ستغلله خا�سة 
للأطفال  كامل  وتخ�سي�سه  بال�سيف 
اللعب  اإىل  اللجوء  بدل  والعائلت 

بال�سوارع.

وما هي امل�ساريع التي 
تراهنون عليها؟

حاليا اإعادة ترميم املدار�س والطرق 
ال�رضف  وقنوات  العمومية  والإنارة 
ال�سحي، اأي اإعادة ترميم �ساملة للبلدية 
العمومية،  اخلدمات  يخ�س  ما  بكل 
كذلك �سنخ�س�س مبالغ اإ�سافية لنف�س 
املهمة مبيزانية 2019 وب�سفة مكتبنا 
البلدية  اأولويات  حاليا  نحدد  جديد، 
من  بداية  بها،  العجز  لتغطية  والعمد 
بالأطفال  خا�سة  م�ساحة   48 توفري 
موؤخرا، وعملنا مع جمعيات املجتمع 
املدين عرب الأحياء، اأي املواطنني هم 
من يحددون اأولوياتهم ومناطقهم كما 
للجميع  يتاح  حتى  الأمن  �سنوفر  اأننا 

ال�ستمتاع بتلك امل�ساحات.

بلدية مرحوم ب�سيدي بلعبا�س

جمعيات حملية تطالب بهدم �سور  يف  مقر البلدية القدمي 
بلدية  يف  املدين  املجتمع  ممثلو  دق 
ناقو�س  بلعبا�س  مرحوم بولية �سيدي 
اخلطر ب�سان  �سور مقر البلدية القدمي 
بفعل  كبريا  خطرا  ي�سكل  اأ�سبح  الذي 
الت�سققات والت�سدعات التي قد جتعله 
كارثة  ويت�سبب يف  اأية حلظة  ينهار يف 
حقيقة تكون عواقبها وخيمة ،وح�سب 
اجلدار  فاإن  منه  ن�سخة  تلقينا  بيان 
املعايري  لأب�سط  يفتقد  املذكور 

املخت�سني  ح�سب  املطلوبة  التقنية 
ما جعله اآيل لل�سقوط خا�سة وانه يقع 
رقم  الوطنيني  الطريقني  تقاطع  عند 
104 و 109  يف و�سط املدينة والذي مت 
يهدد  بات  اجلمر  �سنوات  خلل  بناوؤه 
�سلمة املارة واملواطنني املتجمعني 
،وهو  املقاهي  اأمام  مرة  كل  هناك 
املحلية  باجلمعيات  دفع  الذي  الأمر 
من  اخلطر  ناقو�س  ودق  للتحرك 

اإ�ستعجالية جتنبا  بطريقة  اأجل هدمه 
غنى  يف  املنطقة  كانت  كارثة  لأي 
من  اأعمدة  على  يحتوي  ل  كونه  عنها 
اخلر�سانة امل�سلحة ومت و�سعه اآنذاك 
اأمنية خا�سة كانت تعرفها  يف ظروف 
ب  يقدر  ارتفاعه  اأن  ،حيث  املنطقة 
امل�سوؤولني  حماية  اأجل  من  اأمتار   5
فيه  ال�سكن  على  تباعا  تداولوا  الذين 
اللحظة وكان قد �سهد عدة  تلك  منذ 

املتكررة  احلوادث  بفعل  ت�سدعات 
من جراء ا�سطدام �سيارات و�ساحنات 
ممثلي  ر�سالة  ،ويف  اجلدار  بهذا 
املجتمع املدين طالبوا باإزالة اجلدار 
واإعادة البناية اإىل طبيعتها وكذا الوجه 
كان حمل احلائط  ،حيث  لها  اجلمايل 
البناية  بداخل  لزالت  واأ�سجار  �سياج 
ال�سنوات  يف  منها  جزء  حتول  التي 
الإدارات  لبع�س  مكاتب  اإىل  الأخرية 

حني  ..يف  والتعمري  الري  غرار  على 
الت�سعينات  منذ  حتول  الأكرب  اجلزء 
الدائرة  لرئي�س  اإقامة  مقر  اإىل 
البلديات  روؤ�ساء  ملختلف  وبعدها 
الذين تعاقبوا على بلدية مرحوم ،ويف 
املنطقة  مواطنوا  ياأمل  ذاته  ال�سياق 
الو�سية بعد هدم اجلدار  من اجلهات 
دوران  نقطة  وو�سع  املكان  تو�سعة 
�سياج يعطي  يف و�سط املدينة وو�سع 

الذي  ال�سور  ذلك  بدل  جماليا  طابعا 
،وح�سب  ال�سجون  ي�سبه  ما  اإىل  حولها 
وبعد  البلدية  م�سالح  فاإن  م�سادرنا 
فرع  من  مكونة  تقنية  جلنة  خروج 
على  وبناء  املدنية  واحلماية  التعمري 
قرار  اأ�سدرت  قد  تكون  املحا�رض 
من  الكثري  �سيزيل  الذي  اجلدار  بهدم 

العقبات وامل�ساكل 
  �س.�سهيب
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ومّثلت »العقوبات االقت�صادية الثانوية« 
االأمريكية  اال�صرتاتيجيات  اإحدى 
من  كل  على  العقوبات  اآثار  لزيادة 
ما  وعادة  ورو�صيا.  ال�صمالية  كوريا 
تلجاأ الدول اإىل هذا النوع من العقوبات 
االأ�صا�صية  العقوبات  فاعلية  لتعزيز 
املفرو�صة على بلد اأو منظمة اأو فرد، 
وحول  للغاية.   خ�صائ�ص حمددة  ولها 
كتب  العقوبات،  من  النوع  هذا  فاعلية 
م�صئولية  معهد  مدير  فورير«  »جون 
املجل�ص  ن�رشه  تقريًرا  ال�رشكات، 
بعنوان:   2018 مايو  يف  االأطلنطي 
»العقوبات االقت�صادية الثانوية: �صيا�صة 
ناجحة اأم عمل حمفوف باملخاطر؟«، 
ال�صائدتني  النظر  وجهتي  فيه  يعر�ص 
الثانوية،  العقوبات  فاعلية  ب�صاأن 
فاعليتها،  و�رشوط  اآثارها  وي�رشح 
النووي  االتفاق  جتربة  من  م�صتفيًدا 

االإيراين لعام 2015.

العقوبات الثانوية:

م�صطلح  اأن  اإىل  »فورير«  ي�صري  بداية، 
ومربك،  م�صو�ص  الثانوية«  »العقوبات 
العقوبات  من  فئة  به  يق�صد  ولكن 
العقوبات  اإىل  ت�صاف  االقت�صادية 
االأ�صا�صية، لتكثيف العواقب على الدولة 
التي فر�صت عليها العقوبات. وي�صيف 
متعددة  ا�صرتاتيجيات  هناك  اأن 
اآثار  زيادة  اأن حتاول  للدولة  بها  ميكن 

اجلزاءات بعد فر�صها، وت�صمل: 
وذلك  االأهداف،  نطاق  تو�صيع  اأواًل- 
من  اإ�صافية  منتجات  حظر  خالل  من 
قائمة  وتو�صيع  الت�صدير،  اأو  اال�صترياد 
االأفراد الذين يواجهون قيود ال�صفر، اأو 
الرئي�ص  توقيع  فبعد  االأ�صول.  جتميد 
ال�صابق »باراك اأوباما« اأمًرا رئا�صًيّا يف 
9 مار�ص 2015، معلًنا اأن فنزويال ت�صكل 
االأمريكي،  القومي  لالأمن  تهديًدا 
عقوبات  »ترامب«  اإدارة  فر�صت 
اقت�صادية اإ�صافية على فنزويال، والتي 
تقيد بيع احلكومة الفنزويلية ل�صنداتها 

يف االأ�صواق املالية االأمريكية. 
املتعددة  امل�صاركة  زيادة  ثانًيا- 
اجلهود  خالل  من  وذلك  االأطراف، 
التن�صيق  اأو  اخلارجية،  الدبلوما�صية 
فعلى  املتحدة.  االأمم  خالل  من 
املنظمة  اعتمدت  املثال،  �صبيل 
ال�صمالية  كوريا  �صد  عقوبات  االأممية 
عام  منذ  خمتلفة  منا�صبات  ت�صع  يف 
التي  االإجراءات  اأن  حني  ويف   .2006
نطاق  و�صعت  قد  املنظمة  اتخذتها 
اإ�صدار قرار من االأمم  فاإن  العقوبات، 
جميع  م�صاركة  ي�صمن  ال  املتحدة 
بيوجن  لدى  املثال،  �صبيل  الدول. فعلى 
مع  القوية  العالقات  من  العديد  ياجن 

الدول االإفريقية. ولهذا، فر�صت اإدارة 
على  دبلوما�صية  �صغوًطا  »ترامب« 
الدول  من  وغريها  االإفريقية  الدول 
اأن الرفع  لاللتزام بهذه العقوبات، كما 
االأخري للعقوبات االقت�صادية االأمريكية 
�صد ال�صودان مت ربطه بالتزام االأخرية 

بقطع العالقات مع كوريا ال�صمالية.
ثالًثا- فر�ص عقوبات اقت�صادية خارج 
للدولة  ميكن  اإذ  االإقليمية،  احلدود 
اأن متد �صيا�صة  العقوبات  التي تفر�ص 
بها  اخلا�صة  االقت�صادية  العقوبات 
خارج  االأجنبية  ال�رشكات  على  لتطّبق 
نطاق اخت�صا�صها، مثل قانون هيلمز-
عهد  يف   1996 عام  ال�صادر  بريتون 
ن�ص  والذي  كلينتون«،  »بيل  الرئي�ص 
االأمريكية  غري  ال�رشكات  عقوبة  على 
واال�صتثمار  التجارة  يف  ت�صارك  التي 
يف كوبا. وتَطلّب القانون من ال�رشكات 
االأمريكية املتعددة اجلن�صيات اأن متد 
اإىل  بها  اخلا�صة  االمتثال  ممار�صات 

ال�رشكات التابعة لها يف اخلارج.
حيث  ثانوية،  عقوبات  فر�ص  رابًعا- 
اجلزاءات  تفر�ص  التي  للدولة  ميكن 
اأن متنع ال�رشكات واالأفراد يف البلدان 
جتارية  معامالت  اإجراء  من  االأخرى 
االأمريكية،  وال�رشكات  املواطنني  مع 
بالدولة  لتقوي�ص عالقتهم االقت�صادية 
اقت�صادية  بعقوبات  امل�صتهدفة 
العقوبات  ذلك  على  ومثال  اأ�صا�صية. 
الثانوية التي فر�صتها الواليات املتحدة 
ال�صينيني  واالأفراد  ال�رشكات  على 
كوريا  مع  املالية  املعامالت  اأ�صحاب 
داندوجن  بنك  على  ُحظر  اإذ  ال�صمالية. 
معامالت م�رشفية  اأي  اإجراء  ال�صيني 
مع �رشكات مقرها الواليات املتحدة. 
جلوبال  داليان  �رشكة  حظر  مت  بينما 
مع  التجارية  املعامالت  من  ال�صينية 
يف  واملواطنني.  االأمريكية  ال�رشكات 
حني جمدت العقوبات اأ�صول مواطننَي 
�صينني وحظرتهما من اأي عمل جتاري 
الواليات  داخل  اأفراد  اأو  �رشكات  مع 

املتحدة.

املزايا والقيود:

خارج  العقوبات  من  النقي�ص  على 
العقوبات  االإقليمية، ال حتاول  احلدود 
التابعة  ال�رشكات  اإجبار  الثانوية 
الدولة  �صيا�صات  اتباع  على  االأجنبية 
على  قيوًدا  تفر�ص  لكنها  املعاِقبة، 
التعامل  من  مواطنيها  اأو  �رشكاتها 
معينني  اأفراد  اأو  �رشكات  مع  التجاري 
العقوبات  �صيا�صة  اتباع  يرف�صون 
ت�صكل  كما  االأمريكية.  االقت�صادية 
االأخرى  الدول  على  لل�صغط  تكتيًكا 
تفر�ص  التي  الدولة  مع  تتوافق  لكي 

العقوبات. 
الرئي�ص  اأعلن   ،2017 �صبتمرب   21 ففي 
ثانوية  عقوبات  فر�ص  »ترامب« 
العواقب  لتكثيف  حماولة  يف  اإ�صافية 
ال�صمالية.  كوريا  على  االقت�صادية 
ومبوجب هذا االأمر التنفيذي، �صتحظر 
اإىل  الو�صول  االأمريكية  اخلزانة  وزارة 

اأو  �رشكات  الأي  االأمريكية  االأ�صواق 
مع  متوياًل  يجرون  اأو  يتاجرون  اأفراد 
اأن  »ترامب«  واأعلن  ال�صمالية.  كوريا 
االأخرى  الدول  �صيجرب  االإجراء  هذا 
خيار  اتخاذ  على  االأجنبية  وال�رشكات 
الواليات  مع  جتارية  باأعمال  »القيام 
عن  اخلارج  النظام  مع  اأو  املتحدة.. 

القانون« يف كوريا ال�صمالية.
اإىل  النظر  ينبغي  االإطار،  هذا  ويف 
و�صيلة  اأنها  على  الثانوية  العقوبات 
االأطراف،  املتعددة  العقوبات  لتعزيز 
اأحادية  العقوبات  تنجح  ما  فنادًرا 
اقت�صادية  خ�صائر  خلق  يف  اجلانب 
عليها  تُفر�ص  التي  للدولة  كافية 
الدول  اإقناع  يوؤدي  بينما  العقوبات. 
االأخرى باالن�صمام اإىل فر�ص العقوبات 
�صد البلد امل�صتهدف اإىل تعزيز االآثار 
العقوبات، وبالتايل فاإن اآفاقها �صتكون 

فعالة. 
باأن  »فورير«  يجادل  ذلك،  ورغم 
كبرية،  قيوًدا  تواجه  الثانوية  العقوبات 
اإذ اإن فر�ص عقوبات ثانوية على عدد 
االأفراد ال ميثل  اأو  ال�رشكات  قليل من 
امل�صاركة  يف  املرتددة  للدول  حافًزا 
يف العقوبات االقت�صادية. بينما تو�صيع 
درجة  اإىل  الثانوية،  العقوبات  نطاق 
االقت�صادية  اخل�صائر  فيها  ت�صبح 
كبرية، ميكن اأن يوؤدي اإىل حدوث تاأثري 
حاد واإثارة م�صكالت لتلك التي فر�صت 
عليها العقوبات يف جماالت اأخرى من 

العالقات الدولية.

اختالف الرؤى:

عقوبات  نظام  اأي  اأن  »فورير«  يرى 
اأو متعدد االأطراف  )اأحادي  اقت�صادية 
�صوى  لي�ص  ثانوي(  اأو  االإقليم  اأو خارج 
اأداة لدفع اأهداف ال�صيا�صة اخلارجية. 
وال يوجد افرتا�ص منطقي للنجاح، ما 
الدولة  �صيا�صات  يف  تغيري  يحدث  مل 
لذا  العقوبات.  عليها  املفرو�ص 
االأكادمييني  بني  عميقة  فجوة  هناك 
فعالية  مدى  حول  واملمار�صني 

العقوبات الثانوية. 
هناك  كان  ال�صابق  يف  اأنه  اإىل  وي�صري 
اأن  على  الباحثني  بني  �صاحق  اإجماع 
فعالة  اأداة  لي�صت  الثانوية  العقوبات 

لل�صيا�صة اخلارجية، لعدة اأ�صباب: 
１- نادًرا ما تكون اخل�صائر االقت�صادية 
كبرية  الثانوية  اجلزاءات  عن  الناجمة 

مبا يكفي لتغيري �صيا�صة الدولة.
１- هذه العقوبات غالبًا ما ت�صتخدمها 
احلكومُة التي ُفر�صت عليها يف توطيد 
الفخر  واإثارة  بل  ال�صيا�صية  �صلطتها 
الوطني عن طريق ت�صويه �صورة الدولة 

التي َفر�صت هذه العقوبات.
１- يف كثري من االأحيان، ي�صعب تنفيذ 
معاناة  ت�صبب  وبالتايل  العقوبات،  تلك 
الغالب  يف  منها  يت�رشر  اقت�صادية 
�صعيفة  اآفاق  مع  االأبرياء  ال�صكان 

للنجاح.
الباحثني  من  العديد  １-ينظر 
اأنها  على  الثانوية  العقوبات  اإىل 

العقوبات  �صمات  اأ�صواأ  على  حتتوي 
ال�صعوبة  اإىل  باالإ�صافة  االقت�صادية، 
حتر�ص  اأن  ميكن  التي  االإ�صافية 
احللفاء  مع  جديدة  �رشاعات  على 
واخل�صوم الذين يعرت�صون على فر�ص 
على  االقت�صادية  وال�صعوبات  القيود 

�صناعاتهم ومواطنيهم.
الباحثني  من  قليل  عدد  هناك  بينما 
ا�صتخدام  فعالية  ب�صاأن  حما�صة  اأكرث 
االعرتاف  مع  الثانوية،  العقوبات 
العالقات  تدهور  احتمال  مبخاطر 
الدعم  من  الرغم  وعلى  احللفاء.  مع 
االأكادميي املحدود للعقوبات الثانوية، 
ال يزال امل�صئولون ينظرون اإليها كاأداة 
للتطبيق،  قابلة  اخلارجية  لل�صيا�صة 

وفعالة يف بع�ص االأحيان. 

اإيران منوذًجا:

االأمريكية  العقوبات  الكاتب  يتناول 
العقوبات  لفاعلية  كنموذج  اإيران  على 
الثانوية، مبوافقة اإيران على التفاو�ص 
�صبتمرب  ففي  النووي.  برناجمها  ب�صاأن 
»ح�صن  االإيراين  الرئي�ص  وافق   ،2014
دولية  مفاو�صات  اإجراء  على  روحاين« 
االقت�صادية  العقوبات  تخفيف  مقابل 
ثم  املتحدة  الواليات  فر�صتها  التي 
نهائًيّا. وقد توجت املفاو�صات  رفعها 
يف  ال�صاملة  امل�صرتكة  العمل  بخطة 
مراجعة  اإىل  وا�صتناًدا    .2015 يوليو 
واالأحداث  الظروف  وتقييم  حتليالت 
الهجوم  كان  االتفاق،  اإىل  اأدت  التي 
يف  فعااًل  االأمريكي  الدبلوما�صي 
التي  الثانوية  العقوبات  وتنفيذ  تاأمني 
االأخرى  وال�رشكات  البنوك  ا�صتهدفت 
هذه  واعترُبت  اإيران.  مع  تتعامل  التي 
العقوبات الثانوية هي العامل الرئي�صي 
اتفاق  على  بالتفاو�ص  اإيران  اإقناع  يف 
للحد من برناجمها النووي، مبا يف ذلك 
التفتي�ص الدويل، خا�صة يف الفرتة من 
عام 2010 اإىل عام 2014. وتوقف قدر 
االأخرى  البلدان  بني  االأعمال  من  كبري 
على  اأمريكية  عقوبات  بفر�ص  واإيران 

فئات اأو�صع من املعامالت التجارية. 
تدريجًيّا  املتحدة  الواليات  تو�صع  ومع 

يف هذه الفئات، من خالل الت�رشيعات 
ال�رشكات  قامت  التنفيذية،  والقوانني 
بتخفي�ص  واحلكومات  االأجنبية 
ا�صتثماراتها يف قطاع الطاقة االإيراين، 
واأوقفت املعامالت املالية مع البنوك 
االإيرانية املحددة، ويف النهاية خف�صت 

م�صرتياتها النفطية من اإيران.
الثانوية  العقوبات  هذه  كانت  ولقد 
التهديد  ب�صبب  فقط  لي�ص  فعالة، 
ال�صوق  اإىل  الو�صول  على  قيود  بفر�ص 
التي  االأجنبية  لل�رشكات  االأمريكية 
ولكن  اإيران،  مع  جتارية  باأعمال  تقوم 
التهديدات  تلك  قبول  ب�صبب  ا  اأي�صً
مل  التي  االأجنبية  احلكومات  قبل  من 
وبالفعل،  غطاء.  اأي  �رشكاتها  متنح 
فاإن العديد من هذه الدول، خا�صة يف 
اأوروبا، اتبعت االإجراءات االأمريكية مع 

حظر تام لالأن�صطة نف�صها.
االأبحاث  من  العديد  ت�صدر  ذلك،  ومع 
غري  الثانوية  العقوبات  اأن  جتد  التي 
فعالة اإىل حٍدّ كبري. ومن غري املحتمل 
العقوبات  فعالية  حول  اخلالف  حل 
و�صي�صتند  نهائية،  بطريقة  الثانوية 
املا�صي  ن�رشها يف  مزايا  على  احلكم 
كل حالة على  اأ�صا�ص  وامل�صتقبل على 

حدة.

اال�ستخدام اال�سرتاتيجي:

ت�صتخدم  عندما  اأنه  الكاتب  يرى 
حمدودة  بطريقة  الثانوية  العقوبات 
التاأثري  �صعيفة  تكون  التوقعات  فاإن 
لفر�ص عقوبات  اآخر  بلد  على حما�ص 
من  ا�صتخدامها  زاد  وكلما  اقت�صادية. 
خالل تو�صيع نطاق اخل�صائر والفر�ص 
ال�رشكات  بها  ت�صعر  التي  االقت�صادية 
احتمال  زاد  امل�صتهدفون  واالأفراد 
يف  باالنتقام.  املعنية  الدول  قيام 
بفر�ص  البلد امل�صتهدف  كان  اإذا  حني 
عقوبات ثانوية غري قادر على االنتقام، 
التقليدية  الدبلوما�صية  ال�صغوط  فاإن 
عقوبات  اإىل  احلاجة  دون  �صتكفي 

ثانوية.
عدًدا  »فورير«  ي�صع  اخلالف  وحل�صم 
ميكن  التي  واالإر�صادات  ال�رشوط  من 

اأن جتعل العقوبات الثانوية اأداة مفيدة 
ا اإياها من  لل�صيا�صة اخلارجية، م�صتمًدّ
الثانوية يف  العقوبات  ا�صتخدام  جتربة 
املكثفة  االقت�صادية  العقوبات  خدمة 

�صد اإيران، وتتمثل يف:
تفر�ص  التي  الدولة  ت�صيطر  اأن   -１
حيوية  جتارية  اأ�صول  على  العقوبات 
اآخر يف  اأي مكان  تتوفر يف  وفريدة ال 
الدولة  منع   -１ العاملي.  االقت�صاد 
اإىل  الو�صول  من  للعقوبات  اخلا�صعة 
وجود  مع  التجارية،  االأ�صول  هذه 

احتماالت حمدودة لال�صتبدال.
لهذه  الو�صول  رف�ص  يوؤدي  اأن   -１
االأ�صول التجارية اإىل خ�صائر اقت�صادية 
فورية وملمو�صة، اأو خ�صائر معينة على 
اأن تكون اخل�صائر  املدى القريب. １- 
عليها  املفرو�ص  للدولة  االقت�صادية 
يكون  اأن   -１ ودائمة.  كبرية  عقوبات 
للدول امل�صتهِدفة قوة �صاملة ومتعددة 
االأطراف. １- اأن ينظر املجتمع الدويل 
اإىل �صيا�صة البلد اخلا�صع للعقوبات يف 

النزاع على اأنها م�صكلة دولية مهمة.
ويف حالة اإيران، فاإن اجلهود امل�صرتكة 
الواليات  تبذلها  التي  وال�صاملة 
ملنع  االأوروبي  واالحتاد  املتحدة 
مع  تتعامل  التي  التجارية  امل�صارف 
اإيران من الو�صول اإىل النظام امل�رشيف 
الو�صول  من  اإيران  منعت  قد  الغربي، 
العاملية،  امل�رشفية  اخلدمات  اإىل 
وجنحت يف حتقيق عواقب مدمرة على 
العقوبات  حتتاج  ثم  ومن  اقت�صادها. 
جزاءات  نظام  اإىل  الناجحة  الثانوية 

متعدد االأطراف.
اجلزاءات  اأن  »فورير«  يوؤكد  ختاًما، 
الثانوية تو�صع قدرة الدول على الت�صبب 
اخلا�صع  البلد  يف  اقت�صادي  �رشر  يف 
خماطر  حتمل  لكنها  للجزاءات. 
اأو  احللفاء  مع  ال�رشاعات  منها  عدة 
اجلزاءات  اعتبار  ينبغي  لذا  اخل�صوم. 
العقوبات  و�صع  عند  خياًرا  الثانوية 
جمموعة  توفر  مع  لكن  االقت�صادية، 
فاجلزاءات  لذا  الظروف.  من  معينة 
لها تطبيقات عملية حمدودة.  الثانوية 
بينما اإذا ُطبقت ب�صكل خاطئ، فيمكن 

اأن ت�رش اأكرث مما تنفع.

اأ�سحى املكّون االقت�سادي من االأدوات املهمة لل�سيا�سة اخلارجية للعديد من القوى الكربى لتحقيق اأهدافها اجليو�سيا�سية، وخدمة م�ساحلها الوطنية، 
ا يف منظومة ال�سيا�سة اخلارجية الإدارة الرئي�س  وكذلك دعم اأمنها القومي. وتعد االأداة االقت�سادية، خا�سة العقوبات االقت�سادية، مكوًنا مركزًيّ

ا على النزاعات  االأمريكي »دونالد ترامب« ب�سكل اأكرب من االإدارات ال�سابقة. ففي اأقل من عام قامت االإدارة بتو�سيع العقوبات االقت�سادية احلالية رًدّ
مع كوريا ال�سمالية، ورو�سيا، وكوبا، واإيران، وفنزويال. كما تدر�س وزارة اخلارجية االأمريكية فر�س عقوبات جديدة ت�ستهدف ميامنار على خلفية 

اأزمة الروهينجيا، حتت �سلطة قانون »جلوبال ماجنيت�سكي«، الذي يخّول الواليات املتحدة احلق يف جتميد االأ�سول، وفر�س حظر على تاأ�سريات 
اأ�سخا�س معينني بحجة انتهاكات حقوق االإن�سان.

ا�ستهداف اخل�سوم:

عر�س: �سباح عبدال�سبور / 
باحثة يف العلوم ال�سيا�سية

مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 
االأبحاث املتقدمة

�صروط فاعلية »العقوبات االقت�صادية الثانوية« يف العالقات الدولية



حلماية  اجلهوية  املحطة  دعت 
�صيادة(  )بلدية  بالدبدابة  النباتات 
اإىل  املنطقة  فالحي  م�صتغامن  بوالية 
التي  ال�صارة   الزيتون  ذبابة  مكافحة 
بالوالية  مناطق  بعدة  بوادرها  ظهرت 
علم  ح�صبما  املجاورة,  والواليات 
وزاين.  كرمية  املحطة,  مديرة  من 
ت�رصيح  يف  وزاين  ال�صيدة  اأو�صحت  و 
باملحطة  املراقبة اخلا�ص  "نظام  اأن 
من  متكن  النباتات  لوقاية  اجلهوية 
احل�رصة  بهذه  اإ�صابات  عدة  ر�صد 
ما�رصة  بلدية  م�صتوى  على  ال�صارة 
)والية م�صتغامن( وبلدية املطمر )والية 
اأن  امل�صوؤولة  ذات  وذكرت  غليزان(" 
اأ�صجار الزيتون حاليا يف طور "ت�صخم 
الثمار" وهي مرحلة مالئمة ال�صتقبال 
تت�صبب  التي  الزيتون  ذبابة  لدغات 
و  للمح�صول.  معتربة  اأ�رصار  عادة يف 
دعت وزاين منتجي الزيتون اإىل القيام 
احل�رصة  هذه  �صد  الفورية  باملعاجلة 

ال�صارة با�صتخدام املبيدات املرخ�صة 
با�صتعمال  اجلزئي  العالج  تطبيق  و 
غذائي  بجاذب  ممزوج  ح�رصي  مبيد 
للزيتون  املنتجة  امل�صاحة  بلغت  و 
املو�صم  هذا  خالل  م�صتغامن  بوالية 
من  هكتارا  اأالف   6 قرابة   )2018(
لهذه  خم�ص�صة  هكتار   8.050 اأ�صل 
ال�صعبة الفالحية التي تنت�رص خ�صو�صا 
ببلديات  بالظهرة  اجلبلية  باملناطق 
ومبنطقة  خل�رص  و�صيدي  ع�صعا�صة 
تادل�ص  عني  ببلديات  م�صتغامن  ه�صبة 

وبوقريات وما�رصة وحا�صي مما�ص.
و �صجلت والية م�صتغامن خالل حملة 
املا�صي  الفالحي  للمو�صم  اجلني 
)2017( اإنتاجا وفريا قدر ب 210 اأالف 
فقط  قنطار  األف   127 مقابل  قنطار 
اإىل  بالكامل  توجيهها  مت   2016 خالل 
ب�صبب  الوطنية  و  املحلية  االأ�صواق 
غياب املعا�رص ووحدات التحويل اإىل 

زيت الزيتون. 

