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 وزير الداخلية يك�شف بخ�شو�س
 الدخول املدر�شي

 45 األـــــــف مـــــــن�شب 
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 الرائد خل�شر بورقعة قائد
 املنطقة التاريخية الرابعة

ال�شتعانة باملوقف 
 الــــــــ�شــــعبي �شـــــــد

 امل�شاومات الفرن�شية 
اأ�شتاذة من بجاية را�شلت وزير القطاع

ت�شقيف عالمات 
التقييم ي�شعل فتنة 
جديدة يف اجلامعة

بني اجلزائر ورو�شيا

ارتــــفاع التبــــــادل 
التجاري اإىل %81 

فـــــــــي 2018 اخلبري الفالحي عي�شى من�شور:

 غياب هياكل التخزين
 يهدد منتوج احلبوب

نقابة ال�شيادلة

 الوزير اعرتف بوجود 
ندرة يف الأدوية

جانت باإيليزي

احتجاجات ب�شبب انقطاع الكهرباء
املرحلة الثانية من احلملة التدريبية "�شيف-2018"

ال�شفينة ال�شراعية املدر�شة 
�شكيكدة "املالح" مبيناء 

ما بني 01 اإىل 07  جويلية  2018

 1525 حادث  مرور اأدت
�س4 اإىل وفاة 49 �شخ�س

�س4

الأمني العام لالحتاد ال�شوي�شري يطالب 
بتقييد الالعب يف قانون مبكر

اخل�شر مهددون باإ�شقاط 
قانون الباهاما�س

.      منا�شلون يهددون باقتحام مقر الأفالن
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عين

مراقبة  �شبكات  خدمات  عرفت 
ميرتو  م�شتوى  على  البطاقات 
اجلزائر ا�شطرابا م�شاء اأول اأم�س، 
املعدومني،  حمطة  م�شتوى  على 
حاملي  معظم  عانى  حيث 

عدم  من  البطاقية  اال�شرتاكات 
مترير بطاقاتهم، ليدعوهم اأعوان 
البطاقة من  االأمن الإح�شار و�شل 
ال�شبابيك وهو ما ت�شبب يف طوابري 

على م�شتوى ال�شبابيك. 

الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
بعني   ،2018 جويلية   09 يوم  ال�شعبي، 
قزام/ن.ع.6، مهّربني )02( وحجزت، 
اأربعة )04( اأجهزة ك�شف عن املعادن 
الغذائية،  املواد  من  طن   )7.61( و 

)550( لرت من زيت املائدة، و)4416( 
حني  يف  التنظيف،  مواد  من  وحدة 
�شبط عنا�رص الدرك الوطني تاجري 
بتلم�شان/ن.ع.2  خمدرات   )02(

و)550( غرام من الكيف املعالج.
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التحذير من موجات احلر 
اأولوية عدة وزارات

 عمدت معظم امل�شالح عرب وزارة الداخلية وم�شالح وزارة ال�شحة واحلماية املدنية 

ال�شم�س، يف ظل موجة  االإجراءات احلمائية من �رصبات  اتباع  التذكري ب�رصورة  اإىل 

احلر التي تعرفها العديد من الواليات خا�شة اجلنوبية منها، حيث ركزت ال�شفحات 

اخلا�شة باجلهات الو�شية اإىل التذكري اليومي بتلك االإجراءات وبالن�رصيات التي تتنباأ 

بارتفاع كبري يف  احلرارة خا�شة يف اجلنوب تقارب ال50 درجة.

رجل الأعمال اأيوب عي�سو 
ينفي خرب هروبه 

نقل موقع »كل �شيء عن اجلزائر« اأم�س عن رجل االأعمال اأيوب عي�شيونفيه ما اأ�شيع 

ا�شماه  ما  تتجرع  التي مل  االأطراف  ببع�س  ذلك   املعني  ربط  و  للخارج  هروبه  عن 

اأ�شاف  و  وان«  اجلزائرية  ميلكها«  التي  القناة  حتققه  التي  املتوا�شلة  بالنجاحات 

اأنه ميار�س مهامه ب�شكل عاد و ي�رصف على ت�شيري جممع �رصكاته ب�شفة  املتحدث 

روتينية، وكانت مواقع الكرتونية و�شبكات التوا�شل االجتماعي قد ن�رصت مذ يومني 

رفقة  وان”،  “اجلزائرية  قناة  مالك  اأيوب عي�شيو  االأعمال  بهروب رجل  تفيد  اأخبارا 
عدد اآخر من رجال االأعمال اىل خارج الوطن.

جمل�ض الغرف ال�سعودية ي�ستعر�ض 
فر�ض ال�ستثمار يف اجلزائر

نظم جمل�س الغرف ال�شعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة لال�شتثمار، والوكالة الوطنية 

حول  االإعالمي  »اليوم  برنامج  اليوم،  املجل�س  مبقر  باجلزائر،  اال�شتثمار  لتطوير 

فر�س اال�شتثمار يف القطاعات االقت�شادية باجلزائر«، وذلك بح�شور وكيل املحافظ 

العتيبي، ومدير  الدكتور عاي�س  العامة لال�شتثمار  بالهيئة  البيئة اال�شتثمارية  لتطوير 

عام الوكالة الوطنية لتطوير اال�شتثمار باجلزائر عبدالكرمي من�شوري، ونائب رئي�س 

جمل�س الغرف ال�شعودية منري بن حممد نا�رص بن �شعد، وممثلي موؤ�ش�شات وهيئات 
حكومية و�رصكات واأ�شحاب اأعمال من اجلانبني.

يف حفل فني �شخم  يوم 12 جويلية 

 »اأوندا«  جتمع اجلابوين
 والزهوانية ورابح ع�سمة 

ال�سرتاكات ال�سهرية معطلة 
على م�ستوى امليرتو

عني قزام

حجز4 اأجهزة ك�سف عن املعادن

خبر في 
صورة
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1525 حادث  مرور اأدت 
اإىل وفاة 49 �سخ�ض

العا�شمة

تقلي�ض عدد حافالت اإيتوزا 
يف بع�ض اخلطوط

بنقل  اخلا�شة  احلافالت  تخفي�س  على  »اإيتوزا«  موؤ�ش�شة  اأقدمت 
امل�شافرين عرب خمتلف خطوط النقل املتعلقة بالعا�شمة، حيث ت�شهد 
اأجل احل�شول على  اأحيانا من  بال�شاعات  انتظارا  يوميات املواطنني 
مكان يف احلافلة للتنقل غلى خمتلف الوجهات والتي تكون يف غالب 

االأحيان مكتظة، هذا االأمر اأ�شحي يطغى على يومياتهم ويوؤرقهم.

 اأن�ستغرام يقرب حمرز
 من املان �سيتي

قام الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز باالإ�شارة بطريقة غري مبا�رصة 
عن اقرتاب ح�شم عملية حتويله اإىل نادي مان�ش�شرت �شيتي االجنليزي بعد 
مفاو�شات ماراطونية وحماوالت التعاقد معه قبل مو�شمني، ويف هذا ال�شدد 
اأقدم العب اخل�رص على اإلغاء متابعة احل�شاب الر�شمي لناديه احلايل لي�شرت 
التي تقرب ابن مدينة تلم�شان  »اأن�شتغرام« وهي اخلطوة  �شيتي عرب موقع 

اأكرث من اأي وقت م�شى من مغادرة قلعة »ووكرز �شتاديوم«.

 �شيجتمع جنوم االأغنية اجلزائرية منهم حمبوب اجلماهري  كادير اجلابوين   
واملطرب القبائلي رابح ع�شمة و والزهوانية  وفرقة االإمزاد القادمة من 

اأعماق ال�شحراء اجلزائرية  يف حفل فني �شخم �شيقام يوم 12 جويلية 
اجلاري  ب�شاحة ريا�س الفتح باجلزائر العا�شمة على ال�شاعة الثامنة 

م�شاء،  وياأتي هذا احلدث الكبري  يف  اإطار القوافل الفنية »لنفرح جزائريا« 
املنظمة من طرف الديوان الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة 
»اأوندا« التي �شتجوب خمتلف واليات الوطن مب�شاركة  فنية متميزة يف 

الفرتة املمتدة مابني 12 جويلية اإىل 18 اأوت 2018 .
ح.م

ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
جويلية     07 اإىل   01 بني 
وحدات  �شجلت   ،2018
 24746 املدنية  احلماية  
اإثر  على  وهذا   تدخل 
ال�شتغـاثة  مكاملات  تلقي 
هذه  املواطنني،  طرف   من  
خمتلف  �شملت  التدخالت 
احلماية  اأن�شطة  جمالت 
املتعلقة  �شواء  املدنية 
احلوادث  املرور،  بحوادث 
ال�شحي  الإجالء  املنزلية، 

تغطية  و  احلرائق  اإخمـاد 
ملختلف  الأمنية   الأجهزة 
بينها   من  التظاهرات، 
خا�ص  تدخــل    11371
ال�شحي،  الإجالء  بعمليات 
اإ�شـعاف  فــيهــا  مت  اأيـن 
و  جريح   1475 اإجالء  و 
اإىل  مري�ص   9593 حتويل 
امل�شت�شفيات من طرف اأعوان 

احلــماية املدنيـة.
اأما فيما يخ�ص حوادث املرور 
احلماية  وحدات  قامت 

من  تـدخـل   2775 بـ  املدنية 
مرور  حادث    1525 اأجل 
�شخ�ص   49 وفاة  اإىل  اأدت 
مت  اآخرين   1853 جرح  و 
اإ�شعافهم و نقلهم اإىل املراكز 
الإ�شت�شفائية للعلم اأن اأثقل 
وليــة  يف  �شجلت  ح�شــيلة 
اأ�شخا�ص   05 بوفاة  البويرة 
مت  اآخريــن   68 جرح  و 
اإىل  حتويلهــم  و  اإ�شعافهم 
على  الإ�شت�شفـائية   املراكز 

اإثـر  52  حادث مرور. 

عني متو�شنت

اإحباط هجرة غري 
�سرعية ل18 �سخ�سا

ال�شواحل  حرا�س  اأحبط 
متو�شنت/ن.ع.2،  بعني 
حماولة هجرة غري �رصعية 
على  كانوا  �شخ�شا   )18( لـ 

ال�شنع،  تقليدي  قارب  منت 
مهاجرين  توقيف  مت  فيما 
�رصعيني  غري   )02(

بتلم�شان/ن.ع.2.



بورقعة  خل�رض  الرائد  علق  
التاريخية  املنطقة  قائد 
التي  الت�رضيحات  الرابعة 
اخلارجية  وزير  اأطلقها 
لودريان  ايف  جون  الفرن�سي 
احلركى  عودة   ملف  حول 
اأن  معتادة  فرن�سا  ،مو�سحا 
خونة  زيارة  ق�سية  تطرح 
�سنة  كل  اجلزائر  اإىل  الثورة 
حل�سابات  وذلك  �سنتني،  اأو 
واأخرى  وانتخابية  �سيا�سية 
االقت�سادية،  بالق�سايا  تتعلق 
داعيا احلكومة اجلزائرية اإىل 
ال�سعبي  باملوقف  اال�ستعانة 
�سد  رابحة  كورقة  اجلزائري، 
الإعادة  الفرن�سية  امل�ساومات 
خونة الثورة اإىل اأر�ض ال�سهداء  
اإتهم  الرائد بورقعة يف ت�رضيح 
منتدى  هام�ض  على  اإعالمي 
املجاهد  جلريدة  الذاكرة 
ا�ستعمال  عنوان   حتت 
من  دوليا  املحرمة  االأ�سلحة 
الفرن�سي،   اال�ستعمار  طرف 

ال�سلطات الفرن�سية با�ستغالل 
التاريخية  املنا�سبات  حلول 
لطرح ق�سية زيارة خونة الثورة 
اإىل اجلزائر كل �سنة اأو �سنتني، 
�سيا�سية  حل�سابات  وذلك 
تتعلق  واأخرى  وانتخابية 
على  االقت�سادية  بالق�سايا 
حد قوله ، قائال :« كل رئي�ض 
اأ�سوات  ك�سب  يريد  فرن�سي 
لوبي احلركى واأوالدهم بفرن�سا 
على  االنتخابات،  يف  ل�ساحله 
اللوبي  هذا  مردود  تقوي  اإثر 
االنتخابية  اال�ستحقاقات  يف 

جممل  من  وهي  الفرن�سية، 
الطلبات الذي يحاول م�ستعمر 
على  بها  ال�سغط  االأم�ض 
ملف  مفاو�سات  يف  اجلزائر 
طلب  غرار  على  الذاكرة، 
ا�سرتجاع ما يعرف مبمتلكات 

االأقدام ال�سوداء يف اجلزائر، 
على   البد  اأنه  املتحدث  واأكد 
التفاو�ض  اجلزائرية  احلكومة 
من  الذاكرة،  مبلف  اجليد 
كل  اإ�ستخدام  عليها  خالل 
ذلك،  ملنع  الرابحة  اأوراقها 
الرف�ض  اإظهار  غرار  على 

اجلزائريني  من  ال�سعبي 
عودة  بخ�سو�ض  للم�ساومة 
اجلزائر،  اإىل  الثورة  خونة 
اأنها  فرن�سا  ت�سوقه  مثلما 
من  �سعبي  جزء  �سغط  حمل 
وذلك  احلركى،  لوبي  طرف 
الفرن�سي  الرئي�ض  عهد  منذ 
و�رضد   �ساركوزي«.   نيكوال 
احتفال  كيفية  بورقعة  خل�رض 
الوالية  عن  املجاهدين 
الثورة  اندالع  بذكرى  الرابعة 
للفاحت  وامل�سادفة  التحريرية، 
من �سهر نوفمرب من كل �سنة، 
كفاحهم  فرتة  اأثناء  وذلك 
امل�ستعمر  �سد  امل�سلح 
اأول  اأن  اإىل  الفتا  الغا�سم، 
بتحرير  تعلقت  لذلك  طريقة 
املجاهدين،  طرف  من  رواية 
م�رضحية  �سكل  يف  تتج�سد 
امل�ستعمر  طرف  فيها  ميثل 
الفرن�سي، وطرف اآخر ال�سعب 

اجلزائري.
اإميان لوا�س 
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العديد من الق�شايا ال�شائكة تواجهه يف خرجته اليوم

ولد عبا�س يف م�اجهة ال�سراعات ، اأزمة الب��سي ، وتغيريات امل�س�ؤولني...؟
يظهر اليوم الأمني العام لالأفالن جمال ولد عبا�س على ال�شاحة ال�شيا�شية من خالل لقاء �شينظمه اليوم مبقر احلزب ، وذلك بعد غياب طويل و�شكوت خميم على قيادة احلزب ، كان اآخره 

عندما قام ولد عبا�س بتغيري مفاجئ لكافة اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي ، فمالذي �شيقوله ولد عبا�س اأمام امل�شتجدات الكثرية و املت�شعبة يف ال�شاحة ال�شيا�شية و الوطنية ، و اأمام ات�شاع رقعة 
املعار�شة و انتفا�شة اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي املق�شيني ، والإتهامات املوكلة ل�شيما موؤخرا كونه يخدم احلزب ل�شالح الوزير الأول ال�شابق عبد املالك �شالل .

ع�شام بوربيع
على  مطبق  �سكوت  فبعد 
قيادته  ولدى  العتيد  احلزب 
ممثلة يف اأمينه العام جمال ولد 
عبا�ض ، كان اآخرها مثلما قلنا 
تغيري اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي 
و على راأ�سهم ال�سادق بوقطاية 
به  فاجاأ  الذي  التغيري  هذا   ،
رم�سان  �سهر  يف  عبا�ض  ولد 
جعل   ، الفطر  عيد  قروب  ومع 
اإىل  ال�رضاع  يوؤجلون  معار�سيه 
الكول�سة  وبداية   ، العيد  مابعد 

�سد ولد عبا�ض لالإطاحة به.
للناطق  اخلرجات  اآخر  وكانت 
للحزب  ال�سابق  الر�سمي 
ولد  اتهم  الذي  خلدون  ح�سني 
و�سع  مبحاولة  �رضاحة  عبا�ض 
املالك  عبد  يد  يف  االأفالن 

معروفة  غري  الأغرا�ض  �سالل 
 ، غريها  و  االتهامات  هذه   ،
ولد  باإخراج  كفيلة  �ستكون  هل 
عبا�ض من �سمته ، ال�سيما و اأن 
مازالوا  اجلدد  االأع�ساء  اأغلب 
بتن�سيب  باحت�سام  يقومون 
يف  للحزب  اجلديدة  الهياكل 
الواليات ، هل �سريد ولد عبا�ض 
على  اليوم  خرجته  خالل  من 
تتهمه  التي  التحركات  خمتلف 
من  بالتغيري  قام  من  هو  باأنه 
العديد  اأن  رغم   ، نف�سه  تلقاء 
ولد  اأن  توؤكد  امل�سادر  من 
اأنه  و  لوحده  يتحرك  عبا�ض مل 
تلقى ال�سوء االأخ�رض من جهات 
و  ق�سايا  هي   . البالد  يف  عليا 
ق�سايا كثرية ، فكيف �سيكون رد 
االأمني  عبا�ض  ولد  جمال  فعل 

 ، اإزاءها  احلاكم  للحزب  العام 
التغيريات  �سل�سلة  غرار  على 

القادمة  و  املا�سية  ال�سخمة 

الكوكايني  ق�سية  ،وكذلك 

ولد  �سيمر  هل   ، البو�سي  و 
امل�ستجدات  هذه  على  عبا�ض 
�سيكتفي  اأنه  اأم   ، الكرام  مرور 
والقول   ، ال�سكوت  و  بالغمو�ض 
العدالة  يف  الق�سية  اأن  فقط 

مثلما قال �سابقا .
الركون  قرر  الذي  عبا�ض  ولد 
االختفاء  و�سبه  ال�سكون  اإىل 
بعد  قلنا  مثلما   ، االأ�سواء  عن 
تغيري  احدثها  التي  ال�سجة 
املكتب ال�سيا�سي ، و االإتهامات 
خدمة  يف  ذلك  اأن  له  املوجة 
و  املال  رجال  من  العديد 
 ، �سالل  وكذلك   ، االأعمال 
يف  الكبرية  املتغريات  زادتها 
اإقاالت  من  الوطنية  ال�ساحة 
عبا�ض  ولد  �سيتفاعل  هل   ،
التغيريات  عن  ناهيك   ، معها 

يتعلق  فيما  القريبة  اجلديدة 
الوالة  تغيري  و  حكومي  بتغيري 
االأفالن اىل كل  ، ما هي نظرة 
االأفالن  نظرة  وماهي   ، هذا 
الكوكايني  و  البو�سي  ق�سية  اإىل 
التي اأثارت الراأي العام الوطني 

و الدويل .
�سيقدمه  اخلطاب  من  نوع  اأي 
جمال ولد عبا�ض اليوم ، اأم اأنه 
�سيمر مرور الكرام اأمام العديد 
من الق�سايا التي اأ�سبحت ت�سغل 
الراأي العام ، �سواء على ال�سعيد 
كيف   ، الوطني  و  ال�سيا�سي  
�سيكون تعليق ولد عبا�ض ممثل 
العديد من  تورط  االأفالن على 
امل�سوؤولني  اأبناء  و  امل�سوؤولني 
مع البو�سي ، وتورط العديد من 

االإطارات يف العدالة . 

وزير الداخلية يك�شف بخ�شو�س الدخول املدر�شي

45 األف من�سب �سغل لتاأطري 
املطاعم املدر�سية

.      600  حافلة للنقل املدر�شي جاهزة يف �شبتمرب 2018
.      اإعادة فتح اأكرث من20 �شاطئا مغلقا 

واجلماعات  الداخلية  وزير  قال 
نور  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
اجتماعه  خالل  اأول   البدوي  الدين 
وزارته  من  وم�سوؤويل  اإطارات  مع  
االإجراءات   كل  اتخاذ   �سيتم  اأنه  
الالزمة الإجناح الدخول االجتماعي  
عن  هذا  ويتم  القادم   �سبتمرب  يف 
و�سائل  عدة  وح�سد  حت�سري  طريق 
ووفقا  جيدة،  ظروف  يف  لتجري 
عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  لتعليمات 
بدوي  كا�سفا   ، بوتفليقة«   العزيز 
عن برنامج خا�ض ل�سالح املدار�ض 
تخ�سي�ض  عن  والثانوية  االبتدائية 
النق�ض  لتغطية  معتربة،  ميزانية 
املطاعم  تاأطري  يف  احلا�سل 
املدر�سية،  حيث �سيتم فتح 45 األف 
من�سب �سغل  على م�ستوى البلديات 
الإدارة  والية    48 يف  املتواجدة 
 ، املدر�سية  واملطاعم   املدار�ض 
�سيكون  العمال  التوظيف  اأن  م�سيفاً 
مب�سابقة  ال�سهادات   اأ�سا�ض  على 
من  املتخرجون  �سي�سمل   توظيف  

مدار�ض التعليم والتكوين املهني .
اأن  مت�سل  �سياق  يف  بدوي  واأكد 
رفع  قررت   اجلزائرية  احلكومة 
التجميد عن كل امل�ساريع املرتبطة 
بينها  من  املدر�سي  بالدخول 
تاأهيل  واإعادة  لبناء  م�رضوًعا   1540
يف  واملطاعم   االبتدائية  املدار�ض 

جميع اأنحاء الوطن  .

للنقل  حافلة    600
املدر�شي جاهزة يف 

�شبتمرب 2018

�سيتم  اأنه  الداخلية   وزير  اأعلن  كما 
 15 قدره  مايل  مبلغ   تخ�سي�ض  
املدار�ض  لت�سغيل   ، دج  مليار  
مع  وال�سيانة(  )احلرا�سة  االبتدائية 
هذا  من   ٪  50 ال�ستخدام  تفوي�ض 
واملكيفات  املدافئ   القتناء  املبلغ 
غالف  على  االعتماد  مع   ، الهوائية 
لت�سغيل  دج  مليار   26 بقيمة  مايل 
املطاعم املدر�سية ، حم�سوبة على 
اأ�سا�ض �سعر يرتاوح بني 45 و 55  دج 

للوجبة ،  فيما خ�س�ض غالف مايل   
اإىل منح  الطاقة  انتقال  لتمويل  اآخر 
اأنحاء  جميع  يف  جتريبية  مدار�ض 
املعدات  با�ستخدام  الوطن  واليات 
 ، املتجددة  الطاقة  على  القائمة 
يف  القادمة  الدرا�سية  لل�سنة  حت�سبا 
 3.500 �رضاء  �سيتم  نف�سه   الوقت 
للنقل  �ستخ�س�ض   �سغرية  حافلة 
  600 منها   ، للتالميذ   املدر�سي 
�ستكون  املدر�سي  للنقل  حافلة 
جاهزة  للدخول االجتماعي القادم.

اإعادة فتح اأكرث من20 
�شاطئا مغلقا 

اال�سطياف  مبو�سم  يتعلق  وفيما 
�رضورة  اإىل  بدوي  دعا   2018 ل�سنة 
ال�سواطئ  تنظيم  على  العمل 
جميع  تعبئة  طريق  عن  اجلزائرية  
راحة   �سمان   اأجل  من  الو�سائل 
�سيتم  وبالتايل    ، امل�سطافني  
ومتابعة  �سارمة  اجراءات  اتخاذ 
املتجاوزين ق�سائيا، يف حال اإف�ساد 
التي  بال�سواطئ  خا�سة  م�ساحة  اأي 
فيما  اأما    « جمانًيا  دخولها  يكون 
قال  ال�سيارات    حظائر  يخ�ض 
الوزير اأن هذه االأخرية تبقى مربحة  
لكونها ت�سكل م�سدر دخل للكثري من 
نور  ذلك  معربا يف   ، الوطن  بلديات 
الدين بدوي  عن ترحيبه باإعادة فتح 
مغلقا   كان  �ساطئا  ع�رضين  من  اأكرث 
اأو�سح   حني  يف  �سنوات   عدة  منذ 
ذات املتحدث  اأنه �سيتم اإر�سال 100 
املركزية  االإدارة  حتت  رقابة   عون 
مكلفني باإجراء عمليات تفتي�ض عرب 
التي  الظروف  من  للتاأكد  والية    48
ومن  اال�سطياف  مو�سم  بها   مير 
املدر�سي  للدخول  التح�سري  اأجل 
نهج  من  جزء  هذا  ويعترب  القادم 
على  يعتمد  الذي  اجلديد  االإدارة 
اأن�سطة  جلميع  امل�ستمر  التقييم 
التوعية عن طريق التن�سيق امل�ستمر 
بني اخلدمات املركزية واجلماعات 

املحلية.
حكيم مالك   

الرائد خل�شر بورقعة قائد املنطقة التاريخية الرابعة

على اجلزائر اال�ستعانة بامل�قف ال�سعبي �سد امل�ساومات الفرن�سية 

منا�سل�ن يهددون باقتحام مقر االأفالن الي�م

جانت باإيليزي

احتجاجات ب�سبب انقطاع الكهرباء

مقربة  م�سادر  اأم�ض  اأكدت 
اأع�ساء  اأن  االأفالن  قيادة  من 
املبعدون  ال�سيا�سي  املكتب 
االأمني  طرف  من  موؤخرا 
ولد  جمال  للحزب  العام 
عبا�ض اجتمعوا نهاية االأ�سبوع 
اأحد  مكتب  يف  املا�سي 
ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ساء 

و  الو�سط  واليات  اإحدى  يف 
جتنيد  �رضورة  على  اتفقوا 
القتحام  متهيدا  املنا�سلني 
اليوم  بحيدرة  احلزب  مبنى 
من  املقر  ال�سرتجاع  االأربعاء 
جماعة ولد عبا�ض بحجة عدم 

�رضعية هذا االأخري
ح- �شمري

باإيليزي  جانت  مدينة  و�سط  �سهد 
اأم�ض اندالع احتجاجات �سعبية ب�سبب 

االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي 
لل�سلطات  عاجل  بتدخل  مطالبني 

موقع  ح�سب  ،املحتجون  املعنية 
الطريق  غلق  على  اأقدمو  بر�ض  �سبق 

الرئي�سي و�سط املدينة، واأ�سعلو النار 
يف االإطارات املطاطية.



العالمات على م�ستوى  اإ�سكالية  عادت 
جديدة،  مرة  لتطرح  التخرج  مذكرات 
الأقل  على  اأو  ال�سكاوى  كانت  فبعدما 
التذمرات بخ�سو�ص العالمات املرتفعة 
التي متنح لبع�سها اإل اأن ال�سكال هذه 
ما  وهو  النقي�ص،  على  جاء  املرة 
والت�ساربات  التذمرات  حجم  يك�سف 
بهذا اخل�سو�ص، حيث را�سلت الأ�ستاذة 
العربية  اللغة  بق�سم  �سبايحي  حكيمة 
جامعة  واللغات  الآداب  كلية  واآدابها 
عبد الرحمن مرية بجاية، وزير التعليم 
الطاهر حجار،  العلمي  والبحث  العايل 
اللغة  ق�سم  رئي�ص  �سد  �سكوى  م�سجلة 
بعدما  بجاية  بجامعة  واآدابها  العربية 
اللكرتوين  الربيد  على  ر�سالة  حدد يف 
بـ 13.5، وهو  اأق�سى عالمة  لالأ�ساتذة 
ما اعتربته م�سا�سا اإداريا بحق الأ�ستاذ 
التقييم، حيث ن�ست ر�سالة المييل  يف 
عالمات  تقدمي  الأ�ستاذ  "باإمكان 
املذكرة  اأجنزوا  الذين  للطلبة  خمتلفة 
قبل  من  املبذول  للجهد  تبعا  نف�سها 

العالمات  تتجاوز  األ  على  طالب  كل 
."13.5

"الو�سط"  حتوز  التي  ال�سكوى  واأكدت 
على ن�سخة منها، اأن ت�سقيف العالمات 
القوانني  لكل  خرق  الإدارة  طرف  من 
وتعٍد �سارخ على املهام  البيداغوجية، 
امل�رشف  الأ�ستاذ  كون  البيداغوجية، 
وله  والإ�رشاف،  العمل  تابع  من  هو 
والتقييم،  التقدير  يف  امل�سوؤولية  كامل 
على  العام  هذا  اأ�رشفُت  اأنها  مو�سحة 
39 طالبا، �ستة طلبة ما�سرت و33 طالب 
على  يتعني  كان  اأنه  مو�سحة  لي�سان�ص، 
ولي�ص  املبذول  اجلهد  تقدير  الق�سم 
اإهانة الأ�ستاذ وتقييمه يف نهاية ال�سنة، 
اأنها قّيمت الطلبة من 11 اإىل  مو�سحة 
طالب،   33 ومن  ع�رشين،  من   14.5
طلبة،  �ستة  اإل   14.5 على  يتح�سل  مل 
معتربة اأنهم ي�ستحقون اأكرث، بالنظر اإىل 
رئي�ص  لكن  املبذول،  واجلهد  املثابرة 

الق�سم غري العالمة 14.5 اإىل 13.5.
ل  الإدارية  امل�سوؤولية  اأن  واأ�سافت 
متنح اأبدا رئي�ص الق�سم احلق يف اتخاذ 
تدخل  ي�ستدعي  ما  وهو  القرار،  هذا 
الأمور  لإعادة  العايل  التعليم  وزير 

قبل  الطبيعي،  القانوين  جمراها  اإىل 
تتوقف  لن   كونها  الق�سية،  تتفاقم  اأن 
يف  واخلروج  اجلامعي  املو�سم  بنهاية 
عطلة،  متوعدة باأنها �ست�ستاأنف حتريك 
اجلامعي  املو�سم  بداية  مع  الق�سية 
الذي  الفعل  بقاء هذا  املقبل يف حالة 
حاولت  اأنها  م�سيفة  بالأخرق،  و�سفته 
لكنه  رئي�ص اجلامعة،  امل�سكلة مع  حل 

اأحالها على عميد كلية الآداب واللغات، 
الذي رف�ص يف ق�سية �سابقة �سد رئي�ص 
الت�سهري  اإىل  خاللها  وعمد  الق�سم، 
اأر�سله  ر�سمي  اإميايل  يف  با�سمها  فيها 
ا�ستقبالها  رف�ص  مع  الأ�ساتذة،  جلميع 
ا�ستالم  توقيع  بعدم  �سكريتريته  واأمر 
الت�سعيدات  اأن كل  املرا�سلة، مو�سحة 

تدعو الوزير للتدخل.

يو�سف  الطاقة  واملناجم  وزير  التقى 
والتجارة  بوزيرال�سناعة  يو�سفي 
مانتوروف على  ديني�ص  الرو�سي 
الدويل  ال�سناعي  املعر�ص  هام�ص 
الذي   "2018  - "اإنوبروم  ال�سنوي 
مدينة  اأم�ص  يف  اأول  فعالياته  افتتحت  
ر  متحو فلقد  �سيا  و بر غ   ر ينبو تر يكا
حول  الطرفني  هذا  الجتماع  بني 

بني  ال�سناعة  جمال  يف  التعاون 
الرو�سي  البلدين،   يف حني  ثمن اجلانب 
-FIA نتائج م�ساركة رو�سيا يف معر�ص

جرى  الذي  الدويل  2017 ال�سناعي 
املا�سي،  وا�سفا  العام  اجلزائر  يف 
مانتوروف  هذه  التجربة بالناجحة لأنها 
تطوير  يف  �ساهم  جديدا  زخما  اأعطت 
".  واأ�سفر  التفاعل بني رو�سيا واجلزائر 

هذا اللقاء  الذي جمع بني يو�سف يو�سفي 
ببدء  مانتوروف  ديني�ص  الرو�سي  ونظريه 
 - الرو�سية  امل�ساريع  حتقيق  على  العمل 
الفولذ  �سناعة  جمالت  يف  اجلزائرية 
والإنتاج املحلي لالآليات الزراعية وتوريد 
للنباتات  الكيميائية  احلماية  و�سائل 
التبادل  م�ستوى  رفع  اإىل  وغريها اإ�سافة 
التجاري "باأ�سعاف" وتنويعه، موؤكدا وزير 

حجمه  اأن  الرو�سي  والتجارة  ال�سناعة 
من  الأول  الربع  خالل   %81 بن�سبة  ازداد 
املا�سية   بال�سنة  مقارنة  اجلاري،  العام 
،وعلى هذا الأ�سا�ص فلقد اأبدى ا�ستعداد 
ال�رشكات  الرو�سية لدعم ن�ساط  احلكومة 
الرو�سية العاملة يف اجلزائر وياأتي هذا يف 

اإطار التعاون امل�ستمر بني البلدين .
حكيم مالك

احلملة  من  الثانية  املرحلة  اإطار  يف 
توقفت  "�سيف-2018"،  التدريبية 
ال�رشاعية  ال�سفينة  اأم�ص  �سباح 
املنت  رقم  "املالح"  املدر�سة 
من  قادمة  �سكيكدة،  مبيناء   )938(
كان  اأين  باإ�سبانيا،  بر�سلونة  ميناء 
البحرية  الواجهة  قائد  ا�ستقبالها  يف 

ال�رشقية / ن.ع.5. خالل هذا التوقف 
ال�رشاعية  ال�سفينة  طاقم  �سيقوم 
تنفذ حملتها  التي  "املالح"  املدر�سة 
خالل  ال�سنة   هذه  الأوىل  التدريبية 
 05 اإىل  جوان   30 من  املمتدة  الفرتة 
لل�سلطات  جماملة  بزيارة   ،2018 اأوت 
�ستنظم  كما  �سكيكدة  لولية  املحلية 

وريا�سية  ثقافية  �سياحية،  ن�ساطات 
م�سار  فاإن  لالإ�سارة،  الطلبة.  لفائدة 
 ،"2018 "�سيف-  التدريبية  احلملة 
�سابطا  طالبا   99 منها  ي�ستفيد  التي 
 "LMD" عامال �سنة اأوىل من التكوين
باملدر�سة العليا البحرية بتمنتفو�ست، 
يوما   20 بينها  من  يوما   35 �سيدوم 

الأبي�ص  البحر  غرب  يف  مالحة 
املتو�سط، مع توقفات يف عدة موانئ 
من  الطلبة  و�ستمكن  واأجنبية  وطنية 
تطبيق معارفهم النظرية املكت�سبة يف 
التكويني  م�سارهم  اإطار  يف  املدر�سة 
مع  التاأقلم  على  قدرتهم  واختبار 

الظروف املالحية احلقيقية.

