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اخلبري الطاقوي »بوزيان مهماه:

و��سنطن ت�سعى 
�إىل فر�ض �سيا�سة 

طاقوية �أحادية 
مركز »تي األ اأ�س كونتاكت

�رتفـــــــاع تـــــــكالــــيف 
�لتاأ�سرية �لفرن�سية 
بــــــد�ية مــــن �ليــــــوم

تيمزارت لغبار بتيزي وزو

�أبــــــــاطـــــــرة �لـــــــرمال 
يهددون حياة �ل�سكان 

و �ملـجال �لبــــيئــــي 

الأكادميية الع�سكرية ل�سر�سال

�لفريق قايد �سالح ي�سرف 
على حفل تخرج �لدفعات 

حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�ساء

جز�ئري يروي حقيقة  د�ع�ض بال�سام و �لعر�ق
منذ بداية ال�سيف

غرق 5 �أطفال يف �لربك بالبويرة
رواية »الرميم« لالأزهر عطية:

عن جمازر �ل�ستعمار 
و«�ل�سوق« لل�سهيد  �س4

�س4

فرقاين:

 �لــــمــــــــــدرب �ملــــــحلي 
�لأف�سل لتدريب �خل�سر

ريا�سة

اأدب

�لر�حل برنامج  على      ·   �سرنتكز 

�س4

�س2

�س7

�س13



عين

 24 فران�س  قناة  �صحفي  �صاأل 
الرئي�س املوريتاين حممد ولد 
ق�صية  بخ�صو�س  العزيز:  عبد 
جبهة  و  الغربية  ال�صحراء 

قدمي  �رصاع  البولي�صاريو، 
حل؟؟؟   بال  اأنه  ترون   ، جامد 
اأقول  ال  اأنا   : الرئي�س  قاطعه 
ق�صية  هي   ، اأظنه  ال  و  ذلك 

اأو  اجتاه  نحو  احلل  �صتجد 
باآخر.. املفاو�صات م�صتمرة.. 
املاأ�صاوية  الو�صعية  اأرى  اأنا 
علينا  و   ، ال�صحراوي  لل�صعب 

الق�صية  لهذه  حل  اإيجاد  كلنا 
ال�صعب  ،و  منطقتنا  الإخراج 
الو�صعية  هذه  من  ال�صحراوي 

املاأ�صاوية.

عبد  ال�صياحة  وزير  ا�صتغّل 
اإعالنه  م�صعود  بن  القادر 

املو�صم  انطالق  اأم�س  اأول 
وقام  اجلزائر  يف  اال�صطيايف 

�صاطئ  عرب  يخت  يف  بجولة 
الوفد  رفقة  فرج  �صيدي 

الذين  له واالإعالميني  املرافق 
قاموا بالتغطية االإعالمية.

اأجمع عدد من العبي املنتخب 
الناخب  عودة  على  الوطني 
كري�صتيان  ال�صابق  الوطني 

العار�صة  لتويل  غوركوف 
تتواجد  والتي  الوطنية  الفنية 
�صاغرة بعد اإقالة املدرب رابح 

ماجر، حيث عرب عن عدد من 
املحرتفني  خا�صة  الالعبني 
العمل  يف  رغبتهم  عن  منهم 

الفرن�صي  املدرب  مع  جمددا 
يف  ال�صائفة  هذه  وقع  والذي 

�صفوف الغرافة القطري.
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ت�شتمر نهار اليوم

 ارتفاع قيا�سي
 لدرجات احلرارة

ت�صهد �صت )6( واليات من جنوب الوطن منذ يوم اأم�س االأحد  و و اإىل غاية  

اليوم االثنني موجة حر �صديدة حيث من املتوقع اأن تبلغ درجات احلرارة 

اأو تفوق حمليا  48 درجة، ح�صبما جاء يف ن�رصية خا�صة للديوان الوطني 
لالأر�صاد اجلوية.

و اأ�صار ذات امل�صدر اإىل اأنه »اثر موجة احلر ال�صديد التي �صتميز واليات 

يف  ارتفاع  ت�صجيل   املتوقع  من  املقبلة  ال�صاعات  خالل  الوطن  جنوب  

درجات احلرارة قد  تبلغ حمليا اأو تفوق 48 درجة يف العديد من واليات 
الوطن خالل يومي 1 و 2 جويلية  على اأقل تقدير«.

و جزء من �رصق  ورقلة  و  الوادي  و  ب�صكرة  املعنية يف  الواليات  تتمثل  و 

غرداية و  اأدرار و �صمال مترنا�صت، ح�صب ذات امل�صدر.

عن   تعلن  لليقظة  خريطة  اجلوية  لالأر�صاد  الوطني  الديوان  ن�رص  كما 

ت�صجيل ارتفاع حم�صو�س يف درجات احلرارة يف اأربع واليات ل�رصق الوطن 

)برج بوعريريج  و �صطيف و خن�صلة و تب�صة( و ن�رص الديوان اأم�س ال�صبت 

�رصق  من  والية    17 يف  احلرارة  درجات  ارتفاع  تخ�س  لليقظة  خريطة 
وجنوب الوطن �صتدوم اإىل غاية يوم غد االثنني.

النعامة

حجز71 كلغ من الكيف
م�صرتكة  مفرزة  اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 

تاجر  بالنعامة/ن.ع.2،   2018 جوان   30 يوم  ال�صعبي،  الوطني  للجي�س 

ومركبة  املعالج  الكيف  من  كيلوغراما   )71( وحجزت   )01( خمدرات 
�صياحية.

الرئي�س املوريتاين و ال�سحراء الغربية

بن م�سعود يخو�س جولة يف البابور

عودة غوركوف مطلب العبي اخل�سر

خبر في 
صورة

ارتفاع تكاليف التاأ�سرية 
الفرن�سية بداية من اليوم

مر�سى م�ست�سفى البري 
بق�سنطينة حتت رحمة احلر

عرفت والية ق�صنطينة يوم اأم�س موجة حر ال نظري لها، حيث �صهدت 
احلرارة ارتفاعا حم�صو�صا بلغت 43 درجة يف بع�س املناطق، حر كان 
له تاأثري مبا�رص على مر�صى م�صت�صفى البري بذات الوالية، اأين تعطلت 
مكيفاته وهذا الذي جعل الرحارة داخل امل�صت�صفى تبلغ 46 درجة، ما 

جعل املر�صى يعي�صون �صغطا رهيبا.

اأويحيى يرد على ا�ستفزاز وا�سنطن

اأكد الوزير االأول، اأحمد اأويحيى، باأن اجلزائر »لن تقبل باإقامة مراكز 
للمهاجرين غري ال�رصعيني« على اأرا�صيها، مو�صحا اأن موقف اجلزائر 
حول هذا املو�صوع قد عرب عنه من قبل وزير ال�صوؤون اخلارجية، عبد 
القادر م�صاهل، م�صيفا باأنه اأو�صح واأ�صار اإىل اأن »االأوروبيني ب�صدد 

البحث عن مكان الإقامة مراكزهم«

اأعلن مركز »تي األ 
 TLS اأ�س كونتاكت

يف  CONTACT املخت�س 
معاجلة ومنح تاأ�شریات 

ال�شفر اإىل فرن�شا يف كل من 
وهران وعنابة، عن رفع �شعر 

حقوق الدفع امل�شبق ملعاجلة 
ملفات اخلا�شة بالتاأ�شریة 

وحتديد املواعيد، حيث 
ذكر املركز الأم�س يف بيان 

ن�شره عرب �شفحته على 

موقع التوا�شل الجتماعي 
وبعد  اأنه  “فاي�شبوك”، 

التفاق مع القن�شلية العامة 
الفرن�شية، تقرر رفع حقوق 

الدفع اخلا�شة مبلفات 
التاأ�شریة اإىل 3750 دينار، 

اأي ما يعادل الـ 27 اأورو، ومن 
�شاأن هذا القرار اأن يوؤدي 

اإىل رفع التكاليف الكاملة 
للتاأ�شریة الفرن�شية اإىل 11 

األف و800 دينار.

بكل من اإن اأمينا�س وتلم�شان

توقيف26 مهاجر غري �سرعي
بكل من عني قزام وبرج باجي خمتار

�سبط 14 مولدا كهربائيا
اأوقفت مفارز للجي�س 

الوطني ال�صعبي 
وعنا�رص حر�س 

احلدود )26( مهاجرا 

غري �رصعي من 
جن�صيات خمتلفة بكل 

من اإن اأمينا�س/ن.ع.4 
وتلم�صان/ن.ع.2.

�صبطت مفارز للجي�س 
الوطني ال�صعبي، خالل 

عمليات متفرقة بكل من عني 
قزام وبرج باجي خمتار/

ن.ع.6، )14( مولدا كهربائيا 
و)10( مطارق �صغط ومركبة 
رباعية الدفع ودراجتني )02( 

ناريتني.
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بعد �شجة تواجده مع عدة وزراء ورجال من الأف�شيو 

وال منتدب وراء توجيه الدعوة لكمال البو�سي 
ك�شفت م�شدر مطلع اأن ال�شورة التي ظهر فيها املتهم يف ق�شية الكوكايني و العاقر وتهريب الأموال كمال �شيخي املعروف بكمال البو�شي يف حفل ر�شمي بال�شافك�ض ق�شر املعار�ض وهو احلفل 

الذي ح�شره العديد من الوزراء و �شخ�شيات من الأف�شيو كان بدعوة من وايل منتدب بالعا�شمة الذي كان قد وجه دعوة لكمال �شيخي ، بحكم وجود عالقة معه .

 ع�شام بوربيع 

امللف  من  مقربة  م�صادر  وقالت 
حفل  يف  البو�صي  كمال  ح�صور  اأن 
تداوله  مت  مثلما  بال�صافك�س  ر�صمي 
يف العديد من ال�صور ، حيث �صوهد 
كمال البو�صي حا�رضا مع وزير ال�صكن 
كل  جانب  ،واىل  طمار  الوحيد  عبد 
من يو�صف يو�صفي وعدة �صخ�صيات 
كان  بايري  غرار  على  الأف�صيو  من 

املنتدبني  الولة  اأحد  من  بدعوة 
البو�صي  كمال  وكان  بالعا�صمة. 
الكوكايني  �صحنة  ق�صية  يف  املتهم 
و�صائل  على  �صور  يف  ظهر  بوهران 
�صجة  واأثارت  الجتماعي  التوا�صل 
مت�صائلني  العام  الراأي  و�صط  كبرية 
كيف لبارون كوكايني اأن يتواجد و�صط 
العديد من م�صوؤويل الدولة و يف حفل 
يف  مبعر�س  ،يتعلق  ر�صمي  تد�صني 
ق�رض املعار�س والذي ح�رضه اغلب 

علي  راأ�صهم  وعلى  الأف�صيو  رجال 
الواحد  عبد  ال�صكن  ووزير  حداد، 
الطاقة  وزير  يو�صفي  ويو�صف  طمار 
. ورغم اأن ظهور البو�صي اأمام العديد 
اأو  الوزارية  حتى  ال�صخ�صيات  من 
معنيون  اأنهم  ليعني  الأعمال  رجال 
من  العديد  يطرح  هذا  لكن   ، به 
هذا  توغل  مدى  حول  الت�صاوؤلت 
البارون و�صط عامل املال و ال�صلطة 

يف اجلزائر .

و كانت قد اأ�صارت م�صادر متطابقة 
اأع�صاء  اأحد  هو  البو�صي  اأن 
روؤ�صاء  مبنتدى  يعرف  اأوما  الأف�صيو 
وقت  يف   ، اجلزائرية  املوؤ�ص�صات 
تبقى التحقيقات مع البو�صي م�صتمرة 
كبرية  روؤو�س  �صقوط  املنتظر  ،ومن 
الراأي  اأثارت  التي  الق�صية  هذه  يف 
العام ،خا�صة مع احلديث عن تورط 
و  ال�صكن  يف  امل�صوؤولني  من  العديد 

اأمالك الدولة . 

نا�شر جنل الراحل حممد بو�شياف، يوؤكد للو�شط:

 لن اأكون اأرنب �سباق
 يف رئا�سيات 2019

الراحل على برنامج  ·        �شرنتكز 
ال�شعب بيد  ·        قرار تر�شحي ر�شميا 

الرئي�س  جنل  بو�صياف  نا�رض  اأكد 
بو�صياف،  حممد  الراحل  اجلزائري 
باأن الربنامج الذي �صيعتمد عليه خالل 
حملته اخلا�صة برئا�صيات ربيع 2019 
الطيب  »ال�صي  برنامج  على  �صرتتكز 
الوطني« مع التعديل فيه بع�س ال�صيء، 
تر�صحه من  باأن قرار  اأو�صح  يف حني 
عدمه بيد ال�صعب اجلزائري. واأو�صح 
ذات امل�صدر خالل ت�رضيح خ�س به 
»الو�صط« باأن قرار تر�صحه ر�صميا يف 
اجلزائري،  ال�صعب  بيد  الرئا�صيات 
�صيء  كل  النقطة:«  هذه  يف  مو�صحا 
اأراد  ما  اإذا  اجلزائري،  ال�صعب  بيد 
بو�صياف«  »حممد  برنامج  اإحياء 
الذي كان �صيخدمهم ما عليهم �صوى 
العتماد علينا، واإذا اأرادوا عك�س ذلك 
فهذا اأمر اأخر« متابعا:« الراحل ترك 
يحبه،  اجلميع  جعلت  اإيجابية  اأمور 
ال�صعب«،  ل�صالح  �صتكون  الأمور  فكل 

اإذا ما كان قادرا على التغيري،  وحول 
باأنه  بو�صياف  الراحل  جنل  اأو�صح 
متفائل حول هذه النقطة، خا�صة واأن 

املواطنني ملوا من الواقع املعا�س.
ويف رده على من و�صفه باأرنب �صباق، 
اأكد ذات امل�صدر باأنه لن يكون كذلك 
هدفه  جاد  م�رضوع  يحمل  لكونه 
على  واجلزائريني  اجلزائر  خدمة 
قد  بو�صياف  نا�رض  وكان  �صواء،  حد 
لكنه  الت�رضيعيات  يف  امل�صاركة  قرر 
التوقيعات  جمع  مرحلة  يف  ان�صحب 
اأكد  حيث  جمعها،  �صعوبة  بحجة 
طالقا  ال�صيا�صة  طلق  املواطن  بان 
املتابعني  من  العديد  جعل  ما  بائنا، 
يت�صاءلون عن مدى قدرته على جمع 
اإذا مل  بالرئا�صيات  اخلا�صة  توقيعات 
يقدر على �صغط الت�رضيعيات يف وقت 

�صابق.
علي عزازقة   

انتقدوا »جتاهل« الو�شاية مطالبهم

الأئمة ميهلون عي�سى اأربعة اأيام قبل القيام بوقفة اإحتجاجية

اأ�شحابها ينتمون لتيار فكري معاد للمرجعية الوطنية

العتداءات �سد الأئمة ت�ستنفر وزير القطاع

الوطنية  للتن�صيقية  العام  الأمني  اإتهم 
جلول  الدينية  ال�صوؤون  وموظفي  لالأئمة 
الكيل  �صيا�صة  بتطبيق  الو�صاية  حجيمي 
مبكيلني والتجاهل للمطالب املطروحة، 
معلنا اأن الأئمة ميهلون عي�صى اأربعة اأيام 
الإ�صتقالل   بعيد  الإحتفال  نهاية  حتى 

بوقفة  والقيام  ال�صارع  اإىل  اخلروج  قبل 
لتلبية  الو�صية  للوزارة  اإنذارا  اإحتجاجية 
مطالبهم الجتماعية واملهنية املرفوعة 
منذ �صنوات عرب جلول حجيمي الم�س 
الو�صاية بالأمة  ا�صتيائه من تالعب  عن 
كل  تطبيق  عدم  خالل  من  ال�صكل  بهذا 

حجة  حتت  معهم،  ال�صابقة  التفاقات 
على  -ح�صبه-  يطبق  الذي  التق�صف 
بقية  عن  رفعه  مع  فقط  قطاعهم 
القطاعات، مربزا اأنه �صيتم اإمهال وزير 
عي�صى  حممد  الأوقاف  الدينية  ال�صوؤون 
ال�صتقالل،  بعيد  الحتفال  نهاية  حتى 

اإىل  اأو النزول  اإىل ومطالبهم  لال�صتجابة 
رئي�س  املتحدث  ذات  ونا�صد  ال�صارع 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل  
لرفع الغنب عن الأئمة بعدما اأغلقت كل 
الو�صاية  متهما   ، وجوههم  يف  الأبواب 
بتطبيق �صيا�صية الكيل مبكيلني يف تعاملها 

مع النقابة التي تاأ�ص�صت -ح�صبه- للدفاع 
واملرجعية  الأ�صيل  الوطني  اخلط  عن 
بكل  تتعامل  وهي  والوطنية  الدينية 
الأمني  واأو�صح  للقانون  ووفقا  احرتافية 
اأن وقفتهم الحتجاجية  للتن�صيقية  العام 
�صتكون اآخر اإنذار للوزارة الو�صية لتلبية 

مطالبهم الجتماعية واملهنية املرفوعة 
عن  الإفراج  مقدمتها  ويف  �صنوات  منذ 
القانون الأ�صا�صي لالإمام وحتديد املنح 
والعالوات التي ت�صون كرامة الإمام، قبل 

الت�صعيد بكل اأنواعه.
 اإميان لوا�ض

الدينية حممد  ال�صوؤون  وزير  توعد 
باملتطاولني  و�صفهم  من  عي�صى، 
موؤكدا  بامل�صاجد،  الأئمة  على 
بل  بالربيئة  لي�صت  املحاولت  اأن 
هدفها ال�صيطرة عليهم، وتتجاوزها 
املنابر  بع�س  ا�صتغالل  خالل  من 
التنظيمات  وبع�س  الإعالمية 
اأن  موؤكدا  بح�صبهم،  املنحازة 

حماية الإمام م�صوؤولية احلكومة.
الدينية  ال�صوؤون  وزير  �صعد 
يف  عي�صى،   حممد  والأوقاف 
من�صور له على �صفحته على موقع 
»فاي�صبوك«،  الجتماعي  التوا�صل 
ا�صماها  ما  �صد  لهجته  من 
بامل�صاجد  مت�س  التي  بالتطاولت 
ملا  رف�صهم  موؤكدا  اجلزائر،  يف 
التي  احلثيثة  باملحاولت  و�صفها 
م�صاجد  على  لال�صتيالء  تخطط 
منابرها،  يف  م  والتحُكّ اجلمهورية 
متت  الخرتاق  �صورة  اأن  مو�صحا 
اخرتقوا  مت�صددين  طرف  من 
م�صاملة،  تبدو  كانت  جمموعات 
يف حني اأنها تو�صلت يف الأخري اإىل 
قتل اثنني من اأئمتنا وجترح وت�صحل 
بخلفيات  الأئمة  ع�رضات  وت�صب 
م�صاحله  جلوء  معلنا  اأيديولوجية، 
اأن  معلنا  املعنيني،  لردع  للعدالة 
احلكومة  م�صوؤولية  الإمام«  »حماية 

وخطة عملها.
اأ�صماه  ما  ملف  الوزير  فتح  كما 
بال�صورة  عائدا  التموقع،  باأ�صاليب 
من  حمذرا  ال�صوداء،  الع�رضية  اإىل 
التموقع  عرب  الفتنة  دعم  اأ�صاليب 
الدينية  اجلمعيات  يف  املغر�س 
امل�صجدية، ومنا�رضة هذا امل�صعى 
الإعالم،  منابر  بع�س  خالل  من 
من  املخطط  هذا  عن  والدفاع 
خالل التنظيمات املهنية املنحازة 
لهذا  و�صيا�صيا،والرتويج  فكرياً 
من�صات  خالل  من  املخطط 
وت�صهيل  الجتماعي،  التوا�صل 
اأو  الوعي،  بقلة  اخلطة  هذه  تنفيذ 

بدافع الأنانية.
كما عمد عي�صى اإىل �رضب مقارنة 
يف  ركن  هو  اخلطباء«  ركن  بني  ما 

لندن  يف  بارك«  »الهايد  حديقة 
احلر« يف  »اأقفا�س اخلطاب  ومثلُه 
املتحدة  الوليات  حدائق  بع�س 
يُ�صمح  ف�صاءات  وهي  الأمريكية، 
خطابه،  باإلقاء  خطيب  لأِيّ  فيها 
الفاعلني،  خمتلف  بني  بالتناوب 
اخلطب  هذه  تكون  ما  وعادة 
�صيا�صية اأو دينية، معتربا اأن اجلزائر 
�صنوات الت�صعينات حتولت ملا ي�صبه 
ذلك، يف حني اأن ذلك لن يتكرر »اأْن 
اجلمهورية  م�صاجد  من  اأحٌد  لي�س 
لي�س  و«واأْن  بارك«،  »هايد  حديقَة 
اأحٌد من منابر م�صاجد اجلمهورية 
مو�صحا  احلر«،  اخلطباء  »ركن 
ومنابرها  اجلمهورية  م�صاجد  اأن 
حتميها اجلمهورية وترعاها بهدي 
وتاأتي  الدولة.  وقوانني  الإ�صالم 
ت�صعيدات عي�صى بعد ك�صفه موؤخرا 
�صد  قانونية  مواد  اإدخال  عن 
النحلية  واحلركات  التطريف  املد 
املجتمع  داخل  تزحف  بداأت  التي 
�صيتم  اأنه  مو�صحا  اجلزائري، 
من  ميكن  قانوين  م�صتند  اإيجاد 
 02-06 القانون  اإىل  اإ�صافة  ذلك، 
املكرر الذي يدافع عن اجلزائريني 
�رضاء  الدين  وتغيري  التن�صري  �صد 
نف�س  يف  ي�صري  ما  وهو  ال�صمري، 
يوم  مبنا�صبة  الرئي�س  ر�صالة  اجتاه 
الغريبة  بالأفكار  و�صفه  وما  العلم، 
اجلزائري،  ال�صني  املجتمع  عن 
»نرى  بتب�رض  لها  للت�صدي  داعيا 
ال�صني  اجلزائري  ال�صعب  اأن  اليوم 
ت�صطدم بوحدته اأفكار غريبة عنا، 
وحتاليل دينية خميفة كانت بالأم�س 

القريب م�صدر الفتنة.

الإمام والباحث الإ�شالمي 
خل�شر رابحي

التيار املق�شود 
وا�شح وهدفه 
ال�شيطرة على 

امل�شاجد
 

والباحث  الإمام  اأو�صح 
رابحي  خل�رض  الإ�صالمي 
اأن  لـ«الو�صط«،  ت�رضيح  يف 
ت�رضيحات حممد عي�صى ت�صب 
يف نف�س اإطار املو�صوع القدمي 
مرة،  كل  يف  يتجدد  الذي 
املق�صود  الطرف  اأن  موؤكدا 
وهو  ووا�صح،  واحد  تيار  هو 
الوزير  من  يقت�صي  كان  ما 
وا�صحة  باألفاظ  املعاجلة 
على  العتماد  بدل  وموجهة 
الذي  الف�صفا�س  الأ�صلوب 
خا�صة  التاأويالت،  باب  يفتح 
اأن التيار املعني حمدد ونطاقه 
هدفا  منها  جاعال  امل�صاجد 
عليها،  ال�صيطرة  اأجل  من  له 
التي  الفقهية  روؤاهم  وفر�س 
الوطنية  والروؤى  تتما�صى  ل 
الدينية  باملرجعية  اخلا�صة 
الوطنية يف حني يقت�صي الأمر 
حتدد  اأن  الدينية  ال�صوؤون  من 
قراءات  دون  الوطني  الإطار 
على  والرتكيز  �صيقة،  حزبية 
احليلولة دون ال�صبغة ال�صيا�صية 
الإطار  يف  الأمر  ومعاجلة 
يتنا�صب  ملا  ووفقا  القانوين 
�صبق  كما  اجلزائر.  وم�صلحة 
املرجعية  م�صكل  اأن  اأكد  واأن 
مطروح اإل اأنه ل ميكن حتميل 
يف  للوزارة،  التامة  امل�صوؤولية 
الدولة  مت�س  امل�صاألة  اأن  حني 
ككل، اأما م�صالح عي�صى فيمكن 
اأن تكون راأ�س احلربة، مو�صحا 
اأن املرجعية باتت اأكرث من اأمر 
التي  ال�رضاعات  ظل  يف  ملّح 
الف�صاءات  خمتلف  عرب  تاأتي 
الفكري  فال�رضاع  املفتوحة، 
الفارغ  الإناء  اأن  كما  معروف، 
من  فيه  يو�صع  مبا  ميتالأ 
على  م�صددا  كان  طرف  اأي 
اجلمهورية  مفتي  غياب  نقطة 
حتمي  اأ�صا�صية  ارتكاز  كنقطة 
الدور على  ياأتي  ثم  املرجعية، 
مالأ الفراغ ال�صائد الذي ترتب�س 

به خمتلف اجلهات مللئه.

العلماء  رئي�س جمعية  ركز  كما 
ق�صوم  الرزاق  عبد  امل�صلمني 
بع�س  ت�صحيح  نقطة  على 
تعيد  التي  اخلارجية  املفاهيم 
ابعاد اجلزائريني عن معتقدهم 
بعلماء  وال�صائقهم  وعلمائهم 
منهم  علما  اأدنى  يكونون  قد 
وب�صوؤون اجلزائريني واأحوالهم.

يف  اجلميع  اأن  ق�صوم  اأكد  كما 
اأجل احلفاظ  واحد من  خندق 
وزارة  الدينية:  املرجعية  على 
والثقافة  الدينية،  ال�صوؤون 
والتعليم  الوطنية  والرتبية 
العلماء  جمعية  وكذا  العايل 
لتعميق  اجلزائريني،  امل�صلمني 
يتجلى  والذي  بالنتماء  الوعي 
يف العقيدة الأ�صعرية ال�صحيحة 
اإىل  املالكي  للمذهب  وفقا 
العتزاز  مع  الإبا�صي،  جانب 

بعلماء اجلزائر والنتماء لهم.
الت�رضيحات  هذه  وتتواىل 
املرجعية  على  امل�صددة 
بلغت  التي  الوطنية،  الدينية 
الأخري،  العلم  يوم  يف  ذرتها 
الرئي�س  ر�صالة  �صكل  يف  لتاأتي 
قراأ  حيث  عي�صى،  وت�رضيحات 
بوزارة  ال�صابق  امل�صت�صار  فيها 
ال�صوؤون الدينية عدة فالحي اأن 
ووا�صحا  فا�صال  جاء  اخلطاب 
الدينية  املرجعية  ل�صالح 
بال�صنوات  مقارنة  الوطنية 
تزامن  اأنه  خا�صة  ال�صابقة، 
الهوية  على  ليوؤكد  العلم  ويوم 
ل  واأنه  للجزائريني  الدينية 
يكون  ولن  فيها  التفريط  ميكن 
هناك ت�صامح باأي عبث بالأمن 
القومي،  الفكري حماية لالأمن 
ولكل  للجميع  اأنه موجه  موؤكدا 
تبحث  التي  الأجنبية  املراجع 
عن موطئ قدم لتحويل اجلزائر 
حللبة فيما بني اختالفاتها، وهو 
ما يعطي دفعا كبريا للموؤ�ص�صة 
الدينية للعمل على �صون الأمن 

الفكري.

�شارة بومعزة



ال�سنوية  التخرج  حلفالت  تتويجا 
التكوين  مبوؤ�س�سات  للدفعات 
اأ�رشف  ال�سعبي  الوطني  للجي�ش 
نائب  �سالح  ڤايد  اأحمد  الفريق 
رئي�ش  الوطني،  الدفاع  وزير 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش  اأركان 
جويلية   01 الأحد  اليوم  �سباح 
ال�سيد رئي�ش  2018، با�سم فخامة 
اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات 
الوطني،  الدفاع  وزير  امل�سلحة 
ل�رش�سال  الع�سكرية  بالأكادميية 
»الرئي�ش الراحل هواري بومدين«، 
على مرا�سم تخرج الدفعة احلادية 
ع�رشة )11( من التكوين الع�سكري 
والدفعة  امل�سرتك،  القاعدي 
من   )49( والأربعني  التا�سعة 
التكوين الأ�سا�سي، والدفعة الثانية 

)02( ل�سباط دورة املا�سرت.
الفريق  ا�ستقبال  يف  كان  حيث 
اأمام املدخل الرئي�سي لالأكادميية 
قائد  طافر  اأح�سن  اللواء  من  كل 
حبيب  واللواء  الربية،  القوات 
الع�سكرية  الناحية  قائد  �سنتوف 
قائد  �سيدان  علي  واللواء  الأوىل، 
ل�رش�سال،  الع�سكرية  الأكادميية 
ع�سكرية  ت�سكيلة  له  اأدت  اأين 

التحية ال�رشفية.
اأ�رشف الفريق رئي�ش اأركان اجلي�ش 
الوطني ال�سعبي على مرا�سم حفل 
الدرا�سية  لل�سنة  الدفعات  تخرج 
2017-2018، والتي ا�ستهلت بكلمة 
الأكادميية،  قائد  اللواء  ال�سيد 
الكبرية  بالعناية  خاللها  من  نّوه 
للجي�ش  العليا  القيادة  توليها  التي 

الوطني ال�سعبي لالأكادميية خا�سة 
كما  عامة،  التكوينية  واملدار�ش 
الذي  الريادي  الدور  اإىل  تطرق 
تخريج  اأجل  من  الأكادميية  توؤديه 
نخبة من اإطارات اجلي�ش الوطني 
حت�سيل  من  ومتكينهم  ال�سعبي، 
نوعي  وعلمي  ع�سكري  تكوين 
الع�سكري  بال�سلوك  م�سقول 
الوطنية  بالروح  املطبوع  املثايل 
يف  والت�سحية  القوية  والإرادة 
الربامج  خالل  من  الوطن،  �سبيل 
للمتطلبات  امل�سايرة  النوعية 
املجالني  يف  احلديثة  التكوينية 

التقني والتكنولوجي.

للق�سم،  املتخرجني  اأداء  بعد 
وتوزيع  الرتب  بتقليد  الفريق  قام 
ال�سهادات على املتفوقني الأوائل، 
حيث �سلّم ال�سهادة للمتفوق الأول 
من �سباط دورة املا�سرت وقلد رتبة 
التكوين  الأول من  للمتفوق  مالزم 
الأ�سا�سي و�سلمه �سيف الأكادميية، 
ليف�سح بعد ذلك املجال ملرافقيه 
ال�سهادات  وت�سليم  الرتب  لتقليد 
الأخري  ويف  الباقني،  للمتفوقني 
ال�سيد الفريق للمتفوق الأول  �سلّم 
امل�سرتك  الع�سكري  التكوين  من 

القاعدي �سهادة النجاح.
الدفعة  بت�سليم  املرا�سم  توا�سلت 

ال�سباط  الطلبة  من  املتخرجة 
للدفعة  الأكادميية  راية  العاملني 
الأول  املتفوق  ليتقدم  املوالية، 
التا�سعة والأربعني من  الدفعة  من 
التكوين الأ�سا�سي، طالبا من ال�سيد 
ت�سمية  على  املوافقة  الفريق 
املرحوم  املجاهد  با�سم  الدفعة 
»�سي  املدعو  عودة  بن  م�سطفى 
عن  نبذة  بعدها  وليقدم  عمار«، 
اأخلت  ذلك  اإثر  الراحل.    حياة 
�ساحة  الع�سكرية  الت�سكيالت 
النطالق  منطقة  لحتالل  العلم 
املجال  فا�سحة  لال�ستعرا�ش، 
القتال  يف  الريا�سية  للعرو�ش 
الكاراتيه  غرار  على  املتالحم 
الريا�سية  واحلركات  فو  والكونغ 
ثم  وبدونه،  بال�سالح  اجلماعية 
ثل خريطة اجلزائر  ت�سكيل لوحة متمُ
والألوان الوطنية وحماية حدودها 
الوطني  اجلي�ش  اأفراد  طرف  من 
قتايل  مترين  بتنفيذ  تبع  ال�سعبي، 
مبنى  واقتحام  ح�سار  حول  بياين 

والق�ساء على جماعة اإجرامية.
بتد�سني  الفريق  بعدها  ليقوم 
العلمي  البحث  مديرية 
خمابر  وتفقد  والتكنولوجي 
البحث التابعة لها، اأين ا�ستمع اإىل 
عر�ش مف�سل حول مهامها ليتابع، 
بعد،  عن  املرئي  البث  بتقنية 
املنجزة  العلمية  العرو�ش  بع�ش 
طلبة  من  املتخرجني  طرف  من 
يف  واللي�سان�ش.  املا�سرت  �سباط 
عائلة  بتكرمي  الفريق  قام  الأخري 
بن  م�سطفى  املرحوم   املجاهد 
قبل  عمار«،  »�سي  املدعو  عودة 
الذهبي  ال�سجل  على  يوقع  اأن 

لالأكادميية.

نوه الربوف�سور و املدير ال�سابق 
للمعهد الوطني للبحوث الزراعية 
ات�ساع  بخطورة   �سحات  فوؤاد 
الفجوة بني معدل النمو ال�سكاين 
القطاع  يف  امل�سجل  والنمو 
يوجد  ل  اأن  مو�سحا  الزراعي، 
توافق بني النمو الزراعي وتزايد 
اجلزائر  يف  ال�سكانية  الكثافة 

واأفاد  الربوف�سور الأم�ش خالل  
�سيف  برنامج  يف  ا�ست�سافته 
الثالثة  الإذاعية  للقناة  التحرير 
الع�رشين  ال�سنوات  »يف   اإنه 
من  الرغم  وعلى  املا�سية 
الظروف املناخية غري املالئمة 
منو  معدل  الزراعة  قطاع  حقق 
�سنوي يزيد عن  6٪ ،لكنها تبقى 

تتالءم  ول  كافية   غري  ن�سبة 
الذي  ال�سكاين  النمو  معدل  مع 
�سنويا  باملئة   2 ب  ن�سبته  تقدر 
�سوف  الفجوة  هذه  اأن  ،حمذرا 
تت�سع و�سوف نعجز عن تقلي�سها 
الو�سع  ا�ستمر  ما  اإذا  ب�سهوله 

على حاله على حد قوله
بهذه  اأنه  املتحدث،  واأو�سح 

تقدر  التي  و  ال�سكانية  الكثافة 
ميكننا  ل  ن�سمة  مليون   42 ب 
توفري 80 اإىل  85٪ مما ن�ستهلكه 
�سيغذي  الذي  »من  ،مت�سائال 
  2050 عام   يف  اجلزائريني« 
عندما نبلغ 60 مليون ن�سمة و 90 

مليون ن�سمة يف 2100.
اإميان لوا�س

املفو�سية  مكتب  رئي�ش  ثمن 
جهود  يثمن  لالجئني  الأممية 
املهاجرين  ترحيل  يف  اجلزائر 
بالأهمية  منوها  ال�رشعيني،  غري 
لهذا  اجلزائر  اأعطتها  التي 
الغري  باملهاجرين  للتكفل  امللف 
الأممي  امل�سوؤول  عرب  ال�رشعيني 
مرافقته  وخالل  مترنا�ست  من 
الالجئني  اأقلت  التي  للقافلة 
للتكفل  ارتياحه  عن   النيجريني، 
بالالجئني  اجلزائرية   ال�سلطات 
به  تقوم  الذي  املجهود  ،مثمنا 

امللف  لهذا  اجلزائرية  الدولة 
على  ال�سهلة  باملهمة  ليعد  الذي 
حد قوله ،م�سريا اإىل وجود تن�سيق 
ال�سلطات  و  هيئته  بني  وتوا�سل 
احلل  من  جزءا  لتكون  اجلزائرية 
ومن  امل�سكلة.  من  جزءا  ولي�ش 
الالجئني  قافلة  ت�سل  اأن  املنتظر 
املرحلني هذا الثنني اإىل اأغادي�ش 
بالنيجر بعد مرورها من عني قزام 
يف اإطار اأ�ستكمال عملية اإعادتهم 

اإىل وطنهم بطلب من دولتهم.
من  امل�سكلة  القافلة  وتتلقى 

الرعاية  مهاجر   300 من  اأزيد 
ال�سحية  بالعيادة  الالزمة  الطبية 
التكفل  اأن  اإىل  ي�سار  لتمرنا�ست، 
ال�سحي باملهاجرين غري ال�رشعني 
الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  كلف 
عام  بداية  منذ  بتمرنا�ست  
�سنتيم  ملياري  حوايل   2018
بح�سب ما نقل موفقد الإذاعة 
وليد  مترنا�ست  اإىل  الدولية 
بوراي نقال عن اإليا�ش اأخاموخ 
الطبيب املخت�ش يف الأمرا�ش 

املعدية باملوؤ�س�سة .

