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القا�شية ال�شابقة  و احلق�قية   زبيدة  ع�ش�ل 

نحــــــــذر مــــــن عــــــــــالقات 
م�صبوهة بني  مافيا دولية  

و�صبـــــــكـــــــــات د�خلــــــــــــية
ب�شبب تاأجيل البكال�ريا 

تاأخـــــــري �لت�صجـــــــيالت  يلــــــّغم

 

 �لدخول �ملدر�صي بالثانويات  
االأمن ال�طني 

حجز �أزيـــــد مـــــــن 33000 
قر�س من �ملوؤثر�ت �لعقلية 
احتفاال بعيدي االإ�شتقالل وال�شباب 

و�يل ورقلة يد�صن م�صاريع 
باجلملة ويوزع 600 م�صكن   من طرف رئي�ض جلنة النقل والل�ج�شتيك 

باالأف�شي� عبد اهلل �شراي   

�إن�صاء �جلمعية �لوطنية 
للوج�صتيك بالعا�صمة

م�ؤ�ش�شات و م�اطن�ن �شحايا ل�شفقات مزيفة

�صركات وهمية يف �جلز�ئر 
لتهريب �ملاليري 

احلك�مة �شرعت اتخاذ التدابري الالزمة

7 واليات ت�صتفيد من �لتو�صع �ل�صياحي
من 1 اإىل 04 ج�يلية  بالعا�شمة

ور�صة عمل حول �إد�رة �ملعلومات عن �جلر�د 
دعا وزير الداخلية اإىل �شرورة 

فتح حتقيق، خل�شر براهيمي:

�ال�صتثمار يف �جللفة كارثي يف 
ظل �ملحاباة و�لبريوقر�طية �ض5

�ض3

 الناخب اجلديد يعرف
 بعد منت�شف ال�شهر اجلاري

زط�صي يلتقي حليلوزيت�س 
فــــــــي 15 جــــــــويليــــــــة

ريا�شة

ا�شتثمار

�ض6

�ض5

.       ترفيع 3عقد�ء يف �ملخابر�ت �إىل رتبة جرن�ل

�ض4

�ض4



عين

عادت وا�سنطن هذه ال�سنة من جديد لكي تدعو اجلزائر 
اإىل �رشورة معاقبة املتاجرين بالب�رش حيث اأبقت اخلارجية 
االأمريكية، يف تقريرها ال�سنوي االأخري ب�ساأن االجتار بالب�رش 

2018 اجلزائر يف امل�ستوى الثاين للدول املو�سوعة حتت 
املراقبة، وذلك للعام الثاين على التوايل. وت�سمن التقرير 

تقريبا نف�س املالحظات التي دونها العام املا�سي، وتزامن 
�سدوره مع حملة انتقادات وا�سعة و�سغوطات تتعر�س لها 

اجلزائر ب�سان ق�سية املهاجرين.

اأقدمت ودادية الالعبني 
القدامى على تكرمي 

الالعب ال�سابق يف �سفوف 

احتاد عنابة علي عطوي، 
حيث تنقلت الهيئة الريا�سية 

على راأ�سها الرئي�س علي 

فرقاين اإىل عا�سمة بونة 
وقامت بتكرمي الالعب 

ال�سابق يف ح�سور عدد من 

الالعبني القدامى اإىل جانب 
ممثلي ال�سلطات املحلية 

والوالئية ملدينة عنابة.

غري  ال�سالم  رئي�س حزب  عاد 
املعتمد ليهدد اجلهات الو�سية 
على اإعطاء االعتماد لالأحزاب 
الن�ساط  اأجل  من  ال�سيا�سية 
اأكد  حيث  قانونية،  بطريقة 
عرب من�سور له عرب الفاي�سبوك 
ت�سييع  يحاولون  الذين  باأن 

اعتماد  يتم  ال  لكي  الوقت 
الأنف�سهم  �سيخلقون  حزبه 
الد�ستور  اإطار  اأكرب  م�ساكل 
كل  ا�ستعمال  عرب  والقانون 
الد�ستورية  الطرق  وجميع 
املتاحة  وال�سلمية  والقانونية 

يف هذا ال�ساأن.
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 102 �سكوى جزائرية  لإ�سبانيا
 حول الت�سوي�ش الإذاعي

اأن اجلزائر قدمت ر�سميا »102 �سكوى جديدة   ، االت�سال جمال كعوان،  قال وزير 

للجانب االإ�سباين ب�سبب الت�سوي�س على البث االإذاعي على طول ال�ساحل اجلزائري، 

موؤكدا يف �سياق مت�سل باأن »اجلهود م�ستمرة للدفاع عن حقوق بالدنا«، حيث كللت 

هذه اجلهود ـ ح�سبه ـ بغلق 5 حمطات اإذاعية اإ�سبانية غري قانونية.وذكر كعوان، يف 

رده على �سوؤال حول مو�سوع ت�سوي�س املحطات االأجنبية على البث االإذاعي خالل 

 72 �سابقا  قدمت  اجلزائرية  االإدارة  باأن  الوطني،  ال�سعبي  باملجل�س  علنية  جل�سة 

�سكوى لنظريتها االإ�سبانية ب�ساأن الت�سوي�س وفقا للقانون الدويل، نتج عنها »غلق 18 

حمطة  اإذاعية اإ�سبانية غري قانونية وتخفي�س قوة البث لـ17 حمطة اإ�سبانية خمالفة 

خلط الرتدد الدويل، م�سيفا باأن اجلزائر قدمت ر�سميا 102 �سكوى جديدة للجانب 

االإ�سباين خالل �سنتي 2016 و2017، يف اإطار موا�سلة جهود حماية حقوقها ما دفع 

االإدارة  االإ�سبانية اإىل غلق خم�س حمطات غري قانونية جديدة بينما ال تزال باقي 
ال�سكاوي قيد النظر على حد تاأكيده.

 زوخ و.... »ح�سبي اهلل 
ونعمة الوكيل«

تهريب  ق�سية  من  موقفهم  حول  امل�سوؤولني  خرجات  من  خرجة  اآخر  يف 

الكوكايني املعروفة باإ�سم » البو�سي« رد اأم�س وايل العا�سمة » عبد القادر 

زوخ« حول حقيقة تورطه يف الف�سيحة بعبارة واحدة رددها ثالث مرات على 
التوايل » ح�سبي اهلل ونعمة الوكيل » ...

�سونلغاز ت�ستثمر يف ال�سودان
تتوجه �رشكة �سونلغاز عرب فرعها ال�رشكة اجلزائرية لهند�سة الكهرباء 

بال�سودان  الطاقوي  اال�ستثنمار يف املجال  اأوجي« نحو  »�سي  والغاز 

بعد توقيع عقد �رشاكة رفقة �رشكة رو�سية، اأين يتم التح�سري الجناز 
حمّطة للطاقة تعمل بالفحم.

ح�شب وا�شنطن

معاقبة املتاجرين بالب�سر واجب على اجلزائر 

ودادية الالعبني القدامى  تكرم عطوي

بن غني�سة يهدد

خبر في 
صورة

لأول مرة

ظهور اأحدث »بانت�سري-
اإ�ش اأم« يف اجلزائر 

 ارتفاع �سديد
 يف درجات احلرارة 

حّذرت م�سالح االأر�ساد اجلوية من ارتفاع �سديد يف درجات احلرارة عرب عدة 
واليات، وح�سب الديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية، فاإن درجات حرارة �ست�سل 
اأم  ميلة،  �سطيف،  بوعريريج،  برج  البويرة،  املدية،  كل من  درجة يف   46 اإىل 
امل�سالح  ذات  تتوقع  فيما  اأهرا�س،  و�سوق  ق�سنطينة  باتنة،  قاملة،  البواقي، 
اأن ت�سل درجات احلرارة اإىل 47 درجة يف كل من ب�سكرة، الوادي، مترنا�ست، 

اأدرار، غرداية وورقلة.

اأويحيى ميثل رئي�ش 
اجلمهورية يف نواك�سط

حّل وزير االأول اأحمد اأويحيى االأم�س مبدينة نواك�سط  لتمثيل رئي�س 
اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة يف القمة الواحدة والثالثني 
يومي  اجراوؤها  املنتظر  االإفريقي  االحتاد  وحكومات  دول  لروؤ�ساء 
»الوزير  فاإن  االأوىل،  الوزارة  مل�سالح  بيان  واالثنني،وح�سب  االأحد 

االأول �سيكون مرفوقا بوزير ال�سوؤون اخلارجية عبد القادر م�ساهل.

ظهر نظام الدفاع ال�ساروخي 
ذاتي الدفع »بانت�سري-اإ�س اأم« 
�سخر  مناورات  يف  اجلديد 

2018 يف اجلزائر.
Menadefense. وذكر 
اأم«  »بانت�سري-اإ�س  اأن   net
�سيتفوق على الن�سحة ال�سابقة 
»بانت�سري-اإ�س1« التي ت�ستخدم 
اجليو�س،  من  العديد  يف 

النظام اجلديد ذاتي  وفعالية 
ون�سف  مبرتني  اأكرث  الدفع 
من الن�سخة ال�سابقة من حيث 
اإطالق  و�رشعة  النارية  القوة 
الرادار  وي�ستطيع  النار، 
االأهداف  حتى  ك�سف  فيه 
م�سافة  على  جدا  ال�سغرية 
ت�سل اإىل 75 كيلومرتا ، ومدى 
اإطالق ال�سواريخ ي�سل اإىل 40 

عالية  حماية  وفيه  كيلومرتا. 
ويناور ب�سكل جيد وقادر على 

ال�سمود اأكرث.
وي�سري املوقع اإىل اأن اجلزائر 
من اأكرث الدول اهتمام باأنظمة 
من  الرو�سية،  اجلوي  الدفاع 
�سحنة  اأول  ت�سليم  املتوقع 
من »بانت�سري-اإ�س اأم« يف عام 

.2019



جلنة  رئي�س  �أم�س    �أعلن 
بالأف�سيو  و�للوج�ستيك  �لنقل 
بفندق  �رس�ي  �هلل  عبد 
�لعا�سمة  باجلز�ئر  �لأور��سي 
�لوطنية  �جلمعية  �إن�ساء  عن 
بة  مبثا ن   لتكو ج�ستيك    للو
من  �مل�ساكل  �لو�قي  �جلد�ر 
�للجنة  هذه  �ستتكفل  حيث 
ملختلف  فعالة  حلول  باإيجاد 
منها  يعاين  �لتي  �مل�ساكل 
عن  �جلز�ئر  يف  �لنقل  قطاع 
من  جمموعة  تقدمي  طريق 
و�لتوجيهات  �لإقرت�حات 
م�ساكل  يف  لتفادي  �لوقوع 

مماثلة  م�ستقبال .
�جلز�ئر  �لدين:  حمي   حممد 
دولر  ماليري   5 �رسفت 
يف  �لتحتية  �لبنية  مل�ساريع 

جمال �لنقل
�أكد �مل�ست�سار يف وز�رة   ولقد 
حممد  و�لنقل  �لعامة  �لأ�سغال 
حمي �لدين �أم�س  بالعا�سمة ، 
حول  خدمات  يوم  در��سي  يف 
يف  ج�ستيك    للو �
من  �جلز�ئر  �ملنظم 
روؤ�ساء  منتدى  طرف 
ف�سيو«  مت  لأ � �س�سات«   �ملوؤ
�سخمة  ��ستثمار�ت  �رسف 
من قبل �لدولة لتطوير �سبكات 
�حلديدية  و�ل�سكك  �لطرق 

و�ملطار�ت.
�ملقدمة  للتو�سيحات  ووفقا 
من طرف ذ�ت �ملتحدث  فلقد 
منذ  �لعامة  قامت  �ل�سلطات 
ميز�نية  بتعبئة   1999 عام 
قدرها 145 مليار  دولر لتنفيذ 

�ملختلفة  �مل�ساريع  هذه 
�لجتماعية  �لأهمية  ذ�ت 
بلغ  ولقد   ، �لقت�سادية   -
دولر  7 ماليري  �ل�ستثمار 
�رسف  حني  مت  يف  �سنويا ، 
منذ  بالفعل  دولر  مليار   135
عام 1999، وي�ساف �إىل ذلك ما 
يعادل 5 ماليري دولر مل�ساريع 
�لبنية �لتحتية )�لطرق و�ل�سكك 
�حلديدية و�ل�سكك �حلديدية( 
مع  متديد ميناء عنابة ، �لذي 
ينبغي �أن ير�فق م�رسوع تعدين 

�لفو�سفات.
 

م�ضاريع �ضخمة يف جمال 
النقل  يف 2022

 
حت�سل  فلقد  �ملقابل  ويف 

هذه  من  �لأ�سد  ح�سة  على 
حممد  ،  ح�سب  �ل�ستثمار�ت 
حمي �لدين ، مب�ساريع �لطرق 
�مليز�نية  من   ٪  54 �أي   ،
�حلديدية  �ل�سكك  تليها   ،
للنقل   ٪  11 و   ،  ٪  31 بن�سبة 
يف �ملناطق �حل�رسية )�ملرتو 
مل�ساريع   ٪4 و   ، و�لرت�مو�ي( 
وعلى  و�ملطار�ت  �ملو�نئ 
هذ� �لأ�سا�س  �إن حتقيق هذه 
�مل�ساريع �سيمكن �جلز�ئر من 
يف  كم   104،000 من  �لنتقال 
كلم   137،000 �إىل   1999 عام 
 7500 منها   ،  2022 عام  يف 
للطرق  خم�س�سة  كم  �ستكون 
10،563 وحدة من  و  �ل�رسيعة 

�لأعمال �لفنية و 20 نفقاً.
حكيم مالك  
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نحو تعوي�ض اجلرنال دحماين م�ضوؤول ال�ضوؤون الجتماعية باجلرنال فريد

ترقية 23عقيد� يف �جلي�ش �إىل جرن�ل و 9جرن�الت �إىل �ألوية
.       ترفيع 3عقداء يف املخابرات اإىل رتبة جرنال

علمت » الو�ضط » من م�ضادر مطلعة بوجود خمطط  لرتقية  23عقيد يف اجلي�ض الوطني ال�ضعبي اإىل رتبة جرنال ، 
فيما مت ترقية 9جرنالت اإىل رتبة جرنال ماجور .

ع�ضام بوربيع 

رئي�س  �أن  م�سادرنا  وقالت 
قد  �لدفاع  وزير  �جلمهورية 
�لرتقيات  مر�سوم  على  وقع 
�ل�سعبي  �لوطني  باجلي�س 
عنها  �لإعالن  �نتظار  يف   ،
م�سادرنا  وح�سب   ، ر�سميا 
خمتلف  منت  23عقيد  فاإن 
�إىل  ترقيتهم  مت  �لأ�سالك 
من  �لذين  و   ، جرن�ل  رتبة 

من  عقد�ء  ثالثة  بينهم 
ترقية  فيما   ، �ملخابر�ت 
�أو  لو�ء  رتبة  �ىل  9جرن�لت 
�لذين  و   ، ماجور  جرن�ل 
حفل  ينظم  �أن  �ملنتظر  من 
معهود  هو  كما  �لرتقيات 

د�ئما �سهر جويلية .
علمت   ، �أخرى  جهة  من 
بع�س  وجود  عن  �لو�سط 
وز�رة  بها  �ستقوم  �لتغيري�ت 
�لدفاع على بع�س �مل�سوؤولني 

تغيري  �ملنتظر  من  حيث   ،
�لجتماعية  �ل�سوؤون  مدير 
�لوطني  �ل�سعبي  باجلي�س 
و�إمكانية   ، دحماين  �جلرن�ل 
فريد  باجلرن�ل  تعوي�سه 
ببني  �جلي�س  فندق  مدير 

م�سو�س .
م�سادر  حتدثت  وفيما 
متطابقة عن وجود 41عقيد 
مت ترقتيها �ىل رتبة جرن�ل ، 
فاإن �ملعلومات �لو�ردة ت�سري 

متت  23عقيد  وجود  �إىل 
قابلته   ، جرن�ل  �ىل  ترقيته 
وحتويالت  تغيري�ت  عدة 
و  �لوطني  �لدرك  �سلك  يف 

�لإحالة على �لتقاعد .
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �لفريق 
�أحمد قايد �سالح نائب وزير 
�أم�س  قام  �لوطني  �لدفاع 
بزيارة �إىل �أكادميية �رس�سال 
حفل  تنظيم  يتم  �أن  على   ،
�لرتقيات �ليومني �لقريبني . 

املحامي فاروق  ق�ضنطيني :

ميكن حتريك �لدعوى �لعمومية 
حول ت�سريحات �للو�ء �لهامل

عرب �حلقوقي و�لرئي�س �ل�سابق 
لرتقية  �ل�ست�سارية  للهيئة 
وحماية حقوق �لإن�سان، فاروق 
من  تفاجئه  عن  ق�سنطيني 
بت�رسيح �للو�ء عبد �لغاين هامل 
�لكوكايني،  ق�سية  بخ�سو�س 
للتدخل  دفعه  مالذي  مت�سائال 
قدمها  �لتي  �لتو�سيحات  بعد 
�لأختام  وحافظ  �لعدل  وزير 
�أمر غري  �أن هناك  لوح، م�سري� 
طبيعي و�لدليل هو ما �أتبع هذ� 

�لت�رسيح.
و�لرئي�س  �حلقوقي  �عترب 
�ل�ست�سارية  للهيئة  �ل�سابق 
لرتقية وحماية حقوق �لإن�سان، 
فاروق ق�سنطيني  �لت�رسيحات 
هامل  �للو�ء  بها  �أديل  �لتي 
:«�حلديث  قائال  جد�،  خطرية 
تكلم  �أنه  يعني  جتاوز�ت  عن 
تهمة  وهذه  �أ�سخا�س  على 
خطرية تخ�س �لتحقيق �لأويل، 
وهو  م�سوؤوليته  �أخد  هو  لكن 
�إن�سان و�جه و�سعيات من هذ� 
كالمه  على  م�سوؤول  وهو  �لنوع 
�لدعوة  حتريك  ي�ستبعد  »،،ومل 
يعود  �أنه  خا�سة  �لعمومية  
للنيابة  �لتقديرية  �ل�سلطة  �إىل 
على  خا�سة  �لعدل  ولوزير 
يحارب  من  “�إن  قوله  خلفية 
نظيفا”  يكون  �أن  لبد  �لف�ساد 

�أن هذ�  ت�رسيح خطري  ،مربز� 
جد� يحمل �لكثري من �لدللت 
�أن  يجب  ل  �لتي  و�لتاأويالت 

تظهر للعن بهذ� �لأ�سلوب
�أو�سح  �لق�سية،  �سري  وعن  
�أن �لق�سية ت�ستدعي  �ملتحدث 
�أجل  من  ق�ساة  �أربعة  توفري 
مربز�  �لق�سية،  حل  يف  �رسعة 
و�حدة  ق�سية  يوجد  ل  �أنه 
ق�سايا  �أربعة  هناك  بل  فقط 
�لطيب  �لعدل  وزير  �رسح  كما 
لوح، مو�سحا �أنه لبد �أن يكون 
بها  خا�س  ملف  ق�سية  لكل 
لأن  بها،  خا�س  معني  وقا�سي 
�لذي  للقطب  �لأول  �لقا�سي 
لي�س  �لكوكايني  بق�سية  تكفل 
له �لقدرة على �لبحث يف �أربعة 
رغم  و�حد،  ظرف  يف  ق�سايا 
�رتباط �لق�سايا ببع�سها �لبع�س 

�إل �أنها معقدة كثري�.
من  �أنه  �ملتحدث  و�أ�سار 
�لن�رس عن  يتم منع  �أن  �لأف�سل 
من  �حلايل  �لوقت  يف  �لق�سية 
�أجل جتنب تغليط �لر�أي �لعام، 
هدوء  يف  تعمل  �لعد�لة  وترك 
حتى  عليها  �سغط  دون  من 
ت�سل �إىل نتيجة، لهذ� من �أف�سل 
�أن تتجنب �جلر�ئد �خلو�س يف 

�لق�سية يف هذه �ملرحلة
اإميان لوا�ض

من طرف رئي�ض جلنة النقل واللوج�ضتيك بالأف�ضيو عبد اهلل �ضراي   

�الإعالن عن �إن�ساء �جلمعية �لوطنية للوج�ستيك بالعا�سمة

القا�ضية ال�ضابقة و احلقوقية  زبيدة  ع�ضول 

نحذر من عالقات م�سبوهة بني  مافيا دولية  و�سبكات �لد�خلية

موازاة مع قمع �ضديد لل�ضحروايني

منظمات دولية تندد باحل�سار �لع�سكري على �ل�سحر�ء �لغربية 

مو�طنة  تن�سيق  »هيئة  عربت 
عن  26جو�ن  يوم  �ملجتمعة« 
�لأخرية  �لت�رسيحات  �إثر  قلقها 
و   ، �لكوكايني  بق�سية  �ملرتبطة 
�لتي تعد تعبري� و��سحا عن �أزمة 
من  �لعديد  لتورط  بالنظر  نظام 
موؤ�س�سات �لدولة ل�سيما �لق�ساء 

��ستغالل  عملية  �أن  معتربة   ،
و  �لأمو�ل  تبيي�س  و  �لنفوذ 
مرتبطة  ق�سايا  يف  �لر�سوة 
�مل�سوؤولني  لبع�س  �لق�سية  بهذه 
مب�ساريع  منها  تعلق  ما  خا�سة 
بوجود  توحي   ، كربى  عقارية 
للمتاجرة  خطرية  �إجر�م  �سبكة 

على  تدل  �لتي  و  باملخدر�ت 
هول ظاهرة �لف�ساد ».

طرف  من  موقع  بيان  قال  و 
�حلقوقية  و  �ل�سابقة  �لقا�سية 
�لو�سط   « زبيدة ع�سول حت�سلت 
�لكميات  �إن   « ن�سخة منه  » على 
�ملخفية من �لكوكايني و �ملبالغ 

توؤكد  �ملح�سلة  �خليالية  �ملالية 
قائمة  م�سبوهة  عالقات  وجود 
بني �جلرمية �لدولية ،و �ل�سبكات 
�لعام  للر�أي  وتبني   ، �لد�خلية 
�لف�ساد  تو�سع  مدى  �لوطني 

�ملمنهج ، ووجود تو�طوؤ�ت .
ع�ضام بوربيع 

ندد عدد من ممثلي �ملنظمات 
باحل�سار  �لدولية،  �حلقوقية 
على  �ملفرو�س  �لع�سكري 
�ل�سحر�ء  من  �ملحتلة  �ملدن 
�لهمجي  و�لتدخل  �لغربية، 
و�لع�سكرية  �لأمنية  للقو�ت 
�ملدنيني  حق  يف  �ملغربية، 
خرجو�  �للذين  �ل�سحر�ويني 
مظاهر�ت  يف  �أم�س  يوم 
�لعيون  �سلمية حا�سدة مبدينة 
زيارة  مع  بالتز�من  �ملحتلة، 
لل�سحر�ء  �لأممي  �ملبعوث 

�ىل  كوهلر  هور�ست  �لغربية 
�ملنطقة.

�لدوليون  �حلقوقيون  وعرب 
جمل�س  د�خل  وقفة  خالل 
�لأممي،  �لإن�سان  حقوق 
�لقمع  �آلة  �سحايا  مع  ت�سامناً 
�لغربية،  بال�سحر�ء  �ملغربية 
وثرية  لتز�يد  �سجبهم  عن 
حلقوق  �جل�سيمة  �لنتهاكات 
�لدولة  ترتكبها  �لتي  �لن�سان 
�ملدنيني  حق  يف  �ملغربية 
كان  و�لتي  �ل�سحر�ويني، 

يف  �لعنيف  �لتدخل  �أخرها 
حق �جلماهري �ل�سحر�وية يوم 
�أم�س و �لذي �أ�سفر عن �سقوط 
م�سادر  ح�سب  �سحية   70
حقوقية، غالبيتهم من �لن�ساء.

كما �أكد �مل�ساركون يف �لوقفة 
�رسورة  على  �لت�سامنية، 
�لن�سان  حقوق  جمل�س  حتمل 
حلقوق  �ل�سامية  و�ملفو�سية 
جتاه  م�سوؤولياتها  لالإن�سان 
�سالمة �ملدنيني �ل�سحر�ويني 
وحمايتهم  �ملحتلة  بالأر�س 

يتعر�سون  �لذي  �لبط�س  من 
طرف  من  ممنهج  ب�سكل  له 
و�لع�سكرية  �لأمنية  �لأجهزة 

�ملغربية.
حقوق  عن  �ملد�فعون  ورفع 
�حلدث  هذ�  خالل  �لإن�سان، 
�سحايا  �سور  �لت�سامني، 
لإي�سال  �ملغربية،  �لقمع  �آلة 
حجم �لعنف و�لنتهاكات �لتي 
يف  �مل�ساركون  �سحيتها  ر�ح 
مبدينة  �أم�س  يوم  مظاهر�ت 

�لعيون �ملحتلة.  



عرفت ال�سنوات الأخرية ت�أجيل 
املدر�سية  الت�سجيالت  رزن�مة 
يف كل مرة على م�ستوى الأطوار 
اإثر  وذلك  الثالثة،  الدرا�سية 
الظروف التي تطرحه� كل �سنة 
توؤكد  الوزارة  اأن  رغم  درا�سية، 
موؤخرا على اإطالق الت�سجيالت 
من  الدرا�سية  ال�سنة  نه�ية  مع 
املن��سبة  الظروف  توفري  اأجل 
اإ�سغ�ل  بدل  املدر�سي  للدخول 
بعملي�ت  ال�سنة  بداية  الإدارة 
والت�سجيالت  التح�سريات 
وانطالق  الأق�س�م  مت�بعة  بعد 
العراقيل  اأن  خ��سة  الدرو�س، 
لل�سطح مع كل �سنة  التي تطفو 
الأ�س�تذة  توزيع  راأ�سه�  على 
ت�أخري  اإىل  يوؤدي  الأق�س�م  على 
الأ�سبوعني  لقرابة  الدرو�س 
عمدت  حني  يف  اأ�س�بيع،   3 اإىل 
ب�إع�دة  ذلك  لتف�دي  الوزارة 
برجمة موعد م�س�بق�ت توظيف 
�سيعيد  م�  اأن  اإل  الأ�س�تذة، 
هو  الدوامة  تلك  اإىل  املدار�س 
خلفية  على  وذلك  البك�لوري�، 
يف  جوان،   20 اإىل  ت�أجيله� 
ب�جت�ه  �ست�سري  النت�ئج  اأن  حني 

الن�سف الث�ين من جويلية، وهو 
املوظفني  وخروج  يتزامن  م� 
الإداريني بت�ريخ 19 جويلية، اأي 
الت�سجيالت  لت�أجيل  ال�سطرار 
املو�سم  بداية  اإىل  الث�نوية 
م�  اأي   ،2019/2018 الدرا�سي 
واأو�سح  �سبتمرب.   4 ت�ريخ  بعد 
كم�ل  الرتبوي  لل�س�أن  املت�بع 
لـ«الو�سط«،  ت�رصيح  يف  نواري، 
تنطلق  اأن  املربمج  من  اأنه 
الثالثة  الأطوار  يف  الت�سجيالت 
ع�دة  اأنه  جويلية، حيث   15 بعد 
قبل  الت�سجيل  عملي�ت  تكون 

نه�ية ال�سنة، يف حني اأن الت�ريخ 
يبقى مفتوح�، وتكون بعد ظهور 
الر�سمية  المتح�ن�ت  نت�ئج 
املنتقلني  التالميذ  لتحديد 
واإعداد  واملف�سولني  واملعيدين 
اإل  لالأق�س�م،  ال�سمية  القوائم 
ال�ستثن�ء  ظهر  ال�سنة  هذه  اأن 
يف  تظهر  البك�لوري�  نت�ئج  كون 
خروج  اأن  حني  يف  جويلية،   22
املوظفني الإداريني يكون يوم 19 
الت�سجيل  يتيح  م�  وهو  جويلية، 
واملتو�سط   البتدائي  يف 
نت�ئج  ظهور  من  انطالق� 

التعليم  »�سه�دة  الطورين  نه�ية 
حني  يف  واملتو�سط«،  البتدائي 
ال�سنة  لبداية  موؤجل  الث�نوي  اأن 
ل  اأي  �سبتمرب،  يف  الدرا�سية 
ميكن حتديد الأق�س�م دون نت�ئج 
الن�جحني  ومعرفة  البك�لوري� 
قد  عليه  وبن�ء  الرا�سبني،  من 
يف  املدر�سي  الدخول  يت�أخر 
يعني  الت�سجيل  لأن  الطور  هذا 
ت�سديد  و  املدر�سي  الكت�ب  بيع 
حقوق  قب�س  و  دج   3000 منحة 
الت�سجيل واإعداد قوائم التالميذ 

واإعداد التنظيم الرتبوي.

وال�سن�ع�ت  ال�سي�حة  وزير  اأم�سى 
م�سعود  بن  الق�در  عبد  التقليدية 
خ��سة  تق�رير  اإعداد  قرار  على 
التو�سع  ملنطقة  ال�سي�حية  للتهيئة 
ولي�ت   7 يف  ال�سي�حي  واملوقع 
ظل  يف  الوطني،  الرتاب  عرب 
مداخيل  تنويع  يف  احلكومة  رغبة 
من  تدريجي�  والتخل�س  الدولة 
املر�سوم  وح�سب  للنفط.  التبعية 
للجريدة  اآخر عدد  الذي �سدر يف 
التي  الولي�ت  ف�إن  الر�سمية، 
�ست�سهد تهيئة �سي�حية بلغ عدده� 7 

ولي�ت، حيث تتقدمهم »تيزي وزو« 
اأوج�بوب«  »تيزي  بلدية  وحتديدا 
تليه�  118 هكت�ر،  قدره�  مب�س�حة 
مت  التي  »جيجل«  ولية  مب��رصة 
الذي  »ك�زينو«  منقة  فيه�  اختي�ر 
�سي�ستفيد من تهيئة م�س�حة قدره� 
اأم� ولية �سطيف  ف�إن  73 هكت�ر، 
»مقر�س«  ال�سي�حية  منطقته� 
عب�ب�سة«  »عني  ببلدية  الواقعة 
من  الأخرى  هي  ا�ستف�دت  فقد 
ويف  هكت�ر.   215 قدره�  تو�سعة 
»عني  لبلدية  فك�ن  ال�سي�ق  ذات 

قرار  »�سعيدة«  بولية  ال�سخونة« 
�سي�حية  تهيئة  من  ا�ستف�دت  اأين 
ُقدرت  ال�سخونة«  »عني  مبوقع 
عملية  هكت�ر،  ب150  م�س�حته 
ب�لتهيئة  اخل��سة  للتق�رير  الإعداد 
منطقة  منه�  ا�ستف�دت  ال�سي�حية 
ب�سوق  مدارو�س  ببلية  املدور 
اأم�  هكت�ر،   275 بلغت  اأن  اأهرا�س 
»�سد غريب« ب«عني الدفلى« فقد 
ن�لت تو�سعة 35 هكت�ر، ويف الأخري 
على  »ال�سلف«  ولية  ح�زت  فقد 
بلغت  حيث  الأخرى  هي  تو�سعة 

ب34 هكت�ر يف منطقتني وهذا يف 
»تريانية« و«بني حواء« على التوايل. 
ومن ج�نب اآخر ف�إن القرار يو�سح 
منه�  �ست�ستفيد  التي  الطريقة 
وهذا  ذكره�،  مت  التي  املن�طق 
يف  وتو�سع  تهيئة  خلق  على  للعمل 
اإط�ر ق�نوين، وت�سعى احلكومة منذ 
بداية الأزمة امل�لية منت�سف 2014  
وميك�نيزم�ت  دين�مكية  خلق  اإىل 
الوطني  القت�س�د  تخدم  جديدة  

للخروج من التبعية للنفط.
 علي عزازقة 

اجلزائرية  ال�رصكة  موؤخرا  وقعت 
لهند�سة   الكهرب�ء والغ�ز »�سي او 
ملجمع  ت�بعة  �رصكة  »وهي  جي« 
�سونلغ�ز«، �رصاكة ا�سرتاتيجية  مع 
�رصكة رو�سية ) م��سينوامبور(  من 
ال�سودان  يف  م�رصوع  اجن�ز  اأجل 
جملة  به   اف�دت  ح�سبم�   هذا  و 

»ايكو« ملجمع �سونلغ�ز.
اجلزائرية  ال�رصكة  ف�ن  وللتذكري  
لهند�سة الكهرب�ء و الغ�ز هي �رصكة 
م�رصوع�ت  اإدارة  عن   م�سوؤولة 
البنية التحتية للط�قة و يتعلق هذا 
مع  اجن�زه  �سيتم  الذي  امل�رصوع 
حمطة  ب�إجن�ز  الرو�سي  ال�رصيك 
ال�سودان  يف  ب�لفحم  تعمل  ط�قة  

ي�سمل   كم�  ميغ�وات،   600 ب�سعة 
كمحطة  امللحقة   املعدات  اي�س� 
لتحلية مي�ه البحر ب�سعة 50.000 م 
3 /  يوم ي ومركز التحويل الط�قوي  
 105 و  كيلوفولت   220/500 بقوة  
كيلومرتات من  خطوط النقل بقوة  
220  كيلو فولت و منطقة تخزين 
للمرافقة    بنى  عن   ف�سال  الفحم 
مت  ال�سي�ق  هذا  ويف   . الدعم  و 
امل��سي  م�يو  �سهر  يف  تنظيم 
جمع   اجتم�ع  اأول   اجلزائر  يف 
)ال�رصكة  املعنية  الأطراف  ممثلي 
و  الكهرب�ء  لهند�سة  اجلزائرية 
الغ�ز  و ال�رصكة ال�سودانية لالإنت�ج 
العالق�ت  من�سق  و  احلراري 

و  الرو�سية   العربية   القت�س�دية 
الرو�سية   ال�رصكة  ممثل  اي�س�  
ايج�د  بغية   »م��سينوامبور«(  
�سيغة قبول   لتمويل هذا امل�رصوع 
يف  اخلدمة  حيز  ودخوله  اله�م 
الأطراف  واتفقت  ال�سودان. 
امل�س�ركة يف هذا الجتم�ع على اأن 
تتوىل  ال�رصكة اجلزائرية  لهند�سة 
تنفيذ  م�سوؤولية  الغ�ز  و  الكهرب�ء 
وتركيب    املدنية  الهند�سة  اأ�سغ�ل  

املعدات اللكرتوميك�نيكية.
�ست�س�رك    ذلك   اإىل  ب�لإ�س�فة 
حيز  و�سع  يف  ال�رصكة    هذه 
ط�قة   توليد   حمطة  اخلدمة  
يف  ال�سودانيني  الط�رات   وتكوين 

�ستكون  كم�  ال�ستغالل  و  ال�سي�نة 
ذات ال�رصكة  م�سوؤولة عن بن�ء خط 
كهرب�ئي ب 220 كيلوفولت  و بطول   
منتجة  مبعدات  كيلومرت    105
كهرب�ئيةي  )اأعمدة  اجلزائر  يف 
ك�بالت...( اإن دخول �سوق الط�قة 
ال�رصكة  انتب�ه  يجذب  الأفريقي 
و   الكهرب�ء  لهند�سة  اجلزائرية 
الغ�ز وكم� يرغب ال�سوق الط�قوي 
الفريقي  يف جعل خربته  و مه�رته  
مت�حة  للبلدان الأفريقية، وح�سب 
ذات امل�سدر تعتزم  ذات ال�رصكة 
التنقيب على  امل�س�ريع  الط�قوية 
او  وحده�  به�  للتكفل  املحتملة  

ب�ل�رصاكة .

