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 �صعيدة بن حبيل�ص بخ�صو�ص
 ملف املهاجرين الأفارقة

اأطــراف داخـــــــلية 
متواطئة يف ال�شغط 
�ص3علــــــــى اجلـــــــزائــــــر 

�ص12�ص13

�ص4

 خالل الأ�صهر الأربعة 
الأوىل من 2018   

انـــــــخفــــــــا�ص الــــــعجز 
التجاري بقــرابة 78 % 

 وايل بومردا�ص
 عبد الرحمان مدين فواتيح:

كــل منكـــــــوبي زلــــــزال 
بومردا�ص مت اإ�شكانهم
حمكمة الدار البي�صاء بالعا�صمة

6 اأ�شهر حبـــ�شا  نافذا 
 لربملاين �شابق  تورط  
فـــي نهــــــــب عقــــــــارات 

�صفارة اإ�صبانيا باجلزائر

 طلبـــات التاأ�شرية
  عــرب الأنـــــــرتنت 
�شارية املفــــعول

جامعة ب�صار حتتفل بعيد الطالب 

 �شهادة ما�شرت للطالب "بو�شبيع "
 اأحد �شحايا الطائرة املنكوبة 

اخلبري القت�صادي عبد املالك �صراي يوؤكد »للو�صط«

 وزارة املالية ت�شهد تاأخرا كبريا يف اخلدمات التي تقدمها

اقت�صاد

�صكن

حماكم

هجرة

جنوب

لي�صرت �صيتي

�شفقة التحاق حمرز 
مبان�ش�شرت �شـــــــــيتي 

مهــــــددة بالــــــف�شل

مفاو�صات درارجة وقا�صي 
ال�صعيد تتعرث وفرحاين يقرتب

م�شتقبل كازوين مع 
مولودية اجلزائر 

يتحدد اليوم

.        اقرتاح مادة تعاقب املتغيبني عن اجلل�شات



عين

وجه في�سبوكيون جزائريون جملة من االنتقادات الوا�سعة 
الف�سائية  القنوات  تبثها  التي  اخلفية  الكامريات  على 
الكرمي   رم�سان  �سهر  يف  تبث  التي  اخلا�سة  اجلزائرية 
العائلة  م�ست  الئقة  غري  م�ساهد   ت�سمنت  فلقد  وعليه 
االأخالقية   قيمها  وم�ست  االأوىل   بالدرجة  اجلزائرية 
اإىل  اجلزائرية  اجلماهري  هوؤالء  طالب  فلقد   وعليه 
�رضورة  اإيقاف هذه املهازل وامل�سماة »بكامريا كا�سي »  

لكونها ال متت ب�سلة بعقيدتنا االإ�سالمية �سوى اأنها تزرع 
ال�سك يف نفو�س االأفراد داخل  املجتمع باالإ�سافة   ملا 
�سموم تخرتق املجتمع اجلزائري املحافظ   تن�رضه من 
ال�سبط  ل�سلطة  ال�رضيع  التدخل  ي�ستدعي  فهذا  وعليه 
تبثها  التي  الربامج  مبراقبة  املكلفة  الب�رضي  ال�سمعي 

هذه  القنوات اجلزائرية لو�سع حد قانوين ونهائي .
 ح.م
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العا�ضمة

 �إعادة تاأهيل 1597 عمارة يف 2018
تعكف والية اجلزائر من اأجل جت�سيد م�ساريعها ل�سنة 2018 على ترميم و اإعادة تاأهيل 1597 عمارة قدمية 
اإطار املخطط اال�سرتاتيجي الإعادة تهيئة و ع�رضنة والية اجلزائر,  العملية يف  بالعا�سمة  وتدخل هذه 
ح�سبما جاء يف تقرير اجنازات والية اجلزائر ل2017. و ح�سب هذا التقرير فاإن عدد العمارات و ال�سكنات 
اجلاري ترميمها بالعا�سمة خالل 2018 قد بلغ 1597 عمارة قدمية اأي ما يعادل 22034 وحدة �سكنية و ذلك 

بهدف تنفيذ حمتوى  املخطط اال�سرتاتيجي الإعادة تهيئة ع�رضنة  والية اجلزائر.

�ضيدي بلعبا�س 

�لعثور على 
�صخ�صني مقتولني 

د�خل م�صجد 
مت فجر اأم�س االثنني العثور 

على جثتي �سخ�سني مذبوحني 
داخل م�سجد ببلدية وادي ال�سبع 
)والية ب�سيدي بلعبا�س(, ح�سبما 

علم لدى م�سدر اأمني واأو�سح 
ذات امل�سدر اأن عنا�رض الدرك 
الوطني لوادي ال�سبع تنقلت اإىل 
م�سجد »خالد بن الوليد« حيث 

وجدوا ال�سخ�سني املقتولني ذبحا 
قد فارقا احلياة وهذا قبل �سالة 

الفجر بقليل.
ويتعلق االأمر مبوؤذن امل�سجد 

ومواطن واللذين يبلغان من 
العمر 64 و68 �سنة واملنحدران 
من منطقة وادي ال�سبع , ح�سب 
ذات امل�سدر وقد مت نقل جثثي 

ال�سحيتني اىل م�سلحة حفظ 
اجلثث مب�ست�سفى دائرة راأ�س 
املاء وفتحت م�سالح الدرك 

الوطني حتقيقا ملعرفة مالب�سات 
احلادث وحتديد املتورطني يف 

هذه الق�سية. 

مهازل �لكامري� �خلفية ت�صعل �لفاي�صبوك

خبر في 
صورة

 �صجال بني بوحجة 
وحمد�دو�ش

على  اأم�س  يوم  جل�ضة  �ضهدت 
يو�ضف  زيغود  مبنى  م�ضتوى 
املجل�س  »�ضجاال« خفيفا بني ري�س 
ال�ضعبي الوطني »ال�ضعيد بوحجة« 
حلركة  الربملانية  الكتلة  ورئي�س 
جمتمع ال�ضلم »نا�ضر حمدادو�س«، 
النظام  قانون  م�ضروع  ب�ضبب 
ال�ضعبي  للمجل�س  الداخلي 

الوطني، بعد اأن اتهم هذا االأخري 
من  العديد  بقرب  املجل�س  مكتب 
النواب  يقدمها  التي  املبادرات 
جعل  ما  منها،  العديد  وبت�ضيي�س 
اخلو�س  مت  ما  اأن  ويوؤكد  يرد  بوحجة  
الأن  له  اأ�ضا�س  ال  النائب  قبل  من  فيه 
بجميع  النواب  عن  دافع  ما  دائما  املكتب 

اأطيافهم.

خالل االأ�ضهر االأربعة االأوىل من 2018   

�نخفا�ش �لعجز �لتجاري بقر�بة 78 % 
بلغ العجز التجاري للجزائر 856 مليون دوالر خالل  االأ�سهر 

االأربعة االأوىل من 2018 مقابل 3,878 مليار دوالرا خالل نف�س 

الفرتة من 2017 , ما ميثل تراجعا بقرابة 78 باملائة , ح�سب 

ما علم من اجلمارك ,و ارتفعت  ال�سادرات اإىل 14,368 مليار 

اأفريل 2018 مقابل 12,117  اإىل غاية نهاية  دوالر من جانفي 

مليار دوالر خالل نف�س الفرتة  من 2017 و هو ما ميثل ارتفاعا 

بن�سبة 18,6 باملائة, ح�سب ما  اأو�سحه املركز الوطني لالإعالم  
االآيل و االإح�سائيات التابع للجمارك .

اىل   طفيفا  انخفا�سا  عرفت  فقد  بالواردات,  يتعلق  فيما  و 

نف�س  خالل  دوالر  مليار   15,995 مقابل  دوالر  مليار   15,224

 4,82 قدره   انخفا�سا  ميثل  ما  املا�سية’  ال�سنة  من  الفرتة  

 94 مبعدل  الواردات  تغطية  ال�سادرات  �سمنت  و   , باملئة 

باملائة مقابل  76 باملائة من ذات الفرتة من العام املا�سي. 

امل�ضيلة

هزة �أر�صية بقوة 4ر3 درجات 
�سجلت اأم�س االثنني يف حدود ال�ساعة الواحدة زواال و11 دقيقة 

هزة اأر�سية بلغت �سدتها 4ر3 درجات على �سلم ري�سرت بوالية 

الفلك  علم  يف  البحث  ملركز  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  م�سيلة, 

والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء واأو�سح ذات امل�سدر, اأن مركز 

الهزة قد حدد على بعد 3 كلم جنوب �رضق منطقة اأوالد من�سور 
بنف�س الوالية.

 جز�ئريون يهدون �مل�صجد
 �لنبوي مولد� كهربائيا

برز اأن للجزائريني عالقة وثيقة باملدينة املنورة بعدما ك�سف النائب 
ال�سابق الكويتي عبد اهلل ال�سمري اأن جمموعة منهم قامت بجمع املال 
خالل عام 1933 من اأجل �رضاء مولد كهربائي مت اقتناوؤه من ايطاليا 
وتقدميه هدية اإىل املدينة املنورة بال�سعودية, حيث قام املعني بن�رض 
التوا�سل  موقع  يف  اخلا�س  ح�سابه  عرب  اجلزائريني  اأولئك  بيانات 

االجتماعي »فاي�سبوك«.

بن زمية متم�صك بالتقاليد �جلز�ئرية

يوا�سل الالعب الفرن�سي كرمي بن زمية التاكيد على التم�سك بتقاليده 
قام  حيث  والديه,  من  بجاية  منطقة  اإىل  ينتمي  كونه  اجلزائرية 
الالعب املحرتف يف ريال مدريد اال�سباين بن�رض �سورة عرب ح�سابه 
اإىل  جال�س  وهو  »اأن�ستغرام«  االجتماعي  التوا�سل  مبوقع  ال�سخ�سي 
باأكالجتزائرية, وقال يف تغريدة: »�سح  التي متيزت  طاولة االإفطار 

فطوركم«.

ع.ع

تلم�ضان 

 حجز �أفناك موجهة للتهريب 
حر�س  اأفراد  متكن 
الع�سة )80  لباب  احلدود 
تلم�سان(  مدينة  عن  كلم 
من حجز 8 اأفناك موجهة 
�سلموها  حيث  للتهريب 

الغابات  ملحافظة 
للوالية, ح�سبما علم لدى 
لدى  باالإعالم  املكلف 
املخت�سة  الهيئة  هذه 
الغابية  الرثوة  حماية  يف 

هذه  على  عرث  وقد 
من  نوع  وهي  االأفناك 
احليوانات املحمية التي 
ا�سم  اأي�سا  عليها  يطلق 
داخل  ال�سحراء«  »ثعلب 

م�ستوى  على  �سندوق 
احلدودي  ال�رضيط 
ا�ستقدامها   مت  بعدما 
اأكده  من املغرب, مثلما 

حممد ل�سقور.
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فيما مل يح�ضم اإ�ضكالية تاأخر رد احلكومة:

انتفا�سة النواب ب�سبب تعديل القانون الداخلي
.        اقرتاح مادة تعاقب املتغيبني عن اجلل�ضات

�ضهد مبنى زيغود يو�ضف يوم اأم�س �ضجاال حامي الوطي�س، ب�ضاأن م�ضروع قانون النظام الداخلي اجلديد للمجل�س، والذي تطرق لعدة نقاط مهمة منها م�ضاألة 
تغيب النواب، واإجراءات ممار�ضة الرقابة على اأعمال احلكومة والت�ضويت بالثقة واال�ضتجواب واال�ضئلة ال�ضفوية الكتابية وجلان التحقيق، فيما مل يح�ضم 

اإ�ضكالية تاأخر رد احلكومة على اأ�ضئلة النواب.  

علي عزازقة

يوم  عر�ضه  مت  ما  وح�ضب 
الغرفة  م�ضتوى  على  اأم�س، 
فاإن  للربملان،  ال�ضفلى 
الآجال  يحدد  مل  امل�رشوع، 
الأ�ضئلة  باإي�ضال  املتعلقة 
اإىل  اإىل مكتب املجل�س ومنه 
اإ�ضكالية  يرتك  ما  احلكومة، 
الرد  على  الوزراء  تاأخر 
واأن  �ضبق  ما  وهو  مطروحا، 

الإ�ضكالت  من  العديد  طرح 
واحلكومة  النواب  بني  �ضابقا 
خرجات  من  الكثري  يف 
اأخرى،  جهة  ومن  املجل�س، 
رفع  القانون  م�رشوع  اأدرج 
الدائمة  اللجان  اأع�ضاء  عدد 
اإىل 36 ع�ضوا بعدما كانوا من 
ع�رشين  بني  حم�ضورين  قبل 
املالية  وجلنة  ع�ضوا   30 اإىل 
من 36 اإىل 56 ع�ضوا بدل من 
ع�ضوا  خم�ضني  �ضتة  اإىل   30

جلنة  اأع�ضاء  عدد  رفع  مع 
ع�ضو   30 اإىل  الع�ضوية  اثبات 
ب�ضبب ارتفاع عدد النواب من 
مقرر  واأو�ضح   .462 اإىل   389
اللجنة خالل عر�ضه للم�رشوع 
املبادئ  تكري�س  �ضيتم  اأنه 
اآليات  ب�ضبط  الد�ضتورية 
العهدة  من  النائب  جتريد 
التغيري  حال  يف  النتخابية 
ال�ضيا�ضي  لالنتماء  الطوعي 

املنتخب على اأ�ضا�ضه. 

النواب يوؤكدون اأنهم تعر�ضوا لالإهانة:

ثورة على م�ستوى مبنى زيغود يو�سف

اأطلقوا فيديو يو�ضح م�ضار احتجاجهم عرب 6 اأ�ضهر

االأطباء املقيمون يح�سدون مواقع التوا�سل االجتماعي

البع�س و�ضف ال�ضحافة باأعداء الدولة:

امل�سلحة ال�سخ�سية جتمع النواب �سد الكل

انتقادات لذعة م�ضت م�رشوع النظام 
الوطني،  ال�ضعبي  للمجل�س  الداخلي 
من قبل نواب الغرفة ال�ضفلى للربملان 
حيث  ال�ضيا�ضية،  اأطيافهم  بكامل 
عمل  ليهني  جاء  امل�رشوع  اأن  اأكدوا 
ل�ضالح  عمل  ما  دائما  الذي  النائب 
رئي�س  بها  قام  التي  ال�ضالحات 
على  الكل  اأجمع  حني  يف  اجلمهورية، 
النظام  م�رشوع  مواد  تعديل  �رشورة 
الداخلي لكي تخدم النواب ول تعاقبهم 
و�ضف  ال�ضدد  هذا  ويف  ح�ضبهم. 
جمتمع  حركة  عن  الربملاين  النائب 
ال�ضلم »حم�س« يحي بنني خالل تدخل 
له يف مناق�ضة النظام الداخلي ملجل�س 
ال�ضعبي الوطني »بالناقد« و«املعاقب« 
موؤكدا  الربملاين،  للنائب  و«املوبخ« 
للمناق�ضة  املعرو�س  امل�رشوع  باأن 
  ، الربملاين  للنائب  اهتمام  اأي  يول  مل 
من  العديد  املتحدث  نف�س  كما طرح 
من  العديد  تثري  لزالت  التي  الق�ضايا 
عالمات البهام م�ضريا يف ذات ال�ضاأن 
اإىل تقارير جلان التحقيق التي مل يتم 
المتيازات  ايل  بال�ضافة  بعد  ن�رشها 

املقدمة ايل بع�س النواب على ح�ضاب 
 69 باملادة  يتعلق  وفيما   ، زمالئهم 
النواب  مبعاقبة  املتعلقة  اجلديدة 
دعا  املناق�ضة  جل�ضات  عن  املتغيبني 
بنني ايل �رشورة درا�ضة الظاهرة بدل 
من اتخاذ اجراءات ردعية حيث ارجع 
الربملانية  الرقابة  غياب  ايل  ذلك 
مكتب  ادارة  املتحدث  نف�س  دعا  كما 
مادة  ادراج  ايل  الوطني  املجل�س 
جديدة تن�س على الت�ضويت اللكرتوين 
التكنولوجيات  مواكبة  بهدف  وذلك 
»رفع  لطريقة  حد  وو�ضع  احلديثة 
نف�س  ح�ضب  على  البالية   « اليدي 
املتحدث ، ويف الأخري اعترب القيادي 
البارز يف حركة جمتمع ال�ضلم الت�ضويت 
جوان  ال4  يف  امل�رشوع  هذا  على 
املحددة  الرزنامة  على ح�ضب  القادم 
ونهاية  قربا  الربملان  اإدارة  من طرف 
العمل الربملاين. ومن جهة اأخرى دعا 
الوطني  التجمع  عن  الربملاين  النائب 
تقلي�س  اإىل  قيجي  حممد  دميقراطي 
عدد  وتقلي�س  الرئي�س  نواب  عدد 
املالية  الأزمة  ظل  يف  خا�ضة  اللجان 

بهدف  وذلك  البالد  بها  متر  التي 
املجموعة  لت�ضكيل  الأدين  احلد  رفع 
غياب  مربرات  وبخ�ضو�س  الربملانية 
من   68 املادة  ت�ضمنتها  التي  النائب 
اأن  املتحدث  نف�س  اأكد  امل�رشوع 
هو  الربملان  لع�ضو  الأ�ضا�ضي  الن�ضاط 
ذلك الذي يتم حتت قبة الربملان ولي�س 
النتخابية  دائرته  يف  يتم  الذي  ذلك 
الت�رشيع  هو  النائب  دور  اأن  مو�ضحا 
وطبيعة عهدته وطنية ولي�ضت بلدية او 
ولئية ، ويف مو�ضوع ذي �ضلة دعا قجي 
اإىل �رشورة معاجلة غياب النواب عن 
الوطني على  ال�ضعبي  اأ�ضغال املجل�س 
من  بدل  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  م�ضتوى 
اللجوء اإيل الأ�ضاليب الردعية داعيا يف 
الربملانية  املجموعات  الوقت  نف�س 
معاقبة  امل�ضعى  هذا  عن  تدافع  التي 
العمل  اأخالقيات  احرتام  اإىل  الغياب 
الربملاين حتى ولو تطلب الأمر اإن�ضاء 
الربملاين  العمل  لأخالقيات  جمل�س 
النه�ضة  اأجل  من  الحتاد  نائب  اأما   .
العدالة والبناء، فقال اإن يتهم الربملان 
قانون  الد�ضتور م�رشوع  على  بالتعدي 

الوطني  ال�ضعبي  للمجل�س  الداخلي 
من  املعار�ضة  على  الت�ضييق  يكر�س 
من   114 املادة  تطبيق  عدم  خالل 
حرية  يف  حلقهم  ال�ضمانة  الد�ضتور 
الفعلية  امل�ضاركة  والجتماع،  التعبري 
مراقبة  الت�رشيعية،  الأ�ضغال  يف 
املنا�ضب  والتمثيل  احلكومة،  عمل 
حيث  الربملان،  غرفتي  اأجهزة  يف 
الرتاجع  مت  باأنه  امل�ضدر  ذات  اأكد 
ال�ضئلة  تخ�س  التي  الإجراءات  عن 
ح�ضبه  يوؤدي  مما  والكتابية  ال�ضفوية 
امل�ضائلة  من  احلكومة  متل�س  اإىل 
الربملانية وعدم درها على ان�ضغالت 
النائب  ذات  طالب  كما  النواب، 
ب�رشورة اإطالع نواب املجل�س ال�ضعبي 
»رغم  قائال:  املجل�س  ميزانية  على 
مادته  الع�ضوي 16-12 يف  القانون  اأن 
على  ت�ضوت  غرفة  كل  باأن  يوؤكد   104
املجل�س  ميزانية  فتبقى  ميزانيتها. 
�رش من الأ�رشار ل يطلع عليها النواب 
مكتب  عليها  وي�ضادق  يناق�ضونها  ول 

املجل�س فقط«.
 علي عزازقة

اإىل  املقيمني  الأطباء  تن�ضيقية  عمدت 
مواقع  عرب  احتجاجاهم  م�ضار  اإبراز 
جلاأت  حيث  الجتماعي،  التوا�ضل 
م�ضار  يوثق  فيديو  لت�ضوير  الثاين  للمرة 
احتجاجهم الذي عرب ن�ضف �ضنة، واأبرزت 
اإبراز  اإىل  الفيديو  خالل  من  التن�ضيقية 
نوفمرب  ت�ضعيداتهم  منذ  حمطات  اأهم 
اي�ضال �ضوتهم هذه  2017،  مركزة على 
املرة عرب ف�ضاءات التوا�ضل الجتماعي 
وتو�ضيح ال�ضورة اأمام املواطنني خا�ضة 

اأن قطاع ال�ضحة جد ح�ضا�س ويتالم�س 
ركزت على  املر�ضى، حيث  مع  مبا�رشة 
عرب  احتجاجات  من  الكربى  املحطات 
و�ضول  احلكومة  مع  واحلوار  الوليات 
طبيعة  مع  موؤخرا  الرئا�ضة  للمرا�ضلة 

تعامل الأمن مع احتجاجتهم.
كامرا  "قلب  عنوان  حتت  الفيديو  وجاء 
ب�ضكل  ينقل  دقيقة،   17 يف  املفتوح"، 
عربها  التي  املراحل  اأهم  جممل 
اأ�ضهر،  بـ6  املقيمني  الأطباء  احتجاجا 

تعبري،  اأبلغ  هي  ال�ضور  اأن  معتربين 
متثل  التي  مبطالبهم  مت�ضكهم  موؤكدين 
وجه  يف  مقيم  طبيب   13000 من  اأكرث 
كما  ا�ضهر،  �ضتة  منذ  الو�ضية  الوزارة 
ركزوا على وقفاتهم الحتجاجية وطبيعة 
بخا�ضة  معهم،  الأمنية  اجلهات  تعامل 
بالعا�ضمة، ووهران موؤخرا، والتي نددوا 
مي�س  التظاهر  منع  اأن  اعتبار  على  بها 

العا�ضمة فقط.
من جهة ثانية ركز الفيديو على ما ا�ضماه 

بقطاع  التعفن  واقع  بك�ضف  الأطباء 
قالوا  �ضور  عدة  م�ضتعر�ضني  ال�ضحة، 
اأنها تف�ضح احلالة الكارثة للم�ضت�ضفيات، 
باملر�ضى  التكفل  م�ضتوى  يف  تاأخر  من 
انعدام  و  الأدوية  و  للمعدات  افتقار  و 
للنظافة. وملر�ضى يفرت�ضون الأر�س يف 
م�ضلحة التوليد و �ضور لأ�ضخا�س يعجز 
بهم .  التكفل  عن  املقيمون  الأطباء 
من  عدد  ت�رشيحات  لنقل  عمدوا  كما 
امل�ضوؤولني فيما يتعلق باإ�رشابهم  بهدف 

اإبراز موقفهم كتيارات �ضيا�ضية نافذة يف 
لالأفالن  العام  الأمني  بينها  من  البالد، 
الأول  الوزير  وكذا  عبا�س،  ولد  جمال 
وبني  بينها  ربطوا  والتي  اأويحيى،  اأحمد 
على  باخلارج  للعالج  امل�ضوؤولني  تنقل 
ح�ضب تعليقهم. من جهة ثانية عاد الأطباء 
دقيقة  تو�ضيحات  تقدمي  اإىل  املقيمون 
املقيمني  الأطباء  مطالب  عن  ومف�ضلة 
على ل�ضان عدد منهم، يف حماولة لإزالة 
اأي لب�س او تغليط للراأي العام بخ�ضو�س 

مطالب الأطباء، بح�ضبهم، موؤكدين على 
املنظومة  باإ�ضالح  وارتباطها  �رشعيتها 
ال�ضحية ل�ضالح املواطنني قبل املري�س. 
كما تدعو التن�ضيقية الوطنية �ضمن ذات 
ال�رشيط املواطنني اجلزائريني لالإتالف 
مطالبهم  ودعم  املقيمني  الأطباء  حول 
ال�ضحية  باخلدمات  الرتقاء  �ضبيل  يف 
بال�ضكل الذي يليق باملواطن اجلزائري.

�ضارة بومعزة 

الدميقراطي،  الوطني  التجمع  نائب 
م�ضطفى نا�ضي مل يتوان يف تك�ضري 
الذي  الإعالميني  ينتقد  وراح  اأنيابه 
والذين  الدولة  باأعداء  و�ضفهم 
موؤ�ض�ضة  ت�ضويه  على  يعملون 
ور�ضم  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س 
للنواب  لها  نظري  ل  �ضوداوية  �ضورة 

على م�ضتوى اخلارج.
و"خ�ضونا  يكفينا�س"،  ما  "الأجر 
كلها  نتحفزوا"،  با�س  امتيازات 
ا�ضتخدمها  عامية  م�ضطلحات 
النائب عن الأرندي م�ضطفى نا�ضي 

تعر�س  الذي  الظلم  على  يرد  لكي 
باأن  موؤكدا  ح�ضبه،  ال�ضعب  نواب  له 
ب�ضكل  �ضاهم  بع�ضه  اأو  العالم 
على  النواب  �ضورة  ت�ضويه  يف  كبري 
واخلارجي، حيث  املحلي  امل�ضتوى 
كارثية عنهم  عمل على ر�ضم �ضورة 
التي  الأو�ضاف  باأب�ضع  وو�ضفهم 
اأهانتهم اأمام ال�ضعب وما يوؤكد ذلك 
خرجة  اأي  يف  لهم  احرتامهم  عدم 
يقومون بها. ويف ذات ال�ضياق �ضارت 
الوطني،  التحرير  نائب حزب جبهة 
عقيلة رابحي، والتي اأكدت اأن راتب 

النائب يف  يكفي  ل  �ضنتيم  26مليون 
هنالك  مفيدة:"  اليومية،  معاملته 
الإعالم  ولكن  ذلك  ي�ضدق  ل  من 
نقدم  ل  ك�ضياطني  بت�ضويرنا  قام  
اأن  رابحي  واأ�ضافت  �ضيء"،  اأي 
للمجل�س  الداخلي  النظام  م�رشوع 
املقربة  �ضيكون  الوطني  ال�ضعبي 
اإىل  اياهم  النواب، داعية  تاأوي  التي 
الدفاع عن  اأجل  من  التكتل  �رشورة 
فرحات  اأما  ال�ضخ�ضية.  م�ضاحلهم 
النقاط  من  العديد  فاأبرز  �ضابخ، 
كنائب،  النائب  تهني  اأنها  اأكد  التي 

امل�رشوع  من   69 املادة  بينها  ومن 
اإذا ما غاب،  تعاقبه  اإنها  والتي قال 
بالكارثة  هذه  الو�ضعية  وا�ضفا 
حيث  للنائب،  املهينة  وباملهزلة 
اأجل  من  العمل  �رشورة  على  �ضدد 
يلوج  النائب  جتعل  حتفيزات  توفري 
للمجل�س وهو يعلم اأنه �ضيقدم كل ما 
من  العديد  واقع يف  هو  مثلما  لديه 
مليون   26 راتب  واأن  خا�ضة  الدول، 
ما  كل  يقدم  لكي  تكفيه  ل  �ضنتيم 

لديه.
 علي عزازقة

�ضعيدة بن حبيل�س بخ�ضو�س ملف املهاجرين االأفارقة

 اأطراف داخلية متواطئة
 يف ال�سغط على اجلزائر 

الفينة  بني  الأفارقة  املهاجرين  ملف   يعود 
والأخرى ليطفو لل�ضطح، هذه املرة باأيادي 
ال�ضناباب  انتقدت  حيث  جزائرية،  اأطراف 
بودور  �ضعيد  جناح  الإن�ضان  حقوق  ورابطة 
ملف  رفع  عن  احلديث  مت  فيما  بوهران، 
على م�ضتوى جنيف، لرتد �ضعيدة بن حبيل�س 
بالتاأكيد اأن العملية لي�ضت بالربيئة، مت�ضائلة 
مل�ضببي  الإتهام  اأ�ضابع  توجيه  يتم  ل  ملا 
الوطنية  النقابة  عمدت  الن�ضانية   الأزمة 
التطرق  اإىل  العمومية،  لالإدارة  امل�ضتقلة 
تعامل  وطريقة  الأفرقة  املهاجرين  مللف 
لبلدانهم،  نقلهم  عمليات  يف  ال�ضلطات 
م�ضتوى  على  املرفوع  التقرير  اأن  قائلة 
معتربة  مهاجرون«،  جميعا  »جنن  جنيف 
اإطار  يف  ت�ضب  وهران  وايل  ت�رشيحات  اأن 
لإرفاق  داعية  بح�ضبها،  اجلماعي  الطرد 
جزائريني  مبراقبني  الرتحيل  عمليات 
يف  العاملة  العمالية  النقابات  اأع�ضاء  من 
حقوق  رابطات  من  واأع�ضاء  الق�ضية،  هذه 

الإن�ضان وال�ضحفيني.
للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  اعتربت  كما 
الرتحيل  طريقة  اأن  الإن�ضان  حقوق  عن 
على م�ضتوى وهران موؤخرا، تعترب عمليات 
الأمنية  العملية  م�ضت  اأين  ق�رشي،  ترحيل 
البي�ضاء  بعني  »الواد«  منطقة  من  كل  هذه 

بلدية ال�ضانيا، واأحياء »كوكا« و«ليزاموندي« 
لبلدية  التابع  بوعمامة  احل�رشي  بالقطاع 
ردت  جهتها  من  اعتقالت.  وحتى  وهران، 
اجلزائري  الأحمر  الهالل  منظمة  رئي�ضة 
وجود  اإىل  بالإ�ضارة  حبيل�س،  بن  �ضعيدة 
الّت�ضويه  حملة  وراء  تقف  داخلّية  اأطراف 
�ضّنتها منّظمات غري حكومية  التي  الأخرية 
لتقري  منها  اإ�ضارة  وهو  اجلزائر،  على 
موؤكدة على  م�ضتوى جنيف،  ال�ضناباب على 
وجود جانب من الت�ضيي�س يف تلك امللفات، 
تنقم  التي  الأطراف  روائها  من  يقف  والتي 
ال�ضوؤون  يف  التدخل  عدم  اجلزائر  على 
التدخل  ورف�س  الدول،  لهذه  الداخلية 
الع�ضكري،  موؤكدة اأن ت�ضيري اجلزائر للملف 
جاء م�رشفا، خا�ضة جانب اإيواء املهاجرين، 
ومنحهم حق العالج: 80 باملائة من الن�ضاط 
كان  مترنا�ضت  م�ضت�ضفيات  م�ضتوى  على 
مثلهم  والأكل،  والإيواء  املهاجرين  لفائدة 
ت�ضاءلت  حني  يف  ال�ّضوريني،  الالجئني  مثل 
بن حبيل�س ملا ل توجه تلك اجلهات اأ�ضابع 
الإتهام للجهات التي ت�ضببت يف هذه الأزمة 
عن  لالإبتعاد  داعية  دولهم،  م�ضتوى  على 
لأغرا�س  الالجئني  هوؤلء  معاناة  ا�ضتغالل 

�ضيا�ضية وحزبية خدمة لأجنداتهم.
�ضارة بومعزة



املالك  عبد  اأ�شار  ال�شياق  ذات  ويف 
النفطية  اجلباية  ن�شبة  اأن  اإىل  �رساي 
ب  واملقدرة   2017 �شنة  املح�شلة 
39.2 باملائة هي ن�شبة معتربة بالنظر 
اإىل العائدات الكلية للميزانية، م�شيفا 
باأن احلكومة بدلت جمهودات كبرية من 
بالرغم  املداخيل  هذه  حت�شيل  اأجل 
تعي�شها  التي  االأو�شاع االقت�شادية  من 
اأربع �شنوات. اأما  البالد مند اأزيد من 
عن عدم انعكا�س اأرقام هذه املداخيل 
يف  املعا�س  االقت�شادي  الواقع  على 
اجلزائر فقد اأكد املتحدث باأن ال�شبب 
الدولة  اأن اهتمام  اإىل  وراء ذلك راجع 
بناء  على  الراهن  الوقت  يف  من�شب 
البنى التحتية يف العديد من املجاالت 
االأمر  الوطن،  ربوع  خمتلف  وعرب 

باال�شتثمار  االهتمام  اأمر  اأجل  الذي 
اإىل  الو�شول  بغية  الب�رسي  العن�رس  يف 
هذا  اأن  اإىل  م�شيفا  الرفاه،  م�شتوى 
يحتاج  الرفاه-  العي�س-  من  امل�شتوى 
على  فقط  لي�س  العمل  من  املزيد 
كافة  على  بل  االقت�شادي  امل�شتوى 

اال�شتثمار  جمال  يتقدمها  االأ�شعدة، 
وكذا  تعبريه  حد  على  االإن�شان  يف 
اإعادة بناء الثقة بني املواطن  �رسورة 
يخفي  مل  كما  ال�رسائب.  اإدارة  وبني 
امتعا�شه  �رساي  االقت�شادي  اخلبري 
ال�شديد من م�شتوى ونوعية اخلدمات 

التي  املالية  وزارة  قبل  من  املقدمة 
اأكد باأنها ت�شهد تاأخر كبري يف اللحاق 
من  الوزارات  من  نظرياتها  بركب 
وكذا  الب�رسي  عن�رسها  كفاءة  ناحية 
الذي  التكنولوجي  التقني  امل�شتوى 
ذات  يف  م�شريا  به،  تتعامل  �شارت 
ال�شياق اإىل اأن هذا التاأخر اأ�شعف من 
مردودية الوزارة. هذا وجتدر االإ�شارة 
النفطية  اجلباية  عائدات  اأن  اإىل 
قيمتها  البالغ   2017 �شنة  املح�شلة 
ارتفاع  �شهدت  دينار  مليار   2.127
�شنة  املح�شلة  بتلك  مقارنة  ن�شبي 
اأي بن�شبة  التي قدرة ب 1.682   2016
اأما  باملائة،   26.4 قدرها  ارتفاع 
�شنة  املح�شلة  العادية  اجلباية  موارد 
دينار  مليار   3.306 بلغت  فقد   2017
مقابل 3.076 مليار دينار �شنة 2016، 
اأي بن�شبة 60.8 باملائة من االإيرادات 

االإجمالية للميزانية . 

