
 القيادي يف حركة حم�س 
نا�صر حمدادو�س :

ال انتقال دميقراطي يف 
اجلزائر بدون اجلي�ش

على خلفية تقارير جلان التحقيق 
الوزارية املرفوعة لأويحي

برامج ا�ستعجالية بـ 07 
واليات حدودية جنوبية

من�صق منظمة �صباب 14 مار�س بورقلة 
خالد الداوي يك�صف لـ"الو�صط"

�سنوا�سل الزحف نحو 
 العا�سمة الإ�سماع 
�سرخة البطالني 

�س3

�س6

�س3

الق�صية تعد مبفاجاآت جديدة

البو�سي من بائع "البوزلوف" اإىل مالك لن�سف القبة وحيدرة

تيزي وزو

�سلفيون مينعون ت�سييد ن�سب تذكاري ملعطوب لونا�ش 
�س3

�س3
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 قريبة  للمدير العام
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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 يف انتظار ك�صف النتائج النهائية
 للتحقيق باأموال عتاد وهمي

 االأمن يحقق يف ت�سخيم الفواتري
 بـ03 �سركات نفطية بورقلة

اجلزائر الحتاد الأوروبي

 اجتماع حول االأمن االإقليمي 
و مــــــكافــــــحة االإرهــــــاب

ال�صركة اجلزائرية ل�صناعة ال�صيارات  ببو�صقيف ولية تيارت

ت�سليم 554 �سيارة  متعددة  املهام
من �صواحل دل�س

 اإبحار 5 مهاجرين نحو جزيرة
 باملا دي مايوركا االإ�سبانية 

مبع�صكر وعني تيمو�صنت

حجز153.2 كلغ من الكيف �س4

�س4

وزير الداخلية نور الدين بدوي :

اجلزائر �ستوا�سل 
ترحيل املهاجرين 

غري ال�سرعيني

    .           التحقيقات متوا�سلة بخ�سو�ش العقار و الرثاء املفاجئ و ا�ستغالل املنا�سب



عين

متكنت م�صالح الأمن خالل دورية 
تفتي�صية روتينية من ك�صف ن�صاط  
�صيخ  يف بيع امل�رشوبات الكحولية 
 17 وبحوزته  متلب�صا  توقيفه  بعد 
قارورة خمر من نوع » البرية« ، وبعد 

حتويله  على حمكمة الإخت�صا�ص 
ببئر مراد راي�ص وهو رهن احلب�ص 
من  له  ن�صب  ما  فند  املوؤقت، 
اخلمر  قارورات  باأن  اأكد  و  جرم 
اأي  تخ�ص  ل  بحوزته  امل�صبوطة 

ن�صاط بيع اأو ترويج و اأنها بهدف 
مدن  كونه  ال�صح�صي  الإ�صتهالك 
ل  و  �صابا  كان  اأن  منذ  كحول 
رغم  تعاطيها  عن  التوقف  ميكنه 
حالته  رغم  و  املتكررة  حماولته 

ال�صحية اجلد متدهورة ، ليطالب 
التخفيف  ظروف  باأق�صى  باإفادته 
نظرا حلالته ال�صحية ، ويلتم�ص له 
اأ�صهر   6 عقوبة  العام  احلق  ممثل 

حب�صا نافذا.

يف اإطار حماربة اجلرمية احل�رشية، 
اجلزائر  ولية  اأمن  م�صالح  قامت 
مبعاجلة   2018 جوان  �صهر  خالل 

اإيقاف  اإىل  اأف�صت  ق�صية   )3409(
)3835( م�صتبه فيه، اأين مت تقدميهم 
املخت�صة،  الق�صائية  اجلهات  اأمام 

تتعلق  ق�صايا  يف   )1813( بينهم  من 
و  املخدرات  ا�صتهالك  و  بحيازة 
�صخ�ص   )285( املهلو�صة،  الأقرا�ص 

البي�صاء  الأ�صلحة  حمل  يف  متورط 
املحظورة و )1737(  �صخ�ص متورط 

يف خمتلف الق�صايا.

نفذت اأم�ص  م�صالح الأمن 
الفرن�صية  تهديداتها 

برتحيل اأحد املتهمني 
بتفجريات ميرتوباري�ص 
،حيث اقتادت عنا�رش 
خمت�صة املدعو بغال 

جمال حلظات بعد خروجه 
من ال�صجن، ل�صتنفاذه 
حمكومية �صجن بع�رش 

�صنوات ،العملية متت 
على م�صتوى �صجن  فازان 
لوكوكي يف وقت مبكر من 

ال�صباح،و ذكرت تقارير 
اإعالمية تابعت احلدث اأن 
الطائرة التي تقل املعني 
اأقلعت يف حدود ال�صاعة 

العا�رشة والن�صف  متجهة 
نحو
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من �سواحل دل�س

 �إبحار 5 مهاجرين نحو جزيرة
 باملا دي مايوركا �لإ�سبانية 

اأبحر اأول اأم�ص حوايل 5 مهاجرين غري ال�رشعيني كلهم �صباب من مدينة دل�ص ال�صاحلية 

54 كلم �رشق ولية بومردا�ص باجتاه اإحدى اجلزر الإ�صبانية القريبة من املياه الإقليمية 

اجلزائري، وح�صب امل�صدر الذي اأورد اخلرب لـ ن ذلك فوق قارب �صغري احلجم ينحدرون 

من ذات املنطقة، ترتاوح اأعمارهم مابني 20و 30�صنة، اأبحروا من �صواحل ذات املدينة 

اأقرب جزيرة من املياه الإقليمية الوطنية  باجتاه جزيرة »باملا دي مايوركا« التي تعد 

اأمتعتهم اخلا�صة يف رحلة بني ال�صفتني تدوم حوايل 21  وقد ا�صطحب معهم احلراقة 

�صاعة على الأقل  مب�صافة اأكرث من 250 كلم يف عر�ص البحر الأبي�ص املتو�صط، مغتنمني 

فر�صة ا�صتقرار الأحوال اجلوية التي �صاهدتها املنطقة وفيما مل يوؤكدا م�صدرنا خرب 
و�صولهم اإىل ال�صفة الأخرى من دونه

ح-�س

تن�سرها يومية الراأي الكويتية

 در��سة تاريخية  مطولة 
عن �لتاريخ �لثقايف للجز�ئر

توا�صل يومية الراأي الكويتية ن�رش درا�صة مطولة اأجنزها الباحث و الدكتور فهد �صامل الرا�صد حول 

مو�صوع اجلزائر يف موؤلفات التون�صي حممد �صالح اجلابري ،حيث تناولت احللقة الثانية من هذه 

الدرا�صة املحكمة ما ذكره حممد �صالح اجلابري - رحمه اهلل واأ�صكنه ف�صيح جناته - عن الوفاء يف 

كتابه »الن�صاط العلمي والفكري للمهاجرين اجلزائريني غيتون�ص 1900-1962«، قائال: »ومن جامع 

الزيتونة تخّرج العلماء الوافدون من اجلزائر، وظلت �صلتهم بهذا املعهد العريق مو�صولة من جيل 

العلم، واأحكم  الفرن�صي الذي قطع الأوا�رش، وهدم ج�صور  اإل بدخول ال�صتعمار  لآخر، ومل تفرت 

الع�رشين،  القرن  اأن جاء عبد احلميد بن بادي�ص يف مطلع  اإىل  التبادل  الرقابة على احلدود ملنع 

وق�صى بالزيتونة اأربع �صنوات، ثم عاد بعدها اإىل اجلزائر ليقوم بحملته الهادفة اإىل تنظيم البعثات 

لإقناع  واملعنوية  املادية  اإمكانياته  كل  وا�صعا  العلم،  على  الإقبال  بوجوب  الوعي  ون�رش  الطالبية 

التعليم، واملغامرة يف �صبيل طلب  واإقناع الأبناء ب�رشورة  بتون�ص،  للدرا�صة  اأبنائهم  باإر�صال  الآباء 
العلم« �ص 335.

بئر مرادراي�س

توقيف �سيخ م�سن يبيع �خلمور

اأمن والية اجلزائر خالل جوان 2018

معاجلة 3409 ق�سية

ترحيل جمال بغال من فرن�سا �إىل �جلز�ئر

خبر في 
صورة

تيزي وزو

�سلفيون مينعون ت�سييد ن�سب 
تذكاري للفنان معطوب لونا�س 

مبع�سكر وعني تيمو�سنت

حجز153.2 كلغ من �لكيف
اأوقف عنا�رش الدرك الوطني تاجري )02( خمدرات مبع�صكر 
وعني تيمو�صنت/ن.ع.2، وحجزو )153.2( كيلوغرام من الكيف 

املعالج.

عني قزام وبرج باجي خمتار ومترنا�ست

توقيف13 مهربا
اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني ال�صعبي، يوم 15 جويلية 2018، 
خالل عمليات متفرقة بكل من عني قزام وبرج باجي خمتار 

ومترنا�صت/ن.ع.6، )13( مهربا و�صبطت �صاحنة )01( ومركبة 
)01( رباعية الدفع و)2210( لرت من الوقود و )1.2( طن من 

املواد الغذائية و)12.5( طن من مادة الإ�صمنت بالإ�صافة اإىل 
)03( اأجهزة ك�صف عن املعادن ومولد )01( كهربائي.

 80 باملائة من مو�د �لبناء 
مو�فقة للمعايري

ك�صف املدير العام  للمركز الوطني  للبحوث املتكاملة  للبناء لوزارة 
حترتم  امل�صتوردة   اأو  املحلية   املواد  من  باملائة   80 اأن  ال�صكن 
القوانني ،مو�صحا  اأن م�صاحله قامت بـ 10 األف جتربة حتليل على 

املواد امل�صتعملة يف البناء، ملعرفة مدى �صالحيتها.

�عتد�ء جماعي على �ملبا�سر ب�سبب 
فوز فرن�سا بالقلب !!

انت�رش  اأم�ص على مواقع التوا�صل الجتماعي فيديو لحد منا�رشي 
يد  بالعا�صمة على  تعر�ص لعتداء جامعي  الذي  الفرن�صي   الفريق 
تدخل  لول  احلياة  يفارق  اأن  كاد  و  �رشبا  ابرحوه  ال�صباب  من  عدد 
بع�ص العقالء  بعد خروجه لالحتفال بفوز فرن�صا بنهائي كاأ�ص العامل 

وتتوجيها بالقلب .

تعي�س مدينة ذراع بن خدة يف والية تيزي وزو 
هذه االأيام فتنة اأحدثها بع�س االأ�سخا�س منهم اأمام 

م�سجد الذين رف�سوا ت�سييد ن�سب تذكاري خا�س 
بالفنان الراحل معطوب لونا�س ابن منطقة بني 

دوالة وهو ما رف�سه املواطنون وحمبيه واملجتمع 
املدين و اأهل الثقافة بذراع بن خدة ويعتربونه 

خروجا عن القانون و عليه توجب تدخل مديرية 
ال�سوؤون الدينية ل�سبط مثل هده اخلرجات

ح-�س



حركة  عن  الربملاين  النائب  اأ�شار 
حوار  يف  حمدادو�ش  نا�رص  حم�ش 
امل�شهد  اأن  »الو�شط«    به  خ�ش 
ب�شفة  يت�شم  اجلزائر  يف  ال�شيا�شي 
اأمام  االحتبا�ش  وحالة  الغمو�ش 
من  ذلك  ان  م�شريا   ،2019 رئا�شيات 
التي تعاين منها  اأبرز مظاهر االأزمة 
يُعقل  »فال  مت�شائال:  اجلزائر حالًيّا، 
انتخابي،  ا�شتحقاٍق  اأهّم  اأمام  اأننا 
وال يزال اجلميع مواالة ومعار�شة يف 

حالة اخلوف والرتّقب«.

ما  املق�صد من مبادرة التوافق 
الوطني التي اأطلقتموها ؟

الرئا�شي،  الوطني  التوافق  مبادرة 
للحّل  فر�شًة  2019م  رئا�شيات  لتكون 
بروؤيٍة  لالأزمة  ا�شتمراريًة  ولي�شت 
بني  حولها  التوافق  ميكن  �شاملة، 
مر�ّشٍح  حول  واملعار�شة،  ال�ّشلطة 
على  التوافق  وكذا  توافقّي،  رئا�شّي 
من�شب الوزير االأول، وحكومة توافٍق 
واقت�شادية  �شيا�شية  بروؤيٍة  وطنّي، 
لفرتٍة  توافقي،  دميقراطي  وم�شاٍر 
والتوقيع  حولها  االتفاق  زمنيٍة ميكن 

عليها

دعومت اإىل م�صاهمة املوؤ�ص�صة 
الع�صكرية يف االنتقال 

الدميقراطي، اأال تظنون 
اأن ذلك يتنافى مع القيم 

الدميقراطية ؟

املوؤ�ش�شة  م�شاهمة  اإىل  الدعوة 
الدميقراطي،  االنتقال  الع�شكرية يف 
ملا  التوافقّي  احلل  وحماية  لدعم 
واالن�شداد  االأزمة  من  البالد  به  متّر 
يختلف عن الدعوة لتدخلها يف احلياة 
انفرادي  اأو  مبا�رص  ب�شكٍل  ال�شيا�شية 
الطبيعية  احلاالت  يف  فوقي  اأو 
من  هو  والغر�ش  والدميقراطية، 
الو�شع  اإىل  التوافقي  الو�شول  اأجل 
فيه  تتناف�ش  الذي  الدميوقراطي، 
ال�شلطة  على  فيه  وتتداول  االأحزاب 
احلل  وهو  الربامج،  اأ�شا�ش  على 
الذي ُجّرب يف العديد من دول اأوروبا 
وحّقق  واجلنوبية،  الو�شطى  واأمريكا 
اأّي  يُفهم  اأن  البّد  حقيقًيّا،  جناًحا 
تدّخٍل الأّي جي�ٍش يف احلياة ال�شيا�شية 
واإىل  تركيبته،  وطبيعة  عقيدته،  اإىل 
وهو  دولته،  لبناء  التاريخي  ال�شياق 
احلالة  يف  اإليه  االنتباه  يجب  ما 
اجلزائرية، منذ ت�شكيل النواة ال�شلبة 
التحريرية،  الثورة  خالل  للنظام 
التاريخية  الرئا�شية  واملحطات 
والتف�شري  البالد،  تاريخ  احلا�شمة يف 
هذا  حول  اجلدل  عودة  اإىل  االأقرب 
والع�شكري  ال�شيا�شي  بني  التداخل 
ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شات  �شعف  هو 
املدنية يف جت�شيد التوافق اأو حتقيق 
وال�رصاع  التناف�ش  تنظيم  اأو  التنمية 
اأّن  و�شحيٌح  املجتمع،  مكّونات  بني 
ال�شيا�شية  احلياة  يف  اجليو�ش  تدخل 
التقاليد  مع  يتنافى  عام   بوجٍه   -
للطبيعة  وذلك  الدميقراطية،  والقيم 
ذلك  اأّن  اإال  لها،  وال�شلطوية  االأبوية 

ال ينطبق على دعوتها للم�شاهمة يف 
االنتقال من الو�شع غري الدميقراطي 
اإىل احلّل اجلماعي التوافقي من اأجل 
الدميقراطي،  الو�شع  اإىل  الو�شول 
وامل�شاهمة   للمرافقة  دعوةٌ  هي  كما 
روؤيٍة  بلورة  يف  اجلميع   ومب�شاركة 
ال�شناعة  اإىل  ولي�ش  �شاملة،  توافقية 
وفر�ش  ال�شيا�شي،  للقرار  االنفرادية 
اخليارات الفوقية الت�شلطية لها ،وهي 
جمموعٍة  �شمن  كطرٍف،  امل�شاهمة 
من  الوطن،  �رصكاِء  االأطراف  من 
اأو  واقعٍة  اأزمٍة  من  البالد  اإنقاذ  اأجل 

متوّقعة،

ما تعليقكم على ق�صية حجز 
الكوكايني مبيناء وهران ؟

االأبعاد،  ومتعددة  معقدة  ق�شية  هي 
الف�شاد  ونوعية  حجم  على  اأبانت 
على  كبرية  جراأة  وهي  البالد،  يف 
اجلزائر، وال ت�رصفها، بل وهي تهديد 
حقيقي لها، ونتمنى اأن يثبت الق�شاء 
م�شداقيته وا�شتقالليته يف معاجلتها، 
اجلميع،  على  القانون  �شيادة  بفر�ش 
وم�شارحة الراأي العام باحلقيقة، كما 
وال�رصاع  اال�شتقطاب  حجم  اأثبتت 
اأن  ونخ�شى  ال�شلطة،  اأجنحة  داخل 
احل�شابات  لت�شفية  فر�شة  تكون 
ال�شيا�شية املرتبطة برئا�شيات 2019 
على ح�شاب مكافحة الف�شاد باالإرادة 

ال�شيا�شية العليا احلقيقية

قلتم اأن اجلزائر تعاين من 

اأزمة اقت�صادية حادة و حالة 
انكما�ش اإقت�صادي، هل من 

تو�صيح ؟

ق�شِة  �شناعِة  عن  عجزت  اجلزائر 
حقيقية”  ونه�شويٍة  تنمويٍة  جناٍح 
للبالد، ت�شفع لها االأرقام وفق املعايري 
النمو،  ن�شبة  حيث:  من  الدولية، 
ال�شادرات  وحجم  االقت�شاد،  وتنويع 
ن�شبة  وتخفي�ش  املحروقات،  خارج 
الوطنية،  العملة  وقيمة  اال�شترياد، 
الدخل  وم�شتوى  الت�شخم،  ون�شبة 
ال�رصف،  احتياطي  وحجم  الفردي، 
وميزان  التجاري  امليزان  وو�شعية 
اال�شتثمارات  وحجم  املدفوعات، 
وحجم  واخلارجية،  الداخلية 
املبادالت التجارية، ناهيك عن حجم 
”ال�شياحة”   و  “ال�شناعة”  م�شاهمة 
يف  و”اخلدمات”  و”الفالحة”  
الوطني، دون احلديث عن  االقت�شاد 
اجلودة يف التعليم وال�شحة واخلدمة 

العمومية

ماردكم على االأحزاب املنادية 
للعهدة اخلام�صة ؟

االأحزاب املنادية للعهدة اخلام�شة 
ال�شيا�شية،  ال�شجاعة  متلك  ال 
وال  املناف�شة،  على  اجلراأة  وال 
القرار،  يف  واال�شتقاللية  ال�ّشيادة 
اأو  ماأمورة  اإما  اأحزاب   فهي 

م�شتفيدة .
حاورته: اإميان لوا�ش   
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الق�صية تعد مبفاجاآت جديدة

البو�سي من بائع »البوزلوف« اإىل مالك لن�سف القبة وحيدرة
.        التحقيقات متوا�صلة بخ�صو�ش العقار و الرثاء املفاجئ و ا�صتغالل املنا�صب

مازالت ق�صية كمال البو�صي اأو �صيخي ت�صنع احلدث و�صط الراأي العام ، وداخل الغرف ال�صيقة ، حيث اأنه بالرغم من اأن الق�صية 
بداأت تاأخذ بعد الركود االإعالمي ، اإال اأنه وح�صب م�صادرنا حرب كوالي�ش حتيط بهذه الق�صية التي اأطاحت بالعديد من الروؤو�ش 

الهامة ، واالإطارات ال�صامية ، و�صلت اإىل حد تداول بع�ش اأ�صماء لوزراء متورطني يف هذه الق�صية .

 ع�صام بوربيع

�شيخي  كمال  اأو  البو�شي  ق�شية 
للبوزلوف  بائع  جمرد  كان  الذي 
 « نوع  من  �شيارته  فوق  اللحم  ،و 
والذي حتول   ، القبة  » يف  كاثران 
للعقار  اإمرباطور  اإىل  قادر  بقدرة 
بهذه  �شتنتهي  اأنها  يف  ال�شك   ،
فيها  ورد  قد  اأنه  رغم   ، ال�رصعة 
كبار  م�شوؤولني  اأبناء  و  م�شوؤولون 
اأ�شمائهم  ذكر  عن  التحفظ  يتم 
ولعدم   ، االعتبارات  من  للعديد 

امل�شا�ش بال�شورة العامة .
ورغم ذلك و ح�شب م�شادرنا فاإن 
هذه  على  ت�شيطر  كوالي�ش  حرب 
بروؤو�ش  اأطاحت  التي  الق�شية 

ا�شم  ورود  اآخرها  كان   ، كبار 
ح�شب  االأفالنيني  الوزراء  اأحد 
عن  اإعالمية  م�شادر  تداولته  ما 
م�شادر  اأن  اإال  بالبو�شي،  عالقته 
من  العديد  تورط  اأكدت  موثوقة 
الهامة يف  و املنا�شب  امل�شوؤولني 
اأبرزها  كان   ، امليادين  خمتلف 

الق�شاء .
فحتى الك�شف عن حيثيات ق�شية 
قد   ، كوكايني  701كلغ  البو�شي 
اأ�شبح بالتق�شيط ويعالج بح�شا�شية 
ودقة عالية ، اإال اأن هذا امللف من 
اأن يفرز عن م�شتجدات  املرتقب 
اإىل  توؤدي  قد   ، وجديدة  اأخرى 
عن العديد من املفاجاآت يف حال 
ال�شري العادي لهذا امللف ، وعدم 

تدخل اأطراف حتاول متييع امللف 
من  باملوازاة  و   ، حما�رصته  و   ،
ذلك كانت اأ�شارت م�شادر اإىل اأنه 
املحامني  بع�ش  حما�رصة  مت  قد 
معلومات  بت�رصيب  قاموا  الذي 
 ، احل�شا�ش  امللف  هذا  عن 
حجم  اأن  اإال   ، لل�شحافة  ال�شيما 
الداخلية  وتداعياته  امللف  هذا 
تطور  مع  ال�شيما   ، اخلارجية  و 
و�شائل االت�شال ، عكر من ح�رص 

هذا امللف ال�شخم .
م�شادر  ك�شفت   ، هذا  عن  بعيدا 
الكثري  رغم  اأنه  اإىل  متطابقة 
يف  ذكرت  التي  الروؤو�ش  من 
اأغلبها  املرتبط  و  البو�شي  ملف 
 ، املنا�شب  وا�شتغالل  بالعقار 

رغم  اأنه  اإىل  م�شادرنا  اأ�شارت 
هذه االإفرازات الكثرية و التي راح 
�شحيتها العديد من اأبناء م�شوؤولني 
اإطارات يف الدولة ، مازال  كبار و 
التحقيق مل ميتد اإىل اجلزء االأهم 
عن  بعيدا   ، بالكوكايني  املتعلق  و 
امل�شبوهة  العالقات  يف  التحقيق 
التجاوزات  و  بالبو�شي  الإطارات 
و  الرخ�ش  و  العقار  يف  الواقعة 

تهريب االأموال .
الو�شط   « التقت   ، بعيدا عن هذا 
هذه  براأ�ش  العارفني  ببع�ش   «
الق�شية املعروف يف القبة بكمال 
كان  كيف  لنا  و�رصدوا   ، البو�شي 
عندما  البداية  يف  �شيخي  كمال 
للبوزلوف  تاجر  جمرد  فقط  كان 

و اللحم يف البقة ب�شيارته من نوع 
اأ�شاروا  و   ، القبة  » يف  الكاثران   «
لهذا  الكبري  ا�شتغرابهم  عن  لنا 
على  ظهر  الذي  الفاح�ش  ال�رصاء 
اأن  بعد   ، ال�رصعة  بهذه  البو�شي 
القبة  فيالت  ن�شف  ميلك  اأ�شبح 
وعلى   . حيدرة  فيالت  ون�شف   ،
اأنه  بالبو�شي  العارفني  اأحد  ل�شان 

نف�شه كيف  يت�شاءل مع  دائما  كان 
هذه  كل  يحقق  اأن  البو�شي  لهذا 
الرثوة و بهذه ال�رصعة ....و يقول 
اأعمال  رجل  اأكون  عندما  �شحيح 
ناجح ، رمبا �شاأملك 4�شيارات من 
نوع ، رمبا �شاأملك يخت او باخرة 
الذي  للحد  لي�ش  لكن   ، �شغرية 

و�شل اإليه البو�شي .  

جهاز اجلمارك على �صفيح �صاخن ..

معلومات عن تنحية قريبة 
للمدير العام اجلديد باحميد

علمت » الو�شط » من م�شادر جد 
مطلعة اأن املدير العام للجمارك 
يوجد  باحميد  فاروق  اجلزائرية 
يف و�شع ال يح�شد عليه ، ال�شيما 
بعد اأن مت تداول تنحيته من على 
راأ�ش املديرية التي مل يعمر فيها 
طويال . و اأ�شافت ذات امل�شادر 
يومني  منذ  تداولت  اأو�شاطا  اأن 
بتنحية  قرار  �شدور  مفاده  خربا 
املدير العام للجمارك اجلزائرية 
اأنه مل يعلن عن القرار بعد ،  اإال 

الأ�شباب مازالت غري معروفة .
واردة  املعلومات  هذه  وتبقى 
االأو�شاع  ظل  يف  ال�شيما   ، جدا 
الوطنية  ال�شاحة  يف  املت�شارعة 
، ووجود العديد من امل�شتجدات 
يوجد  الذي   ، القطاع  هذا  يف 
اإطاراته  من  العديد  فيه  حاليا 
من مدراء جهويني حتت الرقابة 
ال�شفر  من  وممنوعني  الق�شائية 
م�شادرنا  وح�شب  اأنه  ورغم   ،
باحميد  للجمارك  العام  املدير 
من  كبري  بدعم  يتمتع  فاروق 
 ، النظام  يف  قوية  �شخ�شيات 
بداية  من  مينع  مل  هذا  اأن  اال 
باحميد  مغادرة  عن  احلديث 
لهذا املن�شب احل�شا�ش ، والذي 
و  املفاجاآت  من  العديد  يحمل 

الثقل و االأهمية اأي�شا .
اإليه  اأ�رصنا  مثلما  وجود  ولعل 
من  االإطارات  من  العديد 

رقابة  حاليا حمل  اجلمارك هي 
من  العديد  وكذلك   ، ق�شائية 
معطيات  اإىل  اإ�شافة   ، امللفات 
تكون  قد   ، ال�شاحة  يف  جديدة 
اإحدى اأ�شباب احلديث عن رحيل 
خلفا  جاء  الذي  اجلديد  الوافد 

لبطاهر .
جميء  اأن  معروف  هو  ما  ومثل 
باحميد اإىل من�شب املدير العام 
اأحد  بو�شاطة  كان   ، للجمارك 
الوزراء املقربني منه ، و�شخ�شية 
الوزير  اأن هذا  اإال   ، اأخرى  قوية 
املجهر  حتت  يوجد  االآخر  هو 
من  الكثري  بروز  بداية  نتيجة   ،
القريبة  االأيام  وتبقى   ، امللفات 
 ، بفرزاالمور   ، الكفيلة  الوحيدة 
ال�شيما و اأن مثل هذه املنا�شب 
فيها  تتحكم  التي  ،و  احل�شا�شة 
من  تعترب   ، العوامل  من  العديد 
الغري  ،و  احل�شا�شة  املنا�شب 
خا�شة   ، الوقت  نف�ش  يف  دائمة 

مع تغري املعطيات .
املدير  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
العام باحميد قام موؤخرا بحركة 
مديرية  م�شتوى  على  وا�شعة 
تنحية  اآخرها  كان  اجلمارك 
اجلهويني  املدراء  من  العديد 
و�شع  اإىل  اإ�شافة   ، وحتويلهم 
العديد من املدراء حتت الرقابة 

الق�شائية .
 ع�صام بوربيع  

القيادي يف حركة حم�ش نا�صر حمدادو�ش :

ال انتقال دميقراطي يف اجلزائر بدون اجلي�ش
.       ق�صية كمال البو�صي ت�صكل تهديدا للجزائر

على خلفية تقارير جلان التحقيق الوزارية املرفوعة الأويحي

برامج تنموية ا�ستعجالية بـ 07 واليات حدودية جنوبية
.       2000 مليار �صنتيم الإنت�صال ال�صكان من التخلف التنموي 

اأموال  ر�شد  االأول  الوزير  حكومة  قررت 
�شخمة فاقت تكلفتها االجمالية 2000 مليار 
حدودية  واليات   07 �شكان  الإنت�شال  �شنتيم 

باجلنوب الكبري من التخلف التنموي .
موؤكدة  م�شادر  من  »الو�شط«  يومية  علمت 
جلان  تقارير  على  وبناءا  احلكومة  اأن   ،
للواليات  ايفادها  التي مت  الوزارية  التحقيق 
غرار  على  الكبري  البالد  بجنوب  احلدودية 

كل من ورقلة ، الوادي ، مترنا�شت ، ايليزي 
على  للوقوف   ، وتيندوف   ب�شار   ، اأدرار   ،
املحلي  االحتقان  تزايد  واأ�شباب  تداعيات 
 ، االحتجاجية   احلركات  معدالت  اإرتفاع  و 
فقد تقرر ر�شد تكلفة مالية �شخمة قدرت 
احلركة  بعث  الإعادة  �شنتيم  مليار   2000 بـ 
خمتلف  على  التجميد  رفع  مع  التنموية 
بيوميات  �شلة  لها  التي  التنموية  امل�شاريع 

املواطن من خالل اجناز  14 اإبتدائية و 12 
متو�شطة اإ�شافة لـ 08 ثانويات ، ناهيك عن 
ال�شحي  املجال  يف  عديدة  برامج  ت�شجيل 
من خالل دعم القرى واملناطق النائية بـتلك 
 11 بينها  من  �شحي  هيكل   31 بـ  الواليات 
قاعة عالج 12 عيادة طبية متعددة اخلدمات 
وكذا 08 موؤ�ش�شات عمومية لل�شحة اجلوارية 

واال�شت�شفائية .

اأما بخ�شو�ش قطاع االأ�شغال العمومية فقد 
تاأهيل  الإعادة  �شنتيم  مليار   455 ر�شد  مت 
مع  والوالئية  الوطنية  الطرقات  �شبكات 
اإجناز طرق فرعي تربط البلديات احلدودية 
قاطني  عن  العزلة  لفك  واملدا�رص  بالقرى 
هذه االأخرية ،وتندرج هذه العمليات التنموية 
لربنامج  ال�شارم  التج�شيد  اإطار  يف  الواعدة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ش 

جنوب  �شكان  بان�شغاالت  للتكفل  الرامي 
ح�شب  مبداأ  تطبيق  �رصط  الكبري  البالد 

االأولويات واالإمكانات املتاحة .
امل�شادر  ذات  اأبدت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
حتفظ كبري بخ�شو�ش مطلب �شكان الواليات 
التجزئات  من  امل�شتفيدين  املذكورة  
االجتماعية بتوفري الدعم املايل لهم الإن�شاء 
ال�شحراوي  العمراين  للنمط  وفقا  م�شاكن 

على  املتزايد  ال�شغط  تخفيف  ثم  ومن 
يعود  حيث   ، االإجتماعي  ال�شكن  طالبي 
املحلية  اجلماعات  الإلتزام  ذلك  يف  ال�شبب 
بتو�شيات احلكومة القا�شية بتج�شيد �شيا�شة 
التق�شف اىل غاية البحث عن بدائل حقيقية 
الذي  املحروقات  لقطاع  التبعية  الإنهاء 

تهاوت اأ�شعاره يف البور�شات العاملية .
 اأحمد باحلاج 



املر�صوم  �صلط ال�صوء يف الف�صل 
 4 املادة  يف  الوكالة  ملهام  الثاين 
�صيا�صة  تنفيذ  الوكالة  تتوىل  التي 
ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  تطوير 
اإن�صاء  جمال  يف  واملتو�صطة 
ودميوماتها  واإمنائها  املوؤ�ص�صات 
املعنية   القطاعات  مع  بالتن�صيق 
على  بالت�صجيع  تكلف  والتي 
تكثيف ن�صيج املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
اأجهزة  مع  بالت�صاور  واملتو�صطة 
من  ال�صيما  االأن�صطة  اإن�صاء  دعم 
املقاوالتية  الثقافة  ن�رش  خالل 
امل�صاريع  حاملي  ومرافقة 
املوؤ�ص�صات  واإيواء  واحت�صان 
طور  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
االإن�صاء ومرافقة هذه املوؤ�ص�صات 
واملوؤ�ص�صات  البنوك  لدى 
والبحث  االبتكار  لدعم  اإ�صافة 
والتطوير يف املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
املوؤ�ص�صات  وكذا  واملتو�صطة 
ع�رشنة  برامج  تنفيذ  مع  النا�صئة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 
التي تهدف اإىل حت�صني تناف�صيتها 
عن طريق دعم وتطوير املناولة و 
مالئمة  ظهوربيئة  على  الت�صجيع 
املوؤ�ص�صات  وتطور  الإن�صاء 
خالل  من  واملتو�صطة  ال�صغرية 
م�صاعدة خمتلف �صبكاتها وترقية 
ل�صالح  واال�صت�صارة  اخلربة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 
االقت�صادية  الدرا�صات  واإجناز 
عمل  بكل  بالقيام  هذا  وياأتي 
واالإعالم  بالتح�صي�س  يتعلق 
وامل�صاعدة لدى الهيئات العمومية 
ح�صول  وت�صهيل  ترقية  اأجل  من 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 
وكذا  العمومية  الطلبات  على 
ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  تدويل  دعم 
خالل  من  خ�صو�صا  واملتو�صطة 
التكنولوجي  والتحويل  الت�صدير 
املوؤ�ص�صات  وم�صاعدة  وال�رشاكة 

جهودها  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
مواردها  تعزيز  اإىل  الرامية 
املنظومة  مع  بالتن�صيق  الب�رشية 
االإدماج  واأجهزة  للتكوين  الوطنية 
اإعالم  منظومة  وو�صع  املهني 
املوؤ�ص�صات  حول  اقت�صادي 
ال�صغرية واملتو�صطة مع دعم هذه 
�صعوبات  تواجه  التي  املوؤ�ص�صات 
التنظيم  جمال  يف  نق�س  ب�صبب 
يف  التموقع  اأو  املايل  والت�صيري 

ال�صوق .

ترقية ن�شاطات املناولة 
وال�شراكة 

 تكلف الوكالة ح�صب املادة 05 من 
بتطوير  التنفيذي  املر�صوم  هذا 
الو�صاطة  ت�صهيل  عرب  املناولة 

لالأوامر  واملتلقني  االآمرين  بني 
حالة  يف  بينهما  التو�صط  و�صمان 
وحتليل  جمع  مع  النزاعات  وجود 
العر�س والطلب الوطني يف جمال 
اإمكانيات  وتثمني  قدرات املناولة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 
خالل  من  املناولة  جمال  يف 
حت�صني  اإىل  تهدف  خا�صة  برامج 
تقني  دعم  منح  بغية  و  اأدائها 
ومادي لهذه املوؤ�ص�صات ملطابقة  
ن�صاطات  وترقية  منتجاتها 
املناولة وال�رشاكة من خالل دعم 
مهمة  ل�صمان  املناولة  بور�صات 
منظومة  اإطار  يف  التن�صيق  مركز 
املناولة  لبور�صات  موحد  اإعالم 
ح�صب  منوذجية  عقود  اإعداد  مع 
بحقوق  تتعلق  ال�صعب  مقاربة 
واملتلقني  املانحني  والتزامات 

لالأوامر .