ب�سبب تاأجيل البكالوريا  

احلكومة �سرعت اتخاذ التدابري الالزمة

ال�سركة اجلزائرية لهند�سة   الكهرباء والغاز »�سي او جي«

�سارة بومعزة

تاأخري الت�سجيالت يلّغم الدخول املدر�سي بالثانويات  

7 واليات ت�ستفيد من تدابري التو�سع ال�سياحي

تعاون مع  �سركة رو�سية الجناز م�سروع يف ال�سودان

24 �ساعةالأحد01  جويلية  2018  املوافـق  لـ 17 �سوال 1439هـ 4

من 1 اإىل 04 جويلية  بالعا�سمة

ور�سة عمل اإقليمية حول 
اإدارة املعلومات عن اجلراد 

دعا وزير الداخلية اإىل �سرورة 
فتح حتقيق، خل�سر براهيمي:

اال�ستثمار يف اجللفة كارثي يف 
ظل املحاباة والبريوقراطية

حول  اإقليمية  عمل  ور�سة  �ستنظم   
اإدارة املعلوم�ت عن اجلراد من 1 اإىل 
4 جويلية ب�جلزائر الع��سمة، و �ستتبع 
ب�ملعهد  �ستنظم  التي  الور�سة  هذه 
بتكوين  النب�ت�ت  حلم�ية  الوطني 
البحث »قوقل  ا�ستعم�ل حمرك  حول 
»بن�ء  اإىل  الور�سة  تهدف  و  اإيرث«، 
وتعزيز امله�رات املكلفة ب�ملعلوم�ت 
وت�سيري  لتحليل  هذا  و  اجلراد  عن 
امثل للمعلومة على امل�ستوى الوطني 
من اأجل اتخ�ذ قرارات اأكرث فع�لية«، 

ي�سيف البي�ن
اجلراد  مك�فحة  للجنة  بي�ن  وح�سب   
الغربي  املنطقة  يف  ال�سحراوي 
،�ستجمع الور�سة م�سوؤويل املعلوم�ت 
يف  اأع�س�ء   )10( لع�رصة  اجلراد  عن 
ال�سحراوي يف  جلنة مك�فحة اجلراد 
بوركين�  اجلزائر،  الغربية  املنطقة 
،موريت� املغرب  م�يل،  ليبي�،  ف��سو، 

ني�،النيجر،ال�سنغ�ل،تون�س،الت�س�د(، 
مك�فحة  هيئة  عن  وممثلني  كذا  و 
املنطقة  يف  ال�سحراوي  اجلراد 
املكلفون  وب�لتحديد  الو�سطى 
ال�سعودية  العربية  للمملكة  ب�لإعالم 

وم�رص وال�سودان.
اأي�س�  اللق�ء  هذا  �سيح�رص  كم�   
اجلراد  مك�فحة  جلنة  اأم�نة  اأع�س�ء 
الغربية  املنطقة  يف  ال�سحراوي 
اجلراد  مك�فحة  هيئة  اأم�نة  واع�س�ء 
الو�سطى  املنطقة  يف  ال�سحراوي 
املعلوم�ت  م�سلحة  م�سوؤول  وكذا 
الأغذية  منظمة  مبقر  اجلراد  عن 

والزراعة لالأمم املتحدة بروم�

عن  املعلوم�ت  اإدارة  وتتلخ�س   
املعلوم�ت  جمع  يف  اأ�س��س�  اجلراد 
يف  املنت�رصة  امل�سح  فرق  قبل  من 
يف  اإر�س�له�  و  ال�سحراوية  املن�طق 
ال�سن�عية  القم�ر  طريق  عن  حينه� 
ملقر مك�فحة اجلراد ال�سحراوي يف 
الع��سمة  ب�جلزائر  الغربية  املنطقة 
رئي�س  قبل  من  البي�ن�ت  وا�ستخدام 
ق�سم املعلوم�ت ب�لإ�س�فة اإىل اإعداد 
منظمة  ملقر  �سهرية  ن�رصة  واإر�س�ل 
املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية 

بروم�
من  ال�سحراوي  اجلراد  ويعترب   
مدى  ب�سبب  اخلطرية  الآف�ت 
لالإنت�ج  ي�سببه  اأن  الذي ميكن  ال�رصر 
الغزو  فرتة  خالل  والرعوي  الزراعي 
ا�سطراب�ت  من  عنه  يتمخ�س  وم� 

اجتم�عية واقت�س�دية وبيئية كبرية
من  الوق�ية  ا�سرتاتيجية  تعترب  و 
اجلراد ال�سحراوي هي الأكرث فع�لية 
،لأنه  الآفة  هذه  مع  التع�مل  يف 
ال�رصر  على  ال�سيطرة  ميكن  بف�سله� 
اعرتف  حيث  املن��سب  الوقت  يف 
ال�سرتاتيجية  ب�أنه�  الدويل  املجتمع 
و  اقت�س�دي�  امل�ستدامة  الوحيدة 
الإن�س�ن  �سحة  بحم�ية  تهتم  التي 
ال�سرتاتيجية  هذه  تقوم  و  والبيئة. 
للمن�طق  امل�ستمرة  املراقبة  على 
قبل  من  والتدمري  للغزو  املحتملة 
للمك�فحة  التدخالت  وكذا   اجلراد 
الأوىل  للتجمع�ت  واملوجهة  املبكرة 

للجراد ال�سحراوي.
اإميان لوا�س 

ب�أن  براهيمي،  خل�رص  الن�ئب  اأكد 
يف  ال�ستثم�ر  ملف  ت�سيري  �سوء 
هزيلة  نت�ئج  حقق  اجللفة،  ولية 
التي  الإمك�ني�ت  رغم  ميداني� 
حتوزه� الولية مع الت�سهيالت التي 
اأجل  من  الداخلية  وزارة  اأقرته� 
خلق ا�ستثم�ر عرب الرتاب الوطني، 
اأي �سي��سة  اأن غي�ب  م�سددا على 
لإمك�ني�ت  للرتويج  مق�ربة  اأو 
ل  الأخرية  هذه  جعل  الولية 
املج�ل  هذا  يف  اطالق�  تزدهر 
لت�س�وؤلت عن  بي�ن  احل�س��س ويف 
حتوز  ولية  يف  ال�ستثم�ر  واقع 
اأو�سح  »الو�سط« على ن�سخة منه، 
حركة  على  املح�سوب  الن�ئب 
مبداأ  اعتم�د  ب�أن  ال�سلم،  جمتمع 
ال�سخ�سية  العالق�ت  و  املح�ب�ة 
ذو  العمومي  العق�ر  منح  يف 
القيمة الع�لية �سيم� داخل الن�سيج 
العمراين للمدن الكربى على غرار 
بلديتي عني و�س�رة و اجللفة و عدم 
اعتم�د مبداأ املو�سوعية و تطبيق 
الن�سو�س الق�نونية التي توؤكد على 
مللف�ت  الدقيقة  الدرا�سة  �رصورة 
خ��سة  املرت�سحني  لال�سثم�ر 
�سجل  امل�لية  القدرات  حيث  من 
على  ونت�ئج  ك�رثية  كبريا  تدهورا 
م�ستوى ال�ستثم�ر، م�سيف� ب�أن مت 
ت�سجيل عجز كبري يف ت�سيري ملف 
فرغم  للم�ستثمرين  البن�ء  رخ�س 
امل�ستثمرين  من  الكثري  ح�سول 
املن��سبة  الأر�سية  القطع  على 
عن  عجزوا  اأنهم  اإل  مل�س�ريعهم 
احل�سول على رخ�س البن�ء ب�سبب 

التعقيدات البريوقراطية.
ويف ذات ال�سي�ق اأكد ذات امل�سدر 
العق�ر  تطهري  ملف  اإهم�ل  ب�أن 
ال�سن�عي داخل املن�طق ال�سن�عية 
يالحظ  اأين  الن�س�ط�ت  من�طق  و 
الع�رص  جت�وزت  اإ�ستف�دات  وجود 
الإجن�ز  يف  ال�رصوع  دون  �سنوات 
لتطبيق  بوادر  اأي  تظهر  مل  و 
هذه  ا�ستع�دة  خالل  من  الق�نون 
لف�ئدة  توجيهه�  اإع�دة  و  القطع 
امل�س�ريع  اأ�سح�ب  امل�ستثمرين 
النت�ئج  غي�ب  مت�بع�:«  اجل�دة، 
بخ�سو�س  امليدانية  احلقيقية 
جديدة  ن�س�ط�ت  من�طق  اإن�س�ء 
ال�سيغة  اأو  الع�دية  ب�ل�سيغة  �سواء 
وفق�   »MINIZAC« امل�سغرة 
هذا  يف  الداخلية  وزارة  لتعليم�ت 
ب�أن هذه اخلطوة  ال�س�أن«، م�سيف� 
خمتلف  توجيه  ت�س�عد  على 
املن�طق  لهذه  ال�ستثم�رات 
العمومي  العق�ر  على  والتخفيف 

داخل الن�سيج العمراين.
براهيمي  خل�رص  دع�  الأخري  ويف 
وزير الداخلية نور الدين بدوي اإىل 
امللف�ت  لدرا�سة  التدخل  �رصورة 
م�سنفة  غري  والأخرى  الع�لقة 
والالمب�لة  البريوقراطية  ب�سبب 
ا�سرتاتيجية  على  والعتم�د 
املح�ب�ة، خ��سة واأن ولية اجللفة 
هذا  يف  عديدة  �سبه�ت  ت�سوبه� 
دائم�  الذي  احل�س��س  املج�ل 
�رصورة  اإىل  احلكومة  اأكدت  م� 

العتم�د عليه.
علي عزازقة

جاءت تاأثريات تاأجيل دورة البكالوريا جوان 2018 متتالية، حيث اأن تاأخري الك�سف عن النتائج اإىل الثالثي الأخري من جويلية، يتزامن 
مع عطلة املوظفني الإداريني وهو ما يحول دون الت�سجيالت على م�ستوى الطور الثانوي، ويوؤجلها اإىل غاية بداية ال�سنة الدرا�سية 

دج.  3000 الكتب ومنحة  الت�سجيالت وتوزيع  مع  بالتزامن  الإداريني  على  و�سغوط  تاأثريات  من  له  2018/2019، وما 
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الأمن الوطني 

حجز �أزيد من 
33000 قر�ص 

من �مل�ؤثر�ت 
�لعقلية 

تو�صلت موؤخرا قوات ال�رشطة من خالل 
عمليات متفرقة بكل من واليات البليدة، 

ال�صلف، تب�صة، وهران و اجلزائر، من حجز 
كمية معتربة من املوؤثرات العقلية قدرت بـ 

33185 قر�س مهلو�س من خمتلف االأنواع 
وحجز كمية من الكيف املعالج قدرت بـ 
11كيلوغرام و 552 غرام، مع توقيف 10 

اأ�صخا�س م�صتبه فيهم.    
حيثيات العملية االأوىل، التي نفذتها 
عنا�رش امل�صلحة الوالئية لل�رشطة 

الق�صائية الأمن والية البليدة، مكنتها من 
حجز كمية من املوؤثرات العقلية قدرت  

بـ 26775 قر�س مهلو�س، مع توقيف 
�صخ�صني م�صتبه فيهما. 

اأما جمريات العملية الثانية التي قامت 
بها عنا�رش اأمن والية ال�صلف، متت على 
اإثر معلومات موؤكدة مفادها وجود ثالثة 
اأ�صخا�س م�صتبه فيهم على منت مركبة، 

ب�صدد نقل كمية من الكيف املعالج، 
على الفور مت حتديد هوية االأ�صخا�س 
واملركبة ليتم توقيفها، بعد اإخ�صاعها 

لعملية التفتي�س مت العثور بداخلها على 
11كيلوغرام       و 552 غرام من الكيف 

املعالج
يف نف�س ال�صياق متكنت عنا�رش امل�صلحة 

الوالئية لل�رشطة الق�صائية بتب�صة من 
توقيف �صخ�س م�صتبه فيه، وحجز5544 
قر�س من املوؤثرات العقلية من خمتلف 

االأنواع. 
يف حني متكنت قوات ال�رشطة بكل من 

واليتي اجلزائر ووهران من توقيف 
�صخ�صني و حجز 866 قر�س مهلو�س 

،يف هذا ال�صاأن، توؤكد املديرية العامة 
لالأمن الوطني، اأن قوات ال�رشطة تبقى 

العني ال�صاهرة للحفاظ على اأمن و�صالمة 
املواطنني وممتلكاتهم، واأن مثل هذه 
العمليات ما هي اإال جت�صيد لل�صيا�صة 

االأمنّية امل�صطرة من طرف القّيادة 
ال�صامّية جلهاز االأمن الوطني يف �صبيل 

حماربة اجلرمية، وتدعمها باملوازاة 
حمالت التوعية التي تقوم بها م�صالح 

ال�رشطة عرب الرتاب الوطني، لوقاية 
خمتلف �رشائح املجتمع ال�صيَّما فئة 

املتمدر�صني وال�صباب من خماطر هذه 
ال�صموم.

يف  االأموال  تهريب  ع�صابات  تعمل 
اجلزائر على خلق و ابتكار كافة االأ�صاليب 
و  الدولة  رقابة  من  للهروب  االحتيالية 
ح�صن تنفيذ عملياتهم  يف اأح�صن و اأاأمن 
االأ�صاليب  هاته  اأهم  من  و   ، الظروف 
�رشكات  تاأ�صي�س   هي   اليوم  املنت�رشة 
مزيفة  ن�صاطات  خاللها  تزاول  وهمية 
الإبرام �صفقات ال اأ�صا�س لها من ال�صحة 
االأموال  جني  من  طريقها  عن  لتتمكن 
 ، تبيي�صها  و  للخارج  تهريبها   و من مت  
واملوؤ�ص�صات  املواطنني  من  فالعديد 
بعدما  ال�رشكات  لهاته  �صحايا  وقعوا 
و  حل�صاباتها  طائلة  اأموال  ب�صخ  قاموا 
اأنها جمرد �رشكات  اكت�صفوا  �رشعان ما 
وهمية و�صيلتها الن�صب و غايتها تهريب 
االأموال . وما علينا اليوم �صوى �رشد عدد 
طاولة  على  طرحت  التي  امللفات  من 
الق�صاء للوقوف على خطورة الظاهرة و 

بالتايل العمل على احلد منها .

ع�شابة من برج بوعريريج  
تهرب 24 مليار �شنتيم 

من  اأ�صخا�س  اأربعة  من  ع�صابة  متكنت 
منطقة برج بوعريريج من تاأ�صي�س  �رشكة 
وهمية ال�صترياد و ت�صدير اأجهزة االإعالم 
مقرها  والكائن  اأميا«   « امل�صماة  االآيل 
خاللها  من  ا�صتطاعوا   بالكاليتو�س 
�صنتيم  مليار   24 يقارب  ما  تهريب  من 
رخ�صة  طريق  عن  اأ�صهر   6 غ�صون  يف 
تورطهم  عن  ناهيك  اأحدهم  �صياقة 
 ، م�رشوعة  الغري  االأموال  تلك  بتبيي�س 
لتاريخ  التي تعود حيثياتها  الق�صية  وهي 
اكت�صاف م�صالح االأمن لعمليات م�صبوهة 
مبنطقة  ال�رشكات  اإحدى  من  متت 
اأن  تبني  للتحريات  وموا�صلة  الكاليتو�س 
املتخ�ص�صة  »اأميا«  امل�صماة  ال�رشكة 
بحوايل  قامت  الت�صدير  و  اال�صترياد  يف 
قدرت  مبيزانية  م�صبوهة  �صفقات   6
الواحدة  لل�صفقة  �صنتيم  ماليري  ب4 
اأمام  الت�رشيح  الإجراءات  اخل�صوع  دون 
م�صالح اجلمارك و ال�رشائب و مل يجد 
املفرت�س  كان  التي  ال�صلع  لتلك  اأثر 
اإ�صتريادها والتي كانت عبارة عن اأجهزة 
ال�صخمة  املالية  القيمة  رغم  اأيل  اإعالم 
ال�رشكة  اأن  للتحريات تبني  لها وموا�صلة 
اأنها  و  الواقع  اأر�س  يف  لها  وجود  ال 
�صاحبها  اأ�ص�صها  وهمية  �رشكة  جمرد 
تبيي�صها  و  اخلارج  نحو  االأموال  لتهريب 
امل      4 املتهمني  توقيف  بذلك  ،ليتم 

اأكد  و  دعوين«ق،ع«،«ق،اأ«،«ب،ح«،«ع،هـ« 
برج  والية  من  ينحدر  الذي  االأخري  هذا 
�صنة  من  جانفي  ب�صهر  اأنه  بوعريريج 
الذي  املتهم«ب،ح«  على  تعرف   2016
مقاهي  باأحد  منطقته  نف�س  من  ينحدر 
العا�صمة و بعد اأن اأخطره مب�صكلته التي 
 100 مببلغ  مديون  وكونه  فيها  يتخبط 
رفقته  العمل  عليه  عر�س  �صنتيم  مليون 
وت�صدير  ا�صترياد  �رشكة  ميلك  كونه 
ب�صيطة  وظيفة  له  قدم  ،و  بالكاليتو�س 
ظرف  نقل  عن  عبارة  كانت  عايل  باأجر 
اإىل بنك االإ�صكان والتي كانت ت�صم مبالغ 
مالية �صخمة بقيمة 4 ماليري �صنتيم مع 
و  �صياقة  رخ�صة  عن  عبارة  كانت  وثائق 
اأجنز  باأنه  موؤكدا  امل�صري  با�صم  غريها 
من  يكت�صف  اأن  قبل  عمليات   6 حوايل 
خالل م�صالح االأمن اأنها وثائق مزورة و 
اأن ال�رشكة التي ينقل لها االأظرفة جمرد 
�رشكة وهمية ، من جهته امل�صري اإعرتف 
مزورة  بوثائق  ال�رشكة  تلك  اأ�ص�س  باأنه 
اأنها جمرد �رشكة وهمية كانت يطمح  و 
من خاللها لتهريب االأموال و تبيي�صها ، 
الوقائع  هاته  على  بناءا  املتهمني  ليمثل 
اجلنايات  حمكمة  اأمام  خطرية  اجلد 
ملواجهة  تهم تراوحت بني جناية تكوين 
جلناية،  االإعداد  بغر�س  اأ�رشار  جمعية 
تبيي�س االأموال، خمالفة الت�رشيع اخلا�س 
بال�رشف وحركة روؤو�س االأموال من اإىل 
يف  املزور  وا�صتعمال  والتزوير  اخلارج، 
وا�صتعمال  والتزوير  ر�صمية  حمررات 
هوية  وانتحال  اإدارية  وثائق  يف  املزور 

الغري، والتمل�س ال�رشيبي . 

�شركة  يوؤ�ش�شون  �شخ�شا   15
وهمية لتهريب 1200 مليار 

�شنتيم

عليها   التحقيق  يجري  اأخرى  ق�صية 
من  �صبكة  حول  البي�صاء  الدار  مبحكمة 
15 �صخ�صا من بينهم موظفني ببنك قاموا 
وهمية  وت�صدير  ا�صترياد  �رشكة  باإن�صاء 
اإىل  االأموال  لتهريب  كغطاء  وا�صتعمالها 
االإطاحة  مت  التي  ال�صبكة  ،وهي  اخلارج 
االقت�صادية  الفرقة  م�صالح  قبل  من  بها 
الأمن والية اجلزائر بناءا على معلومات 
ا�صترياد  �رشكة  حول   عليها  حت�صلت 
عدة  باإجراء  قامت  انها  تبني  وت�صدير 
ب�صاعة  ال�صترياد  ببنك  توطني  عمليات 
�صخمة  مالية  مبالغ  مقابل  اخلارج  من 
وخالل  �صنتيم،  مليار   1200 بـ  قدرت 
ال�رشكة  اأن  تبني  املعلومات  يف  التحري 
جتارية  �صفقات  عدة  اأبرمت  التي 
جمرد  هي  اخلارج  من  ب�صائع  ال�صترياد 

با�صتعمال  تاأ�صي�صها  مت  وهمية  �رشكة 
�صجل جتاري ملواطن اأجر منه من اأجل 
ا�صترياد  �رشكة  تاأ�صي�س  يف  ا�صتغالله 
وذلك  �صنوية  عموالت  مقابل  وت�صدير 
كما  �رشعية،  غري  للممار�صات  كغطاء 
متكنت ذات  امل�صالح يف اإطار التحريات 
اإىل ف�صح تلك املعامالت واإلقاء القب�س 
على امل�صتبه فيهم الذي جر 15 �صخ�صا 
على العدالة تبني �صلوعهم يف اجلرمية، 
وكذا  ا�صتخراج مبلغ مايل يقدر بـ 30 مليار 
�صنتيم. فيما مت حتويل امل�صتبه فيهم على 
على  �صماعهم  مت  اأين  االأمني  التحقيق 
حما�رش ر�صمية ومنه حتويلهم على وكيل 
البي�صاء  الدار  حمكمة   لدى  اجلمهورية 
الت�رشيع  خمالفة  بتهمة  ومتابعتهم 
و  ال�رشف  بتنظيم  املتعلق  اجلمركي 
اخلارج.  واإىل  من  االموال  روؤو�س  حركة 
وقد اأمر قا�صي التحقيق باإيداع امل�صتبه 
باملوؤ�ص�صة  املوؤقت  احلب�س  رهن  فيهم 

العقابية باحلرا�س على ذمة التحقيق .

اأردنيون يوؤ�ش�شون �شركة 
وهمية و ي�شتولون على  4 

ماليري �شنتيم

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  وقفت  كما 
بالعا�صمة على ق�صية 4  رعايا اأردنيني 
قاموا  جزائريان   اأعمال  رجال  و 
باإن�صاء �رشكة وهمية الأعمال البور�صة 
 Market« امل�صماة  ال�رشكة  االأردنية
خاللها  من  متكنوا  التي    »Trends
من الن�صب  على  16 مواطنا جزائريا  
منهم �صيدتان و اإطارات دولة و�صلبهم 
 20 بني  ترواحت  معتربة  مالية  مبالغ 
وبقيمة  �صنتيم  مليار  و  �صنتيم  مليون 
عن  �صنتيم  ماليري   4 فاقت  اإجمالية 
هاته  اإ�صتثمار  على  اإيهامهم  طريق  
عرب   العاملية  البور�صة  يف  املبالغ  
مواقع االأنرتنيت و �صارات االإعالنات 
موقع  من  اإ�صطيادهم  بعد  ،وهذا 
االإعالنات »واد كني�س« ، وهي الق�صية 
بها  ل�صكوى  تقدم  تعود وقائعها  التي 
اأمام  �صيدة  منهم  مواطنني   5 حوايل 
ملنطقة  الوطني   الدرك  م�صالح 
 16 بتاريخ  العا�صمة  غرب  ال�رشاقة 
�صبتمرب  2013 تفيد تعر�صهم للن�صب 
اأ�صحاب  من   اأردنيني  رعايا  يد  على 
تراند�س«الأعمال  »ماركت  �رشكة 
عليهم  بالتحايل  قاموا  اأين  البور�صة  
معتربة  مالية  مبالغ  من  جترديهم  و 
مليون   100 و  مليار  ملبلغ  و�صلت 
اإيهامهم  بعد  ال�صحايا  الأحد  �صنتيم 
العاملية  البور�صة  اإ�صتثمارها يف  على 

اأحد  �صكوى  فحوى  يف  جاء  ،حيث 
ال�صحايا من من وقع يف �رشاك هاته 
باأنه  �صقيقته  رفقة  اخلطرية  ال�صبكة 
تلقى اإت�صال على  الرقم الذي اأدرجه 
يف موقع »واد كني�س« من �رشكة اأردنية 
االأر�صدة  تداول  كيفية  يف  متخ�ص�صة 
مقرها  الكائن  االأم  لل�رشكة  تابعة 
الدخول  عليه  عر�صوا  اأين  باالأٍردن  
دخوله  بعد  الن�صاط  هذا  يف  معهم 
ب�صعر  �صاعات   10 مدته  ترب�س  يف 
ال�رشكة   له   تنظمه  �صنتيم   5 ماليني 
و  عمل  طريقة  بدرا�صة    واخلا�س 
باإعتبار  العاملية  البور�صة  ن�صاط 
هذا  يف  اخلربة  عدمية  اجلزائر 
املجال وهو االأمر الذي زرع يف نف�صه 
من  تاأكد  بعدما  خا�صة  الطماأنينة 
وجود عدة فروع لهاته ال�رشكة يف كل 
من منطقة »دايل اإبراهيم » و »ديو�س 
مراد »ووالية »تلم�صان«ووالية »ورقلة«  
حت�صل  بعدما  الرتب�س  بتلقي  ،ليقوم 
على عقد معهم مبعدل اأرباح 2 باملئة 
اإىل 3 باملائة كان �صاري املفعول ملدة 
اأ�صهر حت�صل فيها على عدة مبالغ   6
مالية و اأٍرباح حلقت 30 األف دج لل�صهر 
دون اأدنى جهد يذكر  وهو االأمر الذي 
اإدخال  و  النقود  جعله ي�صتمر يف دفع 
هي  قامت  والتي  رفقته  �صقيقته  
من  اآخرين  �رشكاء  باإدخال  االأخرى 
�صكوك  اأي  تنتابهم  مل  حيث  معارفها 
حول م�صداقية هاته ال�رشكة لطريقة 
عملها املحرتفة رغم الكم الهائل من 
اإدارة  على  تداولوا  الذين  امل�صوؤولني 
ال�رشكة  فيما ت�صابهت الوقائع بالن�صبة 
طريقة  اختالف  مع  ال�صحايا  لبقية 
اإعالنات  بني  تنوعت  التي  اال�صطياد 
االإعالنات  �صارات  و  االأنرتنيت 
املوزعة عرب عدة مراكز من جامعات 
من  �صبتمرب  �صهر  ،لغاية  غريها  و 
و  ال�صحايا  تفاجئ  اأين  العام  نف�س 
كالعادة ملوعد حت�صيل  تقدمهم  لدى 
و  ال�رشكة  اأ�صحاب  باختفاء  االأرباح 
رفقة  عرو�صه  على  خاويا  مبقرها 
املالك  جميع  فر  اأين  الفروع  باقي 
 4 من  اأكرث  وبحوزتهم  الوطن  خلارج 
مواطنا   16 اأموال  من  �صنتيم  ماليري 
جزائريا ، ليتم فتح حتقيقات ق�صائية 
اثنان  و  اأٍردنيني  اأثبتت تورط 4 رعايا 
حالة  يف  الزالو  اجلن�صية  جزائريي 
فرار حلد ال�صاعة ، و اجلدير بالذكر 
باال�صتنجاد  قاموا  ال�صحايا  اأن 
بال�صفري االأردين بعدما توجهوا ملوقع 
غري  اأمامه  �صكوى  رفعوا  و  ال�صفارة 
اأمام  اأنه مل رف�س االأمر قبل حتريكه 

املحكمة  . 

ل/منرية

موؤ�ش�شات و مواطنون �شحايا ل�شفقات مزيفة

�سركات وهمية يف �جلز�ئر لتهريب �ملاليري 
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 ، ورقلة  والية  لديوان  بيان  اأفاد 
كانت قد ت�سلمت يومية »الو�سط« 
االأول  امل�سوؤول  اأن   ، منه  ن�سخة 
ومبنا�سبة  التنفيذية  الهيئة  على 
ال�ساد�سة  بالذكرى  االحتفال 
اال�ستقالل  لعيدي  واخلم�سون 
برنامج  �سطر  قد   ، وال�سباب 
عمل مكثف على مدار اأربعة اأيام 
اىل  جويلية   02 من  اإبتداء  كاملة 
، حيث  ال�سهر  نف�س  05 من  غاية 
القادر  عبد  ي�ستهل  اأن  ينتظر 
االأول  اليوم  يف  برناجمه  جالوي 
بزيارة عمل وتفقد لدائرة �سيدي 
 03 بتد�سني  �سيقوم  اأين   ، خويلد 
اإدخال  مع   ، للخدمات  حمطات 
بلديتي  من  بكل  جواريني  ملعبني 
عبد  بن  وحا�سي  خويلد  �سيدي 
اإطار  يف  وذلك  اخلدمة  حيز  اهلل 
احلركة  باإن�سغاالت  اجلاد  التكفل 

اجلمعوية والريا�سية بالوالية .
ف�ستكون  الثاين  اليوم  يف  اأما 
عمل  زيارة  الوالئية  لل�سلطات 
الوايل  �سي�ستهلها   ، ورقلة  لدائرة 
رفقة ال�سلطات املدنية و االأمنية 
ا�سافة لالأ�رسة الثورية بو�سع حيز 
بحي  البلدية  املكتبة  اخلدمة 
 ، باخلفجي  املعروف  الن�رس 
وبنف�س احلي �ست�رسف ال�سلطات 

االإدارية  امللحقة  تد�سني  على 
حتط  اأن  قبل   ، ورقلة  لبلدية  
بحي  اجلامعية  باالإقامة  الرحال 
امللعب  لتد�سني  بورقلة  الن�رس 
اجلواري ، وبعا�سمة الواحات اأي�سا 
�سي�سع الوايل رفقة مدير ال�سباب 
باإيفري  االإناث  م�سبح  والريا�سة 
لدار  التوجه  قبل  اخلدمة  حيز 
لالإ�رساف  زكرياء  مفدي  الثقافة 
على افتتاح �سالون الوالئي للخط 
العربي ا�سافة لتوزيع االعتمادات 
الثقافية  اجلمعيات  على  املالية 
بطاقة  توزيع  وكذا   ، بالوالية 

فنان وتكرمي ال�سعراء  واملواهب 
املتوجني  والريا�سية  ال�سبانية 

واملتفوقني  .
الرجل  �سي�رسف  ذلك  جانب  اإىل 
االأول بالوالية عبد القادر جالوي 
يف نف�س اليوم على ا�سارة انطالق 
»�سيف  للمهاري  الثالثة  املرحلة 
يف  املتوجني  وتكرمي  اجلزائر« 
م�سمار   ب�ساحة  املراحل  خمتلف 
ببلدية  بكرات  الرعوية  املنطقة 

عني البي�ساء .
احلفل  موعد  بخ�سو�س  اأما 
الوالئي املخ�س�س لتوزيع قرارات 

من  م�سكن   600 من  االإ�ستفادة 
الريفي  فيها  مبا  ال�سيغ  خمتلف 
الرتقوي   ، املدعم  الرتقوي   ،
التجزئات  وعقود  العمومي 
اإطار  يف  املندرج  االإجتماعية 
جت�سيد برنامج رئي�س اجلمهورية 
الوايل،   ديوان  بيان   اأو�سح  فقد 
م�ستوى  على  �سيكون  ذلك  فاإن 
حممد  بلونار  املجاهد  قاعة 
وفقا  الوالية  مبقر  ال�سالح 
من  امل�سطر  الوطني  للربنامج 
و  والعمران  ال�سكن  وزارة  قبل 

املدينة .

الوطن  واليات  باقي  غرار  على 
املن�رسم  االأ�سبوع  نهاية  قامت   ،
بجميع  املحلية  ال�سلطات 
وبالتن�سيق  ورقلة  والية  بلديات 
الفاعلة  املحلية  اجلمعيات  مع 
حملة  بتنظيم  االأحياء  ومواطني 
ملختلف  النطاق  وا�سعة  نظافة 
والتجمعات  ال�سعبية  االأحياء 

ال�سكنية احلديثة الن�ساأة .
قام االأمني العام للوالية نيابة عن 
االنطالق  على  باالإ�رساف  الوايل 
لنظافة  الوطنية  للحملة  الر�سمي 
كافة  عرب  ال�سوارع  و  االأحياء 
،وذلك   ورقلة  والية  بلديات 
القطاعات  كافة  مب�ساركة  
و  الر�سمية  الهيئات  و  التنفيذية 
البلدية  ال�سعبية  املجال�س  جميع 
وروؤ�ساء الدوائر ا�سافة للجمعيات 
املحلية و املواطنني ، ويف �سياق 
من  الع�رسات  ثمن  فقد   مت�سل 
على  الكربى  بالدوائر  مواطني 

و  ،ورقلة  الطيبات   ، تقرت  غرار 
اأنقو�سة يف ت�رسيح لهم مع يومية 
التي  املبادرة  هذه   ،« »الو�سط 
ال�سانحة  من  بالفر�سة  و�سفوها 
القمامات  من  االأطنان  رفع  اأجل 
البال�ستيكية  واالأكيا�س  واالأو�ساخ 

املكد�سة يف ال�سوارع .
ومبا�رسة  الوالية  وايل  اأن  ومعلوم 
الوطنية  باحلملة  اعالمه  بعد 
وال�سوارع،  االأحياء  لنظافة 
املحلية  ال�سلطات  جميع  دعا 
ا�سافة  القطاعية  واملديريات 
االأحياء  جمعيات  لروؤ�ساء 
التجند  �رسورة  اىل  واملواطنني 
املبادرة  هذه  يف  للم�ساركة 
اأنها  علمنا  اإذا  خا�سة   ، الوطنية 
ال�سيف  ف�سل  حلول  مع  تتزامن 
واليات  به  تتميز  الذي  احلار 
جنوب البالد الكبري عموما ووالية 

ورقلة على وجه اخل�سو�س  .
اأحمد باحلاج 

املواطنني  من  عدد  ا�ستكى 
املرتددين على املحالت التجارية 
باملناطق  اجلوارية   واالأ�سواق 
 ، الكبري  البالد  بجنوب  احلدودية 
اخل�رس  اأ�سعار  ارتفاع  مع�سلة  من 
والفواكه و كذا املواد اال�ستهالكية 
ارتفاعا جنونيا خا�سة  التي ت�سهد 
نق�س  نتيجة   ، ال�سيف  ف�سل  يف 
على  يقدمون  الذين  التجار  عدد 
املنطقة من خمتلف واليات الوطن  

ب�سبب بعد امل�سافة.
املواطنني  من  جمموعة  طالب 
ببلديات عني قزام ،تينزاوتني ، برج 
باجي خمتار و تيمياوين احلدودية 
على  اأدرار  و  مترنا�ست  بواليتي 
اأحمد  االأول  الوزير  من  التوايل 
التجارة  وزارة  كذا  و   ، اأويحي  
اأ�سعار  ل�سبط  العاجل  بالتدخل 
املواد اال�ستهالكية  و كذا اخل�رس و 
الفواكه التي ت�سهد ارتفاعا جنونيا 
هذه االأيام ، من خالل العمل على 

تثبيت االأ�سواق املغطاة  بالبلديات 
االأ�سعار  يف  امل�ساربة  ملنع  ذاتها 
التي اأنهكت جيوب الغالبى ، ليجد 
�سحية  نف�سه  الب�سيط  املواطن 
التي  االأ�سعار  يف  امل�ساربة  هذه 
و  اال�ستهالكية  املواد  مت�س عديد 
ت�سهد  التي  الفواكه  و  اخل�رس  كذا 
االأ�سبوعي  ال�سوق  يف  ارتفاعا 

بحجة بعد امل�سافة  .
ال�سكان  و ح�سب ت�رسيح عدد من 
ليومية »الو�سط » فاإن ارتفاع اأ�سعار 
اخل�رس و الفواكه ب�سكل �ساروخي 
اأ�سحاب  خا�سة  جيوبهم  اأنهك   ،
لديهم  الذين  و  الب�سيط  الدخل 
وزارة  منا�سدين   ، كبرية  عائلة 
العمل  و  العاجل  بالتدخل  التجارة 
اأعوان املراقبة و قمع  تثبيت  على 
ل�سبط  االأ�سواق  مبختلف  الغ�س 
امل�ساربة  من  التقليل  و  االأ�سعار 

التي اأثرت عليهم ب�سكل كبري  .
�شيخ مدقن 

.        اإنطالق املرحلة الثالثة للمهاري �سيف اجلزائر 

احتفال بعيدي الإ�شتقالل وال�شباب امل�شادف لـ 05 جويلية 

اأحمد باحلاج 

وايل ورقلة يد�سن م�ساريع 
باجلملة ويوزع 600 م�سكن 

 ت�سكو العائالت القاطنة باقليم بلدية 
الكربى  ريغ  وادي  مبنطقة  تب�سب�ست 
البيئي  للواقع  املتوا�سل  التدهور  من 
الغري مفهوم مل�سالح  التاأخر  نتيجة   ،
املتعفن  الو�سع  احتواء  يف  البلدية 
املياه  �سعود  ظاهرة  تف�سي  نتيجة  

القذرة .
ببلدية تب�سب�ست  عرب �سكان حي 250 
بتقرت والتي تبعد حوايل 160 كلم من 
مقر الوالية ورقلة  يف معر�س حديثهم 
اإ�ستيائهم  عن   ، »الو�سط«   يومية  مع 

ال�رسف  قنوات  اإن�سداد  م�سكلة  من 
من  اإرادة  حقيقية  وغياب   ، ال�سحي 
ال�سلطات املعنية لو�سع حد للم�سكل 
ت�رسب  اإىل  اأدى  الذي  االأمر   ، القائم 
عليه  جنم  مما  ال�سطح  اإىل  املياه 
وديان وبرك من املياه القدرة ، وهو 
�سبكة  على  �سلبا  اإنعك�س  الذي  االأمر 
الروائح  اإنت�سار  ناهيك عن  الطرقات 
عن  ف�سال  منها  املنبعثة  الكريهة 

اإنت�سار لبع�س احل�رسات ال�سامة .
و يف انتظار تدخل ال�سلطات املعنية 

احلي  مواطني  على  الزما  يبقى 
املزري  الو�سع  معاي�سة  املذكور 
الوعيد  رغم   ، م�سمى،  غري  الأجل 
من  بالت�سعيد  للمت�رسرين  املتكرر 
مل  ما  حالة  يف  االحتجاجات  لهجة 

جتد مطالبهم اذانا �ساغية .
ا�ستجوبناهم  من  جل  ت�ساءل  وقد   
البيئي ، عن م�سري  الو�سع  عن تردي 
م�رسوع القرن الذي ر�سدت له الدولة 
ما يزيد عن 2000 مليار �سنتيم الخراج 
انت�سار  تف�سي ظاهرة  نفق  ورقلة من 

الذي  امل�رسوع  وهو  القذرة،  املياه 
تنباأ الكثريون بف�سله قبل والدته .

