
رابطة حقوق الإن�سان اجلزائرية

نقابات تلقت اأموال من اخلارج لإعداد تقارير م�شبوهة

ن�سب العميد غايل بلق�سري قائدا جديدا للدرك الوطني

 الفريق قايد �شالح ي�شرف
 على حفل تقليد الرتب 

اأغلب الأحزاب ال�سيا�سية تقف موقف املتفرج و املرتقب
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 ر�سالة رئي�ص اجلمهورية
  مبنا�سبة عيد ال�ستقالل

 تنتظرنا معارك التنمية
 و تـــــنـــــــويع القتـــــــ�شاد
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com
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 القيادي يف حزب العمل
 رم�سان تعزيبت

�شـــــــــرورة ا�شـــــــتــــدعاء 
جملــ�س تاأ�شي�شي وطني 
قبل رئا�شيـــــات 2019

العقيد حممد بن درة 

مـــوقع الكرتوين لتمكني 
التــــالميــــــذ لاللتـــــحاق 
مبــــدار�س اأ�شبال الأمة

مترنا�ست

ثالثة اإرهابيني ي�شلمون 
اأنفــــــــــ�شهم للــــجـــــــي�س

جممع اإمييتال

 زيادات يف اأجور
25  األف عامل

قطاع ال�سوؤون الدينية يف �سكيكدة و ال�سلف

 الـــــــــوزارة كــــــطرف مدين 
يف حالتي اعتداء على اأئمة 

اأياما بعد تنحية رئي�ص اأمن العا�سمة

تنحية مرتقبة مل�شوؤول اأمني كبري
اإثر �سكوى اأودعها �سدهما رئي�ص البلدية

منتخبان من بلدية برج 
الكيفان متهمان بالقذف 

معهد احلياة بالقرارة 

 منارة علمية يقرتب من عمر املئة
 �شنة فــــي خــــــدمة العلم والقراآن
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 وايل ولية ورقلة عبد القادر 
جالوي يك�سف لـ"الو�سط "

توزيع 1000وحدة �شكنية 
بورقلة تدريجيا  ال�شهر املقبل 

تاريخ
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عين

“جون  الأمريكي  ال�سفري  �سجل 
اخلمي�س  اأم�س  اأول  رو�سي”  دي 

 56 الـ  بالذكرى  املميز  ح�سوره 
 5 مع  تزامنا  اجلزائر  ل�ستقالل 

الأمريكي  ال�سفري  ون�رش  جويلية، 
للك�سافة  زيارته  اأثناء  �سورا 

الـ  ملجموعة  و�سورة  الإ�سالمية 
22 التاريخية.

 هناأت الفنانة �سريين عبدالوهاب 
بعيد  ال�سقيق  اجلزائر  �سعب 

ح�سابها  عرب  وذلك  ال�ستقالل، 
يف  �سريين،  وقالت  »تويرت«.  على 

واجلزائر  عام  »كل  لها،  تغريدة 
واأهلها م�ستقلني، ربنا يدمي اأمنها 

دوًما،  اجلزائر  وحتيا  و�سالمها، 
عيد ا�ستقاللك يا جزاير«.

و�سف رئي�س جامعة البويرة خالل 
الكلمة التي األقاها يف حفل اختتام 
الذي  التكرمي  اجلامعية  ال�سنة 
اللي�سان�س  يف  طالبا   30 به  حظي 
 « بالتكرمي  اأ�ستاذا  و12  واملا�سرت 

الأعرج » كون ح�سبه بع�س الكليات 
دون  م�سلولة  ال�ساعة  حلد  لتزال 
الثاين  ال�سدا�سي  اإمتحانات  اإجراء 
عانت  اجلامعة  اأن  اأي�سا  وقال   ،
الأورام  من  ال�سنة  مدار  على 

الإ�رشابات  يف  املتمثلة  اخلبيثة 
العنف  واأحداث  والإ�سطرابات 
هذه  طيلة  ميزتها  التي  وال�سغب 
اجلميع  يفتح  اأن  متمنيا  الفرتة 
 ، م�ستقبال  جديدة  �سفحة 

ولالإ�سارة واكبت جريدة » الو�سط 
املوؤ�سفة  الأحداث  هذه  كل   «
ونقلتها بكل مو�سوعية واإحرتافية 

.
�أ.م

 ت�سمن برنامج مهرجان جربة 
اأولي�س الدويل، يف الدورة 41 

والتي تتوا�سل من 17 جويلية اإىل 
16 اأوت 2018 ،ويت�سمن برنامج 

الدورة اجلديد 12 �سهرة مب�ساركة 
جمموعة من جنوم الأغنية 

العربية والتون�سية .  وحتمل �سهرة 

الفتتاح عنوان >جربة ت�ست�سيف 
اجلزائر< و�سي�سارك يف هذه 
ال�سهرة عدد من الفنانني مثل 

عبدو دريا�سة و�سعاد ما�سي من 
اجلزائر ومن تون�س �سي�سارك كل 
من فهمي الرياحي وطارق ترجت 

بقيادة املاي�سرتو قي�س املليتي .

�سبط حرا�س ال�سواحل 
مب�ستغامن/ن.ع.2، )30( كيلوغرام 

من الكيف املعالج، فيما 
اأوقف عنا�رش الدرك الوطني 

بباتنة/ن.ع.5، �سخ�سا بحوزته 
بندقيتني )02( تقليديتي ال�سنع.
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�ل�شفارة �لربيطانية يف �جلز�ئر

رفع علم املثليني يفجر 
موجات ا�ستنكار 

به�سفارة  قامت  ت�رشف  �سد  احتجاج  موجة  غا�سبون  جزائريون  د�سن 

بريطانيا يف اجلزائر، الأربعاء املن�رشم، بن�رش �سورة تظهر رفع علم يخلد 

اأثار جدل  ذكرى رفع التجرمي عن املثلية اجلن�سية يف بريطانيا، وهو اأمر 

عرب �سبكات التوا�سل.واأرفقت ال�سفارة ال�سورة بتعليق جاء فيه »رفع اللورد 

لندن  لوين، لالحتفال بفخر  بال�سفري باري  اأحمد علم قو�س قزح، مرفوقا 

الدين  وحرية  الإن�سان  حقوق  �سوؤون  وزير  هو  اأحمد  واللورد  ال�سب«،  يوم 

واملعتقد، الذي يزور اجلزائر برفقة �سفري بريطانيا يف اجلزائر. ويوم فخر 

لندن يحييه الربيطانيون �سنويا مطلع �سهر جويلية تخليدا لرفع التجرمي عن 

املثلية اجلن�سية يف اإنكلرتا وويلز، وتقام خالله م�سريات ون�ساطات متنوعة 

باملنا�سبة يف بريطانيا، وتتزين ال�ساحات العامة اأي�سا بعلم متعدد الألوان 

ي�سمى »قو�س قزح« للتعبري عن التنوع والتعاي�س مع املثليني.

وايل م�ستغامن يكرم الأ�سرة الثورية
مب�ستغامن  وال�سباب  ال�ستقالل  عيد  لذكرى  املخلدة  الحتفالت  �سهدت 

توزيع العديد من الربامج ال�سكنية وتد�سني مرافق اإدارية و�سحية اإذ ا�رشف 

يف  �سكنية  م�ساريع  توزيع  على  النور  عبد  حممد  رابحي  م�ستغامن  وايل 

ادارية  مرافق  بتد�سني  قام  كما   « »البيا  و�سيغة  الجتماعي  ال�سكن  �سيغة 

نواب  بتكرميه خا�س ح�رشه  ديوانه   الثورية ومبقر  الأ�رشة  الوايل  وخ�س 

الولية باملجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س الأمة وقال الوايل اأن ذكرى عيد 

املعا�رشة  اجلزائر  تاريخ  يف  فا�سلة  تاريخية  حمطة  وال�سباب  ال�ستقالل 

و�سهدت  ال�ستقالل  اأجل  من  املا�سي  يف  اأبنائها  ونا�سل  كافحت  التي 

م�ستغامن وبلدياتها احتفالت مكثفة ون�ساطات ثقافية وريا�سية مو�سعة كما 

مت تنظيم م�سريات وقوافل ب�ساحة بلديات �سيدي علي وم�ستغامن لقت اإقبال 
من قبل املواطنني 

م.�أ

ال�سفري الأمريكي يحتفل با�ستقالل اجلزائر

�سريين عبدالوهاب تهنئ اجلزائر 

التكرمي " الأعرج " يف جامعة البويرة

مهرجان جزيرة جربة �أولي�س

احتفاء خا�ص  بالفن اجلزائري
�شو�طئ م�شتغامن

�سبط 30كلغ من الكيف

خبر في 
صورة

مترن��شت

ثالثة اإرهابيني ي�سلمون 
اأنف�سهم للجي�ص

برج باجي خمتار وعني قز�م

توقيف منقبني عن الذهب

برج  من  بكل  متفرقة  عمليات  الوطني، خالل  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
وحجزت  الذهب  عن  منقبني   )05( قزام/ن.ع.6،  وعني  خمتار  باجي 
املواد  من  طن  و)2،9(  الدفع  رباعية   )01( ومركبة   )01( �ساحنة 
الغذائية و)400( لرت من الوقود و)09( مولدات كهربائية و)07( مطارق 

�ساغطة.

جممع �إمييتال

زيادات يف اأجور25 األف عامل

ذكر موقع كل �سيء عن اجلزائر اأن جممع “امييتال”ممثال يف اإدارته 
اأجور  معتربة يف  زيادات  باحت�ساب  تق�س  اتفاقية جماعية  وقع  قد 
العمال ما بني 15 و 20 األف دينار جزائري ت�سمل العمال و اإطارات 
كل فروع املجمع التي ي�سل عددها اإىل 63 فرع عرب الرتاب الوطني، 

و هي الزيادات التي �ستم�س ح�سب ذات امل�سدر 25 األف عامل.

�شّلم ثالثة �إرهابيني 
)03( �أنف�شهم، �ليوم 
 ،2018 جويلية   05

لل�شلطات �لع�شكرية 
بتمرن��شت/ن.ع.6. 

يتعلق �لأمر بكل من: 
�مل�شمى »لن�شاري 

�لطيب« �ملدعو 
»�أبو حمزة«، �لذي 
�لتحق باجلماعات 

�لإرهابية �شنة 
و«لق�شري   ،2012

�أحمد«، �ملدعو 
»�شرف �لدين«، 

�لذي �إلتحق 
�أي�شا باجلماعات 

�لإرهابية �شنة 
و«�شكوين    ،2012

حممد« �ملدعو 
»�أبو يحي«، �لذي 

�لتحق باجلماعات 
�لرهابية �شنة 

هذه   .2014
�لعمليات مكنت 

كذلك من ��شرتجاع 
ثالثة )03( 

م�شد�شات  ر�شا�شة 
من نوع كال�شنيكوف 

وثمانية )08( خمازن 
ذخرية مملوءة.



عبد  اخلارجية  ال�ش�ؤون   قال  وزير 
القادر م�شاهل خالل ا�شت�شافته  اأول 
اأم�س يف برنامج »�شيف التحرير« للقناة 
الإذاعية الثالثة  اأن اجلزائر ا�شتثمرت 
الإرهاب  فقد  مكافحة  يف  كثريا 
جمال  الي�م  مدر�شة  يف  اأ�شبحت 
الت�شدي  ويف  الإرهاب  مكافحة 
رائدة  دولة  للراديكالية«  فاجلزائر 
يف جمال مكافحة الرهاب يف  العامل 
هذا  وجاء  التطرف  على  الق�شاء  و 
يف  اجلزائر  نتيجة  عن  جتربة 
هذه  مكافحة  و  الإرهاب  مكافحة 
اجلرمية العابرة للقارات يف العامل  مع 
التي  الأمنية  املخاطر  بحجم  وعيها 
حتدق باملنطقة ككل  مذكرا »بتعيني 
نظرائه  قبل  من  اجلمه�رية  رئي�س 
من�شقا لإفريقيا يف حمافل الأمم  فيما 
يخ�س ا�شرتاتيجية الحتاد الفريقي 
اأن  الرهاب ، م�ؤكدا  ملكافحة 
يف جداول  حاليا  م�شجلة  اجلزائر 
الدولية  وهذا  املحافل  اأعمال 
بق�ة  �شمن  جعلها  تت�اجد  ما 
الأمم  املتحدة  ا�شرتاتيجية 
ذلك  عن  الإرهاب  ف�شال  ملكافحة 
ال�شامل  املنتدى  يف  حا�رضة  فهي 
اأنها  كما  الظاهرة،  هذه  ملكافحة 
اللجنة  كندا  مع  منا�شفة  ترتاأ�س 
مبنطقة  ال�شاحل  اإ�شافة  املكلفة 

تنظمها  التي  الدورية  ال�ر�شات  اإىل 
هذا  احلية  يف  جتربتها  لعر�س 
وج�د  يخ�س  املجال.  وفيما 
و�شيا�شية  لإقحام  دولية  �شغ�طات 
مكافحة  يف  ع�شكريا  اجلزائر 
عبد  نفى   ، باملنطقة  الإرهاب 
القادر م�شاهل  هذا الأمر، قائال  اإن 
اجلزائر يف مناأى عن هذه املحاولت 
الراف�س  الثابت  م�قفها  ب�شبب 
باأن  الداخلية  ال�ش�ؤون  يف  التدخل 
اجلزائر متم�شكة   مب�قفها   م��شحا 
ع�شكريا  للتدخل  اأن  رف�س  اجلزائر 
وبالتايل  باملنطقة  الت�تر  ب�ؤر  يف 
قناعة  اجلزائر  يربز  امل�قف  فهذا 
ت�ش�يتها  ميكن  ل  النزاعات  باأن 
اإ�رضاك  طريق  عن  بل  اخلارج  من 
الفاعلني  الداخليني للبلدان وعقيدتها 
حماية  على  القائمة  الرا�شخة 
حدودها مبفردها و الدفاع عن اأمنها 
يف  هذا  مثمنا  الإرهاب  مبحاربة 
الحرتافية  العالية  لعنا�رض  ال�شدد 
يرعى  الذي  ال�شعبي  ال�طني  اجلي�س 
هذه  املهمة وينفذها هذا الأخري مع 
هذا  يف  املبذولة  بجه�دهم  الإ�شادة 

الإطار.
اجلزائر  اأن   واأكد  م�شاهل 
واحدة  م�شافة  تقف  دائما على 
مف�شلة  الأطراف  جميع  مع 

انتهاج  خيار احل�ار واحلل ال�شيا�شي 
ما  الداخليني  وهذا  الفرقاء  مع 
ومنحها  قراراتها  يف  �شيدة  جعلها 
ال��شاطة  وثقة  لرعاية  م�شداقية 
وامل�شاحلة التي تعد الرحم الذي يلد 
الذي  بدور  وال�شتقرار مذكرا  الأمن 
الفرقاء  م�شاعدة  يف  اجلزائر  تلعبه 
حل�ل  اإىل  والليبيني  للت��شل  املاليني 
�شيا�شية و�شهرها الدائم على الت�شاور 
دوريا وتقريب الروؤى مع ت�ن�س و م�رض 
فلقد  �شلط  الأ�شا�س  هذا  ،وعلى 
على  اخلارجية  ال�ش�ء  ال�ش�ؤون  وزير 
اجلزائر  به  تق�م  الذي  البارز  الدور 
اأنها  تقدم  حيث  ال�شاحل  منطقة  يف 
عن  معتربة  خالله  م�شاهمة  من 
اخلا�شة  ال�حدات  طريق  تك�ين 
من  عددا  الإرهاب  وتك�ين  ملحاربة 
عنا�رض النخبة مبايل والنيجر اإ�شافة 
دعم  من  تقدمه  اجلزائر  ما  اإىل 
ل�ج�شتيكي وم�شاعدات اإن�شانية  لهذه 
الإفريقية  اإ�شافة  البلدان 
ال�شحراء  لنزاع  م�شاهل  لتطرق 
جددت  »اإفريقيا  اأن  الغربية  قائال 
املتمثل  امل�شعى  على  دعم  تاأكيدها 
يف اجناح م�شار ت�شفية ال�شتعمار من 
بني  الطرفني  مفاو�شات  بعث  خالل 
ويف اإطار ممار�شة ال�شعب ال�شحراوي 

حلقه يف تقرير امل�شري«.

ال�ش�ؤون  وزير  جهته  دعا  ومن 
ناجعة  مكافحة  اإىل  اخلارجية 
لظاهرة الإرهاب واجلرمية املنظمة 
مت�يله  م�شادر  جتفيف  خالل  من 
الإيدي�ل�جي  اجلانب  من  وكذا 
ح�ل  �ش�ؤال  على  رده  هذا  يف  وكان 
من  كمية  لإدخال  الأخرية  املحاولة 
لقد  اجلزائر،   قائال  اإىل  الك�كايني 
العالقة  ح�ل  النتباه  بلفت  قمنا 
و  اجلرمية  الرهاب  بني  القائمة 
يبحث  الإرهاب  املنظمة  قائال 
دوما عن التم�يل وتبنينّ الي�م باأنه يف 
هناك  اأخرى  اأويف  منطقة  ال�شاحل 
عالقة قائمة ب�شكل دائم بني اجلرمية 
املنظمة و الرهاب« . وحتدث رئي�س 
وبخ�ش��س  اجلزائرية  الدبل�ما�شية 
البلدان لإجراءات منح  ت�شديد بع�س 
الأم�ر  جتري  الأم�ر  باأن  التاأ�شريات 
التفاقات  اإطار  عادي يف  ب�شكل 
اأن  م�شيفا  الأوروبية،  البلدان  مع 
»هناك اأحيانا جتاوزات مع اأخذ بعني 
العتبار الكرامة الن�شانية عن طريق 
القيام بت�شيريها مع البلدان الأوروبية 
م�شاهل  الأخرى، م��شحا  البلدان  اأو 
اجلزائرية-الأمريكية  العالقات  اأن 
»جيدة« وم�شتمرة ودائمة على �شعيد 

الت�شاور.
حكيم مالك
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رابطة حقوق الإن�شان:

�أجنحة حقوقية ونقابية حت�سر تقارير �سد �جلز�ئر باأمو�ل �أجنبية
فتحت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�شان، النار على بع�ض الأجنحة احلقوقية والنقابية التي �شككت يف خلفياتها، قائلة اأنها حت�شر تقارير مغلوطة، م�شت�شهدة بال�شم بـ‘’جناح معالوي’’ للنقابة 

الوطنية امل�شتقلة مل�شتخدمي الإدارة العمومية  ‘’�شناباب ‘’ ، جمعية املفقودين، مت�شائلة عن طريقة حت�شريهم    مللفات حول املهاجرين الأفارقة غري ال�شرعيني رغم اأنها لي�شت من اخت�شا�شها .

�شارة بومعزة

للدفاع  الرابطة اجلزائرية  عادت 
خالل  الإن�شان،  حق�ق  عن 
اتهام  اإىل  الأخري،  تقريرها 
اأنها  قالت  وجمعيات  حق�قيني 
تقارير  باإر�شال  معتمدة  غري 
الإن�شان  حق�ق  ح�ل  مفتعلة 
ومنظمات  دول  اإىل  اجلزائر  يف 
بال�شتفادة  اإياهم  متهمة  اأجنبية، 
من التم�يل الأجنبي خارج الأطر 
م�شري  عن  مت�شائلة  القان�نية، 
بتم�يل  املتعلق  الدويل  القان�ن 
املجتمع املدين با�شتالم التم�يل 
مير  ل  اأنه  خا�شة  اخلارج،  من 
م��شحة  باجلزائر،  البن�ك  عرب 
املخت�شة  اجلزائرية  ال�شلطة  اأن 
بيانات عنها كما  ل متلك قاعدة 

التي  امل�ارد  حجم  جتهل  اأنها 
هذه  م�شادر  حتى  ول  بها  تنتفع 
فيها،   الت�رضف  كيفية  و  امل�ارد 
الأم�ال  تبيي�س  �شبهة  طارحة 

ومت�يل الإرهاب.
واأكدت الرابطة اأن هذه اجلمعيات 
مل تقدم تقاريرها املالية ال�شن�ية 
ول  معتمد  حما�شب  من  م�ؤ�رضة 
منها  ت�شتفيد  التي  اأم�الها  حتى 
البن�ك  عرب  بتمريرها  والقيام 
حني  يف   ،2008 منذ  لل�شلطات 
الدويل  املجتمع  الرابطة  �شاءلت 
ما اإن كانت الدول الغربية ت�شمح 
بدون  بلدانها  يف  الأم�ال  بجمع 
املعم�ل  الق�انني  على  املرور 
�شفافية  تك�ن  اأن  و  دوليا،  بها 
وكيفية  الأم�ال  تلك  م�شادر  يف 
التي  الربامج  وفق  ت�شيريها 

ن�ايا  يف  م�شككة  لها،  منحت 
الدول املانحة خا�شة اأنها تتعامل 
الر�شمية وه�  بعيدا عن املعايري 
الف�شاد  اأ�شاليب  اإىل  يف�شي  ما 
عن  بعيدا  الأم�ال  وتبيي�س 

ال�شفافية ومكافحة الف�شاد.
الرابطة  عادت  ثانية  جهة  من 
م�ؤكدة  داخلها،  الأجنحة  لإ�شكال 
اأن الكثري من الت�رضيحات �شادرة 
ال�شفة  متلك  ل  �شخ�شيات  من 
املعن�ية للحديث با�شمها، داعية 
وفقا  القان�ين  الإطار  لحرتام 
ل  اجلمعيات،  قان�ن  يتيحه  ملا 
�شيما اأن بع�س الأطراف ت�شتعمل 
ل  ت�رضيحات  كغطاء يف  الرابطة 
لن  اأنها  م�ؤكدة   « خطها،  يتبن�ن 
تبقى يف م�قع املتفرج على هذه 
اخلروقات والتجاوزات من طرف 

با�شم  تتكلم  التي  الأجنحة  هذه 
ال�شت�شالم  تقبل  ولن  الرابطة  
ال�شك�ت  يف  ال�شتمرار  ملنطق 

اإىل ما ل نهاية«.
الرابطة  اتهمت  ذاته  ال�شياق  ويف 
ل  واأنه  بال�شعيف،  احلك�مة  اأداء 
التي  املخاطر  مل�شت�ى  يرتقي 
طرف  من  اجلزائر  ت�اجهها 
على  املتطاولة  الغربية  الأب�اق 
بتحمل  احلك�مة  مطالبة  البالد، 
م�ش�ؤولياتها عن هذا اخللل  التي 
اأجل  »من  الغربية  الدول  ت�شعى 
ذات  دولة  داخل  دويالت  اإقامة 
التي  الأجنحة  هذه  ،عرب  �شيادة 
الدول  اأب�اق  من  ب�ق  اأ�شبحت  
اأو  قريب  من  متثل  ول  املانحة 
يف  احلق�قية   منظمات  بعيد 
اجلزائر«، على حد ن�س التقرير.

قطاع ال�شوؤون الدينية يف �شكيكدة و ال�شلف

�لوز�رة كطرف مدين يف 
حالتي �عتد�ء على �أئمة 

الدينية  ال�ش�ؤون  وزارة  عمدت 
اأي  �شد  الت�شعيد  اإىل  والأوقاف 
اأعلن  حيث  الأئمة،  على  اعتداء 
الدينية  ال�ش�ؤون  اأن  عي�شى  حممد 
حال  يف  مدين  كطرف  �شتتاأ�ش�س 
قرر الإمام املعتدى عليه ب�شكيكدة 
اإيداع �شك�ى لدى العدالة، يف حني 
ال�شلح  م�شاعي  يراقب  اأنه  قال 
من  الثانية  احلادثة  وهي  باهتمام، 
املن�رضم،  الأ�شب�ع  خالل  ن�عها 
اإيداع    �شابق  وقت  يف  اأكد  حيث 
ال�شلف  ق�شاء  جمل�س  لدى  �شك�ى 
م�شجد  اإمام  على  املعتدين  �شد 
تاجنة،  ببلدية  اخلطاب  بن  عمر 
وه� ي�ؤدي مهامه الر�شمية، وطالب 
ال�زير املديرين ال�لئيني املبادرة 
العدالة  لدى  �شك�ى  اإيداع  اإىل 
من  َعلى  يعتدي  �شخ�س  اأي  �شد 
اهلل،  بي�ت  على  الدولة  ا�شتاأمنتهم 
دينيني،  اأع�اناً  اأو  اأئمًة  كان�ا  �ش�اء 
خط  امل�شجد  هيبة  اأن  م�ؤكدا  

اأحمر.
وزير  وعيد  بعد  الإجراءات  وجاء 
عي�شى،  حممد  الدينية  ال�ش�ؤون 
باملتطاولني  و�شفهم  من  �شد 
م�ؤكدا  بامل�شاجد،  الأئمة  على 
بالربيئة  لي�شت  املحاولت  اأن 
عليهم،  ال�شيطرة  هدفها  بل 
ا�شتغالل  خالل  من  وتتجاوزها 
وبع�س  الإعالمية  املنابر  بع�س 
بح�شبهم،  املنحازة  التنظيمات 
م�ش�ؤولية  الإمام  حماية  اأن  م�ؤكدا 
ت��شلت  بعدما  خا�شة  احلك�مة، 
يف الأخري اإىل قتل اإمامني وت�شجيل 
جرح وت�شحل و�شب ع�رضات الأئمة 
جل�ء  معلنا  اأيدي�ل�جية،  بخلفيات 

املعنيني،  لردع  للعدالة  م�شاحله 
الإمام« م�ش�ؤولية  اأن »حماية  معلنا 

احلك�مة وخطة عملها.
ا�شماه  ما  ملف  ال�زير  فتح  كما 
بال�ش�رة  عائدا  التم�قع،  باأ�شاليب 
من  حمذرا  ال�ش�داء،  الع�رضية  اإىل 
التم�قع  عرب  الفتنة  دعم  اأ�شاليب 
الدينية  اجلمعيات  يف  املغر�س 
امل�شجدية، ومنا�رضة هذا امل�شعى 
الإعالم،  منابر  بع�س  خالل  من 
من  املخطط  هذا  عن  والدفاع 
خالل التنظيمات املهنية املنحازة 
لهذا  و�شيا�شيا،والرتويج  فكرياً 
من�شات  خالل  من  املخطط 
وت�شهيل  الجتماعي،  الت�ا�شل 
اأو  ال�عي،  بقلة  تنفيذ هذه اخلطة 
ت�شعيدات  وتاأتي  الأنانية.  بدافع 
عي�شى بعد ك�شفه م�ؤخرا عن اإدخال 
التطريف  املد  �شد  قان�نية  م�اد 
بداأت  التي  النحلية  واحلركات 
اجلزائري،  املجتمع  داخل  تزحف 
م�شتند  اإيجاد  �شيتم  اأنه  م��شحا 
اإىل  اإ�شافة  قان�ين ميكن من ذلك، 
القان�ن 06-02 املكرر الذي يدافع 
التن�شري  �شد  اجلزائريني  عن 
وه�  ال�شمري،  �رضاء  الدين  وتغيري 
ر�شالة  اجتاه  نف�س  يف  ي�شري  ما 
العلم،  ي�م  مبنا�شبة  الرئي�س 
عن  الغريبة  بالأفكار  و�شفه  وما 
داعيا  اجلزائري،  ال�شني  املجتمع 
للت�شدي لها بتب�رض »نرى الي�م اأن 
ت�شطدم  ال�شني  اجلزائري  ال�شعب 
ب�حدته اأفكار غريبة عنا، وحتاليل 
دينية خميفة كانت بالأم�س القريب 

م�شدر الفتنة.
 �شارة بومعزة   

وزير ال�شوؤون اخلارجية عبد القادر م�شاهل يوؤكد:

»موقف �جلز�ئر ثابت ور�ف�ض للتدخل يف �ل�سوؤون �لد�خلية للبلد�ن«

القيادي يف حزب العمل رم�شان تعزيبت

�سرورة ��ستدعاء جمل�ض تاأ�سي�سي وطني قبل رئا�سيات 2019
حزب  عن  الربملاين  النائب  حذر 
الأو�شاع  من  تغزيبت  العمال 
اجلزائر  بها  متر  التي  ال�شعبة 
قبل  من  املنتهجة  ال�شيا�شة  ب�شبب 
�رضورة  على  م�ؤكدا  احلك�مة، 
الذي  املال  على  ال�شيا�شة  الف�شل 
الدولة  تكامل  على  ي�شكل  اأ�شبح 

اجلزائرية. 
به  خ�س  ت�رضيح  يف  تغزيبت  عرب 
الأو�شاع  خط�رة  من  »ال��شط« 
التي متر بها اجلزائر بعد ال�شيا�شة 
منذ  احلك�مة  قبل  من  املنتهجة 

اأزمة  حدة  من  زادت  والتي   2015
البطالة و تده�ر قطاعات ح�شا�شة 
الرتبية  و  ال�شحة  قطاع  غرار  على 
و  الفردية  باحلريات  امل�شا�س  و 

اجلماعية. 
ورف�س املتحدث اخل��س يف م�قف 
ربيع  رئا�شيات  يف   العمال  حزب 
2019، حمذرا من خط�رة الذهاب 
اإىل رئا�شيات يف اأو�شاع �شعبة على 
غرار امل�شا�س باحلريات و الف�شائح 
باجلملة، داعيا اإىل �رضورة جمل�س 
و  الأو�شاع  لتهيئة  تاأ�شي�شي  وطني 

ت�شفية املناخ 
ا�شترياد  ف�شيحة  بخ�ش��س  اأما 
اعترب  الك�كايني،  من  قناطري   7
املافيا  ت�شيري  اأن  املتحدث 
بال�شيا�شة  املال  خلط  لالقت�شاد 
على  خطرا  ي�شكل  اأ�شبح  مما 
تكامل الدولة اجلزائرية،  م�شيفا » 
والدليل على ذلك ف�شيحة ا�شترياد 

7 قناطري من الك�كايني ».
الت�افق  مببادرة  املتحدث  ورحب 
ال�طني التي اأعلنتها حركة جمتمع 
ال�شلم،  مذكرا اأن حزب العمال يف 

حملة وطنية جلمع الت�قيعات ح�ل 
للمطالبة  للرئي�س  م�جهة  ر�شالة 
ملجل�س  انتخابات  اإىل  با�شتدعاء 
وطني تاأ�شي�شي ك��شيلة دميقراطية 
يتمثل  ج�هري  مطلب  لتحقيق 
على  منف�شل  دميقراطي  نظام  يف 
ال�شلطات،  م�شيفا يف ذات ال�شدد » 
اأعطينا للمجل�س ال�طني التاأ�شي�شي 
م�شم�ن �شيا�شي و اجتماعي يرتكز 
على الإرادة ال�شعبية لإعطاء الكلمة 

لل�شعب لختيار امل�ؤ�ش�شات. 
اإميان لوا�س

اأياما بعد تنحية رئي�ض اأمن العا�شمة

تنحية مرتقبة مل�سوؤول �أمني كبري
م�شادر  من   « »ال��شط  علمت 
م�ش�ؤول  اإقالة  �شيتم  اأنه  مطلعة  
الأمن  �شلك  يف  كبري  اأمني 
من  فقط   اأياما  ال�طني�هة 
العا�شمة  اأمن  رئي�س  تنحية  بعد 
برا�شدي ، وك�شفت ذات امل�شادر 

اإىل  اأن التنحية املرتقبة ، ترجع 
اأخطاء مهنية ارتكبها هذا الأخري 
، وه� ما جعله يف اأجندة املدير 
م�شطفى  ال�طني  لالأمن  العام 

لهبريي .
ع�شام بوربيع 



التي  الأحداث  ت�سارع  اأن  يبدو 
�سبعة  بحجز  مبا�رشة  بداأت 
وهران  يف  الكوكايني  من  قناطري 
من  تفجرت  التي  ال�سحنة  هذه   ،
التحقيقات  من  العديد  خاللها 
البو�سي  عالقة  اأظهرت  و  الهامة 
 ، الدولة  يف  نافذة  ب�سخ�سيات 
رجال  و  ال�سيا�سية  الطبقة  جعلت 
ما  فهم  عن  عاجزين  ال�سيا�سية 
يلعبون  وبقوا   ، ال�ساحة  يف  يدور 
 ، الأحداث  ملاآل  املرتقب  دور 
الكوكايني  ق�سية  اأن  و  ل�سيما 
بعد   ، احل�سابات  جميع  اأخلطت 
هذا  يف  �سخمة  ا�سماء  تورط 

امللف .
اأ�سلها  التي  البو�سي  ق�سية 
و  العقار  اإىل  امتدت  و  الكوكايني 
و�سعت  فمثلما   ، الأموال  تبيي�ض 
مو�سع  يف  املتتبعني  من  العديد 

العجز و املتفرج ، اأ�سبحت ق�سية 
حديث  اأ�سبحت  و   ، عام  راأي 
 ، ال�سيا�سية  الأروقة  و  ال�سالونات 
اأول  كان  الق�سية  هذه  اأن  ل�سيما 
لالأمن  العام  املدير  �سحاياها 
ل�سيما  هامل  الغني  عبد  الوطني 
و�سفت  التي  ت�رشيحاته  بعد 
باخلطرية اإزاء التحقيقات يف هذه 
الق�سية ، تلتها �سل�سلة من الإقالت 

يف خمتلف امل�ستويات .
الأحزاب  اأو  ال�سيا�سية  الطبقة 
اأنها  املرة  هذه  اأثبثت  ال�سيا�سية 
عاجزة عن فهم ما يجري ّ، فكان 
ولد  جمال  لالأفالن  العام  الأمني 
الق�سية  عن  �سئل  عندما  عبا�ض 
الق�سية  هذه  عن  التعليق  رف�ض   ،
ق�سية  على  يعلق  ل  اأنه  بحجة 
الأحزاب  اأم   ، التحقيق  حمل  هي 
فقد   ، مواقعها  ب�ستى   ، الأخرى 
ومل   ، الرتقب  و  ال�سمت  ف�سلت 
الق�سية  هذه  يف  �سفا  ببنت  تلفظ 
كبرية  بروؤو�ض  اأطاحت  التي 

من  العديد  و   ، ق�ساة  بينهم  من 
الإطارات يف خمتلف املواقع .

املعلقني  اأول  لوح  الطيب  كان  و 
لكن  الق�سية  هذه  تداعيات  على 
التعليق  رف�ض  الثانية  املرة  يف 
اأن متت  بتاتا عليها ، ل�سيما بعد 

تنحية اللواء عبد الغني هامل بعد 
ت�رشيحاته التي كانت القطرة التي 
اأغلب  ، مما جعل  الكاأ�ض  اأفا�ست 
يف  اخلو�ض  يتجنبون  امل�سوؤولني 
ق�سية البو�سي ، لكن من املوؤكد اأن 

الأيام �ستك�سف حقائق جديدة .

مدير  درة  بن  حممد  العقيد  قال 
املوارد الب�رشية مبديرية مدار�ض 
اأ�سبال الأمة بوزارة الدفاع الوطني 
الكرتوين  موقع  افتتاح  مت  اأنه 
لتمكني التالميذ الناجني بالطورين 
لاللتحاق  واملتو�سط  البتدائي 

مبدار�ض اأ�سبال الأمة.
حوار  يف  درة،  بن  العقيد  واأو�سح 
الإذاعية  »القناة  مع  خا�ض 

جوان   15 منذ  مت  اأنه   ،« الأوىل 
للتالميذ  ي�سمح  الكرتوين  موقع 
التعليم  �سهادتي  يف  املتفوقني 
بالت�سجيل  واملتو�سط   البتدائي 
الأمة  اأ�سبال  مبدار�ض  والإلتحاق 
اإىل  م�سريا  معينة،  ل�رشوط  وفقا 
 15 حتى  �ست�ستمر  العملية  اأن 
جويلية اجلاري. واأبرز اأهمية توفر 
ال�رشوط  بع�ض  على  املرت�سحني 

من  املقبولون  يكون  اأن  بينها  من 
تفوق معدلتهم 8 على 10 بالن�سبة 
اأو  الإبتدائي  الطور  يف  للناجحني 
الطور  يف  للناجحني   20 على   12
�رشوط  عن  ف�سال  املتو�سط، 
اأخرى كاجلن�سية وال�سن وامل�ستوى 
الدرا�سي على اأن يتم الت�سجيل عرب 
الدفاع  لوزارة  الإلكرتوين  املوقع 
الإقبال  اأن  اأ�ساف  و  الوطني. 

مدار�ض  دخول  على  املتزايد 
هذه  مكانة  يوؤكد  الأمة  اأ�سبال 
الأخرية يف املجتمع و الدور الهام 
التالميذ  متكني  يف  به  تقوم  الذي 
 « اجليد   العلمي  التح�سيل  من 
الوحيد  تفكريه  يلتحق  وعندما 
لأن  فقط  العلمي  التح�سيل  هو 
كل �سيء متوفر واجلو العام مالئم 

جدا لذلك« على حد تعبريه.

اأوقفت قوات ال�رشطة بالأمن احل�رشي 
ال�سابع بتب�سة  مع نهاية الأ�سبوع  �ساب 
ع�رشيني حاول قتل �سديقه البالغ من 
ا�ستغل م�ساجرة  بعدما  �سنة   21 العمر 
بني �سباب اآخرين بحي الفلوجة ليوجه 

اأدت  القلب  م�ستوى  على  طعنة  له 
على  اأخرى  �رشبات  و  وريده  لتمزيق 
م�ستوي الرقبة با�ستعمال �سالح اأبي�ض 
مبا�رشة  حتويله  مت   « »كيتار  حمظور  
عاليا  مب�سفي  الطبية  لال�ستعجالت  

�سالح اأين مت اإنقاذه بعد اإجراء عمليتني 
جراحيتني فيما مت القب�ض على اجلاين  
تقدميه  و  بحقه  اجناز ملف جزائي  و 
اأمام اجلهات الق�سائية  اأين اأمر قا�سى 
التحقيق اإيداعه احلب�ض بجناية حماولة 

و  الإ�رشار  �سبق  مع  العمدي  القتل 
الثانية  تعد   هذه اجلرمية  و  الرت�سد 
الأمن  اخت�سا�ض  باإقليم  نوعها  من 

احل�رشي ال�سابع
ع/ ر�شيد

اأ�رشف نائب وزير الدفاع الوطني، 
الوطني  اجلي�ض   اأركان  رئي�ض 
قايد  اأحمد  الفريق  ال�سعبي، 
�سالح، هذا الأربعاء، با�سم رئي�ض 
اجلمهورية،  القائد الأعلى للقوات 
الوطني  الدفاع  وزير  امل�سلحة، 
بوتفليقة،   العزيز  عبد  ال�سيد 
واإ�سداء  الرتب  تقليد  حفل  على 
ال�سباط  من  لعدد  الأو�سمة 
الدفاع  بوزارة   واإطارات  ال�سامني 

الوطني.
مبقر  جرى  الذي  احلفل  و�سمل 
ترقية  الوطني،  الدفاع  وزارة 

عمداء اإىل رتبة لواء  وعقداء اإىل 
رتبة عميد، كما مت اإ�سداء اأو�سمة 
الع�سكريني   الإطارات  من  لعدد 

واملدنيني.
وبهذه املنا�سبة، األقى الفريق قايد 
�سالح كلمة هناأ فيها با�سم رئي�ض 
كل  اخلا�ض،  وبا�سمه  اجلمهورية  
ال�سباط الذين متت ترقيتهم وكل 
امل�ستخدمني املكرمني بالأو�سمة،  
الرتقيات  هذه  اأن  على  موؤكدا 
عرفانا  جاءت  والتكرميات 
بذلوها   التي  للجهود  وتقديرا 
ت�رشيف  على  ملثابرتهم  وتثمينها 

م�سارهم املهني والوظيفي.