فيعني   09 للمادة   بالن�صبة  اأما 
مبوجب   للوكالة  العام  املدير 
تطرقت   فيما   ، رئا�صي  مر�صوم 
املادة 20 من هذا املر�صوم والتي 
بها  املكلف  املهام  عن  تتحدث 
متثيل  يف  واملتمثلة  العام  املدير 
الوكالة اإزاء الغري وتوقيع كل عقد 
على حتقيق  االإ�رشاف  مع  يلزمها 
الوكالة  اإىل  امل�صندة  االأهداف 
جمل�س  قرارات  لتنفيذ  وال�صهر 
م�صالح  �صري  ومراقبة  االإدارة 
ال�صلطة  وممار�صة   ، الوكالة 
م�صتخدميها  جميع  على  ال�صلمية 
ح�صب  امل�صتخدمني   وتوظيف 
املرتبطة  االنتقاء  �رشوط 
ل�صغل  املطلوبة  باملوؤهالت 
العدالة   اأمام  والتقا�صي  املنا�صب 
التحفظية  التدابري   كل  واتخاذ 
التقديرية  الك�صوف  اإعداد  مع 
وعر�صها  والنفقات  لالإيرادات 
للموافقة  االإدارة  جمل�س  على 
ال�صفقات  الإبرام  اإ�صافة  عليها 
والعقود يف اإطار التنظيم املعمول 
الوكالة  نفقات  ب�رشف  واالأمر  به 
ويكلف املدير العام اأي�صا بتقدمي 
نهاية كل  الوكالة يف  ن�صاط  تقرير 
مرفقا  يكون  والذي  مالية  �صنة 
وح�صاب  ال�صنوية  باحل�صائل 
ال�صنوي  التقرير  وكذا  النتائج 
ترفع  ثم  االإدارة  ملجل�س  للت�صيري 
باملوؤ�ص�صات  املكلف  الوزير  اإىل 
بعد موافقة  واملتو�صطة  ال�صغرية 
املجل�س عليها حيث يقوم املدير 
تقييمي  تقرير  برفع  للوكالة  العام 
تنفيذ  عن  �صنوات  ثالث  كل 
ال�صغرية  املوؤ�ص�صة  تطوير  برامج 
املكلف  الوزير  اإىل  واملتو�صطة 
باملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة 
االتفاقية  م�صاريع  اإعداد  مع 
اجلماعية وعقود النجاعة والنظام 
على  وعر�صها  للوكالة  الداخلي 
ال�صهر  مع  عليها  االإدارة   جمل�س 

على احرتام تطبيقها . 

واجلماعات  الداخلية  وزير  �صدد 
نور  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
الدين بدوي موا�صلة اجلزائر ترحيل 
املهاجرين غري ال�رشعيني لبلدانهم 
للهجرة  الت�صدي  اأجل  من  االأ�صلية 

ال�رشعية واحلد من تداعياتها
اختتام  خالل  االأم�س  بدوي  اأفاد  
اللجنة امل�صرتكة اجلزائرية  اأ�صغال 
بق�رش  املنعقدة  والنيجرية 
اأّن  رحال  اللطيف  عبد  املوؤمترات 
باللجنة  اخلا�س  الوزاري  االجتماع 
النيجريية  اجلزائرية  احلدودية 
اأهمها  تو�صيات،  عدة  اإىل  خل�س 

الغري  املهاجرين  ترحيل  موا�صلة 
االأ�صلية   بلدانهم  اإىل  �رشعيني  
الب�رش  االجتار  ظاهرة  من  لتقليل 
االأخرية  االآونة  يف  انت�رشت  التي 
اأن  ،مو�صحا   االإفريقية  القارة  يف 
امل�صاعدات  كافة  �صتقدم  اجلزائر 
من  النيجرية  االأمنية  لالأجهزة 
التي  ال�صعوبات  كافة  تخطي  اأجل 
عمل  تعزيز  خالل  من  تواجهها 
تكثيف  مع  النيجريية،  ال�رشطة 
العمل الثنائي للم�صالح االأمنية عرب 

احلدود.
هذا وطالب بدوي من والة اجلزائر 

بتحقيق  النيجر،  من  ونظرائهم 
تطلعات  م�صتوى  يف  تكون  نتائج 
ال�صعبني خا�صة املناطق احلدودية، 
بتعيني  ملزمان  البلدين  اأن  م�صريا 
مكلفني  الوزارتني  كلتا  عن  ممثلني 
اللجنة  تو�صيات  وتنفيذ  مبتابعة 
اأ�صار  اأخرى،  جهة  من  احلدودية، 
اجلزائرية  العالقة  اأّن  بدوي 
النيجريية بحاجة اإىل املرافقة �صد 
اأّن  التحديات امل�صتهدفة، مو�صحا 
الرفاهية  حتقيق  هدفها  العالقة 

وال�صداقة للبلدين.
»تنفيذا  املتحدث:  واأ�صاف 

لتعليمات الرئي�س ونظريه النيجريي 
ونظرا للتحديات االأمنية املرتبطة 
باجلرمية  والعالقة  بالبلدين 
املنظمة، جتعل لقائنا فر�صة واإطار 
اجلهود  تظافر  اأجل  من  للت�صاور 
والتنمية  واالأمن  ال�صلم  لتحقيق 
الثنائية  اللجنة  وتعترب  البلدين،  يف 
العالقات  لتطوير  مالئمة  االأكرث 
تلعب  احلدودي  والتعاون  الثنائية 
العالقات،  تعزيز  يف  حياديا  دورا 
التبادل  تكثيف  يجب  باأنه  مفيدا 
االقت�صادي والتجاري بني البلدين«.
 اإميان لوا�س

وزير الداخلية نور الدين بدوي :

حكيم مالك  

تطوير املوؤ�ش�شة ال�شغرية واملتو�شطة 

تقرير تقييمي كل 3 �سنوات لتنفيذ الربامج 
.        الآليات ت�سمنها املر�سوم التنفيذي ال�سادر يف  العدد 39 من اجلريدة الر�سمية     

اجلزائر �ستوا�سل ترحيل املهاجرين غري ال�سرعيني
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يف انتظار ك�شف النتائج النهائية للتحقيق 

باأموال عتاد وهمي

 الأمن يحقق يف ت�سخيم الفواتري
 بـ03 �سركات نفطية بورقلة

اأ�شرف على العملية العميد غايل بلق�شري 

تن�سيب قائد جديد للقيادة 
اجلهوية للدرك 

اجلزائر الحتاد الأوروبي

اجتماع حول الأمن الإقليمي 
و مكافحة الإرهاب

 اإنهاء مهام رئي�س
اأمن ولية تيبازة 

االأمن  م�صالح  موؤخرا  با�رشت 
على  معمقة  اأمنية  حتقيقا  املخت�صة 
تتهم  �صكاوى  على  ح�صولها  خلفية 
حا�صي  بدائرة  نفطية  �رشكات  ثالث 
فواتري  ت�صخيم  يف  بورقلة  م�صعود 
املعلومات  وفق  واالإطعام  النقل 

املتاحة .
ليومية  موثوقة  اأمنية  م�صادر  ك�صفت 
االخت�صا�س  دوائر  اأن   ،« »الو�صط 
،كانت قد  التحري  و  بالبحث  املعنية 
القليلة املا�صية  با�رشت خالل االأيام 
حتقيقات اأمنية معمقة مع 03 �رشكات 
حا�صي  دائرة  باإقليم  تن�صط  نفطية 
خلفية  على  وذلك  بورقلة  م�صعود 
االإدارة  م�صلحتي  تهتم  �صكاوى  ورود 
الب�رشية  واملوارد  والت�صيري  العامة 
النقل  فواتري  ت�صخيم  يف  التورط  يف 
يتنافى  الذي  االأمر  وهو   ، االإطعام  و 
مع تو�صيات احلكومة الرامية النتهاج 
البحث  غاية  اإىل  التق�صف  �صيا�صة 

التبعية  الإنهاء  حقيقية  بدائل  عن 
لقطاع املحروقات ح�صب املعلومات 

املتاحة .
نف�س  اأو�صحت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
االأمنية  التحقيقات  اأن  امل�صادر 
بالت�رشيح  املتعلقة  الف�صاد  مبلفات 
مليار   35 قيمته  تفوق  وهمي  بعتاد 
انتظار  ، يف  متوا�صلة  تزال  ال  �صنتيم 
لل�صلطات  النهائية  النتائج  رفع 
اجلاري،  ال�صهر  نهاية  قبل  املركزية 
العامة  املفت�صية  من  كل  اأن  ومعلوم 
للمحا�صبة  االأعلى  واملجل�س  للمالية 
مف�صال  تقريرا  موؤخرا  رفعا  قد 
والوزارة  اجلمهورية  رئي�س  لديوان 
واخلروق  التجاوزات  حول  االأول 
والتي  النفطية  بال�رشكات  امل�صجلة 
�صاهمت ب�صكل كبري يف تبديد �صارخ 
العام ح�صب املعلومات االأولية  للمال 

املتوفرة .
�أحمد باحلاج

قائد  بلق�صري  غايل  العميد  اأ�رشف 
مرا�صم  على  اأم�س  الوطني،  الدرك 
الكرمي  عبد  رملي  العميد  تن�صيب 
قائدا للقيادة اجلهوية الرابعة للدرك 
الوطني بورقلة، خلفا للعميد الملا�س 
خطاب  يف  جاء  حيث  م�صطفى 
القائد اجلديد ل�صلك الدرك الوطني 
» وفقا للمر�صوم الرئا�صي املوؤرخ يف 
12 جويلية 2018، وتطبيقا ملخطط 
امل�صادق   ،2018 ال�صنوي  التحويل 
وزير  نائب  الفريق  طرف  من  عليه 
الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س 
 ، ر�صميا،  ُب  اأن�صّ ال�صعبي،  الوطني 
العميد رملي عبد الكرمي يف من�صب 
قائد القيادة اجلهوية الرابعة للدرك 
للعميد  خلفا  بورقلة،  الوطني 

الدرك  قائد  م�صطفى«.  الملا�س 
ا�صتقبل، قبل ذلك،  الوطني كان قد 
من طرف اللواء ال�رشيف عبد الرزاق 
الرابعة  الع�صكرية  الناحية  قائد 
اال�رشاف  قبل  الناحية،  قيادة  مبقر 
م�صتوى  على  التن�صيب  مرا�صم  على 
للدرك  الرابعة  اجلهوية  القيادة 
وا�صتالم  ت�صليم  مت  اأين  الوطني، 
راية القيادة اجلهوية الرابعة للدرك 
واإطارات  �صباط  بح�صور  الوطني، 

الناحية.
الدرك  قائد  العميد  قام  ذلك،  اإثر 
وتفقد  تفتي�س  بزيارة  الوطني 
التابعة  واملن�صاآت  الهياكل  ملختلف 
للدرك  الرابعة  اجلهوية  للقيادة 

الوطني بورقلة. 

باجلزائر  االثنني  اأم�س  انطلقت 
املوظفني  اجتماع  اأ�صغال  العا�صمة 
الثانية  للدورة  التح�صريي  ال�صامني 
للحوار اال�صرتاتيجي اجلزائر-االحتاد 
و  االأمنية  امل�صائل  حول  االأوروبي 
هذه  �صيرتاأ�س  و  االإرهاب،  مكافحة 
يف  اال�صرتاتيجي  للحوار  الدورة 
العا�صمة  باجلزائر  املقبل  اأكتوبر 
القادر  عبد  اخلارجية،  ال�صوؤون  وزير 
لالحتاد  ال�صامية  املمثلة  و  م�صاهل 
بال�صوؤون اخلارجية  االأوروبي املكلفة 
فيديريكا  االأمنية،  ال�صيا�صة  و 

اللقاء  هذا  �صيتمحور  و  موغرييني 
الثنائي  التعاون  اآفاق  ،و  حول و�صعية 
يف املجاالت ذات االهتمام امل�صرتك 
احلوار  اإطار  يف  للطرفني  بالن�صبة 
اجلزائر-االحتاد  اال�صرتاتيجي 
و  االأمنية  امل�صائل  حول  االأوروبي 
الدورة  اأن  يذكر  االإرهاب  مكافحة 
اال�صرتاتيجي  احلوار  لهذا  االأوىل 
اأكتوبر  يوم 19  رفيع امل�صتوى نظمت 
و  م�صاهل  برئا�صة  بربوك�صل   2017

موغرييني.

لالأمن  العام  املدير  قام  
م�صطفى  العقيد،  الوطني 
مهام  باإنهاء  االأم�س   لهبريي، 
رئي�س اأمن والية تيبازة مراقب 

ال�رشطة �صليم جاي و قبل هذه 
اإنهاء مهام رئي�س  اخلطوة مت  
العا�صمة،ورئي�س  والية  اأمن 

امن وهران.

ت�شمن العدد 39 من اجلريدة الر�شمية اخلا�س بـ   04 جويلية 2018  �شدور مر�شوم تنفيذي رقم -18 170 املوافق ل26 
جوان 2018   الذي ياأتي �شمن املرا�شيم التنظيمية  والذي مت بح�شور ممثلي خمتلف  القطاعات الوزارية  ويحدد من 

خالله مهام وكالة تطوير املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وترقية البتكار وتنظيمها و�شريها والذي يحتوي على 33 مادة   
والتي تتطرق ملهام املدير العام للوكالة ومهام  وكالته وتنظيمها وت�شيريها وجمل�س الإدارة والأحكام املالية والأحكام 

اخلتامية والنتقالية .
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وميالد جمعية للباحثني ال�صباب يف االت�صال واالعالم

 باحثون واعالميون يرافعون عن ان�ساء
 معهد لل�سحافة مب�ستغامن

ا�صتطاع ق�صم علوم االعالم واالت�صال  بجامعة م�صتغامن ان يثري اهتمام العديد من الباحثني وا�صاتذة اجلامعات على ال�صعيد 
الوطني والعربي اذ انفرد الق�صم وخمرب جامعي لالت�صال واالعالم بتنظيم عدد من امللتقيات الدولية يف االعالم  كل �صنةكما 

مت تنظيم خالل ال�صنة اجلامعية عدد من التظاهرات العلمية واجلمعوية داخل احلرم اجلامعي منها » تابينية املجاهد الراحل 
زهري احدادان » »حملة الت�صجري الوا�صعة التي ا�صتفادت منها كلية العلوم االجتماعية » » مهرجان ال�صمعي الب�صري يف طبعته 
الثانية » » االيام التدريبية لفنيات التحرير ال�صحفي » اما امللتقيات قفد احت�صنت جامعة م�صتغامن ملتقيات » االطر املعرفية 

لبحوث االت�صال , االعالم الثقايف , التكوين املهني لل�صحفيني » وكلها ملتقيات دولية  انفرد ق�صم وخمرب االت�صال بجامعة 
م�صتغامن والبارز ان كل التظاهرات ي�صارك الطلبة اجلامعيون يف جت�صيدها

حممد امني

مدير خمرب االت�صال 
واالعالم اال�صتاذ العربي 

بوعمامة : نعمل على 
ان�صاء معهد لل�صحافة 

وعلوم االخبار

ومدير  اجلامعي  اال�ستاذ  عدد 
االت�سالية  الدرا�سات  خمرب 
م�ستغامن  جلامعة  واالعالمية 
عدد  بوعمامة  العربي 
والدولية  الوطنية  التظاهرات 
ال�سنة  هذه  تنظيمها  مت  التي 
وقال ان ازيد من خم�سة ع�رش 
مت  ودوليا  وطنيا  علميا  ن�ساطا 
تنظيمه بجامعة م�ستغامن طلية 
ال�سنة اجلامعية  احلافة ح�سبه 
بالتظاهرات اجلامعية والعلمية 
االعالم  ق�سم  ان  م�سريا 
واالت�سال الذي ميلك ازيد من 
االعالم  يف  باحثيا  ا�ستاذا   30
حما�رشين  ا�ساتذة  من  جلهم 
يح�رش مل�رشوع كلية يف االعالم 
طلبة  ت�ستقطب  االخبار  وعلوم 
الباحث  واعترب  التخ�س�ص 
لها  ا�س�ص  التي  ال�رشاكة  ان 
لالت�سال  اجلامعي  املخرب 
واالعالم مع اال�رشة االعالمية 
والوطني  املحلي  ال�سعيد  على 
�سمحت بتحقيق نتائج ملمو�سة 
بن�ساطات  التعريف  جمال  يف 
وخا�سة  م�ستغامن  جامعة 
التي  العلمية  التظاهرات 
نظممت حول االعالم واالت�سال 
العربي  اال�ستاذ  واعلن  هذا 
تنظيم تظاهرات  بوعمامة عن 
جامعية واكادميية العام املقبل 
االت�سال  وزارة  مب�ساركة 

ومديرية االمن الوطني وقطاع 
واجلماعات  والداخلية  العدالة 
املحلية وهذا يف �سكل ملتقيات 
وطنية مت برجمتها بعد لقاءات 
القطاعات  ممثلني  مع  مكثفة 
املعنية التي جتاوبت مع مقرتحات 
اكادميية                                                                                                  ن�ساطات  لتنظيم  عديدة 

.
 اال�صتاذ اجلامعي  بوجمعة 

العماري : م�صار االعالم 
بجامعة م�صتغامن ون�صاطه 

مك�صب للجامعة 

اجلامعي  اال�ستاذ  واعترب  هذا 
ا�ستاذ  م�ستغامن  بجامعة 
العماري  بوجمعة  االت�سال 
يف  املهني  مب�ساره  فخور  انه 
ق�سم االت�سال بجامعة م�ستغنم 
االعالمية  احلركية  ان  معتربا 
واالكادميية النوعية التي ينفرد 
اجلامعي  واملخرب  الق�سم  بها 
يتحلى  �سلبة  الرادة  راجعة 
الطاقات  منهم  الباحثون  بها 
تبدع  التي  االكادميية  ال�سبانية 
كما قال يف تنظيم ايام درا�سية 

الطلبة  لفائدة  تكوينية  ودورات 
ال�سحافة  تخ�س�سات  يف 
الب�رشي  وال�سمعي  املتوبة 
يتطلب  اجلامعي  العمل  وان 
در�ص  الذي  اال�ستاذ  قال  كما  
�سنة  الع�رشين  قرابة  باجلامعة 
نف�سا طويال وروؤية اعمق لدور 
يبقى  الذي  اجلامعي  الطالب 
واحد  اجلامعية  احلياة  ا�سا�ص 
االكادميي  العمل  مقومات 
ان  الباحث  واعترب  التكويني 
ن�رش  يف  االعالم  م�ساهمة 
راقي  عمل  اجلامعة  ن�ساطات 
يف  االعالم  قيمة  ير�سم  ونبيل 
تعزيز احلركية  املعرفية منوها 
االعالم  مدر�سة  به  قامت  مبا 
مب�ستغامن من جمهودات جبارة 
االعالم  ق�سايا  مناق�سة  يف 
واالت�سال على ال�ساحة الوطنية 
والعربية وكان هذا يف الع�رشات 
نظمت  التي  امللتقيات  من 
العريقة  وجامعتها  مب�ستغامن 
�سنة على  باربعني  احتفت  التي 

ان�سائها

اال�صتاذ واالعالمي حممد 
مرواين للو�صط : منلك 

بجامعة م�صتغامن طاقات 

اكادميية ومهنية يف 
االعالم 

اجلامعي  اال�ستاذ  وا�سار  هذا 
ان  مرواين  حممد  واالعالمي 
كونت  االعالم مب�ستغامن  مدر�سة 
وق�سم  والباحثني  الطلبة  خرية 
قد  االعالم  وخمرب  االت�سال 
جنحا يف تنظيم امللتقيات الدولية 
العمل  ان  م�سريا  الوطنية  او 
الق�سم  بها  قام  التي  النموذجي 
العربي  اال�ستاذ  ا�رشاف  حتت 
امل�ساعدين  واال�ساتذة  بوعمامة 
من  اجلامعي  العمل  بنقل  �سمح 
اىل  م�ستغامن  يف  املحلي  بعد 
تقدير  افتك  وعربي  وطني  بعد 
واحرتام باحثني من م�رش واالردن 
ا�ساتذة  وهم  ولبنان  وتون�ص 
املخرب  ملتقيات  يف  �ساركوا 
واالعالم هذه  لالت�سال  اجلامعي 
النوعي  التكوين  ان  موؤكدا  ال�سنة 
راجع  مب�ستغامن  االعالم  لطلبة 
بها  ينفرد  التي  احلركية  اىل 
الق�سم واملخرب اجلامعي لالعالم 
واالت�سال الذي ي�ستحق كل الدعم 
يف  ميار�سون  طلبته  وان  خا�سة 
العديد من و�سائل االعالم العمل 

ال�سحفي  

�صرطة احلدود على م�صتوى املطار الدويل هواري بومدين

 اإحباط عملية اإ�سترياد  4500 زوج
 من الأحذية الريا�سية املقلدة 

احلدود  �رشطة  م�سالح  متكنت 
على م�ستوى املطار الدويل هواري 
اأحد  على  حتريها  خالل  بومدين 
�سفقات تهريب الذهب  من اإحباط 
من  زوج   4500 اإ�سيرتاد   عملية 
 « اأديدا�ص«   « عالمة  من  االحذية 
» و«نايك«مقلدة  » ريبوك   « بوت�سي 
للعالمات االأ�سلية . وعلى ح�سب ما 
لدى حمكمة  املحاكمة  بجل�سة  دار 
الدار البي�ساء بالعا�سمة فاإن وقائع 
ال�سهر  لبداية  تعود  احلالية  الق�سية 
�رشطة  م�سالح  كانت  حني  اجلاري 
مكثفة  تفتي�ص  بدورة  تقوم  احلدود 
تخ�ص الب�سائع امل�ستوردة بعد وورد 
معلومات حول �سفقة تهريب الذهب 
الذي تنظمها اأحد الع�سابات ، اأين 
الحظ وكيل العبور جمموعة اأحذية 
م�سبوهة  قدرت بحوايل 4500 زوج 
 « بوت�سي   « اأديدا�ص«  عالمة«  من 
بالتاأكد  لتقوم  نايك«  و«   « ريبوك   «
مرا�سلة  طريق  عن  اأ�سلية  اأنها  من 
ال�رشكات االأم التي نفت من جهتها 
و  تخ�سها  االأحذية  تلك  تكون  اأن 
املكثفة  التحريات  خ�سم  يف  تبني 
من  اإ�ستريادها  مت  و  مقلدة  اأنها 
ال�سني ، ليتم بذلك التو�سل ل�ساحب 
حمكمة  على  وحتويله  الب�ساعة 
جتارية  عالمة  تقليد  بجرم  احلال 
االأ�سلية  ال�رشكات  تاأ�س�ست  بعدما 
وخالل  املتهم   ، مدين  كطرف 
مواجهته لهيئة املحكمة فند علمه 
تلك  باأن  واأكد  مقلدة  الب�ساعة  باأن 
املورد  قبل  له من  املر�سلة  الكمية 
ال�سفقة  من  املتبقي  اجلزء  هي 
كانت  والتي  معه  اأبرمها  التي 

ي�سوبها  وال  اأ�سلية  اأحذية  جميعها 
اأي عيب وهو ما جعله ال يتاأكد من 
الب�ساعة  باقي  يخ�ص  فيما  االأمر 
التوا�سل  حاول  باأنه  ك�سف  و   ،
من  باالأمر  علمه  بعد  املورد   مع 
عن  له  عرب  و  االأمن  م�سالح  قبل 
جهته  من  بدر  خطاأ  من  اعتذاره 
ح�سن  على  يدل  الذي  االأمر  هو  و 
نيته ، من جهته دفاعه طالب كدفع 
املتابعة  اإجراءات  ببطالن  �سكلي 
ال�رشطة  اأن  بحكم  موكله  حق  يف 
و  ال�سكوى  بتحريك  خمولة  غري 
على  تاأكيده  مع  الق�سائية  املتابعة 
الذي  بالعيب  موكله  علم  عدم 
باإفادته  ويطالب   ، الب�ساعة  ي�سوب 
بالرباءة التامة ، ليلتم�ص ممثل احلق 
العام بعد رده على تدخل الدفاع بحق 
ال�رشطة يف حتريك اأي �سكوى مبوجب 
لها  خولها  التي  الكبرية  ال�سالحيات 
القانون ، بتوقيع عقوبة عامني حب�سا 
مليون   2 بقيمة  مالية  غرامة  و  نافذا 
املقلدة  الب�ساعة  م�سادرة  مع  دينار 
اأخر  م�ستورد  حتويل  مت  وقد  هذا   .
اأخر تطابقت وقائعه  بخ�سو�ص ملف 
ب�ساعة  تخ�ص  والتي  احلال  ملف  مع 
و  اأديدا�ص«   « التجارية  العالمة  من 
ن�سائية  اإىل جوارب  باالإ�سافة  »نايك« 
مت اإ�ستريادها على اأ�سا�ص اأنها عالمة 
ال�رشكات  مرا�سلة  بعد  وتبني  اأ�سلية 
االأم اأنها جمرد �سلع مقلدة وم�ستوردة 
ممثل  حقه  يف  اإلتم�ص  و  ال�سني  من 
التي طالب  العقوبة  نف�ص  العام  احلق 
�سالف  امل�ستورد  حق  يف  بتوقيعها 

الذكر .
ل/منرية

بعد وورد معلومات حول ن�صاطه يف بيع املهلو�صات

�ساب يروج املهلو�سات و يدعي اأنها 
اأدوية لت�سكني اآلم املفا�سل !!

بئر مراد راي�ص  تابعت حمكمة 
بالعا�سمة �ساب يف العقد الثاين 
من العمر املدعو » ب، اأ« بتهمة 
عقلية  موؤثرات  عر�ص  و  البيع 
على الغري ، بعد توقيفه متلب�سا 
و بحوزته 50 قر�ص مهلو�ص من 
نوع » بريغابالني« خمباأة باإحكام 
مالية  مبالغ  مع  �سيارته  داخل 
دج  و 200  فئة 500  معتربة من 

من  عائدات هذا الن�ساط .
املتهم  توقيف  جرى  وقد  هذا 
م�سالح  وردت  معلومات  اإثر 
يف  ن�ساطه  بخ�سو�ص  االأمن 
جمال ترويج و بيع املهلو�سات 
يف منطقة بئر خادم و�سواحيها 
بفتح  امل�سالح  ذات  لتقوم 
�سحة  من  للتاأكد  حترياتها 
تر�سد  طريق  عن  االإخبارية 
وبتاريخ   ، عنه  املبلغ  حتركات 
ملطلع  امل�سادف  الوقائع 
وهو  توقيفه  اجلاري مت  ال�سهر 
على منت �سيارته و بعد تفتي�سها 
قر�ص   50 على  داخلها  عرث 
بريغابالني«   « نوع  من  مهلو�ص 
ال�سندوق  داخل  باإحكام  خمباأة 
اأي�سا  كما عرث  لل�سيارة  اخللفي 
فئة  من  معترب  مايل  مبلغ  على 
باأنها  اأ�ستبه  دج   200 و   500
املواد  لهاته  بيعه  عائدات  من 
حتويل  بذلك  ليتم   ، ال�سامة 

االأمن  مركز  على  به  امل�ستبه 
ومنه على املحاكمة بعد و�سعه 
رهن احلب�ص املوؤقت باملوؤ�س�سة 

العقابية باحلرا�ص .
لهيئة  مواجهته  وخالل  املتهم 
من  له  ن�سب  ما  اأنكر  املحكمة 
يف  �سلوعه  ب�سدة  فند  و  جرم 
بيع  اأو  ترويج  ن�ساط يخ�ص  اأي 
املهلو�سات و ف�رش �سبب حيازته 
لتلك الكمية باأنها بغر�ص عالج 
التي تالزمه منذ  االأالم احلادة 
على  ك�رش  جرب  لعملية  اإجرائه 
و�سع  اأين  الي�رشى  يده  م�ستوى 
له االأطباء حينها براغي جعلته 
يجد  ال  و  حادة  اأالم  من  يعاين 
احلبوب  تلك  �سوى  لها  م�سكن 
، وعن م�سدرها فقد حاول يف 
اإفادته  خالل  من  االأمر  بادئ 
االإدعاء  و  املحكمة  مراوغة 
و�سفة  مبوجب  اإقتناها  باأنه 
اإعرتف  اأنه تراجع و  طبية غري 
مروجي  كبار  من  باإقتنائها 
املخدرات مبنطقة احلرا�ص و 
له ممثل  ليطالب   ، جراح  با�ص 
�سلف  ما  ظل  ويف  العام  احلق 
�سنوات   5 عقوبة  بتوقيع  ذكره 
بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�سا 
100 األف دج ، مع تاأجيل النطق 

باحلكم جلل�سات الحقة .
ل/منرية 
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خالد  اجلمعوي  النا�شط  �شدد 
خ�ص  �شحفي  ت�رصيح  يف  الداوي 
�رصورة  ،على  »الو�شط«  يومية  به 
وزير  طرف  من  جاد  تدخل 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
القادر  عبد  ورقلة  والية  ووايل 
اجلاد  التجاوب  اأجل  من  جالوي 
فيهم  مبا  البطالني  ان�شغاالت  مع 
واملعاهد  اجلامعات  خريجي 
الكربى واملدار�ص العليا ومرتب�شي 
والتمهني  املهني  التكوين  مراكز 
مع   ، امل�شتوى   عدميي  وحتى 
لتعليمات  ال�شارم  التطبيق  �رصورة 
املالك  عبد  االأ�شبق  االأول  الوزير 
اأولوية  ملنح  الرامية  �شالل 
الوطنية  بال�رصكات  التوظيف 
ال�شناعة  يف  العاملة  واالأجنبية 
م�شعود  حا�شي  بدائرة  النفطية 
واحتقان  غليان  الإمت�شا�ص   ،
فقد  مت�شل  �شياق  ويف   ، البطالني 
ذهب نف�ص املتحدث اىل اأبعد من 
ذلك عندما حذر ال�شلطات الو�شية 
من مغبة العواقب الوخيمة التي قد 
تنجر عن نقل حراكهم االجتماعي 

لها  املطلبي نحو مقرات حكومية 
الإ�شماع  العاملة  اليد  مبلف  �شلة 
دوي �رصختهم ل�شناع القرار بالبالد 
ملنحهم احلق يف العمل بال�رصكات 
فقد  ذلك  جانب  اإىل    . النفطية 
 14 �شباب  منظمة  من�شق  �شدد 
معر�ص  يف  الداوي  خالد  مار�ص 
املتكرر  الغياب  اأن   ، معنا  حديثه 

لرئي�ص الوكالة الوالئية للت�شغيل عن 
مكتب عمله والتوقف عن ا�شتقبال 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهم  البطالني 
تاأجيج غليان اجلبهة االجتماعية 
املحلية ودفع البطالني ملوا�شلة 
موؤقت  كحل  االحتجاج  خيار 
للبحث عن حلول جذرية مل�شكل 
ملعدالت  الرهيب  التفاقم 

بلة  الطني  زاد  ،ومما  البطالة 
عمل  عرو�ص  ت�شجيل  ح�شبه  
وهو  الطلبات  عدد  من  اأكرث 
االأمر الذي بات ي�شتدعي ح�شب 
خالد الداوي �رصورة تدخل جاد 
الو�شية  ال�شلطات  طرف  من 
هذه  حول  تو�شيحات  لتقدمي 

املفارقة الغريبة.

دعا النائب الربملاين عبد احلميد 
اال�شتغالل  اىل  جزاراحلكومة 
ال�شا�شعة  للم�شاحات  االأمثل 
اإطار  يف  الوالية،  الأرا�شي 
رفع  اأجل  من  الفالحي  اال�شتثمار 
الدخل  م�شادر  تعديد  و  التحدي 
اإطار  يف  وذلك  العمومية  للخزينة 
الإنهاء  حقيقية  بدائل  عن  البحث 
الذي  املحروقات  لقطاع  التبعية 
البور�شات  يف  اأ�شعاره  تهاوت 

العاملية .
النائب  جزار  احلميد  عبد  ك�شف 
الربملاين يف ت�رصيح �شحفي خ�ص 
به يومية »الو�شط« ، اأن والية ورقلة 
املرتبة  املا�شية  ال�شنة  احتلت 
احلبوب  انتاج  جمال  يف  االأوىل 
م�شتوى  على  القمح  غرار  على 
الذي  الدين  نور  زرقون  مزرعة 
قنطار   83 يقارب  ما  بانتاج  قام 
يف الهكتار الواحد واالأمثل عديدة 
امل�شتثمرين  حلد  هوؤالء  اأن  االإ   ،
ال�شاعة م�شتثمراتهم غري مو�شولة 
قرروا  لكنهم   ، الريفية  بالكهرباء 
اخلا�شة  بو�شائلهم  التحدي  رفع 
كهربائية  حموالت  يف  املتمثلة 

ما  وهو  املازوت  مبادة  ت�شتغل 
يكلفهم مبالغ مالية طائلة .