الناحية  �سكان  طالب  جهتهم  من   
املذكورة من وايل الوالية عبد القادر 
اأجل  من  التدخل  ب�رسورة  جالوي  
برجمة زيارة ميدانية لهم للوقوف على 
يف  يكابدونها  التي  امل�ساكل  اأمهات 
ظل غياب ارادة حقيقية من ال�سلطات 
ح�سب  بان�سغاالتهم  للتكفل  املحلية 

االأولويات واالمكانات املتاحة  .
�أحمد باحلاج 

للمخدرات  العاملي  اليوم  واإحياء  تزامنا 
امل�سادف لـ 26 جوان من كل �سنة، نظمت 
مع  بالتن�سيق  تندوف  والية  امن  م�سالح 
امليدان  يف  النا�سطة  اجلمعيات  خمتلف 
باملنا�سبة  خا�س  اإعالمي  يوم  ن�سف 
امل�سطرة  التظاهرة  املدينة.  بو�سط 
مت  اأين  مفتوحة،  اأبواب  تنظيم  ت�سمنت 

اأجنحة عر�س لكل من املجهودات  و�سع 
املبذولة من طرف فرقة مكافحة االإجتار 
غري م�رسوع للمخدرات واملوؤثرات العقلية 
امل�سجلة  الن�ساطات  ح�سيلة  مرتجمة يف 
لل�سدا�سي االأول من �سنة 2018، وخمتلف 
املديرية  طرف  من  امل�ستعملة  الو�سائل 
للعمل  جناح  الوطني،  لالأمن  العامة 

االت�سال  ملكتب  التوعوي  و  التح�سي�سي 
تندوف،  والية  الأمن  العامة  العالقات  و 
وعر�س اآخر للجمعيات النا�سطة بالوالية 
.   االأبواب املفتوحة كانت فر�سة للتعريف 
و�سبل  خطورتها  اأنواعها،  باملخدرات، 
توزيع مطويات  اإىل  اإ�سافة  منها،  الوقاية 
حت�سي�سية تربز خطورة هذه االآفة و كيفية 

الوقوع فيها، وبع�س االإر�سادات و الن�سائح 
ا�ستح�سان  القت  العملية  هذه  لتجنبها، 
مثمنني  االأعمار  خمتلف  من  املواطنني 
بذلك جهود م�سالح ال�رسطة و اجلمعيات 
جميع  مبحاربة  كفيلة  ثقافة  غر�س  يف 

اأ�سكال االآفات االجتماعية .
اأحمد باحلاج 

يف وقت تلعب فيه ال�شلطات املعنية دور املتفرج  

بتنظيم اأبواب مفتوحة بالتن�شيق مع اجلمعيات الفاعلة 

�سكان حي 250 بتقرت يغرقون يف املياه القذرة  

اأمن والية تندوف يحيي اليوم العاملي ملكافحة املخدرات 

بالتن�شيق مع اجلمعيات املحلية

 ارتفاع اأ�شعار اخل�شر و الفواكه
 باملناطق احلدودية 

 حملة نظافة كبرية 
يف �سوارع ورقلة 

ب�سبب بعد امل�سافة و افتقار 
اجلهة لعديد النقائ�ص

�شطرت م�شالح وايل ولية ورقلة عبد القادر جالوي برناجما ثريا مبنا�شبة الحتفالت املخلدة للذكرى 
املزدوجة 56 لعيدي الإ�شتقالل وال�شباب ، اأين �شيتم معاينة وتد�شني م�شاريع باجلملة مع توزيع 600 وحدة 

�شكنية من خمتلف ال�شيغ ح�شب  املعلومات املتوفرة.



املنتخب  البلدي  املجل�س  يراهن 
م�ستغامن  والية  �رشق  حجاج  لبلدية 
امل�ساريع  من  عدد  اقرتاح  على 
التنم�ية الهامة التي �ست�ؤهل البلدية 
جني  من  ال�سياحي  الطابع  ذات 
مداخيل مالية معتربة وح�سب رئي�س 
اجناز  فان  مب�س�ط  احمد  البلدية 
للق�ساء  البلدية  داخل  ف�ساء جتاري 
واال�ستثمار  امل�ازية  التجارة  على 
البلدية  م�ؤهالت  يف  املحلي 
الراهن  ال�قت  يف  ي�سكل  ال�سياحية 
للمجل�س  الهامة  االأول�يات  اأحد 
بدوره  ي�سعى  الذي  اجلديد  البلدي 
"التي  "احلرقة  ظاهرة  جمابهة  اإىل 
انت�رشت خالل ال�سن�ات االأخرية يف 
اأو�ساط ال�سباب هذا واأ�سار العديد من 
�سكان قرى ال�سمارة والزريفة ببلدية 
مناطهم  ا�ستفادة  اأهمية  اإىل  حجاج 
الريفية من ح�سة جديدة يف ال�سكن 

الريفي معتربين اأن ما مت اجناز من 
الطلب  يلبي حجم  ريفية مل  �سكنات 
املتزايد ويعاين �سكان قرى ال�سمارة 
املرافق  بع�س  غياب  من  والزريفية 
كما  واالإدارية  اجل�ارية  ال�سحية 
ي�سدد �سكان القرى املجاورة لبلدية 
وحت�سني  النقل  ت�فري  على  حجاج 
االإطار املعي�س لل�سباب الذي ال يجد 
بالقرى اإال ف�ساءات ترفيهية وح�سب 
ال�سلطات املحلية لبلدية حجاج فان 
التي  اجلديدة  التنم�ية  امل�ساريع 
اإطار  يف  وت�سجيلها  اقرتاحها  مت 
�ست�سمح  املحلي  التنمية  برنامج 
اجل�ارية  املرافق  من  عدد  باجناز 
كما  ال�سكانية  الكثافة  ذات  بالقرى 
اأن ح�سة ال�سكن الريفي وتعداد هذه 
ال�سيغة ال�سكنية يبقى من �سالحيات 

ال�سلطات ال�الئية  
م.�أمني
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التابعة له حيث تطرق احلا�رشون 
والكارثية  املزرية  ال��سعية  اإىل 
خ�سارة  تعرف  والتي  للميزانية 
االختال�سات  عملية  جراء  كبرية 
التي طالت اأم�ال التعا�سدية  يف 
�سنتيم  مليار   400 �سجلت  حني 
 20 يف�ق  ما  نتيجة  مالية  كثغرة 
و  الع�س�ائي  الت�سيري  من  �سنة 
املكتب  طرف  من  الالم�س�ؤول 
و  املرافق  حتى  و  ال�سابق 
التي  التعا�سدية  التابعة  االأمالك 
العهدة  يف  كبريا  تده�را  �سهدت 
اأهم  بزوال  هدد  مما  ال�سابقة 
م�اردها كمراكز الراحة و الفنادق 
امل�ج�دة يف عدة واليات يف رب�ع 
و  الف�سائح  والزالت  هذا  ال�طن 
دي�ن  �سكل  على  تت�اىل  الثغرات 
تقع على عاتقها كف�اتري خمتلف 

امل�ردين الذين يظهرون تباعا.
ب�عزيز  كرمي  ال�سيد  اأكد  و  هذا 
ع�س� املكتب ال�طني للتعا�سدية 
على  باإ�سمها  الر�سمي  والناطق 
عاتق  على  امللقاة  امل�س�ؤولية  اأن 
املندوبني  و  اجلديد  املكتب 
العمال  على  و  بال�سهلة  لي�ست 
ال�سائكة   ال��سعية  تفهم  و  ال�سرب 
التي ورثها املكتب و التي تتطلب 

للخروج  اجله�د  جميع  تظافر 
االأمان  بر  اإىل  بالتعا�سدية 
تطبيق  احلا�رشون  اقرتح  كما 
ا�سرتاكات متثل 1.5 % من االأجر 
من  ذلك  و  للمنخرطني  القاعدي 
اأجل حت�سني احلالة املادية لها و 
ن�عية  و  اإ�سافية  خدمات  تقدمي 
تتجاوب مع تطلعات العمال و على 
�سبيل املثال تغطية 20% املتبقية 
يف  املنخرطني  ا�سرتاكات  من 
االإجتماعي  ال�سمان  �سندوق 
مك�سبا  يعد  مما   %100 لت�سبح 
تدخله  ليختتم  القطاع  لعمال 
للجميع و خا�سة  بال�سكر اجلزيل 
الذين  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
�سبيل  يف  جهد  اأي  يذخروا  مل 

قرارات  واتخاذ  ال��سعية  حت�سني 
و  بتهيئة  املتعلقة  كتلك  جريئة 
اال�ستجمام  و  الراحة  مراكز  فتح 
ال�سيف  العمال خالل ف�سل  اأمام 
و  امل�ساريف  �سح  و  نق�س  رغم 
الطيبة  العالقات  على  االإعتماد 
و  امل�ؤ�س�سات  خمتلف  اإدارات  بني 
تكاليف  لتغطية  التعا�سدية  اأع�ساء 
ال�سيد  جهته  من  تهيئتها.  اإعادة 
ال�طني  املكتب  ع�س�  علي  القا�سي 
اأن  ال��سط  جلريدة  ت�رشيح  يف  اأكد 
�سبل  درا�سة  ب�سدد  االإدارة  جمل�س 
باالإعتماد  متط�رة  و  ت�سيري عقالنية 
بعد  عن  كاملراقبة  التكن�ل�جيا  على 
للتعا�سدية  التابعة  املرافق  ملختلف 
و ذلك عرب خلق �سبكة داخلية عربها 

ت�سهيل  عليها  للقائمني  ليت�سنى 
املجهر.  حتت  وو�سعها  مراقبتها 
العامة  اجلمعية  اأ�سغال  عرفت  كما 
اإختيار خمتلف اللجان كتلك املتعلقة 
بلجنة ال�سفقات و جلنة اإعادة �سياغة 
القان�ن الداخلي و جلنة االإن�سباط و 
على  ال�سفافية  اإ�سفاء  بغية  ذلك 
من  تنطلق  حتى  و  التعامالت  جميع 
بها  املعم�ل  الق�انني  و  الت�رشيعات 
اأخطاء املا�سي  وطنيا و عدم تكرار 
خمتلف  احلا�رشون  ناق�س  كما 
بكيفية  املتعلقة  والق�سايا  امل�ساكل 
اأ�سغال  لتختتم  التعا�سدية  ت�سيري 
هاته اجلمعية االأوىل و الكل يتفاءل 
اأف�سل �رشط تظافر اجله�د  بغذ 

و تكاثفها.

�إحت�شنت مدينة بوحنيفية مبع�شكر نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي فعاليات �أ�شغال �جلمعية �لعامة �لعادية �لأوىل لتعا�شدية عمال 
�لربيد و �ملو��شالت حيث ح�شرها 118 مندوبا ولئيا من خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لتي متثل �لقطاع على غر�ر بريد �جلز�ئر و 

�ت�شالت �جلز�ئر �إ�شافة �إىل موبيلي�ض و بع�ض �لأ�شالك �لأخرى...

مع�شكر بوحنيفية

خلدون.ع

اإنعقاد اجلمعية العامة العادية 
االأوىل لتعا�ضدية عمال الربيد

ب�شبب �لتو�فد �لكبري من �ملر�شي باأدر�ر

�لبويرة

�لبويرة

ترنكوك باأدر�ر

�لأغو�ط 

اال�ضتعجاالت يف حالة  طوارئ ب�ضبب �ضربات ال�ضم�س

�ضكان اأقويالل ي�ضكون البوؤ�س واحلرمان

م�ضاريع مائية من اأجل تزويد 
ما يقارب 45.000 ن�ضمة 

انقالب �ضاحنة حمملة باخل�ضر والفواكه 

تهيئة 300 كلم من 
امل�ضالك الفالحية

ح�سني  املائية  امل�ارد  وزير  اأ�رشف 
على  بالب�يرة  اخلمي�س  ي�م  ن�سيب 
عملية ت�سغيل جمم�عة من امل�ساريع 
ما  تزويد  اأجل   من  لقطاعه  التابعة 
على  م�زعة  ن�سمة   45.000 يقارب 
�س�ق  و  ب�كرام  و  ب�دربالة  بلديات 
و  ريدان  كذا  و  املقراين  و  اخلمي�س  

احلجرة الزرقة و االأ�سنام و ب�سل�ل.
ال�زير  د�سن  ب�دربالة,  بلدية  يف  و 
حمطة  و  1000م3  ب�سعة  مائيا  خزانا 
التي  م3/�سا   85 ب�سعة    4 رقم  �سخ 
 5 رقم  �سخ  حمطة  تزويد  �ساأنها  من 
النائية  التي تربط القرى و املناطق  

االخرى لبلدية ب�كرام املجاورة.
)غرب  اخلمي�س  �س�ق  بلدية  يف  و 
قيد  ن�سيب  ال�سيد  و�سع  الب�يرة(, 
الت�سغيل خزانا  مائيا ب�سعة 2000 م3 
م�جه اىل تزويد بلدية �س�ق اخلمي�س 
باملقراين  قرى   �ستة  جانب  اىل 
حيث  ن�سمة(   15.000 يقارب  )ما 
ب  يقدر  مايل  غالف  تخ�سي�س  مت 
التي  العملية  لهذه  دينار  ملي�ن    270
اي�سا اجناز �سبكة تزويد باملاء  ت�سم 
ال�رشوب لفائدة هذه  القرى املعزولة 

كما تنقل ال�زير اإىل بلدية �س�ر الغزالن 
�سخ  حمطة  الت�سغيل  قيد  و�سع  حيد 

ب�سعة  1400 م3/الي�م.
احلجرة  بلدية  اىل  ال�زير  تنقل  و 
حيث  الب�يرة(  جن�ب  )اق�سى  الزرقة 
باملاء  تزويد  �سبكة  بتد�سني   قام 
ال�رشوب التي من �ساأنها ربط البلدية 
و القرى املجاورة على  غرار الزاوية و 
اأوالد خمل�ف و الدرابنية و تريري�سة, 
بغالف مايل يقدر ب 40  ملي�ن دينار, 
خالل  املقدمة  الت��سيحات  ح�سب 

زيارة ال�زير.
حل  عندما  زيارته  ال�زير  ختم  و 
حيث  الب�يرة(  )�رشق  االأ�سنام  ببلدية 
و�سع قيد  الت�سغيل ازدواجا يف �سبكة 
اأجل  من  ال�رشوب  باملاء  التزويد 
ب�سل�ل  بلدية  و   االأ�سنام  بلدية  ربط 

املجاورة.
على  عقده  �سحفي  م�ؤمتر  خالل  و 
الزرقة,  احلجرة  اإىل  زيارته  هام�س 
عرب ال�زير عن  ارتياحه للتقدم الذي 
اأحرزه قطاعه بالب�يرة يف جمال اجناز 
احتياجات  تلبية  كذا يف   و  امل�ساريع 

ال�سكان بخ�س��س املاء ال�رشوب.

بالطريق  مرور  حادث  اأم�س  اأول  وقع 
بادرار  ترنك�ك  بلدية  بني  الرابط 
ومنطقة البن�د نح�160 كلم  اثر انقالب 
والف�اكه  باخل�رش  حمملة  كانت  �ساحنة 
قادمة من والية مع�سكر يف اجتاه ادرار 

وهذا اثر انفجار احد عجالت ال�ساحنة 
الكبري  واالرتفاع  الكبرية  احلم�لة  جراء 
لدرجات احلرارة وخلف احلادث خ�سائر 

مادية  حلقت بال�ساحنة  واحلم�لة   
بو�شريفي بلقا�شم 

مت حلد االآن فتح وتهيئة ما جمم�عه 
الفالحية  امل�سالك  من  كلم   300
االأغ�اط  والية  بلديات  عرب خمتلف 
امل�سالح  مديرية  من  علم  ح�سبما 
احل�سة  هذه  وتعد  الفالحية 
املدرجة �سمن املخطط اخلما�سي 
العزلة  فك  اإىل  والرامية  املنق�سي 
عن املناطق النائية وتط�ير الن�ساط 

الفالحي بها من بني برنامج اإجمايل 
امل�سالك   من  كلم  اإجناز820  ي�سم 
التقنية  الدرا�سات  تت�ا�سل  فيما 
كلممن   420 جمم�عه  مبا  املتعلقة 
من  عدد  على  تت�زع  الربنامج  ذات 
مقاوالت  بتعيني  لتتبع  البلديات 
كما  االأ�سغال   وانطالق  االإجناز 

ذكرت ذات امل�سالح . 

م�جه  االأيام  هذه  اأدرار  والية  تعرف 
حر �سديدة مل تعرفها من قبل جراء 
احلراة  لدرجات  املذهل  االرتفاع 
م�ؤوية  درجة   48 اإيل  و�سلت  حيث 
اإيل  الزوال  عند  وتعدت  الظل  يف 
اثر  ال��سع  هذا  م�ؤوية  درجة   50
خا�سة  امل�اطنني  على  كبري  ب�سكل 
العمل  ور�سات  يف  يعمل�ن  الذين 
عدة  ال�سحية  امل�سالح  �سجلت  كما 
�رشبات �سم�س تعددت 30 حالة نقل�ا 

للعالج  اال�ستعجاالت  خمتلف  اإيل 
من  كبرية  اأعداد  ي�ميا  يت�افد  كما 
املر�سي خا�سة كبار ال�سن واالأطفال 
باحلرارة  متاأثرين  احل�امل  والن�ساء 
كما يالحظ بعد الزوال حظر للتج�ال 
ال�سحية واحلماية  وبدورها امل�سالح 
حت�سي�سية  حملة  اأطلقت  املدنية 
اأو  امل�سي  لتجنب  ال�سكان  لفائدة 
اجلل��س حتت اأ�سعة ال�سم�س احلارقة 
حتى  بكرثة  املاء  �رشب  ن�سيحة   مع 

اأمام  واأ�سبح  االإن�سان  ج�سم  يجف  ال 
املكيفات  ت�سغيل  خيار  ال�سكان 
م�جة  من  للحد  ونهار  ليال  اله�ائية 
م�سلحة  اأي�سا  ت�سهد   اأين  هذه  احلر 
�سينا  ابن  مب�ست�سفي  اال�ستعجاالت 
االكتظاظ  من  حالة  باأدرار  مبدينة 
االإمرا�س  مر�سي  طرف  من  الي�مي 
مر�س  اأ�سحاب  خا�سة  املزمنة 
ال�سكري  والداء  الدم�ي  ال�سغط 
و�سيق التنف�س وتبقي احليطة واحلذر 

اأ�سا�سيا لتجنب االآثار ال�سحية الناجتة 
تعرفها  التي  الكبرية  احلرارة  عن 
املنطقة خا�سة ونحن يف بداية ف�سل 
حارا  يك�ن  �سك  بدون  الذي  ال�سيف 
العائالت  من  الكثري  اأ�سبح  اأين  جدا 
واليات  احد  اإيل  الذهاب  يف  تفكر 
ال�سمال وهذا وا�سح من خالل حمطة 
احلافالت مابني ال�اليات التي ت�سهد 

اكتظاظ ي�مي من امل�سافرين
 بو�شريفي بلقا�شم 

التابعة  اأق�يالل  قرية  �سكان  طالب 
على  ال�اقعة  العجيبة  بلدية  القليم 
 , الب�يرة  والية  �رشق  لكم   25 بعد 
املحلية  لل�سلطات  العاجل  التدخل 
وال�الئية من اأجل تخ�سي�س م�ساريع 
غابت  التي  قريتهم  لفائدة  تنم�ية 
فجر  منذ  التنمية  مظاهر  عنها 
عزلة  يف  ادخلها  مما   , اال�ستقالل 
يتكبدون  قاطنيها  وجعل  خانقة 
والتهمي�س,  احلرمان  معاناة 
املرير  ل�اقعهم  معاينتنا  وح�سب 
اأنهم   " االأر�س  "املعذب�ن يف  اأ�سار 
وم�ساكل  نقائ�س  عدة  يف  يغرق�ن 
على  واأجربتهم  ي�مياتهم  طبعت 
 , تقليدية  بطرق  حلها  اإىل  اللج�ء 

معي�سيا  واقعا  يعي�س�ن  جعله  مما 
ال�حيد  فالطريق   , للغاية  �سعبا 
اخلارجي  بالعامل  يربطها  الذي 
ويبقى  كارثية  جد  حالة  يت�اجد يف 
بحاجة اإىل تهيئة وتعبيد بالنظر اإىل 
ي�اجه�نها  التي  الكبرية  املتاعب 
�ساءت  كلما  الي�مية  تنقالتهم  يف 
االأح�ال اجل�ية وت�ساقطت االأمطار 
, كما تفتقر القرية الأدنى �رشوريات 
قن�ات  , على غرار  الكرمية  احلياة 
يجرب  ما  ال�رشوب  باملياه  الربط 
ط�يلة  م�سافات  قطع  على  ال�سكان 
من  ماء  قطرة  على  للح�س�ل 
 , وهناك  هنا  املنت�رشة  الينابيع 
الطبيعي  الغاز  غياب  جانب  اإىل 

�سكان  حلم  �سكل  لطاملا  الذي 
رحالت  من  �سئم�ا  الذين   , القرية 
البحث عن قارورات الغاز الب�تان , 
خا�سة يف ف�سل ال�ستاء البارد الذي 
�سديدة  برودة  املنطقة  فيه  تعرف 
ما  وه�   , للثل�ج  كثيفا  وت�ساقطا 
القرية  برجمة  �رشورة  ي�ستدعي 
�سمن املناطق التي لها االأول�ية يف 
املادة  بهذه  الربط  من  اال�ستفادة 
منها  ا�ستفادت  التي   , احلي�ية 
قرى  من  جاورها  وما  االأم  البلدية 
املرافق  �ستى  بالقرية  تنعدم  كما   ,
ت�سمح  التي  والريا�سية  الرتفيهية 
يف  فراغهم  اأوقات  بق�ساء  لل�سباب 
ظل انعدام فر�س العمل , اإىل جانب 

غياب مركز �سحي يقي ال�سكان عناء 
التنقل اإىل البلدية لتلقي اب�سط عالج 
, واأي�سا انعدام االإنارة العم�مية التي 
لل�رشقة  رهيب  انت�سار  عنها  اجنر 
وخمتلف  امل�ا�سي  ا�ستهدفت  التي 
ال�سكان  يطالب  كما   , املمتلكات 
ال�سلطات متكينهم من اال�ستفادة من 
برامج البناء الريفي , خا�سة بالن�سبة 
للعائالت التي رغم ق�ساوة الظروف , 
ال زال االإ�رشار ي�سكنهم يف التم�سك 
مبمار�سة اأن�سطتهم الفالحية واإعمار 
اإىل  حاجة  يف  تبقى  التي  املنطقة 
التفاتة من اجلهات ال��سية لتح�سني 

ظروفهم املعي�سية .
�أح�شن مرزوق

م�شتغامن

املنتخبون ببلدية حجاج 
يطالبون مب�ضاريع �ضياحية



د. غازي ح�سني

احلزب  منظري  كبري  وكان 
ال�سيا�سية  الق�سايا  يف 
واالقت�سادية غوتفريد فيدير 
التربعات  ل�سحب  يتو�سط 
اإىل  اليهود  امل�رصفيني  من 
النازي.  احلزب  �سندوق 
من  التربعات  وارتفعت 

املاركات  اآالف  ع�رصات 
ال�سوي�رصية  والفرنكات 
اإىل  اليهود  قدمها  التي 
باالإ�سافة  املاليني، 
الدوالرات  ماليني  اإىل 
مندل�سون  قدمها  التي 
و�رصكاه، وكوهني ولويب 
وفاربورغ  و�رصكاهما، 
و�سموئيل و�رصكاوؤهما.
وكان يوليو�س �سرتايخر 
املعادين  اأكرب  من 

القومية  احلركة  يف  لليهود 
هتلر  وحارب  اال�سرتاكية. 
يف  االإهانات  اإليه  ووجه 
»اال�سرتاكي  اأ�سبوعيته 
اخلالف  وا�ستمر  االأملاين«. 
يد  وقعت يف  اأن  اإىل  بينهما 
هتلر وثيقة تبني اأن �سرتايخر 
لي�س اآرياً نقياً )ن�سف يهودي 
هتلر  دعاه  لليهود(.  ومعاد 
مطعم  ويف  ميونيخ  اإىل 
يف  الوقاع  بافاريا  اأو�سرتيا 
هتلر  وو�سع  �سفابينغ  حي 
فخ�سع  اأمامه.  الوثيقة 

�سرتايخر ورفاقه لهتلر.
تورنبريغ  حمكمة  واأ�سدرت 
باإعدامه  حكماً   1946 عام 
يف  اأ�سبح  وعندما  �سنقاً، 
عيد  هتف  املق�سلة  اأعلى 
ال�سندوق  وحمل  بورمي، 

الذي و�سعت فيه جثته ا�سم 
اأبراهام غولدبريغ.

معاداته  يف  هتلر  وكان 
يتلقى  ال�رصقية  اأوروبا  يهود 
اليهود  اأغنياء  من  التمويل 
ويهود  الغربية  اأوروبا  يف 
وبف�سلهم وحدهم  نيويورك 
متكني احلزب النازي بح�سب 
من  كاردل  املوؤلف  راأي 

العمل يف االأعوام التالية.
اأوروبا  ويهود  هتلر  وو�سف 
الغربية اال�سكناز يف اأمريكا 
ال�رصقية(  اأوروبا   )يهود 
يغرقون  الذين  بالرعاع 
الكبرية.  باأعدادهم  اأمريكا 
الغربية  اأوروبا  يهود  وكان 
يهود  هجرة  يف  يرغبون  ال 

اأوروبا ال�رصقية اإىل اأملانيا.
امل�رصيف  ن�سح  لذلك 
من  فاربورغ  اليهودي 
رئي�س  هامبورغ  مدينة 
قبل  اإيربت  االأملاين  الرايخ 
ا�ست�سالم هتلر للحكم وقف 
هجرة يهود اأوروبا ال�رصقية. 
مبعوثي  اأحد  �سك  وعندما 
نيويورك،  يف  �سرتيت  وول 
الذي كان عليه ت�سليم النقود 
امل�رصيف  اندفع  هتلر  اإىل 

»هتلر  ي�سحك:  فاريورغ 
بحاجة  واأملانيا  قوي  رجل 
اإىل مثل هذا ال�سخ�س اليهود 
احلزب  ب�سبغتهم  ي�سبغون 
الدميقراطي  اال�سرتاكي 
واحلزب ال�سيوعي، و�سيتدبر 
اأمر هوؤالء لي�س الأنهم  هتلر 
ا�سرتاكيون  الأنهم  بل  يهود 
دميقراطيون اأو �سيوعيون«.

بعد  الوثائق  كل  واأتلفت 
احتالل هتلر لهولندا، 
ومات �ساحب التقرير 
�سجن  يف  �سوب 
وذكر  اجل�ستايو. 
اإليه  امل�سار  التقرير 
االأرقام التالية: من بنك 
يف  و�رصكائه  مندل�سون 
 )10( مرة  اأم�سرتدام 
اأخرى  ومرة  ماليني 
ومبالغ  دوالر،  مليون   15
م�سارف  من  مماثلة 
و�رصكائهما،  ولويب  كوهني 
و�رصكائه،  مورغان  واآل 
و�سامويل و�سامويل. »وا�ستلم 
نقود  و�سرتاو�س  هتلر 

اأ�سحاب البنوك اليهود.
خمابرات  رئي�س  وكان 
)املخابرات  الرايخفري 
بريدوف  فون  الع�سكرية( 
على علم بذلك. قتل كل من 
ليلة  وبريدوف يف  �سرتاو�س 
 30 يف  الطويلة  ال�سكاكني 

حزيران 1934.
»اأنت ترى اأيها العزيز فرانك 
تعلم  اأنت  كريه،  ابتزاز  اأنه 
يهودياً  كان  والدك  كان  من 
اأملانياً  االحرتام،  ي�ستحق 
منذ اأجيال، ولي�س من اأولئك 
الغاليني بالقفطان )زي يهود 

اأوروبا ال�رصقية(، كان جدي 
فرانكنبريغر،  اأ�رصة  من 
االبتزاز«  ذلك  من  حررين 
اأ�سله  بت�سوية  هتلر  ووعده 
اليهودي، واأعطاه حزمة من 
ينبغي  الأنه  النقدية  االأوراق 
الق�سية.  هذه  دابر  قطع 
بعد  فرانك  هان�س  وجنح 
االأر�سيفات   عدة جوالت يف 
بفيينا وغرات�س وفالدفريتل 
يف حل الق�سية باختفاء بعد 

االأوراق.
يهود  دعم  هدف  وكان 
واأمريكا  الغربية  اأوروبا 
تالقي  هو  مالياً  لهتلر 
اال�سرتاتيجية  امل�سالح 
ومناه�سة  والدميغرافية 
وال�سيوعية  اال�سرتاكية 
الدميقراطي  واحلزب 

اأملانيا  وتنظيف  االأملاين 
اليهود  ال�رصقية من  واأوروبا 
فل�سطني،  اإىل  وتهجريهم 
فيها  اإ�رصائيل  وتاأ�سي�س 
غري  بلفور  لوعد  حتقيقاً 

القانوين واال�ستعماري.
وكانت خ�سارة احلزب النازي 
يف انتخابات الرايخ�ستاغ يف 
ت�رصين الثاين 1932 مفاجاأة 
للجميع ونتيجة حتالف هتلر 
كتب  الراأ�سماليني،  كبار  مع 
النازي  احلزب  فرع  رئي�س 
يف برلني غوبلز يف يومياته: 
دون  النقود  فقدان  »يحول 
معقول«.  عمل  باأي  القيام 
وجاء الدعم املايل لهتلر من 
اأمريكا. وامتلك هتلر الكثري 
من النقود واندفع اإىل االأمام 
وكان  جناح.  اإىل  جناح  من 
البارون اليهودي فون �رصودر 
العديد  ملكية  يف  �رصيكاً 
االأمريكية  امل�سارف  من 
واالأجنلو �ساك�سونية. وبتاريخ 
جمع   1934 الثاين  كانون   4
اإحدى  يف  اليهودي  البارون 
غرف فيلته يف مدينة كولونيا 
املرافقني  وهي�س  هيملر 
لهتلر حيث كان بانتظارهما 

الرايخ  ورئي�س  امل�ست�سار 
امل�سن هندنبورغ ومعه فون 

بابن.
اإىل  املجتمعون  وتو�سل 
نائب  هتلر  اأدولف  اتفاق: 
امل�ست�سار فون بابن. واأ�سبح 
احلزب  )من  وفرنك  غرينع 
النازي( وزراء وفجاأة حت�سن 
غوبلز  لدى  املايل  الو�سع 
ومل تعد النقود م�سكلة اأمام 
هتلر وحزبه النازي. ومتّكن 
ع�رصة  بعد  النازي  احلزب 
 %20 بحوايل  الفوز  من  اأيام 
من اأ�سوات الناخبني. اأحرق 
ن  يو ز لنا ا
غ  يخ�ستا لرا ا
ا  تهمو ا و
ب  حلز ا
عي  ل�سيو ا
 . قه بحر
الفور  وعلى 
اجل�ستابو  قام 
ل  عتقا با
واليهود  ال�سيوعيني 

الي�ساريني.
اأ�سدر اليهود غري ال�سهاينة 
على  بياناً  )االندماجيون( 
اأثر ا�ست�سالم هتلر ال�سلطة 
اأع�ساء  »نحن  فيه:  جاء 
القوميني  اليهود  احتاد 
عام  املوؤ�س�س  االأملان 
خرينا  فوق  و�سعنا   1921
يف  �سواء  دوماً  ال�سخ�سي 
فرتة احلرب اأو ال�سلم خري 
والوطن  االأملاين  ال�سعب 
به  بارتباطنا  ن�سعر  الذي 
لذلك  ينف�سم  ال  ارتباطاً 
بالهبة  ب�رصور  رحبنا 
الثاين  كانون  يف  القومية 
1932«. ومنع الن�سيد الذي 
ت�سمن: »�سيكون كل �سيء 
على ما يرام عندما ي�سيل 
دم اليهودي حتت ال�سكني«. 
اأخرى  اأن�سودة  وو�سعت 
»ا�سربوا  تقول:  كانت 
املغدورون  االأخوة  اأيها 
يهودا  عر�س  يبداأ  غداً 
هتلر  واعترب  باالهتزاز«. 
اجلريدة  مع  مقابلة  يف 
الفرن�سية »باري�س ميدي« 
عنفاً  االأكرث  الفقرات  اأن 

غري  »كفاحي«  كتابه  يف 
راهنة واأنه و�سع كتابه وهو 
فارق  ويوجد  بال�سجن. 
ال�سيا�سي  الربنامج  بني 
الرايخ  م�ست�سار  وبرنامج 
على  تعديالت  و�ساأجري 

كتابي »كفاحي«.
نظرياته  هتلر  واعترب 
عادياً.  هراًء  العرقية 
رتبة  اإىل  تردد  بال  ورقى 
جرنال الرائد فون �سيفان 
ن�سف اليهودي وال�سهيوين 

املوؤمن.
ثبت يل بجالء من الوثائق 
ح�سلت  التي  االأملانية 
وزارة  اأر�سيف  من  عليها 
يف  االأملانية  اخلارجية 
وزارة  اأر�سيف  ومن  بون 
يف  النازية  اخلارجية 
الوثائق  ومن  بوت�سدام 
التي جمعها �سعيد دودين 
وعبا�س  عرفات  اإىل 
النازية  بني  التعاون  عن 
واأعطاين  وال�سهيونية 
�سورة عنها ومن ر�سالتي  
كاردل  االأملاين  الكاتب 
ال�سبعينيات  يف  يل  ثبت 
املا�سي،  القرن  من 
اأهداين  الذي  كتابه  ومن 
باالأملانية  منه  ن�سخة 
النازية  بني  التعاون  اأن 
لتهجري  وال�سهيونية 
اإىل  واأوروبا  اأملانيا  يهود 
اإجناح  اإىل  اأدى  فل�سطني 
يف  اليهودي  اال�ستيطان 
فل�سطني واإقامة اإ�رصائيل 
اليهودية  للم�ساألة  كحل 
ثالث  بعد  اوروبا  يف 
هتلر  موت  من  �سنوات 
ال�سهيونية  با�ستغالل 
و  الال�سامية  ملعزوفتي 
واملبالغة  الهولوكو�ست 
فيهما جدا  ودعم الدول 
الغربية واالأمراء وامللوك 
وا�ستخدام  العرب 
بالنكبة  والت�سبب  القوة 
وا�ستغالل  امل�ستمرة 
النازي  الهولوكو�ست 
الهولوكو�ست  لتربير 
�سعبنا  على  اال�رصائيلي 

الفل�سطيني.