تن�شيب العميد غايل 
بلق�شري قائدا جديدا 

للدرك الوطني

قايد  اأحمد  الفريق  اأ�رشف  كما 
الدفاع   وزير  نائب  �ساحلي 
اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  الوطني، 
الوطني ال�سعبي هذا الأربعاء على 
بلق�سري  غايل  العميد   تن�سيب 
الوطني  للدرك  جديدا  قائدا 
يف  وجاء  نوبة.  مناد  للواء  خلفا 

و  اأنه  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان 
القائد   اجلمهورية  رئي�ض  »با�سم 
وزير  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
للمر�سوم  ووفقا  الوطني،  الدفاع 
جويلية   03 يف   املوؤرخ  الرئا�سي 
اأحمد قايد  الفريق  اأ�رشف   ،2018
الوطني  الدفاع  وزير  نائب  �سالح 
الوطني  اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  
ال�سعبي م�ساء الأربعاء 04 جويلية 
2018 على مرا�سم  ت�سليم ال�سلطة 
بلق�سري  غايل  العميد  وتن�سيب 
كقائد جديد للدرك الوطني، خلفا 

للواء  مناد نوبة«.

اأغلب الأحزاب ال�شيا�شية تقف موقف املتفرج و املرتقب

العقيد حممد بن درة 

الأمن احل�شري ال�شابع بتب�شة

ن�شب العميد غايل بلق�شري قائدا جديدا للدرك الوطني

ع�شام بوربيع

تداعيات ق�صية البو�صي و الكوكايني تفقد الطبقة ال�صيا�صية البو�صلة

موقع الكرتوين لتمكني التالميذ من لاللتحاق مبدار�س اأ�صبال الأمة

توقيف ع�صريني حاول قتل �صديقه

الفريق قايد �صالح ي�صرف على حفل تقليد الرتب 

24 �صاعةاجلمعة06 ال�شبت 07  جويلية  2018  املوافـق  لـ 22 �شوال 1439هـ 4

مدير غرفة الفالحة لولية اجلزائر اإبراهيم جريبيا: 

الفالحون ل يتحملون م�صوؤولية 
الب�صائع املرفو�صة

 ر�شالة رئي�س اجلمهورية
 مبنا�شبة عيد ال�شتقالل

تنتظرنا معارك التنمية 
و تنويع القت�صاد

لولية  الفالحة  غرفة  رئي�ض    ك�سف 
ن�سبة  اأن  جريبيا،  اإبراهيم  اجلزائر، 
تتجاوز  ل  لالأ�سمدة  اجلزائر  ا�ستعمال 
العام يف حني  الهكتار يف  500 غرام يف 
اإىل   9 بني  لفرن�سا  بالن�سبة  تعادل  اأنها 
12 كيلوغرام وهي حتى اأقل من الن�سبة 
الغذاء  التي ت�سقفها منظمة الفالحة و 
منظمة  اأكدت   فلقد  »فاو«.   العاملية 
الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )فاو(  
عن  اأم�ض  اأول  ال�سادرة   بياناتها   عرب 
الغذائية  لل�سلع  الدولية  الأ�سعار  تراجع 
لأول  جوان  يف  الأ�سا�سية  الزراعية  
اأثرت  فلقد   وعليه   ،  2018 يف   مرة 
الأ�سواق حتى  التجارية على   التوترات 
العاملي   الإنتاج  توقعات  انخفا�ض  مع 
منظمة  موؤ�رش  متو�سط  بلغ  فلقد 
الغذاء  لأ�سعار  والزراعة  الأغذية  
منخف�ساً  جوان،  يف  نقطة   173.7
م�ستواه  عن   املائة  يف   1.3 بن�سبة 
يخ�ض  وفيما  ماي.   �سهر  يف  امل�سجل 
امل�سدرة  اجلزائرية  املنتجات  اإرجاع  
ال�سبب  يكون  اأن  املتحدث   ذات  نفى 
الرئي�سي هو  ر�ض الفالحني  املنتجات 
الفالحية باملبيدات  قبل اأيام من جني 
ي�رشر  الأمر  اأن هذا  موؤكدا  املح�سول 
ب�سكل مبا�رش امل�ستهلك وعليه فلقد رد  
الذين    الأ�سخا�ض  اإبراهيم جريبيا على 
امل�سوؤولية  حملت  التي  الت�رشيحات 

موؤكدا  اجلزائريني،   للفالحني  الكاملة 
اجلزائر   لولية  الفالحة  غرفة  رئي�ض 
اأن مثل هذه الت�رشيحات من �ساأنها اأن 
وحتول  اجلزائرية  اخل�رش  على  تق�سي 
دون ت�سديرها اإىل اخلارج قائال يف هذا 
لعودة  الرئي�سية  الأ�سباب  اأن   ال�سدد 
البطاطا والتمور لي�ست املبيدات فلقد 
انتقد اإبراهيم جريبيا هوؤلء الأ�سخا�ض 
واأخ�سائيني  خرباء  ل�ستم   اأنتم  بالقول 
راجعا  احلقيقية  باملعلومات  لالإدلء 
الفالح  �سعف  اإىل  ذلك   يف  الأمر  
الأ�سمدة  وغالء  املالية  الناحية  من 
واملبيدات يجعل ا�ستعمالها يف اجلزائر 
اأقل بكثري مما هو متفق عليه وخاطب 
للفالحني  املتهمني  نف�سه  اخلبري 
اإن  قال  املبيدات  وب�ساأن  اجلزائريني 
ليحرتمون   الفالحني  بع�ض  هناك 
الأ�سا�سي  امل�سكل  وهو  التنفيذ  اآجال 
الذي ت�سبب يف  تلوث املنتج لكن ذلك 
الأ�سمدة  ا�ستعمال  وقف  اإيل  يدفع  ل 
اأن  املتحدث  ذات  موؤكدا   ، واملبيدات 
على  قادرة  لي�ست  املطابقة  �سهادات 
واإمنا  املبيدات،  ف�سالت  ن�سبة  قيا�ض 
ت�ساب  التي  الأمرا�ض  يف  فقط  تبحث 
الطماطم  اأمرا�ض  بينها  من  النبتة  بها 
وبع�ض  التفاح  اإىل  بالن�سبة  التبقع  و 

املنتجات الأخرى.
حكيم مالك

العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  اأكد 
من  وبالرغم  اجلزائر،  اأن  بوتفليقة،  
زالت  ما  حققتها،  التي  الجنازات  كل 
بتنويع  تتعلق  اأخرى  معارك  تنتظرها 
القت�ساد وتعميق الدميقراطية واحلفاظ 

على ال�ستقالل الوطني.
له  ر�سالة  يف  بوتفليقة  الرئي�ض  وقال 
لعيد  ال56  الذكرى  اإحياء  مبنا�سبة 
ال�ستقالل  وال�سباب : »رغم كل الإجنازات 
واخلطوات التي قطعتها بالدنا، ما زالت 
ننت�رش  اأن  يجب  اأخرى  معارك  تنتظرنا 
القت�ساد  تنويع  معركة  منها  فيها، 
الوطني لكي نتحرر من  التبعية املفرطة 
للمحروقات، ومعركة تعميق الدميقراطية 
من  ن�ستفيد  لكي   املدين  احل�ض  وترقية 
النزاعات  نعالج جميع  ولكي  اآرائنا،  تعدد 
على  احلفاظ   ومعركة  ح�سارية،  بطرق 
القرار  �سيادة  وعلى  الوطني  ال�ستقالل 

اجلزائري يف عامل م�سطرب ومتقلب«.
كاهل  »تثقل  املعارك  هذه  اأن  واأ�ساف 
العامل،  بلدان  من  غريها  مثل  بالدنا 
بالأ�سالف  القتداء  منا  تتطلب  معارك  
الأجماد، و تتطلب القيام بالعمل امل�رشوع  
بالعتماد على كافة قدرات اجلزائر التي 
اأن  اأف�سل«،واأكد  توظيفا  تنتظر  مازالت 
على  ال�سباب  اإىل  موجهة  الر�سالة  هذه 
وحب  الإرادة   »اأن  مغزاها  اخل�سو�ض 
على  التغلب  من  دائما  ميكناننا  الوطن 
التحديات   جميع امل�ساعب ومن قهر كل 

مهما كان حجمها«.
و�سط  اأنه  اإىل  الدولة  رئي�ض  واأو�سح 
اأزمات   »تعتوره  الذي  الإقليمي  املحيط 
اجلرمية  فيه  وت�ستفحل  ونزاعات، 
العابرة للحدود«، فاإن اجلزائر، »ت�سهر يف 
ترابها  الظروف على حماية حرمة  هذه  
وت�سحيات  بجهد  وذلك  �سعبها،  و�سالمة 
اجلي�ض  �سفوف  يف  املن�سوي   �سبابها 
التحرير  جي�ض  �سليل  ال�سعبي  الوطني 
�سباب  اجلمهورية،   اأمن  وقوات  الوطني 
انفك  ما  �سباب  حدودنا،  على  مرابط 

يكافح بقايا الإرهاب يف جبالنا«.
اليوم  هذا  بوتفليقة  الرئي�ض  واعترب 

جندد  لكي  اأخرى  فر�سة   )...( »املميز 
الوطني  جلي�سنا  الإكبار  حتية  جميعا  
نرتحم  ولكي  بالدنا،  اأمن  وقوات  ال�سعبي 

على اأرواح  �سهداء الواجب الوطنّي«.
نوفمرب  ثورة  باأن  ال�ساأن  هذا  يف  وذكر 
ا�ست�سهاد   بنتيجتها مقابل  »اأتت  املظفرة 
اأبناء  خرية  من  املليون  ون�سف  مليون 
وبناته، وت�رشيد  البطل  ال�سعب اجلزائري 
ودمار  اأهالينا،  من  املاليني  وتهجري  

الآلف من قرانا وبيوتنا« .
واأبرز اأن اجلزائر »قررت اأن جتعل من يوم 
5 جويلية عيدا لال�ستقالل وعيدا لل�سباب،  
الذي  ال�سباب  وت�سحيات  بن�سال  اعرتافا 
من  اأقّرت،  كما  اجلزائر،  حترير  �سنع 
بني  التوا�سل  �سمان  اخليار،  هذا   خالل 
الأجيال يف الن�سال من اأجل الوطن، ن�سال 
من  الأرواح  وبذل  بال�سالح  بالأم�ض   كان 
اأن  ويجب  ا�ستمر  ن�سال  احلرية،  اأجل 
البناء  اأجل  من  والعرق   باجلهد  ي�ستمر 

والت�سييد«.
املجيد  اليوم  هذا  الدولة  رئي�ض  واغتنم 
اأرواح  على  واإجالل  خ�سوع  »بكل  للرتحم 
مظامل  ناه�سوا  الذين  الأجماد  �سهدائنا 
واحلقب،  الأزمان  عرب  ال�ستعمار، 
رفعوا  اأن  اإىل  وت�سحياتهم  بكفاحهم  
الدول  رايات  بني  اجلزائر  راية  عاليا 

امل�ستقلة«.
»م�ساعر  عن  املنا�سبة  بهذه  اأعرب  كما 
رفاقه املجاهدين   والتقدير« اىل  املحبة 
ق�سوا  ومن  منهم  الأحياء  واملجاهدات، 
اأجل  من  ب«ت�سحياتهم  منّوها  نحبهم، 
حترير  اجلزائر ومب�ساهمتهم يف اجلهاد 

الأكرب من اأجل بناء الوطن واإعماره«.
اجلزائر  ا�ستقالل  باأن  القول  اإىل  وخل�ض 
»مل ياأت من دون ثمن باهظ، ثمن دفعته  
الغزو  مواجهة  يف  الأجيال  تلو  الأجيال 
انتفا�سات  خالل  ومن  ال�ستعماري، 
متتالية  لك�رش قيود الحتالل، وكذا ن�سال 
ا�سطدم  ن�سال  وم�ستمر،  قوي  �سيا�سي 
باأنانيات  ال�ستعمار الغا�سم الذي رد على 
كانت  قمع  وح�سي،  بقمع  �سعبنا  مطالب 

اأ�سواأ مظاهره  جمازر 8 مايو 1945«.

جعل ت�شارع الأحداث يف ال�شاحة الوطنية موؤخرا ، ل�شيما مع ق�شية ما يعرف بالبو�شي بارون الكوكايني و العقار، وماتبعه من م�شتجدات يف 
ال�شاحة الوطنية ، جعل الطبقة ال�شيا�شية و رجال ال�شيا�شة يف اجلزائر على الهام�س ، وفقدوا البو�شلة اجتاه ما يحدث يف الواجهة ، و اأكرب 

دليل على ذلك هو عدم وجود اأي �شخ�شية �شيا�شية اأو حزب �شيا�شي راح يعلق على ما يجري يف ال�شاحة بداية من ق�شية الكوكايني ،و العقار 
التي اأطاحت بالعديد من اأبناء م�شوؤولني كبار ، و �شخ�شيات هامة يف الدولة ، فبقيت الطبقة ال�شيا�شية متفرجة فقط على ما يجري ، ماعدا 

القا�شية ال�شابقة زبيدة ع�شول التي كانت قد علقت على ما يجري .
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 مليار �شنتيم

 3 �سنوات حب�سا لوكيل 
معتمد لـ«ني�سان« 

�سنوات حب�سا   3 بالعا�سمة عقوبة  البي�ساء  الدار  وقعت حمكمة 
لدى  املعتمد  وكيل   دج يف حق  األف   200 بقيمة  وغرامة  نافذا 
تقليد  و  بتزوير  قام  الذي  املدعو«�ص،ك«   « ني�سان«    « �رشكة 
اأختام املدير املايل لل�رشكة على  فواتري  اأخرها  بقيمة 17،350  
ماليري �سنتيم وا�ستغاللها ال�ست�سدار اأحكام ق�سائية ل�ساحله من 
حمكمة بئر مراد راي�ص ، مع االأمر باإيداعه رهن احلب�ص املوؤقت 
من جل�سة املحاكمة . يف الق�سية التي تعود وقائعها وعلى ح�سب 
ما دار بجل�سة املحاكمة  ل�سكوى تقدت بها �رشكة »ني�سان« اأمام 
بعد   ، املتهم احلايل   ال�سيد قا�سي حتقيق حمكمة احلال �سد 
اإكت�سافها مللف كامل قام بتقدميه  اأمام رئي�ص حمكمة بئر مراد 
راي�ص  مبوجب عار�سة افتتاحية الإلزامها على دفع فواتري بقيمة 
التوقيع  اأن  امللف  فح�ص  بعد  لها  وتبني  �سنتيم  مليار    17،350
ال يخ�ص املدير املايل لل�رشكة بعدما اأنكر هذا االأخري توقيعه 
عليها ويت�سح بذلك اأن الوكيل قد قام باإ�ستن�ساخ التوقيع واخلتم 
على جهاز الكمبيوتر، خا�سة بعدما عرثت م�سالح االأمن بحوزته  
اأختام لبنك  خالل التحريات   على  جمموعة من االأختام منها 
الربكة، واأختام تخ�ص ال�رشائب ، ليتم بذلك حتويله على حمكمة 
احلال بجرم التزوير و اإ�ستعمال املزور يف حمررات م�رشفية ، 
حيث اأنكر من جهته خالل مواجهته لهيئة املحكمة ما ن�سب له 
»ني�سان«وكان  �رشكة  مع  حقيقة  تعامل  قد  باأنه  اأكد  و  جرم  من 
غاية  اإىل   2011 �سنة  من  ر�سمي  اتفاق  مبوجب  �سيارات  يبيعهم 
بعمولة  �سيارة خالل عام واحد   يقارب 2500  2014 و�سلت ملا 
نوعها  ح�سب  �سيارة   لكل  �سنتيم  مليون   15 و   3 بني  ترتاوح 
على  الفواتري  من  عينة  وجود  بخ�سو�ص  اأكد  كما   ، وفخامتها 
له  باإر�سالها  قامت  من  ال�سحية  ال�رشكة  اأن  املحمول  حا�سوبه 
عرب االإميايل خالل تعامالته معه اأين كان يقوم بطباعتها واإعادة 
اإر�سالها للمدير املايل بعد و�سعه خلتمه ال�سخ�سي وختم املدير 
املايل ، هذا وقد اأ�سار دفاع الطرف املدين على ال�رشر الكبري 
وت�سخيم  باالأختام  املتهم  تالعب  خالل  من  �رشكته  حلق  الذي 
الفواتري ، ويطالب باإلزام املتهم بدفع تعوي�ص مايل بقيمة تفوق 
جهته  من  ،ويطالب  بهم  الالحقة  لالأ�رشار  جربا  �سنتيم  مليار 
ممثل احلق العام ويف ظل ما �سلف ذكره بتوقيع عقوبة 5 �سنوات 

حب�سا نافذا و غرامة مالية بقيمة  500 األف دج .

بتيزي وزو  

حريق يلتهم مطعم يف 
ثانوية ايت يحي مو�سى 

يحي  اآيت  بثانوية  مطعم  م�ستوى  على  �سب  مهول  حريق  اأم�ص  التهم 
املخ�س�ص  املطعم  من  كبري  جزء  على  اأتى  اأين  وزو  تيزي  يف  مو�سى 
للتالميذ وقد تدخلت م�سالح احلماية املدنية الإخماد احلريق الذي �سّب 
حيث جندت اإمكانات ب�رشية ومادية كبرية كما هّب املواطنون يف وقفة 
لتلفها  تفاديا  اأغرا�ص  من  تبقى  ما  اإخراج  على  مل�ساعدتهم  ت�سامنية 
ومن جهة اأخرى رف�ص مدير املوؤ�س�سة االإدالء باأي ت�رشيح ب�ساأن احلريق 

وح�سبما اأفاد �سهود عيان اأن احلريق �سب ب�سبب �رشارة كهربائية.
�س-ح

البي�ساء  بالدار  اجلنح  فتحت حمكمة 
على  ن�رشه  فيديو مت  ملف  بالعا�سمة 
ع�سوين  طرف  من  الفاي�سبوك  موقع 
خا�ص  الكيفان   برج  ببلدية  منتخبني 
ال�سفحة  على  االجتماعات  باأحد 
ال�سلم  جمتمع  حركة  بحزب  اخلا�سة 
الفيديو  وهو  له،   ينتميان  اللذان 
قبل  من  متابعان   جعلهما  الذي 
القذف  بتهمة  البلدية  ذات  مري 
 ، اخلا�سة  احلياة  بحرمة  وامل�سا�ص 
وم�ست  رافقته  التي  العبارات  ب�سبب 
ال�سحية . وعلى ح�سب ما دار بجل�سة 

وفق  معاجلتها  متت  التي  املحاكمة 
الق�سية  وقائع  فاإن  منف�سلني  ملفني 
 2018 مار�ص   15 لتاريخ  تعود  احلالية 
ح�ساب  على  فيديو  تداول  مت  حني 
حزب حركة جمتمع ال�سلم من اجتماع 
مرفقا  الكيفان  برج  بلدية  الأع�ساء 
بعبارات م�ست رئي�ص البلدية  اأين مت 
ن�رش  مت  و  الكذاب  و  باملزور  و�سفه 
الفيديو على نطاق وا�سع ليقوم رئي�ص 
م�سالح  اأمام  �سكوى  برفع  البلدية 
ب�سبب  منتخبان  ع�سوان  �سد  االأمن 
نف�ص  يف  معهما  جمعه  الذي  ال�سجار 
باأنهما  يرجح  جعله  والذي  االجتماع 
من قاما بن�رش الفيديو لالإنتقام منه ، 
ليتم بذلك اإحالتهما ويتعلق االأمر بكل 

ر« على حمكمة   ، » ب  و  ا«  ل،   « من 
والذي  الذكر،  �سالف  باجلرم  احلال 
اأنكراه من جهتهما خالل مواجهتهما 
اأنه  االأول  املتهم  اأكد  حيث  للقا�سي 
ب�سفته  الفيديو  بن�رش  حقيقة  قام 
اإطار  يف  البلدية  يف  منتخبا  ع�سوا 
عمليات  توثيق ن�ساطات البلدية ، دون 
اأي غر�ص  ذلك   وراء   من  يق�سد  اأن 
ل�سخ�ص  االإ�ساءة  فيها  مبا  هدف  اأو 
كما ك�سف خالل ت�رشيحاته   ، املري  
يتعلق  فيما  الثاين  املتهم  ت�رشف  اأن 
و  الكذاب   « بعبارة  املري  بو�سف 
جدا  طبيعي  فعلي  رد  كان  املزور« 
منعهما  الذي  املري  ت�رشفات  على 
يومها  االجتماع  ح�سور  اإكمال  من 

ب�سبب املناو�سات التي جمعته معهما 
 ، املداولة  منحهما  رف�سه  نتيجة   
وهي الت�رشيحات التي اعتربها دفاع 
للتمل�ص  حيلة  جمرد  املدين  الطرف 
القائمة على  من امل�سوؤولية اجلزائية 
الذي  ت�رشفهما  جراء  من  عاتقهما 
البلدية  و  البلدية  رئي�ص  �سمعة  م�ص 
باإفادته  بذلك  و يطالب  ذاتها  يف حد 
دج  األف   300 بقيمة  مايل  بتعوي�ص 
األف دج من  من  املتهم االأول و 100 
ذكره  �سلف  ما  واأمام   ، الثاين  املتهم 
طالب ممثل احلق العام توقيع عقوبة 
6 اأ�سهر حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 50 
األف دج يف حق املتهمان ، مع تاأجيل 

النطق باحلكم جلل�سات الحقة .

ل/منرية

ر�سالة رئي�س اجلمهورية مبنا�سبة اإحياء الذكرى ال56 لعيد اال�ستقالل وال�سباب

اإثر �شكوى اأودعها �شدهما رئي�س البلدية

ع�سوان منتخبان من بلدية برج الكيفان متهمان بالقذف 

بعث رئي�ص اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، 
لعيد  ال56  الذكرى  اإحياء  مبنا�سبة  ر�سالة 
لـ5  جويلية  امل�سادف  وال�سباب  اال�ستقالل 

من كل �سنة ، هذا ن�سها الكامل:
»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف املر�سلني
وعلى اآله و�سحبه اإىل يوم الدين

ح�رشات ال�سيدات الف�سليات،
ح�رشات ال�سادة االأفا�سل،

اأ�ستهل ر�سالتي هذه، يف هذا اليوم املجيد، 
اأرواح   على  واإجالل  خ�سوع  بكل  بالرتحم 
مظامل  ناه�سوا  الذين  االأجماد  �سهدائنا 
اال�ستعمار، عرب االأزمان واحلقب، بكفاحهم  
وت�سحياتهم اإىل اأن رفعوا عاليا راية اجلزائر 

بني رايات الدول امل�ستقلة.
اأتوجه  الوهلة،  وبنف�ص املنا�سبة، ويف نف�ص 
اإىل   والتقدير  املحبة  وم�ساعر  بالتحية 
االأحياء  واملجاهدات،  املجاهدين  رفقائي 
منهم ومن ق�سوا نحبهم، منّوها بت�سحياتهم  
يف  ومب�ساهمتهم  اجلزائر  حترير  اأجل  من 
اجلهاد االأكرب من اأجل بناء الوطن واإعماره.

ا�ستقالل  ياأت  مل  �سادتي،  �سيداتي،  اأجل، 
دفعته   ثمن  باهظ،  ثمن  دون  من  اجلزائر 
الغزو  مواجهة  يف  االأجيال  تلو  االأجيال 
اال�ستعماري، ومن خالل انتفا�سات متتالية  
�سيا�سي  ن�سال  وكذا  االحتالل،  قيود  لك�رش 
باأنانيات   ا�سطدم  ن�سال  وم�ستمر،  قوي 
مطالب  على  رد  الذي  الغا�سم  اال�ستعمار 
اأ�سواأ  كانت  قمع  وح�سي،  بقمع  �سعبنا 

مظاهره  جمازر 8 ماي 1945.
اأ�سالفنا  ل�سمود  املتوا�سل  امل�سار  اإن هذا 
امل�ستعمر   طغيان  وجه  يف  ون�سالهم 
وا�ستغالله اأتى بثورة نوفمرب املجيدة، ثورة 
العاملية  الذاكرة   يف  المعة  �سفحة  كتبت 
من  ال�سعوب  كفاح  تاريخ  ويف  املعا�رشة، 
بها  قام   ثورة  واال�ستقالل،  احلرية  اأجل 
احلياة  على  اال�ست�سهاد  اختيار  قرر  �سباب 

حتت اأقدام املحتل.
بنتيجتها  اأتت  املظفرة  نوفمرب  ثورة  اإن 
املليون من   ون�سف  ا�ست�سهاد مليون  مقابل 
اأبناء ال�سعب اجلزائري البطل وبناته،  خرية 
اأهالينا،   من  املاليني  وتهجري  وت�رشيد 
ودمار االآالف من قرانا وبيوتنا، غري اأنه كما 

قال ال�ساعر:
اأن  بد  ... فال  احلياة  اأراد  يوما  ال�سعب  اإذا 

ي�ستجيب القدر.
ع�رشها  يف  الفريدة  امللحمة  هي  تلكم 
ال�ساد�سة   للمرة  بتتويجها  نحتفل  التي 

واخلم�سني.
اإن اجلزائر قررت اأن جتعل من يوم 5 يوليو 
اعرتافا  لل�سباب،   وعيدا  لال�ستقالل  عيدا 
�سنع  الذي  ال�سباب  وت�سحيات  بن�سال 
حترير اجلزائر، كما اأقّرت بالدنا من  خالل 
هذا اخليار، �سمان التوا�سل بني االأجيال يف 
الن�سال من اأجل الوطن، ن�سال كان  باالأم�ص 
احلرية،  اأجل  من  االأرواح  وبذل  بال�سالح 
باجلهد   ي�ستمر  اأن  ويجب  ا�ستمر  ن�سال 

والعرق من اأجل البناء والت�سييد.

 
اأيتها ال�شيدات الف�شليات,

اأيها ال�شادة الأفا�شل,

اإذا كان يحق لنا اأن نفتخر مبجد ثورة نوفمرب 
فاإن اجنازات  اجلزائر  العامل،  اأبهرت  التي 
هو  اال�ستقالل  من  عقود  �ستة  قرابة  خالل 
به،  يفتخر   اأن  ل�سعبنا  يحق  مك�سب  كذلك 

ويحق ل�سبابنا خا�سة اأن ي�ستلهم منه.

لقد �سبق يل، يف منا�سبات مماثلة اأخرى، اأن 
حدثتكم عما كان عليه واقع اجلزائر  غداة 
فر�ص  وجهل  معمم  فقر  من  اال�ستقالل 
تبعية   ومن  التعليم،  من  اأبنائها  بحرمان 
بالدنا  غادرت  التي  امل�ستعمر  الإطارات 
اإنطالقنا يف   �سل  بغية  اال�ستقالل  بداية  يف 

البناء والت�سييد.
املالية  االإمكانيات  قلة  ورغم  اأنه،  غري 
العظيم   �سعبنا  ا�ستطاع  الب�رشية،  والقدرات 
بني  متزج  موؤ�س�سات  ذات  حديثة  دولة  بناء 
نوفمرب   لر�سالة  والوفاء  القانون  �سلطان 
املجيدة يف احلفاظ على ال�سيادة الوطنية، 
ويف   االجتماعية،  بالعدالة  التم�سك  ويف 

الت�سبث مبكونات الهوية الوطنية.
هذا، وا�ستطاع �سعبنا، بف�سل عزميته، وكذا 
طليعته اآنذاك من املجاهدين ومن منا�سلي  
اجتماعية  بوثبة  القيام  الوطنية،  احلركة 
وال�سحة   التعليم  توفري  خالل  من  وثقافية 
اليوم  ي�سمى  ما  حاجات  وكل  وال�سكن، 

الوطن،  ربوع  جميع  يف  الب�رشية  بالتنمية 
�سبابها  ب�سواعد  اجلزائر  ا�ستطاعت  كما  
قاعدة  بناء  جامعاتها  خريجي  وكفاءات 

اقت�سادية  كانت واعدة اآنذاك.

اأيتها ال�شيدات الف�شليات,
اأيها ال�شادة الأفا�شل,

وخا�سة  العاملية  ال�سوق  تقلبات  اأن  �سحيح 
انهيار ا�سعار النفط يف الثمانينات من  القرن 
املا�سي ولدت اأزمة اقت�سادية ثم �سيا�سية، 

وبعدها اأمنية، و يا لالأ�سف، يف  بالدنا.
الذي  العظيم  اجلزائري  ال�سعب  اأن  غري 
قرن  قرابة  دام  ا�ستعمار  وجه  يف  �سمد 
هذه  يتخطى  كيف  عرف  قرن  ون�سف  
حبه  بف�سل  اجلوانب  املتعددة  االأزمة 
حتى  الت�سحية  على   وقدرته  للوطن، 
باالأرواح للحفاظ على اجلزائر، وكذا، ومرة 
دمر  ما  ترميم  على   �سبابه  ت�سميم  اأخرى، 

وبناء اجلديد ما هو مطلوب.
وبحمد اهلل وباإرادتكم اأيها املواطنون، اأيتها 
اأخرى،  مرة   اجلزائر،  كانت  املواطنات، 
تعاليم  حول  االأبي  �سعبها  بالتفاف  مثاال 
الغايل   وطنه  وحول  ال�سمحة،  عقيدته 
وال�سالم  واال�ستقرار  االأمن  ال�سرتجاع 
وامل�ساحلة   الوطني  الوئام  اإىل  باجلنوح 
الوطنية، اللذين اأ�سبحا نهجا وجتربة يحاول 
الكثري من ال�سعوب عرب العامل االأخذ  بهما 

ملواجهة اآفة االإرهاب املقيت.

اجلزائر  ت�سهر  املباركة،  ال�ساعة  هذه  واإىل 
كذلك و�سط حميط تعتوره اأزمات ونزاعات،  
وت�ستفحل فيه اجلرمية العابرة للحدود، قلت 
ت�سهر اجلزائر يف هذه الظروف على  حماية 
بجهد  وذلك  �سعبها،  و�سالمة  ترابها  حرمة 
�سفوف   يف  املن�سوي  �سبابها  وت�سحيات 
جي�ص  �سليل  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص 
اجلمهورية،  اأمن  وقوات  الوطني  التحرير 
�سباب مرابط  على حدودنا، �سباب ما انفك 

يكافح بقايا االإرهاب يف جبالنا.
لكي  اأخرى  فر�سة  املميز  اليوم  هذا  واإن 
الوطني   جلي�سنا  االإكبار  حتية  جميعا  جندد 
نرتحم  ولكي  بالدنا،  اأمن  وقوات  ال�سعبي 

على اأرواح �سهداء الواجب الوطني.

اإخواين, اأخواتي,

من خالل حديثي عن هذه امللحمة املجيدة 
التي �سنعها �سعبنا عرب حمطات من م�سريته  
ر�سالة  اأوجه  اأن  اأردت  للم�ساعب،  ومغالبة 
ر�سالة مغزاها  �سبابنا على اخل�سو�ص،  اإىل 
اأن  االإرادة وحب الوطن ميكناننا دائما من 
كل   قهر  امل�ساعب ومن  التغلب على جميع 

التحديات مهما كان حجمها.
واخلطوات  االإجنازات  كل  ورغم  بالفعل، 
تنتظرنا   زالت  ما  بالدنا،  قطعتها  التي 
منها  فيها،  ننت�رش  اأن  يجب  اخرى  معارك 
نتحرر  لكي  الوطني  االقت�ساد  تنويع  معركة 
للمحروقات، ومعركة  التبعية املفرطة  من  

املدين  احل�ص  وترقية  الدميقراطية  تعميق 
نعالج  ولكي  اآرائنا،  تعدد  من  ن�ستفيد  لكي  
ومعركة  ح�سارية،  بطرق  النزاعات  جميع 
وعلى  الوطني  االإ�ستقالل  على  احلفاظ  
القرار اجلزائري يف عامل م�سطرب  �سيادة 

ومتقلب.
مثل غريها  بالدنا  كاهل  تثقل  معارك  اإنها 
منا   تتطلب  معارك  العامل،  بلدان  من 
االقتداء باالأ�سالف االأجماد، معارك تتطلب 
القيام بالعمل امل�رشوع باالعتماد على  كافة 
قدرات اجلزائر التي مازالت تنتظر توظيفا 

اأف�سل.
ال�سهداء  لت�سحية  اأوفياء  جميعا  فلنكن 
االأجماد، ولنبني جزائر يف م�ستوى تطلعاتهم  

وقدرات هذا البلد العظيم.
تلكم هي اأح�سن طريقة لنحيي بها، �سنة بعد 
ومنجد   الغايل،  ا�ستقاللنا  ا�سرتجاع  �سنة، 
املفدى،  وطننا  حرروا  الذين  �سهدائنا 
طريقة يبقى بها �سبابنا الغايل اأغلى مك�سب  

اجلزائر و�سانع بنائها امل�ستمر.
بهذا  اأخواتي  اإخواين  لنا،  وهنيئا  لكم  هنيئا 
اليوم االأغر. اأمتنى لكم املزيد من  الهناء و 

االإزدهار يف اجلزائر امل�ستقلة.

عا�شت اجلزائر حرة م�شتقلة.

املجد واخللود لل�شهداء الأبرار.
تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�شالم 
وبركاته«.

بعد حجز )33( هاتف نقال بالعا�شمة

ة يف تزوير املحّررات الر�سمية تفكيك �سبكة خمت�سّ
عاجلت م�سالح اأمن والية اجلزائر، ق�سية تكوين 
جمعية اأ�رشار من اأجل ارتكاب جنح التزوير يف 
وا�ستعمال  والتزوير  والن�سب  ر�سمية  حمّررات 
اإدارية  ووثائق  عرفية  حمّررات  يف  املزّور 
التهديد  اجلرمية،  معامل  طم�ص  مع  واالبتزاز 
حيث  الفوترة،  وعدم  وامل�ساركة  ابي�ص  ب�سالح 
فيهم   م�ستبه  اأ�سخا�ص   )05( خم�سة  توقيف  مّت 
اأجهزة   )03( ثالثة  نقال،  هاتف   )33( حجز  مع 
طبع  اآلة  ت�سوير،  اآلة  رقمية،  لوحة  اآيل،  اإعالم 
بيومرتية،  �سفر  جوازات   )09( ت�سعة  ون�سخ، 

اأختام �سخ�سية، اأجهزة ذاكرة، اأقرا�ص م�سغوطة 
م�سبوه  جتاري  �سجل  تزوير،  مناذج  بها  واأخرى 
واآخر م�ستن�سخ، ملفات م�ستن�سخة. ق�سية احلال 
عاجلتها م�سالح اأمن املقاطعة االإدارية حل�سني 
مواطن  قبل  من  �سكوى  تر�سيم  بعد  وذلك  داي 
والتزوير  واالحتيال  للن�سب  تعر�سه  مفادها 
�سفره  جواز  �رشقة  مع  املزّور،  وا�ستعمال 
�سديقا  كان  ال�سحّية  اأن  باعتبار  البيومرتي، 
للم�ستبه فيه الرئي�سي الذي وعده بان يجلب له 
اأجنبية مقابل مبلغ مايل قدره  اإىل دولة  تاأ�سرية 

)50( مليون �سنتيم، بعد مدة اقرتح عليه تاأ�سرية 
اإىل دولة اأخرى على اأن يقوم باإتالف جواز �سفره 
حت�سل  حيث  اآخر،  �سفر  جواز  له  لي�ستخرج 
رفقة  كان  حني  تاأ�سريته  على  مبوجبه  ال�سحية 
رف�ص  انه  غري  فيهم،  امل�ستبه  مبكتب  العاملة 
 )30( وهو  عليه  املتفق  املايل  املبلغ  اإعطائها 
بال�سيارة،  انطالقه  بعد  ليالحظ  �سنتيم،  مليون 
فيهم  امل�ستبه  االأ�سخا�ص  اأحد  قبل  من  تتبعه 
ال�سيارة  من  واإنزاله  بتوقيفه  اأحدهم  قام  حيث 
املبلغ  بت�سديد  واأمره  عنوة  �سفره  جواز  واأخذ 

�سفره.  جواز  ي�سرتجع  اأن  اأراد  اإن  امل�ستحق 
بعدها باأيام، مت توقيف جميع االأطراف امل�ستبه 
امل�ستن�سخة  الوثائق  خمتلف  �سبط  مع  فيها، 
واملزورة، حيث تبني اأن الع�سابة تقوم با�ستن�ساخ 
وتزوير الوثائق من اأجل اعداد ملفات واإيداعها 
طلبات  القن�سليات ح�سب  م�ستوى خمتلف  على 

الزبائن للح�سول على تاأ�سرية �سحيحة.
تقدمي  مت  القانونية،  االإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  على  فيهم  امل�ستبه 

املخت�ص اقليميا للنظر يف ملفهم.
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القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  اأكد 
جالوي ، يف ت�رصيح �صحفي خ�ص 
املرحلة  اأن  »الو�صط«  يومية  به 
القادمة �صتعرف االإفراج الر�صمي 
والتدريجي يف نف�ص الوقت  للقوائم 
ح�صة  من  للم�صتفيدين  االإ�صمية 
اجتماعية  �صكنية  وحدة   1000
بلديتي  من  بكل  عمومية  ايجارية 
يف  ،م�صددا  الروي�صات  و  ورقلة 
ذات ال�صياق اأن عملية  �صبط قوائم 
امل�صتفيدين �صتتميز على غرار ما 
الوالية  دوائر  مبختلف  احلال  هو 
واإ�صفاء  ال�صارمة  بالتحقيقات 
ال�صفافية والنزاهة مب�صاركة جميع 

دوائر االخت�صا�ص املعنية .
اإىل جانب ذلك فقد اأفاد امل�صوؤول 
االأول على الهيئة التنفيذية بورقلة 
ورقلة  اأن   ، جالوي  القادر  عبد 
تدعمت بح�صة ا�صافية  من قطع 
االأرا�صي ال�صاحلة للبناء احل�رصي 
قدر قوامها بـ 1000 جتزئة عقارية 
وذلك بهدف التخفيف من الطلب 
االجتماعي  ال�صكن  على  املتزايد 

االيجاري العمومي .
الكربى  الوطنية  العملية  اإطار  ويف 
الثانية لتوزيع ال�صكن عرب خمتلف 
واليات الوط والتي حتظى برعاية 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 

االحتفاالت  ومبنا�صبة  بوتفليقة 
لعيدي  الـ56  للذكرى  املخلدة 
اال�صتقالل وال�صباب ، فقد اأ�رصف 
وايل  اخلمي�ص  اإىل  االأربعاء  ليلة 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  والية 
لتوزيع  الثاين  الوالئي  احلفل  على 
قدرت  ال�صكن  من  هامة  ح�صة 
خمتلف  من  �صكنية  وحدة   600 بـ 
ال�صيغ ، من بينها 43 م�صكن ب�صيغة 
وحدة   138  ، املدعم  الرتقوي 
البعمومي  الرتقوي  ب�صيغة  �صكنية 
ممنوحة  اإعانة   118 لـ  اإ�صافة   ،
 ، الريفي  ال�صكن  برنامج  اإطار  يف 

ا�صتفادة من قطع  وكذا 301 عقد 
اأر�صية �صمن برنامج التجزئات 

العقارية االجتماعية .
مت  اأنه  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
من  هامة  ح�ص�ص  برجمة 
ال�صييغ  مبختلف  ال�صكنات 
بلديات  خمتلف  مت�ص  للتوزيع 
وحدة   8914 مبجموعه  الوالية 
�صكنية ، تاأتي يف مقدمتها 3000 
العمومي  �صيغة  �صكنية  وحدة 
من  علم  وح�صبما   ، االإيجاري 
وايل الوالية فاإن عملية التوزيع  
ال�صنة  نهاية  غاية  اىل  �صتمتد 

تتزامن  مراحل  عرب  اجلارية 
باملنا�صبات  واالحتفاالت 

واالأعياد الوطنية .
املزدوجة  الذكرى  ومبنا�صبة   
تقدر  هامة  ح�صة  �صتوزع   20
بـ 1682 وحدة ت�صم 635 وحدة 
 ، االيجاري  العمومي  �صيغة 
 ، املدعم  الرتقوي  وحدة   47
الربنامج  اإطار  يف  اإعانة   400
الريفي ، 200 عقد ا�صتفادة من 
اإطار  يف  وذلك  االأرا�صي  قطع 
التجزئات العقارية االجتماعية 

و 400 اإعانة ترميم .