جزار  دعا  فقد  ثانية  جهة  من 
باأماكن  الوالية  دعم  �رصورة  اىل  
املنتوجات  ملختلف  التخزين 
الزراعية  املحا�شيل  و  املو�شمية 
لتفادي اتالفها ، ومما زاد الطني 
بلة –ح�شبه- افتقار الوالية ملراكز 
انتاج البذور ، دون ن�شيان م�رصوع 
دعم الوالية بغرف التربيد الذي مل 
مربمج  كان  اأنه  رغم   ، النور  يرى 
يف  موؤكدا  عتبة،  �شعيد  مبنطقة 
ذات ال�شياق اأن هذا النوع موجود 
على طاولة وزير الفالحة والتنمية 
باإعادة  ملزم  بات  الذي  الريفية 
الفاح�ص  الغالء  م�شكل  يف  النظر 

لفواتري الكهرباء الفالحية .
 اإىل جانب ذلك فقد �شدد النائب 
جميع  جتند  ب�رصورة  الربملاين 
اأجل  من  امل�شرتكة  امل�شالح 
امل�شتثمرين  من  الفالحي  تطهري 
االمتياز  عقود  ا�شتفادوا  الذي 
ومل يبا�رصوا عملية ا�شتغالل قطع 

االرا�شي الفالحية .
اأحمد باحلاج 

زبائن  من  العديد  يتخبط 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
رحالت  م�شتعملي  فئة  من 
التذبذب  يف   ، –جنوب  جنوب 
 ، الرحالت  يف  الفادح  والنق�ص 
معظمهم  تعليق  يف  ت�شبب  مما 

باملطارات .
عرب الع�رصات من زبائن اخلطوط 
م�شتعملي  اجلزائرية  اجلوية 
ملختلف  ورقلة  من  الرحالت 
راأ�شها  الواليات اجلنوبية وعلى 
الواليات احلدودية ، يف ت�رصيح 
عن   ، »الو�شط«  يومية  مع  لهم 
ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتيائهم 
من النق�ص الفادح يف الرحالت 
ي�شكل  بات  الذي  االأمر  وهو   ،
طوابري غري منتهية عرب خمتلف 
�شبابيك حجز التذاكر مبطارات 
 ، ال�رصقي  اجلنوب  عا�شمة 
وجه  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
املت�رصرين  من امل�شكل القائم 
العام  للمدير  م�شتعجل  نداء 
للخطوط اجلوية اجلزائرية من 
الإحتواء  العاجل  التدخل  اأجل 
انفجار  وتفادي  املتاأزم  الو�شع 
من  وذلك  امل�شافرين  احتقان 
خالل الرفع من عدد الرحالت 
انطالقا من مطار عني البي�شاء 
بورقلة باإجتاه واليات مترنا�شت 

اذا  خا�شة   ، اأدرار  و  اإيليزي   ،
النقل  على  الطلب  باأن  علمنا 
اجلوي يعرف ارتفاعا م�شاعفا 

ب�شبب حلول العطلة ال�شيفية .
ك�شفت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
م�شادر موؤكدة ليومية »الو�شط«،  
للخطوط  العامة  املديرية  اأن 
يف  تدر�ص  اجلزائرية  اجلوية 
طائرات  كراء  اإمكانية  الظرف 
ال�شغط  من  للتخفيف  تون�شية 
به  معمول  كان  مثلما  املتزايد 

ال�شائفة  الفارطة .
ومعلوم اأن نائب املدير اجلهوي  
اجلزائرية   اجلوية  للخطوط 
ت�رصيح  يف  عثمان  اأمني  ورقلة 
تلقي  بعد  اأنه  معنا  له  مقت�شب 
م�شاحله للعديد من االن�شغاالت 
حجم  من  بالرفع  تطالب  التي 
رفع  اإىل  جلاأت  فقد  الرحالت 
املركزية  للجهات  االن�شغاالت 
بامل�شكل  التكفل  اجل  من 

القائم .
للتكفل  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 
بامل�شاكل التقليدية التي تتخبط 
اجلوية  اخلطوط  م�شالح  فيها 
لزما  يبقى  بورقلة  اجلزائرية 
الو�شعية  معاي�شة  زبائنها  على 

املزرية الأجل غري م�شمى .
اأحمد باحلاج  

.      رئي�س الوكالة الوالئية للت�سغيل ملزم بتج�سيد وعوده الإحتواء االحتقان 

من�سق منظمة �سباب 14 مار�س بورقلة خالد الداوي يك�سف لـ"الو�سط"

اأحمد باحلاج 

�صنوا�صل الزحف نحو العا�صمة 
لإ�صماع �صرخة البطالني 

الواقعة  طلمني  بلدية  تزال  ال 
ادرار  الوالية  عا�شمة  �شمال 
�رصوين  لدائرة  اقليميا  والتابعة 
حوايل 220كلم ، بحاجة اىل التفاتة 
امل�شوؤولني واىل انتفا�شة كبرية يف 
اأنها  و  خا�شة  التنموي  املجال 
والبلدية  الفقرية  البلدية  تزال  ال 
النائية الوحيدة التي ال تزال تراوح 
مكانها يف املجال التنموي بالرغم 
امل�شاريع  بع�ص  جت�شيد  من 
التنموية التي لها عالقة وطيدة مع 

املواطن اال انها ال تزال يف حاجة 
اىل ت�شجيل م�شاريع تنموية متكنها 

من االلتحاق بالركب التنموي.
 باالإ�شافة اإىل اأنها بحاجة اإىل فتح 
جمال اال�شتثمار اأمام امل�شتثمرين 
اخلوا�ص يف املجال الفالحي كونها 
منطقة فالحية بامتياز و باإمكانها 
ال�شغل  منا�شب  اأالف  توفر  ان 
ي�شجل  الذي  املنطقة  ل�شباب 
م�شتوى  على  بطالة  ن�شبة  اكرب 
قاطنوا  �شدد  كما  ادرار،  الوالية 

اجلهة على �رصورة  ت�شجيل عديد 
على  للق�شاء  ال�شكنية  امل�شاريع 
البناء اله�ص البدائي الذي ال يزال 
هذه  كل  البلدية  ق�شور  جل  يطبع 
امل�شاكل من �شانها ان ترتك هذه 
وح�شاريا   تنمويا  متخلفة  البلدية 
الوطن وبالتايل  على باقي مناطق 
هذه  اخذ  ال�رصوري  من  بات 
املنطقة بعني االعتبار خ�شو�شا و 
اأنها حتتل املرتبة االأوىل يف اإنتاج 
على  اجليدة  اجلودة  ذات  التمور 

بقيت  وبالتايل  الوطني   امل�شتوى 
وحتى  واقت�شاديا   تنمويا  متخلفا 
بقيت  التعليمي  امل�شتوى  على 
االأمية  ن�شبة  يف  ارتفاعا  ت�شجل 
البناءها  الكبري  التخلف  ب�شبب 
لعدة عوامل عن الدرا�شة وحرمان 
واكمال  الدرا�شة  من  الفتاة 
اثر  هذا  كل  الدرا�شي  م�شوارها 
�شلبا بالنهو�ص بهذه املنطقة  يف 

املجال التنموي .
�سيخ مدقن  

بحاجة ما�سة لفتح املجال اأمام امل�ستثمرين 

بلدية طلمني باأدرار  ... منطقة بحاجة لنتفا�صة تنموية 

مع الت�سديد على �سرورة ربط 
امل�ستثمرات بالكهرباء الفالحية  

ب�سبب تذبذب ونق�س 
يف رحالت جنوب –جنوب 

مطالب بتطهري قائمة ال�صتثمار من 
امل�صتثمرين املغامرين  بورقلة 

زبائن اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية بورقلة �صاخطون

قال من�سق منظمة �سباب 14 مار�س بورقلة النا�سط اجلمعوي خالد الداوي ، اأن جلوئهم لنقل احتجاجتهم 
ال�سلمية نحو املقرات احلكومية باجلزائر العا�سمة ، جاء على خلفية ا�ستنفاذهم للحلول الودية و التفاف 

اجلهات املعنية على ما و�سفه ب�سرعية مطالبهم .

بواليات  االأ�شوات  تعالت 
اجلنوب ال�رصقي ، املطالبة 
من  جاد  تدخل  ب�رصورة 
والق�شائية  االأمنية  اجلهات 
يف  معمق  حتقيق  لفتح 
م�شبوهة  ن�شاط  مالب�شات 
بتحويل  خريية  جلمعيات 
الأغرا�ص  االعانات  اموال 
م�شادر  ك�شفت    . �شخ�شية 
 ، »الو�شط«  ليومية  مطلعة 
املخت�شة  االأمن  اأجهزة  اأن 

مترنا�شت   ، ورقلة  بواليات 
، الوادي وب�شكرة ، قد تلقت 
ال�شكاوى  عديد  موؤخرا 
فتح  يف  باالإ�رصاع  املطالبة 
مالب�شات  يف  معمق  حتقيق 
�رصف  يف  امللتوية  الطرق 
املخ�ش�شة  االأعانات  اأموال 
الدعم  �شناديق  طرف  من 
 ، املحلية  لل�شلطات  التابعة 
ويف �شياق مت�شل فقد �شددت 
فتح  ب�رصورة  ال�شكاوى  ذات 

الفاح�ص  الرثاء  يف  حتقيق 
لبع�ص اأع�شاء تلك اجلمعيات 
بدعما  التي حتظى  اخلريية 
من  �شواء  النظري  منقطع 
املال  رجال  اأو  ال�شلطات 
اأوردته  ما  وفق  واالأعمال 

م�شادرنا املطلعة .
اأبدى  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املحلي  لل�شاأن  مهتمون 
اجلنوبية  بالواليات 
كبريا  حتفظا  املذكورة 

ا�شتغالل  طرق  بخ�شو�ص 
ملختلف  املالية  االعانات 
التي  اخلريية  اجلمعيات 
عادت ما يتم تغيري وجهتها 
اىل م�شالح �شخ�شية ، بدليل 
اأن ان�شطة تلك اجلمعيات ال 
متتد على مدار ال�شنة وفق 
ما هو معمول به يف قوانني 
تقت�رص  بل  اجلمعيات 
الوطنية  املنا�شبات  على 

والدينية .
اأحمد باحلاج 

على خلفية البزن�سة باالإعانات املالية املوجهة لها 

مطالب بفتح حتقيق يف ن�صاط م�صبوه جلمعيات خريية بجنوب البالد 



فرقة  عنا�رص  م�ؤخرا  متكنت 
دائرة  باأمن  الق�ضائية  ال�رصطة 
ت�قيف  من  مبع�ضكر  �ضيق 
يف  املهل��ضة  للأقرا�ص  مروج  
وحجز   ، العمر  من  اخلم�ضينيات 
و  الطبية  الأقرا�ص  من  كمية 
و  قر�ضا   61 مبجم�ع  املهل��ضة 
اأ�ضلحة بي�ضاء بح�زته ، جاء هذا 
قيام  معل�مات ح�ل  ا�ضتغلل  اإثر 
امل�ؤثرات  برتويج  فيه  امل�ضتبه 
العقلية بالقرب من املحطة الربية 
له  الرت�ضد  ،ليتم  لنقل امل�ضافرين 
وت�قيفه ، حيث �ضبط بح�زته بعد 
تنفيذ عملية تلم�ص ج�ضدي يف حقه 

الطبية قدرت  الأقرا�ص  كمية من 
قر�ص  اإىل  اإ�ضافة  قر�ضا   60 بـ 
�ضلحا   11 وحجز  اآخر  مهل��ص 
 ، مايل  مبلغ  وكذا  بح�زته  اأبي�ضا 
الدائرة  اأمن  مقر  اإىل  اإثرها  ح�ل 
ملبا�رصة التحقيق معه ح�ل الفعل 
املن�ض�ب اإليه عن جنحة املتاجرة 
و  املحظ�رة  البي�ضاء  بالأ�ضلحة 
بت�زيع  املتعلقة  الأحكام  خمالفة 
ثم   ، وال�ضيدلنية  الطبية  امل�اد 
قدم  و  ق�ضائي  اإجراء  �ضده  اأجنز 
ب��ضعه  اأمرت  التي  العدالة  اأمام 

رهن احلب�ص .
طالبي فاطمة
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فاإنهم  ال�ضكان  حديث  ح�ضب 
وغياب  عزلة  يف  يعي�ض�ن 
العديد من املرافق ال�رصورية 
و اخلدماتية ومن اأهمها ربط 
ال�ضالح  املاء  ب�ضبكة  ال�ضكان 
لل�رصب، حيث ل يزال ال�ضكان 
ط�يلة  م�ضافات  يقطع�ن 
م�ضيا على الأقدام وال�ضتعانة 
املاء  جللب  البدائية  بالطرق 
يف  املنت�رصة  املنابع  من 
حتقيق  انتظار  يف  املنطقة 
ال�ضكان  ربط  اإجناز  م�رصوع 
تاق�ضبت  �ضد  من  بالقن�ات 
والذي  �ضن�ات  منذ  امل�ضجل 
الآن،  اإىل  به  الأ�ضغال  تنته  مل 
ذاته  ال�ضياق  يف  مطالبني 
بالتدخل  املحلية  ال�ضلطات 
امل�رصوع  بعث  اإعادة  ق�ضد 
حل�ل  قبل  معاناتهم  لإنهاء 
مطلبهم  اأما  ال�ضتاء  ف�ضل 
الثاين فيتمثل يف جتهيز قاعة 
منذ  ترميمها  مت  التي  العلج 
مدة ط�يلة لتقدم الإ�ضعافات 
مع  ن�ضمة   8200 من  لأزيد 
وال�ضبه  الطبي  الطاقم  ت�فري 

الطبي ب�ض�رة دائمة لتخفيف 
العلج  مراكز  على  ال�ضغط 
احلالت  وا�ضتقبال  الأخرى 
الإ�ضتعجالية للن�ضاء احل�امل، 
والكه�ل،  الر�ضع،  الأطفال 
اأنهم  واأ�ضاف �ضكان املنطقة 
يعتمدون معظمهم يف التدفئة 
الغابات  اأ�ضجار  حطب  على 
املجاورة يف ظل النق�ص الكبري 
والأ�ضعار  الغاز  لقارورات 
دج   250 بني  ما  املعرو�ضة 

املحلت  ببع�ص  دج  و300 
التجارية و ذلك يف ظل غياب 
الغاز الطبيعي وهذا بالإ�ضافة 
امل�ج�دة  الإهرتاءات  اإىل 
وعدم  الأحياء  طرق  بجميع 
اأ�رصارا  اأحلقت  تهيئتها،حيث 
زيادة  بال�ضيارات  اأعطابا  و 
تلحق  قد  التي  الأخطار  على 
يعاين  كما  بالتلميذ،  ال�رصر 
الذين  املنطقة  �ضباب  كذلك 
باملائة،   60 ن�ضبته  ما  ميثل�ن 
من عدم ت�فر مرافق ريا�ضية 
تن�ضيهم التفكري يف الجتاه اإىل 
والإجرام  املخدرات  تعاطي 
اأي�ضا  يُ�ضجل  كما  الهجرة،  اأو 
مركز  غياب  ذاتها  بالقرية 
�ضكان  ي�ضطر  حيث  بريدي، 
املنطقة  اإىل  الت�جه  القرية 
املجاورة لإجراء عملية �ضحب 
عمليات  اإجراء  اأو  الأم�ال 
بريدية اأخرى وح�ضب م�ض�ؤويل 
البلدية، فاإن القرية ا�ضتفادت 
اإجناز  من  الأخرية  الآونة  يف 
ال�ضطر الثاين لقن�ات ال�رصف 

 3 عن  تزيد  بتكلفة  ال�ضحي 
 76 من  واأكرث  �ضنتيم  مليري 
 270 منها  ريفي  بناء  رخ�ضة 
و  البناء  برخ�ضة  متعلقا  ملفا 
احليازة  �ضهادة  اإطار  يف   374
الريفي  البناء  رخ�ص  والبقية 
مدر�ضة  اإجناز  جانب  اإىل 
هذا  وعلى  جديدة  ابتدائية 
الأ�ضا�ص ينا�ضد �ضكان القرية 
اأجل  من  املعنية  ال�ضلطات 
تنم�ي  برنامج  تخ�ضي�ص 
ل�ضكان  الثقة  يعيد  ا�ضتعجايل 
م�ضت�اهم  من  ويرفع  القرية 
املعي�ضي ويخرجهم من دائرة 
الذين  ال�ضباب  خا�ضة  العزلة 
�ضبابية  مبرافق  يحلم�ن 
معاناتهم  لإنهاء  وريا�ضية 
وت�فري منا�ضب �ضغل للبطالني 
البطالة  من  �ضئم�ا  الذين 
تدخل  يبقى  وعليه  اخلانقة، 
راأ�ص  على  الأول  امل�ض�ؤول 
ال�لية �رصوريا ح�ضب حديث 
ال�ضكان ك�نه حمل ثقة  بع�ص 

يف اأو�ضاطهم.

نا�صد �صكان اآث عطلي التابعة اإداريا اإىل بلدية االأربعاء ناث ايراثن عا�صمة والية تيزي وزو على 
بعد 25 كلم ال�صلطات الوالئية بالتدخل العاجل الإخراجهم من العزلة املفرو�صة عليهم ويبقى 

اأملهم الوحيد برجمة م�صاريع تنموية هامة يف خمتلف القطاعات لتح�صني ظروفهم املعي�صية

تيزي وزو

ح-�س

�شكان اث عطلي باالأربعاء ناث ايراثن يطالبون مب�شاريع تنموية

�صهر جوان 2018  

تيزي وزو

�شرطة مع�شكر تعالج 31 ق�شية و توقف 36 �شخ�شا    

م�شاريع تنموية لفائدة �شكان 
افرحونان بعني احلمام

بعني  افرح�نان  بلدية  عرفت 
حركية  الأخرية  الآونة  يف  احلمام 
-ح�ضب  �ضاأنها  من  كبرية  تنم�ية 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص 
تغيري  لـ"ال��ضط"  حتدث  الذي 
م�ضاف  اإىل  وترقيتها  وجهها 
بعد  الأمن�ذجية  البلديات 
م�ضاريع  عدة  من  ا�ضتفادتها 
بالق�ضاء على ع�ائق  لها  �ضت�ضمح 
من  كانت  لطاملا  التي  التنمية 
وحمل  م�اطنيها  اهتمامات  اأبرز 
من  العديد  يف  احتجاجاتهم 
جمال  يف  اأبرزها  املنا�ضبات 
ال�ضكن الجتماعي، اأين ا�ضتفادت 
وحدة   100 من  جديدة  ح�ضة  من 
�ضكنية يف �ضيغة ال�ضكن الإيجاري 
العم�مي، واإعداد ق�ائم لأ�ضحاب 
ال�ضكنات اله�ضة الذين �ضتخ�ض�ص 
لهم اإعانات مالية لرتميم �ضكناتهم 
ا�ضتفادتها  عن  ف�ضل  وحت�ضينها، 

ال�ضكن  من  اأخرى  ح�ض�ص  من 
كما  والتط�ري،  الت�ضاهمي 
اأجل  من  عمليات  عدة  خ�ض�ضت 
التح�ضني احل�رصي، وهي العمليات 
التي م�ضت معظم الأحياء وال�ض�ارع 
والتطهري،  املياه  �ضبكتي  وجتديد 
للإنارة  القدمية  ال�ضبكة  وجتديد 
البلدية  ا�ضتفادت  كما  العم�مية 
ب  م�ضت�ضفى  اإجناز  م�رصوع  من 
املياه  لت�ضفية  وحمطة  �رصير   80
التل�ث  على  للق�ضاء  امل�ضتعملة 
الفلح�ن،  منه  يعاين  الذي  البيئي 
عني  مدينة  نح�  مزدوج  وطريق 
حركة  ت�ضهيل  �ضاأنه  من  احلمام 
املرور والتقليل من ح�ادث ال�ضري 
افرح�نان  حم�ر  يعرفها  التي 
ريا�ضي ج�اري  ومركب  وزو  تيزي 
بكامل امل�ا�ضفات وقاعة متعددة 
الريا�ضات لفائدة �ضباب املنطقة.
ح-�س

فرقة  املن�رصم  ج�ان  �ضهر  اأوقفت 
بامل�ضلحة  املخدرات  مكافحة 
باأمن  الق�ضائية  لل�رصطة  ال�لئية 
وهذا  �ضخ�ضا،   36 مع�ضكر  ولية 
متعلقة  ق�ضية   31 يف  ت�رطهم  بعد 
املخدرات   وا�ضتهلك  باملتاجرة 
 367 حجز  العملية  عن  اأ�ضفرت 
 121 و  كلغ   01 و  مهل��ص  قر�ص 
ليتم    ، املعالج  الكيف  من  غرام 
احلب�ص  �ضخ�ضا    16 منهم  اإيداع 
اأمام العدالة  امل�ؤقت، بعد تقدميهم 
الإفراج  �ضيغ  من  البقية  ا�ضتفادة  و 
مقابل 40 ق�ضية معاجلة خلل �ضهر 
 50 ت�قيف  من  مكنت  الفارط،  ماي 
بعد  امل�ضجلة  احل�ضيلة   . �ضخ�ضا 
ماي  �ضهر  امل�ضجلة  بتلك  مقارنتها 
حيث  من  انخفا�ص  تربز  املا�ضي 
عدد الق�ضايا املعاجلة بــ 09 حالت 
و يف عدد الأ�ضخا�ص املت�رطني بـ 14 
حالة و انخفا�ص من حيث الكميات 

امل�ضب�طة من هذه ال�ضم�م، اأما من 
املت�رطني  الأ�ضخا�ص  �ضن  حيث 
فقد اأح�ضت الفرقة 15 حالة ترتاوح 

 17 و  �ضنة   25 و   19 بني  اأعمارهم 
حالة ترتاوح اأعمارهم من 26 اإىل 35 
ترتاوح  حالت   03 اإىل  اإ�ضافة  �ضنة، 

اأعمارهم بني 36  و  45 �ضنة، فيما 
�ضجلت حالة واحدة تف�ق 46 �ضنة.

طالبي فاطمة

اإثر عملية مداهمة الأمن دائرة �صيق 

توقيف مروج موؤثرات عقلية وحجز 
اأقرا�ص طبية واأ�شلحة بي�شاء حمظورة   
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غزُة املنذورُة للحرِب والدماِر والقتِل واحل�صاِر
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

�أقل  خالل  مدمرة  حروب  ثالثة 
جي�ش  �شنها  �شنو�ت،  ع�رشة  من 
قطاع  على  �لإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 
بجر�ٍح  و�أ�شاب  قتل خاللها  غزة، 
ت�شببت  �لفل�شطينيني،  �آلف  بليغٍة 
و�إعاقاٍت  م�شتدمية  عاهاٍت  يف 
و�لأطفال،  �ل�شبان  ملئات  د�ئمة 
�لذين ما ز�لو� يعانون �آثار �لعدو�ن 
برت�ً لأطر�فهم، وتلفاً يف �أع�شائهم 
ودمر  �أج�شادهم،  يف  وعطباً 
و�ملعامل  �مل�شاكن  �آلف  خاللها 
و�مل�شانع، وحرق �آلف �لدومنات 
�لتحتية  �لبنية  ودمر  �لزر�عية، 
و�ملوؤ�ش�شات  �لعامة  و�ملر�فق 
قاتاًل  ثم فر�ش ح�شار�ً  �خلا�شة، 
بر�ً  جماعياً  وعقاباً  مذلً  وجوعاً 
غزة  قطاع  �شكان  �شد  وبحر�ً 
جوعاً،  يت�شورون  جعلهم  جميعاً، 
حرماناً،  وي�شكون  �أملاً،  ويقا�شون 
ومر�شاً  وظالماً،  عتمًة  ويعانون 
عن  وعجز�ً  �لدو�ء  يف  ونق�شاً 
�حلركة  يف  تاماً  وتوقفاً  �لعالج، 
�لقت�شادي،  و�لن�شاط  �لتجارية 
وخلقت  عامٍة،  بطالٍة  يف  ت�شببت 
قا�شيٍة،  وفاقٍة  مزريٍة،  فقٍر  حالة 
�ملاأ�شاوية  �لنتائج  من  ذلك  وغري 

لعدو�نه �لهمجي �ملدمر.

بحروبه  �لعدو�ن  جي�ش  يكتِف  مل 
غريزته  ت�شبع  ومل  �لثالثة، 
بل  �لكارثية،  نتائجها  �لعدو�نية 
عمد �إىل توجيه �رشباٍت ع�شكريٍة 
متفرقٍة،  غار�ٍت  و�شِن  متقطعة 
متعددة،  �غتياٍل  عمليات  وتنفيذ 
يف �شريورٍة عدو�نية ت�شبه �حلروب 
يف نتائجها، وتعك�ش �لروح �لدموية 
�لوح�شية  و�لطبيعة  �لعدو�نية، 
�ملتطرفة  حلكوماتهم  �ل�رشيرة 
�ملت�شددة،  �ليمينية  و�أحز�بهم 
فيه  ي�شمت  �لذي  �لوقت  يف 
عاجز�ً  ويقف  �لدويل،  �ملجتمع 
وغار�تهم  �ملتكرر  عدو�نهم  �أمام 
غري �ملربرة، مما ي�شطره للقبول 
و�ملو�فقة  �لإ�رش�ئيلية،  بالرو�ية 
وبكائية  �حلكومية  �ملرثية  على 
غزة،  غالف  يف  �مل�شتوطنني 
�ل�شحية  بني  ظلماً  في�شاوي 
عدٍل  بغري  ويطالب  و�جلالد، 
و�إن�شاٍف �لفل�شطينيني بالكف عن 
وعدم  �لأذى،  ورد  �لعدو�ن  �شد 
�لقيام بردود فعٍل طبيعية، مقابل 
�أن يكف جي�ش �لعدو عن غار�ته، 

وميتنع عن عدو�نه.
و�شكانه  غزة  قطاع  قدر  هو  هل 
�أن يعي�ش حتت �لق�شف و�لعدو�ن، 
و�لإهانات،  �لإ�شاء�ت  يتلقى  و�أن 
و�أن يقبل بالقتل و�لدمار و�لتدمري 

تتوقف،  ل  حرٍب  يف  و�خلر�ب، 
ي�شتخدم  ينتهي،  ل  وق�شٍف 
و�أحدث  تر�شانته  كل  �لعدو  فيه 
و�أكرث  و�أ�شد قنابله فتكاً  �أ�شلحته، 
بحجة  وقتاًل،  تدمري�ً  �شو�ريخه 
و�شالمة  م�شتوطنيه  �أمن  �شمان 
ور�حة  وموؤ�ش�شاته،  من�شاآته 
�أطفاله و�شكون روع �أولده، �لذين 
ينتابهم هاج�ش �شو�ريخ �ملقاومة 

وفزع قذ�ئفها.
�أم كتب على فل�شطينيي قطاع غزة 
�لقهر و�لإذلل و�جلوع و�حلرمان، 
و�خلوف �لد�ئم و�لقتل �لقادم، و�أن 
يعي�شو� �أبد�ً حما�رشين يف �رشيٍط 
قطاٍع  يف  وم�شجونني  �شيٍق، 
ظامٍل،  بقانوٍن  ومعاقبني  مغلٍق، 
حمتٍل  غادٍر،  بعدٍو  وحمكومني 
جائٍر، ل تعنيه �لقو�نني و�لأعر�ف، 
ول  و�لنظم،  �للو�ئح  تهمه  ول 
ول  و�ملنظمات،  �لقر�ر�ت  تقلقه 
يردعه �ملجتمع �لدويل ول توقف 
بل  عدو�نه،  �لأممية  موؤ�ش�شاته 
ت�شجعه دوٌل عظمى وت�شانده دوٌل 
�لأمريكية  �لإد�رة  وتتفهم  كربى، 
وتر�ه  عدو�نه،  له  وجتيز  دو�فعه 
�لنف�ش م�رشوعاً، ورد�ً  عن  دفاعاً 

للعدو�ن مقبولً.
ترى من �لذي يتحمل �مل�شوؤولية، 
�جلر�ئم  هذه  وزر  عليه  ويقع 

�ملحا�رشون  �أهم  �لنكر�ء، 
�مل�شطهدون  �ملعذبون، 
من  �ملطرودون  �ملظلومون، 
من  قريباً  �لالجئون  �أر�شهم، 
�لعودة  من  �ملحرومون  ديارهم، 
مغادرة  حتى  �أو  بلد�تهم،  �إىل 
قطاعهم ومناطق �شكناهم، �لذين 
ب�شو�ريخه،  �أر�شهم  �لعدو  يدك 
بحمم  �ألو�ناً  �ملوت  عليهم  ويوزع 
بغري  �شده  ميلكون  فال  قذ�ئفه، 
و�لحتجاج  و�ملظاهرة،  �مل�شرية 
و�ملقالع،  و�حلجر  و�لعت�شام، 
و�لطائرة �لورقية و�لبالون �حلارق، 
و�أحياناً ب�شو�ريخ ق�شرية وقذ�ئف 
ب�شيطة، علها ت�شد عدو�نه، وترد 
قادته،  �رَشَهَ  وتلجم  هُ،  �رَشّ عنهم 
فال  �ملعركة،  �إىل  �لتو�زن  وتعيد 
يعتدي دون يرد، ول ي�رشح وميرح 

يف �أر�شنا دون �شد.
عو  ومَدّ �حلر  �لعامل  ينظر  �أل 
�لإن�شان،  وحقوق  �لدميقر�طية 
و�شدنة  �لقو�نني  وم�رشعو 
هذ�  �إىل  �لدولية،  �ملوؤ�ش�شات 
بعني  �ملعذب  �مُلعنَّى  �ل�شعب 
و�لعطف  و�ل�شفقة،  �لرحمة 
و�لعدل،  و�حلق  و�لإح�شاٍن، 
ما  يكفيه  �إذ  و�لقانون،  و�ل�رشيعة 
و�جه وعانى، وما قدم وبذل، وما 
�شعٍب  �آخر  فهو  و�أعطى،  �شحى 

حقوقه،  وم�شتباحٌة  �أر�شه  حمتلٌة 
وجلاأ،  ت�شتت  �شعٍب  �أكرث  وهو 
وتوزع  �لكون  �أ�شقاع  يف  وتفرق 
لجئاً  ز�ل  وما  �لقار�ت،  كل  على 
ل  مظلوماً،  ومهاجر�ً  حمروماً 
ول وطن  �متياز�ت،  ول  له  حقوق 
له ول �أر�ش، ثم يطالبونه بال�شمت 
�ملزري  �لو�قع  بهذ�  و�لقبول 
�ل�شقيم،  و�مل�شتقبل  �لبئي�ش 
لهم  يقدم  مبا  و�لر�شا  و�ملو�فقة 

ويعر�ش عليهم.
لي�شت ق�شيًة  �لفل�شطينية  �لق�شية 
هذ�  كان  و�إن  وح�شب،  �إن�شانيًة 
ومقدٌر،  معترٌب  فيها  �جلانب 
�أزمته  من  كبري�ً  حيز�ً  وي�شغل 
يف  ق�شيته  ولكن  �لتاريخية، 
بامتياز،  �شيا�شية  ق�شية  �أ�شا�شها 
وطرد  �أر�شه  �أحتلت  �شعب  ق�شية 
مقد�شاته  و��شتبيحت  منها، 
فيها،  حقه  من  ومنع  ودن�شت 
�لعودة  من  ومنعو�  �أبناوؤه  و�رشد 
�إىل ديارهم وبلد�تهم، �لتي �شكنها 
و�حتلها  م�شتعمرون،  م�شتوطنون 
غرباء و�فدون، ونحن ل ن�شتجدي 
لنا،  لي�ش  مبا  نطالب  ول  حقنا 
يف  ون�شحي  �أجله،  من  نقاتل  بل 
�شبيله، وهذ� هو حال غرينا و�شاأن 
�أر�شهم  �حتلت  �لذين  �شبقنا،  من 
وطردو�  حتررت،  وبدمائهم 

�إليها  ومبقاومتهم  �أوطانهم  من 
حق  ومن  �شكنو�،  وفيها  رجعو� 
�لفل�شطينيني �أن يكون لهم كغريهم 
تكفله  حٌق  وهذ�  ودولٌة،  وطٌن 
�ل�شنن  وتوؤيده  و�ل�رش�ئع،  �لقو�نني 
و�ل�شو�بق، ول حتول دونه �ل�شعاب 

و�لعو�ئق.
حر�ً  �لعامل  يكون  �أن  ينبغي 
و�شادقاً، قوياً وجريئاً، يقول كلمة 
ول  ول خوف،  مو�ربة  دون  �حلق 
فالعدو  �نحياز،  ول  فيها  حماباة 
لأر�شنا  �ملحتل  �ل�شهيوين 
و�ملعتدي  حلقوقنا،  و�لغا�شب 
�أبناءنا،  و�ملعتقل  حياتنا،  على 
و�ملحا�رش  �أطفالنا،  و�لقاتل 
�لذي  هو  �شعبنا،  ع  و�مُلَجِوّ �أهلنا، 
وعليه  �مل�شوؤولية،  كامل  يتحمل 
�لنكر�ء،  �جلر�ئم  هذه  وزر  يقع 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  حق  ومن 
يقاتله  و�أن  ويقاومه،  ي�شده  �أن 
وق�شفاً  بناٍر،  نار�ً  عليه،  ويرد 
وخوفاً  بحرٍق،  وحرقاً  بق�شٍف، 
و�أمناً  برتهيٍب،  وترهيباً  بخوٍف، 
وغري  ب�شالمٍة،  و�شالمًة  باأمٍن، 
مع  ووقوٌف  للباطل  �نت�شاٌر  ذلك 
ل  �ملعايري  هذه  وبغري  �ملعتدي، 
�حلق،  ينه�ش  ول  �لعدل  ي�شتقيم 
و�شالٍم،  باأمٍن  �ملنطقة  تهناأ  ول 

ول بهدوٍء و��شتقر�ٍر.

»ال�صفقة« بني الأوهام واحلقائق
علي جرادات

لنبد�أ بالقول: �إذ� �أخذنا باحل�شبان �أن �أعقد 
�لجتماعية،  �حلركة  هي  �حلركة  �أ�شكال 
�أ�شكال  �أ�شّد  هي  �ل�شيا�شية  �حلركة  و�أن 
من  ي�شبح  تعقيد�ً،  �لجتماعية  �حلركة 
�لعاملون  يتمتع  �أن  �لبد�هة  حَدّ  �لطبيعي 
وبه  به،  مركب  بعقل  �ل�شيا�شي  �حلقل  يف 
�ل�شيا�شة،  تعقيد�ت  �إد�رة  ي�شتطيعون  فقط 
�أياً  و�لنجاح يف حل ق�شاياها، و�رش�عاتها، 
ومكانها.  زمانها  يكن  و�أياً  جن�شيتها،  تكن 
ومفرد�ت  لغة  لل�شيا�شة  �أن  �أ�شفنا  و�إذ� 
خا�شة بها، ول يربطها ر�بط بلغة ومفرد�ت 

من  ي�شبح  و�لأعمال،  و�ملال  �لتجارة  عامل 
نحكم  �أن  �أي�شاً،  �لبد�هة،  حَدّ  �لطبيعي 
»ت�شليع  بالف�شل على كل حالت وحماولت 
�ل�شيا�شة« �لتي يتحول فيها �ل�شيا�شيون �إىل 

رجال جتارة ومال و�أعمال. 
�إىل  �لتجريد  عامل  من  �لنتقال  �شئنا  و�إذ� 
ق�شية  �أن  �إ�شافة  عرب  �مللمو�ش  عامل 
فل�شطني هي جوهر �رش�ع �لعرب �ل�شيا�شي 
و�أن  »�إ�رش�ئيل«،  �لحتالل،  »دولة«  مع 
و�أخطر  �أ�شا�ش،  هو  بدوره،  �ل�رش�ع،  هذ� 
و�أكرثها  �ملنطقة  �ل�شيا�شية يف  �ل�رش�عات 
�ل�شيا�شية  �ل�رش�عات  و�أكرث  بل،  تعقيد�ً، 
يف  و�لأمن  لال�شتقر�ر  تهديد�ً  �ملعا�رشة 

�لبد�هة،  حَدّ  �لطبيعي  من  ي�شبح  �لعامل، 
�أي�شاً و�أي�شاً، �أن ن�شاأل، و�أن ي�شاأل كرٌث غرينا 
يُكتب  �أن  و»�لعجم«: كيف ميكن  �لعرب  من 
تر�مب،  برئا�شة  �لأمريكية،  لالإد�رة  �لنجاح 
يف ت�شفية هذه �لق�شية، عرب فْر�ش خطة، 
�لفو�رق  تزيل، متاماً،  »�شفقة«  ��شم  حتمل 
بني �جلد  وبالتايل،  و�لتجارة،  �ل�شيا�شة  بني 
عقار  فل�شطني  كانت  �إذ�  �إل  �للهم  و�لهزل، 
ما  و�أن  بيعه،  تر�مب  �إد�رة  قررت  �أمريكي 
يعرت�ش �شبيل �إمتام �شفقة �لبيع، هنا، لي�ش 
�إل �لتفاق على �ل�شعر مع �مُل�شرتي، وعلى 

مقد�ر �لعمولة مع �ل�شم�شار. 
يعني؟ نحن �إز�ء خطة �أمريكية حُتل �خليال 

�أر�ش  �أن  متنا�شية  �لو�قع،  حقائق  حمل 
ويُ�شرتى،  يُباع  عقار�ً  لي�شت  هي  فل�شطني 
�شيا�شية  ق�شية  �أعدل  هي  ق�شيتها  و�أن 
»�إ�رش�ئيل«،  و�أن  معا�رشة،  و�إن�شانية  وطنية 
و�أطول،  �آخر،  هي  دولة،  ��شم  حملت  و�إن 
و�أنها  �ملعا�رش،  �لتاريخ  يف  �حتالل  و�أب�شع 
�ل�رش�ع  عمر  و�أن  مارقة،  �شاذة  وِلدت 
�لوجودي �ل�شامل �ملفتوح بينها وبني �شعب 
كافة، هو،) حتى  �لعرب  و�شعوب  فل�شطني، 

�لآن(، مئة من �ل�شنني.
هذ�، عد� �أن �ل�شعب �لفل�شطيني هو �شعب 
�إن  حتى  و�أنه،  �شبور،  مقاوم  مكافح  حي 
�شعبة،  ود�خلية  بظروف خارجية  كان مير 

من  �أكرث جمافاة،  ول  �أ�شعب،  لي�شت  لكنها 
ظروف ما بعد �شدور »وعد بلفور«، ول من 
ظروف ما بعد �شدور »قر�ر �لتق�شيم«، ول 
»�لنكبة«، ول من  من ظروف ما بعد زلز�ل 
 .67 عدو�ن  نتائج  �شدمة  بعد  ما  ظروف 
على  �ل�شعب  هذ�  جُترب  مل  ظروف  وكلها 
�أو  لها،  �ل�شت�شالم  �أو  بنتائجها،  �لت�شليم 
�لقوى  مو�زين  �ختاللت  �أمام  �ل�شتكانة 
جياًل  يكف،  مل  حيث  �إليها،  قادت  �لتي 
�لكربى  مبادر�ته  �إطالق  عن  جيل،  بعد 
للمو�جهة و�ملقاومة، باأ�شكالها كافة، �شو�ء 
يف �لوطن، �أو يف �ل�شتات. وكل ذلك حني كان 
�أ�شبح نحو 13  �أقل عدد�ً، فما بالك بعدما 

مليوناً ويزيد، فيما تبلغ ن�شبة �جليل �ل�شاب 
ن�شبة  �رتفاع  عن  ف�شاًل   ،%60 نحو  منهم 
�لأهم،  وهنا  �أن،  وعن  �أو�شاطه،  يف  �لتعليم 
ن�شفه  �أن  وعن  �لوطن،  يف  ز�ل  ما  ن�شفه 
�لعن�رش  يز�ل  ول  كان،  )�لالجئني(،  �لثاين، 
لن�شاله  �لأ�شا�شية،  و�لر�فعة  �لرئي�شي، 
وت�شحياته  �ملديد،  �لتحرري  �لوطني 
وعن  طوعاً  قدمها،  �لتي  �لغالية  �جل�شيمة 
��شتعمار�ً  و�جه  �شعب  ككل  خاطر،  طيب 
�أجنبيا، �آخذين يف �حل�شبان �أن �لفل�شطينيني 
��شتيطانياً،  ��شتعمار�ً  يو�جهون  �إمنا 
عن�رشياً �إق�شائياً �إحاللياً، ما يجعل �ل�رش�ع 

معه �رش�عاً وجودياً �شاماًل. 