و�سور تقرير يف هولندا 

ك�سف التمويل اليهودي 

الغربي لهتلر. واختفى 

الكتاب من الأ�سواق بعد 

�سدوره فرتة ق�سرية.

حاول اأحد اأقارب هتلر 

الذي كان يعي�ش يف 

اإيرلندا ابتزاز هتلر مادياً 

باأ�سله ربع اليهودي، فلجاأ 

هتلر اإىل حماميه هان�ش 

فرانك وجرى بينهما 

احلديث التايل:
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رئي�س  يتمكن  مل  الفرتة،  تلك  ففي 
الدميقراطي،  اال�شرتاكي  الوزراء 
حكومة،  ت�شكيل  من  كليما،  فيكتور 
ال�شعب  حزب  �شكل  لذلك،  ونتيجة 
اآنذاك،  احلرية  حزب  مع  ائتالفا 
يف  ع�رش  االأربعة  االأع�شاء  جمد 
االحتاد االأوروبي العالقات ال�شيا�شية 
�شلعي  اأحد  اأن  ب�شبب  النم�شا،  مع 
االئتالفية هو حزب مييني  حكومتها 
متطرف )حزب احلرية( تولت النم�شا 
رئا�شة االحتاد االأوروبي للمرة االأوىل 
العام  جمددا  و�شت�شتلمها   ،1998 يف 

اجلاري.
اأول  بني  كبري  فرق  يوجد  ذلك،  ومع 
االحتاد  النم�شا  فيها  تراأ�شت  مرة 
كان   1998 ففي  املقبلة،  واملرة 
فيكتور  اال�شرتاكي،  الدميقراطي 
لكن  االأوروبي،  لالحتاد  رئي�شا  كليما، 
حتت  املرة  هذه  �شيكون  االحتاد 
احلكومة  رئي�س  كورت�س،  رئا�شة 
ب�شيا�شاته  املعروف  النم�شاوية، 
اليمينية املتطرفة واملناه�شة للهجرة 
ويف عام 1998، اأدرجت النم�شا ق�شية 
الهجرة يف جدول اأعمال الرئا�شة منذ 
اأع�شاء  عدد  ت�شاعف  احلني  ذلك 
�شيا�شة  لكن  االأوروبي،  االحتاد 
مرور  ورغم  تغيري  دون  ظلت  النم�شا 
جدول  النم�شا  تعيد  ال�شنوات،  تلك 
القرن  ت�شعينات  ففي  نف�شه  االأعمال 
يهاجرون  النا�س  كان  املا�شي، 
ب�شبب  االأوروبي  االحتاد  دول  اإىل 
احلروب يف البو�شنة وكو�شوفو واليوم، 
اأ�شخا�س من دول مثل �شوريا  يهاجر 
الدول  اإىل  اإفريقيا  واأفغان�شتان وقارة 
االأوروبية فرارا من النزاعات الدموية 
وكما هو معروف، فاإن اأولويات النم�شا 
االأوروبي  يتعلق برئا�شة االحتاد  فيما 
و�شيا�شات  الالجئني  ق�شايا  تت�شمن 
االحتاد  حدود  وحماية  الهجرة 
االأوروبي وكرئي�س لالحتاد االأوروبي، 
�شيتعني على كورت�س اأن يق�شي معظم 
االحتاد  �شوؤون  مع  التعامل  يف  وقته 
ومئات  الوزارية  االجتماعات  وقيادة 
االأوروبية  الق�شايا  حول  اجلل�شات 
وتوقع نائب رئي�س الوزراء النم�شاوي، 
حزب  )من  �شرتاخه  كري�شتيان  هاينز 
جويلية،   1 بعد  اأنه  اليميني(،  احلرية 
بق�شايا  كورت�س  ان�شغال  ظل  ويف 
اأكرث  )�شرتاخه(  �شي�شبح  االحتاد، 
�شيا�شات  يف  مكثف  ب�شكل  انخراطا 

النم�شا الداخلية.
ب�شبب  جدية  خماوف  يثري  ما  وهو 
املعادية  �شرتاخه  نظر  وجهات 

لالأجانب، وال�شيما امل�شلمني.
ال�شعارات  ببع�س  التذكري  هنا  يجدر 
املتطرف،  احلزب  لهذا  االنتخابية 
"يجب  مثل:  عبارات  ت�شمنت  والتي 
تكون  لن  "فيينا  االأ�شلمة"،  اإيقاف 
الكثري  اأن  "النم�شا تعتقد  اإ�شطنبول"، 
نتفهم  "نحن  اأغبياء"،  االأوروبيني  من 
لالحتاد  كثريا  االنتماء  اإن  غ�شبكم، 
اأ�شخا�شا  يجعلكم  لن  االأوروبي، 

جيدين".
نظره  وجهات  �شرتاخه  يغري  وقد 
خالل  االأوروبي  لالحتاد  املناه�شة 
هذه الفرتة الق�شرية مع تويل النم�شا 
تطوراً  ي�شبح  رمبا  االحتاد  رئا�شة 
الذي  �شرتاخه،  يظهر  اأن  اإيجابياً 
املناه�شة  ال�شيا�شات  طليعة  يف  كان 
�شورة  يف  الوقت،  لبع�س  لالحتاد 
يعك�س فيها اأنه لن تكون هناك م�شاكل 
التغيري  هذا  مثل  لكن  االحتاد  مع 
مغامرة  �شيعني  لل�شيا�شة  اجلذري 
النم�شا،  ففي  الداخلية  ال�شيا�شة  يف 
حيث يزداد ال�شغط على املهاجرين 
وامل�شلمني، ميكن اأن يوؤدي ا�شتخدام 
هذه الفئات كاأداة �شيا�شية اإىل اإ�شعال 
اأن  ويف حني  البالد  يف  �شاخن  نقا�س 
االأوروبي  لالحتاد  كورت�س  رئا�شة 
بالن�شبة  خماطر  على  تنطوي 
اإال  النم�شا،  يف  الداخلية  لل�شيا�شات 
مفاجاآت  حدوث  توقع  ميكن  اأنه 
كورت�س  وي�شتهر  ا  اأي�شً االحتاد  داخل 
واملناه�شة  لرتكيا  املعادية  مبواقفه 
يوؤدي  وقد  وامل�شلمني،  للمهاجرين 
االحتاد  بروح  االإ�رشار  اإىل  ذلك 
مرور  مع  التقليدية  وقيمه  االأوروبي 
زعيم  وجود  عواقب  �شتظهر  الوقت 
االحتاد  رئا�شة  يف  املتطرف  اليمني 
االأوروبي.. رئي�س اأغلق طريق البلقان 

نظر  وجهة  لكن من  املهاجرين  اأمام 
النم�شا  رئا�شة  توؤدي  قد  �شيا�شية، 
"جيدة"،  نتائج  حتقيق  اإىل  لالحتاد 
تتمكن  مل  التي  احلكومات  فبع�س 
الداخلية  ال�شيا�شة  على  الرتكيز  من 
فقدت  لالحتاد،  رئا�شتها  فرتة  خالل 
ومل  الداخل،  يف  ال�شعبية  قاعدتها 
تتمكن بعدها من الو�شول اإىل ال�شلطة 
هي  ذلك  على  اأمثلة  واأف�شل  جمددا 

فنلندا واإيطاليا وفرن�شا واليونان.
االأحزاب  ا�شطرت  البلدان،  هذه  يف 
بعد  احلكومة  مغادرة  اإىل  احلاكمة 
لالحتاد  رئا�شتها  من  وجيزة  فرتة 
االأوروبي ي�شاف اإىل ذلك اأن التحالف 
بني حزبي ال�شعب واحلرية يف النم�شا 
يواجه جدال يف االأ�شا�س ب�شبب مواقفه 
واملهاجرين  وامل�شلمني  اليهود  من 
يف  لف�شائح  احلكومة  وتعر�شت 
وتعد  احلكم،  يف  لها  يوما   180 اأول 
من  واملهاجرين  امل�شلمني  ق�شايا 
مو�شوعات النقا�س ال�شاخن، اإذ تتفوق 
يف اإحلاحها على ق�شايا مثل البطالة 
واالقت�شاد والت�شخم واال�شتقرار كما 
ال�شيما  لليهود،  املعادي  اخلطاب  اأن 
من جانب اأع�شاء داخل حزب احلرية، 

يعد �شببا للقلق بني اليهود.
اأو�شكار  انتقد  ذلك،  على  عالوة 
دويت�س، رئي�س اجلالية االإ�رشائيلية يف 
"اإن  قائال  احلاكم،  االئتالف  النم�شا، 
وقعت خالل  لليهود  معاديا  14 حدثا 
حكم  من  االأوىل  الثمانية  االأ�شابيع 
االئتالف"عندما مت ت�شكيل االئتالف 
�شفريها  اإ�رشائيل  �شحبت  مرة،  الأول 
�شد  احتجاجها  الإظهار  فيينا،  من 
ويبدو  املتطرفة   اليمينية  احلكومة 
اأن حزب احلرية ال ميكن اأن يتخل�س 
املنبثقة  لليهود  املعادية  مواقفه  من 

من ما�شيه، و�شت�شتمر هذه امل�شاعر 
داخل احلزب كما ا�شتهدفت احلكومة 
املجتمعات  احلالية  النم�شاوية 

االإ�شالمية.
وحظرت الدرو�س االإ�شالمية يف ريا�س 
االأطفال يف جميع اأنحاء النم�شا، التي 
دينا  باالإ�شالم  فيها  االعرتاف  مت 
االآن  وجتري   1912 عام  منذ  ر�شميا 
مناق�شة قانون حلظر ارتداء احلجاب 
يف املدار�س واجلامعات واملوؤ�ش�شات 
م�شاجد  �شبعة  اإغالق  ومت  العامة 
وتنوي احلكومة ترحيل اأئمتها، ويرى 
بحزب  البارز  امل�شوؤول  نيمار،  كارل 
يف  ال�شيام  حظر  يجب  اأنه  ال�شعب، 
يف  م�شلمون  وتعر�س  املدار�س، 
 ،2015 عام  يف  اعتداء  لـ56  النم�شا 

و256 عام 2016، و309 عام 2017.
خمتلفة  اأجزاء  ويف  عام،  وب�شكل 
احلكومات  تتعر�س  العامل،  من 
احلركات  خلطر  الدميقراطية 

ال�شعوبية.
تهيمن  احلركات  هذه  مثل  واأ�شبحت 
دول  يف  ال�شيا�شي  امل�شهد  على 
اإيطاليا  مثل  االأوروبي،  باالحتاد 
وكانت  وهولندا  واليونان  واملجر 
النم�شا واحدة من اأوائل دول االحتاد 
اليمينية  احلركات  فيها  تولدت  التي 

املتطرفة.
ومع تروؤ�س النم�شا االحتاد االأوروبي، 
اأن  يبدو  املقبل،  ال�شهر  مطلع 
املتطرفة  اليمينية  اأيديولوجيتها 
القوية يف املا�شي لن تتناغم مع قيم 
االإن�شان  كرامة  احرتام  مثل  االحتاد، 
والدميقراطية  واحلرية  وحقوقه 
ورمبا  القانون،  و�شيادة  وامل�شاواة 
يزيد ذلك من �شعوبة االأمور بالن�شبة 

للمهاجرين وامل�شلمني.

بال �شك، اأ�شبحت النم�شا البلد الأكرث اإثارة للجدل يف الحتاد الأوروبي، وها هي ت�شتعد لت�شلم الرئا�شة الدورية لالحتاد بني 
1 جويلية و31 دي�شمرب 2018 بعد غياب دام 18 عاما، عاد اإىل ال�شلطة يف فيينا الئتالف احلكومي بني "حزب ال�شعب" املحافظ، 
بقيادة �شيبا�شتيان كورت�س، اأ�شغر زعيم يف اأوروبا، وحزب احلرية اليميني املتطرف يكت�شب هذا الئتالف اأهمية اأكرب حاليا، 
حيث ت�شتعد النم�شا لت�شلم رئا�شة الحتاد الأوروبي وكان الئتالف نف�شه، عندما ت�شكل لأول مرة عام 1998، قد لقي ردود 

اأفعال راف�شة من بلدان اأوروبية اأخرى �شاورها القلق حيال ذلك الئتالف.

هي البلد الأكرث اإثارة للجدل يف الحتاد الأوروبي

رئا�صة �لنم�صا لالحتاد �لأوروبي .. تهديد �أم فر�صة ؟

ممن يتم اإنقاذهم يف البحر 

�لقمة �لأوروبية متنح �ل�صوء �لأخ�صر لإبقاء لجئني خارج دول �لحتاد
ب�شبب  متعرثة  مفاو�شات  بعد 
زعماء  متكن  االإيطايل،  املوقف 
التوافق  من  االأوروبي  االحتاد 
لقمتهم،  اخلتامي  البيان  ب�شاأن 
يف  قرارات  �شل�شلة  وت�شمن 
ورو�شيا،  الهجرة،  مثل  ق�شايا 
الزعماء  ومنح  والتجارة  واالأمن، 
بروك�شل  يف  اجتمعوا  الذين 
اإقامة  لفكرة  االأخ�رش  ال�شوء 
الذين  لالجئني  ا�شتقبال  مراكز 
اأثناء  البحر  يف  اإنقاذهم  يتم 
اأوروبا،  اإىل  الو�شول  حماولتهم 
ولفت  دول االحتاد  اأرا�شي  خارج 
التدابري  اأن  اإىل  اخلتامي  البيان 
خف�شت  االحتاد  اتخذها  التي 

ال�رشعية  غري  الهجرة  معدالت 
لدوله بن�شبة 95 %، لكنه اأ�شار يف 
زيادة  حدوث  اإىل  نف�شه  الوقت 
�رشق  عرب  الالجئني  تدفق  يف 
املتو�شط،  االأبي�س  البحر  وغرب 
�شيوا�شل  االحتاد  اأن  البيان  واأكد 
التي  "اجلبهة"  دول  مع  الت�شامن 
يدخل منها الالجئون اإىل االحتاد 

االأوروبي، مثل اإيطاليا.
�شبل  ببحث  قرارا  البيان  وت�شمن 
التعاون مع الدول االأخرى )خارج 
مراكز  الإقامة  االحتاد(  منظومة 
قرر  كما  اأرا�شيها،  على  ا�شتقبال 
الدفعة  تفعيل  االأوروبي  االحتاد 
الذي  املايل  الدعم  من  الثانية 

االإنفاق  اأجل  به لرتكيا، من  تعهد 
على الالجئني ال�شوريني، والبالغة 

قيمتها 3 مليارات يورو.
البيان  اأكد  اأخرى،  جهة  من 
االأوروبي  االحتاد  حتمل  �رشورة 
اأجل  من  امل�شوؤولية  من  املزيد 
تعزيز  اإىل  دعا  كما  اأمنه،  �شمان 
التعاون بني االحتاد وحلف �شمال 
يف  القادة  "ناتو"واأيد  االأطل�شي 
الرد باملثل على  بيانهم اخلتامي 
االإ�شافية  االأمريكية  ال�رشائب 

على واردات الفوالذ واالأملنيوم.
البيان  دعا  اأخرى،  ق�شية  ويف 
مب�شوؤوليتها  االإقرار  اإىل  رو�شيا 
املاليزية  الطائرة  اإ�شقاط  عن 

عام  االأوكرانية  االأجواء  فوق 
ك�شف  اأجل  من  والتعاون   ،2014
يف  م�شوؤولون  وكان  احلقيقة 
اأم�س  قالوا  االأوروبي  االحتاد 
اخلمي�س، اإن اإيطاليا عطلت تبني 
من  عدد  حول  القرارات  بع�س 
مناق�شتها  جرت  التي  امللفات 
مقدمتها  ويف  االأوروبية،  بالقمة 
وكالة  ونقلت  الهجرة،  ملف 
االأمريكية  بر�س"  "اأ�شو�شييتد 
عن م�شوؤولني )مل ت�شمهم( قولهم، 
التو�شل  ا�شرتطت  "اإيطاليا  اإن 
الهجرة  ب�شاأن  �شامل  اتفاق  اإىل 
املناق�شة،  قيد  اأخرى  وق�شايا 

للموافقة على القرارات".

وفق ت�شريحات ماهر اأونال، املتحدث با�شم احلزب

يعقد  و�لتنمية" �لرتكي  "�لعد�لة 
موؤمتره �ل�صاد�س يف 18 �أوت

تون�س

�ملطالبة  �لدعو�ت  "�لنه�صة" ت�صتنكر 
باإلغاء �حلج للمو�صم �حلايل

غ�شان �شالمة

 �ل�صيادة �لليبية منتهكة 
ومهددة بالتدخل �خلارجي

اأعلن ماهر اأونال، املتحدث با�شم 
الرتكي  والتنمية"  "العدالة  حزب 
عقد  قرر  احلزب  اأن  )احلاكم(، 
موؤمتره االعتيادي ال�شاد�س، يف 18 
موؤمتر  ذلك يف  جاء  املقبل،  اأوت 
�شحفي عقد على هام�س اجتماع 
للحزب  املركزية  االإدارية  اللجنة 
يف  اأردوغان،  طيب  رجب  برئا�شة 

مقره بالعا�شمة اأنقرة.
نتائج  جتلب  اأن  اأونال،  ومتنى 
والربملانية،  الرئا�شية  االنتخابات 

املا�شي،  االأحد  جرت  التي 
وتطرق  والبالد،  لل�شعب  اخلري 
بعقد  املتعلقة  التح�شريات  اإىل 
املوؤمتر العام االعتيادي ال�شاد�س 
احلزب  "قرر  قائال:  للحزب، 
اأوت"واأ�شاف  عقد موؤمتره يف 18 
املوؤمتر،  انعقاد  تاريخ  "�شنوحد 
لتاأ�شي�س   14 الـ  ال�شنوية  والذكرى 
اأوت،   14 يتزامن  الذي  احلزب، 
 18 يف  معا  باالثنني  و�شنحتفل 

اأغ�شط�س".

عن  تون�س  يف  النه�شة  حركة  ت  عربرّ
املواطنني  حتثرّ  لدعاوى  ا�شتنكارها 
وتدعو  فري�شة احلج،  اأداء  على عدم 
تبطله،  فتوى  و"اإ�شدار  اإلغائه  اإىل 
مب�شوغات اقت�شادية و�شيا�شية."  جاء 
ذلك يف بيان مقت�شب ن�رشته احلركة، 
واعتربت  الر�شمي،.  موقعها  على 
"دعاوى  جمرد  املو�شوع  "النه�شة" 
اأيديولوجية  اأبعاد  ذات  معزولة 
اال  تلزم  ال  �شخ�شية  واأغرا�س 
العالقات  على  وت�شو�س  اأ�شحابها"، 
املتينة بني تون�س وال�شعودية. وراجت 
موؤخرا يف تون�س دعوات تطالب مفتي 
اجلمهورية، باإ�شدار فتوى تلغي احلج 
اأثار جدال يف مواقع  لهذا املو�شم ما 

االأو�شاط  ويف  االجتماعي  التوا�شل 
اأنرّ  كثريون  ويعترب  عموما  التون�شية 
تكلفة احلج مرتفعة مقارنة باملقدرة 
االقت�شادي  والو�شع  ال�رشائية 
التون�شي،  للمواطن  واالجتماعي 
اآالف   4.56( دينار  األف   12 وبلغت 
ينية  الدرّ ال�شوؤون  وزارة  وترجع  دوالر( 
املو�شم  لهذا  احلج  ت�شعرية  "ارتفاع 
قبل  من  املوظفة  االأداءات  بارتفاع 
جمموع  على  ال�شعودية  ال�شلطات 
وارتفع  باحلج."   املت�شلة  اخلدمات 
للقيام  امل�شجلني  التون�شيني  عدد 
و374  اآالف   10 من  احلج  بفري�شة 
حاجا يف ال�شنة املا�شية اإىل 10 اآالف 

و982 لل�شنة احلالية.

ليبيا،  اإىل  االأممي  املبعوث  قال 
غ�شان �شالمة، اإن "ال�شيادة الليبية 
موؤمنة  حدود  توفر  لعدم  منتهكة 
و�شلطة مركزية موحدة من جي�س 
و�رشطة وغريها ما جعلها مهددة 
اخلارجي"،  الع�شكري  بالتدخل 
التدخل  هذا  حول  تفا�شيل  دون 
جاء ذلك يف ت�رشيحات لل�شحفيني 
عقب لقاء جمعه مع وزير اخلارجية 
يف  اجلهيناوي،  خمي�س  التون�شي، 

مقر الوزارة بالعا�شمة تون�س.
"االأمم  اأن  �شالمة،  واأ�شاف 
ال�شلطة  لتكون  تعمل  املتحدة 
بها  واملعرتف  ال�رشعية  الليبية 
جمع  من  لتتمكن  موحدة  دوليا 
ليبيا  على  خطرا  ت�شكل  ال  قوى 
التي  تون�س  وخا�شة  جريانها  اأو 
تاريخية  عالقات  معها  تربطها 

قدمية".
تنفيذ خطة  اإىل  ي�شعى  اأنه  واأ�شار 
االأمم املتحدة التي تبناها جمل�س 
االأمن الدويل يف �شبتمرب املا�شي، 
وتت�شمن اإجراء م�شاحلة بني عدد 
عودة  وتاأمني  الليبية،  املدن  من 
اإ�شافة  اأرا�شيهم،  اإىل  النازحني 
لتقريب وجهات النظر بني الفرقاء 
الليبيني خا�شة بعد اخلالف حول 
مترّ  ي  الذرّ البالد،  د�شتور  م�رشوع 
ونهاية  املا�شية  ال�شنة  اإعداده 
هيئة  اأقرت  املا�شي،  جويلية 
م�شودة  الليبي  الد�شتور  �شياغة 
الدائم  الد�شتور  مل�رشوع  نهائية 

النواب  جمل�س  وطالبت  للبالد، 
عليها،  ا�شتفتاء  قانون  باإ�شدار 
الد�شتوري  االإعالن  مبقت�شى 
عقب  كتب  للبالد  موؤقت  )د�شتور 
يتم حتى  ما مل  وهو   ،)2011 ثورة 

اليوم.
وقال �شالمة، اإنه "يف حال متكنت 
م�شاعدة  من  املتحدة  االأمم 
الليبيني على احرتام التواريخ التي 
املقررة  لالنتخابات  و�شعوها 
اتفاق  وفق  القادم،  دي�شمرب  يف 
جيدا،  �شيكون  االأمر  فاإن  باري�س 
لن  فاإنها  ذلك  يف  ف�شلت  واإن 
تتوقف بل �شتوا�شل العمل يف هذا 
النزاع  اأطراف  االجتاه"،واجتمعت 
باري�س،  الليبي، ماي املا�شي، يف 
واتفقت على اإجراء االنتخابات يف 
10 دي�شمرب املقبل، وو�شع االأ�ش�س 
واعتماد  لالنتخابات،  الد�شتورية 
اخلا�شة  ال�رشورية  القوانني 
 ،2018 �شبتمرب   16 بحلول  بها، 
علية  تن�س  الذي  االأمر  ذات  وهو 
خارطة الطريق التي اأعلنتها االأمم 

املتحدة مطلع العام اجلاري. 
وال�شلطة  النفوذ  على  ويت�شارع 
قوتان  ليبيا،  يف  وال�رشعية 
الوفاق  حكومة  هما:  �شيا�شيتان 
يف  دوليا،  املدعومة  الوطني، 
)غرب(،  طرابل�س  العا�شمة 
خليفة  يقودها  التي  والقوات 
جمل�س  من  املدعومة  حفرت، 

النواب بطربق )�رشق(.
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تغري  الأخرية،  ال�سنوات  وخالل   
ب�سورة  الأو�سط  ال�رشق  واقع 
"الق�ساء  فكرة  وانتهت  جذرية، 
منذ  وبالأخ�ص  اإ�رشائيل"،  على 
م�رش  مع  ال�سالم  معاهدة  اإبرام 
والأردن، لتبداأ الآن �رشاكة جديدة 

مع اململكة ال�سعودية
اأن  يف"  تي  "اإن  �سبكة  واأو�سحت 
م�ستحيلة  كانت  ال�رشاكة  هذه 
رف�ست  حيث  املا�سي،  يف 
الأمم  خطة   1947 �سنة  ال�سعودية 
فل�سطني،  لتق�سيم  املتحدة 
ملحاربة  جيو�سها  اأر�سلت  كما 
 1948 �سنة  ال�سهيوين  الحتالل 
ال�سالم  معاهدة  وانتقدت  و1973، 
ب�سدة،   1979 �سنة  الإ�رشائيلية 
ال�سعودية  كانت  طويلة،  ولفرتة 
لأ�سباب  مقربة من حركة حما�ص 
ت�رشيحا  ال�سبكة  ونقلت  دينية 
للمتحدث با�سم الوزارة اخلارجية 
نح�سون،  اإميانويل  الإ�رشائيلية، 
الأو�سط  "ال�رشق  باأن  فيه  اأفاد 
كان  عما  متاما  يختلف  اليوم 
اأنه  ل�سيما  املا�سي،  يف  عليه 
اأعداء جدد"، يف  لل�سعودية  اأ�سبح 
عدوا  تعد  التي  اإيران،  اإىل  اإ�سارة 
وال�سعودية.  اإ�رشائيل  بني  م�سرتكا 
كما اأكد نح�سون اأن هذا الراأي ل 
�سعودي  �سيا�سي  اأي  عليه  يختلف 

اأو اإ�رشائيلي.
اأن  يف"  تي  "اإن  �سبكة  وذكرت 
ال�سعودية واإيران ت�سعيان منذ عقود 
لفر�ص هيمنتهما اجليو�سيا�سية يف 
وترية  ارتفعت  وموؤخرا،  املنطقة، 
ال�رشاع بينهما يف ظل دعم اإيران 
لنظام الأ�سد يف �سوريا وحزب اهلل 
يف  اليمن،  يف  واحلوثيني  لبنان  يف 
ال�سعودية  فيه  تقود  الذي  الوقت 
مبا�رشة  وغري  مبا�رشة  �رشاعات 

واأوردت  الثالثة  الأطراف  مع 
تخ�سى  "اإ�رشائيل"  اأن  ال�سحيفة 
اأن  بعد  اإيران،  نفوذ  تنامي  من 
بالقرب  ميلي�سياتها  اإيران  ن�رشت 
حزب  وقيام  اجلولن،  ه�سبة  من 
األف  مائة  من  اأكرث  بن�رش  اهلل 
اأن  ميكن  لبنان،  جنوب  �ساروخ 
اإ�رشائيل  يف  مكان  لكل  ت�سل 
ف�سال عن ذلك، انتقدت اإ�رشائيل 
التفاق النووي الإيراين مع الإدارة 
الرئي�ص  عهد  يف  الأمريكية 
اأوباما. وقد لقت  ال�سابق، باراك 
الإ�رشائيلية  النتقادات  هذه 
ال�سعودية  من  كل  وا�سعا يف  قبول 
والإمارات وبينت ال�سبكة اأن اإيران 
التي  الدولرات  مليارات  ا�ستغلت 
عنها  العقوبات  رفع  بعد  جنتها 
املنطقة،  يف  ال�سطرابات  لإثارة 
يف  النووي  برناجمها  وا�ستاأنفت 

خمالفة وا�سحة لالتفاق.
ن�سف  البالد،  رئا�سة  ت�سلم  وبعد 
مع  النووي  التفاق  ترامب  دونالد 
مدعوما  اأنه  وا�سحا  وكان  اإيران، 
واأبوظبي  والريا�ص  اأبيب  تل  من 
وحيال هذا ال�ساأن، اأكد نح�سون اأن 
"�سفر ترامب مبا�رشة من الريا�ص 
لل�رشق  زيارته  اأثناء  اإ�رشائيل  اإىل 
مل   2017 ماي  �سهر  يف  الأو�سط 

يكن من قبيل ال�سدفة".
اخلليج  نظرة  اأن  ال�سبكة  وذكرت 
ففي  متاما.  تغريت  لإ�رشائيل 
اخلارجية  وزير  ن�رش  ماي،  بداية، 
اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  البحريني، 
قال  تغريدة  اآل خليفة،  بن حممد 
يف  احلق  لها  "اإ�رشائيل  اإن  فيها 
الدفاع عن نف�سها �سد اأي م�سدر 
تهديد"، قا�سدا اإيران، كما اعرتف 

ابن �سلمان بدولة اإ�رشائيل.
�سلمان  بن  حممد  زار  وبالفعل، 
املا�سي،  اخلريف  �رشا  اأبيب  تل 
والتقى برئي�ص الوزراء الإ�رشائيلي، 

م�سادر  واأكدت  نتنياهو.  بنيامني 
اأخرى اأن نتنياهو التقى بويل العهد 
الأردنية،  العا�سمة  يف  ال�سعودي 
عمان، اأثناء زيارته الأخرية لالأردن 
ال�رشاكة  باأن  ال�سبكة  واأفادت 
تتعلق  ل  الإ�رشائيلية  ال�سعودية 
وال�سيا�سي  الع�سكري  بالتعاون 
امل�ستوى  ت�سمل  واإمنا  فح�سب، 
اأي�سا، وقد رف�ص نح�سون  املدين 
اأخرى،  تفا�سيل  عن  احلديث 
ففي  النقاط.  بع�ص  ذكر  ولكنه 
�رشكة  ح�سلت  املا�سي،  الربيع 
لدخول  اإذن  على  الهند  طريان 
متجهة  ال�سعودي،  اجلوي  املجال 
ممنوعا  ذلك  وكان  اإ�رشائيل،  اإىل 
اأن  ال�سبكة  واأوردت  ال�سابق،  يف 
الإ�رشائيلية  ال�سعودية  ال�رشاكة 
اإىل  الوقت  مرور  مع  تتحول 
نح�سون  وذكر  "عمالقة".  �رشاكة 
"التغري  غرار  على  موا�سيع  اأن 
املناخي، ون�ساأة �سحاري جديدة، 
على  �سخم  تاأثري  لها  �سيكون 
اأو  الثالثني  وخالل  املنطقة. 
تكون  لن  القادمة،  �سنة  الأربعني 

جتارة النفط مربحة".
يف الواقع، ت�ستثمر ال�سعودية حاليا 
الكثري من الأموال يف قطاع التعليم، 
ويف عملية التحرر والنفتاح. ومن 
يعتربه  ما  اأن  نح�سون  اأكد  جهته، 
غرار  على  ب�سيطا،  اأمرا  البع�ص 
ال�سيارة يف  قيادة  املراأة حق  منح 
املجتمع  داخل  يعترب  ال�سعودية، 

ال�سعودي اأمرا جلال.
ت�رشيحات  ال�سبكة  ونقلت 
�رشكاء  اأن  اأكد  الذي  نح�سون، 
ي�ستفيدون  املنطقة  يف  اإ�رشائيل 
التي  احلديثة  التكنولوجيات  من 

تقدمها اإ�رشائيل.
واأ�ساف نح�سون اأنه "من بني هذه 
التكنولوجيات، اإدارة املياه واإعادة 
البحر،  مياه  وحتلية  تدويرها، 

وا�ست�سالح الأرا�سي ال�سحراوية". 
وبغ�ص النظر عن القطاع املدين، 
مثمرا  الع�سكري  التعاون  يعترب 
يعد  ال�سعودي  فاجلي�ص  للغاية، 
على  جمهز  جي�ص  ثالث  اأغلى 
اجلي�ص  بعد  العامل  م�ستوى 
الأمريكي وال�سيني، وي�سم تقريبا 
تعد  كما  جندي.  مليون  ن�سف 
منطقة  يف  جي�ص  اأقوى  اإ�رشائيل 
ال�سبكة  واأكدت  الأو�سط  ال�رشق 
الفل�سطيني  ال�رشاع  اأن  الإخبارية 
خالف  نقطة  يعد  مل  الإ�رشائيلي 
ومع  واإ�رشائيل.  ال�سعودية  بني 
الفل�سطينيون ميثلون  مازال  ذلك، 

اإزعاجا لويل العهد ال�سعودي.
واأثناء اجتماعه مع يهود اأمريكيني 
مار�ص  خالل  نيويورك  يف 
باأن  �سلمان  ابن  �رشح  املا�سي، 
رف�ست  الفل�سطينية  "الإدارة 
ال�سالم  لعملية  مقرتحات  عدة 
ولقد  املا�سية،  العقود  خالل 
املقرتحات  لقبول  الأوان  اآن 
اأو  حولها،  والتفاو�ص  احلالية 

مرة  التذمر  وعدم  ال�سمت  التزام 
"كان  نح�سون  قال  كما  اأخرى". 
ال�رشاع  اأن  يعتقدون  اجلميع 
الإ�رشائيلي الفل�سطيني هو اأ�سا�ص 
ويف  املنطقة،  يف  ال�رشاعات 
جميع  ينا�سب  حلل  الو�سول  حال 
ال�رشاعات.  �ستهداأ  الأطراف، 
لن  الفل�سطينية  الق�سية  ولكن حل 
الفل�سطينية،  الق�سية  �سوى  يفيد 
الأحوال  من  حال  باأي  يوؤثر  ولن 
على التغريات الهائلة التي حتدث 
ي�ساأل،  اأن  املنطقة"ول�سائل  يف 
مثل  العربية  الدول  ت�ستعد  هل 
والبحرين  والإمارات  ال�سعودية 
الفل�سطينية؟  الق�سية  عن  للتخلي 
ومن الوا�سح، اأن �سيا�سة ابن �سلمان 
احلالية تتخذ هذا الجتاه، ونقلت 
تامر، م�ست�سار  نداف  ال�سبكة عن 
رئي�ص الوزراء الإ�رشائيلي ال�سابق، 
�سمعون برييز، اأن "الفل�سطينيني ل 
�سلمان،  بن  كثريا مبحمد  يهتمون 
ال�سعب  غالبية  ميثل  ل  اأنه  حيث 
املرجح  فمن  بالتاأكيد.  ال�سعودي 

يتوافق  ل  �سلمان  ابن  �سيا�سة  اأن 
عليها 30 مليون �سعودي.