باأمن  اخلام�ص  احل�رصي  االأمن  م�صالح  قامت 
والية �صعيدة باإلقاء  القب�ص على اأربعة اأ�صخا�ص 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 17 و 34 �صنة من بينهم 
قا�رص , تورطوا يف ق�صية ال�رصقة بتوافر ظرف 
وقائع   , م�رصوقات  اإخفاء  مع  التعدد  و  الليل 
اجلاري  االأ�صبوع  منت�صف  اإىل  تعود  الق�صية 
االأمن  م�صالح  اأمام  ال�صحية  تقدمت  عندما 
�صكوى  تقييد  اأجل  من  اخلام�ص  احل�رصي 
جرم  حقها  يف  اقرتفوا  جمهولني  �صد  ر�صمية 
لها  م�صتهدفني  م�صكنها  داخل  من  ال�رصقة 

اأجهزة  و  املجوهرات  من  كمية  و  مايل  مبلغ 
اإثرها  على  تنقلت  االألب�صة  بع�ص  و  اإلكرتونية 
و  ميدانية  معاينة  الإجراء  املخت�صة  الفرقة 
تكثيف االأبحاث والتحريات مكنتها من توقيف 
امل�صتبه فيه و اإقتياده ملقر امل�صلحة للتحقيق 
الذي بدوره ك�صف عن هوية �رصيكه القا�رص و 
ال�صخ�صني االآخرين اللذان اأخفوا امل�رصوقات , 
امل�صتبه فيهم االأربعة اأجنزت اإجراءات ق�صائية 

�صدهم وقدموا اأمام نيابة اجلمهورية . 
خلدون.ع
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على �صوء احلاجة اإليها من قبل املواطنني 
لزيارة اأقاربهم وكذا لق�صاء حاجياتهم اإال 
للخدمة  التجار  مداومة  �صمان  غياب  اأن 
ال�صلبي  االأثر  له  كان  املطلوب  بال�صكل 
للقيام  املواطنني  من  الكثري  ا�صطر  مما 
عرب  حاجياتهم  عن  بحث  برحالت 
املتاجر  �صكلت  "وقد  االأحياء  خمتلف 
"اي�صطو"  الرئي�صي حلي  بال�صارع  املغلقة 
اأخرى من حي جمال  ومناطق  و�صواحيه 
الدين وكذا بلدية بئر اجلري اإحدى مناذج 
هذا الواقع الذي يكاد يتكرر يف مثل هذه 
الذي  معمر  احلاج  يقول  املنا�صبات", 
متجر  عن  البحث  ب�صدد  وهو  واأج  التقته 

ل�رصاء بع�ص حاجياته.
اأم�ص  بوهران  حلقت  "لقد  واأ�صاف: 
االثنني يف �صاعة متاأخرة بعد �صفر ب�رصق 

الوطن وظننت اأن وجود املداومة يغنيني 
من اأن اأ�صطر اىل ق�صاء بع�ص احلاجيات 
يف طريقي اىل وهران"من جهتها, تاأ�صفت 
ل�رصاء  ا�صطرارها  من  خرية  ال�صيدة 
اأرغفة اخلبز من عند تاجر  م�صارب ي�صع 
ب�صاعته على �صفائح من البال�صتيك على 
اأن ا�صرتاها باجلملة  ر�صيف الطريق بعد 
قبل  اأبوابه  اأقفل  الذي  اخلباز  عند  من 
للذهاب  تاأهبا  امل�صلون  ي�صتيقظ  اأن 
يف  االأقل  على  هناك  "كان  امل�صاجد  اإىل 
للزبائن  العيد  يومي  تفتح  خمابز  ال�صابق 
خروج  بعد  �صاعتني  اأو  �صاعة   غاية  اىل 
�صمان  يتم  حتى  امل�صاجد  من  امل�صلني 
بهذه  املواطنني  من  عدد  اأق�صى  تزويد 
املادة وا�صعة الطلب ال �صيما خالل عيد 
اأنه  التي قالت  ال�صيدة  االأ�صحى", ت�صيف 
"االآن ال منا�ص القتناء الرغيف بقيمة 20 
احلاجة  زادت  كلما  ال�صعر  ليت�صاعف  دج 
وبلغنا امل�صاء". و لوحظ باملنا�صبة اأي�صا 

لتو�صيات  املواطنني  من  الكثري  احرتام 
و�صع جلود االأ�صاحي يف االأمكنة املطلوبة 
املعنية  اجلهات  قبل  من  جلمعها  حت�صبا 
ال  الذبح  ملعايري  احرتامهم  جانب  اىل 
�صيما من الناحية البيئية يذكر اأن مديرية 

فرقتني  �صخرت  قد  الفالحية  امل�صالح 
االأ�صاحي  ذبح  عملية  ملرافقة  بيطريتني 
خا�صة على م�صتوى املذابح العمومية اىل 
على  النا�صطني  البيطريني  االأطباء  جانب 

م�صتوى البلديات ال 26 للوالية. 

�سهدت مدينة وهران يوم الثالثاء يف اليوم الأول من عيد الأ�سحى توفر ملحوظ لو�سائل النقل بينما اأعرب العديد 
من املواطنني عن تاأ�سفهم من تذبذب مداومة التجار ل �سيما قلة املخابز املفتوحة للخدمة بالرغم من توفر و�سائل 

النقل من حافالت و�سيارات الأجرة منذ ال�سباح الباكر من هذا اليوم.

وهران 

م٫�س

و�سائل نقل متوفرة ومداومة متذبذبة للتجار

�سعيدة

ب�سكرة

اأمن ولية اجلزائر

اإجراءات اأمنية خا�سة لتاأمني عيد االأ�سحى

�سفاف وادي �سيدي زرزور قبلة مواطني الزيبان يف ال�سيف

5 اأالف �سرطي لتاأمني االأماكن 
العمومية اأيام عيد االأ�سحى 

اجلزائر   والية  اأمن  م�صالح  �صطرت 
مبنا�صبة  حمكما"  "اأمنيا  خمططا 
اأوت   22 و   21 يومي  االأ�صحى  عيد 
من  اأزيد  ت�صخري  خالل  من  اجلاري 
تكثيف  مهمتهم  �رصطي  اآالف    5
و  العمومية  االأماكن  يف  تواجدهم 
التفتي�ص  و  املراقبة  عمليات  ت�صديد 
قبل و اأثناء و بعد العيد, ح�صبما اأكده 
العي�صاوي  لل�رصطة  االأول  املالزم 
مهدي من خلية االت�صال و العالقات 
العامة باأمن والية اجلزائر. و نظمت 
م�صالح االأمن الوالئي يوم اأم�ص وبهذه 
التي  النقاط  اأهم  اإىل  جولة  املنا�صبة 
و  العيد  ع�صية  معتربة  حركية  ت�صهد 
امل�صافرين  نقل  حمطة  راأ�صها  على 
و  امليرتو  حمطة  كذا  و  اخلروبة 
ناهيك  املعدومني  ب�صاحة  الرتامواي 
عرب  املنت�رصة  االأمنية  احلواجز  عن 
للوقوف  بالعا�صمة,  الطرقات  حماور 
من  امل�صطرة  االأمنية  اخلطة  على 
�رصطي  اآالف    5 "ت�صخري  خالل 
ل�صمان ال�صيولة املرورية و تعزيز اأمن 
ممتلكاتهم",  و  املواطنني  �صالمة  و 
ح�صبما اأكده املالزم االأول العي�صاوي. 
امل�صالح  خمتلف  انت�صار  اأن  واأو�صح 
ميدانية  "ترجمة  يعترب  العملياتية 
العامة  للمديرية  القيادية"  للتعليمات 
لالأمن الوطني, و اأن الهدف هو تواجد 
اأثناء و  "قبل و  دائم لعنا�رص ال�رصطة 
اأ�صواق  لتاأمني  االأ�صحى",  عيد  بعد 
فرق  ت�صكيلة  خالل  من  املا�صية 

ال�رصطة الق�صائية التي تقوم "بتاأمني 
لل�رصقة  تفاديا  املوالني  و  املواطنني 
املزورة".  العملة  ترويج  حماولة  اأو 
وكذلك تقوم فرق االأمن العمومي على 
ي�صيف   -- االأمنية  احلواجز  م�صتوى 
خالل  من  املوا�صي  تنقل  بتاأمني   --
مينحها  التي  بالرخ�صة  "املطالبة 
�صمانا  املوا�صي  لناقلي  البيطري 

لل�صحة العامة".
ال�رصطية,  االأمنية  القوى  ت�صمن  كما 
و  امل�صاجد  "تاأمني  املنا�صبة  بهذه 
ت�صهد  التي  املذابح  كذا  و  املقابر 
ي�صيف  للمواطنني",  كثيفة  حركة 
دعا  ال�صياق,  ذات  يف  و  املتحدث. 
اإىل  املواطنني  االت�صال,  خلية  ممثل 
املرورية  ال�صالمة  بقواعد  "االلتزام 
اثناء  االأمن   و  احليطة  توخي  و 
نظافة  على  احلفاظ  و  النحر  عملية 
ملوؤ�ص�صة  �صبق  املحيط"لالإ�صارة 
لوالية  امل�صمكة  و  املذابح  ت�صيري 
اجلزائر اأن اأعلنت اأنها تتوقع ا�صتقبال 
اأزيد من 850 راأ�ص غنم و حوايل 200 
راأ�ص بقر من اأجل النحر, و اأن اخلدمة 
يحفز  ما  وهو  جماين,  ب�صكل  متاحة 
تلك  على  االإقبال  على  املواطنني 
املذابح وذكراملالزم االأول العي�صاوي 
املبا�رصة  باالأرقام  اأخرى  جهة  من 
الوطني  االأمن  مديرية  و�صعتها  التي 
النجدة  رقم  وهي  للمواطنني  خدمة 
17 و االأرقام اخل�رصاء 48-15 و الرقم 

104 اخلا�ص بالفئات اله�صة. 

�صعيدة  والية  اأمن  م�صالح  �صطرت 
االأ�صحى  بعيد  االحتفال  اإطار  يف 
اأمنيا ت�صمن جملة  املبارك خمططا 
بالدرجة  تهدف  التي  االإجراءات  من 
املواطنني  ق�صاء  �صمان  اإىل  االأوىل 
هذه املنا�صبة الدينية يف ظروف ح�صنة 
, املخطط الذي اإعتمد على ت�صخري 
اأين تولت  تعداد ب�رصي ومادي معترب 
امل�صالح املكلفة به يف املقام االأول 
عرب  املرور  حركة  تنظيم  ب�صمان 

خمتلف االأحياء بعا�صمة الوالية وكذا 
العون  يد  تقدمي  اإىل  اإ�صافة  دوائرها 
من  الوافدين  للمواطنني  وامل�صاعدة 
مدينة  اإىل  الوطن  جهات  خمتلف 
العائلية  والزيارات  تزامنا  �صعيدة 
التي ت�صهدها هذه املنا�صبـــة , خا�صة 
لنقل  الربية  املحطة  م�صتوى  على 
امل�صافرين , ذات االإجراءات �صهدت 
خالل  العبادة  دور  حميط  تاأمني 
�صبيحة يوم العيد مكنت امل�صلني من 

اأداء هذه الفري�صة يف جو هادئ وكذا 
خمتلف  عرب  الدوريات  من  التكثيف 
االأماكن احل�صا�صة واملقابر التي تقع 
�صمن اإقليم االإخت�صا�ص التي �صتعرف 
ال حمالة توافد للمواطنني للرتحم على 
على  ركزت  التدابري  ذات   , موتاهـــــم 
وترويج  اجلرمية  اأ�صكال  كل  مكافحة 
امل�رصوبات الكحولية واملخدرات اأين 
دعوتها  الوالية  اأمن  م�صالح  جددت 
ال�صياقة  بالتزام احلذر يف  للمواطنني 

االأ�صاحي  ذبح  كذلك عند عمليات  و 
اأدوات  فيها  ت�صتعمل  التي  العيد  يوم 
حادة مما ي�صتدعي الرتكيز و اليقظة 
تفاديا لالإ�صابات و احلوادث املوؤدية 
كما   , م�صتدمية  عاهات  اإىل  اأحيانا 
�صعيدة  والية  اأمن  م�صالح  جددت 
تذكريها بالرقم االأخ�رص 1548 و خط 
النجدة 17 للتبليغ و طلب معلومات و 

النجدة اأو التوجيه و اال�صتف�صار .
خلدون.ع

�صيدي  وادي  �صفاف  ت�صتقطب 
اأجزاء  عرب  مير  الذي  زرزور 
ب�صكرة  مدينة  و�صط  من  وا�صعة 
املواطنني  من  متزايدة  اأعدادا 
الأجل الرتفيه عن النف�ص والفرار 
داخل  املرتفعة  احلرارة  من 
منذ  وذلك  العمرانية  االأن�صجة 

حلول مو�صم ال�صيف.
الزيبانية  العائالت  من  فالكثري 
التي تكون مرفقة باأفراد االأ�رصة 
الكبرية اأحيانا تتوافد منذ الفرتة 
امل�صائية على اأرجاء هذا الف�صاء 
ق�صط  اأخذ  بغر�ص  املفتوح 
من  اأجواء  كنف  يف  الراحة  من 
االبتعاد  ذلك  وفوق  الطماأنينة 
عن ال�صغط الذي تفر�صه و�صعية 
الطق�ص التي يطبعها ارتفاع درجة 
اخلم�صني  تقارب  التي  احلرارة 
اأمواج  وباالإمكان م�صاهدة  درجة 
خمتلف  من  متدفقة  ب�رصية 
بعفوية  اإتفقت  التي  االأحياء 
مبا  املوقع  بهذا  التواجد  على  
الذي  االأ�صخا�ص  عديد  ذلك  يف 
على  املنت�رصة  املقاعد  احتلوا 
بينما  الوادي  �صفتي  امتداد 
يف  اجللو�ص  العائالت  تف�صل 
يك�صوها  مهياأة  م�صاحات  خانة 
الع�صب الطبيعي يف حني يتواجد 
االأر�صفة  على  اآخرون  مواطنون 

املطلة على جمرى الوادي.
الف�صيف�صاء  هذه  خ�صم  ويف 
املتناغمة بني االإن�صان والطبيعة 
لقراءة  املطالعة  هواة  يعمد 
اأنا�ص  ويجتمع  واجلرائد  الكتب 
واالأوراق  الدومينو  للعب  اآخرون 

يف  االأطفال  بع�ص  يتواين  وال 
امل�صلية  األعابهم  ممار�صة 
الهوائية  دراجاتهم  ركوب  و 
املراهقني  من  فئة  وتنغم�ص 
مواقع  ت�صفح  يف  وال�صباب 
حني  يف  االجتماعي  التوا�صل 
والر�صاقة  االأناقة  هواة  ي�صتغل 
ريا�صة  ممار�صة  يف  املكان  هذا 
العدو اأو امل�صي يف الهواء الطلق 
ال�صورة  لهذه  مكمل  م�صهد  ويف 
يف  الزيبانيني  ليوميات  اجلميلة 
ع�صاق  يتاأخر  ال  ال�صيف  ف�صل 
باالنخراط  امل�صتديرة  ال�صاحرة 
االأحياء  بني  مباريات  تن�صيط  يف 
التي  اللعب  �صاحة  م�صتوى  على 
متت تهيئتها من طرف متطوعني 
اجلنوبية  بال�صفة  الغر�ص  لهذا 
للوادي ومثلما تعك�صه انطباعات 
املكان  هذا  ملرتادي  متطابقة 
املتعة  يف  الرغبة  فاإن  بها  اأدلوا 
والفرجة دفعتهم للح�صور بكثافة 
احلما�صية  االأجواء  ملعاي�صة 

للمتناف�صني.

بروز خدمات 
جتارية �سغرية 

باملكان
و يبدو اأن االإقبال املتوا�صل من 
خمتلف  من  املواطنني  جانب 
�صفاف  على  االجتماعية  الفئات 
اأخذ  الذي  زرزور  �صيدي  وادي 
علماء  اأحد  اإىل  ن�صبة  ت�صميته 

هذا  قلب  يف  املدفون  املنطقة 
خدمات  ميالد  اأفرزت  الوادي 
بيع  ذلك  من  متنوعة  جتارية 
ال�صاي والفول ال�صوداين والف�صتق 
وامل�رصوبات  واملثلجات  والتبغ 

الغازية واملياه املعدنية.
اأحد  حممود  ال�صاب  وبراأي 
تواجده  فاإن  املتجولني  الباعة 
ميكنه  باملكان  يومي  ب�صكل 
الذين  الزبائن  طلبات  تلبية  من 
بحيث  بهم  عالقته  توطدت 
ال�صلع  على  خا�ص  ب�صكل  يقبلون 
م�رصوب  ال�صيما  يعر�صها  التي 
حت�صريه  يف  يتفنن  الذي  ال�صاي 
الفتا   , للزبون  تقدميه  وطريقة 
اىل اأن تواجده باملكان ميكنه من 
تقا�صم اأجواء ف�صل ال�صيف معهم 
من  قليل  على  احل�صول  وكذا 

املال لتلبية احتياجاته اليومية.
رب  وهو  عالوة  لل�صيد  وبالن�صبة 
العالية  حي  �صكان  واأحد  عائلة 
فاإن  ب�صكرة  مبدينة  ال�صعبي 
حمدودية  رغم  الوادي  �صفاف 
اخلدمات بها توفر مالذا مقبوال 
احلرارة  مو�صم  يف  للمواطنني 
املغادرة  عليهم  يتعذر  الذين 
لق�صاء جزء من العطلة ال�صيفية 
وال�صاحلية  ال�صمالية  باملدن 
اإليها  ي�صاف  العليا  واله�صاب 
وجود ف�صاءات وا�صعة يف متناول 

االأطفال و لركن ال�صيارات.

اأ�سغال تهيئة 
متعددة على 

�سفاف الوادي
و طبقا ملخطط التنمية املتعلق 
االأجزاء  عديد  فاإن  باملدينة 
غري املوؤهلة على �صفاف وادي 
من  ا�صتفادت  قد  زرزور  �صيدي 
التي  متعددة  تهيئة  عمليات 
مبنا�صبة  موؤخرا  اإطالقها  مت 
تخليد الذكرى املزدوجة لعيدي 
ذلك  من  وال�صباب  اال�صتقالل 
وتخ�صي�ص  االأر�صفة  تبليط 
وتعميم  النفايات  لو�صع  نقاط 
اأك�صاك  بناء  و  العمومية  االإنارة 
عن  ف�صال  اخلدمات  متعددة 
رابع  دخول حيز اخلدمة جل�رص 
دون  الوادي  �صفتي  بني  يربط 
اإغفال حمالت جوارية ت�صتهدف 
النباتات  من  اأروقة  غرا�صة 
م�صاحات  وتو�صيع  التزيينية 
وجت�صيد  الطبيعي  الع�صب 
لتكثيف  للت�صجري  مبادرات 
اأ�صبحت  قد  و  النباتي  الغطاء 
�صفاف وادي �صيدي زرزور التي 
منها  يتنف�ص  رئة  مبثابة  تعد 

قاطنو عا�صمة 
�صبه  املناخ  ذات  الزيبان 
مف�صلة  وجهة  ال�صحراوي 
من  زمنية  فرتة  لتغيري  بامتياز 
التي  الزيباين  املواطن  يوميات 
خالل  من  متكررة  اأ�صبحت 
تبادل اأطراف احلديث ومناق�صة 
والعاملية  املحلية  امل�صتجدات 
النوم  اإىل  اجلميع  يخلد  اأن  على 
العهد مع هذا  اأمل جتديد  على 

املكان يف الليلة املوالية. 

املحطة اجلهوية حلماية النباتات مب�ستغامن

دعوة الفالحني اإىل 
مكافحة ذبابة الزيتون 

�سعيدة

تفكيك جمموعة اأ�سرار ع�سية 
عيد االأ�سحى املبارك 
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ميزان القوى ومفاو�ضات القاهرة
منري �شفيق

اأدى ت�شكيل الهيئة العليا لإطالق 
يف  الكربى  العودة  م�شرية 
اإىل   2018 اأفريل  من  الثالثني 
دخول الو�شع الفل�شطيني عامة، 
خا�شة،  غزة  قطاع  يف  والو�شع 
يف مرحلة جديدة تت�شم مبيزان 
قوى جديد مل ي�شبق له مثيل؛ يف 

غري م�شلحة الكيان ال�شهيوين.
الهيئة  هذه  قيادة  ت�شكلت 
حركة  خالل  من  )اجلبهة( 
ال�شعبية  واجلبهة  حما�س 
وقد  الإ�شالمي.  اجلهاد  وحركة 
فقرياً  عموداً  الثالثي  هذا  كّون 
�شمت  وا�شعة،  �شعبية  لوحدة 
يف  الفل�شطينية  الف�شائل  كل 
وا�شع  جانب طيف  اإىل  القطاع، 
و�شعبية  اجتماعية  قوى  من 
مل�شرية  اأعطى  مما  و�شبابية، 
من  تّولّد  وما  الكربى،  العودة 
وخارجها،  داخلها  تداعيات 
الأثر  بعيد  يكون  اأن  ميكن  بُعداً 
يف م�شتقبل الق�شية الفل�شطينية 
وال�شعب الفل�شطيني، ورمبا اأبعد 

من ذلك.
اإطالق  مبدئياً، يف  كان حمدداً، 
م�شرية العودة الكربى اأن ت�شتمر 
ماي  من  ع�رش  اخلام�س  حتى 
الباب  اإبقاء  مع  نف�شه،  العام  يف 
اأ�شابيع  ل�شتمرارها  مفتوحاً 
اأخرى. وها هي ذي قد ا�شتمرت 
حتى الآن اإىل حوايل اأربعة اأ�شهر 
على  اإجنازها  وكان  تقريباً. 
والعربي  الفل�شطيني  امل�شتوى 
من  اأكرب  والعاملي  والإ�شالمي 
املتوقع، ول �شيما ما حدث من 

القطاع،  م�شتوى  على  تداعيات 
من اإطالق الطائرات والبالونات 
نريان،  من  وما حملته  الهوائية، 
ع�شكرية  مواجهات  جانب  اإىل 
اأن  كادت  واملدفعية  بال�شواريخ 

تتحول اإىل حرب وا�شعة.
الكربى  العودة  م�شرية  اإطالق 
ال�شعبي  ذات الطابع النتفا�شي 
ا�شرتاتيجية  �شكل  ال�شلمي 
وتكتيكاً موازيني ومتكاملني؛ مع 
املقاومة  وتكتيك  ا�شرتاتيجية 
ثالث  يف  وانت�شارها  امل�شلحة 
و2012   2009/2008( حروب 

و2014(.
النتفا�شية  ال�شرتاتيجية  هذه 
من  اأ�شبوعني  بعد  ال�شعبية 
القادة  اأحد  جعلت  انطالقها؛ 
العدو  جي�س  يف  الع�شكريني 
�رشبة  »وجهت  باأنها  ي�رشح 
يف  اإ�رشائيل  ل�شمعة  قا�شية 
وهذا  العاملي«.  العام  الراأي 
الراأي  موقف  يف  املتعلق  البعد 
الكيان  �شد  العاملي  العام 
تكتيكي  تاأثري  له  ال�شهيوين، 
حكومة  م�شلحة  غري  يف  هائل، 
ال�شهيوين.  واجلي�س  نتنياهو 
اإذا  امل�شتقبل  يف  له  يكون  وقد 
ما تطّور، اأكرث، يف هذا الجتاه، 
غري  يف  ا�شرتاتيجي  تاأثري 
م�شلحة وجود الكيان ال�شهيوين 

يف فل�شطني.
الأ�شبوعني  منذ  تداٍع  اأول  كان 
العودة  م�شرية  لإطالق  الأولنينْ 
الكربى، ما اأظهره �شباب م�شرية 
من  و�شاباتها  الكربى  العودة 
وت�شحيات.  واإقدام  �شجاعة 
ال�شهداء  ع�رشات  ارتقى  وقد 

مما  اجلرحى،  اآلف  و�شقط 
ال�شعب  ك�شف عما يختزنه هذا 
وما  هائلة،  كفاحية  طاقة  من 
من  ال�شهيوين  العدو  به  يت�شم 
اإجرامي؛  وخمزون  اأحقاد 
ك�شف عنه ما اأطلق من ر�شا�س 
تتويج  ثم  �شواريخ،  من  ثم  حي 
»الدولة  قرار  باإ�شدار  ذلك 
القتالعي-  اليهودية«:  القومية 
ما  اإىل  والعن�رشي  الإحاليل، 

ي�شل حّد حرب الوجود.
جاء  الثاين  التداعي  اأن  على 
حتويل  يف  ال�شبابي  الإبداع  من 
ثم  الهوائية  اللعب  طائرات 
»البالونات« الطيارة، اإىل حامالت 
يف  حرائق  يوم  كل  حُتِدث  لهب 
بقطاع  املحيطة  امل�شتوطنات 
رعباً  بالعدو  اأنزلت  وقد  غزة. 
وا�شتع�شى  فادحة،  وخ�شائر 
الأبلغ،  اأما  مواجهتها.  عليه 
مواجهتها  عن  العدو  فعجز 
باحلرب، فاحتملها بذٍل ومهانة 
فيما  كان  الذي  وهو  لأ�شهر، 
اأجل  من  قرية  يحرق  م�شى 
اأو كان ي�شن حرباً  تهريب بقرة، 
وا�شعة اإذا ما تعر�س ملا هو اأقل 
تعر�س  مما  املرات،  ع�رشات 
الطائرات  هذه  طريق  عن  له 

والبالونات.
التهديد  حاول  اأنه  �شحيح 
با�شتخدام القّوة امل�شلحة ونقل 
الع�شكري  البعد  اإىل  ال�رشاع 
املحدود، ولكنه هنا فوجئ بتحٍد 
اإىل  من قبل املقاومة امل�شلحة 
بعدد  ترد  اأن  اإىل  و�شل  م�شتوى 
من ال�شواريخ والقذائف، مقابل 
اأو �شاروخ، مما فر�س  كل غارة 

معادلة  تقريباً  �شهرين  خالل 
ا�شتباك َقِبَل بها، مع كل و�شاطة 
النار؛  اإطالق  لوقف  م�رشية 
مقابل  ب�شواريخ  متثلت  معادلة 
مقابل  وبالقن�س  ال�شاروخ،  كل 

القن�س، وبالدم مقابل الدم.
هذه املعادلة التي َقِبَل بها العدو 
اتفاقات  من  عدد  ال�شهيوين يف 
زالت  وما  النار،  اإطالق  وقف 
هي التي حتكم مفاو�شات وقف 
موؤخراً  جرت  التي  النار  اإطالق 
يف القاهرة، ت�شكل تطوراً نوعياً 
بينه  الع�شكرية  املواجهة  يف 
غزة.  قطاع  يف  املقاومة  وبني 
م�شلحة  غري  يف  التطور  هذا 
اأُوّقع  �شواء  ال�شهيوين،  الكيان 
مل  اأم  النار  اإطالق  لوقف  اتفاق 

يُوقع.
يلحظ هذا  ل  من  كثرياً  يخطئ 
املتغرّي يف ميزان القوى، على اأن 
هذا املتغرّي يك�شف بُعداً اأخطر 
�شن  عن  العدو  عجز  وهو  منه، 
غزة.  قطاع  على  �شاملة  حرب 
مينع  �شبب  من  هنالك  كان  فما 
قيادة الكيان ال�شهيوين من حرب 
�شاملة غري اخلوف من نتائجها 

والف�شل فيها.
اإن احتمال العدو للحرائق على 
الأقل،  يف  اأ�شهر،  ثالثة  مدى 
�شاملة  حرباً  ي�شّن  اأن  دون  من 

لوقفها، له مغزى، اأي مغزى.
ومن هنا، فاإن املفاو�شات التي 
تخو�شها ف�شائل املقاومة، ول 
واجلبهة  واجلهاد  �شيما حما�س 
امل�رشية،  وبالو�شاطة  ال�شعبية، 
على  بناًء  تخرج  اأن  يجوز  ل 
على  قوى  ميزان  من  تقدم  ما 

 )1( اأ�شا�س:  على  اإّل  الأر�س؛ 
اإنهاء ح�شار قطاع غزة اإىل اأبعد 
الطائرات  وقف  مقابل  مدى، 
حامالت  والبالونات  الورقية 
النار  اإطالق  وقف   )2( اللهب، 
على اأ�شا�س ما تكر�س من معادلة 
ا�شتمرار   )3( م�شلح،  ا�شتباك 
اأ�شبوعياً  الكربى  العودة  م�شرية 
مع  الآن،  حتى  عنه  عرّبت  كما 
برفع  ال�شتمرار  على  الت�شديد 
جانب  اإىل  العودة  حق  راية 
التاأكيد  يجب  مبا�رشينْن  هدفنينْ 
القد�س  حترير  وهما  عليهما، 

وال�شفة بال قيٍد اأو �رشط.
العودة  م�شرية  ا�شتمرار  اإن 
حق  اإليه  يرمز  وما  الكربى، 
مت�شك  من  ال�شاملة  العودة 
بثوابت احلق الفل�شطيني يف كل 
�رشورة  اأ�شّد  اأ�شبح  فل�شطني، 
القومية  الدولة  قانون  بعد 
ل�شيا�شات  ورف�شاً  اليهودية، 
دونالد ترمب اخلا�شة بالقد�س، 