التكفل  اأن  الطبيب  واأو�سح 
الأفارقة  املر�سى  باملهاجرين 
الأدوية  من  دينار  مليون   66 كلف 
واأكرث من 300 مليون دينار تكاليف 
من  بامل�ست�سفيات  بهم  التكفل 
عمليات جراحية وغريها، م�سيفا 
هوؤلء  اإر�سال  اأحيانا  يتم  اأنه 
ال�سمال  م�ست�سفيات  اإىل  املر�سي 
التكفل  على  القدرة  يف حال عدم 
التكفل  اأن عملية  اإىل  بهم، م�سريا 

تتم جمانا.
اإميان لوا�س 

الأكادميية الع�شكرية ل�شر�شال

�شحات يدق ناقو�س اخلطر :

رئي�س مكتب املفو�شية الأممية لالجئني:

ق٫و

الفريق قايد �شالح ي�شرف على حفل تخرج الدفعات 

غياب التوافق بني النمو الزراعي وتزايد الكثافة ال�شكانية يف اجلزائر

نثمن جهود اجلزائر للتكفل باملهاجرين الغري ال�شرعيني
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اخلبري الطاقوي »بوزيان مهماه:

وا�شنطن ت�شعى اإىل فر�ض 
�شيا�شة طاقوية اأحادية 

ال�شعودية  مب�شعى  تتاأثر  لن  •   الأ�شعار 
لرفع اإنتاجها ب2 مليوين برميل

»بوزيان  الطاقوي  اخلبري  اأكد 
ال�سعودية  موافقة  باأن  مهماه« 
النفط  من  اإنتاجها  رفع  على 
يوؤثر  لن  يوميا  برميل  ملليوين 
�ستبقى  التي  كثريا  الأ�سعار  يف 
حذرة ما بني 70 اإىل 75 دولرا 
�ستبقى  الأ�سواق  لأن  للربميل، 
ويف  ذلك،  جت�سيد  ترتقب 
اإعتقاده باأن ذلك �سعب حتقيقه 
منتجة  دول  مبوؤازرة  حتى 
اأربع  ظرف  يف  حليفة  اأخرى 
تاريخ  قبل  اأي  قادمة،  اأ�سهر 
اجلارية،  ال�سنة  من  نوفمرب   5
وا�سنطن  باأن  اأو�سح  حني  يف 
اإ�سرتاتيجية  فر�ش  يف  ترغب 
الأحادية  على  ترتكز  جديدة 
عامل  دول  بقية  على  القطبية 
النا�سئة،  الأقطاب  وحتجيم 
�سيما واأنها ان�سحبت من عديد 
التفاقيات الدولية التي اأنظمت 
وهذه  �سابق،  وقت  يف  اإليها 
عميقة  دللت  ذات  موؤ�رشات 
خللخلة  ترامب  اإدارة  مل�سعى 
القائم،  العاملي  النظام  اأ�س�ش 
اأو  فيه،  القوى  مراكز  وتفكيك 

حتجيمها.
خالل  املتحدث  ذات  وقال 
»الو�سط«  به  خ�ش  ت�رشيح 
بهذا  ت�سعى  ترامب  اإدارة  باأن 
يف  مبتغاه  جت�سيد  اإىل  الطلب 
من  الإيراين  النفط  جتفيف 
ي�سح  الذي  الدولية،  ال�سوق 
مليون   2.6 مب�ستوى  حاليا 
اإىل  تهدف  حيث  يوميا،  برميل 
العربية  اململكة  دور  تفعيل 
ال�سعودية من خالل �سخ مليوين 
نفط يوميا اإىل �رشب القت�ساد 
على  ال�سعي  ثم  ومن  الإيراين 
داخل  تدريجيا  الفو�سى  خلق 
وا�سنطن  باأن  م�سيفا  اإيران، 
دويل  نظام  خلق  اإىل  ت�سعى 
عليه،  املهيمنة  تكون  جديد 
تفكيك  اإىل  عمدا  ت�سعى  حيث 
الحتاد الأوربي، كما تعمل على 
ال�سيني  التجاري  الدور  تقزمي 
فر�ش  طريق  عن  املتعاظم 
عليها،  متعجرفة  عقوبات 
ذات  تطرق  ال�سياق  ذات  ويف 

تطبيق  طريقة  اإىل  املتحدث 
التفاق الأمريكي ال�سعودي على 
زيادة رفع الإنتاج، حيث اأبرز باأن 
الو�سول اإىل �سخ حجم 2 مليون 
وحتقيقه  للغاية  �سعب  برميل 
حيث  خا�سة  م�ستحيل  �سبه 
مهمة  احلليفة  الدول  �ستتوىل 
وخا�سة  التفاق،  هذا  تطبيق 
فلك  يف  ت�سري  لن  تركيا  واأن 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
عالقاتها  على  و�ستحافظ 
جار  كدولة  اإيران  مع  التجارية 
يف  خا�سة  و�رشيك  وكحليف 
�سيكون  والأمر  النفط،  جمال 
املوقف  بخ�سو�ش  كذلك 
على  �ستحافظ  حيث  ال�سيني، 
النفط  من  اإمداداتها  خطوط 
الإيراين وباأ�سكال ذكية، خا�سة 
التجارية  ال�سني يف حربها  واأن 
املتحدة  الوليات  مع  النا�سئة 
�رشاء  عن  امتنعت  الأمريكية 
النفط اخلفيف الأمريكي �سمن 
على  باملثل  الردود  حزمة 
للواردات  الأمريكية  التعليقات 
نوه  اأخر  جانب  ومن  ال�سينية. 
الكبري  بالدور  الطاقوي  اخلبري 
اأجل  من  اأوبك  به  قامت  الذي 
واأن  �سيما  الإنتاج،  ت�سقيف 
مقارنة  توازنا  �سهدت  الأ�سعار 
مبا كانت عليه يف وقت �سابق، 
متابعا:« ال�سعودية كان لها دور 
وقرارها  الأوبك،  داخل  مهم 
الأخري جاء بعد �سغط اأمريكي 
نابع من �سيا�سة اأمريكية جديدة 
تهدف اإىل الو�سول خللق نظام 
وفيما  القطب«،  اأحادي  دويل 
باأن  مهماه  اأكد  الأ�سعار  يخ�ش 
وهذا  حذرة،  �ستكون  الأ�سعار 
بني 70 اإىل 75 دولر يف ما عاد 
باإمكانها  الأ�سعار  باأن  ليو�سح 
اأن تنخف�ش اإىل غاية 60 اأو 65 
دولر اإذا ما جنحت ال�سغوطات 
الأمريكية يف ك�رش مناعات دول 
الأوروبي  كالإحتاد  واأقطاب 
وتر�سيم  وال�سني  ورو�سيا 
اإ�سرتاتيجيتها اجلديدة القائمة 

على الهيمنة الأحادية.
علي عزازقة

اأ�شرف الفريق اأحمد ڤايد �شالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي على حفل تخرج الدفعات بالأكادميية 
الع�شكرية ل�شر�شال«الرئي�س الراحل هواري بومدين«
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متكنت من تهريب ما يزيد عن 

قنطار من القنب الهندي

ع�سابة لتهريب املخدرات 
من املغرب للجزائر 

لدى  الإ�ستئنافية  اجلنايات  حمكمة  قريب   عن  �ستفتح 
جمل�س ق�ساء العا�سمة ، ملف جماعة اإجرامية منظمة 
من 4 اأ�سخا�س اأحدهم يف حالة فرار خمت�سة يف تهريب 
املخدرات من املغرب نحو اجلزائر ، والتي متكنت من 
توزيع ما يقارب قنطار و 10 كلغ من املخدرات من نوع 

القنب الهندي .
وردت  موؤكدة  ملعلومات  وقائعها  تعود  التي  الق�سية  يف 
يقوم  �سخ�س  حول  باملخدرات  الإجتار  مكافحة  فرقة 
ذات  لتقوم   ، البليدة  مبنطقة  املخدرات  ترويج  و  ببيع 
امل�سالح برت�سد امل�ستبه فيه ويتعلق الأمر باملدعو »ن 
، ل » وتوقيفه بتاريخ لحق اأين عرث بحوزته على كي�س 
يحوي 14 �سفيحة من املخدرات من نوع القنب الهندي 
بوزن 7 كلغ لل�سفيحة الواحدة ، وموا�سلة للتحريات تك 
التنقل ملنزله بناءا على اإذن من ال�سيد وكيل اجلمهورية 
النوع خمباأة  نف�س  كلغ من املخدرات من   89 عرث على 
اأي  كلغ   65 بـ  تقدر  اأخرى  كمية  مع  املياه  خزان  داخل 
الذي  م�ستودعه  داخل  خمباأة  كانت  كلغ   112 مبجموع 
وبعد  ،زبري«  ج   « يدعى  �سخ�س  حرا�سة  حتت  كانت 
ا�ستجواب املتهمان املوقوفان تبني باأنهما كانا يعمالن 
يقومون  اأ�سخا�س  اأٍربعة  من  منظمة  ع�سابة  �سمن 
عملية  اإطار  يف  املغرب  من  وتهريبها  املخدرات  بببيع 
يقوم  يقوم كل واحد فيهم مبهمة حمددة حيث  منظمة 
املدعو«خالد«  فرار  حالة  يف  املوجود  الرابع  املتهم 
�سخ�س جمهول  املغرب عن طريق  الكمية من  بتهريب 
الأول  املتهم  ويقوم   ، تلم�سان  بولية  مغنية  الهوية عرب 
بحرا�ستها  الثاين  املتهم  يقوم  فيما  منزله  بتخزينها يف 
مع تكفل املتهم الثالث بتوزيع الكمية و ترويجها يف كل 
من العا�سمة و البليدة لتن�سب للمتهمني بناءا على هاته 
الوقائع اخلطرية جناية عر�س ونقل و تخزين املخدرات 

بغر�س البيع يف اإطار جماعة اإجرامية منظمة .
ل/منرية

 بني  30جوان اإىل 01 
جويلية 2018

2669 تدخل 
للحماية املدنية 

 .      م�شرع 5 اأ�شخا�ص
 يف حوادث مرورية

خالل الفرتة املمتدة بني  30جوان اإىل 01 جويلية 2018 
)اأي خالل  الثامنة  ال�ساعة  اأم�س على  اإىل غاية �سبيحة 
املدنية  احلماية  وحدات  �سجلت  الأخرية(  �ساعة   24
وهذا  الوطن  من  مناطق خمتلفة  عــدة  تدخل يف   2669
على اإثر تلقي مكاملات ال�ستغـاثة من  طرف املواطنني، 
هذه التدخالت �سملت خمتلف جمالت اأن�سطة احلماية 
احلوادث  املرور،  بحوادث  املتعلقة  �سواء  املدنية 
الأجهزة  و  احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي  الإجالء  املنزلية، 

الأمنية...الخ.
 05 منها   مرور  حوادث  عدة  �سجلت  النحو  هذا  علـى 
مكان  يف  اأ�سخا�س   09 وفاة  يف  ت�سببت  دموية  الأكرث 
احلوادث و اإ�سابة 06 اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة مت 
اإ�سعافهم يف عني املكان ثم نقلهم اإىل خمتلف امل�سالح 
اأثقل  املدنية،  احلماية  م�سالح  من طرف  الإ�ست�سفائية 
ح�سيلة �سجلت بولية قاملة، ت�سبب بوفاة 04 اأ�سخا�س 
اإ�سطدام بني  اإثر حادث  بجروح على  اآخر   01 اإ�سابة  و 
�سيارتني على م�ستوى الطريق الوطني رقم 20 ببلدية و 

دائرة قاملة. 
اأجل  من  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  لالإ�سارة، 
 02 جثث  املحلية  امل�ست�سفيات  اإىل  حتويل  و  اإنت�سال 
اأ�سخا�س متوفني غرقا : ولية جيجل 01 طفل يبلغ من 
امل�سمى  باملكان  بواد  يف  غرقا  متويف  �سنة   12 العمر 
ولية  لعوانة.  دائرة  زياد  بن  �ساملة  ببلدية  جنجن 
ق�سنطينة 01 �سخ�س يبلغ من العمر 45 �سنة متويف غرقا 
بربكة مائية باملكان امل�سمى بن براهيم ببلدية و دائرة 

زيغود يو�سف. 
من  مترنا�ست  لولية  احلماية  م�سالح  تدخلت  للعلم، 
اجل انت�سال و حتويل اىل امل�ست�سفى املحلي جثث 03 
داخل  متوفني  �سنة   15 و   10  ،07 العمر  يبلغ من  اأطفال 
بئر باملكان امل�سمى عني اكرام ببلدية عني اأمقال دائرة 

مترنا�ست.          

الإبتدائية  اجلنايات  حمكمة  فتحت 
تاجر خمت�س  ملف   ، البي�ساء  بالدار 
 ، ز   « املدعو  الزينة  قوالب  بيع  يف 
الذي  زينب«  اأبو   « املكنى  خل�رض« 
داع�س«   « بتنظيم  اللحاق  من  متكن 
و  العودة  قرر  و  العراق  و  ب�سوريا 
اأن  اكت�سافه  بعد  منه  الن�سحاب 
عنا�رض التنظيم لي�ست لها اأي عالقة 
بعيدة  و  احلنيف  الإ�سالمي  بالدين 
و�رضد  الإ�سالم  تعاليم  عن  البعد  كل 
زوج  من  عائلتان  هجرة  تفا�سيل 
اأحدهم  ووفاة  التنظيم  لهذا  وزوجة 
الطبي  الإهمال  و  العالج  �سوء  ب�سبب 
الق�سية احلالية وعلى  . وقائع  هناك 
ح�سب ما دار بجل�سة املحاكمة تعود 
اأوقفت  حني   2015/07/30 لتاريخ 
م�سالح �رضطة احلدود مبطار هواري 
بومدين املدعوين » ز ،خل�رض« املكنى 
الهادي«  اأبو زينب« و » ت ، حممد   «
الأول قادما من تركيا مبوجب رخ�سة 
اإىل اجلزائر والثاين قادما من  دخول 
حتويل  وبعد   ، ب�سوريا  دم�سق  مطار 
مكافحة  فرقة  على  الأخريان  هذان 
ولية  لأمن  والتحري�س  الإٍرهاب 

�سماعه  خالل  الأول  ك�سف  اجلزائر 
الدولة  بتنظيم  اللحاق  حاول  باأنه 
الإ�سالمية بال�سام و العراق » داع�س« 
هريرة«  اأبو   « املكنى  طريق  عن 
يقيم  التي  الولية  نف�س  املنحدر من 
مت�سدد  �سخ�س  وهو  قاملة«   « بها 
عليه  عر�س  والذي  النظام  وميقت 
املحاربة  التنظيمات  باأحد  اللحاق 
بع�س  الأمريكي من خالل  لالحتالل 
العنا�رض التي يعرفها دون اأن يذكر له 
هويتهم ، وبعد فرتة من اإحلاحه عليه 
بداية  ويف   ، الفكر  لهذا  مييل  بدئ 
 « املكنى  اأعلمه   2014 �سبتمرب  �سهر 
اأبو هريرة« اأنه م�سافر رفقة زوجته » 
ز ،خولة« و�سهره وزوجة هذا الأخري 
» ح ،�سمية« من اأجل اللتحاق بتنظيم 
» داع�س« واأكد له اأنه يف حال متكنهم 
ال�سورية  لالأرا�سي  الدخول  من 
توجيهه  بهدف  هاتفيا  به  �سيت�سل 
لالحق بهم ، و�سلمه من اأجل ذلك رقم 
» املقيم  اأ�سامة  اأبو   « �سخ�س يدعى 
له  �سيتو�سط  من  اأه  اأخربه  و  برتكيا 
ق�سد اللتحاق بالتنظيم الإرهابي كما 
�سلم له كلمة ال�رض التي �سيتعملها عند 
اإت�ساله بال�سالف الذكر واملتمثلة يف » 
اأبو اأ�سامة من طرف اأبو دجانة« ،وبعد 
مدة من ذلك اأخطره �سخ�س اأخر من 

 « بولية  رفقته  املقيمني  املت�سددين 
قاملة« بتوا�سله مع » اأبو هريرة » عرب 
مواقع التوا�سل الإجتماعي و جناحه 
اأين   ، ال�سورية  لالأرا�سي  الدخول  يف 
اإتخذ هناك قرار الهجرة نحو معاقل 
لت�سديد  �سيارته  ببيع  وقام  داع�س«   «
اأبو   « ات�سال  انتظر  و  ال�سفر  تكاليف 
 ، بتوجيهه  �سيتكفل  الذي   « هريرة 
الرتاب  غادر   2015/10/15 وبتاريخ 
اأوهم  بعدما  تركيا  باإجتاه  اجلزائري 
بهدف  ل�سوريا  متوجه  اأنه  عائلته 
 « باملكنى  ات�سل  وهناك   ، التجارة 
حدد  الذي  اجلزائري«  اأ�سامة  اأبو 
الذي قام من جهته  اللتقاء  كان  لهم 
باإر�سال �سخ�سني له اأحدهما املكنى 
الوليد«  اأبو   « الأخر  و  جهاد«  اأبو   «
وقاموا  اأ�سامة«  اأبو   « بهم  حلق  ثم 
مت  ومن  الفنادق  لأحد  بتوجيهه 
اأين كان يف  ال�سوري  لالأرا�سي  دخلوا 
 ، »داع�س«  من  اأ�سخا�س  اإ�ستقبالهم 
من  اأ�سخا�س  عدة  على  تعرفه  وبعد 
الأرا�سي  نحو  توجيهه  مت  »داع�س« 
تدريبا  هناك  تلقى  اأين  العراقية 
من  الأ�سلحة  خمتلف  على  ع�سكريا 
مل  اأنه  اإل   ، والكال�سنكوف  الألغام 
يرتكب اأي فعل اإجرامي خالل مكوثه 
يف هاته املنطقة التي دامت �سهرين 

عالقة  ل  اأنه  خاللها  لحظ  ون�سف 
هذا  بتعاليم  التنظيم  هذا  لأفراد 
اأغلبهم ل ميت  اأن  بل  الدين احلنيف 
قواعده  اأدنى  يعرف  ول  للدين  ب�سلة 
اأن  غري  الان�سحاب  حينها  فقرر   ،
اأن  بحكم  للغاية  �سعبة  العملية 
يحكم  الن�سحاب  يحاول  من  كل 
وتتم  والعمالة  باخليانة  عليه 
تو�سط  لذلك  ج�سديا  ت�سفيته 
لدى اأعيان من التنظيم من �سيوخ 
من  له  ال�سفاعة  ق�سد  احل�سبة 
على  �سوريا  لدولة  التحول  اأجل 
اأ�سا�س اأن هناك معارف من اأبناء 
جلدته ، ومتكن اأخريا من العودة 
ل�سوريا ومن خالل �سقيقه متكن 
للعودة لرتكيا رغبة منه يف العدول 
الإرهابي  للتنظيم  الن�سمام  عن 
اجلزائرية  للقن�سلية  فتوجه   ،
الدخول  اإ�ستلم منهم رخ�سة  اأين 
 ، به  مر  ما  بكل  اأطلعهم  بعدما 
لالأرا�سي  عودته  قبل  اأنه  موؤكدا 
الوطنية قد تلقى نباأ وفاة املكنى 
جروح  تلقيه  اإثر  هريرة«  اأبو   «
لغم و�سوء  انفجار  نتيجة  خطرية 
الإهمال  جراء  من  للعالج  تلقيه 
بامل�ست�سفيات  العناية  و�سوء 

هناك . 

ل/منرية

متكنت م�سالح اأمن ولية اجلزائر من 
يخ�س  فيما  تدخالت  عدة  ت�سجيل 
املحافظة على العمران وحماية البيئة 
وهو  الخت�سا�س  قطاع  م�ستوى  على 
اإىل  امل�سالح  ذات  عليه  حتر�س  ما 
الأو�ساط  يف  اجلرمية  حماربة  جانب 
املحافظة  و  الأمن  لتوفري  احل�رضية، 
يعترب  الذي  املواطن  ممتلكات  على 
من  العملية،  هذه  يف  اأ�سا�سيا  طرفا 
خالل التبليغ عن كل �سيء م�سبوه عرب 
اخلطوط اخل�رضاء التي و�سعت حتت 

ت�رّضفه.
�رضطة  فرقة  �سّجلت  ال�سدد،  هذا  يف 
ولية  لأمن  البيئة  وحماية  العمران 
الفارط  جوان  �سهر  خالل  اجلزائر 
بدون  بناء  باإجناز  تعلق  تدخل   )181(
عدم  حول  تدخالت   )04( و  رخ�سة 
مطابقة البناء لرخ�سة البناء امل�سلّمة، 
العام، مت  الطريق  بتطهري  تعلق  وفيما 
بالتجارة  متعلق  تدخل   )55( ت�سجيل 
 )36( اإثرها  على  ُحـّول  ال�رضعية  غري 

�سخ�س اإىل مقرات ال�رضطة.
فيما يخ�س ت�سيري النفايات ومراقبتها 
واإزالتها، فقد مّت اإح�ساء )651( تدخال 

النفايات  واإهمال  رمي  حول  متحور 
النفايات  نظام  ا�ستعمال  رف�س  اأو 
املو�سوع من طرف الهيئات املعنية، 

رمي  اأو  باإيداع  متعلق  تدخل   )285(
الناجتة  الهامدة  النفايات  اإهمال  اأو 
املناجم  و  املحاجر  ا�ستغالل  عن 
الرتميم،  و  والبناء  الهدم  واأ�سغال 
الطريق  اإعاقة  حول  تدخل   )77(
�ساأنها  من  مواد  ترك  اأو  بو�سع  العام 
غري  جتعله  اأو  املرور  حرية  متنع  اأن 
)09( مواقع  اإزالة  اإىل  بالإ�سافة  اآمن، 
بالتن�سيق  �رضعية  غري  ومفرغات 
عن  ناهيك  املحلية،  ال�سلطات  مع 
اأو و�سع يف  باإلقاء  )49( تدخل متعلق 
كنا�سات  اأو  اأقذار  العمومي  الطريق 
اأو مياه قذرة اأو اأي مواد اأخرى يوؤدي 
�سقوطها اإىل اإحداث �رضر اأو تت�ساعد 

منها روائح كريهة �سارة بال�سحة.
وال�سحة  بالنظافة  تعلق  فيما 
العمومية، فقد �سجلت ذات امل�سالح 
احليوانات  برمي  متعلقا  تدخال   )13(
امل�سدر  ذات  الف�سالت  اأو  امليتة 
طريق  عن  اإتالفها  وعدم  احليواين 

الدفن اآو الرتميد.

م�شالح اأمن ولية اجلزائر

اإزالة 09 مفارغ ع�سوائية وت�سجيل 181 اإجناز بناء بدون ترخي�ص 

حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�شاء

جزائري يروي حقيقة  جمرمي داع�ص بال�سام و العراق
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والريا�ضة  ال�ضباب  مدير  اأكد 
بورقلة بوبكر �ضتحونة يف ت�رصيح 
�ضحفي خ�ص به يومية »الو�ضط«، 
اأنه بعد اللقاء الوطني الذي اأ�رصف 
واجلماعات  الداخلية  وزير  عليه 
الدين  نور  الإقليم  وتهيئة  املحلية 
بدوي اأعطى هذا الأخري تعليمات 
لكل ولة الوطن وعلى راأ�ضهم ولية 
فعل  بردود  حظيت  التي  ورقلة 
اأين قامت   ، الولية  لوايل  ايجابية 
ال�ضباب  مديرية  مبا�رصة  بعدها 
ثالث  باإر�ضال  بورقلة  والريا�ضة 
�رصق،  ال�ضاحيلية  للوليات  جلان 
 ، الوطني  الرتاب  و�ضمال  غرب 
لكل  امليدانية  املعاينة  اأجل  من 
املوؤ�ض�ضات التي مت تعيينها لتوزيع 
باملخيمات  مقعد   3000 عليها 
جويلية   10 الـ  من  ابتداء  ال�ضيفية 
كاأول  الريا�ضية  للمدار�ص  اإ�ضافة 
بالن�ضبة  ال�ضيء  نف�ص  جتربة 
لولية  بالن�ضبة  الإناث  ملدار�ص 
تنويع  اإطار  يف  وذلك  ورقلة 
احلركة  يخ�ص  ما  كل  وت�ضجيع 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . ال�ضبانية 
اأو�ضح �ضتحونة فاإن قوافل ثقافية 
�ضتتوجه يف اإطار التواأمة الثقافية 
وبجاية  جيجل  وليات  من  لكل 

الثاين  ال�ضطر  اإطار  يف  ووهران 
 200 �ضت�ضم  التي  العملية  من 
املوؤ�ض�ضات  على  موزعني  �ضاب 
، ناهيك عن تكفل وايل  ال�ضبانية 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  ولية 
يف اإطار دفرت �رصوط مقننة لدعم 
النقل  بتوفري  ال�ضبانية  احلركة 
وذلك  املحلية  اجلمعيات  لفائدة 
ميدانية  ومتابعة  اإ�رصاف  حتت 
من طرف م�ضالح مديرية ال�ضباب 

والريا�ضة بورقلة .
 اأما بخ�ضو�ص احل�ضة املمنوحة 

من طرف وزير ال�ضباب والريا�ضة 
حممد حطاب ، فقد مت تخ�ضي�ص 
300 مقعد يف املخيمات ال�ضيفية 
النائية  املناطق  اأطفال  لفائدة 
خويلد  �ضيدي  بلديات  من  بكل 
وبلديات  ورقلة   ، اأنقو�ضة   ،
املقاطعة الإدارية تقرت . وعلى 
�ضعيد اأخر فقد اأكد الرجل الأول 
بقطاع ال�ضباب والريا�ضة بالولية 
تكري�ص  اإطار  يف  �ضتحونة  بوبكر 
ال�ضباحة الرتفيهية وطبقا ملتابعة 
وايل  �ضيقوم   ، ورقلة  ولية  وايل 

م�ضابح   03 بو�ضع  ورقلة  ولية 
و  ،احلجرية  ورقلة  من  بكل 
مت  مل�ضبحني  اإ�ضافة  اأعمر  بلدة 
لل�ضباحة  اأحوا�ص   07 و  تاأهيلهم 
اخلدمة  حيز  اأي�ضا  تاأهيلهم  مت 
بعيدي  بالذكرى  الحتفال  ع�ضية 
م�ضيفا  وال�ضباب،  ال�ضتقالل 
امل�ضابح  اإرفاق  ال�ضدد  ذات  يف 
والرتفيهية  فكرية  مب�ضابقات 
ملختلف ال�رصائح العمرية وو�ضع 
برامج التوقيت اخلا�ص بالدخول 

واخلروج .

بالوقود  التزود  حمطات   �ضهدت 
بوليتي  واملازوت  البنزين  بنوعيه 
اأدرار  ومترنا�ضت تذبذبا كبريا يف 
مما  الطاقوية  املادة  هذه  توفري 
ي�ضكلون  ال�ضائقني  جعل غالبية 
طوابري غري منتهية اأمام حمطات 

بيع الوقود  .
�ضائقي  من  الع�رصات   اأعرب 
ال�ضياحية    ، النفعية  املركبات 
ببلديات  الثقيل  الوزن  و�ضاحنات 
اأدرار  يف ت�رصيحات  و  مترنا�ضت 
عن    « »الو�ضط  يومية  مع  لهم 
ال�ضديدين  وتذمرهم  ا�ضتيائهم 
التذبذب  مع�ضلة   ا�ضتمرار  من 
رغم  الوقود،  توفري  يف  احلا�ضل 
ملوؤ�ض�ضة  العامة  املديرية  تعهد 
املواد  بتوفري  بالتزامها  نفطال 
الو�ضع  هذا  اأن  حيث   ، الطاقوية 
امل�ضكل  من  املت�رصرين  اأرغم 
غري  طوابري  ت�ضكيل  على  القائم 

الوقود  بيع  حمطات  اأمام  منتهية 
�ضياق  ويف  واخلا�ضة،  العمومية 
مت�ضل فقد �ضكك ذات املتحدثني 
ي�ضتبعد  التي ل  الأزمة  يف حقيقة 
اأن تكون مفتعلة، خا�ضة اذا علمنا 
املتخ�ض�ضة  المن  م�ضالح  ان 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
يف  عاجلت  قد  كانت  التهريب  و 
ق�ضايا   10 الخرية  �ضاعة   48 الـ 
الطاقوية،  املواد  بتهريب  تتعلق 
و�ضبط  ا�ضرتجاع  من  ممكن  مما 
مع  الوقود  من  لرت   16500
م�ضادرة  ليتم  مهربني   10 توقيف 
املوقوفني  وحتويل  املحجوزات 
ل�ضتكمال  املعنية  للم�ضلحة 
قبل  معهم  القانونية  الإجراءات 
الق�ضائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم 
للنظر يف و�ضعيتهم بتهمة التهريب 

والأ�رصار بالقت�ضاد الوطني .
�شيخ مدقن

اأوقفت فجر اأم�ص  ،  م�ضالح البحث 
بدائرة  الوطني  بالدرك  والتحري 
حوايل   بعد   على  الواقعة  الربمة 
ورقلة   ولية  مقر  عن  كلم     430
  ، روتينية   بدورية  قيامها  خالل 
مروج خمدرات كان على منت مركبة 
من نوع  406 بيجو  ، واثناء التقرب 
من املدعو م/ح يف الثالثينيات من 
التلم�ص  باجراءات  للقيام   العمر 
كلغ   17 بحوزته   �ضبط  القانونية 
ليتم  املعالج  الكيف  مادة  من 
وت�ضليمها  املحجوزات  م�ضادرة 
فيما  املعنية   الخت�ضا�ص  لدوائر 
للم�ضلحة  �ضاحبها  حتويل  مت 

الجراءات  ل�ضتكمال  املخت�ضة 
نهار  تقدميه  قبل  معه  الق�ضائية 
وكيل اجلمهورية  ال�ضيد  اأمام  اليوم 
م�ضعود  حا�ضي  حمكمة   لدى 
احليازة  بتهمة  و�ضعيته  يف  للنظر 
بطريقة  باملخدرات  واملتاجرة 
غري �رصعية ، يذكر اأن املعني  قد 
�ضدرت يف حقه  07  اأوامر للقب�ص 
مت  كما   ، العدالة   اأمام  والتقدمي 
خالل العملية الأمنية الناجحة من 
�ضنتيم  مليون    14 مبلغ  ا�ضرتجاع  
املتاجرة  اأنها من عائدات   يعتقد 

باملمنوعات  .
اأحمد باحلاج 

المن  م�ضالح  اأوقفت 
مكافحة  يف  املتخ�ض�ضة 
الهجرة  و  املنظمة  اجلرمية 
اليومني  يف  �رصعية  الغري 
رعية   21  ، الخريين 
جن�ضيات  يحملون  افريقي 
وت�ضادية  ونيجريية  مالية 
الفاحت  بحي  وكامريونية 
قزام  عني  ببلدية  نوفمرب 
بولية مترنا�ضت وبعد نقلهم 
للدرك  القليمية  للم�ضلحة 

اجلناة  اأن  تبني  الوطني 
القبور  نب�ص  يف  خمت�ضون 
املوتى  اع�ضاء  وا�ضتغالل 
ال�ضحر  طقو�ص  ممار�ضة  يف 
تقدميهم  واثناء  وال�ضعوذة 
وكيل  ال�ضيد  امام  اأم�ص  يوم 
اجلمهورية لدى حمكمة عني 
قزام اأمر با�ضتكمال اجراءات 
الوطني   الرتاب  من  الطرد 

وفق املعلومات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

.       3 م�سابح جديدة و تاأهيل 07 اأحوا�ض لل�سباحة 

مدير ال�شباب والريا�شة بورقلة بوبكر �شتحونة لـ«الو�شط«

اأحمد باحلاج 

3300طفل من الوالية ي�ستفيدون 
من املخيمات ال�سيفية 

�ضيارات  �ضائقي  اأم�ص  يوم  جتمهر 
وحت�ضني  تكوين  معهد  اأمام  الأجرة 
لوزارة  التابع  الإطارات  م�ضتوى 
 ، املحلية  واجلماعات  الداخلية 
احتجاجا منهم على تف�ضي �ضيارات 
بات  الذي  الأمر  وهو  لكلوند�ضيتان 

يهدد ن�ضاطهم بالزوال .
�ضيارات  �ضائقي  ممثلي   عرب 
يف  بورقلة  الأجرة  املحتجني 
 ،« »الو�ضط  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 

ال�ضديدين  وتذمرهم  ا�ضتيائهم  عن 
ل�ضيارات  املرعب  النت�ضار  من 
بالن�ضاط  يعرف  ما  اأو  لكلوندي�ضان 
منا�ضدين   ، القانوين  غري  املوازي 
املحلية  ال�ضلطات  ال�ضياق  ذات  يف 
الولية  وايل  راأ�ضها  وعلى  والأمنية 
النقل  ومدير  الولئي  الأمن  ومدير 
التدخل  ب�رصورة  ورقلة  بولية 
�ضائقي  لن�ضاط  حد  لو�ضع  العاجل 
�ضيارة الأجرة غري ال�رصعية ، خا�ضة 