علق رئي�ص نقابة ال�سيادلة اجلزائريني، 
الأخري  القرار  على  عابد،  في�سل 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  ال�سحة  لوزير 
توزيع  بخ�سو�ص  ح�سبالوي  خمتار 
بوجود  �رشيح  اعرتاف  باأنه  الدواء، 
لها  يتنكر  كان  التي  الأدوية  يف  ندرة 
نقابة  رئي�ص  اأيد  �سابقا.  القطاع 
عباد،  في�سل  اجلزائريني  ال�سيادلة 
بر�ص"،  "�سبق  موقع  نقله  ت�رشيح  يف 
من  العتماد  ب�سحب  الو�ساية  قرار 
موزعي الأدوية املتحايلني، قائال اأنه 
قرار �سائب يف حال تاأكد الوزير اأنهم 
املت�سببني يف ندرة الأدوية، مطالبا من 
بطريقة  القرار  توجيه  ال�سحة  وزير 
احلقيقي  املت�سبب  ملعرفة  عقالنية 
يف هذا الو�سع، كما مل ينفي املتحدث 

امل�سوؤولية عن املنتجني وامل�ستوردين 
اأن  ميكن  اأنهم  قائال  الإدارة،  وكذا 
يتحملو جزءا كبريا من امل�سوؤولية يف 
املتحدث  ذات  ودعا  الأدوية.  ندرة 
ال�سوق  العمل على �سبط  اإىل �رشورة 
اجلزائرية لالأدوية، وا�ستبعاد العنا�رش 
الدواء.  التي حتتكر بع�ص الأنواع من 
اإىل  راجع  الأدوية  بع�ص  “ندرة  قائال 
عدة عوامل من بينها احتكار ال�سوق”. 
املركزية،  ال�سيدلية  يخ�ص  وفيما 
فطالب عابد ب�رشورة الت�سيري احل�سن 
توفري  على  الأول  امل�سوؤول  لأنها  لها 
الأودية، قائال: “اليوم عيب اأن يدخل 
نف�سه  ويجد  للم�ست�سفي  املري�ص 
نف�سه  يجد  الطبيب  وحتى  دواء  بال 
يقدم  اأن  ي�ستطيع  الأيدي ول  مكتوف 

ندرة  ب�سبب  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 
ذات  يف  مقبول”.  غري  وهذا  الأدوية 
ال�سدد قال عابد اأن هناك مبالغ كبرية 
من  وبالرغم  املري�ص،  على  ت�رشف 
من  الدواء  �رشاء  منه  يُطلب  هذا  اأن 
اأن اجلزائر  خارج امل�ست�سفى، موؤكدا 
اأجل تقدمي  الإمكانيات من  متلك كل 
لكن  للمر�ص  جيدة  �سحية  اخلدمة 
وتوا�سل  هذا  يعطلها.  الت�سيري  �سوء 
احلدث  �سناعة  الأدوية  ندرة  اأزمة 
و�سط  ال�سحة،  قطاع  م�ستوى  على 
تعلق  ما  بخا�سة  املري�ص  معاناة 
املري�ص  لتكبد  املزمنة  بالأمرا�ص 
التنقالت من ولية لأخرى  وال�سيديل 
من اأجل توفري هذا الدواء اأو ذاك، يف 
حني دخل على اخلط عامل اآخر وهو 

الدواء عرب "الكابة"، قادما من اخلارج 
تقاذفات  و�سط  باهظة،  وباأ�سعار 
الو�سية  الوزارات  بني  للم�سوؤولية 
وبني �سعف وعي امل�ستهلكني وعقلية 
التكدي�ص، حيث اأكد عباد اأن الو�ساية 
بعد، فال  الندرة احلا�سلة  تتدارك  مل 
كل  رغم  مفقودة،  اأدوية  عدة  تزال 
الندرة  اأن  اإل  التح�سن،  عن  احلديث 
كبري،  وب�سكل  املوقف  �سيدة  تبقى 
الطبيب،  وكذا  و�سط معاناة املري�ص 
اخلا�سة  بالأدوية  تعلق  فيما  بخا�سة 
بالإجابة  مطالبا  املزمنة،  بالأمرا�ص 
رغم  مفقودة،  هي  ملاذا  اإ�سكال  عن 
اأن اجلزائر ت�رشف ماليني الدولرات 

بهذا املجال.
�س.ب

اأ�ستاذة من بجاية را�سلت وزير القطاع

بني اجلزائر ورو�سيا

املرحلة الثانية من احلملة التدريبية "�سيف-2018"

نقابة ال�سيادلة

�سارة بومعزة

ت�شقيف عالمات التقييم ي�شعل فتنة جديدة يف اجلامعة

ارتفاع التبادل التجاري اإىل 81% يف 2018

ال�شفينة ال�شراعية املدر�شة "املالح" مبيناء �شكيكدة

الوزير اعرتف بوجود ندرة يف الأدوية
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الرئي�س املدير العام ل�سركة �سونلغاز عرقاب

ا�شتهالك الكهرباء خالل ال�شيف 
�شي�شل  اإىل 15 األف ميغاواط

اخلبري الفالحي عي�سى من�سور:

 غياب هياكل التخزين
 يهدد منتوج احلبوب

العام ل�رشكة  ك�سف الرئي�ص املدير 
التح�رش  عن  عرقاب   �سونلغاز 
بهدف  جديدة  ذكية  ملنظومة 
وتوفري  الكهرباء  ا�ستهالك  �سبط 
املزال  عرب  يرتكيبها  �سيتم  الطاقة 
اأن   ، متطورة  عدادات  خالل  من 
معلنا اأن رقم اأعمال ال�رشكة خالل 
2017 بلغ 3900 مليار دينار، كا�سفا 
اأن ديون ال�رشكة لدى زبائنها بلغت 
57 مليار دينار )5700 مليار �سنتيم( 

جاري حت�سيلها
ال�رشكة  اأن  الأم�ص  واأفاد عرقاب    
حت�سي 9 مليون و400 األف م�ستفيد 
ن�سبة  و�سلت  حيث  الكهرباء،  من 
الغار  اأما  باملائة،   99 اإىل  التغطية 
فهو يغطي حوايل 60 باملائة اأي ما 

يعادل 5 مليون و300 األف
 واأكد ذات املحدث اأن اإنتاج الكهرباء 
و�سل اإىل 18 األف ميغاواط، كما مت 
من  كلم  األف   30 عن  يزيد  ما  مد 
كابالت التوتر العايل لنقل الكهرباء، 
اإىل 400  كما و�سل عدد املحولت 
مركز لتحويل الكهرباء،وفيما يخ�ص 
عدد فروع �سونلغاز فاأعلن الرئي�ص 

 32 اإىل  و�سلت  اأنها  العام  املدير 
فرعا منها 24 فرع مبا�رش

. وذكر عرقاب ، اأن العددات الذكية، 
�ست�سمح مبراقبة ا�ستهالك الكهرباء 
ال�ستهالك  من  والتقليل  للزبون، 
عرب برجميات ذكية حتتويها، حيث 
الغرف  معرفة  من  العداد  �سيتمكن 
حاجة  دون  الكهرباء  ت�ستهلك  التي 
الغرف  اأنوار  كاإطفاء  ويقطعها، 

الفارغة
 من جهة اأخرى، توقع ذات املتحدث 
اجلزائريني  ا�ستهالك  ي�سل  اأن 
ال�سيف  ف�سل  خالل  الكهرباء  من 
بـ  مقابنة  ميغاواط،  األف   15 اإىل 
ال�سنة،  باقي  يف  ميغاواط  اآلف   8
فاأكد  النقطاعات  يخ�ص  وفيما 
التخل�ص  ا�ستحال  العام  املدير 
منها ب�سكل نهائي يف الوقت الراهن 
يف  خا�سة  التقنية  امل�ساكل  ب�سبب 
درجة  ارتفاع  ب�سبب  البالد  جنوب 
اإنقطاعات  وجود  نافيا  احلرارة، 
متعمدة ب�سبب وفرة الإنتاج وو�سائل 

التوزيع.
اإميان لوا�س

عي�سى  الفالحي  اخلبري  ك�سف 
الإ�سكالت  من  جملة  عن  من�سور 
احلبوب  �سعبة  فيها  تتخبط  التي 
التخزين،  هياكل  غياب  راأ�سها  على 
مو�سحا اأنها ل تكفي الإنتاج احلايل 
الوفري  الإنتاج  بحماية  بالك  فما 
الر�سمية  الت�رشيحات  تراهن  الذي 
على بلوغه، م�سرتطا هياكل تخزين 
املعايري  ح�سب  منجزة  ع�رشية 
واملقايي�ص ال�رشورية لأجل احلفظ 
بداية  مع  للحبوب.  والدائم  ال�سليم 
باإنتاج احلبوب  الإح�ساءات اخلا�سة 
والدر�ص  احل�ساد  عملية  نهاية  بعد 
طرح اخلبري الفالحي عي�سى من�سور 
الإ�سكاليات املرتبطة باإنتاج احلبوب 
الأمطار  على  العتماد  من  بداية 
غياب  ظل  يف  التخزين،  اإىل  و�سول 
هياكلها، حيث اأو�سح اخلبري الفالحي 
على  من�سور  يف  من�سور،  عي�سى 
الجتماعي  التوا�سل  مبوقع  ح�سابه 
احلبوب  انتاج  واقع  اأن  "فاي�سبوك"، 
مبجموعة  ي�سطدم  اجلزائر  يف 
رهني  كونه  من  بجاية  عوائق 
الأمطار وهو ما يجعل عملية تقدير 
حجم املردود غري م�سمون كونه ل 
والدائم  ال�سقي املنظم  ي�ستفيد من 
لل�سعب  بالن�سبة  به  معمول  هو  كما 

اخل�رشاوات،  غرار  على  الأخرى 
و�سول اإىل الإ�سكالية التي ركز عليها 
حول اآليات تخزين منتوج احلبوب يف 
هياكل  اأن  كا�سفا  وفريا،  كان  حالة 
متاما  كافية  غري  احلالية  التخزين 
ومهرتئة ول ت�ستجيب لأدنى �رشوط 
احلفظ ال�سليم، مت�سائال كيف ميكن 
اأن تركز على  الو�ساية  ل�سرتاتيجية 
بلوغ  على  والرهان  الإنتاج  زيادة 
ل  اأنها  حني  يف  الذاتي،  الكتفاء 
اآليات  خلق  خالل  من  ذلك  تواكب 
عليه.   واحلفاظ  الإنتاج  تخزين 
واقع  اأن  عي�سى  من�سور  واأ�ساف 
احتمالية  يطال  ل  احلبوب  تخزين 
يتعداها  بل  فقط،  الإنتاج  رفع 
و�سفه  الذي  احلايل  املنتوج  اإىل 
اإل  قلته  اأنه على  موؤكدا  باملحت�سم، 
وما  تخزينه  يف  �سعوبة  ن�سجل  اأننا 
ت�سجيل  م�سيفا  مب�ساعفته،  بالك 
تتخبط  التي  امل�ساكل  جمموعة من 
وزارة  حمذرا  احلبوب  �سعبة  فيها 
الفالحة اأنه يف حالة ا�ستمرار الو�سع 
على �سورته احلالية فاإن اخلروج من 
احلبوب  ب�سعبة  والنهو�ص  النفق 
الت�رشيحات  عليه  تراهن  ملا  وفقا 

الر�سمية يعد م�ستحيال.
�سارة بومعزة

رفعت اأ�ستاذة الآداب بجامعة عبد الرحمن مرية ببجاية حكيمة �سبايحي �سكوى اإىل وزير القطاع تركز فيها على ما 
اأ�سمته التجاوزات من طرف الإداريني بحق �سالحياتها كاأ�ستاذة ، اآخرها ت�سقيف عالمات مذكرات التخرج، داعية 
الطاهر حجار للتدخل العاجل بعد رف�س عميد كلية الآداب واللغات حل الق�سية وكلفها الأمر الت�سهري با�سمها يف 

وقت �سابق، متوعدة با�ستئناف فتح امللف مع الدخول اجلامعي املقبل.
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 تورط بها عون حرا�شة

 وم�شاعدي بنائني

5 �سنوات �سجنا ل�سارقي 
115 مليون �سنتيم من  

ور�سة بناء امل�سجد الأعظم 
فتحت اأم�س حمكمة اجلنايات الإ�ستئنافية لدى جمل�س 
م�رشوع  هزت  التي  الف�سيحة  ملف  العا�سمة  ق�ساء 
باملحمدية  الكائن  باجلزائر  الأعظم  امل�سجد  بناء 
باحلرا�س واملتعلق بق�سية �رشقة مبلغ 115مليون �سنتيم 
من رواتب العمال على م�ستوى مكتب املحا�سبة وهي 
الف�سيحة التي تورط بها 6 اأ�سخا�س منهم 5 موظفني 
مب�رشوع اأحدهم عون حرا�سة واآخر يعمل على م�ستوى 
خمرب ال�سمنت وبالباقني »م�ساعدين بنائني« املتابعني 
اأ�رشار،  جمعية  تكوين  بجناية  الإحالة  قرار  مبوجب 
مع  املزور  وا�ستعمال  والتزوير  املو�سوفة  ال�رشقة 
توفر ظرف التهديد وا�ستح�سار مركبة، وعدم البالغ 
عن جرمية . يف الق�سية التي جرى التحقيق فيها على 
م�ستوى حمكمة احلرا�س والتي تعود جمرياتها ل�سكوى 
تقدم بها م�سوؤول �سيني مب�رشوع بناء امل�سجد الأعظم 
تعر�سه  تفيد   2015 دي�سمرب  �سهر  بنهاية  باملحمدية 
اأ�سخا�س  جمموعة  يد  على  خطرية  �سطو  لعملية 
قاموا بالتهجم على مكتب املحا�سبة وبيدهم خناجري 
على  بالإ�ستيالء  وقاموا  الكبري  احلجم  من  و�سكاكني 
مبلغ 115 مليون �سنتيم وهي املبالغ املخ�س�سة لت�سديد 
اأجور العمال وقيامهم بتهدديه بالت�سفية اجل�سدية يف 
حال حاول مقاومتهم اأو الإ�ستنجاد بال�رشطة ، لتنطلق 
قد  ال�سطو  عملية  اأن  ك�سفت  التي  الأمنية  التحريات 
متت على يد اأ�سخا�س من داخل الور�سة وهما موظفان 
بور�سة هناك نفذا العملية بناءا على فكرتهما و اإخرتا 
ت�سلم  الرواتب  باأن  التام  لعلمهما  الرواتب  ت�سليم  ليلة 
املحا�سبة  مكتب  يف  و�سعها  بعد  اأظرفة  داخل  نقدا 
املوؤ�س�سة  عن  غريب  �سخ�س  مع  بالإتفاق  قاما  ،كما 
مكنوه من دخول الور�سة عن طريق تزوير بطاقة العمل 
ب�سيارة فاخرة ظل  الور�سة  لداخل  ولوجه  وبعد  هناك 
مهمة  يف  اأنه  اأ�سا�س  على  الور�سة  داخل  ينتظرهما 
بها  اإ�ستعانا  التي  ال�سطو  لعملية  تنفيذهما  عمل حلني 
بخناجر و �سكاكني و اأقنعة ، ويتم بعد التو�سل للفاعلني 
التحقيق  جرى  اأين  احلرا�س  حمكمة  على  بتحويلهم 
معهم و اإحالتهم على حمكمة اجلنايات باجلرم �سالف 
الذكر ، حيث اأنكروا من جهتهم ما ن�سب لهم من جرم 
لتدينهم   ، اجلزائية  امل�سوؤولية  من  التمل�س  وحاولوا 

املحكمة الإ�ستئنافية بعقوبة 5 �سنوات �سجنا نافذا .
ل/منرية

ما بني �شهر اأفريل اإىل اليوم

األيان�س للتاأمينات حتتل 
 الريادة يف النتائج

 على �سبكة الفي�سبوك
ت�ستثمر األيان�س للتاأمينات يف ا�سرتاتيجية الت�سال 360 
طفرة  لل�رشكة  الر�سمية  ال�سفحة  عرفت  فلقد  درجة 
اإىل  اأفريل  �سهر  الفرتة املمتدة ما بني  حقيقية خالل 
يومنا  حمققة يف ذلك ن�سبة عالية من اللتزام، و عدد 
700حاليا(   15 اأفريل،  يف   9935  ( املتزايد  املتتابعني 
اأكدته  ن�سبة منو 63%  هذا ح�سب ما  يعادل  اأي ما    ،
يومية  لها حت�سلت  ر�سمي  بيان  للتاأمينات  يف  األيان�س 
من  الأخرية  هذه  للتمكن  منه   ن�سخة  »على  »الو�سط 
الفي�سبوك  على  النتائج  يخ�س  فيما  الريادة  �سمان 
وا�سرتاتيجية  وا�سحة  روؤية  على  لعتمادها  وهذا    ،
ناجعة، األيان�س للتاأمينات تعتمد الآن كليا على الت�سال، 
وجتعل منه اأداة حقيقية للتنمية ، وعلى هذا الأ�سا�س 
تفتخر األيان�س للتاأمينات بهذه النتائج الإيجابية الن�سطة 
والتفاعلية على ال�سبكة ال�سخمة منذ الأ�سهر املا�سية 
املوؤ�س�سة،   اأن�سطة  بتداعيات هادفة على  تب�رش  والتي 
ت�سبح  اأن   وهو  الأ�سمى  هدفها  من  يقربها  ما  وهذا 

املاأمن املف�سل لدى اجلزائريني.
 حكيم .م

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  تابعت 
وت�سدير  اإ�سترياد  �رشكة  �ساحب  
بتهمة خمالفة ال�رشف وحركة روؤو�س 
الأموال من واإىل اخلارج ،على خلفية 
تورطها بتهريب 176 األف اأوور لدولة 
الأردن والكويت  اإثر عملية ا�سترياد 
اأحد  ل�سالح  بها  قامت  م�سبوهة 
التجار دون اإتباع الإجراءات اخلا�سة 
بالتوطني يف عملية حتويل ما قيمته 
»الرتفا�س«  منتج  اأورو من  األف   176
لتلك الدول  ، حيث اأكد دفاع الطرف 

املحاكمة  جل�سة  خالل  املدين 
كافة  ا�ستنفذ  قد  اجلزائر  بنك  اأن 
قبل  الودية  و  القانونية  الطرق 
الو�سول لأروقة املحاكمة من خالل 
الإعذارات ال�ستة التي اأر�سلها للمتهم 
من اأجل ت�سوية الو�سعية و ا�سرتداد 
متت  التي  الت�سدير  عملية  نواجت 
باإلزامه  ليطالب  كاملة  عرب6مرات 
 ، دج  13مليون  بقيمة  تعوي�س  بدفع 
يف وقت اأكد املتهم مبثوله للمحاكمة 
ال�ستدعاء  اإجراءات  مبوجب 
لل�رشكة  �ساحب  ب�سفته  و  املبا�رش 
مار�س2012  ل�سهر  تعود  الواقعة  اأن 
ب�سفته  جمعته  جتارية  عملية  اإثر 

التجار  اأحد  مع  ال�رشكة  �ساحب 
»الرتفا�س«  منتوج  ت�سدير  حول 
وهو  الطائرات  عرب  نقله  يتم  الذي 
املنتوج ال�رشيع التلف الذي ل يجوز 
�ساعة   48 من  اأقل  يف  ا�ستهالكه 
وعلى �سوء هاته املعطيات و نتيجة 
للظروف اجلوية الغري م�ستقرة التي 
املواد  هاته  تلفت  اجلزائر  تعرفها 
رف�س  الذي  للم�ستورد  و�سولها  قبل 
و  م�ستحقاتها  ت�سديد  جهته  من 
كبري  ماأزق  من جهته يف  ليقع  ثمنها 
الإجراءات  اإمتام  عن  يعجز  جعله 
البنكية رغم الإعذارات الثالث التي 
مل  الذي  اجلزائر  بنك  من  حلقته 

يلقي بال لهاته الظروف و �سارع يف 
اتخاذ الإجراءات القانونية يف حقه 
الق�سية  بهاته  متابعا  نف�سه  ليجد 
،هذا وقد قدم دفاعه لقا�سي اجلنح 
من  �سادرة  ر�سمية  تقارير  وثائق 
تاأكد  الدول  لتلك  الفالحية  الغرفة 
يف م�سمونها اأن هالك ال�سلعة خارج 
بالدرجة  ناجت  و  املتهم  اإرادة  عن 
احلرارة،من  درجات  لإرتفاع  الأوىل 
العام ويف ظل ما  جهته ممثل احلق 
املتهم   تغرمي  ب  طالب  ذكره  �سلف 
مع   ، املخالفة  قيمة  �سعف  مببلغ 
جلل�سات  باحلكم  النطق  تاأجيل 

لحقة . 

ل/منرية

متكنت قوات ال�رشطة باأمن دائرة 
قر�س   755 حجز  من  الربد  عني 
مهلو�س من خمتلف الأنواع ، كانت 
موجهة للرتويج مبدينة عني الربد، 
قوات ال�رشطة متكنت من توقيف 
03 اأ�سخا�س يف العقد الثالث من 
بحوزتهم  �سبطت  حيث   ، العمر 
مالية  ومبالغ   ، املذكورة  الكمية 
تعترب  �سنتيم  مليون   46 قدرها 
من عائدات ترويج هذه ال�سموم،  
بي�ساء  اأ�سلحة  اإىل  بالإ�سافة 
الأنواع  خمتلف  من  حمظورة 
ال�سالفني  تقدمي  مت  كما  هذا   ،
اأمر  اأين �سدر  النيابة  اأمام  الذكر 
بينما  منهم  اثنني  حق  يف  اإيداع 
اإجراءات  من  الثالث  ا�ستفاد 
الق�سية  .ف�سول  املوؤقت  الإفراج 

تعود اإىل ا�ستغالل قوات ال�رشطة 
الربد ملعلومات  دائرة عني  باأمن 
يقوم  �سخ�س  وجود  مفادها 
عني  مبدينة  املهلو�سات  برتويج 
بفتح  امل�سلحة  لتبا�رش  الربد، 
حتقيق معمق على جناح ال�رشعة 

للك�سف عن مالب�سات الق�سية بعد 
امل�ستبه  لتحركات  تر�سد  عملية 
من  عدد  بيع  ب�سدد  لوحظ  فيه، 
الأقرا�س املهلو�سة باأحد �سوارع 
�سده  التدخل  ليتم  املدينة، 
لعملية  اإخ�ساعه  بعد  وتوقيفه، 

بحوزته  �سبط  اجل�سدية  التلم�س 
املهلو�سة،  الأقرا�س  من  عدد 
متكنت  التحريات   تكثيف  بعد 
بقية  اإىل  الو�سول  من  امل�سلحة 
ب�سخ�سني  الأمر  ويتعلق  �رشكائه، 
اآخرين يف العقد الثالث من العمر 
قانونية  تفتي�س  عملية  بعد   ،
كميات  �سبط  مت  مل�ساكنهم 
املهلو�سة  الأقرا�س  من  متفاوتة 
قدر عددها بـ 755 قر�س مهلو�س 
ومبالغ  الأنواع  خمتلف  من 
�سنتيم  مليون   46 قدرها  مالية  
هذه  ترويج  عائدات  من  تعترب 
اأ�سلحة  اإىل  بالإ�سافة   ، ال�سموم 
�سبطت  الأحجام  خمتلفة  بي�ساء 

بحوزتهم بدون مربر �رشعي 
�ص.�شهيب

جويلية   10 الثالثاء  اأم�س  اأ�رشف 
مدير  دحماين،  زروق  اللواء   ،2018
الدفاع  لوزارة  الجتماعية  امل�سلحة 
وزير  نائب  الفريق  با�سم  الوطني، 
اجلي�س  اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع 
الوطني ال�سعبي، وبح�سور وزير ال�سكن 
والعمران واملدينة، على عملية توزيع 
من  �سكنية  وحدة   2000 عن  يزيد  ما 
امل�ستخدمني  لفائدة  ال�سيغ  خمتلف 
الوطني  اجلي�س  ومتقاعدي  العاملني 

والطارف  عنابة  من  بكل  ال�سعبي 
بالناحية الع�سكرية اخلام�سة. 

توزيع  عمليات  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
ال�سكنات لفائدة امل�ستخدمني العاملني 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  ومتقاعدي 
املواطنني،  اإخوانهم  غرار  على 
الوطني،  الرتاب  كافة  عرب  �ستتوا�سل 
الطلبات  جممل  تلبية  غاية  اإىل 
امل�سلحة  مديرية  لدى  امل�سجلة 

الجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.

�شيدي بلعبا�ص

الناحية الع�شكرية اخلام�شة

اإحباط حماولة ترويج اأكرث من 750 قر�س مهلو�س 

توزيع 2000 �سكن لفائدة م�ستخدمي ومتقاعدي اجلي�س 

عدم توطينه عملية ت�شدير مادة »الرتفا�ص« بقيمة 176 األف اأورو

�ساحب �سركة جتارية  متهم بتهريب املليري  للأردن والكويت 
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التي  امل�صادر  نف�س  واأ�صافت 
جهاز  اأن   ، املعلومة  اأوردت 
املكلف  اجلزائرية  املخابرات 
باللجان  واال�صتطالع  باال�صتعالم 
الو�صع  مبتابعة  املكلفة  االأمنية 
اجلنوبية  باحلدود  االأمني 
والنيجر  مايل  دول  مع  وال�رشقية 
ال�صلطات  اأبلغ  قد  كان   ، وليبيا  
الع�صكرية العليا بالبالد قبل ثالثة 
اأ�صهر من االأن ، من امكانية تنفيذ 
ت�صتهدف  قد  انتحارية  عمليات 
وزارية  ومواكب  االأمنية  املقرات 
اأخرى   و  �صيا�صية  و�صخ�صيات 
ريا�صية بدولة تون�س ، وذلك بهدف 
البحث عن ممرات �رشية باحلدود 
اخلناق  عن   بعيدا  التون�صية 
املفرو�س على احلدود اجلزائرية 
واملتاخمة  االأطراف  املرتامية 
التي  االفريقي  ال�صاحل  لدول 
م�صبوق  غري  اأمني  انفالت  تعي�س 
مما ا�صتدعى حتالف قاري و اأخر 
ال�صف  قادة  ملالحقات  غربي 
الثاين من تنظيم الدولة االإ�صالمية 
القاعدة  تنظيم  و  بليبيا  داع�س 

باقليم  واجلهاد  التوحيد  وحركة 
ما  وفق  مايل  ب�صمال  االأزواد 

اأوردته م�صادرنا .
فاإن  م�صادرنا  من  علم  وح�صبما 
املقدمة  االأمنية  املعلومات 
اطار  يف  تندرج  تون�س  لدولة 
دول  بني  اال�صتخبارتي  التبادل 
وال�صاحل  العربي  املغرب  منطقة 
تقوي�س  بهدف  وذلك  االفريقي 
التي  امل�صلحة  اجلماعات  ن�صاط 

نحو  الفرار  حتمية  اأمام  اأ�صبحت 
التون�صية  احلدودية   املناطق 
االأمنية  املالحقات  من  للفرار 

والغارات اجلوية .
نف�س  اأكدت  فقد  ثانية  جهة  من 
قامت  اجلزائر  اأن   ، امل�صادر 
املا�صية  القليلة  ال�صاعات  خالل 
الع�صكري  تواجدها  بتعزيز  
م�صتوى  على  التما�س  بنقاط 
مع  ال�رشقي  احلدودي  ال�رشيط 

دولة تون�س للت�صدي الأي حماولة 
حرمة  على  تعدي  اأو  اخرتاق 
الرتاب الوطني ، ويف �صياق مت�صل 
اجلهات  نف�س  ا�صتبعدت  فقد 
اجلزائرية  احلدود  غلق  امكانية 
به  معمول  هو  مثلما  تون�س  مع 
مع دول النيجر ومايل و ليبيا التي 
تتوا�صل عملية غلق احلدود معها 
ح�صب  االأمن  ا�صتتباب  غاية  اىل 

املعلومات املتاحة .

اأفراد املجتمع  العديد من    طالب 
يت�صدرهم  الوادي  بوالية  املدين 
االحياء  جلان  جمعيات  روؤ�صاء 
و�صع  باإلزامية  االإدارية  ال�صلطات 
العادة  مدرو�س  تقني  خمطط 
ب�صنفيها  الطرقات  ل�صبكة  االعتبار 
مزريا  اإهرتاءا  تعرف  التي  الوالئية 
اأ�صبه  اإىل  حتولت  التي  والفرعية 
مب�صالك فالحية يف قرى نائية ومل 
املزرية   الو�صعية  هذه  من  ت�صلم 
مبقر  املتواجدة  الطرق  حتى 

عا�صمة الوالية  .  
  وت�صاءل �صكان االحياء املت�رشرة 
بهذا  التكفل  عن  االدارة  عزوف 
اآليات  ت�صطري  خالل  من  االن�صغال 
يف  التعجيل  �صاأنها  من  عملية 
االعتبار  اإعادة  برامج  جت�صيد 
عن  البلديات  م�صالح  عجز  اأمام 
التهيئة  برنامج  يف جت�صيد  ال�رشوع 

والرتميم.
ت�رشيحات  يف  منهم  عدد    وعرب 
عن  »الو�صط«،   يومية  مع  لهم 
الو�صعية  من  ال�صديد  تذمرهم 
تعرف  التي  للطرقات  الكارثية 
و  احلفر  كرثة  جراء  فظيعا  ترديا 
مناطق  يف  واالنك�صارات  املطبات 
م�صافات  على  بالوالية و  عدة 
اأثر  ما  وهو  بالكيلومرتات  تقدر 
اإ�صتمرارية  على   – �صلبا - ح�صبهم 
على  تعتمد  التي  اليومية  اأن�صطتهم 
يف  منهم  العاملني  ال�صيما  التنقل 
للم�صافرين  العمومي  النقل  قطاع 
و�صيارات  احلافالت  اأ�صحاب  من 
الذين  احل�رشي  والنقل  االأجرة 
املهرتئة  الو�صعية  هذه  كبدتهم 

مادية  خ�صائر  الطرقات  ل�صبكة 
ج�صيمة مبركباتهم .

هوؤالء   اإنتقد  فقد  ثانية  جهة    من 
يف  للممهالت  الع�صوائي  التواجد 
ت�صتند  ال  التي  الفرعية  الطرق 
معايري  اإىل  اإجنازها  عملية 
ناحية  من  �صواء  مدرو�صة  تقنية 
اأ�صبه  اأ�صبحت  التي  جم�صماتها 
ارتفاعها  اإ�صمنتية  يفوق  بحواجز 
التباعد  م�صافة  اأو  �صم   20 اأحيانا 
بني املمهل واالآخر املقدرة بب�صعة 
اأ�صبح  بع�صها  اأن  لدرجة  اأمتار 
جغرافية  اإحداثيات  لتحديد  معلما 
معينة ، مت�صائلني عن جدوى اإقامة 
اآهلة  غري  فرعية  بطرق  ممهالت 

بال�صكان .  
بع�س  بقاء  منهم  عدد  يه�صم  ومل 
مهرتئة  بلديات  بعدة  الطرق 
كالطريق الرابط بني و�صط املدينة 
وبلدية الرباح واملمتد على م�صافة 
ح�صا�س  اأنه طريق  ورغم  كلم   15
بخم�س  الوالية  عا�صمة  يربط 
بلديات كاملة اإال اأنه ال تزال معظم 
 10 من  اأزيد  منذ  مهرتئة  اأجزائه 
�صنوات وكاأنه م�صلك فالحي يربط 
باال�صافة  هذا  فالحية  م�صتثمرات 
بني  الرابط  البلدي  الطريق  اإىل 
و�صط املدينة وحي �صيدي م�صتور 
واملمتد على م�صافة 03 كلم تقريبا 
وهو الذي ظل طيلة 05 �صنوات يعرف 
و�صعا كارثيا اإ�صافة اإىل العديد من 
وانتزاع  فاحلفر  الفرعية  الطرقات 
هي  واالنك�صارات  الزفتية  الطبقة 

ميزة هذه امل�صالك.
اأحمد باحلاج 

الفواكه  و  اخل�رش  اأ�صواق  باتت 
جراء  اأنفا�صها  تلفظ  بتمرنا�صت  
يف  ت�صهده  الذي  الفاح�س  الغالء 
معظم املنتوجات االأكرث اإ�صتهالكا 
اأكد  قد  و   ، املحلي  الزبون  لدى 
الإقتناء  عجزهم  عن  املواطنني 
�رشوريات نظرا و القدرة ال�رشائية 
عن  معربين   ، لديهم  املحدودة 
االأ�صعار  ل�صقف  غ�صبهم  جام 
ال  الذي  و  ال�صلع  اإليه  قفزت  الذي 
يعك�س و طبيعة املنطقة التي تعد 
منطقة فالحية باإمتياز قادرة وفق 
االكتفاء  على  املتاحة  االإمكانيات 
، و نزول اخل�رش  الغذائي املحلي 
و  معقولة  جد  باأ�صعار  لالأ�صواق 
مبختلف  املواطنني  متناول  يف 

�رشائحهم .
و يف �صياق ذي �صلة ، فاإن االأ�صعار 
اإطالقا  تعك�س  املتح�صل عليها ال 
بالوالية  اليومي  االأ�صعار  معدل  و 
التجارة  مديرية  ت�صهر  الذي  و 
االإلكرتوين  املوقع  يف  و�صعه  على 
متناول  يف  يكون  كي  بها  اخلا�س  
اجلميع ، حيث تبني مقارنة ب�صيطة 
بن�صب  متطابقة  غري  االأ�صعار  اأن 
متباينة ، على غرار مادة البطاطا  
 100 ب�صعر  ال�صوق  يف  تتوفر  التي 

دينار   80 ب�صعر  الب�صل  و  دينار 
غري   ، دينار   120 ب  الطماطم  و 
املعطيات  تبني  املقابل  يف  و  اأنه 
تاريخ  اآخر  يف  باالأ�صعار  املتعلقة 
االأوىل  ال�صلعة  اأن  املحدد   لها 
يف  املتمثلة  الطازجة  اخل�رش  يف 
البطاطا حدد ب 60 دينار بالن�صبة 
بالن�صبة  دينار   75 كذا  و  للجملة 
يتعلق  فيما  هذا  و  التجزئة  ل�صوق 
بوحدة قيا�س مقدرة ب 1 كلغ ، من 
ح�صب  الطازجة  الطماطم  جهتها 
و�صل  فقد  التجارة  مديرية  موقع 
غرام  للكيلو  دينار   95 �صقف  اإىل 
و  اجلملة  ل�صوق  بالن�صبة  الواحد 
�صعر 110 دينار يف اأ�صواق التجزئة 
بالن�صبة لوحدة القيا�س ذاتها ، اأما 
االأ�صعار  فاإن  بالب�صل  يتعلق  فيما 
ت�صاربت يف كل من الب�صل اجلاف 
اجلاف  الب�صل  اأن  اإذ   ، االأخ�رش  و 
 60 مببلغ  االأ�صعار  �صلم  يف  حمدد 
دينار اإىل 75 يف الكليو غرام الواحد 
بالن�صبة لل�صوقني اجلملة و التجزئة 
، يف حني اأن الب�صل االأخ�رش حدد 
هي  و   ، لل�صوقني   75 اإىل   54 ب  
اأنها  املفرو�س  من  التي  االأ�صعار 

موجهة مبا�رشة للم�صتهلك .
�شيخ مدقن  

.       »البحث عن  منافذ للتنف�س  ب�ضبب اخلناق امل�ضروب على احلدود اجلزائرية«

مقرات اأمنية ، وزراء و�شخ�شيات م�شهورة اأبرز اأهداف داع�س بتون�س 

اأحمد باحلاج 

اجلزائر حذرت تون�س من 15 اإعتداء 
اإرهابي خالل ال�ضنة اجلارية 

القاطنني  املواطنني  ا�صتكى 
قلب  يف  العتيق  الق�رش  مبنطقة 
املرتددين  كذا  و  ورقلة  مدينة 
على ال�صوق اليومي ، من الو�صعية 
التي  الطرقات  ل�صبكة   الكارثية 
اأ�صبحت متلئها احلفر بعمق اأمتار 
 ، الت�صققات  وكرثة  املطبات  و 
االأمر الذي بات ي�صكل خطرا على 
ينقلون  الذين  ال�صائقني  �صالمة 
اخل�رش و الفواكه و كذا املواطنني 
اأ�صحى   كما   ، �صوى  حد  على 
بوقوع  يهددهم  القائم  امل�صكل 

حوادث مرور مميتة .
ال�صكان  من  جمموعة  اأعرب 
بذات  �صوى  حد  على  وال�صائقني 
اهرتاء  مع�صلة  من   ، اجلهة  
الذي  االأمر   ، الطرقات   �صبكة 
وا�صتياءهم  امتعا�صهم  اأثار 
املعنية  ال�صلطات  التزام  نتيجة  
املتعفن  املو�صوع  حيال  ال�صمت 
وجتاهلها ملطالبهم التي و�صفوها 
يهدد  بات  الذي  و  بامل�رشوعة 
و   ، مميتة  مرور  حوادث  بوقوع 
رغم عديد ال�صكاوي التي وجهوها 
لل�صلطات املحلية  يف وقت �صابق 
الحتواء الرتاكمات احلا�صلة ، ياأتي 

هذا يف الوقت الذي خ�ص�صت فيه 
احلكومة مبالغ مالية �صخمة فعادة 
للتقليل من  الطرقات  تهيئة �صبكة 
ح�صد  الذي  الطرقات  اإرهاب 

عديد ال�صحايا .
على  ي�صتوجب  بات  و�صعا  وهو 
ال�صلطات املعنية التدخل العاجل 
و  القائمة  املع�صلة  الحتواء 
�صبكة  تهيئة  اإعادة  على  العمل 
ت�رشيح  وح�صب   ، الطرقات 

جمموعة من ال�صائقني لـ »الو�صط 
كاهلهم  اأثقلت  امل�صكلة   فاإن    ،«
اإ�صالح  ب�صبب  بامل�صاريف 
االأعطاب التي ت�صيب مركباتهم يف 
املتواجدة  احلفر  نتيجة  مرة  كل 
بالطريق ذاته املار بال�صوق ، وعليه 
املحلية  ال�صلطات  هوؤالء  نا�صد 
يف  والت�رشيع  العاجل  بالتدخل 
عملية اإعادة تهيئة �صبكة الطرقات   
املعمول  العاملية  املقايي�س  وفق 

بها ، والعمل على تفادي الغ�س يف 
ب�صبكة  اخلا�صة  امل�صاريع  اجناز 
اإرهاب  من  للتقليل  الطرقات 
وفاة  يف  ت�صبب  الذي  الطرقات 
عدد من ال�صحايا ، حيث يتواجد 
ال�صوق  و�صط  املتواجد  الطريق 
نتيجة  مزرية  و�صعية  يف  اليومي  
، مما  اأمتار  بعمق  الكبرية  احلفرة 
�صالمة  على  خطرا  ي�صكل  اأ�صبح 
املواطنني خا�صة كبار ال�صن الذين 
يعانون من �صعف الب�رش و االأطفال  
ال�صغرية  ال�صاحنات  �صائقي  وكذا 
يحملون  الذين   « ديفام   « نوع  من 
الذين  للتجار  الفواكه  و  اخل�رش 
العمالقة  احلفرة  هذه  اأ�صحت 
عليه  و   . �صاحناتهم  بابتالع  تهدد 
نا�صد هوؤالء املواطنني و ال�صائقني 
ال�صلطات املحلية  على حد �صوى 
االأ�صغال  مديرية  راأ�صها  على  و 
العمومية بالتدخل العاجل و العمل 
على اإعادة تهيئة الطريق املذكور 
حقيقية  اإن�صانية  كارثة  لتجنب 
حوادث  معدل  ارتفاع  مع  خا�صة 
عدد  هالك  يف  اأدت  التي  املرور 

من ال�صحايا . 
اأحمد باحلاج 

امل�شكل اأثار قالقل الزبائن املرتددين على ال�شوق 

�ضكان الق�ضر العتيق ببلدية ورقلة  يطالبون بتدخل ال�ضلطات 

 الإدارة عاجزة عن و�شع  جت�شيد 
خمطط لإعادة العتبار  

البطاط 100 دج ، الب�شل 80 دج و 
الطماطم 120 دج 

طرقات والئية مهرتئة واأخرى فرعية 
اأ�ضبه مب�ضالك فالحية بالوادي 

اإرتفـــــــــــاع جنوــــــني الأ�ضـــــــعار اخلـــــ�ضر 
بتمرنا�ضت و مديرية التجارة يف �ضبات  

ك�شفت م�شادر اأمنية عليمة ليومية »الو�شط »،  اأن اجلزائر قد حذرت احلكومة التون�شية خالل ال�شدا�شي الأول من ال�شنة اجلارية من فر�شية 
تنفيذ 15 اعتداء ارهابي قد ي�شتهدف مقرات اأمنية ومواكب وزارية  ا�شافة ل�شخ�شيات م�شهورة للبحث عن منافذ من احلدود املجاورة بعيدا عن 

احلدود اجلزائرية اجلنوبية وال�شرقية التي ت�شهده حالتي طوارئ وا�شتنفار من الدرجة الأوىل .