وما ي�شمى ب�شفقة القرن.
حترير  هديفنْ  تبني  اأن  على 
وبال  الغربية،  وال�شفة  القد�س 
مل�شرية  يُعطي  �رشط،  او  قيٍد 
عملياً  م�رشوعاً  الكربى  العودة 
اأ�شا�شاً  وي�شكل  لالإجناز،  قاباًل 
الفل�شطيني  ال�شعب  لوحدة 
اخلطر  لأن  املرحلة؛  هذه  يف 
يتعر�س  الذي  املبا�رش  الداهم 
هذه  يف  الفل�شطيني،  الو�شع  له 
املرحلة الراهنة يتمثل باحتالل 
القد�س وال�شفة الغربي، ومن ثم 
ا�شتيطان ال�شفة الغربية وتهويد 

القد�س.
)الحتالل  اخلطران  هذان 

يُدحرا  اأن  ميكن  وال�شتيطان( 
ما  اإذا  �رشط،  اأو  قيٍد  بال 
وا�شعة،  وطنية  وحدة  ت�شكلت 
مل�شرية  العليا  الهيئة  يف  كما 
غزة،  قطاع  يف  الكربى  العودة 
لها،  فتح  ان�شمت  اإذا  �شيما  ول 
وذلك من خالل اإطالق انتفا�شة 
�شعبية �شلمية �شاملة يف القد�س 
مع  وبتالحٍم  الغربية،  وال�شفة 
م�شرية العودة الكربى املنطلقة 

يف القطاع.
هذان الهدفان يُجمع العامل على 
بغالبيته  فالعامل  عادلن،  اأنهما 
عاماً،  وراأياً  دولً  ال�شاحقة، 
يعترب الحتالل للقد�س وال�شفة 
ويعترب  �رشعي،  غري  الغربية 
من  اإجرامياً  عماًل  ال�شتيطان 
جرائم احلرب، ومن ثم ما ينبغي 
يف  يفاو�س  اأو  ي�شاوم  اأن  لأحد 
باإذن  والنت�شار،  مو�شوعهما. 
اهلل، قادم اإذا ما حملتهما وحدة 
وطنية فل�شطينية، وبا�شرتاتيجية 
�شعبية  انتفا�شة  وتكتيك 
الحتالل  قوات  تواجه  �شلمية 
اأكرث  وجتعلهما  وال�شتيطان، 
ال�شهيوين  الكيان  على  كلفة 
وتفكيك  الن�شحاب  كلفة  من 

امل�شتوطنات.
عربت  كما  القوى،  ميزان  اإن 
غزة،  قطاع  يف  املواجهة  عنه 
متوز  انتفا�شة  قبلها  ومن 
يف  اللكرتونية  البوابات  �شد 
امل�شجد الأق�شى، ت�شمح بدحر 
من  وال�شتيطان  الحتالل 
وبال  الغربية،  وال�شفة  القد�س 
لكل  ذلك  وبعد  �رشط،  اأو  قيٍد 

حادث حديث.
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فيما اتفق املحامي ال�سابق لرتامب 
مايكل كوهني، مع الإدعاء العام يف 
على  اجلنوبية،  نيويورك  مقاطعة 
العرتاف بارتكابه لثمانية جرائم 
مالية، والإقرار باأنه ناق�ش اأو دفع 
تزعمان  ل�سيدتني  مالية  مبالغ 
ترامب،  مع  جن�سية  عالقة  وجود 
ال�سمت،  التزام  اأجل  من  وذلك 

بتوجيه وتن�سيق مع ترامب.
بري�ش"  "اأ�سو�سيتد  وكالة  واأفادت 
ترامب،  "الرئي�ش  اأن  الأمريكية، 
يف  فرتاته  اأكرث  من  واحدة  يعي�ش 
"مت  اأن  بعد  خطورة"،  الرئا�سة 
من  املقربني  من  اثنني  متابعة 
دائرته"واأوردت �سبكة "�سي اآن اآن"، 
يف عدد من املقالت التحليلية اأن 
التطورات الأخرية تُعقد من و�سع 
الرئي�ش الأمريكي يف البيت الأبي�ش 
وقال املحلل ال�سيا�سي الأمريكي، 
ل�سبكة  حديث  يف  توبني،  جيفري 
�سنوات  منذ  اإنه  اآن"،  اآن  "�سي 
قريبون  م�سوؤولون  يعرتف  طويلة، 
بارتكابهم  مرة  لأول  الرئي�ش  من 
احلمالت  يف  مالية  جرائم 
اأن  توبني،  واعترب  النتخابية 
"ترامب، امل�ستفيد الأول مما قام 
العرتافات  يجعل  ما  كوهني،  به 
تعقد  الأخري،  هذا  بها  اأدىل  التي 
من و�سع البيت الأبي�ش". وت�ساءل 
ح�سل  كيف  الأمريكي،  املحلل 
دفعها  التي  الأموال  على  كوهني، 
يقوم  اأن  ميكن  وكيف  لل�سيدتني؟ 

بهذه اخلطوة من تلقاء نف�سه؟
"يف  اإنه  القول  اإىل  توبني،  وذهب 
حال ثبوت تورط الرئي�ش يف هذا 

اأن  املمكن  فمن  املالية،  اجلرائم 
يقوم الكونغر�ش ب�سحب الثقة عن 
الرئا�سة"اأما  عن  واإبعاده  ترامب، 
هي  فاعتربت  "بلومبورغ"،  �سبكة 
واجه  رمبا  "ترامب،  اأن  الأخرى 
يوم الثالثاء، واحدة من اأ�سواأ اأيام 
بعدما  املتحدة،  للوليات  رئا�سته 
اأقر حماميه ال�سخ�سي بتورطه يف 
اللحظة  نف�ش  ويف  مالية،  جرائم 
حتول مدير رئي�ش حملته الرئا�سية 

ال�سابقة جمرما مدانا". 
وتفاعل عدد من اأع�ساء الكونغر�ش 
مع التطورات الأخرية، حيث ن�رش 

ريت�سارد  الدميقراطي  ال�سيناتور 
كونيتيكت،  ولية  من  بلومنتال، 
بيانا يقول فيه "يبدو البيت الأبي�ش 
م�رشوع  وكاأنه  متزايد  نحو  على 
اإجرامي مع اعرتافات مدير حملة 
وحماميه  ترامب  ال�سابق  الرئي�ش 

ال�سخ�سي". 

ترامب: و�صمة عار

اإدانة  بعد  له  ت�رشيح  اأول  ويف 
هذه  ترامب،  و�سف  مانافورت، 
عار"واأكد  "و�سمة  باأنها  الإدانة 

به  قام  مبا  له  عالقة  "ل  باأنه 
يف  ترامب،  مانافورت"وقال 
الإعالم  و�سائل  من  لعدد  ت�رشيح 
"وي�ست  ولية  يف  الأمريكية، 
فريجينيا"، "مانافورت، مل ي�ستغل 
فقط معي، واإمنا ا�ستغل مع عدد 
ال�سابقني"و�سدد  امل�سوؤولني  من 
له  عالقة  ل  ح�سل  "ما  اأن  على 
بالتحقيقات حول التدخل الرو�سي 
يف النتخابات، ول يوجد اأي تواطوؤ 
مع رو�سيا"يف مقابل ذلك، جتاهل 
اعرتافات  عن  احلديث  ترامب 

كوهني.

اتفقت عدد من و�صائل الإعالم الأمريكية اأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، يعي�س واحدة من 
اأ�صواأ اأيامه يف الرئا�صة، بعد التطورات الق�صائية الأخرية التي �صهدها الثالثاء وبرزت تطورات 

جديدة يف ملف املدير ال�صابق حلملة ترامب يف رئا�صيات 2016، بول مانافورت، وحماميه ال�صابق، 
مايكل كوهني ففي حمكمة الإ�صكندرية بولية فرجينيا، اأدانت هيئة املحلفني مانافورت، 

بارتكاب ثمانية جرائم مالية.

ال�صحافة الأمريكية

 ترامب يواجه اأ�صعب اأيامه يف البيت الأبي�ض

ح�صب درا�صة حديثة ن�صرت نتائجها يف دورية علمية

للمراهقني  العقلية  ال�صحة  ترامب" تهدد  "اأمريكا 
اأمريكية  درا�سة  نتائج  ك�سفت 
املتحدة  الوليات  اأن  جديدة، 
دونالد  احلايل  رئي�سها  عهد  يف 
ترامب باتت مكاًنا ي�رش بال�سحة 
ل�سيما  للمراهقني  العقلية 
التي  الدرا�سة  واأفادت  الأقليات 
 JAMA دورية  يف  ن�رشت 
اأن  الأمريكية،   Pediatrics
التمييز العرقي بات �سمة �سائدة 
اأنحاء  عدة  يف  املراهقني  بني 
ترامب  تن�سيب  منذ  بالبالد 
املا�سي،  العام  مطلع  رئي�ًسا 
ح�سب ما نقل موقع )يو بي اآي( 

الأمريكي.
ازدياد  اأنه مع  الدرا�سة  وك�سفت 
احتمال  ازداد  واخلوف،  القلق 
تدخني  اإىل  املراهقني  حتول 
اأو  املاريغوانا  اأو  ال�سجائر 
للتكيف  كو�سيلة  الكحول  �رشب 
وقال  النف�سية  ال�سغوط  مع 
النف�ش  علم  اأ�ستاذ  ليفنثال،  اآدم 
�سازرن  جامعة  يف  الطب  بكلة 

فريق  قائد  وهو  كاليفورونيا، 
اإن  الدرا�سة،  اأعد  الذي  البحث 
"اجلدار احلدودي مع املك�سيك 
ف�ساًل  ترامب  اقرتحه  الذي 
من  عدد  على  ال�سفر  عن حظر 
الأغلبية  ذات  الدول  مواطني 
ال�سارمة  و�سيا�ساته  امل�سلمة 
�سد الهجرة، عملوا جميًعا على 
بني  اخلوف  من  مناخ  ت�سكيل 

املراهقني يف البالد".
واأ�ساف: "اإن قلقهم اإزاء التمييز 
ب�سكل  ارتبط  املجتمع  يف 
تعاطي  معدلت  بت�سارع  مبا�رش 
بزيادة  ارتبط  كما  املخدرات، 
الكتئاب  اأعرا�ش  احتمالت 

والن�ساط املفرط".
املتكررة  "الأخبار  اأن  وتابع 
على  النار  ال�رشطة  اإطالق  عن 
ذوي  من  خا�سة  الأقليات  اأبناء 
ال�سمراء،  الب�رشة  اأ�سحاب 
رافقت  التي  والحتجاجات 
باأن  لديهم  �سعوًرا  تولد  ذلك، 

مكاًنا  باتت  املتحدة  الوليات 
ال�سياق،  للعي�ش"ويف  موات  غري 
هريد  نيا  الدكتورة  قالت 
اأطفال  طبيبة  وهي  غاري�ش، 
اإنها  الدرا�سة  اإعداد  �ساركت يف 
اخلوف  هذا  تاأثري  بعينها  راأت 
على طفل م�سلم واأ�سافت: "كان 
لدي مري�ش اأمريكي م�سلم يعاين 
على  قادًرا  يكن  ومل  القلق  من 
النوم خ�سية ترحيل عائلته رغم 
كمواطنني  ولدوا  جميًعا  اأنهم 
لي�ش هناك  بالكامل..  اأمريكيني 
اجلن�سية  يحملون  اأنهم  يف  �سك 
يالزمهم  القلق  لكن  الأمريكية، 

دائًما".
اأخرى  مري�سة  اأن  وتابعت 
معدتها  يف  حادة  باآلم  اأ�سيبت 
نتجت  نف�سيه  م�ساكل  جراء 
عملية  يف  والدها  احتجاز  عن 
مهاجرين  ا�ستهدفت  دهم 
اإدارة  يف  م�سوؤولون  نفذها 
الأمريكية  واجلمارك  الهجرة 

عينة  الدرا�سة  موؤخًراو�سملت 
من  �سخ�ش  و572  األفني  من 
من  واأغلبهم  متباينة  خلفيات 
الوليات  وواجهت  املراهقني 
موؤخًرا  وا�سًعا  جدًل  املتحدة 
الأبي�ش  البيت  على خلفية قرار 
ف�سل الأطفال عن ذويهم، الذين 
غري  ب�سكل  احلدود  يعربون 
عن  ترامب  تراجع  قبل  قانوين، 
تنفيذي، يف  بقرار  الإجراء  هذا 

20 جوان املا�سي.
�سيا�سة  عن  ترامب  ويدافع 
الهجرة غري  مع  ت�سامح"  "�سفر 
القانونية، ويدعو اإىل طرد جميع 
من  النظاميني  غري  املهاجرين 
�سهدت  كما  املتحدة  الوليات 
الفرتة  يف  املتحدة  الوليات 
الأخرية عدة اأحداث لإطالق نار 
ا�ستهدفت  ال�رشطة  جانب  من 
الب�رشة  اأ�سحاب  من  عدًدا 
وا�سحة  اإدانة  دون  ال�سمراء، 

لذلك من جانب ترامب. 

م�صروع قانون "اإ�صرائيلي" جديد

ال�صجن �صنة ملن يرفع العلم الفل�صطيني

الإ�صراب هو الأكرب يف تاريخ ال�صجون 
الأمريكية

�صجناء يف 17 ولية ي�صربون 
احتجاًجا على "العبودية احلديثة"

حزب  عن  الكني�ست  ع�سو  قدمت 
م�رشوع  باركو"  "عنات  الليكود 
من  على  عقوبات  يفر�ش  قانون 
اإ�رشائيل  يف  فل�سطني  علم  يرفع 
ال�سجن  اإىل  اأق�ساها  يف  ت�سل 
ملدة عام، ح�سبما ذكرت �سحيفة 
"ي�رشائيل هيوم" يف عددها اليوم 

الأربعاء.
القانون الذي يعترب  وجاء م�رشوع 
باركو،  قبل  من  فردية  مبادرة 
نظمتها جلنة  التي  التظاهرة  بعد 
العربية  للجماهري  العليا  املتابعة 
يف  للعرب  متثيلية  هيئة  )اأعلى 
احتجاجا  اأبيب  تل  يف  اإ�رشائيل( 
نحو  منذ  "القومية"  قانون  على 
الأعالم  فيها  ورفعت  اأ�سبوعني، 
اللجنة  دعوات  )رغم  الفل�سطينية 

لعدم رفع اأية اأعالم(.
اأن  على  القانون  م�رشوع  وين�ش 
خالل  يرفعون  الذي  "املواطنني 
اأية  او  عدو  دولة  علم  تظاهرة 
لإ�رشائيل  �سديقة  لي�ست  هيئات 
التحرير  منظمة  اأعالم  مثل 
حماكمتهم  �ستتم  الفل�سطينية، 
و�سيكونون معر�سني لل�سجن ملدة 
عام". و�سيقدم م�رشوع القانون مع 
للكني�ست  ال�ستوية  الدورة  افتتاح 
اكتوبر  يف  الإ�رشائيلي  )الربملان( 
نف�سه  امل�سدر  وفق  املقبل، 
هيوم"  "ي�رشائيل  وذكرت �سحيفة 
اأنها ح�سلت على معلومات تفيد اأن 
باركو اأجرت حوارات مع م�سوؤولني 
الإ�رشائيلية،  احلكومة  يف  كبار 
ووعد هوؤلء بتوفري دعم احلكومة 
وبت�رشيع  القانون،  مل�رشوع 
اإجراءات اإقراره، وذلك من خالل 
يف  الت�رشيعات  جلنة  من  الطلب 
فرتة  من  القانون  اإعفاء  الكني�ست 

بني  يوما(   45( الإلزامية  النتظار 
عر�سه  وبني  امل�رشوع  تقدمي 
وح�سب  الأوىل  بالقراءة  للت�سويت 
م�رشوع  فاإن  هيوم"  "ي�رشائيل 
يرفع  من  ي�ستهدف  الذي  القانون 
اإ�رشائيل،  يف  الفل�سطيني  العلم 
الذي  العقوبات  لقانون  تعديل  هو 
اأ�سخا�ش فاأكرث  مينع جتمع ثالثة 

بغر�ش الإخالل بالأمن العام.
اخلا�سة  للقانون  فقرة  و�ست�ساف 
رفع  منع  على  تن�ش  بالتظاهرات 
غري  دول  اأو  معادية  دولة  اأعالم 

�سديقة اأو هيئة يف ا�رشائيل.
�ساركوا  الآلف  ع�رشات  وكان 
التظاهرة  يف  اأوت   11 بتاريخ 
العليا  املتابعة  التي نظمتها جلنة 
للمطالبة  العربية،  للجماهري 
القومية"وحر�ش  "قانون  باإلغاء 
رئي�ش الوزراء الإ�رشائيلي بنيامني 
العلم  رفع  على  بنف�سه  نتنياهو 
وكتب  التظاهرة  يف  الفل�سطيني 
رفع  اأن  "تويرت"،  على  ح�سابه  يف 
العلم الفل�سطيني يف التظاهرة هو 
ت�رشيع  �رشورة  على  دليل  اأف�سل 

"قانون القومية".
الذي  "القومية"  قانون  ويعرتف 
اأقر يف الـ 10 من جويلية املا�سي، 
اأن  على  وين�ش  الدولة  بيهودية 
"احلق يف ممار�سة تقرير امل�سري 
الإ�رشائيلية،  الدولة  يف  الوطني 
اليهودي"كما  لل�سعب  ح�رشي  هو 
ين�ش على اأن الدولة تعترب تطوير 
قومية،  قيمة  يهودي  ا�ستيطان 
ودعم  ت�سجيعه  لأجل  وتعمل 
على  ا  اأي�سً وين�ش  وتثبيته  اإقامته 
العربية  اللغة  م�ستوى  "خف�ش 
اأي�سا من لغة ر�سمية اإىل لغة ذات 

)و�سع خا�ش(".

ولية   17 �سجون  يف  نزلء  اأعلن 
اأمريكية، الثالثاء، خو�ش اإ�رشاب 
ظروف  على  احتجاًجا  �سلمي، 
تاريخ  يف  الأكرب  يعد  �سجنهم، 
يف  ذلك  جاء  الأمريكية  ال�سجون 
تقدم  م�ستقلة،  ملجموعة  بيان 
تدعى  لل�سجناء،  م�ساعدات 

"املدافعون عن ال�سجون".
من  الإ�رشاب  اأن  البيان  واأفاد 
املقرر اأن ي�ستمر 15 يوًما )اعتبارا 
التوقف عن  الثالثاء(، وي�سمل  من 
لفت  بهدف  عملهم،  واجبات  اأداء 
النتباه اإىل ما يعتربونه "الظروف 
املجموعة  ال�ستغاللية"واأ�سارت 
من  عدد  يلجاأ  اأن  احتمال  اإىل 
ال�سجناء اإىل الإ�رشاب عن الطعام 
عدد  جمموع  حتديد  دون  كذلك، 
واأو�سح  الحتجاج  يف  امل�ساركني 
البيان اأن اخلطوة تاأتي بعد اأعمال 
املا�سي،  اأفريل  يف  وقعت  �سغب 
بولية  كورديكال"  "يل  �سجن  يف 
 7 فيها  قتل  اجلنوبية،  كارولينا 

اإثرها  ال�سلطات  واتهمت  �سجناء، 
�سد  املفرطة  القوة  با�ستخدام 
خدمات  �سوء  على  حمتجني 

ال�سجن.
عن  "املدافعون  واأكدت 
الرجال  "هوؤلء  اأن  ال�سجون" 
معي�سة  بظروف  يطالبون  والن�ساء 
واإنهاء  بالتاأهيل،  والتمتع  اإن�سانية، 
جملة  احلديثة"ومن  العبودية 
ال�سجناء  يرفعها  التي  املطالب 
ظروف  "حت�سني  الأمريكيون؛ 
الرق  واإنهاء  ال�سجون،  و�سيا�سات 
اأجور منا�سبة مقابل العمل،  ودفع 
واإلغاء اأحكام ال�سجن مدى احلياة، 
اإ�سدار  يف  للعن�رشية  حد  وو�سع 
والإفراج  املخففة  الأحكام 
عدد  لنزلء  امل�رشوط"ويوكل 
القيام  البالد  يف  ال�سجون  من 
مقابل  ال�ساقة،  الأعمال  ببع�ش 
ت�سفها  اأجور،  على  احل�سول 
"هزيلة"  باأنها  حقوقية  منظمات 

و"ا�ستغاللية".
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طبيعة  عن  البيان  يك�شف  ومل 
الق�شايا التي حوكم بها امل�شتفيدون 
اأغناج،  حممد  لكن  العفو،  من 
الريف"  "حراك  ن�شطاء  حمامي 
هوؤالء  بني  من  اإن  للأنا�شول  قال 
امللكي  العفو  من  ا�شتفادوا  الذين 
ب�شجن  يقبعون  كانوا  معتقل   11
الدار  مبدينة  )عكا�شة(  ال�شبع  عني 
"حراك  خلفية  على  البي�شاء، 
الريف"ويتعلق االأمر، ح�شب اأغناج، 
بني  ما  بال�شجن  معاقبني  بن�شطاء 
حتدثت  كما  �شنوات.  و3  عامني 
اإىل  ا�شتنادا  خمتلفة  اإعلم  و�شائل 
احل�شيمة  مبدينتي  حملية  م�شادر 
عن  الريف،  مبنطقة  والناظور 
اآخر  اأكرث من 160 معتقل  ا�شتفادة 

من  الريف"  "حراك  ن�شطاء  من 
العفو امللكي، كانوا يقبعون ب�شجني 
حممد  قال  جانبه،  من  املدينتني 
للمجل�س  العام  االأمني  ال�شبار، 
)ر�شمي(،  االإن�شان  حلقوق  الوطني 
اإن  االإخباري   "24 "اليوم  ملوقع 
خا�شة  حافلة  خ�ش�س  "املجل�س 
عنهم  املفرج  املعتقلني  لنقل 
الريف  مدن  اإىل  البي�شاء  بالدار 
يتمكنوا  حتى  منها  ينحدرون  التي 
مع  االأ�شحى  عيد  ق�شاء  من 
املغربي  العاهل  عائلتهم"وداأب 
ال�شجناء  من  عدد  على  العفو  على 
يف منا�شبات دينية ووطنية خمتلفة.

حمكمة  اأ�شدرت  املا�شي،  وال�شهر 
الدارالبي�شاء،  مبدينة  اال�شتئناف 
اأحكاما بال�شجن يف حق قادة واأكرث 
االحتجاجات  ن�شطاء  من   50 من 
"الريف"، تراوحت بني 20  مبنطقة 

�شنة �شجنا نافذا و�شنة واحدة كما 
احل�شيمة  مدينة  حمكمة  حكمت 
اأوقات  يف  الريف(  اإقليم  )عا�شمة 
�شابقة منذ اأوت 2017 على ن�شطاء 
يف  لكن  خمتلفة  مبدد  اآخرين 
عمومها اأقل مما ق�شت به حمكمة 
احلراك  قادة  على  البي�شاء  الدار 
خلفية  على  املعتقلني  عدد  وو�شل 
هذا احلراك اإىل 400 �شخ�س ومنذ 
اأ�شهر   10 مدى  وعلى   2016 اأكتوبر 
من  وعدد  احل�شيمة  مدينة  �شهدت 
مدن وقرى منطقة الريف )�شمال(، 
بتنمية  للمطالبة  احتجاجات 
التهمي�س وحماربة  واإنهاء  املنطقة 

الف�شاد، وفق املحتجني.
ونهاية اأكتوبر املا�شي اأعفى العاهل 
املغربي اأربعة وزراء من منا�شبهم؛ 
ب�شبب اختلالت )تق�شري( يف تنفيذ 

برنامج اإمنائي مبنطقة الريف.

اأ�سدر الع�هل املغربي امللك حممد ال�س�د�س اأمرا ب�لعفو عن 889 من املدانني، بينهم اأكرث من 170 على خلفية "حراك الريف" �سم�يل البالد ،وبح�سب بي�ن لوزارة العدل املغربية، ف�إن العفو امللكي 
�سدر مبن��سبة عيد الأ�سحى و�سمل 889 �سخ�س�، منهم حمبو�سون على ذمة ق�س�ي� خمتلفة واآخرون حمكومون مع وقف التنفيذ.

املغرب

م٫�س 

عفو ملكي ي�شمل اأكرث من 170 من معتقلي "حراك الريف"

ا�ستطالع

 90 باملائة من اخلرباء يعتقدون اأن 
ر�شوم ترامب ت�شر بالقت�شاد الأمريكي 

ك�شف ا�شتطلع للراأي، اأن 90 يف 
االقت�شاديني  اخلرباء  من  املائة 
اجلمركية  الر�شوم  اأن  يعتقدون 
الرئي�س  اإدارة  عنها  اأعلنت  التي 
ت�رض  ترامب  دونالد  االأمريكي 
يف  ذلك  جاء  بلده  باقت�شاد 
اجلمعية  اأجرته  ا�شتطلع 
االأعمال  القت�شاد  الوطنية 
ون�رضت  م�شتقلة(  )اأمريكية 
نتائجه االإثنني و�شمل اال�شتطلع 
اآراء 251 خبريا اقت�شاديا ما بني 

19 جويلية و2 اأوت اجلاري. 
خلل  ترامب  اإدارة  واأعلنت 
من  �شل�شلة  االأخرية  االأ�شهر 
اجلمركية  الر�شوم  يف  الزيادات 
بكندا  تتعلق  الدول،  من  لعدد 
االأوروبي  واالحتاد  وامل�شكيك 
ال�شني  اإىل  باالإ�شافة  وتركيا، 
ال�رضيبي  االإ�شلح  ،وبخ�شو�س 
ترامب،  به  ينوه  ما  دائما  الذي 
الذين  االقت�شاد  خرباء  اأكد 
�شملهم اال�شتطلع اعتقادهم اأن 
تبلغ  التي  ال�رضيبية  التخفي�شات 
اإىل  �شتوؤدي  دوالر،  تريليون   1.5
امليزانيةواأظهر  يف  اأكرب  عجز 
من  املائة  يف   62 اأن  امل�شح 
يوؤدي  اأن  يتوقعون  اخلرباء 
ت�رضيع  اإىل  ال�رضائب  انخفا�س 
 0.1 يبلغ  �شنوي  مبتو�شط  النمو 
عام  خلل  اأقل  اأو  املائة،  يف 

.2027
وقال 60 يف املائة من امل�شتجوبني 
ال�شيا�شة  اأن  يعتقدون  اإنهم 
االقت�شادية يجب اأن تقوم بتفعيل 
اأجل  من  االإجراءات  من  املزيد 
املرتبطة  امل�شاكل  معاجلة 

وقت  يف  املناخية،  بالتغريات 
اأعلنت  املتحدة  الواليات  كانت 
باري�س  اتفاق  من  ان�شحابها 
ويف  املا�شي.   العام  املناخي 
اأعلنت  اجلاري،  اأغ�شط�س   10
تطبيق  اأن  االأمريكية  االإدارة 
الر�شوم اجلديدة املفرو�شة على 
من  املتحدة  الواليات  واردات 
ال�شلب الرتكي �شيبداأ بعد 3 اأيام 
ال�شهر  من   11 االإعلن.ويف  من 
االأبي�س  البيت  ن�رض  اجلاري، 
ال�رضوري  "من  فيه:  قال  بيانا 
واملنا�شب تطبيق ر�شوم جمركية 
بن�شبة 50 يف املائة على الفوالذ 
امل�شتورد، من اأجل تقليل واردات 
الفوالذ وزيادة ا�شتخدام القدرات 

املحلية". 
وزارة  اآخر �شادر عن  بيان  وذكر 
الوزير  بتوقيع  االأمريكية  التجارة 
ويلبور رو�س، اأن "الرئي�س ترامب 
رفع ن�شبة الر�شوم اجلمركية على 
الفوالذ امل�شتورد من تركيا من 25 
اإىل 50 يف املائة، وعلى االأملنيوم 

من 10 اإىل 20 باملائة". 
ر�شوما  وا�شنطن  وطبقت 
من  وارداتها  على  جمركية 
واالألومنيوم  باملائة(   25( ال�شلب 
)10 باملائة( القادمة من كل من 
واملك�شيك  االأوروبي  االحتاد 
االإجراء  هذا  ،واأغ�شب  وكندا 
ال�رضر  ب�شبب  االأوروبيني؛ 
ال�شلب  ب�شناعة  �شيلحقه  الذي 
وردوا  االأوروبية،  واالألومنيوم 
على  م�شادة  تعريفات  بفر�س 
اأبرزها  اأمريكية،  منتجات 

"اجلينز".