موظفني  معظمهم  اأن  علمنا  اإذا 
بقطاعات عمومية وب�رصكات نفطية 

باإقليم دائرة حا�ضي م�ضعود .
ذات  هدد  فقد  ذلك  جانب  اىل 
من  الت�ضعيد  مبوا�ضلة  املتحدثني 
لهجة خطابهم يف حالة ما مل حترك 
ال�ضلطات الو�ضية مبا فيها الأدوات 
الرقابية على قطاع النقل �ضاكنا من 
مطالبهم  من  اجلاد  التجاوب  اأجل 
الزمن  جتاوزها  التي  امل�رصوعة 

ح�ضب قولهم.
ومعلوم اأن م�ضالح الأمن قد اأ�ضدرت 
تعليمات  الأخرية  الفرتة  خالل 
�ضارمة لدى م�ضالح الأمن العمومي 
، من اأجل  تطبيق القوانني ال�ضارمة 
لكلوندي�ضتان  �ضيارات  �ضائقي  �ضد 
رخ�ص  منهم  �ضحب  خالل  من 
للمح�رص  �ضيارتهم  وحتويل  ال�ضياقة 

البلدي .
اأحمد باحلاج 

ورقلة   مبدينة  التجارية  املمار�ضة  انتقلت 
بطريقة  خارجها  اإىل  املحالت  داخل  من 
كر�ضت منطق الفو�ضى والالمبالة ، حيث 
الأر�ضفة  يف  �ضلعهم  عر�ص  التجار  يتعمد 
وحتى يف الطرقات ، مما خلف فو�ضى يف 
حركة الراجلني واملرور. ويكفي اأن تتجول 
ا�ضتفحلت  الفو�ضوية  التجارة  اأن  وتتاأكد 
الأر�ضفة  احتلت  لأنها  للقلق،  يدعو  ب�ضكل 
و�ضلبت حق املارة الذين اأ�ضبحوا ل يجدون 

اخل�رص  عربات  تغلق  بينما  للعبور،  مكانا 
املرور  حركة  وجه  يف  الطريق  والفواكه 
نتيجة متركزها يف عدة طرقات على �ضبيل 
املثال اأمام �ضاحة �ضوق احلجر   ، و تتعاىل 
الأ�ضوات يف كل مرة منادية ب�رصورة تنظيم 
التجارة كما هو احلال بالن�ضبة ل�ضكان حي 
لل�ضلطات  ا�ضتكوا  الذين  بلعبا�ص   �ضوق 
غري  للباعة  الفو�ضوي  الإنت�ضار  املحلية 
 ، حياتهم  عليهم  نغ�ضوا  الذين  ال�رصعيني 

حيث يجدون �ضعوبة يف الدخول واخلروج 
حال  يف  الو�ضعية  لتتاأزم  م�ضاكنهم،  من 
وجود مري�ص اأو ماأمت اأو عر�ص اإذ ي�ضتحيل 
مرة  كل  يف  اأنه  عن  ناهيك  �ضيارة،  دخول 
امل�ضاكن  اأ�ضحاب  بني  مناو�ضات  تقع 
غالبية  كان  واإذا   ، �رصعيني  غري  والتجار 
نظرا  حمالتهم  لكراء  يعمدون  ال�ضكان 
لرواج التجارة، فاإن املواطن يطالب فقط 
بعدم احتالل الطرق حتى يت�ضنى له ال�ضري 

لأ�ضحاب  بالن�ضبة  وكذلك  عادي  ب�ضكل 
العديد  يف  البلدية  قيام  ورغم  ال�ضيارات. 
من املرات بتفريق جتار الأر�ضفة ، لكنهم 
�رصعان ما يعودون لحتالل املناطق التي 
عر�ص  �ضاربني  ل�ضلعهم،  البيع  على  تعدو 
احلائط كل املحاولت لتنظيمهم يف مراكز 
جتارية، ق�ضد اإعادة الوجه احل�ضن ملدينة 

ورقلة   . 
اأحمد باحلاج 

ورقلة

احتلوا الر�شفة  و �شايقوا الراجلني و املركبات

مواجهة بني الكلوندي�ستان و �سيارات االأجرة

جتار  بورقلة يحدثون فو�ســى فـــي حركــة املـرور

 رغم تعهد املديرية العامة
 لنفطال بتوفريه 

 م�شالح الدرك الوطني
 بدائرة الربمة بورقلة

عني قزام بتمرنا�شت 

التذبذب يف توفري مادة الوقود 
بواليتي مترنا�ست واأدرار 

�سبط بحوزته 17 كلغ من 
الكيف املعالج

طرد 21 رعية افريقي بتهمة 
االقامة الغري �سرعية 

ك�شف مدير ال�شباب والريا�شة بوبكر �شتحونة ،اأن م�شاحله �شرعت حتت اإ�شراف وايل 
الولية عبد القادر جالوي ،منذ �شهر فيفري املن�شرم يف �شبط الجراءات الإدارية مع 

خمتلف الوليات ال�شاحيلة حت�شبا ملو�شم الإ�شطياف. 
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يف  ن�سيب  ال�سيد  واأو�سح     
ت�رصيح لل�سحافة على هام�ش 
التي  التفقد  و  العمل  زيارة 
اأ�رصف  التي  قادته  الوالية و 
جملة  تد�سني  على  خاللها 
اأن من جمموع  من امل�ساريع 
ت�ستفيد  بلدية   18 بلدية    25
التموين  نظام  من  حاليا 
باملاء ال�رصوب ب�سكل يومي و 
املنتظر اأن  يعمم عرب جميع 
نهاية  مع  املتبقية  البلديات 
ال�سنة اجلارية واأ�ساف الوزير 
اأن "والية البليدة عانت خالل 
خا�سة  املا�سية  ال�سنوات 
الواقعة  للبلديات  بالن�سبة  
م�سكل  من  ال�رصقية  باجلهة 
احليوية  املادة  بهذه  التموين 
موؤخرا  قطعت  اأنها  اإال  
بف�سل  هذا  و  مهمة  اأ�سواطا 
االإ�سافية  املالية  االأغلفة 
التي ر�سدتها  الوزارة الو�سية 
الداخلية  وزارة  مع  بالتن�سيق 
و اجلماعات املحلية الإجناز 

م�ساريع  �ساهمت يف التقليل 
من هذا امل�سكل". وك�سف اأن 
الوالية "�ستتخل�ش نهائيا من 
هذا  و  قريبا"  امل�سكل  هذا 
امل�ساريع  ا�ستكمال   مبجرد 
تراب  عرب  اإجنازها  اجلاري 
ا�ستفادتها  جانب  اإىل  الوالية 
تقع  اأخرى   من  م�ستقبال 
على  الوالية,  اإقليم  خارج 
مرت  األف   100 حتويل  غرار 
انطالقا   يومي  ب�سكل  مكعب 
البحر  من حمطة حتلية مياه 

املتواجدة غرب العا�سمة.
اأ�رصف  ال�سياق  هذا  ويف 
الزيارة  هذه  خالل  الوزير 
حيز  هياكل  عدة  و�سع  على 
اخلدمة  �ست�ساهم ب�سكل كبري 
باملياه  التموين  حت�سني  يف 
املتمثلة  و  لل�رصب  ال�ساحلة 
مدينة  تزويد  نظام   يف 
الوالية(  )�رصق  بوعينان 
ت�سم  التي  و  ال�رصوب  باملاء 
خزانيني مائيني  ب�سعة 5000 
ل�سخ  حمطة  و  مكعب  مرت 
ملوان  حمام  وببلدية  املياه. 
)�رصق الوالية( اأ�رصف الوزير 

حمطة  تد�سني  على  اأي�سا 
مقطع  وادي  مياه  معاجلة  
الذي  امل�رصوع  هو  و  لزرق 
معترب  مايل  مبلغ  له  ر�سد 
و  دج  مليون  ال600   ناهز 
بلديات  من  كل  �سيزود  الذي 
حمام ملوان و االأربعاء و اأوالد 
�سالمة  وبوقرة باملاء ال�سالح 
الوزير  قام  كما  لل�رصب. 
بو�سع  الزيارة  هذه  خالل 
اإجناز  م�رصوع  اأ�سا�ش  حجر 
ال�ساحلة  املياه   منظومة 
القطب  لفائدة  لل�رصب 
ال�سف�ساف  بحي  العمراين 
نحو  ي�سم  الذي  و  )مفتاح( 
10  اآالف وحدة �سكنية, هذا 
اإىل جانب الوقوف على مدى 
من   عدد  اأ�سغال  وترية  تقدم 
اإجنازها.  اجلاري  امل�ساريع 
امل�ساريع  هذه  بني  ومن 
ن�سيب  عندها  وقف  التي 
التزام   لعدم  نظرا  مطوال 
مبواعيد  عليها  القائمني 
و  تاأهيل  م�رصوع  الت�سليم, 
املياه   ت�سفية  حمطة  تو�سعة 
اأين  مراد  ببني  امل�ستعملة 
ت�رصيع  �رصورة  على  اأكد 
ت�سليمها  بغية  االأ�سغال  وترية 
كاأق�سى  �سهرين  غ�سون  يف  
تقدير نظرا لالأهمية الكبرية 
التي يكت�سيها هذا امل�رصوع. 
الوالية  �سجلت  فقد  لالإ�سارة 
االأخرية  ال�سنوات  خالل 
جمال  يف  نوعية  قفزة 
باملياه  التموين  حت�سني  
مت  حيث  لل�رصب  ال�ساحلة 
بغالف  عملية   253 اإجناز 
مليار   52 ناهز   معترب  مايل 
 150 اإجناز  غرار  على  دينار, 
االآبار  بذلك عدد  لريتفع  بئر 
 258 اإىل  بالوالية  امل�ستغلة  
اإجناز  اإىل  باالإ�سافة  بئر, 
و  جديدا  مائيا  خزانا   24
ع�رصة حمطات  �سخ و ثالثة 
حمطات ت�سفية و كذا تو�سعة 

على  ال�رصوب  املاء  �سبكات 
م�سافة 582  كلم.

م�شابح مبحاذاة الأودية 
و ال�شدود 

و ك�سف وزير املوارد املائية, 
م�رصوع  عن  ن�سيب,   ح�سني 
مبحاذاة  م�سابح  اإجناز 
بهدف  االأودية  و  ال�سدود 
الغرق  حلوادث  حد   و�سع 
التي ت�سجلها خمتلف واليات 

الوطن كل مو�سم ا�سطياف.
هام�ش  على  الوزير  واأو�سح 
التي  التفقد  و  العمل  زيارة 
اأن   للوالية  اليوم  قادته 
موؤخرا  فتحت  "م�ساحله  
امل�ستثمرين  اأمام  املجال 
م�سابح  الإجناز  اخلوا�ش 
ال�سدود  و  االأودية  مبحاذاة  
�سالمة  و  اأمن  �سمان  بهدف 
مرتاديها, خا�سة االأطفال يف 
ظل ت�سجيل  نق�ش يف مثل هذه 
العديد  م�ستوى  على  الهياكل 

خا�سة  الوطن  واليات  من 
الداخلية  منها"واأ�ساف ذات 
امل�سوؤول اأنه مت اإىل حد اليوم 
هذا  يف  طلبا   40 ا�ستقبال 
درا�ستهم  �سيتم   اخل�سو�ش 
الوطنية  الوكالة  قبل  من 
لتحال  التحويالت  و  لل�سدود 
املركزية  للجنة   بعدها 
التي  املائية  املوارد  بوزارة 
نهائي.   ب�سكل  فيها  �ستف�سل 
تتوفر  اأن  املنتظر  ومن 
اجلديدة  امل�سابح  هذه 
االأمن  معايري  خمتلف  على 
توفري  بهدف  ال�سالمة   و 
التي  الف�ساءات  هذه  مثل 
خا�سة  ال�سباحة  ملحبي  تتيح 
هوياتهم  ممار�سة   االأطفال 
دون تعري�ش حياتهم للخطر.

ال�سيد  اأكد  ال�سياق  هذا  ويف 
احلمالت  موا�سلة  عن  ن�سيب 
التي   التوعوية  و  التح�سي�سية 
الو�سية  الوزارة  تنظمها 
بالتن�سيق مع م�سالح احلماية 
املدنية حول خماطر ال�سباحة  

داعيا  االأودية,  و  ال�سدود  يف 
حت�سي�ش  اإىل  املواطنني 
يف  ال�سباحة  بخطورة  اأبنائهم 
حفاظا  االأماكن  هذه   مثل 
ظل  يف  خا�سة  حياتهم  على 
الواليات  من  العديد  ت�سجيل 
حلاالت  غرارالبليدة  على 
غرق عديدة منذ بداية مو�سم 
م�سالح  وكانت  اال�سطياف 
ك�سفت  قد  املدنية  احلماية 
لها  ح�سيلة  يف  ال�سبت  اليوم 
غرقا  اأ�سخا�ش  �ستة   وفاة 
خالل 48 �ساعة االأخرية على 
م�ستوى عدة واليات من الوطن 
(على  �سنة    28( حالة  منها 
م�ستوى والية البليدة تويف غرقا 
ال�سومعة   بلدية  فروخة  �سد  يف 
خالل  الوزير  قام  فقد  لالإ�سارة 
العديد  بتد�سني  الزيارة  هذه 
التي  �ست�ساهم يف  من امل�ساريع 
ال�رصوب  باملاء  التموين  حت�سني 
الوقوف  عن  ف�سال  بالوالية, 
اأ�سغال  وترية  تقدم   مدى  على 

م�ساريع اأخرى.

ك�شف وزير املوارد املائية, ح�شني ن�شيب, يوم ال�شبت املن�شرم  بالبليدة عن تعميم نظام التموين اليومي للمياه ال�شاحلة لل�شرب عرب جميع  بلديات 
الولية نهاية ال�شنة اجلارية و هذا بعد دخول جملة من امل�شاريع املن�شبة  يف هذا الإطار حيز اخلدمة.

البليدة 

م٫�س

تعميم نظام التوزيع اليومي للماء ال�شروب

تيمزارت لغبار بتيزي وزو

اأباطرة الرمال يهددون حياة ال�شكان و املجال البيئي 
ببلدية  لغبار  تيمزارت  قرية  �سكان  دق 
ظاهرة  حول  اخلطر  ناقو�ش  وزو  تيزي 
اأمتار  بعد  على  الرمال  ا�ستنزاف  و  نهب 
باجتاه  املختلط  االأمني  احلاجز  من 
تيزي  مناطق  من  وغريها  واقنون  طريق 
يتهدد  اأن هناك خطر حقيقي  وزو حيث 
الطبيعة و كدا ال�سكان و ي�سكل معامل اأزمة 
بقاء  االأفق يف حال  �ستطفي على  �سحية 
دار لقمان على حالها حيث ال تزال ظاهرة 
نهب الرمال على م�ستوى مناطق خمتلفة 
على  طفيلية  ب�سفة  تنت�رص  وزو   بتيزي 

�سيباو  واد  مثل  واالأنهار  الوديان  �سفاف 
املمتد من والية تيزي وزو اإىل ببومردا�ش 
و حتتل جهة ج�رص ال�سمعة على بعد اأمتار 
رفقة  القدمية  لغبار  متيزرات  قرية  من 
منطقة �سيدي نعمان بدائرة دراع بن خدة  
املرتبة االأوىل من حيث درجة النهب الذي 
الزمن  من  ع�رصيتني  طيلة  لها  تعر�ش 
وب�رصية  طبيعية  بكارثة  تهدد  وخملفاته 
من  جمع  ت�رصيحات  وح�سب   , حقيقية 
لقاء  وزو يف  بتيزي  لغبار  تيمزارت  �سكان 
فاإن نهب الرمال ت�سبب يف انهيار اجل�رص 

املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  القدمي 
بحيث  البيئي  التوازن  اختالل  ناهيك عن 
اأتت  اأن  بعد  الزراعية  تتقل�ش امل�ساحات 
مياه الوادي عليها وتعر�ش احلقول للتلف 
الطبقة  فقدان  مع  الرتبة  ب�سبب اجنراف 
بغياب  متاأثرة  بيا�سها   للمياه  ال�سطحية 
الطبقة الرملية باعتبارها م�سفاة طبيعية 
تتعر�ش  لل�رصب  ال�ساحلة  املياه  اأن  كما 
مع  ملوحتها  وتزداد  للتلوث  االأخرى  هي 
اإ�سعاف درجة خ�سوبة االأرا�سي و يحدث 
اإال  االإرهابي  الن�ساط  تراجع  برغم  هدا 

واملثري  متوا�سلة  تزال  ال  الظاهرة  اأن 
تن�سط  الرمال  نهب  �سبكات  اأن  للجدل 
على مدار ال�ساعة خ�سو�سا على م�ستوى 
ج�رص ال�سمعة على بعد مرتين من احلاجز 
و  الطرق   مفرتق  عند  املختلط  الثابت 
التاأثريات  اأن  حيث  اجلميع  اأعني  اأمام 
الرمال وخماطرها  نهب  لظاهرة  ال�سلبية 
اأن  اإال  خا�سة  القرية  هذه  �سكان  على 
اجلهات املعنية تكتفي بدور املتفرج اأمام 

هذه اجلرمية املقرتفة بحق الطبيعة .
ح- �س
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�شبعة مر�شحني حمتملني خلالفة عبا�س
الكاتب ب�شارة بحبح: وا�شنطن

يف  توافره  الفل�سطينيون  يريد  الذي  ما 
اإىل  اأتطرق  اأن  قبل  اجلديد؟،  القائد 
موؤهالت وخ�سائ�ص كل مر�سح، �ساأحتدث 
عن بع�ص التحديات التي يواجهها هوؤالء 
الفل�سطيني  ال�سعب  يود  وما  املر�سحون 
هم  من  اأو  الزعيم  هذا  مثل  يف  روؤيته 
املر�سحني الذين يريدون جتنبهم وملاذا، 
يف  القارئ  �سي�ساعد  هذا  اأن  اإىل  م�سرياً 
�سيكون  املر�سحني  هوؤالء  من  حتديد 
اأغلبية  دعم  على  للح�سول  حًظا  االأكرث 
اأن  بحبح  واأو�سح  الفل�سطيني.  ال�سعب 
ا�ستطالعات الراأي االأخرية التي اأجراها 
والبحوث   لل�سيا�سات  الفل�سطيني  املركز 
اأظهرت اأن 64٪ من الفل�سطينيني يريدون 
من عبا�ص اال�ستقالة، وعار�ص 57٪ قرار 
باإبقاء عبا�ص زعيًما  العام 2016  فتح يف 

للحركة ملدة 5 �سنوات اأخرى.
االنتخابات  اإجراء  مت  لو  اأنه  اإىل  واأ�سار 
اأن  اإىل  م�سرياً  عبا�ص،  خل�رس  اآنذاك، 
ومن  عبا�ص  من  تعبوا  الفل�سطينيون 
اأظهرت  كما  اإرثه،  ومن  به  املحيطني 
اأن  االأخرية  العام  الراأي  ا�ستطالعات 
قيادة  يثقون يف  فقط  الفل�سطينيني  ثلث 
فتح، فلم يعد الفل�سطينيون يعتربون فتح 
واأ�سبحوا  املهيمنة  ال�سيا�سية  احلركة 

يبحثون عن بدائل. –

عملية ال�شالم فا�شلة

اأن الفل�سطينيون يرون اأن عملية  واأو�سح 
اأو�سلو  اتفاقات  عن  املنبثقة  ال�سالم 
لل�سالم كانت فا�سلة، منوهاً اإىل اأن خليفة 
روؤية  لديه  يكون  اأن  اإىل  يحتاج  عبا�ص 
جريئة راغبة يف اتخاذ نهج جديد لعملية 

ال�سالم.

التعاون الأمني مع »اإ�شرائيل«

اإىل  ينظرون  الفل�سطينيون  اأن  اإىل  ونوه 
يف  اإ�رسائيل  مع  االأمني  عبا�ص  تعاون 
�رسوري  �رس  اأنه  على  االأحوال  اأح�سن 
واالأمن  الن�سبي  النظام  على  للحفاظ 
تام  كتعاون  االأحوال  اأ�سواأ  ويف  الداخلي، 

مع العدو.

ال�شيا�شة الداخلية الفل�شطينية:

وقال بحبح اأن عبا�ص عمل على تهمي�ص 
خمتلف الف�سائل ال�سيا�سية الفل�سطينية، 
مبا يف ذلك الف�سائل االأع�ساء يف منظمة 
ال�سعبية  اجلبهة   - الفل�سطينية  التحرير 
الدميقراطية  واجلبهة  فل�سطني  لتحرير 
الزعيم  اإىل  منوهاً  فل�سطني،  لتحرير 
جمع  على  قادًرا  يكون  اأن  يجب  اجلديد 
خمتلف االأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية، 

على االأقل، الإقامة عالقة عمل.

حما�س

واأو�سح بحبح اأن الفل�سطينيون ال يريدون 
حديثة  فل�سطينية  دولة  اأي  تكون  اأن 

ينبغي  ذلك،  ومع  اإ�سالمية،  دولة  هي 
االعرتاف بحركة حما�ص كحزب �سيا�سي 
�سمن قيود الد�ستور الفل�سطيني، م�سرياً 
بد  ال  اأمر  مع حما�ص  امل�ساحلة  اأن  اإىل 
منظمة  �سمن  حما�ص  دمج  ويجب  منه 
عزل  ميكن  وال  الفل�سطينية  التحرير 
اأن  الفل�سطينيون  يرى  كما  وتابع  �سوتها 
خالل  من  غزة  لعزل  عبا�ص  حماوالت 
املدنيني  املوظفني  عن  الرواتب  قطع 
الفل�سطينيني وقطع التيار الكهربائي عن 
غزة على اأنها ت�سكل جرمية. اإن اأهل غزة 
)وجدي  فل�سطيني  اأي  مثل  فل�سطينيون 
الأحد  يجوز  ال  غزة(.  من  اأمي  جهة  من 
اأن يطبق العقاب اجلماعي عليهم، ناهيك 
عن تطبيقه على اأي فل�سطيني اآخر، الأن 
على  ي�سيطر  اآخر  طرف  اأي  اأو  حما�ص 

قطاع غزة.

الالجئون الفل�شطينيون:
 

واأو�سح بحبح اأنه يجب اأن يكون الأي خليفة 
الفل�سطينيني،  بالالجئني  قوية  روابط 
العربي.  العامل  يف  املتواجدين  �سيما  ال 
ال�سخ�ص مب�ساحلهم  يهتم هذا  اأن  يجب 
ويجب اأن يكر�ص نف�سه الإيجاد حل عادل 
الفل�سطينيني،  الالجئني  لق�سية  ومن�سف 
وا�سع  ت�سور  هناك  اأن  اإىل  منوهاً 
اأن  حقيقي،  اأو  خيايل  �سواء  االنت�سار، 
من  بالف�ساد،  مليئة  الفل�سطينية  ال�سلطة 
مفهوم  حتى  حماربة  يجب  اأنه  الوا�سح 

الف�ساد وعدم الت�سامح معه.

التاأثري الإقليمي:

خليفة  يحظى  اأن  يجب  كما  ووا�سل   
عبا�ص باالحرتام بني الالعبني االإقليميني 
العرب وامل�سلمني واالأوروبيني والدوليني، 
واأن يكون قوي و�سانع قرار حا�سم ومثايل 
وبراجماتي وموؤمن بالدميقراطية وخادم 

لل�سعب و�سجاع وداهية.
مر�سحني  �سبعة  هناك   »: بحبح  وقال 
حمتملني ا�ستناًدا اإىل اأبحاثي ومقابالتي 
مر�سحني  �سبعة  حددت  املكثفة، 
حمتملني يتناف�سون على من�سب الرئي�ص 
وعلى  الفل�سطينية،  لل�سلطة  اجلديد 
االأرجح الرئي�ص اجلديد ملنظمة التحرير 
املر�سحني  هوؤالء  ن�رسد  الفل�سطينية. 
هنا ب�سكل ع�سوائي وبدون ترتيب معني، 
فقط حددت اخل�سائ�ص املثالية للزعيم 

الفل�سطيني املثايل
وا�ستعر�ص بحبح  املر�سحني الرئي�سيني 
حممود  خالفة  على  يتناف�سون  الذين 

عبا�ص، وهم:

اهلل  احلمد  رامي   -  1

رامي احلمد اهلل هو رئي�ص الوزراء احلايل 
فاإنه  هذه،  وب�سفته  عبا�ص.  عهد  يف 
الفل�سطينية  ال�سلطة  موارد  على  ي�سيطر 
املر�سحني  على  ميزة  له  يوفر  مما 
االأجهزة  روؤ�ساء  بني  �سيما  ال  االآخرين، 
موظفي  وكذلك  ومروؤو�سيهم،  االأمنية 
اخلدمة املدنية الذين يرغبون يف �سمان 
تلقي رواتبهم دون اأي انقطاع. اإذا خلف 

عبا�ص، فيمكنه �سمان اال�ستمرارية، ومن 
الن�سبي.  اال�ستقرار  اإ�رسائيل  وجهة نظر 
التقى احلمد اهلل موؤخًرا باالإ�رسائيليني يف 
ين�سجم  التاأييد خلالفته.  حماولة حل�سد 
رئي�ص  فرج،  ماجد  اللواء  مع  اهلل  احلمد 
يتمتع  ال  ذلك،  ومع  العامة.  املخابرات 
باأي دعم �سعبي ويعترب قريبًا  احلمد اهلل 
قربه  من  الرغم  وعلى  عبا�ص.  من  جًدا 
يف  ياأمل  االأخري  اأن  اإال  فرج،  اللواء  من 
فكيف  عبا�ص،  االآخر  هو  يخلف  اأن 
حتقيق  على  الطرفان  يعمل  اأن  ميكن 
اأهدافهما املت�ساربة حتى االآن. يعار�سه 
االآخر  املناف�ص  الرجوب،  جربيل  ب�سدة 

للخالفة.

القدوة  نا�شر   -  2

يا�رس  اأخت  ابن  القدوة،  نا�رس  �سغل   
التحرير  منظمة  ممثل  من�سب  عرفات، 
الفل�سطينية لدى االأمم املتحدة، والحًقا 
ال�سلطة  يف  اخلارجية  وزير  من�سب 
الفل�سطينية. هو دبلوما�سي حمرتم للغاية 
اإعالن  بعد  رزين.  �سيا�سي  باأنه  ويعرف 
بالقد�ص  �سيعرتف  باأنه  ترامب  دونالد 
اأي  اأن  القدوة  قال  الإ�رسائيل،  كعا�سمة 
تكون  اأن  يجب  فل�سطينية  احتجاجات 
»بطريقة �سلمية وغري م�سلحة وم�ستدامة 
االأ�سباب  اأحد  من  املعتدل  موقفه   »...
التي جتعله املف�سل لعدد من الدول. من 
اأنه يف وقت من االأوقات  اجلدير بالذكر 
مر�سح  وهو  دحالن،  حممد  حليف  كان 
يتم  اأن  اآخر خلالفة عبا�ص. من املمكن 
اإحياء التحالف مع دحالن اإذا فاز دحالن 

يف معركة اخلالفة.

: العالول  حممود     -  3

القليلة املا�سية، �سعد جنم   يف االأ�سهر 
قبل  من  انتخابه  بعد  العالول  حممود 
حال  يف  فتح.  حلركة  الثوري  املجل�ص 
العالول  �سيحل  عاجًزا،  عبا�ص  اأ�سبح 
 60 ملدة  فتح  حلركة  كرئي�ص  مكانه 
من  االنتخابات.  اإجراء  يتم  بينما  يوًما، 
املركزية  اللجنة  �ستختار  اأخرى،  ناحية 
رئي�ًسا  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة 
على  الفل�سطينية!  لل�سلطة  جديًدا 
مت�سكك  العالول  يعترب  عبا�ص،  عك�ص 
ارتباًطا«  »اأكرث  ال�سالم وهو  حيال عملية 
متتعه  عدم  من  الرغم  على  بال�سعب 
ب�سخ�سية وطنية. حث الفل�سطينيني على 
تردد �سداه  ما  وهو  ال�سوارع  اإىل  النزول 
ي�سعرون  الذين  الفل�سطينيني  غالبية  بني 
تف�سيل  عن  متزايد  ب�سكل  الر�سا  بعدم 
مع  االأمني  التعاون  على  االإبقاء  عبا�ص 
للفل�سطينيني  ال�سماح  على  اإ�رسائيل 
بالتظاهر يف ال�سوارع. ال يثق يف حما�ص 
ويوؤيد حل الدولة الواحدة - وهو موقف 
غري م�ستقر بالن�سبة الإ�رسائيل والواليات 
املتحدة. ومع ذلك، ال يتوقع من العالول 
الو�سع  عن  وينحرف  القارب  يهز  اأن 
يتبنى مواقف مت�سددة  اأنه  الراهن، رغم 
داخل فتح. يقال اأن عبا�ص قال للمقربني 
اأنه يوافق على تويل العالول من�سب  منه 
يعني  ال  بالطبع  وهو  فتح،  حركة  زعيم 

رئي�ًسا  �سيكون  اأنه  ي�سمن  وال  بال�رسورة 
جربيل  يعار�سه  الفل�سطينية.  لل�سلطة 
يعار�سان  والرجوب  العالول  الرجوب. 
يعار�سان  والرجوب  العالول  اهلل.  احلمد 

دحالن.

الربغوثي:  مروان   -  4

العام  يف  العام  للراأي  ال�ستطالع  وفًقا 
هنية  اإ�سماعيل  بني  �سباق  ويف   2016
القائد يف حما�ص ومروان الربغوثي، فاإن 
اأ�سوات  من   ٪59 على  �سيح�سل  االأخري 
الفل�سطينيني. امل�سكلة هي اأن الربغوثي 
االإ�رسائيلية  ال�سجون  يف  �سنوات  ق�سى 
بال�سجن  متتالية  اأحكام  خم�سة  ويق�سي 
مدى احلياة لتورطه يف هجمات م�سلحة 
�سد اإ�رسائيليني خالل االنتفا�سة الثانية 
بني العامني 2001 و 2005. دعا الربغوثي 
اإ�رسائيل  مع  االأمني  التعاون  اإنهاء  اإىل 
واقعًيا، من  للقائد.  ويعترب خياًرا جذرًيا 
امل�ستبعد جًدا اأن تقوم اإ�رسائيل باإطالق 
فاإطالق  ال�سجن،  من  الربغوثي  �رساح 
�سكل  باأي  م�ساحلها  يخدم  لن  �رساحه 
عن  احلديث  فاإن  وعليه،  االأ�سكال.  من 

تر�سحه يعترب نقطة خالفية.

فرج: ماجد    -  5

 اللواء ماجد فرج هو رئي�ص املخابرات، 
لعبا�ص  املف�سل  املر�سح  اأنه  ويقال 
الفل�سطينية.  لل�سلطة  كرئي�ص  ليخلفه 
االأمن  قوات  قيادة  مبيزة  يتمتع 
فرد   70000 من  املكونة  الفل�سطينية 
تلك  والء  اأن  ويقال  الغربية.  ال�سفة  يف 
القوات ينق�سم بني اأن�سار جربيل الرجوب 
من  دحالن.  وحممد  اهلل  احلمد  ورامي 
وجهة نظر اإ�رسائيل، جنح يف �سن حرب 
وقائية �سد »االإرهاب الفل�سطيني« الذي 
لعبا�ص.  واملعار�سني  اإ�رسائيل  ي�ستهدف 
من ناحية اأخرى، ينظر اإليه الفل�سطينيون 
تعترب  االإ�رسائيلي.  للقمع  اأداة  اأنه  على 
ال�سخ�ص  هو  فرج  اأن  املتحدة  الواليات 
االأمني  التعاون  ملوا�سلة  احتمااًل  االأكرث 
على  احلفاظ  وبالتايل  اإ�رسائيل،  مع 
يقال  عبا�ص.  رحيل  مبجرد  اال�ستقرار 
قبل  املتحدة  الواليات  زار  فرج  اأن 
فيه  الذي قاطع  الوقت  اأ�سهر، يف  ب�سعة 
ر�سمية  فل�سطينية  ات�ساالت  اأي  عبا�ص 
اعرتافها  خلفية  على  ترامب  اإدارة  مع 
وكان  الإ�رسائيل.  عا�سمة  بالقد�ص 
وا�سنطن  اإىل  فرج  زيارة  من  الهدف 
بوزير  خاللها  التقى  التي  العا�سمة، 
على  احل�سول  هو  االأمريكي،  اخلارجية 
عبا�ص  خلالفة  لرت�سيحه  اأمريكي  دعم 
ذلك،  ومع  الفل�سطينية.  لل�سلطة  كرئي�ص 
اإىل املوقف  اأن يُنظر  فمن غري املرجح 
يكت�سب  اأنه  على  اإ�رسائيل  من  املعتدل 
الغربية،  ال�سفة  داخل  �سيا�سية  ميزة 
اأنه  على  اإليه  وينظر  غزة.  وبالتاأكيد 
الفا�سلة.  و�سيا�ساته  لعبا�ص  امتداد 
يعار�ص حما�ص ب�سدة. ال اأحد من القوى 
معه.  م�سلحة  تربطه  االإقليمية  العربية 
هو  كبري  عدو  لديه  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
فرج  اأن  بالذكر  جدير  الرجوب.  جربيل 

كان يعمل حتت قيادة الرجوب.