متكنت م�صالح احلماية املدنية لوالية 
اإنقاذ  من  االثنني  يوم  م�صاء  البليدة  
حم�صورين  كانوا  اأ�صخا�ص  ع�رشة 
اإىل  اآلت  ببناية  العلوية   الطوابق  يف 
احلظ  حل�صن  يتم  مل  و  ال�صقوط 
علم  ح�صبما  ب�رشية,  خ�صائر  ت�صجيل 
للمكلف  وا�صتنادا  امل�صالح  ذات  من  
الهيئة,  هذه  م�صتوى  على  باالت�صال 
تدخل   فقد  زغاميي,  زروق  عادل 
املدنية  للحماية  املتقدم  املركز 
اخلام�صة  حدود  يف  اجلزائر  لباب 
اإنقاذ  عملية  اأجل  من  دقيقة   42 و 
ع�رشة اأ�صخا�ص اإثر انهيار اأدرج بناية 
البليدة  ب�صارع اجلزائر و�صط مدينة  
من  متكونة  اال�صتعماري  للعهد  تعود 
عائالت   ت�صع  بها  ت�صكن  و  طابقني 
اأن العملية التي دامت قرابة  واأ�صاف 

االأروقة  انهيار  خطر  ب�صبب  ال�صاعة 
اأ�صخا�ص  ع�رشة  اإنقاذ  من   مكنت 
اأطفال  �صبعة  و  م�صنني  ثالثة  منهم 
العلوية  الطوابق  يف  حم�صورين  كانوا 
اإىل  م�صريا  النزول,  من  يتمكنوا  مل  و 
اأنه و حل�صن احلظ مل ت�صجل خ�صائر  

ب�رشية.
بالعائالت  التكفل  حاليا  ويجري 
املت�رشرة من هذا احلادث من طرف 
عني  يف  احلا�رشين  البلدية   م�صالح 
يذكر  ال�رشطة  م�صالح  كذا  و  املكان 
البليدة حت�صي العديد  اأن نواة مدينة 
اإىل   تعود  التي  القدمية  البنايات  من 
باالنهيار  مهددة  اال�صتعمارية  احلقبة 
يف اأي وقت, ال طاملا رفعت العائالت  
القاطنة بها نداءات لل�صلطات املحلية 

للنظر يف و�صعيتها االجتماعية.

املاء  �صخ  اإعادة  حمطة  تعززت 
بوالية  تازولت  ببلدية  ال�رشوب 
بهدف  جديدة  بتجهيزات  باتنة 
األف   35 من  اأكرث  تزويد  حت�صني 
املادة  بهذه  باملدينة  ن�صمة 
مدير  اأكده  ما  ح�صب  احليوية 
الكرمي  عبد  املائية  املوارد 
امل�صوؤول  ذات  واأو�صح   . �صربي 
باأن هذه العملية �صتمكن من تلبية 
احتياجات �صكان هذه البلدية من 
املقدرة  لل�رشب  ال�صاحلة  املياه 
من  مكعب  مرت   4200 ب  حاليا 
على  نهائيا  والق�صاء  يوميا  املاء 
م�صجلة  كانت  التي  االختالالت 
الرفع من  يف هذا املجال  ومكن 
مبحطة  الكهربائي  املحول  قدرة 
مرفق  مبنطقة  الكائنة  ال�صخ 
من  البلدية  بهذه  بلخري  �صيدي 
زيادة حجم املياه املوجهة لتزويد 

ال�صكان حيث اأ�صبح يقدر 
وهو  يوميا  مكعب  مرت   6800 ب 

البلدية وفقا  يفوق حاجة هذه  ما 
مدير  واأ�صاف  امل�صدر.  لذات 
املوارد املائية بالوالية باأن متوين 
احليوية  املادة  بهذه  املواطنني 
يوميا بدال من مرة كل  يتم  اأ�صبح 
االأمر  عليه  كان  مثلما  اأيام  اأربعة 
الكمية  اأن  اإىل  م�صريا  ال�صابق  يف 
احليوية  املادة  هذه  من  املعباأة 
كدية  �صد  منها من  مت جلب جزء 
االآخر  واجلزء  بتيمقاد  املدور 
البلدية  بذات  منقب  من  انطالقا 
اإعادة  حمطة  ظلت  فقد  لالإ�صارة 
لل�رشب  ال�صاحلة  املياه  �صخ 
تقريبا  متوقفة  تازولت  مبدينة 
حمولها  ب�صبب  �صنوات  اأربع  طيلة 
�صلبا  اأثر  ال�صعيف مما  الكهربائي 
على حجم املياه املوجهة لتموين 
ملرات  و  عربوا  الذين  املواطنني 
تلك  من  تذمرهم  عن  عديدة 
املياه  يجلبون  كانوا  اإذ  الو�صعية 

بوا�صطة ال�صهاريج. 
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خالل  امل�صوؤول  نف�ص  اأو�صح  و 
اجلزائرية  وحدة  نظمته  لقاء 
املدينة حتت  فنادق  باأحد  للمياه 
اإجنازات  ال�رشوب:  "املاء  �صعار 
اإطارات  بح�صور  حتديات"  و 
املائية  املوارد  وقطاع  الوحدة 
بع�ص  عن  وممثلني  اإعالميني  و 
فتح  عملية  باأن  االأحياء  جمعيات 
االأظرفة قد متت موؤخرا وينتظر 
�صتتكفل  التي  املقاوالت  تعيني 
و  ميدانيا  االأ�صغال  بتج�صيد 
الثاين  �صطره  يف  امل�رشوع  يندرج 
عملية  �صمن  امل�صدر  ي�صيف 
تخ�ص  ممركزة  عمومية  ا�صتثمار 
�صبكات  تاأهيل  اإعادة  اأ�صغال 
املاء ال�رشوب عرب 11 مدينة عرب 
الوطن هي باتنة ومع�صكر وتيارت 
وتيزي  وبجاية  بلعبا�ص  و�صيدي 
وتلم�صان  و�صطيف  وال�صلف  وزو 

والوادي باالإ�صافة اإىل جيجل.
التي  بباتنة  االأ�صغال  و�صتمتد 

على  مقاوالت   3 بها  �صتتكفل 
لتاأهيل  كلم   140 تقارب  م�صافة  
 6 عرب  ال�رشوب  املاء  �صبكة 
 12 اإجناز  مع  باملدينة  قطاعات 
 6 تاأهيل  اإعادة  و  تو�صيلة  األف 
خزانات وكذا اإجناز نظام التحكم 
عن بعد يف ت�صيري كل �صبكة املاء 
باملدينة  املوجودة  ال�رشوب 

امل�رشوع  جت�صيد  �صي�صمح  حيث 
املادة  بهذه  التزود  بتح�صني 
العليا  الطوابق  يف  حتى  احليوية 
اأخطار  على  والق�صاء  للعمارات 
ت�صكل بوؤر التلوث ح�صب ما اأ�صار 
ال�صطر  وكان  امل�صوؤول  نف�ص  اإليه 
االأول الذي انتهت به االأ�صغال قد 
املاء  �صبكة  من  كلم   123 �صمل 

نتائجه  وبداأت  باملدينة  ال�رشوب 
تظهر يف امليدان خا�صة من حيث 
الق�صاء على الت�رشبات وكذا عدم 
جانب  اإىل  تلوث  نقاط  ت�صجيل 
وهو  ال�صبكة  يف  املياه  دميومة 
االأمر الذي �صيتدعم اأكرث -ي�صيف 
امل�صدر- عند االنتهاء من اأ�صغال 

ال�صطر الثاين.

ي�شرع "عما قريب" يف اأ�شغال اإجناز ال�شطر الثاين مل�شروع تزويد مدينة باتنة باملاء ال�شروب, ح�شب ما ك�شف عنه املدير املحلي 
لوحدة اجلزائرية ن�شر الدين بودبوزة.

مدينة باتنة

بو�شريفي بلقا�شم 

اإجناز ال�شطر الثاين مل�شروع التزويد باملاء ال�شروب 

م�شتغامن

�شكان حي تيزيري بتيزي وزو 

مت اإعادة فتح ثالثة منها خالل هدا العام 

الوايل يكيف خرجاته امليدانية خالل مو�شم اال�شطياف 

مطالبة موؤ�ش�شة اجلزائرية للمياه بالتدخل 

10 مركز بريديا مغلقا بتيزي 
وزو لدواعي اأمنية 

مركزا   10 من  اأكرث  اليزال 
بلديات  بعدة  مغلقا  بريديا 
تيزي وزو لدواعي اأمنية و هدا 
ملا يزيد عن 10 �صنوات وقد مت 
البع�ص  فتح  اإعادة  قرار  اتخاذ 
اأن تخ�صع  منها من جديد بعد 
الأ�صغال اإعادة تهيئة, اإال اأنه مت 
العام  خالل  فقط  منها   3 فتح 
الربيد  مديرية  ح�صب  املا�صي 
وزو  تيزي  لوالية  واملو�صالت 
فتح  ال�صدد  هدا  يف  مت  اأين 
مركز كل من قرية تيزيط ببلدية 
ببلدية  بزرو  اإغيل  افرحونان 
ببلدية  وعديلة  عي�صي  بني 
فتح  ينتظر  فيما  غنيف  تيزي 
ببلدية  ابيزار  قرية  بريد  مركز 
واأ�صافت  ال�صنة  هذه  تيميزار 
امل�صادر اأنه ي�صجل فتح مراكز 
بريدية بالقرى اأكرث من الو�صط 

"بريد  يعتزم  فيما  احل�رشي 
وزو  تيزي  بوالية  اجلزائر" 
تكثيف �صبكة االأك�صاك الربيدية 
بالو�صط احل�رشي بغية �صمان 
وتقدمي  بالزبائن  التكفل 
ال�صيما  امل�صتوى,  يف  خدمات 
 4 ت�صم  التي  الوالية  بعا�صمة 
تعتزم  اأنها  كما  فقط  مراكز 
تامدة  اجلامعي  بالقطب  فتح 
الثاين  يعّد  قريبا  بريديا  ك�صكا 
جامعة  به  تدعمت  الذي  بعد 
ح�صناوة, يف حني �صيفتح مركز 
الربيد اجلديد الذي ي�صاف اإىل 
مبدينة  اأبوابه  القدمي,  املركز 
ظهور  ظل  يف  احلمام  عني 
يعرقل  �صار  العقار  م�صكل 
نطاق  تو�صيع  ق�صد  املديرية, 

�صبكة اأك�صاك الربيد
�س-ح

امليدانية  اخلرجات  اأن  يبدو 
وايل  خاللها  من  عاين  التي 
ال�صكنية  امل�صاريع  الوالية 
ك�صفت  الوالية  بلديات  بكافة 
عن  الغبار  واأزاحت  امل�صتور 
املئات  فيه  يتخبط  مر  واقع 
وجدوا  الذين   املواطنني  من 
�صنوات  ينتظرون  اأنف�صهم 
طويلة للظفر مبفاتيح �صكناتهم 
اإىل  حولت  التي  الت�صاهمية 
�صيغة "البيا " وقد �صعد الوايل 
التي  املقاوالت  اإزاء  لهجته 
مبركز  �صكنية  برامج  تنجز 
يف  املتاأخرين  وتوعد  الوالية 
اجناز الربامج ال�صكنية بتطبيق 

اإىل  ت�صل  �صارمة  اإجراءات 
معهم  الن�صاط  عقود  ف�صخ  حد 
يف  تاأخر  خلفية  على  وهذا 
الوحدات  من  الع�رشات  اجناز 
م�صتغامن  ببلدية  ال�صكنية 
وبلديات �صيدي علي وبوقرياط 
وما�رشة وقد ك�صفت العديد من 
بع�ص  اأن  التنموية  امل�صاريع 
عددا  اإال  توظف  ال  املقاوالت 
حمدودا من اليد العاملة وحتت 
اخلرجات  اأو  ال�صغط  وقع 
بعاملني  ت�صتعني  امليدانية 
جعل  الذي  االأمر  موؤمنني  غري 
العديد من امل�صاريع التي تنجز 
مقاولني   يد  يف  رهينة  بالوالية 

متقاع�صني عن اجناز 40 وحدة 
اأ�صغال  اأوكلت  اأن  بعد   , �صكنية 
اجناز ترمواي م�صتغامن ل�رشكة 
االأ�صغال يف  كو�صيدار وانطالق 
مير  التي  املناطق  من  العديد 
 14 م�صافة  على  تراموي  بها 
كيلومرت �صدد الوايل خالل احد 
خرجاته امليدانية على �رشورة 
والنوعية  اجلحودة  �صمان 
ترمواي  معدات  تركيب  يف 
طويلة  ا�صهر  بعد  واجنازه 
�صاق فيه امل�صتغامنيون معاناة 
وغياب  الطرقات  اهرتاء  مع 
ويراهن  احل�رشية  التهيئة 
على  العمومية  االأ�صغال  قطاع 

يف  امل�رشوع  وت�صليم  ا�صتكمال 
وزير  عليها  �صدد  التي  االآجال 
القطاع خالل زيارته امليدانية 
�صي�صطر  اإذ  للوالية  االأخرية 
اإىل  مب�صتغامن  املواطنون  جمددا 
ال�صرب مع حلول مو�صم اال�صطياف 
عرب  املتوا�صلة  االأ�صغال  ب�صبب 
وجتديت  خروبة  اأحياء  طرقات 
نقلت  وقد  و�صالمندر  وباميوت 
ال�صلطات  اأن  مطلعة  م�صادر  لنا 
جتاوز  على  تعمل  املحلية 
واجهت  التي  والعوائق  النقائ�ص 
التقنية  م�صتغامن  ترمواي  م�رشوع 

واالإدارية   .
م.اأمني

ب�صارع  تيزيري  حي  �صكان  نا�صد 
اجلديدة  باملدينة  بلقا�صم  كرمي 
للمياه  اجلزائرية  وموؤ�ص�صة  بتيزي 
خلفية  على  العاجل  التدخل 
من  عدد  من  املائية  الت�رشبات 
اختالط  اإىل  اأدت  التي  ال�صبكات 
باملياه  لل�رشب  ال�صاحلة  املياه 
االإقامة  اأو  احلي  مبداخل  القدرة 
التي �صيدتها موؤخرا موؤ�ص�صة جيني 
اأ�صبح يهدد  الذي  االأمر  �صيدر وهو 
�صكان  بو�صط  بيئية  كارثة  بحدوث 
عن  املحتجون  عرب  حيث  االإقامة 
من  تذمرم  و  ال�صديد  �صخطهم 
مل  التي  للمياه  اجلزائرية  موؤ�ص�صة 
ت�رشيحاتهم  ح�صب  �صاكنا  حترك 
طرف  من  املتعددة  ال�صكاوي  رغم 

املوجهة  الر�صائل  و  املواطنني 
موؤ�ص�صة  و  املختلفة  امل�صالح  اإىل 
اآذان  جتد  مل  التي  �صيدر  جيني 
ويف  امل�صوؤولني  هوؤالء  عند  �صاغية 
هوؤالء  من  عدد  طالب  االإطار  هذا 
راأ�صهم  على  و  الوالئية  اجلهات  من 
وايل الوالية بالتدخل من اأجل و�صع 

حد ملعاناتهم خا�صة بعد اأن غمرت 
ال  و  باملياه  االإقامة  العمارات  قبو 
اإليها بتاتا وذلك بعد  ميكن الدخول 
ت�صجيلهم حلاالت اإ�صابات يف حوادث 
واالأوحال  االأتربة  ب�صبب  متفرقة 
الذي  الواقي  اجلدار  من  القادمة 
�صيدر  موؤ�ص�صة جيني  قبل  من  �صيد 

لو�صع حد لتدفق املياه من االأر�ص 
من  العديد  اأكد  مت�صل  �صياق  يف 
اأنهم  خمتلفة  ت�رشيحات  يف  هوؤالء 
ي�صطرون يوميا اإىل اإخراج املياه يف 
كل مرة من مداخل العمارات ق�صد 
تعمدت  االلتحاق مبنازلهم يف وقت 
جيني  موؤ�ص�صة  و  للمياه  اجلزائرية 
حاله  على  الو�صع  ترك  على  �صيدر 
املحدق  باخلطر  اإخطارهم  رغم 
العمارات  انهيار  من  خوفا  بهم 
اأطرافها  تاكل  بعد  روؤو�صهم  على 
الإزالة  منا  حماولة  ويف  اأ�صا�صها  و 
النهار  ات�صلت  املو�صوع  عن  اللب�ص 
اأن تلك  اإال  اأنفا  باملوؤ�ص�صة املدورة 

املحاولة باءت بالف�صل
ح- �س 

البليدة

 اإنقاذ ع�شرة اأ�شخا�ص اإثر 
انهيار بناية بو�شط املدينة

باتنة 

 تدعيم حمطة اإعادة ال�شخ بتازولت 
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كيف اأف�سلت مائة يوم من الطائرات الورقية مائة �سنة من االحتالل؟ 
ه�شام توفيق

�شدمة بعد مائة �شنة من 
الحتالل

بلفور،  ت�رصيح  من  عام  مائة  بعد 
التوطني  هدية  من  عام  مائة  بعد 
احتالل  من  قرن  بعد  ال�صهيوين، 
والأمة  للق�صعة  ومتزيق  وتكالب 
اأقطارا وقطعا ممزعة موزعة، بعد 
فل�صطيني  �صعب  ت�رصيد  من  قرن 
»والعلو  الحتالل  وقابل  واجه 
ال�صمود  من  عام  مبائة  الفا�صد« 
خل�ص  والنت�صارات،  والنتفا�صات 
املنطقة  يف  ال�صهيوين  امل�رصوع 
التوطني  يف  جنح  اأنه  اإىل  وغريها 
ولة  خيانة  بف�صل  »دولة«  وبناء 
العرب واأنظمة الغرب لكنه مل ينجح 

يف »ا�صتكمال الدولة«.
يف  واأ�صطورة  �صكال  اأعلنها  نعم 
واملخطوطات  والتلمود  التوراة 
تاريخًيّا  املزيفة  امللفقة  والآثار 
يف  ف�صل  لكنه  وثقافيا،  و�صيا�صيا 
الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود  يل 
وجربوت  العودة  وم�صريات 
�صباب  حراك  واإف�صال  املقاومة 
الطائرات الورقية وجهاد مرابطات 

ب�صالح اهلل اأكرب، وف�صل يف تهويد كل 
فل�صطني واإخراج اأهلها. 

الإعالن  فرتة  منذ  عام  مائة  بعد 
اإىل   1917 )من  بلفور  ت�رصيح  على 
وقرار  ت�رصيح  اإىل   )2017 اآخر 
ال�صهيوين  امل�رصوع  راح  ترمب 
يفكر فعليا اأنه انتقل من فرتة الأمن 
اإىل فرتة التهديد، فهو  وال�صتقرار 
و�صباب  فل�صطيني  �صعب  مهدد من 
مل  قوية  اإرادة  لهم  ورقية  طائرات 
تنجح البتة اتفاقيات اأو�صلو وكامب 
ف�صال  وتطبيعه،  تدجينه  ديفيد يف 
�صار  ال�صهيوين  الكيان  اأن  عن 
مهددا كوح�ص وحيوان مطوق داخل 
قف�ص ال�صعوب العربية والإ�صالمية 
الغا�صبة التي ميكنها اأن تنفجر �صد 
دول وحكومات ه�صة مهرتئة �صنعها 

ال�صتكبار ال�صهيوين الأمريكي.

الأوراق ال�شهيونية 
البديلة الفا�شلة 

امل�رصوع  قوة  توازن  اختالل  اأمام 
م�صريات  حراك  ب�صبب  ال�صهيوين 
العودة والطائرات الورقية، واإرباك 
ب�صفقات  امل�صطرة  توقعاته 
مائة  منذ  واأو�صلو  بيكو  �صاي�ص 

ال�صهيوين  امل�رصوع  بات  �صنة، 
ال�صتكبار  ورقات  اإخراج  يف  يفكر 
الأمريكي مبعية املنتوجات العربية 
اأخرى،  �صفقة  �صكل  يف  اخلائنة 
الورقات حتفظ ماء وجه  لعل هذه 
وتكمل  املنطقة،  يف  الحتالل 
قرنية  ب�صفقة  التهويدي  م�رصوعه 
امل�صتقبلية  التهديدات  من  تنقذه 
بلفور  ت�رصيح  ف�صل  بعد  خ�صو�صا 
ال�صهيوين  امل�رصوع  ا�صتكمال  يف 
تهديد  اأي  من  خالية  دولة  لبناء 
�صعبيا  التهديد  كان  �صواء  مقاوم، 
مقاوما منتف�صا، اأو خارجيا ممثال 
يف حتركات �صعبية عربية اإ�صالمية 
املباركة  والأر�ص  لالأق�صى  تغ�صب 

وروح واأمل الأمة.
جماعيا  املخططة  اجلهود  رغم 
واأمريكا  ال�صهيوين  الكيان  بني 
�صفقة  لتنزيل  التطبيع  واأنظمة 
كل  اإخراج  من  وبالرغم  قرن، 
التي  التغيري  �صيول  ملنع  الأوراق  
ال�صابقة،  ال�صيلية  الغثائية  جتاوزت 
فاإن الوقت قد فات لو�صع ال�صدود 
اأو  �صعودية  اأو  اإماراتية  كانت  ولو 
مغربية اأو م�رصية اأو بحرينية، ولو 
كانت كذلك من الأحجام التطبيعية 
ال�صيا�صية  اأو  الثقافية  اأو  الفنية 

من  ال�صادرة  حتى  اأو  الريا�صية  اأو 
جمعيات  مع  بالط  يف  رق�صات 
�صباقات  من  ال�صادرة  اأو  يهودية 

دراجات هوائية.
عن  عبارة  هي  القرن  �صفقة 
الأمريكية  الأوراق  من  جمموعة 
ال�صهيونية والعربية املطبعة جتتمع 
الفل�صطينية  الق�صية  على  لالإجهاز 
بدءا  تدريجية  وب�صفة  كامل  ب�صكل 
با�صتهداف املقومات واملوؤ�ص�صات 
للق�صية  املنا�رصة  والدول 
الفل�صطينية، لكن ال�صفقة واأوراقها 
منيع  بجبل  املرة  هذه  ا�صطدمت 
بل  واخلليل،  وال�صفة  غزة  حرك 
�صدمت  و�صبابها،  الأمة  و�صعوب 
بقوة  ال�صفقة  اأوراق  وا�صطدمت 
يف  جت�صدت  املوازين  قلبت  كربى 
الفل�صطيني،  ال�صعب  �صباب  قوة 
وخروج اإرادات �صبابية يف م�صريات 
يف  جديدة  و�صائل  اأبدعت  العودة 
والطائرات  ال�صعبية  املقاومة 
الأ�صاطري  اأحرقت  الورقية 
الرواية  ت�رصب  بطرق  والأكذوبات 
ال�صهيونية الكاذبة عر�ص احلائط. 
العودة  م�صريات  من  يوم  مائة  بعد 
اأن  ر�صدنا  الورقية،  والطائرات 
اإل  تقع  اأ�صكالها  على  الأوراق 

فهي  غزة،  يف  الورقية  الطائرات 
توقع ول تقع، حتقق  طائرة وورقة 
واأوراقه  للعدو  والإ�صقاط  ال�صقوط 

واأحجامه ول ت�صقط.
التي  الورقية  الطائرات  فكرة 
عنوان  ال�صهيوين  الكيان  اأحرقت 
العقلي  اجلريان  قوة  على  ب�صيط 
الأمة  ل�صباب  التفكريي  الإبداعي 
وفل�صطني  غزة  و�صباب  عموما 
الطائرات  حراك  هو  خ�صو�صا، 
يف  طفرة  من  املنبعث  الورقية 
الإيجابي  والتغيري  الوعي  �صناعة 
الفل�صطيني  ال�صباب  اإرادات  يف 
تخديرا  قرن  منذ  ا�صتهدف  الذي 
بالقمع  لنف�صيته  وتدمريا  لعقليته 

واحل�صار والفقر.
الورقية  للطائرات  حترك  هو 
النابع اأ�صال من الإرادات ال�صامدة 
الوا�صحة  والروؤى  الفتية  والعقول 
هو  وفل�صطني،  غزة  يف  خ�صو�صا 
حترك لالإبداع وطاقة ال�صباب وروح 
التغيري والتحرير  الباعث  لالأمل يف 
يتجاوز  وامل�صلمني  العرب  �صباب 
احلدود الفل�صطينية والغزية ليوؤجج 
اإرادات �صعوبنا بربكة بيت املقد�ص 

التي بارك اهلل فيما حولها.

اأوراقهم واأوراقنا

اآن الأوان للقوى املهرتئة والأوراق 
وال�صلطة  فل�صطني  يف  البالية 
تنتهز  اأن  العربية  والدول  املن�صقة 
غزة  يف  الأمة  �صباب  مع  الفر�صة 
لت�صطف  والأمة  والقد�ص  وال�صفة 
مع  �صادقا  عادل  ا�صطفافا 
�صنة  مائة  اأربكت  �صبابية  طاقات 
ال�صهيوين  والعدوان  الحتالل  من 
الورقية  الطائرات  من  يوم  مبائة 
واحلقول،  الأرا�صي  اأحرقت  التي 
بل واأحرقت حدود �صفقة �صايك�ص 
بيكو وخطط بلفور، وعطلت جهودا 
والتخطيط  التنظري  من  كبرية 
الفل�صطيني  ال�صعب  لإخ�صاع 
والإ�صالمية  العربية  وال�صعوب 
وتدجينها وتطبيعها لتقبل �صيناريو 
ميثل  الذي  اجلديدة  ال�صفقة 
اإ�رصائيل  قوى  ثالثية   « خال�صة 
خيارات  هي  والعرب«.  واأمريكا 
مع  ال�صطفاف  اإما  للتاريخ، 
و�صناع  الورقية  الطائرات  اإرادات 
املحررة،  املغرية  الطائرة  الأوراق 
اإىل  والنعطاف  ال�صطفاف  اأو 
الأمريكية  العربية  الأوراق  جناب 

ال�صهيونية  املت�صاقطة. 

تدويل قطاع غزة اإن�سانيًا واقت�ساديًا
بقلم د. م�شطفى يو�شف اللداوي

�صاءت القوى ال�صيا�صية الفل�صطينية 
يف قطاع غزة اأو اأبت، عار�صت اأو 
اأو  وا�صرتكت  �صاهمت  �صمتت، 
يف  ظهرت  وانتفعت،  ا�صتفادت 
لت  َوَكّ اأو  مبا�رص  ب�صكٍل  ال�صورة 
م�صتثمرون،  عنها  وناب  اآخرين 
امُلعنَّى  ال�صعب  دفعها  و�صواءٌ 
واأجربتها  املحا�رصون  والأهل 
ومعاناتهم  امللحة  حاجتهم 
منافعها  حركتها  اأم  اليومية، 
اخلا�صة ودفعتها مكا�صبها احلزبية، 
ودغدغت  الواعد  الربيق  واأغراها 
اجلديدة  الأحالم  م�صاعرها 

لعابها  واأ�صالت  القريبة،  والوعود 
وال�صتثمارات  ال�صخمة  امل�صاريع 
الكربى، وهي التي ترى خمططات 
التفاقيات،  وم�صودات  امل�صاريع 
وقيمة  الر�صاميل  حجم  وتعرف 
احلاجة  وتدرك  ال�صتثمارات، 
اإليها و�صعوبة احلياة بدونها، واأنها 
كبرية  اقت�صادية  رافعًة  �صت�صكل 
�صيح�صن  مما  غزة،  قطاع  ل�صكان 
ال�صعبة  عي�صهم  �رصوط  من 

والقا�صية.
وقبلت ال�صلطة الفل�صطينية يف رام 
اهلل اأو امتنعت، وباركت اأو حذرت، 
وت�صجعت اأو خافت، وكانت طرفاً 
بالتهمي�ص  قبلت  اأو  و�رصيكاً 

والتجاوز، وخ�صع العامل ل�رصوطها 
قطاع  فاإن  حماذيرها،  اأهمل  اأو 
غزة ما�ٍص رغم اأنف الطرفني معاً، 
اأو بقبولهما ور�صاهما ومباركتهما 
التدويل،  م�صار  يف  وم�صاركتهما 
فقد قطع املجتمع الدويل �صوطاً 
امل�صتقبلية  خمططاته  يف  كبرياً 
والأممية  الدولية  وم�صاريعه 
مع  التام  بالتفاق  وذلك  الكربى، 
معه،  والتعاون  ال�صهيوين  الكيان 
الإ�رصائيلية  احلكومة  تريد  حيث 
حكومتها  رئي�ص  م�صاريع  ا�صتعادة 
�صالٍم  يف  نتنياهو  بنيامني 
جمتمعي،  ورخاٍء  اقت�صادي، 
فل�صطينيي  تن�صي  �صعبية  ورفاهية 

وتف�صهم  املقاومة،  غزة  قطاع 
وت�صغلهم  ف�صائلها،  حول  من 
وم�صاريعهم  ال�صخ�صية  بحاجاتهم 

القت�صادية.
وعليه فال يكاد ميُر يوٌم دون اأن تزور 
ومبعوثون  دولية  وفوٌد  غزة  قطاع 
دول  وقنا�صل  و�صفراء  اأمميون، 
وا�صرتاليا  وكندا  الغربية  اأوروبا 
دولة  �صفري  عن  ف�صاًل  واليابان، 
اإىل  املتحدة  الأمم  ومبعوث  قطر 
الأرا�صي الفل�صطينية، وغريهم من 
امل�صوؤولني  وكبار  اخلارجية  وزراء 
فل�صطني  يزورون  الذين  الدوليني 
اأن  يحر�صون  وجميعهم  املحتلة، 
يكون لقطاع غزة ن�صيٌب كبرٌي من 

مهماً  حيزاً  ي�صغل  واأن  زيارتهم، 
حيث  ونقا�صاتهم،  حواراتهم  من 
ي�صكل  غزة  قطاع  اأن  يعتربون 
زاوية اأ�صا�صية من م�صاريع ال�صالم 
يف  مف�صلياً  وركناً  امل�صتقبلية، 
الفل�صطينية،  املقاومة  م�صاريع 
حاله  على  القطاع  بقي  ما  واأنه 
عليه،  وم�صيقاً  حما�رصاً  البئي�ص 
ت�صهد  لن  كلها  املنطقة  فاإن 
بل  اأمناً،  تعي�ص  ولن  ا�صتقراراً 
الفل�صطينيني  من  الكثري  �صيجد 
للثورة  املربر  وموؤيدوهم 
والنتفا�صة، واملقاومة والن�صال.

وامل�صغلة  املمولة  الدول  عمدت 
والإمنائية  القت�صادية  للم�صاريع 

اإىل  غزة،  قطاع  يف  والإن�صانية 
احل�صول على �صماناٍت اإ�رصائيلية 
تدمريها  اأو  بها  امل�صا�ص  بعدم 
خالل اأي عملياٍت ع�صكرية تقوم بها 
يف قطاع غزة، واأل تقوم بق�صفها 
اأن  ذلك  قادم،  عدواٍن  اأي  خالل 
قد  اختالفها  امل�صاريع على  هذه 
متت بعلمها وموافقتها، وهي تعلم 
ولديها  مهماتها،  وتعرف  طبيعتها 
ومواقعها  باإحداثياتها  تام  علم 
يجعل  الذي  الأمر  الأر�ص،  على 
من ا�صتهدافها باخلطاأ غري مربر، 
ول ميكن للدول املانحة واملمولة 
اإ�رصائيلية يف  اأعذاٍر  باأي  تقبل  اأن 

حال ق�صفها اأو تدمريها.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية وهران 

مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب امل�ؤ�ش�شات امل�شنفة و املهن املنظمة

القرار رقم 2803 امل�ؤرخ يف 11ج�ان 2018
املت�سمن ا�سهار درا�سة مدى التاأثري على البيئة املتعلق مب�رشوع اجناز حمطة خدمات على م�ستوى بلدية  حا�سي بن عقبة ق�سم رقم 09ايلو 78 دائرة بئر اجلري 

EURL TASIST-HK لفائدة ال�رشكة ذات ال�سخ�ص الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة
وايل والية وهران ،

- مبقت�سى االمر رقم 281/67 املوؤرخ يف 20 دي�سمرب 1967 املتعلق باحلرفيات و حماية االأماكن و االثار التاريخية و الطبيعية.
- مبقت�سى االمر رقم 58/75 املوؤرخ يف 26�سبتمرب 1975 املعدل و املتمم املت�سمن القانون املدين مبوجب القانون رقم 05/07 املوؤرخ يف 13 ماي 2007.

