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خمت�صون يحذرون من تكرار اأخطاء املا�صي

تخوف من ارتفاع اأ�صعار 
املوا�صي و تعفن اللحوم 

رئي�ص الوكالة الوطنية لتطوير
 ال�صتثمار عبد الكرمي من�صور 

   حـــــــزمة مــــــن الإجراءات 
لت�صجيع امل�صتثمرين

الفريق اأحمد قايد �صالح نائب وزير الدفاع الوطني

ل م�صتقبل بدون اإبداع علمي
حمكمة بومردا�ص

 تربئة �صحفي من تهمة القذف 
مقاومة ال�صعر اجلزائري للإرهاب يف تون�ص

ق�صيدة »الـــــــــفرا�صـــــة و الــــم�صـــــــوخ« اأو 
»الق�صيدة الر�صا�صة« لعزالدين ميهوبي
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حليلوزيت�ص:

  ل �صيئ ر�صمي 
حول عودتي

ريا�صة

 تغيريات مرتقبة يف خمتلف
 املنا�صب و القطاعات

تـــــ�صـــــــــاوؤلت عــــــن 
املخا�س الع�صري يف 
ال�صاحة الــ�صيا�صية

يرتاوحون بني ال�صتقالة 
الفعلية و ال�صامتة

حزب عمار غول ي�صهد 
نــــــزيــــــــفا يف اإطـــــاراته

حركات املجتمع املدين بب�صار

  مطالب باإطالق
 �صراح املعتقلني

�ص3

�ص3

�ص3



عين

��شتغّل �أن�شار فريق �شباب 
بلوزد�د جنازة �لالعب �لأ�شطوري 
لفريقهم و�جلز�ئر ح�شان لملا�س 

�لذي وري �لرثى �أول �أم�س 
وحا�رصو� �لوزير �لأول �ل�شابق 

عبد �ملالك �شالل �أين �شددو� على 
�لبحث عن منفذ من �أجل �إنقاذ 

فريقهم من �لغرق وتنفيذ و�شية 
�ملرحوم �لعمل على �إعادة ت�شكيلة 

�أبناء »�لعقيبة« �إىل مكانتها بني 
�لكبار و�لعودة بقوة من �أجل �للعب 
على �لألقاب خا�شة و�أن �لو�شعية 
�لتي مير عليها �لنادي �لبلوزد�دي 

ل يح�شد عليها.
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بني 08  اإىل 09 جويلية 2018

م�شرع 8 اأ�شخا�ص يف حوادث مرور
خالل �لفرتة �ملمتدة بني 08  �إىل 09 جويلية 2018 �إىل غاية �شبيحة 

هذ� �ليوم على �ل�شاعة �لثامنة )24 �شاعة(  �شجلت وحد�ت �حلماية 

�ملدنية 2781 تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من �لوطن وهذ� على 

�إثر تلقي مكاملات �ل�شتغـاثة من  طرف �ملو�طنني، هذه �لتدخالت 

�شملت خمتلف جمالت �أن�شطة �حلماية �ملدنية �شو�ء �ملتعلقة 

بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، �لإجالء �ل�شحي �إخمــاد �حلر�ئق 
و �لأجهزة �لأمنية...�لخ.

علـى هذ� �لنحو �شجلت عدة حو�دث مرور منها  07 �لأكرث دموية 

ت�شببت يف وفاة 08 �أ�شخا�س يف مكان �حلو�دث و �إ�شابة 17 �آخرين 

بجروح متفاوتة �خلطورة مت �إ�شعافهم يف عني �ملكان ثم نقلهم �إىل 

خمتلف �مل�شالح �لإ�شت�شفائية من طرف م�شالح �حلماية �ملدنية. 

�أثقل ح�شيلة �شجلت بولية قاملة بوفاة 02 �شخ�شني و �إ�شابة 01 �أخر، 

على �إثر �إنقالب جر�ر للفالحة يف �ملكان �مل�شمى كودية �حلمرة، 
ببلدية قلعة بو�شبع بد�ئرة بن مزلني.

يف اأماكن متفرقة

اجلي�ص يحجز 13.8 كلغ من الكيف
�شبطت مفارز م�شرتكة للجي�س �لوطني �ل�شعبي خالل عمليات 

متفرقة بكل من �جللفة/ن.ع.1، وتلم�شان/ن.ع.2 ومترن��شت/ن.ع.6، 

ثالثة )03( جتار خمدر�ت وحجزو� )13.8( كيلوغر�م من �لكيف 

�ملعالج و)148( قر�س مهلو�س، وثالثة )03( �أجهزة ك�شف عن �ملعادن 

ومولد كهربائي )01( ومطرقة )01( �شاغطة، يف حني مت توقيف �أربعة 

)04( مهربني بتيارت/ن.ع.2 وب�شكرة/ن.ع.4، وحجز )9189( وحدة من 

خمتلف �مل�رصوبات و)855( كيلوغر�م من مادة �لتبغ. 

البويرة

نوام يف املجل�ص الوالئي

اأن�شار ال�شياربي يطالبون تنفيذ و�شية الملا�ص

خبر في 
صورة

 عربوا عن تذمرهم من التاأخ
ر يف ت�شليم ال�شكنات

مكتتبي عدل 2001 ،2002 
يحتجون اأمام وكالة عدل

قراوي بّدل املولودية مقابل

 

 20 مليون �شنتيم

 �أثار �لالعب �مري قر�وي غ�شب �أن�شار فريق مولودية �جلز�ئر بعدما مت 
�لك�شف عن �لأجرة �ل�شهرية �لتي منحها �إياه رئي�س وفاق �شطيف ح�شان حمار 

مقابل �لتوقيع و�لعودة جمدد� �إىل �لفريق، حيث يتقا�شى �لالعب مبلغ 180 
مليون �شهريا بينما رف�س �لبقاء و�ملو��شلة يف �شفوف فريقه �ل�شابق مولودية 
�جلز�ئر بعدما خف�س �ملدير �لريا�شي كمال قا�شي �ل�شعيد �لأجرة �إىل قيمة 

160 مليون، وهو ما جعل �أن�شار �لنادي �لعا�شمي يثورون عليه عرب موقع 
�لتو��شل �لجتماعي »فاي�شبوك« بعدما غادر �لفريق من �أجل 20 مليون.

الطريق ال�شيار بالعا�شمة

 اإنطالق عملية ال�شيانة 
عرب 5 مقاطع 

عملية  يف  �ل�رصوع  �لأم�س  مت 
�شيانة وترميم على م�شتوى عدد 
بالطريق  �خلا�شة  �ملقاطع  من 
�ل�شيار يف ولية �جلز�ئر �لعا�شمة، 
�لعملية �شتم�س �لطريق �لجتنابي 
عرب  �لعا�شمة،  باجلز�ئر   02 رقم 
من  بكل  �لأمر  ويتعلق  مقاطع،   5
�خل�شنة-حمول  خمي�س  مقطع: 
خمي�س  )بودو�و(،   برحمون 
�خل�شنة-بر�قي، بئر توتة-بر�قي، 
)�لكاليتو�س(  توتة-مفتاح  بئر 
دعت  وعليه  وزر�لدة-�لدويرة، 
�ل�شّيارة،  للطرق  �جلز�ئرية 

�أثناء �ل�شياقة خا�شة  م�شتعملي �لطريق �ل�شيار �إىل توخي �حليطة و�حلذر 
عند �لقرت�ب من هذه �ملقاطع

كانت �أم�س قاعة �ملوؤمتر�ت مبقر 
ولية �لبويرة م�رصحا لأ�شغال �لدورة 

�لعادية �لثانية ملجل�س �ل�شعبي 
�لولئي �ملخ�ش�شة ملناق�شة 

ملفات �ل�شحة و�مليز�نية وبرنامج 
مكافحة حر�ئق �لغابات وغريها 

من �ملتفرقات ، ومن �لوهلة 
�لأوىل ظهر لنا �خلمول و�لك�شل 

على وجوه �لأع�شاء �لذين دخلو� 

يف عطلة مبكرة و�لأغرب من ذلك 
ر�شدت عيون جريدة » �لو�شط » 

بع�س �لأع�شاء وهم يغطون يف نوم 
عميق د�خل �لقاعة �ملكيفة �لأمر 

�لذي جعل �لزمالء �لإعالميني 
يعلقون على �مل�شهد �أن عدوى �لنوم 
�نتقلت من قبة �لربملان �إىل خمتلف 

جمال�س ممثلي �ل�شعب .
اأ.م

احتج اأم�س ع�شرات من مكتتبي عدل 
الوطنية  الوكالة  اأمام مقر   2001،2002

لتح�شني ال�شكن وتطويره »عدل« 
مطلبني ب�شرورة ت�شوية و�شعيتهم و 

اإ�شكانهم يف اأقرب الآجال، معربني عن 
تذمرهم لتجاهل ال�شلطات املعنية 

ملطالبهم املطروحة والتاأخر يف ت�شليمهم 
لل�شكنات التي جتاوزت اأكرث من 10 

�شنوات من النتظار.

بلدية ترنكوك بادرار

اأطفال يتامى ي�شتفيدون من خميم �شيفي
�أكدت هو�رية كرمي رئي�شة جمعية كافل 
�أن  �أدر�ر  �شمال  ترنكوك  لبلدية  �ليتيم 
برنامج خميم  من  ��شتفادت  جمعيتها 
�شيفي بولية بومرد��س وهذ� يف �إطار 

و  باجلنوب   �لطفولة  مع  �لت�شامن 
قامت  جمهود�ت  بف�شل  جاء  ح�شبها 
ولية  مع  بالتن�شيق  �در�ر  ولية  بها 
فر�شة  �أمامنا  فتحت  �لتي  بومرد��س 

نقل �أطفال يتامى ل�شتفادة من خميم 
فوج  �أم�س  �أول  توجه  حيث  �شيفي 
�حلافلة  بو��شطة  ع�شو   35 من  مكون 
و�ل�شتمتاع  �لبحر  زرقة  معانقة  بغية 

�ملبادرة  هذه  �لرتفيهية  �لرب�مج  من 
هوؤلء  قلوب  على  �لفرحة  �أدخلت 

�لأطفال   
ب.ب   

توقيف عن�شر 
دعم لالإرهاب 

مب�شتغامن
يف �إطار مكافحة �لإرهاب، �أوقفت مفرزة 
للجي�س �لوطني �ل�شعبي، يوم 08 جويلية 
2018، عن�رص دعم للجماعات �لرهابية 
مب�شتغامن/ن.ع.2، فيما ك�شفت ودمرت 
مفرزة �أخرى، �إثر عملية بحث ومت�شيط 

باملدية/ن.ع.1،  لغما )01( تقليدي �ل�شنع.

حجز بندقية 
�شيد بب�شكرة

�أوقفت مفرزة للجي�س �لوطني 
�ل�شعبي )04( �أ�شخا�س بحوزتهم 

بندقية )01( تقليدية �ل�شنع 
بب�شكرة/ن.ع.4، فيما �أوقف 
عنا�رص حر�س �حلدود )10( 
مهاجرين غري �رصعيني من 

جن�شيات خمتلفة بتلم�شان/ن.ع.2.



اعترب رئي�س التن�سيقية الوطنية 
الإ�سالمية،  العلوم  لأ�ساتذة 
وزيرة  اأن  �سيهوب  بوجمعة 
بن  نورية  الوطنية  الرتبية 
غربيط مل تقم باحرتام قرارات 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
م�رشوع  خالل  من  بوتفليقة 
المتحان  يف  النظر  اإعادة 
امتحانات  اأيام  عدد  وتقلي�س 
الرتبية  مادة  واإلغاء  البكالويا 
الإ�سالمية من نف�س المتحان، 
الدخول  مبقاطعة  مهددا 
املدر�سي املقبل ب�سكل تام يف 
هذا  على  الوزيرة  اإ�رشار  حالة 

القرار
تهم  �سيهوب وزيرة  الرتبية  اإ

رئي�س  قرارات  احرتم  بعدم 
رف�س  الذي  اجلمهورية 
العلوم  مادة  اإلغاء   2016 �سنة 
�سهادة  امتحان  من  الإ�سالمية 
اأن  عن  كا�سفا  البكالوريا، 
العلوم  اأ�ساتذة  من  كبري  عدد 
عن  توقفوا  قد  الإ�سالمية 
البكالوريا  اأوراق  ت�سحيح 
القرار  هذا  على  احتجاجا 
امل�سيلة،  ال�سلف،  غرار  على 
املراكز  من  وعدد  بومردا�س 
يف العا�سمة الذين قاموا بوفقة 
بيانات  و�سلموا  احتجاجية 

التنديد لروؤ�ساء املراكز.
كما توعدت التن�سيقية مبقاطعة 
الدخول املدر�سي املقبل ب�سكل 

الوزيرة  اإ�رشار  حالة  يف  تام 
اإذا   ” قائال:  القرار،  هذا  على 
اجلمعيات  واتفقت  احلذف  مت 
ف�ستكون  والربملانيني  النقابات 
مقاطعة  اإىل  دعوة  هناك 
من  نهائيا  املدر�سي  الدخول 
التحاق  وعدم  الأولياء  طرف 

التالميذ باملدار�س”.
طالب  اأخرى  جهة  ومن 
املتحدث ذاته من وزارة الرتبية 
الوطنية برفع معامل املادة ملا 
تربية  يف  اأهمية  من  تكت�سيه 
بالإ�سافة  القيم،  على  النا�سئة 
اإ�سناد تدري�س مادة الرتبية  اإىل 
التعليم  املرحلة  يف  الإ�سالمية 
الخت�سا�س  لأهل  املتو�سط 

من خرجي اجلامعات.
التن�سيقية  رئي�س  اأعلن  كما 
العلوم  لأ�ساتذة  الوطنية 
يف  ال�رشوع  عن  الإ�سالمية 
خالل  اجلهوية  اللقاءات 
عقد  خالل  من  الأ�سبوع  هذا 
املجل�س الوطني يوم 16 جويلية 
بح�سور  الوطني  امللتقي  ثم 
على  اجلمعيات  من  كبري  عدد 
راأ�سها جمعية العلماء امل�سلمني 
لعمال  الوطني  املجل�س  و 
الرتبية يومي 17 و18 من نف�س 
حول  الوطنية  باملكتبة  ال�سهر 
الوطنية  الهوية  عنا�رش  حتديد 

يف املنظومة الرتبوية.
اإميان لوا�س
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تغيريات مرتقبة يف خمتلف املنا�شب و القطاعات

ت�سا�ؤالت عن فرتة املخا�ض 
الع�سري يف ال�ساحة ال�سيا�سية

نواب وقيادات تاج يرتاوحون بني اال�شتقالة 
الفعلية واال�شتقالة ال�شامتة

حزب عمار غول ي�سهد نزيفا يف اإطاراته

تعرف ال�ساحة الوطنية و ال�سيا�سية يف 
اجلزائر موؤخرا ما ي�سبه عملية خما�س 
التغيريات  من  العديد  بعد  ل�سيما   ،
يوؤكد   ، التغيريات املنتظرة  الواقعة و 
اأن  حتاول  الفعلية  ال�سلطة  اأن  على 
تت�ساير مع دعاوي التغيري يف خمتلف 
املجالت و�سخ دماء جديدة ملختلف 
با�ستيعاب  كفيلة  تكون  القطاعات 
الرهانات  و  التحديات  خمتلف 
املوجودة ، �سواء اأمنية اأو �سيا�سية اأو 

اقت�سادية اأو اجتماعية .
فاملالحظ موؤخرا اأن هناك يد جادة 
ت�سعى اإىل اإحداث العديد من التغريات 
مل�سايرة تطلعات ال�سعب و املواطن ، 
فمن املنتظر اإجراء تغيري يف الولة و 
كذا روؤ�ساء الدوائر ، و اأي�سا احلكومة 
بعد  لتاأتي   ، العدالة  �سلك  وكذلك   ،
منا�سب  يف  التغيريات  من  �سل�سلة 
 ، اأهمية  تقل  ل  الدولة  يف  عديدة 
فعلية يف  نية  وجود  يدل عن  كل هذا 
حتقيق التطلعات ، و م�سايرة التطورات 
وجود  هذا  على  يدل  كما   . احلا�سلة 
اإرادة حقيقة يف حما�سبة الفا�سدين ، 
ل�سيما بعد ف�سيحة الكوكايني و بارون 
العقار و تهريب الأموال كمال �سيخي 
الذي ك�سف عن خلل كبري موجود يف 
ال�ساحة ، ل�سيما بعد اأن جنح هذا يف 

ا�ستغالل نفوذه يف ال�سلطة ، و�سل اإىل 
 ، امل�سوؤولني  من  العديد  توريطه  حد 
امل�سوؤولني  اأبناء  من  العديد  وكذلك 
قاموا بتوريط اآبائهم ، ظاهرة جديدة 
طغت موؤخرا يف ال�ساحة ، كانت �سببا 

يف الإطاحة بالعديد من امل�سوؤولني .
لآليات  تفعيل  وجود  هذا  ويعك�س 
املحا�سبة ، و اأن ل اأحد فوق القانون 
اأ�سبحنا  بعدما   ، من�سبه  كان  مهما 
ورجال   ، وزراء  حما�سبة  عن  ن�سمع 
والتحقيق   ، لهم  ال�ستماع  و  اأعمال 
�سبه  توؤكد  موؤ�رشات  هذه  كل   ، معهم 
من  العديد  لتدارك  عامة  �سحوة 

النقائ�س ، و طغيان املال الفا�سد .
التغيريات احلا�سلة موؤخرا يف ال�ساحة 
من  العديد  تثري  التي  و   ، الوطنية 
اأهم  اأحد  كان  والتي   ، الت�ساوؤلت 
الكوكايني  بق�سية  يعرف  ما  اأ�سبابها 
اأ�سحاب  بع�س  وتورط   ، البو�سي  اأو 
الذي  اجلر�س  مبثابة  كانت   ، النفوذ 
نية  ولعل    . النظيفة  الأيادي  اأيقظ 
تغيريات  اإجراء  يف  اجلمهورية  رئي�س 
كرد  يعد   ، امل�سوؤولية   منا�سب  يف 
من  العديد  لظهور  فعل  طبيعي  
�سلبي  اأثر  لها  كان  التي  ال�سلوكيات 

على الراأي العام .
ع�شام بوربيع  

يعرف حزب جتمع اأمل اجلزائر »تاج« انهيارا 
عدة  بهروب  الإطارات،  حيث  من  داخليا 
ال�سامت،  ان�سحابها  الأقل  على  اأو  قيادات 
بلدية  رئي�س  رحموين  زبري  التحاق  اآخرها 
اأع�ساء   7 رفقة  بجاية  ولية  القايد  ذراع 
التحرير  جبهة  بحزب  لتاج   ينتمون  كانوا 
الوطني، وقبلها ا�ستقالة نائب بالربملان عن 

اإحدى وليات الغرب.
يعاين حزب عمار غول نزيفا داخليا من حيث 
حيث  القيادات،  م�ستوى  وعلى  الإطارات 
اأرجعت م�سادرنا احلالة التي بلغها احلزب 
احلزب  وهياكل  املوؤمتر  ت�سيري  اإىل طريقة 
ككل، وهو ما اأدى بالكثري من القيادات اإىل 
اأي النتماء للحزب يف  ال�سامتة،  ال�ستقالة 
الواجهة فقط دون امل�ساهمة يف فعالياته، 
باملجل�س  احلزب  نواب  راأ�سهم  وعلى 

نائبا  بـ20  عددهم  املقدر  الوطني  ال�سعبي 
الوليات  اإحدى  من  نائب  ا�ستقالة  قبل 
يوا�سل  نائبا، يف حني  لي�سبحوا 19  الغربية 
النتماء  �سمنيا  امل�ستقيلني  من  العديد 
للحزب كون العهدة الربملانية متنع التجول 
طريقة  املعنيون  انتقد  كما  ال�سيا�سي. 
الت�سيري احلالية للحزب، معتربين اأن »طغمة« 
معينة هي من ت�رشف على ت�سيري احلزب يف 
حني مل يعمد رئي�س احلزب عمار غول من 
ل�سالح  ن�سابها  الأمور يف  وو�سع  مواجهتها 
هياكل احلزب، نافني الطرح القائل برتاجع 
تاج  ي�سارك  مرة  لأول  نظريا  كونه  احلزب، 
يف النتخابات وح�سد اأرقاما اأولية ل باأ�س 
من  جاء  احلا�سل  الرتاجع  اأن  بها، يف حني 

حيث القيادة.
 �شارة بومعزة

رئي�س التن�شيقية الوطنية الأ�شاتذة العلوم االإ�شالمية

نطالب باحرتام قرارات الرئي�ض بوتفليقة

اأكدوا بع�شهم اعتقلوا عندما كانوا يحمون املرافق العمومية

حركات املجتمع املدين بب�سار تنا�سد ال�سلطات الإطالق �سراح املعتقلني

نزع جميع لوحاته اال�شهارية بالعا�شمة

امل�سالح املخت�سة ت�ستمع ملري بن عكنون بعد منحه �سفقة ملدان للخزينة

توجهت حركات املجتمع املدين 
ال�سلطات  اإىل  ب�سار  م�ستوى  على 
الو�سية من اأجل النظر يف ق�سية 
الحتجاجات  خالل  املعتقلني 
بع�س  اأن  مو�سحني  الأخرية، 
احلالت متت عملية اعتقالهم عن 
طريق اخلطاأ، كونهم كانوا يحمون 
�سبق  ما  وهو  العمومية،  املرافق 
واأن وعدوا باللتزام به مع بداية 
احلركة الحتجاجية والتاأكيد على 

حفاظها على طابعها ال�سلمي.

املدين  املجتمع  ممثلو  واأ�ساف 
»الو�سط«،  مع  لهم  توا�سل  يف 
تطمينات  �سجلوا  واأن  �سبق  اأنهم 
دزيري  فاروق  الوايل  طرف  من 
املعتقلني  كل  �رشاح  باإطالق 
ق�سايا  �سابقا يف  املتورطني  غري 
احلي  اأهل  اأن  م�سيفني  تخريب، 
اأعربوا عن بادرة ح�سن نية لإزالة 
من خالل  الحتجاجات  خملفات 
تنظيم حملة تنظيف للمخلفات من 
طرف مبا فيها مقر ال�رشطة، هذا 

امت�سا�س  اإىل  ب�سار  وايل  ومتكن 
ليال  بعد  املحتجني،  غ�سب 
من  بداية  الأحياء  عرفها  �ساخنة 
حي ب�سار اجلديد، بعد اأخذ الإذن 
من وزارة الداخلية لالإ�رشاف على 
بدل  وال�سكنات  الأرا�سي  توزيع 
البلدي، حمددا  ال�سعبي  املجل�س 
جويلية   31-  21 بني  ما  موعد 
لن�رش القوائم، بعدما اأ�سعل تاأجيل 
توزيع 11000 قطعة اأر�س �ساحلة 
ب�سار  ببلدية  احل�رشي  للبناء 

عرب  اإجتماعي  �سكن   11170 و 
الحتجاجات،  فتيل  ب�سار  بلدية 
ي�ساف لها م�سكل التزويد باملياه 
و�سبقت  البطالة.  موا�سيع  وحتى 
الجتماع  خالل  الوايل  خطوة 
الذي ربطه مبمثلني عن املجتمع 
ال�رشطة  ان�سحاب  خطوة  املدين 
بع�س  من  بتوجيه  الأحياء  من 
امت�سا�س  اأجل  من  احلي  �ساكنة 

الغ�سب.
�شارة بومعزة

علمت » الو�سط » من م�سادر جد 
مقربة اىل اأن م�سالح الأمن قامت 
بال�ستماع موؤخرا لرئي�س بلدية بن 
عكنون احلايل »ي.ب« وذلك على 
ملتعامل  �سفقة  اإعطائه  خلفية 
»م.ح.�س«  الإ�سهارية  اللوحات 
�ساحب ال�رشكة الإ�سهارية » اآدي 
دي�سبالي » و الذي ي�سنع احلدث 

لوحاته  نزع  بعد  ل�سيما  موؤخرا 
الإ�سهارية يف كامل العا�سمة .  و 
ا�ستمعت امل�سالح املخت�سة  قد 
الذي  عكنون  بن  بلدية  لرئي�س 
للمتعامل  ا�سهارية  �سفقة  جدد 
متابع  هو  وقت  يف   ، الإ�سهاري 
خزينة  ل�سالح  �سخمة  بديون 
املتعامل  نف�س  وكان   ، الدولة 

يف  لوحاته  اإحدى  �سقوط  وبعد 
يف  ت�سببها  و  ال�رشيع  الطريق 
حيث   ، املواطنني  اأحد  قتل 
بفتح  املعنية  امل�سالح  قامت 
حتقيق عن ال�رشكة فتو�سلت عن 
دفع  عن  ال�رشكة  �ساحب  توقف 
م�ستحقات البلدية منذ �سنوات ، 
كما اأ�سارت العديد من امل�سادر 

بنف�س  قام   ، املتعامل  هذا  اأن 
ال�سيء يف الوليات الأخرى للوطن 
ولن يطالبه الأميار بالدفع ، يف 
حني تتحدث م�سادر عن مبلغ 
�سنتيم  مليار  اخلم�سني  يفوق 
خلزينة  »ح.�س«  يدفعها  مل 

الدولة .
ع�شام بوربيع

اخلبري االأمني علي ربيج يوؤكد ليومية"                ":

اخلطر االإرهابي مازال قائما يف املنطقة املغاربية
.       الهجومات االإرهابية يف تون�س غر�شها زعزعة قطاع ال�شياحة

بعد الهجوم االإرهابي االأخري الذي ا�شتهدف اأول اأم�س دورية للحر�س الوطني التون�شي يف عني ال�شلطان بغار الدماء مبحافظة جندوبة التون�شية، القريب من احلدود التون�شية اجلزائرية ، قدم اخلبري االأمني واأ�شتاذ العلوم 
ال�شيا�شية، علي ربيج قراءته ليومية« الو�شط » من خارج تون�س التي اأكد  من خاللها اأن هناك تغيري  حدث فيما يخ�س طبيعة الهجوم  االإرهابي ويف طبيعة ال�شحايا  ففي  ال�شابق  كانت الهجومات االإرهابية ت�شتهدف املدنيني واالآن 

تغري الو�شع واأ�شبح ي�شتهدف هذا االأخري  الع�شكريني، وعليه فهذا يدل اأن خطر اجلماعات االإرهابية تهدد االأمن القومي التون�شي  وال�شعب التون�شي ب�شفة عامة .

حكيم مالك

وخالل تقدميه لقراءته حول هذا 
الهجوم الإرهابي يف تون�س   رجح 
خا�س  ت�رشيح  يف  ربيج   علي 
تكرار   اإمكانية    « »الو�سط  ليومية 
لهجوماتها  الإرهابية  اجلماعات 
يف تون�س ، م�سريا اأن الر�سالة التي 
هذا  خالل   من  اإي�سالها  اأرادت 
العتداء الإرهابي يف هذا التوقيت 
بالذات ونحن على اأبواب املو�سم 
الأ�سا�سي  فالهدف  ال�سيفي،  
من  الإرهابية   اجلماعات  لهاته 
هو  الإرهابي  الهجوم  هذا  وراء 

زعزعة  قطاع ال�سياحة يف تون�س 
لكونه قطاع جد ح�سا�س يف تون�س  
طرف  من  بالغة  باأهمية  ويحظى 

اجلميع  .

خطر اجلماعات 
االإرهابية مازال قائما يف 

املنطقة املغاربية

العلوم  يف  الأ�ستاذ  دعا  فيما    
العليا   باملدر�سة  ال�سيا�سية 
اإىل  باجلزائر  ال�سيا�سية  للعلوم 
كافة  بني  الأمني  التن�سيق  �رشورة 
الأطراف  وكل  الأمنية   امل�سالح 

املناطق  خمتلف  م�ستوى  على 
الإرهابي  الهجوم  فهذا   التون�سية 
راجع  اإىل �سعف التن�سيق املحكم 
التون�سية   الأمنية  الأطراف  بني 
لذا  وجب  توخي احليطة واحلذر 
هذه  �سيناريو  مثل  تكرار  لعدم 
الهجمات الإرهابية  م�ستقبال  يف 
العملية   هذه  اأن  م�سريا    ، تون�س 
جاءت  تون�س  يف  الإرهابية  
الداخلية  اإقالة وزير  متزامنة مع  
التون�سي لطفي براهم  الذي  يعد  
�سخ�سية بارزة لها اأهمية كبرية يف 
ح�سب  الإرهاب  مكافحة  جمال 
التون�سيني   واملخت�سني  الباحثني 

وعلى هذا الأ�سا�س نتج عنه وجود 
عدة ثغرات  اأدت اإىل هذا الهجوم 
دورية  على  ال�سنيع   الإرهابي 
للحر�س الوطني التون�سي بجندوبة 
التون�سية  من طرف تنظيم القاعدة  
�سواء  حقيقيا  خطرا  اأ�سبح  الذي 
يف تون�س اأو يف ليبيا اأو يف اجلزائر 
اأو يف منطقة ال�ساحل مايل والذي 
وا�ستقرار  اأمن  زعزعة  اإىل  يرمي 
بوا�سطة  ككل  املغاربية  املنطقة 
اعتمادها على �سيا�سة الكر والفر 
اأ�سبحت  الأخرية  هذه  اأن  حيث   ،
القيام  اأماكن  بتحديد  تقوم 

بالعمليات الإرهابية.  



اأ�ضعار اأ�ضحية العيد لن 
تختلف عن اأ�ضعار ال�ضنة 

املا�ضية

للتجار  الوطنية  رئي�سة اجلمعية  توقع 
اأن  بولنوار  الطاهر  احلاج  واحلرفيني 
عن  تختلف  لن  العيد  اأ�سحية  اأ�سعار 
العر�ض  لأن  املا�سية  ال�سنة  اأ�سعار 
حد  على  يتغري  ومل  نف�سه  والطلب 
قوله، م�سريا اأن ت�سعرية اأ�سحية تكون 
على ح�سب العر�ض والطلب اأي ال�سوق 

هي من حتدد �سعرها.
به  بولنوار يف ت�رصيح خ�ض  واأو�سح   
»الو�سط« اأن هناك عوامل حتدد �سعر 
العر�ض  وفرة  اأهمها  العيد  اأ�سحية 
املوالون  يوفرها  التي  الكمية  اأي 
قبل العيد، م�سريا اأن هذه الكمية اإذا 
كانت كبرية �ستكون الأ�سعار منخف�سة 
ف�سيوؤدي  قليلة  الكمية  كانت  اإذا  اأما 
بخ�سو�ض  اأما  لإرتفاعها  حتما  ذلك 
�سعر  اأن  املتحدث  توقع  الأ�سعار، 
ال�سنة  عن  يختلف  لن  العيد  اأ�سحية 
املا�سية، م�سريا اأن الأ�سعار لن ترتفع 
اأ�سبحت  العائالت  اأن  خا�سة  كثريا 
تتوجه اإىل اأنواع اأخرى من الأ�ساحي 
)املعز،البقر(، مما �سيوؤدي اإىل نق�ض 
الأ�سعار  على  ذلك  ينعك�ض  و  الطلب 

التي �ستنخف�ض .
اأن امل�سكل يكمن  واعرتف املتحدث 
باأنواعها  املوا�سي  روؤو�ض  عدد  يف 
مقارنة  قليلة  و  حمدودة  اأنها  حيث 
مو�سحا  الطلب،  حجم  و  بامل�ساحة 
اأن عدد روؤو�ض الغنم 25 مليون ،عدد 
روؤو�ض  ،عدد  مليون   2 البقر  روؤو�ض 
اجلمل اأقل من مليون ،داعيا احلكومة 

اإىل �رصورة ت�سجيع ال�ستثمار يف قطاع 
ت�سجيع  خالل  من  املوا�سي  تربية 
املوالني اأكرث خا�سة فيما يتعلق ب�سعر 
الغذاء احليواين و العراقيل املوجودة 
رخ�سة  على  احل�سول  م�ستوى  على 

ال�ستثمار يف قطاع تربية املوا�سي
تكرار  من  بالتخوف  يتعلق  فيما  اأما 
بتعفن  املا�سية  ال�سنة  �سيناريو 
العيد، جدد مطلب اجلمعية  اأ�ساحي 
الرقابة  بت�سديد  ال�سحة  لوزارة 
تعر�ض  ملنع  املواليني  ومرافقة 

املوا�سي للمر�ض

خلق نقاط بيع متعددة 
م�ضدرها املوال مبا�ضرة

حماية  جمعية  رئي�ض  نفى  جهته  من 
تكون  اأن  زبدي  م�سطفى  امل�ستهلك 
ت�سعرية العيد خا�سعة لقانون العر�ض 
اإن�ساء  �رصورة  اىل  داعيا  الطلب،  و 
على  للق�ساء  اجلوارية  الأ�سواق 
امل�ساربني »والبزنازين » املو�سمني .

اأكد م�سطفى زبدي يف ت�رصيح خ�ض 
به »الو�سط« على �رصورة اإناء الأ�سواق 
املناطق  جميع  يف  املتعدة  اجلوارية 
مع ت�سجيع املواليني يف النقل وتوفري 
للق�ساء  احليواين  والغذاء  امل�ساحات 
الذي  املو�سمني  امل�ساربني  على 
ل�رصب  العيد  حلول  فر�سة  ي�ستغلون 
اأن  املتحدث  واأ�سار  املواطن  جيب 
املنتوج  وفرة  يف  يكمن  ل  امل�سكل 
متعددة،  نقاط  يف  ت�سويقه  يف  اإمنا 
اأ�سواق جوارية  وذلك من خالل خلق 
ملحاربة ج�سع التجار، م�سيفا :«نحن 
م�سدرها  متعددة  بيع  نقاط  نريد 

املوال مبا�رصة ».
التجاوزات  عن  املتحدث  وتاأ�سف 
حلوم  التعفن  ق�سية  يف  امل�سجلة 
فتح  رغم  اأنه  م�سريا  العيد،  اأ�سحية 

املخابر  م�سالح  قبل  من  حتقيق 
الأن  حلد  اأنه  اإل  �سنتني  منذ  الأمنية 
الذي  الغذائي  يتم حتديد املكمل  مل 

اأدى اإىل هذه التعفنات . 