وعلى الدولتني األ يوؤ�س�سا �رشاكات 
حاليا قبل حل ال�رشاع، واإمنا بعد 
املزمن  لل�رشاع  حال  يجدوا  اأن 
نوهت  اخلتام،  املنطقة"ويف  يف 
�سلمان  ابن  �سعي  باأن  ال�سبكة 
للغرب  موالية  دولة  لتاأ�سي�ص 
ال�سعب  موافقة  دون  واإ�رشائيل 
ا�سطرابات  حلدوث  �سيوؤدي 
قمع  ظل  يف  خا�سة  داخلية، 
وموؤخرا،  املعار�سة.  الأ�سوات 
بن  خالد  ال�سعودي،  الأمري  متكن 

فرحان، من الفرار اإىل اأملانيا.
اإي�ست  "ميدل  مع  له  مقابلة  ويف 
هناك  اإن  فرحان  ابن  قال  اآي"، 
العائلة املالكة  غ�سبا كبريا داخل 
ف�سال  �سلمان،  بن  �سيا�سة  جتاه 
بارزين  ع�سكريني  معار�سة  عن 
كبري  بنفوذ  تتمتع  و�سخ�سيات 
ومن  بها،  يقوم  التي  لالإ�سالحات 
�سده  انقالب  يحدث  اأن  املرجح 

قريبا.

ن�شرت �شبكة "اإن تي يف" الأملانية تقريرا حتدثت فيه عن الت�شالت املتوا�شلة بني "اإ�شرائيل" واململكة العربية ال�شعودية، التي تعمل على حتديد مالمح التحالفات اجلديدة يف 
ال�شرق الأو�شط، خا�شة اأن العالقة بني الطرفني تطورت ب�شكل كبري خالل ال�شنوات الأخرية وقالت ال�شبكة الإخبارية، يف تقريرها، اإن التقارب بني الريا�ض وتل اأبيب مل يكن 

نتيجة حماربة التمدد ال�شيعي يف ال�شرق الأو�شط فقط، واإمنا هناك خطط كبرية يخفيها هذا التحالف اجلديد يف املنطقة.

موقع اأملاين يك�شف..

ق .د

�لتحالف �ل�سعودي �لإ�سر�ئيلي.. ما خفي �أعظم

املغرب

�حتجاجات لليوم �لثالث �سد �أحكام "قا�سية" بحق ن�سطاء "�لريف"
�سهد  التوايل،  على  الثالث  لليوم 
�سد  احتجاجات  املغرب، 
ن�سطاء  بحق  ق�سائية  اأحكام 
فت  ُو�سِ الريف"،  "حراك 
الحتجاجات  بـ"القا�سية"و�سملت 
�رشق(،  )�سمال  وجدة  مدينتي 
فيها  و�سارك  )و�سط(،  وخنيفرة 
بالإفراج  مطالبني  الع�رشات، 
واإلغاء  املعتقلني،  عن  الفوري 

الأحكام ال�سادرة بحقهم.
ال�سفارة  حميط  �سهد  كما 
الفرن�سية  العا�سمة  لدى  املغربية 
باري�ص، وقفة �سارك فيها ع�رشات 
رفعوا  املغرتبني،  املواطنني 
بـ"اإنهاء  تطالب  �سعارات  خاللها 
حالة الحتقان يف الريف )منطقة 
�رشاح  واإطالق  البالد(،  �سمايل 
املا�سي،  ،والثالثاء  املعتقلني 

ال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت 
جنوب  الدارالبي�ساء،  مدينة  يف 
اأحكاًما  الرباط،  العا�سمة  غرب 
بال�سجن تراوحت بني �سنة واحدة 
يف  ون�سطاء  قادة  بحق  �سنة،  و20 
منذ  البالد  �سهدتها  احتجاجات 
مدينة  يف  تركزت   ،2016 نهاية 
وُعرفت  )�سمال(،  احل�سيمة 
�سياق  ويف  الريف".  بـ"حراك 
 ، حقوقي،  نا�سط  قال  مت�سل، 
ف�سل عدم الك�سف عن هويته، اإن 
الأمن املغربي اأوقف، منذ اإ�سدار 
يف  اآخرين  ن�سطاء  عدة  الأحكام، 
مبدينة  خا�سة  الريف،  منطقة 
نا�سطني  اأن  ،واأ�ساف  اإمزورن 
هما  الأقل،  على  اثنني  حقوقيني 
"نا�رش اأهبا�ص"، الع�سو باجلمعية 
)اأكرب  الإن�سان  حلقوق  املغربية 

يف  م�ستقلة  حقوقية  جمعية 
املحدايل"،  و"حممد  البالد(، 
العامة  النيابة  اإىل  اإحالتهما  �ستتم 

مبدينة احل�سيمة، ال�سبت.
تقدمت  اجلمعة،  �سابق  وقت  ويف 
الربملان  يف  معار�سة  اأحزاب 
مبقرتح قانون للعفو العام ال�سامل 
يف  للربملان  ويحق  املعتقلني  عن 
اأن  اإل  عام،  عفو  اإ�سدار  البالد 
 239( احلكومي  الئتالف  اأحزاب 
لت الناأي  من اأ�سل 395 مقعًدا( ف�سّ
ما  الق�ساء،  عمل  يف  التدخل  عن 
قد يقو�ص املقرتح وجاء يف بيان 
"دامت  املحاكمات  اأن  لالئتالف 
متكني  وعرفت  اأ�سهر،   9 حوايل 
نظره  وجهات  عر�ص  من  الدفاع 
له  يخوله  ملا  وفقا  املو�سوع  يف 

القانون".
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على  نوفغورود  نيجني  �ستكون 
منها  تفوح  مباراة  مع  اليوم  موعد 
وذلك   ،1998 عام  ذكريات  رائحة 
عندما تتواجه كرواتيا املمتعة مع 
الدور  يف  تقهر  ال  التي  الدمنارك 
رو�سيا،  ملونديال  النهائي  ثمن 
ذكريات  اىل  املنتخبان  ويعود 
اأف�سل  حققا  حني   1998 مونديال 
م�ساركاتهما  تاريخ  لهما يف  نتيجة 
و�سلت  حيث  العامل،  كاأ�س  يف 
يف  النهائي  ن�سف  اإىل  كرواتيا 
اال�ستقالل  بعد  لها  م�ساركة  اأول 
ينتهي  اأن  قبل  يوغو�سالفيا  عن 
ليليان  الفرن�سي  بهديف  م�سوارها 
ربع  الدمنارك  بلغت  فيما  تورام 
الربازيل،  اأمام  وخ�رست  النهائي 
املنتخبني  اأن  اي�سا  واملفارقة 
الت�سفيات  يف  اأي�سا  تواجها 
وتعادال   1998 ملونديال  املوؤهلة 
وفازت   1-1 زغرب  يف  ذهاباً 
كمت�سدرة  وتاأهلت   1-3 الدمنارك 
كرواتيا  خا�ست  فيما  للمجموعة، 

ح�ساب  على  وتاأهلت  امللحق 
اأن حتقق االإجناز يف  اأوكرانيا قبل 
النهائيات باإق�سائها اأملانيا من ربع 
النهائي، وميكن القول اأّن املنتخب 
بني  اإقناعاً  االأكرث  كان  الكرواتي 
املنتخبات 32 التي خا�ست الدور 
ثمن  اإىل  بطاقته  وا�ستحق  االأول، 
اجلولة  منذ  حجزها  التي  النهائي 
ثم  نيجرييا  على  بفوزه  الثانية 
على  ثالثاً  ي�سيف  قبل  االأرجنتني 
فتاأهلت  الدمنارك،  اأما  اأي�سلندا، 
اإىل ثمن النهائي للمرة االأوىل منذ 
حلت  اأن  بعد  تقنع،  اأن  دون   2002
فرن�سا  خلف  جمموعتها  يف  ثانية 
وتعادلني  البريو  على  �سعب  بفوز 
مع اأ�سرتاليا وفرن�سا  ومن املتوقع 
االإمتاع  بني  مواجهة  تكون  اأن 
لوكا  بقيادة  لكرواتي  الهجومي 
ماندزوكيت�س،  ماريو  مودريت�س، 
خلفهم  ومن  بريي�سيت�س  اإيفان 
وال�سالبة  راكيتيت�س،  اإيفان 
تتلق  مل  التي  للدمنارك  الدفاعية 

واحدة  مباراة  يف  هدف  من  اأكرث 
خ�رست  حني   2016 اأكتوبر   8 منذ 
ت�سفيات  يف   3-2 بولندا  اأمام 
ويخو�س  الرو�سي،  املونديال 
االأحد  لقاء  الدمناركي  املنتخب 
مت�سلحاً ب�سجله املميز مع مدربه 
الرنويجي اأوغه هاريده، اإذ مل يذق 
الهزمية  طعم   1992 اأوروبا  اأبطال 
االأخرية. �ستكون  يف مبارياتهم 18 
املواجهة بني املنتخبني الثانية يف 
بطولة كربى بعد كاأ�س اأوروبا 1996 
دور  يف   0-3 كرواتيا  فازت  حني 
املجموعات ولعبت دوراً يف تنازل 
بطولة  لقب  عن  اال�سكندنافيني 
الكرواتي  1992. ويدخل املنتخب 
بدين  و�سع  يف  والعبوه  اللقاء  اىل 
لقاء  داليت�س  خا�س  بعدما  جيد 
باجلملة  بتعديالت  اأي�سلندا 
طالت ت�سعة العبني وحتى حار�س 
املرمى، تخوفاً من االإنذارات التي 
قد حترم بع�سهم امل�ساركة يف ثمن 

النهائي.

كرواتيا والدمنارك يف تكرار �ضيناريو مونديال 1998ثمن نهائي مونديال رو�شيا  كرواتيا / الدمنارك

ت�ضريت�ضوف يجهز 
اإ�ضرتاتيجية 

ل�ضرب اال�ضتحواذ 
االإ�ضباين

ت�سريت�سوف  �ستاني�سالف  اأكد 
الرو�سي،  للمنتخب  الفني  املدير 
ملواجهة  جيًدا  فريقه  ا�ستعداد 
ثمن  الدور  يف  االإ�سباين  نظريه 
ويواجه  العامل،  لكاأ�س  النهائي 
املنتخب  اليوم  الرو�سي  الدب 
لوجنيكي  ملعب  على  االإ�سباين 
�سمن  مو�سكو،  العا�سمة  يف 
املونديال،  نهائي  ثمن  مناف�سات 
وقال ت�سريت�سوف، خالل املوؤمتر 
للمباراة:  التقدميي  ال�سحفي 
 3 املباراة  ملعب  على  »تدربنا 
يف  االآن  ونتدرب  قبل،  من  مرات 
عر�سوا  القائمون  اآخر،  ملعب 
علينا التدريب هنا ونحن رف�سنا، 
حال«،  كل  على  م�سكلة  لي�ست 
�سغوط،  لدينا  »لي�س  واأ�ساف: 
اإنها مرحلة خروج املهزوم، لكنها 
م�سوؤولية على عاتقنا مثل امتحان 
رو�سي، اإذا خ�رست �ستخرج، وهو 
ورًدا  اجلميع«،  لتجنبه  ي�سعى  ما 
املدرب  تغيري  حول  �سوؤال  على 
وتويل  لوبيتيغي  جولني  االإ�سباين 
قبل  امل�سوؤولية  هيريو  فرناندو 
انطالق البطولة، قال: »لعبنا اأمام 
وبالتايل  ودًيا،  قبل  من  اإ�سبانيا 
هم  الالعبون  تغريت،  االأمور 
االأ�سلوب  بالتاأكيد   لكن  اأنف�سهم 
قمنا  »لقد  وتابع:  �سيتغري«، 
بدرا�سة الفريق جيًدا، لكن بالطبع 
عن  تختلف  الودية  املباريات 
و�سنناق�س  ناق�سنا  كما  الر�سمية، 
اإ�سبانيا،  على  نفوز  كيف  اليوم 
اأخرى  مرة  اخل�سم  و�سنحلل 

ب�سكل اأعمق«.
الرو�سي،  الدب  مدرب  ورف�س 
اال�ستعداد  تفا�سيل  عن  الك�سف 
غًدا  »�سنلعب  قائال:  للمباراة، 
البحث  وعلينا  �سعب  فريق  اأمام 
عن التكتيك املنا�سب، ال ميكنني 
لالعبني«،  قلته  عما  اأحتدث  اأن 
الرو�سية  اجلماهري  وطالب 
املواجهة  قبل  الفريق  مب�ساندة 
املهمة، م�سرًيا اأن الفريق تعر�س 
من  اخل�سارة  بعد  لالإحباط 
يجدد  اأن  يجب  ولكن  اأوروغواي، 

الالعبون الثقة يف اأنف�سهم.

اإعالن حكمي 
مباراتي بلجيكا 

والربازيل
يدير حكمان من ال�سنغال واإيطاليا 
بكاأ�س  النهائي  ثمن  دور  مباراتي 
العامل واملقررتان غدا بني بلجيكا 
واملك�سيك،  الربازيل  واليابان، 
ديديو،  ماالجن  ال�سنغايل  و�سيتوىل 
واليابان يف  بلجيكا  حتكيم مباراة 
االإيطايل  يدير  فيما  رو�ستوف، 
الربازيل  مباراة  روت�سي  جيانلوكا 
هذه  وتعد  �سامارا،  يف  و�رسبيا 
املباراة الثالثة التي يديرها ديديو 
يف الن�سخة احلالية من املونديال، 
كو�ستاريكا  مباراتي  اأدار  حيث 
واأوروغواي،  ورو�سيا  و�رسبيا 
من  العدد  نف�س  روت�سي  واأدار 
املباريات خالل البطولة، اإذ توىل 
اأمام  اإ�سبانيا  مواجهتي  م�سوؤولية 

الربتغال واليابان مع ال�سنغال.

احلما�س الرو�ضي يف مواجهة خربة الروخا

اإ�ضبانيا تتطلع اإىل التخل�س من العقدة

ا�شبانيا / رو�شيا

نهائي  ثمن  يف  اليوم  االأنظار  ترتكز 
املنتخبني  لقاء  نحو  العامل  كاأ�س 
املدفوع  امل�سيف  الرو�سي 
ونظريه  واحليوية،  باحلما�س 
ذوي  من  بنجوم  املطعم  االإ�سباين 
بلقب  التتويج  لهم  �سبق  اخلربة 
2010، يعول »ال روخا« على عدد من 
الالعبني الذين كانوا �سمن الت�سكيلة 
يف  العامل  كاأ�س  لقب  اأحرزت  التي 
جنوب اأفريقيا قبل ثمانية اأعوام، يف 
االإ�سبانية  القدم  لكرة  ذهبية  حقبة 
كربى  بطوالت  ثالث  اإحراز  �سملت 

 2010 مونديال  اأعوام  اأربعة  يف 
وكاأ�س اأوروبا 2008 و2012، احلر�س 
�سريخيو  اأمثال  القدمي  االإ�سباين 
و�سريجيو  بيكيه  وجريار  رامو�س 
بو�سكيت�س وبيبي رينا ودافيد �سيلفا 
هدف  م�سجل  اإنيي�ستا  واأندري�س 
نهائي 2010،  الفوز على هولندا يف 
ملعب  على  مواجهتهم  يف  �سيكون 
دزيوبا  اأرتيم  مو�سكو،  يف  لوجنيكي 
يف  وزمالئهما  غولوفني  واألك�سندر 
املنتخب امل�سيف الذي حقق نوعاً 
اإىل الدور ثمن  من املفاجاأة بعبوره 

لالأوروغواي  النهائي بحلوله و�سيفاً 
يف املجموعة االأوىل.

املنتخب  اأداء  بدا  االأول،  الدور  يف 
مع  تعادل  ثابت،  غري  االإ�سباين 
الربتغال 3-3 فوز �سعب وحمظوظ 
على اإيران 1-0، وتعادل مع املغرب 
مت�ساوية  اإ�سبانيا  ت�سدرت   ،2-2
ثالث  بعد  الربتغال،  مع  بالنقاط 
مباريات مل يظهر فيها قلبا دفاعها 
رامو�س وبيكيه �سالبتهما املعهودة، 
اأو  احللول  روخا«  »ال  تنق�س  ال 

املهارات. 

ت�سب  الرت�سيحات  اأن  رغم 
االإ�سباين  املنتخب  مل�سلحة 
عندما يلتقي نظريه الرو�سي يف 
كاأ�س  ببطولة  ع�رس  ال�ستة  دور 
عقدة  روخا  ال  يواجه  العامل 
مع  مواجهاته  �سجل  يف  الزمته 
املونديال،  يف  االأر�س  اأ�سحاب 
الرابعة  اليوم  مباراة  و�ستكون 
البلد  اأمام  االإ�سباين  للمنتخب 
�سجل  يف  للمونديال،  امل�سيف 
البطولة،  بنهائيات  م�ساركاته 
املباريات  جميع  خ�رس  وقد 
فريناندو  وكان  ال�سابقة،  الثالث 
احلايل  الفني  املدير  هيريو، 
للمنتخب االإ�سباين �سمن �سفوف 
اأمام  خ�رس  الذي  روخا  ال  فريق 

ب�رسبات   5/3 اجلنوبية  كوريا 
مباراة  يف  الرتجيحية  اجلزاء 
من  النهائي  بربع  الفريقني 
مونديال 2002 الذي اأقيم بكوريا 
اجلنوبية واليابان، وهي املباراة 
حتكيمية  قرارات  �سهدت  التي 
مثرية للجدل حينها، كذلك اأبدى 
ا�ستياء  االإ�سباين  العبو املنتخب 
املباراة،  خالل  القرارات  من 
اأمام  الفريق  خ�رسها  التي 
الثمانية  نظريه االإيطايل يف دور 
باإيطاليا.وبدون   1934 ملونديال 
التحكيم،  اإزاء  اجلدل  من  حالة 
اأي�سا  االإ�سباين  املنتخب  خ�رس 
يف   6/1 الربازيلي  نظريه  اأمام 

مونديال 1950 بالربازيل.

االإ�سباين  املنتخب  يواجه  واالآن 
يلتقي  عندما  جمددا  االختبار 
�ساحب  الرو�سي  املنتخب 
انطالقة  حقق  والذي  ال�سيافة، 
ال�سعودية  على  بالفوز  قوية 
اأن  قبل   1  /  3 وم�رس   0/5
دور  يف  الثالثة  مباراته  يخ�رس 
اأوروغواي  اأمام  املجموعات 
يف  الرت�سيحات  وت�سب   ،3/0
املنتخب  ل�سالح  الغد  مباراة 
االإ�سباين بطل العامل 2010، رغم 
يف  م�ستوياته  اأف�سل  عن  غيابه 
مبارياته بالدور االأول الذي �سهد 
وفوز   3/3 الربتغال  مع  تعادله 
�سعب على اإيران 0/1 ثم تعادل 

مع املغرب 2/2.

 مودريت�س يحلم بالتفوق
 على االإجناز امللهم

 االحتاد االأملاين 
يح�ضم م�ضري لوف

يف  كرواتيا  قائد  مودريت�س  لوكا  ياأمل 
�ساهد  عندما  بداأ  الذي  حلمه  حتقيق 
منتخب بالده وهو يحقق اأف�سل نتيجة 
كاأ�س  نهائيات  يف  االإطالق  على  له 
الو�سط  وقال العب  العامل عام 1998، 
البالغ 32 عاما متحدثا عن تفكريه قبل 
عام  حتقق  الذي  االإجناز  يف  عامني 
الثالث:  للمركز  الفريق  باحتالل   1998
»�سكل هذا دعاية هائلة لكرواتيا وعرف 
بداأت  نحن،  من  اأخريا  باأ�رسه  العامل 
اأحلم ب�ساأن حماولة بلوغ هذا امل�ستوى 
مودريت�س  يقود  واليوم  يوم«،  ذات 
و�ستكون   16 دور  لقاء  يف  كرواتيا 
والتي  الدمنارك  اأمام  للفوز  املر�سحة 
فيها  الرئي�سي  التهديد  م�سدر  يتمثل 
كري�ستيان  املهاري  الو�سط  العب  يف 
الثقة  اإريك�سن، وتبدو كرواتيا يف غاية 
املجموعة  ل�سدارة  انتزاعها  عقب 
�سمل  مثايل  ل�سجل  م�ستندة  الرابعة 
بقيادة  االأرجنتني  على   0  -3 الفوز 
مي�سي. ومنح العب ريال مدريد والذي 

هوت�سبري،  لتوتنهام  اللعب  له  �سبق 
ركالت  ت�سديد  كيفية  يف  در�سا  مي�سي 
اأمام  واحدة  من  �سجل  اأن  بعد  اجلزاء 
نيجرييا يف نف�س اليوم الذي اأ�ساع فيه 
الالعب االرجنتيني ركلة اأمام اي�سلندا، 
وبينما  انه  تاأثريه، جند  وملعرفة مدى 
يف  بداأ  الالعب  جنم  اأن  البع�س  رجح 
يوؤكد  لوفرين  ديان  زميله  فاإن  االأفول 
الكرة  جائزة  ي�ستحق  مودريت�س  اأن 

الذهبية الأف�سل العب يف العامل.
بجائزة  كرواتي  العب  اأي  يفز  ومل 
لكن  قبل  من  العامل  يف  العب  اأف�سل 
يف  الثاين  املركز  احتل  �سوكر  دافور 
فيه  بلغ  الذي  نف�سه  العام  وهو   ،1998
النهائي يف  قبل  الدور  كرواتيا  منتخب 
التي  فرن�سا  اأمام  لتخ�رس  العامل  كاأ�س 
توجت باللقب بعدها، وعلى غري عادة 
ميثل  املبدعة،  املواهب  من  الكثري 
مودريت�س م�سدر م�ساندة للدفاع وهي 
من  اأكرب  ب�سكل  حمبوبا  جتعله  ميزة 

اجلماهري واملدربني.

القدم  لكرة  االأملاين  االحتاد  حدد 
لوف  يواكيم  ا�ستمرار  من  موقفه 
املان�سافت  ملنتخب  الفني  املدير 
لوف  اإن  االحتاد  وقال  من�سبه،  يف 
لقيادة  املنا�سب  الرجل  عاما   58
من  الرغم  على  وذلك  املان�سافت، 
االأول  الدور  من  املخزي  اخلروج 
اأع�ساء  واأيد كل  العامل،  كاأ�س  لبطولة 
خالل  باالإجماع،  االحتاد  رئا�سة 
�رسورة  الهاتف  عرب  عقد  موؤمتر 
 ،2022 حتى  لتعاقده  لوف  ا�ستكمال 
وقالت دوائر من داخل االحتاد: »لي�س 
هناك راأي اآخر يف هذا ال�ساأن، وهذا 

اإثبات وا�سح للثقة«.
حمددا  �سيئا  يذكر  مل  لوف  اأن  يذكر 
االأملاين  املنتخب  مع  م�سريه  حول 
مونديال  يف  الكارثي  االأداء  بعد 
واأكد  للتفكري،  وقتا  وطلب  رو�سيا، 

هذا  اأملانيا:«  اإىل  رجوعه  بعد  لوف 
ن�ستوعب  حتى  الوقت  بع�س  يحتاج 
حدث«،  الذي  هذا  كل  ما  بطريقة 
البد  احلال  بطبيعة  لوف:«  واأ�ساف 
ننجز  اأي�سا ملاذا مل  نف�سي  اأ�ساأل  اأن 
يعقد  اأن  املنتظر  ومن  االأمر«.  هذا 
االأ�سبوع  يف  اجتماعا  امل�سوؤولني  كل 
اجلاري على اأن يتم االإعالن عن قرار 
وكان  االجتماع،  لهذا  الحق  وقت  يف 
ا�ستطالع للراأي اأجراه معهد »�سيفي« 
باأن  اأفاد  قد  الراأي  موؤ�رسات  لقيا�س 
يريدون  امل�ساركني  من   %55 ن�سبة 
تدريب  توىل  الذي  لوف  ا�ستقالة 
وو�سل   2006 يف  االأملاين  املنتخب 
يف  النهائي  ن�سف  الدور  اإىل  معهم 
كافة البطوالت التي �سارك بها، وتوج 
عندما  �سنوات  اأربع  قبل  جمهوداته 

توج بلقب كاأ�س العامل يف الربازيل.

برنامج املباريات 
ا�شبانيا / رو�شيا 

اللقاء ينطلق على ال�شاعة 15:00
كرواتيا / الدامنارك 

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

م�صادر  ك�صفت  ال�صدد،  هذا  ويف 
الفاف  بيت  داخل  من  »الو�صط« 
املكتب  واأع�صاء  زط�صي  اأن 
الثنائي  بني  يفا�صلون  الفدرايل 
الفرانكو بو�صني وحيد حليلوزيت�ش 
واللذان  رونار  هريف  والفرن�صي 
يلقيان اإجماعا جماهرييا من اأجل 
تويل مهام تدريب اخل�رض، خا�صة 
مع  ب�صمته  ترك  حليلوزيت�ش  واأن 
تدريبها  له  �صبق  التي  املنتخبات 
بينما  املونديال،  اإىل  واأهلها 
بلقب  توج  اأن  رونار  للمدرب  �صبق 
منا�صبتني  يف  للأمم  اإفريقيا  كاأ�ش 
�صابقتني مع منتخبي زامبيا وكوت 

رئي�ش  فاإن  الغر�ش  ديفوار.ولهذا 
باملدرب  يجتمع  اأن  ينتظر  الفاف 
ال�صحراء  حماربي  لكتيبة  ال�صابق 
املقبل  جويلية  �صهر  منت�صف 
املفاو�صات  يف  ال�رضوع  اأجل  من 
اإىل  جمددا  بالعودة  واإقناعه  معه 
العار�صة الفنية الوطنية والإ�رضاف 
جمددا على رفقاء اللعب ريا�ش 
ال�صهري  الراتب  ويبقى  حمرز، 
حليلوزيت�ش  ي�صرتطه  �صوف  الذي 
ت�صكل  اأن  ينتظر  التي  النقطة 
�صداعا للرئي�ش زط�صي خا�صة واأن 
الياباين  للمنتخب  ال�صابق  املدرب 
انطلق  قبل  اإقالته  متت  والذي 
ا�صتعداده  عن  اأعرب  املونديال 
املفاو�صات  طاولة  اإىل  للجلو�ش 

رفقة م�صريي الفاف لكنت �رضوطه 
املالية ينتظر اأن تكون كبرية.  

رونارد يفتح الأبواب 
اأمام اجلزائر برف�ض 

العر�ض امل�شري

من جهة اأخرى، ل ي�صتبعد اأن يكون 
ماجر  خلفة  اإىل  الأقرب  رونارد 
واأن  خا�صة  اخل�رض،  راأ�ش  على 
كان قريبا اإىل ذلك يف وقت �صابق 
بال�رضبي  ال�صتعانة  يتم  ان  قبل 
يطل  مل  الذي  راييفات�ش  ميلوفان 
موؤامرة  بعد  من�صبه  يف  كثريا 
رف�ش  حيث  �صده،  اللعبني 

عر�صا  املغربي  املنتخب  مدرب 
للعبة  امل�رضي  الحتاد  طرف  من 
من اجل خلفة الأرجنتيني كوبري 
والإ�رضاف على املنتخب امل�رضي 
من  اجلزائر  اأمام  الأبواب  وفتح 
وهو  منتخبها  الإ�رضاف على  اجل 
الذي يعرف الكرة اجلزائرية جيدا 
بعدما �صبق له تدريب فريق احتاد 
 ،2011/2010 مو�صمي  اجلزائر 
احل�صم  رف�ش  بعدما  خا�صة 
ت�صكيلة  راأ�ش  على  م�صتقبله  يف 
»اأ�صود الأطل�ش«، وحتدث الإعلم 
له  م�صاكل  حدوث  عن  املغربي 
ظل  يف  خا�صة  الرحيل  من  تقربه 
م�صاعده  وبني  بينه  العلقة  توتر 

حاجي.

الناخب اجلديد للت�شكيلة الوطنية يعرف بعد منت�شف ال�شهر اجلاري

زط�ضي يلتقي حليلوزيت�ش يف 15 جويلية لفتح باب املفاو�ضات
يح�شر رئي�ض الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي العدة من اأجل اختيار الناخب الوطني اجلديد الذي يتوىل 

�شوؤون العار�شة الفنية للمنتخب الوطني خلفا للمدرب ال�شابق رابح ماجر، ويف هذا ال�شدد فاإن كافة املوؤ�شرات ت�شري اإىل اأن امل�شوؤول 
الأول على بيت الفاف مهتم بالتعاقد مع اأ�شماء كبرية قادرة على قيادة اخل�شر نحو حتقيق نتائج يف م�شتوى الطموحات املعلقة من 

طرف اجلماهري اجلزائرية والتناف�ض على العودة اإىل قمة القارة ال�شمراء مثلما كان الأمر قبل اأربعة اأعوام 

الإدارة طماأنت امل�شتقدمني اجلدد فيما 
يتعلق بالت�شبيق املايل

بن رقية و�ضاحبي جديد �ضباب 
بلوزداد وبوغرارة يقرتح بزاز

 حت�شبا لألعاب البحر املتو�شط
 اجلارية يف تاراغونا

 اجلزائر تخ�ضر املركز اخلام�ش
 اأمام املنتخب الفرن�ضي

بلوزداد  �صباب  فريق  اإدارة  توا�صل 
يف تدعيم الت�صكيلة حت�صبا للمو�صم 
ال�صدد  هذا  ويف  اجلديد،  الكروي 
مع  التعاقد  امل�صوؤولون  �صمن 
لعبني اثنني التحقا بكتيبة املدرب 
اليامني بوغرارة، ويتعلق الأمر بكل 
القادم  رقية  بن  اللعب جلول  من 
من احتاد احلرا�ش و�صالح �صاحبي 
امل�صتقدم من ال�صاعد اجلديد اإىل 
جمعية  الأوىل  املحرتفة  الرابطة 
الثنائي  وقع  حيث  مليلة،  عني 
الذي ميتد  العقد  ام�ش  اأول  م�صاء 
مو�صمني ويف ح�صور رئي�ش جمل�ش 
الإدارة احمد جعفر الذي اأقنعهما 
بحمل األوان الفريق العا�صمي وهو 
الذي تعاقد اإىل حد الآن رفقة 13 
لعبا يف ظل النزوح الكبري للعبيه 
عن املو�صم املن�رضم والذي رحل 
عنه جمموع 17 لعبا كامل ب�صبب 
اأزمة امل�صتحقات املالية وامل�صاكل 

مع الرئي�ش حممد بوحف�ش.
يف املقابل، اقرتحا ملدرب بوغرارة 
على الإدارة فكرة ا�صتقدام اللعب 
املو�صم  حمل  الذي  بزاز  يا�صني 
ق�صنطينة  �صباب  األوان  املا�صي 
الوطنية  البطولة  بلقب  معه  وتوج 
بت�رضيحه  الإدارة  تقوم  ان  قبل 

نهاية العام املن�رضم.
اإدارة  طماأنت  املقابلة،  اجلهة  يف 
اجلدد  لعبيها  البلوزدادي  النادي 
املركاتو  خلل  امل�صتقدجمني 
يتعلق  فيما  احلايل  ال�صيفي 
وعدتهم  الذي  املايل  بالت�صبيق 
بعدو  خا�صة  العقد،  توقيع  قبل  به 
احلار�ش  مع  وقع  الذي  امل�صكل 
ت�صوية  يتم  اأن  قبل  �صاو�صي  فوزي 
مينحه  الإدارة  وقامت  الو�صع 
ت�صبيق  عرب  عليها  املتفق  الأموال 

لثلث اأجور �صهرية.
عي�شة ق.

اقل  لفئة  الوطني  املنتخب  �صّيع 
املركز  احتلل  فر�صة  عاما   18 من 
اخلام�ش لدى م�صاركته يف دورة األعاب 
مدينة  يف  اجلارية  املتو�صط  البحر 
انهزم  حيث  ال�صبانية،  تاراغونا 
الفرن�صي  املنتخب  اأمام  اللعبون 
يف املباراة الرتتيبية من اأجل املركز 
اخلام�ش التي جرت اأول اأم�ش بهدف 
العنا�رض  متكنت  مباراة  يف  رد،  دون 
نظرائها  اأمام  ال�صمود  من  الوطنية 
الفرن�صيني لكنها مل تتمكن من التفوق 
قاتل  هدفا  تلقت  واأنها  خا�صة  عليه 
يف الوقت ال�صائع رغم اأن الفريق كان 
ال�صلبي  بالتعادل  املقابلة  اإنهاء  ميّني 
لكن  الرتجيح،  ركلت  اإىل  والذهاب 
اآخر  كلم  له  كان  الفرن�صي  الطرف 
اللعب  رفقاء  على  الطاولة  وقلب 
منهم  وخطف  زرقان،  اآدم  ال�صاب 

املركز اخلام�ش.
 