عبد  ورقلة  والية  وايل  اأ�رصف 
االأربعاء  اأم�صية  جالوي  القادر 
على   ، املن�رصم  االأ�صبوع  من 
الفائزين   على  اجلوائر  توزيع 
�صيف  بطولة  على  ال�صتار  ا�صدال 
املهاري  ل�صباق  الذهبي  اجلزائر 
كرمية  منطقة  احت�صنته  ،الذي 
ببلدية الروي�صات ، فيما مت تكرمي 
بعني  البكرات  مبنطقة  الفائزين 

البي�صاء .
اجلزائر  �صيف  بطولة  حققت 
بوالية  املهاري  ل�صباق  الذهبي 
وذلك  باهرا  جناحا   ، ورقلة 
الرتاب  واليات  عديد  مب�صاركة  
املقاطعة  غرار  على  الوطني 
 ، بغرداية  املنيعة  االإدارية 
مترنا�صت و اأدرار ا�صافة ل�صيوف 
ال�رصف من دولتي تون�ص والنيجر ، 
حيث تداول على احتالل املراتب 
مترنا�صت   واليتي  من  كل  االأول 
فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ، وادرار 
عرف حفل اخلتام وتوزيع اجلوائز 
ح�صور ال�صلطات املدنية و االأمنية 

ناهيك عن جمع غفري من مواطني 
من حمبي هذه الريا�صة 

ورقلة  والية   وايل  اأكد  جهته  من 
ت�رصيح  يف  جالوي  القادر  عبد 
خ�ص به يومية »الو�صط » اأنه يثمن 
نادي  نظمها  التي  املبادرة  هذه 
�صباق املهاري بورقلة، خا�صة اإذا 
علمنا اأنها تزامنت مع االحتفاالت 
املزدوجة للذكرى  الـ 56 املخلدة 
وال�صباب،  االإ�صتقالل  لعيدي 
من  باملنفرد  ال�صباق  هذا  وا�صفا 

نوعيته .
اإبراهيم  اأكد  فقد  ذلك  اإىل جانب 
املهاري  �صباق  نادي  رئي�ص  تلي 
حديثه  معر�ص  يف  ورقلة  بوالية 
معنا اأن هذه الريا�صة حان الوقت 
جاد  تدخل  خالل  من  لرتقيتها 
و�صخ�صي من طرف وزير ال�صباب 
والريا�صة حممد حطاب من اأجل 
وتاأ�صي�صي  ريا�صي  هيكل  اإن�صاء 
ل�صباق  اجلزائرية  لالإحتادية 

املهاري.
اأحمد باحلاج 

على  البناء  مواد  اأ�صعار  ت�صهد 
بوالية  �صالح  عني  بلدية   م�صتوى 
جنونيا  ارتفاعا   ، مترنا�صت  
التي  االإ�صمنت  مادة  يف  خ�صو�صا 
حيث  يطاق،  ال  �صعرها  اأ�صبح 
 28 حدود  طنا   20 حمولة  بلغت 
�صعر  جانب  اإىل  �صنتيم،  مليون 
اإىل  و�صل  الذي  الواحد  القنطار 
يعادل  اأي ما  دينار جزائري،   800
للكي�ص  جزائري  دينار  الــ1000 

الواحد.
جمال  يف  العارفني  بع�ص  وح�صب 
املادة  اأ�صعار  ارتفاع  فاإن  البناء 
اإىل  يرجع  ذاتها،  االإ�صرتاتيجية 
ونق�ص  النقل  التكاليف  زيادة 
التوزيع  حمطات  م�صتوى  االإنتاج 
بورقلة وتقرت وغريها  والتي تزود 
اأكرث من 10 واليات بقدرة اإنتاجية 
�صنوية تفوق 01 مليون طن �صنويا، 
فيما يرى بع�ص املراقبني اأن هذا 

االرتفاع اجلنوين يف �صعر االإ�صمنت 
القائمة  الركود  �صيت�صبب يف حالة 
التنمية  عجلة  منها  تعاين  التي 
�صالح  عني  بلدية  يف  املحلية 
ابعد  باعتبارها  مترنا�صت  بوالية 
بوالية مترنا�صت   وبع�ص  منطقة 
وفقارة  كاإينغر  املناطق املجاورة 
عن  عبارة  كانت  التي   ، الزاوى 
لكن  �صخمة  تنموية  ور�صات 
�رصعان ما توقفت بع�ص امل�صاريع 
احليوية ب�صبب غالء االأ�صعار، كما 
االرتفاع  اأن  املقاولني  بع�ص  يرى 
ب�صبب  جاء  املادة  لهذه  اجلنوين 
بعد  وال�صفافية،  الرقابة  غياب 
يف  امل�صاربة  �صبكات  اأطلقت  اأن 
اأ�صعار االإ�صمنت العنان لنف�صها يف 
حتديد االأ�صعار، م�صتغلة الظروف 
التي متر بها املنطقة وكذا بعدها 

املخيف.
�شيخ مدقن 

.      "الوالية �ساركت يف احلفل الوطني الثاين بتوزيع 600 م�سكن "

وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي يك�شف لـ«الو�شط »

اأحمد باحلاج 

ال�سروع يف توزيع 1000وحدة �سكنية 
بورقلة تدريجيا  ال�سهر املقبل 

الهيئة  على  االأول  امل�صوؤول  قرر 
مكافحة  م�صلحة  دعم  التنفيذية 
مر�ص ال�رصطان بـ 40 مكيف هوائي 
جديد للتخفيف من معاناة املر�صى 
يف  املقلق  االإرتفاع  ظل  يف  وذلك 

درجات احلرارة .
اجلمعيات  ممثلي   عديد  ثمن 
يف  والنا�صطة  الفاعلة  املحلية 
يف  ورقلة  بوالية  ال�صحي  امليدان 
يومية  مع  لهم  متفرقة  ت�رصيحات 

اجلبارة  املجهودات  »الو�صط« 
والية  وايل  طرف  من  املبذولة 
حللحلة  جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
امل�صاكل القائم التي ما فتئ يتخبط 
فيها القطاع ال�صحي ، حيث و�صف 
ذات املتحدثني اقدام الرجل االأول 
التدخل لدى امل�صالح  بالوالية على 
م�صلحة  دعم  اأجل  من  املعنية 
 40 بزهاء  ال�رصطان  داء  مكافحة 
مكيف هوائي بالقرار اجلرئ، خا�صة 

اذا علمنا اأنه يندرج يف اإطار التكفل 
بالقطاع  امل�صجلة  بالنقائ�ص  اجلاد 
ال�صارم  التطبيق  ناهيك   ، ال�صحي 
ال�صحة  وزير  وتو�صيات  لتعليمات 
امل�صت�صفيات  وا�صالح  وال�صكان 
ملنح   الرامية  ح�صبالوي  خمتار 
املر�صى  بحاالت  للتكفل  االأولوية 
امل�صتع�صية  باالأمرا�ص  امل�صابني 
قال  ثانية  جهة  من   . اخلطرية  و 
ال�رصطان  بداء  امل�صابني  املر�صى 

بورقلة  املركزي  بامل�صت�صفى  
ت�رصيحات  يف  بو�صياف  حممد 
عليه  يختلف  ال  اأنه مما   ، معنا  لهم 
راأ�صها  وعلى  ال�صلطات  فاإن  اثنان 
الوايل ال تتوانى يف تقدمي لنا مد يد 
العون ل�صمان راحتنا والتخفيف من 
خالل  خا�صة  املر�صى  مع  معانتنا 
يعرف  الذي  احلار  ال�صيف   ف�صل 
اإرتفاع قيا�صي يف درجات احلرارة .

اأحمد باحلاج 

اوالد  ببلدية  ملوكة  قرية  �صكان  يعي�ص 
الوالية  عا�صمة  جنوب  تيمي  احمد 
ادرار منذ اأزيد من �صتة �صنوات معاناة 
ماحلة  ملياه  �رصبهم  حقيقية  جراء 
كل  يف  املتكررة  نداءاتهم  رغم  وذلك 
زيارة لل�صلطات املحلية للمنطقة ق�صد 
اإيجاد حال لهذا امل�صكل اال ان الو�صع 

بقي على ما هو عليه اىل اليوم .
العائالت  من  بالعديد  دفع  ما  وهو 

لل�رصب  الفقاقري  مبياه  اال�صتنجاد  اىل 
امللوحة  ن�صبة  بلغت  ان  بعد  والطهي 
ن�صبة كبرية ال تطاق  يف مياه احلنفيات 
وذلك بالرغم من الو�صعية ال�صعبة التي 
ب�صبب عدم  الفقاقري  عليها هذه  توجد 
يف  ي�صبب  مياهها  ما  وتلوث  ال�صيانة 
املتنقلة  وذلك  باالإمرا�ص  االإ�صابة 
االعتبار  اإعادة  يف  الدولة  جهود  رغم 
لها من خالل ر�صد مبالغ مالية �صخمة 

عليها  واحلفاظ  �صيانتها  اجل  لها  من 
كموروث ح�صاري .

القرية  هذه  �صكان  من  عدد   وح�صب 
الذين التقيناهم فان م�صكل املياه يكمل 
الذي  الوحيد  اخلزان  مياه  ملوحة  يف 
االأمر  وهو  ال�رصب  القرية  مبياه  ميول 
ودفع  جحيم  اىل  حياتهم  حول  الذي 
لل�صلطات  بهم اىل  ار�صال عدة نداءات 
من  معاناتهم  انهاء  ب�رصورة  املحلية 

ميكن  عزب  ماء  خزان  اجناز  خالل 
ال�صكان من �رصب ماء حلو  واليوم ا�صبح 
ال�صكان يطالبون اكرث من اأي وقت م�صى 
من ال�صلطات املحلية ب�رصورة  التدخل 
ا�صتعجايل  برنامج  لت�صجيل  العاجل 
اأزيد  معانات  اجل  من  ال�صكان  لهوؤالء 
القرية  النائية  بهذه  ن�صمة  االف   4 من 

من الوالية ادرار .
�شيخ مدقن 

بعد التدخل ال�شخ�شي لوايل والية ورقلة عبد القادر جالوي 

املعاناة دخلت عامها ال�شاد�س على التوايل  

يومية "الو�سط "تقف ميدانيا على دعم م�سلحة ال�سرطان بـ40 مكيف هوائي 

�سكان ق�سر ملوكة ببلدية تيمي باأدرار  ي�سربون مياه املاحلة 

حفل توزيع اجلوائز على الفائزين اأ�شرف 
عليه وايل الوالية 

فيما بلغت �شعر حمولة 20 طنا حدود 28  
مليون �شنتيم 

تتويج مو�سى  بن �سياف ببطولة �سيف 
اجلزائر الذهبي للمهاري بورقلة 

ارتفاع اأ�سعار االأ�سمنت واحلديد ت�سيب 
�سوق العقارات يف جانت بال�سلل التام

ك�شف وايل والية ورقلة ، اأن م�شاحله ت�شهر جاهدة ل�شمان �شبط القوائم االأ�شمية للم�شتفيدين 
من ال�شكنات ذات الطابع االإيجاري العمومي بكل من بلديتي ورقلة والروي�شات، وذلك وفقا 

لالأولويات واالمكانات املتاحة متهيدا لالإفراج عنها وتوزيعها على م�شتحقيها يوم 20 اأوت املقبل .



دخلت عديد املرافق ال�شبانية 
العمومية بوالية  التجهيزات  و  
مبنا�شبة  اخلدمة  حيز  تيبازة 
لعيد  ال56   بالذكرى  االإحتفال 

االإ�شتقالل و ال�شباب.
الوالئية  ال�شلطات  واأ�رشفت 
قاعة  اخلدمة  حيز  و�شع  على 
من   ا�شتفادتها  بعد  ال�شينما 
ع�رشنة  و  تاأهيل  اإعادة  علمية 
اخلدمة  حيز  و�شع  جانب  اإىل 
م�شمكة مبيناء النزهة و  ملعب 
اأن  الغربي, قبل  جواري باحلي 
العمل  انطالق  اإ�شارة  تعطى 
اجلديد   املرور  مبخطط 

مبدينة تيبازة.
املخطط  هذا  يت�شمن  و 
يعول  الذي   , للمدينة  اجلديد 
عليه للق�شاء على حركة املرور  
و  مرور  اإ�شارة   170 اخلانقة, 
االأ�شواء  على  حتتوي  نقاط 
يف   حتما  ي�شاهم  ما  الثالثية 
اعتمدت  حيث   , ال�شري  مرونة 
احللقة  مبداأ  النقل  مديرية 
الدائرية للق�شاء على  االإختناق 
اإجتاه  و طرقات يف  �شوراع  اأي 

واحد.
االإحتفال  برنامج  ت�شمن  كما 
تنظيم  املزدوجة  بالذكرى 
فيه   �شارك  العدو,  �شباق 
م�شتخدمو االإدارة املحلية اإىل 
ما  كروية  دورة  تنظيم  جانب 
البلدي  بامللعب   االأحياء  بني 
عن  ف�شال  مزوي"  "رابح 
 90+106 حي  ت�شمية  اإطالق 
م�شكن اجتماعي با�شم ال�شهيد 
"  جلول بورا�س و "ت�شمية حي 
با�شم  اجتماعي  م�شكن   150
حممد   " املتويف  املجاهد 

�رشحان".
غربي  الن�س  حجرة  ببلدية  و 
الوالئي  الوفد  ا�رشف  تيبازة, 
االلواح   مدر�شة  تد�شني  على 
ال�رشاعية لفائدة ال�شباب املولع 
بهذه اللعبة ,قبل اأن يتم ت�شمية 
اجتماعي  م�شكن    100 حي 
اأم  "م�شافر  املجاهدة  باإ�شم 
االأ�شا�س  حجر  و�شع  و  اخلري" 
م�شكنا    50 م�رشوع  الإجناز 
حجر  و�شع  و  مدعما  ترقويا 
�شوق  م�رشوع  الإجناز  االأ�شا�س 

جواري.
التي  غيال�س,  ب�شيدي  و 
احت�شنت هي االأخرى جزء من 
الر�شمية   االإحتفاالت  مرا�شيم 
حجر  و�شع  مت  للمنا�شبة, 
جديد  مقر  الإجناز  االأ�شا�س 
 105 حي  تدعم  فيما  للبلدية 
اإجتماعي من خدمات  م�شكن  
غاز املدينة قبل اأن يطلق اإ�شم 
على  العربي  حمون  املجاهد 
ت�شمية بيت  و  و  تد�شني  احلي 
ال�شباب با�شم املجاهد "عزيبي 
االإحتفاالت  كانت  و  احمد". 
الر�شمية قد اإنطلقت يوم اأم�س 
التظاهرات  عديد  �شهدت  و 
توزيع  اأهمها  املبادرات,  و  
من  االإ�شتفادة  مقررات 
�شكنات اإجتماعية تقر ب1020 
حجوط  بلدية  من  بكل  وحدة  
قاعة  تد�شني  و  بوهارون  و 
ب�شيدي  الريا�شات  متعددة 
را�شد و اإعادة  فتح م�شبح ب�شد 
بوكردان و و�شع حجر اال�شا�س 
الإجناز 70 �شكنا ترقويا مدعما 
بال�شيغة اجلديدة ببلدية اأحمر 

العني. 
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تو�شف,  ال  اال�شتقالل  فرحة  اأن 
اإذ كان �شعورا ممزوجا بني فرحة 
ن�شوة االنت�شار وفرحة التحرر من 
اال�شتعمار الفرن�شي بعد 130 �شنة 
تخلله القتل واحلرمان واال�شطهاد 
وت�شتيت  والرتحيل  والت�رشيد 
ليكون  للعائالت,  وتفكيك  لالأ�رش 
للجزائريني  بالن�شبة  اال�شتقالل 
ي�شاهيه  وال  له  مثيل  ال  انت�شارا 
عظمته,  كانت  مهما  اآخر  انت�شار 
اجلزائريني   اأن  املتحدث  لي�شيف 
ميكن  ال  بفرحة  االأمر  ا�شتقبلوا 
الزمن  عنها  حتّدث  مهما  و�شفها 
وفودا  ال�شعب  خرج  اإذ  مطوال, 
واأفواجا رجاال ون�شاء وحتى اأطفاال 
وتكتظ  واملدن  ال�شوارع  لتمتلئ 
اجلزائري  بال�شعب  اآخرها  عن 
عن  بتعبريه  الفرجة  �شنع  الذي 
كبري  عر�س  بتنظيم  اال�شتقالل, 
على  االنت�شار  ن�شوة  ت�شوده 
اأن  اإذ  الغا�شم,  الفرن�شي  العدوان 
بن�شوة  اليوم  ال�شعب �شعر يف ذلك 
تكاتف  بف�شل  اأتت  التي  االنت�شار 
كيد  ووقوفها  وت�شافرها  اجلهود 
واحدة وتقدمي ال�شفعة للم�شتعمر 
وبناء  اال�شتقالل  على  واحل�شول 
الظروف  رغم  العدم  من  دولة 

واجهها  التي  والقوية  القا�شية 
ونق�س  جتويع  من  اآنذاك  ال�شعب 
يف االإمكانات واالأموال واالأ�شلحة, 
على  اأعزل  �شعب  انت�شار  ليكون 
اأعظم  هو  كفرن�شا  م�شتدمر  قوة 
يوم يف تاريخ اجلزائريني واجلزائر 
على حد �شواء. جزائر اليوم اأقوى 
على جميع امل�شتويات هذا ما قاله 
املجاهد فرحات من اأمام �رشيح 

ال�شهيد عبد الكرمي ال�شعيد 
�شامدة  اجلزائر  نرى  واليوم 
ما  بف�شل  و�شاخمة  وواقفة 
جميع  على  قوة  من  به  تتمتع 

والع�شكرية  ال�شيا�شية  االأ�شعدة, 
اليوم  اأجنبت  وقد  االجتماعية, 
ينتهجون  وخمل�شني  اأكفاء  رجاال 
االأبرار,  �شهدائنا  طريق  نف�س 
جامعيني  خريجني  لدينا  حيث 
ودكاترة وعلماء ين�شطون مبختلف 
منا�شب  ويتقلدون  املجاالت 
املهنية  بالكفاءة  ويتمتعون  رفيعة 
جتاه  والوفاء  وال�شالبة  والعزمية 
وطننا العزيز, وهذا يوحي اإىل اأن 
اليوم  وجزائر  اال�شتقالل  جزائر 
وطموحة  وكرمية  وعزيزة  قوية 
كما اأرادها �شهدائنا االأبرار الذين 

لتكون  والنفي�س  بالنف�س  �شحوا 
اجلزائر ما هي عليه اليوم, والتي 
الطويل  وكفاحنا  بدمائنا  حررت 
اأال  يتحقق  احللم  بروؤية  واإمياننا 
يرفرف  الوطني  علمنا  روؤية  وهو 
ودون  قيود  دون  �شاخما  عاليا 
ونحن  ال�شافية  �شمائنا  يف  حدود 
اأن  ونتمنى  دعمنا  من  كل  ن�شكر 
احلرية  مبعنى  واع  جيال  يكون 
كما  بثمن,  يقدر  ال  الذي  وثمنها 
نوّجه ر�شالتنا املتمثلة يف احلفاظ 
ال�شهداء  اأراده  كما  الوطن  على 

دوما.

ا�شتح�شن �شكان الهامل وبو�شعادة مبادرة املجاهد عبد القادر خياط واأع�شاء من البلدية وف�شة من املجتمع املدين واأبناء �شهداء  
باإعادة ترميم  �شريحي ال�شهيدين ح�شاين بلنوار وال�شهيد عبد الكرمي ال�شعيد اأين قرئت الفاحتة ترحما على �شهداء الهامل 

واجلزائر من اأمام اأ�شرحة ال�شهداء حيث اأو�شح املجاهد عبد القادر خياط  يف كلمة خ�ص بها جريدة الو�شط

الهامل و بو�شعادة

هواري بن علية

اإعادة ترميم  �شريحي ال�شهيدين 
ح�شاين بلنوار و عبد الكرمي ال�شعيد

بلدية اأدرار

�شيدي بلعبا�ص 

م�شتغامن

الك�شف عن قائمة828 �شكن اجتماعي 

 الرباءة لرئي�س بلدية ال�شاية من تهمة التزوير

 تكرمي اأ�شاتذة حما�شرين 
يف حفل تخرج طلبة االعالم 

واالت�شال  االإعالم  ق�شم  نظم 
تكرمييا  جلامعة م�شتغامن  حفال 
اجلامعيني  الطلبة  �رشف  على 
مت  اإذ  دفعاتهم  يف  املتفوقني 
على  ال�شنة  هذه  دفعة  ت�شمية 
ال�شحفي  والكاتب  املجاهد 
وقد  اإحدادان  زهري  واالأكادميي 
العلوم  كلية  عميد  احلفل  ح�رش 
االجتماعية الدكتور قيدوم احمد  
املحلية  ال�شلطات  عن  وممثلون 
اأ�شادوا  واإعالميون  والع�شكرية 
التي   ال�شنوية  اجلامعية  بالبادرة 
اعتاد ق�شم علوم االإعالم واالت�شال 
تنظيمها يف كل �شنة جامعية وقد 
 " بوعمامة  العربي  الدكتور  اأ�شار 
طلبة  لتخرج  ال�شنوي  احلفل  اأن 
مدر�شة االإعالم مب�شتغامن اأ�شحى 
يفتح  �شنويا  تقليدا  �شنوات  منذ 
للتعريف  م�شتغامن  جلامعة  اآفاقا 
االت�شال  ون�شاطات  بن�شاطاتها 
خا�شة  هياكلها  داخل   واالإعالم 
وان ق�شم علوم االت�شال واالإعالم 
به  يقتدى  وطنيا  منوذجا  اأ�شبح 
على ال�شاحة الوطنية والعربية يف 
تنظيم امللتقيات الدولية والوطنية 
االت�شال  مو�شوعها  يكون  التي 
اإذ  املعا�رشة  االإعالم  ق�شايا  و 

�شنة  عاد  التخرج   حفل  اأ�شبح 
اعتادت  �شنويا  وتقليدا  حميدة 
واأ�شار  م�شتغامن  جامعة  عليه 
واالإعالم  االت�شال  خمرب  مدير 
بالتظاهرات  الرثية  احل�شيلة  اإىل 
نظمها  التي  والدولية  العلمية 
منها  واالإعالم  االت�شال  خمرب 
وبحوث  االت�شال  حول  ملتقيات 
االإعالم يف العامل العربي وملتقى 
املهني  التكوين  حول  اآخر 
االت�شال  وممار�شي  لل�شحفيني 
التعليم  وزير  رعاية  حتت  كان 
ومت  هذا  العلمي  والبحث  العايل 
على  املتفوقني  الطلبة  تكرمي 
عددية  تخ�ش�شات  يف  دفعاتهم 
االإعالم  علوم  بق�شم  مفتوحة 
مهرجان  يف  امل�شاركون  وح�شي 
نظم  الذي  الب�رشي  ال�شمعي 
خا�س  بتكرمي  الثانية  طبعته  يف 
ح�رشته كل من مديرة املجاهدين 
ال�شباب  موؤ�ش�شات  ديوان  ومدير 
وحمافظ  الوطني  الدرك  وممثلة 
ونوهت  هذا  االإ�شالمية  الك�شافة 
بالبادرة  الطلبة  وعائالت  ا�رش 
االإعالم  علوم  ق�شم  نظمها  التي 

واالت�شال بجامعة م�شتغامن 
م اأمني 

عن  اأدرار  دائرة  اأم�س  اأول  ك�شفت 
اخلا�س  االجتماعي  ال�شكن  قائمة 
واحل�شة  الوالية  عا�شمة  ببلدية 
علقت  حيث  �شكن  ب828  املقدرة 
يف  اأماكن  عدة  عرب  ليال  القوائم  
للم�شتفيدين  ال�شماح  بغية  املدينة 
عن�رش  ا�شتفاد  اأين  عليها  الطالع 
بح�شة  �شنة   35 من  االأقل  ال�شباب 
العزاب  اأي�شا  �شملت  وكما  معتربة 

,والعازبات وخمتلف االأعمار .
كالم  حمل  كانت  التي  القائمة  هذه 

باأنها  الدائرة  رئي�س  اأكد  حيث  عام 
حيث  من  حد  اأبعد  اإيل  مقبولة 
وكان  اال�شتفادة  يف  القانون  تطبيق 
امللفات  درا�شة  يف  اللجنة  اعتماد 
باأخذ  ملف  األف   16 فاقت  والتي 
واحلاالت  امللفات  اأقدمية  �رشوط 
كل  متكني  مع  ال�شعبة  االجتماعية 
فئات املجتمع من اخذ ن�شيبها من 
ح�شب  االيجاري  العمومي  ال�شكن 
كيفية  الذي يحدد ويعطي  املر�شوم 
اال�شتفادة من هذا النوع من ال�شكن 

الدخل  ذات  لفئات  اأ�شا�شا  واملوجه 
امللفات  درا�شة  مت  كما  ال�شعيف 
حق  النطم�س  حتى  كبرية  بعناية 
امللفات  وتبقي  كان  مواطن  اأي 
الدائرة  م�شتوي  على  املتواجد 
حتظي بدرا�شة م�شتقبلية حتى نوزع 
االجناز  طور  يف  هي  التي  ال�شكنات 
مل�شتحقيه كما يعطي القانون احلق 
كما  القائمة   يف  الطعون  تقدمي  يف 
عرب بع�س امل�شتفيدين عن فرحتهم 
فيما راح من مل ي�شتفيد اإيل الغ�شب 

القائمة  حول  كبري  ت�شارب  وهناك 
باأنها نظيفة ولكل  والتي اجمع الكل 
اال�شتفادة  اأحقية  لهم  امل�شتفيدين 
امللفات  يف  كثري  دققت  اللجنة  الن 
واالإ�شكال املطروح هو قلة امل�شاكن 
املنجزة والتي يقابلها طلبات كبرية 
اأر�شية   قطعة   8000 ملف  ويبقي 
واملدعمة مببلغ 100 مليون املعطل 
اأزمة  من  للحد  الوحيد  ال�شبيل  هو 

ال�شكن بعا�شمة الوالية.
بو�شريفي بلقا�شم 

براأت جنايات �شيدي بلعبا�س رئي�س 
من  حممد   برو�س  ال�شاية  بلدية 
ر�شمية  حمررات  يف  التزوير  تهمة 
تتمثل يف عقود االإيجار بعد �شكوى 
تقدم بها منتخبون من البلدية بينهم 
باإن�شاء  تتعلق  �شابق   بلدية  رئي�س 
يف  خمت�شة  م�شغرة  موؤ�ش�شات 
حديدية   و�شفائح  احليواين  االإنتاج 
لل�شيارات وغريها نفى رئي�س بلدية 
يف  تورطه  عليه  املحكوم  ال�شاية 

تام  ب�شكل  واأو�شح  التزوير  جناية 
,حيث  البداية  من  حدث  ما  كل 
كانت  امل�شتودعات  هذه  اأن  اأو�شح 
مهملة وات�شل حينها برئي�س الدائرة 
الإ�شافة  كرائها  اأو  هدمها  اجل  من 
ملداولة  عاد  وانه  للبلدية  مداخيل 
التزوير  ولي�س  كمرجع   2004 �شنة 
وهو ما اأكدته هيئة الدفاع اأمام هيئة 
املحكمة والتي اأو�شحت باالأدلة اأن 
رئي�س  غياب  يف  �شحيحة  املداولة 

اأكدت  كما   , امل�شتكي  البلدية 
التي  العقود  اأن  املتهم  دفاع  هيئة 
يتحدثون عنها �شحيحة كون رئي�س 
البلدية وجه كل طالبي املحالت اإىل 
عليها  اأم�شى  وهو  املعنية  اجلهات 
فقط  القوانني  له  تخوله  ما  وفق 
جلهم  تنازل  امل�شتفيدين  اأن  ,كما 
عن هذه املحالت الأ�شباب خمتلفة 
حمالت  على  بع�شهم  ح�شول  بينها 
هذه  مطابقة  عدم  وكذا  الرئي�س 

امل�شاريع يف  تلك  الإجناز  املحالت 
بلدية ال�شاية ,وهو ما مل يت�شبب يف 
اأي �رشر لدى اجلهات املعنية كون 
وقامت  تتنازل  مل  واحدة  م�شتفيدة 
املقدرة  ال�رشائب  كل  بت�شديد 
ب15 مليون يف ال�شنة وهو ما جعلها 
وبعد  ,حيث  موكلها  برباءة  تطالب 
بالرباءة  املحكمة  نطقت  املداولة 

التامة يف حق رئي�س البلدية .
�ص.�شهيب 

تيبازة

تد�شني مرافق و جتهيزات عمومية
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الحتياط ال�سرتاتيجي »الإ�سرائيلي« من الأ�سرى واملعتقلني
بقلم د. م�شطفى يو�شف اللداوي

يبدو اأن �سلطات الحتالل الإ�رسائيلي، 
حتر�ص دوماً على الحتفاظ بر�سيد 
الأ�رسى  من  ا�سرتاتيجي  احتياط 
�سجونها  الفل�سطينيني يف  واملعتقلني 
اأرجاء  كافة  ومعتقالتها املنت�رسة يف 
من  وتخ�سى  املحتلة،  فل�سطني 
من�سوبهم،  تراجع  اأو  عددهم،  نق�ص 
اأو  اعتقالهم،  عمليات  انخفا�ص  اأو 
�سنٍف  وفقدان  اأ�سنافهم  اختالل 
ونقٌد  �سعبة  عملة  وكاأنهم  منهم، 
وتعزز  ميزانيتها،  به  ت�سند  اأجنبي 
احتياطها  به  وتقوي  مدخراتها،  بها 
�سفقٍة  لأي  ا�ستعداداً  ال�سرتاتيجي 
»اأثماٍن  دفع  اإىل  فيها  ت�سطر  قادمة، 
لديها  توفر  مما  فتدفع  باهظة«، 
وفق  كانوا  ولو  ومعتقلني  اأ�رسى  من 
ت�سنيفها خطرين، لئال تكون م�سطرة 
عليها  املرتتب  العجز  تغطي  لأن 
�سناديق  من  املقاومة  نتيجة �رسوط 
ائتمانية اأخرى، ترى اأنها ت�رس باأمنها 
على  وتكون  واقت�سادها،  و�سالمتها 

ح�ساب كرامتها و�سيادتها.
زيادة  على  دائماً  ت�رس  فهي  لذا 
روافد  اأعدادهم، وخلق  ر�سيدها من 
مهما  نق�سانهم  ومنع  لهم،  جديدة 
عن  الإفراج  اإىل  ال�رسورة  دعت 
منهم،  عدٍد  �رساح  واإطالق  بع�سهم، 
ال�سجون،  تبيي�ص  ترف�ص  فهي  ولهذا 

واللتزام  لل�رسوط  اخل�سوع  وترف�ص 
الإفراج  على  ن�ست  التي  بالتفاقيات 
الن�سياع  وترف�ص  منهم،  الآلف  عن 
ب�سهولٍة اإىل �رسوط القوى والتنظيمات 
برفاة  واملحتفظة  جلنودهم،  الآ�رسة 
التي  اأج�سادهم،  ببع�ص  اأو  بع�سهم 
من  املزيد  عن  الإفراج  على  ت�رس 
من  هذا  لأن  واملعتقلني،  الأ�رسى 
املدفوعات  مبيزان  يخل  اأن  �ساأنه 
يجددوا  اأن  اإل  امل�ستقبل،  يف  لديهم 
مداخيلهم،  ويزيدوا  م�سادرهم، 
ويرفعوا من اأر�سدتهم العتقالية كماً 

ونوعاً.
على  الحتالل  �سلطات  حتر�ص  كما 
من  قليلٍة  غري  باأعداٍد  الحتفاظ 
ي�سكلون  الذين  والن�ساء،  الأطفال 
الأ�رسى  من جمموع  قليلة  غري  ن�سبًة 
ولكنهم  �سجونها،  يف  واملعتقلني 
يف  وقدراً  قيمًة  يختلفون عن غريهم 
املفاو�سات واحلوارات، اإذ اأنهم مادة 
جيدة لل�سغط والإكراه، وو�سيلة فاعلة 
وذلك  التنازلت،  وتقدمي  لالبتزاز 
احل�سا�سة  املراأة  مكانة  اإىل  بالنظر 
والإ�سالمية،  العربية  ال�سعوب  لدى 
ال�رسف  جلهة  حالتها  وخ�سو�سية 
بالن�سبة  احلال  وكذا  والكرامة، 
لالأطفال واإن كانوا اأقل ح�سا�سية من 
عليهما  يبقون  فاإنهم  ولهذا  الن�ساء، 
كل  يف  حا�رسة  وفئة  ثابتاً  �سنفاً 
مدى  وعلى  واملعتقالت،  ال�سجون 

اأكرث  منذ  املريرة  الحتالل  �سنوات 
من �سبعني عاماً.

الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  تعتقد 
اأن الأ�رسى واملعتقلني ورقة رابحة يف 
بهم،  وتفاو�ص  عليهم،  ت�ساوم  يديها، 
ال�سغط  يف  ت�ساء  متى  وت�ستخدمهم 
على الفل�سطينيني واإخ�ساع �سلطتهم، 
على  ال�سغط  خاللهم  من  ومتار�ص 
وي�سكن،  ليهداأ  الفل�سطيني  ال�سارع 
ويقلع  والتمرد،  الثورة  عن  ويتوقف 
عن النتفا�سة واملقاومة، كما ت�سغط 
بوا�سطتهم على ال�سلطة الفل�سطينية، 
القا�سية،  ل�رسوطها  وتخ�سعها 
عليه،  تقوى  ل  ما  عليها  وتفر�ص 
على  فيها  ت�سغط  الذي  الوقت  يف 
وتكبلهم  وذويهم،  الأ�رسى  عائالت 
بالتزاماٍت،  عليهم  وت�سيق  بتعهداٍت 
اأو  اأبنائهم،  زيارة  من  حترمهم  واإل 
ت�سيق عليهم خاللها فتقل�ص وقتها، 
عليهم،  تنغ�ص  عقباٍت  دونها  وت�سع 
بروؤية  ال�ستمتاع  حق  من  وحترمهم 

اأولدهم والنفراد بهم. 
التي  ال�سيا�سة  هذه  اإىل  ا�ستناداً 
عملة  من  الر�سيد  ثبات  على  تقوم 
مير  يكاد  ل  الثمن،  واأداء  الدفع 
الحتالل  �سلطات  اإقدام  دون  يوٌم 
مواطنني  اعتقال  على  الإ�رسائيلي 
العمرية  الفئات  كل  من  فل�سطينيني 
خمتلف  ومن  معاً،  اجلن�سني  ومن 
تعمد  وهي  الفل�سطينية،  املناطق 

اأو بدون �سبٍب،  اإىل اعتقالهم ب�سبٍب 
وال�ستباه،  ال�سبهة  على  تعتقل  اإذ 
وعلى ال�سكل واملظهر، وعلى خلفية 
الردود والإجابات، اأو ب�سبب التواجد 
دون  الإ�رسائيلية  املناطق  بع�ص  يف 
للجندي  يحق  حيث  اأمنية،  ت�ساريح 
وال�رسطي وعن�رس الأمن حق اعتقال 
اأي فل�سطيني وال�سهادة عليه، حيث 
وهي  م�سدقة،  عليه  �سهادتهم  اأن 
كافية لأن يدينه الق�ساء ويحكم عليه 

مبوجب ال�سهادة فقط.
اعتقلت  فقد  املثال  �سبيل  وعلى 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات 
خالل �سهر يونيو/حزيران املا�سي 
�سكان  من  فل�سطيني  اأربعمائة 
طفاًل،  �ستني  منهم  الغربية،  ال�سفة 
عن  ف�ساًل  امراأة،  ع�رس  واأربعة 
من  فل�سطينياً  ع�رس  ثالثة  اعتقال 
احلال  وهذا  غزة،  قطاع  �سكان 
ل�سهر  ب�سورٍة م�سابهٍة  يتكرر �سهرياً 
عن  تنق�ص  اأو  تزيد  املثال،  يونيو 
بع�ص  ويف  اأعاله،  الواردة  الأعداد 
يف  الأعداد  هذه  تت�ساعف  الأحيان 
والأحداث  الوطنية  املنا�سبات  ظل 
امل�سجد  كاجتياحات  العامة، 
مع  املواجهات  اأيام  ويف  الأق�سى، 

جي�ص الحتالل.
العديد من  وجتري عمليات اعتقال 
اأو  قانوين  �سنٍد  دون  الفل�سطينيني 
مربٍر اأمني، حيث تاأخذ الكثري منهم 

خالل  اأو  واملعابر،  احلواجز  على 
الدوريات واأثناء املراجعات، ف�ساًل 
عمليات  خالل  بع�سهم  اعتقال  عن 
اأو  وبلداتهم،  خميماتهم  اجتياح 
اأو  وامل�سريات،  املواجهات  اأثناء 
اأثناء  اأو  واملظاهرات،  ال�ستباكات 
تخ�سع  وهي  الليلية،  املداهمات 
حتيل  بينما  للتحقيق،  بع�سهم 
على  الإداري  العتقال  اإىل  اآخرين 
ومزاجية  ا�ستن�سابية  اأ�سباٍب  خلفية 
ال�سالحيات  مبوجب  �سخ�سية، 
وم�سوؤويل  الأمن  ل�سباط  املمنوحة 
املناطق، علماً اأن عمليات العتقال 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  يف  الإداري 
حالت  منها  والأ�سواأ  بكرثة،  �سائدة 
من  للكثري  املفتوحة  التمديد 

الأ�رسى.
اأن عمليات العتقال ل تطال  علماً 
املقاومة  وقوى  ف�سائل  عنا�رس 
ال�رسطة  عنا�رس  تطال  بل  فقط، 
الأمنية  الأجهزة  اإىل  واملنت�سبني 
ي�سكلون  باتوا  حيث  الفل�سطينية، 
جمموع  من  قليلة  غري  ن�سبًة  اليوم 
�سجون  يف  واملعتقلني  الأ�رسى 
عن  ف�ساًل  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
مبئاٍت  الحتالل  �سلطات  احتفاظ 
من عنا�رس وكوادر حركة فتح، ولعل 
يف املقدمة منهم مروان الربغوثي، 
الذي ل يخفى على اأحٍد اأن اعتقاله 
منه  اأكرث  ال�سيا�سي  ال�سياق  ياأتي يف 

يف ال�سياق الأمني، وغريه الكثري من 
ونواب  فتح،  حركة  وقيادات  كوادر 
الفل�سطيني،  الت�رسيعي  املجل�ص 
الوزراء  من  به  باأ�ص  ل  وعدٍد 

ال�سابقني.
الحتالل  �سلطات  جنرد  اأن  ينبغي 
التي  ال�سالح  هذا  من  الإ�رسائيلي 
علينا  ال�سغط  ومتار�ص  به،  تبتزنا 
على  مقاي�ستنا  وحتاول  خالله،  من 
ما  لأداء  وت�ستخدمه  به،  حقوقنا 
لي�ص  اأنه  رغم  منه،  ثمن  من  عليها 
اأعباء  من خزينتها، ول يرتب عليها 
اأر�سدته  جتدد  اأنها  اإذ  تكاليف،  اأو 

ب�سهولة.
لذا يجب على املقاومة الفل�سطينية 
دولة  اإفال�ص  على  العمل  والعربية 
وذلك  اأر�سدتها،  وك�سف  الحتالل، 
بكل  والعمل  ال�سجون،  بتبيي�ص 
ال�سبل والو�سائل لالإفراج عن جميع 
وحتريرهم،  واملعتقلني  الأ�رسى 
جنودهم،  باأ�رس  اإل  لذلك  �سبيل  ول 
ومبادلتهم  م�ستوطنيهم،  واعتقال 
كل  مقابل  اإليهم  واإعادتهم  برجالنا، 
ون�سعفهم،  نحبطهم  فبهذا  اأبنائنا، 
واملعتقلني  الأ�رسى  ورقة  ون�سحب 
نكون  الذي  الوقت  يف  اأيديهم،  من 
و�سادقني  اأ�رسانا،  مع  اأوفياء  فيه 
لأ�رسهم  وخمل�سني  ذويهم،  مع 
بعودة  دوماً  نعدهم  الذين  واأبنائهم، 

اآبائهم وحرية اأبنائهم.

ق�سة اخلان الأحمر!
د. اأ�شامة الأ�شقر

�صمي اخلان الأحمر بهذا ال�سم ن�سبة 
اإىل خان مبني بالطوب الأحمر ما تزال 
اأطالله قائمة اإىل اليوم قريب من مقام 
وغرف  و�سجن  اآبار  فيه  مو�سى،  النبي 
حقبة  اإىل  يعود  عدة،  ومرافق  كبرية 
بيزنطية  حقبة  اإىل  اأو  قدمية  اإ�سالمية 
ب�سبب وجود توابيت قدمية على الطراز 
البيزنطي الفل�سطيني، حيث كان يُعرف 
ن�سبة ملار  اأفتيمو�ص،  دير  با�سم  اخلان 
الذي  امل�سيحي  القّدي�ص  اأفتيمو�ص 
اأ�س�ص ديراً ي�سم كني�سة يف املكان عام 
با�سمه،  تربكاً  بذلك  �سمي  اأنه  اأو   428
عديدة،  تاريخية  مراحل  يف  د  ُجِدّ وقد 
الطريق  حمطات  �سمن  كان  اأنه  ويبدو 

خان  وجود  بدليل  والقد�ص،  اأريحا  بني 
اأو نُزل فيه.

جمموعة  املنطقة  هذه  يف  ا�ستقرت 
اجَلَهالني  عرب  اإىل  تنتمي  بدوية 
بَِجيلة  من  مالك  بني  اإىل  املنتمني 
التي تعود اأ�سولها اإىل جنوبي الطائف، 
ومنهم ال�سحابي اجلليل جرير بن عبد 
ع�سرية  اإىل  القبيلة  يرّد  وبع�سهم  اهلل، 
احلويطات ال�سامية ال�سهرية، واأن جّدهم 
جهالن من اأولد اإقبال جد احلويطات، 
معهم  �سكنوا  اأنهم  بع�سهم  ويرى 
وحقل  ِح�ْسمى  مناطق  يف  وت�ساهروا 
�سمال غرب ال�سعودية اليوم، ثم انتقلوا 
اإىل الأردن وفل�سطني، وبع�سهم ين�سبهم 
اإىل قبيلة بَِلّي الق�ساعية ال�سهرية، اأو اإىل 

جهل بن مالك القحطانيني.
اأ�سل املجموعة التي يف �رسقي القد�ص 

اليوم من عائالت اأبو داهوك والكر�سان 
وغريهم تعود اإىل عرب اجلهالني الذين 
يف  عّراد  تل  منطقة  يف  ي�سكنون  كانوا 
وبرية  اخلليل  برية  بني  الفا�سلة  الربية 
اخلليل  برية  اإىل  وهي  ال�سبع،  بئر 
ال�سهيوين  العدو  طردهم  وقد  اأقرب؛ 
اأر�سهم بعد حرب عام 1948 حيث  من 
اأعلنوها منطقة ع�سكرية، واأ�سكنوا فيها 
بعد ذلك عمالءهم العرب، واأقاموا فيها 

مرافق جت�س�سية وع�سكرية.
يت�سّبعون  يزالون  ما  العرب  هوؤلء 
ولهم  الفل�سطينية  العربية  بثقافتهم 
اجلميل،  البدوي  وتراثهم  اأغانيهم 
الربابة  اأنغام  على  ِدّحّيتهم  زالت  وما 
وال�سم�سمية م�سموعة يف برية القد�ص، 
من  بتهجريهم  ي�سمحوا  لن  اأنهم  تعلن 
باآبائهم من  اأر�سهم املباركة كما فعلوا 

ما  كل  هو  والعر�ص  الأر�ص  واأن  قبل، 
بقي لهم.

البدو  العرب  هوؤلء  ال�سهاينة  هّجر 
تهجري  بعد  موؤقتاً  املكان  هذا  اإىل 
عديدة  مناطق  اإىل  منهم  كبرية  اأعداد 
�سعرت  ثم  والأردن،  فل�سطني  داخل 
يتكاثرون  اأنهم  الحتالل  �سلطات 
ب�رسعة يف منطقة تعّد �سمن الأحزمة 
واأنهم  ال�رسقية،  ال�ستيطانية  الأمنية 
اأمنّي  خ�سم  اإىل  يوماً  �سيتحولون 
اأن  كما  فل�سطينيني،  لكونهم  عليهم 
بتفريغ  تق�سي  ال�سرتاتيجية  ال�سيا�سة 
اأي  من  امليت  البحر  حتى  املنطقة 
�سمن  تدخل  كما  فل�سطيني،  وجود 
ا�سرتاتيجية ف�سل جنوب ال�سفة الغربية 
الفا�سل  اجلدار  واإقامة  و�سطها  عن 
ال�ستيطانية  الكتل  ب�سم  ي�سمح  الذي 

الكربى يف ال�رسق لبلدية القد�ص الكربى 
ا�ستدت  ولذلك  اليهودية؛  الهوية  ذات 
عليهم ال�سغوط ال�سهيونية ل�سيما بعد 
ال�سفة  جميع  واحتالل  1967م  حرب 
جي�ص  عليهم  �سيق  حيث  الغربية؛ 
الحتالل حركتهم لوجودهم اأي�ساً على 
طول الطريق ال�سرتاتيجية بني القد�ص 
م�ساحة  بت�سييق  يكتفوا  ومل  واأريحا؛ 
الرعي وترحيلهم املتكرر لالأطراف، بل 
نفايات وعوادم،  جعلوا منطقتهم مكب 
وبيوتهم  خيامهم  معظم  وحرموا 
امل�سنوعة من الزنك وال�سفيح من �سبكة 
باإقامة  ي�سمحوا  ومل  والكهرباء،  املياه 
حتّداه  ما  وهو  لهم،  ابتدائية  مدر�سة 
هوؤلء البدو واأقاموا فيها مدر�سة فقرية 
بدعم من املح�سنني واملت�سامنني؛ كما 
التجّمع؛  يخدم  �سحي  مركز  يوجد  ل 

تعود  الأحمر  اخلان  اأرا�سي  اأن  ورغم 
اإل  دي�ص  اأبو  من  مقد�سية  عائالت  اإىل 
�سمن  واأعلنها  �سادرها  الحتالل  اأن 
من  العديد  واأ�سدر  اأرا�سي«الدولة« 
القرارات باإخالئها من ال�سكان لتو�سيع 

امل�ستوطنات واإقامة م�رسوعات.
اأر�ص اخلان �رسقي القد�ص برية جبلية 
زراعية  م�ساحات  فيها  توجد  جرداء 
�سخمة  م�ستوطنات  بني  جداً  حمدودة 
م�ستوطنة  مثل  مغلقة  ع�سكرية  �سبه 
اآدوميم، ول�سعوبة  اآدوميم وكفار  معاليه 
ال�سكن فيها  العي�ص يف هذه الربية فاإن 
ترعى  بدوية  جمموعات  على  يقت�رس 
فيها بعد موا�سم املطر وقد تكيفت مع 
هذا املكان القا�سي بعد ت�رسيدها من 
اأرا�سيها واخت�سوا برتبية ما�سية ال�ساأن 

واملعز.
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نظرا للمر�سوم الرئا�سي 

ن�سر م�سمون حم�سر تكليف بالوفاء ل�سند ممهور بال�سيغة التنفيذية
يف جريدة وطنية

الإدارية" و  املدنية  قانون الإجراءات  من   412 "املادة 

لفائدة ال�سيد)ة( /بوخليفة عبد الغاين 
العنوان ب / اأولد زيدان تاة ابفا�سن �سطيف

 AUTOMOBILES  VEDIS      سد/ ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة فيدي�س لل�سيارات�

املمثلة يف �سخ�س مديرها

العنوان ب / حي را�سوطة رقم 31 برج الكيفان اجلزائر 
اخت�سا�س  احلرا�س  حمكمة  لدى  ق�سائي  حم�سر  ال�سعيد  بوجليدة  الأ�ستاذ  نحن 
جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبه بحي عي�سات ادير عمارة 08 رقم 32 احلرا�س

عن   08/01/2018 بتاريخ  ال�سادر  احلكم  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�سند  -مبوجب 
حمكمة الدار البي�ساء الق�سم املدين حتت رقم 02981/17 فهر�س رقم 00093/18 
و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 12/04/2018 حتت رقم 319/2018

حيث اأننا قمنا مببا�سرة اإجراءات التنفيذ من خالل النتقال اإىل العنوان املذكور 
من اأجل تبليغ �سند تنفيذي و التكليف بالوفاء حيث اأننا خاطبنا املكلفة باملنازعات 
التي رف�ست ال�ستالم بعد علمها مبحتوى التبليغ و عليه وا�سلنا اإجراءات التبليغ 
لوحة  يف  التعليق  طريق  عن  و  م  ا  م  ا  ق  من   411 للمادة  طبقا  م�سمنة  بر�سالة 
اإعالنات البلدية بتاريخ 18/04/2018 و بتاريخ 22/04/2018 عن طريق التعليق 

يف لوحة اإعالنات املحكمة 
-و بناء على الأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة الدار البي�ساء يف 24/06/2018 حتت 

رقم 1883/2018 املت�سمن الإذن بالن�سر يف اجلريدة اليومية 
بوخليفة  املدعي  بني  املربم  البيع  عقد  ف�سخ   : ب  يق�سي  الذي  بالوفاء  التكليف 
لل�سيارات  فيدي�س  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركة  عليها  املدعى  و  الغاين  عبد 
ممثلة يف �سخ�س مديرها و بالنتيجة الزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعي املبالغ 
التالية : 1.453.846.15 دج مليون و اأربعمئة و ثالثة و خم�سون األف و ثمامنائة 
اأربعون دينار جزائري و خم�سة ع�سر �سنتيم الذي ميثل املبلغ املدفوع  و �ستة  و 
مقابل ال�ساحنة و مبلغ 100.000 دج مئة األف دينار جزائري تعوي�سا للمدعي عن 

الأ�سرار الالحقة به مع حتميلها امل�ساريف الق�سائية 
الطرق  بكافة  جربا  عليه  نفذ  اإل  و  للوفاء   * يوم   15* اأجل  له  باأن  نبهناه   و 

القانونية 

املح�سر الق�سائي 

  �إ�شهار تاأ�شي�س 
 جمعية والئية  

طبقا لأحكام   القانون رقم 12 /06  
املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات  
لقد مت هذا اليوم  25 جانفي   2018 

تاأ�سي�س اجلمعية الولئبة   
  امل�سماة :اجلمعية الولئبة الثقافية 
�سناع الأمل   املعتمدة حتت رقم :09 

بتاريخ :2018/06/25
الرئي�س : اربيح �سعد الدين زكرياء  .

املقر الجتماعي :حي اله�سبة 18/01 
بلدية بو�سعادة دائرة بو�سعادة ولية 

امل�سيلة . 
الو�سط:2018/07/04الو�سط:2018/07/07

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

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

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE
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هذه  على  ال�ضوء  ت�ضليط  وبهدف 
وكالة  اأجرت  احل�ضا�ضة،  الق�ضية 
�ضحفيا  حتقيقا  بر�س"  "اأ�ضو�ضييتد 
يف خميمات "كوك�س بازار" لالجئني 
ووجدت  بنغالد�س،  يف  الروهنغيا 
الوكالة انت�ضارا وا�ضعا حلاالت والدة 
ن�ضاء  من  االغت�ضاب  �ضحايا  لدى 
عن  ف�ضال  امل�ضلمات،  الروهنغيا 

اأطفال دون عائالت.
الثالثة  يف  فتاة  هي  هوؤالء  اإحدى 
ع�رشة من عمرها، تروي كيف اغتال 
طفولتها  الهندو�س  املتطرفون 
تدري من  لطفل ال  اأما  االآن  لت�ضبح 
معه،  �ضتت�رشف  كيف  اأو  جاء  اأين 
الك�ضف  التي رف�ضت  الطفلة  وقالت 
عندما  اإنها  للوكالة،  هويتها  عن 
فوجئت  باأراكان،  منزلها  يف  كانت 
املنزل  اقتحموا  اجلنود  من  باثنني 
اأنها  واأ�ضافت  باغت�ضابها،  وقاما 
تواجه  اأ�ضبحت  اللحظة  تلك  منذ 
بداأت  عندما  خا�ضة  كبرية  م�ضكلة 
اأعرا�س احلمل تظهر عليها، وقالت 
وحادثة  حياتها،  دمر  احلمل  اإن 
براءتها،  اغتالت  نف�ضها  االغت�ضاب 
التخل�س  حاولت  اأنها  واأو�ضحت 
عيادات  اإىل  بالذهاب  احلمل  من 
اإنها  قالوا  االأطباء  لكن  لالإجها�س، 
ملثل  خ�ضعت  اإذا  حياتها  تفقد  قد 
�ضنها.  �ضغر  ب�ضبب  العملية  تلك 
تواجه  اللحظة  تلك  منذ  واأ�ضبحت 
و�ضفها،  بح�ضب  مريرا،  واقعا 
بوذي يف  باأنها حتمل طفال جلندي 

اأح�ضائها دون وجه حق.
وترتدد الكثري من الق�ض�س املماثلة 
يف  الروهنغيا  ن�ضاء  اأو�ضاط  بني 
اختارت  من  ومنهن  املخيمات، 
رخي�ضة،  عيادات  يف  االإجها�س 
حتفهن  يلقني  كن  منهن  والبع�س 
دانيال  قالت  جانبها،  من  فيها 
كا�ضيو من منظمة اأطباء بال حدود، 
واثقة  "اأنا  نف�ضه:  امل�ضدر  بح�ضب 
اأثناء  حتفهن  لقني  الكثريات  اأن 

الوالدة"وبح�ضب  اأثناء  اأو  احلمل 
الواقع  اأ�ضبح  بر�س"،  "اأ�ضو�ضييتد 
املكتظة،  بنغالد�س  خميمات  يف 
اأن هناك اأعدادا كبرية من املواليد 
الن�ضاء  اإحدى  وقالت  االآن  اآباء  بال 
اإخفاء  جاهدة  حاولت  اإنها  للوكالة 
التي  العار"  "و�ضمة  ب�ضبب  حملها 
اإىل  �ضتالحقها جراء ذلك، واأ�ضارت 
الزواج  يف  فر�ضها  اأ�ضاع  ذلك  اأن 

لعدم قبول الرجال الزواج منها.

ويف اأفريل املا�ضي، قالت النا�ضطة 
الباحثة  �ضلطانة،  را�ضية  الروهنغية 
مبوؤ�ض�ضة "كاالدان" )موؤ�ض�ضة اإعالمية 
غري ربحية تتخذ من بنغالد�س مقرا 
االأمن  جمل�س  اأمام  اإفادة  يف  لها( 
احلكومية  "القوات  اإن  الدويل، 
اغت�ضبت اأكرث من 300 امراأة وفتاة 
يف 17 قرية يف والية اأراكان )غرب(، 
350 قرية  اأكرث من  خالل مهاجمة 
قائلة:  2017"واأردفت  اأوت  منذ 
تلك  ارتكبوا  اجلنود  من  "مئات 
ب�ضكل  الوالية  اأنحاء  يف  اجلرائم 
الروهنغية  الباحثة  ممنهج"وقدمت 
بع�س  عن  وتف�ضيلية  مروعة  �ضورا 
ت�ضويه  "ت�ضمنت  التي  اجلرائم  تلك 
بعد  للن�ضاء  التنا�ضلية  االأع�ضاء 
بني  الرعب  بث  بهدف  اغت�ضابهن، 
ن�ضلهن".  واإنهاء  الروهنغيا  ن�ضاء 
جي�س  اأطلق   ،2017 اأوت   25 ويف 
متطرفة  بوذية  وملي�ضيات  ميامنار 
الروهنغيا  اأقلية  �ضد  قمع  موجة 
وو�ضفت  اأراكان.  اإقليم  يف  امل�ضلمة 
االأمم املتحدة احلملة باأنها "تطهري 
نحو  فرار  عن  واأ�ضفرت  عرقي"، 
باملائة   60 روهنغي،  األف   700
ما  مقتل  اإىل  اإ�ضافة  اأطفال،  منهم 
وال  اآخرين.  اآالف  ت�ضعة  يقل عن  ال 
مواطنني،  الروهنغيا  ميامنار  تعترب 
وتقول اإنهم "مهاجرون غري �رشعيني 
من بنغالد�س"، فيما ت�ضنفهم االأمم 
االأكرث  "االأقلية  اأنهم  على  املتحدة 

ا�ضطهادا يف العامل".

بعد مرور 10 اأ�شهر على اأعمال العنف والغت�شاب التي ارتكبها الأمن ومتطرفون بوذيون يف ميامنار بحق اأقلية 
الروهنغيا يف اأراكان، اأ�شبحت دلئل الغت�شاب واقعا ملمو�شا جراء ع�شرات املواليد دون اآباء يف املخيمات.

ارتكبها الأمن ومتطرفون بوذيون يف ميامنار

غ�صة االغت�صاب"...  ""مواليد 
 يف قلوب ن�صاء الروهينغا امل�صلمات

تركيا تفوز مبناق�صة بناء 4 �صفن حربية لباك�صتان

وزير الأمن الفيدرايل يف البو�شنة

غري را�صني عن نهج االحتاد االأوروبي جتاهنا ب�صاأن الالجئني

م�شر

فر�ض غرامة مالية على رجال الدين

اأربع  لبناء  مبناق�ضة  تركيا  فازت 
ل�ضالح  )كورفيت(  حربية  �ضفن 
ح�ضبما  الباك�ضتانية،  البحرية  القوات 
الدين  نور  الرتكي  الدفاع  وزير  اأعلنه 
الذي  جانيكلي،  واأ�ضاف  جانيكلي، 
يقوم حاليا بزيارة ر�ضمية اإىل جمهورية 
اجلبل االأ�ضود، اأن "هذه املناق�ضة هي 
االأكرب �ضعرا ل�ضفقة واحدة، يف جمال 

ال�ضناعات الدفاعية الرتكية".
يعترب  االتفاقية،  توقيع  اأن  اإىل  واأ�ضار 
الدفاع  لوزارة  بالن�ضبة  للغاية  مهما 

ولل�ضناعات الدفاعية الرتكية، بالنظر 
ال�ضفن  من  االأكرب  "الق�ضم  اأن  اإىل 
االأربع، �ضتتم �ضناعتها من املنتجات 
املحلية، و�ضتكون ال�ضفن احلربية من 
الدفاع  وزير  واأو�ضح  "ميلغم".  طراز 
الأكرث  حمادثات  اأجروا  اأنهم  الرتكي، 
�ضعبة  مرحلة  "مثلت  اأ�ضهر،  �ضتة  من 
و�ضاقة، وانتهت اليوم بتوقيع الطرفني 
تركيا  "فوز  اأن  االتفاق"واأكد  على 
باملناق�ضة، موؤ�رش مهم جدا للم�ضتوى، 
الذي و�ضلت اإليه ال�ضناعات الدفاعية 

اأن  "االأنا�ضول"  وكالة  الرتكية"وذكرت 
البلدين  بني  االتفاقية  توقيع  مرا�ضم 
اأقيمت، اليوم اخلمي�س، يف مقر وزارة 
االإنتاج الدفاعي الباك�ضتانية يف مدينة 
روابندي، بح�ضور م�ضوؤولني كبارا من 

كال البلدين.
وقرر اجلانبان، بناء اثنتني من ال�ضفن 
واثنتني  اإ�ضطنبول،  تر�ضانة  يف  االأربع 
باك�ضتان.  جنوبي  كرات�ضي  مدينة  يف 
 54 االأوىل  ال�ضفينة  �ضنع  و�ضي�ضتغرق 
والثالثة 66  �ضهرا،   60 والثانية  �ضهرا، 

�ضهرا، والرابعة 73 �ضهرا ومن املقرر 
القوات  اإىل  �ضفينتني  اأول  ان�ضمام 
البحرية الباك�ضتانية، عام 2023، على 
ويبلغ  عام،  بعد  البقية  ت�ضليم  يتم  اأن 
وعر�ضها  مرتا،   99.56 ال�ضفن  طول 
ال�رشعة  و�ضتكون  مرتا،   14.42

الق�ضوى 26 عقدة.
احلربية  "ميلغم"  �ضفن  اأن  اإىل  ي�ضار 
جمع  مثل  متنوعة  باإمكانات  تتمتع 
والر�ضد  اال�ضتخباراتية  املعلومات 

والبحث واالإنقاذ وغريها.

يف  الفيدرايل  االأمن  وزير  اأعرب 
البو�ضنة والهر�ضك دراغان مكتيت�س 
بالده  انزعاج  عن  اخلمي�س،  اليوم 
االحتاد  نهج  اإزاء  ر�ضاها  وعدم 
االأوروبي جتاهها ب�ضاأن اأزمة اللجوء 

والهجرة غري ال�رشعية.
جاء ذلك يف ت�رشيح ل�ضحفيني على 

مدينة  اإىل  يجريها  زيارة  هام�س 
بيهات�س )�ضمال غرب(، لبحث االأزمة 
مع م�ضوؤولني حمليني واأو�ضح الوزير 
اأن بالده قررت اإيواء مهاجرين غري 
"فيليكا  مبنى مبنطقة  �رشعيني يف 
وتابع  بيهات�س  �ضمال  كالدو�ضا" 
�رشاييفو  دعم  رف�ضت  بروك�ضل  اأن 

اأن  بحجة  االأزمة،  ملواجهة  ماديا 
مقر االإيواء، امل�ضار اإليه، قريب من 
اإ�ضارة  حدود االحتاد )كرواتيا(، يف 
اإىل اإمكانية ت�ضللهم، واأ�ضاف: "اأود 
اأن اأقول بو�ضوح لالحتاد االأوروبي، 
لذا  امل�ضكلة،  هذه  افتعل  من  اأنتم 
اأي�ضا"ومنذ  بحلها  املعنيون  فاأنتم 

عدد  جتاوز  احلايل،  العام  مطلع 
من دخلوا البو�ضنة والهر�ضك بطرق 
غري قانونية 7 اآالف �ضخ�س، تقدم 
اللجوء  بطلب  منهم  حمدود  عدد 
اآخرون  ي�ضعى  فيما  البالد،  يف 
القارة  غربي  نحو  جتاوزها  اإىل 

االأوروبية.

واالأوقاف  الدينية  ال�ضوؤون  جلنة  اأقرت 
خالل  امل�رشي،  النواب  جمل�س  يف 
املادة  االأربعاء،  اأم�س  اجتماعها، 
الظهور  تنظيم  قانون  مب�رشوع  الثامنة 

االإعالمي لعلماء الدين.

رجال  على  عقوبة  املادة  وحددت 
الدين وكل من يتحدث يف ال�ضاأن الديني 
على  احل�ضول  دون  االإعالم  بو�ضائل 
يعاقب  ذلك  يخالف  ومن  ترخي�س، 
وال  جنيه  األف   20 عن  تقل  ال  بغرامة 

قام  من  لكل  جنيه  األف   100 جتاوز 
دون  االإعالم  و�ضائل  يف  بالتحدث 
اللجنة  من  ترخي�س  على  احل�ضول 
حالة  يف  العقوبة  وت�ضاعف  املخت�ضة، 
العودة، واأكدت اللجنة، اأنه يجب مراعاة 

تطبيق التدرج يف العقوبة، وتن�س مادة 
امل�ضت�ضيفة  القناة  معاقبة  على  اأخرى 
 50 عن  تقل  ال  بغرامة  الدين  لرجل 
األف جنيه،   500 وال جتاوز  األف جنيه 

وت�ضاعف الغرامة يف حالة العودة.

البحرية الأمريكية ردا على التهديد الإيراين

  �صنحمي حرية املالحة 
عرب م�صيق هرمز

ترامب يعنينّ م�صاعًدا له ولكبري 
موظفي االت�صاالت بالبيت االأبي�ض

النيابة الإيرانية

رجل الدين ال�صني "تر�صابي" 
قتل با�صتباك ع�صائري

�رشح اجلي�س االأمريكي باأن بحريته 
وان�ضيابية  املالحة  حرية  ت�ضمن 
اإيران  هددت  اأن  بعد  التجارة 
عرب  النفط  �ضحنات  مرور  مبنع 
م�ضيق هرمز اإذا حظرت وا�ضنطن 
مبيعاتها النفطية وقال الكابنت بيل 
القيادة  با�ضم  املتحدث  اأوربان 
االأمريكي  اجلي�س  يف  املركزية 
"توفر الواليات املتحدة و�رشكاوؤها 
املنطقة.  يف  واال�ضتقرار  االأمن 

اال�ضتعداد  اأهبة  على  معا  ونقف 
ل�ضمان حرية املالحة واالن�ضيابية 
للتجارة احلرة مبا ي�ضمح به القانون 

الدويل".
الثوري  احلر�س  يف  القيادي  وكان 
هدد  كوثري  اإ�ضماعيل  االإيراين 
ي�ضل  الذي  هرمز،  م�ضيق  باإغالق 
يف  عمان،  بخليج  العربي  اخلليج 
املتحدة  الواليات  قررت  حال 

عرقلة توريدات النفط االإيراين.

دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  اأعلن 
�ضاين، م�ضاعًدا  بيل  تعيني  ترامب، 
االت�ضاالت  موظفي  ولكبري  له 

بالبيت االأبي�س.
وقال البيت االأبي�س يف بيان: "اأعلن 
اإىل  �ضاين  بيل  ان�ضمام  ترامب 
و�ضيعمل  االأبي�س،  البيت  موظفي 
موظفي  ولكبري  للرئي�س  م�ضاعدا 
اأن  البيان  االت�ضاالت"واأ�ضاف 

من  اأكرث  خربة  �ضيجلب  "�ضاين 
التلفزيونية  الربجمة  يف  عقدين 
هذا  واالإدارة"ويعد  والتوا�ضل 
يكن  مل  حيث  حديًثا،  املن�ضب 
يف  قبل  من  م�ضوؤول  اأي  ي�ضغله 
و�ضبق  احلالية  االأمريكية  االإدارة 
 2016 عامي  يف  �ضاين  تقلّد  اأن 
و2017، اإدارة قناتي "فوك�س نيوز" 

و"فوك�س بيزن�س" االأمريكيتني.

العام  النائب  راد،  موحدي  قال 
وبلو�ض�ضتان  �ضي�ضتان  ملحافظة 
اخلمي�س،  اإيران،  �رشقي  جنوب 
واالأكادميي  ال�ضني  الدين  رجل  اإن 
تر�ضابي"،  ال�ضكور  عبد  "مولوي 
يف  ولي�س  ع�ضائري  با�ضتباك  قتل 
"ثبت  اأنه  واأو�ضح  اغتيال،  حادث 
تر�ضابي،  ال�ضكور  عبد  مولوي  اأن 
اأ�ضابت  ر�ضا�ضة  جراء  حياته  فقد 
ع�ضائري"،  ا�ضتباك  خالل  ج�ضده 
بح�ضب وكالة اأنباء الطلبة االإيرانية، 

واأ�ضاف اأن "مزاعم مقتله يف عملية 
راد  �ضحيحة"،وبني  غري  اغتيال 
اأنهم حددوا هوية قاتل تر�ضابي )مل 
يذكر ا�ضمه(، واأنهم اأ�ضدروا مذكرة 

توقيف بحقه.
قائمقام  نائب  اأن  بالذكر  جدير 
ملحافظة  التابعة  خا�س  مدينة 
حممد  وبلو�ض�ضتان  �ضي�ضتان 
اأحمدي بوالغ، اأعلن يف وقت �ضابق 
باغتيال  جمهولني  قيام  اليوم،  من 

مولوي عبد ال�ضكور تر�ضابي.
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 الآلة الدعائية

الكاتب بال�سحيفة "ت�سفيكا كالين" 
قال اإن "الآلة الدعائية الإ�رسائيلية 
يف  الأخرية  الآونة  يف  تن�سط 
ملواجهة  العامل  دول  من  عدد 
يقوم  التي  الإعالمية  اجلهود 
راأ�سهم  وعلى  الفل�سطينيون،  بها 
رواية  تكذيب  خالل  من  حما�س، 
احلركة عن اأحداث غزة، وا�ستقدام 
ممثلني كبار من هوليوود، وا�ستغالل 
يف  العاملية  الإعالم  و�سائل  كربى 
بي دي  املقاطعة  الرد على حركة 
ا�س، حيث ن�سطت �سل�سلة فعاليات 
موؤخرا  فيها  �سارك  ومظاهرات 
من  هندي  األف  �سبعني  قرابة 
الرجال والن�ساء والأطفال يطالبون 
بنقل ال�سفارة الهندية من تل اأبيب 
اإىل القد�س، ويرفعون يافطات كتب 
اإ�رسائيل  عا�سمة  القد�س  عليها: 

الأبدية".
"املدون  اأن  تقريره  يف  واأ�ساف 
 42 البالغ  اأونيل  فيغيتا  الهندي 
عاما، نا�سط على �سبكات التوا�سل 
الأن�سطة  ويدير  الجتماعي، 
بالده  ت�سهدها  التي  والفعاليات 
مكان  من  لإ�رسائيل،  املوؤيدة 
بون،  الأملانية  املدينة  يف  اإقامته 
"هنود  عليها  اأطلق  منظمة  واأقام 

من اأجل اإ�رسائيل".
نقل  "فور  قائال:  اأونيل  وتابع 
القد�س يف  اإىل  الأمريكية  ال�سفارة 
الهند  اأن  اعتقدنا  املا�سي،  مايو 
هذه  يف  الثانية  الدولة  �ستكون 
عرائ�س  بجمع  وبداأنا  اخلطوة، 
اأتبعناها  ثم  ذلك،  لتحقيق  وتواقيع 
بتغطية  حظيت  وا�سعة  مب�سريات 
ال�سحافة الهندية، وقد و�سلت اإىل 
للم�ساركة يف  اأ�سابيع  اإ�رسائيل قبل 
نظمته  الذي   DigiTell موؤمتر 

ال�سرتاتيجية  ال�سوؤون  وزارة 
منظمة   150 عن  ممثلني  بح�سور 
موؤيدة  دولة  ع�رسين  من  وموؤ�س�سة 
املتحدة،  الوليات  يف  لإ�رسائيل: 
كندا، اأ�سرتاليا، الرنويج، بريطانيا، 

الأرجنتني، والربازيل وغريها".
واأ�سار كالين اإىل اأن "مندوبي هذه 
اإ�رسائيل  عليهم  تطلق  املنظمات 
ا�سم )ال�سبكة الزرقاء( ن�سبة اإىل لون 
يف  النا�سطون  وهم  اإ�رسائيل،  علم 
والرتويج  والإعالم  الدعاية  جمال 
لت�سويق الرواية الإ�رسائيلية، وبات 
لل�سبكة 20 مليون متابع حول العامل 
الفرتا�سي،  العامل  و�سائل  على 
املنظمات  هذه  جميع  وتقوم 
املنخرطة يف ذات اجلهد مب�ساركة 
اإعالمية  ومواد  ق�سرية  اأفالم 
معني  �سعار  اأو  لوغو  بدون  ووثائق 
منظمة  لكل  املجال  لإف�ساح 
اأرادت،  كما  ترتجم  موؤ�س�سة  اأو 
يف  منا�سبة  تراها  التي  بالطريقة 
اللغة املحلية امل�ستخدمة لديها".

الرواية امل�شادة

واأ�ساف اأن "هذه املنظمات جتندت 
يف الآونة الأخرية ملواجهة الرواية 
الفل�سطينية عن امل�سريات ال�سعبية 
على حدود قطاع غزة، والطائرات 
تعتمد  حيث  امل�ستعلة،  الورقية 
الدعاية الإ�رسائيلية امل�سادة على 
ت�رسيحات اأدىل بها بع�س الناطقني 
تخدمهم  ل  ب�سورة  الفل�سطينيني 
الإ�رسائيلية  للدعاية  توفر  بل  هم، 
والتوظيف  للرتويج  خام  مادة 
بالطريقة املنا�سبة، كما مت تنظيم 
الذين  باليهود  خا�سة  كبرية  حملة 
العربية،  الدول  من  طردهم  مت 
ال�سبكة هو  لهذه  كان  ن�ساط  واآخر 
اأوروبي  مواطن  مليون   1.5 دعوة 
اليهودية  املغنية  ل�سالح  للت�سويت 
ناتاع برزيالي يف الحتقال الغنائي 

ال�سنوي "الأوروفزيون".
ونقل عن وزير ال�سوؤون ال�سرتاتيجية 
ال�سبكة  "هذه  اأن  اأردان  غلعاد 
جبارة  بجهود  تقوم  املوؤ�س�ساتية 
والفعاليات  الن�ساطات  لإحباط 
املوؤ�س�سات  تنظمها  التي  امل�سادة 
معاداة  مثل  لإ�رسائيل،  املعادية 
التي  املقاطعة  وحركة  ال�سامية 
�سبكات  عرب  �سدنا  املزاعم  تبث 

التوا�سل الجتماعي".
وقالت العاملة يف منظمة "موحدون 
فيفيان  اإ�رسائيل"  اأجل  من 
ت�سم  "منظمتها  اإن  هيلفانيا، 
كل  يف  املتطوعني  من  الع�رسات 
دول اأمريكا الالتينية، يعملون على 
التكنولوجية  الخرتاعات  ترويج 
الطب  جمالت  يف  الإ�رسائيلية 
التي  الإن�سانية  وامل�ساعدات 

تقدمها للعديد من دول العامل".
غري  بالذات  "نخاطب  وتابعت: 
اليهود، ون�رسح وجهة نظر اإ�رسائيل 
اأمامهم، ونريد منهم التعرف عليها 
لي�س فقط يف اأو�ساع احلروب، لكن 
يف الأيام العادية"، م�سرية اإىل اأنهم 
"يو�سحون اأن الإ�رسائيليني يعي�سون 
ظروفا لي�ست �سهلة يف ظل التهديد 
املعقد يف قطاع  والو�سع  الإيراين 

غزة".
�سفحة  "متابعي  اأن  واأ�سافت 
املنظمة على "في�سبوك" 700 األف 
وعلى  األفا،   20 تويرت  ويف  متابع، 
برتجمة  نقوم  األفا،   18 اإن�ستغرام 
الأخبار الإ�رسائيلية، ونن�رس خم�سة 
من  يوميا،  جديدة  من�سورات 
خالل فيلم اأو �سورة، املهم اإظهار 
بعيدا  لإ�رسائيل،  اجلميلة  ال�سورة 
عن املواجهات، ولدينا موقع على 
نن�رس  بالطالب  خا�س  النرتنت 
الو�سع  عن  مرتجمة  تقارير  فيه 
الأو�سط،  وال�رسق  اإ�رسائيل  يف 
نحاول التدخل يف تفنيد التهامات 
الف�سل  نظام  ت�ساوي  اإ�رسائيل  باأن 
العن�رسي ال�سابق يف جنوب اأفريقيا 

الأبارتهايد".