االتفاق مع الوالة 
الإن�ضاء اأ�ضواق خا�ضة 

باملا�ضية

والتنمية  الفالحة  وزير  جهته  من 
القادر  البحري، عبد  الريفية وال�سيد 
جميع  مع  التفاق  مت  اأنه  بوعزوقي، 
اأجل  من  الوطن  م�ستوى  على  الولة 
اإن�ساء اأ�سواق خا�سة باملا�سية حت�سبا 
اأن  م�سريا  املبارك،  الأ�سحى  للعيد 
اأ�سعار املوا�سي تتعلق بقانون العر�ض 

والطلب .
يف  املوا�سي  بوفرة  بوعزقي  طماأن  
اأعلن  فيما   ، للعيد  حت�سبا  ال�سوق 
من  املا�سية  ا�سترياد  اإىل  اللّجوء  عن 
حدوث  تفادي  العجز  تغطية  اأجل 
اأبرز  اأخرى،  جهة  من  م�ساكل  اأي 

املوا�سي  تهريب  عملية  اأن  بوعزقي 
نحو البلدان املجاورة لي�ض بالظاهرة 
التي ت�ستدعي كل هذا التهويل، موؤكدا 
،ويف  الأكرث  على  حالة  اأربعني  وجود 
اأن  بوعزقي  اأ�سار    ، ال�سدد  ذات 
احلّمى القالعية لي�ست بظاهرة وطنية 
منا�سبة،  كل  يف  اإثارتها  ت�ستدعي 
 40 يتجاوز  ل  احلالت  عدد  باعتبار 
وليات  من  بعدد  ت�سجيلها  مّت  حالة 
راأ�ض،  ماليني   2 اأ�سل  من  الوطن 
كثف  عن  تتابع  م�ساحله  اأن  م�سريا 
وقائية  اإجراءات  حتت  احلالت  هذه 
اأكرب  الوطني، بت�سخري  على امل�ستوى 
املراقبة  لتكثيف  البياطرة  من  عدد 
ال�سحية للقطيع، ف�سال عن منع تنقل 
احليوانات امل�سابة، بتعزيز املراقبة 
لتفادي  احلدودية  البيطرية  ال�سحية 

انت�سار العدوى
م�ساحله  اأن  امل�سوؤول  ذات  واأكد 
من  الأمور  زمام  يف  التحكم  حتاول 
الغذاء  نوعية  مراقبة  تكثيف  خالل 
للحيوانات  املربون  يعطيه  الذي 

ولأجل حتقيق الهدف 

لتطوير  الوطنية  الوكالة  رئي�ض  ثمن 
الكرمي  عبد  اجلزائر  يف  ال�ستثمار 
تقدمها  التي  المتيازات  من�سور 
يف  للم�ستثمرين  اجلزائرية  احلكومة 
القطاع ال�سناعي، م�سريا اأن امل�ستثمر 
ملدة  املوؤقت  الإعفاء  من  �سي�ستفيد 
على  لل�رصيبة  �سنوات،   )5( خم�ض 
على  ال�رصيبة  اأو  ال�رصكات  اأرباح 
الدخل الإجمايل والر�سم على الن�ساط 
من�سور  الكرمي  عبد  واأفاد   املهني. 
يف ت�رصيح لوكالة الأنباء ال�سعودية اأن 
اللجنة ال�سعودية اجلزائرية امل�سرتكة 
التفاقات  من  العديد  عن  اأثمرت 
القت�سادي  املجال  يف  املهمة 

بينها  ومن  منها  العديد  توقيع  وجرى 
جمالت  حول  الإعالمي  اليوم  تنظيم 
تنظمه  الذي  اجلزائر«،  ال�ستثمار يف 
مع  بالتعاون  لال�ستثمار  العامة  الهيئة 
الوكالة الوطنية لال�ستثمار اجلزائرية، 
ال�سعودية  الغرف  جمل�ض  وي�ست�سيفه 
بقطاع  يتعلق   وفيما   ، بالريا�ض 
»ال�سندوق  اأن  اأفاد من�سوري  الزراعة 
الوطني لتنمية ال�ستثمار الفالحي« يف 
المتيازات  من  العديد  قدم  اجلزائر 
ومنها  القطاع،  هذا  يف  لال�ستثمار 
فوائد،  بدون  قرو�ض  ا�ستحداث 
ا�ستثماري  قرو�ض  ا�ستحداث  وكذلك 
يف اإطار اإن�ساء مزارع تخت�ض بالزراعة 

والرثوة احليوانية على اأرا�سي زراعية 
المتيازات  اإىل  حديثه  يف  وتطرق 
اجلزائرية  احلكومة  تقدمها  التي 
ال�سناعي،  القطاع  يف  للم�ستثمرين 
من  �سي�ستفيد  امل�ستثمر  اأن  مفيداً 
 )5( خم�ض  ملدة  املوؤقت  الإعفاء 
�سنوات، لل�رصيبة على اأرباح ال�رصكات 
الإجمايل  الدخل  على  ال�رصيبة  اأو 
كما  املهني،  الن�ساط  على  والر�سم 
ن�سبة  من   %  3 قدره  تخفي�ض  �سيمنح 
القرو�ض  على  املطبقة  الفائدة 
البنكية، و�ست�ستفيد ال�ستثمارات التي 
ال�سناعي  القطاع  موؤ�س�سات  تنجزها 
يف جمال البحث والتطوير، عند اإن�ساء 

م�سلحة للبحث والتطوير، كما �ستمنح 
التجهيزات املتعلقة بالبحث والتطوير 
املحلية  ال�سوق  من  اقتناوؤها  التي مت 
اأو امل�ستوردة، واإعفاء من كل احلقوق 
يعادله  ر�سم  اأي  من  اأو  اجلمركية 
وكذلك  �رصيبي،  اإخ�ساع  كل  ومن 
على  الر�سم  من  بالإعفاء  ال�رصاء  من 
القيمة امل�سافة ،واأفاد  املتحدث اأن 
اجلزائر تعمل على اإن�ساء اأكرث من 50 
منطقة �سناعية، مب�ساحة تقدر باأكرث 
موزعة يف جميع  هكتار،  األف   15 من 
دويل  بطريق  وترتبط  اجلزائر  اأنحاء 

بجريانها من الدول.
اإميان لوا�س

ك�سفت درا�سة اأولية اأعدتها نقابة 
»كال«،  اجلزائر  ثانويات  جمل�ض 
عن نتائج بكالوريا دورة 2018 اأقل 
اأنها �سعيفة، حيث  ما يقال عنها 
مل  باأنها  النجاح  ن�سبة  حددت 
تتجاوز 21 باملائة بح�سب الأرقام 
الدرا�سة عرب  التي م�ستها  الأولية 

5 مراكز بـ5 جهات.
ملجل�ض  اإعالمية  ن�رصة  حددت 
حت�سلت  »كال«،  اجلزائر  ثانويات 
منها،  ن�سخة  على  »الو�سط«، 
لنتائج  حتليلية  درا�سة  وتخ�ض 
�سملت   ،2018 البكالوريا  �سهادة 
عرب  موزعني  ت�سحيح  مراكز   5

 500 الوطن مبقدار  من  5 جهات 
ورقة لكل مركز ولكل مادة، حمددة 
باملائة،  بـ21.08  النجاح  ن�سبة 
مو�سحة اأن النتائج �سعيفة يف كل 
املواد مقدرة اإياها بـ 24 باملائة 
باملائة  و18  التخ�س�ض  مواد  يف 
يف مواد غري التخ�س�ض، مع نتائج 

 15 تتجاوز  مل  اللغات  يف  �سعيفة 
بالريا�سيات،  و18.5  باملائة 
وحددت الكال اأح�سن ن�سبة جناح 
بـ26.34  الريا�سيات  �سعبة  يف 
الآداب  ب�سعبة  واأدناها  باملائة 

واللغات بن�سبة 18.41 باملائة.
لل�ساأن  املتابع  جهته  من 

اأن  قال  نواري،  كمال  الرتبوي 
نتائج  يتوقع  اأن  ي�ستطيع  اأحد  ل 
امتحان  خا�سة  امتحان  اأي 
�سعب   6 ي�سمل  كونه  البكالوريا، 
اإىل  الت�سحيح من مركز  فيختلف 
العملية  اأن  لذلك  ي�ساف  اآخر، 
الثاين  فالت�سحيح  بعد  تنته  مل 

انطلق اأم�ض وحتتاج بع�ض اأجوبة 
ثالث،  ت�سحيح  اإىل  املرت�سحني 
يف  الثالث  الت�سحيح  اأن  مو�سحا 
حالة اإقراره وكان عددها مرتفعا 
يعني اأن الت�سحيحني الأول و للثاين 

مل يكونا يف امل�ستوى املطلوب.
 �ضارة بومعزة

خمت�ضون يحذرون من تكرار اأخطاء املا�ضي

رئي�س الوكالة الوطنية لتطوير اال�ضتثمار عبد الكرمي من�ضور 

بعد انتهاء الت�ضحيحني االأول و الثاين يف البكالوريا

اإميان لوا�س

تخوف من ارتفاع اأ�شعار املوا�شي و تعفن اللحوم 

اجلزائر تقدم حزمة من الإجراءات لت�شجيع امل�شتثمرين

جمل�س ثانويات العا�شمة يحذر من نتائج كارثية 
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بولنوار : مطالب لت�ضديد الرقابة ملنع تعر�س املوا�ضي للمر�س 	•        
م�ضطفى زبدي :  البد من اإن�ضاء االأ�ضواق اجلوارية للق�ضاء على امل�ضاربة 	•       

اأعلنوا عن الدخول يف اإ�ضراب مفتوح

 تقنيو �شيانة الطائرات يتوعدون 
ب�شل املطارات نهاية ال�شهر

حمكمة بومردا�س

 تربئة �شحفي من تهمة القذف 

الطائرات،  �سيانة  تقنيو  توعد 
بداية  مفتوح  اإ�رصاب  يف  بالدخول 
الإدارة  متوعدين  جويلية،   31 من 
بالت�سعيد يف حالة عدم تلبية مطالبهم 
يزيد  تبقى رهينة املطالبة ملا  واأنها 

عن ال�سنة.
حددت النقابة الوطنية لتقنيي �سيانة 
نهاية  اأم�ض،  لها،  بيان  يف  الطائرات 
للدخول  كموعد  اجلاري  ال�سهر 
اأنها  مو�سحة  مفتوح،  اإ�رصاب  يف 
على  بالإ�رصاب  اإ�سعارا  و�سعت 
ا�ستكمال  اأجل  من  الدارة،  م�ستوى 
تق�سي  التي  القانونية  الإجراءات 
الت�سعيدية  للخطوات  مببا�رصتهم 
�سباحا  ال�سابعة  حمددين  القادمة، 
من   31 يوم  من  اإ�رصابهم  ملبا�رصة 
جويلية، يف حني اأو�سحت اأنها �ستلتزم 

احلد  توفري  من  القانون  يفر�سه  مبا 
راأ�سها  على  اخلدمات،  من  الأدنى 
�ستنطلق  التي  فقط  احلجاج  رحالت 

بداية من 24 جويلية اجلاري.
الت�سعيدية  اخلطوات  وجاءت  هذا 
العامة  جلمعيتها  عقدها  بعد  للنقابة 
جويلية،  من   2 يف  عادية  غري  ب�سفة 
خيار  ل�سالح  الت�سويت  اإىل  وخل�ست 
العودة اإىل الإ�رصابات يف ظل متاطل 
حني  يف  طلباتهم،  ت�سوية  يف  الإدارة 
كونه  اجلوي،  الن�ساط  ذروة  اختاروا 
وكذا  ال�سطياف  ومو�سم  يتزامن 
يقت�سي  ما  وهو  احلجاج  رحالت 
التدخل  اجلوية  اخلطوط  �رصكة  من 
تفاديا  ملفهم  يف  للف�سل  العاجل 

للت�سعيد ولنتائجه الوخيمة.
�س.ب

ببومردا�ض،  اجلنح  حمكمة  نطقت 
�سحفي  حق  يف  بالرباءة  اأم�ض، 
املوقع اللكرتوين »بومردا�ض �سيتي« 
»ع.ح«، عن تهمة القذف، بعد متابعته 
حزب  برملاين  طرف  من  ق�سائيا 
 )ANRَ( التحالف الوطني اجلمهوري
النائب  اعتداء  ق�سية  يف  لبومردا�ض، 
اأمن مبقر ولية بومردا�ض  على عون 

�سهر اأفريل املن�رصم.
وبراأت املحكمة البتدائية لبومردا�ض 
لعدة  �سيتي«  »بومردا�ض  �سحفي 
اعتبارات مو�سوعية -ح�سب املحامي 
الأ�ستاذ عبد النا�رص عفيف �ساو�ض- 
املذكور  ال�سحفي  تطرق  بينها  من 
للخرب دون الإ�سارة ل�سم الربملاين، ول 
ملا يفيد هويته، ومن كذلك اأي تلميح 
الر�سمية،،  ومهامه  ب�سخ�سه  مل�سا�ض 
م�سادر  وفق  لأحداث  نقله  وكذا 
اأثبتت وقوع احلادثة وحتى النائب مل 
ينكر وقائعها، كما دافع الأ�ستاذ بحق 
املواطن يف الإعالم والإطالع على ما 
عن  ت�سدر  وكبرية  �سغرية  كل  يحدث 
احلق  وهو  انتخبتهم،  الذين  ممثليهم 
لقانون  وفقا  ال�سحفي  يخدمه  الذي 

الإعالم و الد�ستور.
رافع  التي  احلال  ق�سية  للتذكري   
عفيف  النا�رص  عبد  الأ�ستاذ  فيها 
ذكر  »ع.ح«،  ال�سحفي  ل�سالح  �ساو�ض 
دعم  على  تعمل  والعدالة  الق�ساء  اأن 
والعمل  اجلزائر  يف  ال�سحافة  حرية 

اأي  من  ال�سحفيني  حماية  على 
لئقة  غري  ممار�سات  اأو  �سغوطات 
يقت�سيه  ما  وفق  ملهامه  اأداءه  خالل 
املحامي  قال  ال�سياق،  ويف  القانون، 
املعني  الربملاين  ق�سية  على  معلقا 
امن  عون  على  اعتدائه  حادثة  يف 
اأفريل  يف  بومردا�ض  بولية  يعمل 
عن  ال�سادر  الرباءة  »حكم  اإن   ،2018
ال�سحفي  اإن�سافا حلق  يعّد  املحكمة 
للقانون يف  �سليم  وتطبيق  اجلزائري، 
حرية  بكل  ون�رصها  املعلومة  نقل 
ومو�سوعية، دون اعرتا�ض اأو م�ساكل 
اأو �سغوط من اأي �سخ�ض خدمة حلق 
الراأي  وتنوير  الإعالم  يف  املواطن 
القانون  عليه  ين�ض  ما  وفق  العام، 
خالل  املحامي  والت�رصيعات«،وختم 
املحكمة  هيئة  اأمام  املرافعة  جل�سة 
بلده  على  غريته  لول  »ال�سحفي  اأن 
ملا  ال�سيقة،  املمار�سات  بع�ض  من 
دراية  على  وهو  مقال  وكتب  خاطر 
تامة اأنه �سيتعر�ض ملتابعات ق�سائية، 
غايتها  تكون  ما  غالبا  التي  وهي 
على  الإبقاء  وكذا  الأفواه،  لتكميم 
والدو�ض  العتداء  يف  ال�ستمرارية 
مهمته  ال�سحفي  لن  القانون«،  على 
املعلومة  واملواطن حقه يف  الإعالم 
املطرقة  بني  ال�سحفي  يجعل  ما 
من  بالكثري  اأدى  ما  وهو  وال�سندان 
الكثري  يف  والقتل  للتهديد  ال�سحفيني 

من الق�سايا. 

تعرف اأ�ضعار املوا�ضي مع حلول عيد االأ�ضحى ارتفاعا رهيبا اأ�ضبح ي�ضكل عبئا على املواطن الب�ضيط الذي اأ�ضبح يثقل كاهله خ�ضو�ضا مع االأزمة االقت�ضادية 
الراهنة، ورغم اتخاذ الو�ضاية اإجراءات �ضارمة و ردعية حيال هذا االأمر اإال اأنه مع حلول كل  منا�ضبة دينية ي�ضتغلها التجار للم�ضاربة  على ح�ضاب جيب 
املواطن ، وو�ضط تخوفات من تكرار �ضيناريو تعفن اللحوم  و ارتفاع االأ�ضعار خرباء و اأخ�ضائيون يوؤكدون على �ضرورة ت�ضديد الرقابة ملنع تعر�س املوا�ضي 

للمر�س ،و  خلق االأ�ضواق اجلوارية  لو�ضع حد ل�ضجع التجارفيما يخ�س ق�ضية اأ�ضعار املوا�ضي  .
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 اإثر معلومات وردت بخ�شو�شه

 لدى م�شالح الأمن 

 توقيف �ساب بتهمة بيع 
�أ�سلحة بدون رخ�سة 

تابعت حمكمة احلرا�ش بالعا�شمة �شاب يف العقد الثاين 
من العمر بتهمة بيع اأ�شلحة من ال�شنف ال�شاد�ش بدون 

رخ�شة وترويج املهلو�شات بعد العثور بحوزته على 
كمية من الأقرا�ش املهلو�شة من نوع ريفوتريل ، �شالح 

كهربائي » تازير » وقارورة غاز م�شيل للدموع.
هذا وقد جرى توقيف املتهم بناءا على معلومات 

وردت لدى م�شالح الأمن للحرا�ش بخ�شو�ش ن�شاطه 
يف جمال بيع الأ�شلحة النارية واملخدرات يف منطقة 

احلرا�ش و�شواحيها ،لتقوم ذات امل�شالح بو�شع 
املبلغ عنه حتت اأعني م�شالح الأمن وتر�شد حتركاته 
والتي اأ�شفرت عن توقيفه الأ�شبوع الفارط وهو باحلي 

وبحوزته قطعة خمدرات واأقرا�ش مهلو�شة من نوع 
ريفوتريل بالإ�شافة ل�شالح غاز م�شيل للدموع ،ليتم 
بذلك حتويله على مركز الأمن ومنه على املحاكمة 
باجلرم �شالف الذكر ،والذي انكر من جهته وقائعه 

خالل مثوله للمحاكمة بعدما اأكد باأن ال�شالح 
امل�شبوط بحوزته ما هو اإل لعب اأطفال كان ب�شدد 
بيعها واأنها لي�شت من النوعية اجليدة التي ميكن اأن 

ت�شتعملها م�شالح الأمن ،اأما بخ�شو�ش املوؤثرات 
العقلية فك�شف باأنها موجهة ل�شتهالكه ال�شخ�شي 

ولي�ش للرتويج اأو البيع ،ليطالب له من جهته ممثل احلق 
العام ويف ظل ما �شلف ذكره توقيع عقوبة 3 �شنوات 

حب�شا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 األف دج ،مع تاأجيل 
النطق باحلكم جلل�شات لحقة. 

ل/منرية 

تيزي وزو

�سكان  قرية �آيت م�سباح 
يحتجون ب�سبب �أزمة �ملياه
احتج، اأم�ش �شكان قرية اآيت م�شباح ببلدية بني 

دوالة يف تيزي وزو وخرجوا اإىل ال�شارع احتجاجا 
على انقطاع تزودهم مبياه ال�رشب لفرتة دامت اأزيد 
من �شهرين حيث قاموا بن�رش فيديوهات على مواقع 

التوا�شل الجتماعي خلزانات فارغة مند �شهرين 
غري اأن تدخل ري�ش بلدية بني دوالة فخار اأعمر 

�شاهم يف ف�ش الحتجاج بطريقة عقالنية وحال من 
دون تطور الأمور حيث اأن اأزمة املياه اخلانقة التي 

يتخبطون فيها، طال اأمدها و هو ما جعلهم ينتف�شون 
هذه املرة ويهددون بت�شعيد الأمور، كما اأبدى هوؤلء 

ا�شتيائهم العميق من ا�شتمرار معاناتهم اليومية، والتي 
تعود اإىل بداية مو�شم ال�شيف، كما اتهم القاطنني 

بالتجمعات ال�شكنية املتواجدة هناك والتي حت�شي 
قرابة 50 األف ن�شمة، التمييز الذي تعاين منه منطقة 
بني دوالة منه من طرف القائمني على مديرية الري 

لتيزي وزو يف تدعيهم بامل�شاريع من دون اأ�شباب 
واقعية وعك�ش البلديات اأخرى التي ل تعرف هذه 

امل�شكلة بتاتا.
ح-�س

مطار باتنة الدويل

 حجز�أكرث من 200 
غر�م من �لكوكايني 

مت حجز اأكرث من 200 غرام من الكوكايني مبطار م�شطفى 
بن بولعيد الدويل بباتنة، ح�شب ما ك�شف عنه املدير 
اجلهوي للجمارك بق�شنطينة عبد النور حدادو على 

هام�ش اإطالق مو�شم ال�شطياف انطالقا من مطار حممد 
بو�شياف الدويل بق�شنطينة.

واأو�شح ذات امل�شوؤول باأن عملية احلجز متت خالل مراقبة 
روتينية لأمتعة اأحد امل�شافرين الذي كان قادما من اخلارج، 

مربزا اأهمية تدابري املراقبة املو�شوعة عرب املطارات 
من اأجل اإحباط اأي حماولة لإدخال مواد حمظورة اإىل 

الرتاب الوطني، وحتدث ذات امل�شوؤول عن حجز منذ مطلع 
2018 كمية تتجاوز ال12 األف قر�ش مهلو�ش مبطار حممد 

بو�شياف الدويل بق�شنطينة، ومت حجز هذه الكمية »الهامة« 
من املهلو�شات خالل ما يقارب ع�رش عمليات قامت بها 
م�شالح اجلمارك اجلزائرية العاملة داخل هذا املطار، 

ا�شتنادا لذات امل�شدر.

الأ�شيل«   « �رشكة  �شاحب  عار�ش 
ال�شادر  الغيابي  احلكم  لال�شترياد 
بعقوبة  عليه  ق�شى  والذي  حقه  يف 
جرم  عن  نافذا  حب�شا  �شنوات   3
 « ل�رشكة  التجارية  العالمة  تقليد 
�شنايدر اإلكرتونيك« بعد قيامه بطرح 
الكهربائية  القواطع  من  جمموعة 
حمالت  على  وتوزيعها  ال�شينية 
جتارية داخل علب كبرية عليها و�شم 
�رشكة » �شنايدر« باعتبارها امل�شتورد 
مقارنة  جدا  زهيد  بثمن  وبيعها 
بال�شعر احلقيقي . ليمثل بذلك املتهم 
وهو م�شتورد وتاجر يف بيع اخلردوات 

البي�شاء  الدار  حمكمة  هيئة  اأمام 
قيدها  التي  ال�شكوى  على  بناءا   ،
م�شمونها  يف  اأكد  والتي  ال�شحية 
اأثناء مروره  باأنه تفاجئ بيوم الوقائع 
العا�شمة  �رشق  احلميز  منطقة  من 
 « �رشكة  و�شم  عليها  كرتونية  بعلب 
اأحد  واجهة  اأمام  مو�شوعة  �شنايدر« 
من  تقربه  بعد  و  التجارية  املحالت 
منه  الإ�شت�شف�شار  و  املحل  �شاحب 
عن ماهية العلب ، اأخربه باأنها كانت 
و�شم  عليها  كهربائية  قواطع  حتوي 
جعله  الذي  ال�شبب  وهو  �شنايدر«   «
يقتنيها و ك�شف له عن �شعرها املقدر 
ما  وهو  الواحدة  للقطعة  دج  ب1900 
باإعتبار  ال�شنع  �شينية  اأنها  على  يدل 
القواطع  لتلك  احلقيقي  ال�شعر  اأن 

كما   ، دج  األف  ب14  يقدر  الأ�شلية 
اأخربه عن التاجر الذي قام ببيعه تلك 
ال�شلعة ، ليقوم بذلك �شاحب �رشكة » 
الأمن  اأمام م�شالح  بالتوجه  �شنايدر« 
لل�رشر  التاجر  �شد  �شكوى  ورفع 
الكبري الذي �شببه له من خالل طرحه 
زهيد  وب�شعر  لعالمته  مقلد  ملنتوج 
جدا ، ويتم بذلك حتويل املتهم على 
عالمة  تقليد  بجرم  احلال  حمكمة 
جتارية ، وهي التهمة التي نفاها هذا 
اأي  بتقليد  يقم  باأنه مل  اأكد  و  الأخري 
عالمة ووجود و�شم �رشكة » �شنايدر« 
على العلب الكرتونية التي كانت حتوي 
القواطع الكهربائية لي�ش بدليل كايف 
عن وجود اأي تقليد اأو اأن ال�شحية هو 
امل�شتورد لها ، ليطالب بذلك باإفادته 

دفاعه  ليطالب   ، التامة  بالرباءة 
اخلو�ش يف  قبل  �شكلي  كدفع  طالب 
امل�شمون ببطالن اجراءات املتابعة 
قبل  من  الق�شية  يف  الف�شل  ل�شبق 
حمكمة العلمة التي تابعته عن نف�ش 
الرباءة  من  حينها  ا�شتفاد  و  الوقائع 
و  ، من جهته الطرف املدين  التامة 
بكافة  التهمة  قيام  على  تاأكيده  بعد 
اأركانها يف حق املتهم طالب باإفادته 
دج  ماليني   5 بقيمة  مايل  بتعوي�ش 
جربا عن الأ�رشار الالحقة به ، قبل 
توقيع  العام  احلق  ممثل  يلتم�ش  اأن 
عقوبة 18 �شهرا حب�شا نافذا وغرامة 
 ، املتهم  حق  يف  دج  األف   50 بقيمة 
جلل�شات  باحلكم  النطق  تاأجيل  مع 

لحقة . 

ل/منرية

الوطني  الديوان  العام  املدير  ك�شف 
للحج والعمرة، يو�شف عزوزة، باجلزائر 
للحجاج  رحلة  اأول  اأن  العا�شمة، 
املقد�شة  البقاع  اإىل  اجلزائريني 

�شتكون يوم 25 جويلية القادم.
لل�شحافة  ت�رشيح  يف  عزوزة  اأو�شح  و 
تكوينية  دورة  انطالق  هام�ش  على 
الإمام  بدار  احلج  بعثة  لأع�شاء 
للحجاج  رحلة  اأول  اأن  باملحمدية، 

يوم  املقد�شة  البقاع  اإىل  امليامني 
رحلة  ت�شبقها  القادم،  جويلية   25
�شيكون  الذي  املوؤطر  للوفد  اأوىل 
جدة  مبطاري  احلجاج  ا�شتقبال  يف 
واملدينة بال�شعودية، واأ�شار باأن البعثة 
 500 من  باأزيد  املو�شم  هذا  تدعمت 
 800 اإىل  بالإ�شافة  متطوع،  مرافق 

ع�شو ر�شمي.
اأع�شاء  تكليف  مت  اأنه  عزوزة  واأ�شاف 

و  الدينية  ال�شوؤون  بوزارة  املفت�شية 
الأوقاف مبتابعة اأداء اأفراد البعثة وكذا 
للوقوف  الأ�شفار  و  ال�شياحة  وكالت 
على »مدى التزامهم مبهمتهم و�شمان 
اأح�شن اخلدمات للحجاج«،وبخ�شو�ش 
الدورات التكوينية التي اأطلقها الديوان 
عزوزة  قال  والعمرة،  للحج  الوطني 
البعثة  اأع�شاء  »تاأهيل  اإىل  تهدف  اأنها 
املهارات  اكت�شاب  من  متكينهم  و 

التعامل  من  يتمكنوا  حتى  واخلربات 
وال�شعوبات  امل�شاكل  خمتلف  مع 
يف  امليامني  حجاجنا  تواجه  قد  التي 
الدورات  هذه  املقد�شة«وتاأتي  البقاع 
التدريبية اأي�شا كتكملة لقافلة احلجاج 
عرب  ولية   33 من  اأزيد  جابت  التي 
اأبريل  �شهري  خالل  الوطني  القطر 
بتكوين  واخلا�شة  املا�شيني  ومايو 

احلجاج اأنف�شهم.

لال�شتفادة  اجلزائر  ات�شالت  تدعوكم 
الكاملة من خدمة الأنرتنت من خالل 
اإطالق فئات تعبئة جديدة بقيمة 100 
ونفاذ  مغرية  مبزايا  دج،   200 و  دج 
الجتماعي  التوا�شل  ل�شبكات  جماين 
التعبئة  فئة  ا�شتعمال  خالل  ،فمن 
من  الزبون  ي�شتفيد  دج،   100  Pass
جيغا   01 بـ  يقدر  اأويل  اأنرتنت  حجم 
)يوم  �شاعة   24 ملدة  �شالح  اأوكتيه، 

واحد(، بعد ا�شتهالك احلجم، ي�شتفيد 
ل�شبكات  جماين  ولوج  من  الزبون 
التوا�شل الجتماعي التالية : فاي�شبوك 
و  غرام  اإن�شتا  �شات،  �شناب  تويرت،   ،
بالن�شبة  خمف�ش(.  )بتدفق  اإن  لينكد 
لفئة التعبئة Pass 200 دج، فاإن الزبون 
ي�شتفيد من حجم اأنرتنت اأويل يقدر بـ 
02 جيغا اأوكتيه، �شالح ملدة 48 �شاعة 
احلجم،  ا�شتهالك  بعد  يومني(.   02(

حمدود  غري  ولوج  من  الزبون  ي�شتفيد 
ل�شبكات التوا�شل الجتماعي التالية : 
اإن�شتا  �شات،  �شناب  تويرت،  فاي�شبوك، 

غرام و لينكد اإن )بتدفق خمف�ش(
 Pass التعبئة  عملية  تتم   : مالحظة   
با�شتعمال  دج   200  Pass و  دج   100
 200 و  دج   100 فئة  التعبئة  تذاكر 
الوكالت  م�شتوى  على  املتوفرة  دج 
التجارية اأو با�شتعمال بطاقة الذهبية، 

عرب ف�شاء الزبون لت�شالت اجلزائر.
العر�ش  هذا  اإطالق  خالل  من 
 2018/07/10 من  ال�شالح  الرتويجي 
ات�شالت  توؤكد   ،2018/08/08 اإىل 
اجلزائر التزاماه باإر�شاء زبائنها وتلبية 
احتياجاتهم من خالل مرافقتهم نحو 
والتمتع  الرقمنة  ع�رش  اإىل  الولوج 
مبزايا الت�شال بالأنرتنت يف كل مكان 

وزمان.  

املدير العام الديوان الوطني للحج والعمرة يو�شف عزوزة

ات�شالت اجلزائر 

�أول رحلة للحجاج �جلز�ئريني �إىل �لبقاع �ملقد�سة يوم 25 جويلية

! 4G LTE عر�ص ترويجي خا�ص بتعبئات خدمة �جليل �لر�بع

بعد العثور على قواطع كهربائية حتمل و�شم ال�شركة ال�شحية 

�ساحب �سركة " �لأ�سيل "يقلد عالمة " �سنايدر �إلكتورنيك"  
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االخت�صا�ص  دوائر  اأح�صت 
خالل   ، ورقلة  بوالية  املعنية 
هذا العام 34 حركة احتجاجية 
للمطالبة  البطالني  نظمها 
من  اجلاد  التدخل  ب�رضورة 
القادر  عبد  الوالية  وايل  طرف 
امل�صوؤول  ب�صفته  جالوي 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
ال�صارم  التطبيق  اأجل  من   ،
ال�صابق  االأول  الوزير  لتعليمات 
الرامية  �صالل  املالك  عبد 
عا�صمة  لبطايل  االأولوية  ملنح 
اجلنوب ال�رضقي   يف التوظيف  
االأجنبية  و  الوطنية  بال�رضكات 
العاملة  ال�صناعية  يف  العاملة 
تزال  ال  و  الوالية      برتاب 
قائمة  البطال  ال�صباب  م�صاعي 
الظفر مبنا�صب عمل  اإىل حني 
الذي  االأمر  هو  و   ، لهم  قارة 
قيا�صي  عدد  ت�صجيل  وراء  كان 
االإحتجاجية  احلركات  من 
اإىل  و�صل  حيث   ، ال�صاأن  بهذا 
اإحتجاجية  34حركة  يقارب  ما 
 ، فقط   اأ�صهر   06 غ�صون  يف 
اإليه  اأ�صارت  ملا  طبقا  ذلك  و 
اأفادت  التي  و  معلومات موؤكدة 
 ، ال�صغب  مكافحة  م�صالح  به 
اأ�صحابها  جميعها  يف  يطالب 

بحقهم ال�رضعي يف العمل . اإىل 
جانب ذلك فقد توعد البطالني 
الت�صعيد  مبوا�صلة  الغا�صبني 
مبوا�صلة  خطابهم  لهجة  من 
غاية  اىل  املفتوح  االعت�صام 
مطالبهم  مع  اجلاد  التجاوب 
الزمن  جتاوزها  التي  امل�رضوع 

ح�صب قولهم .
من جهة ثانية فقد حمل موؤطري 
بورقلة  االحتجاجية  احلركات 
يومية  مع  حديثهم  معر�ص  يف 
»الو�صط«  ، ال�صلطات املحلية 
موا�صلة  تبعات  م�صوؤولية 
 ، احتقانهم  لهجة  الت�صعيد من 

التي اتهموها بتجاهل مطالبهم 
�صيا�صة  انتهاج  خالل  من 
االأمام  اىل  والهروب  الت�صويف 
البطالة  مب�صكل  التكفل  عو�ص 
بوالية  رهيب  ب�صكل  املتف�صي 
حت�صي على ترابها 1333 �رضكة 
نفطية من بينها 333 �رضكة يف 
و  اجلزائر  بني  ال�رضاكة  اطار 

املوؤ�ص�صات االأجنبية .
اجلمعيات  عديد  اأن  ومعلوما 
املحلية الفاعلة املهتمة مبلف 
كانت   ، املحلية  العاملة  اليد 
ال�صكاوى  عديد  يف  اعلنت  قد 
االحتجاجية  والعرائ�ص 

العليا  لل�صلطات  املرفوعة 
املطلق  دعمها  عن  بالبالد 
ملطالب  والالم�رضوط 
ذلك  جانب  اإىل  البطالني. 
احلراك  موؤطري  فتح  فقد 
على  النار  بورقلة  االإجتماعي 
الت�صغيل  وكاالت  م�صوؤويل 
وحتى  والوالئية  املحلية 
م�صوؤولية  وحملوهم  اجلهوية 
تبعات تاأجيج االإحتقان املحلي 
التالعب  خلفية  على  وذلك 
العمل  بعرو�ص  املف�صوح 
ال�رضكات  طرف  من  املقدمة 

النفطية و االأجنبية .

القاطنني  ال�صكان  من  عدد  ا�صتكى 
التابعة  انقو�صة  بدائرة  دبي�ص  بقرية 
عدم  مع�صلة  من   ، ورقلة    لوالية 
ب�صبكة  ال�صكنية  جتمعاتهم  ربط 
الذي  االأمر   ، العمومية   االإنارة 
نتيجة   وا�صتياءهم  امتعا�صهم  اأثار 
ال�صمت  املعنية  ال�صلطات  التزام 
وجتاهلها  املتعفن  املو�صوع  حيال 
بامل�رضوعة  و�صفوها  التي  ملطالبهم 
،ناهيك عن االإنت�صار الفظيع لالأطنان 

من القمامات واالأو�صاخ . 
دبي�ص  قرية  �صكان  من  الع�رضات  قال 
ورقلة  لوالية  التابعة  اأنقو�صة  ببلدية 
 ، »الو�صط«  يومية  لهم مع  يف ت�رضيح 
اأنه رغم عديد ال�صكاوي التي وجهوها 
 ، �صابق  وقت  يف  املحلية   لل�صلطات 
عدم  وا�صتياءهم  حفيظتهم  اأثار  ما  و 
الو�صية  الوزارة  بتعليمات  التقيد 
القا�صية بربط جميع االأحياء باالإنارة 
الوقت الذي  ياأتي هذا يف   ، العمومية 
مالية  مبالغ  احلكومة   فيه  خ�ص�صت 
و  امل�صابيح  ت�صليح   الإعادة   �صخمة 
تثبيت اأخرى ، يف الوقت الذي ا�صتفاد 
من العملية املناطق واالأحياء املجاورة 
طالب  فقد  مت�صل  �صياق  يف  و   .
 ، القرية   ال�صكان بذات  جمموعة من 
العاجل  بالتدخل  املعنية  اجلهات  من 
واإخراجهم من دائرة الظالم الدام�ص 

�صنوات  منذ  فيه  يتخبطون  الذي 
ال�صكني  جتمعهم  ربط  عدم  ب�صبب 
، االأمر الذي  ب�صبكة االإنارة العمومية 
بات ي�صكل خطرا على �صالمتهم جراء 
غرار  على  ال�صامة  احل�رضات  تكاثر 
عدد  وفاة  يف  ت�صببت  التي  العقارب 
الذين  االأطفال  املواطنني خا�صة  من 
و�صولهم  قبل  الطريق  يف  ميوتون 
وحقنهم  للعالج  امل�صت�صفى  اإىل 
 ، العقربي  للت�صمم  امل�صاد  بامل�صل 
املدينة  م�صت�صفى  اإىل  تنقلهم  ب�صبب 
امل�صكل  حدة  من  زاد  ما  و   ، للعالج 
بذات  النقل  و�صائل  انعدام  املطروح 
ت�رضيح عدد من  و ح�صب   . القرية   
، فاإن املع�صلة  لـ » الو�صط«  ال�صكان  
�صحتهم  على  خطرا  ت�صكل  اأ�صبحت 
بالتدخل  املعنية  اجلهات  مطالبني   ،
ت�صليح  اإعادة  على  والعمل  العاجل 
تثبيت  و  العمومية   االإنارة  �صبكة 
الإخراجهم  االأحياء  من  بعدد  اأخرى 
الدام�ص املفرو�ص  من دائرة الظالم 
عليهم منذ قرابة ربع قرن من الزمن 
امل�صاريع  من  ر�صيدهم  منحهم  و 
التنموية التي اأقرتها احلكومة للتقليل 
من معاناة املواطنني و انقا�صهم  من 
�صبح التخبط يف الظروف االجتماعية 

القاهرة .
اأحمد باحلاج 

يعي�ص عمال قطاعي الرتبية وال�صحة 
واالأ�صاتذة  االأطباء  االأوىل  وبالدرجة 
مبختلف االأطوار الدرا�صية  الثالثة  
ومترنا�صت،  ب�صكرة  ورقلة   بواليات 
�صيطرة  ب�صبب  مزريا  واقعا 
من  كبري  عدد  على  املتقاعدين 
رف�صوا  التي  الوظيفية  ال�صكنات 

التخلي عنها لفائدة زمالئهم.
االأطباء  من  الع�رضات  نا�صد 
 ، ورقلة  واليات  من  بكل  واالأ�صاتذة 
اجلمهورية   والة  ومترنا�صت،  ب�صكرة 
ب�رضورة التدخل العاجل لدى م�صالح 
الق�صية  ملعاجلة  والرتبية  ال�صحة 
اال�صتفادة  من  ومتكنيهم  املطروحة 
وقال  الوظيفية  ال�صكنات  من 
احلا�صلة  املع�صلة  اأن  امل�صتكون 
م�صاكن  ا�صتئجار  على  اأجربتهم 
امل�صكل  فاأقم  ومما  باهظة،  مببالغ 
القائم تدين القدرة ال�رضائية وارتفاع 
امل�صتوى املعي�صي، موؤكدين اأنه من 
زمالئهم  يرف�ص  اأن  املعقول  غري 
التقاعد  على  حت�صلوا  الذين 
1400متقاعد  بـ  عددهم  واملقدر 
باإخالء امل�صاكن التي يتم �صغلها وفق 
م�صددين  معروفة،  تنفيذية  مرا�صيم 
امل�صكل  ت�صوية  �رضورة  على 
امل�رضوع،  حقهم  من  ومتكينهم 
مير  منهم  العديد  اأن  خا�صة 
بظروف مالية �صعبة وبع�صهم االآخر 
املرات  من  كثري  يف  و  م�صتخلفون، 

خملفاتهم  �صب  يف  اخلزينة  تتاأخر 
اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل   . املالية  
اأكرث من متحدث يف املو�صوع ليومية 
اأ�صبحت  الق�صية  اأن   ، »الو�صط« 
جديا  تدخال  وت�صتدعي  تطاق  ال 
ال�صحة  وزارتي  طرف  من  و�رضيعا 
امل�صت�صفيات  واإ�صالح  وال�صكان 
االأمر  واأن  الوطنية، ال�صيما  والرتبية 
مو�صوعة  وظيفية  مب�صاكن  يتعلق 
هذين  م�صتخدمي  ت�رضف  حتت 
على  ين�ص  قانون  وفق  القطاعني 
يتم  اخلدمة  مدة  انتهاء  وبعد  اأنه 
يف  لزمالء  وتركه  امل�صكن  اإخالء 
املت�رضرون   طالب  وعليه  املهنة، 
ب�رضورة  املركزية  ال�صلطات  من 
االلتفات اإىل ما يكابدونه من معاناة 
امل�صكوت  املع�صلة  جراء  قاهرة 
ال�صلطات  تتمكن  مل  والتي  عنها، 
املحلية من معاجلتها رغم ع�رضات 
املرفوعة  والنداءات  الر�صائل 
الأ�صحاب القرار، اإال اأن االأمور ظلت 
على حالها ب�صبب متاطل وكذا غياب 
هذه  معاجلة  يف  وال�رضامة  اجلدية 
بانفجار  تهدد  باتت  التي  الق�صية 
و�صيك لغليان اجلبهة املحلية لعمال 
اللذين  ال�صحة  و  الرتبية  قطاعي 
يرزحان حتت اإخطبوط �صوء الت�صيري 
طرف  من  والالمباالة  واالإهمال 

املديريات الو�صية   .
اأحمد باحلاج

يعي�ش ال�شارع الورقلي على �شفيح �شاخن وذلك  جراء اإحلاح البطالني  على العمل يف ال�شركات 
النفطية  املتواجدة بالولية ، متاما كما هو احلال يف باقي وليات اجلنوب الكبري الأخرى .