 حتدث اأم�س املدير العام للجزائرية للمياه اإ�شماعيل 
»�شيف  برنامج  يف  ا�شت�شافته  خالل  عمريو�س 
يتوقع  اأنه  الثالثة  االإذاعية  القناة  على  التحرير« 
اأن  كا�شفا  ال�شابق،  العام  من  اأف�شل  مريحا  �شيًفا 
لغالف  العام  هذا  خ�ش�شت  قد  ال�شلطات العمومية 
دينار  مليار   31 ب  يقدر  باال�شتثنائي  و�شفه  مايل 
لتغطية العجز امل�شجل وتفادي تكرار �شيناريو �شائفة 
اأن  عمريو�س  اإ�شماعيل  اأكد  ال�شياق  ذات  ويف   .2017
ما جرى يف 2017 كان نتيجة النخفا�س معدل �شقوط 
من  والية   25 اإثره  على  عانت  فلقد  وعليه  االأمطار 
ال�شلطات  دفع  مما  ال�رسب  مياه  اإمدادات  يف  ق�شور 
وبالتايل  للتخفيف  �شخم  برنامج  تفعيل  اإىل  العامة 
فلقد و�شعت وزارة املواد املائية بالتن�شيق مع وزارة 
العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
ف�شل  قبل  االنتهاء  على  يو�شك  والذي  عمل  برنامج 

اإىل  املياه  ا�شتهالك  ن�شبة  فيه  ترتفع  الذي  ال�شيف 
50باملئة ،  قائال اإن جميع الواليات تقريباً التي تاأثرت 
�شابقاً يف العام املا�شي  ، �شيخدمها املاء  هذا العام 
الهياكل  من  االنتهاء  ذلك  يف  مبا   ، اأف�شل  ب�شكل 
الهيدروليكية اجلديدة واإن�شاء تو�شيالت التوزيع. ومن 
اأنه �شيتم الق�شاء على م�شكل  جهته اأو�شح عمريو�س 
بتزويدها  مع�شكر  بوالية  بلدية   19 عرب  املياه  نق�س 
ب�شكل يومي اعتبارا من حمطة حتلية املياه باملقطع 
وهو الو�شع الذي �شيعي�شه املواطنون ب�شمال النعامة، 
تلم�شان و�شيدي بلعبا�س حيث مت ر�س هذه الواليات 
ب�شكل خمتلف يف مياه االأمطار لت�شتفيد هذه املناطق 
من م�شاريع اإن�شاء حمطات حتلية مياه من بحر والذي 
االأمطار يف هذه  التكافوؤ يف هطول  ب�شبب عدم  جاء 

الواليات الواقعة يف غرب الوطن.
املوارد  وزير  تد�شني  اأن  املتحدث  ذات  واأعترب 

املائية ح�شني ن�شيب مل�شاريع قطاعية هامة موؤخرا 
اخلدمة  حيز  املياه  حتلية  حمطة  دخول  انتظار  يف 
نق�س  ملع�شلة  حدا  �شت�شع  والتي   2020 غ�شون  يف 
التزود باملياه نهائيا   من طرف �شكان واليتي عنابة 
والطارف الذين �شيتمكنون من التزود باملياه مبعدل 
باإنتاج  املناطق املجاورة  رفقة  يوميا  �شا   18 اإىل   16
االإذاعية  القناة  �شيف  واأ�شار  يوميا  مكعب  300مرت 
تلك  يف  تداعيات  له  كان  املناخ  تغري  اأن  اإىل  الثالثة 
التي ا�شتفادت حتى ذلك احلني من االأمطار الغزيرة، 
مما ت�شبب يف حدوث عجز يف املياه »على مدى عدة 
�شنوات« مما اأدى اإىل اللجوء ب�شكل متزايد اإىل تقنيات 
اإىل  االأعمال  هذه  ملقاومتها وبينما متيل  حتلية 
وتو�شيل  التوجيه  م�شكلة  تثري  تزال  ال  فاإنها  التكاثر، 
يف  �شيما  ال  امل�شتخدمني،  اإىل  املنتجة  املياه  كمية 
اأن  م�شريا   ، الريفية  واملناطق  الثانوية  التجمعات 

ممكن  وقت  اأقرب  يف  ال�شكان  لربط  اجلاري  العمل 
املياه  ب�شبكة  الوطني  االت�شال  معدل  حتديد  مع   ،
طريق  عن  هذا  98٪   وياأتي  اإىل  و�شل  العامة  الذي 
بذل  جمهودات معتربة لربط املناطق الريفية واإجناز 
م�شاريع جوارية ،مربزا اأن املوؤ�ش�شات امل�شرية للمياه 
ويف  يوميا.  مكعب  مرت  ماليني   9 حوايل  وتوزع  تنتج 
اإن  »للمياه«  للجزائرية  العام  املدير  اأفاد  االأخري 
�رسكات املياه تنتج وتوزع حوايل 9 ماليني مرت مكعب 
يف اليوم، م�شرية اإىل اأن بع�س املناطق ت�شهد ارتفاًعا 
اليوم  50٪ يف  تقارب  بن�شبة  ا�شتهالكها  م�شتويات  يف 
خالل مو�شم ال�شيف ولقد الحظ ذات املتحدث اأن ما 
بني 50 ٪ و45 ٪ من كميات املياه املنتجة يتم فقدها 
اأثناء النقل، ب�شبب الطبيعة املتداعية لبع�س االأنابيب، 

مما يجعل جتديد ال�شبكة اأحد اأولويات.
حكيم مالك

عرب العديد من املتتبعني للربامج الرم�شانية 
اجلزائرية  اخلا�شة  القنوات  على  تبث  التي 
اأغلب  تعرفها  التي  الكبرية  الرداءة  من 
خاد�شة  برامج  اأنها  عن  ناهيك   ، الربامج 
مما   ، اجلزائري  املجتمع  و  العائلة  حلياء 
غياب  عن  الت�شاوؤالت  من  العديد  طرح 
تثري  اأ�شبحت  الذي  الربامج  لهذه  الرقابة 

ا�شتياء العائلة اجلزائرية .
 اأ�شبحت برامج القنوات اخلا�شة اجلزائرية، 
الكامريا  غرار  على  الرم�شانية  ال�شيما 
املخفية ، حديث العام و اخلا�س يف ال�شارع 
، وعلى م�شتوى �شبكات التوا�شل االجتماعي 
الذين اأبدوا ا�شتياءهم من رداءة و انحطاط 
احرتامهم  وعدم   ، الربامج  من  العديد 
الربامج  بني  ومن  اجلزائري   العام  للذوق 
برنامج  هو  الكثريين  ا�شتياء  اأثارت  التي 
اإحدى  م�شتوى  على   ، املخفية  الكامريا 
من  �شواءا   ، اخلا�شة  اجلزائرية  القنوات 
ناحية امل�شمون و ال�شكل وكذلك من ناحية 
امل�شداقية  وقد ا�شتاء املتتبعون من �شكل 

هذه احل�شة التي تظهر فيه زوجة اكت�شفت 
يف احل�شة اأن زوجها متزوج من امراأة �شابقة 
، وهناك ثارت ثائرتها يف احل�شة ، و اأخدت 
العديد من  انتقدها  ب�رسب زوجها بطريقة 
للرجل  اإهانة  اأنها  اأ�شا�س  على   ، املتتبعني 
اجلزائري .  كما ا�شتاء املتتبعون من �شكل 
االنفعاالت  فيها  جتاوزت  الذي  احل�شة 
ي�شنع  ان  املعقول  من غري  حيث   ، احلدود 
بال�شحية  يلحق  قد  الذي  القالب  ذلك  مثل 
خروج  عدم  يف�رس  ما  وهو   ، كبرية  اأ�رسارا 

الكامريا اجلزائرية من العنف .
 نف�س الربنامج احتوى على لقطات خاد�شة 
هناك  توجد  ال  اأنه  يوؤكد  مما   ، احل�شة  يف 
مالكي  اأن  و   ، احل�ش�س  لهذه  متابعة  اأية 
تدقيق  اأي  دون  ب�رسائها  يقومون  القنوات 
للربح  ال�شعي  ي�شكل  مبا   ، املحتويات  يف 
ال�رسيع ، ففي نف�س احل�شة وعند نهايتها ، 
تفاجاأ امل�شاهدون وعندما مت اخبار الزوجة 
كامريا  جمرد  احلكاية  باأن  امل�شدومة 
زوجته  يعانق  الزوج  راح  عندما   ، خمفية 

اأمام الكامريا ، وهي امل�شاهد التي مل تتعود 
من�شط  حتى  بل   ، اجلزائرية  العائلة  عليها 
وكاأنه   ، لوحدهم  دعوهم  يقول  راح  احل�شة 
الرومان�شية  اأن يبعث بر�شائل احلب و  يريد 

ومتى يف �شهر رم�شان الف�شيل .
املتتبعون  دق  التي   ، الربامج  بني  ومن   
الكامريات  اإحدى   ، حولها  اخلطر  ناقو�س 
والتي   ، خا�شة  جزائرية  قناة  يف  املخفية 
ا�شت�شافت اإحدى مغنيات الكباريهات ، وهي 
املتتبعني  اأي�شا حفيظة  اأثارت  التي  احل�شة 
اجلزائري  العام  بالذوق  كثريا  اأ�رست  و   ،
التي  للقناة  بالن�شبة  اأي�شا  ال�شيء  ونف�س   .
اإحدى  يف  جن�شيا  �شواذ  ت�شت�شيف  راحت 
وهي   ، فنانني  اأنهم  اأ�شا�س  على  احل�ش�س 
 ، اجلزائرية  عليها  تتعود  مل  التي  الربامج 
و  العام  الذوق  تهدد  كبرية  مبخاطر  وينذر 
هذا  ياأتي   ، اجلزائري  االجتماعي  الن�شق 
من جهة ، اأين ا�شتكى العديد من املواطنني 
انت�شار  من  بهم  التقت  "قد  الو�شط   " كانت 
الكالم البذيء يف القنوات ، والذي غالبا ما 

.حيث  اأو غري اخلطاأ  باخلطاأ  �شواء  بثه  يتم 
مل  الربامج  هذه  ،اأن  املواطنني  اأحد  يوؤكد 
نتيجة  العائلة  مع  باجللو�س  لهم  ت�شمح  تعد 
 ، الزوايا  العديد من  ، من  خد�شها حليائهم 
�شواء من ناحية الكالم البذيء الذي ن�شمعه 
نوعية  من  حتى  اأو   ، حني  اىل  حني  من 
الربامج التي هي خاد�شة للحياء ، ولي�س من 
�شفات الربامج اجلزائرية التي تعودنا عليها 
تتميز  التي  الر�شمية  اجلزائرية  القناة  يف 
العام  الذوق  على  احلفاظ  على  بحر�شها 

اجلزائري .
 و يرى اأحد املتتبعني اأن  قلة احلر�س عند 
م�شوؤويل هذه الربامج هو من كان وراء هذا 
التدقيق  يف  �رسامة  وجود  وعدم   ، ال�شبب 
العائلة  على  تبث  التي  الربامج  خمتلف  يف 
الت�رسع  و  ال�رسعة  عن  ناهيك   ، اجلزائرية 
 " �شيا�شة  انتهاج  و   ، ال�رسيع  الربح  بهدف 
كبري  �رسر  لها  كان  التي   " ال�شاندويت�شات 

على امل�شاهد.
 ع�صام بوربيع

عبد  بومردا�س  والية  وايل  جدد 
على  تاأكيده  فواتيح  مدين  الرحمان 
طي ملف اإعادة اإ�شكان منكوبي زلزال 
عامني  ظريف  يف   2003 بومردا�س 
فقط بعد ذلك، م�شريا اأنه ثم التكفل 
مو�شحا  عائلة،  اأالف   8 باإ�شكان 
اأن  14 األف �شايل يدخل �شمن ال�شكن 
االجتماعي والعالقة له بزلزال 2003 

.
عبد  بومردا�س  والية  وايل  طماأن 
ذكرى  يف  االم�س  مدين  الرحمان 
بومردا�س  لزلزال  العا�رس  اخلام�شة 
اإعادة النظر  اأنه ثم  2003  املواطنني 
يف  بها  املعمول  التنظيمات  كل  يف 
م�شريا  والتعمري،  البنايات  نظام 
ي�شمح  جديد  ت�شنيف  اإتباع  مت  اأنه 
واإعادة  الور�شات  للموؤ�ش�شات مبتابعة 
هذه  ال�شكنية يف  امل�شاريع  النظر يف 
تطورت  االأمور  انه  مفيدا  الوالية، 
اإيجابيا وكل هذه التنظيمات اأ�شبحت 
م�شالح  حتى  اأبناء  معايري  حترتم 
�شارمة  اأ�شبحت  كلها  والبناء  التعمري 
ال�شكنات.، م�شيفا :«فكر  متابعة  يف 
ما  لكل  قائم  هو  اليقظة 
فريق  هناك  يجري  يف  الوالية  ، 
هناك  الوالية  »كما  لتاأمني  متجان�س 
اجتماع دوري للجنة االأمنية ملناق�شة 
الواقع املعا�س »  واأفاد عبد الرحمان 
االأولوية  اإعطاء  ثم  اأنه  فواتيح  مدين 
الق�شاء  اأجل  من  ال�شاليهات  مللف 
 17 م�شتوى  على  �شايل  األف   14 على 
بلدية واإعادة اإ�شكانهم من بعد العودة 
االجتماعي،  ال�شكن  ملف  درا�شة  اإىل 
قائال: »التحدي هو ملف ال�شاليهات، 
و�شاألتزم بتوزيع عادل للتنمية »، وثمن 
لتحقيق  املبذولة  اجلهود  املتحدث 
الوالية، مربزا  امل�شتدامة يف  التنمية 

من  ا�شتفادت  بومردا�س  والية  اأن 
يف  التنمية  م�شتوى  لرفع  مليار   267
اأن  بومردا�س  وايل  واأبرز   . املنطقة 
العقار الذي ثم ا�شرتجاعه بعد عملية 
ب  واملقدر  ال�شاليهات  على  الق�شاء 
اإعادة  يف  ا�شتغالله  ثم  هكتار   177
ثم  كما  ال�شيغ،  جميع  مع  االإ�شكان 
اال�شتثمار  لبعث  اأي�شا  ا�شتغالله 
الفالحي،  اأما بخ�شو�س ال�شجة التي 
األف   15 بخ�شو�س  املواطنني  اثارها 
�شكن التي مت توزيعها، اأكد املتحدث 
ومتوفرة  مكتملة  ال�شكنات  هذه  ان 
فقط  تفتقر  ال�رسوط  جميع  على 
االأزمة  ب�شبب  احل�شارية  التهيئة  اىل 

االقت�شادية التي متر بها البالد .
فواتيح  اأن  الرحمان مدين  عبد  واأكد 
ال�شياحي  اال�شتثمار  و  ال�شياحة  ملف 
ملف  بعد  الثاين  التحدي  هو 
ال�شاليهات، م�شريا اأن م�شكل ال�شياحة 
بل  العقار  م�شكل  الوالية  لي�س  يف 
�رسورة  اىل  داعيا   ، الفكر  م�شكل 
ت�شجيع  الغري  جتارب  من  اال�شتفادة 

ال�رساكة و اال�شتثمار االأجنبي.
االإعانات  اأن  بومردا�س  وايل  واعترب 
لقيت  الريفي  البناء  بالن�شبة  املالية 
جناحا كبري، حيث مكنت اإبقاء النا�س 
يف مناطقهم، مطالبا باإعطاء ح�ش�س 
مب�شكل  يتعلق  فيما  اإ�شافية اأما 
النفايات يف الوالية ، اأكد عبد الرحمان 
مدين فواتيح على �رسورة تعميم الفكر 
ملعاجلة  املواطنني  كل  على  البيئي 
م�شكل النفايات و النقاط ال�شوداء، مع 
املرافقة كل املجتمع املدين، م�شريا 
اأنه ثم تبني  منهجية جديدة من خالل 
التي  موؤ�ش�شات  مع  توقيع  اتفاقيات 

تعنى برفع القمامات .
اإميان لوا�س

اخلبري االقت�صادي عبد املالك �صراي يوؤكد »للو�صط«

املدير العام للجزائرية للمياه اإ�صماعيل عمريو�س  

على القنوات اجلزائرية اخلا�صة

يحي عواق

اأرقام مديرية ال�ضرائب مقاربة 
للحقيقة االقت�ضادية

31 مليار دينار لتفادي تكرار �ضيناريو �ضائفة 2017

برامج خاد�ضة للحياء و الكالم الفاح�ص وح�ض�ص لل�ضواذ

وايل بومردا�س عبد الرحمان مدين فواتيح:

كل منكوبي زلزال 
بومردا�ص مت اإ�ضكانهم
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تقدمها التي  اخلدمات  وكم  نوع  يف  كبريا  تاأخرا  ت�ضهد  املالية  •      وزارة 
   •      الرتكيز على البنى التحتية اأجل عملية اال�ضتثمار يف العن�ضر الب�ضري

177 هكتارا من العقار امل�ضرتجع 

اأكد اخلبري االقت�صادي عبد املالك �صراي باأن االأرقام امل�صرح بها من قبل مديرية ال�صرائب حول اجلباية النفطية املح�صلة فعليا ال�صنة 2017 والتي بلغت 
ح�صب لواج مدير العالقات العامة باملديرية 2.127 مليار دينار باأنها اأرقام مقاربة للحقيقة االقت�صادية، املالية والعلمية . حيث اأكد املتحدث يف ت�صريح له 
عرب الهاتف جلريدة »الو�صط« باأن االأرقام االأخرية املقدمة من قبل املديرية العامة لل�صرائب حول املداخيل املح�صلة من اجلباية النفطية، اأرقام معقولة 

مقاربة للحقيقة االقت�صادية العلمية عك�س االأرقام التي كان ُي�صرح بها يف املا�صي القريب.

معظم الربامج متيزت بالعنف ونق�س االإبداع

 كعوان ينتقد الربامج الرتفيهية
 على القنوات اخلا�ضة

انتقد وزير االت�شال جمال كعوان 
التي  الرتفيهية  الربامج  حمتوى 
تُبث على بع�س القنوات اخلا�شة 
رم�شان،   م�شريا  �شهر  مبنا�شبة 
اأن معظم الربامج متيزت بالعنق 
ببع�س  ،م�شيدا  االإبداع  نق�س  و 

الربامج التي اعتربها باجليدة  
جمال  االت�شال  وزير  اأ�رسف 
مرا�شم  على  كعوان  االأم�س 
املوؤ�ش�شة  بني  اتفاقية  توقيع 
والتلفزي  االإذاعي  للبث  الوطنية 
اجلزائرية،  الف�شائية  والوكالة 
االتفاقية  من  الهدف  اأن  مربزا 
اال�شطناعي  القمر  ا�شتغالل  هو 

يف  �شات1«  »األكوم  اجلزائري 
والتلفزي  االإذاعي  البث  عمليات 
دعا  ال�شياق،  ويف    ، وترقيتها 
ا�شتغالل  �رسورة  اإىل  الوزير 
القمر  يتيحها  التي  االإمكانيات 
الإي�شال �شورة اجلزائر احلقيقية 
االأبعاد  ذات  الوطنية  وروؤيتها 
املنطقة  اإىل  اال�شرتاتيجية، 
الوزير  �شدد  كما  ككل  والعامل 
االأمثل  التحكم  �رسورة  على 
التي  اجلديدة  االإمكانيات  يف 
اأف�شل  وا�شتغاللها  القمر  يتيحها 

ا�شتغالل
اإميان لوا�س
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اأمن والية اجلزائر

الإطاحة مبزّوري الو�سفات 
الطبية لغر�ض احل�سول 

على موؤثرات عقلية
على  القب�ض  اجلزائر،  والية  اأمن  م�صالح  األقت 
ثالثة )03( اأ�صخا�ض م�صتبه فيهم عن تهمة التزوير 
على  للح�صول  طبّية  و�صفة  يف  املزّور  وا�صتعمال 

موؤثرات عقلية، ق�صد املتاجرة فيها. 
مراد  لبئر  االإدارية  املقاطعة  اأمن  م�صالح  متكنت 
راي�ض من القب�ض على ثالثة )03( اأ�صخا�ض م�صتبه 
فيهم عن تهمة التزوير وا�صتعمال املزّور يف و�صفة 
طبّية للح�صول على موؤثرات عقلية ق�صد املتاجرة 
فيها، الق�صية انطلقت عندما تلقى طبيب خمت�ض 
يف االأمرا�ض العقلية و النف�صية ات�صاال هاتفيا من 
اإىل  �صخ�ض  تقدم  فيها عن  ال�صيادلة، يخربه  اأحد 
ختم  بها  م�صبوهة  طبّية  و�صفة  بحوزته  ال�صيدلية 
يف  متمثلة  اأدوية  على  احل�صول  لغر�ض  به  خا�ض 
موؤثرات عقلية، ليعلم بعدها م�صالح االأمن اأنه قد 
�رضب موعدا للم�صتبه فيه العطاءه ما طلب، بعد 
عملية تر�صد مت توقيفه وبع اإخ�صاعه لعملية تلم�ض 
الطبية  الو�صفة  على  �صرتته  بداخل  عرث  ج�صدي، 
امل�صتبه  وحتويل  م�صادرتها  ليتم  ال�صبهة،  حمل 
�رضح  حيث  معه،  للتحقيق  ال�رضطة  مقر  اإىل  فيه 
قام  الذي  �صديقه  عند  من  الو�صفة  ا�صتلم  انه 
اقت�صام  على  واتفقا  عليها،  هويته  وتدوين  مبلئها 
من  باقتنائها  هو  يقوم  اأن  بعد  العقلية  املوؤثرات 
ال�صيدلية، بتحديد هوية امل�صتبه فيه الثاين الذي 
وتوقيفه،  ا�صتدراجه  ق�صائيا، مت  م�صبوق  انه  تبني 
بان  اقّر  اأفعال،  من  اإليه  ن�صب  مبا  مواجهته  بعد 
الطبية امل�صرتجعة من عند �صديقه، هو  الو�صفة 
من اح�رضها فارغة واتفق معه على تقا�صم االأدوية 
انه  ذاته  ال�صياق  يف  موؤكدا  الو�صفة  على  املدونة 
فيه  م�صتبه  عند  من  دينار   )2000( ا�صرتاها مببلغ 
توقيفه الحقا من  اآخر يعد من معارفه والذي مت 
االإجراءات  ا�صتكمال  بعد  االأمن،  عنا�رض  قبل 
فيهما  امل�صتبه  تقدمي  مّت  بها،  املعمول  القانونية 

على اجلهات الق�صائية للنظر يف ملفاتهم.

درك العا�ضمة 

مـخطط اإ�ستثنائي بـمنا�سبة 
�سهر رم�سان الكريـم 

الوطني  للدرك  االإقليمية  املجموعة  �صطرت 
املواطنني  لتاأمني  خا�ض  خمطط  باجلزائر 
وممتلكاتهم خالل ال�صهر الف�صيل حيث يقوم هذا 
جميع  باإقحام  التامة  اجلاهزية  على  املخطط 
اإقليمية ، �رضايا  الوحدات التابعة للمجموعة فرق 
والتدخل  االأمن  ف�صائل  الطرقات،  اأمن  وفرق 
التواجد  وتـج�صيد  لالإقليم  فعالة  مراقبة  ل�صمان 
الدائم وامل�صتمر يف الـميدان.                                                

كافة  ت�صخري  مت  املخطط   هذا  اإجناح  وبغية 
عمل  نظام  اعتماد  خالل  من  املادية  االإمكانيات 
ي�صمح بالتغطية االأمنية ال�صاملة خا�صة خالل اأوقات 
الذروة و االأوقات التي ت�صهد حركة مرورية كثيفة 
على  كبريا  اإقباال  تعرف  التي  امل�صائية  الفرتات  و 
االأ�صواق، واأماكن العبادة والرتفيه، اإ�صافة اإىل و�صع 
خمطط بالتن�صيق مع امل�صالح املحلية املخت�صة 
ملحاربة االأ�صواق الفو�صوية ، ف�صـــــــــال على حماربة 
ب�صحـــــــــــــة  امل�رضة  الت�رضفات  و  ال�صلوكات  كل 
امل�صتهلك، وحيث اأن ال�صهر الف�صيل يعرف حركية 
اأي�صا  مت  فقد  امل�صائية  الفرتة  يف  �صيما  ال  كثيفة 
الطرقات  �صبكة  بتاأمني  اخلا�ض  املخطط  تدعيم 
الرئي�صية والفرعية  ل�صمان ال�صيولة اجليدة حلركة 
ي�صجل  اأين  امل�صائية  الفرتة  خالل  خا�صة  املرور 
نف�ض  يف  ال�صباحية.  بالفرتة  مقارنة  كبرية  حركية 
فقد  وممتلكاتهم  املواطنني  حماية  وبغية  ال�صياق 
 ، امل�صبوهة  لالأماكن  ليلية  مداهمات  برجمة  مت 
كما مت تعزيز تواجد عنا�رض الدرك الوطني بالزي 
الر�صمي و املدين عرب خمتلف النقاط امل�صبوهة،  

االأ�صواق االأ�صبوعية و اليومية.

البي�صاء  الدار  وقعت  حمكمة 
بالعا�صمة ،عقوبة 3 �صنوات حب�صا 
املندوبية  حق  رئي�ض  يف  نافذا 
 ، »�ض  الزوار  باب  لبلدية  ال�صابق 
حب�صا  اأ�صهر   6 عقوبة  مع  علي« 
يف  �صابق  حق  ع�صو  يف  نافذا 
�صامي  �صابق  موظف  و  الربملان 
�ض،   « املدعو  اجلزائر  بوالية 
بالتالعب  لتورطهما   ، خليفة« 
بذات  اأر�صية  قطع  ثالثة  مبلكية 
باأ�صماء  عليها  اال�صتيالء  و  البلدية 
عن  االأول  �صقيقة  ووالدة و  زوجة 
به  احتفظ  الذي  اخلتم  طريق 
الأجلها  وتدان   ، عهدته  نهاية  بعد 
عن  نافذا  حب�صا  اأ�صهر   6 بعقوبة 

تهمة ا�صتعمال املزور .
عاجلتها  التي  الق�صية  وهي 
ملفات  ثالثة  احلال �صمن  حمكمة 
ا�صتفادة  قرار  كل  ح�صب  منف�صلة 
ففيما   ، �صيدة  كل  باإ�صم  م�صجل 
توبعت  التي  االأول  امللف  يخ�ض 
وهي  االأول  املتهم  والدة  الأجله 
 84 العمر  من  البالغة  �صهيد  اأرملة 
فاأكد  املزور  ا�صتعمال  بتهمة  �صنة 
حماولته  بعد  اكت�صف  اأنه  ال�صحية 
االأر�صية  ت�صييد فندق على قطعته 
الكائنة بحي رابية طاهر باأنها باإ�صم 
�صيدة عجوز مبوجب قرار ا�صتفادة 
الذي  البلدية  مندوب  بختم  حمرر 
كان ي�صغل من�صبه خالل فرتة 1992 

من  وبعد حتققه   ،  1997 غاية  اإىل 
باأنه  تفاجئ  القرار  هذا  �صحة 
اإنتهاء  بعد  حرر  قد  كونه  مزور 
والذي  املندوبية  رئي�ض  عهدة 
باأنه  التحريات  خ�صم  ات�صح يف 
احتفظ باخلتم ليقوم با�صتعماله يف 
توقيع املقرر ليتمكن من اال�صتيالء 
على االأر�ض دون وجه حق كما تبني 
ع�صوا  كان  الذي  �رضيكه  اأن  اأي�صا 
يف الربملان �صاعده على ذلك ، كما 
اأ�صفرت التحريات االأمنية املنجزة 

اأن املتهم االأول قد قام  يف امللف 
اأي�صا بتوقيع قرار با�صتفادة اآخرين 
باإ�صم  اأر�صيتني حمررتني  لقطعتني 
�صقيقته وزوجته التي وافتها املنية 
عن طريق نف�ض احليلة ومب�صاعدة 
اأن م�صالح  املتهم الثاين ،خا�صة و 
البلدية مل جتد اأثرا ملح�رض ت�صليم 
االأختام الذي كان من املفرت�ض اأن 
عليه  بالتوقيع  االأول  املتهم  يقوم 
على هذا  ،ليتم  عهدته  اإنتهاء  بعد 
املندوبية  رئي�ض  متابعة  االأ�صا�ض 

الذي  الربملان  ال�صابق رفقة ع�صو 
�صغل من�صب موظف �صامي بوالية 
اجلزائر بتهمة اال�صتمرار مبمار�صة 
متابعة  مع  اإنتهائها  رغم  وظيفة 
و�صقيقة  وزوجة  والدة  من  كل 
و  املزور  ا�صتعمال  بتهم  املتهم 
وفقا  اجلنح  قا�صي  على  اإحالتهم 
املبا�رض ،  اال�صتدعاء  الإجراءات 
املندوبية  رئي�ض  والدة  نفت  حيث 
و  بالق�صية  علمها  �صماعها  خالل 
�صاأنها  االأر�صية  للقطعة  مبلكيتها 
انق�صت  فيما  الثانية  املتهم  �صاأن 
الوفاة  ب�صبب  العمومية  الدعوى 
يف حق املتهمة الثالثة وهي زوجة 
املتهم االأول ، من جهته هذا االأخري 
نفى ما ن�صب له من جرم و اأكد باأن 
ب�صحته  االإ�صتفادةاملطعون  قرار 
�صحيح و اأنه قام بالتوقيع عليه بعد 
التي  موافقة جلنة درا�صة امللفات 
التحري  يف  ال�صالحية  كامل  لها 
اأكد  و  امل�صتفيدين  اأحقية  عن 
بخ�صو�ض اخلتم باأنه قام بت�صليمه 
عند نهاية عهدته مبوجب حم�رض 
نفى  فيما   ، قدمه ملحاميه  ت�صليم 
كان  باأنه  اأكد  الذي  الثاين  املتهم 
ع�صو يف الربملان خالل �صنة 2007 
علمه بالق�صية و بالقطع االأر�صية ، 
باإفادتهما  املتهمان  بذلك  ليطالب 

بالرباءة التامة .
ل/منرية

ليمثل اأحد اأفراد هاته الع�صابة الذي كان 
اجلنايات  حمكمة  اأمام  فرار،  حالة  يف 
،  ملعار�صة  البي�صاء  بالدار  االإبتدائية 
الذي  و  حقه  يف  ال�صادر  الغيابي  احلكم 
كان قد اأدانه بعقوبة 20 �صنة �صجنا نافذا 
حماكمته  بجل�صة  دار  ما  ح�صب  وعلى   ،
على  بناءا  كان  الق�صية  انطالق  فاإن 
 29 بتاريخ  االأمن  م�صالح  تلقتها  �صكوى 
الذي  ال�صحايا  اأحد  من   ،  2014 اأفريل 
كان  �صيارات   4 ن�صب يف  لعملية  تعر�ض 
قد �صلمها الأحد املتهمني على اأ�صا�ض اأن 
يقوم هذا االأخري بت�صليمها الأحد �رضكات 

كراء ال�صيارات مقابل تلقيه مبلغ 50 األف 
قد  املتهم  اأن  ال�صحية  اأكد  حيث   ، دج 
املتفق  االأجرة  االتفاق  بداية  يف  �صلمه 
انقطعت  زمنية  مدة  مرور  وبعد  عليها 
اأخباره و اإختفى دون اأن ي�صلمه اأي �صيارة 
من ال�صيارات االأربعة ، لتنطلق التحريات 
عملية  اأن  تو�صلت  التي  املكثفة  االأمنية 
ال�صحية  لها  تعر�ض  التي  الن�صب 
وراوؤها �صبكة منظمة خمت�صة يف �رضقة 
ال�صحايا  توهم  كانت  والتي   ، ال�صيارات 
وطنية  ل�رضكات  �صيارتهم  كراء  على 
و  الذكر  ال�صالف  املبلغ  مقابل  واأجنبية 
بتزوير  تقوم  ال�صيارات  ت�صلمها  مبجرد 
البطاقة  ا�صتخراج  طريق  وثائقها  عن 
 ، بالعا�صمة  دوائر  عدة  من  الرمادية 

كما   ، جديد  من  بيعها  اإعادة  وبالتايل 
تبني خالل التحقيق عن هوية املتورطني 
يت�صلم  كان  الذي  ال�صخ�ض  على  القب�ض 
ال�صيارات والذي كانت له معاملة مبا�رضة 
باملدعو  »  االأمر  يتعلق  و  ال�صحايا  مع 
جهته  من  الذي  اعرتف  و  ح«  ك، 
كيف  وك�صف  اليه  ،  املن�صوبة  بالوقائع 
اأنه  كانت تتم عملية الن�صب حيث �رضح 
كان يف بادئ االأمر  ينقل ملكية ال�صيارات 
بطريقة غري قانونية مب�صاعدة املدعو » 
البطاقة  له  الذي كان ير�صل   « م، مهدي 
با�صم  اأخرى  ال�صتخراج  االأ�صلي  للمالك 
ب،   « مبعية  املتهم  اجلديد   املالك 
البطاقات  مب�صلحة  موظف  وهو  �ض« 
داي  حل�صني  االإدارية  بالدائرة  الرمادية 

و�صع  مهمة  جهته  يتوىل  من  كان  الذي 
الي�رضى يف  �صجل  �صبابة  اأ�صبعه  ب�صمة 
وهذا   ، البائع  من  بدال  ال�صيارات  بيع 
�صادرة  توثيقة  مزورة  وكالة  با�صتعمال 
ليتم   ،  « حممد  ع،   « يدعى  موثق  با�صم 
بذلك التو�صل الأفراد الع�صابة و اإحالتهم 
جمعية  تكوين  بتهم  احلال  حمكمة  اأمام 
يف  املزور  وا�صتعمال  التزوير  ا�رضار 
واالحتيال  الن�صب   ، ر�صمية  حمررات 
وخيانة االأمانة و�صوء ا�صتغالل الوظيفة ، 
لينفي من جهته املتهم املاثل ملعار�صة 
و  جرم  من  له  ن�صب  ما  الغيابي  حكمه 
يوؤكد باأن الع�صابة من قامت بذكر اإ�صمه 
العام  النائب  له  ويطالب   ، الق�صية  يف 

توقيع عقوبة 10 �صنوات �صجنا نافذا .

ل/منرية

متكنت م�ضالح االأمن بالعا�ضمة 
من تفكيك ن�ضاط ع�ضابة 

اإجرامية خمت�ضة يف الن�ضب 
و �ضرقة ال�ضيارات بعد 

تزوير وثائقها عن طريق 
اإيهام ال�ضحايا  على كراء 

�ضيارتهم ل�ضركات اأجنبية 
وحملية �ضخمة مقابل 50 

األف دج �ضهريا ، وهي الع�ضابة 
التي ت�ضم 5 اأ�ضخا�ص من 

بينهم  موظف �ضابق مب�ضلحة 
بالبطاقات الرمادية بدائية 

ح�ضني داي .

فيما اأدين الثاين بعقوبة 3 �ضنوات حب�ضا نافذا

6 اأ�سهر حب�سا  نافذا لربملاين �سابق  تورط  يف نهب عقارات 

,,

,,

خالل مثول اأحد املتهمني املدان بعقوبة 20 �ضنة �ضجنا غيابيا

تفكيك ع�سابة للن�سب و �سرقة ال�سيارات عن طريق �سركات  كراء وهمية
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لقراءة  ال�شهداء  مقربة  زيارة  وبعد 
اأرواح  الكتاب والرتحم على  فاحتة 
نحو  اجلميع  توجه  ال�شهداء، 
مت  اأين  للجامعة  املركزي  املدرج 
والأ�شاتذة  الطلبة  من  عدد  تكرمي 
يف  الفائزة  الريا�شية  والفرق 

امل�شابقات الوطنية.
ملدير  بكلمة  احلفل  بداية  وكانت 
»معموري  الربوفي�شور  اجلامعة 
�شعيد« الذي اعترب اأن هذه الوقفة 
التاريخية والهامة ينبغي اأن ل متر 
رئي�س  قّدمه  مبا  الإ�شادة  دون 
اجلزائرية  للجامعة  اجلمهورية 
وجه  على  وجلامعتنا  العموم،  على 
اخل�شو�س، ولعل اأهمها ترقيتها من 
وكذلك  جامعة،  اإىل  جامعي  مركز 
اأظهره  الذي  املتميز  الإهتمام 
كلية  باإفتتاح  اجلمهورية  رئي�س 
الطب، وهو املك�شب الذي ن�شجله 
باأحرف  جزائري  كل  وي�شجله 
ل  كيف  الرئي�س  لل�شيد  ذهب  من 
املك�شب  هذا  جناح  نعي�س  ونحن 
مدير  اأ�شاف  و  الرابع،  عامه  يف 
لتنفيذ  اأدعوكم  قائال:«  اجلامعة 
و�شية قيادة الثورة اآنذاك باحلفاظ 
ومكا�شبها  اأمنها،  و  اجلزائر  على 
املحققة يف ظل ال�شيا�شة الر�شيدة 

املجاهد  اجلمهورية  لرئي�س 
اأدعوكم  عبدالعزيز بوتفليقة، بل و 
�رصح  لبناء  واحدة  يدا  لتكونوا 
على  نوعية  نقلة  وحتقيق  جامعتنا 
الطالب  وخدمة  التعليم  �شعيد 

اجلامعي.«
فكانت  التكرميات  بداية  اأما 
�رصفية  ما�شرت  �شهادة  بت�شليم 
اأحمد«  »بو�شبيع  ال�شهيد  للطالب 
الع�شكرية  الطائرة  �شحايا  اأحد 
التي  اللتفاتة  وهي  ببوفريك، 
ال�شهيد،  والد  من  باإ�شادة  حظيت 
واعتربه  التكرمي،  بهذا  اأ�شاد  الذي 
يعك�س مدى الهتمام الذي يحظى 

به الطالب يف اجلامعة اجلزائرية.
الطلبة  تكرمي  هذا مت  مع  وموازاة 
للدرا�شة  مبنح  فازوا  ممن  النجباء 
التي  الغاية  وهي  الوطن،  خارج 
جامعي،  طالب  كل  اإليها  يطمح 
علما اأن جامعة ب�شار حافظت على 
ريادتها وتاألقها يف ح�شد عدد من 
ال�شنة  لهذه  منح   07 بلغت  املنح 
الدقيقة،  العلوم  كليات  يف  وهذا 
الآداب  واحلياة،  الطبيعة  علوم 
واللغات، والتي مت تكرمي عمدائها. 
ولية  وايل  كرم  الفعالية  نف�س  ويف 
يف  املتفوقتان  الطالبتان  ب�شار 
م�شابقة وايل الولية لأح�شن بحث 
لنظام  مب�رصوع  ويتعلق  علمي 

ال�شيارات،  وت�شيري حظرية  مراقبة 
طور  مرحلة  يف  بحث  وهو 
اللي�شان�س اأ�رصف عليه الأ�شتاذ بن 
الذي  فابالب  ع�شو خمرب  بطو�س 

يرتاأ�شه الدكتور قادري بوفلجة.
معر�س  تنظيم  مت  اجلامعة  وببهو 
فر�شة  كانت  حيث  ومتنوع  كبري 
املرافق  والوفد  الولية  لوايل 
للتعرف على العديد من امل�شاريع 

طلبة  عليها  ي�شتغل  التي  والربامج 
الطلبة  هناأ  وباملنا�شبة  اجلامعة 
مزيد  لهم  متمنيا  الوطني  بعيدهم 
وت�رصيف  والتاألق  الجتهاد  من 
اجلامعة اجلزائرية، ويف الأخري مت 
على  اجلوائز  من  جمموعة  توزيع 
التظاهرات  خمتلف  يف  الفائزين 
التي  والريا�شية  والثقافية  العلمية 

نظمت باملنا�شبة.

 نظمت  اأم�شية اأول اأم�س م�شالح 
اأمن ولية النعامة  اإفطارا جماعيا 
لفائدة ال�شواق وم�شتعملي احلاجز 
الطرقي الثابت الذي يربط النعامة 
تاأتي  املبادرة  هذه   ، وامل�رصية 
وجت�شيدا  اجلواري  العمل  تعزيز 
تثمينا  و  اجلوارية  ال�رصطة  ملبداأ 

لعالقة ال�رصطة باملواطن .
ليومية  مطلعة  م�شادر  ك�شفت 
اأن الهدف  من هذه   ، »الو�شط »  
املبادرة الإن�شانية املتعلقة بتنظيم 
لفائدة   جماعي  اإفطار  مائدة 
املوؤدي   الطرق  مفرتق  م�شتعملي 
ال�شفراء    وعني  وامل�رصية  للنعامة 
حياة  قواعد  ا�شتحداث  بهدف    ،
الف�شيل  ال�شهر  خالل  ا�شتثنائية 
التجاوزات اخلطرية  للتخفيف من 
بالطرقات  املفرطة  وال�رصعة 
الوطنية الطويلة وما اأجنر عن ذلك 
من تبعات الرتفاع املقلق حلوادث 
دفعت  التي  املميتة   املرور 
بجمعيات حملية  مهتمة بال�شالمة 

اخلطر  ناقو�س  لدق  املرورية 
ملعدلت  املرعب  الرتفاع  جراء 
ما  التي  املميتة  املرور  حوادث 
خالل  الطرقات  ت�شجلها  فتئت 
وح�شبما   ، الكرمي  رم�شان  �شهر 
مت  فقد  اجلهات  نف�س  به  اأفادت 
وجبة   200 اليوم  نف�س  يف  تقدمي 
�شاخنة لفائدة  م�شتعملي الطريق 
باملنا�شبة  مت  كما   ، ال�شواق  و 
وحمالت  ار�شادات  تقدمي 
اأدق  ب�شكل  للتعريف  حت�شي�شية 
املميتة  املرور  حوادث  مبعدلت 
، ويف �شياق مت�شل تندرج  مبادرة 
تنظمها  التي  اجلماعي  الإفطار 
يف  النعامة   ولية  اأمن  م�شالح 
ال�شارم  والتج�شيد  اللتزام  اإطار 
لتوجيهات املديرية الولئية لالأمن 
العمل  تعزيز  يف  املتمثلة  الوطني 
ال�رصطة  مبداأ  وجت�شيد  اجلواري 
ال�رصطة  لعالقة  وتثمينا  اجلوارية 

باملواطن .
�ضيخ مدقن 

اأ�شعار اخل�رص والفواكه بولية  ت�شهد 
جنونيا  ارتفاعا   ، احلدودية  اأدرار  
خالل الأ�شبوع الأول  من �شهر رم�شان 
ت�شاءلت جمعيات  املبارك ، يف وقت 
عن  التجاري  بال�شاأن  مهتمة  حملية 
لردع  الرقابية  الأدوات  تفاوت  �رص 

ج�شع التجار .
الع�رصات من مواطني بلديات  اأعرب 
اأولف   ، باجي خمتار  برج   ، تيمياوين 
اأدرار  يف  بولية  كنتة  وزاوية  رقان   ،
 « »الو�شط  يومية  مع  لهم  ت�رصيحات 
،  عن ا�شتيائهم وتذمرهم ال�شديدين 
م�س  الذي  القيا�شي  الإرتفاع  من 
حيث   ، والفواكه  اخل�رص  اأ�شعار 
من  الواحد  الكيلوغرام  �شعر  بلغ 
فيما  جزائري  دينار   80 البطاطا 
 ، 70دج  عتبة  الب�شل  �شعر  و�شل 
من  الواحد  الكيلوغرام  �شعر  اأما 
دينار   140 ليالم�س  قفز  فقد  اجلزر 
بالن�شبة  ال�شيء  نف�س   ، جزائري 
الكيلوغرام  �شعر  يقدر  حيث  للفواكه 

،وهو  دج   450 بـ  املوز  من  الواحد 
الليمون  و  للتفاح  بالن�شبة  ذاته  احلال 
عن  الت�شاوؤل  باب  فتح  الذي  الأمر   ،
فرق  ت�شكيل  حقيقة  حول  م�رصاعيه 
الغ�س وو�شع  لقمع  واملتابعة  التدخل 
املحتكرين  و  امل�شاربني  للتجار  حد 
ال�رصيعة  ال�شتهالكية  املواد  لأ�شعار 
، موازاة  الف�شيل  ال�شهر  التلف خالل 
لـ  اأكدت م�شادر حملية  مع ذلك فقد 
و  اجلوارية  الأ�شواق  اأن   ،  « »الو�شط 
عن  بعيدة  املذكورة  بالولية  البلدية 
اأعني الرقابة  الأمر الذي جعلها ت�شبه 

مديرية التجارة بهيكل بدون روح .
تعترب  اأدرار   ولية  اأن  بالذكر   جدير 
�شهد  التي  الوليات اجلنوبية  من بني 
فيها ملف الفالحة وبال�شبط م�شاريع 
ب�شبب  كبريا  تعرثا  الفالحي  الدعم 
وحتويل  الرقابية  الدوات  تفاوت 
وجهة  نحو  اليها  املر�شودة  الأموال 

اأخرى .
�ضيخ مدقن 

ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
املواطن  اأمن  على  ال�شهر  و  اأنواعها 
و حماية ممتلكاته ، �شجلت امل�شلحة 
الولئية لل�رصطة الق�شائية باأمن ولية 
تندوف خالل �شهر اأفريل  املنق�شي ، 

25 ق�شية تورط فيها 26 �شخ�س. 
والبالغ  امل�شجلة  الق�شايا  جمموع 
تعلقت   %76 بـ  معاجلتها  اإجناز  ن�شبة 
املا�شة  يف جمملها مبختلف اجلرائم 
 03 ت�شجيل  مت  اأين  العام،  بالقانون 
ق�شايا ما�شة بالأ�شخا�س ، 11 ق�شية 
نف�س  يف  ليتم   ، باملمتلكات  ما�شة 

تتعلق  ق�شايا   04 اإح�شاء  ال�شياق 
واملالية.اإىل  القت�شادية  باجلرائم 
بالأ�رصة  ما�شة  واحدة  ق�شية  جانب 
ما�شة  اأخرى  و ق�شية  العامة  والآداب 

بال�شيء العمومي . 
الغري  الجتار  مكافحة  اإطار  يف  اأما 
واملوؤثرات  باملخدرات  امل�رصوع 
امل�شلحة  ذات  عاجلت  فقد  العقلية  
05 ق�شايا ، مت على اإثرها حجز اأكرث 
الكيف  مادة  من  غ  و80  كلغ   07 من 

املعالج . 
اأحمد باحلاج 

عرفت االحتفاالت املخلدة لذكرى عيد الطالب بجامعة طاهري حممد بب�ضار، 
ح�ضورا هاما لل�ضلطات املحلية املدنية والع�ضكرية على راأ�ضها وايل الوالية، و اأفراد 

االأ�ضرة الثورية وممثلي التنظيمات الطالبية.