- مبقت�سى القانون رقم 29/90 املوؤرخ يف 01 دي�سمرب 1990 املتعلق بالتهيئة و التعمري املعدل و املتمم  بالقانون رقم 05/04 املوؤرخ يف 14 اوت 2004 .
- مبقت�سى القانون رقم 19/01 املوؤرخ يف 12 دي�سمرب 2001 املتعلق بت�سيري النفايات و مراقبتها و ازالتها 

- مبقت�سى القانون رقم 10/03 املوؤرخ يف 19 جويلية 2003 املتعلق بحماية البيئة يف اطار التنمية امل�ستدامة
- مبقت�سى القانون رقم 10/11 املوؤرخ يف 22  جوان 2011 املتعلق بالبلدية 
- مبقت�سى القانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 21 فيفري 2012 املتعلق بالوالية

- مبقت�سى املر�سوم الرئا�سي املوؤرخ يف 2017/07/13 املت�سمن تعيني ال�سيد �رشيفي مولود واليا لوالية وهران
مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 378/84  املوؤرخ يف 15 دي�سمرب 1984 املحدد ل�رشوط التنظيف جمع و معاجلة النفايات ال�سلبة املنزلية و ما �سابهها 

- مبقت�سى  املر�سوم التنفيذي رقم 78/90  املوؤرخ يف 27 مار�ص  1990 املتعلق بدرا�سة التاأثري على البيئة ال �سيما املادة اخلام�سة منه
- مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 79/90 املوؤرخ يف 27 فيفري 1990 املت�سمن نقل املواد اخلطرية 

- مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 165/93 املوؤرخ يف 10 جويلية 1993 املحدد للت�رشبات الهوائية منها الدخان ،الغاز، الغبار، الروائح، اجلزئيات ال�سلبة املنبعثة 
من املن�ساآت املثبتة 

- مبقت�سى املر�سوم  التنفيذي رقم 65/02 املوؤرخ يف 06 فيفري 2002 املتعلق بدرا�سة امللفات و منح رخ�ص ا�ستغالل املناجم 
- مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 198/06 املوؤرخ يف 31 ماي 2006 املحدد للتنظيم املطبق على املن�ساآت امل�سنفة من اجل حماية البيئة 

- مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 07 /145 املوؤرخ يف 19 ماي 2007 املحدد ملجال تطبيق حمتوى و كيفيات تطبيق درا�سة و موجز التاأثري على البيئة .
- بناء على الر�سالة رقم 786 املوؤرخة يف 2018/05/20 ال�سادرة عن ال�سيدة م�سرية البيئة لوالية وهران و التي تطلب فيها تعيني حمافظا حمققا الإ�سهار درا�سة 
اإيلو 78 دائرة بئر اجلري لفائدة ال�رشكة ذات  مدى التاأثري على البيئة املتعلق مب�رشوع اإجناز حمطة خدمات على م�ستوى بلدية حا�سي بن عقبة ق�سم رقم 09 

EURL TASIST-HK ال�سخ�ص الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة
باإقرتاح من ال�سيد مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة لوالية وهران

يقرر
املادة االأوىل : ت�سهر درا�سة مدى التاأثري على البيئة املتعلق مب�رشوع حمطة خدمات على م�ستوى بلدية حا�سي بن عقبة ق�سم رقم 09 اإيلو 78 دائرة بئر اجلري 

EURL TASIST-HK لفائدة ال�رشكة ذات ال�سخ�ص الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة
املادة الثانية : ت�سهر درا�سة مدى التاأثري على البيئة امل�سار اإليها يف املادة االأوىل اأعاله خالل �سهر يف مقر الوالية و الدائرة و البلدية و كذا االأماكن املجاورة 

ملوقع امل�رشوع و ذلك اإبتداءا من تاريخ اإم�ساء هذا القرار .
املادة الثالثة : يعني ال�سيد االأمني العام لبلدية حا�سي بن عقبة حمافظا حمققا لت�سجيل كل االأراء ، الرغبات ، التظلمات و املالحظات الكتابية و ال�سفوية املدىل 

بها من طرف الغري ، اأ�سخا�سا طبيعيون كانوا اأو معنيون يف �سجل خا�ص موقع و موؤ�رش عليه من طرف ال�سيد رئي�ص املجل�ص ال�سعبي لبلدية حا�سي بن عقبة 
املادة الرابعة : يتخذ املحافظ املحقق مقرا له ملبا�رشة مهامه ببلدية حا�سي بن عقبة و تو�سع ن�سخة كاملة من درا�سة التاأثري على البيئة اخلا�سة بامل�رشوع 
املزمع اإجنازه يف مقر البلدية لدى املحافظ املحقق لتمكني املواطنني و الغري على االإطالع عليها و االإدالء مبالحظاتهم و اأرائهم حول اإجناز امل�رشوع و مدى 

تاأثريه على البيئة 
املادة اخلام�سة : تن�رش درا�سة التاأثري على البيئة مو�سوع هذا القرار يف جريدتني وطنيتني على االأقل من طرف �ساحب امل�رشوع الذي يتحمل نفقات االإ�سهار 

املادة ال�ساد�سة : بعد اإنتهاء املدة املقررة لالإ�سهار امل�سار اإليها يف املادة الثانية اأعاله ، يقفل ال�سجل من طرف املحافظ املحقق الذي يحرر تقريرا تلخي�سيا 
ير�سله اإىل ال�سيد الوايل يت�سمن نتيجة جميع االأراء و املالحظات و مدليا براأيه يف ظرف الع�رشة اأيام املوالية .

املادة ال�سابعة : يكلف ال�سادة : االأمني العام للوالية ، مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة ، مدير البيئة رئي�ص دائرة بئر اجلري ، رئي�ص املجل�ص ال�سعبي لبلدية حا�سي بن 
عقبة و املحافظ املحقق ، كل واحد منهم ح�سب ال�سالحيات املخولة له قانونا بتنفيذ هذا القرار الذي يدرج يف مدونة القرارات االإدارية لوالية وهران . 

و�شل ا�شتالم التبليغ 
باملطابقة القانونية

مبقت�سى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 
املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  

مت هذا اليوم  02-07- 2018  ا�ستالم مذكرة املطابقة 
اأنفال  جمعية   2018  -04  -25 يف  املوؤرخة  القانونية 

اخلريية  
امل�سماة :جمعية اأنفال اخلريية باملزدور مركز

املقيمة :باملزدور مركزبلدية املزدور
رئي�ص اجلمعية  : م�سلم خملوف

تاريخ ومكان امليالد 06-05-1970 برج اأخري�ص
العنوان : بلدية املزدور والية البويرة

املالحظة: ين�رش هذا الو�سل خالل ثالثني 30 يوما على 
االأكرث التي تلي ت�سليمه يف جريدة يومية وطنية اإعالمية 

بطلب من رئي�ص اجلمعية وعلى ح�سابها 
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

اإعالن باإعداد 
�شهادة احليازة

طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�سمن التوجيه 
حممود   بن  اعومر  حممدي   : ال�سيد  فان  واملتمم  املعدل  العقاري 
املولود بتاريخ 11 - 08-1960 باالأخ�رشية  وال�ساكن حزامة بلدية ودائرة 
عقارا  امتالكه  مدعيا  للبلدية  ملف  قدم  قد  البويرة   والية  االأخ�رشية 
عن طريق احليازة والتقادم املك�سب ، طالبا اإثبات هذه امللكية بتحرير 
اأر�سيتني ميكن  قطعتني   : تعيينه  االآتي  للعقار  اعرتاف مبلكيته  �سهادة 
اأو اأي عملية تهيئة اأخرى يف�سلهما مدخل تقعان  ا�ستغاللهما يف البناء 
باملكان امل�سمى مر�سد حزامة  بلدية ودائرة االأخ�رشية والية البويرة  

م�ساحتهما االإجمالية 700،00 مرت مربع  ويحدها من :
ال�سمال :  ملكية ورثة حممادي حممود وبن حممد و�سعبة

اجلنوب : ملكية ورثة حممادي عمر ومدخل
ال�رشق  : ملكية ورثة حممادي حممود وبن حممد ومدخل

الغرب :  �سعبة وملكية ورثة حممادي عمر
القطعة الثانية م�ساحتها االإجمالية 05اآرو06�ساآر
ال�سمال ملكية ورثة حممادي حممود بن حممد

بن  حممود  حممادي  ورثة  وملكية  عمر  حممادي  ورثة  ملكية  اجلنوب 
حممد

ال�رشق ملكية ورثة حممادي حممود بن حممد
الغرب مدخل وملكية حممادي عمر

اإعالن باإعداد 
�شهادة احليازة

طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�سمن 
التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان ال�سيد : اأوزناجي خدوجة 
االحد   ب�سوق   1944-11  -  16 بتاريخ  املولود  عي�سى   بنت 
قدم  قد  بومردا�ص   والية  الثنية  دائرة  االحد  �سوق  وال�ساكن 
ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم 
اعرتاف  �سهادة  بتحرير  امللكية  هذه  اثبات  طالبا   ، املك�سب 
مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة ار�ص ميكن ا�ستغاللها يف 
البناء او اي عملية تهيئة اخرى  تقع باملكان امل�سمى زاويران 
قرية بوربا�ص بلدية ودائرة االخ�رشية والية البويرة  م�ساحتها 

االجمالية 27437،00 مرت مربع  ويحدها من :
ال�سمال : واد ي�رش و�سعبة

اجلنوب : ممر وملكية ورثة مقنني علي
ال�رشق  : باقي امللكية وواد ي�رش

الغرب :  �سعبة

اإعالن باإعداد 
�شهادة احليازة

طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�سمن 
التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان ال�سيد : خوجة رابح بن احمد 
املولود بتاريخ 10 - 10-1965 باالأخ�رشية  وال�ساكن حي 210 م�سكن 
بلدية ودائرة االأخ�رشية والية البويرة  قد قدم ملف للبلدية مدعيا 
امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم املك�سب ، طالبا اإثبات 
هذه امللكية بتحرير �سهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االآتي تعيينه : 
اأخرى   تهيئة  عملية  اي  او  البناء  يف  ا�ستغاللها  ار�ص ميكن  قطعة 
البويرة   تقع باملكان امل�سمى تيزرا بلدية ودائرة االأخ�رشية والية 

م�ساحتها االإجمالية 461،00 مرت مربع  ويحدها من :
ال�سمال : ملكية حرا�ص حممد 

اجلنوب : ملكية حرا�ص مو�سى وممر
ال�رشق  : ملكية حرا�ص مو�سى �سعبة وممر

الغرب :  ممر
فعلى كل �سخ�ص له مطالب اأو اعرتا�سات على حترير هذه ال�سهادة 
يف  الن�رش  تاريخ  من  ابتداء   02 �سهرين  اأق�ساها  مدة  يف  تقدميها 

جريدة يومية وطنية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
االأ�شتاذ / بختي �شليمان

حم�شر ق�شائي
بدائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة و حماكمه

�شارع عي�نة حممد �شرق مقر الدرك ال�طني
تيبازة

حم�شر ن�شر م�شم�ن عقد التبليغ الر�شمي الإعذار 
طبقا للمادة 412/4 من ق ا م ا

بناء على طلب املحامي /�سليماين حممد �سفيان – يف حق : بنك التنمية املحلية بنك وكالة تيبازة رمز 120 
بناء على املواد  404 اإىل 416  من ق ا م ا ٬ و بناء على اأخر اإعذار بدفع مبلغ الدين حمرر و موقع من طرف االأ�ستاذ بتاريخ 2018/03/04

بناء على اإر�سال حم�رش تبليغ اإعذار عن طريق الربيد بر�سالة م�سمنة بتاريخ : 2018/04/15حتت رقم  00062922442 ٬بناء على حم�رش تبليغ اإعذار عن طريق التعليق 
مبحكمة االإخت�سا�ص )تيبازة( بتاريخ :2018/05/17 ،بناء على حم�رش تبليغ اإعذار عن طريق التعليق ببلدية املعني )�سيدي را�سد( بتاريخ : 2018/05/17 ٬و بناء على اأمر 
بن�رش تبليغ اإعذار  بجريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد : رئي�ص حمكمة تيبازة بتاريخ : 2018/06/06 حتت رقم : 18/00406 ---------------------------

-------------
نبلغ ال�سيد/ عيد عدنان  ، ال�ساكن/ حي 20 اأوت 1955 �سيدي را�سد – والية تيبازة ، باالإعذار املذكور اأعاله املت�سمن : ي�رشفني با�سم موكلي بنك التنمية املحلية بنك 

وكالة تيبازة رمز 120 اأن اأتقدم اإليكم و اأنذركم كاأخر مرة مبايلي : 
اأنه اأبرم بينكم و بني موكلي بنك التنمية املحلية وكالة تيبازة رمز 120 بتاريخ 2010/09/16 عقد قر�ص ل�رشاء عتاد للخراطة مببلغ قر�ص 4٬380٬000٬00 دج قابل للت�سديد 

على اأ�سا�ص دفع ق�سط �سهري منتظم خالل 06 �سنوات .
حيث اأنه بعد درا�سة ملفكم تبني اأنكم توقفتم عن الدفع و مل ت�سددوا الديون املتاأخرة الواجب دفعها منذ مدة طويلة رغم تبليغكم عدة اإعذارات و املقدرة حاليا اإىل غاية 

2018/04/01 ب : 1٬398٬672٬74 دج علما اأن هذا املبلغ موؤقت و يحت�سب مبلغ الدين نهائي اإىل غاية الت�سديد الكلي و الفعلي .
و بناء عليه فاإننا متنحكم يف هذا ال�سدد مهلة 15 يوم تبداأ من تاريخ تبليغكم هذا االإعذار .

و يف حالة جتاوزكم اأو جتاهلكم هذه املدة يوؤ�سفنا اأن نخربكم باأننا �سوف ن�سطر التخاذ كافة االإجراءات الق�سائية املخولة لنا قانونا اأمام العدالة الأجل ا�ستفاء حقوقنا 
اإ�سافة اإىل املطالبة بالتعوي�سات املحتملة مع االأمر بحجز منقوالتكم و عقاراتكم و تقدمي �سكوى جزائية اأمام وكيل اجلمهورية التي يكون عقوبتها ال�سجن ملدة طويلة .  

املح�شر الق�شائي  
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 انعكا�س مبا�شر

لأ�سواق  الكويتي  املحلل  قال 
النفط العاملية، اأحمد ح�سن كرم، 
الأمريكي  الرئي�س  ت�رصيحات  اإن 
مبا�رصة  النفط  اأ�سعار  يف  توؤثر 
واحدة  رئي�س  "ترامب  واأ�ساف: 
للنفط  ا�ستهالكا  الدول  اأكرب  من 
يف العامل، وبالتايل فاإن ت�رصيحاته 
على  مبا�رص  ب�سكل  تنعك�س 
ترامب  اأن  اإىل  الأ�سواق"واأ�سار 
عرب  النفط  اأ�سعار  خف�س  يحاول 
لأن  "اأوبك"؛،  دول  مع  توا�سله 
مرغوب  غري  الأ�سعار  ارتفاع 
القت�ساد  منو  لتباطوؤ  ويوؤدي  به، 
تكتالن  "هناك  وتابع:  الأمريكي 
مييل  منهم  واحد  اأوبك؛  داخل 
لل�سيا�سة الأمريكية برفع الإنتاج.. 

والآخر معار�س لها".
ارتفاع  الكويتي  املحلل  وتوقع 
اإنتاج  تاأثر  حال  النفط،  اأ�سعار 
اإيران النفطي بعد فر�س العقوبات 
غلق  على  واإقدامها  الأمريكية، 
م�سيق هرمز الذي يعرب من خالله 
النفط  من  العاملي  الإنتاج  ثلث 
معلومات  اإدارة  معطيات  وح�سب 
 80 قرابة  فاإن  الأمريكية،  الطاقة 
يف  امل�ستخرج  النفط  من  باملائة 
والإمارات  والكويت  ال�سعودية 
م�سيق  عرب  نقلها  يتم  والعراق، 

هرمز اإىل الأ�سواق الآ�سيوية.
امل�سيق  احتل   ،2016 وحتى 
�سنوات  ل�ست  الأوىل  املرتبة 
البحرية  املمرات  بني  متتالية، 
وجتارة  لنقل  امل�ستخدمة  الدولية 
النفط، وفق املعطيات ذاتها وزاد 
مرتفعة  اأ�سعارا  نرى  "قد  كرم: 
املخاطر  تزايد  مع  للنفط،  جدا 

والتجارية على حد  اجليو�سيا�سية 
�سواء".

موجة ت�شحيح

حممد  النفطي  اخلبري  يري  فيما 
تدخل  قد  الأ�سعار  اأن  زيدان، 
على  هابطة  ت�سحيح  موجة  يف 
م�ستويات  اإىل  الق�سري،  امل�ستوى 
بناء  للربميل،  دولرا   65 ثم   68
يف  ا�ستيعابها  مت  موؤثرات  على 
تدخل  اأبرزها  املا�سية،  الفرتة 
دول  توجيه  يف  املبا�رص  ترامب 
ال�سعودية  راأ�سها  على  "اأوبك" 
يف  زيدان  وقال  الإنتاج  لزيادة 
اإن املخاطر  لـ"الأنا�سول"  ات�سال 
اجليو�سيا�سية وانخفا�س �سادرات 
ت�سعريها  مت  وليبيا  فنزويال 
و�سل  الذي  النفط،  برميل  يف 
�سنوات   4 منذ  قيا�سية  مل�ستويات 

واأ�سار اإىل اأن ن�سب التزام "اأوبك" 
انخف�ست من 148 اإىل 105 باملائة 
زيادة  يعك�س  ما  تقرير  اآخر  وفق 

حقيقية بالإنتاج.
عند  حالياً  النفط  اأ�سعار  وحتوم 
م�ستويات هي الأعلى منذ نوفمرب 
برنت  خام  يتداول  حيث  2014؛ 
دولرا،   80 اإىل   75 بني  القيا�سي 
بني  الأمريكي  اخلام  يراوح  فيما 
وحول  للربميل  دولرا   75 اإىل   70
ال�سعودية  زيادة  اإمكانية  مدى 
اإنتاجهما من النفط، ذكر  ورو�سيا 
اأن البع�س ي�سكك يف قدرة  زيدان 
الدولتني علي زيادة الإنتاج مليون 
الإعالن  يوميا، ح�سبما مت  برميل 
يتم  قد  اأنه  اإىل  م�سريا  قبل،  من 
لدى  الكبري  للمخزون  اللجوء 

الدولتني.
"اأوبك"  يف  الأع�ساء  واتفق 
واملنتجون امل�ستقلون يف 23 جوان 

النفط  اإنتاج  زيادة  على  املا�سي، 
من  اعتباراً  يومياً،  برميل  مبليون 
الزيادة  و�ستكون  اجلاري  ال�سهر 
املتفق عليها، عرب تقلي�س الإنتاج 
من 2.2 مليون برميل فعليا كانت 
مطبقة حتى نهاية ال�سهر املا�سي، 
اإىل 1.2 مليون برميل اعتبارا من 
يف  الأع�ساء  وكان  اجلاري  ال�سهر 
من  م�ستقلون  ومنتجون  "اأوبك" 
خارجها، بداأوا مطلع 2017، تنفيذ 
 1.8 بنحو  الإنتاج  خف�س  اتفاق 
مليون برميل، على اأن ينتهي اأجل 

التفاق يف دي�سمرب 2018.

اأزمة قائمة

وتعاين فنزويال، الع�سو يف منظمة 
قائمة  اقت�سادية  اأزمات  "اأوبك"، 
والت�سخم  ال�سيولة  نق�س  ب�سبب 
التي  ال�سديد  والركود  اجلامح 
لالأزمة  ونتيجة  البالد  منه  تعاين 
الآخذة بالتفاقم، اأ�سبحت فنزويال 
غري قادرة على اإنتاج النفط اخلام، 
ومتويل ا�ستخراج اخلام وت�سديره. 
عقوبات  ترامب  اإدارة  وتفر�س 
من  و�رصكات  اأفراد  على  متزايدة 
لل�سغط  حملة  اإطار  يف  فنزويال، 
مادورو،  نيكول�س  الرئي�س  على 
�سيا�سية  باإ�سالحات  لـ"القيام 
واقت�سادية"وبالن�سبة لإيران، اأعلن 
ترامب ان�سحاب بالده من التفاق 
اأكرث  تنتج  التي  اإيران  مع  النووي 
من 3.8 ماليني برميل يوميا ومن 
على  عقوبات  فر�س  اإعادة  �ساأن 
اإمدادات  على  يوؤثر  اأن  طهران، 
للخام  امل�ستوردة  للدول  النفط 
الطلب  تراجع  وبالتايل  الإيراين، 

وارتفاع الأ�سعار.

ميار�س الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب من حني لآخر، زعزعة ل�شتقرار اأ�شواق النفط، التي من املمكن اأن ت�شع �شغوطا 
ت�شاعدية على �شعر برميل النفط، بعك�س املاأمول خالل الأ�شبوع املا�شي، جدد ترامب انتقاده ملنظمة "اأوبك"، وطالبها بخف�س 

فوري لالأ�شعار املرتفعة وتعد تلك املرة الثالثة التي يهاجم فيها ترامب "اأوبك"، الذي قال يف اأحدث تغريداته، اإن "اأوبك 
املحتكرة" يجب اأن تتذكر اأن �شعر البنزين مرتفع، واأنهم يقدمون القليل للم�شاعدة، واأ�شاف اأن الأع�شاء يدفعون الأ�شعار نحو 

الرتفاع، بينما الوليات املتحدة تدافع عن الكثري من اأع�شاء املنظمة، مقابل القليل من الدولرات وتابع: "اخف�شوا الأ�شعار 
الآن"، بل طلب مبا�شرة من ال�شعودية اأكرب منتج للنفط يف اأوبك بزيادتها اإنتاجها.

مع تزايد املخاطر اجليو�شيا�شية

حمتملة  و�ضغوط  النفط  اأ�ضواق  "ترامب" يربك 

اأردوغان يعني قائدا جديدا للجي�ش

 ال�ضني تعد بقرو�ش لدول عربية 
ت�ضل اإىل 20 مليار دوالر

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  عنينّ 
اأردوغان قائد القوات الربية اجلرنال 
لأركان  جديدا  رئي�سا  غولر،  ي�سار 
اآكار  وخلفا خللو�سي  الرتكي  اجلي�س 
الذي توىل حقيبة الدفاع يف الت�سكيلة 
اأردوغان  عنينّ  كما  اجلديدة  الوزارية 
قائدا  دوندار  اأوميت  اأول  الفريق 
غوراق  متني  والفريق  الربية،  للقوات 
رئي�سا ثانيا لالأركان العامة وباملجمع 

اأردوغان  اأعلن  اأنقرة  يف  الرئا�سي 
حكومته  ت�سكيل  عن  الثنني  اأم�س 
اإىل  البالد  انتقال  بعد  اجلديدة، 
نائبا  �سمت  والتي  الرئا�سي،  النظام 
للرئي�س و16 وزيرا، منح فيها �سهره 
بريات األبريق وزارة اخلزانة واملالية.
واختار الرئي�س الرتكي فوؤاد اأوقطاي 
وزيرا  دومناز  وفاحت  للرئي�س،  نائبا 
ومراد  الطبيعية،  واملوارد  للطاقة 

والتطوير  للبيئة  وزيرا  قوروم 
وزيرا  �سلجوق  و�سياء  العمراين، 
اأوغلو  ق�ساب  وحممد  للرتبية، 
باك  وبكر  والريا�سة،  لل�سباب  وزيرا 
دمرييل وزيرا للزراعة والغابات وعني 
خلو�سي اأكار يف من�سب وزير الدفاع، 
للثقافة  وزيرا  اأر�سوي  وحممد 
الدين قوجة وزيرا  وال�سياحة، وفخر 
زمرد  زهراء  عينت  فيما  لل�سحة، 

واخلدمات  للعمل  وزيرة  �سلجوق، 
وروه�سار  والأ�رصية،  الجتماعية 
لت�سبحان  للتجارة،  وزيرة  بكجان 
الت�سكيلة  يف  الوحيدتني  ال�سيدتني 
احلكومية اجلديدة كما حافظ كل من 
ووزير  العدل عبد احلميد غل،  وزير 
ووزير  �سويلو،  �سليمان  الداخلية 
اخلارجية مولود جاوي�س اأوغلو، على 

منا�سبهم.

بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  اأعلن 
الدول  من  عددا  �ستمنح  بالده  اأن 
القت�سادية  للتنمية  قرو�سا  العربية 
بقيمة 20 مليار دولر وقال ت�سني اليوم 
العربي  ال�سيني  التعاون  خالل منتدى 
�ستقدمها  التي  القرو�س  اإن  بكني،  يف 
"تعمل  مل�ساريع،  �ستخ�س�س  بالده 

على توفري فر�س عمل جيدة و�سيكون 
لها تاأثري اجتماعي اإيجابي على الدول 

العربية التي حتتاج لإعادة الإعمار".
واأ�ساف اأنه يتوقع اأن يتو�سل املنتدى 
اإىل اتفاق حول التعاون ب�ساأن املبادرة، 
العربية وال�سينية  "ال�سعوب  اأن  متابعا 
على الرغم من اأنها متباعدة بامل�سافة، 

اأن  كالأ�رصة"واأو�سح  قريبة  اأنها  اإل 
من  جزءا  ت�سكل  املقدمة  القرو�س 
الهيكلة  "لإعادة  خا�سة  �سينية  روؤية 
ال�سناعات"،  وحتفيز  القت�سادية 
قر�س  لتقدمي  بكني  ا�ستعداد  موؤكدا 
لبع�س  دولر  مليون   150 بقيمة  اآخر 
يف  قدراتها  لتعزيز  املنطقة  دول 

احلفاظ على ال�ستقرار.
لدول  واأن قدمت بكني قرو�سا  و�سبق 
 1.3 بقيمة  قر�س  اآخرها  كان  عربية 
هذه  واأثارت  جليبوتي،  دولر  مليار 
الداخل  يف  قلقا  ال�سخمة  القرو�س 
لدول  ال�سعيف  املوقف  اإزاء  واخلارج 

فقرية اأمام ديون بهذا احلجم. 

البحرية الأمريكية ردا على التهديد الإيراين

  �ضنحمي حرية املالحة 
عرب م�ضيق هرمز

ترامب يعنينّ م�ضاعًدا له ولكبري 
موظفي االت�ضاالت بالبيت االأبي�ش

النيابة الإيرانية

رجل الدين ال�ضني "تر�ضابي" 
قتل با�ضتباك ع�ضائري

�رصح اجلي�س الأمريكي باأن بحريته 
وان�سيابية  املالحة  حرية  ت�سمن 
اإيران  هددت  اأن  بعد  التجارة 
عرب  النفط  �سحنات  مرور  مبنع 
م�سيق هرمز اإذا حظرت وا�سنطن 
مبيعاتها النفطية وقال الكابنت بيل 
القيادة  با�سم  املتحدث  اأوربان 
الأمريكي  اجلي�س  يف  املركزية 
"توفر الوليات املتحدة و�رصكاوؤها 
املنطقة.  يف  وال�ستقرار  الأمن 

ال�ستعداد  اأهبة  على  معا  ونقف 
ل�سمان حرية املالحة والن�سيابية 
للتجارة احلرة مبا ي�سمح به القانون 

الدويل".
الثوري  احلر�س  يف  القيادي  وكان 
هدد  كوثري  اإ�سماعيل  الإيراين 
ي�سل  الذي  هرمز،  م�سيق  باإغالق 
يف  عمان،  بخليج  العربي  اخلليج 
املتحدة  الوليات  قررت  حال 

عرقلة توريدات النفط الإيراين.

دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  اأعلن 
�ساين، م�ساعًدا  بيل  تعيني  ترامب، 
الت�سالت  موظفي  ولكبري  له 

بالبيت الأبي�س.
وقال البيت الأبي�س يف بيان: "اأعلن 
اإىل  �ساين  بيل  ان�سمام  ترامب 
و�سيعمل  الأبي�س،  البيت  موظفي 
موظفي  ولكبري  للرئي�س  م�ساعدا 
اأن  البيان  الت�سالت"واأ�ساف 

من  اأكرث  خربة  �سيجلب  "�ساين 
التلفزيونية  الربجمة  يف  عقدين 
هذا  والإدارة"ويعد  والتوا�سل 
يكن  مل  حيث  حديًثا،  املن�سب 
يف  قبل  من  م�سوؤول  اأي  ي�سغله 
و�سبق  احلالية  الأمريكية  الإدارة 
 2016 عامي  يف  �ساين  تقلنّد  اأن 
و2017، اإدارة قناتي "فوك�س نيوز" 

و"فوك�س بيزن�س" الأمريكيتني.

العام  النائب  راد،  موحدي  قال 
وبلو�س�ستان  �سي�ستان  ملحافظة 
اخلمي�س،  اإيران،  �رصقي  جنوب 
والأكادميي  ال�سني  الدين  رجل  اإن 
تر�سابي"،  ال�سكور  عبد  "مولوي 
يف  ولي�س  ع�سائري  با�ستباك  قتل 
"ثبت  اأنه  واأو�سح  اغتيال،  حادث 
تر�سابي،  ال�سكور  عبد  مولوي  اأن 
اأ�سابت  ر�سا�سة  جراء  حياته  فقد 
ع�سائري"،  ا�ستباك  خالل  ج�سده 
بح�سب وكالة اأنباء الطلبة الإيرانية، 

واأ�ساف اأن "مزاعم مقتله يف عملية 
راد  �سحيحة"،وبني  غري  اغتيال 
اأنهم حددوا هوية قاتل تر�سابي )مل 
يذكر ا�سمه(، واأنهم اأ�سدروا مذكرة 

توقيف بحقه.
قائمقام  نائب  اأن  بالذكر  جدير 
ملحافظة  التابعة  خا�س  مدينة 
حممد  وبلو�س�ستان  �سي�ستان 
اأحمدي بولغ، اأعلن يف وقت �سابق 
باغتيال  جمهولني  قيام  اليوم،  من 

مولوي عبد ال�سكور تر�سابي.
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الأمريكية  الدعوة  حظيت 
الدول  بع�ض  من  با�ستجابة 
الرغم  على  الآ�سيوية،  وال�رشكات 
من اأن ال�سني مل تعلن ر�سميا نيتها 
التوقف عن �رشاء النفط الإيراين، 
كما حتدت تركيا، الع�سو يف حلف 
ر�سميا  )ناتو(،  الأطل�سي  �سمال 
قطع  بعدم  الأمريكية  التهديدات 
اإيران  مع  التجارية  "عالقاتها 
اأخرى"،  دول  من  اأوامر  على  بناء 
النفط  ا�سترياد  يف  و�ست�ستمر 

والغاز من اإيران.
الرئي�ض  قرر  املا�سي،  ماي  يف 
ترامب  دونالد  الأمريكي 
العمل  "خطة  من  الن�سحاب 
)التفاق  ال�ساملة"  امل�سرتكة 
النووي الإيراين( املوقع بني اإيران 
اإ�سافة  الكربى  اخلم�ض  والدول 
وجتديد   ،2015 عام  اأملانيا  اإىل 
فر�ستها  اأن  �سبق  التي  العقوبات 
اإ�سافية  وعقوبات  الدول،  تلك 
�ستدخل  الأمريكية  الإدارة  اأقرتها 
حيز التنفيذ يف 4 نوفمرب املقبل.

ال�شغط الأمريكي على 
الدول احلليفة

ويف �سياق ال�سغط الأمريكي على 
الدول احلليفة، اأُرغمت اليابان على 
اإلغاء زيارة مقررة لرئي�ض احلكومة 
اإىل اإيران يف 11 جويلية  اجلاري، 
والزيارة امللغاة هي الزيارة الأوىل 
اأربعني  منذ  رفيع  ياباين  مل�سوؤول 
عاما، كما قررت �رشكات عمالقة 
الن�سحاب من التفاقات املربمة 
مع اإيران بحلول الرابع من نوفمرب 
اأوروبية  �رشكات  جانب  اإىل   ،
البحري،  بال�سحن  متخ�س�سة 
اخلروج  نيتها  عن  ملحت  واأخرى 
�سوي�رشا،  يف  برن  من  اإيران  من 
ح�سن  الإيراين  الرئي�ض  �رشح 
"منع  باأن  جويلية،   2 يف  روحاين 
يعني  نفطها  ت�سدير  من  اإيران 

�سيتمكن  املنطقة  يف  اأحد  ل  اأن 
اإىل  اإ�سارة  يف  نفطه"  ت�سدير  من 
والكويت  والإمارات  ال�سعودية 
والعراق، وقطر اأي�سا التي ت�سرتك 
الطبيعي،  للغاز  حقل  يف  معها 
م�سيق  على  ت�سديره  يف  وتعتمد 

"هرمز".
�سدرت  �سمنية  لدعوة  ا�ستجابة 
عن الرئي�ض ح�سن روحاين، يدعم 
ب�سكل  الإيراين  الثوري"  "احلر�ض 
"هرمز" اإذا  �رشيح اإغالق م�سيق 
ا�ستجاب �رشكاء الوليات املتحدة 
عن  الكلي  التوقف  اإىل  لدعوتها 

�رشاء النفط الإيراين.

تهديدات احلر�س 
الثوري

ووردت ت�رشيحات ن�رشتها و�سائل 
اإعالم اإيرانية يف هذا ال�ساأن على 
"احلر�ض  قادة  من  عدد  ل�سان 
علي  حممد  اللواء  منهم  الثوري"، 
الثوري"  "احلر�ض  قائد  جعفري 
�سليماين  قا�سم  واللواء  الإيراين، 
قائد "فيلق القد�ض" املكلف مبهام 
عمليات "احلر�ض الثوري" اخلا�سة 
ممر  "هرمز"  وم�سيق  اخلارجية، 
و�سلطنة  اإيران  بني  �سيق  بحري 
العربي  اخلليج  ي�سل  عمان، 
وبحر  جهة،  من  عمان  بخليج 
العرب باملحيط الهندي من جهة 
 50 الأق�سى  عر�سه  يبلغ  اأخرى، 
وعر�ض  مرتا،   60 بعمق  كيلومرتا 
ممري الدخول واخلروج فيه 10.5 
خالله  من  مير  فقط،  كيلومرتات 
ما بني 20 اإىل 30 ناقلة نفط يوميا 
ت�سدر  التي  ال�سعودية  من  قادمة 
النفطي  اإنتاجها  من   %  88 حوايل 
عرب امل�سيق، ون�سب اأعلى لكل من 
ت�سدر  حني  يف  والإمارت،  العراق 
عرب  نفطهما  كل  وقطر  الكويت 

امل�سيق.
حركة  "هرمز"  م�سيق  وي�ستوعب 
من   %  40 اإىل   30 بحوايل  النفط 

جتارة النفط عرب البحار يف العامل 
مبعدل يزيد على 17 مليون برميل 
يوميا، ول توجد بدائل متاحة عن 
التعاون  جمل�ض  لدول  امل�سيق 
والعراق  العربية،  اخلليج  لدول 
لت�سدير النفط من موانئ الكويت 
املوانئ  وبع�ض  والبحرين  وقطر 
اإغالق  �سيوؤدي  والعراق  ال�سعودية 
اأ�سعار  "هرمز" اإىل ارتفاع  م�سيق 
ال�سوق  يف  الطبيعي  والغاز  النفط 
ال�سطراب  من  وحالة  العاملية، 
يوؤدي  قد  ما  املالية،  الأ�سواق  يف 
بع�ض  اقت�سادات  يف  انهيار  اإىل 
الدول التي تعتمد يف جزء مهم من 
اإيرادتها على امل�ساربات املالية.