خرباء

 الروبل الرو�شي �شي�شمد اأمام عقوبات "�شكريبال"

�سالح ب�أكرث من تريليون دولر

كيف لل�شني تدمري القت�شاد الأمريكي؟

بولتون

 تاأثري العقوبات الأمريكية على اإيران اأقوى مما كان متوقعا

العملة  ترتاجع  اأن  ا�شتبعد خرباء 
اأم�س  حاد  ب�شكل  الرو�شية 
من  حزمة  دخول  مع  االأربعاء، 
رو�شيا  على  االأمريكية  العقوبات 
اأن  اإىل  م�شريين  التنفيذ،  حيز 
حمدودا  �شيكون  العقوبات  تاأثري 
على الروبل وترى خبرية جمموعة 
جيلنوفا،  داريا  املالية،  "األفا" 
امت�شت  الرو�شية  "ال�شوق  اأن 
عقوبات  وا�شنطن  فر�س  �شدمة 
ال  لذلك  مو�شكو،  على  جديدة 
يف  حادة  تذبذبات  حدوث  نتوقع 

ال�شوق".
املحدود  التاأثري  �شبب  وعن 
الرو�شية،  العملة  على  للعقوبات 

�شريغي  االأ�شواق،  حملل  اأو�شح 
العقوبات  حزمة  اأن  دروزدوف، 
املنتجات  توريد  اجلديدة حتظر 
ب�شكل  املزدوج  اال�شتخدام  ذات 
هذه  ومعظم  رو�شيا،  اإىل  كامل 
املنتجات كان قد حظر توريدها 
فر�شت  التي  العقوبات  اإطار  يف 

على مو�شكو يف 2014.
العقوبات  اأن  دروزدوف  واأ�شاف 
االأخرية مل حتمل اأي �شيء جديد، 
م�رضوع  اأن  اعترب  اخلبري  لكن 
قدمه  الذي  اجلديد،  العقوبات 
اإىل  غراهام  ليند�شي  ال�شناتور 
الكونغر�س لدرا�شته، اأكرث خطورة 
اأنه  اإذ  الرو�شي،  االقت�شاد  على 

�شارمة على  قيود  لفر�س  يهدف 
واإ�شدار  احلكومية  امل�شارف 
وا�شتبعد  رو�شيا  يف  ال�شندات 
اإىل  وا�شنطن  تتجه  اأن  دروزدوف 
كهذه،  راديكالية  خطوات  اتخاذ 
لذلك توقع اأن يرتاوح �شعر �رضف 
العملة الرو�شية حتى نهاية �شبتمرب 

ما بني 65 و69 روبل للدوالر.
وفر�شت وا�شنطن موؤخرا عقوبات 
�شكل  على  مو�شكو  على  جديدة 
حزمتني، ب�شبب تورطها املزعوم 
�شكريبال  ت�شميم  ق�شية  يف 
و�شتدخل  كيميائي".  بـ"�شلح 
يف  التنفيذ  حيز  االأوىل  احلزمة 
توريد  حظر  وت�شمل  اأوت،   22

االأجهزة االإلكرتونية وقطع الغيار 
)مدين  املزدوج  اال�شتخدام  ذات 

وع�شكري( اإىل رو�شيا.
على اأن تطبق احلزمة الثانية بعد 
القادم،  نوفمرب  يف  اأي  اأ�شهر،   3
اإذا مل تقدم رو�شيا �شمانات باأنها 
الكيميائي  ال�شلح  ت�شتخدم  "لن 
هذه  و�شت�شمل  م�شتقبل"، 
احلزمة خف�س م�شتوى العلقات 
رحلت  وحظر  الدبلوما�شية، 
اإىل  "اأيروفلوت"  الرو�شية  الناقلة 
عن  ف�شل  املتحدة،  الواليات 
ال�شادرات  جميع  حجم  تقلي�س 
ب�شكل  البلدين  بني  والواردات 

كبري.

تقلي�س  اإىل  وتركيا  رو�شيا  اجتهت 
حيازاتهما من ال�شندات االأمريكية، 
التي  العقوبات  �شيا�شة  ظل  يف 
من  وتخلّ�شتا  وا�شنطن،  تنتهجها 
�شندات مبليارات الدوالرات، فيما 

ال�شوؤال: وماذا عن ال�شني؟
تتجه  امل�شتثمرين  اأنظار  واالآن 
نحو ال�شني، التي تعترب اأكرب حامل 
ل�شندات واأذون اخلزانة االأمريكية، 
ال�شندات  هذه  يف  ت�شتثمر  حيث 

الدوالرات،  من  املليارات  مئات 
بكني  ورقة  ال�شندات  تكون  وقد 
التجاري  نزاعها  ظل  يف  الرابحة 

مع الواليات املتحدة.
عن  �شادر  تقرير  اأحدث  واأظهر 
اأن  االأمريكية  اخلزانة  وزارة 
ال�شندات  يف  بكني  ا�شتثمارات 
االأمريكية بلغت يف يونيو املا�شي 
اأن  بعد  دوالر،  تريليون   1.178
يف  دوالر  مليار   1183 عند  كانت 

وكالة  واعتربت  املا�شي  ماي 
ن�رضته  تقرير  يف  "نوفو�شتي" 
ال�شني  لدى  اأن  االأربعاء،  اأم�س 
وا�شنطن،  �شد  فتاكا  �شلحا 
هذه  ببيع  وجهها  يف  اأ�شهرته  اإذا 
ا�شتقرار  �شتزعزع  ال�شندات، 
مقرت�س  اأكرب  وا�شنطن،  ميزانية 
ال�شني يف  ح�شة  ومتثل  العامل  يف 
ال�شندات االأمريكية 20%، وتت�شدر 
يف  امل�شتثمرة  الدول  قائمة 

متقدمة على  االأمريكية  ال�شندات 
دول مثل اليابان وفرن�شا واململكة 
املتحدة ويف ظل احلرب التجارية 
تعد  بكني،  لها  تتعر�س  التي 
يد  يف  رابحة"  "ورقة  ال�شندات 
ال�شني، التي لن تلجاأ اإىل اللعب بها 
�شي�شبب  ح�شب اخلرباء، الأن ذلك 
على  �شتنعك�س  خطرية  تداعيات 
ال�شني  يف  و�شتوؤثر  املال،  اأ�شواق 

نف�شها.

القومي  االأمن  م�شت�شار  اعترب 
االأمريكي جون بولتون، اأن العقوبات 
املتحدة  الواليات  اأعادت  التي 
اأنها  اأظهرت  اإيران،  على  فر�شها 
وقال  متوقعا  كان  مما  فعالية  اأكرث 

لـ"رويرتز" خلل  بولتون يف حديث 
اأكون  "دعني  "اإ�رضائيل":  زيارته 
فر�س  اإعادة  اأن  نعتقد  وا�شحا، 
بالفعل  كبري  تاأثري  لها  العقوبات 
الراأي  وعلى  اإيران  اقت�شاد  على 

م�شت�شار  لكن  اإيران"  داخل  العام 
اإىل  اأ�شار  االأمريكي  القومي  االأمن 
االإقليمي،  اإيران  ن�شاط  ا�شتمرار 
رغم  وا�شنطن  تعار�شه  الذي 

العقوبات املفرو�شة.

موؤخرا  االأمريكية  االإدارة  واأعادت 
بعد  اإيران  على  العقوبات  فر�س 
من  املا�شي  مايو  يف  ان�شحابها 
مع  املربم  الدويل  النووي  االتفاق 

طهران.
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اهتمام  ال�صحيفة،  اأبرزت  كما 
باكو  ب�صم  دورمتوند  بورو�صيا 
األكا�صري العب بر�صلونة، اإذ عنونت 
»البي فاو بي يطارد جنم الـ 100 
مليون يورو«، يف اإ�صارة اإىل قيمة 
ال�رشط اجلزائي يف عقد الالعب 
مع البلوغرانا فيما ت�صدر روبرت 
الفريق  مهاجم  ليفاندوف�صكي، 
البافاري، غالف �صحيفة �صبورت 
ال�صبب  »لهذا  عنونت  التي  بيلد، 

اأردت الرحيل«.
وحاول الدويل البولندي، اخلروج 
هذا  اأرينا  األيانز  ملعب  من 

اإدارة  مت�صك  اأن  اإال  ال�صيف، 
البايرن بخدماته حال دون ذلك.

بالتحذير  ال�صحيفة  اهتمت  كما 
فافر،  لو�صيان  من  املوجه 
اإىل  لدورمتوند،  الفني  املدير 
جنوم فريقه، بعد التاأهل ال�صعب 
كاأ�س  من  االأول  الدور  خالل 
ال�صحيفة،  خ�ص�صت  كما  اأملانيا 
اأحوال  عن  للحديث  ا  اأي�صً ملًفا 
انطالق  قبل  البوند�صليغا  فرق 
�صياق  ويف  املحلية  امل�صابقة 
على  فاز،  �صحيفة  ركزت  اآخر، 
مع  للتعاقد  دورمتوند،  احتياج 

من  قليلة  اأيام  قبل  حربة  راأ�س 
نهاية املريكاتو ال�صيفي وعنونت 
اإىل  يحتاج  »دورمتوند  ال�صحيفة 
ال�رشعة..  وجه  على  مهاجم 
دائًما  ميكنه  ال  فيت�صل  اأك�صيل 

اإنقاذ البي فاو بي«.
من  دورمتوند  فيت�صل،  واأنقذ 
اخلروج املبكر من كاأ�س اأملانيا، 
يف  قاتاًل  هدًفا  �صجل  بعدما 
الدقيقة 95، اأمام فيورث، لتنتقل 
االإ�صافية  االأ�صواط  اإىل  املباراة 
روي�س،  ماركو  يح�صم  اأن  قبل 

النتيجة ل�صالح فريقه.

حترك دورمتوند وتربير ليفاندوف�ضكي �لأبرز يف �ضحف �أملانيا
�سلطت ال�سحف الأملانية، ال�سادرة اأم�س الأربعاء، ال�سوء على انطالق م�سابقة 

البوند�سليجا، يوم اجلمعة املقبل، بلقاء بايرن ميونخ حامل اللقب، و�سيفه هوفنهامي 
ا لكال�سكيات البوند�سليغا، واأبرز اللحظات  وخ�س�ست �سحيفة فو�سبال بيلد، ملًفا خا�سً

التي ل تن�سى يف تاريخ امل�سابقة.

جنم ت�ضيل�ضي 
يدخل ح�ضابات 

ريال مدريد
�صحفية  تقارير  ك�صفت 
ريال  اهتمام  عن  اإ�صبانية، 
بخدمات  بالظفر  مدريد، 
جنم ت�صيل�صي، قبل نهاية �صوق 
اجلارية  ال�صيفية  االنتقاالت 
 El« لربنامج  فوفقا  حاليا 
االإ�صباين   »Chiringuito
مدريد،  ريال  فاإن  ال�صهري، 
األفارو  ال�صابق  مهاجمه  و�صع 
هذا  ح�صاباته  �صمن  موراتا، 
�صيكون  الالعب  واأن  ال�صيف، 
ل�صفوف  بالعودة  م�رشورا 

امللكي مرة اأخرى.
الكروية  م�صريته  موراتا  وبداأ 
مدريد،  ريال  �صفوف  يف 
يوفنتو�س  اإىل  يرحل  اأن  قبل 
اأخرى  مرة  ويعود   ،2014 يف 
ببند  عامني،  بعد  للملكي، 
ف�صل  ولكنه  ال�رشاء،  اإعادة 
يف حجز مكانة اأ�صا�صية له يف 

الفريق.
ل�صفوف  موراتا  ورحل 
املن�رشم،  ال�صيف  ت�صيل�صي، 
يف  املا�صي  املو�صم  و�صارك 
48 مباراة مع البلوز، مبختلف 
خاللها  �صجل  امل�صابقات، 
اأخرى   6 و�صنع  هدفا   15
لتدعيم  مدريد  ريال  وي�صعى 
نهاية  قبل  الهجومي  خطه 
رحيل  بعد  ة  خا�صً املريكاتو، 
رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل 

ليوفنتو�س.

3 جنوم 
يتناف�ضون على 
جائزة �لأف�ضل 

يف �أوروبا
لكرة  االأوروبي  االحتاد  اأعلن 
املر�صحني  عن  »يويفا«،  القدم 
النهائيني جلائزة اأف�صل العب يف 

اأوروبا، ملو�صم 2018-2017.
ووفقا للح�صاب الر�صمي لبطولة 
دوري االأبطال، على »تويرت«، فاإن 
الكرواتي  ت�صم  النهائية  القائمة 
لوكا مودريت�س جنم ريال مدريد، 
رونالدو  كري�صتيانو  والربتغايل 
ال�صابق ويوفنتو�س  الريال  العب 
احلايل، وامل�رشي حممد �صالح 
املقرر  ومن  ليفربول  هداف 
يوم  الفائز  عن  االإعالن  يتم  اأن 
قرعة  اأثناء  اجلاري،  اأوت   30

املو�صم اجلديد.
لوكا  الثنائي  فر�س  وتُعد 
رونالدو،  وكري�صتيانو  مودريت�س 
نظًرا  باجلائزة،  الفوز  يف  اأكرب، 
دوري  بلقب  مدريد  ريال  لتتويج 
الريدز  ح�صاب  على  االأبطال، 
بثالثية  باالنت�صار  النهائي،  يف 
وتعر�س  وحيد  هدف  مقابل 
خالل  ليفربول،  جنم  �صالح، 
الكتف،  يف  الإ�صابة  املباراة، 
يف  امللعب  اأر�س  من  وخرج 

ال�صوط االأول.

رو�ية مغلوطة عن �إنرت ت�ضتفز مودريت�ش

مودريت�س،  لوكا  الكرواتي  حتدث 
تردد  عما  مدريد،  ريال  العب 
ميالن،  اإنرت  مع  حمادثاته  حول 
هذا  االإيطايل،  للنادي  لالن�صمام 

ال�صيف.
�صحفية  تقارير  واأفادت 
اأن  املا�صية،  ال�صاعات  خالل 
الدويل  االحتاد  اأخرب  مودريت�س 

املحادثات  بداأ  باأنه  »فيفا« 
لالن�صمام  وكيله،  عرب  اإنرت،  مع 
بريي�صيت�س،  الكرواتيني  لزمالئه 
بعدما  وفري�صاليكو،  بروزوفيت�س، 
�صد  ب�صكوى  مدريد  ريال  تقدم 

النادي االإيطايل.
الريا�صية  احل�صابات  اأحد  ون�رش 
االجتماعي  التوا�صل  موقع  على 

ورد  الق�صة،  هذه  »اإن�صتجرام« 
مودريت�س بح�صابه الر�صمي: »هذا 
مدريد،  ريال  اأن  هراء«يُذكر  اأكرب 
اأعلن عرب رئي�صه فلورنتينو برييز، 
اأنه لن يتخلى عن مودريت�س مهما 
ل�صمه،  ي�صعى  ناد  اأي  واأن  حدث، 
يف  اجلزائي  ال�رشط  دفع  عليه 

عقده البالغ 750 مليون يورو.

تقنية �لفيديو تطرق �أبو�ب �لت�ضامبيونزليج

 لعب بر�ضلونة يرف�ش
 عر�ش ت�ضيل�ضي

تقنية حكم  ا�صتخدام  االأوروبي، يف  االحتاد  يفكر 
الفيديو، يف م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا، بداية من 
دور الثمانية ورحب النقاد با�صتخدام هذه التقنية، 
رغم  كبرًيا،  جناًحا  وحققت   ،2018 مونديال  يف 
وقالت  تطويرها  اإمكانية  حول  االقرتاحات  بع�س 
اليويفا يعد خّطة  اإن  التاميز الربيطانية،  �صحيفة 
لالعتماد على تقنية الفيديو، يف دور الثمانية من 

م�صابقة الكاأ�س ذات االأذنني.
يف  يفكر  االأوروبي  االحتاد  اأن  ال�صحيفة،  ونوهت 

اللجوء لهذه التقنية، بداية من مباريات ربع نهائي 
الت�صامبيونزليج، نظًرا ملا تتطلبه من موارد تقنية 
االأوروبي،  االحتاد  يّتخذ  اأن  املقرر  ومن  وب�رشية 
اللجنة  اجتماع  يف  ال�صاأن،  بهذا  نهائيا  قرارا 
يفّكر  كما  اجلاري،  ال�صهر  اأواخر  له،  التنفيذية 
نهائيات  خالل  التقنية  اعتماد  يف  اأي�صا  االحتاد 
كاأ�س اأوروبا 2020 يذكر اأن قرعة دور املجموعات 
يوم  �صتقام  اأوروبا،  اأبطال  دوري  م�صابقة  من 

الثالثني من ال�صهر احلايل، يف اإمارة موناكو.

اإعالمية،  تقارير  ك�صفت 
نادي  العبي  اأحد  رف�س  عن 
بر�صلونة االإ�صباين، الرحيل اإىل 
االإجنليزي،  ت�صيل�صي  �صفوف 
ال�صيفي  املريكاتو  خالل 
كادينا  اإذاعة  وقالت  اجلاري. 
ديني�س  اإن  االإ�صبانية،  كوبي 
البلوجرانا،  العب  �صواريز، 
ت�صيل�صي  من  ا  عر�صً رف�س 
على  للح�صول  االإجنليزي، 
واأ�صارت  ال�صيف  خدماته هذا 
ماوري�صيو  اأن  اإىل  االإذاعة، 
احلايل  الفني  املدير  �صاري، 
للبلوز، كان مهتًما ب�صم ديني�س 
مدربا  كان  اأن  منذ  �صواريز، 
واأمتت  االإيطايل  نابويل  يف 

االإذاعة »تفكري ديني�س �صواريز 
�رشورة  حول  فقط  يدور 
النجاح مع بر�صلونة، يف الفرتة 
�صواريز  يحظ  املقبلة«ومل 
املو�صم املا�صي، على فر�صته 
ب�صكل كامل، حيث �صارك يف 27 
امل�صابقات  خمتلف  يف  مباراة 
�صجل  حيث  كبديل،  اأغلبها 
اآخرين،   5 و�صنع  اأهداف   3
باإجمايل م�صاركة 1130 دقيقة 
يف  ال�رشاع  اأن  يُذكر  فقط. 
برب�صلونة  الو�صط  خط  مركز 
�صاخًنا  �صيكون  املو�صم،  هذا 
التعاقد  بعد  خا�صة  للغاية، 
واأرتورو  ميلو  اآرثر  الثنائي  مع 

فيدال.

 ريال مدريد يناأى بنف�ضه
 عن هدف بر�ضلونة

اإ�صبانية  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
التعاقد  مدريد  ريال  رف�س  عن 
التقليدي  مع العب، حاول الغرمي 
فرتة  خالل  �صمه  بر�صلونة، 
االنتقاالت اجلارية وبح�صب اإذاعة 
مت  فاإنه  االإ�صبانية،  �صريو«  »اأوندا 
العب  ويليان،  الربازيلي  عر�س 
موؤخًرا  الريال،  على  ت�صيل�صي، 
مدريد  ريال  »اإدارة  واأ�صافت: 
رف�صت فكرة �صم ويليان ل�صفوفه 
من االأ�صا�س«وكان ويليان اأحد اأبرز 

اأهداف بر�صلونة خالل املريكاتو، 
على  ت�صيل�صي  اإ�رشار  ولكن 
اأدت  املالية  مطالبه  يف  املغاالة 
البلوجرانا  ليتجه  ال�صفقة،  لف�صل 
دي  مالكوم  بوردو،  جناح  ل�صم 

اأوليفريا.
يذكر اأن ويليان اأكد يف ت�رشيحات 
عن  �صريحل  كان  اأنَّه  �صابقة 
ت�صيل�صي هذا ال�صيف، لو مل يغادر 
اأنطونيو  للبلوز  ال�صابق  املدرب 

كونتي.
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 بع�س �ملالحظات 

ريال  مثل  كبري  فريق  يتقدم  �أن   -
ع�رش  �أول  يف  بهدفني  مدريد 
�أهد�ف،  �أربعة  ي�ستقبل  ثم  دقائق 
بعدما �عتقد �جلميع �أن �لريال يف 
ذلك  يُ�سري  عري�ض،  لفوز  طريقه 
�إىل ثمة م�سكلة تتعلق بامل�ستوينينْ 

�لذهني و�لدفاعي للفريق.
من  جاءت  �سو�سيد�د  �أهد�ف   -
كر�ت عر�سية وركنيات، وال يحتاج 
�الأمر لكثري من �لتحليل و�لتف�سري 
يرى  �أن�سيلوتي  وحتماً  للخلل، 
متثلت  �لتي  �خللل  مكامن  بهدوء 
ب�سوء �لتغطية �لدفاعية من العبي 
منهم،  �ملد�فعني  خا�سة  �لريال 
و�لغريب �أن هذه �الأخطاء �سوهدت 
وتكررت  �ملا�سي،  �ملو�سم  كثري�ً 
�ليوم وباالأم�ض �سد �أتلتيكو مدريد 

كان  فاالأخطاء  �ل�سوبر،  ذهاب  يف 
حلل  حتتاج  وال  تفاديها  ُيكن 
جديدة  تعاقد�ت  حتى  �أو  �سعب 
�لتد�بري  �تخاذ  و�إمنا  للفريق، 
�لتقليدية يف �لتعامل مع �لركنيات 
 ، مثل وقوف العبنينْ على �لقائمنينْ

وعدم �رتباك �حلار�ض.
خط  بثالثي  �للعب  فكرة   -
تبدو  ال  نزعة هجومية  ذي  و�سط 
حكيمة متمثلة مبودريت�ض و�ي�سكو 
مركز  ي�سغل  كان  �لذي  وكرو�ض 
ميونيخ  بايرن  مع  �الألعاب  �سانع 
ومنتخب �أملانيا، فظهر تاأثري ذلك 
ب�سوء  و�لثالث  �لثاين  �لهدفني  يف 
زوروتوز�  فكان  �لع�سكية،  �لتغطية 
نحو  مندفعاً  �خللف  من  ياأتي 
منطقة جز�ء �لريال - على طريقة 
من  دفاعية  رقابة  دون   - المبارد 
يحدث  كان  ما  وهذ�  �ملحاور، 

بهذ� �ل�سكل مع وجود �ألون�سو.
- وهذ� �لو�سط �لثالثي �لهجومي 
�سنع  حتى  وال  دفاعياً  �ساند  ال 
ُيكن  تكتيكية  منّظمة  هجمات 
�لتعليق عليها وذكرها، فكان عنو�نه 
بينهم  �ملهام  وتد�خل  �الرتاك 
��ستخال�ض  يف  للعدو�نية  ويفتقد 
�لكر�ت وتك�سري �لهجمات للخ�سم.  
يف  رودريجيز  يلعب  �أن  �أي�ساً   -
الإعادة  حتتاج  فكرة  �جلناح  مركز 
بعدما  �أن�سيلوتي،  من  �لنظر 
يف  متو��سع  ب�سكل  �لالعب  ظهر 
كان  بنزيا  �أن  خا�سة  �لفريق، 
�سئ  مب�ستوى  وظهر  ذهنياً  �سارد�ً 
وت�سديد�ت  بتمرير�ت  للغاية، 
ما  �الإرتد�د،  يف  وبطء  ع�سو�ئية 
بتهديد  يُ�ستفز  �أن  ل�رشورة  يدفع 
مركزه عرب �ملناف�سة عليه، وظهر 
و��سحاً �رشورة �لتعاقد مع مهاجم 

جديد. 
طرح  و�ألون�سو  ماريا  دي  بيع   -
و�سيطرح ت�ساوؤالت حول مدى عمق 
ت�سكيلة ريال مدريد هذ� �ملو�سم، 
�لريال باالعتماد على  و�ن ��ستمر 
ثالثي خط و�سط بنزعة هجومية 
�ملعاناة  �ستتكرر  �ليوم  �حلال  كما 
وال  قليلة،  لي�ست  مباريات  يف 
على  خ�سرية  قدرة  �أحد  ي�سمن 
�ألون�سو،  و�أهمية  قيمة  تعوي�ض 
بعد  �لريال  مبعاناة  يُذكرنا  وهذ� 

بيعه ميكاليلي.
لريال  يُح�سب  ذلك  كل  رغم   -
على  �لذهنية  قدرته  �سو�سيد�د 
فكثري  بعيد،  من  بالنتيجة  �لعودة 
من �الأندية تنهار يف هكذ� موقف، 
لكن �لفريق لعب على نقطة �سعف 
�لثابتة  بالكر�ت  �ملتمثلة  �لريال 

وكان موّفقاً يف ��ستغاللها. 

�لعر�ضيات قتلت ريال مدريد و�لو�ضط يعاين بعد رحيل �ألون�ضو
قلب فريق ريال �سو�سيد�د �لطاولة على ريال مدريد وفّجر نتيجة مفاجئة بالفوز 4-2، يف 

�أول مبار�ة بعد بيع ريال مدريد ت�سابي �ألون�سو ودي ماريا وغياب رونالدو لالإ�سابة، مما 
�سّكل حتديًا و�ختبار�ً كبري�ً للريال لإظهار مدى قوة بد�ئله �ملتمثلة يف عمق �لت�سكيلة.

عني مليلة يتم�ضك مبوقفه 
من ��ضتقبال وفاق �ضطيف

�لهالل �ل�ضعودي يفاو�ض 
�ضفيان فيغويل

بر�هيمي يرف�ض عر�ضي 
روما وو�ضت هام

�سباب ق�سنطينة 

عقوبة �ضارمة على حد�د وبن عيادة

رف�ست �إد�رة �أمل عني مليلة، من 
�سطيف،  وفاق  ��ستقبال  جديد 
باخلروب  حمد�ين  عابد  مبلعب 
ر�بطة  وبرجمت  )ق�سنطينة( 
دوري �ملحرتفني �جلز�ئري، لقاء 
بني  �لدوري،  من  �لثانية  �جلولة 
�سطيف،  ووفاق  مليلة  عني  �أمل 
ملعب  �عتماد  لعدم  باخلروب 
دمان ذبيح بعني مليلة، من طرف 
وكان  �ملالعب.  معاينة  جلنة 
�لب�ساط  على  فاز  قد  مليلة  عني 
�سباب  ح�ساب  على  �الأخ�رش، 

�الأوىل  �جلولة  �سمن  بلوزد�د، 
من دوري �ملحرتفني �جلز�ئري، 
�سطيف  بوفاق  �سيلتقي  بينما 
�جلولة  من  �ملتاأخر  �للقاء  يف 

�لثانية.
�الن�سباط،  جلنة  وعاقبت  هذ� 
بن  �لهادي  مليلة  عني  رئي�ض 
�أ�سهر  ل�ستة  باالإيقاف  �سيد، 
بقيمة  مالية  غر�مة  مع  كاملة، 
�نتقاده  ب�سبب  دوالر، وهذ�  �ألفي 
قر�ر �لر�بطة بربجمة لقاء �لوفاق 

مبلعب عابد حمد�ين.

تركية،  �إعالمية  تقارير  ذكرن 
دخل  �ل�سعودي،  �لهالل  نادي  �أن 
�ملنتخب  جنم  مع  مفاو�سات  يف 
وبات  فيغويل  �سفيان  �جلز�ئري، 
�سانع �الألعاب �سفيان فيغويل، على 
�لرحيل عن جالطة �رش�ي  �أعتاب 
�ملدرب  �أخرجه  �أن  بعد  �لرتكي، 
فاحت ترمي من ح�ساباته، منذ بد�ية 

�ملو�سم �لكروي �حلايل.
�إد�رة  فيغويل،  �سفيان  و�أوكل 
�لالعبني  �أعمال  لوكيل  �أعماله، 
يف  �رشع  �لذي  عنرت،  حبيب 
مفاو�سات ر�سمية مع �إد�رة �لهالل 
�الن�سمام  �أجل  من  �ل�سعودي، 
�ل�سيفية  �النتقاالت  فرتة  يف  �إليه 

�حلالية.

�إجنليزية،  �إعالمية  تقارير  ذكرت 
يا�سني  �جلز�ئري  �لدويل  �أن 
�ملهمة  ملو��سلة  يتجه  بر�هيمي، 
مو�سم  خالل  بورتو،  نادي  مع 

.2019-2018
�سبورت  �الإجنليزي  �ملوقع  ونقل 
�لربتغالية  �ل�سحيفة  عن  ويتن�ض، 
�لر�سمية  �لعرو�ض  �أن  ريكورد، 
يف  بر�هيمي  يا�سني  و�سلت  �لتي 
�ل�سيفية �حلالية،  فرتة �النتقاالت 

كانت من طرف و�ست هام وروما 
وعر�ض و�ست هام على جنم بورتو 
قدرها  مالية  قيمة  �لربتغايل، 
يورو  مليون  و25  يورو،  مليون   30
من  �لرغم  وعلى  روما  طرف  من 
موناكو  لنادي  �لكبري  �الهتمام 
�ل�سحيفة  �أن  �إال  باجلز�ئري، 
يح�سم  �أن  تتوقع  ال  �لربتغالية، 
فرتة  نهاية  قبل  �ل�سفقة،  �لفريق 

�النتقاالت.

ق�سنطينة  �سباب  �إد�رة  �سلطت 
عقوبة �سارمة، على العبي �لفريق، 
ح�سني بن عيادة، وفوؤ�د حد�د، �ليوم 
غري  بت�رشف  لقيامهما  �الأحد، 
�لثانية  �جلولة  لقاء  ريا�سي، خالل 
�جلز�ئري،  �ملحرتفني  بدوري 
ما  بوعريريج،  برج  �أهلي  �أمام 
كلفهما �لطرد من �ملبار�ة وقررت 
من   %25 خ�سم  �لنادي،  �إد�رة 

�قرتفاه  ما  نظري  العب،  كل  ر�تب 
فريق  �سد  �ملا�سي،  �للقاء  يف 
�جلر�د �الأ�سفر وكان مدرب �سباب 
عمر�ين،  �لقادر  عبد  ق�سنطينة، 
قد عرب عن �سخطه من �لالعبني، 
حيث طالب مبعاقبتهما، لكي يكونا 
عربة لالآخرين ومن جهته، �سيمثل 
بن  ح�سني  �ملحوري،  �ملد�فع 

عيادة، �أمام �ملجل�ض �لتاأديبي.