ب�شبب  التوظيف املبا�شر بال�شركات والتالعب بعرو�ش العمل 

اأحمد باحلاج 

 34 حركة احتجاجية تطالب باحلق
 يف العمل  بورقلة خالل هذا العام  

ال�صمالية   املناطق  من  العديد  تعرف 
ببلديات  خا�صة  مترنا�صت   لوالية 
اأحيائها  ب�صتى  الزواى  فقارة  و  اإينغر 
التزود  يف  حادة  ندرة  املرتامية 
حلول  مع  تزامنا  وذلك  البوتان،  بغاز 
موجة  اإرتفاع  و  ال�صيفية  املرحلة 
احلر ال�صديدة  . نا�صد الع�رضات من 

ببلديتي  ال�صكنية  التجمعات  قاطني 
باملقاطعة  واينغر  الزواى   فقارة 
االإدارية عني �صالح بوالية يف ت�رضيح 
ال�صلطات  »الو�صط«  يومية  مع  لهم 
الفو�صى   يف  النظر  باإعادة  املحلية 
التي تتخبط فيها نقاط البيع اخلا�صة 
ارجع  حيث   . البوتان  غاز  بقارورات 

اأ�صباب  نفطال  م�صوؤولو  و  ال�صكان 
هذا النق�ص اإىل �صوء يف التوزيع على 
م�صتوى هذا اخلط ب�صبب غياب بع�ص 
املوزعني الذين خرجوا يف عطلة وهو 
ما جعل النق�ص يف هذه املادة ي�صجل 
التي  املناطق  هذه  م�صتوى  على 
ت�صتكي من غياب هذه املادة احليوية  

اجلهة  بهذه  ال�صكان  ينا�صد  وبالتايل 
اجلنوبية من م�صوؤويل نفطال ب�رضورة 
التدخل الإيجاد حل لهذا التذبذب يف 
انهاء  ق�صد  البوتان  غاز  مادة  توزيع  
مكان  من  عنها  البحث  رحلة  معاناة 

ملكان    .
�شيخ مدقن 

من  املواطنني  العديد  يعي�ص 
ببلدية  ال�صاحلني  بحي  القاطنني 
�صمال  بنحو40كلم  الواقعة  ا�صبع 
غري  رعبا  ادرار  الوالية  عا�صمة 
املخاطر  ب�صبب  يوميا  منتهيا 
الكهربائية  الكوابل  حتدثها  التي 
و  �صوارع  من  عدد  يف  املنت�رضة 

اأحياء ق�صور البلدية .
وبالتايل ينا�صد ال�صكان ال�صلطات 

وم�صالح  املديرية  املحلية 
والكهرباء  الغاز  لتوزيع  اجلهوية 
ق�صد  العاجل  التدخل  بادرار 
ا�صتكمال م�رضوع الربط بالكهرباء 
االأحياء  من  بعدد  يتعلق  الذي 
40م�صكن  حي  ومنها  املجاورة 
ايجاري عمومي مبحول كهربائي 
وبح�صب  حيث  جديد  ار�صي 
امل�صوؤول  املقاول  فان  ال�صكان 

عن عملية االجناز والربط با�رض 
ملدة  عنها  توقف  ثم  العملية 
تاركا  االن  حلد  ال�صهرين  فاقت 
كوابل  بقيت  و  اال�صغال  وراءه 
الكهرباء غري مو�صولة لكنها باتت 
املارة  على  كبريا  خطرا  ت�صكل 
بعد  خ�صو�صا  باحلي  والقاطنني 
ال�صكان  احد  اإ�صابة  يف  ت�صببها 
االنعا�ص  اأدخلته  قوية  ب�صعقة 

منذ  ايام  ادرار  مب�صت�صفى 
الو�صعية  لهذه  فقط  وتبعا 
اخلطرة واملقلقة يطالب ال�صكان 
تدخل اجلهات املعنية يف اقرب 
وقت ممكن بغية  امتام امل�رضوع 
احلي  �صكان  عن  اخلطر  اإبعاد  و 
االخرى  املناطق  وعن  املذكور 

املت�رضرة .
 �شيخ مدقن  

نتيجة �شوء التوزيع وغياب نقاط بيع على طول اخلط 

رغم ان املنطقة تعترب منطقة نفطية وتعرف حركة كبرية لل�شاحنات   

�سكان اإينغر وفقارة الزواى بتمرنا�ست  يطالبون بقارورات الغاز

كوابل الكهرباء تهدد حياة املواطنني بحي ال�ساحلني ببلدية ا�سبع 

امل�شكلة ت�شببت يف هالك عدد من 
الأطفال بالت�شمم العقربي

الو�شعية اأجربت اأطباء واأ�شاتذة على 
ا�شتئجار �شكنات من مرتباتهم

�سكان  قرية دبي�ش يطالبون باإنت�سالهم 
من التلوث البيئي ودعمهم بالإنارة 

1400�سكن وظيفي بب�سكرة ، ورقلة 
ومترنا�ست خارج قب�سة الدولة 
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�شهادة من الداخل:

ملاذا فقدت ال�ستخبارات الأمريكية 
م�سداقيتها لدى "ترامب"؟

ا يف ظل  ال تزال ق�شية التدخل الرو�شي يف االنتخابات الرئا�شية االأمريكية لعام 2016 ت�شغل الراأي العام يف الواليات املتحدة، خ�شو�شً
تطوراتها امل�شتمرة، وال�شواهد التي تتك�شف يوًما بعد يوم، والتي ت�شري معظمها اإىل تدخل مو�شكو يف توجيه نتائج تلك االنتخابات، 

لكنها ال ُتثبتها ب�شكل قاطع حتى الوقت احلايل.

وقد انعك�س ذلك يف الكتابات الأمريكية التي 
ظهرت يف العامني الأخريين، والتي ت�ضع تلك 
"حقائق  كتاب  يكن  ومل  لها،  حموًرا  الق�ضية 
يف  احلياة  واقع  من  قا�ضية  وقائع  وخماوف: 
القومية  ال�ضتخبارات  ملدير  املخابرات" 
�ضوى  كالبر"  "جيم�س  ال�ضابق  الأمريكية 
بالق�ضية  اهتمت  التي  الكتابات  تلك  اأحد 
ب�ضكل وا�ضح ومرّكز، حيث ي�ضتعر�س الكتاب 
ال�ضتخبارات  جهاز  واإخفاقات  جناحات 
اأحداث مف�ضلية، مثل: مقتل  الأمريكية عرب 
"كري�ضتوفر  ليبيا  لدى  الأمريكي  ال�ضفري 
الزعيم  ومقتل   2012 �ضبتمرب  يف  �ضتيفنز" 
لدن"  بن  "اأ�ضامة  القاعدة  لتنظيم  ال�ضابق 
الرو�ضي  بالتدخل  وانتهاًء   ،2011 ماي  يف 

املزعوم يف انتخابات 2016.

تاأكيد التدخل الرو�شي

ينظر "كالبر" اإىل نف�ضه على الدوام باأنه "رجل 
احلقيقة يف ال�ضلطة"، وقد ن�ضاأ يف ظل قناعة 
ت�ضري اإىل اأن جوهر العمل ال�ضتخباراتي هو 
بعناية،  وحتليلها  للحقائق،  الدقيق  اجلمع 
مهما  القرار  ل�ضانعي  ثقة  بكل  وتقدميها 
اأكد  هنا،  من  لهم،  �ضارة  غري  نتائجها  كانت 
ال�ضتخباراتية  املعلومات  اأن جميع  "كالبر" 
ت�ضري اإىل اأن رو�ضيا تدخلت ب�ضكل وا�ضح يف 
اأن  الأمريكية. وي�ضيف  الرئا�ضية  النتخابات 
اأحد  كان  الذي  بوتني"  "فالدميري  الرئي�س 
اأ�رشف على  قد  الرو�ضية،  املخابرات  رجال 

تنفيذ تلك العملية بنف�ضه.
الرئي�س الأمريكي  اأن  "كالبر" اإىل  يُ�ضري  كما 
اأجهزة  قد طلب من  اأوباما"  "باراك  ال�ضابق 
تقريًرا  جمتمعة  الأمريكية  ال�ضتخبارات 
يف  الرو�س  به  قام  ا  عَمّ اًل  مف�ضَّ واحًدا 
وبالفعل   ،2016 لعام  الأمريكية  النتخابات 
توؤكد  حقائق  عدة  اأثبت  وقد  اإعداده،  مت 
الأوجه  متعددة  بحملة  اأمر  "بوتني"  اأن 
"هيالري  الدميقراطي  احلزب  مر�ضح  �ضد 

كلينتون". ولعَلّ اأبرز تلك احلقائق:
"الهاكرز"  القرا�ضنة  جمموعات  قامت   -1
واإمييالت  اأجهزة  باخرتاق  لرو�ضيا  التابعة 
اخلا�ضة  الدميقراطية  الوطنية  اللجنة  مقر 
الو�ضول  وا�ضتطاعوا  كلينتون"،  بـ"هيالري 
مثل:  بها،  املوجودة  املعلومات  جميع  اإىل 
بيانات املانحني، ور�ضائل الربيد الإلكرتوين، 

والر�ضائل ال�ضوتية.
الإلكرتوين  التج�ض�س  رو�ضيا  ا�ضتخدمت   -2
الأمريكية،  ال�ضيا�ضية  املنظمات  �ضد 
من  التي جمعتها  البيانات  عن  علًنا  وك�ضفت 
و"جو�ضيفر  "ويكيليك�س"  مثل  مواقع  خالل 
الخرتاقات  توثيق  مت  كما  وغريها،   "2
الإلكرتونية الرو�ضية لقوائم الناخبني املحليني 

يف الوليات الأمريكية.
بـ"التدابري  يُعرف  ما  رو�ضيا  ا�ضتخدمت   -3
اأجل  من  ال�ضوداء  والدعاية  الن�ضطة" 
با�ضتخدام  وذلك  "كلينتون"،  على  التاأثري 
اليوم"  "رو�ضيا  مثل  الإعالمية  من�ضاتها 
و�ضائل  اإىل  بالإ�ضافة  نيوز"،  و"�ضبوتنيك 
عليها  اأ�ض�ضوا  التي  الجتماعي  التوا�ضل 
التي  للمعلومات  للرتويج  مزيفة،  ح�ضابات 
النتخابات  يف  كلينتون"  بـ"هيالري  ت�رش 

الرئا�ضية.

التوا�ضل  �ضبكات  على  رو�ضيا  اعتمدت   -4
�ضن  يف  الإعالمية  ومن�ضاتها  الجتماعي 
لرتامب"  لـ"دونالد  موؤيدة  ترويجية  حملة 
مع  متوافًقا  مر�ضًحا  الرو�س  وجده  الذي 
ويخدم  "بوتني"،  الرو�ضي  الرئي�س  اأفكار 
باأقل  وذلك  ال�ضرتاتيجية،  رو�ضيا  اأهداف 
مل�ضاحلها  كبري  �رشر  وبدون  ممكنة،  تكلفة 

اخلا�ضة.
وبرغم تلك ال�ضواهد، ل يوؤكد "كالبر" اأنه كان 
هناك تواطوؤ بني حملة "ترامب" -اأو املر�ضح 
نف�ضه- وبني الوكالء الرو�س، وذلك لأنه لي�س 
مه يوؤكد هذه املزاعم. لكن ما  لديه دليل يقِدّ
ي�ضفه "كالبر" بـ"الال مبالة العدوانية" التي 
التف�ضيلي  العر�س  على  "ترامب"  اأظهرها 
عن  ال�ضتخبارات  اأجهزة  مته  قَدّ الذي 
النتخابات  يف  وتدخلها  الرو�ضية  الأن�ضطة 
الأمريكية، هو يف راأيه اأكرب دليل على تورطه 

يف هذا الأمر. 

ما وراء التدخل

ونتائج  التواطوؤ  مزاعم  اأن  "كالبر"  يوؤكد 
 2016 لعام  الأمريكية  الرئا�ضية  النتخابات 
الذي  العميق  للتهديد  بالن�ضبة  ثانوية  تعد 
اإن  اإذ  النظام الأمريكي؛  تفر�ضه رو�ضيا على 
"بوتني" مقتنع باأن الوليات املتحدة تتحمل 
انت�ضار  تقوي�س  نحٍو ما امل�ضئولية عن  على 
حزبه يف النتخابات الربملانية الرو�ضية عام 
واتهامات  احتجاجات  اأعقبتها  والتي   ،2011

وا�ضعة بالحتيال.
اأخرى  حالت  يف  باأنه  "كالبر"  ويعرتف 
كثرية، حاولت الوليات املتحدة التاأثري على 
النتخابات، وتغيري الأنظمة يف دول خمتلفة، 
بجامعة  للباحث  بتقرير  ذلك  يف  وي�ضت�ضهد 
كارنيجي ميلون "دوف ليفني" ي�ضري اإىل جهود 
وا�ضنطن للتدخل يف 81 انتخابات اأجنبية بني 
املخابرات  رجل  لكن  و2000.   1946 عامي 
لطاملا  "بب�ضاطة،  بقوله:  ذلك  يربر  ال�ضابق 
نظرت اإلينا تلك الأنظمة على اأننا "الأخيار"، 
من  نبيلة  نوايا  الأقل  على  لدينا  كان  ونحن 

هذا التدخل".
اأما بالن�ضبة لرو�ضيا، فمن املوؤكد اأن الرئي�س 
على  الأمريكيني  اإىل  ينظر  يكن  مل  الرو�ضي 
لديه  كان   2011 عام  وبعد  "الأخيار"،  اأنهم 
عداء خا�س جتاه وزيرة اخلارجية -اآنذاك- 
"هيالري كلينتون" التي اأعربت عن "خماوف 
النتخابات  تلك  اإجراء  ب�ضاأن  جدية" 
اأعلنت  حينما  ثم  ومن  الرو�ضية.  الربملانية 
 ،2015 عام  يف  للرئا�ضة  تر�ضحها  "كلينتون" 

قرر "بوتني" رد ال�رشبة بقوة لها.
ل�ضبه  مو�ضكو  �ضم  كان  الوقت،  ذلك  وبحلول 
اأوكرانيا،  يف  الدموية  واحلرب  القرم  جزيرة 
العقوبات  وتوقيع  مو�ضكو  عزل  اإىل  اأدى  قد 
عليها، لذا راأى "بوتني" اأنه لو فازت كليتون يف 
الدولية  العقوبات  فاإن  الرئا�ضية  النتخابات 
لكن على  �ضت�ضتمر،  املفرو�ضة على مو�ضكو 
عن  "ترامب"  املر�ضح  اأعرب  الآخر  اجلانب 

رغبته يف التقارب مع "بوتني".
دعم  اإىل  رو�ضيا  الأمر  ذلك  دفع  وقد 
اأهداف  حتقيق  اأجل  من  بقوة  "ترامب" 
ال�ضرتاتيجية، مثل: حل حلف �ضمال  رو�ضيا 
الحتاد  وتفكيك  الناتو(،  )حلف  الأطلنطي 

الأوروبي، بل والت�ضكيك يف قدرة املوؤ�ض�ضات 
الخرتاق،  نف�ضها من  الأمريكية على حماية 
والت�ضكيك يف م�ضداقيتها من خالل ت�ضكيك 
املوؤ�ض�ضات  تقارير  يف  الدائم  "ترامب" 

الدميقراطية والأمنية الأمريكية.

ت�شكيك "ترامب" يف 
املخابرات

يوؤكد "كالبر" اأنه اأُثريت �ضد "ترامب" العديد 
من امللفات ال�ضائكة منذ اأن اأعلن تر�ضحه يف 
الآن،  وحتى  الأمريكية  الرئا�ضية  النتخابات 
ومن اأبرز ما ظهر �ضده امللف ال�ضهري الذي 
"كري�ضتوفر  الربيطاين  اجلا�ضو�س  جمعه 
عالقة  بالتف�ضيل  فيه  عر�س  والذي  �ضتيل"، 
بني  املوؤامرة  وو�ضف  بالكرملني،  "ترامب" 
"�ضخمة  باأنها  والرو�س  الأمريكي  الرئي�س 
الن�ضائية  العالقات  اإىل  اأ�ضار  كما  للغاية"، 

لـ"ترامب".
يف  يُ�ضكك  اأن  قرر  "ترامب"  الرئي�س  لكن 
كامل  ب�ضكل  يراه  اأن  قبل  باأكمله  التقرير 
موؤامرة  جمرد  كان  اأنه  مدعًيا  وتف�ضيلي، 
يف  خ�ضارتهم  لتربير  الدميقراطيني  قبل  من 
النتخابات، كما �ضكك يف موثوقية وقدرات 
اأنهم  موؤكًدا  كله،  ال�ضتخباراتي  املجتمع 
يف  موثوٍق  غري  معلومات  على  يعتمدون 

�ضحتها، ول يوجد اأي اإثبات عليها.
العديد  اإىل  كتابه  يف  "كالبر"  ويُ�ضري 
لأجهزة  العلني  الف�ضل  عن  الوقائع  من 
فيتنام  حرب  منذ  الأمريكية  ال�ضتخبارات 
لعام  الأمريكية  الرئا�ضية  النتخابات  وحتى 
2016، والتي قد تدعم -ب�ضكل غري مق�ضود- 
عمل  يف  ت�ضكيكه  يف  "ترامب"  نظر  وجهة 
اإىل  "كالبر"  ويُ�ضري  الأمريكية.  املخابرات 
يف  اأخطئوا  املتحدة  الوليات  جوا�ضي�س  اأن 
كما  ال�ضوفيتي يف عام 1989،  انهيار الحتاد 
ف�ضلوا يف نظرتهم لـ"�ضدام ح�ضني" باأنه كان 
 ،1990 عام  يف  الكويت  غزو  ب�ضاأن  يخادع 
لتنظيم  باأي هجوم حمتمل  التنبوؤ  وف�ضلوا يف 
"القاعدة" على الوليات املتحدة يف �ضبتمرب 
ا�ضتخدام  كامل  ب�ضكل  اأ�ضاءوا  وقد   ،2001
الأدلة املتوافرة حول اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل 
العراق،  يف  ح�ضني"  "�ضدام  لدى  املفرت�ضة 
بو�س"  دبليو  "جورج  اإدارة  اأعطت  والتي 
الذريعة التي اأرادتها لغزو العراق عام 2003، 
اأعقبتها.   التي  الكارثية  العواقب  كل  مع 
يكت�ضف  مل  املخابرات  جمتمع  اأن  ويُ�ضيف 
للجي�س  ال�رشية  الوثائق  تدفق  يوقف  اأو 
الأمريكي التي �رشبتها "ت�ضيل�ضي مانينغ" اإىل 
قال  كما  "حمرجة"،  كانت  والتي  ويكيليك�س، 
"كالبر". كما غابت ال�ضتخبارات متاًما عن 
الأن�ضطة الأكرث اإ�رشاًرا التي قام بها "اإدوارد 
بكميات  هّربوا  الذين  من  وغريه  �ضنودن"، 
كبرية اأ�رشار الوليات املتحدة الأكرث حتفًظا 
حول عمليات املخابرات. ثم ف�ضلت الوكالت 
ال�ضبع ع�رشة يف جهاز ال�ضتخبارات يف توقع 
هزمية اجلي�س العراقي من قبل تنظيم الدولة 
على  ا�ضتوىل  عندما  )داع�س(  الإ�ضالمية 

املو�ضل يف عام 2014.
لأجهزة  الف�ضل  مظاهر  كل  واقع  ومن 
ال�ضتخبارات الأمريكية الذي عر�ضه "كالبر" 
ي�ضكك  اأن  متاًما  املمكن  من  كتابه،  يف 

التقارير واملعلومات  "ترامب" يف م�ضداقية 
ب�ضكل  يجادل  اأن  ميكن  كما  منها،  ترد  التي 
يتحدثون  ما  غالبًا  يعرفون  ل  باأنهم  اأكرب 
لذلك  اإيجابًيّا  �ضدى  يجد  قد  وبالطبع  عنه، 

الت�ضكيك امل�ضتمر.
لكن الو�ضع يزداد �ضوًءا يف واقع الأمر بالن�ضبة 
ملجتمع ال�ضتخبارات يف ظل اإدارة "ترامب"، 
فاقًدا  اأ�ضبح  قد  الأ�ضا�ضي  منتجهم  لأن 
اأدلة على ما  مل�ضداقيته يف ظل عدم وجود 
يقدمونه، واآخرها تواطوؤ حملة "ترامب" مع 
الأمريكية  الرئا�ضية  النتخابات  يف  رو�ضيا 

الأخرية.
بالإ�ضافة اإىل ذلك فاإن "ترامب" يريد اأن يقنع 
ا مثل "كالبر"  موؤيديه املت�ضددين باأن اأ�ضخا�ضً
واإنفاذ  املخابرات  جمتمع  ون�ضاء  ورجال 
ل�ضنوات  "كالبر"  معهم  عمل  الذين  القانون 
عديدة مثل "جيم�س كومي" و"روبرت مولر"، 
البالد  يف  احلقيقية  ال�ضلطة  ميثلون  كانوا 
فهو،  الآن  اأما  ال�ضلطة،  "ترامب"  تويل  قبل 
احلقيقة  يقول  الذي  الوحيد  "ترامب"،  اأي 

للمجتمع الأمريكي.

م�شتقبل اأمريكا يف خطر

املوؤ�ض�ضات  م�ضداقية  يف  �ضكك  اأنه  اأوًل- 
على  بال�ضلب  واأثَّر  الأمريكية  الأمنية 
ب�ضكل  الأمريكية  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات 
اإذكاء  اأنه ي�ضاهم ب�ضكل كبري يف  ثانًيا-  عام. 
الأمريكي؛  املجتمع  داخل  النق�ضام  حالة 
على  جناحات  يحقق  "ترامب"  اأن  خا�ضة 
املت�ضددين  فاإن  ثم  ومن  امل�ضتويات،  بع�س 
ل�ضاحله يوؤكدون اأنه يحقق اإجنازات ملحوظة 
اجلانب  على  فيما  الأمريكية،  ال�ضيا�ضة  يف 
يتعر�س  الأمريكي  الرئي�س  فاإن  الآخر 
ل�ضغوط قانونية متزايدة من خالل التحقيق 
من  املكلف  اخلا�س  املحقق  يجريه  الذي 
يف  للتحقيق  الأمريكية  العدل  وزارة  قبل 
النتخابات  يف  الرو�ضي  التدخل  مزاعم 
ثالًثا-  مولر".  "روبرت  الأمريكية  الرئا�ضية 
"بوتني"  اأهداف  "ترامب" يف حتقيق  ي�ضاهم 
اأو  الناتو،  حلف  حل  واأهمها  ال�ضرتاتيجية، 
منه،  املتحدة  الوليات  خروج  الأقل  على 
واعتماد الدول الأوروبية على نف�ضها كما اأكد 
تفكيك  اأخرى  ناحية  ومن  مراًرا،  "ترامب" 
من  "ترامب"  كان  فقد  الأوروبي،  الحتاد 
اأوائل املوؤيدين خلروج بريطانيا من الحتاد، 
�ضيوؤثر  الأهداف  هذه  حتقيق  فاإن  ثم  ومن 
ويُقِوّ�س  املتحدة،  الوليات  م�ضري  على 
امل�ضاحة  و�ضيعطي  عظمى،  كقوة  نفوذها 
الأكرب ملو�ضكو ل�ضتعادة مكانتها ونفوذها يف 

النظام الدويل.
تُعرب عن حالة  بجملة  كتابه  "كالبر"  واختتم 
الوليات  تواجه  التي  والنهيار  النق�ضام 
املتحدة يف عهد "ترامب"؛ اإذ ي�ضف م�ضاهدة 
فيقول:  حواري  برنامج  يف  لنف�ضه  مقطع 
املقطع،  ذلك  ت�ضجيل  اإىل  نظرت  "عندما 
�ضعرت بالتعب، لكن هذه املرة مل اأكن متعبًا 
من العمل على مدار ال�ضاعة لعدة اأ�ضهر، لكن 
دفعتني  قد  عاًما   76 بلغت  التي  رحلتي  لأن 
اإىل مكان يجب اأن يكون املنزل، ووجدت اأن 
وكانت  تنهار،  بداأت  املنزل  هذا  اأ�ضا�ضات 

الأعمدة التي دعمت �ضقفه تهتز". 

كالبر   # جيم�س 
/عر�س: با�شم 

را�شد – باحث يف 
العلوم ال�شيا�شية
مركز امل�شتقبل 

للدرا�شات و 
االأبحاث املتقدمة

وي�شيف "كالبر" 
اأن عمليات 

القر�شنة الرو�شية 
اأثرت على نتيجة 

االنتخابات 
الرئا�شية 

االأمريكية، حيث 
يوؤكد اأن اأ�شوات 

كثري من الواليات 
االأمريكية تاأثرت 

بهذا اجلهد الهائل 
من جانب الرو�س.

ي�شري "كالبر" 
اإىل اأن انتخاب 

ترامب"  "دونالد 
رئي�ًشا للواليات 

املتحدة 
االأمريكية كان 
-وال يزال- له 

اآثار �شلبية على 
م�شتقبل الواليات 
املتحدة من عدة 

نواٍح، منها:



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

الأ�ضتاذ/ �ضرابي عبد الكرمي
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�ضوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف :     

MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM/EMAIL

حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي مع التكليف بالوفاء 
عن طريق الن�ضر باجلريدة 

املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

– لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�صا�س جمل�س  نحن الأ�صتاذ /�رضابي عبد الكرمي -حم�رض ق�صائي 
ق�صاء اجلزائرالكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�صع ختمه و املوقع اأدناه 

بطلب من : عندوا لرزاق �صيد اأحمد ال�صاكن ب/ ال�صارع الرئي�صي واد العاليق 
التنفيذي  ال�صند  بناءا على  العاليق  وادي  الرئي�صي رقم 47  ال�صارع  ال�صاكن ب /  لرزاق حممد  2-عندوا 
رقم /16/07113  فهر�س  امللف /16/03962  رقم  البليدة  ق�صاء  ال�صادر عن جمل�س  القرار  املتمثل يف 
بتاريخ : 2016/06/19 املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة بتاريخ : 2018/05/24 ، حتت رقم : 2018/701 
املوؤيد للحكم ال�صادر عن حمكمة : العفرون ، الق�صم : اجلنح ، بتاريخ : 2016/03/21 ، رقم الفهر�س : 

16/01159 ، رقم اجلدول : 16/00566 
ق�صد تبليغه اإىل : �صنو�صي جمال 

ال�صاكن )ة( ب : حي الن�صيم عمارة �س رقم 21 بوزريعة – اجلزائر 
اأر�صلنا  اأعاله  بالعنوان املذكور  املعني  اإيجاد  و عدم متكننا من  بتاريخ 2018/06/03  نظرا / لنتقالنا 
حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�صند التنفيذي و حم�رض ت�صليم التكليف بالوفاء عن طريق الربيد 

املو�صى عليه مع العلم بالو�صول حتت رقم و�صل  : 00457728977.
و بناء على الإذن بالن�رض ملحتوى التكليف بالوفاء باجلريدة ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س 
بتاريخ : 2018/06/26 ، حتت رقم : 18/4134 ن�رضنا / ن�صخة من هذا املح�رض باجلريدة طبقا لن�س 
املادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و املت�صمن / تنفيذ منطوق احلكم امل�صار 

اإليه اأعاله بدفع املبالغ التالية بني اأيدينا مقابل و�صل عن ذلك .
اإلزام املتهمني مت�صامنني باأداء لل�صحيتني عندو لرزاق حممد و �صيد احمد مبلغ قدره  	•  

خم�س مائة األف 500.000 دج تعوي�س عن الأ�رضار 
امل�صاريف امل�صتحقة : م�صاريف التنفيذ الإختياري /8.454 دج احلقوق التنا�صبية :  	•  

38.080 دج 
املجموع /546.534 دج خم�صمائة و �صتة و اأربعون األف و خم�صمائة و اأربعة و ثالثون دينار جزائري 

نبهناه /باأن له مهلة خم�صة ع�رض يوما )15( للوفاء ت�رضي من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و اإل نفذ عليه 
بكافة الطرق القانونية 

حتى ل يجهل 
واثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به مبا ي�صمح قانونا 

املح�ضر الق�ضائي 
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معتمد  ق�ضائي  حم�ضر  ر�ضا  حممد  بوقرين  اال�ضتاذ  مكتب 
لدى حمكمة ال�ضراقة

الدوفان  حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س 
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة 
و  اأعاله  املذكور  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س  اخت�ضا�س  ال�رشاقة 
الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب :بومعراف �ضالح 
ال�ضاكن ب : حي 1013 مع 58 رقم 02 اخلروب . بناءا على االمر 
ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2018/06/04 حتت  
بن�رش  الرتخي�س  املت�ضمن   18/2092 فهر�س   18/2506 رقم 
التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا   . بالوفاء  التكليف  تعليق حمتوى  و 
املتمثل يف عقداقراربدينال�ضادرعناال�ضتاذةفكاير�ضهامموثقةب
تــاريخ 2017/09/10 رقمالفهر�س: 17/459 املمهوربال�ضيغةالت

نفيذيةامل�ضلمةبتاريخ 2017/12/27 .
جويلية   05 حي   : بوهدةعزالدين.ال�ضاكنب  :ال�ضيد  كلفنا 
 : التالية  املبالغ  بدفع  القا�ضي   : ب  القا�ضي  ال�ضويدانية. 
الدين  ( مبلغ  ) مليون دينار جزائري  مبلغ 1.000.000,00 دج 
التنا�ضبية  احلقوق   + دج   6798 االختياري   التنفيذ  +م�ضاريف 
للمح�رش الق�ضائي املقدرة 73780 دج , ونبهناه : بان لها مهلة 
عليه  نفذ  اال  و  املح�رش  هذا  ن�رش  تاريخ  من  ت�رشي  يوما   15
و   . تقدم  ما  يجهل  ال  ولكي   , القانونية  الطرق  بكافة  جربا 
اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .املح�رش 

الق�ضائي .

 اإعالن ب�إعداد
 �شه�دة احلي�زة

طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 
املت�ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان ال�ضيد 
: بو�ضملة رابح بن احمد  املولود بتاريخ 02 - 1937-02 
باالأخ�رشية  وال�ضاكن حي دوزي 02 رقم 133 باب الزواو 

الدائرة االإدارية للدار البي�ضاء والية اجلزائر  قد قدم ملف 
للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم 

املك�ضب , طالبا اإثبات هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف 
مبلكيته للعقار االآتي تعييينه : قطعة اأر�س ميكن ا�ضتغاللها 

يف البناء اأو اأي عملية تهيئة اأخرى تقع باملكان امل�ضمى 
قاع الدار قرية اوالد عي�ضى  بلدية ودائرة االأخ�رشية والية 
البويرة  م�ضاحتها االإجمالية 833,00 مرت مربع  ويحدها من :

ال�ضمال : ملكية بو�ضملة خملوف
اجلنوب : ملكية بو�ضملة رابح

ال�رشق  : ملكية بو�ضملة عبد ال�ضميع
الغرب :  ممر مقرتح

معتمد  ق�ضائي  حم�ضر  ر�ضا  حممد  بوقرين  اال�ضتاذ  مكتب 
لدى حمكمة ال�ضراقة

الدوفان  حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س 
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة 
و  اأعاله  املذكور  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س  اخت�ضا�س  ال�رشاقة 
الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب :�ضاحليمحرز. 
ال�ضاكن ب : �ضارع�ضيدييحريقم 06 حيدرةاجلزائر. بناءا على 
االأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2018/05/27 
الرتخي�س  املت�ضمن   18/2017 فهر�س   18/2397 رقم  حتت 
ال�ضند  على  بناءا  بالوفاء   التكليف  حمتوى  تعليق  و  بن�رش 
االأ�ضتاذ  عن  ال�ضادر  الأمر  ال�ضند  عقد  يف  املتمثل  التنفيذي 
رقم   2018/02/05 بتــاريخ  بالقبة  موثق  ال�رشيف  حطاب 
اجلدول: رقم الفهر�س: 2018/28 املمهور بال�ضيغة التنفيذية.

كلفنا :ال�ضيد بركامتولود.ال�ضاكنب : حي 1827 م�ضكنعمارة 04 
رقم 31 ال�ضبالةالعا�ضوراجلزائر. القا�ضي بدفع املبالغ التالية 
دينار  الف  خم�ضمائة   و  مليونني   ( 2.500.000,00دج  مبلغ   :
احلقوق   + دج  االختياري6798  التنفيذ  م�ضاريف   +) جزائري 
 : , ونبهناه  الق�ضائي املقدرة 139230 دج  للمح�رش  التنا�ضبية 
و  تاريخ ن�رش هذا املح�رش  يوما ت�رشي من  لها مهلة 15  بان 
اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما 
تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون 

املح�رش الق�ضائي .

 اإعالن ب�إعداد 
�شه�دة احلي�زة

طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 
املت�ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان ال�ضيد 
: رحال ح�ضني بن رابح املولود بتاريخ 22 - 1994-09 
باالأخ�رشية  وال�ضاكن حي 201 م�ضكن بلدية ودائرة 

االأخ�رشية  والية البويرة   قد قدم ملف للبلدية مدعيا 
امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم املك�ضب 
, طالبا اإثبات هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف 
مبلكيته للعقار االآتي تعييينه : قطعة اأر�س �ضاحلة 
للبناء تقع باملكان امل�ضمى بوربا�س بلدية ودائرة 

االأخ�رشية والية البويرة  م�ضاحتها االإجمالية 208,00 
مرت مربع  ويحدها من :

ال�ضمال : ممر
اجلنوب : ملكية بوعالم حممد
ال�رشق  : ملكية رجدال حممد
الغرب :  ملكية رجدال مولود

معتمد  ق�ضائي  حم�ضر  ر�ضا  حممد  بوقرين  اال�ضتاذ  مكتب 
لدى حمكمة ال�ضراقة

الدوفان  حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س 
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه 
ادناه . بناءا على طلب :قرمولة يو�ضف . ال�ضاكن ب : قرية اجلنوب اأفلو 
ال�ضادر عن رئي�س حمكمة  بناءا على االمر   . رقم 650 والية االغواط 
 18/2094 فهر�س   18/2505 رقم  حتت   2018/06/04 بتاريخ  ال�رشاقة 
املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على 
تيبازة  ق�ضاء  جمل�س  عن  ال�ضادر  القرار  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�ضند 
الغرفة العقارية بتــاريخ 18/02/18 ق�ضية رقم 17/03321 رقم الفهر�س: 
18/00398 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2018/03/04 . 
�ضخ�س  مدنية ممثلة يف  وارادة �رشكة  وحدة  العقارية  :التعاونية  كلفنا 
ل�ضود.ال�ضاكن ب : حي 142 م�ضكن عمارة 13  ال�ضيد عوايطية  رئي�ضها 
رقم 02 الدرارية. القا�ضي بدفع املبالغ التالية : مبلغ 3.946.202,00 
دج ) ثالث ماليني و ت�ضعمائة و �ضتة و اربعون الف و مئتان و اثنان دينار 
جزائري ( + 2.000.000,00 دج ) مليونني دينار جزائري ( تعوي�س  + 
للمح�رش  التنا�ضبية  احلقوق   + دج   6798 االختياري   التنفيذ  م�ضاريف 
يوما   15 مهلة  لها  بان   : ونبهناه   , دج    227199.69 املقدرة  الق�ضائي 
ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 
القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش 

الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .

 اإعالن ب�إعداد 
�شه�دة احلي�زة

طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 
املت�ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان ال�ضيد : 
بالطيب اإبراهيم بن عمر املولود بتاريخ 08 - 1987-07 

باالأخ�رشية  وال�ضاكن �ضارع حمداوي حميدو بلدية ودائرة 
االأخ�رشية  والية البويرة   قد قدم ملف للبلدية مدعيا 

امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم املك�ضب , طالبا 
اإثبات هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف مبلكيته للعقار 
االأتي تعيينه : قطعة اأر�س �ضاحلة  تقع باملكان امل�ضمى 

املرجة اأوالد املهدي بلدية ودائرة االأخ�رشية والية البويرة  
م�ضاحتها االإجمالية 252,00 مرت مربع  ويحدها من :

ال�ضمال : ملكية خمتاري لطيفة
اجلنوب : طريق غري معبد

ال�رشق  : ملكية عليوان منري
الغرب :  ملكية برابح م�ضعود

فعلى كل �ضخ�س له مطالب اأو اعرتا�ضات على حترير هذه 
ال�ضهادة تقدميها يف مدة اأق�ضاها �ضهرين 02 ابتداء من 

تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية 

معتمد  ق�ضائي  حم�ضر  ر�ضا  حممد  بوقرين  اال�ضتاذ  مكتب 
لدى حمكمة ال�ضراقة

الدوفان  حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة  ق�ضاء  جمل�س 
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه 
ادناه . بناءا على طلب :البنك الوطني اجلزائري , �رشكة ذات ا�ضهم ممثال 
يف �ضخ�س ممثلها.الكائن مقره  ب/ رقم 08 �ضيقيفارة اجلزائر .بناءا 
 2018/05/27 بتاريخ  ال�رشاقة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  االمر  على 
و  بن�رش  الرتخي�س  املت�ضمن   18/2014 فهر�س   18/2398 رقم  حتت 
التنفيذي املتمثل يف  ال�ضند  بناءا على  بالوفاء.  التكليف  تعليق حمتوى 
, بتاريـــــخ  قرار اجتماعي عن جمل�س ق�ضاء تيبازة الغرفة االجتماعية 
2017/06/15 ق�ضية رقم 17/01159 رقم الفهر�س: 17/01837 املمهور 

بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2017/12/31.
كلفنا :ال�ضيدةعمور فتيحة.ال�ضاكنب : حي اول نوفمرب 54 رقم 59 بابا 
اأح�ضن اجلزائر. القا�ضي بدفع املبالغ التالية : مبلغ 1.318.158,80 دج  
) مليون و ثالثمائة و ثمانية ع�رش الف و مائة و ثمانية و خم�ضني دينار 
و ثمانني �ضنتيم  (  + م�ضاريف التنفيذ االختياري  6798 دج + احلقوق 
التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي املقدرة88924.35 دج , ونبهناه : بان لها 
مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا 

هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .

 اإعالن ب�إعداد
 �شه�دة احلي�زة

طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 
املت�ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان ال�ضيد 
: ك�ضيط م�ضطفى بن مو�ضى  املولود بتاريخ 12 - 02-
1989 باالأخ�رشية  وال�ضاكن �ضوق االأحد دائرة الثنية 
والية بومردا�س قد قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه 
عقارا عن طريق احليازة والتقادم املك�ضب , طالبا 
اإثبات هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف مبلكيته 
للعقار االآتي تعيينه : قطعة ار�س �ضاحلة للبناء تقع 
باملكان امل�ضمى تيزرارين بلدية ودائرة االأخ�رشية 

والية البويرة  م�ضاحتها االإجمالية 591,00 مرت مربع  
ويحدها من :

ال�ضمال : ملكية بلعربي علي
اجلنوب : ملكية عي�ضاين علي

ال�رشق  : طريق غري معبد
الغرب :  ملكية بلعربي علي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية

املوؤ�ض�ضة اال�ضت�ضفائية املتخ�ض�ضة
يف معاجلة ال�ضرطان- البليدة

تعلن املوؤ�ض�ضة اال�ضت�ضفائية املتخ�ض�ضة يف معاجلة ال�ضرطان عن م�ضابقة توظيف على اأ�ضا�س ال�ضهادة  يف الرتبة املبينة اأدناه

اإعالن توظيف
�رشوط اأخرىمكان التعينيعدد املنا�ضبالتخ�ض�س املطلوب�رشوط االلتحاقمنط التوظيفالرتبة

بيولوجي لل�ضحة العمومية درجة 01

ملحق باملخرب يف ال�ضحة العمومية

�ضهادة لي�ضان�س يف البيولوجي اأو �ضهادة معادلة

�ضهادة تقني �ضامي يف املخرب و ال�ضيانة اأو �ضهادة 
معادلة لها
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�ضيانة املعدات الطبية-علم االأحياء الدقيقة-علم االأحياء اخللوي-علم 
الوراثة-هند�ضة �ضيدالنية و بيو كيمياء-علم الطفيليات-الكيمياء 

احليوية-البيولوجيا الع�ضبية اجلزيئية- علم وظائف االأع�ضاء-علم 
االأمرا�س-علم االأحياء االإجنابي-فيزيولوجيا احليوان-هند�ضة علم 

االأحياء-مراقبة النوعية و التحليل-علم احليوان- علوم النبات و 
تكنولوجيا اإحيائية-التنمية امل�ضتدامة للف�ضاءات الطبيعية-هند�ضة       

بيو كيميائية- بيو تكنولوجيا النبات - بيو كيمياء و  فيزيولوجيا خلوية- 
بيولوجيا اإختبار التحاليل بيولوجيا و بيو كيميائية

علم االأحياء الدقيقة-علم االأحياء اخللوي-علم الوراثة –هند�ضة �ضيدالنية 
و بيو كيمياء-علم الطفيليات- الكيمياء احليوية-البيولوجيا الع�ضبية 

اجلزيئية-علم وظائف االأع�ضاء-علم االأمرا�س-علم االأحياء االإجنابي-
فيزيولوجيا احليوان-هند�ضة علم االأحياء-مراقبة  النوعية و التحليل-علم 
احليوان-علوم النبات و تكنولوجيا اإحيائية-التنمية امل�ضتدامة للف�ضاءات 

الطبيعية-هند�ضة بيو كيميائية- بيو تكنولوجيا النبات-بيو كيمياء و 
فيزيولوجيا خلوية-بيولوجيا اختبار التحاليل بيولوجياو بيو كيميائية
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-طلب خطي للم�ضاركة يف امل�ضابقة
- �ضورتان �ضم�ضيتان                                                                   -ن�ضخة من بطاقة التعريف الوطنية

- ا�ضتمارة املعلومات التي متالأ من طرف املرت�ضح                        -ن�ضخة من ال�ضهادة اأو املوؤهل املطلوب
-ك�ضف النقاط للم�ضار الدرا�ضي                                                   -�ضهادة االإقامة داخل اإقليم الوالية

- �ضهادة العمل التي تثبت االأقدمية املهنية للمرت�ضح يف االخت�ضا�س
- �ضهادة تثبت مدة العمل املوؤداة فعليا من طرف املرت�ضح مع عقد العمل يف اإطار جهاز االإدماج املهني اأو االإجتماعي لل�ضباب حاملي ال�ضهادات و تو�ضح املن�ضب امل�ضغول عند االإقت�ضاء

-كل وثيقة تثبت االأ�ضغال و الدرا�ضات املنجزة من طرف املرت�ضح يف التخ�ض�س عند االإقت�ضاء
Email  الربيد االإلكرتوين اإن وجد-

حتدد اآجال الت�ضجيالت و اإيداع امللفات:

 ب) 15 يوم( خم�ضة ع�رش ابتداءا من �ضدور هذا االإعالن تودع ملفات الرت�ضح لدى اأمانة املديرية الفرعية لالإدارة و الو�ضائل باملوؤ�ض�ضة اال�ضت�ضفائية املتخ�ض�ضة يف معاجلة ال�رشطان زعبانة البليدة
ال توؤخذ بعني االعتبار امللفات الناق�ضة اأو تلك الواردة خارج اأجال الت�ضجيالت

 



�أفرجت  �ملا�ضية،  و�جلمعة 
�ل�ضلطات "�لإ�رس�ئيلية" عن �ل�ضيخ 
ق�ضائي،  قر�ر  مبوجب  �ضالح، 
لكنها قّيدت عملية �لإفر�ج عنه بـ7 
هي:  و�ل�رسوط  "م�ضددة"  �رسوط 
بقرية  منزل  يف  �جلربية  "�لإقامة 
منزله  ولي�س  )�ضمال(  كنا  كفر 
��ضتخد�م  �لفحم، ومنع  �أم  مبدينة 
فيها  مبا  �ت�ضال  و�ضيلة  �أي 
باإ�ضو�رة  حركته  وتقييد  �لإنرتنت، 
�ضفره"  جو�ز  وت�ضليم  �إلكرتونية 
كما ت�ضمل "منع �خلطابة و�قت�ضار 
�لدرجة  من  �لأقارب  على  زو�ره 
�لتو��ضل  ومنع  و�لثانية،  �لأوىل 
مع  مبا�رسة  غري  �أو  مبا�رسة 
كان،  باأي مو�ضوع  �لإعالم  و�ضائل 
حمددة("  )غري  مالية  كفالة  ودفع 
حني  �إىل  هكذ�  �لو�ضع  ،و�ضيبقى 
�ضد  �لق�ضائية  �لإجر�ء�ت  �نتهاء 
 11 �أم�ضى  �لذي  �ضالح،  �ل�ضيخ 
منذ  �لنفر�دي  �حلب�س  يف  �ضهر� 

�عتقاله يف �أوت �ملا�ضي. 
هذه  طيلة  جرى  �لعتقال  وهذ� 
�ملنحى  يكون  �أن  دون  �لفرتة 
حيال  �ملحكمة  �ضتتخذه  �لذي 
�إ�ضد�ر  موعد  �أو  �لتهامات 
،�ملحامي  و��ضحا  �ضده،  �حلكم 
�لدفاع  جلنة  ع�ضو  زبارقة،  خالد 
ما  �أن  �عترب  �ضالح،  �ل�ضيخ  عن 
يجري معه "ل يعدو كونه مالحقة 
و�أ�ضاف  مو�قفه"  ب�ضبب  �ضيا�ضية 
زبارقة ، �أن "�ل�ضيخ �أثبت ب�ضموده 
�لأ�ضطوري مت�ضكه مبو�قفه، وهو 
و�لت�ضحية  بالثبات  بذلك  م�ضتمر 
كان  و�إن  م�رسوعه  عن  للدفاع 
قال  جهته  ،ومن  حريته"  �لثمن 
رئي�س  خطيب،  كمال  �ل�ضيخ 
�ملتابعة  جلنة  يف  �حلريات  جلنة 
�إ�رس�ئيل،  يف  �لعربية  للجماهري 
لكن  �لكثري،  "دفع  �إنه  لالأنا�ضول، 

عنها  يد�فع  �لتي  بالق�ضايا  �إميانه 
وكر�س حياته من �أجلها، �أكرب". 

بامل�ضجد  ��ضمه  �رتبط  ولطاملا 
�أبعدته  ذلك  �أجل  فمن  �لأق�ضى، 
مدينة  عن  ولحقا  عنه،  �إ�رس�ئيل 
�ضجن  يف  �عتقاله  قبل  �لقد�س، 
�نفر�دي، قال �إنه تعر�س للتعذيب 
له خالل  ت�رسيحات  بح�ضب  فيه، 

جل�ضة حماكمة. 
�لأنا�ضول  �أجرتها  مقابلة  ويف 
مطلع  �لفل�ضطيني  �ل�ضيخ  مع 
�ل�ضجن  "دخلنا  قال:   ،2017
�أحر�ر�  فيه  وع�ضنا  �أحر�ر  ونحن 
نوؤكد  و�ضنبقى  ونخرج منه كذلك، 
�ل�ضجون"  يوما من  لن نخاف  �أننا 
يف  ما�ٍس  "�ضاأبقى  ،و�أ�ضاف: 
طريقي ويف دوري �لذي �نت�رس فيه 
�لإ�ضالمية  �أبعادها  بكل  لثو�بتي 
و�لفل�ضطينية و�لعروبية، ول ميكن 
�أن تردعنا لغة �لتهديد )يف �إ�ضارة 

�إىل �إ�رس�ئيل(". 
�ضيثنيه عن  �ل�ضجن  كان  �إذ�  وعما 

"ل�ضجن  �لدفاع عن ق�ضاياه، قال: 
تغذية، فيه تزيد معنوياتنا وثو�بتنا 

و�إ�رس�رنا". 

من هو؟ 

و�ل�ضيخ �ضالح، من مو�ليد مدينة 
تعترب  �لتي   ،)1958( �لفحم"  "�أم 
�لفل�ضطينية  �ملدن  �أكرب  ثاين 
على  وحا�ضل  �إ�رس�ئيل،  د�خل 
�ل�رسيعة  يف  �لبكالوريو�س  �ضهادة 
�خلليل،  جامعة  من  �لإ�ضالمية 
،و�عتقلته  �لغربية  �ل�ضفة  جنوبي 
مرة  لأول  �لإ�رس�ئيلية  �ل�ضلطات 
�إىل  "�لنتماء  بتهمة   ،1981 عام 
�أ�رسة  ��ضمه  حمظور،  تنظيم 
�لإقامة  تفر�س  �أن  قبل  �جلهاد"، 
�لتاريخ  ذلك  ،ومنذ  عليه  �جلربية 
�إجر�ء�ت  �لأق�ضى"  "�ضيخ  و�جه 
�ل�ضفر  من  باملنع  �إ�رس�ئيلية 
وفر�س  �لقد�س  مدينة  ودخول 
عن  ف�ضاًل  عليه،  جربية  �إقامات 
�ل�ضيخ  ،وكان  بالر�ضا�س  �إ�ضابته 
خالل  طفيفة  بجر�ح  �أ�ضيب  قد 
 ،2007 عام  �لقد�س  يف  مو�جهات 
وتعر�س لإ�ضابة ُو�ضفت باخلطرة 
"�أ�ضطول  منت  على  كان  عندما 

�حلرية" يف ماي 2010. 

ن�شاطه 

وبرز ��ضمه لأول مرة، عندما جنح 
يف  مناف�ضيه  على  كبرية  باأغلبية 
�لفحم  �أم  بلدية  رئا�ضة  �نتخابات 
مر�ت   3 لـ  وذلك   ،1989 عام 
متتالية �إىل �أن ��ضتقال عام 2001، 
�لأق�ضى  �مل�ضجد  ل�ضوؤون  للتفّرغ 
�أب  وهو  �ضالح،  �ل�ضيخ  ،وكان 
�حلركة  موؤ�ض�ضي  من  �أبناء،   8 لـ 
بد�ية  �إ�رس�ئيل،  يف  �لإ�ضالمية 
وقاد  �ملا�ضي،  �لقرن  �ضبعينيات 
 ،1996 منها  �ل�ضمايل"  "�جلناح 
بعد �ن�ضقاق �إثر قر�ر رئي�ضها عبد 
�هلل منر دروي�س، خو�س �نتخابات 
�لإ�رس�ئيلي،  )�لربملان(  �لكني�ضت 

وهو ما رف�ضه �ضالح. 
جهد  �ل�ضيخ  قاد  ذ�ته،  �لعام  ويف 

�حلركة �لإ�ضالمية لرتميم �مل�ضلى 
�ملرو�ين، د�خل �مل�ضجد �لأق�ضى، 
يف غفلة من �ل�ضلطات �لإ�رس�ئيلية 
بو�بات �مل�ضلى  �فتتاح  �أن مت  �إىل 
�لكبرية �أمام �مل�ضلني عام 2000. 

مع  �ملو�جهة  بد�ية  هذه  وكانت 
تردد  �لتي  �لإ�رس�ئيلية،  �ل�ضلطات 
�أنها تريد حتويل �مل�ضلى،  �آنذ�ك 
�لذي تطلق عليه ��ضم "��ضطبالت 
يهودي  كني�س  �إىل  �ضليمان"، 
�لأق�ضى(  )�نتفا�ضة   2000 ،وعام 
لإعمار  "�لأق�ضى  موؤ�ض�ضة  �أن�ضاأ 
بالدفاع  تعنى  �لتي  �ملقد�ضات"، 
د�خل  �لإ�ضالمية  �ملقد�ضات  عن 

�إ�رس�ئيل. 
�لآن،  وحتى  �ضنو�ت،  مدى  وعلى 
ك�ضف  يف  �ملوؤ�ض�ضة  ن�ضطت 
كما  �لإ�رس�ئيلية،  �ملخططات 
�لبيارق"،  م�ضرية  "برنامج  �أطلقت 
من  �لآلف  ع�رس�ت  يجلب  �لذي 
�لعربية  و�ملدن  �لقرى  من  �لعرب 
يف �إ�رس�ئيل �إىل �مل�ضجد �لأق�ضى 
 2000 ،وعام  بامل�ضلني  لإعماره 
�إ�رس�ئيلي  �رسطي  �أطلق  �أي�ضا، 
�ل�ضيخ  ر�أ�س  على  �لر�ضا�س 
م�ضرية  يف  م�ضاركته  �أثناء  �ضالح، 
�لأق�ضى،  �مل�ضجد  مع  ت�ضامنية 
و�ضفت  بجر�ح  لإ�ضابته  �أدى  ما 

�آنذ�ك "بني طفيفة ومتو�ضطة". 
وجلاأت �ل�ضلطات �لإ�رس�ئيلية بعد 
�لت�ضييق  �إىل  �لنتفا�ضة،  �ندلع 
�ل�ضفر  من  منعه  فقررت  عليه، 
عام 2002، قبل �أن تعتقله جمدد� 
"تبيي�س  بتهمة   2003 ماي   13 يف 
حما�س"  حركة  ل�ضالح  �لأمو�ل 
�ل�رسطة  قررت   ،2007 ،ومطلع 
دخول  من  منعه  �لإ�رس�ئيلية 
�أ�ضو�ر  من  و�لقرت�ب  �لأق�ضى 
 150 م�ضافة  على  �لقدمية  �لبلدة 
مرت�، �إ�ضافة �إىل �إجر�ء�ت �أخرى، 
هدم  �ضد  ن�ضاطه  خلفية  على 
�ملوؤدي  �ملغاربة  باب  "طريق 
 22 ويف  �لأق�ضى"  �مل�ضجد  �إىل 
�ل�رسطة  �قتحمت   ،2007 �أوت 
�لإ�رس�ئيلية حفل ع�ضاء خريي يف 
يح�رسه،  كان  �ل�رسقية،  �لقد�س 
كما  حمدودة  لفرتة  �عتقاله  ومت 

�لقد�س  دخول  من  ذلك  �إثر  ُمنع 
�لإ�رس�ئيلية،  �ل�ضلطات  من  باأمر 
وما ز�ل ممنوعا من دخول �ملدينة 
منذ ذلك �حلني �إل يف حال وجود 

جل�ضات ملحاكمته. 

م�شاركته يف "�أ�شطول 
�حلرية" 

�ل�ضيخ  �ضارك   2010 ماي   31 ويف 
"مايف  �ضفينة  رحلة  يف  �ضالح 
ُعرف  ما  �ضمن  �لرتكية،  مرمرة" 
�حلرية"،  "�أ�ضطول  با�ضم  �آنذ�ك 
قطاع  عن  �حل�ضار  لفك  �لهادف 
لهجوم  �لأ�ضطول  ،وتعر�س  غزة 
ما  �لدولية،  �ملياه  يف  �إ�رس�ئيلي 
مت�ضامنني   10 مقتل  �إىل  �أدى 

�أتر�ك. 
�لإ�رس�ئيلية  �ل�ضلطات  و�عتقلت 
�أثر  �أ�ضبوع،  مدة  �ضالح،  �ل�ضيخ 
ميناء  �إىل  ق�رس�  �ل�ضفينة  و�ضول 

�إ�ضدود يف 1 جو�ن 2010. 

حكمت   ،2010 جويلية   13 ويف 
�لإ�رس�ئيلية  �ملركزية  �ملحكمة 
 5 ملدة  بال�ضجن  �لقد�س،  يف 
يف  "�لتحري�س  بتهمة  عليه  �أ�ضهر 
تلة  هدم  �أعقبت  �لتي  �لأحد�ث 
 22 يف  جمدد�  و�عتقل  �ملغاربة" 
�ل�ضجن  يف  ومكث   ،2011 فرب�ير 
ذ�ته،  �لعام  من  مار�س   2 حتى 
ويف  �لقد�س"  يف  "�لتو�جد  بتهمة 
28 جو�ن 2011، �عتقلت �ل�ضلطات 
يف  �لفل�ضطيني  �ل�ضيخ  �لربيطانية 
منظمات  �ضكوى  على  بناء  لندن، 
موؤيدة لإ�رس�ئيل، و�أفرجت عنه يف 

18 جويلية. 
�لنيابة  له  وجهت  ذ�ته،  �لعام  ويف 
تهمة  �لإ�رس�ئيلية،  �لعامة 
"�لتحري�س على �لعنف و�لتحري�س 
حمكمة  و�أد�نته  �لكر�هية"،  على 
�لعنف"،  بـ"�لتحري�س على  �ل�ضلح 
على  "�لتحري�س  عنه  و�أ�ضقطت 
�لكر�هية"، وحكمت عليه بال�ضجن 
�لعامة  �لنيابة  �أن  �إل  �أ�ضهر   8
على  ��ضتاأنفت  "�لإ�رس�ئيلية" 
�ملركزية،  �ملحكمة  �إىل  �لقر�ر 
على  بـ"�لتحري�س  �إد�نته  وطلبت 
ما  باعتقاله  مطالبة  �لكر�هية"، 
بني 18 و40 �ضهر�، بزعم �لتحري�س 
فرب�ير   16 يف  �ألقاها  خطبة  يف 
بالقد�س  �جلوز  و�دي  يف   2007
،وقال يف هذه �خلطبة:" �ملوؤ�ض�ضة 
من  �لهيكل  بناء  تريد  �لإ�رس�ئيلية 
هلل،  �ضالة  كبيت  ��ضتخد�مه  �أجل 
كاذبة".   هي  وكم  وقحة  هي  كم 
و�أ�ضاف:" ل ميكن �أن يتم بناء بيت 
على  ز�لت  ما  ودماوؤنا  هلل  �ضالة 
و�رس�ب  وطعام  و�أبو�ب،  مالب�س، 
جرن�لت �إرهابيني".  وفاز �ضالح، 
يف 28 جانفي 2013، بجائزة �مللك 
في�ضل �لعاملية خلدمة �لإ�ضالم يف 

�ل�ضعودية..

دويل�لثالثاء 10  جويلية  2018  �ملو�فـق  لـ 25 �شو�ل 1439هـ 10
ر�ئد �شالح

ال�صهيوين  العدو  �صجون  يف  اأ�صطوري  �صمود  الأق�صى"..  "�صيخ 
خرج �ل�شيخ ر�ئد �شالح، رئي�س �حلركة �لإ�شالمية يف �لد�خل �لفل�شطيني، من �شجن "�إ�شر�ئيلي" �إىل �آخر �أ�شغر، لينعم بحرية مرهونة ب�شبعة �شروط ،فـ"�شيخ 

�لأق�شى"، كما يلقبه �لفل�شطينيون، و�لذي يد�فع عن مدينة �لقد�س و�مل�شجد �لأق�شى خ�شو�شا، ما ز�ل يو�جه �تهامات �إ�شر�ئيلية بـ"�لتحري�س على �لعنف"، قد 
ترجعه �إىل �ل�شجن مّرة �أخرى. 
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الوقود،  لبيع  �رشكة  احلملة  وتطال 
عزيز  الزراعة،  وزير  ميلكها 
املعدنية،  للمياه  واأخرى  اأخنو�ش، 
الرئي�سة  بن�سالح"،  "مرمي  متلكها 
ملقاوالت  العام  لالحتاد  ال�سابقة 
لرجال  جتمع  )اأكرب  املغرب 
اإىل  اإ�سافة  البالد(،  يف  االأعمال 
�رشكة فرن�سية للحليب وم�ستقاته. 

�رشكات  املقاطعة  حملة  وطالت 
كربى للم�رشوبات الغازية، واأ�سواق 
كربى(،  جتارية  )اأ�سواق  مرجان 
مواقع  عرب  ن�سطاء  اأطلق  حيث 
التوا�سل االجتماعي هذه احلمالت 
فاإن  ن�سطاء  ،وبح�سب  للمقاطعة 
التجارية  االأ�سواق  هذه  مقاطعة 
الكربى تاأتي لدعم التجار ال�سغار.  
رئي�ش  احلراق"،  الدين  "نور  وقال 
اجلمعية الوطنية للمقاهي والفنادق 
حكومي(،  )غري  "اليوم24"  ملوقع 
لت�سمل  احلملة  نطاق  تو�سيع  اإن 
الرتفاع  ياأتي  غازية  م�رشوبات 

اأ�سعارها.

تعبري ح�شاري 

اأ�ستاذ  ياوحي،  حممد  وقال 
االقت�ساد بجامعة حممد اخلام�ش 

املقاطعة  اإن  )حكومية(،  بالرباط 
"تعبري ح�ساري من جانب ال�سعب، 
االجتماعية  الظروف  رف�سه  عن 
ال�سعبة، وموجة الغالء التي ت�رشب 
واخلدمات"  ال�سلع  من  جمموعة 
"اال�ستمرار  يف�رش  ما  اأن  واأ�ساف 
املقاطعة  لهذه  امل�رشوع" 
�سعور  ال�سعبي عليها، هو  واالإقبال 
 " اكرتاث  بـ"عدم  املقاطعني 
ملطالبهم.  وال�رشكات،  احلكومة 
اخلراطي"،  "بوعزة  ذلك  ويوؤكد 
حلقوق  املغربية  اجلامعة  رئي�ش 
بقوله  حكومية(،  )غري  امل�ستهلك 
اإن" فكرة املقاطعة حظيت باإقبال 
نظرا لل�رشر جراء ارتفاع االأ�سعار 
اأن  ،واأ�ساف  اجلودة"  وانخفا�ش 
يف  املغاربة  امل�ستهلكني  انخراط 
"تبلور  اإال  هو  ما  املقاطعة  حملة 
مينحه  الذي  االختيار  يف  للحق 
يف  للم�ستهلك  املغربي  القانون 
وعن  يريد".   الذي  املنتج  اختيار 
املقاطعة  نطاق  تو�سيع  دعوات 
جمعيات  اإن  "اخلراطي"  قال   ،
وراء  �ست�سطف  املدين  املجتمع 
لها  كان  حال  يف  الدعوات  هذه 
لالأ�سعار،  ارتفاع  من  يربرها  ما 
يف  و�سدد  اجلودة  يف  وانخفا�ش 
احلذر  �رشورة  على  الوقت  ذات 
املقاطعة"  "�سالح  ا�ستعمال  من 
"يفقد  اأن  ب�سكل غري مربر، خ�سية 
هذا ال�سالح فعاليته" وهو ما يوؤيده 

"حممد وايحي"، من خالل دعوته 
اإىل �رشورة اأن تكون دعوات تو�سيع 
جديد  ب�سكل  "مدرو�سة  املقاطعة 

وغري ع�سوائي". 

�شرر وتعنت 

طالتها  التي  ال�رشكات  واأعلنت 
املقاطعة عن خ�سائر مالية، و�سط 
ال�سوق  �سورتها يف  لتح�سني  جهود 
�رشكة  اأعلنت  املا�سي،  ماي  ويف 
خف�ش  باملغرب  دانون  �سنرتال 
كما  باملائة،   20 بن�سبة  عملياتها 
مليون   15 بحوايل  عجزاً  �سجلت 
االأول  الن�سف  يف  وذلك  دوالر، 
"اإميانويل  وزار  اجلاري  العام  من 
ل�رشكة  العام  املدير  فابري" 
قبل  املغرب   ، الفرن�سية  "دانون" 
االأزمة  احتواء  اإىل  و�سعى  اأيام 
اأجل  من  تاأتي  زيارته  اإن  بالقول 
املغاربة  ملطالب  "اال�ستماع 
ما  وهو  تغيريه"،  ميكن  ما  وتغيري 
مبثابة  للمقاطعة  الداعون  اعتربه 
للمقاطعة،  جناح  القوي.  التاأثري 
امل�ستهدفة،  لل�رشكات  و�رشر 
يقابله بح�سب "ياوحي"، تعنت من 
اال�ستجابة  يف  االأخرية،  هذه  قبل 
ويرجع  املقاطعني.  ملطالب 
بني  معلن،  غري  "اتفاق  اإىل  ذلك 
لعدم  البالد،  يف  الكربى  ال�رشكات 

خوفا  املطالب  لهذه  اال�ستجابة 
من امتداد املقاطعة حال جناحها 
اأن  ويرى  اأخرى"  منتجات  اإىل 
اأكرث  احلكومة،  "تخ�سى  ال�رشكات 
لعدم  امل�ستهلك،  من  خوفها  من 
رغبة احلكومة يف خف�ش االأ�سعار، 
خ�سية من ات�ساع رقعة املقاطعة"، 
اأعربت  اأن  و�سبق  قوله  ح�سب 
"خ�سيتها"  عن  املغربية  احلكومة 
من اأن توؤثر حمالت املقاطعة على 
موقف  دون  من  ال�رشكات،  عمل 

وا�سح ب�ساأنها.

�شرورة احلل 

اأ�سبحت  قد  املقاطعة  كانت  اإذا 
املغرب،  اإنكاره يف  واقعا ال ميكن 
اآثار،  من  عليها  ترتب  ما  حل  فاإن 
"اخلراطي"،  بح�سب  يتوقف 
املجتمع  مع  جاد  حوار  فتح  على 
مطالب  بحث  اأجل  من  املدين، 
للو�سع  حل  واإيجاد  املقاطعني، 
ال�رشورة،  ت�ستدعي  ،حل  الراهن 
يرتتب  اأن  ميكن  ملا  نظرا  اإيجاده 
ا�ستمرارها  حال  املقاطعة  على 
وتو�سعها، من �رشر على االقت�ساد 
والعمال،  ال�رشكات  وعلى  الوطني 
وفق ياوحي ويرى ياوحي اأن احلل 
خالل،  من  اإال  حتققه  ميكن  ال 
عر�ش ال�رشكات ملعطيات حمددة 

التي  االأرباح  حجم  عن  ودقيقة 
ت�سجلها، وخف�ش ما ميكن خف�سه 
من اأ�سعار مراعاة للقدرة ال�رشائية 
هذه  رف�ست  حال  ،ويف  للمواطن 
ال�سعب  "م�سارحة  ال�رشكات 
فيوؤكد  معطيات"،  من  لديها  مبا 
تدخل  �رشورة  على  "ياوحي" 
احلكومة املغربية، من خالل فتح 
ال�سوق املغربي للمناف�سة، واعطاء 
بهدف  اأخرى،  ل�رشكات  تراخي�ش 
ك�رش حالة "�سبه االحتكار" بال�سوق 
وخلق نوع من التناف�سية توؤدي اإىل 

خف�ش االأ�سعار.
واقت�ساديون  اأكادمييون  ودعا 

اجلاري،  ال�سهر  مطلع  مغاربة، 
احلليب،  مادة  مقاطعة  تعليق  اإىل 
اأ�سابيع   10 ملدة  فرن�سية،  ل�رشكة 
بعد تعهد ال�رشكة بخف�ش االأ�سعار 
،جاء ذلك يف بيان حمل توقيع نحو 
40 اأكادميًيا، اإىل جانب اقت�ساديني 
ورجال اأعمال ون�سطاء واإعالميني، 
ح�سلت االأنا�سول على ن�سخة منه 
وجاءت هذه الدعوة ، بح�سب البيان 
، على خلفية تعهد ال�رشكة بخف�ش 
حتظ  مل  الدعوة  اأن  غري  االأ�سعار 
باالإجماع، وانتقدها ن�سطاء اآخرون 
تخف�ش  مل  ال�رشكات  اأن  خ�سو�سا 

االأ�سعار بالفعل حتى اليوم.

تقرتب حملة مقاطعة بع�ض ال�شركات يف املغرب من نهاية �شهرها الثالث، وهو ما يرى فيه الداعون لها مبثابة "النجاح"، يف مقابل اآخرون يعتربون اأنها "مل حتقق هدفها" بخف�ض 
الأ�شعار وت�شهد حملة املقاطعة ال�شعبية حاليًا زخمًا اأكرب بعد اإعالن ن�شطاء تو�شيع نطاقها لت�شمل منتجات �شركات جديدة، للمطالبة بخف�ض اأ�شعارها، وهو ما ي�شبه "ع�ض 

الأ�شابع" بني املنتج وامل�شتهلك ،ومنذ 20 اأفريل املا�شي، ت�شهد البالد حملة �شعبية ملقاطعة منتجات 3 �شركات يف ال�شوق املحلية. 

بعد جناحها 

ق .د

املقاطعة ال�شعبية تطال �شركات جديدة باملغرب 

تقدير حالة

هل ينجح ال�شودان  يف �شطب ا�شمه من قائمة وا�شنطن ال�شوداء؟ 
ا�ستعدادا  اأكرث  اخلرطوم  تبدو 
املتحدة  الواليات  من  لالقرتاب 
جديدة،  عالقة  عن  بحثا  االأمريكية؛ 
الظاهر،  اخلالف  من  �سنوات  بعد 
يف  البلدين  بني  ال�سابق  التعاون  رغم 

ملفات بعينها.
وظل ال�سودان حري�ش على التعاون مع 
ب�رشوط  والتزامه  االمريكية  االإدارة 
مل  ذلك  لكن  ومطالبها،  وا�سنطن 
ي�سفع الإزالته من قائمة الدول الراعية 
لالإرهاب، وهي العقدة الكربى بح�سب 
حمللني وخرباء �سودانيني ومع اقرتاب 
بني  احلوار  من  الثانية  اجلولة  بدء 
اإمكانية  ب�ساأن  االآراء  تباينت  البلدين، 
ا�ستجابة وا�سنطن لرفع ا�سم اخلرطوم 
اأعلن  املا�سي،  واالثنني  القائمة،  من 
ال�سوداين،الدرديري  اخلارجية  وزير 
حممد اأحمد، عن زيارة اإىل الواليات 
املتحدة خالل االأيام املقبلة، الإطالق 
جولة احلوار اجلديدة وال�سودان مدرج 
على قائمة وزارة اخلارجية االأمريكية 
لالإرهاب"،  راعية  "دوالً  تعتربها  ملا 
املدرج عليها منذ عام 1993؛ ب�سبب 
القاعدة  تنظيم  زعيم  ا�ست�سافته 

الراحل، اأ�سامة بن الدن.

مطلب �شوداين 

الغني  عبد  ال�سودان،  خارجية  وكيل 
مت�سي  "اخلرطوم  اإن  يقول  النعيم، 
)من  الثانية  املرحلة  طريق  يف 

اإزالة  اإىل  فيها  نهدف  والتي  احلوار(، 
االأمريكية  القائمة  من  ال�سودان  ا�سم 
بالده  اأن  باالإرهاب"،واأ�ساف  املعنية 
االإيجابي  "االرتباط  اإىل  اأي�سا  ت�سعى 
البناء مع الواليات املتحدة، بناًء على 
ما حتقق من تطور مهم يف عالقاتنا 
اخلم�سة،  امل�سارات  خلطة  وفقاً 
وامل�سداقية  اجلدية  عززت  والتي 

والثقة بني البلدين".
مرحلة  يف  البلدين  عالقات  ودخلت 
اأكتوبر  من  ال�ساد�ش  منذ  جديدة، 
املا�سي، حينما األغى الرئي�ش الرئي�ش 
العقوبات  ترمب،  دونالد  االأمريكي، 
يف  عليه  اأبقى  لكنه  ال�سودان،  على 
لالإرهاب  الراعية  الدول  قائمة 
املدرج بها منذ 1993 ورفع العقوبات 
من  م�سارات،  خم�ش  على  بناًء  جاء 
وا�سنطن  مع  اخلرطوم  تعاون  بينها 
وامل�ساهمة  االإرهاب،  مكافحة  يف 
ال�سودان،  بجنوب  ال�سالم  حتقيق  يف 
املتمثل  االإن�ساين  ال�ساأن  جانب  اإىل 
للمت�رشرين  امل�ساعدات  اإي�سال  يف 
احلني،  ذلك  ومنذ  النزاعات،  من 
توافدت على ال�سودان وفود اأمريكية؛ 
لبحث ق�سايا متعلقة بحقوق االإن�سان 
الالجئني  واأو�ساع  الدينية،  واحلريات 
دارفور  ق�سية  وكذلك  البالد،  يف 
والنازحني فيها، وق�سايا الهجرة غري 

ال�رشعية واالإجتار بالب�رش.

قرارت غري موؤثرة 

موؤخرا،  االأمريكية  االإدارة  واأ�سدرت 
قرارات ل�سالح اخلرطوم، وهو ما دفع 
احلاكم  واحلزب  ال�سودانية  احلكومة 
بها  الرتحيب  اإىل  الوطني(  )املوؤمتر 
اأ�سدرت  املا�سي،  جوان   29 ففي 
ممثلة  االأمريكية،  اخلزانة  وزارة 
االأجنبية  االأ�سول  مراقبة  مكتب  يف 
بال�سماح  يق�سي  قراًرا  )اأوفاك(، 
بتمويل كافة ال�سادرات من املنتجات 
واالأجهزة واملعدات الزراعية والطبية 

لل�سودان.
االأمريكية،  اخلارجية  اأ�سدرت  كما 
عن  ال�سنوي  تقريرها  اليوم،  ذات  يف 
واأ�سارت  الب�رش،  يف  االجتار  مكافحة 
يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  فيه 
ال�سودان يف هذا االإطار، ويف مكافحة 
يف  القيادي  امل�رشعية،  غري  الهجرة 
بوالية  ال�سحة  وزير  احلاكم،  احلزب 
اأن  اعترب  حميدة،  ماأمون  اخلرطوم، 
قرار اخلزانة االأمريكية "لي�ش ذا اأثر 
البالد"وقال  ال�سحي يف  القطاع  على 
يف ت�رشيحات لوكالة االأنباء الر�سمية 
"�سونا"، اخلمي�ش، اإنه "ال ميثل �سيئا 
اإ�سافيا اأو تغيريا حقيقيا يف اخلدمات 
عالجيا"وعزا  اأو  ت�سخي�سيا  الطبية؛ 
من  ال�سودان  "متكن  اإىل  ذلك  حميدة 
�رشاء كافة املعدات الطبية واأف�سلها، 
الدول  وبع�ش  االأروبية  الدول  من 

االأ�سيوية".