 : الرجوب  جربيل    -  6

فتح  عام  اأمني  هو  الرجوب  جربيل 
الوقائي  االأمن  جلهاز  ال�سابق  والرئي�ص 
اأنه  املعروف  من  الغربية.  ال�سفة  يف 
ال�سيا�سات  مرة  قارن  ومتهور.  �رسيح 
باأملانيا  الغربية  ال�سفة  يف  االإ�رسائيلية 
منطقة  يف  قاعدته  تتمركز  النازية. 
قوات  يف  موالني  اأفراد  ولديه  اخلليل 
منهم  العديد  جند  الفل�سطينية  االأمن 
ومنحهم ترقيات. �سمح له موقعه كرئي�ص 
يكون  باأن  الفل�سطيني  القدم  كرة  الحتاد 
قريبًا من اجليل ال�ساب من الفل�سطينيني 
وقام  اأمامهم  نف�سه  و�سع  حيث   -
من  يخاف  ال  اإنه  جانبه.  اإىل  بتوظيفهم 
اتخاذ مواقف غري �سعبية. يقال اأنه يقوم 
التحالفات  وبناء  االأ�سلحة  بتجميع  حالًيا 
اأنه حتالف مع قطر،  ويعتقد  ال�سيا�سية. 
رغم اأنه معاٍد حلما�ص. يف فرباير 2018، 
هاجم م�رس عالنية ب�سبب دعمها لرت�سيح 
دحالن للخالفة عبا�ص، ونتيجة لذلك مت 
م�رس  اإىل  و�سل  عندما  فوًرا  ترحيله 
حل�سور موؤمتر هناك. اإنه على ا�ستعداد 

لدفن اأحقاده مع رئي�ص امل

 : دحالن  حممد    -  7

حممد دحالن هو املر�سح الوحيد الذي 
املر�سح  وهو  فتح،  يف  ع�سًوا  يعد  مل 
ال�سفة  يف  يقيم  يعد  مل  الذي  الوحيد 
الغربية بعد خالفاته مع عبا�ص يف العام 
االأمن  لقوات  رئي�ًسا  دحالن  كان   .2011
اأطاحت حما�ص  اأن  اإىل  الوقائي يف غزة 
دحالن  اتهم   .2007 العام  يف  بقواته 
وجه  وبدوره  والف�ساد،  بال�سعف  عبا�ص 
مما  واأتباعه  لدحالن  االتهامات  عبا�ص 
العديد  واإجبار  فتح  اإىل ف�سلهم من  اأدى 
منهم اإىل العي�ص يف املنفى. انتهى االأمر 
بدحالن اإىل االإقامة يف اأبوظبي. دحالن 
ويعترب  للموؤ�س�سة  املناه�ص  املر�سح  هو 
�سلطة فتح احلالية  اأعداء هيكلية  اأعظم 
يف االأرا�سي الفل�سطينية. يعار�سه ب�سدة 
اهلل  واحلمد  والرجوب  العالول  من  كل 
وميتلك  وجذاب  �ساب  دحالن  وفرج. 
املوؤهالت التي جتعل منه قائًدا �سيا�سًيا. 
يف  لالجئني  يون�ص  خان  خميم  يف  ولد 
ال�سجون  يف  الوقت  بع�ص  واأم�سى  غزة 
بني  ما  اعتقاله  مت  حيث  االإ�رسائيلية 
 11 عن  يقل  ال  ما   1986 و   1981 عامي 
توليه  اأثناء  حديدية  بقب�سة  حكم  مرة. 
غزة.  يف  االأمن  قوات  رئي�ص  من�سب 
املنفى  يف  وجوده  اأثناء  دحالن  ت�سالح 
مع حما�ص ومتكن من اإقامة عالقة عمل 
قال   ،2018 فرباير  احلركة. يف  مع  قوية 
خليل  حلما�ص  ال�سيا�سي  املكتب  الع�سو 
احلية اأن »دحالن اأحد رجاالت فل�سطني. 
ونحن  وا�سح،  امل�ساحلة  من  موقفه 
ن�سكره على دعمه لقطاع غزة«. ويبدو اأنه 
املر�سح الوحيد املقبول لدى حما�ص اإذا 
الفل�سطينية.  ال�سلطة  لرئا�سة  تر�سح  ما 
ورمبا يكون دحالن املر�سح االأكرث مياًل 
للدخول يف مفاو�سات �سالم حتت مظلة 

واملايل  ال�سيا�سي  الدعم  ب�سبب  اإقليمية 
الذي يحظى به من الرباعية العربية. من 
العربية املتحدة  جهة، �ستكون االإمارات 
واململكة العربية ال�سعودية على ا�ستعداد 
دحالن  قيادة  الفل�سطينيني حتت  لتزويد 
دولة  اإقامة  لدعم  الالزمة  باالأموال 
وجود  مع  اأخرى،  جهة  ومن  فل�سطينية. 
�ستزوده  م�رس  فاإن  ال�سلطة،  يف  دحالن 
بغطاء �سيا�سي وتتعاون معه ب�سكل وثيق 
الإعادة بناء غزة التي �ست�سبح بوابتها اإىل 
لدحالن  دعمه  االأردن  ا�سرتط  العامل. 
بقبوله ال�ستمرار دور االأردن كو�سي على 
االأماكن املقد�سة االإ�سالمية يف القد�ص. 
ويف املقابل، �سي�سبح االأردن بوابة ال�سفة 
اإ�رسائيل  من  بداًل  العامل  اإىل  الغربية 
على  تفر�سها  التي  اخلانقة  والقيود 
كبري  بتاأييد  دحالن  يتمتع  الفل�سطينيني. 
بني الفل�سطينيني يف غزة ولبنان واالأردن. 
املتوقع  فمن  حما�ص،  مع  حتالفه  ومع 
يف  كبري  دعم  على  دحالن  يح�سل  اأن 
ال�سفة الغربية. تعاملت كل من اإ�رسائيل 
والواليات املتحدة مع دحالن يف اأدواره 
ومن  الفل�سطينية.  ال�سلطة  يف  ال�سابقة 
املعروف اأنه برجماتي ولن يتجنب اتخاذ 
قرارات �سعبة ل�سالح ال�سعب الفل�سطيني 
تقدمي  بعد  بحبح:«  قال  العقبات  وحول 
املر�سحني املحتملني الذين قد يخلفون 
اأن عملية  اأال يفرت�ص اأحد  عبا�ص، يجب 
ففي  الي�سري،  باالأمر  �ستكون  االنتقال 
الواقع، يخ�سى اأن يكون االنتقال م�سحوًنا 
بعدم القدرة على التنبوؤ وال�سلل ال�سيا�سي 
اخلارجي  والتاأثري  ال�رس�سة  واملناف�سة 

الكبري والعنف املحتمل بني املتناف�سني
االأطراف  وافقت  اإذا  :«حتى  واأ�ساف 
حرة  انتخابات  اإجراء  على  املعنية 
فمن  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 
املحتمل اأن يتم منع حما�ص من امل�ساركة 
يف ال�سفة الغربية، االأمر الذي قد يجرب 
مر�سحي  على  قيود  فر�ص  على  حما�ص 
فتح يف غزة. ومع ذلك، قد يكون حتالف 
حما�ص - دحالن حتت لواء حزب جديد 
فتح  اعرتا�سات  لتخطي  الطريق  هو 
م�ساركة  على  الدولية  واالعرتا�سات 
وحتى  االنتخابات،   تلك  يف  حما�ص 
الراأي  ا�ستطالعات  اأن   واأو�سح  عندها، 
يف  حما�ص  �ساركت  اإذا  اأنه  اإىل  اأ�سارت 
االنتخابات يف ال�سفة الغربية )حتى حتت 
مظلة دحالن(، فقد حتقق مكا�سب كبرية 
ميكن اأن تدفع دحالن اإىل رئا�سة ال�سلطة 
االأمور،  تعقيد  ولزيادة  الفل�سطينية، 
ميكن الإ�رسائيل اأن ت�سع حجر عرثة اآخر 
القد�ص  للفل�سطينيني يف  ال�سماح  برف�ص 
االأجل  طويل  االأثر  بالت�سويت،  ال�رسقية 
ميكن  ال  �سوؤال  هذا  عبا�ص  ال�ستبدال 
اختيار  طريق  عن  ب�سهولة  عليه  االإجابة 
واحد من �سبعة مر�سحني حمتملني. وقال 
بحبح ميكن اأن يعني ذلك حتواًل كاماًل يف 
امل�سهد ال�سيا�سي الفل�سطيني احلايل من 
هيكلية فتح ومنظمة تهيمن عليها منظمة 
�سيا�سي  اإىل م�سهد  الفل�سطينية  التحرير 
ظهور  ي�سهد  قد  م�سيطر  غري  جديد 
حتالفات جديدة، مع ظهور اإيديولوجيات 
بني  ال�سالم  لعملية  ونهج جديدة  جديدة 

االإ�رسائيليني والفل�سطينيني. 
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 REPUBLIQUE ALGERIENNE"
DEMOCRATIQUE ET POPULIARE

Ministère de l’énergie
Autorité de régulation des Hydrocarbures
Division de la Régulation Economique
ARH/RE/AD/681/2018 : °N

 2018 juin 19 : Alger le
وزارة الطاقة

�شلطة �شبط املحروقات
ق�شم ال�شبط الإقت�شادي

« Par décision N° 421 du 14 juin 2018 du Ministre 
de l’Energie, une autorisation portant prorogation 

de délai d’une année a été accordée à Monsieur 
BELKHEIRI SLIMANE, pour la création d’un 

point de vente de carburants, sis à la Commune 
de MOUDJBARA, willaya de DJELFA, 

conformément aux dispositions du décret 
exécutif 57-15 du 08 février 2015. »

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

 الأ�ضتاذ : حممودي حممد 
حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة ال�رضاقة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه ب : حي املعلمني 18 م�ضكن -عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76

اإعالن عن بيع عقار  باملزاد العلني 
املادتني 749 و 750 ق ا م ا 

تنقيدا للحكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة , الق�ضم : العقاري بتاريخ : 15/03/29 رقم الفهر�س : 15/02241 رقم الق�ضية 
: 15/00870 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ : 2015/09/15 رقم : 2015/1314 لفائدة : ورثة املرحوم بن 

عامر علي و هم  اأرملته : اأيت علي �ضمينة العنوان : حي الطاحونات عمارة "اأ" باب الواد, اجلزائر اأبنائه و هم : بن عامر 
جميد , بن عامر نور الدين , بن عامر اأحمد , بن عامر ايدير , بن عامر ح�ضينة , بن عامر زهرة العنوان : 312 �ضارع 
حميد قبالج احلمامات اجلزائر القائم يف حقهم الأ�ضتاذ جمالدي رابح , حمامي �ضد ال�ضيدة حماوي حدة بنت خل�رض 

العنوان : مزرعة العقيد عمريو�س عني البنيان , اجلزائر نعلن اأنه �ضيتم البيع بقاعة اجلل�ضات 02 مبحكمة ال�رضاقة بتاريخ 
: 2018/09/30 على ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا )09:00 �ضا ( لقطعة ترابية تقع بتجزئة كلود لقروت واقعة جنوب �رضق مدينة 
عني البنيان م�ضاحتها الفعلية 220 م2 اأجنزت بها اأ�ضا�ضات معزولة ثم توقفت , الت امللكية مبوجب عقد هبة حمرر بتاريخ 

1995/01/16 و امل�ضهر باملحافظة العقارية بال�رضاقة بتاريخ 1995/05/21 حجم 64 رقم 91 و عقد فري�ضة رقم 141 
موؤرخ يف 2011/02/22 , ال�ضعر الفتتاحي لبيع هذا العقار مببلغ 22.000.000.00 دج , الرا�ضي عليه املزاد العلني يتحمل 
الأعباء القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�ضة )5/1 ( الثمن و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة و دفع املبلغ املتبقي 

يف اأجل اأق�ضاه )08( اأيام لر�ضو املزاد لالطالع على قائمة �رضوط البيع لدى كتابة �ضبط املحكمة اأو مبكتبنا 
املح�شر الق�شائي      

الو�شط:2018/07/02
الو�شط:2018/07/02
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ANEP N°: 23002623 الو�شط:2018/07/02

ANEP N°: 820058 الو�شط:2018/07/02

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente 
 Les  rabais remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plutart le 10 avril 

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 13 , 14 et 15 avril
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201818,19 et 20 juillet 2018
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اليوم"  "اإ�رسائيل  �صحيفة  مرا�صل 
املقابلة  اأجرى  غرينفود  حنان 
القرعان،  هاين  ال�صابط  مع 
اأحد  وهو  عت�صيون،  لكتيبة  التابع 
ق�صا�صي  وحدة  عن  امل�صوؤولني 
الإ�رسائيلي،  اجلي�ش  يف  الأثر 
البحث  "م�صرية  اإن  قال  الذي 
الذين  الثالثة  امل�صتوطنني  عن 
هذه  مثل  يف  حما�ش  اختطفتهم 
مبدينة   2014 عام  من  الأيام 
الغربية،  ال�صفة  جنوب  اخلليل 
اإىل الأذهان م�صاهد موؤملة،  تعيد 
مدفونون  وهم  عليهم  عرثنا  حني 
ع�صنا  حيث  احلفر،  اأحد  يف 
والتق�صي،  العمل  من  �صعبة  اأياماً 
ا�صتمرت 18 يوما من الكوابي�ش".

ق�شا�شو الأثر

"القرعان  اأن  ال�صحيفة  واأ�صافت 
ق�صا�صي  مبهنة  طويلة  خربة  ذا 
حيث  غزة،  قطاع  حول  الأثر 
�صنوات  ع�رس  هناك  اأم�صى  اإنه 
عقب  القطاع  ودخل  العمل،  من 
�صاليط  غلعاد  اجلندي  اختطاف 
البحث  عمله يف  وتركز   ،2006 يف 
خلفها،  والتق�صي  الأنفاق،  عن 
مرتاً  غزة  قطاع  حول  وم�صى 
البحث  يف  عمله  وبداأ  مرت،  بعد 
القرعان:  ويقول  الأنفاق".  عن 
ال�صفة  يف  اليوم  مهمتي  "تختلف 
الغربية عنها يف قطاع غزة، هناك 
تق�صيت عن اأنفاق واآثار م�صلحني، 
بالبحث  غزة  يف  يوماً  يكلفوين  مل 

عن خمتطفني".
الأول  اليوم  "منذ  اأنه  اإىل  واأ�صار 
املنطقة  بهذه  مهامي  ل�صتالمي 
الثالثة،  اختطاف  خرب  و�صلنا 
يو�صلنا  اأثر  كل  عن  البحث  وبداأ 
موؤ�رسات  نظارات،  دماء،  اإليهم: 
اأموات،  اأحياء،  اأنا�ش  �صحب، 
ح�صول  من  �صاعات  بعد  ولكن 
الختطاف ا�صتيقظ الإ�رسائيليون 
على اخلرب: اختطاف امل�صتوطنني 
تنت�رس  ال�صائعات  وبداأت  الثالثة، 
اأن  عرفوا  كلهم  الوات�صاب،  عرب 
لكن  وقع،  قد  خطرياً  ما  �صيئا 
يعرف،  اأحد  ل  بال�صبط  هو  ما 
قوات كبرية من جهاز الأمن العام 
الإ�رسائيلي  واجلي�ش  ال�صاباك 
عن  البحث  ووحدة  وال�رسطة 

املفقودين بداأوا بالتوافد ملنطقة 
زقاق،  كل  يف  بحثنا  احلدث، 
مرتا  فت�صنا  واملخارج،  املداخل 
فوق مرت، مهمتي كانت البحث عن 
الثالثة، والتاأكد اأنهم األقوا بهم يف 

مكان ما".
اأحد  ملكاملة  "عدنا  وي�صيف: 
 100 رقم  اإىل  املختطفني 
اخلا�ش بال�رسطة، حني قال كلمة 
�صوت  �صمع  ثم  )اختطفوين(، 
حجراً  البحث  بداأنا  النار؛  اإطالق 
حجراً، مل اأتعلم طريقة يف البحث 
مل  لكننا  ونفذتها،  اإل  والتحري 
بعد  علمنا  لأننا  �صيء،  على  نعرث 
والقتل  الختطاف  اأن عملية  ذلك 

متت يف داخل ال�صيارة".
امليداين  البحث  "كثفنا  ويو�صح: 
النهار يف كل مكان، ويف  ب�صاعات 
الأمنية  املداولت  دارت  الليل 
ال�صتخبارية،  املعلومات  وفح�ش 
تاأتيني  مكاملة  كل  عقب  و�صعرت 
من م�صوؤويل يف الوحدة اأو �صابط 
اآخر، اأنني اأ�صيبه بخيبة الأمل: مل 
نعرث على �صيء لالأ�صف، لي�ش لدي 

معلومات بعد".
يقول القرعان: "وا�صلنا البحث عن 
الثالثة كما لو كانت اإبرة يف كومة 
اأن  ق�ش، وكانت خماويف اخلطرية 
ينجح اخلاطفون بنقلهم اإىل غزة، 
فقد  و�صل،  اخليط  طرف  لكن 
اخلاطفني  اأن  معلومات  و�صلت 
قتلوا الإ�رسائيليني الثالثة يف اأحد 
بيارات حلحول، ووا�صلوا طريقهم 
مت  حيث  دورا،  منطقة  باجتاه 
اإحراق املركبة هناك، ومت العثور 
كامريات  وثقتها  دقيقة   22 على 

مكان،  كل  يف  املنت�رسة  املراقبة 
اأنه يف هذه املدة الزمنية  واأكدت 
الختطاف،  عملية  متت  احلرجة 

ثم القتل، ثم اإحراق املركبة".

ل اأ�شتاق لغزة

البحث  "بداأ  اأنه  ال�صابط  يوؤكد 
نظارات  على  عرثنا  حيث  هناك 
اأحد الثالثة، ما اأكد اأنهم موجودون 
يف هذه املنطقة، حيث مت تعزيز 
وقف جندي،  كل مرت  القوات، يف 
رفعوا احلجارة من اأماكنها، نظرنا 
املغارات  دخلنا  املياه،  اآبار  يف 
الأ�صقف،  اإىل  و�صعدنا  والبيوت، 
اأيام  اأربعة  الأر�ش،  يف  حفرنا 
وا�صلنا البحث يف ذات املنطقة، 
مل  لأنه  الوقت  يف  كثريا  فرطنا 

يكن �صوى طرف خيط وحيد".
الأيام  تلك  القرعان  ي�صتذكر 
كانت  الآمال  "كل  اإن  قائاًل 
واأن  اأحياء،  الثالثة  اأن  معقودة 
امل�صاومة  اأرادوا  اخلاطفني 
الر�صا�صات  كانت  لذلك  عليهم، 
الزناد،  على  واليد  النار،  بيت  يف 
باخلاطفني  ال�صطدام  خ�صية 
و�صلت  حني  لكني  مكان،  كل  يف 
امل�صهد  راأيت  دفنهم،  مكان  اإىل 
الذي ل يريد روؤيته اأحد، م�صاعر 
بي: فمن جهة  اأحاطت  متناق�صة 
عرثنا  اأننا  بالإجناز  �صعور  هناك 
اإح�صا�ش  ثانية  جهة  ومن  عليهم، 
باخل�صارة لأنهم مل يكونوا اأحياء، 

بل كانوا اأمواتا".
الثالثة  و�صع جثث  "مت  وي�صيف: 
الأركان  هيئة  رئي�ش  طائرة  يف 

غانت�ش،  بيني  اجلرنال  ال�صابق 
مزيد  خلف  البحث  وا�صلنا  فيما 
للخاطفني،  للو�صول  الأدلة  من 
اأن  مرة  اأي  يف  نت�صور  مل  لأننا 
نعرث عليهم قتلى، مل اأقل للعاملني 
معي ابحثوا عن جثث، واإمنا عن 
مبنطقة  البحث  ركزنا  اأحياء، 
فيها  تكمن  مقفرة، مل  �صحراوية 
املنطقة  تكن  ومل  حياة،  بوادر 
�صهلة من الناحية الطبوغرافية".

هذه  "يف  القول:  اإىل  يخل�ش 
املنطقة من ال�صفة الغربية اأجد 
قطاع  من  اأكرث  اأمنية  حتديات 
غزة، فقد كانت هادئة اآمنة، لكن 
بعد اختطاف امل�صتوطنني الثالثة 
حتولت اإىل منطقة جمنونة بفعل 
اندلع موجات عمليات ال�صكاكني، 
عن  بالغات  يومياً  نتلقى  اليوم 
ليتبني  اأكرث،  اأو  اإ�رسائيلي  اختفاء 
دون  ل�صديقه  ذهب  اأحدهم  اأن 
اأهله، لكن حادثة اختطاف  اإبالغ 

الثالثة ل تغيب عن بال اأحد".
"هل  �صوؤال  عن  الإجابة  وعند 
ميكن تكرار عملية الختطاف؟"، 
اأي  ن�صتبعد  "ل  قائاًل:  اأجاب 
التنبه  ويجب  يقع،  قد  �صيناريو 
عمليات  حول  بجدية  تقرير  لكل 
التي  امل�صتوطنات  اإىل  الت�صلل 
عمل  وبف�صل  يوم،  كل  حت�صل 
ق�صا�صي الأثر يتم تتبع كل حادثة 
اأربع  بعد  واليوم  النوع،  هذا  من 
�صنوات بات يعرف كل مرت وزاوية 
ول  املنطقة،  هذه  يف  وزقاق 
اأخرى،  ملنطقة  النتقال  ي�صتبعد 
على    للعمل  اأبدا  ي�صتاق  ل  لكنه 

غزة". 

مع مرور الذكرى ال�شنوية الرابعة لختفاء ثالثة من امل�شتوطنني مبدينة اخلليل؛ اأجرت �شحيفة 
خلف  البحث والتق�شي  م�شوؤولية  توىل  الذي  ال�شابط  مع  نوعها  من  الأوىل  هي  اليوم" مقابلة  "اإ�شرائيل 

املختطفني، وما تخلل عملية التتبع لآثارهم.

ثالثة اأ�سرى يدخلون اأعوامًا جديدة يف �سجون االحتالل

هل تتكرر العملية؟

هكذا جنحت "حما�س" باإخفاء
3 م�ستوطنني بـ 2014 

..�شحيفة تك�شف

 تفا�سيل "لقاء مفاجئ"
عقده عبا�س مع فيا�س

احلياة  �صحيفة  ك�صفت 
اللندنية يف عددها ال�صادر، 
عن  الأحد،  اأم�ش  �صباح 
مفاجئ"  "لقاء  تفا�صيل 
ال�صلطة  رئي�ش  عقده 
رئي�ش  مع  عبا�ش،  حممود 
وزرائه ال�صابق �صالم فيا�ش 

اأول من اأم�ش.
عن  ال�صحيفة  ونقلت 
اللقاء  اأن  مطلعة  م�صادر 
من  اأكرث  ا�صتمر  الذي 
ال�صغوط  تناول  �صاعة، 
تواجهها  التي  والأزمات 
و�صبل  الفل�صطينية  ال�صلطة 
مواجهتها ونوهت ال�صحيفة 
بعد  جاء  اللقاء  اأن  اإىل 
�صنوات،  ا�صتمرت  قطيعة 
تكهنات  اأثار  الذي  الأمر 
اإىل  عودته  اإمكان  حول 
وتتعر�ش  جمدداً  امل�صهد 
اإىل  الفل�صطينية  ال�صلطة 
ومالية  �صيا�صية  �صغوط 
يف  خ�صو�صاً  خارجية، 
الأمريكية  املحاولت  اإطار 
يف  خدمية  م�صاريع  لتنفيذ 

قطاع غزة.
وقالت امل�صادر املطلعة اأن 
هذه ال�صغوط تركت عبا�ش 
اأمام خياريْن، اإما العودة اإىل 
التعر�ش  وتالياً  غزة،  قطاع 
يف  �صيا�صية  �صغوط  اإىل 
الأموال  توفري  مقابل 
امل�صكالت  حلل  الالزمة 
منها  يعاين  التي  الإن�صانية 
 11 منذ  املحا�رس  القطاع 
وترك  الن�صحاب  اأو  �صنة، 
اأمام  مفتوحاً  القطاع 
حتمل  وم�رسوعات  خطط 
عناوين اإن�صانية، لكنها ذات 
تت�صل  �صيا�صية  م�صامني 
القرن"  "�صفقة  بخطة 

الأمريكية للمنطقة.
يرى  ال�صحيفة،  وح�صب 
�صيا�صياً  فيا�ش  يف  كثريون 
مع  التعامل  على  قادراً 
ال�صغوط املالية وال�صيا�صية 
املرحلة  هذه  يف  الغربية 
اأن  خ�صو�صاً  احل�صا�صة، 
عبا�ش اأوقف الت�صالت مع 
الإدارة الأمريكية، كما يتمتع 
�صناع  مع  وا�صعة  بعالقات 

واأوروبا  اأمريكا  يف  القرار 
والأمم املتحدة.

املراقبني  من  كرث  ويعتقد 
يف  بات  عبا�ش  الرئي�ش  اأن 
قادرين  معاونني  اإىل  حاجة 
التهديدات  مواجهة  على 
الأمريكية واحتوائها، واحلد 
من اأ�رسارها. لكنهم ي�صيفون 
دور  للعب  فيا�ش  عودة  اأن 
الفل�صطينية  ال�صلطة  يف 
املمنوح  بالتفوي�ش  مرهون 
وفق  روؤيته،  لتطبيق  له 

ال�صحيفة.
وقت  يف  اأعلن  فيا�ش  وكان 
�صيا�صية خا�صة  روؤية  �صابق 
القوى  توحيد  على  تقوم 
الفل�صطينية  والف�صائل 
منظمة  اإطار  يف  املختلفة 
وا�صتيعاب  التحرير، 
يف  ح�صلت  التي  ات  التغريرّ
قطاع غزة اأثناء حكم حركة 
ورقة  واعترب يف  "حما�ش". 
ال�صلطة  على  اأن  من�صورة 
ا�صتيعاب موظفي "حما�ش" 
واأن  الأمنية،  واأجهزتها 
�صم  التحرير  منظمة  على 
يف  املختلفة  الف�صائل 
املوقت،  القيادي  اإطارها 
�رساكة  حتقيق  ي�صمن  مبا 

�صيا�صية فاعلة.
ال�صلطة  يف  م�صادر  وقالت 
يُقدر  عبا�ش  الرئي�ش  اأن 
يف  فيا�ش  الدكتور  خربة 
واأن  الأزمات،  مع  التعامل 

اللقاء كان ا�صت�صارياً.
امل�صوؤولني:  اأحد  واأو�صح 
"من املبكر القول اإن فيا�ش 
�صيعود اإىل قيادة احلكومة"، 
الوا�صح  من  "لكن،  م�صيفاً: 
الرجلني  بني  القطيعة  اأن 
فر�صة  هناك  واأن  انتهت، 
حال  يف  امل�صرتك  للعمل 

توافر اأر�صية م�صرتكة".
وتابع: "الفرتاق بني الرجلني 
اختالف  حدث  عندما  وقع 
يف الروؤية، فالدكتور فيا�ش 
كان يقود احلكومة يف اجتاه 
الرئي�ش،  روؤية  عن  خمتلف 
النهاية  يف  اأدى  ما  وهذا 
اإىل حدوث خالف قاده اإىل 

ال�صتقالة".

اأفادت اذاعة �صوؤون ال�رسى، اأن ثالثة اأ�رسى من ال�صفة الغربية 
املحتلة يدخلون اليوم الأول من متوز اأعواًما جديدة يف �صجون 

الحتالل، بينهم اأ�صري حمكوم باملوؤبد، وهم:
جنني  من  عاًما(   46( عطاطرة  ح�صن  حممود  كامل  الأ�صري 
املحكوم بال�صجن املوؤبد مدى احلياة ومعتقل منذ عام 2003، 
ناجح  ثائر  والأ�صري  الحتالل  �صجون  يف  عاًما   15 واأم�صى 

توفيق حنينى )37 عاًما( من مدينة نابل�ش املحكوم بال�صجن 
20 عاًما ومعتقل منذ عام 2004، واأم�صى 14 عاًما يف �صجون 

الحتالل.
والأ�صري لوؤي يو�صف من�صي عيدة )38 عاًما( من مدينة رام اهلل 
املحكوم بال�صجن 15 عاًما ومعتقل منذ عام 2004، واأم�صى 14 

عاًما يف ال�صجون.
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جوانا  جوانا  الوزيران،  واأجرى 
روبر، مبعوثة احلكومة الربيطانية 
بامل�ساواة بني اجلن�سني،  املكلفة 
الدولة  وزير  فيلد،  ومارك 
اآ�سيا واملحيط  الربيطاين ل�سوؤون 
مع  حمادثات  ال�سبت،  الهادئ، 
يف  كبار  حكوميني  م�سوؤولني 
العا�سمة دكا، ملعرفة كيفية دعم 
ملجتمعات  البنغالية  احلكومة 

الروهنغيا يف جمال التعليم.
على  ن�رش  بيان  يف  فيلد  وقال 
الربيطانية:  احلكومة  موقع 
"اأدعو املجتمع الدويل للعمل مع 
بنغالدي�ش من اأجل دعم الالجئني، 

�سواء خالل فرتة الرياح املو�سمية 
اأو على املدى الطويل من خالل 

توفري التعليم و�سبل املعي�سة".
فيما قالت روبر "اإن تعليم الفتيات 
ينبغي  الذي  ال�سحيح  ال�سي  هو 
لهن احلق  والفتيات  الن�ساء  فعله: 
ومتمكنات  متعلمات،  يكّن  اأن  يف 
جتاهلن  عدم  يجب  واآمنات... 
الفتيات  جميع  متكني  ينبغي  بل 
التعليم  من  عاًما   12 تلقي  من 

اجليد".
ملخيم  زيارة  الوزيران  واأجرى 
الالجئني يف كوك�ش بازار، الواقعة 
جنوب �رشقي بنغالدي�ش، والتقيا 
وزعماء  الالجئني،  عائالت  مع 
لق�س�سهم  وا�ستمعوا  املجتمع 
من  عانوه  الذي  اال�سطاد  عن 

ال�سلطات امليامنارية يف اأراكان.
االأطفال  لتاأهيل  خميًما  زارا  كما 
املتحدة  االأمم  منظمة  تديره 
تُبذل  "يوني�سيف"، حيث  للطفولة 
االأطفال،  على  للحفاظ  اجلهود 
وتوفري التعليم لهم كما مت اإطالع 
ت�سخري  كيفية  على  الوزيرين 
املتحدة  اململكة  م�ساعدات 
الإغاثة الالجئني الروهنغيا وفيما 
بريطانيا  مب�ساهمات  يتعلق 
فيلد  قال  الالجئني،  دعم  يف 
من  املتحدة  اململكة  "تظل 
 ، لالأزمة  املانحة  اجلهات  اأبرز 
جنيه  مليون   129 قدمت  حيث 
اإ�سرتليني )170 مليون دوالر( منذ 
لدعم  املا�سي  العام  من  �سبتمرب 
امل�سيفة  واملجتمعات  الالجئني 

ال�سعيفة".
اأطلق   ،2017 اأوت   25 ومنذ 
بوذية  وملي�سيات  ميامنار  جي�ش 
متطرفة موجة قمع جديدة �سد 
يف  امل�سلمة  الروهنغيا  اأقلية 
تلك  القمع  موجة  وجراء  اأراكان 
التي و�سفتها االأمم املتحدة باأنها 
"تطهري عرقي" فر نحو 700 األف 
من م�سلمي الروهنغيا من ميامنار 
منهم  باملائة   60 بنغالد�ش،  اإىل 
االأمم  معطيات  ح�سب  اأطفال، 

املتحدة.
يقل  ال  ما  مقتل  يف  ت�سببت  كما 
عن 9 اآالف �سخ�ش من الروهنغيا 
اأوت   25 بني  ما  الفرتة  خالل 
منظمة  وفق   ،2017 �سبتمرب  و24 

"اأطباء بال حدود" الدولية.  

زار وزيران بريطانيان خميمات الالجئني الروهنغيا، يف بنغالدي�ش، لتقييم كيفية م�شاعدة اململكة املتحدة لالجئني الذين 
فروا من اأعمال البط�ش والقتل على يد امليلي�شيات البوذية واجلي�ش يف ميامنار.

لتقييم كيفية م�شاعدة اململكة املتحدة لالجئني

ق .د

وزيران بريطانيان يزوران خميمات الروهنغيا يف بنغالدي�ش

حزب الأمة القومي ال�شوداين

ال�ضلطات امل�ضرية متنع ال�ضادق املهدي من دخول اأرا�ضيها

قاعدة حميميم الرو�شية يف �شوريا

اإحباط هجوم جديد بطائرات م�ضرية جمهولة الهوية 

اأملانيا

احلكومي  االئتالف  اأطراف  بني  خالفا  "املهاجرون" ي�ضعلون 

تون�ش

االإرهاب النه�ضة" بدعم  "حركة  احلر" يتهم  الد�ضتوري  "احلزب 

القومي  االأمة  حزب  قال 
ال�سلطات  اإن  ال�سوداين)معار�ش(، 
امل�رشية منعت رئي�ش احلزب ال�سادق 
املهدي من الدخول اإىل اأرا�سيها"جاء 
ذلك يف بيان �سادر عن احلزب، اطلعت 

عليه االأنا�سول.
امل�رشية  ال�سلطات  البيان"  وتابع 
رف�ست دخول املهدي اإىل اأرا�سيها يف 
وقت متاأخر اأم�ش ال�سبت عقب عودته 
من العا�سمة االأملانية برلني وم�ساركته 
يف اجتماعات لتحالف )نداء ال�سودان( 
كان  املهدي  اأن"  واأو�سح  هناك". 

لالأرا�سي  دخول  اأذن  على  حا�سال 
 10 لنحو  وظل  منع  لكنه  امل�رشية، 
الدويل يرتب  القاهرة  �ساعات مبطار 
البيان  اآخر"واأ�سار  بلد  اإىل  الإنتقاله 
العا�سمة  اإىل  املهدي  "توجه  اإىل 
ذلك"وتطرق  عقب  لندن  الربيطانية 
لل�سلطات  �سابق  طلب  اإىل  البيان 
بعدم  ال�سادق املهدي"  امل�رشية من 
التحالف  اجتماعات  يف  م�ساركته 
العا�سمة  يف  عقد  الذي  املعار�ش 
املا�سية".  اجلمعة  برلني  االأملانية 
باأنه"  امل�رشي  الطلب  البيان  وو�سف 

ال�ساأن  يف  وتدخل  خارجية  اإمالءات 
مبداأ  يرف�سه  ما  وهو  ال�سوداين، 
من  "اأ�سفه  احلزب  احلزب"واأبدى 
�سيغر�ش  اإنه  وقال  االإجراء امل�رشي، 
يف  ب�سهولة  جتاوزه  ميكن  ال  اإ�سفينا 
ال�سعبني"  بني  العالقات  م�ستقبل 
وال�سادق املهدي يرتاأ�ش حتالف نداء 
طائفة  ويتزعم  املعار�ش  ال�سودان 
يف  الدينية  الطوائف  اأكرب  االأن�سار 
البالد وي�سم التحالف اأحزابا �سيا�سية 
وحزب  القومي  االأمة  حزب  اأبرزها 
اإىل جانب ف�سائل  ال�سوداين،  املوؤمتر 

م�سلحة هي " احلركة ال�سعبية لتحرير 
وامل�ساواة"  العدل  �سمال،   - ال�سودان 
و"حترير  اإبراهيم،  جربي  برئا�سة 
مناوي"  ميني  جناح   / ال�سودان 
عبدالواحد   / ال�سودان  و"حترير 
وجهت  املا�سي  اأفريل  ويف  نور". 
نيابة اأمن الدولة ع�رش دعاوى جنائية 
اإىل  �سد املهدي ت�سل عقوبة بع�سها 
االإعدام، وذلك ا�ستجابة ل�سكوى تقدم 
واآخرين  فيها  يتهمه  االأمن  جهاز  بها 
بالتعامل والتن�سيق مع حركات م�سلحة 

متمردة الإ�سقاط النظام بالقوة

اأفاد ممثل يف قاعدة حميميم الرو�سية 
ب�سوريا باأنه مت الليلة املا�سية اإ�سقاط 
امل�سرية  الطائرات  من  جمموعة 
بالقرب  الهوية  جمهولة  طيار  بدون 

من القاعدة.

القاعدة،  عن  �سدر  بيان  يف  وجاء 
بعد  جوان،   30 "يف  االأحد:  اأم�ش 
و�سائل  ر�سدت  ال�سم�ش،  غروب 
لقاعدة  التابعة  اجلوية  املراقبة 
من  جمموعة  الرو�سية  حميميم 

جمهولة  ال�سغرية  اجلوية  االأهداف 
الهوية على م�سافة غري بعيدة �سمال 

�رشقي القاعدة".
كل  اإ�سقاط  مت  اأنه  البيان  واأ�ساف 
املدافع  با�ستخدام  االأهداف  هذه 

مل  احلادث  اأن  اإىل  م�سريا  الرو�سية، 
اأ�رشار  اأي  اأو  �سحايا  بوقوع  ي�سبب 
اأن  اأكد  كما  االأر�ش.  على  مادية 
لنظامها  وفقا  تعمل  تزال  القاعدة ال 

املعتاد.