و�سل ا�ستالم التبليغ 
باملطابقة القانونية

مبقت�ضى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ 
يف 18 �ضفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات  
   مت هذا الي�م  02-07- 2018  ا�ضتالم 
مذكرة املطابقة القان�نية امل�ؤرخة يف 
28- 06- 2018 جمعية اأولياء التالميذ 

البتدائية �ضايب ال�ضالح امل�ضماة :جمعية 
اأولياء التالميذ ابتدائية �ضايب ال�ضالح 

باملزدور مركز املقيمة :بابتدائية �ضايب 
ال�ضالح باملزدور مركز رئي�س اجلمعية  : 
فرجاوي عي�ضى تاريخ ومكان امليالد 16-
01-1980 برج اأخري�س العن�ان : ابتدائية 
�ضايب ال�ضالح بلدية املزدور والية الب�يرة

ANEP N°: 821871 الو�سط:2018/07/17 الو�سط:2018/07/17

الو�سط:2018/07/17
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
الأ�ستاذ/ �سرابي عبد الكرمي

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س
اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5
�سوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 

الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50
MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM/EMAIL

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بجريدة يومية وطنية

املادة 750-749 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن االأ�ضتاذ /�رضابي عبد الكرمي -حم�رض ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء 
اجلزائر الكائن مكتبه بالعن�ان املذك�ر اأعاله و ال�ا�ضع ختمه و امل�قع اأدناه 

لفائدة /ورثة قري�ضي خليفة ابن العربي بناته من الزوجة االأوىل املطلقة و هن 1/قري�ضي �ضمرية ال�ضاكنة 
ب/686 م�ضكن رقم 4 �ضالح باي والية ال�ضطيف 2/قري�ضي هادية ابنة ال�ضاكنة ب/84 حي البناء دايل اإبراهيم 

اجلزائر و 3/ قري�ضي ن�ضيمة ال�ضاكنة ب حي 200 م�ضكن عمارة م رقم 4 اأوالد يعي�س البليدة
-بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بئرمرادراي�س الق�ضم العقاري بتاريخ 2017/01/19 رقم اجلدول 

16/07380 رقم الفهر�س 17/00521 املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2017/10/30 حتت رقم 
2017/4531. وبناءا على / اأمر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2018/05/07 حتت 
رقم 2018/2862. نعلن للجمه�ر بانه �ضي�رضع يف البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل يف �ضقة �ضكنية ذي ملكية 

م�ضرتكة تقع بالطابق الثالث )3( بعمارة رقم 6 ب �ضقة رقم 05 حي ف�جرو ب�زريعة اجلزائر ت�ضتمل على اأربعة 
غرف )4( مطبخ,حمام,مرحا�س , و مرافقها , تبلغ �ضبعة و �ضبع�ن مرتا مربعا و �ضتة دي�ضمرت مربع)77.06 م( و 

ن�ضبة اأربع و خم�ض�ن جزء من االألف 1000/54 من االأجزاء امل�ضرتكة قطعة رقم 7.و هذا ح�ضب اجلدول ال��ضفي 
للتق�ضيم امل�ضهر باملحافظة العقارية باجلزائر يف )1990/01/27( جملد 42 رقم 39.

على اأ�ضا�س �ضعر اإفتتاحي قدره �ضتة ماليني و �ضتة مئة و�ضبعة اأالف  و �ضبعمائة و خم�ضة و ت�ضع�ن دينار 
جزائري)6.607.795.00 دج( ل�ضالح اأعلى و اأخر مزايد ي�م 2018/07/31 , مبحكمة بئرمرادراي�س الكائنة 

�ضعيد حمدين بئرمرادراي�س اجلزائر العا�ضمة قاعة البي�ع العقارية على ال�ضاعة 13.00 �ضا زواال 
�رضوط البيع : اإ�ضافة اإىل ال�رضوط ال�اردة يف قائمة �رضوط البيع امل�دعة لدى كتابة �ضبط املحكمة بتاريخ 

2018/01/30 , حتت رقم 2018/18  فاإن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل االأعباء القان�نية مبا فيها دفع حال اإنعقاد 
اجلل�ضة 5/1 من الثمن و امل�ضاريف  و الر�ض�م امل�ضتحقة  ب�ا�ضطة �ضيك م�ضمن و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل 
08  اأيام امل�الية لر�ض� املزاد . فعلى اجلمه�ر الراغب يف املزايدة االإطالع على قائمة �رضوط البيع لدى كتابة 

�ضبط حمكمة بئر مراد راي�س او بدي�ان املح�رض الق�ضائي الكائن مكتبه بالعن�ان املذك�ر اأعاله  
و عليه /ا�ضتنادا ملقت�ضيات املادة 749-750 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية  قمنا بن�رض هذا املح�رض 

باجلريدة وطنية 
اخلتم املح�سر الق�سائي
�سرابي عبد الكرمي

الو�سط:2018/07/17

الو�سط:2018/07/17

 و�سل اإ�ستالم التبليغ باملطابقة القانونية
 مع القانون الأ�سا�سي النموذجي 

وفقا للمر�سوم التنفيدي رقم 330-14
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عاود ت�سليم املوانئ واحلقول النفطية حلكومة الوفاق

تر�جع حفرت عن بيع �لنفط.. خ�سوع لتهديد�ت تر�مب �أم تذكري ب�سيطرته؟ 
ت�ساوؤالت عديدة تلك التي طرحها تراجع قوات خليفة حفرت، عن منع موؤ�س�سة النفط التابعة حلكومة التوافق، من ممار�سة عملها يف ت�سدير البرتول، ال�سيما اأن 

حفرت، ُعرف بعناده وعدم الرتاجع عن قراراته فقبل 3 اأ�سابيع، قرر حفرت، ت�سليم موانئ الهالل النفطي ملوؤ�س�سة نفط موازية يف مدينة بنغازي )�سرق(، قبل اأن 
يرتاجع ب�سكل مفاجئ وي�سّلمها اإىل موؤ�س�سة طرابل�س.

الأربعاء  امل�ؤ�س�سة،  واأعلنت 
م�انئ  ت�سلمها  املا�سي، 
الهالل  منطقة  يف  الت�سدير 
ق�ات  من  )�رشق(،  النفطي 
جمل�س  من  املدع�مة  حفرت 
ن�اب طربق )�رشق(، وا�ستاأنفت 
النفط  وت�سدير  اإنتاج  عملية 
�سيا�سي�ن  قراأها  اخلط�ة  تلك 
بينهم  عدة،  زوايا  من  ليبي�ن 
قطاع  يف  ال�سابق  امل�س�ؤول 
رحيل،  فتحي  الليبي،  النفط 
)حفرت(  "الرجل  اإن  قال  الذي 
�سلّم بالأمر ال�اقع بعد ف�سله يف 
بيع النفط وت�س�يقه"ويف حديث 
"حفرت،  اأن  "رحيل"،  اأو�سح   ،
املجتمع  ب�سخرة  ا�سطدم 
الدويل الذي اأعلن ب�سكل وا�سح 
للنفط  ت�سديه لأي حماولة بيع 
خارج �رشعية حك�مة ال�فاق يف 

طرابل�س".
واأدان قرار جمل�س الأمن التابع 
 2362 رقم  املتحدة  لالأمم 
غري  املحاولت   ،2017 عام 
من  النفط  لت�سدير  القان�نية 
ليبيا، مبا يف ذلك النفط اخلام 
املكررة،  النفطية  واملنتجات 
امل�ازية  امل�ؤ�س�سات  قبل  من 
�سلطة  حتت  تعمل  ل  التي 

حك�مة ال�فاق.
"جميع  اأن  "رحيل"،  واأ�ساف 
م�ؤ�س�سة  وقعتها  النفط  عق�د 
حلك�مة  )التابعة  طرابل�س 
اأية  فاإن  وبالتايل  ال�فاق(، 
تلك  خارج  للبيع  حماولة 
"ه�  �ستف�سل"وقال:  امل�ؤ�س�سة 
حفرت،  جعل  الذي  ال�سبب  ذات 
)مل�ؤ�س�سة  امل�انئ  تلك  ي�سلم 
عندما  طرابل�س(  يف  النفط 
ق�ات  وطرد  عليها،  �سيطر 
منها"ويف  ج�رشان  )اإبراهيم( 
12 �سبتمرب 2016، متكنت ق�ات 
كامل  على  ال�سيطرة  من  حفرت 

م�انئ(،   4( النفطي  احل��س 
وطرد اإبراهيم ج�رشان، رئي�س 
)فرع  النفطية  املن�ساآت  حر�س 

ال��سطى( من املنطقة.
اإنتاج  اأن  "رحيل"،  واأو�سح 
وت�س�يق النفط عملية مزدوجة 
النفط  م�ؤ�س�سة  بني  وم�سرتكة 
�رشكات  من  و�رشكائها  الليبية 
متتلك  التي  الأجنبية  النفط 
ح�س�سا يف النفط والغاز الليبي، 
وقال اإن "ذلك حتكمه منظ�مة 
الإجراءات  من  متكاملة 
واملحلية،  الدولية  والتفاقيات 
ق�سايا  عليه  يرتتب  خلل  اأي 
دولية قد ت�رش بليبيا وال�رشكات 
ما  وه�  ال�رشيكة،  الأجنبية 
ال�سيا�سي  حفرت"لكن  اإليه  تيقن 
ال�ساحلني،  فرحات  الليبي، 
اختلف مع "رحيل" قائال: "اإذا 
النفط،  بيع  ف�سل  ال�سبب  كان 
من  اأ�سهرا  �سي�ستغرق  فذلك 
حفرت لفهمه، ولن يعرتف خالل 

اأ�سب�عني فقط".
يف  "ال�ساحلني"،  واعترب 
يعجز  لن  "حفرت،  اأن   ، حديث 
الأقل  على  النفط  ت�س�يق  يف 
)مل  له  الداعمة  الدول  يف 
"املهرب�ن  واأ�ساف  ي�ّسمها(" 
ينجح�ن يف بيع النفط بال�س�ق 
ال�س�داء، فهل �سي�ستع�سي ذلك 
اإمكانية  عن  اأما  حفرت؟"  على 
"مغازلة"  اخلط�ة،  بهذه  نيته 
ا�ستبعد  ليبيا،  غرب  �سكان 
اأي�سا  الأمر  هذا  "ال�ساحلني" 
ر�سا  "خ�رش  اأن حفرت،  واأو�سح 
جزء كبري من اأن�ساره يف ال�رشق 
مثلما  القرار،  عن  تراجعه  بعد 
غرب  يف  هم  من  ر�سا  ك�سب 

البالد".

اأهداف حفرت

وبعيدا عن تلك الفر�سيات، قال 
الكاتب الليبي علي الزليتني، اأن 
"هدف حفرت لي�س النفط بحد 
جنح  وقد  �سيا�سي،  اإمنا  ذاته، 

فيه بامتياز".
"عندما  الزليتني،  وي��سح 
اتخذ حفرت، قرار منع �سلطات 
كان  النفط،  من  طرابل�س 
النفط،  ب�رقة  التل�يح  هدفه 
اأنها  والعامل  خ�س�مه  وتذكري 
"النفط حاليا  اأن  يده"ويرى  يف 
يف يد حفرت، وه� الذي ي�سيطر 
مل�ؤ�س�سة  ت�سليمه  رغم  عليه 
فنيا  تديره  التي  طرابل�س 
اأهدافه،  ثاين  عن  فقط"اأما 
فيق�ل اأنه "متعلق ب�رقة النفط 
مع  تزامنا  بها،  واملفاو�سة 
جديد  بح�ار  اجلميع  مطالبة 

لت�حيد امل�ؤ�س�سات".
حفرت  اأن  الزليتني،  ويعترب 
احل�ارات  تلك  يف  �سيك�ن 
من  اأق�ى  م�قف  "�ساحب 

قبل"ومل يخِف اأي�سا نية حفرت، 
من  اقت�سادية  مكا�سب  حتقيق 
هذا  يف  ويق�ل  اخلط�ة  ذات 
عائدات  من  "جزء  ال�سدد: 
لق�ات  �ستع�د  الآن  النفط 
�رشق  الأقل  على  اأو  حفرت، 
البالد التي ي�سيطر عليها، وذلك 
الجتاه  ذات  اأكرث"ويف  �سيق�يه 
الكاتبة  �سارت  الزليتني،  مع 
رئي�س  دربي،  تهاين  الليبية 
"الأح�ال"  �سحيفة  حترير 
ذاته  الأمر  وت�قعت  الليبية، 
يف  ال�سخ�سية  �سفحتها  عرب 
تق�ل  دربي،  "في�سب�ك"وكتبت 
"الغاية )من تراجع حفرت( كانت 
وقفة لإعادة ترتيب الأوراق )..( 
واإن اأخَذ الأمر عند بَع�سنا وقتا 
ال�سياق  يفهم"ويف  حتى  اأط�ل 
حفرت،  خط�ة  تربير  جاء  ذاته، 
ق�اته  با�سم  الناطق  ل�سان  على 
العميد اأحمد امل�سماري، الذي 
اأن  بعد  حدث  ذلك  اإن  قال 

"حتقق الهدف".
امل�سماري، ويف م�ؤمتر �سحفي 
"ت�سليم  اإن  الأربعاء، قال  عقده 
النفط مل�ؤ�س�سة طرابل�س، جاء 
بعد ترحيب اجلميع عرب بيانات 
بالنقاط اخلم�سة التي و�سعتها 
بيانها  يف  العامة  القيادة 
الإثنني  حفرت،  الأخري"وطرح 
لـ"معاجلة"  نقاط   5 املا�سي، 
ت�سكيل  بينها  من  النفط؛  اأزمة 
وحملية  دولية  حتقيق  جلنة 
الإرهاب،  مت�يل  يف  للتحقيق 
اأم�ال  يف  الت�رشف  وكيفية 

النفط.
حفرت  تربير  من  الرغم  وعلى 
وقن�ات  �سحفا  فاإن  املعلن، 
�سببا  ك�سفت  ودولية  حملية 
يتمثل يف  ال�ساأن،  اآخرا يف هذا 
الدويل  املجتمع  "�سغ�طات 

الرتاجع"  على  واإرغامه  عليه، 
متثلت،  ال�سغ�طات  ،وتلك 
املحلي  الإعالم  بح�سب 
"�سديدة  ر�سالة  يف  والدويل، 
الرئي�س  وجهها  اللهجة"، 
ترامب،  دونالد  الأمريكي 
النفط  تدفق  لـ"معرقلي 
الليبية،   "218" الليبي"قناة 
نقال  ذكرت  حلفرت،  الداعمة 
عن م�سادر خا�سة، اأن "رئي�سي 
�سالح  عقيلة  الن�اب  جمل�س 
واملجل�س  حلفرت(،  )امل�ايل 
تلقيا  ال�رشاج،  فائز  الرئا�سي 
فيها  ينتقد  ترامب،  من  ر�سالة 
معاجلتهما لأزمة الهالل النفطي 
الأخرية"وبح�سب الر�سالة، التي 
قالت القناة اإنها اطلعت عليها، 
ال�رشاج  "ت�عد  ترامب  فاإن 
الدولية  باملالحقة  وعقيلة، 
املعم�ل  العق�بات  ق�انني  عرب 
بها يف هذه الأطر كمرحلة اأوىل 
تلحقها تهديدات مبا�رشة ت�سل 

حد ا�ستخدام الق�ة".
نفيا  وعقيلة،  ال�رشاج  اأن  اإل 
ووعيد  تهديد  ر�سالة  تلقيهما 
من ترامب ومن املعروف اأن اأي 
فاإن  الليبي،  للبرتول  بيع  عملية 
مبا�رشة  ت�سب  املالية  اإيراداته 
بطرابل�س،  املركزي  البنك  يف 
والذي  ال�فاق،  حلك�مة  التابع 
ت�سمية  �سالح،  عقيلة  حاول 
اأن  دون  للبنك،  جديد  مدير 

ينجح يف ذلك حلد الآن.

النفط الليبي يدخل 
ح�سابات ترامب الإرباك 

اإيران

البُعد   ،"218" قناة  واأبرزت 
الليبي،  النفط  لق�سية  الدويل 
اهتم  ترامب،  اأن  اإىل  م�سرية 

م�ساعي  اإطار  يف  بالق�سية 
الإنتاج  لزيادة  الأبي�س  البيت 
العاملي من النفط، ليقل �سعره 
والطلب  العر�س  معادلة  وفق 
ترامب،  "ر�سالة  اأن  واأو�سحت 
زيادة  على  تع�يله  تخِف  مل 
لإرباك  الليبي،  النفط  اإنتاج 
مطلب  يف  الإيرانية  احل�سابات 
الأمريكية  الإدارة  من  متكرر 
وتخفي�س  الإنتاج  بزيادة 
الدول  منظمة  داخل  الأ�سعار 
امل�سدرة للنفط )اأوبك( ولفتت 
الرئي�س  "اهتمام  اأن  اإىل  القناة 
ب��س�ح مبلف  يظهر  الأمريكي 
خالل  من  م�ؤخرا،  النفط 
ات�سال اأجراه بالعاهل ال�سع�دي 
اإنتاج  لزيادة  �سلمان،  امللك 
الإنتاج  نق�س  لتع�ي�س  النفط 
ترامب،  اأن  العاملي"واأ�سافت 

"انتقد اتفاق اأوبك الأخري".
القلق  حدة  "تك�ن  اأن  ورجحت 
الأمريكية  الإدارة  ارتفعت عند 
الهالل  يف  يحدث  ما  ح�ل 
النفطي الليبي"وقابلت تاأكيدات 
الإعالم الليبي والدويل يف الي�م 
رئي�س  جانب  من  نفي  التايل 
عقيلة  الليبي  الن�اب  جمل�س 
�سالح وت�سببت الأزمة يف ت�قف 
الت�سدير من هذه املنطقة التي 
يُ�سدر عربها معظم اإنتاج ليبيا 
من النفط، ما اأدى اإىل انخفا�س 
برميل  األف   527 اإىل  الإنتاج 
ملي�ن  من  باأكرث  مقارنة  ي�ميا 
املا�سي  ج�ان    13 يف  برميل 
ال�رشعية  على  �رشاع  ويدور 
وال�سلطة يف البلد الغني بالنفط 
املعرتف  ال�فاق  حك�مة  بني 
بها دوليا، و"احلك�مة امل�ؤقتة" 
وت�سعى  حفرت،  من  املدع�مة 
الأمم املتحدة اإىل اإنهاء النزاع 

عرب عملية �سيا�سية.  
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للأزمة  م�شريا  ال�شب�شي  واأو�شح 
ال�شيا�شية: "هناك حالة تباين بني 
الوطنية،  واملنظمات  الأحزاب 
ي�شتمر على  اأن  والو�شع ل ميكن 
يتعني  ا�شتمر  واإن  عليه..  هو  ما 
على رئي�س احلكومة ال�شتقالة اأو 
الذهاب اإىل جمل�س النواب لطلب 

الثقة".
وتاأتي دعوة ال�شب�شي اإىل ا�شتقالة 
البلد  ترزح  بينما  ال�شاهد 
اقت�شادية،  اأزمة  وطاأة  حتت 
احلكومة  بني  �شيا�شية  واأزمة 
حزب  يتقدمهم  ومعار�شيها، 

نداء تون�س احلاكم، الذي يرتاأ�شه 
جنل الرئي�س الذي يطالب بتغيري 
وطالب  احلكومة،  يف  �شامل 
)رئي�س( حلزب  التنفيذي  املدير 
نداء تون�س احلاكم، حافظ قائد 
الرئي�س،  جنل  وهو  ال�شب�شي، 
ذلك  معلل  احلكومة،  بتغيري 
يف  ويدعمه  القت�شادي  بف�شلها 
التون�شي  العام  "الحتاد  ذلك 
"حزب  يرف�س  بينما  لل�شغل"، 
احلكومة  رئي�س  تغيري  النه�شة" 
حفاظا  جزئي،  لتعديل  ويدعو 
ال�شيا�شي  ال�شتقرار  على 
البلد  فيها  حتتاج  مرحلة  يف 
جريئة  اقت�شادية  لإ�شلحات 
يطالب بها املقر�شون الدوليون.

البلد  اإن  النه�شة"  "حزب  وقال 
�شهدت تغيري اأكرث من حكومة، اإل 
اأن ذلك مل يوؤد اإىل تغيري يف الواقع 
موعد  واأن  خا�شة  القت�شادي، 
اقرتب  قد  املقبلة  النتخابات 
يو�شف  الوزراء،  رئي�س  وكان 
ال�شب�شي يف  الذي عينه  ال�شاهد، 
2016 قد اتهم يف مايو املا�شي، 
احلزب  بتدمري  الرئي�س  جنل 
احلاكم وت�شدير اأزمته ملوؤ�ش�شات 
الدولة وتقول احلكومة اإن الو�شع 
بعد  يتح�شن  بداأ  القت�شادي 
�شنوات من الركود، مع عودة قوية 
ن�شبي  وتطور  ال�شياحة  لقطاع 
وارتفاع  الأجنبية  لل�شتثمارات 

ال�شادرات.

دعا الرئي�س التون�صي الباجي قايد ال�صب�صي، رئي�س احلكومة يو�صف ال�صاهد اإىل اال�صتقالة يف حال ا�صتمرت االأزمة ال�صيا�صية واالقت�صادية، لي�صحب بذلك دعمه لل�صاهد الذي دخل يف �صراع 
معلن مع جنل الرئي�س ومل ي�صر ال�صب�صي اإىل ال�صراع بني جنله حافظ قايد ال�صب�صي، ورئي�س الوزراء، لكنه وجه انتقادات مبا�صرة لل�صاهد بخ�صو�س اأداء حكومته االقت�صادي وبع�س التعيينات 

يف جهاز االأمن، قائال اأي�صا اإن احلكومة باتت يف �صراع مع بع�س االأحزاب واملنظمات مثل احتاد ال�صغل، وهو اأكرب منظمة نقابية يف تون�س.

تون�س

م٫�س 

الرئي�س يدعو رئي�س احلكومة لال�ستقالة 

لبنان

ا�ستباك على مواقع التوا�سل بني "�سيعة 
الدولة" و"�سيعة املقاومة" 

ا�شتباك عنيف على مواقع  دار 
التوا�شل الجتماعي بني "�شيعة 
برئي�س  ممثلني  بلبنان  الدولة" 
ونوابه،  بري  نبيه  الربملان، 
و"�شيعة املقاومة"، ومع اأنه مل 
ي�شفر عن �شحايا اإل اأنه ك�شف 

خلل احلليفني.
للنائب  بتغريدة  ال�شتباك  وبداأ 
احلايل جميل ال�شيد عرب ح�شابه 
على تويرت، قال فيها: "ل بقاعي 
بال�شيا�شة  ال�شيعة  جنوبي!  ول 
برئا�شة  الدولة  �شيعة  جناحان: 
الرئي�س بّري، و�شيعة املقاومة 
�شيعة  ال�شّيد!  �شماحة  بقيادة 
بواجبهم  قاموا  املقاومة 
و�شد  جنوباً  العدو  �شد  كامًل 
الدولة  �شيعة  بقاعاً!  الإرهاب 
اأعطوا اجلنوب كثرياً، ومل يُْعَط 
البقاع ما ي�شتحّقه! البقاع اليوم 

قنبلة موقوتة، ل تخ�رسوه..."

 اللواء جميل ال�صّيد
 ال بقاعي وال جنوبي!

ال�صيعة بال�صيا�صة 
جناحان:

�صيعةالدولة برئا�صة 
الرئي�س بّري،

و�صيعةاملقاومة بقيادة 
�صماحة ال�صّيد!

�صيعةاملقاومةقاموا 
بواجبهم كاماًل �صد 
العدو جنوبًا و�صد 

االإرهاب بقاعًا!
�صيعةالدولة اأعطوا 

اجلنوب كثرياً،

ومل ُيْعَط البقاع ما 
ي�صتحّقه!

البقاع اليوم قنبلة 
موقوتة،

ال تخ�صروه...

جرنال  كان  الذي  ال�شيد  كلم 
ومديرا  اللبناين،  اجلي�س  يف 
ا�شتدعى  العام،  للأمن  عاما 
الزراعة  وزير  من  قا�شياً  رداً 
الأعمال،  ت�رسيف  حكومة  يف 
)اأمل(  حلركة  املنتمي  النائب 
غازي  بري،  نبيه  رئي�شها  وكتلة 
على  ح�شابه  عرب  زعيرت، 
"في�شبوك"، فقد رد على ال�شّيد 
�شيعة  اأنهم  زعمت  "َمن  قائل: 
املقاومة  �شيعة  هم  الدولة 
الطوائف،  كل  لبنانيو  وهم 
فعل مل نقم بواجبنا عندما مل 
اأننا  منا  ظنا  مراًرا،  عليك  نرد 
نطبق اإذا اأكرمت الكرمي...، مع 
الأ�شف تبني اأن ابن الدولة يريد 
اإىل جانبه من هم اأمثاله ونحن 

ل�شنا كذلك".
لحقا  ال�شيد  رد  ذلك  وبعد 
اأعطيتم  "قلنا  بالقول: 
بالبقاع  اهتّموا  كثرياً،  اجلنوب 
بع�س  رّد  تخ�رسوه!  ل  حتى 
بع�س  خلف  باملكابرة  ال�شغار 
اأنف�شهم كانوا  ال�شّتامني! هوؤلء 
اأمل  حركة  اإ�شعاف  يف  ال�شبب 
زالوا،  وما  البقاع  انتخابات  يف 
واأ�شاوؤوا للرئي�س بّري قبل �شواه! 
باخلل�شة، نف�س ال�شلوك يوؤدي 
لنف�س النتيجة! م�شكلتهم لي�شت 

معنا م�شكلتهم مع النا�س!".

بومبيو

 كوريا ال�سمالية ت�ستخدم من�ساأة �سرية لتخ�سيب اليورانيوم

قالت اإنه جلاأ اإىل قطر

�سحيفة اأمريكية تنقل ت�سريحات عن اأمري اإماراتي 

قبل �صويعات من انطالق قمة هل�صنكي

ترامب يغرد عن "تعقب ال�ساحرات"!

الأمريكي،  اخلارجية  وزير  اأعلن 
ال�شمالية  اأن كوريا  مايك بومبيو، 
ب�شكل  اليورانيوم  بتخ�شيب  تقوم 
�رسي وكتبت �شحيفة "يوميوري" 
املتحدة  الوليات  اأن  اليابانية، 
هذا  يف  �شبهاتها  عن  اأعلنت 
بومبيو  زيارة  اأثناء  املجال 
م�شيفة  يانغ،  بوينغ  اإىل  الأخرية 
اأن �شلطات كوريا ال�شمالية تنفي 
با�شتخدام  برنامج  لأي  تنفيذها 

اليورانيوم يف الوقت الراهن.
بومبيو  عن  ال�شحيفة  ونقلت 

يف  يانغ  بيونغ  اإىل  زيارته  اأثناء 
اجلاري  جويلية  من  والـ7  الـ6 
"اأنتم  هناك:  للم�شوؤولني  قوله 
اليورانيوم  اإنتاج  بزيادة  تقومون 
باإخفاء  وتقومون  املخ�شب، 
النووية.  وروؤو�شكم  من�شاآتكم 
تقومون  اأنكم  معلومات  وهناك 
ال�شواريخ  لإنتاج  م�شنع  بتو�شيع 
اأمرا  ذلك  يعد  ول  خاخمني،  يف 
جيدا بالن�شبة للعلقات الأمريكية 

الكورية ال�شمالية".
حزب  رئي�س  نائب  اأن  واأ�شافت 

العمال الكوري ال�شمايل كيم يونغ 
ت�شول الذي كان يجرى حمادثات 
نفى هذه املعلومات  بومبيو،  مع 
بالكامل قائل: "ل نقوم بالإخفاء 
اليورانيوم(.  )تخ�شيب  والإنتاج 
ويف م�شنعنا يف خاخمني ل نقوم 
هناك  ت�شتمر  بل  تو�شيع،  باأي 
التح�شريات ملو�شم الأمطار"هذا 
اإىل  اليابانية  ال�شحيفة  واأ�شارت 
ال�شمالية  كوريا  طالب  بومبيو  اأن 
بتن�شيق  املحادثات  اأثناء  يف 
البلد  جعل  عملية  اأعمال  جدول 

النووية،  الأ�شلحة  من  خاليا 
كوريا  �شلطات  كانت  حني  يف 
�شيء  كل  قبل  ت�رس  ال�شمالية 
اإنهاء حالة  على توقيع بيان حول 
احلرب مع كوريا اجلنوبية، ويذكر 
اأن احلرب بني الكوريتني )1950-
اتفاقية  بتوقيع  انتهت   )1953
هدنة بني الطرفني. ويف 12 يونيو 
املا�شي بعد قمة ترامب-كيم يف 
�شنغافورة وعد الرئي�س الأمريكي 
ي�شع حدا حلالة احلرب بني  باأن 

البلدين ال�شقيقني اجلارين.

تاميز"  "نيويورك  �شحيفة  قالت 
اإن را�شد بن حمد ال�رسقي، جنل 
جلاأ  قد  "الفجرية"  اإمارة  حاكم 
اإىل قطر، و�رّسح باأنه يخ�شى على 
حكام  مع  خلفات  ب�شبب  حياته 
اأبو ظبي واأفادت وكالة ال�شحافة 
بن  را�شد  ال�شيخ  باأن  الفرن�شية 
العمر  من  ويبلغ  ال�رسقي،  حمد 
الثاين  "النجل  وهو  عاما،   31

حممد  بن  حمد  الفجرية  حلاكم 
ال�رسقي"، قد و�شل اإىل الدوحة، 
بح�شب ال�شحيفة الأمريكية، يوم 

16 ماي املن�رسم.
يف  "الفجرية"  حاكم  جنل  ووجه 
تاميز"  "نيويورك  مع  مقابلة 
الإمارات  حكام  اإىل  اتهامات 
تتعلق بالبتزاز وتبيي�س الأموال، 
اأنه  اإىل  لفتت  ال�شحيفة  اأن  اإل 

ونقل  دليل على ذلك"  يقدم  "مل 
امل�شدر عن ال�شيخ را�شد مزاعم 
يف  امل�شوؤولني  بني  "توتر  بوجود 
الإمارات حول اللتزام الع�شكري 
يف  اجلارية  احلرب  يف  للبلد 
تقول  اأخرى  واتهامات  اليمن"، 
الإماراتيني  من  القتلى  عدد  "اإن 
التي  قتيل  املئة  ح�شيلة  يتجاوز 
لنجل  نُ�شب  ر�شميا"كما  اأعلنت 

حاكم اإمارة "الفجرية" قوله اأي�شا: 
اأكرث  الفجرية  من  قتلى  "هناك 
بكثري من اأي اإمارة اأخرى"وعلّقت 
هذه  على  الأمريكية  ال�شحيفة 
املرة  "اإنها  قائلة  الت�رسيحات 
توحيد  منذ  يبدو  ما  على  الأوىل 
الإمارات قبل 47 عاما التي ينتقد 
ال�شبع  الأ�رس  اأع�شاء  اأحد  فيها 

حكام البلد".