اآ�شيو: احلكم احت�شب 
هدفا مت�شلال

اآ�صيو  ح�صني  الوطني  املدرب  انتقد 
املقابلة  اأدار  الذي  ال�صباين  احلكم 
نظرائهم  اأمام  اأ�صباله  جمعت  التي 
من املنتخب الفرن�صي، اأين اأو�صح اأن 
الهدف الوحيد يف اللقاء الذي �صجله 
املناف�ش كان من ت�صلل وا�صح للعيان 
هدفا،  باحت�صابه  خدعهم  واحلكم 
واأو�صح اآ�صيو اأنه ل يربر اخل�صارة التي 
مني بها فريقه اإل اأن اللعبني قدموا 
ي�صتحقون  وكانوا  مباراة كبرية ح�صبه 

نتيجة اأف�صل من تلك.
للجيدو  4 برونزيات 

واملالكمة

ميداليات  اأربع  اجلزائر  اأحرزت 
دورة  يف  م�صاركتها  خلل  برونزية 
اليوم  يف  وذلك  املتو�صطية،  الألعاب 
التي  الإقليمية  املناف�صة  من  الثامن 
تقا�صمت  حيث  اأم�ش،  اأول  جرت 
وامللكمة  اجليدو  ريا�صيتي 
توج  بعدما  منا�صفة،  احل�صيلة 
نالهما  بربونزيتني  اجلزائري  اجليدو 
وزن  يف  بويعقوب  اليا�ش  امل�صارعان 
يف  اأ�صلح  ومونيا  كغ   100 من  اأقل 
اأكرث من 78 كغ، وهما الوحيدان  وزن 
التتويج  من�صة  على  �صعدا  اللذان 
اجلزائري،  اجليدو  ممثلي  طرف  من 
حيث اأحرز بويعقوب الربونزية بعدما 
على  ال�صتدراكية  املنازلة  يف  فاز 
ح�صاب التون�صي اأني�ش بن خالد، بينما 
اأمام  فوزها  عقب  اأ�صلح  �صعدت 
جهتهما  من  األفاراز.  �صارة  ال�صبانية 
يف  بعزيز  بن  ر�صا  امللكما  اأحرز 
 81 وزن  حمري  وحممد  كغ   60 وزن 
كغ بالربونزيتني، حيث �صيع بن بعزيز 
الثانية  للطبعة  الذهب  نيل  فر�صة 
اللقب  ففقد  بعدما  التوايل  على 
الذي حققه يف الدورة ال�صابقة، بينما 
�صارك حمري لأول مرة يف املناف�صة 
منازلة  خ�رض  الذي  وهو  املتو�صطية 
الطبيب  من  بقرار  النهائي  الن�صف 
بعدما تلقى اإ�صابة يف اجلولة الثانية.

عي�شة ق. 

لقاء اخل�ضر واملان�ضافت اأف�ضل 10 مباريات ثمن نهائي املونديال
اختريت مباراة املنتخب الوطني اأمام نظريه الأملاين يف كاأ�ش العامل 2014 بالربازيل �صمن ع�رضة اأح�صن لقاءات الدور الثمن الّنهائي يف 

خمتلف كوؤو�ش العامل منذ ن�صاأة املناف�صة، وفقا ملجلة “فران�ش فوتبول” الفرن�صيةيف تقرير ن�رضته اأول اأم�صن واأ�صار ذات امل�صدر على 

موقعه الإلكرتوين، باأّن املباراة التي اأقيمت بريو دي جانريو بني “اخل�رض” ومنتخب “املان�صافت” بر�صم ثمن نهائي مونديال 2014، والتي 

عرفت انهزام اأ�صبال املدّرب وحيد حليلوزيت�ش اآنذاك بهدفني مقابل هدف واحد بعد احت�صاب ال�صوطني الإ�صافيني، تعّد من بني ع�رضة 

اأف�صل لقاءات ذات الّدور يف تاريخ نهائيات املونديال.

واأ�صاف امل�صدر ذاته مربرا �صبب ت�صنيف اللقاء من �صمن اأف�صل املباريات، لكونها عرفت 38 قذفة منها 18 قذفة نحو املرمى، واأ�صافت 

اأن رفقاء فيغويل رغم الإق�صاء على يد بطل العامل فقد خرجوا مرفوعي الراأ�ش من ذات املناف�صة، كما جاءت من �صمن اللقاءات الع�رضة 

الأف�صل، كل من مباراة بلجيكا �صد الإحتاد ال�صوفياتي �صنة 1986، مباراة الكامريون �صد كولومبيا �صنة 1990، لقاء الأرجنتني �صد رومانيا يف 

1994، وكذا مباراة فرن�صا اأمام الباراغواي ومباراة اإجنلرتا اأمام الأرجنتني يف �صنة 1998، فيما �صنعت كوريا اجلنوبية املفاجاأة يف مونديال 

2002 بتخطيها اإيطاليا يف مونديال 2002، ومباراة هولندا اأمام اإ�صبانيا �صنة 2006، وكذا فوز فرن�صا على ا�صبانيا يف مونديال اأملانيا 2006، 

بالإ�صافة اإىل لقاء اإجنلرتا اأمام اأملانيا �صنة 2010.

التعداد �شرع اأم�ض يف ترب�ض حمام بورقيبة

اإدارة ال�ضيا�ضي تقرر ف�ضخ العقد مع بلعمريي وزرارة 
قّررت اإدارة فريق �صباب ق�صنطينة 
الثنائي  خدمات  عن  ال�صتغناء 
املغرتب الهادي بلعمريي وتوفيق 
زرارة وت�رضيحهما خلل املركاتو 
من  بطلب  وذلك  احلايل  ال�صيفي 
عمراين  القادر  عبد  املدرب 
الذي اأ�رّض على  ا�صتبعادهما من 
التعداد املعني بخو�ش املناف�صة 
مع النادي خلل املو�صم الكروي 
اإىل  عمراين  وحتدث  املقبل، 
عرامة  طارق  الريا�صي  املدير 
من  الأخ�رض  ال�صوء  منحه  اأين 

وثائق  ومنحهما  ت�رضيحهما  اأجل 
ف�صخ  بعد  بهما  الت�رضيح اخلا�صة 
البحث  اأجل  من  معهما  العقد 
اإىل  عن وجهة جديدة والن�صمام 
مرحلة  انتهاء  قبل  جديد  فريق 
قرار  وياأتي  ال�صيفية،  التحويلت 
الثنائي  عن  ال�صتغناء  عرامة 
تتعلق  لأ�صباب  اآنفا  املذكور 
مل  اأنهما  باعتبار  بالن�صباط 
يلتحقا بعد بالتدريبات مع الفريق 
وغيابهما ميتد اإىل انطلق ت�صكيلة 
للمو�صم  التح�صري  يف  »ال�صيا�صي« 

الكروي اجلديد، وهو الأمر الذي 
لوفاق  ال�صابق  املدرب  رف�صه 
جملة  بجاية  ومولودية  �صطيف 
وتف�صيل اأكد عدم التلعب بهذه 

الأمور داخل �صفوف الت�صكيلة.
�صباب  اإدارة  قّررت  املقابل،  يف 
عبد  اللعبني  حتويل  ق�صنطينة 
النور بلخري وح�صني بن عيادة على 
املجل�ش التاأديبي ب�صبب فر�صهما 
املنطق حول اللعب يف من�صبيهما 
الأ�صليان راف�صان اختيار الطاقم 
ي�صاعد  الذي  املن�صب  الفني 

وفق  للفريق  الإ�صافة  منح  على 
حاجته.

من جهة اأخرى، �رضع اأم�ش لعبو 
التح�صريي  الرتب�ش  يف  ال�صباب 
الذي برجمته الإدارة ملركز حمام 
تنقل  حيث  تون�ش،  يف  بورقيبة 
اأجل  من  تون�ش  اإىل  اأم�ش  الوفد 
ال�رضوع يف العمل اجلدي وخو�ش 
التحق  اأين  الودية،  املباريات 
اإىل  �صبقهم  الذي  �صطيف  بوفاق 

نف�ش املركز الأ�صبوع املن�رضم.
عي�شة ق.



اأوزيل يخرج عن �صمته بعد نكبة املونديال
علق الدويل الأمل�ين م�سعود اأوزيل على خروج منتخب بالده املبكر من نه�ئي�ت ك�أ�س 

الع�مل، بعد الهزمية اأم�م كوري� اجلنوبية 2-0، وق�ل اأوزيل عرب ح�س�به الر�سمي على تويرت: 
»ال�سطرار ملغ�درة ك�أ�س الع�مل بعد مرحلة املجموع�ت اأمر موؤمل كثرًيا«، وت�بع: »مل 

نكن جيدين مب� فيه الكف�ية، �س�أحت�ج لبع�س الوقت من اأجل التغلب على م� حدث«، وك�ن 
املنتخب الأمل�ين مر�سًح� بقوة للدف�ع عن لقبه، لكنه ظهر مب�ستوى خميب لالآم�ل، وخ�رس 

مب�راتني من اأ�سل ثالث يف دور املجموع�ت.

ماتيو�س ي�صن هجوما حادا على رباعي اأملانيا
�سن الق�ئد ال�س�بق لأمل�ني� لوث�ر م�تيو�س، هجوًم� ح�ًدا على بع�س لعبي املنتخب بعد 

ك�رثة الإق�س�ء من نه�ئي�ت ك�أ�س الع�مل يف رو�سي� من دور املجموع�ت، وق�ل م�تيو�س، خالل 
ت�رسيح�ت نقلته� �سبكة »تي زد« الأمل�نية: »الفريق مل يرتك انطب�ع� جيًدا يف البطولة، 

فقط ك�ن هن�ك بع�س املواقف الفردية �سواء يف الدف�ع اأو الهجوم«، واأ�س�ف: »ظهرت بع�س 
اأجزاء من الفريق، لكن كل جزء لعب لنف�سه فقط«.وت�بع: »لوف اعتمد اأكرث من الالزم على 
الالعبني الذين ف�ز معهم ب�لألق�ب، لكنهم ك�نوا غري من��سبني وقت البطولة ومل يرغبوا يف 
تقدمي 100% للفريق«، واأو�سح: »اأن� اأحتدث عن اأ�سم�ء مثل �س�مي خ�سرية، م�سعود اأوزيل، 

توم��س مولر وجريوم بواتينغ«، واأمت: »رمب� مل يعد ب��ستط�عتهم اأن يعطوا املزيد لأن لديهم 
م�س�كل ج�سدية اأو عقلية«.

مينا يتوعد هاري كني
ق�ل املدافع الدويل الكولومبي ي�ري مين� اإن املواجهة املقبلة ملنتخب بالده اأم�م اإجنلرتا 

يف ثمن نه�ئي ك�أ�س الع�مل لن تكون �سهلة على امله�جم الإجنليزي ه�ري كني، وك�سف مدافع 
بر�سلونة ي�ري مين�، اإن زميله يف املنتخب دافين�سون �س�ن�سيز مدافع توتنه�م الإجنليزي، 
يقدم ن�س�ئح لالعبي كولومبي� من اأجل مواجهة زميله يف ال�سبريز »ه�ري كني«، واأ�س�ف 

مين� يف ت�رسيح�ت نقلته� �سحيفة »مريور« الإجنليزية: »كني يت�سدر هدايف البطولة حتى 
الآن، لأنه اأحد اأف�سل امله�جمني يف الع�مل«، وت�بع: »ه�ري لن يكون يف نزهة اأم�من� يف ثمن 
النه�ئي، لن جنعله� مب�راة �سهلة عليه«، وت�بع: »من اجليد اأن يلعب �س�ن�سيز معه يف توتنه�م، 

لأن ذلك يجعله يعلم عنه الكثري، خ��سة الطريقة التي يلعب به�، �س�أحتدث مع دافين�سون 
كثرًيا من الآن وحتى وقت املب�راة، و�سيكون لدين� خطة من اأجل ال�سيطرة على كني«.واأمت: 

»ن�أمل اأن يتمكن خ�مي�س رودريغيز من اللعب اأم�م اإجنلرتا، لأنه لعب مهم ب�لن�سبة لن�، ولكن 
� عندم� ل ي�س�رك«. اأعتقد اأنن� اأظهرن� قدراتن� اأي�سً

كورتوا: ال نخاف من الربازيل
ق�ل تيبو كورتوا ح�ر�س مرمى منتخب بلجيك�، اإن فريقه م�ستعد للفوز بك�أ�س الع�مل ولي�س 

لديه خم�وف من مواجهة الربازيل يف ربع النه�ئي، واأ�س�ف كورتوا يف ت�رسيج�ت نقلته� 
�سحيفة »مريور« الإجنليزية: »علين� الآن اأن نظهر اأنن� م�ستعدون لن�سبح اأبط�ل الع�مل، ل 
ينبغي اأن نخ�ف من اأي فريق، حتى الربازيل«، واأردف: »الربازيل لديه� الكثري من اخلربة، 

ولكن ل ينبغي اأن نكون اأقل �س�أًن� منهم، لدين� لعبون لديهم خربة يف الفوز ب�ألق�ب الدوري�ت 
الكربى، والذه�ب بعيًدا يف دوري الأبط�ل«، وت�بع: »مع هذه التج�رب ال�سخ�سية يجب اأن 

نكون ق�درين على القي�م ب�سيء لطيف، الآن علين� الرتكيز على الي�ب�ن فهم فريق جيد، لي�س 
لديهم جنم كبري لكنهم يتمتعون بقوة تكتيكية كفريق واحد«.

ووا�سل: »يق�تلون من اأجل الكرة ملدة 120 دقيقة، يعرفون كيف ي�سعون اأي فريق حتت 
ال�سغط، لذلك نتوقع مب�راة �سعبة، �سيكون لديهم الثقة، ويجب اأن نكون واثقني يف اأنف�سن� 

مب� فيه الكف�ية للتغلب عليهم«، واختتم: »على امل�ستوى التكتيكي قطعن� اأ�سواًط� كبرية، 
لدين� 11 لعب� يف امليدان وجميعهم يفكرون بنف�س الطريقة، هذه هي اخلطوة الكبرية التي 

قطعن�ه�«.

مارادونا يعتذر لرامو�س
اعتذر دييغو م�رادون� اأ�سطورة كرة القدم الأرجنتينية لالإ�سب�ين �سريجيو رامو�س لعب ري�ل مدريد، 
بعد حرب الت�رسيح�ت الأخرية بينهم�، وق�ل م�رادون� يف ت�رسيح�ت �س�بقة اإن رامو�س لي�س جنًم�، 

كم� اأنه يعترب دييغو جودين لعب اأتلتيكو مدريد، اأف�سل منه، وقدم اأ�سطورة الأرجنتني اعتذاره 
لرامو�س يف ت�رسيح�ت ل�سحيفة »م�رك�« حيث ق�ل: »اإذا ك�ن �سريجيو رامو�س يريد ذلك ف�أن� اأعتذر، 
ولكن لن اأُغري تفكريي، هو لعب عظيم وق�ئد عظيم لكنه ب�لن�سبة يل لي�س جنم�«، واأ�س�ف: »ب�لن�سبة 

يل ل يهمني م� يقوله رامو�س، لذلك يف ح�ل انزع�جه ف�أن� اأعتذر له لكنني م� زلت اأفكر بنف�س 
الطريقة«، ووا�سل: »م� زالت هن�ك فر�سة ليكون هذا املوندي�ل هو موندي�ل مي�سي«.

كاأ�س العامل رو�سيا

م�صاركة عربية بني تاألق مغربي ونك�صة م�صرية

اختتمت من�ف�س�ت الدور الأول من ك�أ�س الع�مل رو�سي� معلنة نه�ية اأحالم املنتخب�ت العربية يف بلوغ ث�ين اأدوار البطولة الع�ملية، ف�سلت 
جل املنتخب�ت العربية يف الت�أهل اإىل الدور الث�ين من ك�أ�س الع�مل رو�سي� التي تتوا�سل جمري�ته� حّتى 15 جويلية املقبل، خّيب املنتخب 
امل�رسي اآم�ل اأن�س�ره ومت�بعيه رغم اأن التكهن�ت ك�نت ت�سب يف خ�نة اإمك�نية بلوغ الدور ثمن النه�ئي على الأقل، وانق�د الفراعنة اإىل 
ثالث هزائم متت�لية اأم�م كل من اأوروغواي، رو�سي�  وال�سعودية، وات�سم اأداء املنتخب امل�رسي ب�لرتب�ك والت�رّسع رغم اأنه ك�ن يتفّوق على 
اإيج�د احللول  كوبر يف  الأرجنتيني هيكتور  وف�سل املدرب  الث�ين،  الدور  لبلوغ  الأوىل  اأوروغواي املر�سحة  ب��ستثن�ء  الورق  من�ف�سيه على 
الالزمة للتغلّب على من�ف�سيه رغم اأنه ميلك اأحد اأبرز الالعبني يف الع�مل حممد �سالح جنم ليفربول الإجنليزي، واأث�ر اخلروج املخيب 

للفراعنة �سخط اجلميع من اإعالميني وجم�هري م�رسية انتظرت مردوداً اأف�سل من اأبن�ء النيل.
بينم� اختلفت الآراء ب�س�أن م�س�ركة الأخ�رس ال�سعودي يف موندي�ل رو�سي� اإذ يعّده� البع�س حمت�سمة يف حني يعتربه� ال�سق الآخر مقبولة 
ب�سكل ع�م، وانق�دت ال�سعودية اإىل الهزمية يف مب�راتيه� اأم�م رو�سي� واأوروغواي بيد اأنه� تداركت املوقف وحققت فوزاً �رسفي�ً على م�رس، 
منطقي�ً تعترب م�س�ركة املنتخب ال�سعودي مقبولة ب��ستثن�ء الهزمية الق��سية يف املب�راة الفتت�حية اأم�م الدولة امل�سيفة بخم��سية نظيفة 
ويح�سب لالأخ�رس اأنه مللم جراحه بعد اخل�س�رة الفتت�حية و�سمد اأم�م هجوم اأوروغواي القوي ثّم متّكن من حتقيق فوز �رسيف يف اآخر 

ظهور له يف املوندي�ل الرو�سي.
اأث�رت م�س�ركة ن�سور قرط�ج يف موندي�ل رو�سي� جدلً كبرياً ب�سبب الآم�ل الكربى التي عقدت على املنتخب العربي لتحقيق حلم بلوغ الدور 
الث�ين للمرة الأوىل يف ت�ريخه، وا�ستهلت تون�س املوندي�ل بخ�س�رة موؤملة اأم�م اإجنلرتا يف الوقت الق�تل  ثم تعّر�ست لأكرب هزمية يف ت�ريخه� 
املوندي�يل  اأم�م بلجيك� قبل اأن حتفظ م�ء الوجه بن�رس معنوي على ح�س�ب بنم�، ويع�ب على املنتخب التون�سي فقدانه الرتكيز يف اآخر 
حلظ�ت مب�راة الأ�سود الثالثة ف�ساًل عن خ�س�رته الكبرية اأم�م بلجيك� التي اأدخلت ال�سكوك حول م�ستقبل املدرب نبيل معلول مع الفريق.

رمب� يعّد املنتخب املغربي ال�ستثن�ء خالل موندي�ل رو�سي� اإذ اأنه ن�ل اإعج�ب معظم مت�بعي الن�سخة 21 من ك�أ�س الع�مل، وانق�د املغرب 
اإىل هزميتني اأم�م كل من اإيران والربتغ�ل ليختتم م�س�ركته املوندي�لية بتع�دل مثري مع اإ�سب�ني�، وب�سه�دة اجلميع قّدم املغرب م� ي�سفع له 

ب�أن يت�أهل اإىل الدور ثمن النه�ئي بيد اأن بع�س العوامل ك�سوء الط�لع والت�رّسع ب�لإ�س�فة لبع�س الأخط�ء التحكيمية ح�لت دون ذلك. 

ك�أ�س  الأول من  الدور  الفيديو يف  تقنية  ا�ستخدام  الفيف� عن  دافع 
من  ح�سنت  التي  التقنية  هذه  ا�ستخدام  طريقة  �س�رح�ً  الع�مل 
القرارات ال�سحيحة يف املب�ري�ت: »م�ثيو هل راأيت الكرة، مل�سه� 
تريد  بو�سوح، هل  املدافع  ثم مل�سه�   ،11 الرقم  امله�جم �س�حب 
امللمو�سة  احل�لت  اإحدى  مقتنع«هي  اأنت  اأو  اأخرى  روؤية  زاوية 
ا�ستخدام  عن  للدف�ع  القدم  لكرة  الدويل  الحت�د  ا�ستخدمه�  التي 
يف  تطبق  التي  التحكيم  يف  اآر«  اأيه  »يف  ب�لفيديو  امل�س�عدة  تقنية 
رو�سي� للمرة الأوىل يف ت�ريخ نه�ئي�ت ك��س الع�مل، رد م�ثيو كونغر: 
اأّن الأمر وا�سح، انه �س�حب الرقم 21 ت�يرون ايبويهي  اأعتقد  »ل، 
مدافع نيجريي�، الذي ارتكب اخلط�أ«، يف الوهلة الأوىل، مل يحت�سب 
ركلة  جوان   22 يف  ونيجريي�  اأي�سلندا  ملب�راة  النيوزيلندي  احلكم 
جزاء ل�س�لح الأي�سلنديني، بينم� �سقط لعبهم األفريد فينبوغ��سون 
داخل املنطقة النيجريية. ق�ل احلكم الدويل الإيط�يل ال�س�بق بي�ر 

لويجي كولين� يف موؤمتر �سح�يف لعر�س ح�سيلة التحكيم يف الن�سف 
الأول من املوندي�ل الرو�سي »اإّن هذا اخلط�أ املثري للجدل ح�سل 
يف جزء من منطقة اجلزاء ي�سعب على احلك�م مراقبته«، ا�ستخدم 
حديث�ً  الفيف�،  يف  التحكيم  رئي�س جلنة  من�سب  ي�سغل  الذي  كولين� 
لإظه�ر  ال�س�حة،  وحكم  ب�لفيديو  امل�س�عدة  حك�م  بني  مت�سل�ساًل 
هذا  �س�أحتقق«  »انتظر،  امل�س�عد:  الفيديو  هذا  ا�ستخدام  كيفية 
املنطقة،  داخل  فينبوغ��سون  �سقوط  بعد  مب��رسة  �سم�عه  مّت  م� 
حكم الفيديو م��سيميلي�نو اإيراتي يطلب ب�للغة الإيط�لية عدة زواي� 
ب�سع  يف  ذلك  كل  احلقيقية  ب�ل�رسعة  ثم  البطيء  ب�لعر�س  ونظرة 
ثوان، واو�سح كولين� »يف احلركة البطيئة، يبدو كل �سيء اأكرب اأو اأكرث 
اللقطة  حتليل  احلك�م  من  »يطلب  م�سيف�  تعمداً«،  اأكرث  اأو  ق�س�وة 
ب�ل�رسعة الع�دية«، وبعد ذلك ق�ل م��سيميلي�نو اإيراتي للحكم م�ثيو 
امله�جم  لأن  اأخرى  مرة  وترى  بنف�سك  ت�أتي  ب�أن  »اأو�سيك  كونغر: 
مب�س�هدة  احلكم  ق�م  وبعدم�  �س�قه«،  مل�س  واملدافع  الكرة،  لعب 
التي  اي�سلندا  اإىل  جزاء  ركلة  منح  قرر  امللعب  ح�فة  عند  اللقطة 

خ�رست يومه� �سفر-2.
ب�للجوء  ح�لة   335 من  التحقق  املجموع  انه مت يف  كولين�  واو�سح 
اىل تقنية امل�س�عدة ب�لفيديو خالل 48 مب�راة يف دور املجموع�ت 
الأهداف  بينه� جميع  الواحدة،  اأي مبعدل 6،9 ح�لت يف املب�راة 
التي �سجلت 122 يف دور املجموع�ت، وق�ل كولين�: »ومن بني تلك 
للتحقيق  ح�لة   17 خ�سعت  منه�،  التحقق  مت  التي   335 احل�لت 
ان  الدويل  الحت�د  واأو�سح  ب�لفيديو«،  امل�س�عدة  تقنية  طرف  من 
بلغت %95،  ال�سحيحة يف احل�لت 335  التحكيمية  القرارات  ن�سبة 
لكن تغيري القرارات يف احل�لت 14 التي مت فيه� اللجوء اىل تقنية 

امل�س�عدة ب�لفيديو رفعت ن�سبة القرارات اجليدة اإىل %99،3. 

الفيفا يدافع عن تقنية امل�صاعدة بالفيديو
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بعد قطيعة طويلة.. فريوز وزياد 
الرحباين معًا يف حفل م�شرتك

اأعلن الفنان واملو�سيقي اللبناين زياد الرحباين م�ساء اأم�س اجلمعة، 
عن عودة العالقات اإىل طبيعتها مع والدته الفنانة فريوز بعد 
قطيعة دامت �سنوات، كما اأعلن عن حفل لفريوز العام القادم.

وقال الرحباين اإنه يتوا�سل يومياً مع فريوز بعد �سوء تفاهم وقع 
بينهما على خلفية اإعالنه عن موقفها ال�سيا�سي. واعترب اأن ما وقع 

مع فريوز هو جمرد �سوء تفاهم ا�ستفاد منه اأنا�س كثريون.
وكان زياد الرحباين قد اأعلن قبل ثالث �سنوات اأن والدته معجبة 
بالأمني العام مليلي�سيا »حزب اهلل« اللبنانية ح�سن ن�رص اهلل، الأمر 

الذي اأغ�سب فريوز و�سقيقته املخرجة رميا.

�شامح ح�شني يطرح املل�شق الدعائي 
لفيلمه اجلديد »الرجل الأخطر«

طرح املمثل امل�رصي �سامح ح�سني املل�سق الدعائي لفيلمه 
اجلديد »الرجل الأخطر«، عرب �سفحته الر�سمية مبوقع في�س بوك.

ومن املقرر اأن يطرح فيلم »الرجل الأخطر« بدور العر�س 
ال�سينمائي يف مو�سم ال�سيف 2018. ويدور فيلم« الرجل الأخطر« 

يف اإطار كوميدي اجتماعي ت�سويقي. فيلم »الرجل الأخطر« بطولة 
�سامح ح�سني، هالة فاخر، اإدوارد، رحمة ح�سن، وتاأليف جوزيف 

فوزي، ومن اإخراج مرق�س عادل.

 اعتقال �شوزان �شاراندون
 ملعار�شتها �شيا�شة ترامب
األقت قوات الأمن الأمريكية القب�س على املمثلة، �سوزان 

�ساراندون، يف وا�سنطن خالل مظاهرة احتجاج �سد �سيا�سة 
مكافحة الهجرة التي ينتهجها الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب.   

ون�رصت �سحيفة »The Guardian« ما كتبته املمثلة �ساراندون، 
البالغة من العمر 71 عاما، عرب ح�سابها اخلا�س على تويرت، 

حيث غردت قائلة: »لقد اعتقلت. ابقوا اأقوياء. وا�سلوا الكفاح«.  
واأوقفت ال�سلطات اأكرث من 500 امراأة، يوم اخلمي�س 28 جوان  

اجلاري، خالل م�ساركتهن يف م�سرية احتجاج على �سيا�سة الرئي�س 
ترامب جتاه املهاجرين، والتي اأدت اإىل ف�سل الآلف من اأفراد 

الأ�رص عن بع�سهم على احلدود مع املك�سيك.

النقاد يعلنون »املر�شحني« للأو�شكار

اللوفر اأبو ظبي: عر�ض اأثمن لوحة يف التاريخ لـليوناردو دافينت�شي يف ال�شرق الأو�شط

اأعلن نقاد ال�شينما الأمريكيون من جملة » Variety«، قائمة الأفالم املر�شحة لنيل جوائز الأو�شكار للعام املقبل، من 
الأفالم التي �شدرت يف الفرتة ما بني اإىل  30جانفي  2018.

وذكرت املجلة املخت�سة بال�سينما 
 You Were« الإثارة  فيلم  اأن 
Never Really Here« )اأنت مل 
تكن هنا اأبدا(، من تاأليف واإخراج 
خواكني  وبطولة  رامزي،  لني 
�سام�سونوف  ويكاتريينا  فينيك�س 
واأليك�س مانيت وجوديث روبرت�س، 
املر�سحة  الأفالم  قائمة  ت�سدر 

جلائزة اأف�سل فيلم.
كما ر�سح النقاد اأفالما اأخرى لهذه 
 »Black Panther« كـ  اجلائزة 
راين  اإخراج  من  الأ�سود(،  )النمر 
بو�سمان  ت�سادويك  وبطولة  كوغلر 
وفيلم  جون�سون،  بكاري  ومايكل 
)الكني�سة   »First Reformed«

وفيلم  الأوىل(،  الإ�سالحية 
وفيلم   ، تقم�س   »Hereditary«

»The Rider« اخلّيال
فيلم  خمرجة  النقاد  ور�سح 
جلائزة  ت�ساو،  ت�سوليه  )اخلّيال(، 
جانبها  واإىل  خمرج،  اأف�سل 
اآ�سرت عن فيلم  اآري  تر�سح كل من 
فيلم  عن  كوغلر  ورايان  )تقم�س( 
عن  رامزي  ولني  الأ�سود(  )النمر 

فيلم )اأنت مل تكن هنا اأبدا(.
هوك  اإيثان  املجلة  ور�سحت 
يف  دوره  عن  ممثل  اأف�سل  جلائزة 
فيلم )الكني�سة الإ�سالحية الأوىل(، 
وتر�سح اإىل جانبه خواكني فينيك�س 
عن دوره يف فيلم )اأنت مل تكن هنا 

اأبدا( وبريدي جاندرو عن دوره يف 
)اخلّيال(.

اأف�سل  جائزة  تر�سيحات  اأما 
ممثلة فقد جاءت من ن�سيب توين 
واإمييلي  )تقم�س(  فيلم  يف  كوليت 
هادئ(،  )مكان  فيلم  عن  بالنت 
فيلم  يف  دورها  عن  كوك  اأوليفيا 

)الأنقياء(.
جملة  يف  ال�سينما  نقاد  ونوه 
املتناف�سني  اأن  اإىل   »Variety «
على جوائز الأو�سكار يظهرون يف 
ال�سنوات الأخرية من الأفالم التي 
عام،  كل  خريف  يف  عادة  ت�سدر 
توقعاتهم  تتغري  اأن  ميكن  ولهذا 
لقائمة املر�سحني يف تلك الفرتة.

مفاجاأة »3 اأ�شهر«: بعد 3 اأ�شابيع يف اأمريكا اأحمد ال�شقا مل يبداأ الت�شوير

اأبو  اللوفر  متحف  اإدارة  اأعلنت 
اأول لوحة  نيتها عر�س  ظبي عن 

لـ »ليوناردو دافينت�سي« يف ال�رصق 
التي  التحفة  وهي  الأو�سط، 

بيعت باأغلى �سعر يف تاريخ الفن 
مليون   450 اإىل  و�سل  العاملي، 

املتحف  وقال  اأمريكي.   دولر 
 »Salvator Mundi« اإن لوحة
عام،   500 عمرها  يتجاوز  التي 
ال�رصق  يف  مرة  لأول  �ستعر�س 
�سبتمرب  �سهر  بحلول  الأو�سط، 

.2018
بتاريخها  اللوحة  تتميز  كما 
وكذلك  القيا�سي،  و�سعرها 
عمالقة  اأهم  يعد  الذي  فنانها 
ت�سور  وهي  العاملي،  الفن 
عن  وعرب  امل�سيح.  جمازيا 
ظبي  اأبو  مديرية  رئي�س  احلدث 
للثقافة وال�سياحة، حممد خليفة 
جت�سد  »اللوحة  قائال:  املبارك، 
ظبي  اأبو  اللوفر  ومهمة  توجه 
وبعد  والنفتاح..  الت�سامح  يف 
اللوحة مبهمة ملدة طويلة،  بقاء 
للعامل  هدية  اليوم  نقدمها 
اأنحائه  ونرحب بالزوار من كافة 
التحفة  هذه  جمال  لي�ساهدوا 

الفنية«.

فجر م�سدر من اأ�رصة فيلم »3 �سهور« بطولة اأحمد 
ال�سقا مفاجاأة باإعالنه اأن الأخري مل يُ�سور بعد اأي 

م�سهد من الفيلم اجلديد »3 �سهور« يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، رغم وجوده هناك منذ اأكرث 

من 3 اأ�سابيع.
وقال امل�سدر لـ24، اإنه ل �سحة ملا اأثري عن قرب 

انتهاء ال�سقا من ت�سوير م�ساهد الفيلم، اإذ من 
املقرر اأن يبداأ الت�سوير يوم ال�سبت املقبل، بعد 

انتهاء املخرج حممد �سامي من حت�سري امل�ساهد 
املراد ت�سويرها، م�سيفاً اأن من املنتظر عر�س 
الفيلم يف مو�سم عيد الأ�سحي ح�سب ما حددت 

اجلهة املنتجة للفيلم.
وي�سارك يف بطولة »3 �سهور« منى زكي، وخالد 
ال�ساوي، وروجينا، وانت�سار، من تاأليف واإخراج 

حممد �سامي.

مايكل جاك�شون يعود يف األبوم لدرايك
بعد حواىل عقد على وفاته، يعود 
اإىل عامل  مايكل جاك�سون جمدداً 
الأخري  الألبوم  يف  املو�سيقى 
الذي  درايك  الكندي  للمغني 
ا�سم  حتت  اجلمعة  اأم�س  �سدر 

»�سكوربني«.
ملك  �سوت  على  التعرف  وي�سهل 
ماتر  »دونت  اأغنية  يف  البوب 

خام�س  يف  املندرجة  مي«  تو 
يُنتظر  كان  الذي  درايك  األبومات 
بحما�سة كبرية. ومل يك�سف درايك 
الأغنية،  اإعداد هذه  تفا�سيل  عن 
غري اأن مايكل جاك�سون ترك قبل 
غري  الأعمال  من  عددا  وفاته 

املكتملة.
�سجلها  مقطوعة  اإىل  فبال�ستناد 

اأ�سدر  البوب،  ملك  ال�ستوديو  يف 
 2014 �سنة  متربليك  جا�سنت 
غود«  �سو  فلت  نيفر  »لوف  اأغنية 
ب�سوت  �سوته  فيها  ميتزج  التي 

ملك البوب.
وقد �سدر األبوم »�سكوربني« غداة 
مايكل  والد  جاك�سون،  جو  وفاة 
جاك�سون  »ذي  فرقة  اأ�س�س  الذي 

5« عندما كان اأولده �سغاراً.
وكان درايك الذي باتت اأعماله من 
ال�سنوات الأخرية  الأكرث مبيعاً يف 
قد ك�سف يف مقابلة العام املا�سي 
له.  قدوة  �سكل  البوب  ملك  اأن 
ويحافظ درايك يف األبومه اجلديد 
هذا الذي يت�سمن 25 اأغنية، على 

اأ�سلوب الراب املطعم بالبوب.
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مق�ربة غري مت�أنية

املثقف وال�سيا�سي .. 
و�ساية اأم انفالت ..