اإغالق املمرات 
البحرية و عواقبه

معلومات  "اإدارة  تقرير  وي�سري 
عام  ال�سادر  الأمريكية  الطاقة" 
املمرات  اإغالق  اأن  اإىل   ،2014
ال�رشق  يف  النفط  لنقل  البحرية 

اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الأو�سط، 
الطاقة  تكاليف  يف  زيادات 
يف  الطاقة  واأ�سعار  الإجمالية 
املخاوف  العاملي"هذه  ال�سوق 
التي تدركها ال�سني، دفعت م�ساعد 
ات�سالت  لإجراء  خارجيتها  وزير 
مكثفة مع عدد من الدول العربية 
اجلهد،  من  املزيد  بذل  اإطار  يف 
ال�رشق  يف  ال�ستقرار  ل�سمان 
الأو�سط وما يحيط باإيران، معلقا 
القيادي  تهديدات  على  بذلك 
الإيراين  الثوري"  "احلر�ض  يف 
م�سيق  باإغالق  كوثري،  اإ�سماعيل 
الوليات  قررت  حال  يف  "هرمز" 
النفط  ت�سدير  عرقلة  املتحدة 

الإيراين.
من  جزءا  ال�سني  وت�ستورد 
احتياجاتها النفطية من ال�سعودية 
اإىل  اإ�سافة  والكويت،  والعراق 
قطر  دولة  متدها  فيما  اإيران، 
اأي  فاإن  لذلك  الطبيعي،  بالغاز 
مل�سيق  جزئي  اأو  كلي  اإغالق 
"هرمز" �سترتتب عليه اآثار �سلبية 

على القت�ساد ال�سيني.
خالل  الإيراين  الرئي�ض  ويحاول 
الدول  من  عدد  يف  جولته 
اأقل  �رشوط  تاأمني  الأوروبية، 
تعمل  التي  للعقوبات  �رشامة 
فر�سها  على  املتحدة  الوليات 
بالتن�سيق مع احللفاء لوقف �رشاء 
قرار  اأعقاب  يف  الإيراين،  النفط 
من  الن�سحاب  الأمريكي  الرئي�ض 
وتعد  الإيراين،  النووي  التفاق 
ال�ساد�ض  التجاري  ال�رشيك  اإيران 
بحجم  الأوروبي  لالحتاد  وال�ستني 
دولر  مليار   23 على  يزيد  تبادل 
اأكرب  ثالث  اإيران،  وت�سدر  �سنويا 
"الدول  منظمة  يف  للنفط  منتج 
اأكرث  )اأوبك(،  للبرتول"  امل�سدرة 
من 2.28 مليون برميل من النفط 
اخلام يوميا، بح�سب بيانات وزارة 
النفط الإيرانية ل�سهر جوان 2018 
ويعتقد روحاين اأن جولته الأوروبية 
رمبا متنع النهيار الكامل لالتفاق 
ورو�سيا،  ال�سني  بدعم من  النووي 
قد  التي  الأوروبية  الدول  وبع�ض 
الأمريكية  العقوبات  من  تت�رشر 

مبنع ت�سدير النفط الإيراين.

الرهانات الإيرانية

تهديداتها  عرب  اإيران  توجه 
احليوي  "هرمز"  م�سيق  باإغالق 
ر�سائل  عامليا،  الطاقة  لنقل 
متعددة الأبعاد للوليات املتحدة، 
وجمل�ض  الأوروبي،  والحتاد 
العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
يف  وال�سيطرة  القيادة  لتعزيز 
ا�سطرابات،  ي�سهد  الذي  الداخل 
الأزمة  خلفية  على  واحتجاجات 
تداعيات  جراء  القت�سادية 
العقوبات الدولية ال�سارمة رمبا ل 
واقعية  الإيرانية  التهديدات  تبدو 
كثرية،  لعتبارات  للتنفيذ  وقابلة 
لكن يف كل الأحوال �ستوؤثر ب�سكل 
النفط  م�ستوردي  ثقة  على  ما 
الوليات  يف  الطبيعي  والغاز 

الأخرى  العامل  ودول  املتحدة 
مرور  تاأمني  على  تعتمد  التي 
من  وم�ستقر  اآمن  ب�سكل  الطاقة 
بو�سع  �سيكون  الع�سكرية،  الناحية 
اإيران تهديد اأمن م�سيق "هرمز"، 
ومنع مرور ناقالت النفط وال�سفن 

التجارية من خالله.
خطوة  فاإن  للمعطيات،  وفقا  لكن 
خطريا  ت�سعيدا  �ستعد  كهذه 
الكربى  العامل،  دول  م�سالح  يهدد 
�ستندفع  التي  خ�سو�سا،  منها 
رادعة  م�سادة  اإجراءات  باتخاذ 
با�ستخدام القوات البحرية لفر�ض 
تاأمني مرور الطاقة اأو الدخول يف 
اإيران  تدرك  ع�سكرية،  مواجهات 
اخلا�رش  الطرف  �ستكون  اأنها 
املخططني  اأن  يُعتقد  ول  فيها، 
الإيرانيني عازمون على املخاطرة 
يف هذه املرحلة التي تعي�ض فيها 
ودولية  واإقليمية  داخلية  اأزمات 
م�سيق  اإغالق  لإيران  ميكن 
"هرمز" لفرتة زمنية غري معلومة 
عدة  �سفن  على  هجمات  ب�سن 
لت�سكل  واإعطابها،  متزامن  بوقت 
الناقالت  مرور  يعرقل  حاجزا 
ممري  ل�سيق  نظرا  الأخرى 

الدخول واخلروج ن�سبيا.
النت�سار  ملعطيات  وفقا  اأنه  غري 
الدائم لقوات بحرية من دول عدة، 
فاإن  املتحدة،  الوليات  فيها  مبا 
ا�ستمرار اإغالق امل�سيق لن ي�ستمر 
ثالثة  اإىل  اأ�سبوعني  من  لأكرث 
ذلك  تداعيات  هو  والأهم  اأ�سابيع 
يف  الكربى  املالية  الأ�سواق  على 
العامل، وعلى �سوق النفط العاملي 
واحتمالت ارتفاع الأ�سعار بطفرة 
كبرية توؤدي اإىل اإرباك اقت�ساد دول 
اإيران املت�رشر  العامل، وقد تكون 
املرتاجع  اقت�سادها  لواقع  الأكرب 
قد  ما  الداخلية،  وال�سطرابات 
يُلجئ اإيران اإىل اخليار الع�سكري، 
يف  متعددة  �رشاعات  خللق 
للوليات  عقابي  كاإجراء  املنطقة 

املتحدة والدول احلليفة.

تواجه اإيران حتديات جدية يف مواجهة ال�شتئناف الو�شيك لعقوبات وا�شنطن بعد تعليقها عام 2015، و�شعيها "لتقلي�س الإيرادات النفطية الإيرانية اإىل ال�شفر"، من خالل 
عدم ال�شماح لطهران بت�شدير النفط، ودعوة "احللفاء" للتوقف عن ا�شترياده بحلول 4 نوفمرب املقبل "دون اأي ا�شتثناءات اأو تاأخري".

تقدير موقف

ق .د

تلويح اإيران باإغالق م�ضيق "هرمز".. هل يوقف العقوبات الأمريكية؟ 
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الذي  اإجنلرتا  منتخب  يبحث 
بالده  يف  هائاًل  فرحاً  يحدث 
لكرة  العامل  كاأ�س  نهائي  بلوغ  عن 
القدم للمرة الثانية يف تاريخه بعد 
1966، عرب تخطي كرواتيا مفاجاأة 
يف  اليوم   2018 رو�سيا  مونديال 
ن�سف النهائي يف مو�سكو، اأحدثت 
املونديال  يف  اإجنلرتا  م�ساركة 
�ساخبة  جماهريية  حالة  الرو�سي 
مبارياتها  وح�سدت  البالد  يف 
فيما  قيا�سية،  م�ساهدة  ن�سب 
غاريث  املدرب  ا�ستحوذ 
على  ال�سابة  وت�سكيلته  �ساوثغيت 
»الأ�سود  منتخب  م�سجعي  قلوب 
ملواجهة  خالفاً  لكن  الثالثة«، 
دفاعياً  اأداء  قدمت  التي  ال�سويد 
اأن  يتوقع  البطولة،  خالل  �سلبا 
تكون مواجهة كرواتيا وهي الأوىل 

اأ�سعب  العامل،  كاأ�س  يف  بينهما 
لعب  يتقدمها  جنوم  تر�سانة  مع 
لوكا  الإ�سباين  مدريد  ريال  و�سط 

مودريت�س.                 
كانت كرواتيا اأحد ثالثة منتخبات 
دور  يف  كاملة  عالمة  حققت 
انت�سار  بينها  من  املجموعات، 
�ساحق على اأرجنتني ليونيل مي�سي 
زلتكو  املدرب  لعبي  لكن   ،0-3
ركالت  اإىل  احتاجوا  داليت�س 
النهائي  ثمن  يف  مرتني  ترجيح 
النهائي �سد  اأمام الدمنارك وربع 
املربع  لبلوغ  امل�سيفة،  رو�سيا 
 1998 منذ  الثانية  للمرة  الأخري 
الثالث  املركز  يف  حلوا  عندما 
تفكك  بعد  لهم  م�ساركة  اأول  يف 
املنتخب  ويقود  يوغو�سالفيا، 
املخ�رضم  و�سطه  جنم  الكرواتي 

حظوظ  �سيعزز  الذي  مودريت�س 
لعب  لأف�سل  الذهبية  الكرة  نيله 
النهائي،  بلوغه  بحال  العامل  يف 
مدريد  ريال  مع  لتتويجه  وذلك 
بلقب دوري اإبطال اأوروبا يف ماي 
مودريت�س  اإىل  واإ�سافة  املا�سي، 
اف�سل لعب يف  جائزة  نال  الذي 
املباراة لثالث مرات يف املونديال 
و�سط  لعب  يتاألق  احلايل، 
بر�سلونة ال�سباين ايفان راكيتيت�س 
�سد  احلا�سمتني  الركلتني  م�سدد 
واحلار�س  ورو�سيا،  الدمنارك 
اأ�سبح  الذي  �سوبا�سيت�س  دانيال 
املونديال  تاريخ  يف  حار�س  ثالث 
يف  ترجيحية  ركالت  اأربع  ي�سد 
ن�سخة واحدة، بعد الأملاين هارالد 
والأرجنتيني   1986 يف  �سوماخر 

�سريخيو غويكوت�سيا يف 1990.

الأ�ضود الثالثة متعط�ضون للنهائي والكروات يف �ضابقة تاريخيةكرواتيا / اإجنلرتا اليوم ابتداء من 19:00

3 اأ�ضلحة متيل 
الكفة اإىل 

كرواتيا لعبور 
النهائي

�سد  كرواتيا  مباراة  حتظى 
النهائي  قبل  الدور  يف  اإجنلرتا 
ملناف�سات كاأ�س العامل  باهتمام 
بالغ، و�سط ترقب وقلق من قبل 
يحلمون  الذين  الفريقني  ع�ساق 
املوندياىل،  التاريخ  بدخول 
مواجهة  اإجنلرتا  اأمام  كرواتيا 
فريقني  بني  متكافئة  كال�سيكية 
وفى  خا�سة،  ح�سابات  لديهم 
فى  كرواتيا  منتخب  جناح  حال 
وهو  الثالثة«  »الأ�سود  تخطى 
�سيء ميكن توقعه نظراً لأحداث 
على  �ستكون  فاإنها  البطولة 
اأجل  من  دقيقة   90 مع  موعد 
داليت�س  زلتكو  .يحلم  اللقب 
كرواتيا  ملنتخب  الفنى  املدير 
اأبوابه  اأو�سع  من  التاريخ  بدخول 
حال تاأهل الفريق للدور النهائى، 
حققه  �سيء  اأق�سى  اأن  خا�سة 
كاأ�س  يف  الكرواتي  املنتخب 
العامل عام 1998 بفرن�سا عندما 
الثالث،  املركز  على  ح�سل 
من  بالعديد  زلتكو  ويت�سلح 
الثالثي  راأ�سها  على  الأ�سلحة 
واإيفان  مودريت�س  لوكا  اخلطري 

راكيتيت�س وماريو ماندزوكيت�س.
اأ�سبح لوكا مودريت�س لعب خط 
الإ�سباين  مدريد  ريال  و�سط 
ال�سغري عالمة  بكرويف  امللقب 
م�سجلة مع منتخب كرواتيا تتذكر 
مبا�رضة الالعب الكرواتي الكبري، 
ويعترب مودريت�س من اأهم لعبي 
املا�سية،  ال�سنوات  يف  كرواتيا 
اأداء  من  يقدمه  ملا  نظرا 
منتخب  مع  �سواء  كبري  وم�ستوى 
بالده اأو فريقه امللكي واحلقيقة 
كبرية  بطولة  يقدم  اأن مودريت�س 
مونديال  يف  كرواتيا  منتخب  مع 
يف  �ساهم  حيث   ،2018 رو�سيا 
عبور املنتخب للدور ربع النهائي 
يف  هدفني  بت�سجيل  قام  كما 
العاملي مبرمى منتخبي  العر�س 

نيجرييا والأرجنتني.
الو�سط  لعب  يختلف  ول 
جنم  راكيتيت�س  اإيفان  الكرواتي 
عن  كثريا  الأ�سباين  بر�سلونة 
�سناعة  يف  مودريت�س  مواطنه 
منتخب  مع  والتاألق  الفارق 
اأ�سبح  رو�سيا،  مبونديال  كرواتيا 
الأعمدة  اأهم  من  راكيتيت�س 
زلتكو  املدرب  عند  الرئي�سية 
للكروات،  الفني  املدير  داليت�س 
ويعطى  با�ستمرار  ي�رضكه  حيث 

له احلرية الكاملة فى امللعب.
بينما ميثل ماريو ماندزوكيت�س 
الإيطاىل،  جوفنتو�س  مهاجم 
املنتخب  الأ�سلحة  اأقوى  اأحد 
يف  �ساهمت  التي  الكرواتى 
املجموعات،  دور  جتاوز 
مهاجم  وجود  عدم  مع  خا�سة 
الهجمات  اإنهاء  قوى قادر على 
ما  وهذا  قيا�سى،  وقت  فى 
ماندزوكيت�س،  يف  يتوافر 
عاًما   32 ماندزوكيت�س  يعترب 
و�سارك  كرواتيا،  هدايف  كبري 
يف  مباراة   42 فى  اليويف  مع 
خاللها  اأحرز  البطولت  جميع 
الفوز  يف  و�ساهم  اأهداف،   10
بالدوري الإيطاىل هذا املو�سم 
لكاأ�س  كرواتيا  �سعود  وفى 

العامل.

ماندزوكيت�ش: متعط�ضون للفوز وم�ضتعدون لالنطالق

�ساحبة  نف�سها  كرواتيا  ترى  ل 
اأف�سلية خالل املواجهة املرتقبة 
الذهبي  املربع  يف  اإجنلرتا  اأمام 
امتالك  رغم  رو�سيا،  ملونديال 
اأكرب مقارنة  الالعبني خربة دولية 
الأ�سود  منتخب  يف  بنظرائهم 
الثالثة، وقال ماريو ماندزوكيت�س 
ونادي  كرواتيا  منتخب  مهاجم 
موؤمتر  يف  الإيطايل  جوفنتو�س 
متتلك  رمبا  »كرواتيا  �سحفي: 
ت�سم  لكنها  خربة،  اأكرث  لعبني 
واأ�ساف:  اأي�سا«،  �سباب  لعبني 
ل  لكننا  املناف�سني  كل  »نحرتم 

اأنف�سنا،  يف  نثق  اأحد،  اأي  نخ�سي 
التي  املكانة  ت�ستحق  اإجنلرتا 
بالن�سبة  نف�سه  والأمر  لها  و�سلت 

لنا«.
اأن  على  ماندزوكيت�س  و�سدد 
منتخب كرواتيا مل ينل منه الإرهاق 
بعد الفوز على الدمنارك ورو�سيا 
عقب خو�س وقت اإ�سايف وركالت 
فريقه  اأن  واأ�سار  ترجيحية،  جزاء 
لتخطي  بو�سعه  ما  كل  �سيفعل 
خ�رض  الذي  الذهبي  اجليل  اإجناز 
يف املربع الذهبي ملونديال 1998 
اأمام فرن�سا، واأو�سح ماندزوكيت�س 

الكرواتي  الفريق  يف  اجلميع  اأن 
له  �سبق  حيث  للفوز،  متعط�سون 
فريقه  مع  الأبطال  بدوري  الفوز 
ال�سابق بايرن ميونخ وكذلك احلال 
بالن�سبة للوكا مودريت�س مع مدريد 
بر�سلونة،  مع  راكيتيت�س  واإيفان 
من  خمتلف،  �سعور  »اإنه  وتابع 
مع  النجاح  حتقيق  ال�ستثنائي 
»لقد  الوطني«.واأ�ساف  املنتخب 
ذلك  لفعل  طويلة  اأعواما  انتظرنا 
مع كرواتيا، الأمر بات قريبا جدا 
عرق  قطرة  اأخر  حتى  و�سنلعب 

داخل امللعب لتحقيق هدفنا«.

الجنليز يراهنون على �ضحوة 
اآيل و�ضرتلينغ

كرواتيا تتلقى �ضربة موجعة 
قبل مواجهة اإجنلرتا

هور�ضت يثق بقدرة اإجنلرتا 
التتويج بكاأ�ش العامل

ديلي  ال�سابان  الالعبان  يقدم  مل 
الآن  حتى  �سرتلينغ  ورحيم  اآيل 
مع  املعهود  العايل  م�ستواهما 
القدم  لكرة  الإجنليزي  املنتخب 
برو�سيا،  العامل  كاأ�س  بطولة  يف 
ولكن الفر�سة تبدو �سانحة اأمامهما 
عندما  العايل  م�ستواهما  لتقدمي 
يف  الكرواتي  نظريه  الفريق  يلتقي 
الدور قبل النهائي للبطولة، ويخو�س 
املنتخب الإجنليزي فعاليات املربع 
الذهبي للمونديال للمرة الأوىل منذ 
الأجواء  الرغم من  28 عاما، وعلى 
ما  بالفريق،  املحيطة  الإيجابية 
ا�ستفهام  عالمات  هناك  زالت 
اآيل  ديلي  الالعبني  م�ستوى  حول 
اأ�سغر  من  باأنهما  علما  و�سرتلينغ 
املدرب  قيادة  حتت  �سنا  الالعبني 
من  اأنهما  كما  �ساوثجيت  غاريث 
يف  املهمة  اجلوهرية  العنا�رض 
اأي  يقدم  ومل  الفريق،  �سفوف 
منهما حتى الآن امل�ستوى احلقيقي 

احلالية  البطولة  يف  له  واملعهود 
الثمانية  حتى الآن، ويف مباراة دور 
اأمام املنتخب ال�سويدي، ف�سل ديلي 
اآيل يف التعاون الهجومي ب�سكل جيد 
يف  كان  ولكنه  بالفريق  زمالئه  مع 
املكان املنا�سب بالوقت املنا�سب، 
للفريق  الثاين  الهدف  �سجل  حيث 
ل�ساحله،  اللقاء  ح�سم  اإىل  ليقوده 
وياأمل ديلي اآيل 22 عاما جنم و�سط 
توتنهام الإجنليزي يف اأن يكون هذا 
الهدف هو بدايته احلقيقية يف هذه 
البطولة.  واأثار �سرتلينج اأي�سا بع�س 
يف  لف�سله  املباراة  بعد  النتقادات 
خالل  تام  انفراد  اثر  ال�سباك  هز 
املباراة كما اأنه مل ي�سجل اأي هدف 
يف البطولة احلالية، ورغم هذا، دافع 
اآخرون عن �سرتلينغ �ساحب 23 عاما 
جنم مان�س�سرت �سيتي جلهده الوفري 
الفرق  بدفاع  وتالعبه  امللعب  يف 
الذي  امل�ستمر  والإزعاج  املناف�سة 

�سكله لدفاع املنتخب ال�سويدي.

تلقى منتخب كرواتيا �رضبة موجعة 
ن�سف  يف  اإجنلرتا  مواجهة  قبل 
املقامة  العامل  كاأ�س  بطولة  نهائي 
دانييل  احلار�س  وغاب  رو�سيا،  يف 
جتنبًا  التدريبات  عن  �سوبا�سيت�س 
لها يف  تعر�س  التي  الإ�سابة  لتفاقم 
نظريه  اأمام  بالده  منتخب  مباراة 
البطولة،  نهائي  ربع  يف  الرو�سي 

اإ�سابة  طبيعة  بعد  تت�سح  مل  كما 
خطرية،  لي�ست  لكنها  لوفرين  ديان 
ن�سف  يف  ي�سارك  اأن  املتوقع  ومن 
الأزمة  وتعد  اإجنلرتا،  اأمام  النهائي 
الكربى التي �ستواجه املدرب زلتكو 
فر�ساليكو  �سيمي  اإ�سابة  داليت�س 
رو�سيا،  اأمام  ا  اأي�سً لها  تعر�س  التي 

و�سيغيب عن ن�سف النهائي.

القدم  لكرة  ال�سابق  النجم  اأعرب 
عن  هور�ست  جيف  الإجنليزية 
الذي  بالده  منتخب  بقدرة  ثقته 
يف  العامل  كاأ�س  نهائي  ن�سف  بلغ 
رو�سيا، على الذهاب حتى النهاية 
تاريخه  يف  الثاين  اللقب  واإحراز 
اأر�سه،  على   1966 عام  اأول  بعد 
ب�سكل  عاما   76 هور�ست  و�ساهم 
اأ�سا�سي يف اإحراز منتخب »الأ�سود 
بطولة  يف  الوحيد  لقبه  الثالثة« 
العامل، بت�سجيله ثالثة اأهداف يف 
مرمى منتخب اأملانيا الغربية 2-4 
النهائية،  التمديد يف املباراة  بعد 
واعترب الالعب ال�سابق اأن املدرب 
احلايل غاريث �ساوثغيت قادر على 
ملعادلة  ال�سابة،  ت�سكيلته  قيادة 
اآلف  الإجناز الذي حققه املدرب 
رام�سي قبل عقود، وقال هور�ست: 
اآلف، حقق  ال�سري  مثل  »�ساوثغيت 
جناحا كبريا مع لعبيه ولديه روؤية 
لعل  اللعب،  طريق  عن  وا�سحة 
نتمتع  كنا  اأننا  الكبري  الختالف 

عاملي  طراز  من  لعبني  باأربعة 
مور،  بوبي  بانك�س،  غوردون  مع 
غريفز«،  وجيمي  ت�سارلتون  بوبي 
ل  احلالية  »الت�سكيلة  واأ�ساف: 
كل  الطراز،  هذا  من  لعبا  ت�سم 
متقارب،  م�ستوى  من  الالعبني 
رمبا لأنهم ل يزالون يف عمر �ساب 

وم�سريتهم اأمامهم«.
ل  اإجنلرتا  اأن  هور�ست  واعترب 
يجب ان تخ�سى املنتخبات الثالثة 
وان  النهائي،  ن�سف  يف  الأخرى 
املنتخب الوحيد الذي كان يخ�سى 
ان يلعبوا �سده الربازيل الذي خ�رض 
اأمام بلجيكا 2-1،  يف ربع النهائي 
انطالق  قبل  �سئلت  »لو  واأ�ساف: 
�ساأكون  انني  قلت  لكنت  البطولة، 
�سعيدا ببلوغ هذه الت�سكيلة ال�سابة 
الدور ربع النهائي، لكن الآن حيث 
نتواجد وبامل�سار الذي اأتاحته لنا 
على  قادرون  اأننا  اعتقد  القرعة، 
اأدنى  دون  النهاية  حتى  الذهاب 

�سك«.
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عي�شة ق.

�أكرب  �أحد  �جلز�ئر  كانت  و�لذي 
متكنت  بعدما  منه  �مل�ستفيدين 
من �نتد�ب عدة العبني �ساهمو� 
�ملنتخب  تاألق  يف  كبري  ب�سكل 
�لوطني و�لعدة بقوة �إىل �ل�ساحة 
خالل  من  و�لعاملية  �لقارية 
كاأ�س  يف  متتاليتني  م�ساركتني 
�إفريقيا  بجنوب   2010 �لعامل 
كانتا  و�للتان  بالرب�زيل  و2014 

م�رشفتان للقارة �ل�سمر�ء.
حيث خرج �الأمني �لعام لالحتاد 
مي�رش  �أليك�رش  للعبة  �ل�سوي�رشي 
بت�رشيحات يوؤكد خاللها تخوفه 
من ��ستفادة �ملنتخبات �الأخرى 
يف  يتكونون  �لذين  �لالعبني  من 
وغريها  �ل�سوي�رشية  �لبطولة 
وهو  �الأوروبية،  �ملنتخبات  من 
�الأخرى  �ملنتخبات  يجعل  ما 
جاهزين  العبني  من  ت�ستفيد 
بتكوين من دوريات �أخرى، �الأمر 

�لبلد�ن  لدى  �الإزعاج  يثري  �لذي 
�الأ�سلية، وهو �الأمر �لذي يجعل 
للبحث  تعمل  ح�سبه  �لدول  تلك 
يف  ت�ساهم  �لتي  �ل�سيغة  عن 
هروب  ظاهرة  من  �لتقليل 
�إىل  �الن�سمام  نحو  �لالعبني 
بالن�سبة  �أخرى خا�سة  منتخبات 
�جلن�سية،  مزدوجي  لالعبني 
�الأمر  هذ�  �أن  �ملتحدث  ويرى 
�لتفكري  يف  يفكرون  يجعلهم 
بفر�س قانون جديد ي�ساعد على 

تقييد �لالعب كرويا منذ �ل�سغر 
وال ميكنه على �إثره �النتقال �إىل 

�للعب مع منتخب �أخر.
يف  �الإجر�ء  هذ�  ويعّر�س 
�لفيفا  طرف  من  تطبيقه  حال 
ب�سفة  �الإفريقية  �ملنتخبات 
بفقد�ن  �جلز�ئر  ومنها  خا�سة 
مزدوجي  �ل�سبان  �لالعبني 
مع  يربزون  �لذين  �جلن�سية 
على  �الأوروبية  �ملنتخبات 

م�ستوى �الأ�سناف �ل�سغرى.

الأمني العام لالحتاد ال�شوي�شري يطالب بتقييد الالعب يف قانون مبكر

اخل�ضر مهددون باإ�ضقاط قانون الباهاما�س
اأ�شبح غري م�شتبعدا اأن يتم ال�شتغناء عن قانون الباهاما�س الذي اقرتحه الرئي�س ال�شابق لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم حممد 
روراوة ووافقت الحتادية الدولية للعبة على تطبيقه والذي مينح الالعب حرية تغيري اجلن�شية الكروية واختيار النتقال اإىل 
اللعب مع منتخب اآخر رغم اأنه حمل الوان منتخب اآخر، ب�شرط عدم اللعب مع املنتخب الأول مباراة ر�شمية يف �شنف الأكابر، وهو 

القانون الذي �شاهم بف�شله روراوة من ا�شتفادة عدة منتخبات من الالعبني مزدوجي اجلن�شية 

الت�شكيلة ا�شتفادت من راحة يومني 
وا�شتئناف التدريبات غدا

�ضبيبة القبائل تختتم 
ترب�س عني البنيان

تايدر يختار �ضمن الت�ضكيلة 
املثالية للدوري الأمريكي

الكونغويل برين�س يكون التحق اأم�س 
للخ�شوع اإىل الفحو�شات الطبية

احتاد اجلزائر يالقي اأف �ضي 
�ضوفايكا الكيني وديا

�أول  �لقبائل  �سبيبة  فريق  �أنهى 
�لذي  �لتح�سريي  �لرتب�س  �أم�س 
�أجر�ه على م�ستوى مركز �لفندقة 
و�الإطعام بعيني �لبنيان، و�لذي كان 
كعروف  مر�د  �لثنائي  قيادة  حتت 
�سيعمالن  �للذ�ن  رحو  و�سليمان 
�لفرن�سي  للمدرب  م�ساعد�ن 
فر�نك دوما�س �لذي �لتحق �ل�سبت 
�لفارط باأر�س �لوطن �أين �رشع يف 
�لتو�سل  بعد  �لفريق  مع  �لعمل 
�لفريق  �إد�رة  رفقة  �التفاق  �إىل 
�لعار�سة  على  لالإ�رش�ف  �لقبائلي 
و�لذي  »�لكناري«،  لت�سكيلة  �لفنية 
وقف على �لالعبني �لذي يقودهم 
�ملو�سم �ملقبل، و�كتفى �لالعبون 
�لرتب�س  فرتة  طيلة  بالتدريبات 
ودية،  مبار�ة  �أي  يخو�سو�  ومل 
�لذي  �لودي  �للقاء  �ألغو�  بعدما 

�آخر  يف  �أم�س  �أول  مربجما  كان 
ح�سني  ن�رش  �أمام  �لرتب�س  �أيام 
يومني  �لفني  �لطقام  ومنح  د�ي، 
مهدي  �لالعب  رفقاء  �إىل  ر�حة 
من  �لتخل�س  �أجل  من  علجية  بن 
خالل  منه  عانو�  �لذي  �الإرهاق 
�لبدين  �لعمل  عقب  �لرتب�س 
�ملجهد �لذي قامو� به، قبل �لعودة 
جمدد� �إىل جو �لتح�سري�ت �بتد�ء 
نوفمرب  �أول  ملعب  من  �لغد  من 
تقدمي  �سيتم  حيث  وزو،  بتيزي 
�جلديد  �لفني  و�لطاقم  �لتعد�د 
هذ� �جلمعة �إىل �الأن�سار قبل تنقل 
�ل�سبيبة �إىل �أملانيا �الأ�سبوع �ملقبل 
من �أجل خو�س تر�سها �ملو�سمي 
�لوطنية  �لبطولة  �نطالق  قبل 

�ملقررة �ل�سهر �لد�خل.
ع.ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �ختري 
�ملثالية  �لت�سكيلة  تايدر �سمن  �سفري 
للدوري �الأمريكي وذلك عن مباريات 
�جلولة 19 من دوري »MLS«، حيث 
خيار�ت  �سمن  تايدر  تو�جد  جاء 
�سمن  �لقدم  لكرة  �الأمريكي  �الحتاد 
و�لتاألق  بروزه  بعد  �ملثالية  �لت�سكيلة 
�لذي �أظهره يف �سفوف ناديه �أمباكت 
يف  ين�سط  �لذي  �لكندي  مونرتيال 
�إىل  قاده  �ين  �الأمريكية،  �لبطولة 

بعدما  �جلولة  نف�س  حل�ساب  �لفوز 
�لتي  �ملو�جهة  يف  هدفني  له  �سجل 
خا�سها نهاية �الأ�سبوع �ملنق�سي �أمام 
فريق كولور�دو ر�بيدز، ويعترب �ختيار 
�لوطنية  �لت�سكيلة  ميد�ن  متو�سط 
من  له  �لالعبني خطوة  �أف�سل  �سمن 
�جل تاأكيد بروزه يف �لدوري �ملريكي 
وتعوده على �الأجو�ء رغم �أنه يخو�س 
�أوىل جتاربه خارج �أوروبا بعدما �نتقل 

عرب �لبطولتني �لفرن�سية و�اليطالية.

�جلز�ئر  �حتاد  فريق  يخو�س 
خالل  وذلك  ودية  مبار�ة  �ليوم 
�لذي  �لتح�سريي  �لرتب�س 
يخو�سه يف مدينة نريوبي �لكينية 
حيث  �ملن�رشم،  �ل�سبت  منذ 
فريق  �لعا�سمي  �لنادي  يالقي 
ين�سط  �لذي  �سوفايكا  �سي  �أف 
�لبطولة  من  �الأوىل  �لدرجة  يف 
�لكينية، وهي �ملبار�ة �لتي �سوف 
�ملدرب  الأ�سبال  �متحانا  تكون 
�لذي �سيقف على  تريي فروجي 
و��ستعد�دهم  �أ�سباله  جاهزية 
و�أنه  خا�سة  �ملقابلة،  خلو�س 
�الأ�سماء  ياأخذ فكرة حول  �سوف 
خالل  عليها  يعتمد  �سوف  �لتي 
�ملقابلة �لتي تنتظره �مام ر�يون 
يالقي  �لذي  �لرو�ندي  �سبور 
جويلية   18 يف  �جلز�ئر  ممثل 
حل�ساب  كيغايل  مبدينة  �ملقبل 
�جلولة �لثالثة من دور جمموعات 
�للقاء  هذ�  ويبقى  �لكاف،  كاأ�س 
ت�سكيلة  لتعد�د  �ختبار  �أف�سل 
يو�جه  و�أنه  خا�سة  »�سو�سطارة« 

�لدوري  يف  �الأندية  �أقوى  �أحد 
حاليا  يحتل  �لذي  وهو  �لكيني 
�لرتتيب  �لثاين يف جدول  �ملركز 
�لعا�سمي  �لنادي  مناف�س  خلف 
غورماهيا  �لقارية  �ملناف�سة  يف 
�جلولة  يف  و�جهه  كان  و�لذي 
�الحتاد  كاأ�س  من  �ملا�سية 
معه  وتعادل  بكينيا  �الإفريقي 

�سلبا.
�لالعب  يكون  �أخرى،  جهة  من 
قد  برين�س  �إيبار�  �لكونغويل 
�لتحق �م�س باأر�س �لوطن بعدما 
��ستلم تاأ�سرية �لدخول �إىل �أر�س 
�لوطن، حيث يلتقي �ملدير �لعام 
عبد �حلكيم �رش�ر �أين ينتظر �أن 
�لطبية  �لفحو�سات  �إىل  يخ�سع 
�سيوقع  فاإنه  جناحه  حال  ويف 
بتعد�د  ر�سميا  ويلتحق  �لعقد 
�أ�سحاب �للونني �الأ�سود و�الأحمر 
�ملدرب  بكتيبة  �اللتحاق  قبل 
�لتدرب  �جل  من  بكينيا  فروجي 

رفقة �ملجموعة.
عي�شة ق.

الإعالم الربيطاين يوؤكد اأن تر�شيم انتقاله 

اإىل املان �شيتي مر�شح نهاية هذا الأ�شبوع

راتب �ضنوي 10.8 مليون اأورو 
وعقد 5 اأعوام بانتظار حمرز

ك�سفت �أم�س �لتقارير �الإعالمية �لربيطانية عن 

�لتفا�سيل �خلا�سة بالعقد �لذي �سوف يربط �لالعب 

�لدويل �جلز�ئري ريا�س حمرز بفريق مان�س�سرت 

�سيتي �الجنليزي يف ظل �القرت�ب من �ن�سمامه 

�إىل �سفوفه بعد مفاو�سات مارطونية بني خمتلف 

�الأطر�ف، ويف هذ� �ل�سدد فاإن م�سوؤويل �ملان �سيتي 

يقرتبون من �الإعالن على �ل�سفقة ر�سميا وذلك يف 

�أجل ال يتعدى نهاية �الأ�سبوع �حلايل، ح�سب ما ك�سفته 

�أم�س �سحيفة »تليغر�ف« �لربيطانية و�لتي �أكدت 

�أن �ل�سفقة �سوف تكون قيمتها يف حدود 67 مليون 

جنيه �إ�سرتليني وهو ما يعادل مبلغ 75 مليون �أورو، 

وذلك بعقد �سوف ميتد خم�سة مو��سم، حيث ينال 

متو�سط ميد�ن �خل�رش مبلغ 200 �ألف جنيه ��سرتليني 

يف �الأ�سبوع، وهو ما يجعل ر�تبه �ل�سنوي يقدر بقيمة 

10.8 مليون �أورو، حيث �ساحب ثاين �أكرب �أجر �سنوي 

يف �لفريق خلف �لنجم �الأرجنتيني �سريجيو �أغويرو 

�لذي يتقا�سى 11 مليون �أورو �سنويا ويتفوق على 

�لالعب رحيم �سرتلينغ 10.5 مليون �أورو.