دونالد  المريكي  الرئي�س  عزا 
مع  بلده  علقات  تردي  ترامب 
من  طويلة  �شنوات  اإىل  رو�شيا، 
و�شفه  وما  الأمريكي  "الغباء" 
مرارا بـ"مطاردة ال�شاحرات"وكتب 
"تويرت"  يف  ح�شابه  على  ترامب 
هل�شنكي  قمة  انعقاد  قبيل  اليوم 
"علقاتنا مع رو�شيا مل تكن بتاتا 
�شيئة كما هي الآن، ب�شبب �شنوات 
الوليات  طويلة من غباء وبلهة 
ب�شبب  اأي�شا  والآن  املتحدة، 

تلفيق مطاردة ال�شاحرات".
الأمريكي  الرئي�س  و�شيجتمع 
لحق  وقت  يف  ترامب  دونالد 
الرو�شي  بالرئي�س  هل�شنكي  يف 
ر�شمية  قمة  يف  بوتني،  فلدميري 
هي الأوىل منذ و�شول ترامب اإىل 
بالذكر  اجلدير  الأبي�س   البيت 
ب�شاأن  التحقيق  ي�شف  ترامب  اأن 
حملته  بني  املزعومة  املوؤامرة 
بـ"مطاردة  ورو�شيا  النتخابية 
هذه  وت�رسي  ال�شاحرات"، 

على  اأي�شا  ال�شاخرة  الت�شمية 
الإعلم  و�شائل  من  عدد  تغطية 

لهذه امل�شاألة.
الرئا�شة  بانتخابات  الفائز  قال 
مانويل  اندري�س  املك�شيكية، 
يف  راتبه  اإن  اأوبرادور،  لوبيز 
من�شب رئي�س الدولة باملك�شيك، 
�شهريا  بيزو  اآلف   108 �شيبلغ 
ب�شعر  دولر   5700 )حوايل 
ال�رسف احلايل( واأ�شاف اندري�س 
مانويل لوبيز اأوبرادور القول، اإن 

"الراتب ال�شهري للرئي�س احلايل 
يبلغ  نييتو،  بينيا  اإنريكي  للبلد، 
270 األف بيزو. اأما راتبي كرئي�س 
للبلد ف�شيكون اأقل بن�شبة %40".
واأ�شار الرئي�س املنتخب، اإىل اأنه 
النتخابية،  بوعوده  بالوفاء  يقوم 
من  اأقل  على  بينها ح�شوله  ومن 
نييتو  بينيا  اإنريكي  مرتب  ن�شف 
من  كجزء  ياأتي  القرار،  وهذا 
خطة توفري اأموال امليزانية التي 

اأعلنها اأوبرادور.
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�أيام،  و207  عاما   19 مبابي،  وتوج 
�أم�س، بجائزة �أف�صل العب �صاعد 
يف �ملونديال، كما �صجل للمنتخب 
�لفرن�صي، لي�صبح ثاين �أ�صغر العب 
�ملونديال  نهائي  يف  �ل�صباك  يهز 
بالرقم  ينفرد  بيليه  يز�ل  وال 
ملنتخب  �صجل  حيث  �لقيا�صي 
�ل�صويد  مرمى  يف  هدفني  بالده 
بال�صويد،   1958 مونديال  بنهائي 
و249  عاما   17 عمره  كان  عندما 
 ،1958 جو�ن   29 يف  وذلك  يوما، 
 2  /  5 �لرب�زيلي  �ملنتخب  ليفوز 

وقتها.
تاألق  على  مازحا،  بيليه،  وعلق 
بالقلق  ي�صعر  �إنه  قائال  مبابي، 
�لالعب  يكرر  �أن  �حتماالت  �إز�ء 
�لفرن�صي �إجناز�ته، حتى بات يفكر 

يف �لعودة للعب من جديد، وهو يف 
�ل�صابعة و�ل�صبعني من عمره.

مبابي  عادل  �أن  بعد  بيليه،  وقال 
نهائي  يف  بالت�صجيل  �إجنازه 
�ملونديال وعمره �أقل من 20 عاما 
�أرقامي  »�إذ� و��صل كيليان معادلة 
رمبا  �ل�صكل،  بهذ�  �لقيا�صية 
حذ�ئي  عن  �لغبار  لنف�س  �أ�صطر 

جمدد� )�لعودة للعب(«.
�لنهائي  يف  مبابي  هدف  وجاء 
يف  لتاألقه  ��صتمر�ر�  �أم�س، 
�صهد  �لذي  �لرو�صي  �ملونديال 
�أي�صا ت�صجيله ثنائية يف �ملبار�ة 
�ملثرية �لتي �نتهت بفوز فرن�صا 
على �الأرجنتني 4 / 3، يف دور 
�ل�صتة ع�رش ورفع مبابي �صقف 
طموحات �جلماهري �لفرن�صية، 

قيادة  على  قادر�  تر�ه  حيث 
كاأ�س  بلقب  للتتويج  �ملنتخب 
ن�صخة  يف  �لثالثة  للمرة  �لعامل 
�لثالثة  �لنجمة  لي�صيف  مقبلة، 
وذكرت  �لفريق  قمي�س  �إىل 
�صحيفة »لوباريزيان« �لفرن�صية 
على  قادر  »�إنه  �الإثنني  �ليوم 
�إ�صافة �لنجمة �لثالثة يف 2022 
�لو�قع،  2030«ويف  �أو   2026 �أو 
م�صو�ر  �أمام  مبابي  يز�ل  ال 
�أرقام  يعادل  كي  للغاية  طويل 
�صارك  �لذي  بيليه  �الأ�صطورة 
�ملونديال،  من  ن�صخ  �أربع  يف 
وتوجت �لرب�زيل يف ثالث منها 
وقد  و1970،  و1962   1958 يف 
�إجمايل 77 هدفا يف 92  �أحرز 

مبار�ة دولية.

 مبابي �ضيجربين على العودة اإىل املالعببيليه مازحا
اأبدى اأ�سطورة كرة القدم الربازيلي بيليه، اإعجابا �سديدا مبا قدمه النجم الفرن�سي 
ال�ساب كيليان مبابي، مع منتخب بالده يف بطولة كاأ�س العامل 2018 برو�سيا، والتي 

اختتمت اأم�س الأحد، بتتويج فرن�سا، اإثر الفوز يف النهائي على كرواتيا 4 / 2، 
بالعا�سمة مو�سكو.

هاري كاين: 
ن�ضعى للحفاظ 

على م�ضتوانا
�أكد جنم منتخب �إجنلرت� هاري 

كاين �أن �مل�صتوى �لذي و�صل �إليه 
منتخب بالده يف رو�صيا يجب 

�حلفاظ عليه يف لبطولة يورو 2020، 
وذلك رغم خ�صارة فر�صة �لفوز 
باملركز �لثالث مل�صلحة بلجيكا، 
وقال كاين عن بعد �خل�صارة من 
بلجيكا 2-0: »يف �ل�صوط �لثاين، 
لعبنا ب�صكل جيد حقا، وفر�صنا 
�صيطرتنا عليهم خالل �لن�صف 

�صاعة �الأوىل، �صعنا، وبالتاأكيد �أن 
هدفهم �لثاين قتلنا«، وتابع مقيماً 

�مل�صاركة �الإجنليزية: »كانت بطولة 
�صعبة، و�جهنا مناف�صني جيدين 

جد�ً كان من �ل�صعب علينا خو�س 
مبار�ة ملدة 120 دقيقة ونح�صل 

بعدها على يومني فقط ال�صتعادة 
�للياقة«،  : »ن�صعر بخيبة �أمل لعدم 

حتقيقنا �لفوز، ولكنها و�صيلة للتعلم، 
هناك جمال للتقدم، �صنحاول �أي�صاً 
�لو�صول �إىل �لدور ن�صف �لنهائي 
و�لنهائي يف كاأ�س �أوروبا وهذ� 
م�صتوى ن�صعى للحفاظ عليه«.

هازارد يلمح 
القرتاب الرحيل 

عن ت�ضيل�ضي
�أطلق �لبلجيكي �إدين هاز�ر 

ت�رشيحاً نارياً ب�صاأن م�صتقبله 
مع ت�صيل�صي �الإجنليزي و�صط 

�صائعات �نتقاله �إىل ريال مدريد 
�أو بر�صلونة، وخرج هاز�ر �أف�صل 
العب يف مبار�ة بلجيكا و�إجنلرت� 

�لتي �نتهت ل�صالح �ل�صياطني 
�حلمر 2-0 عن �صمته فيما يتعلّق 

باإمكانية رحيله عن ت�صيل�صي، 
وقال هاز�ر �لذي حّقق برونزية 

كاأ�س �لعامل مع بلجيكا: »بعد �صت 
�صنو�ت ر�ئعة مع ت�صيل�صي �أعتقد 

باأّن �لوقت قد حان الكت�صاف 
�أ�صياء خمتلفة«، و�أ�صاف �صاحب 
�لـ27 عاماً: »بالتاأكيد بعد كاأ�س 
�لعامل �أ�صتطيع �أن �أقرر �إذ� كنت 

�أريد �لبقاء �أو �لذهاب، لكن 
ت�صيل�صي هو من �صيتخذ �لقر�ر 
�لنهائي«، م�صدد�ً �أّن ت�صيل�صي 
هو �صاحب �لقر�ر و�أّن وجهته 

�ملف�صلة �أ�صبحت معروفة.
ويحاول ريال مدريد جاهد�ً 

�لتعاقد مع هاز�ر وفقاً للعديد من 
�ل�صحف �ملخت�صة عقب رحيل 
�لربتغايل كري�صتيانو رونالدو �إىل 

جوفنتو�س �الإيطايل، وذكرت 
بع�س �لتقارير �أّن بر�صلونة بطل 
�لدوري �الإ�صباين دخل يف �صفقة 
هاز�ر حماوالً خطف �لالعب من 
بطل دوري �أبطال �أوروبا، وف�صل 

ت�صيل�صي يف �لتاأهل �إىل دوري 
�أبطال �أوروبا عقب �حتالله �ملركز 

�خلام�س يف �لدوري �ملمتاز 
�ملو�صم �ملن�رشم، و�أقال ت�صيل�صي 

�جلمعة مدربه �الإيطايل كونتي 
و�أعلن ��صتعانته مبدرب نابويل 

�ل�صابق �صاري.

كرواتيا تعود للواقع املوؤمل بعد و�ضافة املونديال
ر�ئعا،  حلما  كرو�تيا،  عا�صت 
لقب  �إحر�ز  من  قريبة  وكانت 
كاأ�س �لعامل، لكنها �صتعود �الآن �إىل 
�لو�قع �الأليم، ب�صبب �لبنية �لتحتية 
�ملتهالكة و�لف�صائح �ملحلية ومع 
م�صاركة لوكا مودريت�س )32 عاما( 
على �الأرجح يف �آخر بطولة دولية 
م�صرية  نهاية  �قرت�ب  ومع  كربى، 
�إيفان  مثل  زمالئه  من  جمموعة 
وماريو  عاما(   30( ر�كيتيت�س 
فاإن  عاما(،   32( ماندزوكيت�س 
وجود كرو�تيا يف �لنهائي من غري 

�ملرجح �أن يتكرر قريبا.
وكان مودريت�س جنم كرو�تيا �الأول، 
بجائزة  �لفوز  بو�صعه  يز�ل  وال 
�لعام  �لعامل هذ�  �أف�صل العب يف 
رونالدو  كري�صتيانو  هيمنة  وك�رش 
�جلائزة  على  مي�صي  وليونيل 
�لكرو�تية  �جلماهري  و�حت�صدت 
يف �ل�صو�رع رغم خ�صارة �ملنتخب 
2-4 �أمام فرن�صا، لكن �لبلد �لذي 
مليون   4.5 �صكانه  تعد�د  يبلغ 

م�صتقبال  ميلك  �أنه  يدرك  ن�صمة 
من  قريبة  كرو�تيا  وكانت  و�عد� 
�لف�صل يف �لتاأهل لكاأ�س �لعامل يف 
على  �لفوز  �إىل  و�حتاجت  رو�صيا، 
من  �الأخرية  �جلولة  يف  �أوكر�نيا 
�ملركز  لتنتزع  �ملجموعات  دور 
�لثاين، وتو�جه �ليونان يف مو�جهة 

فا�صلة.
م�صرية  بد�ية  هذه  وكانت 
مع  د�ليت�س  زالتكو  �ملدرب 
�لتاأهل  �إىل  بالده  وقاد  كرو�تيا، 
تقدمي  يف  وجنح  �لعامل  لكاأ�س 

م�صتويات ر�ئعة.
ورغم ذلك فاإن م�صتقبل د�ليت�س 
بعقد  �رتباطه  رغم  و��صح  غري 
ي�صتمر حتى 2020 وقال �ملدرب 
عند �صوؤ�له عن ��صتكمال تعاقده 
يف  �أفكر  ال  �حلايل  �لوقت  »يف 
ب�صالمة  �لعودة  �صوى  �صيء  �أي 
على  و�حل�صول  كرو�تيا  �إىل 
�أنه  جيد�  د�ليت�س  ر�حة«ويدرك 
قر�ر�ت  �أي  �تخاذ  �ل�صعب  من 

كرو�تيا  يف  �لبعيد  �ملدى  على 
ف�صيحة  من  تعاين  تز�ل  ال  �لتي 
حمكمة  كبرية.وق�صت  كروية 
بحب�س  �ملا�صي  �ل�صهر  كرو�تية 
زدر�فكو ماميت�س، رئي�س دينامو 
زغرب �ل�صابق ملدة �صت �صنو�ت 
تتعلق  �تهامات  ب�صبب  ون�صف، 
يف  �لعام  �لنائب  ووجه  بالف�صاد 
مودريت�س  �إىل  �تهاما  كرو�تيا، 
باالإدالء ب�صهادة زور يف �لق�صية 
العب  ل�صمعة  كبرية  �رشبة  يف 
ظل  ويف  مدريد  ريال  و�صط 
جيدة  حتتية  بنية  �إىل  �الفتقار 
مل  فاإنه  �لكروي،  �ل�صعيد  على 
د�ليت�س  ي�صف  �أن  غريبا  يكن 
�لعامل  كاأ�س  يف  بالده  م�صرية 
د�ليت�س،  باملعجزة وقال زالتكو 
�لنهائية  �ملبار�ة  خو�س  قبل 
»يجب �أن نبد�أ �صيئا و�إذ� مل يكن 
�ل�صخ�صية  لدينا  فمتى؟  �الآن 
و�لكربياء لكن يجب علينا �لتطور 

على كافة �الأ�صعدة«.

دي رو�ضي... يوفنتو�س �ضيبداأ 
املو�ضم متقدما بخطوتني

جنم  رو�صي،  دي  د�نييلي  يرى 
كري�صتيانو  �ن�صمام  �أن  روما، 
�صيعود  يوفنتو�س،  �إىل  رونالدو 
�الإيطايل  �لدوري  على  بالفائدة 
ت�رشيحات  يف  رو�صي،  دي  وقال 
رونالدو  مع  »�لتعاقد  روما:  لقناة 
ولكن  �الإيطالية،  للكرة  ميزة  يعد 
من  هو  يوفنتو�س  �صيء  كل  قبل 
وقع معه«.و�أ�صاف: »�ليويف �صيبد�أ 
�أو  بخطوتني  متقدًما  �ملو�صم 
�الإيطايل  بالدوري  فالفوز  ثالث، 
�أن  يعني  �لتو�يل،  على  مر�ت   7
�إنهم  ير�م،  ما  على  ت�صري  �الأمور 

»كما  �مل�صابقة«وتابع:  يحتلون 
العبي  �أف�صل  من  و�حد  �رش�ء  �أن 
�أكرب،  هدف  حتقيق  يعني  �لعامل، 
للتكيف  حاجة  يف  رونالدو  ولكن 
يف  �لفريق  وكذلك  �لفريق،  مع 
»مل  معه«وو��صل:  للتكيف  حاجة 
كان  و�إن  حتى  بعد،  �صيء  يح�صم 
من  �أف�صل  فر�صة  ميلك  �ليويف 
�الآن،  رونالدو  »مع  �جلميع«و�أمت: 
هدف  �الأبطال  دوري  �صيكون 
يوفنتو�س، ولكن لي�س هناك �صامن 
باأنهم �صيفوزن يف �أوروبا �أو �لدوري 

�الإيطايل باملو�صم �جلديد«.

اإجناز فرن�ضا ي�ضيطر
 على �ضحف اإ�ضبانيا

بلقب  فرن�صا  منتخب  فوز  هيمن 
كاأ�س �لعامل، على �أغلفة �ل�صحف 
�ليوم  �صباح  �ل�صادرة  �الإ�صبانية، 
على  �لنهائي،  يف  بتغلبه  �الإثنني، 
وعنونت   2-4 بنتيجة  كرو�تيا، 
غالفها  على  ماركا،  �صحيفة 
بعد  �لعامل  بطلة  »فرن�صا  وقالت 
مرور 20 عاما، جريزمان ومبابي 
على  للفوز  �لديوك  يقود�ن 
�متثل  »�لنهائي  كرو�تيا«و�أ�صافت 
ال  و�جلدل  �لفرن�صيني،  ل�صيا�صة 
 7 �لفيديو،  بحكم  حماًطا  يز�ل 
�لكاأ�س،  رفعو�  �لليجا  من  العبني 
ونزونزي  وفار�ن  �أومتيتي  وهم 
ولوكا�س  دميبلي  وعثمان  وليمار 
وجريزمان، يف حني فاز مودريت�س 
كاأف�صل  �لذهبية،  �لكرة  بجائزة 
�الأ�صفل،  �لبطولة«ويف  يف  العب 
تو�جد  عن  �ل�صحيفة،  حتدث 
ريال  مدرب  لوبيتيجي،  جولني 
�لريا�صية  �ملدينة  يف  مدريد، 
�لتعاقد�ت  ملناق�صة  للنادي، 
كري�صتيانو  رحيل  بعد  �ل�صيفية 
�صحيفة  غالف  وعلى  رونالدو 
�لعنو�ن  جاء  ديبورتيفو«  »موندو 
�لقبعة«وو��صلت  لكم  »نرفع 
بطل  �أ�صبح  �لفرن�صي  »�ملنتخب 
على  �لنهائي  يف  بالفوز  �لعامل 
�جلدل  تثري   VAR و�لـ  كرو�تيا، 

جمدد� يف كاأ�س �لعامل«.
�أن  �إىل  �ل�صحيفة،  و�أ�صارت 

بر�صلونة قدم وثائقه من �أجل منح 
�لرب�زيلي  فيليب كوتينيو، �جلو�ز 
فوز  �أبرزت  كما  �الأوروبي  �ل�صفر 
ديوكوفيت�س  نوفاك  �ل�رشبي 
يف  بالفوز  وميبلدون،  ببطولة 
�جلنوب  على  �لنهائية  �ملبار�ة 
وركزت  �أندر�صون  كيفني  �أفريقي 
فوز  على  »�صبورت«  �صحيفة 
عثمان دميبلي و�صامويل �أومتيتي 
تهزم  »فرن�صا  وتابعت  باللقب 
بجائزة  فاز  ومودريت�س  كرو�تيا، 
�لبطولة«ويف  يف  العب  �أف�صل 
�الأعلى، نقلت ت�رشيحات فر�نكي 
»�أنا  وقال  �أياك�س  يوجن العب  دي 
كنت  �أن  منذ  بر�صلونة  �أ�صجع 

طفال«.
بر�صلونة  �أن  �إىل  �أ�صارت  كما 
على  يورو  مليون   150 يعر�س 
عن  للتخلى  يونايتد،  مان�ص�صرت 
ويف  بوغبا  بول  �لفرن�صي  �لنجم 
�صحيفة  من  �الأوىل  �ل�صفحة 
تناولت  فقد  ديبورتي«،  »�صوبر 
مدرب  جار�صيا،  مار�صيلينو  رغبة 
�أندريه  مع  �لتعاقد  يف  فالن�صيا، 
جوميز من بر�صلونة كما �أو�صحت 
تدعيمات  يريد  يز�ل  ال  باأنه 
�صمن  ومن  �لدفاع،  يف  جديدة 
�لتوقيع  يف  يرغب  �لتي  �الأ�صماء 
مد�فع  هاتيبوير،  هانز  معها، 
بيت�صيني  وكري�صتيانو  �أتالنتا، 

مد�فع �صبورتينج ل�صبونة.
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حرق ال�ساب الفرن�سي كيليان 
ب�رسعة  املراحل  مبابي 
جنونية، بعد تاألقه يف موناكو 
�سان  باري�س  اإىل  انتقاله  ثم 
جريمان وا�ستمرار تطوره مع 
الوقت على  بطل فرن�سا جاء 
وتخطى  العامل  بكاأ�س  فوزه 
هرني  تيريي  مواطنيه  مبابي 
)الهداف التاريخي للمنتخب( 
ودافيد تريزيغيه اللذين توجا 
بعدما   1998 العامل  بكاأ�س 
تخطوا الع�رسين بقليل، علماً 
النهائي  يف  ي�سجال  مل  اأنهما 
بعقدين  التتويج  ذلك  بعد 
ثاين  مبابي  بات  الزمن،  من 
اأ�سغر العب ي�سجل هدفاً يف 
العامل  لكاأ�س  نهائية  مباراة 
عام  بيليه  االأ�سطورة  بعد 
جائزة  يت�سلم  اأن  قبل   ،1958
اأف�سل العب �ساب يف البطولة 
احلالية من الرئي�س الفرن�سي 
احلا�رس  ماكرون  اإميانويل 
لوجنيكي  ملعب  يف  االأحد 

مبو�سكو.
»اأنا  الفوز:  بعد  مبابي  وقال 
عن  ك�سفت  لقد  جداً،  �سعيد 
كاأ�س  بداية  يف  طموحاتي 
باللقب  الفوز  وهي  العامل، 
االأجواء  هي  هذه  العاملي، 
التي كنا نرغب يف اأن نعي�سها، 
جنعل  باأن  فخورون  نحن 
وندرك  �سعداء،  الفرن�سيني 
الدور  هذا  لدينا  كان  اأّن 
اأي�ساً، ونرى اأنهم �سين�سون كّل 

م�ساكلهم«.

ال  اإنني  دائماً  »قلت  اأ�ساف: 
اأكون جمّرد عابر يف  اأن  اأريد 
عامل كرة القدم، التتويج بلقب 
ر�سالة،  يعترب  العامل  كاأ�س 
العمل  ملوا�سلة  �سفر  جواز 
اأ�سعر  اأف�سل،  ب�سيء  والقيام 
لن  لكنني  النوم،  يف  برغبة 
حققناه،  مبا  �سنحتفل  اأنام، 
غ�سون  يف  العمل  اإىل  �سنعود 

اأ�سابيع قليلة«.
مل يكن مبابي يحلم مبا ح�سل 
توج  موهبته،  رغم  على  له 
مو�سمني  قبل  لفرن�سا  بطاًل 
اإىل  انتقل  ثم  موناكو  مع 
مقابل  جريمان  �سان  باري�س 
180 مليون يورو قبل اأن يتوج 
بطاًل للعامل مع فرن�سا... وكل 
ذلك يف اأقل من عامني!  جاء 
هدفه يف املباراة النهائية �سد 
كرواتيا )الرابع يف نتيجة 2-4( 
ليح�سم النتيجة ل�سالح فريقه 
لوكا�س  من  كرة  تلقى  بعدما 
فنية  بحركة  فقام  هرنانديز، 
ماكرة قبل اأن ي�سدد يف �سباك 
�سوبا�سيت�س  دانيال  الكرواتي 

يف الدقيقة 65. 
                  

ال يزال يتعلم 

 22 االآن  حتى  مبابي  خا�س 
دولية �سجل خاللها 8  مباراة 
اأهداف وجنح يف 5 متريرات 
يف  االأنظار  ولفت  حا�سمة، 
ال  االأرجنتني  �سد  املواجهة 

 32،4( �رسعته  بف�سل  �سيما 
االحتاد  بح�سب  كلم/�ساعة 
+فيفا+(  القدم  لكرة  الدويل 
عندما ح�سل على ركلة جزاء 
و�سجل هدفني يف اللقاء الذي 
للمنتخب  مثري  بفوز  انتهى 
به  اأ�ساد   ،3-4 الفرن�سي 
فرن�سا  منتخب  و�سط  العب 
يوري   1998 مبونديال  الفائز 
يف  قال  الذي  دجوركايف 
ل�سحيفة »لو فيغارو« ال�سبت: 
واالآخرون،  مبابي  »ثّمة 
خالل  من  جديداً  بعداً  بلغ 
اإىل جانب  و�سعه  الذي  اأدائه 
اأهم  مبابي  خا�س  الكبار«. 
الق�سرية  م�سريته  يف  مباراة 
بدا  توتر،   دون  من  ن�سبياً 
النفق  يف  ومرتاحاً  مبت�سماً 
امللعب  اأر�سية  اإىل  املوؤدي 
قبل بداية املباراة. وكان قد 
ملوقع  بقوله  النهائي  خّل�س 
للعبة:  الفرن�سي  االحتاد 
»اأجدها كلعبة يف الواقع )...( 
اإذا مل ت�ستمتع بخو�س مباراة 
نهائية ما، لن ت�ستمتع اأبداً يف 
ثمة  احلال،  بطبيعة  حياتك! 
القيام  عليك  يتعنّي  متطلبات 
من  الت�سحية  خالل  من  بها 
اأجل املجموعة لكن يجب اأن 
ذلك  تخو�س  والأنك  ت�ستمتع 

مرة يف احلياة بكّل تاأكيد«. 
بالنف�س  عالية  بثقة  يتمتع 
االنتقادات  بع�س  تلقى  لكنه 
ت�رسفاته  بع�س  خالل  من 
بني  بالكرة  ا�ستاأثر  عندما 

قدميه حماوالً اإ�ساعة الوقت 
يف مواجهة بلجيكا يف ن�سف 

النهائي.
�سفوف  يف  زميله  ويقول 
جريمان  �سان  باري�س 
البلجيكي توما مونييه يف هذا 
ثمة العبني  كان  »اإذا  ال�سدد: 
الدين(  زين  )الفرن�سي  اأمثال 
اأ�سبحوا  قد  ورونالدو  زيدان 
مبثابة اأ�ساطري، فالأنهم لعبوا 
مل  هدفهم  ورغبة،  بكربياء 
�سينمائية،  باأدوار  القيام  يكن 
والن�سوج،  ال�سنني  مرور  مع 
اإذا  باأّنه  )مبابي(  �سيفهم 
اأ�سطورة  ي�سبح  اأن  يريد  كان 
دوراً  يوؤدي  فال�سلوك  بدوره، 

كبرياً يف ذلك«.
املنتخب  مدرب  اأواله 
دي�سان  ديدييه  الفرن�سي 
ب�سكل  ويظهر  خا�سة،  عناية 
الن�سائح  يقدم  وهم  متكرر 
خالل  امللعب  اأر�س  على  له 
الفوز  بعد  قال  املباريات 
على االأرجنتني، وهي املباراة 
مبابي  فيها  برز  التي  االأوىل 
ما  اإّن  رو�سيا،  مونديال  يف 
جداً،  »جيد  مبابي  به  قام 
�سلّط ال�سوء على ما هو قادر 
مباراة  يف  ال�سيما  فعله  على 
كّل  رغم  »على  مماثلة«وتابع: 
بها،  قام  التي  اجليدة  االأمور 
تعلم«،  مرحلة  يف  زال  ما 
ليخت�رس م�سرية مبابي بعبارة 
العمر،  هذا  »يف  مقت�سبة 

نتعلم«.

مبابي لن ينام بعد تربعه على عر�ش العامل

رابطة الدوري الإ�ضباين 
تواجه عمليات قر�ضنة 

beoutQ

اإ�ضكالت وحوادث على هام�ش 
الحتفالت يف فرن�ضا

تعلن  االإ�سباين  الدوري  رابطة 
ملواجهة  اإ�سافية  حتقيقات  عن 
والقر�سنة  البث  حقوق  انتهاكات 
 beoutQ التي تقوم بها ما ت�سمى
االإ�سباين  الدوري  رابطة  اأعلنت   .
عن   »LA LIGA« القدم  لكرة 
انتهاك  يف  التحقيقات  من  املزيد 
يف  امل�سابقة  مباريات  بث  حقوق 
اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رسق 
يف  اأنها  ذاته  الوقت  يف  اأكدت  كما 
اخلطوات  من  العديد  اتخاذ  �سبيل 
حقوق  اأ�سحاب  مع  االإ�سافية 
ملجابهة  االأخرى  الدولية  البث 
امل�رسوع  غري  واالعتداء  القر�سنة 
به  تقوم  الذي  البث  حقوق  على 
ال�رسق  يف    beoutQ ت�سمى  ما 
هذا  ويف  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 
مدير  �سولري  ملي�سيور  قال  االإطار 
الق�سم ال�سمعي والب�رسي يف رابطة  
ميكن  ال  »اإنه  االإ�سباين:  الدوري 
ومنها  املقر�سنة  للقنوات  ال�سماح 
ما تدعى beoutQ باأن  تبث بدون 
وجه حق مباريات امل�سابقة خا�سة 
واأنها توزع ب�سكل غري قانوين حقوقاً 
ال متتلكها، اإن حماية منتجاتنا هو 
عملنا«واأكد  لنجاح  اأ�سا�سي  اأمر 
رابطة  اأن  ذاته  الوقت  يف  �سولري 
الدوري االإ�سباين متتلك �سجاًل قوياً 
ذلك  يف  مبا  القر�سنة  مكافحة  يف 
لتحديد  اخلا�سة  التقنيات  امتالك 
القر�سنة، م�سيفاً  واإيقاف عمليات 
اأنه �سيتم القيام بالتحقيقات الكاملة 
التي  املنا�سبة،  االإجراءات  واتخاذ 
عمليات  اإيقاف  �سيتم  خاللها  من 

الدوري  مل�سابقة  والبث  القر�سنة 
الدوري  رابطة  ومتتلك  االإ�سباين 
االإ�سباين تاريخاً ناجحاً يف مكافحة 
القانوين  غري  والتعدي  القر�سنة 
البطولة  مباريات  بث  حقوق  على 
اإيقاف  االإ�سبانية، حيث جنحت يف 
العديد من اجلهات املقر�سنة عن 
طريق مقا�ساتها وا�ست�سدار اأحكام 
واجلهات  ال�سلطات  قبل  من  نافذة 
بالفعل  ومت  االإ�سبانية،  القانونية 
اإيقاف عمل موقع قر�سنة مباريات 
�سبكة  على  كبري  ريا�سية  وبطوالت 

االإنرتنت.
رابطة  تقوم  ال�سدد  هذا  ويف 
الدوري االإ�سباين دائماً مب�ساركة ما 
مع  وخربات  معلومات  من  متتلكه 
اجلهات املماثلة واأ�سحاب احلقوق 

االآخرين.
اأو�سح  الهام  ت�رسيحه  ختام  ويف 
القر�سنة  م�سكلة  اأن  �سولري 
هي  البث  حقوق  على  واالعتداء 
ال�رسوري  ومن  عاملية  م�سكلة 
عن  منها  واحلد  لها  الت�سدي 
طريق تفعيل قوانني حقوق امللكية 
والت�رسيعات  العاملية  الفكرية 
اأ�سحاب  حلماية  وذلك  الدولية، 
االقت�سادية  امل�ساكل  من  احلقوق 
جراء  لها  يتعر�سون  التي  اخلطرية 
النقاب  كا�سفاً  القر�سنة،  عمليات 
االإ�سباين  الدوري  رابطة  اأن  عن 
تخ�رس �سنوياً 400 مليون يورو جراء 
امل�رسوعة  غري  القر�سنة  عمليات 
قانونية  غري  جهات  بها  تقوم  التي 

 . beoutQ مثل ما ت�سمى

ع�رسات  وقيام  اإ�سكاالت  عّكرت 
�سهري  متجر  بنهب  ال�سبان  من 
احتفال  ال�سانزيليزيه،  جادة  على 
م�سجعي  من  االآالف  ع�رسات 
القدم  لكرة  الفرن�سي  املنتخب 
للمرة  العامل  كاأ�س  لقب  باإحراز 
بح�سب  االأحد،  تاريخه  يف  الثانية 
وكالة  يف  �سحافيون  اأفاد  ما 

فران�س بر�س.
و�سع  �سخ�ساً  ثالثني  نحو  وقام 
متجر  باقتحام  اأقنعة،  بع�سهم 
زجاجه  حتطيم  بعد  »بوبلي�سي�س« 
وهو  يغادروه  اأن  قبل  اخلارجي، 
بينما  منتجاته،  بع�س  يحملون 
والتقاط  باالبت�سام  بع�سهم  قام 
قام  كما  اخلليوية  بالهواتف  �سور 
باجتاه  مقذوفات  برمي  البع�س 
التي  ال�رسطة  قوات  من  عنا�رس 
امل�سيل  الغاز  باإطالق  رّدت 
تلت  التي  االحتفاالت  للدموع، يف 
يف   2-4 كرواتيا  على  فرن�سا  فوز 
ملعب  على   2018 مونديال  نهائي 

لوجنيكي يف مو�سكو.
ال�سلطات  اأ�سارت  ليون،  ويف 
بني  اإ�سكاالت  اندالع  اإىل  املحلية 
اأفراد من ال�رسطة ونحو 100 �ساب 

اعتلوا �سيارة تابعة لها على هام�س 
يف  �سا�سات  عرب  املباراة  عر�س 
ال�رسطة  وقامت  عامة  �ساحة 
امل�سيل  الغاز  قنابل  باإطالق 
للدموع لتفريق ال�سبان الذين ردوا 
واإ�سعال حاويات  برمي مقذوفات 
نف�سها  امل�سادر  واأفادت  القمامة 
تزال  ال  كانت  اال�سكاالت  اأّن  عن 
م�ستمرة ملا بعد ال�ساعة العا�رسة 
املحلي  بالتوقيت  لياًل  والن�سف 
االإ�سارة  دون  من  غ(،  ت   20،30(
بلدة  ويف  �سخ�س  اأي  توقيف  اإىل 
طفل  اأ�سيب  نان�سي،  مدينة  قرب 
يف  وفتاتان  العمر  من  الثالثة  يف 
بعدما  خطرة  بجروح  ال�ساد�سة 
دراجة  قبل  من  للده�س  تعر�سوا 
نارية خالل االحتفاالت، واأ�سارت 
ال�سلطات اإىل اأن الدراج توارى عن 

االأنظار.
وفاة  عن  ال�سلطات  اأفادت  كما 
�سخ�سني ب�سبب االحتفاالت: رجل 
تعر�س  العمر  من  اخلم�سني  يف 
يف  �سقوطه  اإثر  العنق  يف  لك�رس 
الثالثينات  يف  واآخر  مائية،  قناة 
اأثناء  ب�سجرة  ا�سطدم  العمر  من 

القيادة.



 �شفق�ت الك�لت�شيو تت�ألق 
يف ا�شتعدادات املو�شم اجلديد

ت�ستعد اأندية اإيطاليا، لبداية املو�سم الكروي 
اجلديد، يف �سهر اأوت املقبل، عندما تنطلق 
مناف�سات بطولة الدوري واأبرمت العديد من 

الأندية، الكثري من ال�سفقات، خالل فرتة 
النتقالت ال�سيفية اجلارية، تدعيًما ل�سفوفها، 

وا�ستعداًدا لبداية مو�سم جديد، رغبًة منهم 
يف املناف�سة على لقب الكالت�سيو باملو�سم 

املقبل و�سهد املو�سم املا�سي، مناف�سة كبرية 
على جميع الأ�سعدة، بالأخ�ص على املركز 

الأول، بني يوفنتو�ص ونابويل، حتى اجلولة قبل 
الأخرية، وهو ما فتح الباب اأمام الأندية للتفكري 
يف اإمكانية الفوز باللقب ال�سفقات التي اأبرمتها 

اأندية اإيطاليا، خالل الفرتة املا�سية، خا�ص بع�سها اأوىل مبارياتها الودية، وجنحت يف 
اإثبات نف�سها وتاألقت.