ر�بح ماجر ملجلة جون �فريك

 ل�ضت نادًما على تدريب �خل�ضر
ماجر،  ر�بح  �جلز�ئري،  للمنتخب  �ل�سابق  �ملدرب  عاد 

�عرت�ست  �لتي  و�لعو�ئق  �خل�رش،  مع  جتربته  عن  للحديث 

�لودية  �خل�سارة  عقب  لالإقالة،  يتعر�ض  �أن  قبل  طريقه، 

جملة  مع  حو�ر  يف  ماجر،  و�أكد  �لربتغايل  �ملنتخب  �أمام 

�لالعبني،  �ختيار  يف  �حلرية  يلك  كان  باأنه  �أفريك،  جون 

وال �أحد يتدخل يف �سئون عمله وقال ر�بح »مل يحاول �أحد، 

�لكرة،  يوؤثر علي، متتعت بعالقة جيدة مع رئي�ض �حتاد  �أن 

نتائج  نريد  �أننا  هي  »�الأزمة  و�أ�ساف  زط�سي«.  �لدين  خري 

فورية وال نرتك �ملدربني، يعملون يف ��ستقر�ر وهدوء، هناك 

لكنني ل�ست  �لوطني،  �ل�سغوطات حول �ملنتخب  �لكثري من 

نادًما على �أي �سيء«وحول �إقالته، علق »مبجرد ��ستقد�مي، 

�أفر�د  ويوجد  �الإعالميني،  بع�ض  من  حاد  لهجوم  تعر�ست 

على  �أر�دو�  حيث  هويتهم،  يعرف  و�جلميع  هوؤالء،  خلف 
�لفور، زعزعة ��ستقر�ري«.

�ضباب بلوزد�د يخ�ضر خدمات 
مد�فعه �أمام تاجنانت

حت�سل يفتقد �سباب بلوزد�د، خدمات ظهريه �الأي�رش �سم�ض �لدين ن�ساخ، يف  �لذي  �الإنذ�ر  ب�سبب  تاجنانت،  دفاع  �أمام  �ملقبلة  �ملو�جهة 
على عليه يف �للقاء �ملا�سي، �سد بار�دو. ن�ساخ،  �لدين  �سم�ض  �سطيف،  لوفاق  �ل�سابق  �لالعب  �أدى و�حتج  ما  بار�دو،  �أمام  بلوزد�د  �سباب  مو�جهة  �أد�ر  �لذي  �حلكم  �إىل ح�سوله على بطاقة حمر�ء، لكن من ح�سن حظ �ملدرب �رشيف قر�ر 

�أن �الأمور �لوز�ين، �أنه �سي�ستعيد �ملد�فع �سعيب كد�د. �أكد العب و�سط �سباب بلوزد�د ح�سني �ساملي،  نهاية من جهته  بعد  �لنادي  عا�سه  ملا  بالنظر  �مل�ستقبل،  يف  �سعبة  »ل�سنا �ستكون  ل  ت�رشيح  يف  باتنة  ل�سباب  �ل�سابق  �لالعب  وقال  �إد�رة �ملو�سم  جد�  �ل�سعب  من  �سيكون  �أنف�سنا،  على  نكذب  الأن  �لنقاط م�سطرين  لتعوي�ض  �لتحدي  رفع  علينا  يجب  لكن  �لقادمة،  �ملو�جهات 
�ل�سائعة، و��ستعادة ثقتنا باأنف�سنا«.

بلما�ضي يوؤجل �لإعالن عن قائمة مو�جهة جامبيا
وقرر  بلما�سي،  جمال  تر�جع 
�لالعبني  قائمة  عن  يعلن  �أن 
بعد  قريبا،  للفريق،  �ملو�سعة 
�لنقاب  �سيك�سف  باأنه  تاأكيده، 
عنها يوم �الأحد �ملا�سي و�أ�سار 
�حتاد كرة �لقدم �جلز�ئري، يف 

بيان له، �إىل �أن جمال بلما�سي 
بعد  لكن  مو�سعة،  قائمة  قدم 
 15 �أمامه  يز�ل  �أنه ال  �أن علم 
يوما الإر�سال �لدعو�ت، تريث، 
مع  �لقائمة  جيد�  و�سيدر�ض 
يعلن  �أن  على  �لفني،  طاقمه 

عنها بعد �لعيد.
بلما�سي،  جمال  و�سيكون 
مع  ر�سمي  �ختبار  �أول  �أمام 
�سد  �جلز�ئري،  �ملنتخب 
غامبيا، يوم 8 �سبتمرب �لقادم، 
�أفريقيا  �أمم  ت�سفيات  يف 

�جلديد،  �ملدرب  و�سيح�رش 
�أفريقيا  �أبطال  دوري  لقاء 
ووفاق  �جلز�ئر  مولودية  بني 
�خلام�ض  مبلعب  �سطيف، 
العبي  ملر�قبة  جويلية،  من 

�لفريقني.



جنم ت�سيل�سي يدخل ح�سابات ريال مدريد
ك�سفت تقارير �سحفية اإ�سبانية، عن اهتمام ريال مدريد، بالظفر بخدمات جنم ت�سيل�سي، 
 »El Chiringuito« قبل نهاية �سوق االنتقاالت ال�سيفية اجلارية حاليا فوفقا لربنامج
االإ�سباين ال�سهري، فاإن ريال مدريد، و�سع مهاجمه ال�سابق األفارو موراتا، �سمن ح�ساباته 
هذا ال�سيف، واأن الالعب �سيكون م�رسورا بالعودة ل�سفوف امللكي مرة اأخرى وبداأ موراتا 
م�سريته الكروية يف �سفوف ريال مدريد، قبل اأن يرحل اإىل يوفنتو�س يف 2014، ويعود مرة 
اأخرى للملكي، بعد عامني، ببند اإعادة ال�رساء، ولكنه ف�سل يف حجز مكانة اأ�سا�سية له يف 
الفريق ورحل موراتا ل�سفوف ت�سيل�سي، ال�سيف املن�رسم، و�سارك املو�سم املا�سي يف 48 
مباراة مع البلوز، مبختلف امل�سابقات، �سجل خاللها 15 هدفا و�سنع 6 اأخرى وي�سعى ريال 
ة بعد رحيل الربتغايل كري�ستيانو  مدريد لتدعيم خطه الهجومي قبل نهاية املريكاتو، خا�سً

رونالدو ليوفنتو�س.

الت�سيو يف طريقه لتمديد عقد جنمه
اتفق الت�سيو، مع جنمه، على متديد عقده احلايل، رغبة يف بقائه داخل �سفوف الفريق، 
الأطول فرتة ممكنة وذكر موقع »فوتبول اإيطاليا«، اأن الت�سيو حدد بنود التمديد للمهاجم 

�سريو اإميوبيلي، هداف الفريق، لي�سيف �سنة اأخرى اإىل عقده احلايل، لينتهي يف 2023.
واأ�ساف اأن النادي �سيزيد من راتب اإميوبيلي، اإىل 3.2 مليون يورو، بعدما كان يح�سل على 
 28 العمر  البالغ من  الالعب  �سنوي ومتكن  كراتب  الواحد،  املو�سم  يورو، يف  مليون   2.5
عاًما، من احل�سول على لقب هداف الدوري االإيطايل، باال�سرتاك مع ماورو اإيكاردي جنم 

اإنرت ميالن، بر�سيد 29 هدفا لكل منهما.

تغيريات دفاعية مرتقبة يف �سفوف اإجنلرتا
على  تعديالت  �ساوثجيت،  جاريث  االإجنليزي،  املنتخب  مدرب  يجري  اأن  املتوقع  من 

دفاعه، قبل انطالق م�سوار الفريق، يف دوري االأمم االأوروبي ال�سهر املقبل.
و�سيعلن �ساوثجيت، يف الثالثني من ال�سهر احلايل، عن قائمة اإجنلرتا ملواجهة اإ�سبانيا، يوم 
الثامن من �سبتمرب املقبل، على ملعب »وميبلي«، بافتتاح م�سواره بدوري االأمم، قبل لقاء 
�سوي�رسا وّديا يف لي�سرت، بعد ثالثة اأّيام ووفقا ملا ن�رسته �سحيفة مريور، من املرجح اأن 
ي�ستدعي �ساوثجيت، مدافع ليفربول جو جوميز، الذي غاب عن نهائيات كاأ�س العامل 2018، 
ب�سبب االإ�سابة وكان غوميز البالغ من العمر 21 عاما، واحدا من اأهم الالعبني الذين ا�ستعان 
بهم املنتخب االإجنليزي يف املباريات الوّدية للفريق املو�سم املا�سي، ف�ساعد على بقاء 
�سباك بالده نظيفة اأمام اأملانيا والربازيل وهولندا، قبل اأن حترمه االإ�سابة من امل�ساركة 
باملونديال ويف الغالب اأي�سا، �سيتم ا�ستبعاد املخ�رسم جاري كاهيل من الت�سكيلة، بعدما 

غاب ا�سمه عن قائمة ت�سيل�سي يف املباراتني املا�سيتني بالدوري االإجنليزي املمتاز.

االنتقام من اآر�سنال ي�سيطر على ويل�سري

ي�سعر جاك ويل�سري، العب و�سط و�ست هام يونايتد، باإ�رسار كبري على اإثبات خطاأ فريقه 
ال�سابق اآر�سنال، عندما يلعب يف �سيافته الأول مرة يف الدوري االإجنليزي، ال�سبت املقبل 
وترك ويل�سري، اآر�سنال، يف نهاية املو�سم املا�سي، بعد انتهاء عقده، لي�سدل ال�ستار على 
م�سرية ا�ستمرت 17 عاما يف النادي اللندين، منذ ان�سمامه لالأكادميية وعمره ت�سع �سنوات 
وقال ويل�سري البالغ عمره 26 عاما »االأمر يتوقف علي، لكي اأثبت الآر�سنال، اأنه اأخطاأ يف 

اال�ستغناء عني«.
اآر�سنال، وق�سى مو�سم 2016-2017، على  وابتلي ويل�سري باالإ�سابات، وتراجع م�ستواه يف 
اأوناي اإميري،  �سبيل االإعارة، يف بورمنوث، وعاد املو�سم املا�سي، لكن املدرب اجلديد 
واآر�سنال،  و�ست هام  وبداأ  بالرحيل  له  �سمح  فينجر،  الآر�سني  امل�سوؤولية خلفا  توىل  الذي 

املو�سم اجلديد ب�سكل متوا�سع، وخ�رس الفريقان اأول جولتني.

كالتينبريغ يربئ �سالح من اتهامات التمثيل

اأكد احلكم االإجنليزي مارك كالتينبريغ، اأن زميله مايكل اأوليفر، كان حمًقا يف احت�ساب ركلة جزاء ملحمد �سالح، جنم 
ليفربول، بعد اإعاقته من قبل مدافع كري�ستال باال�س مامادو �ساكو، يف لقاء الفريقني، االإثنني املا�سي، يف اإطار الدوري 
االإجنليزي. وتعر�س �سالح، التهامات بادعاء ال�سقوط، يف اللقطة التي احت�سبت ركلة جزاء ل�ساحله، و�ساهمت يف خروج 

ليفربول فائزا من املوقعة بهدفني دون رد.
وقال كالتينبريج، يف معر�س حتليله لالأمر، ل�سحيفة الديلي ميل، اإن قرار احلكم كان �سائبا، واإن اأوليفر كان يف املوقع 
املنا�سب لروؤية امل�سهد وتابع »عندما راأى اأوليفر، �ساكو وهو ي�سّدد خناقه على �سالح، فّكر هل �سيحدث هناك احتكاك؟ 
وكان هناك احتكاك بالفعل«ونوه »كحكم، ت�سع يف عني االعتبار، حقيقة اأن �سالح لن يّدعي ال�سقوط، يف حال ح�سل على 

فر�سة للت�سجيل«.
واأ�ساف »االأمر كان مماثال بالن�سبة لواقعة الطرد، �سالح كان منفردا باملرمى خارج املنطقة، مل يكن لي�سقط دون وجود 
احتكاك، �سالح كان يرك�س ب�رسعة، كان االأمر كافيا الإفقاد توازنه«واأمت »لو حدثت املخالفة داخل منطقة اجلزاء، لكانت 
البطاقة ال�سفراء واحت�ساب ركلة جزاء القرار االأمثل، لكّنها حدثت خارج املنطقة، لذلك تقرر منح البطاقة احلمراء مع 

ركلة حرة«.

بايرن  مهاجم  ليفاندوف�سكي،  روبرت  البولندي  ك�سف 
النادي  عن  للرحيل  �سعيه  �سبب  عن  االأملاين،  ميونخ 
خالل  ليفاندوف�سكي،  وقال  ال�سيف  هذا  البافاري، 
»اجلميع  االأملانية  بيلد  �سحيفة  معه  اأجرته  حوار 
هاجمني يف اأفريل وماي املا�سيني، �سعرت بعدم وجود 
اأمام ذلك«واأ�ساف  واأنني وحيد  النادي  اأي حماية من 
»فجاأة اجلميع بداأ يف الهجوم �سدي، بعدما مل اأمتكن 
اأجد  املباريات املهمة، مل  بع�س  ال�سباك يف  من هز 
اأي �سخ�س يدعمني«وعن بيان وكيله بيني زاهايف حول 
رغبته يف الرحيل، رد البولندي »لقد كان ذلك باالتفاق 
يف  جيدة  بفرتة  اأمر  اأكن  مل  الوقت  ذلك  ففي  معه، 
فكرت  ولذلك  البافاري،  النادي  يدعمني  ومل  ميونخ، 
مرة  بقلبي  عدت  االآن،  »لكن  واأو�سح  الرحيل«.  يف 
تدعمني  كيف  هنا  والحظت  البافاري،  للفريق  اأخرى 

اجلماهري، واأدركت اأنهم ما زالوا يريدون تواجدي«.

ليفاندوف�سكي يك�سف �سررغبته يف مغادرة بايرن ميونخ
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ما�سي اأن�سيلوتي وطموح رونالدو االأهم يف �سحف اإيطاليا
ي�سعى  الذي  يوفنتو�س، عن هدفه  رونالدو، العب  كري�ستيانو  االأربعاء، على ت�رسيح  اأم�س  ال�سادرة �سباح  االإيطالية،  ال�سحف  ركزت 

لتحقيقه برفقة البيانكونريي يف الفرتة املقبلة.
للربتغايل  ت�رسيحات  ال�سحيفة  نيمار«ونقلت  على  والتفوق  دور  للبالون  يهدف  »مبابي،  �سبورت«:  ديللو  جازيتا  »ال  �سحيفة  وعنونت 
كري�ستيانو رونالدو، قال فيها: »اأريد الفوز بدوري اأبطال اأوروبا، ابني قوي مثلي.. الهدف هو الكاأ�س، وحلم جونيور كري�ستيانو اأن ي�سبح 

العبًا«.
ت�رسيحات  ا«وا�ستكملت  اأي�سً �ساأ�سل  املقبل  ال�سهر  ويف  تاريخه،  مع  مالديني  بخربته،  ليوناردو  يفوز،  �سوف  ميالن  »كاكا:  واأ�سافت 
ا«و�سلطت ال�سوء على مواجهة ميالن ونابويل »اأن�سيلوتي  الربازيلي »االإ�سكوديتو؟ ال ت�سع حدوًدا لنف�سك، لكن اليوروبا ليج جيدة اأي�سً
النار ويبحث عن االأهداف، و�سباليتي يلعب ببطاقة  يتحدى املا�سي، وال�سان باولو ممتلئ من جديد«وتابعت »لوتارو مارتينيز يطلق 
للنمو  جا�سنت  البنه  املثايل  املكان  روما  اإن  يقول  كلويفرت،  االأب  بينما  بتورينو..  منزله  يف  اإنه  زازا،  »حما�س  بريي�سيت�س«واأكملت 

والتطور«وختمت »يف �سيف و�سول كري�ستيانو، 71 اأجنبيا اآخر يبحثون عن املجد يف ال�سرييا اأ«.
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حمافظ مهرجان جميلة الدويل ب�سطيف خالد مهناوي« للو�سط«

»جميلة جنحت يف ك�سر املقاطعة الفنية«

حاوره : حكيم مالك 

و�شعب واحد ووطن واحد وهوية 
الأ�شا�س  هذا  وعلى  واحدة 
دورية  »الو�شط« يف  يومية  تقربت 
خالد  من  اجلزائري   ال�رشق  نحو 
العر�س  هذا  حمافظ  مهناوي 
الفني وكان معه هذا احلوار ال�شيق 
اأبرز  خالله  من  لنا  ك�شف  الذي 
هذا  فيها   نظم  التي  املحطات 
املهرجان الذي ا�شتقطب جمهورا 
قدم  النظري حيث  منقطع  قيا�شيا 
مهناوي  خالد  التظاهرة  حمافظ 
املهرجان  و  عن  �شامال  تقييما 
املحكمة  التنظيمية  الظروف  عن 
والف�شل  �شهراته  كل  تخللت  التي 
كله  يعود للت�شيري اجليد من طرف 
الولئية والأمنية ملدينة  امل�شالح 
العليا  واله�شاب  الفوارة  عني 

�شطيف.
 

  بداية كيف 
تقيمون الطبعة 

14 ملهرجان 
جميلة الدويل 
ب�سطيف  هل 
جنحت اأم ال ؟

 
املهرجان مت  على اأح�شن ما يرام 
واأي  باملائة  مائة  نفذ  والربنامج 

نقائ�س  �شجلت  يف هذا املهرجان 
�شوف يتم تداركها م�شتقبال وعليه 
القرتاحات  بكل  نرحب  فنحن 
يف  ن�شاهم  فنحن  والنتقادات 
ارتقاء هذا احلدث الفني اجلديد 
عرب  مرة  لأول  ن�شريه  الذي 
حمافظة جديدة ملهرجان الثقايف 
وبالتايل  ب�شطيف  الدويل  جميلة 
الدويل  جميلة  مهرجان  جناح   اإن 
جناح  هو   14 طبعته  يف  ب�شطيف 
كانت  التي  اجلزائرية  للعائلة 
من  حجوا  والذين  بقوة   حا�رشة 
الأثرية  املدينة  اإىل  الوليات  كل  
جميلة ب�شطيف ،   وهذا ما يوؤكد 
توجهات وزارة الثقافة التي جعلت 
�شنة   2018 الفني يف  احلدث  هذا 
وبالتايل  فنيا  بامتياز  و  جزائرية 
اأثبتوا  اجلزائريني  الفنانني  فاليوم 
كبري  جمهور   ميلكون  باأنهم 
قمنا  بحيث  اجلزائر  يف  وعري�س 
الكبار  للفنانني  الفر�شة  باإعطاء 
التي  ال�شابة  الفنية  واملواهب 
هو  فهذا  جميلة   حفالت  زينت 
هوؤلء  مكن  الذي  املهرجان  دور 
املبدعني من التواجد يف كل مرة 
الفنية اجلديدة  اأعمالهم  مع جلب 
املبتدئني   للفنانني  ت�شجيع  مع 
القادمني لكي يجدوا الطريق نحو 

النجومية .
 

ماذا عن امليزانية 
املخ�س�سة 

للمهرجان ؟
 

لقد حددت امليزانية باأقل من  60 
الدويل  جميلة  ملهرجان  باملائة 
التي  بالطبعات  مقارنة  ب�شطيف 
مينع  مل  هذا  اأن  �شبقتها  اإل 
هذه  من   14 الطبعة  اإجناح  من 
�شورة  تعد  التي  الفنية  التظاهرة 
فلقد  وبالتايل  للجزائر  م�رشفة 
من  العديد  خاللها  من  كرمنا 
التي  اجلزائرية  الفنية  الوجوه 
باتقان  اجلزائري  الفن  خدمت 
�شمري  ال�شطايفية  الأغنية  كعميد 
ال�شطايفي واملطرب ال�شعبي عبد 
رائعة  �شاحب  م�شكود  املجيد 
عا�شمة  واملطرب  يا  يادزاير 
وغريهم  عالم  جمال  القبائلي 
والهدف الأ�شا�شي من خالل هذه 
التكرميات هو خلق ثقافة العرفان 
اأفنوا  الذين  املبدعني  لهوؤلء 
ر�شالة  خدمة  اأجل  من  عمرهم 

الفن الراقي والهادف
  

ماهو التحدي االأول 
يف هذه التظاهرة 

الفنية ؟
 

الذي  الأول  بالن�شبة  التحدي 
التي  ظروف  مع  اجلمهور  كان 
خيار  النا�س  بع�س  فيها  تبنى 
بعمل  فلقد قمنا  املقاطعة وعليه 
ح�رشناها  اإعالمية  وخطة  كبري 
املهرجان  انطالق  قبل  م�شبقا   
الثقايف الدويل جميلة ب�شطيف يف 
طبعته 14 وبالتايل  فلقد  خ�ش�شنا 
اإ�شارة  اأعطيت  التي  ثقافية  قافلة 
 2018 جويلية   29 يف  انطالقتها  
ولية  دوائر  خمتلف  جابت  والتي 
م�شاركة  عرفت  والتي  �شطيف  
40  فنان حملي من مدينة �شطيف 
من القبائل وال�شاوية والتي عرفت 

اإقبال وا�شعا من قبل اجلمهور.
 

كيف �ساهمت 
و�سائل التوا�سل 
االجتماعي يف 

اإجناح املهرجان ؟
 

الإعالمي   بالرتويج  قمنا 
وذلك  الدويل   جميلة  ملهرجان 
التوا�شل  من�شات  على   بالعتماد 
وذلك  كالفي�شبوك  الجتماعي 
ال�شبانية  الطاقات  بالعتماد على 
يف جمال الإعالم ب�شطيف  وياأتي 
بوا�شطة انتهاج طريقة عمل حديثة 
علمية ومنهجية بعيدة عن اخلطة 
التقليدية يف الت�شيري عرب م�شاركة 
يف  معنا  املبدع  ال�شباب  هوؤلء 
اإعالمية  خطة  بوا�شطة  احلدث 
جديدة التي  مت حت�شريها من قبل  
ال�شباب  هوؤلء  اأثبت  فلقد  وعليه 
احرتافيتهم العالية يف العمل طيلة 
الفرتة  من  جميلة  مهرجان  اأيام 
اأوت   07 غاية  اإىل   03 املمتدة 
جناح  يف  �شاهم  ما  2018  وهذا 
الدويل  جميلة  الثقايف  مهرجان 
�شنوا�شل  �شطيف  حيث  بولية 
على  بالعمل  الفريق  هذا  دعم 
اأ�شاليبه عن طريق  تقدمي  تطوير 
الإ�شافة فالت�شيري فن ونحن نعمل 
اإبداعية  مل�شة  اإ�شفاء  على  دائما 
جديدة مغايرة متاما عن الطبعات 
من  كله  وهذا  للمهرجان  ال�شابقة 
وهو  هدفنا  اإىل  الو�شول  اأجل 

التميز  .
 

 كيف وجدمت اإقبال 
اجلمهور ال�سطايفي 

جلميلة ؟
 

ملهرجان  جيد  بتح�شري  قمنا 
من  كله  وهذا  الدويل   جميلة 
حتقيقه  اأردنا  واحد  هدف  اأجل 
وجتنب  اجلمهور  ا�شتقطاب  وهو 
الأ�شا�س  هذا  وعلى  العزوف  
قمنا  بتوفري  الأمن وكل الظروف 
ملوقع  واملريحة   املنا�شبة  
وهذا  موؤمنا   كان  الذي  جميلة 
ال�شطايفية  العائالت  جعل   ما 
والإبداع    الفن   لنداء  ت�شتجيب 
وعليه  فلقد خ�ش�س لهذا العر�س 
الفني الذي عا�شته �شطيف 5 ليايل 
كاملة برنامج ثري ح�رشته اأ�شماء 
�شمعتها  لها  ثقيلة  جزائرية  فنية 

الذي  ن�رشو  كال�شاب  العاملية  
بعد  ب�شطيف  فني  حفل  اأول  يوؤد 
�شنة   21 ملدة  اجلزائر  عن  غيابه 
وعليه فم�شاركته اإ�شافة ملهرجان 
الفن  جميلة وغريه من كبار جنوم 
اجلزائري كالفنان بكاك�شي اخلري  
اجلماهري  بالل وحمبوب  وال�شاب 
كادير اجلابوين واملطرب القبائلي 
ال�شطايفي  والفنان  ع�شمة  رابح 
والفنان  عرا�س  وال�شاب  عرا�س 
والفنانة  القاملي  كمال  الكبري 
اجلزائري  والفنان  زان  اأمال 
ويا�شني  �شايب  موك  املغرتب 
ما�شي  القبائلي  والفنان  التيقر  
ذافوي�س  وجنم  ال�شغري  وبالل 
اأحلان  وجنمة  حاج  بن  ح�شني 
�شكاك   وال�شاب  اأمال  و�شباب 
وخالد  حمفوظ  وال�شاب  وحيد 
وال�شوبرانو  زينو  وال�شاب  ديديا 
عزيز  وال�شاب  هجر�شي  اأني�شة 
وفرقتي  والداي  فريكالن  فرقتي 
جنوبنا  من  والمزاد  تيكوباوين 
من  ا�شتقطاب  �شاهمت  و  الكبري 
جاء  الذي  اجلمهور  من  الكثري 
من كل حدب و�شوب من �شطيف 
واملدن املجاورة لها وعليه فهذه 
العوامل �شاهمت ب�شكل اإيجابي يف 
حيث  من  املهرجان  هذا   جناح 
الذي  للجمهور  القيا�شي  الإقبال 
توافد بقوة اإىل كويكول واأوؤكد من 
منرب » الو�شط »  اأن جميلة جنحت 
بك�رشها  الأول  رهانها  ك�شب  يف 

حل�شار املقاطعة الفنية.
  

خالد مهناوي يف 
�سطور ...

�شطيف  مدينة  ابن  مهناوي  خالد 
يف  العليا  ال�شهادة  على  متح�شل 
الت�شيري dss من  يف  املتخ�ش�شة 
املالية  و  للت�شيري  العايل  املعهد 
�شامي  تقني  و  الكيفان  بربج 
من  العديد  تقلد  ال�شياحة   يف 
عاما  اأمينا  كان  فلقد  املنا�شب 
لل�شبيبة  الوطني  لالحتاد  ولئي 
ملوؤ�ش�شة  مديرا  كان  اجلزائرية  
كان  ب�شطيف  البلدي  امل�رشح 
مكلف  �شطيف  بلدية  رئي�س  نائب 
ورئي�س  �شنوات   10 بالثقافة ملدة 
�شنوات   5 ملدة  احلفالت  جلنة 
وكانت له جتارب ت�شيريية ناجحة 
من  للعديد  للفعاليات  كمحافظ  
اأبرزها  الثقافية   التظاهرات 
الدولية  الأيام  و  �شو«  »الفوارة 
الدويل  للفيلم  واملهرجان 
 ، طبعات   3 لـ  ب�شطيف  الق�شري 
�شيف  ليايل  اإ�شافة  حلفالت 
ال�شالون  طبعات،  و   6 اله�شاب 
الدويل للفنون الت�شكيلية 8 طبعات، 
الأوىل  الوطنية امل�رشحية  والأيام 
حاليا  وهو  اخل�شبة   فوق  ثنائي 
ي�شغل من�شب مدير ديوان الثقافة 
وال�شياحة لبلدية �شطيف وحمافظ 
جميلة  الدويل  الثقايف  مهرجان 
ب�شطيف يف طبعته 14  الذي نظم 
اإىل07   03 من  املمتدة  الفرتة  يف 

اأوت 2018 .

ا�ستطاع خالد مهناوي املحافظ اجلديد ملهرجان جميلة الدويل ب�سطيف اأن يك�سب رهانه االأول عن طريق اإجناح هذه التظاهرة الفنية الكربى  يف 
طبعتها 14 حيث متكن من ك�سر املقاطعة التي انت�سرت يف االآونة  يف  بع�س الواليات كورقلة يف اجلنوب و�سيدي بلعبا�س يف الغرب  و�سكيكدة  يف 

ال�سرق  لتم�سي على �سهادة وفاتها يف مدينة �سطيف وبالتحديد على ركح كويكول باملدينة االأثرية جلميلة الذي كان حا�سنا للفن الراقي مبختلف 
طبوعه الراي و القبائلي وال�ساوي والنايلي وال�سطايفي والرتقي حيث ا�ستطاع اأن يجمع اأملع جنوم االأغنية اجلزائرية الذين اأبدعوا بحناجرهم  

باملدينة االأثرية جميلة ينادون ب�سوت واحد  بالقول نعم للفن نعم للإبداع ال للعنف ال للتطرف  فنحن اأمة واحدة.