ويوؤكد متو�سط ميد�ن �ملنتخب �لوطني �قرت�به 

�كرث من �أي وقت م�سى من حتقيق حلمه باللعب 

يف �سفوف �أحد �أكرب �الأندية �الأوروبية، �إثر غيابه 

عن بد�ية �لتدريبات يف �سفوف ناديه لي�سرت �سيتي 

�الجنليزي وعدم �لتحاقه برتب�س �لنادي �لذي يدريه 

يف فرن�سا ��ستعد�د النطالق �ملو�سم �لكروي �جلديد، 

حيث ف�سل �لبقاء يف �جنلرت� من �أجل �لوقوف على 

�ملفاو�سات رفقة م�سوؤويل �ملان �سيتي وهو �لذي 

يعترب مطلوبا ب�سدة من طرف �ملدرب �ال�سباين 

بيب غو�رديوال و�لذي �أر�ده من قبل �إال �أن �اللتحاق 

ب�سفوفه ف�سل يف منا�سبتني �الأوىل �سيف 2017 

و�لثانية خالل �ملركاتو �ل�ستوي �لفارط مطلع �لعام 
�جلاري.

عي�شة ق.

 الوفد يعود ظهرية اليوم 
اإىل اأر�س الوطن

مولودية اجلزائر تنهي ترب�س 
فرن�ضا بالتعادل اأمام بوردو

�أنهى فريق مولودية �جلز�ئر �لرتب�س �لتح�سريي �لذي 
�نطلق فيه قبل 10 �أيام مبدينة في�سي �لفرن�سي بالتعادل 

يف �ملبار�ة �لودية �لتي خا�سها م�ساء �أول �أم�س �أمام نادي 
بوردو �لنا�سط يف �لدرجة �الأوىل �لفرن�سية، و�لذي كان 

ثالث و�آخر �للقاء�ت �لودية �لتي يجريها �لفريق يف ترب�سه 
مبدينة في�سي �لفرن�سية، حيث قامل على �إثره �لطاقم 

�لفني بقيادة �ملدرب �لفرن�سي برنارد كازوين �لوقوف على 
جاهزية �أ�سباله ودرجة تطور حت�سري�تهم حت�سبا للخرجة 
�ل�سعبة �لتي تنتظرهم �الأ�سبوع �ملقبل عندما ت�ستاأنف 
�ملناف�سة �لقارية ويتنقل �لفريق �إىل �لكونغو من �جل 

مالقاة تي بي مازميبي �سمن �جلولة �لثالثة من جمموعات 
ر�بطة �أبطال �إفريقيا �ملقررة بتاريخ 17 جويلية �ملقبل.

وكان �ملد�فع �أيوب عزي �فتتح باب �لت�سجيل يف �لدقيقة 
35 من �للقاء قبل �أن يعادل العبو بوردو يف �ل�سوط �لثاين 
من �ملقابلة �لتي �ظهر خاللها رفقاء �مل�ستقدم �جلديد 
فار�س حا�سي �إمكانيات مقبولة خا�سة يف �ل�سوط �الأول 
�لذي حكمو� �سيطرتهم على جمرياته وجنحو� يف �إنهائه 

متقدمني بالنتيجة قبل �أن يرت�جعو� يف �ل�سوط �لثاين 
و�لذي ظهر خالله �لتعب على �لالعبني بالنظر للعمل 

�لبدين �ملكثف �لذي يقومون به خالل �لرتب�س، و�سهدت 
�ملناف�سة �لطاقم �لفني بعدما كان تلقى �إ�سابة وخ�سع �إىل بن دبكة، عزي، بوهنة و�أماد� هذ� �الأخري �أر�حت عودته �إىل �ملو�جهة تاألق عدد من �لالعبني يف �سورة دينغ، در�رجة، 
�لعالج خالل �الأيام �ملن�رشمة، بينما غاب �لثنائي ح�سود 
وعرو�س �للذ�ن يعانيان �الإ�سابة ويكتفيان بتلقي �لعالج.
و�ختتم العبو »�لعميد« ترب�س فرن�سا بخو�س ح�سة 

��سرتجاع �سبيحة �أم�س بينما نالو� ر�حة يف �الأم�سية، �أين 
يعودون �ليوم �إىل �ر�س �لوطن من �جل �لدخول يف �ملنعرج 

�الأخري من �لتح�سري للقاء �ل�سعب �لذي ينتظرهم �أمام 
مازميبي.

عي�شة ق.



رئي�س يالويفا يك�سف �سر التفوق 
الأوروبي يف املونديال

قال األك�سندر �سيفرين رئي�س الحتاد الأوروبي لكرة القدم اإن جناح املنتخبات الأوروبية يف 
مونديال رو�سيا لي�س مفاجاأة، وقال �سيفرين: »ل�ست منده�سا، لأن الكرة يف اأوروبا منظمة 

ب�سكل خمتلف، هناك بنية حتتية اأكرب، خرباء فنيني اأكرب، نعمل ب�سكل خمتلف متاًما، 
والفوارق �ستكون اأو�سع واأو�سع عاًما بعد عام«، جتدر الإ�سارة اإىل اأن اآخر مرة فاز فيها فريق 

غري اأوروبي بلقب كاأ�س العامل، كانت يف ن�سخة 2002 عندما توجت الربازيل.
واأردف رئي�س يويفا: »بالن�سبة يل مل تكن مفاجاأة اأن يتاأهل 10 من اأ�سل 13 منتخبا اأوروبيا 

للدور التايل، ثم �ستة من اأ�سل ثمانية تاأهلوا لدور الثمانية واأربعة من اأ�سل اأربعة يف املربع 
الذهبي«، وتابع: »الآن يف النهائي �ساأ�سعر بال�سرتخاء لأن اأحد منتخباتنا �سيفوز باللقب«، 

واأ�ساد �سيفرين مبنتخب فرن�سا كفريق ع�رصي رائع، وبلجيكا وكرواتيا لمتالكهما مواهب  
كما اأ�ساد رئي�س يويفا بتنظيم رو�سيا للمونديال، موؤكدا اأن البطولة جيدة للغاية، ومل ت�سهد 

اأي م�ساكل كربى، وفيما يتعلق با�ستخدام تقنية حكم الفيديو امل�ساعد، للمرة الأوىل يف 
املونديال عقب �سيفرين بالقول »�سعود وهبوط، مل يعد من املمكن الرتاجع عنها«.

لوبيتيغي يف�سل يف اأوىل املعارك مع الريال
ك�سفت تقارير اإعالمية عن ف�سل جولني لوبيتيغي املدرب اجلديد لريال مدريد الإ�سباين، 

يف معركته الأوىل مع الفريق امللكي، وقال برنامج ElChiringuito الإ�سباين، اإن جولني 
لوبيتيغي حاول يف الفرتة املا�سية اإقناع الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، بال�ستمرار مع ريال 
مدريد وعدم الرحيل نحو نادي جوفنتو�س، واأ�ساف الربنامج اأن كري�ستيانو اأبلغ لوبيتيغي 

باأنه �سريحل ل�سفوف ال�سيدة العجوز، ولن ي�ستمر يف ريال مدريد، وبات رونالدو قريبًا من 
التوقيع ل�سالح جوفنتو�س الإيطايل خالل فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية بعد 9 �سنوات 

ق�ساها بقمي�س الفريق امللكي.

اخلليفي: رغبة بوفون الفوز باألقاب جديدة 
قادته اإىل البي اأ�س جي

ك�سف نا�رص اخلليفي رئي�س نادي باري�س جريمان عن �سبب اختيار جيانلويجي بوفون لبطل 
فرن�سا يف الوقت الذي اأّكد به الإيطايل جاهزيته للتحدي، وقال نا�رص اخلليفي خالل موؤمتر 

�سحفي قّدم به احلار�س الأ�سطوري: »بوفون حار�س عظيم ويتمتع بخربة كبرية«، واأو�سح 
اخلليفي اأّن جناح املفاو�سات مع �ساحب 40 عاماً يعود لرغبة بوفون يف الفوز ببطولت 

اأخرى، واأعلن باري�س �سان جريمان اجلمعة املا�سي �سّم احلار�س الإيطايل العمالق 
جانلويجي بوفون بعقد ملدة مو�سم واحد مع اإمكانية اإ�سافة مو�سم اآخر كخيار.

برجمة ال�سوبر الإ�سباين بطنجة يف 12 اأوت
اأعلن الحتاد ال�سباين لكرة القدم اأول اأم�س اأّن مباراة كاأ�س ال�سوبر املحلي بني بر�سلونة 
بطل الدوري والكاأ�س واإ�سبيلية و�سيف امل�سابقة الثانية، �ستقام يف مدينة طنجة املغربية 
يف 12 اأوت املقبل، واأو�سح الحتاد اأّن املباراة التي عادة ما تقام بنظام الذهاب والإياب 

�ستقام هذه ال�سنة ب�سكل ا�ستثنائي مبباراة واحدة على اأر�س حمايدة«، وجتمع املباراة �سنوياً 
بني بطلي الدوري وكاأ�س امللك، ومبا اأّن النادي الكاتالوين حقق الثنائية �سيواجه و�سيفه يف 

م�سابقة الكاأ�س.

هازارد: مبابي ي�ستطيع الفوز بالكرة الذهبية
 يرى اإيدين هازارد جنم املنتخب البلجيكي اأن الفرن�سي ال�ساب كيليان مبابي لديه القدرة 

على التتويج بجائزة الكرة الذهبية كاأف�سل لعب يف العامل، وقال هازارد، خالل ت�رصيحات 
نقلتها �سحيفة »اإك�سربي�س« الربيطانية: »بناء على ما يقدمه، من الوا�سح اأن مبابي قادر على 

التتويج بالكرة الذهبية«. واأ�ساف: »بالن�سبة لإمكانيات، وقدراته، بالن�سبة يل نعمهو ي�ستحق 
بالفعل هذه اجلائزة«، وتابع: »لقد حتدثت معه على الهاتف عدة مرات، وكان ي�ساهد يل 

لقطات حني كان طفال، والآن اأنا اأ�ساهد له لقطات«، واأمت: »اأحرتم ما يقدمه مبابي يف هذا 
ال�سن، ويف كرة القدم احلديثة مل نرى مثل هذا«.

�سيناريو نهائي مونديال 2010 يلوح يف الأفق

تتجه اأنظار ع�ساق ال�ساحرة امل�ستديرة، اإىل رو�سيا ملتابعة مباراتي ن�سف نهائي بطولة كاأ�س العامل، بني فرن�سا 
وبلجيكا، وجنلرتا اأمام كرواتيا، ويواجه منتخب فرن�سا، الذي اأحرز لقب املونديال مرة وحيدة نظريه البلجيكي، الذي 

مل ي�سبق واأن توج بالبطولة قبل ذلك، بينما �سيقابل املنتخب الإجنليزي املتوج باللقب يف ن�سخة 1966، نظريه الكرواتي 
الذي مل يظفر بالبطولة قبل ذلك، ويقدم املنتخبان، اللذان مل ي�سبق لهما التتويج بلقب املونديال بطولة رائعة حتى 

الآن، ويقرتبان من الو�سول للمباراة النهائية، وا�ستطاع املنتخب البلجيكي، التغلب على نظريه الربازيلي يف ربع 
النهائي، بنتيجة 2-1، بينما حقق املنتخب الكرواتي فوًزا �سعبًا على اأ�سحاب الأر�س املنتخب الرو�سي، يف نف�س الدور 

بركالت الرتجيح. و�سبق واأن تقابل منتخبان مل ي�سبق لهما التتويج ببطولة كاأ�س العامل قبل ذلك، حيث واجه املنتخب 
الإ�سباين نظريه الهولندي يف نهائي ن�سخة 2010 بجنوب اأفريقيا، وا�ستطاع املنتخب الإ�سباين الفوز بلقب املونديال 
حينها، بعد النت�سار على الطواحني الهولندية بهدف دون رد، حمل توقيع اأندري�س اإنيي�ستا، وظهر هذا ال�سيناريو يف 
نهائيات كاأ�س العامل قبل ذلك، 4 مرات، بخالف النهائي الأول يف العر�س العاملي الذي جمع بني منتخبي اأوروغواي 
والأرجنتني. ويف البطولة التي تليها واجه املنتخب الإيطايل نظريه ت�سيكو�سلوفكيا وتوج الأزوري باللقب وقتها، ويف 

عام 1954، ا�ستطاع املنتخب الأملاين، حتقيق لقبه الأول بالفوز على نظريه املجري، اأما يف بطولة 1958 توج منتخب 
الربازيل بلقبه املونديايل الأول بعد الفوز على ال�سويد، وحقق املنتخب الأرجنتيني، اأول بطولة كاأ�س عامل يف تاريخه 

يف ن�سخة 1978 بعد الفوز على هولندا.

هذا  اأمام  مغلقا  الطريق  يبدو  عندما 
الكرواتي  للمنتخب  الذهبي  اجليل 
لوكا  املوهوب  الو�سط  لعب  بقيادة 
تلقى  امللعب،  اأر�س  على  مودريت�س 
املرمى  حار�س  كاهل  على  امل�سئولية 
دانيال �سوبا�سيت�س الذي جنح يف كل مرة 
اأوكلت له هذه املهمة، وخالل مباراتي 
العامل،  كاأ�س  النهائي يف  دور ثمن وربع 
ركالت  اإىل  الكرواتي  املنتخب  احتكم 
الدمنارك  عقبتي  لتجاوز  الرتجيح 
يخيب  ومل  الرتتيب،  على  ورو�سيا 
املرتني،  يف  الفريق  اأمل  �سوبا�سيت�س 
ترجيح  ركالت  لثالث  ت�سدى  حيث 
اأمام  اأخرى  ولركلة  الدمنارك  اأمام 

رو�سيا، ليقود الفريق برباعة اإىل املربع 
وعادل  الرو�سي.  املونديال  الذهبي يف 
الأ�سطورتني،  اإجناز  بهذا  �سوبا�سيت�س 
والأرجنتيني  �سوماخر  توين  الأملاين 
�سوماخر  وكان  جويكوت�سيا،  �سريخيو 
يف  اأي�سا  ترجيح  ركالت  لأربع  ت�سدى 
مونديال 1986 باملك�سيك، فيما ت�سدى 
ترجيح  ركلة  من  لأكرث  جويكوت�سيال 
اإىل  الأرجنتيني  املنتخب  ليقود  اأي�سا 

النهائي يف مونديال 1990 باإيطاليا.
الكرواتي  املنتخب  يحتاج  وقد 
يف  �سوبا�سيت�س  جهود  اإىل  جمددا 
عندما  الرتجيح،  لركالت  الت�سدي 
اليوم  الإجنليزي  الفريق،نظريه  يلتقي 

الدور  يف  مو�سكو  الرو�سية  بالعا�سمة 
وكان  الرو�سي/  للمونديال  النهائي  قبل 
�سوبا�سيت�س على و�سك مغادرة امللعب 
املنتخب  اأمام  املباراة  نهاية  قبل 
الرو�سي ب�سبب اإجهاد يف ع�سلة الفخذ، 
ولكنه حر�س على ال�ستمرار يف امللعب 
فيها  يحتاجه  التي  اللحظة  جاءت  حتى 
الكرواتي  احلار�س  وت�سدى  ب�سدة،  الفريق 
النجم  �سددها  التي  الأوىل  الرتجيح  لركلة 
الرو�سي فيدور �سمولوف، واأ�سبح املنتخب 
م�ساركة  اإىل  ما�سة  بحاجة  الكرواتي 
املنتخب  اأمام  اليوم  مباراة  �سوبا�سيت�س يف 
اإىل  الفريقان  احتكم  اإذا  الإجنليزي، خا�سة 

ركالت الرتجيح يف نهاية املباراة.

�سوبا�سيت�س يعادل اإجناز �سوماخر وجويكوت�سيال

ريا�سة دوليةالأربعاء 11  جويلية  2018  املوافـق  لـ 26 �شوال 1439هـ 14

�سامباويل يحتفظ مبن�سبه مع الأرجنتني
ملنتخب  الفني  املدير  �سامباويل  خورخي  م�سري  عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 

الأرجنتني من البقاء على راأ�س القيادة الفنية لراق�سي التانغو، وذكرت �سبكة 
لن  رو�سيا  مونديال  من  املبكر  اخلروج  اأن  الإيطالية  �سبورت«  »برمييوم 

التانغو،  مع  �سامباويل  ببقاء  اخلا�س  الأرجنتيني  الحتاد  قرار  على  يوؤثر 
واأو�سحت ال�سبكة اأن قرار البقاء يعود اإىل عدة اأ�سباب، اأبرزها عدم وجود 
عقد  الكبري يف  اجلزائي  ال�رصط  اإىل  بالإ�سافة  احلايل،  الوقت  يف  بدائل 
املدرب مع الحتاد الأرجنتيني والذي يقدر بقيمة 7 ماليني يورو، واأ�سارت 

اأن �سامباويل �سيقود التانغو يف بطولة كوبا اأمريكا 2019، خا�سة واأن عقده 
احلايل ينتهي يف عام 2022. يذكر اأن منتخب الأرجنتني ودع املونديال عقب 

اخل�سارة اأمام فرن�سا 4-3 يف الدور ثمن النهائي.
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بعد قطيعة طويلة.. فريوز وزياد 
الرحباين معًا يف حفل م�شرتك

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

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

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

الذي اأغ�سب فريوز و�سقيقته املخرجة رميا.

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

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

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

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

فوزي، ومن اإخراج مرق�س عادل.

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

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

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

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

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

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

يف ذكرى رحيل عمر ال�شريف 

الدجنوان الأكرث حزنا يف التاريخ ال�شينمائي كله«

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

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

املمثل  رحيل  على  مرت  �سنوات   3
ال�رصيف،  عمر  »العاملي«  امل�رصي 
الذي ترك دنيانا يف 10 جويلية  2015 
بعد �رصاع خفي مع مر�س األزهامير 
مل يكن يعلم به الكثريين، يف م�ست�سفى 
وبينما  القاهرة،  مبنطقة املعادي يف 
ينظر الكثريون اإىل حياة الراحل عمر 
مفعمة  كانت  اأنها  على  ال�رصيف، 
الن�سائية  والعالقات  والرثوة  باملرح 
كري�ستوفر  الكاتب  اأن  اإل  العديدة، 
يف  املن�سور  مقاله  يف  يوؤكد  �ستيفنز، 
اأن  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  �سحيفة 
ق�سة ال�رصيف رمبا قد تكون »الأكرث 
ال�سينمائي  التاريخ  يف  ووحدة  حزنا 

كله«.

»�شلطان الإغواء« 
يفقد حب حياته 

الوحيد
ال�رصيف  عمر  اأن  من  الرغم  على 
خا�س العديد من العالقات الغرامية، 
مع العدد من جنمات ال�سينما العاملية، 
امل�رصية  املمثلة  من  طالقه  منذ 
الراحلة فاتن حمامة، يف عام 1965، 
جعل  ما  العاملية،  نحو  وانطالقه 
كاتب املقال �ستيفنز يلقبه بـ »�سلطان 

الإغواء«، اإل اأن فاتن تظل »حب حياته 
الوحيد«، كما �رصح يف اأكرث من مقابلة 
اللقاءات  اأحد  يف  ال�رصيف  و�رصح 
حياتي،  حب  »هي  حمامة:  فاتن  عن 
مثلها«ووقع  قلبي  امراأة  متتلك  ومل 
وفاتن  ال�رصيف  عمر  بني  النف�سال 
اأن نال  حمامة، بناء على رغبته، بعد 
فر�سته الأوىل لقتحام هوليوود بفيلم 
لها  اأو�سح  بعدما  العرب«،  »لوران�س 
اأنه لن ي�ستطيع اأن يبقى زوجا خمل�سا 
يتعر�س  التي  الإغواءات  و�سط  لها، 
املقال  كاتب  بح�سب  اخلارج،  لها يف 

كري�ستوفر �ستيفنز.
وقعن  الالتي  النجمات  اأبرز  ومن 
مبالحمه  ال�رصيف،  عمر  حب  يف 
واإنغريد  ويلد،  تيوزداي  ال�رصقية، 
برغمان، بطلة الكال�سيكية ال�سينمائية 
واملطربة  »كازابالنكا«،  ال�سهرية 
وذلك  �سرتاي�ساند،  باربرا  الأمريكية 
اأثناء ت�سويرهما فيلم »فاين غريل« يف 

عام 1968.
يجد  مل  باأنه  ال�رصيف  واعرتف 
ولكنه  البداية،  �سرتاي�ساند جذابة يف 
بجنون،  حبها  يف  وقع  ذلك  بعد 
اأ�سهر،   4 ملدة  عالقتهما  وا�ستمرت 
اأن  كما  للفيلم  ت�سويرهما  مدة  هي 
املمثلة  غرام  يف  وقع  ال�رصيف، 
اأثناء  دينوف،  كاثرين  الفرن�سية، 
التاريخي  الدرامي  الفيلم  ت�سويرهما 

ادعت   ،1999 عام  »مايرلينغ«ويف 
منه  ابنا  لديها  اأن  اإيطالية  �سحفية 
 1969 عام  يف  مولود  »روبن«،  يدعى 

ولكن عمر ال�رصيف اأنكر هذا.

ع�شق من نوع اآخر 
كلفه الكثري

وبعد العديد من الغراميات، قرر عمر 
بعدما  املراأة،  يعتزل  اأن  ال�رصيف 
احلب  يف  يقع  لن  باأنه  مقتنعا  اأ�سبح 
اأبدا ويقول: »اكت�سفت اأنني لن اأقع يف 
احلب اأبدا، لأنه بعد كل نهاية عالقة 
الفراق«  من  متاأملا  غري  نف�سي  اأجد 
من  �سغف  على  ال�رصيف  عمر  وركز 
)الربيدج(،  القمار  وهو  اآخر،  نوع 
واملراهنة على �سباقات اخليول، وهو 
ثروته  من  الكثري  كلفه  الذي  الع�سق 
واعرتف عمر ال�رصيف، يف مقابلة له 
مع راديو »بي بي �سي« يف عام 1978: 
اأعي�س  اأن  اأ�ستطيع  ل  اأنني  »اأعتقد 
يف  اللعب  كروت  من  حزمة  دبون 
تراكمت  للقمار،  اإدمانه  يدي«وب�سبب 
اأنه  ال�رصيف، حتى  الديون على عمر 
ا�سطر لقبول الكثري من الأفالم غري 
ديونه  �سداد  اأجل  من  عنها،  الرا�سي 
 20 من  اأكرث  فقد  الليايل،  اإحدى  ويف 
يف  كازينو  يف  ا�سرتليني،  جنيه  األف 

باري�س يف عام 2003، وبعد خ�سارته، 
يف  ل�رصطيا  ب�رصبه  غ�سبه  عن  نفث 

�ساحة انتظار ال�سيارات يف الفندق.

اأول اأزمة قلبية 
ونهاية حزينة

لها  تعر�س  قلبية  اأزمة  اأول  كانت 
والتي   ،1994 عام  يف  ال�رصيف  عمر 
اأثناء تواجده يف فندق جورج  داهمته 
اخلام�س يف باري�س، ليقرر من بعدها 

�سيجارة   100 ب�رصب  عادته  اعتزال 
عمر  اأمت   ،2012 حلول  ومع  اليوم  يف 
نظامه  وكان  عاما،   80 ال�رصيف 
الظهرية،  يف  ال�ستيقاظ  هو  اليومي 
التنزه وحيدا  ثم ال�ستحمام، وبعدها 
لديه  يكن  مل  لأنه  باري�س،  �سوارع  يف 

اأ�سدقاء هناك.
مبر�س  اإ�سابته  ال�رصيف  عمر  واأنكر 
به،  اإ�سابته  تاأكدت  ولكن  األزهامير، 
فاتن  بوفاة  طارق  ابنه  اأعلمه  عندما 
اأيام  لتمر   ،2015 جانفي  يف  حمامة 
بن�سيانه  ابنه  ي�سدم  ثم  عليها،  حزينا 

بوفاتها، وي�ساأله عن اأحوالها، كما اأنه 
بطولتها  لعب  التي  الأفالم  كل  ن�سى 
ويف 10 جويلية 2015، رحل »لوران�س 
 83 عمر  عن  ال�رصيف  عمر  العرب« 
عاما، بعد �رصاع مع مر�س األزهامير، 
يف  حقيقي  حب  دون  من  وحيدا 
حوار  يف  ال�رصيف  عمر  وقال  حياته، 
له مع �سحيفة يف عام 1999: »هناك 
وهناك  فيها،  �سعيدا  اأكون  حلظات 
رمبا  فيها…  حزينا  اأكون  حلظات 
بع�س النا�س لديهم حياة اأف�سل مني. 

اآمل اأن يكونوا كذلك«.

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

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

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

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

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

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

الفنية«.

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

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

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

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

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

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

حممد �سامي.



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

 اإ�صكالية الي�صار اأم املثقفني

�أزمة  �إىل  ي�شري  �حلال  هذ�  هل  لكن 
و�شعف  ه�شا�شة  و�إىل  �لعرب،  �ملثقفني 
�أم  خا�شة-  �لي�شاري   – �لعربي  �ملثقف 
�لذي  �لعربي  �لي�شار  �أزمة  فعاًل  �إنها 
حاول قر�ءة و�قع �لعامل �لعربي مبقاربات 
بعد  ما  وطوباوية  مثالية  �أيديولوجية 

�ال�شتعمارية.
لبنان،  فل�شطني،  يف  �لي�شاريني  غالباً 
كانو�  �أقل  بدرجة  و�ل�شود�ن  �ملغرب 
�أكرث من �شو�هم يف بقية  فاعلية ون�شاطاً 
�لدول �لعربية، يف رمبا الأ�شباب تعود �إىل 
يوفرها  �لتي  �ملريحة  �لفكرية  �لهو�م�ش 
�ملقابل  ويف  �لبلد�ن،  تلك  يف  �ملجتمع 
�لي�شار ف�شلو� كلياً  هناك �شيل من جي�ش 
حتقيق  يف  جزئياً-   – �لقليل  و�لبع�ش 
عرب  بها  و�آمنو�  رفعوها  �لتي  �ل�شعار�ت 
�لي�شاريني  بع�ش  �أن  بل  طويلة،  عقود 
�أ�شيب باالنهيار �لفكري، ومنهم من حتول 
�إىل �لعبودية �لتي تفر�شها معظم �الأنظمة 

�ل�شيا�شية �لعربية.
ال  وثقافية  فكرية  مزدوجة  �إ�شكالية  هي 
تقت�رص مفاعيلها فقط على �لي�شار، �إمنا 
يتم ت�شليط �ل�شوء على �أزمة �لي�شار ب�شبب 
�خليبات �لتي �أ�شيبت بها �جلماهري نتيجة 
عجز هذ� �لي�شار- يف معظمه- و�شقوطه 

فكرياً و�شيا�شياً و�أخالقياً.
دوره  با�شتعادة  مطالب  �لعربي  �ملثقف 
�ملجتمعية،  ومكانته  �لتحرري  �لتنويري 
من  بالياأ�ش  �ل�شعوب  �أ�شيبت  �أن  بعد 
مكانة  تدنت  �أن  وبعد  �ل�شيا�شي،  و�قعها 
دور  معها  بالتايل  و�نح�رص  �لثقافة 
�جلهة  هو  �لعربي  �ملثقف  �ملثقف. 
�لروح  �إعادة  من  لها  �لتي ميكن  �لوحيدة 

جل�شد �الأمة �ملتخ�شب.

ي�صار ما بعد اال�صتعمار

�شكل  �لذي  �لكولونيايل  بعد  ما  �لي�شار 
كتاب �ملفكر �إدو�رد �شعيد »�ال�شت�رص�ق« 
�لتاأ�شي�ش  مت  حيث  له،  �لفكري  �الأ�شا�ش 
»�ملركزية  م�شطلحات  لظهور  �لنظري 
»علماين/ »غرب/�رصق«،  و  �لغربية« 

�إ�شالمي« وغريها من �لثنائيات كاحلد�ثة 
هذه  �نتقلت  وقد  �لرت�ث،  مو�جهة  يف 
�لعلوم  فروع  كافة  �إىل  �ملقاربات 

�الإن�شانية.
�لظلم  من  عقود  �شبعة  حو�يل  فبعد 
�لو�قع  يف  و�لتغّول  و�ال�شتبد�د  و�لقهر 
�لعربية،  �الأنظمة  معظم  مار�شته  �لعربي 
من  �لي�شاريني  �ملثقفني  يتمكن  مل 
�ملحلي  �لو�قع  ديناميكية  و�إدر�ك  فهم 
وحركته، وعجزو� عن مالم�شة �مل�شالح 
�حلقيقية للنا�ش ومعرفة تطلعات �شعوب 
موقف  مفاجئاً  يكن  مل  لذلك  �ملنطقة. 
�حلر�ك  عموم  من  �لعرب  �لي�شاريني 
�جلماهريي يف �لكثري من �لبلد�ن �لعربية، 
ومن �لتغري�ت �ل�شيا�شية، �إذ �أنهم تو�شلو� 
يف  يح�شل  ما  �أن  ي�شاري-   – حتليل  �إىل 

�ملنطقة هو لعبة جيو-�شيا�شية وموؤ�مرة 
�ملنطقة  م�شالح  �شد  �مربيالية  غربية 

و�شعوبها.
للتفاعالت  �ل�شطحي  �لتحليل  هذ�  �إن 
�لعربي  �لعامل  يف  �ملجتمعية  و�لتحوالت 
-�لي�شاريني-  �ملثقفني  من  �لكثري  ي�شع 
جانب  �إىل  �حلال  بطبيعة  و�شو�هم 
�لديكتاتوريات �لعربية �لقمعية، بحجة �أن 
ترتبط  �لنا�شئة  �ملعار�شة  �لعربية  �لقوى 
مع  متاآمرة  و�أنها  �ال�شتعماري،  بالغرب 
و�أياً  �ل�رصر مبجتمعاتها،  الإحلاق  �خلارج 
تقدمية  حتررية  �ملعار�شات  هذه  كانت 
فاإن  و�شلفية،  �إ�شالمية  كانت  �أو  مدنية 
�ملنا�شلني  هوؤالء  عند  جاهزة  �لتهمة 
�لي�شاريني الإل�شاقها بكل من ال يتو�فق مع 
�لتي يعتنقونها، وبهذ� فهم  �الأيديولوجية 
�لبوق �لذي يربر للطاغية و�جلالد �لعربي 
و�ال�شطهاد  و�لتع�شف  �لقمع  �شيا�شة 
وتكميم  و�العتقاالت  و�لقهر  و�ال�شتبد�د 
كل  بحق  ميار�شها  �لذي  و�لقتل  �الأفو�ه 

معار�شيه.
هذ� �لي�شار �لذي �أخفق يف قر�ءة و�قعه، 
يف  �أخفق  �شعار�ته،  حتقيق  يف  �أخفق 
�أجناز  يف  �أخفق  �جلماهري،  مع  عالقاته 
و�أهمها  �لوطني  �لتحرر  مرحلة  مهام 
�لي�شار  هو  فل�شطني،  �الأوىل  ق�شيته 
بع�ش  تدخل  ويجيز  يربر  �لذي  �لعربي 
�لقوى �الأجنبية يف �ل�شاأن �لعربي، ويجرم 
�أخرى،  �مربيالية  قوى  تدخل  يهاجم  و 
�ليوم  يتجاهل  �لذي  نف�شه  �لي�شار  هو 
�الجتماعية  و�لتغري�ت  �لتطور�ت  كافة 
�أكرث من مكان   و�لفكرية و�القت�شادية يف 
�أنه  �الأحد�ث  و�أثبتت  �لعربي،  بالوطن 
ي�شار ال ميتلك قدرة على تف�شري وحتليل 
�لو�قع  مع  ومقاربته  �لعامل  يف  يجري  ما 
�لعربي، مثلما غابت عنهم فهم �لتحوالت 
�أماكن  يف  تز�ل-  وما   – ح�شلت  �لتي 
مثال  �الفريقية  كالقارة  جماورة  �أخرى 

وجمتمعات �أخرى.
وجتمعاته  و�أحز�به  �لعربي  �لي�شار  و�قع 
و�أطره �ملختلفة ي�شري �إىل �أنهم وقعو� يف 
وتقليدي،  �أ�شم  ب�شكل  �لتاريخ  تالوة  فخ 
�ملناهج  وفق  معه  �لتعامل  من  بدالً 
�كتفو�  و�أنهم  �حلديثة،  �لنقدية  �لتحليلية 
على  ر�ئجة  و�شعار�ت  خطابات  برتديد 
قائلها  �أن  تتخيل  حتى  عظات،  �شكل 

�جرتح �مل�شتحيل.
ي�شار يكيل مبكيالني ولديه معايري مزدوجة 
جتاه ق�شايا �ملنطقة. ي�شار ف�شل يف فهم 
�لتناق�شات �لتاريخية لـالأزمة �لر�أ�شمالية 
وكذلك  للقار�ت،  �لعابرة  �مل�شتمرة 
�الن�شد�د  معاجلة  عن  �لي�شار  هذ�  عجز 
�لعربية  �لدول  من  عدد  يف  �لتاريخي 
�ال�شتبد�د  فاق  و�لتي  �لقهرية  �لقمعية 
�ال�شتعمارية  �لغربية  �لقوى  تاأثري  فيها 

على �شعوبها وعلى �ملنطقة.
�إىل كتاب مهدي  �لعودة  للمهتمني  وميكن 
�إدو�رد  ��شت�رص�ق  يف  »مارك�ش  عامل 
�شعيد، هل �لقلب لل�رصق و�لعقل للغرب؟« 
�لعظم  جالل  �شادق  كتاب  وكذلك 
معكو�شاً«  و�ال�شت�رص�ق  »�ال�شت�رص�ق 
�ملفكرين  بع�ش  لها  رّوج  �أفكار  لدح�ش 
��شتلهام  �إىل  يدعون  �لذين  �لي�شاريني 
�لغربية،  غري  �الأ�شول  من  �ملعرفة 
يف  �الأ�شا�شية  �مل�شكلة  �أن  متجاهلني 

�لتي  �لغربية  و�الأنظمة  �ل�شيا�شية  �لقوى 
تقف ور�ء هذه �لعلوم �الجتماعية، ولي�ش 
يف �ملعرفة بحد ذ�تها وال يف فروع �لعلوم 

�لغربية.