قرارات خجولة 

القرارات  اإىل  نظر  اخلرباء  بع�ش 
ترقى  وال  "خجولة،  باأنها  االأمريكية 
الأن تعرب عن موقف اأمريكي حقيقي، 
ياأذن باقرتاب ال�سودان من اإزالة ا�سمه 
ال�سوداء"وظل  وا�سنطن  قائمة  من 
القائمة حلوايل  ال�سودان حبي�ش هذا 
قيود  ا�ستمرار  يعني  ما   ، عاماً   25
امل�ساعدات  تلقيه  ت�سمل حظر  عليه 
اإىل  اإليه،  ال�سالح  بيع  اأو  االأجنبية، 

جانب قيود على بنود اأخرى.
الإدارة  ال�سابق  املدير  ويرى 
ال�سفري  اخلارجية،  بوزارة  االأمركيتني 
الر�سيد اأبو�سامة، اأنه من ال�سعوبة يف 
الوقت الراهن اأن يرفع ا�سم ال�سودان 
لالأنا�سول،  حديثه  يف  اأبو�سامة،  لكن 
اأ�سار اإىل "جتاوب احلكومة ال�سودانية 
للمطلوبات االأمريكية وتعاونها ب�سكل 
"هناك  تنفيذها"،واأ�ساف:  يف  كبري 
رفع  قرار  اأن  وهي  ذلك،  اأمام  عقبة 
العقوبات مرتبط باإحالة ملف دارفور 
من جمل�ش االأمن الدويل اإىل املحكمة 
اجلنائية الدولية"،وكان جمل�ش االأمن 
الدويل اأحال يف قراره الذي �سدر عام 
اإىل  دارفور،  يف  النزاع  ملف   ،2005
للنظر يف  الدولية؛  املحكمة اجلنائية 
واأخرى  حكومية  قوات  ارتكاب  �ساأن 
واإبادة جماعية  متمردة جرائم حرب 

�سد االإن�سانية.
درفور  اإقليم  ي�سهد   ،2003 ومنذ 

احلكومية  القوات  بني  م�سلًحا  نزاًعا 
بحياة  اأودى  متمردة،  وحركات 
و�رشد  �سخ�ش،  األف   300 حوايل 
االأمم  وفق  اآخرين،  مليون   2.5 نحو 
ال�سوداين  ال�سفري  واأو�سح  املتحدة 
امل�سيحي  اللوبي  �سغوطات  "اأن 
االأمريكي،  الكونغر�ش  يف  اليهودي 
فرن�سا،  مثل  االأوربية  الدول  وبع�ش 
قد ت�ساهم يف عدم رفع ا�سم ال�سودان 
من القائمة"،واأ�سار اإىل اأن "اأق�سى ما 
ميكن اأن يتحقق هو اأن تزال العقوبات 
ت�سهيل  مثل  بقرارات،  املفرو�سة 
وخالفه،  البنكية  املالية  التعامالت 
ملفاو�سات  امل�ساعدة  يف  ميهد  ما 

م�ستقبلية".

تعدد املطالب 

اإقدام االإدارة االأمريكية على رفع ا�سم 
خالل  االإرهاب،  قائمة  من  ال�سودان 
باالأمر  لي�ش  املقبلة،  احلوار  جولة 
ال�سودانيني،  املحللني  لدى  الي�سري 
اأن  باعتبار  وذلك  قريبا،  متوقع  وغري 
دائما بطلبات  وا�سنطن طاملا دفعت 

متغرية مع كل مرحلة.
الكاتب  يقول  االإطار،  هذا  ويف 
الرحمن  عبد  ال�سيا�سي،  واملحلل 
لها  املتحدة  "الواليات  اإن   ، االأمني 
ماحتقق  خالف  اإ�سافية،  مطلوبات 
بني  احلوار  من  االأوىل  اجلولة  يف 
ذلك  على  اأمثلة  البلدين"،و�رشب 

بـ"ملف حقوق االإن�سان، واحلد  تتعلق 
الدينية،  احلريات  انتهاكات  من 
التعبري،  بحرية  ي�سمح  مناخ  وتهيئة 
وحتقيق  احلرب  �سفحة  طي  وكذلك 
"هذه  حديثه:  يف  ال�سالم"واأ�ساف 
اأن  باعتبار  عليها،  مقدور  مطلوبات 
بع�سه التوجد فيه م�سكلة، كاحلريات 
الدينية"لكنه قال اإنه على �سعيد حقوق 
فردية  ت�رشفات  فهناك  االإن�سان، 
البالد  يف  عام  ب�سكل  للحالة  ت�سىء 
و�سائل  نقلت  اجلاري،  اأفريل   19 ويف 
اخلارجية  وزير  م�ساعدة  عن  اإعالم 
ماري  الت�رشيعية،  لل�سوؤون  االأمريكي 
على  �سرتكز  اإنها  قولها  ووترز، 
املطالبة مبزيد من التقدم يف جمال 
يف  الدينية،  واحلرية  االإن�سان  حقوق 

املرحلة الثانية.
لدى  االأمريكي  باالأعمال  القائم  وكان 
قد  كو�ستي�ش،  اأ�ستيفن  ال�سودان، 
اخلرطوم،  من  املا�سي  ال�سهر  اأعلن 
"اإنطالقة املرحلة الثانية من احلوار 
ويف  دون حتديد  قريبا"،  البلدين  بني 
االأمني  راأى  املرحلة،  هذه  م�سمار 
يف  �سامل  �سيا�سي  حل  "وجود  اأن 
واال�ستقرار،  ال�سالم  يحقق  البالد، 
ال�سودان  ا�سم  برفع  الكفيل  وهو 
ذلك  ودون  االإرهاب،  قائمة  من 
مع  حوار  "اأي  يحدث"واأردف:  لن 
واملطلب  مارثونيا،  �سيكون  وا�سنطن 
ال�سوداين باإزلته من القائمة لن يتحقق 

قريبا".



ريا�ضةالثالثاء 10  جويلية  2018  املوافـق  لـ 25 �شوال 1439هـ 12

اجلاران  املنتخبان  اليوم  يلتقي 
�سان  يف  والبلجيكي  الفرن�سي 
بطر�سبورغ يف دربي ناري مرتقب 
يف الدور ن�سف النهائي لنهائيات 
وياأمل  رو�سيا،  يف  العامل  كاأ�س 
املنتخبان يف موا�سلة م�سوارهما 
احلالية،  البطولة  يف  الرائع 
بلجيكا بجيلها الذهبي  خ�سو�ساً 
الوحيد بني رباعي ن�سف النهائي 
يف  الكاملة  العالمة  حقق  الذي 
ربع  واأبرزها يف   ،2018 مونديال 
الربازيل  ح�ساب  على  النهائي 
ال�سيلي�ساو  اآمال  بخرت  عندما 
بلقب �ساد�س بعدما كان من اأبرز 
مو�سكو  يف  للتتويج  املر�سحني 
اأزاح  جهته،  من  جويلية،   15 يف 
املنتخب الفرن�سي الذي يخو�س 
ال�ساد�سة  للمرة  الأربعة  دور 
وجنمها  الأرجنتني  تاريخه،  يف 
ثمن  الدور  من  مي�سي  ليونيل 
الأوروغواي وجنمها  ثم  النهائي، 

لوي�س �سواريز من ربع النهائي.
الأهم  �ستكون  الثيوم  مواجهة 

مع  املنتخبني،  لقاءات  تاريخ  يف 
النهائي  بلوغ  اإىل  فرن�سا  �سعي 
اأول  بعد  تاريخها  يف  الثالث 
توجت فيها بلقبها الوحيد 1998 
 0-3 الربازيل  �سد  اأر�سها  على 
ديدييه  احلايل  مدربها  بقيادة 
دي�سان، والثاين يف مونديال 2006 
اأمام  الرتجيح  بركالت  خ�رسته 
اإيطاليا، اأما بلجيكا، كانت اأف�سل 
النهائي  ن�سف  بلوغ  لها  نتيجة 
اأمام  �سقطت  عندما   1986 عام 
لأ�سطورتها  بثنائية  الأرجنتني 

دييغو اأرماندو مارادونا. 
ارتفعت اأ�سهم اجلارين يف التتويج 
املثايل  م�سوارهما  بعد  باللقب 
وكالهما  البطولة،  بداية  منذ 
يف  الالزمة  الأ�سلحة  يحوز 
اأن  عن  ف�ساًل  خمتلف خطوطه، 
بع�سهم  يعرفون  الالعبني  اأغلب 
الإجنليزي،  الدوري  من  البع�س 
كانتي  نغولو  الفرن�سيني  مثل 
واأوليفييه جريو والبلجيكيني تيبو 
ت�سيل�سي،  هازار  واإدين  كورتوا 

لوري�س  هوغو  الفرن�سي 
والبلجيكيني يان فريتونغن وتوبي 
هوت�سرب،  توتنهام  األدرفرييلد 
الفرن�سي بول بوغبا والبلجيكيني 
لوكاكو  وروميلو  فاليني  مروان 
و�ستكون  يونايتد،  مان�س�سرت 
مباراة الغد بالتايل عن مواجهات 
ثنائية عدة، �سيكون اأبرز الغائبني 
عنها مدافع بلجيكا وباري�س �سان 
مونييه  توما  الفرن�سي  جريمان 

ب�سبب الإيقاف.
على  تعّول  فرن�سا  كانت  واإذا 
وجنم  مبابي  ال�ساعدة  موهبتها 
اأنطوان  الإ�سباين  مدريد  اأتلتيكو 
اإىل  بلجيكا  لإ�سافة  غريزمان 
املباراة  وبلوغ  �سحاياها  قائمة 
ينق�سهم  ل  فاجلريان  النهائية، 
النجوم،  مب�ساف  لعبون 
وحتديداً الثالثي لوكاكو وهازارد 
�سيتي  مان�س�سرت  األعاب  و�سانع 
الإجنليزي كيفن دي بروين والذي 
الإطاحة  يف  كبري  دور  له  كان 

بالربازيل من ربع ثمن النهائي.
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دي�ضان يقرتب 
من معادلة اإجناز 
بيكنباور وزاجالو

حظي  التي  الرائعة  امل�سرية  رغم 
مع  فوزه  ت�سمنت  والتي  كالعب  بها 
مونديال  بلقبي  الفرن�سي  املنتخب 
ديديه  واجه   ،2000 ويورو   1998
ع�سيبا  الديوكوقتا  مدرب  دي�سامب 
توليه  منذ  بجدارته  منتقديه  لإقناع 
البع�س  ويرى  الفريق يف 2012،  تدريب 
اأن خطط دي�سامب واختياراته لالعبني 
تت�سم بالتحفظ ال�سديد، وهو ما يف�سد 
ما،  حد  اإىل  الهجوم  يف  اختياراته 
الأ�سماء  بع�س  دي�سامب،  ي�ستدع  ومل 
البارزة اإىل قائمة الفريق يف املونديال 
فريقه  لقاء  اليوم  ي�سهد  الذي  الرو�سي 
املربع  يف  البلجيكي  املنتخب  مع 
دي�سامب  ين�سم  وقد  للبطولة،  الذهبي 
بلقب  فازوا  الذين  املدربني  قائمة  اإىل 
ل  والتي  ومدربني،  كالعبني  املونديال 
الربازيلي  املدربني  �سوى  حاليا  ت�سم 
ماريو زاغالو والأملاين فرانز بيكنباور، 
وقال دي�سامب »اأود بلوغ اأهدايف مثل اأي 
اأنظر لهذا من  اآخر، ولكنني ل  �سخ�س 

منظور �سخ�سي«.

حكم من الأوروغواي 
يقود لقاء فرن�ضا 

وبلجيكا
القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  اختار 
الأوروغواي  من  كونيا  اأندريا�س  احلكم 
ن�سف  الدور  يف  الأوىل  املباراة  لقيادة 
والتي  رو�سيا،  يف  العامل  لكاأ�س  النهائي 
يف  الثالثاء  وبلجيكا  فرن�سا  بني  جتمع 
يبدو  وقد  بطر�سبورغ،  �سان  مدينة 
املنتخب  لكون  مفاجئاً  الفيفا  قرار 
الفرن�سي اأخرج نظريه الأوروغوياين من 
قوانني  اأن  اإل   ،0-2 النهائي  ربع  الدور 
وكان  ذلك،  متنع  ل  الدويل  الحتاد 
قاد  بيتانا  ن�ستور  الأرجنتيني  احلكم 
الدور  يف  والأوروغواي  فرن�سا  مباراة 
اأق�سيت  بالده  اأن  علماً  النهائي،  ربع 
الدور  يف  الفرن�سي  املنتخب  يد  على 
اأنظمة  ومبوجب   ،4-3 النهائي  ثمن 
الفيفا،  يقيمها  النوع  هذا  من  بطولت 
الذين  احلكام  تلقائي  ب�سكل  ي�ستبعد 
يحملون جن�سية املنتخبات التي تتقدم 
العتماد  ويبقى  النهائية،  الأدوار  اإىل 
البطولة  بداية  يف  اختريوا  حكام  على 

ومل تتاأهل منتخبات بالدهم.

امللك فيليب 
والرئي�س ماكرون 
يح�ضران املواجهة

امللكة  رفقة  بلجيكا  ملك  فيليب،  قرر 
بالده  منتخب  مباراة  ح�سور  ماتيلد 
كري�ستوف�سكي  ملعب  على  فرن�سا  اأمام 
مبدينة �سان بطر�سربغ يف الدور ن�سف 
النهائي من بطولة كاأ�س العامل املقامة 
برو�سيا، وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية 
اأن امللك وامللكة �سيح�رسان املباراة، 
البلجيكي  الوزراء  بينما لن يكون رئي�س 
�سيتابع  واإمنا  حا�رسا  مي�سيل  �سارك 
رئي�س  ويعتزم  بلجيكا،  يف  املباراة 
ال�سا�سة  عرب  املباراة  م�ساهدة  الوزراء 
النجم  راأ�س  لو كونت م�سقط  براين  يف 

اإيدين هازارد قائد املنتخب.
الفرن�سي  الرئي�س  قرر  جهته،  من 
هو  املباراة  ح�سور  ماكرون  اإميانويل 
من  ح�سوره  ي�سجل  و�سوف  الآخر 
قبل  �رسح  قد  ماكرون  وكان  امللعب، 
اإىل  �سي�سافر  باأنه  املونديال  انطالق 
املنتخب  و�سول  حالة  يف  فقط  رو�سيا 

الفرن�سي اإىل الدور ن�سف النهائي.

هرني يواجه نف�س مع�ضلة اإريك�ضون وكلين�ضمان

يف  من�سبا  مدرب  يتخذ  عندما 
وطنه  غري  اآخر  منتخب  جهاز 
دائما يف  تبدو قائمة  الفر�سة  فاإن 
بالده  ملنتخب  مواجهته  اإمكانية 
يوما ما يف اإحدى البطولت، ويبدو 
للنجم  حانت  قد  اللحظة  هذه  اأن 
تريي  املعتزل  الدويل  الفرن�سي 
م�ساعدا  حاليا  يعمل  الذي  هرني، 
مدرب  مارتينيز  روبريتو  لالإ�سباين 
يكون  ورمبا  البلجيكي،  املنتخب 
ذهنه  يف  يدور  كان  ما  هو  هذا 
من  الأول  ال�سف  يف  جل�س  حينما 
كازان  مدينة  يف  الفريق  حافلة 
الرو�سية، ومل تكن املرة الأوىل التي 
هذا  مثل  العامل  كاأ�س  فيها  ت�سهد 
الكثري  املوقف، حيث كانت هناك 
مقدمتها  يف  ياأتي  الأمثلة،  من 
جوران  زفن  ال�سويدي  املدرب 
منتخب  واجه  الذي  اإريك�سون 
حينما  املونديال  يف  مرتني  بالده 

كان يتوىل تدريب منتخب اإجنلرتا، 
ال�سابق  الأملاين  النجم  واجه  كما 
بالده،  منتخب  كلين�سمان  يورغن 
منتخب  تدريب  يتوىل  كان  عندما 
املونديال  يف  املتحدة  الوليات 

املا�سي بالربازيل عام 2014.
لكن مواجهة هرني ملنتخب فرن�سا 
حيث  الثقيل،  العيار  من  �ستكون 
ي�ستعد النجم الأ�سمر للوقوف �سد 
النهائي  قبل  بالدور  بالده  منتخب 
يلعب  ومل   ،2018 رو�سيا  ملونديال 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  هرني 
ن�سخة  نهائي  يف  فرن�سا  ملنتخب 
بها  توج  التي   1998 عام  البطولة 
 20 حينها  يبلغ  كان  حيث  الديوك 
يف  بارزا  دورا  لعب  لكنه  عاما، 
الأمم  كاأ�س  على  الفريق  ح�سول 
عقب  بعامني،  بعدها  الأوروبية 
املباراة  يف  اإيطاليا  على  فوزه 

النهائية التي جرت بهولندا.

مهما  جزءا  الآن  هرني  واأ�سبح 
يعمل  الذي  التدريبي  الطاقم  يف 
برفقة مارتينيز، حيث بات الفريق 
اأجل  من  وحيد  انت�سار  بعد  على 
للمرة  العامل  كاأ�س  لنهائي  التاأهل 
الأوىل يف تاريخه، وكان هرني من 
ات�سال  تلقوا  الذين  الأفراد  اأوائل 
الن�سمام  اأجل  من  مارتينيز  من 
بلجيكا،  ملنتخب  الفني  للطاقم 
الإ�سباين  املدرب  توىل  عندما 
للمدرب  خلفا   2016 عام  املهمة 
رغبة  وجاءت  فيلموت�س،  مارك 
لطاقمه  هرني  �سم  يف  مارتينيز 
خربة  امتالكه  ظل  يف  املعاون، 
الكربى،  الدولية  بالبطولت  الفوز 
كازان  ملعب  من  هرني  وان�سحب 
مواجهة  متجنبا  املا�سي،  اجلمعة 
ل�سوؤاله  انتظروه  الذين  ال�سحفيني 
عن املباراة املنتظرة اأمام فرن�سا 

مبدينة �سان بطر�سربغ.

 غريزمان ي�ضعر ب�ضغط
 اأقل من يورو 2016

مارتينز: الروح القتالية 
�ضالحنا اأمام فرن�ضا

الفرن�سي  املنتخب  لعب  ك�سف 
اأنه  غريزمان  اأنطوان  القدم  لكرة 
كاأ�س  يف  اأكرب  ب�سغط  ي�سعر  كان 
ا�ست�سافتها  التي   2016 اأوروبا 
 2018 رو�سيا  مونديال  من  بالده 
ن�سف  خلو�س  فيه  ت�ستعد  الذي 
وقال  بلجيكا،  �سد  النهائي 
ت�رسيحات  يف  الفرن�سي  املهاجم 
الفرن�سي:  الحتاد  موقع  نقلها 
ال�سغط  كان  اأوروبا  كاأ�س  »يف 
يف  كنا  لأننا  ال�سيء  بع�س  اأكرب 
ما  تبعات  اأكرث  ندرك  كنا  فرن�سا، 
نقوم به وتردداته«، وبلغت فرن�سا 
القارية  للبطولة  النهائية  املباراة 
اأمام  تخ�رس  ان  قبل  اأر�سها،  على 
ورداً  التمديد،  بعد   1-0 الربتغال 
على �سوؤال عن مفاتيح الفوز على 
بلجيكا اعترب غريزمان اأن منتخب 
بالده يحتاج اإىل اأن يكون قوياً يف 

الفر�س  من  وال�ستفادة  اخللف، 
اإىل  القليلة التي �ستتاح للدفع بهم 
ب�سكل جيد  واإدارة املباراة  العمق 

وفر�س اإيقاعهم.
البلجيكي  املنتخب  اأن  واعترب 
الذي ي�سم يف �سفوفه جنوماً من 
طينة اإدين هازار وكيفن دي بروين 
يقدم م�سار جمياًل يف كاأ�س العامل 
مّكنه من بلوغ الدور ن�سف النهائي 
واأقر  تاريخه،  يف  الثانية  للمرة 
خجولة  كانت  »بدايتي  غريزمان: 
جلهة  ل�سيما  ال�سيء،  بع�س 
اأنني  اإل  الكرة،  على  ال�سيطرة 
اأ�سعر باأنني اأحت�سن تدريجياً، هذه 
اأو  تفوز  اأن  اإما  اأع�سقها  مباريات 
اأن تخرج، ويف هذه املباريات نرى 
فعاًل م�ستوى الالعبني. اأنا اأف�س،، 
اأمتتع بثقة كاملة، واأنهي املباريات 

ب�سكل اأف�سل«.

مدرب  مارتينيز  روبرتو  قال 
القتالية  الروح  اإن  بلجيكا  منتخب 
تكون  اأن  ميكن  فريقه  لالعبي 
انتزاع  يف  فرن�سا  اأمام  حا�سمة 
كاأ�س  نهائي  يف  الظهور  بطاقة 
مارتينيز  فريق  ويلعب  العامل، 
�سد املنتخب الفائز بكاأ�س العامل 
بعدما  بطر�سربغ  �سان  يف   1998
لأول  النهائي  قبل  بلجيكا  بلغت 
مرة منذ كاأ�س العامل 1986، عندما 
الرابع،  املركز  اآنذاك  احتلت 
»يعمل  مارتينيز:  الإ�سباين  وقال 
ا�ستثنائي  ب�سكل  معا  الالعبون 
عديدة،  �سنوات  مدار  على 
وي�ستحقون ما و�سلوا اإليه اليوم«، 
وتابع »اأعتقد اأن اأهم �سيء عملنا 
اجلماعي،  اللعب  مفهوم  عليه 
واملوهبة  الفردية  الإمكانيات 
مثل  لكن يف  املهمة،  الأ�سياء  من 
هذه البطولت من ال�رسوري جدا 
واأ�ساف:  جماعي«،  ب�سكل  اللعب 
»اإنها رحلة اإىل املجهول، مل ي�سبق 
لنا الوجود يف مثل هذا املوقف، 
اإىل  حاجة  يف  نحن  ال�سبب  ولهذا 

التحلي بالروح القتالية ب�سكل اأكرب 
من اأي وقت اأمام فرن�سا، نريد اأن 

نقدم اأف�سل ن�سخة من اأنف�سنا«.
بني  كبريا  ت�سابها  املدرب  ويرى 
خا�سة  وفرن�سا،  بلجيكا  منتخبي 
يف  املواهب  بوجود  يتعلق  فيما 
لعبا،   23 من  املكونة  الت�سكيلة 
مميزين  لعبني  بلجيكا  ومتلك 
مثل روميلو لوكاكو واإيدين هازارد 
ت�سم  بينما  بروين،  دي  وكيفن 
الهجومي  الثنائي  فرن�سا  ت�سكيلة 
اخلطري اأنطوان غريزمان وكيليان 
اإن  قال  مارتينيز  لكن  مبابي، 
الرتكيز  خطاأ  يرتكب  لن  فريقه 
املدرب  وقال  واحد،  لعب  على 
مزيجا  الفريقان  »ميلك  الإ�سباين 
رائعا بني ال�سباب واخلربة، وتوفر 
اأ�سحاب  الالعبني  من  الكثري 
يف  »�سنكون  ونوه:  املواهب«، 
ونكون  مبابي  مراقبة  اإىل  حاجة 
يف املكان املنا�سب، نريد اأن نغلق 
امل�ساحات اأمام الالعب، لكننا لن 
نن�سى الآخرين، لأن فرن�سا متلك 

نزعة هجومية هائلة«.
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وقال حليلوزيت�س يف نف�س ال�سياق 
ال�سعب  على  الكذب  يجب  ال  اأنه 
ح�سبه  احلقيقة  الأن  اجلزائري 
اأجل  من  املوافقة  مينح  مل  اأنه 
تدريب اخل�رض، مو�سحا اأن كل ما 
ات�ساالت  تلقى  اأنه فعال  االأمر  يف 
اإال  الفاف  من طرف م�سوؤولني يف 
االتفاق  اإىل  ت�سل  مل  االأمور  اأن 
واأ�ساف  الطرفني،  بني  الر�سمي 
حليلوزيت�س اأنه ميلك ات�ساالت مع 
اأربعة منتخبات من اأجل االإ�رضاف 
�سيئا  يقرر  مل  لكنه  اإحداها  على 
واملنتخب  م�ستقبله  بخ�سو�س 

الذي يدربه خالل الفرتة املقبلة.
لنادي  ال�سابق  الالعب  وعاد 
باري�س �سان جرمان الفرن�سي اإىل 
مقدوره  يف  يكون  لن  اأنه  التاأكيد 
تغيري الكثري يف �سفوف اخل�رض لو 
يتو�سل اإىل االتفاق من اأجل العودة 
املنتخب  اأن  م�سريا  تدريبهم،  اإىل 
معقدة  واأموره  يعاين  اجلزائري 
�سلم  يف  كثريا  تراجع  واأنه  خا�سة 
يربهن  الذي  وهو  الدويل  الرتتيب 
مير  التي  الكبرية  الفراغ  مرحلة 
الوطنية  الت�سكيلة  اأن  م�سيفا  بها، 
اإىل  الراهنة  الفرتة  خالل  حتتاج 
اال�ستقرار على م�ستومى العار�سة 
القاعدة  من  بعمل  للقيام  الفنية 

القارية  ال�ساحة  اإىل  بقوة  والعودة 
والعاملية خالل الفرتة املقبلة.

مطالبه املالية 18 األف 
اورو �شهريا وقد تعيق 

عودته

من  »الو�سط«  م�سادر  اأو�سحت 
الرئي�س  ان  الفاف  بيت  داخل 
املدرب  اإىل  حتدث  زط�سي 
الفرانكو بو�سني يف مفاو�سات اأولية 
من اأجل ج�س النب�س حول اإمكانية 
اإىل  جمددا  اعلودة  على  موافقته 
الناخب  اأن  ورغم  اجلزائر  تدريب 

الوطني ال�سابق مل يرف�س العر�س 
اإمكانية  اأمام  وترك البابا مفتوحا 
املالية  ال�رضوط  اأن  اإال  العودة 
املنتخحبات  على  يفر�سها  التي 
روؤيته  تعيق  قد  انتدابه  تريد  التي 
جمددا على راأ�س اخل�رض ويخلف 
اأو�سح  رابح ماجر، حيث  املدرب 
ي�سرتط  حليلوزيت�س  اأن  م�سدرنا 
وهو  �سهريا  اورو  األف   18 قيمة 
وهي  �سنتيم  مليار   3.5 يعادل  ما 
القيمة التي ال ميكن خلزينة الفاف 
حتمل اأعباءها املالية اإال يف حال 
والدولة  الفاف  �سبون�سور  تدخل 
الراتب  بدفع  التكفل  اأجل  من 

ال�سهري حلليلوزيت�س.

اأكد اأنه غري قادر على تغيري اأو�شاع اخل�شر

حليلوزيت�ش: اأملك ات�ضاالت مع الفاف لكن ال �ضيئ ر�ضمي حول عودتي
رف�ش املدرب الفرانكو بو�شني وحيد حليلوزيت�ش اجلزم باتفاقه رفقة االحتادية اجلزائرية 

لكرة القدم من اأجل العودة اإىل االإ�شراف على العار�شة الفنية للمنتخب الوطني، حيث �شدد يف 
ت�شريحات للموقع القطري »العربي اجلديد« اأنه مل يتفق مع رئي�ش الفاف خري الدين زط�شي من 

اأجل تدريب الت�شكيلة الوطنية وكل ما قيل حول هذه االأخبار ال اأ�شا�ش لها من ال�شحة

 العمل البدين املكثف ملولودية 
اجلزائر اأثر على الالعبني

ح�ضود ثالث العب يتعر�ش 
اإىل االإ�ضابة برتب�ش في�ضي

يف اختتام بطولة اجلزائر املفتوحة لل�شباحة

رجال احتاد اجلزائر و�ضيدات 
املجمع البرتويل يتوجان باللقب

يف  االإ�سابات  لعنة  تتوا�سل 
اجلزائر  مولودية  فريق  مالحقة 
التح�سريي  ترب�سه  يخو�س  الذي 
ا�ستعداد  الفرن�سية  في�سي  مبدينة 
النطالق املو�سم الكروي املقبل، 
حيث تعر�س ثالث العب يف �سفوف 
التعداد اإىل االإ�سابة ويتعلق االأمر 
ح�سود  الرحمان  عبد  بالالعب 
احل�سة  خالل  اأ�سيب  الذي 
الفريق  خا�سها  التي  التدريبية 
غادر  والذي  اأم�س،  اأول  اأم�سية 
على  يعاين  وهو  امليدان  اأر�سية 
عن  غاب  حيث  الكاحل،  م�ستوى 
النادي  لعبها  التي  الودية  املباراة 
العا�سمي م�ساء البارحة اأمام نادي 
بوردو الفرن�سي يف ثالث املباريات 
منذ  النادي  يخو�سها  التي  الودية 
ترب�سه  خلو�س  بفرن�سا  التحق 
املو�سمي اأين حقق فوزا وتعادال، 
ويعترب ح�سود ثالث الالعبني الذين 
بعدما  االإ�سابة  اإىل  يتعر�سون 

عرو�س  م�سطفى  من  كل  �سبقه 
الذي  اأمادا  اإبراهيم  وامللغا�سي 
الركبة  م�ستوى  على  بدوره  يعاين 
ودية  عن  الثالثي  غاب  حيث 
املدرب  جعل  ما  وهو  البارحة، 
اإىل  يلجاأ  كازوين  برنار  الفرن�سي 
العبني  على  واالعتماد  احللول 
العبني  امتالكه  ظل  يف  اآخرين 
يف  املن�سب  نف�س  يف  ين�سطون 

�سورة التناف�س بينهم.
له  يتعر�س  الذي  االإجهاد  ويبقى 
الالعبون من خالل العمل املكثف 
املح�رض  رفقة  يجرونه  الذي 
الرئي�سية  االأ�سباب  اأحد  البدين 
اإىل  يتعر�سون  جعلتهم  التي 
تواجد  ظل  يف  خا�سة  اال�سابات، 
التح�سريات  بداية  يف  الفريق 
توقف  بعد  اجلديد  للمو�سم 
اإىل  وخ�سوعهم  الوطنية  البطولة 

الراحة.
عي�شة ق.

بلقب  اجلزائر  احتاد  فريق  توج   
املفتوحة  الوطنية  البطولة 
ُمزيحا املجمع  بر�سيد 11 ذهبية 
اللقب  على  �سيطر  الذي  البرتويل 
فازت  بينما   ،2014 �سنة  منذ 
جدارة  عن  باللقب  البرتوليات 
ذهبية   17 مبجموع  وا�ستحقاق 
اليوم  مناف�سات  اختتام  عقب 
بطولة  من  واالأخري  اخلام�س 
يف  لل�سباحة  املفتوحة  اجلزائر 
مب�سبح  اأم�س  اأول  الكبري  احلو�س 
وجنح  بحيدرة،  خيتمان  ح�سان 
انتزاع  يف  اجلزائر  احتاد  �سباحو 
اأحرزت  بعدما  با�ستحقاق،  اللقب 
اأيام  خالل  جيدة  نتائج  عنا�رضه 
الرباعي  بقيادة  �سيما  املناف�سة 
بلمان،  من�سف  خندري�س،  لوني�س 
ريا�س بوحميدي واأني�س جاب اهلل، 
املركز  احتالل  من  متكنوا  حيث 
االأول يف الرتتيب العام للميداليات 
 11 منها  ميدالية   24 بح�سدهم 
برونزيات،  و3  ف�سية   10 ذهبية، 
�سو�سطارة«  »اأبناء  متكن  وبالتايل 
الواجهة ونيل لقب  اإىل  العودة  من 
بعد  الرجال  عند  املو�سم  هذا 
غياب عن املركز االأول دام اأربعة 
موا�سم كاملة بف�سل قيادة الطاقم 

الفني اجلديد املتكون من املدرب 
�سالح  وم�ساعده  معن�رضي  علي 
الريا�سي  املجمع  واكتفى  لرقم، 
مبجموع  الثاين  بال�سف  البرتويل 
20 ميدالية 9 ذهبيات، 5 ف�سيات 
و6 برونزيات بينما عادت املرتبة 
الثالثة ل�ساحل نوتيك االأبيار باأربع 

ميداليات 2 ف�سية و 2 برونزية.
ولدى ال�سيدات، اأحرزت البرتوليات 
اللقب كما كان متوقعا بر�سيد 26 
ميدالية منها 17 ذهبية 5 ف�سيات 
يف  الف�سل  ويعود  برونزيات  و4 
الدوليات  �سباحاته  اإىل  ذلك 
�سيباراكة  ماجدة  نف�سي،  رانيا 
والوافدة اجلديدة ن�رضين جماهد 
مرمي  ال�ساعدة  ال�سباحة  وكذا 
الرتتيب  وبخ�سو�س  خالدي، 
رجال  املختلط  للميداليات  العام 
البرتويل  املجمع  نال  و�سيدات 
 28 منها  ميدالية   42 بواقع  اللقب 
برونزية   4 و  ف�سية   10 ذهبية، 
اجلزائر  احتاد  على  متوفقا 
مبجموع 35 ميدالية 11 ذهبية، 18 
ف�سية و 6 برونزية و�ساحل نوتيك 
 9 ذهبية،   3 ميدالية   19 االأبيار 

ف�سية و7 برونزية.
ق.ر.

حطاب: الكرة 
اجلزائرية فقدت 

 اأحد اأعمدتها
 برحيل الملا�ش

�رضح وزير ال�سباب والريا�سة حممد حطاب اأول اأم�س 

بقاملة باأن الكرة اجلزائرية فقدت اأحد اأعمدتها 

واأ�ساطريها برحيل الالعب ال�سابق ح�سن الملا�س الذي 

وافته املنية ال�سبت املن�رضم، واأو�سح الوزير يف ت�رضيح 

لو�سائل االإعالم على هام�س اإ�رضافه على انطالق 

بع�س الن�ساطات الريا�سية املتنوعة باملركب الريا�سي 

�سويداين بوجمعة و ذلك �سمن زيارة عمل وتفقد اإىل هذه 

الوالية باأن رحيل الملا�س عن عمر ناهز 75 �سنة ميثل 

�سقوط ورقة اأخرى من �سانعي اأجماد الكرة اجلزائرية 

والريا�سة الوطنية ب�سفة عامة، واأ�ساف حطاب الذي 

كان مرفوقا بالالعب ال�سابق م�سطفى �رضيدي وهو اأحد 

االأ�سدقاء املقربني من الملا�س باأن الراحل كان »متلك 

�سخ�سية قوية داخل وخارج امللعب، م�سيفا اأنه يبقى 

الالعب الوحيد الذي �سجل 14 هدفا يف مقابلة واحدة، 

و ذكر وزير ال�سباب والريا�سة باأنه كان وهو �سغريا 

على معرفة �سخ�سية بالفقيد الذي كانت تربطه عالقة 

�سداقة مع اأحد اأفراد عائلته موجها باملنا�سبة تعازيه 
اخلال�سة اإىل كافة العائلة الريا�سية.

ق.ر.

 مدوار يجتمع باأع�ضاء مكتب 
الرابطة يف 15 جويلية

اأول اجتماع بني  القدم عقد  لكرة  للرابطة املحرتفة  الرئي�س اجلديد  عامر االأع�ساء يف اأوىل اجتماعاتهم منذ انتخابهم االأ�سابيع املا�سية خلفا للمكتب اأع�ساء املكتب اجلديد للهيئة الكروية بتاريخ 15 جويلية املقبل، حيث يجتمع برمج  الفدرايل  املكتب  ع�سو  بقيادة  الديركتوار  يقوده  كان  الذي  وو�سع 2019/2018 املقرر انطالقها ال�سهر املقبل، اإىل جانب ان الفر�سة مواتية الطريق واتخاذ اأوىل القرارات املتعلقة بتنظيم بطولة املو�سم الكروي املقبل بهلول، حيث يرتاأ�س مدوار اجتماعه االأول مع االأع�ساء من اأجل و�سع خارطة ال�سابق  الرابطة  جمل�س  يف  املنتخبني  االأع�ساء  بني  املهام  تقا�سم  اأجل  النقاط على احلروف فيما يتعلق باأمور الت�سيري وتفادي امل�ساكل التي تعودت من 
بطولتنا الوطنية معاي�ستها كل مو�سم.

ع.ق.

 االحتاد االإ�ضباين يعلن
 انريكي  مدربا للماتادور

لنادي   ال�سابق  الفني  املدير  اإنريكي،  لوي�س  تعيني  االإ�سباين  االحتاد  نهائيات بر�سلونة مديرا فنيا للمنتخب االأول، وتوىل اإنريكي القيادة الفنية للماتادور، اأعلن  يف  الفريق  قاد  الذي  هيريو  فريناندو  املوؤقت  الفني  للمدير  الدور خلًفا  من  املونديال  اإ�سبانيا  منتخب  وودع  ال�سيف،  هذا  رو�سيا  �سيف ثمن النهائي بركالت الرتجيح اأمام �ساحب االأر�س املنتخب الرو�سي. بُذكر مونديال  بر�سلونة يف  �سفوف  عن  رحيله  منذ  فريق،  اأي  يدرب  اإنريكي مل  االإجنليزي، ووقع اإنريكي على عقد مع املنتخب االإ�سباين ملدة عامني.2017، حيث ارتبط ا�سمه بالعديد من االأندية االأوروبية وكان اأبرزها ت�سيل�سي اأن 



الحتاد الأملاين يطالب اأوزيل بك�صر ال�صمت
طالب ر�ينهارد جريندل رئي�س �لحتاد �لأملاين م�سعود �أوزيل، 

�سانع �ألعاب �ملاكينات ب�رضورة �لتعليق ب�سكل ر�سمي على 
�أزمته �لأخرية مع �جلماهري، ب�سبب �سوره مع �لرئي�س �لرتكي 
�أردوغان، ون�سبت �أزمة كبرية بني �أوزيل و�جلماهري �لأملانية 

قبل �نطالق نهائيات مونديال رو�سيا، ب�سبب �سوره هو و�إلكاي 
غوندوغان مع �أردوغان، ورف�س �أوزيل �لتعليق على �لأمر حتى 
�لآن، وقال جريندل خالل حو�ره ل�سحيفة كيكر: »�أوزيل خيب 

�آمال �لعديد من �مل�سجعني، لأن لديهم �أ�سئلة ويتوقعون �إجابة، 
لذلك حني يعود من �لإجازة، يجب �أن يخرج علنا للحديث 

عن موقفه«، و�أ�ساف »نريد �أن ننتظر ونرى كيف �سيت�رضف 
م�سعود، فهو لعب �أملاين دويل و�أعتقد �أنه من �لعدل �أن 

مننحه فر�سة لإعطاء �لإجابات«.
وحول ��ستمر�ر �أوزيل يف �للعب للمنتخب �لأملاين يف �لفرتة 

�ملقبلة، �أجاب »هذ� �لأمر �سيعتمد على �لروؤية �لفنية 
للمدرب، �أمتنى �أن يجيب �أوزيل ب�سكل و��سح، عن �أ�سئلة 

�جلماهري و�لحتاد �لأملاين«، وتابع: »نحن نتابع �لتعليقات على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، ونتعامل ب�سكل مو�سوعي مع 
�لأمر، و�إلكاي غوندوغان عرب على �لفور عن حزنه وتو��سل فور� مع �لرئي�س �لحتادي جلمهورية �أملانيا، فر�نك فالرت 

�ستاينماير«، وكرر جريندل دعمه ليو�كيم لوف �ملدير �لفني للمنتخب و�أوليفر بريهوف مدير �ملنتخب رغم �لإخفاق يف كا�س 
�لعامل 2018 برو�سيا، وقال جريندل »قررنا بدء �إعادة �لبناء مع لوف، ول �أحد يرى �لأمر �ليوم مبنظور خمتلف، ومع ذلك 

نتوقع حتليال بعيد �ملدى لأد�ء �ملنتخب و�أ�سباب �خلروج من �لدور �لأول باملونديال«.