اأنغيال  االأملانية  امل�ست�سارة  اأجرت 
مريكل، م�ساء اأم�ش ال�سبت، اجتماعا 
احلكومي  االئتالف  يف  �رشيكها  مع 
امل�سيحي،  االجتماعي  االحتاد  زعيم 
زيهوفر،  هور�ست  الداخلية،  وزير 

ملناق�سة �سيا�سة الهجرة.
 "Handelsblatt" �سحيفة  وكتبت 
يف  زيهوفر  ا�ستقبلت  مريكل  اأن 
ا�ستمر  االجتماع  اأن  م�سيفة  مقرها، 

تفا�سيل  اأي  ذكر  دون  �ساعتني،  ملدة 
حول نتائجه.

االحتاد  يناق�ش  اأن  املتوقع  ومن 
برئا�سة  امل�سيحي  الدميقراطي 
مريكل واالحتاد االجتماعي امل�سيحي 
جل�ستي  يف  اليوم  زيهوفر  برئا�سة 
احلكومية  االأزمة  حل  حزبيهما طرق 
الناجتة عن خالفات احلزبني يف جمال 
اللقاءات  هذه  وتاأتي  الهجرة  �سيا�سة 

الذي  اجلدي  النزاع  خلفية  على 
اندلع يف االأ�سابيع االأخرية يف ائتالف 
امل�سيحي/ الدميقراطي  االحتاد 

االحتاد االجتماعي امل�سيحي احلاكم 
ب�ساأن �سيا�سة الهجرة. واقرتح زيهوفر 
خطة عامة يف جمال الهجرة، غري اأن 
مريكل مل توؤيدها وتق�سي هذه اخلطة 
لي�ست  الذين  الالجئني  دخول  بحظر 
االأ�سخا�ش  وكذلك  اجلوازات،  لديهم 

الذين كانت اأملانيا قد رف�ست �سابقا 
منحهم حق اللجوء يف اأرا�سيها.

اتخاذ  يتم  اأن  املتوقع  من  كان  كما 
هذه اخلطة دون اأي تن�سيق مع الدول 
فتوؤيد  مريكل  اأما  االأخرى.  االأوروبية 
حل الق�سية على امل�ستوى االأوروبي، 
يتناق�ش  زيهوفر  اقرتاح  اأن  معتقدة 
اللجوء  ملنح  االأوروبية  القواعد  مع 

والقوانني االأملانية. 

يف  احلر"  الد�ستوري  "احلزب  اأعلن 
املنظمات  اإىل  التوجه  عزمه  عن  تون�ش 
"حركة  يف  بارزة  قيادات  متهما  الدولية 
"احلزب  وقال  االإرهاب  بدعم  النه�سة" 
خالل  ال�سبت،  اأم�ش  احلر"،  الد�ستوري 

اإنه كلف جلنة  تون�ش،  العا�سمة  جتمع يف 
واملنظمات  املوؤ�س�سات  نحو  بالتوجه 
الدولية، للم�ساعدة يف الت�سدي ملحاوالت 
"الت�سرت على االإرهاب"ويف وقت �سابق من 
العمومية  النيابة  اأحالت  االأ�سبوع،  هذا 

تون�ش  العا�سمة  يف  االبتدائية  باملحكمة 
اإىل املحكمة املكلفة مبكافحة االإرهاب، 
�سكوى من احلزب الد�ستوري، �سد حركة 
النه�سة، بتهمة "ال�سلوع يف ت�سفري ال�سباب 
التون�سي اإىل بوؤر التوتر". وتن�ش ال�سكوى 

النه�سة،  رئي�ش حركة  تورط كل من  على 
احلكومة  ورئي�سي  الغنو�سي،  را�سد 
ال�سابقني، على العري�ش وحمادي اجلبايل، 
وع�سو املجل�ش التاأ�سي�سي، احلبيب اللوز، 

يف امللف االإرهابي املثري للجدل.

ترامب ي�ضف قانونا اأمريكيا              
باالأكرث غباء يف العامل!

انتقد الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب مرة اأخرى القانون 
االأمريكي يف جمال الهجرة، وا�سفا اإياه باأنه "االأكرث غباء 

يف العامل"وكتب ترامب اأم�ش ال�سبت على �سفحته يف تويرت: 
"عندما ي�سل اأنا�ش اإىل دولتنا ب�سكل غري �رشعي، يجب اأن 
نطردهم فورا دون ق�ساء �سنوات لتنفيذ اإجراءات قانونية. 

اإن قوانيننا هي االأكرث غباء يف العامل"،كما قال ترامب اأن 
الدميقراطيني االأمريكيني الذين يوؤيدون احلدود املفتوحة، 

يظهرون �سعف هذه احلدود اأمام املجرمني، يف حني ي�سعى 
اجلمهوريون اإىل تعزيز احلدود ومنع دخول املجرمني".

واندلعت يف الواليات املتحدة موؤخرا ف�سيحة تتعلق ب�سيا�سة 
"عدم الت�سامح التام" جتاه خمالفي قانون الهجرة، التي اأعلنتها 

وزارة العدل االأمريكية يف اأفريل املا�سي. وجرت يف عدد من 
املدن االأمريكية مظاهرات جماهريية احتجاجا على ت�سديد 

�سيا�سة الهجرة التي متار�سها اإدارة ترامب.

العراق 

اإعدام 13 مدانا باالإرهاب 
تنفيذا الأوامر العبادي

اأعدم العراق 12 مدانا باالإرهاب، 
ح�سبما اأعلن مكتب رئي�ش الوزراء 
�سباح  العبادي  حيدر  العراقي 
اجلمعة ونفذ حكم االإعدام "تنفيذا 
العبادي"، ح�سبما جاء  لتوجيهات 
العبادي  وكان  مقت�سب،  بيان  يف 
اأمر اأم�ش بتنفيذ حكم االإعدام يف 
باالإرهاب املحكوم  كل املدانيني 
اإعدام  على  ردا  باالإعدام،  عليهم 
تنظيم الدولة ثمانية رهائن، ُعرث 
رئي�سي  طريق  على  جثثهم  على 
�سمايل بغداد وُحكم على اأكرث من 
300 �سخ�ش باالإعدام يف العراق، 

من بينهم مئة من الن�ساء.
يواجه  الذي  العبادي،  واأمر 
الرد  يف  باالإخفاق  اتهامات 
االإ�سالمية،  الدولة  تنظيم  على 
"االرهابيني  لل  الفورية  باملعاقبة 
والذين  باالعدام  املحكومني 
الدرجة  احكامهم  اكت�سبت 
مكتبه،  قال  ح�سبما  القطعية"، 
الذين  املدانني  اإىل  اإ�سارة  يف 

ا�ستنفدوا فر�سهم يف اال�ستئناف.
معظم  اإنه  ق�سائي  م�سدر  وقال 
باالإعدام  عليهن  املحكوم  الن�ساء 
جمهوريات  من  اأو  تركيا  من 
بني  من  اأن  كما  �سابقة،  �سوفيتية 
رو�سي  باالإعدام  عليهم  املحكوم 
وبلجيكي وتعهد العبادي اخلمي�ش 
الرهائن  اإعدام  على  بالرد 
الثمانية، وذلك بعد يوم من العثور 

على جثثهم.
عرث  التي  الرهائن،  جثث  وكانت 
يف  �رشف  تل  منطقة  يف  عليها 
حالة  يف  الدين،  �سالح  حمافظة 
اأحزمة  حولها  التفت  وقد  حتلل 
اجلي�ش  قال  ح�سبما  نا�سفة، 
�ستة  الرهائن  بني  ومن  العراقي. 
الدولة  لتنظيم  فيديو  يف  ظهروا 
كدمات.  وجوههم  غطت  وقد 
جنود  اأنهم  الدولة  تنظيم  وزعم 
اإىل  ينتمون  اأو  عراقيني  �رشطة 
قوات احل�سد ال�سعبي، التي لعبت 

دورا رئي�سيا يف هزمية التنظيم.
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اأنهى املنتخب الربازيلي الدور الأول 
اأمام �رصبيا  مقنع  وفوز  جيد  بعر�ض 
اأمام  بتعرث  البطولة  ا�ستهل  بعدما 
على  النف�ض  ب�سق  وفوز  �سوي�رصا 
وتعّول  ال�سائع،  الوقت  يف  كو�ستاريكا 
جنمها  �سحوة  على  كثرياً  الربازيل 
املدلل نيمار الذي مل يظهر حتى الآن 
بهدف  واكتفى  منه  املنتظر  بالوجه 
اأكرث  طرحت  التي  حا�سمة  ومتريرة 
جنم  قدرة  حول  ا�ستفهام  عالمة  من 
على  الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�ض 
وا�ستعادة  القمة  نحو  ال�سيلي�ساو  رفع 
اخلزائن  عن  الغائب  العاملي  اللقب 
اأّن  منذ 2002. وحل�سن حظ الربازيل 
والالعبني  بالنجوم  �سفوفها مدججة 
املباراة  نتيجة  قلب  على  القادرين 
و�سط  لعب  غرار  على  وقت  اأي  يف 
كوتينيو  فيليبي  الإ�سباين  بر�سلونة 
متريرتني  و�سنع  ثنائية  �سجل  الذي 

الأهداف  اأ�سل  من  حا�سمتني 
الربازيلية اخلم�سة حتى الآن، كما اأّن 
ومن�سبطاً  متوازناً  فريقاً  ميلك  تيتي 
حيث اجلميع يدافع ويهاجم يف الوقت 
نف�سه والدليل اأّن م�سجلي هديف الفوز 
مدافع  و�سط  لعب  �رصبيا  على 

باولينيو وحمور دفاع تياغو �سيلفا.
لن  مهمتها  اأّن  تدرك  الربازيل  لكّن 
التي  املك�سيك  اأمام  �سهلة  تكون 
الن�سخة  يف  اأمامهم  نداً  وقفت 
على  اأرغمتهم  عندما   2014 الأخرية 
الثانية  اجلولة  يف  ال�سلبي  التعادل 
ممثل  اأّن  كما  املجموعات،  دور  من 
العيار  من  مفاجاأة  فّجر  الكونكاكاف 
الثقيل يف الن�سخة احلالية بتغلبه على 
اأملانيا حاملة اللقب 1-0 يف املباراة 
الأوىل، وللم�سادفة فاملك�سيك تواجه 
للمرة  العاملية  النهائيات  الربازيل يف 
اخلام�سة حيث خ�رصت 3 مرات مقابل 

الن�سخة  يف  �سفر-�سفر  واحد  تعادل 
لتكون  ت�سعى  فاإنها  وبالتايل  الأخرية، 
مواجهاتها  تاريخ  يف  ثابتة  اخلام�سة 
لل�سيلي�ساو يف العر�ض العاملي وحتقق 
على  املك�سيك  وتعّول  الأول.  الفوز 
يف  موهبتهم  �سقلوا  الذين  جنومها 
القائد  مقدمتهم  يف  العجوز  القارة 
خافيري هرنانديز »ت�سيت�ساريتو« الذي 
يونايتد  مان�س�سرت  �سفوف  يف  تاألق 
الإ�سباين  مدريد  وريال  الجنليزي 
كارلو�ض  الأملاين،  ليفركوزن  وباير 
وريال  الإجنليزي  اأر�سنال  مع  فيال 
�سو�سييداد الإ�سباين والقائد اأندري�ض 
بيتي�ض  وريال  فالن�سيا  غواردادو 
الهولندي  واأيندهوفن  الإ�سبانيان 
وباير ليفركوزن، ي�ساف اإليهم اجلناح 
هريفينغ »ت�ساكي« لوزانو املتوج بطاًل 
يف  اأيندهوفن  مع  الهولندي  للدوري 

اأول مو�سم له يف اأوروبا.

ال�ضامبا تنوي تكري�س عقدة املك�ضيك وموا�ضلة امل�ضوارثمن نهائي مونديال رو�شيا الربازيل / املك�شيك
ي�شعى املنتخب الربازيلي اإىل موا�شلة زحفه نحو اللقب ال�شاد�س يف تاريخه عندما 

يخو�س اليوم الدور ثمن النهائي ملونديال رو�شيا اأمام املك�شيك الطاحمة اإىل فك نح�س 
الدور ثمن النهائي، وعجزت املك�شيك عن جتاوز حمطة املباراة الرابعة يف اآخر �شت 

م�شاركات لها يف كاأ�س العامل.

ناغاتومو: 
بلجيكا اأف�ضل 

لكن لي�س لدينا 
ما نخ�ضره

 
ناغاتومو  يوتو  الياباين  املدافع  اأقّر 
باأن املنتخب البلجيكي الذي �سيواجهه 
فريق ال�ساموراي املر�سح الأقوى للفوز 
يف  مربزاً  النهائي،  ربع  للدور  والتاأهل 
الوقت ذاته، اأن فريقه �سيخو�ض اللقاء 
ب�سغط اأقل ومن دون �سيء ليخ�رصه، ويف 
غالتا�رصاي  مدافع  اأكد  نف�سه،  الوقت 
يف  الثالثة  للمرة  ي�سارك  الذي  الرتكي، 
اأن الثقة  تاريخه يف بطولة كاأ�ض العامل 
التي ظهر بها املنتخب الياباين تعطيهم 
الفر�ض، واأو�سح ناغاتومو:  املزيد من 
»من املوؤكد اأن املباراة �ستكون يف غاية 
اأف�سل  البلجيكي  فاملنتخب  ال�سعوبة، 
من  املزيد  اكت�سبنا  اأي�ساً  ولكننا  منا، 
الثقة، ويف حالة اأف�سل حالياً، بالإ�سافة 

اإىل اأنه لي�ض لدينا ما نخ�رصه«.
الثاين  املركز  يف  اليابان  وحلت 
كولومبيا،  خلف  الثامنة  باملجموعة 
التي متكنت من الفوز عليها يف املباراة 
مع  تعادلت  ثم  باملونديال،  لها  الأوىل 
لدور  الأخرية  اجلولة  ويف  ال�سنغال، 
املنتخب  اأمام  خ�رصت  املجموعات 
البولندي بهدف نظيف، وتاأهلت بف�سل 
مع  تعادلها  بعد  النظيف  اللعب  معيار 
اأقل  لديها  لأن  �سيء،  كل  يف  ال�سنغال 

عدد من البطاقات ال�سفراء.

م�ضاركة 
مار�ضيلو اأمام 

املك�ضيك حمل 
ال�ضك

الربازيل  ملنتخب  الفني  اجلهاز  يح�سم 
النهائي  مار�سيلو  موقف  »تيتى«  بقيادة 
يف  املك�سيك  اأمام  امل�ساركة  من 
مبلعب  املنتخبني  جتمع  التي  املباراة 
»كو�سمو�ض اأرينا« اليوم �سمن مناف�سات 
ثمن نهائي بطولة كاأ�ض العامل املقامة 
ن�رصته  ملا  وفقاً  رو�سيا،  فى  حالياً 
موقف  فاإن  الإ�سبانية  »ماركا«  �سحيفة 
املك�سيك  اأمام  امل�ساركة  من  مار�سيلو 
يف ثمن النهائي حتدد يف توقيت متاأخر 
من اأم�ض يف املران اجلماعي ملنتخب 
يتعاف  مل  الالعب  اأن  خا�سة  الربازيل، 
تعر�ض  التي  الإ�سابة  من  كامل  ب�سكل 
مباراة  خالل  الفقري  العمود  يف  لها 

�رصبيا بختام دور املجموعات.
الطبى  اجلهاز  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
بقيادة رودريجو ل�سمار متفائل بلحاق 
مار�سيلو مبباراة املك�سيك، ل�سيما اأنه 
اأول  بالكرة  فردية  تدريبات  فى  �سارك 
»�سامارا«  مدينة  اإىل  التوجه  قبل  اأم�ض 
املنتخبني،  مباراة  ت�ست�سيف  التى 
يف  لت�سنج  تعر�ض  قد  مار�سيلو  وكان 
من  دقائق   10 اأول  بعد  الفقري  العمود 
لدور  الأخرية  باجلولة  �رصبيا  مباراة 
املجموعات والتي انتهت بفوز منتخب 

الربازيل بهدفني نظيفني.

بلجيكا ت�ضتهدف عبورًا اآمنًا اأمام ال�ضاموراي
بلجيكا / اليابان

الإيطايل  نابويل  و�سط  لعب  حذر 
املنتخب  دراي�ض مرتنز زمالءه يف 
من  القدم  لكرة  البلجيكي 
الياباين  باملنتخب  ال�ستخفاف 
وذلك  تاريخي،  اإجناز  عن  الباحث 
عندما يلتقيان اليوم يف ثمن نهائي 
وارتقت   ،2018 رو�سيا  مونديال 
النهائيات  بداية  منذ  بلجيكا 
بنيلها  التوقعات  مل�ستوى  الرو�سية 
الأول،  الدور  يف  الكاملة  العالمة 
اأمام  ال�سابعة  املجموعة  وت�سدرت 
اإجنلرتا بالفوز على الأخرية 1-0 يف 
اجلولة الثالثة بف�سل هدف لعدنان 
املجموعة،  وبت�سدرها  يانوزاي، 
جتنبت بلجيكا مواجهة كولومبيا يف 
ثمن النهائي، و�ستلتقي يف رو�ستوف 
يف  ثانية  حلّت  التي  اليابان  مع 
خ�سارتها  بعد  الثامنة  املجموعة 
اأمام بولندا 0-1 يف اجلولة الأخرية، 
احلمر«  »ال�سياطني  ينتظر  ما  لكن 

بعد اليابان ال�سهلة على الورق نظراً 
اإىل الفوارق الفنية بني الطرفني اأكرث 
تعقيداً ت�سدرها للمجموعة و�سعها 
مثل  عمالقة  منتخبات  م�سار  على 
بالأرجنتني  اأطاحت  التي  فرن�سا 
حال  يف  والربازيل  مي�سي،  وليونيل 
ثمن  يف  املك�سيك  على  تفوقها 
اأق�ست  التي  والأوروغواي  النهائي 
والربتغال.  رونالدو  كري�ستيانو 
الت�سكيلة  اإىل  مارتينيز  �سيعود 
يف  وتون�ض  بنما  اكت�سحت  التي 
اأمل  على  الأوليني،  املباراتني 
وقيادة  القوية  العرو�ض  موا�سلة 
»ال�سياطني احلمر« اإىل ربع النهائي 
وحماولة  توالياً،  الثانية  للمرة 
اجناز  على  والتفوق  بعيداً  الذهاب 
الرابع،  1986 حني حلوا يف املركز 
مهاجم  تاألق  على  مارتينيز  ويعول 
مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي روميلو 
الأربعة،  الأهداف  �ساحب  لوكاكو 

وتلقى زخماً اإ�سافياً بعودة مدافعي 
بر�سلونة الإ�سباين توما�ض فريمايلن 
ومان�س�سرت �سيتي الإجنليزي فن�سان 
كومباين. و�ستحاول اليابان اأن تخلق 
النهائيات  هذه  يف  اأخرى  مفاجاأة 
عن  اأملانيا  تنازل  �سهدت  التي 
الأول،  الدور  من  وخروجها  اللقب 
ثم خروج مي�سي ورونالدو من ثمن 
النهائي يف اليوم نف�سه، ولكي يحقق 
الأمر  هذا  الأزرق«  »ال�ساموراي 
يف  الأوىل  للمرة  النهائي  ربع  ويبلغ 
مب�ستوى  يظهر  اأن  عليه  تاريخه، 
يف  قدمه  الذي  من  بكثري  اأف�سل 
حني  بولندا  �سد  الأخرية  مباراته 
اإدراك  حماولة  عن  حتى  اأحجم 
التعادل يف ربع ال�ساعة الأخري بعدما 
ال�سنغال،  على  كولومبيا  بتقدم  علم 
وكان ذلك كافياً للتاأهل على ح�ساب 
الأخرية بفارق نقاط اللعب النظيف 

وحتديداً بفارق اإنذارين.

تاريخ املك�ضيك يهدد 
طموحات الربازيل

رودريغيز ي�ضع كولومبيا مباأزق

يف  الفرق  من  العديد  يوجد  ل 
العامل متلك تاريخا من النجاح ولو 
حتى متوا�سعا �سد الربازيل، بطلة 
كاأ�ض العامل خم�ض مرات لكن يف 
املك�سيك  اأثبتت  الأخرية  الأعوام 
اأن لديها ما يلزم ل�رصقة الأ�سواء 
من اأ�سحاب القمي�ض الأ�سفر، يف 
حني مل ت�ستطع �سبعة فرق تاأهلت 
العامل  كاأ�ض  يف  الثاين  للدور 
على  فوز  اأي  حتقيق  رو�سيا  يف 
ولدى   ،2000 عام  منذ  الربازيل 
فرن�سا فقط التي هزمت الربازيل 
نتائج  مواجهات،   6 يف  مرات   3
املتبقية  الفرق  بني  من  اأف�سل 
يف دور ال�ستة ع�رص، والأكرث اإثارة 
اأن املك�سيك فازت يف  لالإعجاب 
ر�سمية  مباريات  ت�سع  اآخر  من   6
مرتني  وخ�رصت  الربازيل،  �سد 
ثمن  مواجهة  و�ستدخل  فقط، 

الربازيلي  املنتخب  اأمام  النهائي 
اليوم وهي مليئة بالثقة.

عدة  املك�سيك  قدمت  ورمبا 
ياأتي  عندما  لكن  جيدة  عرو�ض 
احلا�سمة  املواجهات  اإىل  الأمر 
مثلما  املعتاد  يف  تف�سل  فاإنها 
اأدوار  يف  ال�سيئ  �سجلها  يو�سح 
العامل،  كاأ�ض  يف  املهزوم  خروج 
هولندا  اأمام  الهزمية  وكانت 
 2014 عام  ع�رص  ال�ستة  دور  يف 
للمنتخب  التوايل  على  ال�ساد�سة 
الثاين،  الدور  يف  املك�سيكي 
املك�سيك  فيها  بلغت  مرة  واآخر 
 1986 يف  كانت  الثمانية  دور 
ورغم  البطولة  ا�ست�سافت  عندما 
م�ساركتها يف كاأ�ض العامل 15 مرة 
فاإنها تاأهلت لدور الثمانية مرتني 
فقط ويف املنا�سبتني كانت الدولة 

امل�سيفة.

مع ا�ستمرار غياب النجم ال�سهري 
تدريبات  عن  رودريغيز  خامي�ض 
املنتخب الكولومبي، تزايد القلق 
الأرجنتيني  مدربه  لدى  ال�سدي« 
موقف  ب�ساأن  بيكرمان،  خو�سيه 
مباراة  يف  امل�ساركة  من  الالعب 
الفريق املقررة اليوم امام نظريه 
الإجنليزي يف بطولة كاأ�ض العامل 
اأ�سيب  خامي�ض  وكان  برو�سيا، 
نظريه  اأمام  الفريق  مباراة  خالل 
ال�سنغايل اخلمي�ض املا�سي وخرج 
يف الدقيقة 31 من املباراة، ورغم 
الكولومبي يف هذه  فوز املنتخب 
املباراة ال�سعبة واحلا�سمة وتاأهله 
املونديال  يف  الثاين  الدور  اإىل 
خامي�ض  اإ�سابة  جاءت  الرو�سي، 
للمدرب  قوية  لطمة  مبثابة 
الأكرث  املواجهة  قبل  بيكرمان 
املنتخب  اأمام  واأهمية  �سعوبة 
النهائي  �سمن  يف  الإجنليزي 

بالعا�سمة الرو�سية مو�سكو.
بعد  ال�سحفي  املوؤمتر  وخالل 
�سامارا  مبدينة  ال�سنغال  مباراة 
الرو�سية، رف�ض بيكرمان احلديث 

عن الإ�سابة التي قد تلقي باآثارها 
على فر�ض الفريق يف التاأهل لدور 
بقوله:  بيكرمان  واكتفى  الثمانية، 
على  للغاية  �سعب  موقف  »اإنه 
فريقي، ل اأريد التحدث عن هذا 
يف موؤمتر لأن هذا قد يغطي على 
كل �سيء اآخر حدث، ولكن ميكنني 
مريحا  موقفا  لي�ض  اإنه  اأقول  اأن 
يف  الإ�سابة  وكانت  لنا«،  بالن�سبة 
خامي�ض  اأجربت  ال�ساق  ربطة 
دقيقة   30 اآخر  يف  النزول  على 
الأوىل  الفريق  مباراة  من  فقط 
بالبطولة والتي خ�رصها 1 ـ 2 اأمام 
الت�سكيلة  اليابان ولكنه �سارك يف 
الأ�سا�سية للفريق باملباراة الثانية 
ليقود  هدفني  و�سنع  بولندا  اأمام 
�سارك  كما  3ـ0  الفوز  اإىل  الفريق 
اأمام  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف 
الدقيقة  يف  خرج  لكنه  ال�سنغال 
عن  خامي�ض  وغاب  م�سابا،   31
اليومني  يف  الفريق  تدريبات 
م�ساركته  يحيط  مما  املا�سيني 
بكثري  الإجنليزي  املنتخب  اأمام 

من الغمو�ض.

 برنامج 
املباريات 

الربازيل / املك�شيك
اللقاء ينطلق على 

ال�شاعة 15:00
بلجيكا / اليابان

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

وهو الأمر الذي يجعل التطورات تبدو 
يف بداية الأمر ايجابية قبل اأن تت�ضح 
امل�ضادر،  نف�س  وفق  اليوم  الأمور 
اإ�ضابة  حول  طماأنت  اأنها  ورغم  التي 
تت�ضح  �ضوف  الأمور  اأن  اإل  الالعب 
الأي�رس  الظهري  يلتحق  عندما  اليوم 

اين  نابويل  مبدينة  الوطني  للمنتخب 
على  معمقة  طبية  فحو�ضات  يجري 
على  �ضتيورات«  »فيال  عيادة  م�ضتوى 
الذي  مارياين  اليطايل  اجلراح  يد 
اجلراحيتني  العمليتني  على  ا�رسف 
املو�ضم  الالعب  اأجراهما  اللتان 
املنق�ضي على م�ضتوى الركبة قبل اأن 
ت�ضدر النتيجة، اأين ي�ضدر الت�ضخي�س 

الإ�ضابة  خطورة  مبدى  يتعلق  فيما 
نابويل  نادي  لعب  منها  يعاين  التي 
ومدى اإمكانية تاأثريها على م�ضتقبله 
الكروي واإمكانية عودته اإىل امليادين 

�رسيعا من عدمها.
اإدارة  فاإن  اليطايل،  الإعالم  وح�ضب 
فتح  قررت  اليطايل  اجلنوب  نادي 
جديد  اأي�رس  ظهري  ا�ضتقدام  ملف 

�ضفوفها خالل  لتدعيم  الت�ضكيلة  اإىل 
املركاتو ال�ضيفي احلايل، خا�ضة واأن 
ومل  الغمو�س  يكتنفها  غولم  و�ضعية 
تتاأكد بعد تاريخ عودته اإىل املناف�ضة 
الريا�ضي  جمددا، حيث �رسع املدير 
لنابويل كري�ضتيانو جونتيلي يف البحث 
عن ظهري اي�رس جديد لدعمه �ضفوف 

النادي.

الالعب يتنقل اإىل عيادة فيال �شتيوارت للقيام بفحو�شات على الركبة

و�ضعية غوالم ال�ضحية تت�ضح اليوم
تتوا�شل تطورات الإ�شابة التي تلقاها الالعب الدويل اجلزائري فوزي غولم، بعد جتدد الإ�شابة على م�شتوى الركبة التي كان اأ�شيب بها �شهر 
نوفمرب املن�شرم واأبعدته طويال عن امليادين، حيث وبعد النتفاخ الذي عرفه نف�س مكان الإ�شابة الذي �شاحبته الآلم ال�شديدة خالل تواجد 

الالعب يف الوليات املتحدة الأمريكي، حيث ذكرت تقارير اإعالمية ايطالية اأم�س اأن ذلك النتفاخ تراجع وبداأ يف التال�شي 

�شدد اأن املدرب الأجنبي ملزم باحلديث بالفرن�شية

فرقاين: املدرب املحلي 
االأف�ضل لتدريب اخل�ضر

 فروجي يركز على ت�شحيح الأخطاء 
التي وقف عليها اأمام الرتجي

احتاد اجلزائر يالقي النجم 
ال�ضاحلي وديا اليوم

تراجع النتائج مقارنة بطبعة مار�شني 
والكتفاء بذهبيتني

 م�ضاركة جزائرية خميبة
 االآمال يف دورة تاراغونا

من  فرقاين  علي  املدرب  طالب 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  م�ضوؤويل 
من  حملي  مدرب  مع  التعاقد  القدم 
الفنية  العار�ضة  على  الإ�رساف  اجل 
للمنتخب الوطني خلفا للمدرب املقال 
املدرب  �ضدد  حيث  ماجر،  رابح 
ال�ضابق للخ�رس يف الدفاع على اأحقية 
منح الفر�ضة لفائدة املدرب املحلي 
الوطني،  املنتخب  تدريب  اأجل  من 
ويف هذا ال�ضدد قال اأن الفرتة املقبلة 
يعرف  حملي  مدرب  اإىل  حتتاج 
جتاوز  اأجل  من  املحلية  الكرة  جيدا 
الفرتة ال�ضعبة التي مير بها واخلروج 
الأمان،  بر  اإىل  الوطنية  بالت�ضكيلة 
النتائج  يف  التاأرجح  ظل  يف  خا�ضة 
املباريات  يف  اخل�رس  يحققها  التي 

خالل الفرتة الأخرية.

الفاف  م�ضوؤويل  اأن  فرقاين  واأو�ضح 
يف�ضلون التعاقد مع املدرب الأجنبي 
عن  بالبحث  ملزمون  فاإنهم  ولهذا 
مدرب يتحدث اللغة الفرن�ضية خا�ضة 
اللغة  يعرفون  الالعبني  اأغلب  واأن 
مع  عراقيل  يجدوا  ولن  الفرن�ضية 
رئي�س  ان  م�ضيفا  اجلديد،  املدرب 
الدين زط�ضي مطالب  الحتادية خري 
املدرب  اختيار  يف  اخلطاأ  بتفادي 
للمرة الثالثة على التوايل، وهو مطالب 
الآن با�ضتقدام مدرب يعرف الأجواء 
مع  العمل  له  و�ضبق  جيدا  الإفريقية 
اأن  باعتبار  ال�ضمراء  القارة  منتخبات 
من  مطلوبة  الأمر  هذا  يف  الأخرية 
اأجل ا�ضتعادة هيبة اخل�رس يف اأدغال 

اإفريقيا.
عي�شة ق.

اجلزائر  احتاد  فريق  لعبو  يجري 
اليوم  اأم�ضية  الثانية  الودية  مباراتهم 
التون�ضي  ال�ضاحلي  النجم  نادي  اأمام 
وذلك خالل الرتب�س التح�ضريي الذي 
يجريه الفريق مبدينة قمرت التون�ضية 
الكروي  املو�ضم  لنطالق  ا�ضتعداد 
مباراة  الحتاد  يخو�س  اأين  املقبل، 
جمموعات  دور  من  الثالثة  اجلولة 
اإىل  كاأ�س الكاف، حيث يتنقل الفريق 
املباراة  فاإن  الغر�س  ولهذا  روانا، 
التي �ضوف تكون مربجمة على ملعب 
ت�ضهد  اأن  ينتظر  الأوملبي  �ضو�ضة 
»�ضو�ضطارة«  لت�ضكيلة  ثانيا  امتحانا 
اللقاء  تكبدوها يف  التي  الهزمية  بعد 
التون�ضي  الرتجي  اأمام  الأول  الودي 

بثنائية نظيفة.
تريي  الفرن�ضي  املدرب  ويعول 

الأخطاء  ت�ضحيح  على  فروجي 
الأوىل  الودية  يف  اأ�ضباله  اأبانها  التي 
ي�ضع  التي  ال�ضيغة  اإيجاد  اجل  من 
للت�ضكيلة  ال�ضحيحة  الأ�ض�س  عليها 
انطالق  عليها  يعتمد  �ضوف  التي 
ويعول  اجلديد،  الكروي  املو�ضم  من 
رفقاء الالعب فوزي يايا على جتاوز 
حتقيق  على  والعمل  الرتجي  هزمية 
من  بتون�س  ترب�ضهم  يف  فوز  اأول 
الدخول  قبل  املعنويات  رفع  اأجل 
موعد  قبل  الأخرية  التح�ضريات  يف 
الرواندي،  �ضبورت  رايون  مباراة 
اأجل  من  ال�ضياق  نف�س  يف  وفر�ضتهم 
للتواجد  الفرن�ضي  املدرب  اإقناع 
حت�ضبا  التكتيكية  خمططاته  �ضمن 

للمو�ضم اجلديد.
ع.ق.

يف  م�ضاركتها  اجلزائر  اختتمت 
املتو�ضط  البحر  األعاب  دورة 
اأم�س  ال�ضتار  عليها  اأ�ضدل  التي 
مبدينة تاراغونا ال�ضبانية باإحراز 
يف  وف�ضية  برونزية  ميداليتني 
األعاب القوى، وهو ما رفع  ريا�ضة 
امليداليات  جمموع  يف  ح�ضيلتها 
منذ  املجموع  يف  ميدالية   13 اإىل 
اليوم  وكان  املناف�ضة،  انطالق 
اجلزائرية  امل�ضاركة  من  الأخري 
قد عرف تتويج ممثلينا مبيداليتني 
العداء  اأحرزها  الأوىل  ف�ضيتني، 
م�ضابقة  يف  تريكي  يا�رس  حممد 
القفز الطويل بعدما اأحرز املركز 
قفزة  بتحقيق  املناف�ضة  الثاين يف 
نتيجة  اأف�ضل  قدرها 8.01م وهي 
يف  اجلزائري  العداء  ي�ضجلها 

املو�ضم الريا�ضي احلايل.
يف املقابل، عادت الربوزنيزة اإىل 

فريق اأربع مرات 400م تتابع بعدما 
بتحقيق  الثالث  املركز  يف  دخلوا 
توقيت قدره 3د 05ثا و28ج، خلف 
املنتخب اليطايل املتوج بذهبية 

ال�ضباق وا�ضبانيا �ضاحبة الف�ضية.
اجلزائرية  امل�ضاركة  واختتمت 
الطبعة 18 من الألعاب املتو�ضطية 
و�ضبع  ف�ضيات  اأربع  بذهبيتني 
بجدول   15 املركز  يف  برونزيات 
من  اأ�ضواأ  ر�ضيد  وهو  الرتتيب 
يف  للجزائر  الأخرية  امل�ضاركة 
مار�ضني  مبدينة  ال�ضابقة  الطبعة 
خاللها  متكنوا  التي  الرتكية 
منها  ميداليات   26 اإحراز جمموع 
التي  الو�ضعية  وهي  ذهبيات  ت�ضع 
اجلزائرية  الريا�ضة  تراجع  توؤكد 
املنتخبات  اأمام  وتقهقرها 

العاملية.
عي�شة ق. 