 تفكيك الفكر الي�صاري

لي�ش  �لعربي  للي�شار  �لنقد  توجيهنا  �إن 
من  �لكثريين  �إىل  �الإ�شاءة  منه  �لغاية 
منه  �لغاية  وال  �لي�شاريني،  �ملنا�شلني 
�لتقليل من �شاأن دور �لفكر �لي�شاري �لذي 
لعب دور�ً مهماً يف مرحلة تاريخية معينة 
��شتخد�م  عرب  �لب�رصي،  �لعقل  �إنارة  يف 
�الأ�شاليب �لنقدية لتقومي �خللل �ملتاأ�شل 

يف كثري من �ملجتمعات �لعربية.
بل �أن ما نقوم به هو دعوة لتفكيك بع�ش 
و�ل�شيا�شي  �لفل�شفي  �لفكر  مكونات 
يعني  ال  �لنقد  وهذ�  �لعربي.  �لي�شاري 
�لتيار�ت  بقية  �أن  �الأحو�ل  من  حال  باأي 
و�شع  �الأخرى بخري ويف  �لعربية  �لفكرية 

منوذجي.
�إن خمتلف �لتيار�ت �لفكرية يف �ملنطقة 
�الإن�شان  معاناة  �إنهاء  يف  ف�شلت  �لعربية 
�لعد�لة  يف  تطلعاته  وحتقيق  �لعربي، 
ذل  دون  بكر�مة  و�لعي�ش  و�حلرية 
يف  �أي�شاً  ف�شلها  عن  ناهيك  �ال�شتد�نة، 
حتقيق �أي �إجناز يذكر مرتبط باالأهد�ف 
حتقيق  مثل  �لكربى،  �ال�شرت�تيجية 
�الكتفاء، وبناء دولة �ملوؤ�ش�شات �حلديثة، 
�أما عن ق�شية  �لعربي،  �لتكامل  وم�رصوع 
�أحد  يعد  فلم  فل�شطني  �لكربى  �لعرب 
�شوى  �شعبها  معاناة  وعن  عنها  يتحدث 
�لعربية،  �الأنظمة  من  جد�ً  قليل  عدد 
للمز�يد�ت  مادة  �آخرين  لدى  وحتولت 
دون  يجاهر  �الآخر  و�لبع�ش  �ل�شيا�شية، 
�أ�شبحت  �لفل�شطينية  �لق�شية  باأن  خجل 
عبئاً على مقدر�ت بلده، ومنهم من يتاآمر 

لت�شفيتها.
نحن نحتاج �إىل �إعادة تو�شيف �ملفاهيم 
علم  عرب  تولّدت  �لتي  و�مل�شطلحات 
�الجتماع �لي�شاري، وكذلك حتليل خطاب 
و�ل�شيا�شي،  �لفكري  �لعرب  �لي�شاريني 
وحماولة �إقناعهم �أنهم لي�شو� �ملتحدثني 
با�شم �الأمة �لعربية و�شعوبها. ثم مبا�رصة 
�الإثنية  لالأيديولوجيات  �ملعريف  �لنقد 

و�لعقائد �لغربية يف �لو�قع �لعربي.

اختلط الي�صار باليمني

هل تذكرون يوماً كان يوجد فيه ي�شاريني 
�لعو��شم  �شو�رع  يف  يهتفون  عرباً 
�لظلم  وحماربة  و�لعد�لة  للحرية  �لعربية 
�ل�شعب،  بحكم  وينادون  و�ال�شطهاد، 
�ال�شتبد�د  �أنظمة  �إ�شقاط  �إىل  ويدعون 

�لعربية؟
حتولو�  �الآن  �أنف�شهم  �لي�شاريني  هم  نعم 
�لتي  �لعربية  �ل�شعوب  �أعد�ء  �ألد  �إىل 
حقوقها  با�شتعادة  لتطالب  حتركت 
�الأنظمة  بع�ش  �أهدرتها  �لتي  وكر�متها 
لدى  �ملفارقات  هذه  مثل  �إن  �لعربية. 
يعني  و�أفر�د�ً  �أحز�باً  �لعربي  �لي�شار 
�ل�شعار�ت،  رفع  يف  �مل�شد�قية  غياب 
وجود  وعدم  �ملفاهيم،  �زدو�جية  ويعني 
وبالتايل  و�الأفعال،  �الأقو�ل  بني  �لر�بط 
�لفكري  �لنفاق  من  و��شح وجلي  نوع  هو 

�لعربي  �لي�شار  هذ�  مار�شه  و�ل�شيا�شي، 
نف�شه  وعلى  بنف�شه  و�ملخدوع،  �خلادع 
عرب  ثانياً  �لعربية  �جلماهري  وعلى  �أوالً 

عقود متتالية.
ال  �أنه  م�شلمة  �لعربي  �لي�شار  عن  غاب 
�لظلم  توجد مناطق حمايدة يف مو�جهة 
و�إن�شاف �ل�شعوب، وحتقيق �لعد�لة وهي 
ظلت  ما  و�إذ�  �لي�شاري.  �لفكر  جوهر 
�لديناميكية �لفكرية �شاأناً بعيد �ملنال عن 
�أ�شحاب هذ� �لفكر فاإنهم �شوف يتحولون 
رويد�ً رويد�ُ – و�إنهم يتحولون- �إىل �شف 
وحقوق  لتطلعات  �ملعادي  �ال�شتبد�د 

�جلماهري �لعربية.
�إننا نحتاج �إىل غربلة �الأفكار للتخل�ش من 
بعملية  و�لقيام  �الآخر،  وحتديث  بع�شها 
بال�رصورة  ولي�ش  نقدية،  جديل  حتليل 
�أن يكون هذ� �لنقد نقد�ً مادياً ر�ديكالياً 
يدّمر �الأفكار �الأخرى وي�شحقها، حتى ال 
نكون يف و�شع ي�شبح فيه �لفكر �شمولياً ال 
�رصيك له. بل ما يجب هو �أن يكون �لنقد 
جديل ياأخذ يف �حل�شبان جملة �ملفاهيم 
�ل�شائدة يف جمتمعاتنا  �الأخرى  و�الأفكار 
يعني  ما  وهو  �لدين،  مو�شوع  و�أبرزها 
حتقيق  يف  ي�شاهم  متبادل  وتفاعل  قبول 

�ل�شالم �الجتماعي.
رمبا ال نظلم �أحد�ً بقولنا �إن �أزمة �لي�شار 
و�أزمة  بنيوية  �أزمة  فقط  لي�شت  �لعربي 
قياد�ت  �أزمة  �أي�شاً  �إمنا  مرجعيات، 
موقع  �إىل  ت�شل  كي  �لي�شار  ت�شلقت 
�لقياد�ت  هذه  معظم  و�لقيادة.  �حلكم 
مت تلقينها بع�ش �الأفكار وبع�ش �ملبادئ 
�أ�شحاب  هم  لذلك  �لنظرية،  �لي�شارية 
ثقافة �شطحية، وهم م�شيبتنا �لكربى. �إن 
مل  �لعرب  �لي�شاريني  �لقادة  من  �لكثريين 
ي�شيفو� �شيئاً يذكر على �ل�شعيد �لنظري 
بنقل  قام  بع�شهم  �أن  بل  و�لفكري، 
�لنظريات ب�شورة �شطحية ال ت�شمح بفك 

�ألغازها، وبالتايل عدم متكن هذه �الأفكار 
من �لتكّيف مع بيئتنا �حلا�شنة.

 كلمة لي�صت اأخرية

�القت�شادية  و�لتغري�ت  �لتحوالت  �إن 
ومن  �لعامل  �شهدها  �لتي  و�ل�شيا�شية 
�شمنه منطقتنا �لعربية خالل ربع �لقرن 
�الجتماعي  طابعنا  غرّيت  قد  �الأخري، 
�ليوم  فيه  نرى  ال  جديد�ً  و�قعاً  و�أفرزت 
�لفكر  �أن  رغم  �لعربي.  للي�شار  دور  �أي 
ورغم  م�شمونه،  يف  ثورياً  فكر�ً  �لي�شاري 
و�لعاملية  �لعربية  �لي�شارية  �الأحز�ب  �أن 
تنجح  لن  �أنها  �إال  غنية،  جتربة  متتلك 
يف  و�لتاأثري  �لفعل  �شاحة  �إىل  �لعودة  يف 
وخطابها  بنيتها  تتغري  مل  ما  �الأحد�ث 

و�أدو�تها.
ذ�ت  على  �ال�شتمر�ر  مبكان  �لبالهة  من 
�ملنهاج �لقدمي وكاأننا ال نرى �النهيار�ت 
يالحظون  ال  �لعرب  �لي�شاريني  حولنا. 
تاأخرهم عن مو�كبة �لع�رص �لر�هن، هذ� 

�لذي  �لرت�كمية، �الأمر  �أخذ �شفة  �لتاأخر 
وت�شحيح  للت�شويب  حماوالت  �أية  يعيق 
�مل�شار يوماً بعد �آخر. �لكارثة �أن جمرد 
�الأحز�ب  لدي  حمرماً  وظل  كان  �لنقد 
على  وحدهم  فهم  �لعربية،  �لي�شارية 
�شو�ب، و�الآخرون يف خطاأ يقبعون، على 
�لتي  �لوحيدة  �الأحز�ب  �أن  من  �لرغم 
�الأحز�ب  هي  كرتوين  هيكل  مثل  تد�عت 
�إعادة  �ملرحلة  هذه  يف  يتم  �لي�شارية. 
تاأ�شي�ش وتقنني �لنظام �لر�أ�شمايل �لعاملي 
�لطبقة  من  �لب�رص  مليار�ت  �كتاف  على 
�لفقرية  و�ل�شعوب  و�لطبقات  �لو�شطى 
من د�فعي �ل�رص�ئب ليزد�د �لفقر�ء فقر� 

وتتغّول �لر�أ�شمالية و�زد�د ثر�ء �أكرث.
باأن  �لع�رص  حقائق  �لي�شاريني  يعي  فهل 
تفكك  بعد  �لب�رصية متر مبرحلة جديدة 
وبروز  �ل�شوفياتية،  �ال�شرت�كية  و�نهيار 
جديد�ً  و�قعاً  �أوجدت  جديدة  تناق�شات 
غرّي وجه �لعامل؟ �أم �إننا �شوف نعزي رفاق 
�لثبات  له  وندعو  �لعزيز  بالي�شار  �الأم�ش 

يف �شوؤ�ل �لقرب؟          
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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؟

�جلزء �لثاين
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ال�شاعر عومار ر�شدي جلريدة الو�شط 

 الكتابة و جواز �سفر 
داخل غياهب الذات

.          حديث البدايات
ال�شاعر عومار ر�شدي املكنى  بالقي�شر من مواليد 18/02 /1999بولية �شكيكدة �شارك يف 
العديد من امللتقيات و ال�شالون الدويل للكتاب �شيال 2017  له موؤلف نرثيات بعنوان حنني 

ال�شواق و هذا العام �شيكون لدي عنوانني جديدين و خمتلفني يف نف�س الوقت ديوان هم�شات 
و مانغا بعنوان مغامرات يا�شاموري - طريق نحو املجهول --

حاوره / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

كيف كانت بدايتك 
مع البوح والكتابة 

البداعية ؟

الأمر كانت مع املراحل  بادئ  يف 
اأن  بعد  و  تطورت  ثم  املتو�سطة 
مع  ولكن  خرب�سات  جمرد  كانت 
البحث و ال�رصار تطورت الكتابة 

و ازداد البوح

ماذا يعني ال�شعر لك ؟

التي  الروح  هو  بالن�سبة يل  ال�سعر 
الذي  الهواء  و  ج�سدي  ت�سكن 
اأتنف�سه هو ال�سخ�ص الذي ميثلني 

يف العامل

قلت يل اأن لديك 
ديوانني �شعرين ، ماهي 
املو�شوعات التي تناولها 

عومار يف ن�شو�شه 
البداعية  ؟

الأ�سواق   بعنوان حنني  ديوان  لدي 
يف  رومن�سية  ق�س�ص  عن  يتحدث 
كتاباتي  اأج�سد  اأنا   ، �سعري  قالب 
منا�سبا  اأراه  ملا  وفقا  البداعية 
نف�ص  يعي�سوا  و  ليتذوقوه  للقراء 
التجربة التي ع�ستها و اأي�سا لي�ص 
بغ�ص النظر عن نوع املو�سوعات 

اإل اأنني اأهدف اإىل اي�سال العديد 
من الر�سائل للقراء

كيف ترى ق�شيدتك 
،  قبل .. اأثناء .. بعد 

كتابتها ؟

اأنها  الأمر  اأول  يف  ق�سيدتي  اأرى 
و  الهم�ص  لأن  اجلنون  من  �رصب 
راأ�سي  على  كوابل  تتاأتي  الكلمات 
فهنا عندما ياأتي اللهام ل اأخطط 

اأو اأعطي ح�سابات للق�سيدة 
لكن بعد التنقيح و الت�سحيح لبد 
من نظرة ثانية للتح�سني و اعطاء 
كتابتها  بعد  و  لها  الخري  الطار 
القراء وهذا  و  الأ�ساتذة  راأي  اأرى 
اأعطى  قد  اأنه  القارئ  يح�ص  لكي 
باأن  ارى  ،هنا  للق�سيدة  مل�سته 
�سارت  و  ن�سجت  قد  الق�سيدة 

قادرة لعبور م�سالك النقد

هل ندمت على كتابة 
ن�س �شعري مرة من 

املرات واإن كان نعم ملاذا ؟

و  الأول  ديواين  كتابة  على  ندمت 
لي�ص  ندمي  �سبب  يعرفون  القراء 
اأو  املبيعات  اأو  الطبع  ناحية  من 
الدويل  فال�سالون  م�ساركته  حتى 
وليات  جميع  تخطيه  و  للكتاب 
الوطن و الدول العربية لكن ندمت 
و  ج�سدتها  التي  الأحداث  على 
من  كانت  فيه  املخفية  التفا�سيل 

جتارب حقيقية يل

ح�شب اعتقادك 
عل تعترب نف�شك ذا 

خ�شو�شية يف كتاباتك ؟

لي�ص كل كتاباتي يعني فهنالك ما 
هو ماأخوذ من جتارب اأ�سدقائي و 
هنالك ما هو متخيل و هنالك ما 
هو ماأخوذ من جتاربي يف حياتي 

ال�سخ�سية

قلت اأنك ب�شدد امل�شاركة 
يف املعر�س الدويل �شيال 
حتدثنا  ممكن  2018 هل 

عنه وماهي ال�شافة 
الثقافية واملعرفية 

وال�شهارية التي يقدمها 
؟

املعر�ص  يف  م�ساركا  �ساأكون  نعم 
لقد   2018 �سيال  للكتاب  الدويل 
�ساركت فيه العام املا�سي مع دار 
ابن ال�ساطئ و قد لقيت دعما كبريا 
من طرفها و كانت ن�سبة املبيعات 
التقيت  و  تعرفت  اأنني  كما  جيدة 
و  الكتاب  و  ال�سعراء  من  العديد 
الأوجه  من  العديد   و  الروائيني 
ال�ساحة  يف  كبري  �سدى  لها  التي 

الثقافية داخل و خارج و الوطن
ال�سيال يقدم العديد  من ال�سافات 
هو  اأي�سا  و  املعرفية  و  الثقافية 
همزة و�سل بني الكتاب و املثقف 
اأما   ، الكاتب و قرائه  اأي�سا بني  و 
دار  فح�سب  لالإ�سهار  بالن�سبة 

كيفية  و  �سهرتها  مدى  و  الن�رص 
ل  اأي�سا  و   ، معها  الكاتب  تعامل 
تغطية  فيه  ال�سالون  اأن  نن�سى 
للكاتب  ت�سمح  وا�سعة  اعالمية 
انتاجه  فر�ص  و  رقعته  بتو�سيع 
ويف  الثقافية  ال�ساحة  يف  الأدبي 

ال�رصائح الجتماعية

ما راأيك يف حركة النقد 
اجلزائري وهل هو يرقى 

اإىل العاملية ؟

حمليته  يف  يبقى  اجلزائري  النقد 
الرغم  على  �سنوات  منذ  املعتادة 
النقد  يف  اأعالم  عندنا  اأن  من 
يف  ال�سكال  يبقى  ولكن  العربي 
البداع  ياأخذون  النقاد  بع�ص  اأن 
ل  اأنه  على  و  ال�سلبية  الناحية  من 
و  املطلوب  امل�ستوى  اإىل  يرقى 
هذا ما يجعل عليه حكرا اأن ي�سل 
اإىل العاملية ول �سيما اأن ابداعات 
يرى  ابداعا  نرى  ما  قل  ال�سباب 

النور لي�سل اإىل العاملية

اأدب الطفل باجلزائر 
الرهانات والتحديات ؟

نرى اأدب الطفل يف اجلزائر رهن 
هناك  لي�ص  و  الزوال  و  التهمي�ص 
الأدب  من  النوع  لهذا  يتفرغ  من 
على  حكرا  �سيكون  لأنه  ل�سعوبته 

يفكر  ما  باأقل  يفكر  اأن  الكاتب 
فيه الطفل و ل�سيما من اجلوانب 
النف�سية و العقلية و حتى التخيلية 
يف  الطفل  لأدب  حدث  ما  و   ،
يقراأ  ل  الطفل  اأن  الأخرية  الآونة 
مبا�رصة  يذهب  بل  ق�سة  او  كتابا 
اإىل الجهزة اللكرتونية و املواقع 
الجتماعية لي�سد الفراغ املوجود 

بداخله
و نحن نرى اأننا يف الوقت الراهن 
توعيته  يجب  الطفل  اأن  نرى 
و  نف�سيا  حمايته  على  العمل  و 
ج�سديا و تثقيفه ل �سيما ما راأينا 
موؤخرا من �سحايا احلوت الزرق 
التي ق�ست  املواقع  العديد من  و 
و  الأدب  النوع من  على عمل هذا 

ر�سالته
اأول  بعمل  العام  هذا  اأطمح  لكن 
�سكل  اأنها  حيث  جزائرية  ماجنا 
ت�سب  اأي�سا  و  الأدب  من  خمتلف 
و رغباته و حماولة  اهتماماته  يف 
عمل  اأجل  من  الدعم  كل  لإيجاد 
اأول اأمني فريد من نوعه نظرا ملا 
راأيته يف �سعبية هذا الفن و �ستكون 
املانغا حا�رصة يف �سيال 2018عن 

دار املثقف

الق�شة الق�شرية جدا يف 
اجلزائر اإىل اأين ؟

من  الرغم  على  الق�سرية  الق�سة 
و  اجلزائر  دخل  جديد  فن  انها 

لقى رواجا �سا�سعا من قبل بع�ص 
جديد  كفن  تبقى  اأنها  اإل  الكتاب 

دخل اجلزائر من بابها ال�سيق

طموحاتك وم�شاريعك 
امل�شتقبلية ؟

الثاين  دواين  �سيكون  اهلل  بحول 
الوىل  املانغا  و  هم�سات  بعنوان 
�ستحدث  املثقف  دار  عن  يل 
من  العديد  لدي  و  الكبري  النجاح 
بها  �سن�رصح  القادمة  امل�ساريع 
هو  طموحي  و  العاجل  فالقريب 
الو�سول اإىل �ساحة الدب العاملي 
للمبدعني  جديدة  روح  اعطاء  و 
ال�سباب مثلي اإىل التحفز و العمل 
بجد من اأجل الو�سول اإىل الهدف 
الدرا�سية  امل�سرية  اكمال  اأي�سا  و 
التي �ستكون عامال كبريا يف تنمية 
ت�ساعدين  و  البداعية  مواهبي 
على اكت�ساب �سداقات جديدة يف 

امليدان

كلمة للقراء وللجريدة

ينتظروا  اأن  للقراء  اأمتنى 
الذين  و  القادمني  العملني 
و  باجلدل  مليئان  �سيكونان 
اخلفايا و الأ�رصار و بحول اهلل 
�سينال اإعجابهم و اأ�سكر جريدة 
الو�سط على هذه اللتفاتة من 
اتاحة  و  الكتاب  �سوت  اي�سال 

الفر�سة لهم

بني املجتمعات امل�ستهِلكة ...والأخرى امُلنِتجة ؟ا
بقلم :جمال ن�شراهلل

املوؤ�س�سات  اإحدى  موؤخرا  منحتني 
لها يف  التي حتوز على مقر  العربية 
جمموعة  الأوروبية  العوا�سم  اإحدى 
بف�سل  اخلا�سة  القراء  كتب  من 
ال�سيف.وجاء يف  املل�سق اخلارجي 
العملية �سملت  باأن  للغالف الربيدي 
املوؤ�س�سة  اأ�سدقاء  من  كبريا  عددا 
الهدف  و�سعراء..واأن  كتاب  من 
منط  على  النا�ص  ت�سجيع  هو  منها 
القراءات اخلفيفة ملو�سم  معني من 
هذه  لنوعية  طبعا  مراعية  ال�سيف 

الكتب خفيفة الد�سم؟ا
هذا  باأن  حلظتها  ت�ساءلت  وقد 
ببالدنا  مفقود  احل�ساري  ال�سلوك 
تقم  حد.ومل  اأق�سى  اإىل  اجلزائر 
ن�رصمن  دار  اأو  وموؤ�س�سة  اأية  به 
املكتبات  تلك  اإل  اللهم  قبل  ذي 

التي  من املوؤكد  العمومية  املتنقلة 
دمت  �سُ نقول  ل  حتى  و�سلت  باأنه 
بحقيقة ُمرة وهي اأن غالبية املجتمع 
ملحة  رغبة  يقراأ..ول  ل  اجلزائري 
اأو حاجة له يف ذلك ؟ا لأن مبادرات 
و�سلت  قد  تراها  القبيل  هذا  من 
متالأ  عندنا  الفرد  باأن  قناعات  اإىل 
اأخرى  وان�سغالت  هموم  راأ�سه 
والريا�سة  وال�سفر  التجارة  اأهمها 
اأو  وال�ستجمام  اجلوارية  واملالعب 
الدومينو...  طاولت  اأمام  الركون 
لن تتوفر لديه اأدنى رغبة يف التوجه 
بكثري  �سخ�سيته  واإ�سباع  تزويد  نحو 
احلياتية  والتجارب  املعارف  من 
للغري ...الدرا�سات التي اأجريت عرب 
حقب متتالية تو�سلت لنتيجة مفادها 
ورغبة  حر  �سلوك  هي  القراءة  باأن 
من �ساحبها ل ميليها عليه اأي اأحد 
مهما كانت منزلته..واأنها ل تعني يف 

اجلوهر امل�سك بالكتب والبحلقة يف 
...فالقراءة  لعدة �ساعات  �سفحاتها 
فالذي  وجوانبها  جوانحها  تتنوع 
يعترب  الكمبيوتر  جهاز  ُقبالة  يجل�ص 
قارئا مع الت�سليم بنوعية ما يتابعه..

من  الهامة  املوا�سيع  يُحّمل  والذي 
نية  اأ�سا�ص  على  واليوتوب  غوغل 
الإطالع عليها ومعرفتها والإ�ستفادة 
نوع  من  قارئ  كذلك  اجلدالت  من 
ذاك  اأو  الفريق  هذا  خا�ص..وو�سل 
ال�ساأن  هذا  يف  م�سجلة  عالمة  اإىل 
وهي اأن القراءة هي ال�سبيل الأوحد 
من  كاحلكمة  املعرفة.وهي  نحو 
اأتاها وقطفها فقد اأوتي خريا كثريا.

عا�ص  فقد  واأهملها  تركها  ومن 
ب�سيطا ل تغيريات جديدة تطراأ على 
ذاته.بل تظل �سخ�سيته تراود نف�سها 
وجترت نف�ص الأفكار والت�سورات غري 
القابلة للتجديد والقفز نحو الأف�سل 

...املعرفة �سالح الع�رص الفتاك به 
يعنيه  الذي  ما  واإل  الأمم  تتناف�ص 
ما  املعرفة.فمثال  �سوق  م�سطلح 
بني  املا�سي  القرن  طيلة  يدور  كان 
القطبني)اأمريكا والإحتاد ال�سوفياتي( 
مل يكن يف الأ�سل �سباقا نحو الت�سلح 
املعرفة  نحو  �سباقا  كان   قدرما 
باأن القراءة هي  والتكنولوجيا . قلنا 
حمك حاد وهام لأجل حتذيق الذات 
و�سقل مواهبها وقدراتها مهما كان 
نوعها.واأكيد باأن اهلل �سبحانه وتعاىل 
اإقراأ.. وهي  كلمة  اأول  اأنزل  حينما 

للتاأمل  ودعوة  اختبارا  ذلك  يف  كان 
امل�سي  على  النا�ص  وحث  والتدبر 
على  وال�سد  الهمم  �سحذ  يف  قدما 
املراتب  بلوغ  اأجل  من  ال�سواعد 
والتنوير...)يرفع  التب�رص  يف  الأوىل 
اأوتوا  والذين  منكم  اآمنوا  الذين  اهلل 

العلم درجات (  

ممن  الكثري  هنا  نلوم  فنحن  لذلك 
ويعتربونه  اجلانب  هذا  يهملون 
الأ�سل اجلوهر  ثانويا وهو يف  �سيئا 
واللب..لأن املجتمعات ال�ستهالكية 
فقط  امل�ستهِلكة  نقول  اأن  ويجوز 
وتبقى  تظل  املنتجة  غري  وهي 
الإنتاج  الأمم.لأن  ذيل  يف  دوما 
حتى  العقول  وتاأهيل  بتكوين  ياأتي 
ل نقول تغذيتها بدل تغذية البطون 
هو  هنا  املرجو  والنتاج  ؟ا  وفقط 
التح�سيل املادي والفكري الرتبوي 
عن  يرتتب  ما  وكذلك  والتعليمي 

خمابر البحث العلمي ؟ا
فقط  تعمل  التي  فاملجتمعات 
على اإ�سباع غرائزها ونزواتها دون 
ب�ستى طرقها  املعارف  بحث عن 
واأ�ساليبها وقد قيل يف هذا ال�ساأن  
حكمة هي )�سعب مثقف ل يجوع( 
ت�ستطيع  املثقفة  لأن املجتمعات 

التعامل مع الأزمات وجتد وتبتكر 
لها من احللول الكثري الكثري ق�سد 
الزجاجة....اأما  عنق  اخلروج من 
املكتفية  الب�سيطة  املجتمعات 
تعجز  فاإنها  العادية  مب�ستوياتها 
عن اإيجاد احللول الناجعة وابتكار 
احليل والأفكار النرية ق�سد جتاوز 
الأزمات ومعاجلتها عالجا علميا 
و�سفات  توفري  ثمة  ومن  دقيقا 
ال�سالمة واحلفاظ على التوازنات 
هذا  بني  فقط  امُلرادة....يبقى 
الذي  الفرد  الإن�سان  هو  وذاك 
هذه.. املعادلة  كل  اأ�سل  هو 

اأح�سن  على  ُخلق  الإن�سان  لأن 
كل  اإمتام  من  له  تقومي..ولبد 
كما  عاتقه  على  امللقاة  املهمات 
والعلوم  الأدبيات  معظم  يف  جاء 
اأ�سفل  يف  ظل  والأديان...واإل 

ال�سافلني ؟ا 
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اأمرا�ض الأطفال يف ف�صل 
ال�صيف.. ن�صائح للوقاية

�شربة ال�شم�س

الأيام  يف  بها  الإ�صابة  وتكرث 
والأماكن التي ترتفع فيها درجة 
التعر�ض  اإن  حيث  اجلو،  حرارة 
ب�صكل  ال�صديدة  ال�صم�ض  حلرارة 
مبا�رش لفرتة طويلة قد يوؤثر على 
املوجودة  احلرارة  تنظيم  مركز 
فقدان  اإىل  اإ�صافة  املخ  يف 
غري  اجل�صم  يجعل  ما  ال�صوائل 
درجات  مع  التكيف  على  قادر 

احلرارة العالية.
�رشبة  التهابات  اأعرا�ض  ومن 
يف  ال�صديد  )الرتفاع  ال�صم�ض 
درجة حرارة امل�صاب، ال�صداع، 
انعدام  النب�ض،  �رشعة  القيء، 
الدوخة(،  اجللد،  جفاف  العرق، 
وللوقاية من هذه ال�رشبات ينبغي 
ال�صم�ض  لأ�صعة  التعر�ض  عدم 
املبا�رشة ل�صيما وقت الظهرية. 
وتناول  الراأ�ض  تغطية  ومراعاة 
حالة  يف  اأما  بكرثة.  ال�صوائل 
ال�صم�ض  ب�رشبة  الإن�صان  اإ�صابة 
مكان  اإىل  �رشيعا  نقله  فينبغي 
ونزع مالب�صه  احلرارة  منخف�ض 
باردة  كمادات  وعمل  اخلارجية 
اإىل  نقله  ثم  وج�صمه  راأ�صه  على 
اأقرب مركز �صحي اأو م�صت�صفى 

لإكمال العالج الالزم. 

النزلت املعوية

اإ�صهال  �صكل  على  تظهر  وهذه 
ي�صيب  للتهاب  نتيجة  قيء  اأو 
يف  و�صببها  اله�صمي،  اجلهاز 
الغالب ميكروب فريو�صي يدخل 
اجلهاز اله�صمي عن طريق تلوث 
احلليب )اأثناء حت�صري الر�صعات( 
وامل�رشوبات  الأطعمة  تلوث  اأو 
العدوى  طريق  عن  اأو  الأخرى، 
املبا�رشة من طفل اآخر م�صاب. 
وتكرث هذه النزلت بني الأطفال 

الطعام  لتلوث  نتيجة  ال�صيف  يف 
بامليكروبات التي ينقلها الذباب 
الذي يكرث توالده يف اجلو احلار. 

 
كما يكرث يف ال�صيف اجتاه النا�ض 
اإىل امل�صايف والرحالت الربية، 
تتوفر  ل  معروف  هو  كما  وهذه 
ال�صحية  الوقاية  اأ�صباب  فيها 
بها  تتوفر  التي  نف�صها  بالدرجة 
داخل املدن، اإ�صافة اإىل ازدحام 
تعر�صهم  تزيد  ب�صورة  النا�ض 
اأ�صاليب  اأن  كما  لالأمرا�ض. 
حفظ الأغذية ل تكون بالدرجة 
اأو  املطلوبة مما يعر�صها للتلف 

التلوث.

الت�شمم الغذائي

ال�صيف  ف�صل  يف  اأي�صا  ويكرث 
لالأ�صباب  الغذائي  الت�صمم 
نف�صها ال�صابق ذكرها ،ومن اأهم 
واآلم  والإ�صهال  القيء  اأعرا�صه: 
تناول  بعد  واملعدة  البطن  يف 
الطعام امللوث، وظهور اأعرا�ض 
نوع  بح�صب  تختلف  الت�صمم 

امليكروب.
ت�صبب  التي  املاأكولت  اأما 
اللحوم،  غالبا:  فهي  الت�صمم 

الآي�ض  اخل�رشوات،  الأ�صماك، 
كرمي، بع�ض اأنواع املرطبات.

املعوية  النزلت  من  وللوقاية 
مراعاة  ينبغي  الغذائي  والت�صمم 
الر�صاعة  على  الأمهات  حث 
عامال  ت�صكل  فهي  الطبيعية 
الأمرا�ض،  بع�ض  من  وقائيا 
الزجاجة  تعقيم  على  واحلر�ض 
قبل  اليدين  وغ�صل  للر�صاعة 
البدء بتح�صريها، وح�صن اختيار 
اأو ي�صرتى  املحالت التي يتناول 
منها، وحفظ الأطعمة والأ�رشبة 
تركها  وعدم  الثالجات  يف 
والغبار،  للح�رشات  مك�صوفة 
وعدم اإلقاء الف�صالت واملخلفات 
اأمام امل�صاكن وو�صعها يف اأوعية 

مغطاة.

اأمرا�س اجللد

تكرث الأمرا�ض اجللدية يف ف�صل 
التي  البلدان  يف  ل�صيما  ال�صيف 
يغلب عليها اجلو احلار ومن هذه 
وتظهر  القوباء،   * الأمرا�ض: 
�صببها  دائرية  بقع  �صكل  على 
تكاثرها  على  ي�صاعد  فطريات 

اجلو احلار وعدم التهوية.
العرقية،  الغدد  التهاب   *

اإفراز  زيادة  نتيجة  وحتدث 
العرق بالإ�صافة اإىل زيادة ن�صاط 
على  وتظهر  معينة  ميكروبات 
على  غالبا  �صغرية  دمامل  �صكل 

الوجه والرقبة. 
لل�صوء،  احل�صا�صية  زيادة   *
املك�صوفة  الأجزاء  وت�صيب 
�صكل  على  وتظهر  اجل�صم  من 
باجللد  وانتفاخات  احمرار 

م�صحوبة بحكة..
ويحدث  ال�صم�ض،  حرق   *
احل�صا�صة  الب�رشة  لأ�صحاب 
ال�صم�ض  لأ�صعة  لتعر�صهم  نتيجة 
ال�صديدة، وللوقاية يدهن اجل�صم 

بكرمي ي�صاعد على الوقاية. 

التهاب العيون

ال�صيف  ف�صل  يف  تكرث  حيث 
لتكاثر الذباب والغبار والزدحام 
واأماكن  امل�صايف  ت�صهده  الذي 
جتمع النا�ض ما ي�صاعد على نقل 
�صكل  على  وتظهر  امليكروبات، 
وحكة  واإفرازات  بالعني  احمرار 
العناية  ينبغي  وللوقاية  بالعني، 
بنظافة العينني واليدين والبتعاد 
قدر الإمكان عن اأماكن الزدحام 

والغبار. 

اأكد علماء من جامعة ما�صات�صو�صت�ض الأمريكية اأن مادة الرتيكلو�صان امل�صادة للبكترييا ميكن اأن تت�صبب بالإ�صابة ب�رشطان القولون والتهابه ون�رش احذروا مادة الرتيكلو�صان يف معاجني الأ�صنان!
موقع »MedicalXpress« درا�صة علمية عن خطورة مادة الرتيكلو�صان التي تدخل يف تركيب الكثري من منتجات التنظيف كمعجون الأ�صنان 

اأنها ت�صببت يف تطور  مر�ض �رشطان القولون والتهابه لدى جميع الفئران دون ا�صتثناء.وال�صابون. واأجرى العلماء جتربة در�صوا خاللها تاأثري الرتيكلو�صان على فئران التجارب املري�صة وال�صليمة فوجدوا 
واأ�صار الباحثون اإىل اأن »هذه التجربة اأكدت اأن تريكلو�صان غري تركيب البكترييا احليوية يف اأمعاء الفئران واأثر �صلبا على تنوعها الهام يف 
هذه املنطقة احل�صا�صة من اجل�صم«وقال م�رشف الدرا�صة، غادون ت�صانغ، اإن »هذه النتائج تربهن للمرة الأوىل على اأن الرتيكلو�صان يوؤثر 

�صلبيا على حالة الأمعاء«.
يذكر اأن الرتيكلو�صان هو مادة ا�صطناعية م�صادة للجراثيم والفطريات ت�صتخدم يف الوقت احلايل يف �صناعة معاجني الأ�صنان وال�صابون 

ومزيل العرق واأنواع املنظفات املختلفة. كما ي�صتخدم الرتيكلو�صان يف عالج الأ�صنان قبل تركيب احل�صوات لها.

اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي 
ت�صيب  التي  الأمرا�ض  وهي 
واأكرثها  عام  ب�صكل  املعدة 
والتي  الإ�صهال  هي  انت�صارا 
ح�صب  �صدته  درجة  تتفاوت 
ت�صنف من  والتي  حالة املري�ض، 
من  امل�صهورة،  ال�صيف  اأمرا�ض 
درجات  وارتفاع  القئ،  اأعرا�صه: 
احلرارة، وفقدان ال�صهية، و حتول 

الذي  املخاطي  الرباز  اإىل  الرباز 
مييل لونه اإىل اللون الأخ�رش، ويف 
يكون  ال�صديدة  احلالت  بع�ض 
مائي و م�صحوب بالدم، ي�صاحبه 

هبوط �صديد.

طرق الوقاية منها :

متاما  الطعام  نظافة  من  التاأكد   
للطهي  اأدوات  وا�صتخدام  وغ�صله 

تكون نظيفة متاما.
اجلاهزة  الأكالت  من  التقليل 
مراعاة  مع  للمطاعم،  والذهاب 
فيها  تتوافر  مطاعم  اختيار 
املطلوبة  ال�صحية  ال�رشوط 
خارج  الأكل  اىل  ا�صطررت  اذا 

الأطعمة  ترتك  ل  املنزل. 
عر�صة  ت�صبح  ل  حتى  مك�صوفة 
يف�صل  واحل�رشات.  لالأتربة 
ا�صتخدام املياه املعقمة لل�رشب. 
واخل�رشوات  الفواكه  غ�صيل 
التح�صني  اأكلها.  قبل  جيد  ب�صكل 
خا�صة  الوبائية  الأمرا�ض  �صد 

عند ال�صفر من بلد لأخرى.