جامعة ب�ضار حتتفل بعيد الطالب 

.        07 منح للطلبة املتفوقني للدرا�سة خارج الوطن 

اأحمد باحلاج 

�سهادة ما�سرت للطالب ال�سهيد "بو�سبيع " اأحد �سحايا الطائرة املنكوبة 

وقمع  اجلودة  فرقة  متكنت   
مبعية  التجارة  مب�شالح  الغ�س 
وليات  بثالث  الأمن   رجال 
على  يدها  و�شع  من  جنوبية  
20طن من التمور الفا�شدة كانت 
موجهة للبيع بالأ�شواق املحلية 

خالل �شهر رم�شان املبارك .
ليومية  مطلعة  م�شادر  اأكدت 
امل�شالح  اأن    ،  « »الو�شط 
التجارة   مبديريات   املخت�شة 
بوليات ب�شكرة ، الوادي و ب�شار 

البحث  خلية  مع  وبالتن�شيق 
والتحري مبديرية الأمن الوطني  
، كانت قد متكنت  مطلع الأ�شبوع 
وا�شرتجاع  حجز  من  اجلاري 
الفا�شدة  التمور  من  طن   20
للم�شتهلك  موجهة  كانت   ،
ال�شلعة  حتويل  ليتم   ، املحلي 
اأق�شام  ملفت�شية  امل�شبوطة 
بغر�س  اجلزائرية  اجلمارك 
التجار  مت حتويل  فيما  اإتالفها 
املخت�شة  للم�شلحة  املعنيني   

الإجراءات  ا�شتكمال  وبعد 
تقدميهم   مت  معهم   القانونية 
للنظر  الق�شائية  اجلهات  اإىل 
يف و�شعيتهم ، وح�شبما علم من 
م�شادرنا فاإن  العملية املذكورة 
عمل  خمطط  اإطار  يف  تندرج 
للقطاع  الولئية  املديريات  
فرقة   95 بتجنيد  قامت  التي 
�شهر  طيلة  املراقبة  و  للتدخل 
ال�شعار  ملراقبة  رم�شان 
خطر  من  امل�شتهلكني  وحماية 

الت�شممات الغذائية .
 اإىل جانب ذلك  فاإن امل�شالح 
تنظيم  على  تعتزم  املذكورة 
للمناطق  فجائية  زيارات 
املرتامية  و  املعزولة 
قوانني  لتطبيق  الأطراف 
بحذافريها  اجلمهورية 
كل  حديد  من  بيد  وال�رصب 
الإخالل  نف�شه  له  ت�شول  من 

بها .
 �ضيخ مدقن 

ممثلة  املعنية  امل�شالح  �شجلت 
و  املدنية  احلماية  م�شالح  يف 
�شهر  خالل   ، الوطني  الدرك 
مرور  حادث   19 احلايل  رم�شان 
اأ�شخا�س   07 م�رصع  خلف 
واإ�شابة 22اأخرين بجروح متفاوتة 
نتائج  ت�شري  حيث   ، اخلطورة 
اأن  الأمنية  الأولية  التحقيقات 
وراء  تقف  التي  الأ�شباب  بني  من 
اإرهاب الطرقات  ارتفاع معدلت 
والتجاوز  املفرطة  ال�رصعة  هي 
احرتام  لعدم  اإ�شافة  اخلطري 

قوانني املرور .
 ، مترنا�شت  وليات  ت�شدرت 
 ، ب�شكرة   ، ايليزي   ، الغواط 
اجلهوي  الرتتيب  ادرار  و  غرداية 
املرور  حوادث  معدلت  يف 
 ، الف�شيل  ال�شهر  خالل  املميتة 
املعنية  امل�شالح  اأح�شت  حيث 
الأول  الأ�شبوع  خالل  امل�شرتكة 
 19 املبارك  رم�شان  �شهر  من 
م�رصع  خلف  اليم  مرور  حادث 
07 اأ�شخا�س  و اإ�شابة 22 اأخرين 
 ، اخلطورة  متفاوتة  بجروح 

وح�شبما اأفادت به نف�س امل�شادر 
فاإن التحقيقات الأمنية الأولية يف 
مالب�شات احلوادث املذكورة تعود 
لقوانني  ال�شارم  التطبيق  لعدم 
املرور، دون احلديث عن التف�شي 
املرعب لل�رصعة املفرطة ، الأمر 
خالل  ت�شجيل  وراء  كان  الذي 
نف�س الفرتة الزمنية لـ350 خمالفة 
عن  اأ�شفرت  مرورية  80جنحة  و 
�شحب 400 رخ�شة �شياقة بغر�س 
التعليق ملدة ترتاوح بني الـ 03  اإىل 
، حيث ك�شفت يف ذات  اأ�شهر   06

مهتمة  حملية  جمعيات  ال�شدد 
بال�شالمة املرورية اأن الجراءات 
القانونية الردعية تبقى غري كافية 
املرورية  احلوادث  من  للحد 
من  التكثيف  يتم  مل  ما  الإليمة 
التوعوية  التح�شي�شية و  احلمالت 
مالكي  اإلزام  مع  ال�شواق  لفائدة 
بتعيني  امل�شافرين  نقل  حافالت 
�شائقني على الأقل يف امل�شافات 
البعيدة التي ترتاوح بني الـ 900 و 

1500 كلم .
�ضيخ مدقن 

بالتن�ضيق مع م�ضالح االأمن الوطني 

خالل �ضهر رم�ضان املبارك

�سبط  20طن من التمور الفا�سدة بـ03 واليات جنوبية  

19حادث مرور باجلنوب يخلف م�سرع 07 اأ�سخا�ص  

لفائدة �ضواق املركبات وم�ضتعملي الطريق العام 

غالء فاح�ش الأ�ضعار اخل�ضر والفواكه باأدرار  

يف ح�ضيلة خا�ضة ب�ضهر اأفريل املن�ضرم 

اأمن والية النعامة  ينظم مائدة 
اإفطار جماعي 

البطاطا بـ 80دج ، الب�سل 
70دج والفواكه يف االأحالم 

معاجلة 25 ق�سية تورط فيها 26 
�سخ�ص بوالية تيندوف 



ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
اأمن  على  ال�شهر  و  اأنواعها 
املواطن و حماية ممتلكاته حيث 
�شجلت امل�شلحة الوالئية لل�رشطة 
تندوف  والية  باأمن  الق�شائية 
�شهر  وبداية  اأفريل   �شهر  خالل 
ماي اجلاري  25 ق�شية تورط فيها 
الق�شايا  جمموع  و  �شخ�ص    26
اإجناز  ن�شبة  والبالغ  امل�شجلة 
معاجلتها بـ 76% تعلقت يف جمملها 
مبختلف اجلرائم املا�شة بالقانون 
ق�شايا   03 ت�شجيل  مت  اأين  العام  
ق�شية   11 و  باالأ�شخا�ص  ما�شة 

نف�ص  يف  و  باملمتلكات  ما�شة 
ال�شياق مت اإح�شاء 04 ق�شايا تتعلق 
واملالية. االقت�شادية  باجلرائم 

ما�شة  واحدة  ق�شية  جانب  اإىل 
ق�شية  و  العامة  واالآداب  باالأ�رشة 
اأخرى ما�شة بال�شيء العمومي  اأما 
الغري  االجتار  مكافحة  اإطار  يف 
واملوؤثرات  باملخدرات  امل�رشوع 
ذات  عاجلت  فقد  العقلية  
على  مت  اين  ق�شايا   05 امل�شلحة 
اإثرها حجز اأكرث من 07 كيلوغرام 
و80 غرام من مادة الكيف املعالج

بو�سريفي بلقا�سم 

خلف حادث مرور مميت وفاة عامل 
اىل  نقله  �شنة،مت  العمر37  من  يبلغ 
اأ�شيب  اجلثث،بينما  حفظ  م�شلحة 
اأربعة اأخرين ترتاوح اأعمارهما مابني 
35و45 �شنة،بجروح خمتلفة  اخلطورة 
مت اإ�شعافهم نحو  عيادة بليل اجلديدة 
اإثر  على  االأغواط،وهذا  جنوب 
والتابعة  تقلهم  التي  ال�شيارة  اإنقالب 
الوطني  بالطريق  خا�شة  ل�رشكة 
الكيلومرتية467  بالنقطة  رقم01 
ببلدية حا�شي الرمل،يف الوقت الذي 

الوطني  عنا�رشالدرك  فيه  فتحت 
احلادث  ودوافع  اأ�شباب  يف  حتقيقا 
الثانوية   الوحدة  املميت.كما تدخلت 
�شيدي  بدائرة  املدنية  للحماية  
ال�شعاف  املدنية  للحماية  خملوف 
مرور  حادث  يف  اأ�شيب  �شخ�ص 
ب�شيارة  �شاحنة  اإ�شطدام  يف  متثل 
على م�شتوى الطريق الوطني رقم01 
نحو   380 الكيلومرتية  النقطة  يف 
م�شت�شفى عا�شمة  الوالية  االأغواط.
ع.ق
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تت�شبب  ما  عادة  التي  الغاز  �شبكة 
من  بها  القيام  مت  اأ�شغال  فيها 
طرف موؤ�ش�شات عمومية و خا�شة 
م�شرتك   7709 حرمان  ت�شببت يف 
من هذه الطاقة خالل نف�ص الفرتة 
عالوة على "اإ�شعاف ال�شبكات." و 
اأردفت باأن دائرة ق�شنطينة )حيي 
و  لويزة(  بيدي  و  �شالح  بوذراع 
منجلي  علي  اجلديدة  املدينة 
و   9 و   2 رقم  اجلوارية  )الوحدات 
19( و دائرتي حامة بوزيان و زيغود 
القطاعات  �شمن  من  تعد  يو�شف 
التي ت�رشرت ب�شكل اأكرب من هذه 
غرباء  بها  قام  التي  االعتداءات 

على �شبكة الغاز الطبيعي.
م�شالح  باأن  تخري�شت  اأفادت  كما 
لل�رشكة  ق�شنطينة  مديرية 
اجلزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز 
بني  املمتدة  الفرتة  �شجلت خالل 

اجلاري  ماي   13 و   2018 يناير 
طرف  من  اعتداء  حالة   102
خالل  من  ترجم  ما  هو  و  غرباء 
بالن�شبة  بالغاز  التموين  انقطاع 
ذات  اأو�شح  كما  م�شرتك  ل5735 
منجلي  علي  مدينة  باأن  امل�شدر 
حتتل املرتبة االأوىل ب20 اعتداء 
اجلواريتني  بالوحدتني  )اأ�شا�شا 
مدينة  بو�شط  متبوعة   )17 و   14

ببلدية  و8  اعتداء  ب17  ق�شنطينة 
اأوالد رحمون و 7 بحامة بوزيان و 
6 بديدو�ص مراد و 4 بعني �شمارة 
هذا  يف  و  اخل�شو�ص  وجه  على 
تخري�شت  ال�شيدة  حتدثت  ال�شياق 
عن "�رشورة" اأن تعمل املوؤ�ش�شات 
ب�شكل  اخلا�شة  و  العمومية 
ق�شنطينة  مديرية  مع  متنا�شق 
لل�رشكة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء 

من  االأ�شغال  مبا�رشة  قبل  الغاز  و 
م�شار  على  م�شبقا  االإطالع  اأجل 
ال�شبكات االأر�شية للغاز و الكهرباء 
التي  احلوادث  تفادي  اأجل  من 
حترم امل�شرتكني من هذه الطاقة 
على  عالوة  و  ال�شبكات  ت�شعف  و 
عن  امل�شوؤولة  ذات  حتدثت  ذلك 
طرف  من  اعتداء   85 ت�شجيل 
غرباء خالل �شنة 2017 على �شبكة 
الكهرباء عرب والية ق�شنطينة و 20 
و  جانفي  �شهري  بني  اآخر  اعتداء 
باأن  اأردفت  كما   .2018 اأفريل 
منجلي  علي  اجلديدة  املدينة 
اجلواريتني  الوحدتني  ال�شيما 
االأكرث  القطاع  متثل   20 و   18
االعتداءات  جمال  يف  ت�رشرا 
متبوعة  الكهرباء  �شبكة  على 
بدائرة ق�شنطينة ال�شيما اأحياء 
جبل  و  الزيادية  و  القما�ص 
الوح�ص و باردو و بوال�شوف و 

بومرزوق.

مت ت�سجيل ما ال يقل عن 317 اعتداء من طرف غرباء على �سبكة التموين بالغاز الطبيعي خالل 
�سنة 2017 عرب والية ق�سنطينة ح�سب ما ك�سفت عنه م�سوؤولة االت�سال باملديرية املحلية لل�سركة 

اجلزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز و اأو�سحت وهيبة تخري�ست باأن هذه االعتداءات.

ق�سنطينة

م٫�س

ت�شجيل اأكرث من 300 اعتداء على �شبكة الغاز الطبيعي  

�سكيكدة 

فيما اتخذ قرار اإجرائها مبدار�سهم االأ�سلية

باتنة

مديرية التجارة لوالية مع�سكر

ترحيل 14 عائلة كانت ت�شكن يف بناية اآيلة لل�شقوط 

10 اآالف تلميذ مر�شح المتحان االبتدائي  باأدرار

تدعيم 15 األف �شاكن ببلدية عني جا�شر باملاء ال�شروب

فتح �شوقني للرحمة لفائدة 
العائالت اأ�شحاب الدخل املحدود

افتتحت بوالية مع�شكر �شوقني  للرحمة 
ع�شية �شهر رم�شان الكرمي من تنظيم 
واملوجهة  للوالية  التجارة  مديرية 
املع�شكري  خا�شة  املواطن  ل�شالح 
املحدود. ال�شوقني  الدخل  للعائالت 
اللذان مت فتحهما احدهما باملنطقة 
ناحية  �شابقا  ال�شباب  الثامنة بدار 
اثني  حوايل  به  والذي  موفق  �شيدي 
مبقر  بتيغنيف  واالخر  تاجرا  ع�رشة 
مت  �شابقا، حيث  التجارة  مفت�شية 
املحلية  املنتوجات  خمتلف  عر�ص 
اخل�رش  يف  واملتمثلة  والوطنية 
والفواكه واملواد الغذائية. هذا و�شيتم 
بدائرتي  للرحمة  �شوق  فتح  قريبا 
ذي  �شياق  وغري�ص. ويف  املحمدية 
عن  ر�شاهم  اأبدوا  املواطنون  �شلة 
ال�شلع،  بها  عر�ص  مت  التي  االأ�شعار 
متناولهم  يف  ح�شبهم  كانت  والتي 
الذين  املتو�شط  الدخل  ذوي  خا�شة 
رم�شان  �شهر  يف  كثريا  يعانون  كانوا 
ارتفاعات  يعرف  ال�شهر  هذا  باعتبار 
كبرية يف االأ�شعار ملختلف املنتوجات 
خا�شة  والفواكه  واخل�رش  الغذائية 
اال�شتهالك. ليبقى  الوا�شعة  منها 
الهدف من هاته املبادرة والتي لقيت 
ال�شكان  اأو�شاط  يف  وا�شعا  ترحيبا 
وبيع  لعر�ص  مرفق جتاري  اإيجاد  هو 
االإ�شتهالك  ذات  املنتجات  خمتلف 
والفالحني  التجار  طرف  من  الوا�شع 
تكون  باأ�شعار  الف�شيل  ال�شهر  طيلة 
الدخل  املحدودة  الفئات  متناول  يف 
تزداد  التي  املواطنني  طلبات  وتلبية 

خالل فرتة رم�شان

 جمعية ب�سائر الرحمة تنظم 
مائدة اإفطار لفائدة 120 معوز

ا�شتهلت جمعية ب�شائر الرحمة برنامج 
اإفطار  مائدة  بتنظيم  الف�شيل  ال�شهر 
يومية للمعوزين وعابري ال�شبيل وهدا 
الأحد  احلفالت  قاعة  م�شتوى  على 
حيث  املحمدية.  بدائرة  املح�شنني 
فيها  �شارك  العملية  التي  �شهدت 
اأع�شاء اجلمعية وعدد من املتطوعني 
االأولني  اإفطار  اليومني  خالل 
قدمت  �شبيل  وعابر  زهاء 120 معوز 
بال�شهر  خا�شة  �شاخنة    وجبات  لهم 
بهده  فرحتهم  عن  وعربوا  املبارك. 
التي  االن�شانية  الت�شامنية  املبادرة 
جت�شدت يف ن�شب موائد الرحمة.من 
جهتها رئي�شة اجلمعية احلاجة مباركة 
اأكدت بان االإفطار �شيتم ب�شكل يومي 
على م�شتوى املطعم الذي مت جتهيزه 
�شاحبه  قبل  من  امل�شتلزمات  بكافة 
احلميد.هذا  عبد  قويدري  بن  ال�شيد 
من  واالإح�شان  الرب  اأ�شحاب  وي�شاهم 
اجل اإجناح العملية مبا ميلكون بهدف 
املعوزين  قلوب  على  الفرحة  اإدخال 
ذات  واكدت  هذا  ال�شبيل.  وعابري 
يف  ال�شديد  حر�شها  على  املتحدثة 
الت�شامنية  العمليات  وتكثيف  تفعيل 
خالل ال�شهر الف�شيل وتوجهت بال�شكر 
واملتطوعون  اجلمعية  اأع�شاء  اإىل 
رجال ون�شاء والتي اعتربتهم باأنهم ال 
يدخرون اي جهد وال يتوانون اأبدا يف 
العمل  اإجناح  و  امل�شاعدة  يد  تقدمي 

اخلريي.
طالبي فاطمة

تقطن  كانت  14عائلة  ترحيل  مت 
بالواجهة  لل�شقوط  اآيلة  بناية  يف 
ح�شب  �شكيكدة،  ملدينة  البحرية 
هذه  ترحيل  مت  وقد  لوحظ  ما 
على  الق�شاء  اإطار  يف  العائالت 
ال�شكن اله�ص و بعد معاينة قامت 
م�شلحة  رفقة  الوالية  م�شالح  بها 
و  لل�رشق  للبناء  التقنية  املراقبة 

التي اأكدت اأن 
يف  باالنهيار  مهددة  البناية  هذه 
تعود  اأنها  و  خ�شو�شا  حلظة  اأية 

هذه  وتعد  اال�شتعمارية.  للحقبة 
العملية "االأوىل من نوعها" ل�شكان 
املدينة القدمية و البنايات االآيلة 
لها  تخ�شي�ص  التي مت  و  لل�شقوط 
حوايل  �شكيكدة  والية  طرف  من 
500 �شكن عمومي اإيجاري، ح�شب 
التي  الوالية  م�شالح  اأو�شحته  ما 
برتحيل  التعجيل  مت  اأنه  اأ�شافت 
للخطر  بالنظر  ال�شكان  هوؤالء 
وقد  يواجهونه  كانوا  الذي  الكبري 
ا�شتفادت هذه العائالت من �شقق 

بوعباز  بحي  اإيجارية  عمومية 
بو�شط مدينة �شكيكدة، ح�شب ذات 
�شيتم  اأنه  اأ�شاف  الذي  امل�شدر 
القدمية  املدينة  �شكان  ترحيل 
بعد االنتهاء من ترحيل جل �شكان 
الطيور  بحرية  الق�شديري  احلي 
الذي  و  �شكيكدة  مدينة  بو�شط 
�شكانه  ترحيل  عملية  انطلقت 
اإ�شكان  باإعادة  املن�رشم  االأ�شبوع 
عمومية  �شكنات  يف  عائلة   750
فاإن  للتذكري   . جديدة  اإيجارية 

والية �شكيكدة ت�شهد حركية كبرية 
ال�شكان  اإ�شكان  اإعادة  عمليات  يف 
القاطنني يف ال�شكنات اله�شة منذ 
اإىل  مت  حيث   2017 اأكتوبر  �شهر 
غاية اليوم ترحيل اأزيد من 5 اآالف 
الق�شديرية  االأحياء  من  عائلة 
بحرية  و  املات�ص  و  للزفزاف 
عمليات  ت�شتمر  اأن  على  الطيور، 
لتم�ص  �شهر رم�شان  بعد  الرتحيل 
ال�شكان  و  القدمية  �شكان املدينة 

الذين يعانون من  ال�شيق

مبني  من  موثوق  م�شدر  ك�شف 
اإن كل  ادرار  لوالية  الرتبية  مديرية 
موعد  على  �شبطت  التح�شريات 
اإجراء  بهدف  االأربعاء  هذا  تاريخ  
امتحان �شهادة نهاية مرحلة التعليم 
مت  حيث  اأريحية   بكل  االبتدائي 
املخ�ش�شة  االأق�شام  جل  تكييف 

الهوائية  باملكيفات  لهذا االمتحان 
وتوفري  املرتفعة  احلرارة  جراء 
اإىل  باالإ�شافة  واالأكل  البارد  املاء 
حيث  والنف�شية   الطبية  الرعاية 
بداخل  اإجرائها  ال�شنة  هذه  تقرر 
مدار�شهم االبتدائية االأ�شلية عك�ص 
تنظم  كانت  املا�شية  ال�شنوات 

بداخل املتو�شطات اأين مت اإح�شاء 
10635 تلميذ معني بهذا االمتحان 
مكفوفني  و5  فتاة   4943 منهم 
املكفوفني   �شغار  مدر�شة  من 
مركز   242 على  توزيعهم  مت  كما 
مع  موؤطرا   1302 يوؤطرهم  اأجراء 
لت�شحيح  واحد  مركز  تخ�شي�ص 

اأوراق االإجابة والكل ي�شعي اإيل رفع 
من ن�شبة النجاح لهذه ال�شنة نتيجة 
املرافقة التي ح�شي  بها التالميذ 
اأيام قليلة قبل  من االأ�رشة الرتبوية 
االأولياء  وحر�ص  االمتحان  موعد 

خا�شة من حيث التح�شري النف�شي
 بو�سريفي بلقا�سم 

مل�رشوع  اخلدمة  حيز  و�شع  مت 
يقطنون  �شاكن  األف   15 تدعيم 
تبعد  التي  بلدية عني جا�رش  مبركز 
باملاء  باتنة  مدينة  عن  كلم  بـ65 
ال�رشوب و �شيمكن جت�شيد امل�رشوع 
اأكده  ما  تكلفته ح�شب  قدرت  الذي 
عبد  بالوالية  املائية  املوارد  مدير 
دج،  مليون   29 بـ  �شربي  الكرمي 
�شكان هذه البلدية من التزود باملاء 
متوينهم  كان  بعدما  يوميا  ال�رشوب 

بهذه املادة احليوية مرة كل يومني 
القى  الذي  امل�رشوع  هذا  يندرج  و 
�شكان  اأو�شاط  يف  كبريا  ا�شتح�شانا 
القطاعي  الربنامج  اإطار  يف  اجلهة 
باملياه ل  واالإي�شال  الإجناز وجتهيز 
3 اآالف مرت طويل من  املناقب عرب 
خمتلف بلديات الوالية حيث ت�شمن 
للمياه  بتدفق  اأرتوازية  بئر  اإجناز 
وفقا  الثانية  يف  لرتا   25 اإىل  ي�شل 

لنف�ص امل�شوؤول .

ال�شيد  ي�شيف  العملية  هذه  و�شبق 
�شربي اإجناز خزانني �شعة كل واحد 
بطاقة  اأي  مكعب  مرت   500 منهما 
مكعب  مرت   1000 ب  تقدر  اإجمالية 
ال�شغرية  الثالثة  اخلزانات  ميونان 
بهذه  كانت موجودة  التي  املوجودة 
القنوات  مد  اأن  اإىل  م�شريا  البلدية 
واخلزانني  االأرتوازية  البئر  اإىل 
مليون   5،6 تكلفته  بلغت  اجلديدين 
اخلالق  عبد  باتنة  وايل  كان  و  دج 

�شيودة الذي قام بزيارة عمل وتفقد 
اأم�ص ال�شبت اإىل 

على  �شدد  قد  جا�رش  عني  بلدية 
�شيمكن  الذي  امل�رشوع  هذا  اأهمية 
�شكان مقر البلدية بالتزود املنتظم 
باملاء ال�رشوب واأعرب عن ا�شتعداده 
الإ�شافة خزان ثالث اإذا تطلب االأمر 
هذه  مواطني  تزويد  اأجل  من  ذلك 
 24 احليوية  املادة  بهذه  البلدية 

�شاعة على 24 �شاعة. 

تيندوف

ت�شجيل  25 ق�شية اإجرام وحجز 
ما يفوق 7 كيلوغرام كيف 

االأغواط

 قتيل و05 جرحى
 يف حادثي مرور منف�شلني 
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رم�ضانيات
اأق�ضر واأطول �ضاعات ال�ضوم يف العامل

اجلزائريني ي�سومون  نحو 15 �ساعة و45 دقیقة

رم�ضان  �ضهر  حلول  مع 
اختالف  وب�ضبب  املبارك، 
فاإن  للبلدان،  النهار  �ضاعات 
�ضاعات ال�ضوم وموعد الإفطار 
على  لكم  ن�ضتعر�ض  يختلفان. 
ال�ضوم  �ضاعات  واأطول  اأق�رص 
يف البلدان العربية وبع�ض بلدان 
العامل: ت�ضجل الأرجنتني اأق�رص 
لوقوعها  العامل  يف  �ضيام  مدة 
على  ال�ضتواء،  خط  جنوبي 
 ،50  ،45  ،21 عر�ض  خطوط 
تبلغ  حيث   ،53 الطول  وخط 
�ضهر  يف  اليوم  �ضيام  �ضاعات 
�ضاعات،   ت�ضع  هناك  رم�ضان 

وت�ضجل دولة جزر القمر اأق�رص 
بني  ال�ضوم  �ضاعات  يف  الدول 
�ضهر  خالل  العربية،  الدول 
نحو  تبلغ  مبدة   ،2018 رم�ضان 
و�ضتكون  دقيقة،  و37  �ضاعة   12
اجلزائر  يف  ال�ضاعات  اأطول 
دقيقة،  و45  �ضاعة   15 بنحو 
وذلك على م�ضتوى الدول العربية 
ويف م�رص ت�ضل �ضاعات ال�ضوم 
ويف  دقائق،  و7  �ضاعة   15 اإىل 
ال�ضومال 13 �ضاعة و27 دقيقة، 
واليمن 14 �ضاعة و7 دقائق، ويف 
ال�ضودان �ضتكون �ضاعات ال�ضوم 
وت�ضجل  دقائق،  و8  �ضاعة   14

ال�ضعودية 14 �ضاعة و41 دقيقة، 
 14 املتحدة  العربية  والإمارات 
تاأتي  فيما  دقيقة،  و41  �ضاعة 
�ضاعة   14 �ضيام  البحرين مبدة 
والكويت 15 �ضاعة  و49 دقيقة، 
و4 دقائق، ويف فل�ضطني ت�ضجل 
و15  �ضاعة   15 ال�ضوم  �ضاعات 
�ضاعة   15 الأردن  ويف  دقيقة، 
و17 دقيقة، والعراق �ضتكون 15 

�ضاعة و24 دقيقة.
15�ضاعة  فت�ضجل  املغرب،  اأما 
�ضاعة   15 و�ضوريا  دقيقة،  و25 
�ضتكون  لبنان  ويف  دقيقة،  و25 
وليبيا  دقيقة،  و27  �ضاعة   15

وتون�ض  دقيقة،  و31  �ضاعة   15
وعلى  دقيقة،  و45  �ضاعة   15
كندا  فاإن  العامل  دول  م�ضتوى 
عاملياً  الأوىل  باملرتبة  تاأتي 
�ضاعات  عدد  يف  الدول  باأكرث 
و57  �ضاعة   19 بنحو  ال�ضيام 
دقيقة، واآي�ضلندا 19 �ضاعة و22 
�ضاعة،   19 والرنويج:  دقيقة، 
دقيقة.   56 �ضاعة   18 وال�ضويد 
ال�ضوم  �ضاعات  عدد  وي�ضل 
و29  �ضاعة   18 اإىل  رو�ضيا  يف 
�ضاعة   18 والدمنارك  دقيقة، 
و26 دقيقة، وبريطانيا 18 �ضاعة 

و9 دقائق.

اإ�ضبانيا

1.9 ملیون م�سلم ي�ستقبلون رم�سان

اإ�ضبانيا،  الإ�ضالمية يف  املفو�ضية  وجهت 
اإىل مكونات املجتمع على تفهم واحرتام 
�ضيام  يف  وعقيدتهم  امل�ضلمني  لعادات 
�ضهر رم�ضان، ف�ضاًل عما يوفره املجتمع 
مل�ضاعدة  وت�ضهيالت  م�ضاعدات  من 
العبادات  على  املجتمع  داخل  امل�ضلمني 
يف ال�ضهر الف�ضيل، وميار�ض اأكرث من 1.9 
مليون م�ضلم ي�ضكلون ن�ضيج 9 مدن اإ�ضبانية 
الن�ضيب  كان  فيما  رم�ضان،  �ضهر  �ضعائر 
الأكرب من الحتفالت داخل اإقليم كتالونيا 
اجلاليات  من  عدد  اأكرب  يقطن  حيث 
والذى  اإ�ضبانيا  داخل  والعربية  الإ�ضالمية 

بلغ عددهم حواىل 500 الف �ضخ�ض.
املفو�ضية  -رئي�ض  تاتري  ريا�ض 
بحفاوة  �ضعادته  عن  اأعرب  الإ�ضالمية- 
ال�ضعب الإ�ضباين بال�ضهر الف�ضيل، مطالبا 
التي  الوظائف  خا�ضة يف  العمل  اأ�ضحاب 
تتطلب املزيد من اجلهد و�ضاعات حتت 
ال�ضائمني  معاناة  من  بالتخفيف  ال�ضم�ض 
يف تلك الأجواء، قائاًل: “لقد تلقيت عدة 
يعملون  الذين  اأولئك  من  خا�ضة  طلبات، 
يف البيوت البال�ضتيكية اأو قطف الفراولة، 
ولكننا نطالب بتغيري توقيتات العمل حيث 
وقت  يف  مهامه  ممار�ضة  العامل  يبداأ 
الظهرية”  بحلول  انتهاء  ال�ضباح  من  باكر 

مع  الدولة  تعاون  لتفاقية  وبح�ضب 
اأع�ضاء  فاإن  الإ�ضبانية،  الإ�ضالمية  اللجنة 
للمركز  التابعة  الإ�ضالمية  اجلاليات 
الدويل لالت�ضالت ممن يرغبون يف ذلك، 
�ضيتمكنون من طلب “اإمتام يوم العمل قبل 
ال�ضم�ض، خالل  غروب  من  واحدة  �ضاعة 

�ضهر رم�ضان”.
توفري  “�رصورة  اأن  اأي�ضا  الن�ض  يف  وجاء 
وامللحقني  للعاملني  منا�ضبة  تغذية 
باملراكز اأو املوؤ�ض�ضات العامة والوحدات 
الع�ضكرية والطالب امل�ضلمني باملدار�ض 
التعاليم  ملطابقة  وال�ضعي  احلكومية، 
الدينية الإ�ضالمية وجدول الوجبات خالل 

�ضهر رم�ضان”.
الدراية  اأرباب  “ننا�ضد كرم  تاتر:  واأو�ضح 
واخلا�ض،  العام  القطاعني  ومديري 
من  للعمال  اليومي  الروتني  ت�ضهيل  اإىل 
اإدراك  مع  ال�ضهر،  هذا  خالل  ال�ضائمني 
الر�ضمية  العمل  مواعيد  على  التفاق  اأن 
باتفاق م�ضبق بني الطرفني”، مطالبا  تتم 
الإ�ضالمية  الدينية  الطوائف  ممثلي 
الإ�ضباين  املجتمع  داخل  املختلفة 
جريانهم  من  الآخرين  احرتام  ب�رصورة 
خالل  خا�ضة  فو�ضي  اإحداث  وعدم 

احتفالت البع�ض وقت الإفطار.

خالل رم�ضان

ال�سعودية املرتبة الأوىل عاملیًا يف هدر الطعام 
اأ�ضارت اإح�ضائيات �ضادرة عن هيئات عاملية اإىل الهدر 
والإ�رصاف املوؤ�ضفني يف الطعام يف دول العامل الإ�ضالمي 
الأخرى!   ال�ضهور  مع  مقارنة  الف�ضيل  رم�ضان  �ضهر  يف 
اأَنّ  املتحدة  والأمم  الفاو  من  اإح�ضائيات  ذكرت  فقد 
العرب يقومون بهدر الطعام خالل �ضهر رم�ضان باأكرث من 
بقية ال�ضهور، واحتلت ال�ضعودية املرتبة الأوىل عاملياً يف 
الهدر الغذائي، اإذ بلغت قيمة هدر الطعام بـ 13.3 مليار 
دولر �ضنوياً، وهو اأكرث من الناجت املحلي الإجمايل لكّل 

من ال�ضومال وجيبوتي وموريتانيا.
 250 يعادل  املهدر  الغذاء  قيمة  اأَنّ  التقرير  واأ�ضاف 
الدول  يف  للفرد   115 مقابل  الواحد،  للفرد  كليوغرام 
يف  اأما  الفقرية.  الدول  يف  غراما  كيلو  و11  املتقدمة 
�ضنوياً  للغذاء  الهدر  قيمة  فت�ضل  العربية  الإمارات  دولة 
�ضنوياً  طن  مليون  هناك  الكويت  ويف  دولر،  مليارات   4
كِلّ  كيلوغرام عن   400 يعادل  ما  اأي  املهدر،  الغذاء  من 
فرد. فيما تهدر دولة قطر 1،4 مليون طن �ضنوياً، اأي ما 
الواحد، ف�ضاًل عن 14  الفرد  يعادل 636 كيلوغراما عن 

باملائة من الغذاء يتم اتالفه ب�ضبب �ضوء التخزين وانتهاء 
العامل  اأَنّ  اإىل  الغذائية  التقارير  هذه  وت�ضري  ال�ضالحية، 
اإ�ضايف بن�ضبة 60 باملائة بحلول عام  اإىل غذاء  �ضيحتاج 
الإ�رصاف  اأَنّ  يدرك  اجلميع  اأَنّ  من  الرغم  وعلى   2030
والتبذير يف �ضهر رم�ضان عادة مذمومة اإل اأنَّها حا�رصة 
ة يف تلك التي لديها  بقوة يف املجتمعات العربية، خا�ضَّ
رم�ضان  �ضهر  يف  وا�ضحاً  ذلك  ويبدو  الرزق،  يف  ب�ضطة 

الف�ضيل.
فالكثري من العوائل تنتهج الإ�رصاف يف الطعام يف �ضهر 
رم�ضان؛ فتجدهم ينفقون اأموالً على املاأكل وامل�رصب 
ومن ثَمّ يوؤول اأمره اإىل �ضلة املهمالت بعد اأخذ احلاجة 
وت�ضري  الأحوال،  اأح�ضن  يف  للن�ضف  ت�ضل  ل  والتي  منه 
باأَنّ  الغذائية  الرقابة  اأجهزة  لأحد  التابعة  الإح�ضائيات 
طن  مليار   1.3 مقداره  ما  ت�ضيع  الأو�ضط  ال�رصق  دول 
دولر  ترليون  ي�ضاوي  ما  اأي  �ضنوياً،  الغذائية  املواد  من 
تقبع يف  التي  الكمية  ربع هذه  اإن  اآخر،  اأمريكي. مبعنى 

القمامة قادرة على اإطعام الفقراء واجلياع يف العامل.