تفنيد الأبارتهايد

البي  "نهاجم حركة  اأننا  واأو�سحت 
اإىل  �ست�سل  لأنها  نظرا  ا�س،  دي 
للن�ساط  قريبا  الالتينية  اأمريكا 
اأنه  اإىل  منوهة  اإ�رسائيل"،  �سد 
جالية  هناك  وفنزويال  ت�سيلي  "يف 
قوية  ومنظمات  كبرية،  فل�سطينية 
موؤيدة لهم، مما يجعل من مقاطعي 

اإ�رسائيل تهديدا جديا".
واأفادت باأنه "من جناحاتنا املوؤيدة 
بنقل  غواتيمال  مطالبة  لإ�رسائيل 
اإىل  لفتة  القد�س"،  اإىل  �سفارتها 
اأن "الفل�سطينيني يف ت�سيلي يعلنون 
�سد  بل  اليهود  �سد  لي�سوا  اأنهم 
من  جديد  نوع  وهذا  اإ�رسائيل، 
ال�سعب  من  لأنه  ال�سامية،  معاداة 
التي  القرارات  بني  نربط  األ 
تتخذها احلكومة الإ�رسائيلية وبني 
اجلالية اليهودية يف هذه البلدان".

لأحد  ا�سم رمزي  فهو  "األدار"  اأما 
الن�سطاء املوؤيدين لإ�رسائيل حول 

اأن  ا�سمه  انت�رس  لو  يخ�سى  العامل، 
يوؤثر م�ستقبال على و�سعه يف العمل، 
اأو اإن اأراد اأن يبحث عن فر�سة اأو 
وظيفة، ولذلك يكتفي بلقب اأو كنية 

من العامل الفرتا�سي.
"األدار" يو�سح اأنه "يهودي اأمريكي 
�سنوات اخلم�سينات من عمره،  يف 
يهودي اأرثوذك�سي، منذ 2004 يدير 
با�سم  النرتنت  �سبكة  على  مدونة 
لديه  �سهيون،  حكماء  بروتوكولت 
مدونته  يدخل  متابع  مليون  ن�سف 
اآلف  بع�رسات  ويحظى  �سهريا، 
التوا�سل،  �سبكات  على  املتابعني 

وين�رس يوميا اأربع من�سورات".
"هدف املدونة مهاجمة  اأن  ويبني 
من يعادون ال�سامية �سد اإ�رسائيل، 
اأنني  م�سيفا  عليها"،  واملحر�سني 
العربية  ال�سحافة  من  "اأترجم 
وتقارير  مقالت  من  ين�رس  ما 
واإ�رسائيل،  لليهود  تهديدات  حتمل 
ال�سحافة  اأر�سيف  يف  وبحثت 
تاميز  نيويورك  الأمريكية، ل�سيما 
جذر  اإىل  للو�سول   1948 عام  قبل 
�سورا  ون�رست  فل�سطينيني،  كلمة 

عليها  وكتبت  يهودية،  لقم�سان 
)هكذا كان الفل�سطينيون قبل قيام 

دولة اإ�رسائيل(".
ن�رست  حني   2012 "منذ  اأنه  وذكر 
مقتل  حول  تقريرا  �سي  بي  البي 
طفل فل�سطيني ب�ساروخ اإ�رسائيلي 
يف  ال�سحاب  عمود  عملية  خالل 
املو�سوع،  يف  اأبحث  بداأت  غزة، 
الطفل  لذوي  �سهادات  وجمعت 
اأنه  تاأكدت  حتى  العيان،  و�سهود 
فل�سطيني،  �ساروخ  ب�سظايا  قتل 
لنفي  البي بي �سي  ات�سلنا على  ثم 

اخلرب الأول".
ولفت اإىل اأنه "حتى اليوم كتبت على 
حتظى  من�سور،  األف   30 مدونتي 
تقييم  وفق  املتالحقة  باملتابعة 
اإقامة  هو  الأهم  طموحي  غوغل، 
موقع يواجه النتفا�سة اللكرتونية 
 The Electronic Intifada
دي  بي  املقاطعة  حلركة  التابع 
ا�س، واأعمل على جمع كل املقالت 
والدرا�سات والتقارير التي تن�رسها 
الزرقاء، جلعلها يف  ال�سبكة  مواقع 

مكان واحد".

يف ظل الأزمة التي تواجهها "اإ�شرائيل" يف ت�شويق روايتها عن ال�شراع مع الفل�شطينيني اأمام الراأي العام العاملي، ل�شيما مع ا�شتداد 
م�شريات العودة، وقدرة الفل�شطينيني على ترويج روايتهم، ان�شغلت �شحيفة "مكور ري�شون" اليمينية، بتتبع اأن�شطة املوؤيدين 

لـ"اإ�شرائيل" حول العامل، من اليهود و�شواهم، مل�شاعدتها يف هذا العمل الدعائي، الذي بات ي�شتنزف منها جهودا كبرية.

فل�شطني املحتلة

ق .د

كيف يعمل جي�ش الأنرتنت الإ�شرائيلي عرب"ال�شبكة الزرقاء"؟

حذروا الحتالل من "رد فعل عنيف"

هجوم اأوروبي على حكومة نتنياهو ب�شبب "اخلان الأحمر" 
العربية،   )14( القناة  اأفادت   
الأوروبية  الدول  من  عددا  اأن 
الحتالل  حكومة  رئا�سة  هاجمت 
جنود  هدم  اإثر  الإ�رسائيلي، 
الأحمر"  "اخلان  لقرية  الحتالل 

يف ال�سفة الغربية املحتلة.
فاإن  العربية،  القناة  ووفق 
اأن  اأفادوا  اأوروبيني  دبلوما�سيني 
وبريطانيا  وفرن�سا  اأملانيا  �سفراء 
نائب  التقوا مع  واأ�سبانيا  واإيطاليا 
مكتب  القومي يف  الأمن  م�ست�سار 
واأكد  يو�سيف"  "عوديد  نتنياهو 
ال�سفراء الأوروبيون اأن هدم قرية 
"اخلان الأحمر" البدوية يف ال�سفة 
الغربية �سيوؤدي اإىل رد فعل عنيف 
�سد "اإ�رسائيل" يف اأوروبا، لفتني 

اإىل اأنهم قلقون جدا من هدم هذه 
يف  النظر  باإعادة  وطالبوا  القرية 
الحتالل  هدم  اأن  يذكر  الأمر 
لـ"اخلان الأحمر" لقي هبة حملية 
نتنياهو،  حكومة  �سد  ودولية 
معتربين اإياها بـ"اجلرمية" وطالبوا 

حكومة الحتالل بالتوقف عنها.
العليا  املحكمة  اأن  اإىل  وي�سار 
ماي  يف  قررت  الإ�رسائيلية، 
املا�سي، هدم التجمع الذي يعي�س 
فيه 190 فل�سطينيا، ومدر�سة تقدم 
من  طالبا،  لـ170  التعليم  خدمات 

عدة اأماكن يف املنطقة<
البدوي  التجمع  �سكان  وينحدر 
من �سحراء النقب، و�سكنوا بادية 
تهجريهم  اإثر   ،1953 عام  القد�س 

ال�سلطات  قبل  من  الق�رسي 
الإ�رسائيلية، ويحيط بالتجمع عدد 
الإ�رسائيلية؛  امل�ستوطنات  من 
التي  الأرا�سي  �سمن  يقع  حيث 
الإ�رسائيلية  ال�سلطات  ت�ستهدفها 
ال�ستيطاين  م�رسوعها  لتنفيذ 

."E1" امل�سمى
فل�سطينيني،  مراقبني  وح�سب 
ال�ستيالء  اإىل  امل�رسوع  يهدف 
األف  )دومن  دومن  األف   12 على 
اأرا�سي  من  متتد  مربع(،  مرت 
البحر  حتى  ال�رسقية  القد�س 
امليت، بهدف تفريغ املنطقة من 
من  كجزء  فل�سطيني،  تواجد  اأي 
عن  ال�سفة  جنوب  لف�سل  م�رسوع 

و�سطها.
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اإيطاليا يف امللحق، وبطريقة غري 
يف  اللقب  حاملة  اأملانيا  مبا�رشة 
ملونديال  ال�ساد�سة  املجموعة 
اإىل  اأوالً  االجنليز  �سيحتاج   ،2018
مبوا�سلة  متمثلة  هجومية  جناعة 
القائد هاري كاين �سهيته التهديفية 
يت�سدر  االآن  حتى  جعلته  التي 
اأهداف،  ترتيب الهدافني مع �ستة 
ال�سالبة  الخرتاق  اأي�ساً  و�ستحتاج 
املنتخب  وجتان�س  الدفاعية 
من  منتخبات  ثالث  حرم  الذي 
رو�سيا  مونديال  يف  واجهته  اأربعة 
�سيحتاج  ذهنياً،  الت�سجيل.  من 
الت�سكيلة  يف  ال�سبان  الالعبون 
من  اأقوى  يكونوا  اأن  االإجنليزية 
يف  �سيرتدد  الذي  التاريخ  �سدى 

اأذهانهم يف ثماين مباريات ر�سمية، 
مل تفز اإجنلرتا على ال�سويد �سوى 
مرة واحدة، بنتيجة 3-2 يف الدور 
مقابل   2012 اأوروبا  لكاأ�س  االأول 
تعادالت،  وخم�سة  لل�سويد  فوزين 
االإجنليزي  املنتخب  اأّن  االأكيد 
يف  الوقت  مرور  مع  ثقة  يزداد 
غاريث  مدربه  وراهن  رو�سيا، 
�ساوثغيت على العبني من ال�سباب، 
هل  االآن.  حتى  رهانه  يخ�رش  ومل 
�ستكون ال�سويد حمطة �سهلة نحو 
بالن�سبة  النهائي،  ن�سف  الدور 
بهذه  املباراة  مقاربة  �ستونز،  اإىل 
الطريقة تنم عن غباء، ال ميكن اأن 
تقارب ال�سويد من منظار املحطة 
ال�سهلة نحو الدور املقبل.، ت�سدر 

جمموعة  اال�سكندينايف  املنتخب 
اللقب  حامل  املان�سافت  �سمت 
وهو  اجلنوبية،  وكوريا  واملك�سيك 
اأبرز  غياب  يف  البطولة  يخو�س 
ابراهيموفيت�س  زالتان  جنومه 
الذي اعتزل دولياً عام 2016، ومل 
يبد املدرب احلايل يانه اأندر�سون 
�سفوف  اإىل  بعودته  ترحيبه 
املنتخب خلو�س املونديال، و�سل 
ال�سويديون اإىل هذه املرحلة للمرة 
حينما   1994 مونديال  منذ  االأوىل 
املتحدة  الواليات  مونديال  اأنهوا 
يف املركز الثالث، فر�س اأندر�سون 
نظاماً �سارماً يف جمموعة تفتقد 
على  البارزة  واالأ�سماء  للنجوم 

ال�ساحة العاملية. 

حلم املونديال الإجنليزي يواجه العقبة ال�ضويديةال�شويد / اجنلرتا
يجد »الأ�شود الثالثة« اأنف�شهم اأمام فر�شة مثالية للم�شي قدمًا نحو لقب مونديال 

2018 بعد 52 عامًا، لكن يتوجب عليهم اأوًل تخطي العقبة اجلدية املتمثلة بال�شويد يف 
لقاء الدور ربع النهائي اليوم يف �شامارا، �شتحتاج اإجنلرتا اإىل الكثري لتتمكن من تخطي 
ال�شويد، املنتخب الذي و�شل اإىل هذه املرحلة بعدما اأزال من طريقه اأ�شماء من العيار 

الثقيل هولندا يف الت�شفيات الأوروبية.

دزاجويف جاهز 
لقيادة رو�ضيا 

اأمام كرواتيا
قال العب خط و�سط منتخب رو�سيا اآالن 
دزاجويف، اإنه جاهز ملواجهة كرواتيا يف 
الدور ربع النهائي لكاأ�س العامل اليوم بعد 
تعافيه من االإ�سابة، ونقلت �سبكة »فوك�س 
»عانيت  قوله:  دزاجوييف  عن  �سبورت« 
لكن  اأخرى،  مرة  ظهري  يف  م�سكلة  من 
واأنا  الرئي�سية  الت�سكيلة  يف  اأتدرب  االآن 
يف  دزاجوييف  واأ�سيب  للمباراة«،  م�ستعد 
فازت  التي  املباراة  خالل  الركبة  اأوتار 
وقال  ال�سعودية،  على   0  -  5 رو�سيا  فيها 
يف  قدمية  م�سكلة  من  اأي�سا  يعاين  اإنه 
فر�سة  منح  يف  اإ�سابته  وت�سببت  الظهر، 
ملهاجم جناح فياريال ديني�س �سريي�سيف 
للتاألق مع »الدب« الرو�سي، فمنذ ا�ستبدال 
اأحرز  ال�سعودية  املباراة  يف  دزاجوييف 

�سريي�سيف 3 اأهداف مع رو�سيا.

�ضكوك حول 
م�ضاركة فاردي 

اأمام ال�ضويد
ك�سفت تقارير �سحفية عن وجود �سكوك 
املنتخب  مهاجم  م�ساركة  حول  كبرية 
جيمى  �سيتي  لي�سرت  ونادى  االإجنليزي 
فاردى فى لقاء منتخب ال�سويد، واملقرر 
اليوم فى ربع نهائي كاأ�س العامل  برو�سيا، 
ذكرت �سحيفة »اآ�س« االإ�سبانية اأن جيمى 
التدريب  فى  اأم�س  ي�سارك  مل  فاردى 
زمالئه،  مع  ال�سويد  مواجهة  قبل  االأخري 
تدريبا  �سيتي  لي�سرت  مهاجم  خا�س  حيث 
فئ  االآالم  ببع�س  �سعوره  ب�سبب  منفردا 
لها  تعر�س  التي  االإ�سابة  بعد  الفخذ، 
ال�سحيفة  اأ�سافت  االأخري،  كولومبيا  لقاء 
يعانون  كانوا  الذي  الالعبون  باقي  اأن 
كولومبيا،  لقاء  بعد  خمتلفة  اإ�سابات  من 
خا�سوا تدريب اأم�س ب�سكل طبيعي، االأمر 
الذي يوؤكد جاهزيتهم خلو�س لقاء ال�سويد 
»كو�سمو�س  ملعب  ي�ست�سيفه  والذي  غدا 

اأرينا«.

الرئي�ضة 
الكرواتية حت�ضر 

مباراة رو�ضيا
الرئا�سي  الديوان  يف  م�سدر  اأفاد 
كولندا  البالد  رئي�سة  باأن  الكرواتي 
غرابار كيتاروفيت�س �ستح�رش املباراة 
الكرواتي  القدم  كرة  منتخبي  بني 
وقال  اليوم،  �سوت�سي  يف  والرو�سي 
الرئي�سة  �سبوتنيك:  لوكالة  امل�سدر 
دعوة  �ستقبل  كيتاروفيت�س  غرابار 
مباراة  و�ستح�رش  االحتادية  رو�سيا 
العامل  كاأ�س  لنهائيات  النهائي  ربع 
كرواتيا  منتخبي  بني  �ستقام  التي 
 2018 جويلية   7 ال�سبت  يوم  ورو�سيا 
غرابار  وح�رشت  �سوت�سي،  يف 
يف  النهائي  ثمن  مباراة  كيتاروفيت�س 
املا�سي  االأحد  نوفغورود  نيجني 
ركالت  يف  كرواتيا  فازت  عندما 
وبعد  الدمنارك،  فريق  على  الرتجيح 
مو�سكو،  يف  االأحد  يوم  الرو�س  فوز 
ركالت  يف  االإ�سباين  الفريق  على 
الرتجيح مع النتيجة 4/ 3 كتبت رئي�سة 
يف  ح�سابها  يف  تغريدتها  يف  كرواتيا 
ممتازة  بلعبة  لرو�سيا  »تهانينا  تويرت: 

ونراكم يف �سوت�سي«.

كرواتيا ي�ضطدم بعقبة البلد امل�ضيف
رو�شيا / كرواتيا

االأخرية  املباراة  هذه  �ستكون 
خالل  �سوت�سي  يف  �ستُقام  التي 
العامل،  كاأ�س  من  الن�سخة  هذه 
و�سيكون م�سك اخلتام على ملعب 
من  بع�ساً  احت�سن  الذي  في�ست، 
اأجمل واأهم املباريات يف نهائيات 
البلد  بني  مبواجهة   ،2018 رو�سيا 
يف  وكرواتيا  الطموح  امل�سيف 
الفريقني  كال  عانى  النهائي،  ربع 
ثمن  الدور  لتخطي عقبة  االأمّرين 
النهائي، وذلك بفارق �ساعات قليلة 

الهيمنة  ظل  يف  املباراتني،  بني 
الرو�س  دافع  لالأ�سبان،  املطلقة 
با�ستماتة على عرينهم اأمام اأبطال 
املباراة  لتّتجه  ال�سابقني  العامل 
منحت  التي  الرتجيح  ركالت  اإىل 
ال�سيافة.  الأ�سحاب  العبور  بطاقة 
�سعيدة  نهاية  الكروات  وعا�س 
�سد  جمنونة  بداية  بعد  اأي�ساً 
هدف  ت�سجيل  �سهدت  الدمنارك 
اخلم�س  الدقائق  يف  فريق  لكل 
نف�سية حامية  معركة  تلتها  االأوىل 

زالتكو  اأبناء  ا�سطرت  الوطي�س، 
داليت�س خلو�س الوقت االإ�سايف ثم 
حجز تذكرة التاأهل اإىل الدور ربع 
النهائي من ركالت الرتجيح، �سرنى 
�سي�ستعيد  الفريقني  من  اأي  االآن 
�سيحظى  اأف�سل.  ب�سكل  توازنه 
االإ�ستثنائية  بامل�ساندة  الرو�س 
امُلعتادة من جماهريهم، وال �سك 
احلاجة  باأم�س  �سيكونون  اأنهم 
الفردية  املواهب  ملواجهة  اإليها 

واجلماعية للكروات.

مودريت�ش يحلم بفر�ضة 
عبور كرواتيا

 اإبراهيموفيت�ش: ال�ضويد قادرة
 على الفوز مبونديال رو�ضيا

الدور  بلوغ  اإىل  كرواتيا  تتطلع 
كاأ�س  لنهائيات  النهائي  ن�سف 
العامل لكرة القدم للمرة االأوىل منذ 
1998، يوم ا�ستهلت م�سريتها للمرة 
منا�سبة  يف  م�ستقلة  كدولة  االأوىل 
يف  �ستكون  اأنها  اإال  كربى،  كروية 
مهمة �سعبة اأمام رو�سيا امل�سيفة 
النهائي يف �سوت�سي  ربع  الدور  يف 
اليوم، يف بطولة طبعتها املفاجاآت، 
تفادت كرواتيا غري املتوقع، جيل 
لوكا مودريت�س �سيكون اأمام فر�سة 
اإجناز  االأقل  على  ليعادل  مثالية 
مونديال  يف  �سوكر  دافور  جيل 
رغم  على  عقدين،  قبل  فرن�سا 
اأبرز  اأحد  امل�سيف،  مواجهة  اإن 
مفاجاآت مونديال رو�سيا، قد تكون 
النتائج،  حم�سومة  غري  مغامرة 
زالتكو  املدرب  العبو  اأظهر 
داليت�س بعد �سحقهم االأرجنتني يف 
نظيفة،  بثالثية  املجموعات  دور 
الكبرية.  االأ�سماء  يخ�سون  ال  اأنهم 
وبا�ستثناء عبورهم ال�سعب اإىل ربع 

الدمنارك  ح�ساب  على  النهائي 
3-2 بركالت الرتجيح بعد التعادل 
1-1، مل يرث املنتخب القلق يف اأي 
وت�سدر  االأول،  الدور  يف  مرحلة 
بالعالمة  الرابعة  جمموعته 

الكاملة.
ركلة  اأ�ساع  الذي  مودريت�س  قال 
دقائق  قبل  الدمنارك  اأمام  جزاء 
الثاين،  االإ�سايف  ال�سوط  نهاية  من 
»منذ  الدويل:  االحتاد  ملوقع 
االأوىل  املباراة  نتخط  مل   2008
من  وكان  االق�سائية،  االأدوار  يف 
نزيل  ان  اإلينا  بالن�سبة  املهم جدا 
هذا احلمل عن اأكتافنا«، واأ�ساف 
اأعوام  بعد  رائعة  نتيجة  »حققنا 
من املحاوالت، وهذا يعني الكثري 
الفريق  هذا  يف  اأنا  اإيل،  بالن�سبة 
منذ العام 2008، واختربنا العديد 
منذ  احلظ  ال�سيئة  الهزائم  من 
تركيا  �سد  ال�سيما  الوقت،  ذاك 
اىل  نحتاج  »كنا  وتابع  والربتغال«، 
واعتقد  املرة،  هذه  احلظ  بع�س 

اننا كنا ن�ستحق ذلك«.

والهداف  ال�سابق  القائد  قال 
زالتان  لل�سويد  التاريخي 
اإبراهيموفيت�س اإَنّ منتخب بالده 
يف  اإجنلرتا  على  الفوز  ي�ستطيع 
وقد  رو�سيا  مونديال  نهائي  ربع 
باللقب،  فائًزا  احلال  به  ينتهي 
اإذا جنح يف التعامل مع ال�سغوط، 
ال�سحفيني  مع  حديثه  ويف 
اأجنلو�س  لو�س  ناديه  مقر  يف 
زالتان  قال  التدريبي،  غاالك�سي 
36 عاًما، الذي اعتزل دوليا بعد 
جائزة  اإَنّ   2016 اأوروبا  بطولة 
خروج  اأدوار  يف  تزيد  النجاح 
يتعلق  ال  »االأمر  وقال:  املهزوم، 
االآن هناك  الفريق،  مبدى جودة 
دور  الأنه  العواطف  من  الكثري 

ي�ستطيع  الذي  الفريق  الثمانية، 
التعامل مع ال�سغط ب�سكل اأف�سل 
واأ�ساف:  اأف�سلية«،  له  �سيكون 
ال�سويد  منتخب  اأن  اأعتقد  »نعم 
بو�سعه الفوز بكاأ�س العامل مثلما 
تغلب  البطولة،  بدء  قبل  قلت 
ا،  اأي�سً و�سوي�رشا  املك�سيك  على 
اأحد«.  يتوقعه  مل  جناًحا  حقق 
اإبراهيموفيت�س 62 هدًفا  واأحرز 
يف 116 مباراة دولية مع ال�سويد، 
مبباراة  يتعلق  االأمر  »االآن  قال: 
اإجنلرتا يوم ال�سبت، ونحن جميًعا 
ن�ساند فريقنا، جميع ال�سويديني 
بالفخر،  ي�سعرون  العامل  حول 
النظر  بغ�س  كذلك  و�سي�ستمرون 

عن النتيجة«.

برنامج مباريات اليوم
ابتداء من 15:00 ال�شويد / اجنلرتا
ابتداء من 19:00 رو�شيا / كرواتيا
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عي�سة ق.

ال  الكروية  هيئته  اأن  اجلريء  واأ�شار 
تعار�ض الفكرة وتتبناها خا�شة واأنها 
ترغب يف جت�شيدها على ار�ض الواقع، 
لكنهم مل يتلقوا ات�شاالت ر�شمية من 
اأن ك�شف املغرب  اأجل االأمر. و�شبق 
على  احل�شول  يف  ي�شت�شلم  لن  انه 
�رشف تنظيم املونديال رغم خ�شارته 
تقدم  التي  الرت�شيحات  يف  الرهان 

واآخرها  ال�شابقة  الدورات  �شمن  بها 
تنظيم  على  احل�شول  رهان  خ�شارته 
 2026 لطبعة  العامل  الكروي  العر�ض 
االأمريكي،  الثالثي  امللف  ل�شالح 
ال  انه  اإال  واملك�شيكي،  الكندي 
مناف�شة �رش�شة من  يجد  اأن  ي�شتبعد 
ملف ثالثي اآخر ي�شم دور اأوروغواي، 
تنوي  التي  واالأرجنتني  باراغواي 
التقدم مبلف م�شرتك بينها من اأجل 
تنظيم املناف�شة احتفاال مبرور مئوية 

احت�شنت  الذي  املونديال  انطالق 
عام  منه  االأوىل  الطبعة  اأوروغواي 

.1930
الدين  خري  الفاف  لرئي�ض  و�شبق 
مبلف  التقدم  اإىل  دعا  ان  زط�شي 
التناف�ض  اأجل  من  مغاربي  ثالثي 
العامل  لكاأ�ض  املقبلة  الطبعة  على 
حتت�شنهما  اللتان  الدورتني  بعد 
عامي  املك�شيك  كندا  واأمريكا  قطر 
وهي  التوايل،  على  و2026   2022

ال�شباب  وزير  بها  رحب  التي  الفكرة 
�شدد  الذي  والريا�شة حممد حطاب 
القاعدية  الهياكل  متلك  اجلزائر  اأن 
الكروية  املناف�شة  احت�شان  اأجل  من 
يك�شف  مل  ذلك  مقابل  العاملية، 
الر�شمي  موقفه  املغربي  الطرف 
حيال الفكرة رغم اأن م�شادر اإعالمية 
الرغبة  اإىل  مّلحت  اأن  �شبق  مغربية 
منفرد  ملف  بتقدمي  املوا�شلة  يف 

الحت�شان املونديال.

زط�سي اأول من اقرتحه واملغرب يفكر يف الرت�سح منفردا

االحتاد التون�ضي ال يعار�ض تقدمي ملف مغاربي الحت�ضان مونديال 2030

مل يعرت�س رئي�س االحتاد التون�سي لكرة القدم وديع اجلريء على فكرة نظريه اجلزائري خري الدين زط�سي من اأجل 
التح�سري الإيداع ملف ثالثي مغاربي يجمع بلدان اجلزائر، تون�س واملغرب من اأجل الرت�سح اإىل احت�سان كاأ�س العامل 
املقررة عام 2030، واأو�سحت �سبكة »بي بي �سي« اأم�س اأن االحتاد التون�سي رحب بالفكرة واعتربها خطوة ايجابية من 

اأجل التالحم املغاربي والعمل على تنظيم مناف�سة كروية عاملية هي االأوىل يف العامل

�ساو�سي وبالغ يطلبان ف�سخ العقد واال�ستئناف جرى اأم�س

بوغرارة يرمي املن�ضفة و�ضباب 
بلوزداد نحو املجهول

االإدارة حت�سر لتاأجيل لقاء مازميبي اإىل 30 جويلية

حا�ضي يلتحق برتب�ض مولودية 
اجلزائر بفي�ضي ويوقع العقد

نقطة  اإىل  بلوزداد  �شباب  فريق  عاد   
ال�شطر بعد رحيل ثاين مدرب للفريق 
قبل انطالق املو�شم الكروي اجلديد، 
بوغرارة  اليامني  املدرب  ف�شخ  حيث 
العقد مع الفريق بعد اأقل من اأ�شبوعني 
للمدرب  خلفا  النادي  مع  تعاقده  من 
عز الدين اآيت جودي الذي متت اإقالته 
وجاءت  معه،  التعاقد  من  اأيام  بعد 
بوغرارة  عليها  اأقدم  التي  اخلطوة 
ال�شعبة  الو�شعية  على  وقوفه  بعد 
انالدي  عليها  يتواجد  التي  والكارثية 
خا�شة بعد عدم اإقدام الرئي�ض حممد 
مع  التزاماته  ت�شوية  على  بوحف�ض 
والذين  منهم  اجلدد  خا�شة  الالعبني 
اأموالهم التي وعدهم بها  مل يت�شلموا 
بعد  املايل  الت�شبيق  يف  واملتمثلة 
التوقيع على العقود، وهو االأمر الذي 
بالقيام  التهديد  اإىل  بالالعبني  دفع 
واملقاطعة  التدريبات  عن  باإ�رشاب 

وهو ما جعل املدرب بوغرارة يف�شل 
على  املهام  موا�شلة  وعدم  املغادرة 

راأ�ض العار�شة الفنية.
اأبناء  ت�شكيلة  ا�شتاأنفت  املقابل،  يف 
حت�شريا  التدريبات  اأم�ض  »العقيبة« 
ح�شة  وهي  اجلديد  الكروي  للمو�شم 
اال�شتئناف التي جرت بغابة بو�شاوي 
الذي  ماروك  املدرب  قيادة  حتت 
موؤقتة  ب�شفة  التعداد  على  ي�رشف 
جديد،  مدرب  مع  التعاقد  حني  اإىل 
وهي التدريبات التي لن تعرف تواجد 
الثنائي اجلديد بالغ واحلار�ض �شاو�شي 
بعدما طالبا بف�شخ العقد مع ةالنادي، 
عر�شا  منايل  برج  ابن  ميلك  اأين 
ح�شب  ال�شعودية  االأندية  اأحد  من 
يتفاو�ض  بينما  لفريق،  منا  املقربني 
ال�شاعد  اإىل  االن�شمام  على  بالغ 

اجلديد اأهلي برج بوعريريج.
ع.ق.

اجلديد  امل�شتقدم  التحق 
مولودية  بفريقه  حا�شي  فار�ض 
كان  حيث  اأم�ض  اأول  اجلزائر 
حا�رشا مبقر ترب�ض الفريق يف 
ح�شوره  و�شجل  في�شي  مدينة 
التي خا�شها  الودية  يف املباراة 
غرونوبل  نادي  امام  الفريق 
اأطوار  تابع  حيث   ،38 فوت 
املقابلة، ومل يتبق �شوى التوقيع 
على العقد مع املولودية بي�شبح 
التعداد،  �شفوف  يف  ر�شميا 
النادي  اإدارة  رغبة  وياأتي 
العا�شمي يف التعاقد مع حا�شي 
تدعيم  يف  رغبتها  اإىل  بالنظر 
الذي  االأي�رش  الظهري  من�شب 
حيث  الدعم،  اإىل  بحاجة  يبقى 
بالكمولودية  الالعب  التحق 
قادما من دوري جنوب غفريقيا 
يف  ق�شاها  احرتاف  فرتة  بعد 
�شان  ميلودي  نادي  �شفوف 
معلقة  االآمال  وتبقى  داونز، 
معنيا  �شيكون  واأنه  عليه خا�شة 
اأين  القارية  املناف�شة  بخو�ض 
املولودية  ت�شكيلة  تخو�ض 
اأبطال  رابطة  جمموعات  دور 

اإفريقيا.
ت�شكيلة  اكتفت  املقابل،  يف 
بالتعادل هدف يف كل  »العميد« 
�شبكة خالل ثاين مبارياتها الودية 
يف  ال�رشوع  منذ  تخو�شها  التي 
و�شجل هدف  بفرن�شا،  ترب�شها 
اجلديد  امل�شتقدم  املولودية 
كانت  حيث  عثمان،  بن  من�شور 
برنار  للمدرب  مواتية  الفر�شة 
على  الوقوف  اأجل  من  كازوين 
اأ�شباله  ا�شتعداد  يف  التقدم 

النطالق املناف�شة.

قا�سي ال�سعيد: 
زط�سي وعدين 
باملاليل اإذا مل 

يحرتف ورف�سنا 
ت�سريح دينغ

ك�شف املدير الريا�شي ملولودية 
اجلزائر كمال قا�شي ال�شعيد ان 
اإدارة فريقه تعتزم على مرا�شلة 
القدم  لكرة  االإفريقي  االحتاد 
اأمام  مباراته  تاأجيل  اأجل  من 
الكونغويل  مازميبي  بي  تي 
من  الرابعة  اجلولة  حل�شاب 
اأبطال  رابطة  جمموعات  دور 
جويلية   28 املقررة يف  اإفريقيا 
املقبل اإىل 30 منه، مو�شحا ان 
يحت�شن  الذي  جويلية   5 ملعب 
مباريات النادي العا�شمي �شوف 
املباريات  باإجراء  معنيا  يكون 
االإفريقية  االألعاب  �شمن  عليه 
بالدنا  حتت�شنها  التي  لل�شباب 
م�شيفا  اجلاري،  ال�شهر  خالل 
انه يف حال رف�ض الهيئة القارية 
على  ي�شتقبلون  �شوف  الطلب 
ملعب م�شطفى ت�شاكر بالبليدة.
ال�شعيد  قا�شي  وا�شتطرد 
ندوة  اأم�ض  اأول  تن�شيطه  خالل 
الالعب  �شفقة  اأن  �شحافية 
اآخر  تكون  �شوف  فريد املاليل 
ا�شتقدامات املولودية قبل غلق 
ملف املركاتو، مو�شحا اأنه تلقى 
خري  الفاف  رئي�ض  من  وعدا 
الالعب  بتحويل  زط�شي  الدين 
حال  يف  املولودية  �شفوف  اإىل 
واأ�شاف  اأوروبا،  يف  يحرتف  مل 
تلقى  دبكة  بن  �شفيان  اأن العبه 
اإال  اأوروبا  عر�شا لالحرتاف يف 
اأنه ف�شل البقاء وموا�شلة اللعب 
م�شاعدته  اأجل  من  الفريق  مع 
على الذهاب بعيدا يف املناف�شة 
من  ابتداء  واالحرتاف  القارية 

املو�شم املقبل، مو�شحا ان 
اإدارته تلقت عرو�شا خيالية من 
اجل ت�رشيح العبها دينغ اإال اأنه 
الأهمية  عنه  اال�شتغناء  رف�ض 
و�شط  الكبري يف  ودوره  الالعب 
اأمادا،  امللغا�شي  رفقة  امليدان 
واأ�شاف اأن العبه �رشيف الوزاين 
حول  راجت  التي  االأخبار  نفى 
رغبته يف الرحيل عن املولودية 

واأنه باق يف �شفوفها.
عي�سة ق.

بطولة اجلزائر املفتوحة لل�سباحة

�ضيطرة �ضباحي احتاد 
اجلزائر واملجمع البرتويل

 
تاألق �شباحو فريق احتاد اجلزائر بح�شدهم الأربع 

ذهبيات عند الرجال، بينما �شيطرت �شباحات 

املجمع الريا�شي البرتويل على نهائيات ال�شيدات 

بنيلهن اأربعة األقاب، عقب اإجراء ال�شباقات النهائية 

ملناف�شات اليوم االأول من بطولة اجلزائر املفتوحة 

لل�شباحة يف احلو�ض الكبري مب�شبح ح�شان خيتمان 

بحيدرة، وهيمنت عنا�رش النخبة الوطنية املنتمية 

لفريق احتاد اجلزائر على جمريات اليوم االأول من 

البطولة الوطنية بف�شل م�شتواها وخربتها الدولية، 

فالبداية كانت مع ال�شباح املتاألق من�شف باالمان، 

الذي توج بذهبية 100 م على ال�شدر، كما اأحرز 

لوني�ض لقب �شباق 800 م �شباحة حرة متبوعا بزميله 

يف الفريق اأني�ض جاب اهلل الذي نال الف�شية، من 
جانبه فاز ريا�ض بوحميدي ب�شباق 200 م على 
الظهر، ويف �شباق التتابع ا�شتغل اأ�شبال مدرب 

االحتاد علي معن�رشي اخلطاأ التقني الذي ارتكبه 

البطل �شحنون ما ت�شبب يف اإق�شاء فريقه املجمع 

البرتويل لينالوا لقب �شباق 200 م اأربع مرات �شباحة 

حرة متبوعني برباعي  نادي عيون الرتك وهران 

و�شاحل نوتيك االأبيار، واكتفى املجمع البرتويل 

بال�شف الثاين بر�شيد ذهبية واحدة يف �شباق 50م 

فرا�شة بف�شل جنم ال�شباحة اجلزائرية اأ�شامة 

�شحنون. اأما لدى ال�شيدات، اأكدت �شباحات املجمع 

البرتويل ُعلو كعبهن، �شيما بف�شل املتاألقة ن�رشين 

جماهد التي توجت بلقبي 50 م �شباحة حرة و 100م 

فرا�شة، كما حت�شلت زميلتها رانيا نف�شي على ذهبية 

�شباق 400 م اأربع �شباحات لتختتم �شباحات املجمع 

ح�شيلتهن بلقب �شباق 200 م اأربع مرات �شباحة 
حرة.

ق.ر.

الالعبون يالقون الن�سرية وديا هذا 
االثنني وبلكاالم يغادر

الفرن�ضي دوما يلتحق 
بال�ضبيبة ويكون وقع 

العقد اأم�ض
لفريق حّل املدرب الفرن�شي فرانك دوما باأر�ض الوطن م�شاء اأول اأم�ض  الفنية  بالعار�شة  ر�شميا  االلتحاق  اأجل  من  الوطن  حيث باأر�ض  املقبل،  الكروي  املو�شم  عليها  واالإ�رشاف  القبائل  الطاقم اأنيكون الذي �شيكون مدربا للحرا�ض وم�شاعده غلى جانب الثنائي و�شل املدرب اجلديد لل�شبيبة مرفقا مبدرب احلرا�ض فريديريك �شبيبة  يف  معه  �شيعمالن  اللذان  رحو  و�شليمان  كعروف  واالإطعام مراد  الفندقة  مبركز  دوما  املدرب  تواجد  حيث  �شد امل�شاعد،  قبل  التح�شريي  ترب�شهم  الالعبون  يجري  اأين  البنيان  اأول خارج الوطن ا�شتعداد للمو�شم الكروي املقبل، حيث �شجل دوما الرحال نحو اأملانيا من اأجل خو�ض ترب�شهم التح�شريي املربمج بعيني  خا�شها  التي  للفريق  امل�شائية  التدريبية  احل�شة  كرمي اأم�ض ويكون وقع البارحة رفقة مواطنه على العقد الذي يربطهما ح�شوره يف  ال�شبيبة  ومناجري  مالل  �رشيف  الرئي�ض  بح�شور  االإدارة بالنادي  اأن  القبائلي  البيت  داخل  من  م�شادر  وك�شفت  اجلديد دودان،  للمو�شم  حت�شبا  الفريق  تعداد  تقدمي  اأجل  من  بتيزي واأع�شاء الطاقم الفني بتاريخ 13 جويلية املقبل وال�شري على النهج حت�رش  نوفمرب  اأول  التقدمي مبلعب  االأوروبي، حيث جتري عملية 

لقاءاتهم وزو بح�شور اأن�شار وع�شاق الفريق.  اأول  »الكناري«  ت�شكيلة  العبو  يخو�ض  اأخرى،  جهة  برجمة من  مت  حيث  داي،  ح�شني  ن�رش  اأمام  املقبل  االثنني  اخلام�شة الودية  من  ابتداء  جويلية   5 ملحق  ملعب  على  الودية  يخو�شها خو�ض  التي  الودية  اللقاءات  اأوىل  النادي  برمج  بينما  النا�شط يف م�شاء،  �شاربوكن  �شي  اأف  فريق  اأمام  اأملانيا  برتب�ض  العبوه 
تلقي يف املقابل، غادر الالعب ال�شعيد بلكاالم ر�شميا الفريق قبل نهاية الدرجة الرابعة االأملانية واملقررة يف  17 جويلية. بعد  تقرر  الذي  الرحيل  وهو  اجلارية،  ال�شيفية  والذي التحويالت  اوروبا  يف  االحرتاف  اإىل  العودة  اأجل  من  عر�شا  ولهذا الالعب  االجنليزية،  االأندية  اإحدى  يف  للعب  كبرية  بن�شبة  �شعدو من اجل منح اأحدهما �شارة القيادة املو�شم املقبل رغم اأن الغر�ض تفا�شل اإدارة ال�شبيبة بني الثنائي مهدي بن علجية ونبيل �شيعود= 

االأخري يبقى االأقرب.
عي�سة ق.