فوائد الغلوتني ال�صحية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املحتوية على الغلوتني
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خم�س حقائق عن املذهب املالكي
اأوالها: اأن املذهب املالكي كغريه من املذاهب 

الفقهية، ينطلق اأ�سا�سا من الكتاب وال�سنة؛ اإذ 
هو كغريه يرى اأن القراآن الكرمي: »هو كلي هذه 
ال�رشيعة الذي يت�سمن كل قواعدها واأ�سولها، 
واإن كان ال ي�ستمل على اأكرث فروعها، وال�سنة 

هي التي ف�سلت هذه الفروع، واأمتت بيان الكثري 
منها... ومل يكن الأحد اأن يف�سل ال�رشيعة عن 

هذين االأ�سلني، الأنهما عمودها، واملرجع الذي 
يرجع اإليه«.

والثانية: اأن املذهب املالكي كغريه من املذاهب، 
يقوم على مناهج وطرائق كان االأئمة »يتخذونها 

للو�سول اإىل ا�ستخراج االأحكام التف�سيلية 
من اأدلتها االإجمالية«؛ مبعنى اأن »اأ�سحاب 

املذاهب هم الذين تكلموا يف االأدلة التي هي 
االأ�سول، وتكلموا يف طرائق اال�ستدالل وم�سالك 

اال�ستنباط، ورد الواحد منهم على االآخر يف 
حجية دليل اأو حجية دليل اآخر، ويف ا�ستقامة 
م�سلك من م�سالك اال�ستدالل وعدم ا�ستقامة 

غريه«
واحلقيقة الثالثة: اأن و�سوح هذه االأ�سول التي 
يقوم عليها كل مذهب من مذاهب االأئمة هي 

التي »ق�ست باأن يرتبط بهوؤالء االأئمة رجال من 

الفقهاء من بعدهم، ي�سافون اإليهم ويح�سبون 
عليهم مع اأنهم جمتهدون مثلهم...«. كاأبي 

يو�سف وحممد بالن�سبة الأبي حنيفة، وابن القا�سم 
واأ�سهب بالن�سبة اإىل مالك.... واآخرين بالن�سبة 

لل�سافعي واأحمد. وما ذلك اإال الأن »املذهب لي�س 
عبارة عن ارتباط تقليدي مبقت�ساه ي�سري الفقهاء 
الذين ينتمون اإىل مذهب اأو يتبعونه مقلدين الإمام 

املذهب يف االأحكام، ولكنه عبارة عن التزام 
الأ�سوله وتخريج فروع على تلك االأ�سول، �سواء 

اأطابقت الفروع التي خرجها هو اأم خالفتها«
والرابعة: »اأن اتفاق املذاهب ووحدتها اأو 

اختالفها، اإمنا يرجع اإىل كونها متفقة يف االأ�سول 
اأو متخالفة يف االأ�سول، ال اإىل املقاالت الفرعية 

التي قد يختلف الفقيهان اأو اأكرث فيها«
واحلقيقة اخلام�سة واالأخرية: هي اأن املذهب 
املالكي كغريه من املذاهب الفقهية ينتمي من 

جهة اأ�سول الفقه اإىل مدر�سة املتكلمني التي 
ت�سم املالكية وال�سافعية واحلنابلة والظاهرية 
وال�سيعة. وينتمي من جهة الفقه اإىل جماعات 

اأهل ال�سنة. واأهل ال�سنة كما حددهم االإمام ابن 
حزم هم جماعات: احلنفية، واملالكية، وال�سافعية 

واحلنبلية واأهل احلديث الذين ال يتعدونه

ف�ضل الدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

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

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

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

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

لأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

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

َداِخِريَن«. ]�شورة غافر: الآية 
]60

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

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

الدعاء اأكرم �شيء على اهلل 
تعاىل

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

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

والرتمذي واحلاكم و�شححه، 
ووافقه الذهبي[

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

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

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

م�ضطلحات الإمام مالك يف الرتجيح
�سجود  يف  كما  عندنا«  »االأمر  قوله 
�سجود  عزائم  اأن  عندنا  »االأمر  التالوة: 
يف  لي�س  �سجدة  ع�رشة  اإحدى  القراآن 
املف�سل منها �سيء« . ثم م�سطلح »االأمر 
االإمام  ا�ستخدمه  عندنا«  عليه  املجتمع 
يف  اال�ستثناء  ق�سية  يف  اهلل  رحمه  مالك 
اأهل  اأن  يعلم  ي�ستعمله حني  و  الثمر،  بيع 
ال  حني  اأو  ذلك،  على  جممعون  املدينة 
 . ذلك  يخالف  قوال  املدينة  الأهل  يعلم 
كما اأن االإمام مالك كان ي�ستعمل م�سطلح 

قوله:  يف  كما  النا�س«  اأدركت  »عليه 
الرحمان  اهلل  ب�سم  ال�سالة  يف  يقراأ  »ال 
و  نف�سه  يف  �رشا  ال  املكتوبة  يف  الرحيم 
 ، النا�س«  اأدركت  عليها  هي  و  جهرا،  ال 
منها:  كثرية  مرادفات  امل�سطلح  ولهذا 
النا�س  عليه  يزل  مل  الذي  االأمر  »وهو 
عندنا«، »وعلى هذا راأيت النا�س«، »الذي 
ببلدنا« .  العلم  واأهل  النا�س  اأدركت عليه 
املتعارفة  الرتجيحية  امل�سطلحات   •
هم  اعتمدوا  لقد  املالكية   فقهاء  عند 

تدل  ترجيحية  م�سطلحات  على  اأي�سا 
ب�سبب  املذهب،  املعتمد يف  القول  على 
كرثة االأقوال و الروايات عن االإمام مالك 
لهذا جتد يف  اهلل،  رحمهم  اأ�سحابه  وعن 
»اتفاق  قبيل:  من  م�سطلحات  املذهب 
علماء املذهب« و »الراجح« و »امل�سهور« 
و »املعروف« و »االأ�سح وال�سحيح« و«ما 
به الفتوى« و »ما عليه العمل« و »االأح�سن« 
و«املختار«  و«االأ�سبه«  و«االأوىل« 

و«ال�سواب« و«احلق« و«اال�ستح�سان« .

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

اأن ثواب تالوة القراآن اأعظم من اأنف�س اأموال الدنيا.
اأن كل حرف فيه بع�رش ح�سنات.

اأنه يورث االإن�سان الراحة والذكر احل�سن يف ال�سماء واالأر�س.
اأن كل اآية يحفظها امل�سلم يرفعه اهلل بها درجة يف اجلنة.

اأن املاهر بالقراآن يقرنه اهلل تعاىل باأف�سل املالئكة.
اأن اأف�سل النا�س هو من يتعلم القراآن ويعلمه.

اأن اهلل تعاىل ال يعذب اإن�ساًنا حفظ القراآن وعمل به.
اأنه ياأتي �سفيًعا الأ�سحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا.

اأن �ساحب القراآن رفعه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �ساحب القراآن يكرمه اهلل عز وجل عليه وعلى والديه يوم القيامة باأنواع عظيمة من التكرمي.

على امل�ؤمن اأن تغلب رحمته غ�ضبه 
اأيها االأخوة، النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت 

غ�سبي، فهو مكتوب عنده فوق العر�س((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  
املوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن 

تغلب رحمته غ�سبه. وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق 
َماِء واالأر�ِس ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان  َمَواِت واالأر�ِس مئَة َرحمة، كُلّ رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ ال�َسّ

الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء واالأر�س.
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف االأر�ِس َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُس والطرُي بع�ُسها على بع�س، َفاإِذا 

كان يوُم الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب االأم، 
اإن�سانة تريد البنها كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغايل والرخي�س من اأجله، وال 

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ومودريت�ش؟  ورونالدو 
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�سيارات
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تفتخر �رشكات ال�سيارات العاملية 
باقتناء  دويل  العب  يقوم  عندما 
خيار  هو  فما  اإنتاجها،  من  طراز 

اأ�سهر جنوم كاأ�س العامل 2018؟
�سواهم  دون  الكرة  جنوم  ويتمكن 
باهظة  ال�سيارات  �رشاء  من 
ال�سنوية  اإذ تفوق مرتباتهم  الثمن، 
الريا�سات  حمرتيف  جميع  رواتب 

االأخرى.

حممد �شالح

مل ي�ستطع فريق �سالح تخطي دور 
 ،2018 العامل  لكاأ�س  املجموعات 
من  العديد  توقعات  بعك�س  وذلك 
العاملي.  النجم  ومتابعي  حمبي 
املباراة  يف  الإ�سابة  تعر�س  كما 
االأوىل، منعته من اللعب يف املباراة 
التي تلتها وي�ستهر النجم امل�رشي 
حتى  النا�س،  من  وقربه  بتوا�سعه 
اإذ  اخلا�سة،  �سياراته  اقتنائه  عند 
ال�سيارات  اإىل قيادة  ال مييل عادة 
وهو  مرة  �سالح  و�سوهد  الثمينة. 
"كامري"،  طراز  من  تويوتا  يقود 

 ."Q7" وكذلك يف اأودي

- لوكا مودريت�ش
وجنم  كرواتيا  فريق  كابنت  ي�ستهر 
يف  املرتف  بذوقه  مدريد  ريال 
ميلك  اإذ  ال�رشيعة،  ال�سيارات 
"كونتينينتال  بينتلي  من  ن�سخة 
�سيارة  من  ن�سخة  وكذلك   ،"GT
 Koenigsegg" اجلبارة  ال�سباق 

 ."Agera R

- كري�شتيانو 
رونالدو

اأعلى الالعبني دخال يف عامل  من 
ال�سنوي  دخله  يفوق  اإذ  الريا�سة، 
ويف  اأمريكي.  دوالر  مليون   24
رونالدو  امتلك  فريدة،  �سابقة 
يف  �سنعت  �سيارة  واأ�رشع  اأغلى 
طراز  من  بوغاتي  وهي  العامل، 
يقارب  التي   ،"CR7 "�سريون 

�سعرها 3 ماليني دوالر.

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

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

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

مب�ساحة 220،000 مرت مربع.

تدر�ش ال�شتحواذ على فيات كراي�شلر

هيونداي ت�صبح اأكرب �صركة 
�صيارات بالعامل

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

الواليات  بني  حرة  جتارة  اتفاقية 
املتحدة وكوريا اجلنوبية عمليات 

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

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

مليون �سيارة �سنويا.

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

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

جمالها”.

الت�شميم اخلارجي 

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

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

عجالتها 2،822 مليمرت.

املحركات 

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

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

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

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

على الركن.

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

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

واملق�سورة الفاخرة.
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اأكرث الهواتف رواجا لعام 2018

ن�رشتوكالة 
 Counterpoint«

Research« ت�صنيفا 
جديدا للهواتف الذكية التي 
حققت اأعلى ن�صب مبيعات، 

يف مايو 2018.
وتراأ�س الت�صنيف هاتف 
»اآيفون-8« الذي طرحته 

اآبل اأواخر العام الفائت 
وزودته مبيزة ال�صحن 

الال�صلكي وهيكل اأنيق من 
الزجاج املقاوم للك�رش 

واخلدو�س، وتاله هاتف 
»+Galaxy S9« من 

�صام�صونغ ب�صا�صته عالية 
الدقة وكامريته املميزة.

اأما املرتبة الثالثة فاحتلها 
 »X -هاتف »اآيفون

ب�صا�صته املميزة التي 
جاءت على كامل م�صاحة 
الواجهة الأمامية للجهاز 
وميزة التعرف على وجه 

امل�صتخدم، وحلقه هاتفا 
 Xiaomi Redmi«

 8 iPhone»5« وA
Plus«،وجاءت اأي�صا 
يف الت�صنيف هواتف: 

»Galaxy S9« من 
 20 -P« ،صام�صونغ�

 Huawei من »Light
 Redmi»و »vivo x21»و
.»oppo A83»و »plus 5

 اآبل تطلق ن�سخة معدلة 
»macOS« من نظام

»بيتا«  ن�صخة  اأن  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
 »10  macOS« نظام  املعدلة عن 
اأ�صبحت  للحوا�صب  املخ�ص�س 
امل�صتخدمني  جلميع  متاحة 
جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�صحت 
م�صتخدمي حوا�صب »Mac« اأ�صبح 
الت�صغيل  نظام  حتميل  باإمكانهم 
ا�صم  يحمل  الذي  املعدل  اجلديد 
 99 مقابل   »10.14  macOS«
دولرا. ولتحميل هذا النظام يجب 
اإىل  التوجه  اأول  امل�صتخدم  على 

موقع »MacOS 10.14« الر�صمي 
ت�صجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على 
 Apple« ح�صاب  عرب  دخوله 
الالزمة  الإر�صادات  واتباع   ،»ID
على  الربنامج  تثبيت  وبعدها 
اخلرباء  وي�صري  ال�صخ�صي  حا�صبه 
اجلديدة  الن�صخة  اأن  اإىل  اآبل  يف 
من »macOS« تفادت العديد من 
يف  املوجودة  الربجمية  الثغرات 
وزادت  ال�صابقة،  الت�صغيل  اأنظمة 

من حماية بيانات امل�صتخدم.

حتديث اأوريو ي�سل لهواتف �سام�سونغ 
Edge S7 و S7 غالك�سي

ب�صكل  �صام�صونغ  بداأت  اأخريا 
غالك�صي  هواتف  ترقية  ر�صمي يف 
لأحدث  اإيدج   S7 غالك�صي  و   S7
اندرويد  الت�صغيل  نظام  ن�صخة من 
اأوريو  اندرويد  باإ�صم  واملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�صول  بدء  التحديث 
الهند  يف   7 ا�س  جالك�صي  لهواتف 
ودول  ال�صيوية  الدول  وبع�س 

للوليات  و�صول  العربي  اخلليج 
املنتظر  ومن  الأمريكية  املتحدة 
ان تتو�صع عمليات التحديث جلميع 

الدول تباعاً خالل الأيام القادمة.
�صيقدم التحديث واجهة �صام�صونغ 
 9.0  Experience اجلديدة 
من  الكثري  اإىل  بالإ�صافة  للهاتفني 
لأداء  والإ�صالحات  التح�صينات 
الأمنية  التح�صينات  مع  اجلهاز 
�صيقدم  اأي�صا   ، قوقل  �رشكة  من 

التحديث مزايا نظام اندرويد اأوريو 
�صورة  داخل  �صورة  مثل  الرئي�صية 
واخت�صارات  التلقائي  والكمال 
لل�صور  بالإ�صافة  التطبيقات 
تكرار  وامكانية  التعبريية اجلديدة 
 ، املزايا  من  وغريها  التطبيقات 
الجهزة  هذه  مالك  من  كنت  اإذا 
بدءاً  التحديث  عن  البحث  ميكنك 
لهاتفك  و�صوله  وانتظار  اليوم  من 

يف اأي حلظة.

ان�ستغرام ت�سمح ببيع 
املنتجات عرب الق�س�ص

مع ارتفاع عدد م�صتخدمي ق�ص�س 
م�صتخدم  مليون   300 اإىل  ان�صتغرام 
على  الرتكيز  يف  ال�رشكة  بداأت 
للق�ص�س  التجاري  اجلانب  جلب 
املن�صورات  مع  حدث  كما  اي�صاً 
كما  ان�صتغرام  تطبيق  داخل  العادية 
بداأت  فقد  العنوان  يف  وا�صح  هو 
ق�ص�س  بعر�س  بال�صماح  ان�صتغرام 
املنتجات  لأ�صحاب  الآن  ت�صويقية 

وذلك من خالل زر احلقيبة اجلديد 
بروؤية املزيد من  لك  ي�صمح  والذي 
املعرو�س  املنتج  عن  التفا�صيل 

والذهاب لل�رشاء مبا�رشة.
امليزة  اختبار هذه  بداأت  ان�صتغرام 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  اأ�صهر  منذ 
وحققت  �صهرية  جتارية  عالمة 
القائمني  قرر  لذلك  كبرياً  جناحاً 
ان�صتغرام  يف  الأعمال  ق�صم  على 

التجربة  تو�صيع هذه  اليوم  من  بدءاً 
احل�صابات  من  املزيد  لت�صمل 
كم�صتخدمني  التجارية.  والعالمات 
امليزة  هذه  من  ن�صتفيد  �صوف 
للتعرف  او  لل�رشاء  �صواء  بالتاأكيد 
حتى  او  املنتجات  تفا�صيل  على 
الأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
التي �صتظهر لحقاً فور انت�صار هذه 

امليزة للكثري من الدول. 

 G7 اإل جي تطلق هاتفها
اجلديد  ThinQ

اأعلنت �رشكة اإل جي اإطالق هاتفها 
الذكي ThinQ G7 بكامريا معدلة، 

مع العتماد على تقنية الذكاء 
ال�صطناعي.

واأو�صحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية 
اأن جهازها اجلديد مزود بنظام 

غوغل اأندرويد 8 ومعالج كوالكوم 
Snapdragon 845 مع ذاكرة 

و�صول ع�صوائي �صعة 4 جيغابايت 
وذاكرة داخلية �صعة 64 جيغابايت.

وياأتي الهاتف اإل جي اجلديد 
ب�صا�صة قيا�س 6.1 بو�صة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�صل وبتن�صيق 
19.5:9، بالإ�صافة اإىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�صماعة والكامريا 

وامل�صت�صعرات. وترّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد 
من خالل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�صت�صعرات 16 

ميغابيك�صل، وميتاز اأحدهما بعد�صة وا�صعة الزاوية، من اأجل التقاط 
�صور اأكرث و�صوحا مقارنة باملوديالت ال�صابقة، مع ت�صوي�س اأقل عند 

ا�صتعمال العد�صة وا�صعة الزاوية. وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء 
ال�صطناعي لإعدادات ال�صورة، حيث تتعرف الكامريا على الأ�صياء 

واملناظر املراد ت�صويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�صوير، ويف ظل 
ظروف الإ�صاءة ال�صيئة يتم ا�صتعمال العديد من اأدوات امل�صاعدة، وتوفر 

الكامريا للم�صتخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�صعا للت�صوير.
ومن �صمن املزايا الأخرى، التي يتمتع بها الهاتف، الرتكيز على جودة 

 ،DTS:X صوتا بجودة� ThinQ G7 النغمات، حيث يوفر هاتف اإل جي
بالإ�صافة اإىل معالج �صوت هاي فاي لت�صغيل ال�صوت عن طريق �صماعة 
الراأ�س. كما ميتاز هاتف اإل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�صيتم 

طرحه يف الأ�صواق العاملية مع بداية يونيو )حزيران( باللون الأ�صود 
والرمادي.



الأولية  املعاينة  »عقب  اأنه  هني  واأردف 
من  خمت�صة   فرقة  الثالثاء  ام�س  �رشعت 
الثقافة  ملديرية  التابعني  الآثار  علم  باحثي 
مزيان«  املجيد   »عبد  العمومي  واملتحف 
مببا�رشة العملية ال�صتعجالية الأوىل للحفاظ 
توقعاته  ح�صب  تعود   التي  املوجودات  على 
الثالث  )القرن  الرومانية  احل�صارة  اإىل 
للميالد( فيما يرجح اأن يكون  املوقع الأثري 
جرتي  على  »العثور  الفخار.  ل�صناعة  ور�صة 
احلفريات  خالل  رفاة  وعظام  )الدليوم( 
واد  من  بالقرب  املوقع  تواجد   وكذا  الأوىل 
�صواهد  انعدام  مع  موازاة  )املياه(  الف�صة 
معمارية يرجح اأن  يكون املوقع الأثري ور�صة 
ل�صناعة الفخار اإبان احل�صارة الرومانية التي 
عّمرت  باملنطقة«، اأ�صاف امل�صدر، وا�صتنادا 
عملية  تتوا�صل  اأن  املنتظر  من  اخلبري  لذات 

ل�صرتجاع  ال�صتعجالية  الأوىل   احلفريات 
تقرير  اإعداد  يتم  اأن  على  والرفاة  اجلرتني 
للبحث  الوطني  للمركز  خا�س ومف�صل يرفع  

يف علم الآثار وال�صلطات الو�صية بغية ا�صتفادة 
متيط  قد  اأكرب  درا�صة  عمليات  من  املوقع 

اللثام عن اآثار جد مهمة كما قال.

برج ب�جي خمت�ر ب�أدرار

ربط ال�شبكة الكهربائية 
باملحطة اجلديدة 

قامت �رشكة توزيع الكهرباء والغاز لولية اأدرار خالل 
اليومني املا�صيني بعملية كبرية وبتجنيد كافة العمال 

والتقنيني خالل قطع التيار الكهربائي يف ال�صباح الباكر 
عن مدينة برج باجي خمتار وهذا بعد اإعالم ال�صكان 

باأهمية العملية والتجاوب معها اأين مت ربط ال�صبكة 
الكهربائية باملحطة اجلديدة لتوليد الطاقة الكهربائية 

والهدف منها حت�صني اخلدمة وتطليق املنطقة من 
م�صكل النقطاع املتكرر للتيار الكهربائي و�صعفه خا�صة 

واملنطقة تعرف هذه الأيام ال�صيفية ارتفاع مذهل 
لدرجات احلرارة حيث ا�صتح�صن ال�صكان دخول املحطة 

اجلديدة حيز اخلدمة مما ترفع عنهم املعاناة فيما 
ي�صتكي �صكان بع�س املناطق بالق�صور من انقطاع متكررة 

للتيار الكهربائي مطالبني بتح�صني اخلدمة خا�صة وان 
درجات احلرارة �صديدة  فاقت 50درجة مئوية اأين عكرت 

واثر على يوميات ال�صكان فيما ترجعه ال�رشكة اإيل ال�صغط 
املتزايد يف ا�صتهالك الطاقة الكهربائية .

بو�سريفي بلق��سم 

كوندور تطلق قافلة 
»كري�شتال كيودي«

اأطلق الرائد جلزائري وامل�صنع الأول للتجهيزات 
الكهرومنزلية واللكرتونية واخلدمات املتعددة 

الو�صائط “كوندور” الكرتونيك�س قافلة “كري�صتال 
كيو دي” املوجهة للجزائريني يف مدن اجلزائر 

العا�صمة ووهران وبجاية  ح�صب بيان ت�صلمت الو�صط 
ن�صخة منه فالهدف هو التقرب اأكرث من امل�صتهلك 

، والتعرف اأكرث على اأجهزة “كري�صتال كيو دي” 
وخ�صائ�صها ل�صيما التكنولوجيا احلديثة التي ت�صتغل 

بها هذه الأجهزة واملتمثلة يف “كوانتوم دوت�س”، 
املرحلة الأوىل من هذه القافلة �صتم�س اجلزائر 

العا�صمة يف مركز “اأردي�س” التجاري من 5 اىل 7 
جويلية، وبعدها تتنقل القافلة اىل مدينة وهران 

لتحط الرحال مبركز “ريا�س مول” اأيام 12 و 13 و 
14 جويلية، واملحطة الأخرية “بارك مول” بجاية 

اأيام 19 و 20 و 21 جويلية .
�سمرية.بوجلطي

م٫�س

بلدية واد الف�سة ال�سلف

 اكت�شاف اآثار رومانية مبنطقة ال�شقا�شيق 
مت موؤخرا اكت�س�ف ب�سواحي منطقة واد الف�سة ب�ل�سلف  اآث�ر تعود للحقبة الروم�نية, ح�سبم� ا�ستفيد يوم الثالث�ء لدى م�س�لح الثق�فة. واأو�سح ممثل 

مديرية الثق�فة, هني من�سور نور الدين, اأن م�س�لح مديرية  الثق�فة تلقت الأ�سبوع الف�رط مرا�سلة من ال�سلط�ت املحلية لبلدية واد الف�سة تفيد  بعثور 
اأحد الفالحني ب�ملنطقة امل�سم�ة »ال�سق��سيق« على بع�س الآث�ر وهو م� ا�ستدعى  تنقلهم ملع�ينة هذه اللقى الأثرية. 

الأمريعبدالقادر 
 ووا�شيني الأعرج

 مرة اأخرى
يعود وا�سيني الأعرج جمددا عرب اجلزء الث�ين 

بعد  احلديد  اأبواب  م�س�لك  الأمري  كت�ب  من 

طبع�ته  كرثة  و  الأول  للجزء  الوا�سع  النج�ح 

داخل اجلزائر و خ�رجه� ف�سال عن جن�حه يف 

اإث�رة كثري من الأ�سئلة الإ�سك�لية حول عالقة 

اأم�م  املفتوحة  امل�س�حة   و  ب�لأدب  الت�ريخ 

الت�ريخية  احل�دثة  ا�ستثم�ر  يف  الأدبي  الن�س 

بع�س  وا�سيني  على  اأع�ب  ,البع�س  فني  ب�سكل 

اله�لة  على  تعدي�  ذلك  اعتب�ر  و  الإ�س�ف�ت 
املحيطة ب�سخ�سية الأمري

ن�سه  عن   ب��ستم�تة  دافع  وا�سيني  اأن  ورغم 

معتربا التن�ول الفني يبيح للروائي م� ل يب�ح 

الن�قد املغربي  اإليه  انتبه  للموؤرخ ,الأمر الذي 

املن�سور يف موقع ربط  اأحمد بوح�سن يف مق�له 

من  م�دته  ي�ستمد  فهو   : يقول  حني  الكتب 

الت��سع  القرن  يف  احلديث  اجلزائري  الت�ريخ 

ع�سر, ويركز ب�خل�سو�س على م�س�ر �سخ�سية 

ت�ريخية ه�مة, يف تلك املرحلة, وهي �سخ�سية 

الدين اجلزائري  الق�در بن حميي  الأمري عبد 

فرتة  يف   ,  )1883 م�ي   24  1807- �سبتمرب   26(

 1832 بني  م�  الغزاة؛  الفرن�سيني  مع  �سراعه 

�سجنه(  اأو  اأ�سره  )اأو  نفيه  فرتة  ثم  و1847. 

يركز  كم�  و1853.   1847 بني  م�  فرن�س�؛  يف 

م�سيحية  دينية  �سخ�سية  على  كذلك  املوؤلف 

 – اأنطوان  الأ�سقف  �سخ�سية  هي  فرن�سية, 

اجلزائر,  يف  الأول  الأ�سقف  ديبو�س  اأدولف 

الث�ين  اجلزء  اأن  �سك  ل  و1846.   1838 بني  م� 

من كت�ب الأمري �سيوا�سل يف مرافقة الأمري يف 

عالق�ته  و  دم�سق  يف  ال�ستقرار  بعد  م�  رحلة 

اأي�س�  رمب�  و  هن�ك  الجتم�عي  ب�لن�سيج 

الأمري  ح�لة  تق�سي  مبح�ولة  وا�سيني  �سيغ�مر 

التي  الوجوه  ولتلك  الوطن  لأر�س  حنينه  يف 
رافقته قبل نفيه ...

موقف

القب�ض على �شارقي 
الهواتف النقالة 

بالرتامواي 
متكنت م�صالح الأمن من القب�س 

على �صارقي الهواتف النقالة داخل 
الرتامواي ، بعد القب�س عليهما 

متلب�صان ب�رشقة هاتف فتاة تقدمت 
ب�صكوى تعر�صها لل�رشقة داخل حمطة 

ال�صنوبر البحري ، وتكت�صف بذلك 
م�صالح الأمن باأنهما امل�صوؤولن عن 
ارتكاب �صل�صلة �رشقات يف غ�صون 
�صهرين كاملني تعر�س خاللها عدة 

مواطنني ل�رشقة هواتفهم النقالة ،ليتم 
بذلك حتويل املتهمان على حمكمة 
الدار البي�صاء اأين حاول اإنكار ما 

ن�صب لهما من جرم وطالب لهما وكيل 
اجلمهورية توقيع عقوبة 3�صنوات حب�صا 

نافذا.
ل/منرية

احل�ج # وداد 

اإيط�لي�

اإ�شابة جورج كلوين يف حادث �شري 

خ��سة بعالمة »اإل جي«

دور تكنولوجيا انفرتر يف ابتكار 
اأف�شل الأجهزة املنزلّية 

نقل جنم هوليوود الأمريكي جورج 
اإ�صابة  بعد  امل�صت�صفى  اإىل  كلوين 
ب�صيطة يف حادث ا�صطدام دراجته 
احلادث  ووقع  ب�صيارة،  النارية 
الإيطالية  �رشدينيا  جزيرة  يف 
اأحدث  م�صاهد  كلوين  ي�صور  حيث 

»كات�س- با�صم  التلفزيونية،  اأعماله 
بلدية  يف  م�صوؤولة  22«واأكدت 
�صي  بي  لبي  �رشدينيا  يف  �صا�صاري 
اأن كلوين اأ�صيب يف »حادث ب�صيط«، 
خطرية،  لي�صت  اإ�صابته  اإن  قائلة 

واإنه غادر امل�صت�صفى بالفعل.

اأكرث  من  احلديثة  الثالجة  تتكّون 
الأجزاء،  هذه  واأهّم  جزء.   1400 من 
ال�صبب  وهو  وال�صاغط،  املحّرك 
اإلكرتونيك�س  جي  اإل  جعل  الذي 
ت�صنع الأجهزة املنزلية الأكرث رواجا 
متمّيزا،  اأداء  توّفر  والتي  وتطّورا 
ا�صتهالك  م�صتوى  على  عالية  وكفاءة 
وذلك  العملّية  والوظائف  الطاقة 
امل�صتخدمني.  احتياجات  لتلبية 
انفرتر  و�صاغطات  حمركات  وحتمل 
نف�س  املنزلية  جي  اإل  اأجهزة  يف 
اخل�صائ�س وهي التي جتعل منتجات 
باأعلى  للغاية وتتمّتع  ال�رشكة متقّدمة 

م�صتويات اجلودة.

�صالح اإل جي انفرتر ال�رشّي
ملحركات  ال�رشّية  امليزة  اإّن 
مقارنة  انفرتر  جي  اإل  و�صاغطات 
التحّكم  هي  التقليدية  بالطرازات 
كان  و�صواء  ال�رشعة.  يف  الدقيق 
مكيف  ثالجة،   ، غ�صالة  اجلهاز 
اإل  فاإّن  ميكروويف،  فرن  اأو  هواء، 
ودوران  �رشعة  تنظم  انفرتر  جي 
املحّركات وال�صاغطات اعتمادا على 
من  وذلك  فيه،  توجد  الذي  الو�صع 
خالل تعديل ال�رشعة بطريقة تلقائّية 
من  التقلي�س  مع  املردود  وحت�صني 

ا�صتهالك الطاقة ومن ال�صجيج.
�سمرية بوجلطي

مت اإنق�ذ جميع الع�لقني

طعام حالل اإىل عمال الإنقاذ يف كهف تايالند

ر�سمي�

توري�ض يعلن عن ناديه اجلديد

بروك�شل لرتامب.. احرتم حلفاءك!

احلفاظ على الطعام طازجا لفرتة اأطول

المتح�ن�ت املهنية للرتقية يف قط�ع الرتبية

قبول اأزيد من 30 األف مرت�شح لإجراء 

اأم�س فرق الطوارئ  يف تايالند عن  اأعلنت 
العالقني  الفتية  جمعي  اإنقاذ   يف  جناحها 
هام�س  ،ووعلى  ال�صهرية  الكهف  حادثة  يف 
التايالنديني  من  كثري  تطوع  احلادث 
للم�صاعدة يف جهود عملية النقاذ امل�صتمرة 

غ�صل  يتوىل  من  فمنهم   ، اأ�صبوعني  منذ 
مالب�س عمال النقاذ واآخرون ينقلون النا�س 
امل�صلمات  من  وجمموعة  الكهف  واإىل  من 
للفرق  احلالل  الطعام  من  وجبات  يطبخن 

امل�صاركة العملية.

ال�صابق  اإ�صبانيا  منتخب  مهاجم  اأعلن 
اإىل �صفوف  �صين�صم  اأنه  توري�س  فرناندو 
جماين  انتقال  يف  الياباين  تو�صو  �صاجان 
ال�صهر  مدريد  اأتليتيكو  عن  رحيله  بعد 
 34 عمره  البالغ  املهاجم  وقال  املا�صي، 
لالألعاب  �صالة  يف  اأقامه  حدث  يف  عاما 
اأم�س »تلقينا  الريا�صية ميلكها يف مدريد 

العرو�س من كل القارات. فريقي اجلديد 
�صيكون �صاجان تو�صو يف اليابان«،واأ�صاف 
واأملانيا  فرن�صا  من  العرو�س  »تلقيت 
اأكن  مل  لكني  اإ�صباين،  فريق  من  وكذلك 
اآخر.  اأوروبي  اإىل فريق  اأفكر يف النتقال 
كنت اأريد حتديا جديدا يف مكان خمتلف 

متاما«.

دعا رئي�س املجل�س الأوروبي دونالد تو�صك 
الكف  اإىل  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
ب�صاأن  الناتو  يف  وا�صنطن  حلفاء  توبيخ  عن 
ع�صية  وذلك  الع�صكري،  اإنفاقهم  م�صتوى 
بروك�صل،  يف  الأطل�صي  �صمال  قمة  انعقاد 

وقال تو�صك خالل مرا�صم التوقيع على بيان 
الأوروبي  الحتاد  بني  التعاون  تعزيز  حول 
العزيزة،  »اأمريكا  اليوم:  بروك�صل  والناتو يف 
الكثري  لديك  فلي�س  حلفاءك،  احرتمي 

منهم«.

الأطعمة  على  جي  ال  ثالجات  حتافظ 
انفرتر  تكنولوجيا  لأّن  اأطول  لفرتة  طازجة 
درجة  على  للحفاظ  اأف�صل  ب�صكل  تعمل 
من   اإل جي  م�صتقّرة. وحتّد ثالجات  حرارة 

تغرّي حرارتها الداخلية مبعدل  ±0.5  درجة 
انبعاث درجة حرارة يف  ، وهو ن�صف  مئوية 
انفرتر  بتكنولوجيا  تعمل  ل  التي  الطرازات 

)± 1.0درجة مئوية (.]1[

نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  ك�صفت 
 38.014 قبول  عن  اأم�س،  غربيط،   بن 
مرت�صحا لالمتحانات املهنية للرتقية التي 
تتعلق  و  احلايل  جويلية   15 يوم  �صتنظم  
هذه المتحانات ب11.487 من�صب تخ�س 
27 رتبة، ح�صب ما اأ�صارت اإليه بن غربيط 

ويتوزع  الفاي�صبوك  على  ح�صابها  عرب 
 166 على  الوزيرة-  -تو�صح  املرت�صحون 
مركزا وذلك لإجراء اختبارات تخ�س 115  
مدير،  )مفت�س،  الرتب  كل  يف  مو�صوعا 
ملحق   م�صت�صار،  ناظر،  م�رشف،  مقت�صد، 

باملخرب....
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�شالح اإل جي انفرتر ال�شرّي
 التحّكم ال�شريع

ملحركات  ال�رشّية  امليزة  اإّن 
انفرتر  جي  اإل  و�صاغطات 
التقليدية  بالطرازات  مقارنة 
يف  الدقيق  التحّكم  هي 
اجلهاز  كان  و�صواء  ال�رشعة. 
مكيف  ثالجة،   ، غ�صالة 
ميكروويف،  فرن  اأو  هواء، 
تنظم  انفرتر  جي  اإل  فاإّن 

املحّركات  ودوران  �رشعة 
على  اعتمادا  وال�صاغطات 
الو�صع الذي توجد فيه، وذلك 
ال�رشعة  تعديل  خالل  من 
وحت�صني  تلقائّية  بطريقة 
من  التقلي�س  مع  املردود 
ومن  الطاقة  ا�صتهالك 

ال�صجيج.