اأدرار

�ساحة ال�سهداء قبلة لل�سهرات الرم�سانیة 
ت�ضهد هذه الأيام الرم�ضانية �ضاحة ال�ضهداء الكبرية بو�ضط مدينة اأدرار 

بعد �ضاعة الإفطار حركية منقطعة النظري جراء توافد اإليها اأعداد كبرية 

من العائالت وال�ضباب بغية الرتويح عن ا لنف�ض بعد يوما طويال من ال�ضيام 

حتت حرارة مرتفعة بحثا عن جو من الراحة  وهي قبلة لل�ضهرات الرم�ضانية 

وتعترب املتنف�ض الوحيد املوجود واملتعارف عليه اأين تعج هذه ال�ضاحة يوميا  

بالعائالت رفقة اأطفالهم للعب وتبادل اأطراف احلديث يف تناول املثلجات 

واملك�رصات كما جتد ال�ضباب جماعات جماعات على اأفر�ضة اأر�ضية تتو�ضطها 

اأكواب من ال�ضاي مع لعب لعبة الدومينوا  كل هذا اإىل �ضاعات متاأخرة من الليل 

كما تقوم دار الثقافة املجاورة لل�ضاحة بتقدمي �ضهرات غنائية على الهواء 

الطلق مما تعطي لتلك ال�ضاحة جوا كبريا بعد ال�ضكون الذي يخوم على اأوقات 

النهار جراء احلرارة املرتفعة التي تفر�ض حظر التجوال وتبقي �ضاحة ال�ضهداء 

مبدينة اأدرار تلب�ض كل ليلة رم�ضانية ثوبا جديدا يعترب املالذ الوحيد والذي له 

نكهة خا�ضة ت�ضنعه العائالت  الأدرارية بلوحات تقليدية  قليلة اأن جتدها يف 

مناطق اأخري

بو�ضريفي بلقا�ضم  
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طفل برتبة رجل

 12( ال�رس�سك  حممد  الطفل 
بعد  عكازيه،  على  يتكئ  عاماً( 
بتاريخ  قدمه  يف  لإ�سابة  تعر�سه 
اأفريل يف الفخذ، بعيون مليئة   27
بالتحدي والإ�رسار يقول ل�سحيفة 
كنت  حينما  "اأ�سبت  "فل�سطني": 
ل  لأنني  الفا�سل،  ال�سلك  اأق�ص 
يف  اجلنود  هوؤلء  يبقى  اأن  اأريد 

اأر�سي فلي�ص لهم مكان بيننا".
بي�ساء  عباءة  يرتدي  الذي  الطفل 

ياأتي  متثاقلة،  بخطى  ومي�سي 
يتكئ  وهو  مار�ص   30 منذ  يومياً 
�سعار  يرفع  العكازين  ذات  على 
الذين  الحتالل  جلنود  التحدي 
الكبار:  بنربة  واأ�ساف  قن�سوه 
"هذا الحتالل يجب اأن يخرج من 
الأمريكية  ال�سفارة  وتلك  بالدنا، 
تغلق  اأن  يجب  للقد�ص  نقلت  التي 
لأمريكا  عالقة  يوجد  ل  لأنه 
فل�سطني  عا�سمة  وهي  بالقد�ص 
الطفل  الإ�سابة  الأبدية"وحرمت 
الغزي ال�سغري من ممار�سة هواياته 
يف الرك�ص ولعب كرة القدم، ويعلق 

نادما  "ل�ست  قدمه:  مبا  مفتخرا 
لأين اأ�سبت، حتى لو قدمت حياتي 
لأجل الوطن، فالإ�سابة مل تقعدين 
بالبيت ووا�سلت املجيء ملخيمات 
اأكون  "عندما  ،واأ�ساف:  العودة" 
اأريد  اأنني  اأ�سعر  ال�سلك  قرب 
ق�سه من جديد والدخول لأر�سنا 
واإن  حتى  اأهاب  ول  املحتلة، 
الحتالل"ويتمنى  قوات  اعتقلتني 
اليوم  ياأتي  اأن  ال�رس�سك  الطفل 
�ساحات  يف  فيه  يلعب  الذي 
وعائلته،  هو  الأق�سى  امل�سجد 
جنود  باجتاه  ينظر  وهو  ويت�ساءل 
يف  �سيقعدون  "كيف  الحتالل 
هنا؟  مكان  لهم  لي�ص  وهم  اأر�سنا 

لريحلوا من حيث اأتوا؟"

م�ضاب من "مليونية 
العودة"

اأ�سيب  فقد  حمتو  حممد  اأما 
كان  اإذ  بقدمه،  املا�سي  الثنني 
يف  امل�ساركني  جموع  بني  ي�سري 
الن�رس  �سارة  يرفع  العودة  م�سرية 
متنعه  مل  اأخرى،  مرة  والتحدي 
ي�ستند  وهو  القدوم  من  الإ�سابة 
يقول  للم�ساركة،  عكازيه  اإىل 
بعد  "فل�سطني"  ل�سحيفة  حمتو 
اأن توقف لب�سع الوقت: "م�ساركتي 
تهدف  الإ�سابة،  بعد  امل�سرية  يف 
اأننا  لالحتالل  ر�سالة  لإي�سال 

وامل�ساركة  القدوم  يف  �سن�ستمر 
امل�سرية  اأهداف  حتقيق  حتى 
والعودة"،اأعاد  احل�سار  بك�رس 
القريب  ذكرياته  �رسيط  حمتو 
للوراء وهو ي�سف اليوم: "كان يوما 
ب�سعا، جنود الحتالل اأطلقوا النار 
القتل،  علينا ب�سكل مبا�رس بهدف 
�ساهدت  ما  هول  من  وتوقعت 

حينها اأن يقتلوا اأعدادا كبرية".

ومثبتة  م�سم�سة  ويد  م�سابة  بقدم 
بحامل، كان امل�ساب طالل اجلندي 
امل�ساركني  اإىل  ينظر  عاماً(   27(
وبجانبه  املحتلة  الأرا�سي  ويتاأمل 
 7 يتجاوز  مل  الذي  طفله  يقف 
"تعر�ست  اجلندي:  يقول  �سنوات، 
جمعة  خالل  الأوىل  لإ�سابتني 
والثانية  بقدمي،  وكانت  "الكو�سوك" 
كانت الثنني املا�سي نتيجة تعر�سي 

ب�سكل  كتفي  اأ�سابت  غاز  لقنبلة 
مبا�رس"واأ�ساف بنربة اإ�رسار وحتد: 
و�سنقدم  بامل�ساركة،  "�ساأ�ستمر 
نعرف  لأننا  للوطن  فداء  اأج�سادنا 
عامية  وبلهجة  اجلنة"،  اإىل  م�سرينا 
وتالت  تاين  هان  اأجي  "راح  يتحدى: 
ورابع"،وتابع: "ر�سالتنا اأننا �سامدون 
حتى  العودة  م�سرية  يف  وم�ستمرون 

حترير اأرا�سينا ومقد�ساتنا".

الليبيني،  من  الع�رسات  �سارك 
طرابل�ص  بالعا�سمة  وقفة  يف 
واحل�سار  الق�سف  على  احتجاجا 
درنة،  مدينة  له  تتعر�ص  الذي 
القوات  من  البالد،  �رسقي  �سمال 
املنبثقة عن جمل�ص النواب بقيادة 
 ، مرا�سل  واأفاد  حفرت.  خليفة 
التي  الوقفة،  يف  امل�ساركني  باأن 
اأمام  الن�سطاء  من  عدد  نظمها 
طرابل�ص،  يف  الأممية  البعثة  مقر 
لقوات  مناه�سة  هتافات  رددوا 
عن  املحتجون  واأعرب  حفرت 
درنة  يف  يحدث  ما  اإزاء  قلقهم 

على  املفرو�ص  اخلانق  واحل�سار 
الفوري  بالوقف  وطالبوا  املدينة، 
درنة  يف  النار  لإطالق  وال�رسيع 
الطريان  حظر  منطقة  وفر�ص 
فوق املدينة واإدخال امل�ساعدات 
ودعا  اإليها  الالزمة  الإن�سانية 
التدخالت  وقف  اإىل  املحتجون 
الإقليمية والدولية يف ال�ساأن الليبي. 
و�سددوا على �رسورة ت�سكيل جلنة 
دولية وحملية لتق�سي احلقائق يف 
درنة ويف ال�سياق ذاته، قالت بعثة 
الأمم املتحدة يف ليبيا، اإن جمل�ص 
اأعيان طرابل�ص )جتمع �سعبي غري 

اأمام  اليوم، جتمعا  عقد  حكومي( 
الت�سامن  عن  للتعبري  البعثة  مقر 
باإنهاء  واملطالبة  درنة  مدينة  مع 

الغارات اجلوية التي ت�ستهدفها.
ن�رسته  بيان  يف  البعثة،  وذكرت 
اإن  "في�سبوك"،  يف  �سفحتها  عرب 
اجتمعوا  املجل�ص  عن  "ممثلني 
الأممية  البعثة  من  اأع�ساء  مع 
و�سلموهم بيانا )مل تذكر تفا�سيله( 
لإحالته اإىل املمثل اخلا�ص لالأمم 
والأمني  �سالمة،  غ�سان  املتحدة، 
انطونيو  الدولية،  للمنظمة  العام 

غوتريي�ص".

ح�سيلة  اأن  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
بحق  ال�سهيوين  الحتالل  اعتداءات 
م�سرية  يف  ال�سلميني  امل�ساركني 
العودة الكربى منذ 30 مار�ص املا�سي 
حتى الآن، بلغت 112 �سهيدا و13190 
اإ�سابة بجراح خمتلفة واختناق بالغاز 
اليوم  لها،  بياٍن  يف  الوزارة  وقالت 
الأحد: اإن من ال�سهداء 13 طفاًل اأقل 
من 18 عاما يذكر اأن قوات الحتالل 
حتتجز جثامني 6 �سهداء مل حتت�سبهم 
قوائم وزارة ال�سحة لعدم و�سولهم اإىل 

اأن  ال�سحة،  وزارة  وذكرت  م�سافيها 
اأ�سيبوا بجراح خمتلفة  7618 مواطنا 
وبينت  بالغاز  اختناقا  اأ�سيبوا  و5572 
اأن من الإ�سابات، 2096 طفال، و1029 

امراأة.
ال�سحة،  وزارة  معطيات  من  ويت�سح 
و3422  خطرية،  اإ�سابة   332 وجود 
واأ�سارت  طفيفة،  و9436  متو�سطة، 
اإىل اأن 502 اأ�سيبوا يف الراأ�ص والرقبة، 
يف  و325  والظهر،  ال�سدر  يف  و283 
الأطراف  يف  و938  واحلو�ص،  البطن 

ال�سفلية،  الأطراف  يف  و325  العلوية، 
واأكدت  متعددة  اأماكن  يف  و1117 
الأطراف  يف  برت  حالة   32 ت�سجيل 
و27  العلوية،  الأطراف  يف  اإحداها 
اأ�سابع  يف  و4  ال�سفلية،  الأطراف  يف 
الطواقم  ا�ستهداف  وبخ�سو�ص  اليد 
اإىل  ال�سحة  وزارة  اأ�سارت  الطبية، 
الدفاع  من  م�سعف  �سهيد  وجود 
املدين، و223 اإ�سابة بالر�سا�ص احلي 
والختناق بالغاز، وت�رسر جزئي لـ 37 

�سيارة اإ�سعاف.

�سفق"  "يني  �سحيفة  قالت 
على  "اإ�رسائيل"  اإن  الرتكية 
الرئي�ص  اغتيال  �سلة مبخطط 
اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
خالل زيارته دول البلقان، هذه 
الأيام، واأ�سافت ال�سحيفة، اأنه 
"بح�سب حتريات ال�ستخبارات 
"اإ�رسائيل"  فاإن  الرتكية، 
العملية.  لتنفيذ  قتلة  اأر�سلت 
الرتكية  ال�ستخبارات  وتوا�سل 
بالغات  ب�ساأن  التحري  عملية 
خمتلفة  م�سادر  من  تلقتها 
الرئي�ص  اغتيال  حماولة  عن 
دول  زيارته  خالل  اأردوغان 

البلقان، يف حني يوا�سل الرئي�ص 
 ، البو�سنة  اإىل  زيارته  ن�ساطات 
بالغات  ال�ستخبارات  وتلقت 
مقدونيا  يف  يعي�سون  اأتراك  من 
عن اأنباء تفيد مبخطط ملحاولة 
اأبلغت  كما  اأردوغان،  اغتيال 
غربية  ا�ستخبارات  اأجهزة 
عن  مبعلومات  الرتكية  نظريتها 
"ا�ستعداد جمموعة تركية لتنفيذ 

عملية اغتيال �سد الرئي�ص". ومل 
ال�ستخباراتية  الأجهزة  تتمكن 
والتوقيت  املكان  حتديد  من 
لغتيال  فيه  التخطيط  يتم  الذي 
على  ح�سلت  اأنها  اإل  الرئي�ص، 
من  �سخ�سني  باأن  تفيد  معلومة 
لالغتيال  تخطط  التي  املجموعة 
ينتميان اإىل جماعة املعار�ص فتح 
يني  �سحيفة  بح�سب  غولن،  اهلل 
ال�سحيفة  ونقلت  الرتكية.  �سفق 

الإخبارية  التحليالت  موقع  عن 
توداي"  "فيتريان�ص  الع�سكرية 
اأنها  تعتقد  الأمريكية  الإدارة  اأن 
دون  اإيران  مهاجمة  ت�ستطيع  ل 
الرئي�ص  واأن  اأول،  اأردوغان  قتل 
الرو�سي فالدميري بوتني �سي�سطر 
النظام  رئي�ص  دعم  عن  للرتاجع 
ال�سوري ب�سار الأ�سد والتوقف عن 
يكون  ل  حني  لإيران  ال�سالح  بيع 

اأردوغان بجانبه.

اإ�ضابته بر�ضا�ص  متنعه  مل  الذي  �ضيدو،  اأبو  مهند  امل�ضاب  �ضهداء" قالها  ارتقى  مهما  اأبدا  نرتدد  ولن  العهد  على  باقون  اإننا  لهم  ونقول  ال�ضهداء  لنعاهد  "اأتينا 
االحتالل يف 30 مار�ص املا�ضي خالل م�ضاركته يف م�ضرية العودة، من امل�ضاركة يف جمعة "الوفاء لل�ضهداء واجلرحى" املا�ضية اأبو �ضيدو واحد من ع�ضرات امل�ضابني 
الذين مل ينقطعوا عن امل�ضاركة يف م�ضرية العودة بعد تعر�ضهم لالإ�ضابة، التي زادت من عزميتهم واإ�ضرارهم على موا�ضلة التظاهر ال�ضلمي، يقول اأبو �ضيدو ويف 

عينيه بريق الفخر: "اإن م�ضاركة املواطنني يف جمعة الوفاء اأهابت االحتالل، اإذ كان جنود االحتالل ينادون علينا مبكربات ال�ضوت ويعتقدون اأننا متعبون من اأثر 
ال�ضيام، وهم ال يعلمون اأن امل�ضابني ال يهابون املوت وال االإ�ضابة".

م�ضابون يتحدون االحتالل ال�ضهيوين

 �سنعود للتظاهر مرارًا وتكرارًا

العا�ضمة الليبية

وقفة يف احتجاجا على ق�سف وح�سار قوات حفرت لدرنة

وزارة ال�ضحة يف غزة

112 �سهيًدا و13 األف جريح بغزة منذ 30 مار�س

�ضحيفة "يني �ضفق" الرتكية

مبخطط  �سلة  ""اإ�سرائيل" على 
اغتيال الرئي�س طيب اأردوغان
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جتاذبات عربية و�إقليمية لت�شكيل 
�حلكومة �لعر�قية �جلديدة 

االنتخابات التي �ضهدها العراق يف 12 ماي 2018، 
الرابعة بعد اإقرار الد�ضتور الدائم يف 2005، 

واالأوىل بعد اإعالن »الن�ضر« يف دي�ضمرب 2017، 
يف احلرب التي خا�ضتها القوات العراقية على 
تنظيم »داع�ش« االإرهابي، باإ�ضناٍد دويل وا�ضع، 
وم�ضاركٍة فاعلة للح�ضد ال�ضعبي، ال غنى عنها 
لتحقيق »الن�ضر«، بقيادة القائد العام للقوات 

امل�ضلحة حيدر العبادي، رئي�ش قائمة »ائتالف 
الن�ضر«.

التي  »�سائرون«،  قائمة  احتلت 
ال�سدري،  التيار  رئي�س  يقودها 
الأوىل  املرتبة  ال�سدر،  مقتدى 
بواقع 54 مقعداً، من اأ�سل 329 
املرتبة  يف  وجاءت  مقعداً؛ 
التي  »الفتح«،  قائمة  الثانية 
احل�سد  يف  القيادي  يقودها 
ال�سعبي، احلليف الأوثق لإيران، 

هادي العامري، بـ 47 مقعداً.
»الن�رص«،  قائمة  حلّت  حني  يف 
الوزراء  رئي�س  يقودها  التي 
يحاول  الذي  العبادي،  حيدر 
عليه  اإيران  ر�سا  بني  املوازنة 
املتحدة،  الوليات  ور�سا 
 42 لت�سغل  الثالثة  املرتبة  يف 
مقعداً اأما قائمة دولة القانون، 
املالكي،  نوري  يراأ�سها  التي 
ال�سابق، احلليف  رئي�س الوزراء 
يف  فحلّت  لإيران،  الآخر  هو 
على  بح�سولها  الرابعة  املرتبة 
 90 مقابل  فقط،  مقعداً   26
مقعداً يف النتخابات الت�رصيعية 

ال�سابقة يف 2014.
الأعلى  »�سائرون«،  قائمة  تُعد 
»وطني  خطاب  تبني  يف  �سوتاً 
عن  احلديث  ويف  عروبي«، 
الطائفية  فوق  »العبور« 
نف�سها  لت�سويق  وجتاوزها 
�سائرون،  لكّن  الناخبني؛  اأمام 
من  مقعد  اأّي  على  حت�سل  مْل 
جميع  يف  الربملان  مقاعد 
وكذلك  ال�ُسنّية،  املحافظات 

املحافظات الكردية.
»�سائرون«،  ثقل  كان  حني  يف 
الأ�سا�سي واملقاعد التي ح�سلت 
املحافظات  من  »فقط«  عليها 
وجنوبي  و�سط  يف  ال�سيعية، 

اأ�سوات  جانب  اإىل  العراق، 
يف  ال�سدر،  مدينة  الناخبني يف 
اأطراف العا�سمة، وهي املعقل 
لأتباع  عقود  ُمنذ  التقليدي 
ال�سدر،  �سادق  حممد  املرجع 
وتتناق�س  ال�سدر  مقتدى  والد 
يتعلق  فيما  الفائزة  الكتل  روؤية 
وال�رصاكة  اإيران  من  باملوقف 
معها واحلفاظ على نفوذها يف 
الفتح،  قائمة  وتت�سدر  العراق؛ 
والتي  لإيران،  احلليفة  القوائم 
تفتقُر  موؤثٍر  عمٍق  اإىل  ت�ستند 
والكيانات  القوائم  معظم  اإليه 
الأخرى التي ل حتظى باأجنحٍة 
لأجنحتها  رديفٍة  م�سلحٍة 

ال�سيا�سية.

حتالف وا�ضع 
الأجنحٍة �ضيا�ضيٍة 

تابعة لف�ضائل 
احل�ضد ال�ضعبي

حتالفاً  الفتح،  قائمة  وت�سم 
تابعة  �سيا�سيٍة  لأجنحٍة  وا�سعاً 
ال�سعبي،  احل�سد  لف�سائل 
لل�سيا�سات  بولئها  معروفة 
بقوتها  ومتتاز  الإيرانية 
�سبيه  وتنظيم  الت�سليحية، 
التي  النظامية،  �سبه  باجليو�س 
من  الأخرى  الكيانات  تتخوف 
عملية  فر�س  على  قدراتها 
الروؤية  مع  من�سجمة  �سيا�سية 

وال�رصوط الإيرانية م�ستقباًل.
ف�سياًل   71 نحو  بني  ومن 
ي�سكلون قوات احل�سد ال�سعبي، 
اأعلنت  منها  ف�سياًل   41 هناك 

ب�سكٍل ر�سمي »بيعتها ال�رصعية« 
علي  الإيراين  الأعلى  للمر�سد 
خامنئي بنت الوليات املتحدة 
على  اآمالً  لها  احلليفة  والدول 
وت�سمية  الن�رص،  ائتالف  فوز 
ثانية؛  رئا�سيٍة  لوليٍة  العبادي، 
لكّن ذلك ل يبدو قد حتقق، بعد 
الذي  �سائرون،  ائتالف  �سعود 
القريب  ال�سدري  التيار  يقوده 
التوجهات  من  ما  حٍد  اإىل 
العراق  بجر  الراغبة  الإقليمية 
الإيراين،  النفوذ  عن  بعيداً 
الوقت  نف�س  يف  و«املناه�س« 
العراق،  يف  الأمريكي  للوجود 
با�سم  املتحدث  اأّن  غري 
احرتام  اأكد  ال�سدري  التيار 
فيها  مبا  الدولية،  التفاقيات 
الأمريكي  بالوجود  اخلا�سة 

لتدريب القوات العراقية.

ال�ضدر و اإيران

بعد  عاماً  ع�رص  خم�سة  طيلة 
بيان  ي�سدر  مْل  العراق،  غزو 
التيار  من  ر�سمي  ت�رصيح  اأو 
مقتدى  قائده  اأو  ال�سدري، 
�سلوك  فيه  ينتقد  ال�سدر، 
�سوؤون  يف  وتدخلها  اإيران، 
ورعايتها  الداخلية،  البالد 
املتهمة  ال�سيعية  للميلي�سيات 
بحقوق  معنيٍة  منظماٍت  من 
العفو  منظمة  مثل  الإن�سان، 
ووت�س  رايت�س  وهيومن  الدولية 
انتهاكات  بارتكاب  وغريهما، 
ترقى اإىل »جرائم حرب« طالت 
الرغم  على  �ُسّنة  عرب  �سكان 
مقتدى  خطاب  �سوت  علّو  من 

ال�سدر برف�س النتهاكات التي 
يتعر�س لها العرب ال�ُسّنة من قبل 
ميلي�سيات اأخرى، مثل ع�سائب 
عن  ان�سقت  التي  احلق،  اأهل 
جي�س املهدي، الذي كان يقوده 

مقتدى ال�سدر.
لذلك، ل ميكن الركون خلطاب 
وقفة  دون  ال�سدري  التيار 
يف  ودوافعه  خلفياته  عند 
اإيران  من  مبوقفه  يتعلق  ما 
موقفه  اأو  »ال�سار«،  وتدخلها 
تعر�س  التي  النتهاكات  من 
لها العرب ال�ُسّنة من ميلي�سيات 
املهدي،  جي�س  عن  ان�سقت 
املوثقة  النتهاكات  حتى  اأو 
لنحو  املهدي  جي�س  باإحراق 
نحو  وقتل  �ُسّني،  م�سجٍد   200
العرب  من  �سخ�س  اآلف   3
يومي  وحدها  ببغداد  ال�ُسّنة 
 ،2006 فرباير/�سباط  و23   22
بعد �ساعاٍت من تفجري مرقدي 

�سامراء.
وحيثما يُثار احلديث عن »مدنية« 
�سائرون،  قائمة  طائفية  ول 
للطائفية  عابرةٌ  قائمٌة  واأّنها 
فاإّن  واملحا�س�سات  والعرقية 
ل  خطاباً  كونه  يعدو  ل  هذا 
ال�سدري،  التيار  اأّن  واقع  يوؤيده 
الذي  �سائرون،  بقائمة  امُلمثَل 
من  مقعٍد  اأّي  على  يح�سل  مل 
العرب  من  اأو  الأكراد،  اأ�سوات 
قائمة  من  العك�س  على  ال�ُسّنة، 
حيدر  يقودها  التي  الن�رص، 
على  ح�سلت  التي  العبادي، 
حمافظة  يف  الأوىل  املرتبة 

نينوى.

الدور االإيراين

فرتة  خالل  اإيران،  �ست�سعى 
الكتلة  ت�سكيل  مفاو�سات 
اإىل  ما،  ب�سكٍل  الأكرب  النيابية 
ال�سيعي«  »البيت  هيكلة  اإعادة 
لتجاوز  جديدة،  اأ�س�س  على 
البينية،  ال�رصاعات  حالة 
وتناق�س  ال�سيا�سات  وتعار�س 
ال�سيا�سية  مكوناته  م�سالح 
وال�سعي  الولءات،  وتعدد 
الكيانات  اأغلب  ولء  ل�سمان 
وعدم  ل�سيا�ساتها،  ال�سيعية 
عربية  جهوٍد  باجتاه  الإفالت 
ل�سحب  ال�سعودية،  تقودها 
اإيران  نفوذ  من  م�ساحة  اأكرب 
ثم  اأولً  للعراقيني  العراق  يف 
نحو  اأو  العربي،  ملحيطهم 
الوليات املتحدة التي تخو�س 
مع طهران  النفوذ  على  تناف�ساً 
طيلة �سنواٍت دون �سدام بينهما، 
لقاء  يُ�سبه  ما  اأو  توافق  بل 
ال�سنوات  يف  خا�سًة  ال�رصورة، 
الأخرية للحرب امل�سرتكة على 

»داع�س«.
املتحدة  الوليات  جانب  اإىل 
اململكة  اأظهرت  واإيران، 
اهتماماً  ال�سعودية،  العربية 
على  بالنتخابات  ا�ستثنائياً 
تدعيم  باجتاه  الدفع  اأمل 
للتدخل  الراف�سة  الأ�سوات 
ال�سيعة  من  الإيراين  والنفوذ 
عليهم  والرهان  »العروبيني«، 
الذي  ال�سدري،  بالتيار  ُمثَلون 
يقود قائمة �سائرون يف حماولٍة 
مواجهة  يف  توازن  حالة  خللق 
النفوذ الإيراين ولي�س بال�رصورة 
اأْن ي�ساهيه يف املرحلة الراهنة، 
تاآكل  طريق  على  خطوة  لكّنه 
اجلرف الإيراين ل�سالح اجلرف 

العربي، كما يعتقدون.
ول يبدو ذلك متاحاً يف املرحلة 
الراهنة لعدم وجود قوة حقيقة 
راف�سة فعاًل للنفوذ الإيراين من 
التيار  ال�سيعة العرب، مبا فيهم 
عليه  تراهن  الذي  ال�سدري 

اململكة.

تناق�ضات وعراقيل

وعراقيل  تناق�سات  ثّمة 
�سائرون  حتالفي  �ستواجه 
لتعار�س  م�ستقباًل،  والن�رص 
الإقليمية  الدول  مواقف 
مثل  النتخابات  ب�ساأن  املعنية 

باجتاه  تدفع  التي  ال�سعودية 
املح�سوبة  التحالفات  اإبعاد 
التحالف  مثل  اإيران،  على 
بني  املوؤكد  �سبه  »املحتمل« 
القانون والفتح، وهو ذات  دولة 
التي  املتحدة  الوليات  موقف 
فيما  ال�سعودية  مع  �ستختلف 
�سائرون،  حتالف  بدعم  يتعلق 
ع�سكرياً  جناحاً  ميتلك  الذي 
ال�سالم«،  »�رصايا  با�سم  يعرف 
ال�سعبي،  احل�سد  ف�سائل  اأحد 
املهدي،  جلي�س  امتداد  وهي 
مع  مواجهات  يف  دخل  الذي 

الوليات املتحدة.
على  لزاماً  �سيكون  لذلك، 
ت�سكيل  يريد  الذي  التحالف 
احلكومة املقبلة عقد حتالفات 
مغايرٍة  �سيا�سيٍة  كياناٍت  مع 
كياناٍت  اأو  طائفياً،  اأو  عرقياً 
الطائفة  ذات  من  �سيا�سيٍة 
تختلف معها �سيا�سياً وتتناف�س 
يف  والنفوذ  ال�سلطة  على  معها 

مراكز القرار.
ميكن لقائمة �سائرون، اأْن تلتقي 
حتالف  با�ستثناء  اجلميع  مع 
ودولة  الفتح  لقائمتي  متوقع 
القانون، مبا لديهما من اأ�سواٍت 
�سوتاً   73 اإىل  ت�سل  لوحدهما 
وكيانات  كتل  مع  دون حتالفاٍت 
�سائرون  قائمة  �ستتخلى  اأخرى 
عن الكثري من خطابها امُلعتَمد 
يف برناجمها النتخابي للدخول 
يف حتالفاٍت توؤهلها للو�سول اإىل 
عتبة 165 مقعداً لت�سكيل الكتلة 

النيابية الأكرب.
ومل حت�سد قائمة �سائرون، من 
برناجمها النتخابي اأّي اأ�سوات 
نتائج  اإىل  قيا�ساً  اإ�سافية 
انتخابات 2014، لكّن املقاطعة 
الوا�سعة لالنتخابات من موؤيدي 
الكتل الأخرى هي التي و�سعت 
قائمة �سائرون مبركز ال�سدارة، 

ولي�ست اأ�سوات الناخبني.
امل�ستبعد  غري  من  لذلك، 
يف  �سائرون  قائمة  تف�سل  اأْن 
الأكرب،  النيابية  الكتلة  ت�سكيل 
تدخلها  اإيران  وا�سلت  اإذا 
ب�سكل فاعل لإعادة بناء »البيت 
على  بالعتماد  ال�سيعي«، 
قائمتي  من  التقليدي  احلليف 
ما  يف  القانون،  ودولة  الفتح 
�ستلعب �سائرون دوراً موؤثراً يف 
احلكومة املقبلة اإىل جانب دور 
رقابي اأكرث فاعلية من الدورات 

النتخابية ال�سابقة.
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عي�ضة ق.

�أجل  من  مفاو�ضاته  �إىل  بالإ�ضافة 
�ملولودية  �إد�رة  مع  �لعقد  جتديد 
�لتي جددت ثقتها يف خدماته ولديها 
ب�ضورة  �ملهام  مو��ضلته  يف  �لرغبة 
عادية، حيث تطرق �ملدرب �لفرن�ضي 
�إىل كافة �لأمور ب�ضورة مبا�رشة، وعرب 
عن رغبته يف �إحد�ث بع�ض �لتغيري�ت 
على م�ضتوى �لطاقم �لفني �مل�ضاعد، 
مع  �لتفاق  عدم  ��ضتكى  و�أنه  خا�ضة 
عن  �لك�ضف  دون  م�ضاعديه  �أحد 
د�خل  من  م�ضادر  �أن  رغم  �ل�ضم 
موجهة  �لتلميحات  �أن  توؤكد  �لفريق 
نحو �ملدرب �مل�ضاعد رفيق �ضايفي 
يف  �ملو��ضلة  عدم  نحو  يتوجه  �لذي 

�لفريق،  يغادر  وقد  �لفريق  �لعمل مع 
وكانت من بني �رشوط �ملدرب كازوين 
بالإ�ضافة �إىل رفع ر�تبه �ل�ضهري عدم 
تدخل م�ضاعديه يف �لعمل �لذي يقوم 
به ويكون �ضاحب �لقر�ر �لأول و�لأخري 

يف �لختيار�ت �لفنية و�لتكتيكية.
يف �ضياق منف�ضل، كان �ملوعد �ضهرة 
�لذي  �لجتماع  �أجل  من  �أم�ض  �أول 
قا�ضي  كمال  �لريا�ضي  �ملدير  جمعه 
من  در�رجة  وليد  و�لالعب  �ل�ضعيد 
حول  �لرجلني  بني  �لتفاو�ض  �أجل 
جتديد �لعقد، لكنهما مل يتو�ضال �إىل 
من  مهلة  �لالعب  طلب  حيث  �تفاق، 
�لتفكري قبل �لرد على �لعر�ض �ملايل 
�أن  رغم  �ل�ضعيد،  قا�ضي  قدمه  �لذي 
در�رجة  �ملهاجم  من  مقربة  م�ضادر 

يف  لالحرت�ف  عر�ضا  تلقيه  توؤكد 
�ل�ضعودي ويتوجه نحو منحه  �لدوري 
�لأولوية، ب�ضبب رغبته يف �للعب خارج 

�لبطولة �لوطنية.
كازوين  �ملدرب  يف�ضل  �ملقابل،  يف 
و�إد�رة �ملولودية �لرتيث قبل �لإعالن 
عن قائمة �لالعبني �مل�رشحني نهاية 
�ملو�ضم، حيث ينتظر �أن يرتكو� �لأمر 
من  جدد  لعبني  ��ضتقد�م  غاية  �إىل 
يف  �لالعبني  تو�جد  �ضمان  �أجل 
حيث  للت�ضكيلة،  �ملنا�ضب  خمتلف 
�هتمامها  »�لعميد«  �إد�رة  �أبدت 
�لقبائل  ل�ضبيبة  �لأي�رش  بالظهري 
هو�ري فرحاين �لذي قرر �لرحيل عن 
على  ويتو�جد  �لأجو�ء  وتغيري  فريقه 

مقربة من �لن�ضمام �إىل �ملولودية.

م�ضتقبل كازوين مع مولودية اجلزائر يتحدد اليوممفاو�ضات درارجة وقا�ضي ال�ضعيد تتعرث وفرحاين يقرتب
يتحدد م�ضاء اليوم م�ضتقبل املدرب برنارد كازوين على راأ�س العار�ضة الفنية لفريق 

مولودية اجلزائر، حيث يلتحق مناجريه باأر�س الوطن من اأجل االتفاق مع اإدارة النادي 
العا�ضمي حول بقائه من عدمه، خا�ضة واأن املدرب كازوين الذي عاد اإىل فرن�ضا قبل 

يومني ويتواجد يف م�ضقط راأ�ضه مبدينة مار�ضيليا كان قد جل�س اإىل طاولة املفاو�ضات 
رفقة املدير الريا�ضي كمال قا�ضي ال�ضعيد من اجل منح التقرير املتعلق باملو�ضم الكروي 

املنق�ضي والذي اختتم نهاية االأ�ضبوع الفارط 

 مي�ضي يعلق 
على �ضفقة 

غريزمان 
املحتملة

 
مي�ضي  ليونيل  �لأرجنتيني  حتدث 
لعب بر�ضلونة �لإ�ضباين، عن �إمكانية 
غريزمان  �أنطو�ن  �لفرن�ضي  �نتقال 
ل�ضفوف  مدريد  �أتلتيكو  مهاجم 
�ل�ضيفية  �لنتقالت  �لبار�ضا يف فرتة 
ت�رشيحات  مي�ضي، يف  وقال  �ملقبلة، 
ديبورتيفو«  »موندو  �ضحيفة  نقلتها 
�لكتالونية: »�أنا معجب بغريزمان وهو 
وهناك  �لر�هن،  �لوقت  يف  �لأف�ضل 
�لكثري من �لكالم حول هذ� �ملو�ضوع 
ي�ضري  �ضوف  كيف  �أعرف  ل  ولكنني 
�ضعد�ء  نكون  د�ئما  لكننا  �لأمر، 
علق  �ملو�ضم،  ختام  وعن  بالأف�ضل«، 
مي�ضي: »لقد كان مو�ضما جيد� للغاية 
و�لكاأ�ض،  �لدوري  لقبي  حتقيق  بعد 
دوري  بطولة  يف  كان  �لوحيد  و�لتعرث 
�أن  من  متاأكد  �أنا  لكن  �أوروبا،  �أبطال 

�لعام �لقادم �ضيكون �أف�ضل«.
وختم مي�ضي ت�رشيحاته حول ح�ضوله 
�أح�ضل  »لن  قال:  حيث  عطلة،  على 
�أذهب  �ضوف  لأنني  �إجازة  على 
يف  �لتفكري  �أجل  من  �لأرجنتني  مع 
بر�ضلونة  �أن  ي�ضار  رو�ضيا«.  مونديال 
�أتلتيكو  �قرتب من �ضم غريزمان من 
يورو  مليون   100 مقابل  مدريد 
مع  عقده  يف  �جلز�ئي  �ل�رشط  قيمة 
�أخرى  ناحية  من  �لروخيبالنكو�ض، 
�ضو�ريز  لوي�ض  �أن  �ل�ضحيفة  �أ�ضارت 
�ضوف ي�ضتمر مع بر�ضلونة يف �ملو�ضم 
عن  ترتدد  �لتي  �لأنباء  رغم  �ملقبل 

بيعه �إذ� مت �لتعاقد مع غريزمان.

يطالبون ب�ضركة 
وطنية

اأن�ضار �ضباب 
بلوزداد ي�ضرون 

على رحيل 
الإدارة

حت�رش جماهري فريق �ضباب بلوزد�د 
�إنقاذ فريقها  �أجل  �لتحرك من  نحو 
خا�ضة  �ملجهول  نحو  يتوجه  �لذي 
�لإد�رة  جمل�ض  �أع�ضاء  ��ضتقالة  بعد 
حممد  �لرئي�ض  رحيل  عن  وحديث 
دون  ��ضتقالته  �أعلن  �لذي  بوحف�ض 
و�ضعها كتابية، حيث ت�رش �جلماهري 
من  �لإد�رة  رحيل  على  �لبلوزد�دية 
حتملها  و�أنها  خا�ضة  �لنادي  ت�ضيري 
م�ضوؤولية �ملو�ضم �لأ�ضود �لذي قدمه 
�لفريق و�لذي دفع �لفريق �إىل �للعب 
يحقق  و�أنه مل  �ل�ضقوط خا�ضة  على 
�لبقاء �ضوى يف �جلولت �لأخرية قبل 
�لكروي  �ملو�ضم  على  �ل�ضتار  �إ�ضد�ل 

�حلايل.
�ل�ضباب  �أن�ضار  ي�رش  �ملقابلن  يف 
من  بفريقهم  وطنية  �رشكة  �لتحاق 
يحدث  مثما  بت�ضيريه  �لتكفل  �أجل 
�لبطولة  يف  �لأندية  من  عدد  مع 
�لوطنية على غر�ر �ضباب ق�ضنطينة، 
�أين  �ل�ضاورة،  و�ضبيبة  �جلز�ئر  �حتاد 
وطنية  �رشكة  تكفل  �أهمية  يدركون 
بت�ضيري �لفريق من �أجل �ضمان توفر 
تكر�ر  وتفادي  �لأمو�ل  على  �لنادي 
�لكروية  للمو��ضم  م�ضابه  �ضيناريو 

�ل�ضابقة.
ع.ق.

حامية وحمزاوي اأول امل�ضرحني من احتاد اجلزائر
�ضرار يكون التقى البارحة املدرب اجلديد

�جلز�ئر  �حتاد  فريق  �إد�رة  قررت 
�لذي  حامية  �أمني  �لالعب  ت�رشيح 
�ل�ضتوي  �ملركاتو  خالل  ��ضتقدمته 
بلوزد�د،  �ضباب  �جلار  من  �ملن�رشم 
حيث ف�ضل �ملدير �لعام عبد �حلكيم 
قائمة  يف  �ملهاجم  بو�ضع  �رش�ر 
�لذي  وهو  �ملو�ضم  لنهاية  �مل�رشحني 
منتظرة  كانت  �لتي  �لإ�ضافة  مل مينح 
منه �إىل جانب كونه مل يدخل ح�ضابات 
ميلود  �ملدرب  بقيادة  �لفني  �لطاقم 
كثري�  عليه  يعتمد  مل  �لذي  حمدي 
على  يربهن  مل  حامية  و�أن  خا�ضة 
خالل  �ضيئا  يقدم  ومل  �مكانياته 
بديال،  منها  ��ضتفاد  �لتي  �لدقائق 
حامية  ��ضتبعاد  على  �رش�ر  وي�رش 
�ضمن  يكون  لن  و�لذي  �لفريق  عن 
تعد�د �لفريق �ملو�ضم �ملقبل لأ�ضباب 
فنية و�ن�ضباطية، خا�ضة و�ن �لالعب 

يف  مكانة  ي�ضتحق  ل  لكونه  بالإ�ضافة 
�لت�ضكيلة  عن  ��ضتبعد  فاإنه  �لت�ضكيلة 
خالل �لفرتة �ملا�ضية ب�ضبب م�ضاركته 
علم  دون  �لقدم  لكرة  ودية  دورة  يف 
يهدده  كان  �لذي  �لأمر  وهو  �لإد�رة 
�إىل �لتعر�ض لإ�ضابة قد تهدد م�ضو�ره 
�لكروي، و�إىل جانب حامية فاإن �إد�رة 
»�ضو�ضطارة« قررت عدم جتديد عقد 
�لإعارة لالعب عكا�ضة حمز�وي �لذي 
�لذي  �لفريق وهو  بدوره  يغادر  �ضوف 
خالل  �ملباريات  من  كثري  عن  غاب 
�ملو�ضم �حلايل.  و�إىل جانب ذلك فاإن 
�لعا�ضمي مل حت�ضم بعد  �لنادي  �إد�رة 
يف م�ضري �لالعبني �لثالثة �لذين قامت 
باإعارتهم �ملو�ضم �ملن�رشم و�ملركاتو 
�أو  خدماتهم  ��ضتعادة  حول  �ل�ضتوي 
بالثالثي  �لأمر  ويتعلق  عقودهم  بيع 
�ضباب  لعب  �ضيديبي  �ضومايال 

لعب  قرينة  بن  م�ضطفى  بلوزد�د، 
لعب  حمار  وزيري  ب�ضكرة  �حتاد 
�ضبيبة �لقبائل، هذ� �لأخري ل ي�ضتبعد 
وهو  �لكناري  رفقة  �للعب  يو��ضل  �أن 
�لرئي�ض  بني  �حلديث  كان حمل  �لذي 
�رشيف مالل وعبد �حلكيم �رش�ر من 
�لفريق  �إىل  عقده  عن  �لتنازل  �أجل 
يكون  �آخر،  مو�ضوع  ويف  �لقبائلي. 
�لرئي�ض �رش�ر قد �لتقى �أم�ض �ملدرب 
�ملو�ضم  �لحتاد  �ضيدرب  �لذي 
من  مطلعة  م�ضادر  وح�ضب  �ملقبل، 
�ملدرب  فاإن  �لعا�ضمي  �لنادي  د�خل 
�رش�ر  ك�ضف  �ن  �ضبق  مثلما  �أجنبي 
وجن�ضيته  »للو�ضط«،  ت�رشيحات  يف 
من  �أم�ض  �إلتقاه  يكون  �أين  فرن�ضية، 
�أجل �لنتهاء من تفا�ضيل �ملفاو�ضات 

قبل �لإعالن عن هويته.
عي�ضة ق.