وي�ستعر�ص  يف التقرير التايل، اأبرز النجوم املن�سمة حديًثا لإيطاليا، متكنوا من ترك 
ب�سمتهم يف اأيامهم الأوىل:

لوتارو مارتينيز:

املهاجم الأرجنتيني ان�سم من فريق را�سينج كلوب اإىل اإنرت ميالن، يف �سفقة بلغت 
قيمتها 22 مليون يورو ومتكن مارتينيز، خالل مباراته الودية الأوىل مع النريازوري، 

اأن ي�سجل اأول اأهدافه بقمي�ص الفريق، بعد 16 دقيقة فقط من م�ساركته، اأمام فريق 
لوجانو، باملباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 لإنرت.

فابيان رويز:

رويز، املن�سم اإىل نابويل من ريال بيتي�ص الإ�سباين، مقابل 30 مليون يورو، وجنح 
يف ترك ب�سمته، خالل اأوىل مباريات الفريق الودية ولعب نابويل اأمام جوزانو، 

وانتهت املباراة بفوز فريق اجلنوب بنتيجة »9-0«وا�ستطاع رويز اأن ي�سجل هدًفا 
رائًعا لفريقه، بعدما �سدد الكرة بقدمه الي�رسى، من خارج املنطقة، لي�سجل هدًفا 

�ساروخًيا.

�سيموين فريدي:

ا، هو �سيموين فريدي، الذي انتقل من بولونيا اإىل  اأحد �سفقات نابويل ال�سيفية اأي�سً
الفريق، يف �سفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

فريدي متكن من ت�سجيل هدفه الأول بالقمي�ص ال�سماوي، من عالمة اجلزاء، يف اأوىل 
مبارياته مع الفريق.

�إيفان ماركانو وبا�ستوري:

خا�ص روما، اأول لقاءته الودية اأمام فريق لتينا، وجنح يف حتقيق فوز كبري بنتيجة 
)9-0(، يف املباراة التي �سهدت م�ساركة عدد كبري من الالعبني املن�سمني حديًثا 

اإيفان ماركانو، املدافع املن�سم من بورتو اإىل روما، �سجل هدفه الأول بقمي�ص 
الذئاب، اأمام لتينا، براأ�سية اأ�سكنها ال�سباك بينما متكن خافيري با�ستوري، والذي 

انتقل من باري�ص �سان جريمان الفرن�سي اإىل روما، مقابل ما يقارب 20 مليون يورو، 
يف امل�ساهمة ب�سناعة اأحد اأهداف روما يف اللقاء.

راكيتيت�ش يتب�هى مبودريت�ش
لوكا  مواطنه  بفوز  الغامرة  �سعادته  الكرواتي،  املنتخب  جنم  راكيتيت�ص،  اإيفان  اأبدى 

مودريت�ص، بجائزة اأف�سل لعب يف مونديال رو�سيا.
ل  اأنت  مودريت�ص،  لوكا  »اأخي  »اإن�ستجرام«:  موقع  على  ح�سابه  عرب  راكيتيت�ص،  وقال 
تعلم مدى الفخر الذي اأ�سعر به«واأ�ساف جنم بر�سلونة: »�سنحتفل مع اأ�رستنا وجميع 
ريال  مودريت�ص، جنم  كرواتًيا«وقاد  تكون  اأن  من  اأجمل  �سيء  هناك  لي�ص  الكرواتيني، 
املباراة  يف  فرن�سا  من  اخل�سارة  عقب  املونديال  و�سافة  لحتالل  الناريون  مدريد، 

النهائية بنتيجة 2-4.

ركالت اجلزاء على راأ�ش الأرق�م القي��شية للموندي�ل الرو�شي
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ت�شيل�شي ي�شدم ري�ل مدريد
ك�سفت تقارير �سحفية، اأم�ص الإثنني، عن موقف نادي ت�سيل�سي الإجنليزي، من رحيل الثنائي تيبو كورتوا واإيدين هازارد 
لريال مدريد، يف فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية وبح�سب ما ن�رسته �سحيفة »ماركا«، فاإن تعاقد ريال مدريد مع هازارد، 
على جنمه  احلفاظ  يرغب يف  ت�سيل�سي  اأن  ال�سحيفة،  واأ�سافت  ال�سيف  هذا  بيعه  بعدم  ت�سيل�سي  لتم�سك  معقدا،  اأ�سبح 

البلجيكي، الذي ينتهي عقده يف جوان 2020.
ونوهت ال�سحيفة، اأن مالك البلوز، رومان اإبراموفيت�ص، لن يفرط يف خدمات هازارد، �سوى باحل�سول على مقابل مادي 
ا عن  كبري، بعد م�ستواه املميز يف مونديال رو�سيا واأبرزت ال�سحيفة يف نهاية تقريرها، باأن ت�سيل�سي يرف�ص التخلي اأي�سً

تيبو كورتوا، الذي ي�ستمر عقده حتى �سيف 2019.

رون�لدو ي�شل يوفنتو�ش لإجراء الك�شف الطبي
بالنادي، متهيًدا  الطبية  العيادة  اإىل  الإيطايل،  يوفنتو�ص  اإىل �سفوف  املن�سم حديًثا  رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل  و�سل 

لإجراء الك�سوفات الطبية، قبل توقيع العقود.
وذكر موقع »فوتبول اإيطاليا«، اأن رونالدو و�سل منذ قليل، اإىل ا�ستاد النادي، من اأجل اإجراء الك�سف الطبي، م�سريا اإىل اأن 
الالعب متتع برتحيب كبري، من قبل الآلف من جماهري يوفنتو�ص ومن املقرر اأن يجري رونالدو، الفح�ص الطبي، ثم يعقد 
موؤمتًرا �سحفًيا لالإعالن عن ارتداء قمي�ص البيانكونريي، يف املو�سم املقبل وان�سم رونالدو ليوفنتو�ص، قادًما من ريال 

مدريد، بعقد ميتد لـ 4 �سنوات، و�سيح�سل على 30 مليون يورو �سنوًيا.

العامل،  كاأ�ص  بطولة  حطمت 
رو�سيا  ا�ست�سافتها  التي 
اأم�ص  فعالياتها  واختتمت 
املنتخب  بفوز  الأحد، 
نظريه  على  الفرن�سي 
الكرواتي 4 / 2، على ملعب 
لوجنيكي بالعا�سمة مو�سكو، 

عددا من الأرقام القيا�سية.
اأكرث  الأرقام  هذه  اأبرز  ومن 
اجلزاء  �رسبات  من  عدد 
الأهداف  من  عدد  واأكرب 
القاتل  الوقت  يف  امل�سجلة 
من  عدد  اأكرب  وكذلك 
فريق  ي�سجله  الأهداف 
واحد من الكرات الثابتة لكن 
املونديال الرو�سي مل يحطم 
اإجمايل  منها  اأخرى،  اأرقاما 

عدد الأهداف امل�سجلة.
التي  اأبرز الأرقام  وفيما يلي 
الرو�سي  املونديال  �سهدها 

:2018

الرقم 4: 

الرو�سي  املونديال  �سهد 
طوال  طرد  حالت  اأربع 
طرد  حيث  ال64،  مبارياته 
جريوم  الأملاين  من  كل 
ايجور  والرو�سي  بواتينج 
على  للح�سول  �سمولنيكوف، 
طرد  بينما  الثاين،  الإنذار 
مايكل  ال�سوي�رسي  من  كل 
كارلو�ص  والكولومبي  لجن 
احلمراء  بالبطاقة  �سان�سيز 

مبا�رسة.
الرو�سي  املونديال  و�سهد 
الطرد  حالت  من  عدد  اأقل 
ن�سخة  منذ  العامل  كاأ�ص  يف 

.1978

�لرقم 9:

الإجنليزي  املنتخب  حطم   
رقما قيا�سيا يف كاأ�ص العامل 
اأهداف  ت�سعة  �سجل  اأن  بعد 
من جميع اأهدافه ال12، من 

كرات ثابتة.

�لرقم 10: 

عا�رس  مونييه  توما�ص  بات 
يف  ي�سجل  بلجيكي  لعب 
بعد  الرو�سي،  املونديال 
املنتخب  �سباك  هز  اأن 
الإجنليزي يف مباراة حتديد 

املركزين الثالث والرابع.
الفريق  عادل  وبذلك 
الذي  الرقم  بذلك  البلجيكي 
�سجله كل من منتخبي فرن�سا 
 1982 ن�سختي  يف  واإيطاليا 
على  البطولة،  من  و2006 

الرتتيب.

�لرقم 19:

 �سهد املونديال الرو�سي 19 
املحت�سب  الوقت  يف  هدفا 
الثاين،  لل�سوط  ال�سائع  بدل 
�سبعة  بفارق  يزيد  ما  وهو 

اأهداف على العدد امل�سجل 
يف مونديال الربازيل 2014.

�لرقم 20:

الكرواتي  املنتخب  يحتل   
املركز الع�رسين يف الت�سنيف 
كرة  ملنتخبات  العاملي 
املنتخب  كان  وقد  القدم، 
يف  الأقل  الت�سنيف  �ساحب 
النهائية  املباريات  �سجل 
بداأ  اأن  منذ  للمونديال، 
منتخبات  ت�سنيف  اإ�سدار 

الكرة يف 1992.

�لرقم 29:

�رسبة   29 احلكام  احت�سب   
املونديال  ليحطم  جزاء، 
الرو�سي بذلك الرقم ال�سابق  
و1998 و2002، حيث �سهدت 
�رسبة   18 اإجمايل  منها  كل 

جزاء.
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طرحت ال�صفحة الر�صمية اخلا�صة 
مل�صل�صل الدراما ال�صيا�صي ال�صهري 
الإعالن  كاردز«،  اأوف  »هاو�س 
ال�صاد�س  للمو�صم  الأول  الرتويجي 
الأخري للم�صل�صل الأكرث جماهريية 
نتفليك�س،  �صبكة  على  ومتابعة 
حيث ظهرت فيه النجمة الأمريكية 
روبن رايت بدور البطولة بدلً من 
كيفن �صبي�صي. وياأتي ذلك الفيديو، 
بعد اإعالن �رشكة نتفليك�س توقف 
اإنتاج م�صل�صلها على اإثر التهامات 
اجلن�صي  والتحر�س  ال�صلوك  ب�صوء 
املوا�صم  يف  لبطله  املوجهه 
�صبي�صي«،  كيفن  الأوىل«  اخلم�س 
�صخ�صية  خالله  من  ج�صد  والذي 
حيث  وود«،  اأند  »فرانك  الرئي�س 
والتي  رايت،  روبن  النجمة  حتل 
الرئي�س  زوجة  ب�صخ�صية  قامت 

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

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

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

دولر اأمريكي.

  تفا�صيل »مهرجان وهران الدويل« للفيلم العربي 

»موازين« يدر�س الرد على »هاو�س اأوف كاردز« يك�صف عن بطلة مو�صمه الأخري
»ر�صوة« اأ�صالة

دث خالفًا بني عمرو �صعد وخالد يو�صف ب�صبب »كارما« غادة عبد الرازق تحُ

تقيم اإدارة مهرجان وهران الدويل للفيلم العربي موؤمتر �شحفيًا للك�شف عن تفا�شيل الدورة احلادية ع�شرة املقررة يف الفرتة من 25 اإىل 31 
جويلية اجلاري.

وهران  مهرجان  اإدارة  وتعكف 
الأخرية  اللم�صات  و�صع  على 
حيث  املنتظرة،  الدورة  على 
يعقد املحافظ اإبراهيم �صديقي 
 18 يف  بوهران  �صحفية  ندوة 
لالإعالن  اجلاري  ال�صهر  من 
ت�صهد  التي  الطبعة  تفا�صيل  عن 
�صينمائياً  عماًل   30 مناف�صة 
والق�صرية  الطويلة  الأفالم  بني 
الطبعة  هذه  وتتميز  والوثائقية  
مب�صاركة عدد من جنوم ال�صينما 
يف اجلزائر والعامل العربي، حيث 
اختار املنظمون تكرمي املخرج 
رحل  الذي  بلوفة  فاروق  الراحل 
وكان  بباري�س،  موؤخرا  يف �صمت 
»نهلة«  بفيلمه  ا�صتهر  قد  بلوفة 
الأهلية  احلرب  تناول  الذي 
اإدارة  اختارت  كما  لبنان،  يف 

وتكرمي  حتية  رفع  املهرجان 
التي  �صادية  امل�رشية  للنجمة 
من  نوفمرب  يف  احلياة  غادرت 

العام املا�صي.
ومتثل ال�صينما اجلزائرية �صتكون 
الر�صمية  امل�صابقة  يف  ممثلة 
�صويخ  يا�صمني  بفيلم  للمهرجان 
تاألق يف  الذي  الزمان«  اآخر  »اإىل 
الدولية  املهرجانات  من  عدد 
وفيلم ن�رش الدين قنيفي »مل نكن 
اأبطال« اإىل جانب عر�س خا�س 
الأخري  را�صدي  اأحمد  لفيلم 
خارج  ال�صبعة«  القلعة  »اأ�صوار 

املناف�صة الر�صمية للمهرجان.
الذي  املهرجان  �صيعرف  كما 
معا  »العي�س  �صعار  �صيعقد حتت 
يف �صالم« ح�صور عدد من جنوم 
ال�صينما العربية على راأ�صهم خالد 

يو�صف، حيث تقرر عر�س فيلمه 
الأخري »كارما« يف حفل الفتتاح 
كما مت اختيار الفيلم »فوتوكوبي« 
امل�صابقة  يف  م�رش  لتمثيل 
الر�صمية للمهرجان، حيث ينتظر 

ح�صور النجمة �رشين ر�صا.
للفنان  اأي�صا  الدعوة  وجهت  كما 
حممد علي بطل م�صل�صل »طايع« 
جانب  اإىل  �رشف  �صيف  ليكون 
عدد من جنوم العرب على غرار 
م�صعود،  وغ�صان  �صعيب  عفاف 
هنيدي  فواخرجي،  �صالف 

وحممود حميدة..
اأي�صاً  ينتظر  الإطار  نف�س  ويف 
»جثة  الليبي  الفيلم  م�صاركة 
الأفالم  م�صابقة  يف  ناجي« 
عنه  اأعلن  ما  ح�صب  الق�صرية 
اأكد  والذي  بعيو،  روؤوف  املخرج 

حول  تدور  الفيلم  فكرة  اأن  فيه 
قتالية،  معركة  يف  اجلنود  اأحد 
يحمل  اإن�صاين  الفيلم  باأن  موؤكًدا 
ال�صمل ونبذ  اإىل مل  ر�صالة تدعو 
والتوقف  وال�رشاعات،  احلروب 
عن �صفك للدماء. واجلدير بالذكر 

اأن مهرجان وهران �صيعرف هذه 
ور�صات  تخ�صي�س  اأي�صاُ  ال�صنة 
املهتم  لل�صباب  مفتوحة  تكوينية 
بال�صينما، يوؤطرها خمت�صون من 
فرن�صا والوليات املتحدة ت�صمل 
ور�صة ت�صميم املوؤثرات الب�رشية، 

الفيلم  �صناعة  ور�صة  والثانية 
باإجناز  �صتتوج  والتي  الق�صري، 
دقائق،   7 يتجاوز  ل  ق�صري  فيلم 
يتم عر�صه خالل فعاليات �صهرة 
جانب  اإىل  املهرجان،  اختتام 

ور�صة �صيناريو الفيلم الروائي.

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

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

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

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

املهرجانات الكبرية.

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

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

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

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

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

يحمل ق�صة ذات مغزى اإن�صاين.

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

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

يف دورتها ال�صابقة.

»اآيال بنت احلرب«.. اأول فيلم تركي يعر�س يف �صينما الدوحة

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

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

واإخراج خالد يو�صف.

من 25 اإىل 31 جويلية اجلاري
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وا�سيني الأعرج… َمي، 
�سرية احلداثة املعطوبة
يف روايته اجلديدة »َمْي، ليايل اإيزي�س ُكوبيا« )دار الآداب(، ي�سّور لنا وا�سيني الأعرج )1954( احلقبة 

املظلمة التي عا�ستها الأديبة اللبنانية/ الفل�سطينّية مي زيادة )1886 ـــ 1941( يف �سنوات عمرها 
الأخرية. منذ بداية الرواية، يعرتف الكاتب اجلزائري بف�سوله العميق الذي دفعه اإىل حتّري حقيقة 

ما جرى مع َمي التي »ظّلت ق�سة حياتها القا�سية عالقة يف ذهني مثل الكثريين من اأبناء جيلي« 
)�س8(. يف �سبيل القب�س على احلقيقة، ي�سّمن عمله خمطوطة »ليايل الع�سفورية« التي خطتها مي، 
وبقي م�سريها جمهوًل، على مدى �سبعني �سنة، حتى متّكن الكاتب و�سديقته روز خليل من احل�سول 

عيدين النف�سّي  عليها. ي�سمنها رواية مي، لي�سعنا وجهًا لوجه اأمام معاناة اإن�سانية كا�سفة على ال�سّ
والجتماعي.

   هدى عيد   

العثور  بب�ساطة عن  الرواية  حتكي 
مي  كتبتها  التي  املخطوطة  على 
يف  ق�ستها  التي  املدة  اإبان  زيادة 
التي  واحلوادث  لبنان،  ع�سفورية 
اإليها،  الق�رسّي  لإدخالها  مّهدت 
تعذيب،  من  فيها  له  تعر�ست  ما 
نكران جمتمعّي  من  ذلك  تال  وما 

واإن�سايّن.

تاريخاً  الرواية  ت�ستح�رس  بذلك، 
)1936- 1941(، يتداخل باحلا�رس 
املخطوطة  عن  البحث  )عملية 
ثالث  ا�ستغرقت  عليها  والعثور 
الرواية  هذه  واأنتجت  �سنوات 
زمنّي،  جتذيٌر  هذا   .)2018 عام 
اأ�سماء  على  الإحالة  ت�ساعفه 
التي  البارزة  الأدبّية  ال�ّسخ�سيات 
الريحاين،  اأمني  َمي:  عا�رستها 
جربان، عبا�س حممود العقاد، طه 
الرافعي، لطفي  ح�سني، م�سطفى 
التجذير  اإىل  اإ�سافة  ال�سّيد... 
التي  ولأحداثها  للرواية،  املكايّن 
اأحالت على النا�رسة، موطن ولدة 
)�سالونها  القاهرة  وعلى  مي، 

مناطق  وعلى  املعادي(،  الأدبي- 
)اجلامعة  لبنان  من  متعددة 
الأمريكية- الع�سفورية- �سحتول- 
تربز  ذلك  واأهمية  الفريكة...(. 
اأن  الكاتب  يريد  التي  الر�سالة  يف 
من خالل  روايته  قراء  اإىل  ينهيها 
انتقائه املادة الروائية بامتداداتها 
الزمنية واملكانّية.  تب�سط الرواية 
معّقداً  واقعاً  القارئني  اأعني  اأمام 
املنبثق  املنظور  ناجت  هو  عميقاً 
ومن  ملاأ�ساتها،  مي  روؤية  من 
واجل�سدية  النف�سية  معاناتها 
�سبعة  خالل  عا�ستها  التي  الهائلة 
اأ�سهر يف م�ست�سفى الع�سفورية يف 
بريوت، بتدبري من عائلتها لناحية 
وباإ�رساف  زيادة،  عائلة  اأبيها، 
مبا�رس من الطبيب جوزيف زيادة، 
اأي من كان حبيب روحها، ومطمح 
من  قليلة  غري  مدة  طيلة  اآمالها 

حياتها.
يُنتج الأعرج بت�سمينه هذا »ل�سرية 
روائية« جريئة، ا�ستطاع من خاللها 
القا�سية  والوقائع  احلقائق  ك�سف 
التي تعر�ست لها مي؛ فهي تعّري 
على  عينه  الفعل  ومتار�س  ذاتها 
كل من حولها، من اأقرباء مار�سوا 

عليها فعل اخلديعة و�سلب الأموال 
عقلها،  �سلبها  والأمالك وحماولة 
روحها  رفاق  هم  اأ�سدقاء،  ومن 
والجتماعية  الأدبّية  وم�سريتها 
م�رس؛  يف  عا�ستها  التي  الطويلة 
تنكروا لها واأ�سقطوها يف غياهب 
غري  عنها  متغافلني  الن�سيان، 
مبحاولة  ول  بجراحها  عابئني 
حتّري احلقيقة عما جرى ويجري 
خمطوطة  العمل  يت�سمن  معها. 
بقي  التي  الع�سفورية«  »ليايل 

م�سريها جمهولً �سبعني �سنة
يف  احلكي  زيادة  مي  تتوىل 
ماري  مي.  »اأنا  خمطوطتها 
 ،1886 يف  ولدت  زيادة.  اإليا�س 
غريبة،  ومكانية  دينية  خلطة  من 
نزهة  اأرثوذك�سية،  فل�سطينية  اأم 
اإليا�س  لبناين  ماروين  واأب  معّمر، 
�سحتول«  �سيعة  من  زيادة،  زخّور 
)�س 56(. وهي ترتكز يف �رسدها 
الواقعي،  املرجعّي  ح�سور  اإىل 
الأحداث التي وقعت معها، موؤكدة 
ماي   16 »ليلة  بالتواريخ  حكيها 
 »1938  -1922 تالها-  وما   1936
�س54، فيتداخل الواقعّي بالن�سي، 
اأو �ساهد على  ويكون مبثابة دليل 

تقّدمها  التي  املعرفة  حقيقة 
الإ�سكالية  ب�ساعة  وعلى  ك�ساهدة، 
قبل  نف�سها  وقهرت  عذبتها  التي 
التي  الإ�سكالية  تلك  ج�سدها... 
املثقف/  ازدواجية  يف  متثلّت 
ه�سا�سة  ويف  ال�رسقي،  الرجل 
هذا  بها  متظهر  التي  احلداثة 
املثقف: »من اأين ياأتون بكل هذه 
ولغريهم؟  لهم  القاتلة  الزدواجية 
�رسقنا  يف  املثقف  ترّبى  لقد 
النفاق  و�سائل  كل  على  اجلريح، 
ا�ستطاع  ا�ستمراره.  ت�سمن  التي 
الرعب  تقاليد  بني  يوائم  اأن 
الأ�سود،  الزمن  جوف  من  الآتية 
ب�سكليات  الثقيلة  الدين  وق�سور 
معطوبة  ُولدت  وحداثة  مرهقة، 
وهي   .)286 )�س  الأ�سا�س«  من 
والنتقاء  ال�ستن�ساب  اآلية  تعتمد 
الت�سّورات  ل�سياغة  والجتزاء 
مما  التذكرية،  وال�سرتجاعات 
�رسدية  على  وا�سحة  فنّية  ي�سبغ 
خمطوطتها التي رمت، من خاللها، 
على  ال�ساهدة  احلقيقة  توليد  اإىل 
ونحن  لها.  باأ�رسه  جمتمع  ظلم 
جند متثياًل دقيقاً على ما نذهب 

اأ�سدقاءها  ت�ستذكر  حني  اإليه 
تنكروا  الذين  وال�سعراء  الكتاب 
واإياها:  جمعهم  الذي  للتاريخ 
اأن يفربك  »هل كان العّقاد جمرباً 
كذبة �سدي ليخفي بوؤ�سه معي... 
اأعتقد اأنه حقد علّي عندما اأرادين 
 -304 )�س  ومتّنعت«  فرا�سه  يف 
305(. وهي تفعل الأمر عينه حني 
براءتها  بعد  ح�سني  طه  يهاتفها 
واأي  ظفر  »اأي  اجلنون:  تهمة  من 
انت�سار؟ كل ما اأعرفه هو اأنهم يوم 
حاكموك ب�سبب كتابك »يف ال�سعر 
كثرياً،  اأتفل�سف  مل  اجلاهلي«، 
ويوم  ال�سالون،  يف  ندوات  عقدنا 
طردوك من اجلامعة مل اأفكر.. مل 
حٌقّ  وله  اأ�ستاذنا،  هذا  قلت  اأ�ساأل 

علينا« )�س 319(.
التي  الفنية  اللعبة  خالل  من 
الت�سويق  بني  املزج  اأي  اأنتجها، 
الق�سم  يف  مار�سه  الذي  الروائي 
الق�سم  ويف  روايته،  من  الأول 
ت�سمني  وعرب  منها،  الأخري 
يتيح  زيادة،  ملي  الّروائية  ال�سرية 
قرن  ثلثي  من  اأكرث  بعد  ــ  الأعرج 
حولها  حتلّق  التي  الأديبة  لهذه  ـــ 

اأن  اأدباء و�سعراء ع�رسها،  معظم 
ي�ستح�رسها،  تقول.  واأن  تتكلم 
زمنها  لها  تنّكر  بعدما  زمننا،  اإىل 
يعاديها،  باأ�رسه  واأهله، فقد وقف 
�سنوات  اأجمل  �سفحت  التي  هي 
�سبابها تدافع عن ق�ساياه الفكرية 
اإذ  وهو  والإن�سانية.  والثقافية 
يعلو  اأن  ل�سوتها  ي�سمح  يفعل، 
التي  الأوراق  �سفحات  بني  من 
جداً  ثقيٌل  »الأمر  دموعها  بللتها 
يعاديك  عندما  الكرمي.  �سيدي  يا 
املجتمع كله، حتى الذين ظننتهم 
الأدب  رجال  اأين  اأعّزاء؟  اأ�سدقاء 
اأين  القانون؟  اأين رجال  لبنان؟  يف 

اجلمعيات الن�سائية؟« )�س314.(
اأن يحقق  بذلك  الأعرج  اأراد  فهل 
تاريٍخ  مع  والت�سالح  التعاطف 
اإىل  ي�سري  اأن  اأراد  اأنه  اأم  م�سى، 
ظاهرّي  احلداثة،  ه�ّس  جمتمع 
اأن  الوقت  طوال  م�ستعّد  الثقافة، 
فرد  لأي  ق�سوته  اأق�سى  ميار�س 
جتراأ اأو يتجّراأ على معاداته وعلى 
اإطالق �سوٍت خمتلف مغايٍر ل�سائر 

الأ�سوات؟!
 نقال عن يومية الأخبار اللبنانية

ي�سرُب  الذي  للعُدُوّ    
ال�ساَي 

يف  َفَر�ٌس  كوخنا  يف 
الدَخاِن

حاجباِن  لها  وبْنٌت 
كثيفاِن ،

و�َسَعُر   ، ُبنيتان  عيناِن 
الأغاين  َكَلْيِل  طويٌل 

على الكِتْفنِي .
و�سوَرُتها ل تفارُقُه ُكَلّما 

جاءنا يطُلُب ال�ساي 
عن  ُيَحَدُثنا  ل  ُه  لكَنّ
م�ساغلها يف امل�ساء ، وَعْن 
الأَغاين  َتَرَكْتُه  َفَر�ٍس 

ة الَتِلّ ..../ على قَمّ
*... يف كوخنا ي�سرتيُح 

الَعُدُوّ من الُبندقّية ، 
 . ال�سيُف  يفَعُل  مثلما 
مقعد  على  قلياًل  يغفو 
، ويحُنو على  اخَلْيُزراِن 
لنا  ويقوُل   ، قْطتنا  َفْرِو 

دائمًا : 
ة َ!  ل تلوموا ال�سحَيّ

ن�ساأَُلُه : م�سْن هَي ؟ 
ُفُه  ُيَجِفّ ل  َدٌم   : فيقوُل 

الليُل .../ 
ِتِه  * ... تلمُع اأَزراُر �ُسرْتَ

عندما يبتعْد 
على  و�َسِلّْم   ! م�ساًء  ِعْم 

بئرنا 
 . التني  ِجَهِة  وعلى 

وام�ِس الُهَوْيَنى على 
ال�سعري  حقول  يف  ظَلّنا 
يف  �َسْرونا  على  و�َسِلّْم   .
َتْن�َس  ول   . الأَعايل 
ابَة البيِت مفتوحًة يف  َبَوّ

الليايل .
 ول َتْن�َس َخْوَف احل�سان 

من الطائراِت 
اإِذا  ُهَناَك   ، علينا  و�َسِلّْم 

�سَع الوقُت .../ اَتّ
كان  الذي  الكالُم  هذا 
على  َنقوَل  اأَن  نا   ُوِدّ يف 
داً  َمُعُه جِيّ َي�سْ الباب ... 

داً ، َجِيّ
عال  ال�سُّ يف  ُئُه  وُيَخِبّ

ال�سريع 
وُيْلقي به جانبًا 

ة  ال�سحَيّ يزور  فلماذا 
ُكَلّ م�ساٍء ؟

ويحَفُظ اأَمثالنا ِمْثَلنا ، 
وُيعيُد اأَنا�سيَدنا ذاتها ، 

يف  ذاتها  مواعيدنا  عن 
�ِس ؟  املكان املَُقَدّ

لول امل�سد�ُس 
الناِي  يف  الناُي  لختلَط 

 /...
احلرُب  تنتهي  لن   ...*
فينا  الأر�ُس  دامت  ما 
 ! نف�سها  على  تدوُر 
كان  اإِذا  بني  َطِيّ فلَنُكْن 
هنا  نكوَن  اأَن  ي�ساأُلنا 

بنَي . َطِيّ
 « لطّيار  عراً  �سِ ويقراأُ 

ييْت�س« : اأَنا ل 
اأُحُبّ الذيَن اأُدافُع عنُهم 
اأُعادي  ل  اأَنني  كما   ،
 ... اأُحارُبهْم  اَلذيَن 
كوخنا  من  يخرُج  ثم 

ومي�سي    ، اخل�سبِيّ 
ثماننَي مرتاً اإىل 

هناك  احلجرِيّ  بيتنا 
ْهِل .../ على َطَرِف ال�َسّ

يا  بيتنا  على  �َسِلّْم   *
غريُب .

تزال  ل  قهوتنا  فناجنُي 
ُمّ  َت�سُ هل   ، حالها  على 

اأَ�سابَعَنا فوقها ؟
ذات  لبنتك  تقوُل  هل 
واحلاجبنِي  اجلديلِة 
�ساحبًا  لها  اإَِنّ  الكثيفنِي 
زياَرَتها  يتمَنّى    ، غائبًا 
ولكْن   ... ِل�سْيٍء  ل   ،
ويرى  ِمْراآَتها  ليدخل 
ُه :  كيف كانت ُتَتَبُع  �سَرّ

من بعده ُعْمَرُه 
بدًل ِمنه ؟ �َسِلّْم عليها 

َع الوقُت .../ اإِذا ات�َسّ
كان  الذي  الكالُم  *هذا 
ديوان  )من  ا    ُوِدِنّ يف 
احل�سان  تركت  »ملاذا 

وحيدا« 1995( 

عندما يبتعد 
وليد جا�سم الزبيدي/ 

العراق

�سّحاٌذ يف باِب احلْب
اأ�ستجدي قلبًا 

مينُحني:
فرحًا،طرياً، مطراً،

ْب ِخ�سْ
اأتو�ّسُل اأ�سراَب غيوٍم

وجدائَل برٍق تغويني
وح�سًى بني رفيِف 

الع�سْب
ويطارُدين ليلي ناراً

ت�سعُق، تلهْب
يف حاناِت الغربِة اأتعْب

كا�ساتي مل ترِو 
عط�سي

وغدي من كا�ساتي 

ي�سرْب
فمتى يبداأ وتُر 

الذكرى
يف اأفكاري، يلعُب، 

ي�سرْب
ومتى ناٌي ياأخُذ 

ُجرحي
اأنفا�سًا، واأنينًا.. يطرْب

�سّحاٌذ يخفيني ظّلي
خوَف مذّلْة

ين�سُج من وجهي اأقنعًة
فيها: اأمٌل، اأمٌل، ُقبلْة

�سّحاٌذ يطرُق اأ�سئلًة...
يورُق فيها فكٌر، 

مذهْب
ويظّل يدوُر باأزمنٍة

يبحُث عن قلٍب 
مل ين�سْب..!!

�سّحاٌذ يطرُق...!؟
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املثقف وال�سيا�سي .. 
و�ساية اأم انفالت ..

على الدوام كانت عالقة املثقفني بال�سلطات ال�سيا�سية حتكمها معايري مركبة و�سائكة ومزدوجة وملتب�سة 
يف جوهرها وباطنها، ويف اأوجهها املتباينة وم�ستوياتها املتعددة. اإذ اأن قطاع املثقفني ي�سهد تنوعا قزحيًا 
وانتماءات متعار�سة. فتجد املثقف الذي يقف بجانب ال�سلطة احلاكمة ويربر �سرعيتها، وي�ستميت يف 

الدفاع عن قرارات ومواقف ال�سلطة ال�سيا�سية، ويغايل يف جتميل �سور الطغاة. وهناك مثقف من نوع اآخر 
ينتقد النظام ال�سيا�سي ويدافع عن م�سالح ال�سعوب ويتبنى مطالبها. وبينهما جند اأنواع ومناذج متعددة من 

املثقفني، املثقف املنا�سل واحلزبي واملحايد وامل�سامل وامل�ست�سار واملداهن. املثقف املو�سوعي، املثقف املدجن، 
املثقف احلامل، املثقف امل�سروع، املثقف االنتهازي، املثقف النموذج.

ح�سن العا�سي /كاتب و�سحفي 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

يف مفهوم املثقف

ما  كل  هو  اللغة  يف  الثقايف 
وتهذيب  للذهن  ا�ستنارة  فيه 
عند  النقد  ملكة  وتنمية  للذوق 
الدالالت  يف  واملثقف  االإن�سان. 
اجتماعي  ناقد  هو  اال�سطالحية 
الظواهر  حتديد  اإىل  ي�سعى 
وحتليلها وو�سع ت�سورات ملعاجلة 
اإىل  الو�سول  بهدف  امل�سكالت 
داللة  حتديد  اإن  اأف�سل.  جمتمع 
مو�سع  زالت  ما  املثقف  مفهوم 
ح�رص  ل�سعوبة  نظراً  تباين 
كانت  اإذا  بدقة.  و�سبطه  املفهوم 
�سفة  منحت  التعريفات  غالبية 
املثقف لكل من ي�ستغل يف جمال 

ون�رصاً  اإنتاجاً  عموماً  الثقافة 
خا�سة  وا�ستهالكاً،  وترويجاً 
املجتمعات  �سهدت  اأن  بعد 

الب�رصية تطوراً كبرياً.
املثقف هو كل من ينتمي اإىل 
�رصيحة اأهل الفكر واملعرفة. 
والفنون  لالأدب  املنتجني  هم 
ميكن  وال  والفل�سفة،  والعلوم 
من  قطاع  يف  ح�رصهم 
والعلماء  وال�سحفيني  الكّتاب 
اإذ  واالإعالميني.  والفنانني 
عقول  اأنهم  املثقفني  يعترب 
مدى  على  النرّية  االأمم 

حيث  احلية.  و�سمائرها  التاريخ 
الوعي  ن�رص  خاللهم  من  يتم 
تتج�سد  وبهم  املجتمعات  يف 
وامل�ساواة  احلرية  وقيم  معاين 
وامل�ساركة  االجتماعية  والعدالة 
من  اأول  هم  املثقفني  ال�سيا�سية. 
العام  ال�ساأن  مراقبة  يف  ينخرط 
wاإثارة  عرب  ت�سويبه  وحماولة 
ق�سايا املجتمع التي ت�سغل النا�س 
ال�سعيد  على  مب�سائرهم  وتت�سل 
اأي�ساً  املن�سغلني  وهم  الوطني، 
يت�سابك  حيث  الب�رصية  بهموم 
املحلي مع االإقليمي والوطني مع 
ال�سغري،  الكوكب  العاملي يف هذا 
اإن متعنت جيداً يف االأدوار البليغة 
التي ي�سطلع بها املثقفون لتيقنت 
فكرية  �سلطة  اأ�سحاب  اأنهم 
يف  ت�سعهم  وجمتمعية  واأخالقية 

اأ�سحاب  مع  متوا�سلة  مواجهات 
ال�سلطة ال�سيا�سية.