باكا يرف�ض الرحيل اإىل الدوري الرتكي
ك�صفت تقارير �صحفية عن رف�ض مهاجم ميالن الإيطايل الرحيل اإىل الدوري الرتكي، عرب 

بوابة طرابزون �صبور خالل فرتة النتقالت ال�صيفية اجلارية، ووفًقا ملا ورد عن موقع 
فوتبول اإيطاليا، فاإن الكولومبي كارلو�ض باكا مهاجم ميالن رف�ض اللعب يف �صفوف طرابزون 

�صبور، بعدما انتهت فرتة اإعارته لفياريال الإ�صباين، واأ�صاف املوقع اأن باكا لي�ض �صمن 
خطط ميالن للمو�صم اجلديد، مو�صًحا اأن الرو�صونريي يرغب يف بيعه يف اأقرب وقت ممكن 
من اأجل توفري ال�صيولة املادية، يف ظل معاناة النادي، ب�صبب قواعد اللعب املايل النظيف، 

وتابع املوقع اأن املهاجم الكولومبي رف�ض عر�ض طرابزون، حيث كان �صيح�صل خالله على 
5 ماليني يورو �صنوًيا بالإ�صافة اإىل مليوين يورو كحوافز.

الإ�شابة تنهي م�شاركة دانيلو يف املونديال
تعّر�ض ظهري املنتخب الربازيلي الأمين دانيلو اإىل اإ�صابة يف الكاحل �صتحرمه من مد 

يد امل�صاعدة لزمالئه يف بقية م�صوارهم �صمن كاأ�ض العامل رو�صيا، و�صعت الإ�صابة حداً 
مل�صاركة الظهري الطائر دانيلو مع املنتخب الربازيلي يف كاأ�ض العامل رو�صيا، وتعّر�ض ظهري 

مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي اإىل اإ�صابة على م�صتوى الكاحل حالت دون ا�صتكمال م�صواره 
مع »ال�صيلي�صاو« �صمن املونديال الرو�صي، واأكد الحتاد الربازيلي النباأ، الذي تناقله ممثلو 
و�صائل الإعالم الربازيلية يف رو�صيا م�صاء اأول ام�ض متمنيا ال�صفاء العاجل لالعب املتمّيز.

ويعّد دانيلو البالغ 26 عاماً من خرية الالعبني يف مركزه اإذ قّدم مو�صماً ملفتاً مع 
»ال�صيتيزين�ض« حتت اإمرة املدرب الإ�صباين جو�صيب غوارديول، وعلى الرغم من تاألقه خالل 

املو�صم املا�صي على اجلهة اليمنى لدفاع �صيتي ل يعدو دانيلو اأن يكون اإل معو�صاً جيداً 
لزميله فاغرن بالن�صبة ملدرب »ال�صامبا« تيتي، ومل ي�صارك دانيلو خالل مونديال رو�صيا �صوى 
يف مباراة �صوي�رسا الفتتاحية ليرتك املجال لزميله فاغرن لعب كورينثاني�ض الربازيلي للعب 

كاأ�صا�صي.

هيدينك يتوقع تتويج الربازيل بكاأ�ض العامل
ك�صف الهولندي جو�ض هيدينك املدير الفني الأ�صبق للمنتخب الهولندي عن توقعاته 

للمنتخب الذي �صيفوز ببطولة كاأ�ض العامل برو�صيا، وقال هيدينك، يف ت�رسيحات لراديو 
»مونت كارلو« اإن الربازيل هي املر�صح الأول للفوز باملونديال، وذلك لأنها متتلك تاريًخا 

كبرًيا يف تلك البطولة، واأكد املدرب الهولندي �صاحب 71 عاًما اأن املنتخبات يف بطولة كاأ�ض 
العامل لديها جودة عالية، واأ�صار اإىل اأن املنتخب الرو�صي هو مفاجاأة املونديال حتى الآن، 

م�صيفا اأنه مل يتوقع تاأهله اإىل ربع النهائي من البطولة، واأمت اأن خروج املنتخب الإ�صباين كان 
مفاجاأة كربى بالن�صبة له.

تقنية الفيديو تك�شب الرهان يف املونديال
عك�ض املخاوف املتعلقة باأن حكم الفيديو امل�صاعد، رمبا يقتل اجلدل الذي يعد يف املعتاد 

من اأكرث اجلوانب املمتعة يف كرة القدم، فاإن النظام املعمول به حالًيا �صاهم يف حت�صني 
املناق�صات التي تلي املباريات، كما رفع من م�صتوى التحكيم، ولعبت رغبة احلكام يف 

ا�صتمرار اللعب، دورا مهما يف الإثارة املوجودة يف رو�صيا، حيث �صهدت 26 من 56 مباراة 
حتى الآن ت�صجيل 3 اأهداف على الأقل، وعندما �صار الأمر واقعا اأخريا مل يدرك البع�ض 

اأنهم �صاهدوا حلظة تاريخية يف كاأ�ض العامل لكرة القدم.
وكانت الربازيل ت�صغط بقوة على كو�صتاريكا، يف ثاين مبارياتها يف دور املجموعات يف �صان 
بطر�صربغ وقبل 12 دقيقة من النهاية والنتيجة ت�صري للتعادل بدون اأهداف �صقط نيمار بعد 

تدخل من جيانكارلو جونزالي�ض ليحت�صب احلكم بيورن كاوبرز ركلة جزاء، وبينما احتفل 
الربازيليون، و�صع كاوبرز يده على اأذنه قبل اأن يتجه اإىل خارج امللعب، وعاد �رسيعا واأ�صار 
اأنه �صاهد الإعادة وتراجع يف قراره، ليجرب الربازيل على البحث عن طريقة اأخرى لتحقيق 

فوزها الأول يف رو�صيا.
تعر�ض احلكام ونظام حكم الفيديو امل�صاعد لنتقادات قا�صية، لكن التاأثري الإجمايل 

لالثنني كان اإيجابيا، ومت احت�صاب عدد قيا�صي من ركالت اجلزاء، بينما تراجعت ب�صكل 
وا�صح التدخالت العنيفة التي اأفزعت دول باأكملها يف املا�صي، واأفلت الإ�صباين بيكيه بعد 
تدخل عنيف بالقدمني �صد املغربي خالد بوطيب، وكان الكرواتي اأنتي ريبيت�ض حمظوظا 
يف احل�صول على اإنذار فقط،بعد ده�ض الأرجنتيني اإدواردو �صالفيو يف دور املجموعات، 
لكن يف املجمل �صهدت بطولة 2018، حالت متثيل اأكرث من املخالفات التي حتمل نوايا 

خبيثة، و�صنع نيمار �صمعة غري طيبة لنف�صه ب�صقوطه امل�رسحي على اأر�ض امللعب، وهو ما 
كان مثار �صخرية لذعة اجتاحت الإنرتنت، لكن نيمار لي�ض املتهم الوحيد مبحاولة التاأثري 

على احلكام، ورمبا تكون اأكرب نتيجة غري مق�صودة لنظام حكم الفيديو امل�صاعد، هي و�صع 
عالمات ا�صتفهام على احلكم الرئي�صي الذي له الكلمة الأخرية.

انتقال كري�شتيانو اإىل اليويف حديث العامل

كري�صتيانو  انتقال  �صفقة  حول  الجتماعي  التوا�صل  وو�صائل  الإلكرتونية  واملواقع  ال�صحف  عرب  املتناقلة  ال�صائعات  كرثت 
رونالدو جنم منتخب الربتغال الأول ونادي ريال مدريد الإ�صباين اإىل جوفنتو�ض الإيطايل، ال�صائعات مل تاأت من فراغ، بل جاءت 
بعد عدة �صواهد اأثارت حفيظة هوؤلء ما جعلهم يتاأكدون باأن الدون اأ�صبح قريباً من ال�صيدة العجوز، البداية كانت مع »تغريدة« 
املدير الريا�صي ال�صابق جلوفنتو�ض لوت�صيانو مودجي الذي قال عرب �صفحته على موقع تويرت اإن رونالدو وقع بالفعل عقدا 
لالن�صمام ل�صفوف البيانكونريي خالل ال�صيف اجلاري، ثم تبعها الإجابة ب�صحكة »ول تعليق »على ال�صوؤال حول انتقال الدون 

اإىل اليويف وجه اإىل مديره الريا�صي احلايل جو�صيبي ماروتا ما ف�رس باأن ال�صفقة قد متت.
وما زاد من التاأكيد باأن كل �صيء قد بت هو الت�رسيبات التي اأفادت باأن تقدمي الالعب لل�صحافة واجلماهري �صيكون يوم اليوم 
7/7 وهو ما يرمز اإىل الرقم الذي يحمله رونالدو واىل ال�صم املعروف به CR7، هذا عدا عن كون بعد امل�صادر قد اأ�صارت 
اأن الرقم الذي �صيحمله الكولومبي خوان كوادرادو خالل املو�صم القادم 16، ولي�ض 7 ما ُف�رس باأن القمي�ض �صاحب هذا الرقم 
�صيكون للقادم اجلديد اىل تورينو، ل�صيما بعدما �صحبت بح�صب بع�ض امل�صادر كل القم�صان التي حتمل الرقم مع ا�صم الالعب 

الكولومبي من متاجر النادي الإيطايل.
كل ما �صلف رغم اأنه يقود اإىل حقيقة واحدة، وهي اأن رونالدو �صيكون لعبا يف �صفوف جوفنتو�ض يف املو�صم القادم، لكن �صيئاً 
مل يوؤكد بعد، خا�صة اأن الأطراف املتدخلة مبا�رسة يف هذه الق�صية وهي الالعب نف�صه وناديه احلايل والنادي املزمع النتقال 
اليه مل يقوموا باأي ت�رسيح واحد حول هذه ال�صفقة، ما يح�رسها يف باب ال�صائعات ل اأكرث واىل حني اإمتامها �صتكون ال�صغل 

ال�صاغل جلميع حمبي الأطراف الثالثة وملتابعي كرة القدم حول العامل.

ك�صفت تقارير �صحفية عن كوالي�ض جديدة يف ال�صفقة املحتملة 
بتعاقد نادي باري�ض �صان جريمان الفرن�صي مع احلار�ض الإيطايل 
انتهاء  بعد  حر  انتقال  �صفقة  يف  بوفون  جيانلويجي  املخ�رسم 
اأن بوفون تواجد  عقده مع جوفنتو�ض، واأ�صارت �صحيفة »ليكيب« 
يف العا�صمة الفرن�صية باري�ض اأم�ض و�صيوقع على عقود ان�صمامه 
اإىل �صان جريمان ملدة مو�صمني بواقع مو�صم مع اإمكانية التمديد 
لآخر، واأ�صافت ال�صحيفة اأنه كان من املفرت�ض تقدمي �صفقة بوفون 
لالإعالم يوم اجلمعة اأو ال�صبت، اإل اأن اإدارة النادي الباري�صي ف�صلت 
م�صوؤويل  قرار  »ليكيب«  وبررت  املقبل،  الإثنني  ليوم  الأمر  تاأجيل 
�صان جريمان ب�صبب اهتمامهم بالبتعاد عن اأ�صداء نتيجة مباراة 
فرن�صا واأوروغواي، غدا اجلمعة، يف افتتاح مناف�صات دور الثمانية 
واأوروجواي  فرن�صا  نتيجة ملباراة  اأي  اأن  اإىل  العامل.ولفتت  لكاأ�ض 
�صتوؤثر على رغبة م�صوؤويل باري�ض �صان جريمان يف جذب اهتمام 
ديفيد  بعد  النادي  اإىل  ين�صم  كنجم جديد  بوفون  ب�صفقة  الإعالم 

بيكهام، زلتان اإبراهيموفيت�ض ونيمار جونيور.

املونديال ير�شم خطة البي اأ�ض جي لتقدمي بوفون
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اإ�شبيلية يرف�ض اقرتاح الحتاد الإ�شباين
بر�صلونة من  اأمام  الإ�صباين  ال�صوبر  كاأ�ض  اإقامة مباراة  الأندل�صي �صريف�ض  النادي  اأن  الإ�صباين  اإ�صبيلية  نادي  رئي�ض  كا�صرتو  اأكد خو�صيه 
مواجهة واحدة مثلما اقرتح الحتاد الإ�صباين لكرة القدم، متم�صكا باإقامتها على مباراتني كما جرت العادة، وذلك من اأجل الوفاء بالتزاماته 
للمباريات«،  املو�صمي  ال�صرتاك  �صمن  اإدراجها  بعد  بيزخوان  �صان�صيز  رامون  ملعب  على  املباراتني  اإحدى  وخو�ض  النادي  اأع�صاء  مع 
وطالب كا�صرتو خالل موؤمتر �صحفي باأن تقام البطولة الأوىل يف مو�صم 2018- 2019 على مباراتني بتاريخ 5 و12 اأوت املقبل وهي املواعيد 
املحددة م�صبقا، واأكد اأن الكلمة الأخرية �صتكون للمجل�ض الأعلى للريا�صة. وكان الحتاد الإ�صباين بقيادة لوي�ض روبيالي�ض، قد عر�ض نقل 
مقر ن�صخة العام اجلاري ملدينة طنجة املغربية لتقام ب�صكل ا�صتثنائي من مباراة واحدة، اإل اأن رئي�ض النادي الأندل�صي اأو�صح اأنه رف�ض 
هذا الأمر لأن املواعيد حمددة �صلفا واملباراة مدرجة �صمن ال�صرتاك املو�صمي لالأع�صاء. يذكر اأن بر�صلونة �صيخو�ض بطولة ال�صوبر 
هذا العام للمرة الرابعة على التوايل، كبطل لليغا 2017-2018، بينما �صيلعب اإ�صبيلية ب�صفته و�صيف الكاأ�ض الذي خ�رسه اأمام البلوغرانا اأي�صا 
بخما�صية نظيفة.ومن املنتظر اأن يحت�صن ملعب »رامون �صان�صيز بيزخوان« مباراة الذهاب يوم 5 اأوت املقبل، بينما �صتقام مباراة الإياب 

يف الأ�صبوع التايل مبا�رسة على ملعب »الكامب نو«
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فان دام يدخل معركة �سر�سة ب�سبب »قو�س قزح«!

ان�شبت موجات من ال�شخط على املمثل ال�شهري جان كلود فان دام، بعد اأن اأدىل خالل برنامج تلفزيوين فرن�شي، براأيه يف زواج املثليني فان دام، كان 
�شيفا يف الربنامج التلفزيوين الفرن�شي »هو ال يكذب«، وخا�ض نقا�شا مع الوزيرة مارلني �شياب، امل�شرفة على ق�شايا امل�شاواة بني اجلن�شني.

�ملمثل �ل�شهري �أعلن �رص�حة �أنه 
�لتقليدي  �ملوقف  موؤيدي  من 
�أدو�ر �جلن�شني، وهو يرى �أن  من 
�لإجناب  هو  �لرئي�س  �لن�شاء  دور 
يتوىل  حني  يف  �لأطفال،  ورعاية 
�لرجال تاأمني �لأ�رصة ماديا وهنا 
�شاألت �لوزيرة �لفرن�شية فان د�م، 
يف هذه �حلالة كيف يكون �حلال 

مع زو�ج �ملثليني؟
»هذ�  قائال:  رد  �ل�شهري  �ملمثل 
�آخر؟  برجل  رجل  يتزوج  حني 
�لن�شاء  يتزوجون،  �لرجال 
نعم  تتزوج.  �لكالب  يتزوجن، 
و�جلميع  يتزوجون  �جلميع 
�لأخرية  �لعبارة  بهذه  يتطلقون!« 
�أن  �إل  �ملز�ح،  د�م  فان  حاول 
عن  ر��شية  تكن  مل  حماورته 
�ملثليني  �إن  له  وقالت  �إجابته، 
و�لإهانة،  لل�رصب  يتعر�شون 
ولذلك يتعني دعمهم ل مقارنتهم 
بالكالب، �ملمثل �ل�شهري �شاحب 

من  �شل�شلة  يف  �لبطولة  �أدو�ر 
بدبلوما�شية  رد  هوليود،  �أفالم 
مثليني،  �أ�شدقاء  لديه  �إن  قائال 
بطريقة  هوؤلء  �إىل  ينظر  وهو 
نف�س  يف  لكنه  عام،  ب�شكل  طيبة 
�لوقت �أف�شح �أن �شيئا ما يف هذه 

�مل�شاألة يزعجه!
�ل�شياق  هذ�  يف  ت�شاءل  د�م  فان 
تزوجو�  �ل�شباب  جميع  �أن  »لو 
�لفتيات  وجميع  �لبع�س،  بع�شهم 
تزوجن بع�شهن �لبع�س، فمن �أين 
حلقة  بث  بعد  �لأطفال؟  �شياأتي 
�ملعركة،  بد�أت  �لربنامج  هذ� 
�لتلفزيونية  �لقناة  و�أعلنت 
�لأعلى  �ملجل�س  �أن   »LCI«
للو�شائل �ل�شمعية و�لب�رصية تلقى 
�أكرث من 20 �شكوى من م�شاهدين 
د�م،  فان  ت�رصيح  على  �شاخطني 
�إىل  �أي�شا  �ملمثل  تعر�س  كما 
�شبكات  يف  و��شعة  �نتقاد�ت 

�لتو��شل �لجتماعي.

�ملنتجة  �جلهة  طرحت 
�لربومو  كرموز«  لـ«حرب 
�لدعائي للفيلم على �شفحتها 
بوك،  في�س  مبوقع  �لر�شمية 
�ل�شينما،  يف  لعر�شه  متهيد�ً 

يف مو�شم عيد �لفطر.
�لنفجار�ت  مل�شاهد  وكان 
من  �لأكرب  �لن�شيب  و�لعر�ك 
وحتديد�ً  �لربومو،  م�شاهد 
بطل  جمعت  �لتي  تلك 
ب�شكوت  كر�رة  �أمري  �لفيلم 
�عتد�ء  �إثر  وذلك  �آدكينز، 
على  �لإجنليزية  �لقو�ت 

بالإ�شكندرية،  »كرموز«  ق�شم 
حيث يج�شد كر�رة دور �جلرن�ل 
يلعب  بينما  �مل�رصي،  يو�شف 
»�آدكينز« �شخ�شية قائد �لقو�ت 

�لإجنليزية.
»حرب  بطولة  يف  وي�شارك 
حميدة،  حممود  كرموز« 
وفتحي  عبد�لر�زق،  وغادة 
عبد�لوهاب، وم�شطفي خاطر، 
وحممود  �لعا�شي،  و�إميان 
وحممد  عز،  وحممد  حجازي، 
بيرت  �إخر�ج  من  رزق،  علي 

ميمي.

منح ميدالية القد�س ملرتجم وكاتب رو�سي

هبة طوجي تغني لفريوز يف حفلها بالقاهرة

تعاقد عادل كرم واأمل 
بو�سو�سة على »را�سور«

عراك بالأيدي بني اأمري كرارة و�سكوت اآدكينز يف »حرب كرموز«

يف  طوجي  هبة  �للبنانية  �ملطربة  تاألقت 
�أم�س  �أول  م�شاء  �أقيم،  �لذي  �لغنائي  حفلها 
�ل�شوي�س،  بطريق  �ملنتجعات  �أحد  د�خل   ،
من خمتلف  من حمبيها  كبري  عدد  بح�شور 

�جلن�شيات.
�ل�شالم  �لرحباين  �أ�شامة  �مللحن  وعزف 
�جلمهوري �مل�رصي، وذلك قبل �شعود هبة 
باأغنية  حفلها  ��شتهلت  �لتي  �مل�رصح،  علي 
وجهتها  كلمة  و�أعقبها  م�رص«،  علي  »�شلم 
للجمهور قائلة: »متنيت �إقامة حفل يف م�رص 
منذ فرتة، ولكن ظروف خارجة عن �إر�دتي 
علي  لأ�شلم  جئت  ولكني  ذلك،  دون  حالت 

�ملزيد  باإحياء  و�أعدكم  و�أهلها،  �لبلد  تلك 
من �حلفالت خالل �لفرتة �ملقبلة«.

منها  �أغنياتها،  �أبرز  من  عدد  هبة  وغنت 
»ميديل«  قدمت  ثم  وحلم«،  حبيتك  »ميكن 
»�شهر  �أبرزها  فريوز،  �أغنيات  من  لعدد 
�لليايل وبنت �جلري�ن« قبل �أن تنهي �لفا�شل 

�لأول من فقرتها �لغنائية.
بعد  حفلها  �للبنانية  �ملطربة  و��شتكملت 
بعدها  وغنت  �شاعة،  ربع  ��شتمرت  ر�حة 
�للي  ومني  نهاية  ول  بد�ية  »ل  �أغنيات 
بيختار«، حيث لقت �لأغنية �لأخرية تفاعاًل 

كبري�ً من �حل�شور.

 عادل كرم و�أمل بو�شو�شة يف �شورة تذكارية مع �ملنتج �شادق �ل�شباح 
�ملنتج  مع  تذكارية  �شورة  يف  بو�شو�شة  و�أمل  كرم  عادل  )�مل�شدر( 
�شادق �ل�شباح )�مل�شدر( عادل كرم و�أمل بو�شو�شة يف �شورة تذكارية 
مع �ملنتج �شادق �ل�شباح )�مل�شدر( عادل كرم و�أمل بو�شو�شة يف �شورة 
تذكارية مع �ملنتج �شادق �ل�شباح )�مل�شدر( عادل كرم و�أمل بو�شو�شة 
يف �شورة تذكارية مع �ملنتج �شادق �ل�شباح )�مل�شدر( عادل كرم و�أمل 

بو�شو�شة يف �شورة تذكارية مع �ملنتج �شادق �ل�شباح )�مل�شدر(
ب�شو�شة مع �رصكة »�شباح  �أمل  �للبناين عادل كرم و�جلز�ئرية  تعاقد 
�إخو�ن« علي بطولة م�شل�شل مقدم على �أجز�ء بعنو�ن »ر��شور«، من 

�ملقرر �أن يحمل �جلزء �لأول منه ��شم »دولر«.
فخورون  »نحن  منه:  �شادر  بيان  يف  �ل�شباح،  �شادق  �ملنتج  وقال 
باإن�شمام �لنجم �ل�شينمائّي و�لتلفزيويّن �لكبري عادل كرم �إىل م�رصوع 
�لتي  �لناجحة  �لأعمال  من  �شل�شلة  بعد  ة  خا�شّ �جلديد،  �ل�رصكة 
و�شلت �أ�شد�وؤها �إىل �لعاملّية، كما �أرحب بالنجمة �لعربّية �ملحبوبة 
ة طبعت  و�مُلتمّيزة �أمل ب�شو�شة، و�لتي ل �شّك �أّنها تتمّتع بهوّية خا�شّ

من خالل �أعمالها �لفنّية.
ور« �أو�شح �ل�شّباح: »هو خطوة للخروج عن �ملاألوف وك�رص  وعن »ر��شّ
�لإطار �لتقليدّي للدر�ما �لعربّية بتوقيع خُمرج ُمبدع وُمتمّيز ك�شامر 
�شبتمرب)�أيلول(   10 �لت�شوير يف  �نطالق  �ملقرر  من  �لربقاوي، حيث 

�ملقبل، و�شوف يحمل �ملو�شم �لأّول ��شم »دولر«.

�لعام  لالحتاد  �لد�ئم  �ملكتب  �أ�شدر 
بالإجماع  قر�ر�  �لعرب،  و�لكتاب  لالأدباء 
باحتاد  �لأجنبي  �لأدب  جلنة  رئي�س  مبنح 
كتاب رو�شيا، ومرتجم �لأدب �لعربي، �أوليغ 

بافيكني، ميد�لية �لقد�س.
�ملكتب،  �جتماعات  ختام  يف  ذلك  جاء 
�لعر�قية بغد�د،  �لعا�شمة  �لتي عقدت يف 
من 25-29 يونيو �جلاري، برئا�شة �ل�شاعر 
حبيب  �لإمار�تي  �ل�شحفي  و�لكاتب 
�حتاد�ت  ميثلون  وفود  وح�شور  �ل�شايغ، 
و�لكتاب  �لأدباء  وجمعيات  و�أ�رص  ورو�بط 
�لأدب  جلنة  ن�رصت  �ل�شدد  وبهذ�  �لعرب 
جاء  بيانا  رو�شيا  كتاب  باحتاد  �لأجنبي 

فيه:
�لعام لالأدباء  قرر �ملكتب �لد�ئم لالحتاد 
�حتاد�ت  روؤ�شاء  باإجماع  �لعرب  و�لكتاب 

و�لكتاب  �لأدباء  وجمعيات  و�أ�رص  ورو�بط 
�لأجنبي  �لأدب  جلنة  رئي�س  منح  �لعرب، 
�لأدب  ومرتجم  رو�شيا  كتاب  باحتاد 
�لعربي �أوليغ بافيكني ميد�لية �لقد�س، عن 
�لعالقات  وتطوير  تعزيز  يف  �لكبري  دوره 
ترجمة  يف  و�لإ�شهام  �لعربية،  �لرو�شية 
ون�رص موؤلفات �لأدباء �لعرب �ملعا�رصين، 
�أجل  �ل�شلبة من  وكذلك ملبادئه ومو�قفه 
�إحالل �ل�شالم �لعادل يف �ل�رصق �لأو�شط.

ووفقا للبيان، ف�شوف يتم منح هذه �مليد�لية 
�لفخرية لبافيكني بدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يف دي�شمرب �لقادم.
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َنُة الأَْرَبَعُة الأح�صِ
اَبه ، وظماأٍ للِحَكاَيٍة ، لكَنّ كليلَة مازال ناِئمًا  ا�شتيقَظ ِدمَنُة باكراً على غرِي َعادِتِه لأَرٍق اأَ�شَ
ِفي  خٌم ، يبدو اأّنه اأَِرَق ، َوحاول اأن يجلب الّنوَم كعادِة ُمَثَقّ على اأريَكِته وبني يديه كتاٌب �شَ
ل فيه قلياًل ، ثّم توّجه اإىل الّنافذة لي�شاهَد      ) برج اإيفل ( من بعيد مب�شابيحه  الَعامل ! تاأَمّ

مَت ، فا�شتلقى على اأريكِته ُيحاِوَل اأن  الكثرية وهيكله العمالق ! .. وما لِبَث اأْن َمَلّ ال�شَّ
ه ب�شفاٍء ، ومل مت�ِص َدقائق حّتى انتبه َكليَلة ، فتثاءب ، ونظر يف  َر يف مو�شوٍع ُيِحُبّ ُيفِكّ

دة امل�شتديرة ، حّياه  �شاعته وهو يفرك عينيه ويلب�ص نّظاَرَته وي�شَع الكتاب على املن�شَ
راٍح  اإىل  بفتوٍر ، واّته اإىل املغ�َشِل ، ثّم جاء ِبكوب قهوة  َوَدخينة يف يِدِه ، والتفَت بان�شِ

مت وامللل ، قاِئاًل :  دمنة املتكّور يف ال�شّ

م٫�ص

ر�أيت فيما يرى �لنائم �أين ع�ضو 
�ملار�ثون  يف  �لتحكيم  جلنه 
�خلا�ّص  �لقوى  لألعاب  �لعاملي 
، وكان �مل�ضمار و��ضعاً  باخليل 
و�حلما�ص على �أ�ضّده وكنَت �أنت 
ت�ضجيل  على  �مل�ضوؤول  دمنة  يا 
دولته  لتمثيل  يتقّدم  جو�د  كّل 
�أ�ضجرتك  وقد   ، طائفته  �أو 
ب�ضهيلها  �ضبحاً  �مُلِغري�ُت 
و�ضجيجها ، �إ�ضافة �ىل �جلانب 
�حليو�ين  �حل�ضور  من  �لخر 
�إليك  عهد  فقد   ، �لكثيف 
يف  مكانه  حتّل  �أن  �مل�ضوؤول 
يعوُد  ريثما  �ل�ضرت�كات  جمع  
على  �ضاخطاً  جئتني  ور�أيتك   ،
�لهمجّية و�ضوء �لنظام و�لرعونة 
و�أنا  فاأجبتك   ، �لأدب  و�ضوء 
 : و�لّت�ضبري   للّتهدئة  �أحوج  
جمّرد  هوؤلء  �أّن  دمنة  يا  �علم 
�ضائمة  بال عقٍل ، �إمنا يعي�ضون 
�لفرح بغريزة حيو�نّية حم�ضة  ، 
�لأقر�ن يف  �لفوز على  وغايتهم 
�مل�ضمار ، و�إيّن لأدعو �أن تنتهي 
.. فقلَت يل  �لّدورة بال خ�ضائر 
: �إن هناك ُم�ضِكلًة يف �لإ�ضطبل 
�مُلَعّد لل�ضيوِف! وذلك �ل�ّضائ�ص 
علّي  �أقبل  �مل�ضهور  �لربيطايّن 
�لعرَب و�لإفريقيني  يلعن  حاِنقاً 
�أّنه  �أعلم  ومل   ، و�لإ�ضالميني 
قال ما �ضمعَت �إل حني خاطبني 
بلغته �لجنليزية ، فاأهمته �إ�ضارة 
و�ضاأل   ، لغتكم  �أفهم   ل  �أنني 
كان  جمياًل  موزنبيقّياً  بغاًل 

بلغته  فخاطبه   ، بجانبي   يقف 
و�أفهمه �أنني عربي ل  �أفهم لغته 
، ف�ضخر مني �ل�ضائ�ص و�ن�رصف 
بامل�ضكلة  �لبغل  حّدثني  ثم   ،
فامتطيت  �أجلها  من  جاء  �لتي 
�لبغل و�جتهت �ضوب �لإ�ضطبل ، 
فوجدت  �لغبار كثيفاً و�لفو�ضى 
عارمًة ، وملا �ضكن �لغبار �ضيئا 
خيول  �أربعة  هناك  �أن  يل  تبني 
جز�ئرية كل و�حد منها يرف�ص 
�لتنازل عن �مل�ضاركة و�لإذعان 
�ل�ضّجة  هد�أت  وملا   ، لبع�ضها 
للجياد  �أ�رصت   ، �لغبار  و�نق�ضع 
�لأربعة باخلروج ثّم �ل�ضطفاف 
حّتى نخترب �لأ�ضلَح ، فاإّنه �أجدر 
�حل�ضان  فكان   ، بلده  بتمثيل 
و�فر    ، �للون  �أبي�ص   ١ رقم 
�لهامة لكّنه على �عتد�ٍد وعجب 
، ويف جنبه علق علم فرن�ضا ويف 
عالمة  هناك  �لأي�رص  �جلانب 
مل  ملونة  �لفا�ضّية  رمز  ت�ضبه 
وينظر   ، حمتو�ها  �أعرف 
فاأمرته   ، با�ضتخفاف  لالآخرين 
م�ضمار  لالختبار يف  يذهب  �أن 
ي�ضبح  وهو  فذهب  �لّتدريب 
وينظر للبقية با�ضمئز�ز و�ضهيل 

كالقهقهة.
�أحمر  فكان   ، �لثاين  �أما 
كال�ضيطان ، له نخوة مبالغ فيها 
 ، وطنه  له غريًة على  �أّن  ، غري 
تقدمي  م�ضتعّد  :�إنني  ويقول 
لأجل  وجمدي  و�رصيف  روحي 
 ، �لعامل  يف  بالدي  علم  رفع 
فقلنا له : بورك فيك من ح�ضان 
مرهون  �لأمر  لكّن   ، �أ�ضيل 

لالختبار..  �ذهب  ب�ضطارتك! 
�للّون  رمادّي  ح�ضان  تقّدم  ثّم 
و�لُعنُِق  �ل�ّضوق  طويل  نحيل   ،
يكاد  ل   ، �لع�ضالت  م�ضدود   ،
 ، حمحمة  �أو  �ضهيل  له  يُ�ضمع 
�ضائ�ضه  �أن  يظهر   ، ثقة  ممتلئ 
�جلميل  �لولء  فاأظهر   ، ماهر 
بالت�ضحية  و�ل�ضتعد�د   ، لبلده 
ل�ضالح  ميلك  ما  بكّل  �أجله  من 
�مل�ضتَحّق ، ف�ضكرناه وبعثناه �إثر 
�إخوته ، وتقّدم �لأخري وقد بد� 
�لليل  م�ضت�ضعفا فيهم ، كقطعة 
، ممتلئ  �ل�ّضعر  ، غزير  �ملمتّد 
على   ، �لعني  حاّد   ، �لّردفني 
ق�رص يف قو�ئمه ظاهٍر ، فالتفّت 
�إليك �أوّكد ظّني يف عدم كفائته 
على   ، عليه  �أ�ضفقت  لكّنك   ،
�لحتمال �لأ�ضعف ، وقلت يل : 
لندع هذ� �جلنوبّي �مل�ضت�ضَعف 
فاإن   ، ميار�ص حّقه يف �ملبار�ة 
متثيل  يف  فر�ضة  �أعطي  فاز  
م�ضريه  كان  �أخفق  و�إن   ، �أّمته 
م�ضرَي �لأغلبّية ممن مل ي�ضعفهم 
ن�ِضطاً  و�نطلق  ففرَح  �حلّظ.. 
َفنا  �أَ�رصرْ ومّلا   ، �إخوته  نحو 
َر�أينا   ، �لختباِر  ميد�ِن  على 
َوَو�ِعَدًة  م�رّصفًة  ر�ِئعة  عرو�ضاً 
مل  �لأّوَل  �أّن  �إّل   ، �لأربعِة  من 
 ، ِبنَف�ِضِه  �مُلعَجَب  �لأبي�َص  يُكن 
َعا�َص  ِحيَفا  من  بَل كان ح�ضاناً 
�أوروّبا  َمز�ِرِع  يِف  �لَقهِر  َحيَاَة 
من  ِبَقِطيٍع  َل  �ّت�ضَ �أِن  و�ّتفَق   ..
�خُليُوِل �لَوح�ضّيِة �جلبلّيِة ، �لّتي 
ل يقِدر على �ل�ضتيالِء عليها ول 
 ، َمَعهم  فهَرَب   ، �أحٌد  ها  تروي�ضِ

وتَدّرب على �أيديهم فنون �لعدو 
قائد�ً  �أ�ضحى  حّتى   ، و�لقفز 
ُحلوق  يف  �ضوكًة  اُرو�  َو�ضَ  ، لهم 
َومل   ، ي�ضتعبدونَُه  كانو�  من 
مَي�ِص َعاٌم َوِن�ضٌف َحّتى َظهرت 
موهبتُه َونبوُغه ، ف�َضلّموه ِرئا�ضَة 
�لَقِطيع ، وطّبقت �ضهرته �لآفاق 
�ملر�ثون  مو�ضم  حان  ومّلا   ،
وعر�ضت  �لإد�رة  به  �ّت�ضلت 
وهم    ، �لّتحكيم  رئا�ضَة  عليه 
�إذ   ، �حلقيقّية  هوّيتَه  يجهلون 
�ملزّيفة  هوّيته  لهم  يُظهر  كان 
�لألب!  جبال  من  حٍرّ  ككائٍن 
ولّبى �لّدعوَة وبني جو�نحه نزوٌع 
وقد   ، �لعربّية  �خليول  ملقابلة 
�ملكاِن  �أرجاء  جميع  يف  طاف 
�لعربي  �لّتمثيل  عف  �ضَ فاآمله   ،
وغياباً   ، �لّدولّية  �ملحافل  يف 
�لّتي  �جلهاِت  لبع�ص  جماعّياً 
تعاين �حلرَب و�لّتعتيم �لإعالمَيّ 
و�لّتهمي�َص و�حَلظَر ،قال كليلة : 
 : ��ضتفهاٍم  نقطة  و�ضعت  وهنا 
ملاذ� �جلز�ئر جتاوزت كّل هذه 
و�ضاركت   ، �لقا�ضية  �لعر�قيل 
بُكّل هذ� �لّثقل من �خلرب�ت ؟!.. 
ومل �أجد جو�باً ُمقِنعاً �إل عندما 
ما   : �لأّول  �ل�ّضوؤ�ل  على  �أُِجبت 
بنف�ضه  �مُلعجب  �لأبي�ص  �ضنع 
�ضبع  جاءه  قد   : يل  فقيل  ؟ 
 ، معه  وذهب  بغي�ص  فرن�ضٌيّ 
ثّم �أطّل علينا بعد ن�ضف �ضاعة 
ل�ضبب  �مل�ضاركة  عن  و�عتذر 
فرن�ضي  �ضبع   : قلت  جنهله! 
�لأمر  حقيقة  يل  بانت  قد  ؟! 
�لو�ضاية  ميار�ص  بع  فال�ضّ ؛ 
�ل�ضتعمارّيَة ، وموؤّكٌد �أّنه �أغر�ه 
باملال و�لمتياز�ِت ، ويف تلك 
على  )جهاد(  تعّرف  �للحظة 
فملكته   ، �جلز�ئري  �لّثالثي 
�لّن�ضوةُ وحملته �لّنخوةُ ، و�أ�رّص 
 ، �ل�رصّيةِ   هوّيته  بحقيقة  لهم 
�لّذي  �ملمّيز  �لّتفاَق  و�ّتفقو� 
مل نّطِلع على حقيقته �إّل حلظَة 

وِل! �لفوز على خِطّ �لُو�ضُ
�لرّتتيبات  مّتت  ما  و�رُصعاَن 
يحرثون  �ملتبارون  و�نطلق   ،
مثار  وهالني   ، �مل�ضماَر 
وقرقعة   ، �لّروؤو�ِص  فوق  �لّنقع 