 بوغبا يح�ضم موقفه 
من الن�ضمام لبي اأ�س جي

 �ضليماين ي�ضتقيل 
من تدريب اأوملبي املدية

مان�ض�ضرت  جنم  بوغبا  بول  �أملح 
�إمكانية  �إىل  �لإجنليزي،  يونايتد 
�لرحيل عن م�رشح �لأحالم معلقا 
باري�ض  �قرت�به من  �ضائعات  على 
يف  بوغبا  وقال  جريمان،  �ضان 
بال�ض:  كانال  ل�ضبكة  ت�رشيحات 
»ل ميكن �حلديث عن م�ضتقبلي، 
كل �ضيء و�رد �حلدوث فيما يتعلق 
يونايتد«،  مان�ض�ضرت  مع  بعقدي 
�لفريق  مبدرب  عالقته  وحول 
بوغبا:  �أو�ضح  مورينيو،  جوزيه 
�لتي لعبت  »هناك بع�ض �لأوقات 
تو�جدت  و�أخرى  �أ�ضا�ضيا،  فيها 
مرة  كل  ويف  �لبدلء،  دكة  على 
�لأمر،  عن  �جلميع  يتحدث 
غري  ما  �ضيئا  هناك  �إن  ويقولون 

�ضحيح«.

يف  �حلق  له  »�ملدرب  و�أ�ضاف: 
مع  وعالقتي  �لت�ضكيل،  �ختيار 
وحينما  �ضد�قة،  لي�ضت  مورينيو 
�لرد يف  �أحب  �لدكة  ي�ضعني على 
لدي«،  ما  �أف�ضل  بتقدمي  �مللعب 
وو��ضل: »مع مورينيو حملت �ضارة 
�لقيادة يف مان�ض�ضرت يونايتد للمرة 
�لأمر  وهذ�  م�ضريتي،  يف  �لأوىل 
و�ضيكون  �لتطور،  على  �ضاعدين 
�أي�ضا«،  مفيد� مع منتخب فرن�ضا 
على  �لفرن�ضي،  �لنجم  وعلق 
�مل�ضتقبل  يف  �ن�ضمامه  �إمكانية 
لباري�ض �ضان جريمان بقوله »�أحب 
�للعب حتت �أ�ضو�ء حديقة �لأمر�ء 
ولكن لي�ض بقمي�ض �ضان جريمان، 
و�أمي  �أبي  يل،  يروق  ل  فريق  �إنه 

كانا ي�ضجعان مار�ضيليا«.

�أعلن �ملدرب �ضيد �أحمد �ضليماين 
ر�أ�ض  على  من  ��ضتقالته  ر�ضميا 
�وملبي  لفريقه  �لفنية  �لعار�ضة 
�لبقاء  �ضمن  بعدما  وذلك  �ملدية 
�لكبار،  حظرية  يف  �لفريق  مع 
من  �لفريق  يتمكن  مل  و�لتي 
حتقيقها �ضوى يف �جلولة �لأخرية 
�لفوز  بعد  �لوطنية  �لبطولة  من 
ميد�نه  يف  حققه  �لذي  �ل�ضعب 
د�ي،  ح�ضني  ن�رش  ح�ضاب  على 
�أم�ض  �أول  �ضليماين  عقد  حيث 
خاللها  �أعلن  �ضحافية  ندوة 
�لفنية  �لعار�ضة  عن  نهائيا  رحيله 
لالأوملبي بعدما متكن من حتقيق 
�لهدف �ملن�ضود، و�أكد �ضليماين يف 

�ضفوف  عن  رحل  �أنه  ت�رشيحاته 
�لتي  �لوعود  حقق  بعدما  �لنادي 
لهم  و�ضمن  �لأن�ضار  على  �أطلقها 
�ملقبل  �ملو�ضم  فريقهم  تو�جد 
وذلك  �لأ�ضو�ء،  دوري  �ضمن 
�لتي  و�مل�ضاكل  �ل�ضعوبات  رغم 
�لذي  �ضليماين  و�أو�ضح  �عرت�ضته. 
درب ت�ضكيلة �أبناء »�لتيطري« ملدة 
�إ�رش�فه  �أن  كاملة  مو��ضم  ثالثة 
�أف�ضل  كانت  �ملدية  �وملبي  على 
م�ضو�ره  يف  بها  قام  �لتي  �لتجارب 
مع  للعمل  �ضعادته  عن  معرب�  �لكروي 
�لتي  و�لعالقة  بوقلقال  �لرئي�ض  �إد�رة 

جتمعه بجماهري �لفريق.
ع.ق.
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اأنه عند قراره االنتقال اإىل الدوري 
ب�صفوف  وااللتحاق  الكرواتي 
اأن  ينتظر  يكن  مل  زغرب  دينامو 
وفرتة  �صفوفه  يف  طويال  يبقى 
بقائه مل ينتظر اأن تتجاوز عاما اأو 
عامني، وعاد بالذاكرة اإىل اخللف، 
اأول  يتذكر  الزال  اأنه  اأ�صار  عندما 
وتعاقد  كرواتي  فيه  و�صل  يوم 

وذاكرته  احلايل،  فريقه  مع  خالله 
لعبها  مقابلة  اأول  ب�رشيط  حتتفظ 
بقمي�ص الفريق واأول هدف �صجله 
اعتربها  التي  االأمر  وهي  معه، 
رائعة وال يتمنى ن�صيانها او ف�صلها 
�صوداين  واأعاب  الذاكرة،  من 
الأن�صار  اجلماهري  احل�صور  قلة 
ح�صورا  متنى  اأين  زغرب،  دينامو 
يف  يحدث  مثلما  اأكرب  جماهرييا 

مباريات الداربي الكرواتي.

واعترب خريج نادي جمعية ال�صلف 
اأجمل ذكرياته يف امل�صوار الكروي 
املباراة التي خا�صها اأمام اأر�صنال 
حققوه  الذي  والفوز   2015 عام 
يف  االجنليزي  النادي  ح�صاب  على 
مناف�صة دوري اأبطال اأوروبا، حيث 
رائعة  ذكريات  كانت  اأنها  اأ�صار 
عا�صوا على اإثرها اأجواء كبرية مع 
جماهري فريقهم، متمنيا ان يتحول 
الدوري  يف  لفريقه  املحلي  التاألق 

القارية،  امل�صابقة  اإىل  الكرواتي 
خا�صة واأن زمالئه الالعبني يريدون 
دوري  مناف�صة  يف  بقوة  الظهور 
جماهري  �صوداين  ووعد  االأبطال، 
باإ�صافة لقب جديد  دينامو زغرب 
الفوز  خالل  من  الفريق  تاريخ  يف 
مقابلة  خالل  كرواتي  كاأ�ص  بلقب 
اأمام  غدا  تنتظرهم  التي  النهائي 
بني  واجلمع  �صبليت  هادجوك 

الثنائية املحلية.

�ضود�ين: مبار�ة �أر�ضنال �أجمل ذكرياتي مع دينامو زغرباأكد اأنه مل يكن يتوّقع البقاء طويال مع النادي الكرواتي
ك�ضف الالعب الدويل اجلزائري العربي �ضوداين انه مل يكن يتوقع ان يبقى طويال يف �ضفوف ناديه احلايل دينامو زغرب 

الكرواتي بعدما التحق ب�ضفوفه خالل املركاتو ال�ضيفي 2013 قادما اإليه من �ضفوف فريقه ال�ضابق فيكتوريا غيماري�ش 
الربتغايل الذي كان جتربته الحرتافية الأوىل يف م�ضواره الكروي، اأين حمل قمي�ضه ملدة خم�ضة موا�ضم كاملة و�ضنع 

ا�ضمه يف �ضفوفه، وقال مهاجم اخل�ضر يف ت�ضريحات اإىل موقع »غول« العاملي 

بعد خ�ضارته املباراة الفا�ضلة اأمام اأجاك�ضيو

فرحات ي�ضّيع حلم �ل�ضعود �إىل �لليغ1

�ضفقة �لتحاق حمرز مبان�ض�ضرت 
�ضيتي مهددة بالف�ضل

�إد�رة �ضامبدوريا ت�ضع بنا�ضر 
�أولوية هذ� �ملركاتو �ل�ضيفي

اجلزائري  الدويل  الالعب  ف�صل 
قيادة  يف  فرحات  الدين  زين 
ناديه لوهافر اإىل حتقيق ال�صعود 
الفرن�صية  االأوىل  الدرجة  لدوري 
خالل  الهزمية  اإىل  تعر�صه  بعد 
املباراة الفا�صلة التي خا�صها اأول 
اأم�ص اأمام اأجاك�صيو بعدما ذهبت 
اإثر  الرتجيح  ركالت  اإىل  املقابلة 
بالتعادل  االأ�صلي  توقيتها  نهاية 
اأن  ورغم  �صبكة،  كل  يف  هدفني 
لوهافر كانوا متقدمني يف النتيجة 
من  متكنوا  الديار  اأ�صحاب  لكن 
من  االأخرية  الدقيقة  يف  التعديل 
الفريقان  وحتول  االإ�صايف  الوقت 
التي  الرتجيح  ركالت  اإىل 
نادي  ل�صالح  احلظ  فيها  ابت�صم 
اإثرها  على  وتبخرت  اجاك�صيو، 
اخل�رش  ميدان  متو�صط  احالم 
يف قيادة ناديه اإىل العودة لدوري 
قريبا  كان  واأنه  خا�صة  االأ�صواء 
بقوة  عاد  الذي  وهو  من حتقيقه 
يف املباريات االأخرية من الدرجة 
مركزهم  لكن  الفرن�صية  الثانية 

الرتتيب  جدول  يف  اخلام�ص 
اإحدى  اإحراز  يف  يف�صلون  جعلهم 
التاأ�صريتني املوؤهلتني اإىل ال�صعود 

مبا�رشة اإىل »الليغ1«.
اأ�صا�صيا  لعب  الذي  فرحات  وكان 
اأطواره  جميع  وخا�ص  اللقاء  يف 
االأوىل  الرتجيح  ركلة  �صيع  قد 
الركلة  بت�صديد  تكليفه  مت  بعدما 
االأوىل اإال اأنه ف�صل يف ترجمتها يف 
ال�صباك و�صيع على فريقه فر�صة 

لعب املباراة الفا�صلة االأخرية.
ع.ق.

من جهة اأخرى ال ي�صتبعد اأن يتلقى 
اأن  باعتبار  ال�صفعة  حمرز  الالعب 
اأكدت  اإجنليزية  اإعالمية  تقارير 
معه  التعاقد  فكرة  ا�صتبعاد  احتمال 
مان�ص�صرت  فريق  اإدارة  طرف  من 
خيارا  و�صعه  مت  بعدما  �صيتي 
لالعب  االأولوية  منحهم  بفعل  ثانيا 
البلجيكي اإيدين هازارد الذي يحمل 
يرغب  والذي  ت�صيل�صي  قمي�ص 
غوارديوال  بيب  اال�صباين  املدرب 

التعاقد معه خالل ال�صائفة املقبلة، 
�صفقة  ي�صقط  قد  الذي  االأمر 
التحاق خريج نادي لوهافر الفرن�صي 
و�صيتوا�صل  املاء،  يف  �صيتي  باملان 
حمرز  التحاق  حول  ال�صو�صبان�ص 
بالفريق ال�صماوي من عدمه خا�صة 
اأطلقها  التي  الت�رشيحات  ظل  يف 
حددوا  اأنهم  �صيتي  املان  رئي�ص 
انتدابها  يريدون  التي  ال�صفقات 

خالل �صهر جانفي املن�رشم.

اجلزائري  الدويل  الالعب  جلب 
عدة  اهتمام  بنا�رش  اإ�صماعيل 
اأندية بعد التاألق يف �صفوف فريقه 
به  التحق  الذي  االيطايل  اإمبويل 
قادما  املا�صي  العام  �صائفة  يف 
اأر�صنال االجنليزي و�صاهم يف  من 
حتقيقه ال�صعود والعودة اإىل دوري 
حيث  االيطالية،  االأوىل  الدرجة 
املنتخب  ميدان  متو�صط  ا�صبح 
اأندية  عدة  من  م�صتهدفا  الوطني 
خالل  معه  التعاقد  يف  ترغب 
التحويالت ال�صيفية املقبلة، حيث 
ال ي�صتبعد اأن يرحل عن اإمبويل يف 
خو�ص  اأجل  من  احلالية  ال�صائفة 
اآخر،  فريق  مع  جديدة  جتربة 

تقارير  ك�صفت  ال�صدد  هذا  ويف 
غعالمية ايطالية اأن بنا�رش اأ�صبح 
�صامبدوريا  نادي  اإدارة  اأولوية 
االيطايل الذي يرغب يف احل�صول 
و�صعه  مت  حيث  خدماته،  على 
�صمن قائمة الالعبني امل�صتهدفني 
للمو�صم  حت�صبا  معهم  للتعاقد 
اإدارة  اأن  ورغم  اجلديد،  الكروي 
تف�صح عن موقفها من  اإمبويل مل 
عر�ص نظريتها من �صامبدوريا اإال 
اأنها ال تفكر يف التفريط بخدماته 
اأ�صا�صية  ركيزة  يعترب  واأنه  خا�صة 
الت�صكيلة وتعول على االعتماد  يف 

عليه يف الكالت�صيو.
ع.ق.

لوبيتغي ي�ضتبعد مور�تا عن 
�مل�ضاركة يف �ملونديال

ا�صتبعد مدرب منتخب ا�صبانيا خولن لوبيتيغي مهاجم 
14 جوان حتى 15 جويلية، واعلن لوبيتيغي يف موؤمتر ت�صارك يف كاأ�ص العامل رو�صيا  خالل الفرتة املقررة من ت�صل�صي االجنليزي الفارو موراتا من الت�صكيلة التي 

فا�صكيزوياغو ا�صبا�ص ورودريغو مورينو ودييغو كو�صتا، مهاجمني يتعلق االأمر بكل من اي�صكو وا�صن�صيو ولوكا�ص �صحايف عقده ام�ص قائمة من 23 العباً �صمت �صتة 
وبا�صتثناء ا�صتبعاد موراتا، مل ت�صهد ت�صكيلة ا�صبانيا 

و�صريجيو بو�صكت�ص واندري�ص انيي�صتا الذي ودع للتو احلار�ص دافيد دي خيا وجريار بيكيه و�صريخيو رامو�ص للم�صاركة يف املونديال وهم ف�صال عن املهاجمني، اي مفاجاآت تذكر بوجود ابرز االأ�صماء املر�صحة 
فريقه بر�صلونة بعد 22 مو�صما يف �صفوفه.

جيد لالعب ي�صتحق امل�صاركة، والذي كان غالبا معي اإىل الالعب الذي ا�صتبعد عن املونديال، انه اأمر غري كل �صيء«، وتابع »اإنها اأوقات �صعبة، خا�صة بالن�صبة املمكن اأن يكون معنا، لكن االآخرين اأقنعونا اكرث، هذا املوؤكد انه اأم�صي فرتة نهاية مو�صم �صعبة، وكان من وتطرق لوبيتيغي اىل ا�صتبعاد موراتا بالقول: »من 
واعرفه متاما، واأكن له تقديرا �صخ�صيا كبريا، لكنني 

قمت بخياراتي«.
�صاأدعمكم واأ�صجعكم حتى النهائي كاملعتاد!«، واأ�صار زمالئه الالعبني قائال: »حظا �صعيدا يف املونديال! بدوره على موقع تويرت بعد اإعالن الت�صكيلة متوجها اإىل وعرب موراتا 23 مباراة دولية �صجل فيها 13 هدفا 
يف مونديال رو�صيا �صمن املجموعة الثانية التي ت�صم تون�ص يف 9 منه يف كرا�صنودار برو�صيا. وتلعب ا�صبانيا وديا مع �صوي�رشا يف 3 جوان الداخل يف فياريال، ثم مع يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف كييف، وتلتقي ا�صبانيا مدريد الذي يلتقي ليفربول االجنليزي ال�صبت املقبل للم�صاركة يف التدريبات بانتظار ان�صمام العبي ريال لوبيتيغي اإىل انه �صي�صم اىل الت�صكيلة �صبعة �صباب 
مونديال جنوب افريقيا 2010 بهدف النيي�صتا يف مرمى اأربعة اأعوام على اجنازه باإحراز لقبه العاملي االأول يف ا�صبانيا من الدور االأول يف مونديال الربازيل 2014، بعد جارتها الربتغال واملغرب واإيران، وخرج منتخب 

هولندا.
وكالت

 لعب اخل�ضر خام�ش
 اأف�ضل مدافع يف الليغا

 مدرب ب�ضيكتا�س ي�ضر
 على �لتعاقد مع ماندي

التعاقد  الرتكي  ب�صيكتا�ص  نادي  اإدارة  ت�صتهدف 

خالل  ماندي  عي�صى  اجلزائري  الدويل  الالعب  مع 

»اإ�صتاديو  موقع  ك�صف  حيث  احلايل،  املركاتو 

�صينول  الرتكي  النادي  اأن مدرب  اال�صباين  ديبورتيفو« 

الوطنية  للت�صكيلة  املحوري  املدافع  و�صع  غوني�ص 

واحل�صول على خدماته،  معه  التعاقد  اولويات  �صمن 

وذلك بالنظر لل�صعوبات التي مر بها فريقه يف حمور 

الدفاع اأثرت عليه وجعلته يخ�رش لقب الدوري الرتكي 

ولهذا  غاالتا�رشاي،  الغرمي  الفريق  لفائدة  املمتاز 

الغر�ص فاإن و�صع ماندي بني اهتماماته بعد متابعته 

ب�صكل  تاألق  الذي  وهو  احلايل  املو�صم  طيلة  الأدائه 

اال�صبانية خا�صة  ال�صحافة  اهتمام  الفت جعله حمل 

امل�صاركة  اإىل  اال�صباين  بيتي�ص  ريال  ناديه  قاد  واأنه 

املو�صم املقبل يف مناف�صة الدوري االأوروبي، وعربت 

اإدارة ب�صيكتا�ص عن ا�صتعدادها لدفع قيمة 10 مليون 

على  احل�صول  اأجل  من  بيتي�ص  ريال  اإدارة  اإىل  اأورو 

خدماته، رغم اأن االأخرية من امل�صتبعد اأن توافق على 

العر�ص خا�صة واأنها تعترب خريج نادي ملعب رمي�ص 

عن�رشا اأ�صا�صيا يف الت�صكيلة وتعول كثريا على خدماته 

خا�صة واأنها على اأهبة امل�صاركة يف املناف�صة القارية، 

غلى جانب اأن ماندي مرتبط بعقد مع فريقه احلايل 
وميتد اإىل غاية جوان 2021.

اأف�صل  خام�ص  ماندي  اختيار  مت  اأخرى،  جهة  من 

وذلك  الكروي  املو�صم  نهاية  بعد  »الليغا«  يف  مدافع 

بتواجده اإىل جانب اأف�صل الالعبني يف اخلط اخللفي 

والذين ين�صطون يف الدوري اال�صباين، بف�صل امل�صوار 

الرائع الذي قدمه يف املو�صم املنق�صي والذي جعله 
يلقى الثناء واملديح.

عي�ضة ق.



اإنرت ميالن يعود اإىل دوري الأبطال
ل اإنرت ميالن اإىل دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل،  تاأَهّ

بعدما قلب تخلفه اأمام الزيو روما بهدفني لهدف اإىل 
الفوز 3-2 على ملعب االأوليمبيكو باجلولة االأخرية من 

ل اأهداف الزيو بريي�سيت�ش  الدوري االإيطايل، �سَجّ
باخلطاأ يف مرماه واأندر�سون بينما �سجل اأهداف 

اإنرت ميالن دي اأمربوزيو وماورو اإيكاردي من 
ركلة جزاء وفيت�سينو، ورفع اإنرت ر�سيده اإىل 72 
نقطة يف املركز الرابع وهو نف�ش ر�سيد الزيو، 

لكن االإنرت تفوق يف املواجهات املبا�رشة ليتاأهل 
اإىل دوري اأبطال اأوروبا.

دخل اإنرت املباراة بطريقة اللعب املف�سلة ل�سباليتي 
4-2-3-1، بينما بداأ �سيموين اإنزاغي املباراة بطريقة 

3-5-2 بتواجد فيليبي اأندر�سون حتت اإميوبيلي مهاجم 
وهو ما الت�سيو، عانى اإنرت من ال�سذاجة الدفاعية وغياب الرتكيز والتنظيم، 

ل االأمر لالعبي الزيو خالل اللقاء. يف املقابل، ظهر الزيو ب�سكل منظم وحد من خطورة هجوم  �سَهّ
اإنرت، وظهر اإيكاردي وحيًدا يف املنطقة االأمامية و�سط مدافعي الزيو، ليف�سل هداف اإنرت من اإظهار 

خطورة، القوة الدفاعية لالزيو جعلت اإنرت يعتمد على االأطراف، فاعتمد الفريق على الناحية الي�رشى 
ا يف �سنع اأي خطورة. بقيادة بريي�سيت�ش اإال اأنَّه ف�سل اأي�سً

مي�سي يتوج بجائزة احلذاء الذهبي
فاز االأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة االإ�سباين 

بجائزة احلذاء الذهبي عن مو�سم 2017-2018 حمققاً 
اجلائزة للمرة اخلام�سة يف تاريخه، وتبخرت 
اأحالم امل�رشي حممد �سالح جنم ليفربول 

االإجنليزي بزعامة ترتيب هدايف احلذاء الذهبي 
يف االأ�سابيع االأخرية من امل�سابقة عقب تاألق 
مي�سي وان�سغال �سالح مب�سابقة دوري اأبطال 

اأوروبا، وامتلك �سالح بعد مباراة ليفربول 
وواتفورد يف مار�ش 28 هدفاً وما جمموعه 56 

نقطة اإذ يتم �رشب الهدف يف الدوري االإجنليزي 
املمتاز بنقطتني، وقد جتاوز مي�سي هداف الدوري 

االإ�سباين واأ�سد مناف�سيه على اللقب بفارق ثالثة اأهداف حينها، لكنه 
اأنهى املو�سم بر�سيد 32 هدفاً بالدوري خلف مي�سي 34.

وا�ستفاد �سالح كحال مي�سي والعديد من حاملي لقب احلذاء الذهبي ال�سابقني من ت�سنيف الدوري 
االإجنليزي يف امل�ستوى االأول وهي القاعدة املعتمدة بالن�سبة للدوريات االإ�سباين واالإيطايل والفرن�سي 
واالأملاين اأي�ساً بينما ي�رشب الهدف بنقطة ون�سف يف الدوريات االأوروبية االأقل �سعوبة، وينال جائزة 

احلذاء الذهبي من ميلك اأعلى ر�سيد من النقاط، ومل ي�سبق اأّن فاز بها اأي العب عربي اأو اأفريقي.
وابتعد �سالح يف �سدارة ترتيب هدايف احلذاء الذهبي بفارق ثالثة اأهداف عن اأقرب مناف�سيه 

االأرجنتيني ليونيل مي�سي اأ�سطورة بر�سلونة قبل فرتة املباريات الدولية، قبل اأن يعود االأخري بهاتريك 
يف 8 افريل ومن ثم ا�ستلم االأرجنتيني الريادة مع نهاية �سهر اأفريل حتى النهاية، ومل ي�سبق الأحد 

العبي الدوري االإنكليزي اأن نال جائزة احلذاء الذهبي منفرداً منذ اأن ح�سدها الربتغايل كري�ستيانو 
رونالدو مع مان�س�سرت يونايتد 2007-2008 بت�سجيله 31 هدفاً.

زيدان يبحث عن رقم قيا�سي يف كييف
يهدف مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان الأن ي�سبح اأول مدّرب 

يفوز بلقب دوري اأبطال اأوروبا يف 3 موا�سم متتالية، حيث 
ي�ستعد فريقه حاليا ملواجهة ليفربول االإجنليزي يف 
املباراة النهائية ال�سبت املقبل بالعا�سمة االأوكرانية 
كييف، و�سبق لزيدان البالغ 45 عاما اأن اأحرز اللقب 
كمدرب مع ريال مدريد يف العامني املا�سيني، واإذا 

ما متّكن فريقه من الفوز على ليفربول، فاإن املدّرب 
الفرن�سي �سيدخل تاريخ امل�سابقة من اأو�سع اأبوابها، 

علما باأنه املدرب الوحيد الذي متّكن من قيادة فريقه 
الإحراز اللقب مرتني متتاليتني يف العهد احلديث من البطولة، 

واأّول مدّرب يحقق هذا االإجناز منذ اأن فعل اأريجو �ساكي ذلك مع 
ميالن عامي 1989 و1990.

و�سبق لع�رشة مدّربني اأن اأحرزوا لقب امل�سابقة مبختلف م�سّمياتها مرتني متتاليتني، وهم باالإ�سافة 
اإىل زيدان و�ساكي مدرب ريال مدريد خو�سيه فياللوجنا 1956 و1957، ومدرب الريال اأي�سا لوي�ش 
كارنيليا 1958 و1959، مدرب بنفيكا بيال جومتان 1961 و1962، مدرب اإنرت ميالن هيلينيو هرييرا 

1964 و1965، مدرب اأجاك�ش �ستيفان كوفات�ش 1972 و1973، مدرب بايرن ميونيخ ديتمار كرامر 1975 
و1976، مدرب ليفربول بوب باي�سلي 1977 و1978 ومدرب نوتنغهام فور�ست، برايان كالف 1979 

و1980، لكن زيدان ويف حال اإحراز اللقب لن يكون اأول مدرب يفوز باللقب 3 مرات، حيث �سبقه اإىل 
ذلك بوب باي�سلي مع ليفربول 1977 و1978 و1981، وكارلو اأن�سيلوتي 2003 و2007 مع ميالن و2014 مع 

ريال مدريد.

بر�سلونة يودع اإنيي�ستا

تغلب فريق بر�سلونة على �سيفه ريال �سو�سيداد بهدف نظيف يف املباراة التي جمعتهما اأول ام�ش يف ختام مناف�سات الدوري االإ�سباين 
مبلعب »كامب نو«، و�سجل هدف اللقاء الوحيد الربازيلي فيليب كوتينيو يف الدقيقة 57، من ت�سديدة رائعة من خارج منطقة اجلزاء، بهذا 
النقطة 49 يف املركز 11، وخا�ش  ريال �سو�سييداد عند  بينما جتمد ر�سيد  الليغا،  اإىل 93 نقطة يف �سدارة  بر�سلونة ر�سيده  الفوز رفع 

اآندري�ش اإنيي�ستا مباراته االأخرية مع بر�سلونة بعدما قرر الرحيل عن البار�سا وخرج يف الدقيقة 82 ونزل بدال منه باكو األكا�سري
اأول  اللعب على ح�ساب �سيفه ريال �سو�سييداد، وجاء  اإيقاع  الكرة والتحكم يف  ال�سيطرة على  اأجل  اللقاء ب�سورة هادئة من  بداأ بر�سلونة 
تهديد يف اللقاء من �سو�سييداد من راأ�سية قوية من ويليان خو�سيه يف الدقيقة 2، بعد عر�سية من البلجيكي عدنان يانوزاي، لكن االأملاين 
مارك تري �ستيغن تعامل معها برباعة، و�سيطر بر�سلونة على جمريات اللقاء، وخالل الربع �ساعة االأوىل من املباراة، مل ي�ستطع بر�سلونة 
خلق الفر�ش اأمام مرمى ريال �سو�سييداد الذي لعب ب�سورة اأف�سل من اأ�سحاب االأر�ش، وهدد مرمى تري �ستيغن يف منا�سبتني، وكان الظهور 
االأول لرب�سلونة يف اللقاء بت�سديدة من جريارد بيكيه يف الدقيقة 17، لكن حار�ش ريال �سو�سيداد اأنخيل مويا تعامل معها ب�سورة جيدة، 
وف�سل الكرواتي اإيفان راكيتيت�ش يف حتويل عر�سية عثمان دميبلي يف الدقيقة 26، اإىل هدف مبرمى �سو�سييداد براأ�سية ذهبت بعيدة عن 

�سباك اأنخيل مويا. 
وا�سل بر�سلونة نهجه يف ال�سوط الثاين يف ال�سيطرة على الكرة بينما تراجع ريال �سو�سييداد للخلف من اأجل بناء هجمات مرتدة، وا�ستبدل 
فالفريدي الفرن�سي عثمان دميبلي يف الدقيقة 53 بديني�ش �سواريز، من اأجل ال�سيطرة اأكرث على خط الو�سط، وجنح الربازيلي فيليب كوتينيو، 
يف ت�سجيل الهدف االأول لرب�سلونة يف الدقيقة 57، من ت�سديدة قوية ف�سل اأنخيل مويا يف التعامل معها بعد متريرة من لوي�ش �سواريز، وجاء 
التغيري الثاين من فالفريدي يف الدقيقة 67 بخروج فيليب كوتينيو �ساحب الهدف الوحيد ودخول ليونيل مي�سي، وحول ليونيل مي�سي عر�سية 
لوي�ش �سواريز يف الدقيقة 77 اإىل املرمى لكن اأنخيل مويا �سيطر على الكرة ب�سهول، .واأطلق احلكم �سافرة نهاية اللقاء الذي مل يكن ممتعا 

جلماهري بر�سلونة التي ودعت اإنيي�ستا.

اأنه يدين  لباري�ش �سان جريمان  اأكد توما�ش توخيل املدير الفني اجلديد 
بالكثري لالإ�سباين بيب غوارديوال مدرب مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي، وقال 
توخيل يف املوؤمتر ال�سحفي لتقدميه لو�سائل االإعالم: »نعم اأحب غوارديوال 
فريقا  كون  لقد  الكثري،  منه  وتعلمت  به  وتاأثرت  با�ستمرار،  معه  واأتوا�سل 
بل  جريمان،  �سان  باري�ش  مع  لتقليده  اأ�سعى  ال  ولكن  بر�سلونة،  يف  ممتعا 
اأخطط للو�سول اإىل اأف�سل م�ستوى لبي اإ�ش جي«، واأ�ساف: »نحن باري�ش 
فال  اأ�سلوبنا،  لنا  يكون  اأن  والبد  �سيتي،  مان�س�سرت  ولي�ش  جريمان  �سان 

اأخطط لتقليد اأي فريق اأو مدرب ما«.

»الوقت  قال:  االأبطال،  دوري  على ح�سد  الباري�سي  العمالق  قدرة  وب�ساأن 
مبكر للغاية لالإجابة على هذا الت�ساوؤل، ولكن على الالعبني اأن يفهموا اأن 
كل املباريات واحل�س�ش التدريبية على قدر واحد من االأهمية، فال فارق 
بني مباراة يف دوري االأبطال ولقاء يف الكاأ�ش، عندما يتوافر ذلك �سنحقق 
االأهداف املطلوبة اأيا كانت �سعوبتها«، وا�ستطرد املدرب االأملاين قائال: 
مدينة  وباري�ش  ا�ستثنائيني  العبني  ي�سم  الفريق  الكبار،  م�ستوى  يف  »نحن 
الفرتة  يف  مغلقا  االنتقاالت  �سوق  كان  اإذا  الكبار،  الالعبني  اهتمام  جتلب 
النادي  اإدارة  اأطالب  املتواجدة، ومل  بالت�سكيلة  للغاية  �سعيد  فاأنا  احلالية، 

باأي �سفقات قبل قدومي«.
باتري�ش  الفرن�سي  باملدرب  �سي�ستعني  اأنه  اجلديد  الفني  املدير  واأ�سار 
كمارا، يف اجلهاز املعاون، م�سيفا اأنه �سي�ستفيد اأي�سا من خربات ماك�سويل 
فل�سفة  وغر�ش  الفريق  روح  تطوير  على  �سي�ساعده  الذي  الفريق،  من�سق 
االنت�سارات يف نفو�ش الالعبني، واختتم توخيل بقوله: »اأنا مدير فني �ساب 
قادر على التاأقلم على اأي �سيء، ول�ست من نوعية املدربني الذين يفر�سون 
روؤية  لدي  �ستتوافر  الالعبني  على  التعرف  وعند  �سخ�ش،  اأي  على  راأيهم 

اأو�سح عن الفريق والالعبني الذين ميكن اإ�سافتهم«.

توخيل: غوارديول علمني الكثري ول اأ�سعى لتقليده
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الإ�سابة تهدد م�ساركة دميبيلي يف املونديال
تعر�ش اجلناح الدويل الفرن�سي عثمان دميبيلي ل�رشبة قا�سية قبل اأ�سابيع معدودة على انطالق كاأ�ش العامل رو�سيا وذلك بعد اإ�سابته على 
االأرجح بالتواء حاد يف الكاحل بح�سب ما ك�سف مدربه يف بر�سلونة بطل الدوري االإ�سباين اأرن�ستو فالفريدي، واأ�سيب دميبيلي يف الدقيقة 42 
من مباراة ريال �سو�سييداد يف املرحلة اخلتامية للدوري بعد تدخل قا�ش من راوؤول نافا�ش، وبقي على اأر�سية امللعب لبع�ش الوقت قبل اأن 
يخرج لتلقي العالج، ثم عاود اللعب حتى نهاية ال�سوط االأول و�سارك يف الدقائق الع�رش االأوىل من ال�سوط الثاين قبل اأن يطالب با�ستبداله، 
ويف موؤمتره ال�سحايف بعد املباراة، ك�سف فالفريدي: »�سيخ�سع للفحو�ش ولدي �سعور باأنه تعر�ش اللتواء حاد، لكني ل�ست طبيبا«، ووا�سل: 
»اأنا اأقول هذا االأمر الأنه ح�سل التواء يف كاحله خالل احلادثة، لكننا �سرنى، �سعوري اأن امل�ساألة لي�ست اأكرث من ذلك، كان باالإمكان اأن تكون 

االإ�سابة اأخطر من ذلك«.
وا�ستدعي دميبيلي 21 عاماً من قبل مدرب املنتخب الفرن�سي ديدييه دي�سان اإىل الت�سكيلة النهائية ملونديال رو�سيا املقرر بني 14 جوان 
و15 جويلية، علما باأن مو�سمه االأول مع بر�سلونة مل يكن �سل�ساً، ففي مباراته الثالثة �سد خيتايف يف 16 �سبتمرب تعر�ش الإ�سابة قوية وهو 
يحاول لعب الكرة بكعبه، فغاب ثالثة اأ�سهر ون�سف، وبعد عودته املنتظرة، اأ�سيب جمدداً فغاب ل�سهر اإ�سايف، ومل يخ�ش الالعب الذي 
كلف بر�سلونة 105 ماليني يورو اإ�سافة اإىل 42 مليونا كحوافز ومكافاآت، �سوى 17 مباراة يف الدوري و3 يف دوري االأبطال ومثلها يف م�سابقة 

الكاأ�ش االإ�سبانية، و�سجل 4 اأهداف فقط يف جميع املباريات و7 متريرات حا�سمة.
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كفرناحوم.. دراما عربية لقيت التقدير يف كان

حاز فيلم »كفرناحوم« للمخرجة اللبنانية نادين لبكي جائزة جلنة التحكيم يف مهرجان كان ال�ضينمائي هذا العام، وهي واحدة من ثالث خمرجات على قائمة 
املر�ضحني ومل تكتف املخرجة اللبنانية نادين لبكي باختيار ممثلني نا�ضئني لبطولة فيلمها »كفرناحوم« الذي عر�ض يف مهرجان كان ال�ضينمائي الدويل، بل 

حر�ضت على انتقاء من يعي�ضون حياة غري م�ضتقرة مثل �ضخ�ضيات فيلمها وبينهم ممثلة دخلت ال�ضجن اأثناء الت�ضوير.

وتدور اأحداث فيلم الدراما الواقعية 
بريوت  اأحياء  يف  »كفرناحوم« 
زين  حياة  عن  وحتكي  الفقرية 
العمر 12 عاما  يبلغ من  وهو طفل 
تزويج  منع  جدوى  دون  ويحاول 
�سن  بلغت  لأنها  ال�سغرى  �سقيقته 
الزواج ويبداأ الفيلم وينتهي مب�سهد 
يف قاعة حمكمة حيث يقا�سي زين 
والديها للذين اأجنبا عددا كبريا من 
الأطفال لأنهما جاءا به اإىل احلياة، 
ابتكرها  وحيدة  حبكة  يف  وذلك 
بنقل  التزموا  الذين  الفيلم  �سناع 
وعا�سها  خمرجته  �سهدتها  حقائق 
التمثيل  طاقم  اأفراد  من  الكثريون 
يف  الناقد  كولني  روبني  وو�سف 
�سحيفة ديلي تليجراف الربيطانية 
واقعي  اجتماعي  »فيلم  باأنه  الفيلم 
ناجح ميتلئ باحلنان الغا�سب ويعج 
من  ببلورات  مر�سع  لكنه  باحلزن، 

وقالت  والأمل  الدم  وخفة  اجلمال 
نادين لبكي، وهي واحدة من ثالث 
تناف�سوا  ا�سما   21 بني  خمرجات 
 520 �سورت  اإنها  اجلائزة،  على 
لأن  اأ�سهر  �ستة  مدى  على  �ساعة 
اأطفال  وبينهم  النا�سئني،  ممثليها 
اأق�سى  لتحقيق  ارجتلوا  كثريون، 

درجة من درجات الواقعية.

التمثيل بنكهة خمتلفة

زين  الطفل  البطولة  دور  واأدى 
من  اأ�رسته  فرت  الذي  الرفيع 
ي�سبه  والذي  ال�سورية،  احلرب 
اأنه  يف  يوؤديها  التي  ال�سخ�سية 
يعمل منذ ال�سغر بدل من الذهاب 
من  البالغ  الطفل  وقال  للمدر�سة 
عن  �سئل  عندما  عاما   13 العمر 
اأن  واأ�ساف،  »�سهل«  اإنه  التمثيل 

منه  تطلب  فقط  كانت  املخرجة 
اأو فرحا يف  يبدو حزينا  اأن  اأحيانا 
يوردانو�س  وتوؤدي  اأخرى  اأحيان 
اإريرتيا،  من  لجئة  وهي  �سيفراو، 
دور رحيل وهي لجئة غري �رسعية 
تويل زين برعايتها ثم تختفي تاركة 
العمر  من  البالغ  طفلها  مع  زين 
فيما  الفيلم  م�ساهد  ويعلم  عاما. 
بعد اأنها اعتقلت و�سجنت يف زنزانة 
لل�سحفيني  �سيفراو  وقالت  مكد�سة 
العتقال،  م�سهد  »بعد  تبكي  وهي 
األقي القب�س علي يف الواقع. ع�ست 
اأ�سبوعني  وبعد  الو�سع«.  نف�س 
اإطالق  من  الفيلم  منتجو  متكن 
دورها  ل�ستكمال  وعادت  �رساحها 
يف الفيلم. ويتجول زين بالر�سيع يف 
للطهو  كبري  قدر  من  �سنعها  عربة 
و�سعه فوق لوح تزلج �رسقه. وحتى 
هذا الر�سيع لجئ يف الواقع. وولد 

يف  بنت  وهي  الر�سيع،  املمثل 
حقيقة الأمر، يف بريوت لأبوين من 
اأفريقيا ومت ترحيلها يف مار�س اآذار 
اإىل كينيا مع والدتها. واأعيد والدها 

الناحية  على  نيجرييا  وطنه  اإىل 
الأخرى من قارة اأفريقيا.