تعني  الثقافة  كانت  التاريخ  عرب 
الدين  اأو  الفل�سفة  اأو  احلكمة 
هم  املثقفني  وكان  اأحياناً، 
احلكماء او الفال�سفة اأو االأنبياء اأو 
وال�سالطني  وكان امللوك  االأدباء. 
الأوالدهم  يختارون  م�سى  فيما 
معلمني مثقفني ومربيني يعلمونهم 
والفنون  العلوم  اأنواع  خمتلف 
قادة  بعد  فيما  لي�سبحوا  واالآداب 

امل�ستقبل.
التعابري  من  املثقف  مفهوم 
حتديد  ي�سعب  حيث  ال�سائكة، 
تعريف واإطار وحيد له. وقد تبلور 
التا�سع  القرن  يف  املفهوم  هذا 
اإىل  الدعوات  خالل  من  ع�رص 
تب�رص  م�ستقبلية  ت�سورات  و�سع 

بوالدة نظام جديد يف رو�سيا عرب 
هي  التي  »االأنتلجن�سيا«  م�سطلح 

يف االأ�سل كلمة بولندية.
امل�سطلح  هذا  ظهور  منذ   
اأول  املنت�رص  مبعناه  -املثقف- 
على   1894 العام  باري�س  يف  مرة 
على  بالنفي  حكم  اإ�سدار  اأثر 
بالتج�س�س  اتهم  فرن�سي  �سابط 
ل�سالح اأملانيا، وتدخل الراأي العام 
تخفيف  اإىل  اأدى  التي  ق�سيته  يف 
طراأت  احلني  ذلك  منذ  احلكم، 
كثرية  تغريات  املفهوم  هذا  على 
اأحياناً  و�ساقت  اأحياناً  ات�سعت 
واملكان  املرحلة  ح�سب  اأخرى 
باملفهوم،  املحيطة  والظروف 
ذكر الدكتور حممد عابد اجلابري 
ويعمل  يفكر  اإن�سان  املثقف  اأن 
واأفكار  معطيات  من خالل  بعقله 

لها مرجعية يدور فيها وينطلق من 
خاللها يف اأعماله واأفكاره.

االإيطايل غرام�سي  املفكر  و�ساغ 
املثقف  عن  ال�سهري  مفهومه 
خالل  من  ال�سجن  يف  الع�سوي 
وطرح  ال�سجن.  دفاتر  كتاب 
�سعيد  ادوارد  املعروف  املفكر 
اإذا  اأ�سئلته حول تعريف املثقفني 
فئة  اأو  الكرثة  بالغة  فئة  كانوا  ما 

�سئيلة العدد ومنتقون بعناية.
الع�سور  مر  على  الثابت  لكن 
واالأفكار  النظرية  ارتباط  ان 
ومنا�رصة  واملمار�سة،  باملواقف 
لقيم  واالنت�سار  امل�سطهدين 
اأهم  من  هي  واحلرية  العدالة 

�سفات املثقف اأينما وجد.

موقع املثقف

االأمة  �سمري  املثقف 
هي  الثقافة  اإن  و�سوتها. 
انعكا�س للوعي االجتماعي، 
املهمة  املوؤ�رصات  واأحد 
وتطور  تقدم  مدى  على 
الب�رصية.  املجتمعات 
يف  ي�ساهم  املثقف  والأن 
اإنتاجه  خالل  من  التنوير 
بذلك  وهو  واإبداعاته، 
على  التاأثري  يف  ي�سارك 
املجتمع وحتديد خياراته. 
املثقف  اإن  املفهوم  بهذا 

هو فاعل �سيا�سي بامتياز.
اإن كانت ال�سيا�سة هي طريقة اإدارة 
�سوؤون البالد والعباد، فاإن الثقافة 
اأهم حمرك  ال�سامل هي  مبعناها 
رئي�سي للمجتمع، وهي اأبرز اأدوات 
هذه االإدارة، وبالتايل فاإن املثقف 
هذه  خارج  يكون  اأن  ميكن  ال 
املعادلة الرتباطه الوثيق بال�سمري 
اجلمعي، وال ميكن اأن يكون الإبداع 
املثقف اأية معان وال اية مفاعيل 
املجال  خارج  يكون  اأن  اختار  اإن 
ملجتمعه،  ال�سيا�سي  احليوي 
ي�سعى  ال�سيا�سي  اأن  من  بالرغم 
واالإنتاج  املثقف  يتكّيف  اأن  اإىل 
توجهاته  مع  االإبداعي  الثقايف 

خدمة لنظامه القائم.
البلدان  يف  املثقفني  اأن  بظني 
و�سيا�سياً  اقت�ساديا  املتطورة 

االختيار  برفاهية  ينعمون 
من  كثرياً  اأكرث  واالنخراط 
ثم  النامية.  البلدان  يف  املثقفني 
وجد  اأينما  امل�سهور  املثقف  اأن 
يتحمل اأعباء اأكرب من بقية اأقرانه 
اإىل  عر�سة  االأكرث  يجعله  مما 
التابعة  االأمنية  االأجهزة  مالحقة 
لل�سيا�سي، اأو اأن تكون هذه ال�سهرة 
من  يحميه  للمثقف  درع  مبثابة 
ع�سف ال�سيا�سي يف بلدان اأخرى.

الأنه  تهمي�س املثقف فهذا  اإن مت 
اأدواته  ا�ستنباط  من  يتمكن  مل 
قادراً  منه  جتعل  التي  الثقافية 
ورمبا  والتغيري،  التاأثري  على 
ن�ستطيع ب�سهولة اإيجاد �سا�سة كبار 
ال�سعوبة  لكن من  لي�سوا مبدعني، 
اأن  دون  عظيماً  مثقفاً  جتد  اأن 
يكون �سيا�سياً منذ �سقراط مروراً 

�سعيد  ادوارد  اإىل  باجلاحظ 
اآالف  بينهما  وما  وت�سوم�سكي 
كانوا  الذين  املبدعني  من 
فاعلني يف ال�ساأن ال�سيا�سي كل 

باأ�سلوبه واأدواته.
ي�ستبكون  املثقفني  بع�س 
ال�ساخنة  الق�سايا  جممل  مع 
يف�سل  وبع�سهم  ملجتمعاتهم، 
الظل،  يف  خاماًل  يكون  اأن 

حيادي،  اأنه  يظن  االآخر  والبع�س 
املثقف  ي�ساب  ان  يجب  ال  لكن 
بوهم احلياد فيما يتعلق بالق�سايا 
االأوطان  ومب�سالح  الكربى 
من  مثقفاً  راأيتم  واأن  وال�سعوب. 
هذا النوع فكونوا على ثقة اإما اأنه 
اأنه  اأو  ومقدرته،  �ساأنه  يدرك  ال 
النهائية  امل�سارات  ات�ساح  ينتظر 
كي يح�سل على رزقه وح�سته من 
الكعكة. وهذا اأ�سواأ اأنواع املثقفني 
الرمال  يف  راأ�سه  ي�سع  الذي  وهو 
ليخرجه بعد مرور العا�سفة. فما 
هي فائدة االإنتاج االإبداعي لهوؤالء 
اإذ مل تكن هموم العباد والبالد يف 

اأهم اأولوياتهم؟

موقع ال�سيا�سي

اإن ال�سيا�سة هي فن اإدارة م�سالح 
جلب  خالل  من  والدول  النا�س 
ال�سيا�سي  امل�رصة.  ودرء  املنفعة 
الذي  الواقع  ذات  مع  يتعامل 
يتعامل معه الثقايف، لكن ال�سيا�سي 
بينما  اليومي  العمل  يف  ينخرط 
الواقع  مع  يتعامل  املثقف 
وامل�ستقبل، مع الكلي واجلزئي يف 

ذات الوقت.
و�رصورية،  ومتالزمة  جدلية 
هي  املنفعة،  تبادل  على  قائمة 
فال  بال�سيا�سة،  الثقافة  عالقة 
وجود الأحدهما دون االآخر. اإن كل 
ي�ستثمران  والثقافة  ال�سيا�سة  من 
ت�ستثمر  فالثقافة  بع�سهما،  يف 
بع�س  حتقيق  بهدف  ال�سيا�سة  يف 
وال�سيا�سة  العامة،  املكا�سب 
مترير  الأجل  الثقافة  يف  ت�ستثمر 

ومواقف  �سيا�سية  خطابات 
ال�سيا�سي   – وكالهما  حمددة. 
– يجتهدان يف �سعيهما  واملثقف 
لقنوات  جدوى  االأكرث  للتوظيف 
يتقدم  قد  بينهما.  فيما  العالقة 
اأحدهما على ح�ساب االآخر، وقد 

حتدث قطيعة موؤقتة بينهما
اأداًءا  هناك  اأن  نالحظ  اأن  ينبغي 
�سمن  وموؤ�س�ساً  منظماً  �سيا�سياً 
وفعاًل  وهيئات،  واأحزاب  اأطر 
يرتبط  ال  حراً  منفلتاً  �سيا�سياً 
باأية منظومة. وال بد من التفريق 
وال�سيا�سي  ال�سيا�سي  املثقف  بني 
ال�سيا�سية  املمار�سة  اإن  املثقف. 
اجلماعة  روؤية  تفر�س  املنظمة 
ومفاهيم احلزب ب�سكل م�سبق، يف 
حني اأن الفعل ال�سيا�سي امل�ستقل 
فهو ال يتقيد باأية مواثيق حزبية. 
فاعاًل  يكون  املثقف  اأن  وبظني 

بقدر ابتعاده من احلزبية وحترره 
واملواقف  االأيديولوجيا  من 
واملفاهيم التي تفر�سها االأحزاب 
اأع�ساءها.  على  عادة  ال�سيا�سية 
خا�سة يف الو�سع العربي الذي مل 
يتلم�س بعد دربه نحو الدميقراطية 
ي�سيق  االأحزاب  اأن  اإذ  احلقيقية، 
اإطار  اعتبارها  -على  �سدرها 
على   – �سيا�سي  فكري  بنيوي 
اإىل  يوؤدي  مما  املخالفة  االآراء 
التي  احلرية  م�ساحة  تقلي�س 
يحتاجها املثقف واملبدع لالإنتاج 
من  وي�سل  والفكري،  الثقايف 
افكارهما  ويحا�رص  قدرتهما، 
ميلكانه.  ما  كل  وهم  وخيالهما، 
العامل  يف  غالباً  يح�سل  ما  اأن  اإذ 
باإجبار  ال�سيا�سي  يقوم  اأن  العربي 
مبوقف  التم�سك  على  املثقف 
ال  وهذا  تغيري،  دون  ما 
املثقف.  دور  مع  يتالءم 
هناك العديد من االأمثلة 
انخرطوا  عرباً  ملثقفني 
ال�سيا�سية  االأحزاب  يف 
وحتولوا – يا �سبحان اهلل- 
اإىل اأبواق لهذه االأحزاب. 
فهمنا،  ي�ساء  ال  وحتى 
اأن  ندعوا  ال  هنا  نحن 
يبتعد املثقف متاماً عن االأحزاب، 
حمافظاً  يظل  اأن  عليه  لكن 
تفكريه  وحرية  ا�ستقالليته  على 
لتحري�س  االأ�سلم  الو�سيلة  الأنهما 
ومما  وب�سريته،  وذاكرته  خميلته 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  من  ميكنه 
اأو  االأدبي  االإبداعي  اإنتاجه  عرب 
ميكن  الذي  الفل�سفي  اأو  الفني 
يف  ال�سيا�سية  املواقف  يحمل  اأن 
�سورة خمتلفة عن ال�سياقات التي 
ن�ساطه.  ال�سيا�سي  فيها  ميار�س 
ميتلك  اأن  للمثقف  ميكن  وهكذا 
من  متكنه  التي  املقدرة  تلك 
مكوناته،  بكافة  الواقع  مقاربة 
عرب   – ال�سيا�سي  موقفه  فيظهر 
عن  معرباً  وا�سحاً   - اإنتاجه 
ارتباطها  �سمن  �سيا�سية  روؤية 
وتاأثرها باالجتماعي واالقت�سادي 

واالأخالقي والثقايف.

ال�سيا�سي مهتم ب�سكل مبا�سر يف 
حتويل اإنتاج املثقف وت�سوراته 
وافكاره اإىل واقع معا�ش ما اأمكن 

ذلك، وهنا ينخرط بع�ش املثقفني 
يف الن�ساط ال�سيا�سي املبا�سر، 

والبع�ش يحجم عن ذلك.

اإن املثقف ميار�ش دوره عرب 
اإنتاجه االإبداعي املختلف، وعرب 
هذا االإنتاج فاإن املثقف يعرب عن 
روؤيته للعامل كما يراه، وهو بهذا 
يكون عاك�سًا للواقع املعا�ش لكن 
دور املثقف ال يتوقف عند هذه 

احلدود، اإذ عليه اأن يقدم تف�سري 
وحتليل فكري وفل�سفي واإن�ساين 

واجتماعي للواقع، و�سبل تطويره 
وتقدمه.
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م� ت�أثريات مر�ض املهق على العني؟.. 
مر�ض   Albinism �أو  »�ملهق« 
ور�ثي ي�سبب تغري يف لون �لب�رشة 
يف  وم�سكالت  و�لعني  و�ل�سعر 
به،  �مل�سابني  لدى  �لإب�سار 
ي�سيب  �ملهق  من  �أنو�ع  وهناك 
�أعر��ض  ظهور  دون  فقط  �لعني 

و��سحة على �ملري�ض.
هذ� �ملر�ض معروف �أن �أ�سحابه 
من  ويعانون  �ل�سم�ض  �سد 
م�سكالت ب�سبب �ل�سوء لأن حدقة 
�ت�ساعها  �ملري�ض معتمة وب�سبب 
ومير  تُغلق  �إليها  �لغبار  ودخول 
وهج  مبثابة  وتكون  منها  �ل�سوء 

جديد على �سبكية �ملري�ض.
عدم  من  يعانون  �ملر�سى  �أغلب 
�لإب�سار  مركز  يف  �لنمو  �كتمال 
�أو »�لفوبيا« لذ� يعانون من �سعف 
�لنظر، كما �أنهم يعانون من ر�أر�أة 
�لعني �لتي توؤدي �إىل �هتز�ز �لعني 

وت�سبب م�سكالت يف �لروؤية.
�أ عالج �حلالت  »�سل�ض«  و�أو�سح 
�لإب�سار  �سعف  من  تعاين  �لتي 
من  يتم  باملهق،  �إ�سابتهم  نتيجة 
خالل �رتد�ئهم �لنظار�ت �لطبية 
�لب�رشية،  و�ملعينات  �ملنا�سبة 
د�كنة  �لنظار�ت  �إىل  بالإ�سافة 

�ل�سم�ض  مع  تتنا�سب  حتى  �للون 
و�ل�سوء، هناك �أ�سخا�ض طبيعيني 
جند  ومل  باملهق  م�سابني  غري 
مثل  عليهم  تظهر  �أعر��ض  �أي 
�لرمو�ض �لبي�ساء و�ل�سعر �لأبي�ض، 

لكنهم م�سابني باملر�ض يف �لعني 
يف  م�سكالت  �إىل  فيوؤدي  فقط 

�لإب�سار.
�إىل �أن �حلالت �لتي ل تظهر عليها 
�لأعر��ض تكون �مل�سكلة لديهم يف 

�ل�سبكية ولي�ض يف �حلدقة، وعادة 
�حلالت  تلك  م�سكالت  تكون  ما 
�أقل من �حلالت �مل�سابة باملهق 
�لكامل وتكون حدقة �لعني �سليمة 

يف �أغلب �لأحيان.

م� ت�أثري الأرز البني على ال�صكر يف الدم؟

هل ي�صر امل�ء املثلج �صحة اجل�صم؟ 

�لأرز �لبني �أو �لأرز غري �ملق�سور من �لأطعمة �لتي 
وعلى  �ل�سكري،  مر�ض  من  �لوقاية  على  ت�ساعد 
�سبط �حلالة عند �لإ�سابة. ن�سبة �ل�سكر بالدم هي 
مقيا�ض ملقد�ر �جللكوز �لذي يتم توزيعه بو��سطة 
�لدم  �إىل  �جللوكوز  ويدخل  �لدموية،  �لدورة 
فيفرز  �لن�سويات،  �أكل  عند  كبرية  وبكمية  ب�رشعة 
�لبنكريا�ض �لأن�سولني ل�سبط ن�سبة �ل�سكر، فاإذ� مل 
عليك  يكون  بنف�سه  �ل�سكر  �سبط  �جل�سم  ي�ستطع 
�أن ت�سبطه باختيار �لأطعمة �ملنا�سبة و�لتحكم يف 

�لكمية.
من  وغريه  �لأبي�ض  من  بدلً  �لبني  �لأرز  �أكل 
�لإ�سابة  خطر  يقلل  �لب�سيطة  �لكربوهيدر�ت 
بال�سكري بن�سبة 16 باملائة يحتوي �لكوب �ملطبوخ 
ويوجد  حر�رية،  �سعرة   150 على  �لبني  �لأرز  من 
�ملقد�ر،  هذ�  يف  �لكربوهيدر�ت  من  غر�ماً   30

قليلة  �لأطعمة  من  ح�ستني  �ملقد�ر  هذ�  ويعادل 
�لطعام  قائمة  تت�سمنها  �لتي  �لكربوهيدر�ت 
 15 �لو�حدة  )�حل�سة  �ل�سكري  ملري�ض  �ل�سحية 

غر�ماً(.
مقد�رها  حل�سة  �ل�سكري  مري�ض  �ختيار  �أن  �أي 
كوب من �لأرز �لبني �ملطبوخ لي�ض مثالياً، ويجب 
�أن يقابله تقليل �أنو�ع �أخرى من �لأطعمة، �أو �ختيار 

ن�سف كوب من �لأرز �لبني فقط.
ويحتوي مقد�ر �لكوب من �لأرز �لبني على غر�مني 
من �لألياف �لتي تبطئ دخول �جللوكوز �إىل �لدم، 
�ألياف  �لن�سويات �لتي حتتوي على  ولذلك تو�سف 

مثل �لأرز �لبني باأنها كربوهيدر�ت معّقدة.
�لوقاية. وتفيد �لدر��سات باأن �أكل �لأرز �لبني بدلً 
�لب�سيطة  �لكربوهيدر�ت  من  وغريه  �لأبي�ض  من 

يقلل خطر �لإ�سابة بال�سكري بن�سبة 16 باملائة.

�أن �ملاء �ملثلج هو  يعتقد �لبع�ض 
�جل�سم  لرتطيب  �لأمثل  �لختيار 
درجات  �رتفاع  خالل  وتربيده 
ل  �أنه  �حلقيقة  لكن  �حلر�رة، 
بل  �جل�سم،  تربيد  على  ي�ساعد 
�ل�سحة  على  متعددة  �أ�رش�ر  له 

�لعامة.. فما هي؟
�حللق

�ملثلجة  �مل�رشوبات  تناول  عند 
على  يعمل  خماًطا  �جل�سم  يفرز 
�ملثلجة  �مل�رشوبات  تلك  تدفئة 
ما  �حللق،  عن طريق  دخلت  �لتي 
و�لتهاب  �حللق  �حتقان  �إىل  يوؤدي 

�للوزتني،.

اجلهاز اله�ضمي

على  توؤثر  �ملثلجة  �مل�رشوبات 
وت�سبب  و�ملعدة،  �لقولون  حركة 
ف�ساًل  �له�سمي،  �جلهاز  �رتباك 
للتهابات  �لتعر�ض  يف  دورها  عن 
يوؤدي  ما  و�لقولون،  �ملعدة  يف 
�لد�ئم  و�ل�سعور  �له�سم  ع�رش  �إىل 
�أع�ساء  �أن  مو�سًحا  بالغثيان، 
جمهوًد�  تبذل  �له�سمي  �جلهاز 
مالئم  وجعله  �ملاء  لتدفئة  كبرًي� 

لدرجة حر�رة �ملعدة و�لأمعاء.

الأ�ضنان

�إن تناول �مل�رشوبات �ملثلجة يزيد 
�لأ�سنان  ح�سا�سية  �أعر��ض  من 
�ل�سخ�ض  كان  �إذ�  �لت�سو�ض  و�أمل 

يعاين من تلك �مل�ساكل.

تربيد اجل�ضم

وعلى عك�ض �ل�سائع �أن �مل�رشوبات 
�ملثلجة ت�ساعد على تربيد �جل�سم 
درجة  بارتفاع  �ل�سعور  وتفادي 
جمدي  �لدكتور  فيقول  �حلر�رة، 
نزيه، رئي�ض وحدة �لتثقيف �لغذ�ئي 
باملعهد �لقومي للتغذية، �إن �ملخ 
يعطي للج�سم �إ�سارة باأنه يتعر�ض 
تناول  عند  باردة  حر�رة  لدرجة 
يجعله  ما  �ملثلجة،  �مل�رشوبات 
وهذ�  �جل�سم  ت�سخني  على  يعمل 
�ل�سعور بال�سخونة و�لتعرق  تف�سري 

بعد تناول تلك �مل�رشوبات.

التخ�ضي�س

على  �ملثلج  �ملاء  ي�ساعد 
ا  �أي�سً �ل�سائع  عك�ض  �لتخ�سي�ض، 
باأن �ملاء �لد�فئ هو �لذي ي�ساعد 
ويو�سح  �لوزن،  فقد�ن  على 
�أ�ستاذ  �لغيط،  �أبو  حممد  �لدكتور 
�لتغذية بالق�رش �لعيني، �أن �جل�سم 
يبذل جمهود �أكرب عند �رشب �ملاء 

يفقد  يجعله  ما  لتدفئتها،  �ملثلج 
�سعر�ت حر�رية.

هو  �لأف�سل  �أن  »�لبكري«  ويرى 
يكون  �أن  على  �لبارد  �ملاء  تناول 
درجة  مع  منا�سبة  حر�رته  درجة 

حر�رة �جل�سم.
 

 طريقة جديدة حلجب 
رائحة العرق

�قرتح خرب�ء من جامعتي يورك و�أك�سفورد تكنولوجيا جديدة حلل م�سكلة 
 ،eLife ر�ئحة �لعرق �لكريهة ون�رش �لعلماء نتائج در��ستهم يف جملة
حيث ت�سري �إىل �أن جلد �لإن�سان يف منطقة ما حتت �لإبط هو مكان 

فريد لن�ساط �لبكترييا، ب�سبب ن�ساط �إفر�ز�ت �لغدد يف هذه �ملنطقة، ما 
يجذب �مليكروبات و�لبكترييا.

لكن �مل�سكلة تكمن يف �أن بع�ض �لبكترييا �لتي حتيا على جلد �لإن�سان 
مفيدة، وقليل منها ي�سبب هذه �لر�ئحة �لكريهة، يف �لوقت �لذي يت�سبب 

فيه ��ستخد�م �لبخاخات بالق�ساء على كافة �أنو�ع �لبكترييا، �ل�سارة منها 
و�ملفيدة على حد �سو�ء.

»BioMind« يتفوق على 
اأمهر الأطب�ء يف دقة ت�صخي�ض 

الأمرا�ض
ن�رشت وكالة �لأنباء �ل�سينية �سينخو�، �أن �لذكاء �ل�سطناعي �ل�سيني 

»BioMind«، تفوق على �أف�سل �لأطباء يف م�سابقة من م�ستويني 
لت�سخي�ض �أور�م �لدماغ و�لتورم �لدموي، و�سخ�ض نظام �لذكاء �ل�سيني 

225 حالة من �أور�م �لدماغ خالل 15 دقيقة وبدقة ت�سخي�ض بلغت ن�سبتها 
87%. يف حني �سخ�ض 15 طبيبا من �أمهر �أطباء �لأور�م يف �ل�سني هذه 

�حلالت بدقة بلغت 66% فقط.
و�أ�سافت �لوكالة �أي�سا �أن �لذكاء �ل�سطناعي �سخ�ض حالت ملر�سى 
�لتورم �لدموي بن�سبة جناح بلغت 83% وبدقة �أعلى من ت�سخي�ض �أمهر 
�لأطباء بن�سبة 20%و�أعلنت �إد�رة �مل�ست�سفى �لذي �حت�سن �لتجربة �أن 
�لهدف منها لي�ض �لتقليل من �ساأن �لأطباء �حلقيقيني، بل م�ساعدتهم 

على �لتقدم يف جمال �لت�سخي�ض من خالل �لتفاعل مع �لتقنيات �حلديثة 
�لتي طورها �لإن�سان لهذ� �لغر�ض.

اأعرا�ض تنذر ب�لته�ب املف��صل 
الروم�تويدي

   
 

قالت �جلمعية �لأملانية للروماتيزم �إن �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي يعد 
�أكرث �أنو�ع �لروماتيزم �سيوعاً.

 و�أو�سحت �أن �أعر��سه �ملميزة تتمثل يف �آلم وتورم �ملفا�سل، خا�سة يف 
�أ�سابع �ليد و�لقدم، وتيب�ض �جل�سم ملدة طويلة يف �ل�سباح ب�سفة خا�سة، 

�إ�سافًة �إىل �أعر��ض �أخرى مثل �رتفاع درجة حر�رة �جل�سم و�لإرهاق 
وجفاف �لفم و�لعني وفقد�ن �ل�سهية.

و�سددت �جلمعية على �رشورة ��ست�سارة �لطبيب فور مالحظة هذه 
�لأعر��ض، حمذرة من �أن �إهمال عالج �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي 

ب�سكل مبكر و�سحيح، قد ترتتب عليه عو�قب وخيمة مثل ت�سوه �ملفا�سل 
وتاآكلها.

يُ�سار �إىل �أن �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي هو مر�ض مزمن غري قابل 
لل�سفاء، وميكن عالجه جيد�ً بالأدوية و�لعالج �لطبيعي، بعد �لت�سخي�ض 

�ملبكر، وميكن �أن يظهر �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي يف �أي مرحلة 
عمرية، وتعد �لن�ساء �أكرث ُعر�سة لالإ�سابة به من �لرجال.

هل طنني الأذن م�صكلة �صحية 
تثري القلق؟

   

رغم �أن طنني �لأذن يعترب من �مل�ساكل �ل�سحية �ملزعجة، �إل �أن 
�لربوفي�سور بريغيت مازورك مديرة مركز طنني �لأذن مب�ست�سفى �سارتيه 

بالعا�سمة �لأملانية برلني �أو�سحت �أن هذه �حلالة ل ت�ستدعي �لقلق 
وتختفي من تلقاء نف�سها.

و�أو�سحت �لطبيبة �لأملانية �أن طنني �لأذن من �لأمور �لطبيعية، وقد 
يظهر ب�سبب �ل�سو�ساء و�لإجهاد و�لنفعالت �لعاطفية �ملفرطة من 
خالل حترير �لعديد من �لناقالت �لكيميائية يف خاليا حا�سة �ل�سمع 

ب�سكل �أكرب من �ملعتاد.
وت�سري مازورك �إىل �أن �لطنني يختفي يف معظم �حلالت بعد وقت ق�سري، 
لكن يف �لوقت ذ�ته يتعني �لبتعاد عن م�سبباته، ويعترب طنني �لأذن مزمناً 
�إذ� ��ستمر ملدة ثالثة �أ�سهر، ول يتم ت�سخي�ض �لطنني باأنه حالة مر�سية 

�إل عند �ل�سعور بقيود �سديدة ب�سببه.
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من اأهم اأوائل م�ؤلفات املدر�سة املالكية القريوانية
املدر�سة  م�سنفات  اأوائل  يف  ياأتي 
من  جمموعة  القريوانية  املالكية 

الكتب اأهمها :

مالك  لالإمام  املوطاأ   1-
بن اأن�س

ومعلوم اأن املوطاأ اأ�سح كتب املذهب 
وقد  واأجمعها،  واأقدمها  واأ�سهرها 
على  امللة  من  الأعظم  ال�سواد  اتفق 
ومن  روايته،  يف  والجتهاد  به  العمل 
كتاب  اليوم  احد  بيد  لي�س  اأنه  اليقني 
لأن  املوطاأ،  من  اأقوى  الفقه  يف 
باعتبار  يكون  اأن  اإما  الكتاب،  ف�سل 
املوؤلف، اأو من جهة التزام ال�سحة، اأو 
القبول،  جهة  من  اأو  ال�سهرة،  باعتبار 
وا�ستيعاب  الرتتيب،  باعتبار ح�سن  اأو 
املقا�سد ونحو ذلك، وكل ذلك يوجد 

يف املوطاأ.

الفقهية  املدونة   2-
الكربى لالإمام �سحنون 

بن �سعيد 240هـ

تعترب املدونة من اأمهات كتب املذهب 

يف  كتاب  عن  يعرف  ل  كما  املالكي، 
املذهب بعد املوطاأ نال من الإطراء 
والتقدير ما نالته املدونة على األ�سنة 
اأ�سل  فهي  واملتاأخرين،  املتقدمني 
علم املالكيني، بل هي عندهم ككتاب 
وككتاب  النحو،  اأهل  عند  �سيبويه 
ويروى  احل�ساب،  اأهل  عند  اإقليد�س 
اأ�سح من موطاأ  اهلل  كتاب  بعد  ما  اأنه 
مالك، ول بعد املوطاأ ديوان يف الفقه 

اأفيد من املدونة.
الرتبة  لهذه  املدونة  اأهل  ومما 
حتى  عليها،  ا�ستملت  التي  امل�سائل 
ال�سيوخ على �سبيل املبالغة  قال احد 
»ما من حكم نزل من ال�سماء اإل وهو 

يف املدونة«.
من  اأربعة  اأفكار  تداولتها  وقد 
وعبد  اأن�س  بن  مالك  املجتهدين: 
الرحمن بن القا�سم واأ�سد بن الفرات 
عن  ينقل  ومما  �سعيد،  بن  و�سحنون 
�سحنون قوله: »عليكم باملدونة فاإنها 
كالم رجل �سالح وروايته«، كان يقول 
ا: »اإمنا املدونة من العلم مبنزلة  اأي�سً
يف  جتزئ  القراآن،  من  القراآن  اأم 
ال�سالة عن غريها، ول يجزئ غريها 

عنها«. 
عقولهم  فيها  الرجال  »اأفرغ 
و�رشحوها وبينوها، فما اعتكف احد 

على املدونة ودرا�ستها اإل عرف ذلك 
يف ورعه وزهده، وما عداها احد اإىل 
اإل عرف ذلك فيه، ولو عا�س  غريها 

عبد الرحمن اأبًدا ما راأيتموين اأبًدا«،
املوطا،  بعد  الثانية  املرتبة  وهي يف 
اأبو  املغرب  �سيخ  يقول  ذلك  ويف 
يفتى  »اإمنا  )ت631هـ(:  �سالح  حممد 
يجد  مل  فاإن  املوطاأ،  مالك يف  بقول 
فاإن  املدونة،  يف  فبقوله  النازلة  يف 
مل يجد فبقول ابن القا�سم فيها، واإل 
اأهل  فاأقاويل  واإل  فبقوله يف غريها، 

املذهب«.

املجموعة  كتاب   3-
ملحمد بن اإبراهيم بن 

عبدو�س 260هـ

الإمام  تالميذ  من  عبدو�س  وابن 
�رشيف  كتاب  واملجموعة  �سحنون، 
واأ�سحابه  مالك  الإمام  مذهب  على 
كتاًبا،  اخلم�سني  نحو  يف  كاملدونة 
اأعجلته املنية قبل متامه، واملجموعة 
واأكرثها  ابن عبدو�س،  موؤلفات  اأ�سهر 

تداولً يف املذهب .
كتب  خام�س  يعترب  هذا،  وكتابه 
القا�سي  يقول  كما  وهي  الدواوين، 

مالك  بعلم  اأتى  رجل  »كتاب  عيا�س: 
على وجهه«.

والزيادات  النوادر   4-
على ما يف املدونة من 

غريها من الأمهات

مائة  من  اأزيد  م�سهور،  كتاب  وهو 
للكتب  تلخي�س  مبثابة  ويعترب  جزء، 
املالكي  للمذهب  الهامة  الفقهية 
جميع  جمع  حيث  الوقت؛  ذلك  حتى 
ما يف الأمهات من امل�سائل واخلالف 
اأقوال  جميع  على  فا�ستمل  والأقوال، 

املذهب وفروع الأمهات كلها.
عن  عبارة  الكتاب  العموم،  وعلى 
الفقه  ت�سم  �ساملة،  فقهية  مو�سوعة 
وفنوًنا اأخرى، وهو كما يقول املرحوم 
اأبو الأجفان يف مقدمة كتاب اجلامع: 
الفقهية،  النقول  اإىل  »فبالإ�سافة 
فاإن  املذهب،  داخل  املقارن  والفقه 
الأخبار  من  �سذرات  الكتاب  هذا  يف 
العقيدة،  يف  مالك  واآراء  وال�سري، 
كان  مما  واأدوات،  لحداث  وو�سًفا 
الأول،  الإ�سالم  عهد  يف  متعارًفا 
للباحث  �ساحلة  مادة  منه  يجعل  مما 

التاريخي الجتماعي.« 

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

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

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

املذاهب اأ�سول. 

اآيات القراآن و ق�انينه و�سننه 
لة يف �سرية النبِيّ  متمِثّ

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

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

هذا �سيء فوق طاقة الب�رش.

الن�م وفاة م�ؤقتة و امل�ت ن�م اأبدي :
ل اأن يقراأ اآية الكر�سي ، وقد ذكر النبي   اأيها الأخوة ، تعلَّمنا من درو�س الدين اأن الإن�سان اإذا اأوى اإىل فرا�سه يُف�سَّ

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

فالنوم وفاة موؤقتة ، و املوت نوم اأبدي ، قال تعاىل:
ى اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها ]�سورة الزمر: 42[  فالإن�سان حينما ينام يفقد الوعي ،  اهلل يَتََوَفّ
و يفقد ات�ساله بالعامل اخلارجي ، يا ترى هناك عدو ، هناك ح�رشة ، هناك اأفعى ، هناك م�سكلة ، هناك حريق 
ُيّ الَْقيُّوُم ]�سورة البقرة :  ُ َل اإِلََه اإَِلّ ُهَو احْلَ ، هناك �سارق ، فالإن�سان حينما ياأوي اإىل فرا�سه يتلو قوله تعاىل : اهلَلّ

255[  اأردت اأن تكون هذه ال�سورة حمور هذا الدر�س ل على اأنه در�س تف�سري ، بل على اأنه توجيه نبوي كرمي ، من 
فقه الرجل اأنه اإذا اأوى اإىل فرا�سه يقراأ هذه ال�سورة اأو يقراأ هذه الآية التي �سميت باآية الكر�سي ، وهي من اأعظم 

القراآن الكرمي .