اتهمهم باإهماله وعدم م�شاعدته يف 
التح�شري لالألعاب املتو�شطية

حلولو ينتقد م�ضوؤويل االحتادية 
اجلزائرية الألعاب القوى

انتقد العداء اجلزائري عبد املالك حلولو م�ضوؤويل 

الحتادية اجلزائرية لألعاب القوى الذين --ح�ضب قوله-

<مل يقدموا له يد امل�ضاعدة< خالل حت�ضرياته حت�ضبا 

لالألعاب املتو�ضطية 2018 التي جتري مبدينة تاراغونا 

ا�ضبانيا، وقال حلولو: ><لقد ح�رست لألعاب البحر 

الأبي�س املتو�ضط باإمكانياتي اخلا�ضة خالل ثالثة اأ�ضهر 

بالوليات املتحدة الأمريكية وفرن�ضا وبدون اأي م�ضاعدة 

من طرف الحتادية اجلزائرية التي تركتني وحيدا<<. 

ورغم اكتفائه باملرتبة الرابعة اجلمعة املن�رسم يف �ضباق 

400م حواجز، يبقى حلولو متفائال ببقية م�ضواره. 

وقال يف هذا ال�ضدد: »الألعاب الأوملبية 2020 بطوكيو 

اأ�ضحت قريبة، ولهذا فقد حان الوقت من اأجل تقدمي 

الدعم كي تبا�رس النخب الوطنية حت�ضرياتها<<، كما 

اأبدى حلولو �ضعادته بالتوقيت الذي �ضجله يف نهائي 

�ضباق 400م حواجز وهو 49ثا و45 ج، اأ�ضاف حلولو 

-الذي طالب الحتادية مب�ضاعدة الريا�ضيني- قائال: 

><حت�ضرياتي يف املو�ضم كانت مركزة اأكرث على البطولة 

الإفريقية اأين اأطمح يف اإحراز ميدالية، �ضباق اليوم 

-اجلمعة- بتاراغونا كان يف غاية ال�ضعوبة مب�ضاركة 

العديد من الأ�ضماء على غرار الرتكي يا�ضماين كوبيليو 

و�ضيف البطل الأوملبي<<، واختتمت فعاليات مناف�ضات 

األعاب القوى بتاراغونا اأول اأم�س ي�ضباقني، مب�ضاركة 

يا�رس تريكي يف نهائي القفز الطويل وكذا يا�ضني حتحات 
وحممد بلب�ضري يف نهائي 800 م.

وكالت

ح�شيبة بوملرقة رئي�شة الوفد 
اجلزائري بالألعاب املتو�شطية

الريا�ضة اجلزائرية يف 
احل�ضي�ض والعمل اجلاد 

للخروج من النفق
 

ورئي�ضة  بوملرقة  ح�ضيبة  ال�ضابقة  الوملبية  البطلة  الأبي�س اعتربت  البحر  األعاب  يف  امل�ضارك  اجلزائري  اجلزائرية الوفد  الريا�ضة  اأن  تاراغونا  مبدينة  لالآمال املتو�ضط  2018  املخيبة  والنتائج  الرتدي   من  مقلقا  م�ضتوى  احلقيقة بلغت  بو�ضوح  تعك�س  ال�ضبانية  الأرا�ضي  على  ت�رسيح امل�ضجلة  يف  بوملرقة  ح�ضيبة  واأكدت  امليدان،  يف  اليوم املوجودة  ويتعني  الأ�ضفل  احل�ضي�س  اىل  و�ضلنا  »لقد  امل�ضوؤولية على لل�ضحافة:  ال�ضتفاقة وحتمل  املعنيني  الأ�ضخا�س  امليداين على  العمل  اىل  العودة  علينا  يتعني  امل�ضتويات،  م�ضعل جميع  حمل  على  قادر  جديد  جيل  على  التنقيب  اأجل  م�ضتاءة من  وبلهجة  املحافل  الدولية«،  يف  الوطنية  »لدينا  الريا�ضة  1500م:  م�ضافة  يف  ال�ضابقة  الوملبية  البطلة  القادرين على حتقيق اأ�ضافت  دون املواهب ومنلك عجينة �ضنع الإبطال  يحول  الذي  امل�ضكل  لكن  الدولية،  املواعيد   القفزة و التحول من التنظري و التمني اإىل العمل امليداين اجلاد الذي عائقا يف وجه كل املواهب، يتعني علينا اليوم تغيري الذهنيات الرقي بالريا�ضة اجلزائرية مند عدة �ضنوات ل  زال قائما و التميز يف  لتحقيق  الناجعة  و  امل�ضمونة  الوحيدة  الو�ضيلة  يبقى 
مل املن�ضودة يف الريا�ضة الوطنية بجميع  اخت�ضا�ضاتها«. تاراغونا  األعاب  يف  الريا�ضية  البعثة  لنتائج  تقييم  الوطنية ترتدد بوملرقة يف  القول : »من املحزن و املوؤمل جدا روؤية ويف  العنا�رس  فيها  ح�رست  التي  الظروف  اأن الأ�ضماء ومعاي�ضة  على للموعد املتو�ضطي«، م�ضتطردة : »من املوؤ�ضف  حت�ضل  مل  تاراغونا  موعد  يف  امل�ضاركة  الذي اجلزائرية  الأمر  وهو  لهاته  املناف�ضة،  اجليد  الإعداد  عك�ضته بو�ضوح النتائج املتوا�ضعة التي مل ترق اىل طموحات اإمكانيات 

و امكانيات بلد ا�ضمه اجلزائر«.
ق.ر.



�سواريز يوجه ر�سالة حما�سية ملي�سي
�أعرب �لأوروغوياين لوي�س �سو�ريز مهاجم بر�سلونة، عن �أ�سفه خلروج زميله 
�لأرجنتيني ليونيل مي�سي من مناف�سات كاأ�س �لعامل  برو�سيا، وودع �ملنتخب 

�لأرجنتيني مناف�سات مونديال رو�سيا، بعد �خل�سارة �أمام فرن�سا 3-4، وقال �سو�ريز، 
يف ت�رصيحات نقلتها �سحيفة »�سبورت« �لإ�سبانية، �إن مي�سي مير بفرتة �سيئة ومعقدة 

يف �لوقت �حلايل بعد �سياع حلم كاأ�س �لعامل، و�أردف: »مي�سي �سديقي ورفيقي، 
و�ساأ�سجعه د�ئًما، وعليه �أن يرفع ر�أ�سه«، وعن تاأهل منتخب بالده للدور ربع �لنهائي 
على ح�ساب �لربتغال قال: »يف هذه �ملرحلة من �لبطولة، علينا تقدمي مباريات قوية 
للتاأهل لالأدو�ر �ملقبلة، و�أ�سكر كافاين مل�ساعدته يف �لتاأهل«، ورد� على �سوؤ�ل ب�ساأن 
�لفرق �ملر�سحة حل�سد �للقب، �أجاب: »�إ�سبانيا من �لفرق �ملر�سحة للفوز بالبطولة، 
ا من �لفرق �ملر�سحة للفوز  فهم لديهم �لعديد من �لالعبني �لر�ئعني، ومنتخبنا �أي�سً

بالبطولة«.

مبابي يرتك مي�سي يف الظل
برز مفهوم �لالعب �ملوهوب �ساحب �لرقم 10، �لذي يحمل فريقه على كتفيه �إىل 

دور �لثمانية لكاأ�س �لعامل قبل �ملو�جهة بني فرن�سا و�لأرجنتني، لكن �لذي �سنع 
�لفارق كان كيليان مبابي ولي�س ليونيل مي�سي، هدد �لالعب �لبالغ 19 عاما �لأرجنتني 

منذ �لبد�ية يف فوز فرن�سا �ملثري 4-3، وكان �رتكاب �لأخطاء �سده، �لو�سيلة 
�لوحيدة للفريق �لقادم من �أمريكا �جلنوبية لإيقافه، يف �لنهاية، مل متلك �لأرجنتني 
�لقوة لإيقاف مبابي، �لذي �أعاد �لتقدم لفرن�سا يف منت�سف �ل�سوط �لثاين بت�سديدة 

منخف�سة، قبل �أن يح�سم �لفوز وم�سري مي�سي بعد ذلك بت�سديدة قوية �أخرى ، حيث 
��ستغلت فرن�سا مرة �أخرى �لدفاع �ل�سعيف ملناف�ستها يف �لهجمات �ملرتدة.ومبابي 

مثل فرن�سا مل يقدم �أد�ء قويا يف �لبطولة �سوى �سد �لأرجنتني، و�أ�سارت و�سائل 
�لإعالم �لفرن�سية �أنه كان غا�سبا بعد م�ستو�ه �ملتو��سع �سد �أ�سرت�ليا يف �ملبار�ة 

�لأوىل، ورف�سه �حلديث �إىل �ل�سحفيني، لكنه تاألق �أخري� يف كاز�ن، و�رتقى مل�ستوى 
�لتوقعات، بينما كان نظريه مي�سي تائها ليثبت �أنه حتى �أحد �أف�سل لعبي �لعامل ل 

ي�ستطيع فعل �أي �سيء لفريقه �ملتو��سع، ومن �لو��سح �أن مبابي يلعب لفريق �أكرث قوة 
من مي�سي، وعندما نزل �إىل �أر�س �مللعب كان حوله �لعديد من �لالعبني �لبارزين 

ومن بينهم بليز ماتويدي وبول بوغبا و�أنطو�ن غريزمان، بينما كان على مي�سي، �للعب 
بجو�ر كري�ستيان بافون و�إنزو برييز، �للذين يلعبان يف �لدوري �لأرجنتيني، وخافيري 

ما�سكري�نو، �لذي �سينهي م�سريته يف �ل�سني.

دي�سامن يواجه اأزمة قبل مواجهة اأوروجواي
يو�جه ديديه دي�سامب �ملدير �لفني ملنتخب فرن�سا �أزمة خانقة قبل مو�جهة 

�أوروغو�ي يوم �جلمعة �ملقبل يف دور �لثمانية لكاأ�س �لعامل، وذكرت �إذ�عة »مونت 
كارلو« �لفرن�سية �أن �أربعة لعبني ب�سفوف �ملنتخب �لفرن�سي مهددون بالغياب 
عن مبار�ة �لدور قبل �لنهائي يف حال جتاوز �أوروغو�ي، و�أ�سافت �أن �لالعبني 

�لأربعة �لذين يو�جهون خطر �حل�سول على بطاقة �سفر�ء ثانية �أمام �أوروغو�ي، 
هم ثنائي �لو�سط بول بوغبا وكورنتني تولي�سو، ر�أ�س �حلربة �أوليفيه جريو و�لظهري 

�لأمين بنيامي بافارد �ساحب �لهدف �لثاين �لر�ئع يف مرمى �لأرجنتني مببار�ة 
�لدور �لثاين �لتي �نتهت بفوز �لديوك 4-3، ولفتت �أي�سا �أن لئحة تر�كم �لبطاقات 

�ل�سفر�ء �ستحرم بليز ماتويدي من مو�جهة �أوروغو�ي، حل�سوله على �إنذ�ر يف مبار�ة 
�لأرجنتني.

ما�سكريانو يعتزل اللعب دولًيا
�أعلن خافيري ما�سكري�نو على دربه و�أعلن �عتز�له، وقال �لالعب �لبالغ 34 عاما يف حديث 

ل�سبكة »تي و�ي �سي« �لأرجنتينية »حان �لوقت لأقول ود�عا، من �لآن ف�ساعد� �أمتنى �أن 
يتمكن جميع �ل�سبان من �لو�سول �ىل هدفنا، �حللم تبخر«، وتابع لعب بر�سلونة �لإ�سباين 

�سابقا وهيبي فورت�سون �ل�سيني حاليا »حان �لوقت لت�سجيع �لالعبني على مو��سلة �ملحاولة، 
عاجال �أم �آجال، �سيحققون ذلك، ورف�س ما�س�سري�نو �لذي يحمل �لرقم �لقيا�سي بعدد 

�ملباريات �لدولية مع منتخب بالده 147 مبار�ة وكان ي�سارك يف كاأ�س �لعامل للمرة �لر�بعة، 
�لإجابة على �سوؤ�ل ب�ساأن �إمكانية �عتز�ل جنم �ملنتخب وقائد ليونيل مي�سي. 

فرن�سا واأوروغواي ُتلحقان رونالدو مبي�سي خارج املونديال

�رصب منتخب �أوروغو�ي موعد� مع نظريه �لفرن�سي يف ربع نهائي كاأ�س �لعامل، بعد فوزه على نظريه �لربتغايل �أول �أم�س بنتيجة 
2-1، يف ثاين مباريات ثمن نهائي �ملونديال، و�سجل جنم باري�س �سان جريمان �إدين�سون كافاين هديف �أوروغو�ي يف �لدقيقتني 7 
و62، فيما �أحرز بيبي هدف �لربتغال �لوحيد يف �لدقيقة 55، وكان �ملنتخب �لفرن�سي، قد تغلب على نظريه �لأرجنتيني بنتيجة 
4-3، ليقتل حلم ليونيل مي�سي، يف �لتتويج بلقب كاأ�س �لعامل، و�أجرى مدرب �ملنتخب �لأوروغوياين �أو�سكار تاباريز، تعديال 
وحيد� على ت�سكيلته �لتي هزمت رو�سيا يف �ملبار�ة �ملا�سية، حيث عاد خو�سيه ماريا خيمينيز �إىل عمق �لدفاع ليلعب بجو�ر 
دييغو جودين، �أما مدرب �لربتغال، فريناندو �سانتو�س �أجرى 3 تغيري�ت على ت�سكيلته �لتي تعادلت مع �إير�ن، حيث عاد بريناردو 
�سيلفا على ح�ساب ريكاردو كو�ريزما وجونكالفو جويدي�س على ح�ساب �أندريه �سيلفا، فيما لعب ريكاردو بريير� كظهري �أمين 

بدًل من �سيدريك �سو�ري�س.
بدوره، جنح منتخب فرن�سا يف تخطي عقبة نظريه �لأرجنتيني بالفوز عليه بنتيجة 4-3 يف �فتتاح مناف�سات �لدور ثمن �لنهائي 
لبطولة كاأ�س �لعامل على ملعب كاز�ن �أرينا، �سجل رباعية فرن�سا، �أنطو�ن غريزمان وبنيامني بافارد وكيليان مبابي هدفني يف 
�لدقائق 13 من ركلة جز�ء و57 و64 و68، فيما حملت ثالثية �لأرجنتني، توقيع �آنخيل دي ماريا وغابرييل مريكادو و�سريجيو 
�أغويرو يف �لدقائق 41 و48 و93، فيما �ساع حلم ليونيل مي�سي يف �لتتويج بلقب �ملونديال، خالل م�ساركته �لر�بعة يف �لعر�س 

�لعاملي.

�أعرب فرناندو �سانتو�س �ملدير �لفني ملنتخب �لربتغال، عن 
�خل�سارة  بعد  �ملونديال  نهائي  ربع  �إىل  �لتاأهل  لعدم  �أ�سفه 

نقلتها  ت�رصيحات  يف  �سانتو�س،  وقال  �أوروجو�ي،  �أمام 
بالن�سبة  عادًل  �لأمر  يبدو  »ل  �لربتغالية:  »ريكورد«  �سحيفة 
يل، �لربتغال فعلت ما يكفي للح�سول على نتيجة �أخرى، ولكن 
هذ� �أحياًنا ل يحدث«، و�أ�ساف: »دخلنا �ملبار�ة ب�سكل جيد، 
و�سنعنا �لعديد من �لفر�س، لكننا مل ن�سجل �لهدف، لكن مع 

�أول فر�سة ح�سلت عليها �أوروغو�ي �سجلو� �لهدف �لأول«.
�ملنطقة،  د�خل  �لفاعلية  بع�س  و�فتقدنا  »حاولنا،  وو��سل: 
عدد  لديهم  كان  لكن  مناطقهم،  د�خل  لعبني   4 لدينا  كان 
�أكرب من �لالعبني، حاولنا �مل�سي قدًما لكننا مل ننجح«، وتابع 
�ملدرب: »يف �ل�سوط �لثاين حت�سنت �لأمور قلياًل، كان �لفريق 
م�سيطًر� لقد �أخربت �لالعبني، �أننا �إذ� �أحرزنا هدًفا ف�سنعود 
ثان  ت�سجيل هدف  بقوله: »حاولنا  �سانتو�س  للمبار�ة«، وختم 
لكننا مل ننجح، �أهنئ �لالعبني على ما قدموه، ن�سعر باحلزن 

لكن هذه هي كرة �لقدم«.

�سانتو�س: الهزمية لي�ست عادلة
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حلم اللقب العاملي يتبّخر اأمام مي�سي ورونالدو
ودع منتخبي �لأرجنتني و�لربتغال نهائيات كاأ�س �لعامل �ملقامة حالًيا يف رو�سيا، وذلك بعد خ�سارة �لأول �أمام منتخب فرن�سا 
و�سقوط �لثاين �أمام �أوروغو�ي يف �لدور ثمن �لنهائي للبطولة، وف�سل �لثنائي �لأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة �لأ�سباين 

و�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو هد�ف ريال مدريد يف قيادة منتخباتهما لالأدو�ر �لنهائية مبونديال رو�سيا و�كتفو� ببلوغ 
يبة لالعبان �لكبري�ن، رغم ما حققوه من �إجناز�ت وبطولت و�أرقام قيا�سية وجو�ئز فردية علي  �لدور �لثاين يف م�ساركة مخُ

م�ستوي رحلتهما �لحرت�فية علي م�ستوي �لأندية. ليونيل مي�سي رغم م�ساركته يف �لن�سخ �لأربعة �لأخرية لبطولة كاأ�س �لعامل 
2006، 2010، 2014 و2018 �إل �أنه ف�سل يف �لتتويج باللقب �لعاملي �إطالقا، بل مل يحقق �أي بطولة مع منتخب بالده، و�كتفي 

بت�سجيل 6 �أهد�ف فقط خالل م�ساركته باملونديال، وكان �أف�سل �إجناز حققه �لفوز بو�سافة �لن�سخة �ملا�سية للمونديال 
و�لتي ��ست�سافتها �لرب�زيل. م�سو�ر �لربتغايل رونالدو مع منتخب بالده مل يختلف كثرًي� عن م�سو�ر مي�سي مع �لأرجنتني، حيث 

ا يف �أربع ن�سخ �لأخرية لبطولة كاأ�س �لعامل و�كتفي بت�سجيل 7 �أهد�ف وعجز عن قيادة منتخب بالده  �سارك »�لدون« �ي�سً
للتتويج بلقب �لبطولة، وكانت �لنقطة �ملخُ�سيئة يف م�سرية رونالدو مع منتخب �لربتغال هي تتويجه بلقب �أمم �أوروبا 2016.
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»فوتوكوبي«  امل�رصي  الفيلم  فاز 
يف  طويل  فيلم  اأف�ضل  بجائزة 
مهرجان فاتن حمامة ال�ضينمائي 
دورته  على  ال�ضتار  اأ�ضدل  الذي 
االثنني  اأم�س  م�ضاء  الرابعة 
بطولة  من  والفيلم  بالقاهرة. 
ر�ضا،  و�ضريين  حميدة  حممود 
واإخراج  دبور  هيثم  تاأليف  ومن 

تامر ع�رصي.
املهرجان  حتكيم  جلنة  و�ضمت 

ال�ضني  هاين  املخرج 
حفظي  حممد  وال�ضيناري�ضت 
واملخرج  نورهان  واملمثلة 
غادة  واالأكادميية  ال�رصيف  اأدهم 
جبارة، ع�ضو جمل�س نقابة املهن 
م�ضابقة  و�ضملت  ال�ضينمائية. 
من  فيلما  ع�رصين  املهرجان 
م�رص و�ضوريا والواليات املتحدة 
واإ�ضبانيا  الت�ضيك  وجمهورية 
التحكيم  جلنة  ومنحت  واإيطاليا. 

جائزتها اخلا�ضة للفيلم امل�رصي 
»االأ�ضليني« من بطولة منة �ضلبي 
ال�ضاوي  وخالد  الكدواين  وماجد 
وفاز  حامد.  مروان  واإخراج 
الفيلم االإ�ضباين »اإثارة اأم مفاجاأة« 
بجائزة  دانيال برينال  اإخراج  من 
نوهت  كما  ق�ضري،  فيلم  اأف�ضل 
»عطر  بفيلم  التحكيم  جلنة 
روؤى  االأردنية  للمخرجة  بغداد« 
املخرجة  وقالت  الغمراوي. 

موؤ�ض�ضة  اأنور  ماجي  واملنتجة 
حفل  عقب  املهرجان  ورئي�ضة 
ب�ضينما  اجلوائز  وتوزيع  اخلتام 
االأوبرا؛  �ضاحة  يف  احل�ضارة 
الدورة  قدمته  مبا  جدا  »�ضعيدة 
هدفنا  للمهرجان...  الرابعة 
الراحلة  الفنانة  ا�ضم  تخليد 
املواهب  ودعم  حمامة  فاتن 
ال�ضينمائية  وامل�ضاريع  ال�ضابة 

امل�ضتقلة«.
اأي  مثل  »بالطبع  واأ�ضافت 
مهرجان م�ضتقل نواجه �ضعوبات 
مع  اجلمهور  تفاعل  لكن  كثرية، 
املهرجان وم�ضاركته يف الندوات 
نحو  يدفعان  العمل  وور�س 

اال�ضتمرار بكل قوة«.
يف  عمل  ور�س  املهرجان   ونظم 
الت�ضويرية  واملو�ضيقى  الديكور 
وتوزيع  وت�ضويق  واملونتاج 

االأفالم.
وكّرم املهرجان يف دورته الرابعة 
واملنتج  داود  راجح  املو�ضيقار 
نادية  واملمثلة  العدل  حممد 
خريي واملمثل نبيل عي�ضى وا�ضم 
يا�ضني،  اإ�ضماعيل  الراحل  الفنان 
�ضاهني  اإلهام  املمثلة  اإىل  اإ�ضافة 

التي ح�ضلت على درع التميز.

حممد رم�ضان: كليبي رقم واحد على املغرب.. اختتام مهرجان »موازين.. اإيقاعات العامل« الغنائي
اليوتيوب رغم كاأ�س العامل

فيلم »تايل« يوؤكد تاألق »فوتوكوبي« يفوز مبهرجان فاتن حمامة ال�ضينمائي
�ضارليز ثريون

اختتمت اأول اأم�س، بالعا�ضمة املغربية الرباط، فعاليات مهرجان »موازين اإيقاعات العامل« ال�ضهري، 
اأحد اأهم املهرجانات الغنائية على م�ضتوى العامل والأ�ضخم عربيا واإفريقيا، يف دورته17، والذي 

افتتح يف 22.جوان  املا�ضي .
من   17 الدورة  على  ال�ضتار  واأ�ضدل 
»موازين« كل من الفنان البورتوريكي 
على  من  فون�ضي«  »لوي�س  ال�ضهري 
املخ�ض�ضة  »ال�ضوي�ضي«  من�ضة 
والفنانة  الغربية،  للمو�ضيقى 
ال�ضام�ضي«،  »اأحالم  االإماراتية 
يعتليها  التي  »النه�ضة«  مبن�ضة 

الفنانون العرب.
التي  املهرجان  فعاليات  و�ضهدت 
يف  ملحوظا  تراجعا  اأيام،   9 دامت 
من�ضات  يف  اجلماهريي،  احل�ضور 
مع  مقارنة  اخلم�س،  املهرجان 
اأغلب  وفق  ال�ضابقة،  الدورات 
املتابعني، مبن فيهم فنانون �ضاركوا 

يف املهرجان.
ودعا نا�ضطون ورواد مواقع التوا�ضل 
اأيام  وخالل  قبل  االجتماعي 
»موازين«  مقاطعة  اإىل  املهرجان 
ال�ضعبية  املقاطعة  حملة  غرار  على 
التي تطال ثالث �رصكات للمحروقات 
منذ  امل�ضتمرة  واملاء  واحلليب 

النا�ضطون  هوؤالء  ويحتج  �ضهرين. 
من  للكثري  هدرا  يعتربونه  ما  على 
واأن  املهرجان،  هذا  يف  االأموال 

الفقراء اأوىل بها من »موازين«.
ووقع »لوي�س فون�ضي« يف ليلة اخلتام 
تفاعل  �ضاخبة  غنائية  �ضهرة  على 

معها جمهوره.
اأغانيه،  اأ�ضهر  الالتيني  الفنان  واأدى 
»دي�ضبا�ضيتو«  ال�ضهرية  اأغنيته  بينها 
على  م�ضاهديها  عدد  جتاوز  التي 
مليون  و200  مليارات   5 »اليوتوب« 
م�ضاهدة، والتي تفاعل معها اجلمهور 

تفاعال خا�ضا.
كما اأحتف جمهوره باأغنيته اجلديدة 
االأغاين  »اإي�ضام الكولبا«، وعددد من 

من ر�ضيده الرومان�ضي.
اأكرث  من  فون�ضي«  »لوي�س  ويعترب 
واملنتجني  وامللحنني  املوؤلفني 
البورتوريكيني  واملو�ضيقيني 
واأكرثهم تتوجيا على مدى 20 عاما 
على  خالله  ح�ضل  م�ضارهالغنائي، 
عامل  يف  املرموقة  اجلوائز  اأكرث 

املو�ضيقى.
»النه�ضة«  من�ضة  على  ومن 
والتي  العرب  للفنانني  املخ�ض�ضة 
�ضبق اإليها خالل هذه الدورة كل من 
كاظم ال�ضاهر و�ضابر الرباعي ووائل 
هذا  جلمهور  كان  وغريهم،  ج�ضار 
اللون الغنائي موعد الفنانة االإماراتية 
»موازين  وملهرجان  »اأحالم«. 
وعاملية،  عربية  �ضهرة  اإيقاعات 
اأبرز  اهتمام  ا�ضتقطاب  من  مكنته 

الفنانني العرب والعامليني.

اإن  رم�ضان  الفنان حممد  قال 
والذي طرحه   ”1 “منرب  كليبه 
الفطر  عيد  حلول  مع  موؤخرا 
االأول  املركز  يحتل  املبارك 
يوتيوب،  العاملي  املوقع  على 
كاأ�س  بوقت  طرحه  اأنه  رغم 
العامل، موؤكدا اأنه ال يوجد اأي 
اجلراأة  لديه  م�رص  يف  مطرب 
لن�رص كليباته وقت كاأ�س العامل. 
على  الكليب  بطرح  قام  ولكنه 
كبريا  جناحا  وحقق  االإنرتنت 
العامل  كاأ�س  اأغاين  من  اأكرث 
يف  رم�ضان  واأ�ضاف  نف�ضها. 
اأ�ضامة  االإعالمي  مع  حواره 
بربنامج  عر�س  الذي  كمال 
واحد  رقم  اأنه   ”dmcم�ضاء“
ح�ضول  وخا�ضة  باالأدلة 
الكليب على اأكرث من 180 األف 
اإعجاب يف اأيام قليلة مما يثبت 

ويرد  معه،  اجلمهور  تفاعل 
يحاولون  من  على  �ضارما  ردا 
باأنه  واتهامه  �ضورته  ت�ضويه 
امل�ضاهدة  ن�ضب  ب�رصاء  يقوم 
وتزويرها  يوتيوب  موقع  على 
�ضعبية.   االأكرث  الفنان  ليظل 
رم�ضان  قال  اآخر  جانب  من 
جمهوره  اآراء  اإىل  يلجاأ  اإنه 
ولي�س  بال�ضارع  معه  وتفاعلهم 
ن�ضب  على  احل�ضول  فقط 

م�ضاهدة عالية.
م�ضيفا اأنه تتم مهاجمته بينما 
 %1 لو  بعد حتى  يحقق  هو مل 
من طموحاته ولديه الكثري من 
تنفيذها  ينوي  التي  االأحالم 
الذي  الطريق  يحدد  مل  ولكنه 
عندما  االآن  حتى  اأمامه  يراه 
واجهه كمال ب�ضوؤال عن خطته 

للم�ضتقبل.

وت�ضتمر  تنجح  �ضيغ  هناك 
ومبرور الزمن تتحول اإىل منط 
وينطبق  ال�ضينما،  عامل  داخل 
الكاتبة  اأعمال  على  هذا 
احلا�ضلة  االأمريكية  ال�ضحفية 
اأف�ضل  فئة  من  االأو�ضكار  على 
»جونو«  فيلم  عن  �ضيناريو 
التي  كودي،  ديابلو   )2008(
الثالثة  للمرة  �ضينمائيا  تتعاون 
يف  ريتمان  جا�ضن  املخرج  مع 
م�رصوع  خالل  من  »تايل«  فيلم 
النجمة  ن�ضج  يوؤكد  �ضينمائي 
اجلنوب اأفريقية االأ�ضل �ضارليز 

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

م�ضوارها الفني.
جت�ضد  متاما،  النقي�س  على 
اأفريقية  اجلنوب  ال�ضقراء 
دور  املرة  هذه  عاما   42 ذات 
اأبناء،  لثالثة  اأم  وهي  »مارلو«، 
الوالدة،  حديث  ر�ضيع  اأحدهم 

ق�ضوة  مدى  مارلو  وت�ضت�ضعر 
الطبقة  من  منزل  وربة  اأم 
املتحدة  الواليات  يف  الو�ضطى 

االأمريكية.
بتفا�ضيله  الفيلم  اإيقاع  مي�ضي 
على الوترية املعتادة نف�ضها يف 
اأ�ضلوب اأعمال املخرج ريتمان، 
نف�ضية  اأغوار  يف  يتعمق  حيث 
نقالت  دون  ال�ضخ�ضيات، 
ت�ضل  اأن  اإىل  كبرية،  مفاجئة 
التحول  نقطة  اإىل  االأحداث 

الكبرية لتبداأ رحلة الالعودة.
وهذه املرة اأي�ضا، تبدو االأحداث 
متوقعة اإىل حد ما، نتيجة وجود 
فتاة �ضابة جميلة، ذكية، جذابة، 
البائ�ضني  الزوجني  مع  تعي�س 

حتت �ضقف واحد.
ريتمان  الثنائي  عمل  حظي 
بكثري  االآن  حتى  معا  وكودي 
النقاد،  جانب  من  االإ�ضادة  من 
م�ضوارها  ثريون خالل  ومتتلك 
ال�ضينمائي ر�ضيدا مهما، ف�ضال 
االبتعاد  على  حر�ضها  عن 
وامليل  النمطية،  االأدوار  عن 
التقليدية،  غري  لل�ضخ�ضيات 
القا�ضية  الطبيعة  ذات  وحتى 
التي ي�ضعب النفاذ اإىل مكنونها، 
اإىل  اأقرب  فعليا  يبدو  وهذا 
�ضخ�ضيتها احلقيقية يف الواقع.

اأنغام وحممد عبده يك�ضفان مفاجاآت حفلهما يف الأوبرا
حتدث فنان العرب حممد عبده 
تفا�ضيل  عن  اأنغام،  والنجمة 
الذي  االأول  الغنائي  حفلها 
 ، االأربعاء  اليوم  �ضوياً  �ضيجمعها 
اإقامته على م�رصح دار  واملقرر 

االأوبرا امل�رصية.
و�ضي�ضهد احلفل عدة مفاجئات، 
خالل  اأنغام  ك�ضفت  حيث 
املوؤمتر ال�ضحفي عن جزء منها 
وهي غنائها الأغنية للفنانة جناة، 
املو�ضيقار  لها  قدمها  والتي 
طالل مداح، لكنها مل تظهر للنور 
لتقدميها  باالإ�ضافة  قبل،  من 
م�رصية  واأخرى  خليجية  اأغنية 

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

على  اأنغام  بالفنانة  �ضتجمعه 
حتى  اأنه  اإال  �ضوياً،  امل�رصح 
من  اأي  الك�ضف عن  يتم  االآن مل 
تفا�ضيلها. واأعربت الفنانة اأنغام 
عن �ضعادتها بامل�ضاركة باحلفل 
يف  عبده  حممد  للفنان  ال�ضنوي 
تعتربه  اأنها  اإىل  م�ضرية  االأوبرا، 
بالعمل  تفخر  الذي  اأ�ضتاذها 
معه. من جانبه قال حممد عبده 
»اإن اأنغام دخلت البيت اخلليجي 
ووجدانه ب�ضوتها، وحول اختياره 
الأنغام حتديداً مل�ضاركته يف هذا 
تظاهرة  �ضي�ضكل  الذي  احلفل، 
فنية، قال: »‘نه يحب �ضوتها كما 
اللون  غناء  يف  معه  تتوافق  اأنها 
�ضوت  خري  وهي  الكال�ضيكي، 

ميثل م�رص من وجهة نظره«
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رواية »الرميم« للأزهر عطية:

للكاتب مايكل ِغلب

عن جمازر اال�ستعمار 
و«ال�سوق« لل�سهيد 

من يقراأ رواية الأديب اجلزائري الأزهر عطية »الرميم«)دار الكتاب العربي، 
اجلزائر، 2014   (.�شيتذكر الكثري من اأخبار ال�شهداء اجلزائريني الذين اختفت 

جثهم، كما �شيتذكر جماجم ال�شهداء املوجودة يف املتاحف الفرن�شية، لأن 
الكاتب قد عاد يف ن�شه اإىل ذاكرة ال�شهداء وقدم حكاية رمزية، تقراأ الراهن 

بعني املا�شي وحتاول اأن تتبع وفاء اأو خيانة اجلزائريني لتاريخهم.
 وليد بوعديلة

/جامعة �شكيكدة
     

و هي حماولة فنية و فكرية للمزج 
رواية  يف  الراهن  و  التاريخ  بني 
اإعادة  حماوالت  عن  تتحدث 
ج�سده  لرميم  �سهيد  جمجمة 
اأن  بعد  وبعده،  اال�ستقالل  قبل 
املعارك  اإحدى  يف  ا�ست�سهد 
فما  الفرن�سي،  امل�ستعمر  �سد 
للرواية؟   الداللية  العوامل  هي 

وما ق�سة الرميم فيها؟...
تت�سكل الرواية من ثالثة ف�سول 
ق�سة  فيها  واحد  كل  يحمل 
لكن  اجلزائري  الثوري  املجد 
خمتلفة   وت�سورات  بتقنيات 
فاأرملة  بع�سها،  فيما  مرتبطة 
ال�سهيد »الكاملة« ال تتوقف عن 
بحثا  احلزين  املفجع  �سفرها 
ويف  ال�سهيد،  زوجها  راأ�س  عن 
البطويل  ال�رسدي  الف�ساء  هذا 
فالحية  م�ساهد  القارئ  يقراأ 
ورعوية كثرية، جتعل من اأ�سلوب 

الرواية رومان�سيا بامتياز.
الوقائع  ب�رسد  ال�سارد  يكتفي  ال 
واأخبار  للفالحني  اليومية 
فقط،  وتنقالتهم  املجاهدين 

واإمنا يقرتب 

امل�ستعمر  ممار�سات  من 
والتعذيب  البط�س  يف  وهمجيته 
جثث  وعر�س  القرى  وقنبلة 
كما  ال�ساحات،  يف  ال�سهداء 
اإىل  حني  من  الرواية  تلتفت 
،موؤكدة  ال�سعبية  للثقافة  اآخر 
عارف  عطية  االأزهر  اأن  على 
ال�سعبي   وباملوروث  بالعادات 
ذاكرة  بف�سل  اأدبيا  يتحرك  وهو 
الن�س،  ويف  ال�سياق  يف  �سعبية 
عرب  االإبداعي  عامله  وي�سكل 
احلدث  متزج   فنية  حلظة 
ال�سيا�سي  باحلدث  الرتاثي 
متعة  القارئ  لتمنح  والفكري، 
االنفتاح على رواية  تقدم ف�ساء 
متخيال فيه من القيم االأ�سيلة و 
ال�سيا�سة و الفكر و العاطفة...، 
الوعظية  يف  ال�سقوط  دون 

والتقريرية.
على  الزوجة  تتعرف  اأن  وبعد 
قطع  )رغم  ال�سهيد  زوجها  جثة 
ت�سعى  فرن�سية(  بقنابل  راأ�سه 
جللب اجلثة ودفنها حتت �سجرة 
الزيتون بالقرب من املنزل  من 
الفرن�سيون  يكت�سف  اأن  دون 
ال�سارد  يقدم  وهنا  االأمر، 
قد  ،و  لل�سهيد  �سوفيا  و�سفا 
مل  الروائي  اأن  القراءة  الحظت 

للثورة  التاأريخ  يف  بعيدا  يذهب 
التحريرية

وكاأنه   ، وبطوالتها  معاركها  و 
كان م�سغوال بفكرة ما اأو كاأنه ال 
كتبه غريه من  ما  يعيد  اأن  يريد 
الروائيني اجلزائريني وما قدمه 
من  امل�رسحيون  و  ال�سينمائيون 
م�ساهد ثورية واأعمال فدائية،اأو 
اأو  يقراأه  مبا  م�سدوما  كان  اأنه 
ي�سمعه من �رساع واتهام و تال�سن 
�سنوات  بني املجاهدين)�سهدت 
االتهامات  ظاهرة   2010 مابعد 
عرب  املجاهدين  بني  املتبادلة 
مبعنى  الف�سائيات(،  و  ال�سحف 
اأن الكاتب اأراد اجناز قراءة فنية 
الثوري   للحدث  مغايرة  داللية 
يخون  الذي  فالوطن  املجيد. 
�سو�سيو  منظور  من  ذاكرته- 
نقدي للن�س- يتحول اإىل رميم، 
و ال اأهمية من بقائه املادي يف 
و  الرمزي،  القيمي  �سياعه  ظل 
االإن�سان الذي يدو�س على قيم و 
عهد من منحه احلرية ال ي�ستحق 
ذليال مهانا يف  احلياة، و�سيكون 
اأو  رميم  هو  بل  االأمم،  حمفل 
اإن�سان م�سوه، منحط، تافه،  هو 
الزيف  مظاهر  رغم  معوق... 