 ، لبة  �ل�ضّ �لأر�ضّية  يف  �حلو�فر 
و�ضهيل ُمتلٍط ، وخفق �لّر�يات 
 ، و�لّرموز  �لأزياء  �ملختلفة 
 ، وتهري�ٍص   ، عن�رُصّي  وت�ضجيع 
وكّنا على  و��ضتياٍء..   ، وُمقامرٍة 
وجهاد  كليلة   : �لّتحِكيِم  طاولِة 
�لف�ضيلة  عن  نائباً  باعتباره   (
�للجنة  وع�ضو  �ملتناف�ضة( 
�مُلقّرر �ضنفور) وهو فهٌد خبري 
للم�ضافات  �جلري  ريا�ضة  يف 
و�لع�ضو   ) و�لّطويلة  �ملتو�ّضطة 
�لّر�بع �ضّيد َمهري ) من مهارى 
وقد   ، �جلياد  �لعربّي  �خلليج 
�لأوىل  �ملرتبة  على  ل  حت�ضّ
يف  �لتو�يل  على  دور�ٍت  لثالث 

مار�ثون �ملهارى (
�لعو�ر�ص  خلف  و�ضمعت 
�أخاه  ُث  يَُحِدّ حمار�ً  �حلديدية 
ُد  ويُنِدّ  ، برّمِتِه  �ل�ّضباق  فينتقد 
وحّرك  ؛  و�لتحيُِّز  بالعن�رصية 
ُذبابًة  بها  ين�ّص  �لّطويلتني  �أُذنيه 
ل�ضالِح  عليِه  تتج�ّض�ُص  ح�ضبها 
�حلكمة  من  لي�ص  ما..  ِح�ضاٍن 
تُق�ضى  �أن  �لإن�ضانية(   ( من  ول 
�مُلنَاِف�َضِة  ِمَن  �حَلِمرِي  ف�ضيلُة 
�أو  خربٍة  ِمن  يَنُق�ُضنَا  فماذ�   !
نُ�ضتَبَعَد  حّتى  فّنّياٍت  �أو  �إلهاٍم 
ِبنا  يَجيئوَن  �أّنهم  و�لأدهى  ؟! 
كنت  ما  �حلمريي!  للح�ضد 
�أكون  �أن  حّبوب  يا  �أح�ضب 
عاً مِلن عا�ص طول �لّدهر  ُم�َضِجّ
�لحتقار  نظرة  �إلينا  ينظر 

و�لّدونّية و�لإق�ضاِء!
جاءت  مَن�َضاويٌَّة  ُمهَرةٌ  قالت 
�لجنليزي  َخِطيبََها  ع  تُ�َضِجّ
تبقى   : عليه  لرٍَتَُدّ  اب  �مُل�ضَ
حماًر�!..وكما يقول �جلز�ئرّيون 
: ما يفهم �حلمار يف �أكل �لقرفة 
،  ونّك�َص حّتى  ؟ ف�رَصَط ونَهَق 
وتو�رى   ، َكالِمَها  َعلَى  يُغّطي 
َرِفيُقه  ِحَك  ِد ..و�ضَ و�ضط �حَل�ضرْ
و�قرَتََب   ، ُمزِعٍج  َخ�ِضٍن  وٍت  ب�ضَ
ِحَمار  حم�ُضوبك   : ُمَغاِزلً  منَها 
د �ملو�هب ، َجاهٌز  �أ�ضلي ُمتَعِدّ
 ! ينتظُرَك  و�لإ�ضطبل  َو�ِج  للَزّ
وقالت   ، باحتَقاٍر  �إليه  فنظرت 
: �نتظر بعد �نتهاء �ملار�ثون ، 
فك على حبيبي ، وُقل لّه  و�ضاأعِرّ

، مل  �آ�ضف   : قال   ! �لَكالم  هذ� 
 ! يا وِقحة  �أّنك مرتبطة  �أعرف 

د كرفيِقه !.. وذ�ب يف �حل�ضرْ
ومل   ، �َضاأين  �إىل  َم�ضيُت  َوُهنَا 

ِيِّق !.. �أ�ضمع بقّيَة �حِلّو�ِر �ل�َضّ
مكاين  �إىل  عودتي  طريق  ويف 
األ  يَ�ضرْ بَع  �ل�ضّ وجدّت  �للجنِة  يف 
عن �ضديقه �حل�ضان �جلز�ئرِيّ 
 ، بالِعقاَِب  ُدهُ  ويَتَوَعّ  ، �لأَبي�ِص 
زر�فُة  ��ضتوَقَفترُْه  �أن  و�ضادَف 
َجاءترْ  غرَيِتها  �ضَ مَع  مَت�ِضي 
َقالَت   ، تَِجَماِم  و�لإ�ضرْ ِتاَع  تَمرْ لال�ضرْ
�أبي�َص  اناً  ِح�ضَ ر�أيرُْت  لَقد  له 
�لعلَم  يّت�ضح  وكذ�  كذ�  �ضفتُُه 
نحو  كالربِق  ويتوّجه  �جلز�ئرَيّ 
نُقَطِة �لِبَد�يِة ! فرَتكترْه يف حالٍة 
 : !.. فقلت يف نف�ضي  لها  يُرثى 

فعلها مقر�ن �أخري�ً ! ..
َطاَل �لنِتَظاُر َعلَى خِطّ �لُو�ضوِل 
يفِقدوَن  عون  �مُل�َضِجّ َوبَد�أَ   ،
رَبهم وتو�زنَهم ، .. َحتَّى بَانَِت  �ضَ
نَُة  �للُّجرْ ، ووقفِت  �أَِخري�ً  �لّطِليَعة 
�مَلرتَبَِة  لتَ�ضجيِل  ��ضتعد�ٍد  يِف 
َحابَُة  �ل�َضّ فانَق�َضَعِت   ، �لأُوىل 
�لأدَهُم  مهم  يَتََقَدّ ؛  �لأَررْبََعِة  َعن 
َع  َعُف ، �لَّذي كاَن َمو�ضِ تَ�ضرْ �مُل�ضرْ
ينطلق  مقر�ُن  يليِه   ! َفَقِة  �ل�َضّ
لبع�ص  وكاأمّناَخّفَفا   ، كالّزوبََعِة 
�لأحمر  ليلحق  �ل�رّصَعَة  �لّثو�ين 
و�ِحد  َخٍطّ  يف  ليكونا  و�لأَ�ضقر 
 ! �لُو�ضول  خِطّ  على  م�ضتقيٍم 
 : َو�ِحٍد  ب�ضوٍت  �جلميُع  ف�ضاح 
�لأربعِة  باأررْكاِنها  تفوُز  �جلز�ئُر 
�لفريُق  َذ  نَفّ �للَّحَظِة  ِتلَك  َويِف   !
َك�َضُفو�  �إذ   : �ّتَفاَقُه  �مللهم 
 .. اِحَر  �ل�َضّ  .. َد  �مُلَوَحّ �لِو�َضاَح 

�مُللرِْهَم .. �إنَُّه َعلَُم ِفِل�ضطني!!!
ُفوَف  َو�نرَبَى ِجَهاُد فاخرَتََق �ل�ُضّ
ِة  ِبُحَجّ  ، �لَفِريِق  �إىَل  لينَظَمّ 
وتبعتُُه   ، �لأو�ِضَمة  �لفاِئِز  تقليِد 
يا  َت بي  نَفرْ�ِضها ، وحِلقرْ ِة  ِباحُلَجّ
اِر  نَُة َويِف َعينَيَك ُدموُع �لنِت�ضَ ِدمرْ
 ، �لأربَعِة  باإبَد�ِع  َو�لعرِتَ�ِف   ،
تَه  ذ ُخَطّ َوتَهِنئِة مقر�َن �لّذي نََفّ

ِتعَماَر! . . وَهَزَم بِحكَمِتِه �ل�ضرْ
ِجَهاٍد  ِهيِل  �ضَ علَى  تَيَقظُت  و��ضرْ
 ، �لنَّ�رِص  بَطعِم  ِة  �لقَمّ �إىَل  يَُعوُد 

َوُحلُِم �لَعوَدِة ! ..
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معهد احلياة بالقرارة 

منارة علمية يقرتب من عمر املئة 
�سنة يف خدمة العلم والقراآن

مار�س اال�شتعمار الفرن�شي يف اجلزائر كل �شيا�شاته التع�شفية والقمعية يف حق ال�شعب اجلزائري، 
فعلى ال�شعيد الع�شكري قتل و�شرد ونفى مئات االآالف من اجلزائريني اذا مل نقل املاليني، وعلى 

ال�شعيد االجتماعي واالقت�شادي برزت الكثري من مظاهر الفقر واالأمرا�س واملجاعات التي اأ�شابت 
االأمة اجلزائرية يف العديد من الفرتات، واما يف اجلانب العلمي والثقايف فبعد ان كانت اجلزائر قبيل 
االحتالل الفرن�شي مدينة ثقافية وتنت�شر فيها املدار�س والكتاتيب، حولها اال�شتدمار اىل م�شتعمرة 

يغلب عنها اجلهل واالأمية على جميع الفئات �شواء كبار اأو �شغار، بنات او بنني.

اأ/ عبد القادر عزام عوادي

الفرد  واجه  ذلك  كل  ومع 
اجلزائري تلك امل�شاريع التغريبية 
والتب�شريية التي حاولت فرن�شا من 
الإ�شالمي  الدين  حتطيم  خاللها 
دارهما،  عقر  يف   العربية  واللغة 
على  للق�شاء  جاهدة  و�شعت 
اجلزائرية،  الهوية  مقومات  كل 
الفرن�شية،  املدار�س  ففتحت 
والعلماء  الباحثني  وار�شلت 
تخدم  درا�شات  انتاج  اأجل  من 
ومل  ال�شتعمارية،  الأهداف 
قامت  وامنا  فقط،  بهذا  تكتفي 
مبحاولة اف�شاد حالة املجتمع من 
الأخالقية يف  الرذائل  خالل ن�رش 
او�شاطهم، فكرثت احلانات، ودور 
كل  يف  والف�شاد  والقمار  الدعارة 

قرية ومدينة.
من  ذلك  كل  اجلزائريون  فقاوم 
خالل الت�شبث اأكرث بدينهم ولغتهم 
ما  وكل  وتقاليدهم  وعاداتهم 
يربطهم بهويتهم، فاأم�شكوا اأبنائهم 
عن التعلم يف مدار�س الفرن�شيني، 
وار�شلوهم اىل الكتاتيب واملدار�س 
اجلبال  يف  �شواء  البعيدة  القراآنية 
انت�شار  وعند  املدا�رش،  اأو 
بدايات  مع  الإ�شالحية  احلركة 
املدار�س  بداأت  الع�رشين،  القرن 
يف  وتنت�رش  تظهر  العربية  احلرة 
تلك  اأبرز  بني  ومن  املناطق،  كل 
املناطق وادي ميزاب، وبالأخ�س 
فيها  برزت  التي  القرارة  منطقة 
والتعلمية  الإ�شالحية  احلركة 
الع�رشين  القرن  بدايات  مع  بقوة 
ب�شفة خا�شة، وقبيل ظهور جمعية 
العلماء امل�شلمني اجلزائريني برز 
معهد احلياة الذي اأ�ش�شه جملة من 
رجال الإ�شالح يف املنطقة وعلى 
بيو�س  اإبراهيم  ال�شيخ  راأ�شهم 
عليه رحمة اهلل، و�شوف نحاول يف 
هذا املقال ان نعرف بهذا املعلم 

التاريخي العلمي والديني.

منطقة واد مزاب تنتع�س 
ثقافيا وعلميا على عهد 

العالمة حممد بن يو�شف 
اطفي�س

ن�شتطيع القون اأن ال�شيخالأف�شلي 
 (( الثميني  العزيز  عبد  وال�شيخ 
علميتان مبنطقة  �شخ�شيتان  هما 
كبري  دور  لهم  وكان  مزاب،  واد 
قبيل  والدينية  العلمية  النه�شة  يف 
ظهور ال�شيخ اطفي�س عليهم رحمة 

الطريق  مهدا  جميعا((،قد  اهلل 
وال�شالح  الدينية  لل�شحوة 
منطقة  يف  والثقايف  الجتماعي 
يعي�شا  مل  وانهما  ميزاب،  وادي 
اجلزائر  تاريخ  من  مهمة  فرتة 
ب�شفة عامة ومنطقة وادي ميزاب 
ب�شفة خا�شة، وهي فرتة الحتالل 
الفرن�شي ودخول القوات الفرن�شية 
وادي  اىل  وو�شولها  اجلزائر،  اىل 
يف  تغريات  من  طراأ  وما  ميزاب، 
عديد املجالت �شواء الجتماعية 
ما  وهو  الثقافية،  اأو  الدينية  اأو 
قطب  اطفي�س  ال�شيخ  عا�شه 

الئمة.
منذ  اهلل  رحمة  ال�شيخ  كان  ولقد 
هم  يحمل  الأوىل  العلمية  مرحلته 
من  وال�شالح،  والر�شاد  الدعوة 
خالل ما ت�شبع به يف معهد �شيخه 
ي�شعب  واإنه  الثميني،  العزيز  عبد 
احممد  ال�شيخ  بجهود  الإملام 
خدمة  يف  اطفي�س  يو�شف  بن 
وجهوده  امليزابي،  املجتمع 
ال�شالحية والعلمية. ولكن �شوف 
جمال  يف  جهوده  عن  نتحدث 
باملنطقة،  العلم  ون�رش  التعليم 
فلقد اأفنى عمره يف هذا امليدان 
�شواء يف التدري�س او تكوين الطلبة 
البحث  واي�شا يف جمال  والعلماء، 
والتنقيب والكتابة والتاأليف، فيعد 
حتى  زمانه،  مو�شوعة  اهلل  رحمه 
الئمة،  قطب  لقب  عليه  اأطلق 
ال�شالحية  النه�شة  اأبي  وت�شمية 

ووا�شع اأ�ش�شها العلمية.
امليدان  هذا  يف  �شاعده  لقد 
اإبراهيم  الكرب  اأخوه  �شغره  منذ 
البالد  من  عددا  طاف  الذي 
نفائ�س  منها  وجلب  ال�شالمية 
فا�شتفاد  واملخطوطات،  الكتب 
عن  و�شمر  اطفي�س،  ال�شيخ  منهم 
فيما  نف�شه  �شاعديه معتمدا على 
بعد يف طلب العلم، ولقد فتحت له 
خزانة ال�شيخ عبد العزيز الثميني 
اأي�شا حيث ا�شتفاد منها ونهل من 
ومن  والفكري،  العلمي  معينها 
اإبنه  اأي�شا انه تزوج  مباركة اهلل له 
عامل وهو احلاج حممد بن عي�شى 
ازبار، حيث فتحت له زوجته مرمي 
عنه،  ورثتها  التي  اأبيها  خزانة 
فهكذا فتحت له خزائن العلم منذ 

بداية م�شواره.
ولقد اأن�شاأ القطب يف �شنة 1837م، 
معهدا للتدري�س يف بني يزقن هي 
حلقة  دخل  ثم  داره،  الأ�شل  يف 
من  للنفي  تعر�س  وقد  العزابة، 
بلدته اىل بونورة، ومكث بها حوايل 

ع�رش �شنوات األف فيها كتبا كثرية، 
وتخرج عليه يف الفقه بها كثري من 
اإىل بلدته خلف  الطلبة، وملا عاد 
عي�شى  بن  حممد  احلاج  ال�شيخ 
ازبار يف م�شيخة امل�شجد يف �شنة 

1878م.
اهلل  رحمة  القطب  كان  ولقد 
كانت  حيث  للتعليم  متفرغا  عليه 
من  الأ�شبوع  اأيام  طيلة  درو�شه 
عدا  ما  الزوال،  اإىل  ال�شحى 
يف  درو�شا  يزيد  ثم  اجلمعة،  يوم 
يدر�س  وكان  الع�رش،  بعد  امل�شاء 
النجباء  والطلبة  الغرباء  الليل  يف 
الليل  تخ�شي�س  مع  واملتفوقني، 

للتاأليف والإفتاء.
ثالث  اإىل  معهده  ق�شم  ولقد 
م�شتويات وهي ابتدائي ومتو�شط 
والر�شيد  الأعمار  بح�شب  وعايل، 
العلمي للطالب، وبح�شب موؤهالته 
يحر�س  كان  ولقد  اأي�شا،  وجديته 
بنف�شه  التدري�س  يتوىل  اأن  على 
ويتوىل  امل�شتويات،  جميع 
ومتابعة  طلبته  على  الإ�رشاف 

اأخالقهم و�شلوكهم.
للطلبة  قبلة  يعد  معهده  وكان 
وخارج  ميزاب  نواحي  جميع  من 
ومزدهرا،  عامرا  فكان  ميزاب، 
املعهد  هذا  يف  عطاءه  وا�شتمر 
مل  �شنة،  ال�شبعني  عن  تزيد  ملدة 
ومل  فيه  التدري�س  عن  يتوقف 
منه  وتخرج  نادرا،  اإل  ينقطع 
راية  بعده  حملوا  اأفذاذ  علماء 
�شدق  بكل  والتعليم  الإ�شالح 
ال�شيخ  اأمثال:  من  واإخال�س 
حممد  بن  اإبراهيم  ا�شحاق  اأبو 
بن  اإبراهيم  وال�شيخ  اطفي�س، 
عي�شى اأبو اليقظان، وال�شيخ �شالح 
اإبراهيم  وال�شيخ  لعلي،  عمر  بن 
والبطل  البريكي،  عي�شى  بن 
با�شا  الباروين  �شليمان  املجاهد 

الليبي، والكثري من ال�شخ�شيات

انت�شار النه�شة العلمية 
وبروز احلركة االإ�شالحية 

مبنطقة القرارة بدايات 
القرن الع�شرين:

لقد ترك ال�شيخ اطفي�س يف نفو�س 
تالميذه اأثرا جميال وعظيما، فكل 
القرى  عرب  تفرقوا  الطلبة  اأولئك 
املعروفة  املزابية  والق�شور 
العلمية  ال�شيخ  ر�شالة  وحملوا 
املدار�س  واأ�ش�شوا  والدينية، 
للتدري�س  وت�شدوا  واملعاهد 
والفتوى يف امل�شاجد وحلق العلم، 

وبرز منهم الكثري، و�شاأحتدث هنا 
التعليمية  اجلهود  تلك  بع�س  عن 
الكثري  موطن  القرارة  بلدة  يف 
حملوا  الذي  والرجال  العلماء  من 
اللغة  على  وحافظوا  العلم  ر�شالة 

والإ�شالم يف اأحلك الظروف.
ال�شيخ  الأعالم  هوؤلء  بني  ومن 
عي�شى  بن  اإبراهيم  احلاج 
معهد  خريج  وهو  البريكي، 
بلدته  اىل  فرجع  اطفي�س،  ال�شيخ 
يف  للجهاد  بالتفرغ  وقام  القرارة 
معهدا  ففتح  والإ�شالح،  ن�رش 
على  كثري  ن�سء  فيه  انخرط 
وم�شتوياتهم،  اأعمارهم  اختالف 
فعكف ال�شيخ يربي ويعلم، وين�سء 
الأجيال، فتخرج عنه طلبة حملوا 
منطقة  يف  واملعرفة  العلم  لواء 
تالميذه  اأبرز  من  ولعل  ميزاب 

ال�شيخ بيو�س عليه رحمة اهلل.
واأي�شا جند �شخ�شية علمية اأخرى 
رائدة ومتميزة يف تلك الفرتة وهو 
ال�شيخ احلاج بن يحي، الذي تخرج 
اطفي�س  ال�شيخ  معهد  من  اأي�شا 
يف  وكبري  عظيم  ن�شاط  له  وكان 
رجال  وجل  القرارة،  منطقة 
تخرجوا  فرتته  بعد  الإ�شالح 
ال�شيخ  رجع  ان  فبعد  معهده،  من 
ال�شيخ  معهد  من  يحي  بن  عمر 
به  خا�شا  معهدا  فتح  اطفي�س 
تالميذ  حوله  فالتلف  بالقرارة 
تداولوا  الطبقات،  خمتلف  من 
فرث  اأخرى،  بعد  طبقة  عليه 
ومبادئه  واأخالقه  معارفه  فيهم 
لواء  حتت  وان�شوى  الإ�شالحية، 
اأعيان البلدة و�شخ�شياتها البارزة، 
والت�شامن  الألفة  روح  فيهم  فبث 
واأ�شبح  العام،  والإ�شالح  والتعاون 
واملر�شدين  الوعاظ  اأ�شهر  من 
بالقرارة،  العتيق  امل�شجد  يف 
واأ�شبح  بالبلدة،  الدعاة  كبار  ومن 
والرذيلة  الف�شاد  اأنواع  كل  يحارب 
ب�شبب  البلدة  يف  انت�رشت  التي 
اجلهل  حالة  وب�شبب  ال�شتعمار 
يكثف  جعله  ما  وهو  املنت�رش، 
امل�شجديةوالوعظية،  الدرو�س 
والعلمية  الدينية  احلياة  فتطورت 

كثريا بف�شل جهوده الكبرية.
اأما ال�شخ�شية الثالثة فهي �شخ�شية 
متفردة يف التميز والعطاء والبذل 

والإ�رشار والعزمية، وهي �شخ�شية 
بن  اإبراهيم  اليقظان  اأبو  ال�شيخ 
ال�شحفية  احلركة  رائد  عي�شى، 
اجلزائرية، وهو اأي�شا من خريجي 
وتالميذ ال�شيخ اطفي�س، ولكنه مل 
يوؤ�ش�س معهدا ول مدر�شة، ولكنه 
البعثات  ومن�سء  موؤ�ش�س  كان 
تلك  تون�س،  العلمية امليزابية اىل 
البعثات التي كان لها دور كبري جدا 
يف بروز احلركة الإ�شالحية بوادي 
رجع  وعندما  عام،  ب�شكل  مزاب 
ال�شيخ اأبو اليقظان اىل القرارة من 
تون�س، حتمل رفقه �شديقه ال�شيخ 
الإ�شالحية  النه�شة  اأعباء  بيو�س 
جمالتها،  خمتلف  يف  باملنطقة 
التعليم  او  ال�شحافة  ميدان  �شواء 
الوعظية  الدرو�س  او  امل�شجد  اأو 
ابرز  بني  من  ورمبا  وغريها. 
ال�شيخ  بها  قام  التي  اأي�شا  النقاط 
القرارة  منطقة  يف  اليقظان  اأبو 
على  عربية  ملدر�شة  تاأ�شي�شه  هو 
بعد  ذلك  وكان  الع�رشي  النمط 
رجوعه من تون�س �شنة 1915 ب�شبب 
بداية احلرب العاملية الأوىل، وكان 
ال�شيخ اأبو اليقظان قد اأخذ مناهج 
تدري�شها  وطريقة  املدر�شة  هذه 
تون�س  من  الع�رشية  املناهج  من 
ال�شديقية  املدر�شة  من  واأي�شا 
اأهايل  فوافق  بتب�شة،  كانت  التي 
املنطقة وعلى راأ�شهم ال�شيخ عمر 
املدر�شة،  تاأ�شي�س  على  يحي  بن 
وانخرط فيها ما يقارب 40 تلميذ 
احلديثة  العلوم  بع�س  يدر�شون 
الكتاتيب  يف  تدر�س  ل  التي 
كالتاريخ  الأخرى  واملعاهد 
وال�شرية واجلغرافيا، واأي�شا ح�شة 
خا�شة بالرتبية البدنية كان ي�رشف 
حتى  البلدة  خارج  ال�شيخ  عليها 
اليه،  ال�شتعمار  انظار  يلفت  ل 
طويال  ت�شتمر  مل  املدر�شة  ولكن 
واأوقفها ال�شيخ اأبو اليقظان ب�شبب 
لبعثة  اأخرى  مرة  وتنظيمه  عزمه 
فكان  تون�س،  اىل  ميزابية  علمية 
كبري  اأثر  الع�رشية  املدر�شة  لهذه 
ال�شيخ  وعلى  البلدة  �شكان  على 
يتزعم  �شوف  الذي  اأي�شا  بيو�س 
احلركة الإ�شالحية ببلدة القرارة.

عرثات يف طريق االإ�شالح

رمبا يظن القارئ الكرمي اأن طريق 
كانت  والتعليم  والإ�شالح  النه�شة 
امل�شايخ  لهوؤلء  بالورود  مفرو�شة 
متاما  العك�س  فعلى  والزعماء، 
ويف  �شدهم  الظروف  كل  كانت 
التعليم  كان  فلقد  مواجهتهم، 
املدار�س  وفتح  العربية  باللغة 
وتربية  القراآن،  وتف�شري  احلرة، 
واحرتام  الوطن  حب  على  الن�سء 
اأبرز  من  العربية  واللغة  الدين 
عنها  يعاقب  التي  املمار�شات 
وكان  الغا�شم،  الفرن�شي  القانون 
بكل  يقومون  العالم  هوؤلء 
ن�شاطاتهم  اإخفاء  يف  جهودهم 
ال�شحيح  التعليم  ن�رش  �شبيل  يف 
وال�شوي. ومل يكن ال�شتعمار فقط 
هو من يواجه هوؤلء ال�شيوخ، فكما 
يف  الإ�شالحية  احلركة  واجهت 
بع�س  مع  �شدام  الوطن  مناطق 
بع�س  ومع  ال�شوفية  الطرق 
واجهت  لال�شتعمار،  املوالني 
مبنطقة  الإ�شالحية  احلركة 
التيار  مع  �شدام  اأي�شا  مزاب 
رف�شا  رف�س  الذي  املحافظ 
احلديث،  الع�رشي  التعليم  تاما 
نحو  العلمية  البعثات  وار�شال 
البالد التون�شية، فقامت مواجهات 
وخا�شة  التيارين،  بني  عديدة 
-1920 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 

�شدامات  �شهدت  حيث   1922
كبرية جدا وكتبت الكتابات الكثرية 
يف ال�شحافة خا�شة ون�رشت بع�س 
وتزعم  امليدان،  هذا  يف  الكتب 
ال�شيخ  من  كل  الإ�شالحي  التيار 
ا�شحق  ابي  وال�شيخ  اليقظان  اأبو 
اأي�شا  ال�شيخ بيو�س  اطفي�س وكان 
مواليا لالإ�شالح ولكنه مل يكن يكتب 
يف ال�شحافة، واما التيار املحافظ 
فلعل من اأبرزهم كان ال�شيخ احلاج 
الذي  اليزجني  عمر  بن  �شالح 
وار�شال  الع�رشي  التعليم  رف�س 
البعثات �شوب تون�س، ودعا النا�س 
يف واد مزاب اىل مقاطعتهم وعدم 
ار�شال اأبنائهم ولقد تاأثرت احلركة 
الإ�شالحية ب�شكل كبري جراء هذا 
الأمر  اآخر  يف  كان  ولكن  ال�رشاع 
جناح ل�شاحلهم وا�شتمرت بخطى 

ثابتة وناجحة.

االأول- – اجلزء 
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 اخرتاق علمي قد يحمي االآالف
 من »القاتل ال�صامت«

على  ال�ضوء  يلقي  علميا  اخرتاقا  العلماء  من  جمموعة  حققت 
االأ�ضباب التي توؤدي اإىل االإ�ضابة بعدوى االإنتان، وي�ضاب االآالف بـ 
»القاتل ال�ضامت« عندما ت�ضبب عدوى، مثل ت�ضمم الدم، ا�ضتجابة 

مناعية عنيفة يهاجم فيها اجل�ضم خاليا اأجهزته.
اأياما، وحتتاج  االإنتان  للك�ضف عن  احلالية  االختبارات  وت�ضتغرق 
اأحيانا اإىل فرتة اأطول. ولكن البحث اجلديد ميهد الطريق الأ�ضلوب 
اأ�رسع بكثري يف ت�ضخي�ص املري�ص، ما يعزز ب�ضكل كبري من فر�ص 

بقائه على قيد احلياة.
واكت�ضفت االختبارات التي اأجريت على الفئران والب�رس، اثنني من 
اأثناء االإ�ضابة بااللتهاب  اجلزيئات التي تنتجها اخلاليا املناعية 
جامعة  علماء  ووجد  الدم،  تعفن  يف  ياُلحظ  كما  طويلة،  لفرتة 
وهي   ،microRNAs من  املرتفعة  امل�ضتويات  اأن  كولومبيا 
اأن ت�ضري  الوراثية، ميكن  ال�ضيفرات  اأجزاء �ضغرية من  عبارة عن 

اإىل احلاجة للعالج العاجل.
 221-miRو microRNAs واأ�ضارت امل�ضتويات املرتفعة من
امل�ضابة  الفئران  لدى  املناعة  جهاز  �ضعف  اإىل   ،222-miRو
بتعفن الدم. كما در�ص الباحثون م�ضتويات microRNAs لدى 

30 مري�ضا مت اإدخالهم اإىل امل�ضت�ضفى ب�ضبب اإنتان الدم.
ولوحظ اأن االأ�ضخا�ص الذين تظهر عليهم عالمات ف�ضل االأع�ضاء، 
 221-miR عندما ال يتم عالج االإنتان، �ضهدوا م�ضتويات اأعلى من

وmiR-222 يف عينات دمهم.
اأن اختبارا للجزيء microRNAs، ميكن اأن  ويعتقد الباحثون 
ي�ضاعد يف ت�ضخي�ص اإ�ضابة املر�ضى باالإنتان، ما ي�ضمح لالأطباء 
ببدء اإعطاء امل�ضادات احليوية وال�ضوائل، لل�ضيطرة على العدوى 

ب�رسعة اأكرب قبل ف�ضل االأع�ضاء متاما.
األف �ضخ�ص يف بريطانيا و250  االإنتان يق�ضي على 44  اأن  يذكر 
وقت  يف  عالجه  ميكن  ولكن،  �ضنويا،  املتحدة  الواليات  يف  األفا 

مبكر جدا با�ضتخدام ال�ضوائل وامل�ضادات احليوية الوريدية.
ويف حال مل يتم عالجه على الفور، قد يوؤدي اإىل تلف االأن�ضجة 
وف�ضل االأجهزة الرئي�ضية يف اجل�ضم. وحتى لو جنا املري�ص، ميكن 

اأن يعاين من تلف يف الدماغ اأو فقدان االأطراف.
مبا  ال�رسيرية،  العالمات  تقييم  على  حاليا  الت�ضخي�ص  ويعتمد 
الطبيعية  غري  القلب  و�رسبات  املرتفعة  احلرارة  درجة  ذلك  يف 

ومعدالت التنف�ص.
وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن الطريقة االأكرث موثوقية لتاأكيد الت�ضخي�ص 
اختبارها  يتم  حيث  املخترب،  اإىل  دم  عينة  اإر�ضال  يف  تكمن 
بالعدوى.  تتاأثر  اأنها  يعتقد  التي  الربوتينات  من  لعدد  وتعري�ضها 
النتائج  وتوفر  اأيام   3 اإىل  ي�ضل  ما  النتائج  ت�ضتغرق  اأن  وميكن 
اختبار  اإجراء  االأمل يف  الطبيعة،  التي ن�رست يف جملة  اجلديدة 

اأ�رسع بكثري.

اجللو�س لفرتة طويلة ي�صبب 
جمموعة اأمرا�س خطرية!

االأمريكية  اجلمعية  علماء  اأجراها  علمية  درا�ضة  نتائج  اأكدت 
لالأمرا�ص ال�رسطانية، اأن البقاء لفرتة طويلة يف و�ضعية اجللو�ص 
بني  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  وت�ضري  للغاية،  خطري  اأمر 
من  جمموعة  ب�ضبب  املوت  وخطر  احلركي  الن�ضاط  انخفا�ص 
و�ضع  يف  االإن�ضان  بقي  »اإذا  اأنه  الباحثون  اأثبت  فقد  االأمرا�ص. 
اليوم، فاإن خطر وفاته يزداد  اجللو�ص ملدة 6 �ضاعات واأكرث يف 
�ضاعات يف و�ضع   3 اأقل من  يق�ضون  بالذين  بن�ضبة 19%، مقارنة 

اجللو�ص«.
وك�ضف الباحثون اأن هذه العادة ترتبط بارتفاع م�ضتويات الدهون 
الثالثية والغلوكوز واالإن�ضولني و�ضغط الدم. كما لوحظ اأن الذين 
يق�ضون وقتا طويال يف و�ضع اجللو�ص مييلون اإىل تناول كمية اأكرب 

من الطعام.
وتوؤكد الدرا�ضة على اأن اجللو�ص لفرتة طويلة قد ي�ضبب جمموعة 
من االأمرا�ص: ال�رسطان، اأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية، مر�ص 
ال�ضكري، اأمرا�ص اجلهاز احلركي، اأمرا�ص الكلى والرئتني والكبد 
واال�ضطرابات  واألزهامير  باركن�ضون  ومر�ص  اله�ضمي  واجلهاز 
اأن هناك عالقة بني اجللو�ص لفرتة طويلة وامليل  الع�ضبية. كما 

لالنتحار.
وي�ضتند الباحثون يف ا�ضتنتاجاتهم اإىل بيانات عن 128 األف رجل 
هذه  خالل  منهم  تويف  �ضنة،   21 خالل  جمعت  اأ�ضحاء،  وامراأة 

الفرتة 49 األفا.
وين�ضح العلماء ب�رسورة عمل فرتات ا�ضرتاحة بعد كل �ضاعة من 
دقيقتني  ملدة  البدين   الن�ضاط  اأن  حتى  الكر�ضي،  على  اجللو�ص 
الكولي�ضرتول والغلوكوز يف اجل�ضم وكذلك �ضغط  يح�ضن م�ضتوى 

الدم.

علماء يك�صفون فوائد البقوليات ل�صحة االإن�صان
الواليات  من  علماء  اكت�ضف 
تناول  دور  يثبت  ما  املتحدة 
خطر  تخفي�ص  يف  البقوليات 
االإ�ضابة باأمرا�ص القلب واالأوعية 

الدموية.
يف  كولورادو  جامعة  علماء  واأكد 
البقوليات  اأن  �ضربينغز،  كولورادو 
ميكنها عمليا منع حدوث النوبات 
القلبية. الأن تناولها يزيد من ن�ضاط 

اجل�ضم امل�ضاد لالأك�ضدة.
وتو�ضل العلماء اإىل هذا اال�ضتنتاج 
مب�ضاركة  جتارب  �ضل�ضة  بعد 
وت�ضمنت  واحليوانات.  الب�رس 
خمربية  درا�ضات  االأوىل  املرحلة 
من  تعاين  التي  واجلرذان  للفئران 
تتغذى  باتت  حيث  الزائد،  الوزن 
اأ�ضا�ضي،  ب�ضكل  البقوليات  على 

م�ضتوى  انخف�ص  فرتة،  وبعد 
الكولي�ضرتول يف دمائها.

ودر�ص الباحثون يف املرحلة الثانية 
م�ضكالت القلب وال�ضكري، وات�ضح 
اأن تناول البقوليات مفيد جدا يف 
عمل  حت�ضن  حيث  احلاالت.  هذه 

القلب لدى مر�ضى ال�ضكري.
من  الدرا�ضة  هذه  نتائج  وتوؤكد 
البقوليات  فوائد  على  جديد 
اأن  �ضبق  فقد  االإن�ضان،  ل�ضحة 
من  وجبة  بتناول  االأطباء  ن�ضح 
غريها  اأو  البازيالء  اأو  الفا�ضوليا 
تعزز  الأنها  يوم،  البقوليات كل  من 
ارتفاع  �ضحة اجل�ضم، وحتمي من 
م�ضتوى  وارتفاع  الدم  �ضغط 
ال�رسطان  ومن  الكولي�ضرتول 

وت�ضاعد يف تاأخري ال�ضيخوخة.

ال�صيح لعالج اأكرث االأمرا�س خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!

اكت�ضافهم  ال�ضني  من  خرباء  قدم 
املالريا،  مر�ص  عالج  يف  اجلديد 
العاملي  اليوم   ،2018 اأفريل   25 يف 
وا�ضتخرج  املالريا،  ملكافحة 
اجلديد  اكت�ضافهم  ال�ضينيون  العلماء 
ال�ضيح  نبتة  من  املالريا  لعالج 
احلويل املعدلة وارثيا، التي تعد من 
جمموعة  عالج  يف  القيمة  النباتات 
مادة  على  الحتوائها  االأمرا�ص  من 
الرئي�ضي  املكون  االأرتيمي�ضينني، 

للعديد من االأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�ضكلة  لكن 
نبتة  يف  جدا  قليلة  االأرتيمي�ضينني 
العلماء  بح�ضب  احلويل،  ال�ضيح 
ال�ضينني الذين كتبوا ذلك يف مقالتهم 
 Molecular« جملة  يف  العلمية 
املجفف  ال�ضيح  اأن  ومبا   .»Plant
من   %1 اإىل   0.1 ن�ضبة  على  يحتوي 
بتعديل  العلماء  قام  االأرتيمي�ضينني، 
احلويل  ال�ضيح  جينات  على  وراثي 

واأ�ضبح يعطي النوع املعدل منه ن�ضبة 
ت�ضل اإىل 3.2% من هذه املادة.

كيت�ضوان  البحث،  م�رسف  واأو�ضح 
تانغ، من جامعة �ضانغهاي جياو تونغ 
معر�ضون  العامل  �ضكان  ن�ضف  اأن 
يتم  حيث  باملالريا  االإ�ضابة  خلطر 
كل  حالة  مليون   216 حوايل  ت�ضجيل 

عام، ميوت منهم 445 األف �ضخ�ص.
بتحديد  ال�ضينيون  العلماء  قام  لذلك 
ومعرفة وعزل جينات ال�ضيح بالكامل 
جلميع  جينية  خريطة  على  وح�ضلوا 
عددها  يبلغ  التي  النبتة  مورثات 
ترميز  عن  وامل�ضوؤولة   ،63226

الربوتينات فيها.
ال�ضينية  اجلامعة  اأخ�ضائيو  ويخطط 
املعدل  احلويل  ال�ضيح  زراعة  لبدء 
وراثيا الإنتاج كميات اأكرب من املركب 
ولت�ضبح  للمالريا،  املعالج  الدوائي 
هي  مما  بكثري  اأقل  املادية  تكلفته 

عليه اليوم.

اكت�ضف علماء من م�ضت�ضفى جامعة 
طوكيو اأن الذين جتري يف عروقهم 

ف�ضيلة الدم االأوىل »O« اأكرث عر�ضة 
للوفاة يف حال تعر�ضهم لنزيف.

وتفيد جملة Critical Care التي 
ن�رست نتائج الدرا�ضة، باأن العلماء 
در�ضوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، 

واكت�ضفوا اأن ن�ضبة الوفيات بني 
امل�ضابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم االأوىل كانت 28%، يف حني مل 
تتجاوز بني االآخرين %11.