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

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

كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء 
احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا 
اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 

ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار وامللحدون فال يجروؤون على هذا، 
اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل ، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل 

ِكنَي ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴾ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴾ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ موجود :  مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ
الأنعام: 24[

ال�سدقات اأ�سا�سها حمبة اهلل عز وجل 
باملنا�سبة: الزكاة فر�س، الزكاة مثل ال�رشيبة، اإذا دفعت �رشيبة هل يعطونك و�سام �رشف يف الدولة؟ ل، �رشيبة، اأما لو 
قدمت لهم بناء م�ستو�سف كهدية، ميكن اأن يعملوا احتفالً يقدرونك فيه، اأما ال�رشيبة فمن دون تقدير لأنها �رشيبة، 

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

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



اجلديد بنتلي  موديل  من  ن�سخة   100  .. الذهبي  باليوبيل  احتفااًل 

الثالثاء 17  جويلية  2018  املوافـق  لـ 01 دو القعدة 1439هـ

�سيارات
21

   
موديل  عن  بنتلي  �رشكة  ك�شفت 
 Mulsanne خا�ص من �أيقونتها
�لفارهة �حتفاالً باليوبيل �لذهبي 
يف  �لعريقة  �لربيطانية  لل�رشكة 

.2019

�ملوديل  �أن  بنتلي  و�أو�شحت 
�خلا�ص، �لذي تبدعه �أنامل ق�شم 
 Mulliner �خلا�شة  �ملوديالت 
�لربيطانية، يحمل  لل�رشكة  �لتابع 
 Mulsanne W.O. �ال�شم 
 ،Edition by Mulliner

وهو يكت�شي بطالء خارجي �أ�شود 
جنوط  مع  يتناغم  و�لذي  �للون، 
خفيف  معدن  من  م�شنوعة 

تكت�شي باللون �الأ�شود �أي�شاً.
�لد�خلية  �ملق�شورة  وتتاألق 
وحليات  فاخرة  و�أخ�شاب  بجلود 

باالإ�شافة  �لكروم،  بربيق  تتالأالأ 
موديل  ��شم  حتمل  مل�شقات  �إىل 
با�شم  وتوقيعات  �لذهبي  �ليوبيل 
م�شاند  على  �خلا�ص  �ملوديل 

ظهر �ملقاعد.
و�أعلنت بنتلي �أن �ملوديل �خلا�ص 

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

ك�شفت بي �إم دبليو �ال�شبوع 
�ملا�شي عن X5 �جليل �لر�بع، 

و�ليوم ح�شلنا على �أف�شل 
نظرة على مناف�شتها �لرئي�شية 

مر�شيد�ص GLE و�لتي �شيد�شن 
�أي�شا جيل جديد كليا منها  

ر�شد �لنموذج �الإنتاجي لل�شيارة 
يف �أملانيا، ومبا �أن �ل�شانعة 

�لفاخرة مل تكبد نف�شها عناء 
متويهها فذلك يعني �أن �لتد�شني 

�شيتم خالل �الأ�شابيع �ملقبلة.
�شحيح �أن مقطع �لفيديو ال 

يك�شف و�جهتها �الأمامية �إال �أن 
 GLE ذلك كاٍف حيث ظهرت
2019 �شابقا بتمويهات خفيفة 

وبناًء على �ل�شور �لتج�ش�شية 
مت �إن�شاء ت�شميم �فرت��شي، 

�خللفية تبدو ر�شيقة عن �ل�شابق 
و�مل�شابيح �خللفية نحيلة 

ي�شل بينها �رشيط معدين، �أما 
�لو�جهة �الأمامية فهي م�شتوحاة 

من CLS مب�شابيح �أمامية 
LED وفتحات تهوية �شفلية 

عدو�نية مع خطوط قوية على 
غطاء �ملحرك، يف حني متتلك 
�جلو�نب جتعد�ت ت�شيف �إليها 

مل�شة مهيبة مع �أقو��ص عجالت 
�أعر�ص من �ل�شابق.

يف د�خلها، �شتح�شل على نظام 
 MBUX ملعلومات �لرتفيهي�
مع �شا�شات رقمية بالكامل مثل 

�أحدث موديالت �ل�رشكة، كما 
�أن �النتقال �إىل من�شة جديدة 

 GLE شيزيد حجم د�خلية�
ب�شكل كبري للركاب و�الأمتعة.
�أغلب �ملحركات �شتاأخذ من 

E-Class، لذ� هي لي�شت ب�رش 
خفي، و�الآن لي�ص �أمامنا �شوى 

 GLE نتظار تقدمي مر�شيد�ص�
2019 �جلديدة كليا ر�شميا 

 X5 وتنزل على �ل�شاحة لتناف�ص
�جليل �لر�بع.

قاعدة ب�سيطة حل�ساب م�سافة االأمان اأثناء القيادة
�أفاد �ملجل�ص �الأملاين لل�شالمة على �لطرق 

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

"قاعدة �لثانيتني". و�أو�شح �خلرب�ء �الأملان �أن 
هذه �لقاعدة هي عبارة عن �مل�شافة �ملقطوعة 

يف غ�شون ثانيتني، حيث يتم مالحظة نقطة 
ثابتة كعالمة طريق �أو �شجرة متر بها �ملركبة 
�الأمامية، ثم يبد�أ �لعد "و�حد وع�رشون، �ثنان 

وع�رشون"و�إذ� مت �لو�شول �إىل هذه �لنقطة �لثابتة 
يف �أقل من ثانيتني، كانت �مل�شافة �لفا�شلة 

ق�شرية جد�ً. وملزيد من �الأمان على �لطرق 
�ل�رشيعة �أو يف �لطق�ص �ل�شيئ، ين�شح �خلرب�ء 

�الأملان باحلفاظ على م�شافة �أمان �أكرب باتباع 
قاعدة �لثالث ثو�ين، فبذلك ميكن �لتكيف مع 

تغري�ت �رشعة �ملركبة �ملتقدمة ب�شهولة.

"Active Cylinder" كيف توفر تكنولوجيا 
 يف ا�ستهالك ال�سيارات للوقود؟

ت�شعى كربى �ل�رشكات و�لعالمات �لتجارية �لعاملية الإمد�د �شيار�تها بكل جديد يف جمال تكنولوجيا حمركات �الحرت�ق �لد�خلي، ذلك بهدف 
تقدمي �أف�شل �أد�ء ممكن �أثناء �ل�شري باأقل معدل من ��شتهالك �لوقود.

وبات �أمر خف�ص معدالت ��شتهالك �لوقود �الأحفوري يف �ل�شنو�ت �الأخرية ق�شية ر�أي عام عاملي، خا�شة يف ظل ظاهرة �الحتبا�ص �حلر�ري 
 "ACC"و�ملعروفة �خت�شاًر� بـ "Active Cylinder Control" و�رتفاع معدالت تلوث بيئة كوكب �الأر�ص مل�شتويات خطرة  وتعد تكنولوجيا
 "ACC"من �البتكار�ت �لتي باتت كثري من �ل�رشكات تعتمد عليها للو�شول �إىل �حلد �الأق�شى من �لتوفري يف ��شتهالك �لوقود وتتلخ�ص فكرة �لـ

يف �إمكانية �لتحكم بعدد �ال�شطو�نات �لعاملة د�خل �ملحرك، حيث ميكن بو��شطة هذه �لتقنية غلق عدد من �ال�شطو�ناتفي ظروف �لقيادة �لتي 
ال ت�شتدعي �إىل �لكثري من �لعزم ب�شكل تلقائي ويف حال كان ��شتهالك �ملحرك �ملكون من 4 �شلندر�ت "��شطو�نات" 7 لرت�ت من �لوقود لكل 100 

كم، فاإن غلق ��شطو�نتني عند عدم �حلاجة للطاقة �لكاملة يحد من �ال�شتهالك بن�شبة قد ت�شل �إىل %32.
وخرجت تكنولوجيا "ACC" �إىل �لنور للمرة �الأوىل عرب �رشكة د�ميلر �إيه جي يف عام 2001 ، و�أتاحت �ل�رشكة �الأملانية حينها ل�شائقي �شيار�ت 
مر�شيد�ص بنز CL600 وS600 �إمكانية �لتحكم يف قوة �ملحركات ويف وقت الحق من عام 2002 �أعلنت كل من جرن�ل موتورز �الأمريكية وهوند� 
�ليابانية عن تقنيات م�شابهة قادرة على تعطيل جزء من �ملحرك يف حاالت �ل�شري �العتيادية، ذلك قبل �أن تنت�رش بني غالبية �رشكات �ل�شيار�ت 

�لعاملية. ومن �أبرز �ل�شيار�ت �ملزودة بنظام "Active Cylinder Control" �ملتاحة يف �شوق �ل�شيار�ت �مل�رشي، �شكود� كودياك 2019 
و�شيات ليون 2018 وفولك�ص فاجن با�شات 2018.

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

قادرة على �ل�شري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�شيارة يف �الأر��شي �لوعرة، و�ت�شح �أنها ل�شيارة "نيفا"، ف�شال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�شالم �لرو�شية �لبيالرو�شية عن مناذج ع�شكرية مطورة ك�شفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�شية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �شولنيت�شنوغور�شك يف �شو�حي ع�شكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�شة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �شلمت 4 �شيار�ت �مل�شافة بني قعرها و�الأر�ص مقارنة بالنماذج �ملدنية.��شتخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�شا�ص "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�شاة، وميكن �أن ين�شب فيها قاذف قنابل �أو ر�شا�ص �إن "نيفا" �لع�شكرية �ملطورة خم�ش�شة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�شة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�شاعة يف �الأر��شي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ال�شتطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �شيارة للتدخل مو�شكو.
ت�شتهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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8 مفاجاآت من �أبل للم�ستخدمني.. تعرف عليها

الأمريكية،  »اأبل«  �رشكة  تعتزم 
مل�ستخدميها،  مفاجاآت   8 اإطالق 
خالل الأ�سهر املقبلة ون�رش موقع 
بالقائمة  تقريًرا  رامورز«،  »ماك 
التي �ستطلقها  للمنتجات،  الكاملة 

ال�رشكة ، وجاءت كالتايل:

اآيفون  -  1

من  ن�سخ   3 لإطالق  »اأبل«  جتهز 
منهما  اثنني  »اآيفون«،  هاتف 
 »OLED« ب�سا�سات  مزودين 
بو�سة،  و6.5  بو�سة   5.8 باأحجام 
 »LED« ب�سا�سة  مزود  وهاتف 

 6.1 ب�سا�سة  التكلفة  منخف�ض 
الثالث  الن�سخ  و�ستزود  بو�سة، 
»اأيه  ومبعالج   ،»FaceID« بتقنية 

.»12

اآيباد برو  -  2

ن�سختني  اإنتاج  على  »اأبل«  تعمل 
برو«  »اآيباد  اللوحي  حا�سبها  من 
بو�سة،  و12.9   11 ب�سا�ستني 
لـ«اآيفون  م�سابه  �سيكون  وبت�سميم 
ا�ستبدال  فيها  �سيتم  والتي   ،»X
بتقنية  الب�سمة  م�ست�سعر 

.»FaceID«

ميني ماك   -  3

حتديثات  على  يحتوي  اأن  متوقع 
ماك  ن�سخ  واأن  خا�سة  عديدة، 
ميني مل حتَظ بتحديث منه 1300 
�سنوات   3 اإىل  ي�سل  ما  اأي  يوم، 

ون�سف العام.

برو بوك  ماك   -  4

�سيتم حتديث املعالج اخلا�ض به.

بوك ماك   -  5

�سيتم حتديث املعالج اخلا�ض به.

بوك  نوت   -  6
»اقت�صادي« منخف�ض 

التكلفة

ال�رشكة  تطلق  اأن  املتوقع  من 
الأمريكية ن�سخة جديدة من »نوت 
اآير« ب�سا�سة 12 بو�سة ب�سعر  بوك 

اقت�سادي مناف�ض.

ماك:  اآي   -  7

يف  كبرية  تغيريات  حتدث  اأن  متوقع 
يف  عديدة  وحت�سينات  موا�سفاته، 
عن  تف�سح  مل  التقارير  لكن  اأدائه، 

هويته تلك التح�سينات والتحديثات.

ووت�ض:  اأبل   -  8

جديدتني  ن�سختني  »اأبل«  �ستطلق 
الذكية يف عام 2018،  من �ساعتها 
الأوىل ب�سا�سة 1.57 بو�سة والثانية 

ب�سا�سة 1.78 بو�سة.

�لروبوتات بداًل من �ملرتجمني
 يف �ملحاكم �لربيطانية قريبًا

   
تعمل وزارة العدل الربيطانية حالياً بال�سرتاك مع عدد 

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

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

ال�سادرة عن وزارة العدل الربيطانية باأن اأكرث من 2600 
ق�سية مت تاأجيلها ب�سبب �سوء الرتجمة يف ال�سنوات 

اخلم�ض املا�سية ويجري حالياً تطوير حوا�سيب 
للرتجمة الفورية، والتي �ستبداأ العمل على الرتجمة يف 
قاعات املحاكم يف غ�سون �سنوات قليلة، وفق ما قال 

رئي�ض الق�ساة الربيطانيني.
وقد ك�سف اللورد بورنيت عن هذه اخلطة، اأثناء اإلقائه 

حما�رشة حول اإ�سالح املحاكم يف مدينة لندن موؤخراً، 
حيث �رشح باأن احلوا�سيب �ستكون قادرة قريباً على 

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

اأن الروبوتات �ستوفر ترجمات اأكرث دقة من الب�رش، 
الذين يتعر�سون ل�سغوطات اأثناء تفكريهم بالرتجمة 
املنا�سبة، الأمر الذي قد يوؤثر على جودة ترجمتهم 

ودقتها. وتقول الإح�سائيات اإن 2524 ق�سية مت تاأجيلها 
يف حماكم ال�سلح خالل اخلم�ض �سنوات الأخرية ب�سبب 
عدم وجود مرتجم �سفوي فيها، اإ�سافة اإىل تاأجيل 137 

حماكمة ب�سبب م�ساكل مع املرتجمني، بح�سب ما ورد يف 
�سحيفة ديلي �ستار الربيطانية.  

يوتيوب يطلق خا�سية جديدة 
ملو�جهة �ملحتوى �مل�سروق

اأداة جديدة  غوغل،  �رشكة  اأطلقت 
 Copyright« باإ�سم  يوتيوب  على 
املحتوى  ملواجهة   »Match
اأ�سحاب  وم�ساعدة  امل�رشوق، 
على  العثور  يف  الأ�سلي  املحتوى 
التي  بهم،  اخلا�سة  الفيديوهات 
ِقبل  من  املوقع  اإىل  رفعها  اأٌعيد 

اآخرين.
ووفق ما اأورده موقع عامل التقنية، 
باإ�سعار  اجلديدة،  اخلا�سية  تقوم 
باأن  الأ�سلي  املحتوى  �ساحب 
من  ورفعه  �رشقته  مت  حمتواه 
غوغل  و�ستبداأ  اآخر  م�ستخدم 
بتفعيل الأداة اجلديدة يف الأ�سبوع 
اأكرث  ت�سم  التي  للح�سابات  املقبل 

من 100،000 م�سرتك.
الفيديوهات  على  العثور  وبعد 
�ستعر�ض  الأداة  فاإن  امل�رشوقة، 
تفعل  األ  عليك عدة خيارات، مثل 
�ساحب  مع  تتوا�سل  اأن  اأو  �سيًئا، 
جوجل  من  تطلب  اأن  اأو  القناة، 
الفيديو من املوقع ويف حال  اإزالة 
جوجل  فاإن  الفيديو،  اإزالة  طلبت 
اأن  بعد  اأيام   7 بعد  بذلك  �ستقوم 
تُبلغ �ساحب القناة لعله يقوم باإزالة 
و�سعت  وقد  هذا  بنف�سه،  الفيديو 
ال�رشكة عدة عوامل لال�ستفادة من 
اأنت  اأن تكون  الأداة اجلديدة، مثل 
للفيديو،  ح�رشية  حقوق  �ساحب 

ولي�ض اأن تقوم برفع فيديو عام.

�ن�ستغر�م تلغي وظيفة �لتحذير 
عند �أخذ لقطات �ل�سا�سة

9to5mac.« التقنيات  بوابة  اأ�سارت 
�سبكة  م�ستخدمي  اأن  اإىل   »com
عندما  حتذير  اأي  يتلقوا  لن  ان�ستغرام 
من  �سا�سة  لقطات  بعمل  الآخرون  يقوم 

األغت  اأن  بعد  ان�ستغرام،  على  ق�س�سهم 
�سبكة التوا�سل الجتماعي الوظيفة بعد 

اختبارها لبع�ض الوقت.
وظيفة  اإلغاء  اأ�سباب  ال�سبكة  تعلن  ومل 

التحذير عند اأخذ لقطات ال�سا�سة، غري 
اأنها �ست�ستمر يف اإر�سال التحذيرات عند 
املبا�رشة،  للر�سائل  �سا�سة  لقطة  اأخذ 

التي يتم اإخفاوؤها.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيق �إخباري 
جديد مل�ستخدمي �لهو�تف �لذكية

تطبيق  مايكرو�سوفت  �رشكة  طرحت 
الهواتف  مل�ستخدمي  جديد  اخباري 
الذكية التي تعمل على نظامي اأندرويد 
لتطبيقها  بدياًل  ليحل  وذلك   iOSو
كان  والذي   MSN ال�سابق  الإخباري 

متوفراً للم�ستخدمني على النظامني.
اإعادة  مبثابة  اجلديد  التطبيق  ويعترب 
تد�سني للتطبيق ال�سابق لكن مع عالمة 
 Microsoft جتارية جديدة بت�سميته
كان  والذي   MSN من  بدلً   News

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

بقية التغيريات.
التطبيق  اأن  مايكرو�سوفت  وقالت 
اجلديد يحمل ا�سماً خمتلفاً لكنه مبني 
التي  الإخبارية  ال�رشكة  خدمة  على 

للم�ستخدمني عرب مواقع مثل  تقدمها 
التطبيق  خدمات  و�ستظهر   .MSN
الإخبارية اجلديدة �سمن تطبيق خا�ض 
تطبيق  ايدج،  مت�سفح   ،10 بويندوز 
موقع  بوك�ض،  اإك�ض  اأجهزة  �سكايب، 
منف�سل  كتطبيق  وكذلك   ،Outlook

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

حتميله جلميع امل�ستخدمني 



النقل  احلرائق،  مكافحة  عربات   
املدر�صي و الإ�صعاف الطبي وال�صحي(، 
�صنف  بنز«  »مر�صيد�س  العالمة  ذات 
ال�رشكة  �صنع  من  و«�صربينرت«  )ج( 
اجلزائرية ل�صناعة ال�صيارات ببو�صقيف 
املديرية  لفائدة  تيارت/ن.ع.2،  ولية 
املركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، 
لالأمن  العامة  املديرية  العدل،  وزارة 
الوطني، احلماية املدنية بالإ�صافة اإىل 

هيئات وطنية عمومية و خا�صة.
ليوؤكد  اجلديد  الت�صليم  هذا  ياأتي 
الوطني  للجي�س  العليا  القيادة  حر�س 
دفاع  �صناعة  تطوير  على  ال�صعبي 
ومنتوج  عاملية  مبوا�صفات  وطنية، 
منا�صب  خلق  وكذا  عالية،  جودة  ذو 

وم�صتمر  عايل  بتكوين  م�صتدامة  �صغل 
لطلبات  وال�صتجابة  للم�صتخدمني، 

لبلوغ  املحددة  الآجال  يف  زبائنها 
الأهداف امل�صطرة.

م٫�س

ال�شركة اجلزائرية ل�شناعة ال�شيارات ببو�شقيف والية تيارت

ت�سليم 554 �سيارة متعددة املهام ورباعية الدفع
مت اأم�س االثنني 16 جويلية 2018، ت�شليم )554( �شيارة متعددة املهام ورباعية الدفع مبختلف 

اأنواعها )نقل االأفراد، �شيارات خم�ش�شة لل�شرطة العلمية، التدخل،�شاحنات م�شفحة.

اجلنوب املظلوم
 

احلدودية  املناطق  �شكان  يتحمل 

عن  نيابة  كبريا  عبئا  اجلنوبية 

املناطق  يف  اجلزائريني  باقي 

لعنة  تتحالف  ،هناك  االأخرى 

و  امل�شريين  عجز  مع  اجلغرافيا 

الربامج  تنفيذ  عن  امل�شوؤولني  

التنموية امل�شندة اإليهم،و ال جمال 

هناك لنتحدث عن حلول اإبداعية 

العديد  املطروحة،  للم�شاكل 

وراء  كانت  التي  امل�شاكل  من 

باالإمكان  كان  ال�شكان  احتجاجات 

حلها  لو �شدقت النوايا،لكن بع�س  

ميررون  ال  ال�شمري  منعدمي 

اإيجاد  و  با�شتنزافه  اإال  م�شروعا 

بع�س  و�شع  من  متكنهم  ثغرات 
االأموال يف جيوبهم

اأهلنا يف اجلنوب مطالبا  مل يطرح 

ال�شلطات  على  ي�شعب  م�شتحيلة 

باملاء  فقط  طالبوا  حلها،  املركزية 

قليلة  اأمتار  بعد  على  املتواجد 

ال�شكنات  بتوزيع  و  اأرجلهم  حتت 

الوالة  اإليهم  ي�شتمع  اأن  املنجزة،و 

من  كثريا  لكن  املنتخبون،  و 

اأغلقوا  املنتخبني  ،و  امل�شوؤولني 

بات  ،و  هواتفهم   و  اأ�شماعهم 

على  مقت�شرا  باملواطنني  اللقاء 

املنا�شبات التاريخية و اأحيانا يرى 

االأوىل  ال�شفوف  يف  امل�شوؤولون 

ل�شالة العيدين،...املع�شلة لي�شت 

يف املال اإمنا يف الرجال،و اللهب كما 

يقال دوما من م�شت�شغر ال�شرر.

موقف

بوتني

 55 جهاز خمابرات 
�سارك يف تاأمني 

كاأ�س العامل
بوتني،  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  قال 
اأم�س الإثنني، اإن 55 جهاًزا ا�صتخباراتًيا 
كاأ�س  مونديال  تاأمني  يف  �صاركوا  دوليا 
العامل الذي اأقيم يف رو�صيا للعام 2018 
اليوم،  رو�صيا  قناة  وفق  بوتني  وقّدم 
ال�صتخبارات  لأجهزة  لأجهزة  �صكره 
يف  �صاركت  التي  الأمنية  والدوائر 
اأن  »اأعرف  واأ�صاف  املونديال  تاأمني 
ا�صتخباراتيا  55 جهازا  من  126 ممثال 
هذا  يف  �صاركوا  دولة   34 من  واأمنيا 
اأ�صكر  اأن  »اأود  العمل اجلماعي« وتابع: 
اأجهزة ال�صتخبارات الرو�صية والأجهزة 
الأجهزة  ممثلي  وبالطبع  الأمنية، 
من  الأجنبية،  والأمنية  ال�صتخباراتية 

اأكرث من 30 دولة يف العامل«.
احلاج # وداد 

الرئا�شيات يف �شدارة امللفات املطروحة

لقاء بني مقري وبن يون�س يف مقر حركة حم�س

اأدرار

2842 مر�سح لالمتحان ال�سفوي 
اخلا�س بالتعليم االبتدائي 

العا�شمة

 جمع 600 األف طن من النفايات املنزلية 

ال�صلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  ا�صتقبل 
احلركة  رئي�س  مقري  الرزاق  عبد 
ال�صعبية اجلزائرية، عمار بن يون�س و 
وفد  موافق من حزب طالئع احلريات 
بالعا�صمة،  املرادية  يف  حم�س  مبقر 
اأهمها  ق�صايا  عدة  مناق�صة  مت  حيث 
املزمع  الرئا�صية  النتخابات  ملف 
بالإ�صافة  القادمة،  ال�صنة  اإجراوؤها 
والقت�صادي  ال�صيا�صي  الو�صع  اإىل 
ملواجهة  املقرتحة  واحللول 

امل�صاعب املالية.
متحور  ،فقد   للحركة  بيان  وح�صب 

ال�صيا�صية  الأو�صاع  حول  اللقاءان 
فر�صة  وكانت  للبالد  والقت�صادية 
مبادرة  اأفكار  لعر�س  احلركة  لرئي�س 
النتقال  بفر�س  الوطني  التوافق 
وقد  الناجح،  وال�صيا�صي  القت�صادي 
ظهر تطابق كبري يف ت�صخي�س الأزمة 
من  منها  للخروح  ال�رشورية  واحللول 
�صيا�صية  روؤية  على  التفاق  خالل 
تكفل الدخول يف م�صار توافقي تكون 
النتخابات الرئا�صية فر�صة له ي�صمن 

ال�صتقرار ووقف الف�صاد.
اإميان لوا�س 

مر�صح   2842 اأم�س  �صباح  التحق 
بعد  ال�صفوية  امل�صابقة  لإجراء 
جناحهم يف امل�صابقة الكتابية اخلا�صة 
بالدخول للتوظيف كاأ�صاتذة يف مرحلة 
حيث  ادرار  بولية  البتدائي  التعليم 
اإجراء  مراكز   3 عرب  توزيعهم  مت 
متكني  بغية  كاملني  يومني  ندار  وعلى 
املقابالت  اإجراء  من  املر�صحني  كل 
قدرتهم  مدي  اختيار  بهدف  ال�صفوية 
التدري�س  مرحلة  مع  التكيف  على 
حيث  من  خا�صة  التالميذ  لفائدة 

العامة  الثقافية  باملعلومات  الإملام 
وبح�صب  اللتقاء  ب�صيكولوجية  واأي�صا 
ال�صيد مدير الرتبية انه مت توفري وو�صع 
طاقم ب�رشي موؤهل له خربة كبرية يف 
امل�صابقة  هذه  على  لإ�رشاف  التعليم 
موؤهل  لهم  اأ�صاتذة  تقدمي  بغية متكني 
يف  لتوظيفهم  لبداية  يف  ن�صبي  ولو 
ح�صب  البتدائية  املدار�س  خمتلف 
يف  الوزارة  خ�ص�صتها  التي  املنا�صب 

ظل اخلريطة الوطنية لولية ادرار .
بو�شريفي بلقا�شم 

من  طن   600.000 قرابة  جمع  مت 
كمية  بلغت  فيما  املنزلية  النفايات 
طن،   82 يناهز  ما  امل�صرتجع  اخلبز 
خالل ال�صدا�صي الأول من �صنة 2018 
، ح�صبما اأفاد به م�صوؤويل موؤ�ص�صتي » 
نات كوم » و »اإك�صرتانت » املخت�صتني 
ولية  م�صتوى  على  النفايات  يف جمع 
ن�صيمة  اأفادت  وباملنا�صبة  اجلزائر. 
ملوؤ�ص�صة  بالت�صال  املكلفة  يعقوبي 

جمع  عن  ت�رشيح  يف   « كوم  نات   «
النفايات  من  طن   280.386 من  اأكرث 
مبا  بلدية،   26 م�صتوى  على  املنزلية 
فيها 42.56 طن من مادة اخلبز على 
خالل   ، كم²   1680 م�صاحة  امتداد 
اجلارية  ال�صنة  من  الأول  ال�صدا�صي 
عدد  بلغ  و  جوان(.  اإىل  جانفي  )من 
 8000 من  اأزيد  النفايات  حاويات 

حاوية.

الأول مرة

 »متجر اإلكرتوين« عربي يدخل اأ�سواق ال�سني!

االأمن الوطني ي�شجل 74 حادث مرور ج�شماين

باملناطق احل�سرية خالل نهاية االأ�سبوع

�سكان بلدية ال�سوافلية يطالبون 
مب�ساريع تنموية جديدة

عزمه  الإلكرتونية  للتجارة  »نون«  موقع  اأعلن 
الأ�صهر  خالل  ال�صينية  ال�صوق  اإىل  التو�صع 
عربي  م�رشوع  اأول  يجعله  ما  املقبلة،  الـ6 
ال�رشكة  وتنوي  البوابة  ال�صني من هذه  يدخل 
دولر،  مليار  مالها  راأ�س  يبلغ  التي  ال�صعودية 
بناء �صبكة من ال�رشكاء امل�صتثمرين يف ال�صني، 
الأو�صط.  ال�رشق  يف  الأم  بامل�رشوع  وربطهم 

من�صة  توفري  على  ال�رشكة  �صتعمل  وبداية، 
والغذائية  املنزلية  الأغرا�س  لبيع  اإلكرتونية 

داخل ال�صني.
توريد  نف�صه،  الوقت  يف  ال�رشكة  تنوي  كما 
منتجات �صينية عالية اجلودة اإىل عمالئها يف 
يف  جتارية  ثغرة  وجدت  اإذ  الأو�صط،  ال�رشق 

هذه الناحية بالذات.

وال�صحافة  الت�صال  خلية  ك�صفت  
عن  الوطني،  لالأمن  العامة  للمديرية 
على  ج�صماين  مرور  حادث   74 ت�صجيل 
 13 يومي  احل�رشية،  املناطق  م�صتوى 
)نهاية  اجلارية   ال�صنة  من  جويلية   14 و 
�صخ�س   01 وفاة  عن  اأ�صفرت  الأ�صبوع(،  

وجرح 92 اآخرين.
امل�صالح  بها  قامت  التي  التحاليل  وتفيد 
وقوع  �صبب  اأن   الوطني  لالأمن  املخت�صة 
اإىل  الأوىل  بالدرجة  يعود  احلوادث  هذه 
العوامل  اإىل  اإ�صافة  الب�رشي،  العن�رش 

الأخرى املرتبطة باملركبة واملحيط.

عن  ال�صوافلية  بلدية  �صكان  من  عدد  عرب 
اليها  الت  التي  الو�صعية  من  البالغ  ا�صتيائهم 
�صنوات  ت�صفع  مل  حيث  املعزولة  بلديتهم 
الرخاء املايل يف احدث تنمية نوعية بالبلدية 
على  ت�صتغل  مل  فالحية  موؤهالت  متلك  التي 
وتعاين  املا�صية  النتخابية  العهدات  مدار 
من  مب�صتغامن  ال�صوافلية   بلدية  طرقات 
معزولة  قراها  بع�س  تبقى  كما  وا�صع  اهرتاء 
الدارية  اجلوارية  املرافق  لبع�س  ويف حاجة 

مرات  ال�صوافلية  بلدية  عرفت  وقد  احليوية 
ومواطنني  �صباب  قبل  من  احتجاجات  عدة 
م�صاريع  وغياب  التنمية  او�صاع  على  احتجوا 
العزلة  الريفية  منطقتهم  عن  تفك  تنموية 
�صكان  يوميات  يرافق  مازال  الذي  والتهمي�س 
�صكان  من  عدد  ويطالب  �صنوات  منذ  البلدية 
اعادة  الولئية  ال�صلطات  ال�صوافلية من  بلدية 
من  كثريا  ت�صتفد  مل  التي  لبلديتهم  العتبار 

ح�صة التنمية املحلية م.امني 

هيالري كلينتون خماطبة ترامب 
قبل لقاء بوتني

  »هل تعرف مل�سلحة
 اأي فريق تلعب؟«

�صككت مر�صحة الرئا�صة الأمريكية ال�صابقة، هيالري 
كلينتون، بولء مناف�صها دونالد ترامب لأمريكا، واأهليته 
للقاء نظريه الرو�صي، ع�صية قمته مع فالدميري بوتني، 
قناة  وذكرت  جدا   حمرجا  �صوؤال  تغريدة  يف  ف�صاألته 
»�صي اأن اأن« التلفزيونية الأمريكية، اأن كلينتون ن�رشت 
تغريدة على ح�صابها يف تويرت الليلة املا�صية، اأي قبل 
�صاعات من انعقاد اأول قمة ر�صمية بني بوتني وترامب 
الرجل  فيها  �صاألت  هل�صنكي،  الفنلندية  العا�صمة  يف 
الذي �صبقها اإىل البيت الأبي�س: »هل تعرف اأي فريق 

تلعب من اأجله؟«
املطروح  ال�صوؤال  ممتازة.  العامل  »بطولة  واأ�صافت: 
تعرف  »هل  بوتني:  لقائه  قبيل  ترامب،  الرئي�س  على 

الفريق الذي تلعب من اأجله؟

 حميدو يعود جلمهوره م
 ن بوابة اأوبرا اجلزائر

  يوم 18 جويلية
 

�صيكون اجلمهور  اجلزائر  على موعد مع  حفل فني 
للمطرب  القدير واملتاألق يف عامل الأغنية اجلزائرية 
اأين �صيطل هذا املبدع يف الأغنية  الراقية وامللتزمة 
الأندل�صية و اأغنية ال�صعبي والعا�صمي والأغنية القبائلية  
يوم الأربعاء 18 جويلية اجلاري يف �صهرة فنية باأوبرا 
اجلزائر بوعالم ب�صايح باأولد فايت باجلزائر العا�صمة 
يوؤدي   اأن  املنتظر  ومن  ليال   التا�صعة  ال�صاعة  على 
العا�صمة » حميدو« باقة متنوعة  الفنان املحبوب يف 
القبائلية«  واأغنيته  لوبية  الناجحة ك�رشوال  اأغانيه  من 
التي  الرائعة  الأغاين  من  »وغريها  نخلوجة  ثامغرا 
من  حيث  املبدع   اجلزائري  الفنان  هذا  بها  عرف 
املرتقب اأن ي�صهد  هذا احلفل  اإقبال منقطع النظري 
للعائالت اجلزائرية التي تع�صق الفن اجلزائري الأ�صيل 
الذي يعرب عن  الهوية الوطنية  الثقافية والفنية على 

 ح.محد �صواء  .
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تيزي وزو

توقيف �ساب اإغت�سب فتاة قا�سرة
متكنت م�صالح الأمن املخت�صة بولية تيزي وزو 
دون  قا�رشا  اغت�صب  �صاب  على  القب�س  باإلقاء 
18�صنة وتعود وقائع الق�صية اإىل م�صاء اأول اأم�س 
عندما تقدمت رفقة والدها اأين �رشحت بالوقائع 
على  حقه  يف  املذنب  اقرتفاها  التي  الأفعال  و 
م�صتوى قرية برتونة ببلدية تيزي وزو ليتم عر�صه 
تعر�س  فعال  اأنها  اأثبت  و  خمت�س  طبيب  على 

لهما  وجها  حيث  املتهم  طرف  من  لالغت�صاب 
تهم اغت�صاب قا�رش دون 18�صنة و حماولة الفعل 
وحتري�صه  قا�رش  واإبعاد  بالعنف  باحلياء  املخل 
على الف�صق وهي التهم التي مبوجبها اأمر قا�صي 
التحقيق لدى حمكمة تيزي وزو باحلب�س املوؤقت 

مبوؤ�ص�صة اإعادة الرتبية والتاأهيل.
ح-�س

م�شتغامن
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