على الدوام ك�نت عالقة املثقفني ب�ل�شلط�ت ال�شي��شية حتكمه� مع�يري مركبة و�ش�ئكة ومزدوجة وملتب�شة 
يف جوهره� وب�طنه�، ويف اأوجهه� املتب�ينة وم�شتوي�ته� املتعددة. اإذ اأن قط�ع املثقفني ي�شهد تنوع� قزحيً� 
وانتم�ءات متع�ر�شة. فتجد املثقف الذي يقف بج�نب ال�شلطة احل�كمة ويربر �شرعيته�، وي�شتميت يف 

الدف�ع عن قرارات ومواقف ال�شلطة ال�شي��شية، ويغ�يل يف جتميل �شور الطغ�ة. وهن�ك مثقف من نوع اآخر 
ينتقد النظ�م ال�شي��شي ويدافع عن م�ش�لح ال�شعوب ويتبنى مط�لبه�. وبينهم� جند اأنواع ومن�ذج متعددة من 

املثقفني، املثقف املن��شل واحلزبي واملح�يد وامل�ش�مل وامل�شت�ش�ر واملداهن. املثقف املو�شوعي، املثقف املدجن، 
املثقف احل�مل، املثقف امل�شروع، املثقف النته�زي، املثقف النموذج.

ح�شن الع��شي /ك�تب و�شحفي 
فل�شطيني مقيم يف الدامنرك

يف مفهوم املثقف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لها مرجعية يدور فيها وينطلق من 
خاللها يف اأعماله واأفكاره.

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

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

�سفات املثقف اأينما وجد.

موقع املثقف

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

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

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

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

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

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

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

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

اأهم اأولوياتهم؟

موقع ال�شي��شي

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

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

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

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

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

واالأخالقي والثقايف.

ال�شي��شي مهتم ب�شكل مب��شر يف 
حتويل اإنت�ج املثقف وت�شوراته 
وافك�ره اإىل واقع مع��ش م� اأمكن 

ذلك، وهن� ينخرط بع�ش املثقفني 
يف الن�ش�ط ال�شي��شي املب��شر، 

والبع�ش يحجم عن ذلك.

اإن املثقف مي�ر�ش دوره عرب 
اإنت�جه الإبداعي املختلف، وعرب 
هذا الإنت�ج ف�إن املثقف يعرب عن 
روؤيته للع�مل كم� يراه، وهو بهذا 
يكون ع�ك�شً� للواقع املع��ش لكن 
دور املثقف ل يتوقف عند هذه 

احلدود، اإذ عليه اأن يقدم تف�شري 
وحتليل فكري وفل�شفي واإن�ش�ين 

واجتم�عي للواقع، و�شبل تطويره 
وتقدمه.
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الفنان لوني�س اآيت منڤالت »للو�شط«   

معطوب �لونا�س نا�ضل من �أجل 
�لأمازيغية و �لوحدة �لوطنية

لوني�س اآيت منڤالت رمز الفن القبائلي اجلزائري و القبائلي اأ�شعل لهيب 
الأ�شوات ال�شابة التي رّددت اأغانيه على  قرابة ن�شف قرن من العمل و 
العطاء خدمة للفن ب�شفة عامة فكان جنما �شاطعا ب�شماء جرجرة التي 

رحبت به و ملعرفة م�شتجدات وم�شاريعه امل�شتقبلية للوني�س اقرتبت منه 
يومية »الو�شط » ف�شاألته وفتح قلبه لنا ولتجربته.

حاوره ح- �س 

مرحبا بك كيف هي 
اأحوالك ؟

ال�سالم  �سيء  كل  قبل  و  اأوال    
عليكم اناأ هنا بتيزي وزو فكلما 
و  لها  حبا  اأزدت  عنها  ابتعدت 
كل اقرتبت زدت ع�سقا فاأحوايل 

على ما يرام و احلمد هلل

ما هو جديدك الفني يف 
ال�شاحة الغنائية؟

وهو  االأخري  األبومي  يزال  ال 
والوطن  احلرية  عن  يتحدث 
اجلزائر اأكرث وهو ال�سكل االأكرث 
حمبوب ل�سخ�سي فكل الق�سائد 
وفل�سفية  فكرية  ر�سالة  حتمل 
ذات معنى وهذا االأهم بالن�سبة 

مل�ساري الفني

هل زيارة الأخرية لقرب 
الفنان الراحل معطوب 

لونا�س جاء مع فكرة 
رياح التغيري ..؟

ولكن  التغيري  ريح  مع  اأنا  اأكيد 
االأ�سلح  ونحو  االأف�سل  نحو 
للجزائر التي نريدها دائما وردة 
بي�ساء تعك�س تراثها احل�ساري 
و ت�سري نحو امل�ستقبل االأف�سل 
من  االأوىل  و  االأخرية  زيارة  و 
معطوب  الراحل  لقرب  نوعها 
هذا  و  وقتها  جاءت يف  لونا�س 
قدمه  ما  لكل  مني  اعرتافا 
الفنان للغة االأمازيغية و م�ساره 
و  الهوية  اأجل  من  الن�سايل 
اجلزائر  و  الوطنية  الوحدة 
مني  و�ساحة  ر�سالة  تعترب  كما 
ملحبيه من اأجل وحدة اجلزائر 

الراحل  الفنان  بها  غنى  التي 
معطوب لونا�س ..

املو�سوع  نطاق  عن  لنخرج 
االأغنية  واقع  ترى  فكيف  هدا 
القبائلية عند ال�سباب وهل هم 

جديرون بحمل م�سعل ؟
قمت  �سابا  كانت  عندما  اأكيد 
بتقليد الكبار يف جمال االأغنية 
ذلك  بعد  واكت�سبت  القبائلية 
جتربة وخلقت اأ�سلوبي اخلا�س 
ال�سباب  هوؤالء  واأكيد  االأداء  يف 
اإن كانت لهم القدرة على حمل 
خلف  خري  �سيكونون  امل�سعل 
ادعم  اأنا  و  بالطبع  �سلف  خلري 
كل جمتهد يف ذلك خدمة للفن 

القبائلي.

وكيف ترى واقع 
ال�شاحة الفنية يف 

اجلزائر؟

واأن  يجتهد  اأن  يجب  الفنان 
ال�ساحة  يف  مكانة  لنف�سه  ي�سع 
الفنية وال ينتظر من ال�سلطات 
اأن تقدم له يد العون اأو حتدد له 
م�ساره الفني الأن قبل ذلك الفن 
اأن تنتظر منه  ر�سالة وال ميكن 
مقابل خا�سة يف جمال االإبداع 

الأنه ميثل للفنان احلقيقي .

ماهي م�شاريعك الفنية 
خالل هذه الأ�شهر؟

مع  عديدة  حفالت  عندي 
الدول  خمتلف  يف  ال�سنة  نهاية 
الوطني   بالرتاب  و  االأوروبية 
مهرجانات  يف  �ساأ�سارك  كما 
ثقافية حملية و وطنية هذا ما 

يوجد يف رزنامتي احلالية.

ملاذا ل يحبذ كثريا اآيت 
منڤالت الظهور على 

ال�شا�شة ال�شغرية؟

اأجواء  كثريا  اأحبذ  ال  اأنا 
عن  بحثا  التلفزة  و  الكامرياأ 
الذي  هو  اجلمهور  بل  ال�سهرة 
�سنع  الذي  وهو  عني  يبحث 
بالفرحة  اأ�سعر  فاأكيد  �سهرتي 
اأقدمه  حفل   اأو  �سهرة  كل  يف 
فاإذا بي اأرى القاعة قد اكتظت 
به وهذا اأف�سل و�سام اأتلقاه من 
جمهوري الذي اأحبني و�ساندين 

طيلة م�ساري الفني.

ملا  را�شون  مع  انتم  هل   
اجلهات  طرف  من  يقدم 

الثقافية بتيزي وزو ؟

 ال اأود خو�س غمار هذه امل�سالة 
و  �رصاحة  بكل  اأقولها  لكن  و 
ارتياح فامل�سوؤولني على الثقافة 
بتيزي وزو �سواء مديرة الثقافة 
الكثري  يقدمون  الثقافة  دار  اأو 
خدمة  مدعميهم  من  اناأ  و 
القبائلي  الفن  قلت  اإذا  و  للفن 
باالأخ�س فبالتوفيق لهم و�سكرا 

للمجهودات املبذولة . 

كلمة اأخرية؟

�سكرا للجميع دون ا�ستثناء

بامل�شرح الوطني اجلزائري

عر�س كوريغر�يف �أرجنتيني على �إيقاع �ملو�ضيقى �جلز�ئرية
حكيم مالك

احلاج  قاعة  احت�سنت 
الوطني  بامل�رصح  عمر 
الدين  حمي  اجلزائري 
عر�س  ب�سطارزي 
الكوريغرايف  االرجتال 
املو�سيقى  اإيقاع  على 
للكويغراف  اجلزائرية 
مارتان  االأرجنتيني 
مت  فلقد   ، بيليبون�سكي 
الور�سة  هذه  تنظيم  
التكوينية يف الكوريغرافيا 
�سفارة  تنظمها  التي 
باجلزائر  االأرجنتني 
امل�رصح  مع  بالتعاون 
فلقد   اجلزائري  الوطني 
املبادرة  هذه   لقيت 
طرف  من  كبريا  ترحيبا 
هذه  يف  امل�ساركني 
من  متكنوا  التي   الور�سة 
على  قرب   عن  التعرف 

الكوريغرافيا العاملية .

الكوريغراف  قال 
مارتان  االأرجنتيني 
بيليبون�سكي اأنه مت توجيه  
هذه  الور�سة التكوينية يف 
الكوريغرافيا  لالأ�سخا�س  
املهتمني باحلركة واجل�سد  
من  الهواة   و  وللمهنيني 
خربة  بدون  املراهقني  
والراق�سني  واملمثلني 
عام  ب�سكل  واجلمهور 
�سيء   كل  قبل  ولكن   ،
التكوينية  الدورة  فهذه 
موجهة لالأ�سخا�س الذين 
ي�سعون اإىل تطوير وعيهم 
كممار�سة  اجل�سدي 
و�سياقاتها  الفنون  يف 
اأن هذه  املختلفة ،موؤكدا 
عالية  البدنية  الدورة 
للغاية ، اأو �سنتعلم التفاعل 
والف�ساء  االأر�س  مع 
على   اعتمد  والبيئة  
اأ�سلوب العمل على تطوير 
م�ستويات  على  احلركات 

واملدخالت   ، خمتلفة 
واملخرجات على االأر�س 
، وتطور الدعامات ونقاط 
الدعم جل�سمنا ، وت�سل�سل 
القطار يف حماولة   األعاب 
والعقل  اجل�سم  الإيقاظ 
احل�سول على حالة تاأهب 
ا�ستخدام   مت  فلقد  قوية  
اجل�سم   وكفاءة  ال�رصعة 
للبحث عن حركة حقيقية  
باكت�ساف  ت�سمح  والتي 
اإمكانيات جديدة وبالتايل  
من  ن�ستيقظ  اأن  مبجرد 
حوا�سنا ، �سوف نعمل مع 
حركات مرجتلة ، و�سوف 
ي�ساعد على حترير طاقة 
ميكن  بحيث  اجل�سم 
يتحرر  اأن  لل�سخ�س 
ج�سده  يرمي   ، وبالطبع 
 ، �سقوط   ، الف�ساء  عرب 

ولفة وا�سرتداد.
ولد  فلقد  العلم  مع   
االأرجنتيني  الكوريغراف 

بيليبون�سكي  مارتان 
 1980 �سنة  يف  مارتان  
باالأرجنتني   بتوكومان 
مارتان  تدريب  مت  فلقد 
وعمل  االأ�سل  يف 
قبل  معماري  كمهند�س 
بارجتال  �سغفه  متابعة 
الرق�س فلقد بداأ اهتمامه 
بالرق�سات  بالرق�س 
در�س  والريا�سة.  ال�سعبية 
يف  املعلمني  مع  الرق�س 
الواليات املتحدة واأوروبا 
ذلك:  يف  مبا  واالأرجنتني 
و  �سيم�سون  كري�ستي 
غو�ستافو  زامربانو  ديفيد 
نيل�سون  ليزا  لي�سجارت 
كاتي داك مارك تومبكينز 
توما�س  ال�سامربي  بينوا 
هوفر املالئكة مارجريت 
،  بيرت جا�سكو ، من عام 
2004 اإىل عام 2012 عا�س 
اإ�سبانيا   ، بر�سلونة  يف 
كمهند�س  عمل  حيث   ،

ويف  ح�رصي  معماري 
نف�س الوقت در�س درو�ًسا 
يف الرق�س. منذ عام 2012 
كان مقره يف بوين�س اآير�س 
على  ح�رصًيا  يركز  حيث 
ممار�سة الرق�س االرجتايل 
من خالل التدري�س واالأداء 
،  قام مارتن باأداء وتعليمه 
و  كوبا  و  كو�ستاريكا  يف: 
اإ�سبانيا و هولندا و النم�سا 
و  اإيطاليا  و  �سلوفينيا  و 
فرن�سا و الواليات املتحدة 
  ، االإكوادور  و  املك�سيك 
والربازيل  البريو  و  �سيلي  
مدر�س  وهو  واالأرجنتني 
 ، اآير�س  بوين�س  منتظم يف 
بور�سات عمل  يقوم   حيث 
وبريو  ت�سيلي  يف  مكثفة 
والربازيل  واأوروغواي 
و�سلوفينيا  وفرن�سا 
واإ�سبانيا وهولندا  واإيطاليا 
املتحدة  والواليات  وكوبا 
عام  ففي  واملك�سيك  

تعاوًنا  مارتن  بداأ   ،  2015
املوؤّدبة   / املعلم  مع  فنًيا 
�سيم�سون  كري�ستي 
املتحدة(  )اململكة 
ماتيا�س  واملو�سيقي 
يف  )االأرجنتني(.  اأورتوال 
جولة  لديهم   2017 عام 
 / التدري�س  يف  ناجحة 
اجلنوبية  اأمريكا  يف  االأداء 
واالأرجنتني  االإكوادور  يف 
اإقامة  متت  فلقد   و�سيلي 
مرييدا  يف  دولية  من�سة 
)املك�سيك( يف مار�س 2017 
كلود  اآنيا  اإليهم  لتن�سم   ،
املتحدة  الواليات  من 
االأمريكية  يف حني �سوف 
يف  فنية   بجولة  يقومان 
جوان وجويلية عام 2018 
وويلز  اإجنلرتا  من  كل  يف 
و�سوف   ، وا�سكتلندا 
مًعا  تعاونهما  يوا�سالن 
عام  والفلبني  الهند  يف 

.2019
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ما �صر قيمة احلرارة 
الطبيعية جل�صم الإن�صان؟

حرارة  اأن  طفولتنا  منذ  نعلم 
درجة   36.6 هي  املثالية  اجل�سم 
هذه  يف  تغري  اأي  واأن  مئوية، 
الإ�سابة  على  دليال  يعد  الدرجة 
مبر�ض ما، لكننا مل نفكر يوما يف 

ال�رس وراء تلك القيمة للحرارة.
ال�ساأن،  بهذا  نظريتان  وهناك 
جتيب كل منهما على هذا الت�ساوؤل 

جزئيا:

- النظرية املائية

الكائنات  جميع  اأن  على  وتن�ض 
تتكون  الأر�ض  كوكب  على  احلية 
وهو  املاء،  من   %80 حوايل  من 
بحرارة  حتتفظ  التي  املادة 
اأي�سا،  والأر�ض  احلية  الكائنات 
اأكرب  يولّد  مثال  الهادئ  فاملحيط 
الأر�ض.  كوكب  على  حرارة  كمية 
الطبيعية  احلرارة  تعد  »ملاذا 
مئوية،  درجة   36.6 لأج�سامنا 
ولي�ست 20 درجة مئوية على �سبيل 

املثال؟«
لكن املاء بدوره لي�ض مادة ب�سيطة 
كما يبدو للوهلة الأول، مبعنى اأن 
درجة حرارة املاء ترتفع ب�رسعة 
مئوية،   42-36 درجتي  بني  اأكرب 

لذلك حتافظ الكائنات احلية على 
درجة حرارتها يف هذه احلدود.

من  النظرية  هذه  اأ�سحاب  يوؤكد 
على  والفيزياء  الأحياء  علماء 
كانت   36.6 احلرارة  درجة  اأن 
الكائنات  لبقاء  الرئي�سي  ال�سبب 
على  احلار  الدم  ذوات  من  احلية 
يومنا هذا. حيث  اإىل  احلياة  قيد 
يكمن جوهر الأمر يف اأن مليارات 

تعي�ض  الفطريات  م�ستعمرات  من 
متطفلة على احليوانات الربمائية 
والب�رس  والنباتات  والزواحف 

وغريهم.
ميكن  فال  معروف،  هو  وكما 
للفطريات البقاء على قيد احلياة 
اجل�سم  حرارة  درجة  ارتفاع  عند 
درجة   36 حرارة  درجة  من  اأكرث 

مئوية.

فاإن  النظريتني،  من  الرغم  وعلى 
درجة حرارة اجل�سم لي�ست ثابتة، 
املختلفة  الأوقات  خالل  وتتغري 
حرارة  درجة  فتبلغ  اليوم،  من 
بع�ض الأج�سام يف ال�سباح الباكر، 
درجة   35.8 املثال،  �سبيل  على 
مئوية، بينما ت�سل يف امل�ساء اإىل 
37 درجة مئوية، وذلك اأمر طبيعي 

متاما. 

اأكد علماء من جامعة ما�سات�سو�ست�ض الأمريكية اأن مادة الرتيكلو�سان امل�سادة للبكترييا ميكن اأن تت�سبب بالإ�سابة ب�رسطان القولون والتهابه ون�رس احذروا مادة الرتيكلو�صان يف معاجني الأ�صنان!
موقع »MedicalXpress« درا�سة علمية عن خطورة مادة الرتيكلو�سان التي تدخل يف تركيب الكثري من منتجات التنظيف كمعجون الأ�سنان 

اأنها ت�سببت يف تطور  مر�ض �رسطان القولون والتهابه لدى جميع الفئران دون ا�ستثناء.وال�سابون. واأجرى العلماء جتربة در�سوا خاللها تاأثري الرتيكلو�سان على فئران التجارب املري�سة وال�سليمة فوجدوا 
واأ�سار الباحثون اإىل اأن »هذه التجربة اأكدت اأن تريكلو�سان غري تركيب البكترييا احليوية يف اأمعاء الفئران واأثر �سلبا على تنوعها الهام يف 
هذه املنطقة احل�سا�سة من اجل�سم«وقال م�رسف الدرا�سة، غادون ت�سانغ، اإن »هذه النتائج تربهن للمرة الأوىل على اأن الرتيكلو�سان يوؤثر 

�سلبيا على حالة الأمعاء«.
يذكر اأن الرتيكلو�سان هو مادة ا�سطناعية م�سادة للجراثيم والفطريات ت�ستخدم يف الوقت احلايل يف �سناعة معاجني الأ�سنان وال�سابون 

ومزيل العرق واأنواع املنظفات املختلفة. كما ي�ستخدم الرتيكلو�سان يف عالج الأ�سنان قبل تركيب احل�سوات لها.

العلماء يك�صفون �صببا جديدا للإ�صابة ب�صرطان الثدي

ميلووكي  جامعة  يف  خرباء  حدد 
املتحدة  الوليات  يف  وي�سكون�سن، 
با�ستعداد  مرتبطا  جينا   48 الأمريكية، 
الثدي  ب�رسطان  لالإ�سابة  وراثيا  الن�ساء 
من  فقط  �سغرية  ن�سبة  اأن  العلماء  واأكد 
)وهو  الثدي  ب�رسطان  الإ�سابة  حالت 

اإىل  ترجع  الن�ساء(  بني  �سيوعا  الأكرث 
اجلينات  من  عددا  لكن  الوراثة،  عامل 
ون�رست  جمهولة  تزال  ما  به  املرتبطة 
الدرا�سة  اأن   »MedicalXpress« جملة 
اجلديدة اأكدت وجود 14 مورثة م�رسطنة 
ال�سابقة  الدرا�سات  اأن بينت  جديدة، بعد 

ارتباط 34 مورثة بالإ�سابة وبتطور اأورام 
الثدي.

اأن  بعد  النتائج  هذه  اإىل  العلماء  وتو�سل 
ال�رسطان  مورثات  دليل  بيانات  حتليل 
 ،»The Cancer Genome Atlas«
الذي يحتوي على معلومات عن الطفرات 

بال�رسطان.  لالإ�سابة  املوؤدية  الوراثية 
واأجروا م�سحا لـ 229 األف �سخ�ض اأوروبي 
الأ�سحاء،  ومن  بال�رسطان  امل�سابني  من 
اأنها  يحتمل  درا�سة جينات  اإىل  بالإ�سافة 
اأن  وكيف  ال�رسطان،  ظهور  يف  ت�ساهم 

قمعها يوقف منو الأورام اخلبيثة.

فوائد الغلوتني ال�صحية

 يرتبط الغلوتني غالبًا بالقمح، والأطعمة التي 
حتتوي على القمح، ويف درا�شٍة اأُجريت عام 
م�شارٍك  األف   100.000 من  اأكرث  على   2017
ل يعانون من ال�شطرابات اله�شمية، وجد 
الباحثون عدم وجود ارتباٍط بني ا�شتهالك 
الغلوتني الغذائي على املدى الطويل، وبني 
خماطر التعر�ض لأمرا�ض القلب، واأ�شارت 
النتائج اأي�شًا اإىل اأّن هوؤلء الأفراد الذين 
يتجنبون الغلوتني قد يزيد لديهم خطر 

الإ�شابة باأمرا�ض القلب؛ وذلك ب�شبب احتمالية 
ا�شتهالكهم لكمياٍت اأقل من احلبوب الكاملة، 

كما ربطت العديد من الدرا�شات ا�شتهالك 
احلبوب الكاملة مع نتائج ملحوظٍة يف حت�شن 

ال�شحة، فعلى �شبيل املثال ُوِجد اأّن الأ�شخا�ض 
الذين تناولوا اأكرب كميٍة من احلبوب الكاملة 

مبا يف ذلك القمح من 3-2 ح�ش�ض يوميًا، 
مقارنًة مع الأ�شخا�ض الذين تناولوا كمياٍت 

اأقل من ح�شتني يوميًا، باأّن لديهم معدلت اأقل 
بكثري من الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكتة 

الدماغية، والتعر�ض ملر�ض ال�شكري من النوع 
الثاين، والوفيات الناجمة عن جميع الأ�شباب. 
يعمل الغلوتني على تغذية البكترييا اجليدة 

يف اجل�شم، اأرابينوك�شيالن قليل ال�شكاريد 
-Arabinoxylan oligosacch  )بالإجنليزية :
للبكترييا،  املُ�شببة  الكربوهيدرات  وهي   )ride

والناجتة من نخالة القمح، والتي ثبت اأّنها 
حُتفز ن�شاط بكترييا البيفدية )بالإجنليزية : 

Bifidobacteria( يف القولون، وعادًة توجد هذه 
البكترييا يف اأمعاء الإن�شان ال�شحية. الأطعمة 

املحتوية على الغلوتني
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امل�صطلحات التي تتعلق باأئمة و كتب املالكية
متيز املذهب املالكي عن باقي املذاهب الأخرى 

مب�صطلحات تخ�ص اأعالمه وكتبه؛ اإذ جتد يف م�ؤلفاتهم 
عبارات كال�صيخان اأو الإمام اأو الأ�صتاذ اأو الأمهات اأو 

الدواوين.
الفرع الأول: ما ي�صري اإىل اأئمة املذهب املالكي

م�صطلح »الفقهاء ال�صبعة«: فاملراد بهم فقهاء املدينة 
الذين هم: �صعيد بن امل�صيب

و عروة بن الزبري والقا�صم بن حممد بن اأبي بكر 
ال�صديق و خارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اهلل بن عبد 
اهلل بن عتبة بن م�صع�د و �صليمان بن ي�صار اأما ال�صابع 
فمختلف يف تعيينه على ثالثة اأق�ال الأول: اأب� �صلمة 
بن عبد الرحمان، الثاين: �صامل بن عبد اهلل بن عمر، 

الثالث: اأب� بكر بن عبد الرحمان بن احلارث .
م�صطلح »املدني�ن«: فاملراد بهم اإما: املدني�ن 

عم�ما لأنهم ينت�صب�ن لالإمام مالك، اأو يراد بهم الرواة 
عن مالك من اأهل املدينة كابن املاج�ص�ن وكنانة 

ومطرف وابن نافع.
م�صطلح »امل�رصي�ن«: اإذا قال املالكية هذه رواية 

امل�رصيني فاملراد بهم: ابن القا�صم و اأ�صهب وابن وهب 
و نظراوؤهم.

م�صطلح »املغاربة«: املراد بهم ابن اأبي زيد القريواين 
وابن القاب�صي و اللخمي

وابن العربي و القا�صي عيا�ص و اأ�رصابهم.
م�صطلح »املتقدم�ن«: هم من قبل ابن اأبي زيد 

)ت386( من تالميذ مالك واأتباعه كابن القا�صم و 
�صحن�ن و اللباد.

م�صطلح »املتاأخرون«: املراد بهم من اأتى بعد ابن اأبي 
زيد من علماء املالكية.

م�صطلح »الأخ�ان«: يق�صد بهما مطرف بن عبد اهلل و 
عبد امللك ابن املاج�ص�ن �صميا بذلك ل�صحبتهما يف 

طلب العلم.
م�صطلح »ال�صيخان«: يراد بهما ابن اأبي زيد القريواين 

وابن القاب�صي علي بن حممد. م�صطلح »القرينان«: 
يراد بهما اأ�صهب بن عبد العزيز وعبد اهلل بن نافع. 
م�صطلح »املحمدان«:هما حممد بن عبد احلكم و 

حممد بن امل�از. م�صطلح »حممد«: بحيث اإذا ذكر 
حممد فقط فرياد به حممد بن امل�از. م�صطلح 

»القا�صيان«: هما القا�صي عبد ال�هاب و القا�صي اأب� 
احل�صن بن الق�صار.

م�صطلح »القرويان«: اأب� عمران الفا�صي و اأب� بكر بن 
عبد الرحمان. م�صطلح »حافظ املذهب«: ه� ابن 

ر�صد اجلد. م�صطلح »الإمام«: يق�صدون به علي بن اأبي 
عبد اهلل املازري. م�صطلح »الأ�صتاذ«: يعن�ن به ال�صيخ 

اأب� بكر الطرط��صي.
م�صطلح »ال�صقليان«: ي�صريون بهذا ال�صطالح اإىل ابن 

ي�ن�ص و عبد احلق.
م�صطلح »املغربي«: يق�صد به اأب� احل�صن ال�صغري اأحد 

�رصاح املدونة .

ف�صل الدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�شف �شُ
وحقيقته اإظهار الفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �شمُة العبوديِة، وا�شت�شعاُر 

الذلِة الب�شرية، وفيه معنى 
الثناِء على اهلل عز وجل، 

واإ�شافِة اجلود والكرم اإليه.
الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال 

لأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�شْ اأَ�ْشَتِجْب َلُكْم اإِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َشَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َداِخِريَن«. ]�شورة غافر: الآية 
]60

الدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �شَ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ
الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �شيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �شَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َشْيٌء اأَ

َعاِء«. ]رواه  َتَعاىَل ِمْن الُدّ
اأحمد والبخاري، وابن ماجة، 

والرتمذي واحلاكم و�شححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �شبب لدفع غ�شب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �شَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�شَ اأَْل اهلَلّ َلْ َي�شْ
، وابن ماجَة،  الرتمذُيّ ]رواه 

و�شححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�شنه الألبان[

م�صطلحات الإمام مالك يف الرتجيح
�صج�د  يف  كما  عندنا«  »الأمر  ق�له 
�صج�د  عزائم  اأن  عندنا  »الأمر  التالوة: 
يف  لي�ص  �صجدة  ع�رصة  اإحدى  القراآن 
املف�صل منها �صيء« . ثم م�صطلح »الأمر 
الإمام  ا�صتخدمه  عندنا«  عليه  املجتمع 
يف  ال�صتثناء  ق�صية  يف  اهلل  رحمه  مالك 
اأهل  اأن  يعلم  ي�صتعمله حني  و  الثمر،  بيع 
ل  حني  اأو  ذلك،  على  جممع�ن  املدينة 
 . ذلك  يخالف  ق�ل  املدينة  لأهل  يعلم 
كما اأن الإمام مالك كان ي�صتعمل م�صطلح 

ق�له:  يف  كما  النا�ص«  اأدركت  »عليه 
الرحمان  اهلل  ب�صم  ال�صالة  يف  يقراأ  »ل 
و  نف�صه  يف  �رصا  ل  املكت�بة  يف  الرحيم 
 ، النا�ص«  اأدركت  عليها  هي  و  جهرا،  ل 
منها:  كثرية  مرادفات  امل�صطلح  ولهذا 
النا�ص  عليه  يزل  مل  الذي  الأمر  »وه� 
عندنا«، »وعلى هذا راأيت النا�ص«، »الذي 
ببلدنا« .  العلم  واأهل  النا�ص  اأدركت عليه 
املتعارفة  الرتجيحية  امل�صطلحات   •
هم  اعتمدوا  لقد  املالكية   فقهاء  عند 

تدل  ترجيحية  م�صطلحات  على  اأي�صا 
ب�صبب  املذهب،  املعتمد يف  الق�ل  على 
كرثة الأق�ال و الروايات عن الإمام مالك 
لهذا جتد يف  اهلل،  رحمهم  اأ�صحابه  وعن 
»اتفاق  قبيل:  من  م�صطلحات  املذهب 
علماء املذهب« و »الراجح« و »امل�صه�ر« 
و »املعروف« و »الأ�صح وال�صحيح« و«ما 
به الفت�ى« و »ما عليه العمل« و »الأح�صن« 
و«املختار«  و«الأ�صبه«  و«الأوىل« 

و«ال�ص�اب« و«احلق« و«ال�صتح�صان« .

ف�صائل القراآن الكرمي
اأن اأهل القراآن هم اأهل اهلل.

اأن ث�اب تالوة القراآن اأعظم من اأنف�ص اأم�ال الدنيا.
اأن كل حرف فيه بع�رص ح�صنات.

اأنه ي�رث الإن�صان الراحة والذكر احل�صن يف ال�صماء والأر�ص.
اأن كل اآية يحفظها امل�صلم يرفعه اهلل بها درجة يف اجلنة.

اأن املاهر بالقراآن يقرنه اهلل تعاىل باأف�صل املالئكة.
اأن اأف�صل النا�ص ه� من يتعلم القراآن ويعلمه.

اأن اهلل تعاىل ل يعذب اإن�صاًنا حفظ القراآن وعمل به.
اأنه ياأتي �صفيًعا لأ�صحابه الذين كان�ا يعمل�ن به يف الدنيا.

اأن �صاحب القراآن رفعه النبي �صلى اهلل عليه و�صلم �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �صاحب القراآن يكرمه اهلل عز وجل عليه وعلى والديه ي�م القيامة باأن�اع عظيمة من التكرمي.

على امل�ؤمن اأن تغلب رحمته غ�صبه 
اأيها الأخ�ة، النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �صبقت 

غ�صبي، فه� مكت�ب عنده ف�ق العر�ص((  ] اأخرجه البخاري وم�صلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  
امل�ؤمن ال�صادق يجب اأن تغلب رحمته غ�صبه واأنا اأق�ل: وامل�ؤمن ال�صادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن 

تغلب رحمته غ�صبه. وعن �صلمان ر�صي اهلل عنه قال: قال عليه ال�صالة وال�صالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق ي�َم َخلََق 
َماِء والأر�ِص ((  ] اأخرجه م�صلم عن �صلمان  َمَ�اِت والأر�ِص مئَة َرحمة، كُلّ رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َصّ ال�َصّ

الفار�صي [  اأي تغطي ما بني ال�صماء والأر�ص.
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِص َرحمة، فبها تَعِطُف الَ�اِلدةُ على َولَِدها، والَ�ْح�ُص والطرُي بع�ُصها على بع�ص، َفاإِذا 

كان ي�ُم الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�صلم عن �صلمان الفار�صي [  اأو�صح مثل قلب الأم، 
اإن�صانة تريد لبنها كل �صعادة، تعرى من اأجله، جت�ع من اأجله، ت�صحي بالغايل والرخي�ص من اأجله، ول 

تنتظر منه �صيئاً، هذه الأم.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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 GT-R50 عن  ني�سان  ك�سفت 
 Italdesign �رشكة  �سنع  من 
الإيطالية، وهي �سيارة وحيدة من 
GT-R ني�سمو  نوعها مبنية على 
2018 لالحتفال بالذكرى اخلم�سني 

للموديل الياباين الأيقوين.
تكفلت   Italdesign �رشكة 
ال�سيارة  وبناء  وهند�سة  بتطوير 

�سيتم  والتي  نوعها،  من  الوحيدة 
تد�سينها يف اأوروبا ال�سهر املقبل، 
باإ�سافات   GT-R50 وحتظى 
اخلارجي  للج�سد  مميزة  ذهبية 
وم�سابيح  جديد  حمرك  وغطاء 
اأمامية LED نحيفة و�سقف اأكرث 
املوديل  عن  مليمرت   54 بـ  ميال 

القيا�سي.

وح�سلت ال�سيارة على طالء تطلق 
عليه ني�سان “رمادي حركي �سائل” 
مع مل�سات ذهبية، بينما العجالت 
 21 بطول  لها  خ�سي�سا  م�سنوعة 

اإن�ش.
م�سنوعة  اأي�سا  املق�سورة 
ال�سيارة،  لهذه  خ�سي�سا  وم�سممة 
القيادة  للوحة  جديدة  بت�سميم 

املعلومات  �سا�سة  ي�سمل  ل 
الرتفيهية، ولوحة عدادات رقمية، 
مع و�سع مل�سات كربونية متنوعة 
وباطن  الأو�سط  الكون�سول  على 
الأبواب، ويت�سق كل ذلك مع اجللود 
ومادة  للمقاعد  الفاخرة  ال�سوداء 

األكانرتا ال�سوداء عالية اجلودة.

مر�صيد�س S-Class �جليل �لقادم 2021 
اجليل   S-Class ملر�سيد�ش  جت�س�سي  فيديو  ظهر 
عجالت  بقاعدة  اأملانيا  يف  اختبارها  اأثناء  القادم 
اخللفية،  الأبواب  حجم  من  ظاهر  هو  كما  مطولة 

وم�سابيح اأمامية جديدة.
العام  ليفت  لفي�ش  الفاخرة  ال�سيدان  ا�ستالم  رغم 
جيل  لطرح  تتجهز  مر�سيد�ش  اأن  يبدو  املا�سي، 
جديد خالل عامني، ونالحظ يف املقدمة ا�ستخدام 
مع  الأمامية  للم�سابيح  متقدمة   LED تقنيات 
قد  يدري،  ومن  خمتلف،  اأنيق  لت�سميم  ا�ستالمها 
مب�سابيح  ملر�سيد�ش  موديل  اول   S-Class ت�سبح 
باختبارها  ال�رشكة  تقوم  التي  الرقمية”  “الإ�ساءة 
الأبواب  مقاب�ش  على  الكثيفة  التمويهات  حاليا،  
الأمامية واخللفية تثري الهتمام، فهل يا ترى �سرنى 
الفاخرة؟..  ال�سيدان  اأبواب  فتح  يف  خمتلفا  اأ�سلوبا 
نرى م�سابيح خلفية  بينما يف اخللف،  بعد،  ندري  ل 
موؤقتة ت�ستخدمها مر�سيد�ش عادة يف املراحل الأوىل 

من اختبار موديالتها.
 S-Class مر�سيد�ش  عن  ال�ستار  ك�سف  توقعوا 
 56 م�سنع  يف  اإنتاجها  وبدء   ،2020 عام  يف  القادمة 
اأملانيا  يف  مباين  م�رشوع  اأكرب  ثالث  وهو  اجلديد، 

مب�ساحة 220،000 مرت مربع.