يرى غاريث �ساوثجيت �ملدير �لفني للمنتخب �لإجنليزي، �أن 
فوز فريقه بلقب كاأ�س �لعامل �سيكون مثرًي� �أكرث من مونديال 
»بالطبع  لل�سحفيني:  ت�رضيحات  يف  �ساوثجيت،  وقال   ،1966
تو��سلنا مع �لفريق �لذي حقق مونديال 1966، وهم يحظون 
بالحرت�م«، و�أ�ساف »لكن �لآن، وبعد �لتطور �لتكنولوجي يف 
و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، �لعامل �أ�سبح �أكرب، �سيكون �لفوز 
يلتقي  �أن  �ملقرر،  ومن  جنوًنا<«،  �أكرث  حالًيا  �لعامل  بكاأ�س 
�ليوم �ملنتخب �لإجنليزي مع نظريه �لكرو�تي يف ن�سف نهائي 

مونديال رو�سيا.

داليت�ض يرف�ض املخاطرة اأمام اإجنلرتا
�أن �لنجم  يرى زلتكو د�ليت�س �ملدير �لفني ملنتخب كرو�تيا، 
�لإجنليزي رحيم �ستريلينغ و�حد من �أكرث �لالعبني خطورة يف 
�ملنتخب �لإجنليزي، قبل �ملو�جهة �لتي جتمع بني �ملنتخبني 
بت�رضيحات  د�ليت�س  و�أدىل  �ليوم،  �ملونديال  نهائي  ن�سف  يف 
�أبرزتها �سحيفة »ديلي ميل«، عن نقاط قوة و�سعف �ملنتخب 
�لإجنليزي قائاًل: »لي�س هناك نقاط �سعف و��سحة، �إنهم يف 
ن�سف �لنهائي وهذ� ما يعلمه �جلميع«، و�أ�ساف: »يف �ملباريات 
�لتي �ساهدتها لإجنلرت� كانو� يلعبون كرة قدم مبا�رضة و�رضيعة، 
ويجيدون يف �لكر�ت �لثابتة ب�سبب �أن لديهم لعبني من �أ�سحاب 
�لقامة �لطويلة«، وتابع: »�أعتقد �أن رحيم �ستريلينغ لعب مهم 
وخطري جًد� لأنه ميتاز بال�رضعة، و�سكل مع هاري كني خطورة 
كبرية �أمام �ل�سويد، ندرك �أننا �أمام مناف�س قوي ولكننا نوؤمن 

ا ولن نخ�سى �إجنلرت� �أو �أي منتخب �آخر«. بنقاط قوتنا �أي�سً
و�عرتف د�ليت�س �أن �للعب 120 دقيقة يف مبار�تني على �لتو�يل 
مل يكن �أمًر� مثالًيا، كما �أكد �أن بع�س �لالعبني ي�سعرون باآلم يف 
�لوقت �لر�هن، مو�سًحا �أنه قد ي�سطر لإجر�ء بع�س �لتغيري�ت 

�أنه من �جليد لكرو�تيا مو�جهة فريق من �أ�سحاب �لطابع  يف ت�سكيلته، ولن يخاطر بالالعبني غري �جلاهزين، ويرى د�ليت�س 
�لهجومي مثل �إجنلرت�، بعد �أن كان يو�جه فرق دفاعية مثل �أي�سلند� و�لدمنارك ورو�سيا.

وحول ثنائية لوكا مودريت�س و�إيفان ر�كيتيت�س يف و�سط ملعب كرو�تيا، قال د�ليت�س: »هما �أف�سل لعبني و�سط يف �لعامل، لقد 
لعبا موؤخًر� �أف�سل مبار�ة يف م�سريتهما«، وو��سل: »و�سولنا �إىل �لدور ن�سف �لنهائي يعد �إجناًز� عظيًما للغاية، لأن بع�س �لفرق 
�لكبرية �لآن يف عطلة مثل �لأرجنتني و�لرب�زيل و�أملانيا«، و�أمت: »من �لر�ئع �أن نتمكن من �لتغلب على �إجنلرت�، فهي لديها �أحد 
�أف�سل �لدوريات يف �لعامل، �إن مل يكن �لأف�سل، ويف �ملقابل �لدوري �لكرو�تي لي�س قوًيا للغاية، لكن �إذ� كنا منتلك �لأمو�ل مثل 

�إجنلرت� فمن يعرف �أين �سنكون«.

�صدمة كرواتية قبل ن�صف نهائي املونديال
تعر�س �ملنتخب �لكرو�تي ل�سدمة قوية قبل مو�جهة �إجنلرت�، يف ن�سف نهائي 

كاأ�س �لعامل �ملقررة �ليوم يف �لعا�سمة �لرو�سية مو�سكو، وقالت �سحيفة 
»ماركا« �لإ�سبانية، �إن �لالعب �لدويل �لكرو�تي �سيمي فر�ساليكو �لظهري �لأمين 

للمنتخب، �سيغيب عن �ملبار�ة بد�عي �لإ�سابة �لتي تعر�س لها يف �ملبار�ة 
�ل�سابقة �أمام رو�سيا يف ربع نهائي �لبطولة، وغادر فر�ساليكو مبار�ة رو�سيا يف 

�لدقيقة 79، بعد �أن تعر�س لإ�سابة يف ركبته �لي�رضى و�لتي �سيغيب على �إثرها 
عن مبار�ة ن�سف �لنهائي �أمام �إجنلرت�، و�أو�سحت �ل�سحيفة، �أن �لالعب خ�سع 
�أم�س لفحو�سات طبية من �أجل معرفة مدى خطورة �إ�سابته، وفرتة غيابه عن 

�مل�ساركة يف �ملباريات.

فيدا ينفي التهامات الرو�صية
قال �ملد�فع �لكرو�تي دوماجوف فيد�، �إن مقطع �لفيديو �لذي قال فيه عبارة »�ملجد 

لأوكر�نيا« بعد �لفوز على رو�سيا بركالت �لرتجيح، يف �لدور ربع �لنهائي لكاأ�س �لعامل �ل�سبت 
�ملن�رضم مل يكن ر�سالة �سيا�سية، و�نت�رض مقطع فيديو لفيد� على �لإنرتنت بعد �ملبار�ة، 

و�أدى لنتقاد�ت من �سيا�سيني رو�س �إ�سافة لتحذير من جلنة �لن�سباط يف �لفيفا يف ظل توتر 
�لعالقات بني رو�سيا و�أوكر�نيا، و�سبق لفيد� �لبالغ 29 عاما �للعب يف �سفوف دينامو كييف 

�لأوكر�ين �إىل جانب �أوجنني فوكويفيت�س �أحد �أع�ساء �لطاقم �لتدريبي لكرو�تيا.

الحتاد الربازيلي يدعم فرناندينيو �صد 
العن�صرية

�أد�ن �لحتاد �لرب�زيلي لكرة �لقدم �لهجوم �لعن�رضي على لعب �ملنتخ، فرناندينيو، خالل 
�لأيام �ملا�سية عقب �لإق�ساء من نهائيات مونديال رو�سيا، و�أق�سي �ل�سيل�ساو من �لبطولة 

بعد �لهزمية من بلجيكا بهدفني مقابل و�حد، حيث �سجل فرناندينيو هدفا باخلطاأ يف 
مرماه، ون�رض �حل�ساب �لر�سمي لالحتاد على �إن�ستغر�م: »�لحتاد �لرب�زيلي يرف�س �لهجوم 
�لعن�رضي �سد �لالعب فرناندينيو و�أقاربه«، و�أ�ساف: »كرة �لقدم متثل كل �لألو�ن و�لأنو�ع 
و�لثقافات و�ل�سعوب، نحن معكم لن ينجح �لعن�رضيون«، و�أ�سارت عدة تقارير �سحفية �إىل 
�أن �لهجوم على فرناندينيو و�سل للتهديد بالقتل، يُذكر �أن و�لدة �لالعب ��سطرت لإغالق 
ح�سابها �ل�سخ�سي على »�إن�ستغر�م« ب�سبب �لهجوم �حلاد عليها وعلى جنلها عقب �ملبار�ة.

اأنريكي الأقرب لقيادة اإ�صبانيا
ك�سفت تقارير �سحفية �أن �ملدرب �ل�سابق لرب�سلونة هو �لأقرب خلالفة فرناندو هيريو 

�ملدرب �ملوؤقت ملنتخب �إ�سبانيا يف مونديال رو�سيا 2018، وو�أو�سحت �لتقارير �أن لوي�س 
�إنريكي �ل�سم �لأبرز يف قائمة �ملر�سحني لتدريب »ل روخا« �ملو�سوعة من قبل �لحتاد 

�لإ�سباين، �لذي �سيلعن عن هوية �لرجل �لأول يف �ملنتخب �لوطني، و�سيعلن لوي�س روبيالي�س 
رئي�س �لحتاد عن ��سم �ملدرب �جلديد، بالإ�سافة للمدير �لريا�سي للمنتخب، خالل موؤمتر 

�سحفي، يف �لوقت �لذي يحظى فيه �ملدرب �ل�سابق للبلوغر�نا باحلظوظ �لأوفر للجلو�س 
على مقعد �ملدير �لفني »للماتادور« خلفا لهيريو، �لذي تقدم با�ستقالته من من�سبه ر�ف�سا 

عر�سا با�ستمر�ره يف من�سبه �ل�سابق كمدير ريا�سي للمنتخب.

جوفنتو�ض يحدد مهلة اأ�صبوع ل�صم كري�صتيانو 
و�سع نادي جوفنتو�س �لإيطايل مهلة زمنية من �أجل �إنهاء �سفقة �لتعاقد مع �لربتغايل 
كري�ستيانو رونالدو، من ريال مدريد �لإ�سباين خالل فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �جلارية، 

وبح�سب ما ن�رضته �إذ�عة كادينا كوبي، فاإن جوفنتو�س ي�سع 7 �أيام مقبلة كمهلة لإنهاء �سفقة 
�لتعاقد مع كري�ستيانو رونالدو، و�سددت �لإذ�عة �أن ريال مدريد مل ي�ستلم �أي عر�س ر�سمي 

من جوفنتو�س حتى �لآن ل�سم كري�ستيانو رونالدو.
وتابعت �أن �ل�سحافة �لإيطالية توقعت �إعالن جوفنتو�س عن �سم رونالدو �ليوم بالرغم من 

عدم حديث �لدون �لربتغايل يف �لعلن عن رغبته يف �لرحيل، كما يريد فلورنتينو برييز رئي�س 
�لنادي �لإ�سباين، و�أو�سحت �لإذ�عة �أن كري�ستيانو رونالدو حتدث مع ما�سيميليانو �أليغري 
مدرب جوفنتو�س خالل �لفرتة �ملا�سية. و�أبرزت �لإذ�عة يف نهاية تقريرها باأن »�ليويف« 
�سيدفع 130 مليون يورو ل�سم كري�ستيانو رونالدو، ولي�س 100 مليون يورو كما ذكرت بع�س 

�لتقارير مع ح�سوله على 30 مليون يورو كر�تب �سنوي.

�صاوثجيت: تتويجنا باملونديال �صيكون اأكرث جنوًنا من 1966
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العا�صمة  اأم�س يف  اأول  اختتمت  
فعاليات  طهران  الإيرانية 
مهرجان فجر الدويل ال�صينمائي، 
حيث فاز فيلم "دري�صاج" للمخرج 
بجائزة  بادكوبه  بويا  الإيراين 

العنقاء البلورية لأح�صن فيلم.
ويف امل�صابقة الدولية التي حملت 
فاز  اخلال�س"،  "�صينما  عنوان 
فيلم "اآغا" للمخرج البلغاري ميلكو 
لزاروف بجائزة اأف�صل فيلم، وهو 
من اإنتاج بلغاري واأملاين وفرن�صي. 
كما فاز الرو�صي األيك�صي جريمان 
جونيور بجائزة اأح�صن خمرج عن 

فيلم "دوفالتوف".
"هاتريك"  الإيراين  الفيلم  ونال 
حني  يف  �صيناريو،  اأح�صن  جائزة 
اإىل  ممثل  اأح�صن  جائزة  عادت 
الكرواتي ليون لوت�صيف عن اأدائه 
وفازت  مايرن"،  "ذي  فيلم  يف 
اآلفند  ماهور  الإيرانية  املمثلة 
فيلم  عن  ممثلة  اأح�صن  بجائزة 

"هاتريك".
جميد  الإيراين  املخرج  وح�صل 
"حممد  جائزة  على  جميدي 
وراء  "ما  فيلمه  عن  الأمني" 
"بني  بينما عادت جائزة  الغيوم"، 

للمخرج  "غراين"  لفيلم  الأديان" 
يف  اأوغلو،  كابالنو  �صميح  الرتكي 
حني فاز املخرج الكمبودي ريتي 

بان بجائزة ال�صالم عن اأعماله.

اإن  اجلائزة  ت�صلمه  اأثناء  وقال 
ال�صينما واإن كان ل ميكنها تغيري 
ت�صاعد  الأقل  على  فهي  الواقع 
بع�صهم  يفهموا  لكي  ال�صعوب 

البع�س.

ال�صاد�صة  الن�صخة  يف  و�صارك 
والثالثني للمهرجان ما يربو على 

عر�س  دولة،   78 من  فيلم   1300
منها نحو ثالثمئة فيلم يف جمّمع 
بني  تتوزع  بطهران،  ت�صار�صو 

اأق�صام املهرجان الـ12.
ومتيزت هذه الن�صخة بح�صور جنم 
�صتون،  اأوليفر  العاملي  الإخراج 
مبرور  املهرجان  احتفى  كما 
ال�صينما  تاريخ  على  �صنة   120
�صورا  وحملت جدرانه  الإيرانية، 
بالأ�صود  للقطات  فوتوغرافية 
من  م�صاهد  تناولت  والأبي�س 
ال�صينما  م�صرية  ميزت  الأفالم 

الإيرانية منذ بدايتها.

�أمريكي يدعى، نيكوال�س  هدد 
�ستيفنز، باري�س مايكل جاك�سون 
بالقتل، وذلك عندما �لتقى بها 
يف �أحد ��ستوديوهات �لت�سجيل، 
وجرت  �ملا�سي  يونيو  يف 
��ستوديو تعمل فيه  �حلادثة يف 
باري�س )20 عاما(، وفق ما جاء 
يف وثائق �ملحكمة يف �لواليات 

�بنة  منحت  و�لتي  �ملتحدة، 
�أمر�  جاك�سون  مايكل  �لنجم 
باالبتعاد عنها،  يلزم مطاردها 
يف  �أخرى  جل�سة  تعقد  �أن  �إىل 

24 جويلية �جلاري.
ويلزم �الأمر �لق�سائي �لتقييدي 
م�سافة  على  باحلفاظ  �ستيفنز 
ال تقل عن 90 مرت� عن باري�س 

�لتو��سل  وعدم  جاك�سون، 
باري�س  �أن  يذكر  نهائيا.  معها 
ونا�سطة  ممثلة  جاك�سون 
�أنها  كما  �سهرية،  �جتماعية 
�أمريكية،  �أزياء  عار�سة 
�أبناء  بني  �لثاين  وترتيبها 
مايكل  �لعاملي،  �لبوب  مغني 
ديبي  زوجته  من  جاك�سون، 
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ماأذون امل�صاهري يزيح ال�صتار عن خفايا زيجات الفنانني امل�صريني

ال�صينمائي فجر  البلورية" مبهرجان  "العنقاء  "دري�صاج" ينال 

ك�شف ال�شيخ اأحمد ال�شيد عبد احلكم الدويك امللقب بـ«ماأذون امل�شاهري«، عن تفا�شيل اأغرب الزيجات وحاالت طالق 
امل�شاهري يف الو�شط الفني امل�شري.

و�رشح الدويك يف حديث متلفز، تفا�صيل 
قنديل  حمدي  الإعالمي  قران  عقد 
فوجئ  اإنه  وقال  فتحي،  والفنانة جنالء 
ممتلئ  حو�ض  يف  قدميها  ت�صع  بها 
على  لالإم�صاء  اإليها  دخل  حينما  باملاء 
اأن  لحقا  »عرفت  وتابع:  زواجها  عقد 
اأحد اأقاربها ن�صحها بهذا الأمر بدعوى 
فرتة  لأطول  الزواج  فرتة  يطيل  اأنه 
ممكنة«فيما حتدث الدويك عن انف�صال 
ال�رشيف  نور  الكبري  امل�رشي  الفنان 
والفنانة بو�صي وزواجهما جمددا وقال: 
ال�رشيف  نور  الراحل  بالفنان  »فوجئت 
ومعي  احل�صور  مني  ويطلب  بي  يت�صل 
و�صلت  وملا  بالطالق،  اخلا�ض  الدفرت 
به  وفوجئت  عليه  �صلمت  منزله  اإىل 
اأنا  بالك  خلي  ويقول:  اأذين  يف  يهم�ض 

مل  اأنني  فاأخربته  اأطلق..  عايز  م�ض 
اأجلب دفرت الطالق معي وحاولت ال�صلح 
بي  ات�صلت  »بعدها  واأ�صاف:  بينهما«. 
بو�صي  �صقيقة  نورا،  املعتزلة  الفنانة 
التفاهم  يف  ف�صلت  �صقيقتها  اأن  واأكدت 
تطلب  واأنها  ال�رشيف  نور  زوجها  مع 
الطالق  اإجراءات  لإنهاء  احل�صور  مني 
ال�رشيف  نور  وكان  بذلك  قمت  وقد 
»اأعدت  قائال:  حينها«وا�صتطرد  حزينا 
اأ�صبوع واحد  قبل  اأخرى  تزويجهما مرة 
اأنا  اأبرمته  الذي  ابنتهما  من عقد قران 
اإىل  امل�صاهري  ماأذون  اأ�صار  اأي�صا«كما 
اأباظة مل يكن  الفنان الراحل ر�صدي  اأن 
اآخر  اأن  م�صيفا  الن�صاء،  يف  حمظوظا 
ومل  قريباته  اإحدى  من  كانت  زيجاته 

ي�صتمر زواجه طويال.

تهديدات البنة مايكل جاك�صون بالقتل!

 زهراء غندور اأف�صل ممثلة يف بينايل
 ال�صينما العربية بباري�س

بينايل  على  ال�صتار  اأُ�صدل 
اأقيم يف  ال�صينما العربية، الذي 
باري�ض من 28 جوان اإىل 8 جويلية 
وذلك بعد توقف دام 12 عاماً، 
وا�صعة  اأبواباً  فتحت  دورة  يف 
لإبداعات وجتارب ال�صينمائيني 
العرب على اختالف مدار�صهم 
وانتماءاتهم. واأف�صح املهرجان 
�صباب  مُلخرجني  املجال 
وخم�رشمني، من 12 بلداً عربياً 
ال�صينمائية  اأفالمهم  لعر�ض 
الروائية  والق�صرية،  الطويلة، 
ت�صمنت  والوثائقية،  منها 
يف  اأفالم   3 بينها  فيلماً،   62
وفيلمان  اأول،  عاملي  عر�ض 
اأوروبا،  الأوىل يف  للمرة  ُعر�صا 
ُعر�ض لأول مرة يف  و11 فيلماً 
لأول  عر�صت  اأفالم   4 فرن�صا، 
فيلم  وافتتح  باري�ض  يف  مرة 

»كفرناحوم« احلائز على جائزة 
مهرجان  يف  التحكيم  جلنة 
بح�صور  املهرجان  افتتح  كان، 
فيما  لبكي.  نادين  املخرجة 
العمل  وور�ض  الندوات  لقت 
املهرجان،  فعاليات  �صمن 
برنامج  وركز  باهراً.  جناحاً 
على  لقاءاته  يف  املهرجان 
�صناعة ال�صينما الفل�صطينية من 
وبعد مطالعة   ،2018 اإىل   1948
الفل�صطيني،  الفيلم  اإنتاج  واقع 
�رشورة  اإىل  امُل�صاركون  دعا 

بناء اإنتاج حملي مناف�ض.
التي  التحكيم  جلنة  و�صاهدت 
ال�صعيدي،  بن  فوزي  تراأ�صها 
جاك  البنوي،  فاطمة  وع�صوية 
حممد  بوحافه،  اأمني  بيدو، 
ك�صيو�ض،  �صليم  حفظي، 
وفريونيك لنغ، اأفالم امل�صابقة 

بني  توزعت  التي  الروائية، 
فيلماً   24 و  طويلة  اأفالم   10
معهد  بجائزة  وفاز  ق�صرياً. 
الروائي  للفيلم  العربي،  العامل 
الق�صري منا�صفة كل من »ون�ض« 
اأحمد نادر،  من م�رش،  اإخراج 
الآباء  اأر�ض  و   2017 واإنتاج 
اإخراج عالوي �صليم، من العراق 
بجائزة  وفاز   .2017 واإنتاج 
لأف�صل  العربي  العامل  معهد 
طويل،  روائي  فيلم  يف  ممثلة 
العراقية زهراء غندور  املمثلة 
»الرحلة«  فيلم  يف  دورها  عن 
الدراجي،  اإخراج حممد جبارة 
والفيلم من اإنتاج عربي اأوروبي 
اجلائزة  كذلك  ح�صد  م�صرتك 

الكربى ملعهد العامل العربي.
منح  التحكيم  جلنة  وقررت 
العربي،  العامل  معهد  جائزة 

روائي  فيلم  يف  ممثل  لأف�صل 
ممثلي  جلميع  جماعياً  طويل، 
العيد،  غداء  فيلم،  وممثالت 
من  بورجيلي،  لو�صيان  اإخراج 

لبنان ومن اإنتاج 2017.   
كذلك على جائزة  الفيلم  وحاز 

جلنة التحكيم اخلا�صة.
العامل  معهد  بجائزة  وفاز 
 TV5MONDE العربي 
من  »بنزين«  الروائي  الفيلم 
اإخراج التون�صية �صارة العبيدي، 
من اإنتاج 2017.  و�صاهدت جلنة 
الوثائقية،  لالأفالم  التحكيم 
بريون،  لو  �صريج  تراأ�صها  التي 
وع�صوية �صمري عبد اهلل، ه�صام 
مونزان،  جوزي  ماري  فالح، 
ونادين نعو�ض، اأفالم امل�صابقة 
فيلماً   13 وعددها  الت�صجيلية، 

طوياًل و10 اأفالم ق�صرية.

تقتنية رقمية يف مارفل ترجع خ�صامويل 

جاك�صون 25 عاماً اإىل الوراء
   

التفا�صيل  بع�ض  عن  فيج،  كيفن  مارفل  ل�رشكة  التنفيذي  املدير  ك�صف 

التي تتعلق بفيلم »كابنت مارفل« للنجمة بري لر�صون، واملقرر طرحه يف 

اأحداث فيلم كابنت مارفل  يوم 19 مار�ض 2019 و�صت�صم  العر�ض  �صالت 

املمثل �صامويل جاك�صون ) 69 عاما(، والذي يج�صد من خالله �صخ�صية 

»نيك فريي«، حيث يبدو اأ�صغر من عمره احلايل 25 عاماً، بالعتماد على 

التي  الزمنية  الفرتة  طبيعة  تق�صيه  ما  بح�صب  وذلك  متطورة،  تكنولوجيا 

مل  فرتة  وهي  املا�صي،  القرن  ت�صعينات  يف  خاللها  الفيلم  اأحداث  تدور 

تتناولها �صينما مارفل من قبل. ويقول فيج: »�صيكون من املثري لالهتمام 

اأن نرى الهيئة التي �صيبدو عليها جاك�صون با�صتخدام هذه التقنية، ل�صيما 

يتطلب  الذي  الأمر  كلها،  الفيلم  اأحداث  خالل  العمر  بهذا  �صيظهر  واأنه 

املزيد من العمل املكثف وجل�صات التح�صري، ول تعترب هذه املرة الأوىل 

التقدم يف  بع�ض مظاهر  لإزالة  التقنيات  »مارفل« هذه  فيها  تعتمد  التي 

العمر، حيث قامت بتخ�صي�ض ا�صتخدام تلك التكنولوجيا الرقمية يف فيلم 

»الرجل النملة واملراأة الدبور«، والذي يُعر�ض ب�صالت ال�صينما حالياً يف 

اجلزء  يف  اعتمادها  مت  كما  فايفر،  مي�صيل  النجمة  مع  ال�صينما،  �صالت 

الأول مع النجم مايكل دوغال�ض، وكذلك مع املمثل روبرت داوين جونيور 

يف فيلم كابنت اأمريكا: احلرب الأهلية«، والذي �صدر عام 2016.



 ح�صن العا�صي /كاتب وباحث 
فل�صطيني مقيم يف الدامنرك

الفكر  ومذاهب  مدار�س  اإن 
متنوعة  وال�سيا�سي  الفل�سفي 
بالفكر  يتعلق  فيما  ومتعددة. 
جتد  عامة  الي�ساري  ال�سيا�سي 
الي�سار  الي�سار اال�سرتاكي،  تيارات 
املارك�سي  ال�سيوعي،  الليربايل، 
املاوي،  الرتوت�سكي،  اللينيني، 
الي�سار  ديني،  والال  الديني 

االإاإ�سالمي، الي�سار امل�سيحي.
فهو  ا�ستثناًء،  لي�س  العربي  الي�سار 
ي�سار ذو طيف فكري وا�سع، هناك 
اال�سرتاكي،  ال�سيوعي،  الي�ساري 
اللينيني،  املارك�سي  القومي، 
املاوي، ي�سار ديني، ملحد. وتتعدد 
امليول لدى الي�سار العربي، فهناك 
واأفراد  عربية  ي�سارية  اأحزاب 
ي�ساريون مييلون للي�سار، الرو�سي، 
الأمريكا  لل�سيني،  مييل  ومنهم 

االأفريقية.  للتجربة  الالتينية، 
الت�رشذم  نالحظ  بب�ساطة  وهكذا 
الذهني والفكري هو �سمة الي�سار 
اختالف مرجعياته  ب�سبب  العربي 
حتوله  اإىل  اأدى  مما  النظرية، 
لي�سار تائه مت�ستت ال عمق له وال 
اأ�سالة. وهو الي�سار الذي مل يجد 
معظم قادته ومنظروه يف ثقافتنا 
العربية التاريخية اأية عنا�رش قوة، 
وبظني هنا تكمن واحدة من اأبرز 
العربي  للي�سار  الوجودية  االأزمات 
يقدم  اأنه  من  الرغم  فعلي  عامة. 
اإال  عربي  ي�سار  اأنه  على  نف�سه 
غريبة  ونظريات  اأفكاراً  يقدم  اأنه 
متاماً، بل ومتناق�سة مع املوروث 
العربية،  لل�سعوب  االجتماعي 
و�سلت اإىل حد جتاهل اأهم عن�رش 
وهو  املنطقة  �سعب  لدى  ثقايف 
الدين، مما اأدى اإىل عزوف النا�س 
حيث  الي�سار،  يقدمه  ما  كل  عن 

اعتربوه قادم غريب على واقعنا.

يف فقه النقد

املياه  يف  االأحجار  نرمي  نحن 
اآ�سن  هو  ما  لتحريك  الراكدة 
ون�سعى  االأفكار  م�ستنقع  يف 
التخلف  ثقافة  من  االنعتاق  اإىل 
التميز  ثقافة  اإىل  والتقوقع 
واالإبداع والتجدد. اإن دق االأبواب 
النقد  وممار�سة  االأ�سئلة  وطرح 
النوافذ  فتح  و�سيا�سة  واملراجعة 
اأمام الروؤو�س، هي ممار�سات توؤدي 
اإىل جتدد االأفكار والطاقات، واإىل 
تدفق االإبداع واحللول التي ت�سكل 
املمر الرئي�سي للتغيري املجتمعي، 

واأهم اأ�رشار التفوق والتطور.
ومفاهيم  مو�سع  عن  نبحث  نحن 
الي�سارية  وال�سلوكيات  االأفكار 
التي  والتحررية  املنغلقة،  غري 
الب�سطاء  النا�س  هموم  اإىل  تنحاز 
وتطلعاتهم، وتعمل اإىل اإيجاد حلول 

يوؤمن  الذي  الي�سار  مل�سكالتهم، 
الي�ساري  وعن  والتطور،  باحلرية 
العدالة  قيم  يتبنى  الذي  املنفتح 
ولي�س  الظلم،  ويحارب  وامل�ساواة 
عن الي�سار الفوقي والنخبوي، وال 
املتزمتة  الي�سارية  االأفكار  عن 
عن  وال  التجدد،  ترف�س  التي 
بجانب  يقفون  الذين  الي�ساريني 

الطغاة ويدافعون عنهم.

موطن الي�صار اجلديد

اأ�سبحوا  العرب  الي�ساريني  معظم 
فيما  الدينية  لل�سلفية  اأ�سبه 
وقراءتهم  فهمهم  باأ�سلوب  يرتبط 
لالأحداث، فهم متم�سكني بنظريات 
و�سعارات فقدت كل �سلتها بالواقع 
املعا�س منذ �سنني. والكثري منهم 
مل يكلف نف�سه لالآن عناء تفقد ما 
يجري حوله، اإذ ظل اأ�سري روؤية مل 
عاملنا  يف  �سيء  بها  يربطنا  يعد 
االجتماعية  بالتحوالت  املت�سارع 

واالقت�سادية وال�سيا�سية.
اإن فاجعة الفكر الي�ساري يف العامل 
الفكر  هذا  اأحزاب  اأن  العربي 
ُمنظري  اأن  عنهم  غاب  وقادته 
كانوا  الغرب  الكبار يف  الفكر  هذا 
احلركة  جممل  اأن  من  يحذرون 
الي�سارية العاملية قد بداأت تنزلق 
قبل  حتى  اجلمود،  م�ستنقع  نحو 
بوقت  ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار 
النتائج  من  كذلك  وحذروا  طويل، 
يف  الي�ساري  الفكر  لقيام  الكارثية 
الفل�سفية،  املذاهب  جميع  تكفري 
قد  املارك�سية  الفل�سفة  اأن  بحجة 
ما  متاماً  وهذا  قبلها.  ما  األغت 
الذي  الديني  ال�سلفي  الفكر  يفعله 
يحاول فر�س موروث فكري على 

واقع مغاير.
الفكر  عند  االأيديولوجيا  تُعترب  اإذ 
جدال  ال  م�سلمة  مبثابة  الي�ساري 
كل  تف�سري  قادرة على  فيها، وهي 
االأيديولوجيا  ت�سبح  بهذا  �سيء. 
تتبنى  فهي  بامتياز،  جديد  دين 
جتمع  اإميانية  م�سلمات  فكرة 
حولها ع�سبية طائفية من معتنقي 

هذه االأفكار، وتتدعي اأنها اأفكاراً 
تبّني  يتم  ال�سورة  وبهذه  واقعية. 
قبل  من  الي�سارية  االأيديولوجية 
واأحزابهم،  العرب  الي�ساريني 
�سياقها  عن  االأفكار  ف�سل  بعد 

التاريخي.
حول  الي�سارية  الفكرة  تتمحور 
اأن  تعترب  التي  ال�سيوعية  الفكرة 
الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة 
يف املجتمع ومكلّفة عرب الفل�سفة 
جميع  واأن  العامل،  باإنقاذ  املادية 
االجتماعية  وال�رشائح  الطبقات 
ح�سناً،  تتبعهم.  اأن  عليها  االأخرى 
الفا�سي  بالفكر  هذا  يذكركم  اأال 
الب�رشية  خال�س  باأن  يوؤمن  الذي 
مرهون بالعرق االآري ح�رشياً، واأن 
جميع االأعراق االأخرى هي اأعراق 

اأدنى وعليها اخل�سوع لهم.
وكذلك حال اأ�سحاب االأيديولوجية 
التي  املت�سددة  ال�سلفية  الدينية 
اأ�سا�س  على  للعامل  روؤيتها  ت�سيغ 

اأنهم املنقذون للنا�س.
هو:  االآن  اإحلاحاً  االأكرث  ال�سوؤال 
اأن  العرب  للي�ساريني  ميكن  هل 
باأننا  البديهية  احلقائق  ي�ستوعبوا 
العوملة  ع�رش  يف  نعي�س  اأ�سبحنا 
عربة  االقت�سادية  والتكتالت 
ال�رشيع  التطور  وع�رش  للقارات، 
التوا�سل،  وو�سائل  التكنولوجيا  يف 
التطور  هذا  مع  ميكن  ال  واأنه 
القرن  وعقلية  باأفكار  التم�سك 
القرن  حتى  وال  ع�رش،  التا�سع 
الع�رشين؟ هذا بب�ساطة الأن الكثري 
قد  وامل�سلمات  النظريات  من 
حدثت  التي  التطورات  جتاوزتها 
الب�رشية.  املجتمعات  عمق  يف 
الي�ساريني  معظم  اأ�سيب  حقاً  هل 
مينعهم  الروؤية  يف  بت�سلب  العرب 
الفكر  يف  واحداً  كتاباً  قراءة  من 
�سّدة  اأن  اأم  احلديثة؟  الفل�سفة  اأو 
واالأيديولوجية  الفكرية  الع�سبية 
فيما  ينغم�سون  جعلتهم  واحلزبية 
اأنه ن�سال �سد االمربيالية  يظنون 
حقيقته  يف  هو  فيما  العاملية، 
اإعادة  ا�سمه » وهم  مر�س ع�سال 
وهو  الوراء«  اإىل  ال�ساعة  عقارب 

مر�س ال �سفاء منه كما تعلمون.

الي�سار  على  التي  احلقائق  اأهم 
اأن  اأمامها  يتوقف  اأن  العربي 
هناك واقعاً جديداً فر�سه طغيان 
العوملة وتطور و�سائل االت�ساالت، 
واأن هناك اأدوات جديدة للتوا�سل 
كثرياً  اأهم  الب�رش وخماطبتهم  بني 
يرفعها  التي  ال�سعارات  كافة  من 
هذا الي�سار واأخطر، وعلى اجلميع 
املعطيات  هذه  مع  يتعامل  اأن 
اأينما  الي�ساريني  فيه  اجلديدة مبا 

وجدوا بكل وعي وم�سوؤولية.
من جهة اأخرى على الي�سار اإدراك 
اأن ق�سية حتقيق املهام امل�سريية 
تعد  مل  واالأمم  لل�سعوب  الكربى 
»الربوليتاريا«  بطبقة  مناطة 
واأحزابها. ومع احرتامنا وتقديرنا 
اأن  اإال  العاملة،  للطبقة  الكبري 
التاريخية  واملتغريات  التطورات 
الب�رشية  اأ�سابت املجتمعات  التي 
الطليعي  دورهم  العمال  اأفقدت 
تقود  اأن  لها  مقدر  �سوف  كطبقة 
واالقت�سادي  االجتماعي  التغيري 

وال�سيا�سي العاملي.
ثم من بالغ االأهمية القول باأن على 
ما بقي من الي�سار العربي اأن يقوم 
للواقع، تبداأ يف  مبقاربات جديدة 
واإرجاع  االأ�سا�سية،  االأ�سئلة  طرح 
ثم  جذورها،  اإىل  االإ�سكاليات 
اإعادة �سياغة االأهداف والتطلعات 
التي  التحوالت  مع  يتالءم  مبا 
املنطقة،  تزال-  وما   – �سهدتها 
خمتلفة  �سيغ  بابتداع  والقيام 
االأيديولوجي  اال�ستبداد  ملقاومة 
البلدان  يف  والديني  وال�سيا�سي 
املدنية  احلقوق  وانتزاع  العربية، 
لل�سعوب العربية يف العي�س بكرامة 
مدنية  جمتمعات  وبناء  وحرية، 
جلميع  مت�ساوية  حقوق  ت�سمن 
املواطنني بغ�س النظر عن العرق 

اأو الدين اأو املذهب اأو الطائفة.
جمحفني،  غري  نكون  وحتى 
من  حمدود  عدد  هناك  اإن  نقول 
املثقفني الي�ساريني معظمهم كّتاباً 
بالتقدير  الذين حظوا  واأكادمييني 
ون�سال  م�سرية  يف  الأدوارهم 
ال�سعوب العربية لنيل حريتها وبناء 

الدولة املدنية.
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اإ�صكاالت فكرية

الي�ضار العربي...احت�ضار 
الأيديولوجيا واأممية ال�ضقوط

كيف يكون االإن�صان ي�صاريًا؟ ما الذي يعنيه الفكر الي�صاري حتديداً؟ من هم اأهل 
الي�صار يف االألفية الثالثة؟ ما الفرق بني الي�صار املتع�صب واالإ�صالم املت�صدد؟ 

هل الي�صار العربي موجود حقًا ب�صكل ح�صي ملمو�س، اأو ب�صكل رمزي، اأو ب�صورة 
تاريخية اأم حزبية اأم اأيديولوجية، اأو موجود مبواقف �صيا�صية، اأم كمنظومة 

فكرية، اأم موجود باالنتماء والتحزب؟



ثقافةالثالثاء 10  جويلية  2018  املوافـق  لـ 25 �شوال 1439هـ 17
مقاومة ال�شعر اجلزائري لالإرهاب يف تون�س

ق�سيدة »�لفر��سة و �مل�سوخ« �أو 
»�لق�سيدة �لر�سا�سة« لعز�لدين ميهوبي

كما مل ي�شتطع الإرهاب ان يق�شي على احلياة يف اجلزائر فلن يفعل هذا يف 
تون�س، وكما وا�شلت تون�س  اأملها و�شوقها للبقاء بعد الكثري من الهجمات 

والأعمال الهمجية الإرهابية، مثل  اأحداث بن قردان2016- ، ف�شتفعل بعد 
كمني معتمدية غار الدماء بجندوبة يف8 جويلية2018، والذي ا�شت�شهد فيه 
�شتة من اأبناء احلر�س الوطني التون�شي يف عبوة نا�شفة، وهنا نتذكر ق�شيدة 

ال�شاعر اجلزائري عز الدين ميهوبي.