املدين التي حتيط به؟؟

اجلثة  �سورة  تظل           
كامل  الراأ�س-عرب  مقطوعة 
االأرملة  الرواية- حترك وجدان 
وتتحكم  فكرها  وتخلخل 
الداللة  هي  فما  حياتها،  يف 
م�سهد  يحمل  اأال  والرمزية؟ 
دالالت  ال�سهيد  راأ�س  اختفاء 
واأحالمه  واأفكاره  قيمه  اختفاء 
يف اجلزائر امل�ستقلة؟ اأال حتمل 
له  راأ�س  ال  الذي  الرميم  �سورة 
راأ�س)مبادئ/فكر/ غياب  داللة 

وتراجع  الوطن  هذا  اأخالق( 
مل  لل�سهداء؟  الوفاء  عن  اأبنائه 
»الكاملة«   ا�سم  الكاتب  ي�سع 
الأرملة ال�سهيد اإال ليقول نق�سنا 
�سورة  حتمل  وهى  وهواننا، 
و  املجاهدة  اجلزائرية  املراأة 
كيف  التاريخ،و  عرب  املنا�سلة 
متنح  اأن  الكاملة«   « ترف�س  ال 
زوجها  رميم  اال�ستقالل-  –بعد 
ال�سهيد لل�سلطات املحلية ق�سد 
وهي  ال�سهداء   مقربة  يف  دفنه 
اجلزائريني-  كل  -مثل  ت�سمع 
عبث  الأماكن  مقابر حتولت  عن 

وجمون و�رسب للخمور ؟     
لهجرة  الروائي  يلتفت  كما 

ورف�سهم  الوطن  من  ال�سباب 
واالجتماعي،  ال�سيا�سي  للواقع 
اجلريحة  عواطفهم  مقدما 
الراف�سة  املتمردة  واأفكارهم 
فا�سلة،  �سيا�سية  ملمار�سات 
يقول الن�س«: كثرية هي االأوطان 
اأن  اأبنائها  على  تفر�س  التي 
ال�ساب  هاجر  ».فقد  يهجروها 
وطنه  ال�سهيد  ابن  اجلامعي 
ال�سيا�سيون   يحرتم   مل  اأن  بعد 
اأن  وبعد  علمه،  الفا�سدون  
الفا�سدين  اأفعال  من  ت�سايق 
الذين  ال�سيا�سي  املال  ومافيا 
تاأكد من  ال�سهداء و  خانوا عهد 
االقت�سادية يف  ال�سيا�سات  ف�سل 
 - االجتماعية  الرفاهية  حتقيق 

االقت�سادية والنمو احل�ساري.
من  ال�سهيد  جثة  انتقلت  وقد 
حتت  قرب  اإىل  القرية   �ساحة 
�سارت  اأن  بعد  ثم-  �سجرة، 
رميما- اإىل �سندوق يف املنزل...

قبل اأن ت�ستقر يف مقربة ال�سهداء 
الزوجة  الأن  الرواية،  اآخر  يف 
لتلحقه  الراأ�س  عن  تبحث  ظلت 
بالرميم من دون جدوى،متحدية 
ومقاومة  باجلهاد،  املتاجرين 

الوهمية  البطوالت  �سنعوا  من 
وحولوا الثورة اإىل �سجل جتاري.

و �سارت هذه التقنية - املتمثلة 
و  وتراثهم  للموتى  العودة  يف 
حكاياتهم وتاأثرياتهم يف يوميات 
ال�رسدية  يف  حا�رسة  االأحياء- 
بقوة،و  املعا�رسة  اجلزائرية 
�رسديات  عليها  نطلق  اأن  ميكن 

العودة اإىل املوتى/ املوت؟؟

يف اخلتام:

 حتيل الرواية يف عمقها اإىل اأن 
الذين �سنعوا املجد النوفمربي 
باال�ستقالل،  يتمتعوا  مل  اخلالد 
فمنهم من مات ومن عا�س عانى 
االأ�سواء  عن  ا  بعيد  �سمت  يف 
اجلزائر  وعانت  االمتيازات،  و 
خيانة  من  الأجلها  ماتوا  التي 
الكفاح الأنهم  بع�س زمالئهم يف 
التحرر  و  اجلهاد  قيم  ينقلوا  مل 
بال�سلطة  ان�سغالهم  ب�سبب 
يف  التحكم  و  والعقارات  واملال 
الثورية  ال�رسعية  با�سم  الوطن 
و  الد�ستورية  ال�رسعية  ال 

الدميقراطية؟ 

االإبداع عند الطلب: كيف نعزز �سعلة العبقرية؟
�سادر  كتاب  الطلب،  عند   االإبداع 
 .2016 العام  يف  اخليال  دار  عن 
الكتاب من تاأليف مايكل ِغلب. وقد 
حممد  د.  من  كل  للعربية  ترجمه 
اخلطيب.  ومنال  ح�سكي  يا�رس 
يتحدث الكتاب يف 240 �سفحة عن 
تعتمد  والتي  اإدارة خمتلفة حلياتنا 
منا  الكامنة  الطاقة  تنظيم  على 
الكون  من  ن�ستمدها  التي  تلك  اأو 
مكمونة  قدرات  ن�ستخرج  بحيث 
اأن جتعلنا خالقني  يف ذاتنا ميكنها 
اأكرث ومبدعني اأكرث يف اأي جمال من 
منلك  نكن  مل  واإن  احلياة  جماالت 
اأهمية  تكمن  هذا  ويف  املوهبة. 

الكتاب.
قدم  الذي  ثابت،  مناهل  د.  يقول 
عميد  نائب  وهو  العربية  الطبعة 
عن  بريطانيا،  يف  املوهوبني  كلية 
يف  »ظاهرة«  اأنه  الكتاب  موؤلف 
جمال الفكر واالأدب املعا�رس، واأن 
من  دافن�سية  بنكهة  يتميز  الكتاب 
�ساأنها اأن جتعل حياة الفرد اأف�سل. 
يف  اخليال  اأهمية  ي�رسح  فالكتاب 
اإنتاج االإبداع عند االأفراد، واالإبداع 
اأجل  التوظيف لهذا اخليال من  هو 
اإىل حياة  للو�سول  تطوير مقدراتنا 

ترجمته  ميكن  الذي  االأمر  اأف�سل، 
»الطاقة  اأو  احلياة«  »قوة  اأنه  على 
خالل  من  و�سنكت�سف  احليوية«. 
هي  العبقرية«  »�سعلة  اأن  الكتاب 
جمازية  ا�ستعارة  جمرد  من  اأكرث 
اأ�سكال الفطرة لدى  فهي �سكل من 
باأ�سباب  متده  التي  وهي  االإن�سان، 

البقاء حتى نهاية العمر.
بكتاب  تاأثره  مدى  الكاتب  ي�رسح 
ل�سبن�رس  ُجبنتي؟«  مكان  غريرّ  »من 
من  مده�س  كتاب  وهو  جون�سون. 
عملك  يف  التغيري  مع  التعامل  اأجل 
»اأنا  كتاب  تبعه  ثم  ومن  وحياتك. 
اأولئك  اإىل  جبنتك:  مكان  غريت 
يف  كفئران  العي�س  يرف�سون  الذين 
ديباك  لـلكاتبة  االأخرين«،  متاهة 
اإدارة  يف  الربوفي�سور  مالهوترا، 
كان  هارفرد.  جامعة  يف  االأعمال 
يف  االأثر  عظيم  الكتابني  لهذين 
اليوم.  يدينا  بني  املو�سوع  الكتاب 
يقدم  الكتاب  اإن  قوله  ومن اجلدير 
باإدارة  ممكناً  يكون  الذي  احلل 

الطاقة ال يف اإدارة الكون.
الكتابات  اإىل  كتابه  يف  غلب  يرجع 
التي كانت قبله حول الطاقة والقوة 
ماك  لني  ومنهم  الكون،  ال�رسية يف 

غارت اذ يرى يف تعبريه يف كتابه » 
البحث عن القوة ال�رسية يف الكون«، 
تفاعالت  ل�سنا  جوهرنا  يف  »اأننا 
الطاقة.  يف  �سحنة  بل  كيميائية، 
احلية  الكائنات  وجميع  الب�رس  واإن 
يف  الطاقة  اندماج  عن  عبارة  هم 
حي  كائن  بكل  مت�سل  طاقة  حقل 
يف العامل. اإن حقل الطاقة الناب�سة 
هذا، هو املحرك املركزي لكينونتنا 
خالله  من  ي�رسح  اأ�سا�س  ووعينا«. 
اإىل  الو�سول  يف  »ت�سي«  طاقة  دور 
بنقا�س  االأول  الف�سل  يبداأ  االإبداع. 
بنا  توؤثر  والتي  »ت�سي«  طاقة  حول 
الطازجة  التفاحة  رائحة  كتاأثري 
يف  ت�ستقطبنا،  اأن  ت�ستطيع  والتي 
الفا�سدة  التفاحة  رائحة  اأن  حني 
اإىل  للو�سول  ولكن  عنها.  تبعدنا 
مرحلة اال�ستقطاب ال بد من القيام 
لها  والتي  التمارين  من  مبجموعة 
والتي  واجل�سد  بالتنف�س  عالقة 
طاقة  ا�ستقطاب  من خاللها  ميكن 
»ت�سي«، والتي تعني »نار احلياة التي 
االحتفاظ  يجب  كما  لها«.  �سكل  ال 
واأن  ومبا�رسة،  نقية  الطاقة  بهذه 
معها،  مفتوحة  القنوات  نبقي 
يقوم  الذي  الهوائي  هو  واجل�سد 

بتحويلها  يقوم  ثم  ومن  بالتقاطها، 
مع  تتما�سى  اهتزازية  مناذج  اإىل 
الهدف االإبداعي االأكرب الذي يريد 

الفرد اأن يحققه.
ولتحقيق ذلك يجب معرفة النقاط 
اأن  ميكنها  التي  اجل�سد  يف  املهمة 
اأن  ميكنها  اأو  »ت�سي«  طاقة  متت�س 
اإىل  االأر�س  من  لت�سل  عربه  متر 
الكتاب  ي�رسحه  ما  وهذا  ال�سماء. 
يف�سل  خا�سة  متارين  خالل  من 
مع  االن�سجام  هذا  اأدائها.  كيفية 
من  ميكننا  الذي  هو  »ت�سي«  طاقة 
لنا  يبدو  كان  التي  امل�ساكل  حل 
وبطرق  احلل،  على  ع�سية  اأنها 
»ت�سي«  اأن طاقة  كما  متوقعة.  غري 
لكثري  احلل  تكون  اأن  ميكنها  هذه 
من االأمرا�س التي ن�ساب بها، وقد 
اأو�سى مبمار�سة متارينها عدد من 
الدكتور  مثل  امل�ساهري  االأطباء 

حممد اأوز.
ي�ستعمل  الكاتب  اأن  واحلقيقة 
اأ�سماء العديد من امل�ساهري الذين 
اأجل  من  التقنية  هذه  ي�ستخدمون 
حل م�ساكلهم اأو التطوير يف عملهم 
اأو احلفاظ على �سحتهم، مثل اأوبرا 
وينفري ووودي اآلن وغريهما. يقدم 

الطرق  الكتاب  من  الثاين  الق�سم 
يجب  التي  املنا�سبة  واخلطوات 
طريقة  »اإتقان  اأجل  من  اتباعها 
اأن قدم يف  بعد  االإبداعية«  التفكري 
الق�سم االأول »االإبداع عند الطلب«. 
طريقة  اعتناق  يتم  كيف  وي�رسح 

االإبداع.
يتعلق  اأمر  هو  االإبداع  اأن  �سحيح 
باملوهبة ولكن ما يريد الكاتب قوله 
هو اإنه ميكننا اأن نكون مبدعني اإذا 
اعتماد  خالل  من  ولكن  اأردنا، 
طريقة التفكري االإبداعية، فجميعنا 
دافن�سي  ليوناردوا  نكون  اأن  ميكننا 

اإذا اأردنا ذلك.
فطرية تفكرينا االعتيادية ت�سري اإىل 
حالة عاطفية اأو حالة ذهنية و�سعنا 
يف  خا�سة  مواقف  خالل  من  بها 
حالة  عن  تعربرّ  وهي  حياتنا. 
فاإن  ولذلك  طاقية«.  »ج�سدية- 
يزون بالتفكري االإبداعي هم  من يتمرّ
اأ�سخا�س لي�س لديهم طريقة تفكري 
تفكري  بطرق  يتمتعون  بل  ثابتة، 
والتزام  مرونة  اأكرث  واأهم  متطورة 
الكاتب  ويرى  احلياة.  مدى  بالتعلرّم 
غلب اأن من املفيد اأال يكون املرء 
اأن  قا�سياً على نف�سه بل حتى عليه 

يف  ي�سجعها  واأن  بها،  رحيماً  يكون 
مع  التعاطف  الأن  االإخفاق.  خالة 
االإبداعية،  االأ�سالة  ي�سهل  الذات 
احلوار  تغيري  مبداأ  من  ينبع  وهذا 
الداخلي من الرتكيز على نقد الذات 
اإىل التعاطف مع الذات والذي ينتج 

نقاطاً اأعلى يف اختبارات االإبداع.
املراحل  كما يف  املرحلة   يف هذه 
»ت�سي«  اتباع طريقة  ال�سابقة يجب 
خالل  من  الطاقة  توجيه  يف 
ي�سعها  التي  والو�سعيات  احلركات 
الكتاب، والتي يجب االطالع عليها 
ب�سكل مبا�رس وتعلرّمها وممار�ستها. 
ما  حتديد  وجوب  اإىل  االنتباه  مع 
مبا�رس  ب�سكل  فعله  املرء  يريد 
الو�سول  املرجو  الهدف  وحتديد 
با�ستعادة  االإبداع  يرتبط  اإليه. 
الطفولة والروح املرحة. فاملرح هو 
من اأهم �سمات املبدعني، وبالتايل 
الدعابة  وروع  اجليد  املزاج  تبنرّي 
اجلهاز  يقوي  فال�سحك  وال�سحك. 
وين�سط  املزاج  ن  ويح�سرّ املناعي 
ومن  االإن�سان.  لدى  »ت�سي«  طاقة 
اأمامك  الهدف  ت�سع  اأن  عليك  ثم 

لت�سل اإليه.
 وكالت     
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وزير الثقافة والأ�شرة الفنية ينعون الراحل :

عمار معروف فقيد 
الفن يف ذمة اهلل

.     عبد احلميد رابية : »عمار معروف فنان متكامل �شيبقى ا�شمه خالدا يف الذاكرة اجلزائرية«
.      حبيب بوخليفة : عميمر معروف فنان متحم�س للوجود على امل�شرح منذ ال�شتقالل

حكيم مالك

الدين  عز  الثقافة   وزير  وقدم 
ميهوبي تعزية للراحل  يف تغريدة 
يف  الر�سمية  �سفحته  على  له 
: تلقيت هذا  ، قائال فيها  التويرت 
رحل   لقد   ، حمزنا  خربا  ال�سباح 
عنا املمثل امل�رسحي وال�سينمائي 
اإثر  وعلى  معروف  عمار  الكبري 
اخلال�سة  بتعازي  اأتقدم   الفاجعة 
 ، اجلزائري  الفن  فقيد  لعائلة 
اأن يتغمد  القدير  العلي  راجيا من 
واأن  رحمته  بوا�سع  املرحوم  روح 
ال�سرب  جميل  واأقاربه  اأهله  يلهم 

وال�سلوان .

عبد احلميد رابية 
 »عمار معروف فنان 
متكامل �شيبقى ا�شمه 

خالدا يف الذاكرة 
اجلزائرية«

 
رابية  احلميد  عبد  املمثل  واأكد 
الفنان  اأن    « »الو�سط  ليومية 
ممثال  كان  معروف  عمار  الراحل 
و�سينمائيا  وتلفزيونيا  م�رسحيا 
يف  الفن  عامل  مع  م�سواره  بداأ 
1964 بامل�رسح الوطني اجلزائري 
وكانت اأول اأعماله مع  روي�سد يف 
من  وهي   « الغولة   « م�رسحية  يف 
عبد  اإخراج  ومن  روي�سد   تاأليف 
الراحل  مثل  فلقد  علولة    القادر 
عمالقة  جانب  اإىل  معروف  عمار 
كاتب  كم�سطفى  اجلزائري   الفن 
عمر  وحاج  حمب  وعالل  وبودية 
مع   اأي�سا   ومثل  وكلتوم  وبوقا�سي 
الراحلة  و  نورية   القديرة  الفنانة 
 « »البوابون  فيلم  يف  بربار  فتيحة 
عدة  يف  بربار  مع  اأي�سا  و�سارك 

قام  فلقد  اأخرى  م�رسحية  اأعمال 
اأ�سدقاء  »جمعية  باإن�ساء  برفقتها 
هوؤالء  ذكرى  تبقى  لكي   « روي�سد 
اأنه مثل  مع   كما  الفنانني خالدة  
كويرات  �سيدعلي  الراحل  الفنان 
يف فيلم »جتار االأحالم« مع الفنانة 
�سباح ال�سغرية ومثل معه يف فيلم 
اآخر »ايل فات مات »  وكان ع�سوا 
ال�سينمائية  الثقافية  اجلمعية  يف 
كبار  مع   تعامل  ولقد  »اأ�سواء«  
املخرجني اجلزائريني فلقد توزع 
من  املنتجة  امل�رسحيات  كل  يف 
اجلزائري  الوطني  امل�رسح  طرف 
فلديه  حوايل 16 م�رسحية  �سارك 
مثل  اأنه   رابية  م�سيفا   ، فيها 
�سينمائيا يف فيلم » معركة اجلزائر 
» وفيلم »ح�سان طريو » و�سارك يف 
التمثيل يف العديد من امل�سل�سالت 
اجلزائرية » ولقد كان  ال�رسف يل 
العظيم يف  الفنان  ي�سارك هذا  اأن 

اإحدى  امل�رسحيات التي األفتها  يف 
عام 1990 وهي »عمار بوزوار » على 
م�ستوى امل�رسح الوطني اجلزائري 
خمتلف  يف  �سارك  اأنه  كما   ،
واملغاربية  الوطنية  املهرجانات 
وحت�سل  واملتو�سطية  والعربية 
على عدة جوائز ، داعيا رابية من 
و�سائل االإعالم ت�سليط ال�سوء على 
الكبار  اجلزائريني  الفنانني  هوؤالء 
احلياة  قيد  على  مازالوا  الذين 
وعليه مطالبا اإياهم ب�رسورة توثيق  
م�سريتهم الفنية تلفزيونيا واإذاعيا 
احلركة  عن  احلديث  من  ليتمكنوا 
اأعمالهم  و  اجلزائر  امل�رسحية يف 
لتبقى  الفنون  يف خمتلف جماالت 

اجلزائرية   الذاكرة   يف   حمفوظة 
لدى  بها   يقتدى  مرجعا  ولتكون 

االأجيال ال�ساعدة .

 حبيب بوخليفة 
 عميمر معروف فنان 
متحم�س للوجود على 
امل�شرح منذ ال�شتقالل

والناقد  املخرج  قال  ولقد 
اأنه  بوخليفة  حبيب  امل�رسحي 
وفاة  عن  حزيًنا  خرًبا  اأم�س  تلقى 
للم�رسح  الكبري  الكوميدي  املمثل 
عّميمر   والتلفزيون  وال�سينما  

من  يوم  يف  اأنه  ونعلم   ، معروف  
واحد  لكل  الوجود  ينتهي  االأيام 
 ، قليلة  كلمات  فهذه  وعليه   منا 
على الرغم من �سدقها ، لن تغري 
هذه احلالة املحزنة  لهذا الفنان 
على  للوجود  املتحم�س  املبدع  
حيث  اال�ستقالل  منذ  امل�رسح 
ملوهبته  كاتب  م�سطفى  اعتمده 
العرو�س  من  العديد  يف  وعمل 
من  اجلزائريني  الفنانني  كبار  مع 
كل  اأقدم  و  اجلزائري  امل�رسح 
الراحل  لعائلة  اخلال�سة  تعازي 
ال�ساحة  على  الفنانني  وجميع 
الفنية اجلزائرية رحمه اهلل واأ�سكنه 

ف�سيح جناته .

اأعده ووثقه الدكتور ا�شماعيل مروة 
ونزيه اخلوري

كتاب يوثق لندوة )�سليمان العي�سى 
�ساعر احللم والطفولة( 

»اليون�شكو«

 اإدراج اأربعة مواقع جديدة يف قائمة الرتاث العاملي

احللم  �ساعر  العي�سى  �سليمان 
وقائع  يت�سمن  كتاب  والطفولة 
التي  ال�سهرية  الفكرية  الندوة 
وت�سيء  الثقافة  وزارة  تقيمها 
على حياة اأعالم �سورية الراحلني 

يف خمتلف امليادين.
الكتاب الذي اأعده ووثقه الدكتور 
اخلوري  ونزيه  مروة  ا�سماعيل 
بع�س  على  اإ�ساءة  يت�سمن 
العي�سى  ال�ساعر  حياة  جوانب 
خالل حياته الن�سالية والثقافية 
وير�سد مراحل طفولته يف قريته 
النعريية بلواء ا�سكندرون ال�سليب 
وما اأ�سكنه والده يف عقله وذهنه 
تربوية  م�سالك  من  علمه  وما 

اجتماعية ووطنية.
التحوالت  اأي�سا  الكتاب  ويف 
واأحالمه  ال�ساعر  عا�سها  التي 
وطن  بوجود  والقومية  الوطنية 
عربي واحد وعالقته ومعاي�سته 
اإ�سافة  االأر�سوزي  زكي  للمفكر 
اإىل ما �سهده بواقعه العربي من 
ومدى  وانتكا�سات  انت�سارات 
عربية  اأمة  بوجود  اهتمامه 
مواجهة  من  تتمكن  واحدة 

التحديات.
للدكتورة  بحثا  الكتاب  ويت�سمن 
ملكة اأبي�س تبني فيه تطور اأدب 
االأطفال بجهود ال�ساعر العي�سى 

طوال  لل�سغار  بالكتابة  والتزامه 
للجماليات  وا�ستخدامه  حياته 
كاألفاظ  وطنه  يف  املوجودة 
ن�سه  مادة  توؤ�س�س  �سعرية 
االأدبي، ويف املحور الذي قدمه 
على  الرا�سد  دياب  الدكتور 
�سفحات الكتاب ظهرت جتليات 
يف  والن�سال  والطبيعة  ال�سداقة 
املوا�سيع  وركائز  العي�سى  �سعر 
والتزامه  �سعره  يف  تناولها  التي 

باملو�سيقا يف كتابة الق�سيدة.
الدكتور  بحث  الكتاب  يف  وجاء 
على  لي�سيء  مروة  ا�سماعيل 
اهتمام ال�ساعر العي�سى مب�ستقبل 
االأجيال القادمة واإميانه باالأر�س 
وال�سهداء واأهمية البناء االأ�رسي 
واحللم  والوطني  االأخالقي 
وال�سلوك  امل�سرتك  العربي 
لل�ساعر  والثقايف  االأخالقي 

العي�سى.
الهيئة  عن  ال�سادر  الكتاب  ويف 
بوزارة  للكتاب  ال�سورية  العامة 
الثقافة والذي يقع يف 189 �سفحة 
من  خمتارات  الكبري  القطع  من 
انتقتها  العي�سى  �سليمان  �سعر 
خمتلف  من  ر�سول  اأحمد  خلود 
واملوا�سيع  واالأمناط  االأ�سكال 

االأدبية وال�سعرية التي كتبها.
  وكالت 

االأمم  منظمة  اأعلنت 
والعلوم  للرتبية  املتحدة 
الرتاث  جلنة  اأن  والثقافة 
يف  املجتمعة  العاملي، 
جويلية،  اأول  حتى  املنامة 
اأربعة  اأم�س  اأول  اأدرجت  
قائمة  يف  ثقافية  مواقع 
الرتاث العاملي، م�سرية اإىل 
اجلديدة  املواقع  كافة  اأن 
قائمة  يف  اأدرجت  التي 
الرتاث العاملي تقع يف قارة 
اآ�سيا، يف الهند واإيران و�سبه 

اجلزيرة الكورية واليابان.
اأوال:  املواقع  وت�سمل 
مومباي  مدينة  جممعات 
على  امل�سيدة  الفكتورية 
احلديث  القوطي  الطراز 
“اآرت  الزخرفة  واأ�سلوب 
وكانت  )الهند(،  ديكو” 
مركًزا  مومباي  مدينة 
ال�سعيد  على  هاًما  جتارًيا 
�سهدت  وقد  العاملي، 
للتنمية  طموًحا  م�رسوًعا 
اجلزء  خالل  احل�رسية 
التا�سع  القرن  من  الثاين 
ع�رس، واأ�سفر هذا امل�رسوع 
عن ت�سييد عدد من املباين 
طراز  على  املبنية  العامة 
القوطية  الفكتورية  العمارة 
من  وجمموعة  احلديثة، 
طراز  على  املن�ساأة  املباين 

بداية  يف  ديكو”  “اآرت  الـ 
القرن الع�رسين، وذلك حول 
منطقة امليدان البي�ساوي اأو 

“اأوفال ميدان” اخل�رساء.
ويج�ّسد املجمع املبني على 
عنا�رس  الفكتوري  الطراز 
للتاأقلم  خم�س�سة  هندية 
ومنها  املحلي  املناخ  مع 
امل�سقوفة  ف  ال�رسرُ مثاًل 
وتخلط  امل�سقوفة.  وغري 
واملباين  ديكو  االآرت  اأبنية 
الت�سميم  بني  فيها  ال�سكنية 
“االآرت  الهندي وروح طراز 
ديكو”، االأمر الذي نتج عنه 
طراز ممّيز اأطلق عليه ا�سم 

الديكو الهندي.
اأي�سا  املواقع  وت�سمل 
االأثري  ال�سا�ساين  امل�سهد 
يف منطقة فار�س )جمهورية 
الواقع  االإ�سالمية(  اإيران 
حمافظة  �رسق  جنوب 
وي�سم  االإيرانية،  فار�س 
موزعة  اأثرية  مواقع  ثمانية 
جغرافية،  مناطق  ثالث  يف 
وبي�ساپور،  اآباد،  فريوز  هي 
هذه  وتعود  �رسفي�ستان. 
املح�سنة  املن�ساآت 
واملخططات  والق�سور 
بدايات  اإىل  احل�رسية 
االإمرباطورية  ونهايات 
حكمت  التي  ال�سا�سانية 

 224 عامي  بني  املنطقة 
وت�سم  امليالد.  بعد  و658 
خا�س  بوجه  املواقع  هذه 
الأرد�سري  االأوىل  العا�سمة 
ال�ساللة  اأن�ساأ  الذي  االأول 
ال�سا�سانية احلاكمة، وكذلك 
تعود  اأثرية  ومن�ساآت  مدينة 
االأول.  �سابور  امللك  خللفه 
االأثري،  املنظر  هذا  ويعّد 
اال�ستخدام  على  القائم 
والت�ساري�س  للمعامل  االأمثل 
على  �ساهًدا  الطبيعية، 
للتقاليد  الكبري  التاأثري 
الثقافية ل�ساللة االأخمينيون 
الفار�سية،  واالإمرباطورية 
فن  على  الروماين،  والفن 
الفنية  واالأمناط  العمارة 

االإ�سالمية.
وت�سم املواقع اأي�سا املواقع 
يف  املخفية  امل�سيحية 
منطقة ناجازاكي )اليابان(: 
املوجود  املوقع،  يتاألف 
الغربي  ال�سمايل  اجلزء  يف 
من  كيو�سو،  جزيرة  من 
ت�سمل  خمتلًفا  عن�رًسا   12
هارا،  وقلعة  قرى،  ع�رس 
برُنيت  قد  كانت  وكاتدرائية 
ع�رس  ال�سابع  القرنني  بني 
والتا�سع ع�رس. وجت�ّسد هذه 
املواقع اأقدم االأن�سطة التي 
املب�رسون  ميار�سها  كان 

امل�سيحيون  وامل�ستوطنون 
خالل  وذلك  اليابان  يف 
ومرحلة  اللقاء  مرحلة 
االإميان  وا�سطهاد  حظر 
اإحياء  ومرحلة  امل�سيحي 
بعد  امل�سيحية  املجتمعات 

رفع احلظر يف عام 1873.
اأديرة  ويف ختام القائمة تي 
اجلبلية  البوذية  “ال�سان�سا” 
االأقاليم  يف  املنت�رسة 
اجلزيرة  ل�سبه  اجلنوبية 
ترتيب  ويج�ّسد  الكورية، 
ال�سبعة  املعابد  اأماكن 
املوقع  منها  يتاألف  التي 
واملبنية بني القرنني ال�سابع 
�سائعة  �سمات  والتا�سع، 
ومنها  كوريا  بها  تتميز 
“ال�ساحة املفتوحة”  مثاًل 
مباٍن،  باأربعة  املحاطة 
وهي: قاعة بوذا، واجلناح، 
واملنام.  القراءة،  وقاعة 
كبري  عدد  على  حتتوي  اإذ 
من البرُنى والقطع والوثائق 

واالأ�رسحة املميزة.
االأماكن  جنت  وقد 
املقد�سة واالأديرة اجلبلية 
كمراكز  هذا  يومنا  حتى 
باحلياة  تنب�س  دينية 
العقائد  فيها  ار�س  وترُ

الدينية يومًيّا.
وكالة اأنباء ال�شعر

 

وري اأم�س  جثمان الفقيد عمار معروف  الرثى بعد �شالة الع�شر مبقربة الرويبة باجلزائر العا�شمة  و�شط ح�شور عائلته والأ�شرة 
الفنية اجلزائرية التي تاأثرت  لرحيل اأحد رواد الفن يف اجلزائر بعد �شراع مع املر�س مب�شت�شفى م�شطفى با�شا اجلامعي بالعا�شمة  

وبالتايل فلقد مت الإعالن عن خرب وفاة هذا املبدع   من طرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي والديوان الوطني حلقوق املوؤلف 
واحلقوق املجاورة« اأوندا » فلقد خطفت املوت هذا  الفنان العمالق و ال�شمعة امل�شيئة  يف �شماء الفن اجلزائري تاركا وراءه  الكثري 

من امل�شرحيات وامل�شل�شالت التلفزيونية والأفالم ال�شينمائية  وت�شاء الأقدار اأن يرحل هذا الفنان املتكامل الذي ا�شتطاع اأن يجمع 
بني خمتلف الفنون فبعد 54 �شنة �شتبقى اأعماله خالدة يف اأذهان اجلزائريني .
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�شليمة ل تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �شنف ُمف�شَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�شُّ

ي  �شارم، بل هي ت�شتهدف نظام حياة �شِحّ
ق التغذية ال�شليمة من خالل  و�شليم. تتحَقّ

عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �شباح، على اأن ت�شَمّ الن�شويات )اخلبز 

( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�شمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�شحَيّ

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

والتخفيف من ا�شتهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�شروي حتديد وقت يومّي للريا�شة، مع 

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

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�شهر لوقت 
ر من الليل وال�شتيقاظ يف منت�شف  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. 