اأول اأزمة لأفالم عيد الأ�سحى.. ت�سريب »تراب املا�س«
مباراثون  احلقيقية  املناف�شة  بدء  مع 
اأفالم عيد الأ�شحى، تعر�س فيلم »تراب 
من  تزيحه  قد  موجعة  ل�رشبة  املا�س« 
لالإيرادات،  حتقيقاً  الأعلى  قائمة  قمة 
على  احل�شول  يف  قرا�شنة  جناح  بعد 
الفيلم  من  اجلودة  متو�شطة  ن�شخة 
عرب  املتخ�ش�شة  للمواقع  وت�رشيبها 
ال�رشكة  اأن  وعلم  الإنرتنت،  �شبكة 
املنتجة تبذل حالياً جهوداً تقنية مكثفة 
لتعقب الن�شخة امل�رشبة وحذفها باأقرب 

وقت.

رد فعل اأحمد حلمي 

بعد عر�س فيلم »تراب 
املا�س«

�شناعة  غرفة  داخل  م�شادر  وبح�شب 
ال�شينما اأكدت لـ«�شيدتي نت« اأن الن�شخة 
هاتف  عد�شة  عرب  قر�شنتها  متت 
ال�رشكة  مع  التن�شيق  وجارى  حممول، 
دور  على  الرقابة  لت�شديد  املنتجة 
العر�س للتاأكد من عدم ت�شوير الأفالم، 
الالزمة  القانونية  املحا�رش  وحترير 
داخل  املحمول  هاتفه  ي�شتخدم  ن  لكل 
ال�شينما واأولها م�شادرة الهاتف وحترير 

حم�رش يذكر اأن »ظاهرة« ت�رشيب اأفالم 
ال�رشية  احلروب  من  واحدة  تعد  العيد 
تنهار  حيث  املنتجة،  ال�رشكات  بني 
اإيرادات الأفالم فور عر�شها ولو بجودة 
وحتى  النرتنت،  �شبكة  عرب  متو�شطة 
قائمة  املا�س«  »تراب  فيلم  يعتلي  الآن 
من  باأكرث  لالإيرادات  حتقيقاً  الأعلى 
علماً  يومياً،  جنيه  مليون  ون�شف  مليون 

باأنه عر�س قبل املو�شم باأ�شبوع كامل.

منة �سلبي: هكذا 
ا�ستعديت لدوري يف 

»تراب املا�س«
ومنة  يا�شني  اآ�رش  النجوم  بطولة  الفيلم 
ر�شا  و�شريين  الكدواين  وماجد  �شلبي 
و�شابرين  ممدوح  وحممد  ار  ن�شَّ واإياد 
وتارا  ال�رشنوبي  وحممد  كمال  واأحمد 
فوؤاد  وبيومي  مغاوري  و�شامي  عماد 
للنجم  بالإ�شافة  كرم  عادل  واللبناين 
�رشكة  اإنتاج  من  وهو  العاليلي،  عزت 
نيو �شن�رشي لالإنتاج الفني وتوزيع �رشكة 
حامد  مروان  اإخراج  ومن  فيلم  دولر 
وتاأليف و�شيناريو اأحمد مراد عن رواية 

حتمل نف�س ال�شم

كري�س باين فى فيلم ال�سرية 
Outlaw King الذاتية

اأول  نيتفلك�س  �شبكة  طرحت   
وال�شرية  الدراما  لفيلم  تريلر 
 Outlaw King الذاتية 
املقرر  باين،  كري�س  للنجم 
�شهر  فى  ال�شبكة  على  طرحه 
�شبتمرب املقبل، ولكن مل حتدد 

ال�رشكة يوم بعد.
 Outlaw فيلم  ق�شة  تدور 
ديفيد  ق�شة  حول   King
وكيف  احلقيقية  جالوت  دى 
عن  »اخلارج  امللك  ا�شتخدم 
العظيم  ال�شكتلندي  القانون« 
روبرت  الرابع ع�رش  القرن  فى 

لهزمية  و�شجاعة  مبكر  برو�س 
و�شد اجلي�س الإجنليزي الأكرث 

احتاللً والأف�شل جتهيزاً.
ديفيد  اإخراج  من  الفيلم 
مارك  تاأليف  ومن  ماكنزي، 
بومبك، وبث�شبع دوران، وديفيد 
ماكيني�س،  وجيم�س  هاروير، 
متميزة  جمموعة  بطولة  ومن 
واآرون  باين،  كري�س  منهم  
تايلور جون�شون، وفلورن�س بوج، 
كوران،  وتوين  ديالن،  و�شتيفن 
وجيم�س  ماكنزي،  والي�شرت 

كوزمو، وكالن مولفي.



م٫�س

غمٍر  ويف  الواقع  هذا  حم�أة  من 
من الفقر املدقع تفّتح برعٌم حّطت 
هي  ندى  من  قطرة  ال�سم�ء  عليه 
ك�نت  هكذا  وبركته�،  ال�سم�ء  قبلة 
يف  لت  �ُسِجّ لقد  مينه،  حن�  والدة 
مع�ن�ة  اأظف�ره  نعومة  منذ  خالي�ه 
تتحول  لكي  الفقراء،  وبوؤ�س  �سعبه 
فيم�  البوؤ�س  وهذا  املع�ن�ة  هذه 
بعد اإىل ن�سغ يغذي كي�نه ويطلقه يف 
اإبداعي ال مثيل له يف غزارته  عمل 
خللج�ت  ح�سه  وره�فة  وب�س�طته 
ن�سمعه  وهكذا  االإن�س�ين.  القلب 

يقول عن نف�سه:
»اأن� ك�تب الكف�ح والفرح االإن�س�نيني، 
له  �سع�دته،  له  فرحه،  له  ف�لكف�ح 
اأنك  تعرف  عندم�  الق�سوى،  لذته 
متنح حي�تك فداء حليوات االآخرين، 
لبع�سهم  تعرف  ال  قد  الذين  هوؤالء 
اأن  اأعم�قك،  توؤمن يف  لكنك  وجه�ً، 
اإنق�ذهم من براثن اخلوف واملر�س 
ي�سحى  ب�أن  جدير  والذل،  واجلوع 
يف �سبيله، لي�س ب�لهن�ءة وحده�، بل 
اأي�س�ً.  معه�  املوت  حتى  ب�ملف�داة 
مع  ترافق  عندي،  الوجود  وعي  اإن 

وك�نت  وعي،  اإىل  التجربة  حتويل 
)امل�ستنقع(  حي  يف  االأوىل  التجربة 
اإ�سكندرونه،  يف  فيه  ن�س�أت  الذي 
اأرحل  حني  االأخرية،  التجربة  مثل 
عن هذه الدني�، ومثل جتربة الكف�ح 
م� بينهم�، منذورة كله� ملنح الروؤية 
اخلال�س  على  مل�س�عدتهم  للن��س، 
من حم�أة اجلهل، وال�سري بهم ومعهم 
اخلطوة  هي  والتي  املعرفة،  نحو 
االأوىل يف امل�سرية الكربى نحو الغد 

االأف�سل«.

�سرية حياته

ُوِلَد حن� مينه يف الالذقية ع�م 1924، 
والدته ا�سمه� مري�ن� ميخ�ئيل زكور، 
وقد ُرِزَقت بثالث بن�ت كن ب�لن�سبة 
الزم�ن ثالث م�س�ئب، ع�نت  لذلك 
منهن الكثري الكثري، ف�لو�سط الفقري 
عقلية  ي�سكل  ك�ن  التع��سة  حد  اإىل 
تع�ون  وقد  الق�سوة،  ب�لغة  �سلفية 
ظلم  من  فيه  وم�  الو�سط،  هذا 
الوالدة  اإذالل  على  القربى  ذوي 
ب�ته�مه� اأنه� ال تلد اإال البن�ت، وك�ن 
ال�سبي�ن،  املراأة  تلد  اأن  املطلوب 
بعد  �سبي�ً  تلد  اأن  االأقل،  االأقل  ويف 

حتمل  اأن  �س�ء  القدر  لكن  بنت، 
االأمر  ب�لتت�بع،  الثالث  البن�ت  وتلد 
الذي ك�ن يحمل اإليه� مرارة ال�سق�ء 

ب�لتت�بع اأي�س�ً.
احلمل  يف  حن�  اأتى  اأن  اإىل  وهكذا 
الرابع، وبكيت والدته فيه من الفرح 
من  تبكي  ذلك  قبل  ك�نت  بينم� 
انتظ�ر  طول  بعد  وهكذا  احلزن، 
املنحة  هذه  اأتت  مع�ن�ة  وطول 
عليه  واخلوف  ب�الأمرا�س،  مهددة 
اأن  يف  اهلل  اإىل  الدع�ء  ثم  منه�، 
يف  الوالدة  تعي�س  ال  حتى  يعي�س، 
املوت  وك�ن  جديد،  من  اخليبة 
حن�  فرا�س  حول  يحوم�ن  واحلي�ة 
يف  ح�سرية  على  طراحة  ك�ن  الذي 
بيت فقري اإىل حد البوؤ�س احلقيقي؛ 
يف  ذب�لته�  تنو�س  �سمعة  ك�ن  لقد 
الوالدة  وك�نت  املر�س،  ريح  مهب 
وتبتهل  النذور،  وتنذر  اهلل،  ت�س�أل 
اأال  االبته�ل من �رضاعة  بكل م� يف 
تنطفئ ال�سمعة التي ك�نه�، و�س�ء اهلل 
اأن يعي�س حن� يف قلب اخلطر، وهذا 
اخلطر الزمه حتى ال�سب�ب، وعندم� 
خطر  اإىل  املوت  خطر  من  حتول 
ال�سي�ع، يف ال�سجون واملن�يف، وهذه 
خ�سية  م�س�عف�ً  بك�ء  اأبكته�  التي 

للعذاب  نف�سه  يعطي  وهو  تراه  اأال 
التحرر  ي�سميه  ك�ن  م�  �سبيل  يف 
وحتقيق  الفرن�سي،  اال�ستعم�ر  من 

العدالة االجتم�عية.
ج�ء  الذي  الطفل  على  تعني  اإذن، 
ع�ئلته  مع  يه�جر  اأن  الدني�  اإىل 
ال�سويدية  مدينة  اإىل  الالذقية  من 
ه�جرت  ثم  اإ�سكندرون،  لواء  يف 
الريف،  اإىل  وثم  االإ�سكندرونه،  اإىل 
االإ�سكندرونه  اإىل  عودة  وبعده� 
حي  يف  طفولته  ع��س  حيث  نف�سه� 
»امل�ستنقع«، ليدخل يف ال�س�بعة من 
االبتدائية  وين�ل  املدر�سة،  عمره 
ذلك  درا�سته.  ويوقف   ،1936 ع�م 
اأنه مل يكن ب�الإمك�ن اإر�س�له ملت�بعة 
»�سندل«  لديه  ك�ن  فب�لك�د  تعليمه 
�سهور  مي�سي  فيم�  �ست�ء،  ينتعله 
حم�الً  ك�ن  ف�الأب  ح�في�ً.  ال�سيف 
للحلوى،  ب�ئع�ً  واأحي�ن�ً  املرف�أ،  يف 
ك�ن  م�  وكثرياً  ب�ست�ن،  يف  اأجرياً  اأو 
عن  بحث�ً  ويرحل  ع�ئلته  يرتك 
اأطف�له�  مع  تع�ين  االأم  لتبقى  عمل، 
من اخلوف واجلوع، م� ا�سطر حن� 

للعمل يف �سن مبكرة.
امل�س�عدة  تتلقى  اأ�رضته  ك�نت  و 
حتدث  وقد  الكني�سة،  من  وال�سفقة 
عن طفولته يف االإ�سكندرونه ق�ئاًل: 
مع  اأقوم  كنت  �سنوات  اأربع  »طوال 
ب�خلدمة  املدر�سة  اأطف�ل  بع�س 
نحمل  ال�سموع،  نطفئ  الكني�سة،  يف 
واقفني،  اأحي�ن�ً  ونن�م  االأيقون�ت، 
اأن�  الكف�ية،  فيه  مب�  �سلّيت  بكلمة، 
مطمئن من هذه الن�حية. ويف ب�حة 
قبور  ثمة  ك�ن  والكني�سة  املدر�سة 
ك�ن  اأحده�  وعلى  قدمية،  يون�نية 
جمل�سي يف �س�ع�ت ال�سيق والغربة، 
على  قليلة،  غري  اأحي�ن  يف  واجلوع 
هذا القرب تعلمت اأن اأحلم ب�ملدينة 
ا�سمه�،  اأعرف  اأن  قبل  الف��سلة 
وب�حلب قبل اأن اأبلغ ال�سن التي يحق 
ك�ن  وهكذا  يحب«  اأن  ملثلي  فيه� 
رواي�ته  يف  اأثره�  الق��سية  حلي�ته 
اأع�ين  »كنت  عنه�:  ق�ل  وقد  تلك، 
واجلوع  والفقر  والغربة  البط�لة 

واأح�سد الكلب الأن له م�أوى«.
رح�لة  اهلل  رحمه  والده  ك�ن  لقد 
ومل  ينفع  مل  خ��س،  طراز  من 
الرحيل  اأراد  كله�،  برحالته  ينتفع 
اأغلب  الع�ئلة  ت�رك�ً  للمجهول،  تلبية 
االأحي�ن يف االأري�ف، للخوف والظلمة 
واجلوع ويقول حن�: »لط�مل� ت�س�ءلت 

وراء اأي هدف ك�ن ي�سعى؟ ال جواب 
طبع�ً، اإنه بوهيمي ب�لفطرة«.

اأمه  عملت  وقد  علياًل،  حن�  من� 
هو  اأم�  خ�دم�ت،  الثالث  واأخواته 
عمل  فقد  الن�حل  الوحيد  ال�سبي 

اأجرياً.
بني  املوؤامرة  متت   ،1938 ع�م  يف 
حن�،  يذكر  كم�  وفرن�س�  تركي� 
ودخل  تركي�،  اإىل  اللواء  واأُعِطَي 
ويف  اإ�سكندرون.  الرتكي  اجلي�س 
االأرمن  هجرة  حدثت   1939 ع�م 
وذكر  اإ�سكندرون.  لواء  من  والعرب 
ربيع�ً  ع�رض  �ستة  ابن  ك�ن  اأنه  حن� 
عندم� هرب يف اأيلول ع�م 1939 من 
طريق  عن  الالذقية  اإىل  اإ�سكندرون 
االأرمن يف  ك�سب. ومن احتك�كه مع 
هذه الظروف كتب فيم� بعد روايته 

»الفم الكرزي«.
املعرتك  دخل  قد  حن�  وك�ن 
اأن  منذ  مبكراً  احلزبي  ال�سي��سي 
ك�ن فتى يف الث�نية ع�رضة من عمره، 
الفرن�سي،  االنتداب  �سد  ون��سل 
حّم�الً  عمل  الالذقية  و�سوله  وعند 
يف املرف�أ، ووجد اأن العمل احلزبي 
مع  ف�رضع  �سعب،  الالذقية  يف 
يف  نق�ب�ت  ت�أ�سي�س  يف  اأ�سدق�ئه 
هذه  من  ا�ستوحى  وهكذا  املرف�أ، 
احلي�ة فيم� بعد روايته »نه�ية رجل 

�سج�ع«.
ال�سوارع  يف  علن�ً  يبيع  حن�  وك�ن 
ويروي  ال�سعب«،  »�سوت  جريدة 
يف  �سعوبة  هن�ك  ك�نت  اأنه  حن� 
مق�ومة  ب�سبب  اجلريدة  توزيع 
االإقط�عيني  اأزالم  واأن  االإقط�عيني، 
يف  لياًل  ب�خلنجر  و�رضبوه  الحقوه 
م�ت،  قد  اأنه  وظنوا  ال�سوارع،  اأحد 
لكنه مل يذهب اإىل امل�ست�سفى خوف�ً 

من مع�ودة االغتي�ل.
وهكذا بعد اأن كرب حن� األقى بنف�سه 
االحتالل  ملق�ومة  اله�در  التي�ر  يف 
ال�سجون  يف  ع�ن�ه  وم�  الفرن�سي، 
الوطنية  ال�سجون  وحتى  الفرن�سية 
بعد  االإقط�ع  عهد  امتداد  على 
التي  والدته  يوؤرق  ك�ن  اال�ستقالل 
املدر�سة  اإىل  تر�سله  مل  لو  متنت 
التي حر�ست على اإدخ�له اإي�ه� كي 
يغرب عن  يتعلم »فك احلرف«؛ وال 
اأنهى االبتدائية يف  اأن  اأنه بعد  ب�لن� 
اإ�سكندرونه، ا�ستغل يف دك�ن حالق، 
مواهبه،  تفتحت  الدك�ن  ذلك  ويف 
للجريان  الر�س�ئل  كت�بة  ف�حرتف 

كونه  للحكومة،  العرائ�س  وكت�بة 
حي  يف  احلرف  يفك  الذي  الوحيد 
بدايته  ك�نت  هكذا  »امل�ستنقع«، 

االأدبية املتوا�سعة جداً.
اإذن، بعد اأن ق�وم االحتالل الفرن�سي 
بعد دخول قوات  البحرية  تطوع يف 
»فرن�س� احلرة« اإىل �سورية يف احلرب 
الع�ملية الث�نية، ومل� مل يكن له حظ 
العلمني،  اإىل  والت�سويق  التعبئة  يف 
ال�سحراء،  ذئب  رومل  جي�س  لقت�ل 
يف  كجندي  اخلدمة  حن�  ترك  فقد 
لي�سبح بح�راً ملدة ق�سرية  البحرية 
على املراكب ال�رضاعية التي تنتقل 
بني مرافئ املتو�سط العربية، وعلى 
العوا�سف،  وخالل  املراكب،  هذه 
ع�ين املوت بنظرات ب�ردة ومن هن� 

ك�ن ولعه ب�لبحر ثم الكت�بة عنه.
غدا  املراكب،  على  االإبح�ر  بعد 
�سداً  عليه  وك�ن  خي�الً،  الرغيف 
جلوع الع�ئلة، اأن يرك�س وراءه. فقد 
حم�الً  للعمل  بدء  ذي  ب�دئ  ا�سطر 
يف املرف�أ، ثم حالق�ً يف دك�ن �سغري 
الالذقية.  مدينة  يف  ثكنة  ب�ب  على 
ويف ع�م 1948 انتقل حن� اإىل بريوت 
قبل  ال�سهور  بع�س  اأم�سى  حيث 
دم�سق،  الع��سمة  يف  ي�ستقر  اأن 
مع  حيث بداأ جنمه ي�سعد تدريجي�ً 
روايته »امل�س�بيح الزرق« وعمله يف 
التي  االإن�س�ء  جريدة  يف  ال�سح�فة 
عمل  كم�  لتحريره�؛  رئي�س�ً  اأ�سبح 
من  تزوج  قد  وك�ن  ال�سي��سة،  يف 
اأبداً،  تف�رقه  مل  التي  مرمي  ال�سيدة 
بينهم  اأوالد  خم�سة  له  اأجنبت  وقد 
يف  تويف  وقد  �سليم  هم�  �سبي�ن 
الن�س�ل  ظروف  يف  اخلم�سيني�ت 
واالآخر  وال�سق�ء،  واحلرم�ن 
بن�ت  وثالث  اأوالده،  اأ�سغر  �سعد 
عمله  لكن  واأمل.  و�سو�سن  �سلوى 
الرحيل  اإىل  به  اأدى  ال�سي��سة  يف 
اإىل املجر  ثم  اإىل بريوت جمدداً 
ال�رَضّاجية«،  »املب�حث  من  هرب�ً 
ويذكر حن� النوم حتت اجل�سور يف 
�سوي�رضا واأخرياً اإق�مته يف ال�سني 
اإىل  وعودته  �سنوات،  خم�س 
ب�سعة  ف�أم�سى   1967 ع�م  الوطن 
دم�سق،  ثم  الالذقية  يف  �سهور 
كت�بة امل�سل�سالت  حيث عمل يف 
االإذاعية ب�لف�سحى والع�مية، قبل 
اأن يعمل يف وزارة الثق�فة، وذلك 
دام ع�رضة  ا�سطراري  منفى  بعد 

من االأعوام.
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كتب »الياطر« و »امل�سابيح الزرق«

الروائي ال�سوري حنا ّ 
مينا...نهاية رجل �سجاع

�سهٌل على االإن�سان اأن يجل�س يف برج عاجي ويكتب نظريات يف علم االجتماع، اأو يدر�س 
ويكتب الفل�سفة اأو رمبا االأدب، والواقع اأن الربج العاجي ال يخفى عند كثريين من املفكرين 

ال بل من الفال�سفة، وهذا يخفي �سعور بالفوقية على اجلن�س الب�سري الذي يتخبط يف 
عامله ويبحث عن خال�س، ولكن ال�سمري االإن�ساين ُيخرج من حماأة الواقع ر�ساًل ب�سطاء لهذه 

االإن�سانية يلهمونها مبواقفهم، واأعمالهم.
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حنا:  يقول  اآخراً،  ولي�س  اأخرياً 
حلقاته  يف  العمر،  تق�ضى  »لقد 
لدي  جوهري  ب�ضيء  املتتابعة، 
خالل  من  اإن�ضانيتي،  حتقيق  هو 
اأنفقت  النا�س.  اإن�ضانية  حتقيق 
يف  و�ضبابي  ال�ضقاء،  يف  طفولتي 
قد  ال�ضقاء  كان  ولئن  ال�ضيا�ضة، 
املجتمع،  قبل  من  علي  ُفِر�َس 
جائعاً،  عارياً،  حافياً،  فع�ضت 
الرباءة  مباهج  كل  من  حمروماً 
نق�ضت  ال�ضيا�ضة  فاإن  الأوىل. 
مبنقا�س  اأظافري  على  �ضورتها 
كيف  مبكراً،  فتعلمت  الأمل، 
الأمل  اإىل  اخلا�س  الأمل  اأ�ضّعد 
اأنكر ذاتي، واأنت�رص  العام، وكيف 
على رذيلة الأنانية، وكل اإغراءات 
الراحة البليدة، التي تو�ضو�س بها 
النف�س، فكان الإن�ضان يف داخلي، 
اإن�ضاناً تواقاً اإىل ما يريد اأن يكون، 

ل اإىل ما يُراد له اأن يكون.
الذي  الجتماعي  املحيط  وكان 
اأمياً،  الكلمة،  بتمام  فيه،  ن�ضاأت 
ت�ضدق،  ل  درجة  اإىل  متخلفاً، 
كله،  امل�ضتنقع  حي  يف  يكن  مل 
من يقراأ ويكتب، كان �ضكان هذا 
من  املجاورة  والأحياء  احلي، 
الباحثني  الأر�س،  يف  املعذبني 
اخلال�س،  عن  جدوى،  دون 
التي ل  العدالة الجتماعية  وعن 

يعرفون ا�ضمها بعد!!«.

اجلوائز التي ح�صل 
عليها

الأعلى  املجل�س  جائزة   –  1
بدم�ضق  والعلوم  والآداب  للثقافة 
والعا�ضفة«  »ال�رصاع  رواية  عن 

عام 1968.
من  العوي�س  �ضلطان  جائزة   –  2

على   1991 عام  الأوىل  الدورة 
عطائه الروائي.

الثقايف  املجل�س  جائزة   –  3
رواية  بها  فازت  ايطاليا،  جلنوب 
 ،1993 عام  والعا�ضفة«  »ال�رصاع 
اإىل  ترجمت  رواية  كاأف�ضل 

الإيطالية.
4 – جائزة »الكاتب العربي« التي 
امل�رصيني  الكتاب  احتاد  منحها 
مبنا�ضبة مرور ثالثني عاماً على 
تاأ�ضي�ضه، اعرتافاً مبوقعه املتميز 

على خريطة الرواية العربية.
ال�ضوري  ال�ضتحقاق  و�ضام   –  5
بتاريخ  املمتازة  الدرجة  من 

2002/5/28م.

اأدبه

فكرُت  »لقد  مينه:  حنا  يقول 
يف  الفاخوري  عمر  قراأت  منذ 
الأديب  يكون  كيف  الأربعينات، 
حرب  من  ولي�س  ودم،  حلم  من 
يجعل  �ضيء  األ  واأدركت  وورق، 
يبا�رص  اأن  مثل  حياً،  الأديب 
وحدته  من  ويخرج  الأحياء، 
�ضوى  تتيح  ل  التي  البودلريية 
التجربة  واأن  والأ�ضباح،  ال�ضقم 
بكل  معانيها،  واأعمق  باأو�ضع 
هي  اأخالقيتها،  ول  اأخالقيتها 
التي تك�ضو هيكل الأديب باللحم، 
يف  يجري  الدم  التي جتعل  وهي 
�رصايينه، وبذلك توؤّهله لأن يكون 
خالقاً حياً. يخلق �ضخو�ضاً اأحياء 
يعي�ضون بيننا، ويتنف�ضون هواءنا، 
اإذا  حتى  عنا،  �ضورة  ويكونون 
عاي�ضناهم يف الكتب قلنا: هوؤلء 

هم نحن«.
اأدب حنا مينه واقعياً، وقال  كان 
الواقعية  كاتب  اأنه  نف�ضه  عن 

الواقعية  ويرف�س  ال�ضرتاكية، 
التعبري  يف  مدر�ضة  باعتبارها 
هو،  كما  الواقع  تاأخذ  الأدبي 
فالواقع يف احلياة يف راأيه ي�ضري 
الأدبي  العمل  يف  فنياً  واقعاً 
»النعكا�س«  مقولة  فاإن  وهكذا 
التي  الوجود  اأ�ضياء  عن  تعرّب 
الإبداعية،  الذات  يف  تنعك�س 
لتعك�س  وتعود  تختمر،  وهناك 
اإن  »فنية«  اأخرى:  ب�ضورة  الواقع 

�ضح التعبري.
ال�ضرتاكية  الواقعية  مفهوم  اأما 
يف  في�رص  اأرن�ضت  يحددها  كما 
التي  فهي  الفن«  »�رصورة  كتاب 

حتقق ال�رصوط الآتية:
ونقده  الواقع  حتليل   -
من خالل عقيدة وا�ضحة، الأمر 
ل  جماعي  بفهم  ي�ضمح  الذي 

فردي للظاهرة الجتماعية.
انهيار  على  التاأكيد   -
مظاهر  وعلى  التقليدية  البنى 

الف�ضاد والفقر والتخلف.
بامل�ضتقبل  الثقة   -
امل�ضتقبل  هذا  اأن  على  والتاأكيد 
املتفائل ميكن اإجنازه من خالل 
والت�ضحية  الجتماعي  الن�ضال 

والتجربة.
ويقول حنا: »الواقعية يف الإبداع 
احلياة،  يف  الواقعية  غري  هي 
التعبري  يف  كمدر�ضة  فالواقعية 
جميع  ت�ضتوعب  الإبداعي 
الرمزية  من  الأدبية  املدار�س 
الأ�ضطورية  اإىل  التعبريية  اإىل 
وبدعتها  رواية  الال  رواية  اإىل 
وت�ضابق  اأوروبا  يف  ظهرت  التي 
العرب،  املبدعني  بع�س  عليها 
بعد  وما  احلداثة  رواية  وكذلك 
م�ضدره  هذا  كل  اإذ  احلداثة، 
الواقع، مادياً كان اأم معنوياً، ومن 
الطبيعي، واحلال كذلك، اأن تكون 
الواقعية  بع�س  من  الأ�ضطورة 
كما  اأنكرها  ول  بها،  اأومن  التي 

يفعل بع�س الآخرين«.
والرواية  الق�ضة  بني  مييز  وحنا 
حني  ففي  خمتلفتان،  فهما 
فهي  وبالتايل  حياة  الرواية  اأن 
تتقدم، جند اأن الق�ضة عبارة عن 
فهي  احلياة،  من  مفردة  لقطة 
لي�ضت  اأنه  راأي حنا  ترتاجع، ويف 
التي  هي  وحدها  الق�ضة  فقط 
بل  الرواية،  تقدم  اأمام  ترتاجع 
الآداب  وكل  وامل�رصحية  ال�ضعر 

النرثية.
اأما عن عالقة امل�ضمون بال�ضكل 
الذي  هو  امل�ضمون  كان  فقد 
يجذب انتباهه. وها نحن ن�ضمعه 
يقول: »يف كل رواية اأكتبها هناك 
الكت�ضاف  وهناك  اجلديد، 
اأن  راأيه  املجهولة«ويف  للمناطق 
الأدب  يف  لل�ضيا�ضة  اإقحام  كل 
الأديب،  ذات  عن  ينبثق  اأن  دون 
يف�ضد  الفني  �رصطه  و�ضمن 

العمل الإبداعي.