قلم د-وليد بوعديلة
اأ�شتاذ جامعي –اجلزائر

والق�شيدة مهداة اإىل روح ال�شهيدة 
املوفق«،  »�شارة  التون�شية  الطفلة 
التي  قردان  بن  مدينة  �شهيدة 
بعد  ال�شهادة،  ميدان  يف  �شقطت 
عمل اإرهابي وح�شي، وقد ن�رشت 
يف  الق�شيدة  اجلزائرية  ال�شحافة 

�شهر اأفريل من �شنة 2016.
 والق�شيدة متوفرة يف االنرتنت،من 
املنابر االإعالمية اجلزائرية التي 
وجدنا الق�شيدة من�شورة فيها نذكر 
جريدة �شوت االأحرار)عدد5537-
ول�شنا   ،)2016 اأفريل   6 يوم  يف 
التون�شي  االإعالم  كان  اإذا  ندري 

املكتوب قد انتبه لها.
نقراأ يف املطلع: 

 لك ما �شئت من احللوى
و من �شدو الع�شافري

لك الق�ش�ص التي تروى
الأطفال يغنون

ول�شم�ص التي تاتي..
لعا�شقة بال ماأوى

لك النجوى
لك الفرح الذي اأزهر

على على بوابة املرمر
و مثل �شالحف النينجا

لك احللم الذي يكرب

لك العمر الذي ي�شحو
على غده

ويف يده
بقايا طفلة جتري.

كل مالمح  ميهوبي  ال�شاعر  يكتب 
يف  اجلالل  قدا�شة  و  اجلمال 
�شارة،  ال�شهيدة  الطفلة  ح�رشة 
الفرح  ولها  البقاء،  ولتون�ص  فلها 
بدالالت  ال�شم�ص  ومع  والدميومة 
اأمام  يف  الواقف  االن�شاين  الوهج 
املتطرفة  الهمجية  ظلمات 
و  االن�شانية  زمن  من  اخلارجة 
عذرا  ال)...(،  زمن  يف  الداخلة 
ن�شبههم  ان  ميكن  ال  القارئ  اأيها 
–هنا-باحليوان اأو االأنعام، الأن يف 
الب�رش  من  يوجد  القراآين  ال�شياق 
االأنعام  من  اأ�شل  هم  ال�شالني من 

�شبيال؟؟

تون�س.. ل تبكي

اأاإمام  �شفره  ال�شاعر  يوا�شل  ثم 
ويك�شف  التون�شية،  الطفلة 
املجد  تدو�ص  التي  اخليانات 
االأر�ص  حتول  اأن  وتريد  والوطن، 
هوية  اإىل  والذاكرة  خراب  اإىل 
�شيقة  قيم  عرب  قّتالة،  بل  قاتلة 
وروؤى معتوهة قا�رشة عن التاأمل، 
ال�شهيدة  ميهوبي  ال�شاعر  ي�شبه  و 

بداللة احلياة  ثمة  ، ومن  بالزهرة 
يريد  وال  واخل�شوبة،  واالأمل 
ليجد  تون�ص،  تبكي  اأن  ال�شاعر 
ثنائية  بني  يتحرك  الن�ص  القارئ 
املوت/ االإرهابي واحلياة/ الوطن 
وال�شهيدة، ثم يعلن التوحد ال�شويف 

يف جالل ال�شهادة:
يد االأطفال ال تلوى

قطفتم زهرة ال�شو�شن
ف�شب العطر لعنته

عليكم
اأيها القتلة

دم االأطفال لن يحزن
�شتطلع منه اآيات

تدين الكفر واجلهلة
وياأتي موكب االأطفال
يرق�ص حامال تابوت

الطفلة احرتقت
رماد الروح ملتحفا
رداء اهلل والياقوت

اإىل  هنا  ال�شعري  الن�ص  يتحول   
وال  �شويف،  وفني  فكري  جمال 
اأن  ال�شعرية  اأو  العادية  للغة  ميكن 
تقرتب من جالل ال�شهادة، بخا�شة 
عندما تكون ال�شهيدة طفلة جميلة 
ال�رشاع  من  تعرف  ال  بريئة 
الفكري  اأو  الديني  او  ال�شيا�شي 
اأي �شئ،ويرتقي الن�ص االأدبي اإىل 
عوامل التوظيف االأ�شطوري لرموز 

االأ�شاطري-  يف  فيه-  وما  الرماد 
وان  من جتدد بعد حلظة املوت، 
لعز  وامل�شوخ  الفرا�شة  ق�شيدة 
الدين ميهوبي هي ق�شيدة احلياة 
حلظة  يف  كتبت  قد  اأنها  رغم 
الأجل  ال�رشاع  ويبداأ  املوت،  اأمل 
االإن�شان  و  تون�ص  احلياة)حياة 
االن�شانية  حياة  بل   ، التون�شي 
عموما( من خالل العنوان ، ويبدو 
جلماليات  مدرك  ال�شاعر  اأن 
التقدمي و التاأخري واأبعاده الداللية 
وقد جاءت ال�شهيدة-الفرا�شة هي 
االأوىل يف تركيب العنوان رغم اأنها 
هذه  وغادرت  �شقطت  التي  هي 
الثاين  هو  ااّلإرهابي  وجاء  الدنيا، 
ولي�ص  املم�شوخ  لفظ  خالل  من 
�شلطان  رغم  الهمجية  �شفته 

الر�شا�ص والنار يف يديه؟؟
و �شاحب الق�شيدة وفق يف اختيار 
هذا الو�شف الذي يعرب عن رف�ص 
االإن�شان لبعده الب�رشي وبحثه عن 
معتوه،  م�شوه،  مم�شوخ،  اآخر  بعد 
عالمات  جمنون،قبيح...وكل 

التفاهة والنذالة )...(.
مبفاهيم  جميلة  الق�شيدة  اإن 

االأدب  ونظريات  اجلمال  علم 
نقدية  لتاأمالت  وحتتاج  واالإبداع، 
متعددة  منهجية  معرفية  بطرق 
يف  الر�شا�شة  الق�شيدة/  وهي   ،
مواجهة اأوراق التطرف والتكفري و 

ر�شا�شات الغدر والبط�ص..
اجلزائر  القارئ  من  واأمتنى   
ان  عموما  والعربي  والتون�شي 
�شاحبها  الأنه  لي�ص  لها،  يلتفت 
الأن  ،واإمنا  الدين  عز  الوزير  هو 
كاتبها هو املبدع ال�شاعر ميهوبي، 
الق�شيدة طلبتي يف  اأعجبت  وقد  
جامعة �شكيكدة،عندما در�شتها يف 
اجلزائري  ال�شعر  جماليات  مادة 
املعا�رش،  ولكني نبهتهم ل�رشورة 
واملقاومة  التحدي  �شوت  تتبع 
على  ننت�رش  اأن  يجب  الأننا  فيها، 
الزمان  عرب  االإرهاب  و  التطرف 
تون�ص  تظل  اأن  ويجب  املكان،  و 
واالإبداع  والفن  وال�شياحة  احلياة 
واقفة، وهو ما نقراأه يف الق�شيدة:

فال االإرهاب يحرمني
من الوطن الذي يعلو
و ال الغربان متنعني

من ال�شوت الذي يحلو

اأنا بّوابة املعرب
اإىل الن�رش الذي ياأتي

ب�شائره
دمي االأحمر

يف اخلتام:

ال�شاعر اجلزائري عز  ق�شيدة  اإن 
الدين ميهوبي هي �شوت اجلزائر 
هدية  لالإرهاب،وهي  املقاومة 
ال�شهداء  وطن  من  جلية  جميلة 
لهم  تقول  التون�شيني،  لالأ�شقاء 
باأن  املجد لل�شهادة والبقاء لروح 
تتحول  اأن   اأمتنى  وكم   ، الفداء 
و�شوت  بلحن  اأغنية  اإىل  الق�شيدة 
لطفي  الكبري  التون�شي  املو�شيقي 

بو�شناق.
ال�شحافة  تعيد  اأن  اأمتنى  وكم   
يتبادلها  اأن  اأو  ن�رشها   املكتوبة 
ع�شاق التوا�شل االجتماعي الفني 
واالأدبي، اأو حتاول القنوات العربية 
اأن تبحث عن اأ�شوات تن�شدها الأنها 
اإن�شاين  موقف  عن  جميل  تعبري 
االإٍرهاب وهنا  عاملي من همجية 

ننت�رش للجمال واحلياة.

  /ق�شيدة عز الدين ميهوبي

لِك ما �شئِت من احللوى
ومن �شدو الع�شافري

لك الق�ش�ص التي تُروى
الأطفال يغّنوَن..

ولل�شم�ص التي تاأتي..
لعا�شقة بال ماأوى

لِك النجوى
لك الفرُح الذي اأزهْر

على بّوابِة املرمْر
ومثل »�شالحف النينجا«

لِك احللُم الذي يكرْب
لِك العمُر الذي ي�شحو

على غدِه
ويف يدِه..

بقايا طفلٍة جتري
�شوارُعها من العنرْب

لِك املجُد الذي باعوهُ
يف �شوق اخلياناِت

لِك الوطُن الذي خانوهُ
وابتاعوهُ بالاّلِت

لهم اإفُك النهاياِت
لهم من اإثمِهم فتوى

فما اجلدوى
يُد االأطفال ال تُلَوى

قطفتم زهرَة ال�ّشو�شْن
ف�شّب العطُر لعنتُه

َعلَيُْكْم..
اأَيَُّها القتلْه

دُم االأطفال لَْن يحزْن
�شتطلُع ِمنُْه اآياٌت

تديُن الكفَر واجلهلْه
وياأتي موكُب االأطفاِل
يرق�ُص حاماًل تابوْت

رمو�ُص الطفلُة احرتقْت
وح ملتحًفا رماُد الُرّ
رداَء اهلل والياقوْت

قطفتم زهرة ال�ّشو�شْن
وتبقى الطفلُة البطلْه

هنيئا اأيها القتلْه..
وتورُق �شارةٌ يف ال�شم�ِص

توقُد يف املدى �شمعْه
فيبكي النَّا�ُص

وء حمرتًقا ياأتي ال�شّ
كنهٍر ذاَب يف دمعْه

ونامْت �شارةٌ..
حلُمْت

بغيالٍن وراء الباْب
ب�شم�ٍص يف دٍم جتري

ب�شوِت الّناِي مذبوًحا
على ج�شٍد بال اأطياْب

مالئكٌة ومو�شيقى واأطفاٌل 
بال األعاْب

وخلَف ال�ّشارع ال�شفلّي
ينفُخ خازُن االإرهاْب
�شيقتُل تلَك حرفتُُه
�شيقتُل اإمّنا حتًما..

�شي�شقُط..
مثلما االأن�شاْب

ونامْت مّرًة اأخرى..
راأْت قمًرا بعينيها

يراق�ُص جنمًة حرْيى
بكّفيْها

فرا�شاٌت من العطِر
م�شوٌخ خلفَها جتري

فتهرُب..
تختفي كالظّل

على  حتنو  التي  كال�شم�ص 
اجلمِر

راأت قمًرا بال �شوٍء
فت�شاألُه: غًدا اأم�شي

اإىل وطني..
على رم�شي

لتون�َص ِقبلتي االأوىل..
الأحمِرها على نع�شي

ف�شلّوا..
وانَحنوا اإيّن..

اأنا بّوابة العر�ِص
واأحنى راأ�شُه القمُر..

اأفاقْت
واحت�شْت قهوهْ

و�شّبْت يف اليِد الّرغوهْ
كراري�ٌص مبعرثةٌ

واأٌمّ خلفها ت�شحْك
عن  وت�شاألها 

امِل�ْشبْك
فت�رشُع..

اإِنَُّه اجلر�ُص
اأخ�شى  اأنا 

معلّمتي..
تعرَب  و
خَر  اآ

امل�شلْك
ويبكي املوُت

ي�شاألها:
ُهُم.. من دّبروا قتلَْك
فعذرا يا ابنتي اإيّن..

بريءٌ
وا�شاأيل اأهلْك

اأتاِك القاتلوَن..
اأتوا..

رماًدا من دِم الّنيزْك
ال  املذنُب  اأنا 

اأدري..
اأتيتُِك..

اأ�شتحي مّني..
خذي ُعمري الذي 

ِعنْدْك
�شحْت من موتها..

حولها  بتون�َص  ابتهجْت 
قرٍب  على  واأزهاٌر  تبكي.. 
اأبي  يا  من املرمْر وقالْت: 

ُقْل يل
ملاذا تونُ�شي تبكي..

ويل يف اخُللِْد ما اأبِغي
من االألوان والعنرْب

اإذا اغتالوا دمي املوعوَد
واحُللَم الذي يكرْب

فال االإرهاُب يحرمني
من الوطِن الذي يعلو..

وال الغرباُن متنعني
وِت الذي يحلو.. من ال�شّ

اأنا بّوابَة املعرْب
اإىل الّن�رِش الذي ياأتي..

ب�شائُرهُ
دمي االأحمْر

�لفر��سة و�مل�سوخ
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الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على 
خ�سارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�سم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً
عالج قوي جدا وفعال ملر�سى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر فوائده هي 
خف�ص الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ص الوزن والق�ساء على ال�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�سعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الدهون امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ص الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، نق�ص وزنهم بن�سبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ستويات ال�سكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�سة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�سار 
حمية اجلريب فروت ال�سهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �سواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ص �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ص وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ص 

لأكرث من خم�ص �سنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�سنوات اكت�سف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 

ب�سكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 
املر�ص. 

وعندما �ساألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�سيكاغو اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�سم الن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رسطان تثبت العك�ص، 
لأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�سحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�سوت 
التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رساخ وال�سوت العايل، 
اأو حتى الإ�سابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�سكلة 

بحة ال�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�سحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

جتنب اأمرا�ض ال�صيف بهذه الطريقة
ل يخلو ف�سل ال�سيف من امل�ساكل 
ال�سحية، وخ�سو�ساً منها �رسبات 
تداعيات  اىل  توؤدي  التي  ال�سم�ص 
وبالتايل  ال�سحة،  على  خطرية 
للنا�ص  املو�سمية  العطل  ت�سكل 
وا�سفارهم واحدة من اأبرز اأ�سباب 

انتقال المرا�ص.

يف حال الإ�شابة ب�شربة 
ال�شم�س: 

لكن  طبية،  م�ساعدة  طلب  يجب 
الطبية  امل�ساعدة  تاأتي  ان  اىل 

يجب فعل ما يلي:
1 ـ ي�سحب امل�ساب اىل مكان فيه 

ظل وبارد.
2 ـ نزع الثياب التي تزيد احلرارة.

ول  بارد  ماء  يف  اجل�سم  غمر  ـ   3
مانع من و�سع الثلج على اجل�سم.

4 ـ ا�ستخدام املروحة او املكيف 
خلف�ص درجة حرارة اجلو املوجود 

فيه املري�ص.
او  بارداً  ماء  املري�ص  اعطاء  ـ   5
خلف�ص  جداً  باردة  غازية  �سوائل 

درجة احلرارة الداخلية.
6 ـ اعطاء املري�ص ال�سوائل الغنية 
ما  لتعوي�ص  املعدنية  بالأمالح 

خا�سة  التعرق،  عملية  من  فقده 
ال�سوديوم والبوتا�سيوم.

طبي  مركز  هناك  كانت  اذا  ـ   7
قريب يجب نقل املري�ص اليه.

عند الإ�شابة بالإ�شهال:

نوعني:  اىل  ال�سهال  الطب  يق�سم 
ال�سهال  يدعى  الول  النوع 
ب�سبب  غالبا  ويحدث  الكيميائي 
تت�سكل مركبات  اذ  ت�سمم غذائي، 
اىل  توؤدي  املعدة  يف  معقدة 
اما  لالإن�سان.  ال�سارة  التاأثريات 
الثاين: فيدعى ال�سهال اجلرثومي 
ملوثة  اغذية  تناول  ب�سبب  وينتج 
مطهوة  غري  اغذية  او  باجلراثيم، 

جيداً.
كمية  فقدان  اىل  ال�سهال  يوؤدي 
من  واملاء  املعادن  من  عالية 
مع  ال�سهال  ترافق  واذا  اجل�سم.، 
هذا  فاإن  احلرارة،  درجة  ارتفاع 

ي�سري اىل وجود التهاب جرثومي.

عند الإ�شابة بالإ�شهال 
يجب معل ما يلي:

من  كافية  كمية  تناول  يجب  ـ   1

من  املعدنية  وامل�رسوبات  املاء 
اجل تعوي�ص ما خ�رسه اجل�سم.

م�سادة  عقاقري  تناول  يجب  ـ   2
لالإ�سهال واللتهاب.

خفيفة،  اغذية  تناول  يجب  ـ   3
او  واللنب  امل�سلوقة  البطاطا  مثل 
ح�ساء الرز. 4 ـ يجب البتعاد عن 
والتوابل،  بالد�سم  الغنية  الغذية 

لأن ذلك يحر�ص ال�سهال.
الكاملة  النظافة  اتباع  يجب  ـ   5
اىل  العدوى  نقل  عدم  اجل  من 

الآخرين.
والنظافة،  الراحة،  ـ اخللود اىل   7
العامة  لالأجواء  التعر�ص  وعدم 
الربك  يف  ال�سباحة  عن  والتخلي 

وامل�سابح العامة. 

اأمرا�ض ال�صيف الأكرث انت�صاًرا

التدخني ال�صلبي �صبب �صخري الأطفال اأثناء النوم

الأمرا�س التنف�شية

الدرا�سات  اأو�سحت   
درجة  ارتفاع  اأن  والح�سائيات 
العديد  باأرواح  تودي  احلرارة 
كبار  وخا�سًة  الأ�سخا�ص  من 
حبوب  انتقال  اإن  حيث  ال�سن، 
على  تعمل  والفريو�سات  اللقاح 
زيادة المرا�ص التنف�سية والربو 
الربد  ونزلت  واحل�سا�سية 

والإنفلونزا.
بال�سيف  املرتبط  الإ�سهال 
بهذا  ي�ساب  والدو�سنتاريا: 

النوع من الأمرا�ص الأطفال يف 
اأعمارهم،  من  الأوىل  الأعوام 
هو  الرئي�ص  ال�سبب  ويكون 
بينت  وقد  املعوية  اللتهابات 
من   %50 اأن  الح�سائيات 
الوفيات بني الأطفال يف عامهم 
النزلت  ب�سبب  تكون  الول 

املعوية احلادة.

الأمرا�س اجللدية

واحلروق  الدمامل  تنت�رس   
اجللدية؛  واللتهابات  وال�رسى 

ب�سبب الرتفاع ال�سديد للحرارة 
فتزيد  التعرق،  ن�سبة  وزيادة 
احلاجة اإىل احلك وظهور البقع 

البي�ساء على اجللد.

ح�شا�شية الأنف

باحل�سا�سية  النف  ي�ساب   
ب�سبب تعر�سه للتهاب املجاري 
التنف�سية؛ وذلك لأ�سباب عديدة 
وحبوب  والأتربة  الغبار  منها 
اللقاح وخمالطة احليوانات التي 
تلك  وت�ستمر  الفراء  تك�سوها 

ومن  طويلة  لفرتات  احل�سا�سية 
املالحظ اأن يرافقها ارتفاع يف 

درجات احلرارة.

اأمرا�س العيون

تلك  يف  الربيعي  الرمد  يظهر   
اأكرث  من  وهو  العام  من  الفرتة 
حيث  انت�ساًرا،  العيون  اأمرا�ص 
على  قادر  غري  امل�ساب  ي�سبح 
يقوم  كما  الإ�ساءة،  احتمال 
ونزول  العني  وفرك  باحلك 

الدمع واإفرازات لزجة منها.

قالت نتائج درا�سة جديدة اإن التدخني ال�سلبي الذي يتعّر�ص له الأطفال 
يزيد احتمال ال�سخري لديهم اأثناء النوم بن�سبة 45 باملائة. وحّذرت 

الدرا�سة من اأن ال�سخري لي�ص اأمراً غري موؤثر على ال�سحة، لأنه يعترب 
اخلطوة الأوىل لتطور م�سكلة توقف التنف�ص اأثناء النوم يف فرتة لحقة 

من الُعمر. الأطفال الذين يولدون لآباء مدخنني تزداد احتمالت  
املدخنات اإىل 90 باملائة واأجريت اأبحاث الدرا�سة يف جامعة ولية 

جورجيا، ونُ�رست يف جملة »اإبدميولوجي«، ووجدت نتائجها اأن الأطفال 
الذين يولدون لآباء مدخنني تزداد احتمالت ال�سخري اأثناء النوم لديهم 

بن�سبة 45 باملائة، بينما ترتفع الن�سبة لدى اأمهاتهم غري املدخنات 
اإىل 90 باملائة نتيجة تدخني الزوج واعتمدت الدرا�سة على البيانات 

ال�سحية لـ 88 األف �سخ�ص مت جمعها �سمن 24 درا�سة �سابقة عن اآثار 
التدخني والتدخني ال�سلبي ودعت تو�سيات الدرا�سة الآباء املدخنني 

اإىل اتخاذ خطوات فّعالة لالإقالع عن التدخني حماية ل�سحتهم، ول�سحة 
الأبناء واأفراد العائلة.

اأ�صباب انت�صار اأمرا�ض ال�صيف
تظهر العديد من الأ�سباب التي 
الأمرا�ص يف  انت�سار  اإىل  توؤدي 

هذه الفرتة من ال�سنة ومنها:
احلرارة  درجات  ارتفاع 
التي  اللقاح  حبوب  والرطوبة. 
الأزهار  الرياح من  بفعل  تنتقل 
املنت�رسة  الأتربة  والأ�سجار. 

تنمو  التي  البكترييا  اجلو.  يف 
بفعل  الأغذية  يف  وتتكاثر 
من�سوب  وارتفاع  اخلانق  اجلو 
النظافة  اإهمال  الرطوبة. 
ال�ستحمام  مثل  ال�سخ�سية 
ال�سوائل  �رسب  اليدين.  وغ�سل 

الباردة دفعة واحدة.
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كرثة اأ�سول املدر�سة املالكية 
 من اأهم اخل�سائ�ص التي ت�سرْتعي انتباه نظر 

الناظر، اأن املذهب املالكي من اأكرث املذاهب 
املتبعة اأ�سوال واأوفرها اأدلة، �سواء يف ذلك 

االأدلة النقلية، اأو االجتهادية العقلية، فقد مت�سك 
املالكية باأ�سول مل يقل بها غريهم، وقرروا اأ�سوال 

نفاها اآخرون تاأ�سيال، وعملوا بها تفريعا. ويف 
هذا ال�سياق يقول اأبو زهرة:” فاإنه اأكرث املذاهب 

اأ�سوال، حتى اإن علماء من املذهب املالكي 
يحاولون الدفاع عن هذه الكرثة، ويدعون على 
املذاهب االأخرى اأنها تاأخذ مبثل ما ياأخذ به 
من اأ�سول عددا، ولكن ال ت�سميها باأ�سمائها” ، 
وال يخفى ما للكرثة من الفوائد الكبرية، فكرثة 

االأ�سول كفيلة با�ستيعاب ق�سايا االإن�سان على 
اختالف الزمان واملكان واملو�سوع، وهي الكفيلة 
ب�سبط جمال اخلالف داخل املذهب، مبا ين�سجم 

والتي�سري على االأمة، فالكرثة ح�سنة من ح�سنات 
املذهب املالكي. ثم اإن الناظر اإىل هذه الكرثة من 
اأ�سول اال�ستدالل يف املذهب املالكي، يرى اأن لها 

اأثرا يف تفريع الفقه والتخريج على اأ�سوله، ذلك 
اأن تنوع اأ�سول االجتهاد واختالف اأدلة اال�ستنباط 
يجعل املجتهد يف فتواه اأقرب اإىل ال�سالح واأدنى 
اإىل حتقيق العدل، وهو معنى عبارة اأبي زهرة:” 
فكانت كرثة االأدلة من �سانها اأن جتعل املذهب 

املالكي مرنا يف التطبيق فال ت�سيقه”

�سدانة الكعبة
يخ�ّص  ما  بكّل  القيام  باأّنها  الكعبة  �سدانة  تعترب 
تاريخ  ويعود  بها،  يتعلّق  ما  وكّل  امل�رّشفة  الكعبة 
ال�سالم  عليه  اإ�سماعيل  �سّيدنا  عهد  منذ  ال�سدانة 
عليه  اإبراهيم  اأبيه  مع  القواعد  برفع  قام  الذي 
ال�سالم، وعرفت �سدانة الكعبة اأي�ساً قبل االإ�سالم، 
واأول من اأوكل اإليه �سدانة الكعبة حينها هو ق�سي 
الكعبة  �سدانة  مهنة  زالت  وما  كالب،وكانت  بن 

تعترب من اأهّم املهن واأ�رشفها
ال�سادن  على  يجب  والتي  الوظائف  من  العديد 
الكعبة  الوظائف�سدانة  اأهّم هذه  بها ومن  يقوم  اأن 

ت�سمل
حال  يف  واإ�سالحها  امل�رّشفة  الكعبة  ،ك�سوة 

متزقهاتنظيف الكعبة امل�رّشفة وغ�سلها
ا�ستقبال زوار الكعبة امل�رّشفةاالإ�رشاف على فتح 

بابها واإغالقه
الكعبة  ك�سوة  تغيري  وظيفة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
ويف  اأّنه  اإاّل  ال�سادن  بها  يقوم  اأن  يجب  امل�رشفة 
م�سنع  وهو  خا�سة  جهة  بها  تقوم  احلايل  الوقت 
الكعبة اجلديدة  ك�سوة  اإنزال  اأن  اإال  الكعبة،  ك�سوة 
ال يتم اإال بوجود ال�سادن، و�سدانة الكعبة يف الوقت 
احلايل بيد اآل ال�سيبي وال ميكن اأن يكون اإاّل لهم، 
كما اأراد نبّي اهلل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك 
مفتاح  بت�سليم  وقام  لها  فاحتاً  مكة  دخل  عندما 
طلحة  اأبي  بن  عثمان  بن  ل�سيبة  امل�رشفة  الكعبة 
وابن عمه عثمان بن طلحة وقال لهما: »خذوها يا 
بني طلحة خالدة تالدة ال ينزعها منكم اإاّل ظامل«، 
وبذلك ال ميكن اأن يُنزع من اآل �سيبي �سدانة الكعبة 

امل�رشفة
 وحتمل عائلة اآل �سيبي اأي�ساً مفتاح الكعبة امل�رشفة 
وال يجروؤ اأحد اأن يدخل الكعبة امل�رشفة اإال باإذنهم 
ال  امل�رشفة  الكعبة  �سادن  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
ويعود  الداخل  من  بت�سويرها  يقوم  اأن  يجوز 
خ�سو�سية  حفظ  �رشورة  يف  ال�سائد  للعرف  ذلك 
الكعبة و�رشيتها من الداخل،باالإ�سافة اإىل احرتام 
قد�سية الكعبة امل�رشفة، ومن املعروف اأّن الكعبة 
امل�رشفة غري م�ساءة من الداخل حتى مل يو�سل 
اإليها الكهرباء، اإال اأنه يوجد فيها فواني�ص معلقة، 
ويتم فتح بابها من قبل ال�سادن يف منا�سبتني، عند 
غ�سلها مباء زمزم يف �سهر �سعبان، وعند تعطريها 

بعطر العود
يف الوقت احلا�رش يتم ك�سوة الكعبة امل�رشفة يف 
عام،  كل  من  احلجة  ذي  �سهر  من  التا�سع  اليوم 
ويكون ذلك يف حفل خطابي يتم من خالله التوقيع 
بح�سور  ذلك  ويكون  والت�سليم،  االإ�ستالم  على 
وامل�سجد  احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�ص 
اإىل كبري �سدنة الكعبة امل�رشفة  النبوي باالإ�سافة 

وهو ال�سيخ عبد العزيز ال�سيبي

التدرج يف الرتبية 
ثمارها  االإ�سالمية  الرتبية  تاأتي  حّتى 
ف�سيئاً،  �سيئاً  التوجيه  يف  تتدرج  فاإّنها 
حتول  عملية  هناك  يكون  اأن  بدون 
طبيعة  اأّن  ذلك  ال�سلوك،  يف  مفاجئ 
التقدمي  اإىل  حتتاج  الب�رشية  النف�ص 
والتقريب، كما اأّنها حتتاج اإىل التجريب 
االأمثلة  ومن  التغيري،  على  واحلث 
االإ�سالمية  للرتبية  اخلا�سية  هذه  على 
فقد  اخلمر،  حترمي  م�ساألة  القراآنية 

كان العرب قبل بعثة النبي عليه ال�سالة 
ويحبونها،  اخلمر  ي�رشبون  وال�سالم 
بد  ال  كان  الكرمي  النبي  بعث  اأن  وبعد 
لها مفا�سد  التي  االآفة  من حترمي هذه 
كثرية، ولكن ال�رشيعة االإ�سالمية راعت 
بها،  النفو�ص  تعلق  اخلمر  حترمي  عند 
واحدة،  مرة  اخلمر  حترمي  يكن  فلم 
تتدرج  مراحل  ثالثة  على  كان  واإّنا 
االآيات  فبداأت  النا�ص يف حترميها،  مع 

اخلمر  منافع  عن  باحلديث  الكرمية 
واإثمها، مبينة اأّن اآثامها اأكرب من نفعها، 
امل�سلمني  االإ�سالمية  ال�رشيعة  نهت  ثّم 
اأن يقربوا ال�سالة وهم �سكارى، ثّم جاء 
يف  للخمر  واحلا�سم  النهائي  التحرمي 
َا  اإَِنّ اآََمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا  تعاىل:  قوله 
َوااْلأَْزاَلُم  اُب  َوااْلأَنْ�سَ َوامْلَيْ�رِشُ  ْمُر  اخْلَ
َفاْجتَِنبُوهُ  يَْطاِن  ال�َسّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌص 

لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن(.

اأين تقع اأر�ض املح�سر
 �سئل النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم عن اأر�ص املح�رش، 
يا ر�سول اهلل اأخربنا عن اأر�ص املح�رش فقال »اإنها كالف�سة 

امُلذابة، بي�ساء نقية مل ترتكب فيها خطيئة قط«، اأر�ص 
م�ستوية ال يوجد بها نتوء، وال منخف�سات، فتذهب اجلبال 

باأمر اهلل وت�ستوى املنخف�سات، هذه �سفات االأر�ص التي 
�سوف يح�رش بها جميع النا�ص املوؤمن والكافر، ال�سالح 
والطالح، الرا�سد والفا�سد ، كٌل ينتظر احل�ساب على ما 

فعله يف الدنيا، واأخربنا ر�سولنا الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم 
باأن الوحو�ص حُت�رش اأي�ساً يف هذا اليوم

جميع الروايات توؤكد باأن اأر�ص املح�رش هي اأر�ص 
بالد ال�سام؛ وفل�سطني ب�سكٍل خا�ص، لكونها املنطقة التي يتواجد 

�سّد بها املوؤمنني حتت راية االإ�سالم التي يحملها النبي عي�سى عليه ال�سالم 
ي�سيبهم يف جيو�ص امل�سيح الدجال وياأجوج وماأجوج ، فبعد اأن ير�سل اهلل على الكفار مر�ص 

رقابهم فيموتون كموتة نف�ٍص واحدة وتغطي جثثهم االأر�ص، يطلب النبي عي�سى من ربه اأن يخل�ص االأر�ص من هذه 
اجلثث، فري�سل اهلل �سبحانه وتعاىل طيور حتملها وترميها يف مكاٍن ال يعلمه اإال اهلل، وبعد ذلك تنزل االأمطار بغزارة 

لتطهر االأر�ص من النجا�سات التي اأ�سابتها فتعود االأر�ص طاهرًة نظيفًة

الو�سول اإىل حمبة اهلل تعاىل 
من و�سائل الو�سول اإىل حمبة اهلل تعاىل ما ياأتي:  اتباع الهدي النبوي، وجتنب خمالفة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم. 

تقوى اهلل تعاىل، وهي تعني اخلوف من النار، فيجعل بينه وبني النار وقاية بفعل االأوامر واجتناب النواهي، كما اأّن 
.) ال�سدقة اخلفّية �سبيل حلب اهلل، حلديث: )اإَنّ اهللَ تعاىل يُِحُبّ العبَد التَِّقَيّ الَغِنَيّ اخَلِفَيّ

 االإح�سان، وهو منزل عظيمة جليلة، وهي �سبيل للو�سول اإىل كمال عبودية اهلل تعاىل، واالإح�سان اأعلى مرتبة من االإميان 
واالإ�سالم. التوبة والتطهر، فاهلل يحب امل�ستغفرين التوابني، ويحب عباده املتجنبني للفواح�ص واالأقذار. ال�سرب والتوكل 
على اهلل، واحلكم بالعدل، اأي باتخاذ القراآن الكرمي وال�سنة النبوية اأ�ساًل للحكم بني النا�ص. اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل. 

حب االأن�سار وحب �سورة االإخال�ص. املحافظة على النوافل. كيف ير�سي العبد رّبه

اأخطر �سيء اأن ينقلب الدين اإىل تراث نزهو به:
اأنت حينما تقراأ قول اهلل عز وجل: ﴿ َواأَْوَحيْنَا اإِىَل اأُِمّ ُمو�َسى 

لِْقيِه يِف الْيَِمّ َوال تََخايِف َوال  ِعيِه َفاإَِذا ِخْفِت َعلَيِْه َفاأَ اأَْن اأَْر�سِ
وهُ اإِلَيِْك َوَجاِعلُوهُ ِمْن امْلُْر�َسِلنَي ﴿ ) �سورة  َزِن اإِنَّا َراُدّ حَتْ

الق�س�ص (. يعني معقول اأن االأم اإذا خافت على ابنها 
تلقيه يف اليم ؟ ماذا ي�ستنبط ؟ اأن هذا ال�سندوق يف البحر 
بيد من ؟ بيد اهلل عز وجل، من يحركه ؟ اهلل عز وجل، من 

�ساقه اإىل �ساطئ الق�رش ؟ اهلل عز وجل، من جعل هذا 

ال�سندوق يقف اأمام عود من فروع �سجرة على �ساطئ 
النهر ؟ اهلل عز وجل، من األهم امراأة فرعون اأن تاأتي اإىل 
ال�ساطئ ؟ اهلل عز وجل، من األقى حمبته يف قلبها ؟ اهلل 

عز وجل، اأنت حينما تفهم اأن يد اهلل تعمل وحدها تكون 
قد قراأت هذه الق�سة على اأنها توجيه معا�رش، توجيه لك 

اأيها املوؤمن يف اأي ع�رش، اأخطر �سيء اأن ينقلب الدين 
عندك اإىل تراث، �سيء قدمي نزهو به، نفتخر به، توجيه 

يومي، توجيه معا�رش. ورد يف بع�ص االآثار:  )) ال يحزن 
قارئ القراآن ((  ] اجلامع ال�سغري عن اأن�ص ب�سند فيه 

مقال [. كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي وهو يقراأ قوله 
ُلّ َواَل يَ�ْسَقى ﴿ ) �سورة  تعاىل:  ﴿ َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي َفاَل يَ�سِ

طه (، ﴿ َفَمن تَِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعلَيِْهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن 
﴿  ) �سورة البقرة ( كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي وهو 

يتلو قوله تعاىل:  ﴿ اإَِنّ ِعبَاِدي لَيْ�َص لََك َعلَيِْهْم �ُسلَْطاٌن ﴿  ) 

�سورة احلجر االآية: 42 (. كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي 
احِلاً ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُنْثَى  وهو يتلو قوله تعاىل: ﴿ َمْن َعِمَل �سَ

َوُهَو ُموؤِْمٌن َفلَنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطِيّبًَة ﴿ ) �سورة النحل االآية: 97 
( كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي وهو يتلو قوله تعاىل:  ﴿ 

ُ لَنَا ُهَو َمْواَلنَا ﴿ ) �سورة التوبة  يبَنَا اإِاَلّ َما َكتََب اهلَلّ ُقْل لَْن يُ�سِ
اُغوُت يُْخِرُجونَُهْم  االآية:  النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا اأَْوِليَاوؤُُهُم الَطّ

لَُماِت ﴿  ) �سورة البقرة االآية: 257 (. ِمَن النُّوِر اإِىَل الُظّ
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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.



العامل يف   SUV افخم   2019 كولينان  روي�س  رولز  عن  معلومات   5
�سياراتالثالثاء 10  جويلية  2018  املوافـق  لـ 25 �شوال 1439هـ

21

انتهى وقت انتظار رولز 
روي�س كولينان اأخرياً بعد اأن 
اأطلقت العالمة الربيطانية 
اأول SUV خا�صة بها مع 

م�صتويات فخامة فائقة، والتي 
ت�صتند على طراز فانتوم، 

واليوم �صوف ن�صتك�صف معاً 
اأهم خم�صة مميزات فريدة يف 

كولينان اجلديدة كلياً.

منط الطرق 
الوعرة

يفتقد نظام الدفع الرباعي 
الدائم اإىل جمموعة ترو�س 

النطاق املنخف�س، ولكن حلت 
رولز روي�س هذه امل�صكلة 
من خالل زر يحمل ا�صم 

“Everywhere” والذي 
يقوم ال�صائق بال�صغط عليه 

عند القيادة يف الطرق الوعرة، 
وعنده تبداأ حوا�صيب كولينان 

يف تعديل اأنظمة التعليق ح�صب 
ظروف القيادة لتحقيق اأق�صى 
م�صتويات الراحة، خا�صة واأن 

كولينان متتلك عمق االجتياز 
كرب يف هذه ال�رشيحة، ما  االأ

ي�صل اإىل 540 ملليمرت بف�صل 
نظام التعليق الهوائي املتكيف، 

وحمرك V12 امل�صتخدم يف 
فانتوم �صعة 6.75 لرت وبقوة 

563 ح�صان و 850 نيوتن.مرت 
من عزم الدوران، ما يعني 

قدرة قطر هائلة.