كلمة  ويب�سرت  قامو�س  ويعرف 
حائر«  »خليط  باأنها  كفرناحوم 

عن  فيلمها  اإن  املخرجة  وقالت 
الأوراق  لهذه  العبثية  »الأهمية 
اإليها  نحتاج  التي  الهوية(  )وثائق 

لنثبت اأننا موجودون«.

دراما رم�ضان 2018

10 م�سل�سالت تتفوق يف �سباق احللقات الأوىل 
الرم�ساين  املو�سم  بداية  قبل 
النهائية  اخلريطة  ظهور  ومع  باأيام 
بنجاح  التوقعات  بداأت  للم�سل�سالت، 
الفنية ومتيزها خالل  العمال  بع�س 
هذه  بع�س  الرم�ساين،  املو�سم 
التوقعات �سابت الهدف بالفعل، فيما 
خاب البع�س الآخر ويف الوقت نف�سه 
باأعمال  اجلمهور  النجوم  بع�س  فاجاأ 

فوق م�ستوى التوقعات ..

مليونا م�ضاهدة ل�ضارة 
»ن�ضر ال�ضعيد« يف 24 

�ضاعة

الأوىل  حلقاته  حققت  ال�سعيد  ن�رس 
جعلته  جيدة  وم�ساهدة  كبرياً  رواجاً 
يف  م�ساهدة  الأكرث  الأعمال  من 
بطولة  وامل�سل�سل  الأوىل  الأيام 
وبن  وعائ�سة  ودرة  رم�سان  حممد 
اأحداثه  وتدور  رجب.  و�سيد  اأحمد 
)حممد  زين  ال�رسطة  �سابط  حول 
مواجهة  يف  يدخل  الذي  رم�سان(، 
وهو  رجب(،  )�سيد  هتلر  مع  �رس�سة 
رجل اأعمال �سعيدي يعمل يف التجارة 
بني  ال�رساع  في�ستد  امل�رسوعة،  غري 
الإيقاع  منهما  كل  ويحاول  الثنني، 
زين  يجد  اآخر  �سعيد  وعلى  بغرميه، 
امراأتني  حب  بني  �رساع  يف  نف�سه 

اإحداهما ابنة عمه.

هيثم زكي يك�ضف 
تفا�ضيل دوره يف 
م�ضل�ضل »كلب�ض 2«

م�ستوى  نف�س  على  جاء  كلب�س2 
اأن  البع�س  خمّن  فقد  التوقعات 
يحقق العمل نف�س جناح اجلزء الول 
حققت  فقد  بالفعل  حتقق  ما  وهو 
ال�سارع  يف  رواجاً  الأوىل  احللقات 
بني  وا�سعة  اأفعال  وردود  امل�رسي 
مواقع  على  به  اأ�ساد  فقد  الفنانني. 
حممد  من  كل  الجتماعي  التوا�سل 
من  كبري  وعدد  فوؤاد  وبيومي  امام 
كرارة  اأمري  بطولة  امل�سل�سل  النجوم. 

وروجينا  فاخر  وهالة  زكي  وهيثم 
وتدور اأحداثه بعد ترقية الرائد �سليم 
مرحلة  اإىل  ينتقل  حيث  الأن�ساري، 
ماأمورية  فيتوىل  حياته،  من  جديدة 
الإ�رساف على �سجن العقرب، وتنقلب 
حياته راأ�ساً على عقب بعد قتل اأهله، 

واإ�سابته فيقرر النتقام.

»جرمية قتل« �ضر 
اعتذار النجمات عن 

بطولة م�ضل�ضل »عوامل 
خفية«

ورغم  امام  عادل  للنجم  خفية  عوامل 
ال�سف  جنمات  من  بطلة  وجود  عدم 
جذب  يف  جنح  العمل  ان  اإل  الول، 
التي  الوىل  احللقة  بعد  امل�ساهدين 
احتوت على جرمية قتل تعر�ست لها 
وجنحت  �سوقي  فريد  رانيا  الفنانة 
للعمل  امل�ساهدين  جذب  يف  احللقة 
هبة  بطولة  امل�سل�سل  بدايته.  منذ 
جمدي وب�رسى وعدد كبري من �سيوف 
احلديدي  ملي�س  منهم  ال�رسف 
حول  اأحداثه  وتدور  غامن.  و�سمري 
يرتبط  �سهري،  وروائي  �سحفي  كاتب 
كبري  وقت  ق�ساء  ويحب  جًدا  بعائلته 
معهم، تقع يف يد هذا الكاتب عدد من 

بخيانة  ترتبط  والتي  الهامة  الوثائق 
وف�ساد لعدد من امل�سوؤولني يف الدولة، 
مما يدفعه لن�رس هذه الوثائق وهو ما 
اأزمات وم�ساكل كبرية، قد  يدخله يف 

تعر�س حياته وحياة اأ�رسته للخطر.

بعد احلريق.. يا�ضر 
جالل يهرب بنجوم 
م�ضل�ضل »رحيم« اإىل 

ال�ضارع

ت�سدرت  التي  امل�سل�سالت  من  رحيم 
موقع  على  تداولً  الأكرث  قائمة 
اأن  بعد  تويرت  الجتماعي  التوا�سل 
من  كم  على  الوىل  احللقة  احتوت 
ين  جمعت  التي  الن�سانية  املواقف 
م�سوقة  اأحداث  وكذلك  وابنه،  الأب 
جعل  مما  نف�سه،  الوقت  يف  واأك�سن 
امل�سل�سل.  مبتابعته  يهتم  اجلمهور 
اأبو  وكمال  ونور  جالل  يا�رس  بطولة 
رجل  حول  اأحداثه  وتدور  ودينا.  ريا 
غ�سيل  يف  يعمل  م�رسي،  اأعمال 
ويتم  الدولرات،  وتهريب  الأموال 
لي�ست  لفرتة  وي�سجن  عليه  القب�س 
ال�سجن،  من  خروجه  وبعد  ق�سرية، 
يفاجاأ باأن رجاله ا�ستولوا على جميع 
ممتلكاته، و�رسد اأفراد اأ�رسته، فيبداأ 

رحلة بحثه عنهم وا�سرتداد ممتلكاته.
كوميدي  م�سل�سل  اخواتك  على  �سك 
من اخراج وائل اح�سان وبطولة جنم 
وي�ساركه  ربيع.  علي  م�رس  م�رسح 
�سلوى  والفنانة  عفيفي  كرمي  زميله 
وتدور  اهلل.  عبد  و�سالح  خطاب 
ريفي،  ب�سيط  �ساب  حول  اأحداثه 
حيث  ال�سماء،  من  ثروة  عليه  تهبط 
ويفاجاأ  �سخمة،  ثروة  فجاأة  يرث 
يتعرف عليهن  له مل  بوجود �سقيقات 
اأن يُقيم مع عائلته  من قبل، في�سطر 
الرثية اجلديدة، مما يوقعه يف العديد 

من املفارقات الكوميدية الطريفة.
باحلجم العائلي للنجم يحيي الفخراين 
حتقيق  يف  جنح  الذي  العمل  وهو 
الأخري  افتقده م�سل�سله  الذي  النجاح 
ي�رسا  بطولته  يف  وت�سارك  »ده�سة«. 
اأحداثه  وتدور  اأمني  ومريفت  اللوزي 
يف اإطار كوميدي حول  ال�سفري ال�سابق 
بال�سلك  عمله  ترك  الذي  )نادر(، 
لالأكل  حبه  وب�سبب  الدبلوما�سي، 
يفتح مطعماً يف فندق باإحدى القرى 
الوجبات  باإعداد  ويقوم  ال�سياحية 
راأي  لها  زوجته  اأن  يبدو  لكن  بنف�سه، 

اأخر.

يحيي الفخراين ي�ضبق 
يا�ضر جالل يف قائمة 

االأكرث تداوال على 
تويرت

من  ا�ستعباده  رغم  النفاق  اأر�س 
التلفزيون  على  الرم�ساين  العر�س 
الكوميدي  امل�سل�سل  اأن  اإل  امل�رسي 
هنيدي  حممد  ببطولته  يقوم  الذي 
حتقيق  يف  الأوىل  حلقاته  جنحت 
جناحاً كبرياً فاق التوقعات. وي�سارك 
هنيدي البطولة هنا الزاهد ودلل عبد 
اأحداثه  وتدور  ثروت  وحممد  العزيز 
حول عامل مطحون من عمال الإنارة 
يف احلي ا�سمه )م�سعود(، ذلك العامل 
كان دخله �سئيل وحياته بائ�سة، ودوًما 
ما يواجه خالفات مع زوجته )جميلة( 
وحماته، اللتني مل تعودا قادرتني على 
حماًل  والده  وميتلك  معه،  العي�س 
ت�ستدرجه  يوم  ويف  الُك�سُك�ّسي،  لبيع 
)ما�سي(،  دكتور  على  ليتعرف  احلياة 
على  للبيع  اأخالقاً  له  يقدم  الذي 
هيئة حبوب، فيبداأ يف تناول احلبوب 
جديدة،  حياة  معها  ليكت�سف  تباًعا، 
ب�سخ�سيات جديدة، واأخالق م�ستعارة 

للبيع.

االأزمات تالحق »اأر�ض 
النفاق« يف م�ضر .. 

حمظور على ...

عز  اأحمد  بطولة  امل�رسي  عمر  اأبو 
الأوىل  واروى جودة ومل تخل حلقاته 
من الت�سويق مما جعل هناك اهتماماً 
حول  اأحداثه  وتدور  مبتابعته. 
املحامي م�رسي )فخر الدين( الذي 
اأ�سدقائه  من  وجمموعة  هو  اأ�س�س 
�سلمياً  »تنظيماً«  اجلدد  املحامني 
ي�سعى لإيجاد حلول مل�ساكل وق�سايا 
مافيا  عن  بعيًدا  الب�سطاء  املواطنني 
فيها!  املبالغ  واأ�سعارهم  املحاماة 
يثري  ما  �رسعان  التنظيم  هذا  اأن  اإل 

غ�سب اأحد الأجهزة الأمنية.

م�ضل�ضل »اأبو عمر 
امل�ضري« يواجه اأزمة 

تهدد بوقف عر�ضه

من  �سالمة  لهاين  ال�سحاب  فوق 
الأوىل  حلقاتها  التي حققت  الأعمال 
هاين  بطولة  وهو  كبرياً.  رواجاً  اي�سا 
وعفاف  ن�رس  وابراهيم  �سالمة 
من  اإطار  يف  اأحداثه  وتدور  �سعيب. 
ب�سيط،  �ساب  حول  والإثارة  الت�سويق 
ت�سطره  بفتاة،  حب  عالقة  على 
للبحث  اخلارج  اإىل  لل�سفر  الظروف 
اإىل  يدخل  ولكنه  عمل،  فر�سة  عن 
ما  وهو  ال�سالح  املافيا وجتارة  عامل 
يجعله يدخل ال�سجن يف رو�سيا، لكنه 
الهروب  ي�ستطع  مل  لكنه  منه،  يهرب 

من عامل املافيا.
جنمي  الأوىل  للمرة  يجمع  الو�سية 
ح�سني  واأكرم  اأمني  اأحمد  الكوميديا 
التي  الكوميدية  الأعمال  اأحد  ويعد 
ا�ستح�سان  الأوىل  حلقاتها  لقت 
من  وا�سحاً  بدا  ما  وهو  اجلمهور 
التوا�سل  موقع  على  تعليقاتهم 
اأحداث  وتدور  تويرت  الجتماعي 
امل�سل�سل يف اإطار كوميدي حول �ساب 
م�ستهرت يتوفى والده، ويرتك له و�سية 
�سديقه  من  فيطلب  النفاذ،  واجبة 
حتى  تنفيذها  ي�ساعده يف  اأن  »اأمني« 

يتمكن من احل�سول على املرياث.
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ِكتاب الإ�ضالم واجلدل العام يف اأوروبا لنيليفر جول

حتليل الآثار امُلرتتبة 

 

على الوجود يف اأوروبا
يلعب الإ�ضالم دوراً حمورياً يف الواقع الأوروبي يف اللحظة الراهنة، حيث اأثار ارتفاع اأعداد امل�ضلمني 

الذين يعي�ضون داخل الدول الأوربية جمموعة من الأ�ضئلة تتعلق بدجمهم اجتماعيًا وقانونيًا يف 
املجتمعات الأوروبية، ويهدف كتاب “الإ�ضالم واجلدل العام يف اأوروبا”، الذي قام بتحريره “نيليفر 

جول”، اإىل حتليل الآثار املرُتتبة على وجود الإ�ضالم يف اأوروبا، وت�ضليط ال�ضوء على جوانبه وم�ضاكله 
الرئي�ضية، وُيعد هذا الكتاب نتيجة موؤمترين دوليني مت عقدهما يف باري�س يف اأكتوبر 2011، وماي 

مو�ضوع  حول  الدائر  اجلدل  بها  اأ�ضهم  التي  الطرق  حتليل  املوؤمترين هي  وكانت غاية   .2012 – جوان 
التعددية الدينية يف ت�ضكيل املزاج الأوروبي العام.

ترجمة: ن�ضر عبد الرحمن

املزاج  فكرتا  تُعد  اخل�صو�ص،  هذا  ويف 
العام، واجلدل، مبثابة اأدوات بحث معرفية 
الكتاب  هذا  يف  امل�صاهمون  عليها  اعتمد 
املزاج  فكرة  توظيف  مت  لقد  حتليلهم.  يف 
اكت�صبها  التي  امل�صاحة  حتديد  يف  العام 
حتدث  واأين  وا�صحة،  بطريقة  امل�صلمون 
بينما  واأوروبا،  الإ�صالم  بني  امُلواجهة 
التي  الق�صايا  تلك  اإىل  اجلدل  فكرة  تُ�صري 
“جول”  يو�صح  وكما  املواجهة.  تخلق 
ا�صتخدام فكرة اجلدل  ُمثري، مت  على نحو 
جديدة  عوامل  “ظهور  درا�صة  اأجل  من 
الف�صل  )جول،  ُمتوقعة”.  غري  مناطق  يف 
الفكرتني،  هاتني  على  اعتماداً  الأول(.  
التحدي  على  حتليلهم  يف  املوؤلفون  يركز 
الذي يثريه وجود الإ�صالم يف مواجهة قّيم 
وامُل�صاواة(  واحلرية،  الدميوقراطية،  )مثل 
الأ�ص�ص  باعتبارها  اإليها  النظر  يتم 
اإىل  هذا  ويرجع  الأوروبية.  للهوية  املكونة 
احلدود  داخل  الإ�صالم  وجود  اأن  حقيقة 
الأوروبية يحث على اإعادة النظر يف الفهم 
العلمانية  مثل  الرا�صخة  للمفاهيم  العام 
من  الأمر،  بهذا  يتعلق  وفيما  والتعددية. 
املفيد اأن ن�صاأل اإذا ما كان الواقع القانوين 
والجتماعي للعلمانية والتعددية يتوافق مع 
دللت  اأن  ويبدو  ل.  اأم  املعرفية  روؤاهم 
امل�صلم  املواطن  لدى  تختلف  العلمانية 
كنا  �صواء  الغربي؛  املواطن  لدى  عنها 

اإىل اجلدل الدائر حول حظر ارتداء  ن�صري 
ال�صابع(،  الف�صل  معظمي،  )اأمري  النقاب 
الإ�صالمية  التقاليد  الفهم املختلف بني  اأو 
والغربية للحرية ال�صخ�صية واحلرية العامة 

)�صيزاري، الف�صل الرابع(.
يف  الق�صية  يتمثل جوهر  احلالة،  هذه   يف 
ال�رشعية؛  بني  فا�صل  خط  ر�صم  �صعوبة 
نتمكن عن طريقه من و�صم بع�ص العادات 
احرتام  واجب  وبني  ال�رشعية،  بغري 

الختالف الديني الذي يُج�صده الإ�صالم.
 وفقاً لهذا الت�صور، ويف ظل اأوروبا “متعددة 
الثقافات”، يلعب امل�صلمون دور الختالف 
ذو املغزى. وتت�صمن هذه احلقيقة اأنه يتم 
ت�صورهم كاأحد عنا�رش الختالف؛ حيث ل 
مُيكن دمج تقاليدهم وقواعدهم الأخالقية 
امُلختلفة.  الأوروبية  القانونية  النظم  يف 
اجلوانب  على  ال�صوء  الكتاب  ويُ�صلط 
على  ويعرت�ص  الق�صية،  هذه  يف  املحورية 
امُلتعلقة  امل�صاكل  اأن  ُمظهراً  الو�صع،  هذا 
بالدمج الكامل للم�صلمني تعتمد على ال�صورة 
املغلوطة التي يرى بها الأوربيون الإ�صالم. 
ومن ثم، يُعترب حمور الق�صية الأ�صا�صي هو 
الإ�صالم،  الأوروبيون  بها  يرى  التي  الكيفية 
فقط.  والجتماعي  القانوين  الدمج  ولي�ص 
اجلدل  وا�صح حول  الكتاب ملثال  ويعر�ص 

الدائر ب�صاأن بناء امل�صاجد.
مثل  الأخرى،  العبادة  دور  عك�ص  فعلى   
التقاليد  يف  امُلتاأ�صلة  املعابد  اأو  الكنائ�ص 
غريباً  عن�رشاً  امل�صاجد  تعترب  الأوروبية، 

على الثقافة الأوروبية )اأفي�صواأجلو، الف�صل 
اخلام�ص(. وت�صبح ُمعار�صة بناء امل�صاجد 
اأكرث ُعنفاً ب�صبب ارتفاع املاآذن. ويرجع هذا 
امُلتطرف  الإ�صالم  مُيثل  رمزاً  لعتبارها 
الف�صل  )األيفي،  الأوروبية  الأرا�صي  على 

ال�صاد�ص(.
ت�صوير  هو  اجلدل  هذا  يك�صفه  ما   
اأنهم  على  الأحيان،  اأغلب  يف  امل�صلمني، 
جزًءا  يكونوا  اأن  ي�صعب  دينياً؛  ُمتلفون 

من اأوروبا.
 وقد يُجرب هذا املوقف املت�صلب م�صلمني 
على  البو�صنيني  مثل  اأوروبي؛  اأ�صل  من 
جذورهم  عن  التخلي  على  املثال،  �صبيل 
)فيل  “اأوروبيني”  يُ�صبحوا  كي  الإ�صالمية 
اأوجلو، الف�صل التا�صع ع�رش(. وكما يجادل 
�صورة  اإن  التا�صع؛  الف�صل  يف  “طولن” 
امل�صوهة  الطريقة  اإىل  ترجع  الإ�صالم 
التي مت ر�صمه بها، والتي تخلق املزيد من 
اخلوف من الإ�صالم، بدلً من ر�صم �صورته 
بيننا  العالقة  لي�صت  ذلك،  ومع  احلقيقية.  
وبينهم، والتي ت�صم كل مواجهة بالختالف، 
ال�صلة  ذات  الوحيدة  الق�صية  هي  لي�صت 
فامل�صلمون،  اأوروبا.  يف  الإ�صالم  بوجود 
اأوروبا،  يف  مولودين  اأو  مهاجرين  �صواء 
يواجهون حتديات احرتام القوانني الأوروبية 
دون عدم اللتزام بواجباتهم الدينية. فهل 
من املمكن اأن يوفق امل�صلمون بني قواعد 
دينهم وبني القواعد الأوروبية؟ هذا ال�صوؤال 
املتعلقة  الق�صايا  مع  مبا�رشة  يتعامل 

مب�صكلة الدمج.
اأن  هو  يبدو  ما  على  الكتاب  يقرتحه  ما    
الأفكار  بع�ص  تبني  يتحقق عرب  الدمج قد 
اأو  الثقافية التي تنتمي للتقاليد الإ�صالمية 
)الف�صل  يف  ليجارد  ويناق�ص  الأوروبية.   
الكاريكاتريية  الر�صوم  واقعة  العا�رش( 
التعامل  طريقة  يو�صح  لكي  الدامناركية 
مع هذه احلالة وغريها من حالت اجلدل 
“الكيا�صة”،  مبداأ  من خالل  القانونية  غري 
اجتماعي  “تفاعل  تاأ�صي�ص  يت�صمن  والذي 
ويثري  عنيفة”.  غري  بطريقة  الغرباء  مع 
هذا املفهوم اهتماماً كبرياً حيث يُركز على 
نف�ص  واإتاحة  التنوع،  يف  امُل�صاواة  اأهمية 
يتم  وباملثل،  الآخرين.  حُلجج  الفر�صة 
توظيف مفهوم احلالل كاأداة ثقافية ت�صاعد 
يف الندماج الجتماعي للم�صلمني يف الواقع 
وتغطية  الأوروبية،  للمجتمعات  اليومي 
الجتماعية  للحياة  امُلختلفة  اجلوانب 
ع�رش(.   الرابع  الف�صل  )يا�صمني،  والثقافية 

وكما تتناول عملية الدمج اجلوانب القانونية 
اأحد  تتناول  اأن  اأي�صاً  عليها  والجتماعية، 
بني  التعاي�ص  ب�صاأن  الرا�صخة  الأوهام 
القرون  يف  والإ�صالم  واليهودية  امل�صيحية 
الو�صطى يف اأوروبا. فمن ناحية، مت توظيف 
اإ�صبانيا  يف  الإ�صالمي  التاريخي  املرياث 
)هري�صكند،  امل�صلمني  لت�صهيل عملية دمج 
اأخرى،  ناحية  ومن  ع�رش(،  الثامن  الف�صل 
يتم حتدي هذه التعددية الدينية بتقدميها 
اأقل ان�صجاماً من الطريقة  اأنها كانت  على 
الف�صل  )اآنيدجار،  بها  ت�صويرها  يتم  التي 
ال�صابع ع�رش(. ويُ�صلط هذا الكتاب ال�صوء 
�صلة  ذات  وم�صاكل  حُمددة  مالمح  على 
خالل  من  اأوروبا،  يف  امل�صلمني  بوجود 
من  تنبع  التي  الق�صايا  على  حتليله  تركيز 
وبني  امل�صلمني  املواطنني  بني  التفاعل 
الأوروبيني.  املواطنني  اأو  املوؤ�ص�صات 
الكتاب  هذا  يف  امُل�صاهمني  تعامل  ورغم 
مع دار�صات حالة متلفة، اإل اأنهم يوؤكدون 

األ  يجب  الندماج  عملية  حتليل  اأن  على 
يقت�رش على جوانبها القانونية فقط. وعلى 
تلك  اعتبارها  يف  ت�صع  اأن  التحليل  عملية 
امل�صاكل املتعلقة بتنفيذ واإ�صباع الواجبات 
ت�صبح عملية  وبهذا  اليومية.  والحتياجات 
اأوربة امل�صطلحات الإ�صالمية، كما ي�صميها 
وال�رشيعة،  6(، مثل احلالل،  جول )�صفحة 
ت�صبح ذات مغزى. وحيث اأن عملية الدمج 
الإ�صالمية  التقاليد  بني  التوفيق  حتاول 
فاإنها  لل�صلوك،  الأوروبية  املعايري  وبني 
حركات  تفر�صه  خطرياً  حتدياً  تواجه 
ويف  الأجانب.   وكراهية  الإ�صالم  كراهية 
ملن  �رشورياً  الكتاب  هذا  يُعد  النهاية، 
بالتعددية  ال�صلة  ذات  باملو�صوعات  يهتم 
الجتماعي/ والندماج  والهجرة،  الدينية، 
ذلك،  ومع  امل�صلمني.  و�صتات  القانوين، 
الذين  والطالب  العلماء  ي�صتفيد  �صوف 
من  املو�صوعات  بتلك  دراية  على  لي�صوا 

قراءة الكتاب لنظراً لب�صاطة عر�صه.

خّطاط تركي ُيبدع اأكرب 
�شدور رواية »قبل �شياع اجلنة« للكاتب �شادق عبد القادر»حلية �شريفة« بالعامل

�صاهني  حممود  الرتكي  اخلطاط  ي�صتعد 
عن  فنية  )كتابات  �رشيفة«  »حلية  لعر�ص 
عليه  اهلل  �صلى  حممد  والنبي  الإ�صالم 
و�صلم( هي الأكرب يف العامل خالل معر�ص 
�صمايل  »بور�صة«  بلدية  رئا�صة  تقيمه 

غربي تركيا.
الفن  من  منط  هي  ال�رشيفة  واحللية 
الرتكية  اإ�صطنبول  مدينة  يف  ن�صاأ  اخلطي 
الأمناط  من  وكان  قرون،  ثالثة  نحو  قبل 
النمط  ذي  العربي  للخط  ال�صائعة 

العثماين.
ال�رشيفة  احللية  اإعداد  اإن  �صاهني  وقال 
يبلغ  اأ�صبوعني، حيث  منه حوايل  ا�صتغرق 
ارتفاعها �صتة اأمتار وعر�صها ثالثة اأمتار، 
تزيد  ملونة  وزخارف  بر�صوم  مزينة  وهي 

من جمالها.
فني  بطابع  حرفته  �صاهني  وميار�ص 
عربية  بحروف  له،  حدود  ل  اإبداعي 
جدران  تزين  مميزة  وبخطوط  جميلة، 
اأكرث من مئة جامع يف تركيا، بالتوازي مع 

ع�رشات املعار�ص.
الر�صول  اأخالق  ال�رشيفة  احللية  وتعر�ص 
املر�صلني  خامت  ال�صالم  عليه  حممد 
هند�صي  ت�صميم  �صكل  متخذة  و�صفاته، 
الر�صول  عن  احللية  وحتكي  مزخرف. 
اأبي  بن  علي  اخلليفة  ل�صان  على  الكرمي 
طالب، وهي مطابقة للن�صخة التي خطها 

اخلطاط العثماين ال�صهري حافظ عثمان.
وقال اخلطاط الرتكي اإن احللية ال�رشيفة 
ول  العامل،  يف  الأكرب  هي  اأعدها  التي 
وي�صعب  مكان،  اأي  اإىل  اإدخالها  ميكن 
نقلها اأي�صا. واأ�صاف »خططنا يف البداية 
ولكن  بور�صة،  يف  اأولو  جامع  لعر�صها يف 

وبعدها  ذلك،  دون  حال  الكبري  حجمها 
الكرمي  القراآن  متحف  يف  عر�صها  قررنا 
واخلط الذي يتوقع افتتاحه خالل �صهر«.

 
اأجمل الأ�ضكال

اإنه  �صاهني  قال  اخلط،  مع  رحلته  وعن 
وتعلم على  الفن عام 1991،  بداأ ممار�صة 
وتدرج  تركيا،  يف  بارزين  خطاطني  يد 
و�صول اإىل عام 2005، وهو تاريخ ح�صوله 
»فن  اأن  واأو�صح  اخلط.  يف  اإجازة  على 
اخلط تطّور مع القراآن الكرمي بعد نزوله 
وتدوينه، وعندما دون القراآن اختري اأمهر 
الأ�صكال  باأجمل  فخطوه  اخلطاطني، 
اإن  »يقال  اأنه  وتابع  الأحبار«.  وباأف�صل 
وُقرئ  واملدينة،  مكة  يف  نزل  القراآن 
وم�صى  اإ�صطنبول«.  يف  وُكتب  م�رش،  يف 
الذي  الثاين،  بيازيد  »ال�صلطان  اإن  قائال 
جاء بعد ال�صلطان حممد الفاحت يف الدولة 
العثمانية، جلب اإىل اإ�صطنبول ال�صيخ حمد 
اهلل من منطقة اأما�صيا يف تركيا، وهو �صيخ 
فن  بات  وبت�صجيعه  اخلط،  يف  م�رشم 
الوقت«.  ذلك  منذ  م�صتقلة  �صنعة  اخلط 
وي�صاهم �صاهني مع طالبه، البالغ عددهم 
معار�ص  تنظيم  يف  طالب،  اأربعمئة  نحو 
يعود ريعها اإىل منظمات خريية، ف�صال عن 
املظلومة  ال�صعوب  لدعم  بع�صها  تنظيم 
يف متلف اأنحاء العامل الإ�صالمي. وداأب 
اللوحات  من  كبرية  باأعداد  التربع  على 
للجوامع الرتكية يف متلف الوليات، وقد 
يعده  جتاوز عددها املئة جامع، وهو ما 

من اأبرز اإجنازاته.
وكالت

النبوي”..  امل�شجد  “مكتبة 
كنوز من املخطوطات النادرة

بعد توقف 20 عاما

اإطالق القائمة الطويلة 
جلائزة جنيب حمفوظ  ت�صم مكتبة امل�صجد النبوي ال�رشيف باملدينة 

واملخطوطات  املعرفة  من  كنوزاً  املنورة 
النادرة التي يحر�ص العديد من زوار امل�صجد 
النبوي بعد فراغهم من اأداء ال�صالة بامل�صجد 
على زيارتها، لالطالع على ما حتويه املكتبة 
من تراث معريف اإ�صالمي كبري، ومطوطات 
من  الكثري  جانب  ،  اإىل  نادرة  تاريخية 
طلبة  منها  ي�صتفيد  التي  املختلفة  املوؤلفات 
يف  العليا  الدرا�صات  وطالب  ال�رشعي  العلم 

اإعداد ر�صائلهم الأكادميية.
وحتوي املكتبة اأق�صاماً متعددة ،  منها قاعة 
مطالعة  قاعات  على  ت�صمل  التي  املطالعة 
لالأطفال،  واأخرى  للن�صاء  واأخرى  للرجال 
الثاين  بالدور  يقع  للمخطوطات  اآخر  وق�صم 
عنه  اهلل  ر�صي  عفان  بن  عثمان  باب  من 
الذي  ال�صوتية  املكتبة  ق�صم  اإىل  ، بالإ�صافة 
النبوي  امل�صجد  يف  يُلقى  ما  بحفظ  يُعنى 
وال�صلوات،  واخلطب  الدرو�ص  من  ال�رشيف 

وترميم  بتجليد  يخت�ص  فني  ق�صم  اإىل جانب 
املكتبة  يوجد يف  كما  وتعقيم املخطوطات. 
والتزويد  والت�صنيف  للفهر�صة  اأق�صام 
للكتب  اآخر  وق�صم  وامل�صتودع،  والدوريات 
تاريخ  قدم  حيث  من  بحفظها  يُعنى  النادرة 
اأو الزخرفة والأ�صكال وال�صور ومكتبة  الطبع 
والرتجمة  للبحث  اأخرى  واأق�صام  رقمية، 
مكتبة  تاأ�صي�ص  اإعادة  تاريخ  ويعود  والإعارة. 
امل�صجد النبوي اإىل عام 1352هـ باقرتاح من 
اآنذاك  املنورة  املدينة  يف  الأوقاف  مدير 
اأحمد  هو  لها  مدير  اأول  وكان  مدين،  عبيد 
خزائن  كتاب  �صاحب  وذكر  اخلياري،  يا�صني 
النبوي  امل�صجد  مكتبة  اأن  العربية  الكتب 
النبوي  امل�صجد  حريق  قبل  تكونت  ال�رشيف 
احرتقت  ، حيث  هـ   886 عام  رم�صان   13 يف 
احلريق،  ذلك  يف  والكتب  امل�صاحف  خزائن 
وم�صاحف  نفي�صة  كتباً  اخلزائن  ت�صم  وكانت 

عظيمة.

الطويلة  القائمة  اأخريا  اأعلنت 
للرواية  حمفوظ  جنيب  جلائزة 
الأعلى  املجل�ص  اأطلقها  التي 
 20 دام  توقف  بعد  للثقافة مب�رش 
روايات،   9 القائمة  وت�صم  عاما. 
“اأم�صك �صهيد” لعادل عبيد،  هي 
منري،  مل�صطفى  الظل”  و”قيامة 
الدين  ل�رشاج  “النمر”  ورواية 
والعا�صي”  و”الراهبة  يا�صني، 
و”قررت  عياد،  حممد  للدكتور 
حممود،  لنورهان  الرحيل” 
و”حياة” لإميان املازري، و”دعوة 
ح�صني  لعمر  اجلميل”  الزمن  اإىل 
لعلي  الأخري”  و”ال�صلطان  �رشاج، 
ماهر عيد، ورواية “بريدج” لتامر 

�صيخون. وقد تقدمت لنيل اجلائزة 
عربية  رواية   12 منها  رواية،   96
واملغرب  وعمان  ال�صودان  من 
وت�صم  و�صوريا.  والعراق  والأردن 
اأع�صاء   10 اجلائزة  حتكيم  جلنة 
امل�رشيني  املثقفني  نخبة  من 
وي�صار  اإعالمية.  م�صادر  بح�صب 
باجلائزة  فازوا  من  اأبرز  اأن  اإىل 
املوريتانى مو�صى ولد اإبنو، وذلك 
امل�صتحيل”  “احلب  روايته  عن 
األف   25 قيمتها  وكان   ،1999 عام 
جنيه، اإل اأن املجل�ص اأعلن عقب 
قيمتها  رفع  عن  اجلائزة  عودة 
باب  فتح  كما  األف جنيها،   50 اإىل 

ال�صرتاك اأمام الروائيني العرب.

اجلنة<،  �صياع  >قبل  رواية  تتناول 
ال�صادرة  القادر  عبد  �صادق  للكاتب 
وموزعون  نا�رشون  الآن  عن  اأخريا 
ال�صهيوين  العربي  ال�رشاع  عّمان،  يف 
لذلك  وجوهه،  اأحد  يف  ثقايف  ك�رشاع 
التاريخ  ا�صتعادة  اإىل  الكاتب  عمد 
والكتابة عنه، يف حماولة لإثبات احلق 
والوقوف على ظروف واأ�صباب نك�صاتنا 

الرواية من  وهزائمنا املتتالية. تتكون 
جزاأين، وتقع يف حوايل 1400 �صفحة، 
وهي رواية تاريخية اجتماعية ا�صتندت 
اإىل تاريخ حقيقي فنهلت منه، و�صيغت 
اأو  ي�صابه  مبا  و�صخ�صياتها  اأحداثها 
واإن  الرواية  واأحداث  الواقع.  يقارب 
كانت تدور يف فل�صطني نهايات احلكم 
العثماين وال�صنوات الأوىل من الحتالل 

املقارنة  عند  اأنها  اإل  الربيطاين، 
الواحدة  العربية  الثقافة  بحا�رش 
نف�ص  يف  نراوح  زلنا  ما  اأننا  تك�صف 
ل  كاأننا  امل�صرتك،  الثقايف  املوروث 
نتغري يف دنيا دائمة التغري، فاملحاولة 
ي�صيء  اأن  ع�صى  كان  ما  حماكاة  هنا 

بع�ص اأ�صباب ما هو كائن.
الكبري  امل�رشي  الكاتب  الرواية  وقّدم 

عالء  يعقوبيان<،  >عمارة  �صاحب 
>ميتلك  يقول:  كتب  وقد  الأ�صواين، 
الروائي  اأدوات  كل  القادر  عبد  �صادق 
والتعبري  اخل�صب  اخليال  بامتياز؛ 
بناء  على  والقدرة  املوؤّثر،  الدرامي 
واللغة  الورق  على  حّية  �صخ�صيات 
والب�صيطة  الوا�صحة  اجلزلة،  الرثّية 

يف اآن<.
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قراءة يف امل�سرية الرتبوية 
لل�سيخ �سالح لعلي 

تعددت جمالت اهتمامات ال�ضيخ �ضالح َلْعِلي يف حياته، وعظمت معاين الت�ضحية والإخال�ص، وتنوعت معامل 
اجلهاد والكفاح، فظل ال�ضيخ ي�ضري نحو الدعوة اإىل اهلل، وتفكر اآلئه يف خلقه وعظيم �ضنعه، فكان ذلك املحرك 

له يف عمله الجتماعي، والدافع لالهتمام مب�ضالح امل�ضلمني، واملنطلق حلل الق�ضايا الفقهية والعقدية، فعمل 
رحمه اهلل يف رعاية اأحوال امل�ضجد، و�ضعى اإىل رفع بيت اهلل بخدمات جليلة لعمار بيته الطاهر، وت�ضابق يف جهاد 
حثيث يف �ضبيل تربية النا�ضئة، واإعداد جيل امل�ضتقبل، وهذا امل�ضعى الأخري نود اأن ن�ضلط عليه ال�ضوء، فندر�ص 

م�ضرية ال�ضيخ يف املجال الرتبوي، ون�ضتعر�ص جملة من ن�ضاطاته، تاركني احلديث عن رعاية �ضوؤون طلبته، 
ومراقبته اأحوالهم، وتدبري اأمورهم، ومدى عالقتهم ب�ضيخهم.