تاأثريه على م�صرية 
الأدب

الرواية  �ضيخ  مينه  حنا  يُعترَب 
الرواية  اأعمدة  واأحد  ال�ضورية 
لفيو�س  اإثرائه  يف  العربية 
ومتازجاتها  ال�رصدية  اخلطابات 
والواقعية  وال�ضرَيية  التاريخية 
ع�ضاق  اأن  كما  الأخيولة   مع 
مينه  يعدون حنا  التقييمي  النقد 
حمفوظ  جنيب  بعد  ا�ضم  اأبرز 
العربية  الرواية  خارطة  على 

املعا�رصة.
كبرية  مينه  حنا  م�ضاهمة  وكانت 
البحر، وذلك  باأدب  يف ما يعرف 
يكاد  القدمي  العربي  الأدب  لأن 
العربي  الإبداع  من  خالياً  يكون 
ثمانية  تقريباً  وكتب  البحري، 
اأهمها  لعل  البحر  عن  روايات 
اأطلق  التي  والعا�ضفة«  »ال�رصاع 
البحر  ق�ضيدة  ا�ضم  عليها  النقاد 
اإىل  وتُرِجمت  البحر  ملحمة  اأو 
عليها.  جائزة  ونال  الإيطالية 
ويف  اللجة  يف  البحر  فمعاناة 
وجمابهة  الق�ضية  الأبعاد 
يعاجله  ما  يوجد  ل  العوا�ضف، 
بفنية عالية، كما ل جند يف الأدب 
العربي احلديث، مثل هذا احليز 

الالزم لهذا الأدب.
اأن  اإىل  الباحثني  اأحد  اأ�ضار  وقد 
مكان  هو  اإمنا  اأدبه  يف  البحر 
مادة  اإليه  تتعرف  واإله،  واإن�ضان 
وروحاً وت�ضطاده رمزاً واأ�ضطورة 
احلياة  ملعنى  فل�ضفة  وتقروؤه 
املراأة  اأن  جند  وهكذا  ذاتها. 
للمغامرة  مرادفان  لديه  والبحر 
املجهول  وارتياد  والتجربة 
للرتابة  مناق�ضان  واكت�ضافه، 
اإىل  دوماً  وهادفان  العتيادية، 

التجديد والتغيري.
يف  الأ�ضا�ضي  املحور  اأن  اإل 
اأعماله كان الن�ضال لأجل العدالة 
لها  نف�ضه  نذر  التي  الجتماعية 
الب�رصية  �ضتبقى  بدونها  والتي 
حافية،  عارية،  ثاقبة،  معذبة، 
القلب  مدماة  الروح  جمروحة 
وامل�ضاعر كما يذكر يف حوار له.

مينه  حنا  روايات  تُرِجَمت  وقد 
اأجنبية،  لغة  ع�رصة  �ضبع  اإىل 
اإىل  تُرِجمت  الزرق«  »امل�ضابيح 
و»ال�رصاع  وال�ضينية،  الرو�ضية 
الرو�ضية  اإىل  والعا�ضفة« 
من  ياأتي  و»الثلج  والإيطالية، 
ال�ضوربون  يف  �َضت  ُدِرّ النافذة« 
العربي،  الق�ضم  لطالب  بفرن�ضا 
و»ال�ضم�س يف يوم غائم« ترجمتها 
الفرن�ضية،  اإىل  اليون�ضكو  منظمة 
يف  الإنكليزية  اإىل  وتُرِجَمت 

الوليات  يف  تاون  جورج  جامعة 
تُرِجَمت  و  الأمريكية،  املتحدة 
»الياطر« اإىل الفرن�ضية والإ�ضبانية 
�ضور«  و»بقايا  والرومانية. 
اإىل ال�ضينية والإنكليزية  تُرِجَمت 
والفار�ضية  وا�ضنطن  يف 
و»امل�ضتنقع«  والأملانية. 
تُرِجَمت اإىل الفار�ضية، و»حكاية 

بحار« اإىل الرو�ضية.
قد  مينه  حنا  اأدب  فاإن  وهكذا 
انت�رص عاملياً و�ضاعد هذا على 
انت�ضار جتربته يف اأوروبا وال�ضني 
العربي،  الوطن  اإىل  بالإ�ضافة 
فقد عرّب عن عالقة الأنا بالآخر، 
وقد در�ضت هذه العالقة الباحثة 
درا�ضتها  ويف  يحيى   وجدان 
يتمثل  الآخر  مفهوم  اأن  تذكر 
يف بحوث الأدب املقارن ب�ضور 
ال�ضعوب وما تت�ضمنه من اأمناط 
ب�رصية خمتلفة واأحكام م�ضبقة، 
واآراء  وطرائف  واإ�ضارات 
ال�ضعوب  تلك  حول  وم�ضاهدات 
»الآخر«  مفهوم  بات  »وهكذا 
يعني  املقارن  الأدب  ميدان  يف 
»الأنا«  مفهوم  اأما  »الأجنبي«، 

فاإنه يعني الوطني«.
هذا  ينجلي  املنطلق  هذا  من 
الآخر يف اأعمال حنا مينه، فهو 
الكربى  ال�ضني  رواية  كتب  الذي 
�ضفحة  األف  يف  تقع  ثالثية  يف 
بياتخو،  يف  »حدث  بعنوان: 
ال�ضوداء،  املوجة  عرو�س 
الأخرية«. وهو ير�ضد  املغامرة 
ال�ضتينات  ال�ضني يف بداية  واقع 
ال�ضني  بناء  يف  الثقافية  والثورة 
ال�ضطراب  قمة  يف  ال�ضرتاكية 
واحلما�س،  والإقدام  والنكو�س 
بني  ا�ضتحكم  الذي  واخلالف 

مو�ضكو وبكني.
اأما يف رواية »الربيع واخلريف« 
املجر- »بالد  عن  كتب  فقد 
امل�ضادة  الثورة  وعن  هنغارية« 
يف  اأما   ،1956 عام  املجر  يف 
رواية »فوق اجلبل وحتت الثلج« 
و�ضبب  بلغارية،  عن  كتب  فقد 
عام  ال�ضرتاكي  بنائها  انهيار 

ذات  »املراأة  يف  اأما   ،1990
الثوب الأ�ضود« فهو يتحدث عن 
)الفرن�ضية  الغربية  املجتمعات 
من  تعانيه  وما  والإنكليزية(، 
اجتماعية  وم�ضكالت  اآفات 
مثل ال�ضذوذ اجلن�ضي من خالل 
الفرن�ضية  مارغريت  �ضخ�ضيتي 
يف  اأما  الإنكليزي،  و�ضميث 
»حمامة زرقاء يف ال�ضحب« فقد 
ك�ضف عن الدميقراطية املزيفة 
مروان« يف  »جهاد  وجدها  التي 
وحدائق  »�ضوهو«  حي  من  كل 
واأما  لندن،  يف  »الهايدبرك« 
نف�ضه«  يكره  الذي  »الرجل  يف 
انهيار  �ضبب  عن  كتب  فقد 
الحتاد  يف  ال�ضرتاكي  العامل 

ال�ضوفياتي و�ضموده يف ال�ضني.
�ضد  »الن�ضال  عن  كتب  وقد 
اأكرث  يف  الفرن�ضي«  الحتالل 
ال�ضتعمار  اأن  وو�ضح  رواياته، 
الفرن�ضي هو امتداد لال�ضتعمار 
من  كان  الذي  العثماين  الرتكي 
قبله، وهما وجهان لعملة واحدة 
وا�ضتعباد  ال�ضتغالل  وهي 
ونهب  وا�ضتنزافها  ال�ضعوب 
اأعمال  خالل  فمن  خرياتها. 
حنا مينه نرى تفاعل الذات مع 
بات  فقد  وايجاباً.  �ضلباً  الآخر 
تدخل  »الذات  اأن  املعروف  من 
مع  وتتحد  الآخر،  ن�ضيج  يف 
بتعدد  يعرتف  نحو  على  الآخر 
الآخر وتنوعه وتباينه واختالفه 

معها«.
وهكذا فقد تخطت روايات حنا 
العربية  اللغوية  حدودها  مينه 
خارج  املتنوع  با�ضتقبالها 
طريق  عن  القومية  حدودها 
اآخر كما تذكر  الرتجمة، مبعنى 
الأ�ضتاذة وجدان يحيى حممداه 
ال�ضتقبايل،  ال�رصط  توفر  اأن 
اإىل  جمالية  من  ت�ضيفه  وما 
اإىل  بالإ�ضافة  العامل،  يف  الأدب 
اأي  الإنتاجي،  ال�رصط  توفر 
فني  م�ضتوى  من  به  تتمتع  ما 
اأعمال  يك�ضب  متميز،  وفكري 

مينه الأدبية �ضفة العاملية.
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

هل اأنت يف ماأمن من األزهامير؟
املدمر  التاأثري  الباحثون  يرجع 
لويحات  تر�صب  اإىل  األزهامير  ملر�ض 
متنع  والتي  الدماغ  يف  اأميلويد  بيتا 
الإ�صارات  تبادل  من  الع�صبية  اخلاليا 
جامعة  من  علماء  ويوؤكد  بينها.  فيما 
تك�صا�ض على اأن وجود هذه اللويحات 
اإ�صابتهم  يعني  ل  الب�رس  اأدمغة  يف 
فقد  األزهامير.  اأو  اإدراكي  ب�صعف 
 15 من  جمموعة  الباحثون  حدد 
بروتينا اإذا وجدت لدى الإن�صان، فاإنها 
واخلرف،  باألزهامير  الإ�صابة  متنع 
الإ�صارات  جميع  وجود  من  بالرغم 
الأمرا�ض  لهذه  الداخلية  احليوية 
)كاللويحات(. لكن العلماء مل يكت�صفوا 
بعد م�صدر هذا املزيج من الربوتينات 
واآلية تعطيله لعمل اللويحات التي متنع 
بوظائفها  القيام  الع�صبية من  اخلاليا 
حل  اأن  يوؤكدون  فهم  لهذا  احليوية. 
هذا اللغز �صي�صاعد على تطوير اأدوية 

لألزهامير والأمرا�ض املثيلة.

اأن الأخ�صائيني يدر�صون مر�ض  يذكر 
عام،   100 من  اأكرث  منذ  األزهامير 
بداء  لالإ�صابة  الرئي�صية  والفر�صية 
هي  الإن�صان،  لدى  الإدراكي  ال�صعف 
اللويحات مع اخلاليا الع�صبية  تفاعل 
نقل  يف  وظائفها  اأداء  من  ومنعها 
الرئي�صية  امل�صكلة  وتعد  الإ�صارات. 

و�صيلة  وجود  عدم  احلايل  الوقت  يف 
املر�ض  تفاقم  اإبطاء  اأو  لإيقاف 

بالتاأثري على اللويحات.
العلمي  املجتمع  ممثلي  بع�ض  اأن  اإل 
امل�صكلة  اأن  يعتقدون  العامل  يف 
ومن  اللويحات،  عمل  يف  تكمن  ل 
لي�صت  الأعرا�ض  هذه  اأن  املحتمل 

اإل املظاهر ال�صكلية لأ�صا�ض املر�ض 
لذلك  له.  الرئي�صي  امل�صبب  ولي�صت 
فاإن اكت�صاف علماء تك�صا�ض، براأيهم، 
اأكرب  م�صداقية  لفر�صيتهم  ي�صيف 
اآلية  وفهم  العلماء  تف�صري  وينتظرون 
وحتديد  الـ15  الربوتينات  مزيج  عمل 

م�صدرها.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

ملعقة �صغرية من ال�صكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�صن

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رسبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رسبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رسيعة، حيث  العني  حركة 
مري�ض  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
غري  القلب  ب�رسبات  اإ�صابتهم  فر�ض  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
ب�صكل  التنف�ض  عن  الأ�صخا�ض  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رست يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رسبات القلب.
من  ماركو�ض،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رسير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

اأكد بحث بريطاين جديد اأن ملعقة من ال�صكر ميكن اأن تعزز 
ذاكرة كبار ال�صن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، ما يجعلهم 

ي�صعرون بدافع اأكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة اأكرب بالنف�ض.
وي�صري الباحثون من جامعة ُوِرك اإىل اأن النتائج التي تو�صلوا 
اإليها ميكن اأن ت�صاعد يف �صياغة تو�صيات غذائية لالأ�صخا�ض 
الذين يحاولون حت�صني اأداء اأدمغتهم خالل فرتة ال�صيخوخة، 
ميكن  ال�صكر  من  �صغرية  كمية  اإن  اجلامعة  يف  خرباء  وقال 
للعمل  الذاكرة يف �صن 65 عاما، وحتفز امل�صنني  اأن حت�صن 
الطاقة  اإن  وقالوا  جيدة.  مزاجية  حالة  يف  وت�صعهم  بجد 
ال�صكر  من  مرتفعة  م�صتويات  يف  املتمثلة  الأمد،  ق�صرية 
ال�صن  اأن تكون عامال مهما يف ت�صجيع كبار  الدم، ميكن  يف 
على اأداء بع�ض املهمات. ووجد الباحثون اأن �رسابا يحتوي 
ملعقة �صغرية من الغلوكوز، يح�صن الذاكرة واملزاج والرتكيز 
مع  مقارنة  عاما،   65 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  اأولئك  لدى 
اأن  حني  يف  ال�صطناعية  املحليات  ي�رسبون  الذين  اأولئك 
ح�صلوا  والذين  عاما،  و27   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
على امل�رسوب نف�صه، مل ي�صعروا بتح�صن مزاجهم وذاكرتهم 
ويو�صح الباحثون اأن املحاولت اجلادة لأداء املهام ال�صعبة 
الدماغ،  تدهور  لتجنب  رئي�صية  و�صيلة  ال�صن، هي  كبار  لدى 
وميكن اأن يكون ال�صكر و�صيلة لتحفيز النا�ض على ال�صتمرار 

يف حتدي اأنف�صهم.
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من مواعظ ال�صحابي معاذ بن جبل
�أنه  عنه  �هلل  ر�ضي  مو�ِعِظه  من 
ِفتناً  ور�ِئكم  ِمن  �إَنّ  يقول:  كان 
فيها  ويُْفتح  �ملال،  فيها  يكرث 
�ملوؤمن  يْقر�أه  حتى  �لقر�آن، 
و�لكبري،  و�ل�ضغري  و�ملنافق، 
و�لأحمر و�لأ�ضود، َفيو�ِضُك قاِئٌل 
�أْن يقول: ما يل �أقر�أ على �لنا�س 
فما   ، عليه  يتبعوين  فال  �لقر�آن 
حتى  عليه  يتبعوين  �أنهم  �أظّن 
�أبتدع لهم غرَيه، �إياكم و�إياكم وما 
فاإَنّ  و�لِبَدع،  �إياكم  يعني  �بْتُِدع، 
من  ركم  و�أَُحِذّ �ضاللة،  �بتُِدع  ما 
�أْحياناً  َزيَْغة �حلكيم - فاحلكيُم 
يقول:  �ل�ضيطان  فاإَنّ   - يْخطئ 
�ضالٍل  كلمة  �حلكيم  يف  علَيّ 

�إل  يتمنى  فال�ضيطان ل  و�حدة، 
�ضالل  ِبَكِلمة  �حلكيم  ينطق  �أْن 
تُ�ضيء  �لكلمة  تلك  لأَنّ  و�حدة، 

ين �إ�ضاءة كبرية . �إىل �لِدّ
�أن  �لإ�ضالم  على  خطر  �أكرب   
�ضالٍل  بكلمة  �حلكيم  ينطق 

و�حدة  
كلكم يعلم �أَنّ �أبا حنيفة �لنعمان 
يف  مي�ضي  كان  �هلل  رحمه 
�أمامه  غالماً  فر�أى  �لطريق، 
�أن  �إياك  غالم  يا  فقال:  ُحْفرة، 
�أنَطق  كيف  �أدري  ول  ت�ْضقط، 
�أنت  بل  وقال:  �لُغالم؟  هذ�  �هللُ 
�إْن  �إياك �أن ت�ْضقط، �إين  يا �إمام 
و�إنك  وحدي،  �ضقْطُت  �ضقطُت 

معك،  �لعامل  �ضقط  �ضقطَت  �إْن 
�ضالل  كلمة  تكلَّم  �إذ�  فاحلكيم 
�لأمة،  معه  �ضقطت  و�حدة 
قون  يَُفِرّ ل  �لنا�س  ة  عاَمّ لأَنّ 
ول  و�مُل�ْضلمني،  �لإ�ضالم  بني 
ول   ، �حلِقّ و�أهل  �حلِقّ  بني 
فهذ�  حابها،  و�أ�ضْ �ملبادئ  بني 
�ضقط  �إْن  يْجعلهم  �لتد�خل 
معه  �ضقط  �حلكيم  �أمامهم 
بن  معاذ  �ضّيدنا  َفِلذلك  ين،  �لِدّ
�مُلْرهفة  ِته  ِبحا�َضّ �أْدرك  جبل 
�لإ�ضالم  على  خطٍر  �أكرب  �أَنّ 
�ضالٍل  ِبَكِلمِة  �حلكيم  ينطق  �أْن 
و�حدة، لأَنّ هذه �لكلمة �لو�حدة 
كالمه  كّل  �أ�ْضقطْت  رمبا 

�أْعطاك  �أحد�ً  �أَنّ  فلو  �ل�ضحيح، 
مئات �ملْعلومات �ل�ضحيحة، ثّم 
خْم�ضة،  و�ثنني  �ثْنني  لك:  قال 
يف  لي�س  �ل�ضّك،  يد�خلك  هنا 
قاله  ما  كّل  يف  بل  �لكالم،  هذ� 

لك .
ِباحلّق ول  �لرجال  نعرف   نحن 
نْعرف �حلق بالرجال وقد يقول 
يف  ق  دِقّ �حلق،  كلمة  �ملنافق 
كلمة  �حلكيم  يقول  وقد  هذ�؛ 
�مُلتَّكِلّم  �لأ�ضل؟  فما  �ضالل، 
ما  وهذ�  �لكالم،  �لكالم؟  �أم 
نعرف  ))نحن  علّي:  �لإمام  قاله 
�حلق  نْعرف  ول  ِباحلّق  �لرجال 

بالرجال((

نيات ينبغي ا�صت�صحابها 
قبل دخول رم�صان 

يف �ضحيح م�ضلم عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه 
يف �حلديث �لقد�ضي ) �إذ� حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�ضنة فاأنا �كتبها له ح�ضنة ( 
ومن �لنيات �ملطلوبة يف هذ� �ل�ضهر :

1. نية ختم �لقر�آن لعدة مر�ت مع �لتدبر .
2. نية �لتوبة �ل�ضادقة من جميع �لذنوب �ل�ضالفة 

.3. نية �أن يكون هذ� �ل�ضهر بد�ية �نطالقة 
للخري و�لعمل �ل�ضالح و�إىل �لأبد باإذن �هلل .

4. نية ك�ضب �أكرب قدر ممكن من �حل�ضنات يف 
هذ� �ل�ضهر ففيه ت�ضاعف �لأجور و�لثو�ب .
5. نية ت�ضحيح �ل�ضلوك و�خللق و�ملعاملة 

�حل�ضنة جلميع �لنا�س .
6. نية �لعمل لهذ� �لدين ون�رشه بني �لنا�س 

م�ضتغاًل روحانية هذ� �ل�ضهر .
7. نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة و�لطاعة 

و�جلدية بالإلتز�م به .

حديث العارفني
�لتقى رجل باأحد �لعارفني باهلل و �ضاأله �لن�ضيحة 

، فقال له عليك بخم�س :
ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل 
، ثم ذكر �هلل . فقلت : هذه و�حدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : �لأوىل فتح ، و 

�لثانية �رشح ، و �لثالثة طرح ، و �لر�بعة �متحان 
و جرح ، و �خلام�ضة ر�ضا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : �لأوىل : لول �أن فتح لك �لباب ، ما�ضممت 

ر�ئحة �لذكر ، ول لنف�ضك طاب..
و �لثانية : لول �أن �رشح �ضدرك بالو�ضال ، ماد�م 
لك �لذكر فى دلل.. و�لثالثة : لول �أن طرح عنك 

�لأ�ضغال ، ما ذقت طعم �لهيام و �جلمال..و 
�لر�بعة : لول �أن جرحك و �متحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك �ل�ضيطان من باب �لعجب بو�رد�تك ، 

ِفيت من �آفاتك.. و ملا �ضَ
و �خلام�ضة : ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك 
�أبو�باً من �ليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبَت من �لذ�كرين يف �لرم�س...
�للهم فهمنا حقيقة ذكرك و�ضكرك..

التوبة واال�صتغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل �لقر�آن �لكرمي بِذكر �لتوبة 

و�ل�ضتغفار يف �آيات عديدة، و�ضور 
خمتلفة، وبيان ف�ضل �هلل - �ضبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني، ومغفرة ذنوب 
�مل�ضتغفرين، ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�ضالم - فع�ضى �أمر ربه، باإغو�ٍء 

من �ل�ضيطان �لرجيم، ثم تاب و�أناب، 
فاجتباه �هلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �ضاأن كل �لب�رش، يذنبون �ضاعة 
�لغفلة و�لغو�ية، ثم يجدون باب رحمة 

�هلل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ضتغفرون ويتوبون، فيَقبل �هلل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�ضيطان، 

ويرحم �لإن�ضان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �هلل - تعاىل - 
ت�ضمل جموَع �لتائبني ب�ضدق و�إخال�س، 
ولولها لفَقَد �لإن�ضان �لأمل يف رحمة 

�هلل، و��ضتمر�أ �لذنوب، وظل �ضائًر� 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يو�فيه �لأجل 

�ملحتوم، وهو من رحمة �هلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة �هلل، 

ل ير�ضاهم �هلل، ومن ثم كانت �لآية 
�جلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رْشَُفو� َعلَى �أَنُْف�ِضِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ �إَِنّ �هلَلّ َل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �هلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
﴿ ]�لزمر: 53[، وكذلك �آيات �لتوبة 

و�ل�ضتغفار �لتي تهُبّ منها ن�ضمات 
رحمة �هلل بعباده �ملذنبني، فاحتًة باب 

�لأمل يف قبول �لتوبة، وغفر�ن �لذنوب، 
بل و�إبد�ل �لذنوب ح�ضنات للتائبني 
�ل�ضادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َو�آََمَن َوَعِمَل َعَماًل �ضَ
ُ َغُفوًر�  ُ �َضِيّئَاِتِهْم َح�َضنَاٍت َوَكاَن �هلَلّ �هلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]�لفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�صن الظن وح�صن العمل
 

من اأراد اأن 
يعرف اهلل 

فليبحث عن 
اإن�صان يعرف 
اهلل عز وجل :

�هلل عز وجل قال �آيتني: 
َخِبري�ً﴿  ِبِه  ْل  ﴿َفا�ْضاأَ
�لفرقان  ]�ضورة 
�لآية:59[  وقال: ﴿
�إِْن  ْكِر  �أَْهَل �لِذّ لُو�  َفا�ْضاأَ
ُكنْتُْم َل تَْعلَُموَن﴿ ]�ضورة 

�لنحل �لآية:43[
تعرف  �أن  �أردت  �إن   
يعرفه  �بحث عمن  �هلل 

تعرف  �أن  �أردت  ...�إن 
�إن�ضان  �هلل فابحث عن 
وجل،  عز  �هلل  يعرف 
��ضاأله: ملاذ� ي�ضوق �هلل 
�مل�ضائب للنا�س؟ ملاذ� 
ملاذ�  �لزلزل؟  توجد 
متخلفون؟  �مل�ضلمون 
�أقوياء؟  �لكفار  ملاذ� 
�أمر��س؟  هناك  ملاذ� 

فقر؟  هناك  ملاذ� 
ملاذ� ل توجد �أمطار؟ 
باهلل  متعلق  �ضيء  هذ� 
عز وجل، �لعارف باهلل 
�آتاه �حلكمة،  عز وجل 
هناك  كان  �إذ�  لكن؛ 
بالفقه  متعلقة  ق�ضية 
ق�ضية  فقيهاً،  ��ضاأل 
��ضاأل  بالدنيا  متعلقة 

﴿َفا�ْضاأَلُو�  خبري�ً: 
ُكنْتُْم  �إِْن  ْكِر  �لِذّ �أَْهَل 
]�ضورة  تَْعلَُموَن﴿   َل 

�لنحل �لآية:43[
تعلم  ل  كنت  �إن 

فا�ضاأل.
يف  �أخو�ننا  �أحد  مرة 
جد�ً،  مالية  �ضائقة 
يكاد  ديون،  وعليه 

عر�س  جاءه  ي�ضحق، 
م�ضحف،  بيت  �ألف 
و�لربح  جيد،  و�ملبلغ 
لأن  قال:  جد�ً،  جيد 
من  جاءه  �لعر�س 
حر�م،  قال:  ن�رش�ين، 
حر�م!؟   لك  قال  من 
�إذ� �ضخ�س غري م�ضلم 
قال لك: �أريد �ألف بيت 

�أن  -يبدو  م�ضحف، 
�ل�ضيء مطلوب-،  هذ� 
ل يوجد فيه �أي �ضبهة 
من  �لإن�ضان  فاأحياناً 
�حلالل،  يدع  جهله 
يرتكب  جهله  ومن 
جهل  ومن  �حلر�م، 
يقعون  �لنا�س  معظم 

يف �ل�ضبهات.

دخل ل�س ي�رشق �ل�ضيدة ر�بعه �لعدوية ر�ضى �هلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�ضمال فلم يجد �ضيئا 

�ضوى ) �إبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذ� 
�إن كنت من �ل�ضطار فال تخرج �إل ب�ضئ 

فقال : مل �أجد فى بيتك �ضئ 
قالت له : يا م�ضكني خذ هذ� �لأبريق .... وتو�ضاأ 
و�دخل هذه �حلجرة و�ضل ركعتني ملولك عزوجل

لعل �هلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى �ل�ضالة رفعت �ل�ضيدة ر�بعه يدها 

بالدعاء وقالت : �ضيدى ومولى هذ� عبدك قد �أتى 
�إىل د�ري

فلم يجد �ضيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�ضلك وثو�بك فلما فرغ من �ضالته وجد 

�ل�ضارق فى قلبه لذه غريبه نحو �لعبادة و�لقرب 
من �هلل  فظل ي�ضلى من �لع�ضاء حتى وقت �ل�ضحر 

ودخلت عليه �ل�ضيد ر�بعه فوجدته �ضاجد� ... فلما 
�أنهى �ضالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب �هلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى �ملطلوب ثم خرج ما�ضيا من د�رها �ضاكر� 

ل�ضنيعها 
فرفعت �ل�ضيدة ر�بعه يدها تناجى ربها قالت  : 

�إلهى هذ� عبد من عبادك وقف ببابك �ضاعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا ر�بعة من �أجلك قبلناه وب�ضببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

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

من �ألياف �لكربون.
حمرك  �ل�شيارة  بد�خل  ويز�أر 
�شكل  على  �لأ�شطو�نات  ثماين 
وبف�شل  لرت.   6.2 �شعة   V حرف 
تربو  �شو�حن  باأربعة  �لتعزيز 
 1325 بقوة  �ملحرك  هذ�  يز�أر 
لعزم  مرت  نيوتن  ح�شان/1400 
يتم  و�لتي  �لأق�شى،  �لدور�ن 
توجيهها لعجالت �لدفع عرب ناقل 
حركة �أوتوماتيكي مزدوج �لقاب�ض 
من 7 �رشعات. وبف�شل هذه �لقوة 
�لهائلة تت�شارع �ل�شيارة، �لتي تزن 

 100 �إىل  �لثبات  من  كجم،   1300
كلم/�ض يف غ�شون 2.47 ثانية، يف 
�إىل  �لق�شوى  �رشعتها  ت�شل  حني 
جماح  كبح  ويتوىل  كلم/�ض.   400
برميبو  مكابح  �لهائلة  �لقوة  هذه 

وتتمتع  �لكربون/�ل�شري�ميك.  من 
�رش�شة  ريا�شية  مبالمح  �ل�شيارة 
تر�شمها �لعنا�رش �لأيروديناميكية 
و�خللفي  �لأمامي  �ل�شبويلر  مثل 
�ل�شخم،  �لهو�ء  ونا�رش  �لكبريين 

جنوط  على  �ل�شيارة  تقف  كما 
و21  بالأمام  بو�شة   20 قيا�ض 
�ملقرر طرح  ومن  باخللف  بو�شة 
99 ن�شخة من �ل�شيارة فقط ب�شعر 

حو�يل 2 مليون يورو. 

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �شيار�ت  ع�شاق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�شخ مطورة من �شيار�ت 
�لتعديالت  و�شملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�شبح �أكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  �ن�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيار�ت 
�ل�شنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�شبحت  �لتي  �ل�شيارة  مق�شورة 
�أو�شع و�أكرث ع�رشية بف�شل �أنظمة 

و�ل�شا�شات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�ض، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  �ملقود، 
�لأ�شرت�لية  لل�شوق  �ملخ�ش�شة 
مبحركات  و�لآ�شيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�شعة  �أ�شطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�شانا.