جتربة ركوب 
�شحرية

تاأتي كولينان 2019 مع معمارية 
الهيكل الكامل امل�صتخدمة 

يف فانتوم، وبينما يقوم نظام 
التعليق الذي مت ت�صميمه 

ب�صكل فريد لتحمل الطرقات 
العادية والوعرة، تقول رولز 

روي�س اأن ما ت�صفه اأنه “جتربة 
ركوب الب�صاط ال�صحري” �صيتم 

احلفاظ عليها مهما تغريت 
ظروف الطرق املحيطة، وهذا 

بف�صل نظام التعليق القادر 
على االرتفاع واالنخفا�س مع 

احلفاظ على �صال�صة الركوب.

حاجز زجاجي

قامت رولز روي�س بو�صع 
حاجز زجاجي خلف ال�صف 

الثاين من املقاعد لف�صل 
املقعدين يف اخللف عن 

متعة ب�صكل كامل،  حقيبة االأ
ما مينع و�صول الهواء املحمل 
تربة املزعجة اإىل الركاب  باالأ

واإزعاجهم، فلن توؤثر اأجواء 
الطق�س اخلارجية على ركاب 

املقاعد اخللفية القابلة 
لالنحناء، كما ميكن اختيار 
احل�صول على مقعد واحد 

طويل منق�صم يف حالة الرغبة 
يف زيادة العملية والتخلي عن 

قليل من الرفاهية.

وحدات الرتفيه

حال الرغبة يف زيادة اال�صتفادة 
من م�صاحة SUV كولينان، 
ميكن لعمالء رولز روي�س اأن 

يطالبوا بتخ�صي�س حقيبة 
متعة كي تكون منا�صبة  االأ
لعدد كبري من الن�صاطات، 

مبا يت�صمن معدات ال�صيد، 
الت�صوير، والتزلج على اجلليد، 

والتي �صتحتوي جميعاً على 
على درج ذو حمرك يفتح عند 

احلاجة.

ا�شم م�شتوحى من 
اأملا�شة

مت ت�صمية اأول SUV من رولز 
روي�س تيمناً مبا�صة كولينان، والتي 

تعترب اأكرب ما�صة اكت�صافها يف العامل 
حتى يومنا هذا، بعد التنقيب عنها 
يف جنوب اأفريقيا عام 1905 بوزن 
621،35 جرام ما يعادل 3،106.75 
قرياط، مع �صعر تقديري يبلغ 1.5 

مليار ريال �صعودي، مت قطع املا�صة 
اإىل 9 ما�صات �صغرية عام 1908، 

لتح�صل العائالت امللكية حول 
العامل على ب�صع قطع منها، حيث 
تنتمي اأكرب قطعتني االآن اإىل التاج 

الربيطاين.   

تويوتا تطلق "Supra" اجلديدة

S90 موديل طويل من فولفو

   
ك�صفت �رشكة فولفو مودياًل طوياًل من �صيارة ال�صالون S90 الفاخرة، 

يتمتع مبزيد من الهيبة والفخامة.
 S90L Excellence واأو�صحت ال�رشكة ال�صويدية اأن املوديل الطويل
يزيد طوله عن املوديل القيا�صي بـ 12 �صم، ويزخر بتجهيزات فاخرة، 

منها مقعدين مفردين يف اخللف مع وظائف التهوية والتدليك وطاوالت 
قابلة للطي ودرج تربيد مزود باإ�صاءة وحامل م�رشوبات قابل ل�صبط 

درجة احلرارة.
ومن التجهيزات االأخرى مكيف هوائي اأوتوماتيكي رباعي املناطق 

ونظام �صوتي فاخر ماركة Bowers&Wilkins، باالإ�صافة اإىل عزل 
ال�صو�صاء وتعتمد ال�صيارة S90L Excellence الفارهة على �صواعد 

املحرك T8 بقوة 288 كيلووات/390 ح�صان، وتتوفر ب�صعر يبداأ من 
108 األف و500 يورو.

بوغاتي �سريون �سوبر�سبورت تظهر 
لأول مرة اأثناء اختبارها

اأول بوجاتي �صريون خرجت من م�صنع مول�صيم الفرن�صي لل�صوبركارز 
مر عليها عامني، ويف مايو املا�صي �صلّمت ال�رشكة النموذج 100 منها.

لذا، عندما نرى منوذجني منها يتم اختبارهما على حلبة نوربورجرينج، 
فهذا ب�صكل طبيعي يثري الت�صاوؤل.

كل من منوذجي �صريون بالفيديو لديهما حمرك رباعي التريبو 16 
�صلندر بقوة 1،500 ح�صان و1،600 نيوتن.مرت من عزم الدوران، لكن ما 

ال�رش خلفهما؟ لدينا نظريتان حولهما ا�صتنادا على التقارير التي اطلعنا 
عليها، االأول اأن ما نراه هنا هو موديل �صوبر�صبورت يتم اختباره، والذي 

�صيحظى بعدة حتديثات ميكانيكية ويفرت�س اأن يك�رش حاجز اأ�رشع 
�صيارة يف العامل، اأما االحتمال الثاين فهو اأن هذه هي �صريون �صبورت 

حتديث �صريون التي مت اطالقها يف معر�س جنيف لل�صيارات 2018 
ومتر مبرحلة االختبارات النهائية.

على كل حال، بوجاتي بال �صك تخطط ل�صيء ما، وبالرغم من اأننا ال 
نعرف ما هو بعد لكن الغالب اأنها �صريون �صوبر�صبورت، اإال اأن اإطالقها 

باالأ�صواق لن يكون باأي وقت قريب.

اأكدت م�صادر مقربة من تويوتا 
عزم ال�رشكة اإطالق منوذج 

 "Supra" جديد من �صيارات
الريا�صية قريبا ومن املفرت�س 
اأن تاأتي هذه املركبة مبحرك 

توربيني ب�صت اأ�صطوانات، 
قادر على توليد عزم 450 

ح�صانا، وزيادة الت�صارع من 
0 اإىل 100 كلم/ �صاعة يف 3 

ثوان فقط، باالإ�صافة اإىل 
علبة �رشعات اأوتوماتيكية بـ 

8 مراحل، ونظام دفع رباعي 

ريا�صي.
اأما هيكل ال�صيارة ف�صياأتي 

ان�صيابيا بطول 4.38 م، 
وبعر�س 1.85 م، وم�صافة بني 
قاعدتي العجالت تبلغ 2.47 

م.كما �صتزود هذه ال�صيارة 
باأنظمة فرامل خا�صة، تدخل 

يف تركيبها األياف الكربون، 
باالإ�صافة اإىل اأنظمة تعليق 

وعجالت ريا�صية مميزة تزيد 
من ثباتها على املنعطفات 

وعند ال�صري ب�رشعات عالية.

ني�سان ليف 2019 تظهر لأول مرة مع بطارية كبرية
ر�صدت ني�صان ليف 2019 الن�صخة ذات 

بطارية 60 كيلوواط الأول مرة والتي 
كان يطالب بها العمالء منذ �صنوات 

عندما انطلقت ليف 2018 اجليل الثاين 
بالعام املا�صي، كانت �صانعة ال�صيارات 

اليابانية ال تزال تطّور ن�صختها ذات 
البطارية الكبرية، لذا قررت تاأجيلها 
اإىل موديل 2019 وهو ما كان قرارا 

�صائبا حيث اأنها تدعم ال�صحن ال�رشيع.
�صورة ليف 2019 املتوفرة لدينا هنا 
قد ن�رشت بوا�صطة �صانعة حمطات 
ال�صحن ال�صوي�رشية EVTEC وكان 

يتم �صحنها مبعدل 102 كيلوواط، 
اأي �صعف ما يقدمه موديل 2018، 

وح�صب تقرير ياباين، �صتكون ال�صيارة 
قوتها 215 ح�صان وتاأتي مع �صاحن 22 

كيلوواط وبطارية توفر مدى 

�صحن قد يكفي قطع 500 كيلومرت، ما 
�صي�صاهم بكل تاأكيد يف االإقبال عليها 

واالنتقال اإىل الطرازات الكهربائية.
يذكر اأنه ومنذ اإطالق ني�صان ليف 

2018 اجلديدة كليا باالأ�صواق، �صهدت 

ال�صيارة الكهربائية طلبا مرتفعا حول 
العامل لدرجة �صانعة ال�صيارات اليابانية 

مل تكن قادرة على تلبية الطلب حيث 
كانت تبيع ن�صخة منها كل 12 دقيقة يف 

اأوروبا وحدها.
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�آي فون �أكرث �أمانًا مع 6 ميز�ت قوية يف »�آي �أو �إ�س 12«

ت�صتعد �رشكة �أبل لإطالق �لإ�صد�ر �لنهائي من »�آي �أو �إ�س 12« خالل 
خريف هذ� �لعام. وميثل هذ� �لإ�صد�ر خطوة كبرية �إىل �لأمام يف 
�أو  »�آي  �أبرز مز�يا  �لذكية ن�صتعر�س فيما يلي  �لهو�تف  �أمن  جمال 

�إ�س 12« �لأمنية:
 Security code �لأمان  لرمز  �لتلقائي  �مللء  ميزة   -1

wAutoFill
كود  ياأتي  فعندما  �أماناً،  و�أكرث  �أذكى  دخول  ت�صجيل  طرق  لتوفري 
 iOS �لت�صغيل  نظام  ففي   ،SMS فون عرب  �آي  هاتفك  �إىل   2FA
لذلك  �ل�صا�صة،  على  يطلبه  �لذي  �لتطبيق  �إىل  تلقائياً  �صينتقل   12
ل د�عي للتبديل بني �لتطبيقات �أو ن�صخ �لأرقام. مما يجعل طريقة 

2FA �أ�صهل يف �ل�صتخد�م.
 Less Ad �لإعالنات  تتبع  بتقليل  �خل�صو�صية  حت�صني   -2

Tracking
مينع مت�صفح �صفاري يف iOS 12 ب�صكل �فرت��صي �أزر�ر �لإعجاب 
�لتو��صل  و�صائل  يف  �ملوجودة  �لتعليقات  و�أدو�ت  و�مل�صاركة 
�لجتماعي من تعقبك دون �إذن �رشيح منك، حتى عندما ل تتفاعل 
معها. فعندما يكت�صف �ملت�صفح هذ� �لنوع من �لتتبع فاإنه �صيعطيك 

خيار �ل�صماح به �أو حظره.
لب�صمة  �لإعالنية  �ملن�صات  ��صتغالل  �أبل  معاجلة  �إىل  بالإ�صافة 
�لإ�صبع يف مت�صفح �صفاري، وهي �ملمار�صة �لتي ميكن من خاللها �أن 
يتعرف عليك متتبعو �لإعالنات من ب�صمة �لإ�صبع �خلا�صة بجهازك 
مثل بيانات �جلهاز �لذي يعمل عليه �ملت�صفح و�إعد�د�ت �ملت�صفح 
�إذ� كانت �صفرة �لتتبع ل تعرف متاماً هويتك،  وما �إىل ذلك. حتى 
فيمكنها تتبع جهازك و�لبدء يف �إن�صاء �صورة لأمناط �لت�صفح �أثناء 
iOS 12 كل  زيارة جهازك ملو�قع متعددة. �صيقيد نظام �لت�صغيل 

هذ� �أي�صاً يف مت�صفح �صفاري.
Password Protections 3- حماية كلمات �ل�رش

مبت�صفح  و�أقوى  �أف�صل  ب�صكل  �ملرور  كلمات  �إد�رة  ميزة  �صتتو�فر 
ا. حيث �صيحتفظ �ملت�صفح  �صفاري يف نظام �لت�صغيل iOS 12 �أي�صً

ببيانات �عتماد ت�صجيل  ونظام تخزين كلمات �ملرور �ملتكامل به 
�لدخول �خلا�صة بك �آمنة، كما �صيقرتح عليك كلمات �ملرور �ملكونة 

من �أحرف ع�صو�ئية �إذ� كنت بحاجة �إىل و�حدة جديدة.
 Encrypted Group �جلماعية  �لفيديو  مكاملات  ت�صفري   -4
Video Chat �لت�صفري موجود يف كل مكان د�خل نظام �لت�صغيل 
تامي  في�س  تتج�ص�س على مكاملات  �أن  لأبل  iOS، ول ميكن حتى 

FaceTime �خلا�صة بك، حتى لو �أر�دت ذلك.
�صتقوم �أبل بتو�صيع �إمكانيات تطبيق �لرت��صل في�س تامي �صمن نظام 
بحيث  مرة،  لأول  �جلماعية  �ملكاملات  لي�صمل   12  iOS �لت�صغيل 
ميكنه دعم مكاملات �لفيديوية �جلماعية بني ما ي�صل �إىل 31 �صخ�صاً 
�حلالية  �ملكاملات  مع  يحدث  ومثلما  و�حدة،  مكاملة  �صمن  معاً 

�لفردية �صيتم تطبيق �لت�صفري �لكامل من �لنهاية �إىل �لنهاية.
5- ميزة م�صاركة موقع �مل�صتخدم تلقائياً مع مر�كز خدمة �لطو�رئ 

عند �لت�صال بهم

و�ت�س �آب ُيحظر على �مل�ستخدمني 
دون 16 عاما يف �أوروبا

بدو �أن ��صتخد�م و�ت�س �آب �صيُحظر على �مل�صتخدمني دون �صن 16 عاما يف جميع 
�أنحاء �أوروبا، وذلك للم�صاعدة على �للتز�م بقو�عد حماية �لبيانات �جلديدة 

و�صيُطلب من �مل�صتخدمني �لتاأكيد على �أن �أعمارهم ل تقل عن 16 عاما، و�ملو�فقة 
على بنود �خلدمة �جلديدة وقو�عد �خل�صو�صية يف �لأ�صابيع �لقليلة �ملقبلة. ولكن 

لي�س من �لو��صح كيف �صيتم تنفيذ هذ� �لإجر�ء فعليا، نظر� لأن و�ت�س �آب جتمع 
بيانات حمدودة جد� عن م�صتخدميها ويف �لوقت نف�صه، يتخذ موقع في�صبوك، �لذي 
يتبع �صيا�صة منف�صلة للبيانات، مقاربة خمتلفة للم�صتخدمني �لذين ترت�وح �أعمارهم 
بني 13 و15 عاما، من �أجل �لمتثال لقانون تنظيم حماية �لبيانات �لعامة �لأوروبية 

)GDRP(
�أول حتديث و�ت�س �آب بعد ف�صيحة في�صبوك يحمل »تعديالت مثرية«�أول حتديث 

و�ت�س �آب بعد ف�صيحة في�صبوك يحمل  تعديالت مثرية
ويطلب عمالق �ملو�قع �لجتماعية معلومات عن �أحد �لو�لدين �أو �لو�صي، لإعطاء 
�لإذن للم�صتخدمني �ل�صغار من �أجل تبادل �ملعلومات على �ملن�صة لكن و�ت�س �آب 

�لتي حققت �أكرث من 1.5 مليار م�صتخدم يف �صهر يناير، وفقا ملوقع في�صبوك، قالت 
يف بيان �إنها ل تطلب �أي حقوق جديدة جلمع �ملعلومات �ل�صخ�صية يف �لتفاقية 

�لتي �أن�صاأتها لالحتاد �لأوروبي و�أو�صحت �ل�رشكة �أن �لهدف يتمثل يف تو�صيح كيفية 
��صتخد�م وحماية �ملعلومات �ملحدودة �ملتوفرة لدى و�ت�س �آب

وتتعر�س و�ت�س �آب �لتي تاأ�ص�صت عام 2009، ل�صغط من بع�س �حلكومات �لأوروبية 
يف �ل�صنو�ت �لأخرية، ب�صبب نظام �ملر��صلة �مل�صفرة وخطة م�صاركة �ملزيد 

من �لبيانات مع �ل�رشكة �لأم، في�صبوك وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن �حلد �لأدنى ل�صن 
��صتخد�م و�ت�س �آب �صيظل 13 عاما يف بقية �أنحاء �لعامل، مبا يتما�صى مع �صيا�صة 

في�صبوك

�أدوبي ُتطلق تطبيق �مل�سادقة �لثنائية 
حل�ساباتها  Adobe Authenticator

�لرت��صل  تطبيقات  معظم 
لديها  �لإجتماعية  و�لتو��صل 
)عملية  �لثنائية  �مل�صادقة  عامل 
�لتحقق بخطوتني( يف �لإعد�د�ت 
ب�صكل �فرت��صي، وكذلك خمتلف 
هناك  باملقابل  قوقل،  خدمات 
هذ�  يف  م�صاعدة  تطبيقات 
�رشكة  �صجع  ما  وهذ�  �ملجال. 
تاأمني  جمال  يف  لتدخل  �أدوبي 
وذلك  �لفكرة،  بنف�س  �حل�صابات 
�جلديد  لتطبيقها  �إطالقها  عرب 
 Adobe Authenticator

.iOSعلى كٍل من �أندرويد و
لذلك �إن كنت ترغب يف �حل�صول 
يف  حل�صابك  قوي  �أمان  على 
�أدوبي فتحقق من هذ� �لتطبيق، 

�لذكي  �صي�صتخدم هاتفك  و�لذي 
مما  هويتك،  من  �لتحقق  بهدف 
�أي  على  جًد�  �ل�صعب  من  يجعل 

�صخ�س �خرت�ق ح�صابك.
�أن  �ملزعج  من  يكون  قد  وطبًعا 
مرة  كل  يف  معك  هاتفك  يكون 
منتج  �إىل  �لدخول  ت�صجيل  تريد 
�لثمن  هو  هذ�  ولكن   ،Adobe
ح�صاب  مقابل  تدفعه  �لذي 
يدعم  ا  �أي�صً ناحيته  من  �آمن، 
�ل�صتجابة  رموز  م�صح  �لتطبيق 
�أندرويد  �صاعة  ودعم  �ل�رشيعة، 
 Adobe تطبيق  �أخرًي�  وير، 
متوّفر   Authenticator
لتحميله  جماين  ب�صكل  للتحميل 

 iOS على �أندرويد و

 ثغرة �أمنية جديدة 
يف �أجهزة �آبل �لذكية

�جلهاز  يقوم  دقائق،  غ�صون  ويف 
غرف  يفتح  رئي�صي«  »مفتاح  باإن�صاء 
�أن  هو  للقلق  يدعو  وما  �لفنادق. 
على  متوفرة  �ملطلوبة  �لأجهزة 
من  مئات  ب�صع  مقابل  �لإنرتنت 
من  �لباحثون  ومتكن  �لدولر�ت 

�لقفل  لنظام  رئي�صي  مفتاح  �إن�صاء 
ل�صناعة  �رشكة  �أكرب  ت�صنعه  �لذي 
  Assa Abloy �لعامل،  يف  �لأقفال 
�لبحث  فريق  �أخطر  �ل�صدد،  وبهذ� 
�ل�رشكة باخللل، وتعاون معها لإ�صالح 
ل  �لباحثني  �أن  حني  ويف  �مل�صكلة 

كيفية  عن  كاملة  تفا�صيل  ين�رشون 
حذرو�  �أنهم  �إل  �لهجمات،  تنفيذ 
�لإقامة  ب�صاأن  �حليطة  لأخذ  �لنا�س 
ترك  عدم  ذلك  يف  مبا  �لفنادق،  يف 
مقتنيات ثمينة يف �لغرف، و��صتخد�م 
�صل�صلة �لأبو�ب �أثناء �لتو�جد د�خلها

في�سبوك تعرث على 1.9 مليون من�سور 
»�إرهابي« خالل ثالثة �أ�سهر فقط

خو�رزمية  في�صبوك  �رشكة  ��صتخدمت 
جديدة، يف �لك�صف عن 1.9 مليون من�صور 
لتنظيم �لقاعدة وتنظيم �لدولة �لإرهابيني، 
�جلاري  �لعام  بد�ية  منذ  ن�رشها  مت 
جميع  �ألغت  باأنها  في�صبوك  و�رشحت 
وكل  �ملتورطة  و�ملن�صور�ت  �حل�صابات 
كما  �حلديث.  �أو  �لقدمي  �صو�ء  حمتو�ها، 

�لإرهاب  مكافحة  فريق  �ل�رشكة  و�صعت 
موظف،   200 �إىل   150 من  بها،  �خلا�س 
خالل 6 �أ�صهر فقط، وذلك من �أجل تعزيز 
�لأن�صطة  مكافحة  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
على  �ملنت�رشة  �أو«�لإرهابية«  �مل�صبوهة 
وعممت  �لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل 
في�صبوك على موقعها وعلى »تويرت« �أي�صا، 

�لذكية  للتكنولوجيا  �لرئي�صية  �ل�صمات 
�ملن�صور�ت  وتدمري  ر�صد  يف  �ملتبعة 
�لإلكرتونية �مل�صبوهة كما �أ�صارت �ل�رشكة 
بلغ  �ملن�صور�ت  معدل  �أن  �إىل  �لأمريكية 
كل  جديد  من�صور  قر�بة  مقلقا،  حد� 
دقيقة، �أي ما يعادل 60 من�صور� »�إرهابيا« 

يف �ل�صاعة �لو�حدة

 »Word« فريو�س جديد يف ملفات
يهدد ماليني �حلو��سب

كما يعتقد �خلرب�ء يف �لوكالة �لوطنية 
�أن  بريطانيا  يف  �جلرمية  ملكافحة 
�ملوقع  ��صتغلو�  �لإنرتنت  »قر��صنة 
�إلكرتونية  هجمات  لتنفيذ  �ملذكور 
و�ملوؤ�ص�صات  �لبنوك  من  �لعديد  على 
كبدت  و�لتي   ،2017 عام  �ملالية 
فادحة  مالية  خ�صائر  حينها  �لبنوك 

�صباط  �أن  �إىل  �ملعلومات  وت�صري 
�ألقو�  بريطانيا  يف  �لقانون  حماية 
ي�صتبه  �أ�صخا�س،   6 على  �لقب�س 
بانتمائهم �إىل جمموعة ت�صتغل �ملوقع 
�ملذكور لتنفيذ �لهجمات �لإلكرتونية، 
وي�صتفيدون من خدمات �ملوقع مقابل 

»14.99« دولر فقط



الأمني  ال�سادة  من  كل  �سهد ح�سور  احلفل   
القوات  قادة  الوطني،  الدفاع  لوزارة  العام 
الوطني  والدرك  اجلمهوري  واحلر�س 
الدوائر  وروؤ�ساء  الأوىل  الع�سكرية  والناحية 
امل�سالح  وروؤ�ساء  املركزيني  واملديرين 
واأع�ساء  الوطني  الدفاع  بوزارة  املركزية 
جلنة جائزة اجلي�س الوطني ال�سعبي واأع�ساء 
ع�سكريني  اأ�ساتذة  من  التحكيم  جلان 
ومدنيني، وكذا قادة الهياكل التي ينتمي اإليها 

املتوجون باجلائزة.
 افتتحت مرا�سم حفل ت�سليم اجلائزة باإلقاء 
رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  الفريق 
اأكد يف  كلمة  ال�سعبي  الوطني  اأركان اجلي�س 
م�ستهلها على اأهمية اخلطوات الواثقة التي 
يف  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  جائزة  قطعتها 
القدرات  وتنمية  املواهب  ت�سجيع  جمال 
اجلائزة  وهي  والأفراد،  للإطارات  الفكرية 
الع�سكري  التقليد  �سفة  اكت�سبت  التي 

�سبيل  املبذولة يف  باجلهود  الرا�سخ، مذكرا 
اجلي�س  �سفوف  يف  العلمي  البحث  ت�سجيع 
على  اخللق  اهلل  جبل  »لقد  ال�سعبي:  الوطني 
حب التفوق، لكنه �سبحانه وتعاىل ربط ذلك 
يف الكثري من الآيات القراآنية الكرمية بالعمل 
باجلهد  اإل  بدوره  يتاأتى  ل  الذي  ال�سالح 
املثابر النظيف والنزيه، اأي اأن الإن�سان هو 

نحو  الطبيعي  وا�ستعداده  بفطرته  مدفوع 
يتغذى  الذي  القومي  ال�سلوك  م�سالك  اإتباع 
وينمو اأكرث فاأكرث من خلل الرتبية والتكوين 
قوة  اكت�ساب  على  والإ�رصار  والتثقيف 
باأن التفوق هو  العزمية التي متنحه الإميان 
الفكرية  بقدراته  يوؤمن  التحقيق ملن  ممكن 
وطاقاته البتكارية وخياله الوا�سع واملبدع.

موؤ�س�سة »بايند تكنولوجيز« اجلزائر

تطبيق الكرتوين جديد لت�سهيل 
التنقالت و طلب اخلدمات

اأطلقت موؤ�س�سة »بايند تكنولوجيز« اجلزائر، خلل ندوة 
�سحفية اأقيمت بفندق ال�سوفيتال ،و بح�سور املدير العام 
للموؤ�س�سة »عبد القادر يو�سفي« تطبيقا جديدا، من �ساأنه 
ت�سهيل حياة اجلزائريني و تنقلتهم، و اأي�سا خلق منا�سب 
�سغل للبطالني و حتى العاملني الراغبني يف عمل اإ�سايف، و 
يعترب تطبيق بايند هو الأكرث تطورا يف ال�سوق اجلزائرية، 

اأن�ساأه عبد القادر يو�سفي، جزائري له خرب طويلة يف جمال 
لربجميات و التطبيقات الإلكرتونية يف اخلارج، حيث يتم 
حتميله بطريقة �سهلة على الهواتف الذكية، للتمكن من 
ال�ستفادة من املزايا العديدة التي يتوفر عليها، خا�سة 

ما تعلق بتنقل الأ�سخا�س و كذا النقل احل�رصي، اإذ بنقرة 
واحدة حت�سل على �سائق اأينما كنت و ب�سعر جيد، و يحتوي 
تطبيق »بايند » على العديد من املزايا كالتنقل يف املدن 

احل�رصية و باأ�سعار جد معقولة و ميكنكم اختيار �سائق عادي 
اأو �سائق �سيارة تاك�سي، و للراغبني يف الرفاهية �سيارات 

فخمة يف انتظارهم ووفق رغباتهم تو�سلهم  اأينما يريدون،  
و يف حال تغيريكم مل�سكنكم اأو مكان العمل وترغبون يف 

نقل م�ستلزماتكم اأو قمتم باقتناء اأثاث جديد، �سيارات لنقل 
الب�سائع حتت ت�رصفكم يف كل وقت بجميع الأحجام ونحو كل 

الجتاهات.
�سمرية بوجلطي

�سيدي بلعبا�س

حريق ياأتي على م�سكن 
ب�سيدي يعقوب 

تدخلت ،�سبيحة اأم�س، م�سالح احلماية املدنية لولية 
�سيدي بلعبا�س يف حدود ال�ساعة العا�رصة والن�سف تقريبا 
من اأجل اإخماد حريق �سب  داخل م�سكن ب�سارع بن �سيخ 
عبدالقادر ببلدية �سيدي يعقوب التابعة  لدائرة �سيدي 

حل�سن غربي عا�سمة الولية ،حيث اأتت األ�سنة النريان على 
غرفة ال�ستقبال بكل حمتوياتها ،مما اأدى اإىل ت�سجيل �سيق 
يف التنف�س لدى �سيدة تبلغ من العمر 36 �سنة » غ،ك« ،اأين 

قدمت لها الإ�سعافات من طرف طبيب احلماية املدنية  يف 
عني املكان ،وكانت ذات امل�سالح قد �سخرت لهذا التدخل 

طبيب رائد و20 عون و�سيارة اإ�سعاف اإ�سافة اإىل 04 �ساحنات 
اإطفاء و�سلم ميكانيكي ،و نظرا للحرتافية الأعوان ،و 

ال�رصعة يف التدخل للحماية املدنية مت اإنقاذ باقي امل�سكن 
،و الأرواح الب�رصية. وجتنيبهم كارثة حقيقة تزامنا مع موجة 

احلر .

م٫�س

الفريق اأحمد قايد �سالح نائب وزير الدفاع الوطني

ال م�ستقبل بدون اإبداع علمي
اأ�سرف الفريق اأحمد قايد �سالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي يوم الإثنني 09 جويلية 

علمي  عمل  لأف�سل  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  جائزة  ت�سليم  حفل  مرا�سم  على  م�سو�س  ببني  للجي�س  الوطني  بالنادي   ،2018
وثقايف واإعالمي ل�سنة 2018 يف طبعتها ال�سابعة.

االإرهاب لي�س اأعمى
ف�سادا  تعيث  التي  الإرهابية  املجاميع   

دول  و  الإفريقي  ال�سمال  مناطق  يف 

اأعماهم  اأفراد  جمرد  لي�ست  ال�ساحل 

و  الأخطاء  من  فارتكبوا  التطرف  

لذكره،لكن  املجال  ي�سع  ل  ما  اخلطايا 

اأو  بعلم  مرتبطة  جميعا  اأنها  يقيني 

حددت  دولية  باأجندات  علم  بغري 

،ويف  اإ�سرتاتيجية  اأهدافا  لنف�سها 

املياه  و  النفط  م�سادر  تاأمني  مقدمتها 

املر�سحة   الأ�سباب  اأكرث  باعتبارهما 
لتكون دوافع احلروب القادمة

حدث  و  ليبيا  و  تون�س  يف  يحدث  ما 

يف  اأكيدة  رغبة  يك�سف  اجلزائر  يف 

تركيع هذه الدول التي غرقت لالأ�سف 

لها  نهاية  نرى  نكاد  ل  فتنة  اأتون  يف 

جترعت  التي  اجلزائر  ،با�ستثناء 

غربية  و  �سقيقة  دول  غدر  من  املر 

تواطاأت و احت�سنت روؤو�س الإرهاب و 

اأمدتهم بكل ما يلزم لتاأجيج الحرتاق 

و  ك�سفتهم  اهلل  اإرادة  اأن  الذاتي،غري 
اأف�سلت م�سعاهم.

اليقني اأن اإ�سرار الإرهابيني يف تون�س 

على ا�ستهداف احلر�س الوطني مرتبط 

نقا�س  من  حدث  مبا  باأخرى  اأو  بكيفية 

حول خلفيات النقالب الع�سكري الذي 

الأخرية،و  الأ�سابيع  يف  اإجها�سه  مت 

الكفالة  هو  الوطني  فالتوافق  بالتايل 

يطبخ  ما  اإف�ساد  ميكنها  التي  الوحيدة 
يف خمابر غربية.   

موقف

بلدية تيمياوين احلدودية 
بربج باجي خمتار

الك�سف عن قائمة 
ال�سكن االجتماعي 

ك�سفت اأول اأم�س دائرة برج باجي 
خمتار قائمة ال�سكن الجتماعي 

اخلا�س ببلدية تيمياوين احلدودية 
حيث قدرت احل�سة املعلن عنها 

ب48 �سكن والتي خ�س�ست لفئة الأقل 
من 35 �سنة ح�سب املر�سوم املنظم 
واملحدد حول كيفية توزيع ال�سكن 

الجتماعي حيث لوحظ بان القائمة 
مقبولة ومل يعرف من خللها اأي 

نوع من الحتجاج فيما فتحت اآجال 
لتقدمي الطعون ملن يرون باأنهم لهم 
اأحقية ال�ستفادة من �سكن وحرموا 
وهذا على م�ستوي الولية املنتدبة 

قبل انتهاء الآجال القانونية
بو�سريفي بلقا�سم 

احلاج # وداد 

ر�سميا.. اإنريكي مدربا 
جديدا ملنتخب اإ�سبانيا

تد�سني قاعة عر�س 
ل�سركة«  ريالن »باحلميز

القدم  لكرة  الإ�سباين  الحتاد  عني 
لنادي  ال�سابق  املدرب  اأم�س، 
مديرا  اإنريكي،  لوي�س  بر�سلونة، 
فنيا جديدا ملنتخب »لروخا«وقال 
ح�سابه  عرب  الإ�سباين  الحتاد 
الر�سمي يف تويرت: »ر�سميا، اإنريكي 
مدربا جديدا ملنتخب اإ�سبانيا«ووقع 
مع  لعامني  ميتد  عقدا  اإنريكي 
منتخب »لروخا«ومل ي�سبق لإنريكي 

قبل،  من  منتخب  اأي  يف  التدريب 
الإيطايل،  روما  اأندية  قاد  لكنه 
جانب  اإىل  الإ�سباين  فيغو  و�سيلتا 
نادي بر�سلونة، الذي فاز معه بعدة 
الكرة  ومتر  �سنوات   3 األقاب خلل 
ع�سيبة،  مبرحلة  حاليا  الإ�سبانية 
بعد �سدمة اخلروج من ثمن نهائي 
مونديال 2018، على يد م�ست�سيف 

البطولة منتخب رو�سيا.

»ريلن  ل�رصكة  العام  املدير  د�ّسن 
عر�س  قاعة  يو�سف  مرزوق   «
باحلميز بالعا�سمة وتقوم  »ريلن« 
خلل ال�سهرين املقبلني يف تركيب 
اأول هاتف ذكي يتميز بالعديد من 
اخل�سائ�س احلديثة حيث �سيطلق 
اأن  م�سيفا  تناف�سية  جد  باأ�سعار 
اأ�سبح  اليوم  اجلزائري  امل�ستهلك 
مواكبا  فاأ�سبح  طلباته  يف  ملحا 
للتكنولوجيا وهو ما يدفع بالعلمة 
تقحم  رايلن  الرائدة  اجلزائرية 
من  والتي  التكنولوجيات  اأخر 
منتجاتها.  يف  مواكبة  �ساأنها 
 400 ال�رصكة   موظفي  عدد  يبلغ 
علمة  منتجات  تعترب  عامل. 

»ريلن« بني املنتجات ذات جودة 
اجلزائرية  ال�سوق  يف  عالية   
العتماد  يتم  للثلجات  فبالن�سبة 
وجند  اأما  يابانية  تكنولوجية  على 
فيها  العتماد  فيتم  الطبخ  اأجهزة 
اأما  ال�سويدية  التكنولوجية  على 
اإنتاج الثلجات  فيما يخ�س قدرة 
اليوم  ثلجة يف   480 بنحو  فتقدر 
ثلجة  األف   120 يعادل  ما  وهو 
يف ال�سنة ،و قامت »ريلن« بطرح 
ثلجات بتقنية »انفرتر« املتميزة 
من  الطاقة  اقت�ساد  بخا�سية 
�سنف »اأ بلو�س بلو�س« مع منح 10 

�سنوات �سمان . 
�سمرية بوجلطي

برج بوعريريج

جيون اإلكرتونيك�س تطلق هواتف ذكية 

حمكمة �سيدي احممد بالعا�سمة

وكيل اجلمهورية ينفي مغادرة 
�سفينة الكوكايني للميناء

تب�سة

توقيف �ساب يقوم برتويج املخدرات 

اإلكرتونيك�س«  »جيون  �رصكة  د�سنت  
بوعريريج  برج  ولية  وايل  بح�سور 
املزدوجة  الذكرى  مبنا�سبة  وال�سلطات 
لعيد الإ�ستقلل وال�سباب مقرها اجلديد 
برج  بولية  ال�سناعية  املنطقة  يف 
بوعريريج، وك�سف مدير الت�سويق ب�رصكة 
»جيون« بن خروبي فاهد اأن املقر اجلديد 
يرتبع على 1200 مرت مربع، ويتكون من 4 
طوابق، والذي �سيد وفق اأحدث املعايري 
العاملية، وبتقنيات تكنولوجيا واأمنية جد 
عالية ، منها خادم من اجليل التا�سع الذي 

اإ�سافة  الربامج،  خمتلف  ت�سغيل  يتيح 
من  وغريها  كونفريون�س  الفيديو  اإىل 

التقنيات. 
واأ�ساف فاهد ، خلل ندوة �سحفية ، اأن 
التحدي  مع  يتما�سى  املقر  هذا  تد�سني 
القادم لل�رصكة التي ت�سعى للقيام بخطوات 
جديدة،  م�سانع  فتح  غرار،  على  كبرية 
للرفع من ن�سبة الإنتاج وكذا ح�سة ال�رصكة 
من  باأكرث  باملائة   34 بـ  حاليا  تقدر  التي 

200 منتج.
�سمرية بوجلطي

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  نفى   
التي  الأخبار  بالعا�سمة،  احممد  �سيدي 
مت تداولها يف و�سائل الإعلم عن مغادرة 
على  بداخلها  العثور  مت  التي  ال�سفينة 
الفارط  ماي   29 يوم  الكوكايني  �سحنة 

ال�سفينة  اأن  اأو�سح  وهران، حيث  مبيناء 
“vaca mercury” احلاملة للكوكايني 
تخ�سع لإجراء ق�سائي باحلجز التحفظي 
على ذمة التحقيق، واأنها مل تغادر ميناء 

وهران حيث تر�سوا.

متكنت عنا�رص الأمن ببلدية ال�رصيعة 
ولية تب�سة بعد عملية مراقبة وترب�س 
من  يبلغ  �ساب  توقيف  من  اأم�س  نهار 
العمر 24 �سنة يقوم برتويج الأقرا�س 
 300 بريغابالني  دواء  من  املهلو�سة 
ملغ ،وريكابالني 150 ملغ  واملخدرات 
بذات  البلدي  امللعب  من  بالقرب 
يف  حتقيق  وفتح  توقيفه  مت  البلدية 
اجلمهوية  وكيل  اأخطار  وبعد  الق�سية 
لدى حمكمة ال�رصيعة مت تقدميه اأمام 

اجلهات الق�سائية اإيداع بال�سجن
ع/ ر�سيد
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