تدر�س ال�شتحواذ على فيات كراي�شلر

هيوند�ي ت�صبح �أكرب �صركة 
�صيار�ت بالعامل

عن  جمددا  الإ�ساعات  تناقلت 
هيونداي  بني  حمتمل  اندماج 
�رشحت  حيث  كراي�سلر،  وفيات 
 Asia Times جلريدة  م�سادر 
لهيونداي  التنفيذي  الرئي�ش  اأن 
يراقب  كو،  موجن  ت�سوجن  موتور، 
كثب  عن  كراي�سلر  فيات  اأ�سهم 
من  كافية  وي�ستهدف �رشاء ح�سة 
ال�رشكة  على  لال�ستحواذ  الأ�سهم 
مارت�سيوين  �سريجيو  مغادرة  قبل 
اإغراء  هو  الهدف  القادم.  العام 
مع  بالندماج  كراي�سلر  فيات 
مغادرة  وقت  يف  هيونداي 
الأهم  مارت�سيوين وخواء املن�سب 
لل�رشكة، خا�سة واأن رئي�ش جمل�ش 
عري  اإلكان  جون  احلايل  الإدارة 
لل�رشكة  التنفيذية  بالإدارة  مهتم 
بنف�سه. هيونداي قد تكون �رشيكا 
باعتبار  كراي�سلر،  لفيات  جيدا 
املنطقة  يف  �سعيفة  الأخرية  اأن 
الرئي�سي  املركز  وهي  الآ�سيوية، 
ملبيعات هيونداي، بينما قد ت�سهل 

الوليات  بني  حرة  جتارة  اتفاقية 
املتحدة وكوريا اجلنوبية عمليات 

نقل املوديالت بني الدولتني.
مارت�سيوين،  �سريجيو  ان  ويُذكر 
الرئي�ش التنفيذي لفيات كراي�سلر، 
يف  رغبته  عن  املا�سي  يف  عرب 
حيث  اأخرى،  �رشكة  مع  الندماج 
عر�ش �سفقة اندماج على جرنال 
حاول  كما  جناح،  بغري  موتورز 
بيجو- مثل  اأخرى  �رشكات  مع 

لذا  �سينية،  و�رشكات  �سيرتوين 
الأمر ممكن بالتاأكيد العام القادم. 
اجلدير بالذكر اأن جمموعة فيات 
جيب  عالمات  متتلك  كراي�سلر 
ورام ودودج وكراي�سلر وفيات واألفا 
يف  ولن�سيا،  ومازيراتي  روميو 
حني اأن جمموعة هيونداي متتلك 
واإذا  وجيني�سي�ش،  وكيا  هيونداي 
بينهما،  بالفعل  اندماج  حدث  ما 
�رشكة  اأكرب  لإن�ساء  ذلك  �سيوؤدي 
العامل مببيعات 11.5  �سيارات يف 

مليون �سيارة �سنويا.

بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة كوبيه 2019 تك�صف نف�صها ر�صميا 
ال�ستار  دبليو  اإم  بي  اأزاحت 
كوبيه  الثامنة  الفئة  عن  اأخريا 
من  اأ�سهر  عقب  اجلديدة 
والت�رشيبات  التج�س�سية  ال�سور 
فيما  لكم  ونعر�ش  املختلفة.. 
وتفا�سيل  معامل  اأهم  يلي 
دبليو  اإم  بي  الفاخرة،  ال�سيارة 
اأكدت على اأن الرتكيز يف الكوبيه 
اجلديدة هو توفري جتربة قيادة 
مت  حيث  وديناميكية،  مثرية 
ومولدات  ال�سا�سيه  �سبط 
لعر�ش  التعليق  ونظام  الطاقة 
“ر�ساقة ترتقى على املناف�سني 

متوقع  هو  كما  لمتناهية  ودقة 
قمة  يف  ريا�سية  �سيارة  من 

جمالها”.

الت�شميم اخلارجي 

كوبيه  الثامنة  الفئة  خارجية 
بني  وجتمع  اأنيقة  اجلديدة 
حزمة  يف  الع�سلية  ال�سطوح 
عالمة  برائحة  تفوح  موحدة 
مبالمح  وتلتزم  دبليو  اإم  بي 
الأبرز  واملثال  ت�سميمها، 
التهوية  �سبكة  هو  ذلك  على 

الكليتني  �سكل  على  ال�سخمة 
 4،843 اإىل  الكوبيه  طول  وي�سل 
مليمرت   1،902 وعر�سها  مليمرت 
وارتفاعها 1،341 مليمرت وقاعدة 

عجالتها 2،822 مليمرت.

املحركات 

�ستتوفر  كوبيه  الثامنة  الفئة 
ديزل  ترييو  الأول  مبحركني، 
�سلندرات  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
دوران  وعزم  ح�سان   315 بقوة 
من  بت�سارع  نيوتن.مرت،   680

يف  كلم\�ش   100 اإىل  ال�سفر 
4.9 ثانية املحرك الثاين تريبو 
بثماين  لرت   4.4 �سعة  مزدوج 
ح�سان   523 بقوة  �سلندرات 
نيوتن.مرت،   750 دوران  وعزم 
يف  كلم\�ش   100 اإىل  بت�سارع 
ويت�سل  فح�سب..  ثانية   3.7
اأوتوماتيكي  بجري  املحركان 

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

تعليق  بنظام  الكوبيه  وتاأتي 
ب�سكل  املتكيف   M طراز  من 
نواب�ش  ي�سمل  والذي  قيا�سي، 
بالإ�سافة  متطورة،  اإلكرتونية 
التوجيه  نظم  اأحدث  اإىل 
ونظام  دبليو،  اإم  بي  من  الفعال 
واأنظمة  الدحرجة،  ملنع  فعال 
التحكم  مثل  متعددة  �سالمة 
ال�سري  �رشعة  يف  الأوتوماتيكي 
يف  للبقاء  امل�ساعدة  ونظام 
من  واحلماية  الطريق  حارة 
ال�سطدام اجلانبي وامل�ساعدة 

على الركن.

�سا�سة  جند  املق�سورة  داخل 
مل�سية بطول 10.25 اإن�ش للوحة 
 12.3 اأخرى  و�سا�سة  القيادة، 

اإن�ش للوحة العدادات.
مر�سيد�ش  عوامل  بني  اجلمع 
 911 وبور�ش  كوبيه   S-Class
يوجد  اأنه  تعتقد  دبليو  اإم  بي 
 S-Class مر�سيد�ش  بني  فراغ 
ملوؤه  ليتم   911 وبور�ش  كوبيه 
والتي  اجلديدة،  الثامنة  بالفئة 
جتمع بني اأهم ميزات املوديلني، 
جتربة القيادة الريا�سية املثرية 

واملق�سورة الفاخرة.
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يوتيوب تتيح متابعة فيديوهاتها بالتز�من مع ��ستخد�م تطبيقات �أخرى

�أتاحت من�صة يوتيوب ميزة جديدة 
يطلق عليها »�صورة د�خل �صورة« 
نظام  م�صتخدمي  جلميع   ،)PiP(
جماين  ب�صكل  �أندرويد  �لت�صغيل 
لدفع  �مل�صتخدمون  ي�صطر  ولن 
على  للح�صول  مادي  مقابل  �أي 
متاحة  كانت  �لتي  �مليزة  هذ� 
 YouTube« فقط لدى م�صرتكي
 YouTube»و  »Premium
Red«، �إال �أنها تقت�رص حاليا على 
�لواليات  يف  يوتيوب  م�صتخدمي 

�ملتحدة فقط.
�أندرويد  م�صتخدمو  و�صيتمكن 
على  ي�صتحوذ  �لذي  �أوريو، 
�أندرويد  �أجهزة  من  فقط   %5.7
�حل�صول  من  حاليا،  �مل�صتخدمة 
تخطط  فيما  �مليزة،  هذه  على 
�ل�رصكة �ململوكة لغوغل الإتاحتها 
�إال  �مل�صتخدمني،  من  �أكرب  لعدد 
�النتظار لفرتة  �أنه �صيتعني عليهم 

طويلة من �لوقت.
وت�صمح ميزة »�صورة د�خل �صورة« 

مب�صاهدة فيديوهات يوتيوب �أثناء 
��صتخد�م تطبيقات �أخرى دون �أي 

م�صاكل يف �النقطاع.
�أن  �إىل  �ل�رصكة  �أ�صارت  كما 
ال  �ملجانية  �جلديدة  �خلدمة 
تت�صمن  �لتي  �لفيديوهات  تدعم 
بهذ�  و�صيتمتع  مو�صيقيا،  حمتوى 
 YouTube« �أع�صاء  �خليار 

Premium« فقط.
الأول  �مليزة  هذه  و�كت�صفت 
xda-« موقع  بو��صطة  مرة، 

تطبيق  د�خل   ،»developers
يوتيوب �لعادي.

وميكن �حل�صول عليها عن طريق 
تطبيق  يف  »�الإعد�د�ت«  ق�صم 
يوتيوب، ومن ثم ميكن �لنقر على 
�لرئي�صية،  �ل�صا�صة  يف   PiP زر 
ويتحول  �لفيديو  و�صيتقل�ص حجم 
�إىل �صورة م�صغرة، ميكن �صحبها 
�إىل �أي مكان يف �ل�صا�صة، ما يتيح 
�لتطبيقات  �صمن  �لفيديو  متابعة 

�الأخرى.

 �آبل تطلق ن�سخة معدلة 
»macOS« من نظام

»بيتا«  ن�صخة  �أن  �آبل  �رصكة  �أعلنت 
 »10  macOS« نظام  �ملعدلة عن 
�أ�صبحت  للحو��صب  �ملخ�ص�ص 
�مل�صتخدمني  جلميع  متاحة 
جميع  �أن  �ل�رصكة  و�أو�صحت 
م�صتخدمي حو��صب »Mac« �أ�صبح 
�لت�صغيل  نظام  حتميل  باإمكانهم 
��صم  يحمل  �لذي  �ملعدل  �جلديد 
 99 مقابل   »10.14  macOS«
دوالر�. ولتحميل هذ� �لنظام يجب 
�إىل  �لتوجه  �أوال  �مل�صتخدم  على 

موقع »MacOS 10.14« �لر�صمي 
ت�صجيل  ثم  ومن  �الإنرتنت،  على 
 Apple« ح�صاب  عرب  دخوله 
�لالزمة  �الإر�صاد�ت  و�تباع   ،»ID
على  �لربنامج  تثبيت  وبعدها 
�خلرب�ء  وي�صري  �ل�صخ�صي  حا�صبه 
�جلديدة  �لن�صخة  �أن  �إىل  �آبل  يف 
من »macOS« تفادت �لعديد من 
يف  �ملوجودة  �لربجمية  �لثغر�ت 
وز�دت  �ل�صابقة،  �لت�صغيل  �أنظمة 

من حماية بيانات �مل�صتخدم.

حتديث �أوريو ي�سل لهو�تف �سام�سونغ 
Edge S7 و S7 غالك�سي

ب�صكل  �صام�صونغ  بد�أت  �أخري� 
غالك�صي  هو�تف  ترقية  ر�صمي يف 
الأحدث  �إيدج   S7 غالك�صي  و   S7
�ندرويد  �لت�صغيل  نظام  ن�صخة من 
�أوريو  �ندرويد  باإ�صم  و�ملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�صول  بدء  �لتحديث 
�لهند  يف   7 ��ص  جالك�صي  لهو�تف 
ودول  �ال�صيوية  �لدول  وبع�ص 

للواليات  و�صوال  �لعربي  �خلليج 
�ملنتظر  ومن  �الأمريكية  �ملتحدة 
�ن تتو�صع عمليات �لتحديث جلميع 

�لدول تباعاً خالل �الأيام �لقادمة.
�صيقدم �لتحديث و�جهة �صام�صونغ 
 9.0  Experience �جلديدة 
من  �لكثري  �إىل  باالإ�صافة  للهاتفني 
الأد�ء  و�الإ�صالحات  �لتح�صينات 
�الأمنية  �لتح�صينات  مع  �جلهاز 
�صيقدم  �أي�صا   ، قوقل  �رصكة  من 

�لتحديث مز�يا نظام �ندرويد �أوريو 
�صورة  د�خل  �صورة  مثل  �لرئي�صية 
و�خت�صار�ت  �لتلقائي  و�الكمال 
لل�صور  باالإ�صافة  �لتطبيقات 
تكر�ر  و�مكانية  �لتعبريية �جلديدة 
 ، �ملز�يا  من  وغريها  �لتطبيقات 
�الجهزة  هذه  مالك  من  كنت  �إذ� 
بدء�ً  �لتحديث  عن  �لبحث  ميكنك 
لهاتفك  و�صوله  و�نتظار  �ليوم  من 

يف �أي حلظة.

�ن�ستغر�م ت�سمح ببيع 
�ملنتجات عرب �لق�س�ص

مع �رتفاع عدد م�صتخدمي ق�ص�ص 
م�صتخدم  مليون   300 �إىل  �ن�صتغر�م 
على  �لرتكيز  يف  �ل�رصكة  بد�أت 
للق�ص�ص  �لتجاري  �جلانب  جلب 
�ملن�صور�ت  مع  حدث  كما  �ي�صاً 
كما  �ن�صتغر�م  تطبيق  د�خل  �لعادية 
بد�أت  فقد  �لعنو�ن  يف  و��صح  هو 
ق�ص�ص  بعر�ص  بال�صماح  �ن�صتغر�م 
�ملنتجات  الأ�صحاب  �الآن  ت�صويقية 

وذلك من خالل زر �حلقيبة �جلديد 
بروؤية �ملزيد من  لك  ي�صمح  و�لذي 
�ملعرو�ص  �ملنتج  عن  �لتفا�صيل 

و�لذهاب لل�رص�ء مبا�رصة.
�مليزة  �ختبار هذه  بد�أت  �ن�صتغر�م 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  �أ�صهر  منذ 
وحققت  �صهرية  جتارية  عالمة 
�لقائمني  قرر  لذلك  كبري�ً  جناحاً 
�ن�صتغر�م  يف  �الأعمال  ق�صم  على 

�لتجربة  تو�صيع هذه  �ليوم  من  بدء�ً 
�حل�صابات  من  �ملزيد  لت�صمل 
كم�صتخدمني  �لتجارية.  و�لعالمات 
�مليزة  هذه  من  ن�صتفيد  �صوف 
للتعرف  �و  لل�رص�ء  �صو�ء  بالتاأكيد 
حتى  �و  �ملنتجات  تفا�صيل  على 
�الأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
�لتي �صتظهر الحقاً فور �نت�صار هذه 

�مليزة للكثري من �لدول. 

 G7 إل جي تطلق هاتفها�
�جلديد  ThinQ

�أعلنت �رصكة �إل جي �إطالق هاتفها 
�لذكي ThinQ G7 بكامري� معدلة، 

مع �العتماد على تقنية �لذكاء 
�ال�صطناعي.

و�أو�صحت �ل�رصكة �لكورية �جلنوبية 
�أن جهازها �جلديد مزود بنظام 

غوغل �أندرويد 8 ومعالج كو�لكوم 
Snapdragon 845 مع ذ�كرة 

و�صول ع�صو�ئي �صعة 4 جيغابايت 
وذ�كرة د�خلية �صعة 64 جيغابايت.

وياأتي �لهاتف �إل جي �جلديد 
ب�صا�صة قيا�ص 6.1 بو�صة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�صل وبتن�صيق 
19.5:9، باالإ�صافة �إىل وجود جتويف يف �جلزء �لعلوي لل�صماعة و�لكامري� 

و�مل�صت�صعر�ت. وترّوج �ل�رصكة �لكورية �جلنوبية لهاتفها �لذكي �جلديد 
من خالل �لكامري� �ملتطورة �ملزودة باثنني من �مل�صت�صعر�ت 16 

ميغابيك�صل، وميتاز �أحدهما بعد�صة و��صعة �لز�وية، من �أجل �لتقاط 
�صور �أكرث و�صوحا مقارنة باملوديالت �ل�صابقة، مع ت�صوي�ص �أقل عند 

��صتعمال �لعد�صة و��صعة �لز�وية. وتعول �ل�رصكة �لكورية على تقنية �لذكاء 
�ال�صطناعي الإعد�د�ت �ل�صورة، حيث تتعرف �لكامري� على �الأ�صياء 

و�ملناظر �ملر�د ت�صويرها وتقوم مبو�ءمة بار�مرت�ت �لت�صوير، ويف ظل 
ظروف �الإ�صاءة �ل�صيئة يتم ��صتعمال �لعديد من �أدو�ت �مل�صاعدة، وتوفر 

�لكامري� للم�صتخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�صعا للت�صوير.
ومن �صمن �ملز�يا �الأخرى، �لتي يتمتع بها �لهاتف، �لرتكيز على جودة 

 ،DTS:X صوتا بجودة� ThinQ G7 لنغمات، حيث يوفر هاتف �إل جي�
باالإ�صافة �إىل معالج �صوت هاي فاي لت�صغيل �ل�صوت عن طريق �صماعة 
�لر�أ�ص. كما ميتاز هاتف �إل جي �جلديد مبقاومة �ملاء و�الأتربة و�صيتم 

طرحه يف �الأ�صو�ق �لعاملية مع بد�ية يونيو )حزير�ن( باللون �الأ�صود 
و�لرمادي.



�أبي  �ل�شيخ  �ملعهد  مدير  �إ�رش�ف  وحتت 
�أ�شامة  بلقا�شم كريد �لذي �أكد يف حديثه 
هي  �لدفعة  هذه  �أن  �ملحلية  لل�شحافة  
تكملة للدفعات �ل�شابقة �لتي تعلم خاللها 
�لكرمي  �لقر�آن  �لطلبة طرقية حظ  مئات 
تاجموت  معهد  ي�شتقبل  و�أحاديثه،حيث 
بالإ�شافة  �أكرثهم جامعيني  �لطلبة  عديد 
�لطلبة  ويتلقى  �ل�شنو�شي  برج  معهد  �إىل 
وليات  ��شتقبالهم من خمتلف  يتم  �لذين 
�لوطن درو�س تتعلق مبنهجية �حلفظ �لتي 
يتبعها �ل�شيخ يف تلقني طلبته طريقة حفظ 
كتاب هلل و�أحاديثه،بعد �أن يتم �إنتقاوؤهم يف 
تفرز  و�لتي  �ملعهد  �إىل  �لدخول  م�شابقة 
عن �أ�شامي لها كما يقول مو��شفات تتعلق 
�لب�رش.�إىل  وحدة  �لب�شرية  وقوة  بالرتكيز 
يهتم  بامل�شاحف،حيث  �لقر�ءة  جانب 
�ملعهد باإيو�ء �لطلبة  و�إطعامهم و �لتكفل 

بكل �إحتياجاتهم �ل�رشورية على مد�ر �شنة 
ون�شف حددها �ل�شيخ كريد بحفظ �لقر�آن 
�لكرمي كامال ويكون ذ�لك متبوعا بحفظ 
460 حديث نبوي �رشيف و2270 بيت من 
�ملتون حفظا متقننا. �إىل جانب كل هذ� 
�لعباد�ت  من  بيت   1150 هوؤلء  يحفظ 
وهذ� كله وفق منهجية معتمدة لل�شيخ يف 
تلقني طلبته حفظ �لقر�ن و�أحاديثه،ويعد 

بلقا�شم كريد من �ل�شيوخ �لكبار �ملهتمني 
وقد  �لكرمي  �لقر�ن  حفظ  �أ�شول  بتعاليم 
لكتاب  حافظا  طالبا   550 يده  على  تعلم 
من  �لعديد  له  كان  وقد  عزوجل  �هلل 
�مل�شاركات يف �مللتقيات و�لندو�ة �لدينية 
خاللها  يعر�س  وخارجه  �لوطن  د�خل 
طريقته يف �لتدري�س ومنهجيته يف حفظ 

�لقر�آن �لكرمي  .

التكوين املهني ب�أدرار 

 تخرج 1800 مرتب�ص 
يف خمتلف التخ�ص�صات 

نظم �شباح �أم�س قطاع �لتكوين �ملهني باأدر�ر �أبو�ب مفتوحة 
بد�ر �لثقافة  حت�شري� لدخول �ملهني لدورة �شبتمر 2018 

حيث مت عر�س مدونة ملختلف �ل�شعب و�لتخ�ش�شات �ملتاحة 
�أمام �ل�شباب �لر�غب يف �للتحاق باأحدي مر�كز �لتكوين 
�ملهني مع �إبر�ز �لجناز�ت بهدف حتفيز �ل�شباب وعلى 

هام�س �ملعر�س هذ� مت تكرمي 16 مرتب�س متفوقا من �أ�شل 
1800 مرتب�س تخرجو� هذه �ل�شنة يف خمتلف �لتخ�ش�شات 

خا�شة �لتي تو�كب �شوق �ل�شغل بعد �إدر�ج تخ�ش�شات جديدة 
كانت مطلب  وبح�شور �لأمني �لعام لولية عابد بلمهل 

�أبرجمت مديرية �لتكوين �ملهني �تفاقية �رش�كة مع قطاع 
�لتكوين �ملهني �أين �أكد �لأمني �لعام ب�رشورة تفتح قطاع 

�لتكوين �ملهني على جميع �لقطاعات بغية تكوين �شباب يف 
خمتلف �لتخ�ش�شات و�لتي تو�ب �شوق �ل�شغل وتعطي �إ�شافة 

للن�شاط �لعام بالولية وبدوره �أ�شار مدير �لقطاع بوجليدة 
حممد �أن قطاعه ي�شاير تطلعات ورغبات �ل�شباب حيث  

يوجد على م�شتوي �لولية نحو 10 �آلف مرتب�س .
بو�سريفي بلق��سم 

حي الوئ�م واحد بتب�سة

�صيارة تده�ص طفلة 
وترديها قتيلة 

لقيت طفلة م�رشعها ليلة �ل�شبت بعد �ن ده�شتها 
�شيارة من نوع �بيز� بطريق ق�شنطية حي �لوئام رقم 

و�حد بتب�شة م�شادر �لو�شط  �لطفلة كانت رفقة 
ولدتها قام ب�رش�ء �خلبز من و�شط �ملدينة ويف طريق 

�لعودة وعند حماولة �جتيازهما �لطريق �نف�شلت  
�لطفلة �لتي مل تكتمل ربيعها �ل�شاد�س من �لعمر  

من يد و�لدتها وهمت م�رشعة جلتياز �لطريق و�إذ� 
ب�شيارة من نوع �إبيز� ت�شري ب�رشعة جنونية ت�شطدم 

بالفتات لقيت م�رشعها يف عني �ملكان  �لتي فقدت 
�أخاها وو�لدها يف يوم و�حد ومت نقل جثمان �ل�شحية 
من طرف رجال �حلماية �ملدنية �إىل م�شت�شفى تب�شة 
وفتح حتقيق يف �ملو�شوع وو�شع �ل�شائق رهن تد�بري 

�حلر��شة �لنظرية.
ع/ ر�سيد

ع.ق

معهد ت�جموت ب�لأغواط

تخرج الدفعة 19 حلفظة القراآن الكرمي 
احت�سن م�سجد ح�س�ن بن ث�بت ع�سية يوم اأول اأم�س اجلمعة حفل تكرمي الدفعة الت��سعة ع�سرة للمتخرجني من املعهد 

الإ�سالمي بلدية ت�جموت يف الأغواط،وهذا مب�س�همة كل من جمعية الفرق�ن لتعليم القراأن الكرمي وجمعية احلي�ة ال�سحية،

ال�صعودية و اإجها�ص 
اتفاق اأوبك

 ا�ستج�بت الب�رحة  ال�سعودية لطلب الرئي�س 

اإنت�جه�  بزي�دة  الق��سي  ترامب  الأمريكي 

�سيكون  �سك  اأدنى  ،دون  البرتول  من  اليومي 

للقرار ت�أثرياته ال�سلبية على الأ�سع�ر و على 

جهود اجلزائر يف حتقيق توازن يف الأ�سع�ر،..

�س�نعي  نية  عن  ب�لت�س�وؤل  لأنف�سن�  لن�سمح 

،ورغبتهم  ال�سعودية  اململكة  يف  القرار 

الكربى  القرارات  �سد  ال�سب�حة  يف  الدائمة 

و  العربي  للع�ملني  الكربى  امل�س�لح  التي حتقق 
الإ�سالمي

�سنفقد النفط مثلم� فقدن� فل�سطني و القد�س 

وهي الأمور التي حدثت يف ظل تق�رب مريب 

و حميم بني الري��س و الكي�ن ال�سهيوين

اأوبك  كوالي�س  يف  م�  �سيء  يحدث  قد  رمب� 

هو   الأهم  الأ�سع�رلكن  ا�ستقرار  يتحقق  و 

التواطوؤ العربي ال�سريح و املف�سوح يف ت�سويق 

يكوا  م�مل  ال�سه�ينة  منح  و  القرن  �سفقة 

ت�سود  التي  الرتقب  ح�لة  رغم   ، به  يحلمون 

رغم  و   ، القرن  �سفقة  تف��سيل  حي�ل  الع�مل 

الأنظمة  مت�ر�سه  الأ�سطوري" الذي  "اخلنوع 

ذلك  ،اأم�م  الع�م  الت�س�وؤم  ورغم  العربية 

الذي  الغب�ر  وراء  من  الأمل  ب�رقة  تربز  كله 

تخلفه ولتزال م�سريات العودة يف قط�ع غزة 

ي�سري  الكثريين  �سدور  ينع�س  اأمل  املح��سر، 

�ستحقق  الحتج�جية   الفع�لي�ت  هذه  اأن 

كثريا من الأهداف الإ�سرتاتيجية اأقله�  ف�سح 

احل�س�ر امل�سروب على القط�ع من طرف العدو 

مب��سر  ب�سكل  عربية  دول  وتورط  ال�سهيوين 

يف تكري�س الهيمنة ال�سهيونية على الأرا�سي 

�سفقة  م�س�ر  تعطيل  اأي�س�  الفل�سطينية،و 

القرن و اإع�دة �سي�غة التوازن�ت ميداني�.

موقف

رونار يرف�ص تدريب 
منتخب م�صر

رف�س �ملدير �لفني للمنتخب �ملغربي 
لكرة �لقدم، �لفرن�شي هرييف رونار، 

عر�شا خلالفة �لأرجنتيني هيكتور كوبر، 
على ر�أ�س �لإد�رة �لفنية ملنتخب م�رش.
  وذكر موقع �ليوم �ل�شابع �مل�رشي، 
�أن رونار �عتذر عن تدريب منتخب 
»�لفر�عنة«، مف�شال �ل�شتمر�ر مع 

�ملغرب حتى نهاية عقده يف 2022 و�أ�شار 
�ملوقع �إىل �أن �حتاد �لكرة �مل�رشي، 

فتح موؤخر� خط مفاو�شات مع �ملدرب 
�لفرن�شي بعد رحيل �لأرجنتيني كوبر 

عن »�لفر�عنة«، بعد �مل�شاركة �ملخيبة 
مل�رش يف مونديال رو�شيا 2018، و�أورد 
�ملوقع �أن رف�س رونار تدريب م�رش، 

جعل �لحتاد �مل�رشي يفتح خطا جديد� 
مع �ملدرب �لربتغايل ملنتخب �إير�ن، 
كارلو�س كريو�س، و�لأملاين جرينوت 
احل�جروهر، �ملدير �لفني ملنتخب نيجرييا. # وداد 

اأدرجت جمموعة تو�سي�ت لل�سالمة

 حماية امل�صتهلك حتذر
 من موجة احلر احلالية

اأملاين ي�صمم 21 زميال له 
ب�صندوي�صات فتاكة!

�جلز�ئرية  �ملنظمة   حددت 
جمموعة  �مل�شتهلك،  حلماية 
موجة  ملو�جهة  �لتد�بري  من 
�إخالء  من  بد�ية  �حلالية،  �حلر 
�لغازية  �ملو�د  من  �ل�شيار�ت 
و�مل�رشوبات  و�لقد�حات 
�لأجهزة  وبطاريات  و�لعطور 
�لنو�فذ،  فتح  مع  عام،  ب�شكل 
�لعقارب  من  �لنتباه  وباجلنوب 

ب�شكل  تخرج  و�لثعابني ف�شوف 
�ملز�رع  تدخل  وقد  ملحوظ 
و�لبيوت للبحث عن �لربودة، وكذ� 
�رشب  من  �لكثار  على  �حلر�س 
��شتعمال  وعدم  و�ل�شو�ئل  �ملاء 
�شخانات �ملاء ما �أمكن و�لبتعاد 
 10 من  لل�شم�س  �لتعر�س  عن 

�شباحا �إىل 15.00 ظهر�.
�س.ب 

فتحت �ل�رشطة �لأملانية حتقيقا 
�إىل وفاة  �أدت  يف ت�شمم 21 حالة 
 ،2000 عام  منذ  �رشكة  د�خل 
�أ�شاف  فيها،  موظف  �شبط  بعد 
طعام  وجبة  يف  �شاما  م�شحوقا 
�ل�رشطة  و�ألقت  زمالئه  �أحد 
 56 �لبالغ  �ملوظف  على  �لقب�س 
حماولة  بتهمة  �لعمر،  من  عاما 
 ARI �رشكة  يف  زميله  قتل 
باإنتاج  �خلا�شة   Armaturen

مدينة  يف  و�لأنابيب  �ملعد�ت 
�أ�شتوكنربوك،  هولته  �أ�شلو�س 
�مل�شحوق  �أن  �لفحو�شات  �أكدت 
يف  �ملوظف  �أ�شافه  �لذي 
�أ�شيتات  هو  زميله  �شندوي�س 
�لر�شا�س �ل�شام، لكن هذ� �لزميل 
حل�شن �حلظ لحظ وجود �ملادة 
�ل�رشكة  �إد�رة  و�أبلغ  �لطعام  يف 
�إىل  جلاأت  بدورها  و�لتي  بذلك، 

�ل�رشطة.

احلم�ية املدنية يف تب�سة

حريق يتلف2.5 هكتار ببكارية

اأكرب تهديد فعلي لتف�ق اأوبك

ال�صعودية ترفع اإنتاجها النفطي 

حملة تنظيف ال�سواطئ

ت�صارك   Ooredoo"
يف العملية البيئية » ُمنظفي البحر«

بتب�شة   �ملدنية  �حلماية  م�شالح  تدخالت 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  من   �جلمعة  يوم  خالل 
�لتدخل  فرق  طرف  من  حريق  �إخماد  مت 
ببلدية  �ملدنية  للحماية  �ملتقدم  باملركز 
ياب�شة  باأع�شاب  ن�شب  �حلريق  ببكارية  
و�أ�شجار �شنوبر م�شاحته حو�يل 2،5 هكتار 
باملكان �مل�شمى دو�ر �ملر�غدية بتب�شة و 
�لتدخل  فرق  طرف  من  حريق  �إخماد  مت 
�شجرة   35 حو�يل  �شنوبر  باأ�شجار  ن�شب 
ذلت  باإقليم  �لطيور  حديقة  من  بالقرب 
بحو�يل  ن�شب حريق  كما   بكارية  �لبلدية  

�مل�شمى  باملكان  خرطال  حزمة   300
و  �ل�رشيعة   بلدية  باإقليم  �لق�شايع  دو�ر 
�أع�شاب  1،5هكتار  بحو�يل  ن�شب  حريق 
تازبنت  �مل�شمى  باملكان  ياب�شة)ح�شيدة( 
د�ئرة وبلدية بئر مقدم.  مت �إخماد حريق 
�ليوم  �لعاملة  �لتدخل  فرق  طرف  من 
بالوحدة �لرئي�شيه للحماية �ملدنية �ل�شهيد 
40�آر  بحو�يل  ن�شب  �حلريق  دوح  ح�شاين 
�كليل و05 ��شجار �شنوبر باملكان �مل�شمى 

�لعما�شة  باقليم بلدية �حلمامات.
عزيزي ر�سيد

�أعلن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �أن 
�لعزيز  عبد  بن  �شلمان  �ل�شعودي  �لعاهل 
�لنفط يف �ململكة  �إنتاج  و�فق على زيادة 
مبقد�ر مليوين برميل يوميا وذكر تر�مب 
يف تغريدة من�شورة على ح�شابه يف »تويرت« 
مكاملة  �أثناء  �ل�شعودي،  �مللك  نا�شد  �أنه 
�أجر�ها معه قبل قليل، زيادة حجم �لإنتاج 
�خل�شائر  لتعوي�س  برميل،  مليوين  بنحو 

و�ل�شطر�بات  »�مل�شاكل  عن  �لناجمة 
�لعاهل  �أن  موؤكد�  و�إير�ن«،  فنزويال  يف 
من  �لدعوة   هذه  على  و�فق  �ل�شعودي 
�ل�شعودية  �لأنباء  وكالة  �أفادت  جانبها، 
�لر�شمية »و��س« باأن �لت�شال �لهاتفي بني 
�لعالقات  تناول  وتر�مب  �شلمان  �مللك 
بحث  جانب  �إىل  �لدولتني،  بني  �ملتميزة 

تطور�ت �لأو�شاع يف �ملنطقة و�لعامل.

مو�طنة،  ك�رشكة  �لتز�مها  �إطار  يف 
عملية  يف   Ooredoo ت�شارك 
�لبحر«،  »منظفي  �ل�شو�طئ  تنظيف 
لالإذ�عة  �لثالثة  �لقناة  �أطلقتها  �لتي 
�جلز�ئرية، و �لتي تهدف �إىل �إ�رش�ك 
وحت�شي�س �ملو�طنني ب�رشورة �حلفاظ 

على �لبيئة و�ل�شاحل. 
هذه  جرت  �لعا�شمة،  �جلز�ئر  يف 
�شاطئ  يف  �ليكولوجية  �لعملية 
�رشق  �ملر�شى،  ببلدية  تامنتفو�شت 
 30 �ل�شبت  يوم  �لعا�شمة  �جلز�ئر 

من  متطوعني  بح�شور   ،2018 جو�ن 
�أفر�د  Ooredoo رفقة  بينهم عمال 
�لهبة  هذه  يف  �شاركو�  عائالتهم  من 
�لبيئية �لوطنية.  يف �إطار هذه �لعملية 
�ليكولوجية جتند �ملو�طنون لتنظيف 
�ل�شاحلية  �لوليات  عرب  �شو�طئ  عدة 
�لـ 14 للبالد من تلم�شان �إىل �لطارف 
جيجل،  �شكيكدة،  بعنابة،  مرور� 
بجاية، بومرد��س، تيزي وزو، �جلز�ئر 
م�شتغامن،  �ل�شلف،  تيبازة،  �لعا�شمة، 

وهر�ن وعني متو�شنت.
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