ن�صائح رجيم ل�صيف �صحي
1. �رسب ليرتين من املاء، يومًيّا، اأي ما 
يعادل ثمانية اأكواب منه، حفاًظا على 
عمليَّة  ز  يُعِزّ فاملاء  �صليمة،  ة  ال�صَحّ
يف  ويُ�صاعد  الإم�صاك  ويُعالج  اله�صم 
حرارة  درجة  م  وينِظّ الوزن  خ�صارة 
الب�رسة.  ن�صارة  ويُحافظ على  اجل�صم 
الغنيَّة  الأطعمة  تناول  ل  يُف�صَّ كما 
باملاء، مثل: اخليار والفجل والبندورة 
)جريب  الهندي  والليمون  والبطيخ 

فروت(...
اإ�صارة اإىل اأَنّ العوار�ض والعالمات التي 
الإ�صابة  اء  جَرّ اجل�صم  على  تظهر  قد 
بع�ض  يف  ب�صيطًة  تكون  قد  باجلفاف 
حِدّ  اإىل  اأخرى  يف  وخطرية  احلالت، 
تهديد احلياة! ومن عالمات اجلفاف: 
ال�صداع والإ�صابة بالإم�صاك والعط�ض 
ال�صديد وجفاف الفم والتعب والإعياء 
وانخفا�ض  والنعا�ض  العام  وال�صعف 
وارتفاع  القلب  وخفقان  الدم  �صغط 

درجة حرارة اجل�صم.
ن  يت�صَمّ ال�صليم  الغذائي  الرجيم   .2  
ق  يحِقّ ما  واخل�رساوات،  الفواكه 
اكت�صاب  دون  من  بال�صبع  الإح�صا�ض 

هذا  ويف  وافرة.  حرارية  �صعرات 
على  احل�صول  يُ�صتح�صن  الإطار، 
خم�ض ح�ص�ض يومًيّا من اخل�رساوات 

والفواكه.
الن�صويات  تناول  على  الرتكيز   .3
الن�صويات  بينها:  ومن  ال�صحيَّة، 
والأرز  الأ�صمر  اخلبز  مثل:  بة،  املرَكّ
واحلبوب  احللوة  والبطاط�ض  البِنّي 
الغنيَّة بـ الألياف، وذلك للح�صول على 
طاقة طويلة الأمد. علًما باأَنّ احلبوب 
الكاملة غنيَّة باملواد الكيميائية النباتيَّة 
يف  يُ�صاعد  ما  الأك�صدة،  وم�صادات 
احلماية من اأمرا�ض القلب وال�صكري.

التي  ال�صحيَّة  الدهون  تاأمني   .4
الـ«اأوميغا  والقلب، مثل:  الدماغ  ي  تُغِذّ
من  وحتمي  املزاج  ن  حُت�ِصّ فهي   ،»3
اأمرا�ض القلب. 5. تناول الربوتني، فهو 
واحلفاظ  الع�صالت  بناء  يف  يُ�صاعد 
الأ�صا�صية  الكتل  بناء  يف  كما  عليها، 
ويتوافر  والطاقة.  للنمِوّ  اجل�صم  يف 
وال�صمك  احلبوب  يف:  الربوتني، 
 .6 واللحم.  والدجاج  واجلنب  والألبان 
الكال�صيوم،  بـ  الغنيَّة  الأطعمة  تناول 

من  اجل�صم  اإليه  يحتاج  الذي  العن�رس 
اأجل البقاء �صحيًحا وقوًيّا. الكال�صيوم، 
كتلة  بناء  يف  الرئي�ض  العن�رس  هو 
الرجال  عند  احلياة  مدى  العظام 
العديد  يف  دوره  عن  ف�صاًل  والن�صاء، 

ويُعترب  الأخرى.  ة  الهاَمّ الوظائف  من 
الغنيَّة  الأغذية  من  ومنتجاته  الزبادي 
بالكال�صيوم، بالإ�صافة اىل اخل�رساوات 
الورقيَّة والفا�صولياء. 7. التخفيف من 

ا�صتهالك امللح وال�صكر.

 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!

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟

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.

ن�صبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�صكل  الرئة  يرتبط �رسطان 
الإ�صابة به ارتفعت ب�صكل ملحوظ بني اأو�صاط الن�صاء، بينما 
ترتاجع �صنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�صاء امل�صابات 
اأعداد  تتناق�ض  �صنويا، يف حني   %27 بن�صبة  الرئة  ب�رسطان 

الرجال امل�صابني يف كل عام.
الإ�صابة  ن�صب  تفاوت  تف�صريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
بني اجلن�صني، لكنهم يرجعون ال�صبب غالبا اإىل تاأثر احلم�ض 
احرتاق  مبكونات  واأو�صع  اأكرب  ب�صكل  الإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ض  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�ض العلماء ال�صبب اإىل ازدياد اأعداد الن�صاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رسين باملقارنة مع القرن الع�رسين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة بني اجلن�صني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�صبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�صني، 
و15% من الن�صاء. اأما يف اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور 
ال�رسطانات  اأكرث  الرئة  �رسطان  ويعترب  الإناث.  بني  و%13 
انت�صارا، اإذ ي�صاب به حوايل 1.8 مليون �صخ�ض يف كل عام، 
58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�صاب به 230 

األف �صخ�ض �صنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 
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ارتب�ط اأ�صول م�لك ب�أ�صول اأهل املدينة 
 متيز منهج مالك ر�ضي اهلل عنه باتباعه 
على  وال�ضري  العلم،  اأهل  من  �ضبقه  من 
وفق ما �ضاروا عليه، فاأهل القدوة عند 
التي  النبوية،  املدينة  علماء  هم  مالك 
كانت مهاَجر النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
الأحكام،  وا�ضتقرت  التنزيل،  حط  وبها 
ثم  و�ضفوتها،  الأمة  خري  فيها  وكان 
القرون  خري  من  التابعون  خلفهم 
الفا�ضلة، وكانوا على �ضبيل من �ضبقهم 
تكن  ومل  متم�ضكني،  وب�ضننهم  �ضائرين، 
هذه اخل�ضي�ضة لغري مدينة النبي الكرمي 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم. فمنهج مالك منهج 
على  املوؤ�ض�س  التباع  على  قائم  بيئته، 
والربهان اجللي، فمالك  القوي،  الدليل 
الفقه  تاأمل  ومن  املدينة،  علم  وارث 

وقارنه  مالك،  قبل  املاأثور  املدين 
من  ينهالن  الفقهني  وجد  مالك،  بفقه 
ما  مالك  اأن  يفيد  مما  م�ضرتك،  منهل 
املدينة  اأهل  ملذهب  ا�ضتمرار  اإل  هو 
يف  تو�ضع  مع  والتابعني،  ال�ضحابة  من 
ال�ضتدلل  منهج  يف  وو�ضوح  التفريع، 
ودلئل الحتجاج، على ح�ضب ما اقت�ضاه 
املايرقي  اهلل  عبد  اأبو  يقول  الواقع، 
�ضنن  اإمنا جرى على  “ومالك  املالكي: 
من كان قبله، وكان كثري التباع لهم، اإل 
وحجة  وب�ضطا،  بيانا  املذهب  زاد  اأنه 
ما  واأما  املوطاأ،  كتابه  واألف  و�رشحا، 
اأخذ عنه من الأ�ضمعة والفتاوى، فن�ضب 
وكالمه  ب�ضطه  لكرثة  اإليه  املذهب 
يقول  كما  مالك  فمذهب  فيه…” 

الروكي:”لي�س  حممد  الدكتور  اأ�ضتاذنا 
تاأ�ضي�س  من  ول  واحد،  رجل  مذهب 
واحد،  عقل  اإبداع  من  ول  واحد،  فكر 
وح�ضيلة  باأكمله،  بلد  مذهب  ولكنه 
عليها  تعاقبت  حلقات  واإرث  اأجيال، 
الأئمة الأثبات الرا�ضخون من ال�ضحابة 
اهلل  ر�ضول  مبدينة  وتابعيهم  والتابعني 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم”)5( ول يخفى ما 
بالغة يف قوة  اأهمية  التوارث من  لعامل 
املذهب ومنا�ضبة اأ�ضوله، لأنه ابن بيئة 
الوحي،  ب�ضتان  يف  فكرها  �ضالُح  بدا 
النبوة، ومالك  وتربى جيلها يف مدر�ضة 
البيئة،  هذه  من  منحدر  عنه  اهلل  ر�ضي 
فجدير مبنهجه يف ال�ضتدلل اأن يكون 

على اأثر منهج ال�ضحابة والتابعني.

ني�ت ينبغي ا�صت�صح�به� 
قبل دخول رم�ص�ن 

يف �ضحيح م�ضلم عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 
يف احلديث القد�ضي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�ضنة فاأنا اكتبها له ح�ضنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�ضهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�ضادقة من جميع الذنوب ال�ضالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�ضهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�ضالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�ضب اأكرب قدر ممكن من احل�ضنات يف 
هذا ال�ضهر ففيه ت�ضاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�ضحيح ال�ضلوك واخللق واملعاملة 

احل�ضنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س 

م�ضتغاًل روحانية هذا ال�ضهر .
7. نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث الع�رفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ضاأله الن�ضيحة 

، فقال له عليك بخم�س :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�ضة ر�ضا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�ضممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�ضك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �ضدرك بالو�ضال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�ضغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�ضيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �ضَ
و اخلام�ضة : ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�ضكرك..

التوبة واال�صتغف�ر يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ضتغفار يف اآيات عديدة، و�ضور 
خمتلفة، وبيان ف�ضل اهلل - �ضبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ضتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�ضالم - فع�ضى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�ضيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ضاأن كل الب�رش، يذنبون �ضاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ضتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�ضيطان، 

ويرحم الإن�ضان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�ضمل جموَع التائبني ب�ضدق واإخال�س، 
ولولها لفَقَد الإن�ضان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ضتمراأ الذنوب، وظل �ضائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ل ير�ضاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ضتغفار التي تهُبّ منها ن�ضمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�ضنات للتائبني 
ال�ضادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �ضَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َضِيّئَاِتِهْم َح�َضنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�صن الظن وح�صن العمل
 

انفراد 
امل�لكية 

ببع�ص 
االأ�صول 

املالكية،  اأ�ضول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�ضول 
من  غريه  فيها  ي�ضاركه 
التي  الأ�ضول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة،  اأهل  عمل  املالكي، 
و�ضد  املر�ضلة،  وامل�ضلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع، 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم الأ�ضول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �ضائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  الأم�ضار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم فهو 
حجة يجب الأخذ به، ول ي�ضع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب الآحاد عند  اإىل 
التعار�س، لأن العمل عنده من 
قال  املتواتر،  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�ضي 
اأثبت من الأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  الأدلة 
املالكية بها، ون�ضري هنا اإىل اأن 
غالب تلك الأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية، بل �ضاركهم فيها 

بع�س املذاهب، اإل اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  ال�ضتناد  بكرثة  الأ�ضول، 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
الإف�ضاح  يف  املذاهب  اأج�رش 
بها  والبوح  الأ�ضول  هذه  عن 
والحتجاج لها، حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

دخل ل�س ي�رشق ال�ضيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�ضمال فلم يجد �ضيئا 

�ضوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�ضطار فال تخرج اإل ب�ضئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �ضئ 
قالت له : يا م�ضكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ضاأ 
وادخل هذه احلجرة و�ضل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�ضالة رفعت ال�ضيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �ضيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �ضيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�ضلك وثوابك فلما فرغ من �ضالته وجد 

ال�ضارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�ضلى من الع�ضاء حتى وقت ال�ضحر 

ودخلت عليه ال�ضيد رابعه فوجدته �ضاجدا ... فلما 
اأنهى �ضالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�ضيا من دارها �ضاكرا 

ل�ضنيعها 
فرفعت ال�ضيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ضاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�ضببك 

قربناه

على اأن ح�شن الظن يجب اأن ي�شاحبه ح�شن 
العمل فيحدد امل�شلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�شعي ويب�شر طريقه  وي�شري م�شتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�شاعي للمجد �شيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�شرب  فاإن اأ�شاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات واإن كانت 

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

ويح�شر موا�شع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�شحيح و�شلوك ال�شبل لها اإذا ق�شد 

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

املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�شبة الف�شل 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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ك�شفت �رشكة ماكالرين النقاب عن 
التي  اجلديدة،   600LT اأيقونتها 

.Sport Series تنتمي ل�شل�شلة
الربيطانية  ال�رشكة  واأو�شحت 
اجلديدة   600LT ال�شيارة  اأن 
�شباقات  �شيارة  من  م�شتوحاة 

 GTR الأ�شطورية   1 الفورمول 
اأ�شا�س  على  وتقوم   ،Longtail

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

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

على  الق�شوى  �رشعتها  تقف  حني 
املقرر  ومن  كلم/�س   330 اأعتاب 
اأيقونتها  ماكالرين  تطلق  اأن 
يف  بالأ�شواق  اجلديدة   600LT
املقبل،  الأول(  اأكتوبر)ت�رشين 

ب�شعر يبداأ من 230 األف يورو.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �شيارات  ع�شاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�شخ مطورة من �شيارات 
التعديالت  و�شملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�شبح اأكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  ان�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيارات 
ال�شنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�شبحت  التي  ال�شيارة  مق�شورة 
اأو�شع واأكرث ع�رشية بف�شل اأنظمة 

وال�شا�شات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  املقود، 
الأ�شرتالية  لل�شوق  املخ�ش�شة 
مبحركات  والآ�شيوية  والأمريكية 
  2.2 و�شعة  اأ�شطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�شانا.

ين�شح  ال�شعوبات  ملواجهة 
 ADAC ال�شيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  الأملاين 
النارية بارتداء املالب�س الواقية 
ال�شيف،  لف�شل  املخ�ش�شة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�س 
اأو ك�شور يف  ل�شحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�س حلادث 
ما. واأ�شار اخلرباء الأملان اإىل 
للوجه  الكاملة  اخلوذات  اأن 
ت�شمن  اجليدة  التهوية  ذات 
يف  حتى  الراأ�س  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفتوحة  اخلوذة 
ويتعني على  ال�شيف.  يف ف�شل 
�شاعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�شافات  القيادة  يف  الذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�شاء،  ال�شباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �شاعتني،  اأو  �شاعة 
لل�شماح  الواقية  املالب�س  خلع 
الأمور  ومن  بالتربيد.  للج�شم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رشب 
والبتعاد عن الوجبات الد�شمة 
اخل�رشوات  بتناول  وا�شتبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تكون  اأن  لبد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�شاكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  املوديالت  مع 
ويراعى  بالهواء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند التوقف اأو 
النتظار يف الزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

عن  �شيفروليه  �رشكة  ك�شفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�شطة 
الأغرا�س  متعددة  الريا�شية 
ال�رشكة  واأو�شحت   .SUV
اجلديدة  �شيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
الأ�شطوانات �شعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�شان و255 نيوتن مرت لعزم 

اإىل  بالإ�شافة  الأق�شى،  الدوران 
 V6 حمرك �شدا�شي الأ�شطوانات
بقوة 305 ح�شان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�شافر  �رشعات،   9 من 
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�شيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�شل  ملا  ت�شع 

�شبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�شقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملقود القابل للتدفئة 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�شال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�شة   8 قيا�س  اللم�شية  ال�شا�شة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�شة 
املتوافق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوتو. كما تقدم ال�شيارة 
الال�شلكي  الهواتف  �شحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويتوفر لل�شيارة 
�شمن  بو�شة   18 قيا�س  عجالت 
باقات التجهيز القيا�شي وعجالت 
باقة  �شمن  بو�شة   21 قيا�س 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�شيارة  اإطالق  عن  �شيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�شطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�شف بعد عن الأ�شعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�شم ال�شيف والإجازات اأ�شارت منظمة الفح�س الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�شحاب ال�شيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�شاءة عند النطالق بال�شيارة 
املحملة بالكامل. واأو�شحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�شاءة 
الك�شافات، نظراً لأن حمولة �شندوق الأمتعة جتعل ال�شيارة تنخف�س من اخللف، وبالتايل 
قد تر�شل الك�شافات اإ�شاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�شيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�شاف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�شيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�شتغرق وقتا اأطول، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�شيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�شياء  و�شع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�شفل  الثقيلة يف  الأ�شياء  بو�شع  ين�شح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  ال�شيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�شقف حتى  �شندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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 IFA 2018  يف معر�ض

نوكيا ت�شتعد للك�شف عن 
 9 Nokia هاتف

عن  للك�شف  ت�شتعد  نوكيا 
�شمن  جديد  رائد  هاتف 
االلكرتونيات  معر�ض  فعاليات 
والذي   2018  Ifa اال�شتهالكية 
االأملانية  العا�شمة  يف  �شيقام 
اإىل  اأوت  برلني يف الفرتة من 31 

5 �شبتمرب القادم.

بح�شب التقارير الواردة اليوم فاإن 
املعامل  جمهول  الزال  الهاتف 
بع�ض  عن  احلديث  مت  ولكن 
�شيكون  الذي  االإ�شم  مثل  االمور 
Plus A1 اأو A1P اي�شاً �شيعمل 
الهاتف باملعالج االأحدث �شناب 
من  �شا�شة  ويحمل   845 دراغون 

.OLED نوع
هذا  يف  نوكيا  �شتطمح  بالتاأكيد 
املزايا  بع�ض  لتقدمي  الهاتف 
ال�شا�شة  داخل  الب�شمة  مثل 
وتقنية التعرف على الوجه ورمبا 
التناف�ض  عامل  ال�رشكة  تدخل 
ون�شاهد  الكامريات  زيادة  على 

كامريات ثالثية اأو اكرث كما ظهر 
يف ت�رشيبات �شابقة.

نوكيا  ان  اي�شاً  التقرير  ي�شيف 
ب�شحبة  الهاتف  ل�شحن  تخطط 
اندرويد  االحدث  النظام  ن�شخة 
ب�شكل  متوفراً  �شيكون  والذي   P

ر�شمي ذلك الوقت.

�أبل و�شام�شونغ ت�شويان خالفًا قدميًا 

 

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

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

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �شفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�شية يف مايو )اأيار( املا�شي على �شام�شونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دوالر 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 اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�شوية 

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

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

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

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

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

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

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

ملونة م�شفوفة على ال�شا�شة.

�شركة هو�وي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�ش�ص 
لاللعاب

يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني 
عن  ف�شاًل  ا�شو�ض  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�رشكة 
بهاتف اأكرث قوة و�رشا�شة كما تقول 

التقارير .
�رشكة  فاإن  امل�شدر  وبح�شب 
هاتف خم�ش�ض  على  تعمل  هواوي 
مبتكرة  ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب 
لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون 

االألعاب املوجودة حالياً يف االأ�شواق  
�شتعزز  القوي  العتاد  عن  ف�شاًل 
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 
االأخري  الربع  الك�شف عنه يف  �شيتم 

من ال�شنة كما جرت العادة.

قريبًا.. »حمادثات م�شّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�ض  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  االأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق تويرت الأجهزة 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�رشة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كران�ض« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  االأمر، ومل  التعليق على  رف�ض  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�ض اآب واآي ما�شيج الأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�ض  م�شفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

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

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

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

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�شوت  الب�رش  ا�شتعمال  للم�شتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ش�ض  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

االإعالين و�شفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى االإعالين 
القرار  �شناع  مع  التوا�شل  للم�شتخدمني 
التي  امل�شرية  طيلة  االأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�شتهلك  يخو�شها 

و�شيتمّكن امل�شّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�شويقية 

لفيديو املحتوى االإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�ش�ض  خالل 

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

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

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �شفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  االرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �شفحتها اخلا�شة على 

ال�شبكة.
ي�شار اإىل اأن فيديو �شفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 االأع�شاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

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

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�شكالت تتعلق 
بتقنية »في�ض اآي دي« يف اآي فون اإك�ض، حيث يجب عليهم االختبار اأوالً ملعرفة 

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

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

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

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

الذكي لفرتة ق�شرية، باالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�ض ب�شبكة في�ض بوك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�شور واملحتويات االأخرى اإىل نظارة الواقع االفرتا�شي.

وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�ض غو من خالل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع االفرتا�شي.

في�ص بوك توقف 
م�شروع طائر�ت م�شّية 

لتوفي �لإنرتنت

اأوقفت في�ض بوك الربنامج الذي اأطلقته �شنة 2014 بهدف 
اإىل  النفاذ  تتيح  امل�شرّية  الطائرات  من  اأ�شطول  ت�شنيع 
واأكدت  التقنية  هذه  من  املحرومة  املناطق  يف  االإنرتنت 
عن  ال�شاأن  هذا  يف  اأ�شدرته  الذي  البيان  يف  املجموعة 
نيتها موا�شلة تطوير االأجهزة الطائرة لتوفري االإنرتنت يف 
املناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

االإنتاج ال�شناعي.

وتعتزم في�ض بوك اإغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائرات  »اأكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  اإجنلرتا حيث  غرب 
بوك  في�ض  وتتعاون  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
اإيربا�ض على تطوير طائرات �شم�شية بدون  مع  خ�شو�شاً 
طّيار ا�شمها »هاب�ض«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« الذي يوّفر النفاذ اإىل االإنرتنت يف املناطق املعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف ال�شرتاتو�شفري.



للحماية  خا�صة  فرقة  �أم�س  �نت�صلت   
 12 عمره  يتجاوز  ال  طفل  جثة  �ملدنية 
ب�صام  عني  ببلدية  مائية  بركة  من  �صنة 
غرب عا�صمة والية �لبويرة لرتتفع بذلك 
�لربك  هذه  يف  �لغرق  �صحايا  ح�صيلة 
و�ل�صدود �ىل 5 �صحايا منذ دخول ف�صل 
�لذريع  �لف�صل  على  يدل  ما  �ل�صيف  
ملختلف �حلمالت �لتوعوية و�لتح�صي�صية 
�لتي نظمتها خمتلف �جلهات بهدف �حلد 
�لعائالت  �دخل  ما  �لظاهرة  هذه  من 
�لبويرية يف حاالث من �لهلع و�خلوف من 
تكر�ر �صيناريو �لعام �لفارط �أين �صجلت 
م�صالح �حلماية �ملدنية بالوالية 12 حالة 
�مل�صوؤولني  تطمينات  رغم  غرقا  وفاة 
لتجاوز �الأمر هذ� �لعام بتوفري �مل�صابح 
تتوفر  ال  �لتي  �لبلديات  يف  �ملتنقلة 
رئي�س  به  وعد  مثلما  �مل�صابح  على 

�مل�صابح  كون  �لوالئي  �ل�صعبي  �ملجل�س 
حمرمة  �أ�صبحت  �لدو�ئر  يف  �ملوجودة 

على �الأطفال �لزو�لية لغالء �لفاح�س يف 
�النخر�ط فيها 

وزارة ال�ضباب والريا�ضة 

خميمات �صيفية لفائدة 
2000 طفل من اأدرار

يف �إطار �ملخيمات �ل�صيفية خ�ص�صت وز�رة �ل�صباب و�لريا�صة 
ح�صة هامة لفائدة �أطفال والية �در�ر و�صل �إيل 2000 طفل 

�صوف يتوجهون �إىل �ملخيمات �ملتو�جدة يف �صيدي  فرج 
بالعا�صمة  �أين �صتفيدون من بر�مج ترفيهية وفر�صة لهم 

ملعانقة زرقة �لبحر طيلة 15 يوما يف كل دورة حيث تنق�صم 
�حل�صة �إيل �أربع �أفو�ج كل فوج ي�صم 500 طفل من خمتلف 

ق�صور وبلديات والية �أدر�ر حيث �نطلقت �أول �أم�س قافلة من 
500 طفل مابني �أدر�ر ومتيمون �جتهو� �إيل �لعا�صمة وبال�صبط 

مبخيمات �ملقر�ين و�بن خلدون ب�صيدي فرج وكان ذهابهم 
بو��صطة �حلافالت �أين ينا�صد �أولياء �الأطفال ب�رضورة نقلهم 

بو��صطة �لطائرة خا�صة �أطفال برج باجي خمتار يقطعون 
م�صافة 900 كلم �إيل �أدر�ر وبعدها يتنقلون باحلافلة لقطع 1500 

كلم �أخري �إىل �لعا�صمة مما يتعبهم  
بو�ضريفي بلقا�ضم 

لإعداد اإ�ضرتاتيجية لرتقية 
ال�ضادرات الفالحية

وزير التجارة يرتاأ�س 
فوج العمل املكلف 
يرت�أ�س وزير �لتجارة �صعيد جالب لقاء مع فوج 

�لعمل �ملكلف باإعد�د ��صرت�تيجية لرتقية �ل�صادر�ت 
�لفالحية و ذلك غد�  �لثالثاء 03 جويلية 2018 
على �ل�صاعة �لثامنة و �لن�صف باملركز �لدويل 

للموؤمتر�ت. حيث يناق�س �مل�صاركون خالل هذ� 
�للقاء �قرت�حات فوج �لعمل �لذي مت تن�صيبه 

بتاريخ 11 جو�ن 2018 مع  خمتلف �لقطاعات، 
�جلمعيات و �مل�صدرين لو�صع خطة عمل وطنية 
ملر�فقة م�صدري �ملنتجات �لفالحية، وي�صارك 
يف هذ� �للقاء �إطار�ت من وز�رة �لتجارة، ممثلو� 

وز�ر�ت �لفالحة، �لنقل، �ل�صناعة و �ملالية و كل من 
�جلمارك �لوطنية، بنك �جلز�ئر، �خلطوط �جلوية 
�جلز�ئرية، �لغرفة �جلز�ئرية للتجارة و �ل�صناعة، 

�لوكالة �لوطنية لرتقية �لتجارة �خلارجية و �ل�رضكة 
�جلز�ئرية للمعار�س و �لت�صدير �إ�صافة �إىل �ل�رضكة 

�لوطنية للنقل �لبحري.

اأح�ضن مرزوق

منذ بداية ال�ضيف

غرق 5 اأطفال يف الربك بالبويرة

تو�صيع مفهوم 
الف�صاد

التوا�ضل  من�ضات  اأغرقت  كثرية  جهات 

الجتماعي موؤخرا مبواد تدعي انها ت�ضرح 

الكوكايني  ق�ضية  بخ�ضو�ص  يجري  ما 

اأن  يجمع  يكاد  ن�ضر  ما  ال�ضهرية،م�ضمون 

املتهم  اأح�ضان  يف  ارمتى  من  هم  الفا�ضدين 

وبع�ص  �ضامني  م�ضوؤولني  من  املفرت�ص 

�ضخ�ضيات  اأبناء  و  العدالة  قطاع  منت�ضبي 

غاية  اإىل  و  بدورها  تقوم  كبرية..العدالة 

�ضدور الأحكام ل يحق لأحد التاأثري على 

مواتية  الفر�ضة  ،لكن  التحقيق  جمريات 

يقال..هل  كما  الثعابني  كي�ص  يف  للبحث 

و  بيع  بق�ضايا  الرتباط  هو  فقط  الف�ضاد 
نقل و ترويج املوؤثرات العقلية..

تزوير  يف  اأي�ضا  �ضاهم  من  كل  هو  الفا�ضد 

تواطاأ  القدمي،اأو  و  احلديث  البالد  تاريخ 

يف طم�ص حقيقة ،اأو اأخفى ما ي�ضاعد على 

كتابة التاريخ اأو روج لتاريخ متت معاجلته 
يف خمابر خا�ضة

لتلغيم  خطط  من  هم  اأي�ضا  الفا�ضدون 

ملفات  عرب  الفنت  خلف  ،و  البالد  م�ضتقبل 

و  خطط  و  �ضعى  من  اأي�ضا  الفا�ضد  و  الهوية 

مول فتنة غرداية وغريها من الأماكن،..

النوايا  اأ�ضحاب  لكن  كثريون  الف�ضدة 

تاأثريهم  يخبوا  ..قد  اأكرث  ال�ضادقة 

اللحظات  يف  لكنهم  دورهم  يتقل�ص  و 

ينه�ص  كما  ينه�ضون  و  ينت�ضرون  احلا�ضمة 
طائر الفينيق من رماد الأزمات.

موقف

األيان�س للتاأمينات 
تطلق خدمة اأوطو 

تونيزان
�أعلنت �أليان�س للتاأمينات عن �إطالق �ملنتوج 
�مل�صاعدة  تونيز�ن، خدمة  »�أوطو  �جلديد 

على �ملقا�س يف تون�س«.
يوم  �صبيحة  عقدت  �صحفية  ندوة  وخالل 
من  ن�صطت  و�لتي  من جويلية،  �لفاحت  �أم�س 
قبل �لرئي�س �ملدير �لعام الأليان�س للتاأمينات، 
ح�صان خليفاتي وبح�صور، �أو�صحت باأنه مت 
�ملعترب  للعدد  نظر�  �ملنتج  هذ�  �إطالق 
لتون�س  يتنقلون �صنويا  �لذين  للجز�ئريني 
من  �ل�صمان  عدم  وب�صبب  �لرب،  طريق  عن 
�أي  �أو  ميكانيكي  عطل  �أو  �صري،  حادث  �أي 
طارئ يلحق �ل�رضر ب�صيارته ويف�صد �صفره، 
ال�صيما عند تو�جده خارج حدود بلده، فاإن 
هذ� �ملنتوج ي�صد حاجة �ل�صمان، وهذ� وفق 

�صيغتني« ز�ن اليت« ، و » ز�ن بلو�س » .
احلاجع.ع # وداد 

من اأجل ت�ضوية الأزمة يف جنوب ال�ضودان

اأويحيى يجدد دعم اجلزائر 
لالحتاد االفريقي 

على طريقة اأفالم هوليوود

مدان يفر من �صجن فرن�صي 
با�صتعمال مروحية

جدد �لوزير �الأول، �أحمد �أويحيى، 
بنو�ك�صوط، دعم �جلز�ئر لالحتاد 
�الفريقي من �أجل ت�صوية �الأزمة 
تدخل  وكان  �ل�صود�ن  جنوب  يف 
لرئي�س  ممثال  ب�صفته  �أويحيى 
�لعزيز   عبد  �ل�صيد  �جلمهورية 
�أ�صغال  �إطار  يف  ياأتي  بوتفليقة، 
لالحتاد  �مل�صتوى  رفيعة  �للجنة 
�ل�صود�ن  جنوب  حول  �الفريقي 

�لتي �نعقدت متهيد� للقمة �ل31 
لروؤ�صاء �لدول و حكومات �الحتاد 
�الفريقي �ملرتقبة يومي �الأحد 
على  �أ�رضف  وقد  �الثنني،  و 
�مل�صتوى  رفيعة  �للجنة  �أ�صغال 
جنوب  حول  �الفريقي  لالحتاد 
�ل�صود�ن  رئي�س جنوب �إفريقيا، 
رئي�صا  ب�صفته  ر�مافوز�  �صرييل 

للجنة.

متكن ل�س متهم بالعديد من عمليات 
�لفر�ر،  من  �الأحد،  �أم�س  �ل�رضقة، 
على طريقة �أفالم هوليوود، من �أحد 
�ل�صجون يف فرن�صا، و�أفادت �صحيفة 
»��صتطاع  �لفرن�صية:  فيغارو«  »لو 
ر�صو�ن فايد مب�صاعدة 3 من رفاقه 
�رضق  �لو�قع  »رو«  �صجن  من  �لفر�ر 
حطت  �أن  بعد  باري�س،  �لعا�صمة 
�ل�صجن  باحة  يف  مروحية  طائرة 
�مل�صلحني  �لـ3  �لرجال  متكن  حيث 
من ��صطحاب فايد �إىل �لطائرة قبل 
�أن يلوذو� بالفر�ر« . من جانبها نقلت 

�صحيفة »لو موند« عن �إد�رة �ل�صجن 
�أن »عملية �لفر�ر مل تدم �صوى دقائق 
نار  �إطالق  يحدث  مل  و�أنه  معدودة 
رهائن«و�صدر  �حتجاز  �أي عملية  �أو 
ملدة  بال�صجن  حكم  ر�صو�ن  على 
25 عاما، يف �أفريل �ملا�صي بعد �أن 
 2010 عام  �رضطية  مقتل  يف  ت�صبب 
وكانت  �رضقة  بعملية  قيامه  �أثناء 
عمليات  يف  �صو�بق  فايد  لر�صو�ن 
من   2013 عام  متكن  فقد  �لفر�ر، 
تلقي  �أن  قبل  �ل�صجن  من  �لفر�ر 

�ل�رضطة عليه �لقب�س الحقا.

معر�ص اإجنازات قطاع التكوين التعليم املهنيني 2018-1999

ات�صاالت اجلزائر الراعي الر�صمي 

 مدافع منتخب رو�صيا يدخل 
تاريخ كاأ�س العامل

رونالدو قد ين�صم ليوفنتو�س

ر�صمية  ب�صفة  �جلز�ئر  �ت�صاالت  ترعى 
�ل�صالون �لوطني للتكوين و �لتمهني حتت 
�لتكوين  قطاع  �إجناز�ت  »معر�س  �صعار 
و�لتعليم �ملهنيني1999-2018 »، وذلك يوم 
�ل�صبت 30 جو�ن 2018 �إىل غاية 04 جويلية 
�لبحري  �ل�صنوبر  �ملعار�س  بق�رض   2018
�لتكوين  و هذ� مب�صاركة معاهد و مر�كز 

�لوطنية.

حيث يعد هذ� �ل�صالون فر�صة لتح�صي�س 
�ل�صباب مبختلف ما يعر�صه قطاع �لتكوين 
خالل  تخ�ص�صات  من  �لتمهني  و  �ملهني 
و   ،2018 �صبتمرب  لدورة  �ملهني  �لدخول 
�لتكوين بهدف  �أهمية  �إبر�ز  �أجل  كذ� من 
�الإمكانيات و  و  �ل�صغل  �الندماج يف عامل 
�لو�صائل من �أجل �خلروج باقت�صاد وطني 

متنوع يف خمتلف �لقطاعات.

�صريغي  رو�صيا  منتخب  مد�فع  دخل 
�إيغنا�صيفيت�س تاريخ كاأ�س �لعامل، بعدما 
فريقه  مرمى  يف  باخلطاأ  هدفا  �صجل 
مبنتخب  �الآن  يجمعه  �لذي  �للقاء  يف 
 2018 مونديال  نهائي  ثمن  يف  �إ�صبانيا، 
�لذي  �إيغنا�صيفيت�س،  �ملخ�رضم  وبات 

يوما،  و352  عاما   38 �ليوم،  عمره  يبلع 
عك�صيا  هدفا  ي�صجل  �صنا  العب  �أكرب 
يف تاريخ كاأ�س �لعامل جتدر �الإ�صارة �إىل 
ت�صري  و�إ�صبانيا  رو�صيا  مبار�ة  نتيجة  �أن 
نهاية  بعد   ،)1-1( �الإيجابي  �لتعادل  �إىل 

�ل�صوط �الأول.

�أفادت تقارير �إعالمية �إيطالية باأن �لنجم 
ين�صم  قد  رونالدو،  كري�صتيانو  �لربتغايل، 
�لدوري  لقب  حامل  يوفنتو�س  نادي  �إىل 
خالل  )�لكالت�صيو(،  �لقدم  لكرة  �الإيطايل 

�النتقاالت �ل�صيفية �حلالية.

�ملقربة  »توتو�صبورت«  �صحيفة  وذكرت 
من »�ل�صيدة �لعجوز«، �أن يوفنتو�س يطمع 
يف ��صتغالل �لعالقات �لقوية مع خورخي 
�أجل  من  رونالدو،  �أعمال  وكيل  ميندي�س، 

�إمتام �ل�صفقة.
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