ين�شح  �ل�شعوبات  ملو�جهة 
 ADAC �ل�شيار�ت  نادي 
�لدر�جات  قائدي  �لأملاين 
�لنارية بارتد�ء �ملالب�ض �لو�قية 
�ل�شيف،  لف�شل  �ملخ�ش�شة 
حمذر�ً من �أن �لتخلي عنها قد 
�لنارية  �لدر�جة  قائد  يعر�ض 
�أو ك�شور يف  ل�شحجات خطرية 
�لعظام يف حال �لتعر�ض حلادث 
ما. و�أ�شار �خلرب�ء �لأملان �إىل 
للوجه  �لكاملة  �خلوذ�ت  �أن 
ت�شمن  �جليدة  �لتهوية  ذ�ت 
يف  حتى  �لر�أ�ض  منطقة  تربيد 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل 
على  �لعتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  �ملفتوحة  �خلوذة 
ويتعني على  �ل�شيف.  يف ف�شل 
�شاعات  جتنب  �لدر�جة  قائد 
مل�شافات  �لقيادة  يف  �لذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرت�ت  يف  متعة  �أكرث  �لقيادة 
مر�عاة  مع  و�مل�شاء،  �ل�شباح 
كل  كافية  ر�حة  فرت�ت  �أخذ 
يتم  وفيها  �شاعتني،  �أو  �شاعة 
لل�شماح  �لو�قية  �ملالب�ض  خلع 
�لأمور  ومن  بالتربيد.  للج�شم 
�لر�حة  فرت�ت  يف  �ملهمة 
كافية،  بكميات  �ملاء  �رشب 
و�لبتعاد عن �لوجبات �لد�شمة 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��شتبد�لها 
�أخرى،  ناحية  ومن  و�لفاكهة.  
�لدر�جة جاهزة  تكون  �أن  لبد 
�حلر�رة  در�جات  لتحمل 
�مل�شاكل  باأن  �لعلم  �لعالية، مع 
يف هذه �حلالة عادة ما حتدث 
على  �ملعتمدة  �ملوديالت  مع 
وير�عى  بالهو�ء.  �لتربيد  نظام 
�إيقاف �ملحرك عند �لتوقف �أو 
�لنتظار يف �لزدحام �ملروري 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

عامني  خالل  كليا  جديد  ت�سميم  على  حت�سل  دات�سون  “ني�سان”: 

عن  �شيفروليه  �رشكة  ك�شفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�شطة 
�لأغر��ض  متعددة  �لريا�شية 
�ل�رشكة  و�أو�شحت   .SUV
�جلديدة  �شيارتها  �أن  �لأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�لأ�شطو�نات �شعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�شان و255 نيوتن مرت لعزم 
�إىل  بالإ�شافة  �لأق�شى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �شد��شي �لأ�شطو�نات
بقوة 305 ح�شان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�شافر  �رشعات،   9 من 

�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 
�لأمامي �أو �لرباعي.

�لتي  �جلديدة،  �ل�شيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�شل  ملا  ت�شع 
�شبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�شقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�شال  �لأمامية،  للمقاعد 
بو�شة   8 قيا�ض  �للم�شية  �ل�شا�شة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�شة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�شيارة 
�لال�شلكي  �لهو�تف  �شحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�شيارة 
�شمن  بو�شة   18 قيا�ض  عجالت 

باقات �لتجهيز �لقيا�شي وعجالت 
باقة  �شمن  بو�شة   21 قيا�ض 
و�أعلنت  �لختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�شيارة  �إطالق  عن  �شيفروليه 

 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�شطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�شف بعد عن �لأ�شعار.

�إحياء عالمة  ني�شان  �أعادت 
وقد   ،2014 يف  د�ت�شون 
�شهدت منو� منذ ذلك �حلني 
مر  �أنه  �أي  بالهند،  خا�شة 
عليها 4 �أعو�م بال�شوق، وهو 
�ل�شيار�ت  �شانعة  تر�ه  ما 
ملبا�رشة  كافيا  �ليابانية 
ت�شاميمها  تغيري  عملية 

بالكامل.
�ألفون�شو  ح�شب  هذ�  ياأتي 

ني�شان  رئي�ض  نائب  �ألبايز� 
�أم�ض  للت�شميم، حيث �رشح 
على  �شتح�شل  د�ت�شون  باأن 
وتدخل  متطورة  من�شة 
جديدة  �شيار�ت  قطاعات 
خالل عامني، مع تاأكيده على 
�أن “�لوقت قد حان للم�شي 
يف  �لتغيري�ت  �شتبد�أ  قدما” 
بتح�شينات طفيفة يف   2018
�ملتاحة  �شيار�تها  خو��ض 

�إ�شافة  مثل  بال�شوق،  حاليا 
ونظام  هو�ئية  و�شائد 
�ملدى  على   ABS �ملكابح 
د�ت�شون  �شتنتقل  �لطويل، 
 +CMF-A من�شة  �إىل 
تقدمي  لها  �شتتيح  و�لتي 
�قت�شادية  �أوفر  كرو�ض 
�لتكلفة، مع معدلت حماية 
متاما  بالت�شادمات  عالية 
مثل �شيار�ت ني�شان، �جلدير 

ك�شف  �ألبايز�  �أن  بالذكر 
�شتح�شل  ني�شان  باأن  �أي�شا 
جذرية  تغيري�ت  على 
�ملقبلة،  �ل�شنو�ت  خالل 
�لد�خلية  ت�شميم  يف  �شو�ًء 
�لتقنيات  �أو  �خلارجية  �أو 
وقد  و�ملحركات،  و�ملن�شة 
�مل�شي  يف  بالفعل  بد�أو� 
قدما باخلطة بتقدمي �ألتيما 

2019 �جلديدة كليا.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�شم �ل�شيف و�لإجاز�ت �أ�شارت منظمة �لفح�ض �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�شحاب �ل�شيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�شاءة عند �لنطالق بال�شيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�شحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�شاءة 
�لك�شافات، نظر�ً لأن حمولة �شندوق �لأمتعة جتعل �ل�شيارة تنخف�ض من �خللف، وبالتايل 
قد تر�شل �لك�شافات �إ�شاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�شيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�شاف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�شيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�شتغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�شيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�شياء  و�شع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�شفل  �لثقيلة يف  �لأ�شياء  بو�شع  ين�شح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  �ل�شيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�شقف حتى  �شندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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�حذر.. و�ت�س �آب »يحذف« 

ذكرياتك �لقدمية!

ال�شهري،  املرا�شلة  تطبيق  اأن  يبدو 
طريقة  تغيري  على  يعمل  اآب،  وات�س 
ذلك  يعني  وقد  البيانات،  تخزين 
واملحادثات  الذكريات  خ�شارة 
حذف  يتم  ولن  الأبد  اإىل  القدمية 
هاتف  على  التطبيق  من  الر�شائل 
الن�شخ  خدمة  من  بل  امل�شتخدم، 
 .»Google Drive« الحتياطي 
امل�شتخدمون  �شيفقد  ذلك،  ومع 

الدرد�شات  نقل  يف  يرغبون  الذي 
القدمية اإىل اأجهزة جديدة، املحتوى 
كجزء  الإجراء  هذا  وياأتي  القدمي. 
يغريرّ  الذي  اجلديد  التحديث  من 
للمعلومات،  اآب  وات�س  تخزين  كيفية 
امللفات  تخزين  مرفق  با�شتخدام 
.Google Drive عرب الإنرتنت يف

اجلديد،  النظام  ت�شغيل  املقرر  ومن 
حذف  مع  املقبل،  نوفمرب   12 يف 

من  اأكرث  عليها  م�شى  التي  البيانات، 
الثابتة  الأقرا�س  حمركات  من  عام، 
اإ�شافية.  م�شاحة  لتوفري  غوغل،  يف 
ال�شور  م�شح  �شيتم  اأنه  يعني  وهذا 
التي  واملحادثات  الفيديو  ومقاطع 
ملفات  من  اآب،  وات�س  على  اأجريت 
املرا�شلة  من�شة  وتعمل   .cloud
من  البيانات  جميع  ن�شخ  على  حاليا 
 ،Google Drive اإىل  الدرد�شات 

وهو نظام التخزين ال�شحابي ال�شهري، 
م�شاحة  تخ�شي�س  بهدف  وذلك 

تخزين اأقل يف النظام.
من  كجزء  احلذف  عملية  وتاأتي 
ميزة  اأنها  على  تقدميها  يتم  �شفقة 
غوغل  �شت�شمح  حيث  للم�شتخدمني، 
احتياطي  ن�شخ  باإجراء  للأ�شخا�س 
للدرد�شة يف خوادمها جمانا، ما يعني 

اأنه �شيتم حماية الر�شائل.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت اأبل و�شام�شونغ ت�شوية ودية خللف م�شتمر بينهما منذ �شبع 

�شنوات حول اتهامات بن�شخ تفا�شيل من ت�شميم هاتف اآي فون، 
بح�شب ما اأفادت م�شادر الأربعاء.

وقرر العملقان العامليان للهواتف الذكية طي �شفحة اخللف بعد 
ان حكمت قا�شية يف مايو )اأيار( املا�شي على �شام�شونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�شخها تفا�شيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�شتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�شية الفدرالية 
لو�شي كوه اأنه »مت اإبلغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�شوية 

الق�شية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�شحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا 

ال�شدد.
واأ�شدرت اأبل ت�رصيحاً يف ماي املا�شي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�شل حماية العمل 

ال�شاق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�شت �شام�شونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�شبت اأبل ق�شية اأوىل حكم فيها على �شام�شونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�شتاأنفت احلكم.
وو�شل اخللف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخلل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رص الت�شميم التي ن�شختها �شام�شونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�شميم الهاتف الذكي مو�شع اخللف اأو ق�شم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�شية ت�شمل خ�شو�شاً ثلث براءات اخرتاع لأبل 
ت�شمل خ�شو�شاً ال�شكل امل�شتطيل مع احلواف امل�شتديرة مع رموز 

ملونة م�شفوفة على ال�شا�شة.

�سركة هو�وي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�س�س 
لاللعاب

يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني 
عن  ف�شًل  ا�شو�س  و  �شاومي  مثل 
 Honor هاتف ريزر يبدو اأن هاتف
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Play
قررت  لذلك  كافياً  يعد  مل  ا�شابيع 
اجلديد  ال�شوق  هذا  دخول  ال�رصكة 
بهاتف اأكرث قوة و�رصا�شة كما تقول 

التقارير .
�رصكة  فاإن  امل�شدر  وبح�شب 
هاتف خم�ش�س  على  تعمل  هواوي 
مبتكرة  ومزايا  قوي  بعتاد  للألعاب 
لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون 

الألعاب املوجودة حالياً يف الأ�شواق  
�شتعزز  القوي  العتاد  عن  ف�شًل 
الهاتف  هذا  ح�شور  من  هواوي 
ت�شاعد على منح  ر�شمية  مبلحقات 
غامرة  لعب  جتربة  امل�شتخدمني 
بالرتفية دون التلميح عن هوية هذه 
الك�شف  �شيتم  الهاتف  امللحقات 
�شدقت  اذا  رمبا  العام  هذا  عنه 
هاتف  ب�شحبة  �شيكون  التوقعات 
والذي   20 ميت  املنتظر  هواوي 
الأخري  الربع  الك�شف عنه يف  �شيتم 

من ال�شنة كما جرت العادة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�شغر على  للتدوين  تويرت  �شبكة 
بينهم  فيما  الر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ولوحظت هذه امليزة التي �شتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رصية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�شابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رصة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطلق  موعد 
عن  تختلف  امل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�شيج لأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رصية  حمادثة  بدء 

م�شنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�شة �رصاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�شالة ن�شية �رصاً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  ني  مهمرّ حتديثني  عن  العامل، 
وال�شوت  الب�رص  ا�شتعمال  للم�شتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ش�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رصية  الناحية 

الإعلين و�شفحات ال�رصكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعلين 
القرار  �شناع  مع  التوا�شل  للم�شتخدمني 
التي  امل�شرية  طيلة  الأعمال  اد  رورّ من 
لينكداإن،  على  امل�شتهلك  يخو�شها 

ن امل�شورّقون من حتقيق اأهدافهم  و�شيتمكرّ
اجلديد  التحديث  خلل  من  الت�شويقية 

لفيديو املحتوى الإعلين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العلمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رصياً  رواية ق�ش�س  خلل 

�شمن �شياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�شيب والهواتف املتحركة.
زر  خلل  من  قيرّمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رصكات من خلل فيديو �شفحة 
ال�رصكة اأن تن�رص اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �شفحتها اخلا�شة على 

ال�شبكة.
ي�شار اإىل اأن فيديو �شفحة ال�رصكة كفيل 
مرات   5 الأع�شاء  بني  حمادثة  باإطلق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�س �ملعطوبة
اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العملء م�شكلت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�شلح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�شتخدمني لحظوا اأنه عند ف�شل الكامريا اخللفية، 
تف�شل تقنية »في�س اآي دي« اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات الواقع الفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�شية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة WLAN الل�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�شرية، بالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�س ب�شبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�شور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�شي.

وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خلل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع الفرتا�شي.

كارثة تهدد هو�تف 
»OnePlus«

 »OnePlus« �رصكة  رت  حذرّ
الفئة  من  هواتفها  م�شتخدمي 
ال�شاد�شة، من حتميل بع�س حتديثات 
يف  اخلرباء  واأو�شح  اأندرويد  نظام 
اأنهم ل ين�شحون م�شتخدمي  ال�رصكة 
بتحميل   »6  OnePlus« هواتف 

ن�شخة  من  الثالث  التجريبي  الإ�شدر 
»Android P«، الذي اأتاحته غوغل 
الذكيةكما  الأجهزة  لبع�س  موؤخرا 
الإ�شدار  اأن  اإىل  اخلرباء  اأ�شار 
املذكور ل يتوافق مع بع�س برجميات 
»OnePlus 6«، ومن املمكن اأن يوؤثر 

بعمل  ين�شح  لذا  الهاتف،  اأداء  على 
اجلهاز  ملحتويات  احتياطية  ن�شخة 
الن�شخة  انتظار  اأو  حتميله،  قبل 
 Android« من  الكاملة  الر�شمية 
العام  اأواخر  تطرح  اأن  املتوقع   »P

اجلاري.



 30 ت�ستقبل  كانت  م�رص  �أن  ر�سا  و�أ�ساف 
�ألف �سائح جز�ئري وباتت ت�ستقبل 60 �ألفا 
�لرحالت  ت�سغيل  بفعل  وذلك  �ليوم،  حتى 
�ملبا�رصة �إىل �رصم �ل�سيخ، موؤكد� �أن زيادة 
حجم �لدعاية �لت�سويق يف �ل�سوق �جلز�ئري 
�لتي  �لأعد�د  تلك  ت�ساعف  �سوف  مل�رص 
تتو�فد و�سط �نعد�م �حلمالت �لت�سويقية. 
و�أ�سار �إىل زيادة يف �لطلب على زيارة م�رص 
من �لعر�ق، غري �أن قلة �لطاقة �لناقلة تقف 
حائال �أمام �لتو�فد، م�سيد� بتعاون �جلهات 
�لتاأ�سري�ت  �إ�سد�ر  يف  �ل�رصكة  مع  �لأمنية 
�ل�سياحة  �أن  �إىل  لفًتا  معوقات،  بدون 
�لوقت  يف  كبرية  طفرة  ت�سهد  �لد�خلية 

رغم  �ل�سياحي  �ل�ستثمار  وتدعم  �حلايل 
بالأجنبية  مقارنة  قليلة  منها  �لأرباح  �أن 
و�أكد �أن �كتمال م�رصوع �ل�سياحة �لتاأ�سرية 
�حلركة  يدعم  �سوف  مل�رص،  �لإلكرتونية 

و�ل�رصق  �أوروبا  من  خا�سة  �ل�سياحية 
»عمرة  م�رصوع  لإكمال  د�عيا  �لأق�سى، 
بل�س«، �لذي ي�ست�سيف �ملعتمرين يف م�رص 

كمحطة توقف.

م.�س

رئي�س جمل�س اإدارة �صركة »الكي تورز« امل�صرية

ارتفاع عدد ال�سياح اجلزائريني بن�سبة مائة يف املائة
ك�صف اللواء حممد ر�صا رئي�س جمل�س اإدارة �صركة الكي تورز، عن ارتفاع الطلب ال�صياحي من 

اجلزائر لزيارة م�صر بن�صبة %100، مقارنة بنف�س الفرتة العام املا�صي.

بلما�سي يخالف ماجرويعود 
اإىل م�سطفى ت�ساكر

جمال  للخ�رص   �لوطني  �لناخب  قرر 
م�سطفى  ملعب  �إىل  �لعودة  بلما�سي، 
ت�ساكر بالبليدة يف خطوة قد ت�ستقطب  
�خل�رص  جماهري  من  و��سعا  قطاعا 
�إىل  �لعودة  ب�رصورة  تنادي  ظلت  �لتي 
فاأل خري  على  كان  �لذي  �مللعب  هذ� 
�ل�سابق  �ملدرب  وكان  �لوطني  �لفريق 
عدم  �سابق  وقت  يف  قرر  ماجر  ر�بح 
�سغر  ب�سبب  ت�ساكر  مبلعب  �للعب 
�جلز�ئر  منتخب  خا�س  م�ساحته حيث 
�جلز�ئر  يف  �لأخرية  �لأربع  مبارياته 
بق�سنطينة  حمالوي  �ل�سهيد  ملعب  يف 
�جلز�ئرية  بالعا�سمة  جويلية   5 وملعب 
مبار�ة  �آخر  �ل�سحر�ء  حماربو  وخا�س 
�سنة،  من  �أكرث  منذ  يف  بالبليدة  لهم 
�أمام طوغو،  �ملو�جهة  وبالتحديد منذ 
لأمم  �ملوؤهلة  �لت�سفيات  حل�ساب 

�أفريقيا �لكامريون 2019.

اإح�ساء 2.3 مليون 
حاج هذا املو�سم

الرئي�س ال�سوري 
يرف�س عر�سا �سعوديا

رو�صيا

 خطوة ذكية ملواجهة 
العقوبات الأمريكية

�حلر�م  �هلل  بيت  حجاج  عدد  بلغ 
مليونني  �حلايل  �حلج  ملو�سم 
وحاجة  حاجا  و675  �ألفا  و371 
ح�سب �إح�سائيات ر�سمية �سعودية 

ح�سب  �حلجاج  توزيع  وبخ�سو�س 
�لذكور  عدد  بلغ  و�لإناث  �لذكور 
مليونا و327 �ألفا و127 حاجا مقابل 

مليون و44 �ألفا و548 حاجة.

�للبناين  �لربملان  �لنائب يف  ك�سف 
عن كتلة حزب �هلل، نو�ف �ملو�سوي، 
ب�سار  �ل�سوري  �لرئي�س  رف�س  عن 
بتمويل  �سعوديا  عر�سا  �لأ�سد 
قطعه  مقابل  �سوريا  �إعمار  �إعادة 

�لعالقات مع حزب �هلل و�إير�ن.
تلفزيوين  لقاء  يف  �ملو�سوي  وقال 
مع قناة »�مليادين« �أم�س �لثالثاء، 
�لأ�سد  رف�سه  �لذي  �لعر�س  �إن 
متويل  »مقاي�سة  على  يقوم 
�سوريا  �إعمار  �إعادة  �ل�سعودية 

�هلل  حزب  مع  �لعالقات  بقطع 
مندوبا  �أن  �إىل  و�إير�ن«و�أ�سار 
�سعوديا من قبل ويل �لعهد حممد 
لالأ�سد،  �لعر�س  حمل  �سلمان  بن 
عر�ست  »�ململكة  �أن  م�سيفا 
بقائه  على  �ملو�فقة  �لأ�سد  على 
و�إعادة  �حلياة  مدى  �حلكم  يف 
عن  �لتخلي  مقابل  �سوريا  �إعمار 
�لعالقة مع حزب �هلل و�إير�ن«وختم 
�لأ�سد مقاوم  »�لرئي�س  �ملو�سوي: 

وهو يف موقع �ملقاومة«.

�لأخرية  �لآونة  يف  رو�سيا  ز�دت 
ففي  �لذهب،  �رص�ئها  وترية  من 
�إىل  �سافت  وحده  �ملا�سي  يونيو 
�حتياطاتها 26.1 طن من �ملعدن 
�سهري  معدل  �أعلى  وهو  �لنفي�س، 
ت�سجله خالل �لعام �جلاري وذكرت 
بيانات  »بلومربغ«، نقال عن  وكالة 
�سندوق �لنقد �لدويل، �أن �ملركزي 
خالل  طن   26.1 ��سرتى  �لرو�سي 
�إجمايل  لي�سل  �ملا�سي  �ل�سهر 
�إىل  �لذهب  من  رو�سيا  �حتياطي 

2170 طنا.
�لرو�سي  �ملركزي  ملوقع  ووفقا 

�لذهب  �حتياطات  قيمة  فاإن 
�أوت  مطلع  بلغت  قد  �لرو�سية 
77.4 مليار دولر �سمن �حتياطات 
رو�سيا �لدولية، �لتي بلغت يف �ليوم 
�ملذكور 458 مليار دولر وترت�فق 
زيادة �حتياطات �لذهب يف رو�سيا 
�سند�ت  عن  مو�سكو  تخلي  مع 
ففي  �لأمريكية،  �خلز�نة  و�أذون 
عن  رو�سيا  تخلت  ومايو  �أبريل 
و�سط  �سند�تها  من   %80 زهاء 
عن  بالتخلي  بد�أت  باأنها  تكهنات 
نف�سها  �لأمريكية حلماية  �لأ�سول 

من خماطر �لعقوبات.

رعب وهلع مب�صت�صفى الطاهري بجيجل

منحرفون يقتحمون  م�سلحة ال�ستعجالت

الدبداب باإيليزي

توقيف اأربعة جمرمني و �سبط 
م�سد�س كال�سنيكوف

باتنة

�سبط �سالحني تقليديي ال�سنع

رئي�س ق�صم االأ�صلحة يف �صركة »رو�صتيخ« الرو�صية

مو�سكو �ستزيد تعاونها 
الع�سكري التقني  مع اجلزائر

�سهد م�ست�سفى جمدوب �ل�سعيد بالطاهري 
نهاية �لأ�سبوع  �ملا�سي حالة  من �لرعب 
ب�سبب  و�ملر�سى  �لعمال  و�سط  و�لهلع  
�قتحام منحرفون مل�سلحة �ل�ستعجالت 
مدججني بالأ�سلحة �لبي�ساء  حيث قامو� 
بتخريب بع�س �لعتاد وتك�سري زجاج نو�فد 
�أحدهم  �سقيق  �أخرجو�  ثم  �لأمن  مركز 

كان قد دخل �مل�سلحة  م�ساب بطعنات 
و��ستدعت  �لوجه  م�ستوى  على  خنجر 
بامل�ست�سفى  �إبقائه  �لطبية  �لفحو�سات 
�أعو�ن  متكن  وقد   ، خطرية  حالته  لكون 
وحتويله  �جلناة  �أحد  توقيف  من  �لأمن 

للتحقيق .    
ر�صيد هزيل

�ملنظمة  �جلرمية  حماربة  �إطار  يف 
�أوقفت  �ملعلومات،  ��ستغالل  وبف�سل 
�ل�سعبي،  �لوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفرزة 
بالدبد�ب ولية �إليزي/ن.ع.4، �أربعة )04( 

من  ر�سا�سا  م�سد�سا  و�سبطت  جمرمني 
ونظارة  �آليا  وم�سد�سا  كال�سنيكوف  نوع 
�لذخرية  من  كمية  �إىل  بالإ�سافة  ميد�ن، 

و�أ�سلحة بي�ساء.

�أوقف عنا�رص �لدرك �لوطني، على 
�سخ�سني  متفرقة،  عمليات  �إثر 
 )02( �سالحني  بحوزتهما   )02(
بباتنة/ن.ع.5،   �ل�سنع  تقليديي 

�ملو�د  من  قنطار�   )180( وحجزو� 
و)564( وحدة من خمتلف  �لغذ�ئية 
�مل�رصوبات بكل من مع�سكر و�سيدي 

بلعبا�س/ن.ع.2.

�أكد �سريغي �أبر�موف، �أن  رو�سيا  �ستزيد 
و  مع  �سوريا   �لتقني  �لع�سكري  تعاونها 
�لقرو�س  منح  من  و�ستكرث  �جلز�ئر ، 
�لأ�سلحة  �رص�ء  يف  �لر�غبة  للدول 
ت�سغل  » �لهند   �أن  �إىل  ولفت  �لرو�سية. 

على  �حلجوز  حجم  يف  �لأوىل  �ملرتبة 
�لرو�سية  �لع�سكرية  و�ملعد�ت  �لأ�سلحة 
فيما  �لثانية،  �ملرتبة  يف  وتاأتي  �ل�سني  
و�جلز�ئر  فيتنام  مع  �لتعاون  هذ�  نطور 

و�سوريا«.

الهجرة اإىل كندا

 اإلغاء العمل بنظام القرعة 
جلمع �سمل الأ�سر

�لقرعة  نظام  �إلغاء  عن  �لكندية   �ل�سلطات  ك�سفت 
يف  يرغبون  �لذين  �لأجد�د  �أو  �لأجانب  للو�لدين 
�لن�سمام �إىل �أبناءهم �ملهاجرين يف هذ� �لبلد، لتكون 
كند� قد عادت �إىل �سيا�ستها �ل�سابقة  و كانت “�أوتاو�” 
)�لعا�سمة �لفدر�لية لكند�(، قد قامت بتعديل نظام مل 
�سمل �لأ�رصة نهاية عام 2017 ، ل�سالح نظام �لقرعة 
�لعديد من �ملهاجرين  �لذي مت �سنه و�سط ��ستنكار 

�لذين و�سفوه بـ”�لقا�سي” .
�لوقت  ذلك  يف  ترودو”  “جو�ستني  حكومة  �أو�سحت 
�أن هذ� �لإ�سالح يهدف �إىل �إ�سفاء “�ل�سفافية” على 
ا من �آجال معاجلة �مللفات  عملية �لختيار، ويقلّل �أي�سً
�لأنرتنات، من  �ألف ملف عرب   95 �إيد�ع حو�يل  مّت  و 
كند�  يف  �لإقامة  يف  يرغبون  �لذين  �لأجد�د  و  �لآباء 
 10 مقابل   ،  2017 عام  نهاية  يف  �أبناءهم  جانب  �إىل 

�ألف مكان.

بني 20 اإىل 22 اأوت 2018

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 12 �سخ�سا

 2018 �أوت   22 �إىل   20 بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
�لثامنة  �ل�ساعة  على  �أم�س  �سبيحة  غاية  �إىل 
�سباحا،�سجلت وحد�ت �حلماية �ملدنية 4141  تدخل 
�إثر  على  وهذ�  �لوطن  من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف 
تلقي مكاملات �ل�ستغـاثة من  طرف �ملو�طنني، هذه 
�حلماية  �أن�سطة  جمالت  خمتلف  �سملت  �لتدخالت 
�حلو�دث  �ملرور،  بحو�دث  �ملتعلقة  �سو�ء  �ملدنية 
�ملنزلية، �لإجالء �ل�سحي �إخمــاد �حلر�ئق و �لأجهزة 

�لأمنية...�لخ .
علـى هذ� �لنحو �سجلت عدة حو�دث مرور منها  12 
مكان  يف  �سخ�س   12 وفاة  يف  ت�سببت  دموية  �لأكرث 
ح�سيلة  بجروح.�أثقل  �آخرين   07 �إ�سابة  و  �حلو�دث 
كانت على م�ستوى ولية تب�سة ، بوفاة و�حد01 �سخ�س 
�سيارتني  بني  ��سطد�م  �ثر  على  �آخرين،   03 جرح  و 
�سياحيتني على م�ستوى �لطريق �لولئي رقم 01، بلدية 

و د�ئرة بئر مقدم. 
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عميد املعهد العايل للغات »النور« 
دكتور لعالق حممد

ل ن�سرتط معدل قبول
�أو�سح عميد �ملعهد �لعايل »�لنور« دكتور 

لعالق حممد، مدير �جلامعة �خلا�سة 
�لوحيدة يف تدري�س �للغات �لأجنبية 

باجلز�ئر، و�أ�ستاذ �للغة �لفرن�سية بجامعة 
�لبليدة 2، يف ت�رصيح �إعالمي له �أم�س 

�لأربعاء، �لعديد من �لأمور حول ��ستقبال 
�ملعهد للطلبة خالل �ل�سنة �لدر��سية ل 

2018/2019، �إ�سافة �إىل �مل�ستوى �لدر��سي 
�لذي ي�سرتطه ومعدل �لقبول، و�آفاق تدري�س 

�ملا�سرت وفتح تخ�س�سات جديدة بذ�ت 
�ملعهد �لعايل.

  و�أفاد �لدكتور لعالق باأن معهد �لنور مل 
يح�سل على �لعتماد موؤخر�، يف �سياق 

�لرت�خي�س �لت�سعة �لتي حتدث عنها وزير 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي طاهر 

حجار، م�سري� باأنه ح�سل على �لعتماد 
يف 23 �أكتوبر 2017، رفقة معهدين �آخرين 
�أحدهما خمت�س باملناجمنت، م�سيفا باأن 
�لوزير حجار كان �سعيد� با�ستيفاء �ملعهد 
جلميع �ملعايري و�ملقايي�س �لالزمة لفتح 

جامعة خا�سة، و�أو�سح نف�س �ملتحدث باأن 
منح �لعتماد لهذه �ملعاهد �لثالثة كان 

متاأخر� نوعا ما عن بد�ية �ل�سنة �جلامعية 
2018/2017، وباأن ذلك كان �ل�سبب يف 

تاأجيل فتحه كجامعة خا�سة �إىل غاية هذه 
�ل�سنة �لدر��سية 2019/2018، لفتا �إىل 
تلقي �ملعهد �لعايل �لنور لت�سالت من 

طرف طلبة جز�ئريني �أعربو� عن رغبتهم يف 
�لت�سجيل بهذ� �ملعهد.

اإميان لوا�س 
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