الأ�صتاذ: ابن ادري�صو م�صطفى 
بن حممد/ جامعة اأدرار

التدري�ص يف دار ال�ضيخ 
�ضالح لعلي

اأورد ال�صيخ حفار اأن ال�صيخ �صالح 
عام  بداره  »التدري�س  بداأ  لعلي 
1890م)2(،  لـ  املوافق  1308هـ«، 
مبعنى اأن ال�صيخ فتح داره للتعليم 
وتربية اأبناء امل�صلمني يف عنفوان 
ورمبا  20�صنة-،  -حوايل  �صبابه 
لينبئنا  زواجه،  بَُعيد  ذلك  كان 
تبليغ  يف  ال�صيخ  حرقة  مدى  عن 
األوان  لتقدمي  وحر�صه  اهلل،  دين 
لتالميذه،  العلم  �صتى من �صنوف 
نفو�َصهم،  ويُعلي  دينَهم،  يُقيم  مبا 
ل�صانَهم،  م  ويقِوّ وجدانَهم،  ويُربي 
ويَبني عقولهم بكل نافع من نتاج 
الفكر الإن�صاين. ورائده يف جهاده 
ال�صالم  عليهم  الأنبياء  حياة  هذا 
ال�صالح  اإىل  اأممهم  اإر�صاد  يف 
امل�صايخ  لعادة  واتباعا  واخلري، 
�صون  يف ع�رصه وبلدته الذين يدِرّ
يكرونها  دور  يف  اأو  منازلهم،  يف 
هذه  وتلقب  للتعليم)3(،  خ�صي�صا 
وهو  اَنَْوْعَزاْم«،  اْر  »ِتَدّ بـ:  الدور 

ارْت اَنَْوْعَزاْم«. جمع: »تََدّ
من املتعارف عليه عند التالميذ 
اإىل  التعليم  هذا  مثل  ين�صبوا  اأن 
مدر�صيهم،  اأو  م�صايخهم  اأ�صماء 
واحرتاما  لتفانيهم،  تقديرا 
اأن  ن�صتبعد  ل  لذلك  ل�صنيعهم؛ 
ارْت  »تََدّ ت�صمى:  كانت  ال�صيخ  دار 
لعلي«،  �صالح  نَال�صيخ  اَنَْوْعَزاْم 
الت�صمية  هذه  يركز  الذي  والأمر 
امل�صايخ  كوُن  النا�س  اأفواه  عند 
ل يكتفون بتدري�س ال�صغار فقط، 
تعليمية  حلقات  يعقدون  واإمنا 
والإر�صاد  الوعظ  يف  ودرو�صا 
توعية  بغر�س  منازلهم،  يف 
اأنف�صهم على  امل�صلمني، وتدريب 
يتلقونها  التي  توظيف معلوماتهم 
مهارة  واكت�صاب  م�صايخهم،  من 
بهم  والحتكاك  بالنا�س  الت�صال 
امل�صوؤوليات  لتحمل  ا�صتعدادا 
الن�صاط  هذا  فيكون  م�صتقبال، 
�صبيال  الدور  هذه  يف  العلمي 
عند  لل�صيخ  ن�صبتها  لرت�صيخ 

ال�صغري والكبري.
�صالح  ال�صيخ  اأن  املوؤكد  ومن 
خارج  تالميذه  يدِرّ�س  كان  لعلي 
التي  املحا�رص،  توقيت  اإطار 
وقد  والع�رص،  الظهر  بني  تكون 
تكون اأي�صا من ال�صحر اإىل �صالة 
فيبقى  ال�صحى،  �صالة  اأو  الفجر 
ال�صم�س  طلوع  من  التوقيت  لنا 
تدري�س  توقيت  هو  الزوال  اإىل 
ال�صيخ �صالح لعلي يف بيته، ويوؤكد 
»واأما  ق�صي:  تلميذه  عبارة  ذلك 
مقدار  داره  يف  الإقراء...  وقت 

ون�صف، بني طلوع  �صاعات  ثالث 
هذا  مع  لكن  والزوال«،  ال�صم�س 
يزال  ل  الإ�صكال  فاإن  التو�صيح 
قائما؛ ذلك لأن ال�صاب �صالح لعلي 
يف الفرتة املتقدمة من عمره كان 
، ومالزما  لل�صيخ اطفي�س  تلميذا 
العلمية  القطب  حلقات  حل�صور 
يف معهده، والذي يدر�س فيه من 
الظهر،  غاية  اإىل  ال�صم�س  طلوع 
اأن  نحتمل  اأن  لنا  ي�صمح  ما  وهو 
وفاة  لعلي-قبل  �صالح  ال�صيخ 
يتناوب  كان  1914م-  �صنة  �صيخه 
وبني  القطب  حلقات  ح�صور  بني 
ال�صوؤال  ويبقى  بيته.  يف  تدري�صه 
مفتوحا، ما هو املوؤكد يف اأوقات 

تدري�س ال�صيخ يف بيته؟
مل ن�صل بعد اإىل جواب �صاف يف 
وفاة  قبل  الأقل  –على  امل�صاألة 
القطب- مع اأهمية هذه النقطة، 
ال�صيخ  اأن  الأمر  يف  الأكيد  لكن 
كان ي�صتقُلّ بعطلة اأ�صبوعية تدوم 
وهو  واجلمعة،  اخلمي�س  يومني، 
الزمان،  ذلك  اأهل  عند  امل�صهور 
تلميذه  به  �رصح  ما  نف�س  وهو 

وكاتبه اخلا�س يف جواب ال�صيخ.
مل  م�صادر  لعدة  ت�صفحي  ومع 
كان  الذي  امل�صتوى  اإىل  اأهتد 
خا�صا  كان  هل  بيته،  يف  يدر�صه 
هو خا�س  اأم  الأحداث،  بال�صغار 
بهما معا؟  اأم  الرا�صدين،  بالطلبة 
تعليمه  يكون  اأن  اأرجح  اأين  مع 
وذلك  ال�صغار،  للتالميذ  بيته  يف 

لالأ�صباب التالية:
ال�صيخ  حياة  مرتجمو  ي�صم  مل   -

تعليمه يف داره مبعهد.
اإىل  لالن�صمام  الطلبة  ت�صابق   -
ي�صتقطب  الذي  القطب  معهد 
مزاب  ومن  ي�صجن  من  الطلبة 

وخارج القطر اجلزائري.
يف  حفار  ال�صيخ  ت�صجيل   -
لعلي  �صالح  ال�صيخ  اأن  ترجمته 
يف  التالميذ  بدار  »التدري�س  بداأ 
]1916م[«)10(،  1334هـ  عام 
اأن  ن�صتنتج  اأن  ميكن  هذا  ومن 
فقط  ال�صغار  يدر�س  كان  ال�صيخ 
يف بيته، وهو ما اعتمدناه �صابقا 
ال�صيخ  تدري�س  توقيت  حتليل  يف 
افرتا�س  مع  لل�صغار  بيته  يف 
للدرا�صة يف املحا�رص  مالزمتهم 
اأي�صا، ثم �رصع يف تدري�س الطلبة 
وهم  البتدائي  امل�صتوى  بعد 
دار  يف  »اإِْرَواْن«  بـ:  امل�صمون 

خا�صة بهم تابعة للم�صجد
تاأ�صي�س مدر�صة تابعة للم�صجد:

ال�صيخ  اأن  حفار  ال�صيخ  لنا  يذكر 
مدر�صة  اأن�صاأ  لعلي  �صالح 
عهد  يف  للم�صجد  تابعة  نظامية 
بني  عزابة  مل�صيخة  رئا�صته 
الأ�صئلة  تاأتي  يزقن)12(،وهنا 

التالية:
ال�صيخ  تاأ�صي�س  دواعي  هي  ما   -

ملدر�صة تابعة للم�صجد؟

املدر�صة  عالقة  وما   -
باملحا�رص؟

- وهل من �صبب يف اختيار تاريخ 
تاأ�صي�صها؟ وكونه بعد تقلُّد ال�صيخ 

ملن�صب امل�صيخة؟
�صنحاول  وغريها  الأ�صئلة  هذه 
فك بع�س مغاليقها فيما ي�صتقبلنا 

من احلديث.

دواعي التاأ�ضي�ص

الرتبوي  للعمل  تتبعنا  خالل  من 
لعلي،  �صالح  ال�صيخ  حياة  يف 
مبا�رصة  عوامل  ثمة  اأن  لنا  تبني 
دفعت ال�صيخ �صالح لعلي لتاأ�صي�س 

مدر�صة بقرب من امل�صجد.
نظام املحا�رص

كتاتيب  اأو  اأق�صام  هي  املحا�رص 
للم�صجد، ت�صيريا وتنظيما،  تابعة 
تعيني  بينهم  من  العزابة  ويتوىل 
»الَْفْقيَاْن«  الثالثة  املدر�صني 
وذلك  للنا�صئة،  القراآن  لتحفيظ 
يف  العزابة  نظام  ل�صري  اِتّباعا 
وثيقته التاأ�صي�صية، والتزاما ببلوغ 
ر�صم  نقل  يف  التواتر  حد  �رصط 

القراآن ونطقه اإىل التالميذ.
لكن ما يعاب على نظام املحا�رص 
التعليمية  الإدارة  –مبقايي�س 
منتظمة  غري  اأنها  املعا�رصة- 
اأو  بها �صيفا  التالميذ  التحاق  يف 
جتمع  اأنها  عليها  وي�صجل  �صتاء، 
داخل  خمتلفة  م�صتويات  عدة 
ال�صن  يف  تباين  مع  واحدة  قاعة 
تركز على  اأنها  كما  العدد،  وكرثة 
ا�صتعمال  وتتجنب  كثريا،  احلفظ 
و�صائل التدري�س املتاحة اآنذاك، 
فاإن  مثال  ال�صبورة  عن  ا  فعو�صً
على  اخلط  يتعلمون  التالميذ 
ن�رصهما  يتم  الرمل،  من  كومتني 
التالميذ  وي�صتدير  وت�صويتهما 
عليها  ويَر�صم  اإحداهما،  حول 
ثم  الهجائية،  الأحرف  الأ�صتاذ 
يكرر التالميذ كتابتها على كومة 
اأن  ندرك  هنا  ومن  اأخرى،  رمل 
مقيد،  تعليمي  نظام  املح�رصة 
خا�صع لعدة اعتبارات، وعلى عدم 
املجال  يف  تطور  اأي  ا�صتحداث 
الرتبوي؛ �صواء اأكان يف الربامج، اأم 
البيداغوجية،  اأم يف  الو�صائل،  يف 
فكل هذا مرفو�س رف�صا مطلقا 
ال�صيخ  جعل  ما  وهو  اآنذاك، 
�صغط  حتت  يعي�س  لعلي  �صالح 
التعليمية  خربته  جراء  نف�صي، 
)منذ  �صنة  ثالثني  عن  تزيد  التي 
فتح  وتاريخ  داره،  يف  تدري�صه 
املدر�صة، من 1308 اإىل 1346هـ، 
املدار�س  اأنظمة  من  وا�صتفادته 
زارها  التي  التعليمية  واحللقات 
فما  واحلجاز،  وم�رص  تون�س  يف 
احلل؟ وكيف املخرج واملحا�رص 
عند  تعديلها  يحق  ل  موؤ�ص�صات 

بع�س اأع�صاء احللقة اآنذاك؟

املدار�ص الفرن�ضية

كثريا  لعلي  �صالح  ال�صيخ  تاأثر 
بتدري�س اأبناء بلدته يف املدار�س 
ول�صيما  الفرن�صية،  الر�صمية 
يف  الفرن�صي  القانون  �صدور  بعد 
يف  القا�صي  1892م،  اأكتوبر   18
يف  التالميذ  قبول  بعدم   55 بنده 
املدر�صة  اأوقات  يف  املحا�رص 
ت�صغط  كانت  ففرن�صا  الفرن�صية. 
اأبنائهم  لتعليم  اجلزائريني  على 
جرمية  يعد  وهذا  مدار�صها،  يف 
لعلي  �صالح  ال�صيخ  اأمثال  عند 
امل�صلمني  اأبناء  لتعليم  الراف�س 
الإبا�صي،  مذهبه  خمالفي  عند 
غري  عند  بتعليمهم  الأمر  فكيف 
امل�صلمني، ل بد اأن هذا يتعار�س 
بد  فال  ال�صيخ،  تفكري  طبيعة  مع 

من بديل يناف�س هذه املدار�س.
فهذان العامالن نراهما اأ�صا�صيني 
تعليم  لفتح  لعلي  ال�صيخ  حث  يف 
مت  فمتى  امل�صجد.  من  بالقرب 

ذلك؟

تاريخ التاأ�ضي�ص

ورد يف ق�صا�صة �صغرية بها بع�س 
اجلابرية  »املدر�صة  اأن  التواريخ 
لعلي  ال�صيخ احلاج �صالح  اأن�صاأها 
غ�ص�صنا  فاإذا   ،»1927 عام  يف 
املدر�صة  ا�صم  عن  الطرف 
تاريخها،  عن  باحلديث  واكتفينا 
لعلي  �صالح  ال�صيخ  مدر�صة  فاإن 
)املوافق  1927م،  يف  تاأ�ص�صت 
كثري  باتفاق  وهذا  1346هـ(،  لـ 
املراجع  من  وعدد  امل�صايخ  من 
مع  واملتزامن  البارز  واحلدث 
ال�صيخ  عودة  هو  التاريخ  هذا 
حممد بن يو�صف ببانو من تون�س 
لطلب  ا�صتجابة  الزيتونة  ومن 
ال�صيخ �صالح  براأي  والده املقتنع 
غري  عند  للتعليم  املعار�س  لعلي 
1923م  �صنة  فرجع  الإبا�صيني، 
�صنوات  اأربع  فيها  ق�صى  بعدما 
لعلماء  غزير  علم  من  ناهال 
اأجالء، وحمتكا بطلبة من خمتلف 
الغربة  عناء  ومتحمال  الأ�صقاع، 
ال�صاب  رغبة  ولكن  العلم،  لأجل 
�رصورة  على  حمله  حممد  ببانو 
ا�صتظهار كالم اهلل العزيز، فتوجه 
اإىل القرارة �صنة 1925م ودر�س يف 
م�صعود  بن  عمر  ال�صيخ  مدر�صة 
كالم  ا�صتظهر  حتى  عمر  ابن 
املدر�صة  وهذه  1927م،  �صنة  اهلل 
يعتز بها ال�صيخ �صالح لعلي كثريا، 
دائمة  ات�صالت  �صيخها  مع  وله 
وعمل م�صرتك بينهما؛ ولذلك زاد 
بتلميذه  لعلي  �صالح  ال�صيخ  تعلق 
ال�صيخ ببانو، واطماأن اإىل اجتاهه 

الفكري.

يتابع  وهو  لعلي  �صالح  فال�صيخ 
لقيه  اليافع  ال�صاب  هذا  حركية 
فهو  زمانه،  اأهل  منط  غري  على 
تركها  ثم  تون�س،  يف  تعلم  قد 
-ولو  املعار�س  لراأيه  وا�صتجاب 
جت�صم  ثم  والده-،  من  باإحلاح 
القراآن  لأجل  اأخرى  مرة  الغربة 
اأن  بعد  ذلك  له  ومت  القرارة،  اإىل 
اخلدمة  لأداء  فرن�صا  اأمام  غامر 
فاإن  وبالتايل  الع�صكرية)26(؛ 
اختيار ال�صيخ �صالح لعلي لتلميذه 
رب  من  بتوفيق  كان  ببانو  ال�صيخ 
العاملني وهداية منه، فكم انتظر 
الأمر  لي�صند  لعلي  �صالح  ال�صيخ 
بن�صيط  حلم  وكم  اأمني،  خللَف 
ال�صيخ �صالح  واأن  معني، ول�صيما 
ال�صالحيات  من  لديه  كانت  لعلي 
للتعليم  دارا  يفتح  اأن  تخوله  التي 
ويربطها  امل�صجد  بجانب 
باملحا�رص، ودون اأن مي�س بنظام 
م�صيخة  رئي�س  فهو  املحا�رص، 
ال�صيخ  عنها  قال  والتي  البلدة، 
فهو  امل�صجد،  »رئي�س  حفار: 
وال�صدر  والإبرام،  النق�س  ويل 
منه  فاملبداأ  الكالم،  يف  املقدم 
واملرجع اإليه، واإن كان �صاركه يف 
املجل�س  اأع�صاء  �صائر  امل�صورة 
}َو�َصاِوْرُهْم  باب:  من  ال�رصعي، 
ْل َعلَى  يِف الَْمِر َفاإَِذا َعَزْمَت َفتََوَكّ
ِ{ ]اآل عمران: 159[«)27(،  اهلَلّ
ال�صيخ  اختيار  يف�رص  ما  وهذا 
التاريخ،  لهذا  لعلي  �صالح 
عن  مدر�صته  تاأ�صي�س  وتاأخري 
امل�صيخة ملدة ع�رص  تقلد  تاريخ 
�صنوات )1336 -1346هـ /1918- 
1928م(، حتى كتب اهلل اأمره، وهياأ 
اأ�صبابه ورجاله، فوجد من يتحمل 
مبينا  فتحا  وكان  امل�صوؤولية، 
لعبده  اهلل  من  وتوفيقا  لي�صجن، 
امل�رصوع  لبث  ما  لكن  الأواب، 
اأو  �صنة  الوجود  اإىل  يربز  الفتي 
اأقل حتى فارق ال�صيخ �صالح لعلي 
لقرة  اأودع  وقد  ربه،  اإىل  احلياة 
�صبابها  الغراء خرية  ي�صجن  عينه 
وغفر  اهلل  فرحمكما  اآنذاك. 
مع  واإياكما  وجمعنا  ذنوبكما، 
وال�صاحلني يف  وال�صهداء  النبيئني 

الفردو�س الأعلى.
3- و�صف املدر�صة: 

اأ( املدر�ضة يف عهد ال�ضيخ 
�ضالح لعلي:

دارا  لعلي  �صالح  ال�صيخ  ا�صرتى 
املح�رصتني  بقرب  لل�صكن 
للم�صجد،  والتابعتني  املتقاربتني 
اجلهة  يف  تقع  الدار  وهذه 
)املعهد  للمح�رصتني  ال�صفلية 
اجلابري بنات حاليا(، وتتكون من 
ميثل  الأر�صي  الطابق  طابقني؛ 
للمعهد  و9   ،8 رقم  قاعتي  حاليا 
فهو  الأول  الطابق  اأما  اجلابري، 

وقاعة  املعهد  مكتبة  مكان  يف 
 ،5 رقم  قاعة  من  وجزء   ،6 رقم 
رابط  مبمر  الطابق  هذا  وينتهي 
املتو�صط  والبهو  الدار  هذه  بني 
يتمكن  حتى  املح�رصتني،  بني 
التالميذ من موا�صلة درا�صتهم يف 
عند  اجلديدة(  )الدار  املدر�صة 
خروجهم من املحا�رص، من بعد 
�صالة الع�رص، ورمبا اأي�صا من بعد 

�صالة الفجر اأو طلوع ال�صم�س
الب�صيط  الرابط  هذا  خالل  من 
اأن  لعلي  �صالح  ال�صيخ  ا�صتطاع 
جد  كانت  اإ�صكالت  عدة  يحل 
معقدة وم�صتع�صية اآنذاك، ويقدم 
وحكمة،  ب�صال�صة  اإيجابية  حلول 
ويغلق باب معار�صة م�رصوعه من 
اأي جهة كانت، وميكن لنا اأن نعدد 
اهتدى  التي  املحا�صن  من  بع�صا 
 - وهي:  اهلل،  من  وبتوفيق  اإليها، 
تقدمي درو�س لتالميذ املحا�رص، 
القراآن  بحفظ  الكتفاء  وعدم 
الوقت  ت�صييع  عدم   - فقط. 
اإعطاء   - التالميذ.  انتقال  اأثناء 
مت�صلة  فهي  ملدر�صته،  ال�رصعية 
من  جزًءا  و�صتعترب  باملحا�رص، 
النظام العريف؛ لذلك ل يحق لويل 
اأبنائه  تدري�س  عن  ي�صتنكف  اأن 
اإىل  اأح�رصهم  اأن  بعد  الدرو�س 

املحا�رص.
اإىل  عريق  نظام  من  النتقال   -
نظام م�صتحدث عرب طريق رابط 
الذهن  يف  يغر�س  مما  بينهما، 

عقلية التغيري.
للطاقات  املجال  ف�صح   -
من  –ولو  الأ�صاتذة  من  الفاعلة 
الدار  يف  احللقة-  اأع�صاء  غري 
تطوير  الجتهاد يف  اجلديدة من 
الرتبوي  الأداء  وحت�صني  التعليم، 

يف حرية تامة.
املحا�رص  نظام  على  الإبقاء   -
عقلية  مع  �صريا  عليه،  هو  كما 
املخاطر،  خ�صية  يتحرك  ل  من 
يتكيف  ل  من  لراأي  واحرتاما 
اجلديد.  من  خوفا  ع�رصه  مع 
على  احل�صول  عن  ا�صتغناوؤه   -
الفرن�صية  ال�صلطات  من  رخ�صة 
الفرن�صي  القانون  اإىل  ا�صتنادا 
1938م،  مار�س   8 يف  ال�صادر 
حرة  مدر�صة  فتح  بعدم  القا�صي 
فالن�صواء  و�رصوط،  برخ�صة  اإل 
،وكان  بهذا  كفيل  امل�صجد  حتت 
يجل�صون  الدار  هذه  يف  الطلبة 
حلقات علمية ح�صب م�صتوياتهم، 
اأو  ب�صيخها  ت�صتقل  حلقة  كل 
املحا�رص  خالف  على  مدر�صها، 
املتعددة  امل�صتويات  جتمع  التي 
وبتاأطري  واحدة،  جمموعة  يف 
�صالح  ال�صيخ  وكان  واحد،  �صيخ 
لعلي يطمح يف اأن يبلغ مب�صتويات 
اأق�صام،  ع�رصة  اإىل  مدر�صته 

�س فيها ع�رصة اأ�صاتذة . ويدِرّ
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اأطعمة ت�صبب الإ�صطرابات 
املعوية يف رم�صان

 
ي�ؤدي  ال�قت  نف�س  يف  ال�ساخنة  و  الباردة  الأطعمة  تناول 
اإ�سطرابات املعدة و ل �سيما يف خالل �سهر  اإىل حدوث 

رم�سان و يف اأيامه الأوىل بالذات.
و يحدث هذا عادة يف رم�سان لأن الإن�سان ينتقل من منطه 
اإىل  العادية  الأيام  يف  عليه  ج�سمه  اإعتاد  الذي  الغذائي 
النمط الغذائي يف رم�سان و هنا حتدث بع�س امل�سكالت 
يف  الأ�سل�ب  هذا  على  اإعتيادها  لعدم  نظراً  املعدة  يف 
ال�قت و  اإىل بع�س  التاأقلم معه يحتاج  و لأن  بعد  التغذية 
من امل�سكالت التي ت�سيب اجل�سم يف هذه الفرتة الإرتباك 
والت�سمم  واملغ�س  احلاد  الإ�سهال  و  الإنتفاخ  و  املع�ي 

الغذائي.
اإليِك  نقدم  الإ�سطرابات  هذه  على  الق�ساء  اأجل  من  و 
الن�سائح التالية التي ت�ستمل على بع�س الأغذية كي تق�مي 
بتجنبها و حتفظ ج�سمِك من الإ�سابة بهذه ال�سطرابات: 

الأطعمة املقلية و املحتوية على الدهون

كما  اجل�سم  بداخل  حتتب�س  الأمالح  و  ال�س�ائل  جتعل  فهي 
ت�سعف من القيمة الغذائية اخلا�سة بها و ال�سحيح ه� اأن تقبلي 
القليلة  و  اأو امل�سل�قة  اللح�م امل�س�ية  و  الأ�سماك  تناول  على 

الده�ن.

املخلالت و الأطعمة املاحلة و الد�ضمة

ي�سعب ه�سمها  و  الق�ل�ن  و  املعدة  ثقيلة على  الأطعمة  فهذه 
ت�سعرين  جتعلِك  و  بالإرهاق  الكبد  اإ�سابة  يف  تت�سبب  اأنها  كما 

بالعط�س ال�سديد.

�ضرب املياه بكرثة يف وجبة الإفطار

مما  بال�سبع  ال�سع�ر  ثم  من  و  البطن  ملء  يف  يت�سبب  هذا  لأن 
يجعل الع�سارات الها�سمة تتحرك ب�سكل اأخف و جتعل عملية 

اله�سم اأكرث بطء.

تناول املاأكولت ال�ضكرية

فهي جتعلِك ت�سعرين بالعط�س ال�سديد و خا�سة ل� تناولتيها يف 
وجبة ال�سح�ر.

تناول البهارات و التوابل

مما يعر�س املعدة للقرحة و ع�رس اله�سم و من اأمثلتها الفلفل 
الأ�س�د و الفلفل احلار.

�ضرب ال�ضاي بكرثة

و خا�سة يف وجبة ال�سح�ر مما يجعله يدر الب�ل و ي�ؤدي اإىل جعل 
اجل�سم يخ�رس معادن و اأمالح يحتاج اإليها اأثناء فرتة ال�سيام.

احللويات اجلاهزة

ر  و  الإنتفاخات  و  الغازات  و  باحلم��سة  الإ�سابة  يف  تت�سبب 
تناولها  اأن  كما  �سهل  ب�سكل  ه�سمها  اله�سمي  اجلهاز  ي�ستطيع 
و  القلب  اأمرا�س  و  بال�سمنة  اجل�سم  اإ�سابة  اإىل  ي�ؤدي  بكرثة 

ال�رسايني و ال�رسطان

امل�رسوبات الغازية

و خا�سة اإن مت �رسبها اأثناء تناول الطعام لأنها جتعله يندفع اإىل 
اأ�سفل املعدة نظراً لإحت�ائها على غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن مما 

ي�ساهم يف اإرباك الأمعاء ب�سكل اأكرث �س�ء.

امل�ضروبات الباردة

درجة  لأن  ذلك  و  ال�سكر  من  عالية  ن�سبة  على  حتت�ي  التي 
حرارتها تقرتب من ال�سفر بينما تك�ن درجة حرارة اجل�سم يف 
حدود �سبعة و ثالثني درجة مما ي�ؤدي اإىل عمل الإنزميات ب�سكل 
اله�سمي  اجلهاز  قيام  عدم  اإىل  بدوره  هذا  ي�ؤدي  و  جيد  غري 

بعمله على ال�جه الأكمل.

ال�صوم ي�صاعد يف عالج العديد من الأمرا�ض املزمنة
اأن  كثرية،  عاملية  درا�سات  اأكدت 
العديد  عالج  يف  ي�ساعد  ال�س�م 
مت  التي  املزمنة،  الأمرا�س  من 
العاملية  ال�سحة  منظمة  من  تعريفها 
التي  الأمرا�س  باأنها   )WHO(
ب�س�رة  وتتط�ر  ط�يلة  فرتات  تدوم 
واأمرا�س  ال�سكري،  داء  مثل  بطيئة 
القلب وال�سكتة الدماغية، والأمرا�س 
التنف�سية املزمنة، وغريها. التغريات 
الأمرا�س  مر�سى  على  تطراأ  التي 
يف  وذلك  رم�سان،  �سهر  يف  املزمنة 
الي�مي  والن�ساط  الغذائي،  النظام 

والنظام العالجي.

ال�ضوم بح�ضب حدة املر�ض

مبقدوريهم  املر�سى  وي�سنف 
املر�س  حدة  بح�سب  ال�س�م  على 
كمر�سى  عالجه  ون�ع  تط�ره  ومدى 
مر�سى  وهم  ال�سيام،  مبقدورهم 
املعتمدون  الثاين  الن�ع  من  ال�سكري 
وكذلك  فقط،  الغذائي  النظام  على 
الثاين  الن�ع  من  ال�سكري  مر�سى 

الأقرا�س  بع�س  على  املعتمدون 
اأما  م�ستقرة.  ال�سحية  وحالتهم 
بعدم  ين�سح�ن  الذين  املر�سى 
من  ال�سكري  مر�سى  فهم  ال�سيام، 
ال�سكري  وكذلك مر�سى  الأول،  الن�ع 
من  يعان�ن  الذين  الثاين  الن�ع  من 
ال�سدرية،  الذبحة  مثل،  م�ساعفات 
الدماغية،  واجللطة  الكل�ي،  والف�سل 
واحل�امل  القلب،  �رسايني  واأمرا�س 
امل�سابات مبر�س ال�سكري، واملر�سى 
�سكر  يف  �سديد  بارتفاع  امل�ساب�ن 
من  يعان�ن  الذين  واملر�سى  الدم، 
الدم،  �سكر  م�ست�ى  �سديد يف  هب�ط 

ومر�سى ال�سكري من كبار ال�سن.
وين�سح بعدم الرتدد يف الإفطار واإنهاء 
عندما  التالية:  احلالت  يف  ال�سيام 
من  اأقل  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  ت�سبح 
60 ملغم/ دل، اأو 3.3 ميليم�ل/ لرت، 
على  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  تزيد  اأو 
ميليم�ل/   16.7 اأو  دل  ملغم/   300
املر�سية  الإجازات  اأيام  وخالل  لرت، 
عند حدوث احلمى والإ�سهال وعدوى 
اإلهام  د.  واأ�سارت  التنف�سي.  اجلهاز 

الدرا�سات  اأثبتته  ما  اإىل  غبا�سي 
العلمية، من اأن ال�س�م يفيد يف عالج 
ال�زن  باإنقا�س  الدم  �سغط  ارتفاع 
الذي يرافق ال�سيام والريا�سة البدنية 
م��سحة  وغريها،  تراويح  �سالة  من 

الدم  ارتفاع �سغط  اأن معظم مر�سى 
ال�س�م  ي�ستطيع�ن  عليه  امل�سيطر 
بعد  وذلك  م�ساعفات،  حدوث  دون 
اخلطة  واتباع  املعالج  الطبيب  زيارة 

العالجية خالل �سهر رم�سان.

لتجنب احلامل اإرهاق ال�صيام

اأ�صرار الفواكه املجففة

بال�جبات  تهتمي  اأن  عليِك  يجب   -
بتح�سريها  تق�مني  التي  الغذائية 
العنا�رس  كل  على  ت�ستمل  اأن  على 

الغذائية الهامة لِك وجلنينك.
الأ�سا�س  هي  تعد  ال�سح�ر  وجبة   -
الذي ميكنك من خالله الإ�ستمرار يف 
اأن  ولذلك يجب  الي�م،  ال�سيام ط�ال 
خمتلف  على  ال�سح�ر  وجبة  حتت�ي 
يحتاجها  التي  الفيتامينات  اأن�اع 

اجل�سم .
- يجب الإهتمام ب�سكل كبري بالألبان 
والبي�س وغريها من تلك الأغذية التي 

متد اجل�سم بالكال�سي�م والطاقة .
على  املاء  �رسب  من  الإكثار  -يجب 

ال�سح�ر .
لرت   2 مقدار  ب�رسب  الهتمام   -
ل  حتى  ي�مي،  ب�سكل  ال�س�ائل  من 

لنق�س  نتيجة  للجفاف  تتعر�سي 
ال�س�ائل التي يحتاجها اجل�سم .

ق�مي  وال�سيام،  احلمل  خالل   -
)القه�ة  املنبهة  امل�رسوبات  بتقليل 

وال�ساي( وامل�رسوبات الغازية.
يف  البهارات  تقليل  عليِك  يجب   -

الطعام لأنها قد ت�رس بحملك .
وال�سح�ر  الإفطار  وجبات  ق�سمي   -
الطعام  تتناويل  ول  �سغرية،  ل�جبات 
لتجنب  واحدة،  مرة  كبرية  بكميات 

ع�رس اله�سم.
الراحة  من  ق�سط  باأخذ  الهتمام   -
اأن  ميكنِك  حتى  ال�سيام،  نهار  اأثناء 
تعب  بدون  ال�سيام  ي�م  ت�ستكملي 
اأعرا�س  حدوث  عند   -  . اإجهاد  اأو 
ا�ست�سارة  يجب  والإجهاد،  التعب 

طبيب احلمل .

- ت�ؤثر ب�سكل �سلبي على اأ�سحاب 
الأمرا�س التي لها عالقة بالتنف�س 

مثل الرب� و التهابات ال�سعب 
اله�ائية و احل�سا�سية نظراً 

لإحت�ائها على عن�رس ثاين اأك�سيد 
الكربيت الذي ي�ستخدم اأثناء عملية 

التجفيف لإعطائها الل�ن املميز 
القريب من ل�نها الأ�سلي قبل 

جتفيفها. - التجفيف ال�سناعي 
يجعلها تفقد كما كبرياً من فيتامني 

ج و الذي يحتاج اإليه اجل�سم يف 
ال�قاية و العالج من عدة م�سكالت 

و اأمرا�س.
- حتت�ي على كميات عالية من 

ال�سعرات احلرارية التي تزيد عن 
�سبعة اأ�سعاف من ال�سعرات التي 
ت�جد يف الف�اكه الطازجة الغري 

جمففة. و لذلك فالأف�سل ه� تناول 
الف�اكه الع�س�ية التي مت جتفيفها 
ب�سكل طبيعي بدون اإ�سافة امل�اد 

احلافظة و الأل�ان اإليها و يجب 
التقليل من تناول الف�اكه املحالة 

و املك�رسات مثل الل�ز و اجل�ز 
والف�ستق و الكاج� بدون حتمي�سها 

لأن هذا يجعلها تفقد اأحما�سها 
الدهنية و فيتامني ب و يجب عدم 

تناولها ب��سع امللح عليها.
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اإ�شافة ال�شيام هلل تعاىل ت�شريفًا لقدره 
ُ َعنُْه قال : َقاَل  َي الَلهّ عن اأَبي ُهَريَْرَة َر�ضِ

ُ َعلَيِْه َو�َضلَهَّم: » َقاَل  لَهّى الَلهّ ِ �ضَ َر�ُضوُل الَلهّ
يَاَم َفاإِنَهُّه  هّ ُ: ُكُلهّ َعَمِل ابِْن اآَدَم لَُه اإِال ال�ضِ الَلهّ

ِل َواأَنَا اأَْجِزي ِبِه » )متفق عليه(.
ويف رواية مل�ضلم: » ُكُلهّ َعَمِل ابِْن اآَدَم 

�َضنَُة َع�ْشُ اأَْمثَاِلَها اإَِل  اَعُف اْلَ يُ�ضَ
 « : ُ َعَزهّ َوَجَلهّ ْعٍف، َقاَل الَلهّ �َضبْعِماَئة �ضِ

نَا اأَْجِزي ِبِه، يََدُع  نَهُّه ِل، َواأَ ْوَم َفاإِ اإِاَلهّ ال�ضَهّ
�َضْهَوتَُه َوَطَعاَمُه ِمْن اأَْجِلي ».

وقد ذكر كالم اأهل العلم اأوجه كثرية يف 
بيان معنى الديث و�ضبب اخت�ضا�ص 

ال�ضوم بهذا الف�ضل، فقيل: اأن ال�ضيام ال 
يقع فيه الرياء كما يقع يف غريه. وقيل: 

اأن الل �ضبحانه وتعال ينفرد بعلم مقدار 
ثوابه وت�ضعيف ح�ضناته. وقيل: اأن 

ال�ضيام اأحب العبادات اإل الل واملقدم 
عنده �ضبحانه وتعال. وقيل: اأنهّ اإ�ضافة 

ال�ضوم لل تعال هو اإ�ضافة ت�شيف 
وتعظيم كما يقال: »ناقة الل« و«بيت 

الل«. وقيل: اأنهّ ال�ضيام مل يعبد به غري 
الل تعال.

ال�شيام ُجَنّة من �شهوات 
الدنيا وعذاب الآخرة

ال�ضيام ُجنَهّة، اأي: وقاية يف الدنيا 
واالآخرة، فيقي امل�ضلم يف الدنيا من 

الوقوع يف ال�ضهوات واملعا�ضي، ويقيه 
يف االآخرة من العذاب، فهو ح�ضن 

ح�ضني يف االآخرة من النار. فَعْن اأَِبي 
لَهّى  ِ �ضَ ُ َعنُْه اأََنهّ َر�ُضوَل الَلهّ َي الَلهّ ُهَريَْرَة َر�ضِ

يَاُم ُجنَهّة،  هّ ُ َعلَيِْه َو�َضلَهَّم َقاَل: » ال�ضِ الَلهّ
َفاَل يَْرُفْث َواَل يَْجَهْل َواإِْن اْمُروؤٌ َقاتَلَُه اأَْو 
تنَْيِ » )رواه  اِئٌم َمَرهّ ُه َفلْيَُقْل اإِِنهّ �ضَ �َضاَتَ

ُ َعنُْه اأَنهّ َر�ُضوَل  َي الَلهّ البخاري(. وعنه َر�ضِ
ِ �ضلى الل عليه و�ضلم َقاَل: » ال�ضياُم  الَلهّ

ٌن ح�ضنٌي ِمَن الناِر » )رواه  ُجنَهٌّة وِح�ضْ
اأحمد وح�ضنه االألبان(.

وَعْن ُعثَْماَن بِْن اأَِبي الَْعا�ِص ر�ضي الل 
ِ �ضلى الل  عنه َقاَل: �َضِمْعُت َر�ُضوَل الَلهّ
ياُم ُجنَهٌّة من  عليه و�ضلم يَُقوُل: » ال�ضِهّ

النَهّاِر، َكُجنَهِّة اأحِدكْم من الِقتاِل » )رواه 
اأحمد والن�ضائي و�ضححه االألبان(. 

ومعنى هذا الديث: اأن ال�ضيام درع 
يقي ال�ضائم من املعا�ضي يف الدنيا ومن 
النار يف االآخرة كما يقي الدرع املحارب 

حني القتال فيمنعه من طعنات العدو 
ويحميه من املوت باإذن الل تعال.

وَعْن اأَِبي �َضِعيٍد اخُلْدِرِيهّ ر�ضي الل عنه، 
َقاَل: �َضِمْعُت النَهِّبَيهّ �ضلى الل عليه و�ضلم 

َد  ِ، بََعهّ اَم يَْوًما يِف �َضِبيِل الَلهّ يَُقوُل: » َمْن �ضَ
ُ َوْجَهُه َعِن النَهّاِر �َضبِْعنَي َخِريًفا » )رواه  الَلهّ

البخاري(.

ال�شيام من اأف�شل 
الأعمال عند اهلل تعاىل:

يعد ال�ضيام من اأف�ضل االأعمال، فهو من 
االأعمال ال�ضالة التي ال عدل لها، فعن اأبي 

اأمامة الباهلي ر�ضي الل عنه قال: » ُقلُْت: 
ُ ِبِه، َقاَل:  ِ ُمْرِن ِباأَْمٍر يَنَْفُعِني الَلهّ يَا َر�ُضوَل الَلهّ
نَهُّه اَل ِمثَْل لَُه » )رواه اأحمد  ْوِم َفاإِ َعلَيَْك ِبال�ضَهّ

والن�ضائي و�ضححه االألبان(.

ال�شيام كفارة للخطايا والذنوب
الل  يكفر  التي  االأعمال  من  ال�ضيام  اإن 
حذيفة  فعن  والذنوب،  اخلطايا  بها 
الل  �ضلى  الل  ر�ضول  اأن  عنه  الل  ر�ضي 
ُجِل يِف اأَْهِلِه  عليه و�ضلم قال: » ِفتْنَُة الَرهّ
ُرَها  يَُكِفهّ َوَجاِرِه،  َوَولَِدِه  َونَْف�ِضِه  َوَماِلِه 
َوااْلأَْمُر  َدَقُة،  َوال�ضَهّ اَلةُ  َوال�ضَهّ يَاُم  هّ ال�ضِ

)رواه   « امْلُنَْكِر  َعِن  َوالنَهّْهُي  ِبامْلَْعُروِف 
البخاري وم�ضلم(.

يبتلى  االإن�ضان  الديث:  هذا  ومعنى 
مباله وولده واأهله وبجاره املجاور له، 
ويفتنت بذلك، فتارًة يلهيه اال�ضتغال بهم 
يق�ش يف  وتارًة  اآخرته،  ينفعه يف  عما 

الواجب عليه جتاههم، وتارًة قد  الق 
يكرهه  ما  اإليهم  وياأتي  ظلمهم  يف  يقع 
الل من قول اأو فعل، في�ضاأل عنه ويطالب 
به. فاإذا ح�ضل لالإن�ضان �ضيء من هذه 
الفنت اخلا�ضة، فيكون ال�ضيام من اإحدى 

الطاعات التي تكفر عنه ذنوبه.