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد 
امل�ضاركني يف البحث، اإن اأ�ضحاب 

ف�ضيلة الدم االأوىل اأكرث عر�ضة للموت 
ب�ضبب �ضعف تخرث دمهم عند تعر�ضهم 
لالإ�ضابات. وقد يكون ال�ضبب يف عامل 

فون ويلرباند )الربوتني ال�ضكري لبالزما 
الدم(. واأ�ضاف تاكاياما مو�ضحا: »تثري 

درا�ضتنا م�ضاألة كيفية تاأثري نقل الدم من 
الف�ضيلة االأوىل اإىل االأ�ضخا�ص الذين 

تعر�ضوا الإ�ضابات �ضديدة، يف جتان�ص 
الو�ضط، الذي بف�ضله يتوقف نزف 

الدم، وهل هناك اختالف باملقارنة مع 
ف�ضائل الدم االأخرى«.

واأكد تاكاياما على �رسورة اال�ضتمرار 
يف اإجراء درا�ضات يف هذا املجال، من 

اأجل التو�ضل اإىل ا�ضرتاتيجية لعالج 
امل�ضابني.
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خ�صو�صيات املذهب املالكي  على ال�صعيد الفقهي
وانفتاحه  �صدره  رحابة  اأوال: 
الفقهية  املذاهب  من  غريه  على 
ال�صابقة  ال�صماوية  وال�رشائع 
وا�صتعداده  باجلميع  واعرتافه 
منه  واال�صتفادة  معه  للتعاي�ش 
قبلنا  من  �رشع  قاعدة  بف�صل 
التي  نا�صخ  يرد  مل  ما  لنا  �رشع 
اأ�صوله  من  اأ�صال  مالك  اتخذها 
واأ�ص�ش  ماله  عليها  بنى  التي 
اإميانه  من  وانطالقا  فقهه  عليها 
ال  واأنه  ووجوبه  االجتهاد  بحرية 
امل�صيب  غريه،واأن  جمتهد  يقلد 
واأكرث علماء  مالك  يراه  كما  واحد 

االأ�صول يتجلى ذلك: 
 -1

�رشعا  قبلنا  من  �رشع  اتخاذ  يف 
اأخذ  وهكذا  نا�صخ،  ملريد  ما  لنا 
اجلعالة  مب�رشوعية  املالكية 
كما  يو�صف  �رشيعة  من  والكفالة 
وملن   ) قوله:  يف  عنه  حكاهاهلل 
جاء به حمل بعري واأنا به زعيم ) . 
كما ا�صتدلوا على م�رشوعية ق�صمة 
لها  ناقة  بقول �صالح: (هذه  مهياأة 
 .  ( معلوم  يوم  �رشب  ولكم  �رشب 
على  االإجازةوالنكاح  جواز  وعلى 

(اإين  مدين:  �صاحب  بقول  منافع 
اأريد اأن اأنكحك اإحدى ابنتي هاتني 

على اأنتاأجرين ثماين حجج
 -2

يف  باملخالف  االقتداء  اإباحته  يف 
من�رشوط  �رشطا  ولوترك  الفروع 
ال�صالة اأوركنا من اأركانها يف الفقه 
يراه  ال  االإمام  كان  اإذا  املالكي 
�رشطا والركنا يف مذهبه، ال�صالة 
يقراأ  اأوال  يتو�صاأ  ومل  نام  من  وراء 
الفاحتة يف ال�صالة اأويفتتح ال�صالة 
مذهب  على  االإحرام  تكبرية  بغري 

االإمام اأبي حنيفة ر�صي اهلل عنه.
-3

امل�صلمني  تكفري  رف�صه  يف 
مالك  �صئل  فقد  والهوى  بالذنب 
من  قال  هم؟  اأكفار  املعتزلة  عن 

الكفرفروا.
-4

املخالف  حكم  ت�صحيحه  يف 
واإن  نق�صه  ومنع  مالك  ملذهب 
اأوالراجحفي  امل�صهور  خالف 
القاعدة  وهي  املالكي،  املذهب 
يرفع  احلاكم  بحكم  املعروفة 
بقوخلليل  لها  امل�صار  اخلالف 

ورفع اخلالف ال اأحل حراما.
-5

باب  يف  املالكي  الفقه  قرره  فيما 
االأمرباملعروف والنهي عن املنكر 
اأن املختلف فيه ال يجب فيه االأمر 
عناملنكر،  النهي  وال  باملعروف 
القواعد  اأهم  من  قاعدة  وهي 
التي حتقق التعاي�ش بني املذاهب 
والطوائف املختلفة وحتفظها من 

ال�رشاع املذهبي والطائفي.
-6

اأي�صا  املالكي  الفقه  قرره  فيما 
للمالكية  ن�ش  يوجد  اإذامل  اأنه 
يعمل  فاإنه  املعرو�صة  النازلة  يف 
فيها بالفقه ال�صافعي اأواحلنفيعلى 

خالف بينهم.
-7

مذهبه  فر�ش  مالك  رف�ش  يف 
حني  االأئمة  جميع  على  وموطئه 
ذلك  العبا�صي  عليهاخلليفة  عر�ش 

واعتذر مالك عن ذلك .
-8

براأي  العمل  ا�صتح�صانه  يف 
مواطن  بع�ش  يف  ابتداء  املخالف 
واخلروج  الورع  باب  من  اخلالف 

الب�صملة  قراءة  اخلالف،  من 
االإمام  خلف  الفاحتة  �رشا،وقراءة 

للخروج من خالف ال�صافعي.
-9

مل  املبتدعاإذا  رواية  قبوله  يف 
يكن ممن  ومل  داعية ملذهبه  يكن 

ي�صتحل الكذب.
-10

عناملذهب  اخلروج  اإباحته  يف 
والعمل بقول املخالف عند احلاجة 
ي�صعب  التي  الق�صايا  بع�ش  ويف 
اأولغري  املالكي  االأخذبالفقه  فيها 
ذلك من االأ�صبابروي عن مالك اأنه 
�صالةالع�رش  بعد  امل�صجد  دخل 
امل�صجد  حتية  ي�صل  ومل  وجل�ش 
فاركع  �صيخ  يا  قم  �صبي:  له  فقال 
ركعتني، فقام ف�صالهمافقيل له يف 
ذلك، فقال خ�صيت اأن ي�صدق علي 
اركعوا  لهم  قيل  )واإذا  تعاىل:  قوله 

اليركعون
اإذا يتبني مدى انفتاح الفقه  هكذا 
وم�صاحلته  غريه  على  املالكي 
يف  املذاهب  باقي  مع  لهوتعاي�صه 
�صالم وتفاهم ووئام واإمكان االأخذ 

عنه واالقتبا�ش منه.

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ش ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�صِتغفاِر وال 
�صغريَة مع االإ�رشار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�صٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�صالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

�صرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �شيغة مبالغة 
�شديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�شبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

نن ال�صالة  �صُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّصم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�صافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�صب  �ُصنن ال�صّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�صب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّصمها  حيث  ق�صمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُصّ واآداب؛  �ُصنن 
�صلّى  اهلل  ر�صول  عن  امُلوؤّكدة  ال�صّنة 
على  واَظَب  والتي  و�صلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�صّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُصنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�صوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�صلم  اأ�رّش 

املوؤّكدة،  غري  ال�صنن  فهي  االآداب 
اأبعا�ش  اإىل  فق�ّصموها  ال�صافعّية  اأّما 
ب�صجود  ُتب  التي  نن  ال�ُصّ وهي 
عمداً  امُل�صلّي  ترَكها  �صواًء  ال�صهو، 
ال  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �صهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّصموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُصنن  هي  ال�صنن  ومندوبات؛  �ُصنَنٍ 
غري  ال�ُصنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّصموا 
ال�ُصنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُصنن 

اأقوال، و�ُصنن اأفعال وهيئات. 

اجتماع الأ�صماء احل�صنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ش العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون االبن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما االأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �صاحب االأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت االأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف االأر�ش كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ش اأ�صياًل 
، الكفر و االإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�صورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�صبب نزول �صورة الإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة االإخال�ش، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة االإخال�ش، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �صورة االإخال�ش، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َش �صيءٌ يولَُد اإاَلّ �صيَموُت، وال �صيء ميوُت اإاَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �صبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َش كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة االإخال�ش كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعاىل �صورة االإخال�ش. ، فُرِوي عن ابن عبا�ش ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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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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فاغن  فولك�س  ا�ضتعر�ضت 
ترويجي  اإعالن  اأول  موؤخرا 
 "T-Cross" مل�رشوع 
�ضياراتها  اأ�ضغر  يعك�س  الذي 
الكرو�س اأوفر، ويظهر الفيديو 
�ضتاأتي  اجلديدة  ال�ضيارة  اأن 

ت�ضميمي  بني  يجمع  ب�ضكل 
 "T-Rock" �ضيارات 
كما  ال�ضهرية.   "Tiguan"و
هذه  تبنى  اأن  املفرت�س  من 
 MQB" من�ضة  على  ال�ضيار 
طوله  بهيكل  وتاأتي   ،"A0

4.1 م، واأنظمة تعليق مميزة 
يجعلها  رباعي،  دفع  ونظام 
اأ�ضعب  اجتياز  على  قادرة 
وعورة  واأكرثها  الطرق 
تزود  اأن  املفرت�س  ومن 
اجلديدة   "T-Cross"

املحركات،  من  بنوعني 
يعمل  توربيني  اأحدهما 
اأ�ضطوانات  بثالث  بالبنزين 
باأربع  واآخر  لرت،   1.5 و�ضعة 
لرت، مع علب  و�ضعة 1.6  اأ�ضطوانات، 
�رشعات اأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

 ت�سال تخ�سر
 �أحد �أهم موظفيها

كيف �ستبدو ني�سان 
"GT-R" �لقادمة

يف  الهند�ضة  ق�ضم  رئي�س  قّدم 
�رشكة ت�ضال الأمريكية، داغ فيلد، 
ال�رشكة  يف  من�ضبه  من  ا�ضتقالته 
وذكر موقع "CNBC" الأمريكي 
عمل  الذي  فيلد  ا�ضتقالة  اأن 
بعد  جاءت  �ضنوات   5 ت�ضال  يف 
اأ�ضدرتها �رشكته،  التي  القرارات 
اأوقفته  والتي  الفائت،  مايو  يف 
حمددة  غري  لفرتة  العمل  عن 
بيانا  ت�ضال  اأ�ضدرت  جانبها،  من 

على  فيلد  فيه  �ضكرت  ر�ضميا 
اجلهود التي بذلها خالل عمله يف 
كفاءته  على  فيه  واأثنت  ال�رشكة، 

يف تطوير العمل.
عن  م�ضوؤول  كان  فيلد  اأن  يذكر 
الكهربائية  ال�ضيارات  اإنتاج 
كبري  ب�ضكل  و�ضاهم  ت�ضال،  يف 
�ضيارات  ت�ضاميم  تب�ضيط  يف 
"Model 3"، الأمر الذي قلل من 

تكلفة اإنتاجها ب�ضكل ملحوظ.

�ضورا  املواقع  بع�س  تداولت 
ل�ضيارة  اأنها  اأكدت  وت�رشيبات 
الريا�ضية   "GT-R" ني�ضان 

القادمة.
GT-" فاإن  للت�رشيبات،  ووفقا 

بهيكل  �ضتاأتي  اجلديدة   "R50
األياف  من  م�ضنوع  ان�ضيابي 
ما  واخلفيفة  املتينة  الكربون 
�رشعة  على  اإيجابا  �ضينعك�س 
ال�ضيارة، كما من املفرت�س اأن تاأتي 

املركبة مبحرك توربيني جبار بـ 6 
قادر  لرت   3.8 و�ضعة  اأ�ضطوانات 
على توليد عزم 780 ح�ضانا، وعلبة 
�رشعات اأوتوماتيكية بـ 9 مراحل. 
باأنظمة  ال�ضيارة  هذه  و�ضتزود 
متطورة  فرامل  واأنظمة  تعليق 
الكربون  األياف  تركيبها  يف  تدخل 
ال�رشعات  على  حرارتها  لتقليل 
عجالت  عن  ف�ضال  العالية، 

ريا�ضية مبقا�س 20 بو�ضة.

هوند� تطرح �أحدث �سيار�تها �لكرو�س �أوفر

ميت�سوبي�سي تعّدل "باجريو" �ل�سهرية

ا�ضتعر�ضت �رشكة هوندا موؤخرا اأحدث منوذج 
من �ضيارة "Pilot" الكرو�س اأوفر ال�ضهرية وتتميز 

"Pilot" اجلديدة بت�ضميم مميز يجمع بني �ضيارات 
"HRV" من هوندا و�ضيارات "Q5" الكرو�س 

اأوفر من اأودي كما من املفرت�س اأن تاأتي ال�ضيارة 
باأحدث اأنظمة املولتيميديا، و�ضا�ضتني تعمالن 
باللم�س واحدة يف منت�ضف الواجهة الداخلية، 

واأخرى مقابل ال�ضائق متاما، بالإ�ضافة اإىل اأنظمة 
اأوتوماتيكية للتحكم بالفرامل ومنع النزلق على 

الطرق ال�رشيعة واملنعطفات.
و�ضي�ضمن الأداء املمتاز لل�ضيارة حمرك بنزين بـ 

6 اأ�ضطوانات و�ضعة 3.5 لرت، قادر على توليد عزم 
283 ح�ضانا.

اأكدت �رشكة ميت�ضوبي�ضي اليابانية 
عزمها طرح مناذج جديدة معدلة 
رباعية  "باجريو"  �ضيارات  من 

الدفع.
"باجريو"  اأن  ال�رشكة  واأو�ضحت 

من  للعديد  �ضتخ�ضع  القادمة 
الت�ضميمني  يف  التعديالت 
و�ضتزود  والداخلي،  اخلارجي 
اأكرب من نظرياتها احلالية،  بهيكل 
كما  ركاب  ل�ضبعة  تت�ضع  وقمرة 

ال�ضيارة  هذه  تطرح  اأن  ينتظر 
مبحركات بنزين ب�ضت اأ�ضطوانات 
توليد  على  قادرة  لرت،   3.3 و�ضعة 

عزم 180 ح�ضانا.
ومن املتوقع اأن تطرح ميت�ضوبي�ضي 

يف  املقبل،  العام  اأوائل  �ضيارتها، 
 53 ب�ضعر  اأول  ال�ضينية  ال�ضوق 
رو�ضيا  لت�ضل  تقريبا،  دولر  األف 
والأ�ضواق الأوروبية يف الربع الثاين 

من 2019.
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�آبل تعّدل �أجهزة »�آيباد«

�أكدت م��قع مهتمة ب�ش�ؤون �لتقنية �أن 
ملح�ظة  تعديالت  �إدخال  تن�ي  �آبل 
�لل�حية  »�آيباد«  ح���شب  على 
�لقادمة. ون�ه �ملربمج �شتيف �شميث، 
�ملتخ�ش�ص بتط�ير برجميات �أجهزة 
 »iOS« �أنظمة  �أن  �إىل  �لذكية،  �آبل 
»�آيباد«  ح���شب  �شتمكن  �جلديدة 
على  �لتعرف  من  �لقادمة  �لل�حية 
�شت�شبح  وبالتايل  �أ�شحابها،  وج�ه 

�أكرث �أمانا وخ�ش��شية.
�لرب�زيلي  �ملربمج  �أ�شار  كما 

�أن  �إىل  ر�مب�،  غريمي  �ملعروف، 
�حلالية  �لتجريبية  �لن�شخ  بع�ص 
�ملخ�ش�شة   »12  iOS« �أنظمة  من 
على  تدل  �آيباد،  �أجهزة  على  للعمل 
بكامري�ت  �شتزود  �لأجهزة  هذه  �أن 
على  �لقادرة   »TrueDepth«
كما   .»FaceID« �أنظمة  مع  �لتعامل 
تزود  قد  �لقادمة  »�آيباد«  �أن ح���شب 
�أي�شا ب�شا�شات تغطي كامل �مل�شاحة 
غر�ر  على  تقريبا،  لل��جهة  �لأمامية 

.»X-ه��تف »�آيف�ن

 �أبرز مو��صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

�إت�ش تي �صي �صتك�صف عن هاتفها 
�جلديد HTC U12 يوم 23 مايو

�ت�ص  �رشكة  بد�ت  مت�قعاً  كان  كما 
حلدث  �لدع��ت  ت�زيع  يف  �شي  تي 
ماي�   23 ي�م  �ل�رشكة  �شتقيمه 
هاتفها  عن  للك�شف  وذلك  �جلاري 
�ملت�قع  من  و�لذي  �جلديد  �لر�ئد 
يف   .HTC U12 ��شم  يحمل  �ن 
ب��شرت �حلدث و�شعت �ت�ص تي �شي 
بع�ص تفا�شيل �جلهاز مثل كامريتني 
يف �لأمام ل�ش�ر �ل�شيلفي وكامريتني 
�شتدعم  و�لتي  �خللف  من  مزدوجة 
�لكامري�  �لأو�شاع �جلديدة يف  كافة 

مثل �لب�كية و�لتقريب وغريها.

تاأكيد  مت  �ل�شابقة  �لت�رشيبات  يف 
 845 در�غ�ن  �شناب  معالج  وج�د 
ذ�كرة   128GB و  ر�م   6GB مع 
 6 بحجم  �شا�شة  مع  د�خلي  تخزين 
ن�شبة  تدعم   +QHD بدقة  غن�ص 
�لعر�ص �جلديدة 18:9. �ي�شاً يت�شح 
�إت�شال  ل�رشيحتني  دعم  �ل�ش�رة  من 
�أو �رشيحة وذ�كرة خارجية مع وج�د 
و�شماعتني  �ملاء  مقاومة  ملعايري 
جرت  كما  �لأمام  من  �شتريي� 
�لتاي��نية  �ل�رشكة  �لعادة يف ه��تف 

�لرئي�شية.

�نعقاد قمة �أمازون ويب �صريفي�صز 
)AWS( �لأوىل يف دبي

�لتابعة  �ل�شحابية  �حل��شبة  �رشكة  عقدت 
 ،)AWS( �شريفي�زس  ويب  �أمازون  لأمازون، 
قمتها �لأوىل يف �إمارة دبي للتعريف بخدماتها 
ممكن  �شكٍل  باأف�شل  منها  �ل�شتفادة  وكيفية 
مايك  وحتدث  �بتكارية.  بيئة  �أجل  من 
�لتجارية  �ملبيعات  رئي�ص  نائب  كاليفيل، 
�لفتتاحية  �لكلمة  يف  �ل�رشكة  يف  و�لتط�ير 

�أهم خ�شائ�ص ومز�يا �خلدمة �ل�شحابية  عن 
لل�رشكة، وتبعه بذلك عدد من ممثلي �لعمالء 
�لرئي�شيني يف �ملنطقة؛ مثل جمم�عة �لطاير، 
�شبكة MBC، و�رشكة �لحتاد للتاأمني. كانت 
قد   )AWS( �شريفي�زس  ويب  �أمازون  �رشكة 
يناير  يف  و�ملنامة  دبي  يف  مكاتبها  �فتتحت 
2017، وقد �أعلنت �ل�رشكة عن خطتها �فتتاح 

يف   2019 يف  �لأو�شط  �ل�رشق  بيانات  مركز 
�لعا�شمة �لبحرينية �أي�شاً. ياأتي ذلك ��شتمر�ر�ً 
خدماتها  د�ئرة  ت��شيع  على  �أمازون  لعمل 
�لرئي�شية يف  �مُلدن  �لعديد من  �ل�شحابية يف 
�لعامل، حيث ت�فر من خاللها خدمات عديدة 
�نرتنت  �ل�شطناعي،  �لذكاء  مثل  ُمبتكرة؛ 

�لأ�شياء، وتعلم �لآلة.

كامربيدج �أناليتيكا ُتغلق 
�أبو�بها بعد ف�صيحة في�صبوك

�لأبحاث  �رشكة  على  �لقائم�ن  �أعلن 
 Cambridge« �أناليتيكا  كامربيدج 
ب�شكٍل  �ل�رشكة  �إغالق  عن   »Analytica
تام بعد �لف�شيحة �لتي �رشبتها مع في�شب�ك 
�مل�شتخدمني  بيانات  ��شتخد�م  ب�شبب 

بطريقة غري �رشعية.
جمم�عة  �إعالن  مع  �لقر�ر  هذ�  وياأتي 
SCL �ملالكة لل�رشكة عن �إيقاف خدماتها 
�إعالن  بعد  �ل�رشكة  حلل  طلب  وتقدمي 

�فال�شها ب�شبب �لف�شيحة �لأخرية. وبح�شب 
ويتدلند،  ج�ليان   SCL جمم�عة  رئي�ص 
فاإن �ل�رشكة �شتغلق �أب��بها ب�شبب �مل�شاكل 
في�شب�ك،  ف�شيحة  خلفتها  �لتي  �لأخرية 
حدوث  منذ  تُعاين  كانت  �ل�رشكة  �أن  حيث 
عن  �جلميع  بعزوف  ت�شبب  مما  �مل�شكلة 
�ل�شتفادة من خدماتها، وه� ما جعل �إعادة 
جتارية  عالمة  �شمن  خدماتها  تد�شني 
يف  �ل�رشكة  وقالت  جد�ً.  �شعب  جديدة 

بيانها �ل�شحفي »بعد �لتحقيقات �لد�خلية 
ملنحنى  و�شلنا  فاإننا  �لأخرية،  للم�شاكل 
�لتام مل�ظفي  بالأ�شى  ن�شعر  ونحن  ُمغلق، 
�ل�رشكة �لذين علم�� بذلك �خلرب ، وه� ما 
�شيجعلهم بدون وظائف.« يُّذكر �أن ف�شيحة 
بخ�شائر  �أب�شا  ت�شببت  �أناليتيكا  كامربيدج 
�لأ�شابيع  يف  في�شب�ك  ل�رشكة  فادحة 
�شيا�شتها  تُغري  جعلها  ما  وه�  �لأخرية، 

ب�شكل كامل بعدها.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�صتثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�شاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�شابق  للرئي�ص  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�ش�مي كيمي�شيما، ويبدو �أن �لرئي�ص �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ص �جلديد �شنتارو ف�روكاو�، 
ياباين  ين  ملي�ن   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)ح��يل مليار( لتط�ير �ألعاب خمتلفة لله��تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  ه�  كما  �لذكية،  لله��تف 
جهاز �ش�يت�ص. �إل �أن �لرئي�ص �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتح�ل  ُمهمهاً  جمالً  �له��تف  �ألعاب 

وت��شيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بال��شع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�شاب،  �جلديد  �لرئي�ص  مع  �حلايل 
هذ� �لتح�ل من �شاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة لل��جهة 
ترف�ص  كانت  �لتي  �لغياب  �شن��ت  عن  ع��شاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

ني�صان ليف 2018 
�لكهربائية �جلديدة و�أهم 

�ملميز�ت و�لتقنيات 
ني�شان ليف هي رقم 1 عاملياً بني �ل�شيار�ت �لكهربائية 

حيث ��شتطاعت �ل�رشكة بيع 300،000 وحدة منها 
بحيلها �لأول، وت�شعى ني�شان متابعة جناحها عرب 

جيلها �لثاين �لذي �أتى بت�شميم ع�رشي جديد كلياً 
وتقنيات هي �لأكرث تط�ر�ً، وبالرغم من �أنها هات�شباك 
�إل �أنها ل تختلف كثري�ً عن �أي كرو�ص �أوفر بالأ�ش��ق.

الت�شميم اخلارجي

 ،V بها �شبك �أمامي ثالثي �لأبعاد على �شكل حرف
�مل�شابيح �لأمامية كانت �شابقاً كبرية وم�شتديرة و�لآن 

هي LED ُمنزوية -تاأخذ ز�وية من جانب �ل�شيارة-، 
غطاء �ملحرك لديها ي�شيف لل�شيارة مل�شة ريا�شية، 

وكذلك فمنفذ �ل�شحن مت و�شعه مبقدمتها لت�شهيل 
و�ش�ل كابل �ل�شحن �إليه.

�أكرث ما ميّيز خلفها ه� �ل�شقف �لذي يبدو عائماً، 
وكذلك فامل�شابيح �خللفية مت �إعادة ت�شميمها ومل 
 LED تُعد نحيلة وط�يلة كال�شابق حيث �أنها �لآن

متتد �إىل ج��نب �ل�شيارة، �أي�شاً �لزجاج �خللفي مائل 
كما �أنه بالطبع لديها �شعار Zero Emission �لذي 
ي�ؤكد باأنه �شيارة �شديقة للبيئة ذ�ت �نبعاثات �شفرية، 

و�أ�شفل �مل�شد هنالك �إيروديناميك لتح�شني تدفق 
�له��ء ح�ل �ل�شيارة.



تعرف هذه الظاهرة فلكيا مبرور الأر�ض 
يف  نقطة  اأبعد  تعترب  التي  الأوج   بنقطة 
 ، ال�شم�ض  حول  الإهليلجي  الأر�ض  مدار 
 1.01670 بعد  على  يومها  تتواجد  حيث 
وحدة فلكية اأي ما يعادل حوايل 152مليون 
كم، علما اأنها تزيد ب 5 ماليني كم فقط 
�شهر  يف  احل�شي�ض  نقطة  تبلغ  عندما 

جانفي .  
بعدها  اأو  ال�شم�ض  قرب  فاإن   لالإ�شارة، 
لي�ض هو ما يحدد حدوث الف�شول الأربعة 
كما يعتقد الكثري منا، ولكنه يحدد املدة 
التي ت�شتغرقها هذه الف�شول، حيث يكون 
بالن�شبة  مدة  الأطول  هو  ال�شيف  ف�شل 
تبلغ  بينما  ال�شمايل،  الكرة  ن�شف  ل�شكان 
حول  مدارها   يف  اأدناها  الأر�ض  �رسعة 

ال�شم�ض. اأما اأهم ما يحدد بداية الف�شول 
على الأر�ض فهو مدى تركيز �شقوط اأ�شعة 
ال�شم�ض على �شطح الر�ض، فكلما كانت 
درجة  وارتفعت  تركيزها  زاد  عمودية  

احلرارة يف وحدة امل�شاحة كما هو احلال 
مائلة  �شقطت  اإذا  اأما  ال�شيف،  ف�شل  يف 
فكانت اأقل تركيزا وحرارة وهو ما يوافق 

ف�شل ال�شتاء..

املركز الثقايف الهولندي مب�صر

اإ�صدار كتاب عن 
كاتبات جزائريات 

كتاًبا  مب�رس،  الهولندي  الثقايف  املركز  مكتبة  ت�شم   
اأ�شوات  العربيات..  للن�شاء  من�شقة  »كتابات  بعنوان   
تزامًنا  ، وذلك  »بريندا جيم هتا«  العنف«، ملوؤلفته  �شد 
الكتاب على ف�شل  ا�شتقالل اجلزائر، يحتوي  مع ذكرى 
حول  يدور  اجلزائريات«  للكاتبات  اخلالق  »الن�شقاق 
املوؤلفني الذين يوؤرخون احلروب املتعددة التي واجهتها 
لف�شح  املراأة  على  مرتكز  منظور  با�شتخدام  اجلزائر، 
عنف ال�شتعمار �شد الن�شاء، وي�شتخدم املوؤلف م�شادر 
اأ�شا�شية مثل كتابات »مي�شا بيك«، »ليلى �شبار«، و«اآ�شيا 
يف  اخلاّلقة  الن�شقاقات  بني  الروابط  جبار«،ويحلل 
بعد  ما  العربيات  الن�شاء  من  خمتارة  جمموعة  كتابات 
الخت�شا�شات  متعّددة  مقاربة  وتوفري  ال�شتعمارّيني، 

تتخطى التعريفات ال�شيقة لالأدب .

 �صركة اإل جي الكرتونيك�س
 يف اجلزائر

 اإطالق الهاتف الذكّي 
�صتيلو�س 3 �صنع اجلزائر

 
اأطلقت �رسكة اإل جي الكرتونيك�ض يف اجلزائر هاتفها الذكّي 
�شتيلو�ض 3 �شنع بالدي. و هو هاتف مّت �شنعه يف اجلزائر 
و�شيتمّكن املولعون بتكنولوجيا اإل جي من اكت�شافه يف �شوق 
 3 �شتيلو�ض  فاإّن هاتف  وبالتايل  الذكّية اجلزائرّي،  الهواتف 
املالحظات،  بت�شجيل  ي�شمح  دقيق  راأ�ض  ذي  بقلم  املزّود 
من  منتج  هو  عليها،  والتعليق  املحتويات  واختيار  والر�شم، 
اأحدث  الثالث  اجليل  من  اجلهاز  هذا  ،ويعترب  بالدي  �شنع 
اإ�شدار لهواتف اإل جي الذكّية من الفئة املتو�ّشطة �شتيلو�ض. 
ويوّفر هاتف �شتيلو�ض 3 جتربة كتابة حم�ّشنة وذلك بف�شل 
قلمه ذي الراأ�ض املكّون من األياف والذي يبلغ قطره 1.8 مم، 
مما يجعل م�شتخدمه ي�شعر، وهو يكتب على �شا�شة الهاتف، 
مزّود   3 �شتيلو�ض  هاتف  اأّن  كما  عادّي.  بقلم  يكتب  باأّنه 
مب�شت�شعر ب�شمات الأ�شابع ويقّدم جتربة ا�شتخدام حم�ّشنة 
بف�شل ميزة Pen Pop 2.0 اإ�شافة اإىل الوظائف ال�شهرية 

حلماية القلم وت�شجيل املالحظات على ال�شا�شة املطفاأة.

م٫�س

يف ظاهرة فلكية تتكرر كل �صنة 

الأر�س تعرب اأبعد نقطة لها عن ال�صم�س اأم�س اجلمعة
اأياما فقط بعد حلول ف�صل ال�صيف يف ن�صف الكرة ال�صمايل،  عربت الأر�س اأم�س اجلمعة 6 جويلية اجلاري يف حدود ال�صاعة 

اخلام�صة ع�صرا)17:00( بالتوقيت العاملي )اجلزائر:1+�صا( باأبعد نقطة  لها عن ال�صم�س يف ظاهرة فلكية ل تتكرر اإل  خالل 
الأ�صبوع الأول من �صهر جويلية من  كل �صنة .

الوعي ي�صنع الفارق
 الوعي دائما ي�صنع الفارق يف 

اللحظات املنا�صبة،�صبيحة 
اخلام�س من جويلية و طيلة 

اليوم تبادل اجلزائريون مئات 

الآلف من ر�صائل التهنئة بعيد 

ال�صتقالل،و نف�س ال�صيء على 
من�صات التوا�صل الجتماعي 

..مقارنة بالأعوام الفارطة 
هناك حتول كبري يف احتفاء 

اجلزائريني بعيد ال�صتقالل و 

باأعيادهم الوطنية..ف�صال عن 
ذلك ن�صرت الآلف من املواد 

التاريخية هي الأغلب �صري 

ل�صهداء و تذكري مبناقب ، رمزيا 

لهذه املواقف دللتها،هناك وعي 

بداأت مالحمه تت�صكل ،و ترت�صخ 

،وهي من اللحظات النادرة التي 

يقبل فيها املواطنون على منا�صبات 
تنظمها ال�صلطات املحلية،اإىل 

ذلك تهاطلت على اجلزائريني 

برقيات التهنئة من نخب ثقافية 

و فنية عربية و دولية ،لبد من 
تثمني هذه اللحظات الفارقة و 

ا�صتثمارها يف �صيانة الذاكرة 

الوطنية و جتديد العهد مع من 
�صبق بال�صهادة و اجلهاد...  

موقف

اجلزائر ت�صد ر 
الكهرباء اإىل تون�س
اأعلن وزير الطاقة م�شطفى قيتوين 
اأن بالده ت�شتعد لت�شدير الكهرباء 

اإىل تون�ض قريبا خ�شو�شا اإىل املدن 
التون�شية احلدودية بح�شب ما نقلت 

وكالة الأنباء اجلزائرية  واأو�شح 
قيتوين اأن اجلزائر ت�شجل اكتفاء يف 
الكهرباء حاليا وتتجه نحو ت�شدير 
كميات من هذه الطاقة اإىل تون�ض 

خا�شة مناطقها احلدودية.
واأكد خالل زيارته ملحافظة الوادي 

احلدودية مع تون�ض اأن خمطط 
م�شاريع توفري الكهرباء الذي انطلق 

�شنة 1999 مكن من توفري طاقة 
كهربائية مو�شوعة تقدر بـ1220 

ميغافولت ي�شتهلك منها �شكان الولية 
الثلث املقدر بـ496 ميغافولت، وهو 

ما يتيح ت�شدير الباقي.
احلاج # وداد 

اإلي�صا تهنئ ال�صعب 
اجلزائري بعيد ال�صتقالل 

بال�صراكة مع اأريك�صون

جازي تقوم برقمنة نظام 
الدعم الوظيفي اخلا�س بها 

الي�شا، عرب ح�شابها  الفنانة  هناأت 
ال�شعب  تويرت،  مبوقع  ال�شخ�شي 
ا�شتقالل  بعيد  اجلزائري، 
اجلزائر،وعلقت الي�شا قائلة: »عيد 
ا�شتقالل �شعيد اجلزائر! لقد دفع 

ال�شهداء من  الكثري من  البلد  هذا 
وي�شتحق  والتنمية  احلرية  اأجل 
اإليه.  يحتاج  الذي  ال�شتقرار 
اجلزائري  لل�شعب  متنياتي  اأطيب 

اجلميل«.

الرائدة  ال�رسكة  جازي  اأعلنت 
 ، الرقمية  الت�شالت  تقنيات  يف 
عاملياً  الرائدة  ال�رسكة   ، واإريك�شون 
يف تقنيات وخدمات الت�شالت ، عن 
ال�شرتاتيجي  اتفاقهما  تنفيذ  اإمتام 
الوظائف  دعم  اأنظمة  من�شة  لتفعيل 
هامة  حمطة  ميثل  مما   ، الرقمية 

لل�رسكة.  الرقمي  التحول  برنامج  يف 
نوعها  من  الأوىل  هي  العملية  هذه 
التحول  هذا  اأظهر  قد  .و  العامل  يف 
الرقمي الذي جرى يف ظروف جيدة 
للمهند�شني  العايل  التقني  امل�شتوى 
هذه  مثل  يف  �شيما  ل  اجلزائريني 

العمليات املعقدة.

بريطانيا

غوا�س و ينّوم �صمكة قر�س مغناطي�صيًا 

مزايا جديدة قادمة اإىل تويرت

الفل�صطنيون يحتفلون بعيد ال�صتقالل

»الرجل ال�صاروخ« هدية ترامب لكيم

املتحف الوطني للفن احلديث بالعا�صمة

�صرقة 3 لوحات ت�صكيلية لإ�صياخم

اأمراً  الفتاكة  القر�ض  اأ�شماك  من  القرتاب  يعترب 
غري حممود على الإطالق، اإل اأن هذا الغوا�ض له 
من  بالقرتاب  يقوم  اأنه  اإذ  امل�شاألة،  يف  اآخر  راأي 
مغناطي�شياً  وينومها  �شجاعة  بكل  القر�ض  اأ�شماك 
ال�شور  من  جمموعة  نُ�رست  مده�شة.  بطريقة 
ي�شيطر  وهو  والتون«  »ريان  للغوا�ض  املده�شة 

على اأ�شماك القر�ض قبالة �شاحل بامل بيت�ض بولية 
�شمكة  ي�شع  وهو  ريان  ويظهر  الأمريكية،  فلوريدا 
من  �شكل  وهو  احلركة،  عدم  من  حالة  يف  القر�ض 
التنومي املغناطي�شي الذي ي�شمح للغوا�شني باإن�شاء 
روابط مع الأ�شماك والتعامل معها دون اأن يتعر�ض 

للخطر.

اإىل  قادمة  اإ�شافة  عن  تويرت  موقع  اأعلن 
ت�شل  �شوف  والتي  الذكي،  الهاتف  اإ�شعارات 
للم�شتخدمني وت�شمن حتديثات لأخبار  قريباً 
اهتمام  اإىل  ا�شتناداً  اإن�شاوؤها  يتم  خم�ش�شة 
الإ�شعارات  ميزة  و�شتعمل  امل�شتخدمني، 
التي  احل�شابات  اأنواع  اإىل  ا�شتناداً  اجلديدة 
تتبعها والأ�شياء التي تغرد بها، و�شيوؤدي النقر 
على اإ�شعار واحد اإىل نقلك اإىل �شفحة مرتبة 

ذات  فيديو  ومقاطع  تغريدات  على  حتتوي 
�شلة باملو�شوع، متاماً كما لو كنت قد عرثت 
على الق�شة يف عالمة التبويب »ال�شتك�شاف«. 
اأحداث مرتبة يف اجلزء  اأي�شاً  وباملثل �شرتى 
بك،  اخلا�ض  الزمني  املخطط  من  العلوي 
نف�ض  لي�شمل  تويرت  موقع  يتو�شع  الآن  ولكن 
لإعالمك  يقرتحها  التي  املخ�ش�شة  الأخبار 

يف اجلزء العلوي من خمططك الزمني.

مل يفوت الفل�شطينيون حلول الذكرى 56 املزدوجة 
لعيدي ال�شتقالل وال�شباب التي حتتفل بالدنا بها 
يوؤكدوا  اأن  دون  �شنويا  جويلية  اخلام�ض  تاريخ  يف 
تعلقهم باجلزائر، اين �شارك الفل�شطينيون اأ�شقائهم 

اجلزائريني يف الحتفالت مبدينة القد�ض اقتداءا 
بالثورة التحريرية التي ياأخذونها منوذجا من اأجل 
حتقيق ال�شتقالل، حيث كان العلم الوطني والن�شيد 

»ق�شما« حا�رسان فيالحتفالت.

حّمل الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب 
الذي  بومبيو،  مايك  خارجيته  وزير 
اليوم  �شباح  يانغ  بيونغ  اإىل  و�شل 
ال�شمالية  كوريا  لزعيم  هدية  اجلمعة، 
اأون، كانت عبارة عن قر�ض  كيم جونغ 

اإلبو«  »�شو�شون  �شحيفة  وذكرت   .CD
عبارة  الهدية  اأن  اجلنوبية  الكورية 
الربيطاين  للمطرب   CD قر�ض  عن 
اأغنيته  يت�شمن  جون  األتون  امل�شهور 

»الرجل ال�شاروخ«.

احلديث  للفن  الوطني  املتحف  تعر�ض 
�رسقة،  عملية  اإىل  بالعا�شمة  واملعا�رس 
ت�شكيلية  لوحات  ثالث  �شملت  والتي 
حيث  اإ�شياخم،  حممد  الت�شكيلي  للر�شام 
اأقدم اأحد الل�شو�ض على �رسقة اللوحات، 

اإثر  بفعلته  القيام  بعد  �شبطه  مت  لكن 
على  �شكوى  بتقدمي  املتحف  مدير  قيام 
�شبطوا  والذين  الوطني  الأمن  م�شتوى 
كامريات  خالل  من  وتعرفواعليه  الفاعل 

املراقبة التي حتر�ض املتحف.
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