ال�شيام ي�شفع ل�شاحبه يوم القيامة
ياُم والقراآُن يَ�ْضَفَعاِن للعبِد،  فعن عبد الل بن عمرو ر�ضي الل عنهما، اأن ر�ضول الل �ضلى الل عليه و�ضلم قال: » ال�ضِهّ

ْعِني  ْعِني فيِه، ويقوُل الُقْراآن: رِبهّ َمنَْعتُُه النَهّْوَم ِبالليِل؛ َف�َضِفهّ َاَب ِبالنَهّهاِر؛ َف�َضِفهّ َعاَم وال�َشهّ يام: » رِبهّ اإِنهّ َمنَْعتُُه الَطهّ يقوُل ال�ضِهّ
َعاِن » )رواه اأحمد و�ضححه االألبان(.  فيِه، في�َضَفهّ

ال�شيام �شبب لدخول اجلنة
فمن اأ�ضباب دخول اجلنة ال�ضيام، واإن اأحد اأبوب اجلنة الثمانية » باب الريان »، وهو باب يدخل منه ال�ضائمون اجلنة، 
فعن �ضهل بن �ضعد ر�ضي الل عنه قال: قال ر�ضول الل �ضلى الل عليه و�ضلم: » اإن يف اجلنة باباً يقال له: الريان، يدخل 

منه ال�ضائمون يوم القيامة، ال يدخل منه اأحٌد غريهم، يقال: اأين ال�ضائمون؟ فيقومون ال يدخل منه اأحٌد غريهم، 
فاإذا دخل اآخرهم اأغلق، فلم يدخل منه اأحد » )رواه البخاري وم�ضلم(. ويف رواية للبخاري: » يف اجلنة ثمانية اأبواب، 

فيها باب ي�ضمى الريان، ال يدخله اإال ال�ضائمون ».

لل�شائم فرحتان
اِئِم َفْرَحتَاِن يَْفَرُحُهَما، اإَِذا اأَْفَطَر  فعن اأبي هريرة ر�ضي الل عنه قال: قاٍل ر�ضول الل �ضلى الل عليه و�ضلم: » ... ِلل�ضَهّ

ْوِمِه » )رواه البخاري وم�ضلم(. َفِرَح، َواإَِذا لَِقَي َربَهُّه َفِرَح ِب�ضَ
فيفرح ال�ضائم يف اإذا اأفطر بزوال جوعه وعط�ضه حيث اأبيح له الفطر، وقيل: اإن فرحه بفطره من حيث اأنه تام 

�ضومه وخاتة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على م�ضتقبل �ضومه.
وكذلك يفرح ال�ضائم ب�ضومه عند لقاء ربه؛ ملا يجد من جزاء عظيم وثواب كبري، وقيل: الفرح الذي عند لقاء ربه اإما 

ل�شوره بربه اأو بثواب ربه.

خلوف فم ال�شائم اأطيب عند اهلل تعاىل من ريح امل�شك
اإن من اأكرب الدالئل على عظم ف�ضل ال�ضيام، اأن خلوف فم ال�ضائم اأطيب عند الل تبارك وتعال من رائحة امل�ضك، 

واخللوف هو تغري رائحة الفم ب�ضبب ال�ضوم، فعن اأبي هريرة ر�ضي الل عنه قال: قال ر�ضول الل �ضلى الل عليه و�ضلم: 
ائم اأطيب عند الل من ريح امل�ضك« )رواه البخاري وم�ضلم(. »والَهّذي نَْف�ُص حممد بيده خللوُف فم ال�ضَهّ

قال االإمام ابن عبد الرب رحمه الل يف كتابه التمهيد: » يريد اأزكى عند الل تعال واأقرب لديه واأرفع عنده من رائحة 
امل�ضك ». وعلل ال�ضيخ ابن عثيمني رحمه الل كون خلوف فم ال�ضائم اأطيب عند الل من ريح امل�ضك بقوله: » الأنها من 

اآثار ال�ضيام فكانت طيبة عند الل �ضبحانه وحمبوبة له، وهذا دليل على عظيم �ضاأن ال�ضيام عند الل ».
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�ضـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �ضـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�ضابق

الــــ�ســــودوكـــو
اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�ضلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�ضل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�ضان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل االأ�ضفر يقع يف ا�ضبانيا
5 �ضدين هي عا�ضمة ا�ضرتاليا

6 اجلبل االأخ�ضر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�ضا الذين حملوا ا�ضم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�ضب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�ضرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

اال�ضكندر  وفاة  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�ضغ اللبان اأثناء تقطيع الب�ضل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�ضبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�ضم ال�ضعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ضاء

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�ضواري
18ا�ضم رياح اخلما�ضني �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تدوم 

خم�ضني يوما
19 ال�ضالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�ضني �ضالة

20 فيدل كا�ضرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�ضحيح 3 كغم

39 �ضيدنا اإ�ضماعيل هو اأخو اإ�ضحق عليهما ال�ضالم
40 عدد ال�ضور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�ضورة

41 الطني امل�ضوي ي�ضمى الفخار
42عدد اأبواب امل�ضجد احلرام خم�ضة وع�ضرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�ضد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�ضر
48 ج�ضم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�ضلة
49 القلب هو امل�ضخة الوحيدة التي مل ي�ضتطع العامل 

كله �ضنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�ضهم يف �ضبيل اهلل هو �ضعد بن 

اأبي وقا�ض ر�ضي اهلل عنه
 51 اأول م�ضجد بني يف االإ�ضالم هو م�ضجد قباء

كلمة ال�سر

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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التي  الوا�سعة  ال�سعبية  بعد 
التي   "Kona" �سيارات  لقيتها 
مدة،  منذ  هيونداي  اأطلقتها 
قررت الأخرية طرح جيل جديد 
وقال  ال�سيارات  هذه  من  كليا 
 "AutoExpress" موقع 
تدر�س  "هيونداي  اإن  الربيطاين 

من  جديد  جيل  اإطالق  بجدية 
 Kona ال�سيارات �سيحمل ا�سم
�ستزود  املركبات  وتلك   ،N
مبحركات توربينية مميزة جتعل 
اأوفر  كرو�س  �سيارات  منها 
ريا�سية وقوية"ومن املنتظر اأن 
بن�سختني:  ال�سيارات  تلك  تطلق 

توربيني  مبحرك  مزودة  الأوىل 
ب�سعة 2 لرت وعزم 250 ح�سانا، 
مبحرك  بقليل  اأقوى  واأخرى 
توليد  على  قادر  ال�سعة  بنف�س 
بالإ�سافة  ح�سانا،   275 عزم 
بـ  اأوتوماتيكية  �رسعة  علبة  اإىل 

8 مراحل.

�ستزود  احلايل،  اجليل  يف  وكما 
اأمان  باأنظمة  ال�سيارات  هذه 
اأو  باملركبات  ا�سطدامها  متنع 
واأحدث  الطرقات،  على  املارة 
اأنظمة املولتيميديا والكامريات 
و�سائل  من  والعديد  وال�سوت، 

الرفاهية للركاب وال�سائق.

 كيا تيلورايد 2020 كل
 ما تريد معرفته عنها 

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

ات جذرية موؤخراً،  �سهدت كيا تغريرّ
التجارية  العالمة  اأ�سبحت  حيث 
التي  الأنيقة  بت�ساميمها  معروفة 
كوري�س  �ستينجر،  يف  �سهدناها 
وغريها،  و�سبورتاج  �سرياتو  وحتى 
الأمور  لأخذ  ت�ستعد  هي  والآن 
تيلورايد  عرب  خمتلف  م�ستوى  اإىل 

.SUV
ب�سكلها  ظهرت  قد  تيلورايد 
اأي  ومثل   ،2016 يف  الختباري 
خطوط  اإىل  الو�سول  عند  �سيارة 
الإنتاج، �ست�ستوحي اأغلب تفا�سيلها 
الأمامية  الواجهة  يت�سمنها  منها، 
�سبك  ال�سكل،  م�ستطيلة  الع�سلية 
م�سابيح  العري�س،  النمر  اأنف 
اأمامية مدفوعة نحو اجلوانب، اإىل 
جانب مل�سة زخارف كرومية على 

جوانبها.

خلفية كيا تيلورايد 
االختبارية

 SUV الـ  �ستتميز  خلفها،  يف 
الرائدة بت�سميم على �سكل �سدفة 
 LED خلفية  م�سابيح  بحرية، 
تيلورايد  مزدوج  عادم  عمودية، 
بني  �سورينتو  من  اأعلى  �ستكون 
و�ست�ستطيع  ال�رسكة  موديالت 
حتمل 8 مقاعد �سهل تهيئتها عرب 
الإعدادات، م�ساحة تخزين كبرية، 
حامالت اأكواب، منافذ USB اأهم 
ما فيها بالطبع هو فخامة داخليتها 
بني  جتمع  وكاأنها  تبدو  حيث 
الأملاين والكوري يف املواد الراقي 
ال�سقف  يت�سمنه  الأنيق  والت�سميم 
القيا�سات  وعدادات  البانورامي 

ونظام املعلومات الرتفيهي.

تقنيات لوحة القيادة

اأندرويد  كاربالي،  اأبل  �ستقدم 
نظام  فاي،  واي  نقطة  اأوتو، 
مالحة، الت�سغيل عن بعد والإ�ساءة 
ذاتية،  طوارئ  مكابح  املحيطية، 
فيها،  والبقاء  احلارة  مغادرة  تنبيه 
عن  الك�سف  درجة،   360 كامريا 

امل�ساة ومراقبة البقعة العمياء.

اأ�ضفل الغطاء

ما  كوري�س،  قدومها مبن�سة  مقرر 
تريبو  حمركها  ا�ستخدامها  يعني 
قوة  �سلندر   6 لرت   3.3 مزدوج 
من  رطل-قدم  و376  ح�سان   365
عزم الدوران، على اأن يكون اجلري 
اأوتوماتيكي ثماين ال�رسعات ير�سل 
القوة اإىل نظام دفع رباعي مع تقنية 
توزيع عزم الدوران لكل عجلة على 

حدة ح�سب ما تتطلبه.
�ستكون  الرئي�سية  تيلورايد  اأ�سواق 
الوليات املتحدة واأوروبا واخلليج، 
وهي �ستنزل على ال�ساحة لتناف�س 
فورد  اأطل�س،  فاجن  فولك�س 
ترافري�س،  �سيفروليه  اإك�سبلورر، 
بايلوت،  هوندا  دوراجنو،  دودج 
هيونداي  وكذلك  اأ�سانت  �سوبارو 

بالي�سيد القادمة.
تيلورايد  كيا  اإطالق  ومتوقع  هذا 
قبل  اجلديدة  الإنتاجية   2020
تبداأ  اأن  على  اجلاري،  العام  نهاية 
من  الثاين  الربع  يف  يف  مبيعاتها 

العام املقبل. 

�سريون  بوجاتي  ا�ستبدال  رغم 
فريون،  لطراز  �رسع  والأ حدث  الأ
من  واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإل 
اأف�سل ال�سوبركارز التي مت �سنعها 
طالق، ولهذا ال�سبب تعترب  على الإ
ن�سخة  �سنع  يتم  كي  منا�سبة  الآن 

مقلدة منها.
بناء  للغاية  ال�سعب  من  بالطبع، 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�سخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�سعر 
ن�سخة  بطرح  اأفيتو  با�سم  رو�سي 
والتي  فريون،  من  مكتملة  ن�سف 
 6 �سعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
معدل  مع  1،000 ح�سان  بقوة  لرت 
هذه  اأن  اإل  فقط،  كلم   100 �سري 
التفا�سيل م�سكوك يف م�سداقيتها 

بن�سبة كبرية جداً بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�سب 
حمرك  مع  مقلدة  ن�سخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  الأ يف  مثبت 
توجد  فال  ح�سان،   1،000 بقوة 
اأية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
عن  جذرياً  اختالفاً  �سوبر�سبورت 
تاأتي  فهي  املقلدة،  الن�سخة  هذه 
التريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1،180 ح�سان و 1،500 نيوتن.

معدل  مع  الدوران،  عزم  من  مرت 
كلم/�ساعة   100 اإىل   0 من  ت�سارع 
ق�سوى  و�رسعة  ثانية   2.5 خالل 

ت�سل اإىل 415 كلم/�ساعة.

املدن الأملانية تبداأ ر�سميا تنفيذ حظر �سيارات الديزل

كيا تيلورايد 2020 تظهر اأثناء اختبارها لأول مرة بـ 8 مقاعد

باأمر من املحكمة الإدارية العليا، 
الأملانية  املدن  باإمكان  بات 
الديزل  �سيارات  بداأ حظر  ر�سميا 
بعد  وذلك  ال�سوارع،  من  القدمية 
تقدمي املفو�سية الأوروبية �سكوى 
�سد البالد لف�سلها يف حماية جودة 

الهواء.
عديد من املدن الأملانية يت�سمنها 

و�ستوتغارت  وميونخ  هامبورغ 
نيرتوجني  اأك�سيد  م�ستويات  لديها 
امل�سموح  امل�ستويات  تتخطى 
اأوروبا، وبعد حكم الق�ساء  بها يف 
�سيارات  حظر  باأحقية  موؤخراً 
من  كان  ما  القدمية،  الديزل 
اإل  العليا  الإدارية  املحكمة 
فوري  ب�سكل  ال�سماح  تقرر  اأن 

احلظر  بالبدء يف  البالد  ل�سلطات 
امل�ستهلكني  اأن  على  تاأكيدها  مع 

عليهم القبول بالأمر الواقع.
مع  تتوافق  ل  ديزل  �سيارة  اأي 
ميكن   6 يورو  انبعاثات  معايري 
اأن 2.7  العلم  للمدن حظرها، مع 
ديزل  �سيارة  مليون   15 من  مليون 
تقنية  تتوافق مع  اأملانيا  فقط يف 

ت  و�سرّ املدن  بع�س  ويف   .6 يورو 
ب�سكل  احلظر  بتنفيذ  املحكمة 
 ،4 يورو  ب�سيارات  والبداأ  تدريجي 
احلظر  تنفيذ  تاأجيل  يتم  اأن  على 
 1 حتى   5 يورو  �سيارات  على 
بداأت  وقد  هذا   2019 �سبتمرب 
ال�ستعداد  يف  بالفعل  هامبورغ 

حلظر الديزل باأنحاء املدينة.

 ،SUV تيلورايد  تطوير  كيا  تتابع 
مطلع  اإنتاجها  لبدء  متهيداً  وذلك 
كموديل  واإطالقها  املقبل  العام 
 SUV 2020، مقرر اأن تكون اأكرب
مقاعد،   8 بـ  ال�رسكة  تقدمها 
وفعليا ال�سور التج�س�سية اجلديدة 
ل ت�سيف �سيئا جديدا ملا نعرفه 
باأن  توؤكد  اأنها  اإل  عنها،  بالفعل 
الن�سخة الإنتاجية �ستحمل ت�سميم 
اختالفات  مع  الختبارية  الن�سخة 
الأمامي  ال�سبك  حيث  طفيفة، 
امل�سابيح  اأن  اإل  بها  ياأتي  الكبري 
اأفقية  واأ�سبحت  الأمامية خمتلفة 
الأبواب  مقاب�س  اأن  كما  ال�سكل، 

يبدو ت�سميمها تقليديا.
تيلورايد  كيا قد ك�سفت عن  كانت 
ديرتويت  معر�س  يف  الختبارية 

مبولد  واأتت   2016 لل�سيارات 
يتاألف  ح�سان   400 هجني  طاقة 
�سلندر   6 لرت   3.5 حمرك  من 
بقوة 270 ح�سان وموتور كهربائي 

اأنه  و�سحيح  ح�سان،   130 بقوة 
من  هجينة  ن�سخة  توفري  �سيتم 
ال�سيارة يف امل�ستقبل، اإل اأنه عند 
تريبو  مبحرك  �ستاأتي  اإطالقها 

بقوة  �سلندر   6 لرت   3.3 مزدوج 
من  رطل-قدم  و376  ح�سان   365
عزم الدوران مع جري اأوتوماتيكي 
�سيكون  ما  وهو  ال�رسعات،  ثماين 
كبري. اجلدير   SUV لهكذا  كافيا 
من�سة  على  �ست�ستند  اأنها  بالذكر 
ويكون   2019 كوري�س  من  معدلة 
توفري  مع  اأماميا  دفعها  نظام 
العجالت،  جميع  على  دفع  خيار 
مبثابة  ال�سخمة  ال�سيارة  و�ستكون 
موديل SUV رائد فاخر للعالمة 
التجارية ومن �ساأنه اأن ي�ساهم يف 
للعامل  كيا  تر�سمها  التي  ال�سورة 
واملتمثلة يف �ستينجر وكوري�س، ما 
يعني باأن تيلورايد قادمة بلم�سات 
�سورينتو  عن  قها  تفررّ فخامة 

وتقنيات متطورة.
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»غوغل لين�س«.. ميزات جديدة وقدرات هائلة

اإ�صداراً  غوغل  �رشكة  طرحت 
»غوغل  خدمة  من  جديداً 
الأ�صابيع  خالل  �صتتاح  لين�س« 
�صتدمج  حيث  املقبلة،  القليلة 
يف 10 كامريات خمتلفة لأجهزة 
 2 بيك�صل  فيها  مبا  اأندرويد 
كيو،  ثني   7 جي  اإل  واأجهزة 
وموتورول  جي  اإل  وهواتف 
و�صاومي و�صوين ونوكيا وون بل�س 

واأ�صو�س.

اأبرز مميزات الإ�ضدار 
اجلديد:

1- ميزة التحديد الذكي للن�س 
�صتتيح لك التو�صيل بني الكلمات 
التي تراها والأجوبة التي حتتاج 

اإليها.
العامل  من  ن�س  ول�صق  ون�صخ 
اأكواد  اأو  الواقعي مثل الو�صفات 
بطاقات الهدايا، اأو كلمات مرور 

الواي فاي.
اإ�صم  وترى  مطعم  يف  كنت  واإذا 
وجه  بب�صاطة  تعرفه،  ل  طبق 
الطبق  ا�صم  نحو  لين�س  غوغل 
الطبق  هذا  �صورة  لك  لتعر�س 

وتعطيك فكرة اأف�صل عنه.

مطابقة  ميزة   2-
الأ�ضياء

مطابقة  ميزة  تدعم  اأ�صبحت 
مبعلومات  متدك  التي  الأ�صياء 
للعن�رش  امل�صابه  العنا�رش  حول 

�صبيل  فعلى  عنه،  تبحث  الذي 
قطعة  انتباهك  لفت  اإذا  املثال 
ديكور  عن�رش  اأو  املالب�س  من 
 Lens فتح  فيمكنك  املنزل  يف 
حول  معلومات  على  للح�صول 
ولن  املحدد،  العن�رش  هذا 
لهذا  مراجعات  فقط  ت�صاهد 
تو�صيات  اأي�صاً  ولكن  العن�رش 
للعن�رش  م�صابهة  لعنا�رش 

املحدد.
املزيد  على  احل�صول  دعم   -3  
من املعلومات حلظياً با�صتخدام 

الكامريا فقط

حتى  الكامريا  تراه  ما  حتلل 
الكامريا  زر  على  ال�صغط  قبل 
قمت  فاإذا  ال�صورة.  للتقاط 

مل�صق  اإىل  الكامريا  بتوجيه 
لـ  فيمكن  مو�صيقية،  لأغنية 
اأن  ا  اأي�صً  Google Lens
تعمل على ت�صغيله. واإن �صاهدت 
غالف كتاب ميكنك فقط توجيه 
على  لتح�صل  اإليه  الكامريا 
وروابط  عنه  فورية  معلومات 
�رشائه اأي�صاً، والأمر ذاته ينطبق 

على كل املنتجات الأخرى.
من  يتم  ذلك  اإن  غوغل  وتقول 
املتطور  الآيل  التعلم  خالل 
الذكاء  من  كل  با�صتخدام 
اجلهاز  على  ال�صطناعي 
ال�صحابية،   TPU واأجهزة 
الكلمات  مليارات  لتحديد 
والعبارات والأماكن والأ�صياء يف 

ثانية واحدة.

150 مليون م�ساهدة يوميًا للق�سة على في�سبوك ُتعجل بعر�س الإعالنات عربها

 

اأن عدد امل�صاهدات اليومية خلا�صية الق�صة على �صبكتها الجتماعية و�صلت 150 مليون م�صاهدة يومية،  ك�صفت في�صبوك 
وذلك بعد نحو 14 �صهراً من اإطالقها لأول مرة.

كانت في�صبوك قد ن�صخت اخلا�صية اإىل جميع تطبيقاتها بعد رف�س �صناب �صات بيع تطبيقها لل�رشكة العمالقة، حيث اأطلقت 
العدد من امل�صاهدات  اإىل هذا  اإن�صتقرام، وبالو�صول  اإطالقها على  اخلا�صية على �صبكتها وتطبيق ما�صنجر ووات�صاب بعد 
اإن�صتقرام، حيث قامت ال�رشكة ببدء عر�س  للق�صة، فاإن ال�رشكة �صتبداأ بعر�س الإعالنات عربها، مثلما احلال مع  اليومية 

الإعالنات يف الق�صة عرب التطبيق بعد الو�صول اإىل 150 مليون م�صاهدة يومياً.
يُذكر اأن ال�رشكة احتاجت 14 �صهراً للو�صول اإىل 150 م�صاهدة للق�صة عرب تطبيقها الرئي�صي، وذلك على خالف اإن�صتقرام الذي 
و�صلت من خالله لهذا الرقم بعد 5 �صهور فقط، وللعلم، تبلغ عدد امل�صاهدات اليومية على تطبيق �صناب �صات حوايل 191 

مليون م�صاهدة، فيما تبلغ عدد امل�صاهدات على تطبيق اإن�صتقرام 300 م�صاهدة يومياً للق�صة.

في�س بوك تطور من�سة لربط 
امل�سوقني مع املوؤثرين 

من  واحد  املوؤثرين  عرب  الت�صويق 
الإنرتنت  عرب  فعالية  الأدوات  اأكرث 
�صنوياً  ال�رشكات  تنفق  حيث  اليوم 
على  الدولرات  ماليني  مئات 
لكن  ان�صتغرام،  مثل  واحدة  من�صة 
اختيار  عملية  يف  ال�صعوبة  تكمن 
احلملة  ينا�صب  املوؤثرين  من  اأي 
الإعالنية؟ وفي�س بوك لديها الأداة 
الالزمة لذلك. ح�صل موقع خمت�س 
لقطات  على  بوك  في�س  باأخبار 
 Branded تدعى  ملن�صة  �صا�صة 
يجري   Content Matching
بني  الربط  مهمتها  تطويرها 
وحتمل  واملوؤثرين.  امل�صوقني 

رئي�صية،  مزايا  ثالثة  املن�صة 
حفظ  املوؤثرين،  اقرتاح  البحث، 
املن�صة  املوؤثرين.طوت�صمح  قوائم 
للم�صوقني بو�صع معايري ال�صتهداف 
مثل البلد واجلن�س والعمر وامل�صتوى 
التعليمي وغري ذلك وبعدها تعر�س 
نتائج البحث عن املوؤثرين القادرين 
امل�صوقني  اإىل هدف  الو�صول  على 
من  بحثها  نتائج  بوك  في�س  ترتب 
املوؤثرين بح�صب مدى تطابقهم مع 
الو�صول  ون�صبة  البحث  ا�صتهداف 
التفاعل  ومعدلت  للمن�صورات 
وم�صاهدات  املتابعني  وعدد 

الفيديوهات. 

في�س بوك حتول ذكرياتك القدمية 
لغرفة واقع افرتا�سي تتجول فيها

عن  بوك  في�س  �صبكة  اأعلنت 
تتيح  الأوىل  جديدتني،  خا�صيتني 
حتويل ال�صور العادية ثنائية الأبعاد 
اإىل اأخرى ثالثية الأبعاد، واخلا�صية 
الثانية حتويل ال�صور ثالثية الأبعاد 
الفرتا�صي  العامل  يف  وو�صعها 
ذكاء  برنامج  ا�صتخدام  بف�صل 
امل�صتخدمون  ليتمكن  ا�صطناعي، 
بنظارات  ذكرياتهم  م�صاهدة  من 
ال�صبكة  وقالت  الفرتا�صي.  الواقع 
هذه  معه  يجلب  الذي  التحديث  اإن 
هذا  خالل  قادماً  اجلديدة  املزايا 
برنامج  اأن  اإىل  م�صرية  ال�صيف، 

بتحويل  �صيقوم  ال�صطناعي  الذكاء 
غرفة  اإىل  العادية  الطفولة  �صور 
بالذكريات،  خا�صة  افرتا�صي  واقع 
ليكت�صف  ال�صخ�س  بداخلها  يتجول 
بيئة  اأجواء  يف  القدمية  ذكرياته 
�صيف  وكاأنه  الأبعاد،  ثالثية 
بالإ�صافة  الأوىل.  للمرة  ي�صاهدها 
العادي  الفيديو  حتويل  اإمكانية  اإىل 
ثنائي الأبعاد اإىل م�صاحة افرتا�صية 
ثالثية الأبعاد يتجول فيه امل�صتخدم 
من خالل جهازه للواقع الفرتا�صي، 
دايلي  �صحيفة  يف  ورد  ما  بح�صب 

ميل الربيطانية، اأم�س الأربعاء.
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مرور  حوادث  عدة  �سجلت  النحو  هذا  علـى 
منها 04 حوادث ت�سببت يف وفاة 04 اأ�سخا�ص 
يف مكان احلوادث و اإ�سابة 14 اآخرين بجروح 
متفاوتة اخلطورة مت اإ�سعافهم يف عني املكان 
الإ�ست�سفائية  امل�سالح  خمتلف  اإىل  نقلهم  ثم 
اأثقل  املدنية.  احلماية  م�سالح  طرف  من 
 01 بوفاة  بومردا�ص،  بولية  �سجلت  ح�سيلة 
اإثر  على   ، بجروح  اأخر   06 اإ�سابة  و  �سخ�ص 
اإ�سطدام بني �سيارة ذات الوزن خفيف و�ساحنة 
، على م�ستوى الطريق ال�سيار �رشق- غرب 1اأ 
ببلدية لربعطا�ص . للإ�سارة ، تدخلت وحدات 
تقدمي  اأجل  من  ميلـة  لولية  املدنية  احلماية 
الإ�سعافات الأولية لـ 03 اأ�سخا�ص خمتنقني من 
الكربون  اأك�سيد  اأحادي  غاز  اإ�ستن�ساق  جراء 
م�ستة  امل�سمى  باملكان  مدفاأة   من  املنبعث 

يبلغ  طفل  اأن  للعلم   ، زغاية  ببلدية  قرمودة 
اأحادي  بغاز  العمر 18 �سهر تويف خمتنقا  من 

co  يف نف�ص املكان ال�سحايا نقلوا  الكربون 
اإىل م�ست�سفى واد النـجـا. 

النعامة 

توقع �إنتاج �أكرث من 13 
�ألف قنطار من �ل�صوف 

ال�سوف  من  قنطار   13.600 عن  يقل  ل  ما  اإنتاج  يرتقب 
الأولية  املادة  هذه  جز  حملة  انتهاء  عقب  النعامة  بولية 
، ح�سبما علم لدى  ا�ستهلت منذ مطلع ماي اجلاري  والتي 
مديرية امل�سالح الفلحية. ويتوقع حتقيق هذا الإنتاج من 
الطابع  ذات  الولية  موا�سي  قطعان  توفره  الذي  ال�سوف 
الرعوي والتي تعد اأكرث من 1 مليون راأ�ص من الأغنام، خلل 
املقبل  اخلريف  غاية  اإىل  �ستدوم  التي  ال�سوف  جز  حملة 
وذلك على فرتات متقطعة، كما اأو�سح رئي�ص م�سلحة الدعم 

التقني للإنتاج احليواين والنباتي مرزوقي التاج .

ميلة

 هالك ر�صيع �ختناقا بالغاز 
ببلدية زغاية  

   
الكربون  اأك�سيد  اأحادي  لغاز  ا�ستن�ساقه  جراء  ر�سيع  هلك 
م�سلحة  اإىل  و�سوله  فور  املنزل  مدفاأة  من  املنبعث 
ح�سبما  ميلة  بولية  النجاء  وادي  مب�ست�سفى  ال�ستعجالت 
علم اليوم الأحد من م�سالح احلماية املدنية. و اأو�سح ذات 
رفقة  وفاته  قبل  نقله  �سهرا( مت   18( الر�سيع  باأن  امل�سدر 
كانوا  حيث  �سنة  و33   3 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  اآخرين   3
لغاز  ا�ستن�ساقهم  ب�سبب  التنف�ص  يف  و�سيق  اإغماء  حالة  يف 
اأك�سيد الكربون املنبعث من مدفاأة املنزل مب�ستتة  اأحادي 

قرمودة ببلدية زغاية )غرب ميلة( .

�أ�صحاب ف�صيلة �لدم A �أكرث 
عر�صة لـ »�إ�صهال �مل�صافرين«

اأ�سارت درا�سة جديدة اإىل اأن الذين ميتلكون ف�سيلة A من 
»اإ�سهال  مبر�ص  الإ�سابة  احتمال  لديهم  يتزايد  قد  الدم، 
 Delhi« ا�سم  حديث  عليه  اأطلق  والذي  امل�سافرين«، 
belly«. وميتلك نحو 4 من كل 10 بريطانيني ف�سيلة الدم 
A، وهم الأكرث عر�سة للمعاناة من هذه احلالة التي ت�سببها 
اإن  القول  وميكن  القولونية«.  »الإ�رشيكية  الأمعاء  بكترييا 
هذه البكترييا ميكنها ربط نف�سها ب�سكل اأف�سل اإىل اخلليا 
لدى الأ�سخا�ص الذين ميتلكون ف�سيلة الدم A، ما يعني اأن 

اجل�سم يكون اأقل قدرة على �سد العدوى.

ق.م

الثالثاء 22  ماي  2018  املوافـق  لـ 06 رم�ضان  1439هـ
بني 20 اإىل 21 ماي 2018

2021 تدخل للحماية �ملدنية وطنيا
.     4 حوادث ت�شببت يف وفاة 04 اأ�شخا�ص

خالل الفرتة املمتدة بني 20 اإىل 21 ماي 2018 اإىل غاية �شبيحة اأم�ص على ال�شاعة الثامنة )اأي خالل 24 �شاعة 
الأخرية( �شجلت وحدات احلماية املدنية 2021 تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على اإثر تلقي 
مكاملات ال�شتغـاثة من  طرف املواطنني، هذه التدخالت �شملت خمتلف جمالت اأن�شطة احلماية املدنية �شواء 

املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، الإجالء ال�شحي اإخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية.

 بالوي �لثقافة 
و �ملثقفني

متتلئ ال�شاحة الثقافية يف اجلزائر بكثري من 

الآفات التي تغتال الفعل الثقايف و متنعه من 

التاأثري ،مثقفون ي�شعلون معارك ل نهاية لها 

الرتويج  و  تغذيتها  و  اخل�شومات  تربير  يف 

هذا  و  الجتماعي  التوا�شل  و�شائط  عرب  لها 

خالل  املريدين.  من  مزيد  ل�شتقطاب  طبعا 

كتبه  ما  اأ�شف  بكل  تابعت  املا�شية  ال�شاعات 

هو  و  الثقافية  ال�شاحة  على  املح�شوبني  اأحد 

مفرت�شة  �شراعات  و  خ�شومات  عن  يتحدث 

بني موؤ�ش�شة بيت ال�شعر التي يرتاأ�شها ال�شاعر 

الكتاب  اإحتاد  بني  و  جوادي  �شليمان  الكبري 

يو�شف  الكاتب  يرتاأ�شها  الذي  اجلزائريني 

جمرد  الأمر  يكون  اأن  �شادقا  اأمتنى   ، �شقرة 

بالواقع  لها  عالقة  ل  الدم  ثقيلة  مزحة 

هذا  مثل  يف  ي�شقطا  اأن  من  اأكرب  فالرجالن 

الطرفني  كال  الرداءة   من  الأ�شفل  الدرك 

لديهما ما يغنيهما عن هذه املهاترات . وغري 

ننتظر  ،هل  املفرت�ص  ال�شراع  هذا  عن  بعيد 

خريا من مثقف ي�شغل نف�شه بتخ�شي�ص وقت 

اأدعية  ين�شر  وهو  رم�شان  �شهر  من  طويل 

الثقافة  قطاع  يف  �شاميا  م�شوؤول  ت�شتهدف 

الرجلني،و  بني  مير  يعد  مل  التيار  لأن  فقط 

موظف  ي�شغل  اأن  القطاع  هذا  خمازي  من 

�شد  املثقفني  بتاأليب  نف�شه  القطاع  يف  كبري 

الب�شاط  �شحب  اأجل  من  الكتاب  احتاد  رئي�ص 

من حتت رجليه و كاأين بالقطاع يحتاج فقط 

دائما  هناك  ،بالتاأكيد  النريان  ي�شعل  ملن 

ليحقق  الكافية   امل�شاحات  الكثريمن  الكثري 

مواجهة  هو  الثقايف  فالفعل  ذاته  واحد  كل 

مع اإكراهات الروتني  الإداري و مع الرت�شبات 

الربوز  اأراد  العقل..من  ملكة  تعطل  التي 

ال�شحيح  الوقت  يف  ال�شحيحة  باملعركة  عليه 

ولي�ص احلفر وراء من نختلف معه...؟

موقف

ت�شامنا مع فل�شطني

�لفنانة فريوز 
ت�صدر �أغنية 
جديدة عن 

»�لقد�س«
اأ�شدرت الفنانة اللبنانية 

فريوز اأغنية جديدة 
ت�شامنا مع فل�شطني 

املحتلة، الأغنية حملة 
عنوان« اإىل متى يا رب« 
يف اإ�شارة اإىل الأو�شاع 
التي يعي�شها ال�شعب 

الفل�شطيني موؤخرا عقب 
فتح ال�شفارة الأمريكية 

ي.عبالقد�ص.

احلاج # وداد 

�شفارة اإ�شبانيا باجلزائر

طلبات �لتاأ�صرية عرب �النرتنت 
�صارية �ملفعول

فائدة غري متوقعة للتبغ

الإ�سبانية  ال�سفارة  اأكدت 
التاأ�سرية  طلبات  باأن  باجلزائر 
املوقع  عرب  اإ�سبانيا  نحو 
اخلدمات  ل�رشكة  الإلكرتوين 
 BLS »اأ�ص اآل  »بي  الدولية 

تزال  international ل 
�سارية املفعول عك�ص ما روجت 
له بع�ص القنوات الإعلمية حول 

توقف العملية.
ي.ع

لتروب  جامعة  علماء  اأعلن 
املوجود  الربوتني  اأن  الأ�سرتالية 
خ�سائ�ص  له  الزينة  تبغ  نبات  يف 
ويفيد  املعدية  للأمرا�ص  مكافحة 
باأن   MedicalXpress موقع 
التي  تلك  ت�سمل  املعدية  الأمرا�ص 
ت�سببها املكورات العنقودية الذهبية، 
حمى  وفريو�ص  الإيدز  وفريو�سات 
التف�سيلية  ال�سور  واأظهرت  زيكا 
للتبغ  الذرية  البنية  تك�سف  التي 
الطبقة  يدمر   NaD1 الببتيد  اأن 

 Candida الفطر  خلليا  اخلارجية 
الآلية عن  هذه  وتختلف   .albicans
التي  احليوية  امل�سادات  عمل  كيفية 

بداأ الفطر يقاوم مفعولها.
اإحدى  العدوى  للباحثني، تعترب  ووفقا 
الرعاية  يف  الرئي�سية  امل�سكلت 
الوفيات  ثمن  ت�سبب  لأنها  ال�سحية، 
يف العامل. ويتوقع ارتفاع هذه الن�سبة 
خلل ال�سنوات الثلثني املقبلة ب�سبب 
املقاومة  البكترييا  وازدياد  انت�سار 

للم�سادات احليوية.

www.elwassat.com العدد : 4646/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�ضا €1

 موبيلي�ص يك�شف عن عر�شه 
الرتويجي اخلا�ص باملحرتفني 

 مكاملات غري حمدودة 24�صا/24 
و �أحجام �نرتنت ال مثيل لها!

زبائنه  كل  احتياجات  تلبية  على  حري�ص 
مع  الف�سيل  ال�سهر  بقدوم  يحتفي  ،موبيلي�ص 
،باإطلق  املوؤ�س�سات  و  املحرتفني  زبائنه 
عر�ص ترويجي ل مثيل له على كل ا�سرتاكات 

 .»Win Pro« عر�ص
 Win Pro الرم�ساين  الرتويجي  العر�ص 
،ميزة  اجلدد  و  احلاليني  الزبائن  لكل  ،يقدم 
مزدوجة على كل ال�سرتاكات. حيث �سي�ستفيد 
ق�سرية  ر�سائل  و  مكاملات  من  ا�سرتاك  كل 
غري حمدودة 24 �سا/24 نحو �سبكة موبيلي�ص 
و ر�سيد اإ�سايف �سخم من الإنرتنت ي�سل اإىل 
للمجتمع  موبيلي�ص  ،مينح  عليه  و    !  Go  80
�سخَي  ا�ستثنائي  ترويجي  عر�ص  املهني 
باملزايا ،مكاملات ، ر�سائل ق�سرية و انرتنت 
 :1100  Win Proعلى النحو الآتي:  -عر�ص

Go 20  Go 3 + مكاملات و ر�سائل ق�سرية 
غري حمدودة نحو موبيلي�ص + 3 �ساعات نحو 

جميع ال�سبكات + 15 دقيقة مكاملات دولية.
 + Go 40  Go 6 :2200  Win Proعر�ص-
مكاملات و ر�سائل ق�سرية غري حمدودة نحو 
موبيلي�ص + 6 �ساعات نحو جميع ال�سبكات + 

30 دقيقة مكاملات دولية. 
 Go 60  Go 10 :3300  Win Proعر�ص-
+ مكاملات و ر�سائل ق�سرية غري حمدودة نحو 
موبيلي�ص + 10 �ساعات نحو جميع ال�سبكات + 

45 دقيقة مكاملات دولية.
 Go 80  Go 15 :4400  Win Proعر�ص-
+ مكاملات و ر�سائل ق�سرية غري حمدودة نحو 
موبيلي�ص + 15 �ساعات نحو جميع ال�سبكات + 

60 دقيقة مكاملات دولية.

)MAXY( لتعبئاتها ماك�شي

    Ooredoo  ُت�صاعف ثالث 
مر�ت  مز�يا �ل�صوت و �النرتنت 

 )Go  100( اأوكتي  جيغا   100 غاية  •اإىل 
ثلث  م�ساعف  ر�سيد  النرتنت،  من 

مرات ومزايا اأخرى عديدة
حتتفل Ooredoo بحلول �سهر رم�سان 
تعبئاتها  على  متميزة  ترويجية  بعرو�ص 
ماك�سي )MAXY(، التي متنح اإىل غاية 
100 جيغا اأوكتي )Go 100( من النرتنت 

�ساحلة طوال ال�سهر الف�سيل.
و   Super MAXY  3500 تعبئات  مع 
MAXY هدرة 2000 و MAXY انرتنت 
2000، ي�ستفيد الزبون من جمموعة ثرية 
من عرو�ص ال�سوت  و النرتنت مع مزايا 

م�ساعفة ثلث مرات خلل رم�سان.
اجلديدة  الرتويجية  العرو�ص  هذه  متنح 

للزبائن مزايا فريدة وذلك باختيار اإحدى 
ال�سيغ الثلثة املقرتحة:

ي�ستفيد   :Super MAXY  3500•
الزبون من 100 جيغا اأوكتي من النرتنت،  
 Ooredoo ومكاملات غري حمدودة نحو
اخلارج  نحو  ومكاملات  24�سا/24�سا، 
دج  و7000  املحلية  املكاملات  بت�سعرية 

كر�سيد، �ساحلة ملدة 30 يوما.
•MAXY هدرة 2000: ي�ستفيد الزبون 
غري  ومكاملات  كر�سيد،  دج   9000 من 
Ooredoo 24�سا/24�سا  نحو  حمدودة 
بت�سعرية  اخلارج  نحو  ومكاملات 
اأوكتي من  املكاملات املحلية و 4 جيغا 

النرتنت، �ساحلة ملدة 30 يوما.


